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 تش نال قيالوءاعدلا ىف مزعلابأب 4+ ٠

 هب لزنتر ضل توم ا ىن6 ةهارك باب
 ل هئلاورك هلااءاقل درك نموه ءاقلهننابحاهثلاءاقل بح أ نمساب

 ىلاعتهللا ىلا ب رةتلاوءاعداءرك ذلا لضؤ باب 27+

 2 ايندلا ىفةب وقعلا ليجتت ءاعدلا ةهارك باب 2مم ||

 رك ذلا سلام لضفب اب
 نقوةنسح ةرخآل فوةتسح ينال ات 71 مهملابع ءاعدلالضف باب

 ءاعدلاو بستلاو لول مم لْضف باب

 2 كاعد ار هلأ والت ىلع ع مجالا لضف باب 6

 هنمراثكةسالاورافغتسالابابحّتساب إب 475
 رك دانت ودلا ضفخ بار ةساب اب 407

 اهريذو نكف اريث نمذوه2لا اب 24

 5207 7 هريغو لسكلاوزكلا نمذوعتلات اب
 هرنغوءاقشلا كردوءاضقلاءوس نمذوهتلا ف بإب 4

 : عجشضملا ذخأو مونلا دنع لو قيام باب

 لمع! ملامرسش نءولمجامرسش نمذوعتلاب اب ١
 مو !ادذعو راهنلالوأ عبفلاب بأبي عمع

 0 امحتساى أب عمو

 نراك طا

 هدمح وةللا نا>مس لْضف بإب ل

 بيغ ار هظر نيم سما ءاعدلا لضف باب
 برشلاو لك الادعي ىلاغت هنا دج بايد ساب اي ةمجب

 حس إف توع دلو قف لوتب ملام ىع' دلل باجة سيهنا ناب باب
 !نايب و ءاستلارانلالهأرثك ًاوءارقفلاةنللا ' ؟ارثك بإب

 لامعالا لاب لسوتلاو ةثالثلاراغلا باح" ؛ةصقنأب عاب

 «ة تاوتك 1 ١



 ءاقللادنعةجولاةقالط ب ابحشسا كا
 مارحب سياف ةعافنشلا بابحتتسا باب
 ءوسلاءانرقةناجو نيااصلاة سلاح بايحّةساب اب

 هيساح فدوه توعنملضفبإب 4.»+ تانبلاىلاناسحالالضف بإب
 ْ هدابعلهببحا ديعةللابحأ اذابإب ع٠
 بحأ نم عمءرملاباب ةدنج دونج حاورالاباب
 هرضنالو ىرشإ ىهف اصلا ىبعىنثأ اذابإب و

 د ردقلا بناتك 9# :

 هتراقشو هإمعووإجأو هقزرةناتنكو همأ ناب فىدآلا قا ةيفيكب ب
 هتداعسو

 لسوامعيلعهللا ىلص ىدوم ومدآج احح باب 1:

 ردم مي لك باب ا ءاش فيك ب واقل ىلاهد هنن فني رضتبإب ١

 هريغوانزلا نمهظح مدآنءاىلعردقباب 1

 لافط ا ورافكحلا لافطأ توم حو ةرطفلا ىلع داوي دلولوم لكىن-«ءباب
 ش نيمسملا

 ردقلاهب قيسامع صقنتالودب زئالاهربغو قازرالاو لاجآلا نا نايب تاب 4
 هلارب داقلا ضي وفتوهلاب ةناعتسالاو زجملا كزنوةوقلاب مالا ىف باب ع

 د معلا باك :

 مصخادلالاف بإب 415 نآرقلاف فالتخالا
 نوءعطنتملا كاه باب ىراصنلاودوهيلا ناس عابتابأب ٠

 نا.زلارخلا ىف نتفلاو له ار وهظو هضبقو علا عفر باب
 ةلالضو أ ىدهىلا اعد نمو ةئيسو أ ةنس> ةدس نس نها 411

 رافغتسالارةب وتلاوءاعدلاورك ذل بانك ال 3

 قاب ةظارار 5 الج 1

 اهاصحأ نم لْضفو ىلاعدةئلاع ءامسأ فت . 3



 ْ معها يعررافقالا ارودربخ ىفبأب مسج

 منع هلا |ىذرراغالا ةيعص ننسح ىف بأي 2-1

 ملسأور ,اًمغل موتك لو لاءاعد بإب مده

 ”ىطو سودو ميو لس و عدسش أوةنيهج وس ورافغ لئاضف نم باب 655

 1 نشد رقءاسن لئاضف ن هابأب ساتلارام> باب سال ري

 مهنعهنلا صر هباحصأ ني ملسوهيلعدللا ىلص ى ةلاةاخا وم باب ميو

 ةماللنامأ اهبافص اءاقب سو هيلعقنلا لص يبنلاءانب نا نايب باب

 مهنواي نيذلا ممن نيذلامةباحصلا لشق باب محبو
 مويلاةسوفنم سفن ضرالا ىلةوةنسةئامقأ 5 ال [سوهيلعهللا ىلههلوق باب باب 7/9

 اا
 «نعفتلا يمر قرت |سي وأ لئاضف نم بإب

 ريما وكلا لو دلاةيصوب اب مسي/ع

 . ناعزهأ | لضف بإب وه

 سراف لد 5 باب : اهرتيمو فيقثتاذك رك ذباب

 ةلحاراهيؤدجتالةثام لباكس انلا لسوهيلع هللا ىلصهلوق بإب محد

 «(بادآل و ةإهلاوربلاباتك )*

 هب قح ا امهنأو نبدلاولارب باب
 اهريغو ةالصأإب عوطتلا ىل ني دلاولارب ع دقت باب --ذ

 ةنملا لخ دب لفربكلا دتءامه دح ًاوأهب وبأ كردأ نم فن أ مغر باب 47

 امهوكنو مالاو بالاءاقدصأةإ لضف باي

 مالاوربلاريسغفت باب ميو
 اهتسيطق ع رو مح .رلاةإ 3باب

 ربادتلاو ضغابتلاودساحتلا وع ىبهنلا باب مرو
 ىئرس ةرذعالب ثالث قوفرحطام رباب مما

 اهوحنو شجانتلاو سفانتلاو سسجتتلاو نظلام رحب اب
 هلاموهضرعوهمدوهراقتحاوهل خو للا لظمع رحت باب من | :

/ 
 م



 : ةا٠

 ا ةفيحص
 رجاهتلاوءانحشل' نعىهنلاباب مم»
 ضي رملاةدايعلضفىفبإب هللافبحلالضفىفباب مس
 ةكوشلا ىت- كلذوحنوأ نزحوأ ضم نمهبيصيامف نموا باو باب برع

 اهك اشي
 امواظموأ ا ملاظخ الار صن باب رج لظلامب رحتبإب مم

 مهدضاعتو مهفطاعتو نينم ملا يحارب باب

 عضاو:لاووفعلابابحتساباي 22 بابسلا نعىهنلاباب مو
 9 ةبيغلامب رحب أب

 ةرخالا ىف هيلعرتس ناياين دلا ىف :ءاعىلاعتهلل' ريس نمةرانثب بأي

 0 : اهريغوباودلا نعل نع ىهنلا | خةويأ

 ْ كلذدلاله اود سيلو هياعاعدوأ هيسو أ مس وهيا عهللا ىلص ىبنل' هنعل نم باب بوس

 هلع م رو نيهجولا ىذ مذج إب م. ةجروارج أ واكز هلناك

 ةميغلامب رحتباب موو. هتمحاببامنايب وبذكلام رباب
 هلضفو قدصلا نسحو بذك_لا حبق باي

 بضغلا بهذ هيث ىأب وبذغلا دنع هسفن كال نه لضف بأي ون هي+ب

 هجولا برمذ نع ىبهنلا باب كلام الاقلخ ناسنالا قاخ بإب راب

 قدربغي سانلا سنع نادي دشاا ديعولا باب

 ةعماجلا عضاوملا نمامهريغ وأ قو وأ دجيسم ىف حالي م نم سمأ باب ماوي

 قي رطلا نعىذالةلازالضف اب ميو
 ىذؤيالىذلا ناويحلا نماهوكوةرطابذءتم رحخ بإب

 ريكلامب رح بإب 20 0

 ىاعت هللا ةجءر نم اناا طرتقت نع ىهنلا بأي

 سائلا كلهلوق نعىبهنلا بإب نيل.امخاوءافعتلا لضفبإ
 هيلا ناسسالاوراجلاب ةيضولا با

٠١ 



 امهنعهللاىذرلالب و كلام نب سا مألئاضف نم باب

 هنع هللا ىضر ىراصنالاةحلط ىف, ل ئاضف نه باب منع ب

 هنعمتلا ضر لال لئاضف نمي مسوس
 امهنعهنلا ىضرهمأو دوعسم نب هللا دبع لئاضف نيم باب

 مهنعةللا ىضرراصنالا نمةهتاج وبعك نب ”ىنلئاضف نمجاب مئم

 هنع هللا ىذرذاعم نب دعس لئاضف نم بإب

 هتعةلنأ دو تيرس كاممةناجد ىف ل ئاضف ن مبإب معد

 000 ور# نب ةلنا دبع لئاضو نم بأي

 هنع هللا ىذر بيدياج لئاضف نمباب ع7

 هنعةللا ىذررذ ىف ل ثا ضذ نم باب

 ه:عدهللاىذرهللا دلع نب رب رسلئاضؤ نم باب بعوو

 ايا ناد ة عضم

' 

 10222: ة 2 2 ا

 ١ امهنعةللاىضر سابع نبةنلا دبع لئاضف نم باب منو ٠ 000
 امهتعهللاىضرر مع نب هللا دمع لئاضُو نه باب

 هنع هللا ىذر كلام نب سن ل ئاضف نم باب نسب

 هنعفللاىضر مالس نبهللادبع لئءاضأ نم باب مورس
 هنعهللا ىضر تبان نب ناس> لئاضف نم بأي بع ع

 ْ نزال رق نالت نا ببوا/

 لب ىأ نباح ةضو معنا شرود لع ئاشأ نمبلب 0و
 ناوضرل اةعيب لغ أ رح شل باك لئاَضَف نه باب ون جاه

 نيب رعشالا سماع أو ىسو م ىفأ ل اضف نم باب

 نيب رعشالا لئاضف نمباب مو

 هنعفللا ىذ ربرح نب نايغس ىنأ ل ئاضف نمباب من1

 ' مهتيفس ل هأو سيم تنب ءامسأو بااطى نب رفعج لئاضف نم باب بنج ١
 مهنعهللاىذرلالب وب.عدو ناماسلث اضف نمبأب ١

 مهنءهللا ىضرراصنإلا لئاضف نم باب
 ١ حسم صم صامع اال مص ع اهم مم خا سس 2 مصتسل س فمع ممل ع ل دهسم ا مح هع عسل مات |
 سس سس 1 همس ص جب سيما 117

 "اضل
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 كلذونو عقيالامو فاك هب قلعتي
 شياعم نم ملسو هياعهللا بصدرك ذام نو داعرشهلاقام لاثتما ب وجو بأي

 هينعو ٍلسوهيلعهتلا لصهلارظنلا لضفبإب 2. ىأرلا ليبس ىلغايندلا
 مالسلا هيا عىسع لئاضف بأي

 : لسوهيلعهللا لص ليلخلا معا ربا لئاضف نم بإب

 ملسؤ لع هللا ىلص ىسو ملل اضف نم بأي
 دبعل ىتبنيال لسوهياعهللا لصىنلالوقو مالسلاهيلع سنوي رك ذىف باب

 ىءنبس نوب ن مربخان أل وقي نأ
 مسو هياعهلل| ىلص فسوب لئاضف نم بإب
 مالسلاهيلعرضخللئاضف نمبإب ماللاهيلءاي رك زلئاضف نمباب
 دي مهنعهللا ىضرةباحصلالئاضف باتك لع

 هنعةللا ىضر قيدصلار كك ىلأل ئاضف نم باب

 هع نا يطور ع لئاطق ندا
 هنعهللا ىذر نافع نب نامع لئاضف نم بإب

 هذع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع لئاضف نم باب

 هنع هللا ىذر صاقو ىلأ نب دعس لضف ىف باب
 انيبنع هللا ىتر ويلا وةحلط لايق ١

 حارا نبةديبع ىف لت اضف باب

 امهنءةللا ىذر نيس او نسحل |لئاضف باب

 1س .وهيلع هللا ىلص ىننلا تدب لهأ ل؟ اضف بإب

 دب زن ةماسأو ةئراح نب دن ز لئ اضف باب

 نينمؤملاماةحدةلئاضفباب . رفعج نب هللا دبع لئاضفبإب
 عرزمأ ثيدحرك ذباب 77 ةشئاع لف ىف باب
 مالسلاوةالصلاامهرلعىنلا تنب ةمطاف لئاضفبإب
 اهنع هللا ىذر ةماس مأ لئ اضف نم بأب

 اهنعةللا ىضر نيئمؤملا مأ بذي ز لئاضف نم باب
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 . اقلغ سانلا ع نسحأ موه اعهبلاىلدهللال وسر ناك باب

 هناطءةرثكو اللاقف طق شل سو هيلع هللا ىلصهللال وسر لكس ام تاب

 كلذ لضفوهعضا اونولايعلاو نايدصلا !سوهياَم هللا ىلصهتجر بإب

 02 . لسوهي اعهللا ىلص 4 امح ةرثك باب

 ََ 0 نس لع هللا ىلص همسدت بأي

0 00 

 | للماقتتا دليل حابلو 5 .هرايتخا وماث الل ب و4 يا

 هتامزح كاهتن ادنع
: 00 | 

 ِ / 42عسأكا كربتلاوهسم نيلو سو 44 .اعهللاىلص ىننااةّئاربيظب ا

 4ب كرتاوز حسو هيلع هللأ ىلص ىن :| قرع تيطس ا

 كولا جاين وترلا و دانا اع ذلا قرعباب

 هقرقوو ءش مالسلاه 1 ىنلالدس فيا
 روك

 َ اهجو شانأا عرس . ناك هنو م مالسلا هيلع ىب دلاةقص ىف ى؟ اب

 1 000 هش ةفص تاب

 0 هحوأا حيلم ضنأ مالسلاهياع ىلا لاك تأت

 : ملسو هيلعدللا ىلصهيسش باب

 ملسو هيلع هلل ىلصه دج نم هز و هتفصو ةونلا ماخ تابثا بإب

 00 هنسو هثعبمو مالسلا هيلع ىتلا فه ىف بإب

 5 ظ ١ ضبقموماللاهيلع ىنلا نس باب
 00 ْ ةنيدملاوةكع مالسلاهياعىنلا ماقأك ٠ بإب
 00 مس و هيلعةننا ىلص هب اممأ ىف بإب

 ا 0 را 0 ا

 وألا ةريرضالا# هلاؤسراثك | كرتو رو اع هللا لصد ريقوتب؟ اب
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 ناهكلانايتاو ةناهكلا مب رحتباب
 اهريغوتايحلالتقباتك ا هوحنو موذجلا بانتجابأب

 للا ت5 نعىمهنلاباب 470# 2 غزولا ل تقبابحتسابأب
 اهماعطاو ةمرتحلا متاهيلا قس لْضف بإب م ةرطاىلّق مب رحخ بأب

 < (اهريذو بدالا نم ظافلالا باتك )*

 أمرك بنعلا ةيمست ةدارك باب أ رهدلا بس نع ىبهتلا بإب

 ةضلاو ولا رةمالاو دبعلا ةطغل قالطأ كح باب

 ىبفن تئيخ ناسفالا ل وق ةهارك ناب

 بيطلاو ناحل در ةهاركو بيطلب .طأ هدو كاسملالامعتسا باب

 ريش درت اب بعللا ع رك باب م؟ «( رعشلاباتك (*

 ١0 ه«(اؤرلاباتك )«
 ىف ار دقف ماملا ف ىف ار نم مالسلاوةالصلا هيلعىنلا لوق باب

 ايؤرلال وأتى بإب ماب+  مانملا ف هب ناطرشلا بعاتب ربخ الباب
 « (لئاضألاب اك ( با مل-وهيلعهللا لص ىنلاا ٌؤراباب

 ةوبنل!ليقهياعرجلا مستو ملسو هيلع ثلا ىلصىبنل| بف لضف باب

 قث المخا ميج ىلع لو : يلع هللا ىلصانيدن ليضفت بإب
 ملسو هيلع هللا ىل < ىننلا تاز جم ىف بأي

 سانلا نمهل ىلاعت ندا ةمصعو ىل امد: هللا ىلع هلكو ن باب

 ملعلاو ىدطا نمهب لسو هيا عننا ىلص ىبذلا ثعب ام لشم نايد بأب

 مهرضيام مهرب ذحت ىف هئءلابموه م ىلع سو هيلع هللا ىلصهتقفش بإب

 نييبنلا متاخ لسو هياع هللا ىلصهنوك. ذ بأي

 اهلمق اه: ضيق ةماةجر ىلاعت هلل ادارأ اذا باب

 هنافصو سو هياع هللا ىبدانيدن ضوح تابثا بإب
 دحأ موب لسو هيل علنا ىلد ىبنلا نعل يئاكيمو لي ربج لاق ىف بإب

 ١ برحلاه م دقتو ٍلسوهياع هللا لص ىنلاةعاجش ىف بأب

 ةاسرملاجي رلا نمريمخلاب سانلادوجأ ل وهيل تهنلا ىلصىبنلا ناك باب يق
 سبب ببيان ب _ ص للللسسل-١



| 

 ' ظ ! ْ ها“
 ةفيح |

 نيك اسملاىفةقدصلاب اب, . دجاسملاءاشب لصف باب
 هللاريغ هإ.عىف كرشأ نم باب "2

 رانلا فاهم ىووس ةملكلاب ىلكستلا باب

 هلعفي وركسملا نعىهني وهلءفيالو فورعملابصأي نءةب وقعباب هنو
 ا ”." هسفنرتسنابنالا كّته وغ ىبهنلا باب

 باثتلاةهاركو سطاعلا تيمشت باب

 ع رقت ثوداح أ تاب ناهد

 خسمهناو رأفلا ىف بإب

 ١ هع منمؤملا غدلب الباب هرج
 . ريخ هلك يعأ نمؤوملا بإب

 حو دما | ىلعهنم نتف فيخو طارفاهيفناك اذا دملا نع ىبهنلا بإب نسا

 رك الاةلوانمباب- هانم

 ملعلاةباتك محو ثردحلا ىف تبثتلا بإب

 مالغلاو بهارلاو زحاسلاو دو دخالا بادصأ ةصق باب

 ظ رسسلاىفأة هقول. وطلارباج تي دحب اب و

 1 ذالك للا ندع لا وج سلا ثا قصاب هو
 1 دي ريسفتلا بانك الك 4
 َ ظ هللارك ذا ,مواق عش نأاونمآنيذا نأمل ىلاعتهلوقىف بإب هو

 أ دسم لكدنع كسي زاو ذخ ىلا هتهلوق ىف باب

 ١ ءاغبلا يل _:ايتفاوهر كن الو ىلاعت هلوق ىف باب

 1 ةليسولا مهم رىلا نوغس نوعدي نيذلا كئلو أىلاعت هلوق ىف باب
 3 رشاولافنالاوةءاريةروس ىف باب هه٠

 00 رذخامب رحت لوزن باب
 مه رىفاومصتخ ا نامهخ نا ذه ىلاعتهلوق ىف باب

 تو



 امهيفيسب ناما ملا هجوناذابإب وم
 ضعيبب مهذعب ةمالا هذه كالهبات 4و5 ظ

 ةعاسلا مايقىلانوكسيامف )سو هيلعهنلا ىبص ىننلارابخاباب هيا

 رصبلا جوكجومىنلاةنتفلافباب ةةمأ|
 بهذ نم لبج نعت ارفلار يسكن ىت> ةعاسلا موقنال باي ظ

 ميم نبى سي علوزنولاجدلا ج ورخ و ةينيطنط#ق تفىفباب ةةح ||
 سانلارثك ؟مورلاوةءاسلاموقتباب ه٠ |

 لاجدلا جورخ .:ءلتفلا# رثكى مورلالابقا باب

 لاجدلا ل يق نيماسملا تاحوتف نمنوكنامباب هه

 ةعاسلا ل يق نوكست ىنا!تايآلا ىف باي
 زااضرأ ن مران جر ىدةعاسلاموقتالباب ه؟ |[

 ' ةعاسلاليقاهترامعوةنيدملا ىنكس فب اب ه.م |[

 ناطيسلاانرق ماطي تيَح نس قرشا نمةئتفلا ا
 ةصاخلا اذ سود دمعت ىتحةعاسلا موةنالباب هه 4

 ن.تدملا ناكم نوكي نأ ىنقيف لجرلاربقب لجرلار ع ىتح ةعاسلا موقتال باب
 ءاليلا

 هعماموهتفصولاحدلارك ذبإب هو دايصنبارك ذباب هءوأأ
 هئايحاو نمؤملاولةةوهيلع ةنيدملاع رحولاجدل!ةفص ساب هددأأ

 لجوز علا ىلعهناوهولاجدلا ف باب هذالأ |
 لهب اهذوهاياول قو ىسعلوزنر ضرالا فهدكمو لاجدلا ج ورخ باب هدأ أ

 ثءب وروصلا ىف خفنل او ناثوالامهتدابعو سانلارارشءاقب هناعالاوربخلا ظ

 روبقلا ف نم
 لاجدلا ثيداحأ نمةيقب فب هم[

 هعاسلا برق باي جرطاىفةدابعلا لضف بإب همس أ
 «دهزلاباتك الع هالو نيتفنلانيبامبإب ج5

 نيك اياونوكستناالا.هسفن ا اوماظ نيذلا نك اسماوأ.> دئال بإب .هم»



 ةها/5
0 -- 5 

 ا مة

 ١ ىلاعت ةليادج رب لب هلمعب ةئجلا دح الخد نل باب 5

 ةدابعلا قداهتحالاولامحالار امك ]باب 4 -

7 

0 

' ُ 
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 «(يلهاههمن ةقمرتنجلا باتك #3 ةظعوملا فداصتقالابأب . 47

 اهعطقيال ءاعةئاماهاظ ىف بك ارلاريسي ةرحشةنملا ف ناباب غاب

 هلاموهلهأب مالسلاوةالصلا هيلع ىنلاة ب ؤرّدوب نماف باب

 ةءدعو 5 ا ال ايا وللل انما ولا 2

 00000000خأأآأأ#آ#آ#]#]آ#1 11

 ادب ًامهيلع طخغسالف ةنلا له ىلع ناوضرل !لالح بإب

 7002000 ءامسلاف بكوكللاى رباك ف رغلا لهأ للا لهأ ىلا رباب

 0 2001م <
0 

 0 نار اوةوة:طا!لهأ مع ماود ىف باب ةر/مو

 كولا

 اا

 ءةمو

 ةىا/

 5مم

5١ 

 كيذا

 ع

 نيلهالا نم اهيف نيئمؤمللامو ةمجلا مايخ ةفص ىف بإب نولمعت منك

 1 ةنلار ابق سايل ناحل
 1 ظ ربطلاة دئفأ ل ثم مهتدئم أ ماوقأ ةنجللا لخ دب باب
 نيب ذعملا نمذخأتامواهرعق دعب و مهجر انج دش ىف باب
 ءافعضلااهلخ دي ةنحلاو نورايملااهاخ دي رانلا باب
 ةمايقلا مو رشحلانايب واين دلاءانف بإب
 اقاوخأ ىلع ةلاان:اعأة .ايقلا موي ةفص ىف باي
 ١ رانلالهأو :ةنملا لهأاهع ف رع ىتبا|تافصلا باب

 هئمذ وعنا وربقلاب اذع تابئاو هيلعرانلاو ةنملا نم تملا دعقم ضرعباب

 000 باسحل !تايثا باب

 توما دنع ىلاعت للاب نظل عرس سعالا باب

 دي ةعاسلا طارش أو نقفلا باك الع

 جوجأمو جوجأي مدر عتفو نآفلا بارتقا باب
 توبلا موي ىذلا شيملاب فسلا باب
 رطملا عا وكنتغاا لوزن باب



 ةقيدك

 اهبحرفلاوةب ولا ىلع ضخلا ف باب 4٠
 ةب ون رافغتسالاببو ذلا طوقسٍباب 449

 ىف كلذ كرتزاوجوةبقارماوةرآلارومأ فركسفلا ورك ذلا ماو د لضف باب
 اين دلابلاغتشالاو تاقوالاض عب

 هبضغ تقمساهماو ناعيا ةحرةعس ل كأن 7
 ةبوةلاو بونذلاترركت ناوبونذلا نهب وتلا ويقب اب 6م

 شحاوفلام<ب رو ىلاعتهللاةريغباب 44+
 تائيسلانبهذب تانسحلا ناىلاعتهلوقباب 447
 هلتقرثكن اولتاغلاةب وتل وق اب 444

 هيبحاصو كلام نب ب عكة بوت ثيددح باب 6٠
 فذاقلاة بون لوبقو كفالا ثي دح ىف بأي هَ

 ةبدررلا نم ٍلسو هيلع هللا ىلص ىننلا موح ةءارب بإب 4

 د مهماكح أو نيقفانملاتافص ب اتدك ا

 رانلاوةنااوةمايقلاةفص إب 4
 ةنخلا له لزن اب مالسلاهيلع مدآقلخو قاملاءادتبابإب 40

 .. ةبآلاجورلا نع كنوائسي ىلاهنهلوقو حورلا نعىنلادووبل'لاؤسٍبإب

 ةبآلا مزيف تنأو مهب ذعيا هللا ناك امو ىلاعتهلوق ىف بإب 1-7

 ىنغتساءارنا تطيل ناسنالا ناهلوق بإب

 هللا نمىذ ا ىلعربصأدحأالباب خال. رمقلاقاقشناوناخدلاباب 45

 ابهذ ضرالاءلععادفلار فاكلا باطبإب
 ههجو ىلءرفاكللاريشك باب غ١

 ةنملاىفاسؤب مهدشأ خبص ورانلا فايندلا لهأ منأ غبصباب

 ايندلا فر فاكسللا تانسح لم كتو ةرخالاو اين دلا ىف هتان نموملاءازؤج باب

 زرالاةرحش كر فاك-لالثمو عرزلاكن مْؤملال ثمباب : ٠

 ةلخنلا لدم نموا لثم بإب ع

 اني رقناسن |لكعم ناو سانلا ةنتفل هايارس هثعب وناطيشلا شي رباب



05 

 ةفردك

 نحب

١5١ 

 ا

 قو

2" 

 <ظآ

55 

 نكن

51 

 مى

 انا

 انتوا

 ايو

 نايبصلا ىلع مال سلا تارحع ةسأىت ا

 :تامالعلا رت و صون باج عفرنذالا لمع زاوجلا

 ناسذالاة> اح ءاضقلءا فلل جور ذا ة>ابا باب

 اهاعلوخ دلاوةسدنج الأب ةوادلخا م رك باب

 ال واهو: تناكو ةأيصايالاخ ىؤر ناب هنأ !نايب باب

 ز) ١ هبءوسلا نظ عفديل ةالقدذهلوقي

 ا مهءاروالاواهيف سلف ةجرف دج وفاسل# ىتأ نم باب

 هب قحأو هفداعم هسلح نم ماقاذا باب

 بفاجالاءاسنلا بع لوخدلا نم ثنخملا عنم باب

 قدر طلا ىف تدعأ اذاةيدنجالادأ ارم ف ادرا ازاوج تاب

 ا 34

1 

 ٠ هاضرريغب ثااثلا نو دنينثالاهاجانم مى رحت بإب

 ملا باب ردعسلاباب < قرلاو ضرملاو بطلاب اب

 || ثفنلاوتاذوعلاب ضي رماة ةرسا 4/8 ضررا اةيقر بايحة ساب أب

 ةرظنلار ةجلاو نيءلا نم ةق .ةرلا بابحتسابإ

 ظ كرش هيف نكمولام قرلاب سأب ال باب
 : راك ذالاو نآرقلابةيقرلا ىلعةرحالا ذخأ ازاوج بإب

 دسم ع سو حل سس مج عم سجس سب رح تحسم هه »ل تعصب ممم جس مج ل
 9 م 4 0 9

 ءاعدلا عمملالا عضوم ىلع هدد عضو بابحتسإ باب

 ةالصاا فهسوسولا ناطيش نم ذو علا بإب

 ىوادتلا بايحّساو ءاودءاد لكل بإب

 7 ككلاوهو ىدنطا دوعلابى وادتلا باب دولاب ىوادتل اةهاركسإب

 ا: سرج جي حس رجح ص ل جس وصلا ع عع هدد

 ضي را ادا وفل همه ة:دملتاا باب ه6 ءادوسلاةيخلابىوادةلا باب

 اهوحنو ةناهكلاو ةريطلاو نوعاطلا باي لسعلا قس ىو ادتلا باي

 | ضرع دروبالو لوغالو ءونالورفصالو ةءاهالو ةرب_طالو ىود_عال ناب

 حصم ىلع
 أ : ١

 موشلاهيف نوكسامولآفلاو ةريطلا بإب
 ظ



 ةرودالو ب يميفاتسيةكمئالملا لخدتالباب أ[

 رفسلا ف سرا و بلكلا ةهارك باب مم
 ريعبلاةيقر ىفرتولاة دالق ةه ارك باب 4ع

 هيقهمسووهيجو ىف ناويخلا برذ نع ىهنلا بإب
 3 زو اوةاكرلا عن ىف هبدنوهجولاريغفف ىدالاريغناويحلا مسوزاوجباب 82١

 عزقلا ةهارك باب فين

 اهقح بي رطلاءاطعاو تاقرطلا ف سوأمل.| نع ىبهنلا باب

 ةصمانلاو ةمشوتسملاوةمشاولاو ةإ_دكوةسملاوةلصاولا ل_هفم رحتبان
 : ىلا هز هللا قاخ تارغملاو تاحافتملاوةهمنتملاو ١

 تاليملات الالات ايراغلا تانساكلاءاسملا باب كر
 طعيملاعيشتاوهريغو سابللا فريوزملا نعىبهتلاباب ]1

 بادآلاباتك
 ءامسالا نم بحت سيام نايب و مساقلا ىنأب ىنكتلا نع ىبهنلا بإب

 هوو عف :ب وةحيبقلاءامسالإابةيمستلا ةهارك باي. مون

 بني زىلاةرب مساري يغتو. نسح ىلإ سيمقلا مسالارب_غت بابحتسا باب م#نإ

 امسوحتوةبارب وجو
 كولملا كلعو كالمالا كلع ىمستلا مب رحب اب

 زاوح وةكتح اصلا وإج و هن دالود_:ءدولوملا كيذ2ك تايحتساب اب بعب»

 : ا مههارباو هللا دعب ةيمستلا بابحتساو هندالو مون هّميمست

 نادئنسالا باب ةفطاللل هبابح ماو ىنايهنب اريغلهلوقزاوج باب 785
 اذه نمليقاذا اب أن ذأتسملا لورق ةهارك بان سابا <

 ةأحفلا ارظأ تاب ممب هريغ تدب فرظنلا 3 ركب أب

 ريثكلا ىلعليلقلاو ىئاملا لع بك ارلا مسي بإب د مالسلا ب اتاك ع

 مالسلادر قد رطلا ىلع سوادا تح نم بإب 50

 مالسلاذر مدلل ملا قح نم باب

 مويلعدرب ف يكو مالسلاب باتكسلا لها -ّب | نع ىرهنأ | باب
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 ب اخو ءاسنلاو لاجرلا لعةضفلاو بهذلاءانا لامعت_سامب 0
 ىلعدزي لام لجرلل هوو ملاةاباوءاسفلل هتحاباو ل-جرلاىبءرب رح

0 : 9 

 7 اهوحنو ا ةكح هب ناك را

 ١ 5 رع 00 كب
 ) ر 1 نرتيلا وهن ظراغلا ىلعراصتقالاو سابألاقف عضاوتلاباب

 مالعاهيفامورعشلا بولا سءازاوجوامهربغو شارفلاو

 طاع الاذاحغا ازاوج باب

 1 سابلل او شارفلا نمةجاحلا ىلءدازامةهارك باب

 0 ب ا

 : 2 ع "تل

 ظ 3 و هام حور هنا ديال ]| سيل باب

 0 ةدعل + نمهلءافلخلا

 مهلا لابتكينأ 58 ااملامتاخ مل-و هيلعهنلا ىلص ىبنل ذاك ىف باب

 اووف قررا عاقب ماو خا رط ىف باب

 ديلا نمرص دخلا ىف مالا سبل ىف باب

 5 اهات ىتلاو ىطسولا ىف متحتلا نعىبوتلا ىف باب

 ا لاعنلا نمراثكةسالاو لاعتنالا ىف ءاحام باب

 1 000 لامثلابأدييلف علخ اذاو نيعلب أدب لف لعتت اذا باب
 0 دحاو بوت ىفءابدحالاوءامسلا لامشاب أب

 ىرخالا ىلع نيلجرلا ىدح | عضوؤر هظلا ىلعءاقلتسالا عنم ىف باب

 ىؤحالا ىلعنيلجرلا ىدحا عضو و ءاغناتسسالا ةحابا ىف بإب
 بيكلارييغتورعشلا غبص ىف بإب لاحرال ارفعزتلا نعى هناا باب

 5 غبصلافدووبلا ةفلاخ فب



 امام

 مما

 امك

 ١ ما/

 الدم

 سا
 ل

 [5ة

5 

 قل

 اوه

 -أءأ

 "ا

 ةمل4ع

 6كآ

 اهيلعللا مسارك ذوب اونالا قالغاو ءاقسلاءاكن اوءامالا ةيطغتب سعالا باب
 برغملا دعب ىئاوملاو نايبصلا فكو مولا دنعرانلاو جارسلاءافطاو

 امهماكح أو تارلاو ماعطلا با ذآ باب

 امقاقم عز نم برسشلا فب

 5 - راناثالثىتتلا نابع تاوءاثالا نكت قيس 1 نإ

 ”ىدتبملا نيم رعامهوحنو نيالاوءاملاةرادا بايحّتسا بإب

 1 اةطقاسلاة مقالا لك ًاوةعصقلاب عباصالا وعل بايحتس ا باي

 ندا باخ ت_ادراعلا بعام ريل ا الا باب

 عباتلل ماعطلا بحاص

 اماناققحغهقق عدد :و كلذهاضرب قثنمراد لاو مخ ازاوجبإب

 ملا نيطقيلا لك أبابختتساو قرملا لك أزاوجباب
 ل فيضااءاعدبا,حةساورمتلا جراخ ىونلا عضو بابح سا باب

 بطرلابءاثقلا لك باب
 هدوعقةفصو لك الا عضاوت بابحتتسا باب
 هءاضأ نذإبالاة مقل فامهوحو نيترتنارق نعةعاج عم لك الا لا

 لايعالتاوقالا نم هوحنورمتلاراخد اف بإب
 اهل نيعلاةاوادمو كلا لضف إب ةئيدملا رك لضف باب

 هانعمىفاما ذكو هكرتراكلا باطخد ارث نم غبت هناو مولا لك أةحابا باب

 ةيالثلا ى؟ينينثالا ماعطناو ليلقلا ماعطلا ىفةاسا ولأ ةليضف بإب

 ْ ةئيزلاو سابللاباتك »6 ب. 2 ماعطلا بيعيالبإب

 ءاسنلاو لاجرلا ىلءهريغو برشلا ىفةضفلاو بهذلا ىناو أل امعّتسا مب رحت باب

 ( نا ا دل



 ةها/ ١

 هر ١

 ١ . ةرفشلادب دو لتقلاو عذلا ناسحاب سمالا باب

 ا ظ ماهيلاربص نبع ىسهملا باب
 ٠ *©ىاضالاباتك ع

 1 1 - ول

1 

١3 

١. 
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 ا

 ١ا/م
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 اما

 نيد

 ريكتلا وةيمستلاو ليك ونالب ةرشايم اهحد وسل استلادا

 ْ ماظعلارئاسور فظلاو نسلاالا مدلا رهتأام لكب يذلا زاوج باب
 مالسالاف ثالثدعب جاضالا مو لك نع ىبهنلا نم ناك ام نايب باب

 ءاض ىتمهتحاباوهحسن نام و

 ةريتعلاو عرفلا باب

 ” دما نأ ةيحفتلادب صوهو 7 (يذرتطعةياع لخد نك تجنبا

 1 5 ايف ةرافظاو ا هردتي

 0 ْ هلعاف نعلو ىلا عت هللا ريغل عدلا رباب

 1 ش ةب رشالا باك

 طرقا نمو بنعلاريضصع نم 0 :اهنانايب و رخام رحت باب

 ركس امتاهريغو سب زلاو

 رجلا ليلحت مير حن باب
 رج ابىوادتل امي رحب أب

 نيطواخ سب زااور علا ذابتن اةه ارك باب

 ا ىنيالاناب وريقنلاو متنحلاو ءايدلاو تفزملا ىف ذابتنالا نع ىسهنلا باب

 7 اركسمرك:لاملالح مويلاهناو

 1 0 : ماوحر ج لك ن اور خر كسم لك نانانبإ

 2 ةرخآلا يفاهابا هعنماهنمبتيلاذار جلا برش نم ةب وقع داب
 اا د اركسمر صن ملو دتشي ل ىذلا ذيبنلاةحابا باب

 : نإللا برشزاوج باب

 + :ءانال ارم كو كسلا نرش قاب

8 

6 0 

 كال 7” ندنس ا >4 نفي مح منقكت
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 هري_غووزغلاهيفلخدب هناوةينلابلا .عالاامنا لس .وهيلعهللا ىلصهلوق باب 6

 لامعالا نم

 ىلا هت هللا ليبس ىفةداهشلا بلاط بابح دس | باب

5-2 

 وزغلابهسفن ثدح موزه مو تام نممذٍباب ١
 رخارذعوأ ض صوزغلا نعمسح نمباوثباب 020
 رحبلا فوزغل | لضفباب ْ

 لجوزعهللا ليبس ىف طاب رلا لضف باب 4
 ءادهشلا ن امد باب

 د مهملع نم مذوهيلع ثحلاو ىرلا لضف باب ١

 قحل !ىلع نب رهاظ ىتمأ نمةفئاطلازتال لسو ه«يلعهللا ىل_دهلوقباب ٠

 مهفلاخ نم .هرضرال ٠

 قيرظلا ف سي رعتلا نعى هئااوربسلا ف باودلاةحاصمةاعارم باب ؛4هأ

 ءاضقدعب هلهأ ىلا رفاسملا ليك بابحتساو باذعلا نم ةعطقرفسلا باب
0 

 رفس نم درو نملالء لوخدااوهوقورطلاةهارك باب

 ة(ناويحلا نملك يامو تاب ذلاوديصلاباتك إلك ١4
 ةماعملا بالك! ديددلا باب

 هدجو مديصلاهنعباغاذأ باب

 ريطلا نم باخ ىذ لكو عابسلا نم بان ىذ لك لك أم رحت باب

 رحببلا ةتيمةحابا بأبي 45.
 ةيسنالارجلا مل ل اعرحباب ٠١

 ليخلا مو لك أىفباب ١ ىج

 تضل ة>ابا باب

 دار+طاةحاباباب ١٠65

 ترالاة>ابآابأب 1 هال

 فدذحل |ةهاركوودغلاو دايطصالا ىلعهب ناعتسامةحابأ باب



 هوم

 هو

١ 

١ 

١8 

 لطا

 نركب

١1 

 فرغت

 لي

 لي

 لي

 لي

 ١
 ١م
 لي
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 ةرجحال ىعم ناي و 0 امال ل دقدعب ةعبا ملا إب

 حستفلا دعب

 ءاسنلا ةعرب ةيفيك باب

 : : 0 ةعاطلاو عمسلا ىلعةعيبل |باب
 عوابلا نس ناب باب

 323 ا ارافكل ا ضرأ ىلا ف>صملاب رفاسي نأ ىهنلا باب
 1 |هريمضتو ليا نيب ةقب اسملا باب
 4 ٠ ةمايقلا موب ىلاريخ !هيصاون ىف ليلا باب
 ع ليخلا تافص نمهركسامبأب
 06 هللا ليبس ىف جورخل اوداهجلا لضفباب
 000 ىلا عت ةئنا لبس ىفةداهشلا لضف باب
 0 هللا ليدس ف ةحورلاوةودغلا لصف ا
 1 تاجردلا نم ةنملا ىف دهاحتلل ىلاعت هللاهدعأ ام ناي باب

 ندلاالهاياطش ترف. ؟ هللا ليهس ىف لق نم باب

 5 | انوقزرب مر دنعءايح ًامهنأو ةنجلا فءا دهشلا حاورأ ن انايب باب

 طاب رلاو داهلا لضف باب
 ةنلا الخدم رخآلا امه دح ألتقي نيلجرلا نايب باب
 ملسأ مار فاك لتق نم باب
 ٠ اهفيعضتو هللا ليبس ىفةق دصلا لضف باب
 1 . ريخ اهأ ىفهتفالخ وهربغو بوكر م هللا ليدس ىف ىزاغلا ةناعا لضف باب
 0 ش ظ نويف مهم اخ ن نم ماو نيد هاجم ءاسن ةمرح باب
 5 0 0 نب روذعملا نع داهلا ضر طوقس باب

 0 فيها تحل [ت ونت نان

0 

0 
7 
3 

0 
0 
1 

 راثلا قدةساةعمسلاو ءاب را لتأق نم باب

 منغ نمو متغفازغ نم باودر دق نايب باب



 هوأل/

 لاجرلا عمءاسفلاةوزغ باب ١ ا

١١ 

١ 

 لا نطخضرب تاي زاغلا ءاسنل باب
 سو هيلعهننا ىلصىنلاتاوزغد دع باب

 عاقرلات اذ ةوزغ باب

 رفاكب وزغلا ىف ةناعتسالا ةه ارك باب

 م رامالا بانك (

 شإ رق ىفةفالخ او شي رقل عبت سانلا باب
 هكر تو فالختسالا باب
 اهبلع صرحلاوةرامالا بلط نع ىتتلاتجا
 ةرورضريغب ةرامالا ةهارك باب

 1 |لداعلا مامالا ةايضف باب
 لولغلامب رحن ظلغ باب
 لامعلااباده م رباب

 | ةيصءمريغ ىفءا مالا ةعاط بوجو باب :

 رج هل ناك ل دءوهنلا ىوقتب ىعأ اذا مامالا ىف بإب
 لرالافلوالا ءاقلخخاةعسب ءافولاب نضال إن
 مهرائئتساوةالولا رظدنعربصلاب مالا باي

 قوقملااوعنم ناوء ا ىمالا ةعاط ىف بإب

 1 1نقفلاروهظدنعةعامجلا موزاب صح الا ناب

 عمتججوهو نيم لا سأ قرف نكسب
 نيتفيلخل عب وباذابإ
 ل اءا مالا ىلع راكنالا بوجو باب

 مهرارشو ةئالار ايخ باب
 ناوضرلاةعيب ناب و لاتقلاةدارادنع شدحلا مامالا ةعب امم بايحتّتس ا باب

 ةرحشلات حت

 هنطو ناطيتس | ىلارجاهملا ع وجرمب ل
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 عاونغتسانيح رمكلاورحشلا نمم ملام رالالا لان جاهلا

 حوتتفلاب
 ّ ودعلا ضرأ نم ماعطأ | ذخ باب

 28 .مالسالاىلاهوعدب لقر ا ل 5

 اانا مهو عدي رافكلا كوامىلا عسل هاوس ىلا تك

0 1 
 0 نينع ةورزغ قانا
 فئاطلاةوزغ باب

 3 : ردبةوزغباب

0 7 
 000 ظ ةبعكلا لوح نم مانصالاةلازا باب

 0 حشفلا دعب اربص ىشرق لقب ال باب
 ا ةيدب دل |ىفةيدب دحلا لص بإب

 3 دهعلابءافولا باب

 38 ف بازحالا ةوزغباب

 : 3ك 00 دح أ ةوزغباب

 | | دعما لعل ا|لوسر لنك نم لعمتلا بغداد بإب

 1  نيقفانملاو نيك 1 ل السئ قادما

 00 ٠  نيقفانملاىذ ًاىلعهربصو هللا ىلإ ملسو هياعهلنا ىلص ىنلاءاعد ىف باب بأ

 7 لهج ىف ل دق باب ا
00 1 ْ 0 

 1 0 00 دوهيإ!توغاط فرشالا نب ىعك ىلدق باب

 0 ١ رييخ ةوزغ باب
 2 قدنخلا ىهو نازحالاةوزغ باب
 اهريغو درق ىذةوزغباب

 ا ىذلا اوهو ىلاعت هللا لوق باب



> 

097٠ 

: 
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 ا

 اك

 ببأ

 اهفةاساوملاوتلقاذاداوزالا طلخ بايحتسا بإب
 هي( ريسلاو داهحلاب اك (*#

 م دقن ريغ نم مال_سالاةوعد مهتغلب نيذلا رافكل اىلع ةراغالازا وج باب

 ةراغالاب مالعا

 اهريغووزغلاباد اب مهأبأ هتيصوو ثوعب ملا ىلعءا سمالا مامالاريمأت باب

 ريفنتلا كرتوريسيتلاب شويا سعأ ىف باب

 ردغلام رب أب

 برحلا ىف عادخلازاوجب اب
 ءاقللا دم عريصلاب صالاوودعلا ءاقل ىبةةهارك باب

 ودعلاءاقل د:عرصنلابءاعدلا تامحّدسا باب

 برحخلا ىف نايبصااوءاسنلا تقم رحت بإب
 دهعتريغ نمتايبلا فنا مبصلاوءاسنل التقز اوجّب اب

 اهقب رحورافكلاراجشأ عطقزاوجباب

 ةصاخ ةمالاهذط متانغل |لياكت بإب

 لان الا باب

 ليتقلا لس لتاقلا قاقدةسا باب

 ىراسالاب نيه سملاءادفو ليفنتلا باب

 ءىنلا مح بإب
 ةق دصوهفاك رئامثررنال ملسو هياع هللا ىلص ىننلالوق بإب

 نب رذاخلا نيب ةميذغلا ةمسق ةيفيك باب

 مانغا ةحاباو ردبةوزغ ىفةكئئ اللا دادمالا بإب

 هيلع نم ازاوجو هس>وريسالا طب ربا
 زال !نمدو ءلاءالجابإب

 ْ برعلاةري زج نمى راصنلاودوهبلا جا 0
 39 اح ىلعن ىلا لها ازنازاوجو دهعلانضقن نملاتقزاوج تاب

 مال لهأ ل دع



 3 ّ : ظ ه6

 ا 0 ةفيح
 0 'ء ٠ انزلا د باب

 ] انزلا ف بيثلا هجر باب ظ

 | انزلاب همست ىلع فرتعا ئم باب

 5 انزلا فةمذلا ل هاد وهبلامجربإب م

 1 ءاسفنلا نع دحل اريخ ان باب هأ

 نجا د باب

 ١ ريزعتلا طاوسأردقباب هب

 ظ اهلهال تارافك دو دخل باب

 رايجرتملاو ندعملا وءاموكلاح رجباب قس
ْ 1 

 1 ظ : د (ةيضقالا تاك 0(

 1 هيلع ىعدملا ىلع نيميلا باب

 0 دجاتلا نيد ءاسفلا تا
 0 . ةكطابنحللاورهاظلاب كلا باب ه4

2 0 
 3 دذه همْضَف باب

 نم لئاسملا ةرثك نع ىبهنلا باب ه6
 تاهو عم نع ىرهنلاو ةجاحريغ

 3 :نامذغوهو ىضاقلاءاضقةه ارك باب

 ْ رومالا تاثد<دروةلطابلا ماكالا ضن باب

 5 دوهشلاريخ نايبباب هاب

 0 نب دهتجلا فالتخا نايب باب

 8 : نيمصخلا نيبك اهلا الصابابحتساباب

 5 : : هب (ةطقللا باتك (#

 000 جاحلاةطقل ىفباب 6
 ظ اهكلام نذاريغب ةيشاملا باح رحتباب
 «(اهوحنو ةفايضلاباتك )*

 لاملالوضفبةاساوملا ب ابحّتسابإب



 ةفيك

0 

 ها

 افي

 ممأأ

 بدأ

 سبأ]

 مما
 مدا

 ٌةث

2 

 ل
0 
1 

 ةو

 عار < سلا مفلاملالهأهب ىذأشاهف نيميلا ىلعرارصالا نع ىهنلا باب

 مسأ اذاهيف لعفبامورف تارذت باب

 هدرع مطل نمةراغكو كيلامملا ةرد باب

 انزلابهك وام ف ذق نم ىلع ظيلختلا باب

 هيلغيام هفلكد الو سلنا_ مهسايلاو لك ايام كوامملا ماعطاباب

 ربا ةدابع ىسح اوه ديسل مضت[ ذأ سو كبعلا باو بإب
 دمع ىف هلاكرش قدا نم باب

 ريدملا عمب زاوج باب
 # ( تايدلاو صاصلاو نيب راح اوةماسقلاب اك )#

 ةماسقلا بأي

 ندئرااو نيب راغب ىلإ

 ل-:ةوتالةثملاو تادد-هلا نمهرب_غورخلابلّتقلا ف صاصقلات وثب
 ةأرملابلجرلا

 0 هيلع وس اه ذاؤإ هوضعو 1قاسنالا سن ىلع لئاصأ !باب

 هيلع نامضالهوضعو 1

 اهانعم قامو نانسالا ف صاصقلا تابثا بأي

 ملسملا مد هن حاببأم باب

 لتتقلا نس نم ما نايب باب
 ةمايقلا موب سانا نيب هيف ىخقياملوأاهنأو ةرالا ىفءامدلابة از اجلا باب

 لاومالاو ضارءالاوءامدلامب رحت ظيلغت باب

 باطباب ساو صاصقلا نمل يتقلا ىلو نيكستو لتقلاب رارقالا د باب

 وفعلا
 ىناحلا ةإقاع ىلع دمعلا هيشواطخلا لتق ىف ةيدلا ب وجوو نينا ةبد باب

 «(دود+لاباتك (#

 اهماصنو ةقرسلا فد باب

 دو دحلا ىفةعافشلا نعىبهنلاو هريغو في رسشلا قراسلا عطق باب
 7 جي ا م



 . ضئارفلا باك

 رك ذلجرىلو الف ٍتاهفاهلهأب ضئارفلااوقحل باب

 ةلالكلا ثاريم باب
 ةلالكلا ةآت از, [ةبا را باب

 2 هتئروافالام كرت نم باب

 ةبطا ىف دالوالا ضءن ليضف:ةهارك باب

 ىرهعلا باب

 + ( ةيصولا بانك (

 زواحن ال ثاثلابةيصولا باب

 تدءملاىلاتاقدد)!لوصو باب

 هلافودعب تاوثلا نم ناسنالا قحلب أم باب

 فقولا باب

 هيف ىدوب ئثهل سدل نإ ةيصولا كرثباب
 ع( رذنلاباتك )*

 ردنا اءاضقب يمالا ناب

 ظ ايش درب الهناو رذنلا وع ىهنلا تاب

 ٠ ديعلاكلعالامفالو هلل! ةيصعم قر ذل ءافوال باب

 ” ةعكلا ىلا قع نرد قم تاب
 رذنل اةرافدك ىف باب

 «(نامعالاباتك (#

 ىلاعت هللا ربغي فاحلا نع ىبهنلا باب

 هنداالاهلا الل قيلف ئزعلاو تاللاب فاد نم باب
 * . ل ااهنماريخاهريغى أر فاني ؟فلح نه بدن باب
 تلحس | ة.: ىلع فلا نجع باب
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 ا
 هيج نجر /ادمع 1 ىممنبد 2 ىنو ح 3 ا ةبيش ىنأ نب ركب بأ |

 محق رذابأت عمسلاق دامعن' سدق ن ء زان ىلأ نع ماه ىنأ نع نايفس نغ ظ

 ميشه ثردحلثع ناسا ْ

 نص ةيسعن ديلولاو 5 هبعدب رانباة مشو ةتعو نعام ىشر ثرحلا نإ ديبعو

 رعلا بتكلارادب حعيحصتلاةنللسدئر يواسملانا رفغجارلوقيإل | ٍِ

 دي ىوارمغلا ىرهزلا د# ىربكلا |

 لاج كلرككابف كركشنو ميدقلاو ثيد_للا ىف دجلاكلف مهللا كدمحن د

 تادوو ءاينالادنسهب تّوخ ىذلا دان د.س ىلع ملسنو ىلصنو مدتسا كمعز ظ

 يوذهبانأو ةاحنلاةئيفسهل [ىلعو ءاد_تقالاهب تبجوأو لامآلا ع وطقمب
 نأ ناهرب وليلدفاكتو نايبل جاتريغف دعبامأم ةاقىص لكى لضفلا |

 دعب نيدلا ىف هيلع لوعملا ىه 0 ثيداحالل ةب واحلا ةينسلاةنسلا تكأ
 لسمو ىراخبلا ا >يعص اداشرااهاقرآو ادانسااهدكأ ناو نييملاةللا تاك ا

 نعءاهءدرفناايازع مل سم حرخص صتخاو مدقملا ب يصنلا بلا كلت ءامهلفإا

 ءاسماع نمةفئاط تفغش كلذلف ىراقلااهذل:_س تافصي ىلو ىراخبلا |

 رثكتا هعبط ديعتسأادقو نيمدقتملا بتك ةفاكى لع هومدقو نيثدحملا|
 ةحمصلا نمت زاح خسأةدع ىلعهحيدبصت ىف الوع دقو هعفقن مظعيو هحبسن |[

 انيفتقاو نادملاا ذهناسرف هنملع تل اوعاماهنمانفطتقاو ناكم ىلعأ

 اهعابتال هب ريمالا ةعبطمالا ف تعبط ىتلاةخ سلا بيوبتلا ىف

 ةعبطم كلذو هب وبنلا ثيداحالا زيف باتكلا حارش
 ةفرععاحح صم رصعىربكلاةيب رعلاتتكللاراد

 هعبط نم غارفلان اكو اهب حيحصا|ةنخل

 روه-ثنم ىناثلا ىداج رهش ىف

 ىلعدن رحه #1ماباب ةئدس



 ةروس ىف باب
 لافنالاو ةءارب

 لاو

 م رح لوزن باب

 رجا

 هلو-ةىف تاب

 ناذده ىلاعت

 ناهس صخعح

 6 وحس 5

 مكب رز

 انوع دو نيذلا كئاو 1 ةم-متدابعب سنالا ك_سمساو نحلا نهر ةنلارسأت

 : رفعج نبا ىب عل د_انربخأ 0 هيلث لح و ةليسولا مهم رىلا نوغتنب

 دبع 3 رعاشلا نب جاي ندع و دانسالا اذ-م ناواس نعةبعش نع

 دبعم ن ةللاد_بع نعةداتق نعنيس> انث ىلا ىن ثراولاد__,عندمصلا

 ١  نوغتي نوعدي نيذلا كتلوأ دوعسم نهللا دمع نعةبدع نب هللا دبع نعفامزلا

 لسافن ء يلا ندا ارفن نوديعياوناك برعلان مرفن قتازنلاق ةليسولامرىلا

 | وحدي نبدا كلو تدق نورتوا يودنعبا وك يذلا نع :الاون ويلا

 الة رتل ةنوتلاةروس سابع نالت اق لاق ريد مدح نب كرع_س نءعرمُسد

 ريضنلا ىف تازن لاق رمشهلاف تاقلاق ردةر وس كل:لاق لافنالاةر وس تاق

 ِق ىعشلاع نعنايح ىلأ نع ء ره-سم نإ ىبع اذ ةبيش أ نب رك وأ 0 3

 لسوء يلعتنلا لسنا وسر ربنم عم نعال ضرر ب طخ لاق رن نع

 و ةسج نم ىهو لزن : موب اهع رحل زن رجلا ناوال ادعبام لاق من هيلع ىتنأ اوهللادمك

 ”ملثو لقعلا يصاخامر لاو ل_سعلاو بسب زلاور لاو ربع_شلاو ةطنخلا نمءام- سا

 : | مكاني ةهعناك ع سوميلعشا قص ةنالوسرنأ سانلااممأ تددوءايشأ

 ان ” سب ردانب ما انت تي وبا انثرعو ابرلا ب اوي ؛!نمباوبأو ةلالكلاو

 هللا لوسر ربتم ىلع باطما نب رم تءمسلاق رمع نبا نع ىععشلان ءنايحوبأ

 نم ةسخ نم ىهورملا ع رحدز :ز هناف سانلاامأدعبامأل وق ملسو هيلع هللا ىلص

 3 انلااهأآ ثالثو لقعلا صاخامر جن إو ريع_شلاوةطنحلاو ل_سعلاورهلاو بنعلا

 ل ىلاهملا ىممتن |ادهع نييفانيلا دهع ناك مل- سوهماعةللا لص هللا لوسر نأ ثتددو

 الععسا انث ةبيشىلأ نركوبأ امئمع ابرلاباوبأ نمباوبأو ةلالكسلاو
7 

 ّ :|نعامهالك سنو ن ىسعاثري_خأ مههاربا نب قحسا انتو 2 ةيلعنا

 5 ر !لاقأك بنعلا هم ل >ق ةياع ن١ نآريغامهشب د_>- لثعدانسالاا ذ_منايح

 ةدارزن ورم امدح < رهسم نب الق" بدب زلاىسع ثي دح ىفو سي ردا
 ف مسقت نانا تحمس لا دامع نا سدق : نءزاخجم ىنأ نع ماهى نأ نع ميشه ان

 ع ةنحرد انو نباتات * 100 نادهنا
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 نعةهبعش نعرفعج نب دح اذث الاقىنثمنال ظفالاو راش ناو ىنثم ند_# ٍْ

 تويبلا اواخدب ملاوعجر فاو اذاراصنالاتناكلوقيءاربلا تعمسلاققحسا ىنأ ||
 "تاز كلذ ذلإ ل4 نملخ دفراصن الا نملجر ءاذ-لاقاهروهظ نمالا ظ

 ىلعالا »بع نبسنوب 2 اهروهظنمتووبلا اوتأت نأب ريلا سل ةيآلا||

 ىنأ نب ديع-س نعثر ذا نب ورع ىربخأ بهو نب هللا در. ءانريخأ قد_صلا| |

 نب ناجم داس ناب ناك“ املاق دوعسم نبا نآهيب | نعةللاذ_بعن:نوعنءلاله ١

 عب رأالا نهارك ذل مم ولقعشختن أاونم[ن بذالن أي لأ ةيآلاهذ_مةااشبتاعنأ ||
 عفان نب ركب وبأ قو َح رفعج نب دمت انت راشب ندع ان نيذس ظ

 ن ديعس ع نعنيطيلا اسم نع ليهك نب ةماسن ءةيعش انث ردنغ انث هلظفللاو» 1

 ىنريعي نملوة2فةئاب رعىهو تيل, فوط: ةأزملات ناك لاق سامع نا نع رييج أ

 ْ لوقتواهجرف ىلعةلءجتافاوطت أ
 هل-ًاالفهنمادباف *« هلكوأهضعب وقس مويلا ا

 ىأنإ د و امدح + م ود ةلالاونهتازنف ْ

 اننا. 4 واعموتا ان فارك# ىنال ظفالاو هب واعم ىلأ نعاعيجني ركوبأوةبش ||

 ةيراط لوب لولس نبا نأ ن هللا د- مع ناكل اق رباج نع نايس ىلأ نعش مجالا

 ندر أنا ءاغبلا ىلع <-ايتفاودر ك:الو هلالج لج هلل ل زنأف ًايشانيغباف ىهذادل أ

 نط نههارك دعب نمهللاناف نههركي نمو ايندلاة ايا ضرءاوغتتلا:.ه< ||

 نع شمالا ع ةناوءوبأ ان ىرد_+الماكوبأ ئتدحو ميحر روغغأ|
 اطلاقي ىرخأو ةكي_سماطلاق. ىلأنبهللادبعاةب راج ن أر باج نعنايفس أ ||

 هللا لزنأف ل سوهيلع هلا ىلص ىنلا ىلا كلذاكسشف انزلا ىلعامههركناكسف ةميمأ ||
 ركب وبأ اًمنص + مر روفغهوقولا ءاغبلا لع <تايتفاوهركتتالوىلاعت ||

 رمعم ىف نعمي-هاربا نع شمالا نع سي ردا نبهللا دبع 3 ةبيش ىلأ نب ٍ

 لاق ةليسولا مم رىلانوغّتسنوعدب نذل كلو لجوزعهلوقف هللاد_ءعنعأ|

 مهتدابع ىلع ن ودبعياوناك نيذلا بفن وديعيإ 0 ةاوماسأ ن حلا نمرفن ناك

 نجرلاه بع ان ىدبعلا عفان نكي ىلا نكد نا نم م رفثلا)_سأدقو 1

 1 نبذلاكئلوأ هللادبعن ءرمعم ىلأ نع ميهاربإ نعش م# الا نعنايفس ان

 لا نما ارفن نو دعي سنالا نمر اكلم ةزي_سولا مهم رىلا نوغتي نوعدب ا
 كالا

 هلو_فىف باب
 نأي ملأ ىلاعت
 نأ اونمآ ني ذلل

1 
 هللا ذل
 هلوقىف باب
 اود خىلاعت

 لكدنعككتيز
 : كدعسم

 لوا قف ناب
 اوهركالوىلاعت

 ىلع متنايتف
 . ءاغبلا

 هلو_ةىف باب
 ت01 ا

 نوعدب نيذلا

 ىلا نو_غشي
 ةليسولا هر



 ١ د حل يمص عسسل

 8 اربج نب درء س نعروصنم نع ةبعش ان رفعج نبدمح ان, الاق زاش نند#و

 0 سايعنءالأسأ نأ ىزبانب نجرلا دمع ىف سعألاق

 ةبآلا هذه نعو ئيئاه خفير لاقف هللا سفاهيف ادلاخ منهج هؤازخا دمعت انمؤم
 تارت لاق ىلابالاهّنلا موس ىنلا سفنلا نول ةةيالورتتأ اطادتلا عمنوعدبالنيذلاو
 مساقلا نب مئاهرضتلاوبأ انث هللا بع ن:نوره هينثدح كرشلال هى

 | داب ن ديعشس نعرقعلاو روصنم نع نادمدش قىعيةب واعموبأ ان” ىئيللا

 اناهمهلوقىلارخك اطاهنلا عم نوعديال نيذلاو ةكع ةبآلاهنهتازنلاق سابعنءا

 هللامرح ىتلا سفنلا انلتقدقو هتلابانل دعدقو مالسالا انعىغيامو نوكرشملالاقف

 رخكىلا اححاصالمت لو نمآو بات نمالا لجوزعةئلا لزن اف شحاوفلا اندتأو
 نبادبع ئشدع هلقب و تالف لتق من هلقعو مال الا ف لخد نمامأف لاقةيآلا
 نبا نع ناطقلا ديعس نا اوهوىح انث الاقىدبعلارشب نب نجرلادبعو مئاه

 لق نم أ سابع نبال تلقلاق ريبج نب ديعس نعةزب ىنأن ب مساقلا ىن: جي رج
 نيذلاو ناقرفلا ىف ىتلاةبالاهنههيلع تولتةلاقاللاق ةب وت نمأدمعتمانمٌوَم

 لاق ةنالارخآى لا قالا ندا مرح ىنل|سفنلا ن وات. الورتا امهاتنا عم نوعدبال
 000000 ا نمةسبن دمة اهتح هس ةنكم ةنادنه

 كى وأ ا باتنمالاناقرفلا ىفىتلاةبالاهن- ههيلع تولت مئاه نءاةباور

 5 نارخآلالاقوانربخأ ديعلاق ديج نب دعو هللا دبعن' نورهو ةببش ىنأ نبا

 نبل ديبع نع ليهس نبديجلا دبع نع سمعو انريخأ نوع نب رف_ءج

 رم تازنةروس .رخآ ىردن نو رهلاقو إ_هن سابع نبى لاق لاق ةيتعنب هللا دبع

 | راق تفدملا ب 1 راس هلا

 : 1 1 را ا ادهم سيمو بأ 1

 9 |... يتلا دبع ند أو مينهاوبا نب حسو ةببشفأ نب ركبوإ 3

 ' ودخأ كم اليسا لاقخاةس قال ر نيساعسما نم سان ىلا لاف ا

 ١ ” ةراموم تسل ملسلا كيلا قلأ نمل اولوقتالو تازنفةمينغلا كلتاوذخ و هولتقف

 انثو ح ةبعش نعردنغ ان ةبيش ىلأ نب ركب وبأ اند مالسلا سابع نبا

 3 دي



 65 ظ

 ةمقيلا ىهتااقةبآلا نوبف كيفي هللا لقءاسنلا ىف كنوتفتسيهلوق ىف ةشئاع نع هيبأ
 نآس غرف قَدَح ءلا ىف ىت> هلام ىفهتدكرم ةدقنوك: نأاهاعال جرلادنء نوكت

 0 ركب ولأ 0 اهلضعيف هلام ف هكرشدفال_جراهج كش, نأو 0 واهحكش

 ناك مو هلوق فةشئاعنعمسبأ نع ماشه نع ناهلس نبةددع ان ةبدش ىف

 هحيلصي وهيلعم ءاعموقي ىذلا تيل لاممملا وقتلت لاف قو رعاك انلقارتل ْ

 ا كلو 6 تيكا ءامرح و ا ًاببْنأ احاتحم ناك اذا ْ

 لك ًايلداريقف ناكنم وتم رالف زق نات و هلوق فةشئاعن ع هيبأ نع ماشه
 هلامرد_ةباجاةتحناك اذاهلام نم بيصي نأ مج .تيلا ىلو 3 :: ١تلاق فورللاب

 ًنثَص هل | ربع نبا 3 بنركونا ةأنن دج د فورعملاب |

 هلوق ىف ةثئاع نعهيبأ | نعماشه نع ناهلس نبةدبع انث ةببشى أ نب رك وبأ ْ

 ناملس نةدمع انن ةيدش فأن رك وأ د قد_حلا موب كلذ ناك تلاق |

 ةبآلا اضارعاوأ ازوشناهلعب نم تفاخة أسما ناو ةتثئاع نع هيب نع ماشه ا

 لوقتف اهقالطد» ريف اهتءكلوطتف لجرلا دنع نوكست ةأرملاق تازن تاق

 انث ييركوبأ امئاه ةبآلا هذه تازنف نم لح قتنأو ىنكسمأو ىنقلطتالا

 نم تفاخةسعاناو ل-جوزءهلووفة.كلاعنع هيب |نعماشه ان ةماساأوأ

 رثك_ تسال نأء|علف لجرلا دنع نوكست ةأرملا ف تازن تلاقاضارعاوأ ازوشناهلعب |
 انماط ىنأش نملح فتن أ لوقتفاهقرافي نأ هركشفدلوو ةيكاط نوكستواهنم
 ةشئاعىتلاقلاقهس أ نعةورعن' ماسه نع هب واعموبأ انريخأ ىحبن ىع

 هاملاوص و مهوبسف لسو هيلعةللا ىلصىنلا بادالاورفغتسي نأ او سعأ ىتخأ نبي

 انك هل ثمدانسالا اذهب مانكه انث ةفاسأوبأ انت ةبيشوأن رك وأ
 ديهس نعنامعنلا نب ةريغملا نعةيعش ان ىنأ ان ىرينتعلاذاعم نبةللا ديبع

 هؤازؤادمعتمانمٌؤملتقي نمو ةبالاونهىفةفوكللا ل_هأفاتخالاق ريبجنءا
 اهخي_بنام مل زن أ امرنتآت ازن ا دقللا ةفاهنعهتل اسف سابع نب اىلا تاحرف منهج

 قحععسا انثو َح رفعج ند انث ااقراش نءاو ىن.ن د اسدَحَو ْئد

 رفعج نب|ثيدح ىفدازسالا اذه ةيعش انث' اعيجالاق رضنلا انربخأ مهاربانبا

 ىنئم ن دم  اًسارع تازنأ امرت نملاهئارضنلا ثيدح فولزنآ اموتتافتلزن



 اوطسقتال أ متفخ ناو لج وزعءهللالوق نع ةشئاعل اس هنأربب زل! نءةورعىن ربخأ

 ىتخانباايتلاق عاب روثالثو ىنثم ءاسنلا نم كل باطاماوحكحبن اف ىااتيلا ف

 اهيلودب ريفاطاجواطامه- 0 توكن "دينيا ىف

 نهوحكش نأ او هنف» ريغاويطعيام لثم ابي طعيفاهقادص ىف طسقي نأريغب اهجوزت نأ

 مدح

 اوحكتي نأ اورعأو قاد_دا| نم نهتنس ىلعأ نوءاوغلبي و نطاوط_سقي نأالا

 اننا لوسراوتفتسا سانلانامتةشئاعتلاقةورعلاق نهاوس ءاسنلا نم وط باطام

 ةبآلاهذهدعب لسو هيلع للا ىلص
 لجو زعهللالزنأف نوف

 ءاسنلا ىف كنوةةّمس
 لق

 نيون ؤنالىتالل ءا سذلا اش فب اتكس !| ىف يلع ىلتي امو نوع مكحيتف,هللا

 قكنلع ىلش هن آسارك ذىذلاو تاق ٠ ندهوحكنت نأ نوبغرت و نطبتك 5

 اوحكن :اف اتم ءلاىقاوط قتال نأ فخ ناو اهيفهئلالاقىج ٍ:ا|ىلوالاةبالات تكلا

 نآنوبغرتو ىرخألاةبآلا ىف هللا لوقو ةفث'اعتلاق ءاسفلا ى مىكحل ب اطام 1

 لام اةيلق نوكست ني->-هريىف نوكن تن ىبلاهتمت نع ين هع روحو

 بوقع» نعاعيج دج نب دبعو قاولعا نسحلا انندحاو نونع مهتبغر لجأ

 لاسهن أ ةورع قربخأ باهش نبانع طاصنعوىبأ ان: دعسنب ميهاربانبا

 قاسو ىاتيلا ىفاواطسقتال نأ متفخ ناو لجوزع هللا لوق نعةس ثئاع
 1 4 ثردححا

 تالياق ن كا اذان تع هتبغر لجأ نممرتا ف دازو ىرعزلان ءسنوب ثرد_>

 5 ةفماساوبا ان. الاقد _كوأ اوةبيش ىفأن إب ركوبأ امن مره لاجلاولاملا

 3 رن أت لاق ىلاتيلا فاوطسقنال نأ متفخ ناو ىلاعن هلوق ىف ةشئاع نعهيبأ نع ماشه
 اهنود مصاخبد أ اس ملولاماطواهثراوواهملووهوةمتيلاهل نوكست لجرلاىف

 ىئاتيلا فاوطسقتال نأ متفخ نالاقف اهتيقك عى ١و امم رضيفاطاملاهدكهالف

 ًّئ رض ىتلاهذه عدو مل تال>أ املوقيءاسنلا ن 0 !تاطاماودسكست اف
 | واع نعد أ نع ماشه ن ءناهلس نةددع 1 ةبيش ىلأ نب ركولا ا

 نطبتك ام نونوتؤنال ىتاللاع اسذلا اتي ىف باتك- || ىف<يلعىل_تبامودل اووف
 ؤهكرشنف ل _جرلاديذع نوكس:ةمتيلا ف تازنأتلاق نهوحكنت نأ نوبغرتو

 فاهلضعيفهلام ىفهكرسشبفهري-غاهجوزي نأ درك ا اهنع بغرب_فدلام ظ
 ءماشه انث ةءاساوبا انث بي ركوبأ انهم و هري_غاهجو ريالواهجوزتي



 عم 1

 لاقواهنمثيداحأ رك ذف ل سوهيلعةلنا ىلصةننالوسر نءةرب رهونأ انث دحام

 ةطحاولوةوادحسس ايلا اولخ دألمئارسا ىنبل ليق مل سو هيلع هنلا ىل_صهال اوسر

 ىفةبحاولاقو مههاتسسا ىلع نوفحزي بابلااولخ دفاول ديف 5 ناطخ كلر ع
 نب دبعو ىناواذ ! ىلع نب نس او دقانل اريك نب د- 2قا ورم ئئد ةرعش

 55 دعس عار |نالاووتعي توقعي ا نارخالالاقو ّى ديعلاف دبج

 هللا نأ كلام نب سنى ربخأ لاق باهش نءا نع ناسيك ن باو»واص نعى
 رثك اوىوت ىتح هنافو لبق /_سوهيلعهللا ىل_صهللال وسر ىلع جولا عب ات لجوز

 ريهز ةُميِخونأ ئئد مل سوءيلعةللا ىل_د هللا لوسر ىفون موب ولا ناك ام
 ىدهمنءاوهو نجرلا4بع اذن الاق ىنثمللا نبال ظفللاو ىنثم نب د و برح نب

 نؤرقتم<-:ارمعلاولاق دووملا نأ ب اهش نب قراط نع اسم نب سيق نعنايفس |

 مونى أو تزن أث يح معالى ارم لاقفاديعم ويلا كالذان ذ الانمف تازتاولةب

 هللالوسروةفرعب تازنأ تلزنثيح ملسو هيلع هللا ىل_صهننا لوس رن اوت أ

 مويلا ىنعيال مآ ةعجم وب ناك كش نايف سلاق ةفرعب فقاو ملسوهيلعفللا

 ةببي شى أ نب ركب :وبأ نر ىقمعل يلع 6 مند كلتاك

 نسق ن عه أ نع سي ردا نب هللادبع ان الاق ركب ىفال ظفللاو بي ركون

 تلزرن دوه رعمانئلعول هللا هجررمعل دوهملالاقلاق باهسش نبقراط نعل“ 4

 مالسالا ككل تيضرو ىمعن يلع تمتأ او ميدل تلك أمويلاةبآلا» 1
 مويلاتماع د ةفر علاقو لاقا ديعمويلا الذان ذحت ال هيف تازن 1ىذلا مويلا لعناني

 ه3 تار تلزر نيس خسر ةتاعتما اسست وخر آو ةعاسلاو هيف تازن [ىذلا

 دج ق دنع ئكدص د تاقرعب ميسو هيلع لتصةنا دلو :

 باهش نب قراطن ع بسم نإ سيق نع سيمو نأ انربخأ نوعن رفعجانر بخ

 انيلعولاهنؤرقتوكب انك ىفةب [ني:مؤملاربمأ ايلاقف ربع ىلادوهيلا نملجرءاجلا

 مندىكلتلك أ امويلا لاق ةبآى أو لاقا ديع مويلا كلذان ذال دوهيلارتشعم تلز
 ىذلامويلا )_.ءالىئارمع لاقف انيدمالسالا ل تيضر و ىتمعن يلع تم ا

 تافرعب ل_سوهلعةلل| ىد هللا لوسر ىلع تازنهيفتلزن ىذلاناكملاو هيفتأز

 ىبجتلا حي نبةامرحو حرس نب ور مع نب دجأر هاطلاوبأ ئئد ةعج مون

 تاهش نبا نع سنوب ىف ربخأ سهو ناا انريخأ ةلمرحلاقو انن رهاطلاوبأ

 عفا سو 5و
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 رظاطتلي وطةرخصانات عفر ىتح د> أ هيفرع الق قد رطااالخو ةرب_هظلا مئاق ماق

 يق ماني ناكمىد سب ت وسفةرخصااتنتأف اهدنع انازنف دعب سمشلا هيلع تأت

 ضف 1 ا ًاومهنلالوسرايتلقمأ نرناا1و تطيب كايا قرسرعلف © لجو ا

 | 1 وسب لبقم من ىجارإلا اذافهلوحام صقفن آتجرْخو مانف كلودحام كل

 1 #تفتدملا له أن مل جرالاق مالغاتن أن 1تاَمَو هة.ةلفان دراىذلا اهتم 2

 رم عرضلا ضفن اهل تال قدةاشن د فمن لاقى نلحق | تاق رعت لاق نبل كمنغفأ ١

 بلقب ضنا , ىرحالا ىلعده دي برضيءءاربلا تن ًارفلاقاذقلاو تارتلاورعثلا

 3و | ا سوديلعمتا طوب ذللاهمف ىوتر أةواداىعمولاق نبل نم ةبثكه عم بعق ىف

 تقفاوفهمون نول ظقرا نأ تحرك ل افلاق مو واهنم

 :رمب رس |هننالوسراب تاقف هاف سأأ درب ىتحءاملا م نيالا ىلع تدمصق ظهيتسا

 دعبانلحترافلاق ىلب تاقلمحرال نأ, لأ لاق ثتدضر ىتح برشة لاق نإللا اذه
 اقف 1 كا نكد لاق 0 0 نا 3 تنل واه

 0 ا ” اعدقىن الاف قرا اهنطي ىلا ه- ا

 دى _ةلاقآلا ١د- د قليالعجر هادف هللا اعدق ب اطلا اكسنع د درا نأ اكل هسافىل

 بروح نب رضز 4 بذي دو انلقوولاق مرالا ا ًاقليالف انههام<.ةيعك

 امها يمش نإ رضنلاانريخأ مهاربا نب قحسا هانثو 2 7 ن نا 55

 ةثالث الحر ىفأ نم راكحر دول 0 ءاربلا نع قحسا ىنأ ن 2 ليئارسا نع

 نمي اذ فلاقو و قححسأ ىف نعريهزْتن لا_> ىنعم تن دمها ق اسوا ههردريشع

 قهسرف 0 ا لم تلال بر هداف تادف حج ننائءةباور

 0 اا تع ناح ”عدق د_2#الاقو هذع تثوودهنطإ ىلا ضرالا

 َس ةس كنافاهنمامه_سنذن ىتاكهذهو ىلارإو نم ىلءنيعأل *ىلع كلو هيفانأ امم

 00 كد احاهنمل فلا ذكوا ذك ناك ىاماغو ىلي | ىلَع

 قعلز 0 و كاش همسي 1 دملا

 00 رل تاور سمن كاذنمبم : | تاطمللا دمع لاو آو ,ادعنلا ىن

 هللا لوسرإب د_#ايهللالوسرايد  اينوداني قرطلا ىف مد_لاو نادال قرف باتكو+

 7 : لاق ه.نم نب مام نعرمعم ا قازرلاد ع 0 عقار نب د2 ات ع م ريتا



 هم

 0 ىنيع 9 1 ارش ميلع طا نم نالوا 0 حاسه
 نب ريقب ترممىتالاق كاذ مفهنل|لوسرابتلعف دق تا ةفد_تةمل. مث ىراسب ن

 الأ ءوضوالًاءوضوالأت اقف ءوذوب دان باجاي إ سو هيلع هللا لص ةللال وسر لاق

 راصنالا نمل -جرناكو ةرطق نم بكرل' فت دوام هللا لوسرابت ل3 لاق ءوضو

 لاق دب رج نمةراج ىلع هلباحشأ ىف ءاملا لسو هيلع هللا ىل_طهللال |وسرل درع

 تقلطناف لاق ئث نمهباج# أ ىف لهرظناف ىراصنالا ناله نب نالف ىلا قلطن !ىل لاق
 ةبسسايدن ريشلهغر وأى اولاهنم ن>شءالزعفةر طفقالا ابق دد رف اهيف ترظففهيأأ

 ءالزعف ةرطقالاا هو دأ هللا لوسرابت اقف مل سو هيلعةللا ىلصهللالوسر تت 1

 شب ملكت
 لو اايل هللا لذي داق كوع لا ترد نايات سوق ابا أف بكرلا ةنفجإي

 دخلاقو ةنفملا ارعق فاهعضوم هعنا صأ نان قرفو اهطسو اذكع ةنفحلا هديب

 لمؤ هديب هذ_تأفهب هتدت آف هن ىئاق بهذا لاقهسايهب رمشلهغرفأ ىتأول اهنمس
 تأقفةت:فحدان رباجايلاةفهيناطع مث ةهدسيدوز :معل ووهامىردأالع

 روفش ءاملا تًارفهثلا مس تاكو هسلع تدنصف هللا مسن لقو "ىلع صقر اعلا 1

 ىتحت رادو ةتفملاترافم مل_سو«يلعهللا وص ةللالوسر عب اص نيب نم

 ىتحاوقت_ساف سانلا قأفلاق ءامبةجاحهلتناكنمدانرباجايلاقف تال-::أ
 نم هدب ل-سو هب اع هللا ىلسد هللالوسر عفر ةجاس ل د قب لهرتلف# لاقاو هلا

 لاقف ع 0 0 ىلص هلل |لوسر ىلا سانلا كش ى 0 ىهوةففحلا

 ىلعاني روأفةباد تاو ةرخزرحبلارخزف ةرجيلا فيسانس اس :
 نالفو نالفوانأ تلخ دفرباجلاق انعيش ىتحاناك اواني وتشاوانخبطاف رانلااهقش
 هعالضأ نماعلضان ذ_خأ انجرخ ىتحدحأ انارياماهنيع جاتح ىف ةسج دع ىتح
 قزفك طم اضعأو و بكر لاقل مظعأبانوعد مانو

 نبى سلا انث بيبش نب ةءاس ئكص * هسأر ءوطاطررامهتحت لخ دو بك را

 ركبوب اءاجلوقي ب زاعنءاربااتعم_سلاق قحساوبأ ان ريهز ان ني- ءأ
 ىلزنم ىلا ىىم هلمحن كنب |ىعم تعز !بزاعل لا تف الحر هنم ىرتشاف هلزتم ىف ى :
 فيكى ثدحركب ابا ايف اهللاقف هدم دقت ةذيهعم ىلأج خ و «تلمؤهلجحا ىفأىلاقف
 ىتحاهاك انتليلانب ؛ رس منلاق لس ملا رم تا سونام 4

 ثيددح ىف باب
 لاقي و ةرحطا [[-

 لحرلا ثيدحهل
 ءاحلاب



 2 كش

 50 احىذقي ر >دن رابج به ذف )سو هيلع هللا لص هللا لوسراضو مم نه و

 5 زيب فلاخأ نأ ا ”ىلع تناكو ىله يل )سو هيلع هللا ىل_ههللا لو سر ماقف

 مياعتصقا ونمت اهيفر ط نيب تفلاخ ماهتسكسنف بذايذاط تناكو ل 0 مفاهبف ط

 8 قرراد ًافىديبذخأف رس اع ها كفا لسور راع نع تق ىتح ت دج من

 1 صهلنالوسرراسي ع نعماقفءاج م أضوتفر خص نب رامح ءاج < 4-ديع نع ىماقأ

 5 ا” ل سهنالوسر لذ هاذ انماقأ :- اعف دفاعيجانب ديب ذخَأَف ل_سوهيلع هللا

 | الفاكس و دش ىنعيديبا دك لاقفدب تنطف تر عش الانأو ىقمريو سو هيلع

 2 ءعساو ناك اذالاقهللال وسراي كيبل تلقرب اجايلاق ]سو هيلع هنل| ىلص ا

 نا ىل مهلا لوسر عما 7 كوقح ىلعهددشافاقيض ناك اذاوهيفرط نيب فلافن

 ارث فاهرصب اهسمي ناكفت رك مول ١لكقانم لب جر لك توق ناكو ل-سوديلع

 موبانم ل جرامطخأ أمسقأف انقادشأتحرقىتحلك أ انو اًميسقد طيتحانكو

 0 السر عمار م اه كح 0 0 0 هشعنن هنانقلطنأف

 «رتتس 0 ا اع هةوأ ا

 ههادحا ىلا مل-سو هيلع ةلنأ ىل_دهننالوسر قاطن اف ىداولا 0

 : 1 را سل "ىلع ىداقن |لاقف اهتاصخأ !نم نصغب ذخأف

 ف ىداقن |لاقف اهناصغأ نم نصغب ذخأف ىرحالاة رد حشلاى 2 ىتح هدئاق عناصي ىذلا

 ' يهرام_مني مألا مونيا م فصنلإب ناك اذا ىتح كال ذ.كه- ءمتداقن افهللا ن ذاب "ىلع

 < نأ هفةاخم 'رمه- تجر راج لاقاتمأتااؤهنلا نذاب "ىلع امل |لاقفام_ععج

 تساخ دعبتيف ةدامعنبد_-#لاقو ا سووا هنا قد صولا لوضر

 اذاوالبقم 0 ا سل لوب زاد كل قم تناخ ىسفن تدحأ

 ٍ هللا ىند هلنالوسرت" ارفقاس ىلءامهنمةد_>|او لك تماةفاتقرتفادق ناترحشلا

ساوب اراشأو | ذكههس أر بلاقف ةغقو دقو )سو هياع
 0 : 3أ مالا مشوانيمبهسأ ربل يعم

 5 00 هللا لوسراب ما ىاقمت اره رباحابلاق 1 ىهتنا امو

 لسر أف ىاقمتقاذا ىتحامهبلبقًافانصغامهنم داو لكن م مطقاف نيترجشلا

 0 : وا اند ف ييمف رباحلاق كراسي ٠ نع ان-.صغو كذيع ن ان

 تلد م امل انييتام فس ولك ٠ نم تعطةفنيترحشلاتنأف ىلإ قاذناف هنرسسحو



 ءءء

 "ىلع نوه اين دلا عاتم نمهعيطعأ نا ناكو 2 نوسلنابم هوسبلاو نوكيا تأ

 000 رراحاتست أ ىحانيضم من ةمايقلاموب قانسص نمدخأا ن آلا

 ةلمهلا نيب و هدد يلح ىتح موقلا ترطخ ةؤهن اله-ثمدحاو سوت قىلصإو هو

 ىف هدي لاةؤلاق كسلا كوادرود- -حاو بوث ىف ىل_دنأ اهللا كل_جحرب ت

 :ه ىناربو كلم قالا "ىلع لخد نأ ت درأاه-سوقوهعباصأ نان قرفواذكه ىر 1

 هدب ىفوا ذهان دج سم ىف لسو هلع ةئلا ىل_دهتلا لوسرانانأ هلم ع:صرف عنصأ يك

 انيلع لبقأم نوجرعلاباهكسف ةماحد>_لاةابق ف ىأرف تاطننانوجرعا

 هنعهللا ضر عي نأ ب حب كس د !لاق م انعشن لاقه_دعهللا ضرعز نأ بح كد الاف 1

 مدح !نافلاقةللالوسرابانأ االانلق ه:عهتلا ضرعي نأ بح كس ؛لاق مئانم فن لاق

 هديك ىعالو هنسهجو لبق ةدم 234 هج ولم قىلاعتو ك رايت تلا ناف لي ماقاذأ

 5 * |اذكههب ود لقيلف ةرداب هب تاحم ناف ىرمسلاه] جرت هراس نعقصيدلوا

 ءاخ هل »أ ىلا دت_ثب ىلا نم ىتفراثف اريبع قور أل اقف ضعب ىلع «ضعب هب ون ى 1
 م نوجرعلا سأر ىلء رإءذ )سو هيلع هللا ىلص هنا لوسرهذخأف هتحار فق 1!
 عمان يم د جاسم ىف قول هلا متاع كانه نفر باج لاقفة_ءاخخنا ار ثأ ىلعهن ام

 ىههطل اور مم نب ىابوملا بالطب وهو طاوب نطب ةوزذ ىف لسو هيلع هللا ىف ههتلالوسر

 ىلعراصنالا نم لج رةمقعترادؤةع._سااوةّتسا اوةسجلا انم هيقتعيحمضانلا ناكو

 لاقو هللاكنءلأ اشهللاقف نداتلاض هيلع ن دلتف تعب ميكر فهخان افهلوسضات

ْ 
 ا ا
1 

 هتعلزت !لاقهنبا ل وسراميانأ !لاقدربعب نعاللا اذه نمل سو هيلع هللأ ىل_دهلنالوسر

 ىلءاوعدنالو ةدالوأ ىلَذ اوعدتالو م_تقنأ | ىلعاوعدنال نوءاعاني>_هتالف

 هللالوسر عمان رسل بيدتسف ءاطع اههفلآسي ةعاسمتلا نما هاوقؤ اوتالكلاومأ

 هللال وسر لاق برءلاهايم نمءامانون دوةيشيشع تناكاذا ىتح لسو هيلع هللا ىل !

 تمةفرب اهلاقانمقسي وبر دف ضوحلاردهفانمدة::لحر نم سو هيلع هل ىل<

 رباج عم ىل جر ىأأ )سو هيلع هنلا ىلصهننالوسرلامتف هللا لورا ل جراد 1

 ءانردم م نيادء سو الحس ضو ا ىفانعزنؤ رثيلا ىلا انقلطن افرخ هد نب رابج ماق

 لاقف ملسو هيلعهنلا ىلصةننا لوس را ةيلععلاطلوأ ناك- ةهانقهف أ ىنح رف انعم

 اهل دعمت تلاب تح شفاط نش تب رمتفدتقان عرشأف هللا لوسراب عئانلق نانذأ '

 تأضوتف تقم هن مأضوتف ضوملا ىلا سو هيلع هللا ىب_صهنلا لوسر ءاج ملا عخانأ



 ثنا باو
1 

 ليوطلا رباج
 رسيلا ىنأةصقو

 ٠ع

 ١ ىف مهسلا عضم ىتانك نمامهسذخ مث عذج ىلع ىنبلصتو دحا ود يعصف

 (ىاتلا عمؤ ىنتلتق كلذ تاعفاذا كناف ىنمرامث مالغلا بر هللا مسب لقمت سوقلا|
 وقلا ديك مهسلا عضوم هتتانكنماماهس ذخأ م عذج ىلع هباصو داو ديعص

 طومقهغدص ىفهدب عضوفهغدص ىف مهسلا عقوفهامر من مالغلا برهنلا مس لاقمت

 | اق اقمداقلاب ربانما مالغلا برب ائم [مالغلا برتامم[سانل الاقفتافموسلا

 مأف سانلا نم ادق كرد كبلز: هبلاو دقرد 2 تنك امتار اهل لقف

 نأ هنن د نع عجرب /نملاقو نارينلامريضاو تدفن ككسل ا هاوفأ ىف دو د_خالاب

 دمقتنأ تسءاقتفاط ى_داهعم و ةأ سمات ءاج ىتحاولعفف محتق اهل ليو اهبف

 #وافو رءمن نؤره نع قا ىلع كنافى ريصاهمأاي م الغلا ط لاقتذ

 ع ليعم_سا نب متاح انث نورطقامسلاو ثيد_حلا ظفلىفاب راقتو دايعن|

 ءجرح لاق تماصلا ن'ةدابع نبدلولا نبةدابع نع ةرزح ىنأ د هاح نبب وقع
 انيقل نملوأناكفاوكتلهين أ, ل بق راصنالا نم ىلا !ذ_هىف علا بلطن ىنأوانأ
 رلعو بانك ع نم ةمامضهعمهلمالغهعمو ل اع نت ل ب ل مصرا

 3 ىرأفا معايى أهل لاقف ىرفاعموةدرب4مالغ ىلعو ىرفاعمو ةدرب رسلا ىفأ

 اق لامس را نالف ن نالف ىلعىل ناكل جأ لاق بذغ نمهعفس ك-هجو ||

 ِ ءسلات كونأ نبأ !هلتاقفرفجهلنءا "ىلع جوت الاولاةوه م تلقف تا _بتفيزهأ

 5 هجر هم 2:1 نا |تمماع دقفذ ىلا جرخا ت تاقف ىأ:حبر. رأل-خ دؤكتود

 راةنناو ناجح كندك أالم كند_أةنلاوانأ لاق ىف :.تأ.تخانأ يع كلام

 ذلا ىل_ههللا لوسر بحاص تا كوك _فلخأف كدعأناوكيذك اف كثدحأ

 ل دن ؟تاقلاق هللا لاقهلن ؟تاقهنب|لاقهنن 1تاقلاق ارسسعمةنلاوتنكو لس وهيلع

 1 انو تنكالا او ىنضقاف ءاضق تدجو نا لا ةفه دب اهاحيذ هتفمحعصب ىق اف لاقهتلا لاق

 1 ةءاعوو نيتاه ىنذأ عم سو هينيع ىلعهيعبس ص عضوو نيناخ عرضي دهتشأف

 مرظنأ نءلوةب وهو لو هيلعهللا ل صه الوسرهباق طانمى اراشاواذه

 0 ا كامو تن أقع و شاع دع شر

 سف ةلح «يلعو ةلح كملع تناك وكندرب هتيطعأ اوهن رؤاعمتدخ 11

 موت فنا عس نيتاه ىانعرصب أ نااب هيف كرا 0

 مهومعطأل اوقب وهو - وهيلعةلل !ىبضهنيال وسر هلق طانمىلا راف ا ذه ىلق

 م ان
 8 ش



 للا

 ٍْ دقىلا كاإاللاق رك اماق را حلبة ناكن وف كلمناكلا مسوهي

 اذاهّقن . رطىفناكف هماعيام الغ هملا ثهرقردءسلا هماع ً؟امالغ يلا ثباف ترك 1

 دءقو بهارلاب ص رحاسلا ىتأا ذاناكفهبعأ افهم الكعم_سوهيلادعقف بهار كلسأا

 ىلقف رحاسلا تيشخ اذا لاةف بهارلا ىلا كلذ يكشف هب رض 0 اذاف«ءلاأ|

 ةباد ىلعىت أذ! كل ذكو هاني وحاسلا ىن سوح لقف كلهآ تدش تحاذاو ىله أ ىنسحا

 ارح ذخ اف لضفأ /هارلا م أل ضفأرحاسلا لعأ مو. !لاقف سانلا تسبح دق ةهظعا

 ىتحةبادلاه له لتقافرحاسلا رس نم كيلا بح بهارلا سناك نامل

 ْىس لأ بهازاةياوف رجا ارا تارا سروال

 لدالفتياتباناف ىنتتس كناو ىرآام كسعأ ن ء خاب دق ىنملضفأ م ويلاتنأ

 م _سفءاودالارئاس نم سانلا ىوادن و ص ربالاوهك الاثئىرسي مالغلا ناك" ىلع

 مدان تكاضال ايادومهانأف تاق نا

 ن“ اف كافشفهللا تو ءدهتلاب تنمآتن أن افهللا ئئياما ادحأ ئشأالىنالاقف

 كيلعّدر نم كلماهللاقف ساكن اك مهيلاىت اف كالا أف هللاداف_ثفةئلاب

 ىتحهبذ- عي لزب لف هذ_ت اف هنلا كب روى رلاق ىربغبر كلولاق ىف رلاق هرم

 هنأئريتام كرح_س و .خلب دق ىنب ىأ كل! هل لاقف مالغلابع ىخ مالغلا كة

 لزب مده ذخاف هللا ىشياما ادحأ شأالىالاقفلعفتو لعفتو ضرالاوهك" الا

 اعدؤ ىلأف كنيد نع ءعجراهل ليقف بهارلاب# ىش بارلا ىلد لد ىتهبدعيا

 كاملا سيلك ءىجمن هاقش عقو ىتح هقشف هاسار قرفم قراشسلا عضوف راشثلاب

 ءاقش عقو ىت-هبهقشفهسأرقرفمىفراشثملاءضوف ىنآفكني دنءعجراهل ليقف

 اوبهذا لاقف هبامحأ نمر غن ىلاءه_عفدقىنأف كنيدن ءعجراهلليةف مالغلابع جمت

 ذاو هشد ئع عجر نا هنورذ مج :هلباذاف لبجلا هباو دع صاف اذ كو اذ كل يج ىلاهبأ

 هيي فلل !ه-هللالاقف لبحلاهباو دم_هف هباويه ذفهوح .رطاق

 هلنأ ,_منافكلاق كبامص أ لعفام كلم اهل لاقف كلما ىلا ىثع ءاج واوطقفلبجلاا

 ناف ر>يلاهباوطسوتفةروقرق ىفهولج افه.اويهذالاقف هباصأ نمرقت ىلا هعفانلا

 مهتافكن 5 تلشاعم هينفك !مهللالاقف هباوبه ذفهوفذق افالاوهشد نع عجن

 هللا مينا كلاق 18 ل عفام كل اهل لاقف كاملا ىلا ىشع ءاجواوقرغف ةنئيف_لا

 سانلاعمجن لاقوهامولاق هب ك سمآ ام لفت ىت- ىلء اقب تسل كن! كلملللاةف
 هكا دصتوو نج سل تعب تمم دع تت تا ١ 0 ا
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 رف ةءوبأ 0 هنمل_ْذطف اهلنا لوسرد- «ب ل جر ئهام لج ر لاذ امههبدح

 أد ع ةدرب ىأنإ هللأ دنع نب دي رب نعاب رك زن ليعمسا ان الن

 !ول>ر ىلع ىني الجر | سو هياعهنلا لص ىنلا عملاق ىسوم ىلأ نعةدرب

 ” نان ركوأ ايد ل_د>حرلارهظ متعطقوأ مكلعأ دقل لاقفةحدملا ف

 نع مع نجرلا دبع انك ى دم نال اظفللاو ىد هم نا نع اعيج ىنثمن د_#و

 | نجس لع لج مالا را فا 00000

 انث ىننمنال اخفالاوراشب نب دحتو ىثم ند م م

 اردت رحل مانع نع ميهاربان ءةزوصتم رع ةبعش انك رفعج نبد_ 2

 8 قود امخضاللج رناكو هيتبكر ىلعاْؤ دا دقملا دمعف نع دع لعج

 اذالاق 000 :ًاشام ناهع هللاتفءامد+لا ههجو

 الاقراشب نباو نم. نبدع نايس بارتلام_ههوجو ىفاومحاف نيحادملا مت ار

 ان هيل ثىلأنبنامع انو 4 روصدنم نع نايفس نع ندحرلا دع انك

 نعرودنمو شمالا نعىروثلا نايفس نع ن جرلا بع نبةللا يبع ىىدحشالا

 صن انئامص « هلثع )سو هيلع هللا ىل_-ىبنلا نعدادقملا نعمامم نءعميهاربا || ةلوانم باب
 اةبعنأ عفا نع ةبرب وج نب ىن :ءر رحص انك ىنأ 0 ىع_ذطهملا ىلعنا ريك الا

 اوس كوسنا مانملا ف ىفار لاقل سو هيلعةنلافسةتلالوسرنأ دحر جنا

 كل يقف امهنمر هال كاوسلا ا وانفرخالا ن 7 1 اا شم كدا ىندخ

 نب نايف_سدهن انك فورعمن نوره مي 01 رك الا ىلا ه-ةعفدؤ ربك ىف تثتلا باب

 | لاب ريع ما لوشب اف «# هرب ر هوب أ ناكل اق هيب أ نع ماشه نع ةندمع محو ثيدحلا

 اذهىلاعم_تالأ ةوزعل تلاق اهتالص تضفاماف ىلصت ةشئاعو ةرج ادب راب عمس لعلاةباتك

 هاصحالّداعلا هدعولاشي عر دو اعف ىلا ىلا ناك اماافن [هتااقمو

 0 اا نعإسأ نبديز نع م ال ملا ىدزالادلاخ نب ناده 0

 سك نمو ىنعاوبتك: 7013 سو اعدل ليتل | لوجو[ ىردخل ادعو نام | أن

 3 سرعت الع بدكن هوج رحالو ىنعاو دوحو هحملف نرقلاريغىنع هديت لا

 نبداج |[ 00 0 0 د 0 تملا لا

 ا

 8 20 ظ ظ من



 هاا/

 00000 :سوهماعهنلا ىلد هللا لوسر نمهتعمسْت نأ ألاَقف ا 5

 با ,كونا . ئيصرو تاعفامى رد الهن اورو قحسالاق ةاروتلا رقأأتلقأ

 1 22 ه ىلأن 2 2. نع امه ٠ نعةماس اونأ 1 ءالعلا ندع |

 او 0 ا 32 أ

 غدملاال بإب || نع لا انث ديعسنب ةبيتق 9 * ةاروتلا لأ
 رج نم نمؤملا || رج نم نمؤملا غداباللاق مل-سوهياعهثلا ىلص ىنلا نعةرب رهىنأن عببسملانبلا ظ

 نيتىم || ساوب نع بهونباانربخأ ىحنةلمرحورهاطلاونأ هينثدحو نيتيصدحاوأ
 نا انث مهاربانب 0 انت الاق ماح نب د-#و برح نب ربهز قنو

 م _سوهيلعهللا نص ىنل ل | نعةرب ره ىفأ نع بيسسملا نبا نعهمت ن ءباهش نبا ىحأ

 ن نامل ع نع اعيج خورف نب ناببشو ىدزالادلاخ نب ب 520 هلثعإ

 نع ىيل ىف نب نجرلا دبع نعتباث ان نامللس ان' ناسا ظفالاوةريسشملا

 ري_خ هلك ه ىمأ نا نمّوملا صالاب ع لسو هيلع هللا ىب_صهننالوسرلاق لاق ب 4

 ءارض ةتباضان او هلاربخ ناكف ر لا ارسهتباصأن ا نم ولالا د>ال كاذ سلو

 ءاذحلادلاخ نععي رز نبدن زب انت 6 تدك هلاربخ ناكفريص

 نموا باب

 ريخ هلك ه ما

 ناك اذاجدلا هيلعهللا ىل_دىنلا دنع الجر لجر حدملاق هيبأ نءةركب ىفأن ب نجرلا دبع نع

 طارفاهيف [!| ناك اذا ارارم كي-اص قنع تءطق كيحاص قنعتءطق كح ولاقفلاق ملسو

 هنم فيخو || ادحاهللاىلع 5 زأالو هي ةلاحالهيحاصاح دامك دحأ
 ىلع ةهنقف ةإ-مج نب دامعنز/ ورم نب د# يد هك داك كاذرعي ناك ناهبنسفلا

 حودمللا || لاق ردنغانربخأ ع ركبوبأ ىو ح رفعجنبد# اذن داو رىفأن

 هيلع هللا ل صىنلا نع هيب أ نع ةركبىفأ نب نحرلا دبع نعءاذ لا دلاخ نع ةبعت

 لضفأ هللا لوسردعب لجر نمامهننالوسراب لجر لاقف لجرهدنءرك ذهنأ لس
 كيساع عبط كح ريع ل :!لاقف اذكواذك ىنهن

 كاشااح دال دنا تاك قا لس و هيلع هللا ىل_مهّللا لوس رلاقمأ كالذلوقيارار

 هم .ذثدحو اد> أ هنلا ىلع ى زأالو كلذك هنأ ىرب ناك ناانالف سح ًالقيلفةلاح

 ةبامْس ان ةبنش ىفأنإ ركب ونبأ هانثو ح ماقلانيمئاه انث دقانلا ورد

 ا ىف سلو عدي رز نبد_زيثب دحوم دانسالا|ذ_عب ةبه_ث نعامهالكر وسن ٍْ



 تا داحأىف ناب

 تجف

 .رافلا ف بإو

 هآأ "1

 هوتمشتالفهللادمح ل نافدوتمشؤهللا دمك م د_- سطع اذالوقي ل_سو هيلع

 .نن سابا نع رامع نءةم 55 عيكو 0 ربع ن هللا د_,ع نبدي ير

 |[ سضنلاوبأ ان هلظفالاو مهاربانزب قحسا انثو ح هينأنععوك الان ةماس

 ْ هايأنأ عوك الانب همس نب سابا ىنتث رام نءةمر 2 اع 0

 ا مث هللا كج ره لاق دنع لجر سطخو مودل ا

 | ىحي الار موك نم لجرلا سو هيلع هلا ىل_سةتنا لوسرهللاقف ىرخ سطع
 : نوفي ليعمسا ان اولقىدع_ساارتع نب ىلعو ديه- س نب ةيددقو بون آنا

 ْ | رد هاوس ةنالوسر نآور رهان 0 نعءال_هلا نعرفعخ

 | ناسغوبأ ئد عاطتسااممظكيلف؟ دح أ بءاثت اذاف ناطيشلا اة

 || لاق اصف أ نبل يهس انت لضفملانبرسشب ان دحاولا دبع ن بكلام ىمسملا

 | هيلعهللا ىل_دهلنالوسر لاق لاق هنأ ع نع ىف ث دح ىر دخلا دوعس ىنالانب|تعمس

 أل| ةيدتق اسم لخ دب ناطيشلا نافهيف ىلع هديب كسميلف؟ ددح ابءءاثتاذا سو

 ىنأ نبل يهس نع نايفس نع عيكو اند ةببش ىفأنب ركب وبأ نئص ل_خدب

 و هيلعهللا بص هندال وسر لاق لاق هدأ ن ءىئردخلادسسقأ ان !نع اص

 || دل انت باهولادع 35 ىثمنال ظفللاو ىقثلا نعاعيج ىزرلاهللا دبع

 ا أ ةمأ تدقق ]سو هيلعهتلا ىلص تلا لوسرلاةلاق ةري ره ىلأ نعني ربس نب دجت نع

 ثردحلااذهتثدغ ةربرهوبألاق هتب رثءاشلا نابل اط عضو اذاو هب رمثت/لبالا

 || هانلامع ل_خديناطيشلاناف عاطتساامم ظكملفةالصلا ىف دع | ةتءاكادا

 || ديعس ىنأن ع ديعس ىنأ نبا نعو هيبأ نءليهس نعري رج انث. ةبيش ىفأن بن امنع
 || املا 6 زب زعلا دبعورشب ثي د لثع ل_سو هيلع هللا لص تنل لوسرلاقلاق
 | قازرلادع اني عفار نبا لاقوانرب_خأ دمعلاق د_يج نب درعو عفار نب دمت

 | هيلعهللاىلصح هللالوسر لاق تااق هشئاع نعةورع نعىرهزلا نع رهعمانربخا

 || مال_لا هيلع مدآ قلخو ران نم جرام نم ناجلا قلخو رون نمةكئ الملا تقلخ سو

 | نبد_#و ىزنعلا ىنثملا نب دو مههاربا نب قدسا انئادص 2 م-!فصوامي

 || نابل نط مضواذاا منورتالأ رأفلاالااهارأالو تاعفامى ردبال ل يئارساىنب ن

 1 ناسا نعديع_سىنأن نجرلا دبع نعليه_-نعزي زعلا دبع ان ديعس نبا

 || ناطيشلا ناف هديب كسميلف# دح أب ءاثتاذالاق لس د هولا ويسار

/ 

 نع
 ع



 لاقوابرب_خأ قحساو ىبحيلاق بيرك ىنال ظغالاوبي ركوبأو ميعاربانإا

 لةلاق ذب نن ةماسأ نع قيقش نع شمالا ام ةب واعموبأ انك نوزخآلا

 هتلك د فلةللاو <همسأالاهلك الأن ورنأ لاذ هماكستف نائعىلع لخدئالألإ
 لوقأالو هحتف نءلوأ نوك نأ ب حأالا ىمأحشتف أن 'نودام هند وىنبامف 'ّ

 - و هيلع هللا بص ةننالوسرتعمسام دعن سانلاريخ هنااريمأ ىلع نو كيد ال

 مك اهم رو ديفهنطب باتقأ قا دن ةةرانلا ف ىتايف ةمايقلا موب ل-جرلا, ويل وة

 سعأت نكس ملا كلامنال_ةاينولوةيف رانلا له" هيلا عّمجيفاحرلاب راجلارودب :

 ىهن أو هرد ا الو فورم اب مآ تنكح دقىلب لوقيف ركنملا نع ىهتتو فورعملاب 1

 نع شمجالا نع ريرج انث ةبيشو أ نبنانع اص و هيتاوركنملانع

 نامثع ىلع لخ دننأ كمنعام ل جرلاةف دب ز نب ةماسأ داك لاق لئاو ىفأ

 متاح نب د_ختو برح نب ربهز ئرص * هلع ثيدس ل !قاسو عصي !امفهماكتف ا

 نا انت مهاربانب بوقعي انث نارخآلالاقو قف درعلاق د نال 7

 هللالوسر تءمسلوقي ةرب رهابأت ءمس ملاسلاق لاق هع نع باه نبا جأ

 لمعي نأراهجالا نم ناو نر هاج االاةافاعم ىتمأ لك لوي مل-سو هيلعةللا ىلص

 اذكواذك ةحرابلات! عدة نالفابلوقيفهب رورتسدقمبصي مث المعليألابدبعلا

 نم ناو ربهز لاق هنعهللارتس ف شكو صا وهن ردركسإ تيهيق هب رهرتسي تاي دقو

 نعثايغنباودو صفح انث ربغنبةللادبعنب دم ْنّسص * راجملا
 ا ملسو هيلع هللا ىل_ىبناا دنع سطعلاق كلام نب .رسن أ نعىميتلا ن املس

 تسطعو هتمشف نالف سطعهتمشي ىذلا لاقف رخآلا تمشي لوامهدح أت مشف

 انث بيركونأ امادعو هللادم<كناو هللادجاذ_هنالاق ىنتمشت رفانأ

 هلثع مل-_سوهياعهنلا ىلص ىنلا نع سنأ نع ىميتلا ناياس ن عر د-الا ىنعب دلاخ و

 نب مساقلا انث الاقريعزل ظفللاو ري نب هللا دمع نيد و بروح ن ريهز ند

 تنب ثدب ىفوهو ىسوم ىنأ ىلعتاخدلاق ةدرب ىلأن ع بيلكن ب مداعن ءكلام

 هع ”ربخأف ىأ ىلا تعج "رق اهتمشف تسظعفو ىندمشي لف تسظعف سابع نب لضفلا

 سطع كنب نا لاقف اهتمشف تسطعو هتمشن لف ىنبا ك دنع سطع تااةاهءاجاماف

 هللا ل صهللا لوسر تءمساهتم_ثفةللا تدمف- تسطعوهتتءشأ لف هنلادمحب مفأ|

 قحساو ريك نةثنا دبع نيد جو ةبيش ىفأ نب ركب ونأو يحبنا ى تح ع د 1!
 ف و 010

 هش وهل فيالو
 ركبنا نع

 هلعقب و

 نع ىهللا باب
 ناسالا كده

 هسفن راس

 ةهاركو سطاعلا
 الا



 كرشأ نم باب
 هللا ريغ هلمعفف

 ركلنلا بأي

 قوو ةملكلاب
 رانلاىفاوع

05 00 
 | مسالنالفلا كيساامةلناد_عايدللاقف هناحعس# :ءاملا لوحه تقيد ىفمئاق

 د | اوص تءمسىنالاقف ىمس ا!نعىلاس 7مل د معارهللاقف ةناححسلا ىف ىف عمس ىذلا

 أ |امألاق 5 اهيف عنصتاف كمسالن الف ةقيدح قسال اوةبهؤامان هىذلا باح سلا ىف

 | درأو اما ىلامعوانأ لك ١ اوهئلش قد_ص' ف اهنم ا ظنا ىنافاذ- متائذا

 | نب زم زعلا دبع ان دوادوب ًاانربخأ ىضلاة دمع نب داجلا هاساصو هثاثاهمف

 اك ا م1 ىفهثلث جاو لاقدر يغدانسالا !.هبنا- رك نببهو انث ةماس ىنأ

 ظ | مهارات ليعمسا انث برحنب ريهز ئثمع * ليبسلان باو نيلئاسلاو
 | ةررغفأن ءةمبأ نع بوقعي نب نجسرلا دبع نبءالعلا نع مساقلا نب حورانربخأ

 [ نعءاكر هلا ىنغأانأ ىلاعتو كرايتهننا لاق 3 0

 ا” داس نب رع انتج هكر شو هتك ب ىرتغ ئمهيف ك ارش الع لمع نه كرشلا

 ريبج نبدرع-س نع نيطبلا سمن ع عيمس نبل يعمسأ نع ىفأ ىف تايغنءا

 1 1 راسا اا ع هاا ,لاق لاق سايغ نأ نع

 ا ' نة ةسنع نايفس نع عبكو ان ةبيش ىلأ نب رك وبأ اًسبدص هنةللا ىعار

 || عمسي نما سوم ,لعهللا ل صةهللالوسر ,لاق لاق قاع ءاااب دج تعمس لاقل ِ

 ]| ىنالملا انك مههاربا نب قحسا اًيرعو ه.هنلا ىنارب ىتارب نمو هن هلأ عمسإ

 ” انس تالوسرلاةلوقيءريغادحأ عمس ًاهوداز و دانسالا| ذم ناس ان
54 

 ا بروح نبدءلولا نع نايفسانربيخأ ىعشالاو ر مع نب ديع_س 0 ل-وهيلع 1

 تعمسلاق ليهك نبةءاس تعمسلاف ىسوم ىنأ نب ترحلا نبا لاق هنظ ا ديعسلاق

 أ تءمس لوة.هريغ ملسوهيلعةنلا ىلصهللالوسرتعمسلوةيادحأ أعم سمو | ايددح

 0 نا هاش و ى رولا ثيدح لثع لوقب )سو هيلعةندا ىبدةهللالوسر

 ب ةستق انئارح « دانسالا اذهبرح نءديلولانيمالاقودصلا انث نايفس ان

 ْ | ىبعنع مهاربانبد# ن ءعداطا نا. نءرصم نبا ىنعي رك ان ديعس نا

 || 0 و او ا وسر سا اةربإ ره ىنأ نعة>لط نبا

 |[ | ندم هاما و ترغلاو قرشملا نيبامدعت رات ١| ىف اهلزني ةملكسلاب م اكتمل

 | | هاربا نب دمج نع داهطا نبدي زب نعىدرواردلازب زعلا دمع ان لارعدا

 1 أ دمعلا نا لاق سو هيلعهللا ىلصةنلالوسر نأ ةر ره ىفأن ء ةحيلط نن ىسع نع

 |[ تارغلاو قرشملانيبام دعب ا رانلا ىف انهن ىوبع اهنفامنيبتيام ةماكل اب ماكتيل
١ 



01 
 هللا ىل_دهللاألوسر مه مأق نيدكلاهباونعواهراب ا نماوقتساف دوع ضرازلا ١

 نماوقتسينأ مهرمأو نيجيلالبالااوفلعي واوقتسااماوقي رهنآ مسوهيلغأ]
 سنأ انث ىراصنالاىسومنب قء_سا امو و ةقانلااهدرتتناك ىتلا رثيلا ظ

 اهرائب نماوقتساف لاقهن ارينغ هإ_ةمدان_سالا اذ_جمهللا دمع ىنت ضايع نبا[!

 ن روث نع كلام انث بنمقننةما_سن هللادع اًنثهح *« هاونختعاوأ||

 ىلع ىعاس !١لاق مل سوهيلعهللا ىل_د ىننلا نعةرب رهفأن ع ثيغلا ىفآن نءعدزإ]

 رطفبال متاصلاكو رتفبال ماقلاكو لاق ةمسد وهلا ليبس ىف دهاجلاكنيكسلاوةلءرالا َ

 دب زنب رون نع كلام انث ىسبعنب قدا انث برحنبريهز نئئندع ١
 هيلعةللا بص هللا وسر لاقلاق ةري ره ىلا نع دح ثيغلااب | تعمسلاقىلدلا ||

 ىلعسولاو ةباسلاب كلامراشأو ةدجلا ىف نيتاهكو هوانأ ءريغاوأهلمتيلا لذاك مسو أ[

 قريد بهونا 56 الق ىسع نب دج و ىلي الا دم« س نب نوره عد 3#

 عمسن أ هن دح ةداتق نب رمع نب مداعنأ هتد_>اربك نأ ثرحلانءاوهو ورمع ١

 ىنب نيح هيف سانلا ل وق د:ءنافع نب ناهع عمس هنا 35 قالو اهناد_بع 1

 هللالوسرتعمس ناو مترثك ادقكتا مل_سوهيلعهللا ىل_صهللالوسرلا دجسم |[

 ناو جر  ىتي لوا ا ادحعسم ىنب نملوشي مل_سوهيلع هللا ىلص ا

 نب ريدز نئئد ا نورهةباور فو ةنحلاقولئمهلهطاىن أ[

 داى نب كاحضلا ان ىنثمنبالاق كاحضلا نع اههالك ىنئمنيىد_#و برحأ|

 دارأ نافع ن نامعنأ ديبل نب دو# نعى أ ىف رفعج نب د_.جلا ديعانربخأ

 لوسرتعءمسلاَقف هتمهىلعهعش نأ اومحأو كلذ سانلاهركف دل اءان

 هاسئاوص و هلة: ىفلةثلا ىنبهلل ادجسسم ىنب نم لوقت, سو هياعةللا ىلصقللا
 امهالك حايصلا نب كلملاد_بعو ىنحلاركب ونأ ان ىلظنحلا مهاربا نب قدع_ىا
 ه4 | ىفاّسي هلهللا ىناموشثي دح ىف ناريدغ دانسالا|اذ هم رقعج نب دجلا دبع نع

 دب زب انث الاق رك ال ظفالاو ب رح نب ري_هزو ةببش ىنأ نب رك وبأ املاح < '

 نبد_-ءىعنع ناسك نب بهو نع ةما_سىنأنب نيرفلا دبع انئ 4 نورهنبا ١

 ضرالا نم ةالفب لجرانيبلاق لسوهيلعهللا ىلصىنلا نعةرب رهىنأ نعىيللاريمع |

 ىهءام غرفأف باح سلا كلذ ىحنتفنالف قب دح قسا ةباحس اتوص عمسف

 لجراذاف ءانلا عبنتق هلك ءاملا كلذ تبع .وةسادق جارمشلا كلت نمةجرشاذافةرح

 ف ةقددصلا باب

 نم 00



 اول_خدنال باب

 نءذلا نك اسم

 مهسفنأ اوهلظ
 اونوكم نأالا

 نيك اب

 | نبهنلا دبع ىلا ر فن ةثالثءاجو نجرلا د_,عوب أ لاق كواملا نم تن أف لاق امداخ ىلناف

 ١ مل:سو هيلع هللا لص هللالوسر عماول زن سانلا نأ ءربخأر < نب هللاد_,عنأ 6 ١ || 1

 ظ ها

 | هيلعمللا لص يبن تيأردقل متئشام بارمثو ماعط ىف مجسلأ ل اوةر ريشي نن ناععنلا

 ||امن عفارنبد# اًنئادح هب رك ذب ةبيتقوهتطب هم العام لقدلا نم دامو )سو
 [ليئارسا -5 ىئالملاانريخأ مها رباني قحسا انو ح ربهز انن' مدآنب ىح

 |[ نود نوذرتامو ريهز ثيدح ىف دازوهو<دان_سالا اذه كامس نع اره از

 |ان الاق ىبم نءال ظفالاو راشب ناو ىن#ثم ند ان دب زلاورقلا ناولأ

 يذلا بط نامعذلا تعمس لاق ب دج و كامس» نعةيعش انث رفعح ن دمحم

 [ لظي إو ءيلع هللا فهلا لوسرتبأ ارد_ة!لاقفاين دلا» نهسانلاتادأامر ع

 حرس نب ورم نب دجأر هاطاا و نأ نص هئطي هن الع الود د كام ىوتل» مولا

 | هللا دمع تعم_بلوقب ىلب | نجلا درعإبأ عمس "قاهوبأ 7 ىهو نباانريخأ

 هللادمع هللاقف ن رحاهملاءارقف نهان_سل أل اقف ل_جرهلأسو ىداعلا نب ور مع نبا

 لاقءاينغالا نم تنأف لاق عن لاقهنكست نكسم كللأ لاق من لاق اهيلا ىوأتةأ سما كلأ

 الوةبادالو ةقفنال يم ىلعردقنامهنلاوان ادت ابااياولا فهد _:عانأو ىصاعلا نب ورمع
 | 0 ذ متئش ناو ك- ]هلي ارمسإام كانيطع فانيلا متءج رمتثش نا متئشام مطلاقف عاتم

 | 0 ] سوديلعاتلا يصلنا ل اوسرتنءمس ىلاف تربص متكش ناو ناطا سالك سعأ

 ٍ اولا افي رْخ نيعب رابهنط ا ىلا ةءايقلا» وبءاينغالا نوةمسي نب جاهم ا ءارقفنا

 اعيجر تح نب ىلعو ديع_س نب ةبدتقو بونأ نىك 0 5 ايش لسن الربط

 هنأ رانيدن ةنناديع قر بخأ رفعحن ليعمسا انث بود نيالاق ليعمسا ع

 اولخ دنال ار نادكال را اوسرلاق لوقي رم نبهللا دبع عمس

 اولخدنالف نيك اباونوك_:1ناف نيك ابا 7 06 ”نأالا نيب فعلا موقلا ءالؤه ىلع

 بهو نءاانريخأ ىحب نب ةإ_هرح ند مهاصأام لغم مبدصا نأ مهيلع

 | هتلادبع نرلاسلاق دوع نك ]دم رار د وهو .باهش نا : رع سنو ىاراغلا

 | انا لاقف را ىلع ل_سو هيلع هللا ىل_ههللالوسر عمانر ىملاقر مي نبهللادبعنإ

 أ نأال مه-فن ا اوماظ نيذلا ن ا ملول 20 7

 ١ ند اهفلخ ىتحتعرسأفرج د ادي دس نا ارتعك ١ ااووكتم

 | مفاتن ع هللا د يبعانريبخأ قحسان ب بيهش اذ ” لاصوبأى ومن كسلا
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 ىنفف هتلكف ىلع لاط ىتح هم تلك ًافىك فر ىف ريم شر طالا ديكو ذ هلك أد عيش

 نامورنبدي زبنعهيبأن ع مزاح ىنأنب زي زعلادبع انث ىحن ى ع انثصأأ
 لالطا من لالحلا ىلا رظةنلاكن ا ىتخأ نتااضتلاو لوقت تناك اهنا ةثئاع رع ةورع نع َ
 ران مشو هيلع هللا ليصل كوسر تاي رف اا رهش ىفةلهأ ةيالثلالطا مل |
 لوسرل ناكدفقهنأالا ءاملاورّعلانإدوسالاّت لاق م«شيعي ناك افةلاخابتلقلاق |!

 كانواشر ناك ف حئانم مسهل تناك وراصنالا نم ناريج )سو هيلع هللا ىل_ههللا | ا

 انريخ ار هاطااوبأ ند ءهاييقتسفا ال ندم سو هياع هللا لص تاكا ر ا

 ىو 6 طم_سق ن هللاد_همعنبدب 1 ء رة صوأ ىف ريخأ تهو نيةللادبع

 نبةورع نع طيسق نبا نعرخ هوبأ قرب خب هو نبا 15 ديعس نبنوره أ
 هللا ل_ههتلالوسر تامدقل تلاق سو هيلعهتلا ىل ص ىبنلا جوز ةشئاع نعريب زلا ||
 انربخأ ىحبن ىح أنا دع نيتىمدحاو موبىفثي زوزيخ نم عيشامو لسوهيلع أ

 نءديعس انثو َح ةشئاع نعهمأ ن ءروص:م نءراطءلا يملا نجرلا معن. دواد ا

 نعىخلا نجرلادبعنب روص:م ىنث راطعلانجرلا+_,ءنيدواد انث رودنمأ|

 نمسانلا عيش نوح لسسو هيلعدللا اج 011 را ةشئاع نع ةيفصهم 4

 نع نايف سنع نجرلا دبع اننا ىتمن دع ئندع ارا ظ
 دقو سوه .اعهنلا لص هللا ل وسر ىفونتلاق ةشئاع نعهمأ نءةيفصنب روصنم ||

 انو ح ىبحشالا انث بي ركونأ اًمئهح و رّلاو ءاملانيدوسالا نمانعيش

 انيثدح قنا ريغدانسالا اذه نايفس نءامه الكدجأ ون 1 لكعن رضا

 انث الاقرمعىفأن باو دابعنب دم امدح نيدوسالا نمانعب ثامونانف_هنعأأ |
 ةرب ره ىأ نع مزاح ىنأن ع ناسك نءاوهو ديزب نع ىرازفلا ناينعي ناو ص ظ

 هللالوسرعي_ثأام هديبةري رهىنأ سفن ىذلاودابع نبالاقو ىسفن ىذلاو لاق

 د ص اين دلا قراف ىتح ةطنحزبخ نماعابت مايأ ثالث هلهأ لسو هيلع هلا ىل ص

 اا از ,لاق مزاحوبأ 0 ناسك نيد زبن ع ديعس نبى 8 ماخ نبأ

 ىل_ض هللا ىن عمشامهددن ةرب ره ىنأس فن ىذلاولوقي !رارصهعرصاب رب_شيةرب ره

 ةستق 6 ايدل قرا ية ما ايأةب الث هلهأو مس ا

 تعفن كاهن رع صو الاوت انت الاق ةمي_تىفأ نإ ركب واود نا
 يسع سس م مس مغ سس باس ص ع سس اس ساس هب سس سل مسسس

 || نمر امو مسو هيلعمتلا لص هللالوسر فوت تلاق ةشناعنعهيب أن ع ماشه نع أ

 ىدذلاو هلوف

 لاقو ىبفن

 حصهيلعبتك

 ض_-عبقو
 ىسفن خ_نلا

 ه| هد



 نو

 ا دراع رع ةسأد ءلمضف نىد_# انك بروح نب ريهز ند لطف ان

 ٠ مهلا سو هيلعةللا ىل_صهنلا ل اوسرلاقلاقةرب رهىأ نعةع 2 نععاقعقلا

 | نإ ريهزودقالاورمعوةبيش ىنأنب رك و بأ اما و انوقد خل 1قزرلعجا

 | نعرب رج انث ريهزلاقوانرب_خ اا سا ريهز

 ْ وهماعهللا ىل_ص دمت لآ 00 ءدوسالا : نع ميهاربا نعرودنم

 ” اكوا انئرص ضبق ىت>اعابت لايل ثالثرب ماعط ن هةيدملا مدقتنتم

 [وبأ انث نارخآلالاقو انربخأ قجسالاة ميهاربا نب قد ساو بي ركوبأو ةبيش

 ىثمنبد# ا هليدسل ىذك ءىتح رب زبخ نماعابت مايأ ةنالث سو هيلع هللا ىلص

 | دبع تءمسلاق قحسا ىف أن عةيعش انك رفعج ن د#خ ا الاقراشب ند#و

 اخ ندد لك عبشامتلاقاهنأ ةشئاع نعدوسالا نع دحيدب زبن نجلا

 رد ان اعل لا ميسو كل
1 

 ]1 لان ارم نرصد .*ثايغ نب صفح انك ةبدش

 الصدع ةعيئامتلا# ةئئاعن ءةورع ا عام ه نع عيكو

 0ع ا انمث“ دقان 0 2 0 الار بخ 0

 |ةورعنب ءانه هاك ناوةماسأوبأ ل ا ةسدش أن 00

 | نبا نع هثيدح فس ركوب ادازود# ل ارك ذب لو ثكسفلانكن ادان الا ادهم

 || ةماساوبأ ان بي ركب ءالعلا نيد ب ركونأ اناص ٠ محالاانبتأي نأالا ربع



 طل
 انمث طماس نب نمع نب قحعسا كد و اند_عبءاصالا نوب رجتو نوريخت سف

 لاق «يلهاملا كرد دقو ريع نب دلاخ نعل اله نب ديج ان ةريغملا نب ناملس

 0 ناَينش ند جوك رك" ذفةرصملا ىلءاربمأ ناكو ناوزغذن ةيتع طخ

 ريمع نإ نع لالهنب درج نعدلاخ نب ةرق نععيكو انث ءالعلا نب د بي_كونأ
 هلا ىل_ص هللا لوسر عمةعب_س عباس ىتتي ًاردقللوقي ناو زغ ن ةبتعت ءمسلاق

 رمع ىنأ نبدي نير اتقادش ا حا ولك روألا اماةطام ملسو هيلع

 هلال وسراياولاق لاق ة ةرب رهىأن ءهيبأ اص ىنأن بليه ن ءنايه_س'انثأ

 قتل ةريهطلا قيمشلاةي وريف نورا نسج تتم اسال ىو '
 لاقالاولاق ةباحسىف سيلرد_ىلاةإ يار مقلاة بؤر ىنوراضت نهفلالاولاق ةباحس |

 لاقامعدحأةب ؤرىفنوراضتاك الكب رب ور ىف نوراضتالهد_.ب سفن ىذلاوق د

 لمحلاكلرخ دساو كل زو كموس ارت 1/1 شع لود علا قايفأ|
 اللوقيف قالمكنا 1تذنظفأ لوقيفلاق ىلبلوقيف عئرتو سأر كرذأو لبالاو ظ

 كدوسأو كمرك أ! لفىأ لوقيف ىناثلاقليمث ىنتي سناك كاسنأ قاف لوقيفأ

 برىأىلب لوقيف عب رتو نعمات كرذأو لبالاولسحل!كلرخ اوك جورا
 ثاثلا قايم ىنتيسناك كاسنأ ىلاف لوقيفاللوقيف المكن تننظفأ لوقيف |

 تماصو تيلصو كال_سرب وكباكب و كد تنمابرايلوقيف كلذ ل _ُئمهللوقف

 اند هاش ثعبن نآلا هل لاق, م.لاقاذاانههلوقيف عاطت_ساامريخ ىنني و تقد_هتو
 هذخفل لاقي وهيف ىلع مخيف لعده شي ىذلا اذ نم4_سفن قركسفتي و كيلع

 كلذو«_سفن نمر ذعيل كلذو هإ عب هماظعو هجلو هذفن قطنتف قطناهماظ وهوا

 رضنلا أ نب رضنلا نب ركب بأ امثص «يلعهللا طخ_بيئذلاكلذو قفاثملا ||
 درع ىروبلانانفس نع ىدتشالا هللا 12 ان مساقلا نب مئاهرضنلاوبأ 0 ظ

 ىل_ههللالوسر دعاك لاق كلام نن سنأ نع ىبعشلا نع لميّصضَف نع بتكلملاديبع ش

 نملاق ل عأهلوسروةئلانلق لاق كحضأ سن وردت لهلاقف كحضفر سوهيلعةنلا |
 لوقف لاق ىل,لوقب لاق رظلا نم ىفر جن لأب رايلوقي ل جوزعهب ردبعلاةبطاخم
 اديه ش كيلع موءلا ك_سفنب فكل وقيف لاق ىنمادهاشالا ىسفن ىلعز بج الى اف |

 قطنتفلاق قطن |هناكرال لاقيف هيف ىلع متشييفلافا دوهش نيبناكلا ماركتلاب» 1

 تنك َنكدعفاقحسوّن كلا دعب لوقيف مالكا نيب وهشب لح مثلاقهلامعأب

 ( فا صر لا



 ادم 6 0 ا ا ا  تسدلىلىهظظل ا 2221 22222 ل ا 0 خ0
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 لهتدخأ أ ايش مولا كدهج الهلا 98 س 3 ةثامعدو 0 تاس دقت ى را ف هللادرف

 0 8- هحاصىلع طدئسو كلذع ىكرد- ةف مكاتب اامعاف تالامكل دم |!لامتؤ

 00 ان 0 ا يل رع

 ظ "ا 0 ران 2 اق صاق هاو ف نبا

 0 ا رمن ل دا ار قانا ت6 را فر قالا تلو (هللاقف لري

 زعهللا نا لوق, ٍإ_سو هيل عةنلا لص هللا لوسر تعمس تكس لاقف هردص ىف دعس

 رفعملا انث ىراملا بيبح نى انام قالا ىنفلاقتلادبعلا بح لجو
هللاد_ءعند# انو ع ال نفس 2 اا

 انث ريك نب 

 لوق# صاقو أ نب 5 ل سيق 8 عل 2 ل الاقرمدب نءاو ىلأ

0 0 ناار
 

 4 | اوسزوم وزطانك دار

 ور سواذا تبعت ن لا لحفر ا 1 م

 دلاخ ىفأ نبل ا|.عمسأ ْن ءميكوانر بخأ ىكنإ 0 ا اذاريع نبا ىلةيلو

 / 0 ئشله طاخحام زخعلا عضو اكمضيل اند اتاك أ سل دات_-الا اذه

 ريغ نبدء ن 3 لاله نبد- مح 5 هرب فمان بناما_س ان ا خورف نإ نايس

 كقايندلا ناقد .عزأم لاق هيلع ًاوهلادمط ناءز 2 نت ةشعاتبطخ لاق ىو دعلا

 ١ اراهبح اصاوماصتيءاالا ةبايصك ةبايصالا هن ء قم و ءادج تلو مرصن ندا 1 ْ

 اناا 3 دق هنا م11 ا ا ا 0

7 

 ا - ةأن "ولعل هنناوو ارءقاط كردالامأع نيءم-_تا بف ىوويش مج هذش نم قلب

 نين ياو ةنس نع رأةريدسم ةملا ع راصم ن «نيءارصمنيبام نأ انلرك ذدقلو

 هللا ىلص هللا لوس دو او :ةب ار دقلو ماحزلا نم ظيظكوهو موباهبلع

 :هباهتقق ثفةدرب تاطةتلاف انقاد_ثتأتح "رو ىتحرحيشلا قروالا م اعطانلام لسو

 هحأنم ويل حرص اف اهفصنب دعس 5 5 واه صني تر زتئاف كلام نب دعس نين و

 لع ىسفن ىف و نوك أنأ تلابذوعأف او راض ألا مرضت ىلع ازيمأعبصأألا

 اك-!١اهتبقاع :رخ آن وكي ىت>- تدع ءانتالا طقةوبن 0 :ملاهئاو اريغصهللادنعو



 ها. ْ ظ

 قازرلادبع ان عفار نبدي اسئدحو هيلع لضف نك هنم لفسأوه نءىلارظنيلف
 ثد دح ىلع لد كع افا لكي لا ننعةرب ره ىلأ نع هبنم نب مام نعرمعم ان :

 5 تم وون انتو 2 5 م ع 0 برح نب ريهز دع د ءاوسدانّولا ىف

 عيكحرودب واعموبأ 1 هل ظخالاو يش ىلأ نب ركيوأ انو 2 ةيواعموبأ

 مسو هياعهللا ىل_صةللال وسر ؛لاقلاق 5 هرب رهفأن ءالاص فأن ءشعالا نَع

 اوردرتالن ا ردع بأوهفكفقوفوهن 2ك ارك الو 2 نمىلا اوراق :

 1 مام ا 95 حمرفنإ نامه ري ماعد د زاعموب لاق ةلباةم .ٍ

 هل د>ةرب رعابأ أر .عىبأن بن رلادبع ىن 7 "ياسو نما ٍ

 ىمعأو عرقأ اوصرب [لئارشا ىفف ةبالثن الوش موديلعاللا لص يتاعبصسا

 لاق كيلا ح ًاءيمىألاقف صرأالا ىأفاك- امميلا ثعبف مهبلي نأ هتلادارأقا

 هنعبه ذفهح ف لاق سانلا قرذق دق ىذلا نع بهذ. و نس>دلجو نس نولا

 لاقوألبالالاق كيلا س> ألاملا ىف لاقا:_.سحا دلجو ان_بحانول ىطعأوهرذقا

 لاقرقيلارخآلالاقو ىلبالا,هدح لاق عرقالاوأ صربالا نأالا قدس ا ك_ثرقبلا
 كيلابح أئيثىألاقف عرقالاف أف ل ةاهيف كاهل كرابلاقفءارسثءةقانىطعأفا
 ا مه ذفه>.فلاقسانلاىفر دو دق ىذلا اذ_هىنعسحدل ونس رع. لاق |

 لاقف لماحةرقب ىطءأذرقيلالاقك يلا سح ألا لا ىأفلق انندحار 0-0 ىطعأو 1

 ىرصب ىلا هللادرب نأ لاق كيلاحأ 6 نوثىألاقد ىعالا قف لقاوف كاهنل كآراب

 منغلا لاق كيلاس> أ لاملاىًأق لاقدرصب «بلا هللا درف ه- ف لاق سانلا هن رصبأل ا

 نمداواذطول ايالا١ْ نمداواذط ناكسذ :لاقاذهدووناذ هجن ًافادلارةاش ىل طعأق 5

 ناكسم ل جرلاَهْف هدم ٍ.هو هنروص ىف صربالا ىتأهنا لاق مغلا نم داوا نطورقبلا 1

 كاطعأ ىذلاب كلأسأ كب مهئلبالا مويلاىل غال, الفىرغ م_سقلا را ىفتءطقنا دق

 ةريثك قوة الاَقذ ىرف_س قدم اع غابت الريب لامكاو كسلا دلخلاو نحل ترآ

 امنالاقف هللا كطءأفاريةفسانلا كر ذة. صربأ نكستملا كفرعأ اك هللاقف'

 || لاقتنك املا هللا كريصفايذاكتنكنالاقفرباكن ءارباكلاملا اذ هتثروا
 نالاقف اذ هىلعدراملئههيلعدرو هاذ طلاقام لثمهللاقفهنرود ىف عرقالا ىفأو

 لاقف هنئيهوهيرود فى عالاىقأولاق تنك امىلاهلدا كريصف ابذاكتنك"

 مث هللإبالا مويلا ىل غالب الف ىرغس ىف لا. ىف تءطقن |ليبس نبأ نكس لحل 7
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 نملاهلوق
 تنك لفسا

 قو حصهيلع

 خيسنلا ضب
 اد حلا
 ه١ لفسأ

 بتكلماحهلوق

 ماللا ب

 ناب
 اذك امهقوذو

 صعب ىو
 ةلماح خلا

 هأ



 كرما

 ” ان ادبع نوت ب نايف سارع أ ىك لاق نبيع نأ ن نعام الكب رح

 | تيللا عبقي داع رس لوصول 1 كالام نب سن 1آتعمسلاةركب

 هلعقمو هلامو هل »أ عجريف هل عوهلامووإ »هعيش دحاو قس و نانثاعجريف ةثال#

 انريخأ ىبيحتلا نار مع نبةإ_موح نبا ىنءيهئنادبعن؛ ىح نبةإءزح ئئد

 ةمرخن ودل نار زلا نب ةورع نع باهش نبا نع سنوبىن ربخأ بهون|
 || هللالوسر عماردب دهش ناكو ىْؤ' نب اع فلج و هوي كوع نب ورع نأهريخأ

1 
 ا

||| 

 | 1و ةبعإبأ تعبر سيو ميلعةللا لسة لوسر نأ هريخأ موعيلعسا لج

 هألاصود ملسو هيلع هللا لص ةننالوسر ناكو اه ري 0 رحبلاوا

 | ]| نيرحبلان ملاك ةديبعوبأم 35 -ةفىرضخان مداغلا مهل -صعأو نب رحيما

 ا

الوسر عمر جفلاةالصاوفا اوفةديبعىلأ مودقب راصنالا تعم سف
 : | هيلعهللا ل_سهلل

 هللالوسر مستف هلاوذرعتف فرصنا مس وهيلع للا ىل_صةللألوسر ىلصاماذ مسو

ب مدق ةدبعأب ران معمس محنظأ لاق ا دويل لس
 نم ئث

 3 ىشفخًارقفلا املا اوذةرمس ؛اماوامأ اواورمشد ًافلاقهللالوسر :امزجأ اولاقف نب رحبلا

 ِ ابق ناك م ىلع تطساك ميلعاي ؛دلا طسن ن اكيلع و ىنكسلو يلع

 ىلع نب نسم لا اًنثص متكلهأ 3-2 مكحاهنو اهوسفانت اك اهوسفانتف

 1 | اص ن 2ع ىنأ أم دع 0 مارال نوع نماح حج ندعو قاواملا

 ١ ا |امهالكبيعشانربخأ ناعلاوبأ ١ انربخأ ىرادلا ند رلا دمع نبهللا دمع اشو 2

 3 مكيهلنر :اصتي دح ىف نأريغ هشيدح لثمو سنوب دان_سابىرهزلا نع

 ا أثرا نور عانربخأ بهو نب هللا ديعانربخأ ىرصصاعلادا اوسن ورم اميرح

 د ' ورم نب هللا دءىلوءسارؤوب ًاوهحاب ر نبدي زي نأهثدخةداوس نب ركبنأ

 ا 00 م ىداعلا نب ورم ن هللا دبع ع نءهثدح ىصاعلا

 5 لوقن فوعنب نجح رلادبعلاقمهأ أ موق ىأمورلاو س راف كلعتحتفاذالاق

 | نودساحت م نوفانت كلذريغوأ مسو هياعةللا لصهنلآكل وسر لاقةنناان سمعأ

 | ابجن نب رجاهملا نيك اسمى نوقلطنتم كلذوحنو ان وذغابتتم نوربادتت

 لافو انما .ةبيتقلاق ديعس نب ةيتقو ىحب نبى ح 0 ضعب باقر ىلع مهضب

 رب 10 ءدانزلا ىف | نعىاز 1 ا ىحن

 | اف بعل طف نما د أرظن اذا لاق سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ

 ا <
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 هللا ىل_دهللا]وسرلاقلاق ةرب ره ىنأن ءهيبأنع ءال_ءاا نعى درواردلا ىنعي

 ىد# رفهيفنكس انلاو ةيلاعلا ضعب نءالخاد قو.ااب رص ملسو هيلعللا ىل-د ||

 هنأ ب حن اءاولاقف مه رديهلا ذه نأ بح . ألاق مهنذأب نخاف هلوانتق تيم كسأ |

 ةنالد-.فاممت ناك ايحناكولةللاواولة كل هن نوح أ لاق هب ع:طامو ئتبانل 1

 02077 ا ا ا ا إو وج ووو وع صرت

 م28 9

 يلب شر اج تقيد نم الو عس

 ن ريهزو ىحيفلا حن ىح م هلم داندسالا اذهم نجرلا دبع نءالعلا |!

 هللالوسرن أهلنا دبع ن رباح نع همن أن ءرفعج نعءعلال ناىنعيناماس ا :

 نأريغه/*؟ لسو هيلع هللا لد ىلا نعرباج نع هيبأ نءرفعج نعى ناينعي |
 دلاخ نبت اده 0 اممع هب كاكسلا| اذه ناك امحناكوأو ىنةلل' ثيدح ىف 1

 هرب رهىنأ نعةيب أن عءالعلا نعةرسمم ننصح ص دعس ندب وس يسع 1

 ةهكو

 .لاق مسوهياعهللاىل_مهتلالوسرنأةري رهىفأ نع جرعالا نع دانزلا فأن عأ
 نبد-# انثهو بكره يفوقاهنمينذلا بعالابارتلا اك ابمدآنبالك
 ةرب رهوبأ ا::دحاماذهلاق هبنم ني مامم نعرمعم انث قازرلادبع اننا عفار

 هيلعهنلا ىف هنا لوسرلاقواهنم ثيداح أ رك فذ سو هيلعهتنا ىلدهلنال وسر نع

 ١ مظعىأ اولاقةمايقلا موثبكربهيفادبضرالا هلك ًاتالامظعناسن الاف نا سو

 ازب زعلادبع انث ديعسنةببتق .اًمثرع *© فذلا سعلاق هتلالوسراب وه

 بنعق نب ةماسم نب هللا دبع اسد رفاكلاةنجو نموا ند سايندلا م وهيلع

 ندع مياعا ذه نههنلا ىلع نوهأ ايندالهللاوقلاقف تدموهو 2032 2-- :

 تاقولاد مع اف الاف ىئتاسلاةرعرع نبد-# نب م.-هارإاو ىزغملا ىلا نب د2

 وه. لسو هيل عةلبا لك ىلا تيت لاقهيب أ نع فرطم نع ةداتق ان مام انث

 كلمنم مدآنباانكللهولق ىلامىلاممدآنبالوةيلاق رثكشلا# اطأ أرقي
 قمن دم اسشرخ تامءافاقد دهرا طا تلاوات نقاق ت0 1
 ”ىدعىنأنإ انث اعيجالاةوةيعش انث رف_ءجنبدحم امث الاقراشن ناوأ

 نعةداتق نع.هاكىلأ انث ماشهنيذاعم انث ىنثمنبا انبو ح ديغ نع
 مام ثي د دح لدي رك نف لسوهيلعهللا ىلص ىنلاىلاتيهتنالاق هيبأ نءفرطم

 لك" أن تالتمل نمفل تا كلامنكلامدتعلا كوشك ل-وهيلع هللا لدهن لور نأ

 قربخأ رفهج نب م انربخأ ميم ىأ نا ان رخأ قدحسان 0 أ هيثن انو



0“ 

 | ينبت ز حن عتب مش نع ىدعفأ نإ 0 راش نب دع ةأاساجو اذوب[ سو
 1 مدح و مب لج لثت ٍ[سوويلع هللا يس ىلا ن ءسنأ نع حايل ىاوىغلا ا

 أ ىلصةللالوسرلاق لاق سنأ نعدرعم نع هنأ ن ءرمثعم انك ىمسملا ناسغونأ

 ١ 02 0 ىطسولاو ةبام تلا مخولاق نيتايك ةعاس دلاوابأ تدعي لو ءلاعدللا

 شاع نعهيبأ نع ماسه ن ءةماسأوبأ انك الق بي ركوبأو ةبيش ىفأنب رك

 ةعاسلا٠ نع ولأ سل سو هيلع هلا ل صهللا لوسر ىلءاوم دقاذا بار ءالا ناك ت |

 .تماقمرطاهكردبملا ذه شعي نالاقف مسمممناسن'ث دحأولا رظنف ةعاسلا ىتم

 ال ند اج نعد نب سنوي انث ةبيشىنأنب ركب ونبأ امتدح و مكتءاسكيلع

 ٍ ]| هعا بلا موقت ىت» ملسو هيلعهللا ىله هللا لوسر لآس الجر نأ سن أن ءه.عتباث نع ةماس

 | | ناو وايلعالا لست لور لاف دع هل لاقي راصنالا٠ نم م ال غودنعو

 تكن سنو نو ةساويتا# ا ضدخيف تما وياحتووو سوم

 || نب جاخ ئسدص و 3 _ءاسلاموقت ىتح مرطاهكردب الن أ ىىدعف مال- هلا اذ_ه

 لإ ىزيعلا لاله نبدمعم انث دب زنءاىنعي داجس انن' برح نب ناهلس ا5 رعاشلا

 لأ لاقةعاس ١ موقت ىتملاق مل-س وهيلع هللا ىل_صىبنلا لأسالج رن أ كلام نب سنأ

 || ةءونشدز ان.هيدب نيب مالغىلار ظذ مل ع0

 ْ د كاذو سنألاقلاق ةعاسلا موق ىّتح - مرطاهكردب ملاذهرمعن'لاقف
 : اننا مامه انك ملم نب ناع 55 هللا معن نوره اننرص ذ_5هوب ىنارتأ

 هللا ىل_كىب 023 ف ار 0 نم ناكو ةبع_ث نب ةريغملل مالغىص لاق سنأن ءّمذاَتف

 م درع نئئص ةعاسلا مومت* ىتَح مرطاهكردي نلف اذ - هرشؤي نار سو هيلع

 | هب غابب رب ره ى أ نع جرعالا نعدانزلا فأن ءةهشيعن نايقس انت برح

 : أ يقلل االا صياف ةدقالا باح لج رلاو ةءاسلاموقتلاق لسو هيلع هللا له ىبنلا
05 
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 : ا اهدذو- ىف طلي لجرلاو موقت ىتحهناعيابتياف بوثلا ناعيابننالجرلاو موقت تح <

 1 نعب راعموأ انف ءالعلإ نب دمح بي ركوبأ 0 د مو ىتحرد_هياه

 1 نيام سوهياعهللا ىل_صةننالوسرلاقلاق. هرب رهىلأ نع اص أن ءشمعالا

 | ار هش نوعب رآ اولاق تدب الاقامو: نوع رأدرب رهابأ اياولاق نوعب رآنيتخفنلا

 . | ا ,ك نوتينيفءامءاملا نمهنلالزنيمن تيألاق ة هنس نوعد 3 اولاقتنب لاق

 هنمو بذلا ب عودو ادحاوامظعالا ىلبالائ :ناسنالا ن سلو ل قلقا
 كاز رح ىنسيةريغلل اني ديعسنةبتق انشد قا و

 نييام با
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 ىأن ءهسبأ نءءالعلا ن قر تر 2 اولاقر د نءاوةد دَمقو |:

 سمشلا عواطات..لاتالإ وردا .ميلعتل لسنا لوسزنأ ره

 أ 1 مأوز اسمأوأ م دح|ةصاخوأ ةنادلاو أ لاجدلاو أن اخدلاوأ اهم رغم ن ل ا

 ا نع ةداتفع ْنَعةيع-ث | عيرر ل دن ري ذو ” ىذتعلا اطمن ناحل

 00 مل سو هيلع للا ىل- ص ىلا نعةرب رهىلأن ءحاب رنبداب زنع 1

 ةماعلا يمأواهع رغم نم سم ثلا عواطو ضرالاةبادو ناخدلاولاحدلا اسس!
 دمضلا دمع 0 اجاق ىنثم نب دمخو نوح نب ريهز ار مدحأةسيوخو 1

 كى 2 ا 3 هلةمدأ :سالا!ذ_مةداتف نع مام 5 ثراولا د_بءنبا |

 نبل قعم نع ةرق نبةب واعم نع داب زن ىل_عم نعدي زنيداجانربخأ ىحأ]
 نعداج انث' ديعسنةببتق هانثو ح ملسوهيلعهللاىلص هللالوسرنأراسي ا

 هندا ىل ص ىنلا ىلا هدرراسب نب لقعم ىلا هدر ةرق نب ةب واعم ىلا هدر دايز نب ىلسعملا ||
 ادهم داج ان لماكو أ همن حو ىلاةرح يك جرطاىفةدايعلا لاق لسو هيلع ١

 1 ىد_هم نبأ ىنعب ! نوحرلا مع ا ب رج نب ريهز 0 هوحن داتحم الأ 1

 مل_سو هيلع هللا لص ىبنل ' نع هللا دمع ع نع صوحالا فأن عر الا نب ىلع نعةبعش /

 7 انك رودغنم ل د معس 0-0 د 0 را للا

 بوعي اذ هل ظفللاو د دعس ن هدف 2 َح لسوء يلعلا ا سةئالوسر ||

 ىتلاهعمدأب ردمتبا مس هيلع شا ىلا 0 :

1 

 ا
 ا
ٌ 
 ١
]| 
 ا
 ا

 0 ام هدا تةمسلو ةبعُش ا 0 6 9 أ

 تعمسو ةعشلاو 89 هر :اهك ةداسلاوانأ تعب )سو هيلعهنلا ىل هللا لوسرلاف لقأأ ا

 سنأ نع هرك ذأىردأالف ىرحألا لءامها بح انمقك بي أ

 م | ران اىن_ءيدلاخ 5 ىراحلا بيبح نب ىبحي اا ةداتق 5

 هللالوسر نأ ث دحاسن أ اعمسامهنأ ناثدحيحاينلا ابأوةداتق تعمسلاق ة ةبيعشأا

 ةحيبسملا هيعيصأ نيب ةيع_ثنرقوا ذك« ةعاسلاوانأت تسلا رسوم ا

 درلولا نن دع انثو َح ىنأ انث' ذاعم نب هللا ديبع رت هي كح ىطسولاو 0

 هيلعةللا ل_هىبنلا نع سنأ نع حايتلا فأن عةبعش انث الاقرفعج نبدمت انثأ

 ةدايعلا لضف بإب
 جرملا ف

 برفق باب

 ةعاسلا



 نم ةيقب ف باب
 لاجدلا ثيداحأ

 1 فش

 هيلع هللا ىل_سهنلالوسر نأ سبق تنب ةءطاف نعىبعشلا نعدانزلا ىفأ نع ىازألا
 0 هموق نماسانأ نأ ىرادلا مه ىنثدح سانلا اهم لاقفربنملا ىلع دع لسو
 ةسلاحاولأ نمحول لع موس كح د ريك اف مطةنيفس ىف رععلا

 1 ” ىدعلار 2< نب ىلع وح تدح ا زحىلا اوجرأت

 ةحلط ىنأن هللا دبعنب قحسان ء ىعازوالاىن :ءي ورعوبأ 8 ردع ندا

 ةوطيسالا دلب نم سيل سو يلع ةنلا ىلسههنلا لوسر لاق لاق“ الامن سن ىت م

 سر نيفادةك_:الملاه_يل-الا اهءاقن أنه بقن سيلوة نب دملاوةكم الا لاجدلا

 ةانمورفك لك اهنههيلاج ركتافجر ثالثة نيدملا فجرتف ةخبسلابلزغ يف
 1 0000 0 0 - اك رك ولأ 7

 0 اا 2 ا مح شع ىف نب رودصغنم 7 5-3 ةففاتمو

 ِ مس ل لاس همن اوسر نأ كالام نب سن همع نعةللا دبع نن قدسا نع

 نوره 0 0 ا 0

 0 ون ب ا ركب تكل لدا ا

 ه رسنبانعمصاعوبأ ان: الاق دج نبدبءوراشب نبدحم هامئمعو ليلق

 :: ىرخل ا قحسانبدجأ ان* برحنب ريهز تدع دانسالا اذهب

 | مبلاوب أ مهتم طهر نءلاله نب دج نع بوبأ ان راما نبا ىبعي زب زعلادبع

 موب !تاذلاقف نيص> نب نار عى أ: صاعنب ماشه ىلع ر فانك اولاقداقونأو

 الو نم سو هيلعةنلا لص لا لوس .رارضحاراوناك املاجرىلا ىف وزواجتا كنا
 سوءيلعل ىلع هللالوسر ؛تعماس ىنمهثي دك

 1 مايقرلا مدكق لح نياملوقي

 ب نب هللا دبع ان“ متاح نب ندع د لاجدلا نمربك ؟قاخ ةعاسلا

 موق نم طهر الئ رع لالهنب د يجن ءبوبأ نءور عن وللاديبع ان* قرلا
 ثبردح لثب نيص> نب نار معى لا ماع نبماشه ىلع رمانك اولاقة دان قوب أ مهف
 وبأن ىح اسندع لاجدلا نمربك أرمألاق هنأري_غراتخ نب زب زعلاد بع

3 32 1 8 
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 ْ 0-6 5 6١

 هوءاطأو برعلا نم هيلي نم ىلع رهظدقهت اءابربدخأف مهم عتصفقيك لاق مئآنلا
 ىناىنعك ربخ ىفاو هوعيطي نأ مطربخ كاذن امأ لاق ,عذانلق كلذ ناك دق طلاق
 ضرالا ىف ريسأ» جرف جورملا ف ىلن ذو نأ ك_ثوأ ىاو لاجدلايسياابأ ||
 اصهاتاك ”ىلع نادم رى امهفةء.طوةكم رب-غةل ل نيعب رآىفا مطرهالاةب رقع 3 1

 اتلص ف.بلاو دب كإ ىليقتساامهْمايحاووأ ةدحاولخدأن أت درا |

 هللالوسرلاقتلاق اهنوسرحب ةك-الم اهتميقن لك ىل ناو امد ىقدتصلا

 ةبيطو ذه ةبيطه ذه ةبيطد ذه ربالا ىف هنرصخع نعطو ل تسو هيلع هللا ىىصأ
 ثرد_- ىنبحعأهناف من سانلا لاقف كلذ هدد سك لالا ف ىنعي |
 رح ىف هناالأ هكر هسا نعو < عت دحأ تا ىذلا قفاودنأ مي|

 لب ندوهام قرشملا لبق نموهام قرسشملا لبق نءلبال نميلارح وأ مانشلا |
 هللا ىلع هللا لوسر نما ذه تظفف. تلاق قرستملاىلاهديبأموأو وهام قرمثلا |
 وأ ىميحطاث رخلا نب دلاخ ا ىف رااح ىحب يي ممرعف 1

 تنب ة.طاف ىلعاناخ دلاق ىبع_كلا انث مكحلاوب رايس ان ةرق انث ناهنع
 نع ايتاتف تلشور وسان تاو اطل بطر هللاقيبطراانتفحتأف سيق

 هك دولا نذأو اثالث ىل٠ب ىنقاط تلاق دعتن 'اثالثةقلطللا

 قاطنا نمف تةلطن ةتلاقةعماجةالصلا نا سانلا ىف ىدون: تلاق ىلخأ فدعا
 تااق لورلا نحو 'اىلب وهوءاسنلا نه مدقملا مهدل| ىف تاك_ةتلاق سانلان ها

 ىرادلا ميغ معونب نالاقف ب تل . روملا ىلعوهو لسو هيل ةقفا ىف ىلا تعا
1 

 هيلع هللا ىل_دىنلا ىلارظن' امن ”اكف تلاق هيفد'زو ثيدحلا قاسورحبلا ىفا وكلا
 نسحلا انئاد هند ملا يي ىوهأو مل سو 5-9 1

 الور ع تا سف ى * دبل ادع 0

 رحبلا بكرهنأ سو هيلع هللا ىل_صةلنالوسر ريخأق ىرادلا مه ا

 هرعشرحاناسنا ىت جاف لا سه ابل زجيىلا طقسفو هتفيفسهب تهاش

 اهاكد البلا تْعطو دق ج هرخخا فى نذأولهناامأ ل قم هسقلاقوثيد اتق

 لا 5 سانلا ىلا 0 0

2 

 ا
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 اره شير قرهف رهف ن نمل -جرو»و موتكممأنب ورم نيةثنا دمعك عنباىلا
 | ىدانمىدانملاءادن تءمس دع تضقت ااملذ هيلا ّتاَةثنافهنم ىهىذلا نطملا ن

 1 مهتيلصف دحسبملا ىلا تجرفن ةءءاجةالصا ىدان 0 3
 اماف موفلاروهظ ىلإ ىذلاءاسلا مدى تاكد ف مل_سو«بيل هللا فص هللالوسر

 1 مز | اج هياوحو رتلا لع اج الص سو + لع هللا ىلص هلال وسر ىحق

 || هللاو الق ملعأ ؟هلوسر و هللااوناق مهجن وردنألاقم هالسصمناسن! لك

 : | اينا ارصن الجر ناك ىرادلا منال تعج نكعلو ةيهرلالوةبغ عراك تعجام

 أ لاجدلا حيبسم نعمك: د6 عدلا وفاواط دع دو مل-سأو عياش ءاخ

 هت | جولامهبعلف ب ماذجومذ نمالجر نيثالثعءةب ر < ةئيؤس ىف كر هنأ ىنثدح
7 
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 برقأىفا كح سمشلا ب رغم ىتدر حبلا ىف ةرب زجوهلااًوذرأمث رحبلا فارودش

 هربد نمهإ قام ن و ردبال رعشلاريثكب اهأ ةباد مهم.ةلفةرب زاااولخ دق ةنيفسلا

 تلاقةساسلاامواولاق ةساسحلاىأتلاقف تنام كالي واول قف رع_ثل | ةرثك نم

 تمسال لاق قاوشالاب مري_تىلا هنافربدلا ف ل جرلا !ذ_هىلااوقلطنا موقلااومأ
 هيفاذاف ريدلاانلخ د ىتح اعارسائةلطنافلاق ةناطيش نوكم نأ اهنمانةرفالجرانل
 | ىلاه.ةكر نيبامه-ةنعىلاءاددة_عو#تاقاثودد_ثأو اتاخ طقدانأ , ارناسنا هظعأ

 || اولاق متتأام وريخأف ىري_خ ىلع مر دق دق لاقت اامكالي وانلق دب د_حلايهيبعك

 ]|| اني بعلف م- -ةغانيحر خلا انفذاصف هن رك ةنيفسيف انكر رمل ب ساق ع

 لأ انتيقافةري زطاانلخ دفاهم رقأىفانسخ 2 هكر زجىلا انأفرأماره-ثجوملا

 ]| تنأام كلي وانلقف رءشل ةرثك نمهربد نمهل ب قامى ردن الر علا ريثك نك لهأ ةباد
 ال ىلاهناف ريدلا ف لجرلا ا ذ_هىلااو د_عاتلاق ةساسجلا اموانلق ةساسحلا انت لاتف
 أل[ لاقف ةناطيش ن وكس نأ نم مأنملواوممانع رةواعارسكيلإانلبقأف قاوشالاب؟ ربخ
 || ره لهاهلكن مكب !ًاسأ لاق ريختستاهنأشى أن ءاناق ناسيب لحم نع ىتوربخأ
 || .ىأ نعاناق ةب ريطةرع 4 نع ىو ربخأ لاق رمتالنأ كشوياهناامأ لاق م مثهلانلق

 ْ نأك شوباهءامناامأ لق ءاملاةريث.ك ىهاولاقءاماهيف ل-هلَق ريختسناهتأشن
 أ ءامنيعلا ف ليهلاق ريخةسناهنأشى أن ءاولاق :رغز نيع نع قورب خأ ل اة بهذي

 ]/ لاق اهئام ن .نوءعرزباهلهأو ءاملاةريثك ىه معنالانلق نيعلا 'ءااهلهأ غرز لهو
 | نمل تنقال برثي لزن وةكم نم جرح دقاولاق لهفام نييمالا ىن نع ىف و ربخ“ ْ
 1011111 اس ا دو نق هك يجو كاش و يللا ه0 هم قالت < سف امانا 1

 د ا 1 د2 "03 ديناقف

 ك0
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 ه5 ْ :

 ىأن ركب وبأ اسص  هيلعهتضرعوت ارم ثيدحلا اذدهم ةبعش ىنثدحر فعج ||
 لاق ورم نب ةللا دبع نع ةعرز ىنأ نءنايح ىلأ نعرمشب نب دحت ان ةبشأ]

 هللالوسر تعمس دع هن ًلايدح ردو هرلعتتتا ل صةللالوسر نمتظةح |||

 ج ورخواهم رغ٠ نم سمشلاع واطاجو رختايآلا لو أن الوق مشو هيلعهنلا ىف | 3
 ابي رقاهرثأ ىلع ىرخالاف اهتيحاص لق تناك اماموعأو ىعحص سانلا ىلع ةبادلا َ

 لاق ةعرز ىنأ نعنايحوبأ 1 ريغن هلنا دمع نيد انتصر

 ثددحم وهوهوءمسق ني 4 ىلا نهرفن ةثالثةنيددلاب كلا نب ناو سعىلا ساج
 دقأيث ناو صله. ور عنب هللاد_,علاقفلاجدل اجورخطوأنأتايآلا

 هللال وسرت عمسد عب هس ملام دح ملسو هيلع لنا ىل_دةللا لوسر نم: تظفح

 انث ىمضوهملا ىلع نب رصن امتدح و هل ثرك ذفلوقي مل سوهيلعةثلا ىل_ص

 د_:ءةعاسلااورك الل ةعرز ىنأن عناي- ىفأ نع نامفس انك دجأوبأ

 لثملوقيإ_سوهياعةتلا ىلع هللا لوسر تءمسور مس نب هللا دب ءلاقف ناو ص

 ثراولادبعن' دمصلاددعنب ثراولادبغ اًمارع ىحضوك ذنلو امهئيدح
 دمصلا معن :تراولا دمعل ظفللاو دمصلا بع نعام الكر عاشلا نب جاو ظ

 نرماع ىنث ةدير نا ا ناوكذن ني_-دحلا نع ىدج نعى أ انعاإ

 سيقنب كاحذلا تأ سبق تنب ةمطاف لاس هنأ نادمه ىعش ىعشلا ل محارم
 هللا لص هللا لوسر نءهتءمس امدح ىنثدحلاقف ل والاتا ارح اهلا نمتناكؤ

 ىناث د- ىل+ اهطلاقف ناعف ال تش نأ تااَقف هريغدحأ ىإ اهب دنستال إ_سوهيلع

 لّوأ ف بددأف ف_ةموي شب رقباب_ثرايخ نمؤهوةرب_لانناتحكن تلاقفأ |

 فوعن نجرلاد_معىنيطخ تءاناماف مم_-وهيلعهللا ىلصةللال وسر عمداهحلا

 هيلعَّننا ىل -دهللالوسر ىنبطخو مل سو هياعةلنأ ىلص هللا لوسر باك نهرفن ىف َ

 0 لوسرو أس دج قاس 53 زنبةماسأ الوم ىلع سو

 ى أ تلف سول علا ىفصةتنالوضر تلك لف ةماسأ بحل ىنبحأ نملاق

 ةينغةأسم!كي رشمأو كرش مأىلا ىلقتالاقف تئش نمىحكناف كد

 لاقف لعفأستاقف نافيضاااهناعل زني هللا ل يبس ىفةقفنلا ةميظعراصنالا نم

 كرا كنع طقس نأ هرك أىناف نافيضلاةريثك ةأ راكي رشمأنا ىنعفتالا|
 ىلقتت !نكتلو نيغركنامضعب كم موقلا ىريف كيقاس نع بوثلاف شكن وؤأ |
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 ناك رج ل7 ا هنا لل امور بل وصوم ا1 1 لطم جالحتإلا نلقي



 جورخ ىف باب
 ثكمو لاجدلا

 لوزنو ضرالا ف

 هاياهلتقو ىسع
 لهأ باهذو

 ناميالاو ربخلا
 رارشءاقبو

 مه6تدابعو سانلا
 0 وناثوالا

 ثعاوروصلا ىف

 روبقلا ف نم

 - سارية 0 3 1 تاقاغإ ادبأ اشاتع 3 دال نات

 ه1

 م ازو ديج نب مي»اربا ثيد_حوخندانسالااذ_ميليعمسا نع مهلك

 اوقةهبت د وذات ءدحلا !ذدهامل لاكف لجرءاجوور مع نب هللا دلع تعمس

خي لسوءيلعمتلا ىل هللا لوسرل ةلا 3غ نوكب ونوع وتيبلا قرح
 لأي .دلاجر

 ا اعنا عب رأوأ ارب ا روس ناعب رأو أ امون نإ_هب رآىردأال نيعب رأت كميف ى م ىف

 1 3 يقلل ا هز هللا تعيق

 م عد مثمهشع نس مهقز رراد كلذ ىف .هو ناث والا ةدابعب مهن صا يفان سمت

 ضوح - طول لجر هعمسي نملوأو لاق ام ا عقرواتيل نصأالادحاهعمسإالفر رودلا

 ا ١ 0-0 زن: لاقوأ هبا رب مث سادلا قعصي و قءصيفلاقولب|

 رورظني مايق مهاذاف ى ره يف خفني مث سانلا داسج أ هتمتبذتف كاشلا نامعت

 مباوجرت الاقي ملاق نول سم مما مهوفقو ب رولا ه سانلااهمأإي لاقي م

 نودستوةعستوةئامعست فلك ن «لاقيف# نملاهتيفرانلا
 موب كان لاق

 32 ان رابندحم ندع و قاس نع فشكي مون كل ذوابيش نادلولا

 1 رعنب مصاعنببوق_ه.تءمسلاق لاس نب نامعنلا ن ءدعه_ش انث رفعح

 / !موقتة عاسلان الوقت كناورم نبهلادءللاقال_ جرت عمسلاق دوعسم

 اق دعب نورن كن تلقاماّئ 5-3 ”د_- أ النأتممهدقال.ةف اذكواذك

 لةورمع نهنا دب علاق وكنوأ اذه ةيعشهشلاق تملا قرح ناكفامظع' 728

 | النعت 1!١قاسو ىتمأ ف لاجدلا ج رخل |_سو هيلع هللا ىلص هللا لوس و

 منلاق ا يي و ا قس الف هثيدح ىف لاقوذاعم



 ّى ا 03 را دبع هلنادبع ئثص و سذخاوهر جرا اذ_هنالق

 د_خ نعد هلاعدانسالا اذهىف ىرهزلا ن يتب. هشانربخأ ناملاو ؛انربخأ

 ىركل و ه زدفأن ع نامعنبهلل دمع ا 0 30 ش

 حاسم لاس !اهاقلتف نينمّواا 0 6-0 را مل 1

 هلنولوةيفلاق جرح ىذل'ذ- »ىلا د_عألوقيفدم_هتنأهلنولوقيف لا |

 سيلا 00 هوا! نولوقية ءافخانب ربام]وقيف انب رب نمؤتام 1
 ا داالاه, نوةلطنيفلاق هنوداد_>أ اولد نأ مب رو اهن 0

 ايفلاقأ لو هيلع لص ةللال اوسر رك ذىذل'لاجدلا اذهسانلااهعأايلاق

 0 اب ريض ه نط وهرهظ عس ويف هوحش و هوذ-خلوقيف حبشيف هب لاجدلا

 نه را شتلاب رمث هب ص ةِمشلاق باذكلا مسيسملات نأ !لوة.فلق قنا ونام

 ىوتسف م هلل وقيم نيتعطقلا نيب لاجدلا ىشع متلاق هيلجر ناب قرف : تح هكر

 اهعأابل وقيم لاق ةريحصإالا كيف تددزااملوقف ىل نم بأ هلل اوقيملاق اماق

 لمد ف ه- 2 للا للا دا فلق سانلان دا يد عب لعشت .الهناسانلا

 ةلجروم هيف ايفلاق الييسدلا |عيطةسيالف اساحم هبوقرت ىلا هترق رنيبأ :

 هللالوسرلقف هنجلاىفىتا ًاامناو رالاىلاهفذةامت | سانلا حيف هنفذق 9

 باهش اًمئارع « نما بردنع ةداهشسانلا مظعأ اذه سو هيلعشا لذ
 سرق نع دلاخ ىنأ نبل يعمسا نع ىساؤرلاديج نب ميهاربا 0 ىديغلاداب ءْنإ

 نعمل _سوهيلعهللا ىلس كى لا دح الأس ام لاق ةءهش ن ةريغملا : نعم زاحىفأ نبا

 مهاهللالوسراب ت تاقلاق كرضيالهنا هنمك_دنبامولاق تانك ؟لاجدلا

 جرس انثدع ثاذنم هللا ىلع نوعأأودلاق راهمالاو ماعطلاءهعمنا نواو

 لأساملاق ةم«2 نت ةري هملا نع سإق نعل يعم سأن ءميكه انت سنوب نبا

 تاقلاقكل ةسانْولاَق هتلاسا غيرتك أل جدلا ن- ملسوهياعهثلا ىلص ىب :ادأ

 كلذ نم هللاىلءن وهاوهلاق ءامرهنو محو زب خ نمل بجهعمن 2 كا

 نبق سا ادو.ح عيكو انك القريه نوت فا ا انثع

 ركب ونأ انئو ح نايفس انث رعى أنبا انئو .ح ريرج انربخأ معاربا

 د كنمف

 0 ان عفارزب دسغ و 2 نوره ديرب م ةبيشف أنبا

 لاجدلا ىف بإب
 ةنيا ىلع هنأوهو

 لجو زع



 ةةصويف باب

 3 رحنولاحدلا

 همام ةنيدملا

 نمؤملا هل-ةفو
 .ه«ايحأو

0 3 

 «ماقر ىف فغنلا م_ميلعةننال_سريف هبادحأو ىسعئلاىن بغربف موي! ؟دحال

 |الالادباحأو ىديعةناب طبهم مث ةد>او رسفن توك ىبءرذ نو>بصيف

 2 اك 0 لا 0 أرب_ط هللا ل_بريف هللا ىلا هنا متو

 ىتح - ضرالا هللا ل_سغيفرب والوردم تنبه 0 نكد /'ارط» .هللا أسري مل هلياءاش

 اع لا لك أ اندةمويف ل كرب ىدرو كن رك ىبن أ ضرالل لاقي م ةفازلك اهكرشي

 «تالبالا نمةحقالا نا ىت- لسرل 6 كرام واهفدعتب ن ولظتس وةنامرلا نم

 9 00 و سانلان هةإبقلا قام ارهملا ن٠ _حقللاو سانلا نم م افلا

 ؟اناوومرب تل 2 ضرالاف نمانلتق دنا ل سد 7

 بع تازرأ دقىلافر 2 ناهباور ىو امده 0 ماع هلنادرب_5 ءايسلا كلا

 دعو ىتاولخلا ى_-سحلاو دقالا ورمع ْئكدص د مطاتقب د -الىد الى

 وقعد انث نارخآلالاقو ىن لاق دبعلقاينسلاوةبراقتممهظاغأ اود_.ج

 و رحأ تاهش نإ نع ادن ءىأ: انث دع سن مضارب !ناوهو

 .زهيلعةللا هك هننالوسر 55 لاق ىردلاديهسإبأ نا ة.ةع نبتلا دبع نبا

 لح |. راع رعوعو أ لافانثد ايف ؛اك_5لاجدلا نعالد وطاشن دحاموب

 -رذدئموبه- ملا جرا ةئيدملا ىل: ىتلاخ امس ١١ ضعي ىلا ىهنذيف هني دما باقت

 | لوسراندع ىدلالاجدلا كن دهش أ للوقف ساءلاربخ نموأ سانلاريخوه

 5 :اهتييح أم اذه تلتق نا متي ارا لالا لو ةيقةئشسس تسر ء لع هنا وح

 تنك امهللاو همك نإ-لوةي فهيد م م هإ--3.ف لاقل نولوق.ؤيمالا ىف

 -3 .ساوب لاق - اع بالددإة3:نألاخدلا دب زق لاق نآلا ىنهةرب_ دشن و

 - قه -.

000 



 هلو

 ان هل اظفالاو ىزارلاذ ار 0 ىنثو ح ىنالكلا ناعمس نا ساو

 دبع نَح ٌقاطلارباجنب ى< نءرباجن بد زبن نجا دبع ا ملسمنبديلوأ

 رك ذلاق ناعم سن'ساونلا نءريفن نب ريبجهيبأ نعريفن نب ريبجن نجر

 ةقئاط قاتم نط ىح عقروتو صخب ا '

 ترك ذ هللا و-راياناق مكن اشاملاقف ان.ؤ كلذ ف رعهئلاا:> راف لخ

 لاجدلاربي_غلاَف لخفلاةفئاط ىفهاننظ ىتح تءؤرو هيف تدمفل ةادغلال
 ميفتسل و جرخ ناو مكح تصنو ده تح انأف ؟فانأ 7 جر ناكل عىنفو أ

 ىنأك ةئذاطةينعهنيع ططق ناشدنا مس لكىلءىتفيلخ ةللاو اوه سفن جسيتخؤ صاف

 هنافيكلاةروس متاوف«ياعأر قيلف كم هكردأ نغ نطق نب ىزعل!دبعبههبشلا
 لوسراي انلقاوئافهنلا دايعايالامثثاعو انيمي اعف قارعلاو ماشلا نيب ةإخ جرا

 رئاسو ةعمك موب ورهشكم ون وةن_كموباموبنوعب رألاق ضرالا ف هئبلامو هلل
 لاق م وب ةالصءهيفانيفكلن :1ةننيك ىذلا مويلا كلذف هلال ون رايانلق ه<اي انأكهماي |

 ميرلاهنرب دتسا ثيغلاكلاق ضرالا فهعارسا امو هللا لوسرايانلقد ا ردقال

 رطقف ءاملاصايق هلنويمحةس وهب نونمٌوف مهو ءديف موقلا ىلع د

 هدو اعورض ةعيبماو [ر د15 املوطأممت>راس حورتف تبنتف ضرالاو و

 نودع صيف مهنع ترصتف هلوقهياعن ودرب م _هوءديف موقلا ىف مغ رصاوخ

 كزونكى رخأاطلوقيف هب راب رع وم-طاوءأ نم هنوث مهم ددأب س ل ني :

 في لاهي زضيف ابايشائاتمالجروعدب مث لحالا ب يساعيك اهزونكهعبقت

 وهامهيف كح ضي و ههجولا مت, ولم ةيفدوع دب م ضرغلا ةيمر نيتلزسم_ءطقيأ 5
 نيب قشه دق رشءاضيبلاةرانملا ه#فءلزن.ؤ مسه نب حيسملاهنلاثعي ذاكإذك

 ردت هعفراذاو رطق«سأراطأ طاذا نيكلم ةجه:جأ ىلعهيفك اعضاو نات دوره
 ىهتني ث يح روتي« سفنو تامالاهسفن ع ردح رفاكل لحالفؤلؤالاكناجهنل

 هللامهم_دعدق موق مص نب ىسعىأي من ةقيفدل بابي ةكردن ىتحهبلطيفهفر طم ظ

 هللا 2 اذا كل ذكوهاميبف هنملا ف ,متاجردب م6 بد رمسهوجو نع ح سوف 3

 روطااىلاىدامعزرذس مانع ديال نا اذا تجر ادق واو نئسعىلا

 ىلع مسهل اوأرمف نوأ_فيب دج لك ند : مهو جوجأموج وجأب للا تعبي و

 عام سم وفهم قولك كا ةلنولوةيف مهرخآر عو اهيفامن ون رشيفةب ريط ريد 7

 ا : ا



 1 : هلا
 | كلم ىأ نع نورهنبدي زي ان: ةبيشىلأ نب ركب وبأ اسمح ران هتنجو

 1 1 سو هيلع هللا ىلصهلنا ل وسر لاق لاق ةقب ذ_> نع شارح نب ىنر نع ىحشالا

 رن آلاو ضيب اءام نيعلا ىأرامهد_> ناي رين ار هتهعمهنم لاجدلا عمامب لعأانأل
 عطاطيا ضع..غللو ارانهارب ىذلار ,منلا تأيلف دحأ نكردأامافججأتر اننيعلا ىأر

 | وكم ةظيلخ# :رفظاهياعنيعلا جوس لاجدلا ناو د رابءامةناقهنم بر شيقهسأر

 ان ذاعمن هلنا دمع ع بتاكريةوتاكن مْوهلك هؤرقب رفاكه يذيع نإ

 اء ا رفعج نب د انث هل ظفللاو ىنثمنبدمح انثو حا ةبعش ان' ىلأ
 | لسو هيلعهللا ىل_د ىبنلا نعةفي ذح نع شارح نب ىعب ر نع ريم نب كلم ا دمع نع
 ةوعسمو ألاقاوكلهئالفران هؤامو درابءامهرانفارانو ءامهعمنإ!لاجدلا فلاق هنأ

 نعش انث رين ىلع انشدص مل سو هيلعهنلا بص هللا لوسر نمهتعمسانأو

 قاورمع نبه بقع نع شارح نب ىبر نءرب- نبك للا دبع نعناوفص نبا
 ىثادح ةيقعهللاقف نا علا نب ةفيذح ىلاهعمتقلطن!لاق ىراصنالا دوع_سم

 ظ 0 رخجيلاجدلا نالاق لاجدل' ل سوءهيلعهنلا ىله هللا لوسر نم تعمسام
 درابءافاران سائلاهارب ىذلاامأو قرحتر انفءام سائلا هارب ىذلا اكأف ازا امسح

 ٠ 8 ِمقعلاقذ بيطب ذعءامهنافاراند هاري ىذلا ىف عقيلف منم كلذ كردأن 5 تدع

 ااطاوبانبقحساو ىدعسلار 2 نب ىلع عج ةفيدحاقي دصتهدعم سد قانأو

 75 ءن نعةرعغملا نعرب رج اني رج نءالاةو انرب+ 'قدعسالاقر خخ نءال ظفللاو :

 | |! اف ته لاتفدوءسوبأ او ةفيدذح عمجالاق شارح نب ىب ر نع دانه ىلأ

 ٠ امأو ءامر انهن نورتىذلااماف ران. نءارهنوءامن هارهتهدعمن اهم لءألاجدلا عم :

 | هنأداربىذلا نم بريشلف ءاملادارأف جنم كلذ كرد نفرانءاماأن ورتىذلا

 لو | ا ب ىلا وبس دكه وعسر لانهم سافر ا

 3 «ىنأ نع ىح نع نابيش 3 ده نإ نايسح انت عقار نب د- _ح ئئدص

 لاجدلا نعمربخأالأ مشو هلعنا لس فا لوسرلاة لاق : هرب رهابأ تعمسلاق

 نجلا هنالوقيىتلافرانلاو ةنجلا لثمهعمءىجحهناوروعأهناهموقىبن هثد_اماشيدح

 3و 'نب ربهز :ةيخوبأ انثدص كي هه

 ٌةطاار بان ىحب ىن: رباجنبدب زينب نحرلادبع ىنث ايست لولا ا
 - 1 َ و هنأ ىرضم ريفا نب دلما م ل ترا دع ع صخ ىضاق



 نا 3

 أ لاق دايصنءالوقي عفان ناكلاق عمان نعنوعنبا انث' راس نب نس نءاىنعي

 هلناواللاةوعهنأ ن 0 تاقفهتيفلفلاق نين ىمهتيقلر ع نبالاق
 | الامه رثك أ !نوكك ع -_5 توعن ]هنأ مضعب قربخأد -ةلةللاو ىادك ت اقلاق

 1 دقو ىرت اة بقلهتيقلف لاق دقوا متاتددتف لاقوورلا اريع زو هكا دكا و

 ىو ىردب التاق لاقىردأ اللة دئىر الم ك_:يعتاعفىتمتاقفلاق هنيعترفن

 1 تعمس راج ريح دشاكر خف لو ده كاصىناهقل- هللاءاش نالاق كل-سأرىف

 هللاوفانأ أو تريك يل ا هد رض ىنأ ىلا أضع م-زفلاق

 0 ,أمهل تلا قفاه دذ ني:ءؤملا مأ ىلع لخدىت-ءاجولق ترعشام

 ةبيش ىفأ نإ ركب وبأ 0 ع هدضغإ !بضغ ناثلا ىلع ةثع بام لونا لاقل

 اذثو ُح رمي نبا نع عئان نع هللاديبع انت الاقربشب نيد_#و ةماسأوبأ 5

 لوسر نأ ر مع نبا نع 4 تقح اه رك ندفع ا هل ظفالاو ريب نبا

 ىلاعتو 2 كرابتهنلانالاقف سانلا نارهظنيبلاج دلارك ذ ممرات ول

 ئئدص ةئءاط ةبنعهنيع نأكىنعلا نيعلار وع أل اجدلا حيسملا ناوالأ 00-6 !

 ىعي دمج اند 5 تبول ١نعدب زناوهوداج انك الاق لماكوبأو عبب ؛رااوبأ

 نبان ع أَن ٠ نءاض الك ه3 نا ىدوم ع نءىليعمسا نبأ ىنءي ماح ا دابعنبأ

 انث الاقراش نيدمحو ىنثم ند اننرص هلع ملسو هلع هننا ىل_دىبنلا نعءرع

 هللا ل وسر لاق لاق كلام نن سن آت ع. سلاقةداتق ن ءةعش ان رةعد ند

 عا
2 

 نارروعأهناالا ادكتلا روع ارد والا ا سوةيلعةللالخ

 0 2س و رفق دل هينيعنإب بوتكمروعأب سكب و

 6 انث ةدانق٠ نعفنأ ىن 3 ماشه نب ذاعم ان' الاقىتثم نبال ظفللاوراشت

 1 0 .ءي بونكملاجدلا لو هيلعلا صقل :نأ كلا

 نببيعش نع ثراولاد_بع انث نافع ان برحن بربهز نردد رفاكا

 حس لاجدلا ل سو هياعةنلا ىل_ص هللا لوس .رلاق لاق كلام سنأ نع بام

 دم اًسدح ملم لكم رقي ر ف ك اهاجهت# ' رفاكهيذيع نيب بوتكم نعل

 لاقو انري- + قحسالاق ميداربا نب قحساوءالعلا نبد- نو ريغ نبللادبع نبا

 هللال وسر لاقلاق ة هفي لح نع قوق ع نعش مجالا ن ََح ةبواعمونأ انك نارخآلا

 ( قات -(وص) - 195

 ةنجهرانقرابو ةنجهعمر عشل لافج ىرمسلا نيعل اروع ًالاجدلا سوه. هّللا ىلا

 0 رح دنا
 هنفصو لاجحدلا

7 



 هل[

 وةط لخنلا مس .اعهتنا فم هللالوسرل 0 00 ئدح دايص ن'ااهمف ىتااللخنلا

 4 و دنباهاري نأ مق ٌتدايص نبا نم عسي نأ لت وهو لخالا ع ودق

 1 زمزاهيف هل ةفيطق ىف شارف ىلع عج ط طموهو ل سو «يلعهنلأ ىله هلل |لوس ردارف

 لوسرلاقق دايس نإارافدح اذه دايصنبا مساوهو فاسايدايدص نال
 .٠ | ٠

 عل روس ل رار دو ات 2
50 

 5 | 1 بالاةلادلاو د عولغأو فلا ل وزو

 ةوقلىن :/ةيمالوق يفك لوفأن ك-طوهموقحونهرذيأدقل هموق هرذن دقو
 ريع ىربخ ًاوباهش نالاقروعأب ٠ سدأ ىلا ءاو مو امتدللا ناآوروعأدن اوماعت

 'لوسرنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنن لوس ر بادحأ ضب هربخ أ هنأ ىراصنالاّت نا

 1 5 » رفاكهيذيع نإب بوتكم هيالاجدلا سادلا ردح مون لاق سو هيلع ىىص

 - لجوز عدن راكتم د- -ىرب ناهنأاو هعتلاقو َنموَءلكْؤرعَ وأو .عدرك وم

 وذو بوةعإ 6 الاق درج ندعو ىاواذل | ىلح نب نسحلا كيل توع

 ًاهنلا دبع ناس قربخ أ ناه_ث نبا نع طاصنعءىنأ اك كوع هس نب مهاربا

 ميوفةاككأ نم طهرهعمو مل-_سوهيلع هللا ىل_دهللالوسر ىاطن'لاقر مت نب هللا دبع

 | ادع ناملغلا عم تعليل از ,+اندقامال خدام_صن'ادجو ىتد باطلا نب 2

ح لثع ثي دا قاسوةب واعم ىبب
 ثب دح ىبهتنم ىلا ساو ثبإ د

 د ١ تراثنا رم

 ىعأ نيب همأ +تكرتول لاق نيب هتكرتولهلوق ىف ىنعي ىف لاق لاق بوقعي ن عيد ا

 هرم اعم 53 قا ازراادبع نع اهيج بايش نب 4هأ_سو درج نإ دمع ند

 ايص ناب رم )سو هيلعللا ىل_طهللالوسر نأر مس نب | نبع ملاس نع ىرهزلا

 : .|١ لش 8 6 -. -.

كت لتر ميلكا ل عونا اللا
 ع مدع 0 لحال ىلا ت 

 ةبقدئامبار عنا 1 نع بونأ نع ماده انن' ةدابعنبحور انن

 هم م هح ىلع عنيا لخ دف ةكسلا * الم ىت> خفتت افهيضغأ الوقهللاقفةئيدملا قرط

 :ء 8 مهللالوسرنأ !تماعامأ دئاص نبا نمتدرأ اامهللاكجرهلتلاةفاهغاب قو

 ان ىنثمنبدم انئثدع اهضغيةبضغنم جرخامنالاق لسوهيلع
 1 1 وا را 01 ال 4 ره اولا دللام ل016 سا 12121130 207: الا قل ةقنس هللا كلن 0 ميدل سما اكنم اطسلا# 11 3-7001: فعلا فحل نعل قا »+



 ه١ 0-0-0 ]
 هلدلوبال مقعوه ل سو هيلعةنلا ىل_صهتلا لوسرلاق دق سدلوأ سمانا ورفاكوه سو
 ل_خدبال سو هيلعهللا ل_ههللالوسرلاق دق سيل وأةني داب ىدلو تكرتدقو

 نادك ىتح ديع_س .وبألاق ةكمدن رآانأوةشدملا نم تبق أ دقوةكمالوةئب دما

 كالامت هلت اقلاقنآلاوه نبأو هدلومفرعأوهفرعال ىناهتلاوامأ لاق مهر ذأ
 ىنأ نع ل_ضفم نبا ىنعي يشب انث ىمضهملا لعن رصن اًسئدع مويلا رئاس

 ّْ دئاص نال رسوم رعتكا ل منا .رلاقلاقديعسىنأ نعد ةرضن ىنأن عةمل سه

 ركبوا 0 تقد_ملاق مساقلاأي كسمءاضيبةكمردلاق ةنجلا ةب رف

 نبا نأ ديعس ىنأ نع ةرمضن ىفأن نعئىرب رجلان عةماسأوأ ان ةبيش ىنأ نبا

 لا كس ءاضب ةككرد لات ةنملاةب رت نع سو هيلع للا ىل_دىنلا لأس دايصا

 نعميعاربا نب دعس نعةبعش انث ىنأ انث ىرينعلاذاعمن.ةللاديرع امنع

 تاقفلاجدلا دئاص نب |ناهتابفلح ادب ع نب رباجتأرلاق ردكسنملا نب دم

 مف ملسو هيلعهللا ىلص ىنل ادع كلذ لع قا رعت عم_سىلالاقهلناف لحن

 نةلمزح نب هللا دبع نب ى حب نب ةامرح ئئكد سوة ياعسسال هال

 هللا دمع نبملاس نأ باهش نبا نع سنوب ىف ربخأ بهو نب| ىنربخأ ىيحتتلا نارمت

 هللا ىلتضهين|لوعر عب ىلطتا للان رس .عبتادسبع نأ ربخأ

 ةلاغم ىنب :مط أدع نايبصلا عم بعلي هد ->و ىتح دامص نب | لمق طهر ىف مإسوهيلع

 سو هبلغةثلا اسهال روك اموات ١

 هللالوسر ىف دهشت ا دايص نال مو هيلع تلا لص هنلالوسر لاق < هديب هرهظا

 ىلص هللا ل وسرلذايص نء!لاقف نيممالال وسر كلن ادهش لاقفداي_ص نإإهيلارظنف

 تيمالاقو لسوءيلع هللا ىل_صهللالوسر هضفرف هللا لوسر ىنأ دهشن )سو هيلعملل

 ىنبت :ًايدامص نءا لاق ىرئاذام مل_سو هيلعةنلا لص هللا لوسر هل لاقمت هإ_سرب وهاب

 هللاقم ىمالاكيلع طاخ مسو هيلعةنلا بص هللا لوسر هلل اقف بذاكو قد 7

 هللاقف خدلاوهدايصنب!لاقفأ بخ كلت أبخ دقىنا ملسو هيلعمنلا ىل_صهنلال اوسر

 ىرذ باطخلا نب رعلاقف كردقودعت نافاسخا مل-.سو هيلع هللا سهلا لوسي
 طاست نلف هنكنا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر هل لاقف «_ةنعب رض هننال اوسألا

 رمح نب هللا دبع تءمس لنا ك- معن ملاسلاقو هلق ىف كلريخ الفهنكم ناو م

 ىلا ىراصنالا بعكن ب ىنأو ملسو هيلعهنلا ىلصهننال وسر كلذ دعب قلطن ل 1



 بذاكو لوف

 1 ءايلا قوفواذك

 اذكو ناتبسن
 ىفوقداصو

00 

 ها رهاظ

 3 ه١6ْ

 | هللا لوسرلاقف ءاملا ىلعاشر عىرأ لاق ىرتام< بت كو هتك المو ةنلب تنمآ سو
 | بذاكو نيقداص ىرأ لاق ىرتامو رحببلا ىلع سلبا شرع ىرت ٍلسو هيلعةئلا لص
 [اندخ ٠ هوعد هلع سب ملسو هيلعهللا بص هللا لوسر لاقف قداصو نيب ذاكو أ
 [ةرضنو انث ىنأت عمسلاق رهعم انث' الاق ىلعالا دمع نب دتو سمح نب ىحب

 ارح قب |هعمودئاص نبا ٍطسوعي يلعهنلا ىل ص هللا ىن تل لاقهثلا دبع نب رباج نع

 0 اديب كد ىر رذاثيد حوحنإك ذف ناماغلا عم دئاص نياورمعو

 | نع ةرضن ىفأ نعدواد انث ىلعالادبع انث' الاقىثمنبدوىرب راوقلار مع

 | سانلان هتيقلد_ةامأىللاقف ةكم ىلا دئاص نبا تب لاق ىر ده ديع_سىنأ

| 
 لاقدل داوبالهنالوقب جر دبا لك هك[ لوسو تعمس تدلل الاجدلا ف نومعزب

١ 

 | لخدبالل وه لس وهيلع هللا ىل_عهللا ل وسر تءمس سل اوأىل دلو دقف لاق ىلبتاف

 | ىفىللاق شلاق ةكمدب , ران أ اذ هوةنبدملابت دلو دقف لاق ىلا تاقةكمالو ةئيدملا

 اابجن ,ىح اًنئاع ىنسلفلاةوهنأوهناكموهدلوم لءالىناةئلاوامأ هلو قرْخآ
 |[ ىأن ع ةرضن ىلأ نع ثدحى أت ءمس لاقرهعم ان الاق ىلعالا م عنب دجو

 أ ىامسانلاترذنعاذ هه ةمامذ«_:م ىنتذخ ا ودئاص نءاىللاقلاق قرد ادم

 ا 1 را ملأ د باها يوكلو

 ناداكىت>لازافلاق تح دقو ةكمهيلع مرح دقةنلان الاقوى دلو دقوهلداوب

 أد هم اوداب أف رءاووه ثيحن آلا ل_ءالىناةتلاوامأهكلاقفلاقهلوق" 1

 ١ 00 نه كاع ىلع ضرءوأ لا ةف لاق لدرلا كاذ كنأ كرمسأ هلىللبقو

 || ديعس ىف أ نع ةرضن ىفأن عىرب را ىف رسخأ حول نب لاس انث ىنثمن يدم

 || سانلا قرفتق الزنءانلزنف لاق دئاص ن:اانعموارامعوً اج اح انج لاقىردلا
 || هعضوفهعاتم ءاجولاةهيلعلاقياممةديدشةشحوهنم تشحوتسافوهوانأتيقب و
 أل| تعؤرفلاق لعففلاق ة :رحشلا كلت ت#هتعضوولفدب دشرهلاناتلقف ىعاتم عم

 ||| ىنامراح نيللاو دي دشر خلا نات اقف ديع_سابأ ب رش الاقف سعب ءاف قلطناف معانا

 | | نأتممهدقل ديع_سابألاقفددب نع ف *1لاقوأهدن نع برش أ نأهرك أنأالا

 || | هيلع قخ نم ديع_سابأاي سانلا فلو قيام قنتخا من ةرحش هقلع اف المح ذآ

 ٠ | لعأنمتسلا نامنالا ردم كبلع ىخام سو هيلعهللا ىل_دهللالوسرثي دح

 || هيلعشالصةملال اوسرلاق دق سدلأ مل وهيلع هللا ىل_دهلنالوسر ثيدحن سانلا
5 0 



 4 ا

 أانث ركب ون ألاقوانرب_خ ا ىح<لاق ةميشى ان را انئاص |

 0 ةرمدع نإ رباح نع |

 نماذهتعم_ست :أهتاقفلاق صوحالا بأ ثيد_-ىنداز نيباذك ةعاسلا ||
 م.م . - ام اي

 د# انث الاقراش ناو ىثمنا ئددصد منلاق مسوهياعهنلا ىلءهللالوسر ْ

 لوقيج أت ءعمسو كامسلاقهلثمدان_سالا اذهع كامس نعةيعش انث رفعجئ ||
ٍ 8 2-0 2 
 ىقح_سالاقرودنم نب قة ساو بروح نب فيصل و مهورذحافريباجلاف ':

 نءدانزلا فأ نع كلام نع ىد هم ناوهو نجرلاد بع انث ريهز لاقوانربخأ ا

 ثعب ىتح ةءاسلاموقتاللاق مما ا تاس لح 1 ا

 ند-# اًنئرَص هللا لور هنأ عزب مساك يثالث نم ب رقنوناذك نواحدأ|

 ىنلا نعةرن ره ىنأ نعهبنم نب مام نعرمءمانريخأ قار ادحع ا عفا ||

 نارك ذ ثاب قحساو ةبيش ىنأ نب نامنع أستدع *« ثعنذيلقهنأرغهإثع ؟ ٍ_-رهياعتلا فد |[
 70 دام || شمالا ن عرب رج انث نائعلاقوانربخأ قدسالاةنامئعل ظفللاو مهارنا نباأ|
 لاق هللا دمع نع لئاو ىف نع أ

 نامددأنر رف إسوءهماع هللا ىل_دهنيالوسر عمان ىك
-< 

 مسو هيلع هللا ىلص هللالوسرن يؤ دايصنءا ساجو نايدصأ ارفف دامص نبا مذ 1

 لاَقف هللالوسر تأ دهشنأ كادت برب مسو هيلعتلا لص تكا ||

 لاف هل-تفأىت - هللا لوسراي قرذ باطخا نب رمسلاقفهللالوترىنأده_كترلبالأ] ٍ

 دج اسرض هلق عيطةسن نلف ى رب ىذلا نكن ا مل سوهياعةنلا ىل_دطهنلال | أ

 ريغ نال 3 بي رك ىنال ظفالاو بي ركوبأ و مهاربا نبو>ساوربع نبةثلادبعنب ||

 لاق هللا ن 6 ىيمش نع شحم الا 0 ةبواعموب أ انربخأ نارخآالالاقو اننا

 هياعهللا ىلصهنلال وسر 4كلاقفدايص نإإب رف (-وهيلعهنلا ل_دىنلا عم ىشعانك

 دمع دصخ# عج تعج تش احس سس سمس 0

 نافأسخا لسوهيلعهللا لص هللالوسر لاف خد لاف بخ كال تأبخدق مسو |

 هللا لص هللا لوسر لات ةهقدع برضأف ىنعدةللالوسراب ر علاقف كردةودع

 انث' ىنثمنب د انثدع هلت ف عيطتاست نإ ]فاح ىذلا 00 ملسوويلعأ
 هللا ىل_دهللا لو سر هيبقل لاق دعس ىلآ ع نعةرضن ىفنأ ن ءقىربر 0 ” ني ملاس

 لس وهيلعةلبا ىبصهللال اوسرهللايقف ةنيانللا قرط دب رمجو 5 وبأو ص وةيلعأ]]

 4 عقلنا ىل_ههللا لوس لاقف هللا لوسر ىفأ دهن ًاوهلاقفهللالوسر ىنأدهشنأ | ا



 م ا
 0 0 ولا 0 2 مسد هيلع ىل

 00 ا بروح نإ ل 0 1 ان الاق

 - 00غ ةناوع ىلأ ثيدح ىنعم مم سو هيلعهسأ ىل_دهللالوسر تعمل

 | دان“ ء ىليدلادب زنياوهو رون نع د- < نباىنعي زب زعلادمع اذ ديعس نا

 قاهنمبناج ةني دع مث ”ءمس لاق - مسو هيلع هللا ىل_هىبنلا نأ ةرب رهىنأن ءثيغلا

 00 طور تعال ىلا هنلاياوس راو كلا قات تنايمرلا

 هلاالاهلاالاولاق مهسسإ اومرب مرا اواني زفاول را عزاعا ذاق ىديسا ب نمافلا

 |اراوقيمترحبلا ف ىذلا لاقالا هلع الرونلا اهسدنأح دحأ طة_سفربك أ |هللاو

 | تلاوهتلا الاهلاال ةثلاثلا اولوقب من ” رخالااهناج طق_سفربك أهللاو هناالاهلاالةيناثثا

 || جر صلامهءاجذا متاغملانومستقي مهاهيبفاو هنغيفاهولخ ديف مطج رفتفربك أ

 قوز نم نبد# ند اوعجربي و ئث لكن وكر تيذ جرخ د5 لاحدلا نالاقف

 .قىلدلادب زنبر وب ان لالب نب ناءاس ىقربخأ قاارهزلار عنب ريشن .انب

 |ةنياديبع انث رشب نبدحم انث ةبيش ىنأ نب ركل وبأ امنع هلثعداتسالا اذه
 و 000 1 ل 3

 ص التفاف لات ار وىدوهءاذه 00 0 دووم ومتأن ولحم

 ملاس ىنت 1 باهش نا نءعسنويىفربخأ بهو نااانرب_خأ ىح نب ةلمزح

 عاقل مل-_سوهيلعفللا لصهللال اوسر نأ هريخ ار مع نبهللاد_+عن ًاهنبادنع

 : 2ص نكفات لاروىدوهاذه مل-سمأي رخلالوقب ىن> ممياع نوطاففذووبلا

 || ةرب رد ىفأ نعهيبأ نع ليهس نع ند رل !ديع نبأ ىنعي بوقعي اند دمعس نب ةيندق

 د | دولا ن وما ملا تاق ىتح ةعاسلام وقال لاق ملس وهيلعهللا ل _طهللا]لوسرن 1

 أرح ةلاوأر خخ الوقةيفر -حشلاورخلا« ءارو نم ىدوويلاىتح ” ىتح نوماسملا مهل ةيف

 | نولارست .هناف دقرغلاالاهإ_ةقاف لاعتف فخ ىدووهما ذه هللا دب عاب ل_سماي

0 02 



 /ا٠١ه
 كد قو ةداتقاب أى عيءارألاق ثرحلا ندلاخثيد_- ىفوةداتقوبىنمرب>وهأ

 ةلمح نب ورمع ندم 0 و ةيمس ناسي وابل وق و سي ولو ودلاخ|

 ةيقعلاق عفان نب 1 ولا سلا رك انثو 2 رفعج ند ح اننثأ

 ن ديع_س نع ث دحنا دلا> تعمسلاق ةرعش انت ردذغانريخأ ركب ونألاقو انن ا

 كلتقترامءللاق لسو هيلع ىلههئلالوس رنأةملس ءأ نعدمأ 2
 ثتراولادمعن: دم_هلا ديءانربخأ روصنم نب قدع-سا ئندص د ةيغابلا ةّئفلا |

 مأ نعامهمأ نع نسحلاو نسحلا ىنأنب ديعس نع ءاذحلادلاخ ان ةيعش انثا

 انك ةببش ىلنأنب ركب وبأ 0 هلع ل_سوهياعةللا لص ىنلا نعةماس |

 لوسرلاق تلاق ةماس مأ نعهمأ نع نسما نع نوع نبا نع ميهارب نب ليعمسا
 ةبيش ىف أن ب ر , ونبأ امثدع ةيغايلاةئفلا ارامع لتقت 0

 نكثر رهف أ ا ءهمعش ا

 ناو دقانل 0 ير ءاكن قئاتتسالا اذه ىف ةمعش انت دوادوبأ 4 القأ

 بيسملا نبديعس نع ىرهزلا نع نايفس ان“ الاقرمع ىنأ نبال ظفللاو رمح ىنأ |
 ق6 الف ىرسكت ام دق لسو هيل عهنلا ىلص هللا ل وسر لاقلاق ةرب ره ىنأ نع ْ

 ىامهز ودك نقف: هديب ىسفن ىذلاوهدعب رصيقالفرصيق كلهاذا وود-هنأإ

 َح ساوب ىنرب-خأ بهو نب !انربخأ ىحينةل-هرح ندع د هللا ليدس

 ىرهزلا نع امه الكرمعم ا قازرلا دبع نعديج-نب دعو عفار نب قو

 رمعم انث قازرلادبع ان عفار ندمت امرك هئيدح ىعمو نايف_سداّتسالا

 مل_سو هيلعهلل| ىل_دهللالوسر نع ةري رهو انت دحاماذهلاق هبنم نب مام نع

 نوك الم ىرسكك له لسو هيلع هللا ىل_دهنلا لوس .رلاقواهنمث.داح أ رك دف

 قامعزوتك نمسقتلو هدعب يهقن وكب المأ نكسابا ارصمقو هدعل ى 2

 نب رباج نعربع نب كلا دبع نعرب رج اذ* ديعسنةبدتق اًسنوع ةللال يبس
 هد عن ىرسك الف ىرك كلهاذا ملسو هيلع هلا ب صةنلا ل اوسرلاقلاقةرمس

 ىردخجالماكو أو ديع_سنبةبدتق اًنثدع ءاوسةرب ره ىنأ ثيدح لثم
 هللالوسر تعم_-لاقةرمسن رباج نع ررحنب كامسنعةناوعوبأ انث الق



 ظ ظ ده
 1 نوسلبةقر الا ناجلاك مههوجواب .وق كرتلا نوماسملا لتاقيىت-ةعاسلا موقتال لاق
 ن اماناوار عيكسو 0 ا 0 رس شلا ف نوشع و رع-ثكلا

 لاقلاق ةرب رهىلأ نعمزاح أن ع مزاح ىلأنب سدق ع نع دلاخ ىلأ نب ليعم._سأ

 نول قت ٍإ_سوهيلع هللا ىل_د هلال وسر
 00 نيب

١ 
3 

يعالاراغ_ددهوجولار جةقر طال ناجنا ,ههوجو
 ىل م ريهز 0 ن

 تا ىلأ نعىري رخلا نع مهر نليعسلا 5-5 الاقريهزل ظفالاو ردي نا

 م مهردالوزيقق مهيلا حالنا قار ءلا لهأ كثوب لاقف هللا دمع نب رباح دنءاك لاق

 مال ناماشلا لهآ كشوب لاق ل كاذ نوعنع ملا لبق نملأق كاذ نبأ نمانلق 5

 لاقلاق م ةينه تكس م مورلا 0 ٠.ملاق كاذ نأ | نمانلف دمالوراش ديهوبلا 1

 |اددع» دعيالايثح لاما تح ةفيلخ ىتءأر نك ىف نوكب مسو هيلعةئلا ى_ههئلا لوسر

 ٍْ طا الالاةفزب نعلاد معنب رمع هنأ ناي رتأءال_لا ىنأوةرضذ ىلال تاقلاق 10

 ١ ا دج هوحن دانسالا ادهم ىرب را ىن عل لعب ا باهولا دمع ام ىثمنا

1 3 

 ْ دعسلار جج ن ىلع انثو ح لضفا ا نبا ىنعي رمشب ان ىمضه+لا ىلع نب رهن

 |[ديعسىبأنع ةرضن ىلأ نع دب زب نب ديهس نعامه الك ةيلعن/ليعمسا ان

 00 ةافلع نمو وهيلعةنلا ىلصةهللالوسر لاق لاق
 نامصلا دنع انك بروح نب ري»ز نئئدطد لاملا ىنحي رج نبا ةباور فو اد دع

 | ان | دمع نا رباجو دعس ىلأ نءةرضن ىنأ نءدواد ان ىفأ انك .ث راولادمعنءا

 ا ةسيالولاملا مق ةفيلخ نام .زلارخا فن وك «مل و هيلعةللا ىبصةللالوسرلاقالاق

 | ىلأ ن عد_:هى أ نبدواد نع ةبواعموبأ اسث ةبي_شىنأنب ركب وأ لف

 | نباو ىنثم نبدي اًنسَص هلم ٍلسو هياعةللا لك ىذلا ن ءديع-سىأن ءةرضن

 || لاق ةماسم ىفأ نع ةيعش انث رفعج نيد انث الاقىثمنإال ظفللاوراشب
 ا | لوسر نأ ىنمريخو»ن مىقربخ أل اق ىر دما ديعس ىفأن ء د ةرضنابأ تءمس

 ز دوش وهس ًارحسع لعج ق دن +خارفح هل تاجرا لاق خشو تلصدللا لمعلا

 ) رهو ى ربنعلا دابع نب ذاعم نب د# ندع د ةيغاب هدف كاإةقدهيمس ننس وب

 ا 0 واوا اذثو ّح ثرحلان.دلاخ ان: الاقىلبعالادبعن:ا

 امهالك ل يمش نب رضنلا انربخأ اولاق همادق نب د تو ناليغ ندو#و رودنم نا ||

 3 ىربخر ضنلاثيدح ىف نأريغهو<دانسالا اذه ةماسم ىلأن ء ةبعش نع



 كو وكينيكليقرسق م اوتو يانا ىردبا بانا لت

 ا تأ املاح ىماسالا ارك دل ملل ا اى

 عمس ديعس نءىرهزلا ن ءدعسن داب ز نع ةنييعن نايفس ان القركى الإ

 نمنيتقيواوذ ةبعكلابرخ يسوم لاو دىبنلا نع |وقيةرن رهابأأ
 نبا نع سنوبىربيخأ بهونإ ارربخأ ىحنبةإءرح ئندص و ةشيحلا|
 بر لسوهيلع لبا ىصهنا لوسرلاقلاق ةربإ ره ىلأ نع سسملا نبا نع باهشلا

 ذب زعلادبع انث ديه شن ةمتك اند ة تملا نم ناف وسلاوذ

 هللا ل_دىبنلانأةرب رهىلأ نع ثيغلاىنأ نعد ز نب روث نءىدرواردلا ىنءي

 ديعس نب ةيدتق“ امثدع و هللاتإب برك ةشيا نم نيتقي وكاوذلاق لسوهياع

 ةربرهىفأ نع ثيغلا ىف! نعدب زن روث نعد-# نءاىنعي زب زعلاد_.عانربخأ

 نايت نوم ل 2 موقناللاق إ سو هيلعهللا ىل_ءهللالوسر نأ |

 ن رييكلادبع انث ىديعلا اني نيد امثدع هاصهساتلاةوضأ

 محا نب رعت عم_سلاقرفعج نب د_4ادبع انث ىنطاركب وبأديجنادسبعأ

 ىتحلايالاو مايالا ب هذاللاق ملسو هيلعهللاىل_دىبنلا نعةرب ره ىلأ نعد

 هللادمبعو كي رس رأمه *«ل-.لاقإلم هاجهملاهللاقي لج رشا

 رع ىنأنباو ةبيشىنأنب رك و بأ امئدع ديملاد .ءونب ريبكلادبعو ريمجوا
 نأةرب رهىلأ ن ءدرعس نع ىرهزلا نعنايفس انث الق ربع ى أن ال ظفال الاو
 ناجل ميه 0-2 اموقاولتاقتىتحةعاسلاموقتاللاق إ_سوهيلعهللا كصونلا
 0 شاع د رعسشلا مطاعناموقاولتاقت ىت-ةعاسلا موقتالوةسقرطملا
 اتوا نت دعس قدا باهش نا ن نع سأوب ىف رب- 7 بهو نبا ان
 6-2 ٍ-ةعاسلاموقتال ملسو هيل عهتلا ىل_دهللال اوسرلاةلاق ةرب رهابأ

 انث ةيشىأنب رك وبأ امدح و ةقرطللاناجلا ل ءمههوجور ,ءشاانواعتتي

 هللا ىل_د دونلاهب غاب ةرب رهىفأ نع جرعالا ءداتزلا أ نءةجيعتناكم

 ىت> ةعاسلاموةتالو رع 2 يي :اقتىت- ةعاسلا موقتاللاق إسوديلع

 ن بوقعي انث ديه_سن' ةدتق امنشص فنالا فاذ نيءالاراغ_طداموقاولت 3

 ملسو هيلع لل | ىل_دةللا لوس رنأةرب رهىأ نع هيب أ نع ليهس نع نمحرلا دب



 مو--ةنال باي
 ىت>ة_عاسلا

 سود ك_ببعل

 ةملخلا اذ

 موقنال باي
 ىح ةعاسلا

 ربقب ل-جرلارع
 ىنميف لجنا
 ناكمنوكنأ
 ءاليلا نهتمملا

 0١ رسايل هذتال ديبي ىنااو 30و .اعهللا ىل_دهننال وسر لاق لاق

 0 ظ 60

 | اطخ نوعرف ل ؟نملتق ىذلا ىسوم ل-ةقافاو ضءب باقر كضعب برضي مننأو
 1 5 دجال انوتف كانمدو غلا نم كانيجنف اسقن تاتقو هلل جوزءةللالاقف
 ىلقمل ملاس ن ءهّناورىفرمع

 عئاردد 2 ئندص < تعمس
 . ندعو

0-5 

 |[ ىرهزلا نعرمعمانربسخأ قازرلا 4. د انف عفار نب لاقو انربسخأ دسمعلاق

 |( سو هيلع هللا لص ها! لوسر لاق لاق ةرب رهىلأن ع بيسملا نبا نع

 'سوداهدبعتاهص تناكو ةداقنا يلوح سودءاسنتابلا برطضت ىتحةءاسلا

 ىئ ىئاقرلادب زب نب دب ز نعمونأو ىرد_خالم اكوبأ انئدح ةلابتب ةيلهاجلا ف

 ظ دوسالا نعر فعج نبد_يجلا دبع انث ثرحلانئدلاخ انث الاق نعمىنال ظفللاو

 ا سو هياع هللا لص هللا ل وسر تعمس تا اق ةشئاع نع ةماسىفأ نعءالعلا نب |

 0 :ك ناهللالوسرابتلقف ىزعلاو تاللاد بعت ىت>راهنلاو لمالا سهذءاللوقي

 1 :,دلا ىلعهرهظيل قدا نيدو ىد مها هلوسر ل سر ىذلاوه هللا لزرن أ نيح نظال

 هللا ثعبي م هتلاءاشام كلذ نم نوكيسهنالاق اماتكلذ نأ نوكر شما هركو لوهاك
 * ةري_خال نم قبيفناعا نملد ,رْخة_حلاةثمهبلقىف م قوةفةبيطاحخر

 [انث قنحلاوهو ركب وبأ انث ىنثمنبدجم ءانئثدع و ممابآنب دىلانوءجريف

 | كلام نع ديعس نةيدتق اسك و *« هوحندانسالا اذ_م رفعج نبديجلا دبع

 |للالوسرنأ ةرب رهى فأن ع جرعالا نعدانزلا فأن ع هلع *ىرقامف سنأ نا

 : هلك قبايل اوقيف لج رلاربقب لجرلار ع ىتح ةءاسلاموقناللاق ملسو هيل عننا ىلص

 ةذالاو ىافرلادب زب نيدمتو اص نب نابأ نب د- © نب رمم ن هللادبع ا

 ” حوا نع مزاح ى فأن ع لّيعمساى أن ءليضفنا انت الاق ناب نال

 ا ف ايندلا بهدنال هديب ىسفن ىذلاو سو هياعهللا لص هللا لوسرلاقلاق

 سر ريقلا اذه حاصناكمىتبلابلوقي وهيلع غرفيف ربقلاىل اعليعرلاَر ِ

 نياوهو دب زب نعناورسم انت ىلارعىأنبإ ايدو 2 ءلاالا نب دلا هب

 ظ و هيلعهللا ىل_دهللا] وسر لاق لاق هو رهىنأن ع مزاح فأن ع ناببتت

 أى :ردبالو لتق ئيشى أ ىفلتاقلا ىردس الن امز سانلا ىلع ني:ًايلهديد ىسفن ىذلاو

 6 ًالادبعن/لصاوو نابأنب رعنهنلادبع امص و لتقئثىأ ىلع لوتقملا

 ةرب رهىنأن عمزاح فأن ع ى هسالا ليعم سا ىنأن ءلم_ضفن'د_# اذ الاق

 ل 5 -_

 كي



 ىلأن ليهس نع ريهز تك صحا نب دوسالا اني دقاثلا ورمع ئكئدص ||

 اليمان كوا ذك لاق ةنيدملا نم كلذ ف ليهسا تاقرب_هز لاق باهي وأ باهأ |
 هيب أ نعلم عسس نع نجرلا دبع نا ىنعل ب وقع انك ديع_س نب ةيدتق انثصأ|

 اورطمئالنأبةنسلات سل لاق مل_سوهيلعهللا ل صةللالوسر نأ ة هرب رهىأ نعأ ا ْ

 كيعس نإ دقق و دلع ًايش ضرالاتينتالواو رطمبواورطم نأ ةنسلا ركل |

 ا قرشا لبفتسموهوسو يلعن لهنا لوسرأ ||

 ىر.راوقلار ع نب هللا ديبع ئئدد ناطيشلان رق عاطي ثيح نمانههةنتفل | ٠

 ىريراوقلالاق ن ناطنلا صر مهلك د يعس نإ هللاديمع انثو َح ىنثم نب د#و 1

 هللالوسرنأ رمع نبا نع عفان ّى رم ن هللا د_هبع نع ديع_سن ىح ّىق ْ

 ثيح نمانههةنتفل!قرشملاو< هديب لاقف ةدفح باب دنع مأق لس .وهيلعةللا لص |[

 ماق+_تياور ىف ديعس نب هللاد_يبعلاقو اثالثوأ نيت ىماطاق ناطيسش!نرق علطي ||
 انربخأ ىحن ةلءرح ئكدصو ةشئاع باب دنع لسوهيلعةللا لص هلال وسر |

 لوسرنا هيب أن عهللاد_بعن/ لاس نع باهش نبا نع سنون ىتربخأ بهونءا 1

 ةنتفلا نااهانههةحتفلا نا اهقرشملا لبقت_سموهولاق مس وهيلع هللا ىل_دهللا |

 ىلأنإ رك ولأ اًنيرح ناطي_كلان رف علطي ثيح نم انههه4_:ةفلانااه انهه 0

 ةللالوسر ب رخلاق رمعنبا نعاس نع رابع نب ةمركع نععبكو انث ةبيشأ

 نرق علطي ثيح نءانهه نمر فكسلا سأر لاتف ة_ثئاعتسي نم لسو هيلع ةنل | ىلص
 انريخأ ناملسن/اىنعي قدسا انث ريمت نبا اما و قرشملا نعي ناطيشلا
 هللا ىل_هةللالوسر تعم لوب رع نبا تعمسلوقياملاستعمسلاقةإظنح |
 اثالئانههةنتفلا نااهانههةنّتفلا نااهلوقي و قرشملاو حت هديب ريشي ملسو هيلع

 ىلعءالا دمعن/ لصاوو نإبآن رمح ن: هللا دنع اشو ناطشلاا رت عل محا

 تعمسلاق هيب نعل يضف نبا ان ١ اولاق نابأ نبال ظفالاو عيكولار ع نبدجأو |
 ةريبكلل ؟بكرأ أوةرمغصلا نع ءكلأسأام قارعلا ل هأا.لوقب رمع نبل دبع نوماس ظ
 لوي سو «يلع هللا ىل_صةنلا لوسر تعمس لوقي رمع نبةللا دبع ىنأ تعمس ظ

 ناطيشلاانرق علطي ثيح نم قرسملاو هدب ىوأو انهه نمءىجحت ةنتفلانا
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 لبق اهترامجو

 ةعاسلا

 نم ةنثفلا با

 07- قسما

 انرقعلطي ثيح
 ناطيشلا



 موضعا نب
 ىتحة_ءاسلا

 نمران جرح

 زاخجلا ضرأ

 ْ سم نب ىسعلوزنو اهب رغم نم سمشلا عولطو ةبادلاو لاجدلاو ناخدلارك ذف 20 5 ا و لاو

 ؟'٠هة 3

 فسخو قرشملابفسخ فوسخ ةثالثو جوجامو جوجان و لسوهيلعةللا لص
 8 ىلاسانتلا درطت نعلا نمج رن رانك لذونلاو برعلاةرب زج ف سخو برغملاب

 تارف نع ةبعش انك ىنأ ان ىربنعلا ذاعم نب ةللا دمع تدص 3 مم هر

 / و هيلعةللا لص ىب :لا ناك لاق ديسأ نب ةفيدفح ةكس رس ىفأ نءليفطلا ىنأ نع

 ةعاسلانالاق ة ة ءاسلاانلق نورك ذئام لاقفانيلا علطاف نم لفسأن حنو ةفرغف
0 

 قفسخو برغلاب ف سخو قرشملاب فسخ تاب ًارشع نوكبتن ىتح نوكست ال

 انا واط جوجأمو جوجأ وضرالاةبادولاجدلاو ناخدلاو برعلاةرب زج
 8 زعلا دبع ىنتدحو ةمرع_ش لاق سانلا لحرت ندعر نا تاما مم

 م ءلعهنلا ىف ص ىنلارك ذبال كلذ لش ةحب رس ىفأن ءليفطأ ا ىفأ 0 ةر نا

 رخآلالاقو ملسو هيلع هللا ىلص ميغ نب ىسيع لوزن 5 ةرشاعلا فامه دح أ لاقو لو

 ان رف_عج نب د-# انث راشبنب دم هانئاهص و رحبلا فس انلاقاتّيرو

 لال أوس .رناك لاق ة : رس ىفأ أنعم د< ل يفطل بأ تعمسلاق تارف نءةيعش

 ةيعشلاق هلثع ثرد_هلا قاسو ث دنت اهتح نحنو ةفرغىف ملسو هيل هللا ىلص

 1 0 نانو ةعشلاف اولاق ثيح مهعمليقت اولزناذا مهعم لزغتلاقهبسحأو
 نب رلا نب هد لاق ه-هفري لو ةحي رس ىنأ نعل يفطلا ىفأ نع ثيدحلا |ذه

 انت ىنثمنب د# هاسشدع و رحبلا ىف مويقلت ب ررخالا لاقو ميم نبى سع لوز
 | ليفطلابأ تءمسلاق ت تارفنعةبعش انث ىلجلاهللادبعنب 3 1!نامعنلاوبأ
 | هللا ىل_دهللالوسراذيلع فرشأ٠ ثدحتتن انك لاق ة 3 ح رسفأن ءثدع

 00 ان ىنثمنبالاقو رفعج ناو ذاعم ثرد_-وحسب )سو

 نع ليفطلا ىفأ نععيفر نب زيزعلادبعن ع ةيعش انت هللادبع

 ٠ نر لا دبة عار او ديعن لت عرش نبوي لوزتةرشاعلا زلة هوح

 |[ نبا فربخأ و باهش نإ نع سنو قريخأ بهو نباانربسخأ ىحنإب ةلمرح

 د دبع ىننو 2 لاق مقا لعل لوس نرخ رهابأ نأ سملا

 تاهش نبا نعدلاخ نب ليقع _ىنك ىدج ن نعىنأ ا ثيالا نب بيعش نب كلا

 لاق مل -سوهيلعةللاىل_ههتلا لوس .رنأةرب رهوبأقربخأ بيسملا نبا لاقلاقهنأ
 ىرمصبب لبالاقانعأءىضت زال ا نم ضرأ نم ران جرح ىتح د
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 0 ا عبارلاموي ناك اذاف ةطرسشلا ىنفتو بلاغرب_غلك ءالؤدوءالؤه

 لاقاماو اهلثم ىرباللاقاما ةلّدقم ن ولم ةيف وباع ةرب هلا ندا لعسيف مال_سالا لهأ |
 اوناك بالاوذب داع فاتيمر كح ىتح ل مهتاينح رميلرئاطلا نا ىتحاهلثم ربل

 م.اقي ثاريم ىأوأ حرفي ةمينغىأبف دحاولا لجرلاالا م« ىق قا هيو ءالفةثام .

 دقلاجدلا نأ رصلا ,_هءاؤ كاذ نمربك ًاوهسأبب اوعمسذا كل ذك م ءامنيق

 سراوفةرمشعنوثعميف نول قبو مه دأ ىفام نوذفريف مدي رارذف مسهل ,

 ناولأو مجتاناءامسأو مهعامم افرعال زو هيلع هاوس ةح|لوسر لا طم

 ضرار هظ ىلع سرا وف ربخ نءوأ ذئموب ضرالار هظ ىلءسراوفربخ مه مطو يشل
 ىريغلا مع نيدت نئئدع د راح نب ريسأ ن ءهتباورىف ةببش ىأنبالاقذئموي

 راج نب ريس ن ع ةدانتق ىف أع نءلالهنب دايج نءبودأن حدب زن داج انا

 ناتندحو هو ا تا رتبه دوعس نبا دنع تنك لاق

 انن' ةريغملانب|ىنوي ناهل_س ان خورف نب نابيش انئدص عب ثأو مأة لع

 هلناديعت ني قاس لاق رباحن ريسأ نع ةداتق ىلأ نع لاله نبا ىنعي 4 1

 ثيد_حون رك ذفةفوكلابءارج عي رتجاهفلاق ن ال«تيبلاو دوهسم نبأ
 نعرب-عنب كلملادبءنع ريرج انث ديعسنةببتق اًنشهع *« ةيلعن]

 ةوزغفف مل_سوهيلع هللا ىلهةللا ل وسر عم ماك لاق ةيدعنب عفان ن ءةرمس نب رباح

 هوةفاوذ فوصلا بايث موبادبرخ: :!ليق نمموق مس و هيلع ةللأ ىلد ىب مالا أف لاق

 ىسفن ىىتلاقفلاق دعاقر سود اعدنا ل ضنا لا تاس عا ادنع

 ه- دي و مهني تمقف مهتيتأف ميعم ىجت لعل ت قمل هنولاةغيالهس و موني مقق مهن

 اهحافيف برعلاةرب زج نوزغتلاق ل 3

 هللا هحّفيف لاح دلا نو زغتمت هللااهح فيق مورلا نو ,زغت مهننااهحشفيف سراف منّا

 ةفقيخوبأ امام *« مورلاةفتىتح جرح لاجدلاىرئال رباجاي عفان لاقف لاق

 00 ظفالاو كلا رع ىنأ نباو ميهارب ٠, نب قدعساو بوح نب 0

 ليفطلا ىلأ نع ارَدلاتارف نعةتيعن ناءفس انث نارخالالاقو ان ربا

 0 آه نئرانيل ا لا 6 2

 تست ب ل ل

 ءىنيفأ سك ىت> - نواف ةبلاغالا عجرت التوللةطرش نوماس را

 ن وكيام باب
 كوب رع
 لبق نيماسملا

 لاجدلا

 تانآلا ىف بإن

 نوكحن ىلا
 . ةعاسلالبق



 ةعاسلا موقتب اب
 ا || رتكأ موراو
 سانلا

 مورلالايقا بأي

 لتقلا ةرثك ىف

 جدر دين
 لاجدلأ

 86« و

 ف | ةميسادا ناطيشلا هين حاصذ نوتيلا مهفويساوةلعدق مئانغلا

 لاتقال نود هذ هاف ج رخ ماشلا!ؤاجاذاف لطابكلذو نود رف ميلهأ ىف

 مف سو هيلع هللا ىلص ميم نإ ىسع لزق ةالدلاتمقأذا فوفصلانوّوسب

 ل كله ىتح ناذنالهك رتواف ءاملا ىف 0 ا تاكا هل عماراذاف

 الا نب بيعش نب كالملاه_ءع ا هنن رح قهمد مه ريف هد هللا همن

 ف هيبأن عىلع نيىسوم ىنث دعس نب ث يللا فربخأ بهو نبةثلادبع ىنث
 سو هياع هللا ىل_د هللال وسر تءمس ىصاعلا نب ورع دنع ىثرقلادروةسملالاق

 وقألاق لوفتام رصبأ ورمعهللاقف سانلارثك ًامورلاو ة ةعاسلاموة:لوقي

 ؛ رأالاصلل مهيف نا كلذ تاق نأ لاق ريوس هارد كركر ١ *رمتءمسأم

 / ل يكشف أو ةينصم هز ةقاؤأ مهعرس سأو ةسنتقد_دع سان 1 المهنا

 وص كولملا مط نم مهعنمأو ةل .ج ةنسح ةسماخو فيعضو مي و نيكل مهريبخو

 7 ©1ادمع نأ جرش ةوبأ 2 بهو نبةللا دبع اني ىبيحتلا ىحن ةلمرح

 سوهيلعةللاىل_ههللالوسرتءمسلاق ىثرقلادر قويسنا هندح ثراء

 هاملاقف ىصاعلان: ورع الذ غابف لاق سانلا 0 م ورلاوةءاسلا موق:لوقي

 ان | | تزديلعشا لم هللال وسر نعاطوة: كنك نعرك ذنىنلاثيداحالا

 رم لاقف لاق لسو«يلعهللا بص تلا لوسر نمتعمس ىذلا تلق درو سملادل
 ءانلارب_ةو ةيدصم دذعس الارب_جأ او ةنّدق 0 ال ل

 0 ةبيشىنأن ب ركب“ امئاع #« مهئافع-ذو ميك اس
 ' دج نءبوبأ نع ميهاربانب ليعمسا ان رح نبال ظفللاو ةءاع نبا نع

 0 3 | ار حرب اعلا# زاجنإ ريس نعىود- ءل ةدا.تق ىفأ نعلاله

 راكودع_تفلاق ةعا سلا تءاجدوعسم ن.هللا د بعانالا اريد ههل سال لل-جرءاؤ

 6 0 ةهنغب حرفبالو ثاريم مسقبال ىتح موقتال ةعاسلا نالاقف امكستم
 أ الها مطعم ومالسالالهالنوعمجب ودعلاقف ماشااوحاهاحواذكه

 اذدنع نوكد -تورعنلاق ىنعت :مورلا تلق
 هأسملا طرتشف رتشبفةديد_ثةدرلاتقاا5

 اهو ءالوه ىف فل يالا مهد ز ردع وا تقر ختاعألا عرال تولة طرت

 : لاغالا عجرئال تولل:-طرش نوما:ملا طرت_ثيم ةطرشلا ىنغتو بلاغربغ لك

 ا دكا بانل ارو وعمي .ف ل يللا مهند زح ىتح نول: تقيف

 “حا



8 56 

 ةقعاات نامعن لهسدوعسوبأ ع كن  رقتالفهتبأرنا ىف, لاقفدازود :

 نءمصاعنب صفح نع نحرلا دب عنب بيبخن ءهّللا ديبع نع وكلا دلاخ نإ

 زنك ن غرس نأت ار هلا ك_ثوب سو هيلعةنبا صفت لوسر لاق لاق هر رهف

 نعدلا+ نبةبقع ان ناهعنإ لهس ري ايش هنم خاب الفهرضح نفذ بهذ ع

 هللالوسرلاق لاقرب رهىنأ نع جرعالا نجرلا دبع نعدانزلا ىفأن عهللاد ب

 ذخ اي الفهرضح نذ بهذ نم لبج نع رس نت ارفلا كشوب ملسو هيلع هلأ ىل+ !

 الاق نعمىال ظفللاو ىنئاقرلا نعموب أو نيس> نب لّيضف لماكو بأ اسد ات

 راسن ناهلس نع ىفأى  ربخأ رفءج نب د_دجلا دبع ان تر | نب دلاخ ١

 لاز.باللاقف ىعك ن”ىنأ /أعمافقاو تنك لاقل فون ننثرحلا نءهللاد ع نع نع

 هللا لبس ننال يس كال أ تلفايندلا بلط ىف مهفانعأ ةفلتخس ا

 سانلا هب عمساذاف بهذ نم لبج نءعرسحين أ تارفلا كشويلوقي لسو

 لاق هلكهب نيهذيلهنمنوذ خب سانلاا كرت نألهد_:ع نملوقيف ه-كلااور -ٍ

 تفقولاق هثيدح ىف لماكوبأ لاق نوعستو ةعسن ةثام لك نم لّقيف هيلع ن واءدقيف

 ميهاربا نب قدعساو شدعي نب دبع هر ناسح مجأ لظىفبعك ن”ىنأو 1

 نعربهز ان“ دلاخ نبدلاخىلوم ناهيلس نب مدآ نب ىبحب ان الاقديبعأ ظفللاو

 مسو هيلع قي ناك للا هرب رهىنأ نعهيبأن 02 حاط ىفأ ل

 اهيدرأر ضم تعنمواهراني دواهيدم املا عفو اهزيففواهم هردقار علا تعم

 من ادب ثيح نم مم دس ءوم ادب ثيح نم مد ءوم اس دول

 ىلعم م بوح نب ري_هز ندد دع همدو را م كلذ ىلعده 6

 لوسر نأأةرب رده ىلأ نعهيبأ نعليهس ع لالب نب ناهل_س ان روصنم نإ

 قبادب وأ قاعالإب مورلا لزني ىتح ة 4 ةعابلا موقناللاق ملسو هيلع هللا ىل_هدهلل

 مورلا تاق اوفاصتاذاف دءمون ضرالا ل هر ابخ : نم ةنيدملا نم شدج مهلا ج 8 :

 نيب وكني ىلخنال للاوال نوما لا لوقيف مهلتاقت انماوبسس نيذلا نيب وانو

 ءادهشلا لضفأ .هئلثلتقيو ادب امهيلعهللا بوتبال ثلث مزهني ف مهوأتاقيفانناوخ :

 نومسقيم هامنمف ةينيطنطسة نو>تةفيق ادب نونتغبال ثاثلا تفي وهنلا دن

 جتستف ىف باب

 لاجدلاجو رحو

 ىسع لو زنو

 م سم نيب



 ةنتفلا ىف باب
 جوع ىتلا
 رحبلا جوك

 موقتنال بب
 ىتح ةعاسلا

 تارفلا رسحي

 نم لبج قع

 ةلاحأ ىن مست مويلا ذنم ىل تنأ سيلا س 1 الج سو ةياعدنا لحي ١

 عة4

 مث رصعلات رضح ىتحانيطفنر تملا دعص م ىل صف لزنف رهظلاترضح ىتحانبطفت

 نئاكوهامب وناك اهان زيخاف سماسلاتب رعى حاتم رينملا دع_ص م ىلصف لزز

 : ' اا هلال دجو رع تنادي عود انصص *« انظفح ا انماعأف

 0 ةثنع شمالا انث ةيواعموبأ انث ءال_ءلا نبالاقةب واعم ىفأ نعاعيج

 / ا تار رثيدح ظفح < بأ لاقف رعد نءانكلاق ةفيذح نع

 هللالوسرتعم_ستلقلاق لاق فيكوءىر كنالاقانأ ت اقف لاقلاقاكة ئّتفلا ىف

 0 مرتك هراحوهدلو وه_سفنوهلاموهلهأ ىف لج رلاةنتف لوقي مل_سو هيلعةللا ىلص

 اذه سلر .علاقفر كلا نعىهنلاو فورءملاب صالاوةقد- هكاوةالدلاو مايصلا

 [ نا ني_:مؤملاريمأإب اطو كلام تاقفلاق رحببلا جوك جو«ىتلاه رأأها ديرأ

 ذلاق رسب «لبالتلقلاقوس في مآ بايلا ارسكسفا ١لاق اقلغماياباهندد و كل:تد

 ظ لعبا معن لكجايلا نما ريباك لي ةقيراخ 031لافا دي قاضال آىرسأ

 1 هرم ةفي د ح لآسن ناانمهفلاق طملاغالاب سلام دحهتند_> ىلاةإءللا دغن ود نأ

 3 أو ةبيشى أن ركب وبأ هانئ و رعلاقفهلأسفهإس قورسملائاةفتانلا

 ح ريرج انث ةبيش ىنأنبنامع انئاو ح م انن' الاق ج_ثالا ديع_س

 انت رمع أنبا انتو 2 سنوب نب ىسعانرينخأ ميهارب ,)نن قدع_سا انثو

 ف :دحقوةبواعم ىلأث يدحوحندانسالا ادهم شمالا نع مهاكىسع نب ىح
1 
1 

 أ

! 3 

 [رمعىلأ نبا و لوقيةفيد ع لاق قددنع نعوم ءىسع
3 

 ,علاقلاق ةفيدذح نعلئاو فأن ع شم الاو د شار ىبأنإ عماج نع نايفس انت

 ' ث.ندمم د مهي دح وحب تيد + 1صةةاوةنتفلاع نعانت دح نم

 | تئج ب دنج لاقلاق دجم نعنوعنا انث ذاعمنب ذاعم انث الاقمعاخ نبدمتو

 ! 1 اوسر ثرد_هل هناةلناو الكلاق هللاو ىلب تاقهتلاو الكلاق هللاو ىلب تاقهنلاو

 ً [تبقأ بضغلا اذهام تاق مث ىناهن:الف لسو هيلعهتلا ىلصةنلا لوسر نم هتعمس دقو

 د 5 ١توقءز انث ديه_س نب هبدتق اصور + ةفيددح لجرلا اذافهلأس أو هيلع

 || هللا لص هللا لوسرنأ ةرب رهىأ نعهيبأ نعل يهس نع ىراقلا نمرلا دبع نبا
 ١ انلا لمّ, س هذ نم لبج نع تارفلارمسح ىتحةعاسلا موقتاللاق م سوهيلع

« 
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 هةئاتياسو نيتكرديف عكف ند ا ىدضتسم مما مع لالا نمت

 قنعنمو نيتنثقاطعأف اثال_:ىفرتلسلاقف انيلا فرصنام الي وطدب راعدو |

 قرغلابىتمأ كلوهمالن أ هتلاسواهسن :اطعأف ةئسلإب ىتمأ كلومالنأ فرتلأسةدحاوأ

 انث رعىنأنبا هامل و اهنعنف مهنبمهسأب لدجالنأ»_لأسو اهيناطعأف |
 هيب أ نع دع_سنب يما انرب_> ىراضنالا مه .ك- ن نامع انك ةبواعم نب ناو م |

 ةر واعم ىنب دحسع رف هءاككأ نم ةفث طق يعم فم ةالوسر عملو

 ىنلارابخ بإب ىربخ أ بهو نبا اانريخأ ىيحتلا ىحينةلمزح ئئدص َك ريغ نبا ثيدسح لذ |

 اانا ىف ٍناملا نب" ةفي دج لاو قاك نالوا ند رداابأنأ باه ثنبانعرنولا

 نوكيايف لسو نوكينأالاىناموةل ءاس'ا نيب و ىنساهفة.ءاكىه ة- دتف لكس انلا لالا ةللاو أ

 ةعاسلا مايقىل هللالوسر 1 اوىريغهند< مًايش كلذ ىف ىلارسأ ألو هيلعهتلا ىءةلنالوسرا أ

 هللا ىل- ههللال وسر لاف نكذلا ع نءعيفانأ الح ثدح وهولاق مل-وهيلعةتلا ىلد |

 حاب رك نتذ نهنمو اير د نومنمنكفلا دعي وهو ملسوهيلع |

 انئاص و ىربغ .هاك طهرلا كئلوأ به ذف ةفيذح لاقراك منموراغدامممفيصلا |

 رب رجانربخأ قدسالاقو انث نامعلاق مع ىاربانب قد هاو ةبيش ىنأنب نامع | 1

 اخاقَم رسول ظالم ل ءىقيقشن ءش.عالا نعأ

 هيسنو هظفح نس دامتس نك لا ايقىلا كلذ هماقم ىف نوكأ انش كك ام

 0 ًافهتيسن دق عو ثلا ةدركسااورالزخ نات اخ ل

 ىأن ركب وبأ هامرص و هفرعماراذام هنعباغاذا ل جرلاهجو لجرلارك ذب أ

 هيسن نمهيسنو هلوقىلادانسالا اذهب شمالا نعنايفسنععيكو انث ةبيشا

 مح ةبعش انث رفعج نب ده انك راشب نيد# ٠ ةيدحو ا ا

 ن هللادبع نئءتباثنب ىدع نعةيعش انث ردن انث ماورعلا ىتد |

 نأ ىلا ئاكوهام مسيو هيلع ننا ىف دالا ةرح ر ىنربخ أ لاق هنأ ةقب ذح نعدب |

 بدل نمدنيدلا لاه رتل ة:تمافةعاس !اموقنأ|

 هوحن دايم الأ !ذه-ةرع_ثانربخأ ري رج نإ بدو ىلا ىنمنب دمج انثعأ

 لاق مداعفأن ءاعبج رغاشلا نجت وتلا ارا توك تدعو

 دب زوبأ 8 رج نب ءابلءانرب_خأ تبان ةرزءانريخأ |مماعوبأ ام 3و

 ! ا ا سوما ء هللا ىل_طةئنال وسر امو ىلبهلاق تطأ نب ور مع ىنع
 ْ ( فا (رسس) 2009



 هذه كاله باب

 مهضعل ةمالا

 ان : : رعاشلا نب جاح ئدص و رانلاىفلوةقملاولتاتلاةامهمفم_س ناهملا

 ف .رلاقلاق نإب ون نعءامسأىفأ نءةبالق ىفأ نع ب وبأن ءداج ان هسدَعَعَأ
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 نع لماكى أ ثيذحو د :انشالا اذه بود ع نعرمعمابربخأ هام قازرلا دبع

 انو 9 ةعش ع نع ردنغ ا ةيدش ىف 'ن ركوأ اندعو هرخ ىلا دا ج

 ١ ر نعرودنم نعةبعش انث رفعج نبدمح اذن الاقراشب ناو ىنثم نيد

 و ” !ازيماملا اذا لاق إو هيلع هللا ىل_دىنلا نعةركبىفأ نع شارح نبا
 9 اه دا ددهنحاصأامه د - !لتقاذاف مههج ف هرح ىلعامهف حال_لا هيخ أ ىلع

 ا هلاقءينم نب مامه نعرمعم انث قازرلادبع انث ع انئصو

 او اه تيداحأإل تفلسو هناعانلا و تس انلالوصر نعدر رهو أ انت دحام

 وكنت ناتهظع نائف لّتمقت ىت> ةعاسلا موقتال ملسوهيلعنلا ىل_طهنلال وسر

 وعي بوعي انك ديءس نب ةبدتق اسد ها يعود خلكم هل اع

 م ارد هللا ةتالوشر نأ ةربرهىفأن عدن نعليهس نع نجرلا دمع نبا

 لم |نتقلالاق هلنالوسراب جرطاامواولق جرطارثك# ىتح هاعاسلاموةناللاق

 ةللاو د زئيداحنعامخ اكديم نب ةبدتو كلاعب :رلاوأ انثدح و *

 ى ءاناو هم راغمواهقراشه تر 9 صرالاى ىو نكمل كر باع ا لجصمولا

 ل رتلاسفاو ضيبالاو رجحالا نب زنكلات مطعأو انهن ئوزاماهكلت 2 0-0

 ١ ١ مدقق تدق مهبسقت ًاىوس نماو دع مهيلع طاسيالن او ةماعب ةنسباهك_اهمال نأ ىتم ال

 2 2 5 كدتيطع 1ىناودربالهناف ءاضق تدضق اذا ىباد_# اءلاق فر ناو مهتضيب

 مههبلع طاسأ الْنأ او ةماعل هن تدعل ,كلهأالنأ
 ح . مها همس ! مهن اىوس نم اودع

 نوكي ىت> اهراطق نيب نملاقوأاهراطفأب نم * [ترلع هارد مهاضوب
 : ع طول

 3 ١ رباني قدساو ترجح لإ ريهز نئدد اضعب مهضءل ىسي واضعب كلو

 م ماشع نيذاعم 0 نورخآلالاقو انريخأ قحسلاقراشب نءاو ىنثن نب دحتو

 3 ءاعهنناىل_ص ىننلا نأ ناب ون نع ىحرلا ءاممأ ىلأ نعةبالق ىنأ نع ةداتق نع ىفأ

 | اا راغمواهقراشمت» .ًأرىتح ضرالا ىىوزةنلانالاق اسو

 كوبا اي ةبالق ىأن ع نونأكد وحرك ذم ضر.دالاورجالا

 مع 2 ىنأ 1: 3 ظفللاو ريأ 4 و ,ح وعنها دبع ان 0-65
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 ' هيب ومد الح ةدانضأا + نءدب زب ركبابأنأالا ا ره ىنأ ثي دح لم َ و

 ىبلايطلا دوادوبأ انث رودنمنب قحساأ نص د كامو هارت ْ

 هللا ىلص ىبذ !!لاقلاقةرب رده ىنأأ نبع ةماس هس ىف ع نعهيبأ نعدع_س نب ميهاربا 5

 ماعلا نمري_خاه ف ناظقيلاو ناظقيلا نمريخ اهيف مئتانلاة نق نوكست ل-سوهي

 لماكوا نئئدص ذعت_سلف اذاعموأ احلم دو نف ىعاسلا نمري_خايبف مئاقلاو

 تقلطن لاق مادشلا نامع انث دب زنيداج .انث نإ-س> نبل يضف ىردخج

 تومس لها اةفهياعانلخ دفهضرأ ىفوهوةرك# 16 7نب ل سمىلاىِ بلا دقرفوان

 0 2 ركبابأ تعمس م لاق لاق ايد نتفلا ف ثدحي ك6

 ىنثاملا نهريخاهمؤ دعاقلاةنتف نوكت مثالأ نتف ن وكتساها لسوءيلعتلا لص

 3 لاهل ناك ف تعقو وأ تزن ذافالأا ويلا ىعاسلا نمريسخاويف ىنئاملاواهبف
 لاقفلاق ه_ذرأب ق>ليلف ض رآه تناكن مو همنغب ١ قحلياف متغهل تناكن نمو هبا

 هفيسىلادمعي لاق ضرأالو منغالو لب! اهل نكن مل نمتيأ ارأ هللا لوسرابل جر

 تغلب له مهلا تغلب له هلل ادعت حاسس وا 7ر0 تي سلا

 ىلا ىنياطذي ىتح تهرك نا تنارآةننالوسرابل-جرلاتفلاق تاب لهم

 لاق ىناتقيف .هسءىح وأهفيس لجر ىنب رض نيتئف تقلا ىدحاوانيتسلا

 وأو ةبيشىلأ نب ركب وبأ انثص و 1 ك.ئاوهمابع

 نعام الكىدع ىنأ نبا ان ئيئثمناد_-6© ىنثو 8 عيكو و الاقي

 0 1 ىلاداج ثيدح وح ىدعى أ نبا ثر دح ذا: سالا اذوم ماحب نان

 ئتدعد 3 هدعامرك ذب لوءاتستلا عاام ناار مت لا تاو

 نع ساونو بوبأن ءدب زنيداج انث ىردعا نيشح نب ل.ضف لماكوبأ

 ةركولا قيقلو ند اذ_هدب , رأانأو تجرح لاق سيق نبفنحالا نعز سا

 ملسو هيلع هللا لص هللا ل وسر مع نبارم هند رآتاقلاق فنح ايدي رتب لاق

 مل و هيلع هللا لص هللالوسرتءمس ىاف عجرا فن> ًاا,ىللاقفلاقاماع ىنعب

 ليقوأتلقفلاق رانلا ف لوةةملاولتاقلافام ممفيس ناما لاه جاوب اذا لوقب
 هاسن مط و ه«بدحاصلتق دار دق هنالاقلوتقملال اباه لئاقلا اذ ههنبالوسرإب

 نع نسكلا نعداب زنب ىلعملاو سنوب و بوبأن ءداج ان ىضا|ة دبع نب دجأ

1 

 قتلا اذا مسوهيلعهللا لصهنلالوسرلاةلاق 08 ركب ىف نع سدق نب فن> الا

 1 الا فاو الا اال زلا*-----2---

 ه« جو اذأ بإب

 ا تماطتملا



 نتفلالو زثبآق

 رطنلاعقاوك

 1 ومس اهمال ان: دا خم فلا 0 ل,لفون نعدوسالا نب عيطم نبنجرلادبع نع نجرلادبعنب ركحب وبأ ٍش

2 
 كا | يعن ةسن يم زانت دا دب انك نسق يللا

 8 0: ليا لا 0 لسوميلعةنلا ىلصةئلالوسر

 ضرالان .ه ءاديدباوناك اذا ىتح شج مهلا ثعبب ةدعالود دعالوةعنم

 امأع | وقص نهثلا دبع لاف ةكم ىلا نو ريس ذوب ماشلا ل_هأو فسوب لاق مهم

 5 .رلا امع نعى صاعلا كاملا +_بعىنتدحودب زلاق شحلا اذهم وهامهللاو

 اعامنإ فسو تب دح لع نينمؤملام انع ةعبد رىبانبثرخلا نع طراس

 ' رك وبأ اسرع و ناوذصض نبةئناديعورك ذىذلا شيلا هيفرك مار

 از نبد- 6# نعىنادحلا ل_ذفلا نب مشاقلا ان“ د نب سنو انث ةبدش ىف

 ثدعتلاق اهنعهللاىضرة-كاعنأ 0
 0 ءهللا ىلصةللالوسر

 ن 0 خ1 لاقف عفت 5 0000 ا

 0 - ندا در
 8 0 ا

 5 | ارباب و حساود- ةانلاور معو ةبيشى أن ب ركب وبأ 0 مسهتابن ىلع

 نبنس انك نورخآلالاقوانرب أ قدسالاق ةيبش ىنأ نءال ظفللاورمع ىنآن باو

 3 | رس ميا لح يبان ات ني ذديا 0 0

 : ا سارا قازرلا »ب ءانربخأ أ كج نإ كاسع مع 2 راق قاوك

 - نبديعو الا ا 0 املا ا كرعللا

 0 ابا نأن درا دبعىتماسوأ هيعمل َّى 1107 0

 مع 0 نيديخا يف دعا نقفنو تسر يات هس ناو دلال

 ظ 0 ل يسد ودقانلا ع ا و 1 3

 تان اص نعىنأ انك بوقعي ادي نارخالالاقو ىنريخأ ادعلاق

 3 هب واعم



 و ا ْ] 2 - 1
0 

 000 ها يعدل 0 شتج تنب فيز نإ

 تاق افي رم تا زنأ اهنرخأ نايف ادا

 لد ,هللاالاهلا )لوقت ههجوأر < اع :زقاموب لس باع ومهتلالوسر جر

 قاحوهد هل ثم ج وجأمو ج وجأب مدر نم مويلاحتف برتقا دقرث نمسح 1

 منلاق نوم اصلاانمفو كلهتأ هننال وسراب, تنقفتلاق اهيلتىتااو ماهمالا هعب- |

 ىدخ و ء ىنأ ىتت ثيللا نبت رعش نن كال اديع ئ ند و تعاقكا

 أ| ان دع سن ميعاربانب بوقعي انث تقانلاورمج امو ح دلخن ليقع أ
 هذان 00 هزاأ نع نيبو يلج ا تا نءاضؤ حا :

 نم مويلا تالا لاس هل[ لسع كلا عر رع 2 ا

 ةبتف ل 5 نيعستة ديب تدهو ذقعو هده لم ح وحامو جوج ان

  انريخأ ق>سالاق ةيدتقل اظفللاو مهاربا نبق حساوةببش ىفأ نب ري ونا ودليعس /

 لاق ةيطرقلا( نب هللا ديدع نع عم , زعلا دبع. 0 انك نارخآل:لاقو

 نينمو 1م أ ةماس م ىلعامهعمانأو ناوفد ن هللا دمعو ة هعمد رف انيترخا رتل

 هنلالوسر لاق تلاةفرعن زلا نبا مايأ ىف كلذ ناكو هب هس ىذلا شيلا نعاحالاسف

 ضرالا نمءاديداوناك اذاف ثعب هيلا ثعبمف تدبلاب دنع ذوعب ل سوه! ءهللا 2

 هكلو مهعمدب فس لاق اهراك ناك نع فيكسف هللا]و-رايتلقف مهافغ ب

 سنو نب دجحأ ةام ةشدملاء أد 2 :رعجول ألاقوهتنن ىلعةمايقلامو ت ُ
 رقفعجايأت يتافلاق هدر دح ىف ء 07 -اهع عيفر نب زب زملا دبع ا رهز 1

 ةندملا ءاد.ملاهناةثناو الكر ف عج وب لامتف ضرالان مءادس تلاقا ءااهنات 3

 نب ةيمأ نع هنديع نب نأ. .ةسانثالاةورمعل ظفالاو رع ىنأنباو دئانلاورمع نع 1

 ىلص ىنل ا ىترخأ لوقي ناوفص نبل دبعءدج عمس ناو 2

 ظلعاتتسناناك اذاىت - هنوزغت شح تيلا انه: نءؤيللوقبإ توكيل نإ

 دنا لا الا بيالف مهب فم مهرح [ىطو أ ىداشإ "و مهطسوأب فس ضر 1

 هصفح ىلع دهش و ةصفح لعن دكش لالا 1ك اع دهش لجرلاقف مهنعربخ ى 9

 0 نوه هن مام ند ندع و لسوةيلعةتاىلص تلا لعبنا

 للاططعلا 4 اسفي



 رد باي

 دنع ىل اعشاب

 توما

 باتك و
 طارشاو نقفلا
 و( ةعاسلا
 تاتا 1
 حتفو نتفلا

 جوجأي مدر
 جوجأمو

 يلد ىذا نعةكئاع نعمساقلا نعت ةكيام ىلا نبا 6 ىرتشفلا سنو ونأ 59

 رح نص وتعمس لقب مو لسو هياعهنلا لص ىبلا نعل لاقو هداج ادهم |

 ل

 !إح لوقيهنلا سلا هللا لوسراي تلق كالهالا بساحبدحأ سيل لاق )سو هيلع
 نحرلا دبع تدع و كلك ناسحلا نقوم نموكلو ضرعلا كاذلاقاركتسب
 لع: نع ةكيلم ىنأ نبا نع دوسألا نبناعنع ناطةلاوهو وىح ىن رسشب نت

 ع ذم كلهباسا شقون نملاق مل-و هيلع هللا ىل-صونلا نع

 أن + شمالا ع اي رك زنب ىحانربسخأ ىحنب ىح انثدح سنو

 | و قينالل فو لج ل وءيلع هللا ل_صىنلا تعمسلاق رباج نع نايفس

 ريزج ا“ ةبيش ىلأن ب نامع ا نظا 'هنلاب ن_سحب وهوالا  دحأ

 10 ربا حتما انثو ح ةيواعموبأ انه بيركوبأ انو

 وادوبأ ندع د هلممدانسالا اذهب شمالا نع مهاك ةب واعموبأو سنوب نب

 رعلصاو انث نوهمنبىدهم انن ”. مراعنامعنلاوبأ اند دمعم نب ناجا_س

 او هيلع هللا لص هللا لوسر تعمسلاق ىراصنالاهللا دمعنب رباج نعريب زلا ىفأ
 تق اسرع و هتلاب نفلا ني وهوالا < دحأ نتوءاللو قب مايأ ةثالثب هوم لبق

 قب

 همأ طش لدليل ديال :لاتعمسلاقراج

 "فعالا . سلا فس نع ىديست نجر ادع انك عفان نب ركبوأ نص

 | قرح باهش نا نع سنو ىنريخأ بهو نبا انريخأ ىببجتتلا ىحينبا

 || سلا نصوم ا لوسر تغنسلار عن شادمعن ,ًارمع نب هنا دع نبا

 7 001 مطامعأ ىلءاوشعب مه ناك باذعلا باصأ ءاذعموقب ةللادارأ اذا

 كأم اس مأ تذيب 1 :١ ز نءةورع نع ىرهزلاز ءهندمعن؛ نابف_س ان 00

 ون نم 1 سوفياعسا قكصمتلا نإ نسج تفب فني ز نع ةيبيحمأ نع

 ١ وأي مدر نم مو. ل١ حشو برتفا قرم ارم نم هل رعلل ل و هللاالاهلاال لون وهو

 ايفو تالهنأهننالوسرانتلق 5 درمشع هدد نآيف_سدةعو 2 هلثمج وجأ و

 0 | نديعسو فيش فأن رك و انشد ا اذا 0

 4 ارا نعتبسد ءةداس متي فب 000 عداتسالا 008



 2 : ءدتلا

 لوقي لاق ارإالل_هذارتامأر مهل لوقأ تلعج لاق ىربغهارهنأ معزب د> أسيل
 هللالوسر نا لاهتفردب لهأ نعانت دح أش نأ م ىئارف ىلع قاتم اأو ءارآسر مت

 نالف عرصماذهلوةب سمالاب ردب لهأ عراصمانب ريثاك مل. .سو هيلع هللا ىل ل
 لوسرد>ىتلادو ملا اًوطخأ ام قاب« كعب ىذلاو ذرعلاةفلاقةنلاءاشنا | :

 هللا لص هللا لوسر قاطن اف ضءب ىلع مهضعب رئي ىناولعؤ لاق ل وهيلعهللا 0

 مدجو لهن الف نب نالذأب ونالفن نالفابلاةف مولا ى من ىتح ل سوه :

 هللالوسراب رمعلاق اق> هللا فدعوام تدجو دق ىتاف اق-هلوسرو هللا د- عوام

 مهن ا ايف حاور االاداسحأ ماك :فيركحا

 ةماس ني داج انث دلاخ نيب اده | اًنئص ع ”ىلءاوّدرب نان وءيطتسسم

 ىلد نق كرر موديلا سا وسونا تليق سن

 ةممعأابفا اخ نب ةيمأ اماشهن لهجإأايلاقف مهناداتك ماا هان مع اثالثردب

 تدحودقىلاف اق مكب ردعوأم مد جودق نينلا اةعس رن ةبيشايةعبب رنا

 فيك هللا لوسرايل اقف سو هيلعهللا ىلكىبنلال اوقرمع عمسفاقح ىف رقد عوام

 لوقا املعمسأب مت 0 هدس ىسفن ىذلاولاق اوةيج د قواوب اوييح قاواو» :

 ئص ردب بياق ىاوقلآفاوبحتسف مهب سمأ م اوبيجب نأ اوردقيال منك و مهن

 قعتإلام نبى ا نعةداتق نعديعه-س نع ىلعالا دع 5 ىنعملاداج نب ف سونا

 ىلأ نب ديع-س ان ةدايعن حور ان ماح نبدي هيلث دحو ةحلط ىنأ

 ردب موب ناك ل لاق ةحاط أن ء كلامنب سن أ انلرك ذلاق ةداتق نع ةب ورعأ

 حور د> فوالجر نب رشعو نيمو او نال مهيلعرهظوا

 قاسور دب ءاوطأ نم ”ىوطقاو ةلأف نتي ردي دا 2 نءالجرنب رشعوةعب رأبا

 نبىلعو ةبيشىفأنب ركبوبأ امص * سنأنع تباثيد- وني ثيدحا
 ىف نب هلل سبع نءبوبأ نعةيلعنا اذ رك وب ألاق ليعم_سا ع نءاعيجر 2

 ةمايقلا موب بسوح نم إس و هيلعهنلا ص ةننالوسر لاق تلاق ة دئاع نع هكيلقا

 سيللاقفا ري_ساباسح بساحك فوسف لجو زعهللالاقدق سيل تلقفبذعأ ْ

 ئدع ندع ةمايقلام وو باسحلا شقوت نم ضرعلا كاذامتا تاسحلا كاذ

 هوحندانسالا اذهب بويأ ان دي ز نيداج انث الاق لماكوب أو ىستعلا عيب رلاوبأ

 ناطقلا ديعس نب | ىنءب ىح انك ىدبعلا كا نب رمشب نب نجحرلا دبع ندع 9

 تاتا بإب



 "لوقيف نمؤملاامأف لاق لجرلاا ذهىف لوقتت نك امه نالوقيفهنادم_ةيف ناك-ام |
 000000 هلوسروهنناد_.ءهن أ دهشأ

 ا ذوةداتقلاقاعيجا_ههاربف ميما لمين بما اف

 2 1 نوثعبي موب ىلإ ارم خ هيلع ًالعو اعارذ نوعمس هربو ىفهل حسبي

 ٍ يسن ءةداتق نعدب ورع ىلا نبديعسانن عي رز نبش زيانئرب خلا لاهم نبا

 فخ عما هر قواد تيل انا سر ةاعشا قع ةنالوسرلال لو كلام

 0 نال ىنعيتاهولاد_بعانربخأ ةرارزنب ورم نئئد اوفرصنتا اذا . طاع

 دب ةبعلانالاق سر هيلع هللا ىل_صدنلا ىن نا كلأم نب سن نع ةدامق نع ديعس نع

 ص ةداتق٠ نع نابيش ثردح لمع رك فس ةهب اك ا هع ىلوبوهربقىف عضواذا

 دن ىم نب ةمةلعن ءةيعش ان5 رفعج نب دمح انت ىديعلا نامّْمع ن/ راشب نب دمت

 هللا تدك لاق مس وهيلع هللا ىل_دىنلا نء بزاعنءءاربلا نع ةديبع نا دع_س نغ

 ىف رل اوقيف كب رنمهللاةيفريقلاباذع ىفتازنلاق تءاثلالوقلاباونمآنءذلا

 بانا !لوةلاباونآن دل هللا تبشر هلوق لإ ف )سو هيلع لا لص د ىهنوهنلا

 لب وبأو ىننم نبد_وةبيش ىفأنب ركو بأ امدح ةرخآلا فو ايندلاةايحلا ىف
 هايخ نءعهيبأن ءنايفس نع ىدهمنء!نونعي نجرلا دبع انث اولاق عفان نبا

 لا ةءرخآلا ىفواينذلا ام لك ترانا لوقلااونما نرتلا لاتيني برزاع ئءارإلا قع

 دب زنبداج انث ىر راوقلار ع نةللادببع ئسدص ريقلا ادع ىف ت ]زن

 اهاقلت نمؤملا حور تجرخاذالق ةرإ رهىنأ نع قيقش نب ةللاديعن ءليش انت

 لع رعأل وة ولاق كسملارك ذواه< رحب .طنمرك ذففداجلاق اهنادع_صي ناكل

 1 ” 0 2 اك دس للعَو تيلعولا لج رالا بق ندب عا ورواد

 تجرحاذار ةاك-١!ناولاق لجالارخ ؟ىلاهباوةلطن!لوةبمت هب رىلاهب قاطنيف

 تءاجة-ئبخ حو زءامسلال فها لوقي وانءارك ذو اهنتننمرك 0 ل ِ

 هل !لوسردرؤ ة ةرب رهو أ لاق ل_جالارخ ىلا هباوقلطذا لاقيف لاق ضرالا لبق ند

 نإ رع نإ قدحسا ند اذكه هفن أ ىلعهيلع تناك ةطار لسوهيلعللا لسد

 و ح رع عمتنكسنألاقلاقتباثن ع ةريغملانبنايلس انث ىلذطا طياس

 لاق كلام نب سن أن عتبان نعةريغملا ني ناهل_س .انث هل ظفللاو خورف ني نابيش ؟

 || ةًارفرصبلا بد حالجرتنكو لالطا انيءارتفةفدملاوةكف نيد رمت عماك

 ' 3 سلو
00 



8 005 
 له نذرانلا لهأ نم ناكناو ةنإا لهأ نف ةنلا لهأ ن ءناكن ا ىلا ودا دغلابا
 نانج نق دنع يي ةمايقلا موبيل هللا كشعب ىت :- كدعءقماذ_هلاق راذلإ |

 ىنلالاق لاق رمع نبا نعملاس نع ىرعزلا نع ءرهءمانربخأ قازرلا + ءانريخأ |

 تدك ىتعلاوةأدغ ءاابهدعقم هياع ضر علجرلاتامأذا سو هياع هللا ىل- |

 ثعبت ىذلا كدعقماذ_هلاقيمث لقرانلافرانلا لهأ نم ناكَن او ةنملاوةنلا لهأ |

 هء.اعنان ءاعيج ةبيش ىلأ نب ركب ونا و بدأ نا يع ان ةمايقلا موب هيلا |

 ىلأ نع ةرضن فأن 0 ادي عا يدا ولإق ة_ءلعن/ا انث“ بون نالاق]|

 لو .طعهنلا لدى !نءودهش ألو ديعسوب ألق تباثنب دب ز نع ىر دخلا دعس[ أ

 راحي. ا | ىنمأ ائاح ىف سو هيلعّللا ىل د صا اخد لاق تدان نب دب زهقت دح ع نكلوأ
 لافدمو رأوا ةستع وأ مرق داود رفات دام توا هل نكوهلةلغب ىلع أ

 لاقانأ ل_برلاقفربقالاه ذهبا فرعي نملاقف ىرب رخالوقيناك اًذك |

 نأ الولفاهرومق ىف ىلة ىةمالاهذهنالاقف كارشالاىناوناملاق ءالؤد تام ىتف |

 انياع لبق مث هنمعمسأ ىذلاربقلا باذ- نم كعمس نأ هللا توعدلا وتفادنال |
 اوذوعتلاةفرانلا اذع نءةلن.ذوعناولاقراناا بأ نع نم هطلاباو ذوعت لاقفه جود أ

 رهظام نتفلا نم هللاباو ذو ع3 لاق ربل باذ عن «هللايذوعناولاقربقلا با ذع نم هللا |

 ةنتف ن.ةتلياودومت لق نانامواهسمرهظام نق ذغاا مها ةوعن اول ناموا
 انف 09 او ئثمندحم اسندح لاح دلال نءهتلإب ذ وعن اولاق لاجدلا |

 الوللاة سو ديل هلال 2 هلا نأ سنأ نع ةداتق نعةبعش ان رفعج نبدا

 ىنأن ركب ونأ انئدع ريدقلاتاذعن همسي نأ هللاتوءدلاو:ة ادنالنأ |

 ىت ندع انتو َِح ىنأ ا اع ا اذتو ََح عيكو انت انك ةيدَشا

 قثو َح ةفي ج ىنأنب نوع نع ةمعش نع مهاكر فعج نإ 0-35 الاقراشب نبا

 انك ريهزل ظفال او ناطقا ىح نءاعيج راش نباو ىندم نب د#مو برح نب ريهزلا

 ىلأ نع ءاربلا ع نهيب أ نعة فيج ىنأ ننوع ىنت ةهينعش انث ديه_سن ىع

 اود عمسف س.شلا تب رغام دعب لسو هيا عهّللا ب صهللالوسر جرح لاق ب وبأ

 6 د نب ساوب اخف د_ج نب دمع 6 اهرومق ىف ندهن دوربلقف' آ

 َ هيلعةنلا ىل_د هللا ىن: لاق لاق كالام نب سن أ ان ةداتق نع ندرلادبعننابدشا

 هيتاي لاق مطاع عرق عميل هنا امك أ ._:عىلوبو هربق ىف عضر'ذا درعلا نا لس وا



 ضرسع باي
 ثيملا عقم

 هبلع رالاوأ

 باذع تابئأو
 ذوعتلاو ربقلا
 هي
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 هقطخف موتاذلاق سو هيلعهللا ىله هللا لوسر نأ شالا راج نإ ضايع

 1 لالسادعهتغوا لك احمد .زماعامم متلهجام ماع نأ ىف سصأ ىف رنااالأ

 ا[ تموحو ود نطوتاتجا# قيلاببتلا م ف "امهناو مهلك ءافيخ ىدابع فكروا

 ْ ل اىلار ظنهنلاناو اناطاس هب لزنأ امام ىناوكر 0-2 أمهتمأو مط تال امومه اع

 كيلتبال كتثعبامالاقو تاتكلا ل هأ نماياقب الا رهمعو مهمر ءمهتقف ضرالا

 قسمنا ناو ناظقي وامعانمو رقت ءاملاوإ تغيالابات 5 كنلع 0 ركبت و

 اك مهجرختسالاق ةزه- هوعد يف ىسأراوغلش اذا ف رتلقفاشي رق قرحأ نأ

 + ثعبناشيج ثعباو كل يلع قفتنسف قفنأو كزفن مهزغاو كوجرختسا|

 قدم:م طسقمناطلسو ذةثالث ةنا لهأو لاق كاصء نم كل ءاطأ نع لءاقوهلثم

 لايعوذ فذعتم فيفعو م_سمو ىبرق ىذ لكس ب تاقلاق مقر 'ميحر ل جرو قفوم

 الهأ نوغتسالاعبت كيف مهنذلاهلر زالىذلا فيعضلا ةسجرانلال هأولاق

 وعوالا ىسعلو حبال ل جرو هناخالا قدناو عمطالق جال ىذلا ن ؛اًخن اوالامالو

 و كيمو شاحفلاربظنككا وبذكلاو أ لخبلارك ذو كلامو كال ه أ نع كء داع

 |[ انث ىزنملا ىنثملا نب د# هانثدع و كيلع قفنف قفنأوهشيد ىف ناسغونأ

 لام لك هثيدح ىفرك ذب. ملودانسالا اذه. ةداتق ن حدو عس نعى دع ىنأ نب د
 م : درع. نبى بع ان ىديعاارمشب نب نجرلا دمد نئئد لود 0 1

1 -.َ 

 | 'لوسر نأر اج نب ضايع نع فرطم نعتةدامق  انث ىلا اودسدلا بحاض ماشه اشه

 ا 2 ءش لاق ىحيلاة هرخآ ىفلاقو ثب 10 سو هما هللا ىلص

 0 , رح نب ني رامعوبأ نئئدد ثددحلا اذه ىفاو رطمتءمسلاق ةداتق نع

 | ةلادبع نبفرطمنعةداتق ىنث فرط نعني ملا نعى سومنب لضفلا انث
 عب هنا ىلههنن'لوسرانيف ماقلاق عشاجم ىنب أ راج نب ضايع نعريخشلا نبا

 | 2 مانه ثيدخ ل ثيد- + !١قاسو ىصماهنلا نالاقف انيطخ مري تنادسو

 1 ىنددالو دحأ !ىلَد دهارحتمال ىتحاوعضاوت نأ 37 جواها ناو هيج ارو داك

 نوهت تاقفالامالوالهأ نوغببالاعبت < ةمهو شب دح ىف لاقو دحأ ىلءدحأ

 5 وحلا ىلد ىعرل لج رلا راردلعلجلا ف ينكر واب عل ةنلو متلاق هللا دمءاب'اب كلذ

 | نما لجتأر ةلاق ىد2ن ىف [يساوح 00 اه ودي مهم ديل والا هبام

 داع ض رعتاماذا م م-أنالاق مل-و هيل هللا ىل_ص هللالوسر نام نب

3 0 -. 

 اصح
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 لاق ٍلسو هياعهتلا بص ىنلا نعةرب رهىفأن عميبأ نعسواطنبهللادبع اننا
 ريعب ىلع ةيالثو ريعب ىلءنانثاو نيبهار نيبغار ىئارطتالث ىلع سانلار شح ||
 ليقتراونابت يح مهعم تيبةراثلا مهتيقب رشخحنو ربعل ىلعةريشعو ربعل ىلع هدب رأو ا

 انئدع *« اوسمأث يح مهعم ىسعو اوحبصأ ثيح مهعم حبصتواولاق ثيح مهعم[أ
 ديع_سنبانونعي ىح انث اولاقديعس نبهللا ديبعو ىنثمنب دو برحن ريدزأ||

 سانلا موقي مون لسوهيلعفللا لص ىنلان عرمج نبا د نعمل هللاديمع نع ٍ

 لاقىثمنءاةباور فو هين 3[ ف اصن اىلاهح- ثرى مهد_حًاموقيلاق نيملاعلابرا |[

 نباىنعيسنأ ان ىبسملاوحسانب دمحم انئاص موبرك ذب لسانلاموقي |[
 ىسومنعامهالك ةريسسمنبض مح ان؟ ديع سنبدي وم ىو ح ضايعأأ
 سنوب نب ىسةعو رجالا دلاخونأ 52 ةييش نأ نب ركبونأ انثو 2 ةبقع نا ٍ

 ح كلام انث نعم انث ىكحن نب رفعج نب هللاد_دع ىو ح نوءنانعأأ

 ند_.عوىناولخلا انثو َح بوب أ نع ةماس نيداج اند راعاارصنونأ قتثو ا

 عفان نع ءالؤه لك طاص نعىنأ انت دهسن مهاربا نببوقعي نع دج |

 : نآريغمفانن ءدهللا دممع ثردح نعت . مسو هيلع هللا لص ىنلا نع رع نا نع |

 هينذ !ف اصن أ ىلا هحشروف مهدت اء ييغي يح اصو ةبقع نب ىسومثدب دح ىف ||

 ثيغلا ىلأن نعروت نعد نا ىعي زب زعلا دبع“ انث . ديعس ق ةبدتق انتم 1

 بهديلةمايقلامون قرعا|نالاق سو هيلعهّنلا لجهنالوسر نأ ةرب رهف انعأ|

 لاقامه ارون كيم هئاذ .يفلاو 1 ىانلاءاوقالا ماقالو اعاب ناعم_-سضرالاىف |

 رباجنب نجرلا دبع نع ةزجنب ىحع انث حلاصوب أ ىمومنب كدا انثأ
 هيلعهنلا ىل_دهللالوسر تعمسلاق دوسالانبدادقملا ىنت سماع نب ميلس سس : |

 لق ليمرادق.ك مهنمنوكن ىتح قا انمةمايقلا موب مشل لوح ا

 لح كنت ىذلا ليلا مأض رالاةهاسمأل يملا ىنعيام ىردًامةئناوف صماعنب ميلس أ
 هيبعك ىلا ن وك »نم مسهنف قرعلا فمطامعأ ار ىلع سانلا ن وكيف لاق نيعلا هن ا

 رمل وجلب ند عهمو هب وقح ىلا نوكم ع نم م-ينمو+_.ةبكر ىلا نوكب نم نممهنمو أ

 ناسغوبأ نئص  هيفىلاهديب [سوهيلعهللا ىلصةنلالوسر راش ولاقاماحلا ||

 الاق ىنثم نباو ناسغىنال ظفالاو ناكع نب راشب نب دو ىثم نبد_<و ىئمسملا ||

 نع ريخكلانب هللادبع نإفرطم نع ةداتق نعىنأ ىتن ماشهنيذاعم انثأ]
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 أ 0 و لوي رهف ىناخأ اروح يتب

 | | ةنامسإ !اب ىحي راشأو هذ_ههعرصأ د_ح الج املئمالاٌةَرخآلا ىفاين دلاامهللأو

 || | ليستقر تعمس ىك ريغاعيج يدعو عجرم رظنيلف ملا ىف

 1 | ىفدرهفىن :باغادا دش نيدروتسلان عةماس 0 حقو تدلع حجو

 || نبىحي انث برحنب ريهز نتدص و ماجبالبليعمساراشأ و لاقاضي أ هثبدح
 الإ ةشئاعنع د نب مساقلا نع ةكيام فأنا تش ةريغص ىنأ نب متاح نع َدّيعس

 || ةارعةاف- ةمايقلا موب سانلارسشح لوقب لسوهيلعهللا ىبصهللال وسر تءمستلاق

 ||| ةشئاعابلا/ ضع ىلا ء.هضعب رظنيا عيج لاجرلاوءاسنل'هللالوسراب تاق الرغ

 ظ | نباو ةبيش أ نب رك وبأ امتدح و ضعب ىلا مهضعن رظني نأ نمد_شأ مالا
 | هثيدح ىف رك ذنلو دانسالا| نهم ةريغص ىنأ نب متاح نعرجالادلاخوبأ انمث الاقرتع

 | تاو عشار , نب قد ساو برح نب رب_هزو ةبدش ىفأ نب رك وأ انيص الرغ

 :رع ورع نع ةييع نب نايف_س ان نورخآلالاقوانربخأ قحسالاقر ,عىلأ

 ا ألوق وهو طخ للسوهياع هللا ىلد ىنلا عمس سابع نأ ن ع ريبج نب درعس

 انتو بطغ هش دحيه ريهز رك ذبمو الرغةار 0
 امعالك ىأ انث ذاعمنع هللادبع انثو ]ح عيكو 0 0 ركب وبأ

 [ندمم انث الاق ىنثم نبال ظفللاوراشب نن د#و ىنثم نب دت انو ح ةبعش نع

 | ماق لاق سابع نبا نءعرببج نب ديعس نع نامعنلا نب ةربغملا نعةبعش .اذث رفعج

 00 ابلاقف ةظعوعاييطخ مح و هيلع هللا ىلد هللا لوس 0

 نادالأ نيلعافاك اناانيلعادعو هدتبعت قاخ لوأان أ دناك الرغةارعةافح هللاىلا

 لاحر ءاح .سهناوالا ملسو هيلع هللا ىلص ميه ربا ةمايقلام و ىسكي قئالخغالوأ

 | ول دحام ىردنال كنالاقتبف ىناخح أ برايلوقأف لاهشلا تاذ مها خوف ىمأ نم

 قتبفو ١ امو مهيف تم داما ديهش مويلع تنكو ا م” لوفأف كداعي

 تنأكنافط رفغتناوهلوقىلا ديهش ئشلك ىلعتنأو ملء بيقرلاتنأ تنك

 قو مهنقرافذ ثم مهاقعأ لعن دن سماولازب مل مهنا لايف لاق ميك ازب زعلا

 0ع مد كدءباوت دحام ىردنال كنالاقيف ٍذاَعمو عيكو ثيدح

 يهو ا” اعيجالاقزهم انث مت اح ندمت ىو َح قدحسان دجأ ان

 ب
0 



 ف د
1 
 2( ذو ةقاتلاوك ذف |. و لعام لي سقلا لور لح ل ةدمز نبهّللا دبع ن _ت 1

 لم هطهر ىف نم م راعزب زءةءىلجراهم ثعدن !اهاقشأ ثعيناذ!لاقف اهرفعى اللا ا ٍز

 ركب ىفأ ةياور ىف هنأ سعا مدح دلجم الالاق م نوف تطوف ادقلا تا ءهزف ٍْ

 5 0 0 ا ىلأةباو رقد مالها 1 |

 3 ردا تاسع رد 1 بو 1

 ىقهيصقرج ءال ود بعك ىن :,اخأ ف دنخ نب ةع3 نبى نب ورعتأ ار مسوس َ

 لاقو قربخأ دبعلاةديج نبلبجو نافاس عوضا و ئئص رانلا َ

 باهش نءان ءاد ند -ىنأ ا دعس نب مهاربانباوهوبوقعب.. 0 نارخآلا || ٍ

 اهماح الق تدغاو طألا قرد لاةريخحيلان الوقت نيملات دعس تعمسلا

 نبالاقو يش ةاهيلعلمحيالف مهنطآلاب :وسيساوناك ىلاةيئاسلاامأو ساتلا رمح ا
 صاع نب ورث 3 2 5 كس هلع هللا ىلصهللالوسرلاق ة تر ار ؟لاق ببمملا

 برح نب رب_هز ئئد بويسلا بيس ن ملوأناكو رانلا فدبصقرجيىئازنلا ||

 5 هننادود زلال هرب رهفأن عدمبأ ع نءليهسنعربرج | ان '

 نيد دل ا يا :

 ريغ نإ انثصو اذكواذك ةريسمنمدجوء لاه<رناو اهحب رندالو ةنجلا |

 ةماس مأىلوم عفار نب هلا د هع اننا كلعس قا وأ ان بايح نءاىءيدن ز انثأ

 5 تااطناك دوت يسود _لعهللا ىل_دهللا] وسرلاق لوقبةرب رهاب آتءمسلاق ||

 0 اوورب و هللا .ضغف نودغي رفيلا بانذأ ل شم مهيد قاموف ىرتنأةدمكب |

 ا
1 

 اولاق دنع نبدبعو قالو د0 5 سس نا هللا دمع ايار هللا طخسفأ(

 ةماسمأىلوم عفار نب هللادسع .ىتك ديعسن لفأ انت ىدقعلا صاعوبأ ان د

 تلاطن الوقت مسرة يلعشسا ل هاو رك هابأتءعمسلاق |

 مهيد ىقهتنعل ف نوحو هرب و هللا طخس فن ود ةباَموق ىر لات م

 سيرد هنلاددبع ع ةبيشىنأ نب ركبونأ اني ريل ابايذأ لأ

 ىسومانربخأ ىعنب ىع انثو ح رشب نبدة وىلأ انث ربعنا انثو حأ
 فأن نب ليعمسا نع مهاك 0 ةارنيد_# ىو 2 نيعأنإا

1 
8 
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 ايندلا ءانؤ باب

0 



 001 ا د1 اولا هلو رووا دكأ 21015 1 ل1 اد تاو الا هجر للا انااا يلا امو ااا 1117 فا درا وحل تحول. اخ دجال ايصا 1 5رج6 99600215 يجول وبس 0: 7 < ب. هكا 21101 لإ

 ظ 1

 || برحن رضهز انئدص ايدل لاءديرراخأواجأو ذب مو هيلعةللا ىلص

 انت نارخآلالاقو قرب_خأ 0 ا

 1 0 اعدام ان عم ءىأ ان: دع_-سن مهارباناوهو بوقعي

 :الهألخدبو 2:1 ةنحلا لهأهتلا خدم, لاق : لس ويلعتتنا ىلصتتلالو هسرنا

 | أ ذلاخ لك تومالرانلا لعأإيو تومالة:+لالهأا,لوقيف مهب ند موقيمرانلا

 ||[ هو نبا انث الاق ىح نإ ةإءرحو ىلالا د. ءس نب نوره ندع وهاي

 7 البع نعيد -انآنا تاطخلا نب رمي نبهللا دبع ندب زن دج نب رع

 أ لهأراصو:- :1 | ىلاةن اله راضاذا لاق مسهل دا كوبر 5109

 || ةنملا لهأ ايداتمىدانم عذب مترانلاو ةنجلا نيب لعج تح تول ىقأ ارانلاىلاراثلا

 ْ راتلا ل هأدادزبو مهحرفىااحرف 0 ة:1 !لهأدادزيف تومالرانلا لهأابتومال

 سنون نجي رس ندد مهنزح ىلا انزح
 َن !نع نجرلاديع نبديج انث

 ١ 1_صهننالوسر ؛لاقل و ه ةرب ره ىنأن ع مزاح أ نع دعس نب وره نع اص نبا

 1ْ )| ينسج ظاغو د_ح أل ثمر فاكسلا بانوأر فاكلا سرمض ل سوهيلعةنلا

 5 ىلأ نع هيب أع نعل يضف نا ان الاق 6 عنب دج وسب ركوأ امدح

 تح وال رفاكحلا ىكسمنيباملاق ه- هفربة رب ره ىنأ نع مزاح

 ىربنعلاذاعم نبةللا دبع ا رانلا ف ىيكو لاك ذيولو عرسمابك ار ل

 ىلا عمس نأ بهو نب ةبراح عم سهنأ دلاخ نب دعم ف ةيفشد ان ىنأ 23

 ١ 0 امل لاق ىلب اولاق ةنملا لهأب عربخ أ الأ لاق سو هيلع هللا ىلص

 ربك سم ظاوج لتع لك لاق ىلباولاق رانلل_هأب ؟ زبخأ الأ لاق شه ربأل هللا ىلع

 تاوغ لني داسالا د بةيش انث رفعج نب دمت انث ىتةتهمندمم انثرعو

 نعنايفس ان عيكو 3 ريع ن هللادمع نب د_#© انور مكلد“ الأ لاق

 اك ةالسرلا# لوةيىعازخلا سهو نب ةراح تعمسلاق دلاخ نب دعم

 | عمدا وس لك ةن+!لهأبك ريخأ !ال مل_سوهسي لع

 | ةهنم نب ديوس ئد ربكم ميز ز ظاوج ل كر انلالهأب مرياخأالأ

 ةتالوسرنأر ره ىنأن عديد نع نمجرلا دبع نب ءالعلا نعةرمسمن صح

 ص هربالهندا ىلع مسقأوا باوبالاب ع وف دم ثعش أب رلاق م

 ة- يأن عةورعنراشه نع ريقنا انث الاقي ركوبأو ةبيشىفأنب رككوبأ

55 
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 "محا
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 نعرب رج انث ةبيشىفأنب نامع اًمثرع اقلخاط ئئنيهللاناف ةنجلامأو |
 1 < ىءاعشا لمشالودرلاق لاق ىردخلاديعس أن ء]اص ىنأ نع شمالا 1

 اهؤام ”ىلءاكياك-اوهلوقىلاةري رهىلأث يدور ك ففرانلاوةنجلا تجتحا ||
 انث دم نب سنوب انث ديجنب دبع امص ةدايزلا نمهدعبامرك ذب وأ

 منهجلازت :ال لاق سو هيلعهن | ىلص هللا ىن نأ كلام نب نش انث ةداتق نعناسش

 طق طقلوقتف همدق ىلا عتو هرج تا راج عض دب ص نم ل-هلوقت !ٍ

 دمصلادمع ان بزح نإ ربهز ئندص و ضعب ىلا اهضعب ىوذزي و كتزعوأأ]

 ىلص ىنلا نع سأ ًانع ةداتق اذ راطعلادب زي نب نابأ انث ثراولاد_,عنءاأ]

 دبع انش ىزرلاهلاديعنب دمت اًنشدص ناماش ثداد_> هع : ل_سو هيلع للا 1

 ديم مله لوقوت" ع لجوزءهلوو ىفءاطع نب باهولا ظ

 لاقدن أ سو هيلع هللا لد ىن لا نع كلام نب سن أ نعةداَتق نع ديعس نعانربخأف أ

 ىوزخي فهمدههاهمقق زعلا بر عدي ىتح دم نم له لوقتو اهي قاب مهجلازتالا|

 ٌئدْش ىتح لضف ةنحلا ىفلازءالو كمركو كنت ءب طق طقلوقتو ضءب ىلا اع ضعن |||

 داج انث نافع انث برحنب ريهز ئثدع ةنجلال ضف مهنكسبف اقلخاطتللا ا
 ملسوهيلعهللا ىل_دىنلا نعلوةبانأتعمسلاق تءاثانربخأ ةماس نا ىنعيأ]|

 ركب بأ امنع ءاشاماةلخاطهتلا ئتني مث دي نأةنلاءاشام ةنلا ن نمق ديلا ظ

 نعشعالان ع ةبواعموبأ انث الاق ظفللا فا راقتو بن ركوب وة دش ىفأ نبا ا

 ةمايقلا موي توملابءاع ل_سو هيلع هللا ىلصةلنالوس رلاق لاق ديعس ىنأن ع طاصىأ |

 ثرد_هلا قا! ىفاقفتاو رانلاوةنجلانيب فةو.فسي ركوأداز مما شبك هنآك أ

 ل 10 و نورا نوت هذ لهونحلا لهايلاغبق

 د الد توم ا كلرع ةيلاق مثلت عنقي سزخلا ولأ

 يضقذاة زي اءوب مغرد مسودوعما سال تومالفدولخ ظ

 فأن ناهع انادكو انندلا1 ؟ تعيواشا و نونمؤيالم هو ةلفغىف مد

 ىلصتنلال اوسرلاقلاق ديعس ىفأن ءااصفأن م نفعالا رعب يح انك

 رك ذم ةنحلا لهأابليقرانلا رام !!لهأو ةتحلاةنجلا نهأ لخدأ اذا ا

 هللالوسرأ اوسرأر قم لق مو لدجوزعاوق كلةةلافنأ ريشي راسى



 راتخا#

 نورا_بحجلا

 اهلخدب ةنجلاو

 طق طق طق هلوق

 حصابهيلعبتك

 مح. سلا قو

 ه] نمينارمح

 نذل

 هفخأت نم مهنهو هيبعكىلارانلاهذخأت نءمهنم نال وقيل -وهيلع هللا لص هللا ىن

 أد بعانربخأ ةرارز نب ورمتم دع هقنعىلاهذخأت نءممهو هب زتخ ىلا

 ا 0ع نعت دعةر غاب تءمسلاقةداتق نعديع_س نعءاطعنباىنءي باهولا

 | نم مهنموهيبعكىلا اراثلاهذخأت نم مهنملاق رسوهيلعتشا لد هىنلا نأ تدنجن ا

 | هنوف هر لارانلاة دخان نء مهنمو هبزجح ىلإ رانلاهذخأت نه ةهْنمو هيتبكر نا مالنا

 ًادانسالا اذههديعس ان” حور انث الاقراش نبدتو ىنثمنبد-# هانئرض

 دانزلا ىف نعنايفس انث رعى أ نإ أنئدح * هب وقح هتزتع ناكم ل عجو

 [رنلا تبتحاٍرسوهيلع تنال نلا لوسر لاف لا ةرب ره ىف أ نعج رعالا نع

 | ءافعضلا اخ ديه ذ_هتلاقو نو ريكس: او نو رابحلا ىنلخ دن هذه تلاقف ةنملاو

 لاقاع ا أن هكب بن عأ ىناذ- 00000 طلجوزعهنلالاقف نيك اسملاو

 أ ةد_حاو لكلو ءاشأ نم كب م-حرأ ىنجر تن هذ طلاقو .ءاحأن مكب ببصأ

 | نعداتزلا فأن ء ءاقرو نئنث ةبابش انث - عقار نيد 1 نشد اه واماوكنم

 تااقفةن+او رانلات تجاحن لاق لسو هيلع هنا لص ىننلان ءةر ره ىف نعجرعالا

 !| سائلا ءافعضالا خدبال ىلا ة:كاتلاقو نر صلاو نير فطن خرووانلا

 للقو ىدابع نهءاشأ نم كب محرأ ىتجر تنأ نحلل للا لاقف مهزعومهطق-_سو

 ا 'اةاماحبم ةد_-او لكدلو ىدابع نمءاشأ نم كببذعأ ىناذعتنًرانا

 | ىوزني و ”ىل- كلانهف طق طقلوقتف اهبلعهمدق عضيف /ىل_ةئالف رانلاامأو
 | ناد_# ىنعي نايفسوتأ انث ىلالطا نوع نب هللا اسمع ايما ضعب ىلا اهضعب

 | لمنال ج تلا نأ ةريرحف أن عنب ريس نبا ع نعبوبأ نع رمعم نع ديج

 | نيد انكرع دا زلا ىلأ ثب دح ىنعم ثيدهلاص دقاو رانلاوةنحلا ت>:>١لاق

 رب رهوبأانثدسحاما ذحلاق بنم ب ماسه ن ءرمعم انث قازرلادبع انث عفار

 | هللا بص هنلا]وسرلاقو اهم ذاحا“ فق سو هيل عهللا لص هلال وسر نع

 تاقو نب ربحتملاو نب ريكا, ترئوأرانلاتااقف رانلاوة نجلا تجاحت لسوء يلع

 تنااما ةنحللهللالاق م4ثر غو مهطقس وسانلاءافعضالا ىناخدب الىلافةنجلا

 7 كب نة مياس تنامارانالار ىدابع نمءاشأ نم كب م>رأى تجر

 ةلجرهنبا عضي ىتح -ء ز<الفرانلااماف اه ٌواماك :مةدحاو لكلو ىدابعن 2-6

 ٠ ا هقلخ نمةنلا لظيالو ضعب ىلااهضعب ىوزب و ”ىلتمت كالانهف طق طق طق لوقت

 ”0 اأو



10١ 

 ضتلاوبأ انث رعاشلان نخاع اًنثع < ةنخلراهتأ نم لكل يثلاوتارفلاو 8
 ىلع نع ىردزلان ءىنأ ان ده_س نبإ نه معاربا ان ىنإالا مسباملا نب ميتال .

 مهمدئفأ ماوقأ نجلا لخدي لاق ملسو هيلعهللا ىل_صىنلان .عءةر رهفأن عم طه

 ماصم نعرمعمانريخأ قازرلا دمع انث عقاري دج كر ربطلاة دئهأل ثم

 رك. قيل ديمو هيام لتس كوخ رهو ًاهبانث دحام| ذهلاق هينمناا

 هلوطهتر ود ىلعمدآ | هللا ىتاخ ل سو لعلنا لمت كوز ايماثيداا

 ةكئالملا نمرفنمهورفنلا كلو واىلع ملسف بهذالاقه- ةلل مف اعارذ نوتسأ

 مال- بلالاقؤ ىتفهذدقلاق كتب رذة_حو كتي يحئاهناف كنويح أم عودساف سوا

 لخد نم ملكف لاق هللاةجروهودازؤلاقةللاةجحرو كيلعمالسسلا اولاق حي

 نا هدب صقني قلخل !لزي لف اعارذ نو: سهلوطو مآ .ةرود ىلع ةنحلا|

 نع ىلهاكلادلاخ نب ءال_علا نعىنأ انث ثايغنبصفج نب رم ا أ

 اطرعموت مني قؤب لسو هيلع هللا ىل_مهنلا وسر لاق لاقل دامع نعقيقشا
 درعس نإ ةيددق نص اهنورج كل «فلأ نوعبس مامز لكعم غامز فلن وبس أ

 ىنأَنَع جر رعالا نع ءدانزلا فأن ءىا ا زإ] نجرلا دبع نباىن-ءي ةريفلاانربخأ|

 نيءدس نه ءْزج مد [نبادقوبىتلاهذهكرانلاق سو هيلعةنا فسم تلا نأ ربا

 اهماع تاضفاهناذلاق هنلالوسراب ةيفاكل تناكناهتلاواولاق مهجرح نءازح

 ان قازرلادبع .ان عقار نب د أممدص هر نابع از نيتت-سو عسل ا

 تب دح لثع رسوغيلع فايس نعدري ره ىلأن ع هبنم نإ مام“ نعرمملا
 ةفياخ ننفلخ ان بوبأ نب ىحب انشدع اهوح لثم نهلكل اق هنأ ريغدائزلا فأ

 هللا لص هنلالوسر عماك لاق ة ةرب رهىأ نع مزاح فأن ء ناسنكن دب :

 ةنلاانلقلاقأ ذهام نوردن ل بسو ل هللا ىلا ص ىلا لاق ةبجو عوسذا نسوهياها

 نآلارانلا ف ىوهت وهفافي رد نيديستا واتا قار علة لوس

 ناورم انث الاق رمعىأ ناو دايعنبد_# هان دجو اه ردقى ا ىنهتناىتا>ا

 قوعقو اذ هلاقو دان_سالا !ذهعةرب رهىفأن ع مزاخ ىفأ نع نا يكن بدي زين ع

 ان هت نن سنوي. انت ةبيشىفنأنب ركب وبأ انصح ممم

 خم دس هل : أ ةرمهس نع ثدح ةرضنابأ تعم_سةداةق لاق لاق نجلا د_.غنب نايبش

 ناكحو ناصيساسو . رفا لمجال لجلال هرب رعى 5 ماع

 لخدب باب
 ماوقأ ةنخملا

 لثم مهتدتعأ
 ريطا |ةدئفأ

 0 باب

 كعل و ماهجران

 أ امؤاهرعق



 2 مارد باب

 ةنحلا ماتنا

 ام اهومروأ :

 نوامعت منك

 ةفصحىف باب

 ةبخحلا مايخ

 نينمؤمالامو

 نيلهالا نماهبق

 اند
 ةنجلا راهعأ نم
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 3 ادب عنب ربا اجعم_تهنأري زلاوب أن ربحأ ع رج نان 2 داو ان نسح

 الو الإ نوب ريشي و اهفةنحلا ل هأ لك أ أ + مل_سوهي .اعهللا ىل_صهنلالوسرلاق لوي

 للا حشركء اشج كلذ ,عماعط نكحلو نولوببالو نوطختالو نوطوغتي
 الذ الذم هماعط جاجخشي دج ىولاقسفن!!نومهاباكدجلاو حبسا وموأي

 ' اند عردإ ان ىلأ و ب نب ديء#ب

 ١ كستلاو حيبستلا نومه ولاق هن ريغ دلثع لسو ياعم ىلص دىنلا نعرباج نع

 ) د من نجرلا دبع ان 0-2 ريسه»ز دع * سفنلا نومهلتاك

 | اهم لص ىلا ن ءةرب ره ىلأ ن نعمفارىفأن ءتباث نع ةماسنبداج انك

 ” نأ اسادح ةايش ىفيالو هناك لينال س أس المني ةنجلا لخ دي نملاق )سو

 :روثلالاقلاق قا ازرلاد بءانريخأالاق اق قدسال ظفالاو درج نبد_ءعو مههاربا نبا

0 

 1 !نعةرب رهىنأ ارئردلا عدس نعهندحرغالا نأ قدعساوب اىتدحو

 ناو اديااومق الفا دعصت نأ - !نادانم ىداني لاق )سو هيلع هللا ىلص

 هن نأمل ناوادبأ !اوهرهنالف اويمنشتنا املناودبأ ااونوءالفاومحت نأ

 3 اع جما 0 اةنأاودوو لير ا ادبأ ل 0

 00 ةقوعةدج ارو 5 نمةمع نجلا رمزا نال لسو

 1 سب د موسم ىرالم نما يلع وطين واع ًاريف نمؤملل

 3 ءقأ نع قوجلا نار < وأ انت 0 اذن 0

 وطب نب ٠١ التنور امل هاهم ةيوازلكف 2 0 1

 ظ 0 ا هيبشىف 5ن رك وأ انثدح و نموا اع

 1 بص ىلا ن نع هيب أن عسق نب ىسوم ىنأ نب رككى أ نع فوط آنار عى أن ع

 ١ ا اسةيدازلكف اليمنوتس ءامسلا فاطوطةردةمسخلالاق ل:

 اسأوبأ انث ةبيشىأنب ركوبأ انئامع « نورحآلامهاربالنمؤملا
 ةادبعن دج انثو ح رمت نهللا دبع نع زهسم نب ىلعو ريم نبهنلا دبعو
 رطفح نع نجرلا مع نببيبخ نع هللاديبع اننا رشي نبد-# اننا ريغ

 8-2 مداع
1 

. 5 

 وهيلعهللا
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 1م هان رلاق لو 2 ها تل َر زوأ ان عاق

 اف ٌءالاو برح نب ريهزو د. ء_س نب ة-تق انثو ْح ةنحلالخدب نسا

 هللالوسرلاقلاقةرب ره ىف نعةعرز ىنأ نع ةراس عن ءرب رج ان” الاقة_.تقلأ

 3 نينلاوردبلاةيلرمقلاة روم لخةنملا نول ف ةيضرولو ناز سرد . 1

 نول تءالو نوطوغّسالو نولومبإل ةءاضاءامسلا ف ىرد كوك دن ىل مهنول

 م-هجاوزأو ة ةولألا مه ىماحنو كل_.ملا .هح_ثرو بهذلامهطاشمأن ولفتيلو

 ناعارذنوت-- مد" مهيأ اةرود ىلعد- -اولجر قاخ ىلع مهقالخ أ نيعلاروخل

 شمالا ن عة واعمل 0 الاقبب ركوبأوةبيش ىفأ نب را وأ د ءامسلا|

 ةيمزلوأ ملسو هيلع ةلل | ىلص هللال وسر لاق لاق ةرب رهىنأ نع اص يأ نع ءأ

 ىف. دشأ ىلع مهنولي نبذلامث ردبل ةللرمقلاةروص ىلع ىنمأ نمةنوجلا لخدلا

 نوئءزيسالو نوط+خ:>ءالو نولوسالو نوطوغت الل زانم كلذ د مهم ةءاضاءامسلا

 دحاو لجر قاخ ىلع مهقالخأ كسملا مهحشرو ةولألا مه صا و بهذلا مهطا ثم 1

 3 ركون ألاقو لجرىقاخ ىلءةبيش فأن الاق اعارذن وتس مدام هيأ لوط يلع ا

 انث عفارنبد#م امتدح « مهب أةرود ىلءةببش ىفأ نآلاقو ل جر قاخ ىل#
 تافص فب 00 ' 0
 ايلهأو ا لوسر نءةرب رهو اانثدحاماذهلاق هيثم نب مامهنعرمعم انث قازرلادبمع

 و يمرس ملسو هيا علنا لهاا لوس رلاقو اهتمثيداحار كنف مل سوعب اعلا ىل_ههننأ

 : ةيشعوتركب نوط+خ:ءالو اهمف نوؤةدء الر ديلاةل.ارمقلاةروص ىلع مهر ود ةنجلا ملة مز لؤوأ

 ةولألا نم ,هرصاجمو ةدضفلاو بهذلا نم م_هطاشمأو مهننن 1 اهيفنوطوغت.الا

 نءمحللاعا رو نمام-عقاس#ىربن اتجوز: مدخحاو لكداو كلا مهحشزل

 ايشعو ةركد هللا نو>.س داو باق مه ولق ضغابتالو موني فاتت 5

 لاقو ان* نامئعلاق نامل ظفللاو معاربا نب قود ساو ةبيش ىفأن نامئع ان
 ىلدىننل !تءمسلاقر .اج ع نع نافاس ىنأ نع نم ءرب رجانريخأ قد

 نولومالو ٠نوافتالو نوب سنو ا مقنواك اية ا لهأ نالوا سوك 4

 ك_ملامشركحشرو ءاشج لاق ماعطاالابافاولاق نوطخءالو نوطونشلا ال

 ةبيشى أن ب ركوبأ اند و 000 حيبستلا نوه

 ك.ملاجشركهلوقىلادانسالاا ذهب شمالا ن ءةب واعموبأ انن' الاقبب ا

 لو ماقام امه ذاكر عانش انلان جاحد قاوا_طلاىلء نين سملا 2 7

0 

 ل



 سو هيلع ىلصةتنال وسر نا دعس نب ل هس نع مزاخ ىفأ نع ىراقلا نجلا دبع

 تثق لاق ءامللا ف بكوكسلا نؤارتاك ةنجلا ىف ةفرغلا نؤارتإل ةنلا لهأ نالاق
 8 1 نؤارتاك لون ى 00 نئايعى نأ نب نامعنلا كلذ

 انربخأ ميهاربا نبق حسا ان ىنرغلاوأ قرسثلا قفالا ىىردلا كو كلا 1 5

 ' ة دعس بوعي ا سالإب مزاح ىلأ نع بيهو 9 ىوزخلا

 ظ «نوره ىننو 8 كلام انث نءم 3 دلاخن ىحننإ رفعج ن هللا دمع

 8 لوم نع سن نب كلام ىت ربخ أب هو نءهللا دمع ان هل ظفتلاو ىلرالا دبع_س

 1 سو يل ءهنلا ىل_ص هللا لوسر نأ ىرداخا ديس ىفأ ن نعراس. نبءاطع نع ملسنبا

 ءأا ىردلا بكوكلان ؤارتتاك مهقوف نءفرغلا ل هأ نؤارتإا ةنا ل_هأ نالاق

 ءاينثألال ازانم كلت هلال وسراياولاق ممشيبام لضافتل برغملاوأ قرسشملا نم ىقءالا نم

 سرا كو هللاباو:مآلاجرددد ىمضن ىذلاو ىلب لاق م-هريغاهغلببال
 ىقأنع دأن ءليهس نع نع را ابعو ةبوقخ انث ديعسنب ةدتق ند دوب نقب

 نو ' وك سانام> ىل ىتمأدشأ نملاق 0 ع رنأ ةريره 5 5

 راجل دبعنب ديم سنانعوأ انيدح 2 هاجد هات قار ول.هدح ا دوب ىدعإ ) 00

 [هللالوسرنا كلام نن نسنا نع قانلا تانغ ةناش دج "انن . :يروضللا | 709 :
 َ مم:لامشلا ع و فيت مع لك اهم ون أياقوسل ةنجلا فن الاقل سر هيلعهللا لص 9

 | أاودادزادقو مويلهأ ىلا نوهجربقالاجو ان س>نودأ دزب*م-ماينو مههوخو ىف ا 2

 ا |. دارا فدا جو انس اندعي ةددزادةلةلاو م جواها مطلوقيفالاجو 1 ) 0

 هاربا نببوقعي ودقانلاورمع شع « كه اكس خذا شالو 20

 ّ ادا انرباخأ ةيلع نى همسا ان نوقمعيل ظفالاو ةيلعنباَنعاعج قرودلا || لوا بل
 ا | .ايقءاشلا مارتك :[ةسنجلا ف لاعرلا اوك اةناماواوزنافتم لهدم نغإ| < 2
 أةر | هلع ةنجازخدتة رع زلوأ نال سو «يلعهنلا لص مساقلاوب,لقيرلوأةرب ره 2 يا
 ح ونهى صا لكل ءايسلا ف ىرد كوك :ًاوضاىلء اهل: ىتلاو رد الل رمقلا اهتقستساو

 قأنإ انثدحع بزءأة نإ! قامو .>للاءارو نمامهقوسخىرب ناتذثا اتجوز مهجاوزأو

 اقري لاخرلا ةميالاق خب اس و[ نع بوبأن ءنايفس 2 دو رمج

 ب دح لع مل_سوهيلع هللا لص مساقلاوب الاقلاقفةرب رهايأاولاسفرثك اهذحلا

 ظ ا ةرامرع داب ز نبا ىنعيدعاولا دع ان هيعسن ةدتق .اسندص و ةيلعنبإ



 الا 1
 ِ 0 5 برو ا ركوب انئص هيعتناك ياعتنا كسل أ

 رم ةافرغس ا تال دا رع

 هللا 2و تمس ندأالو تأرنيعءالام نيحلاصلاىدايعلا

 نوره أع د نيعأةرقنءم- طخ +أام سفن ل_هتالف أر قم ءيلعةندا علطأأم |

 مزاحلبأ نار صو 3 و 5 الاؤ 16 ىلالاديعس تن دره عفا

 تدع ل

 تار ن.ءالام اهيفهثيدح ا ىيتن | ىت> ةنا !هيف فطواسلحت مل سوهيلع |

 نعم« ونج فاحت ةبآلاهذ هأرتقا مث رسدب باق ىلعرطخالو تعم س نذأالوأ
 مط ىنخأام سفن لتالف نوقةفن مهانق :زرامتوامعطواف + مه رنوعدب عجاضملا |

 نعي انك ديعس نا ةماثق انشص ع نؤامعياوناك اىءازح نيعأ ةرقنأ

 هيلعهللا ىلههلننال وسر نع ةرب رهىفأن نع هيب أن ع ىربقملا ديه س ىنأ نب دعس |

 ن ةيدتق 0 م ْ

 ىلأنع جرعالن ,ءدازلا فأن ءىازط ا نجرلا + عن اىنعيةربغملا ان ديعس :

 ميهارباق قدتسا انشدص اهعطقب الداز وهلشع دو ياعسل لم يالا ةرير

 هللالوسر نع دعس نب لوس نع مزاح ىنأ نع بيهو اخ ىوزخ ل اانريخأ ألظنحلا .

 وحلا ماع 0 0 0 مسدس تالا

 رمضااداو ولآ 1 ارلاربسي ةرحش ةنحلا ىف نالاق ممسو هيأ خللا ىل ص ىلا ن نعءأ

 هللادمع اذنك مهسنن جرا دبع نب د انثدح « اهعطقنام ماعاتام عيرمسمل |

 هل ظفالاو ىل,الاد.مهس ن:نوره .ىنو 18 سن نب كلام انربخأ كراملاقا ْ |

 نءراس نب ءاطع نع ٍلسأ نبدي ز نع سنأ نب كلام ا بهو نب ةلنا دبع :

 لها ةنملا لهال ل وق هننا نالاق ملسوهيلعهنلا لص ىنلا نا ىردخلاديعسىنأ|

 نولوةيف مخ 1 ضر له لوقيف كيدي ىف ريخخاو كيده س واب ركب نواوقيكذل

 لضفأ عيطعاالأ الوقيف كقلخ نمادحأ خخ ًادقو ب رايىضرئالانلامو

 26 قاوضر جس 0 لوقف تاز نس ةىأو براينوأو وة كال

- 

 1 م و ول صل سم اح م مص م ملا

 اال 2006 ب هل لح اا جب يح ميسا ملا تلا خل

 00 ا ل 2 2 تي يي يلا م 22-2-9906

-- 

 س2 ليي 2 ري 06060 1 2222527121 22 21 ل 1 ل ا ا ا ا ا ا ا ذآ ز

 ةنملا فنا باب

 ريكس ةرححش

 ايلظىف بكارلا
 ماع ة

 اهعطقمال

 اا اب
 ىلع ناوخذزا
 الف ةذجلال_هأ

 6 مح
 !دنأ

 لهأأ ارت باب
 لعأ هفتحلا

 ىراكفرغلا

 ىف ىكوكلا
 ءامسلا



 داصتقالا بام

 دن

 ةدنجلا باتتك

 . " اهلهاو

 اف مكن 4 ريخا لاقف هللادبعانيلع جرخنأ ُتد اب و هيلع ا

 4 -.هّللا دبع ن نع قرفش نع ة يح نإ ورم ى با دحو شمالا لاق رهسم نا نع

 رك ذرمشب باق ىلءر اطخالو تعمسبسنذألو تار نيعالام نيحاص' 1 داش

 ُ 0 ظ 5ع
 الب لفن كبت ذ نم مدقتام كلر فخ دهاؤا ذه عنصت "أهللالوسرايةتئاع

 َِ ا واغمونأ وعيكو و ان ةبيش ىلأ نب را ؟ ونبأ انو روك ادعوك |الفأ

 أاسواجانكل اق قيقش نع شمالا ن ءةب واعموبأ ان هل ظفالاوريع نبا انثو َح

 | تايم انهن ىخنا واعم نبدي. زيان راس اج

 ١ انرختيت< ملسو هيل هللا ىلصهللالوسرن ملأ نأ ةيهاركال كيلا رخأ 44

 نبإ انربخأ جشالاديه_سوبأ ات انيلع ةء راجل ةاحم مايالا ىف ةلفعوملاب

 انثو ح رهشمنبا انث ىميمتلا ثرحلانبباجت:«انثو ح سي ردا

 ىنأنبا اشو ح سنوي نبىسع ان: الاقءرسشخ ني ىلدو ميهاربانبقحسا
 «تاورف باج مدازوهوكدانسالا اذه شمحالا نعمياكن ايف-س انث رم

 7 ,عىأ نبا انئو ح رودذنم ن نعري رجانري_خأ مهاربا نإ قدع_سا انشصو

 'ا دمع ناك لق لنا و ىنأق ئةش نعروصنم نع ضايع نب لليُذ ا” هل ظفالاو

 بت تنو كن د د> بحتانا نجرلا دعإبأ ايرل_جرهلل قف سوي موب لك انرك ذه
 : انأةيهارك الاد د أن أىنهنعامل.ةذ مون لك انن:د- كن أ انددولو

 م ' اسلا + هارك مايالا ىف ةظعومابانأو تتناك مل_سؤهياعفتلا دلل ]ونسوا

 3 ان نع ةما_سنداج انث بنعق نب ةمل سم نب هلئاد_ع ١ سد انملع

 راك انةنحلا تت فق> [ وهيلعهننا ىلصهللإل يندم نمل انعديح و

 نع ءاقرو نأ ةبايش ادع برح نب ربهز ندع و تاويل رايلا تفعو

 . دح هل .ةقرسو يلع لص لا نعةرب ره ىلأ نع جرعالان :رعداأنزلا ىنأ

 0 ديعسلاقو اذ ربهز لاق برحن ريهزو ىهشالاور مع نب دو دعس

 هللا لاق اق لاق سو هيلع هللا ىلصىنلا نءةرب رهىلأنخ جرعالان عدانزلا ىنأ نع

 ىلعرطخالو ةنميدس 33 1الو تأر نيعالام نياصلا ىدايعا تددعأ لكيت و ع

 ا اءازس نيعأةرقن. مط ىنخأام س هن [هتالف هللا باتك يف كاد قابس عنف

 0 كلام .ىنث بهون'ا اذن ىل. الا د,عس نب ن وره ئدع نولمءياوباك

 تددعأ هللا لاةلاق لو هيلع هللا ىلصىنلانأ ةرب ر ٠ ىنأن عجرعالان ءدابزلا أ

 هم
 ا 0
5 1 



 عالو

 هلئن'لوسرأب اراولق عوام لد كيا ننس ع هللا ىلا تأ | ١ تنآالوا ةنحلا اتا رح ١ لطعدنلا ل_صةشأ|]

 اة ربع ن هللا دبع نب 2 00 ةجزو ل سقي ةنمةنلا دمعت نال نالوا“ َ ا

 ملسو هيلع هللا ىلصةنلال وسر لاق لاق ةرب رهىنأن ع طاصى فأن عشمعالا انث ىنأأ 1
 | تناالوةالوسرالاول لمع ك-:هدحأ وجني ناهنأ او كعاو وددت سواوب ران | |

 5 ىلأ أن ريغ نبا اثق و لضفو هنمةجربهلنا ىف دمعت, نأالا انأالو لقأأ

 قدس ارض هل ثم لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعرباج ن ع نايفس ىلأ نعشمجالا)

 املاح ربك نءاةباو رك اعيج نيدان_سالاب شالا نع ري رح انث مهارءانباأ] َ

 دنع شاد ءةب واعموبأ انت الاق بإ ؛ركونأوةبيشى أن ركوبأأ ا

 ن ةهس ند اورشباودازو هك را دىنلا نعةري رهفأن ءأأ

 ىبنلا تهمس لاقرباج نعريب زلا ىفأ ع نءلقعم اخ نيعأ نب ند بطإ انك نبش 1

 انآالو رانلا نم هريجيالوةنجلا نع كتم  دح لدي ال لوي لو هيلعنلا لصون

 انربخأ دج نع در ملا دنع انربخأ ميىهاربا نب قد[عسا يد هللا حرك
1 

| 

 م

َ 
3 

 5 بيو | 2 انك هل ظفللاو ماح نيد ىو حج أ بقع نب ىسو“ || 1

 ا
 م 0 6-3 0 ا

 نسف ناو هارد الار لك ار 2 تسال نا |

 جوزة-ةئاعن ءثدح< ف وع نب :رجرلا دبع نب ةدمل ساب 7تعمس لاق ةبقع نا يسوم

 نب زي زهلادبع انث دعسنب ميهارانببوقعي ان ىناولخلا نسح ءانثاص وأ
 نةبتق امشص «اورشب ا ورك ذب ملودام مالا ادهم قع نا ىسوهن ءتاطاا ||

 هللا لد ىنلا نأ ة بعث نب ةريغملا ن ء ةقالعس داب ز نع ةناوعوبأ انماديعرلا

 نممد- كل ارفغ دقو اذهفاكب اهلل يقف هام يمتلا ىتح يضر سوهيلع أ

 نارةييش نأ نب رك وأ اشد اروكشادبءنوك الف لاقزخأتامو كبت

 لص ىتلامإق لوب ةبعش نب ةريغملا عمس ةقالع نبدي ز نع نايف ام الاقرب أ

 لاقرخ انامو كينذ نم مدقتام كلهلل'رفغ دقاولاة هام دق تمروىتح ل سوءياعةقلإ| ا

 ىلا الاديع_سن نورهو فورءمنن نوره ع اروكشا دبع نوت االفأ |

 نعرب زلا نب ةورع نع طياسسق نبا نع لحصول دخلا تهون امم الق[

 ! تلاقد الجر رطفت ىت> ماق قضاذأ هيو ميلعشط ا سان لا تلاق ةشئاع

 راثكابإ
 لاب_بالا

 داهتجالاو
 ١ ةدابعلاىف



 لخدب نل باب
 هل هعب ةنجلا دحأ
 هلبا ه-جءرب 1

 ىللاعن

8 0 10/1 
 | لاقمتسا وسر كاباراولاق نا نمهنب هني رقهيةثلا لكو تفرالابخأ نم كتمام سو
 ْ | راشب ناو كشمنبا انثرو ريالا ىف مي الف ملسأو هياء ئناعأهللان :١الا ىاباو

 | ىنأنب ركوبأ انتو 2 نايفس نع ىدهمن ناءذعي نجرلا اع انك الاق

 |[ رب رجدانسإب رودنم نع امه الك قب زرنا رام نعمذانب ىح ان ةميش

 ”0 دل رقونللا مهني ر قدي لكودقو نايةسثيدح ىف ن ار يغهشي دح لثم

 [رةصوبأ فربخأ بعهونب امك ليالاديه سن نوره ئئدص ةكيالملا

 4 لهم هيلعهللا ف-دىنلا جوزةدناعنأ هئددهو رغ نود طيسق نبا نع

 ا ارفءاخ هيل>ترغفتلاق اليلاهددغ نم عرج يلع المسا لوسرفا

 لوسرلاقف كلث.ىلع ىو ءمراغيالىلامو كقف ترغأةكئاعاي كلامل .ةف عنصأام
 8 ناظم شي نع ءوادنن الو رانا تلاق كناطمش كءاجدقأ سو هيلع هللا لصهللا

 ::اعأىنر نكسلو من لاق هلنالوسراب ك_عمو تلق منلاق ناس ذا لكع مو تلقون من

 [ ديعس نإ رم ربك ع نعل ا درهس نب ةمدَتق نك 3 رس جمل

 ا [لعكشادعأو نب نالاقهنأ ويباع لم هةللالوسر نع ةرب ره ىنأ نع

 ْ نكلوة ربه _:ءهللا دمعت, نأ الا ىاياالولاقهننالوسراب كاباالو زجرلاق

 || ىل بخ هو ن هللا دبعانريخأ قدصلاىلءالادبع نب ساأوب هيتثدحو اوددس

 |[ ل_ضفو هنءةجربلاق هنأريغدانسالا اذه جشالا نب ريك نع ثرخلا نب ورمع
 اع زنباىنعيداج انك دم _ب نب ةددل ايي داود انس نكد تير

 1 | هلمع ل خ د د 0 ا ةرب رهف انعدم ن ءنوبأ

 ادع انثرح ةجر ىلر دمعتي ناال!انأالولاق هللالوسراي تن أ الو ليقفةنلا

 | ىنلا لاقلاقةرب رهىأن ءد# نءنوع نبا نع ىد- ءىف 'نبا ان' ىنثمنءا

 0 لاق هللالوسراي تن الر اولاق هل. عدي: ؛ متم دحأ أ سيل إ_سو هيلع هللا لص

 | 8 آر ىلع راش اوادكه هدد نو معنا كاقو هسجرو ةرذغع هئمهللاق دمغت نآالا

 أ لع اد نزحنب ريهز ئندص ةجحروةر فقم ئماللا دمعتي نأأالا انأالو

 | دحأ س ء ملسو هيلع هلا ىل_ص هلنالوس .رلاقلاق ةرب رهفأن ءهيبأ نعل يهس نع

 ةجربهنمةللانكحراد_:,نأالا انأالولاق هللالوسراب تن ًاالواولا هل عهمحشي

 .ان بمس نب ميها ربا ان دامع نب ى<دابع وبأ ام م اح نبد_# ندد

 1 اوسرلاق لاف ةرب رع ىف ن“ فوعن نجرلاد.عىلومديبعى أ نعباه-ثنبا



 فلا

 ؛|دحاو انيد الا ل سو هيلعهتلا ىف سهلا لو سر نع ثدحيهتعمساف نب دلال |

 نبا 02و امهميدحوح 2-1 كقرامح ىف اف ملسوهياعهللا ىلص ىب :لا دنءاكلاقأ ٍ

 | قى لوقي رع نناتعم_سلوقبا دهام تعم_سلاق فيس ان ىفأ انث ريعأ]

 | ىنأنب ركب و بأ اندص مهني دحوحتركذورامجيإ سوعيلعتنلا لسمةنلا لور أ

 لوسر ,د:ءاك لاق رون | نع عفان نهرا 0 25 ةماسأونأ انث ةينشإ

  اهقرو تا> بال إلا لجرلاك وأ هبش ةرحشب ىتو ربخ أ, لاقف سو هيلعهنلا ىبصحثلا |

 لك اهلك أقؤنالواضيأى ريغ دنعت دجو ا ذ كو ىتؤتو لاقا هسم لعل مع دا ربالاق |

 تهركفنالكشإلر عورك ابأتنأ نانا هنأ ىسق ف عقوفرم نإ لقنيحا

 اذ تواذك نمىلإ 1-92 لق نوكن نالر ,علاقو ًايشلوفأوأ 5 أنأ

١ 

 شي رحت باب || ناههلاقوابرب+أ قدسالاق هاربا نب قدد_ساو ةبيش ىفأن بن امنع انثرح «

 .هثعب و ناطيشلا لسوء ياعتتلالصو هات عمسلاق رباح نءنايفسىفأن ع نشعالا وعر ا ا

 هج ةاارم أنش *, رحتلا ف كلو مروا 7 زج ىف نول مملاه دمعي نأ س يي أ دق ناطشلا نا لوي| َ

 عمناو سانلا ان' بيركوبأ انثو َح عيكو انث ةبيشىأنب ركبوبأ هأح د و مس |

 ناسنا لكح || قساوة بيش ىفأ نب نامثع اًسئارع دانسالا اذهم شع الا نعامهالك ةب واعموبأ |

 ابرق نايقسىأن ءسشعالا نعرب زج انث ناهئعلاقوانربخأ قحسا لاق مهاربا نبا ا

 ردا لع سيلباشرعن'لوقب ري ا اول هلا تعم_سلاق رباح نعأ

 20 أن هن مهمظعأ دنع مهمظعأفنانلا نوذتفيفاياربستمببف || ْ

 اننأ ةيواعموبأ انن' الق بيرك ىنال طقااو مدعارانب وس ساةالء او ا

 | سإلبا ن ل سو هيلعتلا ىف_هةئلالو سرل ةلاق رباج نعزايفس ىنأ نع شعالا ||

 ا مهد > اء ىج ةنتف» عمظعأةلزخ «هنم م ءاند اق دانا رس ث عب من ءاملا ىلعهشر ععضي| 1

 هتك رئام لوقيف م هس وع منان فتم رداد اد اعفلوةيفأ

 لاق هارأ شء+عالالاق تنأمنلوقي وهنم هين دق لاق هنأ سمعا نإد وه تق رفىتحأ

 ىأنع لقعم انك نيعأ نن ىسحلا ان" بيش نب ةءا_س ند ه.زتايق | ا

 هأب : رس ناطيدشلا ثبيلوع سو هيلعبفلا لح لاعم_سفنأ ارباح وع ريب زلا |

 ةبيش ىفأ نب نام اننرع ه8 مهمظع أ زغ. دنع مهملظ- 3 سان كانونةفيف

 نعرو هم نعوم اج قامعلاو دان ت1 قح_.الاق ميهاربا نب قحساو
 أ ءيلعتتا لس شالوسرلاةلا دوعس نب هلنأ دمع رع هيب ان ءدعجلا ىنأ نب ملاس



 يا
: 5-24 5 

 ار 5 دا

 فشل و
 هلا 7” عض ا ا

6 
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 ارث لا رخأ قضيت ضايعرصت 2 را هثيفت 5 نم

 ودع ةدحاود سمايذامح ا نوكحب ىتح ياها الاهلصأ ىلعدي د اةزرألا

 نايفس انث القىدهمنب نجرلادبءو ىرسلانب ريثب ان؟ ترّحن رهز

 1 !لوسرلاق اقدم أ نع كالام نب بهكن ن ئجرلا دبع نع ءم.دار , ٠ نب دع_س نع

 | تس ارا اهيق عدلا مةماخلا لكك خ ند وكب سومت لع هللا ىلص
 > يثاه.دديال ىتااةي ذولا ةزرألا لم قفانملا لهو ل .ءاطدعتوةرم

 | ارش ان القناليغنبدو#وماحنبد# هينثدحو ةد-اود صاهفاعجنان وك

 ا نع كلام نب بعكن ب هللا دبع نع مههاربانب دعس نعنايفس انك ىرسلا نبا

 | رفاكلا ل ثمورمب نع هتتاور فلاق'دو#< نأ ريغ لسو هيلع هللا ىل_د ىلا نعءيبأ

 || نيد هايثدعو ريهزلق مك قفانملا ل_ملاقف متاح نبامأ او ةزرالال مك

000-- 

 | بهكنبا نءراشب نبالاقو هيب أ نع كلام نب بعكن هللا دبع نع ماه نب لاق

 1 وح قاعي الاقو هني دح ود لو هيلعهتلا لدى هلا نءهمأ نع كلا نبا

 0 | تتحدد ع اير يال 00 ىحن نع

 | قر ريخأ رفعجننانونءيزيعمسا انث اولق ىح.ل ظفللاو ىدعسلا 57 ن' ىلعو

 سو هيلعللا لص ةلالوسر لاق لوب رم نينا دبع عمس هعأر اني د نب هللا دبع

 | ىانلا عقوق ىهام ىقوب دق لم هاهئاواهقرو طق_سالةرحشرحلا نمناأ

 و قمن تويم تنل اوعأ ىسفن ىف عقوو هللاد_,علاق ىداوبلارحش ىف

 [نوك نألل ةرمعل كلذ ترك ذفلاقةإ ثلا ىهلاةؤلاق هللا لوسراي ىهاما::د>

 داج انك ىرعغلا ديمع نب دمح ندع اذكواذك٠ "ىلا ١> ل :|| ىهتاق

 | ريل ل ةر مشن نعدهاج ءىعبضلاا لاخلا ىفأن ءسروبأ ام دن زنا

 للمخ ن ءوالثءاهلث .ةرحش نع ىلو ريخ ا هناككالا مو مل_سوهيلعهنلا ىبصةنلا

 ىعورو أى فن قققلاورمع نبالاق ىداوبلارجحشن ءارج- نورك 0
 ٍ " < ماماف ءاكتأن أن اعأف موقلانا:سأ اذافاطوقأ نأدب رات اعخ ةلختلا اهنأ

 نباوةببشأ 'نب زك وأ امدح ةلخالاىه د سوه. عهللا ىل_صهنلا]وسرلاق

 رع نبا تبص ل ةدهاجج نعجن ىفأ نبا نعه:يعنبنايف_س انم الاق رمع ىف

7 

0 07 
0# 
 و
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| 
 كلذ نم رسإاو هام نلمس دق تب ف كح للاقيف لاق هنأريغةلذع ل سو هيلغةنلا . َ

 دمحم نب سوم انك الاقريهزل ظفللاو دمج نبد بعون وح نب ريهز ئشد 5 ١

 رشح فيك هللا ل وسرايلاق الجرن اكالام ننسنأ ا ةداتق نع نامفاش :

 ىلعارداقايندلا ف هيلجر ىلعهاشمأ ىذلا سيل لاق ةمايقلا موبههجو ىلع فاكلا |[
 انى دقات كاورمع تت 0 ا رد رهو ىلبةداتق لق ةمايغلا عون ههجو ىلععيشع نأ | 1

 لاقلاق كلام نب سن نع ىنانبل!تباث نع ةهاسنب داجانربخأ نو رهنبدب زب
 يضيف ةمايقلا موي راثلالهأن ءايندلا لهأ منأب قويا سوءيلعتنا كس الوسر || :

 هللاقيف ةنجلا ىف ةغبص غبصيف ةنملا لهأ 2 . دل انوي نادلادخلب 2 1

 طق س ْوِب ىل مام برايهنلاواللو وقف طقة دش كد سع له طقاس وب تدأ أر لهم دانتاانأ]

 الاق ريهزل ظفالاو ب رح نب ريهز :ةبشى ان ركب ونأ أنص# اهةةدشتارالوأ| أ

 لاقلاق كلامني سنأ نعةداتق نعىحن مامانربخأ نورهنبدي زب انثأ
 اهعىزجب وايندلا ىفاوم ىطعي ةنسحانموم مظيالطا نا ملسوهيلعةنلا ىلدهنلا ل اومدأ[

 ةرح آلا ىلا ىضفأ 'ذاىتحاين دلا ىف ةناهبلمعام تانسحب ماديفرفاكلاامأو ةرنآلا ىف
 تعمسلاةرمتعم انك ىتلارخ- !1نبمصاع 8-3 اه ىزجةنسحهل نكد

 رهو داما ل 2مم تدهن كلام نا

 هلرخ دي هللاناف نمؤملاامأو ايندلا نه ةمعطاسم معطاة م عاذارفاكلانا|

 ىزرلاهلنا دمع ندع ا هتعاط ىل ءايندلا ىفاقزرهبقعي وةرخآلا ىف هتائسح

 هيلد هلا ىل_ص

 نتلأ ّ نءةداتف ا, ىأ

 ىنلا نع سن أن عةداتق نعديع#س نع ءاطع نب باهولا دع انربخأ

 رمعم ْنَع لعالاد نع انك ةدشىأن رك وأ 0 - امه د> ىنعع رع ا

 0 هرب رهىلأن ٠ع ا :.عاأآ

 ديج نب ديعو ارو ع 0 0 ا

 قازرلا دبع ثيدخ ىف ناريغ دانسالا اذهم ىرهزلا ن ءرمعم انث قازرلادبعنع

 , وبأ ا هتيفتول ةلوقناكمأ

 نبسكنإ ىف ٠ م. هارب |نب دع#س ن ءةدئاز ازىنأناب ركز ام الاق مثبنإ ||

 ل 2# و ريع نةلناد_بع 5 ةبيشى أ نب

 تي

 | كسوتلانعىنأ !نعةداتقن ءةب درعف نب ديعس نعام الكءاطع نا ىب ١

ٌ 
 هللاواللوةمف طق ميهذ كب ص لو طوارب_تات ًارلهمدآنءاايلاقي م ةغيصرانلا ىف
١ 

 وبسس نأ

 ىلع رفاكلا

 «جتحو

000 
 ف ايئدلا لهأ

 عيبمع و راخا

 ةنللا

 ءاز-ج با
 هنانسحنمؤملا
 ةرخالاو اين دلا ىف

 ل-يجتنو
 تشفع
 قرفاكلا
 ايندلا



 هبا

- 5-0 
 ءادفلا رفاكلا

 ضرالا ءلمب
 امهذ

 35 |.راهولادبعانرتخ أ ةرارزنإ در قو ّح ةدامعن صر ا ديج نإ دع

00 12 

 ' ديعيس ئح ا راشب نا انو َح دوادوبأو رف_عج نبد- 2# انك ىنثم

 ا 0[ - !لاق سنأن ءةداتق نعةيعهثنع مهلكدوادوبأو ر فعج نب د- و

 | ردا ل مملا لوسردوع لع زحقلاَو تنادواد ىلأث يدح فو نتقر 8

 أن ىنأ ىلا رض٠ «٠ نن ركب : نب قحعسا انو ئعبعلا شب د رق ن' ئسوم ان هه

 ا دوعاسم نب ةبّتع نب ةئلا دبع نبل ديبع نع كلات نب كارع نعةءيب رنن رفعج

 || ل وه يلعهللا ىل-_كهننالوسر ناز ىلع قنا رمقلانالاق نابع ننا نع
 || نع شمالا نع ةماساون أو ةب واعم ونا هش ع ولأ ايدج

 أ الإ لصةنالوسر لاق لاقى وم ىأن ع ىماسلا ندحرلا دمع ىفأ ن ءرببج نب دعس

 أ َ وه مدلولاهل لم وهب كريشي ةباهللا ن مهعمس ىذ او رص ادخار لعل

 أمك 25 ارو نفاذ ع ودع انة مهقزري ؟ مهيفاعإ

 | نءىسوم فأن عىممهل_ىلا ع ند رلا دبع ىلأ نعزببج نب ديهس انك سنمحالا انت

 || تصد 0-2 . مهنا داولاهلل_هج و هلوقالاهلدع لمس هيلع نا ل

 || عفان ءربر>ج نب ديعس ان 10 2 ان ديعس نب تا

 ا || فس ب 0 را انيدعمسي ى ذأ عربضأ

 أ نان عة همه اذ ىنأ ا ى ربنعلا ذاعم نب هللا دبع نئدص 0 1

  نلجوزءهلل 'لوقبلاق مدر هيلع هللا ىنص ىنلا نع كالا نب سنان ءقوذ للان

 | منلوقيف اهادد دك ااهمقامو ام اننذلا كلتناكولاباذ- 0

 هينسحأ كك ارمشتال نا مدآب كل قف وا نمنوهأوهامك:ءتدرأدقلوقيف

 | نوعي ع انث را ندم هانثرح كريشلاالاتسباف 0

 |. 11 نعت صوتا ن ىنأ تمسلاةدارع كأن ا 6 ان ةءدح

 عنب ةللاد_ىرع نلاص 0 0 هل 0 : رسولا

 ةيدأ كلام نب نهب امك 000 نكن ا 1 ان نورخألا

 ١ ضرالاءلم كالناكو ثيأ 0 ةماققلا موت ر ءاكما/لاق.لاق ممسو يلعن اض
3 
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 امدح كلذ نم رسأ تلئس د قةهللاقدق منلوقيف هب ىدتفت يل اامهذ

 أ
| 
! 

| 
1 

 1 هجم مكن الل هج همم صوم عم معتقلا

1 

١ 
|] 

 أ
|] 

 ا

 3 5 1 قع



 أكل
 ىحضلا ىنأ نع ش*# هان عرب رح 0 ديس نت هددتق ا ردي مون ىنعي لاق ا ١

 رمقل'وةشطبلاو مورلاو مازللاو نا دلا نيضم دق سجن لاق هللادمءنعقورسم نعل

 انثدص هلدمدان_ءالا اذه شمعالا ان يكد انث جشالاد.«_سوبأ هينثدح ُ

 ركبوبأ انثو ح ةبعش انث رفعج نبدت انثث الاقراشب نبدحمو ىثمندحمأإ]

 نسحلا نع ةرزعن عةداتق نعةبعتش نعردنغ انم هل ظفللاوةييشىأناأ|

 !رءهلوقىف بهكن ب ىفأن نع ىل يل ىنأ نب نجرلا دبع نع ءراز زجل نبىبح نعقرعلا :

 مو رئاران دل ماسملا الاباذعلا نود ىندالا ب اذعلا نم مونتي ذنلو لجوأ|
 دقانلاو رع اسئدع * ناخدلاوأ ةثطبلاف ككلاةيعشناخدلاوأ ةثطءااوأ|

 ىنأ نع دما نعحيب ىأنب انع ةني.عن نايفس انث الاقي رح نإ رهزو 7

 نلمح سو هياعهّللا ىلصةللالوسر دهع ىلءرمقلا قنا لق هللا دبع نءرمعم |[
 أ وناوةين ش ىف نب ركوأ 0 اودهشا ل سوءياعملا ب ضةقئالوسر لال ١

 نبصفحنب رمع انثو ح ةب واعمىنأن نعاعيج مي هارباننقةساوم رك

 ظفللاو مدع كيرلا الا انثو ح شمالا نءامهالكىنأ انث ثايغأ|

 دوه«سم نب هللا دبع نع رمعم ىف نعميهار ربا نع شمعالا نعر .مسم نياانربخأ#ل[

 اتناك نيتةلفرمهلا قافن اذا ىنع مل سوءهيلع هللا ىلد هللا لوسر عم ءنحتاميلاقأ

 امص اوديشا ملسوميلعهللا ىل_ههللالوسرانل لاقف هنود ةقلفو لم اءار وةقلفأ|
 ا

 فأن ء مهاربانع شمالا نعةيعش انت ىنأ انث ى رينعلاذاعم نبةئلا ديبع| |

 ُ .سو همأع هللا لص ىنلا دهعىلءرمقلا شذا لاق دوءسم نب هللا دبءنعءرمعم || أ

 ملسو هيلع هلا قع اوسرلا قف ىلا قوفةقلف نناكو ةفلف ل. لارتسف نيتقلفأ|
 نع شمالا نعةيع-ش انث نأ 0 ذاعم نب هللا د_ربع اًنثدو دهشا مهللا|

 نبرشب هينثد_دحو كلذ لثم لل .سوهيلعهتلا ىلسص ىننلا نع رمت نبا نعدهاج |

 0 نع امهالكىدع ىنأ نبا ا راثب ني دم انثو َح رفعج نب دتانربخأ دلاخ ||
6. 
 لاف ىدعيأ َ ا حق نا ريغدُم جوة يجو ,ءذاعس نإ دانسات بعت

 سس مم

 ا
 ا

 ل ِ ناس تأ

 درع ان عفار ند هننثدحو نيت سمر مةلاقاةكنامهارافةب امو رثأ أ

 نبدي ا و نابيش ثردح ىنعي سذأن ع ة-ا5 نعرم فمانربخأقازرلا

7-0 7-3 



 اة يي 22022 2-2

ّ 0 1 ًّّ 

 ]| اسولج هللا بعدت ءانكلاق .قورسم نعى ضلا فأن عرودنم نع رب زج ان
 "| صقر ةدنكب اوب اد نعاصاق نا نجرلا يعاب" اءلاقف لجر هان اذنبي عجطضموهو

 || ةئييكهنم نينمؤلاذخأب ورافكللاسافن ا, ذن_خاتفع ىجنناخدلاةبآن أم ءالو

 ظ ابنك لع نمت وقتا سانا هبي نابض غوهو ساجوهتلادب علاق, اكذلا

 ْ ًاهنلا ملام لوقينأ دحال لعأهناف ل_عأ هناا لقيلو لعب م نمو ل_هيامبلةيلف

 | نيفاكستملا نمانأامو رج اندلع حيال مسو هيل عنا ىلص هيبنل لاقةنلا ناف
 ( عيسك ع بس ماهللا لاقف ار ابدا سانلا نم ىأرامل مل سو هياعةللا ىل_صطهننالوسر :نا

 || رعد و عو+لانءةتيملاودوالااواك أ ىتخ عي ؛ لك تصح ةناس موت خأف لاق فسوب

 || سمأت تئج كنا د الاقف نايفسو ًءانأف ناخدلا هك ىربق هد ًاءامسلاىلا

 6 ًاتموب ب تثراف هللالاق مهنئا عداناوكلع دق كموق ناو >رلا ةلصب وهنا ةعاطب

 ا 0 هألاق نو دناع <: اهل اوقىلا ميل ب اذعاذهسانلا ىشغإ نامه ناخد ءامسلا

 [دقو ردب ءوبةشطبلاف نومقتنماناى ريكا ةثطبلا شطرن موةرخآلا اذ_ع

 ||انث ةبيشو أن بر كوبأ اًسْدع مورلاةبآو مازللاوةسئطبلاو ناخدلا ةنآت ضم
 35 انو ح عيكوانرب_خأ جشالا ديعسوبأ ىو ح مترو راغمولا

 بي ركوبأو ىتح نب ىحب انناو 2 شمالا نع مهاةريرج انت ةيش ىأ نإ

 قوم ن“ 00 مسم نع شمحالا نعةن واعموبأ انث .الاقىدل ظفالاو

 ةدةبأرب نار ليي فل ل مد !١ءاحلاق

 | [ةخأيق ناخدةمايقلام وب سانلا ىئأي لاقنيبم ناخ دن ءامسلا أتم مالا ده
 00 ندهللإ يي زلا ةئيهكهنمم هدخأ» ىتح مه[افنأي 1

 نآاذه ناك امنا ملعأ هللا هبدل ملعالال ل اوبن أل جرلاهقف ىءناف لعأ هللا لقيلف لع

 5 5 مدع 0 فك نينسب مهيلعاعد ملدسوهيلعهللا لدى هلا ىلع تصعت سااهلاشي رق

 اي اهنب وهنبب ىريف هامسلاىلارظنب لجرلا لعج ىتح دهجو طقنم_ماصأف
 ادا 7” ا !_دىبنلا ىف ًافماظعلا اواك أىت ود هللا ن.ناخدلا

 ملا :اع دف لاق ءىرخل كلن !لاقفاوكتله دق افرع ا لورا

 باص امافاو رطف لاق نودكاع كن االيلق باذعلاوفشاك انا لجو زعةمالزنأف
 0 ون تقترافلجوزءهللال زنق لاقه_.لعاوناك املا اوداعلاقةهافرلا

 م :مانا ىربكلا ةشطبلا ش طبت مون ملأ ب اذعا ذه سانلا ىشغي نييممناخدب

: 

 ةاؤمفب
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 | نيتادسر وبشأن ركوأ امدح اليلقالا للا ن٠ متو موعتبا ور

 ع ىحضاا ىفأن ءشمعالا اننا ميكو ام الاق هللا دعا ظفالاو جشالا ديعسأأ]
 11 لاقت ما اءتنناف ندد لئاو ن' ىداعلا ىلع ىلناك لاق بابن ةقؤ رسم ِ

 تعبت توتو د مدع 0 نلف ادلتلةفلاقدم>ع رفك- :ىت>- كيد نقأ ]|

 عيكولاقدل اوولام ىلاتءجراذا كل.ضق ف وسفتوملاد- عل نمثوعبل اوال ١

 نيتواللاقو انتا اب رفكىذلاتبأرفأ ةبآلاهذ_هتلزنفلاق شمالا لاقاتك أ
 انثو ح ةبواعموبأ ان بيركونأ اًسئاص ادرفانبتأ.و ةلوقىلا ادلووالاقأ| ١

 ىلأنإا انو ح رب رجانرب_خأ ميهاربا نب قدسا اشو َح ىأ ان رع نإ | 31

 ثددح ىو ميكو ثيدحوحتدانسالا ادهم شمعالا نع مهؤاكنايف_س انك را ١

 هاضاقتاهتتأف العلئاو نب اباد ةيلعاملاىف انيقتنك لاق ربرجأل
 هلوق ىف باب َ
 1 : د4 دبع نع ةيعش انث ىفأ انث ى ري_:ءلاذاعم نةلنناديبع امص *|

 هل كنا كدنع ن:قحلاوهاذن»ناكنا مهلا لوج وبأ لاق لوقي كلام نإ سنأ ع مس ىد ان تا

 .-ب 0 . ى || تاومهذعيلهللاناك امو تازنذ ما باذ_عباتتئاو أ ءامسللا نمةراخعا:ماعرطم تأ
 هن ذأ مهيق بف او )د 7 ||

 نإ هلوق 5 نءن وده مهو هللا مهد عيالا مهنامو نور غشت سي مطو .ه ةعمالا نك امو مف | ش٠

 دان ىانالا ىلعالا دبع نب د_2 و ذاعم نءهللادديع امثدح * ةبالارخاى لام ارحادحسملا ||

 ىنغتسا ار نأ فأن 2 مزاح ىلأ نعد _:هىلأ نب ميعن ىن 7 هبأن ع رهعملا 5 القىسقلا|

 0 تاللاولاقف م :لبقف لاق عر هظأ نيب هيخودخحم رفعي له لهجوب لاق لاق ة ةرب رهأأ ٍ

 وهقدنخل هلوق ىافلاق بارتلا فهةيهدجو نرفعالو ؟هتيقر ىلع نأطأل كلذ لعق همز :نأاىزعلاو ل ا

 ا”لوصالا ف الاهنم مٌّمْفاف لاق هتبقر ىلعأطيل م عز ىلع وهو لو *ياعللا بص ةللالوسرأألا ||

 قر |
 قد :ك هئدب وى نال ققشإ ن هلل .ةفلاقههدِي قو هينقع لع ضكش ردد

 ا
 ا

| 
 ا

 4 ال ملسو هيل عهنلا ىل ص تلا لوسر لاق ةدءاح ًاالوهر ران نمأ

 ئثوأ اةرب 2 0-0-5 -ىف ىردنال ل جوز ءهللالزن اف لاقا اوذءاوذدءةك5 الثا

 ىئضنيىذلاتيأ آرا 7 ىعجرلا كب رااناىن هدا هار اىنطمل نا بنالا ناالكم لب | ||

 ىلونو بذكناتبأرأىوقتلاب صأوأ ىدظا ىلعناكناتيأرأ ًاىبضاذا ادسبعأ

 ةئطاخ ةيذاك ةيدانةي_صانلاباهذ فل هني نأا الكرب هللا ناب لع مل هجإبأ ىنعإ | ْ

 ه سماع هيصأو لاقهثي دح ىف هللا ديبعدا ازهعطت ال قلم ةيناب زلا عدس هند :انعديلقأ]

 ميهاربا نب قدا ع 5 هموذ ى-ءل هيداث عدرا ىلع أد هعنادازو

1 
| 
 ةنأأ

 هج 1
| 
 كو

3 9 

 ع - 1

3 : 



 لعأ لري ب

 لاوس يف
 نعىبلادوهملا

 هلو_ةو 6 :رأآ

 كنولآي ىلاعت

 | ىدووياهرهظ ىلع قبب مل دووملا نم ةرسشع ىنءبانول لو هيلعهنلا لص ىننلا لاقل ةأأ|

 ظ : +1
 ١ الس لور تلال ةشئاع نعقو رسم ن:ىععشلا نعدواد ن اهب

 ٌ زوكنأفتا 201 دوالا رغ ضرالا 0< مون لبو زعاوق عسر يلع

 ا نب ب يعش نب كل.اديع رع مل ارصلا ىلع لاق ة1كو توا نع

 ظ ند . ز نع لاله ىنأ نب ديعس ن ءدب زب نب دلاخ 0 + نعىلأ ىن م تثمللا

 ||[ ل سو هيلع هننا بص هللا لونسر نعى ردخلاديعس ىنأ نعراسي نب ءاطع نع لأ

 | ؟د_-ًاؤذكي مهديب رابطااهؤفكم ةدحاوةزيخ ةمايقلام وب ض رالانوكنتلاق

 ||| كيل -نجرلا كرابلاةفدوهبلا نمل جر ًافلاق ة.لا لهأل الزن رفا ىف هنزبخ

 || اوه ضر الا ركن لؤى لقةمايقلاموب ةزجلا ل_هألزنب كريخأ الأ مساقلاابأ

 ْ ٍ | راما لوو رانا لق سوميل هللا ىف صنادل وسرلاقك_ ةدجاو

 | .البمهمادالق ىلب لق مسهمادإ كرينخ الأ لاق هج اون تدب ىتح كح مانيلا

 ]| ملامح افلأنوعيسامعدبك ةدئاز نملك ًايزونوروثلاق !ذ_هامواولاق نونو
 ل[ ةرب رهىفأنعد# انث ةرق انث ثراندلاخ انث ىقراخلاب يح نبىح

 ميهاربا ىنث شمالا انث ىنأ انث ثايغن ضذحنب رمع انثصو لسأالا
 |[ وهو ثرح ىف ل سوءيلعهنلا بص ىنلا عم ىثمألب ادب لاق هللا دبع نعةمقاع نع

 اولاقف حورلا ن عمواس ضعبن مه_ضعي ل.ةد دووملا نمرفنب يمص ذأ بيسع ىلع م

 نعهلأسف مهضعب هيلا ماقفد اول قف هنود ركن ئشب ك- ابقتسيالميل كبار م
 لاقدهيلا جوب هنأت ماع ايش هيملع هدر ايمو لعمال وتلاب تكافل اق حورلا

 ىف رسم نم جورلا لبق حورلات ء كنولأس ولاق جولالزئاماف ىناكمتمقف

 | يس ربأز طاف 'ن ركونأ ا السيافالا لعلان م متنوأامو

 انربخأالاق مرمدخ نب لغو لت دخلا مهاربازب قدسا انثو ح عيكو انث الاق

 ١ نك لاق للا دبع نعةمقل نع ءميهاربا ند شمالا نعام» الكس ينوب نا يسع

 - 705709 رو 57 ي117772777057 نب ةج جي لج 10265220جتالاو ناجل انققت/ 3 طه 23 17720152-17-7313

 ْ ىنأ ريغ صفح ثيدحو دعب ةا :دملا ث رح ىف ل_سوهياع هللا ىل ص ى ذا عم كا

 1 ةءاوتوأامو سنوي نن ىىدعثيدخ ىو اليلقالا مهلا نم متيتوأامو عيكو تب ددح

 1 لوقي س ردانبةللادبع تءمسلةجشالاديع-سوبأ انمادح مرشخ نبا ةباور

 ]|| ىتنلا ناكل اقهللا دبع نع قورسسمن ءّةصسعن هللاد بع نعهباؤرب شالات عمس

 ْ 0 و تم الا وع *دحومرك ذم بي سع ىلءاكر وشي لحن ىف مل-سو هيل عهشبا ىلص



 0 ظ .
 نباانربخا ىحنةلءرح ئاص 3 : . لاقاملابجمتهلاقيدصترب رج ثيد> ىف دازو |

 لودي ناك رب رهاياوا بسلا نا 2 ياهكو نع ىنون ربا بهو أ[

 ةءايقلامون ضرالاىلاعتو كرات هللا ضيق .وهيلعهلاىل_ءهللالوسرلاق |[ :

 نب ركب وبأ اسمح و ضرالا كولم نبأ كاللاانأل وقيم هنيعءامسلاىوطيو
 ن هللا دبع ىت ربخأ هلال دمع نب ملاس ن ءةزج نب ر مج نعةماسأو بأ ان ةبيشىلأ

 ة.ايقااموبت اوس لجور دفا وا سو لعمل لمهن قوضريلا# لاق ر ع

 ىوطن م نوريكتملا نبأ !نورايخلا نبأ ! كالملان ألوقيرم ىن ْى ملاديب نهذ_خأي مث

 نبديعس انشدع نوربكستملان يأن و رابخلا نبأ كمل انأل وقيم هلامث:نيضرالا
 هنامسقم نب هللاد بع نعمزاحوبأ ى# نجرلادبعنببوقعي انث رودنم

 هللانخأن لاق مسوهيلغسا وسبا لوس عكف رن هننا دمع ىلا ر ظن

 ترطقع - كاملا ان اهطس وهعباصأ ضقت وهللاانأل وقم هدينهيض نزاوةناومص

 ىل_-< ةللالوسرب وه اطةاس أ لوقالىناىتح تسويق لف نم كرد رثااىلا

 راح ىبأ نب زب زعلا سبع انك 0 كيعدس ا 0 ا

 ليلا

 7 مر ا مل

 9 هس وس 1 مما - - . 11177

 ماوس ما ورع نين لب ا 119 717717117307077 17 جنب كعب 5000000

 ىلا 0

 0 هديل تي اوت حا وقوع جلا ْ

 ان الاقهنلا دبع نبنورهو ساو نإ جرم ىص 0 بوقعي ثي دون ع

 دلاخ نبب وبأ نعةسيمأ نبل رعمسا ىف ربسخأ جي رج نب الاف لاق دج نبجاح
 هللا ىل_ءةللالوسردخ لاق ةرب ره ىف أ نع ةءاس مأىل وم عفا رن هللاد- بع نع ْ

 20 >الا موب لابجلا اومق قاخو تيدا مويةب رتلاهللا قلخ لاقف ىدي ل_وهيلع

 ءاعب رالا موب روثلا قاخو ءاثالثلا موبهوركملا اخو نينثالاموي رحشلا قاخو ||
 ىفةعلا موب نمرسصعلا دعب مال_ىلا هيلع مدآ اخو سلا موب باودلااهيفثب و آ

 انن' . مهارب لاق ىليللاف ارمصعل | نيب ايف ةعبلا تاعاس نمةعاسرخلا ىف قام ارخأ 1

 مهري غو صفح تذب نب مههارب اورام نبل هسو ىسيع نب نيس او هوى اطسلا
 دن دلاخ انت :نيشىفأ نب ركبو أ اييوع ع تدل لاذ جا نع ٠

 لاق لاق دع_سن' لهس نعراش د نب مزاحوبأ ىف ريثك ىنأنب رفعج ند# نع 1

 ءارفعءاضيد ضرأ ىلع ةمايقلا موي سانلا رشح ملسوه_يلعهنلاى ل صلال وسر 1
 نب ىلع ان ةبيشىفأنب ركوبأ اًمنص دال عاري نسل ”قنلاةصرقك

 ( ىلا (مسم) - "68 )

 جلا بأبي

 يلخو قالا

 هول مدآ

 مالسأ |

 مهاربالاق هلوف
 ةحاسق ا

 ىدواملاانثدح

 وه ميهارإا ان

 21 تدحاص

 ياطبسلا ان

 ا

 ثعبلا ىف بإب
 ةقصوروشنلاو

 ءوب ضرالا
 ةءاقلا



 ةفصبلاب

 ةنملاو ةمايقلا
 رانلاو

 بوقعي 3 ديعس نبة بدن 1 ة يم. ذه ىلاو ةيمدذه ىاربعتنيذغلا ني |

 ونلانع رم نبا ع نعم فان نع 4 قع نإ ىسوم ن رع ىراقلا ىجرلا هع نبا ىن 9

 ةرمهذهىفركنلاقهنأ اريغ 6 مسرعا ل
 م دحص د هر هدذهقو

 د3 ةانزلا فأن ع ىاز 1١ قع ةرخ_ةملآ ىف .” ريك نإ 0 ام قحع_سانا ر وأ

 نار رهىنأ نع جرعالا نع
تر لسع تاور

 2 درا 1ل

 35 | تلاد 000 لب سلا بلل الكم اعلا مزو نمسا ميلكا

 ع ضاعن بغي 00 ْضق ان سو نب هللاد_عنبد- جأ د انزو

 : لارب_- ءاجلاق دوعسم ن هللا د معن ءىناماسلاةديبع نع مههاربا نعروصنه

 ةايقلامونتا ويبلا فلن «هلاجا مال وأد ايلاقف لسو هيلعهتلا ىلصىننلا
 راسو ىرثأ او ءاملاو او عيصأ ىلعر جت 1 الام .كأو مما فرالاو عوبضا لع

 لعهلنا ىلص هلال وسر كدححضف كلملاابأ كلما انألوقيف ن 0

 2 ضرالاو هردق قد هللااو ردفامو ار قم هلاقي د صتربخل ا لاقأ مم امكن

 ,ود:م ندري رج نعام الك م._هارنا نب قد ساو ةبيش ىنأن ب نامئع انعص

 ١! دح لمع لسوهيلغ هللا لص هلنالوسر فا دووملا نمرب> ءاجلاق ةاعشالا |

 لاقو غزو مترك ديو ليضف
 كتل لوس تيار دقلق

 ا 0 تو ةلعاتلا

 ع سوةيلعةللا ىل د هللالوسرلاقمأ هلاقي د كلاقاملاموعتهد- اون تدد ىتح

 2 انع ثاءغن "صفح قر 0 0 ةءالاالترو هرم 5 قح هلبأأ قرد ةامو

 لجرءاجهننادبعلاقلوقي ةمقلع تعمس لوب مهارب 1 ا تم الا ل ف

 1 1-هتلانا مساقلابأايلاقف رار كسا دف كالوس تاتكلا لهأ نم

 قئالخلاو عبسطأ ىلع ىزلاور هيلو مسا لع قشرالاو مك ل ع تاويلا

 | اتهم سو لعطا لس ىتلاثيأر لاق كازملا انآ كالملاان الوقع عبصأ ١ ىلع

 53 ةبيش ىنأنب ركب ونأ انصح هردق قح هللا اذر هاو ارفع د جاوب تددا

 الق عرشخ نب ىعو مهاربانبقحتسا اذكو حج ةبواعمونأ | الاقي رك

 1 1 ةبشى أن مع انثو 2 سوت نب ىسعانرب 2

 بص | ىلع ىزثلاو عبصأ ىلعر  هلاواعيج مهثيدج ىف نأريغدانسالا اذه شمعالا

 بص | ىلع لاي لاو هثيدد 23 ناكر عشا نع قتالغاور رج ثيد_ح ىف سلو

 ا و 0



 ل | ظ

 لسو هيلع هللا ىلص هللالو سر لاقلاق هللا دبع نب رباج نعرب زلا ىفأ ن عدلاخ نبةرق|
 نملو ناك لاق ليئارساىن نع طءامهنع طحهنافرارملاهسثةينثلا دعي نمأ
 لبر هيلعوتبا لكك لولاه ىلا انتم جرزخلا ىنب ليخانليخاه دعصأ

 هللال وسر كلر فْغَس لاعت هلا اقف دانت اف رجالا لجل ا!بحاطالاهلز ,وفخكلكو /

 مسام فرقتنا ولات ح) ا ٍرسوميلعةما للا

 ا هنناديع نب رباج نءريب زلاونأ انمث ةرق ان ث رح |

 ىنارعاوءاذاو لاقهناريغذاعمشب ١ دح ىلثع وار ماو دوو ا همذك ١ دعصل نم مسوهيلعأ

 ناو»و ناجاس ا رضتلاوأ ام عقار نيد نئئد هلةلاضد_ثنيءاج |

 ةرقيلا ارق دقزاحتلا ىند نمل جرانم ناك لاق كلام ننسنأ و ءتاث ٠ نعةزيغلا |

 قل ىتحاب راه ىتلطزاف م سو هس لعهلبا ىل_د هللالوسرلت 2 ناكو نارعلا وأ

 مصقنإث لاش هاو عاق دم بتك ناك -ة!ذهاولاقهوعفر ةَلاَق باتكدلا لدأب |

 اوداعماههجو ىلعهن ذب: دق ضرالا ت>بصأف هوراوفهلاور فخ م_ميفهقنعةلا |

 هور اوفهلاور ,ةذاوداعمأ اؤهجو ىلع هتان بن دق ضرالا ت> بصق هرراوفهلاورفأس |

 ده بر ,رك نأ ئعص اذوءنمو وكر تفاههجو ىلعهتذ, هن دق ضرالا ت>بصأ |

 نا نءنايفس ىنأ نع نشعالا و ءثايغنا ىنعي صفح | ,ءالعلانئاأ|

 مي رت جاه ةنيدم لا برق ناك املؤ 0 للالوسر |

 تعبلاق لسوء يلعهنلا لس هللالوسر نأ مع و 5 5 كلا ةدننأداكتةديدشأ

 تامدق نيقفانما نم جل ىلإ مادام ةئد مام دقاماف قفانمت ول جيرلاهذهأأ ْ
 ».ه

 ىدوم ند_-# نب رذتلاد- وبأ انك ىريملا ماك عفا 3

 سو هياء هللا ىبصهننالوسر عمان علاق ىنأ قف سانإ انك ةمركع ام ىابلا|

 ارحد_ثاالجر مويلاك تأ ارامهلل اوتاعف و لع ىط ١ تهذوفلاق اكوءومال+رأ

 نباح رلا كن, ذاهةمايقلا موب همم اودشأب ربخأ ف أ سو ءيلع هلا لسنا ىن لاقفأ

 رب نب هللا د_.ءنبد_ نص هبا أ نمد ءنيح 3 .رانييفقملا نييك لا

 نعهشاديمع انث ىنقثلا ىنعي 5 ااديعانريخأ 0 2 اننوأ

 5 واعلاةاشلا ل دك قعانملا لثملاق لس وهيلعةّنلا لصىننلا نعرمع نبا نع مفاقإ

- 



 ذب

 1 [اونو ةنيذلا ايما د: ًاذاو سابع نب الث ب تاكلا لهأ ىةالاهنهتازنأ

 [ نبذل نيستا سايعناالتو ةنالاد- ههنومتكسإلو ساناإهتفيبيل باتكلا

 || ىلد ى هلا مظأس سابع نإ |لاقو اا و ا نريع واوت "امي نو>ر شب.
 | | هوربخأ دقن أهورأدقاوجر فنهريغب»و ري او ةاناةومتكف مث نع 0

 [هنع مطاساممايأهتاتك ن.اوتو أع اوحر قومي "١ك ذباو دمحتساو هنعمطأساسع

 [نع ج جاجا نب ة ةيعش اذ ضاعن ذو انت ةبش ىنأنب رك وأ اا

 [ قمن ىتلااذ هكعيذص مني ًارارامعل تاذلاق نديكن مرضا قاع ةداتق

 || دهعاملاقف مسوهيلعهللا ىل_دهللا لوس ركلا هدهعأ ايشو اهوعأ رابأر | ىلع خَأ

 | ارا نكدلو ةفاك سانلا ىلا هدهعب لأ يث ملسو هيلعَّنلا لص هلل'لوسرانيلا

 ا قامصأىف مل_سو هيلعهنلا ىلصهللالوسر لاق لاق او هيلع هللا ىلد ىبالا نءىربخأ

 أ ا|[ةينامث م لا يع ةنحلان ولاد الة ينام موهفاقفانمرسشعانثا

 || ىث *.نيددم انرص موهفةبع_شثلاقام ظفح ألة 57 راوةل بدلا مهكيفكس مهم

 ا | ا ندع ان” رفعد ناد انث هك وتم ال فلل وزاش نيدو

 ا ىأرلاناف هوا :ايارأ مكلاتقتيأ ارارامعلانلقلاق دابعن .رسق نع ةرمضن ىف

 أ انلادهءاملاقف ملسو هيلعهللا ىلد هننالوس رك لاددهغا دهغوأ بيصي و م

 | كد هللال وسر نا لاقو ةفاك سائلا ىلا هدهع: ميش !_سوهماعةنلا ىبدهننالوسر
0 

 | هاراردنغ لقوةفيد كد ىبد ”د_> لاق هدسح او أ ف نالاق سو هياعهلل

||| 
 ا

 ىف لجلال ىف :-اهح رنود حج الوةنهلا نوا> دءالاهقؤا:مرمشعانتا ى د اق لاق

 |محن يح مهفاتك ىف رهظي ران. نم جارسل افلا مهكتيقكم منه ةيناك طايخلا

 | نب ديلولا 5 قوكلاد_جأوبأ اذ بروح نب ربدز 0 مهرودحح م

 ا .ضعءةفيذح نابو ةبقعلا لهأ نم هل جر نيب ناك لاق لل.ةطااونأ ال هت

 ا : موقلاهللاةفل 3 ةبةعلا باعصأ ناك م هللا كد_ةنألاقق سانلا نيب نوكسيام
 آ

 || ا

|( 

||| 
| 

 15 , موقلا ناك دةف مهن ا رسئعءهعب ر 1 مهتاربخاك" لاف كلأسذاهربخأ

 مو ةبمولاو ” ل ير ويس وا تلاه ب اورمتع

 اانماعالو معدد دانا لوسر يداتسابعمساماولاق ةنالئر ذعوداهشالا

 [|دجوفدح ًاهيلا ىتقيس الف ليلف ءاملا نالاقف ىف ةرح ىف ناك دقو موقلادارااع

 08 ىلأ انث ىريشءلاذاعم نبللاديبع اًمنده نمو ممءلفهوقبس دقاموق
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 ناديي ىنمنبد-# امدح هربق ىلع مقتالو ادبأ تام ىهنم دحأ ىلع ل صتالوأ

 نءروطنم نع نايفس ان ىلار عى نب د ع مهيلعةالصلا كرتف كرتفأ

 نام هر ةرغن ةبالث تبدملاد- _:عممجالاق دوعسم نءا نعرمع٠ ىأنع ل هاجم

 ًامهد_ح ًألاقف منوطب محشربثك مهب لق هقف ليلق ىقثر و نايغقتو أ نةثو |
 نور

 نارخآالالاقو انيفخأناعمسب الوان روج نأ مس رْخآلالاقو لوقنام عملا |

 ماكامو ل-جوزعهلال زن ف انمفخأ اذا عمس» وهفانرهجاذأ 2_0 فناك |

 دال نب ركوب دع 8 ةبآلا راصنأالو ؟عمض اعده تي نأ نورس |

 ريد + ن ةرامع نع ناهلس ىنن ب نارفس انن ديعس نبأ ىنعي ىحب 6 ىلهايلا|

 روصذم يش نايمفس انث يلا ّح هللنأاد_.عنع ة- هيب رن بهو نع

 ىرينعلا داعم نب هللادنمع ل هوذخش هللاذ- مع نع رمعم ىف نعذها نع

 نك < دب زب نب هللا دعت ءمسلاق تباثنباودو ىدع نع ةبعش ا ىنأ 1

 ناك نمي سان عجر ةددأ ىلا جرخ سو هيلع ةنلا لس ىتلا نأ تبان زرْنَع أ

 لاقو ءهلدقن مهضعبلاق نيتفر وهي سوة اعدها ىل ص ىننلا باص أ ناكف هغم ا

 ني انت برح نب ريهز فد يي ت0

 ان 0 !!له_ سنند#و نال ىلع نب نسحلا ع هروح اسفل

 عراسي نب ءاطع. نع مسأنبديز قربخأ ر ,ةعج نب د انربخأ مس فأن

 0 هللا ىل_ءد هللا ل وسر دهع ىف نيقف امل نءالاحرنا ىردحلا ديع_سىنأ |

 مهدعقةءاو-رفوهنءاوفاعخ و زغلاىلا لسو هيلعهتلا لص ىنلاجرخاذااوناك | |

 اور دعا إ سوهيلعهللا ىل_دىنلا مدقاذاف يي فالخ د

 اع : نو>رفين ذلا نإ_سحنال تازنف اولعفي لا مياودمحن نأ اومحاواَو ةلحوه_لا|

 ريهز انئص باذد_علا ع نم ةزافع مهبسحتالفاولعفي لامياودمح نأ نوب<واوتأ | ظ

 جدو نان 2 < نجا انك ريهزل ظفللاوهللادبعنب نورهو ب رح نبا )أ

 بهذ الاق ناو ىم ناهربخأ فوع نب نجحرلا دبع نب ديج نا ةكيلم ىنأ نبا ىف ربخأ ا

 نأبحأو ىتأامي حرفانم“ئى ما لك ناك نا لقف سابع نب اى هباوبل عفارايأ|
 ١ اهئاةيآلاهذ_طو كلان سابع نإ لاقف نوعجأ نبذنلاب عم لعفرلا يدمي أ
١ 

| 000 



 4 [[تانصناتك 3#

 ناقمفانللإ

 :(مهماكحأو

 : 3 / سو هيلعةللا لصهللالوسردلو مايمسهتي ناك الجرن أس نأ نع تثد انانزبخأ

 م

 | هاتاف هقنع برضاف بهذاهنعهللا ىضر ىلعل ملسو هيلعمللا ىل_ هللا لوسر لاف

 ىلعهللاقفاهيف دربي ىرفوهاذاف ىلع
ْ ,وبحوهاذافهجرخأف هدي هلوانف جرخا

 

 ظ هناننال اوسرايلاقف لس وهيلعةللا ىلص ىنلا ىتأ مه نع ىلءفكف رك ذهل سل

 8 ا انث : ةيشأ نب ركبوأ انكدص 5 0000

 | .اصالوأ نينا دبعلافف هدف الانامل ارف_سىف ل انوع

 8 ةءارق ىف ىهو ريهز ل ةهلوح نماوضةنب ىتح هللا لورد نع ن.. ىلعاوقفنتال
  اتنن ًافلاق لذالا ممزعألا ند ب رخل ة نإ دملاىلا انعجر نأالاقوهلو- ضخ

 | فاستييب مج نها فوأبادعلا سرا ا 2 داو

 ا | ولف, ِط ل يدمر لهدم نسروتلام هأعد مْلاق نوقفانملا كء احاذا

 ْ ركب وبأ ع ٌئملجأ الاجراوناكل اقو ةدن_م ب شخ م-.نأك هلوقو مهسؤر

 5 ) 35 لاق ةبيش ىلأ نبال ظفالاو ىضلاة دب ءندجأو برح نب رب_هزو ةبيش فأن إ ١

 ْغ لوقبارباج عمس ورمع نع ةنبيع نبنايفس ام نارخآلالاقو انربخأ ةديعنءا

 ١ | 1ع ةعضوفمربق نمجوحأف يانرهادبعرقر موعيلع تا لم ىنلا وأ

 3 ز | انو سول 0-9 نكد رع هك .ةهسلاو 4 : ر نمهلع تةنو

 : | دانت ورع ىف ريدخأ م رج نباانربخأ قا ازراا دمع انك

 رفح لخ د اامدعب نا نانا دحيلا رج رهط و لا ءاح لوقي هلنا دمع

 ١ ةماسأوبأ 55 ةبيش ىلأ نب ركب وأ اًسسدص ناس ثنا لثع و ذه

 .[| ءاج لواس نبا ”ىلأن ب هللاد ب ءقوتام لاق رعنبا نع عفان نعر مح نب هلا ديبع

 ظ || سيقديطمي نأالأ ف مل_سو هيلع هللا لص هل كوس ىلا هللا نبع نال دعم

 | 1 ىلصيا إ_سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ماقف هيلع ىلصإ نأدلآ-من هاطع اف هايأه يف ٠ نفك

 ألم ًاهللالوسرايلاتف لس وهيلعفللا ىل_مهللالوسر بوثب ذخأفر + ماقف هيلع

 : | ىنريخامنا لس سو هياعهلل !ىل_دهلنالوسرلاقف هيلع ىل هت نأ" "هللا كاهن دقو هيلع

 1 ! انين امو 5سم نيعبسس مطر غغتست نا مطر فغت كت الوأ مطرفغتسال:ةف هنا

 00 هالو
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 سد ذة ايم تقفطو عرولابهللا اهمصعق مسوهيلعهلبا لص ىننلا ج امن[

 طهرلاءال وه سعأ نمانيلا ىوتا اماذوفىرد زلال َق ثاله نميق تكل وهفاط نراخت |

 علف انك ىكدتعلا عب رلاونأ تي ةيلا دلتا نوب ثيدح فلا

 بوقعي انث الاق د + ندور قاد نسحلا اننو َح ناماسنا|

 ىل_-:ءىرهزلا ع نع امهالكن اسك نب اد نعىنأ امن مسيرات

 7 قورمعملاقأك ة ةيجلاهتاهتجا اف تيد ح وامه دان_سإب رمعمو سنوي ثيدح |[

 ب تناك ةورعلاق لام ثيدع قدازو ننويلوفك ةيحلاهتامتسا اصيل

 : ش لاقنافلوقتوناسحاهدنء بس ناهركستةشئاعأ|

 ءاقروككنمد ضرعا « ىضرعوهدلاووىفأناف
 نادء.سلوقيل لءقامهللمق ىذلا ل>رلا ن اهنناو < - ثئاعتلاقةورعلاقاضيادازو ْ ا

 قكلدَد- ءب لتق من تلاق طق ىثنا فذ مى نوفل" امدد_هب ىيسفن ىذلا وف هللا

 لاقو ةري-عظاارحك ىف نب رعوم ميهاربا نببوةعي ثرد_--ىفو'ديهش هللا ليدس أ
 ةرغولالاق ني رغوم هلوقام قازرلادبعل تلق دج نب د علاق نب رغوم قازرلا دبعأ
 نعةماسأوبأ انث القءالعلاز د_عوةيبش فأنب رك ونأ اًننرع رطاةدش

 هله أ وداع هيلعىناوهللا دمك دهشتفام.طخ مل- ءوهيلعهللا ىل_صهتيال وسر ماقدب |[

 ءوس نم ىلهأ ىلع تماعامةندا عاو ىلهأ اوذب أس ان أ ىف ىلءاوريشأ دعبامأ لاقت |

 رضاحاناوالا طق ىتدب لخدالو طقءوس نمهيلع تءاعامةنباو نع م_هونبأو طق

 ىل_ههللال وسر لخددتلو هيقوهتصقب ثري دل! قاسو ىعم_اغالا رفس ىف تدغالو

 دقرت تناك اهنأالا اييعاهيلع تماعامةللاو تلاقف ىتب راجل ف ىتدد ملسوهيلعهنلا

 : هبا أ ضعباهرهتناف ماش» كشاهربيج تلاقوأ اهني لك ًاتوةاشلا خدت ىتح

 ن ادء._ستلاقق هباطاوطقسأ ىتح ملسو هيلع هللا ىل_طهللال وسرق دصالاقف ْ

 كلذ ىمالا غلب دقو رجال! ى هذلاربت 0 داصلا ٍ_ءيامالااهباع تماعام هطاوهننا 1

 لقوة_ثئاعتلاق ىف نكف شك امهلاوهللا ناح,سلاقفهللية ىذلالجرلا ||

 مروح ةءارب باب هنجو 0 طسم4 .اوماكت ىذلا ناكو ةداب زلان 4 اضيأ هيفوهللا ليمس ىفا دمهش 1

 هللاىل_دىنلا ىذلا اوحو هعيح ىديشوتتني ناك ىذلاوؤكى 3207 معقفانملااماوناسحو ا

 نم وهيلع هماس نب داج ا نافع ان بروح نإ رهز ندع د ةنجوهريك ىل وت

 صحح 0 1 ب م ب سم يدمج وجي بوح و هج يوب جب جاب كح حسم دج دود ع ب دع حسم مدح بدمع دع ل م جدسص مج تم



 | يعير ذغبن 0 ًادلوقىلا ىف رقلاىلوأ اونو :ن ؟ةعسلاووكنم ٍ

. ٠ 

00 : 01 
 ىلسو هيلع هللا ىل_دهللالوسر ىضقاماف تلاق هياعهللا با بام بنذب فرتعا اذا

 هللا ىل_دهّنلالوسر ىنع بج أ ىنالت اقف ةرطقهنم س>أ ام ىتح عمد صاقهتل اقم |
 تاقف )سو هيلع هللا لص هنلالوسرا لوقأام ىردأ ام ةلياو ل ةفل ةامف مل سو هيلع |

 لوسرال اوقامىردأ امهتلاوتلاتف ملسو هيلعهنلا بص هللا لوسر ىنع ىبجأ ى ال

 نارقلا نماريثك أارقأال سلا ةثيدح ةب راجانأ و تاقف مسرع لعةللا قادما |

 نافدب متقد- دو سون فرقت 22 تا ىتحا ذهب متعمسدق مكن أت ف ةرعدتلةهللاوىفا |

  3أب كل تفرت_ءانك و كل ذب فوق دصتالةّثب ربى أ لعب هللاو هن هش ربىناككلتاق 3
 م وب ونألاقاك الاالثم ككاو ىل دجأ امهنلاو فاو ىتوق دصتل ةئبإ رب ىفأ لعبهنلاو

 ىنثا 4 تءحاطخضاف تاوحن مث تلاق نوةصتام ىلناعت_بملاهثلاو ليجر بص |

 [تنك هللاو نكسلو ىقءاربب ىف ربمهنلانآوةاكب رب أ لعأ كنيح لاوان اوتلاق

 م ىسفن فر ,هةحأ ناك ىفأشأو ىل بجو قأشىفلزني نأ ن ظأ 0

 أ| قل_سو هيلعمللا بص ننال وسر ىرينأ أوجر أ تنكى كلو ىلتي مأب ىف لجو
 هسا مل وهيلع هللا ب صهللالوسر مارامهللاوفتلاق اهب هللا ىنترسي اب ؤرموذلا |

 هذخأي ناك امهذخًاقهيبن ىلع لجوز < هللا لزنأ ىتحدحأ تيبلا لهأ نم جرخال

 نمىناشلا مويلا ف قرعلا نم ناجل لمثمهنمر ديل هنأ ىتح ىحولا د_تعءاحربلا نم

 وه داس و هيلع هلنا ىل_ءهللالوسر نع ىرساملف تلاق هيلعل ارنأىذلالوقةلا لق“

 ا تااقؤ كارب دف هللا امة كئاعاي ىرمثب أ لاق نأ اهم راكب ةةلك ل وأ ناك و كدعضذي

 | | تلاق ىتءارب ل زن ىذلاوههنلاالإد- الو هيلا موقأال شلاو تاتفهيلاىوقى أى

 | اداوعسادز 71 رنآف تاب ارم دع < _:مةبمع كفالإباؤ اح نيذلا نا لجوزعهللالزأ : ا

 || تلاودر ةفو هنيه ار قل حمام سم ىلعقفني ناكوركب وب أل .ةقتلاق ىءارب تايآلا

 || لذ لضفلا اولوأ لتأنال ولج وزعت انمأف ثئاعالاق ىذلا دعبادبأ ايشهيلعقفنأ ال

 1 [هنلاو رك ونالاقف هللا بانك ىفةنآ جر أهذه كرايملا نب هنلادبعلاق ىموم نبا
 ًأاهعزنأ ال لاقو هيلع قفسي ناكىبلاةقفنلا حطم ىلا عجرف ىلا ار فغد نأ ب حأل ىف
 شدي تاب ذي كاع مدسوب اعدت ل سم كوع رناكو ةشئاعتلاقادب أدذم
 ||| هللا لوسرابتلاقف تياراموأ تماعام ىرصأ نع مسوهيلعهنلا وص ىنلا جوز
 خنت ىتلا ىهوة_كثئاعتلاقاررخالا تماعام هلنأو ىرمكب و ىعمس ىجحأ

 أ
0 

2 



 "0 الو عمد لاقرب تحبد ا ىتحةلللاك تت. ف تلاق 1 سانلا ا

 نبةماسأو بلاط ىفأ نبىلع مسو هيلع هللاىلههللالوسراعدو كب ؟تحبصأ ملأ
 راشأفدب ز نبةماسأ اماف تلاق هلهأ قارف ىفاصهرب_ْثة.؛ ولا ثيلتساني-دب زأأل

 00 نمكب ربئثنمتيارلهتةرب ربىألاقفةرب رب مل وهيلعهنلا ىلصأأ

 1 ملنمات ةاراع 00:0 0 : ءأدذا 5 1 ع

 ه6 تسمو قي له ى ماد غاب دقورعرا |

 ىراصنالا ذاعم نب دعس ماسقف ىمالا ىلهأ ىلع لخد ناك ًامواريخ الا هياعتءاعام ||

| 
 جدز رزااديسو»و ةدايع نب دعس ماقف تاق كل صعءانلعفذ انتمأ جرزخاانناوخ 3 1

 ردقتالووإ:ةنالةئلارمعلذاعم نب دع_سالاقف ةي+ل!هتلهتجا نكت راحل امالج رناكوأ

 تبذك ةدابعنبدعسل لا قفذاعم نب دعس . نب اوهو ريض - نب ديسأ ماقف هلق ىلعأ

 جرزخل او سوالا نايا راذف ني_ةفانملا نع لداحن ىفانم كناف هت ةةملهللارمعل |

 هللا لوسر لزب مقرب لا ىنعمناق ملسوهيلع هللا ىل_ههللالوسرواوأ مق ؛نااومه ىت- ْ

 ىلأقريال كلذ ئرن تكي وتلا تكسو اوياسىسوه تح يوما

 مونب لحتك الو جدولا ةرالا- هقملا ىتايل تيكحب :مثمونب لحتك الزعم

 تنذأتسا كب ًاانأو ىدنعناسلاج اههاخيف ىديكق !افءاكبلا نأ نانظ؛ ىاوب وأ
 ل_-خ د كلذ ىلع ن عانق تلاق ىكبت تسلؤلا طتنذأفراصنالا نم 2 ىلع ّْ

 ىلل يق ذنم ىدنع سا مو تلاق ساج مث لف ل سو هيل عهنلا ىل ص هللا لوس رانيا 1ْ
 هللا ىل_ههنلالوسرده_ثقدتلاق عشب ىنأش فهلا جوبالاره-ث ثبادقو ليقام

 تنك نافادك وا دك كنع ىنغاب دق هناف ة#ناعايدعبامأ لاق م سل نيج ودلك |

 ديعلان اف لاى وكدا ىرفتج فاقد كرش تكن اوهللا كثري سفن ريأ

 ن.ناك ناو «قنعانب ريضسوالا نمناكن ا هللالوسرايهنم كر ذ_عأانأ لاف |
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 ا 7 جد وطا لق موقلا كيم 0 ماعطلا نم ةقلعلا نلك اياعامحللا نويشغإ لو

 | ىدقع تدجوواوراسو للا اوثعبق نبلاةذردح ب راج تاكو 0

 ىلزخ.ىف ةسلاجانأ 500 وعجربق ىلو دقفي هم وفلان“ كم

 مار ونمسرعدقىناوك 2 ىداساا لطم لا نب ناوفص ناكو ت .:ؤ ىنيءىنتبلغ

 ى و ار نإح ىنفرعف ىنانأف مان ناسناداوس ىأر ف ىلإ نم د: تمس. طأع لس داف شيحلا

 8 نإ- هعاج رتسإب تافقرآساف ىلع باخخلا برم د. نأ لبق ىنار ناكح دقو

 أ

 َ "ماع رت اريك هبم تعم سالو هلك ماك اماطاو وىلابلحكىهجو ترمفلا

 | | شيما انينأ ىتحةل_حارلا بدوي قطاف اهنيك رفاهدب ىلع ءيطو ة«ةلح -ار خانأ

 05 لوتئذلا ناكر ىأش ىفكله نم كلهف ةري-هظلا رحت ىفنب رغوماول رام

 سانلاواره_ُثاَنم دق نيح تيكتشاف ةنيدمللاانمدةفل واس نبا ”ىنأنبهننادبع

 ىلا ىجو فون ١ رب و»و كلذ نم ئشإ كيسا كفالا له لوقف نوذش

 ! ؟<-:ثا نيح هنم ىرأ تن. كىذلا فطللا سو هيلع هللا ىبصةللا لوسر نم فرعأال

 هيب ريالا فكيت فيك لوقي مل سبف رع كالوس لعدم

 | مامات نسم أى متجر تهقنام دعب تجر ىتجرمشلاب ر هشاالو

 وب نماس رقفنكلاذخت نأ بق كلذو ل -ءاىلاال- او ا'زريتم

 | تما نأن كلاب ىذاتانكو هزنلاف لوالات رعلا أ انيعأو

 0 ان :آتاقأف ىاطملا نب دامغ نبةناثانب حكما ,او قي دصلا ركب ىلأةلاخ ماع نب

 أ 8 الكف اهط رم ىف حلم سم مت رثعفاتن أش ن ءانغرف نجح ىتان ىل بق مهرففأتنب و

 || هاتنه ىأتلاقاردب دهشدق الحر نيمستأ تافام ئباط تلقف حاط سم س

 اًض سمت ددزاف كفالا له لوقب ىنتربخأف 1 ا

 لاقع لف لو «لعّنلا لد هللالو سر ىلع لخ دق ىتب ىلا تءجراماف ىص سم ىلا

 نميتأن أدب رأذ_:ني-انأو تلاقىوبأى ؟نأىلنذأت تاق: فيك
 نمربملا

 هاتمأابىالت اقف ىوبأت تف سوه لع هللا لص هللا لوسر ىل ن ذا فامهابق
 ةئضو طقةأ رماتناك لقا هللاوف كل يات ىفوهةينءاي تااقذ سانلا ث دحام
 اثد_كدقو هللا ناحب_ستاق تلاقاهماعن رثك الارثارضاطواهب<ل جر دنع

 ٌ ء2ةئأ اهم او فام دبع نب فلطملا نب مهر ىلأ تب ىعو حط سم مأوان أت ةاطناف

 الثناس  ,
 د



 ىروالاة وزد رباهق مل_سو هيلع هللا ىلههللالوسر ناكف سنوب ىلع هيفداز د |

 هفوطو ةّميخابأ ىرهزلا جأ نبا ثيد> يف رك ذب ملوةوزغل' كلت تناك ىتحاهربخ |

 لقعم انث نيعأن بن حلا انث بيش ن ةماس تدعو لسوهياعمشلا لص ىبنلاب |

 كلام نب بعك نب هللا دبع نب نجرلا دبعق ريخأ ىرهزلا نعةللا ديبع نءاوهو |
 مهاع و أوه وق لعأن اكو رمح بدصأ ناح بدك دئاق ناكو هك نب هللا ريبعه مع نع ٍ

 وهو كلام نب ب عك ىفأ تءمسلاق )تو هيلع هبا ىل_عهلدا لوس رباع ثيداحال |

 ملسو هيلع هللا ىل_ههللالوسر نع فلخش لهب ث دحب مويلع بةنيذل ةئناثادعا

 هللا ىل_ءهللا]وسرازغوهيفلاقو ثترد_1ط!قاسو نيتوز ريغ طفاها زغةوزذىف ا

 ا 0 ظفاح ناوبد مهءمجالو فال ؟ةرسشع ىلء نودي زي ريك سانب سو هيلع

 َح ىليالادب زب نب سنو انرب_خآ كرايملا نبهلاد_رعانرب خا ىمومن نابح

 ان عفارنبالاق ديج نب دعو عفار نب د##و ىلظنخ ا ميهاربا نب قدعسا امو

 ةناور نمرمعم ثيدح قا._لاو رمعمانربخأ قازرلادرءانريخأ نارخآلالاقو |

 بيسملا نب ديهس ىف ربخأ ىرهزلا نءاعيج رمعمو سنوبلاق عفارنباودبع

 نعدوءسم نا + ؛ نب هللا دمع نب هللا د_ءمعو صاقو نبةمقاعو ريد زلانئةورعو

 اهأربفاولاقام كنذالا لهأ اطلاق نيح لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جوز ةشئاع ثيدح

 ضعب نماهثي دل ىعوأ ناك مهضعب واهثي دك نمة_فئاط ىنثدح مهلكواولاقامهللا |

 ضع وىنثدح ىذلا ثيدحلا .هنمد_>او لك نءتيءودقو اًضاصتقاتاثلوا

 ناكتلاق م سوءهياع هللا لص ىلا جو زةشئاعنأ اورك ذاضعب قد_كمهميدح |

 ةوز 2 ىفانت عرقأو ةثئاعت اق هعم ل سو هيلع هللا ل_دهننالوسراهب ج رحاهمهس 1

 لزنأ امدعن كلذو ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر عم تجر فن ىمهساهبف جرفناهازغ |

 : اونذ !ني>تمقف ل _.-رلابةل1نذآ ةنيدملا نمانون دو لفقوهوزغ نم ملسو هيلع ا

 | تسساف لحرلا ىلا ت لبق قاش نم تدضقاملف شالا تزواح ىتح تيشف لسحر

 ىنبسك ىدقع تيدعلاو تعجرفق عل ةنادهرافظ ع زس نمىد_ةءاذافىرد_-ه

 ىري_هب ىلعهولحرف جدوهاوامف ىلن واح رباوناك نبذلا طهرلا لبقأو هؤاغشا |

 نابمملافافخ كاذذاءاسنلا تناكوتلاق هيف فأن ومسح مهو بكر أت نكىذلا

 ثردحىف باب
 لوبقو كفالا

 فذاقلاةِب ون



 ظ 16
 | | كل فرعناكولاق رقةعطت ههجونأكى 2 هسهجو رانتسارساذا | سو هياع

 ىلا ةةد_ص يامن معان أ ىتوت نمنا هلنالوسرابّت اق هبدب نان تسلجاماف

 0ك 5 ملسو هياعهنلا ىلصهلنال وسر لاذ لو هيلع هلا لص هننال وسر ىلاوهنلأ

 5 لوسرايتاقولاق ربي“ ىذلا ىمهس كلسمأ ىلاف تاقف لاق ثاربخو هذ كلام ضب

 لاق تيةباماقدصالا ثدبحأ الن أ ىتب , ون نم ناو ق دصلاب ىتاح أ امناهننا ناهنلا

5 

1 

1 

/ 
3 
1 

 تك الذ ترك ذ : ردت 01 داق د صق هللا هالبأ نيماس ان 5 هعامهنناوق

 تدمعتام ناو. ةنلا الب أم نسحأ اذه ىوب لاو: توفي! اس السر

 ارأل 21 زى نو عال يمه لوسراخلا تاق ةي3: ع

 نرجاهلاوىنلاىل لع هللأ | -قهل ىلسجوزعهللالزن ًافلاق ىقباهفهشا ىن :ظفح نأ

 نال ىلعر 2 رقة ردها اغا ح ةرسسعلاةع اسيىفهوعينانءذلار اضئالاو

 تح مهدسفت ًامهلع تقاضو ترا ع ضرالام هلع تقاضا ذا ىتحاوفلخ نيذلا

 3 عب طق ةمعت نم ىلع هللا عذ "[.هللاو بعك لاق نيم دانملا مارت "وكر ةللااوقتا غلب

 : سو هيلع هللا ىلص هلل لوسرقدص نم ىسفت ىف مظع أ مال سال هنن ىفاد - هذا

 . اوب ذك نب نال لاقهنلانا اونذك نيذلا كلهم كلهأقهتذك نوكأ !النأ

 وضرعتل وبلا مث متيلقت اذ مكس |هلابنوغا>يسهللالاقو ب_>اللاقامرث جولالزنأ

 0ص نو ءاوناك اعءازج مهج مهاز 5 سجر مهنا مهتعاوضرعأف منغ

 بعك لاق نيق_سافلا موقلا نعىضريالهطلان اف ممعاوذ رتناف مهعاوضرتل ملا

 سو هيلعةللا ىلص هللالوسر مهم لب رق نبذلا كئلوأ سعأ نعةنالثلااهسأانفلخ اك

 ىل_دهلن !لوسرأجرأو مظرفغتساو مهعيابفهلاو ةلح نيح
 1 14 سو هراعهللا

 ارك دعذلا ساو اوفلخ نيذلاةنال_ثلا ىلعوهلل'لاق كالذبف«يفهللا ىذق ىتح

 ةعاو هلعاح نمع انرمهذاجراو اناياه فيل كوهام او وزغلا نعانفلح نفلخ

 ةعنع ثيالا انث ىنثملانب نيج انث عفار نبد# هننثددو هلم ليقفهيلإ

 ” ديجن دبع ئكدص و ءاوسىرهزلا نع سنوي دان_ساباهش نا نع
 2 نع ىرءزل جأ نا مس نبهللا دبع نب دست انث' دعس نب مهاربانب بوقعي

 ع نأ كلآم ننسعك نبهللا دبعن' نمحرلا رعى ربسخأ ىرهزلا إسم نبد#ت

 د اك كلان نن بعك ت همس لاق ىبع ني- بعك داق ناكو كلأم نب ب عك نبهنلا

 بدملا قاسو دوت رطاو | بو ةيعتلا نسل الوز نعت نيت

 وزاه 



 فلا

 نأ رم ل وديلعتا لص تا يتيسر ءبعتنا سما

 لاق اهنب رقتالفا فزت_عالباللاق ل_فأ اذام مأاهقلط أت اقف لاق كنت ص الزي

 ىتح مهد ء قوك-ذ كلهأت ىق اى ف اسمال تلقفلاق كلذ لثع حاصلا لسرافا 1

 مو هيلع سوت لومرتيسأ ني لالغم اما تاما صمالا| نه ىف هللا 6

 ناكل مداخ هل س ل عئاضا خيش ةيمأنإ لال_-هنا هللا|لوسرايهلتا

 ىبيلازامهللاو وئىلاةكرح هبامةنلا وهناتلاقفكنب رقيال نك-اواللاق همدخأ
 تقف اتيساو ىلهأ ض.ءب ىللاقو لاق اذههمودللا ناك م هسمحأ نم ناك ف ا

 دعا ان لاله امال نذأ دقف كنأ صا ىف لسوهيلعهنلا ىبصةللالوسر |

 لوةباذامىن:ردنامو مل سو هيلع هل[ ى لص ةئنال اوسراهيف نذأ ساالتاقفلاق |

 كلذب تبلف لاق باش لجران أواوهيفتن ذأتسا اذا ل_سوهيلعهللا ىل_ههللالوسر |

 ةالاص تيلص لاق انمالك نع ىنهن نيح نمةإيل نوسجانل لمكف لايل رارشع |

 ىتلا لا! ىلع سلاحانأ اانيمق انتود نمكتدب رهظ ىلع ةايل نيس حاب صرجفلا |

 تءمس تح رامب ضرالا ىلعتقاضو ىسفن لعتقاط فاني شو رست
 تررفنلاق رسب [كلامز بعك ايهتودىلءأب لوقب علس ىلع فوأ خراصت :

 سانلا إ_سو هيلع للا ىل_صهللالوسرنذ افلاق جرفءاجدقنأ تفر ءواد_جاسا

 ىحاط لبق بهدف اننورمشب سانلا تهذف رجفلاة الص سويحان ملا 0

 ناكف لبجلا وأ و لبق سأ نم عاس ىمسو اس رف ىلا ل جرضكرونو ثدم |

 ”ىلو نهل تءزن ىفر يشرب هن ورشي ىذلا ىنءاجا ملف سرفلا نم معرسأتوصاا |

 امهتسلف نيب ونت رعتساو ذنئموبا_مهريغ كلم امةئلاوهتراشي هاياامهتوسكلق ١
 قوُنوماحوفاحوؤس انلا ىناةلتف مل_سو هي علل ىلص هللالوسرمأتأ تقلطاف :

 ىل_-ههللالوسراذاف ددءسملا تلخدىت ىتح كييلعهللا هيون كئذهتل نولوقد وةبوتلإب

 ىح لوره هللا هيبع نب ة>ءاط ماقف سانل هلوسو تيل فلا

 اهاسنيال هك ناكفلاق هريمغنب رجاهملا نم لجر ماقامةللاو ى انهو ىنفحام

 ههجو قرم وهولاق لسور 4 لعدن لص ةلل|لوسر ىلع تءاسا مؤ بعك لاق ةداطا

 نمت لقفل كما كت كلوفيتم كيلع ص موب رب ب شب لوقيو رورسلا نا

 دلال الر ناكر نا دنعنملإ اليلاقب ادع ننال كد

 ا
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 هن

 قادبف لعد -2 ق د_سث.يدح كل د> نألو ىلع كطدغس نأهنلا ٠ نكشويلىنع

 ىنمرسأ الو ىوقأ طقتنكام هللاو رذ_عىلاك امهللاو هللا ىّئيقعه-.فوجرال

 4 مقف ق د_ددقفا ذهامأ |_سو هيلع هللا ىل !_دهللا]وسرلاق كنع تفلح نيح

 هللاوىلاولاةف ىوعبنافةماس ىنب نملاجر راثوتمقف كيف ل_جوزعةللاىضق»
 هللالوسر ىلا ترذتعانوكت :النأ ف تزعدقل اذ- ِه لبقامن ذتنذأ كانملعام

 را ء:ناكينذ كيفاك ناك دقف نوفاخلاهيلاهب رن مءاامع : لسو هيلع هللا ىلنص

 جرأن أت درأىتح قون ٌؤياولاز امه اوؤلاق كلل سو هلعهنبا ىل_دهلنالوشر

 ىماذ_هىالهمطتاقم لاقى سفن بذك اف )سو هيلع هللا بس ةلنالوسرولا

 لاق كلل يقام لثمامط ليقف تاقام لمالاق نالجر كعم هيقل مناولاق د>أ نم
 5 "فلق ”ؤقاولاةيمأنبلالهوىرصاعلاةعيب رنبةراسماولاق امم نمتلق

 ًّ :ولاق لا مهورك ذنيح تدضفلاقةوساامومفاردب ادهش. دق نيهاص نياجرىل

 قلت نم نيب نمةمالثلااهيأ نم الك نع نيملسملا رد سو «يلعهنلا وصلنا لوسر
 ها ف ضرالا ىىسفن فى تركت ىت>انل او ريغ:لاقوسانلاانيذةجافلاق ه- دع

 أد_هقواناكتساف ىايتاصاماف ةإ_ل نيس كالذ ىلءانةءاف ىرعأ ىتلا ضرالاب

 الملا دهشاف ج رخأ تنكف مهداجأو موقلا بشن تنك فان امأو ناك اه هتويب

 - وهيلعهلنا ىل_دطهللالوسرىت او دحأ ال وقاوسالاف ف اوطأ و

 الءأال_بلادرب هيتفش كرح له ىسفن فلوقاف ةالدصا ادع هل قوهو هباع
 مح تفتاااذاو ىلار ظذ ىقالص ىلعتلبقأ اذافرظنلاهقراسأ و ه_:مابي رق ىلصأ

 ”00 اى سن تشم يماعملاةوقج ننعم كلذ لاطاذ اق نع ضرع
 السلا ىلع ٌدرام هللاوف هيلع تف ىلا سانلا بح أو ىمع نباوهو ةدانق ىفأ طئاح
 ,دعف تكسفلاق هلوسرو هللا ب> أ ىنا نماعت لههنلا كدكن أ ةداتقإبً ايدل تاقف
 تياونو 10 بتال ل  ءاهلوسروهللالاقف هتد_ثانفتدعف تكفون دشانف

 م | ال»أ طبننم هىطيناذاةئ د ١!قوس ىف ى شم انأانيبف راد 1!تروس ىتح

 | لل كلام نب بعك ىلعل دب نملوهقي ةئبدلاب»_عيدي ماعطأإب مدق نمي
 رهن ًارقفاتاك ثتنكو ناسغ كلم نماباقك ىلا عفدف ىءاج ىتح ىلاهلنورب_ثي

 :.ضمالو ناوهراد هللا كلءرملو كافجدق كيحاص نآانغاب دق هناف د_ءبامأهيف

 روذتلااهم تمتايتف ءاللا نءاضي ا هذهو اهتأرق نيح تاقفلاق كساونانب قملاف
2 9 

+ 3 
- 5 

١ 
9 

4 ٠. 

 ار”
 ” ررصك

| 



 ةهأ |

 كلذ نأ نظيبيغتب نأ دن ربلجر لقف بعك لاق ناوبدلا كالذي دن رب ظفاح تاك
 0 سو هيلع هللا ىل_دهللال وسر ازغو ل-جوزءهللا نم « ىو هيف لزني ملامدل ع

 هنن لحم هلئاووصر زوجتف رمصأ ياأهل راش تباط نيوز كل :

 اي-ث ض١ "لو عجرأف مهعمز وجت أكل و دغا تقفطوهسعم نوماسملاو ل سوهيللا

 رهساى> ىنىدا. م كلدلز ل- 1 اذا كلذ ىلعر داقانأ سفن ىف لوقأو

 صد الوهعم نوماس 'وايداغ و دلعالا صان لو دحلاسانلاب ْ

 ىدح ىىدام كلذلزي رف ايش ضقأملو تهح رقتود غم ايش ىزاهجنمأ :

 كلذر دقي لمن تاعف ىتتيلاب 9 مهكردأف ل ك<ر أن أت ممهفوزغلا طراغتواوعرسأ |

 ىنزح سويا لتس تلا لرد ركل سانلا ف تج رخاذاتةفطفىلا 1

 ءافعضلا نمهللارذع نمالجروأ قافنا! ىفهيلعاصومةمالجرالاة وسار ا

 الام ن/ بهك ىل هفام كوب موقلا ف سلاجوهو لاف اكوبت وب: غاب ابىتح رك ذيإوأ ْش

 ن ذاع لاا هيفطع ىفرظذ !او هأ دربه سدح هللال وسر :ايدملتس ىند : نم لجرلاقا ا

 ىل ص ةللالونر تكسو اريخالا هراعانملع اهلنا وسرايةلئاو تاقام سئب لبجا

 هللالوسرلاقفنارسلاه. لوز اًضييمالجر ىأر كلذ ىلع و هادبف مل_-وهيلع# |

5 

 قد_ص:ىذلاوهو ىراصتالاةم.خو هل ًاوهاذان ةقيخابأن 1 _سوهياعهللا :

 م

 هللا ىلدهللالوسر نأ ى :ءااملف كلام نت ىدك لاقف نوقفانملا هزانوحر ملاعاصبا :

 لوقأ او تنكذلا و نأ |!تةفاف ى ؛ قرضح كو مالؤاق هجونادقإ سول :

 ناىللم ةاملق ىلع نم ىأر ىذ لك كلذ ىلع نيعت-_سأوا دغهلةس نم ءجرخأمب

 نلما تفرع لطابلاىنع حازامداق ل ظأدق ميرال هنلالوتل

 ناك امداق مل_سو هيلعهللا ىبصهنلالوسر حببصو هقدص تعجأف ادبأ ١٠ثلندنمو

 هءاج كلذ ل_هفاملف سانلل سلج من 0 ةمكر فدحسملابأدب ١

 مهنم لب قفالجر نينامتوة«ضراوناكو هل نوفل و 44 لان ورذدتءياو ةفطف نوغاختلا

 هلأ ىلإ مه رار كرو مر ففتساو مهيب الع بردي لصق لو

 نيد تسلج ىت> ىثما تك لاعت لاق م تضغملا مد خص 0 ىنح

 هللاو ىفا هللا لوسرايت اقلاق كرهظ تعتبادق نكح ملأ كفاخامىللاقتف هبدألا
 دقلو رذ-عب هطس نم ج رخأس ىلا تيأرل ايندلا لهأ نه هم كريغد ١

 هن ىدرت ند: 5 تا حمو مدل كدت تا هلعدشلةطاو كلو الد دل



 7-5 دحسأو

 هيمحاص وكلام

 5 هجالو ريثك ل_سوهياعهتلاىلصهننالوسر عم نوما سملاو دن ريئذلامههجوي

2 5 

7 2 
 ا

 |ىأ نعرب رج نب ناليغنعىسارل ةحلطوبأدادش .انث ةرامعنبىرح ان
 .نيماسملا نء سان ةمايقلا مونء بحبل اق )سو هيلعةنلا لص ىلا نع هيبأ نعةدرب

 | تح اايف ىراص لاودووتلا لعءاهمضيو مط هللااهرفغيف لايجلا لام وني

 0000 5 ةدرب وبألاق تاتا نم ىردأالحوروب أل اقانأ

 نب ريهز ع 0 ع و عاده كثدح كوب الاقف

 ع6

 نبناوف لص نعةداتق نع قاوتسدلا» ع1 سمه نع مهاربانليعمسا ان بروح

 ظ الوب ملسو هيلعهنلا ىل_ههللالوسر تءمس فيك ر مع نبال لجرلاق لاق زرحم

 هيلع عضي ىتح لجوزعهب رنمةمايقلا موب نموا فدي لوقيهتعمسلاق ىوجنلا |
 اهترت_سدق ىتافلاق فرعأ ب رلوقيف ف رعت ل-هلوقيفهن ونذي هررةيفهف:ك

 رافكلاامأو هتانسحة فيك ىطءيف م - رف او ايندلا ف كيلع

 قد . تأ 1 «ىوم حرس 4 متم ورتب م دجأ + ارهاطاوبأ

 - «قربخأف ب 01 ماخاب برا عاشو وراي, وخر هروب ٍهدوْرَغ

 1 1170599 رو ري لا نادك تعيس يعزبس

 ١ بص هللالوسر نع اخت أ لكلام نب بعك لاق كوبت ةوزغفف لسوهيلع هللا ىلص
1 

 ردن ةءزغىفت فل دق ىناربغ كك مةوزغىلالا طقاها ازغةوزغى 0

 انومانملاو مل_سوهيلعهللا ىل_دهلئالوسر جرخامن اه: فاحاد_ح أب تاعإلو

 3 ١ واهب ىلع ره ودع نإ ومهنييهللا عج ىت ح سل رؤربع نود رب أ تده

 ناب جامو مالسالا ىلعانقثاون ني> ةبقعا أةلمل مو هيلعفتلا !ىصةللالوسر عم

 3 فا نوح ىريسخ نم ناك ةاهنم سانلا ىف رك ذآ ا

 | ىتمرسبأالو ىوقأ طق نك !مىلا كوبتةوزغىف ملسو هيلعهللا لص هللا لوسر نع

 . اف ام-متعج ىتح طق نيةلح اراهليق تءجام هللاو ةوزغلا كلا" ىف ه نع تفل نيح

 ا

|| 
0 
| 

 م هربخأف مهو زذ ةبهأ اوبهأتيل ,هيمأ نيماإل>4- ١ يمك" اودع ليقتساوازافمؤ
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 ةب ون نمهللهف سفن ةئامل:3هنالاقف ملاغ لج دل 5 الا لجل لعأ نع

 اسانأ اهمناف اذكواذكض رأىلاىاطنا ةب وتلا نيب و «-:د» لوح نمو ملا

 اذاىت- ىاظنافءوس ضر ًااهعاف كضرأ ىلا عجرئالو مسهممهئلا دبعاههنا نو ديالا

 كاقف باذ_ءلاةكن المو ةجرلا ةك-:الم4 يف تمصتخاف توملاهانأ قي رطلاف هن |

 لمعي هنا باذ_ءلاةك_ءالمتااقو هللا ىلا هبل قب البقع ايئاتءاجةجترلاةكئالم |

 ىلاف نيدضرالا نيب اماو سيق لاف مهني هولعف د ةروص ىف كلم مهادأف 7 ش
 هتضيقف دارأىتلا ضرالاىلاىندأ هود_جوفاوساقف هلوهف ىندأ ناك امهتْأ |

 شمع هرد_مبءانتوملاداثأاىلهنأ نلرك ذ نسحلا لا ةفةداتق لاق ةجرلا ةكنالمأ|
 قدح كلاب يسن ءةبعش انث ىلأ انث ىربدءلاذاعمنبهللاديبعأ

 ةعست لّقالجر نأ لو هيلع هللا ىلطوىنلا نعىردلا دوء_سىفأ نع يجاتلا |

 ةب ون كلت سل لاهقه هلأسفايهار قدي وت نمل هليل -هخاسفت نيعدتتا

 اماف نوحلاص موفاييفةب رقىلا ةب رقم ج رحم لاف ىلل_هجمت بعارلا لتقف

 ةكئالمهيف تمصتخاف تامم ءردصبءاقتولاةكردأ ىرطا شب

 اهلهأ نملعؤ ريش اهنءبرقأ ةاصااةب رقلا ىلا ناكسف باذعلا :كس الءوةج ما
 وحن دانسالا اذوم ةداتق نعةيءش انث ىدعى فأنا ان راشبن دع انئضأ

 نأ. ده ىلاو ىدعإ :ناددح للا ىاعتمشأ كر افدقدار وذاع ن ذاعم ثد دس 1

 نأ نع ىحينبةحلط نءةماساوبأ 5 ةييشىنأنب رككوبأ انثص ىف رقت[

 عقد ةمايقلا موب ناك اذا سو هيلعهللا ىل_ههلنالوسر لاق لاق ىسوم ىفأنعةدرب | ١

 عي رانلا نم كك اك-فاذهلوةيفاينارصنوأاي دوه. سم لكى لا لجوزعةللا |

 ديعطو انوعنأةذاتق انث مامه اننث ملم ني نافع ان ةييشىفأ نب ركب وبأ |

 نعهيبأن 80 زعلاد عن رعد ةدربابأ ادهامهأءاثد -ةدرب ىنأ نبا

 ايدوهن راثلا هناكم مةئلال_خدأالا إ_سملجر تومي اللاق لس هيلعتتلا لت ىبنلا|

 تاىمنثالثوهالاهلاال ىذلاهللأب زب زءلا د_معقب ر عوقلك تناقل اينارصنوأ |

 هنإ ديعس ىنث د لاق ه] فلك لاق ل سوءهيلع هللا لد هللا لوسر نعهث دحهايأنا

 اعيج ىنثم ند و ميههاربا نإ قحسا اننص هلوق نوع ىلءعركن» مو هفلحتسا

 ثيدحو حن دانسالا !ذهيةداتق انث مامهانربخأ ثراولاديعنب دمصلا دي نعأ

 داورىنأ نب ةلبج نبدابعنب ورمع نب دم انثدع ةب,تعنبنوعلاقو نافعا



 ةب ون لوبق باب

 هنقرغك

 الب ىعدوسالا 0 ياا تءمسلاق برح نب كامس نعةيعش ا

0 

 1 بف الجر سو هيلع هللا ىل ص نا هعبتأو قلطااف لجرلا اقف أي ل ءالسو
 ايس !نيهذ.تانبسحلاناليألان ءاقلز وراهنلا فرطةالصلا مف 0 ًأةبالاهذه هيلع

 ءانلل لب لاق ة_.اخهلا ذههللا ىنايموقلا نم لجرلاقف ني رك اذا ىرك ذكالذ

 ” ىلجلا هللاد_ دعنا مان امنلاوبأ ان ىتدمنبد- -_ ير ةفاك

 | اة هقرنس فلاتر ص وحالا ىفأثيدح ىنعمي ملسو هيلع هللا ىلص ىلا َْع

 ناسملا اساص 0 قةماعانلو أ ةصاخاذطاذ_ههللالوسراب

 ءاط ىف نها د معن قحسا نعمامه ان مصاعنب و رمت ان ىناولحلا

 6 0 يل عرق موي السا لاىلال جر ءاجلاق سنأ نع

 2 ةامأؤ 0 و هياعةللا ىل_صهلنالوسر عمىلصفةالسداات .رضحولاقىلعهقأف

 همر ضح ل -هلاق هللا باتكىفمقأها دح تبدأ ىناهللالوسرايلاقذ اددلا

 رو ابر يهز و ىمضوملا لعاب ع اميرص كل رف دق لاق عن لاق ةالسصلا

 : دادش انث رامعن ةمركع انث سنون رمح اذ الاقريدزل ظفللاو

 1 رول او اع ليي دانا لتر علا ةماماوتأ

 ذأ ى دعهللالوسرهنع تكسف ىلع هقأفاد- - تيصأ ىناةللا لوس ايلا: لحجر

 م قأو ه نعت كتف ىلع هقأفادح تدصأ ا ىناهننالوسرابلاقف داعم ل سوة لع

 الوسر لج رلا عيتاف ةماماوب لاق ملسو هيلعهّلل | ىل_ص ندا ىن فرصن ااماف ةالصلا
 رياعرظ 1 أل سود ءاعهللا ىبصةللالوسرتعبتاو فرصنا نيح ملسو «يلعهللا ىلص

 | .اناةنالوسرالقف زديوميلع هنا لص هلا لوح لجرلا جلف لجرا 1ع

 مح >> تيرارأ مسو هيلع هللا ىل_ههنلالوسرهللاقف ةماماوبأ لاق ىلع هقأفادح

 ١ لها اوسرانىل لاق ءوضولا تنح اف تدون دق سبل كدب نم انجرح

 3 | ةهفايسمال اوسرهل اقف لاق هللا لوسراي عن لاقانممةالصلا ت دوه
 'ن دمتو ىثمن د-# اننرط « كينذلاقوأ كدح كلرفغدقهللاناف

 املا نع ةداتق نعى ىبن ماشهنيذاعم انث الاق ىن-.نال ظفالاو

 00 سوهيلعةللا ىل_د هللا ىن نأ ىر دخلا ديع_س ىنأ نع

 ب هار ىلءلدذ ضرالا ىل_هأ لعأ 1 نع لأ فاس نيعستو ةعسن ل تق لذج و

 هم ةئامدب زمكفوإةةفاللاقفةب وت نمهل لهفاسفن نيعستو ةعسن ل تقهنالاقف

 5 ن



 كك

 ع م َساهناه تنال ركب ىفأت نب ءامسأنأ هند حرب زلا ىتورعنأةةسر

 نعري؛كىلأ ن ىح نع داد_ثن؛نرحودب زب نب نانأ ا دوادوبأ ان

 ىلأثي دح جات ةباو رلثع لس وهياعةللا ىلدىنلا نعةرب رهىنأ نعةماس

 ارشب تا ىدقملار كب ىنأنبد# اشكو ءاممأث يدرك ذب لو ةداخةرب

 نع ءاممأ نع ةورعنعةماس فأن . ءريثكى أن ىح<نعماشه نعرضأللا

 ديعس نب ةيدنق ثمندص لجو روما مربح ؟-يماللاقدنا ملسوهيلع هنبا ىلص بن
 هنلالوسر ناةرب رهىفأ نعهيبأ نع ءالعلا نعد نباىنعي زب زءلادبع [

 نبدمم انشدحو اريغدشأ هللاو نمار اغي راغي نموا لاق رو بعشأل

 امدح * دانسالا اذهم ءالعلا تءمسةبعش. انث رفعج نبد-# انه ى
 عي رز نبدب زب نءاس* الكى ردا ني سح نب ليف ل ماكو بأو ديعسن 5
 دوعسم نب هللا دبع نع نامعى فأن عىميتلا انث دب زب انث لماكىنال ظفلل

 كلذ تائيسلا نيهذب تانسجلا نا ىلللا ناغاز و راهنلا فرطةالصلا ةأ رز

 ىتمأ ن ماهم لمع نا لاق هللا لوسرايهنهىلألجرل لاقفلاق نب رك اذا ىرك

 دوعسم نبا نع نامءونأ ان هد |نعرمعملا انث ىلعالا دبع نند_# 2

 دياسموأ ةليقاماةأ سعا !نم باس اه ارك تق[ رد صىبنلا ىف الجري

 د زيثيدح لثع رك ذم لجو زع هلنا ل زرت ًافلاقامترافكن علا هنأك أ 1-7 2

 لاقداننسالا ادهم ىميشأ!ناهل_س سنع رب رح ات ةبيش ىنأ نب نامع 1

 ىق أم هيلع مظعف باطخخلا نب رعوانتتساقلانودايشفا ما وعلس

 رهعملاودب ١ رام د لفل 3 سو هيلعهللا لك ىنلا ىفأ متديلع ظدفرك

 لاقى>يل ظفالاو ةبيش ىلأ نإ ركب وناوديه_س ن ةبتقو ىح نب ىح :

 يع نع م.هاربا نع كلامس نءصوء>الاوبأ ان نارخآلا لافوانرب_خأ

 هلنالوسرايلا قى - سوه لع هللا ىل_صىبنلاىلا لج رءاجلاق نادبعنحدلا

 ضقافاذ هانأفاهسأنأن و دانا تيص القا اوةني دما ىصقأ قةأرصات ملاع

 «ياعدهنلا لص ىنلا درب لفلاق ك.ف: ترتسولهللا هي 5 9 هدأ

1 

 |١ نبدحجم اناث لجو زعهللا نهريغأ يش سدللوقي ملسو هيلع هللا ىل_ص هللا لوس

 | لاق «كلذرك دفر سو ءلعةناوصينتلا أف ةلبقتأ سمان مباصأالسجاا

 ىلا_هتهلوقب اب

 تائ_سحلا نا

 نإا.-هذب

 قفاسلا



 ظ 11
 لاقةحلط أن هللا دبعن' قحسا انث مامه انث دياولاوبأ ىتث ديج |

 , رهابأ تعمس لوب هّتعم_سفلاقةرمع ىلأ نب نجحرلا هب عهللا قي ساق ةني.دملاب
 بد ىنمجابنذ بنذأ ا دبعن 'لوقي مل سوهيلعهتلا لص هللالوسر تعمس لوي
 3 ذىدبعل ترفغدقةثلاثا! واين ذن ذأ تايم ثالئرك ذو ة_-نبداج

 نب ور نع ةبعش ان رفعج ندم .انث ىنثمني دم اًنئامع ءاشام
 |( نالاق مسوهيلعمللا ىلص ىنلا نع ىس وم ىلأ نع ثدحةديبعابأتعمسلاق

 عام بوتيل راهنلابهدب ط_سب و راهنأاءىسم بوتيل ل بللإب هدب طساب لجو زع
 "دوادوبأ اننث راشبنن دع امئرعو اهم رغم نم سمشلا علا ىتح ل يللا

 | 000 - 0 0 - هنبا ةريغغ باب

 ّ ىلا: ْن :حسلا اجا دسآ نس م فرصا وسرلاةلاق شحاوملا

 شح-اوفلام رح كلذ لجأ نءهللا نمريغأ دحأ س لوهسفن حدم كلذ لجأ

 م 5 انو ح ةيواعموبأ انثث الاق بي ركوب أو ريغ نب هللا د_بعنبد-#
 | ل قش نعش عالانعةيواعموبأو ريع نب هللا دبع انك هل ظغالاو ةبيش ىلأ

 رس كلذلو ىلاعتهللا نمريغأ دحأ ال ]سو هياع هلا ىل_ص هنا ل وسر لاق لاق هللا دبع

 "رح ىلاعتهلا نم حدملا هيلابحأد_-أالو نايبامو اهنمرهظام شحاوفلا

 ا ةيمنا ورم نعةبعش انث رفعجن بدمج انن الاقراثشب نباو ىنثملا نبدي

 0ث 34 ا تاق لوةيبدوعسم ن هللاد عت عمسلوقي لثاز 0

 راتبامو رهظام ش-اوفلا مرح كلذلو هللا نمريغأ دحأاللاقهناهعفر درت لاقدنلا

 : 5 ىنأ نب نامع اص هسفنح «كلذلو هللا نم حدملاهيلابحأدحأالو

 ج انث نارخآل لاقو انربخأ قحسا لا ميهاربا نب ق>سا وبرحن, رهزو
 | كاما ع وع زينب نجرلا دبع ن 2ع را نب كلام نع شعالا نع

 ” لسا سادتي م الا لامها لوما

 0 تطرب مقل ندع حاسب هسسعن حدم تا ذ لجأ نه

 ثرلالسرأو باكلال زن" كلذ لجأ نم هللا نهر ذعلاهيلاب> اد حأ سلو

 نأ عىل أن جاب نعةيلءنبميهاربانب ليعمسا انث دقانلاورع انئص

 | 0 قم هنا لوع 0 ةري رهف و :ءو يكلق |



 ىح تح ضرالا ئاشخ نملك أ اناهتلسر اى هالوا م ا ا 7 رهىفرا

 وأ ئندص لحجر سيدنالو ل جر لكش الك كلذ ىرهزلالاق الزه تأ

 ىف ىرهزلالاق ىديبزلا ىنث تر يدا -# انث دوادنب ناباستل 3

 هيلعهللا ىل_صدهللا ل وسر تءمس لافةرب رهفأن ءفوعن نبنجرلا دبع نب ديف

 رك ديلوهلةئارفغنهلوقىلارمعم تن دح ودب ه_سفن ىلع دمع ف ةرسال وهل“ م

 ٌئت لكل لجو زعءهنالاق:لاق ىدي» را - قو ةرطاةصقىف ةأرملاسي :

 : لا ىنأ ل ىربنعلاذاعم نب هلل !اديبع 5 0 هتنتنخااز داش 1

 ثدى ردع[ ديما اتصلو رفاغلا درع نب ةيقع ع مس ةداتق نع

 لاقفادلو والامهشاه-ثار لبق ناك م فالجر نا سو هيلع هلا ىل- موتا

 ىماعرك ' او ىنوقرحأف تمانأ اذا ريغ ىفاربم نياوألو أ هيك سمآ م ناعفتلو ا

 ىلعردقيهللاك او اريخهللا4نعرمت 1/ىتاف عرلا ف ىو رذأو قوقحس |ملاقد

 تاعفام ىلع كلجامهلل!ل اقف فر م ًافلاق ىب ذبول

 ن روعم انثى راخلا بابح نب ىع هارد ع و اهريغ هاف التا لاق كتفاحملا

 ناسحلا 3 ةببش قأ نب ركو أ انو 9 551 ىنأى لاقلاق ناها

 6 دلولا 6 قثم نا انثو 9 نجرلا بع ن ناس انك ىسومن

 ث.د_>حقو هثاد> وح ةرعشدان_ساياعيجاو رك ذةداتق نع امها ةناولا

 هتاف ىميتلاْ يدح ىفو ادلووالامهلناهس غر سانلا ن ,ءالجر نا ةناوعىفأ أو نابي

 هلل وهن ةنات دحو اريخ هللا دنع رح دب مةداتقاهرسفاريخ هللا د_:ءرثشي

 دمع دع 0 مهلا راتماام ةناوع فأي دسح ىو ارخ هللاد_:عرأتباا

 نع ةحلطىلأ نبيناببعيب ىبنا نع دا ب داج نبى“

 نعى امف ل_.وديلع هللا ىل_ه ىنلا نعةرب رهىنأ نعةر ,عىنأ نبنجرلادب

 ىاعتو كرابقلاقف ىنذ ىلر فغا .هألا لاف ١ اينذد عن ذأآلاق لحورفا

 ىألاقف بذاف داعم تنذلادخأب : وب: ذلارفغيإب ره نأ هفايتذ ىدبع بأ : 3

 فنذلا رفغيإب رمل نا لعق اينذنذآىد- هعىاعتو كرابتلاعف ىنذىر مخاد

 فذ ىاعتو كراتلاقف ىنذ#فر ةغاسرىألاهقق ف ذأف داعم بذات

 كت رفد ةفتكشام لمعا نقلا ذخ أ, وتلا رفخيإب سل نإ لفات ولا ا
 ندبع ئنص و تةشاملمعاةعبارلاوأ ةئااثلا فلاقأى ردأال ىعالا »بعل

 ع
 ١ : هه

 دوك اهل حا
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 عدنه نأ ندواد نع ةب واعموبأ انث ريع نبا اسرع دانسالا اذوب هيأ نع
 ا مول قاخهللانا مس وهيلع هللا ىلصةهننالوسرلاقلاق ناماس ن ء ناهعىفأ
 مله ضرالاو ءامسلا نيبام قابط ةج رك ةجرةئامضرالاوت را
 لك | ذاف ضعب ىلعاهضءبربطلاو شح ولاواهدلو ىلع ةدلاولا فطءةاوبفةجر ضرالا
 يملا لهس نب دمشو ىناولهلا ىلع نب نسحلا ند ةجرلاهذهماهلك أةمايقلا مون
 ع نع هيبأ نع ءرسأنبديز ىنث ناسغوبأ ان ميم ىنأنبا ان نسل ظفللاو
 أ | نم. ةأ سمااذاف ىبسب مو هدمها لعولال وسر ىلع مدقهنا باطخلا نبا
 ّق لوسرانللاقف هتعضرأ »اهرب هتقصاأ هناذخأ ى بلا قايص تد-جواذأ ىف

 ٍلعردقىهر ةنلاوالانلق رانلا فاهداو ةحراطأ رملاءذهنو رت لسويلعتلا ىلص

 هد|وب هده نم هدابعإ محرألل ميسو: لعشا ل دو هه لوسرلاقف هحرطتالن 1

 وأ ن.الاق رفعج نب ليعم_سان ءاعيجر 3 نباوةستقو بوب 1نبىح ل
 اموهياع هللا بص هللالوسرناةرب رهىنأن عهيبأ نع ءالعلا ىف ريخ ل يعمسا ا

 امرفاكلا معيولو مل بلاش وقعلا نمهللا نعام نمؤملا لهي وللاق
 : ؛متنب نبا قو زم نب دمت ص 5 - أ هدنج نم طنقامة_جرلا نمهللا

 :رب ره ىنأ نع جرعالاز ءدانزلا ىفأن ع كلام ان حور ان نوممنءا

 3 ار تاماذاوإ »ال طق ةةسح لمع ل لج .رلاقلاق ملسو هيلع هنلا ىلصهللال اوسر

 0000000- هيلعةلنار قة نكا هللاوف رحبلا قهفصنو ربلا فهفصن' و رذأم

 أ مأو هسيفام عمؤسرإلا لا مأ أف مه ىم ًاماونعف ل جرلات اء اماؤ نيملاعلا نما دحأ

 ارغب ملح 1آتءأوبرابكتبشخ ن ملاَو ةاذهتاعفللاقم قاب تكلا

 هل ظفالاو عفار نبالاقو انري_خ ادبعلاق ديج نب دبعو 8م < انك

 ب ىرهزل ل ةنيبيع نيني دع شئدحأالا ىرهزلا ىللاقلا رمعمانريخأ قازرلا دبع
 ١ | از مو عشا وم ىلاوع: ةرب رهىنأ نع نمجرلا دبع نب ديج ىت ربخأ
 6 قوقرحأف تمانأ اذالاقذ هش ىحكو 1تولاعز .ثءاماق هسفن ىلع ل-جر
 | | عىبدعللو رىلءردق نألةللاوف رحبلا في رلا ف ىو رذأمأ قوقدحسا
 لاقف ماقوهاذافتذخ ًاامىدأ ضر الل لاةؤهب كالذ اول ءففلاق ادد اهيذعام
 ءرهزرا !لاقكالديهلر هَعف كلتفاحملاق وا راي كنتي خلاقف تعنصام ىلع كلام
 سا تع دلو سوعياعتس لس د دنيا ل وسر نعةرب رهفأن ءدج ىنثو

 | رانلا



 م 0 1
 ! لاقق ب د- مار هتثدق هملاقف ةلظنح قفاث هللا ل وسراب انتلقف اقف سو ياست 5 ا

 أ نوكست تناكولوةعاسو ةلعاسةلان اب لاقف لعفام لثمتلف دقن اوركحب و /

 | قرطلا ف كيلع لست ىنح ةكئالملا وك قناتك كلادتعو وكت 2

1 
 ىرب رج لاديعس ئع نايفس انث نيكد نلضفلا انث برحنب ربهز م

 ىنلا دانك لاق تتاكلاىديسالاىميغلا ةلظنح ٠ نعىد_-,ملاناهعىلأن

 نب ةبستق أمي ص *« امهثيدحوحرك ذقرانلاو ةزحلا انرك نو سو هيلع هللا ىلا

 ىلا ن اور رهىنأ نعجرعالا نعدانزلا فأن ءىازالا ىنعيةرمغملا ان 5

 شرعلا قوف هدنعو ف هباتك ىف بتك قلخاهللاقاخا لاف مل_سو هيلع ةللأ ىل-« 1

 ىلأن ء ةطيع نا ناية سس ا 0 0 ئد ىدصغ بغت تحس 1

 ل جوز ءهلل !لاق إو هيلع هللا ىل_صىن نءورب رهف أن ع 0 .ءدانإلا 2

 (لسو ءيلع نا لسنا لوسرلاةلاق ةرب ره فأن ءءانيمن' ءاطع نع نجرلا دب 0

 بلغت ىنجر ناهد 2 عوضوموهف هبسفن ىلع هاك .بتك قلما لا ىضقامل

 نع نذوب قريبخا بهو نإ هلا يختل يك نةلء رح نق ع

 لزنأ ا 42د را هلل

 نءاهر ةاح ةبادلا عفر ىت- قث اللا مح ا زا كلذ نفادحاوأزج ضرالا ىف

 ىل.ءمسا 1 اولق رح ناو ةبدتقو بوبأ نب بحي 0 هيدصأ نأ. ثخاهدلو |

 رسوهيلعاشاا لص ةينإ ل وسر ناكر رهىلأن عهد انعءالعلا ن ءرفم+ نا نوع

 ع ةدخاوالا اهدا هقلخ نيب ةدددعأو :عضرفت+ رئت قالا ١

 نع ةرب ره ىلأ نع ءاطع نع كلم ادب د اي ىلأ ا ريع نظن دنس ْ

 0 اوةحر 0 3 ايد ةوال 0

 ا 0 نص ةسايقلاموبهدابع اهنيضرت عر نعشوامل 1 ١

 ىسرافلا ناماس ن ا انث ىميتلاناولس انث ذاعم نذاعم .
 قلخلا ,>ارتباهبة-راهنق ةجر ةثام لن نا _سو هيلع هللا ىل_صهندالوسر لاقل 1

 رمعملا انث ىلعالادبع نبد# هامارو و ةمايقلا مويل نوعستوةءستو مهنا

 صل 0

 قلامعتهنناةجر

 هيصغع



 ١ لبا
 0 الا / 000 م

 ”ة نع ”متكت نك ةافولاهتريضح نيح لاق هنا بوبأ ىلأ نع رص ق أ نع بو--فنذلا

 سوديلع هللا ىف ص هللا لوسر تعمس ل سو هيلع ىل_صهنلا لوسر نءهتعمس رافغنيشالال

 ايعسنب نوره امدح مطرغغينوبن ذباقلخ هللا قا نوبنذت مكن االول وي هبوب

 , م هاربا ىلا 1 ىف ىتطهو نا ان ىلبالا

 7 امن ذا بوب أى نءةمرص ىفنأ نع ىظر قل! ب عك نب د-# نءةءافر نب دبع

 | اه ةغيبويذ كلن 2 لك اوالاق هبال - _سوهياعةللا ىل صهللالوسر نع
_- 

 1 لادبع ع : يا _ 0 24 ةيبونذ 0 00

 1002 بشاعر 0 0

 ل :الاورب_.سن نب نطقو ىم.تااىب < نب ىع 0 مطرفغيفهللا نورفغتسف ماودلْضف باي

 1 ناتعق أ نع ىرب رحلاسايانيديعس نء نابلس نب رفعجارتخأ ىحيل | ”كمفلاو كذا
 .ةللاق ملسو هيلعللا ىلصتنلال اوسرت امك نءناكو لاق ىديسالا اظن نعاإ :رخالارومأىف

 وةتامهللا ناد مسلاقةلاغذح قفان تاق لاق ةااظنحاي تن أف يكل ات ةركحب وبأ || زاوجوةبقأرملاو

 . ةتالاو رالابانرك د ملسوهيل - هللا ىل_هةللا لوسر دنع نوكن تلق لاقأإ ىف كلذ كرت

 اوزالا انسفاع سوه.لع هللا ىل_دهللالوسر دنع« نءانجرخ'ذاف نيعىأ ًارانك | تاقوالا ضعب

 انآت ةلطنافاذه لثميتانلاناهطاوةركب وبأ لق اريثك انيسنفتاعي ضلاو دالوالاو || لاغتس_ثالاو

 لوسرا,ةلظ:> قفا. تاق ملسو هيلعدللا ىل_صهنلال اوسرىلءانلخد ىت- ركوب و ايندلاب

 كلد_:ءنوكن هللالوسرايتلق كاذامو ملسوهيلعقنلا ىل_دهلل'لوسرلاقفهنلا

 اوزال ان_سفاع كدنع نمانج .رخاذاف نيعىأ اراناكىت-ةب او راثلء ان

 9 ةن ىذلاو ملسو هيلع هللا ىل_ههنلالوس رلاقفاريثك انيس:تاءيضااودالوالاو

 مل || دل < خ امارك كلا فو قدين غ نويوكسم هام ىلع نومودتول نأ هديب

 5 ١ ند تازص ثالث ةءاسو .ةءاسةلظنحاي وكم كوك ظ قر يشار ظ

 رب راند حس ان ثدح ىنأ تءم_سلاق دمصلاديعءانربخأ روصتم نبا

 5 3 لو هراعَللا لس هللا لوسر دنعانك لاق ةلظنح نع ىدهملا نامثع ىف
 ب رأن لاق ةأرملاتبعالو نايبدلا تك- اضف تدبلاىلاتّمج لاق رانلارك ف-ف

 هللالوسران ةلفرك ذنامىل-*هتاعفدقانأولاةف هلكالذ ترك ذفرك؟ابأ تيقلف

 0 ل
- 

 عك دع



 - ا

 9ك ١:5

 امه نيش م قع لاق فد ردن ترك سلة

 هلنا ىل .دهلناكوسر .لاقلاقؤهسفن ٠ نعرخآلاو !- 0 1

 هللا دمع 0 ريرح ثيدد- ا و واعر هدشأ هلل سو هيلع

 نب نامعتلا طخ لاق كامس نع سنوب ونأ 2 ىأ اك ىرب_ذعلا داع زا

 ىتحراس مئريعب ىلءهدانصوهداز ر ىل»- ىل>-ر نم هديعةن وب احرف دش أ هلل لا قفري ,

 0 اوهنيعهتماغف ةرحش تحنلاةفلزنذ هلا اةلاهد رداف ضرالا مةالقب ناك

 مفاشلائافرم ةىس ملأ .ثربملأا ناثاف ريش ىعس مآ يشرب ملفاف رمش ىمسف ظه ةساقد هع
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 عضو ىت> - ىبثءهرب»ز هءاجذ ا دءاق وقنا بف يقلق ىذلا هناك« ىتأ ىت>ليقاف ام 0 4

 كامسلاق هلاح ىلع دربي دو ني-اذه نءدرعلاةب وّباحر ةدشأةففددي قدا ا 1

 فان راو فوة لع يلم لاىلاثيدحلا اذه عفر نامعنلا نأ ىبعشلام عز

 انربخأ ىضيلافو نت هل ل مج نإ رفعجو ى< نبى ع انتزخا 1

 سو هياعنلا ىلهةئلالوسر لاقلاق بزاع نب ءاربلا نع دابا نعدايا نئ هللا كم 4

 ماعطاهب سيل رفق ضرآب اهمامزر جت هتلحارهنمتتافن !لجر حرفب نولوةتفيك
 قاعتةةرحشل دعت رم م هيلع قش ىت-اهبلطف بارو ماعطهلاوملعو بارسشالو ١

 لس وهيلعهللا ىلصهلنال وسر لاقف هنلالوسرابادب دش [كقهبة كعتماه دجوفاهمامز

 نبهللاديبع انث رفعجلاق هتلحار لجرلا نمهديعةب وتاحر فد شأ هللةثلاوامأ

 سود نب رمح انث الاقبرحن ربهزو حاملا نبدي أساح هبا نعدابا

 كلامنب سنأ ان ةحاط فأن بهللا دبع نب قد سا انث رامعنبةءركع انثا

 ني-هدبعءةيوناحر داس سوعاعسإ سلال وهسرلاقلاق همعوهي

 هماعطا,ملعو«:متةلفناف ةالف ضرب ه_تاحار ىلءناك 2 دحأ نءةيلاب ١

 كا ذكوهانييفهتلحار نم سبأ دفاهلظىف عجاطخافد رجش قآذاهنم سب ًافدبار

 كي راثاو ئدبعَتتا |مهللا حرعلاة دش ن لاق ماهماطخ لذ ًاقددنعةكاق' و

 قرا ةداتق ان مام انك دلاخ نب بأ ه 0 حرفلاة دش نمأطخ

 مدح أ نمهديعةب وتاحر ةدشا ننال زوديلعهنبا نس هنا لو سر نال

 نايح ان ىرادلا دج هيذن د>و ةالف ضرَأب هلَضأدق هربعل ىلع اظة.ةسا اذا

 هلع ل_سو هيلع هللا ىلع ىنتلا نع كلامنب قيل انمث ةداتق ان ماهم



 هلنادع نأ هللا دبع نب ا ىرهزلا ن ا نأ انربخأ

 : ا ناك ن ب طهر ةثالث قاطنالوقي لو <. .اعهللا ىل_دهللال وسر تع .سلاقر مع نبا

 0000 0 يملا م هاو اعمل

 اهتيطعأف يلا جي جا رمل ع 00 لاقو الامالوالهأ
 لاقو تدكتراف لاومالاهنمترثك ىت-هرجأت رمهذلاقوران.د ةثامو ن رع

 ا

 | ال نا اح دعس ندب وع ندع « نوشعراغلانءاوجركخا] باتكإل
 |[ هيلع هللا ىل_< هللالوسر نع ةرب رهىنأ نع ءااصى فأن ءا-أن دز 1 «ةبوتلا

 أ حرف هلل ةللاو ىبوك ذب ثيحه عمات أو ىف ىدبع نظ دنعان أل جوز عهللالاقلاقهنا ضحلاىفباب

 |اعارذ 0 بلاَتِب رقتاريش ىلا ب رقت نمو ةالفلابهتلاضدجب ؟دح أ نءهديعةب وئي|| .ةبوالا لدغ
 || نكد لورهّأهّيلا تابق أ ىثع ىلا لمق |! ذاواعإن<. لاتب رقتاعارذىلا بر قت نمو اهبحرفلاو

 0 ر>١نجرلا دبع نب | ىنعي ةريغم ا انك ىنعقلا ب ذعق نب ةم_سم نب هللا دبع

| 

 || دش اهلل ]سو هياعهللا ىل_دهللا 3 للك ره ىفأ ع نءعجرعالا نع دانزلا ىنأ

 انت عقار نبد- -2خ انثصو اهد واذا هتلاضإ مك دحأن ها , وداحرف

 م
 أ

 أ

 هيلعةللا ىل_دىنلا نع نع ةريرهىأن عهبشم نب مام نع رمعم انت قازرلادبع

 اق نامل ظفللاو ميهاربا نب قدحساو ةبيش ىلأن ب نامثع انشدع هانعع : مسو

 ثرالا» نع ريع نبةراع نع شمالا ن ءرب رج ان نام لاقوانربخأ قحسأ

 مذ د د_ح نيش دع اشتد 5 ضي مموهو هدوعأهنلاد_معىلءتلخدلاقدب وسن

 اا تارستال مير تمس لامر دباجالا لمن لوسر يعاشإ دحوهسفن نع

 || كيش 0 5 - ةب ونا حرف 9 7

 | اا ل توم 3 ارم راق يدك يلا قال لا جرا

 | ةب وتاحرفدشأ لاف هباريشو هماعطو هدازابءاعةشلجارةدتنعو ظةرتساف توعل

 و 1 ةبيش ىلأن ركب ولأ هامل دج و هدازوه- ا-|ربا اه نم نمٌّولاديعلا

 || ةيوادب ل جر نم لاقودانسالا اذهب شمالا 2 ردلادبعن ةباق نع مدا
 اخ
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 باحة مقبل || نع ةرمضإبأ ضايعنباىني سنأ ىنث ىببسااقحسا ندمت تدع *
 ةالئلازاغلا هنأ ل_سوءيلعةنلا ل_ههنلا ل وسر نعرمج نبهلنا دبع نعع عفان ن ءةبقعن' ىءوم

 اص لسوتلاو مهر .اغمه ىلع تطحن اف لبج ىفراغدل اووأفرطملام هذخ آن وسم رفن ةثالثاغيبلاق

 لامعالا || ةااصاهوةلمالابعأاورظنا ضعبل مه_ذءبلاقف مهيلع تقمطناف لخلا نمةرخص

 نادلاو ىلناكه نا مسهللامهدحألا ف متفاهج .رفبهإ_علاهم ىلاعت هللا اوع داق هن

 تبلح مهيلع تح رأ اذاف موملع ىعرأ اراغيضةنلصض لي ريبك نادت

 سدس تأ ملذرجشلا موب تاذىبىأت هناو ىنب ليقامهتقسف ىدلاوب تأديف

 هر ًاامهسّوردنع>.مقف بالحلابت دك ناحأت نك اكتيلكلامان دقامهتد جوف

 ىدق دنع نوغاضتب ةيدصلاوامهلبق ةيجصلا قس نارك ًاوام_همون نءامهظفوأ نأ

 كيحوءاغتبا كلذ تلعف ىنأ ملعتتنكنافر فلا علط ىتح مهمأدو ىفأد كال ذ لزب ف

 لاقو ءامسلا اهنءاوارفةجرفاهنمهللا ج رفف الاس ىر رفا دل

 اهللاتبلطوءاسنلالاجرلا كامد_ت ْ 2 معاش [كناك هنامهللارخآلا

 تعقواماف اهماهتئؤ راني دةئام تعج ىتح تيعتفران د ةئاعابت [ىتخ تيان اهسفت
 تنك ناف اهنعتمقفهقعتالا تالا متم :الوهنلا ىتاهنل' هب ءايتلاقاهيلجر نيب

 م-هللارحألالاقو م-ط جرف #_جرفاهنءانل جرفاف كهجو ءاغتبا كلذ تلعف ىنأ مت

 هيلعتضرعؤ ق> ىنطعألاق هلمبع ىضقاماذزرأ قرفباريجأ ترجأّتسا تنك ىنا

 هللا ىتالاقف ىنء.ةاهءاعرو ارقب «_:م تعج ىدهعرزألزأ مفهنءبغرفهقر 8

 ىفئىزمتستالو هل هلل !قت'لاقفاهذنفن اهتاعرورقبلا كلتىلاسهذ ا تلق ق> ىداظنالو

 مله تنك ن افهب .هذفهذ_خافاهءاعرورقبلا كلذ ذخ كب «ىزومساال نات لقف

 قحسا امدح و ىقتانهللاجرفف تامانل ج رفاق كهجوءاغتباثلذ تلعف ىلأ

 ن ىسوم قريخأ ج رج نبا نءمداءوبأ انث الاق د_يج نب درعو روص:.ناا

 ىو ح هللاديبع نعره_سنب ىلع ا ديعسندب وس ىثو ح ةبقع
 ةاةصم نب ةبقروىفأ انث ليضف نبا انث الاقىتحلافي رط نب دجحو ب ركاوأ |

 نونعن بوقعي انث اولقد_يج نب دبعو ىناواللا نسحو برح نب ريهز ىو 2

 نعرمج نبا نع عفان نع مهاكن اسك نب اص نع ىنأ امك دعسن ميهاربا نبا

 ىفاودازو ةبقعنبىءوم نع ةرمض ىفأ ث يد ىنعع ملسوهياعةنلا ل ىىننلا

 هثيد- ىف نافهللاد_يبعالا نود اج طاص ثيدح ىفو نودعاوجرحو مهي دح



 وأ

 نرعهز واير ل ايلحد نع كاكاو انلا بابىلعتقو رانلا ىلا ءهنمأ |

 ءبوبأ نع مهاربان,ليعمسا انم برح تعس لاه ىدراطعلاءاجر ىفأ نع
 اهلهارثك !تنا أرق ةنلا ىف تءلط' ' مسوهيلعهشا ىل_صد_# لاقل اوقب سامع نبا

 ميعاربانب قحسا هانئاص و ءانلااهلهأرثك تير فرانلا ف تعلطارءارقفلا

 وأ ان خورفنب ناماش انيك و دانمإلا اذ_مو ا انربخأ ىفةثل انربخأ

 قعلطا مل-سو هيلع هللا لصهننالوسر نأ ابيع نبا نع ءاجروتا انت تهشالا

 نا ديعس ع نع ةماسأوأ تا كفوا ورع توا لع رك ذفرانلا

 0 0 د سم لوسرلا لاق سامع ند | نع ءاجرإبأ عمسب ورع ىنأ

 ناك لاق حاي تلا فأن ءةيعش انث ىلأ انث ذاعم نبهللاد_.بع 0

 هلع دمت ىرخألا تلاقدامه ادحادنعن هءاك نان سم اهلنا دمع نب فرطا

 ملسوهياعهللا لص ةننالوسر نأ ندخل نيد> ن نار دنع نمتج لاو ةلالف

 انث ديجلاب_ عن دياولان هدم امص و ءاسنلا_ةلاىنك اسلقأنالاق

 هلتناك هن أث د_عةرطمتعمسلاق حايتلاى فأن عةبعث ان رفعج نبدم
 نب رمثعمو نامةس انث روصنم نإ ديعس اند ذاعم ثد د ىنهمع نانا سمعا

 لوسرلاقلاقدب زن ةماسأن ءىد_لا نامعىل أع نءىبمتلان اما_سعوع ناملس

 انثرح ءاسنلا نم لاجرلا لعرض أ ىه ةذتف ىدعب ت 5 رئام ل_سوهيلع هللا ىلص هللا

 نءاعيج ىلعالا »_,عنب د_#و ديهسن دب وسو ىري_:ءلاذاعم نب هللا د_ءيع

 ةماسأن عنامعوبأ ان ىنألاةلاق ناهلسنب رمتعملا انثث ذاعمنبالاقرمتعملا

 ةللالوسر نعاثدحامهنأ ليفن نب ورم نبدب ز نب ديهسو ةنراح نبدي زنبإ
 نم لاجرلا ىلعرضأ ةنّتف سانلا ف ىد_عب تكرث لاق هنأ سو هيلعهنلا ىلص

 ح رجالادلا+وأ ان الاق ريع نباو ةبيش ىف أن رك وأ انئدع و ءابنلا

 | رب رجانرب_خأ معارب |نب قع_سا انثو 2 ميشهانرب- أ ىحنب ىح انئو

 راشب نيدو تتم نبد-# انثدح ثم داتسالا ذهب ىميتلا ناهس نع مهاك
 ثدع ةرضنابأتعمسلاق ةماس ىف أن عةبع_-ث ان رفعج نبد-# انث الاق
 :رضخ هول .ئدل' نالاق لس وهيلعنلا ىلص ىنلا ن ع ىرد- دلتا ع

 ا ءاسنلا اوقتاوا:دلا اوةناف نولمعت فيكر ظنيفاف ف كفلخ تت سهنلانا و

 نواخدت ف.ىككر رات اراشب نا ثيدح ىو ءاسنا آى تناك ليئارسا ب ةنتتف

 ىنادح
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 ةببشى أن ب ركبوبأ هاننرط و مل-سوهيلعةتنا نص ىنلانعهبورب كلذ لثم
 ناوفص نءلاقو هلثهدانسالاا ذهب ناملس ىنأ نب كلملا دبع نعنورهنبديزب انث
 ناال ظفالاو ريم نءاوةببش نأ نب ركوبأ اًسثدص ه ناوفص نب هللاد_عنبا
 ىلا نب ديعس نع ةدئاز فأن باي ركز نعرمشب نبد_هنو ةماسأو نأ امد الاقرب

 هيذثدحو اهيلعددمحيف ةبرمثلاب رشي وأاويلعهدم يفك الا لك ًاينأديعلا

 داتنالا اذه ابرك ز ان قرزالاف سون قحسا انث برح نب ريدهز

 بيعش نب كلملاد_ىع نئئص ىلب اجتسي لو ا الف توعد دق لوقف لجكبوملام

 ىنث لاقهنأباه-ثنبانع دلاخ نليقع ى ىدج نعفأ ىنث ثيالانبا

 لوةيفلجتبولا.# دحالٍباحّتسي لسوهيلعةللا ىلصهننالوسرلاقلوةيةربره
 قريخأ بهو نبا انربخأ رهاطلاوبأ ئدص ىل بح سي ل3 ىف رتوعددق |

 ةرب ره ىنأن ءىنالوخلا سي رداىنأ نعدب زبنبةعيب رنع اص ناوهوةب واعم
 ةعيطقوأ ماب عدب ملامدبعلل ب اجمسيلاز يال لاق هنأ سو هيلع هللا لص ىنلا نع

 توعددقو توعد دقلوةبلاق لاجتسالاامهللالوسرأب لق لوتسا(لامم>ر

 نب هللادببع ترص ءاعدلا عدب_و كلذ ند :عرسسح سف ىلب حسي رألف

 ىسوم نع نجرلاد_بءنب بوقعي انث ركبنا انث ةعرزوبأم ركلادبع
 هللال وسر ءاعد نم ناك لاق رمع نب هللا دبع نعران. د نب هنا دبع نعة.ةعنبا

 ةءاخلو كتيفاعلو<و كتتمعنلاوز نم كب ذوعأ ىنا مهللا ملسو هيلعةلنا ىلص

 ح ةهسنب داج انث دلخنب باده امص *« كطخس عيجو كتمقن

 ىلع الا درع نيادمح ىنثو َح ىربنعلاذاعم نيذاع. اذن' برحن ريهز ىو

 ىحيتلا نابلس نع مهاكرب رجانربخأ ميهاربانب قدسإ انثو ح رمتعملا انث
 ىميتلا انث عيرزنبدب زب انك هل ظفللاو نإسح ن' ىلب ذة لماكوبأ انتو َح

 باي ىلعتق لسوء ل ءهللا لص ننال وسر لاق لاقدب ز نب ةماسأ نعناع ىفأن ع

 دقفرانلا ب احأالا نوسوبحم دملا باهأ اذاو نيك اساااهلخد نمةماعاذاف ةمجلا

 || انآ تعمسلاق هقفلا له وءارقلا نم ناكو فو عنب نه رلا دمع ىلومد ببعونأ

 بابحتسا باب
 كاس انج

 لك الادعب
 برشلاو

 هنا نايب باب

 ىك ادلل تاج سإ

 لوقبف لجتاإل
 متفق توعد

 ىل بحس

 له رثك باب
 ءكرمتلا ةنحلا

 لهأ رثك أو
 ءاسنلارانلا
 ةنثفلا نايبو
 ءاسنلاب



 لف بإب

 هدمك و

 ءاعدلا لضف باب

 رهظب ني 1مل
 بيغلا
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 ند انري_خأ ديج نب دبع ان م ماشه نب ذاعم ثري دحو دانسالا| نهم

 مهثدح جاي رلا ةيلاعلااب أن اةداتق نعَةب ورعىفأ نب ديع_س انث ىد_بعلارشب

 دنع نطوقي و نوه وعدن ناك مل-_سوهيلعهللا لص هللالوسرنأ سامع نبا نع

 برلاقهنارب_غةدامق نعهبأ نع ماشه نب ذاعم ثيد_- لع روف تركلا

 ىلصونلا نأ سابع نبا نعةيلاعلا ىفأن ع ثرهان هللا دبع نب فسوب ىنربخأ

 نهعمدازو هيد 1نعذاعم ثددح لثع زك دلقلاق سعأهب زحاذا ناك لسو هيلع هللا

 لالهنا نابح ان بوحنب ربهز يو ميركلاشرعلا برها الاهلاال

 نءعتماصلا نبا نع ىرمسملا هللا دعى أ نعىرب را دعس 0 تريظو 0

 هلناوافططصااملاق لضفأ مالكا ىأ لس ل-وهيلع هللا ىبص هللا لوسر نأر ذ ىفأ

 ىحن انث ةينيشى أن رموأ امص هدمح و هللا ناخب سهدايعلو أ هتكئالل

 دبع نعةزخع نع ىر جلا هللا دبع ىفأ نع ىرب را نعةبع_ث نعربكب ىنأ نب

 تحاب كربخ الأ ملسو هيلعهللا ىلهنلالوسر لاق لاةرذ ىفأن عتماصلا نب هللا

 تأ نالاقف هللا ىلا مالكحلا بحأب قربخأ هلل ألو سراب تاق هللا ىلا مالكلا

 صقح نب رمخ نب 10 نئئد 3 هدم و هللا ناحع سهللاىل مالكلا

 منع زب رك نبةللاديبعنبةحلط نعىنأ ان ليضف نبد_# انث ىيكول

 سم دبع نمأم مل-سو هيل عدنلا ىلصهنلا لوسر لاق لاق ءادردلا ىف نعءادردلا

 ميعاربانب قدا اسئادع هلثت كلو كالملالاقالا بيغلا رهظب هيخالوعدم

 نب هللاديبعنبةحاط ىن“ ملعملاناورسنب ىسوم انث ليمشنبرضنلاا ربخأ

 هيلعةللا ىلدهللالوسر عمسهنأى ديس ىن: تلاقءادردلامأ ىنتثدحلاق زب رك

 نع ناهلس ىنأ نب كللملابع .انث سنو ن ىسعانري_خأ ميهاربا نب قحسا

 تمدقلاقءادردلاهتحتتناكو ناوفص نب هللا دبءنباوهو ناوذص نعءربب زلا ىأ

 جحل ادب رثآتلاقف ءادردلامأت دجووهدجأ لفهلزنم ىفءادردلابأتددأف ماشلا

 لاق ريض هيخلاع دال لكوم تالمهأر دذع ةبا>ةسم برغل ارهظ هال مسسملا

 ىللاقف ءادردلاابأت مقلق وسلا ىلا تجرفن لاق ل: كلو نيماهب لكوملا كلملا

 لثم



 اان وخلال ا
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 || ءىجم ةشئاع هتريخأ ل -سوهيلععتلا ل ”ىنلا ءاجاملف اهتريخاف ةشئاعت يقل 0
 لاق موقن انيهذفانعج اض مان ذخأ دقوام لا |سو هد يلع هللاىلهىبلاء و اهيلاةمطاف

 قرد .- ىلع همدةذرب تدحو ئحاشبدعقف اكن امكءىلع سو هيلع هللا ىلهىنا

 اعد راها اريكت نأ ايماسئاع د ادخال اري_اكماعأالا لاقمأ

 مداخ نءاهكاري_خوهف 0 و ناثالثواث الثءاحم_دقو نيثالثو

 انث ذاعمنب هللاديبع انو ح عيكو ان ةببش ىفأ نب ركب ونأ هم

 قوداةشالاا د1 +ةعش ع ءمهاك ى دع فأن ب ان ىنثمنا انثو َح ىنأ

 نايفس ان برح نب ربهز نص د ليثلا ندب ا دا

 ىلأ نب ىلع نع ىليا نأ نبا نع دهاجم نعدب زي ى نأ نبهللاديبع نع ةديع نبا

 انث' ريع نب هللا دمع نع شرعي نب ديبعو ربع نيهنلادبع نبد_# انو ح بلاط
 ىل ص ىنلا نع ىلع نع ىليل ىفأن با نعد هاجم نع حاب ر ىفأ نب ءاطع نع كالملا دمع

 ىلءلاق ثيدحلا ىف دازو ىليل ىنأ نبا نع محلا تيدحود>نب ملسو «يلعهللا
 إولالولاق نيفصتل!الوهل لبق 1 سوهيلعةنلا ىل_صىبنلا نءهتءمسذنمهتكر ئام

 نية ةلإ-لالوهلتلفلاق ىل. ا ىبأ نبا ن ءد هاجم نعءاطع ثيدح ىفو نيفد

 ناودوحور اند عمر رزنباىندي ديزي انت بسلا اطس نحل ئئص

 مل_سو هيلع هللا ىلص ىنلاتت اةمطافنأةرب رهىلأ نع هيب أ نع ليهتم نف لا

 نم كلريخو هام ىلع كل د'الأ لاق ان دنع هيةيفل م لاقف لمعلا تكشوامداخهلأست

 نيح نيثالثواعد رآ نب ريك-تو نيثالثواثالثنبدمحتو نيئالثواثالث نيدبست مداخ

 بيهو ان نايح انث ىرادلاديعسنب دجأ هيئئدحو كعحضم ن ذخأت

 نر عج عتيل ان دعس هن ئص « دائسالاا فهم لمهش . انك

 حايص متعمساذا لاق رع راعفللا ىلدىب الان أةرب رهىفأ نع جرا عءةعس ر

 هللاياو ذ وءّتف راجلا قيهن متعمساذاو اكلم تأراهنافدإ ضف نمهلدااولأ اف ةكبدلا

 ن هللا دمم_عوراشب نادر امسح اناطيش تاراهئاف ناطيشلا نم

 ىأن ءةةداَدو ٠ نعىنأ ىث . ماشهنيذاعم ان اولق ديهسنبال ظفالاو ديعس

 ا ملسو هيل عهنلا ىل_صّدملا ىن نأ سابعنب | نعةيلاعلا

 برو اومسلا برهللاالادلاال ميظعلا شرعلا برهنباالاهلا المالا مظعلاههاالا

 ماشه نع عيكو انمث ةبيشيف نب ركبوبأ انثادص مب ركدلا شرعلاب رضرالا
 سستم دع 7 هر بدع مس + ب

 بابحتسأ باب

 يي ععماعدلا

 ك.دلاحايص

 بركلاءاعدباب
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 ملسوهيلعمللا ىلدهننا وسر ناك لق هللا دمع نعدي ز, نب نجرلا دمع نعدب وس

 مهللا هلك رسثالهدحو هنهاالاهلا ال هنن داو هند كلما ىبسمأو انيسم لاق ىسمأ اذا
 ىلامهألا اهيفامرسواهرش نه كلبذوعواهيفام ريخوةلءالاه ذهريخ ن.كلاسأ ىلا

 نب نسحلالاقريقلا ب اذ عراين دلاةندفو ربكلاءوسو مرطاو لكلا نم كب ذوعأ

 نعد زب, نب نجرلا دبع نعدن وس نب ميهاربا نع دب زهيذ ىف دازو هللا ديمع
 ئثلك ىلعوه»و د4 هلو كلا اهلدل كلب رشالهد_-و هلل! الاهل! ال لاو هن اهعؤر هللا درع

 ىنأن ءهينأ نع ديعسىنأ نبديعس نع ثيل انث ديعسنبةبدتق انئرع ربدق
 هدنج زَءاهد_حوهللاال هلاال لوةي ناك )سو هيلعهنلا ىل_صهنلالوسر نأ ةرب ره

 ءالعلا نب د ىب ركوأ اطر هدعب ئشالف هدحو باّوحالال غو هدرعرصنو

 لوسر ىل لاق لاق ىلع نعةدرب ىف ن ءسياك نب مصاعتعمسلاق سي رد' نبا امش
 قيرطااكتءادهىدطلاب رك ذاو ىتدد_سوىندها .هللالق سو هيلعللا ىله هللا

 ْ انريخأ سد ردانباىنءي هللادبع اش ريع نبأ اًندحو مهسلادادسداد_لاو

 ىنامهالا لق مل سو هيلعهتلا ىل_صهشال اوسرى لاق لاق دانسالا| ذه بيكن ب مصاع

 دقانلا ورمعو ديعس نب ةبرتق 1 هلام رك ذ مدا دسلاو ىد- طا كلأسأ

 ىلوم نجرلا هب عن د- < نع نايفس ان اولاقر عىأنإل ظفالاور مع ىلأنباو 3 2
 ا دنعوراهلالو)

 ل ىلا هي و 0 تل 0 أ 1

 عرج

 هيلعهنلا ىل_صىننلال3 متن ت تااقاهماع كةقراف ىتلا لاهل | ىبلعتل 11 ىهو

 نوتزولمويلاذنمتلفاسب تنزوولتارم ثالث تانك عببرأ ك دعب تاقدقل مسو

 نم هناطك دادمو هشرع ةنزو ه_-ىفمناضروهقلخ ددعهدمحن و هللا ناحعمس

 ند # ْنءرعسم نءرمب نإ د- < ند قدساو مد ركو بأو ةببش أ نب ركبوا

 وراه علا ةهبارب وحن ع سامع ن٠ نع نيد شر ىفأن ع نمجرلا هبع

 هناربغ هوحنر 5 لَو ةادغلا ىندامد- ءدوأ ةادغلا ةالص ىلص نيح ل سو هيلع هللا ىلص

 ناحيسه-ثرعةيز هللا ناحبس هسفئناضر هللا ناد سه ق1 خد دع هنلا نادعيسلاق

 انث الاق ىثمنءال ظفالاو راشب نيدو ىثمنند_# اندح هنالك دادمهنلا

 ة.طاف نأ ىنع انت ىلإ ىنأ نبا تعمسلاق محلا نعةبعش انث رقعج ند

 ملفتقاطناف ىبس لس وهيلعهللا ىلص ىثلا ىف أو اهدب ىفاحرلا نمقاتام تكستشا

 0 هدكت



 لالا
 اهيف تلا ىقرنتكىل مصأو ىناعماويف ىتااىاين دولصأ ارىشاةيصعوفئذلا تدل

 اًنمثط رثلك ىنءىةحارتولالعحاو ريخ لكىف ىة داب زةايحا لعجاو ىداعم

 ىف نع قحساى فأن عةيعش انث .رفعج نبد#ت انث الاقراش نب د#و ىثم نب دج

 00 وق ناك هنإ مل-سو هيلع هللا ىلدىبنلا نع هللا دبع نع ص وحالا
 نحرلاد دع ان الاقراشب ناوىنثمنب ا اسامح و ىنغلاو فافعلاو قتلاوىدطا
 ةفعلاوهتياو ر ىف لاق ىنثم نبا ناريغ هل مدانسالا اذهب قدس ىلأ نعنايفس نع

 ظفللاو ريغ نبهللاد_,عنب دو ميهارباني قحساوةبيش ىفأ نب ركب وبأ 0

 ن؛هللا دبع نعمصاع نعةب واعمودأ ان نارخآلا لاقوانريخأ قدسالاق ريم نال

 لوصرن 5 الا للوقأاللاقمةرأنبدز نعىدبنلا ناهعىلأ نعوثرحلا

 ل_كتلاوزجتلا نمكبذوعأىامهللا لوقي ناكل وقب مس او

 نفري-خ تن ًااهكز واهاوق: ىبسفن تامهالا ربقلا باذعو مرطاو لخغبلاو نيملاو

 نمو عش البلق نمو 000 نم كب ذوعأ ىفامهللا اهالومواهبار تن اهاكز

 دبع ان ديعسن/ ةيندق اًسندص اطباحت_سالةوعد نمو عيشل ال سفن

 ىدع انث ىخنلادب وس نب ميهارا ام هللا دمع نب نس هلا نع داب ز نيد اولا

 ملسوهيلعهنلا ل_صهننالوسر ناك لاق دوس نبهنلا دبع نعدب زب نب نجحرلا

 لاق هلك رسئالمد_وهتناالاهلا الهنند_+ او هنن كالملا ىىسمًاوانيسم لاق ىسمأ ادا
 لك ىلعوهود-+لاهلو كالملاهلا ذه ىف مهارا نع ظفح هن أديب زلا ىنثدش نسحلا
 اهدعزامرسشوةليللاهذ_هرسث نم كب ذوعأوةل لل اهذ_هريخ كلاس أ مهللا رب دق د
 راثلا ف باذ_ءنم كيذوعأ مهللا ربكلاءوسو ل_سكلا نم كب ذوعأ ىفا مهللا

 هللا ديبع نب نسحلا نعري رج ان ةبيشىنأ نب ناؤع اًسئدح ربقلافباذعو
 ىل_ددننا ىن ناك لاق هللا دمع نعدب زب نب نة رلا د.عنعدب وس نب ميهاربا نع

 هدحوةهنياالاهلا الهلل لاو هنن كلملا ىسم ا وانيسم لاق ىسم اذا .وهيلع هللا

 كلأسأ بر ريدو يدلك ىلعوهو د-لاهلو كلملاهل نهمفلاقهارأ لاق هلك: رمال

 اهدعبامرسموةل الا هذه ىفامرش نم كبذوعأو اهد_عيامربخو ةلملل ١ ذه ىئامربخ

 باذعو رانلا ف باذ_عغمكبذوعأ بر ربكلاءوسو لسكلا نمكبذوعأت ر
 نبركبوبأ اسناد هلل كللاحبصأو ءانحبصأاضيأ كلذ لاق حبصأ اذاو ريقلا ىف

 نا ميهاربا نع هللا دبع نب نسما نعةدئاز نع ىلع نب نيسح ا ةبيشلأ
3-0-7 

 ( نات -(سرد كما



 :ةرقز
 فام علل الوقب ناكتلاق هناهب وعدن لسوهيلع هلنا ىل_صهللالوسر ؛ناك 0ع

0 

 ا ثىلأن ب ركب وأ كي لمعلم ث نءو تامجامرش نم كب ذوعأ

 لقوت نبةورف نع لاله نع ني-ص>ح نع سا!رد ١ نب هنا دع 6 الا

 نباو ىنثمنبد-# اسمع لمألامريششوتلمعامرش نم كبذ وعأىنامهللالوقي
 ناىنءيد# ان ةلمج نب ور ند انو 2 ىدعقأنا 1 الاق راشد

 ندم د 0 ءةيع_ش» نعامع دلك عد

 ىازوالانع عيكو ان مئاهنللادبع نثدعو لمجألامرسث ن هور فعج
 ىنلا نأ ةثئاعنع لفوت نبةورف نع فاس ن.لاله نعةبابا ىنأنبةدبعنع

 ملامرشو تلمعامرس# نم كب ذوعأ ىام-هللاهناعد ف لوقي ناكل سو هيلع هللا ىل_ص

 دنع انث رمعموبأورعن هللادبع انث رعاشلانب جات 1 لأ

 ِ نإ سابع نا نع رهاسعل لل ع نع ةدد رب نبا تس ناسحلا انك ثراوأ !|

 تو كال وتس [كناو تفس كال مهللالوةيناك لا

 11 تنأ لك نأ تناالاهلاال كن. رعب ذ وعامل تمصاخ كب وتينأكيلاو

 ٍ | .٠ نطادبعا رت ءاطاارأ ئندص نودوع سالاو ٌناو ترءالىذأ

 رهف نعد ب انع اص ىن' نبل يهم نعلالب نب ناماس ىنربخأ
 | ىنلانا ةرب

 || هلادمح 000 رح سا ورف_هقفناك اذان اك لسو هي اعهنلا ىل- 2

 هللا دمع 0 رانلا مهلئابا ذي اعاذ لع لْضفأو امنءحاصاتد رانيلع هنالب نسحو

 ىسوم ىنأ نبةدربىفأ نع قدسا ىفأن ءةيهك ان: ىنأ 6 ىربئعلااذاعم نبا

 مهللاءاعدلا اذه وعدن ناكدنا 0 لع هنبا ىل_ص هىبنلا نعهيبأن ءىرع_ثالا

 | تدعو مغ !م-هللا 2 ذاك المو ىسعأ ىف ىفا رسءاو ىلهجو ىنُد طخ نلر ةغا

 ترخأامو تمد-ةامىلرفغام-هللا ىد- دع كلذ لكو ىد_عو طخ وىلزهو

 إ 0 و مدقألا تن ا ىنمهب اعأ تأ اانو تدلع ا اموت ريرتماامو

 1 ةهش انك ىمسملاحارصلا نيكالملادبع انث راشب نبد# هأيئدح و رب دق يش

 | طفلا مثيطا نب 0 ناطؤوبأ ٠ رانيد نب هاربا 1 دائنسالا اذهىف

 || فأن ع ىشوم نب ةمأ -5 ع نءنوشجاملاةماس فأن بهللادبع ني زي زعلا دبع نع

 || أ 1 10 رهى أ نع نامسلالاص

1 00 
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 وديار هللا لم ةقاا3ور3 هرم نم ريح ع نملَقَف رع نما ذه تعمسأ

 نب ريهز نئئص تعمسرل هاتر ال نعهتياو رىف عفان نبا

 ْن امانينا ااندحأدا ارآ اذان سعأب اصوب ناكل اقلم ءيس نعرب رح 5 بروح

 0 ضرالابروتاومسلا بر مهألا لودي مل ن نءالا هق_ث ىلع محطضي

 رفلاو لبخحالاوةاروتلا لْزرخهو :ىوتلاو تلا قلاف م يتلكسرباو دلل
 تنأو عش كالبق سيلد لوألا تن أ مهالا هتيصانب ف [تنذأ عيش قكرسش نم كب ذوعأ

 كنود سلف نطاملا تن او ىف كةوف سيلفر هاظلاتنأ او ئش 0

 ىنلا نع ةرب رهىنأ نع كلذ ىو ريناكو رقسفلا نءاننغأو نيدل انء ضنا عيش

 ناحاملا ىنعيدلاخ اننث ىطساولا نامب نب ديجلا دبع يدع و لسوهيلع هللا ىلص

 ره مل_سو هياعهللا ىل_ص ننال وسر ناكل اق ةري ره ىنأ نعهيب أ نعل يهس نع

 ذخ [تنأةنادلكرش نملاقورب رجب دح لع لوقن نأ انعجاضماندخأ اذا

 شعالا نع ام_هالكىنأ انث ةدييعىنأ نبا انث القبي ركونأو ةببشى أنا

 امداخهلأست ملسو هلع هللا ىل_هىننلاةمطاف تنألاقةرب رهىنأ نع طاص فأن ع

 انسصو هيأ نعليهسا دخلا عبسلاتاومسلابرمهللا ىلوقاطلاقف

 ديعتس ىتع ةللاد مد "انث ضاعن نشأ ان ىراضالا سوهإر قدا

 لاق ملسو هيلعهللا ل صةللالوسر نأ ةرب رهفأن عديبأ نعىربةملاديعسىلأ نبا

 هنافةللا مسيلو هشارفاهيضفنيلذهرا 11 د د

 نءيالا هقث ىلع عحامضيلف عجطخينأدارأاذ داقه ارق ىلعدد هب هفلخأم لعيال

 اطرفغاف ىسغت تكس.ا نا هعفرأ كب و ىنج تءضو كب ىن رمهالا كن احبس لقياو

 انث بي ركونأ امثدحو نيحلاصلا كدايعهب ظفحتا ع« اهظذحافاهتا_سراناو

 ىذج تعضو ىل ركمساب ل قيل ملاقو دانسالا اذه رمح ن هللا دبع نعةك بع

 نورعهنبديزي انث ةببشىفأ نركب وبأ انثمص اهجراف 110
 اذاناك ٍل_سوءهيلع ءنلا قدم هدا لوسر نا نع تباث ن ءةم_سنداج نع

 هلفاك ال نم ذاناو ارانافكراناةسواتمءط أ ىذلاةدللالاق هشارقلاى زا

 لاق ىحيل ظفللاو ميدهاربا نإ قحساو ىبحين حي امدح * ىرؤءالو
 ةشئاعت لاس لاق ىدحشالا لفون نةورف نءلاله ن ءروصنم نع زب رجانرب_خأ
 ببي يي بيب ببال يب بيب بيب ل ل بيب ب بيبي يبي ب ب ب امم سمسا

 و ذوعتل باب

 نمو لمجامرسش

 لمعي مامر ش



 ظ ى صضأتضّوؤو كيلا ىهج و تمل سأىفامهالا لق مت نعأل كقش ىلع عجطضا من

 | كيلاالاكنماحن.الو ًاحامال كيلاةبهروةبغر كلاىرهظ تألأو كيلا

 ف[ ماليرس [ن.نيلمجاو تاسرائدل كل نيبو تازناىذلا كباكيتنما
 [ تنمآت اقف نهرك ذتسأل ّنهتدٌّدرفلاق ةرطفلا لعتنأو تم كتليل ىمت.ناف

 ند اي تاسرأىذلاك يِبنب تنم ١لفقلاقتلسرأىذل!كلوسرب

 نبدع_سنعانيص- تعمسلاق س ردانباىبهيهللادبع انث رين هللادبع

 ةةروصنم نأريغ ثدحلا اذه سو «رلعةننا ىلص ىلا نع .بزاع نبءاربلا نع ديبع

 ىنثملا نبدي اًسئارص اريخ باصأحبصأ ناو نيمح ثيد>قدازو اثيدحمتأ
 الاقدرادوبأو نجرلا دبع ان راشبناا انئو ح ةبعش انث دوادوبأ انث

 بزاع نبءاربلا ع 00 ا ا علا ةرصن ورع نعةيءهش انث

 ل اًوقن ألديللا نمهءحض .ذدخ أ اذا الج 4-0 مس وهياع هللا ىلص هللا]وس 0

 تضوفو كيللاىرهظتأ+أو كللاىهجوتهجوو كيلا ىسفت تماس أ مسهللا

 ةلئاك سما كيلاالا كنءاحتمالوأح امال كلاةدهرو ةبغر كيلا ىرسعأ

 راشب نبارك ذب مو ةرطفلا ىلعتامتامناف تلس را ىذل! كوسرت وكزتآىذلا

 قحساى فأن ع صوحالاوب ًانربخأ ىحنب ىح اند ليللا نم هثدح يف
 تيوأ اذانالفإيلجرل)_سوءيلعهللا ى_ههللالوسرلاقلاق بزاعنبءاربلا نع
 تمناف تاسرأىذلاكيينب ولاقهن أريغةسمنب ورع ثيدح لثع كلشارفىلا

 || نباوىن.ثمنب١ اًسدع اربخ تيصأ تدحبصأ ناو ةرطفلا ىلعتم كتايل نم

 ظ بزاع نبءاربلا عم_سون أ قحسا ىلأ نعةيعش انث رفءعجن د# انث القراش

 تبصأتحبصآناورك دي موه الجر لسو هيل هللا لص هللا لوسر سم لوتب
 ظ ىنأنع .رفسلا ىلأ نب هللا دمع نع ةبعش اننث ىلأ انث ذاعم نب هللا ديبع انئادع اربخ

 لاقهعحيضمذخااذان ناك سوهيلعهللا لص ىننلا نأ ءارباا نع ء ىسوم نأ نب ركب

 ْ دعب انامح !ىذلاهلل دا لاق ظقيتسا اذاوت ومآ كمساب وامح 7كم ساب مهللا

 ًاانم الق 00 0 وأو 0 0 0 5 0



 رمل

 امدح لخبلاواهك د ءايش أ َنْمدود نأ ملسو ءيلعهللا لص ىلا نع كلام نبا |

 انك روعالا نوره ا سلا ب ا ىداببعلا عفان نإ نإ ركب وأ

 رهقلا تك 2 لالة 0 7 3 0 تاو

 ذوءتلا ف با نايفس انك لاق برح نب ريهز ودقانلاورمح ئئدع - تل

 ءاّضقلا ءوس نم موه. اعهللا لك ىبلانأةري رهىنأنع اص ى فأن عىمس ىف ةئيعن ا

 ءاقشلا كردو | ءالءلادهج نمو ءادعالاةنامث نموءاق_كثلا كرد نموءاذغل:ءوس نمذوعتي ناك

 هريغو || نةبدتق امكرح اهمةدحخاوت دز ىلا كيش[ نايفسللف ةيدحف

 ىلأن بدي زب نع ثيل انربخأ هل ظفالاو عر نبدمم انثو ح ثيل انث ديعس

 دعس نب رسب عمسهنا هن د> ةنبا دبع نب بوةعن نأ بوةعان ث را نع سبح ْ

 لوم: ةيسلا مكح تذب ةلوخ تعمسلوق. صاقر ىنأ نب دعس تعمسلو ||
 هللاتاماكب ذوعأ لاق من الزنملزن نم لون سو هيلع هللا ىلههلنال وسر تعمس ||

 نوره اسامح و كلذهلزغ.نم لحصر ىتح عئئهرمضيلقاخام رمش نمتاّماَتلا
 نب هنناد_بع ان نورط ظنفالاو بهو نبا نعام الكر هاطلاونأو فورعم نا أ[

 بوقعي نبت راو بييح ىف نبدي زبن ثرحلا نباو»و ورمانربخأو لاق بهو |
 صاقو ىنأ نب دعس نع ديه سن رسب نع جشالا نبهنلا دبع نب ب وةعب نع داث دح ْ

 لزئاذالوقي ٍلسو هيلعهنلا ىل ص ننال وسر تءمساونأ ةيماساا مك تنب ةلوخ نع

 ىت- ئثهرضيالهناف قاخامرسث نءتاانلاهللاتاءاكب ذوعأ ل ةيلفالزنمكدحأ ||

 ةرب رهىنأ نع اص أ ناوك ذن عميكح نب عاقءقلالاقو بوقعيلاقهنم لحرب ||

 برقع نم تيقلام هللا لوسرايلامت ل - سو هيلعةنلا لص ىنلا ىلا لجرءاجلاةهنأ ||

 رش نم تاماثلاهللاتاماكب ذوعأ تيسم[نيإحتاقولمألاق ةحرابلاىتغدلا]

 نردد زب نع ثيللا قربخ أ ىرضملاداج نب وسع ندع د كرضنم قلخام

 هناءرب_خأ نافطغ ىو م حاصإبأ ناهلرك ذهناب وقع ن نءرف-ءج نع بييح ىفأ

 بهو نبا ثيدح لثع برقع ىتغدلهننالوسرانزحرلاةلوةةر يي

 لوقبام تاب انريخ أ قحسا لاق نامئعل ظفللاو مها ربا نب وححساو ةبدش ىلأ نب ناهثع امدح <

 موللا 1 بزاعن  ءاربلا قس ةد-بع نبدع_س نع روصنم نع رب رح انث نامعلاقو

 عجضااذخأو || ”ا كءوضوأضوتف كءحضم تذخ أذا لاق ]سو هيلعهتلا لم هللالوسرنأ
 بس يه سسيسييب ميسي



 نم ذوعتلاباب
 ناهفلارش

 اهريغو

 نم ذوعتلابإ
 لسكلاوزولا

 هريغو
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 0 اح قلو مكدحأ ةل-ار ق:عنم مدح ىلابرقأ هنوءدن ىذلاو

 أ انث ليم_ثنب رضتلاانربخأ مهاربانب قدسا اًمشدع ةنابالاةوقالولوحال
 | لوسرى لاق لاق ىرعشالا ىسوم ىنأ ن ءنامعوبأ انث ثاءغنءاوهو نامع

 1 زونكن ءزنكى ل ءلاقوأةنازونكن ,. ةلكىلع كلدأ الأ سو هيلع هللا ىل- مهلا

 اأأ ح ثيل انث ديعسنةبيتق اسرع ةئاابالاةوقالءلو>اللاقف ىلبتاقفةنجلا

 . || هللا دبع نع ريما ىفأن ع بيبح ىفأ ندم زبر نع ثيالاانرب_خأ جر نب دسم انثو
 3 ىفهب وعدأ ءاعد ىنللع ل سو هيلع هّلنا لص ننا لوسرل لاق هن اركب ىفأ نءور مع نب

 ا رف_غيالو اريثك ة-متقلاقو اريبك املظىب فنتءاظىلامهللالقلاق الص

 مي>رلا روف_هاا|تنأ كنا ىتحراو كدنعنمةرفغ.ىلرفغاف تنأالابونذلا

 ثرحلانب ورمجوهامسلجر ىف ريخأ بهو نب هلا دبعانربخ ار هاطلاوبأ هيذئدحو

 لوي صاعلانب ورمع نب هللا د_بعع مس هنأر يلا ىلأن عب بح ىنأ نبدي 0

 ءاعد هللالوسرابىنماع مل سوهيلعةللا لص هللالوسرالاق قيد ملا ركبابأ نا
 || اريثك اماظلاقهنأريغ ثيالا ثرادح ل ثم رك ذم ىتب فو قالص ىفهب وعدأ
 || انئريتنبا انث الةركىلال ظفالاو بي ركونأو بش دأ نب ركحب وبأ انئاص#
 ظ ءالؤم وعدن ناك سو هيلعهتن ىف هللا ل اوسرنأة كاع نعهسيبأ نعءماشه

 || ريقلا ب اذعو ريقلاةئتفو رانلا باذعو راما ة نتف نم كب ذو ًاىناف مها ا تاوعدلا
 3 مهللا لاجدلا مب سما ه:ةقرش نمكبذوعاو رقفلا ::ةةرمث نءو ىلا +-:2ة رمش نهو

 نم ضيبالابوثلات.ةناك اياطخلا نمىلق قنودربلاو جلا ءامي ىاياطخ ىل_سغا

 ْ 0 وويدعاب و سندلا

 | ةيراعم وأ اك بي ركوبأ هانئ و مرغملاو متأملاو مرطاو لسكحلا نم كب
 | كاد انث بوبأنيىحي امثرخو « دان_الا اذهب ماش نع عيكدو

 0 ال اوسر ناكل اق تالام نب سنأ انث ىميتلاناجاسانريخأو
 |كبنرعأ لخبإلاو مرطاو نيإلاو ل_كلاو زكلا ن مكب ةوعأىفا .هللا لوقي
 عير ز نيد زب اننا ل اكوبأ اًيثرصو تامملاوا_لا 1.23 نءو ربقلا باذَع نم

 ىنلانعسن نع ىميتلانءامهالكرقعم ١5 ىلءالاهابعنب دمم انو ح

 م نموهلوق هي دح ىف سيلد» زب ن أر يغ هلع لسو هيلع هنلا ىل_د
 سنا نع ىمينلاناماس رع كرابم نااانربخأءالعلا نب دق نب ركونأ انثدص



 ؟1/

 رغالاتعم سلاقةدرب ىلا نعد سم نب ورمخ نع ةبعتش نع ردنغ انه ةيش ىلا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاةرمع نب! ثدحب سو هيلعهتلا ىف ص ىلا باحصأ نم ناكو
 هاندح ةرمةئام مويلا ىف«-يلا بوت قاق هللاى لا اوب وتس اناااهمأ اب سوه يلع

 ن نجرلادهبعو دوادوبأ انث ىبثمنا انتو 9 ىفأ ان ذاعم نةنناد_مع

 دلاخوبأ انت ةءاش نأ نن رك وأ امسح داتسالا اذه ىف ةيعش نع ,ياكى دهم

 ديءسوبأ ىو ح ةبواعموبأ انث رينا انو ح نايحنبنايلسىنعي
 ريعهزةفيغوأ ىثو ح ماشه نع مهاكث ايغنباىنعبصفح انث جشالا

 نبدح نعناس- نبماشح نعمعهارانبليعمسا ان هل ظفللاو برح نإ
 علطت نا لبق بان نم لسو هيلع هملا بصهنلالوسرلاقلاق ةرب ره ىفأن ع نب ريس

 نبدجم انث ةييشوأنب ركب ونأ اسرع + ةيلعةللاباتاهم رغم وم سمشلا

 هللا ىلص ىنلا عماك لاةىسوم ىلأ نع ن امثءع ىنأ نع مصاع نعةب واعموبأو ليضف

 اهيأل- سو هيلعهللا إ ص ىنلالاةفريبك- كانتوريخ سانلا دق ةسى لسو هيلع

 اعيم_سنوعدت كنا ا.ئاغالومعأ نوعدن سيل كنا مفت ىلع اوعب راسانلا
 نبهللاد_ءاب ]اقف هللاءالاة وقالو لوح اللوق أ انو هفلخ انا لاق معمو هواي رق

 ةوقالو لو-اللقلاةهّلل'لوسرانىلب تلقف ةنحلازون.كن مزنك ىلع كلدأ الأ سدق

 نب صفح نءاعيج جشالا درعسوبأو ميداربا نب قحسساو ريع نبا انئص هناايالا

 ندب زب ان نيس> نب لمْصف لماكوبأ ع هوم داعم الاي هاك :رع تايغ

 اوصل لاهل وسر مما مهما ىسوم ىلأ نع نامت ىلأ نعىميتلا انث عبرز

 لاقربك ؟هللاوهلاالا لالىدالا دلع سس مهو سو

 و1 ىسوومإب اان لاق لاق ايئاغالومص انودانتالكن ا اسو هيلعةنلا ىبص ندا ىن لاقف

 لو>اللاق هنلالوسراب هام تلق ةنملارنك نم ةلكىلءكلدأ الأ سبقن هنا دبعاب

 ونأ امم هنبأنغرمتملا امم قعالادبعن دج اسود ك0

 اسئدص هوحرك ذو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسراهدب لاق ىسوم ىف نعنامع

 نعناع فأن نع بوبا نعد زنداج ان الق عيب رلاوبأو ماسه نب فلخ

 مكس وح رك دف رعاتس ف ملسو هيلع للا ىل_ص ىبنلا عمات لاق ىنومقا

 نع نامعىن أن ع ءاذنحلادلاخ انث ىنقتلاانرب_خأ ميهاربا نب قحسا اًنهحو

 10910001010915 تس 717717277227772 7177 511715 جس مسموم

 بايحتسا بإب
 توصلا ضف

 رك ذاب

 هقلاقو تيعولا دوةازغىف سو هيلع هللا ىلص لل ال وسر عماش لاق ىسوم ىفأ



 رافغتسالا
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 رمي نموةسمايقلا موب برك نمةب رك ه عهنلا سقناين دلا برك نم ةب رك نمؤم
 ةرخالاواين دلا ىفهللاهرت_ساءاسمرتس نمو ةرخالاواين دلا ىف هيلعهلنار سس رمسعم ىلع

 اماع هيف سّماناقي رطك لس نمرهيخ نوع ىفدعلا ناك امديعلا نوع ىفةللاو

 باك نول هللات ومب نمتب ىف موق عمتجا امو ةنجلا ىلا اهي رطهنهلةثلا لهس

 || ةكنالملاءهتفحو ةجرلا مهتلشغو ةنيكسلا م_ويلع تازئالا منيب هنوسرا دي وللا

 ال[ هللاد. عن دمحم 052 هيسذ هن عرس ]مج هبأطب نموهدنع نمر ؤةّنلا مهرك ذو

 ا ةماسأوبأ ع .ىم_ذهلا ىلع نب سدت هاو ََح ىنأ ا ريغ نبا

 ىنأنع 0 و ةماسأى أ ثيدح ىف واصف أن ع ربع ١ ان شمالا

 تثردح نآريغ ةب واعم ىلأ ثيدح لثك سوه لع هللا لصهسالوسرلاقلاق ةرب ره

 الاق راشب نباو ىنثم نبد# اننص رمسءملا ىلعرب_ستل ارك ذهيف سبل ةماسأىفأ

 لاق هنأ إسم ىنأر غالا نع ث دحي حسا ابأ تعم ةبعش 0 رقعج نب د# انك

 ١ ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىلعا دهشام نأ ىر دخلا ديعس ىنأو هرب ره ىنأ ىلع دهشأ

 || تلزنو ةجرلا مهتيشغو ةكئالملا مهتفحالا لجو زعهللا نورك ذنب وقدعقي اللاقهنأ
 ا نجحرلا دبع ف برح نب ربهزهيتت دحو هدنع نيف للا مهرك ذوةنيكسلا مهيلع

 نمو سم ان ةيدش ىأن ركحب م امدح دان_-الااذهىف ةيعش اذن

 جرخ لاق ىر دخلا ديس ىنأ نعن اه ىنأ نع ىدع_ىلاةماعن ىفأ نعزي زعلا دبع
 هلل لاق هنلارك ذنانلجاولاق ملجأ املا قف د ملا فةقلح ىلع َةب واعم

 ل ةمهتكفلحتس أ/ىناامألاق كاذالا انساجأ امهلاواولق كاذالا لجأ ام
 نادينا د هنعلق ا [سو هيلعانلا كمت لوسر نم مىتازنجد 2 ناك لن

 امسا>اولاق مساجأ املاةفهءاككأ ن. ةقا ح ىلع جرخ لسو هيلع هنا ىلصهننالوسر

 كاذالا ؟<لج أ ام هننآلاق انيلعهب ع نمو مال_سالملابا د هام ىلعهدمكحو هللارك دن

 لي رج قانأهنكدلو ركل ةمون 9 ةاحتسأ ل ىتا امالاق كاذالا ا:ساج ا امةناواولاق
 نةبيتقو ىح نب ىح انئدص « ةكن الملا كب ىهابب ل جوز عهللا نا ىتريخأف
 || تبان نعدب از ني داجانربخأ ىب < لاق داج نعاعيج ىكتعلا عيب ب رلاوب أو ديم

 ٠ 0 ا قزاارغالا نع ةد ربفأ نع

 ٍ , ونبأ امدح ةيمةثام مويلا ىف هللارفغتسال ىلاو ىلق ىلع ناغيلدنا

 ىنا



 1 واب تا ا سس حسو نورس سس سم جس سس نسر ست نص

 فر

 يع 1 دلال فرست لا ل >5 01 اشئل1 0 0118 الئ جيا ال دمل 213م1 31ج نقلا طررب 27 د جاوا ك دع عا يازتطأ 6 سايز >1: 09ج ن6 018 ام“ ١ ك0

 ا ا ل اروبا جيتا "صو 122 ك1 ب 5:1 اش ةراعأتا

 | نع عاقعقلا نبةرامع نعل يضف نبا ان اولاق ىل لاف رطن دو بي ركونأو

 ىلع ناتفيفخ نانلك سو :هلعهللا ىلصهللالوسرلاقلاق ة ةرب رهىنأن ءةعرز ىفأ

 مهظعلا هللا ناصيسه د. و هللا ناصبس نجحرلا ىلا ناتتبهبح نازيملا ف ناتتاي؟ناسالا
 ىنأن ع شمالا نم ةب واعمونأ انث الاقرب ركوباأو ةيشىأنن رك ونأ امتدح

 هللا ناحببسلوقأن أل لسو هيلع هللا فس ئلالوسر لاق لاةةرب_رهىفأ نعحاص
 نب ركب وأ اًسثدح سمشلا هيلع تءاطام ىلا بح ربك !هتناو هنا الاهل الو هنن دجلاو

 5 انثو ح ىنهحللاىءوهن عربي6 نياورهسم نب ىلع اذن ةبيش ىلأ

 ' ! ىلا ىفار ءاع احلاق هدأ : نءدعس نب بعصم نع ىهأا ىدوم انث هل ظفالاو ريع

 ّْ ا رشالهد_>-وهللا الاه! لق لاق هوقاامزك لخلاف اسوا لا

 زب زءل'هللانالاة وقالو لو>النيملاعا!برهملا ناحم ساريثك هلل د اوارييكربك

 ىسوم لاق ىنقزراو ى دهاو ىنجر او ىلر فغا هال لق لاق ىلاذ ىنرلءال ول ماا

 انئاوح ىموملوق «ثيدح ىفةمش ىفأ نبارك ذب لو ىردأامو مهونأ انأد ىنفاعامأ

 هيب نع ىحشالاكلاموأ اش دايز نبا ىنعي د اولا دبع انث ىردعا ىلءاكو نأ

 ىتدهاو ىنجراو ىإر فغا ءهللا لوي ملسأ ن« ليسو يلعن ىلصهللال وس رناكلاق

 ىحشالاكلامونأ انثةيواعمردأ ان ىطساولا كرا دعس اهده
 0 حالم | لو هياع هللا ىلص ىبنلا هما ع هس اذا لجرلا ناك لاق هيب نع

 نب ريدز ئثص ىةزراوىنفاعو ىت دهاو راو كر ام-هللا تاركا ءالؤمم

 0 ىلا يسع نع كلامو. انربخأ نءرهنبدب زي ان نرح

 كلر فغا مهللا لقلاق فر لأ مآسي لوقأ ف يكهللالوسر ,انل.ةف لجردانأو لسو

 كاين كل عمجت ءالؤهناف ماهمالاالاهعباص أ عمجيو ىقزر اوىنفاعو ىتدجراو

 ىدو*نعر هسه نيىلخو ناورم اننا ةبيشىفأ 'نب ركوبأ امتدح كترخناو
 ىنهخاىموم ان ىلأ ام هل اغذللاو ري نب هللا د_بع نيد ا 2 ىنها

 لاَ لو هيلعتلا لص هلا لوس .رءتعاتك لوا ىلا دهس نا تهم 7

 كسك فد هتاداج م لئاج هلاسف 2 امو لك - ًازوبأ

 فا اهنع طع 8 أهل_ةكيف ة ةدب ست ةثام كه بح تلا نيد

 ءالعلا نند_تو ةبيش ىلأ نب ركب وأو ىميمتلا ى< نىك امدح « ةئيط>

 شعالا نءَدب واعموبأ ان نارحالالاقوانربخأ ى<لاق ىحيل اظذالاو ىت'دمطا



 0 ظ 21«
 0 لاق كنور فذ: واولق ىراناوأر ولف كفلاقالاولاق ىراناوأر ل هولاق بر
 برنولوة.لاقاوراجةسا ام مهترجأواولأسام مهتيطعأو مط ترفغدق لوق.ف

 07 ق1 مودل مه ترفخ هلو وهدف لاق م هعن نما ضاسغا ءاادخ درع ن الق بوف

 زب زءلا دمع نعةيلع نبا ىب عل ىل_ 0 0 ترح نإ رهز 1 4-0 مهسلج ”اعا لف

 ظ هيلعهللا ىل صو لا اهم وعدي ناك ةوعد *ىأ اسن اةداتف لاس لة بيهص نباو هوأأ اندلا
 . ا

 : جدا ا 1م-هللالوقب اه وعده ةوعدرزكحأ ناكل ارثك " ام سو 5 ةرخالا فو

 . || اهباعدةوعدب وعدي ن أدار أ اذا سنن اكو لاقرانلا ب انعانقوةنسحةرآلافوأأ ئإذ_ءانقو
  [|انث ىلأ ان ذاعمنبهاديبع انئثارص هيف اهءاعدءاعدب وعظ نأذا رأاذافأ] رانلا

 قانت 1 ان يل ل ل عتداث» نع ةبعش ١

 | لاق ىح نب ىع 02 + رالآب تاذ_ءانووةمد بحةرخالا قود اندلا للصف باو

 ْ هلعش'لتمهالوسر ناتو هدا علا ىنأ نع ىمس نع كلام ىلغتأرق حيستلاو لواهتلا

 لك ىلدوهو دجلاهلو كال .ا هله كنب رشالدد_-وهتاالاهلااللاق نملاق سو ءاعدلاو

 . || هنع تي<و ةنسح ةثامدل تيتكو باقر رسشعل دعهلت ناك ةرص ةثاممو»ىفريدق

 || املضفأد_- أت أبل .ىدع ىتح كاذهمويناطي ثلا نءاز رحال تناكو ةئيسةئام
 ةرم ةثام موب ىفهدمحت وهنناناحب_سلاق نمو كالذ ن ءرثك ألمع د_-أ الادب ءاج
 انث' ىومألاكلملادبعنبدهم ندع رحبل دب زل ثم تناكولو هاياطخ تامح
 لاقلاق ةرب ره ىلأ نع اص ىفأ نع ىىمس نعل هس نع حراما زن رةلادمع

 هدمحت و هللا نا حمس ىبس# متاح و جبس ناكرلا# نإ 0 ىلصةهللالوسر

 هيلعداز و ألاقام لدم لاق 0 ًالاهب ءاجامت لوب ةمايقلا مون دح أ تأب ةالرم ةئام

 انث ىدقعلاىنهيصاعوبأ انث قاليغلا نويأوتأ هللاديبع نب ناياس امص

 م.
 قح
3 

2 

َ 

 هللا الاهلا ال لاق نم لاق نوه٠ن؛ ورم نع قدح ساىفأن عةدئاز فأن اودورمع

 قمع نك ناكرا عرش عرب دق مث لك ىلء وهو دجاهلو كال اهله كنب رشالد دحو

 هللادمع انمث رمع انمث صاعوبأ ان ناهاسلاقو ليعمسادلو نم سفنأةعب رأ
 هتعمس نك 6 0 ب 2 من“ 0 ةلاىنأنإ

 ع 0 وبا ىف 0 نهتلفف باى أن ات افلا 55

 تبرح نإ ريهرو ربع لا هللا درع نب دمح اندص لسو هيلع هللا ىلصهشأ اوسرن



 ذل

 لاقلاق رذىفأ نعدب وس نب رورعملا نع شمالا انث عيكو انث ةبيشىلأ
 اطاثم أ رشء ولف ةنسحلابءاج نم لجوز ء هللا لوةب ٍلسو هيلع هللا لص هناا لوسر

 هنمتب رقتارب ش نمبر ق:ن ءورفغأوأ اهلثعةئيسءازفةئيسلابءاج نمو دب زأو
 ىييقل نمو ةلورهه-تدتأ ىشع ىنانأ نمو اعابهنمتب رقتاعارذ ىنمبرقت نمواعارذأ

 نسحلا انث .مهاربالاق ةرفغماهلثمهتفلا يش ىف كرشبالةئيطخ ضرالابارقب

 ةبواعموبأ انك تاررلا امدح تددحلا اذ, عيكو انث رشبنب

 اسرع « ديزأو أ اطاثم أر يشع هلفلاقهنارب_غهوح دانسالا اذه شمعالا نع

 نعت باث نعد يج نع ىدع نأ نيد انث ىناسلاىحنبداي زباطخلاوبأ

 لثمراصف تفخدق نيماملا نمالجر داع لسوهيلعهللا بص هللا لوسر نأ سنأ
 لاقءاياهلآستو أ ئدب وع دن تنك له _سوهيلع هللا بصهللالوسرهلل.ةف خرفلا
 هللال وسر لاقفاين دلا ف ىو <فةرخآلا ىفهب ىقاعمتنك اممهللال اوقأتنكمعن

 ايندلا ىفانت ؟مهللا تاقالف أ هعيطت_ستالو أ هقيطتال هللا ناحبس ملسوهياعهملا لص

 مصاع هامئص هاف_ثفهلهظلااعدفلاق رانلا باذعانقو ةةسح ةرخآلا فوةنسح
 انقرهلوق ىلادانسالا !ذهمد_ مج انث ثرخلانبدلاخ انث ىم.تلارضنلا نا

 داج انث نافع انث بيرحنب ريهز اص د ةدايزارك ذيملو راداباذع

 هباحصأ نم لجر ىلع لخ د إ_سو هيلع هللا بص هلال وسر نا سن ن عت باثانربخأ
 رك ديمو هللاباذءب كلةقاطاللاق هناريغ ديج- ثيددح ىنعع خر فلا راص دقو هدوء

 راطعلا ون نب ملاس اننث الاقراشب ناو ىنثم نبدمت انيرع هاف_ثفهةللااعدف

 ثيدحلا اذه لسو هيلع هللا لص ىبنلا نع سنأ نعةداتف نعةب ورع ىنأ نبا نع ١

 هيبأن عليهس ان بيهو انث زيهم انث نوميمنب تاحنبدحم ادع *
 ةرايسةكن المىلاعتو كرار: هنن نالاق ملسوهيلعةنلا ل صىبنلا نعةرب رهىنأنع

 ١ فدو مهعماودعقرك ذهيداسلعاود_جواذاف رك ذدلا سلاح نوغتبيءالضف

 اوجرعاوقر_فتاذاف ايندلاءامسلا نيب و م-هنباما ولع ىتح مهتحسنج اباضعب مهضعب
 اندح نولوةيف منج نأ نم لعأ وهو لجوز-ةنلا مطآسيف لاقءامسلا ىلا اودعصو :

 كنودمح و كنوالهع و كنوربككب. و كنو>.  س ضرالا ف كل دابع دنع نم

 ىأال اولاق ىتنجاو أر لهو لاق كنج كنولأآ ب اوناق قولآسياذامو لاق كنولأس د ||

 كران نماولاق تو ريحتسي مو لاق كنو ربحّتسي واولاق ىتنجاو رو فيكفلاقبر |[
 صصص سس ل سم

 ة_هاركباب
 ليكتب ءاعدلا

 ةبوق علا
 ايندلا ف

 ل -ضف باب
 وك ذنلا سلاح



 ركذلا لضف تاب
 برةتلاوءاعدلاو

 ىلاعتهشاىلإا

 هن

 || هتربدخأ تئاعنا قاهنب هع رش ىتث صاع نعايركز انث سنوب نب ىسبع |
 انريخأ ىبعشالا ورم نب دعس 0 هل علاق مسوهيلعدللا ىلههللالوس رن

 هللال وسر لاقلاق ةو ره ىنأ نع ”ىناه نب حرش نإ صاع نع فرطم نع رثبع

 هءاقاهنبا هرك هللاءاقل 6 هعاق !هللا بحأللا ءاقل بحأ !َم سو ميلا لح

 هللا ىبدهلنالوسر نع رك ذرب رهابأ تعمس نينمؤملام ًانتلقف ةثئاعتنًاف لاق

 لوقب كاله نمكلاطانا|تلاقف اكلع دقف كالذك ناك نااثيد_> لسوهيلع

 نم ل_سوهيلعهللا ىل_ههنبالوسرلاقلاق كاذامو ل_سوهياعللا ىلههنبالوسر

 وهوالادحأانم سدلو هءاقلهلل اورك هللاءاةلهرك نموهءاقا هللا ىح اهنا ءاقل بحأ

 هيلا نهدن ىذلاب سلو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرهلاق دق تلاقف توملاهركي

 دعف عرباصالا ت>:ثو داملار هشقاو ردصلا جرسشحورصبلا صخش اذا نكسلو
 هاني دج و هءاقلةتنادرك .هللاءاقادرك نمو هءاقلهننا حا هئلاءاقل بح أ نم كاذ

 رثبع ثيدحو حن دانسالا !ذهب فرطم نعري رج ىف ربخأ ىلظنها مهاربا نب قحسا

 نعةماساوبأ انثث اولاق ن ركون ا وىرءشالا صاعونأو ةبيش ىفأ نب ركب وبأ اًسيط

 رعاة كبض نس لاف ]سو هيلعان ىلس يتلا نع ءىسو٠ ىفأ نعةدرب ىفأن عدي رب
 انث ءالعلا نب د بي ركونأ اشرص د6 هءاقلةلنادرك هلناءال هرك نموه ءاقل هللا بحأ

 هللالوسرلاةلاق ةرب رهىنأ نعمدالا نبدي زب نعناقرب نب رفعج نع عيكو
 دمم انام قاعداذاهءمانأو ىفىدبعنظدنعانألوقيمللانا ملسو هيلعةللا ىلص
 وهو ناملس نع ىدع ىنأ نءاو دعس نب | ىنءي ىح انث ىديبعلا ناْهع نب راش نءا

 هللا لاق لاق إس وهيلع هللا لص ىننلا نعةرب رهىنأ نع كلان سن نعىدتلا
 اعارذىنمبرقتاذاو اعارذهنمّب رقتارب_ث ىنمىدبع برق: ذاىلاعتو كرات

 1 ىسقلا ىلعالا درع نب دعت رص ةلورههتدتأ ىىثع ىنان ا اذاو اعوب و اعاتب رقت

 | وأ اصح ةلورهم دن ا ىثع قانأ اذار ذي لودانسالا !وعةنيأ نعرقعم انث
 شعالا نعةب واعموبأ اذن الاقي ركىبال ظفللاو بي وكوبأو ةبيش ىنأ نب 0553

 انا هلنا لوقي إسوه- اعتلال هللا لوسرلاق لاق ة ةرب ره ىف أن ع طاط ىنأ نع

 ناو ىسةن ىف هترك ذ<_سفن ف فرك ذ ناف قرك ذب نيد هعمانأو ىدمع نظدنع

 | ناواعازذهبلاتب رقتاربش "ىلا نرتقا ناو هتمريخ الهىفهنَرك ذ المفقرك ذ

 !١" نب ركوبأ اًسادص ةلورههشت أى ثعىنانأن او اعابهيلات رتق'اعارذ ىلا برتفا

 ا1١ ىلا
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 | لقءناريغ هلدع 7 :<.اعهللا ىلد ىلا نع سنأن عءتباث ند 6 فا

 | نبرضتلان نءعمصاع ان دحا اواادمع انث رمح نب دماح ْئسدص ةاماركو»

 نين ه لاق سو هيلعهللا ىلص هللا لوس ناالَوَل لدا لاق لاق جدع هوب سا آوسفا

 نع سي ردا نءهلنادبع ان ةبيشىنأنب ركب وبأ اج د هتينعأتوملا# دحأ

 ع.سىوتك ادقو بايخ ىلءانلخ د لاق مزاح ىنأ نب سيق ن دلا- ىلأ نب ليعمسا

 توما وعدت نااناهن مل-سو هياعهثلا ىل_هقهللا لوس رنأاموللةف هدطب فتاك

 كدبعنب رب رجو ةنبيع نب نايفسانربخأ معارك هأييدص هبت وعدل

 منو داعين كادحم أمسو 2 ىنأ 0-1 ريف نبا انو 9 تف ع كوودجلا

 ليعمسأ نع : م5 2 ان عقار نبدمم انو 2 ىف اك الق البحل

 نبمامهنعرمعم انث قازرلادبع انث عفارنبدمحم اًنثدح دانسالاا دهب

 ثيداح أرك ذف !-وهيلعهّللا ىلص هللالوسر نعةرب رهوبًاناد-اماذهلاق هبنم

 انئادص #« اريدخالاهرمع نمؤملادب نبالهناو هلع مطقن ام دح أت اماذا هنادي

 تداصلان ةدامع نع كالام نب سن نع ةداتق ان مام 6-1 دلاخ نبباد_ه

 هللاءاعاهرك نمو هءاقلهننا بح أهللاءاقل سحأ نملاق مل_سو هيلع هللا ىل ص ىننأ

 انث رفعج نبدم ا الاق راشب نباوىنثملان بد امرك و : هءاقلهتنادرك

 ىل-دى :]! نع تماصلا نب ةدامع ن < ثدح كلام نب ى نأ تعمضةداتق ن ءةعش

 5 هطلت ,ردحا نب اخ 068 ىزرلاهننادمع نىد- - 0 هلم لسو هيلع هللا

 تالوسرل تلق: تتاح ن سماح ءدفس انك

 هءامقاهنلا ءرك" هّللاءاقتل رك نمو هءاقل هللا بحأ هلل ءان بحأن ء سو هيلع هلل ا ىلص

 نكلو كل كك سالاقف توملاهر 2-00 تو 1 ةيهارك أهلا ىنايتلة»

 ناو هءاقلهّللا بحأو هللا ءاقل بحأ اه-ةنجو هناوذروهللاة حرب رشااذا نمؤملا

 ند هانثدع هءاقلةهللاءركو هللاءاقلءرك هلا سوةللا باذعب رشب اذار فاك

 نب ركبوبأ اسندع دانسالا اذ_مةداتق نعديعس ان ركن د اش راشب
 هشئاع نع ”ىناع نبي رش نع ىبعشلا نععاب ركز نع رهسم نب ىلع ام ةبيش ىلأ

 هرك نمو 0 نا اا ملسو ,هياعةننا ىبصهلنالوسرلاق تلاق

 ١ انربسخأ 2 'ربانب ىن>سا 1 هللاءاقل لبق توملاو هءاق'هلناورك هلل'ءامل |

 1 يلا

 نأ لبق نمهن عدبالو توما 5 دحأ ىن ال مل سو هيلعمللا ىلدهنلا لوسرل قو اهنه

 ىنعال هلو ق
 هيلع ب

 عءااذك

 3 م
 ردا هلبأ ءامل

 نهد ةهءاقأ هلأ

 هرك هنلاء'ةاهرك |||

 هءاقلهنبا



 هللا ءامسأ ىف باي

 اها

 للا تلهوق

 خيم هيلح
 هللناخسن ىفو

 هلي ناو هلوقو

 حصص هيلع بتك

 هلبأ ادعس فو

 ف مزعلا باي

 لقي الو ءاعدلا
 تكش نا

 ىن؛ةهارك باب
 راما" تدق
 هب لزب

5 
 نا اور كو ا كرر و ووو

 ماطسإ نب ةيهأ يع ا اي اشلاذار عاب هتيقلتءار ذب ىتاقلت

 نعهسأن ءءالعلا نع مساقلانب حور انث

 لبج ىءرفب هكم قا رط ىف ريسإ لدم
 هللالوسرابنودرفملاامواولاف نودرفملا قيس نا دجاذهاو ربس لاف نا دج هللا

 برحنب ريهز ودقانلا ورع امثدع 2 تاو ادلاواريعك هتنانو رك اذلالاق
 نعدابزلا فأن ع نايقس انث ورمعل ظفللاو نايفس نعا.عيج رم ىنأنءاو

 تورو ءحتسلاو مس وعراعمتبا لص ىنلان ع ةربر هىفأ نع جرعالا

 اعاصح٠ ن هرم ىنأ نب ةياورفو رتولا تح رتوهللاناو ليف نم

 نبريس نانع بونأ نعرمعم ان قازرلادمع انث عفار نيد ْئندع

 ان عي رز نباىنميدي زب انث ىثيعلا
 وهيلع هللا ىلدةهلنال وسر نأك لاقرب رهىفأ

 ملسو هيلعةنلا ىف جالا نع ةربرهىفأ نعه-بنم نب مام نعر ةرب رهىنأ نع

 ملا زوةنحلا ل داهاصحأ مةدح 0 نالاق

 ركبوأ أاسدص #١ 0 ب يدا لسوفو جاع هللا ىلصىنل نع بوه قا نع

 ةيلع نب ليعمسأ امك ركبوا ١لاق ةيلع نا نءاعيج برح نب ربهزو * ا 'نءا

 اعداذا لسوه.اعهنلا ىبصهننال وسر لاقلاق سا أ نق ييصن و نمل دبع ع

 هلدركمالهللا ناف ىنطع اف تش نا مالا ل-ةباالو ءاعدلا ىف مزءِماف 0

 رفعج نان ونعي ليعم_سأ 6 اواقر 2 قادة فوتون 6 ني

 اعداذالاق لس وهيلعهللا ل_دهللالوسرنأةرب رهفأن ءةيب أ نع ءالعلا نع

 هلبا نق ة 4 0 ظءمأو رولُم_بملا مزءيل نكللو تعم أ رفغا مهلا ليالف مدح

 ضايعنب سأأ انث ىراصنالاىسو.نب قدا انثرع هاطعأ ئيثهمظاعتال

 لاق ةرب رهىفأن ءءانمم نب ءاطع ع نع بابذ نأ نب نجرلا دمع نباوهو ثرحلا ا

 ْن اىبجر امهللا تتش ناىلر فغا موال 8 دحأن وقال ملسو هيلعةنلا ىلصى دلالاق

 برح نب ري_هز ئنص * دي هلدركمال ءاشام عناصهنناناف ءاعدلا ىف مزءيل د 2 يعامل

 ١ هبا ل صهللالوسرلاة لاق 0 ءاب رعلا دبع رعةيلع نا ىتعيلعدسا  انث

 ]| ىيح أمهللا ليله اين م ديال ن اكن افهبلزنر مضا تول دحأ نيد :م الإ سو هيلع

 نص ىلاريخ ةافولاتناك اذاىنفوتو ىلارب_خةايخاتناك اما

 '؛ ىعيداج انث نافع انث برحنب ربهز ىنثو ح ةيع_ش انث حور ان"

 فلخ ىنأ نبا

 د ا ا 559: ويحل ا هسا



15 

 هللالوسرلاهتف «هجو ىف رورسلا فرع ىت>اوعباتتمت راءاجمث قرو نمةرمدب
 رجأ ل ثمهل بتك هد_هب اهب لمعف ةنسح ةئس مالسالا ىف نس نم ل_سو هيلع هللا ىلص

 اهم لمعف يم ئ مهروج أ نم صقن,الواهم ل- نم

 ىحي ا د 1 «صقتب الواهب لمت نم درو لادم

 0 69 علاه نو ادا 8

 دعس دى ف راشب نبدمم 00 رب رج ثدي دح ى :ءعهق دصلا ىلع تل

 هللا دمع نب رب رج لاق لاق ىبسعلا لاله نب نجحرلا دبع انث ليعمسان بدم ان#

 رك ذم هدعب اهب لمه. ةحلاص ةن_س درع نسيال سو هيلع هللا بصهننالوسرلاق

 كالملادمع نب دمت و ]ءاكوبأو ىرب راوقلار مع نب ةنلا ديبع نئعد ثيدحلا مات

 هيبأ نع رب رج نب ردنا نعري_عن كلملا دمع نعةناوعوبأ 5 اولاقىومالا

 انثو ج رفعج ن دج انك ىثملا ندمت انهو 2 سو هيلع هللا لص ىننلا نع

 اولاق ىف أنث ذاعم نيهلاديبع انثو َح ةماساوت 1 انك ةبيش ىفأنب ركب وبأ

 هنئا لدى |نعهيبأن ٠ عر 0 رذنملا . نعةفيج فأن نوع ن ءةيعش 0

 اولاقر 2 نءاو مكه دن ةببتقو بوبأن ىح 002 0

 هللالوسرنأ ةرب رهن أ نعهيأن :عءالتتملا“» نعءرفعج نإ نوذعي ليعمسأ 5

 صقش الهعدت نءهروجأ لثم رجالا ن.هل ناك ىده ىلا اعد نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 هعبت نم مأث [لثم مالا نمهيلع ناك ةلال_ذظىلااعد نمو ايش مهروجأ نم كلذ

 ظفللاو برح نب ريهزو دمعس نب ةِدَمق اًنثَص د ايش مهماث ؟ن٠كاذ ص تنال

 هللالوسرلاة لاق ةري ره ىنأ نع اص ىفأ نع شالا نعرب رج انمث الاقةبدتقل

 موهنمربخ مهالم ىف هنرك دام اك 3 ىسفن قف هنرك دهس ىفىفرك ذنا

 ناو اعاده :متب رقتاعارذىلابرق:ناو اعارذهيلاّتب رفتاربش ىنمبرق:ناو

 وأ ا الق بي ركوبأوةببش قأ ن ركب ونأ اسص ةلوره هنأ ىشع ىناتأ

 اعاب4_دذمتب رةتاعارذ ىلا بر قت ناورك ذب مودانسا اك شمالا نع ةب واعم

 اذ_علاق هبنمنبمامهنعرمعم انث قازرلادبع انث عنارنبد-# امص

 راه 2 ىف وس نعد لأق اة احا لو -_سوهنملعهللا 1 مهنلا ل سر * عمو 2 1

 باتحكح إب
 ءاعدلاو ركذلا

 هبو_ او
 #3 رافغتسالاو
 اا
 ل



 ىنعيداج نأ ىكتعلاعبب رلاوبأ امئادع اولضأواولضف ملعرب_هباوتفأف اولكسف

 وأ اذكو 2 ةيواغموب أودامع نب دايعانربخأ ىحن نبى حب انثو ُخ دب زنا

 نبا انث بيركوبأ انثو ح عيكو اننا الق برحنبريهزو ةبيشىنأنب ركب
 ح نايفس انك رعىأنبا انثو ح ةدبعو رب_ةنباو ةماس أون أو سي ردا

 نبرمع ان عفاننب ركب وبأ ىو ح ديعسن/ىحب اش ماحنب د# ىو

 مهاك جالا نب ةبعشابربخأ نورهنبدبزب انث ديجنب دبع انثو ح ىلع
 ٠ لثع إس و هيلع للا ىلص ىنلا نع ورع نبهللا دبع نع هيب نع ةورعن. ماشه نع

 لوما سأر ىلعور مع نءةنلا دبع تي ةل م ىلعزب رعي د> ىفدازو رب وج ثيدح

 لوقي لسوهيلعةللا لص هلال وسر تءمسلاق ثدحاك ثردحلا هيلع درف هلا سف

 قربخأ رفعج نب ديا دبع نع نارج نءهللادبع انث ىنثلا نب دم انئد

 هللا ل ص ىننلا نع صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع مك ا نب رمت نعرفعج ىلأ
 انربخأ ىيجتلاى حب نب ةاءزح ادع ةورعن ماشه ثيدحلثع مسوهيلع

 لاق ريب زلا نبةورع نعهند_>دوسال ابأنا ةرشوبأ ىن رب-خأ 00

 ||| هنافدلي اسؤهقلاف جحلاىلاانب رامو ريع نب هللا دعنا ىنغاب ىتخأ نباايةشن ةشئاعىلت)

 ءايشأ ن عهنلياسفهةيقلفلاق اريثك اماعإ سو هيلع هللا ىل_ص ىلا نع 0
 هللا ىلص ىنلانأرك ذامفناكفةورعلاق مسوهيلعةللا لص ىنلان ءاهرك ذب

 معلا عفريف ءاملعلا ضي ؛نكلو أعازتنا سانلا نم للعلا عزمت نبال هلنا نالاق م-وهيلع

 اهفةورعلاقنواضيون 2 هن موتنا اهحاسو ر ياخ اك ومهعم

 هللا ىل_طىننلا عب د10 يع يكل تلاقهتر كن او كلذ تمظعأ كل ذب ةشئاع تثدح

 اة ااا ,اقنأك اذا ىت>ةورعلاقاذهلوقي مل _سوهيلع

 هر ذفهتلياسفهتي هتيق'ؤ لاق لعلا ىفكالهرك ذىدلا ثيدس 1 نءعهلأست :ىبد هحناف مث

 دقالاهيسح ًامتلاق كلذباهتريخ 0 ا اا م دس اوملا

 نب ريوج ان؛ برح نب ربهز نئئص « صقنرو ًايشهيفدزب ملءارأ ق ص | ةنس نس نبأب
 نمحرلا دمع نعى حضلا ىفاو دب زي نب هللا دبع نب ىموم ن ءشمالا نع ديا دبع ةحدسو همس
 ىلا اعد نمو

 هلال ل ١ عالا٠ نم سان ءاجلاق هللاهبءنءرب رج نع ىسعلا لاله نا : 7 ْ
 سانلا قت اح ناسا طاحءوسىأرف دوما اويل سو هلع دنا اص 0 ةلالضو !ىده

 ءاجراصنالا نمالسجر نا ملاق ههجو ىف كلذ ىؤر ىتح «_فعاؤطب اف ةقدصاا ىلع

 ةرضف
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 هتناد بع ان رضلاوبأ ام ىضنلاف أني رضتلاو رك 1 اسد

 ىرعشالا ىسوم ىفأوهنلاد بع نعلئاو ىنأ نرع شمالا نعنايفس نع ىتجشالا
 ني_سح اثث ايركزنب مساقلا ىثو ح مسيو يلع قل يل دارك لو اتا

 امهو ىسوم ىنأ هللا دع عماسلاج تنل <لاق ىقيقش ن ءناماس ع نغءةدياز نع ىنعحلا

 0 ب“ نباوعيكد ءٌتب اح لدغ سويا هنن لسا ل دولا ناثددت

 ةب واعم ىلأ نءاعيج ىلظدحلا ىدسساو ريع نباو بي رك أوةب دس ىف أن ركوأ

 أساع هلثع سو هيلع هنا ىلص د ىبنلا نع ىموم ىفأ ن عقد ةش نع شمعالا نع ظ
 م سلاجل ىف لاق لئاو ىفأ نع شمحالان ءرب رجانريسخأ م.يهارب .]نن قدءسا 8

 0 .وموبألاقف نائدحتامهو ىسو « ىف هللا د- ع

 نبانع سلوا ىف رثخا : ىهو نءاانريخأ ىح نبةلءرح نص نع ملسو

 ىل-ههلل'لوسرلاقلاق ةري رهاب نأ ف وعنب نجرلا دبع نبدي ىنث باهش
 جرطارثك و معشلا تاي و نكفلارهظنو لعل ضب ونامزلا براق مل_سو«لعفللا

 ويأانريخأ ىرادلا نج راع نهاد انثهح لتقلالاق جرطلامواولا

 ؛أنأ ىرهزلا نعرلا دبع نبديج ند ئرعزلا نع بيعشانرب_خأ نامعلا

 0 ذم ملا ضِيقي ونامزلا برات ملسو هيلعهللا ىصهنلال اوسرلاقلاقةرب ره

 نع ىرهزلا نعرمعم نع لعالادبع 15 ةبيش ىفأ نب ركوبأ همدندح هلم

 للعلا ص قش ونامزلاب راقتيلاق ملسو هياء هللا لص ىننلا نعةرب رهىفأن عامه

 ا اول رجح نباوةبدتقو بوبأ نبى بحب نع امهثيدح لثمزك ذم

 بيرك و ناو ربع ننا انثو ]ح ةرير»ىفأن عهد أ نعءالعلا : نعرفءعج نبا نوعي

 ح ةرب رهىنأ نع ملاس ن ءولظدح ٠ نع ناهلس نب قدا انث اولاقدقانلاور معو

 ةرب رهىأنع هدم نا مام ن عءرمعم انث قازرلا دبع انك عار انو

 نع سنوي ىأ نع تراانب ورع نع بهو هنااانربخأ رهاطااوبأ قننو 3

 ديج رعى رعزلا ثن دح لمع ملسو هياء هللا ىل ص بن :)| نعلاق مهاك ةرب رهىنأ

 رب رج ان ديعس ن ةددتق ا معشلا قاب داوزت دبل تاع ةرب ره ىفأ نع

 تءمسلوة. صاعلان' ورمع نب هللا دمعت ءمس همن انعةورعن ماشه نع

 سانلا نم هعزتناع از |لعلا ضرةيالهسان ا لوقي مل_سو هيل عهطلا ىل_ص ةنلال وسر

 الاهج اسؤرسانلا نحن اىلاع كرتيرلاذا ىنح ءاماعل' ضرقب ل هلا ضبقي نكسلو
 ك0 يللا

 (ىلا"- (مسم) - ؟ا/)



 دلالا ىف باب

 مصخلا

 نكس عايتأب اب

 دوهسلا

 معلا عمق ربأب

 روهظو هضيقو.

 نكفلاو لهلا

 نامزلارخ ىف

 ىل_ههللالوسرلاق ةفوكسابناماغ حنو ىدنجا.1لةلاقنارتعوبأ انا نابأ

 ىردلا ديه سىلأن عر اس نب ءاطع ع نع سأ نبديز قس ةرسسم نإ: صفح ام :

 ْ جرطاو جرطااهيفرثكو لول ااهيفلزنيو لعلا اوف عقرباب ايآةءاَسلا ىدب نيب نا سو
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 | ةببشى أن رككوأ انثدع « امهثيد_ح لع نآرقلا اًؤرقا 2

 ّْ روس لوس .لاقتلاق ةثث ع نع ةكسيلم ىلأ نبا نع جم. رجئانع عيكو

 لاجرلا ضغب أ نا سو هيلعهثلا
 ا كيعتس نب دب وس كد 01 مع

 ربشباربش مكللب اق نيذلا ناس نيت مدي ا كل اوسرلاق لاق
 دوومأ 71 هللالوسراباد 1 مهوقعبتال بطر ىف اولاد ولىتح عاردباءارذو

 انربخأ ميسم ىنأ نب ديع- س نعانب اك ن مةدنع نئكدص د نذلاقةىراصنلاو

 قد ساو ألاقهوحندانسالا اذه مدان طز عاف راك ن خوخ ناسغوبأ

 لس نديز انك ناسغوبأ: ا مص ىنأ نبا ى نبدمح انث مهارا

 انث ةيب_ث ىنأن ركوأ امثدص « هوك ثيد_لا رك ذو راس نب ءاطعنع

 قلط نع قيتتع نب ناواس نع جي زج نبا نعديع_سنب ىبح و ثايغنبصفح
 | 0 ل ةالوسعلكلا هللا دمع نع سرق ني فذ> الا نع بابح نب

 انث ثراولادع 'ان' حو رف ن ناسش امص ع اثالئاطاق نوعطنتملا كله

 طارشأ ل م ل_سوهيلعهللا ىل_دهللال وسر لاق لاق كلام نب سنأ ُْىس حايتلاوبأ

 ىتثمنبد# اسئادع انزلارهظي ورث برشي ولها تبشر و لنا عفري نأ ةءاسلا
 نب سن أ نع ثدح ةداّتق تءعمس ةيعش انث رفعج ندم انث الاقراشب نباو

 مك-:دحيال | سو هياعهتلا ىف صقتلا لوسر نم هتعمساثي دح مكن *دحأ 2 [1لاق كالام

 انزلاوشْشي ولههطارهظيو ملعلا عفر نأ ةعاسلا طارش 17 نه ناهنم هعمس ىدعب دحأ

 دحاو مقةأ يما نيسجل نوكى> ءاسنلا تو لاجرلا بهذي ورجنابرسشي و

 ونأو هةديع اند ب ووأ انتو ح رشب نب دم انت ةبيش ىلأ نإ ا اسدص

 هنلا ىلص ىننلا ع نع كلام نب سنأن ءةداتق» نع ةبورعىلأ نب ديعس ن ء.ماك ةماشأ

 ظ 00| لوسر تحمس ىداعب دع ادومك ابو ردي نا كباس و ليرميلع

 د ادن ريك نب هللا دمع نب دش و هلم 0

 | نع شمالا انث عيكو انث هل ظفللاوجشالاديعسوبأ ىو مح شمالا انثالاق

 ادع ىلصهنلالوسرلاقالاقف ىسومىنأو هللا دبع عءاسلاج تنكلاةلئاو ىفأ



 لم بدو بج

 كله لجو زءهتنانا ملسو و هيلع هللا لسكن !!لاقف خسمام ىهرب زانخلاو
 كلذ ل قاوناكر_ زانحخلاو ةدرقلاناو الن مط لعحييف اموقب ذي وأاموق

 اذههنارفس ان سصفحن؛ نيسحلا انث دبعم نب ناملسدوادوبأ هنن دح

 هلو 2 ىا هلح لبق مهضعإ ىو رود د_ع.نءالاقة:وابمراث اولاقهناريغدانسالا

 نءسي ردانبهللادبع انث الاقرب نباو ةدش ىلأ نب ركحب وأ 0

 لاقلاق ةرب ره ىنأ نعج رعالا نعنامح نب ىح< نب دم نع نامعنبةعيدر

 فوعضلا نمؤملا نم ثلا ىلا بحأو ريخ ىوقلا نءؤملا إ سو هيلعهتلأ ىلع هللالوسر
 لقت الف ئش كباصأ ناو زن الوهللاب نءد_ساو كءفنيام ىلع صرح اريخ لكىفو

 ناطرشلا لمع متفتوأ ناف لعفءاشامو هللا دق لق نكس اواذكواذكناكتلعفىتاول

 هلنادمع ٠ نمي ان بذعق نب ةءسم نب هللا دمع 00

 ملسو هيلعهللا لص هللا لوسرالت تلاق ةثئاع نعد# نب مساقلا نعةكيلم ىنأ نبا

 تاهماشتء وأو باكلا م نهتامكح تاب اهنم ب اكلا كيلءلز:أىذلاوه
 مل-ءياموهلي وات ا وة.ةفلاءاغتاهنمهباشتام نوعيتيف خخ زم ولقىفنذلاامأف

 الا رك ذيامو انب رد_:عنملكمبانمآنولوقب لها! فنوخسارلاو هنداالاولي وأن

 هباشتام نوعبتي نيذلا متيأراذا ملسو هيلعةنلا ىلصةننا لوس رلاقتلاقتايلالاولوأ

 ني_بحنب لي_ضف لماكوبأ امثمع مهورذ-افهنلاىم_سنيذلاكئلوُأف هنم
 نبهللاد_يع ىلابتكلاق ىو+!نارمعوبأ انث ديزنيداج انث ىردخلا

 هياعهللا ىل_ههللالوسر ىلا تر>هلاق ورع نهننادبعن اى راصنالا حابر ىنأ

 هللا ل_صهّللالوسرانيلع ج رفن ةئآ يفافادخا نيلجرتاوضأ مسمي

 قوته الدجا ّ- ١ قناكن مكتالعام ا لاقف يضغلاه- جوى فرعي إ_سوهيلع

 نارى فأن ع ديبعنبثرحلاةمادقوبأ انث ىحبنب ىح انثدع باكلا
 نارقلا اؤرقا سو هيلع هللا لص هننالوسرلاق لاق ىلحبلا هللا دبع نب يدنج نع

 روصنمنب قحسا تدع اوم وقهيف يفادخا اذاف 85 واقه_لع تفلتئاام

 درع نب | ىنعإ ب د_فك> نع قوخلانار عوبأ ان مامه 0 دم_لاديعانربخأ

 اذافوكب واقهياعتفلتئ!امنآرقلا اؤرقالاق رسوهيلعاسصتضا اوجد ا

 | ذو نابح 1 ىرادلا رحصن كرد هس لإ ل ئندص اوموقف متفلتخا

 20 ا ا كما اكل ا اول اح احل 25

 ةد واش لوس رايز ج رلاتقلاكا ارخ ناكتلرقلا ف ]ذو رنا 1

 لالا ىف باب
 كرتوةو_-قلاب

 زساجتلا
 هلا ةناعتسالاو

 ضوقنو
 هللريداقملا

 باتك و“
 علا

 نع ىلا بإب
 هاشتم عابتا

 نارلفلا

 نم ريدحتتلاو

 ىبهلاو هيعبسم

 فالتخالا نع

 نارقلاف
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 | هللا لوسرلاقف ةنحلاريفاصع نمروفصعه ىف وط تلقف ىبص فوت تلاق نينمؤللا
 ا 00 رانلا قاخوةن1لا اخ هللا نانب ردالوأ 1و لعدن لا

 ةشئاعهتمع نعى حب نبةحلط نع عيكو .انث ةببشىأنب ركبو بأ اًسنرص الهأ

 00 ملسو « يلع هللا ىل_دهللالوسر ىعدتلاق ني#:موملامأ شاع ننعةحلطتنب

 | 4_:طاريفاصعع نمروفصعاذط ىن وطهننالوسرايت اققراصنالا نم ”ىصةزانج

 ظ اهل مهقلخ اله أ ةنحلل قاخ هللا نا ةسشئئاعاب كل ذريغو أ لاق هك ردي [وءوسلا لمعي

 || اننادع مهي بال صأ ىف مهو اط مهةلخاله ا رانللقلخو متي [بال ص أ ىف مهو

 || نيناولس ىنثو ح ىبحينبةحلط نعاب رك زن/ليعمسا انث حابصلا نيد
 || نبدجتانربخأ روصتمنب قحسا ىتثو ح صقح نب نيسحلا انث دبعم

 || هثيد_-وحن عيكودانساب حين ب,ةحلط نع ىروثلا نايفس نءامهالكى سوب
 نععيكو انث الاقركبىال ظفللاو بي _ركوبأو ةبيشىنأنب ركب و بأ اشندع ||

 | نب رو رعملا نع ىزركشيلا هللا دبع نب ةريغملا نعدن م نب ةمقلعنع رعسم|]| نأ ناي ب

 ىنعتمأ مهلا لو هيلعةثلا له ىبنلا جوز ةبديح مأتلاق لاق لا دبعنع ديوس قازرالاولاجالا
 ظ لاقفلاقةي واعم خأب ونايفسىفأ أب و وسو هياعمتلا ل صقللا لوسر ىج دز دب زئال اهريغو
 ْ قازراو ةدود عم مايأو ةب وضم لاجآل للا تلأسدق ]سي عالا لب ىح :لا امع صقنتالو

 نأ هللاتلًأستنكولو هلاسن عايش رؤي وأ -لبقأي ثلجي نأةءوسقم || ردقلاهب قبص
 | هدنعت رك ذولاق لضفأواريخ ناكربقلا ف با ذعر أر انلا ف ب اذع نم كذيعي

 ال_سن خس لج ملهللا نا لاقف سم نمري زانخلاولاقدارأورعسملاقةدرقلا

 | نبا انث بيركوبأ هامئدع كلذل بقري زانحلاو ةدرقلاتناكدةوامةعالو

 ع نم اعيج عكوو رشبنان ءهشلادح فن ًاربغ دانسالا |ذهم رعسم نعرمشل

 ١ نبجاجو ىلظنملا مهاربانب قىدسا اًنثمع ربقلاف باذعءو رانلا ف باذع
 انربخأ قازرلادبع انث جات لاقو انريخ أ ق>سالاق جال ظفللاورعاشلا

 | نثر ورعم نع ىركشنلا هللا دبع ن ةريغملا نعدن نم نب ةمقلع نع ىر وثلا

 ا هلنالوسر 0 رولا لا د اك «لكيوعسو ةادبعو ءرعدب وس

 ىلص هللا لوسرا طلاقفةب واعم أب و نايفس ىلأ ىنأب و سو ةلل| هيلع لص
 ا هللا

 ١ ةموسقم قازلإرأو ةءوطومراثآو لال هناي كنا مس هلع

 | نم كيفاعي ناهللاتًأسولو هلح دعب اهنمأ يش رخؤيالو هلح لبقاهنمأي_ثل جدال |
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 للا هذه ىلعالاةب واعم ىلأ ن عركب ىنأةب ورفقو ةلملا ىلعوهوالادلوب دولو من 1 1

 00 سالب واعم ىنأن ءسم . ركىنأةباور فو هناسأ هنع نابي ىت>

 ٍ قازرلادنع ا عفار نب دم انئدص هباسل «_:عربهإ ىتح ةرطقلا هذه ْ

 م نعةري رهوبأ كدحاماذهلاق هينمنزب مامه نءرمعمأ|

 هذه ىلع داوب دلوب نم * سو هيلع هللا لص هلنالوسر لاقو اهنم ثيداحأ رك نفسو ٍْ

 ىتح ءاعد_ج اهب نود_<لهفلبالا نوح نتا كهنارعني وهنادوه هاون أ: ةرطفلإ |[

 اميلع ١ هللالاق اريغص توك رمت ًارهأهننالوسراياولاق اهنوعدح مت ًااونوكست ظ

 نءىدرواردلاىنهي زب زعل'دبع انث ديعس نب ةيددق ل نيل.اعاوناك

 همه دل: نانا لكلاق لسو هيلعةنلا ىلصةنلالوسر ناةرب رهىفأن عدس نعءالعلا ْ

 نانا لكم ف نيم سماناكن افهناسجميو هنارصنب ا اوياوةرطقلا لع[
 أنبا رب_خأرهاطلاوبأ اًساط ائباو ميرمالاهينذحقناط.كلازكدل همدان ||

 ىنأن ع دي زي نبءاطع نع باهش نا نع سنوب و بئذ ىنأ نب ىنربخأ بهو
 لعأّسلالاقف نيكرشملادالوأ نعلثس ٍلسوهيلعهللا ىلمهللالوسر نأ ةري ره
 انو 3 َرَمَعمانررخ قار رلاديعاتربخ] درج قا دمع رص نيلماعاوناك امب

 ةماس انو 2 بيءشانربخأ نا. علاو انريخ أ مارهم نب نج-رلا دبع نب ةللا دبع ٍ

 ىرهزلا نع مهلك هللا ديمع نبا وهو لقعم كك نيعأ نب نسحلا انث سبيشنا

 لس لقعمو بيع ثيدح ىف ناريغ امهثي د لثم بئذ ىفأ نباو سن وب دا: #ساب

 نع دابزلا ىفأ نع نامذ_س ان رع قانا امدح نيكحرش“ اىرارذ نع

 لافطأ نع ملسو هيلعهتلا لد هللالوسر لّءسلاق ةري رهىفأ نع جررعالا
 ىع و نيلماعاوناك امير_عاهنلالاقف اريغص هند توع نمار هما

 لم لاق سابع نإ نع ريبج نب ديعس نعر مشب ىنأ نعةناو ءوبانربخأ ى < نبا

 نيلماعاوناك اىرعأّتالاق نكرشملا لافطأ نع سو عيلعهتلا فص ةئلا لوسر
 ةيبأو نءناماسنب رمعم انث بنعق ن ةملسم نب هللا دمع اًسندح مهقلخذا

 نإ أ نع سابعن ٠١ نءعريبج نب ديع_س نع قدس ىلأ نع ةإة دسم نب ةدقر نع

 عبط رضا لت ئذلا مالكا نإ لس هيعهنلا ىل ص شئنا ل اوسرلاقلاق بعك

 رس انت بروح نب ريهز مدع ١ ارفكوانايغطهب ون قدرالشاءولوارفاك

 م _ثئاع ن ء ةحلط تنبةكئاع نعورمع ن'ليضف نع بديسملان ءالعلا نع



 ىلع ردق بام
 هلئد مدانبا

 لك ىنعم باي
 ىلع داوي دولوم
 حو ةرطفلا

 لافطأ توم

 ل

 نيدسللإ
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 ْ رانلاف نوبحس موي تازنف ردقلا ىف سوهيلع هللا ىل_ءهننالوسرنو ويد 2

 نإ قحسا 0 ف رد تب هانقاخ عش لك انارقسسماوقوذمههوجوىلع

 1 ناانع رمعم نق قا از رلادءانرمخأ الاق قجسال ظفالاو د. ح نب دب ءو مءاربا

 || ناةرب'رهوبألاقام ممللابهبشأ أيش تيأراملاق سابع نبا نعه_يبأ نع سواط

 الأ كلذ 0 0 0 يا اج لا

 ا ئص دل ريل ا ستات

 ٠ اص ىنأ نبل يهس 6 بومظهو ع ىوزخلاماشهوب ًانربخأ رودنم نب قحسا

 هبيصن مد"آ نبا ىلع بتنك لاق إسوهياعهللا لص ىبننلا نعةرب رهىفأن عدم ًانع

 ظ عام_سالا امءانز نانذالاو رظنلاامهائز نانرعلاف ةلاحمال كلذ كردمانزلا نم

 | 10 وىوج ب قلاواطخلااهانز ل_جرلاو شطيلااهانز ديلاو مالكلا ءانز ناسللاو

 برح نيد انث دياولانببجاح امدح # هبذكي وج رفلا كلذ قدصيو
 لوقي ناك هنأةرب ره ىف ن ع بيسملا نب درع_س ىف ربخ !ىرهزلا نعى ديب زلا نع

 هنادوهءهاوبأ ةرطمااىلد دلوبالا دولوم نمأم ملسوهيلعةنناى بص هللالوسرلق

 مث ءاعدج نماهبف نوسحتل هءاعج ةههبة وهلا جتنتاك هناسحمي و هنارصصنب و
 قا ليد_.:ال اهباعسانلار طف ىتا هللاترطف مشن ا اؤرقاوةري ره وب ألوقي

 | نيدبع انثو ح ىلعالادبع انث ةبي_تىنأنب رك وبأ امتدح ةبالاهنلا

 , جتنا كلاقو دانسالا ادهم ىرهزلا نعرمعم نعام* الق از رلا دمع انربخ اديج

 نا انث الق ىسيعنبدجأو رهاطلاوبأ ندع ءاعجرك ذي لو ةههةميبلا

 ابأ ناهربخأ نجحرلا دبع نب :مل_.ابأن ا باه#ث نبا نعدب زين سنوي ىنأ بهو
 | مث ةرطفلا ىلع دلو. الادولوم نمام مل_سو هيلع ةللا ىل- دهللالوسرلاق لاق ةرب ره

 : مالا كلذ هللا قال ليد_.:ال اهءاعسانلارطفىتاا هللاترطغاؤ رقالوقب

 | ةري رهىفأن ع اص ىفأن ع شمعالان عري رج ان برح نب ريهر اًمدص
 1 .هنادرومداونأف ةرا ةاا ىلع دل.الا دول وم نمأم مسوهيلعهسا ىل_صهللا وسر لاقلاق

 : لعأشلا لاق كلذ لبق تابول تيار هنلالوسراي ل جرلاقتف هناكرمثي وهناك و

 || ةيراعموبأ انث القبي ركوبأوةبيشى أن ركب وبأ امدح نيلءاعاوناك اع
 || ريقنبا ثيدح ىدانسالا اذه شعالا نعءامه الكىلأ ان ربغنبا انثو ح
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 ةرب ره ىنأ نعنجرلا دبع نب ديم نع باهش نبا نعىنأ ا ميهاربا نب بوقعي

 مذآ تن اى سوءهللاقق ىس ومو مدا جتحا لس وهيل عةلنا ىل_دهللا ل وسر لاق لاق

 هللا كافطصاىذل!ىسومتنأ مدآ هللاقف ةنجلا نم كتتئيطخ كتجرتأىذلا
 ىسوم مدا قيخأ نأ ل بق ”ىلدردق دق سعأ ىلع ىنمولت مث همالكب وهتلاسرب

 نعريثك ىنأنب ىح انك ىاملاراح لا ننبوبأ انك دقالا ورع

 ان عفارنب اناو حا ميسو هيل هنا لا ةرب رع ع

 مرسال سيلان ءهبنم نب مام نع .رمعمانربخأ قازرلا دبع

 نبماشه انث عد رزن دز ا رب رمغلا لاهم نب د م مهم دح ىنعم

 وحن ل_سوهياعةنلا ل ص هننالوسر ن ,عةرب ره ىف أن عنب 20 نءناسح

 نا انث حرس نا, ورم نب هللاديعنزب ور عنب دجأر هاطلاوأ ئسدص مهيدح

 نب ورم نبةللا دبع نع ىبيحلا نجحرلا دبع ىفأ نع قالوا ىناهوبأ ىن ربخأ بهو

 لبق قئالخلارداقمهّنلا بتكلوقي لسوهيلعةللا ىلس هللا لوسر تعمس لاق صاعلا
 نبا هامنأص ءاملا لعشر عولاقةنس فلا نيم ضرالاو تاومسلا اح نأ
 مم ىنأ نبا انث ىهيعلا لهسنب دج ىنثو ح ةؤيح انث *ىرقملا انث رمعفلأ
 ارك ذب ملامهأريغ هلم.دانسالا | ذهمىلاه ىفأ ع نعام ذاك د ا ىنعي عفانانربخأ
 ريهزلاق ”ىرقملا نعام الكر ع نباو ب رح نب ربهز ندع 5 ءاملا ىبعهشرعو

 نجرلا دمعابأ عمس هنأ *ىلاهون أ ىتربخ اة وح انث ”ىرقملادب زب نهللادبع انث

 01 الر علا لود صاعلا نب ورم نبةللا دبع ع مسن لمحلا

 دحاو لقاك نحجرلاعباصأ نم نيعبصا نيب اهاكم د اىن :ب بوأق نا لوب لسو و هملع

 فرص بولقلا فرم مهللا سو مياعمسا ىف هنا لوسرتلا# © ءاشي ثبح هفرصن

 ن كلام ىلع تر قلاق داج نب ىلعالا + ئكدص يب كل_ةعاطىلعان وق

 نع دعس نداب ز نءهيلح ”ىرفامذ كلام نع دعس نب ةستق انثو 2 سل

 هيلع هللا ىل_هةللالو سر باح نماسان تكردأ لاق هنأ سواط نع سم نب ورمج

 هللالوسرلاق لوةبر عن هللاد_عتعمسولاق رد ةبئملكنولوقنب مسو ش

 زّكلاو سكلاوأسيكلاو زخلا ىت> رددقب م نئنركس لو هبلعةتا ىح

 نبدا زنعنايفس نععجكو انث الاق بي ركونأوةدشىفأنب ركب ونأ انئدص
 ا رهف وك رم راح لاقذ رب ره ىأ نءىوزلآر فعج نب ذامع ن د# نع ليعمسا

 ف رصن باب

1 57 

 هففيكْت واقلا

 ءاش

 رن لك با
 ردقب
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 | لجرلاناو رانلا لهأ ل معب هلمعدل مت مث ةنجلا له" لمعب لب. وطلا نمزلا لمعيل
 ظ 6 اخ ةنجملا لهأ ل معبهل متخم م رانلا لهل معب لي وطلا نْمْزلا لمعيل

 | دعسنب لهس نع مزاح ىف نع ىراقلا نمحرلا دمع نا أ ىنعي ب وقع انث ديعس

 | ايف ةنملا لهأ لمع لمعي لجرلا نالاق ل_سوهيلع هللا ىبصهلنالوسر نأ ىدعاسلا

 سانللو دبي افران لهل لمعي ل_جرلا ناو رانلا ل هأ نموهو سانال و دبي
 ىملارعىنأنباو رانيدن ميهارباو متاح نب دم ئشدص  ةنملا لهأ نموهو || مدكج اخ باب
 انث الاق رائد نباو اح نبال ظفللاو ةنييع نبا نعاعيج ىْصضلاةد_بع نب د_جأو ىلص ىسومو

 ىل_-هةللالوسر لاق لوقي ةري رهابأ تعمس سواط نع ورمح نعةنبيعنب نايفس || لسو امهيلعهللا
 انوبأتنأمدآ ابى هوملاقف امهءاعشللات اواص ىسومومدآج دحا معو ءلعهللا

 كل طخوهمااكب هللا كافطصا ىسومتنأمدآ هللاةف ةتحلا نمانتجرخ 1

 ىسوم مدآج - ةنس نيعب رأب ىنقلخ نأ لبق ”ىلعةتلا در دق سمأ ىلع ىنمولت ا هدب
 رخالالاقو طخامه د ألاق ةدبءنءاو رم ىنأن باث دحىفو ىبسوم مدآ جف

 هيلع "ئىرقاهف سنأ نب كلام نع ديعسنبةبيتق اًسئدع هديبةاروتلا كلت تك

 لاق مسو يلع ىضةنلال اوسر نأ ةرب ره ىفأ نعجرعالا ء دانزلا فأن ع

 ساتلاّت وغأ ىذلا مدآتنأ أ ىسومهللاقف ىسوممدآ جف ىسونو ذأ جا

 سانلا ىلع هافطصاو عو لك ع هللا ءاطع أ ىذلا تن أ مدكلاقف ةدجلا نم مهتجرخأو

 نقحسا اًمئاع قاخأن ألق ”ىلعر دق سعأ ىلعون هواتف لاق رعن لاقدتلاسرب
 ضايعن سنأ انث ىراصنالادب ا يك فج

 0 رع نع تعور زعن او غوت زبن ءبابذ ىفأن بث رخا ىف

 جقلامو ردع سومو مدآح تحا رسوةبلعدبلا قداس علورعر لاق لق ةرب 05

 دحسأو هحو ر نم كيف فاو هديبهللا كتل ىذلا مدآت نأ ى موملاق ىسوم مدآ

 مدا ضرالا ىلا ك:ةيط2سانلات طيها مل ه-ةنح فك كس او هةكئ الم كل

 يقلك نايبتاهبفحا ولالا كاطعأو همالكوهتلاسرب هللا كافطصا ىذلاىىمومتنأ

 0 اي راب سوملا قلخأ نأ سا رولا تك هناننعو مبفايجالب رقو ّْ

 ا | نأ ىلع ىمواتف أ لاق منلاق يووم هن 0 ىدعواهبف ت د_جو ىل-هف مدآ[لاق اماع

 | هتنالوسرلاق ةدس نيعب رأب ىقلخين أل بقول أ نأ يل هللاهمتاك المع تلاع

 ا ا ذاق 0 تاندر د ريهز ز دع يسوم مدآ ج ا
 مااا:

 ٠ 1 لا 2 11 112 1. 11. دما. د01: 212 نجر روان و370 تال نك انت نا: ا نة:

 1 : ان 7 05 ٍ
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 غ9 '
 020177217771710 اج كلت طلة زا: وت تقول” تقط “317 تا تا تن: ةوتصاو محا و حس وص عدو

 ع . . : ِء 2 .٠ : .٠
 رمي زلاون | 1 رهز اك ساوب نإ دجا 0 هودذب مل .سوهيلع هللا ىلص

 نبةقارسءاجلاق رباج نعربب ْزلا ىنأ نعم خوي انريشخأ .ىحك نبى حب انثو ح
 امفأ نآلا لمعلا مفنآلاانقلخانأك انذ دانل نيب هللالوسرإي لاق مثعج نب كلام

 لاقام تل أسف همهفأ دن رمل اود” ماكت م ري _هزلاق لمعلا مةقلاق رب داقملاةب

 نورمععق ريخأ بهونئاانربخأ رهاطلاوبأ امدح رمسملكفاواعالاقف
 ىنعملا| فهم ملسو هيا ع هللا ىلص ىلا نع هللا دمع نب راح نع رد زلاىفأ ن عثرحلا

 نى 0 هلمعلرسسبم لماع لك ل_سوهيلعهثلا ىل_هكهللالوسرلا د هيفو

 نيد>ن' نارمع نع فرطم انت ىضلادب زب نع دب ز نبدا جانربخأ ىع

 لمعي مفف لق لاق من لاقفلاق رانلا لهأ نءةنطل !للدأ لعأ هللالوسرايليقلاق

 ثراولا دبع انث خورفنيزابيش اماه هلقاذاارسيءلك لق نواماعلا

 نعرينباو مههاربانبقحساوب وح نب ري هزوةبيش ىف أن ب ركوبأ انثو ح
 ىتمانبا انثو ح ناهلسنب رفعجانرببخا حين يح انو حك هلططلا
 ثب د> ىنععدانسالا| ذه ىف كشرلادب زب نع مهلك ةهرعش انك رفءج نب د# ان

 ميههاربا نب ق>سا مي هللالوسرا,ت لق لاةثراولا د_عي د->ىفو داج

 ن ىح نع ل_ءةعن: ىح نع تاثنبةرزت اناث رعن ناد ا ىلظنحلا

 مويل' سانلا لم عيام تير أن يدل نب نارمعىل ل ةلاق ىل,دلا دوسالا ىفأ ن ءرمدي
 هب نواب ةتسيايفوأ ق.سامردق نم موماعىخ.و اع ىذق ئثأهيفنوح دكيو
 ل.ةفذلاق .ميلع ىضو ويا ىضق ئثلب تاقف مهيلعةخلا تقيثو مهين هنمهاتأ امي
 كلمو هللا أخ ئشلك تاقو ادب د_ثاعزف كلذ رمتعزذفلاق اماظنوكيالفأ
 الا كنت اسامي درأ ل ىنا هنا كجريى لاقف نولي مهو رعفيامعل شيال هدب

 لو.سرايالاقف ل_سوهيلعهللا ىلد هللالوسرايت أةني نص نم نيلجر نا كا ةعرزحال
 نممهف ىغ.و مويلعىضقئتأ هيفنوح دو مويلاسانلا ل هعيام تيأرأ هللا
 ع ُئلباللاقف مييلعة-خلاتانثو مهين هب هانأ اة هن نول .ةةسامفوأ قيسدق ردق

 اهاو-امو سفنو ل-جوز :هنئا باك ىف كلذ قبد صو هية ىةمو موياعى دق
 ناىنعي زب زمءلادبع اني ديه_سن ةدتق امدح اهاوةتواه زو عمطاف

 لجرلانالاق مل -و هيل ع هللا ىلص ننال وسر نأةرب ره ىأ نر“ هب أن ءءالعلا نعد
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 نيليف ل ءاكو نأ ئكئدص مهثيدحوحن رك ذم ةلمأ ناد رأو عضبلالل انذأب

 كلامنب سنأن ء ركب ىف أن هللا يبيع ان دب زنيداج انت ىرد#عا نيدح

 ةناطذ بر ىألوقبف اكلم محرلاب لكودق لجو زعهللانالاقدتأ ثتد -1 | عفرو

 تر ىأ كالملالاقلاق اا ىضقينأهادار ًااذاف ةغض٠برىأ ل

 أنيص همأنطب فكل ذك تتكيف لجالاا ف قزرلا اف ديعسوأ قش ىتنًأوأرك ذ

 قحسالاق ري_هزا ظفالاو ميءاربا نب قدساو برحنب ريهزوةريش ىلأ نب نامنع

 دبعىأن © ةديبعن دعس نع رودذم نعرب رج انث نارخآلالاقوانري_خأ

 مو هيلعهنلا ىلدهنلا لوس .رانانأف قر غل اعقب ىفةزانج ىفاك لاق ىل نع نجرلا

 مح_ماملاق من هنرمم خ2 تكف لهذ- سك :ف 1ر7 وجا عقود متف

 دقالاو راثلاوةفجلا نماهناكمهللاتتنك دقوالا ةسوفنم سفن نمام دحام

 .عد وانب اك ىلع ثك_الفأ هللا لوسراي ل-جر لاقؤ لاق ةديهسوأةيةشثتدتك

 ناك نمو ةداعسلا ىل_هأ ل مي ىلاريصيسف ةداع_-سل| لهأ نم ناك ءلاقف لمعلا

 لهأامأ رسم لكفاوامت!لاتفةواقشلا لعأ لمع ىلا ريص سف ةواقشلا لهأ نم

 له ل معلن و رسديؤةواقشلا لهأام أو ةداعسلا له ىلهعل نورسسيفةداعسلا

 ل نمامأو ىرمسدللهرسسي:سف ىنسإ ا, قدصو قتاو ىطعأنمامأق أر ةمةواقشلا

 دانهوةبيشىفأ نب رك و نأ اًسناص ىرسعال هرسسي:سف ىنسحلاب بذكو ىنغتس-او
 02 اة لاقو ءامس داس الاد روستم نع صوسالاوبأ اماالق ىرشلان ا

 هللالوسرأر قم صوحالا ىنأ نعهش ردح ىف ةبيش ىنأ نبا لاقو ةرصخم ل ةيلو ادوع
 جشالا د يعسوبأو بح نب ريهزو ةبدش ىفأ نب ركب وبأ امدح ملسوهيلءهئلا ىلص
 وبأ انثو ح 0 ىنأ ام ربغنبا انو ح عيكحو انث اولاق

 ىلأ نع ةديٍبع نبدعس نع ءشمعالا انث ةيواعموبأ ام هلاظفللاو بيرك

 ورشا لسو ةياعمشا لامس لوس ر ناكل ىلع نعىمسلا نجرلا دمع

 ةنطا نما طز. م دقوالا سن نم 0 املاقف ةسار وفرق تك دوعم وقر

 مث 4قلخ الرس هم فاوامااللاق لكستالفأ لمعن إذ هللالوسراياولاةرانلاو

 5 اند ىرسعللهرسسنسف هلوقىلا ىنحلابق دصو ىتتاو ىطعأ نمامأهأر ق

 شعالاو رودنم نعةيعش اذث رفعج نب دم انث الاق راشب نباو ىنثملانبا

 ىنلا نع "ىلع نع ىلا نجرلا دبع ىلأ نع هن دك دبع نب دعس همسا.. هنا |
 مسمع رسم مص دسم
 سرر سا
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 ِخ



 افنقسيعتااا 7 ا ١
 الاق ريع نال ظفللاو ب رح نب ربهزو ريع نهللا دبع نبدحت انئرص امون نيعب رأ

 غاب ديسا نت ةفيذح نع ليفطلا فأن ء رائيدنب ورمت نعةندبعن نايفس انث

 .حرأ 2 عل جيم 0

 رالف لارا 0 1 اع و اوأوكس ذأ

 5-3 وناانرب_خأ حس نإ ورعن دجأ رهاطلاوبأ دع ضتنالواؤ

 الحر ىف اقدرب_هِب ظعو نمديعسلاو 4ع !نطب ىف قش نم ىْشلالوةبدوعسم ن هللا

 هيك ىرافغلاديسأن ةفيذح هللاقي مل_سوهيلعةللا ىله هللا ل وسر باص نم

 بكن أل جرلاهللاقف لمعرب_هب لجر قدي فيكولاقف دوعسم نبالوق نمكلذب

 اهكواهدلحو اهرصد واهعمس قاخواهرودذ اكلماهملا للا ثعب ةإيل نوع وأو

 برايلوقب مث كلما بتكبوءاشامكب رىخقيف ىتن أمأرك ذاب رايلاقمت اهماظعو

 0 صقبالو ىمأ ىلءدن زيالف هدب ىف ةفيحح_صاإب كلما جر من كألملا بتك« و

 نا ريب زلاوبأ قرب_خأ مي رج نبا ان مصاعوب ا انربسخأ ىلفونلا نامع نبدجحأ

 ورم ثردح ل اع ا :دأل | قاسو لوقي دود نانا درع عميسلا دلل

 رز اك ريكب ىف نى 05 فا ىنأنبدجأ نبد- 0 نعد ثرخلانا

 رك يملا انا 1 حدلاخ نب ة 4م ركع نأءاطعن هللا دع ا ةميخولأ

 هللالوسرتءمسلاقف ىرافغلا ددسأ ن ةفيذح ةح رس ىنأ ىلع تلخ دلاق

 روصت 5 ةلمأ نيعب وأوح رلا ىف عقتهفطنلا نال |وقب نيتاه”ىلذاب لسوءهيلعهللا ىلص
 هللا هاءحمف ىثن أمأرك ذب رايلوقيف اهقلخ ىذلا لاق هتبس>ري هز لاق كلما هيلع
 3 * ىوسريغوأاي وس هللاوإءج يف ىوسريغوأ ىوسأ ب رايلوةي6 ىف أو ا ا

 ثراولادمع انثو 1ع ايقشهنلا ل هم هقلخام هل> ًالمهقزرام برايل وه

 ٍريمطلا وأ نغ مونثك فأ قش مونلك نر هعبإ ر ا ين 3 00

 ايش قاخ نأ ادارأ اذا محرلاب د لس :لمقاز هاد اوس 0
 ا ا سان هسه ست تان كساس نتن

 ووصتب م هلوق
 اذنكم كلمااهيلع

 عيج قوه
 اندال محسأ

 رك ذو داصلاب

 وو ضال
 لاق ني-سلاب

 روستيب دارملاو
 ىووت ها لري
 هيقدهمأو



 ىننأ اذا باب
 اصلا 0

 الوىرشب ىهف

 باتك “

 قلخ ةيفيكباب
 نط ىقىدالا

 هقز رةباكو همأ

3 

 هإمتوهإجاو
 هنواق شو

 هيداعسو

 0 لس تلا لع ةلاد معا نعل ئاو فأن ءناملس ع نعافج قنا

 انو ح ةبواعموبأ ان الاقي ركوبأو ةل دش قاب ركب أ يع

 ىسوم ىنأ نع قيقش نع شمالا نع دمع ن دامو ةبواعموبأ ان ريع نبا

 شعءالا نعرب رج يد_> لدي رك نفل جر لسوء يلع هللا ىل_صىنلا ىف لاق

 ظفالاو نإ_-سح نب لمضذلماكوبأو عيب رلاونأو ىعميعلا ىعبن ىح ايدج

 قوجلا نار عى نأ نعدبز نبداج انث نارحألالاقو انربخأ ىكلاق لاق ىحيل

 تيأرأ ملسوهيلعهللا ىل_ههللالوسرل لق رذ ىأ نعت ماصلا نب هللادبع نع
 نموا ىرمشب ل_جاع كل: لاق هيلع سانلاهدمح و ريدا نم لمعلا لمعي لجرلا

 ندم انثو ح عيكونعمهاربانبو-ح_ساوةببشى أن بر كو أ انئاع

 انثو ح دمصلادبع ىنت ىنثمنب د انثو ح رفعجنيد_# انث راشب

 دن زن داج دائسا قولان ا ار ىلأ نع ةبعش نعمهاكر ضنااانربخأ قدا

 قو هيلع سانلاهبح ودمصلا د _,ءربغ ةمعش نع مهثيدح فنا ريغ هثيدح لثع

 3 ةدشى أن ركب وأ 0 داج لاق سانااهدمح و دمصلا دبع ثيدح

 ان هل اظفللاو ىادمطاربف ن هللا دمع نيد انثو ح ع كووةنواءمونأ ان

 لاق هلل ادمع نع بهو نبدي ز نع شمع الا انث اولاق ميكحوو ةيواعموب أو ىنأ

 هقلخ 0 دج أنا قودصملاقداصااودو لو هيلعنلا ىلصعتلا ل 0

 ت1 ف نوكب م كلذ ل ثم ةقلع تالذ ىف نوكم اموبنيعب راهمأن طب ىف

 بتكيت اسك عب من رأب سوي و حورلا هيف ميفن يف كلما ىلاعت هللا ل_سري مش كلذ لثم
 ةنملا لهأ لمعب لمعيل 9 دح أ نادريغهلاال ىذلا وف ديعسوأ شو هلمعو هإجأو هقزر

 راثلا لهل معب لمءيف باتكلاهيلعقيسف عارذالااهننب و هنبب نوكسام ىتح

 عا ارذالا اهني ودهشْسن وكام ىتح رانلال_هأ لمعي لمعيل م دحأنا و اهلخ دف

 ةيبش ىنأن ناهثع اسرع اهلخ ديفةنحلا لهأ لمعب لمعيف باك! |!هيلع قيسيف

 نطل دعب نى ا

 نب قسا انو ح ديجلادبعنب ريرج نع ا مالك مي هاربا نب قحساو
 | ح عيكو انث جشالاديع_سوبأ ىو حا سنويبنب ىسيعانربخأ ميهاربا
 | اذ_مب شمالا نع نع مهلك جاجا نب ةبعش انث ىلأ انث ذاعمنب هللاديبع هانثو
 0 ىلاقو 20 نيعب رأدمأن طب يفعمجت م د قلخنا عيكد ويس دم لاف دانسإلا
 ىسعورب رج ثدي ادح ىفام 1 اموب نعد رال | نيعب رأ لدبةيع- نعذاعمثيدح |

 هه عب سعحا
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 كلام ن ,سنأ ىتث ىرعزل نع رمعمانربخأ قازرلادبع ان عفارنب'لاقو
 تددعأ املاق هنأ يعول بتر ةيلع هللا لست! ال ,عالا» نمءالجرن

 ىعيداج انث ىكتعلا عيب رلاوبأ مر ىف هياع دج ر بيكن ماط

 كل نتا و عاجلا تنام دز

 هلوسرو هللا بح لاق هع[ تدل ولاق ةعاسلاىتمهلئالوسر ايكافق و

 ىنلالوق رهن اا رف مالم الا دفنا فاك الش ا نه عم كنافلاق

 7 ءاوالو مروان اانا م7002 عم باو سول ماو

 ىريغل' دبع ندم هارثرو مطامعأب لمعأ ناومهعمنوك أ انأو-راترعو

 هيلع هلل ا ىل ه ىذا نع كلام نب سن انوع قاسلا تا ان ناماسز رفءج انث

 قحساوة بيش ىنأن ناهد اًمامص هدعبامو بحأانآف سن لوقرك ذب لو ملسو

 ىف لاس نءرو.هنم نري رج ان ناهعلاةوانريخأ قح_سالاق مهاربأنب

 نم نيجراخ ل_سوهيلعهللا ىل_طهللالوسرواب ا اهندب لاق كلام نب سنأ انث دعجل

 هللالوسرلاق ةعاسأا ىتمهللا لوس ر ايل اقف د>سمل ا ةاد_س دنع الجر ائيقلف دحع#ل

 هللا لوسرايلاق منن اك-ةسالجرل ن اكفلاق ط3 دغااب ملسو هيلعهنلا ىلص

 تنأفلاقهلوسرو هللا بح ا ىنكلو ةقدصالو ماي_-دالوةالصرببك اطتددعأام
 نبةللادبع ان' ىركشبلازي زلادبعنب ى حب نبد# تدع تبيحأ نم عم
 نعدعجلا ىنأ ن بلاس نع ةرم نب ورم نع ةبعث ع نع ىنأق ريخأ 1

 ةداَق ٠ نع ةناوعوأ انث ةستف امدح هودعنب سو هيلعهنلا لسد ىبالا 3 نءسنأ

 نع ةيعش انث رف_ءج نيادٌخ ان الاقراشب نءاو ىنثملانبا انثو 2 نسنأ نع

 امم اف الو :اانبدد_خو ىعمسملا ناغوبأ انتو َح ا

 ده ل_سوةيلعهثلا ىل_دىبتلا نع سنأن ع ةداتق نعىفأ ىن: ماشهنباىنعي
 لةرابربخأ قدسال ةمهاربانب قدساو بيش ىفنأ نب نانع اً ثيدحلا

 لوسرلا لج رءاجلاق هللا دمع نعلئاو فأن عش ع الا نع رب رج انث ناهع

 قحلبالاو اموق بحا ليتر بف ىرتفك ا لوسوال قف ل - سو هيلعهللا ىل د هللا

 ىثمن د اًنشدص 2 .مءرملا توءيلسمتا و ل ا مسه

 ركع دلاخ نب مشب هيدثدحو ح ىد- ءىبأنبا انث الاقراشب نباو

 ناهلس ان بأ وملاونأ 5 ربع نبا انثو 23 ةمهش نعام الكر فعج نبأ ىنءا

 بل م  ثببل



 حاورالا بأب

 ةدنج دونح

 3 هيو ءرملاباب

 صا
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 قىدانيم لب ريج هيحرف لاق محا هانالف بح أ قاَلاقف لي 0

 فلوبقلاهلعضوب لق ءامسلا لهأ اهيحيفقه ومدح ًافانالف حلا نالوةيفءامسلا

 هضغبيق لاقهضغب ًافانالف ضفي أ قالو ةيقلب رب_جاعدا دع ضغبأ اذاو ضرالا

 ا و ل اى ىداش من أ رب_>

 نجرلادبع نءاىنعيبوقعي ان ديعس نةبيتق اسمح ضرالا ىف ءاضغيلاهل

 نإ دمع_س هانثو ح ىدرواردلا ىنعب ؛ زب زءعلا دع ان ةسيستقلاقو ىراقلا

 ىليالا دمعس ننور» ىو َح بدسملا نب ءالعلا نعرثمءانربخ | ى بهشالاورمع

 دبا 1 دقانلاور ع ونص ضغيلارك ذدمق سدل بوسملا نب ءالعلا ثيدح

 ليهس نعنوشجاملاةهاسىفأ نبللاد_عنب زيزعلادبءانربخأ ن ورهنبا
 سانلاماقف مسوملا ىبعوهوزي زعلاد_معنإ رع ر فةفرعبانك لاق اص ىنأ نبا

 كاذامولاقزي زعلاد_بءنب رمع بعهللاىرأ ىفاتبأ ايىفالت اف هيلا نورظني

 نعثد_<ةرب رهابأ تعمس تنأ كلب أب ل قف سانلا واق ىف ىلا نمهلاملتاق
 ا د ليهس نعرب رح تي دح لثع 2 مل-سوهياعهنلا ىل_عةللالوسر

 ةرب رهىنأ نعهيبأ ن ءليهس نعد نبا ىن»ي زب زعلا دبع انث ديعسنبةيد
 فلتثا اهنءفراعتافةدندونج حاورالا لاق رتسو هيلعمسلا قسد اوسرن

 رفعج ان ماسه نب رشك ام بروح نإ ريهز نكد بفلتخا امم انةامو

 00 ا 2, رقاق 0 1 ا

 ةنادبع اسد . فاتخا اند كا انتامو فلتثا اهنم فراعتاف ةدندونج

 نب سنن ع ةحءاط ىنأن بهللادبعنب قدسا نعكلام ان بنعق نب ةماسم نا

 ىلدهللالوسرهللاق ةعاسلا ىتم مسو هيلع هنئا ىلصهنال وسر! لاقا.دارعانا كلام

 ْ د تيبحأن 2 هلوسروهللا بح لاق اطتددعأ املإسو هيلعفللا

 ||| نياوربغ نبهللاد_,ع نب دتو برح نب ربهزو دقانلاو رمعوةبيش ىنأ نب ركب وب؟

 | لوسرابلجر لاق لاق سنأ نع ىرهزلا نعنايفس ان'' اولقريهزإ ظفللاور معى

 | هلوسروهتلا بح ىنكلولاقاريبك رك ذب لف اطتددعأ امولاقةعاسلا ىتمةتلا

 هربخأ دمع لاق دج نب دبعو عفار نيد هم لح تببحأ نءعمتنافلاق
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 لاق هلل كماءامانماعت كك ف كل.:ًاءاموب ككتسفن نمانل ل_هجاف كلي دح لاجرلا

 نوماعف ل-سوهيلعهللا ل ههئلا لوسر نهانأف نعمتجافاذكواذكموب نءّمجا

 اوناك الاةئالءاهدلو نماهمدس نيب مد-2:ةأ صا نم نكسنمام لاقمت هللا هماعامم

 هيلعهنلا بص هللا لوسرلاقف نين.:او نينثاو نينئاوة أم |تلاقفرانلا نماباتحاط

 ندم انث الاق راشب ناو ىنلا ندمت امدح نينثاو نبنثاو نينثاو مل_سو

 نب نجرلادبعءنعةبعش انث ىلأ انث ذاعمنبةللاد_بع انثو ح رفعج

 ن نجرلا دبع نعةيعش نءاعيجادازوهانعم لع دانسالا !اذهىف ىنامصالا

 انئامح ثنحلا اوغابي1ةئالثلاق ةرب رهىلأ نع د< مزاحابأ تعمس ىناهبصالا
 هب أ نعرمتعملا انث الاق ظفالا فب راقتو ىلعالا دبع نب دو ديه_س نبدي وس

 تنأاه نانباىتامد-ق هناةرب رهىنالتاقلاق ناسح ىنأ نع ليلسلا ىفأن ع

 لاقلاقانانوم نعانسف: أهب بيطت ثيدح سو هيلعةللا ل صةللالوسر نع ىثدحم

 هديب لاقوأهب وثب ذا يف هب وب لاقو أ ابأ مهد أى: نجلا صيماعد مهراغص عن
 ةنملاءاياو هللاوإخ د ىتح ىبهتتب الف لاقو ا ىعانتي الفا ذه كب ون ةفئصران أذا اك
 ىحن ا درعس ن هللا ديدع هيذث كدحو ليلسلاوبأ انك لاك دب وسةباورىفو

 هيلع هللا ىل_ص هللا ل وسر نم تعمس لهف لاقودانسالا !ذهم ىميتلا نع دمعس ن١

 نبد#وةبيش أ نب رك وبأ انئص من لاق انانوم نعان_سفن أهب بيطت ا يش سو

 نءانو:ءي صفح ان اولاق رك ىنال ظفللاو جشالا ديعسوبأو ريغ نبهللا دبع

 ةب واعم نب قاطد دج نعىفأ ان ثايغفن/: صفح نب رمت انثو ح ثايغ

 هيلع هللا لسد ىننلا أ يما تنأ لاق ةرب ره ىفأ نعرب زج نب ورم نب ةعرز ىأ نع

 ذتلاق ةثالثتنفدلاق ةنالثتنفدد_تلفهلهللا عداهنلا ىناي تلاتفاط ىبصب مسو

 نوقابلالاقودد-ج نءم_هْب نمرمم لاقرانلا نمدب دشراظح ترظتحا دقللاق

 0 ان الق بوحي, ر يغزو دعس امشدص دحلا اورك دن قلط نع

 ىنأ نع رب رجنب ورمت نبة ءرز فأن ع ثابغ ىلا ىخنلا هب واعم نب قلط نع

 هللالوسرايتلاقف اطنإب مل_سو هيلع هللا ىل_د ىلا ام نسا تزعل ةرب ره

 رانلا مدي د_ثراظحب ترظتحا دقللاق ةثالث ت نفد دق هيلع فاخ أ ىفاو ىكسةشياهنا

 نعري رج انث برح نب ريهز اسمع « ةينكلارك ذيملو قاط نعريهزلاق
 اذاهنلا نا إ_سوهيلعهنلا ىل_طهنلالوسر لاقلاق ةرب رهىنأ نع هةيبأَنع لتوم

 بحأ اذا باب

 هدابعل



 نم لصف باي
 دلو هلتوع

 ف

 اره نب نجرلا دبع ن هللا درع ىو 2 ةشئاع. نءةورع نع مزح نب ركب ىف

 || ىرهزلا نع يعشانربخأ ناملاوبأ,انث الاقامط ظذالاو قحسان 1-0

 يلع لس ىنلا جوزة تناعناءربحأ ارد زلانءةورعن ًاركب ىف نبهللا دع ا

 ةدحاوةرعريغايش ىدنع دج زف ىنتلاسفاط ناثنبا اهعمو ةأ ما ىنتءاح تلاق لسو

 تجرفنتماق متأي_ثاهنم لك أ:مواهيتنبا نيب اهتم_سقفاهتذ خا فاهايا اهتيطعأف

 هيلعهللا لص ىنلالاقفاهثيدحهتنادؤ مس وهيلعةللا لص ىنلا "ىلع ل> دفاهاتذباو

 ناىلوهداب زىلأ ندا زناداط ا نبا نع رمضم نبا ىنعي 0 ديعسنا

 ةشئاع نعزي زعلادبعزب رع ئدح هتعمسلاق كللامزب, كارع نءهثدح شايع

 .ةدحاو لكتطءأق تار ثالئاهتمعطأفاط نيتنب لمحت ةنيكسم ىتءاج تلاقاهنا

 تناك ىلارغلا تقشفاهاننبا اهتم علت سافاهلك تلة راهن ىل!تعفروةرئامبنم

 م

 | هللا ىلبصهللالوسرلتء:دىذلات رك نو اهتأش ىنرع ًافامهن نها اننآد رت

 ورمح ئتد رانلانماهباهقتعاوأ ةنجلا اهباط بجوأ دقةتلا نا لا قف لسو هيلع
 ركب ىفأ نب هللا دبع نعزب زعلاببع نيد انت ى ري زلاد_حأاوبأ انث دقانلا

 نيد راجلاع نم ٍلسو هيلعهنلا ىلصهنلالوسر لاق لاق كلام نن سنأ نع سن أ نبا

 تأرقلاقى حي نب ىحب انئدع #* هعباصأ مضووهو انأةمايقلا موب ءاجاغابت ىتح

 هللا لص ىنلا نع ةرب رهىنأن 3 ءاسيسملا نب دمعس . نع باه_-ث نبا نع كلام ىلع

 | ارالا بفندللا نم ثالث نيماسملا نم دحالت وجال لاق اس هيلع
 نايفس انت ٠ اولاقررح نب ريهزودقانلا ورمعو ةبيش ىنأ نإ ركب وأ 0 0

 رمعمانربخأ قازرلا دمع نع عفار نباو كيج نب دمع انتو 2 ةشيعنا

 راث'ا للف نايف_سثيدح ىف نأ الاهش دح ىنعع وكلام دانسإب ىرهزلا نعام الك

 ' || راضنالا نمةوسنللاق مل سوهيلعهللا ىبصكللا لوس رناةرب رهىفأ نعهس أ نع

 || نهنمةأصاتلاقفةنجلاتاخدالاهبستحتفدلولا نم ةئالث نك !دسحالت ومال

 نياسح نبليضف ىردخجا ل ءاكو بأ است دع ني:ثاوألاق هللا ل وسراب نينثاوأ

 |١١ بهذهتلالوسراي تلاقف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لو سر ىلاةأ سما تءاجلاق ىردخلا

 لاجرلا

 جس هع ع
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 ه2: دحةرغ نا أمزح نب ورع نبد-# ناو »وركب ونأ ىف ربخأ درعس نب ىبع

 لد بلازا لوقو سو ديلكس لا 2206 ما

 زعلادبع انث دمانلاورمع ئئدص هنثرويلهناتخاظ ىتح راخلابىنيصوت

 سمينا سواد انا نعهينأن 00 8 3 مزاح فأن 11

 0 هور تام

 قدعساو ىردخجلا ل.اكونأ امدح هئرويسهنأ تنذظ ىتحراجلاب ىنيصوب ل ربج
 زي ز علا دبعانربخأ قدسالاقو انث لماكوبألاق قعسال ظعالاو مهأربا نإ
 اع تماصلا نب هللا دبع نع قوحلانارعوأ انك ىععاادمصلا معنا

 اهءامرثك أف ةقرمت خبطاذارذإبأ ابإ سو هيلع هللا ىل_ههللالوسرل ةلاق رذ

 ةمع_ثانربخأ س ردانا 5 ةبدش ىلا نب ركب ونأ ا كناربد دهاعتو

 ْنَع قولان ارم ىلأ نعةبع_ثانربخأ سي ردانبا انث سووا انكو

 تخيطاوا اسوأ سو لعل لس اخرا رذف أن 3 تءاصلا! نب هللا دمع

 ئندص فورعءاهنهمببصأف كناريج نمي لهأر امنا مهءامرثك أ داق م

 ناد عىأن 0 اا ىتءي صاعوبأ انت رمح ني ناد انت ىعم_ىللاناسغوبأ

 0 در للا لس نافل 000 ا

 10 ا نرد رض 0 ام ةببشوأ

 ىلع لبقأ ةجاح لاطوانأ اذا إو هيلعهثلا ىل_د هىبنلا ناك لاقى ءوهىنأن ءةدرب

 00 دع بح ًا اميز ناسسل ىلء هللا ضةيلواورجْولفاو ءم_-ثالاهف هناسلح

 انت هبيش ىف نب ركبونأ

 ان هل ظفالاو ىنادمطاءالعلا نب دمت أنو 6 سو هيلعةللا ىلد ىنلا نع ىعوم

 لاق [ و ةلعدتلا قص تانغ ىبسوم ىف ع نعءةدرب ىلا نعدبإ رب نع ةماسأوبأ

 كسلا لماف-ريكتلا خفانو كسسملا لم 7 ءوسلا سيلجلاو طاصاا سيلخل التماقا

 3 و

 ىأن ع هدج نع هللأ دمع نب دب ر نع ةشيعن نايؤس ان

 انغ نا ديت ند 2 انبثم د تيقاع حنا انقرع

 ن ةلنادبع ىلا باهش نا نع رمعماربخأ هللا دنع انريخأ ناهجاس نب ةماس
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 تيكحالا

 هحولا ةقالط

 ءاقللا درع

 بابحتسابأب
 ايف ةعاقشلا

 مارح سدل

 ايحّتسا بإب
 نيحلاصلا لاي
 ءانرق ةيناجمو
 تا

0 
 .ه

 0 ا

 تانلا



 ناسنالا طينقت

 اي

 نيلماخلاو

 نسع ىههنلا باب
 سانلا كاهلوق

 را ايةيصولا باب

1 

 رعنا نع عفان ن ءرمج ن هللا ديرع نع ىل ءالا دبع 55 ىمضها ىلع نب: رصن

 ا مفاهتطب ف اهتقثو اةزهىفةأ مات: ١ك ملسو هياعهتلا ىلسص هللال وسر لاق لاق

 7 ْ ىلع نن سدد مر ضرالا شاشة و 1 تاه ءدتملو اهقسملو اهمعطت

 ىلا نعةرب رهىنأ نعى ربقملا درعس نعهللا دمع نع ىلعالا دمع اى ىمضهحلا

 | نعرمعم انث :قازرلادبع انث عفارنبد# امص .!ثع !- -وهيلعةللاىلص

 [ارك فر سو هياعللا نصها ل وسر نعةرب ره وب اانثدحاماذ_هلات هين« نب مامه

 : اطةرهءاّرج نمرانلاةأ سما تاخد لسو هيلعةللا بص هللا لوسرلاقواهنم ثيداحأ ١

 1 الزه تنام ىت - ضرالا شاشخ نم مرئاهتلسرأ ىهالوا تمعطأ ىهالفاهنطب ررهوأ

 امدح

 1 فأوى ردخلا ديعس ىفأ نعهندح هنارغالا ملسم ىفأ نجقجشاونا ان 'ىتمعالا

 ىنعزاني نفهؤادرءاي ربكلاوهرازازعلا |سوهيلعهللا ىلصهنلال وسر لاقالاقةرب ص

 ٍإ وأ 3 هببأ نعناملس نب ردمتعم نع درع_سن د وس ارز ل 06 هةر دع

 اند ىنأ انك ثتامَغن' صفح نب رمع ان* ىدزالا فسوب ن دجأ

 لاقالجر نا ث دح ل_سوءهياعهللا ىل_دهللال وسر نا ب دذج نع قولا نارمع

 نالهارفغأال نأ ىلع ىلآّت,ىذلا اذ نم لاق ىلاعتهللا ناو نالماهللإر غ_هيالفثلاو

 ع هس نإ دد وس ئدص « لاق مكوأكلع تطمحأو نالفل ترفغد_ةىفاف

 ناري رهىلأ ع نع هيأ نع نجحرلا بع نب ءالعلا نع ةرمسم نإ صفح ىنك

 ةربالثلا ىلع مسقأ اواباوبالانعوفدمثعش بر لاق لسوهيلعهللا لصةنلالوسر

 ؛ ىلأ نب ليه_س نعةم_ب نبداج انت بذعق نب ةماسم نب هللا دمع امدح <

 ||| ىحب انثو ح ملسوهيلعةللا د هللالوسرلاقلاق ةرب رهىفأن عهيبأ نعطاص

 | ناذرب رهىلأ نعدهيسأ نع طاصىنأ نب ليهس ع كلام ىلعتأ ارقلاق ىحي نبا

 || لاق ميكلع وهف سانلا كلهل جرلا لاقاذا لاق مس و<لعهللا ىل_سهننالوسر
 ؛ ىحنب ىَي ند عف ,رلاب مهكلهأوأ بصنلاب ,هكلهأ ى ردا قديس اوبأ

 انث ميكح نبنافع ندجأىثو ح مساقلانبحورنععي رز نبدي زيانربخأ
 انئادص * هلئمدانسالا اذه ليهس نع اعيجلالب نب ناملس نعدلخم نب دلاخ
 مدعس نب ثءللا نع رن د#و ةدتق انو َج سن نب كلام نع ديعس ن ةبدّدق

 نبىح نعم هلك نورهندب زب وةدبع انث ةبيش ىلأ نب ركوبأ انو ح
 تءعمس ىنقُدلا ىنعي باهولا درع انث هل ظفللاو ىنثمنادخم انثو حا ديعس



 ضع
 هل شع رسو هيلع هنلا ص تلا قعرب ره ىلأ نعد نعن وعنا نع نوره

 اذ_هلاقهينم نب مامه نع ءرمعمانربخأق از رلادبع انك عقار نب د- ا

 لاقو اتم ثيداحأ رك ذف ل سو هيلعثلا ىل_دهللا ل وسر نع ةري رهوب انت دحام

 كد أ ىردبإل هناف حال_سلابهيخأ ىلا ؟دح ًاريشيال إسو هيلع ثلا ىل_ههللالوسر
 لاق ىحبنبىح انتم # رانلا نءةرعحىفعقيفهديىف ع زني ناطيشلا لعل

 هللا لوسر ناةري ره ىفأن ع اص ىنأ نعركبىفأىلوم ىمس نع كلام ىلعتأرق
 ىني رطلا ىلع كوش نصغدجو يرطب ىشع لجراءنب لاق مسو هيلعهنلا ىلسص
 نعجه سن عربرس اين تر نابع ئئد هلرفغف هللا ركشف» رخأف
 :رديش صغل لسجر سمع نييورعسا ل سال رلاقلاقةرب رهىفأ نعمهيبأ

 00 ةدلعا لخداق مهذؤيالنيماسملا ن ءاذه نيحنأل لاو لاقف قي رظ هرهظ ىلع

 نعلاص فأن ءشمجحالا نع ناميش ان هللاديبع انث ةبيش فأن ركوأ

 ىفة 1 ًأردقل لاق لسو هيلع هللا لص ىنلا نع ةريرهىفأ

 انك متاح ندم ئص سانلاىذؤتتناك قب رطلارهظ نماهعطقةرد دءث

 ىلصهللالوسرنا ة هرب رد ىف نءعفار فأن عت اثن ءةما_سنداج انك لهم

 ةن1!لخ دفاهعطقف لجرءاف نيماسملاىذ وتتناك ةرحش نالاق مودا

 ةلازا لضف باب

 قي رطاا

 عزاولاوبأ ىنن ةعمص نب نابأ ع نع يدع تح انت بروحنب ربهز د

 قيرطنع ىذالال زعالاق هب عفتنأ ف :كعهنلا ىنايتلقلاق ةزر ا

 ىلأ ع نع ناجل يعش ف را ان ىحبنبىحب ان نيم 0
 هيلعهنلا ىل- صهللالوسرأ تاقلاق ةز راب ا وهاسالاةز رب ىفأن ع ىبس سارلا عزاولا ظ

 هن هللا ىعفنيأيثىدؤزف كدعب قيأو ىضمت نأ ىسعل ىردأالىناةنلالوسراب لسو

 "لمآ اوهيسسئر 5 و 11 لعفا ذك لعفا لس را ل |وسرلاقف

 [اني ىيلا ديمعن ءامسأ نب د_# نب. هللادبع وسد د قي رطلانعىذالا

 لاقل- سو هيلعمتلا ىل_مهنلا لوسر نا هلا دبع نع عفان نع ءامسأ نبا ىنعيةي ريوج

 اهنق_سواهتمعطأ ىل هال رانلاا,ممؤ تلخ دف تتامىتح اهتنحس ةر ه ىفةأ سمات ب ذع

 دءعن نوره ئد ضزالاشاشح نملك نا رتىهالواهت_سدح ىهذا

 سن نب كلام نع ىسع نب نعم ن ءاعيجدلاخ نب كنب رفعج ن هللادبءودللا

 هيذئ د>و ةبارب وجات دح ىن :هع لسو هيلعدللا لص ىبنلا ن ع زنع نبا نعمفان نع

 َج رس لاب

 ةرطا بيذعت

 ىذلا ناوبخلا

 ىذّوال
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 هللا ى_ههللالوسر تعمل دهشأ ماش ه لاقف ةن رجلا ىفا اوسخاولاق مهنأشاملاقف
 بوونأ امارص ايندلافسانلانون ذعينيذلاب ذ- ء.ةنلانالوقب ل_-وهيلعأ

 ماشه نع مهاكر رجانربسخأ مهاربا نب قحسا انثو 6 ب واعموبأو عيكو ام

 نيط سلف ىلع دعس نإ ل مل رج د> ىفدازودان_سالا اذهب
 ىربخ أهو نب |انريخ ار هاطا وأ ئئص اول يب سماق هن دخل هيلع لخدف

 ىلعوهوالج رد_ج و ميكح نب ماشه ناريب زلا نبةو رع نع باهش نبأ نع سنوي
 هللا لوسر تءعم_سىنا اذ هاملاقفةب زجلاءادآ ىف طبنلا نم اسأن سم_ثإ صج
 انص « ايندلافسانلا نوب ذعي نب ذلا ب ذءيهللا نالوقي ل سو هيلع هللا نص
 ان' ركب وب أ لاقوانريخأ ق<سالاق مها ربا نب قححساوةبيش ىنأنب رك وبأ
 هللاقف 0 ل رص لوقا راج عم سو رب نع ةنديع نب نايف س

 0 سعأ باب

 قحالس سم

 ميرازبأد ىح نبى حب انندو ا نمامهريغوأ
 1 نب ور مج نع د , ز نبدا جانرب_خأدل ظفللاو ىحلاقو اند عيب رلاوبأ لاق ع__ضاوم ا
 ذخأ نا ص ًافاطوصن ىدب أ دق دجسلا ىف مهسأب ىصالجر نا هللا دبعنإ رباج نعإ| سانلا ةعماجلا

 انناو“ 2 تنل *انكإ ديعسن ةننتق ل ننال 3 اطوصني كتضلا
 سو ءيلع هللا لص هللا لوسر نعرباج نعريب زلا فأن ءثيللاانربخأ ١ع رنب دمت لباس

 لاقو اطوصنب دذخ وهوالااهم رمال نادحسملا ف لدنلابق دصتن ناك الجر ىمأشنا

 تراث نع ةماس نيداج انك دلاخ نب باده انئص لش !ايقد ص؛ناك عرنبا

 ىو دح ا صاذالاق مل_سوهيلعةللا ىل_طهللالوسرنا ىسو م ىنأ نعد ربو أن ع
 لاق اهاصنب ذخأيل ما طاضنب ذخأ يل ملا طاصنب ذخًايلف لين هديب و قوسوأ سلجم
 هللادبع اسد ضعبهوجوى ائضعباهاثد دس ىتحانتمامهللاو ىسوموب !لاقف

 دب رب نع ةماسأوبأ انث الاقةللادبعل ظفللاو ءالعلا نب دو ىرعشالادارب نبا
 ى مد ماذالاق مسوهيلعةللا بصىنلا نع ىسوم ىنأ نع ةدرب ىنأ نع
 نما د_حأبيصي نأهفكب اطاصن ىلع اس ملف لبن هسعمو انقوس فو ًااندح سم

 ىنانباودقانلاورم 1 # اطاصن ىلع نضبقيللاقوأ ئشباهنم نيماملا

 ةرب رهاب تعمس نإ ري_سنا نعنوب 1 نع ةنديعن نايف س انث ورمعلاقرمع

 ةكناللاناف ةدبدحبهيخ أ ىلاراشأ نم سو هيلع هناا ىلص مس اقلاوبألاقلوقي
 نب درزي انث ةيسش ىنأن ركبوأ امص هم وهب الهاخ ناك ن او ىتحهنعلت

 نوره

 <“ سيسي

 "كب ٠



- 
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 أ

 ْ سمدشلاىفاومق دق ماشلاب طابنالا نم سانا ىلع مازح نب ميكح نبماشه ىع

 تس تيت هيي تت يس ااااااااا_ز_ز]؟|؟/6ي؟ٍّ؟ْ(ُْسسلد25 5 بس

 ىصةتلال وسر لاقامى ردت لاقف ل سو هيلعةللا ىل_د ىننا عمس نمي لجر لجرلا

 أَ

 ناطيسشلا نم هللا, نوع أ «:عاذ بهذلا طاقولةلك عالى ا لاقافن ل سو هيلع لئلا
 صفح انث ةييشىأ نب ركبوبأ امنع و قارتانونج أل جرلاهللاقف ميجرلا
 ا” ةيشىوأن ركب وأ امناص ع دانسالا اذهب شمعالا نع تايغنبا

 هلعتشا ل ص#ننالوسر نانا نع تبان عت بن داج نعال
 هبفيطي سلب | ل_فهك رتي نأهثلا ءاشام هكرتة نجلا ىف مد [هللاروصا ل لاق ل-سو
 عفاننب رك وبأ اسنرص كلاعال اقلخ قاخ هنا فرع فوج ا هارامفوهامر ظني
 بذعق نب ةاسم نب هلنا دمع ا هوح دايدسالا ادهم داج ان زم ان

 لوسرلاقلاق ةرب رهىنأ نع جرعالا نعدانزلا فأن عىازملا ىنعيةريغملا ان
 دقانلا ورمع هامثامع هجولا نتحيلءاخأ دال تاقاذا ملسو هيلع هنن بص ةئلا

 اذالاقو دان_سالا اذهمدانزلا ىفأ نعةنييعن:نايفس انث الاقيرح نب ريهز و

 نع هيب | نعل يهس نع ةناوعوبأ انشأ ٌّحورف نب ناببش انكص ةدحأ ترض
 0 هجولا قتيلفهاخ أ ىدح أل تاقاذا لاق لسو هيل عةنلا لص بنلا نعةرب رهىلأ

 ثد_<نوبأأبأ عمسةداتق نع ةبعش ان ىفأ انث ىرتنعلاذاعم نبةللابيمع

 نمطليالف هاخأ ؟د> أ لئاقاذا |سوهيلع هللا ىل_هةننالوسرلاقلاقةرب رهىفأ نع

 دمج انو ح١ ىنثملا انث ىلأ ىنت ىمضهحلاىلعنزب رصن اسامح هجولا
 بوب أ ىنأن عةداتق نعديعس نب ىنملا نعىدهمن نجحرلادسبع انث مئاحنبا
 ىنلا نعمتاح نبا ثيدح فو لسو هيلعهنلا ىلصهللا اوسرلاقلاق ري رهىفأ نع

 ىلع مد ؟قلخ هللا نافءجواا بنت> يلف هاخأ 5 دح ل ئاقاذالاق ملسو هيلع للا ىلص

 نعةداتف 0 مام م دم_ىلا دبع ىث ىشلانبد_2 0 هنروص

 لتاقاذالاق إاسوهياعهنلا لص ةننالوسرناةرب رهىفأ نعىئارملا كلام نب ىحي

 نبصفح انش ةييش ىنأنإ ركبوأ 00 هجولا ننت> يلف هاحأ م د>أ

 ىلع ماشلاب سملاق مازح نب ميكح نب ماشه نع هيبأ نعةورعن؛ ماشه نع ثايغ
 نوب ذعيليقاذ_هاملاقف تيزلا مهسؤر ىلع صو سمشلا فا وم ا دقو سانا

 بذعيدنلانا لوقي م سوهيلعللا ىل_دهللال وسر تعمس ىتاامألاق جارخلا ىف
 هيبأ نع ماشه نعةماسأوبأ انث ب روبأ استرص ايندلافنوب دعي نيذلا

 حبس

 ىتلخ باب
 اقملخ ناسنآلا

 كلامعال

 نع ىبنلا باب

 هجولا برض



 نم لضف :رأب
 دنعهسفن كيع

 ىابو بضغلا
 0 هدي عيت

 إ قىرحش وقدصدلا رحسش 6 ىسع ثيدح ىف رك ديراودانسالا أدهم شمالا نعأ|

 أ| ىلا ماقف ممجرلا ناطيشلا نم هتلابذوعأ هنءاذ بهدا طاق ولةلك لعأل ا لاقف [سو
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 || نامعو ديع_سنةبدتق اًسئادع « هللاد تك ىتحرهسم نبا ثيدح قوبذكلا
 أ| نع ىميتلا يهاربا نعش مءالا نعرب رج انث الاقةببتقل ظفللاو ةبيش فأن با
 مل-وهيلعهللا ىل_طهللالوسرلاقلاق دوءسهنب هللاد_,عءنعدب وسن ثرخأ

 ىلجرلاهنكلو بوقرلاب كاذ سيل لاقهلدلو بال ىذلا!:ل3 لاق يف وقر نودعنام

 هعرصيال ىذلااناقلاق يف ةعرصلا نودعتاف.لاق ايش هدأو نم مد_ةب ىذلإ

 نب رككو بأ اسشدع بضغلا دنعه_سفن كاع ىذلاهنكعلو كلذب سيل لآق لاجرلا

 انريخأ مهاربا نب قدسا انثو ح ةيواعموبأ انث الاقبي ركوبأو ةبيش ىلأ

 نبىح اسرع هانعملثم دانسالا اذهب شمعالا نع امهالكسنوب نب ىسع
 ديعس نعباه-ث نءا نع كلام ىلع تًارقامه الك الاقداج نب ىلعالا دبعو ىحب

 || دند_ثكلا سيللاق م_بوهيلعهللا وص هللا لوسرنا ةرب ره ىنأ نعسيسملا نبا

 | انث ديلولان:بجاح امص ضغلا دنع هسفن كلعىذلا ده د_ككلاا من ةعرصلاب

 ةرب رهابأن ا نجرلا دبع نب ديج ىن ربخأ ىرهزلا نع ىديب زلا نع ب رح نبد-#
 ديد شلافاولاقةعرصلاب هدشلا سلل وق سو هيلعهتلا ىلصدهنلا ل اوسر تءمسلاق

 عفار نبدمم هام هم و فضغلا دنعه_ىقن كلع ىذلالاق هللالوسراب وهمأ

 ديعنب هللادبع انثو ح رمعمانربخأقاز رلادبع نعاعيج دج نبدبءو

 نبدج نءىرهزلا نعامه الكب يعشانريخأن اهلاوي ًانرب_خأ مارهب نب نمحرلا
 انشد هلمع بو يلعهننا لص ىنلان عةرب رهىنأ نع فوع ن' نجرلا دبع

 نعدب واعموبأ .انث ءالعلاسإلاقو انريخأ ى حي لاقءالعلا نيدو ىحب نب ىح

 ىلص ىلا د ودا رجس لاق درص نب نابلس و تاثو يدغ رع شعالا

 هللا ىل_ههللالوسرلاقهجادو خفت :وهانمع :رمحتامهد حل عش لس وهيلعةللا

 ناطيلا نم هئلبذوعأ دي ىذلاه:ءبهذلا اقول ةلكفرعأل ىنا ل سوهيلع
 د مو ىرت لهو لاف ءالعلا نبالاق نونج نه« ىف ىرت لهو ل_> رلالاقف ممجرلا

 لوي شمالا تعمسةءاساوبأ اذن" ىم_ضهخلا ىلع نب رصن انيدح قدعرا

 ىنلادنع نالجر ب تسالاقدرص نب ناملس انث لوقيت باث نب ىدع تءمس

 هيلعهللا لصوبلاهيلارظنف ههجورمح و بضغي امه د> !لعخ سو هيلع هللا ىلص

 لجرلا
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 اهجو زةأرملاثيد-حو هنأ ىمالجرلا ثيدحو سانا نيب حالصالاو برا ثالث
 دمحم انث طاص نعىنأ نك دعس نب ميهارب| نب بوقعي انث دقانلاور ع امص

 طاص ثيدح فن أربغهإثم دانسالا اذهم اهش نب هللا دلع ن هللا ديبع نب اسم نبا

 نم سنوي هلعجام لشعب ثالث ىفالا سانلا لوقبامم ىتف صخر, هعمسأ /لوتلاقو ||
 رمعمانربخأ مهاربانب ليعمسا انه دقانلا ورمع هانئ و باهشنبالوق

 ندم انثاع « هدعبامرك ديم واريخ ىئوهلوق ىلا دان_سالا اذه ىرهزلا نع |[

 نعثدح قدساابأت عمسةيعش انث رفعج ند انث الاقراشب نباو ىنملا [[

 مكتب الأ لاق لسو هيلع هللا ىلصا دمت نا لاق دوعسم نب هئلا دبع نع ص والا ى أ |[

 لجرلا نا لاق مسوهيلعهللا باد ناو سانلا نيب ةلاقلا ةميغلا ىههضعلاام

 برح نريهز اًنئاص اباذكث تكي ىتح بذك,و اقص بتك,ىنح قدسي
 ان نارخآلا لاقو انرب_خأ قحسالاق ميهاربا ننقح.ساو ةبيش ىنأ نبنامعو
 ملسوهيلعهللا لصهننالوسرلاقلاق هللا د_,عنعرلا وىفأن ع روصنم نعرب رج

 بتكي ىتح قدصيل لجرلا ناو ةفتحلا ىلا ىدوم ربلا ناوربلا ىلا ىدومقدصلا نا
 ناو رانا! ىلا ىدهم رودحفلاناوروحفلا ىلا ىدهوم رذكلاناواقيدص هللا دنع 1

 ةببشىأ نبارك ونأ انثص-اع اياذك تادنع بكيس ينك رق:
 نهللادبعءنعلئاوىفأ نع روصنم نعصوحالاوبأ انث القىرسلانبدانهو أ[
 ةنحلا ىلا ىدهم رملا ناو رب قدصلا نا مل سو هيلعهللا يصةنلالوسر لاق لاقدوعسم |||

 ناو روخ ب ذكلاناو اقيدصهللا دنع ةكىتح قدصلاىرحيتيل دسبعلا ناو ||
 نءالاق انانكن تك د بذكلاىر>تةيلدبعلا ناو رانلا ىلا ىدهم رودفلا ٍ

 انث ري نبهللادبع نيد اع سو هيلع هللا ب صونلا نعهتياو ر ىف ةبيش ىف

 ةبواعموبأ ان بي ركوبأ انثاو ح شمالا: انث الق ءيكووتب واهءوبأ

 | ميلع مسو هيلعهللا ىل_طهللال وسر لاق لاقٌّللا دمع نع قيقش نع شمالا ان

الازءامو هنا ىلاىدهم ربلا ناو رباا ىلا ىدهم ق ددلا ناف قدصلاب
 فد_طدالجرل

 بذكلاناف بذكلاو5 اياو اقيدصهللاد_:ءدتةكىتح قدصلاىردتبو

 ىرحتي و يذك ل جرلالازبامو رانلا ىلا ىدهم روخفلا ناو روجفلا ىلا ىدهم

 انريخأ ىميعلا ث رح لا نبباحتم امنت ءاباذك هللادتع تكي يحب نادك

 امه الكس نوب نبى. عانرب_>أ ىلظنحلا ميهاربا نب قدسا انناو ح رهسم نبا

 مج رتسحم باب
 ةمعلا

 بق باب

 قدصلا نسحو

 هلضفو



 ىد مد باع

 ني. هجولا

 هلعف < رحتخو

 ميرحم ب

 ناس وبذكلا:

 هنم حابام

 هيلعةللا ل_ههللالوسرنأ ةررب رفع ىلأ نع جرعالا نعدانزلا ىفأ نع ثالام ىلع ش

 ازعل

 | انأامتاتلقف ىل ر ىلع طرت شا ىنأ ىف ر ىلع ىطرش نا نيماعتامأ ميلس مأايلاقمن
 .نم«يلعتوعددحأايأف رشبلا ب ضغيا" بضغأورشلا ىضرياك ىضرأر شب

 موبهنماههب رقيةب رقو ةاكزواروهط هلاهلعج نأ لهب اطسيلةوعدب ىتمأ
 نبدمم انئامع ثيدحلا نمةئالثلا عضاوملا ىف ربغصتلابةميقي نعموبأ لاقوةمايقلا
 انث دلاخ نبةيمأ انثث الاقىنثم نبال ظفللاو راشب نبا انو ح ىزنعلا ىنثم
 لوس َءاقب ناينضلا عمبعلأت نك لاق سامع نبا نعباصقلاة زج ىلا نعةبعش

 بهذالاقو ةأطح ىنآأطف ءافملاق بابفلخ تي راوتف لإ -وهيلعةللا ىل_صقثلا
 لاقي واعمىل عداف بهذا ىللاق لاق لك أب وهت اقف تئخ لاق ةيواعمىف عداو
 | ىقأط-ام ةيمالتلق ىنثملا نبالاق هنطب هللا عب_ثأاللاقف لك اي وهتاقف تدخل
 ةبعش انث لرمشن رضتلاانبخأ روصنمنن قحسا انثع ةدفق ىقدفقلاق

 هللالوسرءاؤ نايبصلا عم بعلأ تنك لوقي سابع نب|تعمسةزج وب ا انربصخأ
 تأرقلاق ىحبنبىحب انئاع « هلثعرك ةففنم تاني ل سوءيلعةنلا ىلص

 انا ص هجوبءالؤهوهجو ءالؤه ى ًابىذلا نيهجولااذ سانل ارش نم نا لاق لسو
 ىنأنبدب زب نع ثيللاانربخأ عرنبدم انثو ح ثيل انث ديه_سنةبيتق

 مسهل لس ةللالوسز عمسدنا ةريرهىفأ نع كلامنب كارع نعسبح

 ئئكد هجو.ءالؤهو +٠ جو ءالؤهى ًايبىذلا نيهحلاوذس انلارشنالوقي

 نب ديعس ىنث باهش نبا نع سنون قربخأ بهو نبا ىنريخأ ىحب نبةلمرح

 نبريهز ىتثو حا لاق سو هيلغهنلا لصةتنالوسر نأ ةريرهىنأن ءعاسبسملا

 هللا ىبصهنلالوسر لاق لاقةرب رهىنأ نعةعرز فأن ءةرامج نعري رج انث :بروح

 ظ هجوب ءالّؤهو هجو ءالؤه ىتأي ىذلا نيهجولااذ سانلارسث نم نو د- 36و هيلع

 [| باه ش نبا نع سنوب قربخأ بهوناانربخأ ىحينةلمزح دع #

 ظ ئ امناكو طيعم ىلأ نب ةبقعتنب موثاكم أهمأ نا ف وعن: نجر لا دمع نب دي ىنربخأ

 || تعمساهم هتربخأ مسوهيلعهللا ىف ىنلا نءيإبىناللا لوالا تارجاهملا نم
 أ 3 و سانلا نيب ملي ىذلا با- اكلا سيللوقي وهو )سو هيلعةللا ىلصةللالوسر

 الار ذ.كسا:لالوقيامم ئثف صخر 35في ضخ ,,عمسأ| و باهش نبا لاقاريخ ىمت واريخ
 طصللللالا ايا

 . ب

 ' ةلدد



 شنلا _-

 دانزلاوبألاق هدلجو أ لاقهنأالا موو شالا ارا انك ناس ان

 ن ناملس انث ديعمنب ناماس ئند هبدلج ىهااو ةري رهىنأةغل ىهو

 نعةرب رهىنأ نع جرعالا نجرلا دبع نع بوي نءدن ز نداج 6 نروح

 نب ديعس نع. 0 كارعس نب هيدمق | هوحنب مسوهيلعهللا بص ىنلا

 تدختادق ىناو رشبلا بضغياك بضغي رششب داما مهللالوقي لسو هيلعدنلا ىلص

 ةرافك هلاهلعجافهندلجو أ هتيدسو أ هتيذ آن َِس ؤماعأف «يئفلتلا دبع كدنع
 بهو نا انربخأ ىحعن ةإ_هرح نئئص ملا كيلااهعهب رقت ةب رقو

 م هرب ره لأ نع سمان ديس رسل باهش نءأ نع سنو قرتخا

 4 رقهل كلذ لعجأف هتيدس نمٌؤمدبعاعأف مهللالوقي لسوهيلعهللا ىلصهللالوسر

 و 5 رضهر :لاق ديب ولا ريهرز 0 همايقلاموب كيلا

 فأن + لان دعلل قس هس نع باهش نبا جنبا ك1 مهاربا نبا

 كدنعت ذا ىنامهللالوقي مل سو هيلع هللا ىلصهنلال وسر تعمسلاق هنأةرب ره

 موهلةرافك كلذ ل_ءحاف هتدلجو أ هتبيسوأهتيذ ان مؤماعأف هينفاح نلادهع

 دمح نجاح انمث الق رعاشلان:ب جاو هللادبعزبنوره يسدع ةمايقلا
 لوسرتعمسلوقي هللادبعنب رباجعمسهن ار يبزلاو' قربخا جي رج نبالاقلاق

 دنع الجو رغ قر لع كطرعبشا قار ) ملسو هيلعةنلا ىلصةطا

 فلخ ىنأن با هينثدح اوجأو ةاكزهل كلذ نوكينأ هتمتشوأ «ةببس نيساسملاّنم

 اذ_مج نأ نءاعيج مصاعوبأ 55 كج نإ دمع انو 2 0 ام

 ان الاق ريهزل ظفللاو ىشثاقرلا : نءموب او ب رح نب رياهز كد 0 ل

 3قشسنأ ىلا ةحلط ىنأ نب قحسا 5 رامج نب ة 4م ا سدو. نب رمح

 سو هيلعةنلا ىبصةللالوسر ىأرف سنأ مأ ىهو ةميقي ميلس مأ دنع تناك لاق كلام

 5 مياس مأ ىلاةميقيلا تعج رف كتسريك الت ريك هقلهيع تن 1لاعف ةقيكلا

 لا ! تا

 طرشي لو رار مسرد وسال

 تءعزت لاق ميلس مأاب كاذامو لاق ىتميتي ىلع توعدأهللا ىنايتلاقف ميلس ماي كلام



 هنعل نم بل
 هللا بص ىنلا

 وأ م هيلع

 هيلعاعدوأ هيس

 الهأوه سلو

 هل ناك كلذ

 ارساوداكز

 اذ

 نعام الكق ازرلا دبعانربخأ ميهاربا نب قحتسا انثو ح ناهلسنب رمتءم

 انئادع ةرسم نب صفح ثيدح ىنعم لثم دانسالا |ذ_هىف لسأ نب دن ز نعرمعم
 ل-سأنبديز نع دعس نماشه نع ماشه نبةب واعم ان ةبيش أ نب ركبو بأ

 م سوهيلعةنلا لص هللا لوسر تعمسءادردلا ىنأ نع ءادردلامأ نع مزاح ىنأو

 دايعنب, دمج اند ةمايقلا موبءاعفشالو ءاده_ثنونوكسإل نيناعلل نالوقي

 | ىلأن ءناسك نءاوهو دبزبنعىرازفلاناينعين اوم انث الق رمى نأ نءاو
 اناعل تعب أ ىنالاق نيكرسشملا ىلع عدأ هتلالوضرايل يق لاق ةري رهىفأ نع مزاح

 ىنأنع شمالا نعري رج انث برحنبريهز امتدح « ةجرتشعباماو
 ملسو هيلع هللا ىل_ههننال اوسر ىلع لخدتلاق ه-ةئاع نع قورسم نءعىحيضلا

 لوسرابت اقاجرخاماف امهيسوامهنعلفهابضغءافوهامىردأال ئيشبهاماكف نالجر

 امهتيبسوامهتنعل تلق لاق كاذامولاق نان ههباصأام ًايشر خا نم باصأ نا ةنلا

 هتنعل نيما_للاىاف مثائأاعا مسهللا تلق ىبر« يلع تطراشام تماءاموألاق

 الاق بيركوباوةبيش فأن ب ركب وبأ هاسلا هع و اوجأو ةاكز هلوإ_عجافهتببسوأ
 نبىلعو مم-هاربا نب قحساو ىدع_بااردع نب ىلع هانثو 32 ةبواعموبأ تأ

 ثيد_ حوح دانسالاا فهم شمالا نعام لكس نوب نب ىسع نعاعيج- مرشخ

 ند-# انثدع امهجرخأوامهنعلو امهبسفهباوافت دع ثددح ىف لاقو رب رج
 لوسرلاقلاق ةري ره ىفأ نع اص ىف نع شمالا انت ىنأ انت ربع نب هللا دمع

 هتنعلو أ هتببس نيماسملا نم لجرامياف رشبانأ اما مهلا ملسو هيل عفتلا لصقلنلا

 نعشمحعالا انث ىلأ انم“ ريم نبا امص و ة_حروةاكز هلاهلعجافهن دلجوأ
 وتلا ةر روك رهف الا لكم ملسو هيلعهنلا نص ىننلا نعام نعنايفس ىنأ

 نقحسا انثو ح ةيواعموبأ انث الق بيركوبأو ةبشىفأنب ركوأ
 لمريم نب هللاد_بعدانساب شمعالا نعام الك سنون نب ىئسعانربخأ ميهاربا

 ىة->رو لعجو ةريره ىلأث يدح ىفارجأو لعج ىيعثي دح ىف نارب_غهني دح

 ىازحلانجرلادبعنب!ىنعي ةريغملا انث ديعسنبةبيتق ندع رباح يدح
 قامهالالاق لسوءهياعهنلا ىبص ىنلا نأ 5 رهىنأ نع جرعالا نعدانزلا فأن ع

 هندلج هتنعلهةمتش هترذ [نينم وا ىأف رشبان امافهينفلخح نلا دهع كدنع دخت

 ؛ رمى أنبا هاند ةمايقلا موب كيلا اهمهب رةنةنرفو اكو ةالصدل اهلعحاو

 ان



 سك
 ةشناع تيكر ثيد+!ىفدازو دانسالاا ذهم“ىناه نب رمش نب ما دقملا تعمس ة عش

 ملسو هيلع هللا لص هللالوسرا مط لاقتف هددرت تلعشل ةب وعد هيف تناكفاريعي

 در هك عر ةبشى أن بركب وأ ان هلا كك د قفرلاب كياع

 ةبالق ىنأ نعيوأ انك ميها ربان: ليعمسا انث ري_هزلاقةيلع نبا نعاعيج

 ضعب ىف مل_سوهيلعهللا ىلص هننالوسرامدب لاق نيصح نب نارمع نع بلهملا ىنأ نع

 ىل_ههللال وسر كلذ عمسف !هتنعلف ترحضف ةقان ىلعراصنالا نمةأ ماو ه راقسأ

 اهارأ ىف اكفنارمعلاق ةنوءاماهئافاهوعدواهملعاماوذ_خلاقف ملسوهيلعقللا

 عب رلاونأو ديع_سنبةببتق انْثص د_حااط ضرءنامسانلا ف ىثمتنآلا

 بوب أنعام الكى قثلا ان: رعىنأنبا انثو ح ديزنءاوهو داج انثالاق

 اهنلارظنآق اكف نار علاق دا تادنح قنآالا تسع وك لص اذا
 انثمح ةنوءلماهئافاهورع أ واهيلعاماوذ_خلاقف ىقثلاشيد_حىفو ءاقروةقا

 ىعمبتلا اني عبر زنا اىنعي دب زب اننأ نيسح نب ليضفى زدنا لكك وأ

 موقلا عاتم ضعبابيلع ةقان ىلعةب راجاهدي لاق ىماسالاةزرب ىفأ نعناع ىفأ نع

 لاقاهنعلا مهللا لح تلامتف لبحلا مهب قياضتو لس وهيلع هللا بص ىبنل!إترصيذا

 ىلعالا دمع نب د# اًمنئاهه ةنءااهيلعةقانانيحاصتال مسو هيلعهنلا ىلصىنا|لاقف

 نعاعيج دعس نبأ ىنعي ىح انث ديعس نهلاديمع ىو َح رهتعملا انك

 اهلعةل- ارانمحاص اصتالهثلا عال رمتعملاثيدح ىفدازودانسالا | ذه ىميتلا نابلس

 قربخأ بهونبا انث ىلبالاديعسنبنور» انشد لاقاكو' هللا نمةنعل
 0 ره ىلأ نع هيبأ نع هن دح نحجرلا دبع نءءالعلا نعلالن نءاوهو ناماس

 ولآ هشدح :اناعلنوك نأ قي دصل ىنياللاف مسوهيلعةنلا لصةتلا لوسر

 اذهب نجرلا دبع نءءال_هلا نع رفعج ندمت ن 0 انثي

 ندب ز نع ةريسمن صفح .ىث ددع_-سن د وس ئئدص هاش ذاع

 تاذَواك نااهفء دنع. نءداحنأبءادردلا م 1 ؛ ناو سم نب كلملا دعنا رسأ

 هلتلاقبصأ ااماف هنعلفهياعأطأ |هن "يضف. داحاسدف كلبا سلال

 لوقيءادردلااب أت عمستلاقف هنوعد نيح كم داخ تنعلةليللا كتعمسءادردلا مأ

 ةمايقلاموبءادهشالو ءاعفش نوناعللا ن وكمال مسوي هناا قاما ا

 انث اولاق ىميتلاريضنلا نب مصاعو ىتمسملاناسغوبأوةبيش ىنأ نب ركب ونأ انئادع|
 "سس سسم -سسسسسست٠س

 نع ىهنلابإب
 قوافل حل
 اهربغو



 نم أ ارادم ب

 قفرلا لضف بل

1 
 ركوبأو ديعسن ةبدتق امن < ةمايقلاموبهللاهرتسالاايندلا ف !ةبعديع

 ظفالاو ةنييعنب| نعمهلكر بة نباو برحنب رب_هزو دقانلا ورعوةببش ىأ نبا

 لوقي رب زلا نب ةورععمسر دكسم ا نبا نعةنييع نباوهونايفسس ١ 5 لاقريهزل

 سئيلفهلاون ذا لاقف سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلعن ذأتساالجر نا ةثئاع ىنتت دح

 تلقفةشئاعتلاق لوقلاهلنالأ هيلع لخدامأق ةريشعلا لجر سب وأةريشعلا نبا

 دنع ةلزنم سانلارشناةتناعايلاق لوقلاهتنلأم تاق ىذلاهل تاق هلل ال وسراب

 دبعو عفار نبدم ئكد هش ءاقتاسانلاهكرثوأهعدو نمةمايقلا موهنلا

 دانسالا| ذ_هىف ردكنملا ننا نع رمعمانربخأ قازرلا دبع نعام الكد يج نبا

 ندم انئرع *« اذهةريشعلانباو موقلاو+أ سب لاقهناري_غدانعم لثم
 دبع نع ةمس نب م نع روصنم انث نايفس نعديءسن ىح ان ىنملا

 ريخلا مرح قفرلا مرحب ندال# سو هيلع هنلاى يتلا عرب رج نعل اله ن' نجرلا

 اذن ناكل نهاد نهار وشال ل ور اوتبك أ ركوأ انلع

 ان جشالا ديء_-سوبأ انتو 2 ةبواعموبأ انك ب كولا انثو 8 عيكو

 نبقحساو ب رح نب رب_هز انثو 32 شمع الا نع مهلك ثايغ نبأ نعي صفح

 نع شمالا نع رب وجانرب_خأ قدسالاقو ان ريهزلاق امط ظفللاو مهاربا

 تعءمسلوقبارب رجتءعمسلاق ىسعلالال_هن' نجرلا دبع نع ةمل_سن مع

 يحن ىح امص ريخلا مرح قفرلامركنملوقي لسوهيلعهنلا ىبصهننالوسر
 لاق لاله نب نجحرلا دبع نعل يءمسا ىف نب د_# نعداي زنيد_حاولاديع انث

 قفرلا مرح نم سو هيلعهنلا لصهتلا لو سر لاق لوقت هللادبعنب رب وج تعمس
 انربسخأ ىبجتلا يح نبةامرح نثدص ريما مرح ق فرلا مرحب ن موأر بما مزح
 ةرمم نع مزح نب ركك ىف أن ءداطا نبا ىن: ةويحىن ربخأ بهون.ئلاد_بع

 هللا بص هننالوسرنأ ملسوهيلعهللا ل_دىذلا جوز ةشئاع نع نجحرلا بع تذب
 ىلءىطعي الام قفرلا ىلع ىطعي و قفرلا بح قيفر هللا ناة_ثناعابلاق ل--وهيلع
 ان آان ىراتعلاذاعمن هتناديبع مارك هاوسام لع نطسالامو فعلا
 هللا بص ىنلا جوز ةسشناع نعهيبأ نعةىناه نب حرث نباوهو ما دقملا نع ةيعش

 عزي الو هئازالا عيش ىف نوكس ال قفرلا نالاق لسو هيلع هللا لص ىبنلا نع لسو هيلع

 ان' رفءج نب دم ان” الاق راش نباو ىنثلانند_ هاستوص هناشالا م نم

. 7 
 كيم + معد



 بابل -

 مم لا

 ادع

 نبا انث بيب ركوبأ ءالعلان دمحم انثو ح ةءاساوبأو .رسي ردا نبةللادسبع

 لاق ىموم ىلأن عةدربىفأ نعدب رب نعمهلك ةماساوبأو سي ردانباو كرابملا
 انثدع اضعبهضعب دش: ناينبلاك نمؤملل نمّؤملا موا تل .رلاق

 ريشب نبنامعنلا نع ىبعشلا نعبر ؟ تا ريغ نب هللا دمع نبدت

 2 أرتو .هداوت ىنينمؤلا لثم لسو هيلعمنلا لصقل لوسر لاقلاق

 ط ىجلاوره_لاب دسحلا ارئاسهل ىعا دن وضع هنم ك_دةشا اذاد_سحلا ل ثم

 0 ا ىلظنحلا قدعسأ

 6 الاقججشالا ديعسوبًأوةبيش ىفأ نب ركب وبأ اًمشدص هوحش ملسو هيلعهنلا ىلص

 هيلعهللا لصهللال وسر لاقلاق ريشب نب نامعنلا نعىعشلا نع شمالا نععيكو

 رهسلاو ىجلاب دسحلارث اسهل عا دمسأر يش نا دخأو لبو نسل

 0 ندا دبع انك دة

 انت رم نبا امدح هلك ىتشاهسأ روئستشاناو هلهس عهستشا هتبع عيتش نا

 ىلص ىنلا نعربشي نب نامغتلا نع ىععشلا نع شمالا نع نجرلا دبع نبديج

 ليعمسا انث اولاقرح نباوةبيتقو ب وبأن ب ىبحي انه #* هوحن اسوهيلعتللا
 ملسو هيلعةنلا ىلصهللالوسر نأ ةري ره ىنأ نعهيبأ نعءالعلا نعرفعج نبا نونعي

 ةبدتقو بونأ نبى حب اسرع * مواظملادتعيملام”ىدابلا ىلعفالاقام نابتسملا لاق

 ةربرهى أ نع هنآ نع ءال_ءلا ن ءرفعج نءاوهو لمعمسأ 1 اولاؤرجخ نءاو

 وفعبا ديعهللادازامو لام نم ةق دص تصقن أملاق ملسو هيلعدللا ىبصةللا لوسر نع

 مسو هيل عهللا ىلص هللالوسرنأ ةربرهىفأ نعهيبأ نع ءالعلا نع ليعمسأ انك

 ترف ليقهركبام كاخأك رك ذلاق معامل اوسرو هللا اولاق ةبيغااامنو ردنأ لاق

 هتهم دقفهيف نكس /ناوهشتغا دقفلوقتامهيف ناك نالاق لوقأ امج ىف ناك نإ

 نعحور انث عي رزنباىنعي دب زب انث ىشعلا ماطس نب ةيمأ ئكدص 8

 دبع ىلع ةئلارت_.باللاق ل سو هيلع هللا ىلصىننلا نعةرب ره ىنأ نع هيب أن عليهس

 انث نافع ان ةبيشىنأ نب رو بأ اًسع ةمايقلا موب هللادرتسالاايندلا ف

 رتس اللاق ممسو هيلعهللا ىلصىنلا نعةرب رد ىفأ ن ءهيب أ نع ليهس 5 بهو

 نع ىبلادإي
 بايسلا
 ا كب
 عضاوتلاووفعلا

 ف ند باب

 هبيغلا

 نم ةراشبباب

 ىلاعتهلدا رس

 ايندلا ف هيلع

 هيلعرتس ناب
 ةرخالا ىف



 خالا رصن باب

 امولظمو ا املاظ

 محارب باب

 ني_نمؤلا

 م هفطاعتو
 مهدصاعتو

 ا هنانبس> نمادهو هتأ:سح نما ذه ىطعيفا ذهب رضوا ذه مد كف_سواذهلام

 هلهناف ههنيلفاملاظ ناك نا امولظموأ املاظهاخ أ ل_جرلارصميلو سأب الف لاقرخآلا |[

4 

 حرط من هيلع تح رطف مهاياطخ نم خا هيللعام ىضققي نأ ل بق هتادسح تدنف ناف

 نبانونعيليعم_سا انث اولقرت نباوةهبيةقوبودأنب ىحب اًسنص رانلاف
 لاق مسوءهيلعهللا بص هللا لوسر نأ ةرب رهىأ نع هيب نع ءالعلا نعر فعج

 اسئهص ءانرقلاةاشلا نمءاحلحلاةاشللداقي ىح ةمايقلا موباهلهأ ىلا قوة! ندؤتل

 ىلأ نعه ب أ نعةدرب ىنأ ند و اع 3 واعموبأ 6 ربع ني هللادبع نءد#

 هذخأ اذاف ملاظال ىلع لجو زعهللانا ملسو هيلعهنلا لص هننالوسرلاةلاقىسوم

 ديدش ميلآه ذأ ناةملاظىهو ىرقلاذخأ اذاكب رذخأ كلذكوأر قم هتلفيمل

 لاقرباح نع ريب زلاونأ م ريهز انت سنوب نب ةللا د_بغ نب د_جأ كا 5

 نورجاهملاو ا رجاهملاىدانف راصنالا نءمالغو نب رجاهملا نم مالغنامالغ للتتقا

 امهدحأءسكفالتتقا نيمالغناالاهثلالوسرايالاولاق ةلهاجلا لهأ ىوعداذهام

 برح نبريهزو ةبيشىنأنب ركب ونأ اسمع هرصنيلفامواظم ناكن او رصن

 انرمخأ ةدبع نب|لاقة دش ىفأ نبال ظفللاو رعى أ نباو ىضلاةد_بعنب دجسأو

 عماك ل وقيهلاا دبع نب رباج ورم عمسلاقةنييع نب نايس ان* نورخآلالاقو
 راصنالا نمالجر نب رجاهملا نم ل-جر عسكسف ةأْرْغ 6 مسوهيلعهللا ىل_دىنلا

 هيلعهللا ىل_دهللال و سرلاقف نب رحاهإلاب ىرحاهملالاقوراصناللابىراصن الا لامتف

 نمالجر نب رجاهملا نم جر عسك هللا لوسراياولاقةيلهاجلا ى .وعدلابأم م

 نألهللاواهولعف د_ةلاقف ”ىبأ نهللا د_معاهعمسفةنتنماهماف اهوعدلاقفراصنالا

 اذه قنع برضا ىنعد رمعلاق لذالااهنمزعالا نجر خل ةنبدملاىلاانعجر

 ن ق> لا امص هناك لتقبادحم نآس انلاثدحتال هعدلاهقق قفانملا

 ْ نارخآلالاقو اك مفار نب الاق عفارنب دج و رودنم نب قحساو ميهارا

 ا ْ هللا دمع نب رباح نعراشند نب ورمت نع بوب أن ءرمعمانربخأ قازرلا دبعانربخأ

 1 ْ ورمجهتاورفروصنم نبالاق هندنماهئاؤاهوعد مسوهيلعهللا ىلصىنلالاقفدوقلا

555- 



 ال

 متم دحاو لجر بلق قت 1ىلعاوناك «فجو سن او م راو او أن اول ىدابعاب
 ىلعاوناك منجو مكسناوك رخاو كلو أن أول ىدابعايأ يش كلم ىف كلذدازام

 - ون اولى دايعابأيث ىكلم نم كلذ ص قام <:ممد->او ل-جر باقرخأ

 هتلكسمناسنا لكت يطءأف ىنولأ سف د_حاو ديه سفاوماقكنجو كسناو كرخآو
 ىهامعا ىدابعاي رحبلا ل خداذا طرخلاص قت الا ىد_ذعام كلذ ص قنام

 كل ذريغدجو نموهّللا دمح يلف اريخ دجو نفاهاا كيفوأ متكلاهيصح أ كلامعأ |
 ىج ثيدحلا اذه ث د اذا نالوا سي رداوب |ناكديعسلاق هسفن الا نمولي الف
 دور شبانب !ني_سللاو نسحلا ثيدحلا اذهمانثدح ق>ساوبأ لاق هيتبكر ىلع

 ن ركونأ هينثدح هلوطبثيدحلا اورك ففره_سموبأ انث اولق ىحنا

 ناو ص ناربغ ةانسالا ادهم 0 زعلا دمع نب دمع_س 5 هيما 05 قحسأ

 دمصلا دبع نعاه الكى ثم نب د-#و ميهاربا نب قحسا ند اند اع

 لاقرذ ىفأ نعءامسأ ىنأ نعةبالق ىف نعةداتق انث مامه ان ثراولادبعنبا
 ىسفن ىلعتمم رح ىفا لجوزعهب ر نع ىوربامف سو هيلعهللا ىل_دهنلالوسرلاق

 ىذلا سي ردا ىنأ تي د--و هوحنب ث.دحلا قاسواوملاظ:الف ىدابع ىلعو للا

 نءاىنعيدواد اكو بنعق نب هماسم نب هللا دبع 0 اذه نم ماءانرك ذ

 سو هيلعةللا ىل_ههللالوسر نأةللا دمع نب رباجنع مسقم نهنلا ديبع نع سيق

 ناك نم كلهأحسشلا ناف حشلا اوقتاوةمايقلا موب تاماظ لظلا ناف لظلا اوقتا لاق

 ماح نب دج ئئد مهمراخ اولوعتساو مهءامداوكفس نأ ىلع مهلج مكلابق

 لاقلاق رنا نعراندنءهللادبع نعنوشجاملازب زعلا دبع انث ةبامش ان

 درعس نب ةيدتق امو ةمايقلا موي تاماظ لظلا نا لسو هيل عهنلأ ىلحص هللال وسر

 ملسو هيلعهللا لهنا لوسر نأأ هيب نعملاس نع ىرهزلا نعليقع نعثيل انث

 هتجاح ىفهللا ناك +«. ةجاح ىف ناك نمهماسيالو هءاظيال مءكاوخأ مسا لاق

 رتس نمو ةمايقلا موب برك نمةب رك اهب«#فءهللاجرفةب رك لسم نع جرف نمو
 ليعمسأ 5 الاورج ن؛ ىلعو ديعس نب هددقك 0 ةمايقلا موب هللا هرتسأ هلسم

 لاق سو هيلعهللا ىلصةللالوسر نأ ةري ره ىنأ نعهيبأ نعءالعلا نعرفعج نباوهو

 3 ًاواذهف ذقواذه متشدق قب وةاكزو مايصوةالصب ةمايقلا موب ىتأب ىتمأ نم

 لخداذا هلوق

 عسل ضعبف
 ها لخدا



 ىنهايسهلوهق

 هدعل ةحيسم

 مطاسدللاق لع

 !اذ_ه ىفالإ

 ها *ثيدحلا

 لظلا ب رحتبلي
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 ركب وبأ امنه ةئيطخاهمهنعتطحوأ ةنسحاهم4ةللابتك الاهبيصتةكوشلا
 20 نب د-# نعريشكن  ديلولا نعةماس اوبأ اد الاقس رو اأوةيدش نأ نبا

 1 ىل ص هللا لوس راعمسامهماةرب ره ىنأو ديعس ىلأ نعراسي نب ءاطع نع ءاطعنبا

 مطا ىتح نزحالو مق سالو بضنالو صو نم نمؤملاببصياملوقب إو هيلعهللا
 ةببش فأن ب ركحب وبأو ديه_سنةبدتق امئرع هتائيس نمهن رفك الاهم

 || نم خيش نصيح نبانع نايف_س انث ةبيتقل ظفللاو ةتيع نبا نع اها

 لمعي نمتازئامللاق ةرب رهىفأ نع ثدحبةمرخ نإ سبق نب دت عم س شي رق
 لسو هيلع هللا ىل_صهللالوسرلاقو اديد_ثاغلبم نيماسملا نم تغلب هن زج أ وس

 كوشلاو هك ةيكشلا ىح ةراقك ملل هيباصياملك ىئفاودد_سواوب راق

 كد ةكم لهأ نم نصيحن نب نجرلا دبع نب رمعو» د مسملاقإلل اهك اني

 | ىنت فاوصلا جالا انث عيرزنب ديزب انث ىريراوقلار مع نيهللاد_ِبع

 مأ ىلع لخد ل_سوهيلع ثلا ل_دهللالوسر نأ هنلاد-بعنب رباج انت ريب زلاوبأ

 ىجلاتلاق نيفزفزت بيسملا مأ ايوأ بئاسلا مأ ,كلام لاقف بيسملا ءأوأ بئاسلا

 ثيخربكللا هذي كم د[ىنباباطخ به ذتاهناف ىلا ى_ستاللاةف اهفهننا كرابال

 نب ريشب و ديعس نب ىبح انث ىرب راوقلار عنبهللاديبع امص ديدحلا

 سابعنبىللاقلاق حاب رف نبءاطع ىنث ركوبأنارمع انث الق لضفملا

 || ىل-<ىنلاتنأءادوسلاةأرماهذهلاق ىلب تلقةنملالهأ نم ةأ ماك رال'

 كلو تريص تئش نالاق ىلهلداعداف فشكست أ ىفاو عرص أ ىف اتلاق لسوهيلعهلل

 نأةنلا عداف فشك-ن أى اف تلاقرب_صأ تلاق كيفاعي نأ هللا توعد تعش ناو ةنملا

 0 ىرادلا ءاره نب نجلا هبع نهللاد_بع انه « اطاعدقفثكنأال

 نع دب زينبةعبب رنعزي زعلادبع نبديعس ان قشمدلادحم نبا ىنعيناو م
 هللا نع ىوراهف إسوهيلعةنلا ىل_دىنلا نعرذ ىفأ نع قالوحخلاسي رداىأ

 امرحمكشيهتلعجو ىسفن ىلع لظلاتموحىفناىدابعأبلاق هنأىلاعتو كرات
 عئاج لكى دابعاي# دهأ ىو دهتساف هتيده نمالا لاض <لكىد ابعاياوملاظتالف

 قوسكتساف هتودك نمالاراعك<لكىدابعايكمعطأ فومعطتسافهتمعطأ نمالا

 قورفغتساف اعيج نون ذلارفغأأ ان ا وراهنااو ليللابن وئطح نا ىدابعايكسك أ

 | قوعفنتف ىفناوغلبت ناو قورضتف ىرضاوغلبتن <: ىدابعاي كحل رفغأ

1 

 أن



 ان
 هيبصيم سنام سويا فما لوسر لام لج أٍلسو هيلع ةندأ ىلههنلا
 قى سالواهقرو كلا طم هتائيسهنهللا ط-الاءأوسأف ض ص نم ىذأ
 (2* هلاك و رد رك انثرو در هن يل عر تيدا
 انثو ح ن0 انث قازرلادبع انث عفار نبدمحم ىتثو ح ةب واعموبأ

 مهلك ةينغىلأ نب كلل ادبع نبى بحبو سن وب نب ىسعانربخأ مهاربانب قحسا

 ا وعن لاق واعم ىف ث ردح ىفدازوهثيدحوحنرب رح دانساب شمالا نع

 نعاعيج ميهاربا نإ قدح ساو برح نب ربهز انشثص ملسم ض رالاىلعامهديب

 بايسش لخدلاقدوسالا نع مهاربا نع رودنم نعرب رج انث ريهز لاقرب رج
 ىلعرْخ نالفاولاق < كحضي امد تلاقف نوكحضي مهو ىنع ىهو ةشئاع ىلع شا رقنم

 لوس رتعمس قافاوكحضتال تااقف سهذت نأ هنيعو أ هقنعت داك طاط سف بئط

 ةجردابمهتدتك الا اهقوفافةكوش كاشي لم نماملاق سو هيلعةنلا ىلصكنلا
 امط ظفالاو بر روب اوةيبيش فأن برك وبأ انثرح و ةئيطذاهس«نعتيحمو
 ةيواعموبأ انث ناوخآلالاةوانربخأ قحسالاق ىلظنحلا قدسا انئو ح
 هيلعةلن أ ىل_صهلل الوسرلاق تلاق :ثئاع ن ءدوسالا نع مهاربا نع شمع الا نع

 ةئيطخاههذع طحوأةجرداهسةللاهعفرالااهق وفا ةكوش نم نمّوملا بصيام سو

 ةشئاع نع ه1 ماشه اننا سشب نب دم انث ريع ن هللا دمع نب دت ا

 أ صقالا اهقوفاف ةكوش نمؤملا ب صيال سو هسيلع هللا ىلس ئلالوسر لاق تلاق

 اذن 0 انما ةيواغموبأ ان كم مارنإ اندح هات اهمهنلا

 سنوبو سنأ نب كلام ربخأ بهونبا انريخأ رهاطااونأ ئئد داي

 ا لت نور نانع ثئاع* نعءرب زلا نب ةورع نعباهش نبا نع ده زب نءإ

 000 اشيةكوشلا ىتح :عاهب رفك الا [ملااهه ب اصي ةبيصم نماملاق سو

 نع ةفيصخ ندب زب نع سنآ نب كلام ىت ربخأ بهو نبا انريخأ رهاطلاوبأ

 هيلعهئلا ىلصةللا لوسر نأ ٍلسو هيلعهللا ىلهىننلا جوز ةشئاعنع ريب زلا نب ةورع

 اع مك وا دااظطخلاو ءاهب صقالاةكو وشلا ىتحةبيصم نم نمؤملا بيصياللاق مسو
 هبا د_عانريخأ ىح نب ةلءرح ئدص ةورعلاقامهتيادن زيىردالهاياطخ نم |

 | ةشئاعنعقر ع نع مح نب ركب ىفأن 3 داطا نبا ىنن 5 ةويخانربخأ هون

 | ىتح نم ملا ببصي ئث نمام لوقب لسو«يل عهللا ىل صهنلالوسر تعمس تاق

 ا لل



 نؤملا باوث باي
 نم هبرصياهف
 نزحوأ ضم
 ىتح كلذوحنوأ

 اهك اثيةكوشلا
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 ىتح ةنحلاةف رش لزم للاهاخأ داعاذا |_ملا نا لاق لس 0 ىلص ىنلا

 دن زي نع اهيج برح نب ريهز و ةبيش ىلا ن ركب وبأ امص عجرب
 دن زن هللاد بع نع لوحالا مداعانرب_خأ نوره نب دد 2 نع ريهزل ظفللاو

 لوسر ىل و مناب ون نعىحرلاءامسأ ى فأن . ء ىتاعنصلا ثءشالا ىنأ نع ةبالقوبأ اوهو

 فق لزب ماضي صد :أع٠ نيا ا لا ع نق دو يلع نا لالا

 كد عبس نب د وس . ند اهاندلاق ةن1!ةفرحاموهللالوسرابليقةنلاةفرح

 متاح رب دم نص ن1 دا اذه لو> الا مصاع نعةب واعم نب نأو ىم ابنك

 هرب رهىلأ نع عفار فأن عتبان ع ةما بس نب داج م ريع ان نوميمنا

 ىدبع نأ تماعامأ لاق نيملاعلا برتنأو كدوعأ فيكس رايلاق ىندعت ملف تضم

 01 دع ا ا ل

 ) ا دعا كلذ ناد ا | 0 رف ن نالفىدع

 كاقسسالاق ناملاعلا ب رتنأو كم 24 مع ادهك ترانا ا : و كتيقستسا

 نامع ل يح د 0 >و 00 رق

 0 ل

 اننا اعجو عجولا ناكمنامع ةباو رفو لسوهيلعهللا إسهال وسر نم
 ىنأنبا انث الاق راش نباوىناملانبا انثو ح ىنأى ربخأ ذاعمنبهللاديبع
 , | نع ةبع_-ث نع م-هاكرفعج نب ىنعيدمانربخأ دلاخ نب رشد قنو ح ىدع

 ب ربع نءا اذكو ح نجرلادبع انف عفان نب ركب وبأ قو 2 شمالا

 ا ا يدم لعام لس نعاص# الكا دقملا نب بعصم

 | ةداربخا 0 0 برحنإ ريهزو بيش ىأ نإ نايع

 ” ا طر وهو رد ا ل ل ل كادبم

 أ[ ل سو «يلعللاوصةثلالوسرلاقف ادب دشاكعو كعوتلكنأ ةلنالوسرابت اقف

 / | اوسرلا نب رجأ كلنا كلذ تلقذلاق منمنالجر كعوباككعوأ نا لجأ

 20 نبا
0: 

1 



 نيكل

 نعامهالك ىدر واردلازب زعلا دبع نعىضلاة دبع نبدجأأو ديعس نة بدتق

 نبرجاهتلاالا ىدروا دلل ني دنع قا ريغهش دح وح كلامدانسابهيبأى ءلمهس

 نايفس ان' رعىأنا اسرع نب ر>تهلاالاةببتقلاقوةدبعنءاةباو ر نم

 لامعالا ضرعتلاق ةرصهعفرةري رهابأ عم اص ىنأ نع ميسم ىنأ نب ملسم نع

 كرشي ال“ ىرصا لكل مويلا كلذ ىف لجو زعهللار فغيف نيل او سيخ موي لكفف
 احلططصي ىتح نب ذهاوكرالاقيف ءاندءشهيخأ نيب وهندب تناك أ سعاالا ًامشهللإب
 نباانربخأ الاقداوس نب ورمعو رهاطلاو بأ اًنثص احلطصىتح ندداوكرا

 ةرب رهىفأ ْنَع طاصىفأ نعميص ىنأن مل_سم نع سنآ ن كلام ىف ربخ أ بهو

 موب نيت ىمةعج لك ىف سانلا لاسعأ ضرعت لاق لسو هيلعةنلا ىل_دهللالوسر نع
 ءانحعش هبخ أ نيب وهاد بعالا نمومدبعلكل ارفغيف سجلا م وب ونينثالا

 نب كلام نعديع_سن. ةيدتق اسندع * ايفيىتح نبذ هاوكراوأاوكرتالاقيف

 0 بسس نا هبلع 0

 هوما م ىلظالا لظال موب ىلظىف ءهلظأ ”ريلا لال نا
 ىلا نع ةري رهىنأ نع عفار فأن ع تباثنعةماسنب دام ان: داجنا
 ه«تةجردم ىلعهلةللادصراف ىرخأةب رقى هلاخ أر ازالجر نأ ل_سوهيلعةللا ىبص

 أ نمهيلع كل لهلاقةب رقلاهذهىفىلا> دب رألاق دب رت نبأ لاق يلع ىت ا امافاكسل م

 هللا نإب كيلاهللالوسر ىتافلاق لجو زعهللا ىفهتنم- أ ىنأريغاللاقاهم رتةمعن

 انث' ىريشقلاهب وز ن دةركبو بأ قر يخأ دج نأ لاق«يفهتيحأ مكبحأدق
 روصنم ن.ديءسانت هج هوك دانسالا |ذه-ةماس نب داج- ان داجن' ىلءالا دبع

 نعةبالقى فأن ءبوبأ نعدب ز.زباناينعيداج انث الق ىنارهزلا عيب رلاوبأو
 ثيدد> ىفو ل سو هيل عهللا لص ىنلا ىلاهعفر عيب رلاوب لاق نإب ون نعءامسأىنأ

 عجرب 200 *ىف ضي راادئاع لسو هيلعهنلا ىلدهللا ل وسر لاقلاق كرعس

 نععءامس ال نءةبالق فأن ءدلاخ نع ءمي_ثهانربخأ ىمعلا ىح نب ىحب انثص

 نم سو هيلع للا لصةئا اوسرلاةلاق مسو هيلعهتلا ىل_طةللال وسر ىلومنإب ون

 امك ىف رامحلا بيبح نب ى حب ا حجار وح ةللطا م اًضي سءداع ْ

١ 
 نع نإب ون نع ى- -رلا ءامسأ ىنأن 2 ةيالقى فأن جداا مررنا ْ

 لضف ىف باب
 هللاف حلا

 لضف ىف باب"

 ضي رأاةدامع



 لانكا

 1 ةرب ره ىنأ نعهيبأ نع ءالعلا نع دمت نبا ىنعي 04 زعلادع 017 درع _س نإ ةيدتق

 || عيبالواوسسحتالو اوربادتالو او رحبمتال لاق ْلسو هيلع هللا ىل_هةئلال اوِسرْنا

 هيلعهللا ىلد هللالوسرلاقلاق هرب رهىنأ نع اص ىنأ نع شمالا نعرب 0

 هللادابعاونوكو اوسجانتالواو...حتالواوسسجتالو اوضذابتالواو دساحتال سو

 بهو ان: الاقىم_ذهم ارصن نبىلعو ىتاولا ىلعز/ نسملا اًمئرص اناوا
 اوضغامسالواوربادنالواوءطاقتالدانسالا اذهم شعالا نعةرعش انث ريرجناا|

 2 هم 5 ع 3 .٠

 انث ىرادلاديعسندجأ ندعو هللا ؟ يمك اناوخا اونوكواودساحتالو |

 هيلعقنلا ىل ص ىلا نعةرب ره ىنأ نعهيبأ نع ليهس انث بيهو انث نايمح

 ارح #« اناوخا هللادابعاونوكو اوسفانتالواوربادنالو اوضغابتاللاق لسو
 نب صاع ىو مدي عس ىنأ نع سدق نب !ىنعيدوأد انك بنعق نب 44سم نب هللا دبع

 ملظم رن باب
 هلذخو لسنملا ا

 اوشجانتالو اودساحت ال اسر هيلعهللا ىلص هنن لوسر لاقلاق هرب رهىنأن عزب رك همدوهراقتحاو

 للا اناوخاةهللادابعاونوكو ضعب عبب ىلعكضعب عببالواوربادنالو اوضغابتالو ||| ةلاموهضرهو
 تاررم ثالث هردص ىلا ريد وانهه ىوقتلاهرقحالو هلذخالو هماظيال |لاوخأ

 هلامو همد مارح إلا ىلع ملسلا لك ملسلاهاخأر قع نأ رشلا نم ةىرما بسحب
 نع بهو نبا انث حارس ن ورع نن دج“ رهاطلاو بأ ئدص هضرعو

 لوقي زب رك نب يصاع نءهللاد_.عىلوم ديعسابأ عم_س هنادي زنياوهو < ماس

 دوادثيدحوحنرك فف | سوهيلعهللاىل_دةللالوسرلاةلوقية رب رهابأ تعمس

 رظني نكلو مروصياالو مداسج ىلا ر ظني الةئلا ناهيفدازاممو صقتودازو

 ماشه نب ريثك انث دقانلاور مع اسمو هردصولا هعباصاب راشأو 5 واقىلا

 ىبصهللالوسرلاقلاق ةرب ره ىنأ نعمصالا نبدي زب نءناقرب نب رفعج 5

 مب واق ى ار ظنب نكحلو مكلاومأو مروصيملارظنبالةللانا ل_سو هيلعهللا
 نعهيلع“ىرقامف سن نب كلام نع ديهس نب ةيئيش يل د ماامعأو
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 | تناكلجرالا الش هللاب كري ال دبع لكل ر فغيف سم اموبونينثالاموب ةنحلا

 || احلطصطي ىتح نيذهاو نظن ا>اطصي ىح نب ذها و رظن !لاقيفءان>عشهرخ أ ناب وهبت
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 ةلموح هينثدحو ح لاق لسوهيلعهنلا ىل_هةهللا لوس .ر ناكلام نب سنى ربخأ

 | ىصوبنلا نع سنأ نعباهش نبا نع سنوب ىف ربخأ بهو نبا ربخأ ى حينا
 ورمجورمج ىنأن باو برحنب ريهز اًمئاص و كلامي دح لثع مو هيلع
 اوعطاقتالوهشيعنبادازو دانسالا اذه-ىرهزلا نعة_:ديعنءا نءاعيج دقانلا

 نب دبعو عفار نب دم انو ح عي رزنباىنعيدب زي انث لماك ا

 ةياورامادان_سالا ادهعىرهزلا نعءرمعم نءاعيج قاز رلا دمع نعام الى ديج

 ثيدحام'واعيجةعب رالالاص+خارك ذي ىرهزلا نع نايف سةياو ركفهنعدب زب

 وبأ انث ىنتتمنيدخم اص اورءادنالواوعطاقتالو اودساحتالو قاز رلادمع

 اودساحتال لاق ل_سو هيلع هللا له ىننلا نا ٍسن أ نعةداتق نعةبعش ان دوا

 ىمضه+ارصن نب ىلع هيذثد_> اناو>اةهطادابعاونوكواوعطاقنالواوذغابتالو

 انثدع # هللا اكدازوهلثمدان الا اذهمةيعث نأ ريرجنببهو ان

 ىنأن ع ىنيللادب زي نبءاطع نع باه-ثنبانع كلام ىلع تًأرقلاق ىح نب ىح
 هان ار حوم نأ مسا لحال لاق )سو هيلع هنلا ىل_ههللالوسر نأ ىراصالا بود أ

 مالسلإب أدري ىذا امهريخو ا ذه ضرعي وا ذه ضرعيف نايقتلي لاي ثالث قوف

 نايفس ان: اولقبرحنب ريهزو ةبيش فأ نب ركب وأو ديعس نبةببتق انئدع

 نببجاح انثو ح سنوبفريخأ ب هونبانربخأ ى حن ةلمزح ىث و ح
 لظنلا مهاربانب قحسا انئو ح ىديب زلانعبرح نيد انت ديلولا
 دانسابىرهزلا نع مهكر معم نع قازرلا دبع نع ديج نب دمعو عفار نب دسمتو

 مهي دح ىفاولاق اعيج مهنافا ذه ضرعي واذ _ه ضر ءيؤهلوقالاهث دح لثمو كلام

 كيدفىنأ نبد# انث عفارنبدمم نثرع اذهدصي واذهدصيف كلامربغ

 هللا لص هناا ل وسر نأر مع نةننا دبع نع عفان نع نام عنءاوهو كاحضلاانربخأ

 ديعس نةبدتق اسمع مايأة ثالث قوفءاخأر حهنأنمؤلل لحال لاق ل سوهياع

 هللا لوسر نأة رب ره ىفأ نعهيبأ نعءالعلا نع د#ت نءا ىنعي زب ز علاه بع ان

 تأرقلاق 0 أمئارص « ثال”د_عبةرحهال لاق | سو هيل عةنلا ىلص
 هيلعهللا ل_ههللالوسرنأ ةرب رهف نع جرعالا نعدانزلا أ نع كلام ىلع
 اوسسجتالو اوسحتالو ثيدحلا بن كس نظلاناف نظلاوك ايالاق لسو
 أنثهع اناوخاةلنادابعاونوكو او ربادنالواوضغابتالو اود ساحتالو اوسفانتالو

 مرن بأي

 ل إلا

 سسحتلاو
 ايف اناَد
 سشسجانتلاو
 اهوحنو



 نع ىبهنلا باب

 الانط

 | لاق تكل كا ذف لاق ىلب تلاق كعطق نم مطقأو كلصو نم لص أن أ نيضرتامأ ما
 | فاودسفتنأ متيلوت نا متيسعلهف متئش نا او رقا مسو هيلعهللا لص هللا لوسر

 ةبيش ىلا نب ركب وبأ تنرص اهافقأ بواق ىلعمأ نارقلانو ربد_:الفأ

 نعدر نص ىفأ ل بواطن ع علو انث 'الاق ركب ىنال ظفللاو برح نب ري_-هزو

 نب ريهز اًسرع ةللاهعطق ىنعطق نمو هللاوإ صو ىنلصو نملوقت شرعلابةقلعم

 00 م ب ىرغزلا نم نايفن ان ع

 نعاةبرب وج ان ل و تام نع م

 هللالوسرناهريخ ًدابأ نا هرب_خأ معطم نب ر ««بج نب د ناىرهزلا ن ءكللأم

 نبدبعوعفارنب دمج اًنئدع مح 2 0 اي

 بهو نءاانريخأ را نعنع وديع ل سةالوسر

 هللا ىلص هلا لوسر تعمسلاق كلام نب سن أ نع باهش نب نع لسواول عوق رج لا

 هجرلسيلف هرثأىف هلأستب وأ هقز ره يلع طس نأ هرس نملوقب م_سوهيلع

 نبليقع ىنث ىدجنعىنأ ىتث ثيللانببيهشنب كللاد_بع ندعو
 لاق لسو هيلعهللا ىلص بلا لوسر نا كلام نب سن ىت ربخ أب اهش نبا لاق لاق دلاخ
 ىنثملا نب دع دع هجر لميلفءرثأ هلأسنيو هقز رىفهل طسي نأ ب حأ نم

 تعمس هيعش انث رفعج نبد# انم الاق ىنثمنءال ظفالاو راشب نادممو

 ىلناهللالوسرايلاقالجر نا ةري_ره ىف ن عيب أ نع ثد< نجحرلا دبع ن.ءالعلا

 ْ يلع رط عا نم كعملا' زبالو للا مهف_بامم كف تاق تنك نك لاقف

 ١ ىرهزلا نع ىديب زلا ديلولا نبدي ان برحنابمم ان ديلولا نب جاح [|

3 . 5 . 

 قريد ١
0 ٠. 

 ل
١ 

 | باهش نانع كلام ىلعتأر 5لاق ىحن,ى ع اس كلذ ىلعءتمدام

 | اود سا الواوضغابت اللاق م-بوهياعهللا ىل_صهنلا لوسر نا كلام نب سنأ نع

 ٠ [اسدح ثالث قوفءاخأر جب. نأ ل.ل ل حالو اناوخاهللا دايعاونوكو اوربادنالو ضغابتلاو
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 لاقفذه_سأر ىلعتنناك ةماعءاطعأو هبكرب ناكر ام ىلع هإجو هللا دمع هيلع ملف

 هللا دبع لاقفري_سلا نوضرب مهناو بارعالا مهنا هللا كح اص هلاناقفراني د نبا

 لس هياعهنلا فصال 8 رتعمسا وباط#غ1نب رمعل اًدوناك اذهانأن)

 بهو نب هللاديعانربخ ار هاطإاونأ ئثد هب دو لهادلولا ةإدربلارب ًانالوقب

 رن هللادبع نع راند نةللادم عن ءداطانءا نءحي رثن ةويح قرخأ

 نب نسح اًسئدع هيبأّدو لجرلا ضي نأربلار بأ لاق ل سوهيلعمتلا لص ىنلانأ
 اعمج دع_س نب ثدللاَو ىف ان دع_س نب ميهاربا نب وةعبانربخأ قاوالا ىلع

 ناكَنا ر مع نبا نع رانيد ن هنلاد_بع نعداطا نب ةءاسأن هللا دبع نيدب نب نع

 ةمامعو ةلحارلا بوكر لماذا + يلع ح و رتب راجل ناك ةكمىلاج رخاذا

 نالفنب!تسا ألاقف ىنارعاهب صذاراجلا كلذ ىلءامون وهانيبقهسأ راهم د

 كسأراهد دش أ لاق ةءامعلاوانهبكرالاقوراجاهاظعأف ليلاق نالفن(ا
 هيلعجورتتنك | اراج ىنارعالا اذ_هترطعأ كل ةللارفغ هءاكض | ضعب هلل اقف

 لسو هيلع هللا ىل_ههللالوسر تعمس ىتالاقف كنس راع دب تيك مها

 رولي دس: نايا ناو فون تأتي ج 0000 لا نسنالا ْ

 نع حاصنب ةبواعم ن ءىد- عمنا انث نوممن ماح نيد ع اا

 تلأسلاف ىراصنالا ناعمس نبساونلا نعهيبأ ن ءربفن نب ريبج نب نجرلا د_ءعأأ

 ى كاحام مالاو قلما سدر 1 لاقفمالاو ريلا نع لسو هيلع هللا لهل لوس 7

 انث ىلبالا ديع_سن نوره ص سانلا ه- -ياععلطينأ تهركو كردتص

 ريفن نب رببج نب نجرلا دبع نع طاص نبا ىنءيةب واعم ىنث بهو نبةللا دبع
 ةنيدملاب ٍلسو هيلعةللا ىل_دةللالوسر عم تقأ لاق ناعمسن ساونلا نعهيبأ نع

 هللا ىلص هللا لوسر لآ سار جاهاذا ان د- ناك ةلثملاالا ةرحطا نم ىنعنع امةئس

 ملسو هيلع هللا ىل_ءهللالوسرلاقف مئالاو ربلا نع تلا سف لاق ئث نع ل سوهيلع

 انئامع * سانلا هيلع علطي نأ تهركو كسفن ىف كاحاممنالاو قالا نسدربلا
 ماح اند الاق دايعنب دمتو ئقثلاهللا ددح نب في رط نا ليج نب ديء_س نب ةبدتق

 وأ ا مشاه ىنب كوم در زم ىنانباوهو هب واعم نع ليعم_سانءاوهو

 هللا نا سو هيلعهثلا ىل_ههللالوسرلاق لاق ةرب ره ىنأ نعراسي نب ديعس بابحلا

 لاقةعيطقلا نم كب ذئاعلا ماتما ذهتلاققق مح .رلاتماق مهنم غ رفاذا ىتح قلخلا قلخ
 د ا

 ربلارب_فن بإب
 مالاو

 محرلا ةلصباب
 ايتعبطق م رحنو



 ارضك
 ااا ١ أب +++االللاا

 هتك افمتعم وص ىلا ىوأب ناك اي ايعارتتًافاهملا تفتلب لف هلتض رعتفلاق كل
 اومدهوهولزنتساف» وب اف 2 نهوهتلاق تدلوا ملف تامه .اععق وفاهسفن نم

 كنمتدلوف '”ىغبلاهذ_ممتدنزاولاق منأ اشاملافهنوب رضراول_عجوهتعموص

 نعطف ىبصلا تأ ف رصناامنف ل لا :>- ىقوعدلاقف هباؤاخ ىصلا نإ !لاقف

 هنوابقب رج ىلعاولبقأ لاق ىعارلا ن ال_فلاق كوبأ نم مال-غابلاقوه طن ىف

 2 منيط نماهو ديعأ ال لاق سهذ نم كلتعموص كل ىنناولاقو هب نوعسع و

 تلاقؤ ةنس>ةراشوةهرافةباد ىلع لك ارلجررفهمأ نم عضري ىصاش واولعفف

 ىنلعحتألم الا لاقفهيلار ظنفهيلا لبقأو ىدثلا كرتفا ذه لثم ىنب | لعجا مسهللا همأ
 || هيلع هللا لص للا لوس رى ار ظنأ ىف اكفلاق مضتر بل عفس هب دث ىلع لسبب قأ مهم

 مهوب راحاو ممولاق اهصع لعف هف ىفةبام_سلاهعيصابهعاضترا كح وهو لسو

 همأآتلاقف ل_كولا منوفللا ىسح لوقت ىهو تقرس تدنز نولوقن واهنوب رضب

 اعجارت كانهفاهلثم ىناعجا مهللالاقفاهيلارظذو عاضرلا كرتف اهلثم ىنبا لعتال هللا

 مهللا تاقف إثم ىن |لعجا مهللا تلقف ةئيطا نسح لجر ىم قل> تلاقف ثيدحلا

 تلقف تقرستدنز نولوقب, و اهنوب رذي مهو ةمالاهذهاو صو هإ#ث ىناعحتال

 ارابج ناك ل جرلا كاذ نالاق اهلثم ىنلعجا م-هللا تاتف اهلثم ىنبالل_جتال مهللا
 قرست مو تقرسو نزتمو تننزاط نولوقيهذ_هناو هإثمىناع نال هللا تلقف

 نم ةناوعوبأ انث خورفنيناببش اًناهه و * اهلثم ىنلعجامهللا تلقف || فتأ مغر باب
 مغرم فن مغرلاق مل سو هيلعهللا ىل_دىنلا نع ةرب رهىنأ نعهيبأ نعليهس || كردأ نسم

 اهدا ريكلادتءهب وب كردأ نملاق هللالوسراب نءل يق فن أ مغر ثفنأ اههددأو اهيوبأ

 نءليهسنعرب رج ان برحنب ربهز اًسنرو ةنجلا) خدي ]فامهياكوأ || لفريكتا دنع
 هفن مغ :ردقت مغ ر ل_سوهيلعةللا ىل_صهللالوسر لاق لاق ةربإ ره ىلأ نعهسأ|| ةنملالخدب

 امهيلكوأ امه دحًاربكسلا »_تعدبدلاو كردأ نم لاقةللالوسراب نم ل بقدفن أ مغر
 [| نب ناماس نعدلخم نيدلاخ اذ ةبيش ىلأنإ ركيوا ءايدج ةنملا لخدرلم

 ملسوءهيلع هللاىل_دعشلالوسرلاقلاق ةرب رهىنأن ءهيبأ نعليهس ىنث لالب
 حرسن/ ورع نبد_جأ ر هاطلاوب أ ئئد *« هل_ثمرك ذم اثالثهفن أ مغر || ةلصلضف باب
 نءديلولا فأن بديلولا ن عب ,وبأ ىلأن ب ديع- سىتربخ أب هو نءهنلا د_بءانربخأ || بالاءاقدصأ

 | كمي رطب هيقلبارعالا نمالجرنارمح نبهللادبعنعرانيد نب هللا دع امهوحتو مالاو

1 
 كت



 ضف

 دانسالا اذه سبح نع اعيج شمالا نع امهالك ةدئاز نع عملا ىلع نبأ
 ثرلا نب ورع قربخأ ىهونبةللادبع انث رودنمنب ديعس اًنرع هلثم

 داهدلاو ةرحطا ىلع كعيإبأ لاف مل_-وهيلعهنلا ىل_دهنلا ىن ىلا لجرلبقألاق

 نبناببش انئاع < امهتدح نسحأف كيدلاوىلا عجرافلاق عنلاقةنلا نم
 هناةري ره ىنأ نع عفا ارى نعلالهنبديج انث ةريغملانبناملس انث خورف

 ىنأةفص عفاروبأ انلفدوف ديج. لاق هم |تءاث ةعموص ىف ديعتب جب رج ناك لاق

 قوفاهفك تاعج فيك هتعد نيح همأ مسو هيلعهللا ىل_هةللالوسرةفصلةرب ره

 لاف ىلصي هتفداصف ىنلك كم انأ ع رجايتلاقف هوعدنهيلااهسأر تعفر مئاهبجاح
 كما انآ رجايتلاقفةيناثلا ف تداعم تءجرف هنال_دراتخاف ىقالصو أ مهالا

 ناهيلعتعدواولاق تاسوملاهب رب ىتحهدالف مسهللا ىنملكين أ ىنأفهتلك, آو

 عقوفةب رقلا نمةأسماتجرفن لاقدر دىلا ىواي ناض ىعار ناكو لاق نافل نكفي

 لاقريدلا اذه سحاص نمتلاقا دهام ط لةف”امالغ تعضوف تام ىعارلااهملع

 نومدوهماوذ_خافلاق مهملكي ملف ىلا هوفداصفهودانف مهيحاسمو مهس وف او

 لاقف ىبصلاس أر حسم مث مف لاق هذه لسهلاولاقف مهلا لزن كلذ ىأراماف هريد

 ن ريهز اًنثص هالعم ناك 3 ايارثموديعا نكلو اللاق ةضفلاو بهدلاب

 مص نإ ىسيعةئثالثالا هملا ف ماكي للاق ملسوهيلعهللا ىل_صىذلا نعةرب ره

 وهوهمأه تن افاهيفناكف ةعموص ذا دءاعالجر جي رج ناكو ب رج بحاصو
 ناك اهلف تفرصن افهتالص ىلع لدقأف الص 2 رايلاعف ب رجا,تلاقق ىلهي

 5 اك تاسموملاه وجو ىلارظن» ىتح نعال مهللا تلاقف هتالص ىلع لبق أف ىنالصو

 ك ,د نمانم دهام ىنن اولاق هنمكلذاوعم_سامأف نأضا اىعار نألاق كونأ نم

 هننتفال متتش نا تلاقفاهنسح لثم ىنب ةٌأ سما تناكو هن دايع واح رحل يئارساونب

 ىلع نءدلاولارب
 ةالصلابعوطتلا



 ناماس ىلعهدب لسو هيلعهثنا ىل- ىبننلا عضوفلاق ىسرافلا ناماسانيفو لاقاثالثوأ
 عفارنبد- < نشرح « ءالؤه نءلاجرهلانلاب رثلادغعناميالاناكول لاق يلم لوف تع

 ةثأم لد اكسانلا
 مس و هيلع هللا ىل_صةهلنال وسر لاقلاق رع نبا نعاس نع ىرهزلا نعر معمان ربخأ ف
 نبديعس نبةبيتق اسئمع * ةل-اراهبفلجرلا دالة ثاملبأك سانلا نود ةلحاراهمف دحن ال
 نع عاقعقلا نبةرامعنعري رج انث' الق برح نب ريهزوىقثلا ف, رطنب ليج [) دبسلا باك ولع
 نملاقف سو هيلعهللا بص هنلالوسر ىلا لجر ءاحلاقةرب رهى فأن عةعرزىنأ --

 لاق كمأ لاق نم مثلاق كلم مثل اق نم لاق كلم لاق ىتب اص نحن سانلا ىحأ :*بادالاو

 سانلاركح ذيملو ىتامص نس<ق حأ نمةبيتق ثيدح ىفو كوبأمثلاق نم من | نيدلاولارب باي
 نب ةرامع نع هيبأ نعل يضف نبا انث قادمطاءالعلانب دمحم ب ركوبأ" انئرص || هبوحا امهئاو

 سانلا قحأ نمهللالوسراي لجرلاقلاقةرب رهىلأ ن عة-عرز ىف أن ععاقمقلا

 ركب وأ اني كانك مادام كابأ مل كمأ م كمأ مت كمأ لاق ةبحصلا نسحب

 لاقةرب رهىل نعةعرز ىف نعةمرب_ث نبا وةرام نعك» رش انك هبيش ىف نبأ

 0 د ازور ود ليف سو هيلعهّنلا ىلا ص ىبنلا ىلا لجر ءاج

 دان_سالا !ذهم ةمريش نبا نعامهالك| يهو انث نابح ان شارح نيد_ 5

 نسح ىنم قحأس انلا ”ىأةحلط نب د ثيدح فو ربأ نم بيهو ثيدح ىف
 برح نب ريهزو ةببشى أن ب ركب و بأ انهع رب زج ثيدح لثع رك ذمة بحصلا
 ىنعي بحب انث ىنثملانبد_# انثو ح بييحنعنايفدس نع عيكو انث الاق

 هللادبع نع سابعلا ىفأ نع ب بيبح انث الاقةيعشو نايفس نع ناطقلا ديعس نبا

 "جألاقف داهملا فهنذأتس موتا نا د ئلا الع رءاحلاقور معنا

 ةيعش ان ىنأ ا ذاعم نب هللا دمع مر دهاؤ امهيفقلاق منلاق كادلاو

 لجرءاجلوقب صاعلان ورمع ن هللا دنع تعمس سابعلاابأتعمس بدبح نع

 2 رفنببئاسلاهمساسايعلاوبأ ملم لاق هلثع رك فو مسوميلعاتلا لس ىلا ىلا

 عوبم ىنثو ِج ره سم نإ يلا ان 0 اناص ىكملا

 نا

 ش قثو 0 ةحلط ن دمح اه ةنامش ام ماح نب دمت كد نآينتل كيبأو



 م

 نامصتخي ةعيب رهاخأو ةنسح نبل يبحر سش نب نجرلا دبعتم ار ف لاقاهنم جرتاف ةذي
 نومسم نب ىدهم ان روصنم نب ديعس انكدص < اهنم تجرذن ةئمل عضوم ف

 هللا ىل_صهّللا لوسر ثعب لوقت ةزربإبأت عمس ىسارلاورمع نب رباج عزاولا ىنأ نع

 ىل_ههللال وسر ىلاءاذ هوب رمذو هوبسف برعلاءايحأ انمى ىلاالجر ل_سوهيلع

 تدب نامع لهأ نول - وهيلعةللا بص هللا وسر لامتف هربخأف مو هيلعهللا

 ىعهابوقعي ان؛ ىمعلا ءركح نب ةبقع امارح « كوب 2 كوم_سام

 ن هللادبعتيأر لفون ىأ نعناببش نب دوسالاانرب_تأ ىرضحلا قددسا نأ

 ب هللا دبع لع ص ىح ىفاثلا وهيلعرع شي رقتاعؤ لاق ةنيدملاة بقع ىلعرسب زلا

 كيلع مالسلا ب يخابأ كيلع مالسلا بي خابأ كيلعمال_لا لاف هيلعمقوفرعع |

 امأ اذهنع كاهنأ تنك دقاةللاوامأ اذه نع كاهنأ تنكدقلةللاوامأ نيبخ بأ
 محرالالودواماوقاماودتءاءامتنك ناةللاوامأ اذه نع كاهن تنكدةلهنلاو

 هللاد بع هقوم جالا غلبفرمع نهنلا دبع ذفن مريخ ةمألاهرشأ ت نأ ةمأل ةئلاوامأ
 ءامسأهمأ ىلا ل_سرأم دوهبلاروبق ىفقلأف هعذج نعل زن ًافهيلا لسرأفهلوقو

 كيحسي نم كيلا نثعب الو ىنتأتللوسرلا اهيلع داعأف هتان أت باف ركب ىفأت نب

 لاق ىو رقي يحي سي نم ىلا ثمن ئس كيس الكول اقل
 ىتتي ا رفيك لا تفاهيلع ل خ دىتح ف ذوي قلطن امن هيلعن ذ_خأف ”ىتبس قو رألاقف
 كن اىنغلب كتر كيلع د_سفًاوهاين دهياعتدسفأ كني أر تلاق هَنلاَو دعب تءزص

 ماعطدب عفرأ تنكسفامع دحأ ام نيقاطنلا تاذهنلاو ان نيقاطنلات اذن ايهل لوقت
 ةأرمللاقاطنفرخالاامأو باودلا ن مركب ى أم اعطو ميسو مءاعتا ل مدل

 انك فيقث نأ انثدح م سوعيلعدلا فص ةقالوسر نا امأهنع قتال ||

 اهعجارب ملواهنع ماقفلاق هاياالا كلاخ ا الفريبملا امأو هانيأرف باذكلا امافاريبمو

 انث عفارنب!لاقوانرب_دأ دبعلاق ديج نبد_بعو مفارنبد-# ند |

 ةرب ره ىنأن عمصالا نبدب زب نعىرزملار ف_عج نءرمعمانربخأ قازرلادبع

 نم ل جرهب ب هذلاب رثاث دنع نيدلا ناكول م سوهيلعهلنا ىى_صهللالوسرلاقلاق

 زي زعلادبع انث ديعسن/ةيدتق امدح هلوانتي ىتح سراف ءانبأ نملاقوأس راف

 ىلدىنلادنءاسواج اك لاقةرب ره ىنأ نع ثيغلإ ىفأ نعرون نعد نبا ىنعي

 لاق مهاوقحلبامله-منم نب رتآآو أر قاماف ةعجلا ةروسهيلعتلزن ذا رو هيلعهللا

 لهأ لضف بإب
 نامع |

 باذكر ك ذباب

 عوير أف لة بأب



 ىنلاةيصو باب

 هيلع هللا ىلص

 لهأب لسو

 انزل قحسالاقراشب نب دمتو ىنثم نب دو ىلظنحلا ميهاربا نب قحسا خو :

 نعةداتق نعىلأ ىنث ماشهنيذاعم انث ىنئمنبال ظفللاو انث نارخآل الاقو
 دادمأ+«لعىنأ اذا باطخلانب رمت ناكل اق رنأجنب ريسأ نع فوأن؛ةرارز

 نسي وأتنآلاقف سي وأ ىلع ىنأ ىتح صاعنب نا منيف أ مطاس نعل لهأ

 هنمتأربف صرب كب ناكف لاق منلاق ن رق نم مث دام نم لاق معنلاق صاع

 ملسو هيلعهنلا ىبصهنلالوسر تعمسلاق معنلاقةدلاو كل لاق منلاق مه رد عضومالا

 ناكنرق نممن دأ يمص نم نعلالهأ دادمأ عم سماع نإ سإ وأ <يلع فايل وه

 تعطتسا نافهربأل هللا ىلع مسقأوارباهجب وهةدلاوهلمهرد عضومالاهنمأر بف صرب هب

 لاقةفوكلالاق دب رت نب ر عهللاقفهلرفغت_سافىلر فغتساف لعفاف كلر فغتس؛ نأ

 نمناك امافلاق ىلابح!سانلاءاربغىقنوك لاق اهلماعىلاكلبتك أالأ
 ثردهتتكر لاقف سي وأن عهلأ سفر مع قفاوف م-هفارش أ نملجرجمح لبشملا ماعلا
 سب وأ يلع ىنأ,لوقي ملسوهيلعةللا ىلد هللا لوسر تعمسلاق عاتملا لاق تيبلا

 عضومالاهنم أر بف صرب هب ناكن رق نم مدا سم نه نعل لهأ نمدا دما عم ىصاعنب |

 لعفاف كلر فغت_سي نأ تعطة_.انافهربأل للا ىلع مدقأولرب اه وهةدلاوهلمهرد
 لاق ىلر ف:_ساف طاصر فس دهع ث دحأ تن أل اقف ىلر فغغت سا لاقفاسي وأى أف

 هنوكو ري_سأ لاق ههجو ىلع قلطذاؤ سانلاهل نطغفهلر فغةساف منلاقر مت يقل

 رهاطلاوبأ ئئتص * ةدرعلا»ذه سي والنبأ نملاق ناسناءاراككن اكفةدرب

 نبا انث ىليالاديعسن نوره ىثو ح ةامرحفربخأ بهونباانربخأ

 لاق ىرهملا سام ث نب نجرلا دبع نعىيحتلانارمت نباوهوةلمرح ان بهو

 نك ذياضرأن و>تفتس كنا ملسوهيلعهثلا ىلد هللا لوسرلاق لوقب لقا تعب

 ندا الجار متي راذاف اجروةمذم_طناف | ريخاهله أب اوصوم_ساف طاربقلا اف

 ةن_سح نب ليمحرش ىنا نجرلا _دءوةعبب رب رؤلاق اهنمج رخافةنيل عض ومى

 ديع_س نبةللاد_.بعو بروح نب ريهز تدع اهنم جرن ةنبل عظوم ىف ناعزانتي

 ٍ نجح رلا دمع نع دك ىرمملاة ام ح تءمس ىنأ اننا ريرحنيبهو انث الاق

 كنا )سو ءيلعللا لص هللا لوسر لاقلاقرذ ىف ن عةرضن ىفأن ع ةسامثنبا
 ىلا او: ًافاهومتحتفاذاف طاربقلا اهبف ىم-س ضر ىهورصمنوحتفتس

 م .ومىفاهبف نامصت<نيلجر تي ًاراذافاره_صوةمذل اقوأ اجروةمذمط نافاهلهأ



 م
 انثو ح هل ظفللاو دواد نعدلاخوبأ انث ريك نبا اسئاص هلئماعيج نيدانسالاب
 ديعس ىنأ نعةرضن ىن نعدواد نع نايحنبناملس انت ةببش ىفأنإ ركبولأ

 00 رلاقف ةعاسلا نعهولاس كورت نم مسوءيلعةنلا لد ىنلا عجرام لاق
 ئئكد ميلا تمس تش ضررا لعو نيس قانال سونا

 ماس نع نباح نع ةهنإو ءوبًاانربخأ د لولاوبأ انربخأ روصنم نب قحيسا

 ةسوفنم سفن ذ نمام مل-سو هيلعهللا ىلسد هللا ىنلاقلاق هللادبعن رباح نع

 ذدمو ةقواخخ سفن لكوىمهاما هك كلذانرك اذتلاسلاقف ةنسةئام غلبت

 يحلو ةالعاو مو هب دش ىلأنإ ركب وبأو ىميغلا يكنى ع اسندح
 ةرب رهىنأ نع حاصفأن ءشم#الا نعد : واعموبأ ا نارخالالاقوانري_أ

 ىذلاوف ىناحأ ١ اوبسنال ىناحأ اوي - كنا ل هللالوسرلاقلاق

 انرو هدشالو مهدحأّدم كردأ امابهذ دح أل ثم قفن أم دحأ ناولءديب ىسفن
 ناك لاق ديع_س ىنأ : نعطاص فأن ءعشمجالا عرب رح انك ةيهب ثشىلأ نبت امنع

 ىلههللالوسرل لاقفدلاهيسف يشف وعن نجرلا ده بمعنإب وديل اولا ن دلاخ نيب

 0 اولد - 1ناف ىناحأ نمادحأ اوبسنال ممول

 بسم رح باب
 كما

 نع ع يكو اند الاف ا ايص هفيصالو ,هدحأ دم
 راشن ناو ىتثم نا اننو َح ىنأ انث ذاعمنب هللاديبع انثو 2 سما

 ةبواعم ىناورب رجدا:ساب شمالا نع ةيع_ش نعاعيج ىد ءىنأنبا انث الاق

 نبدلاخو فوعنبن جحرلادبعرك ذعيكوو ةيعش ثري د_- ىف سلو امهثبي دح لمع

 ةريغملا نب ناملس ان مساقلانب مشاه انث برحنب ربهز نص « ديلولا

 ىلا اودفوةفوكسلا لهأ نأر باج نب ربسأ نعةرضن ىنأ نعىرب را ديع-س ىنث
 ءاذ نيينرقلا نم د_> ًاانهه لهرعلاقف سي وأن رخسسي ناك ن مت لج رمهشورمج

 نم كين اي الجر نالاق دق لسو هيلع للا ىل_ههللالوسر نارملاقف لجرلا كلذ

 هنعهي هذا فهللااعدف ضاييب هب ناك دقدل م ار يسغ نمعلاب ع دبال سي وأهللاقي ن علا

 برح نب ريهز اًنندص 3 رفغتسلف كتم هيف نف مهردلاورانيدلا عضومالا
 ىرب رآ| ديعس نعة ماس ن داج امك مسم نب نافع انث الاق ىثلان دمتوؤ[|

 لوقت سو يلع لا ىلص نا لور تعمس ىنالاةباطخلا نب رم نع دانسالا اذهم

 | ةغَت_بيلفهورف ضايب هبناكو ةدلاوهلو سيوأهللاقيل جر نيعباتلاريخ نا ٍ

 لئاضف نم باب

 قرقلا سيوأ
 هنعفللاىذر



 ىلصهلوق باب
 م هيلعدللا

 ةنمصتاف 1

 ضرالا ىلعو

 هسوفنم سفن

 موبلا

 [| ىميتلا نايا سانربخأ نورهنب ديزي انث ةبيشىنأنب ركب وبأ انثاع

 اذن

 ةمالاهذ_هريخ ثيدحلا اذهب لسو هيلع هللا ىلدىنلا نعنيصح نب نار مع نع
 لعأ هللاولاق ةناوع ىفأث يد ح فداز مهنولينيذلام مهبف تثعب نيذلا نرقلا

 ةداتق نع ماشه ثدح فدازو نارمع نعمدهز ثيدح لثجالمأ تلاثل ارك ذأ

 أظفللاو داكع نب عاحشو ةببش فأن ب ركوبأ اًسدع نوفلحتسالونوفلحو

 هللادبعنعىدسلا نع ةداز نعى عملا ىلع نءاوهو نيسح ان الاق ركب ىنال

 نرقلالاق ريخ سانلا ىأ سو هيلع هللا لص ىنلا لجرلآست لاق ةشناع نع ىبهبا

 نب د لاق 0 يح مار ندا و # ثلاثلا م ىتاثلا م هيفانأ ىذلا

 قربخأ ىردهزلا نع رمعمانريبخأ قازرلاد رع انربخأ ديعلاقو ان عقار

 ىلصةللالوسرانب ىبصلاق رع ن هللا دبعناناملسن' ركبوب ًاوهللا دمع نب ماس

 متليلكهأرألاقف ماقلساماف هنايح .رخآى ءاشعلاةالصةلياتاذ سو هيلعةللا

 رمع نبا لاقد_> أ ضرالار هظ ىلعوه نم قسيالاهنمة:_سةثام سأ ار ىلع نافدذ_ه

 هذه نم نون د: امف كلت لسوهيلعهللا ىل_دطهنلالوسرةلاقم فس انلا لهوف

 | مويلاوه نمم قبب ال إسو هيلعثلا ىل_دهللال وسر لاقامتاو ةنسةئام نع ثيداحالا

 نب هللادبع ندع نرقلا كلذ ءرخن نأ كلذبدب رب د ضرالار هظ ىلع
 نحرلادبع نع يللا هاو رو بيعشانربخأ ناملاوبأ انربخأ ىرادلا نجرلا دبع

 ئشدص هثيد_> لثكر معمدانسابىرهزلا نع امهال رفاسم نب دلاخ نا

 م رج نبا لاةلاق د# نب جا انث الاقرعاشلانب مره ع نورف

 0 بس مااا سس لوقا هللا دمع نب رباب عساي زلاريا ف ربخإ

 ىنرةتلاب مقا وهنلاد_:عاهماءامناو ةعاسلا٠ نءعىولأس ر هشب توعنألبقلوقي

 5 ماح نب دمت هيلشادح ةذ_سةئاماهاعىف ا . وذ :م سفن نم ضرالا ىلعام

 ئتدط رهشب هنوم لبق رك ذيل ودانسالا اذ جي زج نياانربسخأ ركبنب دم
 رهعم ان: بيحنبالاق رهعملا نعام الك ىلعالا دبعنز دجتو بيمح نب ىح

 ' |١ تأ لص ىنلا نع هنلادنعنب راج نع ةرضتو:أ .انث .لاق ىلأت عمس نابل نا
 || ىنأت مويلا ةسوفنم سفن نمام كل ذوحنوأر هش هتوم لبق كلذ لاقهنأ لس و هيلع
 || نب راج نع ةباقساابحاص نجرلاد_.عنعو دئموب ةيح رهوةنسةثاماهيلع

 : رمعلا ص قن لاق نجرلا د. عاهرمسفو كلذ لثع لسوه.اعةلنا لص ىنلا نعهللا دمع

 ن دانسالاب



1/١ 
 نجرلادبع ان الاق راشب نباوىنثملان بد انثو ح ةبعش انث رفعجنأ |

 ا[ م عع و صو الا ىف دانسإب روصنم ْنءامه لون ايقذس انث

 ىلعنب نسحلا ص و مسويلعشا سول تس ا

 ريس ء نوءنءانعنامسا دعسن ر ,هزأ ان ىناولحلا

 نبذلام مهنواد نبذلا مث ىنرقسانلاريخلاق ميل ا ل علال

 هد ا ع نمفاخت م لاق 00 !قوأ ةثلاثلا ىف ىرد الف مهنواي

 ىنأن ع ميشه انث ميهاربانب بوقعي ئئكدص هنداهش هني وهني؟مهدحأ
 نةللا دبع نع رشب وبأانريخأ ميشهانربسخأ ماس نب ليعمسأ 1 ح رشب

 نذلان رقلا يما ريب رسنوميلعطلا شل كوالا

 نوبح موقفا ملاق 3 مالا تسد تلا نيذلامث مهيف تثعل

 رفعج ند انث راشب نيد امص اودهشتسي نأ ل بق نوده_ثيةنامسلا
 رعاقلان جا ىنثو ح ةيعش نع ردنغ انث عفان نب ركب وبأ ىنو ح

 ىنارب غةلثمدانسالا انه رمشب نأ نءامه الك ةناوعوبأ انث ديلولاوبأ انث

 ةبيش فأن ركوأ انئص اثالثوأ نيت ص ىردأ الف :رب رهونأ لاق ةيعش بد لو

 ان دع انث ىنتمنبالاق ردع د نسا يسرا نوت

 ثد_ح< نيصح نينار 0 برضم نإ مدهز ىنث ةزجاب[ت دمس هنعسش

 مهنولب نيذلا م مهنولي نيذلامأ ىترةةريخ نا لاق مسوهيلعهتلا لص هللالوسرنأ

 ةنرقدعل مل_سوهيلعفللا ىل.ههللالوسرلاق اىردً الفنار علاق مهنولي نيذلا م

 نونعؤيالو نو وحي و نو دهشت سالو نو دهشي موق م هيلع و وكن م ةنالثوأ نات سم

 نبىح ان ماح نبد_# ئئص نمسلا ههيفرهظي و نوفوالونورذدشو

 ندحم  ىثو 206 انث ىديبعلار شب نب نجرلا +بع انثو ح ديعس

 أرك ذأىردأاللاق مهثيدح فو دانسالا اذهبةبعش نع مهلك ةبابش انث عفار
 قءاجوبرضم نب مدهز تعمسلاق ةبايش ثي د ىفو ةنالثوأ نانرق هنرق دعب

 ماباشو ع دقو نيصح ن. نا رمح عمس هنأ ىن :: د_5 سرؤ ىلعة-_جاح ىف

 نب هستف امدح و رفعج نبالاقك نوفوي زهثيدح ىو نوفيالونو ردن

 ىلا نب دمت انثو َح ةناوعوأ ان الاق ىومالاكلملادبعنب دمحخو ديع_س

 فوأنب ةرارز نعةداتق نعاس الك ىنأ انث ماشهنبذاعم انث الاقراشب نباو



 لفضف باي
 مث ةباح لا
 مم مهندلب نيقلا
 مهول نبذلا

 ظ ظ 0

 عفريامماريثك ناكو ءامسلا ىلا هس از عفرف لاق متيصاو | متتسح 1لاق ءاشعلا كعم

 دعوتأم املا ىفأموجنلا تبهذاذاف ءامسللة_فمأ موجنلالاقف ءامسلا ىلاهسأر

 بهذاذاف ىتمالةنمأ ىناحصأو نود_ءوب أم ىناح أ ىت أت بهذا ذاف ىلاكالةنمأاناو

 ةدبعنبدجأو برحن ربهزةميخوبأ اًسئادرع * نو دءعوبام ىتمأ تأ نادصأ
 ىلأن عرب ارباجورمع عمسلاق .ةنييعن/نايفس انث الاقريهزل ظفللاو ىضلا

 مامفوزغي نامز سانلا ىلعىف ابلاق ملسو هيلعهللا ىل_دىبنلا نعىر دخلا دع 9

 ىلصهللالوسر بت نمىأر نم يف ,طلاقيف سانلا نم مائفوزغيم< مطحتفيف

 نم مكيف م-طلاقيف سانلا نم ماتفوزغبم مط حتفيف عن ن وأو قيف ل-سو هيلعةنلا

 ىأنع ينل قا ىف انت ىومالا ديع_س نب ىح نديع_س 0

 ظ ادحأ كيفن ودجت لهاورظنانواوقيف ثعبلا ,منمثعبي نامز سانلا ىلع

 ىناثلا ثعبلا ثعبب مب مط حتفيف لجرلا دجو يف لسو هيلع هللا ىلص ىننلا باعصأ نم

 هللا لص ىبنلا باه 1ىأ ار نمىار نم مهيفنو رتله اورظنالاقيف ثلاثلاثعنلا

 ىأر نمىأرادحأأ هيف نورت لهاورظن|لاقتيف عبارلاثعب نوكي مث لسودهيلع

 مهاربا نع روصنم نع صوحالاوبأ ا الأق ىرسسلا نب دانهو ديع سن ةستق

 ىتمأ ريخ سو هيلع هللا هللا لوسرلاقلاق هللا ه_,ع نعى اماسلاة ديمع نع

 مهدحأةداهش قست موقع ىحب من مهنولي نيذلا م مهنولب نيذلا م ىتواي نيذلا نرقلا

 ماوقأع ىحب مث ةببتقلاقو هثادح ىف نرقلادانهرك ذب مل هتداهتش هنيمي وهني

 لاقو انريخأ قدسالاق ىلظنحلا ميهاربا نب قدعساو ةبيش ىلأ نب نامهثع انمددع

 لوسرلئسلاق هللا دبع نع ةديبع نع ميهاربانعروصنم نعرب رج ا نامع

 اننوهنياوناك مههاربالاق هنداهشهنيع ردبتوهنيعمهد_حأ ةداهشر دبت موقع ىبح

 نإ
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 لو كلذرتأ ىلعةرب رهوبألوقيلاق هديت اذ ف جوز ىلعءاعرأو لفط ىلعهانحأ |
 ديعلاق. ديج نب دعو عفار نب دمت نئئد طقاريعب نار مج تذب مبسم بكر ت
 بسلا نبا نع ىرهزلا نع رمعمانربخأ قازرلادبع انث عفارنب !لاقوان ريخأ

 تلاقف بلاط ىنأتنب “ىناه مأ بطخ ل_سو ل عهللا لص ىنلاناةري رهىنأ نع أ

 مثءاسنريخ ل_سو هيل علنا ىل_صهنلا لوسر لاقف لايعىل وتربك دقىناةللالوسرأب

 ن دي ند هرغص ىفدلو ىلع هانحا لاق هناريدغ سنون ثيدخ لثع رك ذ

 رمعمانربخأ قازرلادعانربخأ ديعلاقو انث عفارنبالاق ديج نب ديعو عفار
 نعهبنمنب مامهنعرمعم انثو ح ةرب رهىنأ نءهيبأ نعسواط نبا نع

 ءاسن طاص لب الا نبكر ءاسنريخ ل سو هيلع هللا ىل_دهللال وسر لاق لاق ةرب رهىفأ

 ندجأ ئكد هديت اذى ج وز ىلعهاعر أو هرغ_د ىفدلو ىلع هان> أش رق
 1 لالب نياوهو ناهلس ىنث دلخم نءا ىنعيدلاخ انك ىدوالا مكح نب اع

 اذ هرمعمثي دح لثع )سو هيلعةللا لص ىنلا نعةرب ره ىلأ نع هيب أ نعل يهس

 هماس نا ىنعي داج- انث دمصا|دبع ان رعاشلا نب جاجح ئد 2 اوم

 حارا نب ةديبع ىنأ نيب ىحآ لسو يل عهللا د هللالوسر نأ سن نع تباثنع

 انث ثايغنب صفح انث حابصلانب د ترفعجوبأ نّشدع ةحلطىنأن يبو
 لاق ملسو هيلعتلا ىل_صهتا لوسر نأ كغلب كلام نب سنال لبق لاةلوحالا مح هاع

 نمي نقنإي سو هيلعمتلا لتنال اا الاَقف مالسالا ف احال

 اننا الاق رين نب هنلادمع نب د#متو ةبيش ىنأ نب ركب ولأ اًنشدع هرادىف راصنالاو

 نيب 10 ا و الو رفااحلاق سنأن ءمداع نع ناواس نب ةدبع

 هتنادبع انث ةبيش ىلأ نب ,وبأ امسح ةنيدملا ىتلاىرادفراصنالاوشي رق
 لاق ,عطمنبر يبج نع<. نع ميهاربا نب دعس نعأي ركز نعةماسأو أو ريغ نبا

 ةيلهاملا ف ناك فلحا او مال_سالا ففلحال 2 وهيلعةلنا لص هللا لوسرلاق

 ميهاربا نب قح_تاو ةبيش ىنأ نب ركب ونأ ا ةدشالامالسالاهدزبمإ

 ىعجلا ىلعنبنيسح ان: ركب وبألاق نيسح نع مهلك نابأ نب ورم نبةئلا دعو
 عمبرغملاانيلدلاق هيبأن عةدربى أن عةدرب أن ٍديعس نعى بن عج نع

 جرف انساف- لاق ءاشعل اهعم ىلصن ىتحانسلجولانلقمث لسوء يلعةللا ىلصةلنالوسر

 ىل_هن ىتح سل انلق مث برغملا كعمانيلصةننالوس رايانلقانهه ملزام لاقف انيلع

  - >40(0س) ١

 ةاخاؤ_# بإب
 هنثاىل_د ىنلا

 ةللا ىضر هناكأ

 نأ ناب بإب
 ىلص ىنلا ءاقب

 سو هيلعةللا ||
 هبا كال نامأ

 هبا ءاقن و

 ةم الل نامأ



 سانلارابخ باب

 لئاضف نم باب
 نيب رفد

 . رسل > هل

 | هذه ملسو هيلع هلل | ىل_صىنن :|لاقف مهتاقدص تءاحولاق لاحدلا ىلع ىتمادسشأ

 1 ملسو هيلع للا ىل_دهتلالوسر لاتف 0 مار لانو

 : ةرامخ٠ 001 ا. بروح نإ ريضز هيف لحو لميت اداءزم اهناو اهبقتعأ

 م ا د مح ًالاز 00 0 نع ةعر زان

 قا 2ع 0-0 00 5 لال قم ه4 نيم :اس

 مكىنبف مسوه يل عةنلا ىل_د هللال وسر نم نبنعمس لاص> ثالثلاق ة هروجرف

 ف 00 00 مدا تك!قاسو 0 3

 : ا مالوم 2 3 0 ْض 0

 1ْ اذا مال_سالاىف مهراي ايخةءلعاملا ا ىف مهرايقت نداعم سانلا نود لاق مسوهيلع

 نود ع نافع |سءالا | هى ساملاربخ ن منو د2 و اوهقف

 ريهز كد هةدحتو ءال 6و 2-2 3 2 ,ىذلانييهجولا اذ سانلارا نم

 ةدتق اننو 0 ةرب ره ىفأن عةعرز فأن ع ةرامت نعرب رح اك بروح نبا

 ىنأ نع جرعالا نعدانزلا ىنأ نع ىازحلانجرلاد يعن ةريفغملا اند ديعسنبا

 ثري دح لثع نداعم سلا نود م سوهيلعهللا فص هننال وسر لاق لاق هرب ره

 نآشلا'نهىف سانا اربخ نم نودحت جرعالاوةعرز ىفأث يدح ىف نآربغ ىرعزلا

 ةنييعنن نايفس انث رع ىنأنبا انئدص « «-يفعقيىنحةيهارك هلمهدشأ
 سس 2

 ةرب ره ىفأ نع« نعسواطنبا نعوةرب ره ىفأن ع جرعالا نعدانزلا ىفأ نع

 ١ 0 اسنطاصامهدح لاق لبالا نيكر 0 لال ق

اذ ف جوز ىلع هاعرأوهر ص ميني ىلعءانحأ شي رقءاسنحآلا لاقو شي رق
 ا هدب ت

 ا غبية ري رهىفأ نع جرعالا نع دانزلا فأن عنايغ- ا  ةقاملا ورع نير

 أ هلثع سو بيلعسا لسن اغيب نع سواط ن'او رسوميلعةا لس ىلا

 | ابخأ ىحن ةلءرح نص مثيل قي إو هرغ_دصىفداو ىلعهاعرألاق هناربغ

 | ةربرهابأنا بوسملا نند. عبس ىنث باهش نان ع سنون ىقريخأ بهو نا

 | لرالا نيكر ءاسن ريخ شير قءاسن لوقي ل_سوم لع ثلا ىل_هةللالوسر تءمسلاق



 لالا ْ :
 290 1]1]1]1|>1|111]+/+/+/_24021]1]1]1]1]1]1]1]01| | 0000ج

 نعردنغ انث ةييشىفأن: راو نأ امتدح متون زاوهو نافطغودسأ نم

 نعهيعش 55 رفعج ن دمج ا: الاق راشد نباو ىنثملا نب د انتو 2 ةيعش

 نب عرقالان اه يبأ نع ث دحة ركب ىنأن ب نهر لا دبع تعمس بوةع. ىنأ نب د

 رسأ نء جيجا قارس كعباباالاقف لسو هيلع هللا ىل_طهللالوسرىلا ءاج سباح

 ل سو هيلعهنلا ىل_ههنلالوسرلاقف كش ىذلا د ةنيهج بسحأو ةذي صو رافغو

 صاعىنب و ميت ىنب نما ريخ ةذيهج بسحاو هند صو رافغو مس ناكناتيأرأ

 مهنمربخأل مهناهد يب ىسفن ىذلاوف لاق منلاقفاورسخوا اوباخ أن افطغو دسأو

 ان هتئادبعز/ نوره د كش ئذلادخم ةبدش ىفأ نبا ثيد_ح ىف سدلو

 ىضلا بوقعي أن هللا دبع نب د# ميع ىتدي_س ىنت ةيعش انث دمصلاديع

 ياهلا ىلعنب رص كر بسحأ ل هيمو هنمهجولاقو هزم داتسالا أدهم

 لوسر نعهيبأ | نعةركب ىنأ نب نجحرلا دبع نعرشب ىلأ نع ةبعش 8 ىنأ 5

 ىن نهرو مع ىف نمريخ ة_فيهجو ةن صو رافغو لس لاق لسو هيلع هللا ىلصهللا

 الاقةثنا دنع نب نورهو ىنملاندمم اسمع نافطغو دسأ ىنب نيفيلخاو صاع
 ةيعش ان الاقداوسن ةبايش انث دقاتلا ورمع هيثثدحو ح دمصلادبع ان

 ىنال ظفللاو بي ركوب أ وةبيش ىفأ نب ركب وبأ اصنع دان_هالا اذهب رشب ىأ نع

 نعةركبى أن نجرلادبعن ءربمع نب كلملا درع ع نءنايقس نع عيكو 8 الاقرك

 اريخر افغو لسأو ةنيهج ناك نا مت :أرآ 0 وهيلع هللا ىل_دهللالوسرلاق لاق هيأ

 0 د نافاغ نةنادبع نوما

 ل ص 0 انت تي ئئص رافغو إسأو ةنيزصو

 ىللاقف باطلاق ر يح ثتدد لاق متاح نب ى دع نع صاع نعةريفغم نع ةياوع

 ةريخل اانريخأ ىحن' ىع 0 مل سو هيلع هللا بص ةللا لوسر ىل اهب تدج

 هبا ًاوليفطاا مدق لاق ةري ره ىنأ نعجرعالا نءدانزلا فأن ع نجرلادبعنبا

 سود تكله ليت اهيلعهللا عدافتبأو ترفكدقاسودنا هنلالوسراب اولاقف

 هريدغ٠ نعرب رح ا لا. هس لإ ةسدق م مه تئاواسو ددهامهللا لاقف

 نيهتعمس ثالث نم ميع ىن بح لازأالةري رهوبأ لاق لاقةعر ز ىف نءثرحا نع ا



 لئاضف نمباب
 لس او راضغ

 هس هيهجو

 مسيل
 ميءوهشرو

 ”ىبطو سودو

 : ةاعلا ءويلاق هبسحأ لاق هللا د_:ءربخ ذي صو ةنيهج نم ئثوأ ةنيهجو ةنبب زم
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 ١ ىنأ 52 دعس نب ميهاربا نب بوةعب نع ديج نبد_بعو قاولطاو برح نب ريهز

 ثيدح ودلع لس .وه.لعفتلا ىل ص ىنلا نعرم نبا نع عفان نع م-هلك اص نع

 هينثدحو ري_ذلا ىلع كلذلاق لسو هلع هللا بص هناا ل |وس رناةماسإو اص

 ىث ىحنع دادشنب برح ان ىلايطلا دوادوبأ انت رعاشلا نب 2

 0001 و هرمنا لص هللا كلوسز تعمس لاقز عنا ىنث ةماسوأ

 انربخ أن وره نباوهودب زب ان ارا اح رج نانع ءالوع
 هنلا ىل_دهللال وسر لاق لاق بوب ا نعةحلط نب ىسوم نع ىحيبالا كلامو

 هللا دمع ىنب نم ناكن مو عجم او رافغو ةنيهجو ةنيضمو راصنالا إسوءهياع

 انث ريع نب هللاد_,عند_# اًنثرص مهالومهلوسر وةللاو سانلا ن ودى اوم

 ىنأنع ج رعالا نصر ه نب نجرلا دبع نعمه ربا نب دعس ن ءعنامقم انت ىنأ

 ةفءهجوة ذب مو راصنالاو ونش رق سو هيلع هللا ىلصةئلالوسر لاقلاقةرب ره

 هللا دمع اًسن رص هلوسروةللان ود لوم. سيلا ى اوم عجشأو رافغو لس 2

 قىناربغهإةمدانسالا اذهع ميعاربا نب دعس نعةبعش انث ىلأ ان داعم نبا

 نبالاق راشب نب در ىنثملا نب دمح امام لعأ افا ذه ضءب ىف دعس لاق ثيدحلا
 اسال عم حار | نب ةعس نع ةيعش انث رفعج نادي ان ىلا

 ناك اون زعو راقعو لس الاودنا رو لعل لش ىنلانعةرب رهن ى لأن غ

 انئدص نافطغو دبس نيفيلاو صاعىنب ىنب و ميت ىف كر نيك و اةنيهخ نم

 ةرب رهينأ نعج رعالان ءدانزلا فأن عىئاز رل!ىنعبةريغملا ان ديعس نب ةبدتق

 ىتاؤللا|ن_سحودقانلاورمع انو َح 00 ا هن لسفما | لوبي لاهل

 دهس نب مهها ربا نب ب وقع. ان نارخالالاقو ىن ربخ ا ديعلاة دج نب دعو

 سو ةيلعهشلا لصلالوسرلاق ةرب رهو ,الاقلاق ج رعالان ءلاص نعفأ ان

 نمو ةنيهج لاقوأةنيهج نم ناكن هوةنب صو لس ًاورافغل هديب دم سفن ىذلاو

 ئئدص نافطغو ”ىبطو دسأ نمةايقلاموب هللا د_:عربخ ةني لم نم ناك

 نوأ انث :ةيلع نءاناينعي ليعمسا ان الاققر ودلا بوقعيو برح نب ريهز

 نه ئشو رافغو اسال م تاكل لفتال سرلاكلاقاو ره ىنأ نعد نع

 ند



 وه

 ق راشن ناو يبلانا دارك اا اىحأالنأ تل ل ًايشاإسو

 أمئامص * سنأ نم نسأراسب نبالاقو سنو ءرلا 1 رعاك ايد

 تماصلا نب هنناد_ءعنعلالهنء د انثا ةريغملا ناملس ان' دلاخ نبباده

 هنلااهم اس اسأو اطهنلار فغرافغ )سو هيل عهنلا ىل_ههللالوسر لاق رذوب أ لاقلاق

 ىدهم نبا نعاعيجر اشب نءاو ىنثملانب دو ىرب راوقلا رعن.ةلادبع انثدص

 قوجلانارمعى فأن عةبع_ث أنث ىدهمن' نجرلادبع ىنث ىنثااننالاقلاق
 تئال_سو هلع هنا ىل_صهننالوسرىل لاق لاق رذ ىفأ نعت ماصلا نبهنلا دبع نع
 اهطهنلارفغرافغو هلئااهلاس لسأ لاق )سو هياعهللا ىل_دهللالوسر نا ل قف كموق

 دان سالااذه ىفةمع_ث ان دوادوبأ ان الاقراشب نءاو ىلا نيد هأسب دج

 2 ل اولاقر مع ىنأ ناو دمع س نيد وسو راش نباو ىنثملا ن د_- اندح

 ذاعمز هللاد_يبع انثو ح ةريرهىفأ نعد نع_موبأ نع ىقثلاباهولا
 نعةيعش انث القىدهمنب نجرلادبع ان ىنثملانبد# انثو ح ىنأ انث

 ءاقرو ىنث ةبامش انث عفارنبد# ىتثو ح ة رب رهىنأنعداب زني د

 حور أن بييحن ىح انو ح ةرب رهىفأ نءج رعالا نع دانزلا فان ع

 امم الكمصاع ىنأ نع دمج نب دمعو ربع نب هللا دبع نب دم انثو ح ةدايعنا

 نب نسملا انك سببشن ةمس ىننو 2 رباح نعروزلا فأن عع رج

 لاق ملسو هيلع هنأ ىل- ص ىنلا ع نعل مي نع ريب زلا ىلأ نعل قعم ا نو

 نيللفظفلا انك ثبرحنبنيسح د و اهلنا 0 راو هللااهللاساسأ

 هيلعهلنا ىل_دهلنال وسر نا ةرب ره ىنأن ءوسبأ نع كا رع مخ نع ىسوم

 لدجو زعهللااب اق كلا واهل ىلا طار غغ راقغوتلا لاس ]أ لاق اسو

 ةلظن- نع سنأ ىفأ نبنارمع نع ثيالا نعسهو نبا انث رهاطلاوبأ ند
 ةالص ىف لس وهيلعةللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق ىرافغلاءامعا نب فافخ نعىلء نبا

 اطهننارفغرافغهلوسر وهلا اوهعةي_صعو ناوك ذوالعر ونايد ىب نعلا مهلا

 لاق رخ نباوةبتقو ب وبأن ىح وى عن ىح انادح 0 0

 رانيدنب هللادمع نعرفعج ن ليعمسا انث نو رخآلالاقو انريخأ ىحب نب ىف
 ملسأو اطهتلارفغرافغ ل..سو هيلع ةنلا ىلصقةنلال وسر لاقلوق. رمع نبا عمسهنا
 انت باهولا دبع ان” ىنثملانبا امص هلوسروهللا [صعةيصءوةهللااهملاس
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 ٍٍظ :راصنالاد.ساابأ عمل ةماسوب أدهش لاق دانزلا ىفأ نع نم-رلا »بع نب ةريغملا
 ديعون مراجنلاونب راصنالار ود ريخلاق لس وهيلعةللا ىل_دهللالوسر نأ دهشي
 وبألاق ريخراصنالا رود لكفوةدعاسونب منج رزخلا نبث رح اونب لهاا
 تأدبلابذاكت نك ول _.و هيلع هللا ىل_صهننا لوس رىلعان أ, هنأ ديس أ وب أ لاق ةماس
 رح انكفا:فلخ لاقوه سفن ىف دجوفةدابع نبدع_س كلذ غلب وة دعاس ىنب ومد

 هيخأ نباهملكف )سوهيلعهللا ىلصهللالوسر قت ؟ىرا.ج ىلاوجرسأ عبرالا
 هللا ىلطةللالوسرو لس وهيلعةللا ىبصةئنالوس ر ىلعد رتاس هذ أل اقف لهس
 لعأهلوسر وةنلالافو عجرفعبرأ عبار نوكس:نأ كبسح سلوأ ٍلعأ لس و هيلع

 برح ىنث دوادوبأ ىتث رحب عنب ورمع انئدع ه«نءلخ هرامح أو
 !ةناهندح عراشنالا م ساابأآ نا ةماسوب1 قت ريثك ىنأ نبى نعدا دش نإ
 لش راض الارودريخوأ راصنالا ربخ لوي مل_سو هيلع هللا ى_ةللا لوس زعمت
 ندع د + :ءهللاىضرةدامعنب دع_سةصقرك ذب لو رودلارك دى مم دح

 | ىنأ ان ده_-ن مهاربانباوهو بوقعي انن الاقديج نبد_بعودق ذلا ورم
 دوعسم نب ةرّدع ن هللا دبعن هللا ديمعو ةماسوب ألاقلاق باه_-ث نبا نعطساص نع

 نم مظع سلجم ىفوهو مل_سوهيلعهللا ىو صهنلالوسرلاقلوقبةرب رهاب أ اعمس
 هللا بص هلال وسر لاقهللالوسراب مناولاق راصنالار و دريخب مدح نيما_ىلا

 ماولاق راجنلا وني ملاق هللالوسراينممت اولاق له_ثالا دبعونب )_-وهيلع
 . أون مثلا هتلالوسراي نم متاولاق ج رزخلا نب ثرحلاونب مث لاق هلال وسراي نم
 ةدابعنبدع-س ماقفريخراضنالارود لك ىف لاق هللا لوسراب نم مئاولاق ةدعاس

 داراق مهراد سو هيلعةنلا ىلصةللا ل وسر ىمس نيح عب رالارخ ان نأ لاقف أمْضْعَم

 ناىذرتالا ساجاهموق نملاجرهللاقف مسو هيلع هللا ى_دطهللالوسر مالك

 مسلف كرت نفف ىمس ىنلار ودلا عب رالافكراد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رى مس

 ' يلو هيل عننا لص هلا لوسر مالكن عةدابع نبده-س ىبهنناف ىم#س نءرثك 1

 ةرعرعنب| نعاعيججراشب نباو ىنثما نب دو ىم_ذهجلا لعن رصن انيدع
 تراث نع ديّسع نب سنوب نعهبعش ان ةرعرعن دمح ىنث ىمضهحلل ظفللاو

 ناكفر فس ىف ىحببلا هللا دبع نب ري رج عم تجر لاق كلام نب سن نع ىفانبلا
 ]| هيلعةناىبصةننالوسرب عنصتر اصنالا تير دق ىلا ةف لعفتالهل تاقف ىنمدحي

0 
1 
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 نءاوهو زب زعلادبع نعل يعمسا انث ريهزل ظفللاو يلع نبا نءاعيج ب رح نبا
 سرع نم نيلبقمءاسنوانايبص ى أر )سو هيلع هللا لد ىنلا نا سأ انع تيهص 2-1

 نم مت أمهللا ىلا سانلا بحأ نم متن أمهالا لاقف الع لس وهيلعهللا ىلصةنلا ”ىن ماقفأا|

 ردنغ نعاعيج راش نباو ىنثملانبد_# اننى راضالا ىنعي ىلا سانلاب>

 ن نسل تعم سلا نا ماشه نعةبعش ان رفعج نيد انث ىنملانء!لاق

 اهمالفنلاق |سو هيلع هللا ىب_دكهللالوسر ىلا راصنالا نمةأ سعات ءاج لوب كالام 1

 ثالث ىلا سانلا ب> أل مكن هديب ىسفن ىذلاو لاقو ملسوهيلعهللاىب_ههتلالوسرأ]

 ن ركبوا انناو ح ثرحلا ندلاخ ان بيبح نب ىح هينثدحو تارمأأ

 انادح. دانسالا اذه ةعش نعام لكسب رداتلا انت: آلاقا ىواو بنش

 ةبعشانريخ ار فعج نب د : ان .الاق ىثللا ىال ظفللاو زاشب ندعو تان د
 نا لاق إ_سو هيلع هللا ىل_دهللالوسر نا كلام نب سان عت دة داتق تعمس |||

 اوفعاو ممن_سح نماول قافن ولقي و نورثكسس سانلا ناو ىبيعو ىثركراضالا ||

 دمع انث الاقىبلانءال ظفللاو راشب ناو ىنثملا زن دم امدح مي نءأأ

 درسا ىفأ نع كلام نب سنأ نع تدسح ةداتق تءمس ةبعش ان: .رفعج ناآ]|

 نيشآلا دنع وني م راحالاوش راصنالار ودرب لسو هيلعهللا ىلدهنلال وس رلاقلاق |[

 ىرااندةسلاةف ري_خراصن الار ود لكىفوةدعاسونب م ج رزان بث رح اونب م :

 هانلاهع ريثكى لع ملطف -ةليقفانيلع لضفدقالا لسوهيلعةللا لص هلال وسر ا

 ىلا نع تدمج اسنأ تعمسةداتق نوع ةيعش ا دوادوبأ 59 ىنثملا نبد_ ْ

 نع عرنباوةبدتق انئاط هو ملسوهياعهللا ىل_دىنتلا نعى راضالا دا ||

 نبا انثو ح د2 نباىنعيزي زعلادبع انث ةييتق انثو ح دعس نيثيللا ْ

 7 نءديع-_سنبىح نعمك ىقثلاباهولادبع ان# الاق رمع ىنأ نباو ىنثملا ْ

 املا دع_سلوق ثيد-حلا فرك ذبالهناريغهلثع ل_سوهيلعهتلاىى ص ىتلانعأ]|
 ليءمسا نءاوهو ماح انث الاقدامعنءال ظفللاو نارهم نب د-#و داع نيد

 اييطخ درسأابأ تعمس لاق ةدءاط نب د. نب ميعاربا نعد يج نبنجرلادبعنعأأ

 ' ىندرادر اصنالار ودربخ مسوهيلعهنلا ىل_صهللال وسر لاق لاهقف همع دنع :

 دعاس ىبد رادو جررخل ان ثرحاىن رادو ليشالاطط رادو راحنلا

 شل

 وو دربخ ىف باب

 ىضر راضاالا

 مهنعفللا
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 || هللا لص هللالوسرب ق> أن حنفةرجطاب# انةيسرملاقف منءامسأتلاقفدذ_ه

 ىلدهللالوسر عم ٠ متنك ةفاوالكر جايتبذك ةلك ت !اقو تبضغف مكنم م لسو هيلع

 ءاضغبلاءاد_عبلا ضرأىف 1 َ- اهاج ظعي 7 هئاج رعط» لس ءهيلعةثلا

 و ذأ الر ترت الو اماعط عطاالةنناماوهلوسرففو هللاق كلذو ةشدحلاىف

 لوسراكلذرك ٌداسو فاو 0 ا وع! لوسر تلا

 ءاجاماف لاق كلذ ىلعد» زأالو غي زأالو بذك 0 سلا

 000 كو سرلاعف انكواذكلاق رمع ناهللا ىنايتلاق |سو هيلعهللا لحم ف

 لهأ متنأك- او ةدحاوةرخههناثكالو هلوكتم ىف قحأب س 1 0

 المرام وا ةييفسسلا باكو ىسومابأتيارد_ةلقتلاق ناترحهةنيغ_ىلا

 لاقامممهسفنأ اى مظعأ الو حرف اهب مه ماين دلا نمام ثيدحلا|اذه نع ىنولآسب

 ىسومابأ تب ارد_ةلفءامسأتلاةفةدرب وبألاق ملسو هيلعةللا ىل_هةللالوسر ىط

 نيداج انث زهم انث متاحنيدم انئدع « ىنمثيدحلا اذه ديعتساهناوأ
 ناماس بع تن اية سايأ ن أور مع نذن أاعن عرق نةب واعم نعت اث نعة مس

 ٠ هللاؤودع قنع» نمةهللاف ويست نخًاامةللاواولاقف رفن فلالد و بيهصو

 000 دااقأف مهديسو سب رفزجشل اذهنولوقتأر وأ |!لاةؤلاَو

 مهانأف كب وتضع دل -متضغ تنك, ليضع كار كيا ةقدربخأت

 506 0 5 نأ كاةنلارعغيالاولاق <تبضغأ هاتوخاالاقفرك وأ

 نع ورع نع نايف سانربخأالاق ق>سال ظفللاوة دبع نب د_جأو ىلظنحلا مهاربا

 ونبام_ياوهللاو التفت نأ نم ناتفئاط تمهذاتازئانيفلاقهنلا د_.عنب رباج

 انث ىنثاانبدحم اًسدع امهيلوةللاوةللالوةللزنت اهنا بحنامو ةثراحونب وةماس

 ١ نبرغتلا نع ةداَتو ٠ نع ةبه-ش ا الاق ىدهه نب اة عورحح ندمم

 راصن الر فغا مهلا مشل «بلعمللا نضدتا لوسرلالا# مقرأن بدي زنعسأ

 ىاعل دلاخ 525 هيدا همقن ل >و راصنالاءاشأ اعاند 1 راصنالاءاشالو

 نبرمع د ىثاقرلا نعموبأ نشد تايحمالا | دهم ةيعش 8 ثرهانءا

 ةحالط ىنأنب هللاد_,عن'اوهو قدعسا نك رامع نباوهوةمركع ا سو

 ىل_طهننالوسر نا هتدحاست نا
اق راصناللر فغتسا إ_سوهيلعمللا

 0 لاقهمس> ًاول

 ا اريهزوةيبش ىنأ نب رك وأ 3 همفك أ الرادنالاىلاولو راصنالا ىرارذلو

 نا



: 

 نأ نو ماي, ىناحص أ نام_طلاق ود_ءلالاقوأ ليلا تااذا ميكح مهنمو راها

 وبألاق ةماسا ىفأ نعاغيج بي ركونأو ىرع_ثالا صاعونأ اًسندص مهونرظنت

 نءةدرب ىفأهد-ج نغ ةدرب ىفأ نبهللاد_,عنبدب رب قى ةماساوبأ ا

 وزغلاق اوامر اذا نيب رعشالا | مل سوهيلعهللا ىلص نبال وسر لاق لاق ىس ول

 مهندب هومسّتقا َ دلحاو توف مهد_:عناك ام اوعجةئي دملاب مطاع ماعط لق ا

 ميظعل ادع نب سابع ند 3 مهنمانأو ىنمم-هف هب وسلا د_حاوءاناف

 انث ىاعلاد_ م نءاوهو رضنلا انث الق ىرقعملارفعج نب د_جأو ىربدذعلا

 ىنأىلانورظنيال نوما_سلاناك لاق سابعنا ىتث ليمزوأ انث ةمركع

 منلاق نوينطعأ ثالث ثلا ىناي )سو هيلع للا ىلص ىنلل لاقف هنو دعاقيالو نايس
 لاق منلاق اهكجوز أن ايف_سىنأت نب ةبيبح مأوإجأو برعلا نسح | ىد_:علاق

 تنك مر افكلا ل تاق ىتح نم ؤتولاق منلاق كيدي نيبابتاك هإه4ةب واعمو

 سو هيلع هللا لص ىبنلا نم كلذ باطونا الواو ليمز وب أناق عن لاق نيماسملا لتاقأ

 داربنبةللادبع اًنئرع « منلقالا ايشلاس نكحرمهنال كلذءاطعأام
 ةدرب ىف ن عدن رب َّق ةماساوبأ ا لاك ىلادمطاءالعلا ند_ و ىرءشالا

 انجر فن نهتلاب نحنو ل سوهيلعهللا بص ةللالوسر جرخانغلب لاق ىس وم ىلأن ع

 لاقاما مهروبأرخآلاوةدرب وب امهدح ا هر غصأ نأ ىف ناوخ أو انأ يلا نب رجاهم
 ةنيف_سانيكرفلاق ىوق نمالجر نيسجو نينثاوأ ني_ستو ةنال”لاقاماو اعضب

 هد نعهاحأو لاط ىنأنب رفعجا:ةفاوف -ثحلابىماحنلاىل اانتنيفسانتقلاف
 انعم اوميقأف ةماقالبان ىمأوانههانثعب لسوهيلعهنلا ىلدهللا لوسر نارغعج لاقف

 حتتفا نيح ملسوهيلعهللا ىل_ههللالوسرانقف اوف لاق اعيجانم دق ىتح هعماتأف
 نملالا ايشاهنمربيخ حف نعباغد_>ال مسقامواهنماناطعألاقوأ انل مهسأف رايخ"

 نم سان ناك-فلاق مهعم مط مسق هنادعأ :رفعج عما: قي فس تاوصالالا عم ده

 تنبءامسأت لخ دفلاقةرجطاب؟ اذقيس نم مفسلا ل هال ىنعيانا نولوقي سانلا

 كداكدقو ةراز و هيلع هللا ىلص ىننلا جوز ةدصف> ىلعانعم مدق نمت ىهو سيمع

 لاقف اهدنعءامسأوةصفح ىلع رم لخ دفهيلارجاه نميف احلا ىلإ ت رجاه

 ةب رحبلاهذهةيشحلار علاق سمع تذب ءامسأ تلاقهذه نمءامسأ ىأر نيحر م

 اولزن نيح مطزانمرأ تنك ناو ليالابن آرقلاب ممتاوصأ نممطزانم فرعأو

 لئاضف نم باب
 نب نايفس ىنأ

 هللا ىدربرح

 لاصق نم باب
 ىنأن رفعج
 كيناوالاط

 سيع تنب
 مهتتيفس لهأو



 لئاضف نم باي

 نيب رعشالا

1 
 || ةئيهك لالب وىسوم ىنأ ىلع ' ل سوهيلع هللا بص ننال وسر لبقأف رسشبأ نم ىلع

 لاقمل هيف جو هيفههجوو هب د لسغفءام هيف حدقب مل سوهياعهنلا ىل_دهننالوسر

 امه أامالعفف حدقلااذ_خأفارشب أ واكرو<و اك هوجو ىلع اغرفأ وه_:ماب رش

 اكمال الضفأرتسلاءارو نمةماس مام متدانف مل سوءيلعةّللا ىل_طهتنالوسرهب

 ىرعثالا صاعوب ادار نب هللاد_ع امك ةقئاطةئم اطال ضفاف ايفان

 قى أن عدد رب نعةماساوبأ ان الاق ىماعىنال ظفللاو ءالعلا نبد_# بي ركونأو
 دي لماما هاج نينح نم ل_سوهياعهنلا ص ىنلا غرف لاق هنبأ نعةدرب

 ىسوموبالاقف هناك أهللامزهو دن رد ل239 ةمصلا نب دب رد قاف ساط تالا

 مهسب مشج ىنب نم لجرهامرهتبكرف صاعوب أىرف لاق سماع ىلأ عم قلعبو

 ىسوم ىفأ ىلا صاعوب أراشأف كامر نم معايتلقف هسيلا تيبهتناف هستيكر ىفهتبنأف
 هتقحلفهت دم :عافده تدهةفىسوموبألاق ىنامرىذلا كاذهارتىلناق كاذنالاقف

 تينثالأ اب رعت سلا ىحت سن اله لوقأ تاعجوهتعبتافايهاذ ىنعىلو ىف ارامف

 مث ه:اتقف في_لابه-تب رضف نيب رضوهوانأ انفلتخاف وهوانأ تيقتلاف فكف

 ازنفهتعزنف مهسلا|ا ذه عزئافلاق كبحاص لتقدقهنلا نت لقف سماع ىفأى لا تعجر

 مالسلا ىنمهئرقأف لسو هيلع هللا ىلصهّننالوسر ىلا قاطن ا أ نب|ايلاهتف ءاملاهنم
 ثكمو سانلا ىلع صاعوب أ ىنلمعّتساو لاق ىلر فغ#سا صاعوبأ كللوقيهلل-ةو

 تدي ىفوهو هيلع تاخد ملسو هيلعهنلا ىل_د ىبنلا ىلا تعجراملف تام نامت اريسي

 . [|| هللاىبص هللالوسر رهظد زب سل الامر رثآدقو شارفهيلعو لم صرب رس ىلع

 | اعدفىل رفغةس: هللقلاق هلت اق رص اع ىنأرب_خوانرب 2 هنربخأف هيدنجو ميسون

 ديبعلر فغا مهالا لاقمم هبدب مفر مل هنمأضوتفءاع سو هياعهئلا ىب_صهنلالوسر
 كقلخ نمريثك قوفةمايقلا موب هلعجا مهللا لاق مث هيطبا ضايب تدأر ىتح صاع ىنأ

 أ[ مهللا إو هيلع هللا ىل_دىنلا لاقف رفغت ساف هللا لوسرايىلو تلقق سانلا نموأ
 | ةدرب و بألاق امب رك الخ دمةمايقلا موب هإ_خدأو هب ذ سبق نب هللا دبعلر فغا
 ءالعلانب دمت بي ركوبأ اًسانص © ىسومىنالىرخالاو يماعىنالا هثادحا

 هللا لص هللا ل وسر لاق لاق ىسوم ىفأ نعد ا نع ديرب ان, ةماساوبأ اننا

 || ليللابن واخ دب نيح نآرفلاب نبي رعشالاةقفرتاوصأ ف رعالىنا م--وهيلع |
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 2 يي و و يم ل يي
 6ع ! ُش 2 ع 3 |

 ناكواهسفن أ نم نكي مو مطافيلح ناك نايفسلاق شي رقىفاقصلم صا تنك

 كلذ ىنتافذاتدبحأف م-ييلهأ ابن وم<تابارق مط نب , رجاهملا نم كعم ناك نمت

 نعادادنراالو ارفك هلعفأ امو ىت ارقي يا !نم.

 رم لاف فَ د ل_سوهيلعهللا ىل_دىنلالاقف مالسالا دعب رفكلاباضرالو نيد

 لعل كب رد امواردب دهش دق هن]لاقف قفاثملا ادد م قدع ب رض هللال وسراب تعد

 اهعأابلجوزعهللالزن 0 ] ترفغ دقق مع متئشاماوا.عالاقف ردب لهأ ىلع علطاةنلا

 رك ذريهزورت فا يدح ىف سيبو ءايوأ كو دعو ىودعاو ذختتالاونمن يذلا

 55 ةسش ق1 رك وا 0 نايفسةوالن نمهشاو ر ىف قدسا|اهلعجو ةبآلا

 2 سيردانب هللاد_رعانريخأ ميهار ا نب قحسا انتو 8# ليضف ند_#

 نعنيطص> نع مهلك هللاد_بعنباىنعي دلاخ انث ىطساولا ميَطانءةعافر انثو

 1 د

 0 كتطاخ © ند ت2 0 3 0 2

 0 درع نب ةيدمو 0 ىلع نع عفار ىنأ نب هللا دبع ثرد_> ىنعع رك ذ لو

 1 نلخديل هللالوسرالاقف ايطاحاوكشي 1 .وهياع لنا ىلع هنا لو سر ءاج

 0 [ جربنا للقدم ن ع انك 0 همعن نورذ ص 0-7

 0 اء ارخل ىنربخ | لوقي هللاد مع نإ رباج عمسهناربب زلاوبأ

 ةرحيشلا بادكأ ٠ نم هلاءاش نارانلا ل خدءال هصفح دفع لوقي ل- سوهيلعهللا

 مك-:مناو ةصفح تلاقف اهروتتاف هللا لوسرايىلب تلاق اهتحتاوعيإبنيذلا دحأ

 اوغتانيذلا ىجنت من ل>وز ,عهللا لاق 5 إ_سو هيلعهللا لص ىنتلالاقف اهدراوالا

 فان اعيجبسي كونا و ىردءش اىماءوبأ و دع ايمِجاَهف نيلاظلاردنو

 ىسوم فأن (- ددرب ىنأهد- < نع دب ربان ةماساوبأ 7 سصماعوب ألاق ا 1

 هعمو هند دملاوةكم نان ةنار هلال زان وهو ل سوهيلعللا لص 0 7

 7 0 ار ,عال-جر مسوس ًافلالب

 ترثك اىنارعالا هللاقف رثبأ 1 ل_سوءيلعةللا ىل_دهللالوسرهللاقف ىتدعوام

 لئاضف نم باب

 ةعيبد لكها

 ناوذرلا

 يتاجكو منا

 ىنأو ىموم ىأ
 نب رعشالا سماع



 لثاضف نم باب
 ىضرردب لهأ

 ةصقو مهنع هلل

 ىلأ نب بطاح
 هوذفن باك اهعمةنيعظاوم ن اف خاخةضوراوتثا لاقف دادقملاوري زلاوانأ لسو هيلع ظ 0 ةعتلب
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 ولا طسب نم ل_سوهيلعهللا ىلصىنلان عةباورلا
 | نةلمرح ئعدص و هر ىلاهب

 ربب زلا نب ةورع نا باهش نبا نع سنوي 0 ريخأ هون ريخأ ىيحتلا ىح
 نع ندد قر بنج ىلا سلف ءاجةرب ره وب |كيجصيالات لاق ةثئاعناهندح
 ىتحعبس ىضذق أن أل بق ماقفحبسأتنكو كلذ ىنعمسإ ل .وهيلع هللا لص ىنل

 ثيدحلادّرمس نكن ملسو هيلع هللا ىل_دهللالوسر نا هيلع تددرأ ةتكزدارب

 ةرب رهابأنانولوةيلاق ةرب رهابأ ناس سملا ننالاقو باهش نبالاق مث درك
 لثنوثد_>ت.ال راضنألاو نب رخاهملالابامنولوةبو دعوملاةللاورثك ادق

 مهيضرأ ل ### مهلغشي ناكراهنالا نم قاوخ ا نا كلذ نعم راسخ أ سو هش داحأ

 هللالوسر مزلآت نكو قاوسالا,ق فصلا مهلخ_ثي ناك نب زجاهملا نم اوخاناو

 لوسرلاقدقلو اوسناذا ظفح ا واوباغاذا دهشأف ىنطب ءلم ىلع | سو هيلع لا ىلص
 ىلاهعمج ملا ذه ىثيدح نمد ًايفدب ون طسب مكي اموب ملسوهيلعهللا ىل_هقنلا

 ىلااهتعج مثه_ثيدح نم غرف ىتح ىلعةدرب تطسفهعمسأ يش سني ل هناف هردص

 هناك ىفةللاامطزن [ناّميآ الولوهب قىدحا ش ءولاكاددع تدساكف قاف

 نيت الارخ [ىلاى د طاوتاسبلا نم انلز: امنوهك نذلا نا ادنأ ايش تثدحام
 نع بيغش نع ناهلاوأ انريخأ ىرادلا نجرلا »_بعنبهللاد_بع اسادحو

 لاق ةرب رهابأ نا نجرلاد_,ءن.ةءاسوبأو بدساا نب ديع_سى ربخأ ىرهزلا
 وحب سو هيلعهنلا لص هللا ل وسر نع ثيدحلارثكس رب رهايانا نول اوقتكنا :

 وو مات بجنب ريهزو دقانلا ور#وةبيش ىفأ نب و انئرص د مهن دد

 اد نورخألالاقوانرب_خأ قحسالاق ورمعل ظفلل اور مع ىفأن باو مي_هاربا نبا

 وهو عفار ىنأن هلناديرع قربخأ د-#© نب نسا نعور#© نعةنديع نب نايفس

 هللا ىلص هللا لوسراذءءبلوقي وهو هننعهللا ىذرابلاع تءمسلاق ”ىلعنناك

 ىيمامتلاقف تاتكللا جرش اناقفةأرملاب ن<اذاف انليخان ىداعتانةلطناف اهنم

 |انيتاف اهصاقع نمه_ةجرخاف بايثلا نيقلئاوأ بتاتكلا نجرحتلائاقف كن

 ( نم سان ىلا ةعتلب ىفأ نب بنطاح ٠ نههيفاذاف 2 سوه _يلعةللا ىل_دةللالوسرهب

 8 ف سو ءيلعمتلا ىلسمتلا وسر رمأ ضعبب ,هربخ ةكبلغانم نيكر مد

 تأاد



 انامل

 ءاوسدهرصني و هي> دعو « مجنم هنلالوسر وجم نف
 ءافك هل سيل سدقلاحورو # انف هللالوسر لي رب-جو

 ىلأ نعرامع قنةمركع انك :ىناعلا ستون رع انث دقالاورع انشدط ء

 مال_سالاىلا وعد[ تنك لاق ةرب رهوبأ 3-3 نةرلا د_دعنبدن زي ربثك

 ىل_ههللالوسرت نتف هرك أام هللا لوسر ىف ىنتعمسافاموباهتوعدف ةكرشم ئهو
 ىنأتف مال_سالا ىلإ ىأ اوعدأت نك ىنا هللالوسرابتلق بأ انأو لسوهيلعفلنلا

 لاَقف ةري ره ىنأ مأىد_منأ هللا عدافهرك أام كيف ىنتعمسأف مويلاامتوعدف ىلع

 ةوعدارشستسم ردم رب ره ىفأم 1 ها مهللا ملسو هيلع هللا ىل_ههللا لوس 2

 أ وس ةفاحنوهاذاف بايلاىلاترصق تئحاملف مس اعطال

 تلستغافلاق ءاملاة ضةلض> تءمسو ة هرب رهايأاب كناكمتل !اةو ' يىتد 5

 نأدهثأ ةرب رهابأايتلاق مل ناسا فم اهراج نعتلحو اهعردتسسلو

 هيلع هللا ىل_دهللال وسر ىلا! تء+رفلاق هلوسروهدرعاد# نأ دهش او هنناالاهلا ال ١

 كتوعدةتلا باجتسا دقرسشب أ هللا لوسرابتلق لاق حرفلا نم ىكبأ انا وهتبن آف لسو
 هللا عد اهلنا ل وسر ايتاقلاقاري_خلاقو هيلع ىنث أوهنلا دمح ةربرهىنأمأىدهو

 هللا لصوهنلالوسرلاقفلاق انيلا يمحو نيمؤملادابعىلاىآوانأ ىنبحنأ

 تبيحو نينمؤملا كدايع ىلا همآوةرب رهابأ ىن :ءر اذه كل ديمع سيح مهللا كلا ْ

 ديعس لا هدم 3 ىنيحأالاقارءالو ىف عمشإ نمو قلساك نينمؤملا مهمل

 ن نايفس 2 رب_هزلاق نام قس ع نءاعيج بروح نب ربهزو ةبدش ىفأ نب

 انآ نا نومعزت 8 الوقي ةري رهابأ تعمسلاق جرعالا نعىرهزلا نعةدبع

 الجرت نك دع 1 و 7 و هيلعةللا ىل_صةلنالوسر نع نيد ارثك,ةرب ره

 ىضقىتح ىنوثتط كبف 1 ثنى ْن ا ا 6 _ءلعهتلا

 نب رفعج ن هللا درع ئئدع هنمهتعمسأي_تتيسنافىلاهتممض م همن ل_>

 اذ_« ةري رهف أن ع جرعالا نع ىرهزلا نع اصهالك رمعمانربخأ قازرلا

 هئدح فرك 0 ره ىف لوقءاضقنا دنع هني د ىبهتنااكلام ناريغ يي دحلا

 لئاضف نم بأب
 6 رب سه ىنأ

 ىسودلا



 اطأ
 دبعلا كدلاوو موزختنب ونب 1 نمدجما مانس ناو

 ' لية ورع نإ مانه اني ةديع اني ةبيش ىلأ نب نامثع و ههه دء_صق

 | نيكرشملاءاده ىف ملسوهيلعهللا لص ىلا تباث نب ناس نذأتسا تاق دانسالا

 | ثيللانبب يعش نب كلملادبع اسمح نيجملاربجلاله.لاقو نايفسابارك ذو
 نةرابع نعل اله ىنأ نب ديع_س ىنت هب زب نيدلاخ ىث ىدحت نعىنأ ىن

 ا لوسر نا باع نع نجر لا دمع نب ةماس ىنأ نع مهار .|نبد_غ نعي زغ

 | ىلالسر أف لبنلاب قشر نماهملع دش هنافاشن رفاوحتها لاق إ_سو هيلعةنلا ىلص

 لسرأم كلام نيب عك ى ا ل-سرأف ضرب لق م_هاحوجف ءيجهالاقفة- ءاورنا

 دسالا اذهىلا اولس رت نأ م! نا دق ناس> لاق هيلع لخ داسلف تبان نب ناسح ىلا

 ايا مهتي رفال قملاب كثعب ىذلاو لاقف هكرح له هناسل عا دأ مث هبن ذب براضلا
 شب رف -ءأركب 06 رك الري سرد اع هللا ل تعا لوشر لاح 0

 ا ا ا مهفى ناواهماسنأ

 نيعتلا نمةرعشلا لستم مهنم كلنلسال حاب كشثعب ىذلاو كيسن ىل صل دقه

 ظ سدقلاحورنا ناس لوق» لسو هيلعةللا ىل_طهللال وسر تعم سف ةثلاعتلاق

 هيلعهلل !ىل_دهللالوسرتعم_ستلاقو هلوسروهللا نعت غانام كد ٌويلازال

 ناسح لاق نتشاو ىشف ناس> ,هاحهلوقب سو

 ءازحلا كاذيف هللاد_ذعو *« هنعتبجافاد#توحه

 ءافولا هتمي_ث هللا لو_سر * افينح اراد تو>ده

 ءاقو م<_:هد_-# ضرعا * ىضرعو هدلاوو فأن اذ

 ءادك ىننك نسم عقنلاريثت * اهورتم ناىتسينب تلك

 ءامظلاىل_سالا اهفاك ىلع « تادعصم ةنعالا نب رام

 ءانشلا ريت نو مطلب هلا نا رطمتم اندانح لش
 ءاطغلا م ثكن او رتفلا ناكو د4 انرمتءاانع مظرعأناذ

 ءاشي نمه-_بيفهللازهي # مون بارضلاو ريصافالاو

 ءافخ هب رسا قالو « ادبع تلسرآدق هللالاقو

 | ءاقالااهت_ظرعراصنالا مه « ادنج ترسدق هللالاقو

 1 ءاحهوأ لاتقوأ تابس #« دعم نم مو لك فانل



 ؟نم

 أننا هص و معنمهللا لاق سدسقلا حو ربهدب أ م-هللا نعبج لوي ملسوهيلعهنلا

 نع رمعمانربخأ قازرلا دمع نع دج نب دمعو عفار نبدتو ميهاربا نب ق>سا

 هللا كد_ثنأةرب رهوبأمهف ةفقلح ىفلاق ناسح نا سسملا نبا نع ىرعهزلا

 هللا دبع اًسنارع هلئمرك ذف إ_سوهيلعةثلا ل_ههللالوس رتغمسأو رب رهابأ ا

 ىريخأ ىرهزلا ن عبي« شانريخأ ناهلاوبأ انربخأ ىرادلا نج-رلا دبع نا

 ةرب رهاب ا دهشثتسي ىراصنالا تباث نا ناسح عم. .سةنا ىجرلا دبع ن ةضسوأ

 ْ هللالوسر نع بج ناسحا:لوقب سوه اعهنلا لسى ٍدلا تءمس لههللا كدشنا

 هللادينع امثرع منةري رهو لاق سدقلاحو ربهدأ م هللا مسو ةيلعاتا ىف

 براغ ءازبلا تهمس لق تناتن وع ءةنفدش اذن ىأ 5 ذاعم نبا

 مهجاهر 5 مهحها تباثنب ناس + لوي لس وهيلعةللا ىل_دطهللال و رت عمس لوقت

 ركن لاا او ح نجرلادبع ان* برحنبريهز هينثدح كعم لي ريجو

 م-هاكن جرلا دمعو رفعج نب د-# انث راشب نبا انثو ح ردنغ انث عفان نبا

 انك القس كو اوةيبش فأن ركوأ اًنئط هلئمداتنسالا |ذهةيعش نع

 هتيبسفةشئاع ىلع ركن م ناكث ب اثني ناسح نا هنأ نعماشه نعةماسا و نأ
 هاما لسوهيلعةللا ىل_ه هلال وسر نع حفانب ناك هناف هعد ىتخأ نبا ابتلاقف

 تلاخ قاوم ا دا كسا ادهم ماشه نع ةدسع انك ةبيش ىنأن ب نانع

 لاق قورمسم نءىحضا| ىنأ نءن املس نعةبعش نعرغعج نب | ىنعيدتان ريخأ

 لاقفهلتايباب,سي شيا رعشاه دشن تراث نب ناسح اه دنعو ةشئاع ىلع تاخد

 قااوعلا ةرتخا نم ىفر غحبصتو #« هبد رب نزتام نازر ناصح
 كيلعلخديدل نين ذأت لات اقف قورسملاق كلذ كت سا كد كل! ةشئاعدلتلاقف

 نمش لاذع ”ىافتلاقف ميظع باذعهلم_منمهربك ىلوت ىذلاوهنالاقدقو

 نا هانثص مل_سوهيلعهللا ىل_دهللالوسر نع جاه داتا نا ىمعلا

 لوسر نعي ذب ناكت !اقلاقو دانسالا اذه ىف ةمعش. نءىدعىنأنإا ان ىنملا

 ىحانربخأ ىحب نبى نع نازرن اسير لسو هيلع هللا بصل

 هللا لوسزابّناسح لاق تاق 'ة ة-فلاع» نعهيب أنعةورع نب ماشه نعاب رك زنبا

 اك مهنم كنلسأل كمركس ىذلاولاقهنم ٍ:بارقب فيك لاق نايفس ىنأ فى ن ذا

 نان لافتا سنا



 انآ اذاف هلو ق

 ىلا منع داوجس

 قب رطاا ىهو
 ةكواملا ةنيبلا
 اهيفروه_كماو

 ديدشنب داوج
 ىضاقلا لاق لادلا

 دقو ضايع
 هلق ففخحت

 نيعلا بحاص

 ح راش هأ

 لئاضف با
 تراث نب ناسح

 هنعهللا ىضر
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 لاقتف لسو هيلع هللا بص هللا لوسر ىلعاهتصدقتفةو رعلا,تذخأ ىتح تيقرفهقرا

 ةبدتق اسمع قئولاةورءلابذخاوهوةللا دب عت وع مس وهياعةللا ىل_دةلنالوسر

 ناهاس نع شمالا نعرب رح انث ةستقل ظفللاو مههارب | نب قدعساو ديع_س نا

 زحشاهيفو ةنبددملادجسم ىفةقلح ىاسلاج تنك لاق را نب ةشرْخ نعره_سم نا

 لاق ماقام لاقان_سح اي دح مث دح لعش لاق مال نب هللا دع وهو ةّئيطا نسح

 هلناو تاقفلاق اذ هىلارظنيلف ةنحلا لهأ نمل -جرىلارظن»ن ا هرمس نم موقلا

 لخدمأ ةئيدملا نم َج 2-1 ناداك تح قلطناف هّتِمَدف لاقهتدب ناكم نملع ًالفهنعيتال

 تعم_سهلتاةفلاق ّجأ نءا اك تجاحام لاقف ىل نذ أف هلعتن ذا ساف لاق هلزنم

 ١ ذه ىلار ظنيلف حفلا لهأ نملجرىلار ظني نأ هرم نه تقاملكل نولوةبموقلا

 اني ىلا كاذاولاقممكند_حأأسوةنجلا لهأب رعأهللالاق كءم نوك أن ىنبعأف

 نعداوحانأ اذافلاق «عمتةقلطناف ىديب ذ_خ افق ىلاقف لجر ىتاتأذا متانانأ

 اذافلاق لامثلا باه أقر طاهمافاهمذ ذخأتال ىلا قفاهمف ذ-خ الت نخاف لاق ى اهم

 تاء لاق دع صا ىلا فاليج ىف قاف لاقانهه ذخ ىل لاف ىنيع ىلع جهنمّداوج
 ىفقلطناملاقارا ىم كلذ تاعف ىتحلاق ىتسا ىلع تررخ دمص أ ناتدرأ اذا
 دع_صا ىلل قف ةةل> هالعأ ف ضرالا ىفهلفسأو ءامسلا فه4_سأرادومع ىلىنأ ىتح

 الق لحرف يدم داع افلا ءائنلاق ساروا ده حم منك تل لاف اذه قوق
 ع ةاطابا قاتم ثيقب و.لاقن رقت دومعلا برض مث لاق ةبنقلحلابقلعتمانأ اذان
 ىلا قرطلا امألاقف هيلعاهتصصقف /سوءيلعهتلا ىل_دىنلاتيتأفلاق تصصأ

 كنيع نع تبارىتبلاقرطااامأولاق لامشلا ب اأ قرط ىبهف كراسي نعتدأر
 وهفدومعلا اماوهلانت ناو ءاده ثلا لزنموهف لبحلا امأو ني_علا باك أ قرط ىبهف

 || توم ىتحاهماكسمتملازتن لو مالسالاةورع ىبهف ةورعلا امأو مالسالادومع

 || لاق نايف_سنع مهلكر عىأن باو مهاربانيقحساودقانلاورمع اًسنادع
 || نآةرب ر هى أ نع بيسملا نيديع_سنع ىرهزلا نعةنبيعن/نايفس ان ورع
 || هيفوهيف دشنأ تن كدقلاقفهيلا ظحلف دح.سملا فرعشلا دش وهو ناس صرع

 || ىلصةللالوسرتءمسأهللإ كد_ثنالاةفةرب رهىفأى لا تفتلا “كنمربخوه نم

 نديم تنل < د د وب وجبس مصبتبد سورا مودي ن7

 هي بيج 1
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 |انربخأ داح انث زهب انث عفاننب رك أ اسرع ةرخآلاف ةئلاثلا وجرأ

 ىنثعب تاق ك_سخحام تلاق تئج ا اف ىأ ىلع تأطب اف ةجاح ىلا ىنثءيفانيلع ملف

 رس نب دحنال تاق راهن تلقهةجاحام تلاق ةجاحخل ل وهيلعهنناىل_دهللالوسر

 كتئدحلا مح أهبتثد>ولةنلاو سن لاق اد حأ إ سو هيلع هللا بص ةئنا لوسر

 ناهلس نق رهعم انث لضفلاو مراع انت رماعلا و + امدح تائاب

 رولا سلا تال أ لاق كلاب نأ سنا نع ثدح ىنأت عمسلاق

 دج دي هباهتربخأ اه ممل سم هع ىشااس ماو د ادب - اهب ترب>اافارش

 نبص اع نعرضنلا ىفأ نع كالام ىنث ىسعنقحسا انث بروح نبريهز
 ىثع ىلل لود مس ورينا عشنا ليضفتلا لونل رت عمساملوقي ىفأت عمسلاق 57

 انث ذاعم نيذاعم انث ىنثمنيد_ امص مال_سنةللادبءلالاةنملا ىفهنا

 سان ىف ةني داب تنك لاق دابعن سيق نعنب ري_س نب د# نع نوعن هللا دع
 لاقف عوشخ نم ادي را ملسو «يلعةنلا ىل_د ىنلا بادصأ ضع مهيف

 هتعرتاف ج رخ من ام_ييفز وحتي ني عكر ىل_صفةنملا لهأ نم لجرا ذه موقلا ضعب

 لحرلاق لبق تلخ دان كناذإ تلق نس اتا اماقانث دح و تاخ دوهلْزنم لخ دف

 كاذ4 كثدحأسو لعب الاملوقي نأ دال ىتبنيامهللا ناح._سلاقاذكواذك

 ةضورى ىتني ار هيلع اهتسدف - و هيلعةلل | ىل_هةللالو-ردهعىلعاب رتنأر

 ضرالا هاف سأدب د_> نمدوع ةضورلا طسوواهتر يش واهم_ثعزؤا تعسر ذ

 لاق فص:هىنءاؤ عيطت_سأال تاقف هقزاىلل يقف ةورعهالعأ ىفءامسلا ىفهالعأو

 ديب هفلخ نمهعفر هنأ ف صو ىناخ نم ىنايثب لامقف مداخلا ه_دالاونوعنا

 دقاف كسه ساىل ل يةفةورعلا,ت ذخأف دومعلا ىلعأ فت: كح ىتحتيقرف

 هضورلا كلت لاقف ملسو هيلع هللا ىل_ص ىنلا ىلءارتصةفىدد ىفااهعاو تظقيتسا

 مالسالا ىلعتنأو قثولاة ورع ةورعلا كلتو مالسالادومعدومعلا كاذو مال_سالا

 ةلمج نءدامعن' ورمع نيد_# 0 مالس نب هللادبعلجرلاو لاق توم ىتح

 لاقلاق نب ريسن د_# نع دلاخ نب ةرق انث ةرامعنبىرح انث داو رىنأنبا
 اولاقف ءالسن هنلا د.ءرفرمع نباو كلام نب دع_سارمف ةقاح ىف تنك دامع نب ساق

 هللاناحب_سلاقاذكواذك اولاق م_مناهلتلقق تمقف ةنحلا لهأ نم لجراذد
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 لئاضف نم باب
 حن هللاد بع
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 كلام نبسنأ

 هنعهللا ىضر

 ىلطك ةب وطم ىهاذاف رانلا ىلا نابهذ_ف ىناذخ ا نيكتم نأك مولا تفر 8

 هنايذوعأل اوقأتاءؤ مهتف رعدق سانا قاذاورثلا قرقك نانرقاطاذاوركبلا

 عرتمىللاقف كل .ام_ميقلفلاق رانلا نمهللابذ ءوعارانلا نمةهتلابذوعأرانلا نم

 ظ ىنلالاقف لس و هيلع هللا ىل_دةللال وسر ىلءةصف>اهتصقف ة-صذ> ىلءاهتصدقف

 ٌْ هللا درع ناكف ملا لاق لي الا نم ىل_ديناك ولهننادبعلجرلا معن مل-و هيلع هللا ىلص

 انريخأ ىرادلا نجرلاديع نب هللا دمع انصح الياقالا ل مالا نم م ماني ال ثالذ دعو

 نعرعن هللا ديوب ءن ء ىرازفلاقة-سشاى فأن 2 ىنإب رفلا نكخ دلاخ نب ىموم'

 اا نيا رف لهأ ىل نكي مو ددع_ملا ىف تدب أت دك ل اقر مع نبا نع عفان

 ماس نع ىر هزل ثيد> ىن»؟ ل_سوه.لع هللا ىل_صىنلا نعرك ذف ردي ىلا ىف قتلطت

 ةيعش انث رفع_ج نيد# انث الاقراش نباوىنثم ند د هيب أ نع

 عد 1نيذ ا كيمداحسا لوسزاتت 0 1 سل نع دك داق عمل

 ا قسم نبدح اندص 0 انى وفلو هلا أم-هالا لاقف هلهننا

 كمداخهللالوسراي مياس مأت لاق لوقياسن أت عمسةداتق نع ةرعش ان: دوادوبأ

 نماشه نع ةيعش ان 0 ان راش نبدع ا هور ك ذذ

 ا اف ال اح و رحزا مكر كلذتملوةيعلامن سن تعمسديز
 :مل- سو هياع هللا ىلدص ىنلال-خدلاق سلا ءتباثنعناهاس انث مسافلا نبا

 هللا عداكمدن وختاكلرس (ىالاقف ىنلاخ ماوح مأ اوىئاوانأالا اوهاموانيلع

 كراب و هدلووهلامرثك ام-هللا لاق ن أهب ىلاعدام .رخآ ىف ناكو ربخ لكبى اع دف لاق

 || قحسا ان ةمركع ا سنوبنب رمع انث ىئاقرلا نعموبأ ئدح هيفه
 : رز اسوا لص هبا لوب ,ىلا سنأ م اى أ ىت ءاجلاق للسلا 0

 : "كم دؤَهب كرز ىباسين أ اذههنبالوسزابتلاقف هفصنب ىن:درو اهراج فد

 ١ ىدلو ناوريثكل ىلا ناهنلاوف س ذ'لاق هدلووهلامرثك أمهللالاقف هلهلنا عداف

 ' اح اع هيعساو هيف انيط مويلا ةئاملاوحن ىلع نوّداعتيل ىداودلوو
 ا اللا لتس ةلنآ ل وسر سم لاق كالام نب سنأ انك نامثع ىلأ هعولا ع نع ناماس نءاىنءد

 ١ .ىلاعدف سن ًاهللالوسرابىبأ ار تنأ ىبأب ت اقف هنو هميلس مأ اىنأ تعمسف لسو هيلع

 || اوايندلا ف ني-:ذثا اهنم تياردق تاوعذث الث م سوهيلع هللا ىل_صهللا لوسر

 ' حرا
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 ةيماشلاو ةيناعلاةيعكدااو ةصاخلا ىذ نم ىك سه تن له ملسوهيلعةنللا لص

 هتاف هدنعاث دجو نءانلتقودان 5 سجن هني سجو ةئامىفهيلاترفنف

 نءري رجانرب_خأ مههاربازب قدسا انهو سجألوانلاعدفلاق هتربخاف

 لاقلاق ىلجبلا هلا دبع نب رب زج نع مزاح ى نأ نب سبق نعدلاخ ىنأ نب ليعم_سا |
 ناك عدل تدب ةصلخلا ىذ نم ىنحب رئال رب وجاي سوهيلعةنلا لص ةتنا لوس ىل |

 للا ىلعتدثأالتنكو سرافةثامو ني_سج ىف ترفنهلاق ةينا علا ةرعكىعدم

 مهللالاقف ىرد ص ىف هدب ب رمضف لسو هيلعةئلا ىل_ه هللا لوس راك لذ ترك ذف
 هللالوسرىلا رب رج ثعب مل رانلاباهقرش قاطنافلاق ايد_عمايداهدإ_ءجاو هتنن

 هيلعةللا ىلصهللالوسرقأف انمةاطرأابأ ىنكه رش الجر ملسوءيلعةللا لص

 هللا ىلطهللالوسر كربف برجأ لج اهنأك اهاكرت ىنح كتئجام هللاقف لسو

 ىلأازب ركب وأ انثدص تارم سج ا طاجرو سجل يخ ىلع لسوهيلع
 ان دابعنبدخم انثو ح ىنأ انث ريم نبا انو ح عبكو 00

 د-# ىتثو ح ىرازفلاى نعي ناورم انث رمعىنأ نبا انثو ح نايفس

 ثيدح ؤفلاقو. دانسالا اذهب ليعم_سانعم_هلك ةماساوبأ انث عفار نبا

 مسو هيلعهللا لص ىبنلارشني ةعيب رنب نيص-ةاطراوبأر ب رجريشب ءاؤ ناو سم
 لئاضف نم باب | نو مساقلانب مثاه انث الاقرمذنلانب ركب وبأو بوح نب ريهز انثدح <

 نبةلادبع لأ سابعا نع د_حدن زي ىنأ ننهللاديبعتغمسلاقىركشلار عن ءاقرو

 ىضر سابع عضو نملاق جرخامافأوضو تعض هوةءالخا تأ | سوهيلعةهللا بص ونلانا

 امهنعدطلا || اص ب ههقف .هللا لاق سابعنب!تاقركبىنأ ةياور ىفواولاةريهز ةياورىفاذه
 لئاضفنم باب || لاقدب ز نب داج نع.هاكى ردا لماكوبأو ماشه نب فلخو ىكنعلا عيب رلاوبأ

 نب هللادبع ]أ مانلافتيأرلاةرمتنبا نع عفاننع بوبأ انث ديز نبداج انث عيب رلاوبأ

| هتو_دقفلاق هيلاتراطالاةنحلا نمدب رن اكم سلو قريتساةءطق ىدب ىف نأك
 هللا ىضررمع 

 امهنع مسو هيلعهللا ىل_صىنلالاقف سو هيلع هللا لص ىنل | ىلع ةصفح هتصقف ةصفح ىلع

 الق دبعل ظفللاو ديج-نب دبعو ميهاربا نب قحيسا اسرع احلاصالجر تلا دبعىرأ
 لجرلان اك لاقرمع نبا نعملاس نع ىرهزلا ن عرمعمانربخأ قازرلا دب عانربخأ
 هللا ىبص هللا لوسر ىلع اهصقان ور ىأراذا ملسوهيلعهللا ل صةنلا ل اوسرداشمف

 تنكولاق سو هيلعةللا لس هللا لوسر ىلعاوصقأ اي ؤرىرأن ا تينقف سوهيلع ||
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 لئاضف نم باب
 دبع نإ ربو

 ْ اال

 || ءاماهيفهلةنش لجو دوزنف تدرأ امف ىتيفشاملافرعثلاب وهامامالكو قالخالا

 | لأ ناوركوهفرعبالو مل_وءيلع هنلا لص ىبنلا سلاف دجسسملا ىنأف ةكم مدق ىتح
 لفهعبتءاراماف بي رغد ف رهف لعل عحططاف ليللاى :ءر ةكرد أ ىت هه ع

 دحسملاىلاهداز وهن ل حبصأأ ىتح ئث نعهبحاصامهئمدحاو لأ سي

 هب رك هعدضم ىل داعف ىسمأ + طر هيلع هنا لج تلا قربالو مويلا كلذ لل

 ١ اك اح اولاسألو هل عم ؛بهذف هماقافهلزنم لعي نأ ل جر لنآ املاقف ىلع

 هللاق مل هعم ”ىلءهماقأف كلذ لثم لعف ثااثلا موب ناك اذا ىت> ئث نعد_.كحاص

 ا تالعف قد_ثرتااقاثيموا دهعىنتيطعأ نالاقدايلا امك هكمدقأ ىذلاام ىن :*لنمالا

 | ىنعبتافتحيصأ اذان سو يلع ل ص ندا لوسر هناو ق> هنافلاقف هربخأف لعفف
 || ىتىنعبتاف تنضم ناف ءاملاقب ناك ملع فاخأ ا ارنا ىلاف

 || لخدو ملسو هيلعهللا ىل_صىنلا ىلع لخ د ىتحهوفقي قلطناف لعفف ىل+ دم لخ دن

 || كموقىلا عجرا لسو هيلعهللا دص ىنلا هل لاقف هناكم لسأف هلوق نم عم_سفهعم

 : مسهينأ ارهظ نيداهم نخ رص هدد ىبسفن ىذلا اولاقف ىرمأ كنان ىت>مه ريخأف

 هللالوسراد# ناو هللا الاهل! ال نا دهشأ هتوص ىلعأب ىدانف دحسملا ىنأىتحج رفن

 ملأ كلي ولاقف هيلعبك أفسابعلا افهوعحضأ ىتحهوب رضف موقلاراثو
 نم داعم مهنمهذقتأف م-ميلع ماشلا ىلا <: راك قب رطنأو رافغ نمهنأن وماعت

 ىح انه « هذقنأف سابعلاهيلعلك أف هوب رضفهيلا اوراثواهاثملدغلا
 ١ دبع نري وج نع مزاح ىنأن ب سبق ن ءنادب نع هللا دبع نبدلاخانربخ أ ىحي نبا

 || مزاح نب سق تعمس لاق ناين.نعدلاخ انث نايبنبديجلادبع ىنثو َح هللا

 / نيعاسم اندم ربو مطعما قص نق لوم رىنيجخامهللاد بع نب رب رجلاق لوي

 0 نءةماساوبأو ميكحو امن ةبيش ىفأ نب ركب ونأ ايو كيضالا ىتارالو

 : سق نعل يعمسا انث سي ردانبهللادبع .انث ريم ننا انو ح ليعمسا

 3 مسالا ىنآ ؟رالو سلس كذع سوه اع ثلا فصلا لوسر ىنبججاملاةرب وج نع

 |١١ ىلعتست أالىفأه يلا توكتش دلو سي ردا نبا نعهثيدح فريم نباداز ىهجوف

 ١ دبع ئئد ايدهمابداه هل ءحاو هد م-هللا لاقو ى رد ص ىف هديب برضف ليخلا

 . || تبي ةيلهاجلا ف ناكلاق رب رج نع سبق نعنايب نعدلاخانربخ أن ايب نبديجلا
 !١ هللالوسرلاقف ةيماشلاةيعك-!اوةيناعلاةبعكلاهللاقيناكو ةصاخناوذهللاقي



 لك كح

 | ماعط لو أ كلذ ناكذ فئاطلا بد ز نمانل ضب لمؤاباب ركبوبأ جففاماهعم
 ل قهنالاقف )سو هيلعهللا لسهتلالوسر تيثأ تدع تعم اهعدهتلك 1

 ناهللأ ىسع ك.موق ىنع غلبم تن الهف شإ ا

 و أدق ىلا تعنص تلف تعن صام لاقفاسن أ تينأف مهيف كرجأي وكب مه ْ

 ىنامتلاةف انمااست افتقدصو تس دقق افاك ا

 لاف ارافغانموقانيت أ ىتحاناةحاف تقدصو تماس ادق ىتافاكنيد ن ءةبغر

 مسقاذامهفصن لاقو مهديسن اكو ىرافغلاةضحر نب ءاميامهمؤيناكو مهفصن

 لس .وهيلعةللا بص هنن !لوسر مدقف !ماسأ ةئيردملا ملسوهيلعهللا ل صةننالوسر

 ىذلا ىلع )_بنانتوخاهنلا ل وسراياولاقف لست ءاجو قابلا مهفصن ملسأف ةئيدملا

 لس ًاوامحةَسا رف غرافغ ل سوهيأ عةللا ىل_صةانال وسر لافةاوماساف هيلعاوماسأ

 ن.بناملس انث ليمش نب رذتلاانربخأ مهارب نب قح_مأ 2 هلنا اهم اس

 هذا عك اف تلقهلوقدعب دازو دان_ءالا اذهع لاله نب ديج- اننث ةربغملا

 دم امدح اومه<و هلا اوفئشدق ,وناف ةكسل ا نيد > ىلع ع نكو من لاقر اظنأف

 نبهّللا دبع نعلالهنب ديج نعنوعنباانًبنأ ىدع ىنأ نبا ىن: ىزئءلاىثملان ا

 ملسو هيلع هللا ىل_طىبننلا ثءيم لبق نيتفس تيلص ج[نبااب رذوب أ لاقلاق تءاصلا
 ثيد حود>ذ ثبد_هلا ص اقاوهللاىنهجو ثيح لاق هجوتت نكن اف تاقلاق

 لزب مملاقناهكسلا نمل جرهلاار ةانتف ثردحلا فلاقو ةرب_غملانب ناهلس

 هك ض فاس لوو ا . صول ااعاتم وه هرم اقل حد حدع سنا

 لاق ماقملا فاخ ني_ةهكر ىلصو تييلاب فاطق مل#سو هيلع هللا لص ىنلا ءاؤلاق
 10 كيلع مال_ىلا.تاقلاق مالسالا ةيحتتب هايح سانلا لوأل اف هتيتأف
 سج كمتلقلاق انههتن ١5 دملاقفاضي ا هثيد_-ىفوتن نم كلءولاقف

 ندم نب مهارإ ئئدع د ةلدالاهتفاي_ضب ىنفحت أر كب وب أل اقف ه-يفو ةرشع
 انن الاق ماح نال ظفللاو ثي دل! قام_سىفاب راقتو ماح نب د مو ىالاةرعرع

 غلبامللاق سابع نبا ن ءةرج فأن ءديعس نب ىنثملا انك ىديمن نعرادخم

 ىللعاف ىداولا انهىلا كرا هيال لات ةكم سووا هللا ىل- د ىنلا ثعبمرذإبأ

 قلطناف افىتثامدلو 00 ءامسلا نمرباخ اه. :ًأيهن معزي ىذلا لجرلا ادع

 مراكب 20 هتيارلاقف رذىنأىلا عجرم هوث نع م عمو ك٠ م دق ىت>رخال



 نمناك اذا ىتح ءاشسع ىل صأ ىف روهج وب ثيحهجو أ لاقدجون نبأف تلقهنللاق |

 ةكمبةجاح ىفنا سين لاقف سم_كلا ىنولعت ىتحءافخ ىفأكت يقلا للاخ
 || تيفللاق تعنصامتاةفءاج م "ىلع ثارعةكم نأ ىتح سن قاطنافىنفك اف
 رءاشنولوقيلاق سانلالوقياهف تاق هل سرأ هللا نا معزي كذبرد ىلع ةكمب الجر

 وهافةنهكلال |وق تعمسدقل سن لاق ءارغتتلا دج نست آ ناكو رحاس نهاك

 || رعش هنأ ىدعب دحأ ناسل ىلع مليا ف رعشلا ءارقأ ىلعهلوق تعضو دقاو مطوقب

 تينأو لاقرظنأف بهذا ىتح ىنفك اف تاقلاق نوبذاكل ,هئاو قداصل هناهنناو ْ
 لاقف ”ىلاراشاف ةىناصلا هن وعدب ىذلا اذهنب آت لقف م هنمالجر تفعضتف ةكم

 لاق ”ىلعايشغمتر رخ ىتح مظعوةردم لكب ىداولا لهأ لعل ف كىلاصلا

 ءامدلا ف .عتلسغف مرصز تيئفلاق رجأ ب صن ىفأك تعفترا نيدح تحترف

 ماعط ىلناك اممونو ةإ بل نيب نيثثال أ نءاايت ثمل دقلو اهعام نم تب رمشو

 ةفخي سى دبكىلعتد جوامو ىناطب نكعت رمك-5 ىتح تنه-سف م صز ءامالا

 || فوطياف مهنخ مس لعب رضذا نايا ءارق إيل ىف كمل هأأانيبف لاق ع وج
 تاقف امهفاوط ى ”ىلءاتتأف لاقةلئانوافاسا ناو ع دنم_مننيتأ ىماو دحأ تببلاب

 لثم نه تقف ىلعانتًا ف لاقام_طوق ىلءاتهانتاف لاقىرخالا مه د_ ا احكنأ

 لاقانرافنأ نمدح ا انهه ناكو نالوقتو نالولوتاتةلطناف ىنك أالىفاربغةمفثحلا

 . || اتلاقاكلاملاقناطباهامهوركب وبأو ملسو هيلعهنلا ىل صهللا لوسرامهلبةتساف

 ||[  ءاجو مفلا الملك انللاقهنااتلاقاكللاقاملاق اهراتسأو ةبعكلا نيب “ىلاصلا

 1 ىلص م هبحاصو وهتيبلابفاطور |ملتساىتح سو ءهيل عننا لص ننال وسر
 . || مالسلاتلقف مال سالا ةيصتب هايح نءلوأان|تنكفرذوب أ لاق هتالصىخقاماف

 || لاق رافغ نءتاقلاقتن أ نملاقمث هللاةجروكلاءولاقف هللالوسراي كيلع

 . [ًارافغملا تيمنا نأ هركىسفن فتلقف هتهبج ىلعه«عباصأ عضوف هديب ىوهاف

 ْ تنكىنملاقمثهسأر عفر مث ىنمهب لعأ ناكو هبحاص ىنعدقف» ديب ذخ [تبهذف
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 || تاقلاق كمعطي ناك نف لاق موب و ةإ يل نيب نيثالث ف نم انهه تنك دق لاق اذهه

 || ىلعد جامو ىنطب نكح ثرسكحت ىتح تنمسف م نضصز ءامالا ماعط ىلناك ام

 || ةلالوسراي ركب وألاقف مط ماعطاهناةكرابماهمالاق عوجةفخسىدبك
 || تقلطتاو ركب وبأو )سو هيلع هنلا ىل_ص هللا لوسر قاطنافةإ يالا هماعط فى نذت |
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 نبسهو اذ ىنملانبدمم اسد عفر ىح اهتعنجاب ةلاظ < الل تلا رانك

 ا اح بيضأ لاق هللا دبعنب راج نع ردكم ات انث ري رج[

 هللا ب صهللالوسر و ىنوهنياولء جو ىكاوههجو نءبوثلا فسك !تاءؤدأ
 هللا ىل ص هللا لوسرلاقف + مكستور م تنب ةمطاف تاعجولاق ىناهنال مل سو هيلع

 أشدع هوةعفر ىتحاهتصجأب هلظت ةكتالملا كلا زامهكجت ”الوأ يك سول

 ن قح_سا انثو َح < رجنإا ا ةدابعن' حور ا 5

 رباج نعر دكنملا ندم نعامه الكر معمانريخأ قاز رلاد_,ءانربخأ مهاربا

 ةيك ايلاءاكب و ةكئالملارك ذهثيدح ىف سيل ع رج نب | ناريغدا:سالا 9

 ن هللا ديبعانريخشلأ ى :عنايركز انك فلخ ىنأ نيادج نيد ٠

 ادعس موب اء جلا راح ءزدكت 1 نب د ع نعمب ركلاديعن 0

 لئاصف نم باب قدما ئئدص « مه دحوحن رك ذف ملسوهيلعةللا لص ىننلا ىدب نيب عضوف

 ىضر بيلج ةز ربى أن ع مينا ءةهسنداج انث طيلسن رمعنا

 هنعفللا || لهةباخ اللاقف هيلعةلداءافأفهلى رغم ناك لس وهيلعهللا ىلص هللالوسرنا

 مناولاق 1 نم نو دقفت ل_هلاق من انالفوان الفوان الف معأ اولق دح أ نمنودقفت

 ايردياج وأ ىنكللاق الاولاق د -أ نم نودقف:ل_هلاقمأ انالقوان الفوان الف

 ىنلا ىت أف هواتق مث مهاتق دق ةء.س بنج ىلا هو دجوف ىل_ةقلا ىف ءاطةهوبلظاف

 ىماذههنمانأو ىنماذههواتق مث ةعبس لتقلاقف هيلع فقوف مل-سو هيلع هللا ىل-د
 ملسو هيلع هللا ل ص ىبنل' ىدعاسالا رب رسهل سيل هب دعاس ىلعهعضوف لاق هئمانأو

 اشف وم با ىدزألا دلانبباده اًنثدو « السغرك ذيل هربق ىف عضو وهلر فذ لاق
 ىضر رذ ىنأ رذوب أ لاق لاق تءاصاا نب للا دبع نءلاله نبديجانرب_خأ ةريغملا نبناملس ان
 هنعةللا || انمأو سين جوان ت جرف مارح ارهشلا نواح اوناكو رافغانموق نءانجرخ
 تجرخ اذا كنا اولاقف هموقاندسفانيلا نسح اوانلاخا:مرك ًافانل لاح ىبعانلزتف

 نىض.ءاماماهلتلقدهلل يق ىذلا انياعاث نفانل ا ءافل سن أ ميلا فلاخ كلهأ نع
 ىطغتواهياعا:لمّة>افانتمرصانب رقفدعبامف كل عاج الوهن ردكد_ةفكذورعءم

 انتمرص نع سن ًارفانف ةكمةرضخانازن ىتدح انقلطناف ىكبي لؤل هب ونانلاخ

 دقولاق اهعماهلثمو انتمرصب سدنانانأفاسن اريقت نهاكلا اننا ةاهلثم نعو
 نا تلق نينس ثالثب مل-.سو هيلع هللا لص ةننالوسر ىلا نأ ل بق أ نبااي تيلص
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 : هللادبع نند# 0 ذاعم نبدعس توملنجحرلا شر عْرت»ا سو هيلعهللا ىل ص

 نسنأ ا ةداتف نع ديعس نع فافخلا ءاطع نب ناهولا بع انك ىزارلا

 03 :رلا شرءاطزت»'ةعوضطوم هتزانجولاق لس .وهيلعةللا ىل_دهللا ىن نا كالام

 ىنأ نع ةبعش انث' رفعج نيد_# ان الاق راشب نءاو ىنث.نبد_# انئرص

 ر رحةلح سو هيلع هللا ىلا لوسرل تي دهألوقي 0

 ليدانل هذ_هنبيلا نم نو.دكن الاقف اهنيل نم نومك واهنوسمأب هباككأ لد

 دوادوبأ ان ىضلاةديع نب دجأ انئص نيلأو اهن مريخ ةنخلا ىفذاعم نب دع_س

 اال يلو ترا ءاربلا تحمس لا ىدساوأ قابنأ ةيعبش انث
 دوادوب أ انربخأ ةدبعنبالاقمت 0-5 ذفري رحبوُش راع لم
 اذهدودن ملسو هيلع هللا ىل_كىنلا نعكللا# نيرا نع داق "ىلع ميعست ايت

 اذهةيعش انث دلاخ نبةيمأ انث ةلبجنب ورعنب دم انثص هلثعوأ

 '0 رح نايتهز امض دواذتا ةناورك اعيج نيداتسالا تيدا
 هلل'لوسرل ىدهأأ هنا كلام ن ننأ ان ةداتق٠ نعناييش ان دنا سنو

 لاقفاهنمسانلا ,دكفرب رحلا نع ىنيناكو سدنس ٠ نه ةبج ملسو هيلع هللا لص

 ءاسرص اذن ه نم م نسح |ة:هلا ىف ذاعم نب دعس ل.دانم ناهديب دمت سفن ىذلاو

 ناس أدع ةداتق نع صاع نب رمع انث حوت نب ماس انث راشب نب دمت

 مو هوحنرك ذةإ- مل-سوهيلع هللا ىل_ص هللا لوس .راىدهألدنحلا ةمودردىك أ

 نافع انن' ةبيشىفأن ب ركب وبأ امنا « ري رحلانعىبنيناكو هسيفرك ذيأأ لئاضف نم باب
 نيا ملسوهيلعةنلا ىل_هةللا لوس رنا س أن عتباث انث ةماسنب داج انث كامس ةناجد ىنأ

 انأنألوقيمهنمناسنا مهيديأاوطسفا مىملخأب ن «لاقفد أمر وبافيسإ| ةشرخ نا

 هقحمذ_خ 1 انأةناجدوبأة-ثرخ نب كامسلاقفم وقلا.2ًافهقعمذخأي نذلاقأ| هنعهللاىضر

 ىري راوقلا رعنب هللاديبع اًنئرح # نيك لا ماهدهب ىنافف 0 لئاضف نمباب
 تعمسلاق ةئييعن'نايفس انن' هللا د بعلاقة نايف س نعاض الدقن لاورمعو | نإ هللادبع

 ىنأبءىجد_> أ موب ناك امللوقيهللاد_ءعنب' راج تعم سلوق _ ,دكسملا نبا مارح نبورمع

 عفرانأ تدر'م ىوق ىناهنف بوثلا عفرا نأتدرأفلاق هب لُهمدقو ىحاسم ىخر رباجدلاو

 عم بسف عق رق هب يم ًاوأ )سو هيلعهللا لص هللالوسرهعفرذىوق قاهنذ بوثلا امهنع هلأ

 ىكس لو لاقفور ع تخاواور عتب اولاعفد ذ_ه نملاةف ةحئاصوأةيك ابتوص

 اف
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 ركب ةياور ف عيكوو رب رسدانسمب شمتالا ن ع ةبواعموبأ انك الاقي ركوأو

 اًنكرص ذاعملسق ”ىلأب رك ىنأ ةياور فو ”ىلأل بقاذاءممدقَي داعم ىل نع

 انربيخأ دلاخنب يشب ىتو ح ىدعوأنبا انث الاق راشبنااو ىتثلان|
 ةيعش نعافم خأو مه دان ساب ش# الا نع ةبعش نعام الكر غعج سا ىبعإ لد

 انث رفعج ن د2 انث الق راش نءاو ىثما ندم امدح ةعب رالاقيسنتىف
 0 دوعسم نءااورك دلاق قورمسم نع مي-هارب أ نع ة ص نإ ورم نع ةءعش

 هللا ىل_د هللا ل وسر نم تعمسام دعب همح أ لازأ ال لجر#!:ذ لاف ورمع نب هنلا ديع
 ةفيداح ىفأىلومرلاسو دوعسم نا نمةعن رأى نارقلااةرتسا لو م

 ةمعش ان ىلأ ان ذاعم نب هلن اديمع امدح ليخ نيذاعمو تبعك نب" ىلأو

 ات رت نإ ل يل 7 ًادباموهمان ىردأال نب ذومأ دب ةيعش لاق دازوداتسالا | دكهم

 بعك نب 1

 نم ةعاجو
 ىكرراضنالا

 ا

 مهنع هلنأ

 لت يعىلعن ةرغلا عجيبلوش ات حل 0 1 دوادوبأ انك

 0 ىلأو لس 1 د 0 ا

 كلام 1 لس لاق دانق نع املا ا نال

 راصنالا نم مهلك ةعب رألاق )و هيلع هللا ىلدةللالو سر دهع ىلع نآرقلا عج نم

 اسناد دب زاب ىنيراصنالا نم لجرو تبان نب دب زو لبج نب ذاعمو بعك نبى نأ
 دا ند الو رنأ كلام ن ننأ رك انث مامع انث دلاخ ني باده

 هنن'لاق كلل ىفامسهلل !لاق كماع ارقانأ سم لجوزدهللانا ”ىلاللاق إ_سوهياع

 نبد_# ان الاق راش ناو ىنثند-# امناص ىكس ىلا ل هذ لاقى كامس

 هللا لوسرلاقلاق ثامن شذا نعتدجحة داق الفا 5 رفعج

 اورفك نبذلا نكمل كيلع أر قأ نأ ىصمأدننا نا سك ن”ىنال ملسو هياعهثلا ىلد

 انث ثرالنباىنعيدلاخ انث بيبح نبى < هينثدح ىكبفلاق من لاق نامسولاق

 هلثع ىنال سو هياعهلا ىلصهلنال وسر لاقلوقتي ت1 ةداتق نعةيعش

 لئاضف نمبإب
 داعم نإ دع_س

 و اب ع ع و معو هس وس سس يس سس سي بسس سوس وسع سس ساس سبيس ووو يربح

 سل ضل يحييحيييبيبساسيييبييببِب يي بسببي سس سس سس سس ببي ما يس

 رسب زلاوبأ ىربخ أجبر رج نباانرب_خأ قاز رلا در ءانرب> أدي نبدبع 0

 نبدع-ةزانج و مسوءلغمسا نص ةلئا لوس ل را

 نهلناد_ءع ام هقانلاورع ا ندا شرءاطزتهام- مدي نوب ذاعم

 | الوسر لاقلاق رباح نع نايفس ىنأ نع سشعالا انك ىدوألا ع ؛ ردا

 هنعهطناىذر
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 دوع_سموتألاقف هللا4_يعماقف فدحصم ىف ن ورظند مهو هللا دمع باكصأ نم

 3 ًّء

 َْن

 ماقلااذ_ه نمهنلالزن أع لعأه دعب كرت سو هيلع لنا لص هلا لوسر لد أام

 انيعاذا هلنذؤيو انيغاذادهشيناك دقل كاذت لق نألامأ سوم ربل اقف

 نتمالا نع ناننمزع وسوم ناوههلناديبع انك 01 كور مساقلا ندع و

 اأو ةللاذبعَت دج وق ىمونابا تن لاق صوحالا ىنأ نءثرا نب كلام نع

 ءعشمجالا نع ىنأ انث ةديبع ىنأنبد-< ان 21 انتو ح ىسوم

 ثيد_حوثيد هلا قاسوىم ومىلأ ودم دا عماسلاجت ماك لاق سهو نبدز

 ناماس نب ةديعانربخأ ىلظنحلا ميهاربا نب قحسا انئاص رثك أوم ةبطق

 مث ةمايقلا موي ل غاب تأ: للغي نمولاقهناهنباد- 0-2 نع قدس ءشمحالا انث

 ا لاو يش[ لور لعن ارقدقلف ارقانا ىنو سعأت نمةءارق ىلعلاق

 مهملعأىفا لسو هيل عهنلا ىل_صهننال اوسرن اخص 2 و ةروس ناعم_سواعضن

 باد قلح فت ساؤ قيقشلاق لتر رع ا ع نارغأوو هللا ناكب

 تيووأ 0 هبيعيالو هيلع كلذدريا د- أت عمساف لسو هيلعهثلا ىلص دمت

 لاق هللا دبع نع قورسم نع إسم نع شمحالا نعةبطق ان مدآ نب ىحي انث

 اقل ماهو تنل رة ترش معأنأالاة روس لنا باّمك نمامهري_غدهلاال ىذلاو

 اسنرح هيلا تبكر ل لبالاهغابت ىتمهتلا باتكم لعأ ًاوهادحأ مع ًاولو تازنأاهف
 نع شعالا انث عيكو انث الاق ريت نبهللادبعنبدحتو ةبيش أن ب ركب وبأ

 ري« نءالاقو هيلاث د>تنفورمع نسا بع قاناك لاق قوز سمن ع قرقش

 داعل همح ًالازأالالجر مترك ذدقل لاق دوعسم نب هللادبعاموبانرك ذ دقودتع

 اق يسال |اوسرتءمس زموتلعدتا لدن الوم .ر نم هّتعمس عش

 بكن ”ىلأو لبج نب ذاعمو هب أ دف دمع مأ ؟نبانمةعب رأ نمنارفلااوذخلوقي

 ىنأن,ناهعو برح نب ريهزوديعس نبةبدتق اسرع ةفيذ- ىنأىومملاسو
 هللا دبع دنعاك لاق قورسسم نعلئاو فأن ع شمالا عري رج انث اولاق بيش
 هبحألازأاللجرلا كاذن الاقفدوءسم نب هللا دبع نعاشي دحانرك ذدفورمع نع

 نارقلااورقالوقي هتعمسهلوقي رح دن وسم لوس ند دتدمس ىئدبا

 ةفيدفحخ ىل ىلومملاس نمو بعك نب" ىلأ نمو هب أ دبق دبع مأ 1 نبا نه رفنةعبرأ نم

 ةبيش ىفأ نب ركبوبأ انك دع هلوة:هلوقري_هزهرك ذ. ىزحو لبج نب ذاعم نمو

 وباو
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 قادمطاءالعلانبد#و شدعي نب ديبع اًسندرص « هلثع ثيدحلا ص تقاوةحلط

 هل ظفللاو ري« نب هللاد_,عنب دم انتو 2 نايح ىنأنعةماسأوبأ 2 الاق

 لاق ةري ره ىفأ نعة-عرز ىفأن ع ديع_س نى حب ىميتلا نايحوب ا انك ىنأ اند

 لمع جرأب ىنثدح لالبايةادغلاةالعلالبل ل_سوهيلعهنلا بص ةللالوسرلاق
 ةنجلا  ىدب نيب كياعن فشخ ةليللا تعمس ىناف ةعفنم مالسالا ىف كدنع هتلمع

 اماتاروهطر هطت أ ال ىلا نم ةعفنم ىد_دع جرأ مال سالا ىفالمع تلمع ام لالب لاق

 ىلص أ نا ىلهللآ بت :كتصام روهطلا كلذب تيلصالا راوهنالو ليل نمة_ءاسىف

 ب ماع ل هللا دعو نامع نب لهسو ىعيعلا ثرحلانب باحنم انصح <

 | انريسخأ باجينمو لهس لاق عا> ث نيدرلولاو ديعس نبدب وسو ىرضحلاةرارز

 دبع نع ةءةلع نع مهارءا نع شمع دانعرهسم نب ىلع انث نورخآلالاقو

 اومعطاهف حانج تاخاصلا اول عوا ومآ نيذلا ىلع سيلةبآلاهذهتازئا-الاق هللا
 قحسا امص مهنمتن اى ليق سو هيلع هللا ىبدهللالوسرىللاق ةيالارخاى لا |

 نالاقوانربخأ قحسالاق عفار نبال ظفللاو 5 رند بجو قطتحا ميا ريانا

 دوسالا نع وحساىفأن عهسأ نعةداز ىفأ نبا انك مدآ نب ىحب ا عقار

 نءاىرئامو انيحانم كف نعلا : نسوا تما ل

 مطوخ دةرثاك نم ملسو هياعهللا لص هللا ل وسر تدب لعأ نمالا همأو دوعسم

 نبععاربا: ان روضنم نب قحتسأ) انك مارب تن يس ا
 دقللاق ىبدومابأتعمسلوة. دوسالا عمسهنا قدسا ىف ن ع«_يبأ نءفسوب

 نباو ىنثللا نبد#و برح نبر بهز اسدص هلثع رك ذو نعلا نم جأوانأ تم دق
 ىسو٠ ىف نع دوسالا نع قدس ىنأ نعنايفس نع نجرلادمع انث' اولاقراش

 تعبلا ل تحأ مشد ع ناىرااو ملسو هيلعهللا بص هللا لوسر تنزل اق

 الاق ىنثمنءال ظفللاو راشب نباو ىنثم ني د-<2 اًنثص اذهوح نمرك ذاموأ

 تدهشلاق صوحالاابأ تءمسلاق قدساىل أ نعةبعش انث رفعج نيد# انث

 هدعل كرما رت اهمحاصلا_مملدح أ لاقف دوعسن تاهو وكس ل

 ونبأ امض انيغاذادهشي وانبحاذاهلنذ ول ناك نا كاذت لق نالاقف هلم

 نع زب زعلا د بع نناوهةبطق 1 مدان ىح كل ءالعلان بدت رك

 رفن عم ىمومىف أراد فاك لاق صوحالا ف نع ثرحلا نب كلام نع شمالا

 لئاضف نم بإب
 هنناىكر لالب

 هيع

 لئاضق نم باب
 2 هنبادع

 هسا دوع_سم

 امهنعهللاىضر



 لئاضف نم بإب
 ة-حلط قأ

 ىضروىراضالا

 هنعةلدأ

 قش

 ىرسلانبا ىنعيرشب انث رمعىفانبا اًماص و ىمءاهوخأ ل تق اهجراىلا

 ةدجلا تلخدلاق سو هياعةنلا لص ىنلا نع سنأنعتباث نع ةماسنب دام انث

 كلام, سنأ م ن احلام تنب ءاصيمغلاهلهاولاق !ذه نم تا ةف ةفشخ تعمسف

 نيزي زعلادبعقربخأ بابحلانبدبز انث جرفلانب دج ر فعجوبأ ندع
 هيلع هللا لصةّننالوسر نأ هللا دبع نب رباج نعر دكسنملا نب دانربخأ ةماس ىفأ
 لالباذافىاماة شد شخ تءعمس مث ةحلط ىل ةأ سما تي.أرفةنجلا تي رألاق لسسو

 تباثنع ةريفملانبناملس انث زهب انث نوممنب متاحنبدحم ندع *
 هنيابةحاطابأ اوثد_حالاهلهالتلاقف مياس مأ نم ةحلط ىنال نباتاءلاق سنأ نع

 تعنصت م'لاقف برشو لك أفءاشعه لا تب رقف ءا لاق هثدحأ ان ن وك أ ىتح
 تلاقاهنم اص أو عبش دقدنا تأراملف اهم عقوف كلذ لبق عنصت تناك أمسح دل

 مهوعنع نأ ,طأ مهني راعا اوباطق تدب لهأ مهي راعاوراع اموق نأول تيأرأ ةدءاطاب اب

 ىنابىتربخأمث تخطاتىتح ىنتكرتلاقو بضغفلاق كمبأ ب سة-اف تلاقاللاق
 هللا لوسرلاقف ناك اميدرب_خأف إسوهيلع للا لص هللا لوسر ىت أ ىتح قلطناف
 هللالوسر ناكفلاق تامؤ.لاق اكتايلرباغىفاهكل هللا كراب إسو هيلع هللا ىلد
 ىأ اذا ل_سوهيلع هللا ل ةللال وسر ناكوهعم ىهور فس ىف مل-سوهيلع هللا ىلص
 اميلع س.ةحاف ضال ا اهم رمضف ةنبدلا نءاون دف اقورطاهقرطيالر خس نم ةند.دملا

 برايل هنل كناةحلطوب أل وق. لاق مل سو هيلعهللا ىله هللا لوسر قاطناو ة>لط وبأ

 تستحادقو ل_خداذاهعملسخدأو جرخاذاكلوسرعم ج رخأ نأ ىنبجيولا

 لاق امةلطناف قاطنادن> تنك ىذلا _جامة>لطابأاب مياس مالوقتلاق ىرئاع

 د ًاهع_ضربال سنأاب ىأىلت لاقف امال-غتدلوفام دة ني- ضان ا اهم رضو

 ىلاهبتةلطناف هتلؤحاحبصً املف لسوهيللعهنلا ىلص هللا لوسر ىلءهب ودغت ىتح

 ميلس مأ لعل لاق ىف ؟راملف مسيمهعم وهتفداصفلاق' سو هياعهنل | ىب_ص هللا ل اوسر

 ىل-ءهللالوسراعدو هر ىهتعضوفهبتئجولاق مسملا عضوف عن تاقتدلو
 ىصا| ىف ىفاهفذق مآتب اذ ىتحهيف ىفاهك الف ةني دل ةوع نم ةوجتب لسو هيلعقنلا
 راصنالاس>ىلااورظن ا سو هيلع هللا ىبصفننال |وسرلاقنلاق اهظملَس ىلا لع

 ورمع انث شارخنب نسحلا نب دجأ ادص هلل اديعهامسوههجو حسف لاقرُلا

 ىتالنباتاملاق كلاب نب سنأ ىن: تباث انن' ةريغملانبناملس انث مصاعنب|

 ةدءلط
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 هب« راع هناوة سم ماع لك نآر قلاب هضراعي ناكل ب. ربج نا ىنثد_->-ناك هنا تلامتف
 فلسلا مذو ىناقومل ىله أ لوأك ناو ىلج أ رسض>دقالا ىنارأالو نيت ماعلا يف

 نيئمؤملاءاستةدي_سىوكست نأ نيضرتالأ ل اقف ىف راسنا مث كلذ ت كبف كلانأ

 د وداج نب ىلعالا دبع ئندح « كلذل تكحضف ةمالاد ذه ءاسنةديسوأ
 ناماسن رمتعم ان داج نبالاق رمتعملا نعامهالكى سقلا ىلءالاد_معنبا

 نملّوأتعطتسانا ننوكناللاق ناملس نع نامعوبأ انث لاق ىنأت عمسلاق

 لاق «اتءاربص:ءاهم و ناطرشلاةكر عماهناف اهنم جرح مرتك الو قوسلا ل خد

 لعل ةعلس ماددانعو ملسو هلع هلا ىل_ههللا ىن ىت أل ب ربج نا تئبنأو
 اذهتلاقلاقاكوأ اذه نمةملس مال ملسوءهيلعهثلا ىلطهللا ىن لاقف ماقم ثدحتي

 هللا ىل_ه هللا ىنن ةيطخ تعم سىتح هاياالاهتبسح امهنلا حا ةماس مت لاف لاق ةيحد

 ن ماس نملاق اذ_هتءمس نم ناع ىبالت اقف لاق لاقامكوأ ان ريب لس وهيلع

 انث ىقاشسلاى يسوم نن لصفلا انث دج وب !ناليغن' دو# اًسنادص < ديز

 لاقتلاق نينمؤملا مأةشئاع نعةحلطت نب ةشئاع نءةحلطن ىحن ةحلط

 ناواطتي نكفتلاق ادب نك وطأ ى اقاخ نكعرسأ ملسوهيلعةنبا ىلد هللا لوسر

 قدصتو اهدرب لمعت تناك اهمال_ذء زاهنانلوطأ تناك فتلاق ادد لوطأ نهتيأ

 نعةربفغملانب ناملس نع ةماسأوبأ 5 ءالعلا نب دم سى ركوأ انئص#

 هعم تقلا ناف نعأ مأىلا ملسو هيلع هللا ىل_صهنل'لوسر ىقاطنالق سن نعتباث

 هيلعبخ ه:تاءؤهدرب وأ ادهتفداصأ ىردأ الفلاق بارشه«يفءانا هتلوانف
 اني ىالكلا مداعن ورم انربخأ برح نب ربهز ئد هلع يم ذو

 هللاىلبصهللالوسرةافو كاعل ركب وب لاقلاق سن نعت اث نعةريغا نب ناولس

 هيلعةللا ىل_صهنلال وسر ناك امك اهر زن نع أ مأ ىلا نب قاطنارمعل لسوء يلع

 ظ010111110

 ىلص هلوسرل ري_خ هللا دنعام كيك اما طالاقف تكب اهيلاانيهتت املف اهروزب ٍلسو
 هلا ل_دهلوسرل ريخهنلا دن ءامنا لأ نوك الن كب أ امتلاقف لسو هيلعةللا
 | العش ءاكبلا ىلع امهت>سيهف ءامسلا نم عطقن!ىحولا نا كب أ نكسلو م-سوهسيلع
 نع مامه ان مصاعنب ورمع انث ىناواحلا ن_سح انثرح « اهعمناكم
 دح أ ىلءلخ ديال إ_سو هيلع للا ىل_دىبنلا ناك لاق سن نعةنلا دمع نب قحسا

 لاقد كلذ ىفهلل_,قفاهباع خدي ناك هناف مجاس مأالاء_جاوزأ ىلءالاءاسنلا نم

 لئاضف نم باب

 اهنعدللا

 لئاضف نم بإب
 مأ بسد

 ىضر نينمؤملا
 اهنعهللا

 لئاضف نم باب
 ىضر نسمي مأ
 اهنعدسا

 لئاضف نم باب

 ن سأا مأ

 لالبو كلام

 امهنع هنلاىضر
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 ةشئاعناهثدحربب زل نبةورعناهيب نع ىنأ انث ميهاربا نب بوقمي ان هلظفللاو
 اهراس م تكبىاهراسفهتذب|ةمطافاع د مسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ هتثدح

 هيلع هللا ىل ههنلالوسرهب كراس ىذلا !ذنغامةمطافل تاقف ةثئاعتلاقف تاكحضف

 ىراس م تيكف هنو ف ريخأف ىف راس تلاق تكحضف كراس م تيكبف )سو
 نبليضف ى ردا لماكوبأ اششهح تكحضف هل»أ نمهعبتي نملوأ أ قريخأف

 جاوزأ نك تلاق ةشئاع نعقو رسم نع صاع نع سارف نعةناوعوبأ ان' نيسح

 ىلعذام ىبث6ةمطافتابقأفةد_حاو نونم رداغب لد دنع مس وهيلعهلنا ىلصىبنلا

 ابح سم لاققفا هب بح راهكاراملف ايش إو هيلع هناا ىل هللا لو سر ةيدشم نماهتيشم
 اهعزس ىأرامافادب دش ءاكب تكيفاهراس م هلام نعو ًاهنيع نعاه_لجأ مث ىتذباب

 هئاسذ نيب نم لسو هيلع هللا لص هللا لوسر كصخا_ط تلقف تكحضف ةيناثل اهراس

 لوسر ك!لاقاماهتلاس لسو هيلعهلدا ىلصةللالوسر ماقاماف نيكبت تن أم رارسلاب
 هرس ل وهيل عةتلا ىلص هللا لوس رقع ىعفاسك امتلاك ملسو هيلع هللا ىلصهنلا

 نم كيلع ىلا« كيلع تمزعتلق م وهيلع هللا ىل_دهللالوسرىفونامافتلاق

 نيحامأ عنف نآلاامأ تلاقف ملوهيل هللا ىلصهللالوسر كل لاقام ىنقثدح ال قحلا
 ةيمةنس لك ىف نار قلاه-ضراعي ناك لد ربجن !قرب_خاف ىلو الاةرملا فراس

 ى ربصاو هللا ٍقتاف برتقا دقالا لجالا ىرأالىفاو نيد سه نآلاهضراعهناو نيت صوأ

 ةليئاتلا راس ىع زن ئاراملق تار ىذدلا ناك تنك ف تلاق كلان تسلا معن هنأف

 ةمالاهذهءانةديسو أ نيدمؤملاءاسنة ديس وكت :نأ ىضرت امأةمطافايلاقف

 هللادبع انثاو ةبيشفأن بر كوأ انوع تيأرىذلا يد تكحضفتلاق

 || ماعز ءسارفنعايركز ان“ ىنأ انث ريك نبا انثو ح ايركزنعريمتنإا
 نونمرداغي 3 لس و هيلعدللا ىلص ىنلاءاسن ع.تجاتلاق ةشئاع نع قورسم نع

 لاقف 1-سو هيلعهللا ل_صهللالوسرةيشءاهتبشم نأك ىشكةمطاف تءاذس ةأ سما
 مةمطاف تكبفاش,د اهيل ارسأنا مث هلامث نعوأ هي نعاهسلج اف ىتذبابايح سمع

 هللالوسر رسىبةفالت نك امتلاقف كيكساماط تاقفاضيأ تكح ضفاهراسدهنإ

 نيحاط تاقف نزح نم برفأاحرف مو.يلاك تيأرامتلقف ملسو هيلع هللا ىلص

 لاقاماهتلآسو نيكبت من انو دهثيدح )_سوهياعهتلا لصةئلالوسر كصخأ تكي
 ا اهنلأس ضبقاذا ىنح إ_سو+ يلع هللا ىل_دهننالوسر رس ىشفالت نك امتلاقف

 تلاقف
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 افطأ
 نذآ الم مطنذآ الق بلاط ىنأ نب ىلع مهذحأ اوحككاش نانو دان ءاةر كابا

 ىقبا امتافمهتنباحكش وىتنباقاطينأ بلاط فأن :ابحن الا من ذآ المن ل

 مههاربإا نإ :ليقمسار وعمر نص اهاذآ امىنيذؤإ واهعارأم ىنبد رب ىنمةعضب

 لاقلاق ةمرخم نب روسملا ع نعةكيلم فأنبان ءورمج نعنايف_س انث ىلذطا

 دجأ ئتدح اهاذآ امىنيذؤي ىنمةعضب ةمطافامنأ إو هيلعةللا ىل_ههللالوسر
 نا ور مع نب دج ىنن ريثكن ب ديلولا نع ىفأ ان ميهاربا نب ب وقعيانربخ أل منح نبا

 ةنيدملا اومدق نا مهنا هثد> نيسحلا نب ىلعن |هثد> باهش نبا نا ىلؤدلاةاحلح
 ةمر# نب روس اهيفلهيلعهللاةجر ىلءنب نيسلا لتقمةب واعم نب دد زب دنع نم

 لوسر فيس” طعم تن أ لههللاقالتلقف لاقاهم ىف أت ة_جاح ىل !كل له هللاقف
 ه«ينتيطعأ نألهللامياو<يلع موقلا كبلغي نأ فاخ [ىناف )سو هيلع هللا ىل هللا

 ىلع لهج ىف تنب بطخ بااط ىنأ نب ىلع نا ى سف: غلبت ىتحادب اهيا صلخ ال

 هرينم ىلع كالذ ىف سانلا بط وهو ميسو هيلعللا لاو اوسرتعمسفةمطاف

 0 ذم لاق اهنيد ف نتفتنأ فو ىناو ىنمةهطاف نا لاف مل-ةح ذئمولان ًاواذه

 ىنقد_دؤىنثدح لاق نسح ًافهايا هترهاصم ىف هيلع ىنث اينسجاف ع ف نءههلارهص

 تب عمتجنال لاو نك-!وامارح ل->أ االوالالد موج اتسبل اوك قولظ قدنعر

 هللادمع ئص ادبأ !د_حاواناكمهللاو دعتنب وسو هيلعةلا ىله هللا لوسر

 قربخأ ىرعزلا نع بيعشانريخأ ناهلاوبًاانريخأ ىرادلا نجرلا دعنا

 لهح ق1 تفب بطخ بلاط ىنأ نب ىلع ناهربخ أ ةمرخ نب روسملا نأ نيسح ن ىلع

 تتأةمطاف كلذ تعمسابلف مس «يلعشسا لهنا اوسرتنب ةمطافدد:ءو

 اذهو كتانبل يضغتال كنا نوندحعدب كموق نادل تلاقف مر هيلع هناجر

 دهشت نيح هتعمسف اسوهيلعهللا ىلصىنلا ماقفرو لا لاق لهجىنأةئبا اع انى

 ةنب|ةمطاف ناو ىنق دصف ىنثدف- عيب لاى علا انآ تسكن أىتاف د بامالاقمأ

 هللا ل_دهللالوسرتنب عمتجتال ةللاواهناواهونتفي نأ هرك أ امناو ىنمةغضم دم

 هينثدحو ةبطخلا ىلع كرتفلاقادب أ د-او لجر د_:ءهللاّودع تنب ومل-و هيلع
 نا ىنعي نامعنلا تءمس لاق هب أ نعري رج نبا ىندي بهو ان ىشاقرلا نعمون أ

 ان مح | نم ىنأ نب رودنم اسد هوحدانسالا اذهم ىرهزلا نع ثدحدشار

 برح نب ريهز ىو ح ةكئاعنع ةورع نعه.بأ نع دعس نبا ىنعي مهاربأ |



 لئاضف بإب
 ىناا|تنب ةمطاق
 ةالصلا امهملع
 مالسلاو

 قرات
 تاق: قلعأتكساناو قلطأ قطن 0 :-شثعلا جوز ةئلاثات لاق ه

 ناىجوز ةسماخلات لاق ةمآاسالو ةفاخمالو رقالورحال ةماهتلءلك و 1 :

 فل لك أنا جوزةسداسلاتلاف دهعامعلأاس الو دسأ جوخ ناودهف لخد

 ةعباسلالاق ثلا عيل فكلاإ والو فتلا عجطضاناو فتشا برم: ناو

 تلاق كلالكعجوأ كلفوأ كجشءادهلءادلك ءاقابطءايايعوأ ءايايغ جوز

 عيفر ىجوزةعساتلاتلاق تراس سلو برز رجيرلا ىجوزةنئماثلا

 جوز ةرشاعلاتلاق دانلا نم تيبلاس رقدام رلاماظع داحتلال ب وط دامعلا

 اذا حراسملاتاليلق كرابملات اريثك لباد كلذ نا ا كلامامو كلام

 عرزوأ يجوز ةرشع ةيداخلات اق كلاوه ّنهنأ ّنَقيأ 0

 ىلا تحب ىنحح و ىدضع محش نم المو ذأ ”ىلح نم سان اءرزوبأاه

 دو نسكادو الو ليهصلهأ ىف ىنلعك شب ةهنغ لهأىف قدجو ىسفن

 ىنأمأاف عرزفأمأ حنقت أف برشأو حبصتاف دقرأو حبق الف لوق أ هدنعف

 لسكهعح ذمعرز ىنأنبااف عر زىأنإا حاسفاهتبب و حادراهموكععرز

 عوطو اهيباعوط ع رز أت نباه عرزفأتنب ةرفملاعارذهعبشتو ةبطش

 انثي دح ثينال عرزىفأةيراجاف عرز ىنأة ب راجاهتراج ظيغواهئاسكءلمو اهمأ
 باطوالاو عرزوبأجرختلاق اشيشعتانشي ًالمالو اًميقنتانتريمثقنتالو ايش
 نيتتامرباهرصخ تحت نمنابعلب ن.دهفلك اطنادلو اهعمةأسعا ىققافض+؛

 'ىلع حارأو ايطخذخأو اب رش بكراي رسالجره دعب ت>يكتفاهدعكنو ىنقلطف

 تعجواف كلهأىربمو عرز ما ىلكل اق انور ةضارلك نبيا ابان

 هللا صهتلالوسرىل لاق ةشئاعتلاق عرزىنأةين ؟رغص أ غلبام قاطعأ ئلك
 انث ىلاوال ا ىلع نب نسملا هينثدحو عرزمالعرز ىفأك كلتنك لسو هيلع

 هنأريغدانسالا اذهمةورع نب ماشه نعةماسنبديعس ان ليعمسان ب ىسوم
 اهتاسنريخواهئادررفصولاقو حراسملاتاليلقلاقو كشبملو ءاقابطءايايعلاق

 انئاص »« اجوز ةعاذ لكن م قاطعأو لاقواثيقنت انتريه ثقنتالو لاقواهتراجرةعو

 ان سنو نبالاقْثيللا نعام الك ديعس نب ةبيتقو سنوي نب هللا دبع نب دج-أ
 ةمر# نب روسملان ا ىميتلا ىثرقلاةكيلم ىف نبهللاديبع نبهللادبع ان ثيل

 هدد سم سيييطشلللل ل <ي”<ي <
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5 . 1 



 قظن

 ةليللا نيبكر تالأ_.كئاعلةصفح تلاقف اهعم ث دحتو «فئاععمراس ليلا, ناك اذا

 ةصفحر بعب ىلع ةتكفاعتك“ رفىلب تلاقر 5 ون رظنتف كريع  كراو ٠ ىربعب

 ةشئاع لج ىلا سو هيلع تلا ىل_صهلا لوسر ءاذس ةشناعربعب ىلع ةصفح تبكرو |

 لعن تاعج اولزئاماق تراغف ةشئاعهت دقتفاف اون ىتحاهعمراس م ملف :دفح هيلعو

 ح امعساالو كلوسر ىنغدلتةر>وأ اب رقع ىلع طاس برايل وةنورخذالا نيباهلجر

 لال, نبا ىبعي ناهلس اننث بنم3نبةماسم نبهللا دمع امص ًاي_-ثهللوفأنأ

 هللا ىلصةهنلالوسر تءمسلاق كلأم نب سن نع نجرلا معن هللادبع نع

 نبىحب اسمح ماعطلا ىلعدي رثلا لضةكءاسنلا ىل» ةدئاع لضفلوقي مم

 اق ةستق انثو َح رف-عج نبانونعيليعمسأ انث اولاقر < ناو ة ةبدتقو ىح

 00- ع رلادد بع نب هللا دمع نعام الك دج نءا ىتعي زب زعلادمع

 و ]سو هيلع هللا ىلصهللال وسر تعمسامهشي دح ىف سيو هلأ مل-وهيملعهللا ىلص

 ان يا اشدح و كلام نبس نأ عمس هنا ليعم.ساث دح

 نع ةماس ىلنأ نعىبعشلا ن ءايرك زنعديبع ن.ىلعيو ناهلسنب ميحرلا هبع

 مالسلاكيلعأرقب لي ربجنا اطلاق مل-و هيلعهللا لص ىنلا نأ<تثد-اهما ةشئاع

 الملا انث مهاربانب قدسا هامل هللاةجرو مالسلاهيلعو تاقفتلاق

 نجرلادبع نبةماسوبأ ىنث لوما ىماعتعمسلاق ةدئاز وفا نابركز انث
 0 امهثيدح لثعاهط لاق سو هلع هنلا ىصةننالوسر نا هتثدح ةشئاعنا

 انثادع هل: .دان_سالا اذهباي رك ز نع د نب طابسسا انث مهاربانب قحسا
 ىرهزلا نع بيعش انث ناملاوبأ انربخأ ىرادلا نجرلا دبع نبةثلا دبع

 لاق تلاق إسوهيلعهنلا لص ىننلا جوز ةشئاعن ا نجرلا »بع نبةهاسوبأ ىنث
 || هءاعو تاقف مالسلا كيلعأر قي لب ربجاذه شئاعإب مسو هيلع هللا بص هنا لوسر

 ركذ بإب || ىدع لارج نبىلع اس « ىرآالامىري وهوتلاق هللا ةجرومالسلا
 عرزماثيدح [|ان# سنوبنبىسع ان رح نبال ظفالاو ىميغ نعام* الكب انج نيدجأو

 سلج تلاق اهناةفثناع نءةورع نءةورع نبهللا دبعهيخأن ءةورعن ماشه

 ايش نهجاوزارابخأ نم نمك, النأ ند قاعتو ندهاعتند أ صاةرشع ىدحا

 لقتنيف نيمسالو قتربف لهسال ليج سأر ىلع ثغ لج م1 جوز ىلوألا تلاق

 هرعرك ذأ هرك ذآنا هرذأالن أ فاخأىنا هربيخ ثيأالةوزةيناثلاتلاق
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 اانا

 ظ 0[ سودبلع لا لسن لوسرداك نات ترلاق للا رهو نعمان هع ةماسأ

 ظ 00 وب ناك اماق تلاق ةشن ةشئاع مويلءاطبتسا ادغانأ ١ن .أمويلا انا نب (ألوقيدقفتمل

 اع“ئرقايف سنأ نبكلام نع ديعسنب.ةبدتق أسئادع ىركو ىرحس نيب ةللا
 ظ 0-0 ربخأ اهناةثئاع نعريب زلا نبهللإ دبع نب دابع نءةورع نب ماشه نع
 تءةصأواهردص وا د:سوهو توءنأل بقلوب ملسو لع هللا لص هللا لوسر

 ىنأنب ركب وبأ امدح قيفرلابىقحلأو ىنجراوىلرفغام-هللالوقي وهوا
 انثو ح ىنأ انث ريغنبا انثو ح ةماساوبأ انث الق ببركوبأوةبيش
 ةلفدان الا اذه ماشه نع مهلك ناولس نب ة دبعانربخأ ميهارب !نب قدع_سا

 انث رف_ءج نيد# ان“ الاق ىنثمنءال ظفللاوراشب نئاو ىنثملا نيد انكرص و

 ”ىنتو؟نل هناعمسأت نك تلاق ةشئاع نعةورع نع ميهاربا نب دعس نع ةبعش

 ىذلاهض رم ىف )سو هيلع هللا ىل_طىبنلا تعمسف تااق ة رخآلاواين دلا نيب ريك ىتح

 ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلعةتلا منأ نيذلا عم .لوقي ة<هتذخأو هيف تام

 نن ركبو بأ هانثمع ذنيحربخ هتتنظفتلاق اقيفركئلوأ نسحو نيهادلاو

 نع ةيعدش انك الاق ىأ ان ذاعم نب هللا ديمع اننو َح عبكو ان ةبيشىفأ

 ىنا ىن" دعس ن ثيللا ننسيوش نب كاللا دمع ئندص هلثمدانسالا |ذكهم دعس

 ةورءوتوسملانب ديعسىت ربخأ باهش نبالاقلاقدلاخ نليقع ىنث ىدج نع

 ناك تلاق لسو هيلعّنلا لكى ءلاجوزةشئاعنا معلا لهأ نملاجر فرس زلا نبا

 هدعقم ىرب ىتح طق * ل : ضي لهنا حصوهو لو ع ا يع لرحر

 يدق ىءهسأرو لسوهبلهنلا بص هنلالوسرب لزناملفةتئاعتلاقرب م ةنجلا ىف

 ىلعالا قيفرلا هللا لاف من 3 فقسلا ىلا هرمصب صخشأف قافأمأ ةعاسه_ءلع ىثغ

 وهوهبانثدع ناكىذلا ثيد|تفرعوة_كثئاعتلاقانراتخحالاذاتلقةشئاعتلاق

 | تناكفةثئاعت لاقرب مثةنملا نمهدعقم ىرب ىتح طق "ىف ضقت مهنا هلوق ىف مح

 00 | انصح عال !قيفرلا مهللا لوف لسوهيلعةللا ىلصةننالوسرأم 5 اك كل
 ا ب دبعلاق ميعن ىنأن ءام اك د. ندع اندو ىلظذحلا مج فاربا نب قدعسا

 نع د_# نبمساقلا نع ةكيام فأنا 8 نع نب دحاولا دبع | طا مم“ زوبأ

 | تراطفهئاسن نب عرقأ جرخ اذا )سو هيلع هللا ىل_ههللا لوسر ناك تلاق ةشناع
 | ٍمسوهيلعهللا هللا لوسر ناكو اعيجهعماتجر ف: ةصفحو ةشئاع ىلعةعرقلا

 اذا



 " ظ
 ركب ونأو قاواحلا ىلع نإ نسحلا ئتدص سو هيلعهلنا ىل_صهنلا لوسرةاض سم

 ميهاربأن بوق عل انت نارخالالاقو 2 هيي د

 نين 02 بوصل 0 ءىأ دك 0

 لوسرابتل ماقد سحق رح رت لو

 تااق دك اساناو ةفاق ىلأة نبا ىفلد_لا كنل أب كيلا ىننلسرا كجاوزأ ناُّنلا

 لاق ىلب تلاقف بحأ ام نيمحت تسل اةءنب ىأ ملسو هيلع هللا ىل_صهللالوسراهط لاقف

 ملسو هيلعهللا ىل_ه هللا لوسر نم كلذ تهمس نيح ةمطاف تماقؤ لاق ذه ىحأف

 ا ظلاقىذلاب وتلاقىذلاب نهتربخأف مسو هيلع هللا ىل_دىبنلا جاوز ىلا تءجرف

 ىلا ىعجراف ئش نمانع تدنغأ كارئاماط نلقف ملسوهيلعفللا لصةللالوسر

 ةفاق ىأ ةنءاىفلدعلا كن دشني كجاوز أن اهلىلوقف سويلم ساكو د

 هيلعهللا ىل_دىنلا جاوزأ ل سرأفةشئاعتلاق ادبأاهبفهلك الةئناوةمطاف تلاقف
 ن.نم ىنماست تناكىتلا ىهو )سو هيلعةللا ىل_صىنلا جوز شدج تنب بني ز سو

 بني ز نم نيدلا ىفاريخ طق أسما ارألو سو هيلع هللا ىبصةللإ لوسر دنع ةلزنملاف

 لمعلا فاهسفنلالا ذّتباد_أوةقدص مظعأو محرال لصوأو اي دح ق دصأو هلل قنأو

 ةئيفلا امه عرستاهيف تناك ةدح نهةروسا د ءامهتلاىلاهب بر قتو هبقدصت ىذلا |

 ملسوهياءهّللا ىلصةللالوسرو لسو هيلع هللا ىل_ص هللا لو سر ىف ع تن ذأ تساف تلاق|
 هّللالوسراط نذأف اهم مهواهءاعةمطاف تلخ ديل اةلاخلا ىلعاهط م ىف شاع عم

 لدعلا كذلا سي كيلا ىننلسرأ كجاوز أ ناهننالوسرابت اقف لس و هيلعةنلا لسد

 هللا ىل_صهّللا ل وسر بقرأ انأو ىلع تا اطءساف ىنتعق وم تاق ةفاق.ىنأةنباىف

 لوسرنا تقرع ىتح بذيز حربت لف تلاقاهيف ىف ن ذأ, لههفرطبقرأو سو هيلع ظ

 تيحنا ىت-اهبفن الاهم تعقواماف تلاقرمدتت أن أ هرك ال ملسو هيلعفثلا لص كللا ظ

 هيذث كح ركب ىفأةنبا اهنا مستو ل سوهيلعةللا ىل_دهللال وسر لاف تااقاهم اع

 كرايملا نب ةللادبع نع هيذثدح ناهثع ن هللا دبعلاقذازهق نب هللا دبع نء دمت

 0 هب تعقواملة لاق هناريغ عملاق م]ثس انشألا |« يرخ

 ىنأ ن عىاك فتدجولاق ةببش كأن ب ركحب وبأ اندعو ةيلغابتنكأ نا
 مش لل
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 ل_ضف ىف باب
 - ىه ع

 هنسل

 ماسه نع رهسم نب ىلع 06 درع _س نب دن وس 0 تنام ىتح هك د 2ك

 كلذدب نوغس ة-كلاع مون مهايادهن ور>تباوناك سانلا نا ةشئاعنعةيبأ

 ظ 8
 لع نرخ دام 0 انت نط نع لع سومراعةللا للص لل ترغامتلاق ةشئاع نع

 قاز رلاديعانربخديج ندع اًمثرع طقاهت ًارامواهاباهرك ذةرثكل ةعد_خ

 سو هيلعهننا ىل د ىبنلا ج وزتي مل تلاق ةشن ئاع نعةورع نعىرطزلا نع ءرمعمانريخأ

 هللالوسر ىلعةحكدخ تخ قلت وح بدم ةلاه تنن اسس تلاق ةشئاع نعهبب نع

 تنب ةلاهم_هالالاقف كالذل حانراف هده نا ذئتسإ ف رعف سو هيلعهننا ىل_د

 تكداه نيقدشلاءارج شب رقزئاع نمز وع نمرك ذتاموتاقف ترغفداب وخ
 نع اهيج عسبب رلاوأو ماشه نب فلاخ 0 5 اهنمارب_ثنلا كل دب ًافرهدلا

 اهن يا نع «يبأ نعماشه انث داج انك عيب رلاىنال اظفللاو دن زن داج

 كلملا كب ىنءاجلايل ثالث مانملا ف كنتي رأ إ_سو هيلع هللا ىب_صةنلالوسرلاق تلاق

 ىهتنأ اذاف ك-هج و نعمشك أفك:أصادهذ_هلوقيف ريح نمةقرسف
 انثو ح سي ردانبا ان ريغ نبا اسرع هضءةللادنعنماذنه كي.نالوقاف
 ىنأنب رككوبأ اًسنادع هوحندانسالا اذهب ماشه نعةماساوبأ انث بي ركوبأ
 ندحممب روبأ انثو ح ماشه انث ةماسأىلأ نع ىناكى تدجولاقةببش

 هللا بص هللا لوسر ىل لاق تلاقةشئاع نهيب أ نع ماشه نعةماساوبأ ان ءالعلا

 | نمو تاةفتلاق ىضغ ىلعتنك ادا اروع تك انارغ الو ار جويلع

 أاذاو د نروال نيلوقت كناف ةيضار ىنعتننك اذاامألاق كلذ ف رعت نبأ

 | ر>هأام هللالوسرايةنلاو لجأ تلقتلاق مهاربابر والت لقىب-ضغتنك

 | هلوقىلا دانسالا اذ_م ماشه نعةدبع انث ريع نبا هانئدع و كلبدماالا

 | نب زب زعلا درعانرب أ ى حب نبى حب امدح هدعلام رك ذب لو مهاربابروال

 | لوسردنع تانيلابىعلت تناك اهنأ ةشئاع نعهيب أن عةورعنب ماشه نعد_#

 | ةللالوسر نم نعمقني نكسف ىحا اوص شتا: ثناكو تلاق ملسو هيلع هللا ىل_هقللا

 هأنمث م و ىلا نهم سي سو هيلعةناا ىلصَتل ل اوسر ناك ذتلاق سو هيلع هللا ىلص

 انثو ح ريرج ان برحنبربهز هانثو ح ةماساوبأ انث بي ركوبأ

 تنكري رج ثيد> ىفلاقودان_سالا انهم ماشه نع مهلكر مشب نب د ان ريع نبا

 نعماشه نع ةديع ان بي ركوبأ اسم بعللا ّنهو هتنبىفتانبلاببعلا

 ةأص مم



 شرف 1

 | لاقلاق ىموم فأن ,ع ةىم نع ةىمنب ورم نعةبعش اذ* ىنأ انث. هل ظفللاو
 | م صربغءاسنلا نمل مك. لو ريثكل اجرلا نم لكس هيلع ىلصةئلالوسر

 ىلعدي رثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشلناعلضف راوووعرف اما تاتا

 نا اولاق ري :نباو بي كوبأو ةبي-ش ىنأ نإ ركب أ نو ماعطلا رب اس '

 ىل ص ىنلالب ربج ىنألاقةرب رهاب أت عم_سلاقةعر ز ىفأ نعةرامت نعل يضف

 وأم اننظوأ ماداهين ءانااهعم كنت ًادقة<دخ هذههللالوسرايلاقف مسوي
 ىف تدم أ هرسشب مول جو زاب رار السلا وا ,ةاقكَتَت | ىهاذاف بار

 لقيم ةرب رهىنأن ءهتباورىفرك ونأ ١لاق بضالو «4 بق و ال نصف ندا !

 دمنوىنأ انث ريكنءهللادبع نيد انندخ ىنموثيد هل |!ىفلقيولو تءمس |
 ىلسصةلالوسر ناك أف وأ ىنأ نب هللا دبعل تلق لاق ليعمسا نع ىديعلار تشب نبا
 بصق نم ةنجلا فت ييباهرمثب منلاق ة#نجلا فتيبب ةجيد خر شب لسوهيلعةنلا
 وأ انثو ح ةبوواعموب ' 'انربخأ ىحبنإ ى هايرص بضالو هيف بخصالا
 ن رمعملا انربخأ ميهاربا نب قحسا انثو َح عيكو 2 ةبيش ىنأ نب ركل

 ىنأ نبل يعمسان ء مهاكنايقس انت 0-0 نا انثو ح ريرجو ناهلس
 ةبيش ىنأ نب نامع امدح 1 سو هيلعهنلا ىل ص ىنلا نع ف وأ أ نبا ن عدلا
 هللا ىل_دهللالوسر رسب تلاقةشئاع نع < بأ نعةور< نب ماشه نعةدبع ان

 ءالعلا دخت ني رو امئاض ةنملاىفتيسدلي و تنب ةحدخ )سو هيلعأ|
 َت ..غامة أ رما لع ترغامل لاقت تنال 1 نع ان 8 ةماساوبأ انيث
 1 ال نين س ثالث ىنجو زتين لبق تكل هدد هلو هعدخ ىعأ

 ةاشلا مذيل ن ,ك ناو ة_:لا ف صق نمتيباه راع رهريصادهلواهرك د
 ماشه نع ثا غن صفح انث ناهعن له-_س امص اهلئالخملا اهيدمت

 ملسو هيلع هننا لص ىبنلاءاسن ىلعترغامت لاق ةشئاعن ءهيبأ نع ةورعنا

 ةاش'ااحيذاذا لسو ,هياعللا ىلصةنلا لوسر ناكو تلاق اهكردأ ىناو ةجيدخ ىلعالا
 لاقف تلاقةحد_خ تاتفاموب«ّتبضغاقتلاق ةعدخ ءاقدصأ ىلا اوماوا سر لوي
 ان ةبواعم نأ ن ع اعيج ٠ وباوب رحنب ريهز ئدص اهبحتقز ريفا

 اهد عب ةدأب زار ذبل وةاشلا ةصقىلاةماس | ىفأ ثيدحو<دانسالا 8 ماشه

 ةورع نع ىرعهزلا ن ءرمعمانربخأ قاز رلاديءانربخأ ديج- نبةللا دبع انثرع



 ظ ضشن
 ةماسادب ري هتراما ىفاونعطت ناربنملا ىلعوهولاق سو هيلعةلل نيس لوك
 ناكناهنلا جاوا هاقيل خت ناك ن اهنلامياوهلبق نم<سيبأةراما ىف متنعطبةف دي ز نإ
 مهب ال ناكن ا هناا عا او ةماسادب رب قيلخا طاذهناهنلامياولا سانلا بحال
 انث ةبدش ىلأ ن رك وبأ اسندع *« ميحلاص نم هنأف هب ميدو اف هدسعب نم ىلا
 هنا دعلاقلاق ةكملم ىنأ نب ةلئا دبع نعديهشلا نب بح نعةيلعنب ليعمسأ
 نباوتأوانأ لس وهيلعهتلا ىل_دهللا لوسرانيقلثذارك ذناريب زلا نبالر فعج نبا
 نع ةماسأوبأانريخأ مههاربانب قحسا انوع ككرتوانل هذ عن لاق سابع

 أ نع ةيواعموبأ انربخ أ ىحلاقو انث ركبوبألاق ىحيل ظفللاوةببشىفأنإ أركب وبأو ى حب نبى حب نار هدا:_ساوةيلعنباثيددح لثع ديهثلا نإ بيب>
 | هللا بسةنلالوس ر ناكلاقرفعج نةنلا دبع رع ىلكتلا قر و٠ نع لوحالا مص
 | ىنقبسف رفس نم مدقهناولاق هتدب لهن ايبصب قات هرفس نم مدقاذا ل سو هيلع
 | ةثالثةني دا انلخ دف لاقهفلخ هفدرأف ةمطاف ىنبادسح ًابء ىج مهب دب نيب ىنلمف- هيلا
 اهنا مماعنع نايلسن ميحرلادبع انث ةبيشنإ ركب وبأ امنع ةباد ىلع
 رفس نم مدقاذا ملسو هيلع هللا ىل_ص ىنلا ناكلاق رفعج نةلنادبع ىنث قروم
 ه«فلخوتالاو هيد نيباندح أ لمق-لاق ني_سلاب وأ نسحب و ىف تاتف لافانب قات
 دج ان نومم نب ىد-هم انت ح ورف نبنابيش امص ةندلاالخ ذىتح
 ْ هللا دمع نع ىلع نب نسحلا ىلوم دعس نب نسما نع بوقعي ىنأ نب ةئلا دبع نب
 أ اثيدح ىلارسأف هفاخ موب تاذ لو هيلح هللا ل صةنلا لوسر ىفدرأ لاق رفعج نب

 دبع لئاضف بذ
 رفعج نإ ةلهأ

 ْ نب هنبادمع اند ةيدش لأن را ؤأ ارو « سانلا نم ادحأهب ث دحأال ل_ئاًضف باب

 أ نب ماشع نع مهلك ناولسنبةدبعانربخأ ميهاربا نبق حسا اشو ح نواعم نينمؤلا
 | ماه نع ةئاساولا 55 تاور انثو ع ةءاسا ىلأثيدح ظفالاو ةورع

 ا تعم سلوق ةفوكلابايلع تءءعمس لوني رفعج ن هللا ددع تعمسلاةهيبأ نع

 اهتاسنري_دو نارمع تنب ميىماهئاسنري_خلوقب ملسو هيلع هللا فص ةئالوسر
 | امئارص و ضرالاو ءاملا ىلا عيكو راشأو بركوب ألاق دلي وختنب ةحيدخ

 | ىربنعلاذاعم نب هللا ديبع انثو ح ةبعش نعاعيجرفعج نبدمح ا الاقراش
: 3 

 د

 يآ



"١ 
 تا

 ىفأ ام داعم نب هللا دمع 0 هك ' نم ببحأو هب اف همحأ ىفا مهللا سو ١

 لعن نسا تي.ارلاق بزاعنبءاربلا انك تااثنباوهوىدعن ءةيع6ُش 6

 د ا هبحأف هيحأىفامهللا لوقي وهو ميسو هيلع نبا ىست ىلا قئاع لا ا

 وهو ىدع نعةبع_ش انث ردنغ اذن ماي نب لاق عانت ركب وبأو راسب نبا

 ”ىلعنب نحل اعضاو | سو هيلع هللا ىل_هةللالوسر تدر لاقءاربلا ن ءتاث نبا

 نئئدص هبحأفهبحأ ىفام هللا لوق. وهو هقتاعىلع :
 ىناعلا ىورلا نب هللا دع

 نءاوهوةمركع انث 2-4 نب رضنلا انث الق ىربنعلا مظعلادبعنب سايعوأ[

 نسحلاو ملسو هيلعةللا ىل_دهللأ ى هيت دق ا ةللاق هبب أ نعسايا 5 رامع

 اذهو هما قا ذه لسو هماع هلل | ىل !_طدىبنلاة رح مهتلخ دل ىت :> ءامهشلاهةلغب ناسااو

 لئاضف 0 ركب ىنال ظفللاو ريك نب هللا د هع نإ ك- و ةبيش ىلأ نب ركب و نأ 0 ولع هفاخ

 ىنلا تنب ا تلاقتلاق همِدش ثذب هسش- ص نع ةيدْس نب بعصم ع نع رك رن عرتش ندع 0 انك

 هلعمللا ِ دوس رعت ول طصص هيلعوةادغ لسو هيلعفللا ىصءللال وسر ج رخةشئاع ا

 لسو ماهلخ داف ةمطاف تءاج مث هم لخ دف نإ_سحلا ءاج مل داف ىلع نب نسل ءاخ

 كرهطيو تيبلا ل هأس جرلا نع به ديلهنلادب ريامنالاقمت هداف ”ىلعءاجأ
 لئ اضف د ىراقلا نجرلا دمع نبا ىنعي بوةعب انك دوهاس نب ةمدتق 0 ل اريهطت |

 ةراحو دن دب ز وعدنانك امل وقي ناكهن اهب أ نعةنلا د_بعن ماس نعةبةع نى سوم نع

 فن زاكو ةماسأو هنلابتع طق اوه م_مابالمهوعدانآرقلا فلزن ىت- د_# ندب زالاةبراح نا |

 نب هللا دمع نب د مو جارسلا نيالا ورانا لا خيشلالاق

 ديع_س نب دجسأ ْئئكد ثردحلا اذه ديعس ن ةيدتق كف الاقىرب ودلافسوب

 ادن معنعماس ىنث ةبقعنب ىموم انش بيهو انث نابع انث ىرادلا

 ىحبنب ىح<لاق رجح نباو ةبتقو بوبأ نبى حو ى تحن ىحب انثص هلع

 نبةماسأ مهيلع صأو ادعي إ_سوهيلعةللا ل_دهنلالوسر تعب لوقي رمح نبأ عمس

 ىاونعظت نالاقف ملسو هيلعهللا ىل_دهللا لوسر ماقفهن ىما فسانلا ن ٍِ ءطو دب زا

 ةسمالإ اقيلخ ناكنا هندام ياو لبق نم هيب أ ة يما ىف نونعط" منك دقق هن عا

 وبأ امص هدعبىلاسانلابحأ نا اذ_هناو ىلاسانلابحأ أن ناك ناو

 هيب نع ماس نع رج نإ دع رمع قع ةهاسأونأ اذ ءالعلا نيد 2 ظ



 ىلأ لئاصق باب

 نةديبع

 حارجلا

 لئاضف باب
 يلا

 ىضر نيسحلاو
 امهنعهللا

< 0 
 متو هيلعهللا ىلصةلل 'لوسرلاقتف كرحتف ءارح لبج ىلع ناكل سوهيلعةنبا لص

 ىنأن ب ركب ونأ اسامح صاقو ىنأ نب دعسو ربي زلاو ةحلطو ىلعو نامءور وركب
 هللاو كاوب أ ةثئاعىل تلاقلاق هيب أ نعماشه 5 الاقةد معو ريع نءاءانث ةيدش

 ١ ركبوبأ 3 و حرقلا مهءاصأامدعب نم لوسرلاو هلل اوباحتسانءذلا نم

 ريب زلاور كباب ىنعيدازودان_سالا اذهم ماشه ان ةماسأوبأ ان ةبيشىبأ نبا

 ةورع نع ىوبلا نعل يعمسا اذ عيكو ا ءالعلا نب د بي ركوتأ امد

 1 حرقلا مهباصأ ام دعب نم لوسرلاوهلل اوءاحتتسا نيذلا نم كاوبأ ناك ةثئاع نع

 لاق سن لاقلاق ةبالقىفأ نعدلاخانربخأ ةيلعنليعمسا انث برحنا

 ن.ةديبعوبأةمالااهتياننيمأناوانيمأةمأ لكل نا ملسوهيلع هللا بص ةئنالوسر

 تبائنعةماسنباوهوداج انث نافع انث دقانلاورع ندع حارجلا

 ةمالاهذه نما اذهلاقفةديبع ىف أديب دخاقلاو مالسالاو ة:_سلاانماعي الجر انعم

 انث رفعج ناد_# ان,“ الاقىن#ثلا نبال ظفللاو راشب نءاو ىنثملا ندم امثص

 نارحتن لهأ ءاجلاق ةفي ف_-> نعرفز نب ةلص نع ث د4 قدساإبأ تعمسلاق ةيعش

 لاف انيماالجرانملاث عب اهنلالوسراياولاهتذ ملسو هيلع هللا ىل_ههنلالوسروملا

 ثعيفلاق سانا اط ف رشتسافلاق نيمأ ق- نيمأ ق-انيمأ الج روكا نثعبال

 انث ىرفحلا دوادوبأ انث مهاربانبوحسا امنع حارحلا نب ةديبعإبأ

 كد لبنح نّد_جأ نئئدص * هوحداندالا اذهب قحسا أ نع نايف_س

 ةريرهى أ نع ريسبج نب عفان نعدب زب ىنأنهللادبع ىنا ةشيعن نايفس

 هبح نمببحأو هبحأف هبحأ ىتا مهللا نسم لاق هنا [سو هيلع هللا لص ىنلا نع
 نب رببج نب عفان نع بي زب ىلإ نب هللا د_نع نع امم اذ رعىأنا أمن دص

 نمة_فةئاطىف ملسو هيلع هللا ىل_دهللا لوسر عم تج رحلاقةرب ره ىفأ نعرعطم

 ةمطافءابخ تأ ىتح فرصنا مثعاعنيقىن قوسءاج ىتح هلك الو ىنماكيالراهنلا
 ياس هسل:ووإ_سغت نال هم ا هسحنا اهنا اننظف ا: سح ىنعي عكلمأ عكلمألاقف

 | هياعهللا لص نلالاقفهبحاصامهنمدحا د0 معا ىتح ىسيءاج نا ثبلث لذ

 ملسو
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 لن أ عال دبعنيد معو ىواركلار جبد ماوي دقلاركبقأ ندع انثادع « ىلعال دبعزب دمجتو ىواركبلار عت دماسو دقوا ول ا

 ايهنعمتلا يضر || لوسر عميلة نامعىبأ نعي تعمسلاف نايلسنباوهورمتعلا انث اول
 هيلع هللا ىل ص هللا ل وسر تومق لت اق ىنأ | مايالا تالت ضعي ىف ل سو هيلع هناا ىل_دهنلا

 ةديعن نآيفس اذن دقانلا ورمح انثدح امهم دح نغدع- وة>لطريغ لسو

 قصةنالوسرن دن لوةيهتعمسلاف ةللاد عن راس نءردكشلان دك
 مهمدن من ربو زلا ب بدةتاف مهمدن مث رييزلا بدتتاف قدها موب سانلا إ_سوهيلعةللا

 ريبزلا ىراو>و ىراوح ىن لكل رفسو ةءفع فلا ل حتا زلابد اف
 بيركوبأ انو ح ةورعنب ماشهن ع ةماساوبأ انث بي ركوبأ اًثص

 د نعام الك نايفس نش عيكو نع أعمج ميهاربانب قح_ساو

 د ةنديع نبا ثيد_> ىنعع ملسو هيلعهللا ىلص ىنلا نع رباح نعردكتملا

 ليعمسألاق رهسمنءانءامه الك ديه_سنبدب وسو ىللخلا نب ليعم_با

 لأق ريب زلاننهناد_معن ءاةقد» نع ةورع ن ماشه نعره سم نب ىلعءانريخأ

 كو ءطاطإ !ناكف 9 نأ سح مي طف ذا ع 000 خلا موب ةماس ىفأنب رمجوانأ تنك

 ا لا قه رفق رانا ناشر ظذمف ةرصدهلع ئيطاط ورظنافة سم

 ترك دفلاق ربب لا نن هللا دمغ ع نع ةورعنهنلادبع ىنريخ ا و لاقةظي رقىنىلا

 0 ةلهللاوام لاق م "تانى :ايأر ولاقفىنأل كلذ ||

 وبأ 6 ب ركوأ انرحو ىو ىفأ كادفلاقفهبوب ا ذئموي لسوهيلع

 تنك قدنملاموبناك امللاق ريب زلا نب هللا دبع نعهيبأ نعماشه 0
 ملسو «يلعهنلا ىل_صىننلاة وسن ىنعي ةو.نلاهيف ىذلا مطالا فةما_سىنأ نب رمعوانأ

 ةورع نب هللادبعرك ذدمو دانسالا اذه قرهسمن اثر دح ىنعع تنده !قاسو

 انشدع و رب راكان ءوهيب أ نع ماشه تي دحىفة_صقلاجردأ نكسلو ثيدحلا ف

 ةري رهىنأن ع هنأ ا نع ليهس نع دج نبا ىنعي زب زءلادبع انث ديعس نإ هبدّدق

 ىلءونامءو زغوركو أو وهءارح ىلعناك )سو هيلع هللا ىلصهلنالوسر نأ

 اهفأ هال سوهيلعةللا ل عةئلالوسرلاقف ةرخصلاتكرحتف ريب زلاوةحلطو

 سدنخ ندب زبن دج ن هللا د يبع اننرص ديس دا قة واع الا كيلع

 لالب نب ناجاس ل سي وأ ىلأ ١ن ليعمسا ان الاقىدزالا تسون نب دجحأو

 هللالوسر نر رهىنأن ءهيب أ نع طاصىلأ نبل يهس نت: ديعس نب ىح نع



 . اخر

 ناوانسحهيدلاوب نان الاانيصوو ةبالاهذ_هنارقلا فىل_جوزعهللالزنآف دعس
 هللالوسرباصأولاق ا ا اهيفو ىف ك ك ارت نال كادهاح

 هنلا لص لوسرلاهب تدنأ 00 ف فيساهيفاذاف ةميظع ةمينغ لو هيلعةتلاىلص

 هنذخ أ ثي> نمهدر ,لاقق هلاخت ملعدق نمانأو فيسلا اهئ :12:تاَهف مو هيلع

 تاقذ 4 بلا تءجرو ا علال هيقلا 1نأ تقرأ اذاىت- تقاطناف

 ش كنولأسيلجوزءهللالز :آفلاق هن اذ 1ك نمههدرهنود ىلد_.ثف لاق هينطعأ أ

 3 00 ىاانأف ا او ومو اق رترلا لاقت

 كمعطنلاعناولاقف ناز اهللو راصنالا نم 0 ”اولاق 1 00

 اذاف ناتسبلا شحلاو شح ىف مهنيت أف لاق رجلا مرح نأ لل بق كلذوارج كيقسنو

 ترك ذفلاق مهعمتب رشو تاك ًافلاق رح نم قزو مهد_دع ىو هروزج سأر

 لجر- اخ أف لاقراصنالا نمريخ نورجاهملاتاقف مهد_دعنب رجاهملاوراصنالا

 هتربخأف سو هيلعةنلا ىلسةندالوسر تيتأف ىنئاب حر ذهب ىن رمضف سأرلا ىب وأ

 مالزالاو باضنالاورمسملاور نا امعا نع ناخد ىف "ىف ل جوزعةلهالزن :أو

 ندم انث الاقراشن دمخو ىثلا ند ان دح ناطيشلا لل مت نم سجر

 تلزن أ لاقهنا هيب أ نع دعس نب بعصم نع ب رح نب كامس نعة يعش انت رفعح

 ةيع_ْشثيدح قدازو كامس نع ربهز ثر دح ىنهع ثيدحلا قاسو تايآعبرأ ىف

 اضي اهئيدح فواهورزج وأمل اصعباهافاورحشاهومعط.نأ اودارأ اذا اوناكفلاق

 اذن بروح نب ريهز اي اروزفمدعس فن أ ناكو هرزةف دعس فن أ هب برضف

 نءذلادرطتالو قدهس نعهينأن هج رع نإ مادقملا ن . ع نايفس نع نجر لا دمع

 نوكرسدمملا ناكو مهنمدوعسم نب وانأ ةتس ىف تاز :لاق ىشدعلاوةادغلاب ممم ر نوعدب

 000000 د_# ان ا م ص ءال 0

 نؤ رتجالءالؤهدرطا م 0 0

 اءهيمسأت سا نالجرو لالب و لب فه نم لجرو دوه سم نباوانأ ت تيكولاق انملع

 لزن 1 ثد عقينأهللاءاشإم ل سو هيل هللا ىلص هنا لوسر سفن ىف عقوف

 ههجون هديرب ”ىثعااوةاد_غلاب م-مرنوعد. نينلادرطتالو لجو زعفللا

 اك ع



 .ىه>لا

 اضخأ

 نحئانمف تلاق ةإ-هللا نسر ح ىناصأ نما اص الجر تيل لاهقف إل ةنيدملا همد#قم

 هللاقف صاقو ىف نب دع_سلاقاذ_ه نملاقف حال سةفثخشخانعمس كإذك

 هللالوسر ىلع فوخ ىسفن ىف عقولاق كب ءاجام مسوق فخ هللالوسر

 ةياور قو مان "مر سو هيلعبتلإ سانا لوسر ذل 0 | تدك سو هيلع هللا ىلص
 نبى حبت عمس ناهولا دبع انث ىنثم نبد_# هان دع اذه ع نمانلقف عرنءا
 هللالوسر قرأة كئاعتلاقلوهتب ةعمد ر نب صاع نب هلنأ د_.عتءمس لوقي درعس

 ىنأنب روصنم اسرع لالب نب ناولس ثيدح لثعةليل تاذ ل سو هيلع هللا لص

 تعمس لاقدا د_ثنب هللا دبع نعهيبأن ع دع_س نبا ىنعي مهاربا 5 م2 | نص

 هناف كلام نب دع_سريغدحألهب وب | إ_سو هيلع هللا ىلصةللا لوسر عجاملوقيايلع

 الاق راشب ناو ىنملان بد اش ىأو ىلإ كادف مرادحأ مونهللوقي لعج

 3 عيكو 5 ةبيش ىنأ نب ركونأ انتو َح ةيعش امك رفعج ن د_# انك

 ىنأنإا انتو 8 رشم عرسا ند < نع ىلظن+لا ىدءساو بوو انتو 1

 نعداد_ث نيهللادمع نع مهاربا نب دعس نع مهاكر عسم نع نايفس انه رمح

 ان ينعق نب ةماسم نب هللا دبع امادع هلثع مل سو هيل عهللا لص ىنلان ءىلع

 صاقوىنأ ندعسن عديم سناوهو ىحب نعلالب نبا ىب :ءر ناملس

 ن ةيدتق ا دحأ موبهب وبأ مل سو هيلع هلنا ل_طهللال وسر ىلعج دقل لاق

 امهالوباهولادبع ان ىنثمنبا انثو ح دعس نبث يللا نع خرنباو ديعس
 لمعمس | نبا ىتعي أح 5 دامع نب د |[ تام الأ أدهم دمهس نب قع 0

 هل عج ملسوءهيلع هللا ىل_د دىنلانأ هنأ نع دع_سن صاع ن عرامسم نب ريكبن ع !ٍ

 كتص ىنلاهللاقف نيماس |١1 قرسأ دق نيكرم ملا نم لجر ناك لاق دح أ مويهب ونأ

 هبتج تبصأف لص هيف سبل مهسبهلتعزنفلاق أو ىنأ كادف مرار سوءيلعقللا
 ىلا ترظذ ىتح 1_سو هيلع هللا ىل_ههللال وسر كحضف هنروع تفشكناف طقسف

 تابآهيف تازئ هنأ هيب 1 نع دعس نب بعص ىلا برحن كاع 0 ريسهز ع

 ل انالوهنيدب رفكحي ىتءادب أ هماك ال نأ دم_س مت فلخ لاق نارقلا نم

 تثكملاق اذ_مب كمآ انأو كمأانأفكيدلاوب كاصوهللاناتمعزتلاق برن ||

 ىلعوعد» تاءؤاهاقسفةرا.عهللاقياط نبا ءاقف د_هملا نماهيلع ىشغ ىت>اثالث



 ل ضف ىف بإب
 ا نب دعس

 ىضر صاقو
 .«زعهللا

 اقرأ

 ن قحسا انثو ح ليضفنبدمم انث ةبيشىأنبركبوبأ انثرع ربهز
 ليعمس|ثيد_حوك تدانتسالا اذ-منامح ىنأ نءامهالكرب رج 1 مهاربإ

 ناك هبذخأو هب كسمتسا نمرونلاو ىدطاهيف هللا باكر رجثيدح ىدازو

 ىنعي ناسح اذن نابرلانب راك نب دي مدع لضهأطخأ نمو ىد_طا ىلع

 لاق مقرأ نبدي ز نع نايح نبدي زب نعق ورسم نبا وهو ديع_س نع ميهاربا نبا
 مل_سوهيلعهللا ىل_طهللالوسر تدحاصدقل ارب_خ تيار دقل هلاءاقفه_ءاعانلخد

 ناك هكر ت نمو ىدطا ىلع ناكهعبتا نمةنلا لهحوههللاباتك اه د. نيلقث

 لجرلا عمن وك-:ةأرملان اهلا ءاوال لاقهؤاسن هّتدب لهأ نمانلقفهيفوةلال_ذ ىلع

 نيذلاهتيصعوهل_ص اه-تدد لله ااهموقواهب !ىلا عجرتف اهقلطإ م رهدلا نمرصعلا

 ىنأنءاىنعي زيزءلادبع اخ كيه دس للا ةيسدق انئَص هدعب ةقدصلا| ومرح

 ناو يصل نم لجر ةئيدملا ىلع لمعتسالاق دعس نب لهس نع مزاح ىنأ نع مزاح

 لقف تدب أذاام أهلك اقف لهس ىبأف لاق ايلع مشي نأ» مف دعس نب لهساع دف لاق

 ناك ناو بارتلا ىفأ نمهيلا بح أ مسا ىلع ناك امله_سلاقف بارتلابأهنلا نعل

 ىل_ههللالوسرءاجلاق بارتابأ ىمسملهّدصق نءانربخأ هللاقف اهمىعداذا حر فيل

 ىس ناك تااقف كمع نءا نبأ لاهقف تدبلا ىفاياعد#ح ملف ةمطاف تيب ملسوهيلعفللا

 هللا ل_صهللالوسرهءاخل دقار دما فوههللالوسرايلاهف ءافوه نءارظنا

 هللالوسرىل_ءذل تارتهباصأهقش نعهؤادر طقسدق عءاضموهو ل_سوه-يلع

 دبع اًسنرع #* بارتلابأمق بارتلابأ مقلوقي وهنعهحسع لسوهيلعللا ىلص
 نب هنلادبع ْنَع دده_س ْن ىح نع لالب نب ناملس 5 بذعق نب ةماسم نسهللا

 | لاقفةليل تاذ ٍلسو هيلع هللا ىل_صةللالوس رق رأت لاق ةشئاع نعةعيب ر نب صاع
 لوسرلاقفحال_سلا تودانعمسو تلاقةليللا ىنسرح ىناصأ نما اص الجر تيل

 كسرحأ تئج هللا لو سراب صاقو ىنأ نب دع_سلاقا ذه نم سو هيلع هللا ىلصفتلا

 ةيدتق الرو هطيطغ تعوض ىتح مل سو هيلع هلا ىلص هللا لوس رمانف ةشئاعتلاق

 ديعسن ىحب نعشيللانربخأ رنبدمم انثو ح ثيل انث ديعسنإ

 لسوهيلعهللا ىل_دهللال وسر رهستلاق ة_كلاع نأ ةءيب رن' صاع نب هللا دبع نع

 ثبت لاك "< - © همدل2م



 ديار نة ل اا

 ضان

 ذفت أل اقانلثماون وكي ىن> مهلتاقأ هللا لوسراب ىلءلاقف ةيارلاءاطعأف عجو هب نكمل
 نم مهيلع بام مهربخأو مال_سالاىلا مهعدا مث مهتحاسب لزنت ىتح كاسر ىلع

 : . ٠ عنلارج كل ن وكن أ نم ريخ ا د_>اوالجر كب هللا ىدوم نال هللا وف هيفةللا قح
 نعديبعى أ نبدي زب نع ليعمسانباىعي متاح انث ديهسنةبيتق اند
 007 ملسو هيلعهتلا ىل_كىننلا نع فاح دق ىلع ناكل اق ع وك الا نة

 قحلف ”ىلع جرف لس و هياع هلل !ىل ص هللا ل وسر نع فاحت ان ألاقف !دمر ناكو

 لوسرلاق اهحايص ىف هللااه>ق ىنااةليللا ءاسم ناك املف ملسو هيلعةننا ىلص ىنلاب

 هلوسروهلناهمحك ل-جرأدغةنإ اراب ن ذخ ًايلوأ ةبارلا نيطءال ماسالا

 ىلعاذ_هاولاقف هوجرت امو"ىلعب نحن اذاف هيلعهللامستفي هلوسروةننا بح لاقوأ

 نبربهز ئئدع هيلع هللا حتفف ةيارلا سو هيلع هللا ىل_ههللالوس رداطعأف
 2 م هاربانن ليعمسا انث ريهزلاق ةيلع نبا نءاعيج دام نب عما

 م معو ةربس نب ني_عدوأن آتقلطن |لاق ناي نبدد زب 0 نايحوبأ

 تيارارثك اريب»دب زانت مةلدقل نيصحهللاق هيلاانساجاماف مقرأنبدزولا

 تءقادقل هفلخ تءاصوهعمتوزغوهثي دح تعمسو م_سو هيلعهنلا ىلصهللالوسر

 لاق مل سو هيلع هللا ىل_دهللا لوسر نمت ءمسامدب زايانثد_>اربثك اربخدي زاي

 نم ىأ تنك ىذلا ضءو تدسنو ىدهع مدقو ىنس تربك دقلةللاو ىحأ ناي

 ماقلاقمث هينوفلكنالفالامواولبقاف مشن د_حاف لسو هيلعةنلا ىبدةننالوسرأ]|
 ةنيدملاو ةكم نيباج ىعديءامياييط+انيقاموب ملسو هيلع هللا ىل_ههللالوسر

 كشوب رشبان أفاق سانل ااهأ الا د_عبامأ لاق مث رك ذو ظعوو هيلع ىنثأو هللا دمخ

 ىدطاهيف هللا ناك امطوأ نيلقث 1 كراتانأو بيجأف ىنرلوسرقأ.نأ

 لهأر لاقمت هيف بغروهللا باك ىلع هباوكسه ساو هللا باتكب او ذ فن ر ونلاو

 ىنبلهأىف هللا# رك ذأ ىبب لهأ ىف هللاك رك ذأ ىتبب لهأى هنن رك ذأ تيب

 هتنب لهأ نمءؤاسن لاق هتبب لهأ نمدؤ اسن سدل أدب زايهتسب لهأ نمو نيص>هللاَتف

 ل آو ليقعل آو ىلعل ؟مهلاق مهن مولاقهدعبةق دصلا مرح نمهّدب لهأ نكلو

 نب راكب نبد-# انص و منلاقةةدصلا مو ءالؤع لك لاق سابعل آورفعج
 نايح نبدي زب نع قورسم نب ديه-س نع ميهاربا نبا ىنعي تاسح ان نايرلا

 |7600 أذ أ |أ|أآ]|]|ز زذذزذز|ذز| | | ذ 1 ذ 1 1ذ1 1 ز 1 1 1 2 1 2ة2ة2ز2ةزةز ز ة2ةز ز زذز | ]| ]| 1 1 |



 هل لو-قي هلوق

 امفاذكه هيلع

 ىفو ها اهاك

 هفلخو ةححسسل : 0:

 دقوىرخأ فو

1 

 نطاقاثالث ترك ذامامأ لاقف ب. | رثا !ايأ تس نك هءاملاقفا دعس نايف _سىلأ

 نيبدمم انث الاق راشبنءاو ىنثمن د انثو ح ةيعش نعردنغ انث ةبشأ

10 

 نم ىلا ب> أ نونمةدحاو ىلنوك-:نالهبنسأ نلف مل_سوهيلعفللا ىلصهننالوسردل

 لاف هب زاغم ضعب ىفهفلخ هل لوب ملسو هيلعهللا ىلصةللالوسر تمعس عنلا رج

 هيلعهنناىل_ص هللالوسرهللاقف نايبصااو ءاسنلا عم ىنتفلخ هللا ل وسراي ىلعهل

 هتعمسو ىد#عبةوبنالهنأالا ىسوم نم نوره ةلزمعبىنم نوك-:نأ ىضرتامأ ل-سو

 انلواطتفلاق هلوسر وهللاهبح وهلوسرو للا بح الجر ةبارلا نيطءالربيخ موب لوي

 هيلعهللاجتمد هيلاةبارلا عفدو ذيع ىف قصبف دمرأهب ىنآف ايلع ىلاوعد !لاقفاط

 هيلعةنلا لص هللا لوسراعدع ءانب أوان ءادب عدن اولاعت لق ةبآلاهذ_هتازنامو

 ىنأنب ركوأ امثدع ىلهأءالؤه ,هللالاةف انيس>و انسحو ةمطافوايلع سو

 ىنلا .٠ نعدعس نعدعس نب مهاربأ تثءعمس 0 ان لويس ٠ نع ةبعش انك رفعح

 ىسو» ع نم نورهةلزنمي ىنمنوكس نأ ىضرئامأ ىلعل ل لاقت لسو هع نال

 ليهس نع ىراقلا نجرلا دع نءاىنعي توقعي انه ديعس نب هستق انننرص

 نيطءالربيخ مويلاق ملسو هيلعهللا ىل_صهللالوسر نأ ةرب ره ىأ نع هيب نع

 تبدحأام باطخلا نب رمعلاق هيدي ىلعةللاوعّتةب هلوسرو هللا ب <الجر ةبارلاهذه
 هللا ىلصهللالوسراعدؤ لاق اطىعدأ نأ ءاحراط ترواستؤ لاق دم وبالاةرامالا

 كيلعهللا تفي ىتح تفتاثالو شمالاقو اهاياداطعاف بلاط ىنأ نب ىلع ملسوهيلع

 لاق سانلا لتاقأ اذام ىلعهللالوسرايخ رمصف تفتلي لو فقو مث ًاي_ث ىلءراسفلاق

 اوعنمدةف كلذاؤاءفاذاف هلبالوّسراد م نأوهللاالاهلا الن أ او ده كثي ىتح مهلتاق

 ام كديعس نب ةيددق م هللا ىلءمهماس>واهقحالا مطاومأ و 0

 درع سلا ةيددق انتو جس لهس نع مزاح ىفأن ع مزاح ىنأ نبا ىنعي 500 عااد. ع

 دعس ن' لهس ىف ربخأ مزاح ىفأ ع نءنجرلا دبع نءاىنعي بوقعي .انث اذه ظفللاو

 هللا حتفي الجر ةبارثاد ذه نيا ءالربيخ موب لاق لسو هيلعهللا ىل_دهللالوسرنأ

 نأ ن وجرب مهاك سو هيلعهنلا ههنا لوسر ىلع اودغسانلاميصأاماف اهاطعي

 اول سرا لاق 22 هلأ لو سراب وهاولاةف بلاط ىنأ نب "ىلع نألاقف اعاطعب

 اربف هلاعدو هنأ ءىف ]سوه يلعةللا ىل_هةللالوسر قدبفهب ىف ًافدلا نأك ىدأ

 تانقح لكي فديع بمب انكي 9
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 ا همثن كح ورز مر 2 : بيس نبديعسلاقف كب رشلاقزخآلا

 نهللادبعنب كب رش انث لالدنن نايلس ىنث ريفعنيديه_س انث قدسا

 اراشاو انهه ىرعشالا ا 0 لوقي بيسملا نب ديع_س تعم سرع ىفأ

 دب راتجرخ ىرعء شالا سوموبألاقةروصقملا حان ديعس سلجم ىلا نابلس

 ىدعع ثيد- فاسو ركل قاس قاس نع مغ كوىفقلا ىف ساخ الام

 00 دع حرويتالزا زي 1 ااا

 اودع ءرغ ىفأ نبهللا ديعنب كي رع ا رفعج

 طئاحىلا امون لسوهيلع هللا لص نلا لوسر جرخ لاق ىرع_ثالا ىسوم ىفأ نع

 رك ذولالب ن ناهلسشي لد ىنوع تن دآؤ|صتقاو هرب مف تر د: ة> اطل ة:ن دملاب

 نامءدرفناو انههتعمتجا ,هروبق كلذ تاوأتف ة بدسملانءالاق تيد

 فسوب 1 حامصلانبال ظفالاو نوشجاملا فسوب نع مهلكس نوب نجي يمت 9

 دعس نب صاع نع بيس لا نيدرعس نع ردكنملان بد ان: نوشجاملاةءاسوأ

 ةلزنع ىنمتنأ لعل سوهيلعاقا ل ل هذ : أ نع صاقوىنأ نبا

 تيقلفادع_ساهمهفاشأ نأ ”تدح اق ديع هلاك ىدعب ىنالهنأ الا ى هوم ئه نور

 هيهمدص أ عضوفهتعمس تن 1 هما لاق صاع ىنت دحا_عهثث كفل

 نعردنغ ا ةبيش ىنأ نإ را 0 و اتك_ةسافالاو عن لاقف هبن ذ أىلع

 نعةبعُش ام رق هج نا رع | الاؤراشب ناوىنثمنب 5- اندو 2 ةيعش

 لوسر فلي لا صاقز فا نينعس عسا فا سن

 ىنفاحتهللال اوسرابلا قف كوبت ةو زغىف تلاظ ىنأ نب ىلع ل وهما ءهللا ىل_دهللا

 هياريغ ىسوم نم نورهةلزن_؟ىنمنوكس نأ ىذرئام لاق نايدصلاو ءاسنلا ىف

 دانسالا اذهىف هيعش ان ل ذاعم نيةللأ دمع هانئرع ىدعي ىنال

 ليعمسا نباوهو ماح انث الاق ظفللا ىفاي راقتو دابعن/ دو درعس نب هس ملل

 نب ةب واعم ىم |لاق هبب أ نع صاقو ىنأ نب دعس نب صاع نعرامسم نب ر بكت نع

 لئاضف نم باب
 فأن 7

 هللاىضربلاط

 هنع



 اضهن

 لاقف لسوهيلعةللا لت ص ىبملا ساف-لاقرخ ل جر معتفمت_سامن ةنجلاب هترمشب وهل

 تحءتفؤلاق نافع نب ناغعاذافتمه دفلاق نوكدت ىواب ىلع ةنحلابهرمشب وجعتفا

 وبأ امئاص ناعت_ىلاةلناوأ اربص هللا لاقف لاق ىذلا تاقو لاق ةنحلابهن وو

 ىرعشالا سوم ىفأ نع ىدهنلا ن امم ىفأ ن عبوب أ نعداج نع ىكتعلا عيب ل

 ثيدح ىنعع بايلا ظفحأ نأ ىف مما واطئاح لخد سو هيلعفتلا ىل_دهللالوسر نا

 ناهلس ان ناسح نى انث ىايلا نيكس دم انثرو ثايغ نناهع

 ىسوموأى ربخأ تيل نا ضن وع ره ىلأن ب كب رش نع لالب نياوهو

 لو هيل علل ىل_ههللالوس رنمزلأللاقف جرخ م هشب فأضوت هنا ىرع_-ثالا

 اولاقف لسو هيلع هللا لد ىنلا نع لآسف دحسملاءاف- لاق اذهىوبهعم نوك ألو

 تسلؤلاق ا رغب لسخد ىتح هنعلأسأ لع تع ةنلاق انهقدح و جرخ

 اهالدوهيقاس نع فشككو اهفق طسوتو سي رأرثب ىلع ساج دق :وهاذافهيلات مقف

 لوسرباوب ننوك التلقف مالا دنع تسلق. تو «رصنا م هيلع تما سف لاق رثيلا ىف

 نلالاقف نذأتسي رككو أ اذههنلال اوسرابتلقف تبهذ لاق كالسر ىلع تاقف

و هيلعهللا ىل_د هللا لوسرو لخ دارك, ىنال تاق ىتح.تابقأف لاق هذ ابهرمشد وهل
 ملس

 | دن رب نالفقب هنلادرب نا تلقق ىنقحلي واضوتب أت كرت دقو تسلف تعجر

 باطخلانب رمت لاقفاذ_هنمتلقفبايلا كر<ناسنا اذافهن تأيارب_تهاخأ

 كافر هلع تسابق ملسو هيل عهّنلا لص هللا لوس رىلاتثج م كاسر ىلعتلقف

 كرش وَندآتلقو رع تدك ة دل ايبهرششب وهلندن الاف ناسي رعاداق

 | نالفب هللادربناتاقف تساخ تعجر متر ثبلا ىف4_ءلجر ىل دوهراسإ نع فقلاىف

 || نافع نب نامءلاقفا ذ_ه نم تاقف ب ايلا ك ارد ناسناءاف هب تأيهاخأ ىنعياريخ

 هرمسا وهل ن ذئ |لاقفهتربخاف مسوهيلعهللا ىلدىنلاتئجولاق كلسز ىلعتاةف

 هيلع هللا ىل_ههللالوسر كرمشس ولخداتلقف تئؤ لاق هددصت ى ولد عم ةذج اب
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 لئاضف نمبإب | ةييتقو بونأن بى حو ىح نبىح انئدع « مسلعةالصلا كرت:لاقدازو

 نافعن,نامع [أ ةمج نبانونعب ليعمسا انث نوزحآلالةوانربخأ يحن ىحيلاةرج ناو
 هنع هنااىضر نانجرلا دبع نبةم_سىبأ و راسي ىنباناهلسو ءاظع نع ةلمرح ىنأ ن بدت نع

 هيد فن نءافشاك هه ّدنب ىفاعدءط ملسو ه.اعقتلا لص هللا لوس رناك تلاقةشئاع

 رمع نذأتام ثددتفلاملا كلت ىبلعوهوهلنذافركب وبأن ذأت_مافهيقاسوأ
 هنيلعةلنا ىلصهللالوسر ساؤ ناد نذأتسا مث ثدحتف كا ذكوهوهلنذأو

 جرخاماف ثدحتف لخ دف داو موب ىف كلذ لوقأ الو دم لاق هبايث ىوسو 1-سو

 لخد مئهلابت وهل شنت لفرع لخد متدلابت وهل شتت فركب وب ل خدةشئاعتلاق

 ةكئالملاه:م ىدعة سن لجز ن. ىحتساالالاقف كنان وتسو تسلك قاع
 ليقع ىنث ىدج نع ىنأ ىنث دعس نبث للا نببيعش نب كل لا دبع سن دع م

 هربخ أ ص اعلا نب ديعس نا صاععلا نب د. ء_س نب ىح نع بأ هش ند |نع دلاخ نبا

 لوسر ىلع نذاتساركب اأن اءاثدح ناّمعو مل-وهيلعهللا لص ىبنلا جوز ةشئاعنا

 ركب ىنال ن ذاق ةثئاع طىص سال هشارف ىلع غحطضموهو )_سوهيلعهنلاىبصهنلا || ٠

 كانى عوهومل نذأق ر عن ذاتسا مف رصنامت تعا بلا ىققف كلذ كرشو |
 ةئئاعللاقو سلؤ هيلع تنذأتسامث ناهعلاق فرصنا من هتجاحهيلا ىذقفلاحلا م

 ىلامهلنالوسراي#مئاعتلاةف تفرصنام ىتجاحهيلاتيضقف كباين كيلع ىعجا || '

 نا سو هيلع هللا ل_صهللالوسرلاق نائءتعزفاعرمعوركبىنال تعزف كرألا|

 هتج اح ىف ىلا غابب ال نأل اما كالت ىلع هلتن ذأ نا تيشخ ىتاو ىحلجرنانعأأ ٠

 نب بوةعي نع مهاكد بج نب دعو ىناولا ىلعزب ن_سحلاودقانلاورمع دا

 دحةثئاعو نان اهربخأ ساعلا نب ديء_سن اصاعلا نب دعس
 ركب بأن اهاث

 ليةع ردح لثع رك ذف - وهيلعهللا ىل_دهللالوسر ىلع نداتِسأ ىلا

 تايغنب نامعنع ىدعىأ نبا انث ىزنعلاىنثمنب دم اشرح ىرهزلا نع

 هيلع هللا لص هللا لو سراهنب لاق ىرع_ُالا ىس .ومقأ نع ىد ملا ناد ىلأ نع

 طئاح نم هلوق دانيطلاو ءاملا نيب 4_عمدوعب زكري -تةموهو هندملا طئاح نم طئاحىف لسو

 ةدحل ىف, ىلإ || هن ايهترمشب وهل ت-ةففركم ودأ اذاف لاق ةنجل اب هرمشب وحتفالاقف لجر حتفةسا

 هدإ ارا و ||| تحتففر مسوهاذاف ترهذقلاق ةنخلابهرششب وحمفالاهق رتل ج رحت ةتسا لاق

 ( ىلا  (مسم)- 590)



 5 : اا
 هللا كدح أر علاقف كحضإ ل_سو هيلع هللا ىل_ههتلالوسرو لسو هيلع هنلا ىلص هللا
 ا نك ؟ىقاللاءالك اود نمتبع مل_سوهيلعهذلا ىل ص هللا ل اوسرلاةفهللال وسرا, كنس

 أ | نأ ق حا هللالوسراب ءانتناق رم لاق تاخانردع داكتوصن ا ا ىدل هع

 أ لسو هيلع هللا مدننا لوسر ناهنالو ىتنبهتأ نهسفن أت اودعىأر ,.علاق من لاهم

 | المو لوسو لاق ل وهيلعةللا ىل هللا لوسر نم ظفاو ' معننلق ١ ١ 2 1! ادم هللا امو رن هاو اع )تنبأ

 كفؤ ربغاؤ كلسالا اف اك لاس طق ناطي_ثاا كيقلامهديب ىسفن ىذلاو ملسو هيلع

 ع لميس قريشا دج نب زب زعلا هع هن عك فورعمن نوره يي

 0 ةهدنعو سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلاءاج باطلا نب 0 ناةرب رهىلأنعءيبأ

  نردكا 000 0 ا ا

 ظ عسب ورع ندع أ ارهاطلاونأ ئثدص ئرهزلاةدع -وحرك ذؤناخلا

 ظ ةماس ىلأ نع ميهارب ا نب دعس هيبأ نع دعس نب مهاربإا نعسهو نب هللا دمع اذ

 | ابق مالا ف نوك,ناك دق لوي ناكمنا مل ديلا هلا نعةشئاعنع
 || رع_سفن بهو نبا لاق مهنم باطلا ر ع ناف 4 مسه ىت و ع

 دقانلاورمع | 2 فبل ا دع بس نإ ةدتق 0 نومهل«نوندحم

 ات جن ءنالع نبا نعام لك هنييع نبا ان الاق برحن ريهزو

 ةبرب وج لاق صاع نبدمعس ا 5 لكلا كمن قع انس هلم دانسالا| دوم

 ماقم ف تالث ىف ىف رت قفاور علاق لاق ر مخ نبا نع عفان نع انربخأ ءاممأ نا

 ظ ةماساؤبأ 8 هش وان رع اولا انثدع ردب ىراسأ فو بالا ىفو ميهاربا

 ! هنب اءاج لوأس نبا ىل/ نبا هللاد_بعىوبامللاقر مي نبا نع عفان نعهللا دبع أ

 | ن نفك نآهصيقهبطعي نأهلأسف سو هيلعمنلا ىل_طةلنال اوسرىل نيا دنع نيةئلا دمع

 || هيلع ىلسيل |سو هيلع للا ىل_2هللالوسر ماقف هياعىبصي نأ هلأس مل هاطع اقابأهيف

 هيلع ىلصتأ هللا لوسرايلاقف ل سوءهيلعةللا ىل_ههللالوسربوث ذخأف رمع ماقف
 : | ا راما زسو هيلع هبا لصمتلا لوس اقف هيلع ىلصت نأهللا كاهتدقو

 | لاق نيعيس ىلعمدن زآسوة سم نيعبس مطر فعت- نا مطرفغتتالوأ م طرفغتسا

 ا ىلع لصتالو لجو زعهللالزناف مو ميل هللا ل ممتا لوسر هيلع قاف قفانمهنا

 ا ||| ديع_س نب هللا ديبعو ىنثم نب دمت هأسن دع و هربق ىلع م ة:الو ادبأ تام مهتمدحأ

 ١ ا اخ ع داما ذو قادعم نع ناطقا موزع اذ الاق

 دازو



 ضل
 مس وهيلعةللأ ىلصهللال اوسرنارم نهللاديع َنَع هللا دمعن ماس نعماسنبا

 نيب ونذوأ ب وذ عزنؤ ركحب وب اءاذ بيلق ىلع ةرك ول 0 ؟قأك تي رألاق

 لف رغتلاحتساف قتساف رع ءاج مث هلرف_غيىلاعتو كرابتةللاو افيعضاعزت عزنف

 دج اسررص نطعلا او رسذو سانأاىور ىت> هن رق ىرفي سانلا ىمان رقبعرأ

 6 مهني دح وح ِ 2 ركب ىلا ىف لسو هيلع للا ىل_دةللا لوسراب ٌؤر نعهيبأ

 اراجاعمسردك_ذملانءاوور< نع نايف_س انث قلل ريع نب هللا دمع نيد

 تاآ2 دلاق ملسو هيلع هللا لص ىننلا نعرباج نعورمتو ردكذملان | نع ةةييبع نا

 نت دراف ناطخلا نب رمءلاولاقاذ_ه نم تاةفارصقوأ اراداهيفتيأرف ةنحلا

 3 و راغيك_لعوأهللالوسرىألاقورع ىكبف كتريغترك ذف ل-خدأ

 انثو 0 رباج نعر دكنملا نباوو رمي نع نايف_ءانريخأ مهاربا نيؤحسا |

 دقانلاورع هاذثو 0 ارباجعمسورمت نعنايفس ىلا هش ىلا نب رك ولأ
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 ناساوب ىف ري خا بو نياانسخا ىح ن ةل مزح ى4ذ رهزوربع نبا

 هيلعهللا لص هللا لوسر نع ةرب رهىفأن ع تقسملا ندرعس نع ربح [تاهش ن١

 تاقفرمصق بناجىلا ًاضونة أسما اذاف ةنحلا فىتتنأ رذا مئانانأ اندب لاق هنا ملسو

 ةرب رهوب أ لاق اريدمتءاوفرمع ةري_غترك ذ_فباطخلانن رمعلاولاقفا ذه نمل

 رم لاق م مسو هيلع هللا لص هللا ل وسر عم ساجلا كلذ ىفاعيج نحن و رم ىكبف

 ديعوىاوالا ن_سحو دقاثلا ورمع هيتثدحو راغأ كيلعأهللالوسرابتن أ فب

 2 دع_س نب | ىنعي ميهارا اند مدح | ضم ىلأ نب روصنم 0 هإممدانسالا

 بوقعي ا نسحلاقو ىربخأ ديعلاق د_ج نب دعو قااولملا ىسح انثو

 ديجل ادبعى ريخأأ باه-ث نبا نعلاص نعىنأ انت دعسن مها ربانءاوهو

 لاق ا دع_سداب !ناهرب_خ |صاقو ىلانب دع_سنءد# نادب زنن نجرلا دعنا

 هنماك, شب نق نمءانفهلدتعو ملسو هيلعهللا ىل_صهللالوسر ىلعر م نذاتسا

 لوسرهلنذاف بالا نردتبب نر نذأتسا اماف نهتاوصأ ةيلاعهنرثكستسي و



 3 نعطلاص نعىفأ انث * حا ربانببوقعي انث اولاقوط ظفالاوديج نبدبعو

 : هللالوسرلاقلوةب.ى ىردخلا ديعسابأ عمسهنا لهس نب ةماسأوبأ ىف باهش نا

 1 غلبي اماهنم صق ,يلعو ىلع زوضرعي سانلا تيار مئانان اذدب ل_سو هيلع هنا لص

 ْ اذاماولاق هركص يةهلعو تاطخلانب رم سمو كلذ نود غلبي :اماهنمو ىد_#كا

 3 ربخأ بهو نب انربخأ ىحي نب امزح ئند نبدلا لاق هللا لوسراي كلذ تاوأ

 نع هبا نع ناطالانب رمح نء هللا دمع نب ةْر زج نعهربخ أب اه-ث نبا نا سنو

 ||| تب رشف نيلهيفدب تنأاحدق تءارذا مئانانأ انب لاق ملسوهيلع هللا ىل_صهللالوسر

 | اهناولاق باطلا نب رمع ىلضف تيطعأ م ىرافظا ف ىر ىرلا ىرأل نا ىت هم

 ح ليقع نع ثيل انث ديعس نب ةبيتق هأسرح و معلا لاقهنلالوسراب كلذ تاوأ

 ا” دعسن ا تو ءب نع امهالك ديج ن دعو قاولحلا انئو

 قربخأ بهو نئاانرب- + ًاةلمرح امدح هثيد- وحن سن ون دان - ساب اص ن ءىنأ

 تءمسلوقيةرب ردابأ عمسهنا هريخأ بيتمملا نب ديعستس نا باه-ث نبا نع سنو

 امنمتءرنف و اداوماع يلق ىلع ىتتيأر مانانألنبي لوقي هللا لصف وصور

 هلرف_ةيهللاوهءزنىفو نيب ون ذوأابونذا ( عزنف ةفاق ىنأ نااهذ_أ 3 * هنناءاشام

 رب عر عراب يانلان هلا ءرمأن دورا 35 باطلا نيااهدخافإاب رغ تلاد: سام م فعذ

 َّى ل حو كتاب نكد نطعب سانا| برمض ىتح ناطخل اناا

 درج ن.د.ءوىناوللاودقانلاورمع انثو ََح دلاخ نب ليقع ىن* ىدج نعىنأ

 ا هثيدح وحن سنوب دانساب اص نعىفأ امنا دعس نب ميهاربا نب بوقعي نع

 5 927 91لاقلاق حاص نم أ ان' بوقعي انث الاقديج ن.درعو ىاولحلا

 وحشنب عزني ةفاق ىلأ نباثي ًارلاق مسوء لع هللا ىلصهننالوسر نا لاقةرب رهابأنا

 نب هللا دبع ىمي انث بهونب نم رلا دبع نبدجأ ئد ىرهزلا ثيدح

 ةر رغيف نعهثدحةرب رهىنأ لوم سنوبابأ نا ثرحلا نب ورمعىت ريخأ بهو

 ْ قسأف ىضوح ىلع عزز ىلا تي رأمئانانأانيب لاق لسو هيلعهللا ىل_ههلنالوسر نع

 5 فع_ضءهعزن قو نب ولد عزنف ىنحؤوربل ىدب نمولدلا افرك و بأ ق ءاف سانلا

 . ]| كوت ىتحء نم ىوقأ طقلجر عزنرأ ملفهنمهدذخأف باطخلا نبا ءافهلرفغيهللاو

 . || هللادبعنبدحو ةببش أ نبر كو نأ اًنرع رجفت,ن الم ضوحلاو سانلا

 ركب نأ ىنث رمع نيهنلا دبع ان ريشي نيد .اننث الاقر كب ىنال ظفلل اوريمب نبا

 نا
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 مىلات اقف ةرقيلاهيلاتتفتل ا اهملع لج دق هلةرقب قوس لج رات مسوهيلعةللا '

 ةرقب اعزفو ايجهتهنلا ناك _سسانلالاقف ثرحلل تقلا خ امنا ىنكلو اذ_ط قاخأ

 ةرب رهو ألاقرعورك وبأواذهم نموأ قاف سو هيل عننا ىبصهننالوسر لاقف ملكت

 ةاشاهنم نخاف تئذلا<. ٍ,لعادعهمنغق عاراس مل_سوهيلع هللا ىلصهنلالوسرلاق

 مونعم_بلام واخ نمهللاَت ىفذلاهيلاتقتلاف هنماهذقنتسا ىتح ىىارلاهبلطف

 ملسو هيلعةنلا ىل_دهللالوسر لاقف هللا ناحم سسانلا لاقف ىربغ عاراط سي

 ثيللانب بيه_ثنب كلا دبع شرع و رمعوركو بأو انأكلذب نموأ قاف
 ةاشلاةصقدان_سالا اذه باه ش نبا نع دلا> نب ليقع ىنث ىدج نعىنأ ىن'

 ح ةئييعنينايفس ان دابعنب دم اًسصو ةرقبلاةصقرك ذب لو ذلاو

 نعدانزلا فأ نعاضالكن ايف س نءىرفحلادوادوبأ ان عفارنبد-# ىنئو

 ثب دح ىنعع مسوهيلعهللا لص ىنلا نع ةرب ره ىنأ نعةما_سىنأ نعج رعالا

 ىافامهثيد_-حىفالاقو اعمةاشااو ةرقيلارك ذامهثي دحىفو ىرهزلا نع سنو

 ان الاقراشب نءاو ىنتمز د_#< هَ 2 و ”مامهامورمعورك وب أو انأ هب نموأ

 نعةهتبعن نايف_س ان دامع نند# انثو 2 هيعش انث رفعح نند_#

 هللا لص ىبنلا نع ةرب ره ىلأ نعةماس ىفأ نع ميهاربا نب دعس نعامه الكر عس»

 ب ركوب او ىدعلا عيب رلاوبأو نع شالاور ع نب ديهس اًمئدع مل سوهيلع

 نااانرب_خأ نارتآلالاقو ان عيبرلاوبألاق بي ركىنال ظفللاوءال_علا نب دمت

 سابع نبا تعمسلاق ةكيلم ىلأ نا نع نيسح ىفأ ند يع سن رم نع كرابملا
 نولصي ونونثب ونوعدب سانلاهفنكستق هرب رس ىلع باطما نب رمع عضولوقي
 فارو نم ىكسنعذخأدق لجرإلا ىنعرب لف لاق ميفانأو عفري نألبقهلع

 هللا قل نأ ىلا بح أ !اد_خأ تةلخاملاقورمع ىلع محرتف ”ىلعوهاذافهسبلا تفتلاف

 ىنا كاذو كيبحاص عمهننا كاع نأ نظال نكن ا هللامباو كلف مهم لشع

 ٍْ نمو رد وبا وانأت دجلوقب مل سو هيلعةللا ىلص هللالوسر عمسأ رثك 1

 نظالوأوجرأل تنكنافرعو رك وأو انأت جرن ور عوركب وبأوانأتلخدو

 نع سنو نب ىسعانربخأ مهاربا نب قدسأ 2 7 امهعم هللا كالعح ن

 مههاربا ان محانمىنأنب روصنم انئع هلثع دانسالا اذهىفديعسنب رمع

 ( قاواحلا لعنب نسحلاو بروح نب ريهز انثو ح ناسك نباص نعدع س نبا

 لئاضف نم باب
 هنئلاوضر رمع



3 5١١ 

 ش تيك ولو هلخ نم لخ لكى ًاربأ ىناالا لسو هيلعهنلا ىبصهندالوسر لاق لاق هللا دبع

 ىحب نبى حب اند هللا لخ مك ,حاص نا الولخر كباب ت نت الاليلخ ا ذختم

 لوسرنا ضاعلا نب ورمعت ىرب_خ نام عىنأ نعدلاخ نع هنناد ب عن دلاخانربخأ

 بحأ سانلا ىأ تاقف هتيتاف لسالاسلا تاذ شدج ىلع هئعب |سو هيلعهنلا ىبصقتلا

 نكد و الاحردءعفرمعلاق نم تاق وب [لاقلاجرلا نم تلقة_ثئاعلاق كيلا

 ندع انثو 2 سمع ىلأن ءنوعنبرفعج 6 ىئاواحلا نلعنب نسحلا

 تعمس ةكيلم ىفأنبا نع سيانريخ أ نوعنب رف_ءج ان هل ظفللاو ديج

 تالق دماج اول اليتم م )سو هيل هللا ىل_ص هللا لوسر ناك نم متم وه ىلاع

 ةدم.عوبأت لاق رمح دعب نماط لق ترمع تلاق ركب ىلا دعب نم ما طليقفرك وأ

 دع_س نب مهاربإا انث ىسموم نيدابع ئئص اذهىلاتهتامت ح ارش

 هللا لص هللال وسر تااس ةأ سما نأ هيب أ نع رعطم نب ربمج نبد- © نع ىنأ قربخأ

 كدجأ رف تدج ناتي ًاراهللالوسرابتلاقف هيلا عجرت نااه ىماف ايش ل سوهيلع

 رعاشلانب جات هينئدحو ركد بأ ىنأه بدت ناف لاق توملا ىنعتاهنأكىجألاق

 هابأ نا ,عطم نب ريبج نبدي ىنرب_خأهيبأ نعىنأ اذن ميهاربانببوقعي اذن
 يف ف ةتمل ةسوءياعهنلا ىل_ص هنا لوسر تنأةأ سما نا هربدخأ مطم نإ ربدج

 دب زب ان ديعس نبهللا ديبع ئئكد ىسوم نبٍدايع ث د لثعسماياه سما
 ةورع نءىرعهزلا نع ناسيك نب طاص انت دع_سن ميهارباانربخأ نورهنبا

 كايأ ركباب أى ىعداهض سم ىف ملسو هيلع هللا يصهننا لوسر يل لاق تلاقةشئاع نع

 هللا فأي و ىلوأانأ لئاقلوة. و ّنمم ىنعي نأ ف اخأ ىناف اباكستك اىتح كاخأو

 ةبواعم نب ناورم انث عملا رعىنأ نيد انصح ركبابأالا نونمؤملاو
 لاقلاق ةرب رهىلأ نع ىىح-ثالا مزاح ىف نعن اسك نباوهودن زب نع ىرازفلا

 نفلاق انأر كب وبألاق تاعرولا تس عا نم سو وبلغ هنلا يبس ةقا وشر

 انأركب وبأ لاق انيكسم مويلام<نم عطأ نة لاقانأر كو بألاق ةزانج مويلا <: موت
 ' | واج هنا لتس نا لوسر لاف انأركب وبألاق اضيىص مويلا كتم داعنغلاق
 حرس نإ ورع ن دجأر هاطلاوبأ نئئد ةفحلالخدالا ىرصما ىف نعمهجاام

 || نيديعس ىنث باهش نبا نع سنوي قربخأ بهو نباانربخأ الاق حين ةلءرحو
 ” ]ع هنالوسو لاق لودر رهاااعم ماتوا نحل دبع ةدابسو 1 تيا

 هلأ



 الذل

 نين> نب ديبع نع ويلا نع كلام ان نعم ان دلاخ نبى حن رق-ءج

 لاري دبع لا قف ربنملا ىلع ساج ]سو هيلع هللا ىلص هئنالوسر نا ديعس نأ نع

 لاقذ ىب وركوب أ كمفهد:ءامراتخافهد نعام نيب واين دلاةرهز هت وي نأ نيب

 ناكو رب اوه ل_سوه.اعدنلا ل_طهللالوسر ناكفلاق انتاهمأوانئاب اب كانيدق

 هلامىف ”ىلعسانلا نأ نم نا )سو هيلع هللا ىبدهللالوسرلاقو هبانماعأ ركب وبأ

 ةو>انكدو اليلخر كبابأ تذحتال ال_للخاذخختم تنكو لو رك انأ هتباكو

 رودنمنبديعس انثدع رك ىفأة>وخالاةخوخ دح.ملا ىف ”نيقبيال مال_ىالا

 نع ديعبسن رساو نحتفل دي 2 ءرضنلا ىنألاسن ءناما_سنب حيلف انث

 ُثيددح لشي اموب سا لا |سو هيلع هللا ىل_دهللا لوسر بطخ لاق ىر دخلا ديعس ىنأ

 ليعمسأ نع ةيعش انث رفعج نبد# انت ىديعلا راش نب د# امئامح كلام

 ديعتعمس صوحالاى أن ع ثدح ىلب ذطا ىلأ نبةللا دبع تعمسلاقءاجر نإ

 ا لخاج تدك والاول لسوهيلعهنلا لص ىنلان يد دوعسم نب هللا

 اليلخ بحادلجوز ءهللاذك|دقو ىحاصو أ هنكءواليلخر كبارا

 أنت رفعج نبدحم :انع الاقى ةمنال ظفللاو راثتناو ىتمن دم امنع
 مس .وهيلعةللا ىلص ىنلا نع هللا دمع نع ص وحالا ىلأ نع قدس ىنأن عةرعش

 ىدم نب د# اسد اليلخر كساب أت نحال اليلخ ا دح أ ىتمأ نم ذختمتنكول لاق هنا

 صودح- الا ىنأ نع قدعسا ىفأ نع نامفس انث نجرلاد_ىع انه الاقراش ناو

 نبا نع سمعو أانربخ نوع كا ديج نب ددع انثو ح هللادمع نع

 اليلخا اختم تنكول )سو هيلع هللا ىل_صونلا ل وسر لاق لاق هللا دمع نعةكسيلم ىنأ
 قحساو ب رح نب رهزوةبدش ىلآن نام اًعرح الما ةفاق ىنأ نبات ذتال

 نبل داو نءةربغم نعرب رج 8 نارآلالاقوانربخأ ق حسا لاق ميهاربانبا

 هنلا ىل_دىنلا نع هثلادمع نع صوحالا فأن ءلب ,ذطا ىلأ نب هللا دبع نعنايح

 اليلخ ةفاقىلنأناتذ- < ال اليل ضرالا لهأ نم اذخستم تن كوللاق إ_سوءهيلع

 عيكو و ةن واعموبأ ّ ةبيش ىفأنإ ركب ونأ اًسنرع هللاليلخ ؟كيحاص نكلو

 قاف س اذن رعىأنبإ ا 2 رب رجانربخأ ميهار .|ن ىقدعسا انثو 8

 ظفللاو جشالا ديعسوبأو ريغ نب هللاد_معنا دمحم انثو ح شمحالا نءم-هاك

 نت صوح الا ىفأ نعيم نب هللا دبع نع شمعالا ان عيكو انث الاقامط
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 ]|| ةيآلارخاىلا ردلا ف نولمعي نيك اساتناكفةنيفسلاامأ | اريص هيلع عطتست ملام

 : مالغلاامأو ةمفثحاهوحلصافاهز واحتفةقر ماه د واه رس ىذلا ءاحاذأو

 || ارفكوانايغطام_هقهرأ كرد هناواف هيلعافطءدقهاونن اكوا ر فاك عبط موب عبطف
 3 را دخل او اجرتزف ن6 سس ارجاع نامظدس نأ اندراف

 || انربخأ ىرادلا نحرلاديعنءهننادبع اًسئاص و ةبالارخ ؟ىلاةنردملاف نيمتي

 نعام ا١لكىس وم ن هللا د_يبعأن ريخأ د_يج نب درع انو 2 فسوب نند_#

 انئاص و هثيد-وحن قد سا ىفأ نءىميتلا دان ساب قحسا ىفأ نع ليئارسا

 ١ سابع نبا نع ريبج نب ديع_س نعورم نع ةنييع نب نايف س 5 دقانلا ورمع

 || ةامرح انا ارجأ هيلع تذختلأرق سو هيلعةنلا ىلص ىننلا نأ بهكن ب ”ىنأ نع

 1 نةللا درع نبهللا ديبع نعباهش نبا نع سنوب ىف ربخأ ب هو نبا انربخ أ ىح نبا

 ند> نب سدقنب راو وهىرامت هنا سامع ن هللاد_.ع نعدوع_سم نب ةمتع

 ]| عك ن.ىقأام_م رف رض اوه سايعنب!لاقق ىنومبءاص فىرازفلا

 ظ ىحاص ا رامتدق قافانيلا مله ليفطلااب أايلاقف سامع نباهاعدف ى لا

 لاق كنم أ 0 ارم لحمل لاق ىل->ر ا ارسا ىف : نمالم فىموم

 لع هيقل ىلا لمسسلا قموملَاَس ةرضحلااند_,ءىلبىموم ىلا هللا جوف الوسوم

 ءاشامىسومراسفهاقا:#س كناف عجراف توات دةفاذاهل ل قو ةبآت وحلا لها

 ذاتيأرأ ءاد_غلاهلاسنه_-ىسوف ىتفلاقفانءا دغانت اهاتفل لاق م ريس نأكل

 لاعك ءرك دانأناطي_كاآلاهنناسن أ امو. توات دست قاف ةرخلا ىلا ايد وأ

 كف ازيضنإد جوف اصطصقامهراثىلعادتر اف 2 امكلذ هاتفَل ىموم ا

 توحلارثأع بتي ناك-ف لاق سنوي نأ الا هب اّدكى ل_جوزعهنلا ص قامام_هتأش نم
 نداحخح)
 ةءاحنصلا لئاّضف
 .. ||( مهنع هللا ىض رر

 لئاضق نم بام
 ركحي 3

 ىكر قيدسلا

4 1 3 
 4 هنءعدهلبا

 نجرلا دمع نب هللاد_.عو دوج ند_ءعو ب رح نب ري_هز ئند 0 رحبلاىف

 0 انث لال-هن.نامح ان# 00 ا ولا ىرادلا

 رمل 1 لهدم ند امهئلاثمسا نينثاب كنظامر 5 ا د
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 لاقذاهؤالب وءهؤامعذةللا مايأ و هللا مايان مه 7 ذيهم وقى: مل وهيلعةللا له ىسوع

 نءدنعوأ هنمريخلاب لعأىفا هيلا هللا ىحواف لاق ىنم لع أ واربخ الجر ضرالا ىلعأ ام
 انوح دّوزت هلل يقف لاق «_يلعىبادف سرايلاق كسمعأو هال جر ضرالاف ناوه

 ىمعف ةرخصلاىل|ايهتنا ىتحهاتفو وه قلطنافلاق توحلادق_ةتثدح هناف الام

 لثمراص < لع مثال ل_هخ ءاملافتوحلا برطضخافهاتف كرتو قاطناف هيلع

 انت اهاتفل لاق از واحنا هاف ىسنفلاق هربخأف هللا ”ىن قا أ الأ ءاتفلاقف لاق ةوكلا

 لاق رك ذتفلاقاز واجن ىتح بصن مبسم ولاقامصن اذهان رف_س نمانيقل دقلانءادغ

 نأ ناطيشلا الا «بناسنأامو توات هس ىلاف ةرد صلال اان وأ ذاتأرأ

 اصصقامه راث ىلع ا ذتراف ىئينانك امكلذلاق ابعرحلاىفهايبسدتاودرك ذأ

 بوثلامدكف مكيلع مالسلالاق اهقلاةوالح ىلع لاقوأ افقلا ىلعايةلتسماب ون

 ىبب ىموم لاق ىسوم نمولاق ىسومانأ لاق تن أ نم مال_لا يلع لاقههجو نع
 7 كنذالأق ادنشرتسعاك ىماعتل تّدج لاق كب ءاجامء ىجلاف ل بتارسا

 اذاهلءف أن أ هبت سمأ ئث .اريخ هب ط< ملام ىلع رب_صت فيكو اربص ىمم عيطتسست

 ىنتعبتانافلاق ا!رمأكلىصعأالو ارباصةللاءاشنا ىتدحتسلاق ربصتهتبأر

 ةئيفسلا قاكراذا ىتح اتلطتاف ارك دهيم كل تدح ا ىح ئقرغ لانو

 | ايشتئج دقلاهلهأ قرغتلاهتقرخ ا ماللا هملع ىسومهللاقاهيلع ىحتت !لاقاهقرخ
 ىنقهرئالو تيسنامب فذ خاؤتاللاق اربص ىبمعيطة_تم كنا لقأ لأ لاق !سعا

 *ىدان مهدحأ ىلا قاطناف لاق نوبعلياناماغايقلاذا ىتح اقلطناف ارمسعى مآ نم

 سفنربغب ةيك ازاسفن تاتألاق ةرك-:مةرعذ ىسوماهد :عءرعذفوهزءقف ىارلا

 ةجرناكملا اذه دذع لسو هيلعهنلا صهتنالوسرلا قف ارك ايش تئجدقل

 ةمامذهبحاص نمهندخ ا هنكساو بلا ىأرل لع هناالولىسوم ىلعوانيلعةللا ||.

 ىارارب_دولو ار دع ىندل نم تغلب دق ىنيحاصت الف أه دعت ئش نع كتلأسنالاق

 ىنأ ىلعو انيلعهللاةجره_فنب أدب ءايدنالا نماد_حأرك ذاذا ناكولاق بلا

 (عطتساف سلاجنا ىفافاطفاماتل ةب رق ل_هأايت أ اذا ئتحاقلطنافانيلع هللا ةجراذدك

 تتةشوللاق هماقف ضقنينأدب ربارادج !مفادجوفامهوف._ذ؛نأ اون ًافاهلهأ
 لب وأب كئبن ًاسلاقهن وثب ذخأو كندي وني قارفا د هلاق ارجأ هيلعتذختا



 00 00 م
 ]|| كضرابف ًارضحخلاهللاقف ىسومهيلع سف بوثب هيلع ىحسمالجر ىأر فةرخصلا

 هللا |_عنمرل-عىلعكن لاق عنلاق ليثارساىنب ىسوملاق ىسومان لاق مالا

 كيعبت أله ىسومهللاق هماعت الهمنماع هللا | عنم لع نان 1 هماع النا كاع

 طخ ملام ىلعريصتفيكو اربص ىعم عيطتست نإ كن الاقادشرتملعا-ك ىنملعت نأ ىلع

 اموملع ىسومورذخلا قلطنافعنلاق ارك ذهنم كلث د> ىتح ئث نعىنلًاسنالف
 اوفرعفامسوا مع نأ ,هاملكف ةنيفسامه ترف رحبلا لحاس ىلع نايشع مالا |

 ىسمومهللاقف هعزنف ةنيفسلا حاولأ نم حول ىلا ضخ ادمعف لونريغب امسوامذرضحلا|

 !سعااي_ش تّمج دقا اهلهأ قرغنلاهتقرفن مهتةيفس ىلات دع لوئري_غبانواج موق

 ىسعأ نم ىنقهرئالو تيسذا ع ىذخاٌؤتاللاقاربص ىعم عياطةست نأ كن !لقأ لأ لاق

 ناماغلا عم بعلب مالغاذا لحاسلا ىلع نايشعام هيب ةنيف سلا نماج زخم اريسع

 سفن ري_غبةيك ازاسفن تلتقأ ىءوملاقفهإةقفه ديب هعاتذاف هسأرب رضحخلاذخاف

 نمد_ثأهذ_هولاقارب_ص ىم عيطتست نل كنا كل لقأ لأ لاقاركسن ايش تئجدقل
 اةلطناف ار ذ_ءىندل نم تغلب دق ىنبحاصت الفاهد_هب عيش نع كتاأس نالاق ىإوالا

 اراد جاهيفاد_جوف امهوفيض, نأ اونأف اهلهأامعطتساةب رقلهأايتأ اذا ىتح
 موقىسومهللاق هماقافاذكعههديب رضحخلا لاق لئام لوقي هماقاف ضةني نأد رب

 ىنب قارفاذ_هلاق ار هيلع تذخنل تئشول انومعظ,ملوانوفيضي لق مهانت أدق

 - و هيلع هللا ل_دطهللال وسر لاق اربصهيلع عطقسأ ملام لب داني كتناسكتبنو

 لوسرلاقولاق امهرابخأ نمانيلع صقي ىتحربص ناك هنأت ددولىءومهللامحرب

 ىلع عفو ىتروفصع ءاحولاق انايسن ىسوم نمىلوالا تناك لسو هيلعهنلا ىلصهللا

 هللا إ-_عنم كماعو ىماع صقنامرضحلاهللاقف رحبلا رق م ةئيف_سلا فرح

 مهمامأ ناكوأر قب ناكو ريمج ب ديع_-سلاقر حبلا نمروةصعلا|ا ذه صقتاملثمالا

 ص م ارفاك ناك فءالغلاامأ وأرق. ناكو ايصذ ة-حل اص ةنيف_سلك ف -خاي كلم

 نعةبقر نعهيبأ نعى متلاناملسنب رّمعملا ان' ىسقلا ىلعالا دبع ندم

 ىذلاىسوم نأ معزبافون نا سابع نبال ل_يقلاق ريبج نب ديس نع قحسا ىنأ
 بذك لاق منتاق ديع_-ايهتعمسألاق ليئارسسا ىنب ىموع سيل لعلا سفلي بهذ
 انني هنالوقن مسو هيل عهلنا بطهننال وسرت عمتسلاق تنك نب ”ىلأان: دج ف ٍ

 ىموم

 .ىنتعبتا نافرض+ل اهللاق !سعأ كال ىدعأ الو ارب اصةنناءاش نا ىف >ءةس لاق اربخ هب



 ؟

 ةداتق نع ةيعش انث رفهج نبد_# انث الاةىنثمن'ال ظفللاو راشب نباو ىنثم
 سابع نبا ىندي إ_سو هيلع هللا ىلص مدن معنا قس لوقي ةيلاعأ أنا تءمسلاق

 هماساو ىتم نإ ساو نريخانألوقين أد بعل ىنبن.ام لاق لسو<:لعهلل !ىلصىنلا نع

 5 اولاق درع_س قت هللا دمسعو ىئمند_-2و ب رح نب ريهز اي 0 هيب أ ىلإ

 ةر ره ىأ نعهيب أ نعديهس ىنأ نب ديه_س قر بخأ هللا دمع نع دعست قع

 لاق كل اسنانه نع سيلاولاق مهاقتأ لاق سانلا مرك نم هللالوسراينلقلاق

 لاق كل اسن ا ذ_ه نع سيلاولاق هللا لياخ نب هللا ىن نب هللا ىن نب |هلدا ىن فسوف

 اوهقفاذا مالسالا فمهرايخةيلهاجلا ف مهرايخ قولأست بر علا نداعم نعف
 ىلا نع عفار ىف نعت أث نع هماس نب داج اند دلاخ ننتاد_ه د د

 ورم انئص 3 اراحتاب رك زناك لاق لسوءهيلعةللا ىبصةللالوسر نأة رب ره

 رم ىف نبد-#و ديع_س نب هللا دييعو ىلظ:لا مه ارانب ق>ساودقانلا د# نا

 ورمع انث ةنييعنب نايف_س انث رمع ىلا نال ظفللاوةنبيعن/ا نعمهلك ىكملا

 ى«ومن 'معزب ىلاكبلا افون نا سابع نبال تاق لاق رب_+ج نب د. هس نعراش دنا

 مال_سلاهب رضا تح اص ىموموه سل لءثارمساىنب تبحاصمال_بلاةبلع

 هيلعهللا ىل_دهللال وسر تغمس لوقب_تعك نى أت عمتسةلئاو دع بذك لاف

 لاقف ملعأ سانا ىأ ل ئسف ليئارسا ىنب ىفابيطخ مال_بلا هيلع ىسومماقلوقيزسوأأ

 عمجم ىدابع نما دعنا هيلا هللا واف هيلا لعلاّدرب مذ اهيلع هللا بتعف لاق لعأنأ

 لتكمىناتو> لجاهلل يقف هبىف فيك ب رىأىموملاق كنم لعأ اوهن رحبلا

 ىموم لم نون نب عشوب وهو هاتفه_عم قلطناو قاطناف وهف توحلا دقفت ثيل
 ىسومدقرفةرخصلاا.:أ ىتح نا.ثعهاةفووهق الطن او لتكم ىفاتو> مال_سلا هيلع

 ىف طقسف لكلا نم ج رخ ىتح لتكلا فت وللا ب رطخافهاةفومالسلاهيلع

 اب ريس تود ال ناكف قاطلا لثم ناك ىتح ءاملاةب رج هع هللا ك سمو لاق رحبلا

 هرب-2 نأ ىءوم باص ىو امهتايلوامهمون ةيقباقلطذاف ايعماتفو ىموا ناكو ||

 ىناف ةرخصلا ىلا: وأذا تيأرألاق هبرمأ ىذلا ناك-ملاز واج ىت> بصض مو لاق
 لاق امعرد>لافوليبسن_تكاوهرك ذأ نأ ناطشلاالاه.ناسنامو توخلاتنس

 أين ا ىتحا هراث [ناصقيلاق اصصقامعراث ؟ىلءادنراف ىنبنانكام كلذ ىسوم

 | ايصناذ_ه انرفس نمانيقلدقل انءادغان: [هاتفا لاق مال_سلاهيلعىسوءحبصأاملف

 ىل-- فسوب

 لسوهيلعفتلا

 لئاضو ند باب

 هيلع ايركز
 مالسلا

 لبث اضق نم باب

 هيلع رضخلا

 مالسلا



 2 000 ظ ش 5
 قى ميتتملللجا

 || كلذ دنع هدب لسملا عفرف لاق نيملاعلا ىلع مالا !هيلع ىسوم ىنطص ا ىذلاو ىدوهيلا 1
 || اههريخاف ل_سوهيلعةهللا لص ةهننالوسرولا ىدوهيلابهذف ىدوويل اهجو مطلف
 | ىموم ىلع قوريختال ٍلسو هيلعهنلا ىلصهللال وسر لاقف لسملا عود م نه ناك
 باجيو شطاب مالا <_لعىسوماذاف قيفي نملوأ نوك أف نوقعصي سانلا ناف
 انثصو هللا ىنثتسا نم ناك م ىلبةقافأف قعءص نمف ناك اآىردأالفشرعلا

 | انربخأ ناملاوبأ انث الاق قحسانب رك وبأو ىرادلا نجرلا دبع نب هنلادبع
 ىف أن ع بيسملا نب ديع_سو نجحرلا دبع نبةماسوبأ ىنربسخأ ىرهزلا نعبيعش
 : دع_س نب ميهارباثي دح لثمع دوهيلا نم لجرو نيمأ سما نم لجر بتسا لاق ةرب ره

 | نايفس انت ىرسب زلاد_جأ وأ ان دقانلا ورمع شدو باهْنانع

 : هللا ىل_د ىنلا ىلا ىدوهءاجلاق ىر دخلا دعس ىنأ نعهيبأ نعى حبل ور نع

 ىردأ الف لاقهنا ريغ ىرهزلاثي دح ىنعي ثي دا قاسو ههجو مطادق سو هيلع

 || ةبيشى أن بر كو بأ اسمع روطا|ةقعصب تك اوأىلبق قافاف قعص نم ناك أ

 نا ورع نع نايفدس ان ىنأ ان ريق نبا انثو ح نايفس نع عيكو 5

 || او ريختال إ_سوهيلعهللا ىلصهتنلالوسرلاة لاقى ردا دعس ىلأ نع هيب أ نعى حب

 دلاخنب باه اًمئادرح ىلأ ىنث ىحن ورمعربف نناثيد_>ىفو ءايدنالا نيب
 طومان ايلسو قابلت يان نع ةمس ندا ان الاقخورف نب نابيشو

 ترص ساده ةباور فو تدنألاق سو هيلعةلنأ ىلصهننال اوسر نأ كلام نب سنأ
 ىلع نع هربق ىف ىلص؛ اق وهورج الا برثكسلا دنع ىف ىرسأةإ ل ىموم ىلع

 ا ةيفاران نابع امو 2 سنويا ىفن ىسعانربتا“ رشم ل
 ةبيش ىلا نب ركب وبأ هانثو ح كلام نب سنأ نع ىميلاناول-نعام الكر برج
 هللال وسر لاق الوش عبس ىهيتلا ناملس نع نايفس نع ناجلس نب ة دبعاذت

 ىسع تر د> قف دازو هربق ىف ىلصي وهو ىبسوم ىلعتر سم مل_سو هيلع هللا ىل_د

 نبد_#و ىنثم نند_#و ةبيش ىفأ نب رككونأ 0 د ىنىرسأةإ-ءا تر م :

 ا ن دمج تءمسلاق مها ر | نب دع_س نعةيعش انت رفعغج ن دج ان' اولاقراشب 10

 || هللا ىنعيلاق هنأ )سو هيلع هللا ل_هىننلا نعةري رهىفأ نعش د نجرلا دبع أ نأدبعل ىتينرال

 : نب سنو نم ريخان ل وقي نأ ديعل ىنثم ننالاقو ىلد_ءىل يبذل ىلاعنو كرابت || رشخاثأ لوقي

 | نيد انصح و ةبعش نعرفعج ند ةبيش ىفأنبالاق ل-سوهيلعةننا لص نم || .نب سذوب نم
 0 ا ا سبت تستتسختلللل ىتم



 د

 3اس ثيل

 راش
 لاقو م لو مل_سوهيلع هللا ىل_ءدهنلال وسر نعةرب رهوب أانن دحام

 بج هللاقف ماسلا كاع هومىلاتوملاكلمع ءاج إ_سو هيلع هللا لصهنلالوسر

 هللا ىلا كلما عج رف لاقاهأ ةفف توملا كلم نيعومال لاهل ىدو*م طاؤلاق كدر

 َ !١هللادر ف لاق ىنيعأقف دقو توملادب ربال كل د ءىلا ىنتلسرأ كن !لاقف ىلاعت

 كدي عضفةايحلادب رت نك ناف دب رثةايحلا ل-ةفىدبعىلا عجرالاقو هنيع

 توم لاقهمم لاق ةنساهم شيعت كنافةرعش نمكد.ت راونافرون نم ىلع
 ىلص هللا لوسرلاق رح < ةيمرةسدقملا ض رالا نم ىنندأب ربي رق نم نالافلاق

 رخآلا تاكل دعو رطلا بناج ىلا هربق كتي رالهدنعىئاولهنلاو سو هيلعهللا

 اذ_هلثع رمعمانربخأ قازرلادبع انث ىحبندمم انث قدساوبألاق
 نبزيز علادبع ان ىنثلازب نيج انث برحنبريهز ندع ثيددحلا
 جرعالا نجرلا دبع نع ىمشاط ا لضفلا نهتنا دبع نع ةماس ىنأ نب هللا دبع

 كشهضرموأههرك ًاي_تاهىطعأهلةعاس ضرعيىدوهجانببلاقةرب ره ىفأ نع

 لجرهع هفلاق ريشبلا لع مال_-سلاه«بيلعىموم ئطص!ىذلاواللاقزي زعلا دبع

 رشبلا ىلع مالسلا هيلع ىموم قطصا ىذلاو لوقت لاق «هجو مطافراصنالا نم

 ىل_ءهللالوسرىلاىدوبيلا سهذفلاق انرهظأ نيب سولت سل 3

 00 ىهجو مطل نالف لاقو ادهعوةمذو نا مساقلاابأايلاقف لس اع

 وم قط_صاىذلاو هللالوسرايلاق لاق ههجوتمطام سو ميلعةتلا ل هللا
 عشودباح تا تن انرهظأ نبب تن او رشبلا ىلع مالسل |ةيلع

 قعميفرودلا ىف خيفنيهناف هللا ءايدن نيب اولضفتال لاق م ههجو ف بضغلا فرع ىتح

 نوك أف ىرخأ+ يفخفنب م لاق هللاءاش نمالا ضرالا ف نمو تاومسلا ف نه
 ردا الف نش رعلا 0 مالا هيلع ىموماذاف ثعب نملو أ وأ ثعب نمل |وأ

 نب سنو نم ل_ذفأ !اد_-> أن الوقأالو ىلبق ثعب وأ روطلا موب هّتقعصب بسوحأ

 0 ءلادمع انث نوره نبدي زب 5 ا 2 ا 0 (ٌ

 7س قبال نعى انث مها ا 5

 ل-جرودوويلا نم لجر نالجر بتسالاق ةرب ره ىنأ نعجرعالا نجرلادبعو
 لاقو نيملاعلا ىلع 2 و هيلعهنلا ىل_دا د ىامصاىذلاو ممل لاقف نيماسملا نم



 لئاضف نم باب
 هللا ىلص ىسوم
 سو هيلع

 ما

 .. اوم

2 3 7 : : ١7 0 / 
 رم

 | نييلوالا نيتضيقلا نمالْسأتضِبَقُف داعف تاعفف كلذ لثماظلاقف ىو الا درقلا

 || ىدلااعدو هدب تقلطأو تاعفف كرضأال أملنا كلف ىدب قلطي نه اىعد!لامقف

 || اهطعأو ىضرأ نماهج رخأف ناسنإبىن:أتملو ناطي_ثب ىنتيتأ منا كن اهل لاقف اهسءاج

 تلاقمهماطلاةف فرصنا مال_ىلا«يلع مهاربااهاراماف ىشت تايقاف لاقوجاه

 || ءامسل اءام ىنباب مكمأ كلةفةرب رهوبأ لاق امداخ مد_خورجافلا ديننا فك اربخ

 | < -ٍدنم نب مام نعرمع.ءانريسخأ قازرلاهع ان عقار نب د-# ْئكد د

 اهنمثي داحا رك نف )_سوءيلعةللا لص ةللالوسر نعةرب رهوب أ نثد>ام اذه لاق

 مهضعب رظنيةارعن ولت غي ليئارساونب تناك ملسو هيلعفللا ىلصةهللالوسرلاقو

 ىسوم عنعامةئناواولاقفهدحو لتغي مالسا !هيلع ىسوم ناكو ضعب ةأوسىل

 رح ار فر: ىلعهبوث عضوف لغة رم ب هذفلاق ردآهنأ الا انعم ل_تغي نأ

 دب ترظن ىتح رجح ىل وثر خ ىن ون لوقت هرثاب مال_ىلا هيلع ىسوم حم لاق هب وثب
 دعل را ماقق ساب نم ىسوعام ةللاواولا ف مال_-ىلا هيلع ىسومةأوسىلا لي ارسسا

 ٠ رجا, ناهللاوةرب رهوب | لاقاب رضرُخ ابق فطفهب ون ىسومذ_خافلاق هي أرظن ىتح
 || ىرالاي-نب ىح امسادع و رحاب ءالسلا هيلع ىسوم بر ةعيسوأ ةةسابدن

 ةري رهوبأ انابنأ لاققيقشنبهللادبعنعءاذحلادلاخ ان عي رزنديزب انث
 ونبلاقفلاق ادرحةمىربالناكفلاق اييح الجر مال_سلاه يلع ىسوم ناك لاق
 ىعس را قاطناف رجح ىلعدب ول عطوف هب ومدنعل_قغافلاقردا هنا ليئارسا

 || ليئارساىنب نم "الم ىلع فقو ىتح رج ىف وثر ج ىف وث هب رم غي هاصعب «عبتاو
 دنع ناكو اولاقاممهنلاءأربف ىسوم اوذانءذلاك اونوكنال اونمآن يذلا اه ايتلزنو
 عفارنبالاقو انريخأ ديعلاق ديج نب دبعو مفار نب دمت ند و اهبجوةللا

 | لسرألاق ةري ره ىفأن عهيبأ نع س واط نبا نعرمعمانربخأ قازرلادبع انث

 | لاقف هبرملا عجرفه«_:يعأقفف هكص»ءاجاملف مالسسلا هيلع ىسوم ىل!توملا كلم
 || هدب عضيهل ل قف هيلا عجرالاقو هنيعهيلاهثلا درفلاق توملادب ريالد_بعىلا ىنتلسرأ

 ||| لاق توملا ثلاقدم مت بر ىألاق ةنسةرعش لكبهدب تطغا-<هإ-فروث نقم ىلع

 أ ىلص للا لوسرلاةفرحح ةيمرةسدقملا ضرالا نمهيندب نأهللا لأ ف نآلاف

 رجالا بيثكسلا| تحت قيرطلا بناجلاهربق مكة. رالم تنكولف مسو«بيلعهّللا
 [اذهلاق هبنمنيمامهنعرمعم ان” قازرلادبع انث عفارنب دمج .اًسئص

0 



 تناكوسرىلا ل جرءاجنلاف كلامنب سنأ نءلفلف نب راتختا نيش روس ١
 ميهاربا كاذ مس وهيل ع هللا ىلص هللا ل وسر لاققف ةيربلاريخايلاقف ملسو هيل عهنلا ىلص
 ى راج تخط ل ردانبا ان“ توك وأ اد مال_بلاهيلع

 هإ_هعهللا]وسراب ل-جرلاق لوقياسنأ تعم_بلاق ثي روح نب ور عىلوملفلف
 انت عمسلاق راتخلا نعنايفس وع نجلا دبع ان: ىثم ند يئن 3
 نباىنعي ةريغملا ان؟ ديعسنب ةبدتق اسناد هلثع ل-سوءيلعةللا ل_صىنلا نع
 هللال وسر لاقلاق ةرب ره»ىلأ نع جرعالان . ءدانزلا فأن ع ىازحلا نجرلا بع

 مودقلاب ةنس نينا نب اوهو مالسلا هيلع ىنلا ميه ربا نانخا تدوم ترحل

 ىنأ ن ءباهش نبا نع يو قرشا بهو نبأ انريخأ ىحنةلمرح ئتص

 هءلعةللا لص هللا ل وسر ناةرب ره ىف أع نع باسملانب د.هاسو نجحرلا دبع ةداس

 نمؤت لوأ لاق قوملا بحت فيكى رأ ب رلاقذا مهاربا نم كشلاب قحأ نحن لاق لسو

 تةياولودب دش نكرىلا ىوأي ناكد- ةلاطولهللا م>رب و ىاق نمط ع كو ىلب لاق

 د# نب هللا. عهللاءاشنأ هأسن ةكو عادلا تدجأل مو تيل لوط نحتلا و

 ةد_..عابأو بديسما نب ديع_سنا ىرهزلا نعكلام نعةب رب وج انك ءامسأ نا

 نع ساوب تر د> ىنعع مل_سو هيلعهتلا ىلصهننال وسر نعةرب ره ىفأ نع هاربخأ

 جرعالا نعدانزلا فأن عءاقرو اننث ةبابش ان برحن ريهز ئتدصد ىرهزلا ||
 نكرىلا ىوآهنا طول هللا فغي لاق سو هيلعهنلا لص للا لوسر نعةرب رهفانعأ]

 نع مزاح نب رب رج قر بخ يهون هللا د_رءانربخ ار هاطا اونأ ئكدصد ديدش

 مسو هيلعهللا ىلصةنلالوسر نأ ةرب ره ىنأن عنب ريس نب دمت ن ءقايتخ سلا نونأ

 تاذىف نيتنثتابذك ثالثالا طق ملسو هيلعنلا لص ب ذلامها وابتدكم : ملاق

 ضرأم دقهناف ةراسن اش( ف ةدح اووف مهريبك هلءف لب لوقو ميقس ىفاهلوق نا

 قى اما كنأ مع ناراخإاةعبتاا 00 نسح تناكوةراسهعمو رابج

 ىف عال ىفافو السالا ىف ىت أ كناف ىتخ أ كنأ ]هن , رب_ثأف كلاس ناف كيلع يلغي

 هللاقف هان ًارايا لهأ ضع اهارهصر ًالخداهاف ك ريغو ىري_غاماسهضرالا

 ميهاربا ماقواهب ىق ًافاهيلا لسرافكلالا نوكست نأاط ىنش الأ ما كضرأ مدق دقل

 ةضيقهدب تضيةفاهلاهدب طسب نأ كلام هيلع تلخداماف ةالصلا ىلا مالسأ| هيلع

 نمدشأ تضقفداعف تاعفف َّك ارمذأ الو ىدد قاطي نأ هللا ىعدااطلاقف ةدردش



 افك

 01 2 ناو رو را بهو نءا انريخأ ىحينءةإمرح ئئدص 03 لئاشش

 هيلع ىسع

 مالسلا

 لئاضف نمباي

 هيلع هللا لص

 رديت لسا لوس تمس رهابأ ناهربخأ نجرلا دبع نبةماسابأ

 ”هح و ىن<:بب و ىند سيلو تالعدالوءايبنالاب رم نبابسانلا ىلوأ ان لوقب
 نع دانزلا فأن عنايف سنع دع_سن؛ رمجدوادوبأ انن ةبيشىبنأنب ركوبأ

 ىلوأ انأ لسوهيلعهتلا ىل_دهللالوسرلاقلاق ةرب رهىنأ نعةءاس ىفأ نعجرعالا

 ندحم انثدعو ىن ىسدع نيب و ىنيب س لو تالعءاش اءاينن لا ىىسعب سانلا

 ةربرهوبأ انثدحاماذهلاقهينم نب مامهنعر معمانربخأ قازرلادمع ان' عقار

 هلل' ىلصهللال وسر لاقو معارف سوه لعش السلا لوسر نع

 هللالوسرابفيك اولاقةرخآلاو ىلوالا ف سم نب ىسعب سانلا ىلوأ انألسو هيلع

 انئادص ىنانشسب سلف د_حاو ,هنيدو ىتشم-هتاهمأو تالع مةوخاءايبنالا لاق

 نع ديعس نع ىرهزلا نعرمعم نع ىلءالا دبع ان: ةبيش ىفأ نب ركب و بأ

 ناطيشلاهسحنالاداؤيدولوم ماملاق سو هيلعهللا ص هللا لوسرناةرب رع ىفأ

 نااؤرقاةرب رهوبأ اقم «-ءاوم< ىمنبالا ناطي_ثااةسك نءاخراص لهت_سف

 ان' عفارنيد# هينثدحو مجرلازاطم ثلا نماهتي رذو كباهذيعأ ىناو متئش

 انربخأ ىرادلا نجرلا دبع نبةللادبع .ىتثو ح رمعم انربخأ قازرلادبع

 داوي نيح<_.الاالاقودانسالا اذمىرهزلا نع اعيج بيعشانربخأ ناملاوبأ

 هج ناطيشلا سم نم بيعش ثي د فومايا ناطيشلا ةسم نماخراص لهتسف

 ىنأىإوم اماس سنؤنابأ نات ران 0 بهو نا انريخأ رهاطااونأ

 دالك لاق هنا لسوياعهللا ن_ههلل ال وسر نع ةرب رهىفأ نعهئدديةرب ره

 انريخأ خورف نب نابدش انئص اهنباو م مالا همأهندلو ناظم مع

 ملسو هيلعهللا ىلصهللا وسر لاق لاق ةرب ره ىفأ نع هيب أن ع ليهس نعةناوعو:أ

 قازرلادبع انث عفارن. دم اسرع ناطيشلا نم ةغزن عقب نيح دولوملا حامد

 ا سالوسر نمور رهوبأ انثدحاماذهلاقهمنم# ذ/ مامه نعرمعم 11

 ن ىسعىأر مل-سو هيل عةللا ىل_هطهللا ل اوسرلاقوامثمثيداحأ رك ذف م سوهيلع

 ىسع لاقفوهال اهلاال ىذلاو الكل اقتق رس ىسع هللاقف قرسال_> 0

 رهسسم ل ىلع ان ةبيش ىفأنب ركب ونأ ان #*# ىبسقت دل لباب ت1

 ن ىلع اند هل ظفللاو ىدع_بلارتت نبىلبع ىو 2 راتخحنا نع ليمضف نءاو

 رهام



 و 1 0

 ةفاذح كوب أ لاق ىنأ ن ملجر لامتف مكنش مع نواس ساناللاقمت بضغهيلعرثك أ
 هوى امر مع ىأراماوةيدش ىلو ماس كوب لاق هللا ل و سراي ىنأ نملاقفرختا ماقف

 ةياورىوهنلاىلا بوتتاناهنلالوسرإي لاق تضغلا نم لسو هيلعةننا بصهتلالوسر
 بو حجوباب نبق ادع < ةيبش ىو ماس كوبألاق هنلالوسراي ىنأ نم لاق بيرك 5

 هلاقام لاثتما || انث الاق ةببتق ثيد_> اذهو ظفللا ىفإب راقتو ىردخا لماكونأو ىئقثلا دعس
 ام نود اعرش [| ىصهنالوسر عمتر ىملاق هيب | نعةحلط نب ىموم نع كامس نعةناوعونأ |

 هئلا ىلص هرك ذ || نولعجهن وح اباولاةفءال وه عن صياملاقف لنا !سؤ ر ىلع موقب ل_سوهيلعفللا

 نم ٍلسوهيلع ايش كلذ ىنغي نظأ ام لسو هيلع هللا ىل_ههننال وسر لاقف حءقليف ىتتالا فرك ذلا

 ايندلا شياعم || ناكنالاقف كلذ سو هيلعهللا ىل_دهللا لوسرربخاف هوك رتف كلذباو ربخ أف لاق
 ليبس ىلع || يت دحاذا نكتلو نظلاب وذ اؤوتالفانظتننظاغ | ىتاف هوعنديلف كلذ مهعفنب
 ىأللا || ىايلاىورلانبهللادبع ئعكدح هللا ىلع ب ذك أن ل ىفاقدباو دفن أيش هنن نع
 لحن رصتلا ان اولاق ىرقعملارفعجن دجأو ى رينعلا مظعلا دبع نب سايعو

 هللاىن مدقلاق جيدخ نب عقار ىنث ىئثاحتلا اونأ ان رامسنءاوهو ةمركع .انث

 املاقف لخنلا نوحقلي نولوقي لخنلانوربًايمهو هش دملا إو هيلع هللا ىلص

 تصقنفوأ تضفنف هوكرتف لاقاريخ ناك اولعفت مول كل عا لاق هعنناك اولاقنوعنصت

 اذاو هءاوذفنكند نم ئشب حسن سحأ اذاريش ان اعالاقف هلكلذاورك ذفلاق

 تضفنف ىرقعملالاقاذ. .هوحنوأ«مركعلاقرسشبانأ اهناف ىأر نم ئشب كن صأ
 صاعنب دوسالا نءامهالكد قانلاور معو ةبيش ىفأن ب ركب وبأ امنع كشرملو
 هس أ نعةورعن ماششه نعةمضس نيداج انك صاعندوسأ انث رك وأ لاق

 لاقف نودعةلب موقب م لسو هيلعهللاىل_صىنلانا سنأنعتباث نعوةشئاع نع

 مت ألاقاذكوا ذكتاقاولاق < اخنلاملاقف م رفاصيش جرف لاق ل_ملاول فت مو

 رظنلا لضفباب | نعرمعمانرب+أ قازرلادبع ان عفارنب دج اًسئدح # م اينديمايإعا
 هنلاىلص هيلا | رك نفسو هياعةنلا لصةنلالوسر نعةرب ره وب أ انثدحاما ذهلاق هيثم نب مامه
 ٍلسو هيلع ىلع نيتأ يل هدب ىف دمت سفن ىذلاو ٍلسو هيلع هللا ىل_ةنلال وسر لاقو امتد

 همضكو ىنعملا قساوب أ لاق مهعمهلامو هلهأ نم هيلا بح أ ىنارب نأل ىاربالومون مدحأ

 هج رخؤمو مدقمى دنءوهو هلامو ها »أ نمهيلا بح أ مهعم ىتاري نأل ىد_دعهيف '

 (نك- سؤ 00



1 
 ْ رثاك أو سو هيلع ةئلا ىف. هللا لوسر نم كلذاوعمس نيد ءاكسبلا سانلارثك اذ

 فأن :لاةفةفاذ> نبهللادبع ماقف قواس لوي نأ ا لسو هيلع هلنا ىل_دهلنالوسر

 نأ ٠و هيلعهلاىل_ههللالوسررثك ااماق ةفاذ_- كوبألاقهللالوسراب

 لاق الوسردمح و انيدمالسالاب و اب رههابانيضرلاقف رمع كرب ىنواسلوقي

 هللا ىلصةننا لوس ر لاق مث كلذ ر علاق نيح )سو هيلعةنلا لص هللا لوسر تكسو

 ضرع قىاعن ارانااو ةئحلا ىنع تضر عءدقله ديب د_-#© سفن ىذلاو ىلوأ لسو هيلع

 نهللاديبغ ىقربخأ باه_ثنبالاق رشلاو ريا ىفمويلاكر أ ملف طئاحلا اذ_ه

 ناب تعمسام ةفاذ> ن هللا درعل ةفا.ذ> نب هللا :.عمأتلاقلاق ةبتع ن ةللا دع

 || ةيلعاجلا لها ءاسن فراق. ضع تفراقدق كمأ نوكست نا تنمأ !كنمىتعأ طق
 ا هتقحا|دوسأ دمعب ىنقحل ؟ولهنئاو ةهاذ_ح نب هللا دبع لاق سانن |نجع !ىلعاهحضفتف

 هنلاد.ع انثو 9 دمر قازرلاد_,عانريخأ ل -.ج نب دنع ايناس و

 ئرهزلا نءامه الكس يعشانربخأ ناهلاوبأ انريخخأ ىرادلا نجرلادبع نبا
 ناريغهعمهلنا ديمعي دحو ثيدحلا اذهب )سو هيلع هللا ىل_صىبنلا نع سن أ نع

 لأ نملجر قس هللا درع ن هللا دمع ىت ربخأ لاق ىرهزلا نع لاق امي. هش

 داج نب فسوب اًنئاص 0 ا معلا

 اولآس سانلا نا كلام ىسنأ نع ةداتق نعدرع_سنع ىلعالا دبع انث' ”ىنعملا

 قواس لاقفربتا دع_دقم ريتا جرت ةلكس لل مد ملسوهيلعهللا ىلص هللا ىن
 نيبنوك نأ اونهزواؤمرأ 1 الا وم ملدتسمالا نع قولانالا

 هدسارف ال لجرلك اذافالامثو أن انيعتفتلا تاع ٠ سن, لاقرضح دق سمأ ىدب

 هللا ىتايلاقفهيب ربغل ىعد يف جالب ناكدح للا َنَملِجراَشناَ يهب ون ىف

 ظ نيد مالسالاب واب رهئلابانيضرلاقف باطلا نب رمح اشنأمث ةفاذح كوب لاق فأن م

 ٍ مل-_سو هيلع هللا لص هللالوسرلا قف نكفلاءوس نمهللإ ذئاع الوسردمح و

 | ظئاحلا اذه ن ودام مت.ًارفرانلاو ةن !ىت رود ىئارسشلاوربخخا ىف طقم ويلاكر أم

 | ندحم انثو َح ثرهلان اىنءي دلاخ انن قراحلا بيبح نبى حي امن ص

 || ىمتلارضنلا نب مصاع انئثو ح ماشه نعامسالكىدعىبأن بدم انث راشب
 دئرع ةصقلاهذ_مسنأ نءةداتق انث اعيجالاق ىفلأتعم_سلاقرهعم انن
 دب رب نعةماساوبأ انث الاقىف دمطاءالعلا نبدمتو ىرعشالاد'رب نب هللا دبع

 0 تو ا كا



 : دو
 ىلأ ع ىنأ ن عةمل-ىنأو ديس نعىرهزلا ثيدحوحناورك ذك ابق ناكن 0

 نب صاع نع باهش نب نع دعس نإ مهارب نا انريخأ يحبني وح 0 2

 نيساسملا ىف نيماسملا مظغأ نا سو هيلا تس هنب ا لوس جلال ا

 اننو َح ىرعهزلا نعهذنيع نب نايقس ان الاقرع ىف أن اوةيدش ىفأنب ركب وبأ هأملا مح و هنلئسم لجأ ن م ماعم رف نيماسملا ىلع مرح ئ *نعلأس نماموج

 ىردهزلا محرلا نجرلاةنبا مس ظفحا مك هظفحالاق نايف ان دابع نبدمم

 ىف نيما لا مظعأ ملسو هيلع هللا ىل_دةلدا لوس .رلاق لاقهيب أ ن عدعس نب صاع نع

 هينثدحو هتلئسم لجأ نمسانلا ىلع مرك مرح سمأن ءلأس نمامرج نيماسملا

 انربخأ ديج نيدبع انثو 8 سنوب ىف ربخأ بهونإا انريخأ يحن ةلمرح

 رمعم ث د> قدازو دانس الا ادهم ىرهزلا نع ا.«ت الكر معمانربخأ قا زرلا دع

 مقل مسه ارا صاع سنوب ثيد_>- ىفلاقو هنعرقنو ئ م نع لاس لجر

 ْ 0 1 ىؤاؤالا دمت ن ىحب و ىمل لا هما دق نب دو ناليغ نب دوت ان

 انريخأ رضالا انرخأ" نارحآلالاقو ليغ شنررصتلا ان در لاق

 ملسوهيلعةللا لص هللا لوسر خاب لاق كلام نب سن أ نع سن نبى سوم ان ةبعش
 رشلاو ربحا ىف مويلاكر أ ملفراتلا و ةنجلا "ىلع تضر عل اقف بطغن ئئهباعك نع

 ىلصةهّللا لوسر ناعص أ ىلع قاف لاقاربشكو مهيكبلو اليلق تكحضا ملعأامن وماعتولو

 هتلاانيضر لا فرع ماقفلاق.نينخ مطو مهسؤرا وطغلاقهنمدشأ م وب 1س .وهيلعفللا

 نالف كوبا لامقف ىنأ نملاقفلجرلا كاذ ماةفلاقايبن دمحمب وانيد مالسالاب واب ر

 دمم انئئثصو 5 ول دبتناءايشأ نعال تالا كندا اهمأ ا تازنف

 ن.ىسوم ىت ريخأ ةمعش انك ةدابعنب حور ان ىسقلاىب رنب رمعمنا

 نالؤ كوبألاقىفأن ههللالوسرابلجرلاقلوقي كللامن: سنت ءم_سلاق سنأ

 انثدع و ةيآلاءامك وكل دبتناءايشأن ءاولاسالاونمآ نيذلااهأ ا/تلزنف |

 لاق بهو نبا انربخأ ىيحتلانارمح نة نيمادجع نبى بحي نبةلمرح

 ندا لص هنلالوسر نا كلام نب سنأ !ىقريخأ باهٌشن دا نع سنوي ىتربخأ و

 ا تستمع ماع زمام هلفلا ةذلص مهم ىلصت تحسنا حان نإ رول 1

 ىللأسلف وش نع هب ع قاس اع ملاق م”اماظعارومأ اهلبق نارك ذوةعاسلا | :

 كلام نإ سن ألاقا ذه ىتاقمىف تم دامهب <تربخأ الا عيش نع ىتولاسالةللاوفهنع



 بوسجو بأ
 هلبأ ىلص هعابشأ

 لسرديلع

 ىلصهريقوب باب
 مبمو هيلعةللا

 راك [ كوت

 امم هلاؤس

 هيلا ةرورضال

 هب قلعتي الوأ
 الامو فيلكس
 كالذوحتو عقي
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00 00 
 || ان: جشالاديسوأ رع مدن هللاب مهماعأانأل هللاوف هذع اوهزنتو

 1 اني الاق مرسشخ نب ىلعو ميهاربا نب قحسا هانكو 9 تايغن | ىنعن: صفد

 | بي كونأ انئدع و هثيدحوة رب وج دات ساب شمالا نعام الكس نوب نب ىسيع
 ا هللالوسر صخر تلاقةشئاع نع قورمسم نعل سم نع شالا نع ةبواعمون ان:

 | مسو هيلع هللا ىلص ىنلا كالذ غلبف سانلا عوم سان هنع هتف سمأ ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 | هتلاوفهيفىل صخرا ع نوبغرب ما وق لابام لاقمأ ههجو ىف بضغلا ناب ىتح ضعف

 1 اذنو 2 ثيل ا ديعس ن ةسّدق ني د ةيشخ هل مه دش أو هنلاب مهساعأ انال

 أريب زلا نب هللا دمعن ا ربب زلا نبةورعن عباه-ثنا نع ثيالانربخأ حر نب دمع

 01 روماعمسلا كوش لوسر دنعرم زلام هاخراصنالا ن تل ناهد

 | دنعاومصتخاف مهيلعىأفر عءاملا حرس ىرا اصنالالاقف لخل ا اههنوقسي ىتلا ةرحلا

 رس زاب قسارب زال سوهيلعهلل | ىل_صهلنالوسر ل اقف لسو هيلعهلل !ىلصهللالوسر

 ةمع نبا ناك نأةنلالوسرايلا قف ىراصنالا بضعف كراج ىلا ءاملال_سرامن

 ٍ عجررىتحءاملا سدحا مق ساري زايلاق م ل_سو هيلعهللا ىل_د هللا ىن هجونوأتف

 ا نوئمؤيال كب روالف كلذ ىف تازئنةبالاه ذه بسحأل ىتاهللاو ريب زل لاىتفر دملا ىل

 و . 0 2 000 3 2 - - . -

 ناانع سدوب ىف ري>ا بهو نا انربخا ىيحتلا ىح نب ةامرح قى و

 ناكي

 كمت يبدا

01 

5 

 1 ةرب رهوبأن اك الاق سيسملا نب ديع_سو نجرلا دبع نب ةماسوبأىت ربخأ باهش
 امو هوبذتجافهنع 0 ا وااو ل لور معلا يدع

 مهلئاسةرثك لبق نم نيذلا كلهأ اماف مدس انو ءافاكفاؤه ختاما
 ةماسوبأ ب فلخ ىنأ نب دج نبد-# ئئدعد ممايدن أ ىلع مهفالتخاو

 باهش نبا نع داطانبدب زب نع ثيللاانريسخأ ىازخلاهماس نب روطنموهو

 انث القبي ركوأوةبيش نأ نب ركب ونأ انئادع ءاوسوإثمدانسالا اذه
 نع حلاص فأن ع شمالا نءامه الك ى أ ان ريغ نبا انثو ح ةيواعموبأ

 نا انو 2 ىازط !ىنعيةريغملا ان' ديع_سن ةيدتق انثو ح ةرب رهىنأ

 هانثو ح ةرب رهىنأن ع جررعالا نع دانزلا ىفأن غام الك نإبغس انث رج ىلأ

 دمج ات و ح ةرب اسد ردع ةيعش ان ىلأ انث ذاعم نب هلل'ديمع

 | مهلك ةري ردى أن ع هبنم نب مامه نع رمعمانربخأ قادرا دع غر عفارنبا
 رنجات كما اجو ربو ىذا

 || اعاف مكرتاممامه ثيدح فو م_ةكرئامفورذ مو هيلع للا ل_دىبنلا نعلاق

 007 كلا
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 ىلع نبرصن ئثدع و عيرز نبدي زبث يدون دان_ بالا اذهب سنون نع
 نبأ ان مئاهىننومرامع انث ءاذطاال- ات لستم ناس رب

 اسنهحاو نيدسو سج ناوهر قون مل_سوهيلعهللا ىل_دةللالوسر نا سابع

 قح_دا اساض و دان_الا اذهمدلاخ نعةيلعناا انث ةيبش ىنأ نب ركب و أ

 نعرام ىنأنب رام نعةماس نبداج انن ح و رانريخ أ ىلظنحلا ميهارب نبا

 تو.تلا عمسإ ةنسةرشع سجةكمب سو هيلعةطا بس هلال وسر ماقأ لاق سابع نبا

 ارمشعةنيدملابمافأر هيلا جوب نينس ناو . أيش ىربالو نينس عبس ءوضلا ىرب و

 ريبج نبد# عمس ىرهزلا نعةنبيعن نايفس ان نارآلالاقو انربخأ ق سا
 ىذلا جاملاانأو دج انأو دحمان لاق مو هيلعةللا ىل_هىبنلان اهي أ نع معطم نبا

 ىذلا ب قاعلاو بقاعلااان أو ىىةع ىلع سانلارسشحب ىذلار احلا انأ ور فكسلا ىف حي
 ٠ . 0 5 ع 4 م.

 نبا نع سنوي ىف ربخ 'لاق بهو نياانربخأ ىبح نبة| مرح مده ىن هدعب سبل
 ىلنالاق ملسو»يلعهللا ىله هللا لو سر نا < .ب أن عرعطم نب ريبج نب د# نءباهش

 ردح ىذلا رماحلا!انأ ور فكس! ىفهتناوحع ىذلا جملا انأو دج انو دما اءامسأ
 امحرافؤ رهللا.امس دقو علا هدب سدا ىذلاقاعلاانأو ىدَق لع سائلا

 ليعع 0 لاق ىدج نعىنأ 1 ثِيألا نب سمء«#ث نب كلملا دع ئئبدص و

 نهللادبع انثو ح رمعمانربخأ قازرلادبعانربخأ ديج نبد_ع انثو ح

 دانسالا اذهب ىرهزلا نعمهلكب يعشانر بخ ناعلاوبأ انث ىرادلا نجرلا دبع

 ليقع ثيد> قو ملسو هيلعهلل| ىل ههنلال وسر تعمسر معمو بعش ثب دح ىف و

 ليقعو رمعم تن د->- قو ىنهدعب نسل ىذلا لاق بقاعلاامو ىرهزال تاقلاق

 ىظرحلا ميهاربا نب ق>ءسأ اس دعو 0 ثيدح فو ةرفكلا

 ىرعشالا ىسوم ىف أن عةديبع ىنأن ع ةلىمن ورم نع شمالا نعرب رجانريخأ

 دج اود ان ]لاق هءامسا سفن انل ىمس ل_سو هيلع هللا ىل_صهللال وسر ناكل اق

 ىلص هللا لوسر عنص تلاق هظلاع نعقو رسم نع ىحضلا ىنأن ع شمالا نع

 اوهزنتو هوهرك مهن كف هباحصأ نماسان تالذ غلبف هيف صخرتو | ىمأ لسو هيلع هللا

 هو»ركف هيف تصخ رت ىمأ ىنع مهغلب لاجر لابام لاقف ابيطخ ماهقف الذ هغلبف هع

 هتامسأ ىف بإب
 هيلع هللأ ىلص

 قص هلع بإب
 <-- بلع هللا

 ىلاعت هلداباسو
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 رو

 [|ىنات مل ةورعل تلق لاقو رمت نعنا فس ان ىلذطا ميهاربا نب ليعمسارمعموبأ

 | نثصو ةرشءثالثلوقي سابع ن!نافتلق لاقارس لاق ةكت . سو هيلحفتلا ىلص
 | هك لسو هيلع هللا لص ىنلا ثبل ةورعاتاقلاق ورمع نع نايف س ان رمى أنبا

 لوقن 20 اا الاقوهر ةمءفلاق ةرمشع عضب لوب سامع نتا ناقتاق ةارغعلاق

 ىونلاهب رقتساواقيدص لاف د هج ةرمثع عطل شا رقف ىو يعاشلا

 ايركاز انت ةدامعن ّحو رنعةللا دبعنب نورهو ميهاربانب قحسا يي

 هيلعهللاىل_طةهتلالوسر نأ ساء نءان ء راشدن ور# نع ق_سانا

 | رعىنأنبا ندع و نيتسوثالثنباوهو وتوةرشعث الث ةك<ث كم سو
 |[ ماقأ لاق سابع نبا نعىجي_ذلاةرج ىفأن ع داك رنتك رماني تمم انك

 تامواريش عة داب و هبلا وب ةرمثع ثالث ةكم مس و هيلعهللا ىل_ءهللالوسر

 || قعملانإنأ نبد_ نب رعنبهللاد_ بع اًساطعو ةن_-نيتسو ثالث نءاوهو
 ةبتع نب هللاد بءعماسلاج تنك لاق قدح _فاىنأ نع صوحالاوب أ مال-س ان

 ربك أركب وبأن اك م وقلاضءبلاقف ل_سوءهيلع هللا ىل_صهتلالوسر نس اورك ذف

 ه«يلعةللا ىلصةللالوسر ضقةتلا د_بعلاق ل_سوهيلعتلا ىل_ههتلالوسر نم
 رمت ل -تفو نإية-سو ثالثنباوهو ركب و بأت امو نيت_سوثالث نباوهو لسو
 ريرح انث دع_سنب ماعهللاق موقلا نءل-جرلاقفلاق نيتسو ثالث نناوهو

 لاهقؤ مسوس لع ةلنا ىل_صةهللال وسر نسا ورك ذف ةبواعمن نع ادوعقاكلاق

 و 1تامو هس ناتو تالك نباوهو سو هيلع هللا ىب_صهللا ل وسر ضيق هب واعم

 ىثمنإا انئدط و نيت-سوثال:نباوهورمعلتقو نيد_سوثالث نءاودو ركب
 قحساابأت ءهمسةيع_ث انث رفعج ندمت انث الاقىنثم نال ظفللاو رإشب ناو

 تاملاقف بظحتةب واعمعم_سدنا رب رج نع ىلجم | دعس نب سماع نع تدب
 ثالث نانو رعوركب أو نيت-سو ثالث نباوهو مل-سو هيلعةئلأ ىبههئلالوسر

 ساوب اذ عي رزنإ دب زب ان رب خلا لاهنمنبد# نص و نادسو

 || هللا ىبدهننالوسرل ىف كس ابع نب|تلآس لاق مئاهىنب لو مرا نع دمع نبا
 || لاق كاذ «يلع قه موق نم كلة مبسح تنك املاقفتام مون مسوءيلع
 : ظ يسن لاقةيف كللوق ملعأ نأ تيبحاف ”ىلءاوفلت خاف ساءلا تلأسد_ةىناتاق

 || نمر شعو فا و نمايهكع,ةرسشع سما ط ثعب نيعب رآك_مألاق من تلقلاق

 || ةبعش انث راوسنبةبابش انث عفارنيدحم ئشدعو ةنبدملاىلا هرجاهم

 : :نع
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 دوملا نع !يعمسانباوهو مأح ان الاقدادعن دو دعس ن ةنتق 27

 ةنازوسر ىلا قا ل تع كلر دب زينب بئاسلا تءم_ملاق نجحرلا معنا

 ةكربلابىلاعدو ىسأر حسسف عجو ىتخأ نبا نا هللا لو سراي تل اقف إ_سو هيلع هئلا ىل_د
 رز ل ثم هيفتكن يب ه اخ ىلا ترظنفدرهظ فاخ تق م هئوضو نمتب رشفأضوت م

 ديعس نبدي وس ىنتثو ح دب زنباىندعيداج انث لماكوبأ اًسنع ةاا
 ىوارك.هلارمع ندماح ىنثو َح لوحالا مصأعن ءاه زك سو ع

 سحر س ن هللا د_ءعنع مداع ام كأن زنباىن :ءب دحاولاب_هءع ان هل ظفللاو

 هلت اةؤلاقاد , رئلاقوأ اجل و اري هعم تاك و لسوهيلعهنلا ىل_كىب لل ار لاق

 كينذلرفغتساو ةبالاهنهالت مث كلو منلاق مل_سوهيلعةللا ىل_د ىنلا كلر فغتسأ

 دنع هيتفك نيب وبلا امال طق دج د ردم لاق تانم دلو نينم وحلو

 نىك امدح < لد الثا لائمأك نآلمخ<بلعءادج ىرسإلاه فتك ض غان

 هعمس هنا كلام ن/ سنذأ ن ءنجرلا بع ىفأ نبةعبب رنعكلامىلعّتأر لاق ىح

 سدلو رب_هقلابالو املا ل وطلاب سيل مل سو هيل عهنلا لص هنا لوس 2

 نيه أ شار ىلع تلاد ع ططقلا دعجلابال و مدآلابال رقيمالا ص مللا
 ةاس ناتس سأر ىلعهللاءافوتو نس رش عةذددملاب و نإن_-سرش ءةكع ماقاف ةس

 ةيستقو بولا نب ىح امدح عاضدةرعشتو ره لو هسا .

 مساقلا ىو ح رفعج نان ونعي لمعمسأ انث .اولاقرتخ نب ىلءو ديع_-سنئا

 نبا عل ضر 0 02 0 د ارك زنبإ

 508 انك ان ان 0-0 50000 ئئطد #
 هياعةلل | ىلص هللال وسر ضقلاق تاليرر سا نعكدل ءن رس زلان ءةداز

 ثالث نباوهورمتو نيتسو ثالث نءاودوركب وبأو نإة-سوثالثنءاودو ل-سو
 ىنأ لاق ىدج نعىأ ان ثبالانب ييعث نب كلا دبع تدع و نيتسو
 ملسو هيلعهللا ىل_ههللال وسر نا ةثئاع نعةورع نعباهش نبأ نع دلاخ نب ليقع

 لثع بيسملا نب ديع_ام ىقربخ تاهت نءالاقو . ةنسنيتسو ثالث قءاوهو قوت

 ندىح ندحللط انت الاق قسوم نب دابعو بيش ىفأ نب نامع انئص 2 كلذ

 انت * ليفعتيد- - لثماعيج نبدانسالابباهش نبا ن ءدب زينب سنوي
 ىلا نس م باب
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 | 3 أ [اءانحإ ركوب ١ بطتخا دقو بضتخح ملاقو تاعفه_سأر ىف نكت اطمش دعأ نأ 1 ا
 ا

 1 ىلأ 00 ىم_ضههلا ىلع نب رصن ا ام ءان 3 رمي بضطتخاو متكللاو

 ٍ لدا فدخا «:ناور ؟ناكلاق كلام نب سنأ 0 2 كمه س نإ ىنثملا ا أ

 يلع هلا يس لور راض مْولاق هيو هتما رم ءاضييل 3 ءثلا

 ند_# هينثدحو دين سأرلا فو نإغد- هلا ىقوهتقفنءىف ضاسلانأك امنا

 ناو ىتثمن دم انثدع و داتسالا اذهمىتثملا ان: دمضلا دبع انث ىنثم
 نءالاق دواد ىفأن ءاعيج هللا دبع نينورهو قرودلا مها ربانبد_جاو راشب
 نعساياابأ عمسر ةعج ندياخ نع ةيع_-ش اذ: دواد نب ناملس انو ىنثم

 انثدص ءاضن هلئاهب شاملا مكسوهلعالاو بكى || بيش نعل سهنا سنأ
 انريخأ ىحن ىحب انكو 2 قكتساونأ انك ريهز انت ساوب نبد- 2

 0 الوسم ارلاق ةفيشج ىلأ ع نع قحسا ىنأ نع ةميخوأ

 ع وت ند لم ليف هيقفنط قم سام معن ريهز عضو و ءاضيب هنمدذه

 يضف ند ان ىلءالادبعن/لصاو اًسئدع اهثيراولينااىربألاقف
 مس ويلفت رادتمسا ل اوسرتبا ًأرلاق ةفيتج ىفأ نءدلاخىف 1ناليةمنا نع

 0 رت نكس سوو ةينش لعوب نديطاناكتاشنف ضيا
 ع مهلكرمشب نبد# ان ريق نا انثو َح هلل ادمع نب دلاخو نايس

 دوادوبأ انه ىنثمند# انئدع و باش دق ضرب ااولوقي لوا ذوب ةفيتج ىلأ نع

 سش نعلئس ةرمسن راجت ءم_سلاق كان وعيش 5 1:

 هنمعىر نهد لاذاو ئيثهنهرب ملهْسأ ر نهداذاناكلاقف جو هينا اج

 3 كامس نعل مئارسا نع هللاآ د دمع انك ةبيش فأن ب رك هونأ 98 0

 ه-سأر م دقم اطمش دق ل سو هيلعدتلا ىل_ههللا لوسر ناكل وبر ,هء سن راح

 لاقفةيحللارع_ثريثكن اكو نييته_سأر ثعش اذاو نيبتي نهدا اذا ناكوهتيو
 اريدت_نمناكو رمقلاو سءشلا ل ئهناك لباللاق في_سلالمهههجو لحجر

 ||| ندع و ديج ة دع هد سد بشل ةما ]هب صم لثم ه2 دنعماظاتإا 0 ماخ تابثا بام

 ٠ لام هرمح_س نإ راج تعمسلاق كامس عةمعكش انك رفعج ند 2 انب ىنذم هتفصوةوبنلا

 | نبا 0 2 و ماج ةضيب ناك اعود اعنا سهلا لوسر وو قاع اخد َّز رع هاحمو

 ا 92 3 نب ْن را ىسوم نإ را رسوءيلع هم لامس م * نكح _بسذ ل مع 0 95 أ هلئمدانسالا اذهع كام نعطاص انريخ هللاه_بع انث لمع
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 ريهز نعد هقتاعوهين ذأ نيب طء_سلاالو دعملاب سيلالجر ار عش ناكلاق سو

 ترضي ناك سو هيلعةللا ىل_دهللال وسر نا سنآ نع ةداتق انث مام انث

 نح هيلع نب ليعم._سأ 07 الاقاس ركوأو ىعن ىحل م هلكت هجره

 هينذأ ف اصن | ىلا إ_سو هلع هللا بص نال وس ررع_ثناك لاق سنأ نع دديج

 انث رفعج نيدمحم ان# الاقىنثم ننال ظفالاو راشب نب دمت و ىنثم نب دم 0

 هللا ىلصهللال وسر ناك لاق هرهس نب سس كامس نعةيع_ث

 مفلا عيلضام كامسل تاق لاق نيرقعلا سوه منيعلا لحش املا عيلض لسوهيلع

 سوم ءامت لق لاق نوعلا قش لب وطلاق نييعلا لك_ث ام تلقلاقوفلا مظعلاق

 هللاه_معنيدلاغ ان روص:ءنديع_س اًسارع *« بقعلامل ليلقلاةبقعلا

 ملسو هياعهللا ىل_ههللالوسرتيأرأهلتافلاق ل_يفطلا ىفأ نع ىري را نع
 ة:سليفطلاوبأ تام جالا نر إ_س.لاقإل هجولا ملم ضيب أ ناك منلاق كن ان ةردس ف 1 : 71م 5 دولا ل 1 خلاق
 ن هللا دمع 0 ملسو هيلع هللا ىل_دهللا لو سر باص أ نه تام نهرتسآ ناكو

 ليفطلا ىف نعىر رهلا نع نعالا دع ن لغالا دع انك .ىررراوقلا رك

 لاق ىريغهاردحأ ضرالاهجو ىلءامو مل_سوهيلعهثلا ىل_هةللالوسر تير لاق

 ىلان رك ولا هي 5 اد صقم احلم ضد ناكل اق هتيارفكفهلتاقف

 نب هللاد ع ا ورم لاق سب ردا نبا نءاعيج دقانلا ور و ريع نءاو هددش

 بضخ له كلام نب ومن للا نب رب_سنإا نع ماشه نع ىدوالا س ردا

 سا ردانءالاقالا#شلا نمىآر نكس هن الاق مل_س ءهيلعدللا ىل_دهللالوسر

 نب راكب نبد_# انا مل اوءانهلاب رعوركب ونأ ب طخ دقو هلاقيهنأك
 تاأسلاق .نربسنانع ل وحالا مصاع نعاب رك زنليعم_با انث نايرلا

 باضحلا غاب /لاقف بضخ ل_سو هيلع هللا ىل_صهللال وسر ناكل -ه كلام نب ل
 ءانحلاب منلاققفلاق بضخ رك وب ناك أهل تاة لاق ضب تارع_ثهتي ىف ناك

 دلاخ نب بيهو ان: د_سأن ىلعم انث رعاشلا نجاح كدر ماكاو

 هلل !ىل_ههللالوسر تضخ كلام نن سن آتلاسلاق نب ريس ن د# نعد وأ نع ا

 داندخ قو ىكتعلا عيب رلاوبأ ئكدص اليلقالا بيشلا نمري مهنا لاق مل_سو هءاع

 تئشوللاقف 1سو هيلع هللا ىلص ىبنا|باض> نع شال ٠ نب سن لث_سلاق تباث' انن

 مف ةفدص ىف باب
 هيلع ىنلا
 هيذيعو مالسلا
 هسقعو

 نك
 مالسلاه يلع
 علم ضف

 هجولا

 ىلصهبيفش باب
 سو هيلع هللا



 ةقفص ىسأي

 هيلع ىلا
 هنأو مالسلا

 ني ناك

 اهجوسانلا

 تاييله تلا

 بش

 ماده ن عادي رشا إو ةءاسأوبأ 2 3-3 . ري ولأ اذنو ع هنديعن ناموس

 هنأ نع ماشه خا رش نب د ا هل ظفالاو ريق نب هللا درع نب د# و 2

 لاقف ولا كيتا, فيك مسوهيلع هنا ىلص ىنلا لأسم اه نت رهان اةشئاعو ص

 ااه وعدو ىنع مهفب ىلع هد ًاوهو سرا ةاداص لم ىف ىنيتًايانايحأ

 ! هلع دي 55 ىثمن دجم ايا لوقام ىعآف لجرلاةروصلثمىف تال

 لاق تماصلا نءةدامع نع هللا دبع نب ناطح نع نسا نعةداَتق نع ديعس نس

 «-هجودب رثو كل ذل برك ولا هلع لزت أ اذا )سو هيلع هللا ىلع هللا ىن ناك
 كك نسحلا نع ةداتؤ٠ نعىلأ انك ماده نب داعم ا راب نيد 0 اقدح

 متسو هتلعانلا لص :لا ناك لاق 1 ا

 هبسأر عفر هنع ىلأ ااماؤ مهسُؤو رنات سكنوه_سأ ار سؤ كن: جولاهم كعلإب ا د

 لاقو ان“ رودنملاق داب زنب رفعج نب دمتو محا ضم ىفأ ن روصطنم املدع

 20005- نع باهش نبا نع دعس قنا مها ريااث ريخأ رفعج نا

 نوقر هن 3 وكرشملاناكو مهراعش 'نولدس باكلا لها ناك لاق سامع نا نع

 0 ا !| لهأةق ةقفاوم بح لسوهيلعهللا ىبصهللالوسرناكو مهسؤر

 رهاطلاوبأ ندع د دعي قرف م هتدصان سو هياعمتلا ف _صهتبالوسر ل دسف

 1 د هوحدانسالا| فه تاهش نبا نع نضر لارا بهو نءاانربخأ

 قحساايأ تءمسلاق هدعش رفعج نب دج ا الاق راعتمل لا ١د# و ىنثم نب د#

 00 مل راس دار جو يلع هللا ل صبالا لوط رنا لوطرعارلا تعمسلاف

 هبا اطقامشَتم . ارأمع انرجةلح هيلع هين ذآ ةمحش لا ةلا مظع نيبكسملا

 تنافس ٠ نععبكو انث القس ركوأودقانلا ورع انئرص مدسو ةيلعمشا لح

 هللالوسر نم ءارج ةلح ىف ن_سحأةللىذ نم تن ًاراملاق ءاربأا ع نع قحسا ىنأ نع

 لب وطلاب سدل نييكناا نابام دعب هيبك_:مبرضي هرعش سو هيلع هللا ىل_ص

 قدسا انث ءالعلا ندى ب ررونأ اسرع رعشهل_, ركوبألاق ريصقلابالو

 ا لل نسا واع و ني سوبوب مار روسنا |
 اةاخمهن_بسحأو اهجوسانلا ن_سحأ |سوءهيلعهللاىب_صهنلالوسر ناك لوقي
 نب ريرج ان* خورفنب نابيش اًمنارح # ريصقلابالو تداذلا لإ وطلاب سيل

 هيلع هللا لص هلال وسر رعش ناك يك كلام نب سنال تاقلاقةداتق ان” مزاح

 72و لول ادا ىلع

 1 1 5 1مم ا



 اقع

 راطعةنّوِج نماهجرخأ ا: اكاخح رو ادرب هددت وكل ىد_خ سف

 ىو ُ سو غت باث ع ناءلا_-سن' رفعد> 5 ديعس ن ةيدتق ا

 ةريغملانياوهو ناملس ان مساقلانباىنعي مئاه انث هل ظفللاو برحنءريهز
 هللالوسر ير نم بيطأ ا اكتنمالو طقاربنع تممشام سن لاق 0

 هللال وسر نماسم نيل ارب رحالواجابيد اق تال لسو هيلعةللا ىل-

 ا تكامح ان ىرادلار د نب درعس نب دج ئئطد مس و هيل عهللا ىلص

 نوللار ءزأٍ سو هيلع للا لستتي لوسر ناك لاق شا ع تلا ا داج

 0 نم نيلأ ةريرحالو هدام د تسمم لو 0 :ىشمادا ولؤللاهقرعنأك

 - . 2 . م. +
 نعمساقلا نبا ىنعي مشاه و برح نإ رضضر 2-2 دع مل_سوهيلع هللا لص

 لاقف لسور هيلعللا ىل_هىنلااذيلع لخ دلاق كالام نب سذأ نعت بان نع ناهس

 هللا ىل_دىنلا ظةيتساف اهبفقرعلات است تاع ةر وراقب أت ءاحو قرعفاندنع

 وهوا ط ىو[ هج كقر عاد -هتلاق نيءعنصت ىذلا دهام ملس مالا ظل ل

 زب زعلادبع ان ىنثلانب نيح انث عقار نبدي 1 بيظا| يطأ وم

 ننأك لاق تنام ضار ءةحلط ىلأ نب هللاد_بءنب قدعسأ ع نءةماس ىنأ نءاوهو

 ءاخ لاق هيف تسلواهشارف ىلع مانيف ملس م تيب لخ دن مسو هيلعهللا ىل_دىنلا

 كتب مان ل و هيلع هللا لص ىننلا|نهاط ليقف تدتاف اهشارف ىلع مانفموهتاذ

 شارفلا ىلع يدأ طق ىلعهقرععقنتساو قرعديةوتءافلاق ك._ثارفىلع

 0 عزفف اهرب راوقىف هرصعتفق ا اهتديتعتدفف

 4 بيو 7 مسن كب نافع ام ا 0 8 3-0

 أه 1 مسوين نس تل وع سنا نوع ةبالق ىلأ نعبوبأ

 4 رع ع مج تناكف هقرع ءلاريشثك ناكو هماع لم ةيفاعطنهل طستقاهد- :ءلمقبف

 تلاقا ذ_هام مما سمأأي إ_سو هيلع لاا ىلص ى :لالاقفر راوقلاو ريطلا ىف هلعجستو

 نع ةماسأوبأ انث ءالعلا نب ده ب ,ركوأ انئدح < ىيطهب فود كقرع 1

 سو يطول لص يسال وشر ىلع لزق اك كا ا ه 4 .ةلاعزم الح

 ان ةبشىفأ نب ركب ونأ اني دج و 5 رع هةهبج ضيقت م < ةدراملاةأد- ءلاىف

 قرع بيط بأب

 هبءىئىدلا

 كربتلاو مالسلا
 كر

 ىنلا قرعباب
 مالسلا هيلع

 نيحو دربلا ىف
 ىيولاهيثاب



 هند _عابم باو

 هيلع هللا ىلح

 مان الل لشو

 نقد هرامتخاو

 هللدو_ماقتناو

 كايتادسعف

 هناموح

 اهلقع فناك ةأ سانا سن أ نعت بان نع ةمل_س نداج نع نوره ندب زب انثإ

 .[| انأأماولاقاد_-اواد>ا او مه دحأ ى اخ حمس ل-ءك نادلو هل يقتسافهعم تج رو
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 الإ تباننع ناياس انث رضنلاوبأ انث عفارنبد- اًيثرع اهفهدب سمغيف
 هبفاطأو«ةلكقال-او وهيلعةللا ىل_-ههللالوسر ترا ردقللاق سنان ع

 ةبش ىأن ركونأ امم و لجردتفالا ةرعش ءقننأ نودن ربافهناككأ

 تش ككسااىأ ىرظنانالف ميلاف ةجاح كيلا ىف ناهلنالوسرابت لاقف ئث

 ان هحو# اهتجاح نم تغرف ىتح قرطلا| ضعب ىفاهعم الفن كل ةج اح ثا ىضفأ ىتح

 تأرقلاةىح نب ىتي فاو < هيلع ”ىرقايف سن |نب كلام نعديعس نب ةبدتق
 هيلعهللا ىلص ىنلا جوز ة-ثناع نعربب زلا نةورع نعت اه_-ث نبا نع كالام ىلع

 | امهرسي ار اتخاالا نب سعأ نيب ملسوهيلعةنلا ىلدهللالوسر ربخامتلاقانا سو

 || هيلع ةللا ىل_د هللا ل وسر مقنتن اامو هنمسانلا دعب ناك امنا ناك ناف اما نكسولام

 نقدساو رح نب ري_هز انئاصو لجوزع هللا ةءوح كبهنذ”نأالا هسفنل اسو

 امهالكض ايعنبليضف ان' ةديعنبدجأ ىنثو ح رب رج نع اميج ميهاربا

 .نعىرهزلا درب رحةباو رفو باهش نن لي-ذف ةياور ىف -# نعروصنم نع

 نع ساوبىفربخأ بهونااانربخأ ىكن ةلمرح هيذثدحو ةثئاعنءةورع
 هءاماوبا انت بر ونأ انئص. كلاب تيد وح داتسالا |ةنعتايشؤا

 نبسعأ نيب إ_سو هيلع هللا ىبههللالوسر ربخام تلاق ةشئاع نع هيب أن ءعماشه نع
 دهب ناك اما ناك ناف امنا نكيملامامعر سس راة>االارخالا نءرمس ام د_>أ

 اذه ماشه نع ريغ نب هللا درع نعاعيجربم نباو بي ركوبأ هام و هنمسانلا
 1 | كيرا وزأ ءاس رع ةشبابل ب يلو امهم اةلوقىلا داتإلا
 ملسو هيلع للا ىل_ههللالوسر برضام تلاق ة-كثناع نعهيبأ نع ماشه نعةماسا

 مقتنيف طق ئشهنم ليناموةللا ليبس ىفدهاح نأالا ام داخالو ةأىص الود دب طق امش

 ركب ونأ اسرع و ىل-جوزعهلل مةتنيف هللا هراح نم ئم كهنذينأالا هيحاص نم

 وبأ انث بيركوبأ انثو ح عيكووةدبع انث الاق رب نباوة-بش ىنأ نبا

 : ن.ورعانش ص 00 ضع ىلع مهضعب دب زب دانسالا | بهم ماشه نع مهلك هن واعم

 . || راج نع برج نب كامس نعىنادمطارصن نءاوهو طابساانث دانقل اةحاط نبدا

 ٍِظ هلأ ىلا ج رخمن دالاس - وهيلعةللا ىلصةلنالوسر عمت يلد لاق رهس نا

0 



 دع. طتا

 : ورز

 انرع و # هلدمدانسالاا ذر شمالا نع مهلكر جالا ىنعن داء وأ انث جشالا

 تنك ةرمسؤب ريال تاقلاق برحنب كاس نءةنفيخوبأ ان ىكن ىح

 ىذلا هالصمن.موقيال ناك اريئثك عنلاق )سو هيلع هللا لص ةنلالوسر سلاجت
 ىفنوذ_+خ ايف نوث د>ةتءاوناكو ماق تءلطاذاف سمشلا علطت ىتح معمصلا هيف ىل_ د

 رم نيدماحو عكتعلا عيب رلاوبأ اسد * مستو نوكحضيف ةيلهاجلا مأ
 ان* داج انث عيبرلاوبألاق دب ز نب داج نعاعيج لماكوبأو ديع سن ةبدتقو

 هرافسأ ضعب ىف لسو هيلع هللا ىله هللا لوسر ناك لاق سنأ نع ةبالق ىنأ نءبوبأ

 ة_ثحنأإب ل_سوهياع هللا ىل_دهللالوسرهللاقف ودحة_ثنأ هللاقيدوسأ مالغو

 لماكو بأو رمعنبد_احو ىكتعلا عيب رلاوبأ اًسدع و ربراوقلاباقوس كدب ور

 ة.القى فأن ع نوبأ 7 ليعمسأ 5 ري_هزلاق ة_يلعن انعام لك بروح

 هللاقي نم قوس قاوسوهجاوز أ ىلع ىف أ مل_سوهيلع هللا لص ىلا نا سن انع

 ت6 كلام نب سن | نءىميتلا نابلس نع عب رزنبدب زبانرب_خا ىح

 ىننلاءاسن عم ميلس مأ تناك لاق كلام نب سن نعىميتلا انث ديزي انت لفك

 ةش اى أ ملسو هيلعهنلا ىلصةللا ىن لاقف قاوس نوم قوس نهو مس وهيلعةللا ىلص

 ىنن مامه ىنث دمصلادمع ان ىتثئم نبا امتدح و رب راوقلاب كقوسادبوز

 لاقف توصلا نس داح إ_سوهيلع هللا ىل_دهللالوسرل ناك لاق سن أ نعةدانق

 ىتلا نع نس نعد دانك نع ماشه ان دوداوبأ اين راسا هاف

 ىسومندهاجم امئاط و * توصلا نس داحرك ديو مل-سوهيلع ةثلا لد

 وألاق رضنلا ىفأ نعاعيج هللا د.عن: نورهورضنلا فأن رضلنلان رككونأو

 نعتباث نع ةربغملانننامل_س انث مساقلا نب مئاهىنعي رضنلاوبأ 6 رق

 ةنيددملامدخءاجةادغلا ىلداذا اسو هيلع هندا ىلههتنالوسر ناكل اق كلام نب سنأ

 ديعسوبأ انو 22 يبأ 11 رع نا و ا حيكدو ةبواعموبأ 3 .ةددش

 1 نب ينهزو د ففاتلا ورم 59 و هوحش سنن عتبان نعداج 5 اولاق

 ةدرابلاةاد_غلا ىف هؤاجامب رف ه-يفهدب سمعالاءاناب ىنوياه ءاملاهيف مهتنن اب

 ىلص همست باب

 هيرمشع نس>و

 ةحرىفبأ
 مالسلا هيلع ىنلا

 صاو ءاسنلل

 نهاياطمقاوسلا

 نوب قفرلاب

 برق ىف باب

 كلغ ىلا
 د مال_سلا

 مهكربتو سانلا

 فَ



 هئايح ةرثك أب

 هيلع هللا ىلص

 بارعالا نم سان مدقتلاق ة_ثئاع ن عيب نعماشه نعرب#« نباوةماساوبأ انث

 يك

 اي اولاقف مناولاقف م نايبصن وليقتأ اولاقف مل وهيلعهللا ىل_ءةللا لوسر ىلع

 كس عزنا نكن اأو 0 هيلعةللاىل_دةهللالوسرلاقف ليقنانهللاو

 اعيجر مي ىنأ نباودقانلا ورم ئدص و ةجرلاك يلق نمربع نبالاقو ة-جرلا
 ىلأن ءةم_سقأن ء ىرهزلا نعةنييع نب نايفس انث ورم لاق نايفس نع

 508 1 ربع اي ابلة لص وتلا بأ سباح نيعرقالاناةرب رع

 نمهنا ملسو هيلع هللا ىل_دهللالوشر لاقف مهنماد_حاوتايقاب دلولا نم ةرشع

 نعرمعمانربخأ قازرلادبعانربخأ ديجنب دبع اًسادع ,حرالم-ربال

 أنه هلثع سو هيلعهتلا لص ىنلا نع ةري رهىفأ نعةماسوبأ ىنث ىرهزلا

 نبؤوح-١ انو ح ب نع وال ارا حاد برح نب ربهز

 دبي ركوبأ انثو ح سنوي نب ىسعانرب_خأ الاق م تلو محاولا
 نياىنعي صفح ان جشالادرع_سوبأ انثو ح ةيواعموبأ انث ءالعلانءا

 لاق هللا د مع نب ري رج نعنايبظ ىنأو بهو نبدي ز نع شمالا نع مهلك ثايغ
 انئاط و لجوزعةللاهجربإل سانلامح ريال نم لسو هيلع هللا لدهنلال وسرلاق

 رد رج نع ساق نع ل يعم سأ ع نب دف نانا عر منكر 2 ةبيش ىنأن 10

 د_جأو رمع ىنأنباوةبيش أ نب ركبوبأ انثو ح مل سو هيلع هنا لدى

 ىل-د ىنلا ن نعرب رج نءريبج نب عفان نع ور مت نعءزايقس انأ 0

 ىلأ انث ذاعم نب هللاد_ىبع ئندص و * شمحالا ثيدح لثع مل_سوهيلعفللا

 ح ىردجلا ديغ-سىفأ نع ث دحية ردع ىلأ نب هلل اد.بع عمسةداتق نعةيعش ان

 نبنجرلادبع ان ربهزلاق نانس نب دجأو ىنثم نند_#و برح نيريهز انو

 ديع_سايأ تعمس لوقي ةبّدع ىفأ نب هللا دبع تءمسةداتق نع ةبع- نع ىدهم

 اهردخ ىفءارذعلا نمءايح دشأ مل سو هيلع هللا ىبص هللا ل وسر ناك لو قب ىردخلا

 ةددش ىلأن نامعو برح نب ريهز اس ههجوفهانفرعأي_ثدرك اذاناكو

 1 ن هللاد_,ءىلعانلخد لاق فورسم نع قيقُش نع - فعالا هي از الاق

 ١ نكي ملاقف مسوهيلع هللا ىلصهللالوسررك ذؤةفوك-!!ىلاةبواعم مدق ني>و 1

 ١ مك_:ساحأم رايخ نم نامل سو هيلعةللا له هللا لوسرلاقلاقو اش فتمالوا.شحاف

 ِ ىنأن بركب وبأ 10 ةقوكلاىللا ةب واعم عم مد نيح ناهعلاق اعدل أ

. 8 
 كم ادعت
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 ن راج تهمسلاق ىلعن د2 ن ءثدح رانشدن وراضي أ تءمسو نايم

 لامانع ءاج دقول لسو هيلعدتلا ىلسهنلا لو سر لاق لاقرسآلا ىلعامهدح ا داز وها دبع :

 هللا ىلص ىنلا ضبقفاعيج هب دهب لاقو اذكهواذكهواذكه كتيطعادقل نب ر>بلا

 نم ىدانفايدانم صاف د دعب ركب ىف ىلع مدقف نب رحلا لامع ىجب نأ لبق !سوهياع

 لص ىتلا ناك اقف تمقفت يلف نيدراودم لو حا لو دلاىبعهل تناك

 00 | ىخ ا ذكعوا ذكعوا ذكع كتيطعأنإ رحبملالامانءاح دةول لاق مر ناعما

 نب متاح نب د و ايامنا لاق وح ادطا دكا اا

 نء ىلع نب دمت نعران.د نب ورم ىف ريخأ جب رجانربخأ ركب ن دج انث نومهم

 ىنلا تاما لاقةللا ديعنب رباج نعر دك | نب دم ىت ريخ او لاق هللا دمع ن' رباح

 ناك نمركبوب ألاقف ىرمض ا نب ءالعلا لبق نم لامر كباب ءاج سو هيلعهندا ىلص

 ناثيدح وحش اانتايلف ةدعولقهلتناكوأ نيد ملسو هيلع هلا ىل_د ىننلا ىلعهل

 ىلص هتجر بأ ظفللاو ناملس نعام الك خور؛ ننامدشو دلاخ نب بتاد_ه م * ةئمع

 لس و هملعهثلا || لاقلاق كلامز, سنأ نع ىنانيلات باث انك ةريفملان نايلس انث نابيشل

 لايعلاو ناسصلا ىلا هعفد م م هاربا ىلأ مس همس :مالغةلدللا ىلدأو مدضو ةماعلا ل عه لو

 هعيسضأاوتو فيس ىنأىلاا انيهتنأف هسمعمل د اوةما 1 قلطناف ف.يسوب أهل اقي نيقةأ ما فيس مأ

 كإذ ل ضؤو كسها ل وسر يك هلا عرساف نان تنحل“ 5 هريكم هش ١ وظو

 كسمأف إو هيلع للا ل ةللالوسر ءاج كس أ فيسابأايب تاقف سو هيلعةلنا
 سن لاةفلوق. ن !هنناءاشاملاقو هيلا همضق ىصلاب - وهيل هللا ىل_دىنلااعدق

 اةرع تءمدق مل_سو هيلع هللا ىل_دهللا ل وسر ىدب نيب فني دي ركب وهو هد اكل

 ىكر امالالوقنالو باقلا نزح ونيعلا عمد لاقف مل_سوهيلعهلنا ىلدةللالوسر

 نب هللادبعن دتو برح نب ربهز ا هيج نووز< كبانامي*ارباهللاوانب ر

 كوع نب وزع رع نع ةيلعنبءاوهوليعمسا ان: الاقربهزل طفللاو ريغ

 هيلعهللا ىلصةللالوسر ن«لايعلابم>رأ ناك ادحأ تياراملاق كلام نب سن أ نع

 يا نو ا هد ؛دلالاوعقالاعشر "سم ميهارب ا ناك لاقل سو

 قونامق ورمعلاق عجرم ا فاني قهرْثظ ناكو ن>د- لهباوتبلا ش

 ناوىدثلاىفتامهناو ىنباميهار ,انا مل بسو هيل هنن ىل صدت لوس رقاق حالا

 الاق بيكو بأوةبيش ىأن ب ركب وبأ اسمح ةنجلا فهعاضر نالمك,نب رئافاهل
 مديسشسسسللللا



 لبس ام باب
 ىبد هللالوسر

 سو هيلعهللا

 لاقف طق ايش
 هباطع ةرككرال

 |[ نعو رع نعءو راج نعر دكا نبا نعنايفس انك قدعسأ انو خخ هللا

 1 هل ظمالاور معى أنءا ا َح رخآلا ىلع دب زبامهد_>ًارباج نع ىلع ند

 ' لاق ةللانف ع نم راح تعيس لوفي ردكشلا دمت عمس نايفس لاقلاق

 رم د
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 | سنألاق هللالوسرايبهذأ.أ منتلقلاق كترمأثيحتبهذأ سين أي لاقف
 ئغلوأ اذكوادكت اعف هتعن_صْئشللاق هتماعام نين عست هتم دخدقل هللاو
 [انث الاق عيب راوبأو خورفنب نابي-ثش اًمثدصو اذكواذ كتاعفاله هتكرت
 ملسو هيلعهشلا ىلصهنلالوسر ناك لاق كلام نب سنن عحايتلا فأن ع ثراولا دبع

 انث الاقد_قاناا ورمعو ةبيشىأنب ركب ونبأ امص *« اقلخ سانلا نسحأ

 هللالوسر لمم_ساملاق هللا ديعن' رباجعمس هن أر دك ملا نبا نعةنديع نبن فيس

 ح ىحاشالا انث بيركوبأ امص و اللاقف طقأ يش ل.سو هيلعهلل | ىلحص
 دم نع نايفس نعام الكى دهم نءاىنعي نجرلا بع ان ىنثم نيدُمخ .ىثو

 نب مصاع اًمثاصو ءاوس هلثملوقب هللادبعنب رباج عمسلاق ردكنملانبا
 هيل نع سنن ىمومنعد_يج انث ثرحلانب!ىنءيدلاخ انث ىمتلارضتلا

 هءافلاق هاطعأالا ايش مال_سالا ىلع مل سو هيلع نا !ىل_صهنلا لوس ر لثساملاق

 ىطمعياد_ ناف اوما_سأ موقاي لاف هموقىلا عجرف نيابج نيب انغهاطعاف ل جر

 نع نورهنيدب زب انث ةينش ىنأن ركب ونأ انئمع ةقافلاى هك الءاطع

 نيبامغ لسوهيلعهللا ىل-د ىنلالأسالج رنا نتا رع انوع همس نيداج
 ءاطع ىطعيلاب-2 ناةتلاوف اوماسأ موق ىأ لاقف هموقىاف هاباهاطعاف نيلمج

 نوكيىت- !افايندلاالادب رام !بل لجرلا ناكنا سنألاقف رقفا|فاخال نم

 نب ورع ند_جًارهاطلاونأ نص و اهيلعامو ايندلا نمهيلابحأ مالسالا

 هللا لوسرازغلاق باه ش نبا نع سنوب ىنربخأ بهو نب.ةللاديبءانربخأح رس

 نمي ملسوهياعهللا ىل_هدللا لوسرج رمت ةكم تف عتفلاةوزغ إسو هيلع هللا ىلص
 هللا لوسر ىطعأو نيمل_.ىلاو هن دهللارمقنف ني_دح اول 22ؤاف نيمابملا نمهعم

 باهش نب |لاقةثام مةثامم عنلا نمةئامةيمأ نب ناوفصد: مون سو هيلعهئلا ىل ص
 هيلعةللا ىلصهندالوسر قاطع دقلهنلاو لاق نأوفص نأ بيسملا نب ديعس ىنثادح

 ىلا سانلا بحال هن | ىتح ىن يطعيح ربا ىلا سانل|ضغبالهناو قاطعأام مل_سو 111000110101000
 || دبعنب رباجعمسر دكا نبا نعةنبيعنينايفس انث دقاثلاورمع اس ص

 اعد
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 كلاخ ثرد_ح قو ةحعاط ىنال لقب لو انل س رف رفعج نأ ثر د> ودان الا ]دهم

 علا اك تاب ىنسعل مها ريا انك مح | شم ىلأ نإ روصخم انكدع + يل ىدوتسس دات نَع

 ةةاساوناع هل ظفللاو داب زنب رف_عج ني د_2 نارمعوبا ىتأو ح فرار تلا

 سانلا دوجأ || نبانع دوعسم نإ ةبدعنةللا درع وكما ل ا لا مههارباانريخأ

 جيرلا نم ريخنإب نوكيام دوج ناكو ريخلاب سانلا دوجأ ل. هيل هللا ىبههللالو سر ناكل اق سامع

 ةلضغرملا لشي ىتح ناضءرىفةنس لك ىهاقلاي ناك مالسا| هيلع لب ربج نا ناضهررهش ىف

 مالسلاهيلع لب ريجهيقلاذاف نآرقلا مل وهيلعهللا ىل هللا ل وسر هيلع ضر عيف

 بي ركوب أ ءانثا هع ول -رملا جيرلا نءريدحلاب دوج أ سو هاعةنلا ىل< هنلالوسر ناك
 ! رمعمانربخ أ قاز رلا دمع انث ديج ن دبع انثو ّح ساوب نء كرامه نباام

 ليوسر ناك تان عيب رلاوبأو روصنم نب ديس امتدح *« هوحندانسالا اذهم ىرهزلا نعاس الك

 هللاىل_ص ونا || كوسرت مد_خلاق كلامن سن نع قابلا بات نع دي زر ندا اسال

 مل---و هيلع اذكت اعف يشل ىللاقالو طفافأ ىف لاقامهنلاو نينسر مشع ملس وهيلع هللا ىل_دهنبا

 سانلا نسحأ [|امثمصو هللاوهلوقرك ذب ملو مداخل اهعنصيامت ئتاعيب رلاوب أ دازاذك تاعئالهو
 اقلخ || هلثعسأ نع ىنانملات اث انث نيك سن مالس انث خورف نينا دش

 انث الاقدجال ظفللاو ليعمسا نع اعيج بح نب ريهزو لبدح نب دجأ هايئرط وأ

 هياعهللا بصهللالوسر م دق ى لاق سن نعزي زعلادبع ان؟ مهاربانبليعمسا

 لاقف )سو هيلع هلل ىل_.دهنلا لوسر ىلا ىف قاطن ف ىديب ةحاطوبأ ذخأةنيردملا سو

 هللاو رضحلاو رف_سااىف «-ةمدفنلاق كءدخ لف ساكمالغاسن انا هللا ل وسرأب

 |ذكها ذه عن صتملل هعن_ه1لئشلالو اذكها ذه تعنص ل هتع نص ئثل ى لاقام
 فن دانت وحلم رش ناد انك القرب نباو ةيي تش ىفأ نب ركب وأ ا

 مل سو ءهيلعهنلا ىه هللا ل وسر تم دخ لاق كالام نب سن أ نعةدرب ىفأ نباوهو ديعس

 وبأ تدع طقأيش ىلع باعالو اذكواذكتاعفمل طق ىل لاق هماعأا ف نينسعسن ١

 لاق لاقرا_. نباوهو خ٠ انث :سذنوبقب رع انت دب زب ندب ز ىثاقرلا نعم

 ىنلسر افاقاخ سانلا ىسح أ نم سو هيلعةللا ىل_دهللال وسر ناكس نأ لاق قدعسا

 هللا ىل_د هللا ىن هب ىت رمال بهذا نأ ىىسفن فو بهذ 1الهللاو تا ةؤة4جاحلامون

 هللالوسراذاف قوسلا فن وببعلي مهو نايجص ىلع سمأ ىتدح تجرفل لبس هيلع
 كحضي وهو هيلآترظنفلاق ىلنار و نمىافقب ضمقدق مل-سو ةيلعةللا لص

 ( ىنث  (مس) - 090



 لاقتق ىف باب

 ليربتو
 نع ليئاكيمو
 هللا لص ىنلا
 موب سوهيلع
 دوإ

 ةعاحش ىف باب

 هلع ىنلا

 همدقو مالسلا
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 ا ا قدوم ىلسملا اكد نزح نب ريهز# «يئثدحو 0
 دلداز هل _هملآق و هيلع هللا ىل_صدللأ ىن نأ كلام نب سنأ ل ةداتق ن

 ْئ' * قوكسلا دبلولا نا ن عاحش نبد- ملولا ئئكص ءامسلا موحددعن 0

 06 ةرم-هس نا راج نع ب رح نإ كامس» نع ةفيخن دايز 06 هللاهجرىبأ

 | نيبامدعب ناو ضوحلا ىلعم<-) ظرؤ ىتاالا لاق إسوءهيلعهللا بص هللا لوسر
 كدوعس لإ ةسّدق اج موحتنلا هيف قذ رانالأن أك ةلي أو ءاعن_ص ناب اكهيفرط

 صاع نعرامسم نب رجاهملا نع لوعم سا نب متاح انك الاقةبيش ىنأنب ركب وأو

 0-0 ريخأ عفان ىالغ عمر ماس نب رباج ىلا تدك لاق صاقو ىنأن ب دهس نا

 انالوقي هتعم_سىتاىلابتكفلاق مل_سوهيلعهللا لبصهننالوسر نم هةر

 ونأو سشبند-#© انث ةددش أن ركب ونأ انشدع « ضوهحلا ىلع طرفلا

 ناك نع تارلاق دعس نع هيب أ نع مهاربا نب دع_س نع رعاسسه ئع ةءاضا

 ضايببايثام-ملع نيلج ردح أ موهلامث نعو مل_سوهيلعهللا ىل_دهلنالوسر
 503 ع ع

 رودنمنب قوحسا ندع و ليئاكيمو لي ربجىنعيد_عبالو لبقامهتيأرام
 نءهيب أنعدعس انه دع_سن مهاربا انث ثراولادبعنبدم_ىلاديءانربخأ

 لسو هيلع هللا ىل_دةللال وسر نيع نعد أ موب تيار دق!لاق صاقو ىنأن ب دعس

 ليقام_مًاراملاتقلا دشاك هذعنالتاقيضيب بايثام_ملعنيالجرهراس نعو

 ىكدتعلا عيب لاوناو نوصتمن دبَعَدَسَو ا انا د دعنالو

 سانلا ىسحأ مل_سوهياعةللا ىلهصهللا لوسر ناك لاق كلامز سن[ نعت ات

 قلطنافةليل تاذةنيدملا ل_هأ ع زفد_ةلو سانلا عجيشأ ناكو شانلادوجأناكو

 اوعارتم لوقي وهو في_بلا4-ةنعىف ىرعة_دلط ىنالس رف ىلع وهو توصلا

 نب راك و بأ انئاع و أطبياسرف ناكولاق رحبلهناوأ ارحهاندجولاق اوعارتم

 راعت_ساف ع زفةنيدملابناكلاق سن أن عةداتق نعةبعش ن ءعيكو ان ةبيش ىفأ

 نماشإ 0 رقبودنمهللاقية- 1 قالاص ورع سو هلعوتل لتس و 5

 ندعم 25 الاقراشب نءاو ىنثم م نيد ع 1 را ١ ديالا جو نورا

 ةيعش اك الاق ثرحلا نبا ىنعيدلاخ و تادح نا ىح هياندلحو 1 رةدعج
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 اذا

 || دان_سابةداتق نعنايسش انث ىسومنب نسحلا انث برحنب ريهز هينثدحو

 نيد انش و ضوحلار قعدنع ةمايقلا مويانأ لاق هناربغهشي د_> لثع ماشه

 نا د_ءم نعدعملا ىنأ نبملاس نءةداتق نعةبعش ان داج ن ىحب انك راش

 اذه داج نيىكلت اقف ضوحلا ثيدح )سو هيلع هللا ىل ص ىبنلا نعنإب ون نع
 هيفىلر ظن|تلقف ةيمش نماضإأ هةتعم_سولاقف ةناوع ىلأ نم هتعمس ثردح

 ىنعي عيب رلا انث ىحجلامالسن.نجرلادبع انئاع هبىتتدغ هيفىلرظف
 ندوذاللاق سو هيلع هللا بص ىنلانأ ةرب ره ىنأ نععداي ز نب دمت نع سم نب

 ىلأ انث ذاعمنبهللاديبعهينثدحو لبالانمةبيرغلاداذناك الاجر ىذوح نع

 سو هيلعةتلا لص ئلا لوسر لاق لوقيةرب هد ءةمعش انث

 باهش نبا ن ء سنوي فرب _خأ بهو نب انرب_خأى حين ةلمزح صو هلع

 نيباكىضوحردقلاق مل_سوهيلعهنلا ل_صةنلالوسرنا هندح كلامنب سنأن

 ندع ئئثد و ءامسلاموجحند دعك ب رأبالا نمهيف ناو نعلا نمءاعنصوةلبأ

 بيهصن زب زعلا دبع ءعمسلاق بيهو انث رافصلا إ_سم نب نافع انن' متاح

 ضوحلا ىلءندربالاق لسوهيلع هللا لص ىننلا نا كلام نب سنأ ان لاق ثدحي

 برىأ نلوقال_فىنوداوجلتخا ىلا اوءفرو م-متيًاراذا ىتح ىنبحاص نم لاجر
 وأ امص و كقامراودخاى ردنال كن اى نااقيلف فاح يصأ ىناحمصأأ

 بيركوبأ انئاو 9 نبىلع ان القرح نب ىلعو ةبيشىفأ نب ركب
 هيلعهللا ىل_دىنلا نعكلامنب سنأ نعلفاذ نب راتلا نعاعيج ليضف نبا ان

 ىعيتلا رضنلا نب مصاع اَنكدَص و موجنلاددعهشينآ ادازو ىنعملا اذهب سو

 نعةداتق ان ىنأت عمسر عم انك الاق مصاعل ظفللاو قعالا هت ل

 ا وح ىتيحان نيبام لاق ملسو هيلعهللا لص ىنلا نع كلام نب سنأ

 انثاو ح ماشه انث دملادنع انث هللادبعنزب نوره امثدصو ةنيدملاو

 ْنَع اها ةناوعوبأ نك ىسلايطلا ديلولاونأ اه ىناوللاىلعنب نا سح

 نيا تمو الاف اك_-ثامهناريغهزثع رسولنا لكلا نعسنأ نعةدانق

 نبى نص و ىضو> ىتبال نيبام ةناوع ىفأث يدح ىفو نامعوةندملا

 ةداتق نع ديعس - نءعثرحلا ن.دلاخ انث الاق ىزارلا نب هللا ديعد#و ىراحلاب بح

 ددعك ةضفلاو هذلا قي راب هيف ىرت لسوعيلعقنلا ىلص للا ىن لاق سن لاق لاق
 رب سس ل 22سلل)ل



 عقب تفي وق
 نيغب و ءايلا
 ةمومضملل

 مث ةروسكمو
 ا ةأانثم

 قو ةددشم

 خسنلا ضب
 ىفو دريك بعي
 بعش, ةناور
 ها ةلمهف ةئاثع
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 [لوقي رار لعوا لستم لودر تحمس لوقب ىازللا بهو نب راح ع مسالا

 5 قارهزلا عيب رلاونأ اًسادح هلوقو دروتسلارك ذب ملو هإثع ضوحلارك ذو
 0 عفان نعبوبأ انث ده زنااوهوداج انث الاق ىر دخلا لماكوبأو

 ءاب رج نيب اكهيتيحان نيباماضوح مكماما نأ لس وهيلع تلا ىل صهللا ل اوسرلاق لاق
 انت اولقديع_سن هللا ديبعو ىنثمنبدمجخو برح نب ريهز ئئدص حرذأو

 00 ا نع ودل نع فان وراك هب ع وع ناطقلاوهو ىح

 ْ ىذكوح ىنثناةباو رفو حرذأو ءاي رجنيباك اضوح مكماما نا لاقإسو

 رش نناد_# انك ةبيشىأ نب ركو بأ اننو 32 ىلأ ان ريع نبا اًسرك و

 ماشلاب نيني رقلاقفهتلًاسفهللاد_,.علاقداز ازوهلثمدان_ءالا |اذوعهللادبدع ان

 ديعسنبدي وس ْئتدح و مايأةثالثرشب نباثيدح و لايل ثالث ةريسماهه نب
 هللا ىل_صىنلا نعرمي نبا نع عفان نعةبقعنب ىسوم نعةرسسم نب صفح انك

 بهو نةللادبع ان ىحبنة|مرح ئثدص و هللا ديبعشي د لثع ملسوهيلع

 نالاق ل_سوهيلعهثلا ىل_دهللال وسر نأهلل ادبع نع عفان ن غد قب يع 2

 برشفهدرو نمءامسلا موسشك ىزراباعيف حولوا نياك اهرع يما

 ناو ميهاربا نب قحساو ةبيش ىلأ نب ركبوا نجد ادب اه دعب ًامظي أ < 0

 دنع انك نارخالالاقوانرب_دأ قحسالاق ةيدش ىنأ نال ظفللاو ك<علارعوا

 نعت ماصلا نب هللا دبع نعىوملا نارمع ىنأ نع ىمعل ادم صلا دبع نب لا

| 
| 

 مهّنم برش نم .ةنحلا نم ناب ازيمه_يف بخ شي ل عامر امظي ل اهنم برش نم

 نءىلحأو نإللا نماضايب دش ا هؤامةلياىلا نام نيب امهوط لثم هضرعأمظإ

 10 للا اعمل ف

 هنن دحو

 || هتنن الهديب دمحم سفن ىذلاو لاق ضو !ةين 1 امهللالوسرابتلقلاق رذىأ
 || ةنحلاةينا ةيححصملاةماظملاةا للا ىفالا اهبك اوكو ءامسلا موحد دع نمرثك أ

 | نع دعجلاى أن ماس نع ةداتق نعىنأ ّى ماشه نباو هوذاعم انث : اولاق
! 
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 0ك و نبللا نماضايب دش لاقفدلا 0 ونا.عىلاى اقم نملاقف هضرع
 | قر ونمرخآلاو بهذ نمامسد_>-ةنملا نم هنا دع نابازيم هيف تغي ل سعلا نم



 تيد ح وذنب ىسأر قك اهتطشاملتلاقف سانلا اهمأ طشتة ىهورشنملا يع لوةنأ|

 ىنأنبدب زينع ثيل ان ديع_س نب ةبذتق انئاص سايعنب مساقلا نعربكب

 اموب جرح لسو هيلع هللا ىل_دهللال وسر نا صاع نب همةع نءريمخلا ىنأ نع بيبح

 درعشانأو كل طرف ىتا لاةفرب ملا ىلا فرصنا مث تملا ىلع هتالص دح أ لهأ ىلع ىلصف

 ضرألا ار جتافم تيطعأ دق قاو نآلا ىضوح ىلارظن الةئلاو ىفاو ميل

 مكيلع اخ أىنكلو ىدعب اوكرسشت نأ مكيلع ف اخأ امهنلاو ناو ضرالا ميتافموأ

 ىلأ انث ري رج نءاىنعيبهو انث ىتثمنيد-# انثص و اهيفاوسفانتتنأ

 عدوااكربنملادعصم دحلا لت قلع م_سوهياع هللا ىل_صهلنا لوسر ىلص لاق ىماع

 || ةفخ ىلا اي نيب مك هضرعناو ضوحلا ىلع طرف ىنا لاق: تاومالاوءايحذلا

 اهيفاو فانت ناين دلا مكيلع ىشخ أ ىنكسلو ىدعب اوكرمشت نأ يلع ىشخأ تسل ىلا

 هللا لوسر ثب ًارامرخ[ت ناك ف ةبقعلاق كلبق ناك ن مكالهاك اوكلهتفاول ةتقتو
 ريت نباو بي ركوبأو ةيدش فأن ركب ونأ ا ربذملا ىلع )سو هيلعهللا ىل_ص

 هللالوسرلاقلاق هللاد بع نعقيقشن ع شمعالا نءةبواعموهأ انث اولاق

 ل اوقاف مولع نيلغأل مثكتماماوقأ نءزانالو ضوملا ىلع م<طرفانا لسوهيا عننا ىلص
 ىلأ نب ناهع ا ك دعب اون د ا امىردتال كنا لاقيف ىناكك أ ىناكك براي

 انو ح رب زج نعام الكم يهارن | نب قديساو ةبدش ىفأ نب ناهع م ىنامحأ

 نعةللا دبع نع لئاو ىنأ نءةربغم نعاعيج ةيعّش انك رفعجن د# اننىنثم نا

 تعمس ةريغم نعةبعش ثيدح فو شمالا ثءدحود مل_سووياعهللا ىلصىنلا

 ن ركبوأ اننو 2 رثرعانربخ أ يع شالاور مع نب ديعس دأسن دج اد لئاوابا

 ىنلا نع ةفيدح نع وىلأن عني_هح نعام الكل يضف نبا ان ةبيشىفأ
 نب هللاد_,عنىد-# ئئكدص ةريغمو شمعالا ثي دحوحن إ_سو هيلعةللا ىلص

 ىنلا عم_سهنا ةئراح نعدلاخ نبد_بعم نعةبعش نع ىدعىفا نبا انث عزب |
 500 دروتةسملاهللاقف ةنيدملاوعاع:_د نيبامهضوح لاق )سو هيلع هللا ىلص

 دع و بك اوكا ل ثم ةينآلاءيفىرتدر وتل لاقفاللاف قاوألالاق
 دلاخندرعم نع ةيعش انث ةرا.عنبىرح انث ةرعرعنزبد-# نإ مههأرب |
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 العار ردنا كنا لاقيف ىنم مسمن لوقيفدي زيهتعمس ىردخلا ديعس ىنأ ىلع '

 اانع ىلي الا ديع_س نب نوره انثصو ىدغ لد نا اقحساقحسلوقأف كدعن

 أ نعو لسوهيلعتتلا لص ىنلا نعلهس نع مزاح ىب ا نعةماسا فربخأ تهون

 لمي ل سو هيلع هللا ىل_ص ىنلا ن نع ىردهلا ديعس ىنأ نع شايعىنأ نب نب نامعنلا

 نءىحيجلارمع نيعفان انث ىضااور ع نبدواد اسد و بوقعيثيد-خ

 ظ | لسو هيلعقتلاىل هللا وسر لاق صاعلا نب وره ن هلنادمعلاقلاق ةكسيلم ىنأن نا

 كساانمبيطاهح روق رولان مضرب واكو ارش باولو وشل لام يجرح

 ىلأتنبءامسأ تلاقو لاق ادب ا هده ًامظيالف ه-:هبرسش نفءامسا| موحنكهنازيك

 نم ىلع درب ن مر ظنأ ىتح ضوه ىلع ىفا ٍلسوهيلعهتلا لهنا لوس لاقركب
 كد عب اوامعامت رع مام لاقيف ىتمأ نمو ىنمبرايلوقأف فود سانا ذخؤي_سو
 مهللالوقي ةكيلم ىنأ نبا ناكفلاق مما عأ ىلع نوعجرب كدعباو> رام نلاو

 ا رعىأنإ 1-0 اننيد نع نك- ةنوأ انباقعأ ىلع عجرن نا كب ذوعنانا

 ةئاع عم سهنأةكيلم ىلأن نلاديبعنب للا دبع نع ميثخ نب نع مياس نب ىبح

 قاهباأ ىلا ارهظنيب وهولوقي ملسو هيلع للا ىل_د هللال وسر تءم_س لوقت

 برىأناوق الف لاجر قود نعطتقيلةلد اوف كنم ىلع دزن نمزظتت؟نضوحلا ىلع

 ميلفعالا نوءجر,اولازام كدب اوا_.عام ىر دتال كنا لوةيف ىتمأ نمو ىنم

 05 درا وزو لادعارخأ قيسلا ل عالا »عن سنو ::: مدكو

 عفا ار ن هللا دمع نع ىمشاط ا سامع نب مساقلا نعهثدحا ريك ناث را نءاوهو

 عمسأت نكت ”لاقاهنا ل- سو هيلع هللا ىل_د ىننلا جوز ةمادس مأ نع ةماسمأى وم

 ناك اماف سو هيلعهّنلا ىلههللالوسر نم كلذ عمسأ لو ضوحلا نورك ذيسانلا

 اميألوقيإ_سوعي .لعهللا ىل_دهللال وسر تءم_سؤ ىنطش؛ هن راخلاو كلذ نماموب

 ىناتلقفءاسنلا عدبملو لاجرلااعدامناتلاق ىنعىرخ أبان رادعال تافف ساملا

 ىاباف ضوحلا ىلع طرف ل ىفا ملسوهياعهثلا ىل_ههتلالوسرلاقف سانلا نم

 | ىردنالكنالاقيفاذ ءميف لوقف لاش اريعيلا ب ذبامك ىن :عب كيف د -> 1نينايال

 | عفاننب ركبوبأو ىناقرلان ءمولأ نت دصو اق>_سلوقأف كد ع اوند اا

 اان ديعس نب أ انث ورمع نب كالا ا دمعوهو صاعوبأ ان اولاقد.ج ندعو

 ا م -وهيلعةللاىل_هىنلا تءمساهنا ث دحت ةءاس مأ تناك لاق عفار نبةئلا دبع

 لوقي



 اكدت

 ليعمسا انث اولاقرتح نب اوةببتقو بوأ نبى حب اًننروو هيلا[ تنكل سو
 نأةر د ان ء نامسلا طاص فأن ءرانرد نب هللا د_ءع نعرفعج نبا نوذعي

 انايفب ىنب لجر لمسك ى مق نم ءايدن الا لثمو ىلثم لاق ٍلسو هيلع هللا ىل_د هللا لوسر

 نوبل وهبنوفوطي سانلا لعؤهاياوز نم ةب و از نمةنبل عضومالاهلجأ أوهنسحأف

 ركوبأ اثر نييبتلا متاخانأوةئبللا انف لاق ةئبللا هذه تعضواله نواوقي وهل
 ىأ نع ءاطاص نأ نع ء شمالا نعةيواعموبأ انن' الق برركوبأوةببش ىنأنا

 نع ءائيم نديع- هس اعل نايح نب مملس انت نافع اش ةبيش ىفأ نإ ركب وأ

 اهع ًاقاراد ىنب لجر لك ءايبن الا لثمو ىلثم لاق سو هيلعهّثلا ىلا ىنلا نعرباج ٍ

 عضومالول نولوةب و اهنم نوبت واهنواخ دب سانلا لعؤةنبل عضومالا اهلك أو
 ءايبنالا تمتقن تئج ةنبللا عذوماناف لس وهيلعةللا ل_دهللال وسر لاق: ءللاهذه

 لاقو هلثمدان_سالا اذه متل انث ىدهمنءا انث ماح نب د# هيذث دحو

 ديعس نب ميهار |هنع كلذ ىور ن؛و ةماس | ىنأ نعت دحو اهنسحأ اهمألد

 نع ىسوم أَن ع ةدرب ىلأ نعهللا دمع ندب رب ىث ةماساوبأ انث ىرهوخلا

 ضيقمدابع و ةم اة جر ذارأ ]ذل درر هللا ن لات ٍلسوهيلعللا لص ىننلا

 تايب واه نع ةمأ ةكلهدارأ اذاو اهدي نيبافلسو اطرفاطوإ هك اهلمقاهسن

 ئدص * هرمأ اودعوهون ذك ني اهتك-اهمه:يعرقافرظنب , وهواهكلعأف

 ايدنج تءمسلاق ريع نب كالا دمع انث ةدئاز انث سنو نةللادنمعء ندجأ

 ةاننرك ضوحلا ا ىلع مك- طرقا ل وة ملسوهيلعةللا ل_دىنلا تعم سلو

 نع اعيجرشب نبا انث برركوبأ انو ح عيكو انث ةبيشىلأنب رك ونأ

 || د انث ىنثمن دم انثو 0 ىلأ انث ذاعم نءهلئلاديبع انثو حا رعسم

 ىلد ىلا نع بدنج نءريمع نب كلما دمع نءامهالك ةيعش اذث الاقرفعجن |

 نجرلادبع نباىنعيبوقعي انك ديعس نب ةبرتق انكدص هلع إ_سوهياعفللا
 لق رسول ىلص ىنلاتءمسلوقيالهست عملاق مزاح ىنأ نعىراقلا

 ماوقأ“ ىلع ندريلو ادب اايظيا درت ترشدرو نمضو١1ىلع مطرفانا

 شايع ىنأ نب نامعنلا عم_سف مزاحوبأ لاق م وس وىنيب لاحم قوفرعي ومسهفرعأ

 دهشأ انأفلاق من تلقفلاقلوقب ديسميس 0 اذه .يثدح أ انأو

 : 0 رص هوحنرك ذف هر هَ لا لثمو لشن لسو ةيلعدتلا متنوع ركل

 للادارأ اذا بإب
 ةمادجر ىلاعت |

 تاننا بإب

 قصاب صوح

 ملسو هيلعللا
 هتاقصو |



 1 ٠ اذنك

 نعىسوم ىنأ نعةدربىنأ نع دد رن نعةماساوبأ انث الق كى ال ظفللاو
 1 لاقفه«موق ىتأل جر لثك هب هللا ىنثعبام لثمو ىلثم نا لاق م سوهيملعةللا ىلصىنلا

 ]| نمةفئاطهعاطأف ءاحننلافناي رعلارب ذنلا انأ ىناو ىنيعب شيملا تبر ىفا موقاي

 | مهحبصفق مهئاكماوحبصأف م-ممةفئاط تب ذكو مهتلهمىلءاوقلظن فاو دافهموق

 || نم لثمو هبت جام عبتا روع اا نع لام اذ مهحاتجاو ميكا هاف شيحلا
 نةريغملا ان: ديعسنةبدتق انثص و قملانمه,تئجامبذكو قامع
 ا هللال وسر لاق لاق ةرب ره ىنأ نع جرعالا نعدانزلا ىفأ نع ىثرقلا نجرلا دع

 ْ باودلاتاءؤاران دقوت_سالجرلثك م 'لثمو ىلثمانا ل_سو هيلع هللا لص

 ا نور# داب هيفنومحفت متأو زج كذا اناؤ هيف نعقب شارفلاو

 ٠ دجم ايم هوحندانسالا اذه دانزلا فأن عنايفس 3 القرع ىف نباو د

 > اندد- ان ] سلاف هبنم نإ ما نعرمعم ا قازرلا بع 5 عف ارنءا

 ٌْ هللا لوسرلاقواهئمثيداح أرك ذف )سو هيلع هللا ل_صهنلالوسر نعةرب رهوبأ

 شارفلا لعجاطوخام تءاضأامافاراندفوتسا لجر ل .كىلثم سو هيلع ثنا ىلص
 ظ لاق اهيف نمد تيفهنبلغإ و ٌنه زح< لعجواهمق نععقي راثلا ىف ىتلا باودلاهذ_هو

 ىوبلغتفرانلا نع لهرانلا نعل هرانلا نعوزجح د خا انأكلثم و ىلثم كلذ

 نب ديه نع مجلس انت ىدهم نبا انت ماح ند. ندع اهمف نومدحعقت

 لجر لثدك مك امو ىلثم !سوهيل عننا ىل_دةللال وسر لاق لاق رااح نعع اندم

 مزجحذ_خآ انأو اهنع نهدي وهواهيف نعقيشارفلاو بدانملا ل_هؤاراثدقوأ

 تنافس انث دقاتلاد 2 ن ورمع اماه و « ىذد رم نوتلفت متأو راثلا :,عأإ هنوك 5 دنا
 2 .در كر ف و 3 3

 ها
 متاخ مدسسو

 نييبنلا

 | هيلع هللا لص دم لاقف كناينب متيف ةنبلانهه تعضوال أن ولوقيف ناينبلا مهبجتد ودب

 ملسو هيلع للا لد ىنلا نعةري رهىنأ نع جرعالا نعدانزلا ىفأ نع ةنبيعنب|

 نوفيطي سانلا لف هج ًاوهئ_سحافانامنب ْى الكر لكك ءايد |لثمو ىل لاق

 .ةفمللا كالتان | تنك ةنمللاهذهالا اذه نم نسح ًا ناش اني ارامن ولو ةب ودب

 اذه لاقهبنم نب مامه 0 انه قارزلادانع انك عفا ارنبد_# امتدح د

 | لاقواهنم ثيداحارك دف إ_سوهيلع هللا بص هللالوسر نعةرب رهودأ اا

 ( انويب ىتبالجرلثك ىلبق نمءايدنالا ل ثمو ىلثم ملسو هيلع هللا لص مساقلاوب أ

 أ نوفوطي سانلا لعؤاعاياوز نمةب واز نم ةنمل عضومالا اهلك ًاواهلح وايمن اف
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 دج م
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 0 د سو ياعتلا ناضقنلا ودا“ 5 بيهو ثيدحىفرك ذب ف

 رباحن عةماس ىف أ نع ىرهزلان ءرمعمانربخأ .قازرلاد ءعانربخأ تيج نب دمع

 ناىنعي معا ارح هل ظفالاو داب ز ن' رف_ءج نب دج نارعوأ قل َج

 انوزغلاق هلنادمعنب رباج نءىلؤدلا نان_.س ىنأ نب نان-س نعى رهزلا نعدعس

 سو هيلع للا ىلص هللا لوس راكردأف دحن لبق ةوزغلسوهيلعقللا ىل< هللا لودر عم
 ندغب هفيس قاعفةرحش تحن لس هبل عهللا ىلصةللاكو سرلزنق هاضعلا ريثك داو ىف
 ىلص هلال وسر لات لاق رحشلاب نواظ سي ىداولا ف سانلا قرفت ولاقاهئاصغأ نم

 ىسأر ىلع ٌتاقوهو تاظقيتساف في_سلا ذخأف مانانأ وان احر ملسوهيلعقللا

 ةيناثلا ىف لاق مهنلا تاق لاق ىنم كعنمب نم ى لاهتف هدب ىفاتاصفاسلا والا عش أ لذ

 هللالوسرهل ضرعي لم سااجاذوهاهف هيسلا ماشف لاق هللا تاقلاق ىنم كعنع ن

 قدعسانب ركب وب و ىرادلا نجرلا دمع ةئلا دمع ئتص و مسوهيلعقتلا ىلص

 ىلؤدلا نانس ىفأ نب نانس ىنث ىرهزلا نع بيعشانربخأ ناعلاوبأ انربخ أ الاق

 قلص ىنلا باكأ نمناكو ىراضالاةللاددعنب رباح نا نجرلا دبع ةماسوبأو

 ّى ىبنلا لفقاماف دل بق ةوزغ سو هيلعهللا ىلص ىبنلا عما زغدناامهربخأ لسو هياعقتلا

 ك دعسن ميهارباثيدحوحن ذماموي ةلئاقلا ممتكردأف هعم لفقم موهيلع هلل اىلص

 ىح انن دزن نا اش نا ةبيش ىف أن/ ر كا اندك نفك

 اذا ىتحلسو ,هيلعشتلا لسةتلا لوس م كل نءةماش ىنأ نءربثكى أ نبا

 هللا لص هللا لوسرهل ضر عي مث رك ذي لو ىرهزلا ثي دح ىنعمي عاق لا تاذيلك

 ءالعلا نت دمتو ىرعدشالا صاعوبأو ةينش ىنأ نب رك وأ را ع مسو هيلع

 ىنلا نعىسوم ىفأ نعةدرب ىفأن عدي رب نعةءاساوبأ ان. اولاق سماعىال ظفللاو

 ثيغلث.ك لعلاو ىدطا نمهب لجو زعةللا ىنثعبام لثءنالاق م سوهيلعهللأ ىلص

 ريثك-!!بشغلاو الكلاتتيناف ءاملاتايق ةبيطةفئاطاهنم تناك-ف اضرأ باصأ

 اوءرواوة_سو اهنماون يشف سائلا اهمدللا عفنفءاملا تكسمأ بداجأ اهنهناكو

 نم لثم كلذف الك تننتالوءام كل_تالناعيق ىهامنا ىرخأ اهنمةفئاط باصأو

 ىل-,ةرم ا اركالذب عن هرب منه لثمو معو ملف هبدللا ىنثعباع هعفن وهللا نيد ىفهّقف

 ب وأو ىرع 1 ا 5 هم ءذلاهنلاىده
 د2 1-3-1-2 قت عت هده وح عاج

 ىلع هلكوت باب

 ةمصعو ىل اعئ هللا

 شللاسما
 ىسانلا

 لدم نايب تاب

 قص ىنلا تدب

 مسو هيلعدللا

 ىدطا نم

 معلا 9

 00 ا
 لس ,و هيلعفللا

 هتغلاممو هتما ىلع

 مجريدحف
 مرضيا+
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 : تمد و هرج ج حصا

 تر اهيفهداعأم ه-هجوو هيدب هسيق ل سو هيلعهللا ىل_ههللال وسر لسغولاق |

 ىن رادهلوغت
 اذكثرحلا دبع

 م
 *[ ف ذح باوصلاو
 ىووت ها ديع

 بتكرتآه لوقو
 امقو اندهيلع

 ها اهيذا ذك دعي

 د
 ها ار

 ملسوهيلعنلا ل هةللالوسر !مطاسف لاق ءام نم ئشب ضبن كارسثلا لم
 امنط لاقون مسو هيلع هللا بص ىنلا امهبسف منالاق انشا 0 سي
 ئثى عّمجا ىتح ال_ْلفاليلق نيل نم م-ميدبأب اوفرغ مث لاق لوقي نأ هللا ءاشام

 لاقمسانلا ت:_ساىتحلاق ام_مسأ ىلعوبأك شرب زذلاقوأر مهنمءامنيعلا

 هللادبع اًسثه انانج* لمدقانههامىرتنأ ةاي- كب تلاط ناذاعماب كو

 لهسن سابع نع ىح نب ورم نعلالد نب ناماس أنث بنعقن ةمسم نا

 ةوزغاس وهيلع هللا لمقال وسر عمانجرخ لاق درج ىف نع ىدعاسلادعس نئا

 ملسو هيلع هللا ىل_هةللالوسرلاقف ةأمالةقيدح ىلع ىرقلاىداواضتأف كورت

 لاقو شو ًاةريشع مل_سوهيلعةللا ل هللا لوسراهصرخو اهان_درفناهوصرخا

 هللا لوس رداقف كوبتانمد-ق ىتحانةلطناو هللاءاش نا كيلا عجر ىت>اهي_ضحا

 هل ناكن ف مكنم دحأ اهبف ىقيالفةدب دش حب رليللا عكيلع بهتس ملسو هيلع هللا ل
 ”ىلط ىلبج ه تقلا ىتح حجيرلاهتلمف لجر ماقف ةديدش مي رتبهفهلاقعد_ثيلفربعا

 ىدهأو باكب )سو هيلع هللا ىلههللا لوسر ىلا ةلي|بحاص ءاملعلا نب !لوسرءاجو

 ىتحانلبقا اد رب هلىدهأو لس وهيلع هللا ىل_دهلنالوسر هيلا تكف ءاضيب ةلغب هل

 غابم اهتقيدح نعقأرملا ر_سوهيلعةللا ل_ههللالوسرل سف ىرقلا ىداوانمدق

 ءاش نف عرسم ىتا إ_سو هيلع هللا ىلبصهللالوسرلاةف قس و اةرسشعتلاةفاهرع

 هدأ هلاقفةف.للا ىلعانفرشأ ىتحانجر فن ثكميلفءاش نمو ىب٠عرمسلف كنم
 مر اجنلاىنب رادراصن الارو دريخ نا لاق م هيحنرانبح ل مجوهود_>أ اذهوةباط

 لكى و ةعاس نم راد جرزخلا نبْث راد عىبب راد لهشالاد_بعىنن راذ

 هللا ىل_دهللالوسر نارا دي_سأوب ألاقف ةدابع نب دعس انة>افريخراصن الارود
 مل-_سو هيلعقثلا ىل_د هللالوسر دعس كل اردافرخا انلءؤ-راصنالارودربخ ملسوهيلع

 اونوكناوك<._-<سلوألاقف رخآ انتنعؤراصاالا رود تريخ هللا لوسرايلاققف

 نبقحسا انثو ح نافع ان: ةبيشىلأ نب ركوبأ انئصو رايخلانم

 ىحنب وررمع انث بيهو انث الاقىوزلاة فس نبةريغملا انربخأ ميهاربا

 نبدعسةصق نمهدءبامرك ذيملو ريخراصن الارود لك فوهلوق ىلادان_.الا اوم

 مهرب مل_سوهيلعهللا ىل_هدللا لوسرهل بتكسف بيهو ثيد_>- ىفدازوةدابع

 مو

 23 501+ ا حا

 بخ قجحاوم

 ديا دنا ثنا ياو اند ل



51/9 

 ةحلط ىف نبهللاد- معن قحسا نع سنأ نب كلام نع بهو نااانريخأ ر هاطلا

 "لة الصان احول بسوءيلع هللا لص هللا لوسرتي ًارلاقهنا كلام نن سنأ ! نع
 عضوفءوضوب سو هيلع هللا لهاا اف هودح ف ءوذولاس انلا سةلاف ||

 لاق هم اود ون نأ شالا او هدب ءانالا كلذ ىف )سو هيلعللا ل_هةللالوسر |

 مهرن دنع نءاؤضوت ىتح سانلاًاضوتف هعباصأ تح نم جينيماتا كلب ءأأ

 انث ةداتق: نعىأ 0 ماها حا داعم انك ىمسمللا ناسغوا ئئص 0

 ةقملا ءاروزلا و لاق“ اروزلا, هباخص أو إسو هيلع هللا لص هللا ىن نأ كلام نب سنأ ْج

 ناب نم عبذي لش هيفدهغل عضوف ادب عجل ةباعدةئامف ددسملاو ىويلا دع ِْ

 ةئاثلثلاءاهزاون اكح لاق ةزجاأياوناك م تاقلاقهباعصأ عيجأضوتف ه- ءباصأ

 نا كلام ننسنأ نعةذانق نعديعسانت رفعج نب د# انك ىشمن دع هاو ْ

 ىراوبامردقوأ هعباصأ اوهضيالءامانإ قاوم اروزلابناك ميسو هانا

 ا نب نسالا ذك بدبس نب همس تدع د ماسه ثيدحوحنرك ذأ هءعباصأ ْ

 هللا ىل_د ىننلل ىد_#هت تناك كلام م آنا رباج نع ربزلا ىف نعلقعم انث نيعأ

 دمعَمف عيش مه دنع سلو مدالان ولأ اسقاهوند أهمت ًايفانمساط ةكعىف لس وهيلع

 اط مقبلا زا انمسهيفدخنف لسوهيلعهللا ىلص ىنلل هيف ىدهت تناك ىذلاىلا

 لاق من تاير ص علاق لس ده لعفللا ىلص يبنلا تتافهن رضع قحاوش ءدإ
 0 0 نسحلا انك بيبشن' ةمادس كد و اغا لازام اتق را

 همعطاف همعطتسإ سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىف الج رنارباج نع رب زلا فأن ءلقعم

 ىنلا ىناذهلاك ىتخ اًمهفيضو هنأ ص اوهنم لك ًاءلجرلالازاهغربءش قسورطث

 نهلتادمع م م١! ماةلوهنم متاك الهاك: مول لاقف لو هيلع هللا لسد

 ربب زلا ىلأ نع سنأناوعو كلام اننا قنحلا ىلعوبأ انث ىرادلا نجرلادبع

 عمانج رن لاق هري_ث أل بج نذاعم ناهربخأةلثاو نب ضاع ل يفطلاابأ نا ىكملا

 رهظل ا ىل_دق ةالصلا عم ناكف كوبت ةوزغ ماع ل_سوهيلعهللا ىلهةلنالوسر

 ىلصف ج رْثمث ةال_داارخ أ امون ناك اذا ىتح اعيج. ءاشعلاو برغملاواعيجر صعلاو

 لاق ماعيج ءاشعلاو برغملا ىلصف كلذ د عب ج رخ مثل خدمت اعيجرصعلاورهظلا
 نقرا جيس ىحاهربأت ننكناو كوبت نيعتلاءاشنااد_غنوت تسكن ا

 ل ىتح ايش اهئام نم سميالف كت ماهءاج



 دك

 كيفت رأىذلاىرأ كنا 00 اول لا لوقن 0

 ىت ًارمانان نيب لاق )سو ءهيلع هللا ل صىنلانأةريرهوبأ ؟ىنرب_خأف تي رأام

 امهت>فنفامهحفن أنا م 0 ا :رصأق بهذ نم ني راوس ىدبب

 ءاعنص بحاص 20 نو ىد_ءبناحر 2 نيباذك امهتلوافاراطف

 قازرلاد_ءع ان عفارنب د-# اناضو ةماعلا حاص ةمايسم رخآلاو

 هللا ىل_دهللال وسر نعةرب رهو ًاانثد-حاماذهلاق هينم نب مام ن ءرمعمانريخأ

 تك .|مانانأ اني ٍييومياعتلا وم ةمالوس رلاقو اهنم ثيداح 1 لو ع

 ىلا جوأف ىناعأو ىلعاريكسف بهذ نم نإ راوسأ ىدب دف عضوق ضرالا ناز
 ءاعت_دتحاصاممنيانأ نيذالا نيباذكلا امهتاوافابهذف امهتةنفامهتسفن ١نأ

 فأن ءىلأ ان رياوع نب تعو انث راشبوب دم امادص ةماهلا بح اصو

 ىلصاذا لس و هيلع هللأ لص ىنلا ناك لاق بدنج نبةرمس نع قدراطعلاءاجر

 دغ :انيدص « انؤرةح راباكدمدسأ كرلحلاقق ههجوب مهياع لبق أحيبصلا
 انث نارهم نالاق ديلولا نعاعيج مهس نب نجرلا دبع نبدتو ىزارلا نار هم نبأ

 لوق. عقسالان ةلئاو عمسهنادا دش رامعىفأ نع ىعازوالا انث ملسم نبديلولا
 ليعمسادلو نم ُ ىنطصاهللا ناوي 0 ل

 مدئاهىن ن* ىئافطصاو مشاه ىن د شيب رق نم قط داوةناك ن ماسلا رذىظ_ داو

 ىف نامهط نب مهاربا نع ريكب ىفأ نبى حب ام 2006 اننصو

 فرعال نا سو هيلعةنلا ىلص هللا لوسر لاق لاقةر مدس نا نباح نع برح نب كلآم

 و ئئدد 4 نآلاهفرعالىفا ثعل انا لبق ىلع ناك هكعار

 ددع ىن ” رامعوأ ىنن ىءازوالا نعداب زنباىنعيلقه انت 3 ىسوم

 7 دلو دم_سان أل سو هيلعهللا ىل_طهللالوسر لاق لاقةرب رهوبأ 53 خورف نبهللا

 نئئدد د عفشملوأو عفاش ثلوأو ريقلاه- دع قشني ن 1 ةمايقلا ؤيمذا

 سنأ نع تباث اننا دب زنءاىنعي دامج انث ىكتعلادوادن ناهلس عيب ,رااونأ

 نؤضوتنم موقلا لذ حارحر حدسقب ىف ءامباعد سو هيلعهثلا لص ىنن نأ
 هعباضانيبؤم عيفيءاملا ىلا رظن !تاعش لاق نين املا ىلا ني: سلا نيبام د

 وبا ىننو خد كلام انث نعم انث ىراصنالاىسومنب قدسا ئدصد

 رهاطلا

١ ١ 
1 
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 ؟ ا
 نعلوقبانايح ارمعم ناك قاز !د علاق ةريرهىفاو سابع نبا نع ةيتعنا ا ا ري ل

 سوءهيلعهللا ىلدهللال وسرق الجر نا ةري ره ىفأن ءلوقبانايحأو سابع نبا

 ىئرادلا نجر لا 4_,عن هللا دبع انكر مهي د_- ىنءعتلظةليللا ىرأ ىنالاقف

 د_عن هللاديبع نع ىرعهزلا نع ريثك نباوهو ناملس انك ريثك ندع 0

 نمهباتاللوقيامم ناك )سوه _اعهثلا ىل_ههللا لوسرنأ سايعن/ ا نعهللا

 ودعدل ةلظتي ًارهللالوسرابلاقف لجرءاخ لاقهلاهربعأاهصقيلفايؤر < ىأر

 تباثنع ةهاسنداج انث بنعق نبةهسمن.ةثلاد_بع اسرع * مهثيدح

 لكي تذمر ملسوهيلع هللا ىل_دهللال وسر لاقلاق كلام نب سن نعىانبلا

 ةعفرلا تاواف باط نب! بطر نمبطرباشتأف عفارن ةبقع راد ىفانأكمتانلا ىرياهف

 ىمضهملا ىلع نب رصن امص و باطدقاننبدناوةرخآلا ىفةيقاعلاو اين دلا فال

 لوشر نا ةندحر يع ع ء هب رب وج نب رعد انك ىلأىربخأ

 امه دح !نالجر بدق كاوس ك وسن أمان :1ققارألاق" لس وهيلعمتلا لصتلا

 ربك الا ىلا +_:ءف دفربك ىللقفامهنهر ءءدالا كاوسلاتاوانفرخآلا ن مرتك 1 أ

 ىفاب راقتو ءالعلا نب د سب ركوب أ و ىرعشالادارب نبةنلاد بع صاعونأ اًنرص

 تززه ىناهذه ىأب راق كا و برب ةذب دما ىف هاذأق رحهوأ ةماعلا اهنا ىلا ىلهو

 ديف قرح اهيل 5 - موب نينمؤملان رمبيص اموهاذاف هرد- را ا

 1 ١ |اهمؤ تن و نائم ! عاتجاو حيتفلا نم هبةئلاءاجاموهاذاف ناك انوطخا

 ريدا نءهبةللاءاجامريحجلا|اذاو دحأ موب نينم ملا نمرفنا | مهاذافري_خةئلاوارقب

 ىهدعلا ل هس نادي ندع رذدب مودع ةللاانات [ىذلا قد_صلاباوثو لوز

 ريمج نب عفان انك نيسح ىنأنب هللاد بع نع بيعشانريخأ ناهلاوبأ م

 ملسوهياع هللا ىل_دهللالوسر دهع ىلع باذكسلا !ةمه م مدق لاق سابع نبأ نغ

 نمربُم 5 عشت لايف ك2 9هةعبد دلعل نم سصحالا د ىل ل-ه+ نالوقب لعش ةشب دملا

 ىنلادب ىفو ناهن نب سيق نب تباثةعمو سو تال نا 2 ملال بقاقهموق

 هل ىنتلاسوللاق هب اهحأ ىف ةمايسم ىلع هقو ىتح دن وتب عطف سول كال

 قاَو هللا كن رقعيل تر بدأ نئاو كيف هللا مأىد ع نأو ااا

 هيلع هللا ىلص

 لسو



 ١1 ظ 2

 ” ]| ىف كب ناطيشلا يعلتب سانلا ث د- ال فار ءالل مسوهيلعةللا ىل_صهللال وسر

 ظ تعلن دد نب ”رعاللاقف طخ دعب لس .وهيلعللا ىلدىنلا تعمسلاق و كمانم

 ١ || انث الق جشالاديع_ سوبأوةبيش ىأ نب رككو نأ انئدح و همام هبناطيشلا

 ١ ]| «يلعمللا و! صىنلاىلا لج 1 راج نع نايفس ىنأ نع شمالا ع 0 ءعبكو

 هللا لص ىنلا كحضفلاق عطق ى مار أك م انلا ىف تن ًأرهللالوسرايلاقف )سو

 ةياور فو ساثلا هب ث د الفهمانم ىف دحأب ناطيشلا بعلاذالاقو ملسوهيلع

 انث دياولانببجاح اًنثمع * ناطيشلارك ذيإو ؟ دأب ىفلاذاركىفأ

 نبانا هللاد_بعنبهللا ديبع نع ىرهزلا فربخأ ىديب زلا نعبرح نب دس#
 ح ملسو هيلع هللا لص قتلا ل اوسرىت الجر نأ ثدح ناك ةرب رهابأوأ سامع

 لبوأتف باب

 ايؤرلا

 نانع شوقا بهو نئاانربخأ هل ظفللاو ىيحعتلا ىح نب ةامرح قو

 الجر نأ ث د< ناك س ابيع نا ناهريخأ ةبتع نب هللا درع نءللاديبعن! باهش

 ةلظمانملا ف ةلمالا تب 17 قاةنبالوسرايلاقف مسه -.لعدتلا ل_ههللالوسر ىتأ

 لقت اورتكتتملاو مهدي ًاياهنم نوففكش سانلاى زاق لسعلاو نمسلا فطنت

 لجرهبذخ أم تواعف هبت نخأ كاراف ضرالا ىلا ءامسلا نمالصاواسسىرأو

 العفهل لص وم هب عطقت افرح لج رهيذخ أ العف رخال ج ردن ذخ أ منالعف كدعب نم

 ىلههللالوسر لاقاهنربعالف ىنعد د هللاو أو تن ىنأب هللالوسراب رك وبأ لاق
 نمسلا نمىغطنب ىذلاامأو مالسالاةإظفةلظلا ام اركب ود لاقاهربعأ لسوهيلعقللا

 نمرثكةسم اف كلذ نم سانا !ففك-ةءامامأو هيلو هنوالحقارقلافلسعلاو

 هيلعتن أىذلا قاف ضرالاىلاءامسلا نم لصاولا سبسلاامأو لقتسملاو نآرقلا

 رخآلجرهبن خيم هب واعف كادعت ع نم لجر هبذ_ أي م هبةثلا كيلعيفدب ذخأت

 دنا لوسر ا ناخاف د واعيفدل دوم اتت اطرح ليعام هب ولعيف

 تأطخ اما جيا لومي ءاعهللا لصهللالوسرلاق تأطخأ مأ تبصأتنأى أب

 نا اي مقناللاق تطأ ىتلاان ىنثدحتل هللا لوسرإبةنلاود لاقاضعب

 || لاق سايعنبا نعهللاد_ب,عنب هللا ديمع نعىرهزلا نع نايفس انث رمجىنأ

 ” ]| تياروتاةلالوسرابلاقف د> أن مهفرصنم لس وهياعهثلا لص ىنلا ىلا لجرءاج

 " || دع انثاع و سنوب ث يد ىنعع ل_سعلاو نممسلا فطنتةلظ مانملا ف ةليللا هذه

 هللا د_ءعنب هللا ديبع نع ىرهزلان ع رهعمانربخأ قازرلايبع ان عقارنإ

 نبا



 "/ه

 سو يلعن لص للا لو -رلاق لاق رم نبا نع عفان نع هللا ديبع انث اعيجالاق
 ن هللا ديبعو ىنثم نب دت هام ةوبنلا نما ؤج نيعبس نمءزجةخاصااايورل

 نءخعرنباو ةيدمق 1 دانسالا اذ_يهلنا ديبع نعى حب انث الاقديعس

 ىنعي كاحضلاانربخأ كيدف ىنأ نبا انث عفارنبا انثو ح دع_سنبثيللا
 ناتبسح عفان لاق ثيللا ثيدح فو دان_سالاا ذيب عفان نعامم الى ن امنع نبا

 نبناءاس عيب رلاوبأ انثصو « ةوبنلا نما ؤج نيعيس نم ءزجلاق رع نا

 ةرب ره ىنأ نعد نءماشهو بود انث دب ز نءاىنعي داج انث ىكةعلادواد

 ناطيشلاناف ىف اردقف مانملا ف ىف ار نم )سو هيلع هللا لصةنلال اوسرلاقلاق
 سنوب ىنزيخأ سهو نئاانربخأالا ةلءرسو رهاطلاونأ ند د ىنلتمإل
 هللالوسرتءمسلاق ةربرهابأ نأ نجرلادبءن.ةءاسوبأ ىنث باهشن؛/!نع

 ىى رام اكلوأ ةظقيلا ىف ىفاري_سف مانملا ف ىف ار نملوقي لسو هيلعةنلا ىلص

 ىل_دهللالوسرلاق ةداتقوبألاق ةماسوب أ لاقفلاقو ىفناطيشلا لثمال ةظقيلا

 بوقعي انت برح نب يهز هينثدحو قالا ىأردقفمانملا ف ىف ار نم لسو هيلع لل

 امهدانساباعيج نيئيد_هلارك نف ىمع انث ىرهزلاة أنبا انث مهاربانبا

 نيدمع انثو ح ثيل انث ديعسنةبدتقاساهع و * سنوبث ردح لثمءاوس
 لاق ل_سوءيلعهللا لص هللا لوس رنأ رباج نعريب زلا ىفأ نعشيللاانربخأ خر

 لح اذالاقو قروص فلين أن اطيشلل ىنبني الهنا ىف اردقفمونلا ف ىف ار نم
 انث متاحنبدحم ئتص و مانملاف هبناطيشلابءلتبادحأربخالف م دحأ

 لوي هللا دبع نب رباج عمسهنا ريزلاوبأ ىنث قسانبابرك ز ان* حور
 ناطيشلل ىفين.الهباف ى ار دقف مونلا ف ىف ار نم لسو هيلع هللا ىبصةننالوسرلاق

 ثيللاانرب_خأ خرنبا انثو ح ثيل انث ةبيتق امتدح و ىنهبشتي نأ
 هءاجىنارعاللاقهنا مل_سوهيلعهللا هللا لوسر نعرباج نع رب زلا ىنأن ع

 ربختاللاقو مل-سوهيلعللا ىلد ىنلا هرج .زفهعبت انف عطق ىسأر نأ تماح ىنالاقف

 نع ري رح انف ةبيش ىنأنب نانع امضو مانملا ف كب ناطمشلا بعلب

 لاقف مسو هيلعةنلا ىلص ىنلا ىلا ىنارعاءاجلاق رباج نع نايفس ىنأ نعش .عالا
 لاقف هرثأ ىلعتد د: شاف ج وح دتف برض ىسأر نأكم اذملا ف تير هنن الوسراب

 ها“ كك
 ىنأ انث رب: نبا انثو ح ةماساوبأ انث ةبيشىنأنب رك وبأ اندع هيبأ

 ىنلالوقبا
 ةالصلا هملع

 نم مالسل و

 مانملا فىآر

 ىب اردقذ

 بعلب ربخال بإب

 ىف هب ناطيشلا
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 ئ نب ريس ناهلاق مث يدحلا فوهى ردأ الف نيدلا ىف تا ثد.قلاو لغلا رك ًاوديقلا
 | دانسالا اذهب بون نعرمعمانربخأ قازرلادبع انث مقار نا انكر و

 || نبدلا ف تابثديقلاو لغلاهرك او د_يقلا ىنبعكيفةرب رهوبأ لاق ثري د- كل 1ىلاقو

 ًّإ 000 0 وز نما ل را

 1 ىنلاهيفرك ديمو د ل

 دمت نعةداتف نعىفأ اننا ماشه نب ذاعمانربخأ مهاربانب قح سا ه هنن دج و

 هلوق ثي دما ف جرداوإ سو هيلعفثلا ىل ص ى ل نع ةرب رهفأن ء نب راس نإ

 ةوبنلا نم از نيعب 8 0 ل مالكلام افلا لبلاك

 : ريهز ىنثو 2 دوادوب او رف عج نب دم 6 الاق راشب نءاو ىنثم نب ب# ان

 ذاعم نب هللا دربع انو 2 ةيعش نع مهلك ىدهم نب نجرلا دبع انث بروح نا

 تماصلا نبةدابعن ع كلامنب سن نعةداتقنع ةيعش ان ىلأ اث هل ظفللاو
 نمزج نيعب رأو ةتس نم ءزج ن.هؤملااب ؤر ملسو هيلعهنلا ىلطةتلالوسرلاة لاق

 نبسنأ نع ىتانبلات باث نعةيعش انث ىفأ انث ذاعم نةئلاديبع امو ةوبنلا
 قازرلادبع ان ديج نيدبع اسمو كلذ ل ثم سو هيلعةللا ىلدىنلا نع كلام
 هللا لبصهللالوسرلاقلاق ةرب رهىنأ نءبيسملا نبا نع ىرطهزلا نعر معمانربخأ

 ليعمسأ ايي ةوبنلا و ءازس نيعب رأوةّس نم ء زح ن هولايؤرنا /موعيلع

 6 2 انت ربع نبا انتو 6 ش#الا نع رهسم نب ىلءانربخأ ليلخلانءا

 يقرر سوهيلعمنلا ص ةلالوسر لاق لاق ةريرهىأن ا ء شمالا

 ًازسنيعب رأوةّتس نم ءزج ةماصلاايؤرلار هسم نبا ثيدح ىفوهل ىرتوأاهارب مسملا

 تءعمسلاق ريثك ىنأ نب ىحين هللا دبعانربخأ ىحنىك ادع و ةوينثا نم

 بؤرلاق سو هيلعهنلا صا لوسر نعةرب رهىنأن ءةماسوبأ ان لوقيىنأ

 د ىنثم ند اننرعو ةوبنلا نما زج نيعب رأو ةتس نم ءزج اصلا لجرلا

 دبع انث رذنملانبدجأ انثو ح كرابملانباىنعيىلع انث رمعننامع
 دانسالااذ_وم ريثك ىلأ ننىح نع اههالكدادشنباىنعيبوح ان دمصلا

 ىنأن ع هبنم نب مام نعرمعم انث قازرلادبع انث عفارنبدحم انثحو
 نءريثك ىلأ نبى حن هللا دبع ثي دح لثع مل_سوهيلع هنلا لص نلا نءةرب ره

 هيبأ
 ١



 اهتافاهرسش نمذوعتيلو تارم ثالثهراس نع ثقنيلف ههر كن ًايشو د ىأراذاف

 اذه تءمس ناالاوهاف ل بج نم ىلع ل قنا و رلا ىرال تنك نالاةفدهرضت نأ

 دجم انثو ح دعس نب ثيللا نع عر نب د<وةبيتق هامئرع و اهيلابأاف ثيدحلا

 هللادتع انث ةبيشىفأنب ركوبأ انثو ح ىقثلاىنعيباهولادبع ان ىتئمنيا

 نافةماسوبألاق ىنقثلاثيدح فو دانسالا اذه ديعس نب ىح نع مهلكربم نبا

 تدل ارخآ ىلا ةءاس ىبأل |وقريع باو ثمللا ثيدح ىف سدلواءؤرلا ىرالت:ك

 ئئدص و هيلع ناكىذلاهبنج نعلوحتيلو ثي دا اذههتياو رف خر نءادازو

 نهب ردبعنعثرلا نب ورع ىف ريخأ بهو نب هللاديعانرب_خأ رهاطلاوبأ
 سو هيلعةللاىل_دةللالوسر نع ةدانق ىلأ ن عن جحرلا دبع نب ةءاس ىنأ نع ديعس
 هركف ايؤ رىأر نغ ناطيشلان م ءوسلاايؤرلاو هللا نم ةحلاصا!ايؤرلا لاقهنا

 ادأ اه-ريخالو هرضتال ناطيشلا نمةئلاب ذوعتيلو هراسي نعثةنيلفايشاهنم

 ”ىلهابلا دالخ نب ركب وبأ امنع بح نمالاربخالورشييلفةنسحابؤر ىأر نا
 هن ردبع نءةيعش انك رفعج نب د الاق < نب هللا دبع نب دجأو

 لاقف ةداتقابأ تيقلف لاق ىنضركاب ؤرلاىرالت نكن الاق ةماس ىلأ نع دعس نبا

 لوقي سو هيلعهللا لص هللا لوسر تعمسىتح ىنضر فاي را ىرالت تك كو
 ىأرن او بح<ينمالا اهب ث دح الف بحام 1-5 ىأراذاف هللا نءةخاصلا اب ؤرلا
 ثدحالو اهرمشو ناطي_ثلارعش نم هللايذ وعتماواثالثهراسي نع لفتيلفدركب ام

 عرن/ا انثو ح ثيل انث ديعسن ةببتق اند هرضن نلاهئافادحأ اهم
 اذالاق هنا إو هيلعةلل | ىل_ههللا لوسر نءرباج نعريب زلا ىفأ نعثيالا انربخأ
 ناطيشلا نم هللابذءعّت_سلو اثالثهراس نعقصبيلف اههركحبإب ؤرلاةدحأ ىأر

 انث يللارعوأ نبددمم ان هيلعناك ىذلاهبتج نعلوحتيلواثالث
 نعةرب رهى نأ نعني ربس نبد# نع قايتخس لا ب وهأ نع ىقثلا باهولا دبع

 مف دصأو بذكت ملا اي و ردكم نامزلا برتقا اذا لآق مسوهيلعهثلا ىلصىنلا

 ان ؤرلاوةوبنلا نم از نيعب رأو سج نمءزج إلا اي ؤ واي دح فق دصأ اي ؤر

 هنىندحامتاب ؤرو ناطي_شلا نمنب زحخ اب ؤروةللا نم ىرشي ةحلاصلااب ٌؤرف ةثال#

 تاو لاق سانلا اهي ث د<الو ل-طيلف مةيلفهرك امه دح | ىأر نافه_فنءرملا

 (ىا - (مس)-98)

 ناطيشلا نم لخحاو هللا نمان ؤرلا لوقي ملسو هيلع هللا ىبصةننا لوس 1

 حا ءاهالباذك

 جح-_ سا ىفو

 ها د
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 ةببشقأ نب رك و بأ اننع كلذىلعدازام « لطإةنلاالخام ئثلك الأ
 شمعالا نءامهالكة ب واعموبأ انث بي ركوبأ انثو ح ةي واعموبأو صفح انث

 .ةرب ره ىلأ نع اص ىفأ نع شمعالا انث عيكو ان' جشالاديعسوبأ انثو ح

 نمهلربخه رياحيق ل-جرلا فو+ 6-5 رسل كا صن |لوسرلاجلا#

 د_#و ىنتثم نب دمحم انئرط هب ؛ ري لقي لاصفح نأالار ىوبألاق ١ رم لا

 | نب دم نعرببج نب سنوب نعةداتق نعةبعش انث رفعج نب د انث الاقراشب نبا

 | هب رداحيق ؟د- فوج ؛ىل:عناللاق مسوهيلعةللا لص ىلا نع دعس نع دعس
 | نعداطا نبا نع ثيل ان 0 ان ارعش ىلع نأ ن مريخ

 هللا لوسر عمربسن ننانبب لاق ىردخلا ديعس ىنأ نع ريب زلا نب بعصءىلوم سنك
 | لا كاك تاون لاهفدشمج رع ار داتا سوات لم

 ظ 0 نمهلربخ احق لجر فوج ”ىلتينالناطي_كلااوكساو أن اطيشلااو ذخ

 ” ء ىدهم نب نجحرلادبع ان برح نب ريهز نئئد 95 ارعش عرصمل ف

 ظ لاق _سوهيلع هللا ىل_د ىنلا نأ هيبأن ء ةد» رب نب ناهطس ع نع دل سم ند :ةمقلع ريش درنلاب ع للا

 دقاتلاور م م همدورد زثخ مالى هدب 8 "ام فريش درتأاب بعل نم باتك)

 انت ع ال ظفلاو ةنييع نبا نع اعيجرمج ىلع نباو ميهار دا نب ق>ساو (ايرؤرلا

 يرتقل و ريع ىو عاب 01 0-1 ىلأ نع ىرهزلا نعنايفس

  سوهياعهللاىل_دهللالوسر تءمسلاهف هل كلذ تكذف ةداتقابأ تيقل ىتح

 | نع ثفنيلف ههركباماح مدح أ لح اذاف ناطي_ثلا نم لج اوهنلا ناب ؤرلا لوقي
 | نايفسان:رمعىفأن با اًستهحو هرمضت نلاهنافاهرشش نم ةئلابذوءتيلواثالثهراسي

 [ورمع نبدمتو ديعس ىنبا ىح وهب ردبعوةحلطل [ىلوم نمحرلا دبع نب دمت نع
 ظ قرك ذي لوول ملسو هيلع هنا لص ل نءةداتقىفأن 5 ةءاس ىلأ نعةمقلع نبا

 ٍْ ندعو لمزأالىلا ريسغاهنم ىرعأاب ةلااكرأ ا حالو ضد

 ا دبعو ميهار دان قدحسأ اننو 0 سنوبقربخأ ب هو نواانربخأ ىحينب ةإمرح

 ' دانسالاا ذهعىرهزلا نعام ه الكر معمانربسخأ قازرلا دمعانربخأالاق ديج نبأ

 [ به نيح هراسي ىلع قصبيلف سنوي ثيد> ىداز واهنمىرعأ همي دح ىف سلو
 | نبا ىنعيناولس ان بنعق نبةهسم نب هللادبع اًمدع تارمثالثهمون نم

 | ةداتقإبأ تعمسل اوقب نوحرلا بع نب ةماسابأ تهمسلاق ديعس نب ىح نعلالب



 ١/ا؟

 ةولأب رمحتسارمح:سا اذار مع نبا ناك لاق عفان نع هبب أن عةمرخ ىف ربخأ
 ىلصهللالوسررمجتس ناك ١ذكه لاق ةولالا عمهحرطإ روفاكب و ةارطمرن
 لاق «_:دبعنء | نعا_#الكرع ىأنباودةانلاورمع 02 مدسوةياتتلا

 لاقهب انوع رشلاو ور نعةرسسم نب مهاربا نع نايفس ان رعىأنبا

 تاصلا ىنأن ب ةيمأ ارعش نم كعم لهل اقف امون سو هياعةئلا ىلصةللالوسر تفدر

 2 !ىتح هيهلاقفاّس هن هي دست أم هيهلاقفاس هند كن افهيهلاق معن تلق 5

 معازان ع ةنيعنب نءاعيجة دبع نبدأ و بوس نب ربهز هيلث دحو تدب

 ىقفدرألاق دب رشلاننع مداعنببوق-عي وأ دي رشثلا نب ورم نع ةرمسبم نبا
 انربخأ حب نب ىحب و هلثع رك ذف هفلخ إسوءيلع هللا بص هناا لوسر

 امهالك ىدهم نب نوحرلا دبع انث برحنب ريهز“ ىنثو ح ناهلسنب رمتعملا

 ىن دشنتسالاق هيب أ نعد رشلا نب ورع نع ىئئاطلا نجحرلا دمع نب هللا دمع نع
 معا داك نا كلك :وةرسم نب ميار ثري ادح لثع ملسوهيلعةللا ىل ص هللا لوسر

 ندجحرف- هجوبأ نئئدص هرعش ىف ل سيداك دقلفلاق ىدهمنء!ثيبد>حقو

 كن 0 رخ ننالاق كب رث نءاعيج ىدع_ىلا ارح نب ىلعو حام بلا

 لسوهيلعهللا ل-<ىن :لا نعةرب رهىنأنع ةمأس ىف أ نع ريمع نب كلما دبع نع

 لطابةشا الخام :يمتنكألا هج ديبللك يرمي هءشألاق
 راج نخل ادب رد ان نوميم نباح نب دج نئئدص د

 اهاقةلك قدصأ لسو هيلعهللا ىلصهللالوسر لاق لاقةري رهىنأ نعةماسوبأ ان
 مسينأ تسلا وأ 1نةيمأداكو #2 طاش داعم الآ < دنسل ةلكر عاش

 ةماس ىنأن ءربم نب كلما دبع نعةدئاز نع نايفس انث رمعىنأ نبا ص و

 هلاق تدد قدصأ لاق مسوهيلعةنبا لصهنلالوسرناةرب رهىنأنع نجرلادبع نبا

 انئرص وياسين أ تلصاا ىنأن اداكو « لطاةشاالخام ئيثلك الأ « رعاشلا

 نءةماس ىنأ نعريبع نب كلملادبعن ءعةبعش انك رفعج ن دج ان ىنثم نب دمت

 ءارعشلاهّتلاق تدد قدصأ نالاق لسوهيلعهللا ىلص ىنلا ن ءةرب رهىنأ

 يركز نب ىحانربخأ ىحبنب ىحب انئرص و + لطابةللاال_خامو :لك الأي

 ةر رهابآ تعمس لاق نجحرلا دمع نب ةماس ىفأ ن ءريرع نب كلا ا ددع نع ليثارسا نع
 دبسل ةكرماشاملاقةك ىدسأنالوشيوسوعبلتمتا وصضا لوس <

 بانك د
 رعنللا



 لاهعتسا باي
 هناو كسلا :

 بيطلا بيطأ
 در ةهاركو

 ناتحيغع]ا

 بيطلاو
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 : اذشن
 انثو ح ةيواعموبأ انث القبي ركحوأأو ةببشىأنب ركوأ انئدع و
 امهتيد_ح قودانسالا اذهب شمعالا نع امهالكع يكو ان: جشالاديعسوبأ
 لجوزعهللاك الومنافةب واعم ىفأث يد_حىفدازو ىالومهدي_بدرعلا ل قيالو

 |ذهلاق هينم نب مام نعرمعم انث قازرلا مع ان# عقار نبد# اسرضت

 لاقو اهنمثيداحأ رك ن ل_سو هيلعةنلا ىل_دهللالوسر نع ةرب رهوب أ انثدحام
 كب رئضو كب ررعطا كب رقسا مه دحألقيإل مل سوهيلعةللا ىل_هةهللالوسر

 ىاتفلقيلو ىتمأ ىدسبع مد-ألقيالو ىالومو ىديس ل ةيلو فر د-ألقبالو
 انثو ح ةنييعن؛نايفس انث ةبيشىفأنب ركوبأ امص « ىالغقاتف
 ةشئاع نع«ببأ نعماشه نعام الك ةماساوبأ انث ءالعلا ندم ركوأ

 لقيل نكلو ىسفن تثيخ8 دحأ ناوقيال ملسو هيلعهنلا _طةللالوسر لاق تلاق

 ملسو هيلع هللا له ىننلا نعركب ونأ لاقو بيرك ىلا تب دج اذه ى سفن 6

. 3 0 0 20 3 

 قد د دانسالا !ذومهن واعموب | اند تن كولا ةأنم دج ذ نكلكرك ديو

 قأنع باهش نبا نع نسر قرعملا بهونءا انآ الاق ةامرحورهاطلاونأ

 ظ مد> أل قياللاق لسو هيلع هللا ىل_ه هللا لوس رنا هيب أن عفينح نب لهس ن.ةماما

 كَ ةبي_شىلانب ركوأ 0 دع ىسفن تسفل ل-ةيل نكلو ىسفن تايح

 نعى ردا ديعس ىلأ نعةرضن ىلأ نع رفعج نديلخ ىنا ةيعش نع ةماساوبأ

 نيت سما عم ىشمت ةريصق ليث رسما ىنب نمةأ سما تناكل اق )سو هيلعهئلا لص ننلا
 اكسم هتسشح م قبطم قلغم بهذ نم اهاخو بشخ نم نياجرتذكإف نيتليوط

 ةبعش ضفنوا ذكهاهديب تلاقف اهوفرعي لف نينأرملا نيب ترف بيطلا بيطأوهو

 رفعجن ديلخ نع هيعش نع ن ورهناد زب انث دقانلاو رمح انج هدب

 هللا لصهللالوسر نا ىردخلا د,_عس ىنأ نع ثدح ةرضنابأ انعمسالاق رمشسملاو

 ديطلا ةسط كبل اواكسماهع انت للا ا ىنب نمةأ ارك ذ إسوهيلع

 ان رب وبألاق 'ىرقملا نعاصهالكب رح نب ريهز وةببش ىفأ نب ركبوا امص

 نع رفعج ىنأن .ةللاديبع ىنث بوبأىنأن بديعتس نع *ىرقملا نجرلادبعوبأ
 ضرع نم لسوهيلعةنلا ىلدهللالوسرلاق لاقي ره ىفأ نع جرعالا نجرلا دبع

 |[: ديعس نب نو ره ئئد َ رلاب يطل محلا فيفخ هنافهذ رالف ناح رهيلع

 بهو نء | انرب_خأ نارخالالاقو انث دجألاق ىسع نا لي رهاطلا وأ و

 فربخا



 5 د

 نا ةرب رهف أ نع جر-ءالازع دائزلا فأن ع نجرلا هبع نب ةريغملا 8

 هللا ناف رهدلاةبيخاي م دحأ ناوقياللاق رو تقلا لو

 نعنب ريسسنب| نع ماشه نعرب رج امك بروح نب ريهز ئتدص د رهدلاوه ْ

 رهدلاوههللانافرهدلا اوم_فاللاق م _سوهيلعهللا لص ىنلا ن ءةرب رهىنأ ا

 بونأ نع رهعم ءم انري_أ قاررلا دبع :انن رعاشلان جاجج انئص <« :

 تنال مسوي هنا ل ا ل ةرب رهىنأنع نب ريس نبا نع

 لجرلامر كلان اف مركلابنعلل 5 دح ناوقبالو رهدلاوههللانافر داود :
 ديع_س نع ىرهزلا نعنايفس انث الاق رمع ىنأ ناو دقانلاورمع أسن دح - ْ

 تقتل مرك اولوقتاللاق مل سوه اعلا لص ىنلان ءةرب رهى أن ع !

 ىأن ءنب ري_سناانع ماشه نعرب رج انث برح نب ريهز ند ندهّوملا

 لجرلا مركلا نافمركلابنعلا ١ + _بتاللاق لسو هيلعةللا ىلهىبتلا نعةرب ره 1

 نعد انزلا فأن ءءاقرو انث صفح نءىلع ان# . برحن: ريهز 0 ملا 3

 اوشا سريعا هاو سرا ةرب رهىفأنعج رعالا

 انريخأ قازرلادع اك عقار نب ان مولا تلق ركلااعأف م 5

 هيلعهللا لص ةللال وسر نع ةرب رهوبأ نك د اان لا ران

 بنعال 5 د> ألوقيال سو ههيلعةنلا ىل_دهللال وسرلاقو اهنمثيداحأ رك ذف ملسو

 سنوي نب ىسعانرب+أ مريششخ نب ىلع اسرع ملا لجرلامركدلا انا مركتلا
 هيلع هللا ىل_دىالا نءهيب | نع لئاون ةمقلع نع بوح نب كامس ع نع ة يعش نع

 نب ريهز هينثد_حو بنعلاىنءيةلرحلا اولوق نكساو مركلا اولوقتاللاقإسو
 نءلئاونبةمقلع تعم_سلاق كامس نعةيعش انث رعن نامثع انث برح

 ةلحلاو بنعلا اولوق نكلو مركلا اولوقتاللاق سو هيلعةتلا بس ينلا نأأهيبأ ١

 نءرسع ناؤغو ليفتح ان اولاقرح ناو ةبيتقو ب وبأ نب ىحب انثدص »ا

 مدح أن لوقياللاق سو هيلعهللا لم هتلالوسر نأ ةري رهىنأ ن عيب أن < ءالعلا ||

 ىني راجو ىالغلقيل نكلول اماكن ان لكوفلا دسيبع علك مأو دس 7

 اص ىفأ ع نعش محالا نع رب رج انث بروحنب ربصز . ئتدع و ىناتفو ىاتفو

 ىدبع م د_> ناوةبال مل سوهيلعةللا ىلص هللالوسرلاقلاق ةرب رهىنأن ع

 ىدي--لقيل نكلوىف رد_,ءلالوقيالو ىاتف لقيل نكساوهللا ديب ءكلكف

 ةهارك بإ
 دك | ممكسااو

 امرك

 قالطا جح بإب
 دبعلا ةظفل
 لوملاو ةمالاو

 ديسلاو



 ”قاس لصف باب
 .ةمرتحلا مئاهبلا
 اهماعطاو

 ظافلالا باك )ع

 ياهريقو
 نعىبهنلا باب
 رهدلا بس
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 5 نئ مقارن لقوان بخ دبعلا جيب دبعو مقار نيد ندعو

 ىأنع نجرلاد_.ءن' ديج ىنثد_-و ىرهزلالاقلاق رمعمانرب أ قازرلا تبع

 0 ةورعن' ماشع ثيددح ىنعي ملسوءهيلع هللا ىبد هللا لوسر نع ة ةربره

 نءةري ره ىلأ نعهبنم نب مامه نعرمعمانربخأ قازرلا بع ان عفار نب د

 سد أ نب كلام ن نع ديعس نب ةمدتق ا 34 مهث دو حن لسو هيلع هنئا ىلص ىنللا

 ناةرب رهىبأ نع نامسلا اص ىنأ نع ءركحي :ىفأىلوم ىمس نعهيلع ”ىرقامف |[

 شكطعلاهيلعد شا قي رطن ىشع لجراهنيلاق م-سودياعةلناىب_دهنلالوسر
 لاقف شطعلا نمىرثلا لك أيثهلي باك اذافجس رخ مب رمش فاهبف لزتفارثب دجوف
 هفخ الف رثملا لزنف ىنم غلب ناكىذلال دم شطعلا نمباكلا اذه غلب دقل ل-جرلا

 ناوهللالوسراياولاق هلرفغفهلهللار كشف لاكلا ق سف قر ىتح هيفب هكسم أ مث ءام

 ةبيشىأن كا اجد ركل قلاقفارجال تاهبامذ_هىفانل

 | طنا سو لا نعةرب ره ىلأ نعد نع ماشه نع رعالادلاغوبأ [

 تعزنف سشطعلا نم هناسل علد أدق رث_بب فيط» راح موب ىفاباك تارايغب ةايصانا

 ري رج قريخأب هو ن.هللاد_بعانرب_تأرهاطلا نأ امص و اطرفغفاهقوتهل

 لوسرلاقلاق ةرب رهىفأ نعن ريس نب د نعقايتخسلا بوبأ نع مزاح نبا
 نم تبهن رذا شطعلا هلق داك دق ةيكرب فيطي باك اهدي سنو هيلع هلا ىل_ص هللا

 نّئص د * هنأ ط رفغفهاياهتقسفهىهل تةتساف اهقوم تءزنف ليثارسا ىناياغب

 سنفوب ىنث به ونت اانريخالاق ىح<نبةلموحو حرس نب ورع نب دجأر هاطل اون

 لوسرت عمسةرب رهوبألاقلاق نجرلادبع نبةمءاسوب أ ىقرب- اب اهش نبا نع

 ىديب نهدلاانأو رهدلا مدآن بابسي ل جوز عهنلالاةلوقي )سو هيلعنلا ىبصكللا

 رمع ىنأ نبال ظفالاو رمع ىنأ نباو ميهاربا نب قدس ياتو در 11و

 بيسملا نبا نع ىرهزلا نع نايفس انث رىنأندالاقو انربخأ قحسالاق
 بس مذا نبا ىنيذؤي هللا لاقلاق ملسو هيلعهللا ل صهللالوسرناةرب رهىلنأ نع

 قازرلا دعانربخأ دج نب درع ا راهنل اولببللا تاقارهدلااناورهدلا

 ىل_ههللالوسرلاقلاق ةرب ره ىلأ نع بيس | نبأ نعىرهزلا نعرمءمانربخأ

 م-1->ناوقيالف رهدلا ةبيخايلوقي مد[ نبأ ىنيذؤب ىلاعتةنلا لاق ملسوءهيلعفلا

 ةبتق اسنمح امهتضبق تش اًذاف هراهنووإل بق رهدلاانأ قاف رهدلاةبيخاب
 م بج وجل يس ويب ب ب ب يي -

 انت



 ال

 لمه بمس ن ءدلاخ ثاد كد نعم لتواصل فا نعةرب ره ىنأ ىلع«بنأ

 هن ال . رضلوأ ف اغزول-تق نمهش دح ىف لاقهد_->حو اريرحالا ١

 ان حايصل !ند_ انثص و كلذ نود هتاثلافو كلذ نو هد ةيناثلا ىفوأ

 قص ىلا نعةرب رهفنأ نعوسلا 0 ليهس نعاب ركز ننا ىنعي ليعمسأ

 ةاهرحورهاطلاونأ ئئد د ةئسد ناعيس هب رضلو اق لاقهناٍرسوهيلعنا

 بسسملا نا كلدوعس ند باهش نب !نعسنوب قريخ بهو نااانرب_خأالاقى < نبا

 ةلك نا إ_سوهيلع هللا ىل_سهللا لوسر نعةري ره ىفأ نع نبحرلا دبع نب ةءاس ىفأو

 كت_طرق نأ ىفأهبلاهنلا جواف تقوحاف للا ةب رقب صافءاسنالا نماينن تصرق

 هيلع هللا ىلص ى هلا ناةرب نع أ نع حرعألا نع دارا قا نع ىازحللا نجرلادبع

 اهنحت نم جرخأف هزاهح صا هةغدلفةر دش تح ءايصألا ننكر

 انت عفار نيد ان هك - اوإغ الهف هيلاةندا ىسوأف تقرحأ فاهم سمأمت

 نعدرب رهو امد 1ك هلأق ةملم نب مامه نعرمءمانربخأ قازرلا »بع

 سر هيلعلا سهلا لو سر لاةاونمثيداحأ.ذف سو هيلعتلا لصقل لوس

 ع ف نم جرت ارا تاق حتا 0 دش تح ءايدنالا ع نمىنلزت

 دم نب هلنأ دمع ئندص 5 ةدحاو 1 اليفه ءلاهللا جوافلاقرانلا ف تقرحأف

 ىلصهللا ]وسر نا هللا د.ءنع ذان نع ءاممأ نب رب وج 5 ىعبْصلا ءامسأ نبا

 رانلاا هيف تا دف تنام ىت> اهتتحسةرهىفةٌ ىماتبذعلاق مسوه_لعهللا |[
 ئكد و ضرالاشاشخ نملك اناهتكرت ىهالواهتدهح ذا اهتةسواهتمعط أ ىعال
 نب | نع عفان نع رمع نيدهللا دبع نعىلعالا دبع انت ىمضهحلا ىلع نب رصن

 هانعم لشع ل-  سوهيلعهللا ىل_دىنلا نعةرب رهىفأن ع ىرقملا د,عس ئنعورمت

 نعكلام نع ىسيع نب نعم نعر فعج نب هللا دبعو هللا د - معن نوره ه دا

 ان فو 20 كاذب يو انا ركل ىبنلا نع رم نب !ن نع عفان

 تبدعلاق مسو هيلع مننا ىلض هناا لوس رواج رده ىف نءهيبأ نع ماشه نعة دمع

 امص و ضرالا شاشخ نملك ًاتايكرتت لواهقست لو اهم_عط"ملةرهىفةأ ما |
 انث ثرحلانيدلاخ ان؛ ىنئمنيدمم انثو ح ةيواعموبأ انث بي ركوبأ
 ضرالا تارشح ةب واعم ىنأ ثي دح ىفواهتطب روام هم د ىفودانسالا| ذهب ماشه

 | نءليهس نع مهلكن ايف س نع عيكو انث ب ركوبأ انثو ح اي ركز نإ ىنعي

 نع ىبهنأ| بإب
 لغلارتق

 لتقم رن باب

 ةرطا



 بابحتتسا فلي
 غزولالتق
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 ىردخلا ديعس ىن ا ىلع | :اخدفلاق ىئاسااوبأ اندنعوهو بئاسلاهللاقيلجر نع

 همصقت بد , د |قاسوةيحاذافان راف رسمر ردا ع مسد ا شوا كان

 هذط نا )سو هيلعهللا ى_صغللالوسرلاقف هيفلاقو بص نع كلام ثيرد --وح

 رفاك هنافهولتقافالاو سهذ نافاثالثاماعاوج رف اهنمأيش مهيأ راذافمماوعتويبلا

 دءع_س نب ىع اك بروح نب ريهز لي م-ب-اصاونفداف اوبهذامطلاقو

 لاق هتعمس لاق ىر دخلا ديعس ىلأ نع بئاسلا ىفأ نعيص ىلا ن الحم نبا نع

 ىأر نفاوماسأدق نان مارفن ةدلاب نا _سوديلعةثلا ىلصهنن'لوسرلاق

 انئاهع *« ناطي_ثهنافوإ:ةيلفدعبهلادب نافاثالثهنذ ٌؤيلف صاوعلاه ذه ن أيش
 لاقر مع ىنأ نباو م_هاربا نب قد ساو دقانل اورعوةبي_ثىنأنا ركب وأ

 ن رببج نبديجلا دبع نع ةنييع ننناءفس اذ” نو رخآلالاقو ان :ربخ | قحسا

 لتقب اه صأ ملسو هيلعةثلا لص ىلا نأ كب رس مأ نع بيسملا نب ديعس نع ةييش

 بهو نب اانري_خًارهاطلاونأ ندع د صاةسش ىفأنا تثرد_-قو غازوالا

 نبا انث حور انث فاخ ىنأ نب دج أ نب دمحم ىو ح مي رجناىف ربخأ

 قربيخأمج رج نبا انري_خارك نب دجحانريخأ درج نبد_بع اذنو 2 2

 اهمادن ريخأ كب رشمأنأ» ريخأ بيم نب ديعس نا ةبيش نب رينج ند 00

 ىدحاكي رشم واهلتقب نماف ناغزولا ل_ةقىف مس .و هيلع هللا ىلص ىنلا ت ماتسا

 نبا ثيدحو ديج نب دبعو فاخ ىلأ نباثب د_> ظفل قفتا ىؤل نب صاع ىنب ءاسأ
 قازرلا دمعانريخأ الاق درج نب ددعو ميههاربا ن» قدعسا 0 ت ل تملا رق هو

 0 هللا لص ىب 0 1 نع ىرهزلا نعرمعم انربخأ

 نباانرب_خ +الاق ةامرحو رهاطلاونأ د د ا بس وقهامسو غزولا ا

 هللا ىل_صهللال وسر نا ةفناع نعةورع نع ىرهزلا نع سنون ىربخ أ هو

 ىع انئصو هإَدَقد سم هعمس ًاموتلاق ةامرحداز قسوفلا غزولل لاق !سوهيلع

 لوسرلاقلاق هرب ره ىلأ نع هيب أ نع ليهس نع هللا درع نب دلا انرب_خأ ىحي نبإ

 اهلتق نموةنس-١ذكواذ.كهلةب رمضلوأ ىف ةغز و ل#تق نم سو هيلع هللا ىلصةلا

 ةثلاثلاةب رمخلاقاهلتق نموىلوالانودلةنسح١ذكو اذ كولفةيناثلاة ب رضلا ىف
 ةناوعونأ ان ديع سن ةبتق اًسص ةيناثلانودلةن-سح |ذكواذك هلف

 ليعمسا انث حامصلانبدمم انو ح ريرج ان' برحنيربهز ىتو ح
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 ةيواعموبأ انث نارخآلالاقوانربخأ قحساو حلاق ىددل ظفالاو ميهاربا نبا

 هيلعقللا ىل_هىبنلا عمانك لاق هللاد_ب,عنعدوسالا نع مههاربا نع شمالا نع
 تح .رْسْذأ ةمطر هيف غ نماهذخأت نحت ةافر 2ع داس رااوهيلغ تلو ادقو راغىف سو

 هملعهلل | ىلصهلن الوسر لا ةفائةقم_سفاهاتقت!اهانر دب افا هواتف |لاقف ةمح انيلع

 ع 5 3 0 0 2 - 2 5

 ىلان ناكءوديع_س ن ةبدتق اسره و اه 25 قواك ةكرشلا اهاقو سو

 ات وأ انيك هلثع دانسالا اذه ىف شمعالا نعرب رح انث الاق ةسش

 ناهللاد_,عنعءدوسالا نع ميهاربا نع شمالا ا ثايغن |ىن-ءي صفح

 لاق هننا دع نع دوسالا نعم.-هاربإ قس نوعا 6 ىلأ 1 ثايغن:ا

 هب واءمىلاورب رج تي د-> لع راغىف ل-_سوهياعهللا ىل_ههللا لوسر عم نكن اهدب

 ىتريخأ ىهو نهللا درع انريخأ 2 ورع ن دجأ رهاطلاونأ ندع و

 ماشهىلوم ئاسلاوب | ققربخأ ملفأ نبا ىلو مان دنعوهو ىيص نع سن أ نب كلام

 هرظي |ت ساذ ىلصر هن دجوف لاق هتب ىف ى ردا ديع_س ىنأ ىلع لخ دهن ةرهز نبا

 ةيحاذاف تفتلاف تملا ةيحان ف نيجار عىفاكي رت ءم_سف هتال ص ىخقب ىت>

 لاقفرادلا ف تسب ىلا راش[ ف رصناانناف تساؤل ساجا نأ ىلار اس اذاهل تقال تدثوف
 عمابجر ة'لاَق سرع دهعتب دحانم ىتفهيفناك لاقفرعن تلقف تببلا !ذهىرتأ

 هنبالوسر نذأت_سيىتفلا كلذ ناكف قدنخلاىلا مس وهيلع هللا لص ةللالوسر

 هللالوسرهللاةفاموب هنأت سافهلهأ ىلا عجريفراهنلا فاضنإب لسو هيلع ثلا لص

 كاع افدظن ركع ىشح أ اف كحالس كيلع نخل سو هيلع هللا لص

 هتباصأو هباهنعطرل رلااهملا ىوهأق ةمئاق نيبايلا نيب هنأ سما !ذاف عجر مث هس .المس
 ىحرحا ىذلا امرظنت يح تملا ل داو كحركيلعففك اهل تااقفةرب-غ

 مث هباهمظتاف را اهيل ىوهأف شارفلا ىلع ةب وطنمةميظعةيحاذاف ل. دف

 0 انلووهلكلذانرك لو مسوهيلعهللا لبصهنلالوسر ىلا انة لاق ىفلا

 - مل ًاراذافاوماس أ دقانج ةنيكلا نالاق متكبحاصأ اورفغت_سالاقف ال

 د ئتص و ناظيهشوها اف هواتقاف كلذ دعب مللادب ناف مايأةن الث هونذ 1

 ثدح ادرمع نا ءاسأ تعمس لا ىنأ 5 مزاح نب رب رجنب بهو انث عفار نبا
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 تويبلاتاوذ نعى هندقهناالاقف باطخلانءدب زو رذنملاد_بعن ةيايلوبأ ىف كر

 ندم ندع و رتبالاو نيتيفطلا اذ لقب لو تايحلاااولدقا سنوب ثيد-> فو
 نا عفان نع د ان هل ظفللاو كمع_س للا هلت انو "را ثدللا ا حف

 دلج ةماغل! د_جوق دسملا ىلاهب مرسل راد قالا تنير نبا ماك ةيابلابأ

 هيلع هللا ىلءهللالوسر ناف هواقتالةباماوب آلاقف هولتق اف هوسعل اهنلا دمع لانقف ناح

 رب رج انث خورفنبنابيش اًمثرع و تويبلاىفىتلانانملالتق نع ىبهن سو
 نب ةبايلوب اان د_- ىتح نهاكت املا لتقي رمع نب ناك لاق عفان انث مزاحنبا

 تويبلا نانج لق نع ىهن سو هيلع ءهلنا ىل_ذهللال وسر ناى ردبلارذنلادنع

 ْ ىنريخأ هللاد_معنع ناطقةلاوهو ىبح انث ىنتمن.د_# انك كشنأف

 لق نعى هن لس وهيلع هللا لضهللال اوسرن أر ع نار ةباملإبأ عمس نأ عفان

 0 ا ل سنا عين ىراضتالا تاون قحمخل هاع ص و ناتجلا

 2 مسو هيلع هللا ب ىبننلا نعةبابل ىف نعرمج نب للا دبع نع عفان نع ةهللادينع

 ناهللاد_بعنع عفان نعةب رب وج انث ىيبضلاءامسأنب د« نبةنلادبع ىننو

 تويبلا ىف ىتلا نانجلا لق نع ىهن لسو هيلع هللا ىل_صهنلا لوسر نأ هربخأ ةبابلإبأ

 لوقي ديع_سن ىحيت عمسلاق ىقثلا ىنعي باهولا دمع اننا ىنثمنيدعم امندص

 ىلا ل_-ةتتاف ءابقب هنكسم ناكو ىراهنالار ذنملاب_بع نةايلابأ نا عفان ف ريخأ

 تويبلا مماوع نمةيح مهاذاهلة خوخ حدف هعماسلاجر مت نب هللا د معاي بف ةنيدملا

 لتقب سعأو تويدلا صاوعدي رب نوهنعىهندق هناةبابلوبأل اقف اهلتقاودارأف

 ءاسنلاد الو ناحرطيو رصيلا ناعمتلب ناذالا امه ل.قو نب تفاقلا ذو رشبالا

 0 وعر ليعسا ان مضهج نب د انربخأ رودنم نب ق>سا ندعو

 ىأ ارفهلهدهدتءاموب رمع نبثنا دع ناك لاق هيد نع عفان نب رمح نع :راعج

 لوسرت ءمسىتاى راصنالاةبايلوب ألاقهولتقاف ناحلا اذهاوعبتالاقق ناحصدب و

 اذورت,الاالا تويملا ف نوك: ىلا نانحلا لتق نبع ىبهن سو هياعهللا ىلصهللا

 اًمئاص و ءاسنل!نوطب فام ناهدتي ورصبلا نافط<ناذالا امهئاف نيتيفطلا

 ةباملابأن اهن دجاعفان ناةماسا ىنث بهونبا ان: ىليالاديعس نب نوره

 ثيد> وحب ةي- دصرب باطلا نب رءيراد دنع تا ةايدوخورم نبابسع

 ٍْ قدح ساوبي ركو باو ةبيش ف٠ نب ركب وأو ين انثاع دعس نب ثيللا' ْ
 همنيجسحصسج



 ف

 نءعز :ةاذاىتح هللا لاقو سنوب ثد د>حىدازونودب زيوهيقن وقرب مهنكلو

 مهن + الكل ,!وىعازوالالاق امك لقعم تيد >قوقحلا اولاقككب رلاقاذاماولاق .مولق

 كيع #بس نب | ىنعي ىح سس ىزنعلا ىنثم ندع ل نود زب وهيف نوفرقي

 9 2- _سو هيلعةللا ىلص ىبنلا جاوزأضعب نعقيف- بص نع عفان ن نع هللا ديمع نع

 ةلمل ناب ر اي َْى : نع هلأسفافارعىفأ نم لاق لسو هيلعفنلا ىلص ىنلا

 بانتجا بإب ان ةبيش أ نب ركحب وبأ انو 2 ميشهانربخأ ىحن ىح 0 ش
 هوحنو موذجلا || نعد 2 نعءاطء نب ىلعي نعريسشب نبمشهوهنلادبع نبكي رش ١

 باتك 2 دقانا سو هيلعةللا ىسعىبتلا هيلا لضوأف موذحت جز فيقث دفو ىف ناك لاقهسأ

 ترحل و تق ١ ريع نباو ناس نيعديع انثإ ةيتشوأن ركبنا اسنط ه مجراؤاذلاعا 0
 دياهريغو تلاقةثئاع٠ نع هيب أ نعماشه انك ةدمع "انك ك1 1 5 ماشه نع ْ

 بيصيو رصبلا سمتلي هناف نيتيفطلا ىذ لقب لسو هيلمتهنلا لص للا لوس 5-

 اذ_م ماشهانربخأ هن وا مهاربا نب قدسا هانثع و لبخلا

 نايفس انث دقانلاد2 نب ورمع ندع د نيتيفطااوذو شالا لاقودا:_ءالا

 تايحلا وأدق | سو هيلع هللا ىل- دى لا نع هيب أ نرعملاس ءىرهزلا ن عءةشيع نا

 نءاناكفلاقرصصبل!ناسمتلب وللا ناطق سسيام_ماف رتب الاو نيتيفطلا اذو

 وهوباطخلا نبدي زوأر د دل ادبعن ةبابلوب أ هرصب ًافاهدجوةي- لك لقي رمح

 أنث ديلولاز: بجاح اسرع تويدلاتاوذ نعىهندقهنالاقف ةيحدراط#

 رع نبا نعهللاد_ءعنب ماس ىنربخأ ىرعزلا نع ىدحيالا نعي و2

 ىلاب !ناطةستسإ ورصبلاناسمتلب امهئافرتبالاو نيتيفطلا اذاولتقاو بالكلاو

 تثيلفر مع ن هلاد_ءعلاق ملاسلاق ل-ءأهللاو امنيمس نم كلذ ىرنو ىرهزلا لاق

 دب زف ممتويبلاتاوذ نماموبةيح دراطأ ا: انيبفاهئاتقالااهارأ :ح كرتاال

 ىلههللالوسرناتلقف هللا د_,عايالهملاةف اهدراطأانأو ةبابلوب وأب اطخلا نبا

 تاوذ نعىهدق مس و هيلعةّللا ل_صةئال وسر نا لاق نولمقب رمأ سو هياعهللا

 انئو - سنون ىرتخأ بهو نبا انريخأ ىح ن ةلمزح هيلث لحو تويبلا

 انث ىتاوللان-ح انثو ح رمءمانربخأ قازرلادبعانربخأ ديج نبدبع

 ىتخلاقاحاصناريغدانسالا اذهب ىرهزلا نعمهلك طاص نعىأ انث بوقعي
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 اوناك ناهكتلا ناهللالوسرا,تلقتلاق ةشئاعنع هببأ نعرس زلا نةورعناا

 نذافاهفذ ةيف ىلا اهفطخ قملاةملكلا كلتلاق اقدحنف ئشلاانوثدح
 نيعأن نسحلا ا شو باع ئندص ةيدك ةئاماهذد راو هيلو

 ةورععمسهنأةورعن ىحيىربخأ ىرهزلا نعةللاد_يعنءاوهو لقعم ان

 مطلاقف ناهكلا نع مل_سو هيلع هللا ىل_دهللا لوسر سان لاش ةضئاعَتلاق لوي

 انامح نون د- < مناف هللالوسراياولاق ئشباوسل إ_سوهيلع هللا ىل_ص هللا لوسر

 اهفطخ قملا نم ةملكلا كلت إسوهيلعهللا ىل_ههللالوسرلاق اة>ن وكب ئذلا

 هيفثدحو ةرذك ةئامنمرثك ااهبفنوطا*يفة_جاجدلارق هيلو نذاىفاهرقيف

 نبا نع جم رج نبا نع ورمع نب د# ى ربخأ بهو نهللادبعانربخأ رهاطااوبأ

 قاواحلا ىلعزن نسح اًستدع ىرهزلا نعلقعم ةياوروحندا:_سالا اذه باهش

 3 ميها رباننبوقعي ىنث ديعلاقو دوةعي 5 نسحلاق د_.ج ن ديعو

 سابع نبةللا دبع نا نيسح نب ىلع ىن" باهشنب!نع اص نعىنأ انا دعس
 مهائبي م-هتاراصنالا نم لو هيلع هللا ىل ص ىن :1| باص أ نم لجر ىف رب_خأو لاق
 هللالوسر مطلاقف رانتسافم +: ىراسو هيلع ىف ههنلا لوسر عمقلبل سولج

 هلوسروةللا اولاقاذه لث: ىراذاةياهاجلا ف نولوقت متنك اذا لسوهيلع هللا ىلص

 هللا لهاا لوسرلاقف ميظع ل جر تامو ميظعل-جرةإ لل ادلو لوقت اذ كرعأ
 اذاىلاعتوهمسا كرابتانب رن كلو هنايخالودح أ توملاهبىربالاهاف إ_سوهيلع

 حيبستلا غاري ىتح مسهنولب نيذلا ءامسلا لهأ حبس مث شرعلاةأج حبسا سعأ ىذق

 35 رلاق اذامشرعلاةا+لشرعلاة|ا_ج نولي نيذلالاق مث اين دلاءامسلاهذهلهأ
 ءامسلاهذهربملا غابي ىتحاضعب تاومسلا لهأ ضعب ريخت_سفلاق !ذاممهنوربخيف

 ىلءهباؤاجافهب نومرب و م-مئايلوأ ىلا نوف ذ_ةيف عم_سلا نما فظختف ايزدلا
 2 برحن ربن»ز اننادع و نودب زب وهيف نوفرقب مهكلو ق-وهفههجو

 0 0 ورعاطلاو نوح ىعاز زوالاورعوبأ ا مست نردبلولا

 د نيعأن نسحلا ان تش نبةَماَس ىننو ّح 1 فهونءا

 نعلاق سنوب نأ ري_غدانسالا اذه ىرهزلان ءمهلك هللا د-يبع نبا ىنعي لقعم

 ن. مل--رهيلعةئلا ىل_ههللالوس ربا مصأ نملاجر ىف ربخأ سابعنب هللا د_بع

 | سنوبثي د- ىو نودي زي وهيفنوفرقي نكسلو ىعازوالا ثيد_--ىف و راضنالا
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 رادلاوةأر ماو سرفلا فف ق>ئثموشلا نم نكينالاقهنا مرا ا

 دان_سالا اذهب ةيع_ث ان ةدامعن' حور اش مي نص د

 ناملس انربخأ م ىأنإ انث قحسانب رك وأ نص د ق>لقبوو هلثم

 هللالوسر ناد 1ك ,ع نيهللا دمع نب ةزج نع مسمن ةبقع ىف .: لالي نبا

 انلاص و ةأرملاو نكسملاو سرفلا ف ئثىف موشلاناك نالاق مل_سوهيلعةثلا ىلد

 لاقلاق دع_سنب لهسن ءمزاح فأن ءكلام ان تسنعق نبةماسم نب هللادبع

 مٌوْشلا نسعي نكسملاو سرفلاوةأرملا ففناكن ا لس وهياعةللاىل_كةلنالوسر

 نعدعسن ماشع انث نيك“ دن'ليضفلا انت ةيدش لأ نإ رك وأ مع و

 قحسا 0 هلثع )سو هيلع هللا لص ىنلا نع دعس نب لهس نع مزاح ىأ

 ريب زلاوبأىربخأ جب. رج نبا نع ثرلا نب هللادبءانربخأ ىلظنحلا ميهارب نبا

 عب رلا ىفف ئش ىف ناك نالاق: مر كلما ل فلل“ رن هربخ ار باج عمسهنا
 بهو نااانرب_خًالاق ىحبنةامرحورهاطلاوبأ نئئص د 5 نيريلاو تاكا

 هب واعم نع فوعن نجرلا لب ع نب ةماس ىفأ نعباهش نا نع نشوب قبلا

 قانانك ةيلهاملافاهعن_كانك ارومأةللالوسرا,تاقلاق ىماسلا كلا ناا

 ىف بح اهدج عئقكلذلاقربطتنانك تاقلاق ناهكتلا اوتاتالفلاق ناهكلا

 ىذل 02 ىنثم ن'اىن عل لا و عقار نب دمت ئئطص د من دصيالف هسقنا

 قازرلا دمعانريخأالاق ديج نثددعو ميهاربا نب قدحسا انثو ح ليقعنع

 ىنأنا انث راوسن ةبايش انث ةبيش ىلأنب ركب ونأ انثو ح رهع مان راخأ

 نع مهلك كلامانربخأ ىسعن قع سا انريخأ عقار نيد 2 بنذ

 ةريطلارك ذهديدح فاكلام ناربغ سنوب ثيدح ىنعم لثمدا.سالا اذه ىرهزلا

 الاق ةييشىنأ نب رك وبأو حاب صا! نبد# امص و ناهكتلارك ذ«يف سلو
 ميهاربانب قودسا انثو ح فاوصلا جاخلا نع ةيلعنباوهو ليعم_سا ان

 ن لاله ن عرب * كى نأ نبى ”نعا امه الكمعازوالا انت سنوب نب ىسعانربخأ

 هءاعهللاىل ىنلا نعى ماسلا <- 11نةب واعمن ءراسإ نب ءاطع ع نع ةنوهم ىفأ

 ا ازوةي واعم نعةماس ىفأى ع ىرهزلا ثن د_> ىنعع مك

 كاذنفهطخ قفاو نك طحءايدنالا نم ىن ناك لاقن روط2لاجرانموتاقلاق ريع

 ىحن نع ىرهزلا نعر معمانربخأ قازرلا هيءانربخأ دمج ن درع اينو

 نايباو ةلاهكلا
 ناهكلا
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 ىلص وتلا نأ نفل نك ةداتق انك ْى < نب ماه ا نب بت ادده كو ٍ

 بطلا ةملكللا نسل ةماكلا لأفلا ىنبدكي و ةربطالو ىودعاللاق |_سوهيلعهنلا ٍ

 تءمس ةبعش ان؛ رغم نب د انث الاقراش ناو ىتمن دمحم ءامثصوأ]

 ةربطالو ىو دعال لاق إ_سو هيلع ةنبا ىلص ىنلا نع كللام نب سن | نع تدك ةداتق ٠

 رعاشلا نب جا نص و ةبيطلاةماكلالاقلأفلااموليقلاقل أفلا ىنرحي وأ
 ( نبد# اذ قيتعنبىحي انث راتخلانب زي زعلادبع انث دنا نن ىلعم ىن

 بحاوةريطالو ىودعال مس وديلعةللا لد ةللال وسر لاقل قد رير» يأ نعنب ريسأ|

 نب ماشهانربخأ نورهنبدب زب ان برح نب ريهز نص طاصا ال أفلا

 مسوهيلعهتلا ىل-دمتلالوسرلاقلاقةرب رع ىلأن ع نب ريس نب د ٠ نع ناس>

 نبةماسم نبهثلادبع اًسئادع و ملاصلالفلا ب >أو ةربطالوةماهالو ىودعال

 ناانع كلام ىلع تأ ر قلاق ىحب نبىح انو َح سن أ نب كلام 05 بذعف

 ىل_ههللالوسر نأ رمع نب هللا دبع نع رمح نر هللا دمعىب الاسو ةزج- نعت اهش '

 ةاهرحو رهاطلاوبأ اًمثصو سرغلاوةأرملاو رادلا ف مّوشلا لاق مو تلعللا |||

 ىناملاسوة زج نع باهش نبا نع سنوب ريخ سهو نياانرب_خ ًالقىحنباأ|

 0 تال كوول ناسك لودر نر ع نب هللا دمع نعرمع ند 00 :

 نايفس ان* رعى فأن با امئ'صو رادلاو سرفلاوةأرملاةثالثىف موشلاامناوةريط
 ح مسوهيلعهللا لص ىنلا نعامويبأ نعةنلا دبع ىنب|ةزجوملاس نع ىرهزلا نع

 ماس نعىرءهزلا نعنايفس نعبرح نب ريهزودفانلا ورمتو ىح نب ىح انتوأ[إ

 ميهاربا نب بوقعي انث دقانلاورمع اذثو ح 000 ىلص ىنلا نعميب أ نع

 نمر نهادبغىناةزجولاسن رع باهش ند نع حاصن ءىنأ ام5 دعس نبا

 ىنأ قس دعس نب ثلا نب برعش نب كلما دمع ىو 2 لسوهيلعهللا ىلصىبنلا

 نعلضفملا نب رشبانربخأ ىحنب ىحب هاننو 2 دلاخ نب ليقع ىف ىدج نع

 ناعلاوبأ انأ ىرادلا نج راو تادع ىنثو ح قحسانب نجرلا دبع

 ملسوهيلعةللا ىل_كىنلا عديدأ نءماس نع ىرهزلا نع مهلك ب يع_ثانربخأ ْ

 ةريطلاو ىودعلا اررمع نب | ثيد_> ىف مهنم دح ارك ف يال ألام ثياد#> لثب موشلاىف

 رفعج ندمت .انث مهلا نبةلادبعنبدجأ اًمئاط و دب زبنإ سنوي ريغ
 ىنلا نعرمج نبانع ثدحابأ عم سهنأدي ز نب دس نب ر# نع ةيع_ش انت

 ىلص



 ا رع دا هادف تي انك بطل ا وبا رار

 ياس سيو كروسان

5 

١ 

 نطرف ةرب رهوبأب ضغىتح كلذ ثراهاراف حمصم ىلع ضر دروب اللاقو

 وبألاق تدبأت اق ةريرهوب أ لاقاللاق تلقاذام ى ردن ثرحلالاقف ةء_ثحلاب |

 رمعم لاقأك لسو هيلع هللا ىلص ىنلا تعمسلاق بيعش ثب اح ىفو تعمس لقي مو

 5 _ببب_ببببابببب7ب7بتبااججبلبلا

 لاق لسوهيلعنلا ىل_هةللالوسرنأ اندحة رد رهو ا ناكدقل ىرمعلو ةعاش

 2 نص رخآلا نيلوقلادح ا خسن مأ ةر رهو أ ىس أىردأالف ىودعال

 بتوقع 1 نارخآلالاقو ىلا ديعلاق ديج نب دمعو ىناول كلا نس>و متاح نب |

 ىودعاللاق سو هيلعهنلا ىبص هللا لوسر نأ ث د ةرب رهابأ عمس هنأ نجرلا دمع

 هامئاوص سنوي ثيد_ح لع حصملا ىلع ضرما دروبال كلذعمث دو
 اذه. ىرهزلا نعسرعش انث ناعلاوبًاانريخأ ىرادلا ندرلا دبع نب هللادبع
 نونعي ليعمسأ ان اولاق ر خخ نياوةبدتقو بود نب ىحب ا هوحدان_بالا

 لاق إ_وهيلعةننا لصةللالوسر نأ ةرب .ره ىنأ نع هيب أن ءءال-علا نعرفعج نبا

 وأ انث ريهز انث سنون ندجأ انثدص رفصالو ءونالوةماهالو ىودعال

 لاقرباج نع ريزلا فأن عةفيخوبأ ان ىحنبىحي انثو ح رباجنع ريزلا
 هللاد_ءع عصر لوغالوةربطالوىودعال سو هيلعهللا لصةللال وسر لاق

 رداج نع رش زلاوبا اذ ىرت_بتلاوهودب 90 انك هع ان نايح نب مئاه نبا

 55-- ئكد و رهدصال ول وغالو ىودعال مسوهيلع هللا ىلسهنلال وسر لاقلاق

 نبر باج عمسهناربب زلاوبأى ربخأ مي رج نبا انث ةدابعن/ حور انم متاحناا
 لوغالورفصالوىودعاللوقب لسوهيلعةللا ىبصةنلالوسر تءمسلوقي هللا دبع

 هذهري زلاوبألاةلوغلارسسفي لولاق نطءلاباودلاهق.ناكلاهةف فيكر باجل ليقف

 نع ىرهزلا نعرمعمانربخأقازرلاديعانت دوج نب ددعأست عود لوغن ىتلا ]وغلا

 58 ذب ]سو هيل علا ىلص ىلا تعمس لاقةري رهابأ نا ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع

 مدح أاهعمسي ةحاصلاةملكلا لاق لأفلاموهللا لوسران ل يق لآغلاهريخو ةربطال

 نب ليقع ىف ربخأ ىد-ج نع ىنأ ىنث ثيالانب بيعش نب كاللادبع ئئنص د

 امهالكبيعش انث ناهلاونأ انث ىرادلا نجحرلادبعنب هللا دبعهيفثو ح دلاخ

 سو هيلع هلنا ىلصهللا لوسر نع ليقع ثيددح قوهلثمدانسالا اذ م ىرهزلا نع

 ةرعسللا باب
 امو لا.فلاو

 هيف نوكب
 ا



 ىودعالباب
 الو ةريطالو
 رفصالو ةماه

 لوغالوءونالو

 ضركعدروبالو

 حصم ىبخ

 || ثرحلانءهللاد ءنالاق هنأ رب_غدانسالا اذوبباهش نبا نعسنوب ىربخأ

 كلذ ف رعينأةرب رهوب أى أف .ىودعال سو هيلع هللا ىل_دةللالوسر لاق لوقت

 نيا

 كلامى لءتأرقلاف ىحب نبى حب هامئع و هللاد_,عنب هللا دبعلقيملوهثدح

 عرس ءاجاماف ماشلاىلا ج رخر مج ناةعبب ر نب سماع نهللا دمع نعباهش نبا نع

 هللا ل_صهللالوسر نأ فوع نب نجرلا دبعهرب_خأف ماشلاب عقودقءاب ولا نأهغلب

 الف اهبمتنأو ضرإب عقواذاو اهيلعاومدقتالف ضرابهب متءمساذا لاق ملسوهيلع

 ] نياسن ء باهش نا: نعو غ رس ن«باطخلا نب رمت عجرف هنمارارفاوجرُع

 ئنص 5 فوعن نجرلادبع ت ثري د ئم سام ان فرصتااا رمع نا هللا دمع

 سنوب قرب_خأ بهونب اانريخأ الاقر هاطلا ىفال ظفللاو ىح نب ةامرحر رهاطااوبأ

 هللالوسرلاق ني-ةري ره ىفأن ءنجرلاد_,عنب ةماسوب ا ىنثدخ باه-ثنءالاق

 لبالالابافهللالوسرايىفارعالامتف ةماهالورفدالوى ودعال إ_بوهيلعةللا ىلد

 اهاك اهم رجيفاهبف لخ ديف برجالاريعبلا ءىحسيف ءابظلا اهنأكل مرلا ف نوكس

 بوقعي ان'' الاق ىتاوالا نسحو متاحن بدت ئئدص و. لوالا ىدعأ نفلاق
 ن ةماسوبأ قربخأ باهش نبا نع اص ن ءىلأ انك دعس نب مي-هار دا نناوهو

 0 لسوهيلعقتلا ىلصةنلالوسر نالاقةرب رهابأ نأ هريغو نجر لادبع

 عد سنوي ثيد_- لم ةللالوسراب فار ءالاقؤ ةماهالورفصالوةربطالو

 قرخأ ىردزلا: نعبيعش نعناملاوأ اانربخأ ىرادلا نجرلا دبع ن هللا دمع

 ىودعال سو هيلع هلا لص ىبلالاقلاق ة ةرب رهابأ نأ ىلؤ دلا نان ىنأ نب نانس

 ىنن د لاق ىرهزلا نع سرعش نعو اصو سنوي ثيدح لثك رك ذف ىنارعأ ماقف

 الو رفصالو ىودعاللاق ملسو هيلعةللا ىلد ى لان أرك تخأنءادب نيه فاعلا

 بهو نئاانرب_خأالاق اظذللا ىفابراقتو ىح نب ةإءرسورهاطلاوبأ مؤ صد ةماه

 لوسر نأ هن دح فوعن.نجرلا دب عنب ةماسابأ نأ باهش نب |نع سود ينريخأ

 لاقلس و هيلعةللا لد هللالوسر نأ ث دعو ىودعاللاق لس .وهيلعةللا ىلدهللا

 هللالوسر نغامهيتاك امه د<ة رب رهو اناكة ماسوبأ لق حست لعضو“

 نا ىلع ماقأو ىو دعالهلوق ن ءكالذ دعب ةرب رهولأت مص م ملسو هيلع للا ىلص

 لو ةريرهىنامعنباودهر بابذ ىنأن :ثرحلالاقفلاق حصم ىلع ضر دروبال

 تنكهنع تكسدقرت" اثيد- ثيدحلا|ذ_ه عمان دحتةرب رهابأي كعمسأ تنك

 لاقو



 ؟ هأ/

 نيسلاح دعسو دبر ن ةماسا ناك لاق صاقو ىلأ نب دعس نب ميهاربإ ن ءسدبح نع

 بهوهلثدحو مهني د حودعتب ملسو هيلع هنلا ىل_طهننال وسر لاقالاةفناث د2

 ميهاربا نع تباث ىلأن ب ب يبح نع ىنابيشاا نع ناحيطلا ىعي دلاخانريخ اةقب نا د

 امدح مهي دح وحشي ل_سوهيلع هللا ىل_ ىلا نع هيب أ نع كلام نب دعس نإ

 دبع نب د_.+لا دبع ىعباهش نبا نعكلام ل ءتأر قلاق ىميعلا ىحك ن ىح

 لأهل غرمس ناك اذا ىتح ماشاا ىلا ج و باطلا نإ رمع نأ سامع نب هللا

 سابع نب ١لاق مبتلي ولان أهو ربخ أد هباتصأو حارا نب ةديبعوب ا دانجالا

 دقءايولا نا مريخ 1 هراشتساف م-موعدف نيلوالا نب رجاهملاىإ عدار مج لاقف

 لاقو هنع عج 2 نى د الوات .رخد_ةمهضعب لاقف اوةلتخاف ماشلإب عق و

 مهم دقت نأ ىرئالو ملسو هياعنلا ىلصةنل'لوسر باعصأو سانلا ةمقب كءعممهضعب 1

 مهراشتسافهلم-متوءدفراصنالا ل عدا لاق ىنعاوعفترالاةفءابولا !ذ_هىلع

 عدالاقم : ىنءاوءفترالاقف م-هفالتخاك اوذاتخاو نب رسايل لييساوككل

 سانلاىفرمع ىدانقءايولا اذه ىلء مهم ذهنالو ضال عر نائراولاتفنالحر
- 

 هللار دق ى رات ١1نءةديمء وبا لاقف ه«بلعاو>بصأت يلا

 ىلاةللاردق نه” فن منهفالخدرأ ؟ رع ناكوةد_,.عابأاياطاق كرب_غولر علاقف

 ىرحالاو تب 5000 ل ها كلل تناكول تأ اراةللاردق

 ردقبامتعرةبد_هللا تيعرناو هللاردقب اهتمعرةم_صخلا ترعر نا سلا |ةبدج

 نم ىد_:عنالاقف هتج اح ضعب ىفابيغتم ناكو فوع نب نجرلاديعءاخ-لاقهللا

 الف ضرابهب متعمساذا لوي سو هلع هللا ىل_دط هللا لوسر تعمس امعاد_ه

 ن رعهللادمأ لاق« :مارارفاوجرحالفاهم متنأو ضراب عقواذاو «يلعاوم دق

 ديج نب دعو عقار نب د- _#و مهاربانب قدعسا انكزعَو قرصت| باطلا

 دانسال' أدهم رهعم ءانربخ 1قازرلا هبعانربخأ نارخالالاقو ان: عقار نبا لاق

 ةند1لا ىعرول هنأ تارااضيأهللاقولاق رمعم ثيدح قدازو كلام ثيد_>ومن

 لاقف ة-:.بدملا ق أ ىتحراسفلاقاذارسسؤ لاق منلاق هزكم.تنك ًاةيصخلا كرو

 تهونا انث الاق ةامرحورهاطلاوب أ هينثدحو ةتاءاشنالرتملا ذهوأ لحنا اذه

 ( قا“ - (مس) - 9ا/)



 1 متاح نيد 3 ئئكص اهواخ دنالف ضراب ناك اذاو هنمارارف اهنماوجر الف

 هريدخ ادعس نب ماع نارانيد نا ورمت فربخأ عيب نإانربخأر كب نبدحت 0

 | هنع كرب_ًاانأدب ز نةماس |لاقف نوعاطلا نع صاقو ىنأن دعس لس الجر نأ

 ىب ن.ةفئاط ىلعةنلاد|سرأ زسروأ با ذعوه )سو هيلعهنلا ىل_ههللالوسرلاق
 اهلخ د اذاو «ملءاهواخ دئالف ضرابدب متعمساذاف كلبقا اوتاكسانوأ ل ببئارسا

 ديع_سن ةبيتقودوادن' نابلس عيب رلاوبأ امص و ارارفاهنماوجر الف كيلع
 ن' نايفس ام ةيدش قا ن ركبونأ انثو َح دب زنياوهو داج ان الاق

 ْ وأ دع :ةمددخح 0 رجنادان_سايراندناو رج وعام الك ةئينع

 نباننع سنوبىريخأآ هو نبا ان؟ الاقىحنةإءرحو وربع نيد رهاطلا

 لسو هيا علا لص ةللالوسر نعدبز نت ةماسا رعدعس نا صاع قرب_خ ات اهش

 ضر الاب دعب ىتب كلب مالا ضعب هب ب ذعؤسر مقسلاوأ عجولا !ذهنالاقهلا
 ضراب عقو نمو هيلع نمدقي الف ضراإبهب عمس نف ىرخالا نأ وةرملابهذيف

 د_>اولاددع انث ىردجا لماكو بأ ءانرص د هنمرارفلاهنجرعالفاهم وهو

 د-© انتر هد وح سنودانساب ىرهزلا نع رمعم انث دايز نباىنعي

 نأ ىنغليف نك انكدلاق بييح نع ةيعش نع يدعى أنبا ا ىثمنإ

 هيلعهللا ىل_ههتنالوسرناهريغوراسب نب ءاطعىل لاقف ةفوكلاب عقودةنو هاطلا
 اهلخ دئالف ضراب هنأ كغلب اذاواهنم جرختالفاهم عقوف ض رابتنك اذا لاق إسو

 تيقلف لاق تئاغاولاقف هتاف لاق هبثد- < دء_سن صاع نعاوأ )اق نمع تاقلاق

 ل أوس .رتعمسلاق ادعس ث د< ةماسا|ت ده_ثلاقف هلا سف دعس نا ميها رب اذا

 هببذع ب اذعةيقب وأ ب اذعو ًازجر عجولا اذهنالوش ملسو هيلعةللا ىلصةللا

 ضرب هنا كاباذاو اهتاوعركالف اهم ًاوضرابناك اذاف كلبق نم سانأ
 وهوادع_سثد_<ةماس|تعمس كنا امها اررالت اقف سبحلاق اهواخ دنالف

 دانسالا اذ هةيعش ان قأ ان ذاعم نب هللا دمع هأسن هجو منلاقر 0-6

 ٍ ةبيش ىلأ نإ كا ع ثيدهلالوأىف راسي نءءاطعةصقرك ذب هنآريغ

 : هى ل ا نوح رع دعم نإ ميهاربا نعبيبح نع نايفس نع عيكو 0

 ةيعش ثد ١ لد ىنعع لبس هيلعهلنا ىلصهننالوسرلاقاولاقدب زن ةماساوتباثنا

 5-5 هبي

 | شمالا نعري زج يمد اربانب قساوة بيش ىنأنبنانع امص و

 نع



 هد وخيار يدويسول اخ "ىو ل نا ل

 "<هه

 نع باهش نبا نعدلاخ نب ليقع ىنث ىدج نع ىأ ىن 3 دعس نب, ث يللا نب

 اهلهأ ن متيملاتاماذاتناك اهما مس وهيلعهللا ىلص ىنلاجوز ز ةشئاع نعةورع

 مث تيبطف ةنديلت نمةم ريب تأ اهتصاخواهلهأ الان ةرغت متءاسنلا كلذل عهجاف

 هللا لص هللا لوسر تعمس ىفاف اهنم ناكت لاق من هيلع ةنيبلتلا تبصفدد رثعنص
 دمحم انئاع * نزلا ضعب يهذت ضي رملاداؤفلةةنيبلتلا لوقي ل سو هيلع

 نعةبعش انث رف_ءج ندم انث الاق ىنثم نال ظفللاو راش ند و ىنثمن ا

 «يلع هللا ىل_ص ىننلا ىلا لجر ءاجلاق ىر دخلا دعس ىنأ أ نع لكوتملا ينأ نعةداتق

 ءاقسفال .عقسأ سو هيلعفتلا ىلصهنلا لو سر لاف نط قاطتسا أن الاقف سو

 لاهقفة- ءبارلاءاج مت اىم ثالثه لاقفاقالطتساالاهدزب لفهتيقس ىفا لا قفءاجمت

 لس .وهيلعةللا ىل_دهللالوسرلاقفاقالطتساالاهدزب لف هتيقس دقل لاقف ال سعهقسا

 انربخأ ةرارززب ورع هينثدحو ًارفهاق_سف كيخأ نطب بذكوهللاقدص

 ْنَع ىجانلا لكولا فأن ع ةداتق نع ديعس نع ءاطعن:| ىن..عي باهولا دبع

 هنطب برع نالاقف مس وهيلع هللا لص ىنلا ىنأ الجر نأ ى ردا ديعس ىفأ

 01 ردلاق ىح نىح يو 5 ةيعش ثري د_> ىنععال_سعهقساهللاَقف

 دعس نب سماع نع هللا دبع نب ريع ىلومرضنلا أور دكنملا نت دمحم ىع كلام
 هلال وسر نم غمس اذان دب نى اسإ لال ةعمس# ]دن نا صاقو ىنأ نبا
 مسو هيلعشنلا قدام ير ةماسا لاقف نوعاطلا ىف إس وهيلعهتلاىلص

 متعمساذاف ملبق ناكن م ىلعو أل يئارسا ىنب لعل _سر أب اذعوأ زسرنوءاطلا
 0 هنمارارفاودر < الفاهم ملت اةضرإ ع قواذاوةتيعاودخ ان

 ديعس نب ةمّمؤو بنعق نب ةماسم نبةللا دبع ان مناص هتمارا ارفالا جر ءالرضنلا

 رضنلا ىفأ نعىئرقلا نجرلا »بع ن:|لاهقف بنعق نباهيسوةريغملا انري_تأالاق

 هيلع ةلنا لص هللا ل وسر لاق لاق دب ز نءةماسا وع صاقو ىنأ نب دعس نب صاع نع

 الفهب متعم_ساذاف هدابع نماسانهن ل-جوزعهللا ىلآازجرلا ةيآنوعاطلا إسو

 ةبدتقو ىءقلا ثيدحاذ- ها هنالفاهم ملت أو ضرإب عقواذاو ه.لعاواخدب

 نبد# نع نايفس انث نا ري_؛ نب هللاد_,عنب د اندعد هوحن

 نا سو هيلعهللا ل_ههللالوسرلاةلاق ةماسأ نع ديعس نن صاع نع ردكتنملا

 ضرابناك اذافل.ئارساىب ىلعوأ ابق ناك م ىلع طاس سر نوعاطا || ذه

 ةسنبيلتلابإب

 داؤفل همت

 ضي رملا

 لسعلا قس

 نوعاطلابإب
 ةرامطلاو
 ةلايكلاو
 اهوحنو



 ىوادتلا لب

 ,ءاد وسلاة باب

 تا "1

 || ىلنابهيلع تل دوتلاق هشرفءاماعدف هيلعلابف ماعطلا لك ايو ملسوهيلعفللا
 اذهم نكلعقالعلا اذهم نكدالوأ ن رغدن مالعلاقفةرذعلا نم هيلعتةلعأدق
 نمدلي و ةرذعلا نم طع_س بنات اذ اهنمةيفشأ ةعبسهيف ناف ىدنطادوعلا

 نب سنون ىت ربخأ بهونا انرتخأ ىحنإ ةإمرح ئندص و بنجلات اذ

 دوعسم ن ةيتعن هللا دبع ن هللا ديمبعىقربخأ لاق هريخأ باهشنءانادب زب

 ىلص هتلالوسر نعيابىقاللا لوألا تارجاهملا نم تناكو نصح تنب سبق مأ نا

 اهناىنت ريخألاقةع زخ نيدسأ ىنب دحأ نصح ن ةشاكعتخأ ىهو مل_سوهيلعمهذلا

 تقاعأدقو ماعطلا لك ًاينأ غلبت لاط نبإب ملسو هيلع هللا لص هللا لوس 1

 || تلاقةرذعهءنوكح.,نأ فاى هف تزمعغ تةلعأ سنوي لاقةرذعلا نمهيلع
 مكيلع قالعالا !ذهب نكدالوأ نرغدت هم ىلع ٍلسو هيلع هللا له للا لوسرلاقف
 أ[| لاق بنحلا تاذاهنمةيفشأ ةعبس هيف ناف تسكلاهب ىنعي ىدنطادوعلا اذه
 أاعدف مسو هيلعهللا لص هنلالوسرر تح ىفلإب كاذاهنب انا ىتت ربخ او هللا ديبع
 انئاع * السغ هإ_سغيولوهلوب ىلعهحضتف ءامب سو هيلعفللا ص ةتلالوسر
 ةعاسوبأ ىنربخأ باهش نبا نعل يةعنع ثيللا انربخأ رجاهملا نحر نب دمت

 ىلص للا لوسر عمسهنا امهر بخ ري رهابأ نا بيسملا نب ديعسو نئجحرلا دبع نبا
 توملا ماسلاو ماسلاالا ءادلكنم ءاف_ثءادوسلاةبحلا فنا لوي مس وهيلعفثلا

 بهون/ا ان؟ الاق ة1-هرحورهاطلاوبأ هينثدحو زينوشلا ءادوسلاةبحلاو

 ىلصوىننلا نعةري رهىنأ نع بييسملا نب ديعس نع باهش نبأ نع سنوب ىنربخأ
 نباوبوح نب ريهزودقانلاور معو ةبيش بأن ب ركبوبأ انثو ح لسودهيلعةلل

 قازرلادبع انث دج نبدبع انثو ح ةنييع نبرايفس انث اولقرمىأ
 انربخأ ناعلاوبأ انث ىرادلانجرلا دبعن؛ةللادبع انثو ح رمعم انربخأ

 2 وهيلعدللا ىل_دىنلا نع ةرب رهىنأ نعةماسىفأ نعى :رهزلا نعمهاك تيعش

 زينوشلالقيمو ءادوسا |ةبحلا سنوب و نايفس ثيدح ىفوليقع ثيدحلثع
 نباوهو ليعمسا انث اولقرتخ نباوديعسنبةبيتقوبوبأ نب ى حب انئدع و
 لاق ٍلسوءهيلعهللا ل_ههللالوسر ناةرب رهىنأ نعميبأ نع ءالعلا نءرفعج 5

 بيعشنب كلاادبع اسمح #* ماسلاالاءافشدنم ءادوسلاة با ىفالاءاد نمام

 نءا



 م ملاانا هنففروس طه ستع ع وطم ار  ”يجح

 دوو نواح هج ايام 1

 افلا

 عفان نعامهالكن امع نب |ىنعي كاحضلا انربسخأ كيف ىأ نبا انثث عفارنبا

 اهؤفطأف هج حيف نم ىبلا لاق مسو< يلعهللا ىل_دهنلالوسر نأر ع نبا نع
 ح ةبعش انث رفعجن بد« انث حلا نبهللاد_بعنبدجأ اسئاع ءاملاب

 نبد-# نب رمح نعةيعش انث حور انث هل ظفللاو هللا دمعن' نوره ىنثو

 منهج حيف نم ىجلالاق ملسوهيلعهللا ىل_ههللالوسر نأر مي نبا نعهيبأ نعدب ز
 نعريم نبا انث القبي ركونأو ةبيشىنأنب ركب وبأ اًشترع ءالاباهؤفطأف

 نبةدبعو ثرحلانيدلاةانربخأ ميهاربا نب قحسا اًسدح و ءاملاباهودرباف
 ان ةبيشىفأنب ركوبأ اًمئاص و هلثمدانسالا اذه ماشه نع اعيج ناولس

 ةكوعوملاةأر لاب ىقؤتتناك اهناءامسأ نع ةمطاف نع ماشه نع ناجاسن/ ةدبع
 اهودربا لاق لسوهيلعهللا ىل_دهللالوسر نا لوقتوا بيج ىفهبصتقءاملاب وعد_:ف

 نع ةماساوب ا وري نبا نك يوكون دا مههج حيف نماهنالاقو ءاملإب

 قرك ديم واهبيج نيبو اهني ءاملا تبص ريع نبا ثيد_حىفو دانسالا اذهب ماسه

 ركب وبأ ايدج ءاملاب ؟فءاهودرباف تهجروف نم ىلا نالوقي ملسوه-يلعنلا

 نجرلا دع انت اولاق عفان نب ركب وب أو اح نب دس#تو ىنثم نب دو ةبدش ىنأ نبا

 لاق دخ نب عفا رى ربخأ ةعافر ن؛ةيامع نعهيبأ نع نايفس نءىدهم نا

 منعاه ودرباف مهجروف نم ىجالوقي سو هيلعللا به ةللالوسر تعمم

 ئئثدص و «* جدخ نب عفاروفربخألاقلاقو مدع كب وبأرك فيلو ءاملاب
 نعة_ثئاعىفأن ب ىسوم ىنث نايفس نع ديعسنى بح انث ملاح نبدجت
 هضم ىف إ_سو«ياعهنلا لصةللالوسران ددل تلاق ةشئاع نع هللا دبع نب هللا دبع

 متمدحأ قبب اللاق قافأ امافءاو دلل ضي رملاةيهارك انلقف ىنودلتالنأراشأف

 نبركحب وبأو ىجقلا ىحنبىحب انثدع * م دهشيهناذ سابعلاربغدلالا
 انربخأ ىحلاقربهزل اظفللاو رمعىفأن باو ب رح نب ريهزو دقانلا ورمتو ةبيش ىنأ

 نعللا دبع نبةللا ديبع نع ىرهزلا نع ةنييعنب نايفس ان نورخألا لاقو

ق لسوء يلعهللا ىل_طهللالوسر نا ةشئاع نع كمل !نعماشه
 ' ماهج حف نه ىلا لا

 ْ ىلصةللال وسر تءمسلاق جدخ نبأ عفارهد_ج نع ةعافر نب ةبامع نعقو رسم

 ةهارك باب
 ىواد تلا

 دودللاب

 ىدنطا دوعلاب

 تكلاوهَر
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 | در هرمعشا نست لودر راثب ةعذلوأ لسع مهل د رمشو 0 ةطرش

 دةستق انثص ل ا لعل هةط 7-20 قوتك ماد
 نأ

 1 5 مس 00 اوسرتنذآتسا ةماس مأ نا

 امالغو أ ةعاضرلا نماهاخ أن اكل اق هنا تدس> لاق اهمجح نأ ةييطابأ /سوهيلع

 هل ظفللاو حلاق بي ركوبأوةبيش ىفأنب ركب وبأو يع نبى بح انثدع لتعمل

 هاوك مقر ع هنم عطقفابيبط بعك نب”ىنأى ا إ_سو هيلعةللا ىل ص هللا لوسر ثعب

 روصنم نا قدع_سأ ىو 2 50 85 هيبش ىلا نب ناع 0 و ه«بلع

 رك ذيمودان_سالا اذهب شمالا نعام لكن ايفسانربخأ نجرلا دبعانريخأ

 لاق ةيعش نعر ةعد نا ىنعيدم ان: دلاخن رمدتل ص د اقرع هنم عطقف

 موب ىأىرلاة هللا دبع نب ار ا يع دس لاق نان مانا تعج كس لاق اعلم تعم

 ندجأ ا سوه يلعتللا لصهللالوسرهاوكسف هاك ىلع بازحالا

 ةميخوبًانربخأ ىحنبىح انثو ح رباجنءريزلاوبأ ان" ريهز انث سنوب

 هللا ىل_صىنلاهمسف لاق هاك أقف ذاعم ندع سىرلاق رباج نعري زلا فأن ع
 نديعسن دجأ "مرح ةزاثلاهه سك تمروم صقشع هديب ملسوهيلع

 نع سواطنهلادبع انث بيهو ان لالهنب نابح انث ىرادلارخص

 طعتساوهرسأ مالا ىطعأو مهنا مل سوهيلع هللا ىل_ىنلا نا سابعنب نع هيبأ

 بيركوبألاقوعيكو انث ركوبألاقبي ركوبأوةببشىفأن ب ركبو بأ هاك و
 سنت عمسلاق ىراصنالا ماعز ورع نعر رع سم نع عي كوانربخا هل ظفللاو

 هرجأ اد أ ظيال ناكحو ملسوهيلعةللا ىل_دهللالوسر مح الوقي كلام نبا

 هللا ديبع نعديع_س نيب اوهو ىح انث الاق 0 بروح نب ريهز موال

 مههج حيف نه ىلا لاق ملسوهل يلع هللا ىلد د ىنلا نعر مت نبأ نع عفان قربسخأ

 ْن ركبوبأ انتو حا رعشل نب 1و ىنأ ان ربك ْن 1 ان ءامللاباهو درباف

 نبا نع عفان ن ءهنلاد_هبع انك الاقرسشب نب دحتو ريغ نهنلادبع 0 ةبيش ىلأ

 | ءاملاباهودرباف موج سيف نم م ىجلاةدشنالاق رس عسا نحكي أن عرمم

 بج اننكو َح كلأم ىنث بهو نياانري_خ ا ىليالا ديعس نب نوره نص د

 نا
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 و ا تت” 0"

 بايحسأ باب الاق حي نبةإ_هرحورهاطلاوبأ ئئد 03 0-0 انامل رايك

 ىلعمدب مضو معطم نا ريم> . عفان فربخأ باهش نا نع سو ىلا 3 بهو نء|انربخأ

 عم ملالاعضوم | اعجو إ_سو«_يلعهنلا دصةتلالوسرىلا اكشدهنا ىنقثلا صاعلا ىنأن ب ناهع نع

 ءاعدلا ىذلا ىلع. كدب عض ل سوءياعهنلا ىلههتلالوسره!لاقف لس 1لئممدص قمدع
 دود 1 أمرش : نم هنر دقو ةئلابذ وع تأ ىم عبس لقو اثالث هللا مس لقو ك دس نم م ٍ

 نمذوعتلا باب (.ىر هر نم 2 لعابلا فلك يع يح 03 رداحأو

 ةموسولاناطشب كوسرايلاقف ل سو هيلع لس يتلا ى] ضضاغلا لن ناخعلا ءالعلا أخ

 لفتاوهنمهلنإذ وعمد 1 اذاق بزن> هللاقي ناطيش 2 كاذ | سو هيلع هللا ىلص

 ات ين ءانكرخ ىنعهللاهيهذافلاق كالذ تاعففلاقاثالث كراس ىلع

 نع امال ةماسأوبأ انك“ مخلل را وبأ انتو ِح حوت نب ماس

 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىف اهنا صاعلا ىنانبب,نامْعنعءالعلا فا نعىرب رخلا

 اند عفار نب د-# نر اثالثحون نبملاسثيدحىنرك ذب موهإدع رك ذف

 ريحشلا نب هللا دنع نب دب رب ان" ىرب رحلاديعس نع نايفسانريخأ قازرلادبع

 ءاد لكل باب دجص د مهثيدح لثع رك ذ مهلا لوسرايت اق لاق ىنةثلا ص اعلا ىنأ نب نامع نع

 باصساوءاود
 200 ادنلا رخل بهو نبأ انك اولاق ىسع ع نبدج اورهاطلاوبأو فورعم نب نوره

 وسر نعرباج نعربب زلا نأ نع كيعس ند ةب ردبع نعثر ا نباوهو ورمح
 ىو هللال

 هللا ن ذاب ربءادلاءاود يصأ اذاف ءاود ءاد لكل لاق هنا ملسو هيلعهللا لض

 ناو قربخ أ بهو نبا انريدخأ الاقرهاطلاوبأو فورعم نب نوره : اص

 لاقمعنقملاداعللا دبعنب رباج ن اهثدحةداتق نب نب رمخلإ مصاعناهنوشاربكلا

 ءافش هيف نالوقب سو هيلعمتلا فص هنلا لوسر تعمس ىف محد ىتح حرب ال

 6 0 ,نحراادبع انك ىنأ ان: ىمضهت ا ىلع نإ ١ رصن ل

 لاقف ماجى مالغإلاقف”لع قشدق ىف م

 بايذلا ناهللاولاقامححم هيف قاع نأ رأىنالاقةللاهرعابأإب ماخاب عمصتامهل

 قفريخ كني ودأ نم ئش ىف ناكن | لوقي ملسو هيلعهنلا ىلصقنلا وسر تعمسس



 قرلاب سأب ال باب

 هيف نكي ملام
 كرش
 ذخ از اوج باب

 ىللضخعد رحالا

 نارقلاب ةيقرلا

 راكذالاو
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 | نمقرأا ًاوقرلا٠ نعت يبن كن اهللال وسر ايلاف انف لاق قرلا نعإسوءهيلع

 || ةببش أن ناثع انثطو لعفيلفءاخأعفنين ؟مكنم عاطتسا نملاقف برقعلا
 [|ةيواعموبأ انث بب ركونأ امنع و هلثمدانسالاا ذهب شمعالا نءرب رج انثث

 ||| قرلا نع لسو هيلع | ىبص هللا ل وسر ىهنلاقرباج نع نايفس ىنأ نع شمالا انث

 تناك هناةللالوسراياولاقف ملسوهيلعةنلا ىلصهنلا لوسر ىلا مزح نب ورعل اءاخ

 | لاقفه- ”ءاهوم .رعفلاق قرلا نع تيهنكناو برقعلا نماهم قرن ةيقران دع

 رهاطلاوأ ندع دج ه عفنملف هاخأ عفن .نأ مجد عاطتسان هاا راك

 1 نع هيبأ نعريبج نب نجرلا بع نع اص نبةب واعم قربخأ بهو نا انريخأ

 فى ىرت فرك هنلالوسرايانلقفةيلهاملا ىف قرناك لاق ىىد_ثالا كلام نن فوع

 أ| ىحب انثرع « كرشءيف نكي مامق رلبسأبالك اقرىلعاوضرعالاقف كلذ
 ىردلخ |ديعس ىلأ نءلكوتملا فأن ءرشب ىنأن ء م.ثهانربخأ عاى حب نإ

ٍ 

 الق تاورف فيس قاونك ملسو هيلع ةللا ىل_طهللالوسر ,باعصأ نما اساننا

 يدلل ىلا ديس ناف قار مكيف له مطاولاةف [هويَصي إف مهوقاًستساف ب رعلاءايحأ

 اعرطق ىطعأف ل جرا ريف باكلا ةحتافب هاق رف انأد عن مسمنملجرلاقف باصموأ

 ينلاىناف لسوهيلعهللا لص بنل كلذرك ذا ىتحلاقو اهلبقي نأ ى أف منغ نم

 باتكلاةافبال !تيقرامهللاوهنلا]وسرابلاهقتف هل كلذرك 6 عقلا يسم

 كو معممهسب ىلاوب رضاو مهنماوذخلاق مةيقراهتا كاردأ امولاقو مستف
 ىلأ نع ةبعش نعءرفعج نب دحر دسنغ ع نع امهالك مع فان نب ركب وب وراشب نب دمت

 لفت وهقازي عمج ونآرقلامأ أر ةبل عش ثريدحلا ىف لاقودان_سالا اذهع رمش

 ماشه انربخأ نوره ندب زب انث ةبيش ىفأ نب رك وبأ ان لحللا ًاريف

 ىر دال ديع-س ىنأ عن ربس نب دبعمهيخأ نع نب ريس نب دمت نع ناسح نبا
 ماقف قار نم <يف لهف غدل ميلس ىلا دي_سنتلاقفةأ ما انتتًف الزنمانلزن لاق
 انوقسوامغهوطءأف أر بف باكلا ةحنافبهاقرف ةيقر نسح هذظناك امانه لج راهعم
 اهوكرحتالت اقف لاق باك !|ةحافيالاهةيقراملاقفةيقر نسكت نك ًاانلقفانمل

 ًْ هل كل ذانرك نف سو هيلعةللا ىل_ص ىنلا اسنأف لسو هيلع هللا ىلص ىسلا ىنان ىت>

5 
00000 



 ةتايضس

 : نادي وا وحول رع وهوا

 : 5 أ

 قرتست نأاهسعأد ناك ملسوهيلعهللا ىبص لل! ل وسر نا ةشئاع نعداد#ث نب نع

 داجتسالا تونر كب“ ا ىنأ انث ربع نبهللادبع نيد اًسثدح نيعلا نم

 هللا بع نع كلاخ نب دبعم نع نايفس ان ىنأ ان ريع نبا امدح و هلثم

 قرشا ىعأي ل_سوهيلعُتلا ىل_ههللالوسر ناكت لاقة.شئاع ءدادش ن١

 فسوب نعلو>الا مداع نعةمثيخو ا انربخأى مح نإ ى حب انئدصو نيعلا نم

 را نيعلاوةإغلاوة+ل !١ ف صخرلاقق قرلا ف كلام نب سن نعةنلا دبع نا

 بروح ند ريهز ىنو 2 نايفس نعمدآنب 6 6 ةياتش اب رك ل

 نع مهاعنع امهذاك اص نناوهو نسح ان نجرلا دنع نإ كمج ا

 ن.ةيقرلا ىف لسوهيلعهللا ىلدهللالوسر صخر لاق سف نع هللا دمع نب ف سول

 وبأ تدع ثرحلا نب للا دبعنبفسوب نايفسثدحىفو ةلغلاو ةجلاونيعلا
 نعىد_بزلاديلولا نبد_# ىف بروح نب د اني دواد نب نابلس عيب رلا

 هللا لص ىنلا جوز ةماس مأ نع ةماس مآ ثفب باب ز نع ريد زلا نب ةورع ن عءىردزلا

 ىنلأ جوز ةماسمأ تيب ف 0 :راخلا سو هاعشا ل صش/ لوس رنا

 ةردصا#هحوب ىنعياطاوقرتساف ةرظناهملاقف ا

 و 1را ًاولاق ب رج نبا نع مداعوبأ 5 ىحعلا مركم نب ةهبقع غل

 ىف مزح لآل | سو هيلع هللا ىلص ىنلا ص خرلوقيةللادبعنب رباج عمس ةناريب زلا

 ةجاحلا ييبيصتةع :راضجخ أ ىبب , ماسج أ ىر أ ىلام سدمع تنب ءامساللاقو ةيحلاةيقر

 ميرا لالة هف تلاق مهيقرا لاق مهيلا عرسست نيعلا ن 0

 ربب زلاوبأ قربخأ جب رج نبا اند ةدامع نب حور انك ماحن دج كد

 ىنبل هيلا ةيقر ىف !-سوهيلعللا ىلص ى : ءلاصخر الوشق هللا دمع نب رباع ملف

 نح 7 00 ربب زلاون ألاقور ع

 7 8 1 65 ىونالا نك ب ا لفيف عفت نأ

 لقيرلو هللا لوسر ايهيقرأ موقلا نم لج ر لاقت لاق هلةمدانسالا اذهب رج

 شعمعالا نععيكو انث الاقجشالاديعسوبأو ةبيش ىفأنإ ركزوا امرك قرأ

 هللا ىله هللا لوسر ىهنف برقعلا نم قري لاخ ىلناك لاقرباج نع نا يفغس ىف نع
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 1 وبا انياصأو تناالاهكيتط الءافتنلا كديب سائلا بر شالا هذ 1ةبقرلا

 || سنوب نب ىسعانربخأ ميهاربا نب قحسا انو ح ةماساوبأ ان بيرك
 ىو نسنول نب جي رس دع د #« هلثمدانسالاا ذب ماشه نءامه الك ةيقر باي

 تلاقةشئاع نع هيأ نعءةورعنب ماشه نع داع نب دابع ان# الاقيوبأ نبا ضيرلمللا

 تاذوعءلايهملع ثفن رزه. نمدحأ ض ىماذالسو هيلعللا ىل صةنلا لوسر ناك تاذو ىلا

 0 اي ديب هحيسم ا وهملع ثغذ 7تالعج هيف تام ىذلاهض سم ض صاسلف ثكفنلاو

 لاق ى<بنب ىح انئرط تاذوعبسوأ نب ىحةياور فو ىدن نم ةكرب مظعأ

 ملسوهيلعهللا لص ىنلانأةشن نعةورع نعباهش نبا نعكلام ىلع أرق

 ًارقا تنك هعجو دتشااماف ثفني وتاذوعملابه_سفن ىلع ارقي كتشااذا ناك
 انرب_دأالاق ةامرحورهاطلاودأ ندع د اهتكرت ءاسو هدد هب ضان

 انريخ ا قازرلادمعانربسخأ ديج نبدبع اذثو َح سنوب ىقربخ بهو نءا

 مركم ْن د همقع انثو 2 حفر انك ربع نب هللأ دبع نب اس - ىنو 2 روعم

 داي ز ىف ربخأ جي رج نبا نعامهالكمصاعوب ا انربسخأ الاق ىلؤونل !نامع نب دجأو

 ناك ]سو هيلعةللا ىلص ىنلا ناداب زو ضو تيدح قو كلام ث دج قالا اهتكزب

 ركبوبأ اماه و #* هديبهنع م سموتاذوعملاب+_سفن ىلع ثفن ىكتشا اذا
 نيعلا نم ةيقرلا
 ةزظنلاوةلاو

 هيا وع دوسالا نب نجرلا هبع» نعىلابهي-ُلا نعرهسم نب لع ا ةبدش ىف

 لعالا سوديلع بلا كحيل لوس صخرتلااق د ةيقرلان ءةشئاعل اسلام

 ميشهانريدخأ قد نب ىحب ئعص ةج ىذ لكم 4 يقرلا ىف راصن الا نمتدب

 000 رسل وسر صح ريتا ةكلا0 نع دوسالا نع مهازبا نعام نط

 ةبيشلأ نب ركب ونأ اًمئرع ةجلا نمةيقرلا قراضنالا ع نمتب لهال إسو

 هب رد بع نعنايفس انث اولاقر .عىأنإل ظفالاو رمع ىنأن باو بح نب رهزو

 5 ثااذاناك ل- سويا هللا ىل_ههللا لوسر نا ةسشناع نع ةرمج نع ديعسنب

 090 باسو هيلع هللا ىلع ىتثلا لاق حرجوأةحر ةهبتناكوأ !هلم# ئغلا ناسنالا

 انضعل هقد : رباثتضرأةب رتةنلا مساهعفر من ضرالابه_-:ءام_س لإ 17 وداد

 انئص انميقس ئشلريهز لاقو ىشي ةبنش ىنأ نب |لاقوان رنذإبانم مقسهب شبل
 لاقوانربخأ قحسالاق مههارب| نب قدعساو سب ووأو ةسشىأن ركبوبأ

 ودا
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 ماشه تءمس ةيمعدش 5 ةدامع نب انك هللاد بع نب ن وره اتندحو ٠

 لؤسرءب تنأ مم ىفامستلعج ةيدوهين اثدح كلام نب سنت عمسدب ز نبا
 ق>ساوب رح نب ريهز اًسص *« دلاخثيدحوحتب ملسو هيلع للا ىلصةنلا

 شمالا نعري رج انث هل ظفالاو ريهزلاقو انربخأ قحسالاق ميعاربا نبا
 اذا اس وهيلعةللا ىل_دةهللال وسر ناكت لاق ةشئاع نع قورسسم نع. ىحضلا ىفأ نع

 ىاشلا تن أف شاو 'سانلا برسابلا فذأ لاقت هنيع هحسم ناساانم ىكتشا

 لس و هيلع هللا ىل ص هللا ل وسر ض صاسافامقسرداغيال ءافش كؤافشالا ءافشال

 مهللا لاق مت ىدب نمهدب عزتن اف عنصي ناك اموحنهن عنصال هدب تذخأ لاقثو

 ىح ادع ىضق دقوهاذافر ظنت بهذق تلاق ىلعالا قيفرلا عم ىناعجاو ىلر فغا

 وبأ انث. القبي ركوبأو ةبيشىفأنب رك وبأ انثو ح مشهانربخأ ىحذنإا

 انث راشب نبأ انثو ح رفذعج نيد انث دلاخ نب رمشإ ىنثو َح ةبواعم

 نب ركب وبا وةبيش ىأن ركب ولأ انو ح ةبعش نعاصع الك ىدعىنأنبا

 رب جدان شاب شمعالا نعءالوهلك نايفس نع ناطةلاوهوىح انث الاقدالخ
 ىلاقوهنيمبهحسم ىروثلا ث ردح ىفولاق هديب هحسم ةبعشو ميشه ثيدح ىف
 نءىنن دك اروصنم هبت دق لاق شمعالا نع نايفس نعىح ثردح تقع

 وبأ انت حورف نب ناييش انثدحو هوحش ةشئاع نع قورسم نع ميهاربا

 هيلعةللا لص هنن الوسر نأ ةشئاع نع قورسم نع ميهاربا نعروصنم نعةءاوع

 ءاف شال ىفاشل!تن أ هفشا سانلا برس ابل! سهذأ لوقباضي سم داعاذ ا ناك سو

 نب ريهزو ةبيش ىنأنب ركب وبأ هانئ هدطو امقسرداغيال ءافش كؤافشالا

 تلاق ةشئاع نع قورسم نع ىحضلا نأ نعروصنم نعري رج انث الاقبرح
 سايلابهذألاق هلوعدن ضي رملاىت اذا رسو هيلع هللا ىل_ههلنالوسر ناك
 ةياورفوامقسرداغيالءافش كؤاف شالاءاف شال ىفاشلاتنأ فشاو ساناابر
 هللاديبع انث ايركز نب مساقلا نت در ىاشلا تن أو لاقوهلاعدفركب ىفأ

 قورسم نع دص نإ مكس ارباع روصنم نحل ارسسا نع ىسوم نبأ

 رب رجوةناوع ىنأ ث يد ح لذي لسو هيلع هللا بص هنلالوسر ناك تلاقةشئاعنع

 ريم نبا انث الق بي ركفال ظفللاو نب ركونأو ةبيشىأ نب ركبوبأ اسندطو
 هذهب قري ناك[ سوءهيلع للاى صهندالوسر نأ ةشئاع نع هيب أ نعماشه ان

 :بايحتتسا باب

 ضي رملا ةيفر



 رحسلا باب

 مسلا با

 7*باه
 تأ

 1 كم 5

 | دم انثاع كيقرأةللامسب كيفشيةللا دساح نيعوأ سفن لكرش نمو كيوي
 انثد_حاماذ_هلاق هبنمنب ماه نعرمعم انث قازرلا 4بع انث عفارنبا

 هللا ل وسر لاقو اهنم ث.داح ا رك ذف إ_سوهيلعةللا ل_طهنلالوسر نع ةرب رهوبأ
 نب جاتخو ىرادلا نجرلا دبع نب هللا درع اسامح و قدح نيعلا (سو هيلع هللا ىلص

 ميهاربا نب لسم انثث نارنآلا لاقوانرب_خأهللاد_بعلاق شارخ نب دج ورعاشلا
 0 توما ع سابع نيا نعهبس أ نعسواط ن ربان عبيهو ان

 امل حم اول سغاف متلسغتسا ذاو نيعلا هتقبس ردقلا قباس و ناكولو قح نيعلالاق
 ىلهللالوسر رس تلاقةشئاع نعهبأ نع ماشه نع ريم ن دآ اننا تدل

 ناكىت>تلاق مصعالا نب ديبلهللاقي قي رز ىنب دوه نم ىدوهب ل سو< يلعهنلا
 ناك اذا ىتح هلعفبامو علا لعفي هناهيلا لع كتي عقل احا لور

 ةشئاعاب لاق م اعدماعد مثرسو هيلع هللا ىلصهنلا لوسراعدقل_ ل تاذو أ موي تاذ

 دعاهم د_>أ دعقف نالجر ىنءاجهبفهتشفتسا امفىناتف هللا نات عشا

 دنع ىذلاوأ ىلجر دنع ىذال ىسأر د_:عىذلالاقف ”لعيردنعرخالاو نسا ار

 مصعالا نب ديبا لاقهبط نم لاق بوبطم لاق لجرلا عجوام ىسأر د_:عىدذلل ىلجر

 رثث ىفلاق وهنًفلاق رك ذةعاطفجولاق ةطاشمو طْشم فلاق ميمى ىفلاق

 لاقمأ هناك نم سانأ وسو هسيلعنلا ىصهتلالوسراهانأفتلاق ناورأىذ

 تلقفتلاق نيطام_ثلاسؤراهلكن اك-١و ءانحلا ةعاقن اهءام ناكل هللاو ةشئاعاب

 ارسشس انلا ىلعربثأ 1ن آت هركوهنلا ىنافاعد_ةفانأ أاماال لاق ه-ةقرحأالف اهللالوسراب

 نعهيبأنعماشه ان* ةماساوبأ انث ببركوبأ اسامح تنفدفاهمت صاف
 هتصقب ثيدحلا بي ركوب قاسو )سو هيلعهللا ىل_دةللالوسررحستلاق ةشئاع
 اهيلا رظنفرئبلا ىلا اسو هيلع هللا ل صهلل|لوسربهذفهيفلاقو ريع نباثيدحوحن

 اهب ت سمافرك ني ملو هةر أ الفأل قتلو هجرساف هللا لوسراي تاق تلاقو ل اهيلعو

 [ةعش انث ترا نيدلاخ انث قراملا سبح نب ىح امانه « تنفدف

 لسوهيلعهللاىل_ءهللالوسرتنأ + يمان سن 1 نر ماشه نع

 نعاطأسف سو ةيلعشسا ىلعةنال اوسرىلاا هم ءىجاهنم لك ًافةمومسمةاشب

 | لاق”ىلعلاقو؟ لاق كاذ ىلع كطا_سلهنلاناك املاق كلتقالتدرأ تلاقف كلذ

 | ويعم لسنا اوسر تاوطىناهفر ءآتلزافلاق اللاقاهلمن الأ اولاق

 انثدحو
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 ناىلا عيدي ناكو عيدي اريقفالج .رىعنمتنأ كلامربب زلاطلاقفىرادالاةني.دملاب

 دقىناتلاقىلاههبهلاقف ىرتخ ىفاهنمثو ريب زلا ىلع ل_خدف هب راجلاهتعبف بسك

 نارمع نبا نع عفان نع كلام لعتأرقلاق ى< نب ىبح اًسندص ه4 اهبتقدصت
 انئاصو د-او نودنانثا جانت الف ةثالث ناك اذا لاق لسو هيلع هللا ىلدهللالوسر

 ىنأ انث ريغ نبا اننو ح ربع نباو ريشب نب دمت انث ةبيشىأنب ركب وبأ

 مهاك د يعس نباوهو ىك ان الاق ديعس نب هلل ديبعو ىشم ناد انو ح

 انو ح دعس نب ثدللا نع خرناو ديعس نب ةبدمق انثو: َح هللا ديمع نع

 د ان ىنثمنبدمم ىو ح بوبأنعداج انث الاقلماكوبأو عيب رلاوبأ
 نع ر* نبا نع عفان نع ءالؤه لكىسوم نب بونأ تعمسةبعش انث رفعج نبا
 دانهو ةيبش ىنأ نإ ركب ونأ انئرص كلام ثنا د_> ىنوع سو هيلعدننا ىل_دىنلا

 نائعوب رح نب ريهز انثو ح روصنم نع صوءهالاوبأ انث الاقىرسلا نبا[

 ناوتخالالاقو انري_> أ ق>حسالاق ريهزل ظفللاو ميهاربا نب قحساو ةبنش ىنأ نبا

 هيلعهللا ىل_ههللالوسر لاق لاق هنن دبع نعل ئاو ىفأ نع روصنم نعرب رح 55

 لجأ نم سانلاباوطا 2 ىتحرخألا نود نادثا ىجانتيالف ةثالث متنك اذا لسوأ

 ب ركوبأو ربغ نباو ةبيش فأن ب ركحب وبأو ىحب نبىحب انثصو هنز<نا

 نرخ نعل لك واعموبأ 55 نورخألالاقو انربخأىب < لاق ىحيل ظفللاو |

 يانتيالفةنالث منك اذا لسو هيلعهتلا ىلههتلالوسر لاق لاق لا دبع نءقيقش

 يانا عا هام دك هيز< كلذ ناف امهم-اص نودنانثا|

 دانسالا اذهه شمالا نعامه الك ن امفس ان رعى أن با انو 2 سنو. نا

 وهودب زبنع ىدرواردلا زب زءلاد4سع ان: جي ا انرخ <!

 نحرلا دبع نب ةماس ىنأ نع ميهارب ا نب دم نع داطا نب ةماسا نب للا دبع
 ىلصةللال وسر كتشااذا ناكت اقام لس وهيلعةللا لص ىنلا جوزةشئاع نعأ

 دساحرسش نمو كيفشي ءاد لك نمو كب ربيهثدا مسب لاق لبر ربج هاقر لسوهيلعمتلا |

 ثراولادبع انث فاويلا داك + نش اياك نيعىذ لكر 7 دسحاذا |

 ىنلاىف 01 ربج نا ديعس ىف ع نءةرضن ىفأ نع بيهص نب زب زعلا دبع انث

 ئثلكنع 200 يقرأةئلا مسب لاق من لاقف تيكستش اد ايلاقف ملسوهيلعمتلا ىلص

 ميرسحن باب

 نينثالا ةاجانم

 ريغب ثااثلا نود

 هاضر

 بطلا باب

 قرلاو ضرلملاو



 0 -آ 0
 ني راسو ١ 00 دك 0 2 100 مهارأنإ قحبسما قديسا

 فادرازاوجباب
 ةيدنجالا ةأرملا

 ىف تيعا اذا

 قب رطلا

 [| نع ماشه انث ريغ نبا انث اذه ظفللاواضي 1م ون انو َح رع

 ىلص هللا لوسرواه دنع ناك امن ناةماسم 1 نعةماس مأت نب نش زنعهيبأ

 ْ يلع هندا تف نا ةيمأ ىلأ نب هللا د_بعاي ماس مأ حاللاقف تيبلا ىف لسوهيلعهللا

 || هعم_سفلاق ناهث ربدتو عب راب بةتاهناق ناليغتنب ىلع الد ىناذفادغفئاطلا

 | ندع اًمثص و نكءاعءالؤدلخهاللاقف ملسو هيلعللا ىل_هةللالوسر

 ||| ناكتلاق ةثئاع نعةورع نع ىرهزلا نعرمعم نعقازرلا دب ءانربخأ ديج

 ||| ىلوأريغ نمهنودعياوناك ف ثنخم ل_سوهيلعةثلا ىلصىب ددلا جاو زأ ىلع خدي

 تعش وهو هثاس ضعب دنعوهوامو م اعدل لح ار للاعب رآلا

 ||| هللا ىلسصى لا لاقف نا تربدأت ربدأ اذاو.عب رابتلبقأتابقأ اذا لاق سما

 || انتص « هو,.حفش تاق نكيلع نلخ دبالانههام فرعياذ- هىرأالأ|_سوهيلع

 ءامسأ نعى نأ ربخأما ثه نعةماساوبأ ان' قادمطابي ركوب اءالعلا ن ,د

 ريغ عيشالو كواممالو لام نمضرالا ىف هلامو ريب زلا ىتجوزتتلاق 0

 1 هحضانل ىونلا قدأوهسوسأوهتنؤمهيفك أ اوهسر ةفلعأ تى قتلا هسر

 ىلْزب خخ ناكف زبسخا ن_بحأ نك أ امو نع اوهب رغزرتأو ءاملاقتس 1

 | ريب زاضرأ نم ىونل !لقن أ تنكوت تلاققد_دةوسن نكورادنالا نمىل تاراح

 || تئِذ تلاق خيسرف ىثاث ىلع ىهو ىسأر ىلع ا سو هيلع هللا له هللا لوسر هعطق أى
 ْ هبا نمرفنهعمو )_سوهيلعهللا ى_ههللالوسرتيقلف ىسأر ىلع ىونلاوامو»
 1 هللاولاقف كتريغتف رعوتسيحتسافت لاق هفلخ ىنامحمل خ أخ لاقمأ قاعدف

 | دعب ركب وبأ ىلا لسر أ ىتحتلاق هيا وكر نمد نكبر لعوعوتلا كل

 | ديبعن د 000 ىتفتءأاغ "مف سرفلا ةسايسس ىنتفكف مداح كلذ

 تنكتلاق ةامسأ ناةكملم ىلأ نبانع بون نع دب ز نبداج انث ىربغلا

 ئثةم دخلا نم نكي لف هس وسآتنكو سر فه ناكو تببلاةمدخرب زلامدنخأ

 0| 1 ا وا ل ا

 ' سرفلا ةسايس تفك ت تلاقامداخاهاطعأف ىبس ٍل_سو هيلع هللا لص ىنلاءاجام داخ
 د || ع 1نأت دراربقف ل جر ىفاهللا دبع مألاقف ل جر ىفءاخ« تتم ىنعتقلاف

 || 'دهاشربب زلاو ىلا ف طافلاعتفري 0 كرادلظ ىف



 يذلا

 قحسا ىتثو ح دادشنباوهوبرح انث دمصلادبع انث رذنملانبذجأ

 ق<ساناريثكى نأنب ىحب انث اعيجالانإبأ انث نايحانربخأ روصنم نبا

 ةسّدق اقدح ىنعملا فهل ثم دانسسالا | ذه ىف هثدح ةحءلط ىنأ نب ةنلا دبع نب

 عفان نع ثيللا انربخأ رجاهملا نب عر نيد#مت قو َح ثمل“ انك كديعس نا

 مث هسلجم نءلج راك د أ نمةياللاق لسوهيلعهللا لد ىنلا نعرمت نبا نع

 اني ريم نبا انثو َح ربع نب هللا د_ءعانربخأ ىح نى ع هيف ساحب

 انث ىنثمنبا انثو ح ناطقلاوهو ىح انث برحنبريهز انثو ح ىأ
 اففللاو ةبيش ىلأ نب ركب وبأ انتو 2 هللا دبع نع مهلكى ثلا ىنعي باهولا دبع

 رجم نبا نع عفان نعةللا هيبع انك اولاقربك نناوةماساوب ًاورمثب نب د-# 5 هل

 نكلوهيفسلحب مثهدعةم نم لجرلا لجرلا ميقياللاق سو هيلع للا لص ىنلا نع

 ىوبأ انث داج انث الاقل ماكوبأو عيب رلا ونأ امص و اوعسوتو اودسفت

 قازرلادبع انث عفارنبدت ىو ح حور انث ببحن ىح ىتو ح
 انربخأ كيدفى أنا انث غفارنيدم ىنثو ح مع رجنبانعءامسالك
 ملسوهياعهللا ىل_دىبنلا نعرمت نبا نع عئان نع م-هاك نا نبا ىنعي كاحذلا

 ثيدح ىف دازواوعسوتواوح.سفت نكساو ثيد + ١!ىفاورك ذب مو ثيللا ثيدح لثعي

 ىنأنب ركب ونأ انثدح اهري_غوةعجلا موي ىفلاقةعجلا موي ىفت لق جر رج نبا

 ىلص دىنلانار ع نبا نعملاس ن ءىرهزلا ن ءرمعم نع ىلعالاد_هع انث ةييش

 هل ماقاذا ارمع نبا ناكو هسلج ىف ساج من هاخأ د_>- ا نوقياللاق مل سوهيلعهللا

 انريخأ قازرلا دمعانربخأ درج نب ددغ ذاخادخو هيف ساحب مهسا# نملجر

 انث نيعأن نسحلا انث بيبشنةماس نئئدص و ةلئمداتسالا اذيع رسل

 لاق مسوي ماعهللا ىلص ىنلا نعرباج ن نعريب زلا أ نعةللا دبع نباوهو لقعم

 اودسفالوش نكلو هيف دعقيفهدعقم ىلا فلاخيل مثةعملا مويماخأ عدح أ نمقبال

 زب زعلادبع ان اًضيأ ةيدتقلاقو ةناوعوب ا انربخأ ديعس نل ةبدتق انيك 5

 هللا ىل_دهللالوسرناةرب ردى نع هسا نع ليهس نعام الك دم نبا ىنعي

 وهفهيلا عجر مث ساحم نم ماق نم ةناوع ىنأ ث دح فو كن راقاذا لق ويل

 . يمس مع

 انتو 2 عيكو انك الاق بي ركونأو ةبيش أن ب ركبوبأ 7 قع هن قحأ

 ةماقا رحتبإب
 يم ناسنالا

 جابملا هعضوم

 وهفداع مسلح

 هبقحأ
 ثنخن ا عنم تأ
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 كالذهركف مهارف ذئموي هتحت ىهو قيد_دلاركب وبأ لخ دف سدمع تنب ءامسأ ىلع

 || ىلبصةهللالوسرلاقفاريخالارأللاقو م وهيلعةللا ىل_دهللالوسرل كالذرك ند

 . لأرثملا ىلع ريدي نبا وكندا لوس ر ماق م“ كلذ نماهأ ارب دقهللا نا لسوهيلعةللا

 امنادح * نانثاوأ لل جردهعموالا ةييغم ىلعاذهىوب دعب لجر نلخدهاللاتف ||| هنا نايب بإ

 ن'سنأ نعقانبلات باث نع ةماس نب داج- انث بذعق نب ةما_سم نةثنا دبع نمل بحتسي

 لاقف ءاؤهاعدف لجرهب رفمئاسن ىدحا عم ناك ملسوهيلعهللا لص ىبنلا نأ كلام |[ صابايلاخ ىؤر

 كب نظأنك أ ألذ هب نظأ تنكح نمهللالوسرايلاقف ةنالف ىتجوزهذ هنالفايأأ هتحوز تناكو

 مدلا ىرجم ناسنالا ع نمىرجيناطيلا نا رسوهيلعهللا ىل_صهللالوسرلا ف نأ هل امرحموأ

 قازرلا دعانربخأ الاق 501 داود ندعو معارإبب قحسا راع حو ةيدلقولسال 3

 1 2 | ,ىحتنفب ةب ةيف د نع نإاسح ن ىلع نع ىرهزلا نعرمعمانربخأ ْنَظ عمفديل

 ىمماقف بلقنالتة م هنثدف.اليلهرو زأ«_ةينأفافكستعم ل سو هيلع هللا لم ةنءوسلا

 ىل ص ىنلاايًاراماف راصنالا نم ن الجر رف دب ز نب ةماسارا د ىفانكسم ناكو ىنيلقيل

 ا مايل امكلسر ىلع يسوهيلعهللا لص ىبنلا لاقف اعرسأ إسوهيلعهللا

 مدلا ىرح ناسنالا نمىرج ناطي_ثلانالاقةنلال وس رايهثلا ناحب_سالاقف ىح

 نجرلا دبع نء هنا دبعهينثدحو أيشلاقوأ ارمثاكب واقف ف دقي نت دش ىناو

 نيسح> نب ىلعانرب_خأ ىرهزلا نعبيعشانربخأ ناعلاوبأانربخأ ىرادلا
 هيلعهللا لص ىنلا ىلا تءاجاهناهنربخأ مسوهيلعهللاىلص ىسلا جوز ةيفصنا

 | هدنع تثدحتف ناضمر نمرخاوالار شعلا فدحسملا ىف هفاك-ةعاىفهروزت ملسو

 ' || ثيداح ىنعع رك ذم اهيلقي لسو هيلعةثلا لص ىلا ماقو بلقنتتماق مت ةعاس
 . || غلبم ناسنالا نم غابي ناطيسشل انا ملسو هيلع هللا ل صىبنلا لأقف لاق هناريغرمعم

 . [|| هيلع ئرفاوف سنأ نب كلامنع ديعسنبةبدتق انثدع * ىركلقيلومذلا | قأنم بإب
 5 نعمهربخأ بلاط ىنأ نب ليقعىلومة ىمابأ نا ةحلط ىلأ نب هللا دبع ن قد>_سأ نع د جوفاسلحم

 ]|| سانلاو دحسملا ف سلاجو هام لسوهيلعهنلا ل_ههللالوسرنا ىئيللادقاو ىنأ || ساخ- ةجرف

 دحاوبهذو )سو هيلعهللا ىل_ههللالوسر ىلا نانثا لبقاف ةثالثر فت لبقأ ذاهعم مهءاروالاواهيف

 || ةقلحلا فةجرف ىأر فامه د اماف [سوهيلع للا ىل_ههللا لوسر ىلعافقوف لاق

 | |١ ىلصهتلالوسر غرفامافابهاذربداف تلاثلاامأو م-هفلخ ساؤرخآلا امو اهيف ساخ
 || للاداو افشاىلاىوأف مهدحأ اماةثالثلار فنا نعمكريخ أ الأ لاق ملسوهيلعَّلا

 و
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 هيلا جوأف تلاق اذكواذ كر عىللاقف تجرخ ىتاهللالوسرايتلاقف تاخدف
 نكاح نجر نا نكل نذأ دقهنالاقتف هعضوامهديىف قرعلاناوهنع فرم
 ىنعي ماشهلاقف هثادح فركب وبأدازاهمسجءاسنلا عرفي رك ىف أ ةباور فو

 تناكو لاقو دانسالا اذهعماشه ان“ ريك نبا ان بي ركوبأ هامئرط و زاربلا
 ان نمو لير ئكدص و ىشعتيلهناولاق اهم سج سانلا عرفي ةأ ما

 ثيللانببيعش نب كاملا دبع اسمع دانسالا اذهب ماسه نع رهسم ن ىلع

 نعريزلا نبةورعنع باهشن نع الاخ نبليقع ىث ىدسج نع أ ىث
 عصانملا ىلا نزربتاذأ: ليللاب نجر ن < ل_-وهيلعةللا بص ىنلاج اوزأناةشئاع

 بغا لس و هيلع هللا ليش هعل اوسرلل وقيس اطخلا نب رم ناكو حيف أ ديعص وهو

 جوز ةعمز تنبةدوس تجرفن لعفب لس وهيل عةللا ىل_دةللالوسر نكي مف كءاسن

 اهادانف َةإب , وطةأرماتناكحو ءاشعيىلابللا ىم ةإبل لس وهيلعهللا لص ىنلا

 لجوزءةللالزناف ةشئاعتلاق بالا لزني نأ ىلعاصرحةدوساب كانفرعدقالأر ع

 اص نعفأ انك دعس نب ميهأربا نب بوقعي انث دقانلا ورمع انثرو باخلا

 ىحبلاق رخ نب ىلعو ىحينب ىح انتر هوحن دانسالا | ذه باهش نءا نع

 حابصلانبد# انثو ح رباجن عريب زلاىفأ نعمشه ان ري نبالاقو انربخأ

 هللالوسرلاقلاق رباح ن ءرب زلاوب ًاانربخأ مشه اذن الق برح نب ربهزو

 مرح اذوأ ا اننوكينأالا بيثةأ يما دنع لجر نتيسالالا ملسو هيلع للا ىلص
 نعثيللاانريخأ خرنبد-# انثو َح ثنل انث ددعسئةندتق اسادض

 هيلعهللا لص هللا لوسر نا صاع نب ةبقع نع ريا ىأ ا 7

 تبأرفأهنلالوسراي راضنالا نم لج رلاقفءاس ذلا ىلع لوخدلاوك ابالاق مس
 ورمح نع بهو نب هللادبع انث رهاطااوبأ تدع د توملا وجلا 0

 مهث دح بيبح ىنأأ نب دب زين أ مهريغو حب رش نبةويحو دعس نب ثيللاو ثرحا نإ
 ثيللا تءعم_سولاق بهو نا انريخأ رهاطلاوبأ نئئصد هوحندانسالا| ذو :

 8 2-7 هوكحنو أملانبا جوزلا براقأن مههبش ًاامو جوزلاو>أو جلا لوةيدعس نبا

 رهاطلاوبأ ىنثو ح ورم ىن ربخأ بهوزن هللادبع ان فورعمن؛نوره :

 نجرلاديعناهثدحةداوسن رككناثرحخلان' ورم نع بهو ن هللا دبعانربخأ

 اواخد مشاه ىن نمار فن ناهثد_- صاعلانب ورم ن هللادبع نا هثدحريبج نبا :

 ( ىلا  (مس)-915)



 بابحتسا باب
 ىلع مالسلا

 نايبصلا

 لعجزاوجساب

 هوحنوأ باخ

 تامال_.هلا نم

 ةحابأ باب
 ءاسملل جورخلا

 ة-حاحءاضقل

 ناسنالا
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 0 0 م ؟تضغءوةشئاعتلاقف 0 1

 انث ديع سن ةبيتق اًنثع انيلعنواجالو,_ملعباجئاناوم_ملعتددرف

 هللالوسرناةري رهىفنأ نع هيب أ نعل يهمس نءىدرراردلاىنعي زبي ز علا دع

١ 

8 
١ 

0-7 

 ' ىقمهدحأ متيقلاذاو مالسلابىراصنلاالو دوهبلا اؤدمتاللاق مل_سوهيلعهللا ىلص

 ةبعش انث رفهدنءد# ان ىنثمند# انئدصو هقيذأىلاهو ,رطضاف قد رط

 ىتو ح نايف_سنععيكو انث القس ركوبأو ةبيشىفأنب ركب وأ انثو ح
 متيقلاذا عيكو ثيدح ىفودانسالا اذهم ليهس نع مهلكرب رج انث_برحنب ريهز

 رب زج ثيدح فو باتكلا لهأ لاق ةيعهش نعرفعج نباثيدخىف ودوبلا

 انريخأ ىحب نبىحب موي د نيكرشملا نماد_- ا مسلو مهومتيقلاذا

 هيلع هللا ىل_صهللال وسر نا كلام نأ سا نع ىلانملاتباث نعراي_س نع ميشه

 ا ربخأ مشهانربخأ ملاسنبليعمسا هينثدحو مهماع ملسف ناماغ ىلع م لسو

 ١ ندع 2 الاق دماولا نبد_تو ىلع نب ورم نكد و ا[ لا ادهم رام_س

 مف نايدصب 5 قانيلا هم اثعم ىشمأت ذك لاقرايس نع ةبعش 2 رف عج

 سن ث د_>و مهباع إف نايبصب رف سن أع مىشع ناك هنا تباثثدسحو مهبلع
 0 64 مويلع لسف نايبصب رف سو هيلع للا ىل_ههللالوسر عم شع ناكه نا

 ا ةدتقا ظفالاو د_>اولا دمع نعام الكديع_س نب ةبدتقو ى ردا لماكو بأ

 لاقدب وس نب ميهاربا انث هللاد_يمعنب ن_سحلا انث داب زنب دحاولا بع

 4 هللالوسر ىف لاق لوقي دوع_سم نن|تعم سلاق كلب ١ زب نب نجرلا د_هعتعم_س

 كابعأ ىتح ىداوس عمتستنأو بادجا عفرب نأ "ىلع كن دا سو اع ارض

 لاق ميهاربا نب قدحساو ريب نب نلا دبع نبدجتو ةبيش ىفأ نب رك ودأ 2 د2 و

 [إ| هلل اديمع نب نسحلا نعسي ردانب هللا دمع انث نارخآلالاقوانربخأ قحيسا

 | ةماساوبأ 3 الاقي روبأوةبيش فأن بركب و نأ انيدص «* هلثمدانسالا ادهم

 || بالا اهيلاع برضامد- عل ةدوس تجرخ نااق ةشئاع نعهي ًانع ماسه نع

 ' 21 نة

2 

 1| اج ارفاهفر عي نم ىلع نحال مسج ءاسنلا عرفت ة مسج ةأ صا تناكو اهتجاح ىخقتل

 | تاقديسير نيك ى رقع ديد غانو ةدوسابلاقف ناطخلانب رمع 2

 د ىئشعتيل هناو ىتبي ىف لسو هيلعةنلا ىل_مهللا لوسروةعجار تأفكنناذ

 1 دو



 رك

 انثث الاق ثرحلانباىنعيدلاخ انث بيبحنب ىحب ىتثو ح ىنأ انث ذاعمنبا
 ان رفعج نيد انث الاق امُط ظفللاوراشب نءاو ىنثم ني دمح انثو َح ةنعتش

 اولاق !سو هيل عهثلا لص ىبنلا بات أ نا سنن ع ثد حب ةداتق تعمسلاقةبعش
 اولوقلاق مهيلعٌدرتفيكف 8 لع نوماسي ب اتكتلا لهأ نا سو هيلعهثلا ىلصىنلل

 ىحل ظفالاور 22 نباو ديعس نةددتقو بونأ !نبىح و ىح نبى حب انئدح كيلعو

 رف_ءج نااوهو ليعمسا انث نورتآلالاقو انربخأ ىحب نبى حلاق ىحنو

 مسوي دعما دفنا ياا رمع نبا عم سنا را :ءد نب هللا دبع نع

 ريهز ئئكد و كيلعل قف كيلع ماسلا ,هدح أ لوق. ك<لعاوماساذادوهيلا نا

 نعرمم نبا ع نع راثيد نيهذلا دمع ع نعنايف_سنعنجرلادبع ان* نروح نا

 ةقانلاو رع ئندص و كيلعواواوقف لاقهنا ريغدلد مسو هيلعهللا بص ىنلا |
 ةورع نعىردزلا نع ةفنيعن. نايف_س انث الاقريهزل ظفللاو بح نب ريهزو |

 اولا ةف إ_سوهيلعةللا ىل_ذهنلال وسر ىلع دوويلا نم طهر نذأتساتلاقةثئاعنع
 هيلعهللا بصةللالوسر لاتفةنعللاو ماسلا <يلعلب ةشئاع تلاقف يلع ماسلا

 ميلعو تاق دق لاقاولاقام عمسأ ملأت لاق هلك مالا ىف قفرلا بحي هللا نا ةشناعإب لسو

 نب مهاربا نب بوةعي نع أعيج دج نب درعو ىناوللا ىلعنب نكس دا

 انريخأ قازرلاد_بع انربخأ ديجندبع انثو ح لاصنعىنأ انث دعس
 هللا ىل_دهللا لوسرلاق اهيجامهثي دح ودان سالا اذهع ىرهزلا نعام الكر معم

 ةيواعموبأ انث بيركوبأ اًناص واولا اورك ذب لو مكيلع تاقدق لسوءهيلع
 مل_سوهيلعللا ل صىبنلا فأت تلاقةشناع: نع قورسم نعلم نع شمالا نع

 لب تلقةشئاعتلاق مكيلعولاق مساقلا ابأ يك يلع ماسلا اولاةفدوهبلا نم سانأ
 ةشحاف قوكنالةشئاعإب سو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاقف ماذلاو ماسلا يلع
 مكيلعو تاقاولاق ىذلا مهيلعت ددردف سبلوأ نايقف اولاقان تع سام تلا

 دانسالا اذهب شمالا انث كيبع ن' لعنانربخأ ميهاربا نب قحسا هانثرص

 ةشاعايهم لسو ههيلع هللا ىل_دهلن|لوس .رلاقف مهن ”سفةشلاع مهم تنطففلاق هباربغ

 مامي كويح كؤاجاذاو لجوزعهللال زن ةدازو شثحفتلاو شحفلا بالنا

 انث' الاق ”رعاشلا نب جاتو :هللاد_منع نننوره ئكد ةيالارخ ىلإ هللاهب كي

 نادت ن راع عمحسلاوب رااونأ قوبل م رجنبالاقلقد#ن جاح



 قح نيم باب
 ىلع سولملا
 در قيرطلا

 قدح نم باب
 ةرإسلل لسملا
 مالسلا

 نع ىبلا بإب
 لهأ ءادتشا

 مالسلاب باكْلا

 مهيلعدريفيكو
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 00 اًنثرح * ريثكلاىلع ليلقلاو دعاقل ا ىلع ىتالاو ىلع

 3 0 ل ع نان ان داب ز نب دحاولا دبع انك نافع ان ةيدش ىفأ

 3 ثدحيتت ةيزفالابادوعقانك ةحلطوب لاق لاقءسأ ن ءةحلط ىنأ ند هللا دبع نا

 اوبنتجا تادعصلا سلال كلام لا ةفائيلع ماقف لسوهيلع هللا ىلا لوسرءاؤ
 || اودافالامالاق ث دحت ورك اذتناندعق ساب امريغلان دعقامن !ا:لقف تادعصلا سلاح
 انشط م الكا نسحو مالسلا درو رصبلا ضغلاقاهقحاموهنلا لوسرايا:لقاهة
 3 ىلأ نعراسي ع نب ءاطع نع ٍسأ نددب ز نعةرمسم نب صفح ان ديعس نددب وس

 اولاق تاقرطلاب سوال 5 ايا لاق مل_سوهيلعةّللا ىلص ىنلا نع ىر دخلا ديءس

 ١ مل سوهيلعةللا ىلص هللالوسرلاةاههف ثدحتن انسلاج نمد.انلامةللا لوسراب

 "||| ىذالا فكورصبلا ضغ لاقهةحامو اولاقهقح قي رطلااوطعاف سلجاالا متن أ ذاف
 |[ انث ىحب نب ىحب اًنئادع ركسملا نع ىهنلاو فورعملاب ىمالاومالسسلا درو
 || ماشه نع كي ددىنأن با ان عفار نب دمت انناو ح ىلدملاد نيزب زعلا دبع

 ّى < ندةلم رح نص 5 دان_سالا دهم إس أ نبدي ز نعاصم الدعس ندا ىنعن

 لاق ةرب رهابأ ناب سملا ن دأ نع ب اهش نب |نعسنوب ىنرب_خأ بهو نراانربخأ

 نبدبع انثو ح 0 1 لا و يردي _صةللال وسرلاق

 ةرب رهفأن 52 نبا نع ىرهزلا ن ,عرمعمانريخ اق ازرلا دب مع انث دمج

 تيمشنو مالسلاذرهيخ أ ىلع |سمال بحت سجخ لسو هيلعةنلا ىبصهنلالوسر لاق لاق

 رمعم ناك قازرلاهبءلاقزئانلا عابتاو ضي رملاةدايعوةوعدلاةباجاو سطاعلا
 اناع ةري رهىأ نعببسملا نبا نعةىصهدنسأف ىرهزلا نعي دا | ذهل سري
 ||| ءالعلا نع رفعج نياوهوليعمسا انث اولقر# نباو ةبديتقو بودأ نب ىح

 1 لضا لع لل! سلاف مسوهياعهللا لص هللا لوسرناةرب رهىنأن ع هيبأ نع

 5 اذاو هبجأف كاعداذاو هيلعإسفهتيقلاذالاق هللا لوسراي نهام ليق تس

 : تاماذاوه دعأف ضصاذاو هةمثفهللا دمك سطءعاذاو هلم صناف كحصنتسا

 || تعمسلاقف ركب ىف أ نب هللا دبع نع ميشهانربخأ ىحنب ىح انسدح ه«هعبتاف

 : ان ملاس د ليعم سا ىتو ح ل ا

 | هللا ببصهللالوسرنا 0 ًاهدج نع ركب ىنأ نب هللا ديبعانربخأ مظه

الهأ يلع [ساذالاق !- بوكلع
 1 هلاَدلع انصح م؟يلعواواوقف باتكل

77777 رج
7777 

 نا



 افاخن

 هلع هنتتعطل قراقتت كنا لعأو لاق لس وهيلعةللا ىل_صةلنالوسرهآر

 تدع د رضبلا لجان م نيالا لسا 10# دورات و لا

 دهس ند لهس نا باه نبا نعسنوب ىن ربخأ بهو نب اانريخأ ىح نب ةل مزح

 م _سوهيلعهللا ىل_دهللالوسر تاب فردي ن ءعلطاال-جر ناهربخأ ىدعاسلا

 هللا ىلد هللا لوس ر هللا ةفهسأ ارهبلجر» قرم كسوة كفا قبساع لوطل

 رصبلا لجأ نم نذالاهللالعجا عا كلذيع هب تاعطرظنت كن ”ارعارل ولا

 اولاقرمعىنأن :اوبرح نب ريهزودقانلا ورمتو ةبيش ىفأ نب ركب وبأ اًمئاطو
 دحاولاد بع انث ىردخلالماكوبأ انثو ح ةنييعنب نايفس انث

 هللا ى بص ىلا سده روسو ءىرهزلا نعام الكرمعم انث داي زنبا

 ليف ل ماكو بأ أو ىح نب ىح اسنح سووثتللا هدوم لسوهيلع

 نارخآلالاقوانربخأ ىحيلاق لماكىنأو حيل ظفللاو درعس نب ةيدّدقو ناسح ندا

 نءعلطاالجرنأ كلام نوي:سن أن عركب ىأ نب هبا دممع نعد زنيداج ان

 رظنأ ىف اكف صقاشموأ صقشع هيلا ءاقف ل-سوهياعهنلا لص ىنلا رك ضعب

 ان برح نب ربهز اسره هنعطيل هلَدخ ملسوهيلعهللا ىل_د هللالوسر لا

 نملاق ل سوهيلع هللا ل_دىنلا نعةرب رهىفأن ع هب نعليهس نءري رحأ
 1 رمى أنبا 0 هنيعاٌوقفي نأ مط لح دقف مهنذارب_غب موق تب ىف علطا

 «يلعهللا لص هللالوسرناةرب ره ىنأن عجرعالا نع دانزلا فأن عنايفس

 || ناك امهنيعتًاقفف ةاصح هتف ذقت نذاريغب ك- راع مازاد رناوللاق سو ْ

 انثو 2 عي رز نب دد زب كر ديعس نب ةبدتق اند 0 حانج ن م كيلع

 قو ننزوإ نع ان زال ةااعللا ليعم_سأ .انث ةبيشىفأ نب ركب ونأ

 نع ةعرز ىفأ نعديعس نب ورم نع نوط ان برح نب ربهز

 ةاحمفلاة راع نضاسشو هيلعهللا ىل_دهللالوسر كلاسلاف هللادبعنب رب رج

 ىلءالاد_بع انربخ أ مهاربا نيا قحسا اًسئامص و ىرصب فرصأ نأ ى صاف
 هل ثمدانسالا اذه سنوب نع اه الكنايفض ان حيكون ربخأ قحسالاقو

 نبدمح ىتثو ح ج. زج نبا نع مداعوبأ ان” ىمعلا مركم نب ةبقع ند ا

 نب نجرلا دبع ىلوماتباثناداي ز قربخأ جب رج نبا انك و ان' قوز

 كك ارلا اسي لسو هيلع هنا ىبصهننا لوسر لاق لوقية رب رهابأ عمس هنا هري-> آد و

 ةأحفلار ظن بإب

 باك )
 (مالسلا

 ملا باب

 ىلع بكار
 ليلقلاو ىثاملا

 ريثكسلا ىلع



 لوقةهارك باب
 اذان نذآتسملا
 أذه نمل يق

 رظنلامب رحب اب

 هريغ تسب ىف

 ذا

 ىحب نب ة>اطانرب_خأ ىسوه ند ىل-ذفلا 8 رامعوبأ ثيرحنب نايبسح

 لاف ناطالا ن ١ رمع ىلا ىسومود ًاءاسلاق ىرعشالا ىسوم أ نع ةدرب ىفأن ع

 وو ؛ اذه كياع مالا لاققالنذأب ملف سمدق نبهللاديعاذهكيلعمالسلا
 ٠ لا ةفءاؤ "لعاودر لع اودرلاهن فرصنا مت ىرعشالاا ذه ميلعمالسلا

 لوقي مبسوهيلع هنيا لصقل !لوسرتعمشلاة ل غش قانكح كدرام ىسومابااب ا

 تاعفالاو ة هنماد اذه ىلع ىنيتأتللاق عجرافالاو كلنذأ ناف اثال_-:نادئتسالا

 دح /ناوةيشع رينملاد_دعمو دحتةندد دحونارمع لاق ىدموموت ايه ذف تاعفو

 [ لاق تد_جودق  لوقتام ىسومابأايلاق هودجو ىشعلاب ءاجنااهكفدو د ريس
 ا ىل_دةهلل الوسر تءمسلاقاذنهلوقيامليفطلاابأابلاق ل دعلاق ب 0 قب ىف عن

 هللا لوسر باح ىلعاباذعنئوكستالف باطلا نب اا( كلذ لوقي لسوهيلعةللا

 ذاكر تلت نا تينح افا ىعمساما| هللا ناحتسلا مل-سوهيلع هللا ىلص

 دانسالا| ذهبى حي نب ةحلط نع مشاهنب ىلع .انن' .نابأ نب دمت نب رمع نب هللا دبع
 ملسو هيلعهنبا ىل_دةللالوسر نماذهتعمستنارذنملاابأا,لاهقف لاق هناريمغ

 ةصيصخلا د

 ياي ا اا١ا١

 || ل_و.يلعمتلاىل_طةلالوسر باد ىلعإباذع ب اطخلا ندااب نكست الف معن لاقف

 ظ ريع نب هللا دبع نب د ني د هد_عباموهللا ناخبسر علوق نمرك ذب مو

 ٍ هللا دبع نب راج نع ردكسنلا نب د#م نع ةبعش نع سي ردا نب هللا دبع 5

 نء ل سوهيلعهللا ل_صىنلال اقف توعدف )سو هيلعهللا بص ىننلاتنتألاق

 نب ركب وبأو ىح نب ىح ان نان أل وقي وهو جرفنلاق انأتلقاذه

 || نعةبعش نع عيكو انث رك وب ألاقوانربخأ ىحبلاق ركب ىنال ظفللاو ةبي_ث ىلأ

 0 ا ا ىلع قد رباح ءردكلملان دم

 قدحعسا ةأم دج و انأان أ لسو هياعفللا ىل كى *|)لاقف انآ تلقفاذ_ ه ملاَقف

 ىنم نب د2 اندو 2 ىدقعلا صاع ونأو ليم نب ىبلا انك ميهاربا نبا

 || هبعش نع مهلكز مب انث رمش نب نجرلا دبع ىو ح رب رجنب بهو ىنت
 || خر نبد#و ىحنب ىح انيرص د كلذو هنأك م مي د-> ىفو دانسالا | ذهم

 || نبا نعشيل 5و ديع_س نب ةبدتق اذنو 3 ىدحبيل ظفالاو تيللاانربخ أ الاق

 الآ هبال اوسرباب فرج ىعلطاالجرنا هريخأ ىدعاس !| دعس نب لهس نا تاهش

 هار

 أن اماؤ 4 نب .ًأردب كح ىردم زسوهيلعةنبا ىف شقتيإكوسر عمو ]سو مياعمها] لص
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 سم باطما نب رمع ىلعتنذأتسالاق. كاذاموىنألاق مجرافالاو كلنذأ
 تئج ىنا هتري_خاف هيلعتلخ دف مويل اهتّمج م تءجرف ىنذؤي لفت اسم ثالث
 امواف ل غش ىنلعذ ئيح نحنو كانعمس دقاق تفرضنا من اثال:”تماسف نممأ
 ٍل_سوهيلعمتلا ىل_صةئلا لوس .رتعمساك تتداسمم ]لاق كن دؤوب حس دانك

 نب ىف ألاقفا ذه ىلع كل دهس نمي نيتأتلوأ كنطب و كرهظ نءجوالةلاوف لاق

 1ع كدا ىتح تدمقد درع_تايأاب مقام اند ل1 كعم موقياالهلئاوق تعك

 ن رصن اثم اذ_هلوق ملسو «يلعةللا لصفللا لوس رتعمسدق تاقف

 ةرضن ىنأ نع دد زي نب ديعس ان لضفم نباىنسعي رش. انث ىمضهحلا ىلع

 ةيناثلا نأت_سامثةدحاو رم لاف نذأتسافرمع باب ىف أىسوءابأ نا ديعس ىنأ نع
 لاف ذرف هعيداف ترايفل ثالثرمعلاةفةفلاثلا نذأتسامأ ناتنثرع لاقت

 كنلعح الفالا اواهف لس وهيلعةللا ىل_دهللا]وسر نمهتظفح ئغانهناكنا

 لاق لسوهيلع هللابصةللالوسرنااوهاعتملأ لاقفاناتاف ديعسوب أل اق ةظع

 عرزفادقإ_ىلا موخأ# انأتلقفلاقنوكحضي اول_ءؤلاقثالنث ناذئتسالا
 اًجنرح ديعسوب || ذهلاقف هانافةب وقعل هده ىف كك رشان اف قلطنا نوكحضت

 نعةماسم ىلأ نعةبعش انث رفعج نبد_# انث الاقراش نداو ىنثم ند دع

 ان ةءامشا الش نا رخ نب نسحلا نب دمسأ انو ح ديعسىفأن ع ةرضنىفأ
 تدح هانءمسالاق ةرضن فأن ع امهالك دب زب نب دع_سو ىرب را نعةيعُس

 ئئد و ةماسم ىفأ ْنَءع لضفم نب رسل تر > ىعع ى ردا ديعس ىلأ نع

 ديبع نعءاطع انث مب رجنبانءناطقلا ديعس نب ىح انث متاح نبدسم

 لاقف عجرفالوةثمهدجو هن ”كفائالثر ع ىلع نذل ىسومابأ نأربمع نبا

 تهنصام ىلع كالجام لاق هب ىعدفهلاون ذا سدق نيهننا دبع ت توص عمست ار مج

 ىلا قاطناف جرف نلعفالوأ ةسنيب | دسه ىلع ن نديقتللاق و انالاق

 لاقفديعسوبأ ماقفارغصأالا انهىلعكل ده ئيالاولاةفراصنالا نم سلح

 ملسو هيلع هللا لص ةللالوسر صأ نماذه "ىلع ىنخرمجلاقفاذ هب ص وانك |

 انثو ح مصاعوبأ انث راشبنب دم امض قاوسالاق فصلا هنع قاطأ

 اذ-مبج رجنبا انث اعيجالاقليمش نياىنعي رضنلا اننا _ثيرح نب ني_سح
 امسح قاوسالابقفصلا هنعقاطأرضنلا ث ردح ىف ر كف ملوهوحندان الا



 ذئتسالا بلي

 || ناف ثالث ناذئتسالالوقي مسوءيلعللا لص هللالوسر كتمدحأ عمس لهدا

251 

 هنلالوسرناكلاق كلام نب سنأ نعحايتلا ىفأن عثراولادبع انثث هل ظفللاو

 | لاقءيسحأأ لاق ريمعوب أ هللاقي أى ناكواقلخ سانلا نسحأأ لسو هراعثلا ىلص
 لعفامريمعابألاق هآرف لسو هيلعللا بصةللالوسر ءاجاذا ناكحفلافاوطف
 نعةناوءوبأ انث ىريغلادريع نيدمم اسمع #« هبسعلب ناكولاقميغنلا

 اندحو .ىبباي لس هبلع هللا ىلصمتلا لوسر ىل لاق لاق كلام نب سنأ نع ن امنع ىفأ
 || نوره نبدي زب, انثث الاقرمع ىنأ نبال ظفللاو رع ىنأن باو ةبيشىأ نب رك وبأ
 لأساملاق ةيعشن.ةريغملا نعم زاحىفأن ني نع دلاخ ىنأن ب ليعمسا 2

 ىنى أى لاقفهنع هتلاسامرثك ًألاجدلا نعد_-ًا سو هيلع ةلنا ىلصةننالوسر
 لابجوءاملاراهناهعمنانومعزب مسهناتلقلاق كرضي نلهناء بم كبصنيامو
 الاقريم نباوةبيش ىنأنب ركبو بأ امام كلذ نمهنلا ىلع نوهأوه لاقزبد#حلا

 ا انعم 2 م ان سنون نب رس انتو 2 0 انك

 ليعمسا ٠ نع مهلك ةماساوبأ ف عفار نب دمت قلو 2 رب رجانربخأ مههاربا

 00 وديع اننا بس ىلا لوف مدس ثرد_>- ىف سلودانسالا | ذه

 ان" دقانلار يك نب د# نب ورمع تدع ب هد_حودل زبيد - ىفال!ىنب ىأ

 تعمسلاق ديعس نب رسب نع ةفيصخ نبدي زيبللاو انث ةنييع نب نايفس
 ىسوموبًااناتأفراصنالا نم سلحىةنيدملاباسلاجت دك لوقي ىردخل ا ديعسابأ
 تماسف هبابتدتافهيّدآ نأ ىلا ل سرارمعنالاق كناشامانلق اروعذموأاعزف

 ىلعتماسف ككّستأ ىناتلقف انتات نأ كعنماملاهقف ثعجرفىلعدر ١ مفاثالث

 نذآتسااذال سو هيلع هللا بص هللالوسرلاقدقو تعجرفىلعدر : رفاثالث كباب

 ىنآلاقف كتعجوًالاوةئييل هيلعمق ةأرمجلاقف عجريلفهلنذؤي م ةاثالثك دحأ

 ظ بهذافلاق موفلا ارغص انآ ت لق ديعسوب ألاق مو! دمعي شالك

 [|| ةفي_طخ نبدي زينع نايفس انث القرع ى أن باو ديعسنةبدتق انئدع هب
فرت نأ نبا دازو دانسسال اذهب

م تمقف ديعسوب لاق ثيدح 
 1 رم ىلا تهدف هع

 ' ثترحلانب ورمح ىب بهو نب هللا دبع ىنري_> > ارهاطلاوبأ ندع ا

 0 انكل وقبر دما ديعسايأ عمس هنأ هثد 1-3 دعس ْند رمسب ناججشالا نب ريك نع

 31 مدنا الاف فقو ىت>ابضغم ىرعشالا ىسوموبأ ىف سكن ب ىأد ع ساج ىف

 نذا



 قفل

 هرج ىفهعضوفاهنم سو هيلع هللا ىلصةللالوسرهذخأف هكذحييل لسو هيلع هللا ىلص

 هيف ىفاهقصا مل اهغضفاه دحن نأ ل يقاهسملن ةءاسانثكف ةشئاعتلاةلاقةرغاعدم“

 هللا لد ةللال وسر عيابيل ناكوأ نينس عبس نباوهو ءاج من هللا دم عدامسو هيلع ىلصو

 اليةمهآر ني )سو هيلع هللا ىله لنا لوس رمستف رب زلا كلذب هسمأو ل_سوهيلع

 هيب نعماشهن ع ةماساوبأ انث ءالعلانب دمتبي ركوبأ اًسشص هعبابم هيلا

 ةنيدملاتيناف متمانأو تجرفنتلاق ةكمع ريبزلا نب هللا د_بعب تاجحاهنا ءامسأ نبع

 هرج ىفهع_ذوف مسو هيلع هللا لصفللا لوسر تدنأم ءابقب هندلوف ءابقب تازنف

 ىل_هدهللال وسر قب رهفوج ل-_خد ئت لو ناكسف هيف ف لفن: ماهغضف ةرغب اعدم

 مالسالا ىفدلودولوم لوأ ناكو هيلع كرب وهلاعد مثةرّعلاب هكسنح م لسوهيلعقنلا

 نب ماسه نع رهسم نب ىلع نع داخ نب ذلاخ ا ةبيش ىأ نإ ركب وبأ اس

 هيلعةللا ىل_دةللالوسرولا ترحاهاهنار ىف تنب ءامسأ ع هيبأ نعةورع

 رك وأ 22 ةماسا ىلأث يد - وحرك ذفرم لا نب هللا دمعي ىلع ىو سو

 نع هيب نع ةورعنبا ىنعي ماشه انث ريع نبةللادبع انث ةيش قالا

 مهكشح و مهيلع ك ريف نايبصلاب قوي ناك سو هيلع هللا ىلص للا لوس رن آةشئاع

 ةشئاعنعهبب أ نع ء ماشه نع ءرجالادلاخوبأ اذن ةبي_شىأنإ ركب ولأ ا

 زعفةركانملطفهكنح رهو لعالم :!| ىلا ريب زلا نبهت دعب انج تاق

 نبا انث الاققحسا نب ركب و بأو ىميقلا له س نبد_-# نشط ا« اهءلط انيلع

 0 له#بس ن - مزاحوبأ سا ناسغوأ فرطم نا وهو 2-0 م رص ىف

 دلو نيح )_سو هيلع هلا ىل_صةللا لوس ريلادي_سأى أن ردا قتلا دعم

 هللا ىل_دىنلااهلف نصا فاو هذك' ىلع سو هيلعةللا ىل_صىنلاهعضوف

 0 هللالوسرذفن ىلع ٠ نمله. افهنبابدي_سأو بأ سماف هب دب نيب ب ل-سو هيلع

 ىصلا نب لاقف سو هيلع هللا ىل ص هلنا لوسر قاف _سافو يركاك سودا

 نكلواللاق هللالوسراينالف لاقءمسااملاق هللا لوسرايهانبلق أ ديسأوب ألاف
 انك ىكتعلا دواد نب ناولس عب رلاوبأ كك رذ_لاذئمون هامسف رد_ةلاهمسا

 | خورف نينابيش انثو ح كلامزب نقلا حايتلا اونأ انث ثراولادبع



 بابصسأ باي

 هندالو ا

 حاصىلا هلجو

 زاوجو هكسنح
 مول هميم سف

 ديعب ةيمسنلا
 ميهارباو هللأ

 ءامسأ ماسد

 مييلعءايبنالا
00 

 افشل
 ةبيش ىفأنئادا از كالمالا كام ىمست لجر لجو زعةئلا »دع مسا عنخ أ نالاق

 لاقو هاش ناهاش لشم نايفسلاق ىنعش الالاف لجوزعهللاالاكلامالهتاورىف

 05 عقار نيد 0 عضو اقف عنخأ نعورمعابأ تاس لينح نب د#جحأ

 نع ةرب رهوبأانث د_حاماذ_هلاقهينمنء مامص نعرمهمانربخأ قاز رلادبع

 : هيلع ةللا ىل_صهلنالوسرلاقو اهنم ثيداح أ ركذف ل_سو هيلع تلا ىل_دهتنالوسر

 ناك ل جر هيلع هظيغأو هثبخأو ةمايقلا موب لجوزعهللا لع لجر ظيغأ ل سو
 داج انث داجنب ىلءالاد_بع اسرع #« ةللاالا كلامال كالمالا كلم ىمسي
 ةحلط ىنأ نةئلاد- معيب تبهذ لاق كالامن/ سنأن ء ىلاغيلاتباثن ء ةمأ سنا

 هلعهننا ل صةتنالوشرو هريس ميوصتع هنا وسلا لوسر لاى راصنالا

 ىنهاقلأف تارعه- -ةلوانف عن تاقفر ,« كععم ل_هلاقفهلاربعب انهم ءابعىف لسو

 ىل_صهللالوسرلاقف هظماتي ىصلا لعف هيف ىف هحفىب دلاافرغفم ” نهك الف+يف

 ةبيش ىلأ نإ ركدب ,وبأ انك ا د علا ادن الا بح )سوه اعدنلا

 ناكلاق كالام نن سن ن عنب ريس نبا نع نوعنا انث نورهنيديزب ان

 | لاق ةحاطوبأ عجراملف ىصلا ضبقف ةحلطوبأ ج رن كت كب ةحاط ىفالنبإ

 باصأمأ ىشعتفءاشعلاه لات رقفناك امم نكساوه مياس سمأتلاق ىنبالءفام

 | هللا لد هللالوسر ىتأ ةحاطوبأ حمص اساف ىصاا او راو تلاق غ رفاماف اهنم

 امالغتدلوف انم-ط كرابمهللا لاق عن لاق ةليللا متسرعألاةفهربخأف 2 وهيلع

 هللا لد ىنلاهب ىناف مل_سوهيلعهللا لد ىب لا هب ىلأت ىت> هل جاة>لطوب اىللاقف

 اولاق ةهعمألاقف سو هيلع دبا قلد :ا!هذخاف تارعهعمتثعن و مسوءيلع

 قىفاهلعف هيف نماهذ- خم اهغضف )سو هيلعهللا لك ىبن كااهدخافتا اركرعن

 انث ةدع_سهنيداج- ان راشب نبد-ت انتزع هنا كداوسو كش نحمل ”ىبصلا

 نب ركبوبأ انئدع دبزث رد حوحنة صقلاهذهب سنأ نعد نع نوعنإا
 ديرب نع ةماساوبأ انمث اولاقس ركوبأو ىرع_ثالادارب ن هللادبعو ةبدشىلأ

 ملمسو هيلع هللا فص ىننلاه,تدتافمالغىلدلولاق ىسوم ىفأ نع ةدرب ىف نع
 | بيعش ان طاصوبأىسومنب كلا انئدع ةرههكنحو م-هارباهامسف
 [ردنااتنب ةمطافو رسب زلا ننةورع ىنث ةورعن ماه ىتريخ أ قدعسا نبا ىنعي

 هللا د_بعب ىلبح ىهو ترجاه نإ_ركبىأ تنب ءامسأ ت جرت الاقا-مناربب زلا نبا

 ا 4 1:٠ ٠
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 من كلذ نعهنرأو مسوهيلعفتلا ىلصةنلالوسر ضبق أيش لقرفاهنعدعب تكس 1

 دو بوح نر بهز و لءذح نب دجأ 0 د رم كلذ نع ىهن,نأر مع دارأ

 هللا ديبع نعديعس نبى بحب انث اولاقراشب نب دمحو دعس نءةللاديبعو ىنثمنبإ
 تنألاقو ةيصاع مساريغ ملسوهيلعةنللا ىلصهللالوسر نارمت نبا نع عفان انربخأ

 نب نسما ف همدش ىلا نب ركب وأ ير نع ناكمدج لاق ةلمج

 ناكرمعل ةنبانار نبا نع عفان نعةللاديبع نع ةماسنبدامج اننا ىسوم

 ىوم نجرلادبعنبد-# نءنايفس انث الاق ورمعل ظفللاو رعى نأنءاودقانلا

 هللالوسر لوف ةرباهمساةب ريوجتناكل اق سابع نبا نعس ركنعةحاطلا ||

 ةربدخع نم جرخ لاقي نأ 0 رك ناكو هن رب وجاهمسا مسرع هبات

 كو 2 س.ءناتعمسلاق ب. نع رمسىنأنباثيد> ىفو

 ءاطع نع ه همعش ان رفعج نب د# انك اولاقراشب ندمتو ىثم نب دجتو ةمعش أ

 بابحتسا بإب
 مسالا رييغت
 داوي
 0 و
 ىلا ةّرب مسا

 ةيرب وجو بنز
 امهوحنو

 ندكلاددسع انو ح ةرب رهفأن 0 : عفارابأ يم ةنوهم ىنأ نا

 ةريرهىنأ نع عفار فأن ع ةنوميم ىلأنبءاطعن ع ةيعش انث ىلأ انث ذاعم

 سو هيلعةنلا ىل_سهّنلا لوسراهامسفاه_سفن كي ليقف ةرايبسا نك ش0 ْ

 رفعج ندم انت ةبيش ىنأنب!لاقوراشب نب! نودءالؤط ثيدحلا ظفلو بني ز

 | انتو ح سنوب نبىسع انربخأ ميهاربا نبقدسا ئئكدص ةبعش نع
 نب ور عنيد ىنربخأ ريثكنبدلولا انث الق ةماساوبأ انث تيركوأ||
 هللا ىل_دهللالوسر ىنامسف ةرب ىمسا ناكت لاق 1سم تنب بني زىنتثد_>-ءاطعأ||

 بني زاهامسق ةرباهمساو شح تنب بني زهيلع تلخدو تلاق ند ز لسوهيلع

 تدبح ىنأ نبدي زب نع تنللا ايد مساقلا نب ماه اني فاحلا وه انئرص |

 ناةما_سىفأت نب نب ز ل تلاقفةرب ىتتب !تيمسلاق ءاطعنب ورع ندم نعأ|

 هللا لوسرلاقفةربتيمسو مسالا ذه نعى هن ل_سو هيلعهتلا ىل لنا لوسر ْ

 لاقاهيمسن ماولاقف ممربلا لهب لعأ للا كسقنأ ا ملسو هيلعهنلا لص

 ركبوبأو لد 0 م د 2

 او عطا ليس وللا ا 0 ع ظ

 مرصخن باب

 كلع ىمتلا
 «كزعو كالمالا

 كولملا



 مهنا ريغةنبيع نبا ثي دح لثمب رباج نعر دكدملا نب دمت نع مساقلا نب حو رنع

 لف لوا راسي الواحاب ر كم الغ مسنال [ سو هيلع هللا لصهنلا لوسرلاقلاق ب كلج
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 نب ريهزو دقانلا ور معوةبدش ىنأنب رككو أ امناص و انيعكمعتنالورك ذب

 تءمسلاق نب ريس نب د# نعب وبأن ءةشيعن نايفس ان اولاق ربي نناوبّرح

 لاق ىتنك اون د ا اوسي | يراجتلا لل باقلاوب ا لاةلوتيةررغللا

 ا كو رولا 3 تعيسلشراوعر رج لأ نعول

 اد لنك فلا وع الز ل تلح نع تر كاهس ءهيبأ نع 0

 انكي قبح لف ىمومو نو ريهت جاين ؤ رقتمكنا اولاقف نولأس نار حن تمدق

 اوناكمهنالاقف كلذ نعهتلأس مل_سوءهيلء هللا ىلصهنلالوسر ىلعتممدقامافابنكو

 ا ا املاح * مهلبق نيم اصلاو مهايبن ا نومسي
 انربخ أ ىحلاقوةرمس نعهيب !نءنيكرلا نع ناهاس نب رودعم انك ركب وب ألاق

 اناهع لاق بدنج نإ ةرمس غ نعهيبأ نع ثدح نيكر لا تءمسلاق ناهلسن رم عملا

 مفانو راسي وحاب دا ملا" هيرب انهيفز هن نآ لو هيلع للا وسنن اكوسر

 نةرمس نعدهسان ء عيب رلانب نيكرلا ن ءرب رجانريخ اد يعس ن ةستق 0

 ن.لاله نع روصنم انث ريهز انث سنو ن هللا دمع نب دجأ اليد انفال

 هيلعةنلا لصهننالوسر لاقلاق بدنج نب ةرمس نعةل يم نء عيب رن ع فاسي
 ركاأ ئاوةلاالاهلاالو هلل دجلاو هللا ناحعمس عب ١ رأةللا ىلا ءالكلا بحأ مو

 كناف ف الو احين الواح رالو اراسي كمال_غنيمستالوت أدب نيماب كرضيإال

 3 انشثصو ىلع ندب ز تالف عب رآنهامااللوقيفنوكي ا

 انك عيرزنبهزي ان ماطس نةيمأ ىو ح ريرج ف ربخأ مهاربانبإ
 رفعج ني د# اذن الاق راشب نءاو ىبثمنبدمح انثو َح مساقلانباوهوح ور

 هةاميكف خود روح ثيد_>امافريهز دانسإب ر وصنم نع مهلك ةبعشانربخأ

 ذيملو مالغلاةيمسترك ذالا هيف سيلفةيعش ثيد_>امأوهتصقب ريهز ثردح

 عرج نااريخأ حور ان فاخىبأ نبدجأن دم انكدص مب رآلا مزاكلا

 0 _لعهللا ىلص ى ادار لوقيةللا دبع نب رباج عمسهناري زلاوبأ قربخأ

 هتيارم كلذوحنب ومفانب و راسي و ذأ وةكريب : ونعم ى مسن نأ نع ىهني

 قر
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 مالغلللاىلدلو هنا ل لاقف أن ًافلاقه سصمأتسن ىت- هللا لوس رب كينكن الاثاقف اد

 هياعهللا يص ىلا نذ اتت قحهن قولك نأ ااوب آىوق ناوةتلالوسرابا د هّتيمسف

 2 كس مسقأ| مساق تئعبامفاف ىتينكي اونكتالو ىمساباومسلاقف )سو
 رك ديمو دانسالا اذهب نيص-ح نعناحطاا ىنعيدلا>انربخأ ىطساولا مثيطا ةعافر أ

 شمالا نع عيكو انك ةسسش ىفأ نب رك ونأ انئاع و سي مقا تانك

 نعدعملا ىبأنب ماس نع شمعالا ا عيكو 5 جيشالا ديع_سوبأ ىثو ح

 اونكت الو لسا وب ف[ بود اسالك ال هللاد_ءعنب رباح

 وأ انثصو اونتكت الورك ى اةءاورفو محي مسقأ مساقلاو بان ىناف ىتبنكب

 مقا مساق تاعجا-ءافلاقو دانسالا | ذو شمالا نعي واعموبأ انك ترم

 ةبعش انث رفعج نبدي انث الاق راشب نب دو ىنثمنيدجم انئرع كني
 نأداراف مالغهلدلو راصنالا ن مالح رناهللا ددعنب رباج نءملاس نعةداتق تعمس

 ىمساياومسس راصنالا تاسح الافلاس هلع تا والا

 دوج ٠ نع امهالك ىنثم نبد#خو ةيبش ىلأنب ركبونأ اندع د ىشنك اونكت 1

 ىنعي د_# انث ةلبجنإ ورمت نب دمت ىتو ح روصنم نعةبعش نعرفعج نإ
 نيصح نعةيعش نعام الكى دغ ىنأ نبا انث ىنثمنءا انئو ح رفعج نإ

 ماس نع مهلك ن اهلس نع ةبعش ان رفعج نبا ىنعيدجانريخ أ دلاخ نب رسشب ىنثو

 قحسا انثو 3 مو لعتاقيونلا نع هللا دبعنب رباج نعدءملا ىنأنبا

 نع ةيعشانربخاليمش نب رضنلاانربخ االاقروصنم نب قحساو ىلظنلا مهاربانإ

 نعدعحلا ىنأن ملاسانعمساولاق نجرلا دبع نب نيصحو ناملسو ر وصطنموةداتق

 ْنَم مهثيدحانرك ذ نمي دحو حب لسوهيلع هللا لص ىننلا نعةللا دبع نب رباح

 لوسر لاق نيصح لاق ناماسو نيصح> هيفداز ولاق ةبءش نعءرضذلا ثي دح فو لبق

 م.قأمساقانأ فاق ناولس لاقو كنب مسق مساق تعبان | |_سو هيلع هللا ىلصهّنلا
 و رم لاق نامفس نعاع.ج ربع ن هللا دبع ني د#ودقانلاو رع 0 6

 لجراداو لوقيهنلا دبع نب رباج عمسهنآر دكسملا نب انث ةنبيعنبنايفس انث

 هللاىل ص ىنلا 0 كمعننالو مساقلابأ كينكن الانا قف مساقلاهامسف مالغانم

 انت ماطسب نب ةيمأ نعد نحرلا دبع كنبامسأ لاقفهلتااذر كنف لسو هيلع |

 اسالك ةيلع نبا ىنعيليعمسا انث رك نب ىلع ىنثو ح عب رزنباىنعيدبزب
 |ادمهمت نفح 23 لا ا ل ل يا



 ارا
 تايسساكلا
 تالئاملاتايراعلا
 تالنمملا

 نءىبهنلا باب
 ىف ريوزتلا

 هريغو سابللا
 امم عب_شلاو

 طعن ١

 بادكوب

 *بادالا

 نءىهنلا باب
 كب ىنكحتلا

 نايبو مساقلا

 نم ب>تسإام
 ءاعسالا

 0 شل
 || ىلان,ليهسنعريرج انث برحنب ربهز نكد د * قرخلا نم نهراعشأ
 1 لهأ نم نافنص لسو هيلع هللا ىبصةنلال وسر لاقلاقةرب ره ىفأ نعهيبأ نعءحلاص

 تاي_ساكءاسنو سائاااهم نوب رضي رقبلا بانذاك طايس مهعم موقامهر أل رانلا
 ندحيالو ةنلا ناخدبال ةإئثاملاتخبلاةمنساك نهسؤ رتالئامتاليممت ا راع

 ربع نبهللاد, عني دم اًمئص « اذكواذك ةريسم نمدج ويلاهح رناواهح ر
 هللالوسرايتلاقةأ سمان اةشئاع نعهيبأ نعةورع نب ماشه نعةدبعو عيكو 5

 ملام عبشتملا )سو هيلع هللا ىلصهللا لوس رلاقف ىنطعيملام قاطعأ ج و زنالوقأ

 ماشه ان ةديع انث ربع نب هللاد_.عنب دج انثدص روزفىب ون سب الك طعي

 لهفةريضض ىناتااقف مسوهيلعكللا ىلىنلا ىلا ةأ سما تءاجءامسأ نءعةمطاف نع

 لسوهيلعدللا ىلههللالوسر لاقف ىنطعي لامع ئو زلام نمعبشتأ نأ حانج ىلع

 ةماسأوبأ انه ةبإش ىنأ نب ركب وبأ اًمدع روزىبوث سب الك طءيملامي عبشتملا
 دانسالا | ذم ماشه نعام الك ةبواعموبأ ان مهاربانب قدسا انثو ح

 نالاقو انا سبب كوبألاق رعى أ نءاوءالعلا نيد بي ركونأ

 لاق سن نع ديج نعىرازفلاناينعيناو م انث الاقدل ظفللاو .انث رمعىلأ

 نكد *

 ملسو هيلع هللا ىلصةننا لوس رهيلات فتلاف مساقلابأإ عسيقبلابالجر ل جر ىدان

 مس وهيلعةلبأ ىل_ءهللالوسرلاقفانالف توعدافا كنعأ ىناهنلال اوسرابلاقف

 انأ ناليسبقللاوهوداب زنب مههاربا ئثرع ىتننكب اونكتالو ىمساباومست
 ناعب 5 ح رآةنسامهممهعمسةللا دنعهنشخأو رج نب هللا دبع نع دابع نء دابع

 تحانا مل_سوهيلعهللا ىل_ههنلالوسر لاق لاقر مج نب | نع عفان نع ناثد<.ةئامو

 نب ق>حساو ةيبش ىنأن نامع اًسدنع نجرلادبعو هللاد معهتلا ىلا ؟تامسأ

 كل للا ىنأنب ماس نعروصنم نءرب زج انا قحسالاقو ان ان نامئعلاق مههارب ١

 1: | دل ةيوقول لامعا دخت ءامسف ةالعلاط لج :رايلو لاقط ا دبع رباح نع

 5 هللا ىل_دىنلا هب قأفهرهظ ىلع إم هاحهنباب قلطناف ٍلسو هيلع هللا ىلص ةلل|لوسر مماب

 ىمست كم دنال ىوق ىللاةفا دج هتيمسف مالغىل دوهنلا لوسرايلاقف مسوهيلع

 أربع انث ىرسلا نيدانه اسمع مكني مسقأ مساقانأا مناف ىتبنكب اونتكستالو
 1 هامسف مالغانم ل-جرا دلو لاق هللادنع نب رباج نع دءجلا ىنأ نب لاس نع نيصح نع



 اش

 انااقف اش ت ةرامتلاعق هبلاتءافل كر رفهنلا دع ةأ ىما ىلع تلخ دةلاق
 نجرلادبع انث الاق راش نباوىنةمنب دم انئاص اهعماجنإ كلذناكول
 0 مدآنب ىحب انث عفارندمم انثو ح نايفس انث ىدهمنباوهو

 رب ري دانسالا اذه قروصنم نعامحالك لهلهم نءاوهو لضفم

 تامشاولا ل_ضفم ثب دح ىفو تامشوتسملاو تاهشاولا نامفغ_سثد د -ىفناربغ

 اراراشن كاز سند ةببش ىنأنب ركحب وبأ هانئ ع و تاموشوملاو
 ىل_كىنلا نع ثيدحلادانسآلا اذهب روصنم نع ةيعش ان رفءج نب دمح انث

 ن.نابيش اسرع و توقعي مارك ذ نمةصقلارئاس نع ادرج لسو«يلعقللا

 نع ةمقلع نع ميهاربا نع شمحالا ان مزاح نءاىبنعي رب وح انث خورف

 ىلع نبنسملا ئتدص و مهثيدحوحنب إسوهيلعمتلا لص ىنلا نع هللا دبع

 ريب زلاوب أى ريخأ مع رجنبا انربخأ قازرلادبعانربخأ الاق عفار نب دو ىتاواحلا
 اهسأرب ةأرملالصت نأ لسو هيلع هللا لص ىنلارجز لوقبللا دبع نب رباج عمسهنا

 ن دج نع باهشن ا نع كلام ىلع تر قلاق ىح نىك انكص ا

 لوانتورينملا لعوهو جخ ماع نايفس ىنأن ةي واعم عمس هنا فوع ن نجرلادبع|][

 هللالوسر تءعمس8 ؤاماع نبأ ةنيدملا لهاا يلوقي ىسرح دب ىف تناكر عش نمةصق

 نيحليئارساون تكحاهامب الوقيو هذه لثم نع ىسهنب لسو هيلعفللا ىلص

 ةلمرح ىنثو ح ةننيعنبنايفس انث رعىبأنبا امص مهؤاس هذهذخا ||

 انريخأ د_ىجن دبع انثو ج سدو ىقربتخا بهو نباانرب_خأ ىح نبا

 ثيد>- ىف ناريغ كلام ثي د لثع ىرهزلا نع مهلكر معمانربخأ قازرلا دبع
 نعزدنغ انك ةينئشوان ركوتا اممح لائارساود ثدهلا 2

 ورم نعةبعش انث رفعج نبد# ان الا راشب نباو ثمنا انثو ح ةبعش
 رعش نمةبك جر وانبطفنةنب داب واعم مدق لاق بدسملا نب دعس نع سم نبا

 هغلب إسو هيلعللا لصهللالوسرنا دوهيلاالاءاعفياد- أنا ىرأ تنك املاقف

 نباوهوذاعمانربخأالاق ىنثم نب دو ىمسملاناسغوبأ امض و روزلاهامسف

 دقونا موبتاذ لاقةيواعمن|بيسملا نب ديع_د نعةداتق نعىلأ ّى م

 ل نع ىبهن سو هيلعهئلا ىلصةّنلا ىن ناو ءوِس "ىز مثدحأ

 ءاسنلا هب رثكدام ىنعيةداتقلاق رو زلا |اذهوالا ةبوواعملاق ةقرخاهسأر ىلع
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 ان نايمح انث ىرادلا دبه سن دجأ ئئطص 2 هرعت ظرقلا ةكيدع

 هّنلأ لص ىنلا تن ةأ سمانا اركب ىفأت نب ءامسأ نع هم نعروصنم ان بيهو

 لصافأ اهن_حيتس اهجوزواهسأررعش قرمتف ىتتبا تجوز ىفاتلاقق م سوهيلع

 | ةبعش انث دوادوبأ انثث الاقراثب نباو ىنثمنيد اًنامع اهاهنف هنلالوسراب

 [| نعة هش نعري «ىفان'ىحب انث هلظفللاو ةبيشىنأنب ركب وبأ انثو 5

 | ةشئاع نعةييشتنب ةيفدص نع ثدح ل_سم نب نسما تءمسلاقة سم نب ورم

 || اهواصانأ اوداراف اهرعش طرمتف تض صاهئاو تجوزتراصنالا نمةب راج نأ

 ظ ئنص ةلصوتسملاوةلداولا نعلف كلذ نع ل_سوءهيلع هللا ىل_ههتلالوسراولأ سف
 نب نسما ىف ربخأ عفان نب مهاربا نع بابحلا نبدي ز انك برحنزيهز
 ةنباتجوزراصنالا نم ةأىضاناةشئاع نعةبيش تن ةيفص نع قان نب زعم

 اهجوزناتلاقف ل .ةوهيلعةلل ا ىلص ىننلاتنافاهرع_ث طقاستف تكستشافا ّط

 تالصاولا نعل ملسوهيلعهللا لص هلال وسرلاهتف .اهر «-ثلصافأ اهدب رب

 اذه عفاننب مهاربانع ىدهمن نجرلاهبع انث ماح نيد هيلث دحو

 انثو ح ىنأ انث ريغ نبةللاديع نيد« اسمع تالصوملا نعللاقو دانسالا
 هللاديمع نع ناطةلاو»وىبح انث الاقريهزل ظفالاو ىنه.ند#غوبرحنب ربهز

 ةأصوتسملاو ةلصاولا نعل لسوءهيلعقللا ىلصةللالوسر نأر مع نبا نع عفان ىفربخأ
 لضفملا نب ريشب ان عب زب نب هللا دبع نب دمت هيلئدحو ةمشوت_لملاوةمشاولاو

 6 دو هناعفسا دس ع دلا ٠ نعةللا دبع نع عفان نع هبا رب وج نإ رحص انث

 ْ نعرب رجانربخأ قددال ظفللاو ةبيش ىنأ نب ناهثعو ميداربا نب قحسا اًمئرص

 تامشوتسملاو تامشاولاهللا نعل لاق هللا دمع نع ةمقلع نع ميهاربا نعروصنم

 ةأأ ىمعا كلذ غابف لاقل قاخ تاريغملا نسل تاحءاغنتملاو تاصمننملاو تاصمانلاو
 ىنغلب ثيدحام تلاقفهتئأف نارقلا أر قت تناكو بوقعي مأ اطلاقي دس ىنب نم

 نسحلات احلفتملاو تاصمنا لاو تامشوت:سملاو تامئاولا تنعل كنا ك نع

 سو هيلع هللا لص هللا لوسر نعل نم نعل أ الىلاموهللا دمعلاهقف هللا قلخ تاريغملا
 لاقف هتدجواف فحصما جول نيبامت أرق دقلةأ رات لاقف هللا باك ىفوهو
 م اهمامو هوذفنلوسرلا؟ انا امو لجوز ءهللا لاق هين دجو دقلهين أر ق تنك ن أل

 َى رظناف ىهذا لاق نآلا كنأ سما ىلعا ذه نمايشى رأى افةأرملاتلاقفاومتافهنع |[

 لاق



 نع مل_سم نب د لولا ان: فورعمنب نوره ايدج ندا الا اذه ةدعش

 دب ىف تي أر لاق كالام نب سن أ نعةحاط ىنأ نءهثلا د-بعن: قدع_سا نع ىعازوالا
 1 نشد دع ةقد_صلا لب دامس وهو مسيملا ]سو هيلع هللا ىل- .صهللال وسر

 عفانل تلق لاق عزقلان ع ئه : _سوه_لعهللا ىل_دهللالوسرنا رمح نبا نع

 ةبيشىفأنإ ركب ونأ نص اذعب كريو ىلا سأر ضعب قلحب لاق عزقلاامو

 دانا انهم هللآاد بع انك الاقىأ 0 ريع نبا 6 2 فاس وبأ ف

 ىنملا ندي نئئدطد هئلاد بع لوق ن :ةماسأ ىف أت يح قريسفتا !لعجو

 نامعئااوأ انك ىراذلا ارفعجوأ انو ح بوبأن ءرهعم نع قا ازرلا دبع نع

 ىننلأ نحر م نبا نع عفان ن ء مهلك جارم كار نمحرلا دبع نع دب زنتداج ا

 : 0 نبصفح ىنث ديعس ندب وس نص ع كلذ سريا ا

 هيلعفللا ىل_دىنلا ن ع ىردخلا ديع_س ىنأ نعراسي ن ءاطع نعاس نبه زنع

 ثدحتت ان سلاحي نمدهاناامهللالوسراباولاق تاق رطلا فسواحلاوك ابالاق سو

 هقحىب رطلا اوطعاف ساجيلاالا متيبأ اذاف ل_سوءيلعهللا لص للا ل وسر لاقاويف

 ىبنلاو فورعملاب ىمالاو مال_سلادرو ىذالا فكورمدبلاضغلاق «-ةحامو 3

 ح قدملاد_* نب زب زعلادبع انربخأ ىحنب ىع هانثدص و ركنملاز
 ايمهالودعبس نب اىنعي ماشهانرب_خأ كيدفق ىلأنإا اك مد 0

 ةب واعموب أ انربخأ ىحن ىح انئص < هلثمدانسالا اذهب لسأ نبدي ز نع

 ةأ سمات ءاج تلاق ركب ىفأ ت نب ءامسأ نعر ذ#دملاتنب ةمظاف نعةور عن ماشه نع

 ةم_صحاهتاصأ اسي رع ةنباىإ ناهللالوسرا,ت اقف مس وهيلعشلا ىل_دىنلاىلا

 نبركبو بأ هانئ هه و ةلدوت_لاوةإ_داولاهللا نءللاتفهلدافأ اهرعش قرمف
 بيركويأ انثو ح ةدبعوىنأ انث ريغنبا هانثو ح ةدبع ان ةبيشأ

 مهلك ةبعشانربخأ صاعنبدوسأانرب_خأ دقانلاورمع انثو ح عيكو انث

 ىفةبعشواعيكو ناريغةب واعم ف ثيد_>وحن دانس الا اذهةورعن. ماشه نع

 نك سر اعلا

 ةملل

 ا هين أن ع مفان نب رمعىن ربخأ هلئاديمع ٠ نع ديه _س نبا ىنعي ىح قا برح نا

 0 2 ا ىند 6# عفان نب رمت ا ىنافطغلا ناثعن  ناهنع اع

 [عكلاو هل _ثمهللا دبع دان ساب عفان نإ رم نع 2 0 عب رز نبا ى عل كب رب

 ْ ذيج نبدعور عاملا نب حاج عقار 9 -_َ نص تنك ك1 ىف ري_سفتلا

 عزقلا ةهاركباب

 نع ىهنلا باب
 ق سوال_-لا

 ءاطعاوتاقرطلا

 هقح قب رطلا

 لعقم رك باب

 ةل صاولا
 ةلاتصوت_سااو
 هم _هكشاولاو

 همشثوت_سأاو

 هج سئاتلاو

 8 < ضينلاو

 تاحلفتملاو

 قلخ تاربغملاو

 ىلاعتهلبا



 م

 أ ىع نارك ع ناطيشلاريما نم سرجلا لاق لس و هيلع هللا ىل_دهللا لوس رنا|] ةدالقةهاركسإب

 ريشإأبأنا مانع َنَعَر ءركب ىنأنبهللا دبع نع كلام ىلءتأرقلاق ىب < نبا|| ةبقر ىنرتولا

 لاق هرافسا أ ضعب ىف سو يلعهلا لص تلا لوس 3 هناك هناةريبخ اق راتولول ربعبلا

 هنا تيسر كي ىنأ ني هللا دع لاق الوسر | سو هيلع هللا لصهتلالوسر لسرأفا

 لاق تءطقالاةدالقو ًأرتو نم ةدالقرب_عب ةبقر ىف نيقببال ءهتدبم ىف سانلاو لاق

 نبىلع ان ةبيشوأنب ركب وبأ ادعو « نيعلانمكلذىرأ كلام أ نعىبنا بإب
 «يلعهتن اى ههلالوسر ىمنلاق رب اج نعريب زلا فن عج. رجنبانعرهسمأ| ناويملابرض

 هللا د_بعنب نوره ئئدص د هجولا فمسولا نعو هجولا ف برضلا نع مل.سو || همسووههجو ف
 نانع امه الكركي نب د# انربخأ ديج نددع انثو 4 دم نب جاج 5 هبق

 ىل_ءهللال وسر ىهنلوةيهلا دع نب رباج عم_سدناربب زلاوبأ ىف ربخأ 00
 لايف اك نيغان نسل ان بسن داس ند و هلثع | سوهيلعقللا
 ههجو ىف مسو دق راج هيلع ىم ٍلسو هيلعفتلا ىلع ىننلا نارباج نعري زلا فأن ع

 ىربخأ بهو نب انرب_أ ىسع ن دج (قيادك ةمضو ىذلاهللا نعللاقف

 هناد> ةملس مأىلوم هللاد_رعابأ امعان نأ بيبح ىنأنبدب زينع ثرحلان ورم

 أ هجولاموسومار راحل. ها و هيلع هللا ىل_دهللال وسر ىًأرولوقي سادع ناسا

 ىوكتفهلرامك عاف هجولا نمءيشىصقأ فالاهم_-االهنلاوفلاق كلذركنأف

 دج ىنت ىنثم نبد# انئصو نيتر عاجلا ىوكن ملوأوهف هبترعاجف مسو زاوج باب

 0 ايىلتلاق ميلس مات داوامللاق سنأ نعد نعزوع نبا نعءىدعىنأ نبا ريغ ناويحلا

 لاقهكن< سو هيلع هلا ىب_ص ىننلا ىلاهن ودغت ىتحأيش نييصيالف مالغلا اذهرظنا || ريغ ىفىدآلا
 ىهيلع مدق ىذلارهظلا مسي وهو ةينوج ةصيخ هيلعو طئاحلا قوهاذافتو دغف هب دنو4_-جولا

 دب زنبماشه نع ةبعش انث رفعج ندم انث ىنثمنبدم انثص حتفلا|| ةاكزاامنف
 هيلعهللا لص ىبنلاىلاىصاإباوقاطناتدلو نجل ان حسا هب زجلاو

 3 أو ةبعشلاقانغ مسيدب م ىف سو هيلع للا لص ى ىنلا اذاف لاقهكنحي سو

 ةبعش نع 10 ان بحب رهز 00 0 ماع

 ا 0 هبنثدحو اهتاذ1ىفلاق 0 او

 نعمهاكنجرلادبعوىح ودم انث راشب نيد انثو ح ثرحلاندلاخ

 هركاس



 قلقا

 ىتفافروصا|هذ- هروص الجر ىنالاقف سابع نء | ىلا لجرءاجلاق نسما ىنأ

 كشنن لاق هس ار لع هدب عضو ىتحان دف ىنم ندا لاق مث هنمان دف ىن :هنداهللاةفاهيف

 ملسو هياع هنأ ىلص هللا لوسر تعمس لسو هيلع هللا ىل_د هللالوسر نمتعمساع

 نر لع نا رست ةأوهل سفن الامور دع ل

 ن رضتلاو عب : ورع ىلأن ب ديعس نعره-سم نا ىلع اك ةبيش نأ نإ رك وبأ

 هللا لوسرلاق لوي الو ىتفي ل عؤ سايعنب ادنعاسل ايست لص كلام ننسنأ |

 نءاهللا قف رودلاهذهروص الجر ىتالاقف لجرهلآس ىتح إ_سوهيلعللا لص

 سو هيلعهلل| ىل_دهللال وسر تعم_سسا..ع نبا لاةف ل جرلا ان دف هدا سابع

 نع ىفأ كَ ماشه نب ذاعم انث الاق ىنثم نيدو ىمسملا ناسغ وأ ا

 ملسو هيلع هللا لص ىننلا نعرك ذف سامع نبا ىت الجر نا سن أ نب رضنلا نغةداتق

 مهظافلأو بي ركوبأو رب نبةللا دبع نب د<و ةببش أ نب ركب و أ امتع هلثع
 ءرث رهام عمتلخدلاقةعر زى !نعةرامع نع لي_ذفنءا انث' اولاقدب راقتم

 مسوهيلعهللا ىل_دهللال وسر تعم سلاقف رب واصتاهيفىأرف ناو يعرادىف

 ةرذاوةلخيلف قلع اقلخ قلك هذ نع م-ظأن مو لجوزعةللالاق لوقب

 0 00 برج نب ريد هبطدحو ةريع_ثاوقلخيلوأ ةيحاوقلخيلوأ

 ناورملو ا ديعساة_:,كلابىنتارادةري رهو أوان تا دلاق ةعرز ىنأ نع ةرامع

 رك ذيول وهلثع )سو هيلعهتلا ىلص هلا لوسر لاق لا فرادلا فروصي ار وهم ىأر ف لاق

 نايباس نع داخ نيدلاخ انث ةببشىنأنب رككو بأ اسرع ةريع شاوقلخيلوأ

 مل سو هيلعهللا ىل_دهللالوس رلاقلاق ة را رهىنأ نعهيبأ نعليهس نعلالب نبا

 نبليضف لماكوبأ انثمط # رب واصتوأل يئامتهيفاّس ةكئالملا ل خدنال

 ةرب رهىنأ نع هيب أن عليهس ان ': لضفمن اىنعي ريشب انت ىردّخجا نيسح

 سرجالوباك اهيذ ةقفرةك 3 بشت اللاق وسو ياك هنا دقن لو ا

 ىعي ني نعلادبع انك .ةيرتق انو ح ريرج ان" برحنب ريهز ند و

 ةيتقود وبأن ع اني دانسالا اذهم ليهس نعام الكىدرواردلا

 ةرب ره ىنأ نع هيب أن ع ءالعلا نعرف_هج نءأ نونعي ليعمسأ انث' اولاقرتخ نباو

 ةهارك بإب

 رفسلا ىف



 فش
 | ةكئالملاوإ_خدنال روصلاهيفىذلاث بلا نالاق م متقلخاما اويحأ مهلاقيو

 انربخأ ميهاربا نبق حسا انثو َح دعس نب ثدللا نععر نءااوةيدتق هأاسندطو

 قدح. نع ىنأ 8 دمصلادنعن'ثراولاد هع انثو 2 بوبأ انك قمل

 ناسا ار بهو نبا انث ىلبالاديهس نينوره انثو ح بون

 ريزعلادبعانربخأ ىعازملاةماسوبأ ان قدسانب ركب وبأ ىو ح 4
 اذهبةشئاعنعمساقلا نع عفان نع مهلكر معن هللا ديبع نع نوشجاملا جأ نبا

 تلاق نوشجاملا أ نبا ثيدح ىفدازو ضعب نمهل انيدحمت امهضعب و ثيدحلا

 ةبيش ىفأن ب رك ونأ انا تبيلا فامهب قفتر ين اكف ٍنيقف سم هتلعخهن ذاف
 للا ديب ع نعاعيج ناطةلاوهو ىك انت ىثمنبا انو ح رهسم نإ ىلع انك

 ناهربخ ار مع نبا نا عفان نع هللا دمبع اند ىنأ انث هل ظفللاو ريع نبا هانثو َح

 لاقي ةمايقلا موب نوبذعب روصلان وعنصا ( نبذل لاقل سوهيلعهتلا بة لوسر

 ريهز ىنثو ح نا الاق لماكوبأو عبب ,رلاونأ امنرص متقلخاماويحأ مط

 مهلك ىقثلا انث رمعىنأنبا انثو ج ةيلعنباىنعيليعمسا ان برحنبا

 هللا ديبع ثيدح لثع ل سو هيلع هللا لد ىبنلا نعرمت نبا نع عفان نعس ون أ نع

 ص ةبيش ىنأ نب ناهع نك ملسو هيلع هللا ىل_كىبنلا نعرم نبا نع عفان نع

 نع شمالا ان عيكو انث جشالاديعسوبأ ىتو ح شمعالانعري زج
 نا إ_سوهيلعةننا بصهنلالوسرلاقلاق هلل ادبع نع قورمسم نعىحضلا ىفأ

 نبىحب ه ١ را ناجشال را نورودللاةمايقلا موباباذعسانلا دش

 ىنأنإا هانتو ح ةب واعم ىف نع ء مهلك ب كوباوةببش نأ نب ركب ونأو ىح
 بي زكى أو ىحةباور فو دانسالا اذهم شمالا نعام الك نايفس انث رمع

 ثيد_>و نوروصملااباذ ء ةمايقلاموب رانلا ل هادشأ نم ناب واعم ىلأ نع

 ن زب زعلاادبع ان ىمضهجلا ىلع نب رصن انثصو عيكو ثد اتمدخ ناس

 ظ ةيفتس ىف قورسم عم تنك لاق حيصنإ مم نعروصنم انث دمصلادبع

 لاقف ميم ل يئاماذهالت اقف ىرسك ليثامتاذهقورسملاقف مييمليثام
 را ا وا نا لون .رلاقلوقيدوعسم ن هللا دبع تعمس ىتاامأ قو رسم

 ىلعن/ رصن ىلع تأرق لس لافإ نوروصملاةمايقلا موبابا ذع سانلا دشأ

 نا ديهس نع قحسا ىلأ نب ىحب ان ىلع الا دبع نب ىلعالا دبع نع ىمضهحلا|

 ىلا
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 اعيج برحنب ريهزو ةببش ىفأنب ركب وأو ىح نبى بح هانثدع هديبهكتهف
 قازرلادبعانربخأ الاق ديم نب دبعو ميهاربا نق حسا انثو ح ةنبيعنبا نع
 ارك ذيملاباذع سانلا دشن اامهث دح ىفو دان سالا| دهم ىرهزلا نعرمعم انريخأ

 ظفللاو ةنييعنب | نع اعيج ب رحى ريهزوةبيش ىنأ نب ركب وبأ استطع و نم
 ةفئاععمس هناهيبأن عماقلانبن جرلا دبع نءةنييعنبنايفس ان ريهزل

 هيف مارقب ىلةوهس ترتس دقو )سو هيلع هللا ىل_.صهنلالوسر ىلع لخ دلوقت

 موب هللاد_دعاباذعسانلا د_ثأةثئاعايلاقو ههجو نولتو هك ةههاراماقلثامت

 نيتداسووأةداسوهنمانلعش هانعطةف<ئاعتلاق هللا قاخ نوهاضي نيذلا ةمايقلا

 مساقلا نب ندجرلا دبع نعةيعش انث رفعج نادم ان ىثمن د# ند

 ىلادو دمرب واضصت هيف بوناط ناكهناةثئاع نع ثدحن مساقلا تءمس لاق

 هترخأفتلاق ىنع هب ون لاققهيلا فهي لو هيلع هلا لسع ىنلا ناكسف ةوهس
 نبديع_..نع مركحم نةبقعو مهارإا نبقحسا هام و دئاسو هتلهؤ

 دانسالاا دهم ةرعش نعاعمج ىدقعلا ماعوب أ: رب_خ أ قدسا هاننو 8 سعأع

 مساقلا نب نجرلا دبع نع نايفس نععيكو ان ةببشىفأن ب ركب وبأ اننادص
 هرقاطع ترت_سدقو ىلع س وهيلع هللا ل_كىبنلا لخ د تلاقةشئاع نعهيب نع

 نا انث فورعم ن؛نوره انئص و ناتداسوه:متد_-تافها>ءافرب واصن

 هثدح مساقلا نب نجرلا دبعناهثدح ١ ريكتن|ثرخلانب ورمع ان بهو

 ربواصت ه يفارتس تبضن هما إ سو هيلعهنلا ىل_د ىننلا جوز ةشئاع نعهثدحمايأنا
 لجرلاةف نيت داسو هةعطقف تلاق هعزنف لس وهياعهللا ىلص هللال وسر لخ دق

 نارك ذي د_#تابأ تءمساهف أ ةرهز ىنب لوم ءاطع نب ةعيب رك لاق. ذئنيح سلجما ىف

 مساقلا نبالاق امهيلع قفتري إسو «يلعلل | ىل_د هتنالوس .ر ناك_5تلاقةشناع
 تاأرقلاق ىحب نبى انص دمحم ن مساقلادي ربهتعمس دق ىنكل لافال

 ريواصتهيف ةقرغترتثااهناةشئاع نع د نب مساقلا نع عفان نع كلام ىلع
 تفرءفوأ تفرعف لخ دي لف بابلا ىلع ماق /سوهيلعهنلا ىلصهلل الوسر اهاراماف
 تنذأاذاف هلوسرىلاو هللاىلابوت أهللالوسرايتلاقف ةيهاركلا ههجوف
 دعقت كلاهت, رتشا تلاق ةقرغلاهذهلابام مل_سو هيلع هللا لص هللالوسرلاقتف
 نوب ذعي روصلا هذه با نا لسو هيلعةللا ىب_د هلال وسر لا ةفاه دس .ونواهيلع



 ا

 ١ راسا قانا علا قالوخا هللا ديرعل تلقثرب واصت يقال بهن ىف نحذف

 قحسا امص كلذرك ذدق ىلبلاقال تاقهعمست أ بون ىف اقرالالاق هنالاق

 بابحلا ىنأراسي نبديعس نع طاص ىنأ نب ليهس نعرب رجانرب_خأ مها اننا

 لاوش_ تغمس لاق ىراصنالا ةحاط ىنأ نع ىنهحلادلاخ نيدب ز نءراحنلا ىن ىلوم

 تنأفلاق ليثامتالو اك هيفاسب ةك-الملا ل-خد:اللوقي ملسوهيلعهنلا ىلصقنلا

 اًتيبةكئالملا لخ دناللاق ملسو هيلع هللا ل_دىذلا نا تربك ا ذهناتاقفةشئاع

 الت لاقف كلذرك ذ إ_سوءهيلعهللا ىل_دهللا لوسر تءمس لهف ليا الد باكديف

 ىلع هترتسفاط#تدخأف ةازغىف جرت هتبأر لعفدتيأ ارامكس: د_-اس نكحاو

 ا ىتح هيد ف ههجو ىفةيهاركلا تفرع طغأاا ىأرف مد_قةامأف بابييلا

 نبتداسوهمانعطةفتلاقنيطلاوةراخا اوسكن نأان عاب لهللانالاقو هعطقوأ

 نب ليعمسا ان5 برحن ريهز ئئدص ىلع كلذ بعل ل- ةافيل امهتوشحو

 : ةشئاعنعما دله نا دعس نع نجرلا دبع نب ديج نءةرزع نع دواد ع نع مهاربا

 لوسرىللاقف هليقتسا ل_خداذال_خادلان اكو رئاطلاثت هيفرت_سانل ناكتلاق

 تاققايندلا ترك ذهتيأرف تاخدالكى اف اذ هىلوح سو هيلع للا ىلصهللا
 انث ىنثم ند هينثدح اهسلناكفرب رحاهماعلوقنانك ةفيطقانلتناكو

 ىلعالا دبعدب ربهيفدازو ىنثم نالاقداز_سالا اذمىلعالاد_.ءوىدعى أنا

 ةبيشى أن ب رك وبأ اسد هعطقب لسوه«بيلعهثلا لص هللالوس ا مف

 لوسرمدقت لاق «-ثناع نع هيأ نع ماشه نعةماساوب أ انث الاقسمإ 0و

 ةحنجالات اوذ ل يخل اهيفاكوت رديىفإب ىلعت رتس دقو رفس نم ملسوهيلعهنلا ىلصفللا

 ونا هانثو ح ةدبع انث ةببي شىفأنب رك و أ اًنئدهو هتعزنف ىممأف

 اًنئادوص رفس نم مدقو ةديعثيدح ىف سلودان سالا اذه عيكو اذن

 د_#نب مساقلا نعى رهزلا نع دعس نب مهاربا 0 مج | نص ىلا نب رودنم

 هيف مارقب ةرتستمانأو |سوهيلعهللا ىل_دهنلالوسر ىلع ل خدتلاق ةثئاعنع

 ةمايقلام وبابا ذعسانلا هش نم نا لاق م هكتهفرتسا!لوانت مثههجو نواتفةروص

 ٍ ىلرب_خ هو نباانرب_خأ ىحينبةإمرح كد هللا قالك نوهم_ثي نءذلا

 ١ هللا ىبصهنلال وسر نآهتثد_-ةشئاعناد_ نب مماقلا نع باهش نبا نع سنوب

 ||| مارقلا ىلا ىوهأ مث لاق هنا ريغ دعس ن مهاربا ثيدح لثماهيلعل خد إسوءهيلع“

 <. هيي لهو د سر روس
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 قاب_ىلا نبا نع باهش نبا نع سنوي ىنرب_خأ بهو نباانرب_أ ىح نبةلمزح
 مل_سوهيل ع هللا ىلص هللالوسر نأ ةنومم ىتربخألاق سايعن هلنلاد_ءعنا

 مويلاذ_:مكتئي» تركنتسإد_ةلهللالوسراب ةنوميمتلاقفاجج!وامويوعبصأ

 ةلىللا ىناقلبنأ نقدغد نم لي ربج نام سو هياعهللا ىلص هللالوسرلاق

 كلذى ل ءكالذهمو» سو هيلع فا كلا رزاق لاق ماع أامةئناو مأ نقلي ف

 حض و ءامهدمد ل 2 1م جرحا فهب صو انل طاطن ف تح ناك راك هن

 ةحرابلا ىناقلت نأ ىنت دعو تنك دقه لاقف مالسلاهيلعلب ربج هيقل ىسم أ ملف ةئاكف

 كرت وربغ_صلا ايئاحلا ناك لانتق قب صايد نج بالك القبس اغنتموب سو

 دق فتلاورمعو ةييش لان رك ونا او ىع نب ىح 0 رييكلا طاطا تلك

 ةنيبع ن نايفس انث نارحآلا لاقوانربخ أ قحساو ىبحيلاق ميها ربا نب قحساو
 ه«يلعهللا ىلص ىبنلان ءةدلطى أ نع سابع نبا نع هللا دمع نعىرهُزلا نع

 ةإمرحورهاطل اون ا ئند ةرودالو بلك يفاتيب ةكسالملالخدتال لاق سو

 ن هللا ديبع نع باهش نان 2 شو قوات بهو نب اانربخأالاق ىحنإا

 لوسرتءعمسلوقيةح اطايأ تعم_سلوقي سارع نا عمسةنأ ةبتعن هللا دبع

 هاما و ةروصالو باكهيفاشسي ةكئالملا لخ دتال لوقي ل سو هيلع هللا ىل_دقنلا

 ىرهزلا نعر معمانربخ قازرلا د_.عانريخ ا الاق ديج نبد_بعو مههاربا نب قحسا

 نةبدتق مرح دان_فالا ف زانخالاة اك دو سوي ثددح لممداتسالا|

 ةحلط ىنأ نع دلاخنب دب ز نع ديعس نب رسب نعربكحب نعشيل انث ديعس
 لسوهيلع هللا ب صهللال وسر نالاقدنا لس وه لعةللا لص ةللالوسر بح اص

 اذافءانذهف دعبدي ز ىكتشا متر سس لاق ةروص < يفاتيب لخ دنالك_:الملا نا لاق
 ىنلا جوزةنوميم بي رقالوملا هللاديبعات اةفلاق ةروص+_يفرت_سدداب ىلع

 هعمستم أ هللا ديبع لاق: لوالا موب روصلا نع دب زانربخ ملأ | سو هيلع هللا لص

 نبورمم قرب أ بهونياانربخأ رهاطلاوبأ تدع بوثىفمقرالا لاق نيح
 ىنهحلا دلاخ ندب زنأهثد_- ديء_سن ريس نأ هثدح جشالا نب ريك ناثرخلا |[

 هللا ىل_دهللالوسر ناهثد_-ةدياطابأ نا ىنالوملا هللا د_يبعرمس عمو هثدح.

 هان دعف دلاخ نب دب ز ضر غرسس لاقةروص «يفاتيب ةكئاالملا لخ دتاللاق إسو هيلع



 نع ىبهنلاباب
 لاجرالوفعزتلا

 م ى باب

 ربيغنو رعشلا

 ةفلاخيف بإب
 غبصلا فدوهلا

 7 لخدتال نب

 هيفاني ةكئالملا

 ةرودالو للك
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 | ى ربخأ بهو نباانربخأ الاق ىحن نب ةلم .رحورهاطلاوبأ ىنثو ح ةنييع نبا نع مهلك

 | قازرلا دءانربخأالاق دج نب د_هعو ميهاربانب قحسا انثو 8 سنو

 [ ىحبن ىحب انثدع « .لاثدانسالا اذهب ىرهزلا نع مهلكر معم انريخأ
 أنش' ناوخالالاقو دب زنيداج انربخ أى حلاق درعس ن ةسنقو عيب رلاوبأو

 لسوءهيلع هللا ىل_د ىننلا نا كلام نب سنأ نع بيهص نب زب زعلا دبع نعداج

 قان ركب ونأ انتو لاجرلل ىميداج لاق ةينتقلاف رفعزتلا نع ىهن
 لفسا ان اولاق بي ركوبأو ريع نناوب رح نب ريهزو دقاتلاو رعو ةسش

 هللا ىل_دهلنالوسر ىهن لاق ملا نع سهص ناو دل ع نم لع نب اوهو

 ىلأ نعةميخو أ انرب_خأ ىحب نب ىح امدح ع لحلار رفعزتب نأ ل سوهيلع

 هتيحلو هسأرو معتفلا موب وأ حتتفلا ماعءاجوأ ةفاقىنأ.ىت لاق رباج نعربب زلا
 را ئشان_هاوري_غلاق هات قاد اقوا رمأف ةماعلا ماْعُدْلا لثم

 ن رباج نع ريب زلا فأن ع م رج نبا نعبه»و ن.هللا دبع انريخأ رهاطلاوبأ

 لاقف اًضايب ةماغثلاك هةيححوهسأرو ةكمستف م وب ةفاق ىنأب تأ لاق هللادبع

 امئدع و * داوسلا اوينتجاوئش اذ هاورب_غ مسو هلع هنا لبعث لوس :

 ىحيل ظفالاو برحنب ريهزو دقانلاورمتو ةببش ىلأ نب ركب و نأو ىحب نب ىبح

 سل بس ىلأ نع ىرهزلا نعةنييع نبانايفس انث نورآلا لاقو انربخأى لاق أ

 دوهلانالاق سو هيلع هللا لكى ددلا نأ ةربرهىنأ نعراسين' نايلسو
 زب زعلادبع انث ديعس ديوس ومع مهوفلا فن نوءغبصيالىراصنلاو
 دعاوتلاق اهناةشئاع نع ند رلا دبع نب ةماس ىفأن ع هيب نع مزاح ىلأ نا ىنعي

 ةعاسلا كالت تءاخ اهيف هينأي ةعاسف مالسلا هيلع لد 0 سبا عدلا لص هنن للر

 تفتلا متوإسرالو هد_ءوهللا فاحاب لاقو هدب نماهاقل ا فاصعددب فو هنأب مو

 هللاو تلاقفانهه بلكلا | ذه لل-خدىتمةاعابلاةفهري رست <تاكورجاذاف

 ملسوهيلع هللا ىل_دهللال وسر لا ةف لب ربجءاغج زف هب سافتب 0

 ل دناالان كتي ىف ناكىذلا بلكسلا ىنعنم لاقف تأت ف كل تسل ىنت دعاو
 ىوزخلاانربخأ ىلظنحلا مههاربانب قحسا انثص ةروصالو راك فاس

 هللا ىلصهنلا ل اويردعز لب نأ داندنالا اذهب مزاح قأنعبيعو 5
 دع مزاح ىلأ نب لبي وطتك هلوطيإو ثيد- ارك ذو هسيناينأل- -سوه_لع

 و



 ا

 هتهمج ىلعه دب برضق زن رولا انيلا جرش لاق: نيز رق أ نع شعالا نع

 عطقنا اذال وشب مر سو هيل عفللا ل صهللالوسر 6 ديس لحل

 ىدعسلارخ نب ىلعهينثدحو اهحلصي تح ىرخالا ف شالف كدحأ عسش

 ةرب رهىفأ نع اصف أو نيزر فا نع نيعالا ام يشن الك 0

 ْنَع درع _س نب ةبدتق ان د ىنعملا ادهم ميسو وهيلعهنلاىل_صىنلا َنَع

 ه-ياعهللا يصهلالوسرنارد أح ع نع ريبزلا فأن ءهياع ”ىرفاجف سن نب كلام

 ءامصا الهش ناوةدن او لعن ف ىتع 0 ل اينأ ىمنإسو

 ا سوت نب هك نة هجرف نع افشككد_حاوسوثىف ىتحنأو

 يح ولا اريحا 1 انكو ح رباجن ع رسدزلا وأ اك راصز

 هللا لوسرتعمسوأ لسو هيلعهللا نص هللا لوسر لاق لاق رباع نعربب زلا فأن ع

 سشكالق لكم م او امدح عسش عطقنا اذا لوقي ٍل_سوهيلعهللا لص

 الوهلمش لكاالو دحاو مخ قف شعالو هعسش حلصإ ىتحةد- -حاولعن ىف

 اكو 8 ثيل ان ةستق 0 د ا 7 ا

 ل عفرب نأو داو 0 اا ءاصا ْ اا ىهن ل

 ميهاربانب قحسا امتطو هرهظ ىلع قاتسم وهو ىرخالا ىلع هيلجرىدحا
 انربخأ ركب ندد .انث ماحنءالاقو انريخأ قحعسالاق متاح نب د#تو

 هللا ل_دىنلان!ث دحب هنلاد بع نب رباج عمس هناريب زلاوبأ ىنربخأ جب رج نب
 كلامشب لك أتالو دحاورازاىف بت<الودحاو لهن ف شماللاق [سوهيلع

 هو تيقاتسااذاىرخالا ىلع كيلر ىدحا عض الوءامصلا لهشتالو :

 نِسح الان أنا نعزدننا 22 ىف ةدامعن/ حورانرب-خآرودنم نق عسا

 نيقلتساللاق لس و هيلع هللا بص ىنلا ناهللاد_بعن' رباج نعرس زلا ىأ نع

 تأرقلاق ىح نىع 0 د ىرخألا ىلعهيلجر ىدحا عضي من كد

 هللا ىل_صةلل|لوسر ىأر هنا < هم رع ميك نيدابعن ءساهش نبا نع كلام ىلع

 ىحع ا ىرخألا ىلعهيلجر ىد_> ااعضاو دجسملا ىفاوقلّتسم !سوه يلع

 ميهاربانب قحساو برح نبر يهزو ريء ناو ةبيشىنأ نب ركحب وبأو ىحينإا

 لاكهشا باب

 ءايتحالارءامصلا

 دحاوبوت ىف

 0 ف باب

 ىلع ءاقلتسالا

 حضوو رهظلا

 نالجرلا ىدحا

 ىرخالا ىلع

 هدوملا ف تإ
 عضووءاقلتسالا

 نالجرلا ىدحا

 ىرحالا ىلع



 سل ىف باع
 رصنخلا ماجا

 ىرسسلاد يلا نم

 ىلا ف باب

 ف محلا نع

 تاو ىطسولا
 اهمان

 ىف ءاحام باي

 لاعتاالا

 راكتسسالال

 لاعنلا نم

 لعتتا اذا باب

 نيل أدبيلف
 ًاديبلف علخاذاو

 لامشلاو

 | سي ردانباانربخأ الاق بي ركوال ظفللاو بي ركوبأوةببش ىنأ نب رك و بأ ان ص

 م

 ئ متاخ سبل لسو هيلع ثلا بص هللا لوسر نا كلام نب سنأ !نع نايس نا نع سنو

 نب رهز نئط د هفك ىلياممه- مقل عج ناك ىشبح صف هيفهنيب قفة صف

 دن زب نب سنوي نع لالب ننناما_س ىن# سبي وأ ىنأ نب ليعمسا: ىن : برح

 ىلهابلادالخن رك وأ ندع و * ىحي نبةحلط ثيدح لثمدانسالا اذه

 1 جا ينك إل نمل نعتاث نع ةلسق دانج ان ىدهم نب نجرلا دع 5

 ئئكدص 0 ىرسسلاهدب نمر صنخلاىلاراشأو هذه ىف - -سوهماعهلل |ىل- دىنلا

 ان برب رك ىنال ظفللاو سي ردا نبا نعاعمج سد ,ركوبأ اوريع نهنناد_,عنتد#

 ىن !| ىنعي ىناهنلاق ىلع نعةدرب ىفأ نعبياكن مداع تعم_سلاق سي ردانا

 نيتنثلا ىأ ىف مصاعر ديلا هيلت ىتلاوأهذهىف ىمتاخ لجأ نا إسو هيلع هللا ىلذد
 فعل هل نايثف دل اماف لاق# رئانملا لع ضو نغو ىسفلا سل نع قاهتو
 نيتلوعبلءاسنلا داع تناك يشف رئابملا امأواذك هبشاهف ماشلاورصم نماهم
 نبمصاع نع نايفس 1 رعىبأنإا ا ناوجرالا فئاطةلاكل حرلا ىلع

 ىنلا نعي دحلا اذه رك ذقهنعهلل| ىضرايلع تعمس لاق ىموم ىنال نبا نعبيلك

 رفعج نيد# انث الاق راش نياوىندم نبا انثض و هودنب لسو هيلع هللا ىلص

 بلاط ىنأ نب ىلع تءمتلاقةدربابأ تعم_سلاق يلكن مصاع نعةبعش ان

 ىك< نب ىح ايي هرج ملسو هيلع هللا ىل_د ىننلا ىنعي قاهنوأ كيلا
 هللا لوسر ىناهن ىلع لاق لاق د ربع نعس لكن ب مداعن ءصوحالاوب ًاانريخأ

 ىط_سولا ىلا امو أف لاق هذهو هذه ىبس صا ىف متت نأ سود ءلعهللا ىلص

 || لقعم ان نيعأن نسحلا انث بيش نب ةما_س ند « اهملت ىتلاو

 اهانوزغةوزغىلوقي ل_سوهيلعللا ىلصىنلاتعمسلاق رباج نعربب زلا ىفأ نع
 نجرلادبع اًسثدع «لعتت اامابكارلازبال لجرلان افلاعنلا نماو رثكستسا

 ةري رهىنأ نعداي ز نبا نعيد نعإسم نب عيب رلا ان ىحملا مالس نبا
 علخاذاو ىنعلابأ دييلف ف د_> أ ىل_هتتااذالاق ملسو هيلع هللا بص ةللالوسرنا

 || لاق ا لى انثدح اعيج امهعلخيلوأ اعيجامهلعتيلو لامشلابأ دبيلف

 هللا صهللالوسر نأ ةرب رهىأن ع جرعالا نع دانزلا ىفأ نعكلام ىلعتأرق

 اعيجامهعلشيلوأ اعيجامهلعنيلةدحاو لعن ىف ؟دح ىثعاللاق لسوءياع
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 نما اخ ت ذَا ىلا سانال لاقو هللا لوسر د_2# هيف شقنو:_ذف نما اخذت ١

 ندجأ اسضد هكثقن ىلع دحأ شقنيالفةللالوسرد هيف تش نوةضف

 ةيلعنبانونعيليعم_سا انث اولاقبرحنب ربهزو ةببش ىنأنب ركب وبأو لبنح
 ثيد_لا ىفرك ذيملوا ذهب إ سو هيلعةنلا بص ىننلا نع سن أ نعزي زعلا دبع نع

 ند ان ىنثم نالاق راش نءاو ىنثم ند# د 0 هللالوسرد_#

 لوسردار اللا كالام نب سن نع تدح ةداتق تءمسلاق ةمعش انك رعد

 اموت#الا اكن ؤر ةيالمهنا اولاق لاق مورلا ىلا بتكي نأ إ_سوءيلعهنلا ىل_دهللا

 قهضايد ىلارظذ 0 كر نماعاخ لسوهيلع هللا ىل_دهللالوسرذختاذ لاق

 ناك لو هيلع هللا ىل_دهللا ىن : نأ س نع ةداقق ع نعى ىلا ماشه نيذاعم

 كس كلانا ليقف م ىىلاىلا فتك ناكارا

 ا ىمضههللا ىلع نب .رصن ان 0

 ملسو هيلعهنلا ىلص ىننلا نأ سن 1 نع ةداتق نع سبق نبدلاخ هيخأ نبع سيق نب حوت ْ

 متاخنالا باك نولبقيالم_منا ليقف ىاحنا او رصيقو ىرسك ىلإ بك نأدارأ

 هللال وسر د# هيف ش ةنو ة_ضفةقلحا ءاخ رسرةياعتفا ل تال

 نعدع_س نا ىنعي د ميهارب اانربخأ دابزن: رفعج ند نار عوبأ ئعص د

 ااخ !سوهيلعةللا ىل_دهللالوسردب فرصب اهنا كلام نب سنأ ن ءيباهش نبا

 ىل_دىنلاحرطفهوسلف قرو 0 ودا سانلا عنصفلاقادح اواموب قرو نم

 اند ني 6 - 0 مهناوج ىانلا رايس

 نم مسوس لسا ورهف فال

 هعاش ل سوهيلعةللا ىل_دىبنلا حرطفاهوسلف قرو نم مداوخا اون رطضاسانلا

 نبا نع محد وبأ أن ىمعل امركم ن ةيقع 0 مهئاوخ سانلا حرطف

 بهو نب هللا دع 1 بوبأ نبى ح ل 0 2 داخل د

 ناك لاق كلام نب سنى : باهش نع نعدب زبن سنوب قربخأ ىرصملا

 ن نائع م وو ايشيح هصف ناكو قرو نم سو هيلع هلا ىل_دهننالوسر مخ

 ءيييسسسا مس

 ىنلاذاحلا ىف بإب

 هيلع ةللا لص

 املامتاخ ملسو

 بتكي نأ دارأ
 1 يلاىلا

 حرط ىف باب

 ماوخا

 قرولا اخ ىفباب
 ىشح هصق ع



 ىنلا سبل باب
 هيلع هللا لص
 نم اماخ سو

 دعهشقن قرو

 سلوهللالوسر

 نسم هل ءافلخلا
 وه لعيب
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 | كمان دخ ملسو هيلعفثلا ىل ص هللالوسر بهذا دعب لجرأل ليقفهدب ىفاهلع جفران

 انا ل_سوهيلعةللا ل_ههللالوسرهحرطدقوادبأ هذآ الةتلاواللاق هب عفتتا
 ثيل انث ةببتق انثو ح ثيللا انربخأ الاق عرنب دو ىميعلا ىح نب ىح

 بهذ نما اخ عنطصا ل_سوهيلع هللا ىل_دةللا ل وسر ناةننا دبع نعمفان نع

 هعزنفربنلا ىلع سلج هنا مسانلا عصف هسلاذاهفك نطاب فه4صف ل_ء< ناكف

 هسيلأأال ةللاو لاق مهب ىرف لخاد نمهصف لعجأو تاما !اذه سبلت نك ىنالاقف
 ةبيش فأن ب ركب وبأ هامل و ىحيل ثيد_حلا ظفلو مهمتاوخ سانلا ذنفادبأ
 انثو ح ديعس نا ىح انث بروح نب ريهز هينثدحو ح ريشب نيد انك

 مهلك د لا نب ةبقع 0 نلهس انثو 2 ثرخلا ن دلاخ اك ىثمنا

 ىثيردخحلا اذهب إس و هيلع هللا ىل_صىنلانعرمت نبا نع عفان نع هللا دممع نع

 ن دجأ هينثدحو ىنعلاهدب ىفهلعجو 0 ا تار حالا ماع

 اند ىبيسملا قحح_سا نب د 2 انو َح بوبأ انثا ثراولا دبع انغ ةدمع

 َح ماح انث دايعن دمحم انثو َج ةبقعن ىسوم نعضايعنا ىنعي سنأ

 رمح نب نع عفان نع مهتعاج ةماسا نع م-هلكب هو نبا اننا ىلد 0 انو

 نبىح انك 0 ثيللا ثيد وحن بهذلا اخ ىف لسوهيلعهللا لص ىنلا

 2 ا ىنأ ان5 ريغ نبا انثو 6 هللا 4_ءمع نع ربع نبهلناد- 1
06 

 نما اخ ل سوهيلعةنلا ىل_هقنلا لوسر ذا لاقر 9-1 نبانع عفان ن ءهللاديبع

 ىتح نامعدب فناك مث ربعدب ىف ناك مركب فادي ف ف ناك مل هدب ىف ناكفقرو

 هنم #9 موري ىف عقو ىتحربم نبا لاق هللا ل وسر دمه _ثقن سي ركب فهم عقو

 قل ظفللاورمع ىنأ ناو دابع نب دو دقانلا ور معو ةببش ىفأ نب رك و بأ ان

 لاق رع نان ع عفان نع ىسوم نب تونأ نع ةنرع ن نايفس انث اولو ركب

 داق محل ن تاس اع دس عادلا
 ١ 00 اقرو نما م ابل

 هصف لعج «_سبأ اذا ناكو !ذه ىاخ شقن ىلعد- أ شةنباللاقوهنلالوسرد# هيف

 نبىحب د سي رآ رب فس يقيعم نوم ظق_سىذلاوهو 200 نط ىلبإ ع

 داجانربخأ ىحلاق داج نع مهلك ىكسنعلا عيب رلاوب أو ماشه نب ف لخو ىح

 ملسوهيلع هللا ىل_كىبنلا نا كللام نإ سنأ ن نع بيهصن' زب زعلا داع نعدي ز نبا
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 ذاعم نهئناد_هبع اسمع نيقاسلا فاصن|لاقف نبأ ىلا موقلا ضعب لاف دعب
 الجر ىرود رشا تهم لاذ زناوهود#ت نع ةبعش انث ىلأ انن

 ربمالاءاجلوقب وهو نب رحبلا ىلعريمأ و هوهاجرب ضرالا بر ضي لم هرازارجب
 أرطإهرازار حب نم ىلار ظني. الهلنا نا )سو هيلعمللا ىل_ءهننالوسرلاق ربمالاءاج

 ناو ىم ناكر ف_ءج نبا ثيد_ح ىو دان_سالا اذه ةبعش نعام الك ىدعىلأ

 ةنيدملا ىلع فاخت سيةرب رهوبأ ناكى ثم نناثيدخ ىفو ةربرهابآ فاتسي

 نب دمخ نا نبا ىنعي عب رلا م ىحجلا مال_س نب نجرلا دبع م 3

 هتج هترحع أدق ىشع لج راس لاق مل_سوهيلعهللا لص تلا ن ءةرب رهىنأ نعدايز 0

 ند ةعاسلاموقت ىتح ضرالا ف لحلحت. وهف ضرالاه, فسخذأه ادريو

 انثو ح رفعج نبد# نع راشب نيدمم انثو ح ىلأ انث ذاعم نءهللاديبع

٠. 1 

 سس سسسبش9؟شاا 0 حس مش سس حي. وسم سسوس سس سس

0 

 ىلأن عدا زنبد# نعةبعش انث اعيجاولاقىدعىنأنءا انثا ىنثمنيد#

 ةريغملا ا ديعس ن ةيدتق 6 اذهوحش لسو هيلعهللا لص ىنلا نع هرب ره

 هللا ىل_صهللالوسرنأ ةربرهىف نع جرعالا نع دانزلا فأن ع ىازحلا ىنعي

 ضرالا هن هللا ف سفن هسفن هتمع أدق هءددرب ىف ىشع رتخسبت» لج راغس لاق لسرهيلع

 قازرلادبع ان عفارنبد-# انئدص و ةمايقلامويىلا اهيف لحلحتب وهف

 رتحش لج ر ادب مل سوءيلعللا ل صةللالوسرلاقواهنمثرداحأ رك دف ]سو هيلع

 نداج انث نافع انث ةبدشى أن رككو أ اسرع هلثع رك ذم نيدربف
 هيلعهللا ىل_دهللالوسرتعم_سلاق هرب رهفأن 4 ءعفار فأن ٠..ع تباث : 2 ةماش

 مه د_ح ىلكمر تح ذة ةحىف را م نمد نال رو

 سنن رضنلا« نع ةداّتق نعةيعش م ىنأ 0 ذاعم نب هللا دبع 00 د

 مناخ نع ىهنهنا لسوهيلعهللا لص ىنلا نع ةرب ره ىبأ نع كيهن نب ريشب نع

 هبعش انث رفع نيدمح انث الاقراثب ناوىتثمند# ةأستادج و تبهذلا

 نبد# ئتدع سنأنب رضنلا تعمسلاق ىنثمنباثيد- ىودانسالا اذهب
 هيقع ن,ميهاربا ىف ربخأ رف عج نب د# ىف ربخأ ميسم ىنأ نبا 5 ىلا

 ا ا ا 0 اهو 1 د هد 101 است فرق و و ا

 | ىثمنا هائثو 6 رف_عج نا ىنعي دج ا راشب نيد#ت تا

 «يلعّللا لص هللا ل وسر نا سابع نب هللا دبع نع سابع نب! ىلومبي ركن ع

 مرحن بإب

 ىنثملاقرتختتلا

 هايم اح

 حرطق باب
 بهذلاماخ
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 22” ص 0
 نوره اذثو 3 دعس نب ثدللا : نع حر نباوةبدتق اننو 8 بوب نعام الك

 ىلصىبنللا ل 0 عفان ن ءءالؤه لك ةماسأ ىنت بهونءا انث ىلبالا

 رهاطلاوبأ ند د 0

 نءمعفانوهللا دبع نب ملاسوهيب انعدم نب رعىن ربخأ : بهو هللاد_ىع انريخأ

 نم هبايئرح ىذلانالاق مسوهيلعمنلا بص هللالوسرنا رمت نب هللا دبع

 نيىلع انث ةبي شى أنب رك وأ اًمثاهع و ةمايقلاموبهيلاةللارظنيال ءاليخلا
 امهالك ةبعش اذن رفعجنب دج انث ىنثم نبا انثو ح ىناييشلا نعرهسم

 ل :ل_سوهيلعهنلا بص ىبنلا نعر عنان ع ٍميحس نة |يجوراثد نب راح نع

 رمح نبا نعام لاس تعم_سلاق ةلظنح ان ىلأ انث ريغنلا انثضو مهثيدخ

 || مونة يلاهطارظني لءاليخلا نمي " وثوب نم لسو هيلعةللا ل_هةننالوسر لاقلاق

 نايف س ىنأ نب ةلظنح انث ناملس نب قدعسا انث ريع نبا اسمو ةمايقلا

 لسوءهيلعهللا ىل_ههللالوسرتعمسلوقي ربع ناتعمسلاقاملاست ءمسلاق

 ةبعش .انث رفعجنبد# ان ىنثمن دم اًسرص و هنا.:لاق هناريغهإثملوقب

 تنأ نم لاقف هراز ار الجر ىأرهنارمع نبا نعث دعي قا, نب لم تعمس لاق
 هللا ىل_دهللالوسرتعمسلا فرم نباهفرعف ثيل ىن نم لجراذاف هل .سنأف

 رظنيالهلاناف ة|يخناالا كاذبدب ربالهرازارج نملوقي نيتاه"ىنذأب لاسوءهيلع
 ناملس بأننا ىنعي كلملادبع انث ىنأ انث ريغ نبا اًسشصو ةمايقلامويهيلا

 فخ ىنأنإا و 2 سنويا ان ىنأ انث ذاعمسهللادببع انثو 8

 نبا نقاش نب لس نع مسهئكهفاننبا ىنعي ميدهاربا ىلا ريكب ىفأن بى حب انك

 ١ رع ورواد ف ناريغيلتك سو يلع هللا وسو :ل!نعرمم

 متاح نب دمتم نئئدص و هب وئاولوقبملو هرازارج نماعيج مهتباور فو نسحلا

 ةدابعن/ حور انث اولاق ةب راقتتم مهظافل أو فلخ ىنأ نب او هللا دبع نب نورهو

 || كومراسينب لمت أ لوقي رفعج نبدابعن بد مح تعمسلاق جب رجنبا انث
 ]| كص ىنلا ندتعمسأ امهنيب سلاجانأولاةرمع ن الأس نأث رحا دبعن عفان

 : هيلاةثلا رظنب ال ل وعن هتعمس لاق ًايشءاليهخا نم هرازا عدلا قر بو ةبلغالا

 نعد نب ر عين ريخأ بهو نا ان رهاطلاوبأ ئعدص ةمايقلاموب

 | فو ممسو هيلعهللا ىل_ههللالوسر ىلعترر يم لافرمع نب !ن ءدقاو نيهننا دبع

 ]| اهارخأتلزافتدزفد زلاقمث هتعفرف كرازا عفراهللا دبعايلاقفءاخرتساىرازا
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 مي ل سس لا
 ادهم روب أ نعر معمانربخ اقازرلادبع عفار ن بدت ئتدصواظيلغارازاهثي دح

 ىنأن يركز نب ىحب مث سنون نا, رس ئتدصد اظيلغارازالاةوهإممدانسالا

 3 انو ح هيب نعةدئاز ىفأ نبا انك ىسوم نب مهارب ىو 0 هيب نعةدئاز

 ةبيشتنب ةيفص نعةبيش نإ بعصم نع ىنأ  ربخأ ابرك نبى حب انث لبنحناا ||
 رعش ئه ىلدح يح طم هيلع وا اغ تاذ طر جاور لص الس او ا

 نءةهورع نإ ماشه نع ناجاس نب ةدبع انك ةبيش ىفأ نب ركب ونأ انئثص دوسأ

 نءابيلع كتي ىذلا |_سوهيلعةنلا ىلصةئلالوس ر ةداسو ناكتلاقةشئاع نع هيبأ

 00 ءرهسم نا ىلع انربخأ ىدعسل!ر خخ نيىلع ندد 0

 00 ح ربع نبا | تا ا

 هللالوسر عاجضلاقو دانسالا| دهم ماشه نعامهالك هب واعموب ًانربخأ |مهاربا

 ذاحازاوجباب || ور عوديعس نةبدتق استدع# هيلعماني ةب واعم ىلأ ثي دح ىفو لسو هيلع هلا ىلص
 طاغعالا انرب>أ قحسالاقو انت ةيددقو ور« لاقورمعل ظفللاو ميهاربا نب قحساودقانلا

 هللادبعنددجم انثرع و نوكتساهناامألاق طا أ انل ىقأو تاقاطامنات ذا
 اللاقهللاد_بعنب رباج نع ر دكا نب دت نع نايف س نع عيكو انث ريغ نا

 امآلاق طاغ 0 ارو

 اك نمجرلادبع ب 0 هيلث كحو نوكتشساهنا سوءا لل ١

 دازامةهاركباب حرس نب ورمج نب دجأر هاطا اونأ نكد #2 اهعدافدازودانسالا اذه نايفس

 نم ةجاحلا ىلع ا 0 ”قاهوبأ ىن 4 بعون لا اربخأ

 ا مقام تال لعن رخل ريض نرى ع انثعو * ه ناطيبشلاباراو فيش ظ
 الإ ودل || هيلعةنلا كصمقلالوسر نارم نبا نعهربخت مهلك لسأ نقي وزار دق هللا دات

 ا ا نب ركب وبأ ان ءاليخهب ور نما ىلاعتةل 0 رسوأ]
 0 ىندم نق 0 هم 351

 1 ا 2 ادي نع هع نعت وهو يحب 1ك القبه مع نشا ا

 ليعمسأ كك بروح نب ريهز ىو ُح داج انث الاق لماكو بأو عيب رلا ْ
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 ١ 00 ل ا

 : امهةازغىفرب رست امل ني را لمتلا سو هلعشلا لسوق لا اوكش

 ن ميهاربا نب د ْ ىحنعىلأ 1 ماده نبداعم ان ىثم نب 53- 0 نع ىهنلا باب

 لجرلا سيل

 رفصعملاٍبونلا

 ظ 'صاعلانب ورم ن هللا دمع ناهريخ ار يفن نب ريم ناهرب_خأ نا دعم نبا ناثرحلا

 ظ نمهذهن ا لاقف نب رفصعم نيب ون ىلع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأر لاق هربخأ

 ظ هوا لورعو دز انث برح نب ريهز اًنئاصو اهسلتالفرافكتلا تايب

 لع نع عيكو ا ةبيش ىلأ نب ركب وبأ اكو 6
 ْ ىنأ نبى حب 100 اههزلك كرانملا

 نب رع اش ديشرن دواد انثرص نادعم نب دلاخ نعلاقودانسالا ادهم ريثك

 0 دبع رع نسواط نع لوح الا ناهلس نع عفان نإ ميهاربا اذ ىلسوملابوبأ

 كن ىمأ كم لاقف نب رفصعم نيب ون ” ىلع | سوهياعةللا ىلص دلاىأرلاق ورع

 | عفان نع كلام ىلع تًأرقلاق ىبحبنب ىحب امثاص امهقوحا لب لاقامهلسغأ تلقا ذهم
 هللا ىبص هللا لوسر نا بلاط ىنأ نب ىلع نع هيب ان ءنيذح ن هللا دبعنب مهاربا نع

 قنارقلاةءا رق نعو بهذلا من نعو رفصعملاو ئسقلا سبل نع ىبن لسوهيلع

 نا نع سنو ىتربخأل اق هو نباانربخ لاق ى < نبةلمرح دو عوكرلا

 : ١ اى عم هنا ةتدسماب أ نا نين> نء هللا دمع نء مهارب ١ ىنتدح لاق باهش

 | بهذلا سبل نعوعك ارانأوةءارقلا نع مس .وهيلعةللا ىلص ىنلا ىناهنلوقي بلاط

 || ىرهزلا نعرمعمانربخأ لاق قازرلا دمعانربخأ لاق ديج- ن دمع اننارَك رفصضعملاو

 هللا ل وسر ىناهنلاق بلاط ىنأ نب ىلع نعهيبأ نع نينح نبهللاد_بعن ميهاربا نع

 1 عوكرلاىفةءارقلان ءو ىسقلا سايل ن ءو بهذلاب محتل ن نع ل سو هيلعهللا ىلص

 || لاقةداتق انث مامه انث دلاخ نبباده اًمتمح# رفصءملاسابل نعودوجيسلاو
 | ىلا بعأوأ أ لسو هيل عهنلا ىبصهتنا ل اوسر ىلا ب> /ناكس مالا ىأ كلام نب سنالاناق

 || ىت ماشهنبذاعم ان ىتثمنب دم اسرع ةريخلالاق لسوهيلعهتلا ىلصةتلا لوسر
 بايثثلا بح ناك لاق سنأ |نعةداتق نعىنأ

 | ةريملا سو هيلع هللا ىلص هللا لوس يبا

 ئ ْ تاخدلاقةدرب ىنأن عد اما ةريغملان' ناماس انث حوررت نرابش انس

 1 ةدبللااهنومسيونلا نمءاسكو نمعلاب عنصيامتاظيلغارازاانيلا تجرنأف ةثئاع ىلع
 سو هيلع هللا ىبص هللا لوسر نا هللا, تمسقًاف لاق

 ١ نشد نيب ولا نيذه ىف ضبق

 ]| نءالاق +160 رعامج مهاران بوعي وماح نبد#و ىدعسلارج ن ىلع

 1 ةشئاعانيلا تجر لاق ةدرب ىلأ نعل اله نب دي نع بوي نع ليعمسإ ايل ا رخ

 ىلصهنلا لوسر ضبق نيه ىفتلاقفادبلمءاسكوارازا
 ْ ى متاح نب لاق ٍلسو هيلعهللا

 سايل لضق باب

 ةربجلا باش

 2 عضاوتلا باب

 راصتقالاو سايللا
 هنم ظيلغلا ىلع

 نمريسسلاو
 شارفلاو سابللا
 زاوجواههربعو

 هنن دح مالعاهيفامورهثن !بوقا ١ سمدل



 اك

 مطاوفلا نيبارج هققش لاه ايلعداطعافرب رح بو "لسو هيلعشسا سس ىتاالا

 رديت ماه ةبيش ىنأنب ركب 9 وبأ انثرو ةوسنلا نيب سب ركونأو ركب ونألاقو

 لاق بلاط ى نب ىلع نع بهوندب ز نع ةرمسم ن كلملادبع نعةبعش نع

 ىبضغلا تبا رفاهيف تجرفنءارب_سةلح )سو هيلعللا لص هللالوسر اسك ||

 ىنال اظفللاو لماكوبأو خورف نبناببش اسرع و قاسن نيباهتق_ةشفلاقههجو
 ثعبلاق كلام نب سن 'نعمصالا نب نجرلاببع نعةناوعوبأ انث الاقل ماك

 تلقدقو ىلا اهب تعب رمجلاقف سد:سة. رمح ىلا سو هيلعةللا ىلص هلنالوسر

 انئادع اهنغ عفتنتل كيلا اهم تثعب اما واهسبلتل كيلا اهب ثعب أ ىتا لاق تاقاماهبف

 نعةيلعنباوهوليعم_سا انن الاقبرحنب ريهزوةبي ثىنأن ركب وأ||
 سبل نم )سو هيلع هللا ىب_مهتلا لوسر لاق لاق سن أ نع بيهصنب رب زعلا دبع
 انربخأ ىزارلا ىموم نب م-هاربا ندع و ةرخآلا ف«_ببليلايندلا فرب رخلا
 ةمامأ اونأ ىنث رامعوبأ دادش ىنث ىعازوالا نع قشمدلا قدسا نبس يعش
 ةرخالا فه_سييملاين دلا فري رحلا سبل نملاق ل_سوهيلعةللا ىل_دهللالوسرنا

 ةبقع نعريملا ف نعب بح ىأ نبه زبن عميل انث لاقديعس نةبدتق اسئدص

 هيف ىلصم هسبافرب رح جورف )سو ءيلع هللا ىلصةننالوسرلى ده لاقدنأ صاع نبا
 د# هانئص و نيقتللا ذه ىتشاللاق م هلهراكلاك اديدشاعزن هعزنف فرصنام
 0 ىن لاقرفعج ن. ديلا دبع 5 لاق مداعابأ ىنعي كاحضلا انث لاقىنثمنا

 ةماسأوبأ انث ءالعلانبد#[ وأ امر *« داتسالا اذه بيبح ىنأ نبا
 ىلصهللال وسر نام ابن |كلام نن سن[ ناةداتق انث لاقةب ورع ىنأ نب ديعس نع

 رب را صمقلا ىف ماوعلا نب ريب رلاو وع نبنمترلا عل صخر سو ةداحرلا

 ةببش ىفأ نب ركب و نأ هانئاص و امهمناك عجو وأامهبت ناك ةكح نمرفسلا ىف

 وبأ هانئص و رفسلا رك ذياودانسالا اذه ديعس انث ريشي نب دم انث لاق
 هللا ل وسر صخرلاق سن أ نعةداتق نعةبعش نع ميكو 5 ةبيش ىفأنب ركب

 سبل ىف فوعنب نجرلاد_بعو ماوعلا نب ريب زال صخروأ _سوهيلعللا لص
 1 الاق راشب نباو ىنئم نب د- # هامئرض و امه ناك ةكملرب رخلا

 نافع ان: برح نب ريهز نشد د هلة مدان_سالا اذهعةيعش انه رفعج نبا

 + هش 1777 كك مامه ان

 سل ةحابأ با

 لجرلل رب رحلا
 ةكح هب ناك اذأ

 اهوحنوأ



8 3 1 

 الاف ىنثم نال ظفللاو راشبةنباو ىنثم نب دم اًمثدع رب رج ثيدح لثمدقرف نإ
 انءاجلاق ىدمنلا ناهعابأ تعمسلاق ةداتق نعةيعش انث رفعج نبدخت انث

 | هتلالوسرنافد- داع ماشلاب وأ دقر ذنب ةبتع عم ناحبب رذاننحورعناتك

 ظ هناانمتعاف نامعوب لاق نيعيصأ اذكهالارب ا ل علاج

 | نباوهوذاعم ان* الاقىنثمنند_و ىمسلاناسغوبأ انى و مالعالاىنعي

 انثع نامءىنألوق رك ذب مو هلثمدانسالا اذهةداتق نع ىنأ ىنن ماشه

 | نبقح_داوبرحن ريهز و ىنم_ىللا ناسغو او ىربراوقلار ع نب هللا دع

 | نيذاعم 5 رخآلالاقوانرب_دأ قحسالاق ا ١

 8 راطللا نب رمعنأ ةافغنبدب وس نع ىعشلا صاعن عةداتق ٠ نعى ْىس ماشه

 | عضومالا رب ردعآ نبل نع ا وصفا : ىهنلاقق ةيباحلاباطخ

  ن.ناهولا در عانربخأ ىزارلا هللا دع نب دمت ا عنرأو تال 1 نيعيصأ

 قدس اوريك نب هللا درع نبد# انثص اهم داتسالا| دهمةداّتق نعدرعس نءعءاطع

 لاق ببي> نبال ظفللاو رعاشلا نن جاتتو بيب> نب ىح و ىلظنحلا ميهاربا نبا

 ربأفدخأ عرجنإ انك 00 ان' نورخالالاقو انربخأ قحيسا

 ظ نمءاقاموب ملسو هيلع هللا ىلع ىب ل را وي ا

 | كشوأدق هللمتف باطلا نب عقاب لسرأف هعزب نك شوا 9 * هل ىدهأ جابيد

 | تهرك هللالوسرانلا ةف ىكبي رمعهءاف لب ربجهنع ىتاهنلاقف هللا لوسرايهتعزنام

 | يعلم هعيتتةك:ءطعااعا هسيلتلةك_ طعأ مل ىنالاقف ىلاف هينةيطعأواسعأ

 ٍ نوع ىلأ نع ةبعش 5 ىدهم نن | ىنعي نجرلا دبع اذ ىنثمنبد# 20 مهرد

 ةلح | يمنا لصوتاال اوسرلت يده لاق ىلع نع دحب ١ ]اما تعمسلق

 ْ اهسيلتل كيلا ب ثعبأ اا ع علا كاب ولف ىلا رية قرار

 | انث ذاعمنءةللاديمع هانثرع و ءاسنلا نيبارجاهقةنشتل كيلاههتثعباما

 | نوعفأن ء ةنعش اذن الاق رفعج نا ىنعي د ان راشب نيد انو 3 ىنأ

 رفع ن : دج ثب دح ىفو ىلاسن نيب اهترطاف ىف صاف ذاع م ثيدد- - ىدان_سالا ادهم

 [ب باكو و ةبيش ف أ نب ركب وبأ اًنئطو ىف مافرك ديمو ىلا ف نيب ا هر طاق

 0 ا نسال لقرار ببر كوبألاق ريهزل ظفللاو ب رح نب رب-هزو

 || ف 10 ١نأىلءع نع قنا اص وأ نع ىقثلا نوع ىف نعرعسم نع

 ىلإ



 ا

 لاقءاطعدلولاغخ ناكو ركبىفأت نب ءامسأىإ وم هللا دمع نع كلا ا د_بعنب هللا د_بع

 0 ىلع ا :ءلب تلاقف 000 اللا ١

 هلقال+ ال نمرب رحلا سلباعالوقد لس و هيلع هللا ىل_دهللالوسرتعمس لوي

 ناوجراىهاذاف هللادبعةرثيمهذهف ناوجرالاةرثيمام ا وهنم ! علا نوكي نأ تغفل

 تجرخأف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبج هذهتلاقف اهنربخ ًافءامسأ ىل!تعجرف
 هذ 0 ,يدقنبلاط ةيناو رك هايل

 ديمع انك ةريش ىفأ نإ 00 انثص 0 درابيل د

 ريب لان هنلا تبعك عمسلا نافذ ادن : هك نب ةفيلخ نعةيعش نع ديع- هس نبأ

 لاقلوةي باطخلانب ريع تءمسىقاف رب رحلا كءاساولن الالأ لوي بطخب

 نع لوحالامداع نك ريهز ا سنو نب هنلادبع نب دجأ يور ةرخآلا

 كد كن م سيلهنادقرف نب :بتعايناحيب رذاب نو رمعانيلابتكلاق نامعىأ
 كالحر ىف هنمعم_ثنامم مطاحر ىف نيماسملا عبشاف كم أ دك نمالو كيب دك مالو

 ملسو هيلع هللا له هللا لوسرناف رب رملا سوباو كرشلا لهأىزو منتلاوك انو

 هيعمصأ - وهيلع هللا لد هللا لوسرانل عفر و اذكهالا لاقرب رلا سودا نع ىهن

 باكل! ىفاذه معاعلاقريهز لاق امهمضو ةباب_سااو ىطسولا هيعبص ار يهز عفرو

 خ , ديا دع نال ان تركو وعز نئئدص هيعبص ًاريهز عفر لال
 ىنلا نع دانسالا اذهم مصاعن ءامه الكثايغ نإ صفح اننا سي نبا “انثاو

 ناوين 0 جراف

 تالا ا .عناكانءاؤدف 9 فا وبال لادا

 وبألاقو اذكعالا ةرخآلا ف عيثهفمهلسيل نمالارب را سبلباللاق |سو هيلع
 ةيفلابطلات نار ىسة تكاطلاراز زا كل ف ءاهسآلا نايات نيا همي تحال

 ةبتععمانكلاق نامعوبأ انث هيب نعرمتمملا انث  ىلعالادبعنبدحت امص |



 0 ا

 1 001 1 تلقا دراممتل نسال, تاقدقوم ذم ىلا تبلل ١لوسرالاققاهلم

 ش "| فحار و ةماسأامأو اهم دصتل تايلا اهم تعب ىنكلواه_.سلل كيلااهم تعبأ | ىلا

 هللا ىف صهللالوسرنأ فرءارظن مل_سوهيلعهللا ىل_دهللالوسر هيلا رظنف تلح

 || ىلا لاقفاهىلاتثعب تنأف ىلا ظنتام هللا لوسرايلاقف عنصامر كن أدق مل سوهيلع

 دعو كئاسن نيبارخ اهقق_ثنل كيلا اهم تشع اكل اهنشلتلا كر ملا ثدي ام

 نعسنوب ىت ربخأ بهو نب ,اانري_تالاقةإمرخح ظفللاو حب ندةلمرحو رهاطلاو بأ

 ١ با نب رد دلو جا د وعلا هلا م 3 0 5

 رس ذه عتب اهللالوسراب

 |١ ىكصةنلالوسر هيلا لسرأ مّنلاءاشامرمع ثبلف لاقهل ق الخال نم سابل هذ هاما

 ا هل قالخال نمهذه سدلب امناو أهل قالخ ال نم سابله نها |تاقهللالوسرايلاقف

 كتجاحاهببيصتو اهعيدت إسو «ياعهنلا بص هللا لوس ره لاقفهذهمىلاتلسرأم

 | نبان ءثرحلانب ورع ىقربخأ بهونإا انك ورع نوره اشو
 ةبعش نع دمع #س نإ 1 5 5 رهز دع هلدم دانس الا انهم باهش

 ل نكلتسر لع قارر عت أر م2 ن دان ع ملاس ن ء صفح نب ركب وبأ ىف ربخأ

 لاقفهّن رتشاوللسو هيلعهتلا هللا لوسر لاقرب رحو جابي دنمءابقدراطع

 | 1 ل ةيمياع نا سمس لوس ىلا ىدجاذ هل قالخال نم اذه سلاما

 تثعبام لاق تاقاماههف تاق كتّتعم_س دقو ىل!اهم تلسرأ |تلقلاق ىلااهم ل_سراف

 ركبوبأ انث ةبعش ان حور انثث ريغنبا تدعو اهءعتم_نلكيلااوم
 لكنم ل-جر ىلع ىأر رع نأ «يبأ نعرمع نبةثلا دبع نءملاس نع صفح نبا

 ثعب أ واهم عفتنتل كيلااهب تعب امن الاق هناريغديع-س نب ىحث ردح لثمدراطع

 ثدحب ىنأ تت عمسلاق ةمضلا دله انك ثمن دع نئئدص اهسيلتل كيلااهم

 ||| تاخلاق قربتسالا ىفهثلا دبع نيلاسىللاقلاق قح سا ىنأن ب ىبح 2 لاق

 1 | ىلعر .عىأرلوقت رمج نبهللا دبع تعمس لاقفهنم ن-ثخو جابيدلا ن م ظاغام

 دحوحن رك دق ل_سو هيلع هللا لص ىننلا اهب ىف ف قربتسا ع نءهةلح لجر
 ا ا كا

 ”ادامعا آى 0 00 اال

 تامح

 هس 0 م يس >9

1 
1 

1 
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5 
 نبا انثو ح رفعج نب د ان  القراشب نباو ىنثمنبا هانثو ح عيكو

 ةيعش نع مهلكز ب انسب ١ نجرلا دبع ىنو َح ىدءى أنبا انك ىثم

 ذاعمريغ ةفي لح تدهش ثب دا قم هنمدحأ رك ذ 57 ,ملو هدا _س اوذاعم ثب دح لمع

 ريرجانربخأ ميهاربا نب قحسا امص و قستساةفيذح نا اولاقامتاهدحو
 امهالك نوع نا نع 2 ان ىنثمنبد_# انثو ح روصنم نع

 رسولنا لح نع ا نعىلد ل ىنأ نبا نجرلا + بمعن :نعدهاج نع

 تفتح انك ىأ 0ك م ح 0 0

 هاقسفةفد .ةح ئسسالاق ليل أت نجرلا دمع عمسلوقيادهاج تءم_بلاق

 اوساناللوق رموش لسنا وسر ا ةْضف نمءانا ىف ىسوح

 مطاهئافاهفاتص ىفاولك ًانالوةضفااو بهذلاةين فاو رسشنالو جاب دلاالورب رحلا

 د نا رع نا رع عفان نع كلام ىلع تًارقلاق ىح نب ىح اًنثرص ايندلاف

 هده نب ريش اولهنلا ل وسرارلاقف ديحسملا تاي دمع ءازب سولح قار باطخلا نإ

 ملسو هيلع هللا ىل_ص هللا لو سر لاتف كب: .!ءاومدقاذا دفوالو ةعمجا موب سانالابتبلف

 اهنم لسو هيلعهللا ىل_.ءهتلالوسرتءاجمأ ةرخآلا فهل ق الخال ن م هذه سلاما

 دراط-ةإ_-ىفت لق دقواههنتوسكهللالوسراب رمعلاقف ةإ_>اهنمرمع ىطعأف لاح
 هلاخ ًارعاهاسكفاهسياتلاهكسك 11 ىقا مس وهيلع هللا لص هننالوسر لاف تاقام

 5 ةبيش ىنأ نإ 0 وأ اك 5 ىنأ ل ري-؟ نا ني و ةكعاكر يشم ْ

 هللاديبع نع مهلك د يعسن, ىبح انث ىدقملاركى فأن بد انثو ح ةماسأوبأ||
 نعءامه الك بقع نا ىسوم نءعةرنسم ن صفح ان ديعس ندب وس ىو ح

 نابيش انسوهو كلا 5 د نجت ملسو هيلعدتلا ىلدىنلا نع رم نبأ نع عفان ْ

 ادراطع رعىأرلاق رمح نبا نع عفان 5 مزاح نب رب رج 0 خحورف نبا

 رم لاقف مهنم بيصي و كواملا ىثغي الج رناكو ءاريسةاحقوسلاب ميقي ئعيعا||

 دوفولامتسلفاهتي رتشاولف ءاربسةإ-قوسلا ىف مق ادراطعتسي ار ىتاهللالوسرايأ[

 هللا ىل_د هللا لوسرهللاقف ةعجلا موناهت_سباولاق هنظأو كيلعاوم دقاذا برعلا

 ىت كلذ دعب ناك (ءؤةرخآلا فهل قالخال نمايندلا فرب را سلب اما ملسو هيلع ||

 دب ز نب ةماسأ ىلا ثعن وةلكح رمح ىلا ثغبف ءاريس للك سو هيلع للا ىلص هللا ل اوسرأ|

 هتلح رمعءاف لاق كنان نيبارج اهقةشلاقوةل- بلاط ىنأ نب ىلع ىطءأوةلب



 1 "2ك
 || ىلع نب ركب وب ]| ىلع انت ةببش ىف ١ اًثص و لاضلاداشناوهناكملعجوثيدحلا ىف
 !ش نع قاسشلا نع اسءالكرب رج ام ةبيش ىلأن نب نامع انتو 2 روسسه ْن د

 3 ريغ نم مسقلار اريالاقو ريع تب اج لثم دان هال |دهيءانعشلا أن تا

 3 برش ايندلا ىفاهمق برش نم هاف ةبضفل | ىبرمشلا نعو ثيدحلا فدازو كش

 قخ ساو أ انريشأ سيردانبا .ان' بي ركوبأ هانثمع و ةرخآلا ف اهبق
 ةداب 0 ديو مهدانسابءاشعشلا ىلأ نب ثعشأ نع ميلس ىلأن ب ثيلو ناسا

 13 رفعج نب دع 8 الاقراشد نباو ىنثم نيد انكو 2 رسم نباو رب رح

 ,|| صاعوبأانربخأ ميهاربا نب قحسا انو ح ىلأ انث ذاعمنيهللاديبع انثو
 3 نعةبعش 6 اعيج اولاقزمم قس سل ند ندجرلادبع انو ح ىدقعلا

 : ٠ در واطد لاقهناف 0 وا يا ىو م دان امام سعب تعْسأ

 ا ميهاربا نب قحسا اًييصو ىهذلا ةقلحوأ ىهذلا اخ ن اناهنلاقو مالا

 : ءاقعشلا ىلأ ن نب ثعشأ نع نايف_س 0 الاقد_ # ند ورمتو مدا نب ىحب 6

 0 0 كشريغ نمبهذلا متاخو مالسلا ءاشفاولاقو مهدانساب

 || ةشيعنب نايف_س ان لاق سيق نب ثعشالا نبد-# نب قحسا نيله نبا
 1 نادال اةقي د ءمماكبلا ميكع نب هللا دبع عمسة ور ةىأن عو ذب ه تعم

 1 مربخأ ىتالاقو ةيوامر 94-ضو نمعانا فبارشن ناقهد هءافةفيدح قستساف

 1 ىناوب رشتاللاق ملسوهياعهّللا ىل_ههللالوسر ناف هيف ينيقسيالنأ هن يم دق ىلإ | |

 . || ةرحآلا ف ك-اوهو ايندلا ف مطهنافرب رحلاو جابيدلا اوبلتالوةضفلاو بهذلاءانا
 1 هللادبع تعمسلاق ىنهملاةورف ىفأ نع ان رمع ىفأ نبا ها د ةمايقلاموب

 موو ثيد حلا رك ذرماو هوحنرك ذفنثادملاب ةفيذ- د_:ءانكل وآن مكعنبا
|| 

 . [| الوأحيجحن ىفأ نبا انث نايفس انث ءالعلانب رابحلادبع ئدصد ةمايقلا

 نع ىيل ىبأن بان م هعمسدب زيانثددح م ةفيذح نع ىليل ىفأن بان عد هاجم ْنَع

 ١ اجا |ىليل ىلأن بانا تفنظف مكع نب !تعمسلاقةورفوبأ انثدح منة فيذح
 || امنا ةه و ةمايقلا موب لقي ودور ك ذف نن  دملاب ةفيذ_> عمان كلاق ميكع نبا نم

 |[نح رلا دبع عمت هنا مكمان ءةيعش انث ىلأ انث ىريتعلاذاعم نب هللاديبع
 6-2 نه ءاناب ناسن |هاتأف كارل ل ديد ليلى أنبا ىعن

 انك ةبيش فأن ب د ركب ونبأ ها هاسبدح و ةفيادح نع ميكع نبأ ثيدح ىنععو دف



 فلا

 هللالوسرتياراملاق ةرب ره»ىنأن 6 ةد_عج لاى و«ىح فى أن عملا ا

 تكس مشي ناو هلك ًاءاهتشا اذا ناك امق امال كاع مسرع شالح

 قاع نعال ع ةيواعموبأ انث الاق قمن دو تاكو هأريةع و

 ئىخ اني دلع هلع م سو هيل عهللا ىل_صىبنلا نع ةرب رهىلأ نع مزاح

 نمحرلا هع نء هلا دبع نع هللادبءنب دب ز نع عفان نع كلام ىلعتًأرقلاق

 هللالوسرنأ ملسو هيلعدللا ىلص ىبنلا جو زةما.نس مأ نع قيدصلار كب ىنأ نا

 رج نب ىلع هينثدحو ح دء_س نبث يالا نع حجر نب دمت رةبدتق هانئدط و

 ان ريس نا انتو 0 بوبأ نع هلع نءاىن-ءي ليعم_سأ ا ىدفحلا

 ص وأ انثو ح ديع_سنإ ىح انك ىبتمنياد# انثو َح رش ند_#

 اكو 2 هللا دمع عر هاسم نن ىلع ا الاق عاحش نب دب اولاو ةبيش ىلأ نبا

 ح ةيقعنب ىسوم أنث ناهل_سنب ليضفلا ان؟ ىدقملا ركب ىفأ نبدي

 ل تهم مزاج نزل كي رع ات موق ناش
 نب ىلع سي دح ف دازو عفان ع نعهدانساب سن أ نيب ثالام ثيدح لمع عفان نعءالؤه

 قى سلو بهدلاوو كا 1 يرمي وأ ط1 ابىذلا ناهللا ديبع نعره_سم

 دز سدو رهسم ندأ ثب دح ىفالا بهذلاو لك الارك ذم منمدحأ ثيدح

 هللادبع انث ةرمنباىنعي نامع نع مصاعوبأ 1 ىنئاقرلا نعموبأ دب زب نبا

 برش نه - _سوهيلعةللا لص هللا لوسر لاق تلاق ةماس مآ هتااخ ع نع نجرلادبعنبا

 نبىح انمئادع * متهج نمارانهنطب ف ا ةضفو بهذ نم ءاناىف
 ديعنيدمجأ انثو ح ءاثعشلا ى فأن : ثعشأ نع ةٌميخ وب ًاانريخأ ىميقلا ىح

 لاق نرقمنب دب وس نب هب وواعم ىف كي ريهز انث سنوب نرهللأ

 | مسو هيلع ةللا بص ةلنا لوس رانرمأ لوقيهتعم- سف بزاعنبءاربلا لع تلخد

 ساطاعلا ممتن ةزانحلا عابناو ص رملاةدايعبان سعأ عيسس نعاناهنو ماس

 نءءاناهنتو مالسلاءاشفاو ىعادلاةباجاو مول_ظملارصنو مسقملاوأ مسقلارارباو

 سدل نعو ّىبسقلا نعو رئابملا نعو ةضفلابب رش نعو فهذلإب مك نءوامتاوخ

 0 ان م داو اننص جاييدلاو قيما

 سابللا باك ال
 د ةنب زلاو

 مي رحم باب

 قارالانعسا

 برشلا ف

 ىلع هريغو

 ءاسنلاو لاحرلا

 مب رس باب

 ءانا لامعت_سأ

 ةضفلاو بهذلا

 متاخو ءاسنلاو

 ريرخاوبهذلا

 و
 ءاسفللهتةحاباو

 لعلا ةحاباو
 لجرللهوحنو
 ىلعدزي ملام

 مياصأ عب رأ



 بيعيال باب

 ةب واعموب ًانربخأ اولاق بي رك ىنال ظفللاو دقانلاو رمعو ىنثم نب دوب _كونأو

 هيل
 0 ل

 || ددعو عقار ندم ىتثو ح ةللاديبع انث الاق ريغ نباوةماسأ اوبأ انثث ةببش
 | رمح نبأ نع عفان نع امهالكب وب | نعرمعمانربخأ قازرلا دبع نعد يج نا

 دم ان ىلهابلادالخنب رككوبأ امنع و هلثع )سو هيادةثلا لص ىنلا نع
 رم نباىأر لاق اءفان عمسهنادب ز نب دس نبدقاو نع ةبعش ان* رفعج نبا
 لاقفلاق ١ ريك الك ألك ًايل_ءفلاقهبدب نيب عضي وهب د نيب عضإ ليش

 رفاكلانالوقب ملسو هيلع هللا ىل_دهنلالوسر تعمس ىناف ”ىلعا ذه نا دال

 8م ناضصس نع نحلادبع انه: قتمندجم ندع اج هس لك

 ىلك أ,نمؤملالاق ل سوهيلعهللا ىلصهتلالوسر نأ ر م نباو رباج نءريبزلا ىفأ
 امم ىأ انث ري عنا اًمثه و ءاعمأةعيسف لك اي رفاكلاو داو ىم

 اربع نبارك ذب لوهلثك ملسو ةيلعهللا له ىننلا نعرباج نعريب زلا ىفأ نعنايفس
 ىنأ نعمهدج نع ديرب ان ةماسا وأ ان ءالعلانن دس 5 ولأ ا

 لك أي رفاكلاودحاو ىمىف لك أ, نمؤملالاق إ_سوءيلعةئلا بص ىبنلا نعى سوم
 ءالعلا نعد_© نءاىنعي زب زعلادبع انث ديعس نبةبدتق تلح ءافما ةعيسق

 د نكد و مهثيدح لثع ل_سوهيلعللا لص ىننلا نعةرب رهىفأ نعهيب أ نع

 هيبأ نع اص ىفنأ نع ليهس نع كلامان ريخأ ىسعنب قحسا انث عفارنبا

 لوسر صماف رفاكو دو فيض هفاض سو هيل عللأ ىبص هللا لوس رنأةرب رهىلأ نع

 هب رشف ىرخأ مث هب رسشف ىرتسأ مث اهبالح برشف تبلف ةاشب سو هيلعةللا ىله هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر هل عاف ملساف حمص أ هنا هاش عبس بالح برش ىتح

 مل سو هيلع هللا لصهلدا لوسر لاقفاهمتتسي لفى رحاب سعأ م اهم الح برمشفة اش

 نبىحب انثع # ءاعمأةعيس وف برشي رفاكلاودحاو ىمىفبرش؛نمؤملا
 انربخأ نارخآلالاقو ان ريهز لاق مهاربانبقحساو برح نب ريهزو ىحب
 هيلعهللا لص هللا ل وسر باءام لاق ةري ره ىلأ نع مزاح ىنأ نع شمعالا نعرب رج

 نبدجأ اًمئاط و هكر تههركن اوهلك أ ايش ىيمتشااذاناك طقاماعط لسو

 دبع اسرع و هلثمدانسالااذه شمالا نعناملس ان ريهز ان سنون,

 ت6 ١> دمع لل "نيزاا #» 4 72-42 .٠

 0111111010أ111اأ1ا111 1 1 1 1 1]إ]إ]إل- 12010 ا

 211000111111111 ااا ااا ا

 طخ ست واج لا

 90 اقع ل

 "تطيح فق اج

 ىرفملادوادوبأ دع سن رجعو ور عن كلملادبعو قازرلادبعانربخأ ديج نبأ
 ظ ةبيشىفأ نب ركب وبأ اميع .هو<دانسالا اذهب شمعالا نع نايفس نعمهاك

1711111110 
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 كنلع تمسقًارثنغايلاقف لاق تيحذتفلاق نجرلا دعا لاقفهنع تيحنتو لاق
 كفايضأءالؤه بن ذىلامهنلاو تاقفلاق تْمْف لاق تئجالا قوص عمست تنك نا
 اوايقتالنأ كلاملاقفلاق ءىجتىن-اومعط؛نأأا اوب اف م هارقب مهتيتأ دق مهلسف
 ىتح همعطن الهنلاوفاول !اقْولاقَةإمالاهمعط الهلل ور 0 ؟لاقفلاق مكارفانع

 1 ر ٍْ لاق ١ رقانعاوامقتالنأ اام هل و طة ءالأرم هاك أ فيلق همعطت ||
 اولك أو لك اف ىمسف ماعطاابءى بخ لاق 8 ارقاوماهناطيشلا نفىلوالاامألاقأ|

 لاق تئن>واورب هللالوسرايلاقف ل_سوءهيلع هللا لص ىنلا ىلعا دغحبصً اماف لاق 1

 نبىح انئثمع #« ةرافكى غلبت /ولاقرهريخأو مهتربأتنألبلاقفهرب_خأف |[
 لاقلاقهنأ ةرب ره ىنأ نع ج رعءالانع دانزلا ىفأ نع كلام ىلع تأرقلاق ىحب ا

 ةعب رالاىفاك ةنالثلا ماعطو ةنالثلا فاك نينثالا ماعط ٍلسو هيلعةللا ىبصهلنالوسر

 بيدح نا ىح ىتثو ح ةدابعنب حوران ريسخأ ميهاربا نب قحسأ انكم

 نينثالا ماهطو نينثالا نكي دحاولا ماعط لوقي سو هيلعهنلا لص للا لوسر تعمس

 ىو - نامةس 1 ىلا 0 ركنا انثصَو تعمسرك ذب لإ_سوهيلع

 ىل_دىنلا نعرباج نع ريب زلا ىف نعنايفس نع نجرلا دبع ان ىتئمنبدمم [
 ةبيش ىنأ نب ركبوبأو 6 انئرص ج رج نبا ثيدح لثع مسوهيلعهللا :

 نارخآالالاقو انك 2001 و رك والا ميهاربا نقحساو بي ركوبأو ٍ

 ىل_دهللالوسرلاقلاق رد اج ع نءنايفس ىف أ نع شمالا نع ةيواعموب ًانريخأ |[
 ةيددق 0 ةعبرالا كين ينئالا ماعطو نينثالا كيدح اولا ماعط ل_سوءيلعهللا ٍ

 رباج نع نايفس ىلأ نع شمالا نعرب رج ا لاق ةبيش ىلأ نب نام ءو ديعس نبا 2

 ةعب رأى نيلجر ماعطو نيلجر ىنكلجرلا ماعطلاق لسو هيلعةننا ىلصىنلا نعأ|

 هللا دممعو ىنُتم نب د#و برح نب ربيهز نير د ةيناك ىكية دعب رآماعطو

 رمح نبأ نع ها .ةفاذسع نحناطتاوعم يح ا 0 1

 251 انو َح أ 6 ريش هك ِ 0 0

 نحجرلا دبع مآ ملأ لاقانغرفامةنلاوالاولاق لاق < فايضأن م متغرف ل اقف ىنملوأ

 ةليسسْضفباب
 ق ةاضاوسلا

 ليلقلا ماعطلا

 ماس عطناو

 ىكي نينثالا

 وخحنوةنالفلا

 كلذ

 نموا باب
 م
 رفاكلاودحاو

 كل
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 ماعطدد سك يلا لع لل نا 2000 ل شو هج

 قأ ص اولاق لهى ردأ الو ىأو ىفأوان أاوهفلاق ةثالثب ر 7 هوبا رششعإ سو هيلع هلا

 مسو هيلع هللا ىلص ىلا دنع ىشغتر كتاب آ ناو لاق ركبىفأ تيب وانتيب نيب مداخو

 مل_سو«يلعهللا ىل_ههللالوسر سعن ىت ٍة> ُثبلف عجرم ءاشعلا تيلص ىتحثيلم

 تلاقوأ كفايضأ نع كسدحام هنأ ىماهلت لاق هللا اشام لالا نم ىكمام كعل ءاك

 لاق م_هوبلغف مهياعاوضرءدقءى جت ىتحاوبأ تاق مهتي_ثءاموألاق كفيذ

 همعطأ الةلئاو لاقو اي نهالاواك لاقو بسو ع ّد_ة رثنغايلاقو تأ ةخافان أت بهذف

 انعبش ىت>لاقاهتمرثك ً؟اهلفسأ نمإب رالاةمقل نم خأن انك امةنلا ىافلاق اد أ

 لاق رثك ًاوأىهاك ىهاذاف ركب ويأاهبلار ظنف كلذ لبق تناك امرت 1ر6

 كلذ ل بقاهنم رثك أ نآلا ىطىنيعةرقوال تلاقاذ_هام سار ف ىنب تأ اي هنأ س مال
 مهنيعىنعي ناطيشلا نم كانذ ناك امنالاقو رك و بأاهنم لك ًافلاقراىمثالش

 ناكو لاق دنع تحب اف إو هيلعةنلا ىل-ههتلال وسر ىل اهلج مثةمقلا تملك أ
 هللا سان امهم لج 0 عمالجر رشع ىنئاافر عقل جالا ىصفدقع موق نيب وانني

 ئند لاقاكو أ نوعج ااهنماولك أف مهعم ثعب هنأ الا لاق 000 عملا لعأ

 نجرلا دمع نع نامع ى نأ ن ءىري رجلا نع راطعلا ون نب ملاس 5 ىنثم نب دم

 هللا لد هللا لوسر ىل!ثدحي ىبأ ناكولاقانل فايضأ انيلعلز رن لاق ركبف أ نإ

 را ل تقف لاا عم مط فانا موب اءىج ىت-اولاقاوب اف لاق مهارقبانتج

 لوا

 0 نااهنطب داوس نيةزتزح 0 ل انوا هللا لوس رسلان قيادات

 ' ]| نوعج ا امهنمانلك اف نيتعصفلعجولاق هلأرخ ايئاغتاكن اوداطعأ !دهاش ناك
 ْ ٍ ( .ذاعم نب هللا دمع ا لاقاوأ ربعبلا ىلعهتلم نيتعصقلا ىف ل_ضفوانءيشو

 رمدعملا نعمهلكى سقلا ىلعالا د,عنبدس#و ىواركسلا مع نب د_هاحو ىربذعل

لاق ليلا نم لسو هيلع
يحرلا دبعايلاقو قاطناف 

لاق كفايض أ ن نم غرف  ن
 3 تيسمأأماف 

اوأ فت نا كد اودي لد
اجامافاوب [فلاق ىذ اهينم دع نأ تفخ

 ١ ئشب ادبي ملء

 ل م اا0000071ة1010100 ”١ ١1 ل” >اّكاٍِئنء<*ئء*ءك0 0 7 00007“+

 ىوشنأ نطيالاداوس مل_سوه يلع هللا لص هللا ل وسر سعأو
 5 نءامهنناعاو لاق

 | هتدح هنا نائعونأ انم قألاقلاق نابلس رمتعملا. انث 9 اظفللاو

 ١ ىل_طهللا ىن :قلطن او ةئالُث ءاجر كباب ناو لاقاكوأ سداسي سماك به ذيلؤةعب رأ
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 دج للا ىتأيمئلاق ناظقيلا عمي وامان ظقوب الايلست إ_سيف ليالا نمء ىجيف
 1 دم لاقف ىيصن تب رشدقوةليل تاذ ناطيشلا ىف انأف بر.ثيف هب ارش ىتأب م ىلصيف
 اهتب رسشفاهتبتأف ةعرجلاهذهىلا ةجاح بام مهدنع بيصي وهنوفحةيفراضنالا ق أي
 كم ولاقف ناطي_كلاىنمّدن لاقل يدساهملا سيل هناتهاعو ىنطب فت لغو نااماف
 كيلعوع ديف هد< الؤء ىحيف مل-سو هيل عهنلا لص د با رمت سما

 ىسأر جرخ ىد_ق ىلعاهتعضواذاة امش ىلعو كترخآو كايند بهذتف كلهتف

 موامانف ىابحاصامأو مونلا ىنءي الل _ءجو ىامدق ج رش ىسأر ىلعاهتء«ضواذاو

 دحسملا تأ مسي ناك مك لف )سو هيلع هللا ل ص ىنلاءاخ لاق تعنصام اعني

 نآلاتاقفءامسلا ىلاهسأر عفرف أيش هيفدحت رف هتع ف شكسفهبارش ىقأ مث ىلصف

 ىلإ دمعو لاق قادس نم قار معلا نم معطأمهللا لاقف كهف "ىلع وعدي

 اهحذاف نمسأاهسزنءالا ىلا تةلطناف ةرف_ثا|ت نخأو ىلعاهتددشفةلمشلا
 ءانا ىلا ت دمعف نهلك ل فح نعاذاو ةإذاح ىهاذاف سو هيلع هللا ىل_دهننال اوسرل

 ىتحهيفت بلك .لاق هيفاوبلتح نأنوعمطياوناك امإ_سو هيلع هللا لصد لآل

 لاقةليللا با رمش مخب رش ل اقف |سو هيلع هللا لص هللالوسر ىل تن ةوغرهتلع

 ىنلوانم برش برشاهنلالوسرابت لقف ىنلوان تب رسشف برشا هللا لوس رايت اق

 تيقلأ ىتح تكحض هنوع د تدصأو ىوردق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ تفرعاماف

 لوسرايت لةفدادقمايك: اوس ىدحا سو هيلع هللا ىلص ىنلالاقفلاق ضرالاىل

 هذدام لس وهيلع هللا لص ىنلا لاف اذك تاعفواذكواذك ىرسعأ نم ناك هنلا

 تاقف لاقاهنم ناييصي فانييحاص ظقونف ىتنذ [تنك الفأل جو زعهللا نمةجرالا

 امدح و سانلا نماوماصأ نم كعماهتبص ا واهتبصأ اذا ىلابأام قلاب كثعب ىذلاو

 دادسالا اذن رقما و نايلس دانك لش نار هتان راحل ميهاربا نب قحسا

 ىلءالاد,عنن دمت و ىواركسل ارمعن دماحو ىرينعلاذاعم نب هلئ| ديبع ا

 نام عى أ نعىلأ انثث رمتعملا انث ذاعمنءال ظفللاو نابلس نب رمتعملا نعاعيج

 نيالث 5 وهدلعمتا ىل_دىنلا عماك لاق ركل ىنأ نب نح را دبع نعاضي آأثدح

 نم عاص لجر عماذاف ماعطونم دحأ عم له )سو هيلعهنلا لص ىنلا لا قفةئامو ظ

 ىنلالاقف اهقوسي غب لب وط ناعم كرمشم لج رءاج م نتف هوحنوأ ماعط

 تعنصف ةاشهنم ى رتشاف عيب لب اللاق ةبه مل اقوأ ةيطع مأ عيب أ لبسو هيلع هللا لص
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 || عضوم نعل اس هيلاهبءججاذاف 0 ا ناكف لف ىف

 || عضوم نعلأسهيلاّدراماف مولهِب و عل !اصأعضو ومعترف هعل ا

0 

 2 وه مارس ل اقف هيلادعصو عزف لك أ أيملهل ليقف ل_سوهيلعهنلا ىلص ىنلا عب 1

 ه1 اا 5 امرك فلا هه | أ ىكلوال )سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف

 رب رح انت بروح نب ريهز ند ىنّوي حول اب سو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكولاق

1 ءاجلاقةرب ره ىنأ نع ىىجشالا مزاح ىنأ ن عناوزع نبل يضف نعد جلا دبع نبا
 

 كاتس نحف كالي سراف دوه<ىلالاقف مل_سوهيلعةللا لص هللا لوسر ىلا لجر

 ىتح كللذ لثم تلافقق ىو ىلا لسرأ متءامال ىدءام قلاب كثعب ىذلاو تلاقف

 ١ ةلمالا اذه فيضي نملاَقف ءامالا ىدنعام قحاب كثعب ىذلاوال كلذ لدم نهلك نلق

 راع مللاهجر
| دابا نوال ه1 5

 

 1 اقع تفلح -جا و ا ب ا هجارسل
 دقلاةّو مل_سوهيلعهللا ىل_دهللال وسر ىلعا دغ حب دك ااسإق تعرضا لك أ 0

 فيض امكعيفص ن دقن ب
 . عيكو انن 0 ءالعلا نب ده سي ركو أ كد ةليللا

 اة ل رمل ا رفع

 جارسلا ىئفطأو ةيبصلا ىيون هنأ سم بص ت وقو هنوق : هلا ةقظاو ةفقلا وت هنا ضاللامف ئانصَْوفَودَن وفالاو دنع وكن لق
 مهم ناك ولو مهسفن ىلع نورئؤي و ةبآلا هذه تازنف لاق كد_دعام فيضال ىف” قو

 قأنع مزاح ىفأ ن عيب أن عليضف نب 60 0 هاند هصاصخ

 دن تيينو سس

 || هفيضيامه دنع نكي لف هفيضيل لسو هيلع هللا ىلصهننا لوسر ىلا لجرءاجلاق ةري ره
 قلطنافةحلطوب أهل لاقي راصنالا نءل_جر ماقف هللاهجرا ذه فيضي لجرالألاقف

 81 ةبالال وزن هيفرك ذو ربرج يد 0 او 000

 || ةريغملا نبناولس انث راوسنب ةبابش انن ةبيش ىلا نب ركب وأ اسندع عيكو

 1 القو ل ناسحاصوان أت امقألاق داد_ةملا نع ىلم | ىنأ نب نجحرلا هبعن ءتباث نع

 ا .هللالوسر تا ىلع ام 1ضرءناناعؤ دهجلا نماثراصب ًاوانعامساتيهذ

 : ا ىلا انب قاطن اف لسو هيلع هللا ىلص ىنل انين افاذليقي مهنمدح ا
7 1-5 

 ' || اكفلاقانش نبللااذهاوملتحا مل سوءيلع هللا لص ىننلا لاقف زنعأ ةثالثاذاف ههأ

 .[| لاقهبيصن لو هيلع هللا لص ىنلل عفرتو ةبيصتانم ناتسنا لكس رمشدف باتحن

 * ىبحيف

 ع1 رو
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 نب رباج عمسهيأ عفان ن ,ةحلط ىنث يعش ربا كا ولع ل د ليعم_سأ

 جرخ أ هامل وي تاذ ىدبي سو عيلعنلاىف-مةئالوسرذخأ لوقيلادبع

 || لاق مدالا عن لخخا ناذلاق لنه ئ *الاالاولاقف مدأ نءاملاقف زبخ نماقلف هيلا.

 || ةدءاطلاقو ملسو هيلعةللا ىل_دهللا ىن : نماهتعم_سذنم لا س> آتنا

 قش ىمضهملا ىلع نب ردن 0 رباح ةايتعممس ةتمنتللا حلت تلزام

 هللال وسر ناةللادبعنب رباج انث مقان نب ةخيلل نع ديغسم ند ىلا ىلأ

 لإ مدالا مف رك اع | ثندح لكم هزت ىلا هديب لا سو هيلع هللا ىلص

 انربخأ نو رهنبديزي انث ةبيشىفنأنب رك وبأ امئدط و هدعبامرك ذيهلو
 هللادبعنب رباجتعمسلاق عفان نبةحاطنايفسوبأ ىن” بني زىنأ نب جات
 تكيف لاراشاف 0 وهياعهللا ىل هةهللالوسر ىف رف ى راد قاسلاب تاكل

 د 22 ةىلنذ أم لخدف هثاسن ردخ ضعي ىف اىت-انةلطناف ىدبب خافهلا

 ىن لعن ءضوف ة- طرق ًأةثالثب ىتأف مئاولاقفءاد- -غ نه ل- .هلاَقف اهلعباخلا

 هعطو فرخ اصرقدخأو هيدب نيبهعضوقاسرقؤسوء لعن سةنئالو

 لاقمأ ىدد نيب هفصنو ه دن نيب هفصن لعأس نانثابهرسسكس ةكاتلادسا أم ىد نيب

 نباو ىنثم نب داس مدع وه مدالا عنفهوناه لاق لخ نم ئنثالاالاولاق م دأ نم له
 رباج نعبرح نب كامس نعةبعش ان رفعج نب دمت انث الق ىنثم نبال ظفالاوراشب

 ىق أ اذا إ_سو هيلع هللا ىلصهللا لوسر ناك لاق ”ىراصن الا بوبأ ىفأ نعةرمس نبا

 اموثاهبف نالاهنم لك أي ةاضفب اموب "ىلا ثعب هناو ىلا هإضفب ثعب وهنم لك ؟ماعطب ||
 تحرك امرك كلا هح ر لجأ نم ههرك !ىنكلواللاق وه ماوحأهتلأ ف |

 ئدص و دانسالاا ذه ىف ةبعش نع ديعس نب ىح ان ىنثم نب دمت ا 1

 وبأ انث الاقبي رقامهنم ظفالاور خص نب ديعس نب دجأورعاشلا نب جاجح ||

 دبع نب مصاع انث لوحالادب زوبأدب زينب جاجحةباد رفات ا نامل
 مل سو هيلع هللا ىل ص ىب ذلا نأ بود أىف أن نع بوب أ ىف أىلوم ملفأ نع ثرحلانب هللا[

 هيننافلاق واعلا فبوبأوب ًاولفسلا فر سو هيلعهنلا لصون لزنفم تلعْلر١ ٍ

 اونا ةاوحنتف ل سوهيلعهللا ل صهللالوسرسأر قوف ىث.منلاةفةل-بوبأونأ ||
 قفرأ ل فسلا ل سو هيلعفثلا ىلص ىلا لاقف لسو هيلع ىلص ى .هلل لاق مث بن اج ىف ا

 بونأونأو واعلا ىف سو هيلع هللا لص ى ,دلالوحتفا تحت تن ًاةفيةسواعأ اللاقف ||

 لك ًاةحابا بإب
 ىئش هنأو موثلا

 باطخدا و نمل

 ةرترابكحلا
 قانا
 هانعم



 رك سلا
 نجل دو_سالا

 ثتايكلا

 لخلا ةليضفب اب
 هنمدآتلاو

 ْ 8 0 نش 0 7 انئاعو نادال كب

| 
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 ثبادح نمد 0 ا

 نعول نع فرطم نعرثبعات ربخ | ىنعشالا أور مع نب ديعس تا كللادنع

 لوسرلاقلاق ليفت ند ور## نب ز نب ديس نبع شد رح ند ورم نع نسحلا

 اهؤامو ليث ارساىنب ىلعهللا لزن أ ىذلا نما نم ة "كلا ىل_سو هيلعهللا ىل_ههللا
 ن» : كلا نع فرط» نءرب رجانريخأ مههاربا نب قدحسا انترح و نيعلل ءافتسف

 هللا لد ىنلا نعدب ز نب ديعس نع رحنب ور م ءةشدع

 ءافشاهؤامو مالسلا هيلع ىسوم ىلعةللالز :أىذلا نملا نم“ كلا لاق إ_سوهيلع

 ورع تءمسلاقربمع نب كالملا دبع نع نايفس انت رمع ىف نبا امص نيعلل

 ا لسو هيلعهللا ىل ل ل لو راف كوش ز ناسي تعيسلاف لوق.ثر رح نبا

 ظ نيعلل ءاف_تاهؤامو لئارم 1 ىن ىلع لجو زعهللالزن 0 اىذلان ا 0

 لاق بديش ن دل 2# اني كدب رند داج 55 قرا ابيب ند ىح 2

 ْ تيقلفلاق ريمع نب كل اديع٠ نمهتع سلا ةف هل اس فدك وح نب د ريش نم هةمعم_س

 | هتلالوسر لاقد لاقلاق ديز نب كيع هيد نعش ١ رح ند ورم نع ىنتد- 5 كاللاد_ع

 نيعلل ءاقشاهؤامو نملان هه " كسلا ]سو هيلع هللا لص
 ارهاطلاوبا دع 0-7

 | نحرلادبعي :ةماس ىلع نع باهش نبا نع سنو نع بهو نب هللا د_بع انربخأ

 | ني نكونار افلا رع سو هيلعةتلا لد ىب هلا عما انكلاقةللادع نب رباح

 أ هللا اورام ف لاق هبنمذ وسالاب؟يلع لسوهياعةللا ىلص ل

 [لوقان مانذهوحنوأ اهاعرد- ةوالا ىن نه لل_هو معن لاق منسفلا تيعرل 5

 |ناهلس ان ناس> نب ىبحنانربخأ ىجرادلا نجرلا د. نب هللا د_بع تدع 2#

 مع معن لاق م سو هيلعهللا ىل_ص ىنلا نا ةشئاع نعهيب أ نعةورع نب ماشه نع لالب نبا

 | نبيك 56 يلا شا رق نب 1 قماوم 1 3 للا مادالاوا مدالا

 ان ص كشبمو مدألا م ةلاقودانسالا ادهملالد نب ناملس 2 يطاحولا اص

 | دعب راجع نء نايفس ىلأ نعرسشب ىفأن ءةناوعو ًاانربخأ ىح نب ىح

 هب لك أيل عش هباعدقلخالاات دنعاماولاقفم دأآل اهله أ لاس سو هيلع ثلا لى كلا

 أانث ١ فرردلاممهاربا ندوه تعلا ئندص للا مدالا عن للا مدالا من لوقيو

 "حا
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 نب د#و برح نب ربهز ندعو دهج ذئموب سانلا باص ناكدةوهلوقالو

 رمت نات عم سلاق ميحس نبةلمبج نع نا يفس نع نحجرلا دبع 5 الاق ىنثم

 نذا تسي ىتح نيترلا نيب لجرلا نر قي نأ لسو هيلعهنلا وص ةتنالوسر ,ىبهنلوقي

 ناسح نب ىحانرب_خأ ىرادلا نجرلا دبع نب هللاد- هع نئدصد 0 هباكأ

 هيلع هللا ىلصى كلا نأ ة ثناع نعي أ نءةورع نا ماشه ن ءلالب نب ناهل_س 0

 م تبذعق نا ةاسسمن ةتلاذبع اص علا مه دنعتيب لهأ ع وجال لاق لسو

 تااقةشئاع نعهمأ ن ءدلنا دمع نب دم لاجرلا ىنأ نعءالحبط نب د# نب ب وقعي

 اطاقوإدأ عاجو أ هلهأ |عايج هيفر ال تدب ةشن ةنئاعاب بو ملع هللا لس تاك

 لالب نبا ىن ل ! ناملس 05 تبذعق نبةماسم نب هللا دبع راو 5 اثالثو أ نان سمع

 هللال وسر نا هيبأ ع نع صاقو ىنأ نب دع_س نب ىماع نع نحجرلا دمع نءةللا دمع نع

 مركب لميس نإ اي حالنا كار 5 ميلك ١ نملاق ملسو هيلع هللا لص

 لاق مئئاه نب ماه نعةماسأو بأ 5 ةبيشىنأنإ راب ولأ امل ص ىسع ىتح

 هللالوسر تءمس لوبا دعس تعم سلوي صاقو ىنأ نب دعس نب صاع تعمس

 ردسالو مسمويلا كالذهرسضي ةوعتار ةعبسإ حبصأ نم لوقي سو هيلعةنلا ىلع

 قدسا هانثو 8 ىرازفلا ةي.واعمنبناوىمه انث رعىلأ نبا ءانيدح و

 ا م مشاه نب مشاه نعام الودي اولا نب عاجم_ثردب وبأانربخأ ميهاربا نا

 رويس وا يللا تغمس نالوهإلو ولكم بو ةياع تلا رج تلا ءدائسالا

 لاقو انربخأ ىحنب ى علاق رج نباوبوبأ نبى ح و ىحنب ىح انثدع و
 هللا دبع نع رم ىنأ نباوهو كب رش نعرذعج نءاوهو ىليعم_سا انث نارخآلا

 ةيلاعلاة وع ىف نا لاق ملسو هيل عهنلا ىل_صهللا لوسر نا ةشناع نع ءقيتعى أنبا

 انثو ح ريرج انث ديعسن.ةبيتق اسمع « ةركبلالوأ قايرتاهناو ءافش

 نب ورم نءريمع نب كلما ددع نع ديبعن/ ورمورب رجانربخأ ميهاربا نب قدسا

 ملسو هيلع هللا لد ىبنلا تعمسلاق ليفن نب ورم نبدد ز نب ديعس نعم رح
 ندحم ان ىنثمنتد# امص و نيعلاءاف شاهؤامو نملا نم ة كلا لوقي

 تءعمسلاق ثب رح نب ورع تعمسلاقريمع نب كلملا دبع نعةيعش ان رفعج

 راخدا ىف بإب

 هوخنو رمدلا

 تاوقالا ن-

 لايعلل

 ريكلضف بأ

 هندملا

 ل ضف بإب
 ء[يضصحللا

 نيعلا ةاوادمو



 بايدعتسا باي

 ىونلا عضو
 رسل راخ

 تابحتساو
 نضل

 ماعطلا لهال

 ءاعدلا ل
 فيضلا نم
 هّناحاو اصلا

 كلذل

 ءاثقلا لك باب ٠

 بطلاب
 بايحتسا باب

 لك آلا عضاوث
 هدوعقةفصو

 لك آلا هن بإب

 نع ةعاجعم

 نيترغ نارق
 ىف ام_هوحو

 نذإاا ةمقل

 هنا
 انك انث راشب ندع اكناو 2 5 ان ذاعم نب هللا دمع اخد تكيس ل 1

0 
 [ لاقة يهب وءابدلا كلد نملك أب ملسوهياعهنلا ىل_ههتلالوسر ىلءف-ءايداهبف ةقرع

 ءابدلا ىب.ك. دعب تازاف سن ألا ةفلاق همعط أ, الودلا هيقل أ تلعج كلذ تب ًاراماف
 رمعمانربخأ قازرلا دبع نعاعيج دج ندد بءورعاشلا نب جا د :

 هللا لو سراعداط ايخال_جرنا كلام نب سنأ نءلوح الا مصاعو ىئانيلا تباث نع

 ردقأ دعب مامطىعنصا خلوق ارا مق راتالاةدازو تومي لش

 .نبدمح انث ىزنعلاىنثم ند مدع د 03 عنصالا ءاب دهيف عنبضي نأ ىلع

 ىلص هللالوسرلزنلاق رسب نبهللا دبع نءريج نب دن زب نعةبعش اذ رفعج
 ناكفرمتب ىتأ ملاهنملك أفةبطو واماعطهيلا انب رقف لاق ىفأ ىلع 1 و هيلع للا

 وهو ىظوه ةيعش لاق ىط- 0 هيعب_صأ نيب ىونلا ق اب ودلك 0

 نع ىذلاهلوان مهب رشف بارسشب ىف 1م نيعبصالا نيب ىونلاءاقل اهلل اءاشن' هيف

 م-متةز رامفمط كراب مهلل!لاقف ال هللا عداهتباد ماجاب ذأ و ىلأ لا ةف لاق هنيع

 ظ هيلندحو ح ىدع ىنأنا ان راشب نبد# هامرط و مهجراو مطر فغاو
 ْ || ءاقلا فاكشيملو داسالا ادهم نءاصه الكداج نى ان ىنثمندحم

 || ىلالطا نوع نبةنلا دعو ىميقلا ى < نبى حب انس هج نيعيصالا نيد ىونلا

 ا ا ل انث نوعن.الاقوانربخ أىحبلاق

 ركب ونأ اًسئهج © بطرلابءاثقلا لك ّ 0 اا رح لاق

 [| نب صفح انث رك ونألاق صفح. نعام الىهجشالا ديء«_سونأو ةبيش ىنأ نبا

 ا ” لصشا له الوسرت ًارلاق كلام نب سنأ اذن م ناسا تاغ

 | نايفس نعاعيجر مج ىفأنباو بزح ن ريهز اًسثدح و اريلك أ ابايعقم ل سو
ْ ١ 
 قىألاق قع نع مث أس نإ بءصم نع ةهنه.ع نب نايف_س 5 رم ىلا 1نءالاق ا |

 [أوهد همسقب مل_سوهياعهللا ىل_د دىنلا لعشر 00 هللالوسر

 ا ندي انئاص « اثيثحالك ًأريهزةباو رفواعي رذالك أهنملك ًايزفتحم
 ا دب زلا نباناكلاق ميحس نب ةلبج تعمسلاق ةبعش ان رفعج نيدحم ان ىنثم

 ْ أر عن اانيلعرمفلك 0ك ةدهج ل ئموب سانلا باص ان اكد ففولاق رقلاانقز ر

 ىلص هللالوسرناف اوئراقتال لوةيف لك أن. نحنو
 أ نارقالا نعى هن ملسو يلعةنلا

 ” داغر ,عنب|ةلكن مالا ةماكلاهذه ىرأالةيعشلاق هاخألجرلانذأتسينأالا

 تكيح
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 ىنلا نع كلام نب سن أ نعةحلط ىنأ ني هللا دبع نب هلا دبع ىن* ىموم نب دمت

 سو هيلع هللا كلل لوسر لك 1م هيفلاقو ثيدحلا اذهم إ_سوهيلعنلا ىلص

 | ىتاولملا ىلع نن ىلا اًسضو مهناريجاوغلب ااماواضفأو تيبلا لهأ لك وأ

 نب و رمج نع ثد_ح<دي زنب رب وج تعم_سلاق ىنأ ان رب زجنب بهو انث
 هللا لص هللا وسر ةاطوب أ ىأر لاق كلام نن سن نعة-حاط ىنأن هللا دبع

 تيأرىالاقف مما_سمأى أف نطبلارهظ بقت دج سما ىفاعجبطضم لسوهيلعأا

 اعئاسهنظأ او نطيلارهظ تلقي ده سما ىفاعحبطضم 0 اوسر

 مياس مأوة>لطوب وسو هيلعتلا سلا لوسر لك أمهيفلاقو ثيدحلاقاسو
 ىيجتلا ىحب نإ ةل هرج نط و اننارب هاني دهًاَةإْضف تاضفو كلام .«٠ نفل

 ىراصنالا ةحاط ىفأن د هللا لمع ٠ نب بوقعي نا ةماسأ ىف ربخ أ هو نب هللا ادع ان

 اموت ملسوهيلعهللا ب صهنلالوسرتئجلوقب كلام نب سن أعم سنا هن د

 لعكشأل ًاوةماسألاق ةياصعب هذطر بصع دقو ,هث د< هبادحأ عماسلاج هن دجوف

 نماولاقف هنطب لسو هيلعةللا ىل_دهلنلالوسر بدء م هبا ضعبل تاقف رج

 دقهانب اي 6تلقف ناحلم تنب ماس مأ جوز وهو ةحاط ىنأىلاترهذف عوملا

 اولاقف هباكحأ ضءب تا سف ةباصعب هنطب بدع ملسوهيلعهللا بي صهللالوسرتنأر ||

 نمرسكى د_دعرعن تلاقف عت نم لهل اذ ىأ ىلعةحح طوبا عا

 رح نا ناوانعب تأ دسو ]سوه يلعفتا سما لوسرا جوة تار ءوزيخ

 انك رعاشلا وب لح نئئدص د هتصقب ثيدحلا راسك ذم م-هنع لق هل 2

 سل سنأ نب رخنلا نع نومهم نب ب رح انت ل نب سنو

 نبةببتف انئاط « مث ؛د-وحن ةحاط ىلأ ماعط ىف مولع تالا

 م نب هللا دبع نب قحسان ع هيلع ئرقايف سن نب ٠ كلام نع .

 لاق هعنص ماغطل )بسوهراعشنا لتس هننا لوس راو دا ايت ناار كلام نب سنأ 1

 كا برقف ماعطلا كاذ ىلا |سو هيلع هللا ىب_دهنلا لوسر عم تيهذف كلام نب سنأ

 تبارف سنا لاق دب دةوءايد هيفاق سمو ريعش نم ازبخ لسو هيلعهللا ىلصهلل|لوسر

 ءابدلا حل زأ ملف لاق ةفحصلاىل اوح نمءايدلا عبشتي ملسوءهيلعقللا ىلصهللالوسر

 ةريغملانب نايلس نعةماسأوبأ انث بب ركوب أءالغلا نب دمت اًسئدع ذئمودذنمألا ٠
 ءىبش هعمتةلطناف لجر لسو هيلعةنلا ىلصهللالوسراعدلاق سأ أ نعتباث نع

 ( ا (ربم) وك 0

 زاو--ج باب
 ل

 ٌثتايحتساو

 نيطقيلا لك أ
 لهأ ناشف

 مهضعل ةدياملا

 اوناك ناو اًضعب
 ملاذا انافيض

 كلذ هركحب
 ماعطلا بحاص
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 | اطةكع ملس مأ هيلع ترص و تفف ل_سوهيلعهثلا ىل_هللا لوسرهب ىم فربما

 ظ ندئالاقمل وشب نكاد م روباعمل ىل_دهللا لوس ميقا حلا هتمدافهلوق

 ظ ٠ مط نذاف 2 «رمشعل نذث|لاق ع اوجرخم اوعيش ىتحاواك افميطنذاف ةرشعل رصقلاو دملاب

 || اوءبثومهلكموقلا لك أىتح ةرشعل ن دنا لاق متاوجرح مث اوعب_ثىنحاولك أف[ هتمدآ ناتفا
 ا نب هللادبع ان ةبيش ىلأ نب ركب وبأ 0 نونامثو الجر نوءيس موقلاو هيك

 || نب سنأ ىتت ديع_سنيدعس ان ىلآ انث هلظفللاو ريمنبا انو ح ريع

 ا لعجد قو هوعدال مل-سو هيلع هللا ىب_ص للا لوسروملا ةحاطوب اى ثعبلاق كلام

 ْ تديحتساف "ىلا رظذف سان لا عم رم يلا ل تاكو ر وتابقفلاقاماعط

 ١ كلت عندا اهللالوسراب ة>اطوب أل اقف اوموقسانلل لاقف ةدءاطابأ تح ل

 1 رفارف خد لاق ةكربلااهمفاعدو سو هيلعهللا لهنا ل اوسراهسكلاق انس

 اوعي ىت>اواك اف ه ءباصأ نيب نمي مط ج رخأواواكلاقو ةرسشع ىنادكأ

 جرعو در ملا رافاوعش تاو ًأفةرشعلنخدألاةفاوجرفل

 نيحاهلثم ىهاذافاهًايه مل لا اف لخدالا دحأ مهنم قبيل ىتحق يشع
 || لاق ديه س نب دعس 5 ىنأ شيوعا وح نب ديس ئكدد اهنماواك أ

 ١ قاسو لسو يلعهللا ب_سمهتلا لو سرا ةححلطوب 1 ىنمعب لاق كلام نب نس

 ْ ةكربلابهيفاعد م هعمش قبامذخ أمل ءردا يلوم ءربع نات درت ردا

 ْ فدع اان تح ةانلا ورم نص و هك ه كنود لاةفناك (كداعفلاق

 ظ ىلأ نب نجرلا دبع ع نءريمح ن.كاللاديع نع ور متن هللاد_ءدع انث قرلارفع>

 مسو هيلع هللا ىلصىنلل عنصت نا مه اسم ةحاطوب أ سمألاق كلامنب سنن ءىليل

 هيلعهللا دى لا عض ذوقهيفلاقو ثيد !قاسوهيلاىنلس رم ةصاخهسفتلاماعط

 | هللا اومسواولكل اقف اولخ دو مط نذأفةرمشعل نا لاق منه ع جسوم سو

 | لهأو كلذ دعي لسوهيلعهتلا ىلص بلا لك أ |مالجر نينامث كلذ لعف ىتحاولك أ ف

 دبع انث ةم سم نب هللا دع ان” ديج- نب دبع اًنكضو ار ٌؤساوكرتوتدملا

 أ[ ماعطق ةسقلا ذوب كلامنبسنأ ن ءدهيبأ نع ىحنب ورمع نعد نب زب زعلا
 | ىأ ىت-بايلا ىلعةحلطوب أ ماقف هيف لاقو ملسو هيلع هللا لص ىبنلا نعةحلط ىنأ

 | حلاق ئغناك اياهللالوسرايهللاقف سو هيلعهنل | ىل_طهننالوسر

 ىفه ىلحيلا داخم نب دلاخ ان داسيج نب درع ايدو ةكربلا هيف لعحم_.هنلا

 دب
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 ىلأ نب لاف نح هانريدخأ لاق ىلع أرقم اهم ىل ضراع ةعقر نمدلخ نب كاحمصلا

 قد ارفحاللوقي هللاديعنب رباج تعمسلاق ءانيم نبديعس ان نايف_س

 لهاط تاقف ىأ مما ىلا تف كم افاص# مر يلعسا ل هقالا 0

 ىت جرت ًافادن د. شاص ل سو هيلعهللا ىل_ههللالوسرب تأ ارىباذئم كدنع

 ىعئارف ىلا تغرفف تنح طواهتح ذة لاق نجادةمهمانل وربع ن ءعاصهيفابارج

 ىنحضفتالت لاقف لسو هلع هللا ىل_دهللالوسرىلا تيلو مث اهتمرب ىفاهتءطقو

 دفان 'هللالوسرا,ت اقف هبرراسفهتئف لاقهعم نمو وهيلعةللا ىل_دهللالوسرب

 اضف كل عنز منو بنا 1لاعتف ان 2ع ناك“ ريع_-ث نهاعاص تذح طوانل ةهجانكذ

 اروس كل عنص دقارباجن اق د_دملا لهأ ايلاقو د _سوديلعهللاىل_صهللالوسر

 مكتبك نزب- 2ال امم تمربنازغتال لسو هيلع هللا لص هئلالوسر لاقو مب الهيخ

 ادع عع وح سانلام دي : لسو هيلع هللا بصهتلا وسر ءاجو تدم ءىجأىتح

 كلوا واهبذ قطيفانتةيع هل تجرخأ اف ىلتاقىذلات اعف دق تاقف كد وكب تلاقف

 نهى دفاو كعمزبختلفةزباخ ىعدالاق م ” كراب واهمف قصيفانتمرب ىلا دعمت

 انتم ناواوف راو: ءوك رت تخاواك الهلل, مسقاف فا. هواهوازعتالو 2 >2

 ١ ىحنب يح امئع و وعاكز بخيل كاحضا!لاقاكرأ انتنيبع ناو ىهاك طغتل
 سن أ عم_ سونا ةحلط ىنأ نب هللا دبع نب قحسا نع سن نب كلام ىلءتأرقلاق

 «يلعهّللا ىل_دهللا لوسر تو -تعم_سدق ميلس مالةحلطوبأ لاق لوقي كالام نبا

 | اضارف ترن ل تا كد_:علهف عوجلاهيف فرعأ اميه لل

 هُضعدت ىتدرو ىل ون تحن تسد من هضعبن زيخلاتفلفاطاراج ت ذأ أمر يعش نم

 هللا ل وسر ت د_جوف هب تبهذف لاق مسو هيلع هللا ىب_د هللا لوسر ىلا ىنتلسرأ ُ

 هللا لوسر لاقف مهيلعت مق سانلا هعمو دج ملا ىفاسااج إسو هيلع هللا ىلص

 | لوسر لاق من تاقف ماعطل لاقف عن تلقف لاق ةحاطوبأ كاس رأ سو هيلع ثلا ىل_د

 تح ىنح مهيدبأأ نيب تقلطن او قاطنافلاق اوموقهعم نا )سو هيلع هللا ىل_ههّنلا

 أ مسوءيلعتما ىل_ههللا لوسر ءاجدق مياس مأ ابةحلطوب لاقف هتري_تأف ةحلطإبأ

 ىتحةحلطو !قلطن اذلاق معأهلوسروهللات تلاَقق مهمعطت ت نان دنع ساو سانلاب

 سنسر سوةيلعللا اس هالو ا ملسو هياعهللا ىل_دهنلا لوسر يقل

 كلذ تنأف م أسمأ اب ك دتعام ىماه إ_سو هيلع هللا ىل_صهنلالوسرلاقف الخد



 زاوج باب
 هربغ هعابقتسا

 قش نمرادىلا

 كلذي هاضوب

 اقةحتهققحتيو

 بابحتساوامأت

 ىلع عامجالا
 ماعطلا

18 
 سك

 د ئئدص د ثيدحلاقاسو ىراضنالادوعسموبأ اد ةماسنبقيقش انن ١
 نع قي زرناوهورامع انث ناو اونأ انك داور ىنأ نبذإبج نب ورمع نبا

 أن نسحلا انك بديش نب كس ىو 2 راج نعنايق_س ىف نع نشعالا

 أ[ هيلعفتلا د تالوو دوم «ىلأ نع قيقش نع شالا انت ريهز انث نيعأ

 ريخز 06 أ تدل ا 00017

 أءيلعلاومنالوسرلاةفاللاقق 4 قع د راع ءاجمت إسوهيلع

 | تلا لوسر لاقالل اقم ذهو رسوم يلع نلا مهنا لوسر لاقتف هودي داعفال رو

 0 ا ا داع هللا لاصمللا ل وسر لافف وعدت داعم ال[ سو هيلع هللا ىلص

 | انث ةبيشىأنب رك وأ 0 دع هلزنءامت أ ىتح ناعفا دام اقف ةئلاثلا ىف

َ 
 | الوسر جوخ لاقةرب رهىنأن ع مزاح ىف نعزاسيكن بدي زي نءةفيل> نب فاخ

 |اكجرخ أ املاقفر .عورك,ىنآب وهاذاف ةل-هلوأ م ا اا

 |هدب ىسفن ىذلاوانأو لاق هللالوسرايعوجلاالاق ةءابلا اهات وس نم

 7 ل سلو هاذاف راصنالا نمالجر قأف هعمأوماقفا 000

 | نبأ ل سو هيلعللا ىلصهللالوسراهط لا ةفالهأ اوامح ص تلاق ةأرملاهنأ اراماقهتنب

 00 ا دار 5 0

 ظ 0 لاذ ارم ساو ل طوو رو رسب يل قدس مها

 || قدعلا كلذ نموةاش |! نماولك ف مط حذف نولحلاو كايا إ_سو هيلع هللا بصهنلا

 ا ارعو رك ننال مل_سوهيلعةنلا ىلص هللالوسرلاقاوو رواوغم_ثنا امافاون رشو

 || عوجلاك-ةويب نم كجرخأ ةءايقلا مو معنلا اذد٠ نَح نلاستله ديد ىسفن ىذلاو

 | انربخأ لاق رودنم نن قدء_سا نا و ميعنلا اذه كب اصأىن ب

 ظ أأمزاسوبأ انه دب زب انث داب زنبد>اولادمع ان ةماس نب ةريغملا ىن ءبماشهو أ

 |[ || لص هللا لوس رامات ًاذاهعمرعو دعاق ركو أ انيبل اوةرةرب : اب تسع لاك

 000 انجرخالاقا :هاكدعق أ املاقف م

 ىث رعاشلان ع ندع ا اي سرع سام قحاب

 ا
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 هانثص و ةكرلا نوكحت هماعطى أى ىردبالهناف هعباصأ قعليلف غرفاذاف

 دانسالا اذهب شمعالا نع ةب واعم ىنأ نع اعيج مههاربا نب قود ساو بي ركونأ |
 رضح ناطيشلا ن|ثيدحلا لوأرك ذب مر ثيدحلارخا ىلا # دحأ ةمقل تطقس اذا
 نع شالا نع لوضصت ند < 7 ةبدش ىلأ نإ ركام اك طر 0 أ

 ىنأن عو قعللارك ذ ىف لسو هيلعةنلا ىل هى دلا نعرب اج ع نع نايفس ىنأو اص ىأ

 نئئهعد امهيدحوحنةمقالارك ذو لسو هيلعانلا لص ىنلا نعرباج نعنايفس

 ان ةما_سنيداجل ان زهع انث الاقىد_بعلا عفان نب ركب وبأ و مهنيدكل

 هفاح] قدلانانطلك مل سو هيلع هللا ىل_صهللالوسر نا سنأ ان عتبات

 اهعدبالواهاك ًايلوىذالا اهنع طميلف 8 د دع اةمقل طة سادالاقولاة تدل

 2 راما 0 مجنافلاق ةعيدصقلا لجل نا نطيل

 ا نع هببأ نع ليهتس ان بيهو انث زهم اذن ماحن ىد_#خ تعد

 ا 4 مس هوم هيب نس لاو ءةرب ره

 ىف نح لادنبع انك عفان ن ركب وبأ هيلث حو ةكربلا ٠ نهنيان ىرداال

 ىفلاقوةفحصلا؟ دحأ تاسئو لاق هنارب غدا:_.سالا انذ_مداج ان ىدهم نا

 3 نامعو ديعس نب ةدتق امدح < 5 كراساو ًاذكربلا كماعط” ىأ ْ

 ىراصنالا دوعن[ نع لئاو ىنأ نع ىشبمالان ءريرج انث الاق طفللا ىفإب راقتو

 ِ ة مال مالغهل ناكو بيعشوب هللا, راصنالا نم ل-جرناك لاق

 ه2 يلام اعلا: :لعنصا كح و ءهمداع )لامتو عوجلاههجو ف فرعف موي كيا وح

 ىبنلا ىفأمعنصف لاق سة سماخ )سو هيلعهللا وص ىنلاوعدأنأدب رأى افرفن
 ىل_سىنلا لاق بابلاخاباماف لجر مهعبتاو ةس سما اعدف لس هيلعةنلا ىل- ب ٍ

 نذ ال.اللاق عجرتئش ناو هلنذأت نأت تش نافانعبتا اذهنال_سودهيلعللا ظ

 نع اعيج ميهاربا نب ىحساو ةري.ثىفأ نب ركب وبأ هامئدع و هللالوسرابهل|
 ونا 5 ل جشألا واو نسخ ع نب رصن هانثو 2 ةب واعم ىنأ ْ

 هللادبع ىنثو 6 ةيعش انك ىنأ انث ذاعمنءهللادع انثو 8 ةماسأ |

 نع شمالا نع مهلكن ايف_سنعفسوب نبد# ان ى رادلا نج 20

 000 ثريدحلا اذهتدوعشمىفأن ءلثاو ىف

 نشمعالا ان ة-ءاسأوبا اث تادملا اذههتاورقىلع 0

 لع فيأم بإب
 هعبت اذا فضلا

 هلعد نمريغ

 ماعطلا بحاص
 ب ابحت ساو
 ههلضص نذآ

 ' عباتلل ماعطلا



: 000 

 ظ 4 ل 1/3
 ا

 ظد ا نري اذنو 1 ان ح اهيج مصاعوب أ ىتر بخ ديج

 سابع تمم لوقوع تعمسملا 2 6 ةدام هع ع

 هدب حالف ماعطلا نمو دحأ لك أ أاذا م وهيلعةتلا ىلههتلال أو لاقل

 | أن بدو برح نب رب_هزوةببشىنأنب رك ونأ ادع اهقعل. وأ اهقعلي ىتح

 كلام نببعك نبا نع ميهاربا نبدعس نع نايفسنعىدهم نا ان 7

 و رك ذيملو ماعطلا ع نه ثالثلاهعباصأ ىءاب سو هيلع هللا لص بنلاتبأ ارلاقهسأ نع

 1 امد أنءبعك نب نحرلا دبع نع هتياور ىف ةبدش ىأ ع نا تراك للا اح نإ

 0 ن ماده نع هب واعموب ًاانريخأ 2 و

 8 0 اي اسو هيل علا ىل_ههللا لوسر ناكل ق هي هم نع كللام ننسعك نبا ن رع لوعربي

 هو اهحس؟ن أل بقه دن قعلب وعباصأ ثالثب
 ا ريغ قهللا دع نيد -

 َك كلام نب .ءك ن نجرلادع نا نت ماشه انك أ

 م ء هللا ىل_دهللالوسر نأ مه د_> هنا بعك ه ت١ نع هريح أى عك ن وةنلادبعوأ

 نبا ان ببركوبأ هانثص و اهقعل غرفاذاف عباصأثالثب لك ايناك لسو
 هللا معو كلام نيب »5 نب نجحرلا دمع نا دعس نب نجحرلا دبع نع ع ماشه 1 ردع

 1! _سوهيلعةثللا ىل_هىنلا نع كلام نء تبعك هيبأ ع نعام دحأ او 05 دح بعك نبا

 1 ريب زلا ىلا نع ه هندمع اللا نايف _س 5 ةبيش ىفأنإ كب وبأ ان دج هلع

 نوردنالكت !لاقو ةفحصلاو عباصالا قعلب ىمأ أر سوهيلعهتلا وه ضوىنلانا رباع

 | ىأنع نايق_س 0 ىلأ 5 ريق نيدللا دمع نيد ص ا ةكربلا هنأىف

 1 0 ةمقل تعقواذا ل 2 نعش

 اد لاو بأ 1 مول 0

 اان عفارنيد#م هينثدحو ح ”ىرفحلا دواد وب أ انربخأ ميهاربا نبا

 أ.د ع الو امهشن د_>قوءإةمدان_سالا ادهم نامفس ن ءامه الك قازرلا دبع

 ا رب رج 8 هبيشيلا 1نب ناتغ ا هدعلأمو اهقعلي وأ اهقعلي يد لد ليلا

 | لوقب سو ءيلعةنبا ين !!تعمسلاقر باح ن ء نايف_س ىف نع شمالا نع

 | اذاف هماعط د_:عهرضخ ىت> هناش ع نم يملك ِكَيَشَع مدحأ ١ رضع ناطيشلانا

 ١ . | يا ايعديالرا ًايلمن ىذأ 0 ام يقل حلا 0

 "0 اذا



 سل يي ٠ بحي امال

 اولاقريهزل ظفللاوريع نبهنلادبع نبدحتو برح نب ريهزودقانلا ورمج و ةبيش ىفأ

 ةنيردملا لوميلع هللا ىلص ىبنلا م دق لاق سنأ نع - ىرهزلا ن ءةنبمع نب نامفقس ان

 لخدف هةمدخ ىلع ىتنئثح ىناهمأ نكو نا رشع نااانأو تامورشع نا انأو

 ىلص هللا ل وسر برشفرادلا رتب نم هل دشو نجاد ةاش نمهلانباكانرادانيلع

 هاطعأف ركب ايأهطعأةنلالوسراب هلام نعركب وبا ورمع هللاقف مشو بلع ظ

 ىح عي نعألاف نعألا سو هيلعهللا ىب_صهنلالوسرلاقو هنت ن نءايبارعأ

 هللا دبع نع رفعج نءاوهو ليعم- 8 1 اولاقرح نيىلعوةبةقوبودأ ن ,

 6 كلام نب سن عم_سدهنا ىراصنالا ةلاوط ىنأ مزح نب رمعم نب نجرلا دبع نبا

 هيطعمللا ىل_طهللالوسران ان لاق ثدح كلام نب سن أ عم_سدنا ندحرلا دبع نبا

 لوسرهتيطعأفلاق هدل_ه ىر ءام نم هتيش م ةاشهلانبلك ىتستسافانراد ىف لسو

 هراس نعركب وبأو [سو هيل عةننا ل صخثلا لوسر برعشف مل سو هياعةللا ىل_دفللا

 هب رمش ْن لم وود هلا دع هكا وسر تالا هني ٠ نع "ىلا ارعاودهاحورمتو

 ملسوهيلعهنلا ب_ههللال وسر ى طمعأف هإ ادب رشا لوسرا كا لاق |(

 نونعالان ونال لسو«يلعهللا يصهللالوسرلاقورمجو ركب يأ كرتوىنارعالا

 نع ديعس نةبتق ادئدص ا 7 نونعالا

 خايشأ هراس 00 هنوك . نعودنم بر شق بارشب أوعية ص

 ادحأ كنم ىيصنب رثوأ الةئناوال م العلا لاَمتف ءالؤه ىطعأ نأ ىلنذأتأ مالغلل لاذ

 انربخأ ىح نىك 0 هدب ىف إ_سوه«ياعهللا ىل_د هللإلوسرولتف لاق

 نبا عيبوقعي انث ديعسنبةبتق هانثو ح مزاحىفأنبزب زعلادبع

 0 هىنلان عدع 7 ا نمسح زى

 قدح سالاقر مع ىنأنءاو مها راي ركب وأ

 لاقلاق سابع نا نع ءاطع نعورم نعنايفس 82 نورخآلالاةوانربسخأ

 اهقعلي ىتحهديحسمالفاماعط؟ دح أ لك أ اذارس ماسالا اوسر

 نبدبع انثو ح دمح نبجاجع انث هللاددع نننوره اسد اهقعلي وأ |



 برشلا ىف باي

 ةهارك باي

 سفن ىف سفنتلا
 تنانضتساو ءانالا
 اثال-: سفنتلا

 ءانالا جرا

 بابحتسا باب
 ءاسلا ةرادا

 امهوحنو ناللاو

 نإس.؟نع
 ”ىدتيملا

 انيثرح اثالثءانالا ف سفنتي ناك م سو يلعةتلا ىلصهنلا لوسر نأ سنن عسنأ

 الك

 | ئكص ٍامئاقبرشلا ن عىهن ل سوءيلعةللا ل صهللالوسر نأ ى دخلا ديعس
 [ىقريخا ةزج نر مم انث ىرازفلاىنعي ناورم انث ءالعلان' رابادبع

 ْ مل-سوهيلع هللا لص ةللالوسرلاق لوي ةرب رهابأ عم_سهنا ىرملا نافطغوبأ
 1 ىرد-١لماكو أ يل وما د ئقتسملَف ىسن ند اما نم دحأ نب سا

 ١ | ماب رست سو هيلع هللاىيصىناانأ سابع نبا نعىبعُشلا نع مصاع نع نايفس

 ١ 0 . 1 : كان عام . 1

 59 3. 0-5 ١] عا 0 3 5 نب 3 ء

 هلئاد مع ,نودطو ماقوهو م سصز نم برس مل_سوءهيلعهللا ىلبصهنلالوسر نأ

 تيقسلاق سابع نبا عمس ىبعشل | عمس مصاع نع ةيعش 5 ىنأ اك داعم نبأ

 ٍ ند بهو ان ىنثم نب دمج قنو 8 رفعج نيد ان راسب نب دمج انو

 | ىفأنبا امص # ولدب هتيتافامهثي د ىفو دانسالا| ذه ةبعش نعامهالكرب رج

 | |هيب [ن عةداتق ىلأ نبا دبع نع ريك ى نأ نب ىحي نع بوب نعىقثلا ير

 [وبأوديعس نب ةبيتق امص و ءانالا ف سفنتي نأ ىهنلسوءيلعةللا لص ىنلا نأ

 هع نعى راصنالا تداث نب ةرزع نع عيكو انت الاقةبيش ىلأن ركب
 ا نب هننا دع نب

 | ثراولادمع انث حورف نب نابيش انو َح ديعس نب ثراولا ديعانربخ أ ىح نبىح

 | سفنتي سو «يلعئلا ىلص لال وسر ناك لاق كلام نب سنأ نع ماصع ىنأ نع

 1 | امثالث بارمشلا ىف سفن: انأف سن لاق أماوأ رباو ىورأهنالوقي واثال”بارشلا ىف
|] 

 | ماسه نع عيكو انك الاق ةبيش ىلأ ركب ونأ أو ديع_س ل ةمدق هانب هج»

 أ ءانالا فلاقوهلثع ملسو هيلع هللا ىل_صىبنلا نع سن أن عماصعىف أن عىئاوتسدلا

 | كلام نب سنأ نع باهش نبا نع كلام ىلع تار قلاق ىحب نب ىحن ادع هب

 | نعو ىلارعاهنيمب نعوءامب بيشدق نيل ىقأ إسو هيلع تلا بص هلا لوسر نأ

 | نب ركب وبأ امص نيألاف نعألالاقوّى ارعالا ىطعأم برستفركب وب أهراس
0 



 مه ١

 انثثرص كد ناك ايالرهاطلا ىف أ ة ياو رو اهب ىطءي الواه. ذخًابالواهبؤدن زب

 نبسايا ىنث رامع نب ةءمركحءنعبابحلانبديز انث ةييشىفا نب ركرأ
 سوهلعوبا ص ةل| لو رد ل الجر ناهن دح هاب نا ع وك الا نب ةماس

 اهعفراف لاق ريكا الاه_هنمام تعطتسااللاق عيطتسأ اللاق كنيع لك لا قفهلامشب
 |ركبوبألاق نايفس نءاعيجر مي ىنأ نب اوةبيش ىفأ نب رك اسنادح و هنقىلا

 2 رمع نمهعمس ناسيك نب بهو نع ريثك نب دلولا نع ةنييع نب نايفس انك

 ىف شدطت ىدب تناكو مس وهيلعللا ىل_دهللال وضرر ىفتنك لاق ةما_سىفأ

 رفعج نب دمانرب_خأ ميرمىتأنبا انث الق قحسانب ركبوبأو ىتاولحلا ىلع

 لاقهنا ةماس ىفأ نب رع نع ناشيك نب هو نع ةلحعاد نب ورع نب دم ىف ريخأ

 ةفحصا!لوح محل نمذ_خات اعف سو هياع هللا ل_ههللا لوسر عماموي تاك أ

 انث دقالا ورع انثوعو كيلبياملك لسوهيلعةللا ىل_ءهللالوسرلاقف

 هيلع هللا ىل_دىنلا ىهن ديعس ىف | نعهنلا ديبع نع ىرهزلا نعةنيسعنب نايفس

 قربخأ بهو نب أ انربخأ ىح نب ةلإمزح ئئكدص و ةيقسالا تانتخا نعل سو

 هنأ ىردخلا يس ىلأ ن عةبتع نب هللا دبع نيهللا ديمع نع باهش نبا نع سنوي

 اههاوفأ نم رشي نأ ةيقسالا ثانتخا نع ملسو هيلعهللا ىلصهناالوسر ىهنلاق

 ادهم ىرهزلا نع َرمعمانريخأ قازرلاديعانربخأ دج ندع ا

 نعجز لس وهيلعةللا ىلص ىنلانأس نأ نع ةداتق انث مامه انث دلاخنبا

 ةداتق رع ديِعيس انث قلعالاد_ع:انم يتمدد ايتبح اكله لإ

 ةداتق لاقاكاق ل جرلا برهشي نأ ىهن هنا ملسو هيلعةللا لص ىننلا نع سن أ نع

 ة بيش ق أ نب ركب ونأو ةسنق . هاد و تسحاو ارش كلذ لاقف لك كنا

 موهلثع ل_سو هيلعهللا ىل_دىننلا نع سن أ نعةداتق نع ماشه نءعيكو انت الاق

 ىسيعىلأ نعةداتق انث مامه انث دلاخنبباده اًمشمع ةداتةلوقرك ذي

 اولاق ىنثم نب اوربهزل ظفللاوراشب نباو ىنثم نن دو برح نب رب_هز م و

 ىلأ نع ىراوسالا ىديعىفأ نع ةداتق 0 ةمعُش 1 دعه د 0 ا
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 قوسأ هاج رك و اهدي مىدب قدهد نا
 لظحلا ميهاربا نب

 : || ىنعانريخأ

ال شعالاانربخأ سنو ندا
رالا في فح ىفأ 0 

 / ىح

 1 ماعطىما لسو هيلع هللا ىل هلا لوسر عما انمعداذاا:ك لاق ناعلا ٠ نب ةفيدذح نع

 : | مدقودرطنامنأك ةبراخلا فو درطيامنأك لاقوةيواعم ىفأث يد - ىبنعك رك ذف

 2 هللا مسارك ذم ثيد_حلا وخلا قداز زو هب راداء ىحم لبق هش د> ىف ىارعالاء ىجي

 شمعالا نع نايفس انث نمجرلادبع ان عفاننب ركوب هينثذحو لك أو

 ىنئم نيد اًسئاط و ”ىنارءالاءىج ل بقَةب راولاءىج مدقودانسالا| ذم

 نب : رباجن ءربب زااوبأ قريخأ جيب وج نب | نع مصاعابأ ىنعي كاحعضلا انن' ىزنعلا

 1 د_عهلازك دفهّسدب لجرلا لخ داذالوقد ل_سوهيلع هللا لص ىننأ | عمس للا دبع

 1 هللارك ذي إف لخ داذاوءاشعالو ك- !تديممال ناطي_ثلالاقهماعط د_:عوهلوخد

 متكردأ !لاق هماعطد- دعششارك _ ةيلاذاو تيبملا تكردأ ناطيشلا لاقهلوخد دنع

 نبا اند ةهدامع نب حو رانربخأ رودخه نب قحسا همثد ل>و ءاشعلاو تدبملا

 هللا بص ىنلا عمسهنا لوي هللا دمع نب رباج عمسهناريب زلاوبأ قاما 2

 هماعطب_:ءةننا مسارك ذيل ناولاقهناالا مداعىفاثيدح لع لوقي مل-سو هيلع

 لاق سو هيلعهللا ل ىبننلا نءرباج نعرو زلا ىف ن ع ثيللاانربخأ خرنب دمت

 نر مع نباهد_ج نع رمح نب هللا دبع ني هللا دبع نب 6 ىرهزلا نع

 برشا ذاوه_:يمب لك ايافك دلك أ اذالاق )سو هيلع هللا ىصهللالوسر

 نب ةبرتق انئاح و هلامشن برعشي وهلامثب لك ًايناطيشلا ناف ه-ةيع برشدلف

 انثو 0 ىفأ ع ريغ نب انتو هياء ”ىرقامف سن نب كلام نع كدع_س

 3 دان_سابىر ,هزلا نع اهيج هللا دمع نإ نال او خر بح انك ىنثم نبا

هاطلاونأ ٍئئصد نايفس
 8 انك ةإهرحلاقوانري_خأ رهاطلاونأ لاق ةإ_هرحور

 هناا اعنف هللا ديبع نب مساقلا ىف د دم ند رمح ىت بهو ني هللا دنع

الوسرنأهيبأن عرلاسن ءهب د_>رمبخ
 1 دحأ ناك ًاياللاق ممسوهيلعهثلا ىلهنل

 " || عقان ناكولاق اهبب رشي وهلامثب لك ًايناطي_ثلاناف اهب نب رشيالوهلامشب كسنم
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 انتا
 هدع 2 ع 2 - : 2.٠

 ريهز انإ سون دعا 2 حور ةباوركر انيدن, ورعو ءاطع نع :

 ريزلا فأن عةقيخوب أ نربخأ ىح نبىح انثو ح رباجن عري زلاوبأ انث

 اذاكتنا يبصر :مكيشاوفاواسرئال ملسو هيلعهنلا لص ننال وسر لاقلاق رباج نع

 نسل ماعلذا ثءعيذت نيطايشلان اف ءاشعلا ةما- ىهذت ىتح سمشلات اغإ|

 نإيفس انث نجرلاددع ان ىنثم نبدمم كد 0: ءاشعلا ةمأل بهذت ىتح

 انئاهع و ريهز ثيدحو جنب | سو هيلعةئلا لص ىننلا نعرباج نعريب زلا ىلأ نع
 هللاد بع نيدي زب ىنث دعس ن؛ثيللا انث مساقلا نب مئاه ان دقانلا ورمع

 نعوكحلان , هللا د بع نب رفعج نع ديعس ع نب ىحب نع يللا دامطا نب ةماسأ نبا

 ملسو هيلعهللا لص هللا لوسر تءمسلاق هللا دمع ند رباح ن ع مكح نب عاقعقلا ||

 هيلع سل ءاناب رعالءايواهمف لزني ةايل ةنسلا ىف ناف ءامقسلا ا 0 ًاوءانالااوطغلوقب

 ىلع نب رصن اًسع و ءابولا كلذ نمهيقلزنالا ءاكوهيلع سالءاقسوءاطغ
 ةنسلا ىف ناف لاق هناربغ هلثعدانسالا اذ_مدعس ني ثيل ان ىلأ انث ىمضهحلا

 ىف كلذ نوقتبان دنع مجاعالاف ثيالا لاق ثيد_حلا ون[ دازوءابوهيفلزفياموب

 اولاق برح نب ريهزودفانلا ورمعوةييش ىفأ نب ركب وبأ اًمناص و لوالانوناك
 ملسو هيلع هللا لص نا نعهيبأ نعملاس نع ىرهزلا نعةنبيع نب نايفس ان

 ونأو ىبعشالاو رع نيدّتعس اسد نومان: نيح كت وب قرانلااوكرتناللاق

 ظفللاو بر ركوب أو ىرعشالا ماع ب أو ريغ نب هنا دبع نب دو ةبيش ىلأ نب رك

 قرت لاق ىموم ىنأ نعةدرب ىنأن عدب رب نعةماساو:أ كك اولاق سماع ىنال

 لاق مهأشب ل سوهيلعللا ىدةنلالوسر ث د اماف لالا نم ةنب دملابوإهأ ىلع تسب

 ند رولا أمل دص < معاه ٌوةطاف متئاذاف ملودع ىهامتا رانلاهذهنا

 ةفيدذح ىنأ نع ةميخ نع شمالا نعةب واعموبأ انث' القبي ركوب أو ةربش ىف
 قام ليلا عضن ما ماعط )سو هيلعهئلا ىلص ىننلا عمان رم م ةفيذح نع

 تءاخلاماعطّ سو ا ار عم سو هيلع هللا ل_ههلالوسرأ دبي

 سو هيلع هللا ىلص هنن لوس رذخأف ماعطلا فاهدب عضتل ترهذف عفدنا هنآك ةبراج

 نا سو هيلع هللا لصهننالوسرلاقتف هدب ذخأف عفدبامنأك ىقارعأ ءاج ماه دب

 لحتسلةب راجلاهذهيءاجفناو هياعةنلا مسارك ديالنأ ماعطلا لحتسي ناطيشلا

 هدب ىسفن ىذلاوه ديب تذ_+خ اف هن لح سل ىنارعالا| ذ_مءاؤ اه ديب تذخ افاهم

 بارششتلاو

 اهماكحأو



 برش ىف باي

 ءانالا

 رسمالا بإب

 ءانالا ةيطغتت
 ءاقسلا ءاككاو

 قاف

 رك ذوباوالا
 اهيلع هللا مسا
 جارسسلااءافطاو
 دنسقَع 10157

 فكو مونلا

 نايب_صلا
 دعب ىئاوملاو

 برغلا

 انك

 مس سسوس ب ل ب ا تي يبل

 نب رباج نع اص ىنأ نعش مجالا نعةب واعموبأ انث الاق بي ركىنال ظفللاو

 هللا لوسراي لجر لاقف قستساف لسو هيلع هللا بص هنلالوسر عماك لاق هللا دبع

 هللال وسر لاقف ديدن هيف ح دقب ءاف مسي للجرلا جرن لاق ىلب لاةفاذيدن كيبقسنالأ

 ن.نامع اًمّشص و برشفلاق ادوعهيلع ضرءتولوهنرخالأ مسوي

 لجرءاجلاق رباح نع اص ىنأو نايفس ىنأ نع ءع شمعالا عرب رحاذت ةبيش ىلأ

 ملسو هيلعهنلا ىل_صهنلال وسر هللاقف عيقنلا نم نبأ ن محدقب يجوب أ هللاَقي

 انو 3 تم 3 دوس نب ةدّتق ا 5 ادوعه. اع ضرعنولو هنرجالا

 سو هيلع هللا ىلهةنلال وسر نع رباج نععربب زلا فأن ء تيللاانربخأ عرنبدمت

 ناطي_ثلاناف جارسلاا ٌؤةطاوت ايلا اوقلغ أ وءاقلااوكوأو ءانالا اوطغلاقهنا

 10000 دح د مناف ءانافشكمالوابابتفيالوءاقس لحال

 رك ثيرلو مهتنب تيبلا لهأ ىلع مرضت ةقسي وفلا ناف لءفيلف للا مارك طيوادوع

 نع كلام ىلع أر قلاق ىك< نب ىح يح بايلااوهاغأوهشيدح قةستق

 وفك اولاق هناريغ ثيدا ذم سو هيلعهتلا لص ىنلا نعرب اج نعريي زلا ىأ
 سنوب نب دجأ ضو ءانالا بع دوعلا ضي رعترك كرو ءانالااورسوأ ءانالا

 اوقاغأ ل سو هيلعةللا ىلههللالوسرلاقلاق رباج نعم اونا ا
 لأ ىلءمرمضتلاقو ةينالااورجولاقهناريسغ ثيللا ثيد_حلذم رك ففبابلا

 ىلأ نع نايفس ا نجرلادبع ان ىبثئمنياد# نص و مهايثتمبلا

 0 والاولاد لك وللا لس ىلا عباس و ءربب زلا

 نبا ان ةدابعن حور انريخأ رودنمن  قحسا ئشدص د هله ىلعتسيلا

 هيلعهللا ىل_دهلنالوسرلاق لومي هللا دمع نب رباج عمس هنا ءاطع ىنريخأ عرج

 دئنم> رتل ناطر ثلا ناف <_:اييصاو ةكف متيسمأوأ ل يألاحنج ناك اذا ملسو

 اتا هللامسااورك ذاوباوبالااوقلغأو مهول ليللا نمةءاس ب >ذاذاف

 هللا مسااورك ذاو متن 1 [ ورع ودنا اا و 1 اداب ةاوكوأواقلغماباب حتفيال

 روصنم نب قدع_سأ نئئدصد مجيب اصماوفطاو أ ايشانياعاوضرعت ناولو
 نب ر باج عمس هنا رانيدنب ورم ىفربخأ جي رجنبا انت ةدابعن' حورانربخأ

 ش ل-جوزعهنلا مسا اوركذا لوشتءالهب الا ءاطعرب_> ا امتاوحن لوقي هللانبع

 | ثيدحلا اذهبي رج نياانربخأ مصاعوبأ انث ىلفونلانامعنب دجأ اًستدع و
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 اما

 هللاد_بع اًسئارع * نيللاو ءاملاوذدِستلاو لسعلاهلكباربشلا اذه يجدي

 كقو عارب اندر ص ةذر كلا ىلاةكم نم لإ_سودهيلعهللا ىلص ىلا عمانجر خالق يدصلا

 برسشفاهمهتدتأف نيل ىمةيشك هلت بلف لاق ممسو هيلع للا ىل_دهللالوسر شطع

 ند_# ان: الاق ىنثمنءال ظفللاو راشب نباو ىنثم نبدت اس تدضرىتح

 لبقأامللوةيءاربلا تءمسلو قي ىنادمطا قدس اب! ت عمسلاق ةبعش ان رفعج

 م.شعج نب كلام نب ةقارسهعبتاف ةني دما ىلاةكم نم إ_سو هيلعةنلا ىل_دهللالوسر

 الو ىل هللا عدالاقف هسرف تخاسف لس .وهيلعهللا ىل_دهللال وسر «ياعاعدفلاق

 لاق منغىعار داو رف ل سوهيلعهللا ىلدهللالوسر شطءف لاق هلنااعدف لاق كرضأ

 رة متو هيلعهتلا صلال وس يق تناول ا ندر قيدصااركبوبأ

 ظفالاو بروح نيري_هزو دايعنب د انماط تيضرىنت>ب رشق هب هداف نيل

 بدسملا نبالاق لاق ىرطهزلا نع سنوبانربسخأ ناوفصوبأ انث الاق دامعنبال

 نم ناح دب ءاي ماد ايهن رس أ ةآ- هل ىف أ م_سو هيلع للا يص ىبنلاناةرب رهوب لاق

 كادهىذلا هند امالسلا امهماعلب ركل نبللاذ_خًافامهملار انف نياورج

 نب نسا انث سيمشنب ةماس دع و كتمت وغربا تن غًاولةرطفلل

 فالوقت رب رهابأ عمس هنا بييسملا نب ديع_س نع ىرهزلا نعل ق_ءم انث نيعأ
 د-و بح نب ريهز امص ايلا زك ذب لويلت طرا ولا ا
 انريخأ كاحضلا انت ىثم نب الاق مصاعى أ نع مالك دج ني دبعو ىتثم نب

 ديجو بأى رب_خأ لوقي هللا دمع نب رباج عمسهنارو زلاوبأ قربخأ 2

 لاهتف ارخ سيل عب ءقنلا٠ نم نإ حدب ردو هللا ل لات فت لاق ىدعاسلا

 هاتي رنا لاق 0

 انث ةدامعن/ حور ان راشد مي-هار أ نك د اليل قلغت نا اوبالاب و

 لوقب هللا دبع نب رباج عمس هناريب زلاوب ًاانريخأ الاق قحسان إي ركز و جيرج نإ

 مو لاق هلثع نباح دقب بنو هيلعانلا لس يذلا اهنا ىدعاسلاديجوبأ اقربخأ

 بي ركوب أو ةببش أن رع رمي 5 ليال دج ىنألوقايرك ز رك ذب

 داج انك نافع انث الاق بروح ند رهزو ةيش ىلأ نب ركب ولأ ع

 ركب وبألاقلاق ءاربلا نع قحساىنأن عةبعش ان" ىنأ انث ىريئءلاذاعمنبا|[
 زاوبسج بإب

 نإللا برش
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 ةشئاعتيقللاق ىريشقلا نزح نياىنعيةمامت اذن ىنادحلا لضفلا نبا ىنسعي

 ذيفتتناك اهنافد ذه لست لاقفةي_ثح ةب راحةكئاع تعدفذيدنلا نعارتاأسف

 ليللا نمءاق_سىفهلذبن أت ننك ةيشيحلاتلاقف لسوهيلعمتلا ىل_صةنلالوسرل
 دبع انث ىزنعلاى ثم نبد# اًسدو ه«-:هبرشحبصأ اذافهقلعأو هيكوأو

 هللالوسرل منن انكتلاق ةشئاع نعهمأ نع نسما نع سنوب نعىقثلا ب اهولا

 هديشو ءاشعهب رمشيفةو دغهذبنن ءالز علو هالعأ كوب ءاقس ىف لسو هيلع هللا ىلص

 مزاح فأن باىنعيزي زعلادبع انث ديعس نب ةبيتق انئامط ةودغهب رشيفءاشع

 هللا ىل_صهللالوسر ىدعاسلا د ._سأوب اعد لاق دعسس نب لهس نع مزاح ىنأ نع

 نوردب لهس لاق سور علا ىهو مهمداخ د ئموي هنأ ىمإ تناك ف هسرعىف | سو هيلع

 لك ًاامافر وتىفليللا نم تارمتهل تعقتنأ لهو هيلع بلا ىل_ههللالوسر تقسم
 ىنأنع عن جرلا دمع نب |ىنعي ب وقعت ا ديع_س نب يدق اًننادحو هأنأ هدقس

 0 قا لات اوس ىف كادساون أى أل وقيالهس تعمسلاق مزاح

 دج نئئد د هاباهمقس لك ًااماف لقيرلو هلم ملسوهب .اعهللا لصةللا لوسر اعد

 مزاحونأ ىف ناسغايأ نعي دان ربخأ مص ىفأ نبا اند ىمم مع لهدس نبا

 00 را راج نيرو قلاةركدملا انهو : لهس نع

 ىعبقلا لوس نب دمت ند كلذب هصختهتة سف هتئامأ ماعطلا نم مل -وهيلع

 دجتانربخ مبسم ىنأ نب ان لهس نب الاقوانربخأر ركب وبألاق حسان ب ركب وبأو

 هننالوسرارك ذلاقدع_سنب : لوس نع مزاحوبأ !ىقربخ | ناسغوب آف رطم نياوهو

 اهلا لسر اه اهلا لتمر نأ تنام ا سصعأف برعلا نم ةأسمال - سو هما عةللا ىلص

 ١ د سو ةيلعتملا لس ةنبالوسر جرا دعاس قي وجأ ف تازنف تدمدقق

 تلاق لسو هيلع هللا ىلصهّللا لوس راهظ امافاهس أر ةسكشمة أ صااذافاهملعل_خدف

 |!دهاولاةفالتلاةفا ذه. نم نب ردت اهطاولاقف ىنم كت ذعأدق لاق كنمهللابذوعأ

 لاق كلذ نم قش تنك انأتلاق كيطخيل كءاج ملسولعهللا ىل_دةللالوسر

 ةدعاس ىنب ةفيقس ىف ساج ىت> دموي ملسو هيلع هللا ىلصهنلا ل وسر لبقأف لهس

 لاق هيف مهيةسساف حدقلا !ذه مط تج رخأف لاقل هلانق_سالاق مل هباحصأو وه

 كلذد_عب هبهوتسامثلاق هيفانب رشف حدقلا كلذ لهسانل ج رخأف مزاحوبأ

 لهسايانةقسالاق قحسانب ركب ىف اةباورفو هلهبهوفزي زعلادبعنب رمع

 ادد تح 5
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 ركبوبأ انثاص و منلاق هعفركلا ل ليقاهق بل هةرخآلا فاهم رحاهنمبتيلف
 هللادنيع انث قا ربع نيل انثو ح ريم نب هللا دبع انك ةبيش ىف نبا

 مذ دلا فرجا برش نم لاق ردو دياع هلال مساك سر نار نبال

 ناشي ماس ا رم ىنأ نبا اند توش ناالا ةرحألاو اهب رسشبرل

 نعرمع نب ان ع عفان نعةبقعنب ىسوم ىف رب جب رج نبا نعىو خلا ناملس
 داعم نب هللا دسم امدح هللا دممع ثي د - لثع سو هيلعهنلا لسع عتلا

 نباتعمسلاق قارصلاز عى د يبع نب ىحي نعهبعش ا ىنأ 5 ىرفعلا

 جيصأ اذاهب رمشيف لع الا لو أهل- 'ماثي ٍلسو هيلع هللا ل ص هنا لوسر ناكلو قب سابع

 هاقس ْئش قب ناف ردعلا ىلا د دغلاو ىرخ الا ةامال'ودغلاوء ى جت ىنلاةليللاو كلذ هموب

 نءةبعش ان رفعج ند# انث راش ند و بصق هب ىمأوأ مداخلا

 هيلعةللا لص هللا ل وسر ناكل اقف سايع ني | دنع ديدن اورك ذلاق قارهمل !اىحي

 ىلاءاثالثلاو نينثالا ماويهب رمشيف نينثالاة اما نمةيعش لاق ءاقس ىفهلذينقي إا_سو

 ةيتادلل إب
 م و دتش م ىذلا

 اركمرصي

 وبأو ةبيش ىفأ نب ركب أ و هيصوأ مداخل هاقس ئهنم ل ضف نافرصعلا

 لاقوانريخأ قح_سالاق بي ركىن وركب ىنال ظفللاو ميهاربا نب قححساو بي رك

 ناك لاق سابع نبانع رمعىفأنع شمالا نع ةيواعموبأ ان نارخآلا
 ىلادغلا دعب 0 زلاهلعقني مستو هيلعمتلا سة ا

 انريخأ ميه اريا نب قدس د قاروهعو أ سيفهب صب ةئلاثلاءادم

 هللا لص هللال وسر ناكل اق سايعع نبا ن عرج ى أى < نع نئعالا ندر

 انس ناك اذاؤدغلا دعب و دغلا 0 مشرق ءاقسلا ىف سب زلاهل دش ملسو هيلع

 انك فلخ ىفأ ند_# يندد * هقارها عيش لضف نافهاقسوهب شةفلاثلا

 موقلأسلاق ىخنلارعىأ ىحب نعدب ز نعةللا ديبعانربخأ ىد- ءنباب ركز

 هناف لاق عن اولاق منن 167 _ءألاقفاهفةراحتلاو' مارسشو رجا عيب نع سابع نبأ
 ج رخلاقف ذفينلانع هولآسف لاق اهيفةراحتلاالو اهؤارشالو اهعيب ححاصيال

 5 قلن ىلاثنب :دقو عجر رب راسل اة ةهنبالوسر

 ليللا نم مل ءامو سب زه يقل عش اقفل عا مق رهأفهب صاف ءابدو ربقنو

 ققسو بر ف سم ىتحدغلان هو ةبقسملا تلو كو تس
0 

 مساقلا انت 2 و نب نايد_ُت ص 0 ىف! رهأف 0 قدام م أ مص اما ٍ
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 || دق ها ىتح خبطي لسعلا ن ءايارسش مط ناهثلا لوسرايل اقف ىسوموبأع-جرىو
 ْش ةالصلا نعركسأاب لكإ سو هيلع هللا ىب_دةنلا لوسر لاف ريعشلا نم عنصي رزملاو

 ىأ نبال ظفللاو فاخ ىنأ نب دجسأ نب دو ميهاربانب قحسا اسرع و مارحويف

 ىأنبدي زنع ور عناوهو هللاديبع انث ىدعنايركز انث الاقفلخ

 ا رات تا لوسر يسب لاق ديا نعةدر وبأ 55 ةدرب ىلأ نب ديعس نعة-سنأ

 ارسعتالوارسسي و ار فنثالو ارمشب وسانلا اوعدالا قف نعلا ىلا اذاعمو مل سو هيلع

 لسعلا نموهو عتبلا نملابامهعتسصن اك نيب ارش ىفانتفأ هللا ل وسرابت اقف لاق

 هللالوسر ناكولاق دّدشي ىتح ديني ريع شلاودرذلا نموهو رزااودتشي ىتح كيفي

 ركسأر كسم لكن ع ىبهمألاقف هاو ماكلا عماوج ىطعأ دق )سو هيل عةئلا ىلص

 نع ىدرواردلاىنعيزي زعلاهبع انث درعس نب ةبيتق انعص ةال_طلا نع

 نمناشيجو ناشيج نم مدقالجرنا رباج نعربب زلا فأن ع ةب زغنبةرامم
 هللاقيةرذلا نم مهضرأب هنو رشي ب ارش نع ملسو هيلع هللا لص ىبنلا لأسف نوعا

 هيلع هللا ىلصهنلالوسر لاق عن لاقوهر كسموأ سو هيلع هللا لص ىلا لاقفرزملا

 ةنيط نمهيةس نر كسملاب رشي نملادهعلجو زع هللا ىلع نا مارح ر كسم لك سو

 راثلا لهأ ةراصعوأرانلا لهأ قر علاقة لامحلاةنيطامو هللا لوسراياولاق لامخلا

 عفاننع بوبأ انث دب زنيداج انث الق لماكوبأو ىكستعلا عيب رلاوبأ اص

 مارح كسم لكو رخر كس لك لسوهيلعةئلا ىل_ههنلالوسرلاقلاق رمت نبا نع
 املاح و ةرخآلا ف اهب رشي بتي اهنمدي وهو تاف اين دلا ىف را برش نمو

 نا ا ةدايعن حور نعام الك قحعسا نب ركل وبأو ميهاربا نب قدسا

 سو لعهللا ل ص هللا لوسر نار مج نا نع عفان نعةبقع نب ىسو«ىربخأ جب رج
 نعم ان ىملسلا رامسم نب اص انشد و ماوحر كسم لكو ر جر ملكلاق

 اسئاص و هلمدانسالا اذهب ةبقعن: ىءوءنع باطلا نب نب زملا دبع انث

 ةانانربخ أ هللا دبع :.عناطقلاودو ىح ان الاق اح نب دمتو ىنثم نب د-#

 الأ رخ لكو رخركسم لكلا ملسو هيلعهللا ىلصىنلا نعالاهماعأ و لاق رمع نبا نع

 هللالوسر نار نع نئا نع عفان نع كلام ىلعتأ ارفلاق ىحبنب ىحب انئادح# مارح نم م

 | هللادبع انا ةرخآلاقاهم جاين دلا فر ا برش نءلاق مسوهيلعهللا بص | ملاذاربلا رش

 ٠ اين دلا ىف رجا برش نملاق رمت نبا نع عذان نع كلام 0 بنعق نب ةءاسم نا هسءنءاهتم شه



 االال/

 نع دل نب كاحض انث رعاشلانب جاع اًسشدع و اركسماوب رشنالواهاك

 ملسو هيلعدنلا ىلصهنلالوسرنا هيب أ نبع ةدد رب نبا نعد ىم نةمةلع نع نايفس

 ركسملكو همرحبإالو اي_تلحال افرظو'فورظااناو فورظلا نع كتيهنلاف
 نع لصاو نبفرعم نع عيكحو انك ةببش نأ نب رك وأ امدح و مارح

 تذك ل سو هياعهنلا ىلصهتلال وسر لاق لاق هيب أن عةدب رب نبا نعراثد نب ب راح

 اركسماوب رشتال نأ ريغءاعو لك ىفاوب رمثاف مدألا ف ورظىفةب رششالا نع وكت يمن
 نايفس انت الاقر.عىنأناال ظفللا ورمع ىنأ نباو ةيدش أن ركوأ سدح

 ىمن املاق ورمسن هللا دبع نع ضايع ىف نعد هاج نءلوحالا ناهاس نع
 صخراف دس انلا لكس لاو لاق ةيعوالا فذ بالا نع لسو هيلعةنلا ىلصةنلالوسر

 باهش نبا نعكلام ىلع تأر قلاق ىحبنءىحب امنع د تفزااريغرحلا ىف مط
 رلطسو لطش الد 5! را حلا تلاع نع نع رلا دعو سل

 ىيحتلا ىحبنب ةامرح ندع و مارح وهف ركسأب ا 2لكلاقف عتبلا نع

 هنأ نج-رلا دمع نب ةما_س ىفأ نع باهش نبا نع سنوب ىن رب أهو نءاانري_خأ

 هنلالوسرلاقف عتبلا نع )سو هيلعهنلا لص ةئلال وسر لثسلوقت ةشئاععم.س

 نبديع_سوىبح نبى حب اشثدح مارحوهفركسأب ارش لكم سودهيلعةللا لص
 ةنديعنبا نعم-هلكب رح نب ريهز ودقانلاو رعوةببش ىنأ نب ركب و بأو روصنم
 ىنأ انث دعسن ميهاربانببوقعي نعديج نبدبعو ىناوللا نسح انثو حا
 قازرلاهبءانريخ أ الاق درج نبدبعءو ميهأر با نب قدسا انثو 3 اص نع

 لئسؤطاصو نايفس ثيددح ىف سدلو دان_سالا !ذهب ىرهزلا نع مهلكر مع مانربسأ

 هللا ىل_دهلنا] وس رت عمساهنا اص ثي دح ىف ورمعمْث د-_- قوهو عتبلا نع

 نيقحساو ديه_سن ةبيتق اسد و مارح ركسمبارش لك لوقي مل_سوهيلع

 نءهيبأ نعةدرب ىفأ نب ديع_س نعةبعش نع عيكو ان الاقةيدتقل ظفللاو مهاربإا ش

 تاقف نولا ىلا لج نب ذاعموانأ لسوء يلعهنلا لص ىنلا ىنثعب لاق ّضس .ومىلأ 03

 عتبلاهل لاقي بارشو ريعشل !نمرزملاه لاقي انسض 1 عنصيإبارشناهتنالوسرايأ |
 ور نع نايفس ام دامع نند_# 2 مارح ر كسم لكلاققف لسعلا نم :

 هثعل ملسو هيلع هللا ىل_دىنلا نأ هدج نعهيبأ نع ةدرب ىلأ نب ديعس نم هعمس 2

 امافلاق اعواطتو لاقءارأوار فنتالواماعوارمس: وارسةبامطلاهقف نمعا ىلا اذاعمو ||

 ( قات (يس)- 9؟)

 لك نأ نايب بإب

 ناو رج ر كسم

 مارح رجلك
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 «ذع ىهنامع ىنندحر مع نبال تاق لاق ناذاز
 3 ريالا نم لسو هيلعهللا ىل_دىبنلا

 هنناىلص هللالوسر ىبهنلاققف انتغل ى :وسةغل ل نافانتغلب ىلهرسسفو كدتغلو

 | وعد ةرلا نعوعر هلا ىهو ءابدلا نعو ةريلا ىهو متنا نعإسودهيلع

 ةيق_سالا فذيتنينأ ا ارةنر هادو أحست ححسفت ةلدالا ىفو ري_ةنلا نعو

 00 ا ل الك درادولا انتاالاق رابواو تنمي دخم ءانثضو
 ا ليعانربخأن وره ندب زب ان ةدش ىلا قف ركححي وبأ انف و ذات سألا

 00 ل حن تلال تغمس لوشي بييسملا ن ديع تس تعم بلاك ةماتسو ىتااجلا
 | سيقلا دبع دقو مدق سو هيلع هللا ىف ةّنلا لوسر ربنملاراشأو ربذملا ذه دنع
 ' ريقنلاوءابدلا نعمهاهنفةب رسثالا نءعهولأسف متو لعفما ل ضال[ لون .ر ىلع

 | هللاد_ءعنمذئموبهعمسأ/لاقف هيسن هناانئظو تفزملاو د_غابأنهلتاقف ذ منحلاو

 أح ريب زلاوبأ 5 رهز نك سنوب نب د_جأ انندحو هركناكدقو ربع نا

 !لودرنارعن ادراج نع ريب زلا فأن ع ةقيخو أ انريخأ ىحبن ىح انثو

 | عفارنبدم د و ءابدلاو تفزملاو ريقتلا نع ىبهن ل سوميلعهللا سهلا

 و 0 سار راو ىلا مرج نياانربخأ قازرلادنع انك

 [وبألاق تفزملاو ءابدلاو”ر حلا نعىمن» ملسو هيلع هللا لص هلال وسر تعم_ب

 | نعرل_-وءيلعا ىل !_صهللالوسر ىبهن لوقت هللادمع نب رباح عم_ سو رب 1

 َ هيفهلذيتت ايش دراذا 5 _سوهيلعهللا ىل_صهللالوسرناكوريقنااو تف زملاو رخل

  نعرسب زلا ىلأ نعقنا اوعوبأ ان ىح نىح انك ةراخ نمر ون ىف 7

 ًأانسدح و ةراجح نمروت ىهلذبني ناكر سو هيلعهنلا ىل_ىنلا نا هللا دبع نب رباج
 وباانربخ أى ع نيىح انثو ح رييزلاوبأ انث ريهز انث سوبنيدجأ

 ءاقسف سو هيلعهّنلا ىف مننا لوس راني ناكل اقرب اج نعرسب زلا فأن ءةميخ

 نمرتن زلا ىنألعمسأن ًاوموقلا ضءب لاقف ةراح نمروت ىفهلذبن ءاقساودجلاذاف

 || نيدحت ان الاق ىنثم نب دتو ةبيش ىنأ نب ركبوا نإ ا مارب نم لاق م ارب

 1 برات نعةيمن رارض نع ىنثم نلاقو نانس ف نعركب وبأ لاق لي_ذف

 آنث ليطف نيد انث ريعنبهللاد_,عنبد# انثو ح هيبأنعةدب ربنبا
 5 اقلاقهمبأ نعةد رب نب هللا دمع نعراثد نب براحم نع نام_سوب أ ة سم نب رارض

 ةيقسالا فاوب ريثاف ءاقسىفالا ذيدنلا نعوك-ةيهن ل_سوهيلعةنلا لص ةلنالوسر

 - ايلخ



 اه

 انربخأ عفارنب دع انثو 0 ديع_س نبى حي نعىقثلا نعرم ىلأن باو ىنثم

 انري_خ شالا نوره ىو َح نامثع نداىنعي كاحضاا انرب_خ أ كيدف ىنأ نبا

 كلام ُثيد->لثع رع نبا نع عفان نع ٍء لك ةماسأى ربخأ هون

 داج انربخأ ىح نيىحب الاد و ةماسأو كالامالاهب زاغمضعب فاورك ذموا

 ذِسن نعمل _سوهيلعةللا ىل_دهللالوسر ىمهنرمح نبالتلقلاق تناث نعدب ز ندا

 لاق ر سو هيلعهللا ىل_ههللالوسر«-:عىبهنأ تاق كاذاومتز دقلاقف لاقرجلا
 نع ىمتلاناباس انث ةيلع نبا انث بوبأندىحب اسد كاذاومعزدق

 لاقرجلا ذربن نع )سو هيلع هللا ىل_ص للا ىن ىبممن أر ع نبال ل-جرلاق لاق سواط

 قازرلادبع ان عفار نب دمت ئئد اد ستسو كس لوا هللا سواطلاق معن

 لاةفهءاجال-جر نار مع نبا نعهيبأ نعس واط نب! ىف ريخأ ب رج نءاانربخأ

 ندم نص و منلاق ءابدلاور يا ىفذيني نأ سو هيلعةتلا ىل_ ىنلا ىهنأ

 نار نبانع هيب نع سواط نب هللا مت ان بيهو انث زهع اين ماح

 ا تفاعلا و2 سا ءايدلاو را نع ىهن ل سو هيلع هللا بص ةللالوسر

 دنعاسلاج تدك لوقياسواط عمسهناةرمسم نب ميهاربا نع ةفديعنب نايف

 ءابدلاو رخلا ذيبن نع _سوهيلعللا ىل_ههللالوسر ىبألاقف لجرهءافر مع نبا

 انث رف عج نبدمم انث الاقراشب نباو ىنثمنبد اًسئادع منلاقتفزملاو

 هيلعدنلا ل صهننالوسر ىبهنلوقي رمت نبا تعمسلاق راثد نب ب راح نعةبعش
 ورم نب ديعس انتو و ةرمربغهتعمسلاقتفزملاو ءابدلاو متنا نع لس

 ىل_دىنلا نعرمع نا نع راثد نب براح نعقابيشلا نعرثبءانربخأ ىتعشال
 انث الاقراشب نباو ىنثم نب دم .انثمع ريقتلاولاقهارأوناقهلثت لسوهيلعننأ]

 ىهنلوقي رمت نباتعمسلاق ثي رح نبةبقع نعةيعش انث رفعج نبدا
 هيقسالا ىف اودرتنالاقو تفزملاو ءايدلاو را نعل سو هيلع هللا لص هللا لوس

 نبات ءمسلاق ةإبج نعةبعش انث رفعج ندم انث ىثشندمم انس

 لاقةّمنحلاامتاقف قنا نع لسو هيلع هللا _ههتلالوسر ىرونلاق ثدحي ر
 ىنث ةيمن, ورمي نع ةبعش انث ىلأ انث ذاعمنبةللاديبع اًمئادع ةرجل
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 ىلصةللال وسر ىبهنلاق سامع نبا نع رامجج ند ديعس نءةرمع ىلأ نب سبح نع

 انثرص وهزلا جلبلا طاخ نأو ريقنلاو تفزملاو متنحلاوءابدلا نع إ_سو «يلعةللا

 زل :

١١ 
 1 11111 0ر11 1101 11 ا ق1 شا لش اها 10 ارا قل

 ليضف نيدمجت انث ةبينشىفأنب ركب وبأ اسمع ريسقنلاو تفزملاو متنح او

 نسم سلاف ىنارعااى - . نع همع#ش نع ى دج م نك ندرلا دبع 6 ىنثم نب د

 3 كرا 52 0 اما 0 2 6 3-6

 1 ةالوسدلا 3 لا ةرضن أ نع يتاديشلا ةلع ند انك

 ل ءةداقق نعهب و 00 لاق ةبلع

 تقزملاو ريقنلاو متنخلاو ءابدلا نعوم م0 و رولا
 قاس 1ك (مةداتق ءىلأ : ماشه نيذاعم انن' ىنثم نب د#< هان دع و

 ىلع نب رصن اننانحو 1 0 رسال هلى نا

 ا ةرتادأ نع ديعس نبا ىنعيىنثملا. اننا ىلأ ىث ىمضهلا

 ريقنلاو ءايدلاو ةمنحلا ف برشلا نع مسوه لعلنا ىل_دهللالوسر ىهن لاق

 انث القركحب ىنال ظفللاو سنوب نبي رسو ةبي-ثىلأنب رك وبأ نيد

 نبا ىلعدهشأ لاقرب_بج نب ديع_س نع نايح نب روصنم نع ةب.واعم نب ناو سم
 ءايدلا نعى هن إ_سوهيلعةللا لص ةللا لوس رنأ ادهشام#هناسابعناورمع

 مزاح نباىنعي ري رج ان خورف نب نابيش انمرع ريقنلاوتفزملاو ماا

 اجلا 0 نع 00 لا ردم نب ديعس عما 0

 لاقف ل ير < نبا

 ذيدن يش ئأو تاقف رجا فيبن سو «-يلعهللا ىلص هللا لوسر مرحر مع نبا قدص

 نع كلام ىلعتًأر قلاق يكن ىع امص ردملا نم عنسصب ئبلك لاقفر ملا

 ]| هب زاغم ضعب فنسانلا_أ 0 1 ا عفا

 نآىمناولاق لاق اذامتلاسفهغل.أ انألبق فرصن افهو<تلبق فاف رمع نبالاق

 بنا دز ني“ . ١ ىكاويزو ة قلاب

 ]| انو ح دعس نب ثِيالانع حر نناوة-بيتق اسئهح و تفزئاوءادلا فديت

1 ١ 



 ذك

 ىنو ح رثبعانربخأ ىتعشالاو رمع نب ديعس انكم هكوأو كئافشملا

 رغ عج نا ىنعيدءانرمخأ دلاخ نب رب ىنو ا ان برحنب ريهز

 ىلع نعدب وس نب ث رح ا نع ىجينلا ميهاربا نع شمحالا نع مهلك هبعش نع
 ثيدحلا كه يم ركل يذلا فس قا مل_سوهيلعهللا ىلصةننا لوسر ىبهنلاق |

 تفزااوءابدلا نعى هن إ_سوهيلعهللا لص ىنلا نا ةبعشو رثبع  دح ورب رج
 ان ري_هزلاقرب رج نءاتعإلا معاراى قتتما بوو ريهز انكدع و

 . ركب ات نيتمؤلا أ تلاسؤه دوسالا تقلا معارا نع رودنم نعرب رج

 هللا ىل_صةللال وسر هنع ىهنامع ىنب ريخ أ نينم ملا مآابت تلق عن لاق هيفذديَش نأ

 هل تاقلاق تفز ا وءايدلا فذتنن نأ تنبلا لهأ ان اهن :تااقهيف دمني نأ إ_-وهيلع

 يا عمسأ ملام كنثدح أت ءمساع كنئدحأ امم |لاق نسا ذامأ

 <_ثلاع نعدوسالا نع مههارب ا نع شمع الا نعثر ءانربخ !ىءشالاور مخ نب دمعس
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 ف ملاح نب دمخ 0 تفقزملاو ءابالا نع ىرهن لسو هياعهلنا بص ىنلا نا

 َنَد دا جو ناجبل_-ورودنم ان الاؤ هنعشو نأ. 4س 55 ناطقلاوهو ىح

 ناش 0 هلع ل_سودياعهللا ىلصىنلا نع<_ثئاع نعدوسالا نع مهاربإ

 هيلعةنلا ىلصىنلا ىلعاومدق سسقلا دبع دفو نأ ىنتثدخ ذيدنلا نعاهتل اسف ةشناع

 ريقتلاو ءابدلا ىفاو ذمةني نأ مهاهنف ذبنلا نعل _سودهيلعةلنا ىلسص ى لا اولآسف سو

 ف قدحع_سأ ف هلع نءا 136 مار 0 6

 باهولادبعانريخأ مهاربانب قحسا هاسسص و تفزااوربقنلاو م و

 انئادع ريقملات فزااناكملعج هناالادانسالا اذهم دب وسنب قحسا ان ىنقثلا
 فلخ انو ّ سابع نا نع ةرج ىنأ نعدابعنب دامعان بخ ىحن نب ىحب

 مدقلوقي سابع نباتعم_-لاق ةرجىنأ نع دب زنيداج ان' ماشهنبا
 مسرهيلعهللا ل_دىنلالاقف مل سوهيلعهنلا ىلصهنلال وسر ىلع سدقلا مع دقو

 تفزملاريقملا ناكم لعجداج ثيدح فو رقملاو ريقنلاو متنه اوءابدلا نعك هنأ

 00 ىنايبشلا نعره-سم نب ىلع اذن ةبيشىأ نب ركب 10 انشص

 ءايدلا نع مل_سوهيلع هللا ىل_مهننالوسر ىمهن لاق سامع نبا نع رمح لن لمه دس



 الو أىتتد ولاق  هتدح ىلع د اولك اوذبتنالاقو بطرلاووهزلا طيلخ
 !ثيدحلا ل ملسوهيلعةنلا ىل-دىبنلا نع ةداتق ىلأ نع نجرلا دبع نبا
 ا | نةمركع نع ءعيكو بج ري_هزل ظفالاو بركوب اهبرح نب رضهز ين

 0 لا نسا لومر وهنلا# هرب رعقانع ”ىئينااريثك ىنأ ن ءرانمت

 : هيثثدحو هن دح ىلعامهمم داو لك دشتلاقو راو: مهلاو ركلاو فب لا نع

 أ | ندبزب انث راعنبةمركحع انث مءاقلانب مئاه ان' برحنب ريهز

 || تنالوسر للا را رخو أب قرارك د وهون ق1 ناطالاد دم

 أأ ره. نبىلع ان ةبيشىفأ نب رك نأ انئدع و هلع ملسو هيلع هللا ىل_ص

 | هللال_ك ىنلا ىهنلاق سامع ن' | نءربمد نب دمع ع نءسيبح نع ىناممشلا نع

 )ا له ىلا ةكواعيجرملاو رسسلا طاخ نأواعيج ب ب رلاورَملا طاخ نأ لسودهيلع
 ظ ار هيب شو هيفثدحو بي زلاورغلا طيلخ نع مهاهنب شرج

 ندع رعلاو سلا, ذب لو سب زلاو رقلا ف ذانسالا اذه-قاسشلا ن ءناحطلا

 نعةبقع نب ىسوم ىف ربخأ جب رج نباانره-خأ قازرلا مع ان عقار نيد 3

 ببي زلاورهلاواهيج ب طرلاو رمسلا ديني نأ ىهندقلوقي ناك هنارمع نبا نع عفان

 قربخأ عرج نبا أنث حور ان قح_سا نب رك وبأ ص د 2

 اعيج /طرلاورسسلا ذب نأ ىهند_ةلاقدنا ارمع نبا نع عفان نعةبقع نب ىسوم

 نعباهش ندان عيل اش ديعذس نإ ة يدق 0“ 4 اعيجب سد زلاورعلاو

 تفزملاو ءايدلا ءىنهن سو هيل هللا ل_صهنلالوسرناهربخ اهنا كلام نب نأ

 نعىرهزلا نع تشيع نبنايفس انث دقانلا ورم ئثدع د هنبف دن نأ

 ذمتني نأ ت فزملاوءابذلا نع ىمهن مل_سوهيلع هلا ىل_صهلنالوسر نا كلام نإ سل

 ظ ا اوسرلاقلوةبةرب رهابأ عم_سنا ةما_- وب |هريخاولأق هيف

 دل مم

 رت 00 رهو ًالوقيم د زا ىالوعابدلا ىفاو دبتنت ال لسو

 | ىنلان عقرب رهىنأن ع هدأ نعليمه_-نع بهو انت زهع انث ماح نب د#

 متنحلاامةرب رهىناللي «لاووت اومتلاو تقزلا نعى هندما ملسوهياعهللا ىلد

 | نإ ع سدق نب حونانريخأ ىمضهملا ىلعنب رصن ا رضحلارار١1لاق

 | سدقلا ه_ءعدقوللاق م -وهيلعهللا ىيص ىنلاناةرب رهىنأ نعد# ن ءنوع

 أإ| برشا نكلوة اوما حلاو #قللاو رينلاو متنخاوءايدلا ع نع انهنأ
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 ىل_د هللا لوسر نعىرادنالاةللاد بع نب رباج نع مازحنب ميكح ىلوم ىكملا

 بطرلاو رسبلا بنين أى هنو اعيجرْعلاو سي زلاذبني نأ ى ههنا ملسوءهيلعللا

 نع ة ضن ىفأ نع ىعيشلا نععي رز نبدي زيابربخل" ىح نبى انكر اءيج

 امهنب طاخ نأ ب زلاورعلا نع ىهن مل_سوهياعهللا ىل_كىنلانا ديهس ىف

 انث ةييلع نبا ان بوبأنب بع امثدح امسبني انخينأرسسبلاورقلانعو
 هلل ىلص هللا لوسر ان اهنلاق ديعس ىن نع ة ةرضن ىنأ نع ةماسموب ادب زب نب دمع

 لع رص اقع ف ا وردا تيار مارت طا2 نأ مسوهياع[|

 انئادع و هلئمدانسالا اذه ةماسمىفأ نع لضف٠نباىنعي رشب انث ىمضهملا |[
 يجانلا لكوتملا ىلأ نع ىدبعلا إسم نب ليعمسان ءعيكو نع دعسوةستقا|

 متم ذيبنلا ب ا * سو هيلع نا ىل_ههنلا لوس رلاقلاقىر دخلا ديعس فأن عأأ
 قد سأ ند , ولأ هيلث ددخحو ادرفارسس وأ ادرفار وأ ادرفاس زهب رثدلف ْ

 لوسراناهنلاق دانسالا اذهب ىدبعلا إم نب ليعمسا ان ةدابعنب حور انث

 هب ريش نملاقو رسسبابسب زو ار مها زوأ رهارمس طاخت نأ لسو هيلع هللا ىل_دهنلا

 انربخأةيلعنبا انث بوبأ نب ىح اسر عيكوثيدح ل شمع رك دفقوكشم

 لاقلاقهسأ نعةداتقىف أن بهللادب عن :عرشك ىلأ نبى نعىلاوتسدلا ماشه

 بيزلا اوذينتتالو اءيجبطرلاووهزلا او ن.ةتئال سو هيلعةللا بص هللالوسر

 هبدش ىف أن ركوأ اًنئدط و هتد- ىلعام_مهدحاو لك اوذيتناو اعيجرغلاو
 اذه ريثك نى ىع ع نامئعىفأ نب جات نعى د ب علا سشب نب دمت انك

 كرابملانءاوهو ىلءانريخ أر مع نب ناهع انث ىنتثمنيد# اًسدع هلئمدانسالا

 او ذبتنتال لاق !سوهيلعهنلا ىل_هللالوسر ن|ةداتق ىف أ نع ةءاس ىنأ نع ىح نع

 د باو لك اوشا كلواعج ف راو طرا او دس ل راع طا ١

 ْ ىلص ىنلا نعهيبأ نع هن دف ةداتق ىلا نبهللا دبع ىتا هنا حب مءزوهب دح ىلع

 انت ةدايعنب حور انت قحسان ركب ونأ هيثندحو |ادهلثع مل_سو هيلعفللا

 وهزلاو بطرلا لاق هناريغ نيدان_سالا ني ذهب ريثك ىنأن ب ىبحب انث لعمل نيسح
 اذن لسن نافع انث قدسانب رحب وأ ندعو ببي زلاو رماو

 هلنا ىن نا هب آن ءةداتق ىلأ نب هللا دبع ىنن ريثك ىنأنبىح انك راطعلانابأ

 نءورملاو سي زلا اذا موتو سلا ورعلا طيلخ نعى. ٍلسو هيلعهللا ىلص



 1م

 ناىنأ ىت د رفعج نب ديا دبع ان ىن:طاىنعي ركب وبأ ا يو

 د, دلابامو رو | اهيفهللا مروح ىتلا ةبآلا هللا لزن ا د_ةللوقي كلام نب سنأ عم

 ا ىدهمن نجرلا عانرب_خ اى نىح أماط < رك نءالا ب رسشي باش
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 || ىح نعىدسلان ءنايفس نءنجرلادبع .انث برحنب رابع ز انثو ح رجا

 [اللاقفالخ ذختتر يلا نعل كس ملسوهيلعهللا ىل_صىبنلا نا سن انعدابعنا

 أرفعج نيد 5 الاق نم ننال ظفللاو راشب نيدو ىنثم نب دي اًناص ني ميرسخن نأي

 | | نأ ىرضحلا لئاوء بأ نع لد أو نبةمهلع ع ْنءبرح نإ كامس ن ع ةيعش 0 رجابىوادتلا

 | نأ: واءاهنق ر عاق 5 0 -لعهنلا لدى :1لاس ىقهطادب وس نب قراط !1

 : 0 دع ءاددهنكلو ءاودن سبل هنا لاق اى دالايعتس الافق ايس ذابتن |ةهاركب إب

 | -_ ناثعىنأ نإ هاما مهارإ نب ليعمسا 5 برح نب ربهز سب لاو رملا

 أ| تام ةنالوسرلاةلق ة ةر رهىأن ع هنانحب ريثك انآ رببكح ىأ نبا نيطولخ

 |تادبع ندعم انثادح و ةينعلاوةلخنلا نيةرجشلا نيتاه نمر جا إ_سوهيلع

 |دوقب ةرب رهاب تعم سلاق ريثكو أ 6 ىعازوالا ا ىلأ 0 ريمي نبا

 ١ ةلخنلا نإترح_كلا نيتاه ع نمرجلال وشي لو هيلع هللا لص هللا لوسر تعم

 أ ىازوالا نعمك ان الاق بي ركوبأو بح نب ر يهز انثدعو ةننعلاو

 ٍ || لوسرلاقلاق ة هر ره ىلأ نع ريثك ىنأن ع م انتا د ةممعو رامع نبةمركعو

 أ | ىنأةباور فو ةلحتلاوهمر كلا نحت رحشلا نيتاه نمر ا إ_سودهيلعهنلا ىل_دهللا

 ا تع «مس مزاح نب رب رج امك حورف نب ناببش ا نمسا يكلم رك

 ا لسوهيلعهللا لص ىلا نا ىراصنالاهتلاد_بعنب رباج ان حاب رأ نءاطع

 'ال اث ديه سس نيةبتف انه رغلاو رسلاورعلاو سي زلا طلخ نأ ىبن
 | هيلع ءهللا ىل_طهللالوسر نع ىراصن الا هللا دمع نب رباج نع حاب رىنأ نبءاطع نع

 أ 000 دا طرا هي نأ( ينو اعيج كولا لاو رعلا دقي نأ ومع هنالسو

 احس انتو 6 جب رجنبانع دمي نإ لخ انك ماح نبدمت تدع د

 أ نبا انربخأ قازرلا دبع ان الاقعفار نب ال ظفالاو عقار نب دس و مهاربا نبا

 أ | هلباىل_صهللال وسر لاق لوقي هللا دع نب راج تعم سءاطع ىللاقلاق 2

 [|انعد | ديت رغأاو تبدد زلانيب و سسلاو بطرلانيباوعمجتال ما راع

 تدلون عشيري حر نب دمت انو سس عل 1 ديعس نب ةسيم

 2 ىكلا

 - تمس



 كه يا ا 00

 ةحلطابأاهبةسامتاقل ىف ضيضفلاهنومستىذلا اذ_هك<خيضفرب_غرتتانا تناك ام
 لاقف لجر ءاجذاانتيب ىف! سوهيلعهللا ىلصةللا لوس ربا نمالحروت ونأابأو

 اهفلاقلالقلاهنهق راسن أ ايلاةف تمرح دقرجلا ناف لاقالاناقرب_هل وغلب له
 ةيلعنبا ان* بوبأنبىح اًسئعو لجرلاربخد_عباهنعاولأسالو اهوعجار
 ىتمومع ىلع ىجلا ىلع مئات ىنالاق كالام نب سن أ ان ىميتلا ناملسا:ربخأو لاق

 اولاقفر لا تمرح دقاهتا لاقف لج رءاخانس مهرغ أ انأو مط خيضف نم مهيقسأ

 نب ركوب !لاقفلاق بطرورسس لاق وهام سن الت اة لاقاهتًافكف سن اباهنفك
 كلذ لاقهنا كلام نب سن أن عل جر ىنثددحو ناماسلاةدئموب مهرج تناك سنأ

 تك سنألاقلاق هس آن عرمتعملا ان ىلعالا عنيد انت اننا

 ناك سنأنء رك و بأ لاتف لاق هنارب_غةيلعنء اثري دح لثع مويفسأ 8-5 لعام
 رمعملا انت ىلعالاب_ءعنالاقو كلذ سن 0 سن وذ هوب مه رج

 دئكئموت مهرج ناك لوقي | ب أعم_.سهنا عم ناك ن م ضعب 3 لاقهسأ انع

 نعي ورع ىنأنبديع_سانرب_خأولاق ةياعنا انت بوبأ نبى حب انئصو

 طهر ىف لبج نب ذاعموةن اجدابأو ة>ءلطابأ قس آتنك لاق كلام نب سن أ نعةداّتق

 ذئموباهان افك اف رجلا ركلزنربخ ثدحلاةف لخا دانيلع لخ دؤراصنالا نم

 ةماعتناكور جلا تهرحدقل كلام نب سن ألاقو ةداتقلاق رعلاور.دلا طيلخلاهناو

 ىنثمنبد#و ىعمسملاناسغوبأ اًسئرع و رغلاو ريسلا طياخذ_ئمون مهروخ

 لاق كلام نب سن أن عةدانتق نعفىأ ىنث ماشهنءذاعمانربخأ اولاق راشب نباو

 وحب ركو ريب طيلخاهيف ٌةدا نم نا نب ليهسو ةناج دإ آو ة>لطابأ تسال ىلا

 هللادع انربخأ حرس نإ و ور# ن ,دجأ ارهاطلاوبأ نئئدصد دمع سات كح

 نب سن 0 لح ةماعدن ةدات3نا ثرحلان' ورع ىنري_خأ بهو نبا

 برش من وهزلاور ,علا طاخ نأ بهم ملسو هيلع هللا ىل_دهللا لوس رنالوقي كلام

 نباانربخأ رهاطلاوبأ ئكدص د را تمرح موب م-هروج ةماعناك كلذناو

 نب سن أ نع ة>ءاط ىنأ نب هللا د_بع نب قد_سا نع سنأ نب كلام ىنربخأ بدو

 نمابارسش تبعك نب "ىلأو ةحلطابأو حارجلا نب ةدييعءابأق سات نك لاقهنا كلام

 هذ_هىلا مق سن ًاية_كلطوب ؟لاقؤ تمرح دقرجلان الاف تامهانأ افرعو خيضف

 انكدَح و ترنكن ىتح هلغسأ اه رضفال سا رهم ل[ تدق اه 0 1
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 َْ ىفهن نيءت_ساف نيغ اوصلا نه _ه.بأ نأ تدرأر ذاب أنف ىم ل-<رب عاقب ين

 ىافزاشو لابحلاورئارغلاو باتقالا نم اعاتم ىف راشل عجأان انيبف ىسرعةملو

 ىافراشاذاف تءجام تهج نيد تعجورادنالا نم لجرةرتخ بنج ىلا ناتخ قم

 ا

 نيح ىنيعكالمأ لف امهداك أ ن.ذدخ اوامر صاوخ ترقب وامهتمنسأ تبتجادق

 قوهو ىلاملا ه_,عنب ةزج هإءفاولاقا ذ_ه لف نم تاقامهمم رظنملا كلذ تأ ار

 ١ || فرت زجايالأ «اهئاتغ فتلاقف هبا أو ة:يقهتنغراصنالا نمبر ةىفتيبلا|ذه

 امهداك أ نم ذخأفامترضاوخرقب وامهتمتسأ ىةجافتفيلابةزج ماقف#ءاونلا
 دي زهد نعو )سو هيلع هللا ىل_دهللالوسر ىلع ل خ دأ ىتح تقل طناف ىلعلاقف

 لاقف تقل ىذلا ىبهجو ىف )سو هيلع للا ىل_دهلنال وسر فرع فلاق ةيراح نا

 ةزجادعطق مويلاكت يرام هئلاوهنلالو سراب تاق كلام لسو هيلع هللا بص هنها لوسر

 لاق ترش عمتي قاذوهاهوامهرضاوخرةبو امهتمد ساس تجاف ”ىتقان ىلع

 نبدي زوان أهتعبتاو ىشع قلطن امثدا دترافهئادرب ضو هيلعهتلا ىلههنلالوسراعدف
 لوسر قفطف برش ىهاذاف هلاونذآف نذأ سافهزج هيف ىذلا بابل ءاج ىتح ةثراح

 لوسرىلاةزجرظنف هانيعةر# ةزجاذاف لعفاهفةزج مولي م

 دع_صم هنرسسى ار طنقرظنلا دعص مهيقيكر ىلا رظنلا دعص م“ لسو هيلعنل ىلص هاا

 هللا ل_ههللال وسر فرعف ىنأل ديبعالا متن أل هوةزج-لاقف ههجو ىلارظنفرظنلا

 حرخو ىرةهقلا هيبقع ىلع لما اوسر صكنف لهنا سو هيلع

 نعنامفعن هللادنع ىث ذازهقنبهنادبعنبد# هينثدحو هعمانجرحو

 عب رلاوبأ ئص همم دانسالاا ذ_ م ىرهزلا نع سنوي نع كرابملا نب هللا دمع

 كلام نب سن ًانع تراثانريخأ دب زنءناىنعيداج انث ىكتعلادواد نب ناملس

 خيضفلاالا مهبارشامو ةحلط ىنأت ب ىف را تءرح مود موقلا قاس :كرللاق

 . أر عا ناالأى داني دانماذاف تجرفترظنافج رخالاقف ىداني دانءاذافرعلاورسبلا

 | || اهتةرهفاهقرهأف جرا ة_حاطوب أ ىللاقف ةنيد لا ككس فت رف لاق تمرح دق
 ١١ || نموهى ردأالفلاق مهتوطب ىف ىو نالف ل _:فنالف لبق مهضعب لاقوأ اولاقف

 : 0م الاوامر اونمآنذلا لغ سبا لجو ءهللالزنأف سنآثيدح

 | نبا انث بوأ نب ىح اًسشضو تاحلاصلا 0

 لاقف خيضفلا نع كلام نب سن أ اولأس لاق بيهص نب زب زعلاهبعانربخأ ةيلع

 م



 نايحنب ناهلسرجالادلا+وبأ انث ةبيشىنأنب رككوبأ هانئط و ضرالا

 لوسركيلاهرسإ# ٌئثبائريخأ ىلعلا ل ةلاق ليفللا ىف أن عنايح نب روصنم نع

 نعل لوقي هتعمش ىكلو سانلاة متلك ايش قارس ااملاقف ملسو هيلعةثلا ىلصةنلا

 نم هللا نءلو هيدلاو نعل نم هللا نعلو اثد# ىوآ نمةللا نعلو هللاريغل مذ نمهللا

 نبدمح جان الاق ىنثم نءال ظفللاو راشب نب د_#تو ىنثم نب د# ل رائااربغ

 لئسلاق ليفطاا ىفأ نع د_<ةزب ىنأ نب مساقلاتءءمسلاقةبع_ث ان رفعج

 ءنلعشا لص هتناكودراصء ا ناك ئشب لسو هيلعهنلا ىلصهللالوسر مساح

 ةفم < سرحأف لاقاذه قي_سبار 8 ىف ناك امالا ةفاك سانل اهب رعي ئش ١ اسوأ

 نمهللا نعلو ضرال الارانم قرس نمهللا نعلو هللاري_هل عذ ن دا لاا

 انربخأ ىمدعلا ىع نب ىح د اثدح قوآن م هللا نعلو هدلاو نعل

 هيب أ نع ىلع نإ نإس> ن "ىلع نع تاهش نبا ىلا جي رج نبا نعد نإ جاح

 هيلعهللا لص هللا لوسر عمافراش تبصأ لاق بلاط ىلأ نب "ىلع نع ىلع نب نيسح
 امهتك اف ىوخ ا اؤراش ملسوءيلع هنا لين |كوش رفا رد موب مغمىفلسو

 غئاص ىيموهعيبالارخذاامهيلع لج أنادي رأانأو راصنالا نم جر با.دنعاموي

 كلذ ف برسشي باطلا دبع نبةزجو ةمطافة علو ىلعهب نيءتساف عاقنيق ىن نم

 فيسلابة زجامهللاراثف ءاونلا ف رشالزجايأالأ *« تلاقفهينغت ةنيقدهعمتبلا

 مانسلا نمو باهش نبال تاقامهداك نم ذخأ م امترصاو>رقب وامهتفسأ بخ ||

 ىنعظف ار ظنم ىلا ترظنذ ىلع لاق باه ش نءالاق اهعىهذف امهتمنس أت حدة لاق ||
 هسعمو جرف ريما هنربخأف ةثراحن دب زد دنءو ملسو هيلع هللا ىلصَنلا ىن تدنآف ظ

 متأل_هلاقف هرصب ةزج عفر فه-ياع ظرغتقة زج ىلع لخ دقه_عم تةلطناودد ز

 انئدع و مولع جرح ىت>ر هش سو هيل عهللا ىبصهنلا لوس رج .رف ىف الديبعالا ||

 ةسضاسالاا رس نءا قرب_خأ قازرلا دمع قزيدحا دي ندخل '

 ىرصملا نائعوبأ اريفع نب ريثك ن ديه انربخأ قدسا نب ركونأ ندعو 1

 نيسح نب ىلع ربخأ باهشنإا نع ديزي نبسنوب ىنث . بهو نبةثلا دبع ان
 منغملا نم ىببصت نم فراش ىلتناكلاق ايلعناد رب ىلع نب نيسح نا ىلعن:ا ||

 امافذئموب سجل نءافراش ىناطعأ مل سو هيلعةللا ىل_دهللالوس رناكو 00

 يور تدعو رسول ساس انأآتدرأ

 باتكإل

 ئه ةبرشالا

 رجلا مب رحش باب
 اهنانايو

 علا ريصع

 ردا نيف

 كيرا ورجل
 امم اهربيغو



 مرح بإب

 نفل اف
 هزعأف
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 نبنجرلادبع ىنث نايفسنرب_خأ ميهارانب قحسا هانثعو همفرأ
 و مانع بشلل نديعسن 1 نجح رلا دمع نيدرج

 ئءد ا واما ا 0

 هيلعفتلا ىلصصىبنلانأةماسمأ 6 ل

 ا هرعش نع سمي ما ىحضي نأ ؟ دا دارأ او ةجاىذلاله متيأ اراذالاق إسو

 انث رفعج نبد# انث ىمشاطا لا نهنلادبعنءدجأ اص و هراقظاو
 © . 8 ع ع

 دو هو< دانسالا ادب لسم نب ورمجو ارم نع سن نب كلام نعةرعش

 نب ل. نب رمج نع ىتيللاور مع نيد انث ىنأ انث ىريتعلاذاعمنب هللا ديبع

 : جوزة ماس مأ تعمسلوهت, بدسملا نب دع_س تهمتس لاق ىييللاةميك نب 0

 ل نم ال رلاقلوقت مد لا لس لا

 ىحعضي ىت كا ثدهرافظا ن هالودرع 0 -خابالف ةخلائذلالهل- أ اذاذ

 درر ور ندع ىلا ةماسأ وأ انث ىناواحلا ىلع نب نسما ,"

 ضعب لاقف سان هيف ىلطاف ىحضالا ل يبق ماجلا فانك لاق ىئءالارامم نب ب

 بيسملا نب ديع_ستيقلف هنع ىهنب وأ انههركأ بيسملا نبديعس نا ماجلا لهأ

 جوز ةماس مأ ىنتثدح كرتو ىن دق ثيد>| ذه أ نب ايلاقفهل كلذ ترك ذف

 0 ا سو هياعالا لمعلا كسر لاق تلا مس و هيلعدللا ىلصى دا

 بهو نا جس ا نبا نجرلا دمع نبدج ًاوىح نب ةلءزح ئس و ورعند# نع

 | نيديعس نع ذب زب ن.دلاخ ىتربخأ ةومح قرتخأ بهو نبهلنادبع انث الاق

 ىنلا جوزةماس مأ ناهربخأ بيبسملا نبا نا ىعدذجلا لبسسم نب درع نعلاله ىفأ

1 
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 ْ اسدح ١ مهني دح ىنعم لسوهيلع هللا ىنص ىنلارك ذو ا

 || نبناورس ان" ريهزلاق ناو رم نع اسالك سنون نب سمو برح نب رب

 تنك لاق ةإثاو نب ضاغ ل يةطلاوبأ ان” نايحنب روصنم ان' ىرازفلاةب 2

 كتلارس ريو دعس اوك املاقف لج ردات أف بلاط فأن" قعدت

 هناريغسانلاهنقكم امش ىلارسي مسي داع هلئاولص لا ناك املاقويضغفلاق

 ا نعل نمهنلا نعل لاق لاق نينموملارب هللا نهاملاقف لاق مد ر تاعك ؟ناحدق
 | رانمريغ نمهللا نعلو امد ىو. نمهللا نعلو ةنناري_غل مذ نم هللا نعلو هدلاو

 سصرالا
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 هه مد ىلصا نإب ونايلاق م هتيححض )_سوهيلع هللا ف_دهللالوسر يذلاق ناب ونأ
 الاق عقار نباو ةيدش ىنأنب ركب وأ امر ةئيردملامدق ىتحاهتمهمعطأ لزأف

 نجرلا د بعانربخأ ىلظنحلا ميهارب|نب قحسا انثو ح بابحنبديز انث

 ن قدع_دا شدد دا اذه اص نهب واعم نع امه ادلك ى دهم نبا

 ننحرلادبع نع ىدسب زلا 5 هز نب ىحن اننا رهسمون ا انريخأ رودغنم

 ىللاقلاق ملسوهياعهللا ىل_ههللالوسر ىلو م ناب ون نعه بأ نعربفب نب رامج

 لزب مفهتحلصافلاق محللاا ذه ملدا عادولا ةحح ىف ل_سوهيلعهللا ىلصةننالوسر

 انريخ" يىرادل نحجرلا عقب هلئاد_بع هبلث لحو هنيدملا غلب ىتح هل

 امص عادولا# عىل قلو دانسالاا ذ_مسةزجسنب ىح انث كرابملانبدممت

 ىلأ نعرك وأ لاق لم_ضفند_# انت الاق نثمن ندم وةيدش ىنأن ب ركوأ

 َح هيب أ نعةدب رب نبا نع ب راح نع سم نب رارض نعىنممنءالاقو نان_س

 نائسوبأة يمن راربذ ان ليضف نادم انث ربع نب هللادبعنند-# انثو

 هيلعةثلا ىل_دهللال وسر لاق لاق هب ننعةدإ ردن هللا دنع نعراثد نن براحم نع ١

 الواهلك ةيقسالا فاوب رشافءاقسىفالا ذيبنلا نعمك يهنو كلا دب اماوكسماف
 نع دلخ نب كاحضلا ان رعاشلا نب جات ئدص د اركح سماوب رشن هرم: 5 5385 ْ 6. .٠ 2 ا

 سو هيلعهندا ىلصةنلا لوسر نأ هيب أ نعد, رب نبا نع دب سم نب ةمةلع نع نايفس

 ىقنعلا عن ىع اند و نان_سىلأث ردح ىنعي رك نفك .ةيهنتنك لاق

 نورت آلا لاقوانربخأ ىح لاق برح نب ربهزودقانلاورمعوةبيش نأ نب ركب وبأو

 هللا لص ىنلا نع ةريره ىأ نع ديهس نع ىرهزلا نع ة:ديع ن نايقس ا

 نالاقوانربخأ دبعلاق ديج نبدبعو عفار نيد# نكد و د مسو هيلع

 ةرب ره ىلأ نع بيسملا نب! نعىرهزلا نع رمعمانربأ قازرلادمع انم عقار

 عرفلاوهتاور ىف عفار نباداز ةريدعالو عرفال |سوهيلعهنلاىبصهنال وسرلاة لاق

 انث ىكلار عىوأنا انشصو « هنوعذيف مطجت.ناكوهاتتنلالوأ

 بيسم ا نب ديه س عمس ف وعنإ نجرلا دع نب دمج نب نجرلا دمع نع نايفس

 8 دح أ دارأو ريشعلا تاخداذالاق ل .وهيلعهتلا ل ص ىننلا نأ ةءاس مأ نع ث دحب

 عرفلاباب
 ةريتعلاو

 نم ىهن باب

 هيلع لخد
 ةجلا ىدرَفع

 دن يم وهو
 نأ ةمح تلا

 هرعش نم ذخأب ىنكللاق هعفريال ىهضعب ناف نايفسل ليق ا يشهرسشإ وهرعش نم سعالف ىحضي نأ

 قالا ا 1 ا 01 ظالم 377 22-2

 ايِشدراَعْظاَوُأ
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 اثالثاورحدا سو هيلعتةللا ىلصهنلا لوسر لاقف ل_سو هيلع للا ىل_دهللالوسر نمز

 ةمق_-الاز و ذب سادلانإهللال وسر اولاق كلذدعب ناك اماف ٍتامياوقدصتمأ

 كاذامو مس و هيلعةللا ىل_دهنلالوسرلا قف كدولاا هي ن وا مح و ,_هايادعض نم

 | ىتلاةفادلا لجأ نم متين اغا لاقف ثالث دعباياحضلا موحل لك_ وت نت يهن اولاق

 نع كلام ىلع ًارقلاق ىحعن ىع نر اوقد_دكواورخداو اوكف تفقد

 باح ضلا مول لك أ نع ىمهنهنا إ_سوهيلعهللا له ىنلا نع رباج نع ريبزلا ىفأ

 اند ةيدش لأن ركبوا اًننيرص اورحداو اودوزتواواك دعب لاق م ثالث لعن

 عرج نب نعامجالكة يلعنبا انث بوبأنبىحب انثو ح ره--.نبىلع
 نا نعديع_-ن ىح د هل ظفالاو اح نب د ىفو ّح رباح نعءاطع نع

 انندب مول نملك انالان_كلوقب هللا دمع نب راح تءمسلاق ءاطع 0 حر

 انريخأ ميهاربا نب قدع_سأ ا من لاق ةفدملااندج ىتدرباجلاق ءاطغل

 حاب ر فأن بءاطع نعةسين أ ىنأن بذي ز نع ورم نب هلناديمع نعى دع ناب زك ز

 هللا لوسرا: ىصاف تالثقوف جاضالا مو كسمالان.ك لاقهنلا د_معنب رباج نع

 آن ركن وناس هع وت الث قوف نساهم لك انواهتمدو ره نا سو هيلع هللا ىلص

 ةنيدملاىلااهدوزتن ان.كلاقر اج نعءاطع نعورمع نعةنييع نب نايفس ان“ ةببش
 دمع ف ةيبش لأن 316 وأ 0 ملسو هياعهثلا ىل_دهنلا ل |وسر دهع ىلع

 ىنثم نب د .انثو 2 ىردخلا دعس ىنأ ن ءةرضن ىفأ نع ىر رجلا نعىلعالا

 لاقى ردا ديع_.س ىلأ نع ةرصضن ىلأ نعةداتق نع ديه اس ىلعالاددع ان

 ثالث قوف جاضالا موه اولك أنال ةنيدملا لهأاب )سو هيلع هللا ىبصةنلالوسر لاق

 امشحوالايعمط نأ لسوهيلعهنلا ىلدهللال وسر ىلا ا وكشف مايأ ةنالث ىنثم نبالاقو

 ىلعالا »ب ,عك_:تىنئمنءالاق اوُرْخَّدا وااوسيحاواومءطاواوك لا ةفامد_خو

 نب ةملس نعد يبعىفا نبدي زب نع مصاعوبأانربخأ روصنم نب قحسا انئاص

 لاققف لوأ ماعا:لعفاك لعفن هللا لوسر اب اولاق للا ماعلا ىف ناك املف أيش ةكاثدعب
 . 5 0 ع 1

 برح نب ريهز ئمدص مهفوشفينأت دراف دهجهيفسانلا ناك ماع كاذناال

 نعرتفن نب ريمج نعةب رهازلا ىفأ نع اص نب هب واعم اني ىسع ن ندم هه



 || هر [ىلا ثيدحلا دانسالا اذهب قو رسم نب ديعس نع ةدهاز نع ىلع نب ناسج
 1: ن ديلولا ند انصح و بصقلاب عذنفىدمانعمتسيلو «يفلاقو هماع

 ن هيابع نع قو رسم نإ ديع-س نع ةيعش 55 رفعج نءد# 0 ديبكا دع

 سيلوادغود_علاوقالا:اهللالوسرايلاقهنا. عاد_خ نب عقار نع عفار نب: عافر

 اهل ىماف رودلااهاول أف موقلا لكتفرك ذب ملو ثيدحلا قاسو ىدمانعم
 ناكامناببداب || نايفس انث ءالعلانب رابجلادبع مص « ةصقلارئاسرك ذوتئفكف

 نع تان لبق ةال_ىلاب دب بلاط ىنأ نب ىل عم ديعلا ت دهش لاق ديبعق أ نعىرهزلا انث

 موحل لك أ || دعبانكس مول نملك أن نآاناهت سو هياع هللا بسم هئفا لوس رنالاقز ةبطخلا
 ىجاضالا باه نأ! نع سنوب ىنرب_دأ بهو نباانربخ أ ىح ن:ةإموح ئئد ثالث
 ف ثالث دءب عم تيلص م لاق باطخخا نب رد عم ديعلا ده ثدنأ رغزان ان وددبعرلا 1

 ناب ومالسالا 0 0 95 21 بلاط ىنأن ىلع

 ءاش ىتم ىلإ 2 تايذتا جانا ا 6 اربانب بواقع ا برح نب ريهز تصد

 انثو 2 طاصنعفأ 05 مههاربا نب بتوقع ع ىناواطلا نسسح انثو ْ

 هلثم دانسالا اذه ىرهزلا نع مهلكر معمانر بخ ق از رلاد_بءانربخأ ديج نب دبع
 عشان ع نعتيللاندبخ خود ىو 5 بِ تك فندعس نإ هدف يا

 قوف يدشتا مل نمدحأ لك أ ايباللاقهن ا سو هيلعهنلا ىل_د ىنانع رج نانا

 ىناو 2 < رجا نءديعسن, ىح ثا ماحنبد_# ئندعد مايأ ةنالث 0

 عفان نع امهداكنانعنباىنعي كاحضلاانربخأ كيدف ىلأ نبا انن' متقار نيد
 رعقأنإا ظاورتاشا" ثمللا ثيدح لش نع لسوهياعنلا ىلص ىنلا نعرمع نءا نع .

 ريع رولا 0 ان 0 اناا

 تالمئقوف ىحاضالا مود لك أيار مع نبا ناك 0 كات 1
 ا حو رانريخأ ىلظنحلا مهاربانب ىحسا انئاع ثالثدعب رمع ىنأ نبالاقو
 هيلع هللا لص هللا لوسر ىهن لاق - ؛ةاو نب هللا دنع نع ركبىفأ نب هللا دبع نع كلام

 ةرهعل كلذت لق رك قا نهلتاديعلاق ثالث دءباياحضلا مودل لك أن عسو

 ضال ةرضح ةيدابلا لءأ وم تايبأ لهأ فد لوقت ةشئاع تعمس قدص تاق
 ى

 ' م



 حيذلازاوجباب
 دلار ومأام لكي

 رفظلاو نسلاالا
 ماظعلارئاسو
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 | لوسر ىحض لاق سنأ نعةداتق نعةبعش نع عيكوانربخأ ى ع نبى حب اسئدص

 || هنار وه ديبامهعذب هت فلاق نينرقأ ن يحلم أن يشبك ل سو هيلع هللا ىلصهنلا

 |١ دلاخ انث ببح نىح. اًسض و ركو ىمسولاقامهحافص ىلعهم دقاعضاو

 هلنالوسر 01 تراب ايم لاق دانكن ربخ | ةبهش ان ثرحلا نبا ىنعي

 ىبم ندع ا معن لاق سنأ 1نمهتعمستن !تاقلاق سافل

 0 لسوهيلعةللاىى_صىبنلان عر نع ةداتق نعديعس نعىدعىنأ نا م

 هللا دبع انك فورءمن' نوره ام ريك اهنناوهنلا مس لوقي و لاق هباريغ

 ريب زلا نن ةورع نع طي_فند زين ءرخ دوبأ ىت رب_خأةوي> لاق لاق سهو ناا

 | ىف كربي وداوس ىفأطي نرقأ شبكبسمأ ل سو هيل عمتلا ىل_ههنلا لوس نأ ةشأ اع نع

 لاق ةيدملاىماهة_.شئاعااطلاقف هب يحيل هبىتاف داوس قرظنيو داوس

 هللا مب لاقمأ هع سو وربكلا دع اواهدخا ام تلعفف اريك اه ذديشا

 | ىتثم نبدحم انئاع « هبىحض مدت ةمأ نمود هت لآو د# نم لبقت مهلا

 ن عفار نب ةعافر نب ةبابع نعىلأ ىث نايفس نعديعسنب ىبح ان ىزنعلا

 ىدمانعمتسسلو !د_غّودعلاوقالان|هللالوسرابت لق جدخ نب عفار نع <عيد_خ

 نسلا سيل لكف لنا مسارك ذومدلار هنأام فر أول تا رسو هيلع هللا ىل_صلاق
 لبابيمانبصأ و لاق ةثبحاىدخرفظلاامأو ,ظعف نسلااما كد حسو رفظااو

 || نام سو هيلعمتلا لص تلال وسر لا ةف سك مهسب لجرهامرف ريعب اهنمدنف منذو
 || انئاص و اذكعهباوعت صاف ئتثاهنم مكيلغاذاف شحولادباواكدباوأ لبالاهذ_ط
 || نعهيبأ نعقو رسم نبديعسن نايفس انث عيكوانربخأ مههاربانب قحسا

 ىلصةهللالوسر عمانكل اق جدخ نب عفار نع جدخ نب عقار نب ةعافر نب ةبامع

 رودقلااهءاواخأف موقلا لف الباو اذاني داف ةماهت نم ةفيلخلا ىذب ملسو«لعقتلا
 اوحنك تىدحطاقابرك ذو ر زج ملا نفاردعل دع ءم تئفكف ام سماف

 0 ليعمسا نعنايفس ان رعىبأنإا يي ديعس نب ى حب ثيدح

 نبديعء_-سن رمع هيفثدح م مفاد داسج نع ةبايع نع قو رمسم نب ديعس نع

 لوسرابانلقلاقه دج نع جيد خ نبع هار نب ةعافر نب ةبامع نعهيبأ نع قورسم

 لاقو هتصقب ثيدحلارك ذو طيللاب ى ذنف ىدمانعم سدلوادغّو د علا اوقالاناةللا

 انث ايرك زنب مساقلاهينثدحو  هانصهو ىتح لبنلابهانيمرفاهتمريعب انيلعدنف
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 لاقاهعذافأ ل ىقاش نمىلا بح أ ىهةعذج ىدةعءولاق هقدص مل وهيلعمللا

 هللالوسر اكن اولاق المأ هاوس نم هتصخرتغلب أ ىردأال لاقف هلصخرف

 لاقو أ اهوعزوتفةمدغىلاسانلا ماةفام_عحذف نيشنكى ا لبوهيلع هللا ىل_د

 ب و مك دي زن هداج اس 4 ري_غلاد_ىبع نند_# 0 اهوعزحتم

 بطخ مث ىلص مل-_سو هيل عهئلا ىب_طهللا لوسر نا كلام ن سن أ نع دم نع ماشهو

 ةئلعن ا تدح لع "' ذم احذدعينا ةالصلال بق حذ ناك نم صاف

 نع بوبأ ان نادرو نءاىنعي متاح اننث ىناسحلاىبحإنيدايز ئئص '
 موب ملسوهيلعهللا ىلص هللال وسرانيط+ لاق كلام نإ سنن عنب ري_س ند

 رك ذم د_ءيلفىحض ناكنملاقاوحذب نأ م_هاهنف مل ع رد جوفلاق ىحضأ
 رباجن ءرمب زلاوبأ ان ريهز انت سنوب نيد جأ انج و * امهثادح لثع

 اوحذتف يلع ريع ناإلا نس ااا وك لسوميلعمنا ىل_هللالوسرلاقلاق |

 جب رج نياانربخأر ككنبد- < انث ماح نب دمت ئكد و ناضلا نمةعدج
 ملسو هيلع هللا لص ةلاان ىلبصلوةرهللاددع نب رباج عمسهنا ريب زلاوبأ ىف ربخأ

 0 ىنلان أ اونظواورحنفلاجر مدة29ةنيدملاب رحتتلا مون

 ىتحاورحشإالو رخكآر دعب :ليعت ن ايانشر ناو نوم + مل_سوه يلع هللا ىل_صى لا ىماق

 0 و ح ثيل ان ديعسنب ةبيتق اند و ل وهيلعللاىل_دىنلا رحش

 صماع نب ةمقع ع نع ريما ىلأ ن عبيبح ىفأ ند ز نعل انربخأا عرنبد

 دودعقبف اب انادوض هبات ىلا يمس هنيغماطعأ رو رلحطلا و ست لو

 انناوض هناك ىلع :ىتقلاق تنأهبحضلاقف سو هيلعانبإ لصف لوس ١

 ىنأنبىع نعىناوتسدلام اشه نع نوره نبدي زب ان“ ةبيشىأنب ركبونأ

 لعل د ساناوم دمسقلاف ىنهللا صاع نب ةبقع نع ىنهجلا ةجكد نعريثك
 هبحعضلاقف عج ىنباصأهناهننال اوسرابت اف عاج يناضل ا

 ناوهوةب واعمان ريخ | ناسح نب ىحبف ربخ أ نجح .رلا دع نب هناا دبع يعد

 هربخأ ىنهلا سماع نب ةبقع نأ هللا دبع نب ةججحب ىفر بخ أري كىنانبىحب قس مالس ١

 اييدع ءانعم ل_ث:هب اح أ نيباياحض مسق هل سو ءيلعتلا ىلههنلا لوسرنا ٍ
 هيلع هللا ىلد ىنلا ىحضلاق سن أن عةداتقن ع ةناوعوبأ ان  ديع._س قت ةينثف

 امهحافص ىلع هلجر عصوو ربكو ىحسو هديبامهحد نينرقأ نيحلمأ نيشبكب لسو

 ( نات (مم)-١1)

000 

 ةيحدضالا

 بايحتشسا باب

 ةرشابم اهحذو
 ليكحون الب
 ةيم_سيفقلا د

 ريبكسشل و
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 | لسيىتح عذيالف اكن كسنو انتلِمق هجووانت الص ىلص نم ل_سو هيلع ةللأ ىلص
 | لاقف كلهال هتاع ئث كاذلاقف ىلنبان ءتكس دق هللالوسراب ىلا لاقف

 ىثمنبدم 0 0 حضلاقف ناتاش نمربخةاش ىدنعنا

 نعيمابالاديب ز نعةبعش انث رفعج نب دج انت الاق يثمنءال ظفللاو راش ناو

 هكا ديلا ماكو أناإسو :ءاعهللا ىل_دهنلال وسر لاقلاق بزاعنءاربلا نع ىبع-تلا

 مطوهاعافعذن دو ادعت نام 1 ةف لعف نفر حذف عجرن م ىلصن اذهانموب ىف

 ٠ ىد_:علاقف حجذد_ةراين نبةدرب وأناكو ئمى ك_فلا م مسرل هلهال همادق

 نبهللاديبع امتدح كدعب دحأ نع ىزجت ناو اهعذالاقف ةنسم نمريخةعذج
 1 ىلا نعبزاع نبءاربلا نع علا عومس اد ز نع ةبع_ث 55 ىنا انك داعم

 اأوبأ ان الق ىرسلانءدانهوديعس نءةستق اًسئدع و هلثم ملسو هيلع ثلا ىل_د

 الإ ندجا ىرص و مهني دحوحن رك ذم ةال_صلا دعب رحنلا موب م-سو هيلعدللا

 || دا ز نبا ىنعي دحاولا دمع ان لضفلانب مراعناعنلاوبأ انث ىرادلا ديعس

 || هللا ل_طهللالوسر ان لاقبِزاعنبءاربلا ان ىبعشلا نع لوحالامصاع ان'

 ىهنبل قانعىدنع لجرلاق ىلديىتح دح !نيحض:اللاةف رحن موب ىف ل سو هيلع

 ا ِ اعيج مهاربانب قدع_سأو ةبيشىأ نإ ناد انتو ضصوحالا

 عاملا نع ةفيدج ىفأ يا 3 0 ان قاس

 | لاقف اطدبأ سو هيلع هللا لص ىنناالاقف ةال_هلاىل.ةةدرب وبا يذلاق بزاع

 || لاقف ةن_سم نمريخ ىهو لاق «:ظأو ةمعش لاق ةعذج الا ىد_دع سل ةللالوسراب

 |هانئاط و كدعب د نع ىزجت ناو اهناكماهلعجا لسو هيلعهنلا ى_هةنلالوسر ||
 ]| ىماعوب أ انربسخأ ميهاربا نب قح سا انتو ح رب زج نإ بهو ىبه ىثمنءا

 ]| هن نم ريخ ىههلوق ف كتكارك دب مو دان_سالا اذه ةيعش ان' ىدقعلا 0
1 

 ةالاو 1 دار عال سو رع فانا وزع و نول نب ع 0 و

 ١ الور لقلف شن أ نعد# نعبوبأ نع 0 انث لاق ورمعل

 لبق يذ ناك ن ءردحتلاموت ملسو هيلعمنلا ىل_دهنلا
 0 ' لاف لجر ماقف دعيلف ةالصأا

 ىل_دهنلالوسر نأكهناريج نمةنهرك ذو مدحللا هيف ئهتشي موب !ذ_ههللالوسرإب

 هليأ
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 هس يي بباب ب بسسس

 || ىلدنأد- علق سو ةيلع هن ل هنا كورت حذالاّت دهش لاق نام س نب"

 || لاقف هتالص نم غرفي ن أل بق تحذ دق حاضأ م هك ىرب وهاذاف !سهنالص نم غ رفو

 عذب /ناكنمو ىرخأ ًاهناكم جذيلف ىل_هنو أ ىلدي نأ ل بق هتيحضأ عذ ناك 7

 مياس نب مالس صوحالاوبأ ان ةيبشىفأنب ركوبأ انئص و هللا مءابعذيلف
 ىل »هللا ل وسر عم ىحضالا ت دهش لاق نايفس نب بدنج نع سدق ندوسالا نع

 ةالصلا لبق جذ ن ملاقف ت<ذدق منغىلا ارظن سانلابهتالض ىغقاماف لسو هيلع للا

 كنعتل قل ةيندق + هان دك و املا لع عيل عن ؟,مل نمو اهدنا

 امهذلك ةئيع نباع نءرمع ىنأ نباو هاربا نب قعسا انتو ح ةناوعونأ ا

 املاح صوح الا ىفأث ردك هللا مسا ىلءالاقودانسالا اذه سيق نيدوسالا نع
 تدهشلاق ليست ايد تا تالا ا ذاعم نب هلئا دممع

 نألبق عيذناكنملاقف ب طخ مث ىحضأ موب ىل<1- ديو هلعتلا لص ةتلال

 راش نئاو ىنتمنب دم انوع هللا مساب جذياف عذ نكمل نمو اهناكمدعتلف لضي

 ىح نب ىح امدح و هلثمدان_دالا اذه ةرعش انث رفعجنب د انث الاق

 ةدر وأ كاغ يضضلاق ءارارغ عا رع فرطم نعةتادتع نلت ١
 ناهللالوسرايلاقف م ةاش كلت إ_سوهياعهللا ىل_دهللال و سرلاقفةالصلا لكك

 ةالصلا لبق ىححض نملاق مث كربغل حلصتال واهب حضلاقف زدملا نةعذج ى دنع

 انئص نيم[ ة دس ناصأ وهكسن مدقف ةال_كلا دعب عذ نم وهسقتا عذافأف

 ةدربإب أ هلاخ نا بزاع نب ءاربلا نعىبع_ثلا نعدواد نع م_تهانربخ أ ى حك نب ى<

 اذ_هنا'ةهللا]وسرايلاهتف لس رهيلعللا ىل_دىنلا عذب نأ لبق حيذ راين نبا

 لاقفىرادلهأو ىناري_جوىلهأ ممطأل ىنكيسن تاي ىنافدور كم« يف م>للا موب

 ريخ ىه نبل قانع ى دنع ناةلنالوسرايلاقف اكسن دعأ ملسو هيلع ثلا ىلصةنلالوسر

 امر هب دخأ :رعةعدذج ىزحتالو كيت نرجو مهلاةف م1 ىلاش نم

 لاق بزاع نب ءاربلا نع ىبع ء«-لا نع دواد نَع ىد_عىأنبا انث ىثم ندحم

 كك يس دتسلا كب لامر لا موي سو هيلعةّنلا ىل_ هللال وسرانيط+

 ثيدح ىنعع رك ذم هوركم«يف م>الاموناذ_هنا هللالوسراي ىلا لاقفلاق

 نعال انو َح ريت نب ةللادع .انث 0 ركب ولأ انصح و مي

 د هك ءاربلا نغ صاع نع سار نعاب 0 5 ىلأ ان ريخك



 5 هلا هبي
 ماهلارب

 باتكك 1

 اهتقو بأب

 ن

 | بداح قى سة ندوسالا نعم تونألانريسخأ ىحن ىك هأنكو 6

 0 ظ ظ لكن
 ا ربو ترف دسحأ دديلو عذلا اوئسحاف ا ع اونا اا

 || ميعغاربان قحسا انو 6 ميشهانربخأ ىب 2 نب ا هأامصو هةدعس د

 || هيعش 5 0 انك عفان نب ركب ولأ انو ّح ىةثلا باهولاد مع انريخأ

 : -ح نامق_س نع فسوب نب دانربخأ ىرادلا نج-رلا دع نب ةللا دبع انثو 3

 )| اشبع ءاذادلاخ ن ءءالو اوه لك رز وصتم عي رجانربخأ ميهاربا نب قدسا انو

 عاش رفعجح ندم ان ىنشم نب دج ءاسندص د هش ا> ىنعمو هماع نبأ ثني دح

 || نب سنأىد- ج عم تلد لاق كلام نب سن أ نبدن ز نب ماشه تعم_سلاق ةمهدش

 َ 0 تلاع لفاومر -جاجداوب هن دق موقاذاف بوب ن مك اراد كلام
 لا ىحب انث برح نب ريهز هينثددو ماهبلاريصت نأ لسو هيلعللا ىل_ههللالوسر

 ||| ثرحلانيدلاخ انث بيبحنبىب< ىتثو ح ىدهمنب نجرلادبعو ديعس نبا
 ْ اًسنصو دانسالا |ذهبةبعش نع مهاك ةماساوبأ 8 بيركوبا انثو حا

 | نبا نعرب_جن ديع_سنعىدع نعةيعش انث ىلا ان ذاعم نب هللاديبع

 || هانئاص و اضرغحورلا هيفا شاو ذختاللاق لسو هيلع تلا ف_دىنلا نا سابع

 دانسالا اذهب ةبعش نءىدهم نب نجرلادبعو رفعج نيد انث راشب نبدي
 ةناوعوبأ انث الاقل ءاكىنال ظفللاو لماكوبأو خورفنبنابيش اًسدعو هلم

 ||| اهنومارتيةجاح داون دقرفنب رم نبا علاق رببج نب ديعس نعرمشب ىلأ نع

 هنلاىل_دهللالوسرنا اذهل_عفن 3 نبالاةفاهنعاوقرفترم نبا اوأراماف

 ْ انربخأ ميشه ان برح نب ريهز 5 رخو اذ هىل_عف نم نعل إسوءهيلع

 || اريطاوي_فدق شي رة نمنايتفب رمح نبا سم لاقريمج نب ديع_س ن تزل دع

 | اوقرفتر عنا او ًاراماف مهلين نم ةئطاخ لك ر بطلا بحاصل اواعج دقو هنومرب مهو

 ا | مسوهيلعهللا ل_دهنلالوسرنا ادهن نم هللا نعل اذه لعذ٠ نمرمح نبالاقف

 | نعديعس نىك 6 ماح نبد# ْئئد اًضرغ حورلا هيفآي-ثذ- 2| نم منع

 أح ا 0 ديج نيديبع انثو ع عرجنإ

 0 زلاوبأ ىف ربخأ جي رج نبا لةلاق 3 2 نجا ع ا ىنثو

 6 | نا دو بعدنا سنا ل وسر ىو لوغرتنا سعي رياح عمحسإلا

 ||| سيق نيدوسالا ان ريهز انك سنو نب دج انا اربص باودلا نم
 ا
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 هأل ١
2 7 20 
 ىدعقى أنا انش ىنثم نب دمت ا عب_سواتسرمح ىفأ نبا لاقو تس

 دانسالا اذه روفءي ىلأ نع ةبعش نعام الكر فءج نب دمت نعراشب ن/١ انثو ح
 ةحالا باب || ةبعش ان رفعج نبدجم ان' ىنثمنب دم اسناص و * تاوزذ عي_-لاقو
 فرألا || ناروظلارمابنرأ انحفنةساف انررملاق كلام نب سنأ نع دب زن ماشع نع
 تعبفاهجذ ف ةحلطابأاه,تتاف امتكردأ ىتح تيعسفلاق اوبغلفهيلعاوعسف

 هللا ىل_دهللال وسر اهم تدتاف مس .وهيلعهللا ىف صهلنالوسرولا !اهمذ_ةل ءاهكروت |

 نع قو ح ديس ىحع اج تري رعز فسر م
 ثيدح قودام_سالا | دهم ةيعش نع امهالك ث رحلا نبا ىنءيدلاخ 5 يح نا

 انث ىلأ انث ىريتعلاذاعمنبةللاد_ديع اثر و * اهني قتوأاهيكر و ىح

 لاَقف ف دا هبا ن مالجر لفغملا نب هنلادبع ىأر لاق ةدب رب نبا نع سمهك

 دعب هار م نيعلا اقف و نسلار سسك, هنك-لو ٌودعلاهب اك يالو دي صا هب داصيال هاف

 نايلس دواد ربأ ئكدص اذكواذك ةلك كلك أالفذخت كارأ ف ذملا نع

 ةداتق نعةيعش انب الاقىدهمنب نجرلاد_.ءورذ_عج نبدحح انث ىتثمنا

 مل_سوهيلع هللا ىل_صهننأ لوسر ىهنلاق لفغم ن هللا دمع نع نابهص نب ةبقع نع

 هنكسلو دي صلالتقي الو دعلا اكنيالهنالاقو هثيد- ىفرفعج نبا لاق فذخلا نع
 نيعلا ًاقفترك ذيملوودعلا اك:الاهناىدههنبالاقو نيعلاًاقفي و نسلار سكي

 ع 5 20 3 < - |.

 نبديع-سنعبوبأ نعةيلعنبليعم_-ا انث ةبيشىنأ نب رككو أ اًسندعو
 هيلعهنلا ىل_طهللال وسر نا لاقوهاهنذ لاق فذدخ لفغمن هللاديعلاب رقنارببج

 رسكحبناهكلواودع اك_:تالواديصديهتالاهنا لاقو فذخلا نع ىهن مسوأ

 ها
 هب ناعتسام

 دايطصالا ىلع

 ةهاركو ودعلاو
 فدخحلا

 بوب آن ءققثلا ع 0 ىنآنا دا ادي كلك االفدخت من هدع /

 ردتنمألا باب || نعةيلع3 نيعمسا انخ ةسشفأ نب رك سبا او < وكدا هلا 0
 ميدلا ناسحإب || ام مظفح ناتتلاق س وأ نبداد_ت نع ثعشالا ى لأ نعةبالق ىنأ نع ءانحلادلاخ ||

 هدم دحتو ىلّدملاو ئشلك ىلعنزاسحالاب تك ىلاغتهللإ نا لاق ملسو < ياع هللا ىلدهنلا لود رنعغأ|



 ا

 هات

 | هيلع هللا بص ةنلالوسرلاق مه_فعب لاق ىت-هلو> موقلارثك اف هنربخ اف دغلا نم

 كب ١

 >2 || هللاىن ثعبام متلقام سئب سابع نبا لا-ةف همس الو _:عىبهنأ الو هلك اال لو

 7 | هاو ]سو ةلعوبا لس قا لوس ر ولام رحوالح الا ل سو هيلع هللا ىلسص
 ش ْ ناوخ مهبلا بر قذا ىرخأ ةأ ماو دلولا نب دلاخو سابع نب لضفلاهدنعو ةدوميم

 0 بط مهنا ةنوميم#لت تااقلك ًاءنأ 1 در | لام ىنلادارأ اماف رح هيلع

 || نيدلاخو لضفلاهئم لك ًافاواكمطلاقو طقداوآ ملم اذ هلاقو هدب فكف
 || هللا لص ةنلال وسر هنم لك أب ئمالا ئيث م لك (ال ةنوميمتلاقوةًارملاو دياولا
 : نعقازرلاد- را هك يدعو هازال ق هسا نساك ل سو هيلع

 ىل_هةهللالوسر قل وقب هللا دبع نب رباج عمس هناري زلاونأ ىف ربخأ جرجن

 تدخ.ىنلانورقلا نمهلءاىردأاللاقو هنملك أ ابن أى أف تف ا

 لاقريب زلا ىلأ نعل قعم ان نيعأ نب نسحلا ع بهييش نب ةما#س 1

 ىنلاناباطاانب رعلاقلاقو هرذ_ةودومعطتاللا قف ضلانءارباحتل

 ءاعرلا ةماعم اعطاماف دحاو ريذهب را درر سو

 دواد نعى دعى أنبا اد“ ىنثمنيد# نشد و هتمعط ىدنع ناكو لوهنم

 ان ىمأت اف ة بضم ضرابان اهللالوسرابل_+.رلاة لاق ديع_سىنأ ن ءةرضن ىأ نع

 ديعسوب أ لاق هني لو سعأب ملف تدخسم ليئارسا ىنب نمةمأ نأ ىلرك ذلاقانيتفتافوأ

 | عارطا هاو دح اوربت عفنيل لجو هللا نارمعلاق كلذ دع ناك امأو

 ئكص 0 يل ا لبس هلال .رهفاعاماهتمءطل ىد_:ءناكولو ءاعرلا

 ديع-س ىف أن 2 ةرضدوأ اند قرودلال ةعونأ انك زهم انث متاح نب د#

 ا لع هناودستم طئاغ ىف ىنالاهقف لسو هيلع هللا ل_ههللالوسر ىف ًالسارعأنا

 هيلع هللا ىل_دهللالوسرهأ دن مانام بح !ؤهدواعفهدو واعانل قف مسج مف لاق ىلهأ

 ا ليئارسا ىن نه طرس ىلءبضغو أ نعل هللا نا ىنارعأا,لاقف 2 لالا ف إسو

 | ىهن ًاالواهك ؟ثسلفاهنم اذهل_ءلىردأالف ضرالاىفنوندب باود مهحسف

 | | ةادبعنءروق- ءيىنأ ن عةناو ءوبأ انث ىردخلا ل ءاكوبأ اًسشرص * اهنع

 ٌ دا ارا لذ ًاتتاوزغ ميس لو هنلعدما لايت كوش ممانو زا لاق قوأى أنبا

 ٠ ىلا عاق ىنأن باو ميهاربا نب قدعساو ةبدش ىنأ نب نكذ ؤتأ هاميرح و:

 ا قحسالاقو تاوزغ عبسهتياور فركب وبأ لاق دانسالا اذه روعي ىفأن عةنيبع

 00 لا ا ا ا اا ا 7 كسه امتنم ا هددع. قنوع هب اكلها ؟ةطتيلا

 طق ادم

 دس
. 
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 ىل_د هللا لوسرل ضل|تمدقف د< نم ثرحلاتنب ةديفحاهتخ اهب م دقاذون<

 نريخ ار وُصلاَةوْسنلا نمةٌ ماتلاقف بْصلا ىلا هدب ملسو هيل عننا ىل_صهللا |

 هنكلاواللاةهللالوسرايبضاا مارح ا دءلولا نب دلاخ لاقذ هدب ملسو هياع هللا ىلص هللا

 هللا ىل_ههللالوسرو هتاك ًافهنررتجاف لا لاقهفاعأ ىف دجأف وق ضراب نكمل
 9 1 2 ده 0

 ديعلاق دج ندبءورضنلانب ركب ونأ ئكدعو ىنهن فر ظني ٍل_سودهيلع
 نباساص نع ىفأ 55 دعس نب ميههاربا نب بو قع 55 تت وب لاقو ىن ريخأ

 دلاخ نا هربخ أ هنا سابع نبا نع له_سنب ةمامأى نأ نع باهش نبا نع تناتسك

 تشد ةيوممم ىلع ملسو <« يلعةلئا لص ةلنالوسر عم ل-خد هنأةريخ اديلولانا

 هب تءاج بض محل مس و« يلع هللا ىل_دهنلال وسر ىلا مدقف هتلاخ ىهوثرألا

 هللالوسر ناكو رف عج ىنب نم ل-جر تحت تناكو د نمث رات نب ديفح مآ

 قدازو سنوب ثيدح لثع رك ذ مو هام لعن ىتح امل اذ لسو هيلعقتلا لص

 نبدبع اًنثدع و اهر ىف ناكو ةنوميم نع مدالانباهند_-وثيد-حارتا

 فينح نب لهس نب ةمامأ أ نعى رزلا نعرمءمانريخأ قازرلا دبعانريخأ ديج
 نام ةيومممتسب ىف نكر مل_سوهياعهللا ىل .هىبنلا ىفألاق سا.ءنبا نع

 كالملا دع اي و هوميم نعمصالا ندب ا مو مهي دح لع نإ وشم

 ىلأ ندع ىنك دن زب ندلاخ قت ىدج نعىلأ انث ثيللا نب ىيعش نبا

 هيلعهللا ىل_صبنلا ىفأل اق سابعنب نع هرب اةمام أ ؛ آنا ر دكا نبا نع لاله

 ثيدد_- ىنمي رك فف بذ حلب دياولا نب دلاخهدنعو ةنوم. تب فوهو سو
 ربت ةانربخا عفان نبا لاق عفان نب ركب ونأو راس نبد_# امد ىرحزلا

 تده1لوقي شايع نباتعمسلاق راامج لإ درع ب نع رمُسا ىف ع يا

 هيلعهنلا ىل_ههللالوسرةدئام ىلع لك ًاوارذ_ة:ضلا كرتو طقالاو نمدلا

 انثرص مكسوة لعاب لس مش | لوصرتدم للا ؟انار ل مسِو

 لاق مالا نبدي 04 نع ىنابيشاا نع رهسم نب ىلع 0 ةمد ث فأن ركب ونأ

 سابعنءاتيقاذكراتولك فاير شع ةتالئاتبلا ب رقفةنيدلاب سور عاناعد



600 

 000 0 و عر ونأ هاناص و دانسالا اذه ىف
 ص ىأ 6 ربك نبا اكو 8 بون نع امهالك لميعم_سأ 55 برح نبا

 : نا انريخأ ركب ن دج انربخأ هللاد_ مع نا نوره ىو َح لوغم نب كلام

 ىسومتعم_سلاق ديلولا نب عادش انك هللاد عن نوره انو 2

 ةماسأقري_خأ بهو نبا ا ىليالا ديع_سنء نوره انو َح ةسبقع نا

 يللا ثي دح ىنعع بلا ىف لسو هيلعهللا ىل_دىنلان . ءرمج نبا : نعمعفان نعمهلك

 هاك ايلف بضب مسو هيلع هللا فه هللا لوسر ىنأب بوبأثيد- > ناريغ عفان نع

 001010 قيس وسر ودعت قل جر ماقال ةماس ترد قوشمد < مو

 ىربنعلاةِب ون نع ةيع-ث ا ىبأ اند ذاعم نب هللا دمع اندح و رننملا ىلع

 هبادكأ نم سانهعم ناك ل سوهيلع هللا ل_دىنلان أر م نباعمس ىعشلا عمس

 م1 هنا )سو هيلعهللا ىل_ص ىبنلاءاسن نم ةأيماتدانف.بض محلب اونأو دعس مهيف

 ىئاعط نم سيل هنك-|و لالح هناف ولك _سوهيلع هللا لص ةتنال وسر لا-ةف بض

 لاقلاق ىريزعلا هب و نعةيعش 0 رف_ءج ند انث ىثمند# انصح و

ئا ىل_صىنلا نع نسحلاثيد- حتر ىعشلاىل
 ا رع نات دءاقو ملسو هيلع هل

 | ريغ ل_سو هيلعهللا ىل_دىنلا نع ىو رهعمس | ل5 فصنو هم سو !نيتتس نماد رو

 ذاعم ثي دج لثع دعس موق لس وهيلعةللا ىلد ىبذلا باحصأ نم سان ناك لاقاذه

 لهس نببةمامأ ىلأ نعباهش نبا نع كلامىلعتأرقلاق ىحن نبى انثاص

 ىلص للا لوسر عم ديلولا نبدلا>وانأ تاخد لاق سابع ن هللا دبع نع ف.:> نا

 هيلعهللا ىل_صةللالوسر هيلا ىوهأف ذودحم ضإ ىفأو ةيوهم تن مل-سوهيلعدلل|

 1 .هيلعهللا ل -ءهللالوسراو ربخأ ةنوهم تسد ىف ىتاللا ةوسنلا ضع: لاقف 0

 مارحأ تاقفددب ل_سوهيلعهللا ىل_ههللالوسر عفرف لك أينأدي رباني مسؤ
اف وق ضر نركع نك لوال لاهل لورا وه

 9 ؛ 0 ا فدل للا كاد ج

 اع. رعد شاطلاولا نص د دا لبس هيلع قم ل8

 ىلأ نعباهش نا نع سنو ىف ربخأ بهو نا انربخأ ةإمرح لاق سهو نبا نع

 ٠ دياولا نبدلاخ ناهربخ آسايعنءهللادبعنأ ى ىراصنالا فيذ> نب له نب ةمامأ

 ةنوميم ىلع لسو هياعهنلا ىل_دهنلالوسر عم لخ دهنأ ريخ أهلنا فيسهللاقي ىذلا
 ا ءهضاه دنع د حوف سابع نباةلاخو تلا ىهو مسو هيلعهللاىل_هىنلاجوز /

: ٍ 

 لة كيضب

 5 د يوم ا ا
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 هللالوسر حشا لاق كلامن شأن ع دم نعيو أ نع 2 ام رع

 ىدانم ىدانف اهنمانخباءفةب رقلا نماجراخار جاذيصأ رييخ ل_سوهيلعهللا ىلدص

 لمع نوم نيج راهنت انعمكنايهن هلوسروةللاناالأ لسوهيلعةننا يصةننالوسر

 لاهنمندخم اًنثع اهفاعروفتاهتاو اهبداع رودقلات تفك اف ناطيكلا

 سن | نع نب ربس نب دم نعناس> نب ماشع اذه عج رود انث ريرضلا

 ءاحمم رجلات اك أ هنلالوسرايلاقف ءاجءاجرب مخ مون ناك امللاق كالام نبا

 ةحلطابأ إ_سوهيلعةللا ىلصهللالوسر ص أذ رجلا تينفأةللالوسراي لاف رخآ

 تئفك افلاق سن وأ سجراهئاف رجلا مول نعك<تايهنيهلوسروهنلاناىدانف
 ديعسنةبيتقو كتعلا عب رلاونأو ىع نبى حب اثدع و * اهيفاع رودسقلا

 نبورع نع دب زنيداج انم نارخآلالاقو انربخأ ىحلاقىحيل ظفللاو
 ملسو هيل عهنلا ىل_ههنلالوسر نأ هللا دبع نب رباج نع ىلع ني د-# نع راند

 نبد_# تدع و ليخلا مو ىف نذاوةيلهالار جا موخح نعرب_خ مون ىمن
 رباج عم سهنأ ريب زلاوبأ قرا مع رج نبا انربخأ ركندخ انك ماج

 هللا لص ىنلا انا هنو شحولار جو لسيخلا رب نمزانلك الوقيهللاذ معنا

 ىنو 2 ى هون اانريخأ رهاطلاو أ هيلث د>و ىلهالاراجلا نعإ_سوهيلع

 نعامهالك مصاعوبأ ان الاق ىلقوتلا نامعنب د-حأو قرودلا-وةعي

 صفحو ىنأ ان ريم نبهللادبءنبدم انئامع و دانسالا اذه عي رنا
 لوسردهع ىلعاسر فان رن تلاق ءامسأ نعةمطاف نعماشه نع عيكوو ثايغنلا
 َح ةيواعموب ا انريخأ ىع نبى 2 و 2 ف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 د ع داتسالا ادهم ماشه نءامهالك ةماساوتأ 55 3 وول انتو

 0 ىنلا لكسل اوقي رم نبا عمس هنارانيد نبةللا دبع نعرف هج نبل يعمسا

 ديع_سنإةبدتق انئصو ه.ر#الوءاك ةتسالاقف بضلا نعل سوهيلعةللا

 لاسلاق رمي نبا نع عفان نع يللا انربتخأ حرنبد# ىتثو ح ثيل اس

 ه-مرحأالوهلك 1 اللاقف ضلا لك نع لس وهياعهللا ىل_دهللالوسرلجر

 رمم نبأ نع عفان نعهللا دبع ا ىنأ 55 ربع نةللادبع ند ام

 لاقف ضضلا لك ان ءرننملا لعوهو مل-سو هيلعةللا فصلنا لوسر لج رلأسلا
 هلع هللا ديمع نع ىحب ان ديعس نب هللا دم 0 هم وحأالو هلك ل

 انريخ |ىحب نب ىحب لاق ليعم_سا نعر تح نباو ةبدتقو بوب أن ى حب و ى حن, ى <

 لكأفبإ
 ليج مو

 بضل ةحاب| باب
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 ا ورق قتلا دبع تعمل نمتلا ناين انك ها

 اهان رحت افةياهالار لا قانعقو رييخ موب ناك امافربمخ ىلا ءاةعاحانتباصألوقي

 || رودقلااوفك !نأ لس وهيلعّشا ىلصهتلالوسر ىدانمىدانرو دةلااهبتلغاملف
 || هيلعهنلا لص هتلالوسراهنعىهنا منا سانلاقفلاق ًايشر+ا مول نماواك انالو
 انث ذاعمنهتناديبع اسمح ةتبلااهنعىهن نورخالاقو سم لاونال م

 قو انآ نبهان معوءاربلا تعمسلاق تاثناوهوىدعن عهدع [ ىنأ

 0 ١ سو هيل عنل | ىلص هللا لوس .رىدانمىدانف اهانخ طف ارجانمدأ نالوقب

 1 نعهيهش ان رفعجن د_# 0 الاق راشد نباو ىنثم نءا 0 رودقلا

 ' [|١ هبلعمتلا لضهتلالوسر ىدانم ىذانفار جر يخ دون انمص ؟ءاربلا لاق لاق قححس | ىأ
 بيركوبألاق مهاربانب قدساوب ركوبأ استصو رودقلااوفك |نأ سو

 موه نءانيهنلوقيءاربلاتعمسلاق دي.ع نبت باث نعرعسم نعرمشب نءا انث

 نعىع_لا نعمصاعنعري زج انث برح نب ريهز اساص و ةلهالارجلا

 ةئين ةياهالار جلا مول قلن نأ سو هيلع هناا ىلص هلا لوس ران سم أ لاق بزاعنب ءارعلا

 نءاىنعيصفح انث جعشالا دبع_س ونأ هيلث حو هلك ران سمايل مل ةححمضنو |[

 رمع انث ىدزالا فسوب نب دجأ ئئكد و هوحنداسالا| ذه مصاع نع َتاَدَع

 امنا ىىردأاللاق سامع نبا نع ماع نع محداع نعىنأ ان ثايغس صفح نإ

 نآءركف سانلاةلوج ناك هنا لجأ نم لسو هيلع هللا ل_دهللالوسر نعى مهن

 دايعنبدت امص و ةياهالارجلا موهرب_خ موف مرحوأ مهتلوج بهذن
 ةماس نعد يبعىفأ نبدن زب نءليعمسا نباوهو متاح .ان الاق دي«-س نب ةبدتقو
 اهحتتف هللا نامت ربيخ ىلا يسو للعقول قل اور عمانجر خلاق ع وك الانبا

 لؤسرلاقف ةريثك اءارب_ناو دقوأ مهيلع تحف ىذلا مويلا سانلا ىسم أ اماف مهبلع
 ىأ ىلع لاق ! ىلعاولق نودقوت 1 ولا

 1 نيد نخنو كاذوألق 7100 7 اا ا لاب

 أريفنلا نركو أ انو 2 ىسعن ناوذصو ةدعسم نبدا ج انربخأ مهاربا

 9 0. بلا 0070

 فنتسدالا وول رك

 ٠١ ه_ووج 19 "عانس ننف هناا ح1 دس كد

 "د نو 59

 00| ىبأ نبا انتو دانسالا| فوم ديبع فأن بدن زب نع مهلكل يبنلا مصاعوبأ اري
: 3 

 رمج
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 لوقيهنادبعنب رباج تعمسلوقي ناسك نببهوتعم_سلاقريث ك نإ ىنع
 ||| ةيقب اعيجاوقاسو رحبلا فيسىا مهيفانأةب رس ملسو هيلعةنلا ىلصةللالوسر ثعب

 ن. بهو ثد دح ىف ناري_غرب زلا فا ورانيدنب ورع د حوحنك ثيد-حلا
 انث رعاشلانب جا ئص وليت ةريفع قاع نسخت مولك نايس |
 دوادنءامهالكز ازقلا رذلاوبأ انث عقارن, د ىننو ح رمت نبناهع

 ٍ هللا ىل_دهلنالوسر ث هب لاق هللا دمع نب رباج نع محسقم نبهللا دميع نع سدق نأ

 مهثيدحوحنب ثيدحلا قاسو الجر مويلع لمعتساو ةنيهج ضرأ ىلا انعن ٍلسو هيلع
 هللا دبع نع باهش نبا نع سن أ نب كلام ىلع أرق لاق ىحب نب ىحب امئدع و

 هللا ىل_دةللالوسر نأ بلاط ىنأ نب ىلع نعام أ نع ىلع نب د-# ىنبا نسحلاو

 اركياوتا ان ص يقال رخل موك غو ريبخت مودءاسقلاةعتم نع ىو ملسوهيلع

 انث ريس نبا انثو ح نايفس ان اولق برحنب ربهزو ربت نباوةبيش فأن
 ىربخأ بهونباانربخأالاق ةامزحورهاطلاوبأ ىتثو ح ةئلاديبع انث ىنأ

 رمعمانربخأ قازرلا د_بعانرب_خأالق ديج نبديعو قحسا انو ح سنوي
 ةيسنالار جلا مومللك انعو سنوبث ردح ىفو دانسالا!ذ-ميىرهزلارعمماك

 ميهاربا نب وقع. نع امهالك نيج نبدبعو اولا لعن, نسحلا ادع و
 لاق ةيلعثابأ ن ادري سب رداابأ نا تاه نبا نع طاص نعىنأ انث دعسنا

 هللاديعنب دج انته و ةيلهالا ار مول لريال تا روح

 ىل ص هللالوسرنأ ا ملاسو عفان ىف 35 هللا دبع ام ىأ انك ريع نبا

 انث' هللادبعن:نوره تدعو ةياهالار للا ىحل لك نع ىه : سو هياعهلا

 ىنآنإا انتو ح رمح نب الاقلاق عفان ىفربسخأ جم رج نباانريخأ ركند-#غ ||

 0 رم نبا نع عفان ن ءس أ ني كلام نع ىديفعن نءعموىفأ انثارغ

 اوجاتحاسانلا ناكورتيخ موي ىلهالاراجلا لك أ نعم سو هيلع ىسهنلإلوسر |

 تلا قاابيشلا نعره-سم ن قع :انت ةبيش فأن ركوب امسح و اهلا

 عم نو ربيخ موب ةعائانةباصأ لاقفة-ياعالار جلا مو نع ىفوأ ىفأ نب هللا دبع

 اهانردنف ةنيدملا نم ةجراخار م موقللانيص ادقو مل_سوهيلعهنلا لصةتنالوسر

 رودملااؤفك !ناٍل_سوهيلعهللا ىل_دهلنالوسر ىدانم ىدانذا ىلغتلانرو دق ناف

 اهمرحانلقف اننيانثدحلاقاذامم رحتاهموح تلقف ًايمرجلا مول نماومعطتالد ||

 مرح باب

 رجا محل لك أ

 ةيسنالا
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 "|| انكو ل يللا ىلاانموبانيفكتق ءاملا نماهباعبرسشن مث ىبصلا صه اهم لاق
 .[| عقر رحبلا ل_اس ىلعانقلطن او لاق هلك ًانفءاملابوإ_بن مث طبخلانيصعب بر
 || لاق ربتعلا ىعدت ةباد ىهاذاف هانتأف مخضلا بي كل |ةئيهكر حبلا لحاس ىلعانل
 ) هللا ليبس فو 7 نيرا م وسر لمسر نكن ىلد  اللاق مث ةتيمةدسعو لاق

 اني أر دقلو لاقانمس ىتحةئاهل* ن<واره-ثه- عانق أ ةلاقاولك ف متررطضادقو

 دقلفروثلاردقكوأ روثلاكر دقلا هنم عاطتقن و نءدلالالقلا هينسع بقو نم فرتغت

 هعالضأ نماعلضد_خأو هئيع بقوى مهدعقأف الحر رش ع ةن الث ة دنع املا

 ةنيدملاانم دقامأو قئاشو هجل ن مان دوزتواهمح نمر وانعمربعب مظعأ لحر م'اهماقأو

 م--!هللاهجرخ /قزروهلاقف هلكلذانرك 0 سو هيلع هللا ىلصةللا لوس راند

 هنم ل_سوهياعقثتلا ىل_صهنلا لوسر ىلا اناسر أف لاق انو معطف ئه نم عم لف
 ديس نباحو مم عمس لاق نايفس 2” ءالعلا نب رابخلا دبع ايد هع أف

 ةددمعول اانريمأو 1-5 ارد او اعسعا او ض [لوصر اتم لوقيهللا

 0 واب اصاقره_ثْفصن لحاسلابانق اف ش ١ رةلارعد صر :حار 1+لا نا

 انك أف ريثعلااطلاقي ةبادرحبلاانأ ىقلأف طبلا شيج ىمسف طرخلااناك أىتح

 اعلضة در.ءوب اذ_خأأو لاق انماس+ أ تباثىتح اهك دو نمانهداوره-ثفصن اهنم

 هتحتر فهياع ولم لج لوطأو شيحلا ف لج لوط ىلا ر ظن مث همصنف هعالضأ نم

 كدوةلقا ذكواذك هنيعبقو نمانجرخأف لاق رفنه_:,ءجاج ىف سلجولاق

 مث ةضبقة-ظبقانم لجر لك ىطء.ةد_بعوبأ ناكفر نمبارجانعم ناكولاق

 ان ءال_ءلاّنن رامطادع انتو ةاققف اندحجو ىنفاماف ةر «ةرماباطعأ

 امال مغ رئازح ث الر حال رنا طيخلا شرج فلو ةبارباحور 0 ناف_س

 ناملس نءاىنعي ةدبع ان ةبيش ىفأ نبنامع انوع و ةديبعوب أ ءاهنمن اثالث

 | ىل- هد ىنلاانةعب لاق ادعت راج نع ناسلك نب نهو رع ةورعن ماشه :رع

 ان متاح ندمت نئئد و انباقر ىلعانداوزأ لمحت ةئاهلث نحو )_سوهيلعَنلا

 نب رباحنا ناسيك نئب هو مهعن ىلأن ع سن أ نب كلام نعى دهم نب نجرلا دبع

 !أمهيلع سم أو ةئاهلثةب رس لسو هيلع هئلا ىل_دةننالوسر ثعب لاق هري_تأ هللا دع

 ىتحانةوقيناكف دوم ىف مهداز 21 هداز ىنففحار كلان ةد_هبع مقل ناس يوب ]07 يل نري نيدو

 دولا يس ةماساوبأ 1 ب ولأ ان و. ةرمتموب لك انبيصي ناك

000 
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 | ىلبالا ديعس نب نوره 7 و ماشلا له اءاهقف نم ناكو سب وداوبأ ىتدح

 رد 0 ِ ا تاي :انأ ثرحخانا ىنعي ور انرعخأ بهو نبا انث

 نا ا مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةباعن ىفأ ن عىنالوحلا ْ

 ىلا سنن كلامى ربخأ بضو ,نءاانريخأ رهاطلاوبأ هدأت لحو م

 عقار نب د- # ىو خ مهريغود زب نب سنو و ثر ا نب ورمعو بئذ ىنأ

 فسوبانربخأ ىح نب ى حب انثو 2 رمعم نعقازرلا دبع نع دين درعو

 دعس نب مهاربا نب بوقعي نع د_.ح نديعءوقاوللا انثو ح نوشجاملانبا

 مهاكو ر متو سنوب ثاد-> لم دا:سالا !ذ_م ىرهزلا نءمهاك اص نعفىنأ 1

 عم_سلا نمبانىذ لك نعىهن امهثيد_-ناف ىسوب وانإلاصالا لك الا ذ
 ليعمسأ نعكالام نعى دهم نباىنعب نجرلادبع اذ برحنب ريهز ندع .

 ملسو هيلع هللا ىل -دىنلا نع ةري ره ىنأن ع نايفس نبةديبع نع مكح ىنأنبا

 بهو نااانربخأ رهاطلاوبأ هينثدحو مارحهلك اف عابسلا نمبان ىذلك لاق
 انث ىريئءلاذاعم نءهئناديبع اسرو و هلثمدانسالااذوع سن أن ب كلام قربخأ

 لوسر ىبهنلاق سابع نبا نعنارهم نبنومم نع مكحلاَن يس ىلأ

 زيطلا نم باخ ىذ لك نعو عابسلا نمبان ىذ لك نع سو هيلعفتلا لمهن
 هلثمدانسالا !د_مةيعش ان داج نن لهس ان رعاشلا نبجاج تدع د

 محلا انك ةثاوعوبا انث دوادنن نايلس انن>ءلستح ندا اندم

 ملسو هيلعهللا بص هللا لوسر نأ سابع نبا نع نارهم نب نومهم نع دب تاو

 ىعع |[ ريطلا نم بلخعىذ لك نعو عابسلا ن ها ءىجهن

 لق مشه انك لينحن دج انثو ح رشب فأن ع ميشهانرب#خأ ىح نبا

 هيلعهللا لصهلنال وسر ىهنلاق سا.ءنبا نعنارهمنب نوممانريخأ 0_2 وأ

 نبنودم نع ء رشب ىنأ نءةناوعونأ ان قردخلا ماو قنثو 7 سو

 نع ةبعش ثري دح لثع مو ةيلع فا مهنا او 0 نءنارهم

 ةئيم ةحابا باب 1 رباح نع ربب زلاوبأ انث ريهز ان سنوي نب دجأأ اسندح و # محلا:

 رحبلا هللا ل وسرا:ةءب لاق رباج نعريي زلا فأن رعةفيشو انرخأ ىحب نبىح هانثو

 رع نمابارجان دوزو شي رقلاريبع قاس هي بعإب يلع ماو [مسوولستلا ل

 اهي نوعنصت تنك فيك تلقفلاق  ةرمةر ان طعيةديبعوب 1نكف مد غانادغأ



 شل ظ ل
 || ىنحلا ةراءنابأ تعمسلاق هللا ذئاع سي رداوب أ ىقرب- خلوق. قشمدلادب زي نبا

 1 نس موق ضرأبانا هللا لوسرابت 1 0 ياس دلل قاسدللا لوس تنالوقت

 | لعللا ىاكبدي_دأو ىسوقب ديصأ ديسص ضرأو مهتبن ىف لك أن باتكشلالهأ
 منا ترك ذامامأ لاق كلذ نمانل لحي ىذلاام ىفر يخاف لع« سلىذلاو ,اكب وأ

 | اولك ًاتالف مهنبن "ريغ د ا 1 لا لهأ نم ون

 1 0[ اليتم ضراب كنان داماماو اهيفاولكم اهوا غافاو د ! ناواهسف

 || امو لك مث هللامسا رك ذاف ملعملاكبلكب تبصأ امو لك مدننا مسارك ذافك سوقي

 أ[ رهاطلا وبأ نص و لكس هناك ذتكردأف له سباىذلا كبلكبتبصأ

 ]| ةويح نع امهالك ”ىرقملا ان' برح نب ريهز ىو ح بهونباانربخ
 | هيفرك ذب /تهونباثيدح ناري_غ كرابملانباثيد_حوحندانسالا اذه

 "|| دلان نداج هللادبعوبأ انث ىزارلانارهمز د امص « سوقلاديد

 ْ نعةبلعت فأن ع هيبأ عرببج نب نجرلا دبع ن ء اصن ةيواعمن ءاطابخلا

 نكنيملامهلكف هتكردأف كنعساغف كمهس تيمراذالاق ريد ليلا
1 

 هنعباغاذا بإب

 هدجو مث ديصلا

 درع نع دب واعم ىنت ىسعن نعم ا: فا ىنأ نب دج نبد# ندع د

 1 ىذلاىف مو هداه لس تلا نع بلعب ىف نعدهيب أ نعريفن نب ريبج نب نجرلا

 1 نجرلاد_بع انث ماحنب د ندد نكني ملام هلك وثالث دعب هديص كردي

 ْ نعىنشحلا ةبلعت ى لأ نعل وحكم نع ءالعلا نع اص نب ةب واعم ن ءىدهمنا

 || ةيواعم نعىدهم نا ان متاح نبالاقم ا ىف مدس سر لعل لولا

 ا لثع ىنشحلا| ةلعىلأ نع ريفن نب ريبج نع ةب رهازلا ىفأو رببج نب نمحرلا دبع نع

 | هعدق نكش ناالا ثالثدعب هلك ب لكلا ىفلاقو هتنوتنرك ذب مهباريغ ءالعلا ثردح

 قحسالاق رعى فأن باو مهاربانب قد ساوةببش فأن ب ركوبأ انئط « || لكأم رحباب
 1 ىنأن عسب ا وع ىرهزلان ميرال 1 نارخآلا لاو ا ري نم بانئذلك

 1 ئعص وو اقوا يي واكره لا اميكدخ فرع أنار نم باخ ىذ

 1 سي ردا ىفأن ع باهش نبا نع سنوب ىنرب_ثأ بهو نباانربخأ ىحنةلمرح ريالا

 لك انوع سو هيلعفنلا ىلس هناا لوسر ىمون لوقي ىنشملا ةبلمئابأ عمس هنا ىنالوحلا

 َ 1 لل والا عايسلا نم بان ىذ لك



١30/ 
 لوي ىع_ثلاتعم_سلاقرف_سلا ىف نب هللا دبع نع ةيعش ىف ريخ اولاق ةيلع

 ضارءملا نع ل_سو هيلع هللا ىل سهلا لوسر تاس لوةبمتاح نب ىد ع تعم

 انث ةيعش ان ردنق اذ ىديعلا عفان نب ركب وبا ئدص و هلئمرك ذف

 متاح نب ىدع عملاق ىبعشلا نعةبعشرك ذ سا نءورف لا ىلأ نبال دبع

 تلآسلاق مئاح نبىدع نع ص اع نععاب 90 ىلأ انث ريع نبةهللاد_.عنبا
 اموهلك ف هد_< باص املاقف ضارعملاديص نع ل سوهيلعهللا ى_هةللالوسر
 لك ارم و كيلع كما املاقف بلكلا ديك نعهتلًأسوذيقو وهفهضرعب تاضأ
 هدد نوكي ناتيح ار ايكممدنعت دجو نافهذخأ هنأك 3 ناف ةلككفَهَنَم

 ا ريغ ىلءهرك ذنلو كباك ىلع هللامساترك ذامنا لك ًاتالفدإ_ةقد_ةوهعم

 ةدئاز ىفأن باي ركز ان _سنوب نب ىسيعانربخأ مهاربانب قحسا هاسناص و
 انث رفعج نيدحم انث دي+ادبع نيديلولان بدم اًساو و دان_سالا اذهم

 اراجانل ناكو متاح نب ىدعتءم_سلاق ىعشلا ان قورسم نب ديه س نع ةبعش

 دج أف ىلك ل سرأ لاق ملسو هيلعهتلا ىل_د ىلا لاسةنا نب رهلااطب روالمخدو

 كباك ىلعتيمسامن اهلك ًانالفلاقذخأ اينوائرداالا تا عم
 نع ةبعش انث رفعج نبدم انث ديلولان يدم ايثدعو هريغىلعمد و

 ىدع نعىعشلا نع مداع نعرهسم نب ىلع انك قوكسلاعاجيش نب ديلولا

 مسارك ذافكبلك تلسرأ اذا ملسو هيلعهنلا ىل_صدتلا ل اوسرى لاقلاق مئاحنبا

 كل ًايرلو لتقدق هتكردأ ناو هحيذاف ايحهتكردأف كيلع كلسم ا نافدهلا

 امهعأ ىردنالكنافّذك ًانالقلتقدقو هريغابلك كبلكع مت د-جوناو هلكسف

 كمهسرثأالا هيف دحت فام وب كنعباغناف هلنامسارك أو كممهس تمر ناوهإق

 تلأسلاق متاح نب ىد-عنع ىعسشلا نع مصاعانربخأ كرابملا نب هللا دبع انك

 هللا مسارك ذاف كمهستيمراذالاق ديسصلا نعل سو هيلعةللا ل_صةننالوسر

 كمهسوأ هل ةقءاملا ىردتال كنافءام ىف عقو دق دحت نأ الا لكف لتقدق هندجو ناف
 ةعيب رتعم_سلاق ع رش نب ةويح نع كرابملا نبا ان .ىرسلا نب دانه انثى
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 باك ٠ع
 حئابذلاو ديصلا

 نم لك ؤيامو

 .«ناويمل
 ديسصلا باب
 بال_-كااب
 ههعملا

 ,؟ظ61

 || نعةبعش ان رفعج نبا ىنعي دم .انمث راشب نب دمحم اسناد و هلم كانتا

 ظ | لس و هيلعمتلا ل_ههللالوسر ىبهنلاق هللا دمع نب رباج نعى ع ثلا نع مدأع

 : حور اننا بيبح نبى حب هيلث د>-و اقورطهلهأ قأب نأةميغاالجرلالاطأ اذا

 || نايفسنع عيكو انث ةبيشىأنب رك و بأ امص و دانسالا اذه ةبعش انث

 هل»أ لجرلا قرطي نأ إسو هيلعهنلا ىل_ه هللا لوسر ىبهن لاق رباج نع براح نع

 انث نجحرلادبع انث ىنثم نيد هينثدحو مهتارثعبلطي وأ مهنوختإاليل
 ثد_اىفاذدهى ردأ النامف_سلاق نجرلاد_.علاق فانها ادهم نامف_س

 ند_# انث ىثمند# د و مهتارثع سلي وأم-مؤخت نأ ىنعيال ءأ

 برات نعةبعش انث اعيجالاق ىنأ .انث ذاعمنبهللادييع. انثو ح رفعج

 [| مهنوختي رك ذب لو قورطلاةهاركم ملسوهيلعةللا ىل ص ىبنلا نعرباج نع
 || نعري رجانربخأ ىلظنحلا مهاربانب قدح_سا اًسندع « مهتارثعسمتلبو

 .[| هللالوسرا,تاقلاق م اح نب ىد-ع نع ثرحلا نب مام نع مي هاربا نعروصنم

 ْ تاسرأ اذالاقف ه لعةننا مسارك ذاو ىلع نكسميفةماعملا ب الكلا ىل_سرأىنا

 يكس شن ملام ناتق ناولاق نلمقن ا راو كم كغ مشا عاج رك ذو مل#ملاكبلك

 0 ءملاَت ممراذالاقف بيصق ديصلا ض ار عل اب ىرأ ىنافهل تلقاهعم سدل ا

 ات ةبيش ىفأ نب ركب وأ 0 ًاتالفهضرءبهباص أ ناو هلكف قزفن

 هللا وسهلا لوسر تاأسلاق متاح نب ىدع نع ىعشلا نع نايب نعل يضف نبا
 ةماعملا كب الك تلسرأ اذالاقف بالكسلاهذ_مم دم_كن موفانا تلق لسوهيلع

 باكلا لك ًاننأالانلتق ناو كيلع نكسمأ امن لكسف اهباعللا مسا ترك ذو
 بالك اهظلاخ ناو «سفن بع كسمأ امنانوك نأ ف اخ قافلك ًانالفلك اناف

 ةبعش انث ىلأ انث ىربتعلاذاعمنبةللاديبع اًسثرعو لك ًانالفاهربذ نم

 هتنالوسرتلأس لاق عاحن ئدعنع ىعشلا نعرفسلا ىنأنهناد_ بع نع

 [|هض رعب باصا اذاؤ لكس فهد ناصأ اذالاقف ضارعملا ٠ نعمل سو هيلع هنا ىل_ص

 | لاققباكلا نع لسوهيلعهثلا ىلههللالوسر تاأسو لك ًاتالف ذيقو هناف لتقف

 كسماامت!هناف لك | أانالق هئمْلك اناف لك- فقللا مسا ترك ذوكي اك ليسوا اذا

 ْ لك ؟:الؤلاق هذخأ امهبأى رد الفرخ ؟ابلكى لك عمت دجو ناف تاقهسقن ىل 0

 | نبا ان بوبأ نبى ع اندلع و هرب ىلع مسام :كناك لع :تنمشاعاو

 ةياع
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 2 نه ىنأنبدوادنع مميش هان ربخأ َّى 0 ا ةعاسلا موقت مسهلع !

 ' لازب ال سو هيلع هلا ىل_ه.ننا لوسر لاق لاف صاقو ىنأن ب دعس ن ءنامعىأ نع

 برح نإ ريطز ل *4 ةعا 000 000 هاظس 00

 ا صرالا» اال ارا باتت

 ليلإاب ماوطا ىو ءاهئاف قب رطلااوبنتجافليللاب متسرعاذاورب_لا اهيلعاوعرساف ْ

 نعويبأنعليهس نع دج نبا ىنعي زب زملادبع انث ديه سن ةبدتق انثصأ[
 اوطعاف بصخا ىف متر فاساذالاق مسوه-لعفتلا ب-دةللالوسرناةرب رهىفأ

 ةمل_سم نبةللا دع امص * ليللاءاوطاىوأمو تاودلا قرطاهئاق قي رطلا

 محا ص ىنأ نب رودنمو ىرهزلا هتموب أو سي وأى نليعم ساو بنعق نبا ٍ

 كك ةبيش ىلأ 3

 لاق هل ظفللاو ىميغلا ىح نب ىح انتو 2 كللام امك اولاق ديعس نإ ةيدتقو ج

 ىضقاذاف هبارشؤهماعطوهمون ؟ دحأ عني با ذعلا نم ةعطقرفسلا لاق رسوءيلع ||
 تارك 1 0 و را انام هييتك بحل

 9 دله قرط ناك رسال ستان وسرا كاست !

 ىئدم_َضلاَدَتَع 6 بروح نب ريصهز < لت ددعو ةيعوأ ةودغ مهبنأي

 نبسأ ع ةحلط ىنأ نب هللاد- رعن/قحسا انث مامم انث ثراولادبع

 د نا 0 مو فرك ا كلامآ#

 هللا ههنا لويسر عيا لانا دن 0 ىعد ا 1

 اليل ل_خ دن ىتحاوا عما لاقف ل-خدنل انيهذ في كلا انمدقا هلفَةاْر خف مد سو هيلع

 ةمعلا د لع ىثم نيد انئرص هيمغملادد+:توةثعشلا طشتك كءاشع ىأ

 ملسو هيلع هللا ىل_دهنلالوسر لاق لاق رباج نع صاع نءرام_س نغعهيعدش ايم

 ةثعشلا طة وةييغملادحّت_بىتحاقورطوزهأ نيتأيالف اليلك د امدقاذا|أ ْ

 |دهع رام_س ع ةنعُش 01 ةداع قل حور 5 سدح ن ىخغ هيف اددو

 )9٠١-)سم(- ( ىف

 أ
 باودلاةدءلصم

0 

 نع يىبلاو
 قى س رعتلا

 قرطأا

 رق_سلا باب
 نم ة طق

8 

 بابحتتساو
 رفاسملا ليجتت
 دعب لهأىلا

 هلغش ءاضق

 ة_هارك باب
 وهو قورطلا

 اليل لوخدلا

 نم درو ند
1 



 نورهاظ ميهو هللا مأمون ىتح ساما ىلع نب رهاظ ىتمأ نم موقلازب نإ

 تعم_لاق سقنعليعمسسا ىنث ةماسأوبأ انث عفارنبد# هينئدحو

 ثيدح لثعلوقي ل_سو هيلع هللا ىل_دهللالوسرتءمس لوقت ةيعش نبةريغما

 انث رف_ءج نب دمحم انث الاقراشب ندحتو ىنثمن د اينو ءاوس ناو ص

 | وسمع ىلا نعةرهس نب رياج نع _رحن كاس نعةيعش

 ئئد ةعاسلا موقت ىبح نماسملا نم ةناصعم بلع لت اقياعاق نيدلا 1 -ه حرب

 جم, رج نب الاقلاق دد# نب جا انت الاو 0

 هيلعهللا ىل_هطهللالوسر تعمس لوقيهللاد_مع نب رباج عمس هناربب زلاون أ ىف ربع

 ةمايقلا مون ىل نب رهاظ قمل ا ىلع نولتاق ىتمأ نم 3 فئاطلازئاللوقب ملسو

 نب دب زينب نجرلاد_معنع ةزجنبى حب انئ محام ىلأنب روصنم انثص

 لوسرتعمسلوقي ربنملا ىلع دب واعم تعمسلاق هند ىئاهنب ريمت نارباج
 نم مهرسضي الةللا يمأب ةمئاق ىتمأ نم ةفئاطلازتاللوقي ل_سوهيلعةئلا ىل_سقتلا

 ا ندع و سانلا ىلع نورهاظ مهوهننا مأ ىت أب ىتح مهفلاخو مط ذخ

 نس زي اش ناقربنءاوهورف_هج اني ماه نبك انريخ ًاروصنم نا

 هيلع هللا ل_دىبنلا نعداوراثي د_-رك ذنايفس ىنأ نبةب واعم تعمسلاقمصالا

 لاقلاف هريغاثي د _>هرينم ىلع سو يلع هللا ىل_دىننلا نع ىو رهعمسأ ملسو

 ةباصع لازتالو نبدلا ىفههقفياري_خ هب هللادرب نم 00

 ئنص ةمايقلا مون ىل م هاوا نم ىلع نب رهاظ ق+لا ىلع نولناقي نيسما_سملا

 ثترحلانب ورمع انث بهو نءهللا دبع ل ا 0

 ةماسم دنع تدك لاق ىرهملاةسامش نب نجلا دبع 5 بيبح ىنآن يدب زب سا

 ىلعالا ةعاسلا موقتال ههادنعلاهقفو صاعلا نب وره نهللا د_بعودذ ءوداخ نا

 مهاهنيبف م-ميلعهّدرالا ئشب هللا نوعددال ةلهاجلا لهآ نمرش مه قلخلارا 7

 لاقف هللاد بع لوقيام عم_ساة.ةءايةماسمهللاقف ىماع نب ةرقع لبق كلذ ىلع

 000 لع هللا ىل_طهللالوسرتءمسفانأامأو عام

 مهتات ىتح مهفلاخ نم مهرس. الم هود_ءل نب رهاقهنلا مم ىلع نولتاقي ىتمأ نم

 | سماهسم كملا عرك احب رهللا ثعبيمأ لج اهنلادم علاقف كلذ ىلع ,هوةعاسلا

 سانلار ارش قبيم هتضبفالاناعالا نمةبحلاقثمهيلق ىفاسفن كرتئالفرب رحلا



0 

 ثردحلا اذه ىنداز هنا كيخ أ ىلع دهشأ مسقم نءةللا دممعلاق لمهسلاةهشب دح

 . همه . - كا 5 2-2-6

 داز و اص ىأ نع مسقم نب هللا ديبعىف ريخ لاق هثيدح ىفودانسالا ادهم ليهس

 نءاىنهيد_>حاولادبع 5 ىواركسلار ع ن دماح 0 ديهشقركاوةقا

 ىح تام مبكلام نب سن ىللاق تلاق نب ريس تنب ةصفح نعمصاع انث دايزأ

 ملسو هيلعهللا ىل_ههللالوسرلاق لاقفتلاق نوءاطلاب تاق تلاق ةرمع ىنأ نبا
 رهسملن ىلع ا عاحش نب دحلولا ا مل-سم لكل ةداهش نوعاطلا ْ

 ناانربيخأ فورعمن نوره 0 03 هلع 3 اذ_هىف مصاع نع

 مطاو دعاو لو. ربنملا ىلع وهو مل_سوهيلع هللا ىلصةنلالوسر تعمس لو ضاع

 انئاص و ىرلاةوقلانا١ أ ىرلاةوقلا ناالأىرلا ةوقلا ناالأ ةوق نم متعطتساام |
 هيقع نع ىلع ىلأ نعءثرحلا نب ورمع ىفربخأ بهو نبا 1 فورعم ن نوره

 ل دء._ثرندواد دا همه_ءاب وهلي نأ 5 د_- ا زكدالف هللا كيفك و

 2 ىادمطا ىلع ىنأ نع ثر1انءورممع نغرصم نإ ركب نع ديلولا

 رجاهملا نب: عرنيد_# امتع هلثع ملسو هيلع هللا ب_صىبنلا نع صاع نبةبقع ||
 ىمخللا امقف نأ ةسامث نب نورلا دمع نع بوةء««ن.ثرحلا نعئيللاانربخأ ||

 ةبقعلاق كيلع قش ريبك تنآو نيضرغلا نيذه نيب فل صاع نب ةيققعللاق ||
 نبال تقف ثرحلالاق هناعأم ملسو هيلع للا لص هللا لوسر نم هتعمس مالك الول ||

 انصح *« ىصعدقوأانم سيلفةك رت ىرلا ل_ءنملاقهنالاق كاذامو:_سامش |

 ناوهوداج 1 اولاق ديع_س نبه ستقو ىكدتعلا عب رااون ا وروصنم نب دمع سب

 هنلاىل_ههللالوسرلاقلاق ناب ون نعءاهسأ ىنأ نع ةبالق نأ نع بوبأنعدن زا
 ىنأي ىتح مطذخ نم مهرضيال قا ىلع نب رهاظ ىتمأ نمةفئاط لازئال لسو هيلع ْ ْ

 ركب ولأ انصح 58 كلذك مهو يتق ثيدح ىف سدلو كلذك م_هوهللامأ 1

 بسد

1 

 نع امهالك ةدبعوعيكو انث ريف نبا انثو ح عيكو انث ةبيشفأنبا||

 ىرازفلاىنعي ناورم انث هلظفللاورمع ىنأنبا انثو ح دلاخ ىنأنليعمسا
 لوقي ل_سوهيلعهلا لص هللا ل وسر تعمسلاق ةريغملا نع سدق نع لمءمسأ نع ا

 ل_-ضق باب
 كثحلاو ىرلا
 نم مدوهلغ

 ا

 ىلص هلوق باب
 ملسو هيلعةللا

 ةفئاط لازال
 ,نئىدم | .سم

 نب رس هاظ

 قا لسع

 نم مهرضيال
 مهفلاخ



 طاي رلا لضق باي
 هللا لمس ىف

 لحوّرع

 ادهشلا نايب با

 افنأريغ هلثمدانسالا اذهب ليهس نعدلاخ اني ناعناولا قاد ن ديحا طبع
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 : رةتءاج نااماف هعماهلمف رحيبلا فا زغف دعب تماصاا نءةدامءاهجو زتفلاق
 ا رجاهملا نبع ر نبد_م هانكدص و اهقنعتقدناف اهتعرصفاهتركرف ةاغباط

 ْ امنب سنأ نعنابح نبا نعديعس نب ىح نع ثيللاانربخأ الاق نكن ا
 | امون لسو هيلعةللا لص هللالوسر مان تلاقاهنأ ناحلمتنب مارح مأ ه-ةااخ نع

 ٠ ٍمأ نم سان لاق ككحيض أ امهللالوسرايتلقفتلاق مسني ظقيتسا مث ىنمابي رق

 دب زن داج ثيد- -وحنرك ذ ذم ”رضخالار ملا اذ_ه .رهظن وبكر العاوحرع

 رف عج نب اوهو ليعم_سا نم اولاق رجح نباو ة-دتقو بودأ نب ىحب ئئدصد
 لدي كت 1لوه كلام نب سن اعمسنانمترلا دس مع ن هللا دمع ع

 | ١ وسل قارا ةرتعهتنأر موق آةلاغخ تاحلمة نبا وباع

 «رجرلا دمع نب لنا دمع تر # نابح نب ىحبنب د#و ةحاط ىنأ نب ق>سا

 0و ء دعس نإ ى :ءلثمل ان ىسلايطل اديلولا وبأ ان' ىرادلا ماره نبا

 001١| دم لاك نامإس نع ظيسلا ني ليج رق نع لوككم وعموم
 :رجتامنأو همايقور هش مايحص نمريخةإملو مون طاب رلوقب سو هيلع هللا ىلص

 رهاطلاوبأ ئئد ناتفلا ن ماوهقزرد- ءاعىرجأو هلمعي ناك ىذلاهإ_.عديلع

 نان ع ثرخلان بم ركلا دبع نء حب رش نب نجرلا دبءنعبهونبا انربخأ

 9 بص هللا ل وسر نعرب_هخا ناماس نع ا ع ةنقع نة دمع

 ىعنى ع ا ىسوم نب بوبأ نع 0 رو لعبفا

 هللا ىل_هةللالوسر نأ ةرب رهىلأ نع اص ىنأ نع" ىعس نع كلام ىلعت أر قلاق

 ةوحأف قب رطلا ىلع كوش نصغ دجو قي رطب ىشعلجراهييلاق لسودهيلع
 | مدطابحاصو قرغلاو نوطرملاو نوعطملاةسّسءادهشلالاقو هلرفغفهلةثلاركسشف

 1 ليهس نع رب رج انث برحن ريهز ئئدع د هلناليدس ىف درهشلاو

 6 | 01 نو دعإم سو «لعشا لسن اكوسرلاة لاق ةرب رهفأن عديبأ

 اولاق ليلقلاذا ىتمأءاده-ث نالاقديهش وهفُللا لب هسىفلل_3# نمهنلنال وسراداولاق

 أوهن ة هلبا لممس ىف تام ٠ نمود.ع_شوهف هللا ليدس ىف لتق نملاق هللالوس رابمه نك

 0 نبالاق ديه_ثوهف نطبلا ىف تام نمو ديه شوهف نوعاطلا ف تام نمو ديه_ث

 هو ديهشقب رغلاولاق هناثيدحلا|فذهىف كسأ ١ !ىلع دهشأ مسقم
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 ةرب رهىفأن ع اص ىنأ نع ننس نعر دكان دش < نيو ترج نع د 06 ظ

 ,تمأ نم سان لاق هللالوسراب ككحضرام تاقف تلاق كححضو , وهو ظقيتسام لسو ||

 ظ
ْ 

00 

 نب ىسيع انربخأ مههاربانب قدعسأ اشو 6 عيكحو د الاقجشالا ديعس | ٌ

 ٠ ظ ١١

 ْنَع كرا لان هللا ديعانربخ | ىكاطنالا مهس نب نجلا دبع نب د . انئرص *

 ىلع .تامهسفن هبت د_< ملوزغيملو تام ن م1_سوهيلعهللا ىل_دهنللالوسرلاقلاق |

 د_عع ىنع ناكك لذ نأ ىرتف ك رابملا نب هللا د_ءعلاق مهس نب |لاق قافن ن ده همس ا

 نعري رج انك ةبيش ىنأن نام امدح ع مسرب تال

 ةازغف لسوهيلعةلنا لص ىبنلا عمانكلاق رباج نعنايفس ىنأن ع ع شالا ||

 ّض درا هس عسا اوناك الاايداو متعطقالو 2 راهن دملا/نالاقف

 وبأو ةبيش ىف أن ركوأ انو َح ةبواعموب اانرب_خ أى حب نب ىحب انثص ءأأ

 رجالا فك وكر شالا عيكو ثيدح ىف ناريغ دا: الإ اذهب شمالا نع مهلكس نوي |

 ةحيلط ىأ نب هللا دبع نب قدسا نع كلام ىلع تر قلاق ىح نبى املدح < ْ

 هللا لوسراهملع لخ دق تماصلا نب ةدامع ت< مارح مأتن اك وهمعطتق نادءام

 ليم و ةرسالا لعلك ىلمز 2 ان 0 جب نو هلا لتيس قةازغ ىلءاوض رع

 مهنم ءىبلعح ناهللا عداهللا لو وسرأبت 125تلاق لاق امهأ كهيةرسالا ىلع كوالا

 تلك ضلام تملةتقتلاق كدحض ١ وهو ظقيتسام مانفهسأ ارعضوم هادم

 تلاق ىو الا ىف لاقاك هللا لمم_سىفداز - ىبعاوضر ء ىتمأ نم سان لاق هلال وسراب

 مارح مأ تيكرَف نياوالا 1 مهنم ىف ىناعح ن أهلنا عدا هللا لوسراب تلَقؤ

 رحيبلا نم تج رح نيحاهباد ن 2ع ضق ةبواعم نمز ىف رحعبلا ناحبامتنب

 نعديعس ن ىح نعد زن داج ان ماشهنب فلخ ايداع كيو

 ىنلااناثأ تلاق سن ًاةلاخ ىهو مارح مأ نع كلام نب سن أ نع نابح نب ىحب نب د

 تلك ا ا ال 000 يلعمسإ ل2

ح 1 يكل مهنم ىلع نأ ا عداتلقف ةرسسالا
 أأ رصواضيأ اقتسام مل

 نيلوالان هَ لاق مهنم ىلع ن أهلنا عداتل قف هتلاةم لم لاقف هلاو كح

 تام نم مذبأب
 منو زغب لو
 هسؤل ندع

 وزغلاب |

 نم تاوث باب
 مخه سح

 ضر وزسغلا

 سس رَدَعَو]

 وب غلا لضف باب
 را



 ردق نابب باب

 ارغ نم باو

 متعب ل نمو معَ

 ىلصهلوق باب
 لو هيلعتلا
 لامعالا امتا

 هناو هنللاب

 وزغلا هيف ل خذي

 نم مريخ
 لامعالا

 بايحتسا باب .
 ةداهشلا ل ط

 هللا لييس قى

 لاق راسي نب ناولس نع ف سوب نب سنوي ىن جي زج نبا نعد# نإ ىنع جاجا
 رلا .ثرد_> لثع ثيدحا صتقاوى اش ُتاالئانهللاقف ة هرب رهىنأن عسانلا جرف

 7 نجرلادبعوبادن زين هللا دمع ا ديج- نبد_بع انرخ ِ ثر1انا

 ْ ناورعنبللادبعن ء ىلبحلا نجحرلا هع ىف نع <ىقاه ىفأ ع نع يرش نة ويخ

 | وسلا ليست وزغت ةب زاغ نماملاق إسوميلعهنلا ىلهةئلالوسر
 ارهرجأ هع ةمنغاومدص, مل ناو ثاثلا مط قس وةرخآلا نم مهرجأ ىف ءاثاواوعدالا

 ٠ لاقدب ١ زي نب عفانانر بخ أس ىنأنإ 6 ىمعيعلا لهس نب د- 3 ئم

 الور لاقل ورع عنبّللادبع نع ىلبحلا نجرلا دبعوبأ ىنن لاق ءلاهوبأ
 ىئلثاوامت دقاوناك 3 وزغتهب رسواةن راع مام إسو هيلع هللا ىلص
 بع انئرط *« مهروجأ مالا نباصتو قفحت نار مسوأ هن زاَغْن ء,مامو مهروجأ
 نع مي هاربا نبد- -# نع ديع-س نب ىح نع كلام ان بن عق نب ةم تس نهنئ
 1 اغا مسوه- _ءاعةللا ىل_دهللالوسرلاق لاق باطلا نب رع نع صاقو نبة+ةلع

 |هن رجهفهلوسرو ةنلا ىلاهةر جه تناك نف ىوبام ء م سعالا او ة.نلابلامحالا
 رج ادام ىلا هن رحيق اهحوزم ةارمجاوأ ااه ضران دل هّبر حيه تناكن هو هلوسر وهلا

 <<نلا عيب رلاونأ اكو 1 ثيللاانريخأ زجاهملا نب عر نبدس 2 انئص هلا

 خ ىقثلا ىن_ءياهولا دبع ان ىثم ند _خ اكو 0 دب زنيداج اه

 5 ا نادح نا ناماسر جالا دلاخوبأ انريخأ معاربا ني قحنا 5 َّه

 انو خ ناورع نبدن نإ ثاءغن| ىن-عي صفح انك رعن هنناد معنا

 ا اغا انك رمى أنا انناو ح كرامملا نبا ان قادت العلا نن د

 َ تمس نايقسثي دح فو هثيدخ ىنعمو كلام دانسإب ديغس نب ىحي نع مهلك
 ًانئارع « لسوهيلعةنلا ىلص ىنلا نعربخ رينملا ىلع هنعةتلا ىضر باطاخا نب رمت
 ظ م 0 كلام ن سنن ع قانا انك ةبادصو دانج انك خ ورف نب ناسش
 أ رع هيض [ولواهطعأ اقدادةداهشلا بلط نه لس و هيلعقتلا ىل_ههنلا لوس ز
 م ةلموسلاقوانرب خر هاطااوب أ لاق ةلءريح ظفالاو ىحينإةامرحورهاطلا ولأ
 || دس فينحت "هس نب ةمامأ ىنأ نب لهس نا حعرشولأ ىف 3 ىو نب هنلا دبع
 ْ ا ةغلب قدصب ةداهشلاهللالأس ن ملاق سو هيلعقتلا لص ىبنلا ناد دج نعهيبأن ع
 || قد قد هددخىرهاطلاو أرك ذن لوء شارف ىلع تام ناوءاده_كلا لزانءهللأ
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 هدا

 هللا لوسرايلاقف مسو هيلعةللا لص ىنلا ت اايبارعاالجر نا ىرعشالا ىسوم | ْ
 ليهسىف نف هناكمى ريل لتاقن لجرلاو رك ذيل لئاقيل جرلاو متغملل لتاقي ل جرلا
 هللا ليبس وهف ىلع أ ندا ةلك نوكتا ىل:اق نم سو هيلعةللا ىلصهندا لوسر لاقف هللا

 لاق ءالغلا نب د-#و ميهاربا نب قدساو ري« نباوةبيش ىفأ نب ركب وأ انش |

 ىلا نع قيقَس نع شمجالا نعهب واعمونا 6 نو رخآلالاقوانربخأ قحسا ا

 نم ملسو هيلع هللا ى_دةنلال وسر لاقف هللا ليبس ف كلذ ”ىأءاي رلئاقيوةيج ||

 مهاربانب قح_ا هانئع و هللاليبس قوهفايلعلا ىههنلاةلكن وكست!لتاق ْ ْ
 هلنالوسر انت أ لاق ىسوم ىنأ نعقيقتش نع شمالا ان: سرب نبى سعانربخا ||
 أملاح و هلئثمرك ذه ةعادشانم لتاقي لجرلاهللا]وسرارانلقف ملسو هياعهللا ىلص ٍ

 ىرءشالا ىسوم ىنأ نعلئاو فأ نع روصتم نعرب رجانربخأ ميهاربا نب قدعسا

 ل-جوزعهللاليبس قل اتفلا نع مسو هيلع للا ىل_ههللال اسرلاضال أ
 هناالاهيلاه_سآر عفراموهيلاهسأر عفرفلاق ةيج لتاقي وابضغلتاقيلجرلالاقف

 باب | نهى « هللا ليبس ىفوهف ايلعلا ىههنناةملك ن وكت لتاق نملاقف امناقناك
 4 اوءاب رلل 5 د 20 02 : |

1 - 
 رانلا قحتسا

 له أ لتانهللاقف ةرب رهىفأنعسانلاقرفتلاق راسين نامل نعفسو |||
 من لاق ملسو «يلعةللا ىل_دهللألوسر نم هتعم اشي دحانت دح خيشلااهأماشلا ْ

 هياعةمامقلا موب ىغقي سانا |لوأ نالوقب مل سو هيلعهللا ىل_دهنلأل وسر تءمس ١

 ىتح كيفتلتاقلاق اهيف تلمعاف لاقاهف رعفهمعن هفرعفدب قأف دب كة الجر أ|]|

 تح سفهب يصأ مل يق دةفءىرج لاقي نأل تلتاقكنكلو تب ذك لاقت دهشتسا ||
 همعن هفزعفهن فاق نارقلا ار قوهماعو معلا إعتلجرورانلا ف قلأىتحههجوىلع|||

 تب ذك لاق نارقلا كيفتأرقوهتماعو رعلا تدلعت لاقاهيفتاءعاف لاقاهفرعف ||

 لاملا فان صأ نمهاطعأ و هيلعَللا عسو لجرورانلا ف ىتلأ ىتح ههجو ىلع بح سف[ ||

 نأسحن ليبس نم تكرتاملاق ارممق تلمجاق لاقاهف رعفهم عز هفرعفهب 3 0 ١ ا 1

 ليقدقف داوجوهلاهيلتلعف ك_:كلو تب ذك لاق كلاهيف تقفن ًالااهيف قف ||

 انريخأ مرنث> نإ ىلع ب و رانلا فىقتلأم ههجو ىلع ب>ء_سف هب سأل !ِ ا



5 : : 
 8 ا

 ظفالاو دعس نب ةبدتقو ىميغلا ىحب نب ىحب نع لستق ىنح مهلئاق م 5458
 قوجلا نارمع فأن 2 ناماسنب رفعجانز بخل ىحبلاقو انك ةستقلاق ىحيل

 و ودعلا ةرمضح وهو ىنأ تعمسلاق هي هكا أ نع سبق ن هللا دمع نإ ركبى فأن ع

 [لجر ماقف فويسلالالظ تحن ةنجلا ب اون انا 0 وسما لوسرال#

 |اذنهلوقي مس وهيلعةثنا ىلصةنلالوسر تعمستنأ 1 ىسومابأايلاقف ةئبطاثر '

 | مءاقلأف فيس نفجرسكمن مالسلا وكي اعارقألاقف املا

 ان نافع ا ا 8 3 2 00 ودعل 00

 000 اب ا | 0 0

 [نوماعت ل يللا نوسرادتي ونارقلا زؤر مارح اخ مهيفءارقلا مطلاقي راضنالا

 أ هبنورتشي وهنوءييف نوبطت< و دجسملا ف هنوهذيف ءاملا|ن رح راهلاباوناكو

 | معواتقف م طاوض رعفمهبلا سو هيلع هللا ىلص ىنلا مهنعبف ءارقفالو ةفصاالهال ماعطلا

 | تيضرو كنءانيضرف 0 اع ع هلا اواعف ا !ااوغلس نأ لبق

 10 ةمارحلاقفدذفنأ | ىتح حرب +_:عطف هفلخ نم سن الاخامازحلجرىت اع

 | اولتق دق <: اوخان ا هباصال | سو هيلعةللا ىب_دةللالوسرلاقف ةبعكسلا برو

 5 ىمع سن أل اقلاق تباث نءةريغملانب ناهلس ان زم انث متحنبدم

 ١ أ 7 اي اقر اا ل و1 ىلا لوسر سو ش دهشم

 || | عدونا بالا 6 ربل لو وهيلعمسا ليصنال وسر عم

 أل لق نها لاقدسأ نود.دجأة جلا عراهاول قف أو رمي س : :

 |[ ىعمتخأت تلاقفلاق ةيمروةذعطو هل رض ناب ع نيون عضو يس قدجوف

 ص |[ اودهاعاماوقدصلاجرةبآلاهذ- 2 تازنوهنانبالا أت ؤَر ,ءافرضنلا تفب عيب رلا

 | نو رياوناكفلا اليدبتاولدبامورظتني ند مهن هو هب ىبذق ن همم هيلعهأ

 ا | دا ىنتم نال ظفللاوراشب نباو ىنثم نب د اًسنمص « هبا ىفو هيف تازناهنا

 1 أع ان لاق لئاوابآت عمسلاق 8. نب ور# ن تةمعدُ 55 رقةعح نإ 50- امد

 لفاق نمباب
 هملك نوكل

 ايلعلا ىه هنبا

 ىدوم هللا ليبس قوهق



 4 مو

 انفو يش 3
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 نبدعس نعهتاورى راسنا ْند آلاقو ءاربلاثب دس لثع نيئمؤملا ن منو دعاقلا

 57 ص ع ه ”ثء 5 5 4 3 2

 ننا م تكول 2 تباثني د ز نعل جر نعهّيب نع مهارا

 نهنودعاقلاى ومسال تازئامللاق ءا ربل نع قدساوبا ىنأ رهسم نعرشت

 ور نب درع ا دع ررمتلاىلوأرب_غتازنف موتكم ءأ نيادلك نينو

 أرباج عمسورمت نع نايف_سانربخا كمهسأ ظفالاو ددع_س ندد. وسو ىئعشالا 3

5 1 
 فاي مون مل-سو هيلع هللا ىل_د ىبنال ل-جرلاقد» وس تيدح ىفو لتق ىتح لئاقم 3

 هد. ق نكت ار قلَأف :_:لا ىفلاق. تاتق نا هلل! لوسرايان أ نبأ لجرلاق لوقي

 ءاربلا نع قحسساىفأ نعاب ركز نع ةماسأوبأ انث ةبيشىفأ نركب ونأ انئدع
 بانج نبدجأ انثو ح ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ىلا تيبشلا ىنب نم لجر ءاجلاق

 لاق ءاربلا نع قد _.سأ ىنأ نعاب ركز نع سنوب نبا ىن-هيىسع انث ىعيصلا

 هديعكناو هللاالاهلاال نأ دهشألاقف راصن الا نمل يبق تدءنلا ىنب نم لجرءاج

 رجأواريسيا ذه لمع سو هيلع هللا لد ىنلا لاقف لتق ىتحلتاقف دقت من هلوسرو

 نيد #وهللاد_م2 نب نورهورضنلا فأن ب رضنلا نب رك وأ اسرع اربثك

 ناماس ا مساقلا نب مثاه ان اولاق هب راقتم مهظافلآو دج نب دبعو عقار ١

 ملسو هيلع هللا ىل_دهنلالوسر ثءب لاق كلام نب سن أ نع تبان نع ةريغملا نباوهو

 ريغو ىريغ لي سلا قاع وءاك نافل ريسع تع. صام رظذ انمعة دس

 تدلل 35 لاق ءاجق صم كساب ردا للا سو هيلعهللا ىصهتلالوسر
 هرهظ ناك فغةبلطانل نالاقف ماك دف لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ج رن لاق

 نمالااللاقف ةنيدملاواع ىف مهنار هظ ىفهن وذات لاخر لها عم كرز ان دا

 ا وتم سىت> هباكأو مل_سو«يلعللا ىل_ههللالوسر قاطن اف ارضاحهرهظ ناك

 نم دقيال سو ملعهللا لص هللالوسر لاقف نوكرشملاءاجو ردي انكر

 .هيِلَعَةَللا ىلصهللالوسرلاقف نوكرسشملاا: دقو دان نوك 2 للا 20

 نأ ةءاج رالاةهثلال وسر ايةثلا واللاق عك لوق ىلع كلمحام مل وهيلعةللا ىلص

 هسعم ناك اهىنرفلاق ةلب وطةامحاهناه ذه قار لك ؟ىتحتيمحان أ نال لاقمت

 ةئملا توبثباب
 ديهشال



 ملاو ن دهاجلا

 نوف مهناخ نم

 مف
 داهملا ضرف
 نيرودعملا ئع
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 1| هللا فصلا ىن لاقلاق ىهيلا دلاخ نبدي ز نعديعس نب رسب نع نجحرلا دبعنإا
 ١ [ًريهز انو ازغدقفهلهأ ان زاغفلخ نمو ازغدقفاب زاغزهج نم لسوةيلع
 1| ىتا ريثك ىأ نب ىحت انث كرابلانبىلعنع ةيلعن/ليعمسا انثا بروح نبا

 1 | تعب مسوهيلعنلا ىلص هللا لوسر نأ ىردجلا ديعس ىلأ نع ىرهملا فوم درعسوبأ

 " || امهني رجالاوامهد_- نيلجر لك نم ثعينيل لاقف لي فه نم نايل ىنب ىلا اًمعب
 تءمسلاق ثراولاد.عن !ىنعي دمصلا دنغانربخأ رودنمن قدعسا هذندحو

 ديعسوبأ ىنث ىرهملاىلوم ديعسوبأ ىن: ىحنع نيسحلا انث ثدحفىنأ
 نب قوحسا ندع د هانعع امعب ثعب سو هيلعةللا ىلصهتلالوسر نأ ىردحلا

 هلم دانسالاا ذم ىح نع نابيش نع ىسوم نبا ىنعي هللا ديبعانرب_خأ روصنم

 ثرهلانب ورعقري_خا بهو نب هللا دمع انت روصغم نب ديع_س ا د

 1 نيلجر لك نم ج رخل نايس ىنب ىلا ثعب مسو هيلع هللا ىلصهننالوسر نأ ىردخلا

 ' || رسأ فصن لثمهل ناكر يس هلاموهإهأ ىف 3 راما فاخ مكيأ دعاقلل لاق من هلي

 ١ ن ةمقلع نع نايفس نع عيكو ام ةيدش أن رك وأ اند 5 جزاخلا

 ِ 01 ءامسن ةمرح لسو هيلعهنلا ىبصهننال وسر لاقلاق هيب أ نعةدب رب نب ناملس نع دن م

 الجر فاك نيد_ءاقلا نم ل-جر نمامو مهناهم أ ةم رك ندءاقلا ىلع ندهاجملا

 || نيةمقلع نعرع_سم ا مدانب ىحب ان عقار نب د-* ,ىرص د كنظ - . 7 . . .

 ٠ ا تب د-> ىنعع ملسو هيل عهللا ىل_د ىبنلا ىنعي لاقلاق هيدأ نعةدب رب نبا نعدن سم

 ىل ص هللا لوسرانملا تفتلاف تئشام هان سح نءدذفنلاقو داد_سالا|ف_عيم دن سم

 - ]| ننال ظفالاو راشب ند و ىنثم ند اًنئدص م؟.:ظافلاقف مل_-وهيلعفللا

 . [|| لوقيءاربلاعمسعنا قدعدساىأن ع ةبعش انث رف_عجنبدم انث الاقىنثم
 3 صف هللا ل_رهس ىف نو دهاجلاو نينمؤملا نمنود_عاقلا ىوتسإال ةبالاةد_هىف

 موتكممأنيا<بلااكشذ اًهبتك ف تكا ادب ز إ سو ه-يلعمتلا ىل_صهننال وسر

 ةيع_ثلاقررضلاىلوا رب_غ نينه ولا نمنود_ءاقلاىوت_سالتازغوهنرارض

 ىوتسإلةبالاهذ_هىف تراث نب دن ز نعل -جر نع ميهاربا نب دهس ىنربخ او
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 ىنأ نب ليهس نع دم نب ميهاربا ىرازفلا قدساوبأ انث ىلالطا نوعنهللا

 قناعمجبال إ سوهيلعهللا ىل_دهننالوسرلاقلاق هرب ره ىنأن عهيبأ نعاص

 من ارفاك لتق نءؤملاق هللا وسرابمه نم لق عا رهط اراثلا
 4 شمالا نعرب زجانريخأ ىلظن ها مار وجا سن دح 4# ددس

 قيدحلاةةةةواضاةظ تبل سالف ا ايا 8-9

 ىنو 5 ةدياز نء4_ءاساوبا 4 0 2 ةموطخ ْ

 اذ شمعالا نع امهزلك هيعش ام" رقعح نباىنعي د_# ا دلاخ نب ذب

 ىنال ظفللاور مع ىنأ نباو بي ركوب أو ةبيش نأ نب رك وبأ امتع و « دانسالا
 دعا نعاشلا ورنع فأن ع شمعالان ءةبواعموبأ ان اولفس رك

 لاقف ىنلج اف ىف |عدب [ىتالاقف لس و هيلع هللا ىل_صى لا ىلا لجرءاج لاق ىراضنالا

 هيلعهللا ىبص هللا ل وسر لاف همك نم ىلع هلدانأ هندا لوس .رانلجر لاف ىدنعام

 انريخأ ميهاربا نب ق>سا 0 هإءافرح ألم هلفريسخ ىلع لد نم سو

 2 ةيعش نع رفعج نبد-هانرب_خأ دلاخ نبرشب .ىثو ح سنوبنبىسعأ|
 اذ_مب شمالا نعمهاك ن ايفسانريخأ قازرلادبع انث عفارن,د-# ىو

 ان هس داج ان نافع اننا ةيشى ان زكر انايمج و دال

 داج ان زهع انث هل ظفللاو عفان نب ركوبأ ىتثو ح كلامنبسنأ نعتباث

 لوسرنالاهتةهانأف ضرف زوج ناك دقهنافانالفتئالاق زهحتأام عم س.ءلووزغلا
 ةنالفايلاق هبت زهجحتىذلا ىنطعالوقيومال_بلا كئر قي ل_سوهيلعهنلا ىبصهتلا

 هيفكل كرابيف ًايشدنم ىسيحتال ةللاوف ايت هنع ىسيحتالو هبت زهجن ىذلاهيطعا |

 نا رسسن نع جشالا نب ريك نع ثترخلان: ورع قريخأ بهو نب هلنادمع 0

 اي زاغزهج نملاقهنا لسو هراعهللا لص هللا ل وسر نع ىنه+!دلاخ نبدي ز نعديعس

 ىنارهزلا عيب رلا وبأ اًنئص ازغدةفري هلهأ ىف هفلخ نموازغدقف هللا ليبس ىف

 ةهاس ىف نعريثك ىنأ نب ىح اند مل_ءملا نيسح انت عي رز نبا ىنعي دب زب ا ا
 طا وابا ا 0 تاو ةفسوو 17815-21920122.

 ل ضف بإب
 قةقدنصلا

 هللا ليتتتس

 ةناعا لضف باب

 ليبس ىف ىزاغلا

 تور هللا

 ريخهلهأ ىف



 نياجرلا نايب بأ
 ان لتفقد

 نالخدب ,رخآلا

 ىل_دهللالوسر نعءةرب رهىن نع ةجكب نع هيب نعمزاح ىف نيزي زعلا دبع انن

 دو اال دلااوو وجب 13 ناجم تلا وح 2 يجول 1لتر 2 ل ةرب رهىفأ نع هيب نعءالعلا نعرفعج نبا نونعي ليعمسا .انث اولقرتح نإ
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 ْ ىألجرلاقلاق ديعس ىنأ نع ىيللادي زب نيءاطع نع ىرهزلا نعر معمانربسخأ

 لاق نم ملاقهنلا لييس ىفهلامو +_بقنب دهاح نم ؤملاقهللالوسراب ل_تفأ سانلا

 100 وو هرش نم سانلا عد و هن رد عي تاعشلا نم نعش ىف لزتعم ل-جرمأ

 باهش نبا نعىعازوالا نع هسوب نب د#انريخأ ىرادلا نجرلا ددع ن هننا دمع

 ىمَع !ىحنبىح أنئدص لجرمت لقب لو عش ىف لجرولاقودانسالا| فم

 هللا ل يبس فهسرف نانع كسي لج رمط سانلا شاعمربخ نم لاقدنا ل_سو هيلعنلا

 لجروأ هناظم توملاو لتقلا ىنشس هل ءراطةءزفوأ ةعيه مم سالك هذتم ىلعربط»

 ٠ ةالصلا ميقي هب دوالاهذ_ه نمداو نطب 5 فعشلاه ذه نمةفعش سأر ىفةمينغىف

 هأسب مح و ريخ ىفالاسانلا نم سيل نيقيلا هيتأيىتحهب ردبعي وةاكزلا قؤبو

 ىراقلا نبحرلا دبع نبا ىنعيبوقعي و مزاح ىنأ نب زي ز علا دبع نع ديعس نبةبدتق
 ىلاقو ردن نيهّنلا دبعنةكب نعلاقو ةلئمداسسالاا ذب مزاح ىف أن عاصم الك

 .رهرو ينس نر كونا هأسترح و ىحن ةياور فالخ تاعشلاو ده نم هيعُش

 هلنأ دبع نب ةجصد نعد ز نبةءاسأ نع عيكو ان” اولاق بي وواوبرح نا

 ةعكب نع مزاح ىلأ ثر دح ىنعع مل-_سوهيلعهللا لد ىنلا نعةربرهىفا نعىنهحلا

 نع نايفس انت ىكملارعىنأنب د# اًسانم ه« .باعشلا نمبعش ف لاقو

 كحعمضيلاق سو هيلعهنلا ىبه هللا لوسر نأ ةر ره ىفأ نعجرعالا نعدانزلا ىفأ

 هللا لوسراب فرك اولاقف ة-:+ا لخ دءامه الكرخ آلا معد ألتقي نياجر ىل هللا

 لئاقيف ل بفلتاقلا ىلع هللا بوي مث دهشتسف لج وز عهنلا ليمس ىفا ذهلتاقي لاق

 برح نب ريهزو ةبيشى أ نب ركبوبأ امتع و دهشتسف لجوزعفللا ليبس ىف
 امص هلثمدان_سالا اذ_مدانزلا فأن عنايفس نع عيكو ان: اولاقس ركوبأو

 انثدحاماذ_هلاقءبنمنب مامه نعرمعمانربخأ قازرلادبع انث عفار نبد#

 هللا ]وسر لاقو 0 ذف سو هياعهللا ىل_طهللال وسر نعةرب رهوأ

 ةنملالخ دءامهالكر خآلاام» دح ألتقي نيلجرا هللا كح ضي لبو هيلعهنلا ىلص

 ىلاهب دييفوتسآلا ىلعهنلا بوتين ةسنجلا ليفان هل تقي لاق هللا لوسرايفيك اولا

 ىلعوةبيتقو بوبأ نبىحب انئارع « دهشتيفةنلا ليبس ىفد_هاجب مت مالسالا

 نا



 ٍِظ

 "يا تو ماا يعبر اثنا لماع ع عا .4 ١ و ١ مم 3 5 4 03 +4 هذ

 : ا

 نع ىربقملا درع س ىنأ نب دهس نعديع_س نبى حان ربخأ تنوره نك 6

 لاف ل سو هيلع هللا ىل_ههلل !لوسرىلا لج رءاجلاق هيب |نعةداتق ىلأ نب هللا دمع

 انث روصنم نب ديعس ع ّ يللا كيد عما ني تاثقناتنارأ

 نب دم نعزالعن د انثو َح سدق نى د# نع رانيد نب ورمع نَء نايفس

 امههنخ ادب : _سوهيلعةثلا لص ىنلا ىعهيبأ نعةداتق ىلا نبهنلا دبع نع سف

 ناتي ار لاقفرب_:ملا ىلع وهو )_سوءهيلعللا ىل-دىئنلا تأ الجر ناه_بحاص ىلع /

 ىرصملا اص نإ ىحب نباي ركز انثع ىربقملاث يدح ىنهي قيسب تب رض
 دب زب ني هللا دع نع ىناءّمقلا سا ءعنءاوهو شايع نع ةلاضف نب | ىنعي لضفملا انك

 هللا ىل_صهتنا]وسرنأ صاعلا نب ورم نب هللا د. معنع ىلا نجرلاد _ءعىلا

 م . -
 امك برح نب ري_هز قصد نبدلاالا بذ لك ده_كلرفغي لاق إ_توهيلع

 ىابتقلا سامع نت شاع كاذب ون أ ىلأ نب ديعس ان” ىرقملادب زب نب هللادنع

 هيلعةللا لص ىنلا نأ صاعلا نب ورع نب هللا دع نع ىلبحا نجرلا دمع ىنأ نع

 وبأو ى حب نبى اسمع د نيدلاالائيثلكر فكيهللال يبس فلمقلالاق لسو

 ربع نيهللا دبع نب دم انتو 2 سم الا َنَغ اعيجب سنو ند ىىسعو 00

 نءةرسه نب ةللادبع نع شمالا ا: الق ةيواعموتأو طابسا انث هل ظفللاو

 لباتاوم ألمس فاول: نيذلا نب ستالو ةبآلاه ذه نعهللا ديعانلأس لاق قورسسم
 ريط فوج ىفمهخاورألاقف كلذ نءانا[سدقاناامأ لاق نوقزرب مهم رد :ءءايحأ

 كالت ىلا ىوأتمث تءاش ثيح ةدنجلا نم رست شرءلاب_ةلعملدانقاط ضخ
 نحو ىنهشن ئش ىأ اولاق ايش نووتشت لهلا قف ةعالطا مهب رمهملا علطاف ليدانقلا

 اوكرتي نل مهنا واراماف تارم ثالث مهم كلذ لعهغف انش ثيح وللا نم حرم

 ةرم كاليمس ىف لتقن ىتح انداسج أ ىفانحاورأدرتنأدب رن براباولاق اولأس نأ نم

 امك محانع ىف نبر 2 كد اوك رتةجاح مط سيل نأ ىأر اماف ىرأ

 نعىيللادب زب نءاطع نع ىرهزلا نعىديب زلاديلولا ند نع ةزج نى

 لاقفلضف سائلا ىألاقف لو هيلعةنلا ل ىنلا ىفأ العر ن [مىردت [درعس كا

 تاعشلا نمبعش ىف نهم لاق نم ملاق هدسفئوهلاع هللا ليمس قد_ةاكل خر ٍْ

 قا رلا دبعانربدخأ دج نب دبع اًسنره هش نم شانلاعد» وهب رهللاد بتعب

 نإ نايب فبأي

 ءادهشلاحاورأ

 مهناو هنا ىف
 هل ءامحأ

 انوقزرب مهر

 ٌٌك :

 لايف نإ
 طايرلاوداهلا

 م
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 نءهرب_خ هللا ل يدس ىفة>ورو أ ةودغلاق مل سوهيلعهللا ىل_صىبنلا نع ىدعاسلا

 نءديعس نبىبح نع ةب واع« نبناو م انث رمصىنأ نبا اسمع اهقاموايثدلا
 ناالولإ_سوهيلعةللا ىل_دهننالوسرلاقلاقةرب رهىنأن ع اص أ نبناوك ذ

 ايزدلا نمري_خةو دغوأ هللا ليبس ىف ةحوراو هيف لاقو ثيدحلا قاسو ىتمأ نم الاحر

 اور لإ رعزر مهاران ىدصار ,ةبيش ىفأ نب رك وبأ انندجحو | اهمفامو

 نكح كلا فلام

 ار ”ىرقملا اذن ناوخالالاقو انربخأ ندا قا ور ب ىنال

 نجرلادبع ىفأن ع ىر ,ةاعملا كب سنن ليدحرش ىنتث بوبأ ىنأ نب ديعس نع

 ظ 11ج زبسو هتاعمت | ل م ةنلالوسرلاةيارغ بو اانا تءوس لاق كنحلا

 نب هللادمد نيد نئص تب رغوسمثلاهيلعتعاطامري_خةحو روأهللا

 نونا ىنانبددع_بانريتخأ كرابملانيةللاددبع نع نسحلانب ىلع انث ذازهق

 0 ع كب ريثن ل سحر ش . ىنث امهن.دحاو لك لاق حي رشن ةويحو

 | ل_سوهيلعهللا ىلصهللالوسر لاق لوقي ىراضنالابوب ابا عمسهنا ىلبحا نججرلا

 ءىاعوبأ 1 بهو نب هللا دبع اننا روصنم نت ددعس انتدح ءاوس هلم

 هللا ىل_دهللالوسر نأ ىر-لا دعس ىلأ نع ىلبخلا نجرلا دبع ىنأ نعىنالوحلا

 ملسو هيلعهنلا ىلص دمدسعو ايد مالسالاب واب رهثلاب ىضر نم ديعسابأابلاق مسو هيلع

 7 ا 1 ١17 ]| 1[ 1 12ز ز ذة ذ ذ 12 12 2ز2ة2ز ز ز 2 زذز1زةزةزةزذز ><2>2<2 >1 120202020202 0 ة> 701

 ام ناي بإب

 نلاعت ةهللاددلا

 0 د_هاحلل

 لاقمث لعففهللاٍلوسراب ىلءاهدعألاقف ديه_سوب اط ىحهف تملا هك تمجوايمن || نم ةس نجلا نبضة: زيتزز نه سا نورا ل
 ضرالاوءامس'انيباك نيتجرد لك نيبان ةنحلا ىف ةجردةثام دبعلاا عفر ىرخأو تاحردلا

 اريامص « هللال يبس يف داهجلاهّللا ل_يبسيف داهجلالاق هّللالوسراب ىهامو لاق

 ىنانع ةداّتق ىلأن ب هللا اع نع ان تس رعت انث ديهس نب ةدتق

 نأمطرك فذ هيف مافن أ لسو «يلعهللا دصةللا لوسر نع ثدحيهعمس هناةداتق

 تبرأ هللا لوسرايلاف.لجر ماقفلامعالا لضف أ هتلابن اممالاو هللا ل يبس ىف داهحلا

 معن مل سوه لع هللا بد هللا لوسرهللاقف ىاياطخ ىنعر فك_:هللالممس فت اق نا

 ىف لق نم باب
 هللا ل-_يبس
 ءاياطخ ترقكا|
 نيدلاالا

 هللا ىل_ههللالوسرلاقم رب دمريغلبقمبستحر باص تنأو هللا لميس ىف تاق نا

 || لاقف ىاياطخ ىنءرفكتأ هللا ليبس ىف تانق ناتي ًارآلاق تاقف.ك مل سوهسيلع

 . || ناف نبدلاالاربٍدمريغ لبق بست <ر باص تنأو من ل-وهيلعللا ىل_ههللالوسر

 || الاق ىنتثمنبد_ٌتوةيبش ىلا نب رك انتره كلذ ىإ لاق مالسلا هيلع لإ ربج

 ان



 لاذ
 ضل ممم ااا

 ةداه-ثلالضف نم ىربامل ايندلا فلتةيف عجري نأ ىنغهناف ديهشلاالااهفامو
 ةداتق نعةبعش انث رفعجنبد# انث الق راش نئاو ىنثمندخم انثرعو

 فك ةنماملاق سوم اعتلال ص بل نعت دع كلمن سا تلال

 هناف ديهبثلاريغ ئش نم ضرالا ىلءامهلناواين دلا ىلا عجرب نأ بح ةنلا لخدب

 روصنم نب ديهس اًسندع ةماركلا نمى راملتا مرش ع لتقف عجرب نأ ىنمت

 ةرب رهىنأ نعهيأ نع اص ىلأ نب ليهس نع ع ىطساولاهللا دمع نب دلاخ ان

 لاق لجو زعهللاليهسىف داهطالدعيام يسر او دىنالليقلاق

 ىلاقهنوعيطت_اللوقي كاذ لك اثالثوأ نيت هيلعاوداعأف لاق هنوعيطتستال

 نمرت غيالهنلاتأب د هللا دس ىف د_هاجلا لثمةقلاثلا

 2س نا <. 4

 056 ديعس نإ ةددَدق 0 قلاعندنناليبس و دهان امر سد

 ارحب ولأ انتو 01 انت م ع قو 2 ةناوعوبأ

 ْند َ- 2 2 0 0 8 هديش

 لاقو جاحلا 0 ا 5 ل_-وهيلع

 داهملا رخل اقو مارحلا دج ملار مع أ نأالا مالسالا ب المع لمع الن ىلا امرت

 لوسر ربنمدنعوك_:اوسأ اوءفرتاللاقو رمح مهرجزف متلقامم لضفأ هللا ليجس ىف
 ابق هتيتفتساف تاخد ةعجلا تيلص اذا نكسلو ةعدلا موب وهو لسو هيلع هللا ىلص هللا

 مارا دحملا راسعو جاحلا ةياق_س متلعجأ لجو زعمتلا لزت اف هيف متفلتخا

 نحجرلا دب دعك نب ةهللادبع هين دحو اهرخ [ىلاةبآلازحالا مويلاوةثلإب نما نك

 ىنن لاق مالسإبأ عمسهنادب ز قربخأ ةيواعم اذن ناسح نب ىبح ان ىرادلا

 0 5 1 ىف دات يد لتي ل سو بلش قص قالو مر د :دنع تنك لاق ريشي ننامعتلا

 لسسص 7 2 نعةماس نيداج 55 بذعق نب همم ند هللا دمع ا 3-0 ةنول

. 
5 
1 

17 
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 ةحورلاوةودغلا
 هنلال يبس ىف : تورو هال مس  ةو سوهلع هللا لص هللا لوسرلاقلاق كلام نب سنأ !نع

 ْن ء مزاحىفأ ن زي ز علا دبعانريخأ ىلا 6 0 اهعفامو ايندلا مريخ

 ةودغلاولاق ل سو هيلع للا ل صهئلا لوسر نع ق2 || دهس نب لهس دو رعهيبأ

 ةيبش لأ نإ ركبونأ انكدعو ١ اهيفاموايندلان .ريخ هللا ليبس ىف دبعلا اهو دغي



 ل-ضف باب
 ىف ةداهب_شلا

 ىل اعت هللا لممس

 و

 1 اندحرو دانسالا اف همةرامح ىعمله ضف نا ان القبي ركوبأو ةببش ىف

 | نع جرعالا نك دانزلا ىلأن ع ىازخلا نجسرلا دبع نبةريغملاانريخأ ىبح نب ىح
 هجرخإال هإٍبس ىف دهاج نم هلا لفك: لاق ل_سو هيلع هللا لص ىننلا نعةرب رهىنأ

 هدكسم ىلاهعجرب را 0 نامل قبداصتو هليمس قداهج الا هدب نم

 برحن رب هزودقانلا ورم وير ةميئغورجأ نه لاذ ام عن هسنمجرخ ىذلا

 || ىنلا نعةرب رهىبأ نعجرعالان ع دانزلا ىفأ نعة_ةبيعنب نايف انث الاق

 ءاجالا هل يبس ىف ماكي ني ٍلعأ هللا و هللا ليبس قدح ا ماك اللاق لسوعيلعهللا لص

 عفارّنب دي اقدح و كسم حم رمي رلاو مد نو نوالا بعث, هحرجو ةمايقلا مون

 نعةرب رهوبأ انثدحاماذهلاق هينمنءمامه نعرمعم انث قازرلادبع انث
 ” || هيلعشا ىل_صهللالوسرلاقو اهنم ثيداح أ رك ذف لسوهيلع هللا ىلطةللالوسر

 ةدعطاداابتتنهك ةمايقلام وب نوكتم هللا لمس ىف ملسمااةماكي ماكل ك ملسو

 سو هيلع هللا ىل_دهللا لوسرلاقو كلا فرع فرعلاو مد نول نوالا امدرحف:

 قوزغتةب رس فا تدعقام نينهؤملا لع قش نأالول هدب فد سفن ىذلاو

 مهسفن أب يطتالو فوعبقيف ةعس نودجالو ,علجأف ةع_سدجأ ال نكس!و هللا لّيدس

ٍ 

1 

 جرعالا نع دانزلا ىلأ نع نايفس ان رم ىبأنبا اند ىدعباودعق» نأ

 ىلع قش أ نأ الوكلوق» مل_سو هيلعهللا ىل_صفنلا ل |اوسرتءءمسلاق ةرب رهىفأ نع

 هديب ىمفن ىذلاودان_سالا| ذه ومي د> لثعةب رس ف الخ تدعقام نينم وما

 3 ةرب رهىنأ نع ةدع :ز ىنأثيدحلشع ايحأمأ هللال يمس قل ةف1ىأتددول

 نب ركب وأ انتو أ ىنةثلا ىنعي باهولا بع ا ىثم ندم 0

 مهلك ةب واعمنب ناو ان رمع ىنأنبا انثو ح ةيواعمونأ انثث ةببشىبأ

 هيلعهللاىل_صهللالوسرلاقلاق ةزب رهىلأ نع اصىنأ نع ديهس نب ىح نع

 ئئدص مهن دحو حن ةد رسفماخ فاكأال نأ تدم>أل ىتمأ ىلع يان ةالواطو

 هللالوسرلاة لاقةرب رهىنأ نعهيبأ نعليهسنعرب رج انا برحنب ربهز
 برس ف الختفلختامهل وق اءيبح لع رخ نا.هنلا نمضت مل سوه_يلعةثلا ىلد

 رجالا دلاءوبأإ امث ةبيشى أن رك بأ اسنادح و * ىلاعت هللاليبس قوزغت

 |[ لاق سو هيلع للا ىل ص ىبنلا نع كلام نب سنأ نعد يجو ةداتق نعةبع-ث

 5 9 6 ا ذي 8

 نع - . . سس : لاقل فس دك لطف ٠> اساس 21نب اللا » 2

 || ايندلا اطنئالو ايندلا ىلا عجرتا هنأ اهرسي ريخ هللاد_:عامط تومت سفن نمام

 امو
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 انثدع و لسوءيلعهللا لصوىننلا عمس قف رابلاةورععمس نايف سثبدح ىو

 نبدحم انث الاق راشب نباو ىنثمنءا انئو ح.ىنأ انث ذاعمنبهللاديبع

 ن ةورع نع ثد وح ن رازيعلا نع قح_سا ىف نع هيعش نعام الكر ف _ءج

 هللاديبع انماط و  متغااورجالارك ذب مواده سو يل عشنلا ىلص لان عدعملا أ[
 د.عس نا ىح انت الاق راشب نباو ىنثم نبدحم انثو 8 ىفأ امش ذاعمنباإ]

 هللا بصةللالوسر لاق لاق كلام نب سن أ نع حايتلا فأن عةبعش نعاسءالك أ]

 نباىنعيدلاخ ان بيبح نبىحب اسرع و ليخلاىصاون قةكربلا إو هيلع
 ىبأن ع ةيعش انث .القرفعج ن بدع انت ديلولائدح نو جر ثرخلا

 نبى نب ردو ع هلثع )سو هرلعهتلا ىل_دىننلا نعش دحاسن أ عمس حايتتلا

 لاقوانرء>أ ىحيبلاق بي ركوبأو برح نب ريهزو ةبيشىأنب ركب وبأو بحي

 بث نيا نفي يوي رالم ا يضف

 ىنأ نعةعرز ىنأ نع نمجحرلا دبع نبى نع نايف نععيكو انث نورخآلا|| ٠
 هانئرط و ليخلا نملاكشلاهرك ملسو هيلع ةننا ىلد هللا لوس .ر ناك لاق ةرب ره

 نع اعيج قازرلاد_دع انث رشب نب نجرلادبع ىتثو ىلأ ام“ ريع نبدم

 سرفلا نوم نألاك كل اوقازرلا دبع, دح ىف دازو هلئمدا:سآلا| ذه نايفس ||

 دمحم اًنئاط ىرسلاهلجرو ىنعلاهدبىفوأ ىرمسلا هدب ىفو ضايب ىنعلا هاجر ىف
 اعيجرب رسنب بهو ىن؟ ىنثهنيدح انثو رف_ء+نءاىنعيد# انث راش نا

 تلاع رهىفأن ع <عرزى فأن ءىمخنلادب زين هللادبع نع ةبيعبش نع

 دي نر نتدنلا هع ند بهو ةياور فو عيكو ثيد- ل 3 مل_سو هياعهللا ىل ص |

 نءاوهوةرامع نعرب رج انث برح نب ريهز ئئعد 5 ئحبلاو لو

 نمضت لسوهيلعهللاىل_دهننالوسرلاقلاق ة ةرب ره ىنأ نءةعرز ىفأ نع عاقعقلا

 وهف ىلس ر باقي د_دنوىناناعاو ىليس ىناداهجالاه جرح الهإ بس ىف جرح نم.هللا

 رجأ نملابامالث انهن جرخ ىذلا هنكسمىلاه_عجرأوأ ةنحلاهلخدأن ا نماض ىلع
 هنميهك ةمايقلاموبءاجالا هنلا ليبس ىف ماك ملك مام هديب دمت س هن ىذلاو ةمينغوأ

 نيماسملا لع قثي نا الولوديب دمع سفن ىذلاو ك_سهح رو مد نولهبول لك نيح

 نودجالو مهلج اف ةعسدجأ ال ن 7 اديأهللا ليبس فوزغت ةب رم ف الخ ت د ءقام ْ

 قوزغاىف |تددول ديب د_* سفن ىذلاو ىنعاوفلخت نأ م_اع قي وةعمس

 4: هفطمسرلا كتلته هاا دم ا و /

 2 اور راع وسع عك جر اجتوو ةنازه جب اغا أو ور توم لاا نوجا رح حو م

 ( فات - (نسم) - 9 )
 نب ركب وبأ ءاماص و لتقافوزغأم ل_ةةافوزعأمت لتقافلجوزعمشا ل يبس |||

 هركب ام باب

 كت اهص ند <

 ل ضف باب
 جور اوداهملا

 هللا ليبس ىف



 ىف ليخلاباب
 ريخلا اهمصا |ون

 ةمايقلا موبىلا

4 ١78 

 ان اولقر ص ىفأ نباوةدبع نبدجأو ردي نب ىلع ىتثو ح هللا ديب عن ءاعيج
 ًانربخأ قازرلادبع انث عفار نبد# ىتثو ح ةيمأ نب ليعمسا نع ْنايفس

 ن نا انت الا ديعس نب نوره .اذثو 2 ةبقع نا ىسوم ىف ريخأ جرجذإ

 ثتدد_> ىنعع رمح نبا نع عفان ن ءءالؤه لك دب زنا ىنعي ةماسأ ىن ربخأ هو

 تّئِك هللاد_,علاقةيلعنباوداج ةياور نم بود ثيد_ >ىدازو عفان نع كلام

 نءكلام ىلع تأ قلاق ىحب نبى /اسنامع <. دحسملاس رفلا ف ففطفاقباس

 ىلا رين |!ميسصاون فلين لاق إسو هيلعنلا ىلههئلا لوسر نارنع نب | نع عفان

 فأ نب كم وت انثر دع_سن ثيللا: نع خر نباوةتف ا ةمايقلا موي

 ههاديمع انثو ا ريع نبا انثو ريع نب هننا ديعو رهسم ن ىلع انك ةدش

 اك 1 نا نوح ىو 2 هللا دممع نعمهلكى ع انث ديعسن|

 _سوهيلعهللا ل_دىنلا نع نبا نع عفان نعمهلك ةماسا ىنث بهونا 0

 نب م اح نب او ىمضهما ىلع نب ردن اس دحاو عفان ن ع كلام ثيدح لذشع

 ه4-.بعنب سون ان ممر هةر 0 عضوا لاق دب زب نءاعنج نادرو ||

 لاق هنادبعنب رب رج نعرب رج نب ورم نبةعرز ىفأن ع ديعس نب ورم نع ||
 ليما لوقب وهو هعبصاب صرف ةييصان ىول». ل سوهيلعةللا ىل سهلا لوسر تيأر |

 أ| برحنبريهز شط و ةمينغلاووجالا ةءايقلا موي ىلاريمن اهب صاونب دوقعم
 آخ نايفسن ءعيكو 56 ةبيش ىلأ نإ 6 1 ا ح ميهاربا نبل يعمسا انث

 ||| 5 ريك نبةنلا دبع نب دج اندخو امم دايتتمالا اد ,مسنوب نعامت الك

 ا ه«يلعهللا لبضةللالوسرلاقلاق قرابلاةورع نعضاع نءاب ركز 2

 أرك وبأ انتضر مهغملاورجالاةءايقلا موب ىلاريخخلا اهيداون فدوقعم ليدخا لسو

 | ةورع نع ىعضشلا نع نيحدح نع سي ردا نباولي_ذفنءا انك ةديش ىفأ نا

 أ[ قسسا ع ةمايقلا موي ىلا غم اوزجالا لاق كاذم قالوا را

 00 0 0 را مهازاإ

 0 بيش ْنَع 0 نس سعر رع تاتا مارب ب قس 00 ْخ

 | متغلاورجالا رك ذيراو مل_سو هيلع هللا لص ىنلا نع قرابلاةورعنعةدقز رغ نا

 م :
 عم 35 فد
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 قف أ موو سو اال ةنئالودر ق2 لاق ر# نانع عفانع

 س+ج نباان أو قدنحلا موب ىنطرعو فز < لفةنسةرشع عب د رآنااانأ او لاةلا

 هفيا> دهون وهوزب زءلاديعنب رم ىلع« دقف عفان لاق قزاجأف ةنةرسثع

 نأهلا_عىلا..ةكفريكتاوريغصلا نيب دحلاذهنالاقف ثيدحلا اذهء:تدش

 لايعلا ىفهوا_هجاف كلذ نو دن اكح نهوةنس ةرشعسج نا ناكن م اوضرغب

 ناياس ن'مي-رلا دبعو سب ردا نءهللا دمع ا ةبيشىفأنب ركب وأ "ا ْ

 ا ذم هللا ديبع نعءاعيج ىقثلا ىنعي باهولا دبع انك ىثم نبد_خ انتو 2 8

 0000 ا 2 ع 3 8 5 5
 امم دج دع قرع صتساف ةنس ةرشع عل رانبااناو مود قناريص دا

 ىلص هللا ل وسر ىبهن لاقر ع نبانع م ندا 7 ارقلاق ىك نىك

 كَيَل ع ةسدّنق اضحك ود ءلاضرأىلانار هلا رفاسين أ ل سوهسلعقللا

 ىل_ههللالوسر نع . رج ن هللا دبع نع علا انتو 6

 هلا نأ ةفاخو د_ءلا ضرأىل!نآرقلاب رفاس نأ جس نأك هناإ_سوهياعمللا

 نعبو.أنعداج- انث الاق لماكوبأو ىكتعلاعيب راونأ اًسثصو ودعلا[|

 ان ا رو يلعهللا لص هللال وسر لاق لاقرمت نبا نع عفان 1

 نب ريهز نئئص 0 ةف وب ألاقو دعلاهلانينأن 2 ع

 ىنةثلاو نايف_س 0 رعى أنبا او َح ةيلع نبا ىنعي ليعم_سا ان برح

 ىنعي كاحضلا انريخأ كيدفىنأ نا ان عفاز ن.| انناو ح نوبأ نع مهلك

 نب ثيدح ىف سو هيلعةنلا لعن | نعرمت نبا نع عفان ن ءاعيج نائعنا ١

 فاح نام نب كاحمل|ث دع ونانمسس تدل فرد نا ىةثلاو ماع

 نءمعفان نع كلامىلعتأرقلاق ىمعلا وحب نبى انثص « ودعلاه لان. نأ ||

 ءايفللا نمترمضأ دق ىنلا ليدخاب باس لسوهيلعهنلا لص ةللالوسرنارمع نبا[
 قي رز ىنب دجسم ىل ةينثلا نمرمضت مل ىتلا ليما نيد قب اسو عادولا ةينئاهدم أ ناكو |

 نبةبيتقو جرنب دحتو ىح نبى حب امئدع و اهبقباس نميةرمع نب ناكو
 اولاق لماكوب أو عب رلاوبأو ماشهنبفلخ انثو ح دعسنب ثيللانع ديمسأأ/

 ليعم_سأ ان برح نب ريهز انثو 2 بوب | نعدب زنءاوهو داج ان

 دة وع 3 الأق دعت هند بيعو عند انتو 2 ةماسأ

 د اديس يسلب 8

 ونبأ ان ةبيشىلأ نب رك ا ىنأ انك ريك نبا اننو َح بون نع

 ١ ىلا بأب

 ة

 هعوقو فيخاذا

 م

 ةفاسلا با
 ليخلا نيب
 اهريمّصتو



 ءاسفلا

 ىلع ةعيبلا بإب
 ةعاطلاو عمسلا
 عاطتسااهف

 وابل

2 . 

 0 0 ظ ١
 | رجلان عد يلعنا لص لوس نستلة شن نعماطعن ء نياسح

 اانثدح و اورفناف متر فنت سا اذاو ةينوداهج نكلو حتفلا د_عبد ةرحهاللاقف

 | ىازرالورم نبنجرلادبع انث ملسم نبديلولا انث ىلهايلادالخن رك وأ

 | ديمسوبأ ىنت لاق مهم دح هنأ ىئثيللادب زب نءاطع ىنث ىرهزلاباهش نبا ىنث

 : م 00 لاو ل م ءلسو هيلعهللا ىل_ههللالوسر لاس ايبارعان ا ىردسحلا

 | لاق منلاق اهتقدص ىقؤت لهف لاق من لاق لب ؛انم كللهفدب دكلةرحطانأشنا

 || نبشا دبع هامثرص و ايش كلمع نم كرتين لةللانافراحبلاءارو نم ىلعاف

 || هتاريغهلثمدانسالا انو ىعازوالا ْنَع فسوب نبد# اند ىرادلا نجرلا دبع

 || لاقاهدرو موب' امامك ل هفلاق تيا 11 دازوأيش كامع نم كري ناهنللا نالاق

 | بس بهو نرانربسأ حسد ورع نيد جن ارهاطلاونأ سد 1 -

 || ىنلا جوز ةشئاعنا ريب زلا نبةورعىفربخ أ باهش نبالاقلاق دب زبن سنو

 ا هيلعهللا ىل_دهللالوسرىلا نرجاهاذا تاما ناك تلاق مل-سو هيلع هللا ىلص

 || نأ ىلع كن ءيابي تانمؤ 1 كءاجاذاىنلا اوم ابر جوزعهلل'لوقب نحعتع لسو

 ||| اذسوع رقأ نف ةشئاعتلاق ةبالا خا ىلا نين زربالو نقرسإ الو ايش للاب نكرسشيال

 ا كلذب نررقأ اذا ملسو هيلعهنلا ىب صةننالوسر ناكو ة:ح لاب ر ةأدقذتانمؤملا نم

 || هللاوالو نك ةعيابدقف ندا ار لعبا سب لودر نليالا# نطوق نم

 ٍ مالكلاب نهعيابي هناريغ طقةأآ سماد ا ل و وول تي اع

 امبالا طقءاسنلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذأ امهللاو :ثئاع تلاق

 الأ طق ةأرمافك مسوس _لعهللا ىل_دهللالوسرفك تسمامو ىلا عت هلا سصعأ
 ١ ةلعس نوره تدعو امالك كتيب دق ّنوِملَت ف- ااذا٠ نطلوق.ناكو

 ْ كلام ىف هونبا انث نورهلاقو انرب_أرهاطااوب لاق رهاطلاوب أو ىلبألا

 11| هللا لوسر سمام تلاق ءاسنلا ةعيب نع هنربخأ ةشئاعن |ةورع نع باهش نب نع

 1| هتطعاناهيلعتخأ اذافاهبلع ذخ أي, نأالا طققأ ىماهديب لسو هيلعهتلا لص
 ا : نال ظفللاور < ناو ةبدتقو بوبا نبىح م كتعياد_ةفىهذالاق

 ظ أ  عمس هنأ راشد نب ةنناد ليبرد فج قاوهو ليعمسا انث اولاق ب وأ

 3 0 كر تو عشا كسلا كوشر عينا ل لوي رع ن هللادبع
[|| 

 ْ 11 هللا ديمع 2 ريف نب هللا ديعنن د# انثدص < دس ا ناس نامب باي
ْ 



 9 ووو ب انوا يحيا ل ارا 2

 ةرحطانالاَقف ة رجطا ىلعهعيإبأ لسو هيلع هللا ىلص لا تدنأ لاق ى هم سل] دوعسم ْ

 انث الق رو أوةيبش ىف أنب رك ونبأ انثص و اورفتافةرفنتسا اذاوةينوأ]
 ان مدآن ب ىبحب نع عفار نباوروصنم نبق حسا انو ح نايف-س نع عيكو 1

 نع ىسوم ن هللا ديبعانريخأ د هج نبددع انثو َح لهاهم نأ ىن :عإ لّضفم ُ

 ريغ نةهنلاد_,عنبد# انئارط و هلئمدان_سالا اذهب روصتم نع مهلك ل يئارسأ 1

 ةك

 اهفرعأ رفد_هب اهتيتأمةرجشلا تيأردقللاق هيبأ نع بيسملا نب ديع_س نع

 مل-سويلعهنلا لص ننال وسر متعياب يت ىأ ىلع ةماسل تاقلاق عوك الا نب ةماس

 نبداجانربخا ميهاربا نب ق>ع_سأ ا و توملا ىلعلاق ةيديدط امون

 ىوزخاانرب_خأ مهاربا نب قدحسا اند هلمع ةماس نعد ر 102 6 كه

 2 دب ز نب هللا دبع نع مي نب دابع نعى ند ورم ا تيهو 1

 ىلع عيابأاللاق توملا ىلع لاقاذام ىلع لاف سانلا عيابيةإ ظنح نبا كان هلاقف

 ا ديع_س ند ةمدتق 6 ع مضو هيلعةللا ىل_صةللال وسر دعب | ددحأ اذه

 ىلع لخ دهنا عوك الا نرب ةماس نع ديبع ىفأ ن يدب زب نعليعم_سا ندا ىتعي اح

 نبعش# ان ىدبلانامعىف أن 5 لوحالا مصاع نع اركز نيليعمسا

 كيهدس نب دن وس دع و ري اوداهملاو ءالسالا ىلع ن لارايلهال تشسد

 ىماسلادوعسم نب عشاج ىن رب_خ لاق نام ىلأ نعمصاع نع رهسسم نب ىلع انث

 لوسراي تلقف متفلا دعب ملسو هيلع هللا ىل_ههللا لوس ر ىلا درعم ىلا, ت دج لاق

 ىلعلاقهتء.ابت يم ىأبذتاقاهلهابةرحطات ضم د_قةلاق ةرحطا ىلعه_ءيابثلا
 لاقف عشا لوقب هن ريخافدبعمابأ تيقلف ناهعوب لاق ريخلاوداهحلاومال_ىالا

 دانسالا اذهب مداعنع ليضف نب دع ان ةبيشىفنأنب رك وبأ امثط قدص
 قحساو ىح : نب ىح اسناص دبعماب أرك ذيولو عشا ق دصلاقفءاخأ تييقلف لاق

 سابع نبا نع سواط ٠ نءدهاج نع روصنم نع رب رجانرب> أ الاق ميهاربان 0

 داهج نكسلوةرجهالةكم معّدف معّفلا موي ملسو « يلع ثلا ىل_دفتلا لوس .رلاق لاق

 ىنأ نب نجرلا دبع نب هللادبعن ءتباث ىنأ نب بيم> نب هللا دبع انت ىنأ ان

 ةعيايملا باب
 ةكم متفدعب

 مالسالا ىلع |

 ريخلاو داهجلاو
 ,ى8سعم ناس 35
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 : | ديعس نبدي وسو ىنعشالاو رعنبديعس اًسئدع ةيببدحاثب ىلع سوهيلع
 [|انريخأ حسا وديع_سلاقديع_-ل ظفللاوةديعنب,د_جأو مهاربا نب قحساو

 || ةئامعب راوافلأةيبيدحلا موبانك لاقرباج نءورمعن ءنايفس ان نارخآلالاقو
 أأارصبأت دك و لرباجلاقوو ضرالا لهأريخ مويلا متنأ اسوهيلع هللا ىلص ىب :لاانل لاقف

 || نبدع انثث الاق راشب ناو ىتثمن دم انثدعو 1

 | نب رباج تاسلاق د- ءدلا ىفأن لاس نع ةيمنب ورم نو ار
 ةثامستو افلا انك انافك فا ةئاماك وللاقف ة #1 دء_كلا باكا نع ا

 انكو َح سي ردا نءهللادبع ان الاق ريم نباو ةبيشىفأ نب ركبوا 0

 ىنأنلاسن ءنياصح نع لوقي امه دلك ناحطلا غب دلاَع انث مثيطا نب ةعافر

 1 7 | ةنادج د ةثام ةرمشع سحانك انك تللادئام انك ولله رباح نع دمعخلا

: 
3 
 اب
3 
3 

 اً ريرج انث نامعلاقو انربخأ قحسالاق ميها ربا نب قحساو ةبدش ىلأ نب ناهع
 أ املأ لاق دموي منك رب الط تاقلاق دعملا ىنأنب , لاس ىف نقلا نع

 ا 0 2 0 ا داعم ند هلنأ دبع انصح ةئامعب رآو

 0 نكلسأ تن اكوةثاهلثوافلأةر شلا باك ناك لاق ىو ىنأ نبهللادبع ىن ١ يم

 7 | نب قح_سأ انثو ج دوادوبأ اند ى لم ند ب انئدع و نب رحاهملا

 ا اح و هلم ةايتسألا ادهم ةرعش نعاعيمج ليمسش نب رضنلانريخأ مهاربا

 ٠ |[ | جد رعالا نب هلا دبع نب مجدملا نعدلاخ نع عير ز نب دز انربدخأ ىبحي نب ىكع .
 | عب , يبلع لص ىنلاوةز حشلا موب ىتي أر دقللاق راسب ند لقعم نع

 | سب عراوتم ب تامر مح تالا 1وشانلا

 نبدلاخانربدخأ ى 2 هاييدط و رفنال نا ىلءهانعياب نكسلو توملا ىلع

 |ةمناوعونأ ١ ان 0 هانئدع و وب نادم

 متافكل تنيبت تناكنافاوتاكم هانملع 24 0 ع دا
 | ىلأ نعىلع نإ رصن ىلع هنأ قو لاق دج أو بأ انك مفارز نب دع هيلث دحو رعأ

 || مادعأن 6 بيسملا ع نيديعس نع نجرلا دبع نب قراط نع نايس 3 ا

 || لبقملا ماعلا نماهو فق لاقةرحسشلا ماع و هيلع هللا ىل_دةلل!لوس ندا وناك
 00-- اننا ةباش ان الاق فار نب د#و رعاشلا نب جا ئئاعد

 مب 1 نك ١ ةوساطسم

 معهيبج <

 ا 2

4 



 مر
 هن وا اخ ١

 نتا هانت هدفت جحا هل جكاؤق و ند فج اكد

 5 ١ دنت طم الامل فرح لشد خ هج شن تاق عل الالم ةنجوم م شارل هنأ و و يتهم دع كي هش تم كططخل دال ةنفنطس ع ةيوه ارجل دعوي لالا
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 ىلوم ىف ربخأر باج نبدي زبنب نجرلا دبع انث مل-سنباىنعيديلولا انث ديشر
 لوقي كلامنب ف وع مع نبا ةظرف نإ ملسم عمسهنأن ايح نب قل زروهوةرازفى

 لوقي ملسوهياع هللا ىلص هللال وسر تءمسلوقب ىحشالا كلام ن/ئ فوعتءعمس

 رارثو كيلع نواصي و مهيلعن ولاصتوكن ويح ومس :ومحن ىذلا ا ران

 هللا ل وسراياولاق متونعلي و م-نونعلتو منوضغب و م-هنوضغبت نيذل ك5

 كو نمالأ ةالصلاكيفاوماقأامالةالصلا جيفاوماق أ اماللاق كلذ ._.:عمهذب اننالهأ

 مادقملا أايةنلآث يدا | ذهب ىنثد_ح نيح ىتإ ز را ىنعي تاةفرباج نبا لاق ةعاط نم
 تعم_سلوقي افوع تءمسلوق.ةظرق نب ل-سم نما ذ_ه تعمس وأا دهم كنخدحل

 هللاو ىالاهقتفةلبقلا لبةتساو هيقيكر ىلع ىئؤ لاق لسو هيلع هللا لص هنلالوسر
 لوي كلام ن فوغ تعم سلوق ةظرق نب ل سم نمهتعمسلوهالاهلاالىذلا

 ىراصالا ىىمومنب قدحع_سا كح مل_سو هيلع هللا ىل_دةللالوسر تءمس

 ةرازفؤون ىلومقيز رلاقو دان_سالا ادهم رباح نبا اس# ملسم نبد لولا ا

 نءءظرق نب سم نعدب زر نب ةعبد رنعء اص نبةب واعمهاو ر و #*ل_سءلاقؤلم

 انث ديعسنبةبدتق اسندع # هلثع ل_سوهيلعةللاىل_دىنلا نع كلام نب فوع

 اتكلاق رباح نعربب ا ردح 6 2 0 ثيل

 ةرهس ىهو ةرحشلا ت2 هدد لخ ارمعوهانءيامفةث عن راواقل يديد موي

 انث ةييشىلأنب رك وبأ امص و توملا ىلعهءيابنإلو رفنال نا ىلءهانعيإبلاقو

 عيابن لاق رباجن عريب زلا فأن ع نايفس انث ريقنبا انثو ح ةنييعنا

 5- و رفن ال نا ىلعهانءيابا ع | توملا ىلع إ_سو هيل عهثلا لص دتنا لو سر

 0 ؟لأيارباجعمسربب زلاوبأ ىريسخأ ع ربنا نع جا ان متاح نبا

 ةر>_كثلات 2 هدسدذ-ةخارمعو هانعيابق ةثام ةرمشع عب راند لاق ةيدبدهلا|موي

 ندعو هريعب ناي تف ًامدخا ىراضنالا سبق نب دج ربغهانهيامق ل

 ملسو هيلعهللا ىل_دىنلا عيا, ل هلآسيارباج عم_سهناربب زااوبأ ىن زب_خأو جب رج

 ةيدي داي ىتاا ةرحشلاالاةرحش دنع عياب مواهب ىلص نك--اواللاقفةفيلطاىذب

 بابحشسا باب
 مامالا ةعيابم
 دنع شحلا

 لاتقلا ةدارا

 ةعس نأيبو
 تحت ناوضرلا

 ةرحشلا
2 



 ةعألا رايخ باب

 مهرارشو

 هيف

 || نع فرع نعتقالع نبدا ز نع مسكس لج ,وراتلانهننادبع انث دز

 ن نامع نص د هاا تا يوناو خلت رسول عسا لحل

 || هتلالوسر تعمسلاق ةكئررع نعه-م 2 نءروفعي ىنأ نب سنوي اند ةبيش ىلأ

 || قشينادب ريد او لجر ىلع عبج يم ارك ا نملوه لسوهيلعنا لص

 1 ان# ىطساولا ةيقب نن بهو نص د د هواتقاف <.ةعاج قرفي وأ؟ اصع

 ا لاقلاق' ىردلا | ديبعس ىلأ نع ةرضن ىنأ نع ىرب ران عهللاد- معن دلاخ

 ااانص « امهنمرخآلااولتقافنيتفيلخل عب وباذا لسوءيلعهللا ل هةثلالوسر
 || نبةيضنع ن_سحلان ع ةداتق ان ىحي نب مام ان ىدزالادلاخ ني !اده

 || نوفر ءتفءا مأ نوكتسلاق سو يلعهننا ىلا لوس رنأ ةماس مأ نع ند

 .[| مهلئاقت الو أاولق عباتو ىضر نم ن كتامركلا نمو "ىرب ف رعنف نور كنتو

 اذ 0 ىمسااناسفوبأ تدع و او صاماللاة
 سيلا انه ةداثق نعفأ ىن :* ىناوتسدلام امه نءاوهوذاعم ان ناسغىال

 َنَع رماح ىنلا جوز ةماس أ نع ئزنعلا٠ ند ن هيض نع

 00 نوركستو نوف هرعت ءاسمأ ؟بيلع ل معتسي هنا لاق هنا لسو هيلغةّنلا له
 | نا الا ةنابلوسراياولاق مبان يضر نم هنكلو مسدقفر 1 نمو ”ئربدَمف

 0 ىكتعلا عيب رلاوأ ندع د هيلقت ركن 0007 ن«ىأ اول_صاماللاق

 أ| ندح نبة+.- ذ نع نسما نع ماشهو داب ز نب ىل- ءللا انث دب ز نبا ىن_ءيداج

 ارك :أن فلاقهناريغكلذوحنب سو هيلعهللا لص هتنالوسر لاقت تلاقةماس أ نع

 || كربادإ كا ىلجببلا عيب 28 0 0 0

 أوس ان د ذي ا يال عر راسم

|| 

١ 
/ 
 ا

ْ 

 0 كلام نإ فوع نع ةظرقن لمنع ناين 000
 | <يلعنواصيو منوبحي و مهنوبحت نيذلا 6 ارامخلاق 0 هيلع هللا ىل_د

 مكنونعليو مهنونعلتو مكن وضعبب ومهنوضغبت نيذلا < ًارارشو مويلعن ولصتو

 نم متياراذاو ةاليصلا م<يهاوماقأاماللاق تفيسلاب مهذبانث الفأ هللا لوسراي يق
 قدواد انثص ةمعاط نمادءاوعزنتالو هل عاوهرك اذ هنوهركن ايشوتنالو

ْ 

 أ
5 

0 
4 

5 1 9 

 ديشر
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 نعد ز نيداج انك عيب رلا نب ن-سح انصح مهي دحوحشب ل_سو هيلع ةللا

 هللا ىل_ههللالوسرلاقلاق هن وربسابع نبا نعءاجر ىأ نع نام عىفأ دما

 تاففاربش ةعاجلا قراف نمهنافريصيلف ههركسًايدشد ري روم 5

 انث دعجلا انث ثراولادبع انث خورفنب نابيش اًسدصو ةيلهاج هتتيف

 نمت نتا 1 اسف قحتإ لوس تع ا نعىدراطعلاءاجر وبأأ

 تاهفارب مث ناطاسلا نم هج ركب سا دا نم ه3 سل هناف هيلعربصيلف يبس هريس

 تعمسلاقرهعملا انث ىلعالادبع نب عره اًسندع ةيلهاجةتيمتامالاهيلع

 هللا ىل_صهللالوسر لاق لاق ىلحبلا هللا دبعنب ب دنج نءءزلح ىنأ نعت د <. ىنأ
 ةلهاجةإ229 ةي_دعرصتب 0 ةيبصعو عدة. ةبار تحن لتق نم لسوهيلع

 نعد زنبد- © نباوهو مصاع 55 ىنأ ع ىرذعلاذاعم ن هللا اممع د

 نم ناكن يح عيط نبهّللا دبع ىلا مع نب هللا دبع ءاجلاق عفان نعد-# نبدي ز

 ةداسو نج:رلاه_.عىلال اوحرطالاةف ةب واعم ندد زب نمز ناك ام ةردا سعأ

 هيلعهللا ىل_دهللالوسر تءمساميد_- ك”دحال كترتأ ساجالك: 1 ملىلالاةف

 هللا أ ةعاط نمادد علاخ نملوقي لس وهيلعةللا ىل_صهلننال وسرت عمسهلوقي سو

 نا امّبرص و ةيلهاج ةّتيمتامةعيب هقنع ىف سلو تام نهوهةقحالةمايقلا مون

 | نب ريكب نعرفعج ىنأن هللا دبع نع ثيل ان ريكب نبةللا دبع نب ىبحي انمث ريق
 هللا بص ىنلا نع رك ذف عيطم نبا ىت أ هنا مع نبا نع عفان نع جشالا نبةئلا دبع
 نادم انثو ج ىد همنا ان* ىلعزب ورمح ند هون | سو هيلع

 ملسأ نبدي ز نعديعسنءماثه انث اعيجالاقر عنب رشب ان ةليجنب ورمع

 رم نبا نع عفان ثادح ىنعع مل هسو هيلع هللا لد ىننلا نعرمت نب! نع هيب نع

 راشب ننألاقو ردنغ انت عفان نب الاقراشب نب دو عفان نب ركولأ نط *|[|

 تءمسلاةةكرعتعم_سلاقةقالع نبدا ز نعةبعش انث رفعجنبدم انثأا
 نم مكح باب
 يمأ قرف

 وهو نيماسملا قرذين نآدا ارآنف تاهو تاتحنوكتسةنإ كوع رس اموت ّش

 ن د_جأ اًسرط و ناك“ نمانثئاكتفي_ساابووب رضاف عبج ىهو ةمأل هذه سعأ

 .هللادييع 0 اب رك ز نبمساقلا ىو ح ةناوعوبأ انث نامح ان شارخ

 مادقملا نب بعصا اانربسجأ ميهاربا نب قددسا انو ح نابيش نعىهوم نبا
 :نيداج .انث لضفلانب مراع انث جاتك .ىنثو ح ليئارسا انث ىمعثحلا



 00 ا
 1 | نوماكتي وانت دلج نم موق عنلاق انلمهفصةتلالوسرابتلقف اهيقهوفذقاهبلا

 ا.( لف ضمت نأولواهلكقرغلا كل لزتعاف لاق اماالوة عاج مط ع نكت :لناف تقف

 «ن/ له_س نب د- 2 تدع د كلذ قعتنأ او توم كرد 2 3-0 ةرحش لسصأأ

 ىرادلا نجرلا دبع نب ةلنا دبع كو ناسح نب يح 6 ةيمعلا كتف

 ماله نب دب ز 2 مال_س نبا ينعي هب واعم انك ناس> نياوهو ىحانرب_خأ

8 

 ||| ريخشاانءاق يشب اك اناهنلالوسرابت لق ناعلا نيةفي ذح لاق لاق مالس ىب أن ع

 منلاق ري_خرشلا كلذءار و له تاق عن لاقر شرما اذ هءار و نم لهق هيف نحنف
 1 نود_:ييالةُمأ ىدعب نوكيلاق فيكت لق عن لاق رشري_1خلا كلذءارو ل_هفتلق

 ]| ناتجىف نيطايشلا ب ولق مهم واق لاج رموبف موقيسو ىتنس 0
 00 ال كلذ تكرد /ناهنلالوسراب ع 0 طف لاق س

 0 حيرت ند نادش ان عطأو عم_ساف كلام ذخأو كل 0

 ةرب رهىفأن ء حاب رنب سبق ىنأ نعرب رج ننال ءغ ان مزاح نا 0

 تامتاف عاجلا قرافوةعاطلا نم جرن نملاقدلا مسو هيلع هللا ىل-دىنل |نع

 رص وأ ةيصءىلاوعدب وأ ةيصعل نضغيةينعةبارتحت ل تاق ى مو ة- هاج همم

 3 ىثاحتيالواهرحافواهرب بر ضي ىتمأ اىلعج رح نمو ةيلهاج هئامَقُف لّدقف ةمصع

 نب هللا دبع نكندصو هم تلو ىتم سنلف هدهعدهعىذل قيالواهن هوم نم

 ندايز نعري رجب نال يغنعبوأ انث دهزنيداج انث ىريراوقلارمع

 | روسو عسا لسانا لوسرلللا هرب رهىلأ نعىسيقلاح ابر

 ]|| نبنجرلادبع ىنث برحنب ريهز ندع و اهنمو«نمىنئاحش.اللاقو ريرج

 ىأنعحاب رنيدابز نعرب 12 :نالبغ نعدوممنب ىدهجم ان يد 4

لا ىل_دهللا ل وسر لاقلاق ة مرده
فوةعاطلا نم ج رْخ نم هلسو هيلعهل

 : مةعاجلا قرا

 سلفةيصعلل لتاقب و ةيصعلل ضغي ةيمع ةبار تف لتق نمو ةيلهاج ةدمم تامتام

 .[| اهنمؤءنم ىثاحتبال اهرجافواهرب برضي ىتمأ ىلع ىتمأ ن مج رح نمو ىتمأن م

 | دمع ان الاقراشب نباو ثم نبدحم انناط و--ىم سلف اهدهعىذب قيالو
 أرك ديرفىنثمنياامآ دانسالا ذهب ري رجنب ناليغنعةبعش انث رفعجنبا

 ||| ىلصهللالوسرلاقهتياورىلاقف راشب نب اامأو ثيدحلا ىف مس وهيلعمللا بصوىننلا

 هنجأ
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 ئثدد هو<دانسالا اذ_م شعالا نع امهذلك ةيواعموبأ 1 تار

 قادمطا قحساىنأنب سنوي انش رمعنب ليعمسارذاملاوبأ ام عفار نبدت

 ىدئاصلا ةرعكسلا تر دمع نب نجحرلا _بءنعمماع نعرفسلا فأن ةنلا دبع ان
 نبدحم اًمئدع « شعالا  يد_-وكرك ذف ةيعكلا دنعةغاج تير لاق

 ثد_<ةداتق تءمس لاق ةيعش انك رفعج نيد ## الاق راشب نب دو ىنثم

 : هللا ىل_دهللالوسرب الخ راصن الا نءالجر نا ريّضح نبدرسأ نع كلام ننسن أَن ع

 ةرئأىد_ءب نوقلتسو_:!لاةفانالف تامعتسا مك ىنامعتستاللاقف لسو هيلع

 ذلاخ انث ىثراحلابيبح نب ىحي ثدح و ضوحلا ىلع ىو: ىتحاو ربصاف الاخ انما قراطلا دج ن غ ع شوو نطوط لل وة ا
 نعت د- كانا تع دعاك 25[ نعجاخانب ة ةيمع و و ثرحل نبا ىنعي عل

 هلع مس هيلع ل م و ا ااااو نارنارس لا

 لوسر, الخ لقيلو دانسالا اذه ةيعش ان ىنأ انث ذاعم نب ةلاديبع هينثدحو
 نتدمح .انث الق راشب نيدو ىنثم ندم قرع ل سوهيلع تلا ىلصةنلا

 لاق هس نعىرضخلال' او نب ةمقلع ن ابرج نإ كلامس ءةرعد 2 رةعح :

 ناتيأرأهننا ىنايلاقف ل 0 ب زين ةاسل اس 8

 هلآس من هع صر ءأف أنس اناف انقءانوءنعو م-قح انولأسيءا سم انيلع تماق

 ان ةبش أن رك وأ اند و متلجام مكيلعواولجام.-ميلعامنافا اوعيطأو

 لاقف سقن  ثءشالاه,ب + ف لاقوهلثمدانسالااذهم كامس نعةبعش انث ةبانشإ] '

 متلجام ؟يلعواؤاجام مهياعامناف اوعيط ا واوعمسا ميتال با ا 3

 رباجنب دب زب نننجرلا دبع ان مسن 1 دولا 6 يمد يد 2# 6

 تدفو ريا نع ل ْ د

 انءافرشوةيلهاج ىفائك انا هللالوسرابتلقف ىنكردن نأ فاكر شلا نعهلآسأ

 معن لاق ريخ نم هرشلا كالذ دعب له ت اقف عن لاقر شريم | ذه دعب لهفريملا| ذهبا

 فرعن ىندهريغب نودوهع و ىتسرينش نوننسور كلف هنخدامو تلق نخدهيذو

 مهباجأ نم مهيج باوب أ ىلعةاعد عن لاق رسث نمريلا كلذ دعب لهتاقفركسنتو مهنم

 : اوعملاقو سيق نبثءشالاهب ف ةئلاثلا وأ ةيئاثلا ىفهلأس م هنعضرعأف

 ريصلاب سمألا باب
 ةالولا لظدنع

 مهراثثتساو

 ناو ءارمالا

 قوقحلا|وعنم

 موزلب سمالا بإب
 د_:عةعاجلا

 نفااروولا
 ةاعدلا ريو

 رفكلاىلا
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 5 ع ظ 2
: 

 1 ىنأنب لا ان دج مهاعرتس |اسم ملئاس هناا ناذ مسهقح يهوطعأ اولوالاف

 1 1 || نب نسا نعس ردان هلناد- هع اننث الاق ىرءشالاد رب ن هللا دمعوةيدش

 0 ضوح الاونأ انث ةبيشىفأنب رونأ امثدع هلئمدانسالا اذه هيبأ نعتارف

 0 ُُق ربك نباو ماكو انتو 5 عيكو 0 جشالاديع_سوبأ ىو ح عيكوو
1 

 1 انريخ ً؟الاق موس نب ىلعو مهارب !نيقدسا انو 2 ان الاق

 : 1 هل ظفالاو ة بيش ىفأ نب ناهثع انتو 2 شما نعءمهاك سنوب نب ىسع

 ٍ هيلع هللا يمض كوسرلافلاق هللا دمع نع بهو نب ديز نع شمالا نعرب رج

 5 نه ضان فيك هللالوسراياولاق اهنوزكنتر وم اوةرئاىدعب نوكتساهنا ليسو

 ٍ ريهز 000 ؟لىذلا هللا نولأستو ميلعىذلا قل |نودؤت لاق كلذانم كرذأ

 ا نءري رج انث ريهزلاقوانربتخأ قحسالاق ميهاربانب قدحساو ب رح نبا

 1 دحيسملا تاخدلاق ةيغكلا بردمعن' نجرلا دمع نع هو نب دز نع شمالا

 ْ هيلع نوع .ةحسانلاو ةمعك._!|! ل_-ظىف سلاح ص اعل !نب ور نب هللا د_دعاذاف

 : ٍ هلنإالوسر ىدانم ىدانذا هريشج قوه نمانمو لضافب نءانمو هك ل اك

 1 هنإلاتف اذ دي دا يي ءهيلع هللا ىلص

 م ومط هما ءيامريخ ىلعهتمأ الدينا هملعاقح ناك الأ لك ىف : نكن

 1 رومأو ,ءالب اهرخابيصيسو ا طوأ ىف اهتيفاع لهجه ذه مكتمأ !ثناو مدظةما- ءنأم

 : هذ_هنءولالوقيف ةئتفلاءىحنو اًضعباه_ضعب ققريف ة:ةذءىجتواهنورك::

 ناوين ازا نم 0
 ]| حزحزي نأ بح أ نف هذ ههذه نمؤمالوقيف ةذتفلا ىجتو فكس: م ىتكسلهم
 || سانلا ىلا تأيلو رخآلا مويلاوةللا نمو وهو هتينمهن ًاتلفةنحلا لخديورانلا نع
 ناه_ءطيلفهبلق ةركؤ هدب ةقف_صهاطءافاماما عسب نمو ه- ءلاىقؤينأ حىذلا

 | هللا كدشن أه تلقفهنم تون دفرخألا قدعاوب مضاف هعزاني رشا ءاج ناف عاطتسا
 ( لاقو هيديب هيلقو هين ذ أى لا ىوهاف رو عا سدت لوس ريالا ]

 ظ || انشياتلاومآ لف ان نأان صأي.ةن واعم كمع نبااذههلت اقف ىلقهاعوو ىانذ أ هتءمس

 || حس م؟تااومأ اواك ًاتالاونمآن يذلا هيأاب لوقيهتلاوان_سفن أ ل_تقنو ل طابلاب
 || ب ناك لانا مسفن أ اولتقنالو كنم ضارت نع ةراجتن وكس نأ الا ل طابلإب

 اانصو هللا ةءمصعم فه دعاو هللا ةعاط ىف هعطألاقم ةعاس تكسفلاق امحر

 وبا



 - / طيمز 5 ا

 ١ نا بدل نر وجم رم وجم قخا عنو كم وه طط))لاو ماج جم 3 0 اج راع حاب هه

 1 هس اينلرد تشاد جحا ليج 500 ا لا

 /ا١ا١ا

 هيلعهنلا ىل_صهللا لوسر وك سعأب لأ لاق من اودقوأفاراناو دقوأ لاق مثهلاو ءمف-ابطح
 اولاقف ضعب ىلا مهضعب رظنف لاقاهول + دافلاق ىلب اولاق اوعيطتو ىلا وعمست نأ سو

 هيضغ نكسو كل ذك اوناكفراناا نم ل سوهيلعهللا لد هللالوسر ىلا انرر فاس

 اهولخ دوللاةؤ مس وه«يلعهنلا ىل_دىنلا كلذا ورك ذاوعجرامافرانلات ٌئفطو

 عيكو انث ةيبشىفأ نب رك وأ اًسئرط و فورءملافةعاطلااااهنماوجرخام

 اذ ةييشى فأن ركو أ انئرع هوحدانسالااذ_م شمعالا نعةب واعموبأو
 نبديلولا ن ةدابع نع رعنب هّللاد_بعوديع-س نا ىح نع سر. ردا ن هللادبع

 ةعاطلاو عمسلا ىلع _سوءهيلعةللا ىلةهللا لوسرانعيإبلاقهدج نعهيبأ نعةدابع

 ىلعو هله مالا عزاننال نأ ىلعوانيلعةرثأ ىلعوهركملاو طشدتملاورمسلاورسعلا ىف

 دبع انث ريغ نبا هانثاع و مالةمولهللاف فائالانك اهنأ قالوقن نأ
 ةدابع نع درعس ن' ىح و رع ن هللادءمعو نالع نا انث سي ردان!ىنعيللا

 ىهَر زعلادبع انث رعى أنبا امدح لمداسالا دعس

 نعت ماصأل! نب ةدامعع نب ديلولا نب ةدابغ نعداطان اوهو دب رب نع ىدز واردلا

 سيردا نباح بلت ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرانعيإ+ لاق ىفأ أ هيدأ

 اند بهو نن «ادع رب ا لسه نإ, ب هو نإ ندجرلاديعنب د جأ انئص

 ىلعانا> د لاق ةمه ىلإ ن.ةدانج ن ءديعسن رس ْن ءربكت ىنث ىف ثرحلان ا

 تسطر هقنب >: دعانا كساس ادعت ضي ص وهو تماصلان ةدامع

 هانعيابف إ_سوهيلعهثلا مهلا ل وسراءاعدلاقف لس وءيلعةنلا ىلصةئلالوسر نم
 انرسعوانه موانط_ثنم ىفةعاطلاو عم_سلا ىلع انعيإب ناانيلع ذخ اايف ناكف ْ

 هللا نم د_:ءاحاونارفك اورتنأالا لاق هلهأ سمالا عزانن الوانيلعةرئوانرسس و

 2 2 - اع .٠ < 5 رع :

 دانزلا ىف نع ءاقرو ىف هيام ان 0 وى 3 ناهرب هيفا

 نم لاقي ةذج مامآلاابعا لاق لسو هيلعفنلا لص يننلا نعءةرب رهىنأ نعجرءالان ع

 هريغب سمأد ناو رسأ كلذيهل ناكل دعو لجوز عهللا ىوقتب سعأ ناف هن قدي وهئارو

 نعهمعش انت رفعج نب د# ا راشب نندمم اننادح هنيه هناك ْ

ةرب رهاب أت دعاقلاق مزاح فأن ءزازقلاتارف
 نعت د_ ب 4 ةءمسؤ نافذس سج 

 هفلخ“ ين كلها ءايبنالامهسوست ل يئارساونب تناكلاق سو هيلع هللا ىلص بلا

 00 - عشب اوفلاقان ممأتاهفاولاقرثكستف ءافلخ نوكتسو ىدعب "ينال هاو“ ىف

 مانالا ىف
 ىوقش سصعااذا

 ناكل دعوهللا

 رجأدل

 ءافولاب سعالا باب
 ءافلخلا ةعيس

 لرالافلوالا
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 | سال سنار عيان ءةمعاش انك ىفأ 6 ذاعم نب هللا اممع ةانيرحو

 ١] اع ا تمن دع امير فا ارطالا عد <|دمع س ردان ,لاقأك

 ٍ 00 < ىف دج تءمسلاق نيصح نب ى بحب نعهبعُشس 0 رفعدح

ف بلم 2 020
 لدعتساوادلوقب 7 عادولا ةح ى

 ا | رةدابع لع

 ركبوبأ 0 ايشيح|كيع لاقودانسالا اذه ةيعش نعى دهم نا 00

 ظ ظ اعدام شرحا ديعلاقو دانسالا| لهم ةمعش نع حارجلا نب عيكو كَ ةبيش ىف نب

 ||| ىكدص و تافرعب و ااذع لسوهيلعهللا ىل_صهللالوسرتعمساهئادازو اعد 2 .٠ ِع 25 7

 ىحنعةسن |ىنا نبدي ز نعلقعم انث نيعانب نسحلا ان: بيش نب ةماس

ل وسر لاف تلاق عادولا* 2 لسوهيلع
من اريثك الوق ٍلسو هيلعهللا لصهللا 

 1 هتعمس 

 هلاوعمساف هللا باتكر 8 دوقيدوسأ تلاقامتيسح عدسجم دبع كيل عمه أن الوقي

 ارعنا نع فان ءةللا دبع نعل انث ديعسن ةببتق اند !وعينطاو

 ا كوتا ام ةعاطلاو عمسلا [ملاءر ١ ىلع لاقهنا زيتا هيلع هلا لاسم ىلا نع ٍ

 ْ بروح نت ري-هز ع وو ةعاطالو عمسالف ةيصعع مناف ةيصعع صم وب نأالا

 امهالك ىنآ ا كاع نا] ذك َح ناطقلاودو ىحب ا الاقى نت جو

 | ىنثم نال ظفللاو راشد نءاو ىنأم نيد 2 اني هلثمدانسالا | ذهم هللا دمع نع

 0 نإ 1 نا ١ اددع 1 ع ديبع نب دعس نع ديب :.رعةيعش انث رفعج ني دمي انث الاق
عب :مسوءيلعهللا لنا لوسرنأ ىلع نع

 دقوأف الجر ,هباع سعأو اسدح ت

 0| كلذرك ذفاهنمانزرف دقانا نورت لاقو اهواخ دب نآس اندارأف اهولخدالاقواران

يذلللاقف مل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل
ولازت ملاهومتا> دولاهواخ دي نأ ا اودار 1ن

 : ١ ا

 ةعاطلاامناهنلاةيصعم ىفةءاطاللاقو انس>الوق نب رخ الل لاقو ةءايقلا موب ىلا اهيف

 | شالا دعست أو بروح نب ريهز و ريك نب هللا دمع نب دمت تك ط و فورعملا ىف

 | فان ع هد مع نب ' دع_س ربع شمالا 2 عسيكو 1 اولاق ظفللا ىفاوي راقتو

 | مهيلعلمعتساوةب رم 0 ا ىلع نع نجرلا دبع

 أ ىاوعجلاقف ئث ىقهويضغافاوعيط ودل اوعمسي نأ مه سم ًاوراصنالا نمال-جر

 ايطح

|| 

 . تح - لل . 1 اكسال

 ديد هع عد هيعمل
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 نعةرب رهىنأ نعج رعالا نعدانزلا ىفأ نعى ازا نجحرلا دبع نب ةريغملاانربخأ
 نموهللا ى هعدقف ىندعي نموةللا عاطًادقف ىنعاطأ نملاق لسو هيلعقثلا ىلص نا

 برحنب ري-هز هينثدحو ىاصعدقفربمالا صعي نمو ىنعاطأ دقف ريمالا عطب

 قاصع دقفرمالا نسعي ن نمورك ذب مودانسالاا ذهدانزلا فأن ةةايعلا ان

 هربخ ب اهش نبانأ سنوي ىربخأ بهو نءاانرب_خأ ىحنبةلمرح م

 هنا ل نو ماع داو تيت لوو رع ةربَر د ىنأ نع 0 8

 د-ةفىريمأ عاطأ نموهللاىصع دقف قاصع نمرةللا عاطأ د_ةف ىنعاطأ نملاق

 2 متاح نددت نص و قاصعدنمف ى ريمأ ىدع نمو ىنعاطأ

 هريخأ نجرلا دبع نةفسإبأ نأ ب باهش نبا نعداي ز نعي رجنبا 5 مهاربا

 نيد لو لوسرلاقلوت» ةرب رهابأ ع مس هنا

 وأ 0 لاق ةمقلع ىف أ نعءاطعنب ىلعي نعةناوءوبأ اك ردم +2!لماكو بأ

 ديبع ىنثو ح لسوهيلعَللا ىلصةنلا لوسر تعمسلاق ”قىلا هيف نءةرب ره

 ا لاق رفعج ندمت انه راشب ني د# انثو 3 ىلأ ا ذاعم نب هللا

 دس 1 مر منشان وجي وي فز ا يو وسم ينعم ها مر

 ت11

 انفك

 0 ل-سو يلع للا لص ىنلا نعةرب رهاب عمسةمقلعإبأ عمسءاطعنب ىلإ نءأإ
 0 انك قاررلادبع 0 عفار نبد-# اًمشدحو مهيدحأ]

 رهاطااوبأ تدع د مهن دح لع لسو هيلع هللا ىل_دىنلا نعةرب رهىنأ نع :

 ةرب رعابأتعمسلاق هثدحةريرهىبأىلوم سنوبإبأن ا ةويح نعبه»و نئاانربخأ ||
 ىريمأ ل قيملوريمالا عاطأ نملاقو كلذب مل_سو هيلعهللا ىل_ههللالوسرنعلوقي أ

 ن ةيددقو رودطنم نب ديع_س انثدع د ةرب رهىنأ نع مامه ثردح ىفكإذكو و

 مزاح أ نع نجرلا د معن بوقعي ا ديع_سلاق توقعي ن ءامهالك درعس 3

 كيلع ل سو هيلع هللا لهل لوسر لاق لاق ةري رهىنأن ءناملا اص ىنأ نع[
 0 كيلعةرثأ او كهركمو كطشنمو كرجلا» كرسع ىف _ءاطلاو عمسلا 2

 نا انث اولق.ركوأو ىرعشالادا”رب نبهللادبعو ةبيشى أن رك وأ
 قيلخ نالاقرذ فأن ءتماصلا نب هللا بع نعن ار ل نءةيعش نع سردا|[|

 راشب نبدست انتدع وفا رطالا عدجم ا دبع ناك ناو عيط او عمسان أ ىاصوأ | ظ

 ةبع-ش نعاعيج ليمش نب رضنلاانربخأ ىقحسأ انثو ح رف.جنبدمت انثأأ
 قارطالا عد_جايشي-ا دبع ثيدحلا ىنالاقو دان_سالا اذهب نا ارمع ىنأن ع 1



 000 ماشه نع مهاكن ايفس ان 8 نا انتو َح ناهلس نب ميحرلا دبع :

 بوجو باب
 ءارمالا ةعاط

 «يصعم ريغىف

 قاهمي رصحتو

 ةيصعلا

 نفر عالف ا هقحربغب ب ثاهن.ىك_:مد_-ًاذخأب الهدناو

50 

0 دمي سوأو او>اطةرقب وأ ءاغرهلريسعب لمحبنلا قب مكنمادنحأ
 ٍْ هيدي 

انثعد ىنذأ ع مسو ىنيعرصب تغلب له مهللا لاق ه«-ءطبا ضايب ىؤ رىتح
| 

 ةبيشىفأنب ركب وبأ انثو ح ةبواءءوبأو ريغ نباوةدبع انث نب وأ

 ٌنهعنريت نباثيدح ىفو ةماسإوب | لاقاكمنس اح ءاجاكا فر نااودديع تيد ىو

 . سم كح :. هك ناديه .كملا>

 رصبلاق نايفسثيدحىفدازو أيثاهنء كد أذ >ًايالهدرب ىسفن ىذلاو هللاو
 قدحسا هانئ و ىءارضاح ناكهنافتب اثنيدب زاول_سو ىانذأ عماسو يع

 نءدانزلاو ا وهون اوك ذ نيدنلا درع نعىنابيشأا نعءرب رجانريخأ مه اريانبا

 لمعتسا إ_سو هيلعةثلا ىل_ههللا لوس رنا ىدعاسلا ديج ىفأ نع ربب زلا نيةورع

 5 ذو ىلا ىدهأ انهو <لاذهل اود. لعؤريثك داوس ءاؤةق د_هلاىلءالجر

 ف هيلعةللا لص ّللا لوسر ن.ههتعمسأ ىدعاسلاديج ىنالتلقف ةورعلاقهوحن

 ||| انث حارجلا نب عيكو انث ةبيشوىأنب رك وأ انئاط قذأىلا هيفنملاق
 الإ لاق ىدنكلا ةريبخ نب ىدع نع مزاح ىفأ ننسي نع دلاخ ىف أ نيزيعم سا

 ||| انهكف لمح ىلع <ئمهانلمعتسا نملوق» ملسو هيلع هللا ىل_دهللالوسر تعمس

 [اراصالا نهدوس الجر هيلا ماقفلق ةءايقلا موبهب ىتب الو غناكهقوفافاطرخم

 ||| لوقت كتعم_سلاق كلامولاق كل.عىنعلبقاةهللالوسرايلاقف هيلا ارظن ناك

 هياقب يجي اف ل ىلع مديل نمنآلاهلوقأانأولاق اذكواذك

 |ريفنهلادبعن د هانئصو قوت منصر وامو دخ اهتم دااف ةزاثكو

 لنظام يسيل "اذ ممم لإ

 ليعمسا انث اولاق ةءاساوبأ ان عفار نيد ىنثو ح رسب نيدو ىنأ انث

 و ومن لخضفلا انربخأ ىلظ:+1 ميههارب | نب قدسأ 0 هلم ه3انمسل ١ أدهم

 00 مزاح ىلا نب سيقانزبخ ا دلاخ ىلأ نب ليعمسا ان
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 اقل دمج نب 2 565 0 5 0 د

 ' رسال ةاذعو ا

 اي نىذ اًنعص سامع نا ْنَع ردم نب دعس نعءمل_سم نب ىلابهينربخأ

 1 ا



 ل 0
 ىأن ع ديعس نى حب -نءابول انعدب زنب/اىنعي 0 2 يي 8

 لسوهيلعقنلا ىلهةئلالوسررك ذلاق ةرب رهىأ نع رب زجن ورم نبهعرز
 دع هن د كلذ دعب يعم داخل ثرد_حلا ص :فاوهمظعفلولغلا

 رمعم وبأ انك شارت نب وسم +1 نبدجأ ئثدص د بون« نعاتث داموحن

 ىلا نع ةعرز ىفأ نع نايح ىديعس نب ىح نع بوبأ انب .ثراولادبع آنك

 ةبيش ى فأن بركب ونأ ان * مي وق مروة نك لا نع

 ىرغزلا نع ةنييع نننايفس انثث اولاق رك ىنال ظفللاو رعى نباودقانلا ورمعو

 الحر لس .وهيلعةللا ىل_دهلنالوس 00 ىدعاسلا ديج ىنأ نعةورع نع

 اذهلاق مدقاما ةق د_دلا ىلع ع ىنأ نباو ورمعلاق ةيبتللا نياهل لاقي دسالا نم

 هللادمأ ربزملا ىلع مسي وهيلعهللا لص هللا ل وسر ماقفلاق ىلى ده ا ىل اذه دل

 تدب ىف دعق الف أ ىل ىدهأ | ذهو 5 ! اذهل وقيفهثعب !لماعلاياملاقو 0 1و

 د لاش الهديب د سفن ىذلاو الم اه يلا ىدهع ار ظني ىتحهمأ تدب قواهسأ

 راوخاطةرقب و أءاغرهلرب_عب هقنع ىلع هلمح ةايقلا موي هبءاجالاًايشاهنموكنم
 انصح نيت ىم تغاب له مهالا لاق مثهيطب | ىقر ف عاني ار ىتح هردد عفر زعيم اكول

 ًَ رس بأي

 لامعلا ابا ده
 ضد ستشارك واللا ضقت دنع خ7"

 ىرهزلا نعرمعم ان قازرلادعان ريخأ الاق د_يج نب دبعو مها لا

 ةيبتللا نبا سو هيلع هللا ىل_كىنلا لمعتسا لاق ىدعاسلا ديج- ىنأ نعةورعنع

 اذهلاقف لس و هيلع هللا ىل_دىننلا ىلاهعف دف لال اب ءاذ ةق دصلا ىلع دزالا نمالجر

 تبب ىف تدعقالفأ لسوء لع هللا لص ىنلا هللا قف ىل تيدهأ ةب دهه ذه ومجلام
 َ ابيطخ !سو هيلع نبا لد ىننلا ماقمت المآكيلاى ده ار ظنتف كمأو كيبأ
 انك ةماسأوبا ان” ءالعلانند خس وو 0 نايف حا

 م سو هيلع هللا ىل_صهللالوسر لمعتسا لاق ىدعاسلا دي ىفأن عديد نع ماشه

 اذهلاق هيساح ءاجامافةيدتألا نبا ىعدب مياس ىنب تاقد ص ىلعدزالان مالجر

 كيسا اتينقسا ارك _سو هيلع هللا ل صهلنا]وسرلاقف ةيدهاذ- هو كلام

 امآلاقمأ هيلع ىن:ًاوهثلا دمه انيطخ من اقداص تنكن ا كيده كي: ات ىتح كمأو
 م؟لاماذ هلوقيف ى ايفا ىنالوا لمعلا ىلع <: لج لا لمعتسا قاقدم
 اقداص ناكن اه: دههينأ بى اوهمن تي اج الفأل تي دهأ ةيدها هو

 5 ا دي سخ خج 7-00 ا : نكن مدي بنس ملل

 ( ات سو



 مي رن ظلغ باب
 لولغلا

 شه

 أ لبقاذهىنتدح تنك الالاقداز وبه شالا ىفأث يدحلثع عجوود»و راسإ

 ماشه نبذاعم ان نارخآلالاقو انريخأ قدس لاق ىنثم نبددمتو مههاربا نبا

 ١ ى راسي ن؛ىلقعم ىلع لخد دايز نب هللا د_يبعن ا ميلملا ىفأ نعةداتق نعىفأ ْى

 تعمسهب كد حأ توما ىف ىتأالو ثيدح كندح ىنالقعمهللاقف هضم

 مط دهجحال مث نيسا#ملا سمأ ىلإ ريمأ نمام لوي لسو هيلع هلا ىل_ه هللا لوسر
 بوقعي ان: ىمعلامركمنبةبقع اًسناص و . ةنملامهعملخدبملالا حصنيو

 ض ص راسب نأ لقعم ناىنأ: ىنت  دوسالا ىف نبةذاوس قربخأ قدكسانبا

 ناس اير لقعم نع ن_بملاثيد_حوخحن هدوعي داب ز نب ةللا د_هيعداتأق

 ١ تاككأ نمناكو ورم نب دئاعنانسحلا انك .مزاح نا رب رج ان خورفنإ

 ظ ةعمس نإ "يب ىألاقف داي ز نب هللا دبع ىلع لخ د لسو هيلع هللا ىل_صهننالوسر

 مسونم نوكست نأ كايافةم_طخلاءاعرلا رش نا لوقت سو ءيلعقلا لسان لوسر

 ْ | ل ل السبا 0 ًاامئاؤ لا

 ظ انيف ماقلاقةرب رهفأن ع 2 نع نا نام الر لكلا 5

 ] لاق مأ ه سحأ مظعو همظعف لوا_#غلارك ذف مويس 3 لو ةيلحدنلا لب م هقلزلوسر

 ظ ىثغأهللالوسرابلوقيءاغرهلريعب هتبقر ىلعة- مايقلا مو ء ئدمدحأ نافل ال

 هتيقر ىلع ةمام او ءوىجب كد ١> "نيفل ال كتتغلب أدق ايش ثكال تالم' "اللوقأف

 ”نيفلا الك تغابأ |دو ًايشب كلل كالم اللوق اف ىنتغأهللالوسرايلوقمذةمحج هل سرؤ

 ا لوقاف ىن_ةغاهللالوسرابلوق,ءاغثاطةاش+_ةرقرىلعةمايقلا موبءىجب ةدجأ

 ْ ١ | رق دكر لعتنابقلا مولع _ِ ' ؟د_>-٠ نيفلأ ال كتغاب أد قأي_ث كل كالمأال

 ١ مدحأ ١ نيفلأ ال كتغلب أدق 0 كال كلم اللوقأف ىنثغأ أهللال وسر ابل وقيف حايص

أف ىنثغأهللالوسرايلوقيف قف عاقره- ريل افلا وم 3
 ا كلم اللوق

 | |[لوقيف ١ تر ةمايقلا موي ى بح عبد مدحأ ”نيفلأ ال كتغلب أ دناسم

 أ ىأنب ركوبأ انئارص و كنتغلب أدق ًايششكل كلمأاللوقأف ىنثغأهللالوسراب

 تبيح رهز ىو َ نايح ىنأ نعناهلس نب ميحرلا دبع 1 هسش

 تن كح

0 

3 
 ]يسع هرب رهفأن ءةعرز فأن ع اعيج عاقعقلا نبةرامعو نايح ىنأن عري رج |
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 انتدسا دي ديم - هه. هلا تضخم اسولف وح

 نش

 ندم انثو حج ثيل اذن ديعس نب ةيددق رض هم ملسو هيلعهللا ىلص

 كلك الأ لاقهنا سو هيلعهنلا فص ىنلا نعرمينبانعمفاننع ثيللا انث حر
 هتيعر نعلؤسمو»و عارسانلا لع ىذلاريمالاف«تيعر نعلؤسم كلك عار
 هدلو واهلعب تيب ىلع ةيعارةأرملاوم-معلؤسموهو هتدب له ىلع عار ل-جرلاو

 كاكو عا راك لكفالأ هنعلؤسم .وهوهديسلام ىلععا ارديعلا او مهنعةلؤسم ىهو

 انثو ح رشب نيدجم انث ةبيشىأنب ركبوبأ انتو هتيعرنعلؤسم
 انثو ح ثرحلانباىنعي دلاخ انث ىنثمنبا انثو ح ىنأ انث ربنا

 انناو حا رعنهللادببع نعمهلكناطقل أ ىنعي ىح انث ديع_س نهللاديبع

 انث برحنب ريهز ىنثو ح ديزنبداج انمث الق لماكوبأو ع-هبرلاوبأ

 انري_خأ كيدف ىنأنبا انث عفارنب دمت ىتثو ح بوبأ نع اعيجليعمسا
 ىنث بهونبا انث ىليالاديعسن.نوره انثو ح نامعنب|ىنعي كاددضلا

 قدح _ساوب أ لاق عفان نعُثيللا ثيدح لثمر مم نبا نع عفان نعءالؤه لك ةماسأ
 رم نبا نع عفان نعهللا د-يبع نع رب“ نب هللا دبع انت ريشب نب نس اان دحو

 لاقلاق ر#* نبا نعرانيد نبهللا دبع نعرفعج نبل يعمسا نع مهلكر ثخ نباو ديعس

 هللا ىل_دهّللا لوسر تعمس لاق هيب أ نعةللا درع نيملاس نع باه-ث نبا نع سنوي

 تديسحولاق ىرعزلا ث دح ف دازور م نبا نع عفان ثري دح ىنعمب لوقي !سو هيلع

 ع م ع ع 5 ماا

 د_ىع نيدج! ئاص و هتةيعر نعلؤسمو همد الام ىف عار ل-_جرلا لاق دقهنا

 ثرحلانبورمتو هامم لجر ىتر بخ سهو نةللا دبع ىبع ىف ربسخ أهو نب نجحرلا

 ل_سو هيلع هللا لص ىبنلا نع رم نب هللا دبع نعهن دح ديعس نإ ريس نركب نع

 داعلاق ن_سحلا نعبهشالاوبأ انث خورفنيناببش اًسناص و ىنعملا اذه
 ىنالقعملاقف هيغتامىذلاه_ذ رس ىف ىنزهاراسي نب لق عمداي ز ن.هللا ديبع

 ةايح ىل نات ءاعوأإ_سو هيلع هللا ىب_طهللإ ل وسر نم هتعم_ساش د_>- كندح

حلا هيلعهللا مرحالا هتيعرل شاغوهو تو موب تو ء ةيعر
 نىح 1 8 ةن

 نبل قعم ىلعداي ز نبا لخ دلاق نسما نعسنوب نع عب رز نبدي زيانرب_خأ ىحي
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 ل زنا لاق هيلع م دقاساف لبج نب ذاعمهعبتا نعل ىلع هثعبف سبق نبهللا دبءاي وأ
 عجارمتل- سافابدوهم ناك اذهلاقا ذهاملاق قومهدنعلخراذاوةداسوهلّقلاو

 سس نهفات ادم لامخو + ساح !اللاق دوهمتفء سأانبدهنيد

 ا روت مأت نا ل ىح س 7

 ثيللاز: تيعش ىأ .ىت ثيللا نب تيعش نب كلملادبع ا 00 0
 : ةسهارك باب
 نب ثرحلانع ورمت نب ركب نع بييح ىننبدب زب ىنث دع_سنبثيللا ىنثأأ ريب ةرامالا
 ىنلمعةسنالأةللالوسرايتلق لاقرذ فأن عربك الاةربخ نبا نعىرضحلادب زيأ] ٠ ةرورض

 ةمايقلا موباهنا اوةنام ااهناو فمعء_ذ كنا رذابأايلاق م ىبكنم ىلعه ديب برمضف لاق

 برحن ريهز اس اهيفهيلعىذلاىدأو اهقعاهذ أن مالاةمادنو ىزح
 انث دب زب نهللادبع اني ريهزلاق ”ىرقملا نعاض الكم ها ربا ني قدح ساو

 قش لاس /نرلاسن عىئرقلار ,فعج ىلإ نب هللا ديمع ن عبود أ ىلأ نب ديعس

 افيعض كارأ ىنارذإبأا,لاق 0 اوسرنا رذفأن علما نع

 انئامع *« ميتيلام نيلونالو نينا ىلع ن رمأتال ىسفنل بحأامكلبحأ فأو أ دنا ضق ىام
 نءةنيبعنبنايفس انث اولق ريغ نباوبرحنب ريهزوةبيش فأن بركونأ || وقعو لداعلا
 ركب واو ريغ نا لاقو رع نب هللاد بع نعسوأنب ورمع نعراشرد نبا ىنعي ورم 0 اجلا

 ملسو هيلعهثلا ىلصهللالوسر لاق لاق ريهز ثيد- ىف و سو هيلعهنل ىلص ىنلاهب غلبب ٌقفرالع

 0000 ال رع نا را ا رو نم راس قعاطلا دع نطل نأ ١ لا
 انث ىليالا ديع سن نوره ئدص اولوامو مهيلهأو مهمكح ىف نول دعي نيرذلا لادا ع

 ئث نعاطأسأة-ثئاعتس أ لاقةسامثنب نجرلادبع نعةلمرح ىن: بهونا
 متازغىفم-] كيحاص ناكفيكت !اقذرصم لهأ نم لجرت اقف تنأن *تأاقف

 | دبعلاو ربعبلاهيطعيف ريعبلاانم لجرلل توعل ناكن ا ًايشهنمانمقناملاقفهذه

 ىف ىل_ءفىذلا ىنعنعالهبااماتلاقف هَق ةقفنلاهيطعيفةقفنلا ىلا ج جاتحيو ديعلاهيطعيف

 | ار لعل لدصالل ا كوسر نمت عمس ام هاو نأ خأركبوأ ند

 نهىإو نءو 00 ايش ىتمأسعأ نم ىو نم مهلا اذه ىتدب ىف

 0 ىدهمنبا انك ماح نيد 3-0 ندع د هب قفراف مهم قفرفأي-ث ىتمأسعأ

 ىنلان ءة شاع نعةسامث نب نجرلادبع نع ىرصملا ةإمزح نع مزاح نا ريرج

 مهيلعةقشملا

 1م الان زب يو نا



 يونيو 8 انج دمام

 تبسي اين سدير واوا وا حجب ا عج بل

 اوعز كلاطوقأ نأت يل افةلاقم نولوقيسانلاتعمس ىناه تلق مثلاق هريخأ انو[ |

 غ١(

 لاقدلك ألو تو دغىتح تكسف كلذ ىف هلك أ ىناتفلف.لاق لعافهناتلاق لعفيل
 سانلا لاح نع ىنلأسف هيلع تلخ دف تءجر ىتحالبخ ىنيم لجأ اهآك تنكف

 تءاداه كءاجم منغ ىاروأ لبا عار كل ناكو لهناو فالح: سمريغ كنا

 لاقف "ىلا هءفر من ةعاسهسأر عضوف ىلوقهةفاوفلاق دشأ سانلا ةباعرف عيض دق نأ

 ل_سوهيلعقللا ىلصةللال وسر ناف فاخ سأل نأل قاؤهنءد ظفح لجو زعةهللانا

 رك ذنأالاوهامةتلاوقلاق فا :سادقركيابأ ناففاخت سأ ناو فاخر
 ىلص هللا لوسرب لدعيل نكس لهن |تماعف ركيابأو ل سوءيلع للا ب صةللالوسر

 نع ىبنلا باب
 ةرامالا بلط

 اهيلع صرحلاو

 ريرج ان خورف نب نابيش ائاوع * فلخةتمريغهناوادحأ | سوءياعهللا

 هللا ىل_ههنلالوسرىللاقلاق ةرمس نب نجرلاه_+ع ان نسحلا ان مزاح نبا

 ناواهملا تاكوةلئ_س ٠ نءاهتيطعأ نا كنافةرامالالآسنال نجسرلا درعاي لسوءيلع

 د_.عن.دلاخ ان ىح نءىح ا و اهلعتنعأ هلم سمربغ نءاهتيطعأ

 رودنمو سنو نءمشه انث ىدع_بلارتع نب ىلع ىثو ح سنوي نععهللا

 ةيطعنب كامس نع دي زنيداج انث لاق ىرد# !لماكوبأ اذئو حا دييجو

 ةرهس ند نجرلا دبع نع نسحلا نع مهلك ن أ س> نب ماشهو دبع نب سنوب و

 ةبيشى أن ب رك وبأ امنع ري رج ثيدحلثع ل_سوهيلعةللا لد ىننلا نع

 ىسوم ىلأ نعةدرب ىلأ نعةللا دبع نبدي رب نعةماساوبأ ان الاقءالعلا نند_#و

 نيلحولاد- لاف يع نمنالرواثأ سو هيلع هللا ىل_د ىننلا ىلع تلخدلاق
 لاقف كلذ ل_ةمرخآلالاقو لج و زعهللا كالوام ضعب ىلع ان ىحأ هللا لوسراب
 هللاد يع اًسئدح هيلع صرحادحأالو هلأسادح أ لمعلا اذه ىلع ىلو ثالةئناوانا

 امد ناطقلا ديع_سنب ىح ان الاق ماح نبال ظفللاو متاح نبد#تو ديعس نبا

 ىنلاىلاتلبقأ ىسومونألاقلاقةدرب ونأ ّق لاله ننديج انث دلاخ نة رؤ

 نعرخالاو ىنيمب نعاصع دحأ نبي رعثالا نم نالجر ىعمو ل سو هيلع هللا ىل-د

 لوقتاملاقف كاسي إ سو هيلع هللا ىل-دىبلا دلهتعلا أسامه الكف ىراش ظ
 ىنام ىلع ىتاعلطأ ام قا كل_ثعب ىذلاو تاقف لاق سدق نء هللا د معاي وأىسومابأإب

 هتفش ت هك اوس ى ار ظنأ قأكو لاق لم_غلا نابلطيامهن!|ترج_تامواههسفنأ
 ىسومايأابتنأ بهذا نكسلو هدارا نمانلمع ىلع لمعتسالوأ نا لاف تّضاقدقو



 ٍفالسالاِف ب
 رز
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 نس مهاكل اقف لاقام ىنالت اقف همهفأأ ل وشب ملكست لاق ةفيلخر شع ىنثاىلاازب زع نع

 ح نوءنبإ انث عيرزنب ديزي ان ىمضهحلا ىلعنب رصن انئاص شي رف
 نعىعشلا نعزوعنا 5 رهزأ انث هل ظفللاو ىلفونلا ناهع نادجأ انثو

 لوقيهتعم سف ىنأ مو سو هيلعهنلا لص هللا لوسر ىلا تقلطن لاق ةرمسن رباج

 تاقفسانلا اه. نمصةلك لاقف ةفيلخ رش ءىنثاىلااعينمازب زعنبدلاا فذ هلازرال

 الاقةبيش ىفأنب ركب و بأو ديع_سنبةبدتق اًسنع شيرق نم مهاكل اة لاقام ىنال
 ال د يرتد وسو لالا عسب ناوغو اح

 هللا لوسر نم هتعمس ئشب ىفرب_تأ نأ عفان ىالغعمةرمسنب رباجىلا تبتكلاق
 ةعج مول مس وهيلعةللا ىل_دهللال وسر تعمس ىلا تكف لاق ملسو هيلعةللا ىلص

 انثا كيلعن وكي وأ ةعاسلا موقت ىتحامتاق نيدلالازيالل وق. ىماسالا مجرةيشع
 تدبلانوحشتتفي نيمأسملا نمةيديصعلوقي هتعمسو شي رق نم مهاك ةفياخر شع

 نيباذك ةعاسلا ىدي نيب نالوقي هتعم_سو ادع ل ان رسدك تن ضم

 هلل رعت ًادبيلف اريخ م د أهللا ىطعأ اذالوةيهتعمسو ,هور د حاف

 كي دف ىنأ نبا 0 مفار ندمت امر ضوحلا ىلع طرفلاانالوقيهتعمسو

 ةريطلا ٠ 1لتر دبا دعتسم يساعد 2 رامسم نب رجاهم نع بئذ ىنأ نبا ان

 ةللال وشر تجمسلاقُف لسوهيلعهللا لصةللالوسر نم تعمساماندح ىودعلا

 نيد كولا اسادح ماح ثيدحو حرك ذف لوقب سو هيلعمنلا فص

 ىنآت ريض> لاق رع نبا نعهيبأ نعةورعن ماشه نعةماساوبأ انت ءالسعلا

 فلحتسا اولاق بهارو بغارلاةف اري_خدهللا كازجاولاقوهيلعاونتأ اق ببصأ نيح

 ناف ىلالو ”ىلعال فافكلا اهم ىظح نأ ت ددولاةيمواي- مكح مأ لمحت ألاف

 مك رتدقف كر تأناو ركبابأ ىنعي ىنمرب_خوه نمفاختسا دقف فلختسأ

 رك ذنيحهناتفرعفهنلادرعلاق ملسو هياء هللا ىل_صةللالوسر ىنمري خوه نم

 نباو مهاربانبقحسا انارص فاخةسمري غل سوهياعةللا بص ةئلالوسر
 انربخأ دبع قحسالاق ةبراقتم مهظافلأو د_يج نب دبعو عفارنب دمتو رمج ىفأ
 نبانع ماس قربخأ ىرهزلا نعرمعمانربخأ قازرلادبع ان نارخآلالاقو
 ناك امتاقلاق فا: سرغ كابأ نأ تماعأ تلاقفة_صفح ىلع تاخد لاقرمع

 لعفرل



٠١, 
 ةماسم ند هللا دمع م 0 قلطناف إ_سوهيلعهنلا ىل_صهللالوسرهللاقف عن

 نبرب_هز انثو ح ىاز+!ناينعي ةريغملا انث الاق ديعسنب ةبيتقو بنعق نبا

 جرعالا نعدانزلا فأ نع امهالك ةنييعنب نايفس انث الاقدقانلاورمعو برح

 ىلا 0 ا رهىنأ نع

 نعردمعم 0 قار انك عقارب دسم 0 مهرفاكل ىه هرفاكو

 0 ل سوهيلعةننا ىلصةنلال وسر نعةرب رهوبأ ان دحاما ذهلاق همنم نب مامه

 نأشلااذهىف شي رقا عبت سانلا إسو هيلع للا ىله هللا ل وسر لاقواهنمثيداحأ

 لاقلوقيهللادبعن رباج عمسونا ربب زلاوبأ ل جي رجنبا 3 هك انك

 نبدحأ اًسنارع و رشااوريخا ف شب .,ةلعب5سانلا ملسو هيلع للا ىل-دىبنلا

 لوسرلاق هللا دلعلاقلاق هيب أن عدي زب نب دمت نب مصاع ا سنوب نب هللا دمع

 انئادص *« نانثاسانلا نم قام شي رقىف صضالا اذهلازبإل ميريام

 هللا ىلص ىبن ١ 2 «رمس ند : رباح ن ع لناصد ع نعءرب رج 55 ديعس نوب ةددتق

 نبا ىنعي دلاخ 5 هل ظغالاو ىطساولا مثيطا نب ةعافر انتو 0 لوقي م-سوهيلع

 ىل_هىبنلا ىلع ىنأ عم تلح د لاف ةرمس ن رباج نع نيصح نع ناحيطلا هللا دبع

 ةفيلخر شعانثا موف ىصع ىتح ىذقن ال مالا اذه نال وقيد ةعمسف لس وهياعللأ

 نبا انوع شي رق نم مهلكل اةلاقام نالت اقف لاق ىلع فخ مالكب ماك م لاق
 ىنلا تعمسلاق ة هردعس لل رااحن ءرب_© نب كلما دمع ن - نايفس انك 1

 ملكت الجررمذعاذتا مهب اوامامضام سانلا م لازب اللوقي مل_سو هيل عهنلا ىلص

 هنلا لصهللالوسر لاق اذام ىفأت لا سف "ىلع تيفخ ةماكب )سو هيلعةنلا لص ىننلا

 نعةناوءوبأ انك ديعس نأ ةسّتق ني شب رق نم مهلكل اقف سو هيلع

 لازيالرك ذيمو ثيدحلا| ذهب سو هيلع هللا لص ىبنلا نعةرمس نب رباج نع كامس

 كامس نع ةماس نب داج 5 ىدزالادلاخ نب باده 0 ايضام سانلا سعأ

 لسو هيلعهللا ىل_طهللالوسرتعمس لوقت هر هس ند راجت ءمسلاق بروح نبأ

 لاقامىنالتلقفاهمهفأ ل ةلك لاقمأ ةفيلخر شع ىنثاىلا ارب زع مالس الا لازب الل وقب



 َتاَد ةدرد
 عاقرلا

 ةدهاركك باب

 ى هن اعدسالا

 رفاكب وزغلا

 | ىأ نب رك و بأ اسرع و طقةوزغفف لسو هيلع هللا ىلصهنلا لوس ر نعفاختأ م ٍ

 لاقاك هللاقف لجرلاهكردأةرح.شلاب ناك اذا ىتح ىضم مثتلاق كرسشمب نيعتسأ ||
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 .[|الاق ةايقوبأ انث ىرحلاد_ حج نيديعس انثو ح بابحلانيديز ان ةيبش
 ىصهللالوسرازغلاقهيبأ نعةدب رب نبهللا دبع نع دقاونبنيسح انث اعيج

 ىلاقو َنونمرك ونأل- ةيرلو نوْنم ناسك ىفلت اقةوزغةرسشععست )سوه يلعهللا

 ن رهعم انت لبنح ندجأ نئئ د ةدد رب نب هللا د_ءعىنثد_> هثيدح

 هيلعةللا ل_دةللال وسر عما ز لاق هنا <بب أ نعةدد رب نبا نع سمهك ن عن املس

 دب زب نعليعمسانباىنعي متاح ان دابعنبد# امدح ةوزغةرشعتسإسو
 ملسو هيلع هللا مهنا لوسر عم توزغلو قي ةماس تعمسلاق ديبع ىف نءاوهو

 [| ةرصوركب و بأ انيلعة م تاوزغعست ثوعبلا نم ثعبد امف تجرخو تاوزخ عبس

 لاقهناريغ دانسالا اذه متاح ان ديعسنب ةبدتق اسم و دبز نةماسأانيلع
 نبد#و ىرءشالادارب نب هللا ديعصاعوأ انلدح تاوزغ عبسانمهيةلك ىف

 فأن ءّةد ربى أ نبدي ربع ةماسأوبأ ان الاق ماع ىنال ظفللاو ىفا دما ءالعلا

 ةتسو ولا :غىف لسوهيلعهنلا ىلصةنلا لوسر عمانج وساق ى هوم ىنأن ءةدرب

 اك ةىرافظاتطةسو ىامدق ترقنفانمادقأ تيقنفلاق هيقتعنريعل اذن رفن

 نمانلجرأ ىلع بصءنانك املعاقرلاتاذ ةوزغتيمسف قرخلااناجرأ ىلعفلن

 نورك هناك ل اق كلذهرك مث ثيدحلاا ذم ىسوموبأ ث دف-ةدرب وأ لاق قرخلا
 6 3 هب ىزج هللاودن رب ريغىدازو ,ةماسأوب ؟لاقءاشفاهإمع نما يش نوك,

 رهاطل اونأ هيلث دحو ح كلام نع ىددهم ند نجرلا دمع انف بروح ن ربهز

 هللا دبع ىفأ نب ليضفلا نع سن أ نب كلام نع بهونبهللا دمع ىنث هل ظفللاو
 هلعشا لف ىنلا جوز ةشئاع نع رس زلا ن دةورع كا ماسالا رام . نب هللادبع نع

 ٍ ةر ولاةرح ناك 0 ما

 ْ هيلعةللا ىل_دهللالوسر باه أحرففةدجنوةأرجهنمرك ذب ناكدق ل جرةكردأ

 ب٠دص او كعبتال تم سو هيلع ةنلا ىلصةنلا لوس! لاق هكردأ ااماقدوأ ار ناجح دشو

 نافعجرافلاقاللاقهلوسرودهثلاب نمت ل_سوهيلعهنلا لص هنلالوسرهللاق كعم

 نيعتسأ نافعجرافلاق ةرسملو ألاقاك سو هيلعةنلا لص ى :لاهللاقفةسملوأ

 لاقهلوسرو هللاب نم ونة سم لو الاقاكهللاقذ ءاديبلابهكردأف عجر مثلاق كرمشع



 م١٠١6

 ًارق نيح سامع نء!تدهشفلاق سابع نا ىلا ماع نب ةدحن سك لاق نحر ه نا

 هيف عقي نا: نعهّدرأن الو هللاو سابع نب!لاقو هءاوج_:ك نب>وهءاتك

 نيذلا فرقلا ىذ هس نع تلأس كن هيلا بتكسف لاق نيعةمعنالو هيلا تيتكام

 ىنأف نحن ه ملسو هيلعةنلا ىلص هلال وسر هبارقن' ىرئانك اناومه نمةئلارك ذ

 هنم سنوأو حاكتلا غلب اذاهناو همي ىضقني ىتم ميتيلا نع تلأسوانموقانيلع كلذ

 مسو هيلع للا لص فلنا لوسر ناك ل هتلأسو هع ىخكقن ادقفدلام هيلا عفدودشر

 لقي نكد : ل_سوهيلع هللا ىل_دهنلال وسر ناف !د> أ نيكر ثلا نايبص نم لتي

 مالغلا نم مرشحا عام مهم لعتنوك-:نأالا ا مهنم لتقتالف تن ًاوادحأ مهنم

 مهناو سأيلا رحاذا لع مهام ناكل هدب لاو 1 نعتلًاسو هِإتق نيح

 سا قانت نبا هوا ئكتدصو موقلامتانغ نمايذح نأالا موأعم مهس مط نك

 لص راه نبدي زب نع قيص نب رانا نع شمالا ناملس اننا ة دياز اني | ةماما

 نممامتاك ةصقلا متلو ثيدحلاضعب رك ذفسابعنباىلاةدح بتك لاق

 نع نايلسنب م-رلادبع ان ةبيشىنأنب ركوبأ اندر مهثدحانرك ذ

 هللالوس رعمتوزغتلاقةب راصنالا ة_يطعمأ نع نب ريس تنب ةصفح نع ماشه

 جرحا ىوادأو ماعطلا مط عنصافم طاحر ىف مهفلخ أت اوزغعبس رسوديلعتلا

 نماشه ان* نورهنيديزب انث دقانلا ورع انثدحو ىضرملا ىلع موقأو

 ىنثم نبال ظفللاو راشب نباو ىنثم ندم اًمثرص « هوحندانسالاا ذه ناسح
 جرح زبن هللا دبع نا قحسا ىلأ نع ةيع-ث اذن رفعج نيدمم انت الاق

 سيللاقو مقرن يد, زذئءوبتيقلؤ لاق ىقستسا مث نيتعكر ىل صف سانلاب سقس

 هيلعةللاىلصهنلالوسرازغ5 هلتاقفلاق لجرهندبو ىننب وأ لجرريغهندب وى

 افتاقفلاةةوزغةرشع عبسلاقه«-عمتن أت وزغ؟ تاقفت *رشع عست لاق سو

 ان ةينش وأن ركوأ اًنثصو ريشعلاوأريسعلاتاذلاق اهازغةوزغلوأ
 ”لالوشرات هنمهعمس مقرأ نبدي ز نع قحسا ىلأ نعرب-هز 2 مدآ نب ىحب

 ةحاهريغرسح مل ة> رجاهامدعن جحوةو زغةرشع عسا زغ )سو هيلعهللا ىلع

 وبأ 0 0 انت 50 انك 0 انشاص عادولا

 عسن سو هيلع هللا ىلصهللال وسر عم توزغلوقيةللا دبع نب رباج عمسدنا ريب زل

 د_- أموب هللا دبع لتقاماف ىف أ ىنعنءا دح ا الوار دب ده شأ لرباج لاق ةوزغةرسشع'
 تا تلا ةلس قل 777 7171

 تدكدسسع بإب

 ىنلا تاوزغ
 هيلع هللا ىلص
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 ' لش تلا لوسر ناك لت كانت تنتك سابع وباهملا تكف وع سجل
 ]| نمني نحو ىرخلا نيواذ يف نهم وزغي ناك دقو ءاسنلامؤوزغي لو هيلعهللا

 لتقي نكمل مسوميلعهللا له هللا لوسر نأو نط برضي لف مهسرامأو ' ةميذغلا

 لجرلان ا ىرمعلف متيلا مب ىغقني ىتمىنلًاست تبتكو نايبصلا لقت الف نايبصلا
 طاص نمهسفنل ذأ اذافاهنمءاطعلا فيعضهسفنل ذخالا فيعضا هناو تيل تبنتل

 لوقنانك اناووه نملسجلا نكىلأس:تبتكو تكو ميلا ه نع بهذ دةف سانلا ذخأيام

 ميهاربا نب قدعساو ةبيش ىنأ نب ركوأ امثدح كاذاتموق انيلعى افانلوه

 نصر ه ندد زب نعهيبأن عد 2# نا رفعج ع نع لامس معو ءامق الا

 ف ناري_غ لالب نب ناملس ثيد_> لثم لالخ نعهلأسي سامع ندا ىلا .١ عك

 لةقتالف نايبصلا لتقي نكي لسو هيلعهللا سهلا لوسر نأو متاح ثيدنح
 هثاد> ف قحسادازو لتقىذلا ىصلا نمرضحلا معامل عتنو كنأ الان ايصلا

 95 رم ىنأنبا انئدعو ند وللا عدتو رفاك-!| لتقف نمٌوملازيعو متاح نع

 تك ل لمراد نوادي نب نعىرعقملا دبعش نع ء رمأ نب ليعمسا نع نآيفس

 له منغملانارضحةأرملاو دبعلا نعهلأسي سايعنءاىلا ىرور 1١ صاع نب ةدجن

 ىنرقلا ىوذ نعو مكيلاهنع عطقس ىتم ميلا نعد نادلولا لت نعوامط مسقي

 هيلا !هنلا كحك امةقوجأ ىف عقينأالوافه- لا نتك ا ٠ ربل لاقف مه نم

 سلهناو عئئئامط مسق. له منغملا نارضح دبعلاو ةأرملا نعىنل است تدتك كنا

 هيلعهللا ل_ههللالوسرنأو نادلولا لّتق نءىنلاأست تدتكو اينح نأالا ئيثامط

 ىذلا مالغلا نم ىسوم بحاص لعام مهنم ملت نأالا مهلتقتالف تنأو مهلتقيمل ملسو

 ْ ريا مسا ةاصتإالاءاو متيلا معاه نع عطقني ىتم ميلا نع ىلاس تشكو هلق

 مهاتأانمع زاناو مهنمىنرقلاىوذ درع اال اتكو دشرةبم سنوي ا

 أ انث نايفس انث ىدبعلار يش نب نجرلادبع هانئ و انموقانياع كلذىأف

 || كة 2 : نام ا حر اه نب دن ذر نع دمعسم ىلأ ع نب ديعس نع ةيمأ نب ليعمسأ

 ان رسشب نبنجرلادبع ىنث قحساوبأ لاقدإ_ثي ثيد حلا قاسو سابع نبا
 || رب نب بهوانربخأ ميهاربانب قحسا اًمئاص هلوطب ثددحلااذ_م.نايفس
 || دمح ىو ح نمرهنبدبزي نع ثدحاسق تعمسلاقىفا ىنث مزاحنبا
 || دب زي نع دعس نب سدق ىنن مزاح نب , رج انث زهم انث هل ظفللاو متاح نبا



 افلا
 ءايتلاةورغدا ابدح د مويلع رفظأ نأ دعب نمةكمن طب مهنعكيدب ًاركنعمهدبأفك

 ١ لاجرلا م نعتانن ع ةماس نب دا ج انريخأ كورهنبدي زب ل ةبيش ىنأ نإ ركب وبأ

 1 لاف ةحاطوبًاهار 8 اهعمناكف ار رجنخ نينح مويىفتذخحا ميلس مأنا سنأ

 ذهام )_سوهيلعهللا ىل_صهللالوسراطلاةفر حن خاهعم ملس ماه ذههنلالوسراب

 هللال وسر لع هنطب هب, ترقب ناكرسشملا نمد_> اىنماند ناهت ذا تلاقرحنحلا

 اومزهغا ءاقلطلا نمان دعب نم ل تقاهللالوسراي تلاق كحضا ل_سو هيلعهنلا ىلص ْ

 هيذثدحو نسحأو كد قةّننا نا ملسمأاب ملسوهيلعهللا ىلصهللالوسرلاف كب ||

 ىلأ نبةللا دبع نب قد_ساانري_خأ ةمهاس نب داج انث زهم انك متاح نيد ّْ

 ثبدح لثم _سوهيلعهللا ىلسد حلات عامر ا فلا سنأن ءةحلط

 اذاهعمراصنالا نم ةوسنو ميلس مأب وزغب ا

 ىرادلا نجرلاد_بعن.هللادبع اًممرط جرا نب وادبو ءاملا!نية_سفازغ

 رب زعلادبع انث ثراولادبع انث ىرقتملارمعم ولأ اوهو ورع نهللادبع انث

 نعسانلا نم سان مزهنادح امون ناك امللاق ”ا ا نع بيهص نءاوهو

 هيلع يو م وهيلعةللا ىلص ىلا ىدن نيب ةحباط وب 1 لس وهيلعهللا لصىنلا

 ا !نيسوقد_ءموب 0 عزئلادب دهتايمارالجرةدءاطوب ؟ناكولاق هفحح :

 فرشفلاق ةحياط ىالاهرثت !لوقيفلينلا نم ةيعاهعمو“ رع لسانك

 ىنأو تنأ ىنأب هللا ىننايةحبلط وب أل وقيف موقلا ىلار ظني سو هيلعهنلا ىلصهللا ئن ||

 نماثالئاماو نيت ماما ةحاط ىنأ ىدب نم فيس! عقودقلو م وقلاداوفأىف ||

 ءاسنلا باب 1| لال نباىنعي ناملس انت بنعق نبةمل_سمن هللا دبع اسرع #* ساعنلا '

 مضر, تاي زاغلا سابع ند ]ىلا بك ةد_4 نا ضرره نب دب 5 نعهيب أننعد-# نب رفع نع

 الو نط || بتك هيلاتبتك اماماعمتك ؟نأالو سابع نب !لاقف لال-- سج نءعهلأس ||
 ند ع ىملاو ءاسنلاب وزعي )سو « يلع هللا ل_ههللالوسر ناكل هىنر بخاف د_عبامأ ةدحتهيلا ٠ْ

 نايبص لتق || نعو متيلا مث. ىغقن ىتمو نايبصلا ل_ قب ناك لهو مهسن نط ب رضي ناك ل هو
 برخلا لهأ



 ا 0
 ' 7 0 ع يييبيييي يبي يب يإيإيييييبييببيحححيعيييححيييا”بي_ بباب

 ا لاق رييخانم دقاماف لاق ص اعبانّةعّدمامالول هللا ىنأيهل لج ىلع :وهوباطخلانب رمع

 ظ لوقي وهفيسب رطحب بح ىم مهكسلام جرخ
 برج لطب حالسلا 5ك الا دع بح ىم ىن | رييخ تماع دق

 « نهلتتابقأ رورحلا اذا

 لاقف صاعىمعهلزرب ولاق

 سماخم لطب حالسلا يك اش 5 صاع ىن اربمخ تماع دق

 هل لف سي صاع به ذو صاع ىمح سرت ىف بح سم ه.ي_س عقوف نيب رضافلتخ اف لاق
 رفن اذاف تجرفنةماس لاق«_سفناهبف تناكسف هإ < أ عطقف «_سفن ىلعهفيس عجرف

 تت أف لاقه_سفن لتق صاع لمح لطب نولوقب مل-سو هيلع هللا ىل_ص ىننلا باعصأ نم

 || لوسر لاق سماع عطب هللا لوسرابت اقف ىبب انو ]سو هيلع ثلا بص ونلا
 || لاق نم ب ذك لاق كباهصأ نم سان تاق لاق كلذ لاق نم سو هلع هلا ىل_ه هللا

 | بحال جرةبارلا نيطعأللاقفدمرأوهو ىلءىلا ىنلسر أم نين سم هرج أهللب كلذ

 | تدتأىتح دمر وهو هدوقأهب تت ايلعتدن اف لاقهلوسروهللاه بح وأهلوسروُةللا

 جرخو ةيارلاهاطعأو أربف «ينيعىف قسبف ل_سو« يلع هللا ل_دهللالوسردب

 لاققفق سىح ىع

 تبر لطإ حالسلا اش 95 بح ص ىناربيخ تماع دق

 *« بهلتتابقأب ورحلا اذا

 (ُ ىلعلاقف "

 ْ ةرظنملا هب ركبت اباغ ثيلك  :هرديح أ ىنتمس ىذلاانأ

 ا هدا ليك عاصلاب مهفوأ 5

 || نيد ان ميهارب|لاقهيدب ىلع ستفلا ناك موت قو بح يمس أر بر ضف لاق

 ||| هلوطب ثيدحلا اذهم رامع نةمركع نع ثراولاد_,عندمصااديع انث ىح

 | نةمركع نعدمت نب رضنلا ان ىماسلا ىدزالا فسوب ندجأ اًنئرع و

 ا داجانربخأ نو رهنبدب زب ان دقانلا»_نن ورمع ئئدص # ادهم رامع هللال وس فباب

 [| ىلعاوطرهةكم لسهأ نمال جر نينا نا كلامزب سن نعتب ان نع ةماسنبا || ىذلاوهوىلاعت

 ىلدىنلاةرغنودي رب نيحلستم ميعنتلا لبج نءلسو هيلعهللاىإ_صةللالوسر | مسهيديأ فك
 ْ | ىذلاوهو لجو زعهللالزنأف مهايحةسافاماسرهذخأف هءادكأو مل_سوهيلعقللا ةبالاك دع

 هضم تب

 فد



 لا ١

 ع ىذلا ءاملا ىلعوهو ل_سوهيلعةللا لص هتلالوسر تدتأ م تب رسثو تأضوتتفءام

 هتدقنتسائش لكو لالا كلت ذخ دق ملسو هيلعةللا _صهللالوسراذاف هنع مهتيلح |[

 نم تذقنتساىذلال بالا نم ةقانرحن لالباذاوةدرب ور لكو نيكرشملا نم[

 تاقلاق اهمانسواهدبك نم إ_سوهيلعهللاىل_ههللالوسراىوشي وهاذاوموقلا| |

 الارب خم مهنم قسالفم وقلا عبناف لجر ةئام موقلا نم بختناف ىناخ هللا لوسرأي :

 رانلا ءوذ هذ جاون تدب ىتح سو هيلعهللا بص ةتلالوسر كحضفلاقهتلتق |[

 نورقيلنآلا من لاقف كمرك أىذلاو منتلق العافتنكك ارت اةماسايلاقف ا

 اوفشك اهاقارو زج نالف طرح لاقف نافطغ نم ل جرءاخ لاق نافطغضرأ ىف أ

 هللا لوسرلاق انحب_طأاماف نيب راهاوجرفن موقلا؟ انأ اولاقفارامغاو أراه داج

 مثلاق ةماسانتلاجر ريخوةداتقوبأمويلاانناسرفري_خ ناكر سوهيلعهنلا ص[
 امهعمف لجارلا مهسو سرافلا مهس نيمهس سو هيلعهنلا ل ةنلا لوس رقاطعأ||

 ىلا نيعجارءاي_ضعلا ىلعهءارو سو هيلعللا بص هللا لوسر ىنفد رام اعيجىل

 لعف لاق دش قمسالراصنالا نم لجر ناكو لاقرب_ن نحن اهديفلاق ةنيدملا

 همالك تءمساماف لاق كلذ ديه لعق قباسم نم لهةنيدملا لا اسأل كر
 هيلع هللا لص هللا لوسر نوك<نأأالااللاق افي رس باهتالوامي ركمر كن امأتلق

 تاقلاق تئش نا لاق لجرلا قباس الف ىنرذ ىأو تن ىنأب هللا لوسراب تلقلاق لسو
 نيفرشوأ فرس هيلع تطب رفلاق تود_هف ترفطف ىل جر تينثو كيلا هذا

 هقذ أ ىتح تعفر ىنا من نيفرشوأ افرسش هيلعتطب رفهرثأ ف تو دع م ىسفن قيتسا

 ةنيدملاىلاهتقمسفلاق نظأ انأ لاق هللاو تةيسدق تاقلاق هيفّك نيب هكصاف لاق |

 ه«يلعةللا بص هللالوسر عمربيخ ىلا انجرت ىتحلايل ثالثالا انئيلام ةللاوف لاق

 موقلاب زحترب صاع ىمح لعش لاق لسو |
 اًياضالو انقدنصتالو « انيدن تعا ام ةئفاالولةللات
 انيقال ناماد_قالا تبثف * انينغتساام كالضف نع نو

 « انيلع ةنيكس نلزنأو *
 لاق كب ركلر فغلاق سماعان ألاق اذه نم لس و هيلع هللا ص هللا لوس رلاقف
 ىدانفلاق دهشتساالا هص< ناسنال لسوهيلعهللا يهصةللالوسررفغتسا امو



 ر ماهل ص ف تسلف ةرح_ثتيتأ س راف ىلا عجراذاف .-حب رقعأو مهبمرأ

 مدرأت اعف ل_حلا تولع هقياضت ىفاواخ دف لبحلا قياضت اذا ىتحههترقعف

 لس هللال وسر رهظ نمم ربعب نم هللا قاخام ىتح مهعبتأ كل ذك تازافلاق ةراخخاب
 اوقلأ ىتح مهيمرأ مهعبتام هني وىسباؤاخو ىرهظ 000 رعد

 هيلع تاعجالا 1 و طرالو ونوفخت_ساحر نيثالثوةدرب نيثالث نم رثك |

 ا امتلاونأ ا و ا

 نودغت ىمينوحضتاوسل+ ىرازفلار دب نبنالف مهانأ دق ماذاق ةيذثن

 3 ربلا اذه نمانيقلاولاق ىرأىذلا اذ هام ىرازفلالاق نرقس أر ىلع تساجو

 1 رفنهيلا مقيلف لاقانيدب أ ق ءيث لك عزفت ىتحانيمريس لغد :مانقرافامةنلاو

 تلقلاق مالكا ن هونك ١ امافلاق لما ىفةعب رأ مهنم ىلا دعصفلاقةءب ارا

 دج ءجو مكى ذلاو عوك الا نب ةما_سانأ الكلف تن نموالاولاق وفر عت له

 ىكرديفكنم الكر يراسل وهتكردأالا كم الج رداطأال سس .و هيلع هللا ىلص

 أةنالوسر ,سراوف تيار ىتد قاكم ت>ربافاوعجرفلاق . نظأ انأ ا لا

 ارث | ىلع ىدسالا مرخالا ءطوأ اذافلاق رد نرسل عن اعهلنا ىلص

 "نك دذع ؤلاَق قىدم :كاادوسالان 'داد_قملاهرثأ اىلعو ىراضنالاةداّتقونأ

 3ك رق حلب ىت 7-0 كوعطتقيالم هرد_ مارح تاو ردءاولاوفلاق مرحالا

 | لعتورخآلا مويلاو ةللإب نم 0 ناةماسا؛لاق هباععأو لسوهيلعةللا ىل_دقللا

 -رلا :_عووه ىتلافهتيلذن لاق ةداهشلا نيب و ىندب لح الف ق>رانلاو ق> ةنلانا

 كوه _سرف ىلع لو<و هإ:ةف نجرلا د_,عهمعطوه_سرف نجرلاد عب رقعفلاق

 ذلاوفلتةف هنعطق نجحرلا ببعب ل سو هيلع هللا بص هللا لوسر سراف ةداةقوبأ
 | فاردىرأ اه ىتح "يل جر قعود مهعبتل سوعيلع الص دج هدو 0

 000 فش ىلا سمشلا نورغ ليقاوادعب ىتحأ يش مهرابغالو 3 © باكصأ ن

 م | مهتيلخ مهءاروودعأ "ىلا اورظذف لاق شاطعم_هوهنماوب سف دن ا

 ل ة ةينثىفنودةشدف نوجرخ ولاق ةرطقهنماوقاذافه-_ذع موتيلجأ ىنعيهنع

 ا را ان واه ذخ تلقلاق هفتك ضغن ىف . عسب هكصأف مينمالجر ق+لافود- عاف

 «سفنو دعابوين تلقلا ةركهعوك اهم هيلكتنايلاق مضرلا مون عويلاو عوك الإ

 ا ا | دولا امهفوسأ اهله تنؤ لاقةينثلا نع نيسر ةاودراولاق ةرك كعوك ' |

 7 هبا
١ 



 «بعوك ين كر أو لب لب مهيمرأ وقلاراث فا [ىفتجون 3 * هاحابصاياثالث )أ

 حاب راي تلق لاق هيعارلتقو مج هقاتساق 00 1

 نا | سو يلعهللا ىلصةللا لوسرربخ أو هللا ديبع نب ةحاطه غاب أف سرفلا اذهذخ |[
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 وهابسبح ىنغب امسهللا لوالا لاق ىذلاك كن الار 1 نو هما داو تشل ا

 ضعب قف م 0 ندلا انولاسار نك رشا نام ىسفن نمىلا بحأ

 1 0 قس هللا ديمع نبةحلطلاعيدت تنكو لاق ان>ملطداو

 اماف لاق مسو هيلع للا ىل_د هلوسرو هللا ىلا ارجاهم لام و ىل>أ تكرتوهماعط نم

 اهكوش تدسكفة ةرحم_ُث تدد :[ضعسان_ذعب 1ك له او نحنانحاطصا

 ىنوعقياولعف ةكملهأ نم نيكرشملا نمةعب 1 ا ىتات ف لاقاهلص أى ت ءحطضاف

 اوقلعو ىرخ ا ةرحثىلاتاو>تف م-هتضغبأف إ سوه يلع هللا ىل_دةهللالوسر

 ب رجاهمالابىداولا لفسأ نمدانم ىدانذا كل ذك مهانبفاوعحطضاو مهحالس

 تا وق رمهوةعبرالا كتل وأ ىلع تددش#م ىنيستطرتخافلاق منز نبا لق

 م.:مدحأ عقريال د جو مركى ذلاو تلم لاق ىدب ىف اثغضهتلعف مهحالس

 الم هللا ل وسر ىلا ههقوس أ مهب تمج ملاق هانيع هيف ىذلاتد رضالاهس ار

 هللال وسر ىلا هدو زركمهللاقي تاليعلا ن٠: لجرب صاع ىمت ءاحولاق | سو هيلع

 لوسر مهنعافعفهانوروجفلاءدب مط نكي مهوعدلامف ملسو هياعهللأ ىل_دفللا 1

 مهنع ميدي أو سنع مهبدبأ عك ىذلاوهوهللالزنأو مل_سوهيلعهللا لصةللا

 ةنيدملا ىلا نيءهجارانجرخ مث لاق اهلك ةنآلا مرماع م رفظأ نأ دعب نمةكم نطيب
 ىلصةهللال وسر رفغت ساف نوكرشملا مهو لبج نايخل ىنب نيب واني الزيمانلزنف

 هنافكأو مل سو هيلعهنلا ىلد ىنالةعيلط هناك ةليللا لبحلا اذهقر نا ملسوءيلعقللا

 ىل_ههللالوسر ثعيفةئيدا ا انم دق اثالثوأ نيت ىهةليللا كلتتيقرف ةماسلاق

 تجرخو هعمان ا ودياعسا يضل رهظب م سوهيلعمللا

 راغأد_ةىرازفلا نجرلاد بع اذا انحم_طأ اماف رهظلا عم هيدن أ ة>لط سر فب هعم |

 تيدانفةئيدملا تابقتسافةك أ نعتقم لاقهحرس ىلع اوراغأ دق نيكرماملا

 ل زامل اوفلاق عض 571 وبمويلاو عوك الانبا انآ راهن لا 5 فتكا ||



1 

 2 نولوقي اوناك لسوءيل علا لص دهم باحأ 500 ءتباث ان لدا

 ادب ا اسيقن ام داج كش داهم ىل“ لاقوا امال_سالا ىلعا دمت وعياب نيذلا ن ع وتلا

 هرحاهملاو راصن اللر مغاف هرخآلار يخرب نام هللا لوشن مل سو<يلعهللا لص ىنلاو

 لاق ديبع ىف نبدي زبن عل يعمسا نبا ىنعي متاح ان" ديعدس نا ةستق 0 || ىذ ةوزغ باب

 حاقلتناكو ىوالابن ذؤيب نأ لبق تجرخ لوقي عوكالا نب ةءا-فتءعمس اهريغو درق

 فوعن نجرلا دبعل مالغىنيقلفلاقدرق ىذب ىبر لسو هيلعهللا لصهنلالوسر

 لاق نافطغلاقاهذخأ نمتاقف ملسو هيل عهنلا ىلصةللا لوس رحاقلت ذأ لاقف

 ىلع تعفدن ام ةني.دملاىتبال نيبامت ءمسأف لاق هاحاي_دايتاخرص ثالث تر صف

 ىلب نب مهيمرأ تاء ءاملا نم نوق ساوذخ أ دقو درةىذ مهتكر دأ ىتح ىهجو

 ظ ا ياعسل صيوللا ءاحولاق ةدر نيثالث مهم تبلت ساو مهنم حاقللا

 ناايلاقفةءاسلا مهمل ثعباف شاطع مهو ءاملا موقلا تيم دق ىنا هنا ىنابتلقف
 ظ

 ح مساقلا نب مشاه ان ةبيشىفأنب ركب وبأ امنا ةنيدملاا ناخد ىتحهتقا

 1ع رام نءةم ركع نعام لكى دقعلا يماعوب ا انريخأ ميهاربا نب قحسا انتو

 | هللاديبع قنحلا ىلع وبا انريخأ هش دح | ذهو ىرادلا نجحرلا دبع نب هللا دبع انثو

 ا ا :» لاقةماس نب سابا ى ” را. ع ناوهوةهمر ةه-عء يك ديجلا د»_,عنا

 | ا عونام ةرشعوعب رن 2و 0 0-0

 | ناك اذا ىت- عيإب وعيابمسانلا لوأ هتعيابف لاق ةرحشلا لصأ ىف ةعيبللاناعد إسو

 | لاق سانلالوأ ىف هللال اوسراي كنّتعياب دق تلق لاق ةمآ_ساي عياب لاق سانلا نم طسو ىف

 لاق حال_سدهعم سمل ىن ا م سونم _لعهللا لص هللا لوسر ىف ؟ارولاق اضيأو

 أ نك ناك اذا ىتح عبإبمةقردو انف | توها ههنا لست نبا لور قاطغأت

 ا ىقوسانلا وأى ةللالوسراب كتءبايدق تاقلاق ةماسايىبعنابتالا لاق اسال

 أ ىتلاكتف ردوأ كتفح نأ ةماسايىل لاق مةثلاثلا هّتعباب ف لاقاضأ واق سانلا طسوأ

 ؛ | كح ضفلاق اهاباهتيطءأفالزع سماع ىبع ىنيةاهنلالوسراب تاق لاق كتيطعأ



 ا ظ ّْ
 تام ل سو هيلعمتنا ىلب تدلل لوس رلاعق راتب تار الصلا !آ

 لثمهيب أن عىندش عوك الان: ةماساانب|تلآس باهش نبالاق ١دهاجما دهاج
 هللا لص هللا لوسر لا ةفهيلعةال_صلا نوب اهماسان نا تلق نيح لاق هناربي_غكلذ

لا راشأو نيت سمه رجأهلذ ادهاجما دهاجتاماوب ذك إسوءهيلع
 ك1 دع هي

 ةوزسغ باب || نع ةيعش انث رفعج ندم ان الاق ىنثمنءال ظفللاو راش نءاوىنئمن د

 قدنخلا لوقي وهوهنطن ضايب بارتلا ىراودقاو بارتلا انعم لقي

 انلصالو انقدصت الو د انيدتها ام تنأ الولةللاو

 انيلعاونأد_ق ىلألانا 4 انيلع نيكس نلزئآف

 لاقامب رولاق
 اسأةَنَتف اودارأ اذا « انيلعاوبأدق الملانا

 ةيعش انث ىدهمن نجرلاديبع انث ىنثمنيدم امندص هبوصاح عقرب و

 انيلعاوغب دقىلألانا يي لاق هنأالاوإ_ةمرك ذفءاربلا تعم_سلاق ق>سا ىنأنعأ
 نوعها نك مزاح ىفأنب زي زع ءلادبع ان ىنعقلا ةما سم نب هللا دبع كو

 لقتنو قدنإ لا رفح نحنو ملسو هيلعفللا ل يال اوسران ءاجلاق دهس نب لهس

 شيعالا شيعال مالا إ_سو هيلعهللا ىل_ص هللا ل وسر لاغف 0 !ىلعارتلا

 نبال ظفللاو راشب نباو ىنثمنيد# ام هح و راصنالاو نب رجاهمللر فغافةرخآلا

 نع كلامنب نسا ةرون ةبواعم نعةمعث انث رفعج ند انث قلم

 هرجاهملاوراصن الل ر فغاف ةرخالا شيععالا شدعال مهالا لاق هنا ملسو هيلعهتلا ىصونلا

 ةيعشانربخأ رفعج نب دج انث ىنثم نا لاقراشب نباو ىنم نب دمت انقل

 هيلا لوي ناك مل_سوهيلعةلنا لص هللا لوسر نا كلام نب سنأ ان* ةداتق نم

 مرك أاف#«ةرخآلا شيعالا شيعال هللا لاقوأ ةبع_.ش لاق ةرخآلا شبع شيعلانا
 انريخأ ىحلاق خورف نينا وى نوح انئدع و ةرجاهملاوراضنالا

 ]رن لاق كلامنب سفأ انث حاينلا ىأنعثراولادبع انث ناببشلاقو

 نولوقي مهو مهعم سو هيل عهللا ىلص هللا ل اوسرونوزحن رب

 هرجاهملاو راصنالارصناف هي ةرخآلاربخالاريخال مهللا
 داجح ان زهع انن ماح نب دم ئئد رفغافرصناف لدب ناببش ثيدح فو
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 انندا اب حيم_صاذا انا دع انءلع نكس نقل او

 ْش »ف ان ذيلعاولوع حايصلابو 5-5

 أ لاقفساهجحريلاق ساعاولاق ى ءاسلا اذه نم مل ثقل لست لو

 ا ىح مهانرصافرب_ي خانت ًافلاق هبانتعتماالولهللالوسرابت بجو موقلا ن ملدحر

 [ءاسمسانلاىسأامافلاق مكيلعاهحتف هللا نالاق مث ةديالش ة-صخانتباصأ

 مسوءهيلعهنلا ند صهللالوسرلاقفةريثك اناريذ اودقو امهيلعتحتف ىذلا مويلا

 | ةيسنالارج مخل اولاق م1 ”ىألاق م1 ىلعاولاقف نو دقو يدى ال عناربنلاهذهام

 | هبلوانتفرصقهيفماعفميسناك موقلا فاصتامافلاف كاذوأ لاقف اهولسغي و

 ا 0 ة يدافما ُ باصأق 0 3 ردوا

 انااا سل دع د ان 0 ها ا

 || نب|لاقق بهو نباريغعبسنو نجرلا دب ىف ر بخ باهش نبا نع سنون قربخأ

 || ىسألت :اقرييخ موب ناك اللاقعوك الا نب ةما_سنا كلام نب بعك نهللا دبع

 || |[ باح الاف هإةةفهفيس هيلع دتراف إ_سوءهيلع هللا ىل_دهللالوسر عما دب دش الات

 || اوك شوه- الس ف تامل جر هيفاو ك-ثو كلذ ىف ل_سو هيلعمنلا لص هللالوسر

 أ |0000 0 رح نم سو هيلع دقلا لسدنلا لوسر لققف ةئلسالاق هسعا ضعب ىف

 ||| باطاانن رمعلاقف سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر لن ذأف كلزؤجر أن أ نت اهلل

 : تلقفلاقل وقام عا

 انملصالو انفدصتالو « انيدةهاامهئاالولهللاو

 تق دد لس وهيلعهنلا ىبدةهلنال وس رلاقف

 ١ انيلغا ودب دف قاؤك ذل و 5 .انيقالنا مادقالا تدثو # اييلغ نيكس: لا 5

 '  يجأهلاقتلقاذهلاق نم ل_سوهياعةللا ىل_دطهللالوسرلاق ىزجر تيضفاماف لاق

 أن وباهيلاسان ناثلا ل |وس رايت اقفلاق هللا هج رب لس و هيلعةللا لص ةلنالوسرلاقف
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 دم[ وك ءاحاذا ىلاد_ت لاق باجأل اليل ةنعطىلا ىعدولمب ركدلا ناةلئانونأ او

 اولاقف حشوتموهولزن لزناملف لاق :ودفهنمتتكمسا اذافهسأ ارىلاىدن

 مثأن أى نذآتفلاق برعلاءاسن رطعأ ىهةنالف ىند من لاق بيطلا جر كمه دن ْ

 لاق مه سأر نم 0 كمتسافلاقدوعأ نأ ىنذأت ل ة عن لاق هنم :

 000 ءب ليعم_سأ 55 بروح نب ريهز ندع د 03 دات ل

 0 7 1 ا ىلصةللاىب ةساغب ادلة الساعد تعال كل .

 ناوربيخ قاقز ىف سو هيلعهتلا لص ةئلاىن ىرجأف ةاطى أفي درا أوة>لطوبأ ْ

 هللا نصها ىن دفن نعرازالا مكاو ملسو هيلع هللا ىل_دهللا ىن لل نس أ

 هللالاقةب رقاالخ داماف ملسو هيلع هللا ىل_د هللا ىن ذقن ضايب ىرال ىناو |سوهيلع أ

 زاىصتالئاطاق ني رذنملاحاب_صءاسف موق ةحاسبانلزناذا اناربيخ تب رخربك أ[
 انباحصأ ضءبلاقوزي زعلادبعلاق د-#اولاقف مطا_عأىلاموقلا جرح دقو لاق ||

 اك نامع اني ةمش ان رك ولا 0-0 ةونءاهانمصأولاق سجتناو |

 ىد_ ةرد لل تنك لاقوسا وكتمات انث ةماسنداج أ

 دقو سمشلات غزي نإ مهاشت فلاق ملسو هيلعدتلا ىل_دهللال وس .رمدق سم. || ظ

 لاق سيج اود جتاولاقف مهرو صو .هلتاكمو مهسؤفباوجزحو م-.شاوماوج رخآ]|

 ءاسف موق ها ملول يلعّلا لصّننالوسرلاةدأ

 دج جل وجي هعمل دج وح ويبج

 مي هاربا نب قدسا انشدع ل ل ورغللا توسزوخلا# ن ردتلا حابصأ]

 نعةداتق ع نع ةيعشانريخأ ليمش نب رضنلاانريخأ الاقرودذم نب ق_ساو

 ةحاسانل' زئاذاانالاقربيخ لبسو هيلعهننا ىلصةننالوسر ىف ال لاق كلام نب سنأ
 نال ظفالاودابعنبد#و ديع_س نب ةباتق اك دص . نب رذنملا حام_دءاسف موق
 عوك الا نب ةما_سىلوم ديبع ىنأ نبدي زب نع ليعم_سانباوهوماح انث دابع]

 انريستفريبخ ىلاٍسو يلعن لص ةنلا لوسر عءانجوخسلاة عوك الانبةءاس نعأ

 صاعن اكو كناههنه نمانعم_.نالأ عوك الانب ماعل موقلا نم -جرلاقف اليل
 لوي موقلاب ودح لزنفار ءاشالحرأ

 انيلصالو انقدصت الو ندع امن الو مهللا

 انيقال نامادقالا تيثو * انيفتقا ام كلءادفرفغاف

 ا أ
 ا

 كنا مجدح-- ا و ا ا ل 0

 ردبخةو زغباب



 ىنأ لل#_تق بإب

 بعك ل قباب
 فرشالا نبا

 دوهملا توغاط

 # رب دع
2 

 :ه 7 0 : ١ : هع

 ]نه ةبايحدا نع ليقع نع ثيل ان, ىنثملانءاىب :ءينيخ انك عفار

 10 قل ىلعالا دبع نب دمت انئص اد ما [ةكلذو دارو داختملا

 ا مصر لعمتلا لص يبا ليف لاق كلام ننسنأ نعهيبأ نعرمتعملا انث

 ا 2 ضر حر نوما قاطع :اواراجن ىكرو هيلا قلطن افلاق ىنأ نب ةنلادبع

 | لاق كاراج نتن اذ دقلهلل اوف ىب :ءكملالاق م -سوءيلعهتلا ىل_ ىنلاهاتأاماف

 1 | كنماح اريطا مل_سو هيلع هللا ىلسد هللال وسر راك ةللاوراصنالا نم لج رلاقف

 0 ا ا

 39 أ 1 ا رمتعم انث ىوار كلا ارمخ نب دماح 0

 ةيلع نباثيدح لثع لهجوب لعفامىل لعين هزكسو ىلع بأ ل سلا ىف لإقلا#

 | ىلظنحلا مها ربانب قدا اًسص * ليعم ساه ركذامك زل ىألوقو
 ا ظفللاو ةنيبع نبأ ع نعامهالكىرهزلاروسملا نب نحرلا بع نب ده نب هللا دمعو

 | هيلعشلاىصش لوس لاق لوقا راع تعمم و رج نع ناينتم انك قره لل
 | لوسراية اسم نبدي لاق هلوسروهللا ىذ /آدق هناف فرس الا نب بعكس نمملسو

 ام :بامرك ذوهللاقفهاتأف لقلاق لق“ الفىل نذئ لاق من لاقدإ-تقأ نأ ب ىت2اهتا

 || أانالاقءنقلّساواضيأ اولاق هعم_تامافانانعدقو ةقدص دار دق ل->رلا اذه نالاقو

 || تدر دقو لاق همر يصب ئث ىأىلار ظنت ىتح هعدن نأ هركنونآلاءانعبتادق
 [| برعلا لجأ تنالاقكم اسن ىن:هرتلاقدب رئاملاق ىبنهرتافلاق افلس ىنفلست نأ

  نيقسو ىف نه رلاقيفاند_حأنبابسلاقكد الوأ نو:هرتهللاق انءاسن كنهرنأ

 | تر ا نإ ءاوو منفلاق حال_بسلا ىب 107 اللا كنهرن نكءاورك نم

 1 || لاق نايف سلاقميلالزنفاليل هوعدفاؤاف لاقرسثب نب دابعوربج نب سبع ىنأو

 || هعيضر ودجت اذهان لاق مدتوصهنأك اود عمسأل ىتا هنأ يمال تلاق ورعرغ



 هل
 لب ربجأطب ألوقيإب د دج عم_سهنا سبق نب دوسالا نع ناي_سانربخأ ممهاربإا

 لجوزعهللالزتأف د عدودق نوكرمملالاقف لسو هيلع هللا ىلصهتلال وسر ىلع
 مهاربانب قحسا 0 ىلامو كب ركءعدوام ىحساذ|ىل  ِءللاو ىحضلاو

 نبىحي انث عفارنبالاقوانرب_خأ قد_سالاقعفارنبال ظفللاو عفار نب تو
 ىك_:شالوقي نايف_سنب ب دنج تءمسلاق سدق نبدوسالا نعربهز انث مآ

 ىناد_# اتا 1سم اهن ءاشاث الثو | نيتلم رأمقي لف م-_سودهيلعهللا ىل_صةنلالوسر ا

 لذ افلاق ثالثو أ نيتليل ذم كب رقدرأل كاك ر تدق كناطءش نوكنأوجرال 1

 ركبوبأ امارض و ىلقامو كب ركءعءدوام ىجساذاليللاو ىحضلاو لجوزعهللا

 انثو ح ةبعش نعرف_عج ندمت انم اولاق راشب نباو ىنثم نبد#و ةبيش ىنأ نبا
 ب ل ب

 اذهب سيقنب دوسالا نعامهالكن ايفس ان ىالللاانربخأ مهاربا نب قحسا

 عفارنبدمتو ىلظنحلا مهاربانب قح_ا امتع * امهثيد_حوحندانسالا
 انربيخأ نارخالا لاقو ان عفارنبالاق عقار نبال ظفللاو د..رج نب دبعو

 ىنلا ناري أدب ز نةماسأ نأ ةورع نع ىرزلا نعرمعمانريبخأ قازرلا دمع

 ةماس أ هءارو ف درأو ةيكدف ةفيطق هتحت فاك !هيلعاراج بكر ملسو هيلع ثلا ىلص

 "ص ىتح رذد ةعقو لبق كلذو ج رزاغا نب ث را ىن ىف ةدابع نب دء_سدوعي وهو

 هللا دمع مهيفدوهيلاو ناثوالا ةد بع نيدكرمثملاو نيماسملا نم طالخ اه بف ساحب

 نتا د, عرج ةءادلا ادع ساجلا تيشغاملفة--او ر نب هللا دبع ساجملا فو ىنآن ا

 فقو مث لسو ل عةللا ىل_كىننلا مهيلع اسفانيلعاو ربغتال لاق مهئا درب هفنأ ىنأ نبا
 نسح ًاالءرملا اهمأ ”ىلأ نبةئلا د_بعلاقف نآرقلا مهياعأر قو هللا ىلا ,هاعدف لزنف

 انم كءاج نف كالحر ىلا عجراوا:_سلاج ىفانذؤتالفاقحل اوقتام ناك نا اذ_-هنم

 ”تتسافلاق كلذ سحاناف ا:سلاح ىفانشغاةحاو رن هللادمعلاقف هيلع صصقاف

 هيلغهتلا ص ىنلالزي مفاوبثاوتين اومهىتح دوييلاو نوكرشملاو نوءسملا |
 عمستل ادعس ىألاقف ةداب معن دعس ىلع لخ د ىتحهتبادبكرم مهضفخ لسو ؤ

 لوسرا,ب«_-:ءفءالاقاذكواذك لاق ”ىنأ نبهللادبعد» ريبابجوب أ لاقامىلا

 ةريدعملاه دك هل_هأ لط_صادقاو و كاطع أ ىذلاّهلا كاطع دقلهثلا اوف مسفصا وللا

 موو كوع حج جز تسمم دع د 17 هاا 5.2125: هج د "د دكان اج 1717: 7677198: هلا دلتا نط راجتقل18:711:21.*7تاعأل 300 اقالة تركن اك 111712 1427فل فز“ ن1 1

 كلذ 'قرمدك طع يذلا لا كاذف|ةراذ ةباضعلابووس_صعيف هوجو نأ ْ

 ن دج ئئص ل وهيلعهللا ىلص ى هلا هنعاقعق تح .اراعي لف يداك

 ىنلاءاعد ف باب

 هيلع هللأ ىلص

 هنناىلا ملسسو

 ىذأ ىلعهريصو

 نيقفانملا
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 ظ | تعطقتايبأ اوأةممأناريدغ رثب ىناوقلأف ردب موناواتق مرتي ر دةلؤلاق كاشلا ةرعش

 | نوعنب رف ملم اند ةبيش ىفأ نب , رك, وبأ نثر رثيلا ىف قنا لفهلاصوأ

 | نوفا“ بحيتسي ناكودازوهو<دانسالاا ذم قحساىنأن ءنايفسانري_-خ ا

 1 مههفرك ذو 0 سب راع علا شيدرع كيلع هللا شب رقب كم اعمهللا

 |ننصد نإ امس بل !ثدسنو قد ساو لاق كشارمخو 1مم و ةدضغ ع نبدياولا

 نب در نع قحساوأ 5 ريسهز 55 نيعأن ' نسحلا امن لتسلم

 | او هو ديلع هللا دنا لوضر ل بعتسا لاق هللا دبع نع نوميم

 ١ ةةعوةعيد رن ةبيشو عمرو تو تفلح ن ةيماو لجون امويق شيق نع هر

 1 | امون ناكو سمشلا مهتري_غدقردب ىلع تر مص مهني ًاردقل هان مم 8 طعم أ نإ

 || |[ نب درو ىحي نبةل-هرحو حرس نب ورم نيد أ ارهاطااونأ 5 00 اراح

 ز ران ع نسون قربخا بهو نبأ | اولاق هب راقتم مهظافلاو ىرصماعل اداوس

 أ 2 تقام لسوهيلعهنلا ىلصىنلا جوز ةشناع ناربب زلا نب د ةورع ىف باهش

 الههننالوسراب مسو هيلع هللا لصةننالوسرل
 ظ موب نيدش موب كيلعىف

 | ىلع ىسفن تضر عذا ةيفعلا مون مهنمتيق !امدشأ ناكو كموق نمتيقل دقللاَعف

 | ىهجو ىلع مومهمانأو تةاطنافاتدر ايلا لقلالك دبع نب ليلايدبعنا

 اذان ة ترظنف ىتلظ أدق ةءاحع سب انأ | اذافىب از تعفرَف بلاعتلانرقبالا قفم_سألف

 كل كم .وةلوق عمس دق ىل-جو زنعهللا نالاقف ىتادانف مال_سلا<_يلعلا : ربحا بق

 كا قاداقلا موف تئشاع هىصأت] ابا كلم كيلا ثعب د ةو ك.لعاودرامو

 "را لل داخل كاوكاو مع دكفن ا نادك لاق ع لكلسو هلابحلا

 لاقف نيبشخألا لع قبطأن تكفا ا كيمأب ىف انا كيلا كدر

 مادبا نم مهالصأ نم هللا جرخ نأ اوجر أ لب - _سو هيلعةللا ىل_طهللالوسردل

 م | نعاسهالى ديه_س نب ةبدتقو 0 نك 7 0 دج امش كل الهنا دو

 |نايفس نب دنج نع ء سقن دوسالا ن ع يا اوعوب أن ربخأ ىحلاقةناوع

 0 ف حالك ضب ىف عسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عبصأ تيمدلاق ْ

 | قحساو ةبيش ىلأنإ ةعوأ ءانيدج و تيقاامةللا ليهس فو تيم د عبصأالا

 8 3اس الا نا اذه سيف ن 0 117-1 :ديعنبان ءاعمجت 1

2 

١ 
 ! ا



 دادتشا باب (| لاق ه-.:هنب مامه نعرمعم اش قازرلاببع ان: عقار نبدت اند

 ىلع هللا بضغ [| لاقواهنمثيداحأ رك ذف إ_سوهيلعةللا ىلصهللال وسر نءةريره وبان دع اماذه

 لوسر هإتق نم ىلصهللال و سرب اذهاولعف موق ىلع هللا ب ضغدتشا لسو هيلعةنلا ىبدهنلا ل اوسرأ] .
 هللاىل_ ص هللا [| رد ملسو هيل عهنلا ىبصةنلال وسر لاق و هتيعابر ىلا ريشي ذءذيح وهو لسو هيلعفللا ْ

 رسوهيلع أ لوز علا ليس ىف لسو هيلعهللا لنا لوسرولتقيل جر ىلعنلابضعغ أ
 ىنلا قلام باب || نباىنمي محرلاد ع انث ىقعملانابأ نب د نب رمت نيهللا دبع انثصو « ||

 هيلع هللا لص أ دوءسم نبانع ىدوالا نوم« نب ورمت نعقح_ساىنأ نءاي رك ز نع نابلس |
 ىذا نم نسواج هل بادو لهجوب أو تدبلا دنع ىلضي لسوهيلعهنلا ىلصةللالوسراس لاق |||

 نيكرشلا أ هذخ ايف نالفىب روزسالسىلا موقي بأ لهجوبألاقف سمالاب روزجت رح دقوأ ||

 نيقفانملاو .(| يا ىل-مىنلادج -اهفمذ خأف موقلا قشأ ثعبنافدحتساذ ادم تك ىف هعضيق |||
 مئاقانأو ضعب ىلع ليغ مهضعب لعجو ا وكح ضتساف لاق هيفّتك نيب هعضو ل وهيلع و

 هللا لد ىننلاو لسو هيلعةللا ىله هللا لوسر رهظ نعهتحرطةعنمى تناكولرظنأ || |
 ةرب وج ىهو تءاؤ-ةمطافربخ اف ناسنا قلطن | ىتح<سأر عفربام دجاس لسوهيلعأأ

 عفر هنالك )سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىذقاماف مهمّدشت مويلع تابقأ مث هنعهتح .رطقأأا ٠

 نشره كم لع مهللالاق مث اثالثلأس ل اس اذاواثالئاعداعد اذا ناكو مهيلعاعد مهنوص ٍع

 كلعميللا لاق هنوعداوفاخ وكحخضلا مع بهذه ودا ومسار تاس ْ

 نا ةيمأو ةيقع ند لولاو ةعيب رنب ةبيشوة-_عيبر نب هيشعو م ا.شه نب لهج ىنأب

 هللا ل صاد_2 ثعب ىذلاوف هظفحأملو عباسلارك ذو طيعم ىفأن : ةمقعو فاخ ا

 بيلق _ءلقلا ىلا اويحس ردد | مون ىئر ىبس نبذلا تيأر دقل قحاب إ سو هيلع 8

 00 0 ثرد_للا|دهىف طلغةيقعنب ديلولا ق>ساوب ألاقردب

 تءمسلاق ةميع_ش انث رفعج ند انث الاقىثمنئال ظفللاوراشب نبدمتو

 هيلع هللا ىل_ه هللا لوسر اهني لاق هللا دبع نع نوميم نبورمع نع تدك يدوم بأ ع
 ىلءهفذقفرو زجالس طيعم ىنأ نب ةبقعءاجذا شي رق نم سانهلوحودجاس سو ||

 هرهظ نءعهنذ> ًافةمطاف تءاغل هس ًارعفرب ملف [_سوهيلعةللا لد هللا لوسررهظ 1

 ماسه نب لهجابأ شي رق نم دلل ال 00 مىلع تعدو 3

 عار ةعيد رن ةببشو فلخ نب ةيمأو طيعم ىلأ نب ةبقعوةعبب رن ةبتعو د



 1 0 نمل

 لجر ر مدقق «فحلا ف قيفرودو آةنجلاهلوانعمهدري ن ملاقفاضإ أ هوةهر مث لتق

 1 ٍمةللالوسر لا ةفةعي-_ل| لق ىتدكلذك لزب ملف لتق ىتحلت اةفراصنالا نم

 [دبع انث ىمَعلاىحنبىح امتع انباع انفصناامهيبحاصل ٍلَسوهيلعهلا

 دال وسر حرج نعلم سيده نب له عيشملا نع مزاح كأن د زب زعلا

 تر و ل-_سوهيلعهللا ىلصةللالوسرهجو ح رجلاقفد-ًاموب سو هيلع هللا ىلد

 ب ء هللا ىل_دةلئالوسرتذب ةمطاف تن اك- ف هسأر ىلعةضيبلات مشهو هتيعابرإ

 اراهيلع بكسي بلاط ىنأ نإ , ىلع ناكو مدلا لسغت تا
 ءاملاناةمطاق تأراهلف ن ل

 ” كانهتقصلا أم ادام ا سف رار امسي ةعاوقت دج اةرخك الام دلادب زيال

 | ةراقلا نجرلا دبع نبا :عإ بوقعلإ 0 ديعس نإ يدق يقم د مدا كاكا

 ا هيلعهللا ل_هةهنلالوسر حرج نعلئسي وهو دعس نب ل هس ع مس هنا مزاح ىفأن 2

 ْ 1 ..سو هيل عهللا ىلصهننال اوسر حرج ل سغي ناك ن مف رعال ىناةثلاو مألاقف مل سو

 ع دازهناري غزي زعلا دبع يدحوحن ركذمت ىووداذامب وءاملا ب كسي ناك نمو

 0 ريهزو ةبيش ىنأنإ ركب وبأ امبرط و تريك تمشه ناكملاقوههجو 0
 نبورمع انثو ح ة فديع نبا نعاعيجر مح ىنأ نباو ميهاربانبقحساو نوح

 0 نع ثرحلان: ور*+ ىت ريخأ ىهو ن هللا دع انريخأ ىرصاعلا داو س

 ىف ندم انت 0 ىلا ىبمعلا لهس نبد- 2 ىو 2 لال_هىنأ

 لاس نا نع ثيدحلا| نهم دء_س نب لهس نع مزاح ىنأ نع مهلك ف رطم نبا

 6 ح ع 008 دح ىو 0 ل

 1ن نأ سن اذ5عس انو ء ةما_سنداج انث بنعق نب ةماسم نب هللا دبع انثص

 : له هسأر ىف جشو دحأ موبهةيعاب رترمسك لسوهيلعةننا ىبصةننالوسر

 أ تالا مهوعدب وهو هتيعاب راورسكو مهيناو>ش موق لفي 0

 عيكو انث ريغ نب هللادبعنبدجم اسامح عيش مالا نم كل سبل ىلاعت هللا لزنأف
 .هيلعهتلا ىل_ههتباكوس رىلار ظن أىتأك لاق هللا دبع نع قيقش نع شمالا انث
 :رعمدلا حسي وهو هموقهب رض مالسسلا وةالصلا,ريلععايننالا نماين يح ملسو

 ” ةبيش ىنأ نب ركوأ اًننرص نوماعيال ,هناف ىوقلرفغا برلوقب وههجو

 ا 5



 /4 ا

 هلوقىلاهللا كلر فغيلا نيب ماحتف كلانحت فان تلزنامللاق مهثدح كالامنب سن نا || ْ
 | ىد ارك دقو ةب اكلاو نزحلا مهطلاخ مهو ةيدي دا نمه-هج ىمامظعازوف ش

 مصاع امر و اعيجايندلا نم ىلا ب أ ىهةبآىلعتازت أ دقالاقتف ةيبيدحلاب[|

 ن شن آتعم سلاقةداتق: ان ىأآتعمسلاق .زهعم ا[: ىمتلاركتلاو ا

 دج نب دمع انثو حج مامه 5 دوادوبأ اذن ىنثمناا انثو حج كلام ش

 ىلأنباثيد_-وح سنأ نع ةداتقنعاعيج نابيش انث دمحم نبسوب انثأأ

 ب اولا نع ةماسأوبأ 5 ةبيشىنأن' ركب وأ د ةبورع َ

 تس ىف الار و نيد ن1, داما لاك ناملا نب ةفيفذح انغ نيفطلاوبأ انما

 هدب رئاماثاقفاد_2 نودي رتككن ااولاق شي رقرافك انن_خافلاق ليسح ىأوانأ ||
 هعم لتاقن الوةني د ىلا نفرصن ل هقاثمو هللا دهءامماوذ أف ةئيدملاالادب رئام |

 مه دهعب مط فن افرصصن|لاقف ريا هانريخأف مل سو هيلعهللا ىلصةئاالوسرانيتأف

 اعيج مهاربا نب قحساو نرح نب ريهز ا دع مهيلع لجو زعهللا نيعةسو

 انك لاق هيبأ نعىعيتلامهاربا نع شمالا نعرب رج امك ريهز لاقرب رح نع

 ترد آو هغم تلرا ل سو هيلع هللا ىل_ص هللا لوس رتكرذ اول لجرلاقف ةهدح ل ١ ه2 ساب د رف ا طموااوحلا »يدلل نوال

 ةلمل مس العلا 5 ر عمان ردقل كللذ لعفت تنك تنأةةيدحلاقف

 لحرالاز سودلعنا لع اكورد وود د تع راتدخاو تاوحلا

 يل :دكسفةمايقلا موي ىمهنلاوإ_عج موقلاربختى نين

 ل-جرال لاق د أ مهب لفانةكسف ةمايقلا موب ىجمهللا هل ءجم وةلاربخاتستأب

 اجا ني رخام ع وبن في 5

 ةقنإ كحاب مقلاقف ها تق همأعت مقلا مون ىمههللاهلعج موقل اربخان لا ١

 وار :: بهذالاةموقأ نأ ىمساب قاعدذا دب د_جأ لف موقلارب حانت ف

 لا
 مهنيا 3 ماج ىف ىنثم اامعأ 1( ته تاعجو دفع نم تدلواهلق ىلءرهرعذنالو

- 

 موا ديب
 هيمزآن!تدراف سوقلادبك ىفامهست عض وف راتلابه رهط لض ناضسإب 1ث
 هتصالة ع رولو ىلع مهرعذنالو ل_سوهيلعةللا ىل_هةللالوسر لوق ترك ذف

 تررقتغرفو موقلارب_+ هنرب..افهتنتأاماف مالا لم ىف ىشمأان أو تعجرف |
 لزأ لفاهيف ىلسيهيلع تناك ةءابعلضف نم لسوهياع للا ىلصةئلالوسر ىنسلأف |

 انث ىدزالا دلاخن باده ت6 نامونايمقلاق تحبص أ ىتامتان

 ىلصةهللالوسر نأ كلام نب سنن ءىتانيلا تباثو ليز نب ىلع نعةماس نب دام
 1 2 ع عر و

 دهعلاب ءافولا بإ

 باؤحالا

 ا وزغساب



 ل ْ ١ م
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 86 ١ هومتددرانم 5 ءاج نمو ميلعهدرنم مسن ءاج نم نأ سو هيلعهلل اىنكدىتلا

 1 ندهو هنلاد دعب أف مهيلاانم بهذ نمهن ا عن لاق اذه ىتكناهللالوسراياول اًقفانملع

 1 الج انك ةبيش ىلأ نب ركب نأ و احرو اجرؤهلهذنا لع حبس مهنمانءاج

 " ]|| هايس ني زي زعلادبع انث ىنأ انث ظفللاىفاب راقتو ريع نبا انثو ح ريغنبنلا

 اها ,لاقف نيفص موب ٌكينح نب لهس ماقلاق لئاو ىفأ نع تباث فأن ب بيبح انث
 | ىرتولو ةيدي دا موب ل-سوديلعةنلا ىلص هلال وسر عماك دقل كفن اومهتاسانلا

 نإبو لس وه_لعةللا لص هللا ل وسر نيب ناك ىذلا حمصلا ىف كلذ و انلتاقلالاتق

 هللا لو سراي لاقف لسوهيلعةنلا ىلصةنلا ل |وسرىت أف باطاخا نب رمعءاؤ نيكرمثملا

 لاك راثلاف عدلتفوو دم |قانالدق س مل لاق ىلد لاق. لاطاب ىلعم هو قح ىلغاتسلا

 قاايلاقف مهتيبواتشيب هللا كحال 6م ىلعن مف ؤلاق ىلب

 3 ًافاظمغتمرب-دي ل ع قلطنافلاق ادب اهلنا ىنمدسضإ ناوهللال وسر ىنا باطلا

 .ةنجلا ىفانالتق سيل لاق ىلب لاق لطاب ىلع مهو ق> ىلءانسل اركب اناا كيايأ

 اننيب للا كالو عجرنوانتي دف ةيئدلا ىطوت مالف و لاق ىلب لاق راذ |! ىقمهال- قو

 ىلعن ار قلالزنؤلاق ادب اهلل! هعيضي ناوةللالوسرهنا باطلا نياايلاقف مهنيب و

 هللا لوسرايلاةف هان.اهأر قف رمح ىلا لسرأف حتفلاب | سو هيلعهللا ىل_هةئنا لوس ِ
 نبد متو ءالعلا نب دمت ب ركوبأ ا ميرو يما اتعب لاكرق ع ةفوأ

 نب له ست ءمسلاق ىيقش نع شمعالا نعةب واعموبأ ان: الاقرب نيةثلا دمع

 ”قكاولو لدذج ىنأ موب ىتذبأ اردةلهللاو مباراومهتا سانلا اهم أ نيفصب لوقيفينح

 انف ويسانعذوام هللاو د سو هيلع هللا ىلص هللالوسرصادران“ :ميطتسأ

 ريع نبارك ذب ملاذ_ه8 سمأالاهف رعن سىعأ ىلا انب ناهسأألا 0 !١انقتاوع ىلع

 ىتو ح رب زج نعاعيج قد-_ساو ةبيش ىنأ نب ناهع هام دج و طق رأى

 امهشثيدح ىفو دانسالا اذ_مم شمالا نعام الك ع يكو | 6 حالات ولأ

 " ]| كلام نع ةماساوبأ 7 ىرهوطا دعس م ئتدص د انعظفي صأىلا

 1 لربنا فحل له_-ستعمس لاق لئاو ىفأ نعني_دص- ىنأ نع لوغمنءا

 ١ ]| لوسر سمأّدرأ نأ عيادتسأولو ل دنج ىنأ موب ىتي أر دقلف كيد ىلع كب اراومهما
 "|| اًمئاطو مهدخ هتمانيلعرجشاالا مصخ ىف هنمانحتقام ٍلسو هيلع هللا ىل_دهّنلا
 لإ ةداتق نع ةب ورعى فأن ب ديعس ان ثرحلانيدلاخ انث ىئمضهحلا ىلعنب رصن

 1 ممصمصصملا



 ةبعش انث ىنأ انث .ىربنعلاذاعمنب هللا ديبع ئئكدص « اعيطمإ سوهيلع

 نيب لصلا بلاط ىنأ نب ىلعبتك لوق.بزاعنب ءاربلا تعم_س لاق قدس ىنأ نع

 هيلع تاك اماذهب تكف ةيد.دخلا موب نيكرمثملا ناب و مل سوهيلعةثلا لص ىنلا

 لاقف كالتاقن لهننال وسر كنا مع واف هلال وسر بةكنالاولاقف هللال وسرد

 مسوهيلعهللا لص :لاداحف هاح ا ىذلابانًأاملاقف هحما ىلعل مسوهيلعهللا لصىنلا

 حالباهلخ دءالو اثالثاهماومقيف ةكماوا_خد. نأ اوطرت_ثااهفناكو نايت

 انام هيفامو بارقللاقح السلا نابلجامو ق>سا ىنالتاق حالسلا ناباجالا
 لاق قس ىنأ ن ء ةيعش انث رفعج ند_© انث الاقراش نتاو ىنثمند_#

 ةيدبدخ ا لهأ مس ههيلعهللا ىل_دهللالوسر اصل لوي بزاعن , ءاربلا تعمم

 0 0 0 7-0-5 تكفل يعش

 دنع ل_سوهيلعةللا ىلىنلاريصحأ اى لاق ءاربلا نع قحسسا ىنأ نءاي ركز انربخأ

 حال_بللا نايا الا اهل دال اواث الثيم مقيفاواخ دب نأ ىلعةكم له هطاصتملا
 هسعوناك نءاه ثكمعا د_أ منالواهلهأ نمهعمدحأب جرخالو هبارووفرتلا

 لوسرد_# هيلع ىضاقاماذه ميحرلا نجحرلاةننا مس اننيب طرمشلابتك !ىلعل لاق :

 نكلو كانعباتةهننالوسر كنا لعنول ن وكر اهل لاف مس وهيلعةللا ىل_دهللا

 لوسرلاقف اهاح الهلا اوال ىلع لامتفاهاحسع نأ ايلع م ًافهنلا دبع نب دخت تك ١

 اهسماقأف هللا دبع نبا يةكواعاح ف اهئاكمهارفاهءاكمىرأ لسو هيلع ةنلا ىبصةنلا

 هرمأق كدحاص طرسش نم موي رْخآ ! ذه ىلعلاولاق ثلاثا موي ناك نااملفم اياه الث

 كانعبات ناكم4_ةءاور ف بانج نءالاقو جرت مالا 2

 تااثنع ةماس نب داج ان نافع أنت ةبيش ىفأ نب ,ونأ انثص كانعيان

 ىنلالاقو ورمع نن ليهس مويف | سوهيلعهنلا لص ىنلاا وح اصاشي رفا سلا

 افا ماما ليه_سلاق ميحرلا نجح رلا هليا مسي بتاك !"ىلعل زِسو هيلع | لجو
 بتك !لاقفمهللا كمساب فرعنام بدك !نكسلو ميحرلا نجرلا هللا مسام ىردب
 سابتك ١ نكلو كانعبتال ةللالوس كا عد اوسردت نم

 ىلءاوطرتشاف هللا دبع نبدمت نمبتك |١ سو هيلع هللا لص ننلا لاقف كيب أمساو ||



 ةئلزا

 ةيعكلالوح

 لتقيال باب
 دعب اربص ىثرق
 عقلا

 5 1 رهابأابتلقف انماعط كردملو لزنا|ىلا اًؤاَك ىب :ون مويلاةرب رهابااب ًابتلقف

 35 حتفلاموب رعىنأ نباداز ديعيامو لطابلا ئدسامو ق+لاءاحاقوهز ناكل طاملا |

 ىرخألاةبآلارك ذب مو اقوهزهلوقيلادان_بالا اذهب حيجن ىفأ نبان ء ىروثلا

3 

 . [|هللالوس .رعماكلاقفادماعط كرد ىتح مل_سوهيلعةللا ىلدةللا لوس رن عانت دح

 . ||| ىلعريبزلا لعجو ىنعلا ةبنلا ىلع ديلولا نب دلاخ لف متفلا مون سو هيلعقثلا ل

 ش ةربرهابأايلاقف ىداولا نطب و ةقذايبلا ىلع ةديبعابأ لعجو ىرسلاةبتجلا

 شاب وأن و رتل_ه راصن الارمثعمايلاقفنولو روم اؤاخ مس متوعدفراصن الاىل عد
 هديب قحأو ادصح مهود_دخننا ادغ هومّتيةلاذا اورظنالاق عن اولاق شي رق

 هومانأالادح ا يطذئموب فرس ثأ افلاق افصل دعوملاقو هلام ىلعهنيع عضوو

 ا هلاباوفاطأف راصنالات ءاجوافصلا )سو هيلعةللا ىل_دةللالؤسر دع_هولاق
 ' || مويلادعب شي رقالشي رق ءارضخ تديبأةللالوسرايلاقف نايف سون ًاءاؤ

 سىأرادلخد نم إ_سوهيلع للا لص ةللالوسرلاق
 2 قل نمو نماوهف نايف

 هنذ_خ ا دةفلجرلاامأ راصنالاتلاةف نماوهفهباب قاغأ نءو نءاوهف حالسسلا

 . [|| لاق مسوءهيلعهنلا و_طهللا لوسر ىلع جولالزنو هني رق ةبغرو هنريشعل ةفآر
 ||| تالئاذاىمسااف الأ هتب رقى ةيذرو هتريثعب ةفأرهت ذخ أ دقف لجرلاامأ متاق

 ' | تامملاو م ايحايحناف مكيلاو هللاىلا ترجاههلوسرو هللاد_بءدمتانأ تارم

 مكناقدصب هلوسرو هللا نافلاق هلوسروهللابا:_ذالافلقامةهللاواولاق 2 :امم

 رمع ىنأ نباو د فهانلا ورمعو ةما ث ىلأ ن ركب ونأ 0 مكنارذس علو

 ||| نعدهاج نع حيجنىأنبان ءةنييعن نايف_س اذ” اولاق ةبيش ىلأ نال ظفللاو.

 هللا لص تلا لخدلاقهللادبعن ءرمعم ىفأ
 ٠ ا | ةثاعلثةيعكلالوحو ةكم إ_تو هيلع

 ' ||| نالطابلا قهز و قا ءاجلوةيو هد ناك دوعباهنءطي ل هقءايصن نوتسو

 ْ 1 .[|| انربخقازرلا دبع ن ءامه الك دج نب ديعو ىتاولا ىلع نب ىسح هان و

 [|| عيكدو رهسم نوع ان ةبيش ىفأنب ركب و بأ امادص * انصاب_فلد.لاقو

 .[|| ىنلا تعمسلاقهيبأ نع عيطم نبهّللا دبع ربخ لاق ىعشلان ءاب ان رك ز نع

 .[|| مويىلا مويلا اذه دعبارب_ه ىثرق ل اجلك عمو لرش ملسو هيلع هللا لص

 | نكياولاقدازو دانهالا اذهايزكز ان ىلأ انثث ريق نبا اند ةمايقلا

 ١ هللا لص ةنلا لوس .رهامسف ىصاعلا مسا ناكع يطمريغ شي رفةاصع نمدح أ |سأ

 هيلع
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 داك سن ]لوصسر وىداولا ناو دج اف رسل العةة عاام دىرسألا | 0

 لاقف هللا لوسرابك بلت اقةرب رهو. لاقف ىف ًارفرظ:ف لاق ةدتكفف ملسوهيلع

 تشب ووهناوفاطأفلاق راصنالا,ىفتهالاقف ناييشريغداز ىراصأ الا ىدتأنال
 اوييصآناو مهعماك ئشمط ناكنافءالؤهم دقن اولاةفاعايتاواطاشإبو أي رق

 شرق نا والا نو رت إس و ةيلعمتلا ىل_ هنن لوو لاق اتلغ ب ىلا الك

 1 ةلطنافلاقافطلاب نوفاوث ىتح لاق مث ىرخألا ىلعاههادحادهب ديب لاقمأ مهعابتاو

 وباءاؤلاق ًايشانيلاهج ون مهتم كح امو هزكألا ادا لعق ن١ امدح اءاشام

 نملاقم مويلا دعب شي رقال شي رقءارضخ تدب للا ل وسرايلا قف نايس

 هتكرداف لجرلااّمُأ ضعبل مهضعب راصنالاتلاقف نماوهف نايف س ىف أراد لخد

 انيلع قال ءاجاذا ناكو جولاءاجوةري رهوبأ لاق هنري_ثعا ةفآر وهي رق ىف ةبغر
 ىولا ىضقش ىتح |سو هيل ءةللا ىلص هللا لوسر ى ا هفرط عف رب دح | نسدلف ءاجاذاف

 ك.ييلاولاق راصنالارشعماي إس وهيلعهلبا ىلصهللال وسر لاق جولا ىخمتناامذ

 الكلاق كلذ ناكد_ةاولاقهتي رق ىفةبغرهتكرداف ل جرلاامأ متلق لاق هللا لوسراب
 اوا_بةأف ؟تاممتامملاوك ايحايملاوكيلاو هللاىلاترجاههلوسروهللادبعىفا
 هللالوسرلامتذ هلوسرب و هللا نذلاالاانلق ىذلاانلقامةللاو نولوقي ونوكسه#بلا

 رادىلا سانا !لمقافلاق َت 5 اقدصيهلوسروهللانا مر لعتا ل

 ىتح ملسو هيل عهنلا ىل_دهلال وسر لق ًاولاق ماو سانا قلغأ أو نايف سلأ

 اوناكت يبل ابنج ىلا مص ىلع أف لاق تيملاب ف اطمن هماة سافر ىلا لبقأ
 سوقلا ةيساذخاوهو سوق مل سوةيلعفثلا ىل_ههلنالوسردي ىفولاق هنو دبع

 عرفاماف لطابلا قهز و قملا ءاجلوقي و «_تيعى نعطي لعج ملا ىلع نأ اماف

 وءدب و ةنلادمح ل عؤ هيدي عفر و تنبلا ى ار ظن ىتح هيلعالعفافصلا ىف ًاهفاوط نم

 ةريغملا ننناملس ان زهم ان ماع نبهلنا دبع هيلث لح و وغدن نأ ءاشابع

 | مهو دصحا ىرخالا عامها د_>اهيديب لاقم ثيدحلا ىفدازو دانسالا اذه

 هللا دمع قالك اذاىمسااةلاق هللالوسرابكالذ انلقاولاق ثي د! قولاقادصح

 ان' ناسح نبىبح انت ىرادلا نحرلادبعنب هللادبع نص هلوسر وأ( 5

 ىنأ نب ةبواعمى اان دفو لاق حاب رنبةللاد مع نعت اثانري_خأ ةماسنبداج

 ىت ون تناكبف هباحالاموباماعط عنصيانم لجر لك ناك فةرب رهوب أ :يفو نايفس 0
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 ةسسيعن نايفس انث ريهزلاق نايف_س نعاعيجربك نياو ب رح نب ريهز و ةمدش

 لوسر رداحلاقو رمح نب هللادمع نعى + الارعاتم ثلا سابعلا ىل نع ورع نع

 لاقهلاءاش نا نولفاقانا لامقف أيش موهنم لذي لف فت اطلا لهأ سو هيلع هللا ىلسصهنلا

 لاتقلا ىلعاودغا |_سوهيلعهثلا ل صهللالوسر ,-طلاقف هكتفن مو عجرن هبامكأ

 لاقادذ نولفاقانا لسوءهيلع ىلدهللال اوسرمطلاقف حارس مهءاصاف«_ءلءاودغف

 هللا ىل_صهللالوسر نأ سن 1 نعتبا'نع ةمادسن دا انث نافغ انث ةيدش

 رد ةوزغ باب

 مثهنع ضرعافرك,و بأ ملك-:ف لاق نايف-س ىفألابقاهغلب ني-ر واش ل سوهعيلع
 ىذلاو هللالوسرايدب رئاناالاقف ةدابع نبده_سماقفهنع ضرعاف رمي ماكن
 اهدايك آب رضن ناانت ص اولواهان_ذخالزحبلااهضيخت ناانت أوله ديب ىبسفن

 00 ل ا ىادوحا هال كو نان فايا ار زيلع تذرو وار طا ولز

 ىلام]وةيف هناك او نايفس ىلا نع هنولأس لو ءاعةللا ىل_دةللالوسرب ادا

 كالذلاقاذاق ل نهم او ةينسود سف و ليحل اذه. نكلو نايف_سىنأب 2

 نايف سىبأب ىلاملاةفهولأسفدوكرت اذاقنايفسوب اذه ربخأ | .!مالاقفموب ص

 اضيأاذ_هلاقاذاف سام || ىف فاخ نب ةيمأ اوةييشو ةمدعو لهجونأ اذ 37 نكاو لع

 ىذلاو لاق فرصن ا كالذ ىأراهاف ىلصي متاق سو هيلعهلنا ىل_صهننالوسر ودول د

 ىلصهللالوسرلا ةفلاق كب ذك اذاهوكرتتوك<ق دداذاهوب رضتلهدنب ىسفت

 افلاق انههوانه» ضرالا ىلعهدد عضيولاق نالفع رهماذه ملسوهياعهللا

 ن ناسش 5 لسوء يا ءهنلا ىلصةللالوسرد» عضوم نعمه دحأ طام ةكم جيف بأب

 ىانع حاب ر نبهللا دبع نعىنانبلاتباث 6 ةريغملا نبن املس 5 خورذ

 ضءبلاة ضعت عنصي ناك-ف ناضمر ىف كلذو ةب واعمىلادوفو تدفولاقةرب ص

 م-ءاعأالأ ةريرهوب أل اقف م-متوعدف من تاق ىنتقب_تلاقفةليللا ىدنعةو عدلا
 . || هللا ىل_طهللالوسر لبق لاقفةكم تفرك ذم راصأ الارسشعماي شر دح نم ثيدحي
 : | ةبنجما ىلعادلاخ ثمب و نيتبنجلا ىدحا ىلعريب زلا ثءيفةكم م دق ىتح ل سوهيلع

 ىرحالا

 | اماعط عنصأ الأت اقف هإ_-رولا انوعدب نأ رثك امب ةرب رهون أن اكف ماعطلا
 8 تلقف ىشعلا نمةرب رهاب تيقلم عندي ماعطب ت سأف ىل_> رىلاء_هوعدأف



 م
 ءاربلا ىلا ل جرءاجلاق قديس ىنأ نعاي ركز نعسنوب نب ىسيع ان ىصيدملا
 لسو هيلع هللا ىلههنلا ىن ىلع دهش لامتف ةراسمعابأ يني نح مون متيلو متنك لاقف
 موقمهو نزاوه نم ىلا اذ_هىلاريس-و سانلا نءافخا قاطنه:كتكوىلو ام

 لوسرىلاموقلا يقافاوفشكن اف دارج نم لجراهنأكل بن ن٠ قشرب مهومرفةامر
 رصنتساواعدو لزنفهتلغب هب دوقيث رخلان' نايفسونأو ملسو هيلعةّللا ىل_دهنلا

 هلاواك ءاربلا لاق كرصن لزت ا م-هلل ب باطملا دبعنباانأب ذك ال ىنلاانأ ل و

 مسوهيلعةللا ىلص ىب 2 ىنعيهب ىذاحي ىذالانم عادشلا ناوهب قتسأبلار جا اذا

 ان رةعج نادم 65-- ىئم نال ظفللاو راش ناو ثمن: د# اًنشدَعو

 هللالوسر نعمتررفأ سيق نم لجرهلآسوءاربإا تءمسلاق قحسا ىفأ نعةبعش

 نزاوهتناكو فيل هللال وسر نك-!وءاربلا لا ةف نإ: مون ل سو هيلعهللا ىلص

 ماهسلا انوايقتساف متانغلا ىلعانيبك أف اوفشكتن ا.-يلعانلجاملاناوةامرذئموب

 ث 1و نايفسايا نا و ءاضيبلاهتلغب ىلع سو هياعللا ىلصةنلا ل اوسرَس اردقلو

 ريهز ئندع د بلطملا دب عنتاانأب ذك ال ىنلاانألوقي وهو اهماحلب ذخ 3

 نايفس نع ديع_سن ىح ان اولقدالخ ن ركب وأ او ىندم نيد ةوبرح نإ

 وهو ثيد حلا رك ذفةراسابأابل_جرهللاقلاق ءاربلا نعوحساوبأ ىنث لاقأ| ٠
 نب رع انث برحن ريهز انئدحو اًيدحمنأ ءالؤهو مهني دسح نم لقأ 1

 عمانوزغلاقىفأ ىنث ةءاسنب سابا ىنن راعنةمركحع انث ىنحلاسوبأأ ٠

 ىنلبقتساف ةينئواعأف تمدقتودعلاا:هداوامافانينح مسوهيلعنلاىبطةللالوسر |[

 موقلا ىلا ترظنو عن_دام تي رداف ىنعىراوتف م هس هيمرافؤدعلا نملجرأأا ٠
 كفوف سو «يلعةللا _دىنلا ةباو ,هاوقتلاف ىرخأ ةينث نماوعلطدق مهاذاف

 ايدتيصامم | دحابارزتمناندرب ىلبءوام زمنه *خجرأو سوه ءلغهللا ىف لاةباحصا] ْ

 هيلع هللا ىل_دهللال وسر ىلع تر صو اعيج ام متعمش ىزازآقلطت ساق ىرجألاب

 نباىأز دقل سو يلعهللا ىل_دهللال وسر لاقفءاهشلا هتلغب ىلع وهو امزمم لسو

 ةّضبق ضبق م ةلغبلا نعلزن لسوهيلعةللا لص هلال وسر اوس ءاماف اعزفعوك الا

 مهنمهللا قاخاف هوجولا تهاشلاةف مههوجو هب لبق سا مث ضرالا نه بارت نم

 مسقو لجو زعهللامهمزهف نب ريدماولوفةضبقلا كلتبابارتهينيع المالااناسنا
 ع 0 2 ص 5-5

 هورس ىنا نب رك ونا امل < نيم سملا نيب مهعانغ إم سو هيلع هللا ىل_دهلنال وسر 8

 فئاطلا - 3



 3 م

 1| هنلاىبصةننالوسر قفطف نب ربدمنو لا ىلو رافكلاو نوما قتلاماف
 1 لنا لوسر ولو ماجتلب لتنااناو تسابعلالاق رافكلا ل_بقهتاغب ضكر م سوهيلع

 6 هللال وسر ناكرب 58 د تام 2 1 عرالنأ اهفك أ أ ٍل_سوهيلعةللأ ىل_

 || باح دانسانعىأ 0 وهيلع هللا ىل_صهللالوسرلاهتف ملم وهبياع هللا ىلص

 ١ ةرهدسلا باح نا ١ ىنوص ىلعأب ًاءتلقف اًمصال_>رناكو سايعلاقفةرم_سلا

 | اولاقف اهدالوًا ىلع رقبلاةةطعىقوص اوعم_س نا مهتفطع ناكل هتلاوف لاق

 رشعماي نولوقي راصن الا فةوعدلاو رافكلاو اواتةقافلاق كيبلاب كيبلا

 : اولاقف جر زا نب ثرحلا ىنب ىلع ةوعدلا ترصق مل اق رادن الارمشعماب راضنالا

 / رشا لس تال وسرلافل حلاق ىل اهبلع لواطتماك ماغي قعوهو سو

 ْ ىرف تايصح ل سوميلعلال سا لوسي ذأ ملا نينيطولاىح نيح ادع زبمو

 ىلعلاتقلا ادأو رظنأت بهذفلاق د برو اومزهعالاقم رافكلاه وجو نه

 اليلكم_هدح ى ايلا هنامصخ مهأم رناالاوهامةللاوفلاق ىر أامف هتئيه

 || اعيجديج نبدبعو عفار نيدو ميهاربانب قحسا هانئاص و اربدممه أو 14 نءادمحضسن' فت كنة نيالا اج فا اني للا نم ب ا

 . || نيةورفلاقهناري_غهوحدانسالا اذه ىرهزلا نع رمعمانرب_خأ قازرلا دبع نع

 . | ىفدازو ةيعكحلابرو اومزوهنا ةيعكلابرو اومزهنالاقو ىادحلاةماغن

 || ضاكرب ل_سوءهيلعنلا لك ىنلا ىلار ظن أى أكو لاق هللامهءزهىتح ثيدحلا

 - || لاق ىرهزلا نعةنييعن؛نايفس انث رعى أ نإ هامع و هتلغي ىلع مهفلخ

 نينح موب متيوميلع هنالك ىنلا عمتنكلاقديبأ نع سابعلا نب ريثكى 3 ريخأ

 !ّ 0 مأوهنمرثك أ ارمعم كك بعو نيد ون تيد ناريع يدم اقانمو

 . || ةرامعاإبااي ءاربلل ل جرلاقلاق قحساىنأن ءةُميْخو ًاانريخأ ىح نبىحب

 ' 3 جرت هنكلو لس هيل عهنلا ىلا سها لوسر ىلوامهتناواللاق ني_:-> موي متررفأ

 2 ةامراموقاوقلف حال_-ريثكوأ !حال_س مهيلع س ٍلارس> مهؤافخأو هبادح أن امش

 أن نوئط<+نوداكباماةشر .هوةشرفرصن ىب ونزا اوه عج هس مط طق داكمال

 - ||لسوعي ايو اا درع ءياع و او عدو اكوسرلا كانهاوايقاف

 7 ||| رصنتسافلزنف هبدوقي باطما دبع نب ثرحلا نننايف_سوبًاوءاضيبلاهةلغب ىلع

 ْ 1 تانح ندجأ ص مهفصمأ باطما د_ءناانأ بذك الىنلاانألاقو

 7س سس تس يس ا ا ا ا ا ا و
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 هكدام نغلنيلو هيمدق نع تلسغل ل عت كولو هءاقل تنبح الهلا ضاخأ أ

 هللا مسب هيفا ذافهأر قف )سو هيلع هللا ىل_ههللا لوس ر باك اعد لاق دق تدتام
 ىد_طا عبتا نم ىلع مالس مورلا ماد لقر هىلا هللا لو سر د نه مه>رلا نجرلا ١

 ناو نيترم كرسأهنلاكتؤي رس و مست مسأ مالسالاةباعدب كوعدأ ىافد_بامأ

 سس وانسي ءاوسةلك ىلإ اولاعت باكل لهأاب و نييسيرالا مث كيللع نافتياوت

 اولوننافهللانود ن هانآ رااضعن ان دة فح د الواح ء_ثد ك ارمشن الوهللا الا دمعت الن أ

 هد_ذعتاودالاتعفتراباتكلاةءارق نم غرفامافن رم اودهشااولوقف
 ىنأن |سعأ سا دقلة رح ني_> ىنادكالتاةفلاق انج رخأفان او طغالارتخ د

 هللا ىل_دهللالوسر صايانقوم تازاهف لاقرف_دالا ىنب كال مهفاخيل هنا تدك

 قاواملا ن_سح هامئاص و مال_تالا ىلعةللا لخ د ىتحر هظيس هنأ رسوهيلعأ |

 نعاص نعفىأ انن' دعس ميه ربانءاودو بوقعي اذن الاقديج نبديعو

 دونج هنع هللا ف شك امرصيق ناكوْسش,د-هلا ىفدازو دانسالا اذه باهش نبا

 هللا دبع د نم ثيرد ىلا فلاقو هللاهالبأ املا ك-شايلب ىلا صج ىم ىشم نسراف

 داج نبمسوب ,' 7 0 مالسالاةيعادب لاقو م

 هيلعهللا ىل_ددتلا ىن نأسأ 1 نع ةداتق نعديع_سنع ىلعالا دبع ا ١

 هللا ىلا ,هوعدب رابج لك ىلاو ىثاحنلا ىلاورمديقىلاو ىرفف ىاوشكا لسو

 نيد هانئ و ل_سوهيلعةللا ىل_دىنلا هيلع ىل_دىذلا ىتاجنلاب سلو

 نب سنأ انث ةداّتق نع ديع_سنعءاطعنبباهولادبع انث قزرلاهلاد_ءاأإ

 هيلع ىل_دئىذلا ىشاحنلاب سلو لقنمو هلذع مل سوهيلعهللا ىلد ىنلا نعكلام

 ع ىأقربخأ ىعضهلا ىلعز/ رصن هينثدحو مسو هيلع هللا ىل_دىنلا

 ىنلاءياعىل_صىذلاىئاجنلابسيلورك ذب ريع ءسدق نب دلاخ
 انربخأ حرس نب ورم نب د- أ ارهاطلاونأ ئئدو 3 ميسو هيلعمتلا ع

 تلطملا دبع نن سامع نب ريثك .ى :: لاق باه_ثنا نءنسو ىربخأ بهوناإ]

 انآت مزلف نإ_:د> مو مل_سوه- يلع نبا لدم نيا لوسر تدهش ل َ

 هقرافن للف 1 سوهرلعةللا ىل_دهللالوسربلطا!دمءن:ثرخلا نب ناي ةسوبأ و ظ

 ىاذحلاةثافن ن .ةورفهلاهادهأ ءاضرب هلة لغب ىلع لبسو هس يلع هللا ىل_دةللالوسرو ا

 ( نتن - (بس) -1)

 لعأ ىنأولو كتم هنظأ نك ألو جراخ هنأ رعأ تنك دقو ىن هنافاقح يف لوقنام (س

 ىنلا بنتك بإب
 هيلع هللا ىلسص

 كولمىلا ملسو

 افتح
 هنناىلا ههوعدب

 لجوزع

 ةوزغ ىفباب



 - ١م

 1 م هلق دف ىرصب ميظع ىلا هىعف دف هبءاج ىباكسلا ةنيحد ناكو لاق مؤرلا مظع

 هنأمعزب ىذلالجرلا ام هموق نمداحأ اذهه له لفر هلاقف لةره ىلا ىرصب

 1 دن نيدان- سلجأف لقرهىلعانلخ د -9 شي رق نمرفن ىف تيعد_ لاق مناولاق ىن

 [|انأتاققنايفس وب 1لاقف ىن هنأ م ءزب ىذلا لجرلا اذه نمامسأ ب رقأكبأ الاَقف

 0 || لئاسف هرتز هناجرتب اعد مث ىناخ ىناصأ اوساجأوهيدب نيب قوسلجأف

 | ماو نايفسو !لاقفلاق هوب ذكسف ىب ذك نافىن هنأ معزب ىذلا لجرلان ءاذه

 3 |كيفهبسح فيك هل-سهناجرتل لاق م تب ذك بذكلا ىلعر قي نأ ةفاخنالولهنل

 1 هن هنومهت منك لهفلاقال تاق كل مهئانآن مناك لهفلاق بسحوذانيف ةرهتلقلاق

 1 لاق مهؤافعضم ؟سانلا فارشأه عبق. نمولاقالت اةلاقاملوقب نال بق يذكللاب

 [أدب لهلأق نودب زب لبالتاقلاق نودقنيمآنودب زيألاق مدا لب تلف

 3 || تف. ومان اق لهفلاقال تاق لاق هلةطخس يف ل دن نأ دعب هيد ءرع وع مهنمدحأ

ق هايا لاق ناك يكف لاق عن
 وانني بر ,2!نوك تاقلا

 1 00 الج سات

 0 | اقاهيف عن اصوهام ىرد الة دم ىفهنم نحو ال تاقردغي لهفلإقهنمسدصنوانم

 "|| لبق دح أ لوقلا اذهلاق لهفلاقمذهريغأي_ثابيف لخدأ ةلك نم ىننكم ًامةلئاوف

 1 |أبحوذكيفهناتمع زف هيسح نع كتلأس اهل لق هناجرتللاقالتلقلاق

  [|نأتعزف كلم هئاب [ىف ناكل ه تاًاسواهموق باسح | ىف ثءبت لس .رلاكلذكو |[

 ' |٠ عاب نع كنلأسوهئاب [كلم ك طي ل جر تلق كلمهئاآ. نم ناكولتاقفال

 ّْ 6 لهكتلًاسو لسرلا عابنأ مدع مهو ا ةعضلب تلك ميفارلا أم أمهؤافعضأ

 ١ || عديل نك مهنا ا يفالز انع لقا رع ق بذكلاإب هنومهتت

 72 )نمسح اد لهك.ًاسوهللا ىلع بذكيف يهذي من مسا هلا ىلع نذكلا

 1 أ || بولقلاة_ثاشب طلاخاذانامالا كل ذكو النأتع زفهلةطخس هلخدب نأدعب هنيد

 || ىتحناميالا كل ذكو نودي زيم_مأت عزف نوصقني وأن ودب زبر هكتلأسو

 1 0 وكي برحلا نوكسف هومتلتاق دق مكن أت مزفهومتلااق له كتلأسو متي

 1 كتلأس وةبقاعلا طن وكس الت لمس ل كاكاو هس ن ملا وم لاش الاحس

 1 لوقلا اذ هلاق لهكتاًأسور د غتاللسرلا كل ذكور دغيالهنأ تعزف ردغي له

 0 [لب لوقب مثال جرتلقولبفد_- ألوقلا اذهلاقواتلقفال نأ تعزف هلبق دحأ

 نكينالاق فافعلاوةإ_ملاوةاك زلاوةال_صلابان سعأي تلق كس أب. لاق مث لاق لبق



 تناكو باطملا هبع نب هللا ديعل ةفيصو تناك اهمادي نب ةماسأمأ نعأمأن أش

 تناكف» 0 ونام دعب )سو هيلع هللا لص هللا لوسرةنمآت داواماف ةشبخلا نم

 انيثع اجرت زر ةنراح ٠

 مر كالا عن دجو ىوار بلا ارمع نب دماحو بيش ىلأ نإ ركب وأ ا

 نءديا نع ىبتلا نابلس رمتعم .اننن ةيبش ىلا نال ظفللاو رمتعملا نعاإ'

 هيلعهتنا لص ىسلل ل عجن ناك لجرلا نأ ىلعالا دبع ناو داخل والحر نأ ظ
 هيلع درب كلذ دعب لعؤريضالاوةظي رقديلاع ت>تف ىتحهضرأن ءتالخنلا سو[

 هلأساف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاىق ؟نأى نو صا ىلهأ ناو سن لاق هاطعأ ناك اما[

 نمأ ماءاطعأ دق ل سو هيلعهتلا ىل_دىنلا ناكو همس وا هوطعأ ءإهأ ناك اما|

 قنعىف بوثلا تلم نميأ مأتءاؤ- نوبناطعأف مسوهيلعهللاىفدىنلاتيتأف ||

 نعيأ مأ ايإ_سوِوياعهنلا لص هللا ىن لاقف نوناطعأدقو' نهكيطءتالةنناو تلاقو

 اعاطغأ ىحاذك لوق.لؤوهالاهلاالىذلاو الك لوغتوادكواذككلوهيكرتا

 3 ن خورف نب ناببش أسسا هع هلاثمآةريشع نماسار قوأهلاثم أ ةرمشع

 مدع نس اياوح تدصأ لاق لفغم نب هللا دب مع نع لالهنبدبج انث ةريغملانبا

 0 امويلا ىطعأال تلقفهتمزنلاف لاق ريدخ موب

 دان ع انث ىديعلاراشب ناد# اسرع امستم مل سو هيل - هللا ىل_كدللا

 باوحاذيلا ىرلوقب لفغم نب هللا دبع تعم_سلق لاله نب درج انث ةيعش انت

 هيلع هللا بص هننالوسراذاف تفتلاف لاق هذ_خال تيثوفربيخ مون حشو ماعطهيف

 اذه ةيعش انث دوادوبأ ان ىتثمنب د# هاملارعو هنم ديحتساف )سو
 ن قحسا اهو <« ماعطلارك فيملو مش نم بارجلاف هنأري_غدانسالا

 لاق عفارنبال ااا دعو مفار ند#ورمع ىنأ نباو ىلظحلا مهاربا

 7 0 ؟قازرلا ه_بعانريخأ نارحآلالاقو انك رمج ىلأ نءاو ا

 نمهريخ نايف سابأن سابع نبا نع ةمدعن هللادبع نب هللا دمع نعىرعهزلا

 ملسو“ ءلعهللا ل صهللالوسر نيب و ىنب تناك ىلا ملا فت قلن !لاقهيفىلاهيف

 ىعن لقرهىلا ملسو هيلعهنلا لص هننالو وسر نم باكبع جذا ماكل ان انيمف لاق

 ماعطلا ذأ باب

 ودعلا ضرأ نم

 ىبنلا باك بإب
 هيلبش هللا ىلصص

 لقره ىلا لسو
 كك هو-_عذدب

 مالسالا



 ش رق برح نم قت ناك نا مهللا هوجرخأو كلوسراوب ذك موق نمكيف دهاجأ
 ناف مهني واننب ب رحل !تعضودق كن أ نظأ ىناف مهللا كيف يه دهاجأ ىنقباف ئش

 | هتبل نمت رجفتاف اهبف قومل_عجاواهرخاف مهني وانني برحلاتعضو تنك
 ||| ةميدلا لها ياولاقف مهملا ليسي مدلاو الار افغىنب نمةميخ هعم دجسملا ف و مهعرب مذ

 ||| ىلع امص و اهنمتافامدذغيه حرج دعساذاف ككلبق نم انيتأيىذلا اذهام
 ||| هتاريغدو<دانسالا اذ_هماشه نعةدبع انث قفوكلان املس نب نيسحلا نا

 نيح كادذفلاقثيدحلا فدازوت ام ىتح ليس لازاهف «تليلنمرحفنالاق

 ظ رعاشلالوقي
 ريضنلاو ةظي رق تلعؤاف ذاعم ىنب دعس دم ساي الآ

 رومصلاوطاوامح ةادغ *« ذاعمىن دعسنا كرمعل

 روت ةيماح موقلا ردقو *« اهيفئثالةردق مكحرت

 اوريستالو عاقنيقاوميقأ « بابحوبأم ب ركلالاقدقو
 ظ روخصلا ناطيم تلقث اك « الاقثمهتدلبباوناك دقو

 سل 55 نا 5 9

 ا اور ريع او سا لوسرا سا ثيل ونا نا ةلظي رق

 || الاقةلمرحورهاطلاوبأ ئئطصد © ناهي رفاانمادبحاو فتعاقلاف تقولا نإ رنين اوروإ
 ' مدقامللاق كلام نب سنأ نعباهش نبا نع سنوب ىف ربخأ بهونبا انريخأ

 || ضرالال_هأراصنالا ناكو ئثمهدأب سيلواو دق ةنيدملاةكم نم نورجاهملا
 | مهنوفكيو ءاع لكم هاومأ رام فاضن !مهوطعأ نا ىلعراصنالا ,هم_ساقفراقعلاو

 ىنأ نب هللا دبع مأ تناكو ميلس م عدت ىهو كلام نب سن أم تناكو ةنؤملاو لمعلا

  مسو لس ةنبا ب صهللالوسر سن أم تطعأ تناكو همال سن الاخ ناك ةحلط

 دب ز نب ةماسأ أ هنالوم نعأ أ سو هيلعللا ل هللا لوسراهاطعأف اطاقاذع

 || ٌعرفامل_سوءيلم هللا ل صهنلالوسر نأ كلام نب سن ىن ربخأف باهش نءالاق
 اوناك ىنلامهحان "نا 31 لانوراهئادزةنيدلا لاف رضناوريرخ لح قاتق نم

 | ىلع داهقا دع ى أ ىلا ٍلسو يلعةنلا بم هتنالوسر درفلاق مهرامب 7 همهوحنم



 اا

 2 ع ا ال ”ال 1 21
 فر انث برح نب ري_هز نو اما سم اعدا د ردعامز 22 2

 نب نسحلا انث بيشنبةماس ىو ح ىروثلانايف سانربخأ ةدابع نبا

 لاقةب راقتم مهظافل ا وراشب نباوىتثم نب دعو ةبيشىفأ نب ركب وبأ انثدعو
 ةيعش انث رف_عج نيدمم انث ناوحآلالاقو ةيعش نعردنغ انث ركوأ

 ديعسابأ ت ءمسلاق فينح نب لهس نب ةمامأابأ تءمسلاق ميهاربا نب دعس نع
 هنلا ىل_ص هللا لوسر لسراف ذاعم نب دعس كح ىلعةظي رقله أ لز:لاقىردملا

 ىلههتلالوسرلاةدجسملا نمابي رقاندامافرام- ىلع هانافدعسىلا إسوءيلع
 كمك- ىلعاولزن ءالؤهنالاق مث مريخ و أ كديسىلا اوموقراصن الل إ سو هيلعهللا
 مح تيضاق ملسوءهيلعهللا ىل_ ىننلا لاقف لاق مبني رذ ىسن هم-مماتاةملتقتلاق

 كلما < تيضقلاق اسم رو م نا ركذب مو كلملا محب تيضقلاقاس# روةللا

 لاقودانسالا |ذهعةبعش نع ىدهم نب نجرلادمع ان5 برحن ريهز انثصو

 ةسمىلاقو هللا كح هب تمكحدقل ملسوءهيلعقللا ل_ههللال وسر لاقف هثيدح ىف

 ىادمطاءالعلا نب دو ةبيش ىفأ نب رك و بأ اًمئدع و كلملا <<تمكحدقل
 ةشئاع نعهيب أ نعماشه انث ريت نبا ان: ءالعلا نبالاقربت نبا نعامهالك

 ىفهامرةقرعلا نب !هل لاقي شي رق نمل جرهامرقدنخلا موب دم_سبيصأتلاق
 نمهدوعي د>._بسملا ف ةمخإ سو هيلع ةللا بص هللا لوسر هيلع بر ضف لك الا
 لستغاف حالسلا عضو قدنحلا نم سو هيلعهللا هللا لوسر عجراماف بي رق
 هانعضوامةللاو حالسلا تءضولافرابغلا نمهسأرضفن وهو لي ربجهاناف

 مهلتاقف ةظي رق ىنب ىلا راشاف نياف )سو هيلعهللا ىل_دهلهالوسر لا قف مسمبلاج رخأ
 درق لسو هيلع هللا ىلصةنلا لوسر كح ىلعاولزنف ملسوءهيلعهنلا لد ةللالوسر
 ةلتاقملا لقت نأ مهيفكحأ ىتاف لاق دعسولا مهيف كما لس هيلع للا ىل_صةنلالوسر
 اننا ريكنبا انث بيركوبأ اًناط و مطاومأ مسقتوءاسنلاو ةيرذلاىستنأو

 مهيف تمكحدقل لاق ملسو هيلع هللا ىل_ ص للا لوس .رنأتريخأف ىنألاقلاق ماشه ا

 نع ىنأق ربخأ ماشه نعربت نبا انث تيركوأ امن لجوزع هللاكح 0

 نأىلابح أ دحأ سيل ن ارت كناامهللا لاف ءريال هكر جحت و لاقادعسنأ ةشناعأ]

 لاتف زاوج بإب

 دهعلا ضقن نم

 لازنا زاوجو
 نوصحلاهأ
05-7 
 لهأ لدع

 كا



 دوسيلا

 نم ىراصتلاو

 نب رمح ىنربخأ لوقي ةللاد بع نب رباج عم سهناري زلاوبأ ىت ريخأ ولا برعل اهرب وح

 0س ومرشنف ى رتاذاف 08 رأأنأو ىتتذ أ كليخناورىلااهكتالبلا بحأ
 ١ اقف توبصأ ل ئاقدللاقةكم م دقاماف رمعي نآه نعأو مل -وهيلعفللا ىل ص هلأ

 : مح ةماعلا نم مين ايالةلاوالو ال و لودر ميسا كلا

 وبأ انث ىنثم ندحم امك رخل تاور يخلو نايف نال سلب

 | عمسهنا ىربقملا ديعس ىفأن ب ديع-س ىنث رفعجنبديجلا دبع ىنث ىقتحلار كي
 نءاخ دحن ضرأو < هلاليخ ل سو هيلعفللا ىل_دهنلالوسر ثعب لوقت ةرب رهابأ
 ثيد_> لثع ثيدحلا قاسو ةماعلا لهآ ديس ىننحلا لاثأ نب ةما هللا ةيلجرب
 [ثيل انث ديهسنةستق اًنثص « مداذل_ت:2: ىنلتقتنالاق هناالاثيللا
 | جرخذادحسملا ف نحناشي لاق هنا ةرب ره ىلأ نعهيبأ نع ا ديما

 | مهانتج ىت-هعمانج ردن دوهمىلا اوقلطن|لاقف ممسو هيلع هللا ىل_صدننال |وسرانيلا

 أاوماست اوماسأدوهب رشعمايلاقف مهادانف إسو هيلعقنلا ل صهنلالوسر ماقف

 د , رآكلذ لسوهيلعقتلا ل صةنلالوسر مط لاقف مساقلاابأاب تغلب دقاولاقف

 | او حلا لور عم اقف ع اتلاابأا, تغلب دقاولاتف اوماستاوملسأ

 | نادب رأىناو هلوسرو هلل ضرالاا هنأ اوماعالاقف ةئلاثلا مط لاقف دب را كلذ

 | هعيملف امشهلاع تما وف ضرالا لاه نم لل

 ظ انث عفارنبالاق رودنمن ق>سساو عئار ندم ئئدصد هلوسرو ةله

 ٍ عفان نع ةبقع نبى موم نع جب رج نبا انربخأ قازرلا دبع انربخأ قحسالاقو

 | ىلجأف سو هيلعهللا له ةللالوسراوب راحةظي رقو ريضنلا ىنب دوهين أر مع نبا نعع
 | تب راحىت- ميبلع نمو ةظي رقرق أ وريضنلا ىنب لسو هيلع هللا ىلصةنلالوسر
 | نيمالا نيب مطاومأو مهدالو و مهءاسن مسقو مهاجر لتقف كلذ دعب ةظي رق

 | لوسر ىلج أ واوماسأو مهنماف ل سو هيلعةثلا لص هنا لوسرباوقحل مهضعب نأأالا
 ا مالس نبهنلا دبعموق مهو عاقتيق ىن مهلك ةديدما دوهم السلا

 دبع ا رهاطلاوبأ ئثطص د ةنيدملابناكى دوه لكو ةيراحىندوهم و

 ا 0| ا داسالا م ىسومنع ةرسسمن صفح ىف يخأ بهونا

 |كاحضلا ان فون ريهز نصر *# متاورثك أ اع. رج نباثيد_>و

 اظربخأ قازرلادبع انث هلظفللاوعفار نب دمتىنثو ح مي رجنب|نعدلخم نبا

 و هه

 ا

 جس

 باطحلا
 تا



 او

 ةري_ثعلاو عااونب م ههللا ىناي ركب وب ألاف ىراسالا ءالؤدىف نورت ارو
 مالسالل مهي ده نأةللا ىءفرافكلا ىلعةوقانل نوك_هف ةيدف مهنم ذخات نأ ىرأ

 رفكلاةمئاءالؤه نافهقنع سر ضافرمعلاببسن نالف نم ىنكمتو هقنع بر كيف ليقع

 اماقتلقاموهس ملوركب وب ألاقام سو هيلعةللا ىلصةنلا لوسر ىوهف اهدي دانصو
 نايكبي نيدعاقركب وبأو | سو هيلعهللا ىل_ههللالوسراذافتئج دغلا نم ناك

 ىب أ إسوهيلعهللا ل_مهنلالوسرلاقف امئاكبل تيك ايتءاكبدجأ !ناو

 نم ىند أمّا ذع "ىلع ضرعد_ةلءادفلا ._هذخأ نم كباعسأ ىلع ضر عىذلل

 لجوزعهللالزئاف - وه_يلعهللا ىلص هللا ىن نمةبد رقةرح_ُتةرحشلا هذه ||[

 متمنغا اولكسف هلوقىلا ضرالا ف نش ىتح ىرسأه ن وك-:نآىنل ناك ام

 2 كدعس نع يل ا ديعس قل ةيدّمق م 0 مط ةمينغلا هللا لحأف !هيطالالد

 وجو هلو ةالثح ) سوةيلعدسنا لخدتلال] 2 ًآ ا
 تاع ليق : م وه هئلأ ىل هلثالو رعب لوةيةرب رهاب عم ههنا كم بالا

 هوطب رفةماعلا له دي_سلاثأن ةمامتهللاقي ةفينح ىنب نءلجربتءاذ دحنأ ٠

 كاش لع معنت نت ناو مدآذ لقت ل مقت ناريخ داي ىدنعلاققف ةماماي ك دنعاذام |[

 ملسو هيلع هللا ىب_دهتنالوس ره سقت تشامهم طخ قف لامك رولا

 ناورك اًشىلع منت معنت نا كل تاقاملاق ةماهنإب ك دنعاملاقف دغلا دعب ناكىتحأ |

 تاقام ىدنعلاةفةمامنإب كدنعاذام لاقفدغلا نم ناكىت> ملسو هيلع ةللا ىلص

 طعت لسفلاملادي رتتنكن او مداذ لقت لتقت ناو رك اش ىلع معنت منت ناكل

 ترق لحن ىلا قلطن اف ةمامتاوقلطأ سو هيل ءللا ىل_دهللالوسر لاف تئشامهنم

 ادم نأدهشأوهتلاالاهلاال نأ دهش لاف دح ملا لخ د مث لسة غاف دجمسملا نم

 حبصأدقف كهجو نمىلا ضغب أ ضرالا يع ناك امهللاو دما هلوسر و هد_هع

 حبصأ# كيد نم ىلاض غب نيد نم ناك امهنناو ىلا اهلك وجولا بح. 1كهجو /

 كلبي صاف كدلب نءىلا ضغب ادلب نمناك امهللاو ىلا هلكنبدلا بح أ كنيدأ|



 ةيفيكح بأي

 ةمدغلاةم سف

 نر ضاخلا نيب

 دادمالا باي

 ىف هكئاللاب

 ردب ةو زغ

 مانغلاةحاباو

207: 

 هيلعهللاىإ صهلنالوسرناةرب رهف أ نع جرعالا نع دانزلا فأن ء كلام ىلع
 ظ ةدصويف لماع ةنؤمو ٌقاسن ةقفن دعب تكرئامارانيد ىتثر و مسققبال لاق ملسو

 || دانسالا |.ذهسدانزلا ىفأن ع نايف_س انث ىكلارمع ىفأ نب نين دم هو

 نع كرابملانياانريخأ ىدعنايركز انث فلخ ىنأ نبا ئئص د هوحن
 لاق مل سو هيلع هللا ىل_ص ىنلإ نعةرب رهىفأ نع جرعالا نعىرهزلا نعسنوب

  نيسح نبل يضف لماكو أو ىحب نب ىحب انثرع * ةقد_دانكر تامثر ونال
 عفان انئ رمعنبهللاديبعن 8 رضخأأ نب ميلسانربخأ ىبحيلاف ميلس نعام لب
 نيمهس سر فلل لفنلا ىف مسق يالا لم وعر وار ندا دعوم

| 
 ملو هلشمدانسالا اذهمهللأ د هم 1 ىفأ انك ريغ نبا ا امه سلدحرالو

١ 

 | نإ ةمركع نع كر ايملانما انث ىرسلا ني دانه انشدوو <« لقتلاىف رك ذه

 || باطلا نب رمج ىث لوقيسبعنا تعمسلاق قنحلا كلان ا نابع

 | سنوبنب رمع انث هالو برع روع ىنثو ح ردنموب ناك امللاق

 || نبةللادبع ىنث قنحلاكامسوه ليمزوبأ ىنث رامعنب ةمركع انث .قنحلا

 | هللاىلص هللالوسررظنردد مو:ناكاللاق باطلا نن رمع ىتث لاق سابع

 ا هللا ىن لبقتساف الجر رسشع ةعسنو ة هن ' املث هناك أو لأ مهو نيكرمشملا ىإا سو هيلع

 ا | تامهللا ىتت دعوام ىلزجنأ هللا هب زب ف ديب لعف هب ديّدم مةلبقلا لسو هيلع هللا لص

 || لازاف ضرالا ف ديعتال مالسالا لهأ نم ةباصلا هذه كالهتن امهللا ىت دعوام

 | ركب وداءاناقهييكتم نعهؤادر طقس تح ةليقلا ل يقت_سدهيديادامهب رب ف دهم
 || كاتدشانم كافك هلا ىنايلاقو هتارو نمهمزتلا تيبكنم ىلءهاقلأف هءادردخأف
 |[ | باج سافكب رنوئيغت_ اذا ىلاعت للا لزنأف كد_عوام كلزحشسهبافكب ر

 || ليمز وبألاق ةكسئاللابهللاهدمأف نيفد سمةكسنالملا نم اب عدم ىف أكل
 || نيكرسشملا نم لجر رثأ ىف دّتشي ذئموب نيم ملا نم لجر اهدي لاق سايع نب | ىنث د
 ٠ كارظنفمو زيح مد ةألوقيسرافلاتوصو .قوف طوسلاب 0

 [طوسلاةب رضكههجو قشودفن ًامطخ دقوهاذاف هيلارظفايهتاتسمرفن همام كرمشا

 ْ لاقف إ سو هيلع هللا ىل_دهتلا لوسر كاذب ث دف ىراسنالا 5 ْ

 اأو "لاق ناعتساورسأو نيعيس ذئمواولةةف ةكلاثلاءامسلا ددم نم كلذ تقد_ص

 ىنالإ_سو هيلعهننا ىلصةننالوسرلاق ىراسالا اورسأاماف سايعنء١لاقليمز

 تحب
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 7 موو هر د ب
0 1 

/ 
 هتعنصالا | هيف هعنصإ مل_سو هيلعهللا ىل دلال وسر ارا رع إ كرا 0 :

 ىلءقررهظااةال_دركب وبأ ىل_داهفةعيبللةيشعلا كدعومركر ىنأل ىلءلاقف |

 رفغتسا مثيلا رذتعاىذلابهرذعو ةعيبلا نعهفلحتو ىلع ناشرك ذو دهشتفربنملا

 ىلع هسافن عند ىذلا ىلع هل محب مهناوركب ىلأ ق- مظعف بلاط ىنأن ب ىلع دهشتو

 انيلع ديتساف ايبصن صالا ىفانل ىرئانك انكلو هبهللاوإضف ىذللاراكنا الور ككىنأ

 ىلع ىلا نوما سما ناكو تصصأ اولاقو.نروم ملا كلذب رسفان سفن !قاندجوفهن ||

 عفار نبد-#و ميهاررا نب قدا امدح فو رعملا مالا عجار نيح ابد رق

 رمعمانربخأ قاز رلا دمءانربخأ نارخآلا لاقو ان عفار نبا لاق دج نب دعو

 امهثاريم ناسمتل ركيابا ايت أس ابعلاو ةمطاف نا ةشئاع نعةورع نع ىرهزلا نع

 نمهمهسو كدف نمهضر أ نايلطي دءديحامهو لسوهيلعةللا لص هللالوسر نم

 || ثيدلا قاسو ل_سوهيلعهللا وصهللالوسرتعمس ىتاركب وباامطلاقفربيخ

 ركب ىف قح نم مظعف ىلع ماقمثلاقهن اريلغ ىرهزلان © ليقع ثي دح ىنعم لك
 اولاققف لع ىلا سانلالبقأف هعنايف ركب ىف ىلا ىغم ىضممن «تقباسوهتليضفرك ذو

 انيبرحاو فو رعملا رمالا براق نيح ىلع ىلا رقسانلان كف تنس اوتنا

 ن_سحلاوبرح نب رهزانثد-و ح ىفأ ان' مهاربانببوقعي انث ريغ نبأ

 باهش نيا ن 3 ءىلأ ا ميهاربا نب ب وقعي انث' الاقىناولل !ىلعنءا

 ةمطاف نا هتربخأ سو هيلعنلا ىل- صىبنلا جو زةشئاعناريزلا نبةورعىن ربخأ

 أ[ | هيلعهللا لصةهنلال وسر ةافودعب ركبابأ تلآس سو هيلعمنلا ص هلا لوسر تنب

 هيلع هلل اءافأامت مل-سوهيلعقللا ىل_ههللا لوسر كرئاماهئاريماط مسقينأ ملسو

 ةقد_صانكرت امئروناللاق |سو هيلعهنلا ب هللالوسرناركب وبااطلاقف

 ركنات لايك ةيطاق تناكو ره شا ةَحَس ملسو هيلعةللا ىل_طهللا لوسر دعب تشاعو

 ىنأف ةني دملابهتقدصو كدفو ربيخ نم لسو هيلع هللا ىل_صهللالوسر كرئا م اهبصن

 ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر 6 ا تسللاقو كلذ اهيلعرك و بأ

 ةشدملاب هتقدصامأق غيزأنأىمأن ءاينشتكر نا وتحا ن اه لعلة

 لاقو رعامهكسمأف كدفورب_يخامأو ىلءاولع يلف سابعو ىلع ىلا رمعاهعف دف
 امه ىعأو هرئاونودو رعت ىتلا هفوة ما: ناك سو هيلعةئلا ىل_دهللالوسر ةقّدصامم
 تأرقلاق ىحي نبى حب اسمع مويلاىلا كلذ لعام هفلاق ىمالاىلو نمىلا



 ىنلالو قلب
 هيلع هللا ىلص

 ثروت الإسو

 وهف اكرئام
 ةقدص

 لوسرلاقدق سدلا -ر 0 علا لع لا نم منيئاربم هناا سف '

 ارم امو هر ام 0 ٍْ

5 

/ 
نأر كب ىنأ ال سرأف رهشالا كالت عيب ن كلو هتعيابمو ركب ىلأ ْ

 1 نان الو انثئا 

1 

1 

7/5 

 1 .ن رمع ىلا لس رألاق ناثد_حلا نب س وأ نب كلام نعى رهزلا نعر معمانريخأ

 | هيف ناريغكلامْثي دحوحنب كموق نم تايب ل هر ضح دق هنا لاةفباطحلا
 1 1 لعجب مثةن_هنموإهأت وق سحب رمعملاقاع ر وةنسهنمهإهأ ىلع قفني ناكسف

 ||(  كلام لع تأرقلاقىح نب ىح اًسئدع *« ىل-جو زعةتلالام لعج هم قيام
 لسو هيلعةتلا لص ىلا ج او زآ نا تلاقابما ةشئاع عدو نع نعفاهش نان
 اركت أ ١ىل نافع ن ناهعنثعس نأ ندرأ 0 ههلاالوسرىفوب ني>

 >> عا هيوم ويغير نومك ويوم

 مفر ع ئئد ةةدصوهفانكرتامث روت ال سوميلعنا ىلا

 00 نا ءليقع نع ثيا انث نيح

 و

 ' || انكرتامثروناللاق ملسو هيلع هللا ىلههئلالوسر ناركبو بأ, ل اقف ربي خ سخ
 | ًايشريغأ الهئلاو قاولاملا اذه ىف لس وهيلعشتلا صانع لا لك ايامنا ةقداض

 0 1 هللالوسر دهع فاهيلعتن اكن !|اطاح نع. ا م هاا لوس قادس نم

 17 م أف لسو هيلع هللا ىل_مهتلا لوسر هب لم اهيف نامعألو ل سو هيلعهّللا لص

 ملفه رهف لاق كلذ ركب ىنأىلع ةمطاف تدجوف ًايشةمطافىلا عفدبن رك

 || ىلع ناكو ىلعاهباعىب_دو ركباب أ ام نذؤيولو اليل بلاط ىلأ نب ىلعاهجو زاهنفد
 4 1 3 اصمس علف سانلاهوجو ىلعر جتا تيشوتاماف ةمطاف اخ ةهجو سانلا نم

 كد حو مهباع لخ دنالةللاوركبىنالر .علاقف باطلا نب رة ر ضخم ةيهاركد حأ

 ىلعدهشتفركو أ !مهيلع لخدق نيتالّلاو ىفاواعفي نأ مهاسعامو اركي ولا !لاقف

 0 اع سفنت لو هللا كاطعأامو كتاي_ضفركيابابانفر ,عدقأت !لاقمْبلاط ىنأ نبا

 ائثبارةلاقحانل ىر نتانكو صالابانيلعت ددبتسا كننك_!و كيلا هللا هقاسارب_خ

 اماف ركب ىلأ امتع تضاف ىن- ركب ابأ ملك لزب لفه سوهيلعهنلا ىف سهنلا لوسر نم
 |١ ىلا حأ ملسو هيلع هللا ىلصهنلالوسر ةبارقل هديب ىسفن ىذلاو لاق ركب وبا ماكم

 . || اهبفل لاف لاومالا هذه نمعكنس وىني ل لاو عارف نس لاتقم
ْ : 

 7 نع



3 

 - بج جر و عج ا يا جيو حم

 0-2 وا 5

 تع لوو لش حجج

 نا ا ل ل

 4 د مرح تاجر م رش ديا و وج عوتت يجو الخ ب نخدم د ويت وع يحك ناك مال جرجا

 هَ

 همسقافهدفن خضرب مهبف ت صأ دقو كموق نمتايبأ لهأ فددقهنالاماي ||

1 

 ل اعل ل ل ملال 0 ا ا ا سا

 ريمأاي كلل هلاقفافربءاف لاق لامايهذ_>لاق ىريغا ذه ت سمأول تلقلاق مهن |||
 مطنذأف منرمجل اقف دعسو ربزلاو فوعنب نجرلادبعو نامعىفنينمؤللا |[

 ريمأابس ابعلاةفامطنذأف معن لاق ىلعو سابع ف كلل هلاقف ءاجماوا_خدف |||

 لجأ موقلالاقف نئاخلا رداغلامث الاب ذاكللا اذ_هنيب و ىنب ضقا نينمؤملا

 اوناكدق هنأ "ىلا لي سوأ نب كلام لاقتف .هحرأو مهني ضقاف نيم ؤلاريمأاب |[
 ضرالاو ءامسلا موقت هنذابىذلاهللاب# دشنأ اد_ةنارمعلاتف كلذلمهومدق ||

 مناولاق ةق د صان كر تام ث رونال لاق سو هيلع هللا ب صهننال وسر نا نوماعنأ

 ضرالاو ءامسلا موقت هنذاب ىذلاهنلابكد_كن ألاقف ”ىلعو سايعلا ىلع لبقأم

 لاقف منالاقةقدصءانكرتامثر وناللاق |-وهيلع هللا بص هللا لوسرنا ناماعتأ

 هللاءاف أ املاقهريغا دح ا اه, صصخم مل ةصاخ هلوسر صخ ناكز عو لج هللا نارمع /

 لاقالمأاهلبق يتلا ةبآلا ارق لهىردأاملوسرالوهللذ ىرقلا رهأ نمهلوسر ىلع ||
 ميلعرئأت ساامهللاوف ريضنلا ىن:لاومأ كنب ٍلسو هيلع هللا ههنا لوسر مسقف ||
 ذخأي لسو هيلعهللا لص هللالوسر ناكفلاملا اذهىت ىت- منوداهذخأ الو أ

 ءامسلا موقت هنذابىذل هلابك د_ثن لاق مث لاملاةوسأ قدام لعج مثةنس ةقفن هنم

 ناماعت أ موقلا هبد_كنام لثءايلعو اسايعدش م متناولاق كلذ وءاعتنأض رالاو

 لوسر ىو ان أركب ون لاق لس و هيلعهللا ىلصهنلالوسر ىفوناماؤ لاق منالاق كلذ

 ثاريما ذهبلط, وك _رخأ نبا نم كئاريم بلطت اهّئْخ ل سوهيلعهننا ىل_ههللا

 انكرتامث رونام | سو هيلعةللا ىلدهننالوسرلاق ركب وب أ لاقف اهيب أ نمهن أ سما

 قوم قحلا عباتدشار راب قداصل هنا هي ةئلاوانئاخا رداغامت " اذاكها أ رفةقدص

 امن اذاكىناه أر فرك ىفأ فوود ملسو هيلع هللا ىل_صهنلالوسر ىو انآ و ركب وبأ

 اذهو تن ىتئج مث اهتيلوف قدال عبات دار راب قداصا ىنا لي هللاوانئاخارداغ

 نأ ىلع ميلا اهتعفد مش نا تاقفانيل ااهعفدا ملقف دح اواكسعأو عيجامتنأو

 ملسو هيلع هللا ىل هللا لوسر لمي ناك ىذلااهيفالم_عتنأ هنا دهعاكيلع
 ىضقأ الهللاوالو كنب ىضقال ىف اممج لاق منالاق كل ذك ؟لاق كالذي اهامتنخاف

 قحسا اًمثرع "ىلا اهادرف اهنءامتزبع نافةعاسلا موقت ىتح كلذريعب اكتبي

 قازرلا دبعانربخأ نارخآلالاقو. انت عفارنبا لاق ديج نب دبعو عفارنب د تو أ



 ليفنتلا بإب
 نيماسملاءادقو

 ىراسالاب

 هعم سانلاو سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىنلبقتساف هحالس وهل-ر هلع هدوقأ
 برحنب ريهز اسامح « عجأهبلسهللاق عوك الانبااولاق لجرلا ل تق نملاقف
 انوزغلاق ىلأ ىنث ةماسن/سايا ىنث رامتنءةمركع انث سنون نب رمع ان
 نيب وانني ناك امافانيلع إو هيلعةللا ىلههللالوسر هرم ركبو بأ ا نيلعوةرازف
 ىبسو هيلعلتق نملّتقف ءاملادروفةراغلا نش مث انسر عفر كو ب أان م ةعاسءاملا
 ١ فر لبحلا لا قوق سين أ تيشفس ىرارذلا مق سانلا رم قدعىلارظنأو

 مهتقسف برعلا نسحأأ نماطةنب ااهعم عطنلا تملا ل مدآن م جتا ويمر زف
 ىيقلفإب وناط تفشك اموةنيدملاانمدقفاهتنباركب وب أ ىنلفنفركبابأ مهم تدت | ىتح

 هلال وسرايت اقف ةأرملاىل بهةماسايلاتف قوسلا ىف لسو هيلعهنلا ىلصهنلالوسر

 نم ٍل_سوهيلعةللا ىل_دهللالوسر قيقل ماب وثاط ثفشك امو ىنتبع ادقلةللاو

 هللاوف هللا لوسراب كل ىهتلقف كوب أ هللة أر !ىل_هةما_سايلاقف قوسلا ىفدغلا

 اهم ىدففةكم لهأ ىلا مل_سوهيلعهثلا ىلصةللالوسراهب ثعيفابون اطتفشك ام

 عفار نب دمتو لبنح نبدجأ اسرع « ةكماورسأ اوناكن يماسملا نماسان
 ةرب رهو اان دحام|ذ_هلاقهنم نب مام نعرمعمانربخأ قازرلادبع انث الاق

 ىلصهللالوسرلاقلاقو اهنم ثيداح ا رك ذف سو هيلع هللا ىلصةللا لوسر د نع

 هلوسروةللات معةب رفاعي اواهبف كمهسفاهبف مك اهومتنتأةب رقاعأ ملسو هيلعقللا

 | دجوديعسنةبيتق اًسئدع مل ىهمن ٍلسوهيلعهللا ىلدهلوسرار ةلااهسج ناف
 لاق بيش ىلأ نبال ظفللاو مهارنا نب قحسا وةبيشىفأنب رو أو دابعنا١

 ْ نب كلام نع ىرهزلا نع ورمت نع نايفس 55 نوزخآلالاقوانرب_خأ قحيسأ

 مسو هيلع هللا ىلصهلوسر ىلع هللاءافأامريضنلا ىنب لاومأ تناك لاق رمع نع سوأ

 ةصاخ ل_سو هيلع هللا لص ىنلل تناكف باكرالو لي نول لا هيلع فج وبملامم

 هللا لبس فةدعحالسلاو عاركسلا ىفوإ_عجب ىتتامو ةنسةقفن هدأ ىلع قفن ناكسف
 دانسالاا ذه ىرهزلا نعرمعم نعةنييعن نايفسانربخأ ىحن ىح انثو

 ىرهزلا نع كلام نعةيرب وج انث ىبضلاءامسأ نبدمحنب هللا دبع ئثدع و
 لاقرا,نل|ىلاعن نيح هتف باطلا نب ردع”ىلالسرألاق هثد_ح سوأنب كلامنا
 ىللاقف مدأن م ةداسو ىلعاثك:مهلامر ىلا ايضفمرب رس ىلءاسلاج هّسب ىف هن دج وف

: 

 0 وفرج ويس كيبل ا يخل يرو

 ل



 ضع ذى كات سس وع ا سي داس ع توج تال

 و سة وجا و ا ا نيو ا د ير الاف تن ا ل يو جل ا يب

 هكا سم1 هام 53-5
 هنعنالأس:ىذلامبحاصاذ_هنايرتالأت لقف سانلا ف لوز. لهج ىنأىلاترظن
 سو هيلعةللا ىلصهتلالوسر ىلا فرصن امن هالتق ىتحامهيفيس هاب ضف هارد اف لاق
 امكيفيساتحسم لهلاقف هتلئقان أ امهنمد_كاو لكل اقف هلتفا كب /لاقفهارب_خأف

 حوبجللانب ورم 0 س ىبذكقو هإ-:365 الكل اقف نيفي_لاىرظنفالالاق

 دجأأ ارهاطلاوبأ نئئكدص د ءارفع نيذاعموح وجان : ورم ن ذاعم نالجرلاو

 دبع نع اص نئةبواعم ىتربخأ بهو نب هللا ديعانربخأ حرس ن نب ورم نبا

 ودعلا نا دررإج قمل لتقل كلام ن: ف وع نعهيبأ ن عرج نب نجرلا

 مل-سوهيلعهثلا لص هللا لوسر ىف ًاف.وملعاب ءاوناكو د رلولا نيدلا-هعتف هيلسدارأف

 لوسراب هترثك_تسالاق«لسهيطعت نأ كعئمامدلا لل لاقفهربخ ًاف كلامن/ فوع

 كلت رك ذامكل تزجنأ ل هلاق مث هئادرب رف فوعب دلاخرفهيلاهعفدالاقهنلا

 بضغتساف ملسوهيلعهللا ىلص هللا لوسر هعمسف مل وهيلعهللا ىلص هللا لوسر نع

 لئك مهلثمو امامنا ىفا ىعأ لن وكرات منن أل هدلا اي هطعتالدلاخاي هطعتاللاقف

 د ةق قت عرشفا را روأف امقس نيحت م اهاعرف معو الب |ىعزتسا لجر

 انث برح نب ريهز نئثدص و مهيلعهردكو ملهوفصفهردك تكرت رتوهوفص

 هنأ“ نءريفن نب ربيج نب نجح رلا دبع نع ورم نب ناوفص انت م سم ني ديلولا

 ةوزغف ةيراح نب دب ز عم جرخ نم عم تجرخ لاق ىح شالا كلام نب ف وع نع

 هوحنب سو هيلعةللا لص ىبنلا نع ثيدحلا قاسو نِعلا نم ىددم ىنةفاروةتؤم
 هيلعهللا لص هللالوسر نأ تماعامأ دلاخا: تلقف فوعلاق ثيدحلا ىفلاقهناريغ

 انث برحنب ريهز انئاع هترثكستسا نكلو نب لاق لئاقللبلسلاب ىضق مسو
 ةماسىنأ ىنث ةماس نب سابا ىنث رامعنب ةمركع انث ىقنملاسنوبنيرمع

 وحنتت نايف نزاوه سر عفت لس لوسر تادلة دك لا.

 نماقلط عزتن ا مث هخانأفرجأ لج ىلع لجر ءاجذا سو هيلعهلا ىلص نا لوسر عم

 رهظلا ىف ةفرو ةفعضانيفور ظني ل_عجو موقلا عم ىدغت: مدقتم لجلا|هب ديقفهبقح

 دتشافهراثآف هيلع دعقو هخانأ م هديق قلط[ة هاج ىتأف دتشي ج زخذاةاشمانضعب و

 ةقانلا كرو دنع تنك-ةدتشأ تجرحو ةءاسلاق ءاقرو ةقان ىلع ل جر هعبتاف لواهب
 هتحنأف لجلا ماطخي تذخأ ىتح تمدق:مث لسجلا كرودنعتنك ىتح تمدقنمت

 لجلاب تّدج متر دنف لجرلا سأر تب رضف يس تطرتخا ضرالا فهتيكر عضواماف



 قاقحعسا باب

 بلس لئاقلا

 ليتقلا

 || كلذ نمل او شي ةئاعمايق ىوس ةصاخ مهسفن الابارمسلا نم ثعبي نم ضءعب

 ا ديعس نب ىحن ع ميشهانربخأ ىمعلا ىح نب ىع ا 4 هلك بجاو

 ٍْ وب لاق لاق ةدامتق ىنالاسيلج ناكو ىراصنالا دم ىنأ نع ءملقأ نب ريثك نب رع نع

 ِ 0 ئحن عيل 1 درعس نبل ةمدّدق رو ثبدحلا ص :قاوةداَتق

 وبأ ان و تادلنا قاس و لاق ةداتقإبأ ناةداتق ىنىلومد- * ىنأن عرش

 لوقي سنن كلام تةمسلاق بهو نب هللا ديعانرب>أ هل اظنللاو ةلموستو رهاطلا

 ىنأن ع ةداتقىفأى لوم دم ىنأ نع فأن ب ريثك نب ربع نع ديعس نبى بح ىن
 ا انيقتل اماف نينح ماع | سوه يلعثلا لص هللا لوسر عمانجر خلاق ةداتق

 | تردتساف نيماسملا نمالجر الع دق نيكرشملا نمالجر تيار ف لاق ةلوج نيماسملل
 0000 ال كل بم لع زا فأو هقئاع تع لعهقوأرغف هتارو نمت صعبرلا
 ٠١ || تاقف سانللاملاقق باطلا نب رمع تقحلذ ىناسر أف توملا هكردأمتوملا عراهنم
 . || اليتق لق نملاقف لسو هيلعهللا ىبصةللا لوسر سلجو او هجر سانلا نا مثلا ىمأ

 لاق كلذ لشملاق مت سلج مث ىل ده شي نم تاقف تم ف لاق هبلسوإف ةنبب «يلعدل

 || لص هللا لوسر لاف تمقف ةثلاثلا كلذ لاق مأ تبلغ م لدهش نمتاقفتمقف

 قدصم .وقلا نم لجرلاقفة صقل | هيلع تصصةفةداتقاب ًاركالام مل_سوهيلعةللا

 '؛ هللااهال قيدصلاركونأ الاقف هقح نمهضرًأف ىدنعليتقلا كلذ ىلس للا لوسراد

 |١ مسوهيلعمللا ل_ههلوسر نعو هللا نعلتاقي هللا دس نمدسأ ىلا دمعيالاذا

 .[| لاق ىناطع[ هاي هطعأف قدص )سو هيلع هللا ىب_ههللالوسرلاقف هبلس كيطءيف

 [| ثيدح فو مالسالا ىفهتلئ آلام لوالهناف ةماس ىنب ىفافرخهب تعتباف عردلا تعبف
 ١ قو هللادسأ نمادسأ عدي و شي رق نم عبيضأ ء.يطعيال الكر كب و بأ لاقف ثيللا

 || نوشجاملا نبفسوبانربخأ ىح نب ىح اسمع هتلثأتلاملؤالثيللا ثيدح
 هبا ف وعن نجرلا دمع نعهيب ؛ أن ع فوعن,نجرلا دبع نب مهاربا نباص نع

 أ نم نيمال غنيبانأ اذاف كامشو ىنيع نعت رظنردد مول فصلا ف فقاوان الس لاق

 ١ [| لاقفامه دح أ قزمغفامهنم علضأ نيب تنكو ل تينمتامهنانس أ ةثيدحراضنالا
 || بس هناتريخأل اق جحأ نءاايهيلا كتتجاحام ومعن تلق لاق لهجابأ ف رعت ” لش معاي

 5 ْ هداوس ىداوس قرافبال بأ 0س ىذار 00 ااوشر

 0 ' 001 لاا هلام »دج قد د ناي سفران لاقل هنا دج 117 فمان افاق لا[ مسلخ
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 ىنلاهللاةف ماق تهعض لاقف هي انا لوسرإ,لاقف لو هيلا ىلص ىن :ااهب أف

 هعضلاقف هلا لوسرإيهينلفن لاقف اقم هناذخ أ ثيح نم هعض ل سو يلعةنلا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاهللاقف هلءانغال نك لعجأ أ !هينلفن هللا لوسرابلاةؤماقف

 هنالافن الا لق لافن الا نع كنولئكسي ةبالاهذ_ه تازيفلاق هتذخأ ثيح نمهعض

 ثعب لاق رمع نبا نع عفان نعكلام ىلع ترق لاق ىحنب ىحب اسمع لوسرلاو

 مهنامهستن اكفةريثك البا ومنغف دحن لبق مهيفانأ اور رام [سوملع هنا لج

 ديع_س نب ةيدتق اسناد و اريعباربعي اولفن وأ ربعي ريش ءدح او أ اريعب 7 ريثعانتا

 هللالوسرنأ رمع نبا نع عفان نع ثيللاانريخأ حر ني دمت انثو ح ثيل انث
 6 تغلب مهتامهسناو رمح نبامهيفو دحن لبق ة رس ُث عب ملسو هيلعفنلا ىلص

 وبأ أمن هحو لسوء يلع هللا ىلصهنلا ل وسر هريغب لق ريدي كلذ ىؤساولس: وازاج

 رمح ني هللا دمع ء ناهلس نب م>رلاد_بعورهسم نب ىلع ان ةبيش ىف نب رد

 تجر د# ىلإةب رس مسوهيلعهنلا ىبصهشلالوسر ثعب لاق رمح نب | نت

 هللال وسر انافنوار يعي رشع ىنثااريعب ريشع ىنثاانن امهس تغليف معو الب |[: .دافاهمف

 ان* الاقىثم نند_#و برح نب ريهز ا جو أريعب ارمي سو هيلعهلنا ىلد

 لماكو أو عب :رلاوأ ةاييدح )تاما اذه هللا ديمع نع ناطقلا اوهو ىح

 نبا نع ىدعىنأ نا انيق قمنا انو َح بوبأ انت داج انث الاق

 ةب رس ىف ناك رمع نبا نا ىلا تكف لفنلا نعهلآسأ عفان ىلاتيتكلاق نوع

 عفان نع مهلك دب ز نب ةماسأ ىف ربخأ بهونبا انث ىليالاديعسز نوره انثو

 جب رمل ظفللاو دقانلاورمجو سنون نب جب رس اًسئدط و مهئدحوحن دانسالااذهم

 الفن لاق هيب أن عرلاس نع ىرهزلا ند سنوب نع "ءاجر نبهنلادبع انث الاق
 فراشلا و وفر ان ىباصاف سلا رمابعس وش ات سو هيلع هنلا ىله هللا لوسر

 نبل مرح ىتثو ح كرابملانبا انث ىرمدلا نب دانه اسيادج ريبكلا نسملا

 رمح نبا نع ىنغلب لاق باهش نبا نع سنوب نعام الكب هو نباانربخأ ىح

 امص و ءاجرنبا ثيدحو حني ةب رس ماو بلعهّنلا ىل_دةتلالوسر لفت لاق

 نءعدلاخ نبل يقع ىنث لق ىدج نعىلأ ىنث ثبللانبب يعش نب كلما دبع
 لفش ناك دق مل-سوهيلعهللا لص لل'لوسر نأ هللا دب ع نع ملاس نع باهش نا

 1210900000 0 هس هس ع تسع دعست هس مدس مس سس سمسم ع سس سس سس سس سيم



 . || للالوسرنأ هنلادبع نع عفان نعشيللا انث. ديعسنبةبدتق .انثو ح ثيلل/ عطقزاوج . بأي
 ]| ىف عر نباوةميتق دازوةري وبلا ىهوعطقو ريضنلا ىب لخت قرح )سو هيلع ثلا ىلص ران تارت
 اهقبرحخو

 ل_-يلحن بأ
 هس ا
 ةصاخةمالأ

 لاقتالاب
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 |١" نبا انث الق ىرسلانيدانهو روصتمنبدرعس اًسثرع نيقسافلاىزخيلوةلا

 | ملسو هيلع هللا بص هللا لوس رنا رمع نبا نع عفان نءةبقع نبىسوم نع كرابملا

 ناسح لوقياطو قرحوريضنلا ىنب لحن عطق
 ريطةبتقرب وبلا قرح« .ىؤلىتةارسعناهو.

 || اسثادع و ةبالاطوصأ ىلع ةمئاقاهومتكرتوأ ةنيل نم متعطقام تلزن كلذ فو

 هللادبع نع عفان نع هللا دبع نع قوكلادلاخ نب ةيقعانرع_خأ نامت نبلهس

 وبأ امسح و # ريضنلاىنب لحن مس وهيلعهنلا لصةنلالوسر قرح لاقرمع نبا
 ظفللاو عفار نب دم انو ح رمعم نع كرامملانبإ انث ءالعلا نيدمت ب رك

 || ةربرهوبأانثدحاماذهلاقهبتم نب مامهنعرمعمانربيسخأ  قازرلادبع انث هل
 || هيلعدتلا ىلصةللالوسر لاقواهنم ثيداح ارك فذ مل-سوهيلعللا ىلصةلاالوسر نع
 [|ديريوهو ةأ ما عضب كلم دق لجر ىنعبتي الهموقل لا ةفءايدن الا نم ىن ازغل-سو

 || انغىرت_ثادقرخآ الو اهفةسعفربامو اناذب ىن دقرخا الو نيبااواهم نأ

 || نمابي رقوأرصعلاة الص نيح ةب رقلل ىفد افا زغف لاق اهدالورظتنموهو تافلخوأ
 ىنح هيلع تسيغ ايش ىلعاهسحامهللا رومأمانأ ةرومأم تذأسمشاللاقف كلذ

 مكيفلاقف همعطت نأ تب أفلح أتلرانلا تابقأف اومنغاما وعمؤ لاق ه.لعةنلاستف
 أ لولغل ميفلاقف هديب لج ر دب تقصلفهوعيابف ل-جرةليمق له نم ىنعيابيلفلواغ

 || متللغ من لواغلا كي« لاقف ةثالثوأ نيلجر ديب تةصاخلاق هتعيابف كتليبق ىنعيابتلف
 | تابقأف ديعصاب وهو لاا !ىفهوعذوف لة بهذ ىءةرقب سأر لثمهلاوجرخأؤ لاق
 | اهبيطفانزعو انفعض ىأرهللانآب كلذانلبق نءد_>المئانغلا لحت لف ءتلك ًافرانلا

 | دعس ن.بعمم نع كامءنعةناوعوبأ انث ديعسنب ةبدتق ادعو < انا
 اذه ىلب هلاقف لسو هيلعهنلا لص ىنلا هب ىأد أيش سما نم ىف ذخألاق هيب نع
 اسامح لوسرلاو هلللاغهالا لق لافنالا رع كنولث_سيل_جوزعهنلا لزن اف ىفأف

 نعهبعش انث رفعج نبد# انث الاق ىنثمنبال ظفللاو راثب نياو ىثم ندمت

 - و يسم بس جرب بوويوسح  جمج ر » ناك م دس طبس
 موو ا و 1
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 يش ناريس: بت حب

 يا تع

 رايي و دن زي ا ع ياي جح نس اما يو

 ةييياض ١

 نازحالا مزاهو باحسلا ىرجمو باكا لزنم مسهللا لاقو لو هيل عهللا لص

 ءانبأ نم تباصأف ليللا ن متراع !النخ اوله لبق م عنك هىنلانا 0
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 تك هللاد_يع نيدلاخ انث روصتم نب ديءس انثدع < مبيلعانرصناو مهمزها
 0 هيلغ هللا ىل_دهللا ل وسر اعد لاق ىف وأى نأ نبةلادبع نعدلاخ ىنأ نب ليعمسا نع

 ودعلااءاقل دنع [| مهللا بازحالا مزهإ ب اسحلا عب ريس باتكسلا لزم مسهل لاقف بازحالا ىلع ٍلسو
 نع حاروا نب عيكو ف ةسش ىلآن ركب وأ ايدج مطزازو مهمزها

 مسوهيلعفللا ىلدهننالوسراعدلوقي ىوأ ىنأنباتعمسلاق دلاخ ىنأ نب ليعمسا

 قحسا هأسن دع و مهللاهلوقرك ديمو بازحالا مزاهلاق هباريغدلا  ثدحلثع ||

 نااداز ودانسالاا ذهب ليعم سان د نءاعيجر مي ىنأ نبا ومها رانا

 ديفا دعا اننا رءاشلازب جاَح ئئكدد باحسلا ىرجمهتياو ر فرم ىفأ

 موبلوقي ناك رس هيلع ا :أ نع تاع نع دامس انث

 ركل حعرنبدمحو ىحنب ىح اسندح < ضرالا ىفدمعتالاشتنا كنا مهللا د أ

 تانلازءاملا 1 نع علان عشبل انب ديعسن ةيتق انتو 46 تيبللا انث الاق

 5 0 اايرركت :فةلوتقم لسوهيلعللا ىلصَنلا لوسر ىزاغم ضع قدور
 ِ 0 ةبيشىفأ نا ركا اًنِيَظ .نايبدلاوءانلالكف 0 _سوهيلعةللا ىل هللا

 لاق رعنا نع عفان ن ع رمع ن هلبادبع انف" الاق ةماساوبأو رشب ندمت

 ريل ع نإ ىلا هتلا لو الا ضعب ىف ةلوتقمةأسماتد- >و

 لتق رار ور و روصنم نب د بع_سو ىتك نإ ى تح اناا 5 نايمدلاوءاسنلا لتق نع

 نايبصلاوءاسنلا نعىرهزلا نع ةنييع نب نايف سانربخأ ىلا ة_:نيع نب | نعاعيج دقانلا

 م تايلآ ف هللا كم هنلالوسر لثسلاق ةماثج نب سعصلا نع سابع نب | نع هللا دبع

 دهعتربغ || م«دارذو مهن نم نوبي هيف نوتيبي ناكر شما نمىرارذلا نع مسوهيلعأ

 ىرهزلا نعرمعمانريخأ قازرلا ديعانربخأ ديج نيدبع اسد مهنم مهلاقف

 1 ةماشسع نب ىعصلا ن :.ع سابع نان « ع ةبتع ن.هللاد بع ن هللا دبع نع

 نئئد وا مهتم هلاق ناكرشملا ىرارذ نمتارملا ف سيصن انا هللا لوسرابت لق

 نءانأ رانيد نب ورمع قربخأ م رج نباانربخأ قازرلا دمع ا عئارنب 5-

 ةماثج نب ىعصلا ن - سابع نبا نعةبتع نب هللا دبع نبةللا ديمع نعهربخ أب اهش

 انريخأالاق حر نبد- جو ىحبنب ىك اندح دع مهئانان موه لاق نيكرشلا |[

 '- (س) -ه)



 "0 يتسم ١ ظ 1

 ع )لاق لسوهيلعةللا ل صب لا |
 أ| نالفةردغمذ- 2الى

 ئ | ةادببع ىو َّح لممُس ن' رضنلا انريخأ مهار , )نب قد سا 1

 دان_سالا اذه ىف ةيعش ن ءاعيج ٠ نحرلاد_مع اذن ديع_س نأ
 ا - ىف سلو

 نالف ةردخهدهلاق. نجرلا دمع
 ا ةبيش ىفأن ب ركو نأ انئصو

 || نبوع

 ل اوس لاق لاق هللا دمع نع قيقُش نع شمحالا ن عرب نزعلاد بع ندب 0 عمدا

 [| نالف ةردغمذهلاقي هب فرعي ةمايقلا مونع اولرداغ لك ! سو هيلع هللا ىل_ددثلا

 00 ىو جراد 0 الاق دره_س نب هللا دميعو ىنثم نب د<# 2

)| 
 || مون ءاولر داغ لكل ل_سوهيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق سنأ !نع تباث ن ءةنعُشا

 1 نم رلا دبع 1 00 ا هب فرعتةمايقلا

 بيع

 هه.

 1 | لاق لسو هيلعهنلا لص ىننل | نعديعس ىنأ ن ءةرضن ىفأ نعديلخ نعةيعش ان“

 ا | دمصلا دبع اخ ل ريهز اًنشص ةمايقلا ءوب هّد_سادنع ءاولرداغ لكس

 )نقلا ديعم ىنأ ننعةرخن وبأ ان' نايرلانب .ةسملا انت ثراولادبعنا

 0 ةبهل عفرب ةمايقلاموبع ءاول رداغ لكل 0 لع هللا ىل_دهللالوسر ا

 ||[ 0 > نب ىلع ندع ع ةماعربمأ : نمارد ع مظع ءارداغالوالأ راو حنان

 انت نارخآلالاقو انرب !ىلعلاق رب_هزوىلعل ظفالاو برح نب ريهزو دقانلا| | عادلا

 1 | عدت لا ل ال ل لو رلاقلومتءارباجور م عمس لاق نايغس برخلا
1 
١ 
|] 

 هوو بجحدهرجرسس +

 رمعمانريخأ ك رابملا نب هلنا دمعءانريخأ مهسن ندحرلا دبع نب دي اًنيرهو

 || | |١ وييعشساى د نالوسرلاةلقةز رهى لأن ع هدشنم نإ مام نع

 || صاعوبأ ان ”الاق جنن درعو ىناواحلا ىلع ندسملا+ انئرق © ةعددج | .ىت ةهارك باع

 || نعجرعالان ءدانزلا ىفأ نعى ازملا نجرلاد,ءنءاوهو ةريغملا نعىدق_ءلا ||| ود_لا ءاقل

 |[ 00 ا وتعد اع ودعا ءاقلاونعاللاق سوويلعفوا ليت ىتلاناةرب رهىلأ ريصلاب نمالاو

 | ىمومىرعدخأ عرب ناامخا قارَرلاد دع انك م تدع و ءاقللا دنع

 || هيلعمتلا ل_ىنلابامصأ 0 مسأ نن لد جر ناك نع ءرضنلاى فأن ء ةئقع نا

 | ةيرو درا ىلا راس نِح هللا ديبع نب رع ىلا بتكسف ىفوأ ىلأن للا دبعهل لاقي اسو

 00 ودعلااهيذقل ىتلاهمايا ضعب ىف ناك م سوةيلعهللا ىنصهتنالوسرنا هرب

 هللا اولأساو ود_ءلاءاقلاونئالسانلااهأايلاقف مهبفماق سمشلاتااماذا ىتح
1 

 ع م تتار سا سا ع جوع نع اس < عم

 | ينرةةنريسس صسنمأ اوهاعاواو رب_.صاف مهومجيقلاذاف ةيفاعلا

 090 ىلص 4
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 ندد لعالم السروال لق ىسوم فأن ءةدرب

 ركوب 6 اورنرعتالو اورمسش واورفثتالواورشن لاق ه رم ضءن ىف هاككأ

 ند جب نعهيبأ نءةدرب ىنأن ب ديعس نع ةبع- ثنععيكو انك ةبيش ىنأ نبا ظ

 ارفنتالواريشب وارسعت الوارمس لاهقف نملاىل اذاعمو هثعب سو هيلعهئلا ىل_ه ىننلا ظ

 انثو ح ورمع نعنايفس انث دابعنبدخت انئاص و افلتحالواعواطتو ظ

 دب زنعفللا ديبعانربخأ ىدعنإب رك ز نع فلخ ىنأ نباو مهاربا نب قدسا
 هللا ىلصىننلا نعهدج نع هيب أ نعةدرب ىف نب ديه_س نعام الك ةسنأ ىلأنإ ١

 التْحالواعواطتو ةسين أ ىنأ نبدي ز شي د_- ىف سدلو ةيعشْث ب دحو< )_سوديلع |||
 نءحايتلا ى فأن ع ةنعش انك ىنأ 6 ىربفذعلا ذاعم نب هللا ديمع نت ا

 5 انثو ح ديعس نإ ةللأ ل22 انث ةبيشىنأنب ركوبأ انثو ح سنأ

 سن !تعمسلاق حايتلا ىلا نعةبعش نعام الكر ف عج نيد# ان ديلولا نبا

 الواونكسواورسعتالواورسس سو هسيلعهنلا ىلصةللال وسر لاق لوي كلام نإ[

 ىو 2 ةءاسأون اورعشب ند .انث ةبيش ىفأنب ركب وبأ ان اورفنت ||

 وهوىح انث .الق ىنخرسلاةمادقابأ ىنعي ديع سن ةللاد_بعوىرح نب رهزأ||

 ىنأ انث هل ظفالاو ريغ نبهللادبيعنبدم انثو ح هللاديبعن ع مهكناطقلاأأ|
 عجاذا سو هيلع هنلا ىل_صهتنالوسرلاقلاق رم نبا ا نعام اناا

 ن نالفةردغ هد هلق اول داخ لك عفر ةجمايقلا وبن الاتات 1

 هللا دمع انثو 2 نوبأ 1 داج انك ىكتعلا عيب رلاوبأ ع نالف 1

 عفان نع امهالى ةئ رب وجنب رخص انث نافع انث ىرادلا نجرلادبعناأأ|

 نوبأ نبى اندم و تودلبا اذهب )سو هيلعةنلا لص ىنلا نءرمتنء ا نعاأ

 هللا ديع عمس هنأ راني د نب هلنأ دمع ن نعرفدعجن ليعمسا نعر 2 نياوة. دتقو أ[

 موب ءاولهلهللا بصي رداغلا نا سو هيلع هللا ىب_طهللال وسر لاق لوقي رمت نبا :ج

 بهونبانربخأ ىحنةامرح تدع نالف ةرد غهذهالألاقيف ةمايقل |[

 لاق ريع نب هللا د_مءناهللا دمعىنبالاسوةزج نع باب ش نبا نءسنوبىقربخأ ||

 انثصو ةمايقلا موت ةاولزداغ لك للوعي رتسو رايس ل ا

 انربخأ دلاخ نب رشد ىتثو ح ىد- ءىنأنا انث الاق راش نباو ىنثم نيد#

 : نعهللا دنع نع لئاو ىلأ نع ناهلس نع ةبع ش نغام الور غ تعج ننا ىنعي د 1

 مرسخخباب

 ردغلا



 1 1 / يكو انث ةبيش ىنأ نإ رك وأ انثرط كشومو ثرحلاتنبةب ري وج مامالا ريمان باي
 ١ ان م مدآ نب ىحانزب- تأ ميهاربا نب قدسا انثو َح نايفس نع حارجلا ىلع ءاىمالا

 | .نجرلا دبع قس هل ظفللاو مشاه نبل دبع ىننو ءالماانمل ع هالمأ لاق نامغ#س و توعلا

 | هيبأنعةد ربن ناهلس نعد صم نبةمةلع نع نايف_س انث ىدهم نبأ ىنعي باد ابمهابا

 | قءاصوأةب رسوأ شدج قعارمأ صا اذا لسو هيلع هللا ب صهنلالوسر ناك لاق اهريغووزغلا

 ل ليبس ىفةللا مساباو زغالاق م اريخ نيماسملا :رمهعم نمو لجوزع هللا ىوقتب هتصاخ

 . || تيفلاذاوا ديلواولتتقتالواوانكالو اوردغتالواولغت الواو زغاهنلاب رفكن ماولتاقهنلا

 :١ ليقاف كوباجأام نأ و لالخو أ لاصخ ثالثىل مهعداف ناكرشملا وم كودع
0 
7 
0 
||| 
00 

 مث هنع ف كو مهتم لبقاق كوباجأ ناف مالسالا ىلا «-هعدامث مسهنع فكو مهنم
 0 مهرب 1 نب زجاهملار ادى امهراد نملوحتلاىلا ءهعدا 5ك صصص مسمع

 ْ :امهرب_خاف اهئماولو ست نآاون اناف ْن , رجاهملا ىلعام مويلعو ن رجاهللاممهلف

 / ”0 ردت لا رع ىرج ىذلا هللا 5 - مهيلعىرج نيماسم ابار ءاكن ونوك

 ةبزملا مهلسفاوبأم هناف نيمل_سلاعماو د هاج نأالا م ئء ىفلاو ةمينغلا ىفم-ط

 ا ترصاحاذاو مهلناقو ل نعتسافاوب أمه ناذ مهنعءفكو مهنم لبقاف كوباجأ أمه ناف

 || ةمذالوةللا ةمذمط ل_عجتالف هيبن ةمذو هللا ةمذ مطل عجن نأ كودارأف نصح لهأ

 | |[ كب اح أمذو كم ذاورفخت ا كنف كباهص ا ةمذو كلةمذ مط لل_ءجا نكسلو هيبن

 ْ ١ نأ كودارأف نصح ل_هأترصاحاذاو هلوسرةمذوهللاةمذاور فت نأ نمنودأ

 1 أ 1 | ع م زنأن كلو 0

 جا عد وعر سريعا سولا
 0 ١ دمصلادبع ىف "رمش

 ٍ 7 0 0 ادا لسا وسور لاقهيبأ نع

 ماخ] 2

 حمم مح تنل سس دم حمم

 ب يوت 17ج بوو 1 جرب 11 ف اا ى 5

 باهولادبعقيدجت انث مهاربا اسمع نايفس ثيدح ىنمي ثيدحلاقاسو
 - 6 .٠ نع 00- 0 ْش 1 ١ الش لالا اكررأ اي م !نده ةعش رعدنلولاث نيسحلا نعءارقلا|| < 0 55 , ع . لشثو .٠ 0 1 سصعأ 6 ا

 || ىفلأن ع هللادبع نبدي رب نع ةماسأوبأ انث الاقركب ىنال ظفللاوبي ركونأو و1
 1 0” خذ ذآ ذآذآزآزآز>ز> >< مت ا ع 2 -

 هفنتلا كرتو
 -ح



0 
 | دوق ىازدلا حي رشاإبأ عمس

 سو هياع هلل ىل_ص هللا لوسردن م 6 نخب ىلقةاعوو ىنيع رسول 1

 هْعٌؤِب تح هعمخ ادن قي ناط دال كالوةيعت وتلا دل

 نبدمح انثو ح ثيل انث ديهسنب هبدتق انثدص عيكو ثردد_> ىنام لثع

 هيأ ىئريفلا دعا ىف 5 ءح لإ ديك |ذمع قى

 لاق هنا سماع نبةمقع نع ربها ىفأ نعب بح ىنأ نبدي زب نع ثيل انربخأ عر

 .ىل_-دةهللالوسرانللاةؤ ىرئافانتنو رقالف موقب لزتنفانثعبت كن اهنا لوسرايانلق

 اولع_ في نافاول قاف فيضلل ىتبشيام لاو ىمأف موقتب متازن نا ملسوه«يلعمنلا

 انث خورقنب نابيش م مط ىعبش ىذلا فيضا!ق> مهئماوذ فن

 ىنلا عمر قس ىف نين امدب لاق ىردحل |ديع_س ىفأ نعةرضن ىنأ نءبهشالا وأ

 الامشوانيع هرصن فرصب ل_ءذ:لاق هلإأ- ار ىلع لج رءاحذا لو هيلعةثلا لد

 رهظال نم ىلع هب دعياف رهظ لصف هع ناك ن ه لسو هيلع هللا ىل_ههنلا لوسر لاف

 لاملا فام 0 نمر د هلدازال نم ىلع هب دعيلفداز نه هل ضفهل ناك نموهل

 قىدزالا سون نيدجا ئئص ٍي لضفىفانم دال قدالهناانبأر ىتح رك ذام

 ةهاس نب ضانا ان زاعنءاوهو ةمركع ان ىناعلاد_# نءاىنعي رضنلا انث

 حدد عباناصأق ةوْرْغف لس و هيلع هللا ىل_ههللالوسر عمانج .رخلاقهيبأ نع

 اندوا ص انعم لس وهلعهللا ىلص للا ىن سمأف انريظ ضعت ركش نااسسس

 هترزؤوه4 هرزحال تاواطتفلاق عطنا ىلع موقلاداز عمجاف اعطن هلانط_سف

 انب رج انوشح ملاعيج | عيش ىت ءءانط [فلاقةئام5 شع عب رن حنو زنعلاةضب رك

 ةفطناهمؤةواداب لحجر ءاشلاق ةوسو نبل يل :

 : ب ءاجم لاقةثام ةرمث عب رآةق_فغ دهقفغ دنانا انًاضوتف حد ق ىفاهغر فاق 1

 وكلا كو لعالم روهط ن ملهاولاقف ةينامت كلذ

 تتكرلاف نوعن نءرضخأ نب ميلس ا ىلا ىح نبى اند

 ما السالال وأ كلذ ناك امناتىللا تكف لة لالا لقماعدل نع أ عفانملا

 قسن مهماعت او نور اغمهو قاطصملا ىنب ع لو هيلع هللا لصهللالوسرراغأ دق

 ةب رب وج لاق  هن_بحأ ىحلاق ذم ون باصأو مدس سو مهتلتاقم لتقف ءاملا ىلع

 شيلا كلذ ف ناكور عن هللادءع تيد حلا !ذهىتثدحو ثرااةشاةتبلاوأ |[

 لاقوهلثمدا:_سالا اذه نوع ننانعىدع ىلأ نبا انث ىثمنددحخم انثدعأأ

 بايحتسا باب
 لوضفب ةاساوملا

 لا

 تامحعت سا باد

 اذاداوزالا طلخ

 ةاساوملاو تلق

 اهو

 داهجلا_اّمك 3#

 د ريسلاو
 زاو:تجباب
 قلع مراعلا

 نذلا رافكلا

 ءوعد م-هتغلب

 نم مالسالا

 ةراغالاب



20 
 جاحلا

 ايضا
 «اهوحتو
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 اطلاونأ . .ئندص يّ عتمتساالو ب نإ ياو رفو كلم ليبسكى هلا

 1| 570 هر قرتخأ بهو نب هنناديعانربخ أ الاق ىلعالا »مع نب سنون و

 | راسة طسو وح رادبع ىحب نعجشالا نب هللا دبع نب ريك ْنَع

 ! || نتصد جاحلاةطقل ند ىبهم سو هيلع هللا ىلض هللا لوسر نا ى ميتلا نامع نا

 3 1 قريخألاق بهو نبةللا د_بعانربخ ؟الاق ىلعالا »عن سو ورهاطل اونأ

 || | ىهجلادلاخ نيد زرْنَع قاشيملا لاس ىلأ ن نع ةداوسن ركب نع ثرخانب ورم

 اان رعب هلال ويح ةلاص ىوأ نسلق هنار سو ديلعتطلا قصةطأ لور نع

 || هللالوسرنارعنبان عءمعفأن نع سن أ نب كلام ىلع تأرقلاق ىب ميهلا ىحن ىح

 5 ىتؤت نأ: د_- بح هنذابالا د_-1 ةيشامد حا نيلحاللاق لسو هيلعهنلا ىلص

 اعيج حر نب دجتو ديع#س نب ةبتق انهو هنذايالادح أ ةي_ثامد_ح!نيلحالف

 || انو خ زرهسم نب ىلع انت .ةببش ىلأنب ركبو أ انثو ح دع_سن ثيللا نع

 || الق لباكرب أو عي رلاوبأ ىو ح ةللاديبع ع نعامهالك ىنأ اننا ريع نبا

 ' 11 بوبأ نءاعيج يلع نبا ىنعي ليعمتسا ان" نوح نب ريهز قنثو 6 داج

 ]انت مفاروبدمم انو ح ةيمآ نب ليعمسا ئ ءنايقنب ان رعىنأنإا و

 ا رازع عناتنعمالؤه لكس م نءع رج ناوبونأن هرمز ءقازرلاد_ع

 م لئتيفاعيج مهي دح ىف ناريغكلام ب دحو حن لسو هيلع هللا ىلص ىننلا نعرمع

]1 

 | مهتمعطأ مهشاوم عورض مط ن زختامنا هماعط لقتذمفه# ازخرسك- فهن 0

1 
1 

211111 

 |ةييتق انئاص + كلام ةباوكهماعط ل قتتيف«_ث دح ىف ناف دهس ن.ثنللاالا
 اسس لاقهناىو دعلا ب رش ىلأ نع ديعس ىلأ نب ديه دس ن 2 اين درعس نبأ

 || دك لف كا 0 انا

 وفك هلاقو نط فهيم روق كلة ءاووراك اقر ةالئقايشلاو كلبا

 ان ءالعلا نيد بي ركوبأ امن دص تبضيلوأ اريخ لةيلفرخآلا مويلاو هللا

 || عرفان ع ىربقملا ديعس ىنأ نبديعدس ن ءرفعجن ديا دبع انث عيكو

 أ || ةليلو موي يزباجو ميأةثالاةفايضل ال سو هيلعمتلا ىل_.هنلا لوسر لاقل أ خا

 || لاق هيو فيكوهللالوسراياولاق «ةؤيوع يشأ دنع ميقي نأ مم لجرا ل حالو

 أو اىنعي ركب وأ 1 ىنتملا نيد خخ هاري ده و هب هن رقب هل ئئشالو هدذبع مق
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 اوعي

 عمك ه2 مش سس سا لالا

100 
 3 : م

 0 سَ



6 
 لاق ىنهحلادلاخ نبدبز نع ديع#س نإ رس نعرضنلاى أ نع نائءنب كاحضلا

 ف رتعت /ناف ة:ساهف رعلاقفةطقللا نع مل وه«يلع هللا ىل_دهللال اوِسرْلَمَمَس

 قحسا هينثدحو هيلا اهدأف اهبحاصءاج نافاهاكم اه ءاكوواهصافع فرعاف
 ىلاقودانسالا اذه نافع نب كاحضلا انث ىنحلارك و بأ ىف ربخأ رودنمنبا
 انْثصو اهددعواهءاعوواهءاكوواهصافع فرعافالاو اه دأف تقرتعا ناف ثيدحلا
 انث هلظفالاو عفان نب ركبو بأ نو ح ةبعش .انث رفعج نيد انث راشب نبدت
 تجرخ لاق ةافغ نيدي وست ءعم_سلاق ليهك نبةفس نعةبعش انث ردغغ
 ىلالاقفهتذ_> ًافاطوس تد جوف نب زاغةعيب رن نامفسو ناحوص ندي وألا

 امها عتدب أف لاق هب تعمم ساالاوه_محاصءاج ناف هف رعأ ىنكلوال تقف عد[ |
 بءعك نى أت يقلف ةنيدملات أو تدجح قأىلى ةقانتازذ نمانعجراماف |||

 دنع ةلييليفمي نحترم فيي” يه ارا لا نافيا نو حا تاع كد

 دهءىلعرانيدةئاماهبفةرصت د_جوىنالاةفامطوةب و طوسلانأشب هتري_خأف

 لاقف ل_سو لعلنا ىل_ص هللا لوسر اه تيتأف ل_سوهيلعةللا لص هتنالوسر

 مفاهتفرعفالوحاهف رعلاقف هتينأمل اهفرعي نمد جأ ملف اهتف رعفلاقالوءاهفرعأ |

 ظفحالاقف اهفرعي نمدجأ زفامتفرعفالوحاهفرعلاقف هتينأمث اهفرعي نمدجأ ||
 هتيقلفاهم تعّتمتسافاوم عتممت_سافالاواهب-اصءاج ناذ اهءاكوواهءاعوواهددع

 نجرلادبع عد و دحاولوحو لاوحأ ةنالثب ىرد ا اللاقف ةكب كلذ دعب

 موقلارب_تأوأ ليهكنبةملسانربدخأ ةيعش انث زيهم انث ىدبعلارشب نبا

 نبناماسو ناحوص نيدبز عمت جرخلاق ةلفغ نبدي وست عم سلاق م-ييفانأو

 ةيع_ثلاق اهم تعتمد _سافهلوق ىلا هل د5 ثيد-هللا صتقاواطوست د-جوفةعم ر

 انث ديعس نب ةبدتق اسئاص و !دحاواماءاهفرعلوقي نإنسرشعدعب هتعمسف
 نبا انو ح ميكو انث ةبيشى أن ب ركب وبأ انثو ح شمالا ع رب رج
 رفعج نبهننادبع اذث  ماحنيد# ىنثو َح نايفس نع اعيج ىنأ نك ري

 نجرلا دبع ىنو 2 ةسبن أ ىلا ن بدن ز نءعور م نب ىنعي هلنادممع ان قزلا

 اذ م ليهك نةمس نعءالؤهلك ةماسنداجب انث زهع انث رش نا

 ىفنافةماس نب داج الا لاوحأ ةنالئاعيج مهثيد> فوةيعش ثيدحو حن دان_بالا |

 لاقةماس نب داجو ةسسن أ ىلأن دب زو نايفس ثيد> ىفو ةنالثو ني ءاعهثيدح

 عيكوةباور فن انيس دازوهايا اهطعأف اهئاكوواهجاعوواهددعب كرب دح ا ءاجناف |
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 ١ 8 11 ]ومدن ب نع نجحوا هب أ نبةعم ر نعرف عج نباوهو ليعم ها ل

 06 | ةطقللا نع -وهيلع ثلا ىل_هةللالوس رلأس الجر نا ىنهملادلا- ندر نع
 يلااهذافاهمر ءاج نافاهم قفنتسا مئاهصافع واهءاكو ىرعامتةنساهفرعلاقف
 أ لوريل فت ذالوأ كيخالوأ كل ىهامنافاه ذخلاق منغلاةلاضف هللال و سراي لا قف

 5 ر ا ًاهاتنجو برجا ىتح لسو هيلعهللا ىل_دةللالوسر ب ضغفلاق لبالاةلاضؤهللا

 عد و اهم راهاقلي ىتح اهؤاق سواهؤاذحاهعماطو كلاملاقم# ههجو

 | سنأ نب كلامو قي كتاف د قرعيخا ىهو نب ةللا د_بءانرب_خأ رهاطلاونأ

 | لثمدانسالا اذه ,مث دح نجلا دبع ىلأنبةعيب رنامهريغو ثرحلانب ور#و

 ش هعمانأو )سو هيلع ثلا ىلطةللالوسر ل جر قألاق دازهناريغ كلام ثيددح
 || ئكدحو اهقفنتساف بااطاط تأبولاذاف ثي دما فورمتلاقولاق ةطقللا نعل ف
 0 ان ىلخم نيدلاخ انث ىدوالا ميكح نب نامئعنب د#جأ

 || تدي زم سلا ثعبللا لوم ديزب نع نجحرلا دبع ىنأ نبةعيب ر نع

 || ليعمس !ثيدحوي رك ذو ملسو هيلع هللا ىل_ه هللا لوسر لجر ىف ل وة ىنهجلا

 | ةنساهفت رعم - هلوقدعب دازو ض + وهندبجو «هجو راج اف لاق هناريغرف_ءج نا

 أ تنعق نبة هس ن/ هللا دبع ايرضو كدتعةم ءيدوتناك اهبحاص عجب مناف

 | دب زعم_سهناثعبنملا ومدي زبن عديعس نى كح نعل الب نبا ىن :ءب ناماس . ان

 ]| ىلصةهللال وسر لئس لوب 0 ا ا نبا

 || اهفرعم اهصافءواهءاكو فرعالاةفقرولاو أ ىهذلاةطقللا ٠ نعمل سو هيلعدللا

 ا :هاموناهملاط ءاج ناف ك دمعة ةزدو رك ا راهققنتساف هيرتلا نايدحتم

 ||| اهءاق_سواهءاذ_-اهعم ناف اهعداطو كلام لاقف لبالاةلاض نعهلآسو هيلااهدأف

 الأ كل ىهاءافاهذنخ لاقف ةاش 0 + راهد < ىفح 0 00

 8 1 7 8 د 1 ىنلالأسالج رنا ا و 00 و٠

 بند وحش ثيدحلا صقاوهاننجو ترجا ىتح تضف ةعيب رداز لبالاةلاض
 كك ىهفالاو هايااهطعأف اهءاكوواه ع باتغؤاه صانع فرخ فاهحاض ءامئاذاق داؤو
 5 | ا تهونينإب انربجأ حرس نب ور مج ن دج ًارهاطلاونأ ئمدص و

 كاد :



 ها/

 ىح امنه + در وهفا م ءلع سدلالمع لع نملاق مسوميلعمل اص

 .ور م نيةفلا دبع ن ع هنأ نءركب ىف نبهنلا د بع ع نعكالام لعتًارقلاق ىحنبا

 هللا ص ونلان أ ىنههلادلاخ نيدب ز نع ىراضاالاةر ع ىنأ نبا نعت ناهنعنا ا

 كد 5 اهلكس نأ ل يقهنداهش ىلع ىدذلاءادهشلا رحب مريخ الأ لاق لس هيلع

 هر ره ىف نءجرعالاز ءدانزلا فأن عءاقرو ىف ةنامدشن انك برح نب داع

 نيابىهذق تئذلا ءاجامءانب !امهعم نان صا اهند لاق مل_سوهيلعهللا لد ىنلا نع

 كنابىهذامناىرخألاتلاقو ت ف : ]كن ات هذامتااهتمح اصاودهت أ ةفامهاد> ١

 دواد نب ناولس ىلع ةجرذت ىربكلل هب ىغقتف مالسلاو ةالصلا هيلع دوادىلا كاس

 ىرغصلاتلاقف امكن هقشأ نيكسلاب ىنوتئالاقفءاتربخأف مال_سلاو ةالصا!امهيلع

 صحا ىع .ديع د سن دن وس ايدو و ةيدملاالالوقئاك 1ن ديمون الا ا

 سب زب انت :* ماطس نب ةيمأ انثو 0 ةيقعن ىسومن ءىناعئصلاةرمسم نب | ىنعي

 اداه دانزلا ىلأ نعاعيج نالع نب د-# نع مساقلانءاوهو حور ع عب رزنبا

 انث قازرلاهبع ان عفاز نبدمم ايدج +  ءاقرو تيدج غم ل ثع دانسالا

 ةيلغهللا لصهللالوسر نءةرب رهوبأان:دحاماذ_هلاقهبنم نب مامه نعرمعم

 لجر نم لجر ىرتشا سو هيل عملا ىل_دهئلال اوسرلاقواهنمثيداح أرك ففازسو ٍ

 ىذلاهللا-ةف تهذابيفةرسهراقعفراةعلا ىرتشاىذلا لخرلاد_جوفهلاراقع

 بهذلا كنمعتبألو ضرالا كنءتي رتشاامنا ىنمكبهذذ خراقعلاىرتشا
 لاف لجرىلامك احيتفلاق اهيفاموضرالا ك_ةءبانا ضرالا ىرش ىذلا لاف

 اوحكتن أل اقةب راج ىلرخآلا لاقو مالغىلامهد ألاتف دلو اكل هيلا اك احنىذلا

 ىميغلا حنى انئدع #« اقدصتو هناك سفنأ ىلءاوقفتأوةب راخلا مالغلا

 دب ز نع تعبنملاىلومدب زب نءىجرلا دبع ىفأنةعيب رن عكلام لع تأر قلاق |

 ةطقللا نعهلأسف مل-_سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا لج .رءاحلاق هنا ىنهخلادلاخ نبا

 ٍلاقاتهم كن 1 :فالاوايساضءاح نان ارق 6 * اهءاكوواهصاقعفرعءالاقف /

 اهؤاق_ساهعماطو كلاملاق لبالاةلاضف لاق بئذلل وأ كيخالوأ كل لاق منغلا ةلاضف

 اهضافعت أرق يسح أ ىحلاق اهم راهاقلب ىتح رحشلا لك ًانوءاملادرتاهؤاذ-و |

 انت نازخالالاقو انربخأ رجح نبالاقر تح نباوةبيتقوبوبأ نب ى حي اسير و

 ريخ نايب باب
 دوهشلا

 .نا يب باب
 هف الاتتحا

 نب دونجا :

 1 احلا حالصا

 نيمصخلا نيب

 .باتك و“
 د ةطقللا



 رجأ نايبباي
 دهنجااذاو احا

 ا
 ىضاقلا ءاضق

 نابضغوهو

 صفقتن باي

 ةلطابلا ماكحالا

 تائدح درو

 رومالا

 نا
9 5 : 31 

 1 تاهوالو تانبلا دوو دلاولا قو ةعمرح ثالث نع ىبهسواثالت موسةننا نا لوقب لسد
 || ىح نبى اننص « لاملاةع اضاولاٌؤسلا ةكولاقو ليق ثالث ع نعىمنو

 | دع نءداط ا ن ةءاسأ نهتلا دبع نبدي زب نعد# نب زب زعلا دمع ان 6

 نا ور 4 نعصاعلا نب ورمع ىلوم سبق ىفأ نع ديع-س نب رسل ن ءم._هاربا نبا

 ! ا 0 0000 0

 0 مفدا 0 رو قأنإ

 اذكعلاقف مزح نب وربع نبدمت نب ركب ابأ ثيدحلا !اده تن دخل دبي زب لاق ثيددحلا
 ىرادلا نجرلا دبع نيةلنا دبع ئكدو ةري رهىفأ نع ههيسو ا ىثدح

 هللا دبنعن يدب زب ىنث لاقدعس نبثيللا انن' -قشمدلا دمت نبا ىنعي ناو ىمانربخأ
 نيدانسالابد# نب زب زعلا دبع ةياور لم ثي دولا اذهب ىئدللا دانطا نب ةماسأ نب
 نعرب_عن كلملادبعنعةناوعوأ ان ديعس نأ 4 بدت 0 - اعمج

 وهوةر كب ىف نب هللا ديم عىلاهل تبت كوىفأب_تك لاق ةر تجر ىلا نب نجرلا دمع

 ىينمسا لور تعمس اف ننافيح هما تحل أو نيننا نيب كال نأ نا ةسحس ىضاق

 حج نبك م ءاسوج و نابضغؤوهو نينا نيد د- حال لوقي ل بو ةيلع هللا

 اوكي ىبأ انو 2 هماس نب داج- انك حورف نب نابيش انو 7 متهارب

 2 "رفعج نب د# 1 ىنثم نب < اننزو عج ناطقبم نع عيكو انت ةبيش ىلإ

 |١ ناسح ان ب كوبا انتو َح ةيعش ٠ نعامهالكى أ مك ذاعم ن هللا ديمع

 ةركب ان نحرلا دبع نعربم نب كاملا دسبع نعءالؤهلك ةدئاز زر نعىلع نبا

 رفعجوأ انتصو# هنا اوعيف أ ث يد دح لثمب سو هيلع هللا لص ىننلا نع هيب نع

 حاملا نبالاق دعس نب مهارنا نعاعيج ى الطا نوع نبهنلا دبعو حابصلا نب د

 نيمماقلان ءىبأ ان فوعن نجرلاد .بع نب ميهاربا نب دع- س نب ميهاربا ان
 ماى ثدساو همل_سو هب بلعهللا لبصهللالوسرلاق تلاقةشناع نعد#

 ىفأ ع نع اعيج ديج نبدبعو مهاربا نب قحسا نر دروهفه_دم سلام

 دهس نع ىرهزلار ف عج نةئلا دبع انث ورع نبكالملادبع انث ديعلاق صاع

 لك 6 3 ينال لجر 00 ماا 00 راد
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 0و خف لوح نواس وددت + دوما

 شط
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 لهف ك4 لجر نايفسابأ نا هنلا لوسراب تلاق مث هدد ىيسقت ىذلاواضيأو إ_سو

 جرحال سو هيلع هللا ىل_صىننلالاقف هنذ اريغب هلام نم هلايع ىلع قفن أن أ جرح ”ىلع

 انث مهاربانببوقع انث برحنب ريهز امنع فورعملاب قفنتنأ كيلع

 تنب دنهتءاج تلاق ةثئاع ناريب زلا نب ةورعىفربخأ همع نعىرهزلا أ نءا

 ىلابح ا ءابخ ضرالار هظ ىلع مويلا حمص امو كئابخ لهأ نءاولذب نأ نم.
 ىسفن ىذلا واضيأو سو هيلع هللا لص هنلالوسرلا تف كئابخ لهأ نم اوزعي نا نم

 معط نا نم ج رح ىلع ل هف كيسم ل جر نايف_سابأ ناةثنالوسرايتلاق مثه د.
 رب زج انك بروح نب ريهز ند #2 فورعلابالاالاط لا ةدانل ايعهل ىذلا نم

 هللا نا إ_سو هيلع هللا ىل_صهتلالوسر لاق لاق ةرب ره ىلأ نعهيبأ ن ءليه-س نع

 لاملاةءاضاولا ولاة رثكو لاقو ليق ؟ل رك واوقر فتالواعيج هللا ليحاومصتعت

 لاقهناريغهإثمدانسالا اذهب ليهس نعةناوعوبأ ان خورفنءناببش اسثدعو

 انريخأ ىلظنح ا مهاربا نب قحسا اًمْندعو اوقرفتالورك ذب مواثالث 3 طعس و

 نعهبعش نب ةربغملا نعةيعش نبةريغم اى ومدارو نع ىبعشلا نع روصنم نع رب زج
 تاهمألا قوقع يلع مرح ل_جوزعهنلانالاق مسوديلع هللا ل ههلالوسر
 لاملاة_عاضاولا ولا ةرثكولاقو لي قاثالث <! هركو تاهواعنموتانبلادأوو

 روصنم نءنابيش نع ىسومنبللاديبع انث يركز نب مماقلا ئكدحو
 لقبر لو ل سو هيلع هللا ىل_دهللال وسر لع محو لاق ةناريغ هلثم دان_ءالا اذهب

 دلاخنعةيلعن,ليعمسا ان ةبيشىنأنب ركب وبأ انئاع مكيلعمرحةللانا
 بتك لاقةبعش نبةريغمابتاك ىنث ىعشلا نععوشأ نبا ىتث لاق ءاذمل.ا

 انه قد تايم ا نيو رشا هاجت واجد 5 اتوب

 وهيلع هللا ىل_ءهللال وسر نمهتعمس غيب ىلابّتك !ةربغلاىلاةْب واعم

 انالث كل هرك هللا نالوقب ملسو هيلع هللا ىل_ص هللا لوسر تءمسىفا هيلا بتكف
 نبناورم انث رعىلأنبا انثص لاؤدااةرثكولاملاةعاضاولاقو لق

 لا دارو نعىئقلاهللاد بع ند تانربخأ ةقوس نب دج نع ىرازفلاةب واعتم

 ةياعهللا لصهننالوسر تعم_سىناف دعبامأ كيل مالسةب واهم ىلاةريغملا بتنك
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 0غظش+شط77د“ب“بب77“7 1

 2: فدي هلا اللا

ب ءاسج ضرالا رهظ ىلع ناك امةتلاوهللالوسرابت لاف ةعيد رن ةتع
 ا "ىلا س

 باها
 ا ا

 | هيلعهللا ىص ىتلالاقف كئابخ ىلهأ نمهللا مهزعي نأ نم ىلا بح ًاءابخ لهأ

 نع ىهلابإب
 نم لئاسملاةرثك

 ةجاح ريغ || نادايش هناوكرشتالو هود_بعتناى<ل ىضربف انالثكلهركيواثالثك-! ىضرب

 جنم نع ىهتاد
 تاهو
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 4 || نبا نعرانبدان 0 9 0

 1 اناه زر ننع هيد 00 ماش راو نرخ ىييمالا ع

 | ضعي لعاو ىكانومصتخت منا مسوهيلعهثلا ىتهنلا لوسر لاق تلاق ةماس مأ نع

 | نمهل تءطق نف هنم عمسأ اموحن ىلعهل ىضقأف ضعب : نم هع ع نحل نوكنا

 نب ركؤبأ امدح و ا ا ا

 | اذ ماثه نعامه الكرك نبا ا تك انتو 3 عيكو 55 ةبيش ىف

 سنوي ىفرب_ أب هو نبةنلا دب عانريخأ ىحنبةإءرح ندد 0 جالا

 ر_هاظلاب

 ةحاب نحللاو

 | جوز ةماس مأ نع ةماس ىلأت نب بني ز نع ريب زلا نبةورعىن ربخ أب اه-ث نبا نع

 [|| بابب مهخ ةبلج عمس لسو هيلعةئلا ىل_د هللا لوس 0 مل_سو هيلع هللا ىل_دىنلا

 غلب أنوكين أم .عمضعب لعلف مدخلا ىب :يتايهناو رمشبانأافالاقف ملا ج رفن هنتر 9

 || نمةءطقىهاماف ملسم قحبه تيضق نك هلىغقأف قداصه نأ سحاف صعب نم

 : 2-2 ا 0 سم

 | دعس نب مههاربا نب بوةعب انمث دقانلا ورع اًنثصو اهرذب و اهلمحاف رانلا

 1 اسههالكر مءمانربخ أ قاز رلا دبعانربخأ ديج نب ديع انثو َح طاص نعىنأ ا:

 | انث ىدعسلا ر غن ىلع ئكد * ةماس مب ابب مصخ ةبحل ٍلسو هيلع هللا ىلص ||| دنه ةيضق باب

 3 ةبع تنب دنه تاخد تلاق:_.ثئاع نع هيب أ نعةورعن ماشه نعره-سم نب ىلع

 اا ناهنلالوسرا,تلاقف ملسو هيلع هللا ل ههللالوسر ىلع نايف_سىفأةأ ما

 هيلعهللا ل عهللال وسر لاف حاذج نم كلذ ىف ىلع لل-هف هماع ربغب هلام نم

 ند_#غ ءاسدعو ك 3 كينب كيو كب ك._يفكيام فورعلملابهلام نم ىذخ لحسو

 انو 2 ميكو ردع هللادبعع نعام الكس ركونأو ري ؟ نب هللا ذ_.ع 3

 كيف ى أن ام عفار نب دمت اذكو طم دمج نب زب زعلاديعانر ريخأ ىدنىع
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 0 اا 22000 0111111100111 0070 9 55

 7 ا لوح رجب انج ولالا ل ا حولا ىف

 ب

 | ندبع و دايتسالا ادهم ماسه نع مهلك نامثع نا ىنعي كاحيضل|انريخأ

 : تلاقهكناعنع ةورع نءىردهزلا نع ءرمعمانريخأ قازرلاد_.ءانربخأ كيج

 ْ | رتل عدا 111 ا ا

 لها



 هك

 ديعس نب يدق ان هلرفغ ءاش ناوهب ذعءاش نا هللا ىلا ه سعأف هنا علل هرتس

 ريخلا فأن ع بيبح ىنأ نيد زب نءثيللاانربخأ عر نب د انتو 0 تمل م

 هللالوسراوعياب نيذلا ءامقنلا ناىنالاقها تماصلان ةدامعن - ىعانصلان

 لتقن الو قرسن الو زن الوأ .ثهئلإب درا لياسة

 نمانيشغناف كلذانلعف ناةفحلاف ىصعنالو مّمنن الو ىاابالاهننا مرح ىتلا سفنلا

 انئاع + هتلاىلا هؤاضق ناك رنءالاقو ةتناىلا كلذ ءاضق ناك ايش كلذ
 ثيل انث ديعسنةبيتق انثو ح ثيللاانربخأالاق خرنب دو ىحب نب ىح

 دعو برح نب رب_هز وةبيش ىفأ نب ركب وبأد ىى كنب ى حي اًسندع و سجلا
 ىنعي قدع_سأ انت عقار نب دمت انتو 2 ةنييعن ا نع م-هلكداج نب ىلعالا

 ٠ ندع و هم دج لثم تيل اذاتساب ىرهزلا عام وك كللاع لك ىلع وا

 نانع باه شن ا نع سنو ىق ربخ أهو نبا اًنربخأ الاق ةامزحورهاطلاودأ

 ويلهم ل ا هرب رج ىف نعاشا بع نيةعاو ولا

 هيلعةللا ىل_ههللالوسر نع ةرب ره ىنأ نع نجح رلا دبعنبةماس أن عءالعلانبا ||

 فو رامح اهحرجءامجتلاو رابجه_-رج ند_ملاورابجاهحرج رثبلا لاقهنا | سو 7

 ملم نبا ىنعيعيبرلا ان ىحتجلا مالس نب نجحرلا دمع اساحو سكازكرلا] | ١

 الاقرفعج ندمت انث راشبنءا انثو ُ ىنأ انث ذاعمنبهللاديبع انئاو ح

 سو هيلع هللا ىل- ىلا ءةرب رهفىأن ءداب زنند_# ن ءاصم للك ةمعش ا

 نبا, نعدصو نا انث حرس نب ورع ن دجأ رهاطلاوبأ ئكدعو هع هلدع

 ىطعيوالاق مم_سو هيلع ةللا ىلص ى الا نأ سايعنبان ءةكسيلم فآ نبأ نعجرج 1

 هيلع ىعدملا بع نيععلا ٠ نكلو مطاومأو لاج رءامدس ان ىعدال,_هاوعدب سانلا || ٠

 ا تاوع نب ئ عفان ن ءريش ني دس انك يا 7 :

 هيلع ىعدملا ىلع نيعلابىذق ملسو هيلعةللا ىل_هةللالوسر نأ سابع نب !نعةكيلم ||

 نباوهو هب ز. انث الاق ريم نبهللا دمع ن دحتو ٌةبدش ىفأ نأ ركونأ انثص «ءا| .غ

 نموهترافكو هف«يلع مقافا دح نم ىقأ نمو ةللا ىلعهرجاف نم ىفو نفاضعب

 زاكرلاىفو رابجن دعملاو رابج رّيبلاو رابجاهحرجءامتلا لاق هنا إسو هيلعهنلا

 1 بأ

 ندعملاوءامدكلب

 رامحرثيلاو

 باتكإل
 . يةيضقالا

 ىلعنيمعلابإب أ هيلع
 هيلع ىعدملا

 ءاتملا نإ



 حبصلا ىلصدق ديلولاب ىف نافع ننناهءتدهشلاق ناس اسوأ أ ردنملا نب نيسص>

 00 ا ل

 ىلع لامقق ه دلجاف مق ىلء ايلا قف اهم رمش :ىب_- اي ةشرل هنا نامعلاقف 8
 0 مق

 لاقفهياعد_ وهن اك ةاهراق ىلوت نماهراحلو ن-سحلالاقةف هداجاف ن_سحاي

 : لاقمك_سألاقف نيعبر 1م لفرد ه دلجاف مق 'رفعج ن هللا دبعاب

 ١ ةيلكو نينا رمحو نوعن رآ ارك وب ادلجو نيعب ر ارامل لادلح

 1 000 ليعمسالاقهتياو ر فرح نب ىلعداز ىلا بحأ اذ- هو

 برزن دب زب ان رب رمغلالاهنمنبد-# نئئصد هظفحأأ لف هسنم

 || لعمتاتنك لا نع ديعس نب ريم نع نيصح ىنأن ءيرونلا نايف

 4 نال ه_-ةدوتامناهنالرجلا .حاصالا ىسفن ىفهنمد- افهيفتوميفاد- 50

 || انث نحرلا دبع انث ىنثمندجم امص و" هنسم سو هيلعهّنلا ىل ههللالوسر
 8 ع . 7 2 سَ . ون 8 7 1 .٠

 ١ ىنربخا بهونإ انث ىسعندجا انرح هلم دان_سالا !ذهم نامف_س طاوس ردقتساب

 ربزعتلا
 ْ نبن جرلا بءهءاجذاراس نب ناملس دنع نحناتدب لاق سشالا نب ريكي نع ورع

 5 ىف نعميب أ نعرباجن نجرلا دبع قى لاقف نامل_سائيلعل.قافهتد_ه رباح

 لست !كلوشر عم سمر 1 ىراسلالاةكر
 1 قوف 1 ًادلحاللوقي موب

 1 ونأو ى يعل ىح نبى ع 0 هللادو ل->- نم تح قالا طاوسأةرمشع دؤد_ هلا بإب

 | 000 ردا رش دولا هبإش ف أ نر 5 اهلدالتارافك

 0و رمال ل ةنالوسر عدانكلا تماصلانب ةدايع نع

 : تلا سفنلا اوا_ةقنالو اوقرسنالو اونزتالو ايش هللاباوكرسشت النا ىلع قو عيابت

 | و 7 وب اج تاسأ مرا لعمر 0-0

 اى 238 5 ففاترج قار رابط اة نم 0 0

 | ةنالا آء_ث للاب ٠ موكرمشلال قو اءاسفل |ةما انيلعالتقتءد_ه١فدازو داي انهم

 ثعشالا ىلأ نع ةب الق ىلأ ند كارلا ماس نب ليعمسأ ئكعطصو

 : ذخأاكلسو هيلعنلا ىلسةنلا ل اوسرانيلعت+ألاق تماصلا نب ةدابع نع قاعئصاا

 . [ضعب هضعي الوان دالوأ لة ةنالو ىنزنالو قرسن الو أ ايش هللا كزنشنال نأ ءاسذلا ىلع
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 ىلأ نعةللاد يعن ءىرعهنزلا : نمر كارلا ا

 كشلاو كلام تي دح لثمب لسو هيلعثلا ىل_ه ىنل | نعىنهحلادلاخ ندد زوةرب ره

 7-1 ىمدقملار كك ىنأ نب دمح انئصد# هعبا ارلاوأةثلاثلا ىفاهعيب قاعيج امهث دح ىف

 لاق نجرلا دبع ىنأ نعت ديبعن دهس نعىدسلا نعةدْئاز آخ دوادوبأ ناملس

 مهنم نصحأ ن مدخلا اقر ىلعاومقأ سانلااهسأايلاقف ههجوةنلا مرك ىلع بطخ ||

 اذافاه داجأ نأ ىنسمآف تنز )سو هيلعةنلا لص هللا لوسرلةمأ ناف ندح لنمو[

 هللالوسرل كلذ ترك ذف اهلتقأ نأ اهتدلجانأ نا تيشفن سافنب دهع ثيد_> ىه

 نبى حانربخأ ميهاربانب قحسا هانا و تنس لاقف ل سو هياعهللا لص[
 ندب نمو مهنم نصحأ نءرك في مودانسالاا ذهيىدسلا نعل يئارمسأ اذ مدآ ١

 الاقراشب ند#تو ىنثمنبد# انبرص * لئام ىتحاهكرتاثىد_للاىفدازو

 نآكلامن سنآن ءتد_< ةداتق تعمسلاق هبعش انث رفعج نند_# ان ٍإ

 لاق نيءب راآوحن نيتدن رحهداف رجلا برشدق لجرب أ رسوهيلعف] ىلا 1

 نينامثدو دا فخأ نجرلا د بءلاقفسا:]اراشتسار ع ناك امافرك وأ هلعفو َ

 انا ثراها نءاىنعي دلاَخ ان ىلراجلا بيبح نبى ح هينثرع و رمعدب عاق[ |

 لجرب لس وهيلعةللا ىل_صهلنا]وسريف ل اوةباسأ آتءمسلاقةداتق انك ةيعشاإ :

 نع ةداتق ع نعىنأ ىتن ماشه نءذاعم انك ىثمنيدم انئرط و هوحنرك ذو

 دلجم لاعنلاو دب رب رجلا ىف دلج م_سو هياعهنلا ىف صونلا ىن نا كلامنب سنأ ْ
 ىنورتاملاةىرقلاو فيرلا نمسائلااندورعناك امافني_ب راركب وأأ|

 رم دلؤ- لاق دودحلافخأك اهلعيناىرأ ف وعن نجرلادبعلاةف رج ادلج آ

 لو امال دي ماعغ انك ديعس نإ ىبحي ان ىنثمند_# انئص نينا

 ىنلا نا سن أن ع ةدانق نع ماشه نع عبكو انث ةبي.ثشىنأنب ركب وبأ اًسناع و َ
 وحك ذه نيعب زادب لالا را نا ملسو هيلع هللا لص 1

 نب ريهزو ةبيش ىف نإ ركب ولأ انرط و ىرقلاو هي رلارع" فيموامهم دح

 ديعنع ةبو رعى أنبا نعةيلعنياوهو ليما انث اولقرح نب ىلعوبرحأ]
 داج نب ىحيانرب_خأ#ل ظفالاو ىلظنحلا يهاربانب قحتسا انثو ح جانادلاّللا[[
 5 جانادلا صاعنب!ىلومز زوريفن ةللاد_بع انث راتحلا نب زب زعلادبع انث |

 ندع انو ع اص ءىلأ ان كوش نب عر 56 دقانلا

 ديلا ربخأت: باب
 ءاسفنلا نع

 رج اد> باب



 6 ه

 : ألسأ نمالجر سو هيلعتلائلس ىنلا مجرلوةيقتلا دبع نب باج عمس ناري زلاوبأ

 | ةدابعنب حورانربخأ ميهاربانب وحسا امص و هنأ ماودوهبلا نمالجرو

 اورج سكوب 8 ةأسعاو لاق هنارمخ هلم دانسالا اذهم يب رح نبا انثث

 انهو 3 ىوأ أ نب هللا دبع تلأس لاق ىئابيشلا نايلس أنش ىحاولادمع انث

 1 ب ل ااا 3 هل ظفللاو ةببش ىنآ نب ركوأ

 لقينا مسوهيلعهنلاىلصهلنالوسرمجر له ىفوأ ىف أن د هنلاد_.عتاًاس

 [اداجتب ىسع نكد ىردأاللاق اهلبقمأ رونلاةروس تلزنأ اامدععن تلق

كمشدبا ةرب ره ىنأن عهد نع ديعس ىلأ نب ديه_س نع ثيللااريسخ | ىرضملا
 ا | ة

هانز نيبتف مدحأ اهمآتنزاذالوقي سو هيلع هللا ىل_صفلنالوسر تعمس لوب
 الأ ا

 تزنا من اهيلعبرثبالو دحلااه داجيلفتةزنا منا يلع ب رثتالو دحاهدلجيلف

 ةبيش ىلأنب ركب و بأ اثرظ رعت نم لب ولواهعبيلفاهانز نييتفةئلاثلا

 أ يدعو انربخأ دج نددع انثو 2 هةديع نأ ع نءاعيج مهاربانب قحب ساو

 و : 1 اننثو َح ىسومنبب ونأغ نءام* لكن اسح نب ماشهانربخ أ قاسربلار 5

 || نوره ىو ح رم نب هللاديبعن ءريك نباو ةماسو بأ اند ةبيش ىنأنب ركب

 أ ىرسلا ن دانه انثو 6 دب زن ةماسأ ىف بهونا ان# ىلي.الا ديعس ننا

 ص تكتم ص كل

0 

 أ || ءالؤه لكقحسسا نب دمت ع نع ناهلس نبةد بع نع ميعاربا نب قحسساو بي ركونأو

 || لاق 10 ناالا زموميلعمما سوقا نعتر , ره ىفأن ع ىربقملا ديعس نع

 | دلج قل سوديلعللا لص لا نعةرب ره ىف نع هيب أ نع ديعدس نعهثي دح ىف

 أ انث ىنمقلاةاسمنبهلادبع انئص ة عبأرلا ىفاهعبيل مل اثالمثتنزاذاةمالا

 نع باهشنبان 2 كلام ىلع تأ ر قلاق هل ظفللاو ىحب نب ىح انو ح كلام

نعلثس مل سوهيلع هللا ىلصهتلالوسر نأةربرهىفأ ن للا دبع نب ةننا ديبع
 | 

 [تنزنا َ اهودلخافتةز نام اهودلجاف تنزنالاقن_هحنلو تنزاذاةمالا

 | لاقو ةعبارلاو أ ةفكاثلا دعب أى :ردأ ال باهش نبالاق ريفضب ولواه وعيب تاهو دلجاف

 : اان نان :رمخأر هاطل وأ رع لبخلا ريفضلاو باهش نب الاقهّتراو رفىنعفلا

| ةبتع نونا دبع ن للا ديبع نغباهش نإ ْى لوةياكلامتءمسلاة بهو
 

 | 00 وديلع طا ل سنتا لوسرا جلا دلانن يدب و ه ةرب ره ىلأ نع

 ادع دو ليل اريفضلاو باهش نءالوقرك ذب م حرك مالا

 الناقكد 
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 عضو مجرلاةْ اباؤ ماذا ىت- اهؤرقفاهماؤاف نيقداص منك نا ةاروتلإبا اوتئاف

 نبهنلا دب ءهللاقف اهءارواموا هم دي نيبامأر قو مجرلا ب 1 ىلعهديارقيىذلاىتفلا ْش

 1 بروح نإ ريهز ىءدصد هسه ةراخلا نماهبقي هّتباردقلف امهجر نميف

 بهو نء هللا ديعانربخأ رهاطلاوبأ يد 6 تونأَن 9 هيلع نبا ىن علا ليعمسأ

 نر مع نبا نع مهرب اعفان نا سن : نب كلام ممن مل- ءلالهأن هلاجر قر بخأ

 ىلادووملاتناف اينزةأ ىماوالجر نيد دوويانزلا يف مجر لسو هياع هللا لص هلنال وسر

 ندمحأ ا دو هوجن ثردحلا| وقاسوأ مهم مسو هيلع هللا ىلا صةلنالوسر

 ىااؤاج دوهباا نار مت نبا نع عفان نعه بقع نإ ىسوم انث زيهز انث سئوب

 ثيدحو نب ثري دا قاسواينز دقة ىصاو مهنم لجرب سو هلع ةنلا ىلهةننا لوسر

 ةيواعم ىفا نعام الك ةبيش ىفأ نب ركب و بأو ىح نب ى كاست دو عفان نعةثلا ديبع !

 ىلع سم لاق بزاع نبءاربلا نع سم نءهنلا دبع نع شمالا نع ةي واءموب اان ربخأ

 ١ |نكهّلاقف مس هأع دو ادواج امج ىدووت ل تسود يلعدنسا ل حلا

 ىدلاهنلإب ك دشن [لاقف مهتاماع ن هالحراعدق مناولاق مكب اك ىفىازلاد_-نودحت

 دنت كن ًالولواللاق ؟<ب كى ىفازلا د- دات أ

 ءاك رم ريثلاا خا اذ] اك فادقإ 2 ؛ ىف رثكهتك-اومجرلا دن كربخ الادهم

 تي رشلا ىلع ههقن يم ىلع عمتجتلفاولاعتانلق دحلا هيلعانق أ يعضااان ذأ اذا أو

 ملسو هيلعمفلا ىلض هللا لوسرلا قف مج ا مدلجلاو مهحتلا الهش عيضولاو

 احا ورا لورا .ك سعأايحأ نم + كوادقا يلا

 لوقت وقنا دع نا لرقبلا رفكلا ىف نوعراس نءذلا 6 زن اللوسرلا

 هللال زنافاو رذ-افمجرلا# اتفأناودوذفن داحلا و ممحتلاب؟ىمأ نافا داو ثا

 هللا لا امك /نمونو رفاكلا» هكئوأفهننلال زنأام كحل نمو َلَعَو رع

 اهلكرافكدلا فنوق افلا, مه كئلوأفللاكرن أى كحل نمونوالاظلام هكئلوأف

 هاف بالا ديم نيالا انت عيكو انث الق جشالاديع_سوبأو ريغ نبا امنرص

 هيو ني دسإمو ذو رف نيو ةلعتسلا قم ىتتلا هب مالو كل

 ندر ٠

 جيش رع نا ما علا 1 ' 0 0 2
17 11 

 هني فشلا ويلا. كل

 قربخأ م رجنب 'لاقناق دج نب جات ا هللادتء نننور



 دوويأ|مجر بإب
 ىف ةمذلا لهأ

 انزلا

 ناضوبأ نص تْيَقوو الع لصفاب نمأ هلع سكم حاس انوا
8 

 ىف ىأ نب ىبحب نع ىنأ ىنث لاقماشه نبا ىنعيذاعم ان ىعملادخاولا دمع نب كلام

 ةئيهج نمةأ سمانا نيص-ح نب نارمع نعهند>بابملاابأناةبالقوبأ ىنث ريثك

 || هقأفادح تيصأعتلا ىن اي تلاقفانزلا نم ىلبح ىو سو هيل عهللا ىل_دهللا ى ا

 || لمففا ىنتثاف تعضو د م ين اعدف ىلع

 و د مث تر فاهب سعأ اماهسايثا ع كثف سو هيل علل ىلصقللا ىز م سعف

 || نإب تمسفولةب ون تباتد_ةللاقف تنزدقوهللا ىناياهياعغ ىل_كتر ,عهللاَعَق اهيلع

 [اهسفنب تداجن أن نم لا ضفأهب ون تد جو لهو متسولة تدل لكعأن م ناعمس

 1 راطعلا نإبأ ان مبسم نب نافع انث ةي.شىأنن ركوأ ءانرط و .ىلاعت

 اح ثيل ان ديعسن ةيرثق ا هلثمدانسالا اذهب ريثكى نأ نب ىحي

 | ةبتعنبةلاد_بع نبةللا ديبعن 2 باهش نبا نع ثيللا انربخأ رند انثو

 ا ا

 ” ناديا ارعالا نمالج رز ناالاقامهنا ىنهملادلاخ نيد زوةرب رهىلأن عدوع_سم نبا

 | هللا باتكب ىكتيضقالا هللا كدشت ًاهللالوسران لاَ مر لولو

 لوسرلاقف ىلن ذثاو هللا انكي اننيب ضقاف من هنم.ةفاوهو رخآلا مصخلا لاقؤ

 ] ا تربخأ ىئاوهنأ ىماب ىفز فا ذه ىلعافي ع ناك ى ::انالاق لو ملسو هيلع هللا ىلهّنلا

 0 اما ىنو ربخأف اعلا لهأت ا :.لووةاشة ثا هفتئمتيدتف ةفاف مجرلا ىن :!ىلعنأ

 هلناىنضهننالوسرلاتف مجرلا|ذهةأ سم | ىلع ناو ماع ب رغتوةئام دلج ىنرا ىلع

 ظ | كنا ىلعودر مفلاوةدي اولا هنبا تاك 5-5 نيضقأله ديب ىسفن ىذلاو مسوهيلع

 00 ا هةأ ماى لا سنا يدغإو ماعسي ر غو ةئامدلح

 , ئشدعر توجرف ملسو هل يلع هللا ىل_ذهللالوسر اهم سعأف تفرتعافاهماع

 أدقاللا ودرج قثو ح سنو: ىف رخألاق بهو نياانربخ ؟الاق ةلمرحورهاطلا

 ا نع دنع انثو َح حاصن ءىلأ ان دع_س نب ميههأ ربا نب بوقعي ام

 مدح * هوح دان _سالا اذ مي ىرهزلا نع هاكر معم نع قازرلا دمءانربخأ

 أ | ناعفانن ء هللإدينءانريخأ قحسا نب يعش انث طاصوبأىب هءوم نب حلا

 1 [اينز دق هبدوهع ةىدوم ىف ألسوهيلعهللا ىلصهننالوسر نأ هربخأر ع نةثنادبع

 ( ىلع ةاروآلا ف نودحناملا قف دوبسءاج ىتح ل_سوهيلعفللا ىل_هةلنالوسر قلطناف

 ا لاقام ب فاطإ وامه-هوجو نيب فلاخنو امهلمحوامههوجودو_هاولاق قز نم

 ؛ اوساف



 عال

 هيف سانلا ناكسف مجرفهن ىمأف منلاةف تينزأ سو هيلعللا ىل_ةللالوسر

 نه*لضفأةب ونامل وق لئاقوهتئيط+ هب تطاحأدقل كله دقل لوق.لئاق نيتقرف

 ىناتقا لاق م هدي ىفهدي عضوف ل_سو هيلع هللا ص هللا لوسر ىلءاج هنا زءامةب وت
 مهو ل سو« يلعهللا ىف هلا لوسرءاج م ةثالثوأ نيموب كلذب اوثبلف لاق ةراججاب
 نب زعاملهللارفغاولاقفلاق كلام نب زعاملاورفغت_سالاقف ساج م ملسف سواج

 مهتعسول ةمأ نإب تمسقول دب وت بان دقل ملسو هيلع هّنلا ىل هلل! ل وسر لاق لاق كلام

 ىجرا كح ولاقف فرهطةنلالوسرا,تلاقف دزالا نم دماغ نم ةٌ سما هنءاج م لاق
 كلام ن' عام تددراك ىددرتنأدرت كارأتلاقف هلا ىف وتوهللا ىرفغتساف

 ىامىضت ىتح اهلامتف من تلاق تن [لاقف انزلا نم قبحاهتاتلاق كاذاموكاق
 كا ا و ب ا ات لل ويس لن نتا رح اا سس ا سو

 وهالاماهلوق ٠ لس وهيلع هللا بص ىنلا اف لاق تءضو ىتحراصنالا نم لجراهلفكسف لاق كنطب || نا 0
 ةزم طار سكب [| هعضرب نمهلسلاربيغصاهدلو عدنواهجرنالاذ!لاقف ةيدماغلاتعضودقلاقفأ|
 ديدشتواما نم || نب رو بأ اًسنمح و اهجرفلاق هللا ىنايهعاضر ىلا لاقفراضنالا نملجرماقفأ|
 ةلامالابو ممملا | ظفاىفاب راقتو ريق نب هللا دمعنب د ع َح ريعنب هللادمع انث ةبيش ىف ْ

 ىووتلارظنا [| ناهيبأن ع ةدب ربنب للادبع ان رجاهملان:ري_ثب انث ىنأ انث ثدحلا|[|

 دقىتاهللالوسرايلاققف ل_سو هيلع هللا ىب_طهننالوسر ىت أىماسنالا كلام نب زعامأ
 لوسرايلاقفهاتأدغلا نم ناك امافهدرف قرهطت نأدب رآىناوتينزوىسفنتماظ ||

 لاقف هموقىلا ل_سو هيلع للا ىل_دهللالوسر لسرأق ةين الا هدرف تينز دق ىناَهثلا

 امفاني اص نمل قعلا قوالاهماءناماولاقف ايش ورك_تئاسأب هل ةعب نوملعتأ

 اننع دم ج1 ا اب نينوي امافوإةعب الو هب سأي الهن !هو ريخًافه:علأ فاضي مهلا ل_سرأق ةثلاثلا هاتف ىرن

 ىاهللالوسرايتلاقف ةيدماغلا تءاؤسلاق مج رف هب ىعأ ةرفحهلرفح ةعبارلا ناك
 قدرن |كالعل ىنذ رم هللالوسرابتلاق دغلا ناك امافاه درهن اوىقرهطق تنزدق

 ىبصلاب +: تدلواماف ى دلت ىن- ىبهذافالاما لاق ىلبل ىتاةللاوفازءامتددراك

 ىبصلاب هنأ هتمطفاماف هيمطفت ىنح هيعضرأف ىهذاف لاق هندلو دقا ذه تلاق ةقرخ ىف

 ىصلا عف فماعطا! لك ًادقو «-ةمطف دقفتلا ىنايانهتلاقف زا ةرسك هدد ف

 لبقيف اهوجرفسانلا ما راهرد_دىلااطرفش اهم صم نيماسملا نم لجر ىل

 هلا ىنن عمسف اهيسف دلاخ جو ىلع مدلاحضنتفاهسأ ارىرف رح د_مءلولا نب دلاخ

 هب ون تباتدقاهد_ِب ىسفن ىذلاوف دلاخاي الهم لاقف اهايأ هس مل_س وهيلعةللا ىلص
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 البام قس كلام 555 لس ويلعن لد ل ع ١

 نالفلا 0 ل ة ىنغلب لاق ىنعكغلبامولاق 00 |

 أدواد ان ىلعالا دبع ىنث ىنثم نب دس و3 نئئص م سا تاداهش

 | تالوسرف 1كلام نب زعامهل لاقي لسان ءالجر نأ ديعس ىنأ نع هر مضن ىفأ نع

 || والعم ىلص ىلا رف ىلع هقاف ة.ثحاف تبصأ ىفالاقف سو هيلع ىلص

 هذمه-جرال هنا ىرباب ايش باصأ هنأ الا ساب هن ١ لعتاما اولاقف هم وق لأسم لاقا ارا

 ىمأف ل سو هيلعهتنا ىل_هئلالوسر ىلا عجرفلاق دحلاهيفماقينأالا
 َ حرث نأأن

 | ٠ دسملاو مظل ءانيمز ةلاقهلا رفحالوهانقثوأاف لاق دقرغلا عي عب ىلا هبانقلطن افاق

 | هانيمر فانل بصتنافةرخا ضرع 7 رون ا ا فزخحلاو

 | ابيطخ لسو هيلع هللا ىلصهنلالوسر ماق مثلاق تكس ىح هراخ ا نعي راد دلع

 || بينندل انلايعف ل-جرفاخت هللال_هبسف ةازغانقلطن!اككوأ لاقف ىثعلا نم
 ا || هلرفغت_ساافلاق هب تاكنالا كلذ لعف ل_جرب ىتوأال نأ ىلع سدتلابيبنك

| 
1 1 

! 
 ا
 ا

 أ[ اذع دواد انث عييرز نبدب زب انث زيهم انث متاحنيدمت دعو نسال

 ظ | تلادمف ىشعلا نم « لسد ةيلاقنلا لص ىلا ماقف ث.دحلاى لاقو هانعم لثم دانسالا

 || [| بينكب ين هلنع مهد فلختيانوزغاذا م اوق الاباهف دعب ام لاق مل هيلع قفا و

 || ىنأنباي ركز نيىحب انث سنون نب عرس استمع و انلايعفلقيلو سيتلا
 || نايفس انث ماشهن/ ةبواعم انث ةبيشىأنب ركوبأ انثو ح ةداز
 ١ أ نايفسْث دح ىف ناريف ثيدحلا اذه ضهب دانسالا ادم دواد نءامه الك

 أ لعد ىحب انث ىنادمطاءالعلا نب دم امشحو تاىمثالئانزلبفرتعاف

 فرجن ةمقلع نءنى راما عماج نباوهو نال يغنءىنراحلاثرحلانءاؤهو

 أر يه رست ودس زعامءاجلاقهببأ !نعةدب رب نب ناملس نع

 ري غعجرفلاقهيلاتتوهللا ارفغت ساف عجرا كح ولاقف ىنرهطهنلالوسرايلاقف

 | عج راكحو سو هيلع للا ىلك ى :!!لاقف قرهط هنلالوسرايلاقفءاج مث دعب
 | 1الاقف وطن لوسرايلاقفءاج مدبب ربغعجر لاق« يلا بنو هللارفغتساف

 ١ || لسو لعل صلال وسر ل لاقةعبا ارلا تناك اذا ىتح كلذ لم ٍلسو هيلعهئلا ىلص
 ||| || سيل هناربخاف نونجهبأ لسو هيلع هللا ىبصةتلا ل وسر لآ سفانزلا ن هلاقف كرهطأ مم 0

 | | يلة زج عرس >2 : لف ههكدتساف ل جر ماقف ار برش ةراقق نون |

1 
1 

 5 !ويعا

00 

 لل | 00

 لوسر



 هه

 د 1 لهف لاقاللاق نوذج كد الامتف ملسوهيلعهللا ىلصةننالوسرهاعدتاداهش.

 قريخأف_ _اهش نبالاق هوجرافهباو هذا سو هياعةللا ىلصةللالوسرلاقف معن :لاق

 هدفلذااماف قمل انج .رفه جز نميف تنك-ؤلوقيهللاد- بع نإ را معسل

 دلاخ نب نجرلا دمع ءاضيأ ثيالاداو روهانجرفةرحلابةانكردأف ررهةراخلا :

 نجرلادبعنب هللاد_يع هيلثدحو هلثمداتسالااذ_مباهشن ان عرفاس ناأ

 فو اي اذانتتسالا ]اذ مىرهزلا نع تشان ربحا .ناعلاوبأ ان ىراذلا

 ليقعرك ذاك هللاد_بعنب رباج عمس نم ىفرب_خأ .باهش ن!لاقاءيجا موشي دح
 ىو ح سنوي ىف ربخأ بهو نءاانربخأالاقىتحينة|مرحورغاطااوبأ نئئص :

 ىرهزلا نعمهاكج _زجناو رمعمان ربخأ قازرلادمءانريخأأ مهار اردا نب قحسا

 ند ليقع طير روخ سو هيلع هنا لحي نعناع نب ريان عةتلس ف نع

 ن لي_ذةلماكوبأ ئئدص د ةر رهىأن ءاهمأ بس ىل أو فينعسس ع نءوىرعهزلا

 تارلاق ةرهس ند رباح نع ب زح نب كامس نع ةناوعوبأ اني فردت ا

 ء«ءاع سل لضءاريصةلجر ملسو هيلعفتلا ىلص ىلا ىلا هبءىجنيح كلام نب زعام

 كلعاق سو هيلع هللا ىلصةنلا لوسرلا قف ىفز هنا تارم عب : راه سفن ىلع دهشف ءادر

 هللا لمهس ىف نب زاغانرز هنالك الآلاقفن مط م هجرفلاقرخألا فز دقنا هللاواللاق

 / هب خا,

 هنا ىنكع نا ةئااوامأ ةيثكسا|ىهدح امساك هلمهد_حأ 0 1

 ىنثم نبال ظفالاو راشب نباو ىنثم نب د-خ اسرع و هع هناكبأل ,هدحأ نم

 ةرمسن رداجت عمسلاق تبرح نإ كامس نع هع امد رفعج ن - # اخ الاق

 رازاهيلعتإلذعىذت ءشارصقل جرب 4 موةءاععدا ل .ى الو

 بع بسوس مجبر بج وجع بحب, تجب حجات ميرا دوج فجات فوجب يح جمب هج 4و بج مج حسب لب دم ده بجمسمسر وج جوج ب «يجج

 ا رفئانلك لبو هيلعهنلا ىلصةللالوسرلاقف م ب رف هن سعأ 2 َن 7 سعه در ,ةىلز دقو

 هللانا ةيثكسلا نهادحا سنع سيتلا ب يبن بني م دح أفلت للا ليبس ىف نيزاغ
 0 ا ةيضيضلل بصيص ب ويس سم« هنا لا فرببج نب ديع_به2:دق-لاقهتاك- : 1 :هتلغجالا ,منمدحأ ا م ىنكمعال

 نب قدحسا ىو ح ةبامش انت ةبيش ىفأ نب : ركن وبأ د تام عبرأمدرأ

 ةرهس نب رباج نع ةلامس نعةبعش نعامه الك ى دقعلا ماعوب أ انربخأ ميهار د

 هدرفهلوق ىلعةبام_ثهقعءارو رفعج نبا ث ادحوحن ميو ياعسل دس لاح

 وأو ديعس نب ةيدَنَق انثدحو اثالثو أ نيت ص هدرف صاع ىفآثيدح فو 27

 ريبج نب ديع_س نع كاهس نعةناوعوبأ انث الاقةستقل اظفللاو ىردجلا نماك



 انزلاق

 فرتعأ نم بي
 انزلبهسفن ىلع

 ميج :

. 1 
 0 هبا 2

 أ دج اة دل

اك ةتاكلاهءلعلزنأ او قاب إ_سو هياعهللا ىلص
 ا دان ار 9 مجرلا ةيآهيلع لت امم ن

ئرهزلا نع ناينع أننا اولاق رمع ىأن باو بح نا
 | ئئصد هن دانسالا اهب 

1: 

 ا وى اين 8 0 0 و

 ْ 9 تاع تمارس ضار لخ [,هيلعدما سما لوس لاول 5

 | و مجرلاو ةئامدلج بيثلاببشلاو هن_-سىنوةثامداجر كلا ركتلا الش

| 

 أى مناد 0 هلثمدانسالا اكد روصنهريخأ مده انك دقاثلا ودمع

 | ةداتق نعديعس انث ىلعالا دمع ان ىنثمنبالاق ىلعالا دبع نعاعمجراشب نناو

 0 لسا نادم نءىئاقرلاةنلادبع نب ناط- نع نسما نع
 اتاذهياغلزن أف لاقههجوهلدب رنو كلذل برك ىح وأاهع هلع لوب ”1ذاإ_-و ٠.4 أع هللا

 أبئالسلا الريس نط هللا لعج قف ىنعاو ذخ لاق هذعىرساماف كل ذك قلف موب

| او ةذس ىن م ةئام داج كتلاوةراخاب مجرم ةثام دلج ب دمْلا اركملاب 2 او
 أ 

 0 راشب نيدمح انو. 2 ةيءش 1 رفعح نبدمح ان الاق راشب نباو ىنثم نيد

 ا امتي ىفناريغ دانشالا انهم ةداّتق ع نءامهالك ى أ ىنت ماشه نيذاعم انث

 وباك ب مشلاو ىذ ودلحج وكيلا
 وأ نكد د ةثامالوةن_سنارك ذنال مجرب

 1 ' باهش نبا نع سنوب ىف ربخأ بهو نا انت الاق ىح تاع و رفاكلا

 ْ نإ رمعلاقل وق سايعنب ةللادع عمس هنا ةيتع نبةللا دبع نب هللا ديبعىف 0

 اد_# ثعب دقهتلا نا 3 سوهيلعهللا ىل_ص هللا لوسر ريدم ىلع سلاج وهو ب ناطلا

نا ىبث خف هدعبا": .جحرو لسوهيلعهللا لصهللا وسر مجرف اهادلقءوهانمعوو
 لاط 

 ةض رو كرتءاواضيف 0 امل ا |اب

 يهز ةببش ف أ نب ركوب انش فا ارتعالاو أ ليحل ناكمأ ؛ةنسلاتماقاذا

0 

 |[ نعليقع شا لاق ىدج نعىنأ- ى دعبس نب تأ ] نب تدعش نب كلما دمع

 ةرب رهىأ نع بدسملا نب ديعسو فوع نب نجرلا دبع نب ةءاس ىفأن عٍباهش نا

 تلطف لست لوحي نيم سملا نتلجرىف الاقهنا
 ا هادانف حتما فوهو ل

 0 ههجوءاقلت ىحنشو ه نع ضر .عءآف تينز ىناهنبال وسر ايلاف

 عيرأ بف ى عدونا هف تا عبر راع كلذ وتقع هنعضرعأف تدنزىلا
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 دم انثو ثيل انث ديعسنبةببتق اًئع « ةضيبقرسناو البح قرسنا
 مهمهأاشإ نق نا ةسلاع نع ةورع نعباهش نبا نع ثيللا انريخأ 2 رنا

 ملسو هيلع هللا ىل_ههللالوسراهبف ماكين ماولاةف تقرس لا ةيموزخل ا ةأ رمان أش

 ةماساهكت مل سو هيلع هللا لد هللا لوس رس ةءاسأالا هيلع ىرتح نمواولاقف

 بطتتخاف ماقمث هللادو دح نمد ىف عفشتأ سو هيلعفللا ىل_ههللال وسر لاقف

 هوكرتفي رسشلام_ميف قرساذا اوناكمهنا لبق نيذلا كل »أ اما سانلااهيألاقف
 تقرس © تنب ةمطاف نآولهنلا عاو دا هيلعا اوماق ف يعضلا مهويف قرساذا 1

 رهاطلاوبأ تدعو م<لبق نم نبذلا كلهامنا عر نباثيدح ىفواهدب تعطقأ

 دب زب نب ساو قريخ أ لاق بهو نياانربخأ الاق ةلهرذ ظفللاو ىبح نب ةلءرحو

 هيلعهللاإصىنلا جوز ةشئاع نع ريب زلا نبةورعىف رب_خأ لاق تاجا
 سو هيلع هللا ىلص هللا لو سر دهع ىف تقرس ا ةنا ل-سو

 ”ىرتح ن.هواولاقف رس لعادل لاك نماولاةفحتفلاةوزغفف

 ىلههللالوسراوم ىلأف رجعو هيلعمتلا و سك لوس حف زن ةماس ًالاهيلع

 ريوهيلع هيا لسان[ نول دب زن ماس اهمف هملكس هل ركل

 ناك اماقهلنال وسر ايولر ةغتساةماسأهللاقف هللادود بح نمد ىف عفش: لاقف

 لاقمث هله وهام هللا ىلع ىنًاف بطتخاف )سو هيلع هللا ى_طةنلال وس رماق ىثعلا

 هوكح تف. رششلا موف ق ةرداخا اوناكمهنا مكبقن .نذلاكلهأ قاف دءبامأ

 تنب ةمطاف ن اولد دب ىسقن ىذلا و ىناود ل |هيلعاوماقأ فيع_ضلا مههف قرساذاو ظ

 د درو سو وسوم

 تيد ب نهر مج جب دج سس

 1 ديرك نعوم 5

 00101189 ببييتتح

 سنوبلاق اهدي تهطقف تقرس ىبااةأرملا كلب صمأ أم اهدي تعطقل تقرسد- ءاأ

 ىنيت أت تناكو تجوزتودعباهتب وت تنسف ة-كئاعتللاق ةورعلاقباهش نب الاق ||
 ديج نب دبع انئادع و ل_سوهيلعللا يصةنلال وشر يلا اهتجاح عفرأف كاذدعب
 تناكت لاق ة-ثناعنعةورع نع ىرهزلا نع رمعمانربخأ قازرلا دب ءانرتخأ

 اهدي عطقت نأ م سو هيلع هللا ىلصىنلا صاقد دحمجتو عاتملا ريع #تةيمو ,زذخ ةأ سمعا

 0 ب7 سو هياعسا ليسا لوس زق ةماسأ اهلهأقأف 1

 ا نيعأ نب نسحلا انك تيسُش نب هفاس صد سنون و ثيالاثيدح وح

 | هللا ىلصىنلا اهم ىف تقرس موزخم ىنب نم سما نارباج نع ربب زلاىف أ نعلقءمأأ

 0 لا جوز ةماس م أب تذاعفسوميلع ||
 1 سو هيلعهللا لص ىننلا لاف

 تى
 راب
 هريغوف رشلا
 نع ىبنلاو
 ىف ةماش تلا
 دودخلا



 ىف نم هلوق#
 كه. .

 ه| هنعةضسا

 0 مهلك ةماسأوبأ 56 سووا انثو ح ناهلسن محرلادبعأ

55 

 || ىنثمنبدحتو ميهاربانب قحعسا نو 0 رفالاق راسلادب

 00 نان 0 ىدق_لا صاع ىلأ نع اعيجرودنم نب قدعساو

 [انثصد هلثمدان_سالا اذه داطا نيةنناد معني دب زب نءةمرخن روسملادلو

 ” دعورعب ماسه ن ء ىساؤرلا نجرلا دنع نبديج انث ربع نب هللا دمع نب د

 1 | ٠13 عسوميلعتسا لحس لوسرديع ىف قراسدب عطقت ل تلاقةشئاع ن عددنا

 1 ايس ةيدش أن ناهع اسثدع و نكوذامهالكو سرتوأة فت نما نمن نم

 3 ةبيش ىلأ نإ كيل انو ح نجرلاد_.ع نبدءجو ناماسن ةدع

: 

 || ثيدح فو ىساؤرلا نمحرلا دبع نب ديج نعريم نبا ثي د_حوحن دان_ىالاا ذهب
 9 الغار 3لاق ىح نى حت 0 نكوذذدئموب وهو ةماس أ ىلأو ميحرلا دبع

 ّ نحىفاقراس مطف زيت عاملا نسسعللا لوسونار# نإ نع مهل نعكالاب

 ىنأ ان ربع نبا . انثو َح ناطةلاوهو ىحب ان الاق ىنثتمنباو برحن' ريهز :

 || ىثو ح هللا ديبعن ع مهكر هسم نى لع انث ةبدش ىفأ نب ركب وأ انئاو حب

 [أانن الق لماكوبأو عيب رلاونأ انثو ح ةيلعنباىنعي ليعمسا انث ريهز

 بوبأ نع نايف سانريسبخا قازرلادبع ان“ عفار نبد-# ىنثو َح داج

 نجرلادبع نبهللادبع ىنثو ح ةيمأ نب ليعمساو ىسومنب بوبأو ىفايتخسلا
 ةلئاد_.دعو ةمأن ليعمساو نو أ نع نايقتس انث مينو انريخأ ىرادلا

 جم رج نبا انربخأ قازرلادسبع انث عفارنبد-# انثو ح ةبقعنب ىسوءو
 ةلظنح نع بهو نياانريخأ رهاطلاوبأ ىثو ح ةيمأ نب ليعم سا ىف ربخأ

 يللا ز نبةماسأو سنآ نب كالامور مع نب هنا د_همعو حبلا نايق_تىنأ نا

 3 | نس يصح لش سو هيلعهنلا ىلهىنلا نعرمع نبا نع عفان نع مهلك
 7 6« |. 4 م 3

 1 ىأنإ ركب ونأ اسيد مهاردةنالثب نُملاق مهضعب وهتمقلاق مهضعب ناريغ

 ظ 2 لوس ٠ نب يللا نع حر ناو ديع- سن ةدتق ا مهاردةنالثهتمَق

 هر ١ مانع[ اس أ نع شالا ن عة واعموبأ اين الاق بي ركونأو ةبيدش

 0 ميهاربانب قح_باودقانلا ورمع اًسئارع هدب عطقتفلبملا قرسي و

 | لوقي هناريغدإمثهدان_سالا اذه نع نسو» نب ىسع نع مهاكمرشج

 01 نأ



 ىهةفالماح 0 4 .هلباهاقاع ىلع ىضقف سو يلعتتلا ىلصنلالو تو يف

 نب رم راشتسالاق ةمرخ نب روما نع« يأن ءةورعن: ماشد نععبكو انث

 نثدع د ا دعاصفرات دعب رقالاقراس اادب | مظقنال لاق لشوميلع للا لصقنلا :

 لاق 500 هي 0 م 0 نورتو غاظلاو |

 عطقت اللوقي إبسو هيلع للا لص ىنلا تعم ساهناةشناعنع ة َ رمل 0 ١

١ 

 لهتساف قي عد معطال نم ىدنأ اهتيصع ضءرلاقف ةرغب نيتحلاق

 ندجو ماع ند تدع د بارعالا عجسكع جس لاقف لاق لطب كلذلثمو

 لثمدا:_سالا اذه رودنم نع نايفس نع ىدهمن نجرلاديع انث الاقراش

 نباو ىتثم نب دو ةببش ىلا نب 0 وأ رض و لكذفمورب م

 ريغهتصقب ثيدحلا مهدات ساب روصنم نعةبعش نعرفعج نبدحم ان اولاقراشب
 ىلع هلعجو ةرغب هيف ىضقف لسو هيلع هللا ىلىبنلا ىلا كلذ عفرف تظةسأف هيفنا

 ةبيشىلأنب ركب ولأ امص و ةأرملاةيد ثريد_حلاىفرك شرملو ةآرملا ءابلوأ

 نارخآلالاقو انرب+أ ق<سالاق ركب ىنال ظفالاو مهاربانب قدساو ب ركونأو

 هيلعهللا ىل صىنلا تنهش ةيع شن ةريغمالاقف ةأرملا ص الف ىقسانلاناطخلا

 ده هل دنهشفلاق كه دوش وع :ىنتنار .علاةفلاقةمأوأ دبعةزغب هيف ىغق | سو

 ظفللاو رمح ىأ نباو ميهاربانبقح- سأو ىح نب ىحب ا ةما_سم نا

 ىرعحززلا نعةنييعن/ نايف سانريخأ نازخآلالاقو ان رعى نبالاق ىحيأ

 عب رف قراسلا عطقي لسوهيلع للا لص هللا لوسر ناكت لاق ةشئاع نع ةرمع نع

 باتكحإب
 ددودخلا

 ةقرسلا د> ىأب

 ايضا

 قازرلادبءانربخأ الاقديجنب ديعو مهاربانب قحسا. اثصو ادعاصفراند

 انرعخأ نوره نبدي زن انت ةبي شى أ نب ركب وأ انو ح نمت انريتخلا

 ئد و .دانسالا اذه ىف هلثع ىرهزلا نع هلكد عس نب مههارباو رثك ن ناملَس

 ان اولاقةإمرحودعاولل ظفللاو عاحش نب ديلولا تانثو ىحينبةلءرحور هاطلاونأ

 او نع ثناع نع ةرموةورع نءعباهش نبا نع نمو قرات بهو نا

 00 راسن ناملدس

 9 11 رع ئئدع هقوفافرانيد عب رىفالاديلا عطقتاللوقي سو هيلعللا

 ركب فأن نعداطا نب هنياد_مع ندب زب نع دمح نب ذب زءلا دبع انك ,ىدبلا

 وى



 نينجا ةيد باب
 ةيدلا بوجوو
 اططا لتق ىف
 ربل و
 قالا ةاقاع ىلع

 0 ا 7 : 4

 ح 73 تى 0 تلم يردسلا هنع لت ودياعتلا فصلوا »

 |[ 0 0 كوخ ا كن ىحب ير ىأفهنءوفعيتأ

 |[ ىن ىرحالا امهاددحا تمرلي لاه نم ند 1يعاناور رهىأن 2 ةما_سىفأ ْنَع

 0 2 ةماوادرع 6 رغب لبو« بيل علل لك ل ىبنلا هيف ىضقفا وينج تحرطف

 || لاق هناةرب ره ىف أن عت يسملا بان ءباهش نبا نع ثيل ان درع #س ل ةيددق

 | ةرغباتيم طقس ناي ىنب نم ةأ حا نانج ىف ليسو اعلا ىل_ههللالوسر ىغق

 || لعَسا ل ّسالوسر ىغقف تدءقوبو ,ةرغلاباهيلع ىغق ىتلاةأر ناموا و دمع

 ا 0 لل بلاأ اهحوزو اهمنبلاهمارتم نأب ليسو |||

 . اننقالاق ة 9 ل ماا ا ع 1111
 أس
]| 

 او 50 اهنطرب ىنامواهتلةقفر حيح ىرخالاا مها دحا تمر 5ليده نم نانأ سمعا

 || نا ةسوديبعشا لس نالوس نوغقف سو لع هللا ىلتص ننال وسر ىلا

 0 واهدلواهشروواهتلقاعىلعة را ةندب ىذقو ةديلووأ دبعةرغاهنينج ةيد

 || قطنالو لك الو بريال نم مرغأ فيك ةنلالوسراي ذطاةغبانلا نب لج لاقف

 اد | و عاما دود هنا قس تا لوسر لاف لطن كلذ ل د5 لهتساالو

 1 | اول هنعانربعلأ كيج نب درع و ب مناهكلا

 .قاسو نات اعاتأ والاق ةرب رهف نءةماس ىف نعىر هزلا نعرمعمانربخأ

 لقعن فيك ئاقلاقفلاقو مهعم نمواهدلواهثروو رك دب لوءدصقب ثادحلا

 نع رب وجانربخأ ىلظنحلا مهاربانبقدسا امدح و كلام نبا لج مسمو
 تا رمض لاق ةيع ش نب ةريغملا نع ىعازلاةإ_ذن نب د_.بع نع ميهاربا نعروصنم

 لعفن لاق ةينايحلامهاد_حاولاق هتاف ىلبح ىهو طاطسف دومعن اهترمضدأ عا

 0 |[ لاقف اهنطب فاملةرغوةلتاقلا ةيصع ىلعةلوتقملاةيد إب وهيلع هللا قت صضةلنالوشر

 3 00 لهتساالو ب رشالو لك أال نه ةيد مرغنأةلتاقلا ةيسصع نم لحجر
 || ةبدلا مولع لعجولاق ادا قمل مجسم تعا قيس |لوسر لاف

 1 00 يسر ان مدآ نب ىحب انك عفار نبه مح ندع ذ

 || مط سف دومعن اهترمضَت لقد ةأ يمان | ةبمش نب ةريشغملا نعول تذن نبدييتع نع ٍْ

 ىلا
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 نان عةده_سم نب داج- انث .ىثمن دم نيدو انئدباهم سقف غلا نم

 مويلا كلذ ناك امللاقءيبأ نعةرككىنأ نب نجرلا ه_,علاق دم لاقلاق نوع

 هماطخم لاقوأ همامزب فخ[ جرو لاق ريعب ىلا سو يلع هللا ىل_ص ىنلا سلج

 ىح انث نوممن ماحنبد_غ ئند و عي رزنبدب زب دحوحن رك ذف
 ةركب ىفأنب نجرلا دبع ن عنب ريس نبد# ان دلاخ نءةرق انث ديه_س نا

 [|امنصو ح ةركب ىفلأنب نجرلا دبع نم لذ: ىسفن فوهرزخا لجر نعو

 انث ورع نبكللادبعماعونأ انث الاقشارخ نب د_أوةارج نا ورع ن د#

 انبطخ لاق ةركب ىفأ نع نو-رلا دبع نب ديج لجرلا ىمسو ديعس نب ىب< دانسابة رق

 تيدا اوقاسواذه مون ىألاقف رحنلاموي ل_سو«_لعةللا ىلههللالوسر

 نيشبكى اا فكنا مث ذيال ومككضا رعأو رك ذبال هناريغ نوعا ثرد- لثع

 مويىلا اذه دلب فان هكر هش ىفاذه موب ةمرك ثيد حلا ىفلاقوهدءبامو |

 داعم ن هللا دينع امرع 2 ديا مسهللا لاق مناولاق تغاب لهالأ مب رنوقل#

 هند_حلئاونبةمقلعنابرح نب كاممنعسنوب وبأ ان ىنأ انث ىربنعلا

 رخادوقيل جرءاجذا مل-سوهيلعةللا ىل_دىنلا عم د_ءاقل ىف لاقهن 5-0

 هتلتقأ مل-سوهيلعةللا لص هللا ل وسر لاقف جل تقا ذههللال و سراي لا ةفةع#نب

 وهوانأ تنك لاق هتلتق فيك لاقهتلتق معن لاقةنيبلا هيلع تقأ ف رتعي مولهنا لاقف
 ىنلاهللاقف هتلّدقف هنرق ىلع سأفلابه-:ب رضف ىنضغأف ىنسف ةرحش نه طرت

 ىفاسك الا لامىلاملاق كفن نع هبَدؤن ئي نم كل له ل-وه«بيلعةللا لسد
 هتعسنب هيلا ىرف كلذ نم وق ىلع نوهأانأ لاق كنو رتشب كموق ىرتفلاق ىسأفو

 مل_سوهيلعةللا ىل_دهللالوسرلاق ىلواماف لجرلاهب قلطن اف كبحاص كنود لاقو

 هتذخأو هلئموهف هلق نات لق كن |ىنغلب هناهننال اوسرابلاقف عجرف هلثم وهفوإتقنا

 كبحاص مناو كمنإب ءوبين أدب رئامأ ل سو هيلعنلا ىل_ههتلالوسرلاقف كرما |

 هليبس ىب_خوهتعسنب ىرفلاق كانكح كاذنافلاق ىلب لاق هل_ءلهنلاىنايلاق |
 ليعمسأ انري_خأ مده انث ناملسن فيع_س انث ماح نب د دعو

 لجرب ل سو هياء هللا ىل_صهندال وسر ىتأ لاق «-ب أن عرئ او نب ةعقلع نع لاس نبا

 لاقرب دأاماؤ اهرجةع_ىن هقنعىفوهب قلظناف «هلوتقملا لو داقأ الجر لتق

 هللاقف لجرلال جر ىقآفلاق رانلا فلوتقا او لتاقلا ملسوهيلعةللا ىلَصةَللالوسر

 رارقالاة باب
 نيكمو لتقلاب

 نمل يتقلاىلو
 ص اصقلا

 بابحت ساو
 وفعلا ىلع



 ظ_يلغت باب

 ضار_ءالاو

 لاومالاو

1 "1 
 || دلاخ اننا بيبحنب يحي ىتثو ح ىتأ انث ذاعمنبهللاديبع اًئاص و ءامدلا

 || نبا انثو ح رفعجنبد# انث دلاخنب رشب ىتثو ح ثرحلانءاىنعي
 ا

| 
 7 ٠ لئاو فأن ع شمالا نعةرعش نعم-عهلكى دع نأ نبا الاق راش نباو ىنثم

 . || ىفقي ة يعش نعلاق مهضعب ناريغهلثع ل_سو هياع هللا لص ىلا نع هننا دبع نع

 4 بيبح نب ىح وةبي_ث ىنأ نب ركب وأ. اس اع سانلا نيب << لاق مهضعبو
 4 نب ربس نبا ن عبو نعى ثلا باهولا دبع ان الاق ظفللاىفا راقتوىتراخلا

 1 نامزلا نا لاق هنأ ملسو هياعنلا لص ىننلا نعت ركب لأن ع ةركحب ىأ نبا نع

 .. [| ارهشرشعانثاةنسلا ضرالاو تاوم_لاةثلا قاخموب هتئيهكرادتساد-ق
 ' || رشمرهش جرو مرهم او: حل اوذوةدع_ةلاوذتايلاودمةثالث مرحة رأاهنم

 35 تكسفلاق ماهو روةهللااناقاذهره_ثىألاق ثنامع_ثوىداج نيب ىذلا

 .[| اذهدلب ئآفلاق ىلبانلقة_خلا اذ سلألاق هم_ساربغب هيمسسهنأ اننظ ىتح

 ٠ : سيل لاق هم_ساريغب همم سس هن أ ذنظ ىتح تكح هفلاق معأدل اوسروةئئاانلق

 .[| هنأ اننظ ىح تكسفلاق ملعأهلوسروةئلااناق اذ_هموب ىأفلاق ىبباثلق ةدلبلا

 -8[1 ءامدنافلاق هللالوسرايىلبانلق رحنلا موب سلألاق هم_سارب_غب هيمسس
 و كداب فاذه كمون ةمرك ياء ماوس ضار ءاولاقهب_سحأو د# لاق كلا و مأو

 || ىدعب نعج رتالف كلام أ نع ملا سيفكب رنوقلت_سو اذهكرهش اذه

 || ضعب لعلف بئاغلا دهاششلا غلبيلال[ ضءب باقرككضعب برضرالال_ضوأارافك

 . || فتنبح نبالاق تغلب لهالأ لاق هعمس نم ضع نم هلىعوأ نوكيهغلبي نم

 || ىلع نب رصن ان ىدعباوعجرتالف ركب ىنأ ةباور فو رهمبجروه-ةءاور

 0 نعنب ريس نبد-# نع نوعنبللادبع انث 'عيرز نبدي زب ان ىمضهملا
 || ناسن اذخ ًاوهربعب ىلع دعق مويلا كلذ ناك امللاق هيأ نعةركىف أ نب نجرلا دمع

 "| ىوس يمسيس هنأ اننظىتح لعأهلوسروةللا اولاق اذه موب”ىأ نوردنأ ل اتق هماطخ

 " || هلوسرو تلاانلقا ده ر هش ىأفلاقهللالوسر اي ىلباناقرحالا موب سل لاقفهمسأ

 1 ملعأهلوسروهنلا انلقا ذه دلب ىف لاق هللا لوسراي ىلبانلق جا ىذب سيل لاق معأ

 ' || نافلاق هللا لوس راي ىلبانلق ةدل_ اب سبل لاق همسا ىوسهممسيس هنأ ادنظ ىتحّلاق

 . || ؟دلب فاذهكرهشىاذه مكموةمرك مارح لع <ضارعاو لاو موك ءامد
 || ةعيزج لاو امهحذف نيحلمأ نيشبك ىلا أفكسن |مثلاق بئاغلادهاشلا غلب افا ذه

 مخي 5

1 



 ذأ

 هللا ىل_دهللالوسرلاقفاهنمص:ةيالةثلاو ةنالف ن «صتقي اننا لوسرإب عيب د رلأ م 1 ا

 5 ع ناضل عبب رلا ماض نارتو

 96 5 ةبيش ىلأ نإ 0 ا 5 هربأل ةلدا ىلع مسقأول

 2 لاترلزاعع قو رس نعت ع + سملا نع عادي واعم

 قرافملاهثدل 00 ل ةئلاو قازلاب كلا ثالث ى د (الا 3

 6 نايف _س ا رع ىلأنإ انثو 2 ىنأ ا ريع نا انس دج ةعامدلل

 هب حاسم بإب

 قى ءم-هاك سنو نب ىسدعانرب- ال6 د لعو حارا حا انو

 دجال اظفلل او ىنم نبد -2 و لبنح ندجأ انئرص نإ د ايسالا ادع رتعحلا

 ,نعة رص ن هللا دمع نع شمالا نعنايفس نعى دهم نب نجرلا دبع ان: الاق

 هريغهلاال ىذلاو لاقف ملسو هيلعهللا ىلسةللا لوسر انف ماق لاق هللا دمع نع قو 0

 كراتلا رفن ةبالثالاهللالوسرىتاو هللاالاهلاال نأ دهس مسه ىل_جر مدل ال

 ىف سفنلاو ىتازلا سي ثلاو دج ا هيف كش ةعابجلاوأ ةعامجلل قرافملا مالسالا

 ْئئد و هلدع هع نعد وسالا نع دش ميهأ زب هد تي دف شمعالالاق

 نعنايش نع ىسوم نبهنناديبع انث .الاقان ركز نب مءاقلاورعاشلا نب جاتك

 هلاالىذلاوهلوق ثيداىفارك فولو نايقس ثي د>وكئاعيج نب دانسالاب شمالا

 ىنأ نبال ظفللاو ريم نب هللا دبعنب دو ةبيش ىفأن ب ركب ونأ اننا < .هريغ
 ملا نايب بإب

 لتقلا ا هند َ 0 بع نع سم كل . راسو | 0

 ثراي نشل: منح 1 . ١ ا 1 , ةننإ ' ١

 ةبب_ش ىأ نينامع ءانثعو ىل-ةقلا نس ها 5 ب تاور كرو 00: نها ذنبا «ا ديزل اب ءنيسرخا نفل“ دار  هينق

 2 سوا نبى سيءو رت رجانربخأ مههاربا نب قدا انثاو 0 انك :
 ةازاحما 0 نرسل مهاك نايفس 59 رعىأ نا و ا

 ةرخألا فءامدلاب ةببش ىفأنب نامع انثع < لوأوك دلو لسنقلا نتنالوشوب نب وتو :

 نيد نعل اوىأنع سشءعالاو نع عيكو و وناماس نةدبع 1 .ةبيشىانب رك وأ ا لزأ اهتادإ 22 2 مموج نيا مس ا

 مب سانلا | ف ةمايقلاةربوسانلا ني ىشقاهلوأوسودلحتما وتس ا لوس لل اح
 ةمايقلا



 تابثا باب
 ىف صاصقلا

 ىفامو نانسالا

 اهأذعم

51 
 للا ضتحا هيتينث ىندم نا ١لاقو هتيذث عزنف هيف ن ههدب ع زتثافهمحاصامهدحأ

 ل_حةلا ضعي مكدحأ !صعي ؟لاَقف ممسو هيلعهللا ىل_ص ىلا
 أانث هرج و هلةيدال

 أاءانعد عةداتق نعةبعش انث رفعج نند_# ان' الاقراشن ناو ىنثمن دم

 [|ناض ونأ .ئتدص هلع م ا نع لقي نع ىلعب نا نع

 اس فدان ةدادززم ةداتق نع ىلإ ىش ماسه نب ىعاذاعم انع ىوتللا

 || ىنلاىلا عفرقهتينث تقف هبدخل جر غار صعق ه>ن نازم

 [| ىمسملا نافوبأ صو د 31510 هكا اكياس

 | نع ”حابر ىأن ءاطع نع ليش نع ةداّق نع ىلأ ىه ماشه نيذاعم انث

 1 || هتينت جلطقتفاب دو هعارذ ل-حر ضءةينمن :ىلعُتلا اريج انا ىلعي ننناوفص

 لحفلا مضقياكاومشقت نأ تدرأ !لاقواهلط اق وةرلع للاي ىللاكا قرف 9
|| 

 سد نع نوعنبانعْس أن شن رق انث ىلفوتلا نامعزندجأ انثص

 هتينث تطق_بف هدب ع زنتاف لجر د, ض عالج ر نأ نو صح نب ناره نع نب ريس

 أ لسو هّيلعةنلا ىلهةلنالوسر لاف ل و هيلعهللا ىل_دهلنال وسر ىداءةسافهابانثوأ

 || عددا لحفلا مضقيإك اهم خقت كيف قددد عدن نادم 11 حان ى مانام

 39 ءءاطع اني مامه انث ورق نب ناش انندع اهعزتنا ماهضعي ىت د كدب

 | نضع دقو لجنس هيل عدلا ىلع دىذلا ىف الاقهينأ» نع ةينم ن؛ ىلع نب ناوذص

 1 | ا كيلا هلطا# لاقدصعةخذألا :«ب هاتينت تطق_سفودن عزتن اقلجردب

 ١ * ةبيش ىلأ نب ركبونأ 2ع لحبفلا مضقب اكهمضقت نأ: تدرألاقو سو

ْ 

 | هيبأ نعةيمأ نا ىلع نب ناوغص ىف ربخأ ءاطع ىف ربخأ جر رج نباانربخأ اةماساوبأ

 أ ةوزفلا كاتلوقب ىعي ناكولاق كوبتةوزغ سو هياعهللا ىلص ى ىنلا عم توزغلاق

 ضعف اناسن | لئاقفريج أ ىلناكى عي لاق ناوف_صلاق ءاطعلاقف ىدنع ىلع قثوأ

 || هدي ضوضعملا عزتن افرخآلا ضءام أن اوفصى ربخأ -ةالاقرخ آلا دامه دحأ
 8 7 ا 0 :

 1 هشنرد_هاف م_سوهيلعهللا ىلص ىنلاايتافهيتينثىدحاع زتناق ضاعلا ىف نم

 اذهب مب رجنبا ىف ربخألاق ميهاربان ل يعمساانريخأ ةرار زن 2 نس م

 | داهم ان م.بهتات نافع ان ةبيش ىلأ نإ ركب و نأ انثص هوح<دانسالا

 1 عنلاىلا اومدتةخاف اناس ات حرج ةنراح ما عيب رلاتخأ نأ سنأ 5 ترائانربنخأ

 ا »او سابا نيالا سو اعتلال ستلالوسرلا قف وسو خيلع لأ لان
 1 11111 21252 222221 1 1 1 1 اا (89هف99وببب7+71717؟7--

 مآ.



 ا

 هللادبعن:نوره اشدص
 ليعم_سانب كالام ان

 ن كامس انك ربهز انك

 رفن لسو هيلع هللا ىلصةنلا وسر ىفألاق كلام نب سن أن ءةرق نب ةبواعم نع ب رح

 نهبامشهدنعوداز و

 رقراصنالا
 م-هعم تعلو مهلا مهل _سراف نإ رشع نم

 ح سنأنءةداتق انث مامه انث دلاخ نبباده انئادح و مهرثأص تقياةثاق

 ثيدح ىو سن أ نعةداتق نع درع_س انث ىلعالادبع انث ىثمقلا انثو

 لكع نم ديعس ثبدح فوةنب رع نم طهر ٍل_سو هيلع ةللا ىلص ىبنلا ىلع مدق مامه

 ناليغنبى حي انث جرعالالهسنب لضفلا مص و مهثيدحوحنب ةش رعو 26 0 0 0 1 :. 5 ١
 هيلعةللا لذ ىنلا لمس !لاق سن أن عىميتلا ناولس نع عسر رز نبدي زب ان
 راشب نب دمجحو ىنشم نب د 1 ءاعرلا نوعا اوامس مهنال كئلوأ نيعأ إبسو

 سن انعد رن مايشه نعد عش انك رفعج نبد_# 1 الاق ىنثم نال ظفللاو

 ىنلا ىلا اهبء ىف لارجح اهاتقف اط حاضوأ ىلعةب راج ل_:ةايدوهبنا كلام نبا

 اهطلاقم ال نأ اهس ارب تراشاف نالف كالّتقأ اطلاقف قمراهب و مل-سوهياعةتلا ىلص

 هلةةفاهسأر تراشاو معن تلاقفةفلاثلااطأس ملال نأاهسأ ريتراش اف سال
 1 8 : 0 ب

 انك ىف راطا تيبحن ىك لع ضو نرخ ناز[ وهل نال فا
 هيعش نع امهذلكسردانا 6 توونأ انثو 2 ثرحلانءاىنعيدلاخ

 0 نب رج نيب ه-سأر خضرف سب ردا نبأ ثيدح ىو هوحدان_سالا ادهم ١

 نأ ضن نع ةبالق لأ نعبودأ نءرمءمانربخأ قاز رلادبع ان ديج نب ديع

 حصرو بيلقلا ىفاهاقل أ ملاهط ىلح ىلعراصن الا نم هب راحل تةقدوهما |نمالجر

 تومي ىت> مجري نا هب صاق لسو هيلع هللا ىب_صةللا لوسر هن قافنافةراخاباهسأر

 ع ع 8 بز 2 :

 ان: دلاخ نب ب اده 0 ةانمداخسالا اذه بويأ نعرمعم ىقربخأ رج

 نب رج نيب ضر د قاهسأرد_جوةيب راج نأ كلام نب سنن عةداتق انث مامهأ]
 د ًافاه_سربتأموأفايد واو رك ذ ىتح نالف نالف كباذ_هعنص نماهولاسف

 ةراخاب ه«سأر ضر.نأ مل_سوهيلعللا لص هللالوسرهب يما رقافىدوهبلا
 ةداّمق نع ةبعش 5 رفعدج ند ان الاقراشب نءاو ىنثم ندم ان دا

 ضعف الجر ةيمأ نءاوأ ةينم نب ىلع لتاق لاق ني_صح نب نارمت نع ةرارز نع

 تووبث باب
 ىف صاخقلا

 راب لتقلا
 نسيت
 تاو

 تالقثملاو

 لسجرلا ل ةقو
 ةارملاب

 سفن ىلع
 وأ نانا

 هعؤداذا هوصع :

 هتسلع لوصمللا

 هياسفت ل

 هلع ايصال :



0] 1 3 1 

 1 رق تبفإسو لت سونا كاذؤلف سديم سالو وسردوذ

 أ تو .اوناموح ةرها ىف مهكرتو مهنيعأ ل مسو مهلجزأو مهد عت هةق مه. أف

 | ةيلع نبا انك .لاقركبىنال ظفللاو ةبيش ىنأ نب ركب وأ اوحامصلا نيدحتر ةعجوبأ

 سنأ 0 ةبالق ى فأن نع ةبالق ىفأىلوهءاجروبأ 2 ” ناع ىنأ نب جات نع

 ل_دهللال وسر ىلعاو دق ةينامت لكعن ءارفن نأ
 وعيا مسوس _ِلعهللا

 ( هلال اوسرىلا كلذاوك شف مهماسجأ تمقس و يضرالا جوس مالسالا

 ًااهئابلأو اطاوبأ نمنوبيصتفولبا ىفانيعارعمنوجرختالأ !لاقف سو هيلعهللا لص

 أاودرطو ىعارلا اواةةفاوح صف اهمئايلأواطاو أ نماون رثف اوجرفن ىلباولاقف
 مءىشاو كردأف مهراث اف ثعبف سو هيلع هللا ىلههتلا لوسر كلذ غلبفلبالا

 اونام ىتح سم لا ىفاوذبن ممهنيعأ ل مسو مهاجر أو مهيد ا تعطقف مهم صأف

 نوره اسدحو مهنيعأ ت رمسولاقو معنلا اودرطأ اوهتياو رىف حابصلا نب الاقو

 اجرى نعبوبأن عءدب زن داج انك لاق بروح نب ناماس 5 لاقهللا دعنا

 3 #صخنلا لوسر ىلع مدة لاق ثالام نب سنأ ان ةبالقونألاقلاق ةبال3 ةىن أوم

 00 السر ل باقتنبمل اووتجافةنبإ رعوألكعوم * موق ٍلسو ةيلعفللا

 | نجاج تيد - ىنعءاهئابلاواطاونأ ن ءاون رسشينأ معيار اقلب مسوةلع

 | ل نوق_سالفنوقسشسةر+طاىاوقلاو مهنيعأترم_سولاق ناهعىنأ

 أرهزأ انت ىلفونلا نامع نب دجأ اناو ح ذاعمنيذاعم انث لاق ىنثم نبدي

 تنك لاق ةبالق ىفأ نع ةبالق ىف ىومءاجروبأ انث نوعنا انث الاقنامسلا

 ٠ دقةسنعلاقفةماسقلا ف نولوقتامسانلللاقفز زعلادبع نب رعفاخاسلاجخ

 | هيلعهللا لص ىنلا ىلع مدق سنأث د- - ىايا تلقفا ذكوا ذك كلام نب سنأ انك

 ا | لاق تغرفامافةبالقوب لاق جاحو بوبأ ا|ثيد_>ح ودب ثردحلاقاسو موق سو

 ا
1 

1 

 سن ااندح اذنكه اللاقة- هسنعاب نمهتت ؟تاقف ةبالقوب 1لاقللا نا>ب_سةسنع

 اانصو اذه لثموأ انه كي فمادام ماشلا ل_هأأي رب اولازتت نا كلام نبا

 || ىازوالاانربخأ قام اريك,نباوهو نيكسم ان' ىلا ارا بيع_ث ىلأ نب نسحلا

 | ىعازوالا نع فستوي نب دححانريخأ ىرادلا وجر بع نماذج انثو ع

 1 ههللال وسر ىلعمدقلاق كلام نب سنأ ن عةبالق ىلأ ع نع ريش كى نأ نب ىحب نع

 ' لو ثيد_حلافدازو مهثيدحوحنب لكغن هرفن ةينامن ملسو هيلعفللا

 يو



1 

 نع لهسنبن حرلا دبع نب هنا دبءنب ىليلوبأ ىن لوقيسنأ نب كلام تعمس
 ةصاحمو لهس نب للا د.غنأههوقءاربكن ملاجر نءهريخأ هنا ةمشح ىلأ نب لهس
 خرط و لتقدق لهس نبهللادبعنأ اريخاف ةصيح ىنأف ممءاصأ دهج نم 0-00 .رخ

 مدق ىتج لبقأ مانا ةقامةللاواولاق هومتلتقهنداو متن !لاقفدو ب ىف أ ةريقفوأ ناعىف
 نجرلا معو هنمرن ًاوهوةصيوحهوخأو وهلبقأ م كلذ .طرك لف هموق ىلع

 هيلعهنلا ىل_ههللالوسر لا ةفربي ناك ىذلا وهو ملكتي ةصيحم بهذق له نبأ

 ىل_دهللالوسر لاقف ةصيخ 00 وح ماكشف نسلادب رب ربكربك ةصيخ سو

 هللا لص هللا لوسر سكف براون ذوي نأاماو ا ودب نأاما لسو هيلع هللا

 ملسوهيلعهنلا ىل_صهنلا لوسر لاف ا :اتقامكشاوانا اوبتكف كلذ ىف مهيلا |سو هيلع

 لاقالاولاق مبحاص مدنوقح:_ونوفلحتأ انجرلاد_دعو هدي يوة_صب وح

 هدنع نم لسو هيلع للا ىبصةللالوسردا دوف نيماسعا ولاول ة دوه! فلحتف |[

 لاقف رادلام_ميلع تا دأىتحةقاز هئام لو هيلع هللا لص للا لوسر ميلا ثعبف ْ ١

 وبألاق ىحي نيةلءرسورهاطلاوبأ تمض ءارجةقاناهنمىنتذكردقلف لهس

 ىربخ لاق ب باهش نا نع سنو ىربخأ !لاق بهو و نباانربخ أ ةامرح لاقو انثرهاطلا

 سر هيلع هللا ىلص 2 0 3

 عفارنب دمج اسئدع و ةيهاجلاىفو_ياغتاكامىلعةءاسقلار أ أر
 دارو هام دانتسالا انهئاهشوا ىس معي رج نب نربخأ قازرلاد-د معَ ان

 ىلد هوعد ا ليتق ىف راصنالا نم سان نيب ل_سو هياعهللا ىل_دهننالوسرام: ىضقو

 دعس نب ميهاربانباوهو ب وقع ا ىناوالا ىلع نب نسح انحف و دوهملا

 هاربخأ راسي نب ناملسو نمحرلا : مع نب ةهاسإبأ نا باهش نبا نع اص نع ىأ اناا

 باب || امص و« معارج نبا ثيدح لثع رسوديلعتللا لدى لا نعراصنالا ن مس: نع
 نيب راحلا لاقى دل ظفللاو ميشه ن ءارزه زاك ةبيش ىنأنإ 00 او يما نك نىك ٍ

 نبدترا او لما نا كلام نب سنأن دوو وعلا ب رولا د كن ءميشهانريخأ 1

 لوسر مط لاف اهوروتيجاف ةنيددلل لسو يلعشسا بسن لويز و عاوسل ءأأ

 اينابلأ نماوب 2030 ا وجر 0 ل

 ( ىلا - (مم) - ؟5)



 ا 9 ٠ هةر 1

 ' اذ وف لاق راقك عوقاتلالوسراياولاق ا :ريتقلاق فاحت أ

 أ :ةقان ىتضكر د ل م هلبق نم سو هيلعهللا ىلصةئنالوسر

 || انت ىر راوقلا ايدو هوحنوأ اذ_هداجلاق اهلجرب ةضكز ل تالا كالت نم

 1 نعة مخ ىلأ نب لهس نعراسي نب ري_ثب نع ديع-س نبى حي انأ ري ظ
 | نمل وعيا عشا لص لال بر وإقعقمت دح قات هوحن ]سو هيلعهللا ىلض نا
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 ةنييع ننايفس ان: دقانلا ورع امر ةقان ىتضكرفهشيدح ىف لقب :مو هدنع '

 نع ديع_س نىك نع اهم ىنقثلا ىنعي باهولا دبع ان ىنثم نب دمت 'انثو .

 | نبةما_سم نبةلبا دبع انثدح  مهئيدح .ود>نب ةّمح ىلأ نب لهس نع راسي نب ر يشب

 0 ن هللاد مع ناراسنن د نإ حصل نع ” نعل ال: نب ناماس انك تبنعو

 |[ ربيخ ىلا اجرخ ةيرزاح ىنب ن مم " نبي راصن الادب ز نب دوعسم ن : ةصدحو دز نن لهس

 ١ امهتجالاقرفتف دووءاهلهأ اوولص لهو ىهو لسو هيلع هللا ىبصهنل| لوسر نامز ىف هما انة د ىلا... نسم يدع مل 4 ل 21

 || ىشف ةنيدا ىلا لبقأ م هيحاص هنفدفالوتةمةب رش ىفد جوف لهس نءهللا دبع لتقف

 | هللا ىل_عةثنالوسرل اورك ذف ةصيوحو ةصيخو لهس نب نجرلا دي علوتقملاوخأ

 ! باد نم كردأ نملعثد< وهو ريش معزف لتفتيح وةللادع نأ سو هيلع

 مكلناقن وقحة ستوانيع نيس ن وةلح ,طلاقدنأ لسوءيلعةنلا لصةتنالوسر

 | دوم متر بتفلاقدنا معزهانرضح الوان ده_ثامةللالوسراياولاقف مكج بح اصوأ

 1 هنللودر ناعم معزف را وقوالب تا سريرا تف يسخ

 ىك< نع ما ىحن ىح انك هع نه هلةعل سو هيلعةنل| ىلص

 نهنلاد_.عهللاقب ةئراحىبب نمراصنالا نمالجر ناراسي نب ري_ثن نعديهس نا

 م يلا اه نوار وجزى ةطجبمل :1 تصفق حبلا: را الق هكا

 د. اا
01 

ع نباووه قلطنإ دي ز نبلهس
يدوعسم نبةصيح لاقي م

 ! تردحلا قاسوديز ن

 | 0 صو لعدد صدقا لوضر »ا دوقة لوق ىلا تيل [تيد- ->ودعلد

 قىتضكر ده]لاق ةماخ ىلأن ب لهسىربخأ لاق 2 ' راش نتا ف ىح

 ىنأ انك رياك نب هللادب عنب دي 9 دب رهاب ضئارفلا كلت ن م4 , رف
 اوف 2 7 من .رارزلا

 سا دل وبه 5: 171 1م نمنسس فقم تاس * وة وضاعت هاو أكل
 ' ةماح أ نإ لهس نع ىراصمن الاراس نب راسل اكد كداسمع نب كلارع_تب ان

 م" د طف كيد
 مهدحأ اودجوف ا فاوقرفتفرب_ مخ ىلا اوقلطن | مهئمارفن نادريخأ هنأ ىراصنالا

 | درابيل سو هيلعتقل لسنالوسر درك يفالاو تثد طل1قاسو المو

 ١ ١ ا سشانريخأأ روصغم نا - كد ةقد_دصلالنا نم ةثامدادود

0 



 نيا سفاجا وا نا يعل نا ام

 ام ن١ تع نا ع انوش نب تا مورا

 د وما سوما
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 نكي هلامالغراصنالا نم لجر رب دلوةيارباجور مع عمس لاق ةنبيعنب نايفس انث

 اديعماحتلا نيادا رتشافرباحلاق مسو هيلع هللا ىبصهندال اوسرهعابفهريغلامهل

 دع_سنبثيالانععرنباوةبتق ادع ريزلانباةراما ف لوأ ماعت امايطبق

 نءداج ثيدحوحرب دملاف ل_سودهيلعهللا ىلصىننلا نعرباج نعريبزلا ىفأ نع

 ديجلادمع نع ىازحلاىنعيةريغملا انث ديعسنب ةيدتق اًسئرع رانيدنيورع

 مشاه نبةللا دمع ىو َح هنا دمع نب راح نع حاب رىفأ نبءاطع نعليهس نبا

 قثو رباح نعءاطع ى' لعمان اوك دن نيسحلا نع ديعس نإ | ىنهإ ىح انث

 ريزلاىفأر حاب ر ىنأ نب ءاطع نعرطم نعىفأ ىنت ناعم: انث ىمسملاناسغوبأ

 ىنلا نءلاقءالؤهلكر د دملا عيب فمهثدح هللا دبعنب رباج ناراثيد نب ورمعو

 انئدع * رباج نع ورم نعةنييعتباو داج ثيدح ىنع لسوهيلع هللا ىلص
 ند لهس نع راسي نب رب_ثب نع ديعس نباوهو ىح نعشيل. انك ديس

 نب هللادبعج رخالاقامهنا عيد - > نب عفار نعولاق تبس>و ى حلاق ةمهح ىف

 مث كلانهام ضعب قاقر ةئرييضاناك اذا قد رند وعم قةسيخوط رن

 مسوهيلعهللا لص هننالوسر ىلا لبقأ م هنفدق اارتق لهس ن هللا دبع دع ةص.مح نا

 نجرلا دبع بهذفموقلار +دأناكو لهسن/ نجرلادبعو دوعسم نبةصي وحووه»

 نسلاىف ريكلاربك مسوهيلعةنلا لص ةئنالوسرهللاقف هيبحاص لبقماكتيل

 لّتقم لسو هيلع هللا ىلص هننالوسرل اورك ذف امهعم ملكتوه ايحاصم 27

 مكلتاق رأكبحاصن وقح ةستفانمع نيسجخ ن وفلحت مط لاف لهس نب هللادبع

 ناثال اءقن فيكو واولاق انيع نإاسم< د وهم متربتف لاق دهشن لو فاح فيكواولاق |

 ئص و هل-ةءىطعأ ملسو هيلع هللا لص هللا لوس ركالذىرامافرافك موق

 نب ريشب نع ديعس نب ىبحي انث دي زنبداج انث ىري راوقلار م نب هللا ديبع
 نءهللا ديمو دوهشير طم ا جعدخنإ عفارو ةّمح ىلأ نبل هس نعراسي

 ءاخ دوبلا اوموماف لهس ن هللا د ءلتقف لنا |ىفاقرفتف ربيخ لبقاقلطن | لهس

 ماكتف إسو هيلع هللا لص ىبنلا ىلا ةصيحمو ةصيوحمجانب او نجلا دبعموخأ

 رك لس وءيلعةللا ىلصةنلالوسرلاقف مهنم رغص أ وهو هيخ أ سعأ ىف نمحرلا دبع

 هيلع هنبأ ىل_دهللال وسر لاقف امهمحاص ىمأ ىناماك_ةفربك الاأ ادبللاقو ًاربكتلا

 فيك ه دهن م سمأ اولاقهتمرب عفديف مهنملجر ىلع < منوست مسقي سو |



 . || ناك اذاهلام قيام قتع دبع ف هلاكرسش ىتعأ نملاق لمسو هيلعةنلا ىلصىننلا نأ
 1 1 الق ىتتمنإال .ظفللاوراشر نند_#و تن 2 اس دعو ديعلا نك غلبي لامدل

 || كيهن نب ريشب نعسنأ نب رضنلا نعةداّتف نع ةيهش انث رفعج ندم انك

 قتعبف نيلجرلا نيب كولمملا ف لاق لسوهيلعهللا لص ىنلا ن ءةربرهىنأ نع

 ك_-عمةنع_ش انك 03 انث ذاعم نهنلاديبع انثصو نمضي لاق انها

 اد قاتلا ورمع ئئدع د هلام نمزح وهف كوامم نماصقش قتعأ نملاق دان سالا

 ارتب نع ءنسان رضذنلا نعةداتق نعةد ور رعى نبأ نعمهار , |ن' ليعمسا انك

 ديع قهلاصمقُش ق قتعأن ملاق سو هيلعدنلا ىلصىب لا نعةرب رهفأن ءكيون نا

 هيلع قوةشمري_-غ دع |١ ىستسالامدل نكي ل ناف لامدل ناك ناهلامف هصالقت

 انتو ح رشب نب د-#و رهسم نب ىلع انث ةببش ىلأنب ركحب نأ هأنندحو
 | ىلأ نبا نعاعيج سنو نب ىسعانربخ + الا مرسخ نإ ىلعوميهار :]|نب قدسا

 1 1 ربغ ق تعب ل ىذلا بوصت ىف ىىستسي من ىسع ثيد_-ىودانسالااذ-ممة: ورع

 نع ريهزوةبيش ىلأنب ركب بأو ىدعلار - ن ىلع 0 هيلع قوقشم

 | نار نعباهملا ىلأ ع نءةبالقى فأن ع بوبأ نعةيلعنباوهوليعمسا اننث اولاق

 | مهناعدف مهري لامه نكد هيوم ناك ا وت ةعاالجرنا نيصخ نا

 ةعب رأق رأو نينا قّدعأف مهند عرقا م اثالثأ مهأزخ ل_سوهيلعهثلا لصةننالوسر

 | نب قحسا انثو ح داج انث ديعسنةبيتق اسرع اديدشالوقهللاقو

 ' || ثدف داجامأدانسالا اذ_مبوأ نعامهالكق قثلا نعرمي ىنأ باو مهاربا
 هتوم د_:عىصوأ راصنالا نمالجر ناهي د_- ىف ىئةثلاامأو ةيلع نئاةباورك
 [|انن الاق ةديعن د_دأو رب سهلا لاهنمنيد_# انن دج و نيكو لم ةتس قّدعأف

 | | نيسدح نب نازم نع نر يسن بدم نعناسح نب ماسك .انث عب رزنب دن زب
 || عي راوبأ امثال « داجو ةيلعنباثيدحلثمب مسودهيلع ثلا لص ىنلا نع ميزاوج

 0 نب رباج نع رانبدن/ ورع نع دب ز نبا ىنعي دام انث ىكتعلادوادن' ناملس ريدملا

 . || كلذ غلبفهريغلامهلن كرب د نعهلامالغقتعأراصنالا نمالجر ناهنلا دبع

 0 || 00 ا ساد مند ارتشاف ى نمي تشين ملاقق ملسو هيلعهللا ىلص ىننلا

 2 ماعتام ايطيقاد بع لوقي هللاد_.عن رباجت عمس ورمي لاق هلااهعفدق

 ركب وبألاق ةدنييعنبانعميهاربا نب قد_ءاوةبنش ىفأ نب ركب وبأ هانادح و
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 ان عفارنيدمت امدح و دانسالا اذهب شمعالا نءرب رج ان برح نر يهز

 هللال اوسرنعةرب ره»وب أ انثدحاما ذهلاق هيمن ماش ع نع ردعم | قازرلادمع

 ١ سو هياتم ل دق ولكل اهنم ثنا داحأرك ذف ليسو هيلع 1

 نبى انترح- + ع هلامعت هدمس ةباككو هّللاةدامع ىسح فوت نأ كوامءالامعت

 ل سو هيلعهللا ىلص للا لوسر لاق لاق رمع نب نع عفا كنادح كلاملتاق لاق ىع

 ىطء اف لد_لاةمقهياع مم وذ درعلا نك غاب لامهل ناكف دمع قهلاكرش قتعأ نم

 ان ري ناا .انتاص قتعامدهنم قةعدقفالاو دبعلاهيلغقّتعو مهص صح هءاكرش

 نم ل سو هيلعهللا ىل_دهننالوسرلاةلاقر م نبا نع عفان ن ءدللاد..ع انث ىنأ

 لاهل نكي مل نافه4 : غاري لامهل ناك ن ناهلكم_ةّتعه اعف كولمع نمهلكرش قتعأ

 ىلوم عفان نع مزاح نب رب رج 8 خور“ نب نابدش نيدو قةعامهنم قتع

 : قدعأ نم ل_سوهيلع هللا ىلصةنلالوسر لاق لاق رم ن هللا دمع نع رمع نب ةللا درع

 دقفالاو لدعةم3«يلعموق هتهق غابيامر دق لالا نمهل ناك-ف ب عى هلاميصت

 دع_س نبيللا نع جرنبد-#و ديعدس نب ةبتق ايرط و  قتعانه تع قع

 قىثو َح درع_س نب ى<كت عمسلاق باهولادمع ان ىثمنيدد# انثو َح

 انث برحن ربهز قنو َح دب زنياوهو داج انث الق لماكو بأو عب رلاوبأ

 ديعائرب+ا روصتم نب ق>سا ىتثو بوب نع امهالك ةيلعنءاىنعي ليعمسا

 ىنأ نإ انك عفار نب دس اذثو ةرهأن ليعمسا قربخأ جم. رج نبا نعقازرلا

 لاق بهو نياانربخأ ىليالاديعسن نوره انثو ح بئذى أنبا نع كيدف
 هيلعهللا لص ىنلا نع رمع نبا نع عفان نعءال و هلك دب ز نبا ىنعي ةءاسأ ىن ربخأ

 ىنالا قةعامهنم قدعدةفلامهل نكس ل ناو مهي دح ىف سيلو ثيدحا| ذم ملسو

 ىردنالالاةوثريدحلاقفرطااذع هارك ذامهناف ديءسن ىح و بوبأث ردح

 هللا لوسر تعمس مهنمدح [ةباور ىف سداو هلق نم عفان هلاقوأ ثري دحلا ىف يثوهأ

 رمع ىف أ نباودقانلاورمع اًساو و دعس نب ثيالاثيد> ىفالا سو هيلع هئلا ىلص
 هللأ دمع نا لاس نع ورم نع نايفس كك رع ىنأنءالاق ةنييع نبا نعامهالك

 هيلع موقرختا نيب وهنيبادمعقتعأ نملاق سو هيلعهللا بص هلا لوسر نأ هيبأ نع

 اًمئاأص و ارسومناك نا هلام ىفهياعق دعم ططشال او سكوال لد_ءةم.ةهلاموف

 رم نبا نع ماس نعىرهزلا نعرمعمانربخا قازرلا دمع انك دج نب ددع

 قدعا نك بأي

 ددع ىف هلاك



 ديما
 حصن اذا هرجآو

 نسح اوه ديسل
 هللاةدامع

. 6 5 . 
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 هريعق مل سو هيلعهنلا لس ىنلا دهع ىلءالجر باس هنارك ذف لاق كلذ نعهتلأسف

 هيلعهللا ىل-كىب نلالاقف هلكلذرك ذ لو مسوهيلعهنلا لص ىنلا لجرلا ىف لاق هم 1

 || ناك ن ف م د كب «اتحننلا مهلعج ك- 0 :اوخا هيما او سس[ تنازل

 .[| ناف مهيلغيام مهوفاكن الو سبلي ا مه_سليلو لك ايا عدم هطيلفهبدب ت< هوخأ
 || انربخأ حرس نب ورم نبدجأر هاطلاوبأ ندع و هيلع مهونيعأف ,هوهفاك

 | 0 تالجلا نعد جشالا نيريك ناث را ن ورمعانريخأ بهو نا

 هماعط كوامال لاق هنا )_سو«_يلع هللا ىل_دهلل !لوسر نع ةرب رهق أ نعةم_-طاف

 || سفن دواد 6 ىنعقلا م قيطيامالاله-ءلا نم فاكدالو هنوسكو

 | عنصاذا سو هيلع ثلا ىل_ههللا لو سر لاقلاق ةريرهىفأن ءراشإن ,ىدو٠ ْنَع

 | ناكنافلك ًايلفه_عمددعقيلف هناخدو هرح ىو دقو هبه ءاج مث هماعط هم داخ دال

 نيتمقلوأةمفل ىنعيدواد لاق نيتاك 0 ًاهنمدد ىف عضيلفالياقاه وفشم ماعطلا

 | سد رج نا نع عفان نم كلاب لع تأر هلاق ا انئدص «

 انكو 2 ناطةلاوهو ىح انعم الاق ىثم ند_جخ و سرح نب ريهز ندع 3

 2 مهلك ةماساوبأو ريع نءا ان ةيدش فأن ن ركموأ انو 2 ا ربع نبا

 ةماسأ ىنث لاق بهو نا انث ىليالاد.عه سن نوره انثو ح هللا ..عنع

000 ةديورامتالسولا نا 000 0
 3 نئنص 0

 دعا لسا لرسول 0 ا لاق

 || هللا ليبس ف داهملاالول هديب ةرب رهىفأس فن ىذلاو نارج ا يصملا كوامملا د بعلل
 : ع نكمل ةري رعابأ ناانغلب ولاق كوا_ءانأو تومأ نت دبحأل ى أرب و جحلاو

 7 ِ كولمملارك ذب مو لصملا دال ه شيد فر هاطلاوب أل اق اهتيدعصل هه تنام ىتح

 .نبا نعسنوب نوجا ىومألا ناوفصوبأ 55 برج نب رغد هز هيلث ل>و

 1 ةببش فأن ركبوبأ انتصو ةدمامالوانغاي رك كيملودان_سالا|ذ_مب باهش

 . [|لاقلاق ةربرهىأ نعاس ىنأ نع نئبعالا نعي واعموبأ ..انث .الاق بي ركونأو
 1 نارجأ هل ناك ءيلاوم قو هللا ق-دبعلا ىَدأ اذا إو هيلع هللا ىب ص هنا لوسر
 1 هنن دنحو خرب نو لع الو باج كسا سك كام كا يتدنشملات

 : 1 اممم
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 1 ل "ص هرسأ هإف هللا ةدامع نرسح أوه ديس حصن اذاددعل |!نالاق مسرعا عدنا لج
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 ا

 نع نابلس نعةبعش نعىد_عىنأنبا انث الاقىنثءنبال ظفللاو راشب نيدمتو

 ذوع أل وقيل عش همالغبرضيناكه نأ دو ءسم ىنأ نع«ببأ نع ىهتلا مههاربا

 هيلعهللا ىل_هةهللال وسر لاف هكرتفهنلالوسرب ذوعألاقفهب رضي لعش لاقهنلإب
 انريخأ دلاخ نب ريشب هينثدحو هقتعأف لاق هيلع كنم كيلعردقأهنلةنلاو ملسو

 هنلالوسرب ذوعأهئلابذوعأهلوقرك ذب مودانسالا اذه ةرعش نعرفعج نبا ىنعي د

 ح رينا انث ةبيشىأنب ركب وبأ انثرع و * لسو«يلعهللا لص
 تعم سلاقناوزغنب ليضف انث ىبأ انث ريف نيهللادبعنبد-# اَثوأ

 لسوهيلعهنلاىلص مساقلاوبألاق لاق ةرب رهوبأ ىنث معن ىنأنب نجرلاد بع
 هانئاص و لاقاك نوكنأاالاةمايقلا مويد_ه«يلع ماقيانزلابهك ولمم فذ نم

 فسوب نب قحسا انث برحنب ريسهز ىو ح عيكو انث بووبأ
 مساقلااب آت عمسامهثي دح ىفودانسالا |ذهم ناوزذ نب ليضف نعامهالكى رزالا

 6-5 عيكو ا ةبيش فأن ب ركب وأ ا ةب وتلا ىت سو هيلع هللا ىلص

 همال- غءىلءو درب هيلعوة ذب رلاب رذ ىف بانر سملاقدب وس نب رورعملا نع شمالا

 ل-جر نيب و ىني ناك هنالاقف ةل-تناك امْندي تعجول رذابأ ايادلقف هل-ثمدرب
 | هللا لم ىتلا يلا قاع فهمأب ةنزيعف ةينمك ا م تناكضومالع قاوسا

 ةياهاج كيف ؤرصا كنارذابأا,لاقف ملسوهيلعهللا ل_دىنلاتيقلف لسوهيلع

 كيف ؤنماكنا رذايأابلاق همأو هابأ اومسس لاجرلا سن م ةللالوسرأب تلق

 مهوسبلأو نواك ًانامممهومعضأف مكيدبأ تحت هللا ههلعج ؟تناوخا مهةيلهاج

 هان دج و م-هونيع ف مه ومدفاك ناف م-هيلغيام مه وفلكت الو ن مك

 انثو-ح ةيواعموبأ انث بيركوبأ انثو ح ريهز انك سنوبنب دجأ
 دازو دانسالااذ_مم شمعالا نعمهلكس نوب نب ىسعانربخأ مهاربا نب قدسا

 لاح ىلعتاق لاق ةياهاج كييفؤ سما كن اهلوق دعب ةب واعم ىف ا وريسهز ثيدح ىف

 ىو ربكلا نم كنتعاس لاح ىلع معن ةب واعمىنأ ةباور فو معن لاق ربكسلا نم ىتعاس
 ى سلو «يلءهنعيلفريهز ثرد_> ىفوهعييلفهيلغيامهقاك ناف ىسع تي دح

 مرح ه-لءبامهقاكم الودل اوقد_دعى هت اهنعيلفالو هعيلفةب داعم ات دنع

 نعمبع دشن .انث .رفعج ندم انث الق ىتمئال ظفللاو راشي ناو ىتتمنبدحم |
 اهلثمهمالغىلعوةإ>هيلعورذابأت يار لاق دب وس نب رورعملا نعب د_>الا لصاو َ

 ظيلغتلا بإب
 فدذفق نم ىلع

 انزلابهك وامي

 ماسعطا باب

 ام كولسململا

 هسانلاو لك أد

 هلو: نفلب اه

 هيلغبامهفلك



33> 
 | نرقمن يدب وسه/لاقفهلامداخ مطاف خيش * لح لاق فاسي نب لاله نع نإصح ن

 ةدح اوال مداخانلامنرقم نم ةعبس عباس ىتي أر دقلاههجو ل 7
 نيد انثص اهقتعن نأ ل سو يلع للا ل صدنلا لوسران رمأف انرغصأ اهمطل

 0 وص حس نم اعلا دآ ان الاق راشد نباو ىنثم:

 هي راج تج .رذن نرقم نب نام_عنلا أ نرقم نبدي وسرادقفزبلا عيننانكرأاق 0

 ىيدح و سب 0 را وس دف اهمطافةلك انملح رتلاقق

 يهل © ىللاقلاقةرعش ان: ىنأ ىنث لاق دمصلا دع نب ثراولا دمع

 نآنرقم نيد وس نعقا ازعل يشر !ىتدح د2 لافف ةيبعشتاق كمساام

 || عارتمدق ةمر#ةر ظل نأت ماعامأ دب وسهللاقف ناسنااهمطلهلةباراح

 | تلح اورع مداجالاموعسومت اعلا لح شال كوصر غل عوخا عاشامفاو

 قحسا هاسندع و هقتعن نأ إ_سو هيلع هللا لص هللا وسر ان صف همطافان دحأ

5-7 000 

 مضلع 100011 'كانح [مهنيم

 نيد ىللاقلاق ةيعز ثانرخا رب زج نب بهو نع ىندم نب دج و م هاربا ندا

 7 ا رباب 0 ده_لا دمع تندد لثع رك ذف كقماامردكتلا

 7-0-0 ىمتلا مهاربا نع شمالا انث دايز نبا ىنديدحاولادبع انن

 0 دامافلاق لا وعلا مده أر ملل

 ىدب نم طوسلات يقل ًاقلاقدوعسماب ا وهاذاف |سوهيلع

 اكيًرص الت اقفلاق مالغلا اذه ىلع :.كيلعردقأ اهللا نادوع_سماب ًارلعالاقف

 ريهز قو لاق 7 رجانربخأ مهاربا نب قحسا ه 3 و ادب ا هدعباكو امم

2 0 

 م 20 ل ا 11 7

 | عفارنبدم ىو ع نايفمس ن ع رم وع وبج نيد 1 برح نبا

 ان نافع ان: ةبيش ىلأ نب , رك ربا انو نايقس انريخآ قاززلادبع انغ .٠

 ا ادعوا ريغ هثيد_حو< د حاولا دع دان ساب شمعالا نع مااك ةناوع وأ

 ا انث ءالعلا نب دم سب روأ انئرع و هتبيه نم طوسلا ىدن ل

 || تالادوعس ى نع هيب نع ىمتلا مهارب ا!نع شمالا ان ةبواعموبأ

 | ك اعر دقأ هللدوهسمابأ معا انتوص ىفاخ نم تعمسف ىلامالغبرضأ تنك لاق

 أوعشادو وس رايتاقف ل سوه _.لعةللا ىل_دهللا]وسروهاذاف .تءفتلافه-.اعكنم

 : || شدا انلحو و د اكفنا را اي رت اع ناعيا



 "ه

ل_ههنلالوسرر مع لأس نإدح ن *لسو هيلعهللا ىبص ىننلا لفقامللاق
 سو هيلع للا ى

 لاق عفان نع بوبأ ان دز نداج اش ىضلاةد_بع نيدجأ انحف

 رهعي /لاقف ةنارءملا نم )_وهيلعةثلا ىل_ههتلالوسرةرمعر عننا دنع رك ذ

 مزاح نب رب رج شي د-- وحن رك ذ م ةيلهاملا ىف ةإيل فاكةعارذ:ر مع ناكولاق اهنم
 نجاح ع ىرادلا نجرلا د_عنهللاد_ع نص د بوب أ نع رمعمو

 نع ىلعالادبع انث فلخ نى انثو ح بوبأنع دام انث لاهملا

 امهشدح قفورذنلا ف ثيد-حلا اذهع رمع نبانع عفان نعامه الك قدحعسا نب د

 اف ترها ويس ني ريض لالا نقد » كانتا
 دقورع نباتينالاقرمعىنأناذاز نع اص فأن اوك ذ نعسارف نع ةناوعونأ

 اذهىوسامرجالا نمهيفاملاقفًايشوأ ادوع ضرالا نمذخ أف لاق اكوامت قتعأ

 هترافكفهن ريضوأةك وام مطا نملوقي ٍلسو هيلع هنا ىبةننالوسر تعمس ىناالا

 نبدمح ان* الاق ىنثمنبال ظفالاو راشب نباو ىنثمنبد# اًمثص و هقتعينأ

 ربع نباناناذار نع تدك ناوك ذتعمسلاق سارف نعةبعش انث رفعج

 كا أملاق قيتعتن:ًافلاقال لاق كتعجو أ هللا قفارث 0 م

 هللا ىل_دهللال وسر تعمسىلا اذه نزيامرجالا نمهيفىلاملاقف ضرالا نمأيش

 هقتعي نأهترافك ناف همطاوأ هتأيملا د>هلامالغ برض نم لوق» لسوه يلع

 انث ىتثمنبد-م ىثو ح عيكو ادن ةديشىأنب رك وبأ هانئطو
 ثي دامأ ةناوع ىنأو يعش دان_سإب سارف نء نايف نعامهالكن جرلا دمع

 دحلارك ديمو هددع مطل نم عب كو ثيد_>- قوهتأيملا دح هس فرك دفىدهم نبا

 هل ظفالاو ريع ن دأ انثو خ ربك ن هللا دمع اك هيح ثىلأنب درك وبأ أسندص

 ىلومتمطالاق دب وس نب هب واعم نع ليهك نب ةملس نع نايفس ان ىنأ ان

 هسنملثتمالاق مث قاعد وهاعد_ف ىفأ ا تيلاصفرهظلا لبق ترج مثتب رهفانل

 مداخالا امن سيل لتر هيلع ها ا كارايل ع لعن رقم اخ لاق

 س.لاولاةاه وقَتعألاَقف مس وهيلع هللا ىل_صىبنلا كلذ ذ غلبفان د أ اهمطلف ةددحاو

 وبأ امص اهليبساواضيلفاهنءاوذغتسا اذافاهومدخ سلف لاقاهري_غمداخط
 نس ردا نا اني الاقرك ىنال اظفللاو ريغ نرةنلا دمع نب دو ةبيش ىنأ نب ركب

 1 مزاح رب رح تضخ ع موب فاكتعا ةيلهاجلا ىفءرذت ناكرذن نع

 2 لا
 ةئايش املا

 مطل نمةرافكو
 هديع
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 || | اطاخت القبح 4لاعف هلا ليبس و لما سرافب ىت أ: اهلك ةأ سها نيع_ست ىلع

 || تءاخ ة ةد حاوةأ سصاالا نونم لمت لف اعيجج نويلع فاطف هللاع ءاش نا لبق

 1 | ناسرفتتل ليبس اود هال هلا ءاش نا لاقولمديب دس نص: بلا ءاو لج وف

1 

 ته 7

 !أ| ةبتعن ىسو» نع ةرسسمم نإ صفح اذن درعس نبدي وس . هيلث دحو نوعجأ

 ||| هللا ليبس ىف ها امالغ لمح اهلكل اق هناربغ هإثمدان_س“١ | اذ _مسدانزلا ىنأ نع

 [[| لاق هبنم نب ماصم ن ءرمعم ان قازرادجع ا رد ا

 : اهنم ثيداحأ رك دف إ سوميلع هللا لصةللالوسر نعةربرر ,هوب اان دحامإذ_ه

 هننادن عدل هله فهنيع كدحأ هب نأل هلناو م_سوهيلعهللاىبصهننالوسرلاقو

  نبدمحو ىدقم ار كب ىنأن بدت انثدص # هللا ضرذ ىلا هترافكى طعي نأ نم

 نع ىلا بأي
 ىلع را ارمدالا

 ىذأتي ايف نيعلا
 فلاحلا لهادي

 .[| نعناطقلاديع.نباوهوىح انث اولق ريه زل ظفللاو بح نب ريهزو نم ار
 9 كنان
 1 !ىترذن ىناهللال وسرايلاقرمع ناره نبا ع نع عف ىلري هللا دبع هقالت 1 ةيلهاجل ف 0 0 5 ١ | وأ ا ١ اهععا 7 4 ع

 'رظالادبع سوبأ 0 كرذدند فواؤلاق مار كدا فقل فكتعأنأ ملسأ اذا

 1 اننو 03 ىئقثلا ى علا باهولا دبع 6 قمم نيد - انتو 8 ةهاساوبأ 2

 | ثايغ ني صفح نع اعيج مهارب ا نب قدس ساوءالعلا نيدو ةبدش ىفأ نب ركبو بأ

 أريكة ان رف-عج ند# ان داورىنأ ن.ةلمج نا ورم نبد# اذنو 2

 ”فيدجلا اذهع ر عن ءمسهني نم صفح لاقور م نإ نع فان نع هللا دسيبع نع

 [| لمجلقف هعشد د قاما او ةلمأ فاكةعاامهش كد >ىفف ىقثلاوةءاسأوبأامأ

 أو ندعو ةليلالو موب رك ذ صفح ثيد_ح ىف سلو هفكتعيامون هيلع

 || اعفانناهندح بوب أنا مزاحنب رب رج ان بهو نب هللا د_بءانربخأ رهاطلا

 | سالوسربلاس باطخلا نب رمعناهندح رع نب هللا دبع ناهند_>

 || ةيلهالا ف ترد: ىناهللالوسرايلاقتف فئاطلا٠ نم عجر نأ دعب ةنارعملاب وهو لسو

 || لاق 0 اعل بما رفيع او 1

 | انقتعأ نول 0 م ان اس 000 ْ َ

 | هيلعهللا لع هللالوسر قتعأ اولاقفا ذهاملاقف م_سوهيلعةللا ل_طهنلالوسر

 امدح و اهايبسلفنةب راجلا كلت ىلا بهذ اهثلا ديعاب رمعل اقف نساني ايس لسو

 رم نبانع هيل نييابخ قازرلا د بعانربخأ دج نيدرع

 000 لآ

 ا
 أ
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 هللا بص ىلا نع ةرمسن نجرلا دبع نع نسحلا نع مهلك ةداتق نع ديع_س

 3: بابا ل تح ين رطل < هديا ع نعرة عملا ث ددح ىف سلو ثيدحلا اذهب ل سوديلع
 هين ىلع فلاحلا

صف نتادبع نعرجشب ن ميشهانرب_خأ ىيحبلاق دقانلا ورمعو بحب نب ىبح 1
 - ( ا

 ةرب 2 نع هيبأن 0 نأ ردو مدع انثاو ربلاو

 نوره ندب ز, انث ةبيش ىفأ نإ ل انندعو كيحاص هب كقدصإ ١ ورم

 ١ نال سس لور لاق لاقت ره أ نعموبأ نعال اص ىنأ نبدابع نعم شه نع

 لماكوبأو ىكدعلا عيب رلاونأ ئعدص « فاحتسلا ين ىلع نيعلا مل-سوه يلع

 ا دبر ناوهو اج اند الاق عيب رلا ىنال ظفلتاو ناسح ن. لمدى ردا

 ءارجا نو ب ءواسلاوةالفا هيلع ناين !ناكلاق ةرب رهىفأ نعد# نغبوبأ

 امالغ ّنونَمة د_-اولكداتف ّنهْنمَةد_-او لكل محد ةلمالا نوملع نو وطاللاقف

 لوسرلاقف ناسنافصن تدلوفةدحاوالا ّن :م لمح لفهتلا لي دس قلتاقشاسرافإ]|

 لاقي اسرافامالغ ّنهْنمةدحاو لك تداول ىنثتسان اكول ملسو هيلعةللا ىل_صهتلا ا 3

 انث الاف رمع ىنأ نبال ظفللا ور عى أ ناودابعنبد- 2 أ ادجو هللا لمه_سقف

 لسوهيلعةتنا لص ىنلان ءةرب رهف نع سواط نعرب# نب ماش» نع نايفس

 ةأ ما نيءس ىلعةلوللا َنفوطأل مسو هيلعتشا لسع للا :دوادن'ناملس لاق لاق

 ليف هلياءاش نأ لق كلا او همحاصهللاَقف هللا ليبس ىف لتاقي مال_غب ىقأت نيك 1

 ىل_دهللالوسرلاقو مالغ قشب تءاجةدحاوالا ءاسن نمةدحاو تأت لف ىو ْ

 ىأن١ امص ه+تجاح ىفهلاكردناكو ثنح مةللاءاش نالاقولو )سو هيلعفللا

 هيلعةللا ل دىنلا نعةري رهىفأ نعج رعالا نءدابزلا فأن عنايفس اننا رمج

 انربخأ مامهنبقازرلا»_بءانربخأ ديج نيدبع اًسئادص و هوحنوأ ول ثم لو

 مالسلاهيلعدواد نبناهاسلاق لاق ةرب ره ىنأ نعهيبأ نع سواط نبا نعرمعم

 ليقف هللا ل يبس ىف لتاشيامال-غ َنوْنمةأ عا لكدلتةأ سما نيعبس ىلءةليال | نفيطأل

 لاق ناساف صن ةد-خ اود أس االا نونه دلت لف نوب فاطأف لقي لف ةللاءاش نا لقدل ّ

 هذ - خال اكرد ناكوثنحك ميس يل 1

 جرعالا نع دانز !ىفأن ءءاقرو ىنث ةبايش انث برحن ريهز تصد 1

 ةلمللا ٌنفوطأل دواد نب ناولس لاق لاق )_سوءهيلعَنلا ىل-ه ىنلا نعةري رهىفأن ع ْ .



 : هن
 اهكوطعي نأ ىلهأ ىلا تك فى رفع وىع ردالا كيطعأ ام ىدنع سيل لاقف مداخ

 || لاقف ىضرلجرلا نام ايش كيطع أ الهنلاوام|لاقف ىد- هافضغف ضرب ال 3

 || منيع ىلع فا> نملوقي ملسو هيلعفللا ىل_ههللالوس رز تعمم ىلا الواةئلاَ وأخ

 | لاق. ذاعم نةلنا دبع اني . ىنيع تثئحام ىوقتلا تأيلف اهنم هلل قأ !ىار

 | اع 0 نع عيفر رن زب زعلا دبع نعةبعش انث ىلأ 65

 اا اريخاهريغىأ ارذ ناء ىلع فاح نم مل سوه يلعهتلا ىلههنلالوسرلاقلاق

 1 م رطن د#و ربع نب هللا دلع ن د ئندص هنيعكرتيلو ريخوه ىذلات ايلف

 || زي زعلا بع نع شمالا نع لم_ضف ني د# انت الق في رط نءال ظفللاو ىلحيلا

 || فلحاذا سو هيلع هللا ىل_صهللاكوسرلاق لاق ىدع نعىفناطلا ميت نع عيفر نبا

 || دمع اناس و ريخوهىذلات ألو اهرفكيلفاهتماريخ ىأرف نيعلا ىلع ؟د>أ
 1 منع عيفر نب زب زعلا دبع نءىنابيشلا نع ليضفن دم انث فيرطنا

 || الام كلذلونقي سو هيلع هللا ىل_د ىننلا عمسهنا تاحنب ىد_ع نع قاطلا

3 

 || برحنب كاس نع ةيعش انث رف عج نيد_# اذنثث الاقراشب نباو ىنثم ند

 || ىل است لاقف مهردةئامهلأسي ل جر هاتأو متاح نب ىدع تعمسلاق ةفرطن' ميت نع
 || هللا لص هللا لوسرتعمس قال وللاق مث كيطعً ال هئلا و متاح نب اانأو مهردةئام
 | نكد ريخوهىذلاتأيلف امنماريخ ىأرمت نيعإ ىلع فا> نهلوقي م سو هيلع

 1 ف رطن ميع تعمس لاق برح نب دلال اند ةيعش انث رم نع متاح نيد

 1  ىلاطع ىقةثامعت ؛ رآكلوداز وهإ_ثءرك ذفهلآسالجر نأ متاح نن ىدع تعمسلاق

 ْ || نجرلادبع ا نبسحلا انث مزاحنبريرج انث خورفنب نابيش دس

 | لاستالةرمسنب رار تاي سو كلما عن كوس را لاقل ةرمسنا

 0( سنع اقلك مر 2 نَعاهتيطعاناواهسلات وةك مر ءاهتمطعأ نا كنافةرامالا

 |[ ىدلا تناو كنيعنءرفكفاهنماريخاعريغتبأر و ني-6 ىلع تغاح اذ اواهم اعز

 [| نيناببش ان ىدجرساملاس دعلا وأ انث ىدواحلا د_جأوب لاق ريخوه

 [|سوب نعميشه انث ىده_بلار < نب ىلع نئئدصو ثيد_ا اذه خورف

 | || نب كامسنع دين نبداج انث ىردجلالءاكوبأ انثو ح ديجورودنمو
1 

 || ذاعم نب هللا ديبع هاننو ج و رخآ ىف ناسح نب ماشهو ديدع نبسنوب وةيطع

 || نع اعزب ديعس انك ىمعلا مركم ناك #ب ع انتو جك .ةاسدب ان عرهعملا اي

[| 

1| 



 نلل مس
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 نع بوبأ و بيهو 5 ممسم نب نافع انث قوءسانب ركبوا ىنو

 ثيدلااعيجاوصتءاو ىبوم ىفأ دنءانك لاق ىرملا مدهز نع مساقلاو ةبالق ىف

 نب اىنعي قعصلا انث 6 رن نايبش انتدحو د. زن داج ثري د_د ىنوع

 لك ًايوهو ىسومىنأ لع تاخدلاق ىرخلامدهز ان قارولارطم ان نزح

 نب دك اهلسنامهنلاو قالاقهءمؤدازو مهي دحوحشب ثيد حلا قاسو جاجد مح

 ىسقلاري_ةز نب بأ رضاب نعى يتلا ناجاس نع رب رجانربخا مهاربا نب قدسا

 ه]مدعةسأ سو هيلع هنا ىلص هللا لوسرانب أ لاق ىرعشالا ىسوم ىفأ نعمدهز نع

 ل_سوءهيلعنلا ىلصةللالوسرانيلا ثعب من م؟اجأامةئاو ملجأ ام ىدنءاملاقف

 تاق محم ملسو هيلعهللا لص ةللالوسرل: تأ ءاانلقف ىرذلا عقب دوذةلالث

 تأ الاامنماريخاهريغ ىرأ نيء ىلع فا الىنالاقف هانربخ أف هانت افانامحال نأ

 وبأ ان, هيبأ نع رهعملا انث ىميتااىلعالاددلعنبد_# اسرع ريخوهىذلا

 هيلعةللا ىل_صهللا ىئانت اف ةاشماننك لاق ىموم ىنأ نعهن دح مدهز نع ليلسلا
 2 . 1 . ١

 نب ناوص مد برح نب ريهز 01 رب رح تيد_>ودشب هإمدعّدسأ ممسو

 متعألاق ةرب ره ىفأ نع مزاح ىف أن ع ناسنك نيدب : انربخأ قرازفلاةنواعم

 هلهأ اتأفاوماندقةيبصلا دجوفهإهأ ىلا عجر مث إس هيلعةثلا ىلص ىننلا دنع لجر

 هيلعةللا ىل_دهللالوسر ىت ًاف لك ًافدلادب َ هتيبص لجأ نم لك ًايال فل هماعطب

 ىأرف نع ىلع فاح نم ل_سوءهيلع هللا ىل_طهللالوسرلاقف هكلذرك ذفإسو

 هلنا دع 0 ض اطااونأ نئئد و هنم؟ نعرفكيلو اهتًايلفاهئماري_تاهريغ

 لوسرن اهرن ره ىا نعي نع اص ىلا نبل هس نع كلام ىفرببخأ بهو نبا 3

 و

 هنيع نءرفكيلفاهنم اريخ ىأرؤ نبع لع فا> نملاق لسو هيلع هللا ىل_صهلنلا

 زب زعلا دع ىنن لاق سي وأ ىنأ نبا اذ' برح نب رهز تدع د لعفبلو

 ىل_ءهللالوسرلاقلاق ةرب ره ىف ن عهيبأ نع اص ىنأ نليهس نعباطملا نبا

 رفكميلوريخوه ىذلا تأيلفاهنم اري اهريغ ىأر ف نإ ىلع فل نم لسوهيلعهللا
 نباىنعيناهلس ىنث داخ نيدلا> انث اي ركز نبمساقلا ئثدعو هنيعنع

 ىذلا ل عفيلو هنيع رفكياف كلام ثيدح ىنهءدائسالا اذه ىف لمهس ىن* لاقلالب

 نع ع يفر نب |ىنعي زبي زعل ادبع نع 9 ان: درع سن ةيندق ني ريدوشه

 نك ضعب قو مداخ نك ىف ةقفن هلأسف ماء نب ىد عيىلا لئاس ءاج لاق ةفرط نب ميك

 بو رغهلوق 7
 ةم_ةكم داضب

 راققو ارغكصم
 نوححلا مهب

 فاقلا حستقو
 ا|د_ه ءاردرختآ

 روه--كملا وه
 ْنَع فورعملا

 ىف ةاورلارثك أ
 ءامسالا 5-6

 مهضعل هأو رو
 نلسمبقو ءافلاب

 ءانفلا ليفت
 هأ مالهرخ و

 قوت
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 نب ذهذخ لاق 0 0 ا ل وسر "اماؤ كوعدب لسوهيلعةلنأ ىلص

 دعس نم دُمفِيح ّن ”ةيعامباةرعل ؛ آة:بسا نيني رقلا نب ذهو نينو رقلا نن ذهو نيش رقلا

 لمح سر كلل لحال |وسر نالاقوأ هللا نا ىلقف كب ادكأ ىلا نه قلطناق

 أ هللالوسرنات اقف نوم ىناحص أ ىلا تقلطن اف ىسوموب لاق نهويكرافءالؤه ىلع

 1 مكضعب ىم قاطني ىتح مسعدأال لاو نك-اوءالؤه ىلع <- ام لسو هيلعهنلا ىلص

 ْ ةيملوأ ىف هعنمو مك اهنل اس نيح سو ءيلعهلا ىلههّللالوسرةلاقم عمس ن مىلا

 ان د_:عكناهتناوىل اولاقفوإةءم ايش كت د: دح ىلااونظت ”ال كلذ دعب ىاياهءاطعا م

 لوقاوعمس نيذلااونأ ىتح مهنمرفشب ىموموبأ قاطن اف تديحأام ن اعفناو قدما

 را هو دل عل مدا قالب مسوس ل طم لودر

 بونأن ءادب زنا ينعي داج انف ىكتعلا عيب رلاوبأ نئئد ًءاوسىموموأ

 مساقلا ثيدحلانأو بود لاق ىرجلا ءدهز نع مضاعن مساقلا ن ءو ةبالو ىلأ نع

 1 .جاجدم 1 اهءاعوهندناءاعدف ىسوم ىنأ د_:ءانك لاق ةبالق ىنأث ب دا ىن 1

 أ دقىلاف إهلاقف ”اكلتف هه لاقف ىلاو لا هيبشر جاهلا مت ىف نمهل-جر لس خ دو

 ” كلك رق ردا لاقف هنملك أ, سوهيلعةتلا فعلا لوسرتمأر

 ٍ | هللا لصةتنالوسر تين ىا كلذ نع ك كح أله لاقف همعطأال نآت فلك هترذقف

 ظ (ىد ةعامو- اج !الهناولاقف هلمحعة سن ناي ر 0 نم طه رف لسو هي ل

 | انباعدق ليابهنب سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىف اف لاءاشاماتبف هيلع كلج م

 | أ نلالوسرانلفغأ ضعبل امضع لاقانةلطنااماذلاق ىرذلا" رغدوذ سمحان ) صآق

 | كانت ًااناهللالوسراياناقف هيلاانعجرفانل كرام الهنيع : لسو هيلعةللا ىل_د

 أ أ ناهتلاو ىنالاق هللالوسراب,تدسنف ًاانتلج م انلمكال نأ تفلح كلنا 9 امد

 | اهتل<و ريخوهىذلاتيتأالااهنماري_ خاهري_غىرأف نيعىلعها>ًاالةنناءاش

 || ىقثلاباهولادبع انث رمعىأنبا امص و ىلاعت#تلا كلجامتاف اوقلطناف
 || ىلا! ذن_هنيب ناك لاق ىرملا مدهز نعىميعلا مساقلاو ةبالق ىفأ نعبوبأ نع

 | ءاعطهيلا نزقفىرعشالا ىسومى نأ دنعاكف 9 ءاخاو ذو نإب رعشالا نيب و مرج نم

 ا ٍ ِ هاربا نب قدنساو ىدع_سلارخع ند ىلع ئكد د هوحنرك ذو جاجدم كطهمق

 3 :رجلا مدهز نع ىميقلا مساقلان ءنونأ نع ةيلع نب ليعمسأ ع نعريسك نباو

 ع ح ىرجامدهزنع ةب الق ىلأ نءبوبأن ءنايفس ان رعقأن ءا انتو ح

 07 ىو
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 نبانع سنوبقرب_خأ بهونباانربخأ ىحنةإموح ىو ح سوب
 ىلص هللال وسر لاق لاق ةرب رهابأ نافوعن' نجرلا دغ نب ديج ىقربخأ باهشأ

 لاق ٠ نيود# الاقلال ل5 ترا فاس قلق فم فلح نم هوك

 نب ديلولا انك ديه_سن ديوس ئكدد قدصتيلف ك ص اق لاعتةبحاصأ

 ددع ان الاق د_يج نب ديعو ميهاربا نب قدسا انثو َح ىعازوالا ٠ نع ملم

 ثردح ل ثمرمعم ثيد>و دانسالا اذه ىرهزلا نءامهالكر معمانربخأ  قازرلا

 ىزعلاو تاللابفلح نمىعازوالا ث ؛دح ىفو ئشب قدصتيلف لاق هناري غسنوب

 هب وربالقدصتيلف كصماقألاعتهلوق ىنعيفرحلا اذه دي سم نيسحلا اوبألاق ع

 هيلعهللا لص تلا عدن ورب اش د> لاتعيس ١ نموحن ىرهزللولاق ىرهزلاريغدحأ 1

 52 ةبيش نأ نب ركون اندص دايج دين اسإب د_ح ا هيف هكراشيال ل سو ٍ

 هللا ىلصهللال وسر لاق لاق ةرمس نب نجرلاديع نع نسحلا نع ماشع نعىلءالا ||

 نبةبدتقو ماشه نب فل اًسادع <: كاب ابالوىئاوطلباوفلحتال ل_سوديلعأ|
 ناليغ» 0 ان اولاقفماخل ظفللاو قر احلا سبح نب ىبح و ديع_س

 ملسو هيلع هللا ىل_صىننلا تيت لاق ىرعشالا ىسوم ىف نع ةدرب أ نعريرج نبا ||
 لعكس يي ووك لجأ االهللاو لاقف هإم>ةسن ناب رعشالا نم طه رق

 لاقوأاناقانقلطن ااماف ىرذلار خدوذ ثالئبانل سمأف لبا أم هللاءاشامانةبلفلاق ||
 فلك هلمدعة سن 5 .وهيلعةللا ىل_صةئنال وسر انين انل هللا كراسال ضعيلان_ضعب |!

 هللاو ىناو كلج هللا نكسلو مكتلج ان ملاقتف هوربخأ ف هون فانلج مئانامحالنأ ||
 وه ىذلا تدتأو ىنيع نعتررفك لااهنماربخ ىرأ مث نع ىنعغلح ا الهئلاءاشنا |

 ظفالا ىفاب راقتو ىنادمطاءالءلا نند_#و ىرعشالادارب نةنناددع اًمضرو ريخ 1

 ىلا نامصأ ىنلسرألاق ىسوم ىف ن نءةدرب فأن ع دب رب نع ماسأوأ انث الاقأ |١
 ىهوةرسسعلا شيج ىفهعم مهذا نالجلام طهلأسأ مسوس و 1

 9 اج ًاالهنلاولاقف مولمحتتا كيلا فو رآىناص أن اهلا ىنابتلقف كوبتو زغأ ١
 هنلا ىل_ص هللا لوسر عنم نمانيزح تءجرفر ءشاالو نابضغوهو هتقفاوو ئ ىلع[

 "ىلع هسفن ىف دج ودق | سوميلعقباىلضةناكوسر نوكي ناةفاخخ نمو اسوا

 ثلا مف لسو«بيلعهتنا ىلصةنلالوسر لاق ىذلا مهنربدخأف ىف ىناكأ ىلات جرف د

 هللالوسربجأل اقف هتبجأف سق نب هللادبعىأ ئداتبالالبتعمسذاةعز وسالا

 بلح نم باب

 ىزعلاوت اللاب

 الا هلال لقيلف

 نم بد باب
 ىأ ارفانمع فاح

 اهنما ريخاهريغ
 ىذلا تاب نأ

 رفكي و ريخوه
 هنصع نع



 باتك ع
 نامإالا

 نع ىسهنلا باب
 هللاربغب فلحلا

 ىلاعت

 ارك اذ هلوق اب

 نماطالئاق ىآ

 الو ىمفن لبق

 ىأ دلاارثأ

 ى ريغ نعافلاح :

 ىوون هل

 ردنا ةرافك لاقرس وهيل لمهن لوسر نع نماعن بة بقع نعر بظل ىأ نع

 نبانع سنوبىقربخأ بهونباانربخأ ىح ن 1 ىنثو ح سنو نع
سرلاقلوق. باطلا نب رمع تعمس لاق هيب أ نع هللا دبع نءملاس ى ءتناهُش

 لو
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 ه2 و

 ارك اذابلقي م واهم تماك:الواهنع ىلا مل وهياعهللا ىلصهللال |أوسرتءمسنم

 ان اولقر رح نب رب_هزودقانلاو وةبيش ىفأنب ركب وبأ يوكل ارثاالو

 رم لسو هيلع هللا ىل_د ىنلا عمسهيبأ !نع ماس نعىرهزلا نع ةثئييع نن نايفس

 تنل انم دنع سن ةددتق اخ و رمعمو سنو ةبإو رلثعهيبأب فاح ودو

 هللا لوسر نعةلئا بيع نع عفان نع ثيلل انربخأ هل ظفللاو حرنبدم اشو ح

 مهادانف هيب أب فاحت رمعو بكر ىفباطخلا نب رمع كردأكهنأ ملسوهيلعللا لد

 ح ىنأ انث ريمكنب هللادبعنبدحم امو تمصيلوأ للاب فلحيلف افلاح

 ديلولا نعةماسأوبأ انت 2-2 انكو بوبأ انث ثراولادمع انث لاله

 انثو ح ةيمأآ نب ليعمسا نع نايفس ان رع ىنأ نبا 55 3 رشك نبا

 قدعسا انثو 0 بئذى نا نباو كاحضلاانربخأ كيف ىنأن با اأ عفارنبا

 جو را ملا وصولا رع ةسقلا ةقحج لكك مخ نا نع عفان نعءالؤه

 لاقو انري_خأ ىحن نإ ىحيلاق رج ناوة- -بيتقو بوبأ نبى بع و ىك نب ى حب

 رمع نبا عمسهنأر اند نب هللا دب ءنعرف_هج نباوهو ليعمسأ ' انث نورخآلا

 شي رق تناكوهللابالا فاح الفافلاحناك نم ملسوهيلعقللا ىلضهللالوسرلاقلاق

 سنول

 || بهو نبا انث حرس نإ ورع نب دج رهاظااونأ نص و 5 نيعلاةرافك

 || نلاوف رم لاق كتاب" اباوفلحنأك اهني جوزعهللانا ملسو هيلع ةّلنا ىلصقللا

 ال[ ارث الوارك اذاهنعىمن لد ةراع ف ىلح صةللالوسر تعمسذ_:ماهه تفلحام

 || نيليقع ىتث ىدج نعىأ .ىتث ثيالانب بيعشن كلملادبع
 : انربخأ قازرلا دبع انك الاقديج نبد_بءو هاربا نبقحسا رانثو 3 دلاخ

 | اههتفلحام ليقع ثيدح ىف ناريغهائم دانسالا !اذ_مىرهزلا نعاس الك رمعم

 ناك نذ ماب :اباوفلحتن أك اهنلجوزعهللاناالآ ملسوهيلعهنلا لصةلنالوسر

 0 ركلادع فرعا جب رج نبا نع قازرلاد بع نع عفار نباو ميغاربا نب

 5-25 3 0 سيبدو 1 ه4 وا نفدوعاول ل لولاك

 4 يَ لتمظ 211101111111139 2101111000 ١ 1 تيدا 8 8 1 ذل فاييوف ١ 120 0007 1 دك 2
 . | نعسهون| نأ رهاطلا وبا ئئد 0 ماب .اباوفلحتاللاقف اهعاب افلح



 ١و

 ضف يس

 يح 8 نما تلاد ا او ميهارب نبق محا

 نمتناكو ليقع ىنن نم ل-جرلء ءاضعلا تناك لاف واج تاد_سقوغوخ د

 ىهو ىفةثلاثي د_-ىفو ةسر<لواذةقان ىلع تةًافاضي ا هثي د ىف و جاخلا قياونس

 ديج نع عب : رز ديزي ارودخا ىعبعلا ىحن ىح أنثدح 4 ةبردمةقان

 ةبواعم نب ناورم انث هل ظفللاو رمعىفأن با انثاو حا سن نع تاثنع

 اخس غاز ملسوهيلع هللا ىلص ىبننلا نأ سن أن عتبان ىن ديج نع ىراَزقلا

 هسفن اذه سي ذعت نعهملا نا لاق ىّسع نار ذناولاقا ذهل اباملاقف هينب | نيب ىداهع

 انث اولق رح نباو ةبدتقو بوبأ نب ىبحب ادع و بكرينأ هرمأو ”ىنغل
 نع جرعالا نحرلا دبع نع ورم ىفأن باوهو ورم نعرفعج نب اوهو ليعمسا

 اموملعأكو دي هينب !نإب ىشعا يش 3 ردأ ل وهيلع هللا ىل_كىنلانأ ةرب رهف

 لاقفرذن هيلع ناك الوسرايمانبالاق !ذهنأشام |_سوءيلعهنلا ىلص ىلا لاقف
 اظفالاو كرذن نعو كنع ىنغةللا ناف خيشلااهأ بكرا ل_سوه_لعهللا لك ىنلا

 ىدرواردلاىنعي زيزعلادبع انث ديعسنبةبدتق اًسئهع و رخو ةبيتق
 2 ىحب نباي 5 دوو هل داتتمالا د ور ىأنإ ورع نع

 ىنأن بدي زيي نع شايع نإ هللا_هع ىنث ةلاضفنء!ىنعي لضفملا انث ىرصملا

 هللا تدب ىلا ىشع ن اىتخ أت رذن لاق 4 آصاع نب ةِبَقع نع ريما ىفأ نع بيبح ْ

 شع لا ةف هتدتفتساف م سر داع دعا لم ماكو ىتفتسأن أى :سعأف ةيفاح

 انربخأ مج رج نياانربخأ قازرلاع انث مقاوبربت ئئطد بكرتلو

 صاع ن ةرقع نع هتد-ريمخا ابنا هرب ب يبح ىفأ نبدي زين أب وبأ ىنأ نبديعس

 ةيفاح د_حلاقرك ل و 1572 اترذن لاقهناىنهحلا

 انأ الاةفاخ ىنأنباومتاحنبد-# هينثدحو ةبقعق رافي الريد اوب |ناكودازو

 بيب> ىنأ نبدي زينا بو أ نبى حبى ربسخأ جي رجنبا انث ةدابعزب حور
 لنالاديعس نب نوره نئئد و ع قازرلادبعت ب دج ليمدانمالا ادهم ا

 انث نارخآلالاقوانرب خا سنوبلاق ىسيع نب دجأو ىلعالادبعنب سنوبو
 ةسامث نب نمرلا دبع نع ةمقلع نب بعك نعثرحلا نب ورع ىربخأ . بعون ||

 ( قلن - (لس) - ؟)



 رذنل ءافوال باب
 هللا ةبصعمىف

 كلعال امذ الو
 ديعلا

 ١ شانتتتال .
- 

 ' ليخبلا نمهب ج رخت_ساماو ًايشردقلا نمىنغيالرذاناف او رذنتاللاق

 تعمسلاق ةبعش ان* رفعج نيد انث القراشبنناوىثمنبد# امتص و
 /رذنلا نع ءىيبينهنا [سوديلعةللا ىلص ىنلا نعةرب رهىنأ نع هيب أن ع د ءالعلا

 بوبأنبىح انثدع ليخبلان مهب ج رختساماو ردسقلا نمذربالهنالاقو
 اناوهو ورم ن رم ناوعو ريشا انث اولاقر 2# نب ىلعو ديعسن ةسدتقو

 لاق سوميلعتنلا فص ىنلان عءةرب ره ىلأ نع جرعالاو جرا دبع نعورمع ىلأ

 ارد لا قفاون رذنلا نكلوهلهر دقهللا نكمل شق ءدا عا مبترقيالردتلانا

 [ن / ةستق انئدص جرخنأدب ربلحيلا# نكيملام ليخبملا ن هثالدب > ج رخيف

 | ةرواردلا ىنعي رب زعلادبعو ى راقلانجرلا دبع نا ىن عل توقعي انك كيع_س

 8 ر ريهز ئكدع و هلل نام دان مسالا انلعو مو نور مع نءامه الك

 ان ميعاربا نبل يعم_سا .انث الاقريهزل ظفللاو ىدع_سلار نب ىلعو برح

 ءافلح فرقت تناكلاق ني_ط> نب نار مت نع باهمللا ىفأ نع ةبالق ىنأن عب 0

 ' او مس مواعهللا لس هنلالوت اوس كاك | ند نيل فاقت تبرك ف ليعع نع
 راف ءايضعلا هعماوباصأ اوليقعىنن نمالجر لس و هيلعةللا ىل_دطةللا لوس رباك

 | كن شام لاقف هاتف دا لاقذ قاثول وا قوهو ل - سو هيلعهللا ىل_دهلا]وسره.اع

 0 , رع كتدذخأ كاإذلاماظعالاقف جاحلا ةقباس تذخأ مو ىنتد + ملاقف

 00 ايد ايلاقفدا دانفءنع فرصنامتفيقأ كئافلح

 ال4 تن ًاواهتاقول لاق مل سمىلالاق كن ًاشاملاتفهيلا عج .رفاقيقرامح نو هيلع

 كنأشاملاقف هاتأفد_تاب داب لاقف ءادانف فرصنام حالفلا لك تخلفأ كل سعأ

 ١ ترساولاق نياجرلاب ىدفف كنّتج اح هذهلاق ىنقساف نأمظو ىنمعطأو عئاج ىقالاق

 0 فانا قائولا ف ةأرملا تناك فءايضعلا تديصاوراضنالا نمد أسما

 | ةذادا تاعؤل لبالا تتاف قاثولا نمةإيلتاذتتلقناف م-متومب ىدب ناب مهمعل

 ف :,تادح ةؤةقوذمةقان ىف هو لاق رت لفءابضعلا ىلا ىهتذت ىتح هكرتتفاغر ريعبلا نم

 ا هل ااعاجننإهلاترذنو :لاق مهتزع اكاهوبلاعفاهع اور شنو تقلل افاهيرجز ع اهزع

 هلا ىل_سهّنلا لوسر ةةانءابضعلااولاقف سانلااهآر ةئيدملا تم دقامافاهنرحنتلا هملع
 3 ىلص لنا لوسراوت ًافاهر حشتلاهياع هللا اهات ناترذن اهناتلاقف 00

 ْ | اي داشح فيا 1 م اص ا حمل رك دف لسد

1 
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 0 وسر بتكي اوب رقلوقين ..متفاومصتخاف تببلا لهأ فلتخ
 وغللا اورثك الملف رمعلاقاملوقي نم منموهدعباولضت نلإباتك لسوهيلعهللا |

 ملسو هيلعهنلا لص هلا لوسرلاق ل سو هيلع هللا ل_ههللالوسر دن «فالتخالاو
 ةب زرلا لك ةيز رلان الو ةيامهنءهللا ىضر سارع نء|ناكف هللا ديب علاقاوموق |

 نمباكلا كلذ مطبتك,ن أن يب و مسوهيلعهللا ىلص هللالوسر نيب لاحام |

 الاقرجاهمللا ن عر نب دو ىميغلا ىك نى ا مهطغلو مهفالتخا |

 نب هللاديبع نعباهشنبانع ثيل انث ديعسنبةبدتق انثو ح ثيللانربخأ |
 مسوهيلعهللا ىل_دهللال وسر ةدابع نب دعس ىتفتسا لاق هنا سامع نب | نءةللا دبع

 هضقاف إ_سوهيلع هللا لص هللا لوسرلاق هيضقت نأ ل بق تيفوت هم ىلع ناكرذن ف

 ىلأنب ركب وبأ انئو 0 كلام ىلءتأر قلاق ىع نب ىح اسئاع و اهنع

 يحي نبةلءزخ ىنثو ح ةنبيعنبان عم هاربا نب قد ساودقانلاورمعوةبيش
 الاق ديج نب دبعو ميهاربا نب قحسا انو ح سنوب قربخأ سهو نااانربخأ

 ن ةيدبع ا ةبيش ىلأ نب نامْنع انثو ح رمعمانبخ أ ق از رلاد ع انريخأ

 ىنسعمو ثيللادانسابىرهزلا نع مهاكلئاونب ركب :نعةو رع نوا هن عناهلس

 انربخأ قحح_سالاق مههاربا نب قحيساو برح نإ ريهز ئط و دب هشدح

 لاق رع نهللاد ع نع ةرم نب هللادبع نعر وصنم نعرب رج انث ريهزلاقو

 امناو ايشدربالهنالوقي و رذنلا نعاناهنامو لسوهيلعهنلا لدهنلالوسرذخأ

 نع ميكح ىنأن بدي زب انك ىحعنبد# ني حيدع_ثلا نمهن ج رحت

 ردنلا لاقدنالسوهلعهنلا له ىنلا نعرمتنبان ع راند نبهللا دع نع نايفس

 ىأنإ نب ركب وبأ 0 ليخبلان مدي م

 ىنلانعرعنان قرم نبل دبع نعروصنم نع ةبعش كا رس ان

 نه هب ج رختسياهتاو ريح ىف ًايالهنالاقو رذنلا نع ىبمنهنا إو هيلعةنلا لص

 دج |! امو 5 لّصقم انك 00 م 8 0 ليلا

 0 ان درعس نب ةبدتق م 2 عر داتتشسا

 سو هيلعهنلا لص هننال وسر ناةرب رف نمدعأو ءءالعلا ن ءىدروأر.٠ 1

 ه(رذنلا باك وع

 رسسمالا با
 ردنلاءاضقب
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 7 : ةببشىفأن ب ركب و بأ 0 دولا نيما لا ىلع بّتكف يك تلقرين نا

 1 0 ادع ندع انو 8 شمالا نعي واعموبأو ريع نب هللا دبع

 ل يضر ثنا ع رع قو رمسم نعل ئاو ىفنأ نع شمالا ان الق ةبواعمونأو ىنأ

 اريل ةاشالواءهردالو ارانيد إسوهيلعهتلا ىب_ههللا لوسر ك رام تلاغاشل
 مههاربإ نبق حساوةبيش ىفأ نب نامعو نروح نب ريهز انندحو ُّئْشب ىدوأالو ْ

 00 تحد (وسعانر يشأ مربشخ نبى لع انك و عرج نع ميلك
 ةفالاو ةبي-ثىنأن ركوبأو ىحبنىح اسد و هلثمدانسالا اذهب شمعالا

 ١ لاق دب زي نب دوسالا نع ميهاربا نع نوع نب | نعةيلع نبل يءمساانربخأ ىبحيل
 «تدنسمتنكدقف هيلاىصوأ ىتمتلاقفإمصو ناك ايلعناةشئاعد_:ءاوزكذ

 | 1 0 [ترع شامو ىرح ىف ثنحن ادقلف تطلاباعدف ىرجخ تلاقوأ ىرد ىلا

 0 ركب وبأو ديء-س نبةبدتقو روصنم نبدّيعس أس مص .هسيلا ىصوأ ىتف
 | سن لوحالانايلس نع نايفس .انخ اولق ديعببل ظقللاو دقاتلاورعو
 حاد ءمد "لب ىت> ص من سدا مونامو سدجلا مون سايعن الاقلاق ري_ءج

 . جو )سو هياعهللا ىل_ههللالوسرب د شا لاق سيجلا موبامو سابعإبأ يتلف
 عزانتىن دنع ىتيشياموا اوعزانتف ىدعباول_ذتالإ اك <! بتك أ ىنوتئالاقف

 1 ا نالت حمصوأ ريخهيفانأىذلاف قوعدلاق هومهفتبسا ارحهأ هن ًاشاماولاقو

 اق هتجأ تنك اموحنب دفولا اوزيجأو برعلاة رب زج نم نيكرسشملا اوجوخأ
 "نع عيكوانريخأ ميهاربا نب قحسا ل اهتسن ًافاطاقوأ ةهلتلاثلا نع تكسو

 مز ١ لاق هنا سامع نئا نع رييج ن؛دمع-_س نعنفهرسم نب ة>ءلط نع لوغم نب كلام

 قلؤللا اظناهمأكهيدخ ىلعت ير ىتحه عمد ليسن لعج مث سيلا موبامو سجل |

 ةاودلاوح وللاو ا ةاودلاو فتكلاب ىنوتثا وتثا مسوهيلعةللا ىل_دهنلالوسرلاق لاق

 ص + لسو هيل عهّللا لص هللا لوس رنااولاةفادب أ هدعب اواضت نلباك ملبتك ا

 دب انك عفارنبالاقو انريخأ دبعلاق ديج- نب دبعو عفار نبد-# ندعو

 ) سابع نبا نع ةبتعن هللا دبع نب هللا دررع نع ىرهزلا نءرمعمانربخقازرلا

 باطلا نب رمع مهي لاج .ر تملا ىف وس وهيلعةللا ىل_دهللا]ل وسر رمض>ال لاق

 سرنارملاقفهدعب نواضتالاباّتك تك زد لهلس وهيلع هللا لص ىبنلا لاقف

 535 ىلاعتلل بات 25 اها رارقلا ؟دنعو عجول اهيلع بلغدق ملسو هيلع هللا ىل_مهللا

 7 فاتخات :

١ 
01 
0 



 : ١
 حس

 سس ا

 1 0 ١ رفعجو بيعشامأ او دمع هس نإ ىحلاقاكرجأ لل هفامهي د> ىفو حددرو 0 نأ

 17 نا ىنعةبدتقو بولأ نىك 0 دم رشب نباةباو ركرجأ اهلف أ امهثيد- > ىنف

 5 - ةرب رهىنأن ءديبأ نععءالعلا نع ءرفع+ ناوه ليعمسأ ا اولاقر 2 نباو دعس

 .٠ 2 ةنالث نم الا هلبع هنع مطقناناسن الا تاماذالاق ميسر هيلعملا نضال
 ٍؤ

 و

 قولا نب | كح تح اثدح هلوعدب يا مدلو وأدب عقتاي دعو ةيراج# صتمالا
 رع باصأ لاق 000 ء عفان ن ءنوعنبان ءرضخان مياس ريخأ اىقمتلا

 تدصأ ىن اهلا لوس رابلاقفاومفد ص تسي م ىنلاىتأف رييكاضرا 1
 تسح تش نا لاق هد قم انا هن دنع سفن اوه اطقالام بص رييكاضرأ
 ترونالو عابتالواهل_صاعابيالهنار عاب قد صتقلاق اه. تقدصت واهل كل

 ناو هللا ليبس فو باقرلا فو ىف رقلا فو ءارق- هلا فر عقد صتقلاق سهونالو

 ريغاقي ص رعطي مف ورءلاءاهنم لك اين آاهعاو نم ىلع حاتجال فيضلاؤليبسلا]
 4 يفلوممريغناك- ل ا انهم تدل لاقه- فلوهم

 لئاتمريغهيف نأ باكلا اذهأرق نم ىنأبن أو نوع نبا لاقالام لئاتمريغد لاق
 قحسا انثو ح ةدئاز ىفأنبا انك ةببش ىنأنب ركب وبأ هاسرخ الث

 نوعنبان ءمهلك ىدعفأنإ انث ىنثمنيد#ت انئو َج نامسلا رهزًانريخأ
 معطي و هلوقد_ذعىهتار هز أو ةدباز ىلا نبا ثيدح ناريغ هلممدان_سالا اذه
 هلوقم 00 ذامهيف ىدع ىنأن باث و دام دب ' مو هيف]وهمريغاقيد- ٍِ

 ا ميهاربا نبق حبسا انثرح و هرغاىلإ دهم ثيدنلا اد تتدللا
 اع وعر ىلع نع عفانن ءنوعنبا نعزايفس نعدعسس نب رمت ىرفحلا دوأذ

 تبصأ تاق سو يلح فمها لوسر تب ف رييخ ضر انماضرأتبصأل

 مو مش دج لثع ثيدحلا قاسوا نم ىدغع سفن الو ىلا ب الام بص ملاضر

 ةيصولا كرت باب نجلا دبعانربخأ ى معلا ىح نب ىكب نيا هدعباموا دخت تندقترك
 ئم هل سل نأ فأن .هتنأد 2 تلا لع فرعم نة- _-اط نع لوغم نب كلام نع ىدهمن
 هيف ىصوت انامل "امش لس هيلعتلاىلصتتا لوسروصوأ ل هو
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 وم 2 د لجو نعش[ تاك د دوالاق ةيصواباو سلفر ةيبسلا

 0 ن كلام نءامهالكى أ انك ريك نبا انتو 2 عيكو 5 ةينش

 ثادح ىو ةيصولاب سانا سصمأ ف يكف تلق عيكوث د>- ىف نا ريغ وإةمداخ-
 1 5 7 6 -ِ ١

7 



 ا حو

 5 ظ اذ
 ةدستابلا سو هيلع هللا فص ىن :!!لاقف ةلوخ نب دعست امك اهنمتزجاه

 وبا *رباماو اريمك الامل نا هللالوسرابلاق رام ثالث ادء_سفشا مدهللا

 6 ثاثلا لاق ثاثلافلاقاللاق ف منلاف لاق اللاق نيل لاف لاقاللاقهلكى اع ىص وآفأ

 ْ ناو ةق ةقد_هكلامعىلعك:ةفن ناو ةقد_دكلام نم كتقد_دطناريثك ثاثلاو

 | نان مريخ شيعب لاقو ا ريخب كلهأ عدت نا كناو ةقدص كلام نم كنأ سما لك انام

 أذا 52 ىكتعلا عيب :رلاوأ ندد هد_بلاقو سان نتا وعدت

 1 نم ةنالث ع نعى رجلا نجرلا دبع نب ديج نعديع_سن درع نعول 7 ان

 3 0 وصب هدوم لسوء يلع هللا ىل_دهنلالوسردان اق ةكك دعس ض ماولاق دعس

 ايج نع دمت نع ماسه انث ىلعالا دبع انث ىبمند_# شد ىقثلا

 31 اص ثيدح لثم هينثدحب مهلكك لام نب دعسدأو ن.ةئالث قت ” لاق نجرلا دمع نء |

 اور © ثباد_> لثع هدوعب ملسو هيلع هللا لص ىبنلا هاناف ةكع دعس ض ىملاقف

 |[ نبا ىنعيىسيعانربخأ ىزارلا ىسوم نب ميهاربا ند ىريجلا ديج نعديع_س

 |انثو ح عيكو انث الق برركوبأوةبي شى فأن ب ركبوبأ انثو ح سنوي
 | لاوللاق سابعن | نعميبأ نع ةو رع ماشع نع مهلكرب نإ "ان ب كوبأ
 ظ ا اثلالاق لسوء عقلا ل ان لوسر نأ عبرلاىلاثاثلانماوضغسانلا

 ّق سن ةمنتقو ب وأن ,ىحانشص « رثكوأريبك عيكوثرد> قوريثك ثلثلاو

 ,, ره ىف نع هيبأ نعءالعلا ن ءرفعج+ نءاوهو ليعمسا اذن اولقرخح ن ىلعو

 عرفك, ل هف صوبمو لا كرتو تام فأنا ٍلسو هيلعهنلا ىل_دىناللاقالجر نا

 4 .اشه نع ديع_سنىح انك برح نب رب_هز ام م01 هنعاق الا انا

 1 | 1م سوديلعشا وس يللا الجرن اةشئاع نعى فأىنربخأ ةورعنا

 د | ماع قدا أن أ رج أ ىلف تق هصن تملك ولاهنظأ ىناو اهسفن تتلفا

 اجرنا ة-ناع نعهيبأ نءماشه ان رسشب ندمم ان ريغ نب هللا دبع ند

 أو صون و اهسف تتلتفاى أن اهتلالوسرالاهتف لس .اعهللا ىل_طىنالا تأ

 5 برو ٠ د معنلاق اينع تفدض ناز لاهافأك فدع تءلكتوأ

 ١ . انآ ىو حب قحدان تبعد اذ ىمومن مسا ان ةماسأوبأ

 7 انثو 2 مساقلا نباوهو حور انث عير ز نبا ىن-عيدب زب ان ماطوو ْ

 ' ادانسالا اذدهةورعنب ماشه نع مهلك ن وعن رفهج انث ةبيشىلأ نب ل

0 
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 هنمتيفشأ عجو نم عادولا هجح ىف لس هيلعمتا ىلص هللا لوسر ىنداعلاةهبب أ نع

 ىلتنبالا ىنثريالو لاموذانأو عجولا نم ىرب أم ىنغلب هللا لوسرايت اقف تدلل
 ريثكث اثلاو ثاثلااللاقهرطشب قدص: اف تاق لاقاللاق ىلام ىئاثب قدصت اف !ةدحاو ||

 قفنتت سلو سانلا نوففكتةلاعمهرذ: نا نم ربسخ ءاينغاكتثرو رذت نا كنا /

 لوسراي تاق لاق كت أ سمعا ىف ىناهلم < ةمقللا ىتحاهمت رجالا هللا هجواهم جنت ةقفن

 هبت ددزاالا هللا هجو هب ىنتبت المع لمّتف فلخت نا كن الاق ىناص أ دعب فلخأهللا

 ضم امهللا نورخآكب سخي وماوقأ كب عفش ىتح فات كالءاو ةءعفر وةجردأ)

 هلىثرلإق ةلوخ ندع سسئئابلا وكل مه اقعأ ىلع مهدرتالو مت رجه ىنادكال

 ركب وبأو درعس نب ةبدتق انيص ةكع قوت نأ ن هي بو ةيلعمشلا ل

 .نءاانريخ؟الاق ةإمروحو رهاطلاو أ ىنثو ةئطيعن نايف_س انك الاق ةبيش ىلأ نبا |

 انربخأالاق دج نب دبعو ميهاربا نب قحسا انو ج نشوفها لة

 قدحسا ئندض و هوحدانسالا اذهب ىرهزلا نع مهلكرمعمانربخ أ قازرا دبع

 نب صاع نع ميهاربا نبدع_س٠ نع نايف س نءىرفملادوادوبأ ىن. روص:منا

 ثداسح مع مدل قدرا ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلص ى هلال دلاق دعس عر ع دعس

 ناكوبللعنا بر عساجر رياح وس ل /و ىرهزلا

 نب نسحلا ان يرجح نب ريهز نكد اهنمرحاهىئبلا ضرالابت و«, نأهركي

 لاق هدأ نعدع_س نب بعصم ىنث لاق برحنب كامس انث ريهز ان ىئدوم

 تش ثيح ىلام مسقأ ىف :عدتاقؤ مل سو هيلع هللا ىلص ىب انتا

 تاثلادع ناكف لاق ثاثلاد- هن تكسفلاق ثاثلافتلقىنأف فاصتلافقت تاقىنأف'

 نعهيعش انث رفعج نب دمت انث الاق راشب نباو ىنثمنبد-# ئئكد ازيا

 نب مساقلا ئندص و اًرئاج تلا دعب ناكفرك ذيملو هوحندانسالا اذه كامس
 نع دعسن بعصم نعربم نب كلا دبع نعة از نع ىلع نب ناسح انك انرك

 باصتلاف تلق لا عجول راو راو لا قداعلاةةيبأ

 ام يلار ع ىنأنيد-غ ير رشك ثاثلاو معن لاقق ثاثلابآت اقف اللاق

 يريم نجرلا دع نب ديج نع دس نب 3 نءقايتخسلا وأ نع ىنقثلا

 قلك لحد اسوهيلعسا لس تلا ناءبأ |نع هثدح < مهاك دع- سدلو نمةنالث نها ٍ

 || ىلا ضرالإت ومأ نأ تيشخ دقلاقف كيكساملاقف ك.ف ةكعددوعي دعما
 . يمس هس



 0 ش 19
 | ءاطعنع 0 انث ثرحلاناىنءيدلاخ انث نكي

 | ندم ا اهلهال ثاريم ىرمعلا لاق م سو هيلعهللا لد ىبنلا نع رباح نع

 1 :أ نب رضنلا نعةداّتق نعةيعش ان رفعج نيدمح انث الاقراشب نباوىنثم

 | ةزئاج ىرمعلا لاق )سو هيلعهّللا له ىبنلا نعةرب رهىبأ ن ءكيبن نب ريشب نع
 أ ' نعدعس ع ثرلا نبا ىنعيدلاخ انث بدبح نى حب هبئثرو و

 أ ريهز ةميخوبأ نكد « ةزئاجلاقوأ اهلهال ثاريملاقهناريغدان_سالا اذ_مب ||( ةيصولا باك )

 ا ديعس نباوهو ىحب انث الاق ىنثم نءال ظفللاو ىزب علا ىنثم نبد_#و ب رح نبا

 ملسو هياعدتلا ل_دةللالوسر نار ع نبا نع عفان ىفريخ أل اق هللا ديبع نعناطقلا

 ْ 0 رب ئه إسم ”ى رسما قحاملاق
 ح . ريف نةللاد_,عوناملس نةديع انث ةبيشىفأنب رك وبأ نيرو ةدرغ

 اف مار ضدانسال اذ هّنلا ديبع نعامهالكىنأىنثدحلاق ريع نباانثدحو

 ىرد 4 ١لماكوأ اًنئصو هنف يصون ناد ر.الوقبو هيف ىصوب ئثدلو

 نبا قعي ليعم_ سا انث در عز و 0 دب زنءاىنعيداج انث ل

 سنوب قربخ أب هو نبا 5 رهاطلاوبأ ىتدحو ح بوبأن ءامهالك ةيلع

 قيللاد ز زن ةماسأىرب_خأ بهونإا ا ىليالا دمع_سنب نوره ىنثد>و

 || نع مهلك عس نبا ىنعي ماشهانربخأ كيدف ىنأ نبا 5 عفار نب دان دحو

 ا || هلاعيجاولقو هللا دبع سدح لثع ل_سوهيلعةللا لص ىنلان ءرمج نبا نع عفان

 ا || نع ىحيةباورك هب مف ىدوب نأدن ريلاقهنافق بون ثيد- - قالاهبف مرن

 أأوهردرع ىر بخ أ بهو ن هللا دمع انن' فورعم نننوره» انثى ةلناديبع

 || سو ءيلعتلا لس ةئلالوس رعمسهناهيب أ نع ماس نع باهش نبا نعثرحلا نبا
 || ةبوتكمم دنع هتيصووالا لايل ثالث تيبي ف ىصوب ئشهل إسم "”ىصاقحاملاق

 || مسو هيلعهللا لص هللا لوسر تعمس ذنمةلي "ىلع تمام رم نب هللا دمع لاق

 ا بهو نبا انريخأ ”الاق ةإم .رحورهاطلاوبأ هيلث دحو قصر عدتعرالا كاد

 ا

| 
1 

 || ىدج نع ىنأىن 0 فدا ندع نات رع سدو 2 لساوت قرش

 أ قازرلادب مع ان الق ديجنيدبعور ,عوأن اانادحو ح ليقعىنثدحلاق

 0 [اننص * ثرخلان 2 رع إلا اذهب ىرهزلا نع مهلكر معمان ربخأ

 || سن ساعنع باه 2 نبأ نعدع_س نب ميهارباانربخأ ىعيمتلا ىح نبى حب

 ةيصولا باب
 زواجنال ثاثلإب

4- 

3 

0 

0 



 انف نرحل يدل اه قر راوقلار هر هللا دبع انماط :ةطرقش ءارإا |
 راجت عمدسلاق نجرلاد_:ءنب ةماسوبأ ىنثدحلاقريث.كى نأ نب ىك نع ماشه
 هانت دحو هل تبهو نم ىرمعلا !سوهيلعهللا ىبصهنلا لوسر لاق لوقبهللادبع نا

 ةماسوبأ انثث ريثكىف أن ىبح نعىلأى ثدحلاقءاشهنبذاعم انأ ىنئمني دم
 نير هلع لاق ملسو هيلع هلا ىل_دهنلا ىن ناهنلا دبع نإ رباح نع نجرلا ديعنبا

 هيلعفللاىل_دىنلاىلاهءفرب رباح نعربب زلاوبأ انا ريهز انث سنوب نبدجأ|
 رباج نعريب زلا فأن ءةقيخوبانربخأ هل ظفللاو ىحب نبىح اسرع و لسو
 اعوذ كقتالو - اومأكياع اوكسما ل_سوهيلع ثلا ىل_صهللال وسر لاق لاق
 فانب ركوبأ امص هبقعلواتيمواي-اهرمعأ ىذلل ىهف ىرمعرعأ نمهناف
 ىلأن 0 وأن دحو 32 نامع ىنأنب جا انث رشب نب د انك هيبش

 نبثراولاد_عانثد_حو ح نايفس نع عيكو نع مهاربا نإ قحساوةبيش
 رباج نعرعب زلا ىفأ ن ءءالؤه لكبودأ نعىد_ج نع ىف ىنثد_>لاق دمصلا دبع
 ثيد- ىفو ةشيخ ىلأث ردح ىنعم سو هيل ءهللا ىل_ه ىنلا نعهنعىلاعت هللا ىضر

 هللا ىل_صهنلالوسرلاقف نب رجاهمللانورمعي راصنالا ل ءجلاقةدايزلا نهبوبأ ||

 روصنم نب قحساو عفارنب د نئئدص و ملاومأ ؟ياعاوكسما ل سوهيلع

 ريب زلاوبأى ربخأ لاق عرج نبا انربخأ قازرلاهبع انث الاق عفار نبال ظفللاو
 كرتو هدعب تيفوتو فوت مث اطانبااطاطث احسن. دملابة أ مات رم لاقرب اج نع
 لب رمعملاونبلاقو انيلا طئاخلا عجرةرمعملادلولاقف ةرمعمللنونب# وخاهلوادلو
 أ ىلعده كفارباجاعد_فناهعىلومقراط ى ا اومصتخاف هتومو هتايحانسبالناك
 ابك مثق راطكلذب ىخذةفاهيحاصل ىرمعلاب مل .و4بلعةللا ىل_دهللالوسر
 كلذ ىغمافراجق دص كالملا دمع لاةفرباح ةداهشب هرسلاو كل د هريخ او كلللاد_ءع

 ةييشى لأن ركب وبأ انئص مويلاىترم_ملاىنبا طئاخلا كلذ نافققراط
 نايفس امث ركب وب لاقوانربخأ قدسالاق ركب ىنال ظفالاو ميهارب | نب قحساو أ
 راجلوةب ثراولل ىرمعلابىذقاقراط نارا نب ناهاس نع ورم نعةشيعنا||
 نبد#تو ىنثملا ندمت انئادع ' |_سوديلعةللا ىل_ههللالوسر نع هللاديعنا ا

 ءاطع نع ثدعةداتق تعم سلاقةبعش انث رفعج نيد انث القراشأ]
 انلارص ةزئاج ىرمعلا لاق لو هيلع ةللا لص ىبنلا نعةللا دبع نب رباج نع ||
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 ىرمعلاباب

 ا :نعكيدف ىنأ نبا انك عفار نبد# اننا هن ىتفي ىرهزلا ناككل ذكور معملاق

 ئ || لاذ ؟ 2 12 كدر لك لاق هاني كل ل سوءيلعةنلا ىل_هةنلا لوسردللا
 |[ نوعنالاق دهشأ ال ىتاف لاق ىلب لاقاذ ىمدد » رتام لثمربلا ,_متمدبإ رت سل لاقال

 اندجأ 0 م دالوأنيباوب ا عام الاقفاد_ هب تندخ

 لضاربش
 هيلع هللا ىلصهنلالوس ا لس و هيلعةللا ىل_دةللال وسر ىل دهش أو كم الغ ىنبأ

 ىلص هللا لوس رى دهشاتااقوىالغاهن الح أ نأ ىنتلأس نالفةنب نأ لا ةف سو

 | لاقاللاق هتيطعأ امل_ث ترطعأ مهلكف لاق عن لاق وخاهلا لا قف لد سو هيلعةللأ

 [تأر ةلاق نا ئع 0 3 ىلع ا ع سلف

 ةأسعاتلاق لاقرب اج نعربب زااوبأ ا ريدز 7 سنو نةماذ_ع

 || ناسادسبعد رباج نع نةرلا »بع نبةماس ىفأ نع باه#ث نبا ن نع كلامىلع

 || اهيطع أ ىذلل اهنا هبقعلو هلىرعر عالج راع لاق رد هالو

 || نىك ان دع ثري راوملاه يق تءقو ءاطع ىامعأ هنالاهاط عأ ىذلا ىلا عجرتال

 || نعباه ثنا نعشيل انث ةبيتقانثدحوثيللاانرب_تأ الاقعر نيدو ىحع
 أ لوقو ءباعتتل ىل-هةتاالوسر تعمسلا هناهللا دمع نب راج ن ءةماس ىف

 0م عأ. نأىهو 00 ف هبةعاوهلىر معالج ررمعأ نم

 هط ه_قعاوهلىهف. ئيرجرم ال راعاذجد ا كر قلق ىحب ناربغ

 0 نسا ناجل قازرلا دع انريخأ ىديعلارمشب نب نابع

 || هللا دبع نب رباجنا نحرلا دبع نبةمفس ى أ ثيدحن ءاهتتسو ىرمعلا نع باهش

 |0000 در لج را لاق سو بلع لا ىلإ ساق كوسرتاءريخأ ى راضتالا

 [|اهن واهيطعأ نملاهئاف د أك: امك بةعواهكةيطعأ د_قلاسقف هبق_ءلودل

 || قحسا امئرط ثدي راوملاهيف تعقو ءاطع ىطعأ هنا لجأ راميعلا مر رز
 م

 أ رع رمعمانربخأ قازرلا د. ءانربخأ الاقدرعل ماد ندر كازا

 ||هيلعشاىلةنالوسرز احا ٍجا|ىرمعلااالاق رباجحن ءةماسىفأن عىرهزلا

 أ حاصلا عجرتاهناف تشعام كلا هلاقاذاامأف كمق- ءلو تال ىهلوةينأ سو

 ا ناهنلادبع ن ]لاج نع نجرلادبعن.ةءاس أ نع باهش نبا نعستذ فأنا
 [ازوعالالت هى «فهيقعلوهلىر عير عأ نميف ىغق لسوهيلعتتلا ىلسةنلا لوسر

 ْ ا | تعطقفش ؛ راوملاهيف تعق وءاط عىطءأ هنالةهاسوب أ لاق امنثالو ذ رسال طءملل

 ثريراوملا ١

1 



١/ 

 ندابع انك ةببش ىنأنب ركب ولأ انيص هدرفلاقاللاقاذهتيطءأ

 نى حانت دحو 2 ريشب نب نامعنا| تعمس لاق ىعشلا نع ني_كح ن ءماوعلا

 ريشب نب نام ءنلا نع ىبعشلا ن نع نإصح نع ءرهو سالو اانرتخأا هل ظفللاو ىح

 دهشة ىتح ئدرأالةحاورت نب ةربع جآتلاقف هلام ضعبب ىنأ ىلع قد_صنلاق

 ىلعهدهشيل سو هيلعهللا ىل دى لا ىلا ىفأ قاطن اف إسو هيلعهللا لص هنا لوسر

 لاقاللاق هلك كدلوب اذه تلعقأ سو هيلعهنلا لص هنن لوسر هل لاقف ىنقدص ْ

 نب رك وبأ اًملرع ةقدصااكل: درفىبأ جرف. دالوأىاواد_ءاو هللا اوقتا
 ح ريشب نبنامعنلا نع ىبعثلا نعنايح ىنأ نعرهسم نب ىلع انث ةبيشلأ

 ىمتلانايحوأ 5 رش نيد انث هل ظفللاوريت نهلادبع ند#انثدحو

 ةيهوملا ضعب هابأ تلًاسة_حاور تنب همن اريشب نب نامعنلا ىنثدحلاق ىعشلا نع
 هللا ىل_ههلبالوسردهشت ىتح ىضرأ الت لاقفهلا دب مث ةنساهم ىوتلاف اهنب اللام نم

 قصةتالوسر أف مالغذئمودانأو ىديب ىنأ ذخأف ىنبال تيهوام ىلع إ_سودهيلع

 ىذلا ىلع كدهشأ نأ اهمعأةحاورتنب اذه ناهنلال وسرايلاقف مل سوميلعللا ||

 منلاقاذهىوسدلو كلاريشباب ملسوهيلعنلا ىل_ص هلال وسر لاقف اهنب ال تبهو

 روج ىلعده شال قافاذاىق ده_ثنالفلاقاللاق !ذهلئثمه تره ومهاك لاق

 ناريس ن.نامعنلا نعىعشلا نع ليعم_سا ان أ ىندحريمع نبا ان

 لثم تيطعأ مهلك لاق منلاقداوس نون كل لاق إ رهيلعةللاىل_ههللال وسر
 نعرب رجانربخأ ميهاربا نب قدا امص روج ىلعدهش االفلاقاللاق اذه

 ملسو هيلع هللا ىل_ههللالوسرنأ ريشب نبنامعنلا نعىععشلا نعلوحالا صاع ٠

 ىلعالادبعو باهولادنع انث  ىئمنيدجت :انكض روج نعى دهتالهسأللاق |

 ظفالاو ةيلعنب|نعاعيج قرودلا بوقعي و مي هاربانب قد سا انثددحو حا ِ
 نع ىعشلا نعد_:هىبأنبدواد نع مهاربانبليعم_سا انث لاةبوقعيل |

 لاقف - سوهلعدلا ل هسا كا :امح ىلأ ىف ىاطن الاق ريش نننامعتلا |

 كينب لك ألاقف يىلامنماذكواذك نامعنلا تاكد قىادهشا هللالوسرايأ]
 نا كرسي لاق م ىري_غاذه ىلعدو_ثأف لاق اللاق ناهءنلاتلحنام لش متاح دق أ ٠

 انث ىلفوتلانامتعنبد_جأ امص اذاالفلاق ىليلاق ءاوسربلاف كلا اونوكي
 ىىأم الحن ىنأ ىناحلاق ريس ن:نامعتلا نءعىعشأا نعءنوعنب,ا انث رهزا ٠



 ةهارك بل

 ةيطاىف دالوألا

1 

 | لص هللالوسرتنب ةمطاف نيد نأ ورمع نب نجرلا دبع ىنندحلاق ريثك

 هناريك نءترخلانءاودو ورع ىقريخ ب هو نبا انث الق ىسعنبدجأو

 هللا ىل_ههللالوسر تعمسلوقب سابعن/|تعمسلو قي بيسم ا نب ديعس عمنس
 ءقيباكلا لثك هتقدص ىفدوعي مثةق دصب قدصت, ىذلا لثما | لوقب لسوءهيلع

 ان رف_عج نبد# انث الاق راش نب د#و ىنثمنبد# هانثدحو هأيقلك ايم

 ١ هللا لد ىننلا نع سابع نبا نع بيسملا نب ديعس نع دك ةداتق تعمسلاق ةيعش

 ”[||نبا انث ىتتمنيدحم هانثدحو هئيقىف دئاعلاك هتيهىفدئاعلالاقهنا ملسوهيلع

 1 ميهاربا نب قدسا انتدحو دانمداتسالا اذهعةداتق نع دعس نع ىدغىلأ

 سايعن | نعدبب نع سواط نب. هللا دبع اذا بيهو اند ىوزخم اانربخأ لاق

 هثيقىفدوعي مثء قب تاكلاك هتبه ىف دئاعلا لاق مل_سوهيلع هللا ىل_صهللالوسر نع

 نجرلا دب عنب ديج نع باهش نبا نعكلام ىلعتأرقلاق ى حن ىحب انئاط
 ىتأهانأنالاقهنأ اريدشب نب نامعتلا نع هناثد_ك رب_ثب نب نامعتلا نب د نعو

 لاقف ىلناك امالغا ذه ىنبا تاحن ىنا لاقف إ_سو «ياعهللا ىل_دهلل !لوسردب

 || هللالوسرلاقف اللاقفا ذه لثمهتلحن كداو لك أ ملسو هيلعهّللا ىب_دهللالوسر

 نعدعس نب مهارا انريخأ ىكح نى حك ير و هعجرأف !_سو هيلعفتلا ىل_د

 | لاق ري_ثب نب نامعنلا نع نامعنلا نب د_#و نجرلا دبع نب ديج نع باهش نا

 لاقفامالغا ذه ىنا تاحن ىنالاقف إ_سو«يلعهللا ىل_طةئلالوسرلا ىفأىنىتأ

 ” ميار دش ىلان زكي ونا اس دج و: هددراف لاق الل اقف تلح كبت لك 1
 نبث يللا نع حر نباوهيدةقانثدحو َح ةنييعنبا نعرم ىنأ نباو مههاربانا

 حا سو قربخلا بهو نبا انريخأ ىحينبةلمرح ىتدحو ح دعس

 رمعمانربخأ قازرلا»_.ءانربخأالاق ديج نب دعو مههاربا نب قدساانث دحو

 قوكينب لك أ امهمي دح ىففرمعمو سنوبامأ دانسالا اذه ىرهزلا نع مهلك

 ديجو نامعنلا نب د نع ثيللاةباورو كدلو لك اةنييعنءاو ثيالاثيدح

 نعريرج انث يع سن. ةببتق اسم نامعنلاب ءاجاريش نا نجرلا دبع نبا
 لاقفامالغموب اهاطعأدقولاقريشب نبنامعنلا ان لاق هيبأ نعةورعن؛ ماشه

 متيطعأ هنوخا لكقلاق يأ هيناطع|لاق مالغلا اذهام إسو هيلع للا ىل_دىنلاهل
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 1 د ملال تويسشو عمل ا ا لوح دوا فقر سا كو دع

 ل ا ا او ا ا وو مب



 نب رعناه أ نع مساند ْز نع سن نب كلام انك بنعق نب هم سم نب هللا

 هعئابهلا تننظف ه-حاص هعاضًافةللا لمدس ىف قيّدعسرف ىلع تاج لاق باطخلا

 قد_عنالوهعّتنت ال لاقف كلذ نع ملسو هيلع هللا ىل_صهللالوسر تاآسف صخرب

 برحن ريهز هينثدحو هئيقىد وعي تاكسلاك هتقد_دىشاعلاناف كتقدص

 ناوهعشت ال دازو سلا را ل حا انك

 حور ان عسب رز نبا ىن عيش زب انت :: ماطسب نبةيمأ ْئص مهردبةك اطعأ

 هللا ليبس ىف سرف ىلع ىل-ج هنا رم نع هم أن عإ_سأن بدي ز نعمساقلا نباوهو

 هللال وسر ىف ًافهيرتشين ًاداراف لاملا ليلق ناكوهءاضأ دقو هي اص دنعهدجوف

 اعلا لثم ناف ىه ردبهتيطعأن او هرتشتاللاقف هلكلذرك ذف ملسو هيلع ذل ىلد

 نعنايفس ان رع ىنأ نا هاندحو هئيقىدوعي بلكساا لثك هتقدص ىف

 نبىحب انثمع رثك ًاوأحورو كلام دح ناريغدانسالاا ذهب لسأ نبدي ز
 سرف ىلع لج باطلا نب رمع نأر مع نبا نع عفان نع كلام ىلعت ًارقلاق ىح
 نع سو هيلع هللا لص ةللالو سر لف هعاترب نأدارآف عابيهدجوف هللا ليبس يف

 اعيج حمر نباو ديع_سنب ةبدتق هانثدحو كتقدص ىفد_عتالوهعتال لاف كالذ

 ناطقلاودو ىح انث الاق ىنثمز؛ د#وىدقملا انثدحو ََح دعس نب ثدللا نع

 ةماسأوبأ انث ةبيشىنآنب ركوبأ انثدحو ح ىنأ ان ريت نبا انثدحو حا

 هيلعمللا ىل-دىنلا نع رمت نبا نع عفان نعام_هالك هللاديبع نع مهلك

 دعل ظفالاو ديج نب دعو رم نان | 0 كلام ثي دح ىلشع 6-0 و

 رمح نارمع نبا نعملاس نعىرهزلا نع رم_ءمانربخأ قازرلا هي عانرب_خألاق

 هللا ىل_دىنلالآسف اهيرت_ثينأدارأف عابتاهار م“ هللا ليبس ىف سرف ىلع -+
 ٍ ئئندص را كتقددىدعنال ملسو هيلعهللا لص هللا لوسر لاقف ملسوءهيلع

 انث سنوب نبى سعانربخأ الق ميداربانب قدساو ىزارلا ىسوم نب مههاربا

 ىنلا نا سابع نبا ن ع بيسملانبانع ىلع نيد رفعج ىنأ نع ىازوالا

 دوعي مثء قي باكا لثك هتقد_ص ىف عجرب ىذلا لثملاق راي
 كرابملانءا انريخأ ءال_علانبد#م بب ,وكولا هانئدحو هلك ايف هئيقىف

 هوحتدانسالا اذهم رك ذب نيسان ىلعن د تعم_سلاق ىءازوالا نع

 ىنأ نباوهو ىحب او برح انث دمصلادمع انن رءاشلا نب جات هيذئدحو



 َّك رن بم باي

 هنبروافالام

1 

 3 و ى ر روس رح او | | وهو ىسعاتربخلأ 1 ارانب وكما 85-55 ةعءاأ تاز 3 معَ 1

 : || ةروس ةماتتلزن أ ةروسرخان ا ءاربلا نع حسا ىف أ نع 6 سنو نا

 1 نباىنعي ىحي ان بيركوبأ اًنئاص ةلالكلاةبآ ت تازنأةيآرخ ؟نأو ةنوتلا

 !ٍ ةروسرت لاق هنارمغ هلع ءاربلا ع نع قدس | ىلأ نعقيزرنءاوهورامع ان مدآ

 0 وطول انن' لاقىريب زلادجأو بأ انث دقانلاور مع اسنان  ةاماكت ان

 1 ن ريهز تدع د د كنوتفتسيتازنأ ةبارخالاق ء ءاربلا نعرفسلا ىف نع

 اع هلم ىلابسو © ىليالا سنوب نع ىومالاناوذ_طصوأ ان بوح

 ىلأ نع باهش نءا نع ءسنوب قربخأ لاق بهو نب هللا د_,ءانريخأ لاقدهل اظفللاو

 قوي ناك ل_سو هيلع هللا ل_دهللا لو سر نأة رب ره ىلأ نع نجحرلا دبع نب ةماس

 ءافو كرتهناث د_> ناف ءاضق نمهنيدل كرت لهلآسيف نئدلاه يلع تملا لجرلاب

 "| نينمؤلابىلوأانأ لاق حوتفلا هيلعةدلاجت :ةاماف <بحاص ىلعاولصلاقالاو هيلع ىلص

 ع نط هتثرولووفالام كرت نمو ءؤاضق ىلعف نيد هياعو فون نغمهسفن أ نم

 ىندحو ]ح دم رجلا ىدج نع ىنأ ىنث د لاق ثيللا نب بيعش نب كالملا

 انثدحو ح باه شنباجأن ا ان, مهاربانببوقعي انن بوح نب ربهز

 " || تيدحلا|ذه دانسالا. اذ_م ىرهزلا نعمهلك ثذىف |نبا انت ىنأ انك 38

 جرعالا نعدانزلا ىفأ نعءاقرو ىنثد- >-لاق ةبايش انث 3 #
 ش

 || ىلعن اه ديب, د_#ت سفن ىذلاو لاق م لع هلا! ل ص ىلا : نعةرب ره فأن 2

 ١ || كيأو ءالومانًفاءايضوثانيد 5 رتام كتاف هب سانلا ىلو ا ثأ الا نم وم نم ضرالا

 انرببخأ قازرلادمع انث عقارنإ دمحم اًنكرص ناك نم ةيصعلاىلاف الام ا

 هيلع هللا ىل_دةللالوسر نري رهوبأانثدحاماذ_هلاق هبنمن/ مامه نعرمعم

 نينمؤملاب سانلا ىلوأانأ لسو«يلعهللا ىلصةتنالوسرلاقو اهنمثيداحأ رك ذف سو
 95 رتام كي او هيلوان اف قوعدافةعيضو ا انيد ك رتامكياف لجو عهللاتاتك ىف

 ىنأ 06-0 ريشعلاذاعم ن هللاد_هبع فيول ناك ن مهتنصعهلاع رثويلفالام

 1 هنأ سو هيلعهللا ىلص يبن ٠|: نعةرب رهى أن ع د مزأحاب أ عمس هنا ىداع ن ءهيعش

 (|09 عفان نب ركب وبأ هيشندحو انيلافالك كرت نمو هنروالفالام كرت وم لاق ١

 انث' الق ىدبهم نءاىنعينجرلادبع انك برحن ريهزيثدحو ح زدنغ
 1 دنع اسئدع # هتيلوالكا كرت نمو ردنغثيدح ىف ناريغدانسالا| فهم ةمغش



 4 هس

 5 دالوأ ىف هللا <ي_صوب تازنفهللا لوسرايىلام ىف :صأ فيك تلقف تقفاف هنم ىلع
 نجرلا دبع انث ىربيراوقلار عن هللا دميع امص نيشالا انح لاننا

 ن راحت عمسلاق ر دكنملا ني دمحم تءعمس لاق نايف- س ان ىدهمنءاىنعي

 نييشامركتاولا مو ضب سانأو سوة اع شا ل تمش | لوسر دارو ع ا

 هوصو رب 3م مسا قعر تقلا
 51 ير

 ةيعش ان" زهم ان تاي ندع تاريخا نك 1

 هللا ل وسر ىلءلخ د لوةيهللادمعنب رباج تعمسلاقردكنما نند_# قربخأ

 تلقف تاقعف هوو نم قءاويستا هوت لتعكس سوهيلعةللا ىلص

 كنوتفت_ ردكنلملا ندم تاقف ثاربملاة ا تازئفةلالكى ثربامتاهئنالوسراب

 انريخأ ميهاربا نب قحسا انج كلا ري اذكعلاقةل الكسل ىف.كيتفي هللا لق

 نببهو انث ىنلازبد_متانثدحو ح ىدقعلا صاعوبأو ليمشن' رضنلا

 ضئارفلاةنآ تازنؤ رب وح نب سهو ثردح ىف دازسالا | دهم ةيعش نع مهلكر ب زج

 "الخلوق يتسن ةناورق سالو ضرفلاة با تلين ىدقتلا ورشا
 الاق ىنثم نبال ظفللاو ىنثمن: دمو ىدقملا ركب ىأ نبدي اسرع ردكنلا نال
 ن نا دعم ن ءد_جلاى نأ نب ملاس ن َءْمَداَيق اند ماسه ا ديعس نب ى < 05

 رك ذو سو :هيلعقتلا ىلصهنلاىنرك ذفةعج موي بطخ باطلا نب عنا ةحلط ىنأ

 هللا لوسر تءجارامةل ةلكلا» نم ىدنع ىهأ ايش ىدعب عدأالفامتلاق ر كابا

 هيفىل ظاغأام ءيمىفىل ظاغ أ اموةلالكل ا فهتءجارام ع نقر سويا لح
 ام ىردص قهعب- صان ٠ نمط يح

 وم 7

 000 0 ا انثحو
 نءراوس نب ةبابش نع عفارنباو هاربا نإ قحساو برح نب ريهزانثدحو ح
 آ عض انث مرشخ نب ىلع اًسئاع « هوحندانسالا اذهمةداتق نءامهالك ةبعش
 ..؟ || كنوتفتسنارقلان متزن ةبارخالاق ءاربلا ننع قححسا ىفأ ع نءدلاخ ىنأ نبا نع

 ةلالكلا رفعج نب د# انك الاقراشب ناو ىنثمنبد_# انو ةلالكسلا ىف كيتفي هللا لق

 ةلالكلا ةنآتازنأ ةيارخا ل وقي ب زاع نبءاربلا تعمس لاق قحسا ىنأ نءةبعش انن

0 1 
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 ىحيل ظفللاو مهاربا نب قد ساو ةبيش ىلأ نب ركبوبأو ىتحب نب ىب< اًنلدح # باتك ا

 د ضئارفلا
 اوفتملا بإب

 اهلهأب ضئارفلا
 ىوالف قباغ

 رك ذلجر

 0 راحت# بأي

 ناسح نب ىلع ن ء ىردهزلان ءةطيعنا انت نارخآلا لافوانربسخأ ىحلاق

 0 ملسوهيلعةنلا لص ىنلا نأ دب زنبةماسأن ءناّمعن؛ ورم نع

 ىسرتلاوهو داج نىلعالا دبع امدح « م ةاكلا ثرءالورفاكلا

 ارا سايعنءا نعهيبأ نع سواط نا« نع بيعنؤ

 | ماطس نبةيمأ امص رك ذل جرد والوهف باف اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ

 1| نع سواط نب هللا دبع نع مساقلا نب حور ان عسب رز ندب زب انث ىشعلا

 افاهلهأب ضئار ,هلاا وق لاق |سو هيلعهللا ىلصةننالوسر نع ءسايعنان عدس

 3 عقار نب د -2#و مهاربا نب قحسا مورا 5 دلجخرل والف ضأئارفلات كرت

 || دبعانربخأ نارخآلالاقو انث قحسالاق عذار نبال ظفالاو ديج نب ديعو
 ىلدهللالوسرلاة لاق سابع نب نعهيب | نع سواط نءا نع رمعمانربخأ قازرلا

 ضنا ارفلا تكرتا هللا باك ىلع ضئارفلا له نيدلاملااومسقا مل سوهيلعهللا

 ندير انن قدا ب رجا دلنل ىدع ةيدجوا زك ذلدج ل وألف

 دانسالا| ذهب سواط نب| نع بوبأ نب ىحننعبابح
 ٍ 0 و لو

 د-# نع هنديعن نايفس انت دقانلار بكب نب دع ن ورع 0 585 مساقلا

 را هنا ىلم هللا ل وسر قاتأف تض ض لاق هللا دمع نب ,رباجعمسردكنملا نبا

 تاق تةفاف هبوضو نه“ ىلع يصمم ًاضوتف 'ىلع ىعاف نييب دام قادوعي ركب وأو

 | كنوتفتسي تاريملا ةنئآتلزن ىت- ايش ىلع دري ف ىام ف ىضقأ فيك ئلالوسرإي

 : دم نجاح اننا نوم. م نب اح نبدت نص ةلدلك-ا!ىف ميتفي هللا لق

 ىلص لا ىفداعلاق هنلا دم- نب رباج نعر دكسنملا نبا ىتربخأ لاق 6 مي رجنإإ| انأ
 شم ًاضوتفءاعاعدف لقع“ ال ىف دجوف نايشع ةماس ىنب فركب وأ و ملسو هيلعفللا

 ىلع
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 يه 460 ه2 ه0 هه دم هه يم هم هم

 مد( ىناثلا ءزملا اج

 جا ا نب ملسم نيسحلا ىنأ مامالا ميد نم

 جادلا ليالا هيده رانآ ىذلا

 هاضرأو هنع هللا ىذر

 فرغ ىلعأ ىلاو

 هاقرانانملا

 نينمآ

 -_ . هه عدوي مم

 00 ظ
 نإ ثيداحالا قاسلب باونأب هصيص ىف عيضاوملا مجرتي ملم مامالا ثيح
 (عرو) لك اونيسنأه>| رش تدزئلاف هرخا ىلا يحصلا لوأ نم اهديناسأب

 ىوونلا مامالا حرش نم مجارتلاهذهتاقتت ةداغللامهَدَق بابب عوضوم
 ىلا ثداحالا لو اعازا نةئاطانتخ رتلك تا اهم شعب عم

 انطتفا

 ل 7 ع رسمي لنج
 د ىربكلاةيب رعلا بتكلارادةعبطع عبطإلم
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 ةفيك 1

 0 عرس ويق تامحعةساولا اولا ةدكو ىنغلا لطم َنخ باب 0

 حش
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 3في
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 ل
 "ايف

 ع

 نشأ

 دف
 خو
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 | !|!ىعرلهبلاج جاتح وةالفلاب نوكيىذلاءاملا لضف عيد مب رحت بإب

 لحفلات بارض عيب م رحضوهلذب عنم

 أرونسلا عيب نع ىبهنلاو ىئءاارهمو نهاكلا!ناواحو تاكلا نك م رحب اب

 دي_هلالا اهتانتقام< ر2 ناو هع نام و تالكلا لقد سعالا ناب

 كلذو<و ةيشاموأ عيد وأ

 ةماخل رس لحباب

 راعي 5 رباب

 مانصالاو رب زنخل او ةتيملاور خا عيب م ركن باب

 اراد
 ادقن قرولاب بهذلا عيد وفرصلاب اب

 انيد بهذلابقرولا عيب نعىهنلا بأ

 بهذب يهذوزرخاويفةدالقلا عيب ب ربان

 لثعالثمم اعطلا عيب ب بأي

 هليوم اب رار [ نرعل باب
 تاهمشلا كرن لا

 هب وكر ءانئتساوريعبلا عيب باب
 ءاضقج _:سحا ريخوهنمأ ريخ ىضقه ايش فاستسا نم باب

 الضافنتم «ساج نم ناويملابناويحلا عيب ز 0
 نه ل را وجر رعلا تا
 لسلابإ

 َّت 0

0 

 راطارادج قتلا رغبت

 ا ا

 0 ا ا يي ىهعحا اذايوي طار دق با عن اذاقيرطلاردقب اب

 « تا

0 
7 
| 

|| 

 ا
 ا

|| 

 ا
 ا
1 

]| 

 0 اسس
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 4 تنوفا شلال

 شامي رحتو هموس ىلع هموسو هيخأ عيب ىلع لجرلا عيب مب رحتباب
 ةب رصتلامب رحنو !

 بلملا قام رحتبإاب ||
 ىدابلل ضاخلا عيد مب رحت باب

 ةارمصملا عيب كح باب ..بنأأ

 ضبا لبق عيبملا عيب نالطب باب 6.« ||
 رغب ردقلاةلوهجلا رماة ربص عيب ع رحتباب أ[

 نيعيابتاإل سال ارايخ توبثباب ْ

 نايبلاو عيبلا ف قدصلاباب <.أ[

 عيبلا ف عد نمباب <.
 عطقلا طرشريغباهحالصودب لبقراملا عيب نع ىهنلا بإب ْ
 ايارعلا ىفالار غلاب ُتطرلا عين م رحتباب |

 رعاه ما عال عاب نم باب

 نعواهحالصودب لِمقةرعلا عبب هةرباخلا نعوةنبازملاوةلاحملا نع ىبوتلا بإب
 نينسلا عبد وهوةمواعملا 2

 ضرالا ء اركب إب 11 ْ

 ماعطلاب ضرالا ءاركباب "115 ||

 قرولاو بهذلاب ضرالا ء اركب اب أ

 ةرجاؤملاوةعرازملافباب ىذدأ|

 مهضرالابا 1
 عرزلاو رمثلا نمءز< ة ءاعملاو ةاقاسملا باب ملحأ]

 عرزلاو سرغلالضف باب داوأ|

 حتاولا عضو باب 3.
 نبددلا نه عضولا ابحستسا باب م1

 هيف ع وجرلاهلف سلفأ قو ىرتشملا دنعهعابام كردأ نمباب ]|

 رسعلاراظنا لضف بإب



 ةفرك

 هم
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 ةا/؟

 ةايو

 قالك

 هاب

 هرب

 6 ما/

 همم

 هوو

 ةهةؤمو
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 يلا

 نال دناف ا تاتا لذ
 ركسملا اكن بارحشس ا بإب

 ةحلاصلاةأرملاايددلا عاتمريخ با

 ةايمل اسم كولا تا

 رهدلااهجوز ىتن نمل ءاوحالول باب
 ااهاض رربغب ضئانخلا قالطم رك باب

 ' ثالثلاقالطسا
 قالطااونب مو هنأ سما مرح نم ىلع ةرافكسلا ب وجو باب

 ةينلابالاقالط نوكيال هنأ سعا ربي نا نايب باب
 و هيلعارهاظت ناو ىلاعتهلوقو نهريبخحتو ءاسألا لازتءاو ءالبالا ف باب

 .اطةقفن الاث الث ةقلطملا باب

 0 راهنلا فاهجو زاهنعىفونملاو نئابلاة دّدعملا ج ورخزاوج باب

 لجلا عضوي اهريذواهجو زاهنعقو:لاةدعءاضقن باب

 مايأةنالثالا كلذ ريغ ىفهع ,حوةافولاةدعىفداد>الا ب وجو باب

 د( ناعالا باك ع

 د ىتعلا باك

 . ديعلا ةياعسرك ذباب
 قدعأ نلءالولا اك ا باب

 هتيهو ءالولا عيب نع ىلا باب

 هيلاومريغ قيتعلا لون 2 رح باب

 قتعلا لضف باب
 دلاولا قّدع لضف باب

 «عودلا داك 1»
 ةذبانملاو ةسمالملا عيب لاطب باب

 ررغهبف ىذلا عيبا اوةاصخلا مد نالطد تاب

 ةلم | لبح عيب م رح باب

 55 1 59 1 ب : 7 1 "1 1 1 1 ١

 هي ناللبلا يودع ةوتراراو جو جف ااوديح رايد هج اك زفيفيات خامه لوب دونجا واو رثإ ع ى نور نوفر بمعي »اذ ب هلا تس :
 : ع بع عا -_- - و ا مح - - 2 | :

 ١ 1 00 2201 - 0 وح 22000007 0 كج 5277 0 دسم كل وير جحا 000 ,

 4 ١ 0 3 5 / 2 1 ا 2

 1 2 1 , ١

1 : 



 اال

 مو درو اذاعي تقع طوكر نك

13 
 ةفيكخ

 4قالطااباك اج هه»

 ل اهريغاجو زكشت ىتحاهقلطملاثالثةقلطملا لحتال باب

 عاجلا دنع هلوقي نأ ب «:يامباب هوس

 ضرعءتري-غ نماهار و نمواهمادق نماهلبق ىفهنأ صاهعاج زاوج باب هه

 : ريدال

 اهج وز شارف نءاهعانتمامع رباب

 ةأرملارسءاشفام رحت باب

 لزعلا <> بإب 66

 ةييَسملا لماحلا ءطوم رحت باب .ةودب

 لزءلاةهاركو عضرملا ءطو ىهوةليغلاز اوج باب

 6 عاضرلا باك ه رأي

 ةدالولا نممرحام ةءاضرلا نم مركب باب

 لحفلاءام نمةعاضرلام رحت باب

 ةعاضرلا نم خ الا ةنبام رحنساب هل.

 ةأرملاتخاوةبدب رلامب رحخبإب هد
 نيتصملاوةصملا ىف تاب

 تاعضر سم م رحتلاباب هد»

 0 رسيكلاةعاضرباب

 ةعاجلا نمةعاضرلاامتا باب

 اج وزاط ناكناوءاربتسالا دعب ةيبسملا ءطو زاوج باب

 تاهمشلا قونو شارغالدلولا با: هدو

 داولا فئاقلا قاحلاب لمعلا باب

 فافزلا بةعاه دنع جوززلاةماقا نمبيثلاوركسبلاهقحستامردق بإب ه5

 عمةليل ةدحاو لكسا ن وك_:نآةنساانانايب و تاجوزلانيب مسقلاباب هدب

 اهموي

 امترضلاهتب وناهتمهز أوج باب
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 اهله ًاهكرتب نيد ةنيدملا ف باب هو
 هنحلا ضاب رن هةضور رينملاو ريقلا نئبام باب

 هيو انيك ليج دح تاب نانو

 مارح !ددملا الا ةكمو ةنيدملا دح سم ىف ةالصلا ل ضف باب

 دج اسم ةب الث ىلا الالاحرلا ه5 الباب هبإ

 | لسويلعتتلا لص ىلا دج موه ىوقتلا ىلع سسأ ىذلادجسملا نبا هن

 . هدب تملأب

 هتراب ز وهيفةالصلا لضفوءامق دحعسم لضف باب

 د« حاكسنلا باك قيمت

 ا حاك:لا ف بيغرتلا باب

 || هت راج وأ هنا أب نأ ىلا هسفن ف تعقوف ةأ صا ىّأر نم بدن باب : هام
 اهعقاومف

 موب ىلإ رك ر قتساو سن مب 2 ؛أمخسن متعب اهنا ناس وةعتملا اكن ب بأي

 ةمامقلا

 ظ حاكنلاىفاهتلاخو أ اهتمعوقًأرملا نيب عنا < ر 2 باب هب

 ا هتبطخ ةهاركو مرا حاكسن مب رح باب هنو

 0 كرتي وأ نذأي ىت> هيخأ ةبطخ ىلءةبطخلا يب رحب اب ه٠

 هنالطب و راغشلاح اكن م رحتباب ه١

 : حاكنلا ىف طو رشلاب ءافولا بإب "ه9

 توكسلاب ركبلاو قطنلاب حاك-دلا ف بيثلا نا ذئتس بإب
 ةريغصلاركبلاب الا وزتباب هوم

 هيفلوخدلا بام>ةساو لاوش ىف جي وزتلاو ج و زنا! بابحتسا باب

 اهجوزتدن رب نملامفكوتأ ارااهجويلا ارظنلا ب دنباب

 || ' 1| نآرق ميلعت هنوكزاو جو قا دصأ باب
 اهجو زثي مهتم اهقاتع أ ةايضف باب ه4

 سرعلا ة علو تابثاو بالا لو زنو شي تنب بني. ز جاوز باب

 ةوعدىلاىعادلاةباحابرمالابأب هوا

 لوا اطوا زيي ىلا ولج تالا 4 ل141: دلل بع تسر

 ني لا ا كلا ا

 ايم لع

 ةهو*

700 
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 اهنأا جاتحا نم ةادهملاةندبلا بوكر زاوج باب ه5

 قيرطلا ف بطعاذا ىدطأب لعفب ام بأي

 ضئاحلا نعهطوقسو عادولافاوطبوجوباب هءام[|

 اهيحاون ىفءاعدلاو اهيفةالص!اوهريغو جاحاا ةبعكلالوخ دبايحتسإ!باب هءمأ[

 اهلك

 اهتانب وةبعكسلا ضقن باب ه٠
 اهءاب وةبعكلاردج باب 9
 تومللو أ امهوحنو مر هو ةنامزلزجاعلا ناعوس+|باب هى

 رمعلا ىفة ص جل | ضرف باب هن بح نمزجأو ىبصل | بح ةدح باب

 هربغو جس> ىلإ مرح عمة أر ملا ر فس باب ه5

 هريغو جحا رفسى ا بكراذالوقيامباب هزه

 هريغو جار فس نملفقاذال وقيام باب 5
 ةرمعلاوأ جملا نمردصاذااهةالصااو ةفيلخا ىذب سي رعتلا بإب

 ربك الاجحلاموبنايب و نايرعتيبلا,بفوطيالو كرتشمتيبلا جحالباب ها
 ف رعمونوت :رمعل أو ج1 | لضف ىف بإب

 اهرودْي رونو جادعااةكعلوزنلا باب ه8
 ةداي زالب مايأ ةنالثةرمعلاو جملا غارف دعب اهنم جاه ةكمب ةماقالاز او باب

 ماودلا ىلع د كنملالااهتطةلواهر حشو اهالخو اه ديصوةكمم رحبإب

 ةجاحالب ةكع السلا لج نع ىسهنلا باب هه
 مارحاربغب ةكملوخدزاوجباب ه+*

 اهع رن ايب و ةكربلاباهمف ملسو هيلع هللا ىل_ص ىنلاءاعدو ةنبردملا لضف بإب

 اهمرحدودح نايب واهر>شواهديص مب رحتو
 اهاوأل ىلع ربصلاو ةنيدملا نكس ىفبيغرتلاباب همه
 اهيلا لاجدلاو نوعاطل !لوخد نم ةن..دملا ةنايص باب ةهاما/

 اهرارسش ىئاتةنب دملا باب

 هللاهباذاءوسب ةنيدملا لها دارأ نم باب هم

 راصمالا مت دنع ةذي كلا ىف بيغرتلا بإب
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 ةفرك

 وركن سلا نأ ناب باب ءءء

 رحنلا موي ةبقعلا ةرج ىردف عرشي ىتح ةيبلتلا جا |ةمادا بايحّةسابأب

 ِِك 0 لي د عةيأ

 لل لفل

 8 ةلابملاو ةفلدزماب رحنلا موب حيبصلا ةالصب سيلغت ا)اةداب ز ان رانا اكد تس كن ب 2536

 م

 7 ادع مصااوأسي ميمو تالابعلو زروال

 | يعكر هراسل غ نعةكن وك (وىداولا نطب نمةمقعلاةرج رباب

 ةاصح

 ا | اعنا لص هلوقنايبو ابك ار رحينلا موب ةيقعلاةرج ىربايح 5 ساباب ةوناب
 ّْ : ّ مكسانماو ذخاتل لسو

 ا فذخلا ىصحردقب راجلا ىصح نوكب ايحّتسا بإب

 | عبسراجلا ىصح نانايب باب 48
 1 ريصةتلازاوجو ريصقتلا ىلع قالا ليضفت باب

 [| قا قءادتإلا وقاح مث رحش م ىربنأر حنلاموبةنسلا نا نايب باب

 كرا لبق رخرأر حلا لبق قاح نمبأب قواحلا سأر نم نيالا بناجلاب
 : رحتلامويةضافالافاوط بايحتساب اب

 (| ةباقسلا لهالهكرت ىف صيخرتلاو قي رشتلا مايأ ىلايل ىنب تيبملاب وجو باب ه٠
 5 اطالجو اهدواجو ىدطأ مودحعلب ةقدصلا ىف باب موال“

 1 : ةعبس نعامهنم لك ةندبلاوةرقبلاءازجاو ىدطا ف كارتشالا باب

 3 ش0 ,ش 2  ةديقمامايقنديلاركسباب ه5

 'نارسعلاو هسفنب باهذلادب رد نإ رح ىلا قدا ثمر كام عساوج تأ

 كتالذد ئيثهيلع مرحالوامر حرب صيال هثعاب ناو ئالقلا لتفوهديلقت

 ا
1 

 اا 1
0 

00 



 بأ

 ع

0 

 ةفقأا

 فكن

 موا[

 ءىحأأ

260 

 يمأأ

 هبالاجسحلامصيال نكرةو رملاوافصلا نيب ىعسا'ن'نايبباب حد[

 ع
 هكسن نمنراقلا لح ىتموةرمعلا ىلع جحلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هك باب ةرمعلاو جلاب ةعتملا فبا

 سانلا ضافأ ثيح نماوضيفأ ىلاعت لوقو فوقولا ىف با

 شتاراوختإ

 جحلاف مايأ ةنالث موصو- ا عاذاهناو عتمتملا ىلعمدلا بوجو باب

 سعال را

 ةرمعلاو جل ابنارقلاودارفالا ىف باب

 جحا ةعتتم ىف باب

 جحا ر هشأ ىف ةرمعلاز اوج باب

 هب دهو لس وهيلعةللا لد ىنلالالهإ باب

 ناضهر ىف ةرمعلا لْضف بإب
 ىلفسلاةينثلا نماهنمجو رخلاو ايلعلاةينثلا نمةكم لو+ د بابحش#سا باب

 اهنمج رخ ىتلاربغ قب رطنههدلب لوخدو

 اطوخ دالاس ءالاوةكملوخدةدارادنع ىوط ىذب تيبملا بايحع سا باب

 اراهتاطوخدو

 جملا ىفلوالا فاوطلا فو ةرمعلاو فاوطلا ىفلمرلا بابحتتسا بإب
 نب ْرْخالنينكر لا نود فاوطلا ىف نيين اميل |نينمكر لا مالّتسا باب
 فاوطلاىفدوسالار 2| ليبقت تابدعةسا باب
 ا جب يسم صصة خم سيح سس ب د دسم دعم يا اي

 كى ارالدوحنو ن م>ءدحك رخلا مالتساو هريغو ربعب ىلع فاوطاازاوج باب



 ةفش

5 

 يان

2 

 2ذ25ء

 ءءء

605 

 هم

:5 

 د فاكدتعالا باك :

 ١ لاخدازاوجونارقلاو عتملاو جحلادارفازوجهن او مارح الا هوجو نايب باب

 10 1 ا 1 و رف 6 طقس ل لو دبل عم يدل لال لج تال كالا هاهم اي 101

 || ءاروشاعو ةفرعموب موصو رهيش لكن م مايأ ةثالث مايسص بابحّ ساب ب
 سي او نينثالاو

 نايعشر هش موص باب

 مرح ا موص لضف باب
 ناضمرل عامنا لاوش نم مابأ ةّتس موص بابحةسا باب
 اهيلط تاقو أجر أواه ناب واهبلط ىلع ثا اور دقلا ةايل لضف باب

 ناضمر نم رخاوالار شعل فاكتعا باب
 هةكتعم ف فاكشعالادارأ نم لخ دن ىتم باب

 ناضمررهش نم حاوالا رمعلا قدابتخأالا تا
 جملا اتك إل 2 .ةحلاىدر شع موصِبا

 هيلعبيطلا مب رحتنايب و حابيالاموةرمعوأجحب مرحللحاببامباب
 ةرمعلاو جلا تيقاوم باب
 اهتقو واهتفصو ةيبلتلا باب

 ةفياحلا ىذدحيسم دنع نم مارحالاب ةني دل | له أ سعأ باب
 00011122 طعسم ىف ةزلصلا تاب... نلحارلا تعبت ثيح نم لالهالا با

 مرخلاو لل! ىفباودلا نم هإة3هريغو مرحلل ب دنب ام باب

 0| نابي و هقلخ ةيذقلاب وجو و ىذأهب ناك اذا مرحلل سأرلا قلحز اوج باب
 اهردق

 مرحلل ةماح از اوج باب
 هينيعمرلاةأوادمزاوج باب

 تاماذامرحنابلعفيامبا, 2هسأروهندب مرا لسغزاوج باب
 هوحنو ضرار ذعب للحتلا مرملا طارتشاز اوج باب

 ضناحلاا ذكو مارح اللا طاستغا باي>ّساوءاسفنلا مارحا باب



 الا

 بذج و هور جءفلا هيلع ع مط نم موص ةحص باب
 ةرافكحلاٍبوجوو متاصاا ىلع ناض هر راهن ىف عاجلا م رح ظيلغت باب

 رسعملاةمذ ف تدئتو رسعملاورسوملا لع _كاهتاو اهنايب وه_فىربكلا

 موطسإ ىتح
 هرفس ناك ١ذاةيصعمربغ فرفاسملل ناضمررهش ىفرطفلاو مودا ازاوج باب
 هيلع قي نمل وموصي نأ ررذالب هقاطأ ن 5-1 طفالانأورثك أ اف نيماد صم

 رطفينأ
 لمعلا ىو تاذارةسلا فرطفملارجأ باب
 رفسا|قرطةلاوم .ودلا ىف رييختلا باب

 ءاروشاعموب موصباب ةفرءموبت افرعب جا>الر طفلا بايحتساباب

 دان(

 ةناينين سبب 13 ي 5

 اطح . :١ كدي ةيفلا# ا ننقب

 ءار وشاع ىف ماصإ موب ىأ باب

 هموب ةيقب فكسلفءار وشاعىف له نم باب
 ىتكالا موب ورطفلا مون موص نع ىهنلا باب

 ادرفتمةعجلا مون مايصةهاركباب 2 قيرشتلا مايا مود مي رباب
 رهشلا كتم دهش نغهلوقو ةيدف هنوةيطب نيذلا ىلعو ىلا عن هلوق سن نايد ب أ

 نايعش ىف ناضمرءاضق بإب همصيلق

 تيملا نع مايصل اءاضق باب

 مئاص ىنا لقيلف لئاقي وأ ماعطل ىعدب ملاصلا باب
 مايصلا لضف باب مكاصأل ناسللا ظفح باب

 قح تي وهتالور رضالب هقيطي نم هللا ليهس ىف مايصنا لضف بإب
 نمالفن متاصلارطفزاوجولاوزلا لبق راهتا نمت بش هنااا وسؤال
 ردعربغ

 رطقنإل ةعاجو هب ريمو قاتلا لك ]تأ
 ارهش ىلخال نأ بابحتساو ناضمر ريغىف |سوهيلعثلا ىلد ىنلا مايصباب
0 
 نيديعلارطفي وأ اقحهب توفوأ هب ررضت نملرهدلا موص نعى هنلاباب

 موب راطفاوموب موصل يض::نايب و قب رشنتلاو
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 ةفيح

 ضرعلا ةرثك نع ىلا سدل باب مم

 ايندلاةرهز نم ج ركام فون اب مارب <

 ةعانقلاو فافكلا ىف بإب ريصلاو ففعل! لضف تاب مريب

 ظ لاو شسأب لأم, نمعاطعا بإب

 لوا وبصل ناسا لح يدا ة اغلا لسأ د بع راي

 أ ظ [ممتافصو جراوخخ ارك ذباب مو

 َ 5 جراوخلا لق ىلع ضي. ردحلاب اب موك

 ةةيلخاو قلخلارم ةجراو كباب موي
| 

 الا | ىلعو لسو هيلع هللا ىلهنلالوسر ىلءةاكزلا ب رحت بأبي مم.
: 

 : ةقدصلا ىبعىنلا ل 6-10 كرت اب سن ث

 00000 حا بلطملاىنب و ماه ىن :ءأو سو هيلع هللا ىلص نال ةيدطا ة>-!با باب 2

 ا ا 4

 امارس بلطي ملام ىعاسلاءاضرابإب 2 هتقدصب ىتأ نا ءاعدلا ب

 ناضمررهش لضف باب د مايصلا باك .

 حالالطاةب ؤرارطفلاو لالطاةب قرا ناضمر موصبوجو باب 1
000 

 نيموب الو موب مودب ناضمراومدقتالد ا ٠2ج

 نب رثعواعسن نوكم رهشلا باب

 اداب لالطا اوأراذا مهناو مهني و ردلب لكس نأ ن ايب باب 1:6

 حاهرغصو ل الط اربكب رابتعاالهنأ ناب باب

 ناصمش ال درعا ارهش ملسو هيلع هللا ىلصهلوق ىنعم نايب باب 1
5 

 || ىتحءريغو لك الاهل ناو رجيفلا عواطب لصح موصلا فلوخدلا نأ ناين باي

 00 قلعتت ىذلار حفلا ةفص نام و رجفلا علطي

 0 او 0 عم

 3 4 3 ةيلاسولا نع 1 ءىجنابإ

2 
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 مهيلع ظيلغتلاولاومالل نب زاكلا ف باب مم
 فخ ب ىذا ريشتو ةقفنلا ىلع ت١ باب 58ج

5: 

010 

 بو

00 

 ذه

 نشكو

1/8 

 ممعا

 ةبارقلا م هزهأ م سفنلاب ةقفنلا عا ديالا باب محب

 اوناكولو نيدلاولاو دالوالاو جوزلاو نيب رقالا ىلع ةق دصلاو ةقفنلا لضف باي

 هيلا تملا نعةقدصل |باوث لوصو باب ساب ناكر شم

 فورعلا نم عون لك ىلع عش عدلا مسانا ناين

 اهلي :نمدجوب الن أل مقةق ا كسمملاو قفنملا ف بايب

 20 ١

 مهنعرهتقفن سحوأ مهعيض نم عاو كوامملاولايعلا ىلع ةقفنلا لضف بإب

 قانلا زم كاارتا 0 ولوةقدصلا ىلع ثا بإب

 ليلقب قدصتملا صيقنت ىعدب دشلا ىهنلاو اهم قدصتب ةرجأ لجلاباب

 ليحلاو قفنملا ل مم أب هحعيشملا لضف باب

 هنذابةدسفمريغاهجوز تدب نم تقد_صن اذاةأرملاو نيمالا ن زاخر باب
 هالوملام نمدرعلا قفن أامناب قرعلاو ب رصلا

 ءاصحالا ةهاركو قافن الا ىلع ثلا! باب

 2 هراقتحال ليلقلا نم عنتم الو لياقلاب ولو ةقدصلا ىلع ثا باب

 ةقدصلا ءافخا لضف بإب

 1 |ةقفنملا ىهايلعلا ديلا نأو ىلفسلا ديلا نمريخايلعلا ديلا نأ نايب باب

 هيلع قدصتيفهل نطفي الو ىنغدجال ىذلا نيكسملا بإب

 سانا ةزمسمل اه ها باي

 ويلا

 نلت ال كفار ل تالا 1 0 مممأ



 ةفيخ

 مم

 س4
 و٠

 نانا

 ةزانجلابعارسسالاب إب . ...٠ تيل نفك نيسحتف بإب
 اهعابتاو زئانحلا ىلعةالصاا لضف بإب

 هيفاوعفش ةثامهيلع ىلص ند باب

- 

 قوما نمرشوأر بخ هيلع ىنشر نيهف با
 ةزاذحلا ىلعريبكسشلا ىف باب هنم حارتسمو حب رتسم ىفءاجام باب /ء

 موب

 نب جام

 مو

 موو

 منو

 ريقلا ىلعةالصلابأب

 ةزانحلا مايقلا باب

 ةزانحلل مايقلا مسن باب

 ةالصلاا ف تيملل ءاعدلا باب

 هيلع ةالصللت يملا نم مامالا موق نبأ تاب

 فرصن!اذا ةزانملا ىلع ىلا توكرباب

 ريقلا ىف ةؤيطقلا لهج باب تيملا ىلع نيال!بصنو دال ىف باب !١

 هاب

 مهةهم

 ن6
 مسد

 م1
 ح

 نيرا
 م

 ريقلاة ب وستب سحالاب اب

 هيلعءانبلاو ربقلا صيصخن رع ىبرنلا باب

 هيلاةالصااوريقلا ىلع سوللا نعىهنلا باب

 دحسملا قة زاددلا ىلعةالصلاب إب

 اهلهالءاعدلاو رومقلا ل وخد دنعلاقبام باب

 هماربق ةراب ز ىف لجو زعدهب راسو هيلعدللا ىلص ىنلا نا ذئتسا باب

 هسفن لتاقلا ىلعةالصلا كرتباب

 ةاك زلاباتك ع

 [هسرفوهدبعف مسا ىلع ةاكز ال باب رسشعلا فصنو ار يشعلا هيفام بأب

 ٍإ اهعنموةاكز لا دقت ىف باب
 ريعشل اور غلا نم نيماسملا ىلعر طفل اةأك ز باب

 ةاكزلاعنامملابإب 2 ةالصلا لبقرطفلاةاكز جاو خاب مالا باب
 ٠ ةاعسلاءاضرا باب
 ةقدصلا ف يغرتلاباب 2 ةاك زلا ىدؤيال نمةب وقع ظيلغت با



 د 0 2
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 هفرك

 ةيطخاوةالصلام.فحباب .ةعجلا كرتىف ظءلغتلاباب ”1 ْ

 ني ديعلا الص بانك 3“ بنج ع

 تاقرافمةيط+ادوهشو ىلصملا ىلا نيديعلا فءاسنلا جوخ ةحاب ارك ذِبإب مان+

 ىلصملاىناهدعب وديعلا ليقةالصلا كرتساب 2 لاجرال
 نيديعلاةالصىفهنأر ياما

 ديعلا مايأ ىف هيف ةيصعمال ىذلا بعللا فةصخرلا ب اب سسابأ

 ءاقسفسالاة الس باب ## مي ْ

 2 ءاققستسالا ىف ءاعدلاب نب ديلا عفر بإب م؟بةيأ

 -  ءاقسسالا قءاعدلابإب

 رطملاب حرفلاو مغلاو يرلا هي ؤردنءذوعتلاب ا مسا

 فوسكلاةالصباب 2 رويدلاوابصا عرىفباب مسد
 فوسحلا ةالص ىف ريقلا تاذعرك ذباب مريس

 ةنجلا من ءفوسكلا ةالصىف ملسو هيلعهنلا ىلص ىنلا ىلع ضرعام باب |
 رانلاو 9
 تادجس عب رأى تاعكر نامت كرهنالاق ن رك ذباب مح
 ةعماج ةالصا !فوسكلا ةالصبءا دنا ارك ذباب مولا

 هنلاالاهلا القوم نيقلت باب هي زئانحلاباتك ع مجسم
 هيدصملا دنع لايام باب م ا

 ثتمملاو اوضي رملادنعءلاقيامس اب ممتلي ١

 رض اذاهلءاعدلاو تملا ضامعأ ىف باب :

 تيملاىلعءاكبلاباب 2 هسفن عبقي تملار صب صوخش ىف باب م
 ةمدصلا لوأدنعةيبصملا ىلعريصلا ىف باب ٠ ىضرملاةدايعىفباب سو 1

 هيلعوزهأ# ءاكبب ب فعي تملا باي

 ا
 ١
1 
1 
 ١

 أ

 :ةعابلاقوبدتلا ا سوو

 تيملالسغىفباب 2 زئانجلاعابتا نعءاسنلا ىهنباب 5
 تيملا نفك ىف باب 17

 تدلل ةمدعسالا تاب م 1 ١

 تع



 . قل 1
 هفيكك

 ١ ةرقبلاة روسو نار ةلاةءارق لضف باب ”ةي5

 ا «نيّدالاةءارق لع ثحاوةر 1

 1 : "11 را

 ا نيتدوعملاةءارقلضفت اب وأ

 ا راح رواق نم ةيكح امل نم لطفومملعا دآر ةلاب موقب ن م للصف باب موب

 | اهماعواهم
 ا هانعمنايب وف رحأ ةعبس ىلع نآرقلا نأ ناد باب

 نيتروسة>اباو ةعرسلا ىف طارفالاوهو نطا بانتجاوةءارقلا ل يةرثباب مو ع

 ةعكرفرثك اذ
 نارقلإ قلعتيامباب موو

 اهيفةالصلا نعىسمنىنلاتاقوالا باب

 أ اهب ورغالو سمشلا عواط < _:الصب اور حشتال باب مس ٠

 1 رصعلا دعب سو هياعهللا ىلص ىب شهلا امهماضي ناك نيتللا نيتعكر لاةفر عمن أب هب

 2 ىرالا ناس ف نيسك بايك ساو

 فوحلاةالصبإب 2 ةالصنيناذ لك أنيببإ
 6 ةعجلا باتك ع ساب

 اطلس نا لعامل ىلع ةعلا لسة ب وجو باب مسا
 ةعجلا مون كاوسلاو بيطلا باب

 ْ 1 ةيطخلا فةعم+لا مو تاصن الا ف باب 1000

 ةعيلاموي ل ضفباب مايو  ةعجلا موي ىتلاةعاسلا فب ْ
 ةعجلا مويل ةمالاه ذه هنأ ده باب

 ةعدإلا مون ربجتلا لضف باب ماد

 ةبطمخلا ف تصنأو عمتسا نم لضف باب سابا[

 سمشلا لوزن نيح ةعمج ا ةالص باب
 ةساجلا نمامويفاموةالصلا لبق نيتبطط ارك ذباب مسا مب

 امئاق كوكرتواهبلااوضفن اوطو أ ةراحتاو ار اذاو ىلاعتهل وق ىف باب

0 
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 لاصفلا ضمرت نيح نيباوالاةالصباب مالو [[

 ليالارخا نم ةعكر رتولاو ىنثم ىنثم ليللا ةالص باب
 هلو ارتويلف ليللار خخ نم موقيال نأ فاخ نبا
 تونقلالوطةالصلا لضفأ باب
 ءاعدلا| مق باحمتسم ةعاس ليللا ىف باي

 هيفةباحالاو لمالارخآ فرك ذلاوءاعدلا ف بيغرتلا بإب

 جوارتلا وهو ناضمر ءايقف صحرلا تا
 همايقو ليللاة الص ىفءاعدلا بإب

 ليللاة الص ىفةءارقلا لي وطت بايح سا بأي

 تلق ناو تقولا ةالص ىلع سباب
 ددء.ىملا ىفاهزاوجو هت قةلقانلا ةالص باح سا باب

 دقرين أب رك ذلاوأ نآرقلا«يلع مه ةساوأ هنالص ىف سعن نم سعأ باب هريغو ليللا مايق نم مئادلا لمعلاةليضفبإب مهي+أ
 كلذهنع ههذب ىتحدعقي وأ

 ه.قلعتءامو نارقلا لئاضف
 اهتيسن أل وقزاوجو اذ ك ةيآ تيسن لوقةهاركو نار قلا دهعتب سمالا باب

 نآرقلا,توصا| نيسح بابحتساباب وو
 ةكم حاف مو حتقلاةروس لسوهيلعةنلا ىلص ىنلا ةءارقرك ذباب

 نآرقلاةءارقل ةنيكسلا لوزن باب
 نآرقلا ظفاح ةمْضف بإب

 ْ هيف عتعتني ىذلاو نآر قلاب رهاملا لضفباب
 ”ىراقلا ناك ناوهيف قا ذحلاو لضفلا لهأ ىلع نار قلاةءارق بابحتسا باب

 هيلعءورقملا نم لضفأ
 دنع ءاكبلاو عاتسالا هظفاح ن :ةءارقلا بلاطو فآرقلا عامتسا لسْضف بإب

 ٌْ ربدتلاوةءارقلا
 هماعتوةالصلا ىف نار قلاةءارق للضف باب

 ( كيا[



 دجاسملا لضفو حسصل | دعي هالصم ىف سولولا لضف باب 00

 ها نمسا

 ةلزان نيماسملابتازن اذا ةالصلا عيج ىف تونقلا بابحتس ابان «ه

 اهتاضق ليجكت بابح  ساوةتئافلاةالصااءاضق باب <

 داهرمدقو نب رفابملاة الص امك 3ع ؟ها/

 ىنيةالصلارصقباب ؟

 رطملا ف لاحرلا فةالصلا باب ”

 تهجوت ثيحر هسا ىف ةبادلا ىلع ةلفانلا ةالصز اوج باب *.9+

 رفسلا ىف نيتالصلا نيب عج ازاوجباب مم
 رضا ىف نينالصلا نيب عنا باب 0

 لامكلاو نيعلا نعةالصلا نم فارصن الازاوج ب ا'

 مانالا نيعبابحتساباب
 نْذّؤملا عو رسث دعب ةلؤان ىف عورسشلا ةيهارك باب

 0000007 مدبب

 ور

 يل طا 0-20 0 "0000 "م

 ول ا درا او

 امهياعةظفاح لاو امهفيفُحو امهماع ثح اور حفلا ةنس ىتعكر بايحيتسا باب 70«

 امهمفأ ارقي نآس حيتسام نايبو

 نهد دعنا و نه دعب وضئارفلا لبق هيتارلا ناسلا لضق باب بايب

 | دعاقاهضعب وامئاق ةعك رلاضعب لعفو | دعاقواكاق ةلفانل از اوج باب 3

 كر رتولا ناو لمللا ف لس وهيلعةنلا لص ىلا تاعكر د دع و ليللاةالص باب ماه

 ةدديكك ةالصةعكر لا نأو

 ض صو أ هذع مان نمور يللاة الص عماجٍباب باب

"1/8 



 هقيخل
 فلل ||

 ؟ببأإ
 ما

 "علأإ

 بسب '

 فو ا

 دي

 بسد

 لا 1

 معوأأ

 كل
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 ةالصلل سانلا موقب ىتم باب

 ةالصلا كلت كرد دقفةالصلا نم ةعكر كردأ نم باب

 سجل !تاولصلا تاقوأ باب
 قرح اهانإو ةعاج ىلا ىضمي نازلة دش ى يطا فار الا اح

 هقن رط
 را ةدشربيغىف تقولا لوأ ف رهظا | دقت بابحعّتسا باب

 لا واط 00

 1 2 ا ا

 اهريخ انوءاشعل ا تقو باب

 ردقنايبو سيلغتلاوهو اهتنفولوأىف حبصلاب ريكبتلا باح ا#سا باب
 اهيفةءارقلا

 مامالااهرأ اذارومأملاهلعفياموراتخلااهتقو نع ةالصا اريخ أ: ةيهارك باب

 امغفلشتل! قيد شتلا ناس ودعا الص

5200 

 نذؤملانذأ ] اذادحسملا نم جورخلا نع ىهنلا باب

0 

 ردعللةعاجلا نع فاختلا ىف ةصخرلا باب

 نءاهري_غو بونوةرخو ريصح ىلعتالصلاوةلفانلا ىف ةعاجلا ازاوج باب

 تارهاطلا

 ةالصلاراظتت او ةعاجلا ةالص لْضؤ باب

 دحأ سملاىلا اطال ا5 رثك لضف باب

 تاجردلاهب عفرتواياطخملا هب ىحسمةالصلا ىلا ىبشملا بإب



 هلدود لاو ةالصلا فوهسلاباب ؟١ |

6" 1 5 
 ش 1

 ديل و عوكر لا ف بكر لا ىلع ىدبإالا عضو ىلا ب دننلا باب

 نيبقعلا ىلع ءاعقالا زار باب ”0+

 هتحابا نم ناك وت داملا يل زاك !امب رح بإب
 '0 الملأ لمعلا زاوحو هنمذوفتلاوةالصلاءانث5 ف ناطستلا نءلزاوج اب 4

 هاو - حس 7

 ضصظط111ك1ك1ك1ويا ا

 ْ ظ ةالصلا
 أ ةالصلاا ف نايدصلا لجزاوج باب ؟٠م

 0 ” ل ا
 ةالصلا فراصتخالاةهاركباب 0

 ةالصلا فب ارتلا ةب وستو ىدخلا ميسم ةهاركب اب

 أ اهريغو ةالصلا ىف دحسسملا ف قاصيلا نع ىبهنلا باب

 . نيلعنلا فةالصلازاوج باب 0٠م
 مالعأ هل بوث ىفةالصا| ةهاركباي !

 | 0 ادب ؛ رب ىذلا ماعطل اةريضح ةالصلا ةها باب "هه

 هوكو تانلع| ةعفادم
 اير لال ردا ول م بهم ناب

 دشانلا عمس نمهلوقيامو دحسملا ىفةلاضاا دشن نع ىبهنلا بإب ماا

0-5-8 

 ةوالماا دودس باب "15

 دا ا ل ا

 نبدخفلا ىلع نب ديلا عضو ةيفيكو ةالصا| ىف سول | ةؤص باب ا

 هقيفم واهغارفدنءةالصلا نم ليلحشلل مالسلا باب

 ل ا مة

 0 "م

 هتفص نايب وةالصلا دعب رك ذلا بايحّساب ا. <
 1 ةءارقلاو ماوحالاةريبك: نيب لاقيام بإب ظ* 06

 1 1 8 ايعساجم ايت ا نع ىبنلاو ةنيكسوراقوب ةالصلا ناين بام حساب اب 1 من

 وس تع تح دع مج يح مج سمج 2 ب ع م ع هس
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 امه
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 امه

 ما
:5 

 ل

 اذا
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 اذذأ]
 م.

 "أ

 امل

 دلدلتا

 مامت ىف ةالصلا فيفخب ةعالا ع باب

 ماه ىناهفيفحتوةالصلا ناكرألا دّتعا بإب

 هدعب لمعلا مامال |ةنعب ادم باي

 عوكرلا نمهسأر عفراذا لو قيام باب

 دوحسلاو عوك رلاف نآرقلاةءارق نع ىهنلا باب

 دوحسلاو ع وكر لا فلاقيامبإب
 هيلع تحل اودودءسلا لضف باب

 ىسأرلاص قعوبوثلاوره_كلافك نع ىهنلاو دوح_.بلاءاضعأ باب

 ةالصلا

 نعنيقفرملاعفرو ضرالا ىلع زيفكللاعضوو دوجسلا فلا د_ةعالا بإب

 دو>سلا ىف نيذخفلا نع نطبلا عفرو نيبنحلا

 هنملادتعالاو ع وكرلاةفصوهب مت وهب حشتفبامو ةالصا|ةقص عمجام بإب

 ةفصو ةيعاب رلا نمناتعكر لك دعب ده_ُثتلاو هتملاد_ةعالاو دوحسلاو

 لوالا دهشتلا فو نيت سلا نيب سواحلا

 ' نلضا اةرتس ناب

 ,ىلدملا ىدب نيب راملا عنم بان
 ةرتسلا نم ىلدم اون دبأب

 ىلدملارتس يامر دق باب
 ىلصا | ىدب نيب ضارتعالا باب

 هسل ةةصود> او نون ىفةالصأا بإب

 دةالصلا عضاومودجاسملا باك اع

 ملسو هيل عهنلا ىلص ىبنلا دجسسم ءانقب | باب

 ةيعكلا ىلا سدقلا نمةإبقلا لي وكن باب

 ذاحا نع ىبهئااواهيفروصلا ذات اوروبقلا ىلع دجا سا ا ءانب نع ىبهنلا باب

 دجاسمرومقلا

 اهبلع ثا او دجاسملاءانب لضف بإب
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 3 هفيك

 دهشتلا دعب مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىبعةالصلا باب ١5٠
 ك 1

 مامالاب مومأملا ماقتاباب <
 هريغو ريبكستلاب 0 يوغلا باب 8-١

 ا
 ١54 نمامعري_ذو رفسو ض ص نمرذ- هل ضرعاذ ا مامالا فالخيت_سا بإب ||

 | اذا مايقلاهمزلمايقلا نعمز وكل سلام ماما فاخ ىلح ن هنو عسا لأب ىل_صيإ

 مايقلا ىلعر دق ن نه قح ىف دءاقلا فلخ دوعقلا خسنو هيلعر دق

 ةالصلا ىف ئئامهءاناذاةأرملا قيفصتو لج رلا حبست بإب ١

 ا أ اهبف ع ودخل اواهمامتاو ةالصأ | نيسحتت سهالا باب

 ا .ةالصلا سلا ارسبلا 3 يملا

 ا مامالا نم ممر رقتو لضفلا ىلوأيدقتو اهلا قياس .ااولوالا

 | ىتح دوجسلا نم نوسؤر نءفربال نألاجرلاءاروتايلصملاءاسنلا سمه باب ا 4

 لاحرلا عقرب

 | هبيطم جرحالا من أو ةنتف هيلع رتيملاذادجاس نال

 || فاخاذارارسالاو ره نيب ب رهملاةالصلا ىف ةءارقلا ف طسوتلا باب 4 ١
| 

 ١ 5كسفم .ر هذا نم ,

 ةءارقلل عاتسالا باب ١و
 أ نجا ىلعةءارقلاو ميصاا ىفةءارقلاب رهجلا باب

 1 رصعلاورهظلا ىفةءارقلا بإب ا

 ا حيبصلا ىفةءارقلاباب 4
 ( برغم لا فةءارقأا باب ١ ا/8ب

 0 ااا تت ذأ ذأ ]| ]| 1 ]1 1 لا 07
 نسما

 املا

 نتا. 1 تا
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 ىلع سدلءوضولا نأو كلذ ف ةهارك الهنأو ماعطلاث دحلا لك ًازاوجباب 5
 روفلا

 ءالخلالوخددارأ اذالوةبام داب

 ءوضولا ضقنال سلاجلا مون نأ ىلعليلدلا باب
 ة6ةالصااباتك ع

 ناذالاءدب باب

 ةماقالاراتياو ناذالا عفشب سعالا باب
 ناذالاةقد باب اهو

 دحاولا د>سلل نينذ ٌومذ احا نابحّتسا باي

 ريصبهعم ناك اذا ىبعالا ناذ از اوج باب

 ناذالا ويف عمساذا موق ىلعةراغالا نع كاسمالا بإب

 هللا ىل_د ىننلا ىلع ىفصي مت هعمس نمل ن ذولا لوق لثم لوقل ا بابحتسا باب

 ةإيسولاهللآسب مث إسو هيلع

 هعامسدنعناطيش!!برهوناذالالضفدا || ٠6

 قفوع رلاو مارحالا ةريبكست عم نيبكملاو ذح نب ديلا عفر بابحمسا باب ٠١ه[

 دوحسلا نم عفراذا هلعف الهنأو عوكرلا نم عفرلا (ّ

 عوكر لا نم هعفرالاةال_دلا ف عفرو ضفخ لك ىف ريبكستلاتابثابإب 64|[
 هدج نملهللا عمس هيف ل |وقيف ْ

 هنكم ًاالوةحتافلا ن_سحملاذاهنأو ةعكرلك ىفةكافلاةءارق بوجوباب 6٠ه
 اهريغ نمهلرسست اما قاههلعت 0
 0 ابهرهج نع مومأملا ىهن بإب ٠ها/||
 ةلمسلاب ره اللاق نم 2 باب ْ
 ةءاربىوسةروس لك لوأ نم ةنآةإمسبلا لاق نم ةح باب ا ٠

 قوف هردص تحن مارحالا|ةريبك-:دعب ىرمسلا ىلع ىنميلاهدبرعضوباب '؛

 هيبكنموذح ضرالا ىلءدو>لا فاهعضوو هنرس '

 ةالصلا ىف دهْشَتلا بإب



 ًاينأدارأ اذاج رفلا لسغوهلءعوضولا تارحّساو بنجلا مونزاوج باب

 اهنمىنملاج ورحب ة ارملا ىلع لسغلا بوجو باب 8
 #١ واخ دلولان أوةٌأرملاو لجرلا ىتمةفص نايب باب 0

 س١ ا

 ا ا“
 لل

 اثالثهريغو سأرلا ىلع ءاملا ةضافا بابحتشسا بإب د

 ئ ةلستغملا رئافض حباب

 ٠ ا مدلاعضوم ىف كم نمةصرف ضيحلا نمةإتغملا لامعتسا بايحتسا باب وسب

 ْ اهتالصواهلسغو ةضاحتسملا باب 1م
 ةالصاا نود ضئاحلا ىلع مودل اءاضق بوجو باب ارا

 هوحنو بوب ىلقغملارتس باب

 تاروعلاى ار ظنلامب رحنباب
 ةجاحلاءاضقلهب رتتسامبإ

 ءاملا نمءاملا امتابإب

 نيناتخلاءاقتلاب ل سغلا بوجووءاملا نمءاملا سن باب 9
 راثلات سماممءوضولا__اب ؟عس

 زانلا ت سانمم ءوض ولا خسن باب

 |١ لبالا م وحل نءءوضولا باب

 || هتراهطب ىلصي نأوإف ثدحا ف كش مث ةراهطلا نقيت نم ن أى لع ليلدلا باب 8

 غابدلاب يملا دواج ةراهط باب
 : مميتلا باب 5

 سحشرل ]نا ىلعليلدلا باب 8



 لكل
 ' هفيك

 نيميلاءاحنتسالا نعى هنلا باب
 هريغوروهطلا ىف نيميلاباب 8

 لالظااو قب رطاا ىف ىلختلا نع ىسهنلا باب

 ظ ظ نيفخلا لعمسلابا' 1 ١
 ةمامعلاو ةيصانلا ىلع معلا باب اما

 نيفحلا ىلع حسملا ف تيقوتلا باب 37
 د>اوءوذوب اهلك ت اواصلازاوج باب

 ليقءانالا فاه ساحن ىف كوكشملا هدب هريغو ئيذوتملا سعة هارك باب

 انالثاهلسغ

 باكلا غولو كح باب ٠؟م[[
 دك ارلاءاملافلوبلانعىيهتلات ا ؟*6|

 دك ارلا ءاملا ف لاستغالا نع ىهنلا بأب ا
 ناو دحساا ىف تلص>اذات اساحنلا نمهري-غولوبلا لسغ بوجوب اب

 اهرف> ىلا ةجاحريغ نمءاملاب رهطت ضرالا

 هإغةيفيكو عيضرلالفطلا لوب كح باب
 ىلا حباب 8
 هلسغةيفيكومدلاةساك باب 1+

 هنمءاربتسالا ب ووو لويلاةساحن ىلع ليلدلا باب

 *و ضيا باتك

 رازالاقوؤ ضال |ةرسمثابم باب

 دحاو فام ىف ضئاحلا عم عاجيطضالا بإب

 قءاكنالاو اهرؤس ةراهطو هليجرتو اهجوز سأر ضئاحلا لسغزاوج باب 7م 0
 هيف نارقلاةءارقواهري 1

 ىذملاباب 9
 وتلا نم طظطتتتما اذا نب مل اودسولا لسع ١



 لدا

 ٠١٠١ ؟

8 

 5ك

 مهم ةءاربلاو رهريغةعطاقمو نينمؤملاةالاوم باب 7

 ه٠١

 لم١١

١٠١ 

١١١ 

 ؟ ١١

 اطلع

١15 

١1 

1 

100 

 هتمال سو هيلع هللا لص ىنلا ءاكب باب

 نيب رقالا كتريشعرذن ًاوهلوق ىف باب
 هيبس هنعفيفختلاو.بااط ىنال سو هيلع هللا ىلص ىنلا ةعافش باب

 .| ابانعرانلا لهأ نوهأ تاب

 لمع هءفن الر فكلا ىلع تام نم نا ىلع ليل دلا بان

 بادعالو باس>ربغب هنحلا نيماسملا نىمئاوطلوخ د ىلع ليلدلا بإب

 هناا لهآ فض ةمالاهذه نوك ناب بإب

 ةراهطلاباتك ع

 ءوذولا لضؤ باب

 ةالصللةراهطلا بوجو باب

 هلكوءوضولاةفص بإب

 ٠ هيقع ةالصأاو ءوضولا لضفب اب

 || نونباملت ار فكم ناضمر ىلا ناضمر و ةعجلا ىلا ةعاو سجل تاولصا | باب

 ْ نر كسلا تيد اه

 ءوذولا بقع حسم ارك ذلاباب

 ءوضولا ةفص فرخ آب اب

 رام>ةسالاو راثنتسال ا فراتالا باب

 امطاهكي نيلجرلا لسغبوجو باب
 ةراهطلا لحم ءازسأ عيج تاعيتسا بوجو باب
 ءوضولاءام عماباطيلا جورخ باب

 ءوضولا ف ليحح لاو ةرغل |ةلاطا| تامدعةسا بإب

 هراكملا لعءوضولا غابسا ضف باب
 كاوسلاب اب

 ةرطفلا لاصخ باب

 ةباطتسالا با



4 

5355 

 07و

 الا

7 

 فك

 ,”ُي

8 
 مك

 مخ

 ممأأ

 ةيو
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 رانلابةرجاف نيمب لسم قح عطتقا نم ديعوبأب 7
 ىفمدلاردهمدصاهتلا ناك قحربغب هربغلام خا دصق نم نا ىلع ليلدلا باي

 رانلاهةمعرلشاغلاىلا 0

 نان زرأبهن ًاواس ٍرغ دوعمسوأ  رفاهيملسالانانايب 1

 فئاخللر ارستسالازاوجبإ

 ريغ نم ناميالابعطقلا نع ىبهنااو هفعضا هناي ىلع ف اخ نم بلق ف'ات بإب
 عطاق لولد

 ةلدالا رهاظتب ىلقلا ةندن ًامط داب ز باب

 معساو سانلا عيج ىلا ملسوهيلعهللا ىبص د انيدنةلاسرب ناعالا بوجو باب

 هتلكللملا

 سو هيلع هللا ىلص د أمين هعلإ 1 أح مب سمح ند د ىس عل وزن نايب باب

 نامالاهيف لبقيال ىذلا ن هلا نايب باب

 سو هيلعهنلا ىلسةننا لوسر ىلا عدن باب

 تاولصلا ضرفو تاومسلاىلا سو هيل عةللا ىل_ص هللا لوس رب ءارسا الاب اي

 لاجدلا مسملا اوم سم نإ تا 00

 ىوتنملاةردس دس 5

 هيلعهللا ىل_ص ىنلاىأر لهو ىرخأةلزنهآر دةلو لجو زعل وقّيَعَمِباب

 ءارسالاة| لهب راسو
 ىلاعتو هنا عبس مهم رلة والا ىف نينمؤملا ةب قر تار باب

 16 اان ودلال عفشي سانلا لوأ انأ مس وهيلعهللا لص ىنلالوق ىفبإب
 :ءاسنالا

 ممم

 هتمالةعافشلاة وعد لسوهيلعهنلا ىلصىنلا ًابتخابإب



56 

6 

6 

 ا اهريك اورئاكلال آب

 ظ ٍ هنايب وركلاع رتب
 ا]| تام نم ناو ةنجلا لخ دأيهشهنلاب كرسشي التام نم نا ىلع ليادلا باب
 :راثلا لخ داكربتم

 انم سيلف حالسل اميل لج نم لسو هيلع هللا لص ىبنلا لوق باب
 انمسيلفانشغ نم سو هيلعهللا ىلصىننلا لوقباب ٠

6 

606 

 ةا/

 همي

68 

1١ 

1 

1 

 || فاخلإبةعلسلا قيفنتو ةيطعلاب نملاورازالا لام_سامب رحت ظلغ نايب باب

 مطو مركز بالو مهيلارظننإالو ةمايقلا موبهنلا مهملكم النيذلا ةنالثلانابب و

000 
 ا دسم تعصف

[ 
 أ

 ظ
 ْ ةيلهاجلا ىوع دب ءاعدلاو بويجلا قشودو دخلا برض مب رح باب

 ١

 ا

ْ 
١ 

ْ 
١ 

 ||| هب ب دع وشب هسفن لثق نم ناو هسفن ناسالا لتقمب رح ظلغ نامد باب

 ظ ةماسم سفنالا زلال ديالهنأو رانلا ىف

 نونمؤملاالاةنملا لخهالهن أ ولولغلا مب رحت ظاغباب

 رفكم الهسفن لئاق نا ىلعءليادلا باب

 نامالا نم ئئتهبلق ىف نمضبقتةمايقلاب رق ن وكت ىتلا ع رلا ف باب

 نكفلارهاظن لبق لامجح الاب ةر دا. لا ىلع ثلا باب

 هلع طيح نأ نمّوملا ةفاخ باب

 ةيلهاجلا لاسعأب ذخ اوي لهباب
 ةرحطاو جملا اذ كوول قام مدويمالسالا نوكباب

 هدعب لسأ اذا رفاكسلا لمع كح ناييب باب

 هصالخاو ناعالا قدد باب

 هوفختو أ كفن, ىاماو درت ناو هلوق ف باب

 حاب اقلاب رطاوخلاو سفنلا ثيدح نعةطازواحت ىف باب
 بتكست ل ةئيس مهاذاو تيتك ةنسحدرعل ا هاذا باب

 اهدجو نمهلوقيامو ناعالاىفةسوسولا ناب باب

 ديب
 اسم
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 هقييت
 ريخلا نم هسفنل سحامهيخالح نأ نامالالاصخ نم نأ ىبعل يلدلا باب. من“

 راجلاءادبامب رحت نايب بإب
 كلذ ن وكو ريخخا نعالا تمص اموزلو فيضلاو راخلا مارك !ىلعاباب م

 ناعالا نمهلك

 صقشن و دب زب نامعالانأو ناممالا نمركسنملا نعىمهنلا نوك نايب باب مني

 نامجاو ركسنملا نع ىهنلاو فورعملاب مالا نأو
 هيف نميلالهأ ناج روهيفنامعالا له لضافتباب مو

 نأو نأعالا نم نينم ولا ةيحننأو نونمؤلاالاةنحخلالخديالهن|نايدباب ٠

 اطوصط ىسمالسلاءاشفا
 قفاثملااصخ نايب باب 5+

 رفاك ايرسملاهيخاللاق نمناميالاحنايب باب ع

 لع وهو هيب أ نع بغر نم ناي |لاح نايب باب
 رفك هلاتقو قوسف ملسملا بابس ملسوهيلعهتلا لص ىبنلالوقنايب باب

 برضيارافك ىدعناوءجرئال ملسو هياعهنلا ىل_د ىبنلا لوق ىنعم نايب باب

 ضعب باقراك_ضعب
 ةحاينلاو سسنلا ىف نعطلا ىلع رفكلا مسا قالطا باب

 ارفاكق بألا درعلا ةيمست باب

 ءونلابانرطملاق نمرفك ناببا :ه

 هتامالعو نانعالا نم مهنعةنلا ىصر ىلع وراضنالا ب> نأ ىلع ليلدلا بإب

 قافنلاتامالع نءمهضغب و

 ريغ ىلءرفكلاا ظفل قالطانا.ب وتاعاطلا ص قنب نامالاناصةن نايد باب 55

 قوقحلاوةمعنلار فكك هللاب رفكلا

 ةالصلا كرت نم ىلعرفك-لا مساق الطا نايب بإب

 لامالا لضف أ ىلاعت هللابناميالا نوك نايب بإب
 هللا دنع مظع أبن ذلا ىأبإب ل

 هدعباهمظع أ نايب و بونذلا حبقأ كرسشلا نوك نايب باب

 ا
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 هفيفك

0 

 يلج لح

١/ 

51 

 د

"5 

 اح

 د

54 

 نفل

 مو

الاءزدلا تسرهف 3#
صر لم مامالا حديح نم لو

 5 4 هنعهللا ى

 ٠ نيباذكلا كرتو تاقثلا نع ةباورلا ب وجو باب

 مهثيدح نع بغرب نمو نيبا ذكلا و ءافعضلا نع ةباورلا نع ىبهنلا باب
 0 ا ا

 كلذ ىفةّكالا]وقورامخالاةإةنو ثيدحلا5 اور اعم نع شكلا باب

 | 2 كلذىف طلغ نم ىلعهيدنتلاو ضعب نعمهضعب ةاورلا هياور هن مم صام باب

 *نامالاب اك ع

 هلاصخ ناب ووهامناعالاب اب

 هلاصخ ناس ووهأم مالسالا باب

 طلاب ل دا
 نبدلا عن ارشوهللا نام الا ناس قباب

 أ امل |لخ دهب صاع كك نمناو ةنحلاهب خه ىذلانامعالا نامب باب

 سج ىلع مالسالا ىب ملسو هيلع هللا ىلص ىذلا لوق باب
ْ 

 هيلاءاعدلاو نيدلا عئارسشوهلوسرو هللا نامعالاب مالا ىاب

 هللا لوسر دمت هنلا الاهلا الاول و قي ىتح سانا لاّقب سمالا باب

 د هللا الاهلا اللوق نام الال وأ باب

 رانا ىلع موحو ةنلا لخ دهيؤ كاشريغوهو نامالابهتلا قل نم باب

 اب ردللابىذر نم ناسء.الا عطق اذ باب

 ٍ ناميالا يعش باب

 مالستالا فاصو أ عماح بإب
 ١ لضف اهزوم أ ىأو مالسالا لضافت ناب باب

 نامع :الاةوالح دجو نوب فصتان ملاصخ ناب بإب

 أ دلاولاو دلولاو لهاالا ن 7 أس هيلعهللا ىلصمتلا لوسر ةبح ب وجو با

 ةيحناهذههبح م نم ىلع ناالا مدع ق الطاو نيعجأ |سانلاو



2 
 تلاقفاط كاذرك ذف ةثئاعىل لخدهناو ضرأ فةموصخ هموق نيب وهندب ناكو
 ريشاديق / نملاق مس ويلك ىلصةللا لوس رنا ضرالا ىنتجا ةماسابأب

 انريخ ا روصنم نب قحسا مدح و ع !نيضرأ عبس نمهقّوط ضرالا نم
 هثد_ ميهأ رانبد_خ نأ ىحب انث نإبأ انث لالهنب نابح

 ىنإرطلاردق إب ٠0 ٠ ظثرع ع هلثم رك ذفةشئاع لعل خدهناهثدحةملسابأ نأ
 هيفاوفلتخااذا ١ تي ازعلا ديلع ال ردنا نيسح نبل يضف لماكو بأ

 نأ ةرب رهىنأنع هيد | نعةللا دبع

 اذالاق ]سو هيلعهنلا لص بنلا
 قيرطلاىف متفلتخا

 يس هدر ع لع

5 0 



 مظلا عر باب

 بروح ان ثراولا دمع نبا ىب هب دمصأ| دمع انك قرودلا مهار ,نيدجأ 1

3-0 

 [نعمهلكر معمانربخأ قازرلادبعانربخأ ديج نبهللادبع انثو ح سنوي

 | نب ىلعو ديع-س نب ةبيتقو بوبأ نب ىحب امنع هوحتدانسالا اذهب ىرهزلا

 | نب سابع نع نجرلاد_بءنيءالعلان ءرفعج نباوهو ليعمسأ انث اولاقرتح
 | هللا صهللالوسر نأ ل يفن نب ورع نبدب ز نبديعس نعى دعاسلا دعس نب لهس

 | نم ةمايقلامويهاياةنناهقوط املظ ضررألا نم اري عطتقا نم لاق لسوهيلع
 | نإ رمت ىتثدح بهو هنءةللادبع نك ّى < ند ةل مرح نير « نيضرأ عب.

 ١ | عب ىهتمساخ ىورأ نأ يف ' نب ورع نبدي ز نب ديعس نع هثدح هابأ نادم

 ْ !انخ أ نملوه ملسو هياعهللا لص هنلال وسر تعمس ىناف اهاياواهوعدلاةفهراد

 [ تناك نارهللا ةمايقلا موب نيضرأ عبس ىفةللا هقوطهقحر يغب ضرالان ماربيش

 | | لوقتردملا سلة ءايمعاهت ًارفلاق اهرادوف ؛اهريق ل_ءداو اا

 ا تءقوفرادلا ىف رثث ىلع تصرادلا ىف ىش#ىهاهيبف دن ز نب ديعس ةوعد ىنتادأ

 [ نب ماشه نعدب زنبداج انث ىكتعلاع مب رلاونآ اًسنص  اهربق تناكفاهيف

 1 تعداسي وأ تنب ىورأ نأ هيب أ نعةورع

 [اه-ضرأ نمذخات نك انأديع سلاقف م1 نب ناو ىمىلا«ةمصافناهض ل

 | هللا لوسر نم تعمسامولاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعمس ىذلا دعب ايش

 ظ دحا انملوقي مل و هيلعهللا كضةللال وسر تعمسلاق مل_سوهيلعهللا ىلص

 أ دعب ةندد كلأسأ ال ناو سم هلل اقف نيضر أعيسىلاهقّوطاماظ ضرالا نمارب_ث

 | تامافلاقاهض راق اهلتقاواهرصب معأف ةيذاك تاك دنامهللالاقفاذه

 امتد * تتافةرفح فتعقوذا اهضرأ ىىش ىهانب مث اهرصب بهذ ىتح

 | نعهيبأ نع ماشه نعةدئاز ىنأ نباب ركز نبى ان ةبيش لأن: ركحب وبأ

 ضرالا٠ نءاريش ذخأ نم لوقي ل سو يلع لا ىلص ى ٍ,كلا تعم سلاقدب ز نب ديعس

 ظ انث برح نب ربضز دعو # نيضرأ عجب ا

  مسو هيلع هنن لص هنا لوسرلاقلاق ةري رهىلأ نعد 1نعلبيس نع د

 ةمايقلا موي نيضرأ عبس ىلاةللا هقّوطالاهقح ريغب ضرالا نماريش د اذ خأرإل

 | اد ةملسإبأ نا مغار ند # نعربثك ىقأ نباوهو ىك انث دادش نءاوه
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 4 1 - 2 نا

 لاق ل_سو هيلعهللا ىبصهللأ ل وسر نءعهللا ادع نب رمعم نع تنسملا نب كادع_س نع

 نوع نوب و ربع نعانباخحأ ضفب ىتدخو ملسملاق مهارب | لاق عيطاخالا كتحال

 بدسملا رب ديع لس نع ؤرمج نب دمت نعىح نب ورمع نعهللا دبع نب دلاانثدح

 هيلعهللا لصهثنالوسرلاقلاق تبعك ند ىدع ىنب د> ار معم ىلأ نب رمعم نع

 انث برحنب ريهز امنع * ىح نعلالب نب ناواسث ردح لثع رك ذف لسو
 نباانربخأ الافق ىحنبةامزحو رهاطلاوبأىتثد_حو ح ىومالاناوف_دوبأ

 تعمسلاق ةرب رهابأ نأ ب يسملا نبا نع باهش نبا نعسنوب نءامالكب هوأأ|

 انئاص *« حي رالةقحمةعا_بالةقفنم فل !لوقي )سو ءهيلعهللا لصهنلالوسرأ||

 لاق ةبيش نأ نبال ظفللاو ميهاربا نب قد_ساو بي ركو بو ةبيش ىفأ نب ركب ونأ

 نبديعمن عربيتك نيديلولا نعةماسأونأ ان نارخآلالاقوانريدخأ : قدسا
 ملسو هيلع للا ىل_دهللا لوسر عم_سدنأ ىراصنالاةداتق ىفأ نعكلام نب بعك

 سنوب نب دحأ اسرع ل قحبع مث قفنيهناف عيبلا ف فاخلاةرثكوك ايالوقي

 ةمثيخوأانربخأ ىحب نى انثو ح راجن عرب زلاوبأ انثو ريهز انث ْ
 هل ناكنم سو هيلع هللا لصهنلا لوسرلاةلاق هللا دبع نب رباج نع زلا ف نعأأ|

 هر ناودجا صراف هك رش نذؤي ىتح عيب ناهل سلف لو أ ةعب رىف كب رسش

 مهاربا نب قحساو ريغ نب هللا دبع ني .دمتو ةبيش ىنأ نب ركب ونأ اسرع * كرت

 انث سيردانبةهللادمع ان نارخالالاقو انري> أ قدعسالاق ريت نبال ظفللاو

 ةعفشلاب إ_سو هيلعهللا ىبصهللا لوسر ىضق لاق راع نعت زلا فأن عجيرج نا[
 ذأ ءاش نافدكب رش نذؤي ىتح عيدي ناهلل حال طئاحوأ ةعب رمسقت ةكرشلك ىف ||

 نياانربخأ رهاطلاوبأ ئئدص و *« هبق-اوهفهنذؤي لو عااذاف كرتءاشناوأ |
 لاق لوقيهللا د-_.عنن ها ريب زلابأ نأ ب رجنبانع بهوأأ

 طئاحوأ عبر 1 كرف لك ف ةعفملا 5 _سوهيلعهللا ل صهللال وسر ا

 قحاكب رشف ىفأ ناف عدب 8 احا هكب رم ه ىلع ضرعب ىت> نألصإل ا

 نع باه.ث نب ا نع كلام ىبعتًأرقلاق ىحي نب ىح ا و هندوب ىد |

 نع ىبنلا باب
 عيبلا ففلحلا

 مهلا نا

 بشخلازرغ سباب

 راجلارادج ىف مدح أ عنعاللاق ميبسوهن _لعةنباىل_ههللالوسرنآةرب رهىنأن ع جرعالا ْ ْ

 نايدرعم اهنع؟ ارأىلامةرب رهوب أل وقيم لاق هرادج ف ةم_.تئخزرغي ناهراح

 نرب نايه_س ك0 تروح ند ري-هز يزل قع مفك 1نيباهم نيمرآلهللاو ١

 ( را 1



0 4 
 نالوسر ىرتشاتلاق ةشئاع نعدوسالا نع ميهاربا نع شمالا نعةب واعم وبا

 َ ت١ ادي د انهرهلاعر دءاطعاف ةئيسنب اماعط ىدووب نم لسو هيلع هللا ىلص

 نع شمالا نع سنوب نب ىسعان ريخأالاق مرش نب ىلعو ىلظنملا مه»اربا نبا

 وعم مهارات تحسنا م د كنا 6-2 5 هروا املاكدو

 ظ 0 سلا دما 5 000 د لاقف ىخنلا ميهاربأ دنع

 [| امص * دب دح نمدل اعردهئهرو لج ىلا اماعط ىدو م ند كا رسو هيلع

 .ىنتدحلاق مهاربا نع شمحالا نع ثايغ نب صفح ان ةبيش ىلأ نب رك وأ

 | 2 ُغ 0 دل نعغةشئاع نعدوسالا

  نايفسان ريخأى حلاقو ان :” ور<علاقىحيل ظفللاو دقانلا ورمع وىكحينب ىح

 سايع ندا نءعلاهنملا ىف عرشك اغلا اع ع حيجن ىأ نبا نع ةفيع نا

 مهو ةشيردملا ملسو < يلعةللا ىلصىب يلا مدقلاق

 | ادام لأ ىلا موا ممن زوو مول عم ليك ف فاسإلفر 6ىففاس نملاقف

 |ىنبح يجن ىلأ نبا نع ثتراولادبع ان خور و نب نايي6ش امص هم

 )ناس نانو سر مدخلا سابع نب !نع لاهنملا ىف أن ءريثك نةننادبع

 | فايالف فاس نم 0 0 وس 0 وفاس سانلاو ل و

 ملا

 أ نيحسل اوه رابعا وفلسإ

 : 00 ا ا ا عفو

 || الاق رمع ىنأنباوبيركوبأ 0 0 مولعم لج اىلارك دب مو ثراولادمع

 6م | نع امهتاالك ىد هم ند نجرلا بع ا راشي نيد انو ب عيكو ا

 ْ أ | لجأ ىلاه فرك ل كقةندمع» نباثيد- >- لثم مهدانساب حيجن ىنأ نب ا|نعزايف- هد

 1 لالد نبا قع ناملس 0 بنعق نب ةماسم نب هللا دبع ا م موأعم

 3 هللا لوس لاقلاق ارمعمناث د<بيسملا نب ديعس ناك لاق ديعس نب اوهو ىحب
 ١ | ديعسلاق ركتح كن ف دمعسا ليقف عرطاخوهف ركستحا نم سو هيل عهثلا ىل-د

 [ نب ديع_س ا ركتح ناك ثيد_هلا| ذهب ث د < ناك ىذلاار دعم لا

 عرس اب

 ى راكع الا

 تاوقالا

 [] طعنبدرعنب نب دمت ع نعنالعن بدن ءليجدسا نيماع ان ىعشالا ورع

 ا م

1 
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 لاق هنارب_غ ةصقلاهذبم ملسوءهيلعهللاىل_دىننلا نعرباجن ءبراح ىف ربخأ ْ '

 ةرقبب ىمألاقو نا د ملو هامسدق نع ىنمهارتشاف 1

 ةدئاز ىفأنءا اذ ةيدش ىفأ نب 2 ,ونأ ند د اهبل مدقمت ترحنق ١

 كلج تذخ دقه لاق إسو هيلعهللا بص ىبنلانارباج نعءاطع نعي رجنبانعأأ|

 فاستسا نم بابأ | حرس نب ورع نيد جر هاطااونأ اسئامص# ةنيددملاىلاهرهظ كالورينان دةعب راب[
 اريخ ىضقفأيش ىنانع راسإ نبءاطع نع لس نبدبز نع سن أ نب كلام نع بهو نءاانريخأ

 ةءاَسقك حا اهيفدجأ/لاقف عفا و وبأهيلا عج رفد ركب لجرلا ىضقي,نا عفارابأ صأت ةقدصلا لبا[

 بيركوبأ استرص# ءاضق ينس سانلارايخنا هاياهطع لاقفايعإب رارايخالا
 نع راسي نءاطعا:ر بخأ سأ نبدي زتغمسر فعج نب د نع دا نب دلاخ انا[

 هيلعهللا ىلص هللا لوسرفاسقسا لاق وهيلعهللا لص ةهللالوسز ىلو م عفار ىفأ

 راشب نب دمخ 0 ءاضق مهنسح أ هللا دابعريخ ناف لاقهنا ريغ هلثب اركب لسو ْ

 ةماس ىفأ نع ليهكن .ةماس نعةبعش ان رفعج ندم انث ىديعلانانعناأأ
 هل ظاخ ف َقَحلَح وهيلعةللا ىل_صدنلال وسر ىلع ل جرا ناك لاقةرب 2 ١

 قا بحاصل نا لسو هيلع هللا ىبص ىنلا لاقف سو هيلع ثلا ىلص ىلا بادكأ هيام هناءيفأا

 9 تسلل تاادجالا لاني وا ١

 اند تءووأ 2 ءاضق ف سحأ ريخوأ 8 ريخ نم نافهاباهوطعافدهو رتشاف ا

 لاق ةرب ره ىلأ نع ةهاس ىنأ نع ليكن ةمس نع اضن ىلع نع عيكو ا

 مساح مرايخ لاقو هقوفانس ىطءافانس لسو هيلع للا ىل_صهنلالوسر ضرقتسا

 عيب زاوج باب ليهكن ب ةماس نع نايفس انك ىأ انك ريك نب هللا دع نب د انثص د ءاضفأأ

 ناو يملا || لَسوهيلعهللا ىل_ههللالوسر ىضاقتي ل جرءاجلاق ةر رهىنأنعةماس فأن ع ||
 6-00 ناويحلاب تى ان د ءاضق <:سحأ ريخ لاقو هنس قوفان_سدوطعأ لاف اربعب

 ةلصافتم هسنح ثيل ان ديعس نب ةيدةقانت دحو 6 ثدللاان”د>الاق جرن او ىحيمتلا ىحي

 موةر حط | ىلع إ سو هيلع هللا ىلص ىننلا عيابف د .عءاحلاق رباج نءريبزلا فأن ع

 نب ديعب هارتشاف هينعل سو هيلع هللا ىلصىب كاهللاقف هدب ربه ديسءاخسدبعهنأر عشإ

 نهرلا بإب ركب وبأو ىحب نب ىحب انضص# وهدبعأ لأسي تح دعبا د عياببل مت نيدوسأ

 ىف هزاوحجو (|ا|انن نارخآلالةدانرب-خأى حلاق يتبل اع ظفللاو ءالعلانءد م ْ

 رفسلاكرضحلا
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 ” اللات دعس 11 للا رعت لور مادقاملق كإق ن نيدؤنو نويلع

 0 عال عرب وح ان ةبدش ىلأن بن امع. ص دب ىلع هدر وهنمت ىناطعأف

 1 عهنلأ ىل_طهلنالوسر عم ةنبالملاىلاةكم مانا ف ألاق راج ن ءدعجلا ىلأ نملاس

 3 00 هيفو هتدصقب ثيدحلا قاسو ىلج لتعاف إ_سو

 1 | لدين لل اللاق هنا لوسراب كاوهلبال تاقلاق«ينعب لباللاق كوه
 مكفلاق ةنيدملاىلاهبلع غلبتفهب هند خا دقلاقاهم كلوهف بهذ ةيقو 1 "ىلع لجرل

 008 نم ةيقوأهطعأ ل البل إ_سوهيلعهللا ىل_دهللالوسرلاق ةني ملا تءدق
5 

 || ةادوسر ةداب زىنقرافتال تاقفلاق اطاربق ىنداز و سهذ نمةيقوأ ىناطعافلاق

 أن هاج دع ربحا ماشلا لهأ هذخاف ىف سكى ناك لاق لسو هيلع هللا ىلص

 ا نع ةرمضن فأن ءىرب رخلا انث دايززب دحاولادبع انث ىردججالئاكوبأ

 || قاسو ىحضان فاخ تفر فسفف ف لس وه يلع هللا لص ىبنلا عم ءانكلاقهننادمعن' رباح
 || للا مس بكرا ىللاقم ل _سو هيلع هللا ىل_دهللال وسر هسخذف هيقلاقو .ثيدحلا

 أ عيراوبأ نص و « كلرفغيهللاو لوقبوىفدب زيلازافلاق اًضادازو

 : زًَ * لع ىتأ ام لاقهللا دمع نب رباج نع ريزلا فأن نون انث داج انث ىكتعلا

 ٍ | كلذدعب تنكف بئوف هسخنف لاق ىرسنايعأ دقو رسما قا يعول

 |[ لاقف ملسوهي .اعهنلا ىل_دىنلا ىنقحاف هياع .ردقأاف هئيدح عمسأل هماطخ سبحأ

 || ىلاهرهظ كلولاق تيدا لاه رهظىل نا لعنة لاق قاوأ نسم هنمهتشبف شعب

 ممسوهيلعهنلا لص هبهو متةيقوأ ىف داز روهبهتنت 1 :دملات م دقاماف لاق ةف دملا

 ةبقعن' ريش انث قحسانب بوق_عءي انث ىهعلا مركم نب ةبقع يدا

 هللا ل_دةللالوسر عمترفاسلاق هللا دبعن: رباج نع ىجانلا لكوتملا ىنأ نع

 1 ,احابلاق هيفداز و ثيد_للاصقاو اب زاغلاقهنطأ ءرافسأ ض عب فلو يلع

 ”ااثع و لجلاكلو نمثلا كلل جلا كلو نمثلا كللاق معن تلق نمشلا تيفونأ

 نب رباجعم_س براحم نعةبع_ش انث ىفأ ان ىربذعلاذاعمن هللاديبع

 ظ مهردو نيتيقو رعب ل سو هيلعهتلا ل صهنلا لوسر ىنم ىرتشا لوي هللادبع

 ظ هللا لوسر مدقاماف اهنماولك افتح ذفةرقبب سعأ رارس ماقال نيمهردوأ

 1 ' [[ريعبلاب نك ىكنزؤوو نيتعكر ىلصأف دحسالا ىتآ نأ ىف سمأ ةنيددملا اسو هيلع هللا ىلص

 "|| ةيعش انث ثرخانيدلاخ ان ىثراحلابيبحنب ىح ندع * ىلحجرأف

0 

ٍ 
 أ

ْ 
 قريغا
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 نئائى ءعإ بتوقع 0 كلدع س نب ةمدَمق انندحو 2 قادمطاةورف ىلأو فرطم

 ىعشلا ن ءمهلك ديه نإ نجرلا ءنع نالح نا نع ”ىراقلا نجرلا بع 1

 ثردح ناربغثريدحلا انهم لسو هيلعهللا ىل-دىبنلا نع ريشب نب نامعتلا نع 1

 دعس نب ثيللا نب بيعش نب كلملا دبع ايدك جارك ًاومهثي دح نممتأاي ركز 1

 نةذوعنع لاله ىف نب دعس ىن”دح دب زب نيدلاخ ىتثادح قدح نع قاد ْ

 باولو صدع س نب ريشب نب نامعنلا عمس هنأ ىبع بشلا صاع نع هللادبع ْ

 هللا ىلد هللا لوس رت عمس لوقي وهو صمح سائلا بط وهو ملسو هيلع هللا ىلص ع

 ىلا ىعشلا ىغابرك و ثدح لدع 6 دقن ءا راو نسل ال كا لسوء يلعأا

 00 0 ىفأ 5 ريع نب هللا دمع نب دت ا ُُ هيفعقي نأ كشوبهلوق !

 هييسي نأدارأفايع أ دقهل لج ىلع ربس ناكهناهثنا دب عن رباج ىنتد_-> ماع نع :

 لاقدإدم رس اري_سراسفهب رضوى اعدق مل_سوهيلع هللا ل_صىنلا ىنةحلفلاق 0

 تغلب اماف ىلهأ ىلا هنالج- هيلع تينئتساو ةيقوب هتعبف هينعب لاق مثال تاق ةيقون هينعل

 بآل ك تدك امىنارتل اقف ىرئأ ف لسراف تعجر مث هني ىف دهنف لجل اهتبنأ
 نباىنعي ىسيعانريخأ مرمش+ نب ىلع هاسترصود# كاوهف كممهاردو كج ذ كالج

 انئادع + ريغ نبا ثيدح لثع هللا دبع نب رباج ىنثدح سماع نعي ركز نع سنو
 نامءلاقوانربخأ قحسالاق نامءل ظفالاو مهاربا نب قدساوةردش ىفأ نب نامع

 ىلههللالوسر ع.توزغلاق هللا دمع نب رباج نع ىبعشلا نعةريغم نعرب رج ام َ

 ك ريعبلام ىلا قه لاق ريسي داك الوا يعأ دق ىلحيضان ىتحتو ىفقح التف لسوهيلعهللا |[

 نيب لازاف هلاعدوهرج زف سو هيلع هللا ىل_مهنلا لوس رفا+:ؤلاقليلعتلا لاق[ |

 هتباص أدق ربك تاقلاق كري_ءب ىرتفيك ىللاةفلاق ري_بياهمادق لالا ىدن ||
 هاياهتعف رعن تاةفلاق هريغحضانانل ن , مو تديح_سافهينعيدتفأ لاق كتكرب |!

 هتنذ ًاتساف سورعىتاهتلالوسرايهلتاةفلاق ةنيردملا غلب اىت>حهرهظراةفىلنا ىلع 3

 ريعيلا ع نعام ا قيقلف تيهننأ ىتحة- ذب دما ىلا سانلا تمد_ةتق لنذأف 5

 ىللاق متو ديلع ةنبأ مشن( لو ل تقول نق :هالقهيف تعتصاع هتريخأف ظ

 ارك ت جوزنالفألاق ادت ِجوزتهلتاقفاسسث مأ ار كم 1 :قزاتتسا يح 3ك

 راغ_دتاوخ !ىلو ده_-ثّتشاو أ ىدلاو ىفوت هللا لوسرايهلت اقف اهيعالتو كبعالت

 موقتلابب'تجو زتف َنويلع موقتالو نهب دؤنالف ّنهلثم َنويلاج وزن نأ تهركسف

 ريعملا

0 



 لك 1 نعل باي
 هلكومواب رلا

 لالخلا ذخ باي

 تاهبشلا كرو

 7 اه
 | لص بلا نأديز نبةماسأ ايدو 8-2 هللا باك ىفهدجأ لو لسو هيلع هننا ىلص

 | دقانلا ورمعو ةبنش ىأ نإ رك وبا امثرص *« ةئيسنلاقابرلالاق ملسوءهيلعَللا

 | نورخآلالاقو انربخأ قدسالاقورمعل ظفللاو رم ىفأن باو مهاربا نب قدساو

 أ ” 2 الوش سامع نباعمسددزب ىنأنب للاد- هبع نعةةديعنل نايفس اذ*

 || نيربحز انثدع# ةئ ةئيسنلا فايرلااففالاق لسو هيلع هللا ىلصى هلا ن أدب ز نةماسأ

 ظ | سواطنبا ان بيهو ان" زم انث ماح نب دجت ىب :دحو ح نافع انث 3

 1 |! راللاقلسو هيلع ىلسةلالوسر نأدب زنب ةماسأ نع سابعن/ ان ء هبا نع

 34 أ[| ءاطع ىنثدح ىعازوالا ع نعلقه ىن# ىسوم نب كلا انش ديبادب ناك امف

 ظ ا فرصلا ىف كلوقت ًاراهللاقف سايعن/ا قلى ردخلاديع_تابأنا حابر ىنأ نبا

 01 لجوزعقنلا باتك ى هن دجوأيش مأ سوء يلعهنلا له ةنلا لوسر نمهتءمسأ يشأ

 ظ | | كك اماوهنرعأ مت : اف لسو هياعهللا ىلصهنلالوسرام أ لوقأ ال الكس ابع نب !لاقف

 ٍِ | ١ تر ايلعةنلا لسنا كوسر ناد نب ةساس ين دنس نكلو هن خالفشنا

 || ضفللاو ميهاربا نب قحساو ةبيش ىلأ نب ناهنع يي ةئيسنلا ىفاب رلا اما الأ

 ْ ]|| مهاربا 22الف راكم نمر رح ان نامعلاقو انربخ أ قدحسالاق نائعل

 | دالك ا مسو هيلعهللا ىلصةللالوسر نعل لاق هللا دبع نع ةمقلع نعانثدخ

 |[ ندعاتندع 5 انعمساع ثدحناالاق 00 هلكو مو

 ظ ارانب ميله ان دح اولاقةبيش ىفأ نب ١ نامعو برح نب ريهزو حابصلا

 || هيدهاشو هبتاكو هلكوموابرلا لك ملسوهيلعهللا ىلدهنلا لوسر نءللاق رباج نع

 امك ران ىنأ اذن ىتادمطاربع نب هللا درع نيد ادع د ءاوس مهلاقو

 || هيلعّشاىلسمال اوسرتءمسلوق.هةءمسلاق ريش نب نامعنلا نعى عشلا نع

 ظ |[ نإب مارا ناو نيبلال_للا نا ين ذأ ىلا هيعيصابنامعنلا ىوه ًاولوقب ملسو

 | هضرعوهنردلأربتسا تاهبشلا قتل نف سانلا نمريثك نهماعيال تاهت شمامهندب و

 || بفعتريزأ كشوب ىتلالو- ىعرب ىعارلاكم ١ راو مرتك دما قر كو

 أ تحاصاذا|ةغضمد_سحلا ىف ناوالأ كا يار الا انا رع نارا

 |أركوب انادعو < باقلا ىهوال ا هاك هلا تدفاواو 0

 1 0 ىدبع قنا ميهاربانب قحسا ا 2 عيكو ان ةبيش ىفأ نبا

 ]| نعريربانبخأ مههاربانب قحسا اًمشصو #« هلثمدانسالا ااه ا

 ف ةرطم



> 
 نب قبس ا ئئكد « اذهنمانلاورتشاوانر ةاونسمهودرفا رئاادهالا ا

 كيع- هس ىلع نءةماس ىنأ نب ىحب نع نابيش نعىسوم نبةئلا ديبعان رخأ روصتم|]

 رهلا نم طاش او كو ٍلسو هيلع للا ىلههئلا لوس ردهع ىلع علا رم قزرئانكل اق [إإ ١
 ىعاصاللاقف لس ردي هنا منال اوسر كإذ غلبف عاصب ني_عاص عيبناكفأ| |

 انث دقانلا ورع ئص أ نمهردد مهردالو عاصب ةطنح ىعاصالو عاصب رم |

 نع سابع نءاثأ ًاسلاق ةرمذن ىفأ نعئىرب را ديع-س نع مهاربان ليعمجا ا

 نباح )اس ا تلقف ندعسإب أت رخ اق هن سأب اكل يلو لاقففرصلا|| ١

 بتكنساز كلذ لاقوأ لاق هب سأب الف لاق رعن تلق دينا ألاةف فردلاَن ءسابعإ]

 0ع ربك 0 ةلرصررا ا هومكيتفيالف هيلا ]| ٍْ

 ماعلاانر ؟قوأانضر أرك ققاكلاق انضرأَرع ارك نم سيلا ذهنأك لاقف هر تك

 |ذه نب رقت الثدي وأ تفعصأ لاقف# دإ ل[ نمع يد د[ ت15 9 ىلا ضعب || أ

 نقح_سا امض #* رقلاع نيني رتزئدلا شاق 2 رعنمكباراذاا

 سايعنءاور.ع نبات !اسلاقَ رض ىلأ نع دوادان ريخ !ىلعالادبعا: ريخأ مها ارداأ]| ْ

 فرصلا ءهتلأسف ىردخلا ديع_س ىف أ دنع دعاقل قافاسأب هبايرب رففرما نع ْ

 نمت عمسامالا كثد>اللاقف امطوقل كلذ ت ركن ًافاب روهفدازاملاقف أ ظ
 ىنلار < ناكو تيطر6 نم عاصب هإحن بحاصهءاجل- سوهيلع هللا لصةننالوسرأ] ظ

 لاقانه كلى 1ل_سوهيلعةللا لص ى كاهللاقف نوللا اذه ل سوءيلعةناىلصأأ ٠

 ٍ اذه رعيمو كك َْق ةوسأ )قاده رعس ناف عاصلا|ذههب تي رثتشاف نيعاص تقلطتا ْ ْ

 كرك عبف كاذتد ر اذا تسب را كل و مل سرهيلعهللاىف_تلالوسرلاةفاذك أ

 ام رنوكي,نأق حار قلاب رهلافديء_سوب لاق تئشرغ”ئأكتعاس رتشا مثةعلس ٍ

 وبأ ىتثدف-لاق سابع نباتآ مو ىناهنفدعب سعنباتنتأقلاق ةضفلابةضفلامأ لا

 ن.دمحو دابع نيد ئئد 0 ههركفةكهنع سابع نبا لس هناءابهصلا | ظ

 نعنايفس انث دايع نبال ظفالاو ةنبيعنبنايفس, نع اعيجر مج ىنأن باو ماحأ) ظ

 مهردلاو رانيدلاب رانيدلالوقي ى ردخلا ديعسابأ تعمسلاق اصف أن ءورمعأ ظ

 ادذ_هريغلوق,سايعنء!ناهلت اقف ىنرأدةف دادزاوأداز نم لثمالثم هردلاب ||

 هللالوسر نم هتعمس ئثأ !لّوقت ىذلا انهت يا رأت اقف سايعناتيقادةللاقفأ]

 هنلالوسر نمهعمسأ/لاقف ل-جوزعهللا باك ى هن دجووأ مس وهيلع هناا ىلص | ْ



 )ل2 مثلا اا .
 لن جي ----
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 | عب ةداب زواعاصن خف مالغلا بهذ اريعش.هب رتشامأ هعبلاقف حش عاصب

 االودد رف قلط !كلذ تلعفلرم_عمهللاقف كلذبه رب_ثاارم_ءمءاجاماف عم

 لوقب ملسوهيلع هللا لص هللا لوسر عم_سأت تا ا لفالثمالا ند

 |[ هلمع سدالهناف هل لبق ريعهشلاذئمونانماعط نأكو لاق لثمع ال_ةمءاعطلاب ما اعطلا

 1 ىنعيناملس ان بنعقن ةماسم ن هللا دنع انكر أ عراضي نأ ف اخى افلاق

 ا ا

 1 ٠ ثدحيبيسملا نب ديهس عمس هنا نجرلا دمع نب ليهس ند ديجا دبع نعلالب نبا

 ىنباخأث عب لسوهيلع هللا ىبههللالوسر نأ اثدح ىر دخلا ديعسايأوةرب رظانأنا

 أ هللا ىل ص هللا لوسرهللاقف بينج ر غ مدقف ربيخ ىلع هلمعدساف ى راصنالا ىدع

 ا ظ نم نيغاصلب عاصلاىرتشنلاناهّلالوسرايساواللا اذكهرييخ .ركلك | |سو هيلع

 أ اذهاوعيب وأ لثعالثم نكلو هاواعقتالإسو هيلعةللا ل مهلا لوسر لاف جلا

 1 كلام ىلع تأ قلاق حي نب ىحب امثدح# نازمملا كل ذكواذه نمهنُعاو رتشاو

 / فأن ءبيسملا نب ديهس نع فوعنب نو رلا دبع نب ليهس نب ديجنأ دبع نع
 ا ىلعالجر لمعتسا لسو هيلع هللا ىلصهنلالوسر نآة رب ره ىفأ نعو ىردلا دعس

 || لاقفاذكه ربيخر كلكأ مسو هيلعدتلا ىلصهللالوسر4لاقف بينجر هب هءاخربيخ

 1 لاقف ةيالثلاب نيعاصلاو نيعاصلابا ذه نم عاصلاذخأنلانا هللا لوسرايةللاوال

 || ابينج مها ردلإب عتبا م مها اردلاب عجلا عب لعفتالف ملسوهيلعهّللا ب صهللا لوس 1

 || نراوهوةبواعم انث ىظاحولا اص نب ىحيان ربخأ روصنم نب قحسا امنع
 ا 0 اظفالاو يرادلا نيسرلا دوعن هقلادبعو يملا لهس نب دج ىتو مح مالس

 || | تانياوهووى جى ربخا مالس نياوهو ةيواعم انث .ناسح نب ىح نعاعبتج
 0000000 اولا اا مسالك فاعلا دمع نب نع تمس لة رك
 ٍْآ اندغعناكر ثلالبلاقف اذهنأ نم هس وهيلعةللا بص ةللالوسرهللاقف ىثرب

 : ىلد هللا وسر لاقف إ_سو هيلع هللا ىبص ىننلا عطا عاصإ نيعاص<.:متعبفءىدر

 00 ا تارك لعفتالاب رلا نيعهّوأ كلذ دنع إ_سوهيلعدنلا

 انتم انئثدص + كلذدنعهثيد- ىف لهس نبارك ذم هبرتشا مت رخآ عيبب هعبق

 نءةرضن ىأَن ء ىلهابلاةعز رق ىلأ نع لقع# 5 نيعأ نب نس سلا انك بيبش

 ا لاَقف ان رءنمرفلا|ذهاملاقفر <. سو هيلعتلا لص للا لوسر ف لاق ديه_س ىنأ

 | هيلعةللا ىدهنلال وسر لاقف اذه نم عاصب نيعءاصان ءامز لنا لوسراي ل دعرلا
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 قرش نااترعاو ءاوس ءاوسالا بهذلاببهذلاو :ضفلا ةضفلا نع ل سو هيلع

 لاقفلجرهلًاسف لاق انئْش فيك هي وانئش فيكى هذلابةففلا

 طاصن ىجح انريخأ روصذم نب قحيسا ئئص « تعمساذكهلاقف ديبادب

 نب نحرلا دبعنا قحسا ىنأن ببن ع ريثكف أن .اؤهو ىحب نعةبواعم 0

 ةدالقلا عيب باب ئنص ضم هلع لسو هيلعهللا ىلصهنلا لوسراناهنلاق ةركب بأن اهربخأ ةركبىفأ .

 بهذوزرخاهيف قالوا ”ىاهوب أ ىنرب_خ أ بهو نءاانرب_خأح رس نب ورع نب د_جًارهاطلاوبأ ْ

 ىت لوي ىراصنالاديبعنبةلاضف تعمسلوقي ىمخللا حاب رنب ىلع عم_سدهنا |[ فهذي
 ماغملا نم ىهو بهذوز رخامفةدالقب ريم وهو ل سوهيلعهللا لص هنا لوسر

 مهدحو ع زنفةدالقلا ف ىذلا بهذلاب لسوهيلع هللا لص ةللالوسر سمأف عابت

 نةبستق امدح | نزوانز و بهذلاببهذلا ملسو هيلعهنلا ىلصهنلال اوسر.طلاق |[

 شح نءنا ارمع ىنانءدلاخ نعد زب نب ديع_س عاحش ىأ نعشيل اذن كيهس

 اهيقاراني درمش عىنئابةدالق ربيخ مو تءرت_شالاق دع نبةلاضف نع ىناع:_كلا 1

 ىنلل كلذت ررك ذف ارانيدر.شعىنثا نمرثك ًااهبفتد جوفاهناصففز رخو هذ |[

 وأو ةييشىأنن ركب و بأ را ع لصفت ىتح عابت ال لاقف إ سو هيلعةلنا ىلص :

 ا هو< تاتش الا ادهعدب 50 كدمعتس نع كرابملانءا 1 الام 0

 شنح ىنثدح ريثكى نأ حال جلا نعرفعج ىنأ نبا نعش يل انث همس

 لو يلعن ىل_ هنا لوسرلاةقةثالثلاونب رانيدلاببهذل ةقولادوهلا عاب

 نءسهونااانربخأر هاطااوبأ نئتص# نزوبانزوالا هذدلا,_هذلااوعيدتال

 ىرفاعملا ىحب نص اع ناامهريغو ثرذ١!نب ورمخو ىرشاعملا نجحرلا دبع نب ةرق 9

 ةدالق ىناكك الو ىلتراطفةو رقاق دبع ةلاضف عماكك لات م هربخأ

 ع زنالاقفد_يبع نةلاضف تاس فاهم رت_ثأ نأ ت درافرهوجو قرو و بهذاهف

 قاف لثع الثالا ن ذنخًانالمأ ةفك ىفكيهذ للءجاو ةفك ىفهإعجاف اهنهذ

 لف جالا مويلاوهلابن ءؤيرناكن لو متسو كعمل ىلا س1 ا

 ماعطلا عيب باب قربخأ سهو ن هللا دبع انث فورعمنبنوره ننصو لثعالثمالا نذخأب

 00 رضنااابأن اثرا نب ورم نع بهو نب انرب_خأ رهاطلاوبأ ىف 1



 فصلا

 ادقن قرولاب

 نع ىبهنلا باب
 قرولا عيب

 ايد بهذلام
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و هيلع هلا ىبص تلا لوسر لاق لاق ىردخلا
 ةضفلاب ةضفلاو بهذلاببهذلا إس

 ' [ربلاو

 || دقف دازتساو ا داز نف ديب ادب لثمالثم ملا ململاو راب رعلاو ريعشلاب ريعنشلاو ريلاب

 م ركوبأ انثدع #« هلثعور ذف لثعالثم بهذلاببهذلا ملسو هيلع هللا ىلص

 |نعةعرزفأن ءهيب أ نع ليضف ناا انت الاق ىلعالا دمع نبلصاوو ءالعلا نب د

 ربع 000 اور دعا رمل صو فعسنا لسفا ل وسو لة لاقرب زهىبأ

 ْ | هناولآ ت فلتخ مالا ىنرأ د قف دازتساو ا داز نف ديياده لثجلاثم حلل بحلم وربع

 [|[دان_سالا اذهم ناو زغن لمي_ضف ن ءىب راحما ا جشالا د يعهسوأ !هيشندح

 1 اص ضف نا انك الاق ىلعالا دبعن: لصاو وسب ركون 1 0 ديبادب رك ذب و

 1 | ل سو هيلعهللا لص هللال وسر لاقلاق ةرب رهى أ نع معن ىفأ نبأ نع هيبأنع

 ا داز نفل ثالدم ن زوبانز وةضفلابةضفلاو' لثع اسم نون انز و بهذلاب بهذلا
1 

 | || نباىنعي ناولس 2 ىنعقلاةما_سم نبهنلا دبع ( 0 دلع انر وهفدازتساوأ

 أ[ لم ةنالوسرنأةريرعفأن ع راسإيزب ديع_س نع ميغ ىلأ نب ىسوم نعلالب

 1 أ امهتبب لضفال معدل عودا رامبل تفالراج دلاب راشدلالاق | هودلطعملا

 | ىتدحلوقب نما كلام تءعمس بهو نب هللا دبعانريخأ ارهاطلاوبأ هيثث 3-7

 أ 2 نوممن ماح نب دس انن دج هم هلشمدان_سالا | دهم ميك ىفأ نب ىسوم

 1 مسوملا ىلا ةئيسفب اقر و ىلكي ا لااههنملا ىف أ ندد نع ة.دمع نا نايفس

 ص ركشي لف قوسلا ىف هتعب دق لاق ملصي ال سمأ اذهت اقف ىفرب_خ ف ”ىلاءاثج جحا ىلاوأ

 | ةتيدملا )سو هيلع ثلا ىلص ىبنلا مدق لاقفدتلأ اسف بزاعن ءاربلاتت ف اىبع كلذ
1 

١ 

 تو دع ص مح

 [ان روهف ةئئسن ناك امو هب سأي الف د_بادن ناك 0 علا | 6 عب نحو

 1 «كثلذ لثملاقف ه كاسف هشنأف ىنم ةراحن م ظع ًاهناف مقرآنبدب زتناو

 | لوقي لاهتمابأعمسبيبح نع ةبعش ان ىنأ ان ىربنعلاذاعم نبهنلا ديبع |
 اديزتااف مل-ءأوهفم ةرآق د زل سلاف فرصلان ءبزاع نب ءاربلا تاس

 | قرولاعبب نع مل_سوهيلعهللا يصهنلال وسر ىهنلاقم ملعأ هناف ءاربلا لسل اقف

 | نبيحانربخأ ماوعلا نب داع ع ىكشعلا عمرلاوبأ اول انيدس هذلاب

 | هللا لم هنلالوسر ىهن لاق هيب أ نعةركبىفأ نبا نجرلا دبع اع قحسا ىنأ

 هياع
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 نبا نعشيللاانريخأ حرنبد# انثو ح ثيل انث ديع_سن ةبدّتق اميدح#

 مهاردلافر صب نملوق أت ابقأ لاق هنا ناثدا نب سوأ نب كلام نع باهش | ا

 انمداخءاحاذاانقئامأ كبهذانرأباطاخا نب رمع دن عوهو هللاديمعنةحلطلاقف ا

 هيهذهيلا ندرتلوأ اهقر وهنيطعت)هللاو الك ب اطخلا نب رمخ لاق كقروكيطءن |
 اب ر ربلاب ريلاو ءاهو ءاهالاب ربهذلا,قرولا لاق سو هيلعمتلا لص ةنلالوسرناف |

 امدح و ءاهوءاهالاابر رعب رّملاو ءاهوءاهالاابر ربعشلاب ربع_ثلاوءاهو ءاهالا |

 |ذهم ىردزلا ن عةينمعم ندا نع قوءساو بروح نب ريهزوةبيش ىفأ نب ركب وأ

 نعبوبأ ع نعد زنيداج انث ىر,راوقلار مع نب هللا ديمع د دانسالا |

 وبا اولاقلاق ثعشالاوب ا ءافراس نب ريس اتعلمت داب ةبالقفأأ

 م كيفاصلا نس ةدامعثب :تداتاخ [تدحل  لقف ساف ثعشالاو أ ثعشالا| ١
: 

 هْضق نمةي د اسنءامقنح ةةريثك م انغانمنغفةب ىاعم سانلا ىلعو ةازغانوزغا| ! ظ
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 |الوان سا مطل

 نمنع
1] 

 ةدابع غلرف كلذ ىف سانلا عراس ىدق سانلات ايطع ىفاهعيي نأ الجرب واعمماخأ| ٍ

 0 ءىبهني ل_سوهيل علنا ىل_ه هللا لوسر تعمس نا لاققف م ف تماصلا نبا أ

 خلملابهلملاور غاب ر علاو ربعش:اب ريعثلاو ربلاب ريلاو ةذفلاب«ضفلاو ,بهذلابب هذاا(
 ا
! 
 مص تاو دحتب لاجر لابامالأ ل اتفاميطخ ماب واعم أ

 هةصق !اداع ًاقتماصلانب ةدايعماقف هتماهعمس لف هبحصةوهدهشن انكدفي داحأ|

 كلذ غلبفاو نخ ًاامسانلادرف ىف رأدقف دادزاو ا داز نه نيعبانيعءاوس ءاوسالا

 لاقوأةبوا عمد تاو ضو ياعم قي لوسر ناس نثدحنا لام |

 ان د هوحنوأ اذهداجلاقءادوسةإبل هدذج ىف هركك الن أ ىلا ااممغر تاو[

 دانسالا| ذه بوبأ ع نءىقثلا باهولا دبع نعاعيجر مع ىنآن باو ميهاربانب ق>سا |||

 نبال ظل مهن ارز عل دا! هرع ركنا انثص# هروح

 دلاخ نع نايقس ان لاقعيكو انن 52 نارخآلا لاقوانرب_تأ قحسالاق ةبيش ىنأ ||

 هللال وسر لاق لاق تماصلا نبةدايع نع تع شالا ىنأ نعةبالق ىفأ نع ءانحلا ||

 ريعهشلاب ريه_ثلاو ربلاب ريلاو فاز سفازو عزل كلا سو هيلع لصأ| |

 قانصالا..ذهتقلتخا اذ ديباديءاوب اوس لنا ثمل, علو رمتلاب رمتلاوأأ

 ا ةببشؤ أن رك وبأ 17 ديب ادب أك دا مث فيكاوعيبف||

 ديعس ىف نع جانلا لكوت لاونأ ا ىدبعلا إم نإ 0 5 لةعص]|

 1 جم يع راج تبجي بيجي هاا سب هج ا هب حا و جيل دحام اجعل همم جيبو موج م

0 



 اب رلا باب

 ١ ديعس ىنأ نعهيب أ نعل دهس ن : ع ىراقلا نجرلا دمع نب | ىنعي بوقعي اك كمعس !

0 

53 0# 
 17 "ينوي

 [|عرجتا ان* ةدابعنب حو رانربخأ ىلظنا مهاربانب قحسا اًسئدعو
 هللا لوسر نعةري رهى أن ءاهند هنا بدسم ا نب ديعس نع باهش نب فر بسخأ

 | اهناكأاولك ًاداهوعابف موحتشلا مويلعةنلا موس دويبلا هللا لئاق لاق هيك

 أد بءس نع باهش نبا نع سنوب ىف ربخأ بهو نئاانرب+أ ىحي نبةلموح ٠
 || دووملا هللا لت 0 ا ليسوا لولاك ةرب ا

 || كلام ىلع تر قلاق حب نب ىح يبتلع اولك ًاودوءابق ميدل ىلع مزع

 ١ عمدت اللاق ملسوهيلعهللا ىل_ههنلالوسر نأ ىردخلا ديعس فأن ء عفا نع

 ٍ 0 ل ا هذلاب, بف هذلا

 هدف اح وحان ايئاغاهتماوعيدت الو ضعب ىلعاهضعباوفشتالو لثع الثمالا

 ردو رع نانا رفات نعتيلانببخأ 2 انثو ثيل ان درعس

 0 | راو سوعياعاسا قصت لوسر نعاذهر ًايىردخلاديعسانا نا ثمن د نم

 | تا يهدم عفانلاة عر نا تيدس - ىف وهعم مفانو ثنا دب ءبهذف ةينثق

 ا نأ ربح كناى ربخأ اد ه نالا قف ى ردا ديعس ىنأ ىلع خد ىت> قيللاوهعم

 || عيب نعو لثعالثمالا قرولب قولا عيب نع بمن سو هس يلع هللا ىل_صهننالوسر

 ا ترصب ل اقف هينذأو هينيع ىلا هيعيصايدرعسوب ًاراشأف لثمالثمالابهذلاببهذلا

 اللوق لسوءهيلعةللا ىلهللالوسر ىانذ أت عمسو ىانيع
 أ تبهذلاببهذلا اوعيدت

 ا ايئاغأيشاوعيبتالو ضعب ىلعهضعب اوف _كنالو لثم الثمالا ق رولاب ق رولا اوعيدتالو

 || ح مزاح نباىنعي رب رج ان خورفنينابيش اسامح *« ديبادبالا زجانبهنم
 || د انثو ح ديعسنب ىحتعمسلاقباهولادبع انث ىتثمنيدجم انثو

 ْ نءعثيللا ثيدحوحنب عفان نع مهاكن وعنبا نع ىدعىنآنبا انث ىنثمنبا

 نةستق اًسدعو <« مل-_سوهيلعهنلا لص ىننلا نعى ر دخلا ديع_سىبأ نع عفان

 ١ | دي بف كلااو مت اللاع زسو هءلعدنلا ىلتخكتل لوج راي ردخلا

 1تدرعر رهاطاو نئئص * ءاوسءاوس للا معءال_-ةمنزواانزوالاقرولاب

 تعمسلاق ةيبأن ع ةمر + ىت ريخأ بهو نا انث اولاق ىدع نب دج و ديع_س

 : نانافعنب نامعنع ثد_ع : ىماع ىنأ نب كالام عم_سهنا لوب راسن ناملس

 9 نيمهردلاب مهردلاالو نب رانيدلاب رانيدلا اوعيبتاللاق لسوهيلعهتلا ىلدهننالوس ر

 | فش ل ف سابا ٠ ديا طع لق فحل ىلا 26 ذا 3
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 | لس ةيلعهنلا لص ّسا!لو ضر هلا عفاناسن رافال لاقاهمح دق لامن تان
 ةدارزملامتففلاق اهعيب موحاهم رش مرح ىذلا نا لاقفاهعيدب هنرم أ لاقف هئر راسمب ْ

 نبناهلس ىف ربخأ بهو نب اانربخأ لاق رهاطلاوأ نص * اهيفام هذ ىت> |

 هللا لوسر نع سابع نب هللا دمع نعةلعو نب نجحرلا دبع نع دعس نب حن علالب |
 ريهزلاق مهاربانبإ قدساو برح نب ربهز اًطو * هلثم إس وءيلعهنلا لص ||

 ةشلاع نع ق ورسم نع ىب معذلا ىلأ ع نءرودصنم نع رب زجانريخأ قدسالاقو ان

 لسوءيلعةنلا ىلههللا لوسر جر ة ةرقبلاةروسرخان 7 تانآلاَك 4 انامل - تاقأ|

 ما سس

 ةي 0 وبأ انندح را فقر ا ىك6 0 !| ىلع ّنحأرتقاف|

 1 اقتناع نع قدرا ل ندا كة راسا 5 نارنألا ْ

 ا ا

 ااا 1 0 آه

 لس ا ىلدهللالوسر جرخ تلاق اءرلا ىفةرقتملاةروسرخا نم تايآلا تازنأ

 نبدب زب نعشيل انث ديعسن ةددتق ا ع رة اىفإ ة راجتلا م ردح لالا ||

 هللا ىل_ه هللا لوسر عمس هن هللا دبع نب رباج نعحاب رأنإ ءاطع نع #يح ىفأ ٍْ

 رب زنخلاو 2م او را عيب مرحهلوسروةنلا نا ةك# وعو حستفلا ماعلوقن | سو هيلع

 نءدس ونف_سلااهع ىلطي هنافةتيملا مو دش ترآ هلال وسراي ليف مان صالاو

 اولك ًافدوعابمن هواج أ اهموحش مهياع محام هنا نا دوويلاهللا لتاق كلذ دنع لسو

 نب ديلا دبع نعةماَسَأَونَأ انت القرين نباو ةبيش ىنأ نب ركب و بأ انثرع 2# 2 1

 هيلعةللا ىبص هللا ل وسر تءعمس لاقرب اج نعءاطع نع سبح ىنأ ندب زب نعرفعج

 ديلا درع نع مهاعإبأىنعي كاحضلا انث ىنثمندم انثو َح حافلا ماعلسو

 انئالص و * ثيللا ثيدح ل ثع حتتفلا ماعإ سو هياع هللا بص ةللالوسر تعمس
 انثث اولاق ركبىنال ظفللاو ميهاربا نب قحساو برح نب ربهز وةبيش ىنأن ب ركب وبأ

 ار عابةرمس نأ رم غلب لاق سابع نبا نعسواط نع ورم نعةندبع نب نايفس

 دوويلا هنلا نعل لاق ميسو ل ا ماو اوسرنا لعبا ة :رم_سهللال ناقلاةف

 دب زب انث ماطتس نبةيمأ امره د اهوعايفاهوامك موحشلا .هيلع تمرح

 هل_ثدان_سالاا ذم راغيد نب ورمت نع مساقلا نبا ىن-عي حور 6 عير زنبا

 عيب مي رح باب
 ةضيلاو را
 ريزنزسخلاو



 رجأ لح باب

 00 رحخ باي

 أرصم لهأ نم لجر ةلعو نب نجرلا دمع نع 0 ز نع ةرسيمنبصفح انثأ

 ه1

 ل يع س نب ةبيتقو بونأ ن :ىح ا د هلدع لسوياعللاىلصةننالوسر لاق

 كلام نب سنا ئسلاق ديج ئعر عد ننانونعي ليعمسا 0 اولؤرح قَد ىلعو

 هرصأف ةببطوب امج لسوء لعهتلا لصةنلالوسرمجتحا لاق ماخح| تك نع

 هب مث وادتاملضفأ نالاقو تار سدا وة دوقيلعأ املكو ماعط نم هم ناعاصن

 ىرا ازفلا ىنعي ناو ص ان رمعىلأ نبا 1 متاودلثمأن موهوأ ةماخلا

 3 ْصف]نالاق هنأ ريغوإ“ رك ذفم احا بسك نع سن لثسلاق ديج نع

 3 1 0 زمقلاب بام دبصاوب ذعتالفىرحببلا طسقلاو ةماخاهب متي وادنا

 ظ ىنلااعدلوقباسنأ !تعمس لاق دمج نعةرعش ل ةبامش اند شارت نب نسحلا نبا

 1 3 : هيف ماكو نب دموأ دموأ عادب هل ما فهمحج أ اءاخ انلامالغ ]سو هياعللا ىلص

 قحسا انو 2 بم من نافع 5 ةبيش ىفأ نب ركوأ 0 هند رص نع

 | نيد !نعسواط نبا ان تيهو نعاصه الى وزخلاانربخأ مهار اربانيا

 | #10 طعتساو هرجأ ماخحا ىطعأو مجتتحا لو هيلع ثلا ىلهةئلا لوسر ,نا سامع

 انربخأ قازرلاد_.عانربخ أ الاق ديعل ظفالاو درج نب دبعو ميهاربا نب قحسا

 ذاب ىنبل دبع لسو هياء هللا ىلصىنن مكلف سانع نبا نع ىعتلا نع ماع نع

 0 رض نم هنع ف فذ: ه دومس ماكو هرجأ سو هيلع ثلا ىلص ىبن د اطعأف

 انث ىريراوقلار عن هللا ديبع م دع 0 يل

 دب هيعس ىلأ ن ءةرمضن ىفأن عىرب ره ادعس ان مامهوب أ ىلعالا دبع نب ىلعالا دبع

 8 انا اهمأ ايلاقفةنب ملا, بط 0 لل لعمل ىردخلا

 عأا هيف ل زن سُنلا ل_علو رهاب ضرءيىلاعت هللا نا
 ةعساف: ئاهنمه دنع ناكّنغا

 مرح ىلاعتهللا نا إ سو هيلع هللا ىلص بن دلالاق ىتح اريسيالا ان ةملاف لاق يل

 الكا لبقتسالاق عببالو برشيالف - ءاهنمهدنعو ةبآلاهذههّتكر دآنفرإلا

 ١ د بس لإ كد وس ني دلع اهوكفسفةنيددملا قي رطق اهنممهدنع ناك اع

 | ” تاهو انرتم ظفللاورهاطلاو بأ |ىتدحو ح سابع نهللا دبع ءاج هنا

 دبع نعم #سأ نبدب ز نع هريغو هسن أ نب كلام
 1 أرصم لهأ نم ىبسلاةلعو نب نجرلا

 | وده ال جر نا سابع نءالاق بنعلا ع نمرصءبامع سايعن هللاد,علآس هنأ

 ل ه سو هيلعةلل | ىلص هنا لوسرهللاقف ر خةوار لو هيلعةللا ىبصهننالوسرل
2 1 
 2 : - مع
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 مون 1 مهلمع نم صقتن دياص تاكوأ ةيشام بلك الاابلك اوذحتا رادو

 نبدحم انث الاق ىنثمنبال ظفللاو راشب نباو ىنثم نب دم اًئص# ناطاربقأ
 ىنلا ن |نعندحب 0 نباتعمسلاق حلا فأن عةداتق“ نعةيعشان رخأر ةعج ا

 هوجأ نه ص صقني ديصوأ مهغوأ عرز بلك الاابلك ذا نمو جرت تل أ

 ىنريخأ بهو نبأ 0 6 ةاهرحو رهاطلا وأ ئئص و 5-5 طاربق موب لك | ٍْ

 هللا ىل_ص هلل |لوسر نعةرب ره ىنأ نع بيسملا نب ديعس نعباهش نب ان ع سنولا

 هرج أ نم ص ةشوناف ضرأأالو ةيشامالو ديص بلكي سدلابلك ىنتقا نملاق مسوهيلعأ

 دمج 2 اند ع ضر الورهاطلا ى أ ثيدح ىف سالو موي لك ناطاربق |

 لاقلاق ةرب ردنىنأ نعةماس فأن ءىرهزلا نعرمعمانربخأ ىازرلاد- معانربخأ |
 صقتتاعرزوأ ديصو أ ةيشام باك الاابلكذ حتا نم ملسوهيلعهلا يصةئنالوسر |

 هللأ محربلاقف ةري ره ىبأل وقرم نبالرك" ذف ىرهزلالاق طاريق موب لك هرجأ نمأ ْ

 مهاربأنب : ليعمسأا انت تبرح نب ربهز وسد # عرز ب حاصناك ةرب رهاب

 لاقلاقةرب رهىأن ع ةملس ىف نع ريثك ىنأنب دى اذ ىل اوتسدلا ماشه انثأ

 الا طاربق موب لك هإمع نم ضقتمئأَ 6 ل انما سوءيلعتتا طا لو

 ان قحسا نب بيعشانربخأ مهار دا نب قدعسا اًسئادح و ةيشاموأ ث رسب

 ةربرهوبأ ًاىتدح نعرلادبع نة سوبا ىتدخ ردك ىآ نب يح تك ىازوالا|

 دمصأ| دنع ع رذنملان دج نر هإدع سو هيلعهتلا لصةنلالوسر نع |

 ديعس نب ةِبدَتَ اارح # هلثمدانسالا ادهم ريثكى نأ ىلأ نب ىحب انث برح انثأ

 هسا يس رايس

 تءمسلاق ني زروبأ 5 يمس نب ١ ليعمسأ نعداب ز نب | ىنعي دحاولا دبع انأ

 ديسص باك سلا باك ذا نم ملسو هيل عننا لص هللا لوسر لاق لوقب ةريرهإلأ |

 كلام ىلع تأ قلاق ىحب نب حب اًسنادص# طاربق موب لك هلع نم صقن مالو
 وهو ريهز ىنأن ؛نايفس عمسناهربخ أدي زب نب بئاسلان ا ةفيصخ نب ديزي نع

 هللال وسر تعمسلاق ملسو هيلع هلا ىبصهنلا ل أوس .رباكأ نم ةءونش تمل

 لك هلع نم صةناعرضالواعر ز هذع ىنغب.الابلك ىنتقا نملوقب راسو لكما 3
 اذهب روىالاق ميمو هنأ هلل لص ايا را لا لاق طاربق مود |

 نا د علما انث اولاق رجح ناو ةبيتقو بوبأ نب حب انثدح# دحسلا |
 لاف قف ااريهز ىفأ نب نايفس هيلع دؤو هنآدن زب نب بئاسلا قريخأ ةغيصخ

 ا
 8 ا
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 ِ ّادبعنب رباج عمسمنأريزلاوب أ فربخأ لاق عرج نبا م ةدامع» نب حو رانربخأ

بالكلا لقب ل_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسران ىعأ !لوقب
 5 «مدق:ةأرملا نأ ىت- 

 1 يبلادوساليكيلعلةراهت نعملسو هيلع لدا ىلص ىنلا ىهن م هإتقنفاهبلكبةيدابلا

 3 ' أن ءةبعش 05 ىبأ ان ذاعم ني هنلا دمع يع د ناطيش هناف نيتطقنلا ىذ

 : 51م نالوسر مالا لفغملا نبا نع هلأ د_معنب :فرطم عمس حايتلا

 غلا باكو ديصلا بلك ف صخرم بالك !|لايو ومطابام لاق مب الكسلا لقب سو

 انث احن دج ىبت دحو حج ثر+ا نبأ ىنعي دلاخ انك بدبح ند ىف هيلد لد دي

 نبقحساانثدحو ح رفعج د انت دمل اولا نب دمت ىنند>و 2 دعس نب ىحت

 د نع مهاكرب زج نب تهوانث دح ىنثم نب د اندو ح رضنلاانربخأ مهار د

 ةرالاو هيصلاو منغلا باك ىف صخرو يح نحهتيتتق احن :!لاقودانسالا| نهم

 1 1 ا دك احس ,ة لاق ىح نب ىحب 1

 لكهرجأ نم مصقن ىراضؤأ ةي_شام اك 20 يل تر عشا لس

 00 ل اسمعو * ناطاربقموب
 ىتقا نملاق مس وهيلعهللا لصىنلا نع هيب أن ءملاس نع ىرهزلا نع نايفس

 | يحنب ىع أل صدع ناطاربق موب لكءرجأ نم صقن ةيشاموأ ديد باك الا

 اذ ١

2 

 انث نورخآلالاقو انربخأ ىح نب ىحبلاق رجح نباوةببتقو بودأ نب ىحبو

 | هلال وسر لاقلاق رمعنب ا عمس هتأرانيد نب هللادبع نعرفعج نباوهو ليعمسأ

 آ وب لك ءِلخ نم ضقت ةيشاموأةن يي ا

 ىحيلاق رح نباوةبتقو بوبأنبىحبو 62 انئامص * ناطاربق

 للا دبعنب .نبماس نع ةلءرح ىفأن 0 انك در الفواح

 أت ل ا ار

 أ نع هيب أ نعملاس نع نايفس ىلأ نب ةلظنح انث عيكوانربخأ ميهاربا نب قحسا

 1 8 صقن ةيشاموأ ىراض بلك الاابلك ىنتقا ن هلاق م سو هيلعهللا ىلدهللالوسر

 1 قرر سحاص ناكوت ابو الوقيةربرهوب اناكوملاسلاق ناطاربق موب لكوإمع |

 نب ةزج نب رع انربخأ ةبواعم نب نآوم 7 ديشر نب دواد انترع و

 1 أ ل _وهيلعهنلا لص هنلالوسر لاقل اق هيب نع هللاد بع ني ملاس انث رمعنيةلئلا
2 

 اعا
“3 

 6 ب
5 
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 ىنأنع نجرلاهبعنب ركب ىف نعباهثنب |نع كلام ىلعت أر قلاق ىحب نبأ
 | رهمو لكلا نك نعى مهن لسوهياعهللا لص هللا لوسر نأ ىراصنالا دوعسم َ

 دعس نب ُثِمالا نع حر نبد# و درعس ن ةردتق يو نهاكلاناولحو ىئيلا

 اذهم ىرهزلا نع امعالك ةنييعنب نايفساتمدح ةيش ىأ نب ركب ونأ انو َح ا

 دج ىنت دحود# دوعسمابأ عمس هناجر نباةياور نم ثيللا ثي د ىفو هادم دانس لا

 دب زب نب تئاسأ |تعمسلاق فسوب نب د# نعناطقلا ديعس نب ىبح ان متاح نب 1
 بسكلارشلوقي ل_سوهيلعهنلا لص ىنلا تءمسلاق جدخ نبعفار نعت دح ٌ

 نع هر 0 نعى ل ُ

 00 نم ماتح ان للحشو 0 0 0 ربا نت قدح 0

َ 
| 
1 

 لوسرنع جم د خن عفار انك دب زب نب تا بلا نع هللادبع نب مهاربا قندح ١

 ا انك نيعأ نب نسا اذ تبديش نب ةماس ى ::د_>  هلمع ملسو هيلعوتلا ىلا ا

 : ىلص ىلا ارجزلاةفرو:_سلاو باكا ن ُنعا راجت لاس لاقرب زلا ىنأ نعل قعم 0

 م 5لاق ىح نبىح انثدح < كلذ نع سودا ا

 : راب ونأ اًنرص بالكلا لقب ىمأ )سو ياعهللا ىلصةنلالوسرنأر 2 ا

 ةالوسر سأل رع نبا نع عفان َن ءةللاديع ان ةماس اونا امك ةيبشفا |
 ئئدو لتفتح :, دم اراطقأ ىف لسراف بالكلال ثقب مل-سو هيل عهنلا ىلص َ

 نع عفان نعةيمأ نب أوهو ليعمسأ 5 لضفم نبا ىنعي شن انك ةدعسم نب كيج 0

 ثعبننف ب الكلا لقب صأب رو هيلعمللا لسنا لوسر ناك لاظرم نافل ِ

 ةيدابلا لهأ نم رهلا باكل مقنلا | ىتح هام 0301 ا ارطاوةنيدملا ف

 ارمع نبا عراد نياورمت ن ءدب ز نب داج-انربخأ ى مح نب ىكي اسرع اهعشأ]

 منغ باكو أ ديصاسك الا بالكسلا لقب سعأ ل سوعيلع ءهنبا ك صةئنالوس را

 | ةري ره ىنالنارمت ن نب الاقف عر ز باكو لوقبةرب رهابأن ارمي نبال ل يقفةيشاموا

 روصنم نب قدسا ىنث د>و 2 حور 0 فالخ ىلأ نب دجحأ ني دمت يا اعرزأ
 سا سا اولا

 ( لوا- (مص) - غ0)



 ة-د2و ىنغلا

 ةلاوشللا

 اذااطوبق
 ىلم ىلع ليحأ

 معرخ باب

 ءاملا عيب لضف

 نوكي ىذلا

 جاتح وةالفلاب

 الكلا ىعرلهيلا
 مب مرخحتو

 م رحتو هلذب

 ارض 0

 لحفلا

 0 مَ 14
 م

 ا سا
 5 رح ندع

 | 0 وانو نبا نع سنوي ىف ربخ بهو نبا هللا دمع انربخأ بح نب

 لسو هيلع هنلا ىل هللا لوسر تعمس لوي 5 7 حلو هللا دمع

 از نيداج 5-5 نال نب نشا دخ ع نيدلاخ مثيطاوأ ' د هل-ةعلوق

 .هلامع نغفكاطةداتقابانا ةداَتق ىلأن ب هللا دبع ن ءريثكم ىنأ نبى ع ' نعبوبأ

 أ لوسرتعمس قة لقتل ١ لاقةننا ا لاقفرسسءمىنال اقف هدجو م هذع راوتق

 |[ سفنيلفةمايقلا مون برك نمههاهيحض ناد 7 010 د عطا لولا

 | نب ريرجىن ربخأ بهو نباانربخأر هاطلاوبأ هددند_د-و هنع عض وأرسعم ع

 | كلام ىلع تأرقلاق ىح نبىكحن 6 هوك داتسالا اذ ومبدأ نع مزاح

 | لاق مسوهيلعهللا ىل_دهللالوسرنا ةرب رهىنأ نعج رعالا نع دادزلا أ نع

 | 01 محار نب قحسا اب هع عنب ىلم ىلع م دحأ عب لظىغلال 000( تا رافتا اد[ را عتلفء لك لع 1 دح امس) اذاو ل وعلا لطم
 | رمعم ا اعيجالاق قاز رلادبع ان 2 اننو 2 سروب ند ىسدع

 ام دج ود# هإ-ةع مو هيلا دنيا لخص

 | اعيج ديعس نب ىحانربخأ م اح نب دمت ىب : بدو و و

 ا | هنلاىب_ءهللالوسر ىبهن لاق هللا د_بع ند ند : رياج نعرني زلا ىنأ نعجن رج نبا نع

 | هللال وسر ىهنلوقيهللاد_ءعنب رباج عمسنازيب زلاوبأ ىن ربخأ جي رج ندا َْس

 | 13 نعف ترحل ضرالاوءاملا عب نعول جلا بارع رس 0

 0 2 كلام لعتأر ةلاق كح نب قر 0 مو هيلعهللا ىلص ىنلا ىك

 | اكو سد نإةرب 5 00 امد ةسمق

 ظ ا” اس تايد نبا نعسنوب اع ا ؟لاق مرح ظفللاو

 هيلعهتلا ىل_صنلالوسرلاقلاق ة هرب رهابأ نأ نجرلا دبع نب ةماسوب اوبيسملا نبا

 ىلقونلا نامعنبدجأ اًنئص و ”الكلاهباوعنعل ءاملالضفاوعنتال ملسوهيلع

 | لاله نب دع-سنب دايز قربخأ ج رجنإ ان" باخ نب كاحضلا مصاعوبأ انت

 ]اق لوقي ةرب رعابأ عمس هناهربسخ أ نجحرلاد_بع نب ةماسابأناهرب_أ ةماسأ نبا

 يحب انئاص *« ”الكلاهب عابيلءاملال ضف عابيال إو هيلع هللا ىصهللالوشر

 ا
 ع



 هن ظ 1
 حور ةكن الما تقل ٍلسو هيلع هللا ىل_ههللا لوسرلاق لاق مدح ةفيذح نا شارح |

 نيادأ تنكلاقرك ذتاولاقاللاقأيثريملا نمتامعأ اولاقف < ابق ناك ن ملجرأ د

 لج وزعهللالاقلاق رسوملا نعءاو ز وح ورسعملااور ظني نا ىنايتف م ”افسانلا|

 انث الاقر>< نءال ظفللاو ميهاربا نب قحساور بت نب ىلع تدع اوزوحنأ

 وب أو ةفيذح عهجا لاق ش ارحنبىب رن عدنه ىنأنب ميعن 1 نءةريغملا نعرب رج
 تنكىنأالاريلخا نم تامعام لاق تامعام لاقف هب رق لجرةفيذح لاف دوعسم

 روسعملا نعز واجتأو روساملا لبق تنكس سانلاهب بلاط آت نك فلام اذالجرا
 هيلعللا ل_صهللالوسرتءمساذكهدوءسموبأ لاق ىد,عءنع اوزواحتلاقفأ
 كللملاد_ بع نعةبعش انث رفعج ندم انث ىنتثمز دم انئرص لوقيلسوأ

 الجرنا ل- سو هيلعهللا لص ىنلا نعةفيذ_> نع شارح نب ىب ر نع ريم نباأ ظ

 تنك قالاعفرك ذاماو_ث داما لاف ليف تك امهلليققةنجلا لخ دف تامأ

 وبألاقف هلرفغف د قنا! قوأةكسلا ف زوحتأو رسعملار ظنا ت:كف سانلا عيابأأ ظ

 انث جشالا ديعسوبأ انئص لسوهيلعهللا ىلصةللالوسر نم هتعمسانأو دوعسمأ]

 ىلاعتهننا ىتألاق ةفب دح ٠ نع شارح نب ىىب ر نع قراط نب دعس نءرجالادلاخوبأ| ْ

 ام :دح هللا نومكي الو لاقاين دلا يف تامعاذامهللاقفالام هللا هات هدامع م دبعإ | ا

 رس آت نكف زاوملا قلخ نم ناكو قاف تاس ذ كلام ىتيت أب رايلاق |

 2 نعاوز واجن كنماذب قحأانأز :ءو لجةهللالاقف رسعملارظنأ أو رسولا ىلعأ

 هللالوسرىف نمهانعمساذكك ىراضنالادوعسموبأو ىنهملا صاعن. ةيةعلاقفأ|

 بي ركونأو ةبيشىنأنب ركب وبأو قى انئص مل سو هيلعهتلا لص ْ
 ةبواعم د ان نوزخالا لاقوانربخ  ىحلاق ىحيل ظفللاو ميهاربا نبا نب قحساوأ

 لسوةيلءهتلا لصهنلا لوسر لاق لاقدو ءسم ىف أن عقيق ش نع شمالا نعأ ا

 ناكو سانلا طااخ ناكهناالا يريم نمهلدجوب ملف كلبق ناك نيلجر بسوحأ
 قع نحن ل_جوزعهلبا لاقلاق رسسسعملا : نءاوزواججتي نا هناماغسمايناكفارسوم | ْ

 داب زن رفعج نب د#تو مح | نص ىنأ نب روصنم اًسئع هنعاوز واحهنمكلذبأ

 م.هارباانربخأر فعج نالاقو ىرهزلا نعدع_س نب ميهاربا انثروصنملا ْ

 ناةريرهىنأن عةبضع نب هللا دبع نب هئلا دبع نع باهش نب! نع دعس نباوهو أ

 اذاهاتفالوقي ناكفسانلا نيادب ل_جرناك لو سويلعشا نسناس



 ٌك اردآنمباب

 دنع هعابام

 دوو ىرتشسلا 1

 ءلاف سلفأ
 هيف ع وجرلا

 | نبىب رنعر وصنم ام ريصهز اني سنو نيةللا دمع ن ,دجأ أن م اهم راظنا ل ضف باب

 معلا

 ظ | حذف
 ظ لا رامهل ناكمنا كلام نب بعكن ع ثالام نب ب عكن هنلا دبع نع نصر ه نإ نجرلادبع

 -متاوصأ تعفترا ىتح املك ف همزافهيقلف ىماسالا در د> ىنأ نب ةئلا دبع ىلع

 0 راشاف بعك ايلاقف لسوهيلعةللا ىل_دهلنالوسرامهم رف

 1 ع
 طا

 نير يهز انثسون هللا دمع نب دج اند ع افصن كرتوهيلعاممافص: ذخاف

 ٍْإ دبعدإ رنا ح0 ورم ني د# نب ركون ق ربخأ ديعس نا ىح انث بوح

ماشه نب ث رح | نب ندحرلا دبع نب ركبإبأ ناهربخأ د وعلا
 ْ كة[ 

 1 اة وطرز عمصو ا رعوهلعل الدال اوسرلاقلوةبةرب ره

 هب قا وهف سلفأ دق ناسن اوأ سلف أدق لجر دن ءهنيعبهلام كردأنملوقي ملَسو

 ' ردو ذدعس نة اننو 2 مينهانربخأ ى حين ى حست د هربغ نم

 | ىعيداج ان: الاق ىر املا بببح نبى بحب وعيد رلاوبأ انو 2 دعس ن!ثيللا نع

 | ىنتم نبدحت انثو حةنبيع نا نايفس انث ةبيش ىلأنإ ركبوبأ انو حدبزنا

 | ديع س نبى حب نعءالؤه لكت ايغنب صفحو ديعس نب ىبح و باهولا دبع انث

 | سلف ءئصاامع اهتياو رف مهنيب نم خر نب | لاقربهز ثيددح ىنعم دان :_ءالا اذه ىف

 | نع ىوزخن دلاخنبةمر كعنءاوهو نابل سن: ماشه انث رمعىنأ نبا انئص

 ناهربخأ مزحنب ورم نبد-# نبر كم ابأ نا نيسح ىنأ نبا ىنثدحلاق جب رجنإ|

 | ىقأتيدح نعنجرادبعد ركب ىف ث يدح نءهثدح زيزعلادبع نب رمع

 | لو عاتملاهدنع دجو ذا مدعي ىذلا لجرلا ىف /سو هيلع هللا ىل_ىبنلا نع ة ةرب ره

 [دبعو رفعج ندم انث ىثمنند_# انئص هعابىذلاهبحاصلهناهقرشب

 | كيهننب ريشب نع سنأ نب رضنلا نعةداتق نعةيعش 5-5 القى دهم نب نجرلا

 لجرلاد جوف لجرلا سلفأ اذالاق مس ياسا لصو 0 ب رهىنأ نع

 | ميهاربا نب ليعمساانربخأ ب رح نب ريهز نئدص د هب ق> اوهفهنيعل هعاشم

 | نعامح الك اذ امم ان اذن ! أب رح نب ريهز ىنثدحو حديعس اذن

 ا

 ٍإ

1 

 | ا

 ا 1 نكد د ءامرغلا دك د ترس

 طالوسرنات» ل1 تاو كا 00 .نال سنجل

  ىح ًاوهفاهنيعب هتءاسد دنع لج .رلا دج وف لجرلا سافأا ذا لاق لبو ةيلعدقإ اص

 مسمع مم ممل مسلس

 7 شارع

 كاد وطول ا



 3١< ظ ا
 انمث دابع نيدحت تدع 7 كيخ ألام لحعتست مهفةرمشلاةّل عنماذا لاقور مع
 هلئااه رغب عنالاق لسو هيل عهنلا ىلصىب 1 !نع هيج نضج نير رمال

 ديءورانيدنب مهارباو خا نبرشب 0 هيخأ لامك نأ - ألحتس مف

 ناولس نع جارخأل اد د هنديعن ناي ان اولاق ربل ظفللاوءالعلا نب رابجلا |

 قحساوب لاق حتاوملا عضو نمأ !_سوهيلعةلنا ىلص ب كلاناراح نع قيتعنتا |

 ن ةيدّتق ايندح اذهب نايف س نع رمشب نب نجرلا دبع ا لس بحاصوهو أ

 بيصأ لاق ىزدخل | ديعس ىلأ نع هللا دبع نب ضايع نعربكب نعي 1 تدع |

 لوس لاف :رثكفاهعاَ ارامتف ل_سوهيلعهللا ل ص هللا ل وسر دهع ف لح أ
 هندءاقو كلذ غلبي لف هيلع سانلا ق د_كتف هيلعاوق دصت سو هيلعهللا ىل_دهللا | |

 كلذالا جل نضلو مددواماو ذخ هئام 0 _يلعهللا لص هننالوسز لال أ

 نب ور ىنرب_خ لاق هر نا ا ىلعالا »بع نب سنون ْ

 انياككأ . نمد حاوربغ نص د+ او م ربكم ع 9١

 7 1 نارع :ناولس نع 2 ت2 لاف سي وا ىنأ نبل يعم سا ان اولاق 1

 نجرلاد_بع تلو رمع مانا | نجرلا _معنب-# لاجرل ا ىلع نعديعسنب يا

 ةيلاع بام اب موصخب توص سو هيلع هللا بص هنلا لوسر عمس لوف ةشئاع تع ا

 داو لو وهو شف «ففراسي و رخآلاعضوت_ياسممدحأ اذاواممتاوصأ َ
 لعش الهننا ىلع ىلأملا نأ لاتف امهيلع سو هيلعهتلا بمهتلالوسر جر لمفأال ||

 انريخأ ىح نبةإ-مرح انئص بحأ كلذىأهلو هنلالوسرايانأ لاق فورعملا ١

 هللا دبع ىنثدح لاق تاهشنءانع سنوب قربخألاق تهون ةلنادبعإ]

 نيدلا

 هلاك اند دود - ىنانباىضاقتويا هيبأنعمهريخأ كلام نبب عك نإ

 امهتاوص 0 دح_بلاىف لو هيلعُللا لص هللا لوسر دع ىف هيلع م

 هللالوسرامهبلا جرفنه- نب وهو )سو هيلعهنلا ىب_ص هللا ل وسر اهعم#س ىتح 1

 ا ابلاقف كلام نأ تعكىدانو هنرتج فحيس ف شكى تح | سو هيلع ذلا ىلص ا

 اك لاف كحد لفل كلاعضنا هديب هيلاراشافلاق ةللادوسرإي كيبل لاقف َ
 قدحعسأو انثدحو هضقاق م 0 سو ةيلعةنلا ىل_طهنلا ل وسر لاق هللا لوسراي تلعف دق َّ

 نبا دبع نعىرهزلا نع سنوبانريخأ رعنب نامه ءارربخأ ميهاربانإ 5

 لكبدردد-> ىنأنب | ىلغ هلاني د ىضافتهن !هربخ كلام نب بعكن ا كلام ئ وي بعك َ

 نعةعيب رنب زرفعج ىنثدح لاق دعس نبْْيالا ىور مل-ملاق بهو نبا ثيدح 3

0 

 بابحعتساب إب

 نم عضولا



 عضو باب

 ماوجل

17 

 امين اذه سرغن يايات ا ابلاقف اطئاح دبعم مأ ىلع رمد دما لجل لا

 ةادردداسا 0 1 لب تااقفرف 6م ْ سم

 ا 00 ا اراد طاب وكوب انثو ح كانق يس

 | انت ةبيشفأنب رك وبأ انثو ح دمحم نب رامع ان دقانااورمع انثو ]ح

 أ نعهتاورفورعداز رباج نءنايفس ىنأ نع شمالا ن ء ءالؤهلك ليضف نبا

 انءالاقف ةبؤاعم فأن عهتاورفركبو أو رامع
 || مف نباةباورىفو رشبم م

 [رشمم 1نعلاقامب رلاقةيواعم ىفأ نعقحساةياورىفوةثراح نبدي زةأسعا نع

 || ل سو هيلعللا لص يتلا نءاولاقمهلكو لقيملامع رو سو هيلع هلا ىل_ص ىبنلا نع

 || نةستقو ىح نب ىح است راشد نورمو ربد زلا ىو ءاطع ثيدحود>تب شا

 [|انث نارخآلالاقوانري_خ أى حلاق يحيل ظفللاو ىربغلا ديبعنب دو ديع#

 | سرغي م نمام لو هيلعهتنا ىبصةتلا لوسر لاقل نق نعةداتق نعةناوعوأ

 ظ دج و ةقيبصعب لقاك الاةمهع وأن اسناوًاريطدنم لك أ ايفاعرز عرزب وأاسرغ

 ئ [سنأ انو ةداتق اذن دن زب نب نابأ انت مههاربانب لسم انث ديج نب دبع

 | لاقفراصنالا نم ةأ عا ارمشبم مالالخ لخد ملسو هيلع هلل | ىل_ص هللا ىن :ناكلام نبا

 ادم لب اولاقرفاكمأ السم لخنلا| ذه سرغ نم 0 ل لوعر

 | هريخأريب زلابأ نا رج نبان ءسهو نياانربخأ رهاطلاوبأ نئكدص»# مهثيدح

 أ كيخ نمت عب نالاق زتسو هيلع تلا ىف تضهنلالوسر نأ هللا هب عنب رباج نع

| | 0 

 ٍ | هنا ريب زلا ىفأ ن نعج رج نبا نع ةرهضوأأ ان دامع ند < انثدحو حا ارك

 1 | كيخأ نم تعب دل ل فوةياعما لسكر صراف لوقت هلئا دبع نب رباج عمس

 ا 0 الامذخأاتمايشهنمن خأتنأكلل_كالف ةحتاج هتباصافا رك

 [| اند ةلثمدانسالا اذهب جب رج نبا نع مصاعوبأ انث. ىناواملا نسح اًسادع و
 ا وطن ن 2 درج نعرةع> نب ليعمسا انث اولاقرحن' ىلعوةدةقوبوب انبىحب

 ظ وحرام سنالاناقؤ اوهزت ىتح لخنلار ارك عيب نع ىهن سو هيلع هللا ىبص ىنلا نا

 | ئعدص 1 1لام لدي 5 ةرغل هيلا غنمنا كتي ارارغصنو رمكلاق

 000 سنأ نعليوطلا ديج ن ءكلام ىنرب_خ لاق هو نءاانربخأ رهاطلا

 هزت امواولاق ىهزت ىت>ةرْمل | عيب نعى هن مل-_سو هيلع هللا ىل_2هلنالوسرنا

 روح
 000 ةةدذسس

5 



 1 ا
 جوتام فن ىلءاولمعي نأ ىلعاهيف مهرقب نار سو هيلعهتنا ص ةئلالوسردوميأ|
 د و 000

 ىطاإ سوال يسشالوسر اقم ف مسقيإ |

 هيا بنعم نجرلا مع نب دم نع ثيللا انربسخأ خر نبا 2
 52 مضت رمل

| 

 رهظاملا_س 0 و دنا و 0 رأنمى 2 د ركلادجأ| أ

 ل ديت لوسرد ل افايسدوملاعا 8 5 واس 0١ أ
 هللالوسرمطلاةفر 00 مطواهل تاو فكي نأ ىلعاهب مهرقي نأ ل_سوه# دعها |

 ىكدررم مهالج ام ام كللذ ىلع اهبك رقت مسو هيلع للافضل

 نعءاطع نعكالم ادع انك 3 انك ريغ نا امترص «ءاح رأ راو ءامتىلا:عهتلا |

 0 ًاموةقدصهلوهفهنم عبسلا لك المو ةقدصهلهنم قرساموةق دصهلهنم لك اما

 ا درعس نإ ةِبدَّتق اندحو 3 ةقدصهل نأك الادح ا هأز ربالوةقدصهلوهفربطلا |

 ىلص ىنلا نأر باج ن عريب زلا فأن عشيللا انزربخأ حر نب دم انثو ح ثيلأ

 اسرغ إسم سرغياللاسقف لسملب ,تلاقفر فاك أ م سم أ لخنلااذ- هسرغ نم )سو أ 1

 انثرص و ةقدصهلتناك الا شالو ةبادالو ناسناه-:م لك أيف اعرزعر زيالد|
 هناربب زلاوبأ نر بخ ألاقي رجنبإ انث حور انث الاق فاخ ىنأ نباو متاح نب دمت |
 سريال لوقب لسوهيلعهللا لص هلال وسرت ءمسلوقيةنلا دسبعنب رباع عضم
 ىنأنبالاقورج أ هيفهك ناكالا ئ ةوارئاطوا عبس هنم له ًايفاعرزالواسرغ إبلا
 انث ةدابع نبحور انث مهاربانب ديعسنبد- ىجأ انئاص ئثرئاطفلخ |
 لخدلوقيةللاد_بعنب رباج عمس هناراش.د نب و رمح ف ةربخ | قدع_سا نبان اركز ذأ

 ئ بلع لتج لاا طلاقف اطل ىفةي راصتالاريشبم مأ ىلع لد ل سوةلعتللا

 ل ضف باب

 عرزلاو سرغلا



 ةاقاسملا باب

 ءزج إم اعملاو

 رمشثلا نم

 عرزلاو

 اد -
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 ها األ دحأحنعلاقامااهنعدنبم سو هيلع هناا ىلص بلا نأ سابع نبا ىنعي كلذب
 بوب نعويقنللا نع رعى أن 0 امواعماجرخهيلعذ_خأ, نأ نمهلريخ

 ح نابنسن ع عيكونع اعيج مهاربا نب قحساو ةبيش ىفأ نب ركبوبأ انثو 2

 : رد ن:ىلعى:د_>-و 6 < رجنإن ءثيللاانريخأ عرنبدت اننو

 كاع وطور رع نسم مشد ء كد رش نع ىسوم نب لضفلا

 زب دحخو ديج نب دع ندع د مهي دحوحن رف لكحل لد لا نعناع

 ' اعراب قازرلادع انث عقار نإ !لاقو انربخأ علاق

 ظ [ءاغأك دح أ منع ناللاق سو هيلع هئلا ىلص ىنلا نأ سابع نب! ن ءهيبأ نع سواط

 1 |[ لق اوه سابع نبا لاقولاق مولعم ع ئغل اذكواذكاهيلعذخأ, نأ نمهل ربيخهضرأ

 ْ انريخأ ىرادلا نجرلا دبع نب هللاديع امتدح و+ ةلفاحملاراصنالا ناساب وهو

 ْ' | دبعنع ةسناىنأن بديز نع ور نب هللا ديمع انث قرلارفقعج نب هللادع

 || | نملاق ميسو هيلع هلا لم ىتلا نع اابع نبا نع سواطن ءدبز ىنإ نب كلملا

 أ [ بح نب ريهزو لبن نب د#جأ ا هلريخ هاخ ًااهحنع ناهناف ضرأهلتناك

 ٌْ نبع نع عفان ىفربسخ أ لاق هللاد_بع نع ناطةلاوهو ىحب ا الاق ريهزل ظفللاو

 أر ؟نماهن جرادر ط_ثب ربيخ لهأ ل هاع مسوءيلعهنلا وسهلا لوسرنأر ع

 أ هللا ديبعانربخأ ارهسم ( نباوهو ىلءانربخأ ىدعسلار 2< نب ىلع ئتدصو عرزوأ

 ا جر ,تامرطشب ب رييخ لسو هيلع هللا ىل_صهتلا لوسر ىطعأ اقر قل نو ف نع

 ْ 2 رشعءعورع : نماقسو نينا : ضو نامقتس لكمجاو رأى لسن ناكق عرزو أر ع ع

 | عطقينا ملسو هيلعهللا لص ىنلا ج و زاربخربيخ مسقر عىلوامافربعش 0

 |[ ضرالاراتخا نم نونف نفلتخاف ماعلك قاسوالا ن طن مضر وأ ءاملاو ضرالا نط

 | ض بابا نه صخر ةنفاوتماكتف مالك يسرا نم نييوعالاو
 | : نب | نع عفان ىنثدح لاق هنا د ميع اين ىلا ان ريع نبا اساده و ءاملاو

 | عب ز نماهنم جرخامرطشب ١ ربيخ له أ لماع سو « يلع هللا ىل_هةئلا لوس رنا رع

 | صفحوةثاعتناكفرك ذياورهسم نب ىلع ثيدحوحنب ثيدحلا ص تقاور ؟وأ
 | نانا بت باع هلنإ فص ىنلا جاو زأريخلاقو ءاملاو ضرالاراخا نم

 00 انك رصهاطااوأ ئص د ءاملارك فيلو ضرالا ن 5

 ١ تاأسربيخ تحتف امللاق رمع نيهلاد عع نع عفان نع ,ئيللادب زنبةنماسأ
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 0000 دو
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 511ا/ . لحفل

 ءازك نع لسو هيلع ىلصهتلا لوس ر جون لاقف ضزالاءا؟ نع جدخ نب م را[

 انثع هبسأبالف قرولاو ىهذلاام!لاقفق رولاو يهذلابأ تقف لاق ض هدا
 نجرلاد- معى نبةعبب ر نعم ازوالا انك سنون ن:ىبسعانريخأل اق قدسا |

 ضرالاع ار نع عدن + نب عفارتااسلاق ىراصنالا سق نب ةلظنخ ىنثددح ا

 ىلص هللا لوسر دهع ىلع ن ورجاوب سانلا ناك انا هب سأب الل اتق ق رولاو بهذلإب |

 مس واذه كلبيف عرزلان « ءايش أو لوا دلال ابقاو تانايذاملا ىلع رسوهيلعمتلا | ا

 ئقامافهنعرجز كلذلف اذهالا ءارك سانلل نكي د لذا ذ_ه كلب وانه لس راذهأ]

 ىحب نعةنشيع نبك ايفس ١ 5 دقانلا ورع اص هب سي الق نومذم مولعم |

 الق راصنإلا رك اانك لوي جدخ نبع فار : عمسهنا ىق رزلاةنح نعديعس نبا |

 جرة اوهنهتجرتاا مر و هذه مظوهذ- هانا ناىلع ضرالاىركنانك لاقأ |

 انثو داج- انث عيب :رااوبأ نع رفق رولااماو كللذ نءاناهنفدد- 1

 هوحن دانسالا 0 ' نع اعيج نورهنب ديزي انت ىثمنا

 ةبيش ىفأنب ركبو نأ انو ح دايز نإ دجاولا دمءانربخأ ىب نب ىح انثصعأ|

 هللا دنغتاًاسلاق بئاسلا نبهللا دبع نعىناميشلا ن ءامهالكر هسم ن ىلع ان

 هللا ىل_دهللالوسر نأ كلا يذلا نب تءاثىربخ أ لاقف ةعرازملا نع لقعم نبا||| أ

 لقعم نبا تاًأسلاواهنع ىه ةبيش ىفأنء!ةباور فو ةعرازملا نعى ل سوءهيلعأا| ٍ

 ةناوعونأ انث داج نب ىحانربخأ رودنم نا قدعسا 26 هللا دبع مسرلو ا

 لقعم نب هللاد_مع ىلع الخ دٍلاق بئاسلا نب هللا دمع نع ىنابيشلا ن املس نع ٠

 0 سو هيلعفسا سطل ول .رنأتباثمعزلاقف ةعرازملا نعمانلأف ||
 نب داج انربخأ ىح نبى امص ابن للتو هوا جلاس ونس ازلا د

 هذم عمسأف معدن عفار نبا ىلاانب قلطنسواطا لاق اد_هاناورمت نعد زأ]|

 لوسرنأ أولاد لقونروتافرسو هيلع لصون نعدببأن ءتردحلا||

 نبا سي موتا لعاوخ نم - يتتيجي نكلو هتلعقام دنع ىو سو ةيلع للا قطف ْ

 . نيمهلريخ هضر ءاخأ لجرلا ننال لاق لس وميلعهنلا لص هلا كوس رنأ سابع ||
 سواط نءاوور# نع ناوفس ان رمى أنبا اسامح و امولعماج رخاهيلعن أي نأ || 1

 يا راغعتك رول نح .رلا دنعإب ايه تاققوزمعلاق رباح ناك هنا سواط نعأأ

 مهماعأ ىف ريخأو رعى لاقفَد ربا لا نع نبع دكمصسم 2 ع
1 

10 

 ا

 ةعزازملا ىفباب
 ةرجاؤللاو

 .ضرالا باب



 ءارك بنلاب

 ءارك باب

 تهذلابضرالا
 قرؤلاو

"5 
 ٍ نبعفارلاق ضرالا ءارك ف ٍل_سوةيلعهلنا ىل_ههنلا لوسر نع ث دحن اذام جدخ

 ش أ || او اوسر نارا لعل نادل رسبا ديسقاناكر ياي

 1 را ىرك-:ضرالان ا لسو هيلعهللا لص

 || نب ىلع اًسئ'هحود# ضرالا ءارك كرتف هماع نكمل ايش كلذ ف ث دأ لسوهيلع
 1| بوبأنعةتلعن ءاوهو ليعمسأ اثنا 00 ا

 | 00 ؟ لاق 0 000 ناياق نع دع نب ىلعي نع

 أ 0 نع ل ويم را لا ومع نهلجروم ويت اان

 || ثاثلا ىلع اهب ركسنف ضرالاب لقا نان اهن انل عفن اهلوسر وةئلا ةيعاوطواعفانانل
 ْ ىوسامواهءاركءركواهعرزب وأاهعرزي نأ ضرالا بر مأو ىم.لا ماعطلاو عب رلاو

 1 .ىلعي ىلا ت ةك لاق بوبأ نعد ز نب دا ج انريخأ ىحب نبىحي اند_>و كلذ

 .[| لقاحاتتكلاق جد 0 د و د راسي نب ناملس تءمس لاق ميكح نبا

 ال[ هحو هلع نا ةييس لترك 3ع عب رلاو اوتاثلا ىلعاهم ركنف ضرالاب

 اأانثو ح ىلعالادبع انب ىلعنءورمع انثو ثرحلانيدلاخ_ اذ بيبخ نبى
 | اذهم ميكح نب ىلعي نع ةب ورعىفأ نب ان عمهلكة ديعانربخأ ميهاربا نب قحسا

 1| نعمزاح نب رب رجانربخأ بهو نءاانريبخأ رهاطلاونأ هينثدحو هلثمدانسالا

 اا مل-سوهيلعهنلا ىل ص ىننلا نع جيد نب عفار نعدان_ىالاا فم ميكح نب ىلعي

 ]|| ىتادح رهسوبأ انربخأ روصنم نب قحيسا نئئدصو «ةمومح صعب نع لق
 ا نءجعيدخ نب عفارىلوم ىثاجنلا ىفأ ن ءىازوالاور مع وبأ ىنثدح زج نبىحب

 .[|| هللاىل سهلا لوسر ىمهندقل لاف ريهظىئانألاقه_.عوهو عفار نب ريهظ نا عفار

 ]| ملسو هيلعمتلا ىلص تلا لوس رلاقام كاذاموت اقف اتفارانب ناك ص أ نع لو هيلع
 ) أح رعت ارسرااعع 10 0 نوفتم فيلا 0



001 

 ىندحو ح نايفس اند ” لاق ةييش ىفأ نب ركب وبأ ١ انندحو نعمت وهيل

 َح بوبأن ءة ل زو لنسمتما انك الاقرانيد نب مي-هأر اورج نيىلعأ][

 نب ورع نعمهلكنايغسس ان لاقعيكوانرب_خأ لاق مهاربا نب قحسسا ان دأإا
 ىلع نئئدص د هإ> ٠ نمءانكرتف ةنيبعنباثيدح ىفدازوهلثمدانسالا ذهب رانيدأ

 دقل رم نباولاق ل ودها ء ليلخلا ىلأ نعنوبأنعليعمسا ان لاق رخ نبا | ْ

 بون نععيرز نبدي زيانربخأ ىح نب ىح اند انضرأع فن عفارانعتم |

 ةراماىفو سو هيلعهللا ىل_د بلا دهع ىلع هعرا نم ىرك,ناكر مج نبانا عفان نع أ ٍ

 رخآ ف هغاب ىتحةب واعمةفال_ نمار دصو موياعهللا نا اوضرناعورمتو ركب أ | ١

 لخ دق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىناهف تدح عردخن مقارن ةيواغم فال

 عرازملا ءاركّن ءىهني لسو هيلعهللا ىل_ههتلال وسر ناكلاقف هلأ فهعمان او هيلع ا
 هللا ىبصهللالوسر نأ عد نبا ءزلاقدعب اهنع لئساذا ناكفدهد ر ع نئااهكرتف |!

 ح دب زئيداج انمث الاق لاكوبأو خيبرلاو ا ا اهنعىهن سونيا |

 قفدازو هلثمدانسالا اذبع بونأ نءامه الكلي ءمسأ ان لاقرد نب ىلع ىو أ |||

 ريع نبا انئالح و اهب ركيال ناك ة:كلذدعب رعنيااهكرتتلاةةيلع نبا
 مج دخ نب عفارلار نب عمال ملا رطل د امك لاقىنأ انك لاق[

 عرازملا ا ءىع م سوويعاناى سانا وسد اطالب ءانأىتحأ أ

 انريخأ ىد_ءنيان ركز انث .الاقرعاشلازب جاجوفاخ ىنأ نبا ئكصد ْ
 اذهرك ذفاعفار أ اهنا ر مع نبا نع عفان ن ءجسملا نعدب ز نعورم نر هللا ددمع 1

 نس> نبا ىنعي ني ان: ىنثم نب د# اًسنادص لسو هيلعهللا ىلص ىنلا نع ثيدحلا |
 نءاث دع“ ىنف لاق ضرالا وأ, ناكرم نبا نأ عفان نعنو نبا انك راس نا

 نعم ْهقرك 3مم ورع ضد ع نعرك دف لاق هيلاهعم ىنقاطن اف لاق عد خ نب عفار

 لافتا ضرالاءارك نع ىنهن هنا |سوهيلع هللا ىلص ىب لا |[

 لاقو دانسالااذ_منوعنبا ان' نوره نبدزب انث ماحنبد_# هينثدحو

 نب تالملا دع تدع و * لسوهيلعهللا لص ىنلا نعهتمومع ضعب نءهندخ |

 نبا نءدلاخن؛ ليقع ىنثد_ح ىدج نعىنأ ىندح لاق دعس نثيللاننتيعشا

 هغاب ىتصه-ضرأى :رك ناكر ء ن هنا دبع ن اهلنا دبع نب ماس ىف ريخ أ لاقهنا باهش ||

 | نياابلاقف هللاد_مغهيقلق ضرالا ءاركن ءىهنيناك ىراضالا جدخ نب عفارنأ !ٍ
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  سشلل ظ 15
 ْ ليا اييبف ضرأ تناك نملوغي ل لس يتلا

 [|نع قيزرنررامم ان لاق ب تاوحلاوبأ ان لاق رعاشلانب جا هيلث دحو'

 [نيبنوره اًمضو الجراهعرزيافوأ اهعر زيلفلاقهناريغدانسالا اذه. شمالا

 .[| نادت دحاريكن ات رخلا ني اوهو ورم ىقريخألاقسهو نءا ان, لاق 'ىليالا ديعس
 || ناهننادبعنب راح نع شايع ىنأنبنامعنلا نعهن د ةما_س ىنأ نب هللا دبع

 ا ا. عمسملا عفان تدحو ريكبلاق ضرألا اكو عمن حسو عيلعقتلا ىلسعةنلا لوسر

 ظ د نب عفارثيدحانعم_سنيح كلذانكرنم اذضرأ ركن انك وقي رع نب
 || لاق رباج نعريزلا فأن ءةميخو ًاانربسخ أ لاق ىحب نب ىحب انيك و جدخ

 انتم و اثالثوأ نيتنس ءاضيِبا|ضرالا عيب نع م لوس و

 اان اولاق رح نب ري_-هزودقانلا ورمعو ةبيش ىف نب ركوبأو رودنم نأ د يع_س

 ْ أ | ىنلا يهمل ةربج نع قيتعن 'ناملس نعج رعالا دج نع ةنيبعن نايفس

 0 امنع ةبيش ىفأن ب اةباور فو نينسلا عيب نعإ سو هيلعةللا ىلص

 ا ىلأ نب ىحب نعةب واعم انث لاقةب وتونأ انث لاق ىناوالا ىلع نب ننح اًسندع و

 || لسو هيلعفثلا ىله هللا لوسرلاق لاق ةرب ره ىنأ نع نمحرلا دمع نب ةماس ىلأ ا

 ىلأنافداخ أ اهحنميل اوااهعر زيلف ض رآه تناكنم
 ا نسحااسن دجو هض رك سميلف

 ا نبدي زب ناريثكى نأ نب ىتب نعقب واعم انث لاق ةيوتونأ ان لاق قاول_هلا

 || نعمتي سو هيلع هللا لصةننا لوس رع مس هنا هريخأأ هللا دمع نب رباجن اهريخأ ميعن

 ||| ضرالاءارك لوةخاورمتلاب رمثلاةنبازماهللادبعن' رباجلاقفلوقحلاوةنب ازملا
 || نليهس نعىراقلا نجرلادبع نبا ىنعي ب وقعي اذن لاقديعس ن ةيدتقاست ص و

 || ةلقاحلا نع دعما عشا اوسر ىبمنلاقةرب ره ىلأ نعهسيب أع نع اصىنأ

 || سن أ نب كلام تر ب_خ لاق بهو نباانرب_خ أ لاقرهاطلاونأ ندع و ةنبازملاو

 ا [ فردا دعسان عمسز |هريخأ دج أ ىنأن با ىلوم نايفساإبأ نا نيصخلا نيدواد نع

 | ءارتشاةنبازملاوةلقاحماو ةنبازملا نع لسوهيلعهللا ىل دهللالوسر ىبهنلوقي ||

 ص عيبرلاوبأو ىتحي نب ىحي َط ضرالاءارك ةلقاحلاو لخنلا سؤ رفرمثلا

 تعمسلاق ورع نعدي زنبداجانريخأ ىحلاقو انا ” عيب رلاوب لاق نعل

 ظ | تا سشاىننا عفار معيف لو ماع ناكىتحاسأب ريخلابىرن الانكلوقي رع نبا||

 0 ايط
0 



1 2 
 نَءقارولارطم ان' نومء٠ن ىدهم انث لاقىسمودسلانامعنلاوبًاوهومراع[[

 ضرأهلت تاك م مسوهيلعهنلاىل_دهنلالوسرلاقلاق هللا دبع نب رباج نعءاطع [

 لقه انث لاق ىمومنكلا انثص 0 َ
 لوضفلاجرا ناك لاق هللا دبع نب راج نءءاطع نعىاز والا نع داب ز نبا ىنس

 مسوهيلعهنلا ىلس هلا لوسر لاقف سو هيلعةنلا ىلصةنلا لوسر باحصأن هنيضرأ َ

 اني رة ذر ك_سملف ىف نافهاخ اهح علو اهعر زيلف ضرأ لضفهتناكن م[

 نعفابيشلاارب_ثألاقدلاخ ام ىزارلاز وص:من ىلعم ان لاق متاح نبد_ 2

 هيلعهثلا ىل_دهللالوسر ىبنلاق هللا دب عنب رب اج نعءاطع نع سنخالا نب ريك [|

 دع انث لاق ىنأ 5 لاقربع نبا 2 ظحو أ رجأ ضرالل ذؤيب نأ ل سو َ

 ضرأه تناك م إسو هيلع هللا لص ةننالوسر لاقلاق رداح نع ءاطع نع كلما |!

 هانااهرحا ديالو مسملاهاخ ًااهحتميلفاهنعزعواهعر زينا عطت_بمناف اهعرزيلف

 كندح لاقفءاطع ىسومنب ناواسلأسلاقم امه انغ لاقخورفن.نابيشاست صو |

 دأ اهعر زياف ضرأهلتناكنملاة1- سو هيلع ثلا ىل_صّىَن :١1نا هنناد_ءعن رباح

 نعنايفس انن ةبيش ىنأنإ ركبوا انئصو معن لاق اهم ر كالوهاخ ا اهعرزيل

 نب جاذح ىنثد_>و رمان ٠ نعى هن لسوهيلعةللا لص ىبنلانارباج نعورمج

 ءانيمنبديهس انث :نايحنب ملس انث ديحلادءعن هننأاديبع اش رعاشلا

0 

9 

 0 لرب وج سر م يم حج

 هلناكنملاق مل_سوه«يلعهنلا _ههللالوسر نا هللا دبع نب رباجتعمسلاق | 21
 اهوعيدتالوهلوقامديه_ستاقفاهوعيدتالوهاخ ا اهعر زيل و اهعر ررلف ضرأ لفف ||
 ريزلاوبأ انث لاقريهز انث لاقسنوينبدجأ اًمثعو منلاق ءاركلا ىنعي ْ

 ىرصقلا نم بيصنف لسو هيلع هللا ىلص هنلالوسرد_يعىلع رباح انكلاقرباج نع ٌ

 0 نلف نع راع 0 رلاققا د 9 2 :

 هدو بط راو كتاب ا

 دم الا ص اهكس ماقهاخ ًالهحنةيل نافءاخأ اهحنملفاهعر زب منافاهعر يلف ضر َ ظ

 رباجن عناوفسوبأ انث لاقناملس نعةناوعوبأ ان .كلاقداج نبى حب انن ىنثمنإ |



 ء| كح
 ضرالا

1 

 ٠ مان ةرغلاع ب : نغو ةنبازلاوَةلقاحلاوةْر ءاحملا نع - ىهن إ_سوهيلعةللا ىلسد

 ا ةرباحاامألاق رباجأامت | هر ع لا ابار ءلاالا رينا: :دلاو مهاردلابالا عابتالو

 || نامعزو رْعلا نمدخ ايمن اهبف قفنيف ل_جزلا ىلا ل-جرلااهعفدي ءاضيما | ضرالاف

 أ عزل ياو ع عرقا اوكا لنل قبرا ين ازملا

 |[ || امهالكف اخ ىنأنيدج أ نب د متو ميهاربا نبق حسا اندخو اليك بحلاب ماقلا

 أدب ز نع ديبعانربخألا ىدع نيايرك ز ان فلخ ىفأن ,الاق ايركز نع

 | [| نعحابر فأن :ءاطعد_:عسلاجوهو ىكملا دي ءلولاونأ ا 7 ةسنأى أ نبا

 أ [ةشا ازااوةلقاحملا نعوب يي بسو هع يلعهللا ىل_دهللالوسرنا هللا دبع ند رياح

 : اومهنملك ةبوار صد وار مح ناهاةشالاوهةشدإ ىتح لختلا ىرت :ش ناوةرياغاو

 ا اق والشما عينان لاو موأ_عم ماعط)ا نم لو ك,لقحلا ءابين !ةلق احماو

 1 || ا فيمسأ حان رىنأ نب ءاطعل تاقدي زلاق كلذءايشأو عب رلاوثاثلاة ربا اور غلا

 |[ انندص 1 0 رباح

 18 ءءاذمم ع ند كمعس |[ ناي> نب ناولس ا 0 52 0 ماش نب هللاد_بع

 | 0 كرر 0 لا هللادبع نبا

 أاهتملكؤي ورافنصتو رامحلاقحعةشتام ديع- سل تلق لاق عشت ىف ردا عيب ن عو

 | للادبعل ظفللاو ىريغلا هللا دم مع نب د#و ىرد راوقلار ع نب هللا دممع ا

 أر باج نع ءانيم نب ديعسو ري زلا فأن عبوبأ تك لاق دب زنيداج 1 الأو

 ٍ ةمواعملاو ةنبازملاوةائاحملا نع سو هيلعهنلا ىل_دهللالوسر ىبهنلاق هنلادمع نبا

ينثلا نعوةم واعملا ىه نينسلاعيبامهد_حألاق ةرباختاو ||
 |ايارعلاف صخرو ا

 | ةيلعنياوهوليعمسا اك الاف 0 00 ركب ونأ دع

 1 ذر الهن اريغ هلع : مسوهيلعةللا لص ءرداح نعرس زلأ ىل أ نءعبو نع

 ن هللا ديب عانرمخ أل اق روصخف ند ا 3 ود همواعملا ىه ني_بلا عيب

 للا دب عنب رباجن ءءاطع تعمسلاق فورعم ىفأن ب حابر ان لعد

 | 25 نعو نين_سأ!اهعيب نعو ضرالاءاركن علو هيلع ىف هتلا وسر ىهنلاق

 ظ دب ز نباىن :عي دج انث لاقىردخجمالماكوبأ نئئدع د تيطيىت 00

 1 سو هيلع هللا لص هلال وسر ناهننا دبع نب رباج نعءاطع نع قارولار طم ن

 بقل لضفلا نبد_ 3 ان لاق كيج نيد م انناهص و ضرالاء ءاركن عج

 راع

032 

 عع اة



 د ةمط
 اان تنعش قاف وس هفكدحو كاحضلا قري لاق كي.دف ىنأ نب اانربخأ لاق 1

 وحن دانسالا اذهب عفان نعمهلك ةبقعن ىسوم ىنثدس >لاق .ةريسم نب صفح

 نأر مج نبا نععفان نع كلام لعتار 5لاق ىحي نب ىحب انثدع مهني دح

 طرت_ثينأالا عئابللاهر مق ترب ًادقالخ عابن ملاق سو هياعشفا لسكر

 انث لاق ريت نبا انثو ح ديعسن ىحب انه لاق ىنثمنءا امدح عاتبملا [|

 هللا ىل هللا لوسر نأ رمع ننا نع عفان ن ءرمع ننهللا ديبع انث لاق ريشب نبد#

 طرتشي نأ الااهرب !ىذللا هر ناف تر. دقواطوصأ ىرتشا لحنا علاق ملسوهيلع

 لاق عرنبا انثو ح ثيل انث لاقديعسنةببتق اًسسدصو اهارتشاىذلا
 الكرب ةىرعاامبألاق لسو هيلع للا ىلص ىنلا نأ ارم نبا نع عفان نع ثيللاانربخأ ١

 وأو عيب رلاوب اءانثدحو عاتبملا طزتشي نأالال+نلارك رباىدللفاهلصأ عام ا

 امهذلكل يعمسا ان لاق بوح نب رب_هز هينثدحو َح داج انث الاقلماك |

 الاق عر نب دمتو ىحب نب ىبحب نع + هوحندانسالا|ذهم عفان نعبودأ نع ِ

 ماس نعباهشنبانعشيللا انث لاق ديعسن.ةبيتق انثو ح ثيللانربخأ|]
 رو هيلعشا تعا لور تت لاو ركن فا عنب هللادبعنءا ا

 ماكان مو علا طرتشي نأ الااهعاب ىذللاهتر مفر قم نادعب الح عاتب !نملوقي

 ىنأ نب رككو بأواي ركز نبى حي هانثدحو عاتبملا طرتشين أ لا هعاب ىذا/هلافا دبع
1 
 نعةشييعنبنايفس انث نارخآلالاقوانربخأ ىحبلاق برح نبري_هزوةبدش [|

 لاق سهو نااانرب_ثلاق ىحن ةلمزح ندع و هلثمدانسالا اذه ىرهزلا ||

 تعمسلاق هايآنا ارمع ن هللا دبع نب لاس ىن :”دح لاق باهش نبا نع سنوب قربخأ ||

 نبد#تو ةبيش ىأ نب :ركبونأ انثدح هلثع لوقي مسوهيلعدتلا لست ل

 نعم رجنإان ء ةنييعن؛نايفس ان اعيجاولاق ب رح نب ريهزوريع نهننا دمع أ

 ةلقاحم ا نعإ سو هيلع هنلا ىل_ص هللا لوسر ىبنلاق هللاد ٍمعنبب ر باج نعءاظعا ||

 د

 ك0

 مهردلا مراد لالا ءاتلا و هحالصو دبد ىتح علا عيب نعو ةرباخناوة- نازلاوأأا
 نعجيرجنبإ انربألاق مصاعوبأ انربخأ لاق ديج نب دبع اًسنص انارعلاالا||
 سوهيلعةللا ىل_صهللالوسر ىهن هللادبعنب رباجاعمسامهئاريب زلا ىف وءاطع|[|

 دب ز نب دلخئانرب_خألاق طي ههازربان ىحححا امير و لعب كنف

 ةلادوسرناةنادبع ين راجن ءءاطع قربخأ لاق جرجنإ انث لاقرزجلا ||



31 0 
 'نينايفس انمث الق ريغنباودقانلا ورع هانثدحو ابرلار ع ىألاقوث زلاابرلا
 | | لص ينلا نع ة قي ن لوس عراسي نر يشب ن نع ديعس نب ىح نعةنديع

 ىب 1 انك الاق ىناواملا ٠ نسحو ةميش ىفأن ب ركبوبأ انئصو مواد ل سوديلع

 ظ |. سك فادنا رام لوما 2 0 نب ديلولا نعةماسأ

 اح كلاي 55 لن ا ءلا اصلا

 ْ نايفس ىنأ نع نيصحل نب دوا د كنثد> كالا ل تاقلاقدل ظفللاو ىبحب نب ىبحي انثو

 : | اق صخر سو هيلعشا لسةتنالوسر نأةرب رهىنأ نع د_ج أ ىنأ نبا ىلوم

 ظ | ةسخ نودوأ ةسخلاةدواد كشر ة_سج ىفوأ قسوأ ةسخ نودامفاهصرخابار ءلا

 ْ | لالوسرنأر © نبا نع عفان ن ء كلام ىلع تأر قلاق ىحب نبىحب انئرص ا

 | بييزلاب مركلا عيب واليكر لاب را عيب ةنبازملاو ةنبازا نع ىهن لسوهيلعةنلا ىلص

 أرشب ندم 0 دا ا ا دا

 | نع ىهن وسو ميلعهنلا ىلص ىنلا نأ هربخأ للا دبعنا عفان ن ء هللا دمع ا لاق

 | عرزلا عب دوو اليك ببي زلابب بذعلا عبد و اليك ر غلاب ل_خنلار عيب ةنب از رااوةشاز 3

 | اذه.هللا ديبع نعةدئاز ىفأ نبا انث لاق ةبدش فأن ب ركبوبأ 0 اليك ةطذحلاب

 ا اولاق ىسع نب نيسحو ةللا دبع ند نورهو نيعنن ئح طيز دم تاس

 | هللا له هتلالوسر ىهنلاق رم نبا نع مفان نع هلا د- بيبع انك ةماسأوبأ انن

 أ بنعلاب سي زلا عيب و اليكر ءلاب لخنلار م عيب ةئبازملاو ةنب ازا نع إ سو هيلع

 85 الاق برح نب ري_-هزو ىدعسلا ارح ن ىلع نيد 4 در ر كلك ن عو

 [تلاىل_ةللالوسرنأر عنب نع عفان نعبوبأ نع ميهاربانبا اودو لمعمسأ

 | ىمسمليكبر هل خنلا سؤر فام عابيناةسنباز رااوةشا ازاا نعى 0

 ان داج انك الاق لماكوبأو عيب رلاوبأ هانندحو ىلعف صقن ناوىلفدازن

 | لقعرنب دس ::لدحوثيل انك ةدمو مل هو<يدانسالا 0

 ةنب ازملا ع نعل سوهيلعهنلا ىل_دهنلالوسر ىهن هللا دبع نع عفان نع ثيالاانريخأ

 | اليكبيي زب ء عيدي ناامرك ناك ن او اليكرهالخن تناك نا ه-طئاح رك عض نأ

 أاعرز ناكوأ ةيدتق ةياور ىفو هلك ثالذ نع ىبمن ماعط ليكب هعيد نآااعرزناك ناو

 | مفار نب اهانث دحو د سنوب ىنثدح لاق هو نءاانربخ لاق رهاطااوبأ هيلث لدو

 لاق

 ا



 لاق ىح نب ىحب اًسندح كلذريغ ىفصخرب مسج رار 1
 هيلعهنلا ىبصهللالوسر نا تباثنب دن ز نعرمت نبا ء عفان نع كلام ىلعت أرق ُ

 لاق ىح نب ىحي ارح رمتلا نماهضرءاهعس.نا هب رعلا يحاصل صخ راسو .

 رمح نيهّللا دبع عمسن |عفان ىفربخ لاق ديس نب ىح نعلالب نب ناولسانربسخأ :

 هب رعلا عيب ف ضخر لسوهيلعهّنلا ىلصةللا لوسر نا هند تباثنبدب زناثدح ا

 انمث لاق ىنثمني دج مانثدحو .ابطراهتواك ًايارقاهصرخ تيبلا لهأاهذخأب

 لعجن ةإ الا هن رعلاو لاق هنا ريغدانسالا | ذه دعس نب ىحب :تءمسلاةباهولا دمع ْ

 ىحينعشيللا انك لاقرحاهملا نب خر نب د ني اركاوصرخاهنوعيديف موقلل ١

 ىلصهللالوسر نأت باث نب دب ز ىنثدحلاقرمي نب هللا دمع نع عفان نعديع_س نبا ||

 رم لجرلا ىرتشي نأة ب رعلا ىحلاقارماهصر خب ةبررغلا عيب ف صخر لسو هيلعفللا |
 عا لاق ىلإ انث لاق ريغ نبا اًسئاصو ارتاهصرخابظريإهأ ماعطتالخنلا ||

 لسوهيلعةنلا ىلسةنلالوسر نأ تباث نبدي ز نيع رم نبا ن عفان ى ::دحلاق هللا

 ديعض نب ى< انه لاقىنثمنءا انندصو اليك اهصرخ عابتنأأبار ءلا ف صخر

 لماكوبأ او عيب رلاوبأ انك اي رح ذدخؤت نالاقودا:_.الاأ ذوب دللا ديبع نع

 عفان ن ءبوب أن ءامه الكل يعمشا اني لاق رح ن ىلع هيفث حو حا داجانت الاق

 امثاهحو اهصرخابارعلا عيب ف صخر سو هيلعهنلا ىلصتنلا لوسر نأ دانسالا | ذهب
 ريش نع ديع_سناوهو ىح ” نع لالب نبا ىنعي ناماس' ان لاق ىبنعقلاةماسم نبا

 لهس مهنممهراد لهأ ن م لسو هياعهللا ىلع هللا لوسر باع ضعب نعراسين با

 كلذلاقو ر علا رع ا عيب نع هن[ سوعيلعمللاى بص هننا لوسر نأ ألا

 تريلا له اهذ خاب ناتلذنلاوةاخنلا هب رغلا عيتاف ضخ رمل الالات

 ناانثدحو تنل انف لاق دمعءس نإ ةسق انكرع ايطراهنولك ان انا ارغاهصر >2

 هنلالوسر بادكأ نع راسي نب ريسشب نع دعس نب ىحن عتيل طخا !لاق عباأ

 ةب رعلا عيب ىف لسوءيلعهللا بص ةنبالوسر صخراولاق مهنا مسوهيلعهللا ىل ||

 نعاعيج رعىبأنإ و ميهاربا نبق ججساو ىنثم نب د اسندع و ارغاهدرخب |

 ناك أ ضعب نع راسي نب ريشب ىنربخأ لوقي د يعد س نب ى حك تعمسلاق ىقثلا |

 ىممن لسوء« يلعنا لص هلا لوسر نأ هرادلهأن م لسوهيلعهللا ىبصهننالوسر ا

 ناكمالعج ىنثم نباو قحتسا نأريدغ ىحي نعل الب نبن اهل سثيدج لدم رك ذف /

 (1ا

 يم يي ب #آ -

 ا

0 



 عم 7
 الا رعلاب بطرلا

 ايارعلا ىف

 الح عاب نم بابا#

 رءاهيلع

 0 ىلا باب

 ةئبازملاوةلقاحلا

 ا ةرياخملا نعو

 ودب لبق

 نعواهحااص

 'ةمواعملا عيب

 د1 مس
 نننسلا

3 
 ش 1

 بهذت لاق هت الضام رع نبال ليقف ةبعش ثيدح ىفدازودا:_سالا ادم راشد

 5 رباح نعري زلا فأن ع ةمثيخو ًاانريدخ + لاق حن يح ابكي 010

 للا لوسرئيهنلاق رباج ن عريب زلا نأ نعريهز ان لاق سنوب نبدأ انثو
 لاق ىلفونلا ناهعنب دجأ ان تمطإ ىّتح را عيب نع مراسم

 الركذ انث' الاقحور انث لاق هلظفللاو ماحنب دمت ىنثدحو مصاعوبأ ان

 |هللالوسر ىهنلوقيهللاد- معنب رباج عم_سءنارانيدنب ورمت انث قدعسان با

 نباو ىنثم نب دم م هحالدو درب ىتح را عيب نعل سوه يلعمتلا ىلض

 1 ىرزتخبلا ىلأ نعة سم نب ورع نعةمعش انث لاقرفعج نبد# ان: الاقراشب

 ل سو هيلع هللا ىل_صهنلا ل اوسر ىهنلاقف لحللا عيب نع سابعنباتأ ًاسلاق

 لجرلاقف نزوبام تاقفلاق نزوبىت>ولك قبر وأهنم لك أ:ىتحلخنلا عيب نع
 نعل يشف نب د# ان كلك ءالعلا نب دب 2س رعوأ اجدع رز< ىت>حهددنع

 اوعاتبنال ردو نع هنا مش لوسر لالا ةرب رهىأ 7 عميعت ىفأن نا | نعهيبأ

 :رهزلا نع نايفسان ربخأ لاق تح نب نبىح اييص ده اي داصاودنم 0

 عء.ىردهزلا نع نايف_س انث .الاقامط ظفالاو ب رح نب ريهزوريك نبا انو ح

 الم ودب ىتحرغلا عيب نع ىنهن )سو هيلع ةللأ لص ىب :ل| نارمع نبا نعول
 هيلعةنلاىل_ههتلالوسر نا تيان. نبدب زانثد_حورع نبالاق نملا را عيب ن ءو

 ْ رهاطلاوبأ نئكدص د عابت نا<-تياور ريغ نبادازابار علا عيب ىصخرل سو

 لاق باهش نب نع سنوي فرب أ لاق بهو نبا انريخأ الاقةإمرك ظفللاو ةإمرحو

 هللالوس رلاقلاق ة ةري رهابأن ا نجلا دبع نب ةماسوبأو بيسملا نب ديعس ىن:دح

 1 نبالاق رهاب رمثلا عاّتبتالو هحالص ودبي ىت علا اوعاتبتال ل- سوهيلعمللا لس

 سو هيلعهللا ىلص ىلا ن عه بأن عر 3 نب هللا دبع نبراس ىتالحو باهدش

 ل ةعئنع ثدللا ان” لاقنيخ ان: لاق عفار نيد يد عاج

 1 4 مل_سوهيلعهنلاىبصهللالوسرنا بنسملا نب ديع_س نع باهش نبا

 'حمقلاب عرزلا عابيةلقاحم اور عاب لخنلار عاب نا ةنب ازملاوةلقاحملا نعو ةئب ازملا نَع

 لل_سو هيلع للا ىلصعتلا ل اوسر نعملاس ىف رب_خأو لاق حممقلاب ضرالاءاركستساو
 قربخ أ لاس لاقو رهدلاب رمثلا اوعاشن الو هحالص ودب ىتحر مثلا عاتبتال لاقهن|

 تالذ دعب صخز هنا لسوءيلعللا ل 0
 0” دج

 ا

 0 ئ

2 



 ع0

 ىذا نع مازح نب مكح نع 6 2 رحل نهنلادبعتعم سلا حايتلاىفأ

 ةبعكلا فوج ىفمازح نب مكحدلو جاجا نب )_ملاق# هلثع را ىلصأ]
 نباوةباتقوبوي 1 نب ىح و ىحب 0 انثاثص « ةنسنر شءوةنامشاعوأ

 هللا دبع نعرف ه+ نب ليعمسأ ان نورخالالاقو انربخأ ىح نبى ح<لاقرخ

 هن | سو هيلعهللا بص هلال وسر لجررك ذلوقي رمح نباعمس هنا رانيد نبا

 ناكف ةبالخال لقف تعيإب نم لسو هيلع هنلا ىل_سهنلال وسر لامتف عويبلا فعدخب

 نايفس انث عيكو انن ةبيشىنأنب ركوبأ امتع ةبالخاللوقيعياباذا[
 هللاد_رعنعامهالك ةيعش انث رفعج نيد انث لاق ىنثم نبد-# انثو

 انثدع# ةنايخاللوقب عياباذا ناكوامهثي دح ىف سيلو هل ثم دانسالا ذهب رانيد نبا

 مل_سوهيلعةللا لصهننال وسر نارمح نبا نع كلام ىلعتأر *لاق بحب نب ىبحي

 ريم نبا نر ا 0 ودب ىتح راغلا عني نع ىمت

 ٠ دريلعسال ىلا نع نبا نع عفان نع هللاديبع 0 ىأ انك

 نوت ان علنعمسا ان 0 ريهزو ىدع_بارد نب ىلع ندع د

 د لجعل عنب نعمت مس ااا

 ئص ىرتللملاو عئابلا ىهن ة- _ءهاعلا نمؤنو ضيبت ىتح ليغسلا نعووهزب

 ا رم نبا نخ علان ع كمع- د اند لاق ب رح نب ري_هزأ

 رف_صوهنرج هح الص ودين ىت را اوعاتبتال إو هيلعةللا ىلمهتنالوسر

 221011113110 ان الاق رع ىلأ نباوىنثمنب دمحم انثصأ|

 كيد_فىنأ نبا ثا عقار نب د-# امنص هد عامرك ذب مهحالصو دبس ىتح |

 ثب دح لثع سو هيلعهللا لص ىنلا نعرمج نبا ن ععفان نع كاحضلا ان,' لاق

 ىتثدحلاق ةرسسم نب صفح ان لاق ديعهس نبدي وس انشد باهولادبع
 ثيدح لثع مل سو هيلعهللا ىل_دىنلا نعرم نبا نع عفان نعةبقعنب ىسومأ

 ىحبلاق رح نياوةبيتقو بوبأ نب ىحي وىحي نب ىحب اسندر ةتناديبعو كلام
 نب هللا دبع نعرف عج نب اوه لها انث نورخآلا لاقوانريخأ ىح نبا

 ىتحرُعلا اوعيبتال إو« يلعهللا صلال وسر لاق لاقرمت نباعمسءهنارانيد ْ
 2 نايفس نع نجرلا دبع ان لاقيرح نب ريهز هينيرعو هحالص ودين ||

 نب هللا درع نءامهالك ة ةيعش انث لاقرفه+ نيد 2 لاق ىنثم نبا انثوأ|

 عد نم باب

 عيبلاف

 نع ىهلاٍبإب
 لبق راغلا عيب

 اهحالص ودب

 طرست ريسغب
 عطقلا



 لعرايإامسنمدسحاورلكن عيبا لةإلسو هلع فمها لور نار

 ان الق ىنثم نيدو برحن ريهز اًنمص داخل عال ةرفت لاو ود

 انو ح رشب نبدجانربخأ ةبدش ىلأن ب ركب وبأ انو ح ناطقلاوهو ىحب

 ||| هيلعهنلا لص ىنلانعر عنا نعمفاننعمتلادسيبع نعمهاك أ ١ انث ريع نبا

 || عيب رااوبأ انثو ليعمسا انثث الاقرتح نب ىلعوبرح نب ربهز كد سو
 || نعرم نبا نع عفان نع بودأ نعاعيجدب ز نياوهوداج انك الاق ل_ءاكونأو

 أ[ ناهولا دبع انث الاق ربع ىلأ نياو ىنثم نبا اسرع و ل سوءهيلع هللا لص ىننلا
 | كاحضلاانربخأ كيف ىنأ ن دا ان عفارنبا انثو ح ديعس نب ىح تعم س لاق

 || كلام ثيد_-وحت لسوهيلعتقنا لص ىنلا نع رم نبا نمع عفان نعامهالك

 ا انربخأ عرنبد-# انثو ح ثيل انث ديع_سنب ةبدتق اًندعو عفان نع

 1 عيابتاذالاقدنا ا لو و نع عفان نعثبيللا

 أ امهدحأ ربخ وأ اعيج اناكو اق اقرفش لامر ايخلاب ايت داو لكف نالمجلا

 || ناد_ءباقر فت ناو عيبلا بجو دقف كلذ ىلعاعيابتفرخآلا امهدح ار يخ نافرأآلا
 |[ برح نب ريدهز نكد و عيبلابجود قف عيبلا امهتمدحاو كرتيلواعيابت

 || عرج نبا نع ةنبيعنبنايفس ان ريهزلاق نايفس نعامهالكر مت ىفأن باو
 | ل سو« يلع#للا ل_ههللالوسر لاق لوي رمع نب هللا دبع عمس عفان ىلع لم لاق

 ا[ نوكوأ اقرفش لام هعبب نمرايماباممنمد_-او لكسف عيبلابناعيابتملا عيابتاذا
 | هشاورفرعنياداز بجو د-ةفرايخ نعام هعيب ناك نافرابخ نعام هعبب

 : انثرص هيلاعج رم ةوينه ىشف ماقوليقيال نأدا رأف الح -ر عياناذاناكسف عفانلاق

 . نورخآلالاقو انريخأ ىكحبلاق رح نباوة- ٍديتقو بوبأ نبى و ىحب نى

 : هللالوسرلاقلوقي رم نبا عمس نار اشي د نبةئلا دبع نعر فعج نب ليعمسا ان

 ١ دج اناص « رايخا عيبالاةرفتي ىتحامهنب عيبال نيعيب لك لسو هيلعةنلا ىلص ىف قدصلا بإب

 || ىحب ان لاقىدعنبورمع اننو ح ةبعش نعديعس نب ىح انث :لاق ىنثم نبا نايبلاو عيبلا
 / نءليلخلا ىنأ نعةداتق نعةيهش انث الاقىدهم نب نجح رلاد_,عوديع_س نا

 || ناعيبلالاق مو هيلعهنلا ىل_دىنلا نع مازح نب ميكح نع ثرحلا نب هللا دمع

 || هكر ق#اةكوابذكناو ام-هعيب فامط كروباش واقد ص نافاق رف ملامرايحلاب

 | نعمامع انث لاقىدهمنبنجرلادبع انن' ىلعنب ورمع ادع امهعس

 20- هلا :

 - < تحلل
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 رج نب ىلعو ىحينب ىحي انئدع هضبقي وهيفوتسب ىتح هعببالفاماعط ىرتشا

 رايد نب هللا دبع نع ليعم_ تى ا ىلع لاقو رفعج نب ليعمسا انريخأ ىحيلاق ١

 ىرهزلا نعءرمعم نع ىلعالا دمع انك لاقةيسش ىفأ نب ركب ونا ص هضطيقت :

 مس وهيلعهللا نبع هلال اوسردهعىلء نوب رضا وناكم هنا ره نبا نعملاس نع

 ىحننبةلءرح رص و هولوحن ىتح هناكم فهوعس ناافازحاماعطاو رتثااذا

 ناهللاد_عنب لاس ىنريخ أ لاق باهش نبا نع سنوب ىتريخ أب هو نب اانربخأ لاق

 ماعطلا اوعاتبإ اذا _سوهيلعهللا ىل_صهللالوسردهعىفسانلا تيار دقلاق هابأ

 باهش نبالاق مطاحرىلا هوؤب ىتح كلذو مهناكم ىف هوعيد نا نوب رضيإفازج

 ىلا هلم<يفافازج ماغطلا ىرت_ثي ناكه اب نار مع نر هللا دمع نب هللا د_يبع ىندحو

 نيديز انث اولقبي ركوأو ربت نباوةبيشىفأنب رككوبأ ادع هل-هأ
 نب ناملس نع رسشالا ني ةنداد بع نب ريكي ن عب نامثعنب كاتعدضلا نع باب |[
 هع الفاماعط ىرتشا نملاق سو هيلع هللا ىل_ههللال وسر ناةرب رهىلأن ع راسي 1

 هللادبءانربخ أ مهاربا نب قحساءانثدح عاتبا نمر كك ىنأةياورىفو هلاتكىتحإا

 جشالانب هللاد_,عنب ربكب نع نامتعنب كاحضلا انث ىوزخلا ثرحلا نباإإ

 ناورسملاقتفاب رلاعيب تالح أن او رالاقهناةرب رهىنأ نع راسي نب ناهياس نع |
 ملسو هيلعهللا لص ةئلالوسر ىبهن دوو كاكصلا عيب تالحأ ةرد رهو ألاقفتاعءفامأ| .

 ناول_-لاقاهعيب نعم_هاهنف سانلاناو م بطفن ىفوتسي ىتح ماعطلا عين نعأ|
 ميهاربا نبق ححسا اًسئدطو سانلاىدبأ نماهنوذ_خأب سرح ىلا ترظنف

 لوقي هّللاد_بعنب رباج عمسهناربب زلاوباىنتدح جب رج نبالاق ح ورانزب_أ

 هيفوتست ىتح «ءبتالفاماعطتعتبا اذالوقي ل_سوهيلعهنلا ىل_دهئلالوسرناك

 عيب جارح باب || نباىتدح لاق بهونيلانربخأح رسنب ورم نب دج أر هاطلاوبأ نئتدص و[]

 ١ رلمعلا ةرينص | هنلالوسر ىهنلوقبةللاد_بعنب رباج تعمسلاق هريترب زلاب أن الاق 0 1

 ردقلاةلوهجلا |[ رمتلا نم ىمسملا ل يكلاباهتايكم ملعتالرمتلان م ةربصلا عيب نع لسوهيلعمنلا دس[

 رخ [| ري زلاوبأ ف ريخأ لاق رحنا انث لاقحور انث لاقمهاربانب ق>سا اًنثص||
 رك ذل هناريغولثع لسوهيلعةثلا ىلصةنلالوسر ىهنلوقي هللا دبع نب رباج عمسءنا 5

 رايختويثباب || نبا نع عفان نع كلام ىلع تأرقلاق ىحبنب ىح امن صد ثيدحارخ ؟فرملانم||

 نيعبابتلل ساجلا ا : 3



 مد
 لبق عيبلل
 ضقلا
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 | لسو لع هّللا _لوسر نع ةري رهوبأانثدحاما ذه لاق هبنم نب مامه نعر مع م

 |[ ةحقل ىرثشا عك دح أ ماذا سو هيلع هللا ىل_دهنلا لوس رلاقواهنمثيداحارك ذو
 |اعاصواهدريلفالاو ىهاما اهبل ناداعب نب رظنلاريخ وهفةارصمةاشوًاةارصم

 | ىكتعلا عيب رلاوبأ .انثو ح ديزنيداج انث' ىبحب نبى حب امن مع .رمثنم
 ' 0 ندا نعسواطن ءراشيد :رب ورم نعداج 55 الاقهسّمقو

 0 العيوب لاكوست ع اتمام احا ٠ .ملاق ملسو هيلع هلل! ىلص

 انو ح نايفس انث الاق ةديعنب دجأور ع ىنأ نبا و رس مل
 || امهالكىروثلاوهو نايفسن ع عيكو انث الاق بي _كوبأو ةبيش ىنأ نب ركبوبأ

 || عفار نب دمتو ميهاربا نب قدسا اينادص هوحندانسالا اذهم رانيد نب ورمع نع

 (رعرمعمانربخ أ قاز لا دبعانربخ /ناوتلالاقو .انن مفارنب لاق ديج نب دبعو
 0و يالا ل سف لو سر اعلا ساينع نبا 8 هيرو نع سواطن|

 || ماعطلاةلز ازا« ملكى ساو سايعنبالاق هضيقي تح هنعببإلف اماعط عاما

 || قحسانلق ميسارإ نب قحساو بيركونأو ةبيش أن ب ركب و بأ ان دص
 || نبانع هس ا نءعسواط نبا نع نايفس نع عيكو ان نارخآلالاقو انربخأ

 ا ” لك سة عتالف اناعطعاتبا ن م ل_سو هيلع هللا لص قلنالوس رلاقلاق اع

 ||| لعب مو اج سم ماعطلاو بهذلاب نوءيابسشي مهارت :الأ لاقف مسامع نبال تا

 أ ىح ع 2 هعالاك ان ىنعقلاةماسم نةتلادبع اني 0

 ا | موةيلغ ةنلا بستظلا لوسر نآرمج نبا نع عفان نع كلام ىلعتأر لاق ىحنإ

 ْ | عم ًأرقلاق يحين, ى بانت و يم ىفح هع م

 اءاراق ا نيل نع اىذلا ناكملا٠ ا د

 2 هنيادحبسع وع نواسمن لع انت ةبدش ىلأ نإ ركوأ ا هبعمفت

 || عفانن ءةللادبمع ان لاقىفأ 5 لاقهل ظفللاو ريم نءةنلا دبع ندمت انو

 || هيفوتس ىتح هعس الفا انطئرتشا نملاَ روع ,اعهللا ىل_صى لانا ار نبا نع

 || هنا 1 اللا اسفل لودر اهنفافا رع ناكل نم ماعطلا ىَرتشن اكو لاق

 أ | ىتد_> بهو نهللا دب عانربخأ ىحب ند ةإ مرح تدع د هناكم نم هلق ىتح

 | نءلاق مسوءهيلعهنلا ل صهللالوسر نارمع نب هللا دبع نع عفان نعد نب رم

0 

 أ
 ظ
 ا

 : ىرتشا



3. 
 ىلأ نع بيسملا نب ديع_س نع ىرهزلا نعنايف_ب انث اولقبرحنب ريهز د

 ىلص ىنلا نعريهز لاقو دابل يضاح عبب ال لاق لسو هيلع هللا ىلصىبنلاهب غابية رب ره
 ديج نب دبعو ميهاربا نب قدسا اثندص دابلر يضاح عيدي نا ىبن هنا ]سو هيلع هللا

 لاق سايع نا نعهيبأ نع سواط نبا نعرمعمانربخألاق قازرلا »بع . ان الاق
 تاقفلاقدايل رضاح عيد: ناو نابكلا قلتتنا سو هيلعمتلا لص ةللا لوس ر ىنهن

 ىميتلا ىحب نبىبح اًمئادع اراسم سهل نكيإللاق دابلرضاح هلوقام سابع نال
 انريشأ سو ندجأ انأو 2 راح نعريب زلا نأ نعةمخيخوبً انربخألاق

 عبجال | سوهيلع هللا ىل_دهللا لوسر لاق لاق رباح ءربب زلاوبأ انه لاق ريهز'

 فز ربى حب ةباو رف نارب_-غضءب نم مهضعب هللا قز رب شانلا اوعددايلرضاح

 ري زلا فأن ء ةنئديع نب نايقس انث الاقدقانلاو معو ةبدش ىف نب 0 اًناص

 3 ع ميشهانربخأ 3 أسدص هلع إ سو هيلعهللا لس ىنلا نعرراح نع

 0 ك ها واك نا دايارضاح عس ناانيهنلاق نب ريس نبا نع ساو

 نا انتو 2 سن ًانعد# نعنوعنا 6 لاقذاعم 5 لاق ىتثم نب دس 2

 عيسي نأ انيهن كلام نأ سن لاقد-< نءنوعنب١ انث لاقذاعم انث لاق ىن#ثم
 ىء«وم نع سق نيدواد انث بنعق نب ةماسم نإ هللا دبع ا داملرضاحأ ]|

 ةاش ىرتشان م ملسوهيلعهنلا ل_دهنلالوسرلاقلاق ةرب رهىلأ نءرايس نبا

 رغ نم عاصاهعمو يل ل اهم تكقئملفةارصم

 ليمهس نع ىراقلا٠ نجرلاد_معند |ىنعي ب وقعت 6 يمد يدلل ان

 ءارصمتاع عاج نيكل زك وةياغسللا سما عا رهىأن ع4مد نع

 هانثدح رءنماعاصاهعمو اهدر ءاش ناو اهكسم أ ءاش نا مايأ ةمالث راي اافوهف ||

 نعد# نعرف ا ىدقعلا ىنعي صاعوبأ مك داور ىنأ نب ةامج ند رمع نب دت

 رايخلاب وهفةارصمةاش ىرتشانملاق ل_سوهيلع هللا لص ىنلا نع ةرب رهىنأ
 ن فس انث رمعىنأ نبا اًسناض ءارمسال ماعط نماعاصاهعم دراهدرناف مايأةنالث |

 ىرتشا نم سو هيلعهللا ىلضةننالوسر لاق لاقةرب ره ىنأ ن ءدج نءبونأ نع :

 ءارمسالر ع نماعاصواهدر ءاش ناواهكسم ًاءاش نأ نبي راظنلاربح وهفةارصمةلش 1

 لاقها ريغدان_سالا اذهب بويأ نع باهولا دب ءانربخأ,لاق رمعىفأ نب !هانئد- >و
 انريخأ قاز رلادبع انث عفار نب دم اساص رايخلاب وهف متغلا نءىرتشا نم |



 0| نعوم ملسوهيلعةللا ىل_دةنلالوسر نأ ةرب ره ىنأ نع مزاح ىفأن عتبات

 نبى حب انثدع هيخأةيمس ىلع قرودلا ةباو رفوهيخأ موس ىلع لجرلا ماسي
 هللالوسرنا ةرب رهىنأن عج رعالا نعدانزلا فأن ع كلام ىبع أر قلاق ىحب
 | اوشجانت الو ضعب عيب : ىلع كضعب عبيالوعيبل ناكر لا قلتي اللاق سو هيلعَنل | ىلص

 | | ضلارخك وهف 0 اف 100 او دال خذاح عبالو

 | تادبع انئاع رمت نماعاصواهدراهطخس ناو اهكسم أ اميضر نافاهيلك نا دعب

 | نع مزاح ىنأ نع تباثنباوهو ىدع نع ةبعش ان ىنأ انث ىرينعلاذاعم نا

 | دابلي رضاح عين ناو قلتلا نعى لسو هيلعهتلا ىلههئلالوسر نأ ةرب رشن ىف

 | موس ىلعلجرلاماتسيناد هب رصتلاو شحتتلا نعو اهتخأ قالط ةآ ارملال أس: ناو

 انت ' ىثمن' د_# هانثو ح ردنغ ان عفان نب ركب وبأ هيذث دحو ةخأا

 ا اعيجاؤلاق ىنأ انث لاقدم_دلاد_ 1 انناو ح ربرجنببهو

 ” لاطململا درو كدب قو ىبن بهوو رد:غثيد> ىقدانسالا اذه ةبعش ان

 نب ىح انئرع# ةبعش نعذاعم ثيدح لثع ىبن لس وهيلعةنلا ىلس هللا لوس 5
 | تيوميلعملا/ ىلصهللال وسر نأز مع نبا نع عفان ن ءكلام ىلعتأر ةلاق ىح

 اانننثو 6 ةدهاز ىفأنإ انك ةبيشىأ نب ركب وبأ اسدص شحتنلا ن ع ىجبهن

 ١

 اي ا _

 | هللاد يبيع نع مهلك أ انك ربع نبا .انثو ديع_س نا ىنعي ىنح انث ىنثمن

 اقلب وس ماس وتنام لسوهيلعنلا سهلا لوسر نعر مس نبا نع عفان ن ع

 | تاو العام :لا نا نارخآلالاقو ريع نبا ظفلاذ- -دقاوسألا

 | نع كلام نعىدهم نبا نعاعيج روصنم نب قدساو اح نب دم تدع ىقلتلا

 | دع عدم ا كيل لع ردو عيلسما ليص ىتلا نعر 6 نع عفان

 |نامع ف أن ع ىميتلان ء كرايم هللاديع انث ةبيشىفأنب ركب وبأ ا

 || نى انندص عوببلا قلت نم ىبعوبا لبو هيعمل لص ىنلا نعهللا دبع نع

 للا لوسر ىمنلاق ةرب ره فأن عنب ريس نبا نعماشه نع ميشهانربخ لاق ى و

 || نعنايلسن؛ماشه انث رعى أنا انثص بلجلا قلتي نا لسو هيلعهنلا لص

 . أرب رهابأ تعدي سلاف نب رب_-سنا نع ىسودرقلا ي_-ثهىن ربخأ لاقي رجنبا

 | [هنمىرتشاف هاقلت نفباجلا اوقلناللاق لس .وهيلعةللا ىلصهّلنال وسر نالوقي

 || دقانلا ورمعو ةبيشو أن ب ركبوبأ انئادع « رايخاب وهف قوسلاهديسىتأاذاف || عيب مرحت باب
 3 : ىدايللر ضاخلا

 تيما ١
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 رهاطلاوبأ تدك و هبحاص بوث ىلاامهتمدحاوزظنب لورا ىلاهب وثانمهنم |
 باهش نبا نع سنوي ىف ربخأل اق بهو نباانربحأالاق ة| مرح ظفللاو ىحن نبةلمزحو ||
 هللا ىل_د هللا ل وسر ان اه لاق درعسابأ نا ضاقو ىنأن ب دعس نب صاع ىرب_تألاق

 ساةسمالملاو عيبلا ىفةذب انمار ةسمالملا نع ىسبن نيد_سلو نيتعيب نءولبس رهيلعإ]

 لرلا دش ناةذانملاو كلذالاوإ.ةءالو راهنأاب وأ لبللابهديب رخالا بون لجرلا

 ضارت الو رافنربغ نعامهعيب كلذ نوع, و هب وثهيلارخآلا بذي وهب وثب لجرلا ىلا ||
 نبا نع اصوأ امك دع_ش نب مههاربانب بوه-ءل 5 دقاثلا ورمحا ثدحو ْ ١

 سيردانئهللا ديبع : ان: ةيدشو أ نب رك وأ امرك ودع داتسالا اذهم باهش

 1 ظفالاو نزح نب رنهز ىبت د-و هللا دنع نع ةماسأوب أو ديع سن يحو

 لاقةرب ره ىفأ ن عجرعالا نعدانزلاو بأ ىنثد_-لاق هللا دربع نع دوع_س نب ىنحي

 ىحب اًمثدع# ررغلاعيب نعو ةاصحلا عيب نعإ_سوهيلعةللا بصةللالوسر ىمخ |[

 نعشيل انت ديعسن ةستق انو 2 ثياناانرب_خالاق عر نبدتو ىتح نبا ش

 ع 1

 هل ملل ]لمح 2 نعىهنوهنا ل سو يلعن ىف صهنلالوسر نع دسب نع عفا

 ناطقل وهو ىحب ان الاق ريهزل ظفالاو ىنثمن د#و نوح نب ريهز نص ْ

 م نوءياش ةيلهاللالهأ ناكل اق رع نا نع عفان 0 :ري_خ ا لاقةهللا دمع نع

 مهاهنف تحت ىلا لمحت م ةفانلا جتتت نا ةلر ال بحوةاب>ل بح ىلاروزجلا |

 كلام ىلع تأ قلاق ىحنب ىحح اسمح كلذ نع لسرميلع هنا دما لو داإ
 مم ىلع كضعب عبباللاق ملسو هيلع هللا ىل_مهللا لوسر نأ مع نب نع عفان ن 6

 كمدع نعى ا الاقربهزل ظفللاو ىنثمنبد#و برح نإ ريهز انئص صعب

 ىلعلخرلا عبباللاق سو هيلعهنلا ىل_هيبنلا نعرم نب نغ مقانو تالق

 نبةبيتقو بوبأ نب ىبحي 0 هلن ذأ, نا دا هتبطخ ىلع بطخالو «هخأ عيب ْ

 ىلأ نعهيبأ نعءالعلان ءرذفعج نياوهو ليعم_سأ اذن اولاقر ,22 نياودمع_س

 هيفن "لح ملسملاموس ىلع لما مسي اللاق رسوهيلعهنبا ىل_صهنلالوسرناةرب ره | ْ

 اني نع ل يعمس اوع العلا نع ةمعش نب دمصا| دبع اه قرودلا ميهاربانبدجنأ 1

 لع انك قم ئدمح انيدحاو ملسو هيلعةللا لص ىبنلا نعةرب رهىفأ نع

 هللا لص ىنلا نع ةريرهىلا نءؤلاص يأ نع شمالا نعةيعش انث دمصلا :

 عيب نالطب بأي

 عيبلا او ةاصخلا

 1 "2 عرش باب

 ةليخا لب

 عب مر
 عب ىلع لجرلا

 هموسو هيخا
 هيموس (]ع

 شجلام رحو

 هن رصتلا م رو
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 ةزتعأن نلاق دو هيلع ةنلا نبض ةنل ا كلوسر نم ةزب رهفأن ءةناج ص نبا

 0 .رفب هج رف ىتح رانا نم هتاضعأ نماوضءاهنموضع لك هللا قّدعأ اةنمؤم

 رع نيسح نب ىلع نب ل داطان نع 0 لاعش ني زيت نر

 لوقي ل- سو ةهيلعهللا ىل_صهللال وسر تءمسلاق ةرب رهىأن ءةنذأاح ص نب دعس

 -دجرؤ ق دعا ىتح راثلان ماؤضعهنمو ودع لك هللا ودعاة نموه يفز تعا نم

 | نراوهو مداع 0 نلضفللانب ىشب انث ةدعسم نب 50 ئندع د هج رفب

 نب ىلع ب>اص ةزاج م نن دمه_س ىنثد_>لاق هاحأ ىنعيدقاو انث .ىرمعلاد_#

 ِ ىرمااسإأ لسوتةيلعمللا سهلا لوسرلاةلوقبةرب رهابأ تعمس لاق نيس

 ) ريح تقلطن اف لاق راغلا٠ نمه:ءاوضع هنموضع لكك هللا ذقنتسا امل بمأ سما قتعأ

 ءاطعأدقهلا سعق عاف نيس الا نب ىلعا هنركا فق ةرب ره ىفأ نءثيد- لل |تعمس

 قع لضف باب

 دلاولا
 5 'ريهزو ةبيش ىلأنب نك اند نانيدفلاوأ فال "| ةريش عر فعج ناب

 ل تهتلالوسرلاةلاق ة ةرب رهىنأ نعهيبأ نعليهس نعرب رج ان الاقبرج

 ىأناةياور فو ةقتمداهب راش دفاك وا مدس جن أالا دلاو دلو ىزجال اسوءهيلعهللا

 ح ىنأ ان ري نا هاننإو ح عيكو انث بيركونأ ةانثدحو هدلاو دلو ةينش

 1 انسالا اذهب ليهس نع نايفس نع مهلك ىريبزلادبحأ اونأ ان: دقانلا ور عوتتدحو

 نب د# نع كلام ىلعت أر ةلاق ىميعلا ىحك نبى انثح# هدلاودلواولاقوهلدم

 يون ل_وهيلعةنلا لص ةتلالوسر نأ ةري ره ىفأ نع جرعالا نع نابج نبى حي
 نع عيكو انث الق ر.عىنأن باو ب ركوبأ اسمعو ةذباذلاو ةسمالملا نع

 اتم ل سوهيلعةللا لص عنلا نع ةرب رهىلنأ نع جرعالان نعدانزلا فأن عنايفس

 ْش لا دبع نب دمت انو حج ةماسأوب أو ريغ نبا ان ةببش فأن بر كبوبأ ايوا

 ْ | نس اديبع نم مهلك ب اهولا دبع ان ىنثم نبا انثو َح ىلأ اند ريغ نبا

 هي هللا ىلدىنلا ن عقرب رده ىف نعمصاع نين صفح ن عنج رلا دبع نب سبخ نع

 نيل دوس نع نجرادبعإ ىنعيبوقعي انث دعس نب ةددتق ان هلثع لسو

 : ئكدع د هلع ملسو هيل عهنلا لص ىننلا نعةرب ره ىنأ ن ءهين أ نع اصف

 نءاطع نعراندنبورمت ف ربخأ لق عيوج نان قازرلا دبع انت عفار نبا

 امأةذبانملاو ةسمالملانيتءيب نع ىهنلاق هنا ةرب رهىنأن ءثد_< هءمسهنإ انيم

 دحاو لك كلنا طالما و ليات يع اض ثبوت امهنمدنحاو لكم كي ناف ةسماللا

0 

 بتاتك ١

 ب عويبلا
 عيب لاطبا باي

 هيي

 ةدانملاو

5201111 



4 

 انربي_خ أ كيدف ىنأنءا انث عفارنبا انثو ج ةللاديبع انث باهولادبع انث

 هللا لص ىنلا نعر ع نبا نعاني د نءهللا دمع نءءالؤه لكن اع نبا ىنعي كاحضلا

 ةيطارك ذبإو عيبلاالاةلاديبعن ءهثيدح ىف سبل ىقثلا ناري_غهلثع لسومبللا

 ىلون مع رحت باب 0 جربوا قا 4 ّ يي نيم

0 
 طل مي 00 م

 ١ نب نجرلا دمع نءاىب :عل بوقعإ ا ديع_س نب ةبدتق نا كلذ ل ءق نما

 لاق سو هيلع هللا ىل_ههللالوسر نأ ةرب رهىنأ عيب أن عليهس نع ىراقلا

 لدعالو فرصهنملبقبال ةكئالملاوهللاةننعلهيلعف هيلاوم نذاريغباموق ىلوت نما

 ناملس نع ةدئاز نع ىعملا ىلع نبنيسح ان؟ ةبيش ىلأ نب ركب ولأ اسما
 نذاريغباموقىلوت نم لاق إ_سوهيلع هللا لص ىنلا نع رب ره ىفأ نع اص ىنأ نع

 الولد_ءةمايقلا موه: هبال نيغج أ سانلاوةكئ الم اوهللاةنعل هيلعقهيلا :

 نعنابيش ان: ىدومن هلاديبع انث راشدنب ميهاربا هيلثدحو فرص

 وأ 0 د مهنذاريغبهيلاو هريغىلاو نمولاقهناربغ دائسالا| ذه سما

 انبطخ لاقه_بأ نعىبميتلا مهاربا نع نيمحالا انك ةبواعموبأ كا بيرك

 ةفيحصلاهذ_هوهللاباّتك الاهؤرقن ايشان دنع نا معز نملاقف بلاط ىنأ نب ىلع

 تتاح را ا 0 دقف هفيسدا 0 لاق

 ظ ةمايقلاو ل نيبح ىلا 0 الل اوسا ةنعل هدفا دع عر وأ

 ىلعاو أ هيد ًاريغىلاىعدا نمو معاند اهب ىعسةدحاو نيماسملا ةمدوال دعالوافرصأ

 ةمايقلا موب هنمةللا ليقيالنيعجأ سانلاوةك ؛الملاو هللا ةنعل هيلعف هسيلاومريغيلاا

 هللا بع نع درع لس نب ىح ان” ىزنعلا ىنثم نبد# انثص * الدءالواف ١

 ةناح ىص نب ديعس نع ميكح ىفأن ب ليعمسا ىن 0 > دانه ىف أ نب اوهو ديعسنإأ

 هللا قتعأ ةنمومةبقر قتعأ نملاق لو هيلعهللا لص ىو الان عةرب رهىلأ نع

 0 ديلولا اعف ديشر نب دواد ني و راثلا» نمهنماب رااهنمبرا لكبا

 كاعس نع قيادسد- نب ىلع نع ملأ نب دي ز نع ىقدملاناسغىفأف رطم نب دمت نع

 قتتعلا لصف باب



 . نع ىهنلابإب
 ءالولا عسيب

 هنبظو

 ا هذ

 لوسرلاقفاجلةثئاعات دهأو اد ,ءاهجوز ناكو ول وهيلع هللا ىل_دةللالوسز

 لاقؤةرب رب ىلغ هب ق دصت هشن ثلاعتلاق محالا فه نمانل متعنصول لسوهيلعهنلا ىلصدنلا

 مدع # هن 7 رفؤعج نب دجخ اني ىنثمن < ا ةندهاثلو ةقد_صاطوه
 : ثداراهناةسشناعن ءندحع : مساقلا تءمس لاق مساقلا نب عسل ا

 هللا ىل_د هللا لوسرل كلذ ترك ذذ اهءالواوطرتاف قّعالةرب رب ىرتشت نأ

 هب هللا ىل_دهللالوسرل ىدهأو قتعأ ناءالولانافاهمق ةدعاواهم رتشالامقف شو

 اق ل هك اطوهلاقف ةريرب ىلع هب قدصتا ذه لسو هيلع هللا ىبصىنللاولاقف م1 لس 1

 اهجوز نعهتلأس مثةبعشلاق اوحاهجوز ناكو نجرلا دب ءلاقف تريخو ةبدهانلو
 ]اذ ةيعش انث دوادوبأ انث ىلفونلاناهعزد_جاءانثدحو ىردأاللاقف
 انتم نبالاق ماشه ىلأ نعاعيجراشب نءاو ىنثم ند اندع وح دائسالا

 ” ل1 نع هللادببغ اني تيهو ان ماهوب أ ىو ز خا ةماس نب ةربغم 3

 رهاطلاوبأ نص د اديعةرب رب جوز ناك تلاق ةشئاع نعةورع نع نامور

 مساقلا نعنجرلا»بعىلأ نب ةعيب ر نع سنأ نب كلامىف ربخأ بهونبإا انن

 ” اكرر ناك كلاقاجتا لسوءيلعةللا لص ىنلا جو زةشئاعن عدم نبا
 اعهللا ىل_صهللالوسر ىلع ل دف م اط ىدهأو تقتع ني-اهجوز ىلع تريخ

 ةمر ا تبل امدأ نم مدأو زبخ ىتاف .اعطياعدقرانلا ىلءةمربلاو ملسو

 ُ هذ نأانه ركفةر ر ىلعهب قدصت م1 كلذ هللا لوسراي ىلب اولاقف م +طاهمفرانلا

 0 بولا لس ىنلالاقو ةيدهاهنمانلودو ا

 ن' ناهلس نع دلخم ني دلاخ ان ةبيشى فأن ركبوبأ امندص قتعان !ءالولا

 راةشناعتدارأ لاق ةريرهفأ نءهيبأ نع اص ىنأ نب ليهس ىبنتدحلاق لالب

 هللالوسرل كلذ ترك ذف ا اهقمعت هب راح ىرت_ثن

 نبىحب انهع « قتعأ نا ءالولاا مناف كلذ ك.عنعاللاقف سو هيلعتلا ىلد
 لوسرنأر 0 ب نعلالب نب ناملسانربخأ ىعيغلا ىح

 ميش ىفأن راب ونأ انندخ و هتبهوءالولا عيب نع ىنمن سو هيلع هللا ىل_دهنلا

 رج نباوةببتقو بوبأ نب ىبحب انثو 2 ةننيعنبا انث الاق بوح نبرب_هزو

 ' اس نإ نايفس ان ىأ"انث ريع نا انتو ح نفعج نب ليعمسا انث .اولاق
1 

000 
00 



 6ةا/ د

 تااقفىلاةري ربتءاجتلاقاهتا مسوهيلعهللا »ص ىنلا جوز ةشئاع ن عربي زلانبا

 دازو ثيللا ثي د ىنعةيقوأ ماع لك ىف قاوأ ع_ست ىلع ىلهأ تدناك ىتا ةسشئاعأي
 || هننا ىل_دهللالوس را ١+ ىفلاقو قتعأو ىعاتبا اهنم كلذ كعنعاللاقف

 1 عال ءلانبدمحم ني ركون ان او دعبامأ لاق ماتا دمك سال( ل

 تلاق ة-كاعّنع ىنأىريخأ ةورعن ماشه انث ةماساونا انك قادم

 9 ةناس لك نينس عست ف قاوأ عت ىلع قوبناك  هأناتلاقف ة ةرير قعتلخ

 ١ كلغ ا وةدع اوودنع مطاه دعأ نأ كلها ءاشن ا اطتاقف ىينيعأف ةيقوأ

 ىتناف كرا نوكيا اون ًافاهاهال كلذ ترك ذ_ةتاعف ىل ءالولا نوكم:

 لال سل لوسر مسسف كاكا هال !اقف اهترهتئافت اق كلذترك ذف

 نلءالولاا اف ءالولا يط ى طرتشاواهيةتعاواهم رتشال اقف هتريخأف ىن اس بقل سو يلع

 ل اوهللادمأ ةيشع كعلم وهيل عةللا ىل_دطةهلنال وس ربطخ م تلاق تامدق قتعأ

 هللا ناتك قتسلاطورش نوطرتشي ماوق ألاباف دعب امأ لاق م هلهأ وهام ىلع

 طرش ةئامزاك ناو لطاب وهف ل-جوزع هللا باك ىف سيل طرش نم ناك ْ

 انالف قدعأ مهد ح لوقب متنملاجر لانام قيواهنلا طربشو ىداهطناك اتق

 (| الاق بيرك أو ةبيش ىأ نإ . زكيوبأ انئدكو نعال الوان ىل ءالواو

 برح نب ربهز انثو ح عيكو انث بيرك وبأ انثو ح ريم نبا 3
 دانسالا اذه ةورعنب ماشه نعءعمهاك رب رح نع اعيج مها ران

 اهريفنادبءاهجوز ناكولاق رب رج ثيد-- ىف ناريسغ ةماسأ ى نأ ثيدحوحت
 مهني د ف نس ارح ناكولواهسفن تراتخاف سو هيلعةنلا ىلصةنلالوسر

 ةيواعموبأ انث الاق ريهزل ظفللاوءالعلا نأ دو بوح نب ريهز انثع دعبامأ

 ثالثةربرب ىف ناكت لاق ة#شئاع نع مساقلا نن نجحرلا دبع نع ةورعنب ماشه
 هيلع هللا لص ىننال كلذ تركذف اهءالواوطرتشي و اهوعير ناهلهأ دار تايضقا

 ىلض هللا لوسراهريفت تدعو قنعأ نم ءالولا اف اهسقتءأواهمرتشالاقف لس |
 اكدت اهلع نوقدصتت,سانلا ناكو تلاق اه-سفنتراتخاف مسوي 3

 هواكف ةيدهك<لو ةقدداهيلعوهلاقف سو هيلعفتلا ىل ص ىبنلل كلذ ترك ف

 د_ع ع كامم نعة باز نع ىلع نب نيسح اننا ةبيش ىلألإ ركبوا انا و

 راصنالا رم سانأ |نم ةري ربت رتشااهنا ةنعئاع عدت اع مساقلا نب نجرلا

2 

3| 



 ا

 ءالولا انما باب

 قتعان ا
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 ظ نان يم ق دعما ىنو ح ديعس نب ى حب تعمسلاق باهولا اع

 ن نوره نو َح يبس[ وسلا ج. رج نبا نعقازرلا #4 ع

 زنا ان عفار ارنيدجحم انثو ع ةماساقربخأ بهو نبا انث .ىليالا دبع_ب

 م | ان يدح ىسم رع نا نع عفان نعءالؤه لك بئذ ىنأ نبا نع كيد فىنأ

 1 انث الاق ىنثم نبال ظفللاو راشب نناو ىنثمنبد_# لا عفان نع

 نأ نع كيب نب ريدم نع سن أ نن ريضنلا نعةداتقن ءةبعش اذن رفعج نا

 : د قتعيف نيلجرلا نيب .كولمملا ف لاق ا

 ب ورع ىنأ نبا نع ميهاربا نب ليعمسا انه دقانلاور 8 اف مست لاق

 هللا لد ىننلا نعةرب ره ىنأ ن عكيهن نب 1 ا

 لنك لناف لام هلناك ناهلامىف«- الفن دمع ىفهلاصقش ىةعأ نملاق لسوهيلع

 | عاتربخأ مرشخ نا ىلع داس 1 وختم را ملا سوقا لاب

 00 ناك /نادازودان- مالا |كهم هن ورعى فأن بديع- بس نع سنون نبا ىنعإ

 برع هيلع قوق ثمربغ ققعي ل ىذلا ببصن ىف وست سي م لدعةمقديعا هيلع

 3 .ثد_< ةداّنق تعمسلاق ىفأ انك رت ان هللاد بع ن' نوره

 لد_ءةمقهيلعم و3 200 ذوهبو رعفلا ناك دبع ىنععدان_بالا

 :ئاع نعرمع نبا نع عفان نع كلام ىلعت أر قلاق ىحعنبىحب امص و

 ذفائناهءالو نأ ىلءاهكعيبن اهلهأ لاقف اهقتعتةئ راج ىرتشت ناتدارأ اهنا

 1 معا نمل ءالولا اعاف كلذ ك_ءنع اللام ةف 0 يلعهللا ىل_ءهللالوسرا كلذ

 ما خخ

 رسب +أة_كاعناةورعنعباهشنبان 2 5 درع _س نب ةددمق اند

 لاو ها نه تضق نكس ابكت فاس قاع ئابعر 1 + نبأ

 ] كاؤالو نوك و كتباك كنعىغقأنأ اويح ا ناف كالهأ ىلإ ىجراة_ثئاعاط

 اءفتاف كيلع بدتحت ناتءاشن ا اولاقواوب ًافاهلهالّرب رب كلذ ترك نف تلعف

 5 'الوسرامهللاقف مسرعا لوما لوس ترك دف كؤالوان نوكو

 الا ىل_ههتنالوسر ماقمن قتعأ نلءالولاافاف قتعأف ىعاشبا )ينو يلعن لم

 ٍ او ذا كيف تا اطورسش نوطرت_ثي سان لابام لاف 9

 "داو قحاأهللا طرش ة م ةثام طرعش ناو هل سدلف هللا بانتكوىف شيل اطرم

 ١ رع نع باه-ث نبا نع سن وب يف ريخ بهو نا انربخأ رهاطلاوبأ مدع

 7 نإ
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 نع ةدئاز نع ىعن,نيسح انن ةبيشىلانب ركب و بأ هامش و ةنحلا

 انثاص و «_:علقبووسفصمريغلاقو ل ةمدانسالا [ذ هس ريع ن كلللادبع
 ةيدتقل ظفللاو برحنب ريهزو دقانلاو رمعو ةبيش ىلأ ن ركب وأ أو ديعس نب ةَبدَتق

 لاقرب ره ىنأ نعبيسملا نب ديس ن ءىرهزلا نعةنييع ن' نايف_س انث. اولاق

 امالغتدلو ىتأ_ ص ١نالاقف م _سوهيلعةللا لص ىنلاىلاةرازف ىن نم لج عاقل

 رجلاقاهئاولاافلاق منلاقلب | نم كل له ل..سوهيعقتلا ىل ص ىنلالاقفدوسأ

 هع نر وك علاق كاذاهاتأ قف لاقاق رولاهمف نالاقق 0 نماهيفلهلاق

 دامو ميهاربا نبق حسا ان قرعهعزتنوكينأىسعاذهولاققرأل

 قازرلادبعانربخأ نارخآلالاقو ان* عفارنبالاق ديج نب دبعو عفارنبا
 اعيج بئذ ىنأ نبا انربخأ كيدفىنأنبا انث عفارنبا انو ح رمعمانربخأ

 لاف رم ند ىف ناررفتيع نإ ينس وكدا لا اذهم ىرهزلا نع

 رخآى دازوهيفشإ ناب صردب ل ةةيجوخو دود امال سعات دلو الر

 ىحن نبة|مزحورهاطلاوبأ نئدصد هنمءافتتالا فهل صخرب مولاق تدل

 نبةماس ىنأ نعباهشنبا ن ءسنوب ىتربخأ بهونبا انربخأالا ةامرخ ظفالاو
 لاقف | سو هيلعهللا ب صهللالوسر أ ابار ءأنأةرب رهىنأ نع نة رلا دبع

 هيلعهللا ىل_دىلاهللاةفدن ركن أق او دوسأ امالغت دلو ىقأ سمانا ةئنالوسرأي

 منلاققروأن ءاهيف لهفلاق رج لاقاهناولأاملاق منلاق لبانمكللهرلسو
 قرعه عزت نوك هللا لوسراي عل لاقو» ىنأد لسو هيلعهللا ىل_ص هللا لوسرلا

 ند ئكدصد هل قرعهعزن نوك نأ اهل لا دهو اسوةياعشا لتس ئيتلا هللا

 ةرب رهاب ناانغلب لاق هنا باهش نبا ع نعل يقع نعثبللا انت نيح ان مفار

 نبىحب اًسثدع « مهثيدحو>نب !سوهيلعفللا ص ةللالوس ر نع ثدحي ناك

 هيلعهللا ىل_هةهننالوسرلاق لاقرمع نبا نع مان كدمات 1

 ليعلاة مق «يلع موق دبعلا نمت غلبي لامه ناكف دبع ىف هلكرسش قدعأ نم سو
 هامئاوع و قتعامه نم قتءدقفالاو دبعلاهيلع قّعو مهصصح هءاكرش : ىطعأف

 خورفن؛ناببش انثو ح دعس نبثيللا نع اعيج حر نبد#تو ديع_س نة
 نوبأ انث داج انف :الاق لماكوب أو عيب رلاوبأ انثو 3 مزاح نإ رب زج ان

 اد ىبمم ندع انتو 2 هللنادنتع ان ىنأ ا ريم نا انتو 14

 ناتكإل

 متع
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 ب وأ ىف نبل يعمسا ان ىدزالا فسو نب دجأ هيفث د>و ءوسسلا مالسالا

 رب مساقلا نع مساقلا نب نجرلا دبع 2 ىح< نعلالب نبا ىنعي ناماس 0

 لثع إسوهيلعمللا ىلءهللالوسر دنع نانعالتا ارك" ذلاقهناسابع نبا نعد

 ةانلاو رع انثدحاو |ططقا دعجلاق ,دعالار يش كهل اوق دعب هيقداز و ثيللا ثري دح

 نيم ساقلا نع دانزلا فأن ع ةنيبع نب نايفس انث الاقورمعل ظفللاورمع فأن او
 د اا دش نءالاقذ سايعقادنعناتغالتملارك ذو دادش ن.هللاديعلاق لاق د

 )اقفاهتج رلةنيب ريغبا دخ أ جاز تنكولرسو لعمل ص ىنلا لاق ناذللاامعأ

 لاق د- + نب مساقلا نعهتياو ر فر مع ىنأ نبا لاق تنلعأ أ سما كلتال سابع نب

 1 كدر واردلا ىن ءب زب زعلادبع انث ديع_-سن ةبدتق اند سابع نبات ءمس

 لن! لوسرايلاق ىراصنالاة دابعنب دع_سناّةرب ره ىفأ نهيب أ نعل يهس نع

 لاقال رس وهيلعهلنا ىلصهللال اوسرلاق هلق الجر هنأ سم !عيدج لجالا تآرأ

 ىلا اوءمسا ملسو هيلعهنلا ىل_ههللالوسر لاقف يا !ىذلاو ىلب دع_س

 كلام ان ىسعن حسا انث ترح نإ رخو "رج و مديس لوقيام

 دج ونامّنلا لوسرايلاق ةدامعنءدع_سناةرن ا نءهيبأنعليه--نع

 ىنأنبرئبوبأ انثدص ايل انوش عراف اي د- هلهمأ الحرق أما

 اري رهىفأ نءدهيبأ نع ليهسس ىنن' لالب نبناماس نع دلخ ن دلاخ ان ةيسش

 اعب راب [ىتح سم أ لالجر ىلهأ عمت دجوولهللا لوسراية دابعنبدعسلاة لاق |

 نكن ا قحاب كعب ىذلاو الك لاق معن مسوهيلعهللا ىل_طهنلالوسرلاق ءادهش

 وساوس هيلا ل سمن لوول يقيس اا
 لوقيامىلا

 رمع نب هللا د_هبع نئئد قم ريغأهللاو هنم ريغأ انأو رويغلهنا ديس

 نع الاق لاك ىنال ظفللاو ىر دج[ ني-_سح نن ليضف ىلءاكو أو ىرب راوقلا

 -ث نب ةريغملا نع ةريغملاب:اكدار و نعري_ نب كلملا دبع نع ةناوعونأ

 رضل ىتأ سما عمالج .رتبًارولةدابعنب دع سلاقلاق
 نع حفصمريغفيسلاب+تب

 ريغأانأل هللاوف دعس ةريغ نم نوبتن ألاف مسو هيلعهنلا ىلصةنلا لوسر كلذ غلبف

 صخشالو: نطبامؤقاهنمروظام شحباوفلا موس ةنلا ريغ لجأ نمو ىنمريغأةثلاو هنم

 نياسر 1| هللا ثعب كلذ لجأ نمهللا نمرذ- ءلاهيلا تح صخشالو هللا نمربغأ

 3. ادعو كلذ لجأ نما نم ةحدملاهيلا بح صخشالو نب ردنمو نب رم ذم

 3 ةنملا



 هذ

 هنعنلأسال هللاو ظيغ ىلعتكس تكس ناوذوه اتق لتقو أ هوة داج ماك ةفالجر |

 نو لعمل قلك ها لوعرو دعا نمناك اماق لسوءيلعنلا ىل صهتلا لوسر | 0

 واءوملتق ل دقو أهو دلج ماكةفالسج رهن أسما عمد_جوالجر ناوللاقفهلأ سف | ْ

 نذلاو ناعللاة نا تازنف وعدي لجو حتفا هللا لاقف ظدغ لغ تدع و

 نم لجرلا تالذ هب ىل ءاف تايآلاد نه مهسفن أ الاءادهش مط نكي لو مهجاو زن ومريأ ٍْ

 لجرلا دهشقانع التف لس هيلعةنلا ىل_ّمهّنلا وسر ىلاهن | سمار وهو ءاخ سانلا نيب 1

 نم ناكنا «_لعةنلاةنعل ناةسماخلا نعام نيقداصلا نمل هناةئلابت اداهش ب رأ]

 امهلفتنعلف تبافدم لس وهيلعهنلا لك ىننلااطلاقف نعلتل تبهذف نييذاكلا

 قحسا: هانم ادع دوس أه نت ءاقلا عج دوسأب ءانجنااهلعلالاق اريدأ

 ةديبع اذن .ةبيدىنأنب ركب ونأ انو ح سو نبى يعانربخأ ميهاربا نبا أ

 5 ىبثم ند_# اننرح و هوك دا:_ءالا ادهم شمحالا نعاعيج ناهل_-سنا ا

 هتمةدنعن أ ىرأانأو كلام نب سنأ تلأسلاة دم نع ماشه .انث ىلعالا بع

 ن ءاربلااخ أن اكو ءامخ نب كي ريش هنأ صاف ذقةيمأ ن:لالهنالاقفاماع ||
 هللا ىلسهّنلالوسر لاقفاهنعالف لاق مال الا ىف نعال ل جرلوأ ناكوهمال كلام
 ةديمأن:لالط وهف نينيعلاءى كفاطيس ضب اهب تءاجن نافاهو رصب أ سوهيلعأ

 ا ن افلاقء مدع نت كن رم ثاوهق نياقاسلا شج اد ل اهب تءاجناوأ

 ن ىسعو رجاهملان مر نبد# انتدحو ناقاس |١ سجل | دعس لع أ اهءتءاج |

 0 درع دس نب ىبح هع ثدللا نربي الاق حرنال ظفالاو نان رصملاداج ]| |

 نعالتلا رك ذلاقهبا سابعنبا نع د نب مساقلا نع مساقلا نب نججرلا ا
 ل الوق كلذ ىف ىدعن ب مداعلاقف سو هيلع ىلصةنناكوسر |
 سس

 هد

 ىو الا اذ_مبتيلتب ام مهاعلاةفالجر ولأ اعمد_جوةنأ ه لاوكسشيهموق نم |

 د_:ءدجوهناهيلع ىذا ىذلاناكو نعفبلا طيس محللال يلق ارف_صملج رلا كلذ |

 تعضوف نيب مهألا مسو هياعهللا ىل_دهللالوسر لاف محعالا ريثكمدآ الدخوإهأ]

 ملسو هياعهنلا ىنصهننال اوسر نءالفاهدّعهدجوهنااهجوز رك ذىذلا لجر لاب اهيد

 ملسوهياعهنلا ىنضةثلالوسرلا ىتلا ىهأ سلجلا ىف سابعنباللجرلالاةف امهنب |

 قرهظت تناك ةأ سا كالتال سايعنب!لاقفدهذه تجر ةنبب ربغباد_ح أت جرول |

 ناكودن اس اه لع دحو ىذلابهرب ةرسر اعنا لت لورا هبه |

 ا

 لوا رس للا
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 ّن ديعس تعمس لاق ناماس ىفآ نب كاملا دمع ان“ سوت نب ىدع انك ىدعبلا

 هللادبعتنتا فلوق امردأ رف ريب زلا ني سعصم نمز نيئعالتلا نع تائسلاق ريبج

 ان كو ريغ نبا ثيدح لثع رك ذمامهني قرف.أنينعالتملا تيأرأ تلقفر عنا
 ” اع لاق ىحيل ظفللاو ب رح نب ريهزو ةيدش ىبأ نبأ ركب وب أو ىحنب ىحب

 لاقلاق رق نا 0 ا نءورع نعةنيعن نايذس انك نارخآلالاقو

 ع كلل يدسال ذاك مدح اهنا ىلع مكب اسح نينعالتملل |سوهيلعهلا ىلصةتنالوسر

 نمتالحتساا- وهفاهلع تقدص تنك ن ا كا لاماللاق ىلامهنلالوسراي:لاقاهماع

 الاضس ان هتياورىف ريهز لاقاهنم كل دعبأ كا ذفاهيلعتب ذكت نكن اواهجرف

 هللا ىف_دهنلالوسرلاق لوقب رمت نب|تعمس لوقن, ريبج نبديعسعمسور م نع
 نيديعس نعبوبأ نع داج انث ىارهزلاعيب رلاوبأ ئئدص و لسوهيلع

 يداجا يوري ريع وسلا لرسيفر + نأ نع يدع

 رم ىفأ 0 هأسن دج و ناجم عيقبذاك هديا نالبعشللق

 00 ذفناعللا نعر ع نءا تاًاسلاق ريبج نبديهس عمس بودأ نع 2

 أ أ ناو ىننمنبد- 2و ىدسملا ناسغوأ اا هلُمَع م_سوهيلعهللا ىلص ى ذلا

 | ةداتق نع ىلأ ىنت ماشه نناوهوذاعم ان# اولاق ىندم نءاو ىىعمسملل فالاوراثن

 ظ أ نق ديع_سلاق نينعال: لا نيب بعصملا ق رش ملاق ريبج نب ديع-س نعةرزع نع

 | نالجحلا نى و نيب )سو هيلعهثلا ىل_ص هللا ىن قرفلاق رمعنب هللادبعل كلذ

 | نىك انثو َح كلام انث ااقديعسن ةمستقو زوصذم ن ديعس 0 و

 || ىلعهنأ مان ءالالح ر نأ ارم نب | نع عفان كنثدح أ كلا تاق لاقدل ظفللاو ى

 | قحأو "0 دلو لرسول را راش لسور

 | نب انثو ح ةماسأوبأ انن' ةبيش ىفأنب ركب و نأ اند و منلاق همايدلولا

 | هنلاىفصةتلالوسر نعاللاق ر ا نع يح ان. الاق ىفأ انك رع

 أ [ىثمن دمت كاسن دل امهندب قرفو هن أ سماو راضن الا ٠ نمل جزئي سو هيلع

 انام دان_.سالا |ذوبهللاديبع نع ناطةلاوهو ىك< انث الاق ديعس نبةللاديبعو

 |[ قحسالاق ربهزل ظفللاو ميهاربا نب قح_ساو ةبيش ىفأ نب ناهعو فرح نب ريع -هزاإ

 | 11 دبع نع ةيقلع نع مههاربا نعشمح الا نعرب رج ان ناروخآلالاقوانرب_خأ

 || هنأ ماعم دجوالج رناول !لاةؤراصنالا ٠ ن*لجر ,ءاحذا دحسملا ىف ةعجلاةل الانا لاق
ُ |] 
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 ىراصنالا دعس نب لهس ىت ري_خأ باهش نءا نع سنوب ىتربخأ ىبعو نءاابربخأ

 لع ثيدحلاقاسو ىد_عن' مصاعوت أنال-ع ىنب نمىراضن الاا رع وعنا

 داز دنينعالتملا فةنسد_باهاياهقارف ناكوهلوق ثيدحلا فج زداو الاناث دعا

 ثرتواهثربهناةن_سلا ترج مث همأ ىلا ىعدب اهنبا ناكف الماح تناك ف لهس لاق هيف

 جي رجنياانربخأ قازرلادبع ان مفارنب دم انصح و املا ضرفامهنم
 ىجأ دعس نب لهس ثيدح نئءامويفة:-بلا نعو نانعالثلا نع _تاهش نبا قريخلا
 هللا لوسرا» لاقف ل_سوهيلعةللا ىل_كىنلا ىلاءاجراصنالا نمالجر نأ ة دعاس ىبب

 قانغالتفةيفدازرو ةجصقي تدا» دو الحر هبا صا عمد _جوالج رترأأ

 هللا ىل_دهللال وسر ماب نأ ل قاثالئاهقلطف ثبد_لاىفلاقو دهاشان أو دحسملا |

 3 اذ 00 سو هيلعهللا ىلص ىبنلا دنع اهقرافف لسو هيلع

 انو ح نأ ان' ركن هللادبعن:د_# امص نينعالتهلك نبقي رفتلا|

 ناملس ىنأ نب كلملا د دع انك ريع نب هللا دع ان هل ظفللاو ةيش ىأ نت ركزوا ا

 افلاق 3 قرفب أب عصمةيصا ىف نينعالتملا نئءتلئسلاق 0 نعأ

 لئاقدنالاق ىلنذأت_سامال_هلل تلف ةكك رمعنب!لزنم ىلا تيضف لوقأ امتي ردأ

 ةجاحالاةعاسا |هذ_ه كب ءاح امدهللا اوفلخ دأ لاق عن تاقريبج نبا لاق قوص عمسف |

 نجرلا د_ءابأ تلق فيلاهو5>ةداسود_سوتةمةعذرب شرتفموهاذاف تايد

 نبنالف كلذ نع لأس نملوأ نا منهللا ناحببسلاق امهنب قرفي | نانعالتلا |

 نا عنصي فيك ةشحاف ىلعهن أ صا اند حا دجو ول نا تيار أ هنلالوسرايلاق نالفإ

 هللا ىل_دىبنلا تكسف لاق كلذ ل ثم ىلع تكس تكس ناو ميظع سحأب ملكت ملكست |
 هب تيلتي ادقهنع كنا ًاسىذلا نا لاقف هاتأ كلذ د_ءب ناك اما همك. لف شوددلا ْ

 نهالتف ةم-وجاوزأ !نومرب نبذلاو روتلاةروسفف تابآلاه ذه لجو زعةللا لزق /

 ىدارالل ظل ع

 ايندلا ب اذع نااهرب_ًاواهرك ذواهظعوفاهاعد مث اهيلعتي ذك املا كثعب |

 دهشف لجرلابأ دف بذاك-اهنا قحاب كشعب ىذلاوالتلاق ةرحآلا باذع من وهأ |

 نمناك ناه- ءلعهللا:_:ءل نأ ةسماخلاو نيقداصلا: نلدناةتلابتاداهتشو

 ة_سماخلاو نيدذاكلا ناهناةللابت اداهش عد عب :ر[تدهتمةارلط و اب ننام * نييذاكلا

 رد ن.ىلع هيذثدحو امهندب قرف م نيقداصلا نم ناكن ااهيلعهللابضغنأ



 ' : قبة أسال لحال لاق ملسو هيلعفللا لص ىبنلا ن عءةثئاع٠ نع ةورع نءعىرعزلا |

 | ىعنبةلمر ئندص و نينءال ملا ةنس تناك باهش نبا لاق ة

 نة

 ,هزودقانلا ورمعوةبيش أن ب رككو أو ىح نبى حب انثدع و مهنيدح لثع
 رعةنبيعن نايفس انث نورخآلالاقو انربخأ ىحبلاقىحيل ظفللاو ب رح نبا

 ل نس امئادع و اهجوز ىلعالا تالق وف تدم ىلع د- < نرخ الا مويلاوهللب

 . ” للم تالوسرنأ ةيطعم نع ةصفح نع ماشه نع سي ردا نإ ام عيدرلا

 ارشعور هشأ ةعب رأ جوز ىلعالا ثالث ق وف تيم ىلعة سما د_كناللاق لسوهيلع

 ةذبنترهطاذاالاابيط سمالو لحتك-:الو بصعب وب الااغومصمإن 0

 : ريم نب هللاد- دع انك بش أنيزكوأ أن هو رافظاوأ طن 2

 | دنعالاقودانسالاا ذم ماشه ن 0 انث دقاتلاورع انثو

 أداج- انث ىارهزلا عيب رلاونأ ندع د رافظاو طسق نمة نب :اهرهط ىقدأ

 ظ ثالث قوف تيم ىلعد هن نأ ىهتانك تلاق ةيطعمأ 00 رءبوبأ ام

 أ دقو اغوبصماب ول سدلنالو بيطتنالو لح كن الوارشءورهشأةدب رأ جوز ىلعالا

 رافظأو طسق نمةنبن ىفاهضي< نماناد_-|تاستغاذ ااهرهط ىف ةأرملل صخر

 سن لهس نا تاهش نبا نع للأب ىلع تارقلاقةى حب نئح ا د

 ا لاذ ىراضاالا ى د عن مصاعىلاءاج قالعتلا.ارع وعناهرب_خ ىدعاسلا

 )سف لعفي فيك مأهنولتقتفوِتقيأالجر هنأ صا عمدجوالجر نأول مصاعايتيأرأ

 ا هللا بم هللا لوسر مداعل آسف مسو هيلع هللا ىل_ههلل|لوسر مصاعاي كلذ نعل
 ْ ماع ىلعربك ىتحاهماعو لأ ءاسملا ل- سوهيلعةللا ىل_صةللالوسرهركف لسوهيلع

 ا اقف رك وعهءاجولهأ ىلا مصاععجراماف ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر نم عمسأم

 نقرب قتال رع وعل 0 ا ل اور تالق انامل

 ىمهنت ًاالثناورع وعلاق اهنعهتلاس ىلا ةلئسملا مل سو هيلع هللا لص هللا لوسر درك

 ا(|| سانلا طسو ل و هيلعللا لد هللالوسر ىت أ ىتحر ع وعلبقأف اهنعهلأس أ ىتح

 فاك ا هنواقَدف هلتقي رهن اسما عم دجوالجر تدأ أرآ هللال وسرادل اقف

 ظ | لاق 1 ىدق كت نرفملو 0 ل

 ْ أ ع وعلاقاغر ةاماق ل- رشا لشد لوح ردع ىنادلا عقال انعالتق لهس

 | مهللالوسره ىمأي ن أل بق اثالثاهقلطفا متكسم 1ٌناهللالوسران العيد
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 هلال وسر لا نكيكتلا فور داخل لس و هيلع هللا ىل_دىنلاا اونافاهنيع ىلع |

 1 اهسالح اه رشف نوكن نك |دحا تناك دق إ_سوهيلعةئلا ىلص ْ

 طري هةر ]نحت ةرعبب تمر باك ما ذاؤ الو> اهتدب ىفاهس لح

 0 ادع
 هيو

 نيثبدحلاب عفان نب دج نع ةيعش ان ا ذاعم نب هللا دمع انئص و

 هللأ ىلص ىنلا جاو زا نمىرخ أو ةماسمأثد دولا فة اا

 هو را م رقعج ند © ثبد>و< بني زاهمست هناريغ لسوهيلع

 دروس نعدرع_س نب يياعأ نورهنيدي زب انك الاقدقانلا ورمعو ةبيش ىلأ

 نأن ارك ذنةبيبح مأ اودمل- ع آنعتد- 4 ماس ىلأت ذب بني زعمسءمأ ع فانتا

 اهحوزاهنع قوناطةئباناه ترك ذو ملكسو :هياعهتلا لصهللالوسرتنأةأ سمعا

 0 ا قاوم كورلا اهلحك_:ناذ ريان دع كل 8

 رشقورهشأ عب رأى هامتاو لوملا سأرد_دعةرعبلابىرتنك ادحاتناك|

 نع -يعن نايف_س 6 وردمعل ظفللاو رمع ىف نءاو دقاثلا 1 8 !

 ىن ةبيمح مأىت ًااملتلاق ةماس ىلأتنب بذي ز نع عفان نب دي نع ىسوم نب

 مويلاو هللإب ع نموها سعال ل عال لويز سو ةلع هنا لح || تءمس ةينغاذه نع ظ

 تنك تلا اهمضر انام ده يجتل صن تلاع ل

 ناخد يسر شاة ءب راهيلعد# اهناف جوز ىلع الا ثالث نمو

 د لأ يعل سرا عقان نيم سي ال خر نباوةبدتقو ىبحبن ى

 لاق ميسو اعقل فال وهران اهو نءعوأةشئاعن 2 وأ ةصفح نعهتئدح

 قوفتيم ىلع د حن نأ هلوسروهللاب ع نمؤتوأ وألا مويلاو هللاب ن مونت مالزختألا

 نا عيب زب زعلا دبع ابنا خورف نب نابيش داس اهجوز ىلعالا مانر اةيالث

 مدح هشاور ل ثم ثمللا ثري دح دانسأب عفان نع راذيد ني هللا دمع 1 ماس

 ديع_س نب ىبح تعمس لاق باهولا دبع ف الاق ىنثم نيدو ىمسملاناسعو

 ع رع تند ةصف> تعمساهنا ديبع ىلأت نب ةيفص نع دح اعفان تعمس لوقت

 ناوثيالاس دح لثك م اس ىتلاوححلا سو هيلعمللا لص يبل

 داج اذ عيب رلاوبأ ا و ا توريس ءب راهلعدخحتاهافذازو رانيد

 ةيق ص ئ ل 55 ىلأ ا ربع نبا اننو 5 بوب أنع

 ملسوهيلعهنلا ىلص ىلا نع لسوهيلعةنلا ىلص ىنلا جاوز ضعب ن دوال
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 بوجوب اب
 دان مشالا

 ةافولا ةدنع

 ريغىف هع رحنو

 ةنالثالا كلذ

 مايأ
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 0 | سس نب يحج نعاس الك ن وره نيد ا فانا ور بيش نا

 ٍ 00 ركب أنها دبع كالا ةلاق ىحن ع ع ىف د

 ّق مد ٠ زتلاقلاق ةنالثلاثن داحالا ذه هيرب ًااهمنا ةماس ىف |تنب نش ١ ز نع عفان نبا

 ْ ا 0 ًااهوب 1قوت نيح لسوميلعةلا ىل_هىنلا جوز هيفيح م لل

 طراعب تسسم منهن راجهنم تنه دفهربغوأ قواد رفص هيف بيطب ةيدمح مأ تع دف

 الا ثالثقوف تيم ىلعد_<رخالامويلاو هللا ن مؤتة مال لحالربنملا ىلعلو قب

 اح شتي تنب بني ز ىلع تلخ د مث بني زتلاق ارمثعوره_ثأةعب رأج وز ىلع

 قاري_غ ةجاح نم بطلاب ىلامةللاو تلاق مهب تسو بيطب تعدفاهوخ أ قون

 لاو هللاب نم ودة أس هال ل الربنملا لعلوقتن ملسو هيلعةثلا ىلصهنلالوسر تمس

 «عمس دن زتلاق ام را ةعبرأ جوز ىلعالا ث ال”قوف تيم ىلع د<رحآلا

 الا ىل_دهللالوسرلاقف اهلح كن ا اهنيع تكسةشادقواهجوزاهع قون ىتبانا

 | ةعوره_ثاةعت رأ ىهامالاقماللوقب كلذلك اثالثوأ نين مال سو هيلع

 ٌتاقفد_يجلاق لوملاس أر ىلعةرءيلابىرت ةيلهاجلا ف نك اد !تناكد قو

 - ع قوباذا ةأرملاتن ب زتلاقف لولا س أر ىلع ةرعبلابىرئامو بند زل

 ج ' سخر تامالا و 8 ,ضتفتاماغف هيض تفتر اطو اءاشو راج ةباذ

 1 6 ىثم نيد نثر هريغو أت سوط نم تءاشام دعب عجارت اهب ىيرتف

 قوتتلاق ةءاسمأت تذيب بشد ها ز تعمسلاق عفان نب د يج- نع هبعش 2 رفعج نا

 ت1 مد ا كورا ارش تيس رب صا تعدقةيدمح مالميج

 ”نآرحآلا مويلاوهئلاب نمؤتةأ سمالل حال لوفي رار ارو

 9 داي نع بفيز هنن لخحو ادعو 00 عذار ,أجو ز ىلعالا ثالث قوف

 غ لا ىل_.نلا جاو زأ ضعب نم أما نعوأ ل سو هيلعهنلا ىلصوبنلا جوز بنيز

 | اي نع ةيعشا ان نعم د انما ىنممنبد#مخ انلدص و يل سوهيلع

 اوفا اهجوز ونه أ سمانا اهمأ نع ن دخت ةماس مأ تنب بني زتعمسلاق عفان
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 كل كلذركذىف اطريخال هنااماأتلاَتؤ ةمطاف لوقىلا ىمسن الاف ثءنس ]|

 ح جرجنبانع ديه_-ن ىحي انث نوميمنب اح نبد# دع و 5
 نبنوره ىتثو ح مع رج نباانرب أ قارزلا د2 ل عفارنبد- 2 انثوأ

 هناربب زلاونأىقربأ 2 ال + نجاخ ان هل ظفالاو هللادمع

 نألجراهرجزفاهلُكد- 2ن آتدارآف ىتلاخت اطل |وقي هللا د_ءعن: رباج عا

 قد: ن 1ىسع كناف كاع ىدك كي لاقف ل سو هيلع هللا ىلصىنلا تنأ عر

 لاق ظفالا ىفاب رادو 00 1 اونأ لن و هلال

 ن هلا دوه دسم نت ةتردع وو هللا دبع ني هللا ديبع قت ' تاهقأ

 اطأسيف ةيماسالا ثرملاتنب ةعيبس ىلع لخ دن نأ سمأ ,ىرهزلا مقرالا نبهللا دبع

 ربع بتح#فهتتفتسا نيح )سو هياعهللا ىلص هلال وسراط لاقامعو اهئيدح نع

 ن' دعس تمت تناك اهنا هنريخأ ةعيمس ناهريك هيدع ن هنناد_.عىلاهثناد_,عنبا

 ىههو عادولا > ىفاهنع قوتف اردن ده نميناكو ىو نب صاع تت قوهوةلو+ا

 باطخال تام اهسافن نم تاعداماف هءاقفو د_ءناهلج تعضو نا بشن: لف لماح

 كارأىلاماطلاقف رادلا دمع ىنب نم ل_جر ككعب نب لبان_ساوب ًااهملع لخ دق

 يا عب رآكيلعرع ِء ىتح مك انب تنأ اامةلئاو وكنا حاكتلا نيجرتكلءلةامحتم

 هلال وس راسنا اق تدسم 1 ني ىلايث ىلع تهج كلذ ى لاق ا اف ةعيب_ستلاقرسشعو

 ق3 او قج تعضو نا تالح دق قاب قاتفاق كلذ نءهتلأسف ملسو هيا عهللا ىلصا

 تناك ن او تعضو نيح جوزنت نأ اسأب ىرأ الف باهش نبا لاق ىلادب نا جوزتلاب

 يَ ىزخ_ءلاىنثمن 2-0 1 رهطت ىتح اهحوزاهم رقيالهباري_خاهمد ىف

 نب ةماسابأ نا !ران ن نايلسى ربح كاع بسن للي ىح<ت عمسلاق باهولا دبع

 ةافودعب سفنتةأر نارك دامو ة 5 ره ىف دنعاعمتجا سابع نباو نجرلاد بع

 اله تاح دقة مسوي ؟لاقو نيلجالارخ ابد ءسايعنبالافلايلباهجوز

 ىلوماسإ 0 عبق ةماسإبأ ىعيج 1 نبا عمانأ اه هرب 0 !لاقفلاق كلذ ناعزانتي

 هعيمس نأت !اقةماسم أنا. هري_أقم هءاف كالذ نءاطآسي ةماسم ؟ ىلا سارع نبا

 ةلعسا يس تالوسز كلذ تر ذاهعاو لايأد اهحوز ةاقود_ءب ت 0 ةيماسالا
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 زاوج ل

 ةددعملا 2 رح

 قوتملاو نابلا

 قى اهجوز اهنع

 اهتجاحلر اهلا
 ةدع ءاّضقناب إب

 انهنع قولا
 اهربغو اهجوز

 لجلا عضو
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 قالطب ةعيب رىفأن ب شايعةريغملا نب صف-نب ورمعوبأ جو ز ىلا لسرأ لوقت

 / ف دتعأ الو اذهالا ةقفن ىلام أت اقف ريش عم ةسجورك عصا ةسمخه عم ل_سرأو |

 لاقف ملسو هيلع هللا ىل_صهللالوسر تبنتأو ىنايث ىلع تددشف تلاقاللاق ككل زنم

 موتكم أ نإ|كمح نب تيب ف ىدتع ةقفن كل سيل قدص لاقانالثتلقف كقلط5

 ىنسطقتتلاق ىننذ ؟ذاف كلت د نع تس | اذه هد كيوتو هريكيلارب ريذ هتاف

 ابرتقي واعمنا سوم تاغ هه ىف ص وتلا لاعف ءهجاولا وهن واعم م-هنمباطخ'

 نك واذ هوو ًاءاسنلا رضي و أ ءاسنلا ىلعة دش هنم مهجلاوبأو لاما فيفخ

 : ” مضاعوب اان او وص ن وحسا ندع د دب ز نب ة_ءاسإب كيلع

 نجرلادبع نبةماسوب ًاوانأ تاخد لاق مهما نأ نب دول ىنث ىروثلانايفس

 ةريغملا نن صفح نب ورع ىفأ د:عتنكتاقفاهاناًا سف سيقتنب ةمطاف ىلع

 تجوزنفتااقداز و يديم نا كيدي وخم ثيدحلا قاسو نارك ةوزغف ع
 ىرب_نعلاذاعم نب هللا د_ييع أني دج و هد : زنباهللاو مو دن رنين ينف سشف

 3 0 ا وب اوان يلج 3لاق 5 0 :: ةرعش ان ىلأ 5

 رح و نامفسثيدح وحين انئاناقالطاهقلطاهح وزناانتث دك ربي زلا نا نمز

 ىد_بلان ء ملاصنب سس اك مد نب ىح انث ىناواحلا ىلع ن/ نسح

 0 راق عر اطل تلاق سيق تنب ةمطاف نع ”ىبهملا نع

 رع هماسأوبأ انن تاكا ان #فنالو ىنكس !- سوهيلعهللا لص

 : 1+1 نب ن جرلا دبءتنب ىداعلا نب ديعس نب ى < جوز لاق ىفأ ىنن ماشه

 تجرح دق ةمطافزا اولاقف ةورعم_مملع كلذ باعف هد_:ع نءاهجرخ افاهةلطف

 ق ري_خ سنقتنب ةمطافلام تلاقف كلذ اهتربخأف ةشئاعتدتأف ةورعلاق

 * ثتامغن' صفج ان ىنثم نب د_# 0 و يدا اننعاو دب نأ

 ف اأو اثالثىنقلط جوز هللا لوسراي تلق تلاق سيق تنب ةمطاف نع هيب أ نع ماشه

 رفعج نب دم ان ىنثم نيد اًساصو تاوحتفاه مأفلاق ىلعمحتق,نأ

 ري ةمطاقلام تلاقاهسأ ةشئاع نعهيب أ نعمساقلا نب نجحرلا دبع نعةبعش انن

 رودنه نب قا نكد و ةق_فةنالو ىنكسالاطوقىنه:لاق اذ هرك دننأ

 نةورءلاقلاق بأ نع مساقلانب نج-رلا _ءعنعنايفس نع نجرلادبعانربخأ

 ” الافق تحرطةلاايجو زاهقلط لا تنب ةلالف ىلا ى رتمأة_كئاعلرببزلا ||

0 000 



 همه

 ميشه نع ريهز ثدى: ؟ سيق تنب ةمطاق ىلع تا دلاقدنا ئيعشلان عت عسا
 اول | لامس اند ةر 5 انك ىمحطاث رملا نب دلاخ 86 بيبح نب ىبح اند

 باط نئا نط رءانتفحأف سيقتنب ةمطاف ىلعانلخ دلاق ىعشلا انث مهلا ا

 نذافاث ال" و اطل علا نب اثالث ةقلطملا ع قعايتلاسف لسور ودام سوأإ

 الاقراشب نءاو ىنثم نبدمح اني ىلهأ ىف دةءأنأ ]سو هيلعهللا بد ىنلاىل أ

 ةممطاف نعىبعشلا نعل رهكنبةماس نعنايفس ان, ىدهمنب نجرلادبغ انثأ
 00 0 ةكشاط سل لاقاث الث را لاول رول وا ىلا سيق تن |

 قازار ن را مد نب ىكابربخأ ىلظن 1 ميهاربا نب قدسأ نئئص دأ

 0 اللب 0 ا ى ا 27 -افأن 1

 ا ا ان "0000700 _ نخل 5 0 ْ

 ددملا ىفاسلاجدب زي ننبدوسالا عم تنكلاق قا ى أن ءقيزرنراممأ

 هللا ىل_ءهللالوسزنا سبق تذيب همطاف ثردحىب ع ىبعشلاا عمو مظعالا ٌ

 لاقفهبهيصق ىصح نمافك دوسالا نخأمأ قتلو كسا ط تخ مر وهيلعأ

 لوقل سو هيلعهنلا ىلصانمدت ةئسو هللا ن .: اك كرتنالر علاق! ذه لثع ثدحت كل. وأ

 ّندوجر الل جوزءهللالاق ةقفنلاو ىبكسلااط تىسنوأ تظفح ىردنالة أ صا[

 ةد_,عن دجأ اهدخ و ةنممة ثحاقب نانأب نأالا ن+ جركالو نموه ن 3

 وح دانسالا اذهم قحع_سا ىف أ نع ذاعم نب ناماس ان5 دوادونا ان ىبضأأ

 ا ةبيش ىفأنب رككونأ ا هةصقب قا زرنب را نعدجأ ىنأث يدح :

 همطاق تعمسلاق ىودعلار يخي نب مهما ىفأ نب ركب فأن ءنايش ا عيكو

 م اصلا كا رار اثالثاهقاطاهجو زنا لو: سيق تثني ١

 2 5 ىدنذ لف تاس ذأ 1و هلع هبا ل ناك سر كل تلاقةقفنالو ىنكس

 ةنداعمإم الر ةياس نال او زال زن ةماساو وجو أوةيواعماهياعفلا

 دب زن ةماسأ نك-او ءاسفأل بارمذ ىل-ج دحر 0 هللامال برت ىلسجر' :

 هللا ةعاط را ىلصةهللالوسراطلاقف ةماسأ ةماسأ !نكعاهدب تلا
 روصنم لل قدعسا ئئدص د تاطرةغافه-:جو زيف تلاق كلربي_خ هلوسر ,ةعاطو

 ساق تنب ةمطاف تءمسلاق مهلا ىف 1نب ربى أن ءنايفس نع نجرلا دمع اي
-- 

1 



 كل

 || ثرد> ىف ناريخةما_س ىنأ نعريثكىبأ نب ىح ثيدح ىنع ثيدح | اوصتقاو

 || ديج نبد_بعو ياواحلا ىلعنزب نسح انثرع كسفتتانتوفتالو رج ند

 1 .ةماساإبأ نا باهش نبا نع اص نعفنأ انك دعس نب مها رانببوقعي نعاعيج

 | ىلأ تحت تناك اهنا هنربخأ سيق تنب ةمطاف ناهربخأ فوعن' نجر لاد_.عنا١
 000 بر تاور ع رق تاهيلظت تاليا اهقلظفةرقلاننضعيو ورك
 م ودكم مأنب !ىلا لقتش نااه صحو اهنب نماهجورخ ىفهيشفتس لس و هيلعهلتا ىل_ذ

 ةشااعناةورعلاقو اهتدب نمةقلطملا ج ورخ ىفهقد_كينا ناو سم ىناف ىلا

 ثيللا انث' نيِح انث عفارنب دج هينثدحو سيق تنب ةمطاف ىلع كلذت ركنا

2-5-2 

 تام اال هس تالت نب ت2: "6 حل
 || كلذ تركسناةشئاعنا ةورعلوق عم هلةمدانسالا اذهب باهت نا نع يةعنع 1

 | درعل ظفالاو دمج نب د_دعو هاربا نب قدع_سا 0 ةمطاف ىلع

 || ورم ابأن ا ةنتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ىرهزلا نعرمعمانربخأ قاز رلا دبع

 ٠
ّْ 

 .ةمطاؤ هنأ سما ىإا لسراف نوعلا ىلا بااط ينأ نب "ىلع عم ج رخةربغم لان: صفح نبا
 ||| نبش ايعو ماشه نبثرحلااط سعأو اهقالط نم تيقب تناك ةقياطتب سيق تنب

 | هللا ىل-دىنلاتتاف الماح قوك:نأالاةقفن كالامهنلاواهطالاقف ةقفنب ةعيب رىنأ

 || اهنذاف لاقتتالا ىف هتت ذأت ساف كا ةقفت اللاقف ام_طوقهل ترك ذف إ سو هيلع
 ًاهاربالو هدنعاهم اينعضت ىمعأناكو موتكم مأنباىلالاقف هللا لوسرإي نبأ تلاقف
 | اهمال سراف دنز نب ةماسا ملسو < يلع هللا ىل_دىننلااهحك_: | اهتدع تضماماف

0 
 1 .٠ د 7 7 1 04 0 3 8

 / اذه عم ف مل ناو سم لاققف هبهتن د ثي دحلا نعاط اسي سب وذ نى 5_ديبق ناو ص

 ْ  ني>ةمطافتلاقف اهيلعسانلا ان دد_جو ىتلا ةمصعلابذخ ام_سةأ سمعا نمالا ثيدحلا

 || نونويب نم نهوجر ال لجو زعهللالاق نآرقلا كنب وىنيبف ناو ملوقاهغلب
 د رول وقتفيكف ثالثلا دهب ثدح رم ىاف ةعجا مهل تناك رملا ذه تااقةبآلا

 8 ان  تروحنب رهز ص ا 00 نعل دال

 ١ ا نع مهاك دوادودلاخ ىف !نبليعمساودلا#و ثعش اوةريغمو نا_صحو رايسان ريخأ

 ْ | اى سناك سر ءاضق نعاهتل أسف سيق تنب ةمطاف ىلع اخ دلاق ىعشلا

 ىل_ههللال اوسرىلاهتمصاخن تلاقف ةتيلااهجو زاهقلط تلاقف اهبلع ملسو
 || هيلع هللا

 | مأنبا تدي ف دتغا نا ىف سم أو ةقفن الو ىنكس ىل عج ملف تلاقةففنلاو ىنكسلا فاسو

 ] ا لءعم_ساو ةريغملاو دوادو نيصح نع م. هانربخ | ىبحي نإ 0 انئدط و موتكم

 1 / ثعءشاو



 هذآ

 مدهجابأو نايف س ىنأن بةب واعم نه ترك ذتالحا لف تلاق ىننذ افتالحاذاف ||

 هقتاع نعداصع عض, الف مهجوبًاامأ | سو هيلع هللا ىل_صةنلالوسر لاف ىتابطخ ْ

 ىحكن الاقمأ 4 دهر كدب ' رن ةمابأ سكب اهللامال كواع_دفدب واعمامأو د

 انث ديع_سن ةستق د هب تطءةغاوار بخ هم هللا لش هتيكفف ا :
 / ندجحرلاديعنء اى عب بوةعإ ا اًضيأةستقلاقو مزاح ىنأ نبا ىنعي زي زعلا دبع َ

 ماس ىف نع مزاح أو ءامهالكىراقلا :
 اهجو زاهقلط هنا سدق تن ةمطاف٠ نة

 تلاق كالذ تأراماف ن ودةقفن اهملع فن أن اكو د مسو هيلع هللا بص ىننلا د-هعىف ا

 داس ىذلا تدع ادنن ل ناك نلف لو هيلع هللا ىل_ههئلالوسر نملعالةاو

 هيلعهللا ىلصهننالوسرا كلذ ترك ن 0 تلق انا مةقفن ىل نكست :مناو

 فأننا ارع نعشيل انث ديعسؤ هدف امثدص ىنكسالو تا ةقفن ال لاقف لس و

 قوركااهجو ز نا ىتريشاف سقت ننةمط اةتلاسلاههنا ةءاس اوعى أ
 لاقف هنرب_خاف )سو هيلع هللا ىل_دهللال وسر ىلاتءءاخاهي1ع قف ناىنأفاهقلط ْ
 0 ههننالوسر 1

 قوكف موتكم و 1ساىلا

 لاا_سح 0 عفار ,نب دمت هدنع كب ايث نيعدت ىمع أ لج ردهنافه دنع

 تبي ةعطاف ناةعل ا م نع نابش ان دع نا
 اثالثاهقلطىو زل ا داما ىطقشابا نا ةيريخأ نيك نت كاملا تس داق

 أ رفن ىف د_.اولا نب دلاخ قلطن افةةفن انيلع كل سيلوإ_هأاطلاقف نعلا ىلا قلطن ام

 هنأ سما قاط صفحإبأ نا اولاقف ةنوممم تدب ىف |سوهيلعهللا ب ةللالوسرا ونأف
 اهماعو ةقفن 0 وهلعهلل ا ىل_دهللالوسرلا قف ةقفن نماط لهفاثالث

 2 < كب د رست م ”. نال متت نااه سعأو كل فس سال نر ابنا لش و ةدعلا ْ

 ىمعالا موتك مأنب ىلا قطن نواوالا نو رجاهملااهي:اب كب رشم نااهملا لسرأ

 ل |وسراهدكت !اهعدد ءتضماماقهملات 2 ةاطن اف كرر كراج تعم دواذا كناف ْ

 ن ةستفو بونأن ى ند ةئراح نب دب ز نب ةءاسأ لس وهيل عةللا ىل_ههللا ا

 ةمأ مس ىلأ نع رز ل ار ا و لل 37 اولاقر 2 نياودم |

 5 رمش نبد_خ 3 ةينلت للا نا ركب وأ هان“ ََو 6 سهق ثتذب ةمطاف نع ْ ١

 ةقبةتلا ئى شت اهاها ات 0 هممل 0 0 '



 ةفقلطملا باي

 ا.ط ةقفن الان الث

 || هال ىلعأر ةمث ك» وب أ هيف ىصأتست ىف ٍ:> هيف ىلكتنال نأ كيلعالفا ىغأ كلرك اذ |

 0 همك

 مهْواَسَ مهبلغتاموقانهجوةني دما انم دقامافءاسنلا باغناموق شب ١ رقرشغماكو

 ىنعجارت ىهاذاف اموب ىت أما ىلهتدضغتف ا ندع انؤاسن قفطف

 أ || هنلاىل_دىبنلا جاو زأناهللاوفكعجارأنأر كنت امتلاقف ىنعجارت نت ركناف

 ' || كلذ لعف نم باخ دق تلهتف لي الاىلا مويلا ن هاد |هردسهتو هنعجاربل لسوهيلع

 | مو هيلعةللا ل سهلوسربضفل اهلع هللا بضغي نأ ن هادحا نمأَتفآر سو نونم

 أ[ دقةللالوسرايتلقف 0 ثكلهبف ىهاذاف

 | ىل |بح 1 تيوتا أ ىح كنراج تناكن كنرغيالت اقف ةصدفح ىلعت لذ د

 ملا هللا لوسراب سن اتسات اقف ىرخ ا م د

 ١ | ةنال' ايهأالا نيفادا 01 مف تد . ارامشاوف تدبلا ف نسا ؛تعءقر 5. تنقع

 || مو مورلاو سراف ىلع عسو دس و كتم ىلع تسون نانا لوضر ,ايهللا عداتلةف

 أ| تلع موق كتلوأ باطخللا نياان تن اكشف لاقماس اح ىو _سافهللا نوديعيال

 || لخ ديالنا مسقأ ناكو هللا لوسراي ىر فغَت_سا تاةفاين دلا ة ايا ىف يسمتابيط مط

 أ || ةورغى رب خاف ىرهزلا لاق هللاه_.تاعىتح > نوماعهن دج ومةدش نمارهش نوماع

 | هياعةننا ص ةتنالوس .ر ىلعلخ>د ةليلنو رشعو عسا ى ىخكماملتلاقةفثئاع نع

 ا تاخد كناوا ره تشانياعلخد النأ تمسق أ كناهللالوسرايتلقف ىبأدي مل-سو

 | || ىاةتاعيبلاقع نورشع و عستر هشلا نا لاقف ن هدعأ نب رشعو عس سل نم

 || /ىوأ ان اهللاو )عدق ةشئاعتلاقف اهظعارحأ م اب تح كجاوزال لقى ااه اا ا

| 
 ا || هلوسر وهللادب رأ قاف ىون أ سمس ذهىفو هسا قارا تالاوك

 || كنرتخا ىف أ كءاسنربختال تلاقةشئاعنا بوب, ربخاذرم_عملاق ةرخآلارادلاو
 ا | الا انعم ىناسرب ملواغابم ىناس راهللا نأ ملسو هيلعفللا لص :!اطلاقف

 | نع كلام ىلع ب ارذلاق ىد نإ ل را # 39 ولقتلاماك واق تغص

 ا ةمطاف نع نحرلا دبع نبةماس فأن ءنايفس ن.دوسالا ىلومدد زب ني هللا دع

 ا ريعشب هليكواهم| لسراف تاغوهوةتيلااهقلط صفح نب ورمعابأ نأ سدق تنب

 ئ | ملسوهلعةللا ل ص هللا لوسر تءاخ عم نءانيلع كلامةللاو لاقف هتطخ_سف

 || لاق م كيب رمش مآ تيب فد _ةعتنااه صاف ةقفن هيلعكلل سيل لا قف هل كلذ ترك ذنف

 || كبايث نيعضت ىمعأ ل جر هناف موتكم أ نب |ادنع ىئدتعا ىنادك  اهاشغي ةأ ها كالت

 اذاف



 ١ه

 لص ىنلاجاو 3 نمناتأر 1١ نم نينمّوملا 5-5 007 ,وتقهن دب لع

 رع لاق مكب واق تغص دقف هنب | ىل اب وت ناامط لجو زعهللالاق نادتللا سو هيلعتما |
 ة-دف- ىهلاقهمةكرملوه:عهلأسامةللاوهركى رهزلا لاق سابع نأ. كلابخماو أ

 انم دقاماقءاسنلا بلغت اموق شي رةرشعمانك لاق ثيد ا قوس دخأمأ ةشئاعو ّْ

 ناكولاق مهئاسن نم نملعتي انؤاسن قفطف مهؤاسن مسويلغتاموقان د-جوةنيردملا |
 ىنءجارت ىهاذاف ىنأ سا ىلءامون تيضغتف ىلاوعلابهب ز نب هيما ىلزنم

 هللا بصىنلاجاوزأن ا هنلاوف كءءجارأن أر كسنتامتلاقف ىنعجارت نأ تركنأف
 ١ ٍ ىلع تاخ دف تةلطناف ل_للا ىلا مويلا نها د_>اهرجسهتوه_:عجاريل إسوهتيلع |

 هرحجتأت اقف منتلاقف لس و هيلع هللا لص هللا لوسر نيعجار تأ تلقف ةصفح

 ٌنكنم كلذ لدعف نم تاحدفقت اقف معن تلاق ليالاىلا مويانكادحاأ

 لخو هيلعهللا ىل_دهلوسر ب ضغل اهياع هللا تضخ نأن 06 ]نسا نمأتفأ ارمسحو

 سو اش هبلاسالو ماسر هيلا ل سدق/ لو كم ىهاذاف ||

 هيلعهللا ىلص هننالوسر ىلا بح أ او مسو اىه كتراج تناكن أكن رغبالو كلادام' |

 ىلا لوزنا!بوانة:انكف راصنالا نم راجى ناكولاق ةشئاعدب رب كنم لسو

 هيناو هريغو جولاربح ىنبت ا فاموي لزن اواموب لزنيف لسو هيلع ةئلانيإ_دةللالوسر

 نايغتءاع ا ذاعتلف ميظع سمأ ث دح لا قف« يلا تجر فن ىنا دان م ىنإببرضف |

 تباخ دق تاقفهءاسن لسو هيلع هللا ل ىنناا قاطل اوطأو كلذ نم مظعأ لب اللاق ||

 ىنايث ىلع تددش حبصلاتياصاذا ىتحانئاك اذه نظأ تنك دق.ترسخو صفح ||

 سو هاهنا لحنا كوم رو لظا ْتاَقف كت ىهو هصفح ىلعتاخ دف تلزم 1

 ند 1 تاقفدوساهلامالغ نأ هب رستملاو ذه ىف لزتءماذوهاه ىردأ الت لاقف ا |

 ربما ىلا ثيهت اى تقناتاف تيسف هل كتاك هلق اقف كل لخ دفرمعل '

 تنم ددجأام ىنبلغم اليلق تاك مهضعب يكس سواح طه رود_:ءاذاق تسال

 | تيلوف تمصفهل كترك ذ دق لاقف ىلا ج خم لخ دف رمعل نذأ:ساتاقف مالغلا ||
 هللا ل وسر ىلدتماسف تاخ دف كل نذأ دف لخ دالا قف ىنوءدمالغلا اذافاربدم ||

 | تقلط أ تاقف« بنج ىفرثأ دقري_ه> لهر ىلع ”ىكةموهاذاف سو هيلعةنلا لص
 || هنلالوسراب انتي رول ربك أهللاتلقفاللاقو ىلاهسأر عفرف كءاسن هللالوسراب ||



 عقوةل8ب هلوقاب ٠

 خبااشببف
 اهضعب فواهلجكب

 ىتو اهنا

 ةإ_هكب اهضعب

 حيفص هساكو
 دوج اةريخالاو

 ةبتق نا لاق

 ىخ
 نمة-->-رد

 لاقك لخنلا
 ةقباسلا ةياورلا ف
 هلوقو عدح

 فعفوأر وبصم

 لوسالا
 ةموكملا داّضلاب

 اه-ضعب قو

 امم الكو ةلمهملاب

 اعومج ىأ جي
 ىروون ها

 ه١

 مق 000 بالا قدب ؛ىراصنالا يحاص ىتأف هنمانرودصت“ الما دقفانيلاريسي

 ْ هجاوزأ تا للعلا كوس لدا كلو نيش ا لاقف ىتاسغلاءاحَتاقف

 را 1 0 هصقحل ف دق مغر تقفل

 انا لوسر لع تصمقفر علاق ا 00 0 ا د

 ْ | هللا كصهللالوسر مست ةماس مأ ثيدح تءغلباماف ثردحلا اذه إ_سو هياع هللا ىلص

 و هندب امريصح ىلعل هباو /_سوهياع
 مدأ نمةداسوهسأ رتخحنو ئثهندب

 | فيلاهوشح

 ١ 7 ع 8 3 6 3

 ا 00000 1 00 و اروبصفاكر يعير دنعلاو

 ا لا اوه تا قرع نإ

 | نافع ان ىنثم ند 2ع انا ةرخآلاانلو 0و نام 0 1

 ألق نابع نأ نع ننس نبديبَع نع ديعس نبى حي ىف ريش .ةماس ن داجت انك

 أ ثيدحوخنك هلوطب ثيد_ط1قاسو نارهظلارءانكاذاىتح - رمع عمتلبقأ

 1 ثدد :اوهمقدا ازوةماسم أو ةففحلاق ند ١ م تاقلاقهنأ اربع لالب نب ناهملس

 1 نإ رشعو' ا اماقارهش نمنم 2 ”[ناكو اًضيأدازوءاكب تدب لك ىفاذافرخلا

 [الاق ركب ىنال ظفالاو ب رح نب ريهزو بيش ىفأ نب ركولأ ا 1 00

 ظ | سابعلا ىل .وموهو لاذ نب دمع ملل ىحن نع هندمعن' نايفس ان

 أ

 || ا”رهاظت نيتللا نيتأر ا نعر علأس أن أدب رأت نك لوقي سايعنء!تءمسلاق

 || ةكم ىلا هر هع ىت>اعضومهلدجأامةنس تئيلف سو هيلع هللا ىبص هللا لوسر دهع ىلع

 | دفا ا نمةواداب ىنكردالاقف هةجاح ىغقي بهذ نار ,عظاأر < ناك اماؤ

 || نات ًارملا نم نينمؤملاريمأب فلل را هيلع بصأ تبهذ عجرو هتجاح ىضق

 1 |ميهاربا نب قدس ايا ةصقحوة_ثااعلاق ىتح الك تدضقاف

 قس الاقد ان رعفىانالاق ثردحلا ظفل ىفإب راقتو رعى ن ده و

 رون ىلأ نيةنلا ديعن هللا دبع نع ىرعهزلا نع رمعمانربخأ قازرلاد.ءانربخأ

 ضعبب انك امافهعم ت>- 22و
 ربتفةوادالابهعم تل دعور عل دع قي رطلا

 | ىناتأمثز

 با ةهسيف



 ةأ/4
 ا ا سس هسا | ااا

 ملسو هيلع للا لص هللا لوس ركزو عذجلابثيشنأتازنف تازنو منو ةيلعهثلا ىلد

 ةهنست#هرغلاق تنك انفلةنلا لوس راب كلك هديب سمنان نضرالا لع دعا
 تيدانف دحسم ا بانىلع تمقف نب ريش ءواعتس نوكي رهدشلا نا لاق نا رذعو

 اذاو ةبآلاهذهتارتو هءاسن إ_سوهيلعةللا ىل_دهللالوسر قلطي ل ىف ودنعألا

 مهنم سمحالا ىل وأ ىلاو لوسرلاىلاهودرولو هباوءاذأ فوملاوأ نءالا نم سعأ مه ءاج

 ةب الجوز علال زن أو مالا كلذ تطبدتساانأ تنكسف مهن هنوطبفتسي نرذلا هماعإ
 ناهلس قرب_خأ بهو ن هللا دبع انث ىلبالا ديعسن/ نوره كح ريختلا|

 سابع نب هللا دبع عمس هنأ نين> نب ديبع ىف ربخأ ىح ىفربخأ لالب نبا ىنعي
 نأ عيطتسأ اف ةبآن ع باطلا نب نعلأاشسان امك رااناوةتسس يكملاق تدك

 لدع قي رطلا ضءبب اكف عجراماف +_عمتجرفناجاح ج رخ ىتحلاقهلةبيههلآسأ |
 ناتللا نم نينموملاريم أيت اقفهعم ترس من غرف ىتحهل تفقوف هلةجاحل كارالاى لا |
 لاقةثئاعو ةصفح كل:لاقف هجاوزأ نم ملسو هيلع هللا ىلد هللا ل وسر ىلعاترهاظت ْ

 لاق كل ةبيه عيطتسأ اف ةئ_سذنما ذه نع كلاس أن أدي رال تنك ناهتلاودل تاقف

 لاقولاق كن ريخ اهضعأ تنك ناف هنع ىنلسف لع نم ىد_:عنأ تن ذظام لءفت الفأ

 مسقو ل زن ألم نويفهللا لزن أىتح !سمأءاسنلل دعنام ةيلهاجلا اكن اهللاو رمع |
 تاقف اذكواذ.5 تءنصول ىتأ ما ىلتلاقذا هرمأ أ ىنان أ اهنبمف لاق مكسقام نط |

 باطخللا نيااي كلايمع ىلتلاقف هدب رأ ص أ ىف كفاك:اموانههاملوتن [كلامواط|

 لظي ىتح 1سو ةيلعهللا ل_ههللالوسر عجا رتل كنتنب |اناو تن عجارتن أد, رئام ظ

 اطتاقف ةصفح ىلع لخ دأ ىتح ىناكم جرخأ من ىنادرذ+ افر علاق نامضغهمو»|

 تلاقف نابضغهموبلظي ىتح لس وهيلعهللا ىل_د هللا لوسر نيعجارتل كن |ةينبابإ

 ةينبايهلوسر ضغوهللاةب وقع كر ذحأ ىتا نيهعت تلقف هعجاارئلانا ةللاو ةصقح

 مكاهايا إ_سوهيلعةللا ىب_صهللالوسر بح واهن_سحاهبع أدق ىتلاه ذه كنرغيالا

 كلابخك ةماس مأ ىلتااقف اهتملك_ فاهنم ىتارقل ةماس مأ ىلع لخدأ ىتح تجرخ|

 هللا لص هندالوسر نيب لخ دن نأ ىنتنت ىتح يم لك ىف تلخ د دقن اطخلانااا

 دج أ تدك امضعب نع ئئرسك ]دا ىت د افلا ه«جاوزأ نيب و إ-سوءهيلع
 تنك باغاذاو ربخاب ىنات أت يغاذاراصن الا نم بح اص ىل ناكواه دنع نم تج رد

 نأدي ريهناانلرك ذناسغ كوام نماكلم فوخنت ذئنيح نحنو ريسمخاب ه1 انأ ظ



000 

 300 ءالم

 لس يلع لسنا اوسر نأ اط تاقفءاكسلا دشأ 0 ةلسو هيلع هللا ىلص هللا

 هيلعهللا ىل_ههللا لوسر مالغحاب ربانأ اذاف تاخ دق هب رمثملا ىفهتت از ىف وهتلاق

 | هيلع قربعذجوهو تشخ نمريقن ىلعهيلجر لدم ةن رمثملا ةفكسأ س | ىلعا دعاق لسو

 |[ ىلع كد فعىلنذأتسا حاب رايتيدانقردحن,و مل سوهيلعهنلا ىل_ههللالوسر

 8 تاقم ال لفكر ظن مةقر ءلاىلاحا ررظنف عا ع خا وسر

 ْ | ةفرغلاىلاحإ ررظنف ميدل دعنا نص هللالوسر ىلع كادم ل نذانسا حاب راب

 لوسر لع كد فعى نذأدسا حابراب تلقف قوص تءفر م ايش لقب افلار ظن من

 تّدِج ىلا نظ لسو هيلع هللا لص هللا لوس رن أن ظأى اف ما ها لما

 "مسرح ا م ص اوس تر ا ننال ة_صقح لح وم

 هللا بصل لوسر ىلع تلخ دق هقران أ ىلا امواف قود تءفرواهقنع نب رذال

 اذاو هريغهيلع سيلوهرازا هيلع ىتدأف تسافر بص> ىلع عجطضموهو اع

 اذاف سو ءياعهتلا ىلصةنلا لوسر ةنازن ىف ىرصيب تراظنف هين ىقر *ادق ريصحلا

 لاق قلعم قيفأ اذاو ةفرغلاةيحان ىفاظرقاهلثمو عاصل اوحنربع_ث نمةتيبقبانأ

 انهو ىكب أالىلامؤهللا ىنايبتلق باطخلا نبا كيكساملاق ىانمعتردتاف

 | ىرسكو رصيف كاذَو ىرأامالا هيف ىرأالك دنا هذهو كينج ف رثأد ةريصحلا

 لاقف كنت از هذهو هةوفصو لسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر تن أر ناينإلاوراثلاق

 هيلعت اخ دولا ىلب تاقايندلا مطوةرخالاا !نوكس نأ ىخرن الأ اطيخلا نبا

 تاشع نم كءيلع قشدام هللال وسرا:ت اقف بضغلاههجو ىف ىرأانأ او تاخد ناح

 اك رجاثأو ليئاكسسول ا, ريجو هتك_؛المو كعم هللا ناف نوتقلط تنك نافءاسنلا

 ْ نما ةهلا وك نأت وجرالا مالكب هللاد_جأ اوتماك:اماقو كعم نونمؤملاو

 .هلدبي نأ نكسةلطناهب رىسع ربيختلاةْبآ ةيآلاهذ- هتازنو لوقأ ىذلا فلوق

 نينمؤملا طاصورب رجوهالوموعهللان اف هبلعا رهاظت ناو نك :مارب_خاجاوزأ

 اءاسن راس ىلءنارهاظ:ةصف>و ركب ىنإتذب ةثئاعتناكو ريهظ كلذ دعب ةكس الملاو

 يقاةنالوسرايتلقاللاق نوتقلطأ هللا لوسرا,ت اقف ل_سو هيلعةللا لص ىنلا
 1 هللا صهننالوسر قاط نولو قي ىدكحلاب نوتكش نوماس ااوددعسلا|تاخد

 | ب عج الزأ رف بلش نا رن لاق نيفلطت0 كا أمهربخ آف لزن أف أ هءاسن لسو

 |تاىنل 0 رغثسانلا نسحأ نم ناكو ك>ءضفر شك ىنحو ه-هجو نعسضغلا

7 

 0 ىلد
 اا

4 

1 



 هاا/

 هيلعهنلا ىل_دهنلال وسرانريخ تلاق ة_ثئاع نعق ورسم نعل سم نع شمالا نبع ظ

 . 3 0 كبي ١ ) 9 1 7 ١
 ليغمسا اش فا ردزلا عب رلاونا 0 ايشانملعاهد دعي مف هانرتخاف مسوأ ْ

 نع شمالا نعو ة-شئاع نعدوسالا نع ميهاربا نع نش لا انك ارك زنبا|

 ةدامعنب حور ان' برح نب ريهز انلاو هلذع ة شاع نع ق ورسم نع ملسم 1

 ركب ونأل_خدلاق هللادبعنب رباح نعربب زلاونأ انث قدعساناانزكز ان

 دح ال نذؤي مل هبارباسولج سائلا دج وف م سوة ياع هللا لص ةلالوسر ىلع نذأ انس

 هللا لح ى لاذ جوفه نذأةنذأاتسافر لو ع لخدف ركب ىلالنذاف لاق مهنم|

 ىنلا كح كحينأ انيس نأ وقال لاف لاق انك اسابج او هؤاسس ولسا 11 ل سوةياع اعأ
 اهنلا تمم معلا ول اس راع توم ارواشنلا ل ودنا اعف سو هياعنا ىلصأ أ
 ىلا ىرتاك لوح نهلاقو سو هيلعدبا لسنا كوسرت ل ذأ

 لوقيام الك اهقنعاح ةصفح ىلا ارمع ماقو اهقنعاح ةشئاعىلار كك وب أماقف ةقفنلا |

 قلصةللالوسرلأسن الهنلاو َناَق هدنع سيلام سو هيلعةنلا ىلصةنلا لوسر نلًاسن |

 هيلعتازن مث نب ريش ءواعستوأ | رهش نطزنعا مهدت سلا دبا ايوا د

 ًاديفلاق امظعارجأ ن 8 0 كجاوزاللقىنلاابسأايةبالادنه |

 ىتح هيف ىلكتت :النأث حا اما كيلع ضرع أن أدب رأى ةتئاعايلاقف ةشئاعت |

 هلنالوسزاب كيفأتلاق ةبآلااهياعالتف هنا لوسراي وهامو تلاق كروب | ئرب_ثتستا

 نم ةأ ص ارب_خحتال نأ كل 0 ةرخآلارادلاوهلوسروةللاراّخأ لد ,ىوبأ رب_ثسأ |

 الواتنعم ىنثعب لهنا نا اير كالا روس رع ىف :! اس اللاق تاقىذلاب كاست

 ن رع ان: برحن ريهز ئد * ارسيماماعم ىنثعب نكحلو اتنعتم
 سايعنب هللادبع ىثث ليمز ىنأ كامسن ءرامعن ةمركع انث ىلا سنويا

 تاخد لاقهءاسأ سو وه_.اعهللا ىل_صهللا ىبن :لزتءاال لاق باطلا ني رمع 5

 سو هيلع هللا ىل_دةللالوسر قاط نولوقي و ىصحلاب نوتكن سانلااذافادخ ا

 تاخدفلاق مويلا كلذ نماعأل تاقفر .علاقف باخاب ن سم وب نبق كلذو هءان 1

 هللا ىل_دهللا لوس رد نا نم غلب دقأ ركب ىف ت بايت و ةكاعىلع 1

 ة-صفح ىلع تاخ -ؤلاق كتتبيعب كيلع باطلا نب اي ثالامو ىلامتلاقف سو يلع

 هيلعةللا ىبض تلال وسر ىذؤت نأ كن اش نم غاب دقأةصفحاناطتاقف 0 7 ْ

 كقةلظاات ًاالولو كيال سو هيلعهللا لدهلنلالوسر نأ ت تماعدقلهةللاو 8

 ( لوا -(مس -90) >0
 و

 ءالالا ىف باب
 ءاسنلا لازتعاو



 نأ ناب .باب

 هل ري

 اقالط .ن وكيل

 ةينإال

 ناكجاو زاللقىنلااسأايناق لجو زعةللانالاق مثتلاق هقارغب ىفا سم ايلانوكي مل

 هاك
 5 وع هيلجلس و عاود امانا ان مساقلا نب ريشب نب نسحلا
 ثاطااوبأ ئثص و « هو دانسالااذهةورعنب ماشه نعرهسم نب ىلع ان
 هو نيا دبعانخأ + ةيلاو ىلا 00 8 ىتفهونبا انت

- 

 5 وا لاقف أدب هجاوأ ري ل رسال لدا لول 24 ا ةثئاعنا

 ”ىون : أنا لعدق تلاق كي 0 ىتح ىل نال نأ كيلعالف |سمأ كرك اذ

 '0 الجمار نكح رم او نكعسأ نيلاعتفاهس زوايندا ةاَيَطا|ندرت نتنك
 ايظءارجأ ارجأ نكس:متانسحلل دعأ هللا ناف ةرحالارادلاو هلوسروهللا ن درت نتنك

 2 | رتل و يلو شرو هاب ر 1قىلاف :ىردأ ساي سا ادع ه”ىأىف تك!قفتلاق

 تاعفام ثم لسوهيلعهللا ىلصىنلا ج اوزألعفمأ
 : 5 حرم 0

 هللا ىلصهننال وسر ناك ت !اقة_ثئاع نعةي ودعلاةذاعم نع مداع نعدابع نب دابع

 نون ءاشت نم جر: تازنأامد_بانمةأرملاموب ىف ناك اذاانن ذاتي إ-سوءيلع
 «ياعهللا لص تلالوسرانيلوقت تنك اف ةذاعماطت اقف ءاشت نم كيلا ىوؤتو

 6 فن ىلعاد_-أر وأ 3 كاذ ناك نالوقأ تنك تلاق كنذأتسااذالسو

 < دانسالا انهم مساعانرخا كرامملا نياانربخأ ىسعنب نسحلا هانئطو

 5 رعىبعشلا نعدلاخ ىفأ نب ليعمسان ءرعرثيعانربخا ىمعلا ىح نبى انئص

 هَ انالوسرانرتخاف ل_سوهيلعةنلا ىلصةنلالوسرانربخدق ةشئاعتلاة لاق قؤورمتسم

 سم نب ىلع انك ةبنش ىفأ نب ركبونأ دان دج و تان دروسا داع

 ةدحاوى أرصاتربخ ىلإ أ املاق قورمسم نع ىبعشنلا نءدلاخ ىنأن بل يعمسا نع
 شه للا ىل_ههنلالوسرانريخ دق تلاقف ةشئاعتلاس دقلو ىت رات نأ دعن الو اةئاموأ

 نع ةبعش ان رفعج نب دمح ان راشب ندمت امدح اقالطناكفأ ه١ |سو هيلع

 : [ساريخ سو هيلعهللا لصهللالوسر نأ ةثئاعن ةيورسيم نع ىغشلا نع مصاع

 نايف نع نخرلاد_,عانريخأ رودنم نب ق>عسا نص د اقالط٠ نكيلق

 تلاق ةئاع ْنَعاق ورسم ع نع ىبعشلا نءدلاخ ىنآن ب ليعمساولوحال امصاع نع

 < نبى ع انئرص قالطم دعيرلف ءانرتخ اف لسو هيلع هللا ىل سنا لوسراانربخ

 8 ا نارخآلالاقوانربخأ ىب<بلاق بي ركوبأوةبيش ىفأ نب ركب ونأو

 هيا بي



 هالو

 اهرفك نيب مارا ف لوقي ناكهنا سامع نبا نع ريبج نب ديعس نع ميكح نإ

 ركن ىع 0 نسج ةوساهللالوسر ىف ل ناك دا سارع نءالاقو

 هرب_خأ ميك- نب ى دينار ينك ى أن بى نع مالس نبا نعي ةبيواعم انث ىري را

 ىهف هنأ ماد ل رلا مح اذا لاق سابع نبا عمس هذ |هريخأأ ريمج نب ديع_سن
 ملاح نب دمت تصد هن. ةوسادقلالوسر ف كلاناك دلل ةراهر فكي

 ةنارخ راع ند وسلاسل ل جا مرج نيا انربخأ د- 5 ع انك

 00 0-3 . رستم تلجراك خر اعلا كاوا ةشئاععمس

 ىل صحى !ااهلعلخيئامانشأ ان 1 هصفحو أن تا ونقد |اق السعاهد ذع برشا

 امها احا ىلع ل ا دفريفاغم تاك ًاريذاغم ع ركنمدجأ ىف لقتاف ل سو هيلعّللا

 (| /لزنف هلدوعأ نلو شح تنب بني ز د :عالسسد تب رش لب لاقف هل ثذذ تااقفا

 هاو )؟نسعن ىلا ىنلارسأذاوةصفحو ةشئاعلاب ودنا هلوقىلا كا هتلا لحام مرحتأ

 هللادءع نب نو رهو ءالعلا نيذ# ب ركوأ | اميرص السعتب رشل.هلوقلاث دا 9

 هللا ىل_دهنلال وسر ناك تلاقةفئاع نع هدأ نع ماشه ن-ةماسأويأ 0 الق

 نوم وندم يف هتاسن ىلعرادرضعلا ىبصاذ ا ناكف ل_تعلاوءاوللا ب 2 . مل-سوهيلع

 كلذ علا نفتح ناك اعرثك ااهدنع نستحلاف ةصفس لعر 0

 هيلع هللا ىلصهنلالوسرتقسف لسع نم ةكعاهموق نم ةأصااطتدهأ ىل ليقف 7

 لخداذا تلقو ةدول كلذ ترك ذههل نلاتحل تهاوامأتاقفةب رس نم سو ١
 الكل لوةمسهناف ريفاغم تلك أهلنا ل وسرايهلىلوقف كننم ون دي_سدناف ك لأ
 هنمدجو نأهيلعدتش لس وهيلعهّللا ىلصةلل لوس رناكو رلاهنهامهلىلو قفا

 طفرعلاه | تسرجهلىلوةف لسعةب رش ةطفح ىنتقس كللوةيس.ءنافعرلا

 ةدوس لوةتتلاق ةدوس لعل خداملاذ ةيفصابت آ هيلوقو هلكلذلوقأسو
 ك.:ماقرف بابلا ىلعلهناو ىلتلف ىذلهئدابأن أت دكد فلوهالاهلاالىذلاو
 تلاقاللاق ريف ةام اهنلالوسرايتلاق مسوةيلعاناو تفالعرال

 اماف طفرعلاه| حن تسر ت لاق لسعةب رشةصةح ىنتق_سلاق مي راه دهان
 ل داماف كلذ ل_ ع تلف هيفص ىلع ل_خدم كالد ل مءهلتلق ' لعل

 ةدوس لو: تلاق ىف جاحاللاق هنمكيةبسأالا هالو سرايتلاق ةصخسلا ١
 انت مهاربا ق<ساوبأ لاق ىتكسااط تاقتلاق هانمرح دهلهالاو هللا ناخبا
 كل
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 بوجو باب
 ىلعةرافكلا

 مرح نم
 وش و هنأ سحا

 قالطلا



 قالسطط باب

 اص

شك ىلا نبى ىلا ن تكلا قاوح سلا ىنمي ماشيه نع ءمهارب
 أى هع ثدحع ر

 هالو

 ل هريخاف لسسو لعل لسد لاىلار ع سه ذق انا هنأ ما قلطءناق لاقون

 للا دمع نب نو ره مدعو هيبال كلذ ىلع دب زب هعمسأ ل لاقاهعجاري نأ ىماف

 ن 00000 رج نبالاقلاق 3 -#ت نب جاع 0

 قاط ىل-جر ىف ىرتفيك كلذ عم_بب ري زلاوبأو رع نبالأسإ ةورعىلوه ن 1

 ماعلا ىلص ىبنلا دهع ىلع ضئ اح ى مودي سمارمج نبا قلط لامتف اًضئاح هناا

 أمان واط رمع نبلها دبع نا لاقتف مل و هيلعهنلا لص هتلالوسررمع لأ ف سو

 : هءاةترهطاذالاقو احر وا هه لصوت 4لاقف ضنا ى مو

 ءاسنلا متقلطاذا ىناااهسأاب سوه اعلا فص ىلا أر ةورعنءالاقكعلوأ
 1 نع مساعوبأ ان هللا دبع ن' نوره دعو نوهتدعل 0 هوقلطف

 | مقارن د م2 ه.ثدحو ةصقلاهذهوحر مع نبا نع ربي زلا ىفأ نع جرج

 الوم نم نب نجرل' دبع عمس هناربب زلاوبأ كلا حرب ناار تاز لادبع

 1 | راض عب هفر جات ثيدح لع عود ريب زلاونأو رمع نا لاس ة ةورع

 نب قحسا اًنشنع < ةزءلوةوهامنا ةورعلاقتيِحاَصَحْأ يل _سملاقإلم

 5 عقار نءالاقو "ريع سانا مقار نال ظفالاو عفار نب د

 قالطلاناكلاق ساي ن/ا نع هيبأ نع س واط نب ا نءرمعمانريخأ قاز رلا دبع

 قالط رمعةه)ا2 نم نيتتسو ركبىلأو مل سو هياعهللا ىل_دةلنالوسر د هع ىلع

 مط تناكدق ىمأ ىفاول دس دق سانلا نا ءاطخلا نب رمعلاق# ةد_-اوثالثلا

 لو رانربخأ محا ربانب قدعسا انثدح ميلة ءاضماف م-ميلعمانيض واف ةانأ يف

 قازرلا ناعم هل ظفللاو مفارنإ انو ح مع رج ناري خأ ةدامعنبا

 ا اغارعت سامع نب اللاقءامهصا بأ نا همب أ ن نع سواط نبا قربخأ عب رج نباانريبخأ

 2: | 0و ركب افاق سو هلعمللا ىل م دىنلا دهع ىلع ةدحاو لعجت ثالثلا تناك

 |ترح ن ناهلسانربخأ مهاربا نب قدسا انو من سابع لاغف .عةراما

 انأنا قيواط نعةرسم نإ ميهاربا نعقىايت سلا ب ونأ نعدب زن داج نع

 78 ردهعىلءثالثلا قالطلا٠ نكمل كنانه نمت اه سامع نباللاق ءايهصلا

 اتت رعدهعءىناك اهلف كلذ ناكدقلاقفةدحاوركب ىأ و اعلا يع

 ليعمسا ا برحنب ريهز انئدص و م مهيلعد زاجأ» قالطلا ف سايلا

 نا



000 

 ْ هل قمحت ساو زع ناوأ هفلاق ه ياعتيسف أ تاقلاقاهعجري نأ صاف

 لآسفلاقهناري غهوحكدا:_سالا اذه. بودأ ن 00 الاق ةمتقو جيت

 ٠ ىنن .دمصلاد.عقن/ثراولادمع 5 صو را مسو «اجشسا ل -ىنلار

 ا ىنلار عل آسف ثي دا ىفلاقو دان_سالا اذه بوب أ نع ىدج ن ءىلأ

 اهقلطي لاقو عاجريغنمار هاطاهقلط ىساهع جارنا «ساف كلذ نع وصوت

 سنو نعتيلعما نطقر ألا ععار . | نب توقعي ندع د اهتدع لبق ق

 ىهو هنأ سما قاط لج ررمم نبال تاق لاقرببج نب سنوب نعنب ري_سنب د نا
 ىنلارمج ىف ف ضئاح ىهنو هنأ سحا ىق واط هناف رمع نب هللاد_مع ف رعت لاف ضأاح

 قاطاذاهلتاقفلاق اهتدعلئقتس ملاهعج ري نأه صافهلأسف مل و هيلعةللا 0 1

 قمدةساو ءزعناووأهفلاقف هقيلطتاا كلم د عل[ ضأ اح ىهو هنأ سمعا ىل- لا

 نءعةيع-ث انث رفعج ندم ان: ىتثمن الاقراشب ناو ىدم ند امنع

 ىهو ىف أس ماتقلط لوقي رمع نبا تعم سلاق ريبج نب سنوب تءمسلاقةداتقا
 هيلعهنلا لص ىلا لاقفهل كلذرك ذف إو هيلع هللا ىل_د ىنلار مع ىت اف ضئاح

 لاقاوم تيستحاف ار مع نبال تاقؤلاق اهقلطءلفءاش ناف ترهط اذافاهعجا ريل امس

 نع هللا دبع نب د لاخانربخأ ىح نب ىحي نص قمحتساو زعنأتت أراهعنع 1

 اهتقلطلاقف ىقلط ىتااهتأ سعا نع ءرمع نباتلاس لاق نب ريس نب: سن نعكالملاد ع

 اهعجاربافه ملاقف ل سو هياعةذنا ىلص ىنللو هرك ذؤرمءلكلذرك دف ضئاحىهو

 كلت تدد_ةعاوتاق: اه .رهطلاهتةلطم اهتعحا ارفلاقاهرهطااهقاطيلف ترهطاذافا

 امير تقةمحتساو تزع ت نكن اواهبدتعاال ىلاملاق ضئاح ىو تةلط قا

 نيسان ءعوعس انث رفعج ندمت انت ىنثم نا لاق راشب نباو ىنثم نبدس#ت

 هللا ىل_صىنلار ع ىت اف ضئاح ىهو ىف ارماتةلطلاق رم نب عسب ريس

 رع نالداق اهقلطيلف ترهطاذا من اهعجاريلف سم لاقف هريَخَأف 0

 تثرحلاندلاغ انث ببيح نإ ىحب ندع د هفلاقةقيلطتلا كتب تدستح

 قناربغ دان_سالا!ذهمةيعش ان الاق زهع انث ريش نبنجرلادبع هينثو 2

 قدحسا انشدحو هفلاقاهب سستحتاهل تاق لاق اههني دح ىفراهعجرئلامهثي د

 هنأهيب نع سوا طن قريخأ جي رب نانربخأ قاز لا دس بعانريخأ مهاربإ نب ا

 لاق رمع نب ةللإ د سعف رعت 1لاقفاضئ احدن أسما قلط لجر نع لأسي رمح ننعم. هسا
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 هالك

 علف ضئاح هوه اقلط مت نانأ عفان نع بوب انعرختسا» ف

 | اونا هضبح ضيحى -اهاهع متاهعجر نأ ء صفر سو هيلعةللا ىلض و ظ
 ماتم ناااط قلطي نأ هلنا عا ىتلاةدعلا كالتفاهس#ن سب

 تنأامأل اوقد ضئاحىهو هنأ سما قلطي ل_جرلا نعل م_باذار معنا ناك فلاق

 ءاهع مئاهعجرب نأدسعأ ملسو هيلع هللا ل_ههللالوسر نا نينثثا 12

 اهنف متن أامأو اهسي نأ لبق اهقلطي مر هطت ىتحاهلهع منى :رخأ ةضيح ضيحت ىتح
 3 م رج كتم نانا كن ىما قالط هدب كل سأ مف كب رتيصءد_ةف اثثالث

 نعف رهزلا جا نءاوهود- # ان ميهاربا نب ب وقعبامربخأ دايو ن دمع

 8 | 3 نئلاح ىو 2 ارماتةلطلاقر مع نب هللاد_,عناهنلا دمع نا ملاسانرب_خأ

 . «ىم لاق من ]سو هيلعهنلا ىل-سهتلالوسر ظرغتف ل_سو هيلع هللا ىلص ىنللر مع كلذ

 لادب ناف اهيفاهقلط ىتلااهتضيح ىو ة|بقت_سم ىرخأ ةضيح ضيحت ىتحاهعجاربلف
 هلا مك ةدعال قالطلا كلذف اهسع نأ ل بقاهتضيح نمار هاطاهقلطياف اهقلط؛نا

 | 2ك تلاد بعاهعجارواهقالط نم تنسخ ةدحاو ةقيلطتاهقلطمللادبعناكو
 دبع نيدي زيانربخأ روص:ءنبق حسا هينئدحو لسوهيلعةتلا ف صختنالوسر
 لاقلاقهناريغدان_تالا اذهم ىرهزلا نعى ديب زلا ىنأت برحنبدمحم انث هبر

 ىنأنب ركب وبأ انثاص و اهتقاطىتلاةقيلطلاط تبس>و اهتءجارفرمع نإ
 | عناية نع عيكو ان اولاقركب ىلال ظفالاو رب نباو بح نب ربهزو ةبيش
 ضنئاح ىهو هنأ سعا قلطهنارمع نبا ع نعماسن ءةحاطل 1ىلوم نجرلا دمع نيد

 وأ اا رهاطاهقلطيل مث اهعجا ريلفد م لاقف زسوعيلعس الحص ىتللرب عكلذرك ذف

 5 دلخم ندلاخ ان ىدرالا مكح نب نامعنب د- أ ندع و المأح

 9 هو هتأ ما قلطءنار ,عنا نع راندنب هللادبع ىنث لالب نباوهو ناهل_س

 وح اهعجاريلف» سم لاقف سو هيلعتلا ىف هتناد اوسر كلذ نعر ع لأ فف ضئاح
 39 - نب ىلع دعو كاع : وأدعب قلطي مث وطا م ىرتأ ةذيح ضيحن من رهط

 زب شعت ش كملاق نب ريس نا نعبوبأ نع مهاربانبليعمسا + ئدعا

 هعجاري نأ سمأف ضئاح ىو اثال' هنأ سما قاط رم نبا نأ موماال نم ىنث دحية نسم
 رلهابلا ريبج نب س نوب بالغإبأ ت يقل ىنح ثيدحلا فرعأالو مهمهتأال تلع+
 ضن اح ىهو ملط: هنأ صا ىاط هن هثاد_ةرمع نبا لأس هن أ ىتند_ذ تيثاذناكو

 3 نما



 هاألا ٍِ

 اتوا علا حو ز. غن نحمل ءاوحالوللاق لسوءهيلعللا ىل_صهللالوسرا رأ

 وباانث داما ذهلاق هدم نا ماض نع :رمعم انك قازرلا دعا ات مقارنات

 هللالوسرلاقو اهئمثيداحأرك ذو و إ_سوهيل د هللا ىل_دةللالوس رنعةرب رهأ

 نختم ءاوحالولو محالازنخم ملو ماعطلا ثبت لليئارساونبالول لو هيلع هللآ ىل 3
 سن أ نب كلام بعت أر قلاق ىىهمتلا ىحب نبىحب 0 5 رهدلااهجو ز ىئنآ

 هيلعقللا ىل_دهللالوسر د_هعىف ضئاح ىهو هنأ عا ىتاط هنا رع نبا ع نع عفان نع 2
 ا رعلأف رس :

 نا ها رهط: ىت>اهكرتيلم اهعجارباف هيص سو هيلع هللا ىل_طهللأا

 نأ لجو زعهللا أ ىتلا هلا كللتف سنا ىلهة قط ءاش ناو دعب كم ًءاشا

 ةببتقلاق ىحبيل ظفالاو عر نباو ةبدتقو ىح نبى 3ع ءاسنلااط قاطي

 42 يعاق وأَط هناهللا دمع نع عفان ن ءدع_سن' ثدللاان :ربخأ نا رخآلا لاقو ثيل .

 ناف اهتضيح نهرهطت ىت-اهلهب مثىرخأ ةضيح دنع ضيحت مر هطت ىتحاهكس
 ناهننا مأ ىتلاةدعلاكلتف اهعماك نأ لبق نمرهط: ني>١هةلطيلفاهقلطي نا دارأ
 لاق كلذ نعلمساذاهللاد_معناكو هّمياو دق رو ادازو ءاسلااط قلطإ
 ملسو هيلع هللا ىل_دهللال وسر نآذ نيت سمو أ ة رص كت رع تفلط تنام مهدحالا

 كرب_غاجو ز مكنت ىتح + كلع عريف انداتليفلط تك ناو انجب رل

 هلوقىف تيللادّوَح دي لسه لاقل كن أسما قال-ط نم كر امف هللا تيصعو |

 عفان نعهلل | ديبع 05 ىلأ 0 ريك نبهللا ديعنب دت 22 >-اوةَقم 1

 ضن اح ىهو سو هيلع هلل ا ىل_ههللالوسر دهع ىلع تأ ىم!تقلطلاقر عنا نع

 ىسيعتما يح- اريلفد ملاقف ل_سو هيلع هللا ىل_طهنلالوسرار مع كلذ ل

 اهناف اهكسعي وأ اهعءاحن أل بقاهقلطيلف ترهطاذاف ىرخأ «-ذيح ضريح مر هط 1

 ةقيلطتلا تعّث_صام عفانل تاقهتنا د_يبعلاق ءاسنلا اه ىتاامآ نا هندا سمأ ىتلاةدعلاا
 هللادبع انث' الاق ىتئمنباوةبيش ىفأ نب ركب و نأ هامئثرع و اهبدتعاةد>اولاقا

 نبالاقمفانلةنلا ديب ع لوقرك ذيهلوءو < دان_سالا ادهم ةلنادممع» نع شن ردا

 ترح نإ ري-دز نص و اهعجاريلف رك م ألاقو امج ريل هستياو رف ىث

 ا "ص ” اهعجارب نا سو هيلع هلا بنا لوسرع سم اف ةد_حاو ةقيلطت صاح ىهو

 مل ءاوحالول باب ٍ نعءةرب رهىفأن حةندع -د-ةرب ره ىف ى وم سنوإأ نا ثرخلا نإ ورمعىفربخأ |

 اهجوز تأ نحن
 رهدلا



 ةأرسلا ايندلا
 ةحلاصلا

 شلال

 ٠/أة

 0 الع دنا لسنا لوسرب رضفلا سانلات اد رخأ وهام اح ذان ىلعانا او

 ٍم- ىنعزاني سانلا مدقتي كلذ د_ءب لعؤ لاقهعم ناك ئشب لاق هارأه سك لاقوأ
 ةاراذكو اذكبيهينعيدتا ]سو هيلع هللا لص هلال وسر لا ةفلاق هذك الهنا

 تاقلاق كلر 2 في ةهللاواذكوا ذك هينعيمتأ !لاق 1 كلر 2 ل

 8 اسثتاقلاق اركب ماين لاق 2 تلق كبأ ادب تحوزرب ؟ىللاقولاق كلوه

 و انا + ةرضن لا تا هالو اونح اضر كوخ استار ,تدوزتالهف

 نلاد بع نيد ئص ف كال 0 ١١ اطوقب

 ظ طيرسش نب : ايش فرعجا ةويح اك زب نب هللا دبع 6 ىنادمطاربك ن 3

 للا ىل_ةئلالوسر ناورمع نب هللا دمع نع ثد- ربك رجلا عا ممتسملا

 ] مرح دعو 0 ارااايندلا عاتمرب_خ د دس

 : وعسسملانبا .ى باهش نبا نعسنوب يربو نالت اىعببا

 هذاذاعل_ذااك ةأرملانا م سو هيلعهللا ىل_دهننالوسر لاقلاق ةربرهىلأ

 برح نب رب_هزهينثد-و جوعاهيفواهب تعتمتسا اهتك رن ناواهترسسك اههقت
 هَ نع ىرهزلا جنبا نع دعس ند مهاربأ نب بوقعي نعام الك ديم نب دمعو

 دن القرمعىأ نال ظفللاور ع ىفأ نباودقانلاورمع امئادح ءاوسوإثمدانسالا| ذه

 8 هللا بدهنلالوسر لاق لاق ة ةرب رهىفأ ن نعج رعالا نعدانزلا فأن ءنايفكس

 :مسااهع تعتمسا ناف ةقب ٠ رط ىلع كل مقتست نا علضن 0 اراانا سو

 نب ركب وأ اكد اهفالطاهرس 110 يه كانو وعام واج

 نع ةرب ره أن ع مزاح ىنأن عةرسبم نعةدماز نع ىلع نب نإسح انك ةبيش ىف

 ماكتيلفا صاده_ثاذاف رخآلا مويلاو هل نم وي ناك ملاق سو هيلعهللا ىلص يبا
 اق ئنج وعاناو علضن 5 ارناف ءاسنلاب| اوصوم_ساو تكتلوأريخ

 0 وعأ لزب لهتدكرت ناو هن رسكه ميقت تبهذ ناءال_عأ علا

 ظ سو نباىنعن يسع انث ىزا رو نيمار ندع و اري_-خ

 ةرب رب ره ىلأ نع محلا نب رعنع : سنأىنأ نبنارمع نعرف عج نب ديلا دبع

 ١ ذراقلخاهنمهركناةتمؤم ند. ك رفبال ل سو هيلع هللا ىل_طهللا ل وسر لاق لاق

 ديجلاد_يع ان مداعوبأ ان ىنثم ند اني اح هريغلاقو ا رخااهنم

 بلان نع ةرب رهفأن ء هلا نب رع نع سن أى نب نارمع انك رفعج نا

 ب هو نب هللا ذمعهي 1 فورعم نب نوره قاض 5 هلثع لسوهيلعهللا ىل_د

 قربخا
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 ءئبأ نأ تدرج أف نهلثع نوئيحأ وأ نوم ١ ناتحرك قاواعع ساتان
 ىأةباو رفواريخ ىل لاقوأ كاهنلا كرابىفلاقف لاق ّنوحبلصتو نويلع موق:ةً ص ايأ
 انث ديعسن ةدتق ةأسندع و ككحاضتواهكحادتو كيعالتواهبعالتع يب رلا لا

 لغو هيلع فلا لتقل ىل لاقل هللا دمع نب رباح نءورمع نعنايفسلا

 تبصألاق نط _كثتو نهيلع موقت ةأ صاهلوق ىلا ثي دا قاسو رباجا,تحبكت
 رباج نع ىعبتلا راي نعمينعا رت ىع ةيباوع 0 هدعبامرك ذيملوأأ

 ىلع تاهت انارق أ امافةازغىف مس وهيلعةللا لصةئنالوسر عمان .ك لاق هللا دمع نب

 ىريعب قلطنافه_عمتناك ةزنعب ىربعب سخنف قلاخ بك ١ رىقحلف فوطقلا

 لاقف م ىل_دهللالوسربانأ اذافتفتلاف لالا نهءارتن أ امد 0
 اهتجوزئاركبألاقف سرعن دهع ب دح ىتاهللالوسراب تاقرباجا كالكباما

 انمهذةن دملااذم دقاماؤ لاق كبعالتواهمعالتهب راج ال_هلاق امدثلن ت تاقلاقاسيئمأا 1

 ةسقلادحت_.:وةئعشلا طعام ى ءاشعىاالبل ]دب ىتحاواهملاقف ]0

 تاهولا د_عءانتا دملج .امرع شكلا يكلاف تم دقاذالاقولاق

 هلل| دمع نب رباح ٠ نء ناسك ن تعو نعاللا دع 5 ىنةثلا درجملا دمع نب اى ء

 لوسر ىلع ىئاف لج ىنأطب أف ةازغىف ٍرسو هيل عهدا ىل_ههللالوسر عم تج رخلاق
 ايعأو ىلج ىنأطب أت او كن ًاشاملاق من تاق ةرباحا: ىلا ملسوهياعقللا ىلص هل ْ

 لوم 2ك ام ةلف تدك رف بكرا لاق م هذخ ع هنحس لزنف تذ ٍ

 اس بلا اركس ألاقف م وزن ١لاقف مل وه_هلعةللا ىل_ءدل

 ةأرماج وزنأن أت دبجأف تاو ك ناتلف كيعالتواهمعالت هب . راجالهفلا#

 نسكلا سيك لاف دنس د ةاذاف مداق كنان لاق ٠ نويل موقتر نعتمد نسا

 سو هياعدنا ىل-د هللالوسر مدقم ةيقوأب ىنمهارتشاف معن تاق كالج عيدت لق

 تم دق نياح نآلالاقف دد سما باب ىلع هب دج ريدا قمل و

 ع ع زم تياصق تاخ و لاق ناتعكر لطف ل داو كال عدفلاق من

 لاق تيلواماؤ تقلطنافلاق نازيملا فمعجرافلالب ىفنزوف ةيقواىنزي نالال

 لاقف ه-:هىلاضغب اء نك لول- + ا ىلعدرينآلا تاقف تءءدفا رباجىل عدا

 انك 5 تءعمملاو رهعملا ان ىلعالا دبع نب دج 0 هن كلو كلج دذخ

 سو هيلعةللا ىلههئلا لوسر عمريسم فانك لاق هللا دبع نإ رباج نعةرسضنوبأ ا



 بابصسأ باي
 تاذحاكسن

 ندأإ

 بايح:سابأب
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 الوقت تناك اهمناةثاع- نعهيبأ نع ءماشه ن ءناملسن ةدمع 5 ةبيش ىنأ نبا

 1 ا ىتج لجرلاه سفن بهمة عا ى حتا
 قحسا انثع كاوهىفكلعراسل ل-جوزع كب رناتاقف ءاشت نمكيلا

 || قرخأع رج نئاانريخ أر كك نب دي م ا ل

 1 ةقرم سو هيلع هللا ىلد ىنلا جوز ةيوهم ةزاذج سابع نبا عمانرمذ> لاقءاطع

 اأاوعن ,ءزتالفاهشعن متعفراذاف ملسو هيلعفللا ىلصىب هلا جو زهذ_ه سابع نبالاقف

 00001 هع رسمه! وسر د :عناك هنافاوةفراواولزلزنالو

 | هارثط تطخأ نب ىح تنب ةيفصاط مسقب ال ىتلاءااط علاقة دحاول م. بالو نال

 | ني ءاسالااذع عبرت ءقازرلا دمع نعام جدع .> نب دبعو عفار نب د- 2

 نبد#و برح نب ريهز ا ةندملاب تثام اوم ع نهرخ ات ناكوءاطعلاق

 ٠ ه5 017
 ك4 5 اوف يقتل“ ا حن تفك كاس

 نب ديعس ىت ريخأ هللا د ربع نع ديعس نب ىبح ام اولاق دعس نب هللا دمرعو ىتثم

 ةأرملا حيك: لاق ل_سوهيلعهنلا لص ىننلا نعةرب رهىنأن ع هيب | نعديع_سىلأ

 انثص و كادبتب رتئيدلاتاذب رفظاف اهني دلواطاخلواهم_سحلو اطامل عب رال
 |١ ىتربخأ ءاطع نعناملش فأن ب كلملادبع ان ىنأ انث ريغ نب هللا دبع نب د

 تيقلف ل سوميلعهّللا ىل_ههللالوسر دهعىفةأ ىما تجوزتلاق هللا دبعنب رباج
 | لاق بثت اق بين مأر كب لاق معن تاق تجوز/ر باجايلاقف لم سو هيلع هللا لص نلا

 نونب وب لخدي نأ تيشفن: تاو أى ناهننالوسرابثاق اهيءالتاركب ال-هف

 نيدلاتاذبك يلعفاطاجواطامو اهنيد ىلع حك ةأرمانا اذا كانفلاق

 نعبراح نع ةيعش انت ىلأ 2 ذاعم نب هنلاد_ 1 ا ع ادكاد تدار

 لهل سو هلع هللا لص ةئلا لو هر ىل اقف ةأ سما تجوز لاقةتنا دب عن راح

 لاق اهماعاو ىراذءلا تن أ نب ًاف لاق اييثتلقايست مأ أركب أ لاق مهن تلق تجوز 3

 ةب رام.الهفلاقامتاو رباج نم همءمسدقلاقف رانيدنن ورهعل هنهركح ذفةبعش

 داجايريخأ ىحبلاقىفا رهزلا عيب رلا اوبأو ى حين ىحب امرع ك.عالتواهيعالت

 تانب مست كرثو كلههننا ديع نا هللاد بع نب رباج نعراشي دن ورع نعد ز نبا

 ١١ مدلول سدك لوسر ىلا ةفابنلة ما تجويف تانب عبس لاقوأ

 ةبراجال_هفلاقةهللالوسراب بث لب تاقلاق بينما رايه تاقلاق تور

 ش2 5 آت 2 5222 12 ل4تل9ل95ؤ9ؤ9لؤلُلال3و012522 52511 1 ا225تق9شا لاا قي ي25ت5525252555355 5 3 1 8 + 1ءادذلا فس هل عاد للاب 1: ع سل 4 ل4 ةتخا ساو جب دخان ا ب وبا كوت ا 107 جوال 1 دان فاق تا شاس 1212112 وفطلا اة ا ا : | ل رثو كله هنا د ا تلقا ككحاضتواهكحاضتلاقوأ كتبعالتواهبعالت
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 هكال : ١

 نعةبالق ىف أن عدلا نع مشعان ربخأ ىحب نبى حب انثع ىامنل ميس للا ||

 بيثلا جوزتاذاواءيساهد ع ماقأ ب ثلا ىلءركبلا جوزتاذالاق كلامنب سنأ || ٠
 ةئسلالاقهنكلو تقدصاهعفرهناتلقولو الاخلاق ان الئاه هفع ماقأ ركبلا ىلع | ُ

 ىونأ نع نايف تانرخأ قازرلاببع انك عفا رن دع نص و كلذكأ|

 لقا كلا دب ل راكبا و هلاق 0 ءةبالق ى فأن ءءاذ_حلادلاغوأ[

 َ هونأ وو مسوس ةماعلا ل تاق اولا

 لاق سنأ نعت اث نع ةريغملانب ناهلس انث راوس نبةبايش انث ةبيشلأ

 ةأرملا ىلا ىمهتنال نه مسقاذا ناكف ةوسن عسن : لبو هيلعهتلا ل ص ىنلل ناك

 قاع فت نر ف ايمان ىلاكد فواح لك وتتم ل ف عستىفالا كوالا

 نيب مسقلا باب

 نايب وتاجوزلا

 نأ ةنسلانأ

 يوب و وج صاع ا لكل نوكت

 عمةليلةدحاو هاد 0 ل فالصو هلا ف كف بني زهد هتلاقفاهملا هدي نه بند 5 ءا 5

 اهموب لاو 000 ةركبدلا م 62 0

 د جرد يناس قرص 2

 اهتيهزاوج باب 0 0 ترج نإ ريهز 0 ع ادع ناعسصأ ؟لاقو ادب دشالوق

 اهترضل اهب ون اهخدابس قوق نأ ىلا بح 1 ةأ سا تدءارام تلاق ة- اع نع هيب آنعةورعنا

 هللا لوسر نماهموي تاج تربكاماف تلاقةد>اهبف ةأ سما نم ةعمز تنب ةدوس نم |

 ناكبفة-ثئاعا كنم وب تاعج دق هللأ لوسرابتلاق ةشئاعل إسو هيلع هللا لص |

 ةوسالا ان قاتلا ورع انثو مح داخل ةيوع ةبيش بأ نب ركبوبأ َ

 فدازوري رج د- 500 2 القدوس نادانتمالل ان جن م ا

 ندغس روأ ا ئدعاهح وزة سالو تناكوتلاق كب , رش داح ا ا

 قاللا ىلءراغأ تنك تلاق<_ثئاعنعهيب نع ماشهن ءةماسأوبأ انك ءالعلا ||

 لت أاماف اهسفن ةارملاتبو لوك أو | سو هيلع هللا ىل_صهننالوسرل نهسفنأ |نيهو |[

 تازعنمتيفتبان ءوءاشت نم كلا ىوؤنو نهنمءاسن نم جرت لج ورع هللا [| ١

 ركبون١ هاميرص و كاوهف كل عراسيالا ل جوزع كب رىرأامهلاوتلقتلاق ||

6 

0 
2 



 رد-ف بإب

 هقح. لام

 بئلاوركبلا

 جوزلاةماقا نم

 بقع اهدنع

 فافزلا

 ْ .نعركبىفأ نبكلملا دبعن عد _ج نإ نجحرلا فابع ع نعلالب نبا ىنعي نامل_س ا ان

03 
 .[| اولاقورمعل ظفللاو 0 رك 10 0 ينل 6 نعد

 ا | ىلءعلخدى ل دملا ا نو 3 0 ورش ختان

 1 أ هذه نالاقف امهمادقأتدب وامهسؤرا هطغدقةفيطقامهيلعوادب زوةماسأ ىأرف

 . نب ميهاربا انث محارم ىنأنب روصنم هايئادج و ضن ٠ نماه_ذعب مادقالا

 1 هيلع هللا ىلدهللالوسروفئاق لخدتلاق ة- ثناع نعةورع نع ىرهزلا نع دع_س

 ا | ا دع نا لاف ناعجط طم ةيراح ندي ودي ز زنبةماسأو دهاش سو

 || نكطد ةشئاع هن 0 ارو كر لال د ىلا كال ذب رم اف صعب نم

 ا[ اريخأ ديج ن' ددع انثو حا سنو ىريخأ بهو نءاانريخأ ىع< نةلمرح

 أ ]|| نعم دانسالا اذبهع ىرهزلان ءمهاكج زج نئاورمعمانرهخأ قازرلا د ءع

 | ٍميْشىفأ نب ركب ونأ اند افئاقزز 2 ناكو سنوي ثيد- - ىف دازو مهشدح
0 

 نعديع_س نب ىح ان اولاق ركب ىنال ظفللاو مي_هاربانن بوقعي ومتاح نب دج و

 | نبترهانب نجراادبعنا رك ف نإ كلل يع نع ركب ىفأ نب د ن نعنايف_س

 ماقأ ةءاسمأ جوزتالل لسوهيلعهللا ىلدهللالو رنا ةماس مأ نعهيب أن عماشه

 | كل تعيس ناو كل تءمّستئش نا ناود كله ىلع كب سيلهنالاقواثالثاهد دع

 : ركب ىلا نب هللا دبع نع كلام ىلع تأرقلاق ىكن ىع انندع "فاننا فيس

 | 1 فايل 0 وسرزا نسا دبع نب رك وأ نتابع ع

 تءيس تش نا ناوه كالهأ ىلع كب سلا طلاقفهدنع ت>صأأوةما- سما جوزت

 ىتعقلا ةماسم نب هللا دبع ول ثلن'تااقتردم تثا'تنش ناو كح ع

 لخ دو ماس مآ جوزت نيح مسو هيلعهتلا ىل_ههنلا لوسر نا نجرلا دبع نب ر كب فأ

 ْ | دول ل دععاع هللا لع ةنئا وسر لاقف هبوشتذ- أ جرح نأ دارأفاهيلع

 | انريخأ ىح ن ىح انتر و ثالث بكالو ميسر حط

 | ندعب رو ئئد هلثمدات_سالا اذهمديجن نب نجرلا دمع ءةرهذوبأ

 أ[ ن ركب ىأ نع نغعأ نب د_>اولا د معن ءثايغنءاىنعيصفح انث ءالعلا

 || لسويلعشا لمنال اوسرن أرك ذةماس من عماشه نب ثر لا نب نجحرلا دبع

 ْ تءيسناو ىناسفل عبسأو كل عبسأ نأ تش نالاق هيفاذهءام_ثأرك ذواهجوزت

 0037 كإ



66 

 ةيعش انث ثرهاندلاخ انث ىثر احلا بيب> نب ىبح هيلث دحو هوحندانسالا

 0 ايايساوناصألاق درع _س ىنأ ن عليل ىفأ ع نع ةدانقول

 مدح و مكتامي تكلمامالا ءاسلا نهتانصحلاو ةبآلاهذهتازًافاوفوختف
 دانسالا ادهمَدداَتق نعديره_س آن ثرحلانباىب_ءيدلاخ ان“ بيبح نإ <

5 
1 

 ٌثمللا انريخأ حرنب دمت اننو 2 5 3 دويعس نإ ةيدتق م دع ءوحخأا

 ناموا ذلاع نعةورع نكساهنك لانك

 لاقف ةبتعبانبب اهبش ىأر فهيبش ىلا )سو هيلع هللا ىل_دةللا لوسررظنف هندملو ٍه

 تافه عمز تق ةدوسان هده وحتحاو رخار هاعللو شارغللدلولا - عاب كوه ١

 رك ون ا وروصنم قد يعس 0 درءايهلوق خر .نبدحجرك ذي لو طقةدوسرب مف

 ديجنيديع انثو ح ةضيعن,نايفس انث آولاقدقانلاو رعوةبيش فأنا[

 نآربغ هوحدان_سالا اذ ىرهزلا نعاصم الكر معمانربخأ قازرلادب.ءانربخأ|

 تح و رار هاعلل ارك ذيولو شارفلل دلولااممثيد-- ىف ةنييعناوارم هم أ
 ىرهزلا نعرمعم انث قازرلادبع اذث عفا رنالاق دج ندعوا ارنيدمم|

 لاق إسوهيلعهللا ىله هللا لوسر نأ ةرب ره ىفأ نعةماس ىنأو بيسملا ند يعس نعأ |

- 
 نم ىف شارف ىلع .يظالوس كف اذه اسر ندم ههمشىلار ظناهننا |

 ٠

 ا

 دخن دعوت رح أ رهزو روصتن قنوع انني رة ارخلعلاو .ةللدلولا ||
 لاقف رودنم نياامأ ىرهزلا نع نايف-س ان' اولاقدقاتلا ورموداج نيل عالا|]

 نعديءس نءعوأ ةماس ىلأ نعل اقف ىلعالا د_بعامأ او هرب رهىنأ نعديع_س نعأ |

 ةرب ره ىلأ نعام الكوع د_>أ ماس ىنأ ن ءوأ ديعس نعريهزلاقو ةرب رهىنأ أ

 ديع_س نعد سمو ةماس ىف أو ديعس نع يرهزلا نع ةريصنامفس ان : ورع لو

 ثد دح لع ملسو هيلعهللا ىلص ىبتلا ن ءةرب رهىفأ نع ديعس نع ة مو ةماس ىنأوأ |

 ةبتق انثو 8 ثبللا 15 الاق خر نبد- و ىح نبى حب 0 را

 هللال وسر نا تناق اهناة . ثئاع نعةورع نع باهش نبا نع ثيل انك ديعس نب[

 اززح نأ ىرنملألاقفههجورب راسأقريتارورسسم 0

 ضع نا ماد- ةالاهمد هضعب نالاقفدي زب ةماسأوةئراح بدم ز يل اهالا

 ا
 ا

 ش

 اذ ةداتق نع ةيعش انث ثرحلانءاىنعي دلاخ انث قرف ىحب

 سشارفلل دلولا بإب
 .تاهبشلا قونو

 قي
 اقل قال
 داولا



 ةعاضرلاامهنا بأي

 ةءاجملا نم

 «طو زاوج باي
 دعي ة_فسملا

 ناو ءاريتسالا

 جوز اط ناك

 اهحاكن خسفنا

 ل

 5 ه5:

 ةفيذح ىلأ<- جو ىف هتفرعامهللاوتلاقف ةفيذح ىفأ هجو فام هذي هيعضرألاقف

 | دلاخ نيل يقع ص ىدج نعىفأ ىن 4 ثيللا نب بيعش نب كلملاد- ء كد

 د تنب بني زم نا ةعمزن هللا دمعن د ةهديمعول آىلر بخ ا 3

 [رئاسوأل اوقتتناك مولع لح ىنلا جوز ةماس مآاهمأن ا هن ريخ أ ةماس ىل

 ا 000 0 ]ل :نأ- و عشا لصوللا عاوز

 أنت 00 شع « انثارالو ةعاضرلاه ذ_مد_> اانيلعر تتادب

 اف تل ل تاس تشل تن صسخكا

 | لخدةثئاعت اقل تورس ندد نمداسنلا أن تسل نع سوحالوبأ

 ا نماخأملا ناو سراح اقفتلاقههحو ىف

 انت الاق راشب نب او ىنثم نب دمت هانردجإو  ةمافلا نع ةعاضرلاا مناف ةعاضرلا نم

 اح ةبع-ُت ا اعيجالاق ىلأ 543 ذاعم نب هللا دمع انو 0 رفعج نب دمج

 أ بروح نب رب_هرز ىنو 0 عيكو ان ةبيشى فأن ركب وبا اذدو

 ] غلا نيسح انث دديجن دنع انثو َح نايفس نع اعيمج ىدهم نب نمحرلا

 000 وحالا ىفأ داثسإب ءاقعشلا ىلأ نب ثعشأ نع مهاك ةداز نع

 ان ىرد راوقلا ةرمسم نب رع 0 ادع 00 د ةعاجملا نماولاق ءهنا

 نأ نعريلخا د مو ءةداتة٠ ناي رع نديعس ان 0 2

 أ ناكف يابس مطاوباصأو مويلع اور هظذ م هواتاقف 0 1

 | لجأ نم نومان شع نماوجر حت مل سوه« يلعهللا ىل_طهللالوسر بامصأ نماسان

 1 اءاينلا . نمتان_دحلاو كلذ فل_جوزعهللال زن أذ نيكرلانم نهجاوزأ

 ن ركوأ انئصو نمت دعتضقئااذا لال ل نهف ىأ مباع تكلا

 َ نعةداتقن رع كيع دهس ا نمي اادع 7-5 ل

 0 1في 000 ل

 4 اذ دسحو نهتد_عتضقنا اذارك فيلو كلل لال-ة نونم تاعانكلمام

00 



 يي
 ه7 : تاكل

 وعر ليسا وشك رد ةقين> قاد ->وىفىر ؟ىناهننلالوسرابتلاقف لسوديلعقلا

 ريك لجروهوهعذدر آفيكوتلاق هدعضرا 1 ل_سو هيلع ةثبا ىل_ص ىنلالاقفهفيلح ا
 ىف ورمعداز رييك ل_جرهنا تماءدقلاقو لسو هيلع هللا ب_صةننالوسر مستف |
 لاق ئئقثلا نعاعي جرم ىنأ ن بدو ىلظإلا ميهاربا نب قحسا ع م َ هيلعهللا ىل_طهللالوسر ك>ضفرمت ىلأنءاةباور فو اردنده_ثدقناكوهشيد>- ا
 ا

 ١

3 
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 00 ا ير ير 5# كوضع.- هوندا

 0 ا 56-535 ملام ىلأ نبأ نع بوبأ نع ىقثلا باهولا دبع اك رعىدأناأ][

 يا م1 قه -هأأو ةفيرذح ىنأ عم ناك ةفيدح ىفألوماناسناةسنإا ا

 لقعو لاجرلا غلبيام غاب دقاملاسنإتلامتف مسوءيلعتتبا بص وتلا لهستلا أ

 يل لاقفأيش تلاد نمةفين - ىنأس هن فنان ظأىتاوانيلع +: ديهناواولقعامأ]| 1

 ةفيذ- - ىنأ سفن ىف ىذلا هذي وهيلع ير هيعضرا م سو هيلعهها ىلا ص ىثلا | ٠ْ

 ا ا ل

 قدحسا تو ةفيذح ىلأس فن ف ىذلا ب _هذوهتعضرأ- ةىلات2لاقفتء+رفأ]| 1 ْ

 نياانريخأ قاررلا دمع انغ لاق عفار نبال ضفللاو صارو هو محل ءىنباإ | ظ

َ 
 هنربخأة- ثناعناهريخأ ركب ىفأ نب دم نب مسافلا نا ةكيلم ىلأ نب اانربخأ عا

 ناهللا ل وسرابتلامقف مل_سو هيلع هللا ىلص ىبنلا تءاج 0 ليهستنبةلبسنأ || |

 ككل رار زامو يلابا اسامه ب دقوانتسي ىفانعم ةفي دى ىو مملاكاملاسأ]

 مساقلا تيقل مث هةبهوهب ث دح الاهنمابب رقوأ ةنست كف لاق هيلع ىرحت هيعضرأأ|| |

 ةشئاعن ا ىن :عهب ند لاق هتريخ ًافوها فلاق دعب هتثدح اماثيدح ىتتئدح دفل 4 تاقف| أ

 ن ديج نع ةيهش انث رفعج نب د ان قم ني دم مد هينتربخأ ||

 عفيالا مالغلا كيلع لخ دي هناةمشأاعلةملس مأ تلاق ت تلاقةماسمأ تنببني ز نع مفانأأ

 ملسو هيلع هللا ىبصهننال اوسرىف كلامأ ةثئاعتلاةفلاق ىلع »نأ بح ًاان ىذلا| أ

 ل-جروهو ىلع + دياملاس ناهتنا لوسر اي تلاق ةفي ف > ىلأةأ يما نات تااقةوسا|

 لخد ى> هيعضرأ سو هيلع هللا ىلةللالوسرلاَف يندم طيران ةنفوأ

 بهونا ان: الاق نوراط ظفللاو ىل الاد.عس نب ن ورهورهاطااوبأ و رصوكلح

 ىف آتنب بني ز تءمس لوب خ هان نب بيج تعمس لاق هيد أن عريك نبةمرخ ريتا

 بيطتامهللاو ,ةشئاها لوقت مل- سو هيلع هللا ىلدىنلا جوز ةمامس م ادع سوفا كَ

 لمه تنب ةل هس تءاج ده ل تءلاقف ةءاضرلا نعىنغتسادق مالغلا فار نأ ىفنأ

 ةفيذح ىفأهجو ىف ىرالىف' هللاو هللا لوسرايتااقف لسو هيل عهّنلا ىبد هدا ل وسر لا |

0 



 مع ردعتلا باب

 :اول ر سمح

 علا

 ١ةه

 ظ | ىلع ءىلا ارعالخدتلاق لضعلا مأ نءثرخلا نبهللا دبع نع ليلخلا ىنأ نع ثدح

 || تجوزهةأ ماى تناك انلا ى :الاقف ىتب وهو مسوميلعمنلا لش

 أ | نيتءطروأ ةهضر ىندحلاق رع حر ايما الا ناسا ع .رفىرح ا اهيلع

 | هتياور فورمعلات ناتءالمالاالوةجالمالا مرح ال سو هيلع هللا ىلص هللا ىن لاَقف

 ح ذاعم ان ضل دابخوا ئسص و لفوت نثر. .| نب هللا د_بع نع

 | اصنع ةداتق٠ نعفىأ ىت :: ماشهنذاعم ا:5 الاف راش ناوىنثمنبا انثو

 ا صاع نمالجرنا لضفلا أن عترحلا ن هلنادمع ع نءليلخلا نأ سم ىنأنإا

 [ىنأنب ركبوبأ اًنشص اللاق ا كرار لجل دنايلاق ةعصعص نبا

 | نعل يلخلا ىفأ ن ءةداتق٠ نءةب ورع ىفأ نب ديعس انك رشب ند انك ةسشش

 ا 0 ل وا تيسر 0 0

0 

 تت مع

1 
 ! ل ا نعناملس نية د. 8 نءاغتج مهرب نيا

 0 ولاقفةريش ىنأ نباامأو ناتصملاوأ ناّتعضرلاو أر مشب نباةباورك ل اَتف

 نعةم_سن داج اند قرتسلا نأ ممن انت رمت ىف أنا نيرو ناتصملاو

 رسما 6ع لضفلا مأ نع لثرت ترتب ب هفاكعي نع ليلخلا فأن ءةداتق

 ” ايما ندع ناتحالمالاو ةجالمالامرخاللاق مسو هيلعهللا

 | مأن عت رحلا نب هللادبع نع ليلخلا ى لأن ءةداتق اش مام انث نايح ان

 |نب ىع ا د١ اللاقف ةصاا مرت 0 لال حر ,لاس صفا

ناك تلقا داع ن عر نع ءرك فأن د هللا ديع نع كلام ىبع تار قلاةىحب
 | 

 تامولعم سم نخدم ندر م كا دررشع نارقلا نم لزن أامف

 | | نابع انئدص نارقلا نم ارق مف ا

 2 أور د 000 ا

 |نيدي_# هاملدع و تامولعم سخاضي أل زن م تامولعمتاعضررشع نآرقلا

 | تئاعتم مساهم ةرمع ىتريخأ لاق ديعس و يت ءمس تاهولا دبع انك ىنثم
 | نعةنيبع نبنايفس انث الهر عىفأن باو دقانلا ورمع ادع < هل-ثبلوقت

 1دىنلاىلا رمهس تن ةلهس تءاح تااق ةثئاع نع هينأ نعمساقلا نب نجرلادبع
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 ىنأىنربخ لاق ما ثهانربخأ ةباماوأ 2 ءالعلا نب د بب وو 0 04

 هللالوسر ىلع خد تلاق نايس ىفأت نب ةبيبح مأ نع ةماس مأ تنب بيز نع )ا
 تاقاذام لعفألاَقف قايمح اون ىتخأ ىف كل لههلتاةف ميسوةيلعفتلا ىلا

 ىخاربخلاف ىن 5 ا أو ةيل خم كل ت سا تلق كلذ نييحتو أ لق اهحكشت | 1

 ةهاس م أت نب لاق ةماس ىلأت نب ةردٍب طخ كن آت رب-+ اف تلق ىلر خت الاهماف لاقأ|

 ةعاضرلا مج: دااهنا ىفتلحان ىرتح ىف ىتديب ر نكست ماهن ًاول لاق من تلق |

 ديوس هيذند-و نك-:اوخأ الو نكئانب ىلع نضرعتالف ةبب ون اهابأو ىنتغضرأ|
 دوسالا انت دقانلا وربع انثو ح ةدئاز وأن بايركز نب ىحي انب ديعسوإ|
 انثاط و ءاوسدانسالاا ذم ةورعنب ماشه نعام الكر ب_هزانربخأ صاعنبا
 تاهش ند تأ بربح ىنأن بد, زب نع ثيللاانرم_+أ رحاهملانب عرنبد#خ |

 ىنلا جوز ةبيبح مأ نا هنث د ةماس ىفأت نب بذي ز ناهثدحة ورع نأر ك فيبتك |

 حكت |هنئال و سراي ل سو هيلع هللا ىلد هلا لوسرل تلاقاهمنا اهتثدح سو هيلعةننا لص
 هللا لوسرايرعن تلاقف كلذ نايحنأ مس وهيلعهللا ىل_دةللالوسر لاف ةزغىتشأ]]|

 رتب مل لسد اوبر و)اهك تح اروع ف مك رشم نهارا أوةيلخم كلتا ظ
 ةردحكلت نا أ دب ربكناث ددةناناف هللالوسرا,تلةؤتأاق 86 ىللح ال كلذ ناف أ

 ملاهعا ول 0 وهيلع هللأ ىل_دهللال اوسرلاق معن تلقةما- ص مأتنب لاقةءاس ىف أ تن |

 هماسأب ًالهانأو ىنتعضر أ ةعاذرلا ن 0 ىر2 قىتبس رن 1

 تيعش نب كالملا دبع هينثدحو نكاوخاالو نكن اش ىلع نضرهتالفةس وت |

 ديو نإ دل-.- انكو 2 دلاخ نب ليقع قس ىدج نعىلأ ىلا ثيللا نئا| |

 نعامه الك ملم نبةئلا دبع نب دس هم ان ىرهزلامهاربانببوقعيقربخأ]||
 ريغز :ءهثيدح ىف مونم دحأ مسرو هتيدنجو نع ييجي الداتا

 0 ميهاربانب ليعمسأ 1:5 بترح نب ريهز نئئدص #2 بيبح ىنأ ندب 2

 ان كاع _هشب نزل ذي وس ىو 2 ليعمسأ 1 رع < نب هللا دمع نب د- 0 انثو و |

 نعريب زلانب هللاد_بعن ع ةكيلم ىفأ نبانعبوبأ نعام الك نايلس نب رهعم|
 هللا بص ىنلانأريعزو دب , وسلاقو )سو هيلعهنلا لس هللا لوسر لاق تلاق ةمشن 50

 قحساودفانلا ورمتو ىحي نبىحب انئص ناجم تملا ل

 نونا آنع ناهلسنب رحملاانربخأ لاق ىحيل ظفللاو رهعملا نع مهلك م هاربا نب

 ( لوا - (مس) - 51)

1 

 : قيل 3 باب

 نيتصملاو



 نب.

 رب ةبدتق انئاص كادبوأ كنيمبتب رتد تن ذاالهفلاق كال ذب هنربخ أل سو هيلع
 مح ىلأ نبدي نع ثيللانربخأ جرو 2# انثو َح ثيل انث ديهس

 رذأتسا افأ يمسي ةعاضرلا نم اهنعنأ ةيريجأ اهنا ةشئاع نعةورغ نع كلا رعنع

 7 ع هنافهنمىىجتحنالاطلاقف لس 0 اوسرتربخ ًافهتيحف اهملع

 د 6 ىربخلاذاعمن لآدم دمع را بسلا نم ممركام ةعاضرلا نم

 1 )[ءنذاتسات لاق ه_كثناع نع ةورع نع كلام نب كا رع نعم 0 مث

 أ تيب أف أ ةأ ما كتعضرأ كم ىنالسرأف لن ذ[نأ تيبأ او سدعق نب لفأ

 0 ا ل ل ,ءاخ هس نذآ

 نال ظفللاو ءالعلا نيد#و برح نب ربهزوةببش ىنأن ب ركب وبأ اننرص « كمع

 02 .رلا دبع ىفأ نعةديبع نبدع_س نع شع الا نعُهب واعموبأ انث اولقرك

 لق يفك دعو لاقفانعدتو شي رق قونت كالامهتلالوسراب تلقلاق ىلع نع
 نم جأةنب اانا ىل ل_تالاهنا ملسو هيلع هللا ل_دهللا لوسر لا ةفةزج تنب عن

 دلو حا رب زج نع م.-هاربا نب قخ_ساو ةبيش ىفلأن ب نامثع امتادع و ةعاضرلا

 ىدهم نب نجرلا دب 22 ام ىدقملار كى أ نبد- 2-2 عدو َح ىلأ انك ريع نا

 5 . دلاخ نن با ده 0 1 ا!ذ_م شمع الا نع مهلك نايفس نع

 ارش لمويلانأ سعد نعدبذن رباح نعةداتق انث مامه

 ةعاض را نم مرح و ةعاضرلا نم أ ةنبااهناىل ل الاهنا لاق ةزج ةنب | ىلع

 0 حا ناطةلاوهو ىبح انك بروح نب ري_هز ةاييرع و محرلا نم مرحام

 أ هانثو ح ةبه_ث نع اعيجرمتنب رشب انث ىطقلانا روم نبى بح نب دمت

 داتق نعام الك ةيورعىبأ نديعس نع رهسمنن ىلع انث ةيشانا نارك

 ءاضرلا نهج أ ةنباهلوق دنع ىهتتاةمعش ثيدحىف ناربغ ءاوس مام دانساب

 رم نب ر شب ةياور فو بسنلا نم مركامةءاضرلا نم مرح هناو ديع_س ثيد- ىفو

 : الاق ىسيعنبد_جأو ىلبالا ديعسنب نوره اندع و دب زن راجت عمس

 اودي هللادتع تعبس لاق هنيأن عربك نةم ,رخ ىقربخ لاق بهو نءا

 لص ىنلا جوز ةماس م أت عمسلوقي نجرلا دبع نب ديج تعمسلوقب لسم م نب د

 :با نعهللا لور ابتنأ نأ مسوهيلع هللا ىلصةتنالوسرل ل يق لوقت املا

 عاضرلا ع نم ىأةزج نالاق تاطلاد_معنب ةزج تن, طن الأ لقوة زج

3 0 



 م

 نأ دعب ةءاضرلا نماهمعوهو هيلع ن ذأ :سيءاج سيعقلا ىنأاخأ ىلا 1نئتربخأ اهنا
 ؟ هتربخ أ سو هيلعتتلا سنا لوسرءاجاملفال نذآن ا تيبأف تلا تالا لزنأ |
 5 ةبيش ىفأ نب ركجمراوا هات دج د ىلعمل نذ[ناىف ىمأف تعنص ىذا
 فأةعاضرلا نه مىمع ىتاتأت لاق ةشن ةثئاع نعةورع نعىرهزلان ءةنيمع نن نايفس
 قعضر موذأرملا ىنم :ءترأانا تلقدازو ثلا. تيداح ىنمب رك ذق سيعق أنآ
 بهو نب انرب أ يحين ةاهزح ئئدص د 0 ,عوأ كاست رتل /
 ىنأوخأ ًاءاج هنأ هتريخ اة شئاعنأ ةورع نعباهش نبا ن“ سنوي ىف رب .|
 ةءاضرلا نم ةشئاعإنأ س يعقلاوبأناكو بالا لزئامد- ءباهاعنذأت_س سعقلا
 سو هيلع هللا ىل_ههنلا لوسر نذأتسا ىنح جفالن ذآ | الكشاو تاقف ةئاعتلا
 لخداماف ه«ثئاعتلاف هنا سما ىنتهضرأن كلو ىنعضر أوه سبل سيعقلاابأ نا
 قى ءاح سيعقلا ىلا اخأ مله أنا هللالوسرابت لق مواسي
 هيلعةللا ىلصىجن :١!لاقف تلاق كن ذات سا ىتحهلنذ 7نآتهركف ىلع نذل 2

 نوم كا كمر: نماومر لوقت ةشئاعتناك كلذبق ةورعلاقهلىفذيا
 ىرعزلان ءرمعمانربخأ قازرلا در ءانربخأ ديج نب دبع ه ا نقلا

 كمع هناف فو مه دع ارباع ندا سيعقلا ىناوشأ لق اءاس دانس راح اذب 1

 ويوم مس مصل

0 
١ 

 ام 4 هدا را ىلا رملاج و ز سيعقلاوبأ ناكو كنعتا

 هشئاعن عيب أ ع نعم اعرعدكاا 6 الاق ب ركوبأو ةبيش ىنأ نب ركب

 الوتر - ةركانالا يدنا س ةعاضرلا نم مدا

 كات كيلع حالف سر هلع لست لوسر اقف ان 0 :

 ئئدد كيلع جليلف ك.عهنا لاق لجرلا ىنعضري /وةأرملاىنتعضرأامنا» 3
 ىب اخأنا دانسالا ادهم ماشه ان 0 22 رهزلا عيب را '
 ا 0 ا ا د هولا ةفايلس ندا ل

 جوج نبارخأ تارة الاق مدار نبدجتو اولا ىلع نب ن :
 نك ه ىمع ىلع نذأتساتلاق هتريخأة- ثئاعناربب زلا نبةورعىف رب- أ ا

 هللا بص ىنلاءاجاماف سيعقلاوب اوهام ا مان هى لاق هنددرؤدءملا وبأ ةعاض 3



 باتكإ»
 *(عاضرلا
 نم مرح باي
 م ركام ةعاضرلا

 ةدالولا نم

 م بف

 هدوم

 0 عا رع دوسالاوأ ىف بوب أى أ نب فيعس انث ىرقملا انثث الاق

 اري يعش ومتالو ترضحكلاق ةشاكع تخأ بهو تنب ةما دج نع

 |مهاذاف سرافو مورلا ف ترظنفةليغلا نعىهنأ نأ ت ممهدقللوقب وهو سانأ

 هللالوسر لاقف لزعلا نعد ولأس ايش كلذ م_هدالو ار ضيالف هدالوأن ول غي

 آذاو ىهو ىرقملا نعهثيد_- ىفهشادسعداز قا دأولا كلذ! سو هيلع هللا ىلص

 ىحب انث قحسانبىبحي ان ةبيشىلأ أنب ركبونأ هاسئادع و تائسةدؤوملا

 ةمادج نع ةشئاعنعةورعنعوشرفلا لفون نب نجرلا دبع نيدجت نع بوبأ نإ
 ظ لث كا لف ريالا ستلا اوسر تعمس تلاقاهناةيدسالا بهو تنب

 ١ نبدح نئص لايغلا لاق هنأ ريغةليغلاول ازعلا ف بوبأ | ىل نب ديع_سثب دح

 ىرقم ادب نب ,نيهللادبع انن' الاقربت نال اظفللاو برن ن ريظرو ريك نةلناد_ع

 اسال نأ دعتس نب صاع نعهن دحر ضنلاابأن ا سابع ننشامع ىنن ةويح ان

 بلعهللا ىل_ههئنالوسرىلا ءاجالج رناصاقو ىفأن بدء سودلاو ربخأدي ز نبا

 كيذ لعفتمل رت نا لستلا لوس راو النا ء لزعأى الاقف سو

 / و هيلعهللا ىل_ههللالوسرلاّف اهدالوأ ىلء وأ اهدلو ىلع قفشأ لج .رلا لاو

 ةامالف كلذل ناكناهتياو رف ريهزلاقو مورلاو سرافرضاراض كلذ ناكو ل

 الا دبع نع كلام ىلع تأ رقلاق ىحب نب ىحب اسامح * مورلاالو سراف كلذ

 | دنع ناك لسو يلعةنلا ىلصةنلالوسر نأاهنربخأ ةشئاعنا ةرمع نعركب فأن با

 لال وسر اب تاةفة_ثئاع تلاقةصفح تدب 1 ا ا

 ظ 1ْ معلانالقهارأ ]سو هيلعهللا ىل_ههنلالوسرلاقف كسب فن ذأتسي لجراذه

 5 لد ةعاضرلا نماهمعلابح نالف ناكو لهنا ل وسرابةشئاعتلاهتف ةعاض ,رلا رم

 سوهيلعهيلا لفت لوسر لاف
 ةدالولا مرحت اممرحت ةءاضرلانا من

 تلح و

 " ىلذطا مههاربانب ليعمسا رمعموبأ ىنئو ح ةماسأوبأ انث ببركوبأ

 و ناعرلب ىلأ نب هللا دبع نع ةورعنب ماسه ن ءاعيجدي ربلا نب مشاه نب ىلع

 :ر مرحام ةعاضرلا نم مرح مس طفلا ل يعل اوسرىل لاق تلاق ةشئاع نع

 عرج نياانربخأ قازرلاد_بءانربخأ روصنم نب قحسا هينثدحو ةدالولا

 متاح * ةوردنب ماشه ثيدحلثم دانسالا اذه ركب ىلأ نبب هللا دبع ىتربخأ

 ل -ةناعنع ريب زلا نب ةورع نع باه نبا نبع كلام ىلع تأ قلاق ىحب نب ىح
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 هوال/

 نبنإيف_س انث ىثمشالا ورع ديعس امئرو اطردقاما .:ًايسدنا

 لأسلاق 5038 رايي تا

 لاقف اهنعلزءأانأو ىلةب راج ىدنءنالاقف مل_سوهيلع هللا لك ىب لانا

 لاقف ل .رلاءاق لاقةللاهدا راش عنمي نا كلذنا مل و هيلع هللا ىل_ص هللا لو. و زر

 ىربب زلادجأ وأ 52 رهاشلا و :جاح تي هلوسر وهللا دبعانأ لسو

 رايخلا نب ىدعنب ضايع نب ةورع ىف رب أ ةكملهأ صاق ناس نب ديع- س أ

 تي دح ىنعمب لسو هيلع تلا ىل_د ىنلا ىلا لج ءاج لاقهنلا دمع نب رباج نم ىلفونلا
 انريخ أ قحسالاق ميهاربا ن قحساو ةبيشى أنا ركب وبأ ني نايفذ .

 لزءناكلاق ةللاد_,عنب رباج نءءاطع نءورمع نعنايفس انث ركوب لاق

 نارقلاهيعانأ له بع يما ش ناك ون اق سلاف قديسادا زالزغينآرقل هلا

 لاق ءاطع نع لقعم ان نيعأنن نبسحلا انك "بيش نب ةماس

 دود سو هيلعها تبا لوسر دهع ىلع لز تاكد لوهاو ا .

 لاق راج نع رب زلا فأن عىلأ 8 ماشه نب | ىنعيذاعم اذ ىمسملا ناسغو
 مو اعشا لحدا اا ارا ىنديع لكلا هناك

 ندب زب نع ةيعش انك رفعج نبدح 0 ىنثم نب دج ئثدص و 3

 ىلا نعءادردلا فأن 00 تدل _ ريح نإ نر هع

 ام لين أدب رمل لاف 0 حم ةأ صاب ىف هنأ ل_سو هيلع هللا ىلل

 هعم لخ ديانعل هنعلأ نأ ت ممم دقل ل سو هيلعهللا ىل_ءهللالوسرلاقف مارق

 ركب وأ ا 7 هلل الوهو همدخ تس فيك هل لحال وهو هثروب فيك !إ

 اعيجدوادوبأ ان“ راشبنب دم انثو. ح نورهنب دب زي ان ةباشأ#
 ح سنأنب كلام انث مانهنبفلخ اًمئصو # دانسالا اذه ةيعنا

 لقون نب نءرلا دمع نن دم نع كلام ىلع تر قلاقدل ظفالاو ىح نبى بح . ان

 قصتنا لوسر تعم ماجن ةباضالا فويشش ةمانج س0 عةورلا

 سرافو مورلان اترك ذىتح ةإيغلا نع ىبنأ نأ تمص دقل لوقي ل -سو هب
 ةماذج نعلاقف فلخامأو مل_سملاقإع مهدالو ًارضيالف كادّوو

 رمح ىلأن ب دو ددعس نب هللا ديبع ع لادلاب عر بلس 1

 هيلع هللا ىل_دهنلال وسر لاقف تاج كلاهترك ذتنكى | هن , راخلاناهللالوسر 1

 !لمانجلا ءطو
 0 .٠| .ةيبملا

 ةليغلازاوج باب
 ءطو ى.هو

 هةهارو عضرملا

 لزعلا



 وثقلخللادار ًااذاو دولا نوكيعامما لكن نماملاقفلزعلا نع مد ٠

 9 رهز انت ” .سناوب نإ هلل دع نب دج انصص هلم سو هيلع هللا ىلص ىنا ش

 معلزعالاقف لمح ناءرك اانأو اهيلعفوطألنأو انتناسوانمداخ ىعةب راج[
 ةلاقفت تايحدق ا ا لجرلات يففاطرذقاماهن ايس مناف تش ْ
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 ش: 5 ديز نباوهودامح انك الاق لماكىنال ظفللاو ىردجملا لماكوبأو ىلنارهزلا

 لاق | ىردخلا ديعس ىنأىلا هدر دوعس نإ رتب نب ن جرلا دبع نعد نع ُبوبأ

 ههاسنف 5 اذاولعفتال نأ كيل عال اقف لزعلا نع مشو هيلعةثلا فص ىنلا لئس

 نيذاعم انن ىتئمني دم اس و ىبتلاىلابرقأ <يلعالهلوق دمت لاقوردقلا
 ثرد_هلادرذلاق ىراصنالا ارمشب نب نجحرلا دبع نع دمت نع نوع ناا 0

 ٍ لاق و ف لس هيلع لا ىلص ىنلا دمع لزعلارك ذلاق ىر دخلا ديعس ىنأ ىلا در ىتح

 ٍ رجرلاو 0 رك واهنم بيصيف عض رتةأرملاهل نوك-:لجرلا اولاقك اذامو
 ظ | 0و درا ركب واهتمىنصيقةمالاهلنوكتت

 : مدح و رجزاذهن اكل هللاو لاقف نسحلاهب تأ دف نوع نا ااقردهل اوهاماف

 1 نوعنءانع دب زن داج ان“ بروح نب ناماس ان رعاشلانب جا

 ىايالاقف لزعلا ثي فد ىئنعيإ رمشل نأ نجح رلا دبع ثي دحي ميها ران عادم تثدح

 ناشه انث ىلعالادبع انث ىثمندمم انثص رش نإ نو 02د

 ْ نا ىل_مهتلال اوسر تعمس له ديع_س ىنالاناق لاق نب ريس نب د بعم نع د نع
 00 ىنمثيدحلا قاسو منلاقأ يشل خلاق درس هيلع

 0 ”ةأة دع نءالاقةديعن ب دجأو ىرب راو لامع نب هللا ديمع ند ردعلا

 نعةعزق نع دهاجم ن نع حيي ىنأ نبا نع ةنديعن نايفس انث هللادينعلاقو

 3 اذرمغر لاق سو للعدل 2 السروال زعلارك ذلاق ىر دخلا ديعس ىنأ

 ارح اهقلاخ هللاالا ةقولكك سفن تسلهناف كد ->أ كلذ لعفيالف لقيرلو كدحأ

 ا ةطامناو عن هن : واعم ىن ربخ أ لاق ب _هو نت هللا دبع ان ىل الا ديعس نب نؤره

 ” لوس لعل اوي ةعمس ىردخلا ديعس ىنأ نع كاّدولا ىفأ نع ءةحلط ىنأن ىلع

 ةيواعم انث باحبحلانبديز انث ىرصيلاردذملا نب دج-أ نيدعد ئشدعنع مل

 | ةىردماديعس فأن ع كادولا ىلأ 6 ىمشاطا ةحاط ىنأ نإ ىلعىن ربخأ لاق

 0 1 راقاتف - وهيلع للا لص هللا لوسر يف : اجر ن ار اج نعرب زلاوبأ
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 لا ىلع را قاب الا تونا لسو هيلع هللا لص هللا ئ
 ب كونأو ريغ نب ةلنادب عنب د انشط و اهرب ل ىضش ردنا

 ديع ساي[ تعمسلاق دعس نب نجحرلا دمع نت ةزج- نا رم نعةماساوبأ انث الاقأ]

 مولا نا دتع هناجالا ارنا سرد تاو هللالوسرلاةلوق.ىردخلا ْ

 مظعأ ناريم نبالاقو اهرسرمشني مه يلا ىب دفتر هنأ سعى ى ذقن ل جزلة« ٌْ

 ن.ليعمسا انث اولاقرخ نب ىلعو ديعس نب هددتقو بوبأ نب ىحب انثط و نا

 انأتلخد لاق هنازي ريح نبا نعنابح نب ىح ند نعةعبب رىبريخ 1لاقرفعح

 تءمسلهدع_دايايلاقف::رصلاو هلآ ئردطا دعس 1 ل عتمرصلاوأ
 هللا ىض هللا لوسر ع..انوز غرعن لاقف لزعلا رك ذي ل_سو هيلعهللا ىلمةئلالوسر
 قانمّرو ةب زعلاانيلعتللاطف برعلا مارك انيهسف قلط_هكلايةوزغ مسوس بلعأأ

 نيب ْمسوهيلعهللا ىل_دهللالوسر و لعفنانلقف لزعنو مده نأان درأفءادفلا

 اواعسفتال كيل ءاللاقف لس وهيل علا ىلصقنلال اوسرانلاسف هلأ الان رهظأ أ

 ند_2# ئئكد نوكتسالاةءايقلا مون ىلا ةذئاكىب 3 ةمس قاخ هللا ةكامأ

 ىح نبد# نعهبقعنب ىسوم *١  ناقرب زل ني دم انك مئاهوب لو رقلا |

 قلاخوه نم بتك هنلانافلاقدناريخةءيب رت دح ىنعم ى دانسالا انهع نام -ناأ

 نعةب ريوج انث ىيضلا ءامسأ ند نهتلادبع ئثد ةمايقلا مد

 ايابسانبصأ لاق هنأ هريخ أ هنا ى ر دخلا ديعس ىنأ نعزي ريح نبا نعىرهزلا نتع كلام | 1

 نولعفتتل كت اوانل لاقف كلذ نع لسو هيلعهنلا ىل_ههنبالوسرانلآس مل :هناتكسفأ

 ةتتاك ىخالا همايقلا وب لانكا ةمن نمامنولع_ةتلوكن و نولعفتل <تاوأ :اوأ ا

 نبىنأ نع ةبعش ان لضفملانب رش ان ىمضهجلا ىلعنب ل انثطوأ

 ديعسىفنأن مهمعمسهل تلق لاق ى ردها ديعس ىفأن عنب ريس نإ دمعم نع نب رجس أ

 مع ردقلاوهامن افاولعفتالنأ أ كيلعاللاق سو هيلع هلا ىلص ىننلا نعمنلاق | |

 ان تدبح نب ىحت قو َح رقفعج ني د_# اني الاقراشب نباو ىنثمنب دحمأ|

 زيهم وىدهمن نجرلاد_.ع اني محاح نب د- 2 ىو م ثرحانبا ىنعيدلاخأ|

 نعمه دح فنا ريغ هلم دانسالا اذه نب ريس نب سنأ نع ةيعش 8 اعيجاولاق||

 قو ردقلاوهاماف 5“ اذا داعفتالنأ كيلعاللز رهلا ف لاق لسو هيلع هللا ىل كب نا

 عيب رلا اوبأ ئئدص : منلاق ديعس ىنأ نم هةعم_سهل تاقةبع_شلاق زوبةيادد | د

 لزعلا كح باب



 هعاجزاوجباب
 اهلمق ىفهنأ عا

 اهمادق نم

 نماهءارو نمو

 ضرعن ريغ
  ريدلل

 0 رس باب

 اهحوز شارف

 ميرحم بأي

 ةارلا رب ءاشفأ

 'ش ءم-هاكرب زج 0 هل ظفالاو برح نب ريهز ىننو 3 عيكو ان جالا |
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 يفس انث' اولاقركبىلال ظ الاودقانلاورمعو ميش ىنأ نب ركب وبأو ديعس نإ ةِددَدق
 7 هةنأ ما لحرلا ىتأ اذالوق : دوهيلا تناك لوقي رباج عم_سردك :1| نبا نع

 | راسل ارا ملثرح مؤاسن تازيةلوح ًادلولا ناك اهليق ىفاهريد

 :ما نب دمت نع مزاح ىلأ نعداطا نبا نعشيللاانربخأ عر ندمت ادن دع

 ”اج م البق فاهربد نةأرلا تيثأاذا لوقت تناكدوهيناةهادبعنب راج نع

 ظ ان ”دص و متتش ىفأ؟_:رحاوت فكل ثرح ع ؤاسن تارت أف لاق لوح اهدلو ناك

 ىلا ان دمصلادمعنبثراولاد.ع انو ََح تاوج ويارا دعس نيدمتل

 - ةبعش انن' رب رج نب بهو ىنث لاق ىنثم نب دم اننو ح بوبأ نع ىدج نع

 ايعس نءهللاديبع ىنثو .ح- نايفس ان نجرلاد.ء .انث ىنثمنبدم اننو
 .ءمسلاقىنأ اذن رب رسنب بهو انث اولاقىئثاقرلا نعموب"و هللا دمع نب نورهو
 زي ىلعم انمث ديعس ان ناملسىنتو .ح ىرهزلا نع ثدحدشارنبنامعتا
 دج نع ءالؤه لك اص ىنأ نبل يهس نع رانملا نباوهو زب زعلا دبع فا

 ءاشناىرهزلا نعنامعنلاثيد-قدازو ثيددحلا اذه رباج نءردكتملانبا
 ين .نبد# امرع و « د_-او مامص ىف كلذ نأرب_غةيرحربغءاش ناوةيبحت

 داتق تعمسلاقةيعش انث رفعج نب دج انث' الاق ىنثم نءال ظفللاو راشب نباو

 3 اذا لاق لسو هيلعهنلا ىلص ى لا نعةرب رهف نعى وأ ىنأنبةرارز نعد دع

 سبح نبى هينثدحو حبصتىتح ةكنالملااهتةعلاهجو ز شارف ةرجاهةأرملا
 را امنع رى فو داس اذهءةرعش انث ثراانءاىنعيدلا> اذ

 1 :ةرب ره أن ع مزاح فأن عناسكنباى_عب دب زي نعناو سم. اذن رمع ىنأ

 . هنأ صاوعدي لجر نامه ديب ىفن ىذلاو ل سوياعفتلا لس هتلالوسرلا

 ص و اهنعىضري ىت-اهياعاطخاس ءامسلا ف ىذلا ناك الاه_هلعىًاتفاهشارف
 ًاليعسوبأ ىثو َح ةيواعموبأ ان الاق ببي كوبأو ةبيشىأنب ركوأ

 :د 0 سلا ل سس لوسرلاةلالةرب رع ع نع مزاح فأن ءىقعالا

 : است ىتح ةكناليثنملاهيل نابض تابفانأت رف هنشا رف ىلا هنأ سما لج رلا

 | اب رت نعي واحسن ناوم اني سشوار ته7جب 0 8 5

 ” هللا



 هو"

 اهعاماج نم ةبدهمعت ذخأو ةيدطا لثمالا هع ءامهللاو هناو ره ١ك |

 ىلا ىعجرتنأ ني دب رت كل ءالاقو اكحاض مل_سو هيلع ثلا ىل_دهللا ل وس رمستفلاق | |

 لوسر دنع سا اح قيد طصلارك و امانا قرار كتوس وو ل

 قفطفلاقهل نذ ويل ةرحا بابب سااج صاعلا ديعس نب دلاخو سو هيلعهنلا ىبصهنلا |

 و وعيش سا فوسردصمب روت ةعرسر اا

 نأ ةثئاع نعةورغنع ىرهزلا نعرمعءمانربخأ - قازرلا د ءانربخ ديج ند بعأ|
 هيلعهللا لص ىبنلاتءاؤ زيب زلا نب نج-رلا دم ءاهجو زتف هنأ صا قط ىظرفلاةعافر|

 سنوب ثيد_- لئع تاقيلطت تالئرخكآ !هقلط ةعافرنا هللا وسراب تلاقف مسوأ

 نا ةشئاع نعهيب أ نع 0 ان قادمطا ءالعلا ند ع انثحا|

 داو دكا هعلطبف لجرلاا عخو رم دا رملا نع لتس لسو يلعفثلا لصةتنالوسر | ||

 ونأ انثص اهتليسع قو ذي ىتحاللاة لوالااهجوزل لحتأ اهب لخدي نأ بقاهقلطيف |

 انتو 2 ليضف نبا نعر مح نءهللإ دمع نع رهسم نب ىلع انك ةبيشىفأنب ركب ||

 نب ركب وبأ انئص دانسالا اذهم ماشه نع اعيجب واعموبأ ان بكا

 هلا نع دم نب, مساقل هلا نعرم ن هللا دبع ن عروب دم لع ف ةبيش قأ ||

 اهجوزدارافاوملخدبن ل بقاهقلطمأ لحجر اهجوزتفاثال: هن أما لجر قلط تاق

 قوذن ىت>اللاقف كلذ نعر_سوهيلع هللا ل_طهنلا وسر لسفاهجوزتي نأ لوال |

 ح ىنأ انث ري نبهللادبع نيد هارئاص و لوالاقاذاماهتليسع نم رخآلا ||
 هلثم دانسالا |ذهمهللا دمع نع اعيج- ديعس نب | ىنعي ىحن ان ىنتمنيدمح هاننو |||

 بصسأم باب ىحنب ىحب أنلادح هب ةشئاعن ء مساقلا انت هللا ديبع نع ىح تيد فو | ئ

 .هنع هلوقب نأ نع ماس نعروصنم ن عرب وجانرب_خأ الاق ىحيل ظفللاو مي-هارب ا نب قحح_ءاوأ ا

 عاجلا |( دا ءارأ اذاكدحأ نأول لو هيلع هنن ىل_طةئلالوس .رلاق لاق سابع نبا نعس را |

 َن ار رامن ون م م 2 'هناف انتقزرام ناطيشلا ننجو ناطيثلااندنج مهلا هننا مس لاق هلأ ىأينأ |||

 راش نباو ىنثم نب دمج د ادب ؛ |ناطيش هرمضي كلذ ىفدلوام نب ردقب.|

 انتو 5 ىنأ 1 رد نبا انتو 2 ةيعدُش 1 رفعح نإ كَ 2# ان الق 1

 قم رودذم ئ ءامهالىىروثلان رعاعيج قازرلاد- معانريخأ تي نب عا

 قازرلا دبع ةناور فو هللا مسب رك ذه ثيد-- ىف سيل ةبعش ناريغرب رجثيد أ 0

 ا 0 هللا مس لاق ةارآروصنملاق ريع نياةياور فو هللا مب كروت



 | لسو هيلعهللا لد ىنلا ىلا ةعافرةأ يما تءاج تلاق 0 نعءةورع نعىردزلا

 1 فاو ريزلا نين رلادبعتجوزاققالطتبف ىقلطفةعافردنعتنك تا '

 ا
 5 هن" 0+ -

 نب ريس نإ نع ماسه نع تاغ نب صخح و ةبه-ثىلأ نب ركب ونأ انكض

 بجييلف كد أ ىداذا ممسو هيلع هللا ل_ههللالوسرلاقلاق ة هرب رهى أن ع

 تأرغلاف, بجبن 2 مطيلفار 0 ا 0 ناف

 أ تاييصتضترمدا تايد نيكل 2 0 و هايل فيد بام

 م امطباطلار شوه س فالق كمي ءاينغالا ماعط ماعطلا رمش ثتدحلااذنه

 اتق هوس ويح تدملا اذه ىنعزفافاينغىفأن اكون ايف_بلاقءاينغالا

١ 
 أ أمس ارث لوقيةرب رهابأ غمسهنأ جرعالا نجحرلا دبع ىنثدح لاق ىرهزلاهنع
 ْ | ديح نبدبعو مفار ند نسعد كلامي دح لثع رك ذم 00

 | 10 دبا ايعسا نعىزهزلا نعرمعمانربخأ قازرلاه_,عن

 | ىأنإ اً و 0 علول ١ ماعط ماعط/ ارش لاق ةري ره ىنأ نع

 ” يمل كلذوحن ةري رهىفأ نع جرعالان ءدانزلا فأن ءنايفس انث رم

 | جرعالا اتباثتعمسلاق دعس ندا, زتعمسلاق نايف_س انث رم كأن رع

 ْ || ةهلولا ماعط ماعطلا رمش لاق مل سوه.عاعفشلا ىلص ىنلانأةرب رهىنأنع هد

 | هلوس رو هللا ىصعد_ةفةوعدلا بج مل نةواهابأب ن مانيلا نعد واني ع نماهعنمم

 0 نايف انث الاقورمعل ظفللاو دقانلا ورمعو ةببش أن رك وا ا

/ 

 ا ىجرت نأ ندب رتألاقو مسوهيلعهتلا لصةنلال اوسر مستف بوثلا ةبده لدم هعم
 1 بايلابدلاخو هدنعركب ونآوتلاق كتليسع قودي وهتليسع قوذدت ىتحال ةعافر ىلا

 | لس تا لوسردفع#بر عامه د_ذه عبتتنال اركب اااه ىدانفل نذؤي نر ظني

 | رهاطلا اون ألاقةإ مر ظفللاو ىحبنةلم رح ونأ ئئدص سو« يلعفلا

 | ةورع َْى لاق تاهش نب نع سنو ىرخ لاق . هو نيانريخأةلخرح لاقو م

 ' | قلطىظرقلاةعافر نأ !هبريخ أل_سوهيلعهنلا لص ىنلا جوز ةشئاع نآأربن زلا نعا

 ا ةيلعاللا اض ىبنلا تءاخ ريزلا نب نمسرلا دبع مدعب تجوزتفاهقالظ تف هنأ ما

 تجاو رهف تاقيلطت ثالث رخآ اهةلطف ةعافرتحت تناك اهناهّننا ل وسراي تلاقف ٍلسو

 3 ه رعت



 هغءأ
 قاب ااااااااااتت7070ط 7777 ت77

 لاقءانا نب طاق ةماعلا < [نذ قينالاىن :1!تويباول_خسال اون :ءانيذلا ||
 ب ئتحاورشنلاق ماسلا اذافاواش اف ييعداذا نكتاواباعط نيج تراس ا

 سعالا بإب || ءذان. نعكلامىلتأرقلاق ىحج نىك انشدص# نيسولقو كب واقل رهطأ كلذ

 نان اني رب ساب وع د ن> ها

 + وحرم نأ 5 22 1

 يعادل  ةباجأب | يلق ةيلولىلا دس ؟ىعداذا رسوميلعتتلا ص ةنالوسرلاةلاق رمعتبانعأ| ٠
 ةوعدىا نعرمج نبا نع عفان نع هللا ديبع نع براني دلاخ اذ” ىثمنبدمح 2 3

 هللا ديبعاذافدلاح لاق بجيلف ةعلولا ىلا ؟دح !ىعداذا لاق ملسو هيلعهللا لص لا

 نبا نععفان نع هللا دديبع 0 ىفأ ان ريما امدعو سرعءلاىلءهلزس ||

 بحياف سرعةعلو ىلا 5 دحأ 'ضداذاَلا لسو هيلع هللا ىل_ههللا لوسر نارمع

 اح انك ةداعق 1-0 د ان داج 6 0 ل

 وع وا عربات قازرلا د 3-0 0 مارت - تدع د من

 بحجييلف ها أ ؟دحأ اعد داذا | سو هيلع هللا ىل_ك ىب دا علوش ناكرمت نإ | نأ عفان

 6 0 دكان ىسسع امم روصمف نإ قدعسأ ئثادعد هوحنوأ ناك اسرع ح

 مل_سوهيلعهلنا ىل_دهلنال وسر ؛لاقلاو 0 نع عفان نع ىد هب زلا أنك هيقب

 رسل انت ىلهأ ملة دعم نب دمج نعد تحيلقهوحنوأس رع ىلا ىعد نم .

 ىلص هللا لوس ر لاق لاق هننا دمع نعمان عةبمانليعمسا ا ذطفملا نبا

 جاخ انث هللادنعنننوره ند د ميعداذاةوعدلا اوتار سو هيلعهنلا

 نب هللا دبع تعمسلاق مما سم و قر الا ج رج نإ نعد نبا

 لاقاط متيعداذاةوعدلاهذقاوبيجأ إسوءهيلعةثلا فدةلنالوسر لاق لوقي رع ر

 أ و وضل ختي

 نع 11*22 1 0 00009ذ|زذز زؤز ] ]زذزذزذة + 7 0 ىناونزاج ايناو
 3 001 رولا لا و تلا 0 ومب ني

 نئئدص و ُئاصو»واهيتأا, ناكو نسر غلا ريغو سرءلا فةوعدلا ىف ًايهللا دب ءناكو :
 ىتلانار 7 ده نب ور*ع ىر بخ لاق بهو نياانربخأ ىحنلءرح َ :

 ىشندحم اسندعو اوبيجاف عا ارك ى اخ ؟يعداذالاق مل_سو«_يلعهثلا ىلص

 انه لاق ىنأ 0 ريع نب هنلا دبع نب دمت انكو ]َ ىدههنب نجرلا اع 1

 ىعداذا مسو هيلع هللا ىل_ههنلال وسر لاق لاق رباج نعريب زلا ىفأ نع نايفسأ]

 ماعطىلا ىننمنباركذيملو كرتءاش ناو رعط ءاش اف بجيلف ماعط ىلإ 1 نأ

 هلثمدانسالا !ذهم ريب زلا فأن عج رج نبا نع مصاعوبأ ان ريمتنبا امشدعو

 «تيلا
 1 0 وبسس جوس روس بييسج

 نزلا“ 2 كاران لا



 666م

 رن أ ا(تلاقف روت ىفهتلءؤاسيح مياس مأى أت عنصف لاق هل هأب لخدف لسو هيلعمللا

 3 :رقت ىهوىأ كيلا اذهب تثعب لقف لسوهيلعةللا بد هننالوسر ىلا اذهب بهذا
 || ص هللا لوسر ىلا اهنتبه دف لاق هللا لوسرايليلقانم كلا ذهن الوقتو مالسلا
 1 هللا لوسرايليلقانم كلا ذهن الوقتو مال_ىلا كئرقتى أنا تاقف سو هيلعةلبا
 ْ َ اق الاجر ىمسو تقل نمو انال_ةوانال_ةوانالقىل عداف بهذا لاقم هعضلاقف

 00 اوناك م دد_عسنالتلقلاق تيقل نمو ىمس نم توعد ْ

 1 | ىتحاولخ دف لاقروتلا تاه سنأ اي إ_سو هيلع هللا ب ص هللا لوسر ىل لاقو
 | لك ًايلوةرشعءةرشع قلحتيل | سو هيلع هللا بص هللا لوس .رلاقفةرخاوةفضلا
 ١ أ ةفئاط تلخدوةفئاطتجرفنلاقاوء.ش ىتحاواك ًاقلاقهيلبامم ناس 5

 اك ناك تعضو ني>- ىردأ افتعف رفلاق عفر !سنأ ايىللاقف مهلك اوك

 | هي هللا ل_صهللالوسرتسب فنون دب ممم فئاوط سلجولاق تف نامل :

 |. اةقطناخ ا كااههجر ةيلومهتجوزو سلاج ٍلسو هيلع هللا لصةنلالوسرو !- ل

 ظ لعل ف ملسو هيلع هللا ىل_دهللا لوس رج رد رمل عسا و مال اوسر ىلع

 1 القتدت م اونظعجردق سردين فما لوسر أراد عجر مهنا سن

 ظ ُ ل سو هيلعمتنا لمتنا لوسر ءاجو مهلك اوجرذتنابلا اوردشبافلاق هيلع

 ظ كازو" لع جرت ىحاريسإالا ثبايزفةر با ق سلاجانأو ل ةةفقسلا را

 | | نبا اهم ايسانلا ىلعاه أر قو سو « بلع هللا ىف صهتلا وسر جرف ةبآلا ه

 نكلو هانا نب رظانريغ ماعط ىلا مك نذؤينأالا ىنلاتو.باوا_خدئالاونمآ
 ٠ أىنزينك < اذن ا ثيدحل نيس اتسمالواورشتن افمتمعط اذافاولخداف متيعداذا

 1 تايالاد ذهبا دهع سانلاث دح نأ كلام نب سن لاق عملا لاق ةيالارخآى لا ىننلا

 ظ قازرلا دبع 5 عفار نبدي ند د مسوهيلع هللا لص ىبنا ءاس ناتو

 | 3 زوو د نايم تا عورات سن ؟نعنامعى أن ءرمعم ان

 هنن | ىل_دهللا لوسر لا 2 سن الاقف ةراخخ نمرون ىفاسح ميلس مأ هت دهأ

 نولخ دب اوأ عتيق ع نم هلتوعدف نيمل_سملا م تيقل ن ا سو

 د أعدق ماعطلا ىلع منتو اعتناق ىتلا وو نوجرخ ونواك ًايفهيلع |

 || اوعبش ىتحاولك ًافهنوعدالا هتيقلا د أ عدأ لو لوقي ن أهلها ءاشام هيف لاقو هيف

 | و يلع هللا لص ىبنلا لعؤ ثلا هيلعاولاطأف مهنم ةفئاطوب واوجرسو |

 يحمس

1 



 م3 /

 ىحتبالّنلاو رق قارا ن ل مامطلا كل نذؤينئالاىنلا توي ا
 ديعس نا ةبيتقو نيسحنب ليضف لماكو بأو قارهزلا عيب رلاوبأ امارط قحلا نم |

 اسن أت عمس لماكىنأة باو رىفو سن نعتباثن عدد 5 داجت ان اولاق

1 
1 

 ا
1 
1 

 ئثىلع لماكوبأ ألاقو أسما ىلع ملوأ سو هيلعهتلا ىل_هنلا لوسر تير املا |
 ةلإبج نءدايعنا ورمح ندم اص ةاش عذ هئاق تن زىلع وأ امدئاسن نما 3

 زب زعلا دبع نعةبعش انش . رفعج نياوهودجت ان" الاقراشب نب دو داورىنأ ناأإ

 سو هيلع هللا لص هللا لو سر موأ ام لوقي كلام نب سنأ !تءمدس لاقي ,عد نا

 موأ مىلانلا تب اثلاقف ا أهئاسن نم ةأ يماىلع
 نبمداعو قراملابببح نبى حب امسدع هوك رز : ىتحاجلوازبخ مهمعطأ لاقأ
 رهعم ان' تبيح نال ظفللاورهعم نع مهاك ىلعالا دع نيدسجتو ى متلارضنتلا َ

 ىلح ىنلا جوزنامللاق كلأم نب سنأ |نعزاحوبأ انث ىنأ تعمسلاق ناهلس نبا ا

 ذ_خأفلاق نوثدحتاوساج من 'ومعطف موقلااعد شخ تنب بني زو هيلعقتلا َ

 مداعداز موقلا نم ماق ن «ماق ماقاماف ماق كلذ ىأراسفاو وي مايقلأيهأك |

 ءاج1- -سوهيلع هللا ىل_صىنا ناو ةثالثدع- ةفلاق امهم د - ىفىلعالا + بع نباو | َ

 هللا ىلص ىننلا تزبخأف تف لاقاوةلطنافاوماق مهنا متسواج موقلا اذاق ل_خديلا ا أ

 هس ب وىننب بالا قلأف لخ د أت يهدف لد ىت ٍ-ءاخ لاقاوقلطنادقم هنأ سوما أ

 ملَنْذو 7 نأالا ىنلاتويباواخدتال اونمآ نيذلااهأ ايلجوزع هللا زتافلاق | ظ

 ورم ئسدص و امظعهللا دنع ناك ؟<لذناهلوق ىلا هانا نب رظانويسغ ماعطملا | أ

 ناباه_ثنءالاق اد نع أ ان ده_سن ميهاربا نب ب وة سعب 0 دقانلا ا

 سنألاق هنع ىنلأ سيب عك نب ىأناكدقل باجطابسانلا يأ لاق كلامن, سنأ | أ

 7-5 زب ناكو لاق شجج تنب بذي زب اسورعإ سو هيلع هللا ىل_صهننالوسر حبصأ |

 لس و هيلع هللا ىل_دهنلا ل وس رسلذ راهنلا عافترا دعب ماعطلل سانل اع دق ةنيدل داب |

 ىف ل سوه - -.اعهنلا ىل_ هللا لوسر ماق ىتح موقلا ماقام ءب لاجر ه_عم سلجو أ

 مهاذاف هعم تعجرف عجرفاوجرخدق مهنا نظ منة شناعق رجح باب غلب ىتح عم تي | )
 مغاذاف ترق رم _كئاعةر غاب 0 م مهناكم سولج |

 رفْعَح ان ةيدتق اًسنص بالا ةبآ [ هللا لزت اورتسا|هننب و ىني برضفاو ماق دق

 ىلص هللا لوس رجو هز لاق كالام نن سنأ نعناع أدعجلا نعناهلس نبا ىنعإإ ظ



 جتفب انشههلوق

 د_-ٌسسو ءاطإ

 انطشن نيشلا

 هإ

 جاوز باب

 ثنب .بفشز

 لوزنو شجي

 تايثاو بالا

 سرعلاةملو

 ه0
 ' قم ةمح دل ةيفصتراصلاق سنأ 1 تداث» نعةريغملا نب ناملس 6 05و انك

 5 ا لا قان ًارام نولوةب ولاق سو هلع هللا ىلههللالوسر د_:ءاهموح دج اول_عك

 || اويحلص ل اقف ىأىلااهعفد مدار ًااماهيهاطعأف يلك-!!ةيحدىلاثءيفلاق اهلدم

 هرهظ ىفاهلعجاذا ىتس ا .+ نم لسو هيلعهتلا لص هتلالوسر جرخ لاق
 ١ أم ”لزن

 [ لضفه دنع ناك 2. ملسو هيلعةللا لص ةللالوسر لاق بص اماف ةدقلا!مماع بريذ

 1 | كلذ نماواعج ىتح قي وسلا لضفو رّعلا لضفب ءىبجن لج رلا لءؤ لاق هءانتأ ايلفداز

 | منج ىلا ضايحن منون رش وو سيحل !كلذ نم نواك ًاياوا_ءقاسحاداوس

 ١ 00 0 ال هالو ردود تاهمف ع لاف لاق ءامسلاءام نم

 : | هللالوسر عف دو اناناطمانعؤ دفا يملاان_ ثهةمدملارادجاش ًاراذا ىت_حاذلطنافلاق

 كوسراهف درا قمفاخ ةيفضولاق همءطم ل سو هيلع هللا ىل_ص
 | |. لسنا

 |دح نسلق لاق ت روفر شا لين لوم را طم داخل

 (لقاهرتسم م- مو دلع هنلأ ل بصتالل لوز ماق ج>ابملاالو هيلارظنيساثلا نم

 أ | وكتح - سنا كى . نر ءار هناتسن ىو ,اوج جرشن هند اانلخد_ هللا صن /لاجت هانت ف

 || نبدحم ىو ح زيهم انث نوميمنب ماحنبد# ند « اهتعرصب

 || نعةريغملانب نامل انث اعيجالاق مساقلانب مئاه رضتلاوبأ انث عفار
 1 | هللال وسرلاق بشز هد صفت |امللاق زمثيد_-|اذهو سنا نع تان

 || ىهو اهانأىت_- دز قلطناقلاق ىلعهركذاةديزل مسو «يلعقتلا لص
 | | اهلارطنأنأ ع 0 0 ىربصف ا .اراداقلا# 0-8 3

| 

 : 0 ا اسس عل كرما

 |اتمعطأٍرسوهيلعللا ىلع هللال وسر نآأانتبأ كا ةلولاقف نذارب_ةباهماع لخ دف

 ١ ا دعب تيبلا فنوث دحت,لاجر قب و سانلا جرن راهنا ادّتما ناح محللاو زيخلا

 ' ا 0 علا ب اوس يللا له. طوسر جرف معلا

 ٠ دق موقلاناويربسأا اىردأافلاق كله تدجو تفك هللا لورا ناع وو

 | ىنيي رتسلا قتلا فهعملخدأت مه ذف تيبلا لخ د ىتح قلطن :اف لاق ىنريخأو :ًااوجرخ

 | اولخدبالهثي دح ىف عفار نب اداز هباوظء راع موقلا ةعيرتل# باحخلالزئوهس و

 ا

 تورد



 0020 نيس ُ
 ه5

 نعذاعمثي د>قو اهقادصاهقتع لعجو ةيفص قتعأ هنا مسوديلعتتلا لسنا

 هلناد_مءنب دلاخ انربخ ىح نب ىحب ع اهقمعاهق دصاوةيفصجوززةيبأ ١

 هيلعهنلا ىل_ههنلالوسرلاق لاق ىسوم ىنأ ننعةدرب ىنأ نع صاع نع فرطم نعأ
 ةبيش ىأ نب ركوبأ امنط نارجأهلاهجو زنب مه َتي راجقتعيىذلاف رسولا

 ةحلطى آف درت نكلاق سنأنعتباث انث ةمسنيداج ام نافع انثأ]
 تغز سح مهانبت أف لاق )سو هيلعهللا ب صةللالوسر مدق سمى دقو ربيخ مود || أ

 عع مصر

 7 قوت ذكرا نقلا

 دج اولاقف م-هرو سمو مهلتاكمو مهسؤفباوج رخو ,ميشاوماو جوخ دقو سمشلا ||

 موقةحاسا:لزناذااناو ربيختب رح لسوهيلعهللا لدهللأ لوسرلاقولاق س للاوأ|

 اهارتشاف ةإمج هب . راج ةيدح د مهن قتصقو وهنلا مهكر هولا نب ردذملاحايصع ءاسف

 اينو هلاهعنصت ماس ماىلا| مفدمأ سؤ رأة عبس مسرهيلعتتا لص ةفاا

 و او لمؤ لاق ىبح تلد هيفص ىهواهتدي ىدتءعتولاقهم 2 اولاق

 عاطنالابء ب وصيحافأ ضرالا تصف نمسلاو طفالاورقلااهتميلو ل_سوهيلع

 اهجوزتأ ىردال سانلالاقولاقف سانلا عبشف نم. لاوطفالابءىبواهبف تهضوفا

 نأدارأاماف دلو .أىهفاهحح مناوهنأ سما ىمهفاهب نا اولاقدل ومااهدذختا مأ

 عهدةنيدملا نماوث دامافاهجو زن د_ةهنا اوفر ءفريعبلا زع ىلع دعقف اهب د كرب

 هللالوسر ردنوءامضعلاةقانلا ترثعف لاق انعفدو 0
 / "لق 239171 2131073015: سن < 7 ت57 د57

 ا 0 ا ا سمس هوس

 هيدووملاهللا دعب أ ناقد ءاسنلا تفرشأ دقواه رتسف ماقق تردنو سو هيلع كا هت كج

 سنالاق عقو دقلهللاو ىالاق لسو هيلعهنلا ىلصةنلالوسر عقوأ 5 نجابأابتاقلاق

 عرفاماف سانلاو ءداف ىن ىنئعب, ناكواسجوازبخ سانلا عبشأف بي زةمياوت ده_ثو
 هناسن ىلع: لع احر . اههن نس اعسصا ندا رفات هتعبتو ماق

 ري-+ نولوهت, .و تدم !١ لهي متن فيك يلع مالس نهنم ةدحاو لك ىلع إ سيف

 خلناماوه عمت عجرو غجر عر فاش فرخ لوقيف كلخأ ت دو فيك هللا ل وسر

 هللاوهاجرفناماق عجر دقداي ًارامافك دا امهم سنًا:_سادق نيلجرلاب وهاذا ايلا |
 اماقد_ 0 رفاج رن دقامهنأب حج ىولاهبلعلزت أمه ريش ا«أى راف.

 اولخدت الةيآلاهذ_ههلل|لزن ًافدنس و يندب بالا جر بايلا ةفكسأ ىفهل->ر عضوأ[

 هامش ان ةميش ىفأنإ ركب وبأ انما و ةيالاك-!نذؤي نأالا ىنااتويب 0

 هل ظفللاو نايح نب مئاه نب هنلادبعهبهينثو ح سنأنعتباثنعناملس انئأ|
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 1 ١ أنيس أن غللادبعىأن,نجرلادب غمس او ةبع-ث لاق ةزج ىلأ نعةبعش

 1 نيد © هيلث دحو بهذ ع نمةاون نز و ىلع ةأ سما ج وزت نمرلا معنا كلام

 : أ داون مل جر لاقفلاقدنا ريغدانسالا اذهسةيع_ثانريخأ بهو 8 عفار

 1 ىعب ليعمسأ 59 بروح نإ ريهز ئن 5 بهذ نمفوعن ند رلاد_ءع

 مصعب سو هيلع هللا ىلطهلنالوسر نأ سنأ !نءزي زعلاد.ءنعةيلعنءا

 | تلطوب ارو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ىن :بكرف سلغب ةادغلا ةالصاه دنعانيلصف

 ىيكر ناو ربيخ قاقز ىف وسو هيلعمتلا ىلس هللا ىن ىرجأقةحلط ىفأ في دراناو

 |. وهيل هنا ىلمهنلأ ىف ى دخل ن 6 محتاو سو هيلع هللا ىلص للا ىن ذقن سلع

 دك آهللالاق ةب رقلا لخداماف إسو هيلع ثلا لص هللا ىب : ىدأ' ضايب ىرالىتاف

 || لق تارمشال اهلاق ني رذنملا حاب ءاسف موق حاسب انلزئاذااناريبخ تب رن
 ا دج انب امص ضءب لاقوزي زعلا دب ءلاقةنلاو دجاولاقف مطامعأ ىلا ءوقلا حرش دقو

 || نم ةيراج ىن ل 011 درإ لاقت هدم اخ ىلا هج وووتع اهاططس أو لإك نتسحلاو

 | هللا ىناىلا لج رءاخ ب رطخأ نبى حتنب ةيفصدخأف ةب راج ذ3: بهذا لاقى كلا

 أ ةلفي رق دايس طخأ نبى ح تنب ةيفص ةيحد تيطعأ هللا ى :ايلاقف سو هيلعةنلا ىل

 ٌ لاق سو هيلعةللا ىلكىب .ذلااهياارظنامافاهمءاؤ-لاقاهس وعد!لاق كلالا حلدتالرب اريذنلاو

 [لاقاهقدصأامت .زجابأان تباثهللاقفاهجو زتواهقتعأو لاق اهريغىسلا نم ةب راجدخ

 ا لخالا» نمالاهدحأ ميلس مأهلاهتز هج قي رطاابناك اذا ناهس اي

 أل لاق هن عيجلف عيشه دنع ناكن ملاقف اسورع سو هيلع هللا ىل- دىبنلاحبصأف

 لجرلا لسع ورغلإ ءى حن لجرلا للعدو طقالابع ىح لجرلا لعف لاقاعظن طس و

 | نشدعد ملسوهيلعهنلا ىل_ههنلالوسرةعلو تناكسف امسح اوساف نمسلابءىحب

 || بيهع نب زي زعلادبعو تراثوعد زنااىنعيداج ان قارهزلاعيب رلاوبأ

 ْ 1 انث ديع_سن ةيدتق هاثثو سنأ نع

 م هتمأهفاتعإ

 اهجوزتي

| 

 | ري رالادبعوتداتق نعالا اوعوبأ انثأ ةميتق انثو ح سنأنعباحب لانا
 ١ | سنأن ءنامثءىلأن نع ةناوعوبأ انث ىريغلاديبعنند#ت انثو 2 نس ا

 0 ىنت ماكهنيذاعم ان برحنب ريهز ىنثو 2

 | قازرلادمعو ديعس نب ور ميو مدآ نب ىح انآ عقار نب دمت انتو َح ناو

 اكشخ 1 هت هس نءديبء نب سنوي نع نايفس نعاعيج
1 

1 
2 
ِ 



 هه

 ح ةنييعنب نايف_س ان* برحنب ربهز هينثدحو 2 دب زنا داج انثأ

 ان ةبيش ىلأ نب ركوبأ انناو ح ىدروازدلا نع متعب ا و وأ

 دب زب ثيدحلا |ذه دعس نب لهس نى ءمزاطبلا نأ مهلك ةدئاز نع ىلع نب نيسحأ] 1

 نماهءاعفاهكتجوز د ةف قلطن !لآق ةداز ثرد_ح ىف ناري_ذضعب ىلع. مهضعب |

 نبدي زب ىتت هس نب زا رعلا دمع انربخأ مهاربا نب قدسا اص نآرقلا |

 انث هل ظفللاو ككملار عىلأ نب د- < ىتثو ح داطا نب ة- ماسأ نب هنلادبعأ أ

 تلأس لاق هنا نجر لا دمع نب ةماس ىف نع مههاربا نب دمت ن عدي زب نعزي زعلا دبعأ|

 سو هيلع هللا ىل_ص لآل وشف[ دص ناك م مسوهيلعهللا لصىنلا جوز ةغئاعإ :

 تلقلاق فلام ىردن أت لاقاشنو ةيقو أ ةرسدع ىتتن هجاوزالهقادص ناك تن اق !:

 ملسو هيلعةلل | ىلص هللالوسرقادصا|ذهف مهردةئامسن كلتف ةيقوأ فصن تلاقالا ظ

 ةبدتقو ىكدتعل ادواد نب ناهلس عيب مب رلاونأو سلا كرب انئدص هجاوزالا

 نع هز نيداج انث نارخآالالاقو انربخأ ىك<لاقىحيا اقفللاو ديعس نبا

 فوع نب نححرلا دبع ىلع ىأر لس و يلع تلا ىلع ىبنلا نأ كلام نب سنا ءتباثأأ

 ْ بغذ نمةأون نز ,وىلعة أ عا تجوزتىناهللالوسرايلاق اذ_هاملاقفةرف- مرثأأ

 هنا اوعوأ ان ىرتغلاديمعنب دم اًنئرص و ةاشب ولو 0 كالهنلا كرابفلاقأ

 هللال وسر د_عع ىلع جوزت فوع نب نجرلا د_بعنا كلام نب سن أ نعةداتق .

 موأ لسو هيلع هللا لص ننال وسر هللامتف بهذ نمةاون نز زو ىلع لسو هيلع هللا ىلص |

 نع هع انك عيكوابرب خا ىلظنملا ميهاربا نب قحسا انئادحو اس ولو |

 ترسل ل سار فو نجا : أن ع ديجو ةدات |

 وأ ان ىنثمن دج هاينرطو ةاش ولو موأهللاد مسو هيلع لا ىلص ىنلانأو |

 ح رب رج نإ بهو انث لاق تنادع عنب نوررهو عقار نب دج انتو َح دواد |[

 ناري_غدانسالا اذ ديج نعهبعش نءمهاك هب ةنامش ا شارخ. نب دجأ ان

 ميهاربا نب ا انثدصو ةأ سمات جوزت نج-رلا دمعلاقلاق بهو ثيدحيف | ّْ

 نزب زءلادنع. انه ةمعش اذن ليمشن رضنلاانريخأ الاق ةمادقنب دحموأ

 هيلع هللا ىلص هنا لو 0 آر فوع ن نجرلا ددعلاةلوقباسنأ !تعمسلاق ب 2

 تاقفاهتقدصأ 5 لافراصنالا نمةأ سمات خا وزت تاقف سرءلاةشاشب ىلعو -

 اني ىسلايطاادوادوبأ اند ىنثم نبأ اًننصو بهذ نم قحس| ثيدح ىفو ةاوسا 2

00 5 

2 
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 رظنل| بدن بإب

 ءارلاهعولا

 اهحوزت ديرب

 ا 8م
1 

 قاد_ىلا باب

 هنوك زاوجو
 نآرق مياعت

 دي نحل ماخ و

 نم كلذ ربغو

 ريثكو ليلق
 باية ساو

 ةئامسج هنوك

 حلا مدصهرد

 هب فج ال

 رعىأنبا يي 3 ة_ثلناع لع ودك ذب مودان_سالااذ_منايفس 1

 قل 04
 0 ريك نبا ار و لاودىف اهعءاأ دل لسع دن نايتس هشااعتناكو

 لسى دنع تنك لاق ة هرب رهىنأنع مزاح فأن 2ع لاَ اك نيد رن نع نايفس

 | إدا لوسرهللاقف راضالا٠ نة أ سما ج وزن هنأ هربخأف لجر هاتاف إ_سو ههيلعهللا

 . ء_ثراصنالا نيعأ ىف ناف اهملار ,ظناف اف _هذافلاقاللاق ا ءاترظنأ! - سوه _لعهللا

 م ناسكنيدن زب ام  ىرازفلاةب واعمننا 1 1 نيعم نا ع نسعد

 2 ْلالاقف مل_سو هيلع هللا ىلص ىننلا ىلا ل-جرءاج لاقةربإ رهف ع ير

 5 ف نافاهيلا ترظن له لو هيلع هللا ىله د ىبنلاهللاقف رادنالا٠ همست دوز 7

 1 لاق قاوأ أعب رأ ىلع لاقاوتجوزت؟ ىلع لاق« .ل!تراظن دقلاق 00

 ال اه صرع نم<- طدلا نودحستتانعاك قاوأ 6غ رأىلع !- سوة لعهللا ىلصىبنا

 2 ' تعرف لاق هدم تنصت ثعب ىف كذهدن نأ ىسدع ن يل ملا ول

 0 ” ىقملا ديع_سن ةسسنق ريو دع مهف ىل-جرلا تكالذ تعب سد عى ىلا

 مزاح ىف !نعىراقلا ندحرلا ب مع نبا نعي بوعد
 3 3 هأنثو ج دعس نا لهس نع

 ناجح لاق ىدعاسلا دعس نب لهس ن ءهيبأنع مزاح ىنأن بزب زعلا درعانث, ءس نا

 5 000 ل ,انت اا مسو 0 مالا! ءاوربلا# الما

 7 4 0 د 00 ؟راماف 4.س 1 ال

 7 0من كدنعلهولاةف اهمنج وز ةج احاهم كال 5 نكد م ناهننالوسراي لاف هباحأ

 جرم ب هي 2 ل_هر اظناف اله أ ىلا بهذا لاق فهتنا لوسرايهثلاو ءاللاةو

 ا. يح واورطا ملسو هيلعهللا ىل_دهنلالوسرلاقف ًايشت د جوان هنلاواللا ةف

 اذه. نكسلو دن د_> : نماةاخالوهنلالوسرايةنلاوال لاقف عجرم بهدؤقدب د_>

 ! ]جرا سلف ئشمنمكب + نكي تسب ناوئنهنم هيلع نكي تسب كَ أراب

 | و اهدد_ءاذك روسو 130 ةروس ىعملاق م 5

 1 هنآر ةلا نم كعماعاهكتكامد- ةف بهذا لاق من لاق كبلق كيلقرهظ نع نهؤر قت

 *ه نب فاخ ءانئاع و ظفللا ىفهب راقي بوقعي ثيدحو مزاح ىنأنباثيدح

2-00 2 

8 : 



 هلا

 لاق ملسو دلع لنا بص ىننلا نأ سابع نبا نعريبج نب عفان ن ءلضفملا نب هللادبع

 اند حو معنلاق اهتامصاهم ذاواهسفن ىف ن ذأ تستر كبلاواهيلو نماهسفنب قحأ مالا
 تعفن موس ل تسفملا الا نع زج 17 نيد رو اخ 5 ديعس نب ةدتق

 اهياو نماهسفنب ق-أس ثلا لاق سو هيلعهنلا ىلع :لا نأ سامع نبا نءزتخ ريبجا
 دانسالا اذهم نايفس ان رعى أنإا امد اهتوكساهنذاو صأتستر كبلاو

 اهتامصاهنذاواهسسفن ىناهوب ا اهنذأتسي ركبلاو اهيلو نماهسفنب قحأبيثلالاقو
 بالاعوزتبإا [[ح ةماسأوبأ انث ءالعلا نت دس ركونأ انتص# اهرارقااهتمصولاقاميرو

 ةريغصلا ركسلا || نعماشه نعةماسأ ىنأ نعى ناتك فت د جولاق ةبيشى نأ نب ركب ونأ انو

 ىىب و نيئس تسل سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىنجوزنتلاقةشناع نعهيبأ
 ةميج ىرعش وقار هش تكعوف هن دااانمىدقفتلاق نينسعستتنبانأوا

 ىردأاموامتيتأف فت خرصف ىحاوص ىعمو ة-- وجر أ ىلعانأو نامورمأ ىف

 ىننقن هذ ىح ههههتاقف بايلا ىلع ىنتفقوأف د داك ىبدي رئام

 ىنتماسأف رئاط ريخ ىلعو ةكربلاو ريما ىلع نلقف راضنالا ن نءةوسن اذافاتيب ىتتلخدأفا

 ىحض ربو هيا عملا لطةننا لوسر وألا عرب لف يسلعاوىب ار نلسغف نييلا

 ح ةورعن م ء ةيواعموبًاانربخأ ىح نب ىحب 2 و هيلا ىننماسأف ٍ

 ةشئاع نعهيبأن ء ماشه نع ناهلس نباو هةدرع اذث لاقدهل .ظفالاو ريع نبا هانثو 1

 نيس عسا ”تنبانأو ىف ىنب و نينس تس تنبان أو سو هيلع هئلا ىلص ىننا ىن :بوزرتتلاق

 ةورع نع ىرهزلا نع :رمعمانريمخأ قازرلاد يع انربخأ ديج- نب دبع ندعوا

 ىو هيلا تفز و نينس عبس تنب ىهواهجوزت ل_سو هيلعهنلا ىلص بن :!| نأ ثئاع نك

 نب ىحب انصر هريتع نابع تلب هواه ايكوم رنين عت 1

 قدح ساو ىك لاق بي ركوب أو ةبيش ىف نب ركب وبأو مي هاربا نب قحساو 2
 نءدوسالا نع مهاربا نع شمعالا نعةب واعموبأ 2 نارخآلالاقو تريلا

 ىهواهم ىنب و نإئس تس تذب ىهو لسو هيلع هللا ىلص هنن! ل وسر اهجوزت تلاق هشن 1

 بابحتسا باب || نبر يهز وةببش ىنأن ب ركب ونأ اًسئهص# ةرشع اك تنب ىهواهنعتامو عسن تن
 جوزتسللا هللا دمع نع ةيمأ نب ليعمسا ن ءنا.فس ان عيكو انث الاق ريهزل ظفللاو ب -

 فى جم وزتلاو لاوس لبسو هيلعالبا ىنمههلالوسر ىجبوزت“تلاقهشناع نست ورع و ظ
 بايحساولاوش لاق ىتمهدنع ىف[ ناك م سو هيلعهنبا بص هننالوسرءاسن ىةلاشف فلا ,

 هيفلوخدلا



 هكدا تفي
 ىف طو رشلاب

 حاكنلا

 ناذدئتسا باي

 حاكنلا ىف بيثلا
 " ركبلاو قطنلاب
 توكسلاب

 اش عمار را ظفللاو قاززلادبع
 1 دات ءعمس لاق عرج نبانربخأ قازرلادبع

 0 ظ 04
 رباوهو ةلاديبعنع ةدبع ئ كيررأ؛ او : نت كج وراو كالخأ

 3 هللاد_,ع نبنوره دع د ريم نباةدايزرك ذب ملودانسالاا ذم رمع

 0 2و مارا هانثو جرب نبالاةلاق د نب جات

 أ هللا دب عنب رباج عمس هنأ ريزلاوبأ ىفربخأ جي رج نيباابربخأ قا ازرلا دمع نع

 |بوبأ نبى أندع « راغشلا نع سو هيلع هللا ب صهللالوسر ىبهمنلوقي

 اذ ةبيش ىفنأنب ركب ونأ انثو 6 عيكو انث ريمتنءا انثو حا ميكثه ان

 نيدي+ادبعنع ناطقلاوهو ىحب انث ىنثمنبدجم انثو ح رجالادلاوأ

 | 05 سماع نةبقع نع ف زيا هللا دبع نب دن ىم نع بيبح ىلأ نب دن زب نععر
 | رقلادب خالحتس -اامهب فون نأ طرمشلا قحأنا مل-سوهيلع هللا لص ةئلالوسر

 0 نسدع د* طورسشلا لاق ىنثم نبا ناربغ ىنثم نبا وركب ىلأث يدح ظفلاذه

 نبىيحنع ماشه انث ثرحلانب دلاخ ان تر راوعلا يدم رم نب هللا

 6 | دراعات اس ةالوسردأ ةر رهوبأ انث ةماسوبأ انث ريثك ىلأ

 فيكوهللالوسراياولاق نذأت#ست ىتحركببلا حكسنتالو سمأتست ىتح مالا حكسنت :ال

 5 ان' ميهاربانب ليعمسا انث برحنب ريهز ئئدد تكست نأ لاقاهنذا
 ُُق سنوب نب | ىنعي ىسعانربيخأ ىسومن مهاربا قو َح نامئعىنأنءجاجا

 | اتابس ١١ دع ن نيس انك بوح نب ريهز ىثو ح ىئازوالانع
 6 انو ح رمعم نءقازرلادبع ان: الق عقار نبد_#تو دقانلا ورمع ىننو

 وحن نعمهاك هبواعم انث ناسح نبإ يسب يحانربخا ىرادلا نجلا دبع نسا

 ةرابشو ءانه تبدع ظفل قفتاوهدان_ساو ماشه ثي دح ىنعم لثع رثك ى أ ىلأ نبا

 ن هلنادمع 1 ةببش لأن ب ركبو بأ 0 تثردحلا|ذهىف الس نبه واعمو

 7 | 5 مروجو معاربان قسبا انو ج جمرجنبا نءسي ردا

 و

 هللا لوسر تلأ اس لوقت ة شن ةشئاعتعمس:.كاعىلومناوك ذىلاقلوق. ةكيلم ىلأ

 هللالوسراطلاقف الم ًارمأتسن اهلها اهحدكش ةب راخلا نع ملسوهيلع هللا ىل_د

 هللالوسرلاقف ىحتستاهناف4#ت ير ل ع

 | ةببتقو روصتم نب ديعس امد تسكب تتكس ىهاذا اهتذا كل ذف ل_سو هيلع هللا ىلص

 كدح كلا تاقلاقهل ظفللاو ىحب نبى انثو ح كلام انث الاقديعس نبا
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 قس تاهشنا نع سنون ىرب- أ تهو ناانريخأ ىحي نب ةلمزح نشدع و

 عيبالوار وشجانتال سو هيلع هننا ىلصهنلالوسرلاق لاقرب رهابأ نا بيسملا نبدي ءسب

 ةأرملالاستالو 1 لا تطخمالو دايل ءارضاح عبنالوهيخأ عب ىلع ءرملا 1

 يدع ةبيطىلأ نب ل أم دهحو انيعاتاقام ءرتكدشل ىرخالا قال

 اذهب ىرهزلا نعرمعمن عاعمج قا ازرلا دبع م عقار نب د ىننو 0 ىلعءالا

 نبىح امدح ا طل رلادزء الو َر هم كي دح ىف ناريسغ هلم داتسألا

 ليعمسا انن بوبا نبالاق رف عج نب ليعمسا نعاعي جر تج ناو ةيدتقو بودأ 1

 مياللاق مل_موهيلع هنا لصةظلالوسر نأ هرب ره ىلأ نءهيب /نعءالعلا ىنربخأ

 7 22 نتف 2 : 2 2 3

 قرودلا جعار ايدج 07 هميطخ ىلع بطخالو للا هيخ ا موس ىلع لسانا
 ىننلا نع ةرب ره ىفأ نع امهيبأ نعل يهسو ءالعلا نعةيعش انث . دمصلا دبع ىنثا

 نع هيعدش انك دمدلاددع 0 ىثم نب 80- 00 2 لبو هيلع هللا ىلصأ

 ىلعاولاق مهنأالا لو هيلع هللا ىل اص ىلا نعةرير هى ن حاس نان عشا 1

 ُنَع دهون هللادبعانزب_خأ رهاطلاوبأ نكد 4 رخأ ةيطخو هيخأ موس

 0 "تفنن راد نهب نادرا هري غوش لا

 عرتخجم ناي نا دع ا لع باطخالو هيخأ عيب ىلع عامين نزلا ل

 راعجلا جاك «ءلعةللا ىل_دهلنآةل ون 3 عنا نع 2 ءكلام لعتأر 5لاق ىعذن 1

 هنالطن و امهمدب سملو هتقب اهجوزي ن أى لعهتنب ا لجرلا جوزي نر اغشل ادراختلا لد 2

 ان اولاق دع سن هللا دمدعو وى“ .نبد- خو بروح نب ريهز دع و قلد

 قناربغ هلثع سو هيلع هللا فص بنل | نعرمع نا نعم فان ن ءهللا دبع نع ع

 داج انريخأ يق انثدعو راش ]|ام ام عفان هل تاولاق هللا دمع ل |

 هياعهلناىبصهلنال وسر نأر ع نأ. ع تان نع حارسلاو تا 4-6 نعس . زنا ظ

 رمع مانربخأ قار ,رلادمع 1 عقار نب د يدع م راغش نمل

 ماسالا ىف راغشاللاق ضو لعشا لمولانا , :أ نع عفان ن ءبوب أ ن4

 0 ءدتلا مع 0 انك لة بخ ركدبأ انئاص

 دع مند جل مر ل ا لل ا 0 و 0 0 ا اوبن

 يآ



 ايقارع هلوق

 قوها دكهم

 ع م
 رك ذواندالب

 عقو هنأ ىضاقلا

 صنع قى

 ايقارعتاياورلا

 اه ضعت ىو

 لاق ايا ارم

 باوصلا وهو
 ال_-هاأج ىأ

 لاق ةندكاتلاب

 انهانقا 2و
 نأ الا

 فرعدق نوك

 تهدم نيم

 ةفوكلا لاغأ

 زاوج' ا_ءفيح
 هلا حاكن
 ايقارع حصيف
 ان ىأ

 اذه ىف مههدع

 ةئلاب الها
 ىروت ها

 م رن بان؟*

 ىلع ة_بللا
 هنيخأا ةبظطخ

 نذأي 5

 كرتي وأ

 ه8 ٠+

 | لالا ا غلبي ناهنع نعناع نب نابأ نع

 3  ىدج نعىفأ ىن :” ثيالاز/ ييه_-ثن كلااد_بع ا تطخالو

 000 دج عدي نع لالنع قار بل ىف كن زن ندلاخ “ ىف

 طوب نانعت ناو عحاف سجد تسلط سا حكش نادارأ ارمعم

 و < نأ باف رع نب ة>ءاط مكن 1نأت در دقىنانابأ ىلا لسرآفج ااربمأ

 لاق : لوقي نافع نبنامع تءم_سىلا ايفاحامقأر ع كا رآالأ نبأ هللاقف كلذ

 ناو ةييش نأ نب ركب ونأ انثدع مرملاحكشال ملسو هيلعةللا ىل_طةلنالوتر

 وع ةنديعنب نايف ع ريغ نءالاقة_:ديعرا نعاعرج ىلظن+لا قدعساو رم

 سو هياعهللا ىل_د ىنلا ناهربخأ سايعنء انا ءائعشلا فأن ءراذيد ن وزمع

 2 الا نبدي زي ىف ربخألاتف ىرهزلاهب تندخ ريغ نبا داز ءرحو هو ةنوميم ج وزت

 ند رلا دمع نت دوادانرب 2 ىحب نبىح امو لال_>-وهواهدك هنأ

 لو ءرج و زتلاقدنأ سايعنبا نءءاثه_كلا ىنأدب ز نب رباج نع رانيدنب ورم

 شى أن كبر اونأ امدح مرو هو ةنوميم سو« يلعهللا ىل_ههنلا

 5 ةددن لاق مضالا ندب زي نعةراز رذونأ ان” مزاح نب ري رج انن مدا نبى حي ان

 تناكولاقلالحوهؤاهجوزت ل - سوهياعدللا لص هللا ل وسر تلك

 2 انو 3 0-0 ديعس نرد هدم غظ 01 2 سايعناةلاخ و ىتلاخ

 باللاق ياعالم ىبنلا نع رمح نبا نع عفان ن ءثيللاانرمخأ عرنا

 ,رب_هز ئتدص 0 نفت هب طب ىلعك<- ضعي با الو ضع عب ىلع كضعي

 اد مدع نع ىع انث ري_هزلاق ناطقلا ىحب نع اعيجىن ثمن د-#و بوح

 تةأعبب ىلع لجرلا عبباللاق زبدة لد لا ن2 نا نع عفان قربخأ

 1 ” يشف أنب ,وبأ هاميرع و هلزذأنأالا <_.خ أ ةبطخ ىلع تعالو

 "ردع 4 لما ونأ ةائادبسو دانسالا اذنه هنباد نبع ع رهسم نب ىلع

 ردع ذ :هزودقانلا ورع ندع د دان_تالا ادهم معان ن ءفوبأ ان دا

 0 نع ىرهزلا نعةنينعن ناتفس انت. ري_هزلاق رع ىفأ نباوبرح

 . كاني وأ داب رضاع عيش ئه سو بلع هللا صوبنلا نأ رب ره ىأ
 :>اقالطةأرملالأستالو هيلا هب ىلع عيمن و أه يخ ا ةيطخ ىلع لجرلا ب طع

 ٍ | موس ل عرج منالومت اورق ورم ذاز اهتفدص ىامؤ اهئانا ىفام عيفت كتل

 ىنادحو 3 ١
2 
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 اهتلاخ ىلعالو ابغ لع 3 ًارماجكع ذتال مو ا ىلص تالوع ر لاقلاق |

 قى ىح نءناباش نع ىسوم ن هللا د_بعانربخأ روصنم ن قحسا نئئكد دأ

 انئثدع 1 ا هنا سا لوكا رهابأ عمسهناةء_بونأ |

 ةري ره ىفأ نع نب ريس نب دمت نع ماسه نع ةماس ساونأ 5 ةشأ نب ركب وبأأ

 موس ىلع موسإالو هيخ ؟ةيطخ ىلع لجرلا طة اللاق سو هيلعتللا ىل_دىنلا نع

 * :ك-اهتخ اق الطقأ رز كا بنالو اهنا لعالم 40 ارا بفأ

 نوعى أن بنوع نب زرحم ئص د اطهنباستك اماطاماف حكنتلو اهتفص '

 ىبهنلاق ةرب رد ىنأ عن ريس نبأ نع دنه ىنأ نب دواد نعرهس» نب ىلع 5

 ةأ راالأست ناوأ اهتلاخو اهتم ىلعةأر ما ممكن: نأ سو هيلعهنلا ىل_هةئلالوسرا

 ىنثتمنبد_© اًمارص آهقزار]-جوزعهللاناف اهتفك فام“ تك لاهنت قالطأ

 ىد_عىبأنا انت اولاق عفان نباو ىف نادل طفلار عفان رط ريال |

 للا لوسر ىهسلا ةرب ره ىف أ ع نءةماس ىفأ نع راندن ورم نءةيعشش نع

 نبدي ئسدص ر انانوتا را نيب اهتمت أر نيب عمجينأ لو هيلععتلا لد !

 انئاع »< هلة مدانسالا ادهم رانيد نب ور مت ن ءءاقرو انك هبامش اذن منام

 هللاد هبعن' ربع نأ بهو نبهيدت ع نء عفان نع كلام ىلع تأ قلاق حب نبى م 1

 رضحب نابع نينا كبل سراؤريبج ن ةببتتنب ره خحلط جوردن ١ أ

 هللا ىل_دهللالوسر لاق لوة. نافع نا ' ناهكع تءعمسنإبأ لاقف جحا اريماوهو ك

 ىعدقملا ركب ىف نب دم ادعو باطخالو مكن :الومرحلا حكرا مس '

 ديمعن رمح ىندعب لأق بهو نب هيدن ىن عفان نعبوأن ءدب زن داج ا

 ناهثع نب نابأ ىلا يلبس رافهنبا ىلع ناعنةنش تي بطنك رمح
 كلذبانربخأ مك-نالو حكشإال مر حلا ناايبارعأ هارأالألاقف مسوملا ىلع وه :
  ىفيدسلاناتعرلا ئئكدص د ملسو هل لعهللا ىل_دهللال وسر نع نا 1

 اعيجالاف ءاوس نبد#ت ان ىحنبداي زباطحلاوبأ ىو 8 ىلء الاد دف 5

 نامثع نب نأبأ نع بهو نب هب مهن ع نع عفان نع ميكح نا ىلعي ورط» منعديع_ت أ ا 1

 حكتبالو مرحلا حكتبإللاق سو هيلعهنلا ىل هللا لوسر نأ نافع نب نام نع 1
 نعاعيج برحو نهزو دقانلا ورعد ةي شرقا نإ ركبونأ انك و نطحالإ ا

 بهو نب « دن نع ىسوم نب وأ نع هديعبت نايفنم اننا ريهز لاقةنييع نإ 1

١ 

 عرخت باب

 مرسحما حاكن
 هتطخ ةهاركو



 عملا مي رحت باب
 ةارملا نيب
 اهتلاخوأ اهتمعو

 حاكسنلا ىف

 ا ذوب ىفر بخ بهو نباانريخأ ىح نبةلمرح تدع د ةلاخلا ىلع تالا ةنب االو

 أ ىماقرلا نءموبأ امادعو ةلزنما كلذ اهس ا ةعوابم ًاةلاخ ىرتف باهش نءالاق

 | اري رهان ع ابى أن عميلا بت :كهناىح نعماشه ان ث دم اي ان

١ 00 

 ! : ةب رب وج 06 - نتقلا ا ل ل 9 ةيبشالارجلا

 |اناو :«ئاتىلجر كن !نالفل لوب بااط ىنأ نب ىل:عمسلاقو دانسالا اذهم كلام

لام نعى حب نب يحث دح لثع سو هيلعهنلا لم ةنلالوسر
 ) لل و بأ 00 ك

 0 ريهزلاقةنديعنإا نعاعيج روح نب ريدز و . ريع نباوةييش ىفأ نبا

 | ىلع نع امو نع ىلع نيد_# ىنباهللا دعو ن_سحلا نع ىردهزلا نعةنديعنبا|

 ةيلهالا رجلا مومل نعوريبخ موب ةعتملا حاكسن نع ىمهن لسو هيلع هللا لع ىننلا نا

 :رع تاهتش نا نعهلناذمع انث ىلأ انث ريفنبهنادبعنب دم انشدعو
 ىف نيل سا مخ نبا عم سهنا ىلع نع امويبأ نع ىلعنبد-# ىنب هللا دبعو نسحلا
 | موناهنع ىبهت :1- _سوءهيلعهللا ل 0 .ر ناف سامع نءاايالهملا قف ءاسلا ةهّدم

 انرب_تأالاق ىحبنبةاءرحورهاطلاوبأ دعو ةمس فالارجلا موخل نعو ربيخ

 نب ىلع نيد ىنب|هفلا دمعو نسا نعباهش نبانع سنوي ىفربخأ بهونإإ

 4 للا لور ىهن سابعن؛ اللوق بلاط ىنأنب ىلع عم سهناام_ممأ ن ءبااطىنأ

 َ ةسفالا رجلا مول لك انعو ربي مون ءاسنلا ةعّشم نع ملسو هيلعةللا ىلص

 5 جو .رعالا نع دانزلا فأن ءكلام ان ىنعقلا ةماسم ن هللا دع ا

 نإ الو اهتمعوةار ا نيب عب دال سو هيلعهتلا ىف-مهتلالوسر لاقل هرب رهىنأ

 0 أنبه د رحاهملا نب جرودع# انندحو اهتلاخو ةأرملا

 0 ال مس كوعرفلاة عر ,هن ىف ن نءكلامنب كلا 2 .-

 مو
 جب 2 3

 ادع
 د

 1 . نب هننادبع انادح و | مملاخوتًارملاواهتعوةأرملا نوني عمجينأ ةون عب رأ نع

 راصنالا نم ”ىلدم ةما_سم نءالاقزب زعلا دمع ن' نجرلادبع ا بنعق نب ةءاسم

 ىأنع ب هب ٠ ٌوذ نب ةصيمق نع ب اهش نبا نع فيم نب ىله_سن , ةمامأ ىفأ دلو نم

 خالا تنب ىلع ةدعلا يكسنتال لوي ري للا مشا اور سلا رع

 ملوش ةرب رهاب 1عم_تهنأى هكا ابي ؤذ نبه صيبق ىتريخأ !بتاه_ثنا نع

 اهتلاخو ةأرملا نيب ىاهتمعوةأرملا نيب لجرلا عمجينأ لو ءياعتلا ىف_هئلال ضر

 لاق
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 ارح -اصدرب ىرتو ىحاصن 0 !قارتفر ظنت تاع درءاهءاعانضز رعؤلا

 ان سعأ مش اثالئاشع نإ كف ىحاص ىلع ىنتراتخام ة ءاساه_سفن ت مأف ىدرب ن ذأ

 5 الاقريغ نئاودقانلا ورمع .انئدص نهقار هيل سوهل لع هللاىف ض تنالوسرأ ا

 هياعهتلا ىل ص ىب هلا ناهيبأن ء ةريسن 42 رلا نعىرهزلاو ءةنبيعنب نايف سا

 ةيلعن/ا ان ةببشوأ و ركنا امره و ة 0 8 سو

 مسوي احين ل: شال وسر اهمأ أن ءةربس نب عيب رن ءقىرهزلا نعرمعم ع عأ

 نءد_يج نبد_.ءوقاولملا نس هيتئو و ءاسنلاةعتم نعوستفلا مون ىهن

 نبع يب هرلأ ء باه-ث نءاانربخأ حاصن ءىنأ 5 دهس نب ميهاربا نبوي

 ةعتملا نع :ىهن[سويلع للا ىفمّللالوسرناءربسخأ هنأ هسيبأ نع ىنهاةربسأ

 نةإ_هرح تع و ْن رجأنبدريي عت ناك هابأ ناو ءأ لا ةعتمحتتفلا نام | ظ

 نارس زلازءةورعىر أ تاهش نءالاق نقول قرا بهونا انربخأ ىَقا

 نوفي ,هراصن 1 ىعأ مسج ولقهننا ىمعأ اسان نال اةفةكع ا زلانبهللادبعأ|

 لع ةعتملا تناك ىرم.ءاف فاح فلل كا !لاقفهاداتف لرب ضرعبةءئلإبأ|

 برر زلانباهللاقف لسو هيلع لنا ىل_دهتلالوسردب رب نيقتملا ماما دهعىلعا أ
 رجاهملا نب دلاخ ىف يخاف بتاهش نن لاق كرادعاب كل :جرالا متاعو نك هلل اوكف أ

 اهمد سعآف ةعتملا ىف هاتفة_ساف لجرهءاجل_جردنعسلاجوهاهني هناهننا فيس ||

 نيقثملاماماد هع ىفتاعفد_ةاهنئاو ىهاملاق الهم ىراصنالاةرعىنأ نبا هللاقفا |

 ةتلاك اهملارطضاوإ مال -الالوأ ىف ةصخرتناك اهنا ة رع قأنبالاق

 عع رى رع جاو تاه ةعلالاق اجع ىمنو نيدلا هللا كح ريزنملا مو مدلاو أ

 ةأسما مل-سو هيلعهنلا ىلص ىنن :ل| دهعىف تعدهسا تنك لاق هانأ نأ ىنوملا ةربس نب ||

 لاق ةسهتلا نعل سو هيلعقتلا ىل_مهتلا لوسرانا نتن رح ني اع

 0 مغ نب رع كلذ < ةر 0 رتعمسو باهش نا

 ةلمع فأن ب |نعىلق_ءم 1 نيعأ ند نسما ا تدي نإ همس ىدسص 1

 هنالوس 7 1 نع ىنهملاةرهم نب عيبرلا ىنث لاقزب زملادب-نب رمت نع

 ةمايقلا موي ىلا اذه تمون نم مارحاهناالألاقو ةعتملا نع ىهن يا 1

 نع كلام ىلعتأر لاق يح نبى ند 0 ىطءأناكن هو

 كاطقاو : ىلع نعاموب أ نع ىلع نب دت ىنبا ناكردا علل ءداوسض نبا
 مساس سس سس نس 0-5



 م جبل
 ءاحو4_-- وفم

 ه3 ةهزمهم

 حم+_دمو ىلايلا

 اذا تالا

 ها نسسردو ىلي

 ىووت

 5, عفن ىلا اهانب, طقن ءاام.ع 5 ركب اهنأك ساعي مق احاند- +و ىت> مجلس ىند نم

 هلك
 ينس لخيلف مت ىن "ةايتل 151 هن نم. :ئةهدنع ناك 0 وا

 | 3 ١ لسعات 0 0 0 او لطفل ماك وأ 0

 طاوس شالو راتازذا مو 0 ناد *ال هريسع 0 ا

 |وهو لالا ف لضفهيلع ىنوىوق 3 هىل->ر أ آت جرف ءاسنلاةعتمىفر إ_سوهءاع

8 

 د دج دربق ى مسني دوبامأو قاخىدربفدربانمد اوك ع مةمامدلان د

 ْ أانلقف ةطئطنملاةركد ملا لثم ةامفانَقاةفاهالعاب وأةكم لف_سابانك اذا نطو

 انك ح اوسلو لك كتف نآل د !ذامو تاق اند كنف عتمتسن 1كلزد

 | ئدر و قاخاذ- هدر, نالاقف اهفطعىلار ظن ؛ىدحاصاهارب و نالحرلا ىلارظذت

 | لذاونمتعتمتسسامأ نيت صعو را ص ثالثهب ساب الا ذ- هدرب لوقتف ضغدب د_>

 ا نب ديعس ن دجأ سدد مسوس م هنا لوس اهترح ع حر أ

 |عيب رلا ىنث ةبزغنبةرامع انث بيهو اذث نامعنلا و1112 ىرافلا كم

 ىلا حفلا ماع سو هيلعهتلا ىل_مهنلالوسر عءانج رسل هيد | نع ىنهحلاةريس نبا

 0 تاو ا رادار عل يك ذفةكم

 ” رعنب زي زعلاد_بء انث ىلأ انث ريتني هللاد_,عءن ادم انثص ع
 000 كدا سا لوسر سواك دنا سالت يجلة سد ع 2

 مرح دقهنلاناو ءاسنلا نم ع اتهسالا فكل تذأتنكدقفلا ساتلااهعأاب

 نهود اتاوذخأتالووليبس لخيلف ئث نبي: د نكن ةةمايقلا موب ىلا كلذ

 ٍ 3 زعلا دمع نع ناملس نةديع انت مش ىلأنب ركز داو ا

 بابلاو نكرلانيبانمتاق لسوهيل علنا ىلإ ص هللا لوس رتب ارلاقدانسالا اذه رع

 مذأ نب يتضبانربخأ ميهأربا نب قح- ا تنص ربع نباثي اح لثع لوقت وهو

 هدج نءعهيب أ نع ىنهل ةربس نب عيب رلا نب كالا دبع ءدع_سن ميهاربا ان

 ج جر مك اناخيد نيح حتفلا ماعةعتملاب موه ا عهنلا ىل_دهليالوسران سعألاق

 نةريسن عب رلانب زب زعلاد_ةءانربخأ ىحنبى ع اند و اهنءاناهن ىتح
 8 :.م هللا نت ناآلبعم نب راسة نع تدحةرب_سن عيب رى أت ءعم-لاقدنعم

 3 بءاصوانأ ترق لاق ءاسنلا ى ٠ عع اب هباقكأ سم ةكم حستف ماع مسوهيلعهللا

 : رعو



 6آ

 نبليعم_مانعرب رج 5 ةييش ىلأ نب نامء انثدح و خدتمملا حالتي َ
 ا هلئادنعأ رق لق لو ةيآلاءذهانيلع أرقم ثلاقو هلئمدان_الا |ذهبدلاخ ىنأ 1

 1 ةيبش أ نب ركب و أ ْ

 دمحم انث راش ندم اسندص و وزغن لقنلو ىصختشنالاهالوسرااتقل
 هونت عاقل

١ 1 
1 
/ 
 ىعا اوءتمتست نامكل نذأ دق إسو هيلع هللا ىل ص هللا لوسر نا لاقف مل- سو هيلع دا

 4 عي رز نبأ نعيد رب 06 ىشعلام اط_ دن نةنيمأا

 عوك الا نب همس نع دمت نب سلا مل م

 نرخ 121318 نذافاناب اس هيلع هللا ل عدت /لوص ران راجو|]|

 00 ا 0 ام قاتلا لطول

 ع رعورك نأ لاسر تال ل

 تعم_ملاق رسم زلاونأ ىنربخأ مح رج نباانربخأ قازرلادبع اش عفارنب دمحم ||

 لوسردهع ىلع مايالا قيقدلاورملا ن ندةضرقلا عتمهناتك لوحدها ا رباج 1

 ا تت د رحاب و نع نأش قرع هنع هن ىتحركبى أو سو هيلعننا ىلصةلئا || َ 3

 ةرضن ىفأ ع نع مصاعن ءداب ز نا ىن هي د_حاولاددع انث قواركبلارعئيدئاحألا

 قافلتارس زلا نياو سامع نبا لا قفت ؟هانافهللا دمع نا رباجدنعتتك لاقأ

 رمعام منعاناهنمل لسو+لعهتنا ىل_دهئلا لوسر عمامهانلعفرباج لاقف نيتعتملا َ َّط

 رفأأ

 3 ىدصو ءاسفأاهعّمم كا

 ا
 ا
 كي دنس

 1 قسرا 50 توتا ةيجاسو زيلع دوج ج, رفتاعاتفاغالم جالك

 دحاولادبع | 55 دجت نإ سنوي انك 00 م الد

 ىل_صهللال وسر صخر لق <, مآ نعهمأ هس نا سايأ نع سدعوأ ا 3 د

 أ. دمع بس نان هستق اني اهنع ئه انالثةعتملا ف ساطوأ ماع مسرعا َ

 ىلمهتنالوسرانل ن ذأ( لاقدنأ ةربس هدب أ نع ىنه|ةربسن عي راو 2ث اناا

 ءاطيعة ركب اهنأكس ماع ىنب نمةأ رماىلا ل_جروان أ تةلطناف ةعتملاب ل- وءيلعتتل||

 ءادر ناكو ىلا در ىحاص لاقو ىفادر تلقف ىطعتأام تلاهقفا:_سفن ااهيلعان ض مرعق||
 اذاو اهبعا ىىحاصءادرىلاترظناذاف ها دكو ىئادر نمدوج أى حاصل

 هللا لوس رنا من اثالئاهعم تكف ىنيفك كؤادرو تنأ تلاق مع اهتيعأ ىلات رظإ|

١ 

| 

0 
 0 اشف امام

 بابش نحنوانك لاق دانسالا اذهل يعم سان ع عيكو انن

 -0- ثدح دمت نب نسخ !تءمسلاقراش دن ورم ْنءهبهش 8 رفعج نبأ

 هللا ىلصهللالوسر ىدا.:ءانيلع ج رخالاق عوك الانبةم_سوهللادي عن رااح

 ءاطمءةركبهلوق

 ةيتفلا ةركبلا

 لبالا نم

 جت ءاطيعلاو

 ةلمهملا ني_علا

 ءاملا ناك-ساو

 ت2 ةانثلا

 ةلمهم ءاطب وو

 ب وطاا لابو
 قو لا

 ىلا عل

 ماوق :نسحو
 نيعب ةط:طذعلاك

 م

 ىوالا نينوشن و
 هع

 نب ءاطو

 ليفو نيتلمهم'

 ةابوطلا ىه
 روهشملاو طقق

 نم ها لوالا

 ىوونلا



 نسم بدن باي
 3 ىأر

 ىف تثءقوف

 وأ هنأ صا ىتأي

 هت راج

 اهعقاو يف

 حاكن بأي

 حن
 حسن م حيا

0 
 ةمايقلا موبىلا

 | سدلف ىتس نع بغر نذ. ءاسفلا جوز 1 رطفأو موصأو مانأو ىل_هأننكملا ذكو '

0 

 ل. ىنلا جاوزأ اولآس مسوميلع هلا لص ىنلا باح أنمارفت نأ ! سن نع تراب

 1 1 المهضعب لاقو ءاسنلا جوزت ًأالمهضعبلاقفرسلا ىفدلمت نع 1 وهيلعةلنا

 1 ئ اولاق ماوق أ لابام لاقف هيلع ىنثأو هللا !دمف- شارف ىلع مانأال يضعب لاق محللا
١ 
0 

 ا [|ب وأ اننو ح كرابملا نبهللا دبع 5 ةيبش ىلا نب رك ولأ انثرطو قم

 1 | نبديعس نع ىرعزلا نعرمعم نع كرامملا نياانريخ لاق هل ظفالاو ءالعلا نند#

 | نيناثع ىلع سوهيلعهنلا ىلع هنلالوسردرلا# صاقو ىفأ نبدع- سنع بيسسملا

 | هانز رفعجن د# نا ارععوبأ نص د انيصتخالهل نذأولو لّستلا ن وعام
 | تعمسلاق بدييملا لب كاع __س ع نع ىرهزلا باهشن| ع نعدعس نب مهارا ان

 ١ || د_#خ مت ايم الدل ند اود لح تقلا نوءظم ن ناهثع ىلع درلوق. ادعس

 ْ لاقهنا باهش نبا نع ليقع نعشيل ان ىنثالانب نبع انث عفارنبا

 ١ لشبتي نأ ن وعظم نينامعدار 1لوقي صاقو ىنأ نب دعس عمس هنا بيسملا نب ديعس |[.

 نبور انشدح 2 ا ا
 | نآراجت ءربب زلا فأن ع هللاد بع ىنأن ماشه اذه لعل ادلع اك لع

 .[| ةئينم سعمت ىهو بني ز هنأ سما ىتأفةأ ما ىأر متو بعلاقات ا كوس

 |. ةرتالسش روس ف لبختأ لا نأ اقف باح ىلا جون ع تباح يقال

 امد هسفن ىفامدري كلذ ناف هلهأ تأيلف ةأ سماك ًارضبأ اذاف ناطيش ةرود

 0 .ةيلاعلا فأن ببرح ان ثراولا دبعن دم_دااديع ان بروح ن ريهز

 ا ل :)|نأهننا دبع ند رباج نعرس زلاوبأ

 | دا برس فرو ديو ةتس وس يهوي زو سما قف لاق هناريسغ

 || لاق ريبزلا فأن علقعم ا نيعآن نسحلا 5 تبدمُش نب ة لاس عطر

 || قتءعقوفةأر ااهتمحتأ دحأاذالوةب سو هيلع هللا لص ىنلا تعم سرباج لاق

 | ندم مص ع4 سفن قامدرب كلذ نافاهعقاو لف هنأ صا ىلا دم_عيلفهيلق

 || لاق سيق نعليعم_سا نعرسشب نيو عيكر دوىنأ ان ىتادمطاربم ني هنلاد ع

 ||| ءاسنانل سل ليسو« يلعنلا ىلصةننالوسر عموزفناك لوب للا دبع تعم#س

 |١ |١ لجأ ىلا بوثتلإبةأرملا حكستن نأانل صخر مت كلذ نعان اهنف ىصخ _نالأانلقف

 || نااودتعتالو مكلهللا لجأ امتابيطاومترحتال اونمآن يذلا اهيأ ايهننادبعأر قمن
0 



 ه7
 اي رعراو نطو تا

 مس وءهيلعهّنلا ىل_ههللا لوسر نأ مع نبمللا دبع ن ءراذب.د نب هللا دمع نع نايفس ا

 ر* نبا ناكورانيدنالاق ا.شامواك ارهيتأي ناك تيس لكىنعيءابقف اتاك ||
 اذ« رانيدنإا نعءنايف--نع عيكو ا مشاه نب هننا درع هيلثرو و هلعقت ْ

 ىأن د واو ع 0-0 اننرص + تيس لك رك ذب مو دايسالا] |!

 9 < لاق ى 0 ظفللاو ةبواعم ىلإ ا نعاعيح ىنادمطاع ءالعلانند#و ةدش

2 

 ىنع للا ببععم قى تنك لاقةمقلء نع ميهارب ا نع نشمعالان ءهب , واعمونأ

 ةباشةب راج كج وزالا ىوحرلا عابأ اين اهعهللا قف هن د هعمو اقف نامع هيقلف

 لاق د_) كاذت لق نألهللاد_,علاقفلاق كنامز نم ىضغمام ضءعب كرك ذناهلعل

 جوزتيلف ةءا ملاكم عاطتسا ن منال شعم نسال ا رانلإ]
 انام ءاجوهلهنافموصاإبهيلعف عطتسسإ نمو جر ها نصحأو رصبال ضغأ هنا ١

 ا

 ىشمال ا لاق همقلع نع م.-هاربا نع شمالا نعرب رح ا ةبيش فأن نامء 1

 لاق نرلا _بعابأإب لهلاقف نافعن ناْمع هيةلذاىنكد ء سم نإ ةللا دبع عم

 هتئف لاق ةمقاعانلاعت ىفلاق لاق _جاحهل تسل نأهنلاد_.ءىرا كف هال+ة_ءاف

 1 . ندع رار ١ ى , راج نجحرلا ديعاب أ ا؛كجوزرالأ ناهمءهللاقف

 ةبواعم ىلآاثي د ح لثع 0-2 لو كاذْت إو نكاهنا د_ىعلاقف كي م

 ْن عسمجحالا رز 2ع ةب واعموبأ 5 الاق بي ركونأو ةببش ىفأ 0 ركب ونأ انثَصا

 ىل_ءشالوسرا:لاقلاق هلباآاد_ مدع ن ذب رو سام عب م0

 ل ما ا ءابلاكتم عال ع نهبايبشلا ردساوإ سوريا

 ااا ا ا اا 2

 025 1100 ل ارو ا 1 4 ا 1 2

 ا ترج حم دج

 ىلأن ناد انشد و ءاحوهلهناف مودلابهيلعف عطّق_سام ن..و جرفال ن-ه>او 3

 .لاق دب زينب ندحرلا دبع نعرسمع نب ةرامع نع شمالا نع ريح ان* ةبيشأأ

 زك فق دع .ون تاشانأو لاق دوعتسم نب هللا دمع ىلع دودالاو ةمه2اغ ىممواناتلخد || أ ظ

 نعل هي ىل> آنمهب ندحهناتب .ًراثيفخأا 1

 دمعت نب هللا دمع .نئعرص تجوزت ىت- ثبلأ لفلاق دازوهب واعم ىف ثيدح | 1

 دب زينب نجرلا دبع نءري_ نب ةرانع نع شمالا :انث و انك جالا[

 ىتح تبل ا رفرك ذب ملو مهني دح لمع موقلا ث د- أ اناودياماناخ د لةهسا هس م ْ

 كد ان 2 تي 0-0 67-0 ركب وأ تصد تحوز

٠ 

 ؛

2 

5 

3 
0 

5 

0 



 دحعسملا نأ باب

 ا ىذلا

 وهىوقتلا ىلع

 ىنلا دح_بم

 هيلع هللا ىل_د

 هنيدلاب سو

 دخيل أي

 لل-ضفو ءابق

 هبق ةالضلا

 هيرانزو

 قأنبنارمعنا رفع نبدا دبع ىنث بهون/ا انث ىلبالاد,عسنبن وره
 هيلعهنلا ىلصهنلالوسر نأر بخ ة رب رهابأ عمس هنأ هث دح رغالا نا اس نا هن دج سنأ

 1 ال[ دطعسسمو ىدحتسمو ةبعكسلا دجسم دجاسمةل ال5ىلا رفا ا لاق سو

 ١ 7 زب ةمسابأ تعم سلاقطا رثخ اديج نع ديغس نبى ان متاح نب د كد«

 3 عميس تفيكه ل تاق لاق ىر ديا ديم_س ىنأ نب نجحرلا دمع ىف يم لاق نجلا دبع

 هللا لوسر ىلع تلخ دىنألاق لاق ىوقتلا ىلع نيساىدلا دما فى 11 كابأ

 ١ أ ىذلا ن دحسملا ا ال عل جر دعانا نك

 اذه دج وهلا ضرالاهب بريف ءام_صح ن 2010 خاف ىوقتلا ىلع

 ان وبا انئص و هك داذكه كانأ تءم_سى ادهش أت اقفلاق ةئيدملا ددسأ

 ْن متاح انث ركب وبألاقوانربخأ ديعسلاق ىنءشالاور مع نب ديعسو ةبيش ىلأ نبا

 هلثع لو هيلع هللا ىل_دىنلا نع ديعس ىنأ نعةماس ىلأ نعديج نع ليعم_ا

 نب دج أر فعجوأ مر دانسالا ادهق ديعس ىنأ نب نحرلادبعرك ذب ' مو

 ةنلالوسرنأر م نع عفان نعءبوبأ م ميهارب .١ن ليعمدسا ان# عينم

 ُق دش ىفأنب ركونأ تح ايشامواك ارءابق روزي ناك سو ءيلعمتلا ىل- 2

 ١ ربك نب هننا دبع نب انكو 2 هللادهبع نع ةماسأ و بأو ريع نهللا د_.ع امد

 هيلعهللاىل_طهللالوسر ناكل اقر م نا نع عفان نع هللا هيبع 7-1 ىنأ 17

 | هتاورفركي وأ !لاقو نيتعكرهيذ ىلصيفايشاموأك ار .ءابقدج سم ىفأب إسو

 7 هننادمع انث ىح انك ىثمند_خ< يي و نيتعكر هيف ىل_ديف ربعنا

 3 ا لسوهيلعهللا بص ةللالوسرنأر 0 مفان ىف ربخأ

 دلاخ انث ةقث ” ىرصب ىقثلادب زبن دب زىثاقرلان ءمونأ نشد و ه انيشاَمَو

 مو هيلع هللا ىلص يبنلا عر مج نبا نع مانع نال < نبا نع ث را نبا ينعي 1

 لنا دبع نع كالامىلء تأ .ة لاق ىح نب ىح نير و ناطقلا ىح ثي د لثع

 1 |؟ ارءابق ىقأي ناك ٍلسو هيلع ىل_صهللا لوس دن "رع نب هللا دمع نع راثيد نا

 ليعمسا ان؟ بو نبالاقر# نباوةبيتقو بود 1نب ىحب انشدع و ايشامو
 زاك لوقي لا ا رائيد نب هللاذ بع ىقرب_خأ رف_ءج نبا

 ظ ان برح نء ريهز تاع د ايشامواك ار ءابق ىتأب ٍلسوهيلعةنلا ىبصهننالوسر

 ١ اوةيناكو 0 لكءابق ىتايناكرمع نبانأ رايد نب هللا دع نع ةديع نب نايفس

 تار ١



 هآ١

 دجاسملارخ وامن و ءايدن الار 1 ىناف لس يي 3 0 )أ

 2. رس ديور راع رام الر أ

 نب هللا ديعق ربخأ نكلو اللا ملسو هيلعللا ىلصهنلال وسر دحسم قةالصلا || ا

 ةالصلاق ٍلسوهيلع هللا ىلص هلا لوسر نا ث دحية رب رهبأ عمسنا ظراق نب مهاربا||
 نوكينأالا دجاسملا نمهاوسامف ةالصفلأكوأ ةالصفلأ نمريخا ذهىدد سى ظ

 اولاق متاح نب دمتو ديه سني هللا ديبعو برح نب ريهز هيننادحو مارحلادحلا || |

 برح نب ريهز ص و دانسالا اذه ديعسنب ىحي نعناطفلاى حي انثأأ
 رم نبا نع عفان ىف ىنريخألاقةنلا ديبع نعناطةلاوهو ىح ان .الاقىنثمنب ديو أ]
 امف ةالص فلأن ءلضفأ اذهىددسم ىفةالصلاق مس و هيلع هللا ىل_دىنلا نَع |

 وبأو ريع نبا انث ةبيشىنأ نب ركب وبأ هامدعو مارحلا دحسلاالا هاوسأ

 تاهولا دمع اننا ىتثم نب دمت ءانتوأ ح ىلأ انث' ريم نبا هانثو ح ةماسأأ
 ىنأ ني اانريخ أى سوم نب مهارإا دع د دانس.سالل ذهب للا ديبع نع مهلك أأ

 هيلعهللا ىل_صهللأ ل وسر تءمسلاق ر+عنبا 6-5 نعىنهللا ىسوم نعةدئازأأ

 رمعمانربخأ قازرلاد_ بع ان رم ىلأ نب نبا هاستصو هاثعلوقي مسوأ
 انئاوع و هلثع مسو هلع هللا بص ىنتلا نعرمج نبا نع عفان نعبوبأ نعأ

 نءشيل انث ةبيتقلاف دعس نب ثيالا نعاعيج حمر نب دمو دهس ولاا

 توم بارع نا لغات سابع نبا نعدبعم نبةنناد_معنب مهاربا نع عفان |

 تزهجنمت ًاربف سدقملا تدب ىف نياص الف نجرخال هللا فافش نات ااقف ىوكش |

 كلذاهتربخ أ فاوملع لست لسو هيلعهللا ىلص ىنلا ج وز ةنووم تءاخ- جوردادب رت رتأ
 ىتاف ميسو ءاعدنلا لكل اوسرلا ددءسم ىف ىلصو تءنصام ىلكف ىسلجاتلاقف'
 هاوسامف ةالصف لأ نم لضف هيف ةالصل وقتي مسو هيلعدش ا ىل_صهللا لوسرت 0 0 1

 اعيج ب رح نب ريهز ودقانلا وربع نثمع « ةبعكلا دج_سالادجاسملانم|
 هن غاسةرب ره ىنأ نع ديعس نع ىرهزلا نعنايقس انن ورم لاقةنييع نبا نع عأ

 هيو 1ع هن حاسم ل190 او رلعهنلا لص نا |

 نءىلءالادبع ان ةبيش ىفأ نإ ركب وأ ءامرك و ىدكفالا دحسمو ما |

 نشرح و دجاسةثالثىلالاحرلادشت لاق ريغدانسالا !ذينىرهزلا ع
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 ىلا الا لاحرلا
 دحاسمةئال



 لبج دحأ بم

 هبكحن و انمحم

 ةالصلا لصف باب
 كل حب سم ىف

 | تدص مارح دجللاالاءاوساهفةالصفلأ نمل ضفأ اذه ىدج سم ىفةالص ةكمو ةشدملا

 رغالا هللا دبع ىفأو نجحرلا دبع نب ةءاس ىنأ نع ىرهزلا نعى ديب زلا ا بروح

 هَ

1 3 
 هب

 ىضوح ىلع ى ربنمو ةنجلا ضاي رنمةضو رى زبنمو ىتب نيباملاق لسويلع
 7 ىح ن ورمع نعلالب نبا ىتعي ناماس 1 ىنعقلا ةماسم ن هللا دبع انتو

 ىل_ههللالوسر عمانج خلاق ديج ىنأن عىدعاسلا لوس نب سابع
 ظ أ رهيلعهنلا

 || لوسرلاقف ىرقلا ىداوانمدق ىتحانلبقأمثهيفو ثيدحلا قاسو كوبتةوزغىف

 1 | ثكملفءاش نمو ىعم ع رمدلف كفء ءاش نف عرسسم ىفا ملسوهيلعهللا لص هلي

 0 | هبحنوانيح لبجوهو دحأأ ا ذهو ةباطد ذ_هلاقف ةئي دملا ىلعانفرسث أ ىتحانجرفن

 |[ نبسنأ انث ةداتق نع دلاخنءةرق ان 31 ذاعمنب هللادببع اًنثرط

 || هينثدحو هبحنواتبح ل بجادحأ نا ٍلسوهيلعهتلا ىل_ههتلالوسر لاقلاق كلام

 | سنن عةداتق نعةرق انث ةرامعنبىرح ىنخ لاقىرب راوقلار ع ن للا ديبع

 ا |« بحر انبحلبجادح أ نالاقو داى لا سو هيلع هللا ىل_دهللالوسر رظن لاق

 | ةنييعنبنايفس انثث الاقورمعل ظفالاو ب رحنب ريهز ودقانلاو رمع نط <«

 لاق سو هيلع هللا لص ىننلا هب غابيةرب ره ىلأ نع بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا نع

 | هللا ىلصهللالوسرلاق لاقرب ره ىنأ ن عبيسملا نب ديعس نع ىرهزلا نعرمعم

 ل 7 للا الا دجاسملا نمدريذ ىفةالص لأ نم ريخا ده ى دسم ىف ةالص !_سوهيلع

 ىف ةالصلوةبةرب رهابأاعم_سامهناةر ره ىفأ ب احصأ نمنكو نيينهملاىلوم
 أ دجاسملا نمهاو ايف ةالص ف1 نم لضفأ مبسو هيلع هّنلا ىل_صهتلا لوس رادجسم

 رك دحعسم ناو ءايسن الاخت مسو هيلعهللا ىلصهللا لوسرناف مارا دحسملاالا

 ثيدح نءلوقيناكة رب رهابأ ناك ثم هللاد.ءوبأو ةما_ىوبألاقدجاسملا

 ثيردحلا كلذ نعةري رهابأ تبئتسن نأ كلذانعنف )سؤ هيلع هللا بص هتلالوسر

 كلذفةرب رعاب انكر وكنالن أ انموالتو كلذانرك_ اذتةري رهوبأ فوتاذا ىتح

 كلذ ىلع نكا نيتهم .هعمس ناكنا ملسو هيلعهللا د هنن الوسر ىلا هدنسسي ىنح

 أ ن٠هيفانطرف ىذلاو ثيدحلا كلذانرك فذف ظراق نب مهاربا نب هللا هيعءانسلاج

 لوقي ةرب رهابأ تءمس ىف ده مها ربا نبهلل' ب دعانا لاقف هنعةرب ره ىف ضن

 0 لف
 ع



 ماكل

 5 نوعا وناك ولمطربخ نإ دلاو نوه مهياهأب موقةني دل َْق :جرتنمتاجلا

 اوناكو ل مطرب_خ ةني.دملاو نو. موياهأب موقةيدملا 0 نيل اا متغيمن]

 مطريخ ةتيدااون روبي مولهأب هوقةنيدملا نم ج رخيف قارعلاج ةفيمت نوملعي

 عج ايحأ قفار رادع 4 ارو 20 نوءاعباوناكول |

 لاق ريهز ىفأ نب نايف 4س © قعر زلا نب هللا دمع نعهيبأ نعةورعن ما ده ريخأ]]

- 

4 0 
000077 

 م يي م رابيابمملمامما دوو

0 

 نلوم موق ىف أي 5 0 نديلا تفي لو ميمو لعامين كوس 222 أ ١

 ماشلا تفي مع نو ماو و دملاو مهعاط أن موم_يلهأب نولمحتيف || ا د

 نوماعب و ات لاو موعاط ن نموميملهأب نولمحت ف نوس موقىف ا ايفا

 مطربخةثإ دملاومهعاطأ ن مو مهيلهأب نوامدعتمف نوس موق فايف قار ءلاستشيمن | |

 ةندللق نان 0 _دوبأ 0 0 0 5 نودع

 اهلهأ كا 5 0 تيل نس نعباهشأ] 0

 : ريطلاو عاملا ىب :ءب ىفأ وعللةلا ذم تناك امرهي_خ ىلع اهله نكرتيلةنيدللسوأأ

 | نينس مدع 2 تب كلما ديعن هللادعوهاذه ناو ا لاق |

 ىددج ع نءفىلأ, ىن * . لاق ثيللا نت سره نت كلما دنع نص و هرج ف ناك |

 اهرب رهابأنا بدسملا نب دهس ىتر بأ لاق هنا بانه نبأ نع دلاخ نب ليقع 5

 2 امري ىلعةنر دملا نو كرشلوتد ملسوهياتهنلا ىل_طهننالوسر تعمسلالا ا

 نادي ٠ رب ةني رض نم نايعار جر مت ريطااو عابسلا قاوعدب ريفاوءلاالااهاشغيالا : |

 عوج يلكارب عا هلا سلا قاما دا يح ا ما امهمنغب ناقعني ةنيدملا ا

 عاام ىلإ نب هلل ادام ع ع نع« يلع ؛ىرقامف سن نب كلام ن ءدرعدبس نا ةردعق انئرص »| أ
 ا

 00 1 سو هيلعهتلا ىل ههنا لوسر ,ناىنزاملادب زن هللا دبع نع مع ندابع نع 1
 «ه«ص

 0 انريسخ اى نبى ب يد ة_دملا ضان رنمةس دراج دسوق

 ديعْنَح ميك ني دامع نع ءزك فأن عماطا ني دن ني نعى ندملاد_ نب زب زعلادب 2

 ىربفم ناناملوشب لو هيلعهنلا ىل ص هنبا لوسر عم هنا ىراضنالا دي زن هللا

 ان .الاقىنثمنبد_#و برح نب ريهز اني هاما ضاي رنم ةضورىتسو أ

 ْنَح هللاديمع اننا ىلأ اك ربع نبا انو خ هنلادسد بع نعديعس و لا ١

 هللا ىلإ - مهللالوسرناةرب رهف أ نع :مداع نإ صفح نع نجر لاد- -بعنبببخ | 2

 ( لوا -:(نم) - 73 ك١



 دارأ نم ناو

 ةشردملا لهأ

 ى بيغرتلا باب
 دنعةشدملا

 راصمالا تف

 د خر انلا قتناك ث بحل ىنتاهناوةني دملا ىن-عي ةبيطاهمالاق راسا

 خ58

 ملأ ن ع تراث نب دب ز عدي زب نبةئنا د- ٍدععمستباث نبا وهو ىدع ن ءةمعش

 3 . اولاقةيدش ىفأنب ركب وناو ىرمسلا نب دانهو ددعس ب يدق انشدو و ةذفلا

 م  ة1لاضنالوسر عدلا 000 رباح نع كامس نع ضو الاوبأ

 1 1 رانيد نب ميهارباو متاح نب دت ندع # ةباطةئيردملا ىمسةللان الوب سو

 انعامهذكقازرلاد_بع انث عفار ندمت قثو حدهم نبجات ان

 لاقدنا ظارقلا هللا د_بعىفأ نع سذحب نب نم رلا د اد نبع عرج

 , ده له دارأ نم ل مقلوب [لاقلاقهناةرب ره ىنأ ىلع دهشأ

 ١ "اح نن د ئئند 5 ءاملا ىفولملا بوذيإك هللا هباذأ ةنيدملا ىعيءوس ةدلبلا

 : قازرلادمع دك 0 --و ح جاي ان الاقر رانيد نب مهارب و

 ناكو ظارقلا عم سدهنأةرامصنب ىحينب ورم ىقرب-خأ جي رج نبا نع اهيج
 ه«يلعهللا ىل_صهللالوسر لاق لوقيةرب رهابأ عمسهنا معزب ةرب ره ىفأ ب اصأ نم

 متاح نبا لاقءاملا فرلملاب ددباك هللا هباذأةفيدملا دب ريعوسب اهلها دارأ نم ل سو

 نع نايفس انث رعىأنبا امص ارشءوسهلوقلدب سنعنباثيدح ىف
 8 ىدر واردلا ان 0 ىلانإا انثو 3 ىسيع ىف نا ىسوم نو رهىنأ

 هيلههنلا ىل_صىنلا نع ة رب رهابأ عمس ظارقلا هللا ديعابأ اهم ساءيجور مع نبد#

 هيدننب رع نع ليعمسان با ىنعيمتا- انث ديه سن ةبدتق انثدع هلثع لسو
 هللا ىلسهتنالوسرلاقلو: :صاقو ىنأنب دعس تعمسلاق ظارقلارانبد قربخ لاق

 ان هع اا !وذيإك هللا ةباذ اعين هد :, دلال هأأدارأ نم سو هيلع

 !١نع ء ىعكلاهبدن نب رم نعرفعج نبا ىنعي ليعم_سا انك ديع_س نب هدف

 1 |-سو هيلعهللا ل_دةهللا] وسر لاق لوي كلام نب دع_س 20 ظارقلا هللا دمع

 نب هللادببع ان, ةبيش ىفأ نب ركب ونأ اننا و ءوسإ وأم هدب لاقهنا ريغ هلثع

 ١ لشمس لوقفة تدمسلاف ظا رقلا هللا دبع ىف نع دن زو ةماسا ان ئسوم

 ىف ةندملا هال ك رابمهللا مس وهيلعهللا ىلصهللال وسرلاق نالوقب ادع_سوةرب ره

 املا ا بوذناك للاهءاذاءوباهلهادارأ نمهيفو ثيدحلاقاسو مهدم

 نعهيبأ نع ةو رعن/ ماش كان نع عيكحو انث ةببش ىنأ نبا ركبوبأ انيدحا

 - |لسو «يلعهللا ىل_ههنلالوسر لاقلاقربهز ىلأ نب نايس نعرب زلا نيهللا د_بع



 ا ظ
 ىنأنإا اننا !ديهشوأ ةمايقلا موباعيفشهلتنك 51 نمدحأ اهتدثوأ

 لو ظارقلا هللا دبعابأ عمسدنا ىسعىفأ نب, ىسوم نورهىفأن عنايفس ا رغأأ

 فدسدوب انئصو هك سر يعشن ل كر ةر رهابآت أ

 اص ىنأ نحلاص نع ةو رع نب ماشهانربخأ ىمومنبلضفلا انف ىسيعنإأ أ

 ءاوأل ىلع دح ار يصيال مسو هيلع ةئلا ىل_ههئلالوسرلاق لاقةرب رهفأن عهبن انف

 نع هللا دبع نب معن ذ نع كلام ىلع تأر قلاق ىح نبىح ا هلع ةنيدللا]

 ةكنالم ةنيدملا تاقنأ ىلع ميسر هيلع تسلا .رلاقلاق ةرب ره ىفأأ

 نءاعيجر تع نباوةيستقو بوب نب ىحب انندعو لام دلال نوعاطلااهلخ ديالا

 ةلنا ىلبصةلنال وسر نا ةرب ره ىنأ نع هيب نع ءالعلا ىنربخ أ لاق رفعج نبل يعمسأ

 فرصت مث دح اربد لزني ىتح ةنب.دم اتم و قرسشملا لبق نم حييسملا أي لاق لسوهيلعأ

 ندرع اننا ادضدسن ةبنتف 0 كالو كلانهو ماشلا لبق ههج فوةكل اللا

 هللا ىل_دهالوسر نا ةرب رهىفأ نع هيبأن نعءالعلا نعى در واردلا ىنعي زب زعلاا

 ملهءاخرلا ىلا له هبب رقوهمع ن/لجرلاوعدب نامز سانلا ىلع ىف ًاءلاق مل سوه ْ

 دح ًامهنم جرا هديب ىسفن ىذلاو نوما ءياوناك ول مط ربخةنيدللاوءارلا لا

 موقتال يبا ج رحت ريكلاك ةنيددملا ناالأ هنماربخاويفهثلا فاح الااهتعةبغرأ
 ن ةبتق اًمئرط ديدتقلا تبع ريالا و 6 عرار ةعاسلا
 بابحلاابأ تءمس.لاق ديعس نب ىح نع هيلع ئرقاوف س ذأ نب كلام ى عدد !

 8-5 هيلعهللا لصهتلالوسرلاقلوقي.ةرب رهبأ تعمسلوقب راسي نب دبع ا

 ريكلا قنباكسانلااتةنيدللاى ا ىرقلا لك أني رقب ترصأأ

 7 0 َح نايفس انث الاق ربع أن باودقانلاورمع | ديدخلا .

 ىقنناك الاقوداناسمالا أذهب ديعس نب ىح "نع اعيج باهولادمع انث 1

 0 نعكلام لعن, ةلاق ىحب نب ىحب انئص هدد لا ارك ذب ثين 1

 ناصف لسو هيلعمتلا ىل سهلا لوسر عيابايبار ءاناهللادبعنب راج نعر دل

 اق ديب قلقا د كالو عل ىنلا أف هنت . دملاب كعو ىفار ءالا

 ىتعيب ىناقأل اقف هءاج م ىلأف ىت ةءبد ىناق ألاف هءاج من سو هيلعفنلا ىلصهتلالوسررا ا

 قسرا كا سو الا ص ىنا رعالا جرف أف /

 6 ىلأ اننا ىرب فعلا وه ذاعم نب هللاديبع الح د اهبيط عصنتراهتبخأ/

1 
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 لوحد

 نو._ءاطاا

 ةتيدملا باب

 اهرارش قت



 ده
 الب لسوه- رمال ل عقلا لوم رتعمسىلاكلذب كمآ الك_< وهللاقف

 5 اذاةمايقلاموبادمهشو ااعفشول تكا الا توميفاهئاوأل ىلع دح ا ريسإال

 0 ل رتب ب كو انيرم انلدش

 كك ديلولا نع ةماسأوبأ ان الاق ريع نباو بي ركفال ظفللاو ةماسأ ىنأ نع
 بأ نع هثدح نج-رلا دبعناىردخلا ديعس فأن ب ندحرلا دمع ني ديعس ىنن لاق

 قبال نبا تم وح ىنالوقي لسو هيلع هللا لص ةنلالوسر عمسهنأى ردخلا ديعس ىنأ
 اندحأ دج ركب وب ألاقو د خايديع_س وبا ناك من لاق ةكم ميها اربام رساك ةتدملا

 ا ةبيش ىفأ نب ركب ونبأ امتدح و هإسرب مهدي نم هكفيف 0

 لوسر ىوه أ لاق فينح نب لهس نعور نب ريس نعى ابمَتلا . نءرهخ د ءنبا

 نب ركدأ اندحاو نما مزحاهنالاقف 0 شا

 م وىهوة فدا اانمدقتلاق ةشئاع نعهيبأ نع ماشه نعةدبع ان# ةبيشىلا

 0 رباع وم نالو دكار لش ةشاوركب وب ؟1يتشاف

 ١ اص قانل كرا راهحت ضو دشاوأةكمتسنحاك ةئيدملاانيلا ببح مهللا لاق هباصأ
 نعربك نياوةماسأوبأ انث بركوأ انكدع و ةفخلا ىلا اهاجلوحو اهدءو

 ا نبنامع انث برحنب ري-هز ند هوت دان سالاا يبو رع نب مانثع

 0 و سلا نا نع فان ان مصاعب محن سل انزيخأ

 ًانثامع ةمايقلاموباديهشوأ اعيفشهل تنك اهتاوأل ىلع ريص نم لوقي إس وهيلع

 نععدجالا نب رمي وع نب بهو نب نطق نع كلام ىلع تار قلاق ىبحب نب ىح
 هلةالومهتتأفةنتفلا فر مع نب هللا ديع دنءاسلاج ناك ه ناهرب_خأريب زلا لوم سنحت
 ١ طلامقف نامزلاانيلعدّة#شا نمحرلا دب عإبألب ج ورحل تدر ىناتلاقف هيلع ست

 ا ّ ربصيالل اوقب ملسو هيلعهنلا ىبدهنلا ل |وس رت عمس ىناف عاكل ىدعقا|ةللا دبع

 مف ةار نب دمحم انشدعو ةمايقلاموداعيفشوأا ديهش هلت ذك الا دح  اهتدشو اهئارأل

 نعبعصمىلوم سنح نعىا ازا نطق نع كاحضلاانربخ لاق كي.دف ىنأ نبا ان

 4 ءاوأل ىلعربص نم لوي ٍلسو هيلع هللا ىل_ههللالوسر تءمسلاف رمح نب هللا دع

 ظ نىحع انصو ةنيدملا ىنعي ةمايقلام واعف شر ارم هل دك ايكو

 ١ ||[ 0 الا ندرس ى لاععسا نصاعي جرح ناو شك ز ثوبأ

 ظ | ةنيدملا ارا لمربي ل ا هلال وسر نأ: ةرب رهى أ نعديبأ

 0 1 52 اههدشو



1 

 ةر رهىنأن عهيب أن ع اص ىبأ نب ليهس نع ىتدملا د نب زي علا ديعانريشأ |

 ىنانل كراب هللا لوقيفرُعلالوأب قويت اك ملسو + _لعهنلا ىل_طهللالوسرنأأا

 رم ءرغص أ هيطعيع 15 عمةكرانعاص ف 0 طوال

 ىحي نعب هو ن ,ءىأ ان5 ةيلعنليعم_ءانداج 0 نادلولا نم

 5 شو دهجةنيدلاب .ياصأ هنأ ى رهل ا ىلوم دعس أ نع تدخلا قسما أن
 ناد راف هني تاشاض دقو :لاضلا ريتك قال لامن ير ل |ديع_سابأ ىتاهنأو | |

|] 

> 

 هللا ىن عمانجر حا: اق ا لع حو الاف 5 ٠» رلاض عب ىل!ىلايعلقن ١

 هنلاو سانلا لاق ىلايلاوم ماق أف نفس عان لق ىنح لاق هلأ ن نظأ سو هيلعهللا ىل- 2

 مسو هيلع لص ع هلا كلذ غلبذ مويلع نمأن ام فولحلا: !ايعناو ئش ىفانهه نحنام

 ىذلاووأه.فلح !ىذلاولاق فيكى ردأام كش دح نم ىنغلبي ىذلا اذهام لاف |

 يس ع سل

 ا ف ومال ا هفتدللاا |

 قاتل كرابم_هللاانتني دم ىفانل كرايمهنلااندمىفانل كرايمهللا فاعلالاة رش اهمق |

 لعجا مهلا انتي دم ىفامن 5 راب مهللانعاص ىفاناك راب مهللاان دم ىفانل كب راي مهلا نعاصأ

 ناك لن لع الا ب هالو عج ةنيانملا نما بشت حلاو نيك ربلاعمأأ
 ىذلا وف ةنيدملا ىلا انلبق ا فاناحرافاواكترا سانلل لاق اهيل اومدقت ىت>اهئتاسرعأ ظ

 راغأ ىتح ة_:.دملا الخد نيحانلاحرانع_ظوام دا نم كلاشلا هب فاح وأدب ف لح
 ان برحنب ريعز ناصع و عن كاذ لبق هجيهمامو نافطذ نبهّللا دبعونبانيلع ا
 كلو اا م لاقريثكى أ نب ىح انث لاق كرابملا نب ىلع نعةيلعنبليعمسا |[
 ملا لقياس ءياعتاىلسعتا وسر نأ ىردخا ديس _سىنأ نع ىرهلافومأ]

 ىنأنب ركوبأ انندطو نيتك كربلا عم لعجاو اندموانعاصانل كرابأ|[
 روصخم ند قف ل ىو ّ نابيشانرب_خأ ىسوم ن ءود هللا دع 65 ةيلشش ْ

 اذهب ريثك ىلأ نب يحين عامه الك دا دش نب | ىنعيبزح ا دمصلا ديعانريخأا ْ

 ظ

0 
 نع ديع#س ىلأ نب ديعس ن 2يل كك درع نر ةردمق اهم كس

 نمءالخلا ىفهراشتساف ةرخاىلايل ىر دخلا دره_ساب ًاءاجهن ؟ىرهملا ىلومديعسىنأ ||

 اعاوالوةني دل دهج ل 1ع هلريسالهنأ اهرب اندلاع واهراعس اهلا ي؟شوةني دلا||

 قبيغرتلا باب
 ةشيدملا ىكس
 ىلع ريصلاو
 اهئاوأل



 ظ 61
 1 ىدعتلارغ نب ىلع ندع د هفيبم ن ارق ىف ةقاع امه دس قنسلو

 ة- شمالا نع ا انك شالا عضو ىنو ح ري مم هه لل ىلع

 ةخ أ نفث دحلا ىف دازوهرخأ ى إب واعم ىفأن ع برك ى أتي د> و2 دا:_سالا

 فم ةءايقلاءوبهننمل 8 قبال نيج سانلاوةكت الملاوهنلآة عل هيلعقامأاسم

 اول رك د عيكوةباو رف سدلوهيبأ اريغى لا ىعذا ن اموت دج سيلو ل3 عالو :

 ادع ركب ىلا ند و كرب راوقلار مع نيهللا دبع ئندص د ةمايقلا

 ١؛د_حوحن دانسالا|ذهم سمع الا نع نايفس انن ىدهم ن نجرلا دبع 85

 00 و هلةنعللارك ذوهيلاومريغىلون نمهلوقالا ع: كوورهسم نإ

 نع 0 ر نال نعش ار وع قتلا نع نايم ذك ةبدش ىفأ

 "0 مرحةنيدملالاق ل_سوهيلعهللا ىل_دىننلا ن عرب ٍه

 | كالو لدع ةمايقلا عون ةنم لبقيال نيج اسانلاوةكن الا اوهنباةنعلهماءفاثدحم '

 ةللاهميع انك رضلاوأ نش رضنلا نآنب رغنلان: ركحب وأ اننادعو

 َ ةمذو دازوةمايقلاموب لقي لو هلثمدا:سالا ادهم لس عنامشس ن نعىحشالا

 سانلاو ةكالملاو هللاةنعلهيلعفاماهرفخأ نف مهاندأ اهب ىمسية داو نيماسملا

 تارقلاق ىحبنبىحب انئمع فرصالولد_ءةمايقلا موب هنم لبقيال نيعجأ
 ةيناك هناةرب رهىفأ نع بيسملا نبديعس نع باه-_ثنبا نع كلام ىلع
 ميتبال نيب ام سو هيلعمنلا ىل_طهللال وسر لاقاهتر عذام ةني دملاب عترب ءايظلا تي ا

 ' 1 ا ديو عئار ب < و مهاربانب قحننا اننركو مار

 ُ رهفأن ع سسملا نب ديعس نع ىرهزلا نع .رمعم 6 قازرلا دب غانربخأ

 تتدجوولفةرب رهوبألاق ةيددملا ىتبال نيبام لسو هيلع هللا ىبصهنلالوسر م رحلاق

 بتق انئرع ىج ةنيدملالو> اليمرسشع ىنثا لعجو اهترءذاما يتب ال نيب امءابظلا
 ن ء هسيبأ نع اص أ نيليه- س نعدهيلع ؟ىرقامف سن 19 كلاب نعدعتام نإ

 ْ و هيلعهنلا لص ىننلا ىلا هباؤاجر ءلالوأ او أراذاس انل ١!ناك لاق هنأةرب رهىنأ

 ىف كلازاب وانركىنانل كرابم للا لاق )سو هيلع هلا ىل_ههتلالوسرهنسخأ اذا ا

 3 آو كدبع ميهاربانا مهلا اندم قانل كراب وانعاص فانت كراب وانتشي دم

 0 1 | ل دردفلا كوعدأى او هك كاعدهناو كيسنو كا معقىلاوك سنو
00 

 | وى < نب ىع ان علا كلذ هيطءيفهلد- هلو هسا مهل 11 ا

 الخلا



 كلل 0

 مروح 00 0 رك املق بو ان 0 : لبجاذ ه.لاقد ادب

 هأسلادح و مهعاصو مه دم ىف يط كزاب مهالا ةكم مههارب اهب مرحام لشماهبلبج نيب 1
 ”ىراقلا نجرلاد.عءنءاوهو بوقعي م الاق بيعنبس نة بنتو روصنم نادل

 هباربغ هلع اا نءورمع ىنأنب ورك

 مصاع ان دحاولادبع انث رمعنبدماح هايناص و اهتبالنيبام رافال

 انك ننام لاقدح دملا اسو هيلع هلأ ىلصةننا لوسر مرحأ كلام نب سنالتلقلاق'

 1 نمةدب دش هذه ىللاق لاق ادع ىواوأاثد_حاهفثدحأ نفاذك لإ ظ

 01000 ا الملاوهللا نعل هيلعفاث لحاومق ١

 نبدي زب انث< برحنيرب د رج .اثد_-< ىواوأسن ألاقف لاقالد_ءالو

 ١ ا رمرحأ انأتلأسلاق لوحالام هاءانربخأ نو 1

 ةكململاو هلئاةنعل# <«يلعف كلذ ىلعف نف اهال_> ىلحال مارح ىه مسن لاقةنيال

 نعه يلع ”ىرقامف سن نب كلام ع ديعس ن هدف واو ني_ءجأسانلاوا

 هيلعهللا ىل_دهللا لوسر نا كلام نب سن نع ةحلط ىنأ نبهنلادبع نبق حسا |

 مهدم ىف بط كرار ا, وم هعاص ىف ىط 4 رابو مطايكم ىف مط كرابمسهللا لاقل

 انت ريرجن/بهو انث الاق ىاسااد_ 2 نب مههارباو برح نب رهز نئئصو

 اكو ,لاقلاق كلل نب سن انعىرهزلان 0 ثدحم سنوبت عملاق ىفأ

 ركب نأ امنا و ةكربلا نم ةكمب ام عضةنيردملابلعجا مهيللا مس وميلعسا ل

 انث ببركونألاقةب واعم ىلأ نعاعيج بي ركوب أو برح نب ريهزو ةبيش ىنأنا

 ىنأنب ىلع انيطخلاق هيب نع ىميتلا ميس هاربا نع شمحالا انث ةهبواعموبا

 ةفيضولاق ةفمدصلاهذهو هللا د يل معز نم لاقف بلاط

 اهعفو تاحارخلا . نمءايشأو لبالا نانا ايقندك د_ةفهف.س ارق ىفهق

 ْ ىدآوأ اثد>اهيف ثدحأن فرو ىلاريعنيبام مرح ةنيدملالسو يلع لص ىبنلا لق

 5 ييماقلاب وب هتمهللا لبق, ال نيمج سانلاو ةكالملاو هللا ةزعل هيل ءفاثدخت

 ظ
 ا
١ 
: 
 ا

/ 
.. 
0 

 ْ ىلا ىمتا وأهمد ريغ ىلا عدا نمو مهاندأ أهم عسي ة د -او نيسا لا ةمذوال دءالر

 ظ فرص ةمايقلا موب هنءهللا ليقبال نيعجن3 سانلاو ةكن تن الملاو ةلناةنعله.لعف هيل اومريُغ

 هدعبامارك ذب مومهاندأ اهب ىسيدلوةدنعريهزور نأتي دس يسارا

1 

١ 
 .غأ
: 1 

1 0 



 ا ف 0
 ةنبردملا لضف باب
 0 ]تت ]ب
 لادمع مشع و ةنيدملادب رباهيتبال نيبام موحأ ىناو ةكم مرج ميهاربا نا إسو

 ناري جنب عفان نع _سم نب ةبقع نع لالب نبناولس انث بنعق نبةماسم نإ ى 00 . هد مللاء
 اب ًاوةني دارك ذب لواهتمرحواهلهأ أو ةكمرك ذف سانلا بط < ا نب ناو ص أ ملسو 2 ١

 || مرحواهلهأو هك و 3 كحد كاع لاو مدخن ارهادانفاهتموحو ا ع ١ هكحراااهش

 | نيام مل_سو هيلع هللا ىل_دهللالوسر مرح داقو اهتم .رسواهلهأ و ةنيدملارك ذنلو : 9 اهع رحنا و
 | لاق مث ناو م تكسفلاق هكن ار قأ تئش نا ينالوخ مدى فاندنع كلذواهتبال

 ىلأ نءامه الى دقانلاور معو ةيبش ىلأنب ركب وبأ اسناد كلذ ضعب تعمسدق

 ريب زلا ىلأ نعنايفس امم ىدسالاهللادب عند انت ركوب ألاق دجأ

 1 | يتلا تمرس قارا مها ربنا سو هيلعمنلا لك ىبتلا لاق لاقرباج

 ةللادبع انث ةبيش أ نإ ركب ونبأ اسئدع اه» 00 راما اع الايرال

 أ نع دعس نب سماع ان ميكح نب نايط اع ىنأ: انث' ريع نبا انثو ح ربع نبا

 عطقبن 1ك رمللا النيدام مروح ىلا سوهيلعةتلاىلص نلالوسرلاةلاقهسببأ ]

 ةبغر دح أ اهعدبال نوماعي وناكولمظرب_خةنيدلالاقو اهدمصل تقم 3 اههاضع

 تنك الا اهدهجواهاوأل لعب حت يشبالو هنمريخوه نماهمفهتلالدمأالأ اهنع

 أ ةبواعمنبناورم انث رمعىنأن با امص و ةمايقلاموب اديهشوأ اعيفشل
 ناهيب أن ع ,صاقو ىلأ نب دعس نب سماع ىف ربخ لاق ىراضن الا ميكح نب ناع ان

 ب د_11ىفدازو ريم نباثيدح لثمب رك ذم لاق مسوءهيلعهللا ل صهننالوسر |[

 يملا بوذو ص اصرلا ب وذرانلا ىفةللاهباذ'الا ءوس ة_د.دملالهادحأدب ربالو

 نابب واهرجدو

 اهموحدو فح

 دب لاق ىدقعلا ناعيج ديج-نبدبعو ميهاربا نب قحسا اناح عاملا

 صاع نع د# نب ليعم_سا نءرفعج ن.هللادمع ان ورمع نب كلملادبعانربخأ

 هبلسفهطبخ وأ | رجش عطقيا دبعدجوف قيقعلابهرصقىلا كر ادعس نا دعس نبا

 نمدخأ ام مهيلعو أ مهمالغ ىلع دري ناهوماكف ريشلا لحأ ءءاع دعب عجوإملف

 | ةرينأ ىاو لسو هيلعهنلا ىف مهتلا وسر هينلفن ايش درأنأ هللاذاعمل اقف ,مهمالغ

 لاق ليعم_سا نعاعيجر تك ناو ديع_سن هيدتقو بوبأ نب ىع 0 مع

 نببلطلاىلومورمت ىأن ب ورم ىت رب 2 رفعج لإ لمعم_ سأ انت بويأنا

 و هيلعةنلا ىل_ههئلالوسرلاق لوقي كلام نب سن أعمس هنا بطنح نبا دبع

 أ[ هءارو ىنفدربةحلطوب أى جرف ىنمدخ مك: املغ نمامال_غىل علا ةحلط ىنال



 اهيل 1 ق1 1

 يجي 0
2 

 2 ل وو زج وح
0 3 

 ١ه

 امأو سنن ب كلامىلع تًأرقلاقف ىنعقلااما دع سنبةبتقو ىح نب ىح وأ
 نع باه-ثنباكثد_-كلامتاقدل ظفللاو ىحلاقوكلام انث لاقفةستق

 رفغم هسأر ىلعو حفلا ماعةكم لخ د إو هيلع هللا ىب_ص ىنلا نا كلام نب سنأ
 لاقف هول_:ةالاقف ةبعكلاراتساب قاعتم لطخ نءالاقذ لجردهءاحهعزناهق

 ىحلاق ىنقثلا ديعس نبةببتقو ىهمتلاى< نب ىحب ادع معن كلام
 نب رباج نع ريزلا فأن ع ىنهدلارامع نب ةي واع. ان” ةبتق لاقو انربخأ ||

 مول خ دهيدتق لاقو ةكم لخ د ]سو هيلع هللا ىل_دهننأل وسر نا ىراصن ال اهلنا دمع ْ 1

 نعري زلاوبأ انث لاق ةبيتق ةباور فو مارحاري_ةبءادوس ةمامع هيلعو ةكمحتف

 ىنأ نع ىنهدلارامع نع كي رار ىدوالا ميكح نب ىلع انئدص راج

 | هياعو ةكم تق موب ىل خد مل-سو هيلعهللا ىل_ص ىنلا ناةنلا دمع نب رباج نعريب زلا

 نع عيكوانريخأ الاقمهاربانب قح ساو ىبحن ىح انئرع ءادوسةمام

 هياعهتلا ىل_صهللالوسرناهيب آن ع ثيرح نب ورمي نب رفعج نعقارولارواسم
 ن_سحلاو ةبيشىفأنب ركيونأ اًشئاط و ءادوسةمامعهيلعو سانلا بطخ ملسو

 لاق قاولملاةياورىفو ىنث لاق قارولارواسمنعةماسأوسأ انم القىناوللا||

 لهي. لوهيفتك نيباهيفرط جرأد_ةءادوسةمامع «يلعو ربنملا ىلعإ سو هيلع ا

 هه نبا نعيا زب علا دبع ؟انن. ديهدش نا ةييك :اننادك + ريثملا ىلع رك وبأ

 نبدب ز نبهللا دبع نع ميغ نبدابع نع ىنزاملا يح نب و رمت نع ىدرداردلا ||
 ىناواهلهالاعدو ةكم مرح مي_هاربانالاق ملسو هيلعهللا ىل_دهنلال وسر نا مصاع

 ميهارباهباعدام ىلثعاه دمواهعاص فت و - دىناو ةكم ميهاربا م رح ةئيدملات مرح

 رات لا نبا ىنعي زي زعلا دبع اذ ىرد#ا لماكو نأ هبلدع و ةكمل دال

 هانو ح لالبنب نايلس ىنث دان دلاخ انث ةبي_ثىلأنب رك وأ انثو

 قزاملاوهىح نب ور نخ مهاكب يهو انت ىوزخ لا انريخأ ميداربا نب قدسا

 امآو ميهارباهباعدام ىلث ىدرواردلاةباوركف تيهوثي دحام اذان سالا اد ا 2

 ا و ميهارب|هباعدام لم امهتاور ىف رادع نب زب زعلادبعو لالب نب ناماس

 نع دم نب ركبىفأ نع داطانبا نعرض.« نلا ىنعي ركب انث ”ديعسنبةبيتق
 «يلع هللا ى_دهللالوسر لاق لاق عي دخ نب عفار نعناع 3 ورمع نةللاد_ع



 ' نع ىبلاباي
 حالسلا لج

 ةجاحالب ةكمع

 زاو- ج باب
 ةكم لوخد

 ظ لطب

 .: 1 ةقوراعنمتعاس فيل نانا كلنذأيل رنا ناو

 1 00 0 نبه لن 0 كنك 0 ا 2

 : لاقد- لولا ن 3 اعيج ديعس ن هللا د_يبعو ترحل رشهز ا 2 هب , رحارافالو

 [[ةماسوبأ ىتث ريثكى أن ب ىح انث ىعازوالا انث مسمن ديلولا انث ريهز
 1 اقةكمهلوسر ىلع لجو زعللا ستفال لاقةرب رهونأ ىتن نجرلاد_بءنياوه

 5 7 || لوسراهبلع طلسو ليفلا ةكم ن ءسبيح هللا نالاقم هيلع ىنث ًاوهللادمّ سانلا ىف

 | لح نلاهئاو راهن نم ةعاس ىلت لح ًااهناو ىلبق ناكد_>ال ل نااهناو نم :موملاو
 هلل تق نمو دشنملالاارتطقاس لحتالواهكوش ىلتالواهديصر هد الق ىدعيد>ال

 ياا 0 لقي نأاماو ا قىدح ا 5 0 لش

 الرد هللالوسرايىلاومتك الاف ل 0 1 وب اماقف شالا
 || ةوتام معان هد ا "اة تالوسك | رخو 0

 وع اع ب 2< يو نص

 0 ل ناو هرب 7 00 قريخأ

 | أ نيني ؤناوداوسرايبع انزال 0

 اراهنلا /!'نم ة- عاسى تا>اهناوالا ىدعب د- حال لحن نلو ىليقد_>ال ل ماهناوالا

 الا اهتطقاس طقتليالواهرحش د_ضعيالواهكوش طبخال مارح هذه ىتعاساهماوالا

 لأ لسحأداقينألماد ةيدلا ىنعي ىطعي نأاما نب رظنلاري وهف ليتقهللتقن مودشنم

 |هللالوسراب ىلبتك الاقفءاشوبأهللاقي نعلا لهأ نمىل_جرءاخ لاق لسيتقلا

 ا رويقوانت 0 رقنءلجرلاقف هاشىنالاوبتك |لاقف

 ات بنش نب ةماس ئند « رخذالاالا لو هيلعتتلا ىلا ةئالوسرلاقف

0| 

١ 

3 
3 

 تصح حت

 وهيلعهللا لص ىبنلا تعمسلاق رباج نعربب زلا فأن لدعم ع نيعأ نبا

 ًايتضاتلس نيةللا دبع اسرع حالسلاةكك لمح كد دال اللوق

 م
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 انثدح اهيلعدي زباللوقيهنأك ةكك « ردصلادعب ثالثةماقارجاهماللوقر 2
 نب رعت عمسلاق ديج نب نجرلا دبع نع ةنييعنب نايف سان ربخأ تح نىح ||

 تعم_سدب زب نب ب ئاسلا لاقفةكم ىنكس ىف متعم_سامهنا سلخ لوي زب زعل ادي

 رجاهملا مب  لسو هيلع ةثلا بص هللا لو وسرلاقلاق ى رمضحلا نب ءالعلالاقوأ ءالعل || ظ

 نع اعيج دج نب دبعو ىناولللا كس سر د انتل دك ب اسد هبةكع ||

 لا ا انك فهرس نب ميهاربا نب بوقعي

 قبءالبعلا تعم بس نئاسل الاقف دب ني ني بماسلال آف ربا زملا هع را

 ةكمب رجاهملا نهثكع لايل ثالثلوقب مودلعتلا لس ىذ |!تعمسلوةءىرضحلا

 مع رج نباانربخأ قازرلادمعانربخأ مهاربا نيود امص و ردصاادعبإ]

 نب نجرلا دبع نب ديج نا دعس ندمت نب ليعمسا ىنربخأ لاق ءالماانيلعهالماو |[

 لوسر نءعهربخ أ ىرضحلا نيءالعلا نأهريخأد زب نب بئاسلاناهربي_خفوعأأ

 جاجح ئتدص و اثالثدكسن ءاضق دعب ةكك زجاهملا ثكم لاق سو هيلعةنلا ىلصةنلا :
 انئاص ع هلثمدانسالا اذمم عب رج نيباانربخأ دلخم نب كاحضلا انث رعاشلانباأ[

 نع سواط نءد هاجم نع روصنم نعرب رجانرب أ ىلظنإلا ميهاربا نب قحسا |[
 ةرجهالةكح ءحتف حتفلا مون لس وهيلعةللا لص هللا لوسر لاق لاق سابع نب | ا

 دلبلا اذه ناةكممتف حتفلا مون لاقو او رفناف مر فنتسا اذاو ةينوداهج نكيلؤ ||

 مهناو ةمايقلا مويىلاهللاةمرحم مارحوهف ضرالاو تاوم لا قاخ موب هنا همرح ||
 موبىلا هللا ةمرح مارح وهف راهن نم ةءاسالا لح منو ىلبق د_>اللاّتةلا هيف لحب ||

 اهال_خ ىلتخالو اهف رع نمالا هتطقل طةتليالوم ديدص رفتيالو ةكوش دضعيال ةمايقلا |||

 تدعو رخذالاالالاقف مهتويبلو مهنيقل هناف رخذالاالاةنلالوسرايس اعلا لاقف |[

 مو هإثع دان_سآلإ اذهىف رودنم نع لضفم ان مدآ نب ىحب ام تتار ل

 اهتطقل طقتلياللاقو لتقلالاتقلا لد, لاقو ضرالاو تاوم_لا اخ موب رك ذي
 نء دعس ىلأ نب ديعس ن عاش“ اي داس نت ة نقاط و اهفرعنمالا||

 اهعاىفن ذا ةكمىلا ثوعبلاثءمب وهو دعس نب ورمعل لاق هنا ىودملا رش ١

 هتعمس حشفلا موب نم دغ .الدسو + اعهقا ليم !لوسرخ راف الوكت رمال[

 نالاقمأ هيلعىنثأ اوهنلا دج هنادي ماك نيج ىانيعهنرصبأ أو ىلقهاعو و ىنذأ|[

 كفي نارخآلا مويلاو للاب نمؤي 1 ىانلااهم مم

: 
8 

 ةكمم رح باب
 اهديسصو

 اهل
 اهدا علو

 الا اهنطقلو
 قع هيدا

 ماودلا



 لوزتبلا بام

 جاحلل هلع

 تسب رونو
 اهرود

 زاو-ج باب
 ةكحمهمافالا

 دعت أهنم رجاهلل

 جحلاغارف

 ةنالثةرمعلاو

 ةداي زالب مايأ

 هلم 0 2 نعةرب رهف نع ماا 00 اننا

 5 ' لييبا
 0 مكي

 كال

 ف ه8
 1 ندع ىو 2 هنديغن' نامؤس ان اولاق ري رح نب ريهز و دقانلا ورمعوةيدش

 ْ [ان رع نبا انثو ع ليهس نعراتخانب زب زعلاديع انت ىومألا كلما دسبع

 || ثم ندم ىو ح عيكو 0 35 انتو ح هللادبي هلع انك ىنأ

 ءىمس نعءال وه لكن ايفس ن نعاعيج نمج-رلا بع |
 ا [|ةرب عمان ءمام أو

 | ىح 6 ىحب اني سنائ كلام ثدب - لمع سو هيلعهللا ىل_صىنلا نع

 || مزاح فأن عا ام لسا ىحبلاق بزحنب ربهز و

 |[|ثنرب للعلا اذهىقأ نم لس و هيل عملا ىلسقنلا لوسرلاقلاقةرب رهىفأ نع

 | فأو ةناوعىفأن 2 روصنم نك ديع_س ءانادض دو هت دلواكع جر قسفيرلو

 |[ ح ' نايق سوره_سم نع عيكو | اي ةبيش ىنأنب ركبوبأ ام 5 25 صوخالا

 [|اذمبرومنم نع ءالؤه لك ةيعث ذك رفعج ندم اند“ ىشئثمنءا انتو

 1 نبديعس ا قسفيمو تقرب 0 ن0 م نووادساإلا

 وس سس 5 كك”

 ” عربلما 00 نعت ورع ناوع نيس لف وا تاهشتا ع

 [انل كرت ىل_هولاةؤ ةكمأ د كراد ىف لزنت ًاهللالوسرايلاق هنا ةيراح ندب 01 ا

 [رفعجهئرب و بلاطو وه ااطابأ ثر و ل يةعناكو ر ودوأ عاد ليقع تا

 [ندحم انه نب ر فاكس !اطو ليقع ناكو نيما_بماناك انينال اش لعالاو

 أنا ارهمنالاققازرلادبع نءاعيج دج نبدبعو رمخ ىف ناو ىزارلانارهم

 | نامع نب ورمع نعني > نب ىلع نعءىرهزلا نعرم_ءم نعقازرلا دبع انث

 كل د هم مك دمج

0 
0 

 ْ ا 52 ةدابعن/حور ان ماه نب دمت هينثدحو الزنءليقعانل كرتلهولاقف

 ]|| ني_سحنإ ىلع نعباهشنا انث الاق حاصنبةعمزو ةطفح ىنأ نبدت

 || للا ءاشنا ادغلزنتن يأ هللالوسرايلاقهنأ دي ز نبةماسأن 2 نامعنب ورم نع

 || نبةهلادبع انئرع « لزنم نمل يقعانا كرتلهولاق حتفلا نمز كلذو

 || عمسما ديج نب نجرلا دبع نع لالب نبا ىنعي ناملس ان بنعق نب ةما_سم

 ||| أايشةكم ةماقالافتعمس نهلوقي دب زن نب بئاس ![لأسي زئوءلادبعق مع

 ظ . || هيلعتلاىبص هللالوسر تعمسلوقي ىرضحلانب ءالءلا تعم سس ب اسلال اقف

 مسد



 ةزأ/
 0 ا ا ا اللا

 ىلص هللا ل وسر ناكى لا ةفيلخلا ىذب ىتلاءاحطبلاب ضني رمح نبا ناكلاق عفان نع

 سنأ ان: ىبسملاوحسانب دمت أملاح و اهم ىل_هي واه خيش ميول
 نمردطاذا ناكر مع نب هللا دبع نا عفان نعةبقع نب ىسو* ن ءةرمضابأ ى 7

 هللا لصهللالوسراهم يني ناكىنلاةفيللا ىذب ىتااءاحطبلاب خان ةرمعلاو أ جملا

 كلا زد وم نع ليعمسا نبا وهو ماج انث دابعن دم انثعو ملسوديلع

 ةقيللاىدبهسرعم ىفى فا أ لسو هيلع هللا ىب_دهللا لوس رن هيأ نع ماس نعةبقع

 سنون نب جي رسو ناي رلا نب راكب نبدس كامو ةكرام ءاحتطمب كنذ اهل لمقف

 ن ماس نعةيققعن؛ ىسومانرب 0 رفعج نا ليعم_سا انك الاق مي. رسل ظفللاو

 ىذ نم هسرعم وهو ىف أل سوهيلعةللا لد ىنلا نأ هيب أن ع رع نةلادنع[]

 ملاسانب خانأ دقو ىسوملاق ةكرابمءاحطبب كنا ليةفىداولا نطب ىف ةفيلحلا
 هللا ىلص ةللال وسر سر عم ىردتر هن يني هللاد_بعناكىذلا دحلان« خانملاب

 كاذ نماطسوةلبقلا نيب و هنبب ىداولا نطبب ىذلا دحسملا نم لفسأ وهو سو هيلع

 باهث نبا نع ورم ىقربخ أهو نبا ان ىلثالا دبع_سن' نوره ند #

 انريخأ ىيجتلا ىح نبةلمرح ىننو » ةرب ره ىنأ نع نجرلا دبع نب ديج نع

 فوعنب نجرلا د_بعنب ديج نعوربخأ باهش نبانا سنوي ىفربخ ب هو نبا
 ىلص هللا لو مراهيلعه ىمأ ىلا ةا ف قيد صلاركب وب أ ىنثعب لاق ةري رهىفأ نع
 ماعلا دعب جال رحنلا موب سانلا ف نونْذْوي طهر ىف عادولا ة لبق لسو هيلع

 لوي نجرلا دبعنب ديج ناكف باهش نبا لاق ناب رعتدبلا,فوط؛الو كرمثم |
 نبنوره امدح « ةرب رهىنأث يد - لجأ ن ء را الا يتالا .حنلاموت

 لاق لعلك نية رخل ى»وننا انث الاقىسعن دج او ىلب الا دمعس

 هللالوسر نا ةفشئاعتلاقلاق بيسملا نبا نعل وة فسوب نن سنوي تءمس ||

 موي نم رانلا نما دبعهيفهللا قتعي نأ نمرثك موب نماملاق )سو ءهيلعهتلا لص |[
 ىحب نبى حب امص ءالؤهدارأاملوقيفةكئالملا هب ىهاس مثونديلهناوةفرع

 نامسلا اص ىنأ نءنجحرلا دبع. ركب ىف ىلوم ىمس نع كلام ىلع تأر قلاق
 امهشاملةرافك ةرمعلاىلاةرمعلالاق سو هيلع هللا لص ىنلا نأةرب ره ىفأ نع

 || ىفأنب رك وبأو روصنمنبديعس هام و ةنجلاالاءازسدلسيلر وربما جحلاو |[

 جحم ال باب

 كريشم: تيبلا

 فوط الو

 ناب رع تببلاب
 ا نايبو

 ربكالا جملا
 لضف ىف باب
 ةرمعلاوجحلا

 ةقرعموب و



 لوب ام باو
 نسم لفةفقاذإ

 سي رعتلا باب
 هفيلحلا ىدب

 اذا اهم ةالصلاو
 ةرمعلاوأجحلا نم ردص
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 انرق سانيلعنو» مهلا ىضرتامل معلا نمو ىوقتلاو ربلا اذهان رغ_سىف كلأسن

 كبذ وع ىلا مهللا لهالا ىف ةغيلخلاورفسلا ف بحاصلا تن مهللا دعب انعو وطاو اذه

 نطاق عجر اذاو لسع اولا اعلا وسو رظنملاهب "اكو رفسلا ءاثعو نم

 انا برح نبريهز نص نودماح انب رل نودباعنو.ئاتنوب:آنهيفداز و
 ١ ألا لور ناكلاق سجحرس نب هللا دمع نءلوحالامصاع نعةيلع نب ليغمسا

 || دعب روحلاو اقتملاهِب ”اكورفسلا ءاثعو نمذوعّش ر ةاسإ اذا سو هيلعهللأ ىب_د

 ْ يح نبىح ايا لاملاو ل-هالا ىف رظام لاءوسو موا ظملاةوعدور وكلا

 ذبع انك رمح نبد_ءاح ىنثو 2 ةب واعم ىفأ نع اعيج برج نب ربهزو

 لاملا ف دحاولا دمع ثيدح ىف ناريغ هل ثم دانسالا ! كوس مداعن نعام الكد_حاولا

 ْ قامهللااعيجامهتباو رفو عجراذا لهالاب ادبلاق مزاح نب د_# ةباور فولهالاو

 اا وما ا ةبيش أنا ر , وأ اننرص * رفسلا ءاثعونم كبذوعأ

 انك هل ظفللاو ديعس نب هلناد_بع اننو ح رمح نبا نع عفان نعهثلا دبع نك

 ىلص للا لوسر ناكر عنب هللا دبع : نو مانو ء هللاد_يبع نع ناطقااوهو ىح

 هبل ىلع فو 111 رتل اا جحلاوأايارسلاو أش ويلا نملفقاذاٍلسويلعهلا

 .لكىلعو»و د اهلو كلملاهلهل كي رشال هد_-وهنلاالاهلااللاق م“ اثالثربكدف دؤوأ

 رصنو هدعوهللاق د صنودماحان رانو د جاسن وداع نويئاتنومبآر بدق ئش

 1 1 قعل لمعم. ب أ 5 برحن ربظز نئئصد هدحو ب ازحالا مزهوه دبع

 مقار نبا اذنو ٍ كلام نع نعم م رمعىنأنبا اذنو 2 بؤبأ نعةيلع

 هنعمل ا 0 0 نك

 0 اذا ا 1 وا ا 00

 دلل ف ا 0 كلذ اوه لزب لف نو دماحانب ران وداع نوبثاتنوبنالاق

 رع قحساىفأنب حي ان لصضفملان' ريش انت ةدعسم نب دمج رية

 ترق ىي نىع | ماريتا د هلثع لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع كلام نب سنأ

 فاو ههنا لوسر ,نارمح نبهللادبع نع عفان ن ع كالامىلع
 خان | سوو سلط

 اهو كلذ لعفي رمع نب هللا دبع ناكولاقاهع ىلصفةفياكا ىذب ىتلاءادعطملاب
 ّْ 1 ص
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 انثديعس نب ةبدتق اسمع مرح ىذعمالاث الث نمرثك لاقودانسالا| ذه ةداتق
 هللا لصهننال وسر لاقلاق ةرب رهابأ نا هيبأ :رعىربقملا دعس ىلأ نب ديعس نع ثا ظ

 اهنمةموحوذ ل _جراهعموالا ةإلةري_سمر دامو محا رمال لحال م أ

 ىلأ نب ديعس انث لاق بئذ ىفأ نب ع نءديعس نبى انك 6-3 ريهز تدع أ

 نم ونة سعال لحال لاق لسوهيلعهللا لص ىلا نعةري رهىنأن عيب نعديعس ||

 لاق ىحب نب ىحب يرو مرح ىذ عمالاموبةري-سمر ذا رخآلا مويلاوةللاب أ

 لوسر نأ ةرب رهىنأ نءهيبأ نعى ربقملا ديعس ىنأ نب ديعس نع كلام ىلعتأر ق ا ْ

 موب ةريسمر فاست آلا مويلاوهللاب نموت هأ مال لحياللاق ملسوهيلعهللا ىل_ههللا أ

 لضفم نباىنعي شب انث ىردجالماكوأ انئص اهيلعمرحىذعمالاةايلو ||
 مسوهيلعهللا ىلصةللا لوسر لاق لاق ةريرهىنأ نعهيب أن عطاص ىف أ نب ليهس انث ||

 ةبيش ىفأ نإ ركبوبأ اننص اهنممرحوذاهعموالااثالثرفاستنأ ةأرصالاح الا |

 نع شمالا نع ةيواعموبأ ان: بيركونألاق ةب واعم ىف ن ءاعيج بي ركونأو

 ةأسعءال لحال سو هيلعمشا لضةللالوسرلاظلاةىردخلا دبع قا ل

 اهوبأ اهعموالا اد ءاضف ميدان كتارا الا ويلاوةملاب نموت |

 وبأو هي تارت امدح و اهنممرحوذو أ اهوخ أو اهجوز واهب او لا
 نكي وا“ انمم هيما واسال ادع نا اا عيكو ان القجتالا سلا

 ةنييع نب نايفس انث ركوأ لاق ناعم نع اير را ريهز وةبيش ىنأن با ا

 هللا لص ىنلا تعمس لوةي سابع نباتعمسلاق دبعم ىفأ نعرانيد نب ورمت نثأأ
 مالنا ؛ارفاستالو مرحوذاهعموالا ةأ ماب لجر نولختال لو قي بطخم مسوهيلعأ

 تسكر ا- تجرخ ىنأ مانا هللا لو سراب لاق لجر ماقف مرخىذأ
١ 

 0 0 00 حي قلط 0

 انالثربكر فس ىلا اجر اخ هريعب ىلع ىوتسا 0 0 0
 انامهللا نوبلقتملاب رىلااناو نين رقمهلانك امواذهانلر خس ىذدلا ناب .لاقمل | .

 اذالوقي امباب

 رفس ىلا بكر
 هريغو جسما



 ةأرملا رفس ب
 فاموتخعم
 هريغو جنح

1 
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 ] جرلاةفاوجخ جيا كيلا ضرف دق سانلاهيأ لاق مسرع

 5 ةول سو هيلع هللا ىبدهنلا لوس رلاقف اثالئاطاق ىتح تكسفهللالوس رايماعلك أ ١

 | 1 مكلبق ناكنم كلها فاف تكرتام قو رذلاق 00000

 ْ 0 ةيهناذاو متعطتساامهنما ونأف ئشب كن سعأا ذاف مهايبن أ ىلع مهفالتخاو مط اوس

 اى انث الاق قم د رس نأ ع هز اننرط »* هوعدد ئش نع

 ” تارت لوران ا نع عفان ىن ربخأل اق هللا د_ءبع نع ناطقلا

 5 .ةببشىفأ نب ركبوبأ ا مرجوذاهعموالااثالث ةارملا ةاسن ال لاق إسو

 اذهةللا ديبع نعاءيج ىلأ 5 ربع نبا انتو َخ ةماسأوبأو ريم نبهنلا دبع

 اب والا ةنالثهيب أن ءهتباورىف ريع نبالاقو ثالث قوفركب ىنأةباو رىفودانسالا

 عفان ان نع كاح_ذااانريخأ كيدف ىنأ نبا ا عفار ندم ان مرجوذ

 ويلا ةلابن موتة صال لحال لاق لسوءهيلعمتلا ىلسص ىلا نعرم نب للا دبع نع

 نب ناهعو ديعس ن ةيدّتق اًسنرص مر#وذاهعموالالايل ثالثةريسمرفاستوخالا

 ريمم نياوهو كلم لاد4_,عنعرب رح انث ةبستقلاقرب زج ناعيج ةبدش ىف

 / 'ءاذاه تعمدستن 14ل تاقف ىنرهع افاشي دح هنم تعم سلااق دعس ىف أ نءةعزف

 ملام سو هيلع تا ىل هنا لوسر ىلع لوقا لق لسوءيلعهنلا لص ةنلالوسر

 ةنالثىلا الا لاحرلا دال سو هيلع هللا ىلصةللال وسر لاق لوقيهتعمس لاق عمسأ

 ١ ةاساللوقيهتعمسو ىصقالا دحسملاو مارا دحسملاو اذه ىدحسم د_جاسم

 ىنث ند_#خ انثصو اهجوزوأاهءمرحوذ اهعموالار هدلا نم نيمو ةأرملا

 َ ءمس لاق ةعزق تءمسلاق ريمع نب كلملا دبع نعةيع_ش انث رفعج ن دمحم اذ؛

 || ىتبعأف اعب رأ ل سوءهيلعهللا وسهلا لوسر نمتعمسلاق ىردلا ديع_سابأ
 1 صتقاواهنم مرحوذوأ اهجو زاهعموالا نيموب ةري_سمةأراارفاستنأ ىو ىننقأاو

 سب وع ميهاربا نب ةريغم نعرب_رج ان ةبيش ىف أن نان نيه ثيدحلا قاب

 0 واللعن لمت لوس لالا ىردالا ديعس فأن ء ةعزق نع با>نم نبا

 [راشب نبد- و ىىم_بملا ناسغونأ ئكاعو مرح ىذ عمالاا ثالثة ار فاسنال

 ةعزق نع ةداقمق نعىفأ ىنت ذاعم انث ناسغ وبألاق ماسه نب ذاعم نعاع_ج

 3 الث قوفةأ م "ا رديت وست ين ئردتل ديهس زو

 1 عديعس نع ىد_ ءىلأنإا انث ىبثمنبا 10 مرج ىذ عمالالايل

 "' ةداتف



 ناالولواًواش نماوعنع و اؤاش نءاولخ ديل كموق كلذ ز_هفلاق اعف سم هباب ناش |
 لخ دأ نأ ترظنا مهولقركشت نأ فاخأف ةيلهاجلا ىف مهدهعشب د_- كمْوق
 انث ةييش ىنأن رككوبأ هايثط و ضرالاب هبانقزلا نأو تيبلا ف ردجلا|
 نءدوسالا نع ءاثع_كلا ىفأ نب ثعشأ نعنابيش انث ىمومنإ ىنعي هللا د_يبع|

 تدخل فاسو نع سو هيل عننا ىلصغنلال اوسرتلأستلاقةشئاع نعد زب
 الاه ملا دعصي الاعفت يم هباب ناشف تاقف هيف لاقو صو الا ىلأ ثري دح ىنع« ظ

 نبا نع كلام ىلع تأرقلاق ىحي نب ىحح انثدع « مهولق رفنت نأ ةفاضلاقو
 سامع نب لضفلا ناك لاقهنا سابع نب هللإ د4بع نع راسي نإ ناهلس نع باهش
 لضفلا لعفهيتفتست عاش نم ةأ سما هنءاؤ لس وهيلعةللا لص ةللال وسر در

 ىلا لضفلا هجو فرسي مل وهيلعةللا لص ةللال وسر لعق هيلا ارظنتواهيلارظن ||
 اخخي_ثىلأت كر دأ جا ىفهدابع ىلعمتللاةضي رف ناهنلال اوسرايتلاق رخآلا قشلا ||

 عادولا خي ىف كالذو من لاقءنع جحأفأ ةلحا ارلا ىلع تيب نأ عيطت_سالا يك
 ناهلس انث باهشنانع جب رج نإ نع ىسيعانربخأ مرشخ نإ ىلع ند ٍْ
 ىنأناهنلال |وسرابتلاق مخ نم ةأرما نا ل_ذفلا نع سابع نبا نع راسنا[
 هريعب رهظ ىلع ىوت_سينأ عيطت_بيالوهو جملا ىفةنلا ةضي رف هيلع ريبك خيش 1
 رصزو ةببش ىنأ نب ركب وبأ د هنع ىجف لسوهيلعهنلا ىلصىنلالاقف

 نءةنديع نب نايف_س ان ركبو بأ لاق ةنديع نبا نءاعيجر مي ىف ناو بح نبا |
 هيلعهللا ىل_كىنلا نع سابع نبا نع سابع نبا لوم ب ركن عةبقعن ميهاربا |
 هللالوسرلاق تن نماولاقف نوما لا اولاق موقلا نملاقف ءاحو رلاباكر قتالسوأأ
 بي كونا امن هع رجأ كلو معن لاق جحا ذ_طأتلاقف ايبصةأ ىماهيلا تعف رقأ|
 ءالعلان دا

 ةنامزا زحاعلا

 امهوحنو م

 توللوأ

 جح ةح باب

 نم ءرجأو ىبصلا

1 

 نانعس ركن عةسبقع ند# نع نايؤف_س نع ةماسأ اوبأ 5 ْ
 رجأ كلو من لاق جحا نهانا لوسرايتلاقف اطايبصةأ صاتءفرلاق . سادع أ

 نعةيقع نب مهاربا نع نايف 5 0 |[ مم ىصدأ

 رجأكلو منلاق جحاذ_طأهنلال |وسراب
 نعةبهعع نب دم نع ناي هس | نجرلا دبع ان ىنثمنيددم ان وأ
 ضر_-فه باب درع ناد رب اص ابر يا ل لل هد سابع نعمت نوره ندب زب انث بروح نب ري هز مدع ر# هلذع سام 3 1| 1 53 . |
 َّى 5لر جيلا ةلنالوسرانيطخ لاقةرب رهىنأ نع دايز نب د نع ىثرقلا نب عيب رلاانربخأ ||

0 0) 1 



 ةبعكحلا

 دج بابو

 اهبابو

 دبعنأةعزفقىأن ع ةريغ- .ه ىنأ نب مئاح 5 ىههسلار كنب هللا دع انك ماحأ|

 : ثدح رب_.زلا نياهلبا لت اةلاقذا ت تدبلاب ىوظي وهاهنب ناو سم نب كلما '

 اهفيتلقةقفنلا وب ترصق ك.موقنالاق تدبلاهوا_خدب م رةتاقرعنلاق وهتببلا

 ه3

 1 كمل_هأ "لوا مالا اظن سأىلعءاننبلا عضو دقريب زلا نب انا هرب_فخيو كلذب
 6 هرقأفهلوطىفدا ازامامأ عيش ىف ريب زلا نبا حيطان نمانسلانا كللملا د_بعه_يلابةكف
 أ هئانب ىلا هداعأو هضقن ف هحمتف ىذلا تابلادسو هثانبىلاهد رفرججا ن ومازال

 لأ نةتنادبعتعمسلاق جي رجم انربخأ ركن بدم انث ماحنبدع ترص
 |[ لاق ةعيب رىأ نب هنلاددع نبثرملا نعناثد_عءاطعنب ديلوناو ريمص نب ديبع

-_ ١ 

 لف 18
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 ظ « فالخ ىف ناو سم نب كلما د_بعىلع هللا د_بع نب ثرحلا دفو ديبع نيهللأ دبع

 | هنأ معزي ناك امةشئاع نم عم_سزي زلا نبا ىنعي بيبخابأ نظأام كلملاد_بعنا ف

 | لوسرلافتلاةلاقاذاملوف:اتعْمْس لاق انهنمهةعمسانأ ىلب ثر ا لاقاهنمهعمام

 | ىهددهعةناد> الواو تيب ناين ندا مك كرك ايش هيلع لسنا

  كيزأل ىتاهف هوضيناىد_عب نمكموقل ادب نافه_:ماوك رتامتدعأ كربلا

 هيلعدازو ديبع نبهللاد_,عي دجا ذه عرذ أ ةعبس نماتب رقاهار ًافدنما وكر ”ام

 (ضرالا ف نيعوضوم نيباباط تاعجلو سو هيلعهتلا ص بلا لاق ءاطعنب ديلولا
 نأ ازرعتلاقالت اق تلاق اهءاناوعفر كموقناك م نب ردن لهو ايد رغوايقرش

 اذاىتح قئريةنوعداهلخدب ٍنأد ار أو عاذالجرلا ناك فاودارأ نمالااهلخ ديال

 لاقاذ_هلوة:اهتعمستن | ث رحل كلملاد_بعلاق طقسفهوعفد لخ دن نأداك

 [ ندع 3 هاني دج و لمكانو هتك رى ادت هدوولاماءاسم قاس تتش لاق م

 قازرلاد ب ءانربسخأ كج ندع ادثو 6 مداع وبأ انك ةلمج نب ورم

 "نيد عدد رو نب | ترددت لكم دانبنالا اذه جيرج نبا نع امور

 أ قع نذك

 !آ | ناثدح الولةشئاعاب لسوهياع هللا ىبصهننالوسرلاق لوقتاهتعمسلوقب نن هؤملاعأ

 ||| ءانبلا ف اورصصق كموقناف را نم<«-يفدب زأىتح تدبلات ضقنلر فكلاب كموق

 ||. امسالأ# نيئمؤااربم ًاراذه لقت الةعيب رفأن 'هللاد_ءعنبثرحلالاقف

 ريب زلا نبا اطيل هتك رثلد مده نأ شه دم تنك قا لاق اذه ثدح نينمؤملا

 0 ءءاثعشلا ىف ثعشأ انك ضو الاون انث روصنم ن ديع_س انثص +

 انمأر دجلا نع ملسوهيلعهللا ىلصةنلالوسر تاس تلاقةيشئاعن ع دب زينب دوبسالا

 ناي



 ١ه

 هيب أ ن عربكب نب ةمرخم ىنربخأ بهونبا ان ىلءالاديهس نب نوره ىثثو 6

 ثدعة فاق. ىنأن ب رككى أ نب هللادبع تعمسلوقي رم نبا ىلوماعفان تءمسلاق
 يلا كور تنم تلافابلأ لو هيلع نا ىل ىلا جوز ةشئاعنعرمج نب هلا دبع
 تقفنالر فبل اقوأ ةيلهاجي دهعو دي دح كموق نأ الول لوي سو هيل هلا ىلص
 ئدص و را نماهيف تلخ دالو ضرالاباهساب تل و هللا ليبس ىف ةيعكلا راك" 4

 ءانيم نب اى عي ديعس نعناي>نب ميلس انث ىدهمنبا انث مامن دل

 هللا ىل_صىنلالاقتلاق دق يرام لوب ري راو سام

 ضرال!اهتقزافةبعكلا تمد كركي دهعوتي دع كموة نالوا شاع سو هيلع
 اشي رقنافر خانم عرذأةتساهبفتدزو اب رغابإب وايقرشإباب نيداباط تاءجو

 انربخأ ةداز أنبا انث ىرسلانيدانه اسرع ةبعكلا تنب ثيحاهترصتقا

 لهأوا ازذ نية واعم نيدي زب نمزتدبلا ق رتخ | ىللاق ءاطع نع ناواس ىنأ نبا

 ناد و مسوملا سانلا مدق ىتح ريب زلا نب اهك رت ناك امدىمأ نمناكف ماشلا

 ىف ”ىلعاوريشأ سانل ااهبأايلاق سانلاردصا.هاف ماشل لأ ىلع مب 0 وأمر
 ىارىل قرف دق ىتاف سابع نبالاق اهنم ىموام لصأ م ًانعءاش نا َ " اهضقناةيعكلا

 اهبلع سانلارسأ اراجاو هيلع سانلا اسأ انبي عدوا نم ىل هوام حصت نأ ىرأاهبف

 هند قرتحام د د_> !ناكول ريبزلا نبالاقف مل_سو هيلع هللا ىل_هىنلا هيلع ثعب و .

 امافىرمأ ىلع مزاعم نالث ىرريختسم ىفا بر تيب فيك. هدجي >م ىضرام

 هيف دعصي سانلا لو الريق ساسلاءاماحتم اهضقني نأ ىلعهيأر عجأ ثالثلا ىضم

 اوعباتت ئئتهباصا ؟سانلاهرب مقام |أف لجرهدعص ىتحع امسلا نم سعأ

 عفت رأى :- روةلااهلعرت_فةدمعأ ريب زلا نب العش ضرالا هءاوغلب ىتحهوضقنف

 نأالوالاق مل _سوهيلعهنلا لص ىنلا نال |وقتةشئاعتعمس ىفا ربد زلانبلاقومؤاش

 تنك هئانب ىلع تب وقيامةقفنلا نم ىد دع سلو رفكب مهد هع ثيدح سائل

 نوجرخالب و هنمسانلا ل دب ايابااط تاعملو عرذأ سبر خا نم« يف تلخا
 را نم عرذأ س + هيفدازولاق سانلا فاخأ ت سلو قفنأ ام دجأ مويل انف لاقهنم
 اعارذ ةرمشع ىناحن ةبعكلالوط ناكو ءانبلا هيلع ىنيف هيلا الار ظناس أ ىدبأ ّ
 هنملخ دءامهبحأ نيبابهللعجو عرذأ ةريشعهلوط ىفدازف هرم قس | هيف داز ام 0

 هريخ ناو سم نب كلملا دعى لا جاجا بتكارب زلا نب |لتقاماف هنم جر ال

 لوالام-مب رحب
 ءازاو ملا

 نمةزمهاه دعب .

 ىا ةءارخلا

 م

 0 رخىودرو:

 هانعموةدحوملا

 ىناثلاو ,هربتح

 ةلمهملا ءاحلاب
 ءايلاو ءارلاو

 هائعمو حو تفم

 ىو رو مهظيغب
 ءاحلاب مهب زحب
 ءابلاو ىازلاو

 اي زح مهاعح ىأ
 ن4 ها هل

 ىووالا

 هدح ىت> هلوقع
 ىوهاذكه

 خلا 0

 ءايلا مصب هد

 ةدحاو لادبو

 اهنمريثكىفو
 نيلادبهددح

 ظها قع امهو

 ىوون



 هم

 ضقت باب
 : ب.كحلا

 اهمانو

 |. نع برنت دبعارصأ رمال 010 ميهاربأ دعاوق ىلع 3

 هذ
 ا نو نرخأ 000 يل نبل د نيناثاني دوما

 د ل نا 0 زن ةماسأ ووهةبعكلا ل خد سوهيلع

 4 ا ةحلط نإ نامعو الالب ىتر يخف ربعنا هللا دبعلاق مويلعتقلغأ مت دحأ رهعم

 منيناعلا ن «دومعأا ناب ةيعكلا فوج ىف لص ل_سوهيلعةللا ىل_دةننالوسر

 ري دج انربخأ ديعلاقر كب نبا نعاعيج ديج نب دبعو مهاربا نإ قدحسا ني

 20 متسسأ امنا لوقي سابع نناتعمس ا ءاطعل تلق لاق عر رج نب اانربخأ ركنا

 ؛ ءاس أ قزي> 1لوقي هتعمش ىنكلو هلوخ د نع ىهن نكس لاق هلوخدباو ص ؤنمو

 هيف لصي /داهلكه يح ان فاعدت بلا ل>دامل مل_.وهيلعهللا لص ىنلا نأدي زنا

 اهيحاونامهلتلقةليقلاهةهلاقو نيتعكر تنبلا لبق ىف عكر ج رخاماف جرن ىنح
 اءامٌ انن خورفن ناببش انثص: تبلا نمةإ بقلك ىفلبلاق اهاباوزىفأ

 راوس تساهيفو ةبعكتلا لخد ل سو يلعهنلا ىلصنلان نآس امعنبان ع ءاطع ان

 ًانريخأ ميشهانربخأ سنون نب جي رس نئئدصد ل-_هكيمراعدف ةبراس دنع ماقف

 3 هنلأ ىل_ص هللا ل وسر بحاص ىفوأ ىنأ نب هللا دبعل تلق لاق دلاخ ىف !ن ليعمسا

 نبى ميلا 8 الكوري قتلا سر ناعما ل ىتلا لغد ارسو

 [لوسر ىللاق تلاقة#ناع نعهيبأ نع ةورع نإ ماسه نعةب واعمون أانربخأ ىحب

 ” ل خاهتلعجلو هيلا ب كقنل رفكلاب كموقدهعةنا دح الول !_سوهيلعمنلا ىلص للا

 |مانثعر افلخ اه تاع و ترصقتتساتيبلا تنب ني>اشي رقناف مهاربا ساسأ
 د انئدحو دانسالا اذه ماشه نعربع نبا اند الاقي ركوب أو ةببش ىنأ نب ركب وعأ

 |هللاد_بعناهللاد_بع نب ماس نع باهش نبا نعكلام ىلع تأ قلاق ىحبن ىحب

 ْ 3 هللا ىل ص ىلا جوز ةشئاع نعرمج نب لا دبعربخأ ىيدصااركبىبأ نب دج نب

 |ةبمكتلااونب نيح كموق نأ ىرئلأ لاق ملسو هيلعةنلا بص ةلنالوسر نأ لسسو

 |ميهارباد- ءاوق ىلعاهّدرئالفأ هللا لوسرايت اقف تلاق مههاربادعاوق نعاورهنتقا

 ظ |هللا ديعلاقف تاهفلر فكلاب كموق ناثد>الول لس و هيلع هللا لصةهللالوسرلاقف
 وى نام )و علا ىلا هاقالوسر ,نماذ_هتعمسةشئاعتناك نألر عنا

 0 !نأالا را نايلب,نبذذللا نينكرلا مالتسا كر 0 ل وام ز

 َح
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 داج انت 2 لاو زنيداج ندع مك و او ديعسنبةبنتقو |

 لشمال بابل قف تلاته نامل لسن ا |[

 نانا ضاَو هةحلاط نب ناغعودب زنك هايس ًاولالب 21 ل يلعنلا صونتلا

 لوسرت يقلتف سانلا تر دابف هللا د- علاه بابل فم ايام«يفاوثبلف قلغأف

 فال د ل فل داات مو هرب الغ لالب و راجراخ )سو هيلعهنلا ىل_دهننأا

 ناتيسنولاقههجو ,ءاقلت نيدومعلا نيل نباتيلة تن لور سو هيلع ل 1

 نع تاه تلاد أن ءنايقس ان رعىأنبا 0 ايده ىل_ممهلأسأا

 القال ع تملا ءاعوس بلت وسهل وسر بألا رعد نع أ

 تهد وما ةفملاب ىب :: لاو ةحاطن ناهعاعدم ةيفكلا هبا م>- كي زنا

 لاق. ىلصن هيلا اذه نجر خيلوأ هينيطءتلةللاو لاقفهمطعت نأتد ًافدمأىلا

 لثعرك ذم بايلا حّفف هيلا هعف دف لسو هي اعهتلا ىلص ىلا ىلاهبءاؤمإياهتلعأف

 وبأ انو ح ناطةلاوهو ىحب اك بروح نب ريهز نكد د دب زرنداج ثيدحا

 نع هدبع ان هل ظفللاوريع نءا ادنو 5 ههايس ساونا 5 ةبيشىأنإ 9

 عير بيلا بدعيلعمللا لولا لوبيا دل 0 ليغ غقاتنع © هللاد 2 ْ

 نيبلاقف ل رهيلع هللا ىل_دهللال وسر ىل د نب !|تلقف الالب تقل

 مسدد يلعمتلا ىل_صهنلالوسرىبص م هلأسأن أت يسنف لام د رقلإ ني دومتلا

 نوع نءهللادبع انث ثرحلانءائئءيدلاخ ان“ ةدع_م ند م ع

 هيلعهللا ىل صو ,كااهلخ د دقو ةيعكلاىل ىهتاهنار ع نةللادبعع نا .

 حيف ا ايلمهيفاوثكفلاق بابلاةحاط نب ناع مهيلع فاجأ ةماس أو لالب وسو ا

 نت لقفتييلاتلخدف ةجردلاتيقرو ملسو هيلع هللا ىل د يب اا جرش بابلاا

 00 د مهاسأنأت بس و انههاولاق إو هيلع هللا ىل_دىبنلا ىلصا
 باهشنبانع ثيللا انربخأ عرنبا انثو جا ثيل انثا ديهس نب ةبدت 1
 نبةباساو وه تريلا تويم اعولا قي ةز لوزا هنا هدأت نعملاس نم |

 لو ن:لوأ ىف ت:كااو>فاماف :م_يلعاوقلغاف حاط نب نامعولالب ودب
 ْ نيب ىبص منلاق دما سام عل تيقلف

 هي ع



 ح ] : ١ 6 «ه 0

 أ ىعنةدتف 11 ثيللاثيدنح لاما رهأط تضافأ ام ذعب عادولا ةح ىف

 و ىتثو ”ج نايفس انث برح نب ريهز انثو .ح ثيللا انت ديهذس

 0 000 اذن . ع ب 8

 عدن نب مماقلا نع هاا 20000 (0١ ىرهزلا

 الوسرانءاخ تلاق ضرفت نأ لبق ةيفص نظم نا فوخ انك تلأق اهناةثناع

 ن ىع ندع 1ذاالفلاق تضاف دقانلق مهاجرا التف ربوع اعنا لح

 0 ال 1 ع

 نكعم تفاطدق نعم امسح اهلعل ]سو هيلع هللا ىل_ص للا لوس رزاق ناسف

 8 ا * ةزجن نإ تحي قى ىسوعن 9-0 0 0 نياولاق تنلاب

 لدا راش ينمو ادار يسال كيم

 لمع ان الق راشب ناو نم نبدد 2 كم رفعت لآقراينلا نت رأَر

 5 ا ىلأ 0 هل ظفللاو ذاعم نب هللا دمع 1ةكو 6 هبيعش انت رةعج نا

 1 هللا ل ضئتلادارأ انلتلاقةثئاع نع دوسالا نع ميهاربا ن ءمكحلا نع
 5 نق ا هد 0 0 ارز نأل سو ْ

 اثثو خ م واعم ىفأن ءعابإ 1 او هس ثىلأ نب روع

 5 - كاع نعدوسالا نعمهاربان ع اعيجروصنم نعرب رج ١ اذ5 بوحن ريهز

 2 نب زخ تك نارك ذالا مهاب طل 1ث وم سو امتد نعل نع

 نأرع نبانع عقانن ء كلام ىل+ تأرقلاق -ىم دعا بح نب. ىبحي انناص <
 | ف كولاغرلا و ماش اووه عكا لنمو ميغان مالو

 ور عما صام جرت نيحالالبتاأسفر ع نءا لاق هيف ثكممم هيلعاهقلغافئ 2 اهريغو جاحلل

 0 عار وهرراسي قلع ن دوم لعج لاق إ بو هيلعهنلا ىف_صهّلا اهيفةالصلاو

 ْق اجلا يس رلاوبأ أنلادح :ىيضمم ةددمع أ ة حسي ىلع ذئمويت يبل ناكومءارو. يجون فءاعدلاو

 . بابحتسا باب
 ةعكلال وخد

 هّنندق و



 ةءال 1

 ماي ما رضا لاقاهنم ىلع عدبأ اه عنصأ فيك ةتنالوسرايلاقذعجر | ْ

 هانم و كتقفزر لهأ نمدحأ الو تنأ اهنم لك" انالواهت>ةص ىلع هلعجا مث اهمدأ

 ؛ناوحآلالاقو انرباخأ ىحبلاق رح نإ ىلعوةبيش ىنأ نب ركب وبأو ى حن, ى حن

 'لونسرنا سامع نبأ نعة مس نب ىسوم ع نعحايتلا فأن ءةيلع نإ ليعمسا د

 ثيدحلشع ع لدجر عم ةندب ةرشع نامت ثعب و هيلعةنلا لسن

 لفالا دبع ا" قيس ناسغولا ند يدلل و ذب /وثراولا دع ظ

 ناهندح ةصيبقابأ ابي وذ نا سابع نبا نع ةعاس نب نانس نعةداَتق نعديعس :

 : ئئاهنمبطعنالوقيم نديلاب هم ثعدب ناك لسو هيلعةللا ىل_ههتنالوسر

 اهمعطتالواهتحف_دهب برضامن اهمدىفاهلعن سمعامت اه رخحتافاتومهيلعتنشفلا

 الات برحنب ريهزو رودنم نب ديع_س امئدو «* كتةفرلحأ نمدحأالو تنأأ

 سانلا ناكرلاق سابع نبا نع سواط نع لوح الإ ن اهل_س نع نايفس 1

 نوكيىتح دح أ نر فنيل لسو هيلع هللا بص هتلالوسر لاقف هجو لك فن وفرص
 روومنم نب ديعس أمئادع ىلةيملو هجو لكن وفرصن ريهز لاق, تيبلاب هده عرتسأ ا

 هبيب ' نع سواط نبأ نع نايفس انث الاق ديع_سل ظفللاو ةببش ىلأ نب ركب ونأو ١

 9 ا نع ففحمت؟الا تيلي ماعدوعزن[نوكيزأ انا ملة سابعا 1

 قفيبحا ج رجنإا نع ديه_س نىك 8 ماح نب د ِ نئئص ضئاخل

 نأ ىتفت تبان نبدي ز لاقذا سابعنباعمتنك لاق سواط نع م0 اسس .

 ةنالف لسفالاماسابع نب |هللاقف تيبلاباهدوعرخ ا نوككن أ لبق ضئاخلاردصت

 نباىلادب ز عجرف لاق إ_سو هيلعهللا بص لنا لوس ر كل ذباه صاله ةب راصت 1

 انك ديه_سن ةدتق ايناض تفقد م دقألا كاران لوقي وهو كس ضل :

 نأةورعوةماسىفأ نع باهش نبا نع ثيللانربخأ حر نب دمت انو .ح ثيل

 اهتضيح ترك دفة كئاعتلاق تضاف أ امد ىبح تنب ةيفص تضاحتلاق سئ 5

 كاق ىهانت باح لسو هيلعتبا ىل_ههتلا لوسرلاقف سو هيل عدنلا ىلدهنلا لوسر /

 دلافتةضاقالا سوس م افلا أتناكدقاهناهللالوسرايتلقف 1

 دجأو ىبحب نءة|مرحو رهاطلاوبأ نص نا و :هياعهتلا ىل_مهللالوسو

 قع سر قربدكا : بهو نا انريخأ ناروخالالاقو انك نحل ىسدعنا

5 

 هبوجو باب
 عادولا فاوط
 نعهط وقته و

 صضئاخلا

 رسك الاماهلوقا/

 حتقو ةزمم ا

 ةلامالابو مالا

 وهاذهةفيفخلا

 روهشملا باوصلا
 ىووب ها



 لعفيأم باب
 بطءاذاىدطاي

 سس رطااف

 0 رحال مع نبةريغملانربخأ ىح نبىحب هانشصو ةتلاثلافوأ|| ن

 ' : 1 هعمن انس قلطن او لاق نب رمتعم هما س نب نانسوان ؟تقلظن لاق ىف ذهلاةماس ||

0 1 , 

 ٠5*ة

 يناثلا ىف كل واهيكرا لاتف ةندداهناهلنالوسراي.لاق اهبكرالاقفةندب قوسالجر

 مب دج ةدلقمةيدن قوس لجر اهني لاقو دان سالا اذهم جرعالا نع دانزلا ىفأن ع

 1 انثدحاماذهلاق هينمنب مامه نعرمعم انث قازرلاهبع ان عفار نبد_#

 لجرابلاقو اهنمثيداح أ رك ذف سو هيلع هللا ىلصهناالوسر د# نع ةرب رهوبأ
 ةنديلاقف اهيكراكلي و )سو يلع هللا ىل_دهللالوسرهللاق ةدلقم ةندب قوسي

 نب رسودقانلاورمع ندع و اهبكراكلي واهكرا كلي ولاقةللالوسراب
 دق ىن:ظأولاق نساك قالا تالرع دج انا نه 0 سنو

 اقانبلاتب ان. نع ديج نع مشهانربخأ هل ظفللاو ىح نب ىحب انو ح سنأ نم

 لاقفابكر !لاقف ةيدم قوس ل جرب ملسو هيلع هللا ىل_دةللالوسر ىملاق سن 1 نع

 هبكو 5 ةبيش ىنأن ب ركبونأ انكر انالثوأ نيت ىماهبكر الاق .ةيدياهعا

 اللا لوسر ىلع م لوقيهتعم_سلاق سنأ نع سنخالانب ريكب نع رعسم نع
 ناولاقفةيد_هوأ ةندهاهنالاقاهبكر الاف ةيدهوأةئدبب لسوهيلعمثلا ىلص

 م همسسلاق سنخالا نب ريك ىن رعسم نعرشب نبا ان نيب وا هابدع د
 8 نبدي نص هلثمرك ذف يد و لعتسا لع ص ىنلا ىلع مملوقق ا

 وأ رباجتعمسلاقرمب زلاوب أى ربخأ م رجنبا نعديع سنى حب انث متاح

 + 1 الا لس ىلا صل لاق ىدطلا بوكر نعل ئسيةّبلا دبع

 | انث بيبش نب ةماس ندع و ارهظدحت ىتحاهلات جلا اذا ورءملاب
 لاف ىدطا ب وكر نءارباخ تل اس لاقرسب زلا ىفأ نعل قعم انك نيعأن ا

 دح * اريظد_#ىتحفقورءلاباهكرالوقي سو هيلع تلا ىف صهتنالوسر

 ّْ ا ىسوم ّى ىبضلا حايتلا ىفأ نع ديه نب ثراولا دبعانربخأ ىح نبى حب

 ]اقف اهم أي فيك تعدب أ ىهنا اهنأشب ىءف ىب رطلاب«يلعتفحزاف اهقوسي
 قلطن|لاق ءاحطبلا انلزناماف تيم أف لاق كلذ نع نيفح._.سالدلبلا تم دق نأل
 ثعب تطقس ريبخلا ىلع لا ةفهنت دب نأشدهل وك ذولاق هلا ثدحتت سابع نءاىلا

 "ئيضخلاق اهيفد عأو لجر عمةن دب ةريشع تس ملسو هيلعهنلا ىل_ههنلال اوسر

1 3 2 
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 00 لالحلاهنغك الث نع كتمالل ”ىديباهدئالقل_:فأ ىدنهأ,|

 ني-:مؤملامأ نع مساقلا نعنع نبأ مك نسل. طن نيدح انك ىنثم نبدأ

 يلعن ضنا لوسراكيف عبصًقانالنع ناك نهعن هدئالقلا كلت تلتفانأ تلاق | ْ

 انهو هاهأنم لجرلا أيام ىتأي وأ لهأ نم لالملا قيام ىأيالالح سو أ
 تلاق ةنشئاع نعدوسالا نع مي هاربا نع روصنم نءري وج .ان' برج نير يهز |

 منهن ثعبيف منغلا ن يي ها ىدط دئالقلا لتف أ ىتتبأ اردقلا

 ىحلاق ب ركون أوةبيش فأن ركبولا 'وىح نبى حب انيرحاو الالحانيف مهقني |

 نيمدؤسالا نع مهاران مع شمالا نعةب واعمونأ انت نارخآلالاةوانربخأ |

 9 ٠ هده دل قف |سو هيلع هللا ىل_دةئلا لوسر ىدط دهالقل !تلتفاع . رتلاقةشئاعأ

 نا ركب وبأو ىحب نب ىحب اند م باتجيا أيش بنتجمال مقيم هن عب |

 نعمي- هاربا نع شمالا عاب , واعمون أ انرم_خأ يحلاقسي ركوبأوةبيشقأ |

 معينا ةرص سو هيلع لص لا لو سر ىدهأ د تلاق ةفشئاع نيدومالا

 دع ىف . ىأ 22 دمدلا دنع انك وصنع ن قدا اس دق جحا |

 لسرتق ةاشثلا دلقت انك تلاقةثئاع ن ءدوسالا نع ميهاربا نعك-لا نعال
 يحن ىح اسرع خيثهنمهيلع مرح م لالح سو هيلشسنلا ىلسسمتلا لوسؤوأ ظ

 هتربخ أ اهنا نجرلا دمع تش ةرمع نع ركب ىفأ نبهّنلا اسمع نعكلام غتر قلاقأ| | ظ

 هيلع مرحان ده ىدهأ ن لاق سابع نئهنلاد_+عنا ةشئاعىلا_ _ةكداي زنا نأأ 0

(0 

1 

! 

0 

 كااق ك رمعأب ىلا ىتك 8 ىلد_متثعب دقو ىدطار حني ىتح جاخلا ىلع مرام |

 هللا ىل_دهلنال وسر ىد_ه-:القتل دفان سابع نبا لاق كسل ةتئاعتااقق رع ٍإ

 لف أعم اهل ثعب مل .ديب رسومياعملا يف صان لوسراه دل دج دايو اعأ ْ

 انسادحعو ىبطارخ نسل ةناوزس ا ئتتسوةيلعاسا جمس ا كوت رسل ||

 قؤورمم نع ىبعشلا ند دلاخ ىنأ نب ل يعم ساانربخأ مشه ان روصنم نيد يعل ْ ا

 ىد_ه الق لفات لوهر قس تا ءارولم و ةوةمشاع تع.سلاق |

 هئثع كل سعام ِءوت نعكسعالو اهب ثعبتمح ىديي لو هيلعةنلا ىضهنلا لوس

| 
| 

ْ 
| | 
| 

| 

 أ

 44 دواد ان ناهولا دمع ا ىننمنبد# اًنثدحو و م 1

 | ةدقئاع لع قوس ن 0 0 يفأ ان: ريع نبا .انثوأأ

 كلام ىلغت أر قلاق يعن, يح نب دج 00 همس لا نعلثع |||
 تأ
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 ندبلا رحب باب
 ةدمقمأمامق

 بايحتسا بأي
 قد_طلا ثعب

 نمل مرحلا لا

 باهذلادي ريال .

 هيد

 بايحتدساو :

 لثقو ةديلقت 1

 : ناو 3ك الت ةلإ

 ريصنال < ثعلب

 مرح الو امرحح

 / 3 ددطاىفانتمرقنلا عمتجو ىد_م نأ اغلل-ًااذاا: صافلاق مل_سويلعللا 1
 || يحب نحب انثدص ثيدحلا | هىفمهجح نماواخ نأ مه مأ نيح كلذو || 24 ا 0 ل . 5 1 /ٍ 3.6 6 ىال“ +
 أ لوشرعم عتمتانك لاق هللا ديعنب رباخ نع ءاظع نع كلا دبع نعم. _هانربخا

 || نامع انا اهيذ كرتشن ةعبس نع ةزقبلا يذنف ةرمعلاب سو هيلعهننا ىل_دهنلا

 نع ريب زلا ىلأ نع رج نبا نعةداز ىلأ نباانئابركز نب ىحب . انن :ةببش ىفأن با
 ] نتص و رعلام وب ةرقب <_دلاع نعإ_سوهيلعمثلا ىل_ههتلالوس رحذلاق راج

 [ رحل وقت هللاد_بعنب رباج عمس هناريب زلا وبأن ربخأ جيرج نبا ان ىنأ ىت

 هت فةرقب ةشئاع نعرككن ا ثردح فو هئاسن نع مس وهيلعةنلا ىل_طهللالوسر

 ناريبخ ني دايز نع سنوب نعهللا دمع نب دلاخان ريخأ ى حنى ح ادع

 كين دس: دي ةمامابق اهتمت لايقفةكرأب هادم رص وهو لحجر لع ىف رنع نبا

 .ح ثيالاانربخأأ الاق جر نب دو ىحي نب ىح انيارع * ل سوهيلعللاىل_د
 ندجرلا دمع تذب ةرمتو ريب زلا نب ةورع نع باهش نبا نع بيل ان هستف انثو

 دئالق ل: ةنيدملا نمىده مسوهيلعهنلا ىل_ههللالوسر ناكتلاقةشئاعنا

 بهو ن.اانربخ أ ىحب نب ةامرح .هينثدحو مرحلا بنتجالا#م ايش بنتجالمهيده
 روصنم نا ديعس او يلعمداندسالا اذهعباهش نبا نع سنوب ىف ريخأ

 ىتلا نع ةشئاع نعةورع نع ىرهزلا نعنايف_س ان: الاق برحنب ريهزو

 ديعس نب ةبنتقو ماش» نإ فلخو روصنم نب دعس ها مص و . ل سو هيلعللا ىلص
 "ىلا رظن قأكت اق ةشئاع نعهيب أن عةورعنب ماشه نعدي زنبداج ان اولاق

 روصتمن دنع . ايده و. هودعتب سو هيلع نبا ىلصةللال وسر ىده دئالق لتفأ
 | لتفأ تكل اوقتةشئاعتءعمسلاقهيدأ نع مساقلا نب نجرلا»_ءعنعنايفس ان

 ظ هك رتيالواي_ثلزتعيالم نيتاهيدنب مل_سوهيلعةلل | ىل_د هللا ل وسر ى ده دئالق

ْ 
 ظ
 ظ

 ظ
 ظ
 ظ
 ا
 ا

 ظ

 || تاتف تلاق ةشئاعن ع م.اقلا نع ملفأ 2 تبذعق نب ةماسم نب هللا بع اند د

 ىلا اهب ثعب مئاه دلقواهر عش أم ىديب ل_سوهيلعهنبا ىل_مهنب'لوسر ندي دئالق
 || ىدع_ دارج نب ىلع اسنضو ال-هلناك ّئشهيلعم رجايةددملاماقأو تنخا|

 بتوبأ نع م هاربا نب ليهم_با اني رج نءالآقفف رودلا مه هاربانن توةعب و
ْ 

 || تعبي سو هيلعهتلا ىل_م هللا لوسر ناكت لاق.ةتئاع نع ةبالق ىنأو مساقلا نع
/ 

 / مسج



 هو.

 هيطعن نحن لاق اهنمرازملا ىطعأالن أو اهتاج ًاواهدواجو اهموحلب قدصت أن أو هندي ١
 اولاةررح نب ريهزو دقانلا ورمعوةيدبش ىنأ نب رك وأ هانصو اندنع نم

 قحبسا نيرو .هلئمداتسالا ذهب قر زالا م ركلادبع نمسا ان
 ىنأىرب_خألاق ماشه نيذاعمانربخأ قحسالاقو. نايف سانربخأ ميعاربا نبا

 هللا ىل_ ص ىبنلا نع ىلع نع ىليل ىنأ نبا نع د_هاجم نع مين ىنأ نبا نعاس الك

 دجو نومهم نب ما ند ندعو رزاجلارجأامهثيدح ىف سدلو | سوهيلع

 انريخأ ركن بدم ان نارخآلالاقوانربخ ديعلاق ديج نب دعو قوز مص نباأ|

 ىيلىفأ نب نجحرلا بع ناهربخأ ادهاجتنا لس نب نسل ربت عرس تا[
 ىلع موةي نأه سمأ ل سو هيلع هللا ىل_دهللا ىنن نا هريخ أ بلاط ىنأ نب ىلعن ا هربخأ 1

 ىطءيالو نيك اسملافاطال_جواهدواجو اهم وابيك دا مق نأد سعأو هند

 حرج نياانربخأر ىنبد-# انث متاحنب د ئندو ايشايمابترارخإف 1

 ىأنإ نجرلاديعناهربخأ دمها نا ىررزإلا كلاب نب عركلاد بعقل '

 هلة هسعأ ملسو هيلعهللا ىل_دىبتلانا هربخأ بلاط ىنأ نب ىلءنا» ريع لعل ١

 لاقل ظفللاو ىح : نب ىحب انثو ح كلام انث ديعس نب ةبستق انني 7

 هللا ىلصةننال وسر عمان رحنلاق هللا دبع ند : رباج نع ريب زلا ىفأ نع كلام ىلع ت أر ق 1

 نبى انشط و ةعيس نع ةرقبلاوةعيس نع ةندبلا دبي دملا ماع مل_سوهيلع 1

 انن' سنوب نب دجأ انو ح رباج نع ري زلا فأن ع ةمميخو ًانربخأ لاق ىحي
 نياهم ميسو ياعسى حر جوت لاق رياخ ع نعرب زلاوبأ اننأ ريهز

 ةعيسلكر قملاول بالا ىف كرتشن نأ سو هيلع ةنلا ىل سهلا لوسران سمأ ف جحا ]

 ريب زلا ىلأ نع تاثنةرزغ انث عيكو ان 0 يد ةيديفانتمإ]ا |[

 نإ نع سد اق : 0 ةعباطس د نع ةرقبلا 0
 هللا ىلص ىلا عمان كرتشا لاق هللا دبع نإ رباج عمسهنا ريب زلاوب أ ىتر بخ لاق جب رج ظ

 ةيدبلاىف كرتش أرباح لجر لاقف ةندب ىفةعبس لك ةرمعلاو جا ف _سوهيلع َ ظ

 ذ_ةموبان رلاقفةيديدحلا رباجريضحو ندبلا نمالا ىهاملاةروزلا ىف كرتشيام|| |
 ركبنب دمج ان: متاح نب دم دع و ةندب ىفةعيس لك انكرتشاةن د, نيعي_بأأ |

 ىنلار < نعثدحي هللاد_بعنب رباج عمسهناريب زلاوبأقربخأ جير نئاانربخأ || |!

 ةدملاف نإ
 ىدطا موحلب
 اهدول جو

 اظالجو

 كارت_ثالاب اب

 ىدبتدملا ق

 ءرقلا انذار
 1 هةتدبلاو

 ةعيش نءاكيم



 "٠ه
00 

 1 هتيقهيفتب رف تلج كلو انم نهج رخ ني-ح - بالا لزت أن أ سو هيلع

 || ةبدتق ةياو ريف و راسي نإ ناملس تعمسلاق اص ةياو ريفر كب وبألاةلزنفءاخ

 | | يحب نةلمرح نص سو هيلع هنلا لسد ىنلا لقث ىلع ناكو مفار بأن علاق

 ! نب 00 ا ا و انس بوو

 م ا م بعت رعز نص ركل لعاوساقت تحاك ضيع

 1 يدا ادب غنولزاننحنانم نحنو سو هيلعمتلا ىل_ههئلا لوسرانل

 || ىب و مئاهىن ىلع تفلاحتة نانكىب و اشي رقنا كلذو رفكحلا ىلءاوم_ءامتآ
 || هيلعةتلا لغتنا لوسر مهبلا اوماسي ىتح مه 0 مهو انيالنأبلطملا
 ٍ نع ءاقرو 5 هامش انك برح نء ريهز صد بصحلا كاذب ١ ىنعي سو

 [ ناانلزنم لاق ل سو هيلعهنلا بص ىبنلا نع ةري رهىفأن ع ج رعالا نععدانزلا ىنأ 0 ٠

 || نب ركوبأ امص « رفكلا لعاوم_باقتثثيح فيخلاهللاستفاذاهنلا ءاشإ| ماحد
 1 2 رع نان ع عفان نعهللا دبع انك الاق ةماسأوبأو ربع نبا ان ةدش ا ىلا يع تالا

 || نارعنانعمفان ىتث هللاديبع ان ىنأ انث هلظفللاو ريمننبا انئوإ] فيمشتلا ملا

 1 سنوب نب ىسعانربخ"أ مهارإانبقحسأ ه هاننادح و هلنذافهتباقس لجأ ن اا لفإإل د :

 ا جرب نانربخأ لاق ركب نيد ن ءدي# نب دبعو متاح نبد# هان ددحو 8 8

 | لاهنملا ندم 0 0 وسمو 00

 || معى ىرأىلاملاقف ىارعاهانأف ةبعكحلا دنءسابعنباعمالاج تنك
 ,[|| نبالاقفلخ نم مأ مبةجاح نم أ ذيبنلا نوت - لل متنأو نإللاو لسعلانوقسي

 | | رك سر يلعن سعينا مدقنكالو ةجحاح» نم ائيامهلن + !سايع 3

 1 متسحألاقو ةماسأهِلْضَف قسو برشف ذيبن نم ءانابماندت أف قستساف ةماسأ هفلخو

 | ١ 0 ةياسمب مذ دب ا ماا هك اجأو

1 

 7 || عقد ل ىليل ىف أن بن حلا



 ةهءأآ
 ورب دحض فاق

 ىاليق لو هياعاسا لس لا نأ سامع نا نعميبأ نع "واط قهنئا دمع“ عر

 بيجو » درع

 . ادن عقار ندم نكد دع جرحاللافريخأتلاو يدقتلاو ىيزلاوى اذا عبذلا

 ةضافالافاوط ىلع هللالوسر نأ رمع نبا نع عفان نعرمم نبل ديبءانربخقاز رلادبع انت

 رحننلا موي رمح نب ناكو عفا لاق انع : رهظلا لصف عجرم رحتلام وب ضاقأ ل سوهي يلعُللا

 هلعف لسو هيلعفتلا ىلص ىب 310 ذيو انمي رهظلا لصيف عجرب متر حلا مون ضيفي

 نق ناس تانرولس أقر رآلا ف لموت قل قحسا انك برحن ريهز ْئئد

 لوسر نعهتلقع وش نع فرب تلق كلام نب سنأت تلاسلاق عيفرنبْرب زعلا دبع

 رصعلا قلص نفت اقانمي لاق ةب ورتلا مون رهظلا ىل-ه نبأ ل سو هيلعهنلا لمهن

 نا ارههةند ّح 0 د ل حطب الابلاق رفنلامون

 00 ا ودا قا 2 د

 0 ا ل ا

 الب 5517 هدا ل نس نس ا

 بص الوزنلا || ىنلانأر معنبانع عفاننع بوبأنع رمعمنءقازرلادبع انث ىزارلا[[ 0 ورسم تجد د صو الا حكم اج وت ذر
 0 نب متاح نبدي ْئش هن حطبالا نولزنياوناكر معو ركبابأو ل سو هيلعةئلا ىبص 0

 هبةالص ا ناكرمعنبانا عفان نعةب روج نإ رخص انث ةدابعن,حور انث نؤميم 1

 لوسر بصح دق عفان لاقةبصحلاب رفنلا موب رهظلا ىلصي ناكو ةن-بيصختلاىرب 1
 الاق ب ركوب ا وةبيش ىف أن ب ركب وبأ انوع هدعب ءافلخم او لسو هيلع هننا ىلص هللا

 ةنسب سل حطبالا لوزن تلاق ةشئاع نع هيب أن عماشه انمث ريم نبهللاد_بغ انث

 او و ج رخاذاهجور + مس ناك هنال سوا رهلزتاما

 ىنارهزلا عيب رلاوبأ هيذن فو َح تايغن/ صفح ان .ةبدش أ نإ ركب وبأ

 تنبح اذ عيرزنبدم زب اذ لماكونأ ا 2 دب زنا يدي ذاج ان:

 قازرلا دم ءابربخ أد يج نب دع اًسندحو هلثمدان- سالا| د هع ماشه نع مهلك لعبا

 حطبالان ا و .عنباور معو ركيابأنا ملاس نءقرهزلا نع .رمعمانربخأ |

 هلزئانعاتلاقو كالذ لعن نكس ماها هيئاعن ء ةورعريخأو ىرهزلالاق :

 0 0 ع 0 [١

 ات نابقسا 1 0 ل 1

 هللا نصها لوسر ىف مم: ملغفار وبألاقلاق . راشب نب ناملس نع ناك رنمأ 2
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 00 مسن ئاقلالوقبف ولأي سان قفاه باعابو عصام هيلع

 هيلعهنلا ىل_صهنلالوسرلاقفىرلا لبقتر عنف رحنلا ل مق ىرلا نا رعاك |

 | تقلخ ىناحلا ل_قرحتلا نار عش أ! ىنالوقيرخآ !قفابوبلال ح رجالو مرافرسو
 ا ىبنيامم رمأنعذ_ئموب ل م_سيهتعمسافلاق ج رحالو را لوقيفر نأ لبق

 0 رلاقالااههامثاو ضعب لبق ر ومالا ضعب مدقن نم له و ءرملا

 ظ ان بوقعي 5 ىناولدلا نسح انثدعو ج رحالو كلذاولعفا .سوهيلعمللا ْ

 [|انئاص و هرخىلاىرهزلا نع سنوي ثيدس> لثع باه-ثنبان نعلاص نعىنأ

 [|انث لوقب ناهد نا كعمل لاق ج. رج نبا نعى سعانرب_هخأ مرش نب ىلع

 || مسو هيلعهللا ىل_دىونلانا صاعلانب ور ن هللا دبع ىف ةحلطن ىسع

 ||| ناهللالوسراب بسحأ تنك املاقف ل-جرعهيلاماقف رحنلاموب بط وهاتدب

 ] اذكوا ذكنا ب سح تنك هللاٍلوسرايلا فرخ ءاجمن اذكواذكل بقاذكو ذك

 [|انث ديج نيدبع هانئ و .ج رحالولعفالاقثالثلاءالؤطاذكواذكلبق

 || اذ عيرج نبا نعاميجىنأ ىتث ىومالاىحينبديعس ىو ح ركبنبد
 || كلذرك ذب لهناف ثالثلاءالؤطهلوقالا ىسعةئاو ركف رك ىف أةناو رامادان_.ءالا
 لأ كلذءابشاو ىرأ نأ ل بقت رح تأ ن أل بق تقلحهتياو ر ىفف ومالا ّيحيامأو
 00 55 ركب ونألاق برح نب ريهز وةببش ىفأ نب ر كو بأ يدا

 ْ || رسوديلعتا لسع لا ىقألاقور مع نب هللا دبع نعةحلط نب ىسيع نع ىرهزلا نع

 م | مرالاقم رن أ لبق تعذلاق ج رحالو ذاذ لاق جذأن أل بق تةل-لاقف 0

 لل الا رات ا ايدو جرحالو

 | | لجر مءاخ ىنعهتقان لعرب مل سا وص لورعم ًاردانسالا أدهم ىرهزلا

 أ |
 | ويسحلانب ىلع ا ذازهق نب هلنا درع نب د# ند و هنييغ نا | ثي د ىنعع

 || ةحلط نبى صع نع ىرعدزلا نع ةصفح ىنأن ب د#انربخأ كرابملا ني هللا ديغ نع

 || ءانأو ملسو هيلع هللا ىل_طهننالوسر تعم_سلاق صاعلا نب ورم نب هنلا دبع نع
 ىرأن أل بق تةلح ىناهنلالوسرايلاقف ةر 1 |د_دذعمقاووهو رحعذ !!مون لجر

 | ءانأوج رحالو مرالاق ىرأن ألق تحذىالانقف وخامانأ او ج رحالو مرا لاف

 |[ [| لكس ًارافلاق جيرخالو مرالاقىرأ نأ ل بق تيبلا ىلا تضف 1ىنالاقفرت

 ||| بيهو ا نزهم . اني ماح نبدمخ ئنص ج جرجالو اواعفالاقالا ئيش نع دئموب
: 

 ١

 ال
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 ل
 نجرلا+_,عنباوهو بوقعي ان درعس نإ ةَبيَدَق م عادولاةج ف عك | ٍ

 ةيقعنب ىسوم نعام الك ليعمسا نبا ىنعي اح اننا هيمتق 5 3 ىراقلا ||

 عادولا ةجح ف هسأر قلح سو هيلعنلاىلسمةنلالوسرنأر مجنبا نع فان نعأأ ||

 0 ماشه نع ثايغنب صفح انربخأ ىح ن: ىحب امص د ا

 اهامرف ةرلاق أف ىنمىتأ مسوه يلعهللا ىل_ههللالوسر نأ كلام نب سن أ نع ا

 أ || مرسبإالامنكالاتناج ىلاراشأو ٍةغقالحا لام رخو ىع هزنمقأمنإ]

 اولاق سب ركوبأو ريع نءاو ةبيش ىلأ نإ ركوا اسد سانلا هيطعي عج

 ه-تاورىفلاقف 0و أامأ كان الا ماشه نع تايغنب صفح اننأ|

 هيلب نم ناد هر ماش يقل اذكو نمألا_زاجلاىلاهديب راسا اهقالحل

 قامو ميلسو ؟ هاطعأف ةيفلخت تسلا تفاجلاىلاو قالملا ىكلاراشأمثلاقأ

 3 * سانلا نيب ناترعشلاو ةرعسشلاهعز وف ع نمألا قشلابأ ديف لاق بي ركوأةاددأ|

 نو ةحلط ىبأ ىلا هعف دف ة>لطوب ًاانهه لاق مث كلذ لثمن عن_هفرسبالاب لاق

 هتلالوسر نأ كلامنب سنن ءدجم نعماشه انث ىلعالا دبع ان ىنثمن 3

 سلا ماج اواهر عنف ند بلا ىلا فرصنامن ةبقعلا ةرج ىر سو هيلعةئلا ىلص |
 رخآلا قشلا احا لاقمن هيلب ٠ نمفهم_سقف نعالاهقش قا هدا روسيا

 تءمسلاق نايفس انت رعىلأنبا ل هاياداطعأف ة- طوب أني ألاقف

 هللالوسرى رام لاق كلام نب سن نعنب ريسن: ان ءرخ ناسح نب ماه

 اعدم هقلخ نعألاهق_ثقلاملالوان قاحو هكسنر حنو ةرجلا مسسو هسيلغتفلا لل

 ايأدأ' عافه لف قلح |لاقف رسسيالا ق_ثلاهلوان ملءاياداطعأف ىراسنالا حاط

 نء كلام لغتأر قلاق ىح نب ىحب امدح و *© سانلا نيب همسقالاقف حبا م

 لاق صاعلا نب ورمح نب هللا دبع نعاهلل اديمع نب ة>لط نب ىسعن ءباهش نا[

 لح رءاخ هنولأ نب سانلل ىنع م م ظ

 ل-جر هءاجمأ ج رحالو جذالاقف رحتأن أل بق تةلخ راشأهللالوسرا لل 5[

 و جرحالو لعفالاقالار أ الو م دقع مرعب وستا |

 نبىسع ىنث لاقباهش نبا نع سنوبىفربخأ ب هونباانربخأ ىحينبةلمزح أ
 ةناىاسةئالوسرفتو لوقي ص ادلانب هرج نا دبع مسمن يمت

 ! 0 ل دعافر عش !/هنلالوسرايلاقفرخآ

 قلح نم باب
 رحنوارحتلا لبق

 ىرلالبق



 نأ نايب باب
 رانكلا ل

 ىلع قلخلا

 رصقتلا

 | لقيم وة سمن رصقللو اثالث ني ةلحللاعد عادولا ةخخ ىإ سو هيلعهتلا ىل ص نلا
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 مر ةرجخا '|-وهيلعهنلا ىلصهتلالوسر مر
1 

 ري زلاوبأ ىربخأ جي رج نباانربخأ ىسعانريخأ مرشح ن ىلع هامندع و

 لودي سو هيلعهنلا ىلص ىنلا ناكلو قي هنلا دبع نب رباج عمس هلأ
 | ئقطد 5-5 هلثمب

 )آ
 ا
58 

 « نوح حسم

1 

 1 | | ىرزا اهلا دبع ناوهولقعم انك نيعأن 0 انت 0

 وس راد لق حر دية لاذاووتنا ا
1 

 ةبدتق انثو ح تيللاانربخأالاق عر نب دو ىح نب ىبح اًسندع وي رتولاوتلا لاق
 : ١ نم ةفئاط قاحو لو هيلعهنلا ىلصهنلالوسر قاح لاقهنلا د. نا عفان نع ثيل |(

 ا ١ او سو هلعمملا سقت لوسر نانا دنع لاق وضعي رصقو هن هناك

 1 ىلع ت أر قلاق ىح نب 63 نا نب رصقملاو لاق نيت سموأة سم نيقلح ا

 محرامهللا لاق لو هيلعهتلا ىلسهّنلا لوسر نأ رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام

 | ني رص مملاواولاق ني_ةلحنامحرام_هللالاق هللالوسرايني رصقملاواولاق نيقلحلا

 || ٍلسم نع نايفس نبد# نب ميهاربا قدشاوب أ انربخ أ لج نب رصقملاو لاق هللا لوس |

 أ | ربعنا نع عفان نعرمع نإهللا ديبع ان ىلأ انث ريغنبا اًستدع 4جاخلانبا

 ||| لوسرايني رصقناواولاق نيقلحناهننامحرلاق مسو هيلعهنلا ل_ههللالوسرنأ

 | اولاق نيقلحاهنلامحرلاق هللالوسراينب رصقملاواولاق نيقلحلاهللام-رلاق هللا
 || باهولا دبع انثث ىنئم نب دمت هانئرع و نب رعةم اولا هتلالوسرابنب رصقملاو

 || ني رصقملاولاقةعبارلا تناك امافْثردحلا ف لاقو دانسالااذ مهللا ديبع ان

 ا نارأ نءاعيج بي ركوبأو ريم نباو برح نب ريهزو ةبدش ىلأ نب ,ركبوبأ انس

 ا ةرب ره ىلأ نع ةعرز فأن ع ةرام انت ليضف ندم انث ريهزلاق ليضف

 ا ارا ا ةغا مهلا ا ا

 | العنب نادتمأ صو ا نا رصف هنا وسر اءاولق نعلم

 || ىلض ىلا نع ةرب ره ىلأ نود نعم زان نع عير امو م0032 ا

 || ةبيشىنأ نب ركوأ انو ةري رهىفأن ءةعرز ىنأ ثيدح قي بو هنلكملا

 | تعمساهنا هن دج. نءنيصحلانب ىحي نءةبعش نع ىسلايطلادوادوبأو عيكو انت

 بكد

١ 

 أ
98 
 )ا
 آخذ

8 



 ال

 دا ب +|ىرفلاق هللا رع عم جد هنادي زينب نجرلا دبع نع مهاربا |

 0 يل 1ىذلا ماقماذهلاقو هنمع : نع ىنموهراسي نعت بلا لعجومأ

 اهاف لاقهن ًاريغدا ةسالا|د_همهيهك اذ ىنأ 55 ذاعم نب هنلا دمع انثص وأ

 ىح انثو 2 ةأم .كىلاونأ امك ةبيش ىف نب ركب وبأ ني ةيقعلاةرجىتأ |

 نحجحرلا دبع نع ليهكن .ةماس نع ةايحناوبأ | ىلعي نب ىحيانربخ أل اقدل اظفللاو ىح نبا |[

 هنلاد,ءاهامرؤلاق ةيقعلا قوف نمةرآانومرباسان ناهللا دبعا ليقلاق دي زب نبا | ا

 ةرقبلا ةروسهيلع تازن اىذلااهامرهريغهلاالىذلاو انهه٠ نملاق مث ىداولا نلطب نمأأ

 لاق سنوي نب ىسعنع اعيج مرسشخ نب ىلعو مهاربا نب قحسا اًيئدع و أ
 هللا دبع نب رباج عمس هنأري زلاوبأ |ىتربخأ جب زج نبا نع ىسيءانربخأ م رنخ نبا |

 اود - لوح ورحتلا موبهتل>ار ىلع ىرب مسو هيلع هللا ىلص هلاتب .ًارلوق|

 تبييش نب ةماس نص د 3 ا عد جال ملىردأال قف ماكان

 نع نيصح نب ىح نع ةسسنت أىبأنبديز نعلق عم انت نيعأ نب نسما انث|

 هج سو هيلع هللا ىل_ههللالوسر عمتحيتج لوقناهتعمسلاق نيملبا مادي

 ةماسأولالب «_عموهتلحار ىلء وهو فرصن اوةمةعلاةر + ىرني>هتار ِ عادولا || !

 ل سو هيلعةنلا ىلص للا لوسر سأر ىل هب ون عفرب رخآلاو كجاروضوتيارال أ

 لوقيهتعمس من ا ريثك وأسر ةيلعا ل لس لالا تلاقسمشلا وق

 اوعيطأوهلاوعمساف هللاباكب مك دوقيدوسأت لاق اهتيسح عدجدبم عي أ |
 ىف نبدي زنع محرلادبعف أن ءةماس نيد امك لبن- نبدجأ نص |

 ةنلاىل د ىبنلا عم تججح تاق هند نيدحلاعأ نءني_دخا نبى حب نعةسننأ |

 هنن لص يتلا 31م اطخذ ١ يغدو الالب ماس 9 ا 0 |

 روعالا جاخاو عب كوه:عىورةماس ن دج لاخوهو دي زيف أ نبدلاخ ميحرلا دس 5|

 ارك نا دما ان ماع نبال دن ناد دعو ماسوورنك نيد د # اهريغوأ

 رولا ٍمعنب رباجعمسهنأ ريبزلاوبًأانربخأ حرج نباانربخأ | ٠

 ىان نكماولا انرخو د فذخلا ىدح لثعةرجاىر مسو هاا 1

 لاق رباج ن عر زلا فأن نع ع رعنان ءسيردانبادرجالادلخوبأ ان ةببش |

 ( لوا (ملم) - ؟9)
 ا

1 
 ا : 1

 - ل

 | نعول نعةبعش انث' رفعج نب دمحم انم الاقراشب نباو ىنثمنبد# .انثددو

 | ىفأ مساو لسملاق ةيقعلاة رج ىر ىتحر خلا ن مهره هب ع رخالاو )_سوهيلع

 بابحتما بأ
 ةيقعلاة رج ىر

 رحتلا مدي

 نايبو اك ار
 هللا ىلص هلوق

 لو هيلع
 ا

 مكسانم

 بابحتسا بأ

 ىصح نوك
 ردي راجلا

 كفقخا
 .تقو نايد بإب

 بايجتتسا
 ىرلا'



 ةرج ىرباب

 نم
 ىداولا نطب
 نوكبتنو

 هراسي نع را

 لك عم ريك و

 ١ حا : ةبعش نع رد_دغ اس ةيدش ىنأن برك وأ اند و رهسم نبا تندد و

+ ١| 

 لوسر مدق نمانأ ل وق سابع نبا عمس هنادي زب ىنأ نب للا دبع انث ةنييعنا

 انامفس انت ةبيش ىلأنإ ركب وبأ انئدع و هلهأةفعض ىف لسو هيلعةللا ىلصهنلا

 | هللالوسر مدقق نميفت نك لاق سايعن/! نع ءاطعنعورمع انث ةنيعنبا
 | د نإ د ئانربخأ دج نبديع ا 1 هزهأ ةفعضق لو هيلع هللا ىلص

 أ[ وميعتما لست ىن نتعب لا سابع نبا ناءاطع ىنربخأ 43 رج اانريسأ

 أ لاق سابع نبا نأ كغلب أت اق لسوه- ملع هللا ىل_طهللا ىن لق ىف عج نمر حسو

 1 | مر ىلع نإ لاقت هلع تاقرحسب كل ذكالااللاق لي وطليلب ىفثعب

 0 ع نيلموسورحاطلاوبأ ندع د كلدذت < الاال لاقرحفلا ىل- نبأ او رحفلا

 0 خ اهلنا دمع نب ماسنأ باهش نا ع نع سنون قرب_خأ بهو و نءاانريخأ الاق

 |[ ليلب | هلدزلا مار + ارعشملاد:عنوفغقيف هله ةفعض مدقي ناكر مع نبةئلا دبع نأ

 أ نممبف ؛ عقدي نأ قو مامالا فقين أ لبق نوعفدي مث مطادبامهننانورك نيف
 ظ عن ١ناكو ة ةر+ااوهراوم دقاذاف كلذ دعب مق نم مهنمور حفلا ةالصأ ىنم مدت

 ظ نب هونأ امندخو < لسو هيلعقنلا ىله هللا لوسر كئلوأ ف صخر لوقي
 مدع نا ءمم._هاربا نع شمالا ن ,ءةبواعموبأ ان الاقس ركونأو ة-بيشىفأ

 , 000 ا يي كار رعت هاد يول دهب زب نب نجحرلا

 00 اهقوف نماهنوهرياسان أن اهل ليقف لاق ةاص- لك مربك,ت ايص-
 انئاص و ةرقبلاةروس<«يلعتازتأ ىذلاماقم هري_ذهلاال ىذلاواذ_هدوع_سم

 ن جالا تعمسلاق شمعالا نعرهسمنياانرب_ثأ ىبمّعلا ثرحا نب باجنم

 أرك ذتىتلا ةروسلا لب ربجهفلأ 5 نآرقلااوفل ربنملا ىلع بط وهولوقي فسوب
 لاق نارمعل ؟اهيفرك ذيىتلاةروسلاو ءاسنلاا يفرك ذتىتلاةروسلا ةرقبلااهبف

 عم ناك نأدب زي, نبن جحرلا دبع ىنتد_- لاق مث هيف هلوقب هترب_خأف مهاربا تيقلف
 نماهامرفاهض ”رءتساف ىداولا نطيتسافةيقعلاةرج ىأف دوعسم ن هللا دبع

 اهنوم © «سانلانا نحجرلاديعابأابتاقفلاق ةاصح لك عمرب 0 عبسب ىداولا

 5 هيحو رولا ةراوس هيلع تر ىدنلا ماقم ءريغتللال ىذلاو اذه لاقفاهةوف نم

 ئ هالك نايفش ان* رعىأنإا انو ح ةدئازى فأنا ان قرودلا وقعي

 82 | ه1 |ايمتفاو ةزةبلاةروس اواوقتاللوقي جاجا تعمسلاق شعالا نع

 ادادحو



 دي ل ظ ٍ
 م ىلا قحسا اًننصو 0

 مساقلا نب نجرلا دبع نعبوبأ انث باهولادبع انث ىنئمنالاقىقثلا نع
 ننال وسر تن ذ ايما ةطبنثةمخضةأ ص اةدوستناكت اق هشئاعنع مساقلان ءأ

 تنك ىتيلفة_ثئاعتلاهقف اطَنذّأفليلب عج نم ضيفن نأ أل سوهيلعةتلا لأ ْإ

 ضيفنالةثئاعتناكو م دورس ةايساك ل وءيلعتإ لس ظلوا ا

 نجرلاد-مءنع رمح نب هللاديمع انث ا ا ربع نبا يقلل مامالا عمالا | ْ

 هللالوسرتنذأتسا تنك ى أت ددوتلاق ةشئاع نعمساقلا نع مساقلا نبا | :

 ق نال ةرجاىراف ىنع حبصلا ىل صاف ةدوس هنت ذأتسا كل سوميلع هللا ىلص | 1

 ةطبش ةل قنة أ سعات ناك اهنا معن تلاق هتذأتساةدوستناكف ةشئاعلليةفسانلا |[

 ةببشىفأنب ركبوبأ امص و اطنذاف لسوهيلعهللا ىلصةننالوسرتن ذآتساف ||
 نءنايفس نعامهالكن جرلاب_بع انث برحنب ريهز ىتثو ح عيكو انثأأ

 انث ىدقملاركىنأنب دع امص و هوحندانسالا اذه مساقلا نب نجرلادبعأ]ا
 ل 3 "ل

 هاتنه ى افا تام ةردلات م رست راف ف لح رات منا ْ

 ىلع هينثدحو نعظلل نذأ سو هيلع هللا ىبص ىنلا نا "ير ىأالكتاقانسلغدقل | ا

 تلاق هتياورىفو دانسالااذ_مم رج نبا نعسنوبنب ىىسعانربخأ مرشخنا[|
 ان ما نيدحم اًسئاص و «نعظل نذ أ ]سو هيلعهنلا فص هللا ىن نا ىنب ىأال َ

 ج زج نبا نع اعيج ىسع انربخأ مرشخ نب ىلع 2 ح ديعس نب ىحأ|

 نأ ناننبتا 100 ند يعج سابشس بيع
 نبور#* نع نايفس ان دقانلا ورمج انو 2 رائيدنب ورمحخ انث ةييعإ .

 هيلع هللا ىل ص ىنلا دهع ىلع )عفن انك ت !ا ه ةيديحم 1نعلاؤشنب ماس عراد |

 نبى انتو فلور سلقت قاتلا .اورفو ىنمىلاعج نم سلغنر سو ظ
 هللا دممع نع د. ز نيداجان ربخأ ىح لاق دا نءاعيج ديعسنبةبدتقو ىحأ]

 قم سوه يلعةنلا ىلمةئلالوسر ىننعب لوي سابع نباتعمسلاة د. زي فأنا[

 نايفس انك ةبيش ىفأ نب ,ركوأ ١ ارح ص ليلب عج نمافم تلا فلولا
2522- 



 بابحتسا بابا
 سلغتلا ةداي ز
 || حبصلا ةالص

 ر_حتلا م

 هبفةغلاتلاو

 عيال وعطبم

 بامحتسا نايات

 عفد ميدهت

 نم ةهفعضلا

 نهريغوءاسنلا

 ىل!ةفل د نم نم

 رخاو'ىف ىنم
 هجز لبق ليللا
 بايحصساو سانلا
 مه ربغل كايا

 اول_صيىتح
 ةفلدزع حبصلا

25 : 

 ظ أى انُثح و ريب زا نادهع ىلعةفوكلا ىلعاريمأ ناكو ىمطخلا دي زب نب هللا دبع
 1 | نر مع نبا نعهللا دبع نب لاس نع باهش ناا نع كلام ىلع تار قلاق ىح نا

 ا | نم و اعيج ةفلدزملابءاشعلاو برغملا ىلص مسوهيلع تلا لس ةئلا اوسرز

 | نيشاد دق نأ تاهش نأ“ نع سنو ىتربخأ دع انما ىحينةلمرح

 . || برغلانيب مل-سو هيلع هللا ىل_طهللالوسر عج لاق هايأن ادرب_ًار عنب هللا دبع

 . || نيتمكرءاشعلا ىلصو تامكرث الث برغملا ىلصو ةدجسامهندي سدا عم ءاشعلاو

 ١ اان ىثمن دم 2-0 ىلاعت هللا قل ىتح كل ذك عمج ىلصي هللا دبع ناكسف

 أريج نبديعس نع ليك نبةسوك هع انث ىدهمن؛ نجرلا دع

 8 || كلذ ل ثم ىلصهنار مع نبا نع ا حم ةماقابءاشعلاو عمج برغم ا ىبص نا

 || ني ريهز هينثدحو كلذ ل ثم عنص إ_سوهيلعةنلا لد ىنلا نأر مج نباث دحو
 1 اااننص و ةد_دحاوةماقإامهالصلاقو دانسالا اذهمةبعش ان عيكو انث برح

 ||| ديعس نع ليهكن ب ةماس نعى روثلاانربخأ قازرلا دبعانرب_>أ ديج نبد_بع
 . || ءاشعلاو برغملا نيب ل سو هيلع هللا كلنا لوسر عج لاق رمت نبا نع ريبج نب

 ٍ | فأن هونأ ايبدج و ةد_>أو د

 || ديع_سلاقلاق قحسا نعدلا> ىنأ نبل يعمسا انث ريغ نيةهللادبع انث ةبيش

 || مث ةدحاوة.اقابعاشعلاو برغملاانب ىل_دفاعجانبت أ ىتحرمج نبا عمانضف ار يبج نب

 || ناكملا اذه ىف ملسو هيلع هللا ىل_ههللالوسرانب ىلص اذكهلاقف فرصنا

 | ةيداعم أ ناعيج بي ركوبأوةيبشمىأ نب ركب وأد بع نب عع أملاع ودع؟
 | نعد زينب نجرلا »بع نعةرامت ع نع شمع الا نعهي واعموب ان ريخأ ىحبلاق

 أ نيتالصالاامئاقيمالا الص لم مرسال عرج ًاراملاقةللا دمع

 | نينانع انئطو اهتاقيملبق ذئمون رحعفلا ىلصو عمج ءاش
 || لبقلاقو دانسالا|ذ_مب شمالا نعري زج نعاعيج مها ربا نب قحتساو ةبيش ىلأ

 || مديح نا لأ 8 بزذعق ند هك نب هللا دمع انيدص ووهس سلغب اهتقو

 . || ةفلدزلاةليل سو هيلعهتلا ىلصهنلا لوسر ةدوس تنذأتسا تلاقاها ةشناع نعمساقلا

 || ةليقتلاطبكلاو مساقلا لوقي ةطبث ةمخضةأ سما تناكو سانلاةمطح لبقوهلبق عف دن

 نألو هعف دب انعف دق اندرصأ ىتحانسحو سانلاةعفدل بق تجرفناط نذأفلاق

 اد اف ةدوسءنن ذأتساك مسوهيلعهللا ىصهللالوسرتنذآتسان وك أ ١

 هند

 اكملاو نر لا ةالثض

3 
1 

 طا
2 

2 



 هللا

 ساند ىذلا يعشلا نب لاقق ف 1 دم م ٍ 1

 مت ءاملاقارهالاقامولابو هتقان ممسو هيلعهللا ىل_سهئلالوسر حانأف بر ,ةمللة ف ||

 0 0 كك م 0 ََ

 ن ليضفلاهفد 0-01 متلعف فيكسف ثاق اواح م ىلصف 0 3

 ميهاربانن قحسا اسرع و ىلجر ىلع شي رققايس فانت ةلطناو سابعأ ]|

 نادب ز نب ةماسأن عب, ركن ع ةبقعزب دج نع نايف_س ام عيكوانربخأأا '
 لقيملو لابف لزنءا نمالاهلزني ىذلا بقنلا ىقأ املإ_سوهيلعهنلا يصلان وسر[
 ةالطا!لاقف ةال_هلاهللالوسرا,تلقفافيفخ أ وضوأضوتفءوض واعد مق ارهأ ||

 ا ىرهزلا نعرمءمانرب_خأ قازرلاهبءانربخأ دج نب دبع امدح كماما 1 :

 هيلعةللا ىل_ههلنالوسرف.در ناكه نادن ز نبةءاسأ نع ء عابس لوم ءاطع نع 1

 املف طئاغلا ىلا بهذ مث ه-تةاحا 6 ءشلا ءاجاهاف ةفرع نم ضاف أني ملسو ف

 برغملا ناب اهم عمألة- فلدزملا أم تكرع أ اًذوتفةوادالا ن ههبلع تديص معلا '

 ىلأ نب كلملا دبع انريخأ نوره نبدل رب 5 :هبرح نب ريدز ا ءام كءلاو] 8

 ةفرع نه ضافأ إ_سوهياعهنلا بصهللالوسر نا سابعنبان 0 ءاطع نع ناملس أ

 عيب رلاونأ ا اعج ىتأ ىتح هت ره ىلع ريس! لازاهف ةماسألاق هقدرةماسإ

 ان داج ان عيب رلاونألاق دي ز نبدا نعاعيج ديعس نبةبيتقو قارهزلا|| ٠

 هللال وسر ناكو دن ز نب ةماسأت لس لاقو أ دهاشان ا و ةماس أ ل ئس لاق هيب أ نع ماسه
 هللا له هللا لوسر ري_سي ناك فيك ت اف تاف رع ن مهف درأ | -سوهيلع للا ىل ص

 هامئادع و صن ةوؤ دجواذاف قنعلا ريسي ناكل اق ةفرع نم ضافأ نيح و هيلع
 نمجرلا دمع نب درو ريع نب هللا دمعو ناهلس نة دمع. ان ةبيش ىفأ نب رك وأ

 ءودعلا ىو صبنلاو ةاطللا ديجح تب ,دح قدا ازودانسالا اذهيةورعنب ماشه نع ْ

 نب ىدنع ىنربخأ ديعس نب ىح نعلالب نب ناهلسانربخأ 2 انشصو 7 ظ

 ا هللا ل وسر عم يا انآ نان دح ىمطخلادب ن هللاد_,عناتباث

 نباوة دف هدو ةفلد زاايءاشعلاو برغملا عادولا ةح ىف ب سوهيلعهللا فد | 7

 نعهتياور ىف جر نب !لآق دام أذ_م دعس نب ىكح نع كوش نب يللا ن عر ع



 ةضاقالاب اب

 ىلاتافرع نم

 هفتقلؤإلا

 بايد باو
 برغملا ىنالص

 امج ءاشعلاب
 ىف هفةلدزلاب

 ةلمللا هذه

 انربخ نور هند زب ان اولاقق رودلا بوقعي وهلا دبعن ,نورهو متاح نبدمخ |

 أ وم نم ناداغاسعو كلان, سنالأسمنا قتلا جبر , ىلأ نب د ن - كلامىلع|

 نمهيلع تيبصف هتجاحلباعلا :
اما ىل_طل!لاقف ىلستٌأ تاقفءاملا

 "ادعو كم
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1 
 || هللا دبع نعةماس ىأ نبهللادبعن ع ناسح ن , رمع نع ةماس ىنأ نب زب زعلاد دع

 ف | نا دع رسسو ةيلغ هللا مهنا ل ]وس رعماك ل اقهيبأ !نعرم نب هللادبعن ١

 | اواو تك 0 :مايعتلةللاو تاقلاق ربكح ذف نحنام اف للهملاانمو ريكملاانف

 تأرقلاق ىحب نب ىحب امد و 8 سو هيلع هللا ىلصثلا لوس را راق

 | السواحل تعش الوسر مم مويلا اذهىف نوعنصت متن :؟ تدك ةفرعملا

 هجو هيلعرك-نالؤائمربكملا ريك و هيلع ر كش القاتم لهما لوم ناك

 | يدا ند ى :: لاقةمقع ننىسومن ءءاحر نبهطلادمع اذن سنون نب جرم“

 [انهترسلاق مويلا اذ ههيدلتلا ف لوقتامةؤرع ةادغكلام نب سنالتلقلاف

 1 اند أ بيعبإل لاهم انمو ربكسمل انف هباححأو لسو رلعمتلا لص ىنلا عمرب_ىلا

 | | ةبقعنبىسومن ع غللام ىلعتأ ارولاق ىحن ىع ع ه_ىحاص ىلع

 | ىل_طهللالوس 0 ا زن ةماسأ نع سابع قنا ىوم سرك نع

 | ءوضولا غبسسي لوأضوت م لايف ل زن بعشلاب ناك اذاىتح ةف رع نم ل-سو هيلع هللا

 | ءوضولا غبس ًافاضو فلز ةفلدزملاءاجاماف بكر ةكماماةالصلا لاق ةالصلاهلتلقف
 أ فاشل تسبق زم هريسب ناسك حانأ تب رغما لصف ال دلت ا
 ظ | ديعس نبى حي نعشيللا انربخأ عرنبدمم انئاص و ًايشامهنب لصي لواهالصف

 [دي زنبةماسأ نع سايعنء!ىلومب. رك نع ريب زلاىومة-بقعن, ىسوم نع

 كالت ضعب ىلا تافرع نم ةفدلا دعب ل_سو هيلع هللا ىب_دهللالوسر ف ةرصنالاق

 أت ' هل ظفللاو بي ركوبأ انثو ح كرابملانب هللاد_بع انث ةبيشىبأن ب رككوبأ
 ا ن ةماس تعسف سايعنباىلوه سي رك نءةبقعن, مههاربا نع كرايمنبا

 ]ب «ثلاىلا ىبهتنا امأذتاف رع نم سو هيلعفتلا ىل_ههتلا لوس رضافألوةبدنز

 ْ أ تاقفلاق غلابلاب سيلا اوضو ًاضوةفءاماعدف لاق ءاملا قارأةماسأ ل قلو لامف لزن

 لاوس رد كفا غلب ىتح راسمثلاق كمامأةالصلالاق ةالصلا هنلالوسراي

 6 قمع وأ انآ ريهز ان مدآ نب ىحانربخأ مهاربا نب قحتسا انثصو
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 لضفلا نع سامع ن هللا دبع قر بخاف بي رك لاق عجة اد غل سو هيلعنلا ىلصةنلا

 نبقحسا اًناص و ةرجلا غلب ىتح ىلي لزب مل !سويلعهتلا لص ةئلالوسرنا
 ىسعانربخأ مونمخ نبالاق سنون ىسبع ن ءام الك مريشخ نب ىلعو مهاربإ

 ميسو هيلع لي يتلا سابعنباىقرب_خأ ءاطعىفربخأ جب رج نبا نع

 هللا لص ىبنلا ناهربخ الضفلا نا سامع نب !ىنربخ أف لاق عج نم ل_ضفلا فدرأ

 ثتلل ةضادقتم نددق اس ةفملا رج ىر ىن> للزي ل 1-_سوهيلع

 نعسابع نبا ىلومدبعم فأن عرب زلا فأن ءثيللاانربخأ حرنب دمت انتو 2

 لاقهنا سو هيلعهللا ىل_ههتلالوسر في در ناكو سابع نب لضفلا نع سابع نبا ِ

 ىتحهتفان فاكوهو ةنيكسلاب جيلعا اوعفد نإ_ح سانلل عجة ادغوةفرعةيشعىف م

 لزب م لاقوةرجلاه رت ىذلا ف نما ىصح م<يلعلاق ىنم نموهوارسسح ل-خد

 ان برحنب ريهز هيئثط و ةرلأىرىتحىلب مل_سوهيلعةتلا لصةللالوسر
 7-2 ذب هناريغدانسالا اذهمر يب زلاوب أ ىقربخ أل اق ج رج نبا نع ديعس نب ىك

 هشي د> ىفدازو ة را ىر ىتح ىلي ل_سو هيلعهللا ىل_دهللالوسر لزب لو ثيدحلا

 نب ركب وبأ امص و ناسنالا ف ذم هديب ريشي سو هيلعةللا فص ىنلاو

 نبنجرلا دبع نع كردم نب ريثكن ع نيسص- نع صوحالاوبأ انث ةبيش ىفأ
 ىلوقيةرقبلاةروسهيلع تاز ىذلا تعمس عمج نمنوةللادبعلاقلاق دب زب
 انربخأ مشه انث سنوبنب عرس اص و كيبلمهالا كيبل ماقملا اذه
 ىلهللادبعنادب زن نب نجرلا »بع نع ىمحشالا كردم نب ريثك نعنيإدح

 تعمساواض مس انلا ىبسن هللا دبع لاقف | ذ_ه ىلار عأ ل يقف مج نم ضاف أ ني

 هاسن ص و كيبلمهالا كيبل ناكملا اذ هىفلوقي ةرقبلاةروسهيلع تل نأ ىذلا

 نادل اذه ني.ص> نع نامف_س 1 مدآ كي 5 ىناولحلا نس

 ن ريمك ع نيدح نع ىناكسلا ئبعيداي ز 55 ”ىنعملاداج ننسنوب هير و

 هنناد_,ءانعمسالاقدب زين دوسالاودب 20 ندرلا دبع نع ىحشالا كرد 2

 كيبللوقبانههةرقبلاةروس«_لعتلزنأ ىذلا تهمس عمج لوقب دوع_سم نبا

 انث الق ىنثمنبد_ولبن- نيدجأ امئاصو « هعمانبلوىلمث كيبلمهللا |
 نب ىحي انث اعيجالاةىفأ ىنت ىومالا ع نبديع-س انثو ح ريع نبةللادبع

 انودغلاق هيب نعر معن هنا دبع نب هللا دبع نع ةماس ىلأن هللا دبع نعديعس 3و

 ةيبلتلا بإب
 ف رينكتلاو

 ىم نه باهذلا

 ق تافرع ىلا

 ةقرعموب



 نا نايب بإب
 نر اللا

 تابحستسا نأ

 ىر ىف عرمش

 ا يل
 هتلر ش نم ةورملاواف- صلانا لجوزعهللال زن ف ةورماوافصلا نيب هب مؤنملو

 د ٍئصد ءالؤهو ءالؤه ىف تازن دقاهارأف نجرلا دبع نب رك و بألاق
 1 أ :ربخ أ لاق هناباهث نءا نع ليقع نءثيل انث ىنثلانب نيجع انث عفارنبا

 اف ث دحلافلاقو هوحنب ثيدحلا قاسوةسشئاع ت تلاسلاق بلان درك
 ج رحت انك اناهّللالوسراياولاقف كلذ نع )سوه يلع هللا ىل_ص هللا لوسر اولا س
 3 أ | ةفارتاعش نم ةورملاواف- دلانالجوزعهللالزنأف ةورملاواغصلا,فوطن نأ

١ 

1 
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 ظ دلال وسر نسدقة_كئاعت اقام فوط, نأ هيلع حانج ةرمتعاو آتيبلاجح

 الامم و .امهنفاوطلا: كرت نآدحأل سيكا ني فاوانلا شرم يلعمج اود

 1 ا ةورعنع باه نبا نع نينو قربا ىهو نءاانرب_تأ ىح نإ ةلمزح

 ٠ | ةانل نواه ناسغو مهاوما_.بنأ ل بقاوناكراصنالا ناهنرب_خأةسئناعناربب زل

 ا | ةانل مرح نم مهاب( ىفةن_س كلذ ناكو ة و ةورملاوافصلانيباوفوط؛نأ اوجرحتف

 نع ملسو هيلع هللا ىل_هةللالوسراولأس مهناو ة ةورااواف هلا نيب فوطي نأ
 أ [ كلذ

 | جح ن4هللارئاعش نمةورملاواف- دلا نا كلذ ف ل جوزعهللالزنأف اوماسأ نيح

 ش اشهّنلا نافارب.خ عوطت نموامسبب فوطي نأ - لع حانجالفرمةءاوأ تديلا

 | [ لاق وا 5 ءمصاع نعةن واعموبأ اذنك ه ةبيشىأنب ركب و أ يا ميلع

 | ةورماوافصلا نا تلزن ىت> ةورااواف_هلا نايا اوذوطي نآأنوهر راه الا تناك

 انثص # امه. ف وطي نأ هيلع حانجالف رمتعاوأ تيبلاوج >- نفذ هللار ئاعش نه

 أ رباج عمسملا ريب زلاوبأ ىف ربخأ لاق جي رجنان ءدرعس نب ىح 5-5 متاح نب د

 | ةورملاوا- ملا نيب هنامصأ الو لسو هس لع هللا ىل_د ىنلا فطي /لوقيهنلا دبع نبا

 0 نبانربخا ركب نب ديجانرببخأ ديج ندع اًسرص و ١د-اوافاوطالا

 بوبأن بى حب نكد « لوالاهفاوطاد_>اوافاوطالالاقو هلثمدانسالا اذهم

 : ألو هل ظفللاو حي نب ىح انثو ح ليعمسا انث اولاقرتح نباو ديعس ن.ةبدتقو

 || نع سابع نباىلوءب_كنع ء ةإمرح ىلأ نب د نعرف - هج نب ليعم_ساانرب_خأ

 |( د عاياماف تافرعنم م _سو هيلعهللا ىل_صهللال وسر تفدرلاق دب ز ن ةءاسأ

 | تيصفءاج مثلابف خاتأةفلدز ماي خللا بلا يع مال دوا

 | || كمامأةال_دلالاق هللالوسرايةال_صلا تاقم افيفخ ا وضوأضوتنءوضولاه يلع

 أ || لوسر لضفلا فدرمن ىلصفةفل دزملا تأ ىتح مل سوهيلعهننا ىلصةننالوسر بكر ف

 هللا
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 ةيواعموبأ انأ 2 انئص ودع رواطسءباتكو روطلاب أر قب وحيتيلا]

 نيب فاي طولالجر نال اهت اقلاق ةشئاعن ع هيب ن ءةورعن مانه نأ

 هللاراعش نمةورملاوافصلا نالوة.ىلاعتهنلا نال تاق 1 تلاق هرضامةورملاواه- ءلاأ|
 ناكولوةورم اواذدلا نيب فطيم هبرمعالو “ ى سمح اح هنلامتأام تلاقف ةيالارخ ىلا || أ

 امنا كاذ ناك اهفىردن لهوام_م ف ةواديالن ا هيلع حانجالف ناكللوتاكأأ
 امطلاقي رحبلا ط- ث ىلع نيمن_ مل ةيلهاجلا فن واهمناكراصنالا نا كاذ ناك ||
 مالسالاءاجاملف نوقاح من ةورااوافصلا نيب نوفوطيفن ويح م ةئانو فاس(
 لجوزعةنلال زن اف تلاق ةيلهاللا فنوعندياوناكى ذالامهنياوفوطي نأ اوه 2

 ن ركوبأ اسثه و اوفاطفتلاق اهرتككى لا ةنارباعش نم ةورملاواغصلا نا[

 فرامل ؟اعل تلقلاق ىنأىن ربخأ ةورعنب ماشه انث ةماساوبأ انث ةبيشفأ |[

 افصل نالوةب ىلاعتهننا نال تاق متلاق ةوراواف_دلا نيب فوطأ الن أ احانج" ىلعأ|

 فوط,ال نأهيلعحانجالف ناك-!لوةتاكن اكو لتلاقف ةيالاةنلارئاعش نمةورا او || ِ

 الفةياهاملا ىفةانملاواهأ اولهأ اذا اوناكراصنالا نم سان قاذهلزنأ امنا امهم
 جحلل سو هيلعهتلا لد ىبنلاعءاومدقاماف ةورملاوافصلانيباوفوطي نأ مطل

 نيب فطر م نم جمح هللا مت 1 را ل ةبالاهذ- هىلاعتهنلالزنأف ككلذادرك ذأ[ ||

 رع ىنأن با لاق ةنبيعنبا نءاعيجر عىنأن باودقانلاورمع ا ةورملاوافصلا || أ

 0 تاقلاق ريب زلا نب ةورع ءنعث دحىرهزلا تءم_سلاق نايف_س ان' َ

 ىلايأامو امش ةورملاوافصا| نيب فط مدح اى لعىرأام اسود ءاعهشلاىل_دىنلا || ||

 ملسوهيلعهّللا بص ةللالوسر فاط ىت 1 قالك انت تلاع امهنيب فوطأالنأ | 1
 للشملابىتلاةيغاطلاة انا ىلهأن هناك اأو هس اك ةنوما_لا فاطوأ]

 مسو هيلع للا ىلدهللالوسرانل اس مال_سالا ناك املق ةورملاوافصاانيب نوفوايال | ْ ا

 رمتعاوأ تيبلاجح نف هللارتاعش نمةورماوافصلا نال جوزعةللالزنأف كلذ نع

 نأهيلعحانجالف تناكللوقتكتناكولو ام-مف وطي نأ هيلع حانجالف |[

 نبث را نب نجرلا دم ءنب ركحب ىنال كلذ ترك دف ىرهزلالاق امم فوطيال |
 نولوقي لع عاأىل_ هأنمالاجر تعم_سدقلورعلا اذ- هنالاقو كلذهمحعأف مان هأ

 نيذه نينا فاوطن!نولوةيبرعلا نمةورملاو اقصلا نيب فوطيالن 7 فا

 تببلاب فاوطلابان عامنا راصنالا نه نورخسآلاقو ةيلهاجلا ىمأ نءنب ا

 ا
 ٠

7 
 "ا

 نا نايب باب
 افصلا ناد ىلا

 ال نكرةورملاو



 زاوج باب +
 ىلع فاوطلا

 هربغو ريبعل

 هوحنو نجحم
 بك ارال
 ذوب رخهلوق 7

 هم
 هبت حطحوتفم

 هموم _ُصضمو

 ضايعىضافلا
 قباشللا"

 ديلوااوبأ وه
 لاقو ىحابلا

 ءار ءاخلا دعتو

 ةهس_طحوتقم

 ءأي 9 01

 ةهدطحوم

 همومسضم

 لاذ مث واو ََ

 ها همكم

 ىووت

0 4 

 ٌْ لق ةعبد 0 قارا ا ًانريسخأ 0

 هللا لوسر تنأر ىف الواو رجح كن أل عاو كلبقأل ف الوقي و رج |لبقي رمصتمأر

 ّ ' ريهزو ةبيش ىفأ نب ركب ونأ ايرط د كالبقأ ل كلبي : ل_سو هياعدللا ىل-د

 8 فار نع نايف نعع كو ا ركولأ !لاق عيكحو نءاعيج ب رح

 أ |( لوسرتب ًارلاقو همزتلاو را ليقرعتسأ ارلاق ةلفغ نبدي وس نع ىلعالا دبع

 ْ ا حرلادبع 4 ىنثم ند 2 هيلث لو امفد كب مل_سوهيلع هللا ىل_مهنلا

 | قسوم يلعشما ىلص مساقلااأ تن | ًاروكلولاق دان_سالا اذهب نايفس نع

 رهو نب اانربخأ الاق ىحي نب ةاءرحورهاطلاوبأ ندع 5 ؟ملاو لع رايق

 ءباهش نا نع وكول ىف يدل

 8 ع ع نكراارتسإ رو وع عايبلا © ىف تالزسو لغتنا لاس هه لوسر نأ

 | نعريب زلا فأن عجب رج نبا نعرهسمنب ىلع ان ةبيشىنأن بر كبوبأ انئادع د
 لّتسي هتلحار ىلع عادولا ة ىف تيبلاب سو ةيلعمتلا و صةناال اوسر فاطلاق رباج

 ظ سابعنان ءةيدعن هللا دبع ننهللاد معن

 ىلع امص و هوشغسانلاناف هولا سدلو فرمشدلو سانلا هارب نالهنحح مم را

 دمحخ ان ديج ن دبع انثو َح جرج نبا نع ىىدعانرب_خأ مرعشخ نبا

 | او داداه جب رج نبإ انربخأ رك نءاىنعي

 هلاب و تديلابهتاحار ىلع عادولا ةح ىف - زد توج ىلا ياقلوف اوقي

 ّ موشختبار كحذب لو هودغسانلاناف هولأس لو فرسشيلو ساننلا هاو ةو اللا
 نعقحسانب بيعش ان ىرطنقلا ىسومنب محلا نعد و طقفهولأسلو

 َ 'ى ل سو هيلع هللا ىل_كىبن : :| | فاطتلاقةشئاع ٠ نءةورعء نعةورعنب ماشه

 انثدعو سانااهذع فرصين أ ةيهاركنكرلا :سيدربعب ىلع ةبعكسلا لوح عادولا

 لاقابذوب رح ننفورعم انث دوادوب أ دوادنب ناهلس انن' ىنثمن دي
 هركرلا متسيو تببلابفوط» لسو هيلعهللا ىل_دهللالوسر تير لوقي ل يفطا بأ

 32 نعكلامىبنعتأر ةلاق ىحنب ىحب انئصو نححملا لبقي وهعم نحب

 2 | هادا نع ةماس ىلأث فب بذي زنعةور ,عنءلفوت نب ند رلا دعنا

 سانلا ءارو نمىفوطلاقف ىكتش ىلا لسو هيلع هللا ىب_صهنلا ل اوسرىلاتوكش

 :ج ىلا ىلصي ذئنيح )سو هيلع هللا لص هللا لوسرو تفطف تلاق. ةبك ارتنأو

 حبلا

1 
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 نعهللادبع ناس نعباهش نبا نعثيالاانثديعسنب ةبهتق انثو ح ثيالانربخأ |
 نينكرلاالات سلا نم حسم لسوهيلعةنلا ىلصةلنال وسر 0 ع نبهللاددعأ| |

 بهو نب هللا دم ءانرب_د ار هاطااوب لاق ةامزحو رهاطلاوبأ ند و نيينامعلا ||

 هياعدللا ىل_ههللالوسر رك لاق هيب أ نعملاس نع باهش نيا نعسوبىربخأ ||

 نيرحجلار ودوحن نم هيلي ىذلاودوسالا نكر لالا تدبلا ناكرأ نم سي مس

 3 نعءهللاديبع نعثرحلا ند .الاخ انت ىنثمنبد_.# امص |

 انثدح و ىناعلا نكرلاو رخخاالا لمي ال ناك سو هيلع هللا ىلصهنلال وسر نأ رك ذأ أ

 نبالاق ناطقلا بح نعاعيجبديع_س نب هللا ديمعو برح نب ريهزو نمل ل0

 نيذه مالتساتكرتاملاقرمعنبا نع عفان ىنث لاقةتلا ديبع نعىحب انث ىتئمأ]
 00 مل-_سو هيلع هللا ىل_صةللا لوس نارك راو ىقاملا نين. 1 را

 انث ركب وبألاقدلاخ ىفأن ءاعيجر مم : نباوةييشىفأنب ركب وبأ انثص ءارالوأ|

 لبقم هدب ضارختم .عنباتيارلاق عفان ن هللا يع نعرجالادلاخ وأ ||

 رهاطلاو بأ اسد هلعفب لسو هيلعهللا ىلصةللالوسر تي ردك هيك :املاقوددب[ ا

 ليفطلاابأ نا هن د ةماعد نب ةداتقن أثرا نب وره انربخأ تهوقاانوخا

 تسي م سوءيلع هللا ل ههتنا وسر رأإ لوقي سابع نباعمس هنا هثدح ىركبلا أ

 قري_خأ بهو نب اانربخأ ىح نب ةامرح ص و 95 نييناملا نينكر اربغأ

 ورع ىنربخ بهو نبا ىنت ىلبالادبع_س نب نورد ىو ح ور#و سنوي[

 هلاو مألاقمش رخلا باطخلا نب , مم لبق لاق هد ابأن الاس ن ءباهش نبا نعأ|
 كتلبقام كلب قيل سوهيلعهللاىلص هتلالوسر تي ارت الواو رجب كنا تءاعدقلا| أ
 انلاط و 2 نع ملسأنب د. زاهلثع ىنثد_-و ورمعلاق هتياور ف نورهدازأ|
 ناره نبانع عنان نع بوب أ نعدي ز نبدا ان ىدقلملار كى أن ,دممأا

 ل هةهقنالوضت از ىكل ور كلا أر _ءالىناو كليقأل ىنالاقو رجا لبقرمج أ

 نبةبيتقو لماكو أوى دقملاوماشه نب فلخ اسمح و كلبقب : لسوءيلعتتا ||

 هللا دبع : نع لوتجالا مضاع نعدي زنيداج انث فلخلاق داج نع مهكديعسأ]
 ىفاةتلاو لوقي و را لب ةيباطخلا نب رمعىنعي علصالا تيأرلا سجرسن, |[

َ 

 ا

 ا

1 

| 
 ١
1 

: 

| 

1 

1 

 هلباىل صهللالوسرتم أر ىنأ الواو عفنتالو هرضتال كن ًاوردح كنأ 1 ىناو كلبقأل أ

 6 م ار لماك ىف اوىد_ةلاةباورفو هسحصا ا ||



 بايحيشسا بابل

 نينكرا مالتسا

 ىف نييناميلا
 نود فاوطلا

 نينكحزلا

 نبرخآلا

 امصأو اد نا نوكرشلالاقفةكحم مدق )سو هيلع هللا له ةللالوسر نا أ

 0 نبى امثدع < ؟ هنوق ناكر م ثكلاى ريل تيبلا,لمرو لسو هيلع هللا ىلص |

 ١ هر 6 خ1

 '00 قوه: !فاوطأةد راو ثمو فاوطأ ةثالثتيبلابلمرلا اذ هتأرأ
 أ لآَق اون ذكو اوقد_د كالوقامتاقلاقاوب ذكواوقد_دلاقفلاقةنسهنانومعزب

 هللا 0س مه مف لاق هنودساوناكولازطا نمتيلاباوفوطينانوعيطتسال

 قاوطلا نعى ربخأهلتلقلاق اعب رأاودع واثالثاوامري نأ سو هيلع هللا لص
 اويذكوارقد_دصلاقةنسهنانومعزب كم ىف نافوهةنسا انك ارتو رملاوافقلا نفن

 هياعرثك ل سو هيلعهنلا ىل_ءهنلالوسر نالاقاوب ذكواوق دص كلوقامو تلف لاق
 لوسر ناكولاقتويبلا نمقتاوعلا ب رخىتح د_تاذهد# اذ هنولوقيسانلا

 وسلاو ىشملاو بكر هيلعرثك امافهيدب نيب سانلا برضيال 0 لسا
 ل هوعدانسالا اذههكرب رجلاانريخأدب زب ان ىنثمنب دع ان 01 ضفأ

 ان رمعوأنبا انكر و هن دد_سحب لقب لواد_بحاموقةكم ل_هأناكو لاق هنأ

 نومعزب كموق ناس اع نبالَح اق لاق ليفطلا ىفأ ن : ءنيسح ىنأ نبا ن 2 ناقش

 لاقةن ةن-سىهو ةورملاواغ_دلانيب يل لور ربو لعدقا حمم كو رز

 د ءعنعريهز انث مد" نبى ان عفار نبدمت ئئكد و اوذكواوقدص

 1 ًارد_ةىنا رأ سامع نالت 13لاق .ليفطلاىأ نع رجالا نبديع_سنب كالا

 هةوةقان ىلعةورملا دنعهتبأرتلفلاق ىلهفصفلاق ]_سوهيلعةنلا ىلصئنالوسر
 )0 ددسن لمان لوسز كاذس ايعن:ا لاقفلاق ه ءاعسانلارثك

 داج ان“ ىلا رهزلا عي د رلاوأ ندع د نورهكدإالو رع ا

 هللال وسر مدق لاق سابع نبأ نع ري_دج نب ديع_س نع بودأ نع دب زنا ىنعي

 م.تنهو دةوةكمهبادكأو لسو هيلع ىلم
 : مدقي هنا نوكر سشملالاقف بر, ىجح

 هللا ىف_دىننلام هسعأو رخل اىلد .امناوسلك ةدشاهنم هاوقلو ىلا مهتنهودقمو وقادغ

  مهداحن ا نيك رلا نيباماو شع و طاوشأ ةيالثاولمرب نأ مل_سوهياع

 8 و اذكن ءدلجأ ءالؤه منهو د5 : ىجلانا متميز نيينلا ءال ره نوكرسشملالاتف

 لع ءاقبالاالا اهلك طاوشالا اولمري نأ هيما نأهعنع لو سابعنبالاق

 |نيالق : ةنييع نيا نعاءيجةد- مع نب دجأو رم ىأ نباو دقانلا ورمع ايرحد

 [ةالوسر ىع_سامتالاق سايعنبا نعءاطع نعورم# نع نايفس امد ةدمع

 ا١>يرنا

 0 ! و دوام ١ اودمص

 كال 7

 عال



 ظ/ى

 2 وسر ل 'هرإ معنا عفا نع دبع ل ىعوم نول هماعهللا 1_صهننلا] ةراوريج اهلل دع هنا عفان ءىءعدمشعن ه٠.عضانعأ

 هللا لص هللا لوسر ىل_ممو ةك الا ف رطب ىذلادحسملا راسي ىبىذلا بس
 اهوحنوأع رذأةريشءةك الا نم عدبءادوسلاةك الا ىلع ذم لف _.سأ ل سو هيل َ

 هللا ىل ص ةيعكلا نيب و كيب ىذلا لب وطلالِم لا نم نيتضرفلا لبقت_سم ىلص ََ

 نبا انثو 2 ريك نب هللا دع كا ةبيش ىفأنب ركب وبأ انو ١_0 ع

 سو هيلع ل ل كور نأ ع نبا نع عفان ن ءهشادسع ان ىنأ ان :

 نيد ىمس ناكو اعب رأى شمواثال-5ىخ لوالا فاوطلا تيبلابفاطاذا نأ 1

 نارعن نع 0 ىسوم ع نع ليعمسا نب | ىن-عي متاح انك دام ءأ

 ىسوءناف مدقياملوأ 5 رمعلاو جملا ف فاطاذا ناكل سر يلعمتلا لسنا لوسو

 ةورااواف_دلانإب ف وطي م نيت دحس ىل_صي م ةعل 0 متيبلا, ف اوطأة 2|

 سنون زي أ بهو ىاانريخ ادم .رحلاق ىحب نبةإهرحورهاطااوبأ نئئدص د ل

 هللالوسرت ًارلاق ا هللاد_ءعنادريخأ |هللا دمع نب ماسْن !باهشنبان

 ني-ح فوطياملو ًادوسالا نكرلا لتسااذا ةكمم سقي نيح م سومْيلعَنلا ١

 0 ىنعملانإبأ نب ريعنب هنلادبع ان دو ععبسلا| نمفاوطأ ةنالثبخ اا 3

 لوسرلمرلاق امهنعهللاىذر ريع نبا ن عفان نعةثلا د_يبعات ربخأ كرابملا نبا |

 لماكوبأ امنع و اعب رأى شمواثالثر خا ىلا لا نم ل_سوءهيلعهننا ىبصقللا|
 لمررعنانا عفان نع عقاد نعام رضخأن مياس انث ىر ا[

 هلنا دمع ا هلعف لسو هيلع هللا ىل_دهللالوسرن أرك ذور اى ار هلا 2.

 ىلع تأ رقلاقهل ظفللاو ىحب نبى ح انتو َح كلامة بذعق نب ةدا_سمن |

 تيارلاق هلام دهن عنا قر تادضن راج عويس نءد#ح نب رفعج ن ءكلام ٍ

 فاوطأ ةبالثهيلا ىهتا!ىتح دوسالار خا نملمر 0 سوهلعشا اسال ل

5 

 نعم رجنباو كلام تر ب_خ بهو نب هللا د_.ءانرمتأ رهاطلاوبأ نشط

 مل_سو هيلع هللا ىل_دطهنلالوسر ناةللا د- مدع رباح نعهيبأ نع د نب ةءجأ

 ىردخانيس> نبل يضف لماكوبأ امثمرع رى ارا نمفاوطأ ةنالثلالمرأ
 سايعنبالت اق لاق ل_يفطلا ىف نعىرب رجلا انث داي زنبدحاولادبع انثأ

 ا اول 5 2

 أ لعجيةيعكلاوحنلب وطا!لبجلا نيب و هشي ىذلا لبملا ىتضرف لبقت_سا سو

 ( نيدحم انئرص و كلذلعفي رعن/اناكو ةورملاوافصلا نيب فاطاذاليسلا ]|

 ىف ل-مللا
 فاو طلا

 قو ةرمعلاو
 لوالا فاوطاا

 جحلاف



 ةكملوخد

 ايلعلاةينثلا نم .
 اهنم جورخلاو

 هينثلا نم
 لوخدو ىلفسلا

 قب رط نم ةدلد

 جرخ لاري
 اهنم

 تابجيعتسا تا
 ىدذب تيبملا
 دنع ىو

 لود ةدارا

 لاستغالاو ةكم

 اطو_خ دل

 اطوخدو

 أراهم

 3 ْش ظن

 ةلاق هيلع حضنن احضانانل كرتو ضان ىلعا هب اواهدلو وبأ جف ناحضانالا

 هلاةدبعندجأ انثروو ةحلدم ءنه.قةرمع ناف ىرمةعاف ناضمرءاح

 عب رز نبأ ىن-عي دب رب انك
 كانأ سامع نبا نع ءاطع نع معلما بيبح 1

 :نأ كعنمام نانسم اطلاق راصنالا نم ةأسماللاق م_سوهيلعفللا ىلض

 ةنبادوع جحاهجوز نآللف الاناكن احضان - تااقانعم تدي
 : | ١ د أ لع

 : ! 7 د ىعم4- -2 وأ هج ىضقت ناضمرىفةرمعفلاقانمالغهيلع ى_س رخآلا

 :” ىلأ ان' ريك نبا انثو ح ريغ نبهللادبع ان ةبيش ىفأ نب ركب ونأ

 | يراك لسوهيلعتتلا بسشتلا وسر أر 001 نع عفان نع هللا دبع

 0 ءلاةمضشلا نمل |_- دةكم لخ داذاو سر عملا قي رط نم لخدب وةردءشلا قي رط

 .الاقىنثمنبد#و برح نب ربهز هينثدحو ىلف_لاةينثلا نم ج رح و
 طلاب ىتلااياء!اريهز ةياور ف لاقو دانسالا اذهمهللاديبع نعناطةلاوهو ىح

 يه_س انث ىندم نتالاقةنييع نبا ن ءاعيج -رمع ىنأ ناو ىنثم نن دم دع

0 0 0 00 

 0 اعل لس ويلعن ىل_ههتلا لوس 0 معا 0

 ) اى ناكوامسعبك لم نانا 1 ل

 لسةتالوسرنأر ا 0 د

 م ف هنناد_عناكولاق ةكملخ د حبصأ تح ىوط ىذب تابإإ_سو هيلع

 الادعو حبصأأ ىتحلاقوأ ىحيلاق حبصلا لص ىتحديعسنباةياو رفو

 ا دشيالناكر عنانا عفان ن ءنوبأ انه داج ان ىلا ارهزلا عيب رلا

 ل ىبلا نعرك دو اراهنةكملخدب مث ل_تغي و حبصإ ىت>ىوط ىذب تابالا

 ايعنبا ىنعي سنأ ىنث ىبسملا ودسانبدجت انثدعو هل فهنا سو هيلعهتلا
 0 ءوعيلعهللا لمثل لوسر ناهثدح هللا بع نا عفان ن ءةيةعن' ىسوم نع

 أوسر ى همو ةكم م دقي نيح ححرصلا ىلصإ ىتحهب تدب و ىوط ىذب ل زخي ناك
 5 سأ نكس 6 ” ىنب ىذلا ددسا ١ ىف سدا ةظلغةك أ ىلع كلذ لسو هيلع هللا ىلص

 : مع سنأ ىنث دج انيادح ةظيلغةك ىلع كلذ نم

 5 0 لماع

 ل



 ذا

 ىذف َنهلكر م عب رأ را مس و هيلع هللا ىل_هةللال وسر ناهريخ ان أنا دات

 نمةرمعخو ةدعقلا ىذ ىفةيدي دحلا نمز وأ ةيبي دخلا نم ةرمع هنت عم ىنلاالا ة دع ه1

 | ةدعقلا ىذ ف نين مانذ مسق ثيح ةنارعج نمةرمصوةدعقلا ىذ ىف لبقملا ماع

 ةداتق انث مامم انك دمدلادبع ىنا ىبثتمن دم او هن عم ْ

 عب رارهعاوةدحاوةخ لاق مسوهيلعةتنا سنا وس ربحا اسنآتلاسللا

 نب ّنسحلا انث برن ريهز تصد بادهثيدحلثع رك ذم رمت

 هللالوسر عمتوزذ خ8 مقرأ ندب زتلاسلاق قحسا ىنأ نعريهزانربخأ ىسرا ظ

 ىلصهلنالوسرنا مقرأ نب دب ز ىنند- -ولاقةرسشع عبسلاق ملسوءهيلعهللا :

 وألاق عادولاةةد_حاوة جر جاهامدعب ج>.هناو ة 5 عستاز غ سو هيلعفلا دل

 قئاسربلا ركك نب دج انربخ هللا د_.عءنء نوره نيد ىرخأ ةك< و قح نا

 انآ تنكلاق ربب زلان/ةور عى ربخأ لاق ريض ءاطع تعمسلاق جب رج نب|انربخ

 لاقنآ_ست كاوسلاداهب رضعم#فلاناو ةشئاعاةرجت ىلا نيدن_تسمرم نباق

 ة.ثئاعل تاقف عن لاق تجر ىف لسو هيل عةللا ىلسد ىب تلار معان جحرلا هب عابأابتلقف

 ىنلارهعالوقيت اةلوقبامو تلاق نجرلادبعوب ةلوقيامنيعم تالا ات ١

 ىرهعاام ىرمعل نجحرلا دبعىلالةثلارفغي تلاقتف بجر ىف لسو هيلع هللا ىلح

 تنكس معنالو اللاقاف عم-س رم نباولاق+ملهناوالا ةرمع نمرمّتعاامو بجر

 انآ تلخدلاق د هاجم نعروصنم نعرب رجانربسخأ ميههاربا نب قحسا و

 نولصيسانلاوةسئاعةرحخ ىلا ساجر مي ن. هللا ددعاذاف دحسملاربب زلا نيالا |

 نجرلا عاب يةورعهللاقف ةعدب اقف مهنا نعمانلأسف دحسملا قف ىحشلا
 بجريىف نهادحا رمع مب رألاقف لسوهيلعللالههالوسر رمتعأألا

 الأ و رعلاقف ةرحلا ىفف_كثئاعنانتسا|:ءمسو ه- عةرنودب كن ناقل ف

 رمتعالوقيلاقلوقياموتلاقف نجرلادبعو أل وقيامىلانينمؤملاءأاي نك
 د_عابأةللا م>حربتلاقف تجرى ّنهادحار .ععب رأ سردي 1

 طق يجر ىفرهعإامو هتعموطوالازدسو ةياعفتلا و غشا وترا ا 1

 ىن ريخأ جي رج نبا نع ديعس نب ى بحي انث نومم نب اح نب د نئاصد *
 21 سعال لس وهيلعةللا ل صهللالوسرلاق لاقانُ دع سابعناتعمسلا ع

 انل نك متلاق انعم امه 22223 رافال

١ 

 لضف باب
 نق ةهرمهتتتلا

 ناضمر
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 ش نجرخ لاق 0 7 انت قفالادع نإ وقألا

 وأن سمأةكمانم دقاملف اخارمد جلاب خ رصن مس وه_يلع هللا ىل-هةللالوسر عم

 جمحلابانللعأ انمىلاانحرو هب دال مو ناك اماف ىد_طاقاسنمالا ة زم اهلعجت

 3 اد نع دلاخ نب بيهو ا د_سأن ىلعم ان انث رعاشلا نب ؛جاج ئئصد

 0 || هال م ىنلا تاس قالا ىزدحلا ديعس أ 'نعو رباج نعةرضن ىفأ نع

 ْ دحاولا دبع انث ىواركسلار مع نبدماح نص د اخارص جاء خرصن نمو

 0 1 مءايع نبا نالاقف تامانافهللا دبع ن' رباج دنع ذك لاق ةرمضن ىنأ نعمصاع نع

 0 ا ا زلانءاو

 : ىد_ومنبا انث متاءنيدمم نئدص # امظد بعت لف رمعامهنعاناهنمت لالها باب

 الاف نمملا نممدقايلعنأ سن نعرفصالا ناو م نعنايحنب ماس || هللا ىلص ىنلا

 نالوا لس يلعتتلا لص ىنلالالهإب ت له لاق تالهأع لسوهيلعةللا ىلص || ٍم-سو هيلع

 و -ح دمصلا دمع ان رعاشلا نب جاجح هيشند>و تالحال ىد_ طا ىئم هن دقو

 5 ا 2 ثمئانسألا نب نايحت ملح انث الاقزهم انث مشاه نب هللا دمع

 .: !ىنأنب ىحب نع مش *هانرب_خأ ىحبنب ىح انئرع تالطزهمةءاور

 ّنلا ل_ههتءالوس 0 اسنأا وعمس مهناد_جو بيهصنب زي زعلادبعو

 - هيلئدحو اجو ةرمع كيبلاحوةرمع ك_بلاعيج امهم ىلهأ ملسوهيلع

 لق لب وطلا يجو قحسا ىنأ نب ىحي نع ميهاربا نب ليعم ساانربسخأ رج نا

 رمع كيبل لوقب ملسو هيلعفتلا ىل_دهللالو وسر تعمسلوقي اسنأ |تعمس ىحب

 معب كيبلل وشي مسو هيلع هللا ىلص هلال اوسرتعمس سن لاق ديجلاقوا خو

 ” ميحد ,رح نب ري_هزو دقانلا ورمتو روطنم نب ديع_س اً و جمحو
3 

 الا ةلظنح نع ىردهزلا ىنث ةنييعن'نايفس انث ديعسلاق ةئيمع 7

 00 عسر هلعشا لصاو ,هلا نعي د_<ةرب رهايأ تعمسلاق

 انكر ا عل وأ ارهعموأ احاح ءاحورلاججفب ميسم نبا نلهيأ

 دم سفن ىذلاو لاق هلمثمدانسالا ادهم باه-ث نا نع تبل انو“ كيهدتم

 نع باين نع ساوب ىنري_خ خأسهو نا انرب_-دأ ىحينبةلمزح هيثنرح و ددع ناس تانا»

 [سو هيلعهنلا لص هئلالوسرلاقلوقبةرب رهابأ ع مسن | ىماسالا ىلع نب ةلظنح ل كاع

 انث مام انث دلاخ نن باده ض0 ؟امهثي دح لثع هدب ىسفن ىذلاو رو 10

 ّنهئامزو

1 

 1 ةذاتق
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 تقلطن املاق اهم ىف كالذ نعهتلًا سف سابع نب!تننأف كلذ ىع سان ىف ا

 نباتيتأف لاق رو ريم جس وةلبةتمةرمعلاقف ىانم ف تآىنانأف تمنفتيبلاىلا
 هيلع ةللا ىل_ص مساقلا ىلا نس ربك أةظلاربك أهلنا لاقذ تيار ىذلاب هتريخأف سابع

 ىثمنءالاق ا نءاو ىنثمنبد- < اند #2 رسوأ ١

 ىلص لاق سامع نبا نع ناسح ىنأ نع ةداتق٠ نعةبعش نعى د-عىنأ نبا
 هدفص قفاه .رعشاف هتقانباعد م ةفيلخخلاى ذب, رهظلا ملسو هيلعفللا ىل_هةللا لوس

 ءاديبلا ىلعهن توت_سااماق هتلحار يكرم نيلءناهدلقو مدلا تاسو نءالااهمانس

 ىفتداتق نعىنأ ىنث ماثهنيذاعم انث ىنثمنبد_ انئاعو جخلابلهأ
 قام ملسو هيلعمنلا ىل_د هللا ىن نالاق هناربغ ةيعث ثيدح ىنعع دانسالا| ذه

 ان' ىنثمنءالاقراش نباوىنثم نبد# اًننادحو رهظلا اه ىبص لقي لو ةفيلحلا اذ

 نم لج 0 رعالا ناس اي تعمسلاق ةداتق نعةبعش انث رفعجنب 2

 فاط نم نأ سات دل, تبغشتو أ تفغشت دق ىنلاايتفلا هذ هام سابع نبال ميجسط ا ىن ||

 دج ئئتطص و متغرناو سو هيلعفتلا »صك يبتةنسلاقف لحق ١

 ىأن ءةداتق نعىح نب مامم انث قحسا نيد 0 ىرادلاديعسنبإ|

 دقف تييلابفاط نم سانلاب غشفت دق مالا | ذ_هنا سامع نب ال ليقلاق ّ -

 ميهاربا نب وحلا انشعو متغرناوكيبنةنسلاق ةرمفاوطاا لح
 لوقي سابع نناناك لاق ءاطع ىنريخأ جي رج نبا انربخأ ركم نب د_#انرع |

 لوق نم لاق كلذلوةيناأن مءاطعلت تاقلحالا جاحريخالو جاح تيبلاب فو يال

 نءاناك لاق فرعءملادعب كلذ ناف تاقلاق ىق.دعلات بلا ىلا اهلحم ىلاعت هن

 هيلعهنلا ىبص ىبنلا مأ نم كلذنخ اي ناكو هلمقو فرعملاد عب وهلوقي سابع
 نانفش ا  دقاتلا رع انئص ودع عادولا بح اواي نأ مهمآ نيت :

 تعال , واعم لاق سامع نب |لاق لاق سواط نعري_2ح نب ماسه ن هليل

 ريعأالا تلقف صدت ةوراإ دع سرعات دال ارم

 رج نان ع ديعس ن ,ىح ان متاح نبد-# ند و كيلعةجعالااذ

 هرب_خأ نايفس ىنأ نب ةيواعمن ا سابع نب ا نع سواط نع ملسم نب نسما

 رصقهش ارو ةورملا ىلع وهو صقةشع سوةيلعةلنأ ىلا لوسر نعتز ا

 دبع انث ؛ىريراوقلار ع نب هللا د_بع ئئد ةورملا ىلع وهو ضقشع

0-00-3776 

 نأ
ْ 
ْ 
1 

 د_يلقت ناب

 هراعشاوىدطا

 مارحالا دنع

 ق ريصقتلا بإب

 اًةرمعلا



 زاوج بإب
 رهشأ ف ةرمعلا

 وأ 2 كرانملا دوادوبأ اكو 3 جدار ا رايد ميهاربا هأنن دض و ١

0) 
 0ث ' : : 22 0 5 ل 0
 | هةر هحو لح مف ىدطا قاس نميف هلئا دمع نب ةحءاط ناك مهتيقب لح و هبادك |

 ” اكو لاق هناريغ دانسالا اد مةيفش اني رفع نتا ىنعيد# انث راشب نددت
 | ندم ْئش محو #« ال> اقر آل جرو هللا ديبعني ةحلط ىدطا هعم نكمل نك

 لاق سامع نب ن ءهيدأ نع سواط نب هللا دبع انث تبيهو انث زهع اش ماح

 |( ندلس< وضرالا ىف رو>هلارؤا نم ِج جار وشاى ةرمعلانأنورئاوناك

 مادقفرمتعانلةرمعلاتل-رفص خااسناو رئالاافعو ربدلا ار باذا نولوقي و رفسص
 | اةدامجنأ مه سما ف سحلب نيلهمة- هرار ةدس.دص هبادكأو ملدسو هيلع هللا ىلع الا

 مدن اسرع هلكل حلا لاق للا ىأةننا لوس راياولاقف مهدنع كلذ ,ظاعتف ةرمع

 ٍ 0 تسهتادارلاةييلاعل ا ىلأ ع نعتوأن عديم دعانا ىنأ > يما زمدأ

 / نم نيضم عب رال مدقف جملا ل--وهيلعةنلا ىلسهةنلا لوسر ,لهلوقي سامع نا

 ةرمع اهلعحيملف ةرعاهلم< نأءاش نم حبصلا ىلصال لاقو حبصلا ىل فة ىذ
0 

 ُُك انسالا اذهىف ة هيعش نو ءمهلكر يثك نب ىح اننا ىبازم نيدمحم انثو حاب

 ْ جار ميما لسا لوسرو أرسل الق 2 ى نى

 ١ ةجسحلاب لهم ل _سودياعةللا ىل_دهللال وسر عمانجرخ هتياور ففباهشوب ًاامأو

 و روره اننادخ و 4إة.لهناف ىمضه+لاالخ ءاحطبلابحبصاا ىل_دف اعيج مهي دح
 اع نوب ًاانريخأ تبيهو ان ىمودسلا ل _ضفنانب دمحم انث هللا دمع نءا

 000 ب دال ىلا وسر ميلا ئابع نإ نعم ةيلاعلا

 ندع انو ة .ر.عاهولعج نامه صف جحلاب نوبلب مهو رشعلا نمنواخ

 َن رسابعننا نعةيلاعلا فأن ءابوب 0 قازرلا ه_.ءانريخأ كيج

 | لد ف كولاعا عيبا سو مياعتالا لسف'لوسر لص لإف

 ٠ انام و ىدطاهعمناكن مالا ةرمعب مهءارحااولو< نأ هبا أ سمأوةا
 نهللاديبع انهو 2 ةيهش انث رفعج نب د_# انث الاقراش نناوىنثم نا

 لا لاق لاق سابعنبا نع دهاجم نعمك ١+ نعةيعش انث .ىنأ انث هل ظفللا وذاعم

 لح | يا ىدهلاءدنع نكن نف اهعانعتمهسا ة رمعه ذه )سو هيلعةنلا لصةئلالوسر

 ؟,نيد_# اننارع ةءايقلاموبىلا ج جلا ىف تاخد دقةرم_علاناف هلكل حلا

 3 لاق ىبضلاةر جابت غمسةيعش ان رفعج نيد انث الاق راشب نباو
2 >< 

 ب .

 7 2 نىلاهتو
24 

0 | 
35 

5 
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 اهنأى أ ىتريخأ دقو 22 مالم هن ناقوطت تيبلا ع نملوأ ئشن نادنال نام دقت

 9 اول نكرلااوح_سماماف طةةرمعب نالفو نالفو ري- .زارابت أوه شيق

 | ركب نب د#انربخأ ميهاربا نب قحعسا انثص كلذ نمرك ذاهفبذك |[

 2 اخ ةدابعنب 2 انك هل ظفللاو برحنب ربدز ىتو 2 عرجدا||

 ركب ىفأت نب ءامسأ ع نهج كيدت نع لاري ىف ع+ ا أ

 أ ا ا :لاقذ ل 9[

| 
| 

 دعما ان ىربنعلا مظعلا د- معنا سامع ندع و كنلع كيلعبثأنأ ىشختأ ||

 3 همأن هي ام تيطظو 56 ىوزخلا اس نإة دي

 ناش تاقف ى 80 يعش يتسالاقل نامغ غب ا _

1 
30 

 مسأأ|

 نبا انت الاقىسع نبد_جأو ىليالا دعس نن نوره ندعو د كيلغمتا /

 يان دج ركبىفأ تنبءامس أ ىو مهلا دبع نا دوسالا ىنأ ن عورمع نر بخأ بهو أ

 هعمانلزندقل إسوهلوسر ىلعةنلا لص لوقت ن ,وخجاب تمالك ء امس عمسي ناك
 ىخاوان[تر معاف انداو زأةإيلقانرهظ ل يلق ىئاقخلا فافخ د - موب نحنوانهه || َ

 لاق جلاب ىشعلا نمان :الهأم انالحأت يبلاانحسءاماق نالفو نالفو ريب زلاو ةشناعأ
 انك ماح نيد ندع * هللادبعمسولو ءامس أ ىلومنا<ةاورف نؤرهأ أ

 جملا هدم نع سابع نبا تلاسلاق ىرقلا إسم نع ةبعش انث ةدامعن حمدأ]

 هللالوسر نأ ث دحتريب زلا نبا مأهذهلاقف اهنعىسهني ريبزلا نبا ناكواهبف صخرف |
 ةأ م! اذافاويلعانلخ دف لاقاهولًاساف اهيلع اولخ داف اهبق صخر سو هيلع هناا ىلصأ|

 نبا هامئاع و اهيفإ_فوهيلعةتلا ىلصةنلا لوسر صخر دق تااقف ءايمت ةمخضا
 نع اعيجرفعج نباىنعي د اذ راشب نبا هانثو ح نجرلادبع ائث 2

 0 جلا ةعتم لقي لو ةعّاا هش دح ىئئف نجرلا دبعاماؤ دانسالا | فهم ةيع

 نةثناديمع امن و ءاسنلا ةعتمو أ جملا ةعتم ىردأال إم لاق ةيعشلاةلاقهأ

 ىنلا ل هألوقي سابع نبا عم ئزقلا خم انث ةيعش ان ىنأ انث ذاعمإ

 نمىد_طاقاس نمالو ىتازع ريحا رهارت رسب[ سل

 ٍ 5 1 لف تبول مافات تارك مةىدهأأ

 ةعتم ىف بإب

 جحلا



 نم مزايام بغي
 تسلا قا

 ىلع ءاقبلا

 للحتلا

 نبالجرلأسلاق ةرب ونعنايب نعري رج انث ديعسنةببتق امتع و

ً[ 
 ||| [اف ها |نيب ىعسو تملا, فاطو جلاب موح أل -وهيلعهتلا لص ةئلالوسرانبأ و

 ا
 ا

8 

 و 10 تر :ارىالاق كعنءامولاقق جحلابتموسأ |دقو تببلابفوطأ

 : لاقمن ايندلا<- تفتك أواني أولاقفاين دلاهتنتف دقو هاني هتمانيلا بح [تنأو

 | طو اقداص تن كن ١نالفةئنس٠ نم عبنت نأ قح خا هلوسرةنسو هللاةئسفةورم او

 .ربع نياانلاس لاق رانيدنب ورم نعةنيبع نب نايفس أ# برخ نب رب_هز

 .دقلاقف هنأ ماى أ , اةورملاواقصلا نيب فطب لو تييلاتفاطؤ ة ةرمعل مدق لجر

 000 هيلا, فاطق“ سو هيلعهللا بص ةننالوسر

 ا اعد : ىكب انئص ةنسح ةوسا هللا لوسر ىف مل ناكد قو اعيسةورملاوافصلا

 ١ || نبدمانربخأ درج نيد_ع انثو 27 دب زنب دام نع ىنارهزلا عبب رلاوبأو

 | اف سىتلا نع رم نب |نعراتيد نإ ورم نعاعيج جي رج نبني 355

 ْ 0 ىليرالا دمعس نأ نوره دع و *# 0 دو سو هيلع

 ف 1 نمالجرنأ نحجرلا دبع نب دمت نع ثرحلا نءاوةوورع ىريخأ بهو

 [|المأ لأ تيبلاب فاطاذاف جلاب لهب لجر نعريبزلا نب ةورعى لسهللاق قارعلا
 ج ابلهأ نم لحاللاقف هتلاسف لاق كلذ لوق. الجر ناهللقف لحال كل لاقناف

 ظ 8 ًاسفلجرلا ىناددتفلاةلاقام سب لاق كلذ لوي, ناك الجر ناف تلق جحلابالا

 ظ | و سر هبلعلا سلا كسر آر بع ناك الحر نافهللقلاقف هتند_ؤ

 ظ 2 ١ ةفاذ_ه نءهلاقف كلذهل تركذفهتئف لاق كللذ العرب زلاو ءامسا نأشامو كلذ

 [| دقهنافلاق ىردأالت لق ايقا رعهفظأ ىلاسي+_تفنب ىنيتًايالهلبافلاق ى ردأال

 | هنأدب ئشلو هنأ ةثئاع ىن' :ريخأف لسوهيلع هللا لص هننالوس رجح دقبذك

 ا|6 ٍ فاوطااهبأدب ئنلوأ ناكفركحب وبأجح مث تييلابفاطمأ اضوب هنأ ةكمم دو

 || ' ىاوطلاه بأدب ءيثلوأهتيأر ةناثعجحم كلذ لثمرمعمأ هريغ نكي تعيلا

 )0 تمدد عمت جم مت رم نبهللا د_بغوةبواعم مث ءريغ نكمل ع تببلاب

 الاف : رجاهملاتي ارم هريغ نكي لم تينلا ف اولا ةبادب ئن *لواناكف

 معباهضقنيمل مث رمع نبا كلذ لعف تيأر نمزختا .[منهريدغ نكمل كلذ نولعفي

 ب شنو ديوك م ىضم نعد هنولآسيالف أمه د_دعرمعنبااذهو

 + ىتلاخوىأتيأ اردو نواحالمأ 0 ال خللا مما ا نوعش



 عالق

 فال مهتلالوسر عنصاك ع نصا ةنسح ةوسأ لا لوس فكل ناك د- ةالاقفا

 ءاديبلا ارهاظب ناك . اذاىب ىتح جرخ من ةر 8 ,2تمجوأ دق ىفأ دج شافار سوه كلال

 تيفو ادق أعدهشأ عرنبالاقاودهشا دس ء-اوالا5 رمعلاو جحا نأشاملاق أ

 فاطف ةكم م دق ىت-اعيج امهم لهم قلطن ا مث دب دب هارتشااي ده ىدهأو قر .ععماتجا|

 ئد ن٠للخ ملورصقب مو قاحب ملور>ش مو كلذ ىلءدزي موةورملاواف_طلابو تييلابأ
 ةرمعلاو جي! فاوط ىضق دق نأ ىارو قلحو راف ر>ذلا مون ناك ىت ىت> هنم مرح ||

 00 مل_سوهيلعهللا ىل_ههنلالوسر لف كلذكر عن الاةفلوالاهفاوطن|[

 ىف برحن. ريهز ىثو 2 داج ان: الاق لملكو أو :ىنارهزلا عب رلاوبأأا

 ىل_ىنلارك ذب وةصقلاةذهم ر مع نبان عفان ن ءبوأ نعامه الكل يعمسا |[

 كلعفأ اذالاقف تديلا نع كودصيهلل يق نيح ثردحلا لو ىفالا ل_سو هيلع

 الو سررعفا كم ثيدحارنك رك ذيول سوهيلعهللا ىل_دهللا]وسرلغعف |

 نوعن: هللادمءو بوبآ نبى ا 5 تيل ذاك وسو هيلع ىلا

 رمت نبا نع عفان ن ع رمع نهنلا دع 3 ىلهملاد امع نب دابع انك الاق ىلالطا

 نم رس انش و ادرفم جملابلهأ سو هيلعهللا ىلصهللالوسر نأ نوعنإا

 5 اعهنلا ىل_دىننلا تعمسلاق نا نر عرك و ءد_ىج ان مشه انك سنوي

 هد_حو جحلابىللاقف رع نب!كلذب ت دهر كلاق اعيجتد رمعلاو جناب ايرسوأ

 ةلالوسرتعمساايبصالانثودعتام سن لاق ر ع رمال وة دياب ا ذأ[

 انك ىشيعلا ماطس نب ةيمأ ئئع و اعوةرعكيبللوقير ملسو هيلعقنلا ىلص ْ

 هناسنأ انث هللادبعنب رك نع ديه-كلانب بيبح انث عيرزنباىنمي دز
 لاقفر مت نبا تلف لاق ةرمعلاو جحا نيب امهندب عج 0 و هيلع هللا ىلص ىب ا

 اناييصانك ان اكااقف رمعنءالاقام هتري_خاف سن أى لات ءدئر ف جحلاباذال# ٍْ

 لاق ةردو نءدلاخ ىفأ نبل يعم سان ءرث_,عانزيخأ ىحي نب ىك اننادح * 1

 ىن ان أل بق تيبلا, فوط أ نأىل مصب لاق لج ر هءاؤخ رع نباد:ءاسلاح تن َّ ||

 نالاقففقؤملا قأت ىن ل تدنلاةتفطتالل اوي سارع نب نافلاقف من لاقف تقوللا
 لوقيف فقوملا ىنأ,نأل بق تيل فاطف .لسو يلع هنلاىلصةنا لوسز جحدقفرم :

 اقداص تناك ن ناسابعنالو اوقب وا دخان )حا مسرد ةلاصتطال

 :ةءاورفو ادر 7 جيلا ل سو هيلع ّئلا لص هنلا لوسر عماناله أ لاق < ةباورف 1 |

 دارفالا ف بإب

 نم مزليام باب
 مث جحلاب موحأ
 نم ةكممدق َ

 ىسلاو فاوطلا



1/1 2 
 اترك انئدع و .جحلا نم لح | ىسلضاالق ىسأر تدبلو ىبدهتدلق

 اتلافةصف> نار عنان ع ع عفان نع هنلاك ته داخ ةماساوبأ يك ثىلأ

 :* رع ىنأنإا انئص و رخاىت 2 لح اد6 كلام تمدح 20 ل

 ! 0 لاق :رمع نبا نع عفان ع نع رج نبا نع ديجملا هبعو وز لا نامل_نب ماشه

 ع 0 لل هلا نأ ه_ىقج ىباثدح

 ىتح لح أ الف ىن ده ت دلقو ىسأ أر تدملىنالاق لح نأ كعنءامت اةفة_دصفج تلاق

 نما دبع نا عفان نع كلام ىلعتأر ةلاق ىح نى ح اًنئَط ىلد_ ع

 [لوس رعمانءدصاك اهقيج نلا# نعتددص نالاقو ارمتعمةنتفلا ف جرخر مع
 0 3 تفتلاءا ديلا ىلعرهظاذأ ىت :-راسو ةرمعب لهأف ج رفن لس وه _لعهللا ىل_دهللا

 | ج روع 0 كل |تبجوأ دق ىنا؟ دهشأ دح اوالاامع صام لاهقف هبا ىلا

 أ زج هنا كارو هيلعدزب ملاعيسةورهاوافصأا نيد دا ا ديلا ءاجاذأ ىت

 :* لاقهشا دمع. نءناطةلاوهو ى< 0 ىنثم نب د# ندع و ىدهأوهنع

 | طال نادم نادم ايوا حو هلا يع نآعفان

 ًادعلت سانلا نيب نوكحي نأ ىشخاناف ماعلاجج ال نأ كرضيالالاةرمب زلا نبا

 هيلعةللا ىل_دهللالوسرلعفك تاعفهشب و ىنب ليح نا لاق تيبلا نيب وكن

 ٠ ثدجو أدق نا دهثأ تيبلا نيب وهب شي رةرافك تلاحني>هعمانأو ل و

 قر مع تبب_ذق ىليب_س ىلخ نا لاق م ةرمعلابىافة-فيلحلا اذ ىفأ ىتح قلطن افةرمع
 أدق لال من هعمانأو )سو هيلعةئلا لهنا لوسر لعفاكتلعف هند وى ليح ناو

 ٠ امهم ااملاقءاديسلار حظ ناك اذا ىتحراس مكة نس ةوسأهللالوسر ىف كل ناك

 ٠ ٍمجوأد# ىلا دهشأ جلا نيب وىنيب لي>ةرمعلا نيب و ىنبب ليحناد_>اوالا
 0س دوف 'وطاهط فاطم“ اي ايده دب دقي عابا ىنحىاطن افىنر مج عمة

 ريغ نبا ياك د رحالا موي ةحح ام ملح ىتحامهنملح ملم ةورملاو اف- افلا

 يراعي عطا ازب نيح جحا مع نبادارألاق عفان نعهلا + مبع ان ىلأ انث

 | دل ريبعج نم لوقي ناكر تيدح ارخآ ىف لاقو ةدةل اد ذه لع ثياد- كلا صتقاو

 ظ ١ 00 ندع انثدعو اعيجامهنملحىتحلح ملودحاو فاوطدافك ةرمعلاو
 ظ أ جمادارأربعتباناعفانن عل انث لاقدل ظفالاوةسّتق انثو َح تيللاانرتخا

 ١ || كود سين أ اخناناو لاتف متبني نئاكسانلان اهل ليقف ريب زلا نبان جاخج !لزت ماع



 عه

 نب كاملا دبع 0 0 ا رع |ردلطشاو ستال َ ١

 ماس نع باهش نءا نعدلاخ نب ليقع ىنث ىد- + نعىنأ ىنث ثيالا نب بيعش 5

 عادوا ة سو هيلع لمه لوسر عنا رعنهللادبعناةنلادبعنا أ |

 ىل_دهللالوسرأدب وةفيللاىذ نمىدطاةعمقاسف ىدهأو جملا ىلاةر معلابأ أ

 هيلعهللا ىبص هللا لو سر عم سانلا عّمتو حلال هأ م ره لغا افر_-وميلعتلل | 2

 ملف دوم مل نم مهنمو ىدطا قاسف ىدهأ نم سانلا نم ناكسف جحا ىلا ةرمعلاب لسو ا ٠

 لحال هناف ىده أ نم ناكنم سائلا لاق ةكم مل-_سو هيلع هللا ىل_دهللالوسر مدق

 افصلإبو تيبلابفطيلف ىدهأ نم نكي لنمو هج ىضقي ىتحهن٠ مرح ئث نم
 ىمايأ ثالث مصيلفا دهد< منغ د_ملو جحلاب ل هيلث للحي اورصقياوةورملاو
 ةكم م دق نيح ل_سو هيلع هللا ىل_صةقالوسر فاطوهإهأ ىلا عجراذا ةعيسسو جملا

 عكرم فاوطأةعب رأ ىشمو عيسلا نم فاوطأ ةنالثبخ م ئشلوأ ناد
 افصااب فاطفافصلا أف ف رصناف لس نيدع 2 ماقملا دنعتيبلابهفاوط ىغقنيح ||

 دوج عوج دج

 رح مى شدعو ود ىضق ى 0 دع اوطأةعبسةورلاو أ

 ىعيب يعش نب كلملادبع  هينثصو سانلا نم ىدطاق انو طلع هلو هيلع ا 1

 هشئاعناربب زلا نت ةورع ءنعباهش نأ نعليقع ىنث ىدجن ءىنأ ىن 3 0 ١

 هعدع ف سو هيلعهللا ىل_دهللال وسر نع هتريخأ )سو ه اعلا ىل_صىبن ىنلاٍجوُز

 هلناد_.ع٠ نع هللاديعن: جلاس س ىت ريا ىذلا لثعهعم سانلا عّمتوةر 1 لا ا

 كلام لعت ار ةلاق ىحب نب ىح ا 5 مسوديعتا ل سالو سرع

 لوسرابت !اق سو هيلعهللا ىل<ىننلا جوز ةمفعَنأ أرمع نب هللا دمع نع عفان نع 7

 ىندهتدلقو ىسارت دب ىنالاقكترمع نم تن لاكن لوا واح سانلا ناشامهقلا 1

 عفان نع كلام نع دلخم نيدلاخ انثث ريع نبا هاتوع و رحنا ىتحل>االق |

 ام

1 3 
3 
0 

 د اًمئاط هرصن لحتو كلامهثلالوسرايتلقتلاق ةدذ- نعرج نبا نع
 هيطوح رعر# نان ع عفان ىف ريخ أهل |ديمع نعد .ع_س نب ى< انث منا

 07117 اذ 752

 ىالاقك ل ءركاو اول- سانلا نأشام سو هيلع هللا ىل_صىبننال تلف تلق ْ 1

 مدلا بوجوباب
 هناو عتمملا ىلع
 همزلهمدعاذا

 مايرأةنالث موص

 ةعبسو جملا ىف
 ىلاء جراذا

 هله

 نأ نايب بأي

 للحي, الن راقلا

 تقو ىق.آلا



 دا عبتةالوف رسلاقيعأ نقر عدو ل سو هيلعةنلا لص

 | هأنئاط و. ىترينأ ءاشامدعب“ىرما لك ىأترا ه_عجولىضم ىتحهتع
 انه ذعر جاع نايقس ان عيكو نعام الكم اح نب دس و ميهاربا نبا

 | م و رمع ىنعيءاشامهبأرب ل جر ىأتراهبتاو رف ماحنبالاقو تاع ربل

 'ىللاقلاق فرطم نع لاله نب ديج نع ةيعهش انث ىنأ انت ذاعم نب هللا دممع

 5 | ّلانلالوسر ناهب كعفني نأةللا ىسع اة كدت ناصح نار ٍِح

 ا | ناكدقوممر < نآر ةهيفلزتي لو تام ىت ٍ> هنعهنب ل مةر و ةخ نب عج ل_سوويلع

 أ مند واخ داعف ىك- !|تكرتم تكرتف ترو 26 اىتد - لس

 1 || ةرسمثيسسلا لاله نديج نءةيعش انه رفعج نيدمحم انث الاقراشب نباو

 ا راشب ناو ىنثم نيد اًسئرع و ذاغم ثيدخلثع ني.صح نينار عىل لاقلاق

 أ[ ىلا ثعب لاق فرطم نع ةداتق نعةبعش ان رفعج ندم انث ىثمنبالاق
 ا | هللا لعل ثيداحإب كاثدح تنك ىنالاهقفهيف فوت ىذلاهض ىم ىف نيص> ن نارمع

 1 | مس دقهناتئشن نااهب ث دذ تم ناو ىنعمتك افتشء ناف ىدءبابع كعفنشي نأ

 ١ دا | ل1 درو جنو عج دق سو هلعمتلا سناب نا لعاو ىلع

 4 || قحسا 6 ءاشام هنآ رباهيف لج ر لاق رم دعس لكس رننا وب : اهنعدشإ مو

 .نعةداتق نع ة 3 ورع ىلأن بديع ان نينوي ني ىسعانرعدخأ ميهاربا نبا

 أقل قستالو رنا عال نيصح نءنا رم نعريخيشلا ن هللا دمع نب فرطم

 | لجراهيفلاقام_منعانين لو باتسك اهيفكزني لم امر 6 كا م مروواع

 || نع ةدانق انك مامه ان تقع ملادح دع ىنت ىنثم ن دم انثص ءاشامهنأرب

 أ لزايرلو ل سوميلع هللا لص ةنلاكوسر عم ايلا نيص> ن' ناز# نع ف رطد

 || نللاديبع ا زعاش ١١ نب جاح هسئندطو ءاشام هيأرت لجر لاق نار ,ةلاهمق

 هللا دمع نب فرطم نع عسأو ,نبد# قس محم لل ليعمسأ 0 هبا درع

 1 لس هياعدللا ىل_دهتلا ىن عّتملاقثيد 2| !دهعنيهحنء نار ع نعريجشلا

 ||“ الاق تن ةملاركب ىلا نبد_ #وىوار كلا رمح نببدماح انيق هعما عدعو

 | تازن نيَض- نينار .علاقلاق ءاجر ىلأ نع سم نبناز 7 لضفملا نب رمثب

 | لسو هيلع هللا ىل_ههللالوس اين ماو حارس هي هللا تاك ىفةعاملاةب ١



 ا ْ - رثأ 7

 تادوسر ا هكيعد_- ذل ىلع لاق ذك هلزاملاتفاب ٍ ]

 نقراخآ تع ىب هيلثاص و نيفئاخاك اك اولج أ لاقف مسويه تنال ْ

 ىثمن د# ع هلشمدانسالا اذه ةمع ثانربخأ ثرهانءاىنءيدلاخ اننا 0

 لن دمع ._س ن 2 ده يم نا ور رح نَع ةمعدُش ا رفعج ندع 1 الاقرا شب نباو || ْ

 ةرمعلاو أةهملا نع ىهني نافع ناكف ناقد نامنعو "ىلع عمتجا لاق ب بيسملا | ا
 َناَمَع لاقفهنع ىبهنت للا _صقتلا ل وسر هلءف ىمأ ىلا دب رئامىلءلاقفأ|

 اهيجامو لهأ كلذ ىلع ىأر نآاماف كيصارا هبال :_سأال ىالاقف كلءانعد أ ١
 1 ا

|| 1 

 ةبواعموبأ 3 اولاقبي ركوبأوةبيش أ نب ركب وأو رودخم نب د ءءس ا |

 تال ل رذ ىلأ نعهيبأ نع ىهتلا مهاربا نع شمعالا نع

 ني م ةبيش ىفأنإ رك وأ امنع د ةضاخ لربيع ل١

 رذ فأن نع هيبأ نع ىهنلا هاربا نعى ماعلا شايع ن عنايف_سنعىدهم نا

 02 0 كمه س نب هيدَتق 0 ج1 | ىفةعملا ىن علا ةصخرهلتناك لاق | َ

 انلالان اتعتملا لصتالو ذوب ألاقلاق هدب نع ىلا مهاربا نغ كيد زنعليضف |

 نع نان رب 7 ع ةدتق ا جلا ة_ءتمو ءاسفلا ةعتم ىن لدا ا

 مهأىلات تاقف ىلا مهارباو ىحنلا مهاربا تدد 0 ثلا نينجرلادبع ١

 كاذب مبلن , كوبأ نكلىخنلامم_هاربالاقف ماعلا جاو ةرمعلا عج نأ |[ [

 ةد رلابر ,ذ ىلأب سمهناهسيب أن عىحتأا مهاربا ن ء نامد ' 0 ان ةبيتقلاق || 0

 نءااورودنم نب ديعس م مبودةصاخاتل تناك امتالاقف كهرب

 ناملسانريخأ هب واعم نب ناو مم ا ديع_سلاق قول فلا نع اعيج رعفأ ]|

 : اذهواهانلءفلاقف ةعدملا ع ىنأ نب دست لس لاق سدق نب منغ نعىميتلا| |

|| 1 

0 

 0 ةبيش ىلأ نب ا فا هاا و ةكم تودب ىن-عي شرعلاب رفاك د_ءمونأ [

١ 
1 

١ 

 كد هب واعم ىت_ه هش اورىلاقو دانسالا ادهم ىهيتلا ن عادمع- نيت
- ] 

1 

 فاخ ىنأنب دج انو 2 نايف_س ان“ ىريب زلاد_حاوبأ انه دقالاورمع

 ل لح يمي ناولسن ءاعيجة يعش انث ةدابعنبحو ر اننإ |

 اذ برحن رهز ئئد 0 جحلاف ةعتملا نايف_.ثيدح قوام مثيدحأ] ا

 نارمع ىلاق لاق فراطم نءءالعلا ىف نعىرب رملا ا مداربا !نيليعم سا[

 هللالوسرنأ ملعاوم ويلا دعي هيةثنا كعفتي موملاثي دحلابكثدحألوانيصح تبا [[

2 



 عتفلازاوج باب
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 6 لا باتكب ذ.خأن نا لاق 4كاذ ثرك قرم مد _-ةفلاق اوهئافدبف يلع

 0 0-2 ماقلاب أب هليا بانك

 ْن نبهنلا ديبع دا هل ىدطا علب ىتح لحل راما او

 2 ىتمندحم يي ةؤوحداتسالا [ده ىف ةيعش ان: -ىفأ انث. داعم

 َ 00 نع باهش ن قراط رع سنق نع نايفدس انك ىدهمن نجرلادمع

 1 :املاقف ءاحيطيلاب حينهوهو 00 ا ا وبر لع دق

 ْ : لقال اق قدح. نم تقس لهلاق لو هيلعهنلا له ىبنلا لالها,تالهأ تلقلاق

 ةأسماتننأ أم ةورااواقطلإب و تييلإبت فطف لحم ةورالاواف_دلاب و تدبلا,ف طف
 ةرافأو ركب ىف ةراما ىف كلل ذب سانلا ىف تنكف ىسأر تاسغو ىبةط-_ثف ىوق نم

 ذب :ءوااربمأ ث د_حأام ىردنال كن لاق جر ىنءاجذا م.وملا,مئاقل ىئافرمع
 ن زب -:ءؤااربمأ اذهف دئترلف ئتبةانيتفأ اك ن مسام عا اققك_فنلانأشيف

 1 واقف تندع اىذلا اذهان نيدتم ول اريمأاعتلق مقال اوقئافهبفكيلع مداق

 ْ ذ_خأت ناوةثلةرمعلاو جحلا اوتو لاقهنلا ناف ثنا ب اثم دخان نالاق كننلا

  قحسا ئئدد ىدطار ىت> لح 0 و او انمدن ةدس

 ا نع سيمعوبأ انربسخأ نوع نب رفعجانربخأ الق دج نىد_.عوروطنم نا

 3 هللا ىل_ههللالو سر ناكل اق سوم ىفأن ءباهش ن قراط ن ع سم نب سبق

 .ىل_طةهللا لوس .رىللاةف هيفجح ىذلام اعلا ىفهتقفاوفلا# ن علا ىل ىندعي مل-سو

 ١ لالهاك الال_ها كيبل تلق لاق يا وعلا مومابأاي ]سوه _ءلع هليا

 نيب و تيبلاب فطف ىاطناف لاقال ت اقؤايدهت عوخلاد درعا قا لم وبلا

 انيحف نايفسو ةمعش ثيدح لدع ثيد جهلا قاسم لحأمأ ةورااوافصلا

 نعوكملان ءةيعش انث رفعج نيد-# ان. ىنئثم نبالاق راش ناو ىنثمنإا

 كلاقفةمتلب تفي ناك هنا ومى أن ع ىسو» «ىلأنإ ميهاربا نعرب_ نب ةرامج

 5 نلف ني: ؤملارعء أ ث د ١- ىرذي ال كناف كايتف ضعِبب كدب ورل-جر

 1 لعق دق ل سوه يلعهللا بضل نأ ماعدق رمعلاقفهلأسف دعب هيقل ىت >- ك دعب

 -ا ف نوحورتب من لازال كبر ,عماواظي نت هر تت نكلوهبامصأو

 رف ء+ ند ان ىنثمنبالاق راشب نباو ىنثم نبدي انندص « مهسؤرر طقن
 | ناكوةهملا نءىهن نافع ناكق يقش نب هللا ديعلاقلاق ةداتق نعةبعش اذن

 , دلل
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 0 فقوماهاكعجوانههتفغقو وفقوماهلك ةفرعوانههتغقوو |
 قحسا

 رباج نعهيبأ نعد نب رفعج نعنايفس انث مدكنب ىحانرب_خأ مهاربانبا|
 ىذدع هلي ر لا ىت اةكممدقامل رسوةيلع نإ ضنا لوسر نا هنا بح ظ

 ةبواعموبأ انريخأ ىحنب ىح اي اراض تاتو ةحش : ىلعأ

 نوفقياهندناد نمو 0 /ا ة-كثاع نعهيبأ !نعءةورعنب ماشه نع

 ءاحاماف ةقرعب نوفي برع هلا رئاس ناكو سجل ان ومس اوناكو ةفلدزلاج

 فوقولا ىف باب
 ًَ < لاعتهلوقو

 نماوضيفأ
 ضاف ١] ثيح
 سانلا

 لجوزءهلو5كلدؤ اهم «ضيفب من اهم فقيف تافرعىتأي نا هيبن هنلا م ًامالسالا||

 ماش ا ةماسأوأ اننا 7-8-2 د سانلا ضافأ ث يح نماوضيفأ م

 تدلوامو شد رق سجلاو سجلاالاةارعتدبلا,فوطت برعلا تناك لاق هيبأنعأ|

 0 لاح 0 رلا ىطعيغ ابا سجلا 0 5

 ل رنا يكل يي نها أ

 ة- هدرا نم نوذيفيسجلان اكو تافرع ءنم نوديفد نانا اك تااق سان | ا

 اوهحر سانلا نعلق تلمح نماوضيفأ تل م مالا ضيفنال نولوقي | ْ

 هنييعن؛|نعاعيج دقانلاو 5 ردو بيش ىأ نب 5 ءونأ ام تافرعشلا| |

 نع ثدحع مطعو رييج ندع عمس ور ع نعةنديع نب نايفس 5 رمملافأ |

 0 ةةقرع مول ه- ملط أ تره ذف ىلاريعب تالض لاق رعطم نب ريبجهيبأ|

 اذهههنأشاف س +1 نم اذه ناهللاو تاقفدف رعب سانلا عمافقاو لسو هيلع هثلا ىل_صأ

 حس ىف بإب 0 انئدع # 00 0
 نم لاحتلا

 مالا مارحالا

 ماعلا

 ا 5-0 ه4 0 تل 0 سوس ٍ

 لالهاك لال_هاب كمءات تاقلاق تالهأ م لاقف معد ١تاقق تححأ ىلاقفأ ْ

 لاق 0 ًاوةورم اوامفصلاب و وتييلاب, فط تنس> أدق لاق رو هيلعةنلا ص ىنلا| 5

 العام ّش 0 00 "م ةورااواف لابو تدبلابك ل 1

 ّق 1 وال جره لاقفرعةفالخ ىف ناك ىتح سام هن ( ىف تنكف لاق جطابأ ١

 قى ني_:مؤل اريمأ ثدَحأ امىردتالكناف كايف ضعي كدر ور نسق نةللا دبع

 مداق نيم وملاريم ا ناف ديل ايتفهاسستْفأ اك عم سانلا اهعأايلاهقف كدعب كلنلا |



 نأ ءاجام بإب
 اهلك ةفرع

 فقوم

0 210 
 | ش 00 رغىتحافقاو لزب مدلل ليها وهيدن

 | قن | ١ ١ سوميلع لاو كت | لوتر مهدوهفلخةماسأ !فدّرأو صرقلاب اغ

 سانلااهسأ أ ىنعاهديبلوقي وهلحر كروم سصيل اهس ارنا ىتح مامزلاءاوصقلل

 ا ةلدزما ىنأىت- دعصت ىت-اليافاط ىحرأ لابحلا نمالبح تاك ةنيكسلاةنيكسلا
 اظضامث اي_ثامهني حبس لو نيتماقاودحاو ناذابءاشعلاو برغملااهب لصف
 راذإب حبصلاهل نيبت نيحر حفلا ىلصفرجفلا علط ىتح مسوهيلعهنلا ىلصةلنالوسر

 [هللهو ه هريكو اعدفلبقلا لبقت_افوار ماركات أىت-ءاوصقلا بكرم ةماقاو

 | د11 فدراو سمشلاعلط:نأل بق عفدفا دجر قس أ تحافقاولزب لقد عود

 د العشا لمةالوم رعقداماف امسوضيسأر ءشلا نس الجر ناكو سايعنا

 | | م ةئالوسر عضوف نويلار 1 0000 رع نعظ هب ت سم مل_سو

 ْ نة رظنب رخآلا ق_ثلاىلاههجو لضفلا لوذ- ل_ذفلاهجو ىلعددد سو هيلع

 | ههجو فرصف لضفلاهجو ىلع رخآلا ىشلا نمهدب مل وهيلع للا لص هللا لوسر

 |[ ىط_سولا قي رطلا كال_سم“ اليلق كرف رس نطب ىت أىتحر ظني رخآلا قشلا نم
 3 ءتسااهامرف ةرحح_ثلادنعىىلا ةرطلاىق أىدح ىريكداد ةرجلا ىلعج رت ىبنلا

 ْ فرص امى داولا ناطب نمير ف ذذا ىصح ل ثم اهنمقاصح لكعم بكيت ايسص>

 عيده قاكرش أو ريغامرحنفايلع ىطعأمأ هددب ناتسواثال*ر>ء:ؤر>ئللاىلا

 د < اق م نماب رشو اهبل نمالك افتبطفر ,دق فت اعف ةءضبب ةندب لكم

 ْ ءاطملا دمعىنب قأفر يظاا ةكك ىلصف تبلا ىلا ضافأف مسوهيلعةللا لصدتلالوسر

 ' <تراقس ىلع سانلا كب اغين الولف ب بلطملا دبع ىبب اوعزنالاقف م ضعز ىلع نوقسي

 ا ا, صفح نب رمج انندخو را اوانف كبعم تعزنإ

 رعهتلأ هللا دمع نب زباجتيتالاقىفأ ى :: . كح نث رفعج انك ىلأ انثثامغ

 ادازو ” انما دحو حيذب تب دا قاسو لس وهيلعهللا ىلعهللال اوسرةخ

 هللا لوسر زاجأاماف ىرءراج ىلعةزايسوب امه عفدب برغا|تناكو ثيدنحلا ىف

 رو ةةيسهنا شي رق ك_كثن)مارحارعكملابة+فلدزملا نم ل سوهيلعةللا لد
 ا ع 9 ناذ رع يق تح أ ضرع زاوزاجاف مه: قوكبخي تع
 لاكن سف راجح ءىلأ ىلا ضمعجو ءىنأ ان ثايغن؛صفح نا

 | ةتافارحتر هماهاك انمو ماا درعا عطس ل 2 كا
 ن2 < ومع دت

 ”تفقوو

: 
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 لاقو ىرخالا فةدحاوعباصأ ل سوهيلحفلا ىل_ههنلالوسر كبف بال أ اذ 8

 هللا ىلص بدلا ن دبب نوعلا نم ىلع مدقو دب ا دبال لب ال نيت ىص عسل فد رمعلا تاو ٍ

 [اهلعكلذركت اف تلحتك اواعيماا تسل و لح نميةمطاف دجوف ةلسوهيلعأاا

 هللالوسرىلاتىهذف قا ارعلابلوقب ىل ملءناكفلاق اذ_مب ىف ىعأ ىفأ ن اتلاقف

 ترك ذاهفهللالوس رلايةةةسم تعنص ىذلل ةمطاف ىلعاش رح رسوما ىلا

 تَص رف نيح تاقاذام تقد- متةدص لاق فايل كا هكر ىف  هتريخافهل

 لاق لح زان د طا عم ناف لاق كلو سرهب له ام لهأ ىفام -هلل!تاقلاق 5

 ملسو هيلع هللا ىلصىبن :ااهن أى ذلاو نعلا ن م ىلع هب مدق ىذلا ىدطا ةعاج ناكو ظ

 ىدههعم ناك مو لسوهيلع للا لص ىبنلاالا او رسصقو مهلكس انلا لكس لاقل

 هيلعهللا لص هللا لوسر بكر و جلاب اولهافانمىلا اوهجوت ةب ورتلام وب ناك

 تءلط ىتحال يلق ثكم خر حفلا اوءاسعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا اهم ىل_صف رس

 هيلع هللا ىلص هللا ل وسر راسف تد رضفةرمذب هلبرضتر عش نهةبقب رعأو سمشلاا

 ىف عنصت شي رقتناك ممار ما ارعشملاد_:عفقاوهنأالا شي رق كشنالو لس و

 هلْب رضدق ةيقل ادجوفةفر قات ٍ مسوميلعتامةنالوس را ا 5

 ىداولا نطب ىناف هل تلح رف ءاؤصقلايرعأ شمسلات عار زاذا ىتحاهملزنف ةر

 اذه كرهش ىفا ذه كم --- مياعمارح كلاومأ وو ءامد نالاقو سانلا بط

 ةيلهاجلا ءامدو عوضومىم دق تح ةيلهاذلا عأ نم ئملك الأ اذ_هكدلب ىف

 ىب فاعضرتسم ناك ث رحلا نب هع رب  مدانئامدن 0 ءعضأ مدلو أن او ةءوضوم
 دمع نب سامعاب رانب رعضأأب رلوأو ع وضوم ةيلهاجلااب رو لب ذه تلتف دعم هنأ

 ْ متالجتساو هللا ةناماي٠ نهومذخأ م دافءاسنلا هللا | وقتافهلكع وضو هناف بالحل

 نلعف ناف هنوهرك-: ادحأ؟- ثرف نكطونال نأ نول ءمكلو هللا ةءاكب نوجدز

 2 قو فورعملاب نهتو كو نهفز راكي اع نطو حربمري- غاب يرض نهود رضا كل ظ
 متأاف ىنع ءنولأست متن :ًاوهللا باتكهن معانا 2 نلام كيفك 7

 ىلااهعفرب ينل تحيدنو تيداو تغلب دق كن اده_تناولاق نولثاق |

 ىل_هفماقأ نذأم تار ثالث ده_ث 'مهللا دهشا مهلا سانلا ىلااهتكنب أما

 مل_سوهيلعهللا ىل-د للالوسر بكر من ًايشا هني لدن لو رصعلا ىلهف م اقأ رهط
 نيب ةاش:| لمح لعجو تارخ هلا ىلاءاو ص ةلا+_ةفان نطب ىل عش فقوملا أن :- 1



 0 ءويرات# : رارش

 10 ] /5 ١

 7 اياهح ت1 مةجاسن ىف ءاقفةال_فل!تقو رمذ خو ىعأوهو لاس و تتشانمم
 او . اىلع هبنجىلاهؤادرواهرغد نم هيل ااهاف رط عجر هبكس نم ىلع اهعضو

 3و ف 0 8 5 1 .٠

 «ىادقعف هديب لآقف لسوهياعهللا ىل_طهللا وسر ةح نع ىنر بخ تاقفانب ىلصف

 ' 0 منيتس عست ثكم مس وهيلعهللا ىل_دهللالوسرن الا

 هلي مهلكر يثكر شن ةطإ 0 جاح لسو هيلع هللا ىل_ههللالوسر نأ ةرم 1 ماعلا

 اأتناوفت- هيلا اذان ىتح هعمانجرفنوإ علم لهي وهللالوسرب مئاينأ

 :دآفيك ملسوءيلعفللا لصدللا لوصر ىلاتاسراق ةركب ىلأن ب د س دمع تشد

 0 وهياعهللا ىل_دهللالوسر ىل_دفىرح 1 اوبوش ىرفثتساو ىل-.:خ|لاق

 | هب دمىلاترظن ءاديبلا لعمتقانهبّتوتسا اذا ىتح ءاوصقلا بكرم دحسسملا

 | هفاخ نمو كلذ ل-ةمهراست نعو كلذ لثمهنيع نع 50 أر نم هبدن نيب

 رد هو نارقلا ل زن ه_ياعوان رهظأ نيب 0 وسرو كلذ ل#ثم
 هل كمل مهللا كيبل ديحوتلابلهأف هبانامع ع ثنمهب ل-عامو هليو ا رعي

 1 0 || لدهأو كل كب رثالكلملاو كلةمعتلاو هلا نا كيبل كل كي رذال

 ْ لا لوسر مزلوهنم أيش مهباعل سو هيلع لا ىل-ههنلا وسر درب فهن ن واهم ىذلا

 اان اذا 7 معلا فر 5 جملا الا ىونن ا:سارباج لاق ا سالم

 اذ ةحاوأر قف ميهارإ ماقم ىلا ذهن متاعب ر :|ىثموائالث :لهرذ نكرلا ل ساهءمتدنلا

 | اال لوةي ىف ناك- و تيملا نيب وهني ماقملا لعأل ىل- 0 6 -اقمن

 قو : د أهنناوه لق نا ةءكرلا فأر ةيناك ل- سوهيلعةللا ىل_صىبنلا نعالا 10

 ١ نمايداماف اف_صلا ىلا بايلا نم َج م نكرلا ىلا جر من 0

 8 ءاع قرفافصا؛ أد. ديل ادبامعادبا ,!ةئاارتاعش نءةورهاوافصلاناًارفاف_فلا

 ملك , رششاله بو هلناالاهلااللاقو هر وهللاد>وفةلبقلا لقت سافت بلاى از ىتح

 بعرصنو هدعو زحنأد_ودهللاالاهلاالري دق عت لكىلعوهو دا هلو كالملاهل
 را الز تام ثالثا نهى لاق كلذ نيباعد م هدحو ب ازحالا مزهو

 ع لع_ففةورملا تأ ىت >- ىبشمان دع_صاذاىت> ىداولا نطب ىفهام دق تدصنا ىتح

 تابقت_ساىفاولالاق ةورأا 10 اذا ىتحاف صلا ىلع ل_هفاك ةورملا
 8 هس سل كتم ناك 5 ةر*عاهناعجو ىدطا قسألت ردت ساامى رمأ نم

 | ١ ةالوسرابلاتف ماع نبكطز , 2 ةر#اهلهدءاو ىل_-بمأف



 د ظ
 ةيكمنآلا كتجحريصت سانلا لاقف مايأةعب رآب ةب وتلا مون لبق ةرمعب اهتم
 للادبع نب رباج ىتث ءاطعلاقف هتيتفتساف حاب رىفأنب ءطعىلع تخدفأ]ا
 اوله أد قوهعم ىدطا قاس ماع سو هيلعةللا ىل_دةللالوسر عم جح هنا ى راضنالا ||
 تيبلاباوف وطف كما اوحانماولحا سو هيلع هنا بص هللا ل اوسرلاقفادر فم جلاب |[

 جل اباواهأف ةيورتلا موي ناك اذا ىتحالال-اومقأو او رصقوةورملاوافصلانيب وا ظ
 اولعفالاق جل اانيمس دقو ةعدءاهام< فيك |ولاقة- هتماه متم دق ةىتلااوا_عجاو | ا

 ىنم لح ال ع نكلوهب كت ىعأ ىذلا لثم تلعفل ىدطا تقس ىناالول ىئاف هب كسمآ امأ

 انث ىسقلا ىب رن رمعمنبد# امنرص و اواعفف هلحم ىدطا غاب ١ ىتحم ارحأ
 حاب رىأ نبءطعنعرشب فأن نءةناوعفأن 5 ىوزخماةماس نب ةريخملا ماشهوبأ |

 اب نيلهم ل- سو هيل ع هللا ىفضوللا لوتس عم انمدقلاق هللادبعنب رباج نم ْ
 مقعدا «.ناكرلا لحتنوةرععاهلعح نأ رسمات نس فا 3 أف
 انث ىنثم نبالاق راشب نباو ىنتم نيد -# اسندع « ةرمعاهلعجح نأ عطتسا 1
 سايعن/ ١ ناكل اقةرضن ىفأن ءثدح ةداتق تهمسةيع_ث انث رفعجنبد- أ
 لاقفهللاد_ءعنب را كلذترك ذفلاق اهنع ىهن ريب زلا نبا ناكو ةمعتملاب سأل
 هنا نا لاق رم ماقاملف ٍلسو هيلعهننا ىلصةننا لوسر عم انعتمت ثيد حلا رادىد ىلع|
 هللةرمعلاو جملا او < ؟فهلزانملزن دق تارقلا ناوءاشا_ةءاشام هلوس راح ناك أ
 لجأ ىلا ةأ سما سكسن -: لجربقوأ نلف ءاسنلاهذ هحاكنا ةبأو هنلاك مك |
 داق مامه انث نافع انث بوحنب ريهز هينثد_-و ةراحابهتجرالا |
 متأو ك- لل متأهلاف كتر مع نم كج اول صفاف ثيدح | ىفلاقو دانسالا ادم
 0 داج نعاعيج ةبدتقو عيإ ؛رلاوب أو ماش» نب فلخ نع متر مع ىلإ
 لاق هللاد_ءعنا راج نع ثدحنا دهاج تءمسلاق توبأ ن ءدب زن داج اننأأ
 هللا لوسران ىماف جسما كيبل لوقت نكيومل- سو هيلعةنلا ىلسص هندا وسر عم انمدقأ|]|
 نبقحيساو ةببشى أ نب ركبوبأ امص *« ةرماهلعجننأ لسوءيلعتا لما

 دم نب رذعج نعفدملاليعم سان : ملاح ان ريو 1لاق متاح نءاعيج كل را
 انأ تاتفىلا ىمتا ىتح موقلان ءلآسف هللادمءنب رباج ل عانلخ دلاقه بأن عأ
 لس خأنبايكبابح مملاقف باشمالغذثموبلأو ندر ل مثلفسالا || ىرزعز' م * ىلعالا رز عزنف ف .ءار ىلا هديب ىوهاف نيإ_سح نب ىلع نب د7

 من

 3 38 01 - ط

 7 رمصسصسسسب بل

 حلا احا
 ةرمعلاو جحلاب

 ىنلا ةجت باب
 هيلع هللا ىلص
 سو



 11ه 1
 5 0 اهغك جل ابانالهأةب ورتلا موب ناكا اف تيظلا انس سمو بايثلاانسنلو
 لبالا ف كرتشن نأ موس وح السر انما ةورااوافصلا نيب لوالا

 ن نع ناطقلا ديعس نب ىح انث ماح نب دمت مدع و ةندب ىفانمةعيس لكرقملاو

 سوهيلعةنلا ىلص ,دلاان سم لاق هللا دمع نب رباج ع نعرب زلاوبأقربخأ مع رج نبا

 | نبد-ع نئئدص و حطبالا نمانالهأف لاق ىنمىلاانهجوتاذا مرح نأ انللحأ ال

 ا ,دئانربخأ ديج نبدبع انثو ح مي رج نبا نع ديعسنب ىبح انن ملاح

 | رد دعو راع عمن روزا و انربسأ م رج نباانربخأ ر 5

 يد ح ىفدازادحاوافاوطالا هر افصل نيب اناع الو ملسوهيلعهللا ىلصىننلا

 فاس ىحع ا م احن هد نتاع لوالا ةفاوطرك نب د

 [لاق م سان ىف ةللادمء نب رباج تعنمس ءاطع ىف ريخأ جرج نإ انربخأ

 م مدقفرباجلاق ءاطعلاق .هدحواصلاخ جحلابإ_سوهيلعةنلا لص د با#أانللهأ

 هعلاق لحن نأان سعأقة-غا ىذ نم تضم ةعب ايام م ردلعملا لكى لا

 0ك م نواح انكلو مولع مرعي لو ءاطعلاقءاس لا اوييص واول لاق

 [انرب اذمرطقت ةدرعق 16 ىكفن نأ ان سمأ س+ الا ةفرع نيبو انس

 لا ىل_دىنلا ماقف لاق اهكر رحبه ديب هلوقىلار ظن أى أك هديب رباج لوقيلاق ىلا

 ب ىب دهالولو كربأو مك-ةدصأوهلل 5 اقئأىنا متءاعدقلاقف ايف لسو هيلع

 ظ انالف ارك د طا سأل ترب دّد_ساامىرخأ ن اان حس ولو نول 6“

 لاق تالهأملاقف هتيباعس نم ىلعمدقف رباجلاق ءاطعلاق انعطأو انعمسو

 3 وهِلعهللا ف صةتلالوسر هللاقف مل_سوهلع هلا ىف صوىنلا هنل_هأاع

 منع نب كلام نب ةقارسلاقف ايد ه ىبعهل ىد_هاولاق اماوح تكماود- 571

 كلللادبع انث ىنأ ان رم نا اًنتَض دي اللب لاقدب الم 0

 0 هللاه_هعنب رباج نع ءاطع نعناياس ىنأ نبا

 تفاضوانياعكلذربكف ةرمعاهلعجنو لحن نأ ان سمأةكمانم دقاماف جيحلاب لو هيلع
 0 و تا هدو انرودصدب

 |- اف لاق متلعفكتلعف ىعم ىذلا ىدطاال وافاواحأ سانلا اه أل اقف سانلا لبق نم

 ' المخ ةبورتلاموي ناك اذا سلال ]لمي امانلعقو ءاسنلا انّدطو ىتح

 ُق دقلاق عفانن' ىسوم ان ميعنوبأ ان” ريغنبا اناصو جحلابانللهأ رهظب
| 
0 

1 3 ١ 
2 

5 
1 



1 

 ىنلانأركى فأن نجرلاد عفى ربخأ سوآنب وررمتهربخأ ورم نعنايقم |

 ن ةببتق 0 ميعنتلا ن ماه .رمعيف ةشئاع ف دري ن أد ىعأ مهو هيلعهللا ىلص

 نعريبزلا ىفأ نعشيل ان ةبيتقلاق دعس نب ثيللا نع اعيج حر نب دو ديعسا
 تابقأو درغم جيحب لس وهيلعهللا ىل_دهللالوسر ع .نيلهمانا امقألاق هنارب

 ةورااوافصلاو ةرعكلابانفطانم دقاذا ىح تكرع فرةسباك اذا ىتح ةرمي ثلا

 "لحال قف لاق ىدههعم نكمل ناس لع نأ مس وهيلع هللا ىلص هللا لوسران صأق '

 ةقرع ب وانس سلو اننايثاتسلو برطلاباننيطتوءاسنلاائءقا اوفهاك ل حلا لاقاذام

 ةنيتلاع ىلع ٍريسو هيلع هلا صيفنا لور لخ هع ةبورتلا مها ملال رآالا

 موللحأ امو سانلا لح دقو تحت دق ل1 قاس لاو كنأخاملاقف كسه 1 1

 تان لعةشلاة شك َسعأ اذه نالاقف نالا جل اىلانو.ه في سانلاو تيبلاب 8 ء

 ةبعكسلاب تفاط تر هطاذا ىتح فقاوملا تةقوو تاعفذ جحلاب ىلهأ م لبنت 1

 دج ىف اهللال وسرابتلاقفاعيج كتر جو كح نم تاس دق لاق نوما فاو

 نماهرمعاف نحرلا د _بعاباوب بهذافلاق تحت د تيلامفطأ لق مم

 متاح نبالاق هيج نبدبعو متاح نب د يك د ةبصحلاةليل كلذو ميعنتلا

 عمسهنارييزلاوب أى رب_خأ مب رج نئاانربخأ رككنبد_انربخأ ديعلاقو ان

 رك ذف ىكبت هو ةشئاع ىلع ل_سوهيلع للا لص ىنلا لخ دلوقب هبا دبع رباع
 ئثص د تيللاثيدح نماذ_هليقامزك ذو هرخا ىلا ثيللاثيد_> -

 نعربب زلا أ نع رطم ن نءىأ ىنن ماشهناىنعي ذاعم انث ىعمسملاناسغو 1

 قاسوةرمعي ت اهأ ملسو هيلع هللا ىل_د هللا ىن ةيعفةتئاعناةثادبعت راب

 هرلعةنلا لص هللا لوسر ناكو لاق ثيدحلا ىفدازو ثيللاثي د ىنه؟ث دعا

 ركب ىنأ نبنجحرلا دبع عماهاسرأف هيلعاهعباتءوغلات ب وهاذا الهسالجر سو

 5 تعط اذ ةربب زلاوب لاقر ,طملاق ميعنتلا ن مةرمعب تأف 1

 ان ريهز انث سنوبنب دجأ اًنئادع لدسوهي !ءهّندا ىل_ههللا ىن عم تع ْ

 ْ ىلأ نعةميخو ًاانريخأ هلظفالاو ىحب نب ى< انثو خ رباجن نعجز

 ءاسنلاانعم جيحلاب نيلهم لسوهيلع هللا ىلص تلا لوسر عمان وخلا رباح نع

 هيلعةللا ىب2 هللا لوسران]لاقف ةورالاوافضلابو تيل نقط ةكماتم دفا ف نا اولا

 ءاسنلا ادت اف لاق هاك هفضل د لخفي هع 5 8 0
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 ضانأوتكد هدعصموهو ملسو «يلعةللا ىل_صهننالوسر ىنيقلف ة_ثئاعتلاق

 وس هانن دج و طءهتموةطءمتم قحسالاقو اهنم طءهنموهو ةدعصئانأو اهملع

 00 د16 نع دوسالا نع حارا نع شح*عالا نعرهسم نن ىلع نء ديعس نبأ

 |قاسوةرمعالواج رك دنالىلن ملسو هيلعهنلا ىل_صهنهال اوسر عمانجرخ

 ْ 5 جر اشب خ نداو ىنثمنبد#و ةبيش ىلأ نإ ركبوا انئص رودنم ثن دح ىعع

 'نبىلع نع مك-1انعةبعش انث رفعج ندم انث ىنئمنبالاقردنغنع
 : ال ىف صهتنا لوسر مدق كلاقاهماةسشناع نع ةشئاع داوم ناوك ذ نع نإسح

 كك ا نم تاقف نابضغوهو “له لخ دف سجسوأة ا ىذ نم نيض» همعسب را

 ْن ودادرتي مها ذاف سمأب سان 1 ترم ىن ترعشامولاقرانلا هللاهإخ د هللا لوسراب

 رب دتساام ىرمأ نم تابقتسا ىنأولو بسح أ نوددرتب ,مأك محلا لاق

 ذاعم نب هللاد_مبع هاج و اولحاك لحأم هب رتشأ ىح ىمىدطاتّقسام

 تلاف ةثئاع نعناوك ذ نع نيسهلا نب ىلع عمس هكا نعةبعش انا ىلأ ان
 ثيدح لثعة- ىف ف نين نجوا عدرال ملسو هيلع للا لص ىبنلام دق

 5 " مان ا نص نوددرتبهلوق ىف محلا ن 0

 1 رعب تاهااهتاةشئاعنعهيبأن ءسواطن هلنادبع انت بيهو ان زهم

 ملاقف جحلابح اهًآدقواهلك كسانملا تكسنف تضاح ىتح تيبلابفط”ملو تم دةف

 1 «ثءيفت أف كت 00 رفدلاموي ملسو هيلع ةللا ىل ى دا

 قاواحلا ىلع نب نسح ئئص و جات .رمدعاف م رلا دمع عم

 9 اج نع حي ىنأنبهللاد- دع ٠ عفاننب مهاربا ى :: بايحلاز دز اني

 ِءلع هللا ىل_دهللالوسراطلاقف ةفرعب ترهطةف فرمس تضاحاهن اة شاع نع

 نبىح اندعو كتزعوشع نع ةورااوافدلاب كفاوط كنءىزحن مل-سو

 اببش نب ريبج نبدا دبع انث ةرق انث ثرهاندلاخ انث ىثراخلاب بح

 :><راو ند رجسأب سانلا عجرب د |هللالوسرابةشئاعتلاق تلاق ةبيش تنب ةيفدانتث دح

 ىل هفلخ ىنفدرأف تااق ميعنتلا ىلا اه قلطني نأر ,كب ىنأ نب نجحرلا دبع ًافزجأب

 تاقةل-١ ارلاةإ_هنىلجر بر ضيف قص رع .سسح |ىئراج عف رات اع تااق هل لج

 1 اهلنا لوسرقاانديتتا ىتحانلتق أمل :رمعب تال»اف تلاق دح أ نم ىرت ل_هوهل

 ْ : الاق ري_؛ناو ةميش أن ركولأ انثرو ةبصاابوهو لسوهيلعملا|
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 امموادرفمج جحا لاهأأ نمائمتلاق ةشئاعنينموملاء آن عد مخ نب مساقلا ْنَغ رمعأ

 نب اانريخأ ركب نب دج انربخأ دي نب دنع اًمئرع عت نمانمو نرق

 ةجاح ةشئاعتءاجلاق د-2# نب مساقلا ن عرعن هللاديبعقربخأ 0

 وهو ىح نع لالب نب ىنعي ناماس ان .تنعق ننة_منهللادبع انشحو
 هيلعهنللا لص هللال وسر عمان جوخ لوقت ةشئاعتءمستلاق ةرمع نعديعس نب
 لوسر سمأ ةكم نمانون داذا ىتح جا هنأالا ىرنال ةدعقلا ىذ نم نيقب سجن سو

 ةورملاواقصلا ند و تدبلا,فاطاذا ىد_هدعم نكمل نم * ل- _سوهيلعهللا ىل_صهللأ

 مذ ليقفاذ- هامتلقف رقب محلب رحنلا موب انيلع ل خ دف4_ثئاعتلاق لحنا |

 مساقلل ثيدحلا| ذهت رك .اف ىحيلاق هجاوزأ نع سو ةيلعهنلاىبص تنال وسرأ

 ديع ان ىنثمنيد#حم حو ههجو ىلع داي هللاو كنت ألاقف دمت نبا

 انثو ح ةشئاعتءعمساهناةرمصىتربخأ ل وقيديعس نبى حت عمسلاق باهولا |[

 . ادام كد كمال! ذك ىحب نعنايفس انث رمجىفأ نبا|

 ول نوءنبا نعةيلعنا ع ةبيشىفأ |

 نيكمش سائلار دج ديهنلالوسرأب ت تاقتلاق نينمؤملامآنع مساقلا نعو ح

 هنميلهاف معتلا لا جرحا ,عطاذاف ىرظتنالاق دحاو كش ردصأو

 كتقفن لاقوأ كيصنردق ىلءاهنكلوادغلاق هنظأ لاق اذكواذك- دنعانيةلأمل
 فرعأاللاق ميهارباو مساقلا نعن وع نبا نعىدعىنأن اا انث ىثمنا امن هحر ,

 نيكسنب سانلارد_يونلالوسرا,ت لاق نينمؤملامأ نأرخآلا نمامه دحأ ثيدحأ|
 لاقو ادم ريهزلاق ميهاربا نب قحساو بروح نب ريهز 0 تدلل 55

 انج رختلاق:_.ثئاع نعدوسالا نع :مهاربان ءروصنم نعرب رجانريخأ قدحسأ|

 تيلابانفوط:ةكم مانم دقاماف سلا هنأ الا ى زنالو ملسوهيلعهنلا ىل_صهنلال وسر

 نمل تلاق لك نأ ىدطا قاس ع نكمل نم ل_سو هيلعهثلا ىلص هلا لوسر ىمأق

 فطأ لف تضف ةشئاعتلاق يمل 6

 ةجوةرمعب سانلاعجرد ةّللالوسرايت لق تلاق ةيص+لاةإ هل تناك املف تبببلإب

 عم م ىبهذاف لاقال ت اقتلاق تاو لول تلك اموألاق ةححات رخو و

 ىتارأامةيف_صتلاق اذكواذكناكمكددعوممن ةرمعب ىلهأف مع تلا ىلا كيخأ |

 ىرفنا سأباللاق ىلب تلاقرحنل 00 اموأَقلَخ ى رق متساجل
 0 0 ا ا سس سلم + وستتم <” ةيجسش اوسخ

 هن



 هاو

 بت اماف رقبلاهئاسن نع ملسو هيلع هللا ىل ص ةنلا لوسر ىدهأ اولاقف
 ورلا دبع أف تلاق ةج < عجراوةرمعوةجنح شانلا عجريةللا لوسرايت لق
 رسعت | سلا همي لد هب راحانارركدذالقاذتلاق هإج ىلع ىنفدرافر كى نأ نب

 ءازسةرمعب اهنم تالهأف مع ندا ىلاانمج 1 مح و

 3 اج ان زهع ا قاليغلا بوبأوبأ ئتدص د اورمتعاىتلاسانلا

 ا لخ دف تضح فرسانك اذا ىتح جل !ماندبل ت تلاقةشئاع نع هيب نع نجرلا درع

 ثيدحوحنب ثيدحلاقاسو ىتاانأو مل سو هيلعهللا لص هللالوسر ىلع

 1 مودي ناو هوب عيكملاناك و هثيدح ف سلاداج نارمغنوشحاملا

 ث,دح ةيراجانأو اطوقالو اوحارنيحاواهأمث ةراسلاىوذو رمعور كب ىفأو

 7 سي وأى نأن ب ليعمسا اسدع لحرلاةرخؤم ىهجو بيصيف سعنا نسلا
 3 حرلا دبع نع كلام ىلع تار لاق ىكحب نبى حن انتو ح سن نب كلام ىلا

 3 ادرفأ مل_سو- يلع هللا ىل_دهللالوس رنأ ةشئاع نعهبسأ نعمساقلانبا

 ْن ديج ن' ملفأ نءناماس نب قحعسأ 1 ريم نب هللا دبع نب د#ت 1

 :ٍ 0 سر املا لست كوس عمانج و ختلاق ةشئاعنعمساقلا

 نملاقف هباعح ىلا جرف: فرس انلزن ىتح جلا ىلايلو جحا مرح فو جحلار هشأ

 فالف ىدههعم ناك نمو لعفيلفت رمح اهلعح نأ ب حاف ىده تم هعم نكي

 ا وهياع هيلا لص تنال وس رامأف ىدهدعم نك م نماط كراتلاو اههذخألا

 5 !ىل_ص هلا! ل وسر" ىلع لخ دف ةوقمط هبا أ نملاجر عمو ىذ- طاد_ءم ناكف

 ً "0 د وتانا# اعمك مالك تعمستباق كبك املاغف قيبأانأو سو هيلع

 اهيكفزربنأ لا ىسف كد ىف ىوكؤ كرضالفلاق ىبصأ الت لق كلامولاق

 ىتح ىف تجرفنتلاق نييلعبتك ام كيلعهللابتك مدآتانب نمتنأامئاو

 بدحلا 000000 اوسرلزنو تيبلابانفط مث تزهطف ىنمانلزن ىتح

 مث ةرمعل لسهتلد مرخلا نم كتخابج رخالا فركب ىنأ نب نجرلا هبعاعدف

 3 هةو 0 وافصلابو تببلابتفطمأ تالهًافاند .رفن تلاقانههاك رظتن قاف تنسلاب

 لقَغ خرق لهلاقف لمللاف وج نمهلزنم ىفو اوهو مس وهيلعةللا ىلصهننال اوسر

 كلا جرخ مح بصلاةالسص ل بقهبفاطف تيبلب رف جرفن ليحل هباحصأ ف نذآ افرعت

 | ر هللا دبع ا ىلهملادابعنب داع انك تونأ نب ىح ئئدع ةئدملا

0 
086 



 2ظظ8

 0-0- نأ :مبح نم ل سو هيلعهتلا ىلههللالوسر لاف جحا ا ا

 ان عيكو | 2 اك ولا اًنحَو ةددع ثردح لدع ثر.دحخلاقاسو ةرمص

 لدا نيرا ود سودا نع( لا اي انَع ماده

 تكف ة>حن له نمانمو ة 0 رم وهدي لهأ ن مانمود رمعل له 1نمانمةل طائذأأا

 هنا كلذ ىف ةورعلاق هيفلاقو امهثبد- عودت ثرد_خلاقاسو ةرهعل لع أ نميف

 ا ةقد_طالوم ايدالؤىده كلذ ىف نكس لوما ُتهلاقاهتر.يواهت هللا

 لفوت نب نجرلا دبع نى د # دوسالا فأن ع تالانلعتار لاق ىب< نا( ْ

 ةح ماع سو هيلعمللا ىل_ههتلا لوسر عمانجخ تلاقاهنأ ةنئاعنعةورعنعأ|

 "له أو جحلاب لهن مانمو ة : رع ءانمو ةرفعت لادعا نمانفعادولا

 جحب لهأ نماماو ل-ف-ةرمعب لهأ نماماف جلاب ,لسو هيلعهتلاىلههئلالوسرأ را
1 

||| 

| 

0 
4 
 ا

/ 

1 
| 

 ةبيش ىف أن ركب و أ ا رحنلا موب ناك ىدح اولح ملفةرمعلاو جدلا عجوأأ ا

 أ
 هماع هللا ىل_د ىبنلا عمانجرخ تلاق هس اع نءهينأ نع مساقلا نب نجرلا دبعن ءأأ

 هندمع ن' نايفس ا ورع لاق ةنديع ناا ع نءاعيج بروح ن ريهزودقاةلاورمت

 0 "ىلع ل->خ دف تض>اهنماسإ رقوافرتساتك" ذا: خخ - سلا الا ىرن الورسوأ د

 ئشاذ ه نالاق عن تاق تاق ةضرحلا ىنعب تسفن أل اقف كب أنو لسو هيلع هللا ىلصأ :

 0 ىتح تيب ىواتتالن ريغ جاحلا ىضقيامىضقاف مدكتانب ىلعةنلاهبتتك | |
 ن ناماس يعض رةيلابهثاسأ نع ميو اولا _صهللا ل وسر ىححذو تاق |

 زيزعلادبع انث ورمينب كللادبعصاعوبأ ان* ىاليغلابويأوبأ هللاديبعألا
 تلاق هثئاع نعد اع مساقلا نب ندحرلا »بع ن ءنوشجاملاةماس أنبأ

 تُدمطف فرسانئج ىت> جيلا ال ارك فنال م سوهيلعةللا ىل_صهللا لوس .رعمانجرج "

 هللاو تاقف كيكساملاقف ىكد الاوز سوما | يسا لا ىلع رخدفأ]

 2 ئشاذ_هلاق من اكيم خا كلج ماعلاتجرخ نك 1 ىنأت دد |

 تلاق ٍىروطت ىنح تيملابىفوطتالنأ اريح جاحلالع- هيام ىلعفا مد ”[تانب ىلعةللا[ |

 لحأأف ةرمعاهولعجا هباكال ملسوهيلعهللا ىل_هةللالوسرلاق ةكم تمدقامافأ|
 م ددش ظفار ماعهللا ىلد ىنلا عم ىد- طاناكفتلاق ىد- طاهعم ناكن ءالا نسا ظ

 ترهطردنلا مويناك املفتلاق او>ا ار نيحاولهأ مث ةراسلا ىوذو رمعورك# ىأدأ

 | ذهامت اقف رقن محلب نا تضفاف )سو هيلع هللا ىل_صهتلال اوسر ىىمأقأ
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 ١ | 1 تلو هج متيلف حب لهأ نموهب دهرحشإ ىتح لحن الف ىدهأ و ةرمعب مزحأ

 ع 3 - مهلنالوسر ىف مأف ةرمعبالا لاهأملوةفرع موب ناكى تحاضئاحلزأ لف تضخ

 تت تاعففت اق ةرمعلا كرتأو جحب ل-هأو طشتماو ىسأر ضن نأ )سو هيلعهنلا

 ٠ ٠,ىجحرلا د_.ع رح اعل وحج ها لوض يمكعتى ح تنفذ ىع كتالد

 اليت وتسرل افرع دع مس سرس اما رك

 نَع ىرهزلا نع رمعمانربخأ قازرلادمعانربخأ ديج نب دنع اني اهئ

 ظ 8 هأف عادولا 3< ماع سو هيلع هنن ىل_ك ىلا عم انجرح تلاق#:_ثناع نع ةورع

 | ىدهم عم ناك نم )سو هيلعقنلا ىل_د ىنلالاقف ىدطات قس نك امو ةرهعب

 تاخداماف تأ د تافه اس وع ىتح لحال من هن رب عم جحل اب لاهياف

 انج الاق وسع عنصأ ف يكف ةرمعب تالهأ تنك ىناةهللالوسرابتلق ةفرع

 ظ 7 أى تيضقامافتلاق جحلاب لهأوةرم_هلا نع ىكسماو ىطشتماو كسأر

 ْ 1 ةتكسسما ىلا قزنع ناكم ميعنتلا نم ىف ارعأف ىفدرافرك ىأنإ نجرلا بع

 || انجرخ تلاق ة-شئاع نعةورع نع ىرهزلا نع نايفس ان رم ىنأنبا 0

 ا لفيف رعو حب لهن أ كم دارأ نملاقف ةل و هياعقتلا ل سةلنالوسر عم

 لهفه« تاعتلاق لهبافةرمعب ل نأ دارأ نمو لهبلف سحب له نأدازأ نمو
 "ام وج اوةرمعلاب سان لهأ اوجح إس .و+_ءاع هللا ل صهلنا] وسر

 ناهلس نةدبع .انث ةيدش ىأ نب ركب ونأ انئرط و ةرمعلاب ل هأ نميفتنكو

 | تامل صدا لوسر مما وتبتنلا# ةظئاعب نعهيب أ نع ماشه نع

 ظ دارأ نم 0 ل تلاق ة١ىذلالط نيفاوم عادولا

 | موقلا نم ناك ةتلاق ةرمعب تالهال تي دهأ ىتاالواف لهوبلفةرهعب لهن كم
 8 انجرذنةرمعب له نمانأ تنكفتااق جما اب لهأ نم منهو ةرمعب لهأ نم

 ونلاىلا كلذ توكثقىقرعن ءل> أ /ضناحانأوةفر ءموب ىنكردأفةكمانم دق

 ٠ | قحاب قعأو ىلمذتساوكسأروفقتاو كنرمع ىعدلامتف مل_سو هيلع لنا ىلص

 ||| رك ى أن نجرلا دبع ىملسرأ ان تح هللا ىذق دقو ةيصخا ةايل تناك اماف تلعفف

 | كلذف نكي مواثتر معو ان هللا ىغ قف ةرمعب تالهأف معنتتلا ىلا ىف ج زو ىنفدراف
 |[ هيبأ نع ماشه اننا نيم نبا انك ب وأ اني موصالو ةقدصالو ىده

 ظ | ىرالا عا ىذ لالطر و هيلعتتلا لسنا وسر عمذفاو مانجو تاق شا

 الا
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 سابع نبا نع هم 2و ريبج نإٍديعس نع مره نإ ورم نع دي نإ بح انن |

 كالذ تلعفف رافق ار سوةلعتسا ل كرا اهرمأف جحا تدارأةءابضنا |[

 وا انمهار اى قحسا اندر ملسوهيلع هللا ىل مهلا لوسز ىمأ نع

 وهو صاعوبأ ان نارخآلالاةوانريخأ قحي_سالاق شارح ند دجأو قالا

 ناسابع نبا نعءاطع ن نع فورءمىنأنباوهو حاب ر ا ورم نن كلملاد .ءا[

َ 

١ 
 ظ
ٌ 

 ا

5 1 

 ابأ | ىنأنب ناهنعو نرخ نب ريهزو ىرمسلاق دانه اًنن دج ةعابض صعأ قحساأ] 1

 نعر عنب ةلاد هلع“ نع ناملس نبةديبع اذن ام جرو ريع مهك ةببشأأ ا

 ندم 0 1 لا هثلاع نعه ا نع مساقلا نب نجرلادبعأ

 لستغت نأ اه مأب ركب أ لو هيلع هللا ىل_ههللا لوسر سمأف ةر مل

 نبىحن نع ديجلا د_بعنب رب رج انث ورم نندمح ناسغوأ م لمتدأ]

 شع تان ءامسا بر دح ىفهنلا معن راح نع هيبأ نع دم نب رفعج نع ديع_سأأ
| 1 

 اهرماقر يابا يأ سو هيام 1 اة ا فياحلا ىذب تسفن نيح ||

| 
1 

 نبا نع كلام لعت أر ّقلاق ىميعلاى حك نب ىحب انصح * لهتورتغتنأ | 1 5
 ماع /سوهيل علنا ىب_صهننالوسر عمانجرخ تلاقاهناة- :ةاعنمتورعنع

 ىدههعم ناك نم رو ل رلاقمأ ةرمعبانالهأف عادولاةح ||

 ضناحان أ وكمت مدقفتلاقاعيجام_م.لك ىتح لحال ةرمعلا عم جمالا

 هيلع هللا ىل_دهننال وسر ىلا كلذ توك كف ةورملا وافصلا نيبالو تيبلاب,فطأمل |

 اماق تلعفف تلاق ةرمعلا ىعدو جلاب ىلهأو ىطش ماو كسر ىغقنا لاف م

 كَ ركب ىفأنب نجرلا دبع عم لبو هيلع هللا ىل_ هللا لوسر ىناسرأ جا ا انيضق |

 افصلاب تيب ةرمعا اأن فالف كتر نم ةحلاققترمتعة ميتا

 اوناك نيذلاامأو مه ىنم نم ءاوءجرنأدعب رخآ افاوطاوفاط م اواح م ةورملاد [[ ْ

 تعش نب كاللادبع انشر و هيليطو لالا ةرمملاو يللا اوم
 نعباهش ن؛١ نع دلاخ نب ليقع ىن لاق-ىذدت جنعىلأ ىنث : تيلادبأإ]

 لوسر عمانج رح تلاقاهنا لو هيلع هللا لسد ىن :لا ج و زةشئاع نعربب زلانيةوزعأأ 1
 ىند جح لهأ ن مامهو ةرمعل ل-هأ ن هامش عادولا ةح ماع _سوهيلعةنلا ىل هللا |

 نءوللحيلف دهع لو ةرمعب مرح أن م مسوهيلعهنلا ىلصةنلالوسر لاف ةكمانمدق |[ ظ

33 3 
 1 2 لل

: 
 ةياور! فو ىنسحت ثيح ىل<نا ىطرتشاوى نع ةعابشا لق و يلعتتا سونا
١ 

 بايحتتساو

 ضئاحلا اذكو

 هوجو نايب باب
 هناو مارحالا

 دارسفا زو<
 عستملاو جحلا

 زاوجونارقلاو

 ىلعجحلالاخدا

 ىتموةرمعلا

 نمنراةلا لح
27 



 زاوسج باي
 مرحما طارتش
 رذعب للعلا

 هوحنو ضرما

 5 هللا لص ى يذلا لاقف ةيك اشانأو جلا دب رأى هللا لوسرايت اقف بلطملا دبع |

 نبأ انربخأ ركن ده انربخأ هل ظفللاو مههاربا نب قح_سا انو 9 هل

 4 نأ ىطرت_ثاو جلاب ىلهأ اقف ىف أتاه جحلادب راق اوةلمقن ةأصا نا

1/1 
 نب ركب وبأو راشب نب دم اًنئص و اديلمةمايقلا موي ثعبيهناف «سأررمُح

 نب ديعس نع ثدحع ا عب هيعَش 55 ردنغانربخأ عفان نبال اق عفان

 مرحوهو |[ دوهياعتشا ليسو لا قال نا ترَدت ابعت هنا

 نآورد- وءامملسغي نأ ل سو هيلع للا لص ىنلا مف هتصعقاف هتقان نم معقوف

 جراخ كلذ دعب هب ىنثدح أ ةمعشلاق سأر جراخابيط سميالو نيب وثاف نفكي

|0 
 أ ٍ

1 
| 
0 
1 

| 
1 

 * هللاد_عن' نوره رص اديلمةماع قلا موب ثعبيهناف نيج وها

 ن لاق لوقي زي_ب> نب ديه_ستعمسلاقريب زلا ىفأ نعريهز نع صاع نب دوسالا

 || الور مه سف )سو هيلعةنلا لس ةئلالوسر عموهو لح ارالجر تصقو سابع

 لاق ةدسح هبه واوفشك نأ ارردسوءامجهواسخ نأ سويباع هلباىلص هللا

 ىسوم ناب هللا ديب عانرعيخأ دوج ند دبع اندلع لهم وهر ثءنهناق 0 ارو

 ا
 ٍإ

|| 
| 

|| 
|| 

 00 اك اساو "رع ربمج نإ ديك بس ع نعرودنم نعليثارم كاع

 ا | لسو هيلعهل] بسس ىنلا لاف تافهتقانهتصقوف لجر رسو هيلع هللأ ىلحص

 د 58 دج ب ركوبأ اننط_ # ىليث عبيهناف ههجواوطغتالو ابيطدوب رقتالو

 هللالوسر لخ د تلاق ةشئاع نع هيبأ نعما ُثه» نع ةماساوبأ ان ىنادمطاءالعلا

 ىدج ًاامهللاو تلاق جحلاتدرأ اطلاقفري زلا تنب ةعابض ىلع ٍلسو هيلعهنل| ىلسد

 ت2 تناكو ىنتسب> ثيح ىلح .هللا لوقو ىطرت_ثاو ىبجحاطلاقف ةعجوالا
 ىرهزلا نعرمعمانربخأ قازرلاد_.ءانربخأ ديج نبدبع امص و دادقملا

 | دعاس لعرسو هيلعمتلا لخص ى هلا لخد تلاقةشناع نعةورع نع

 [| انر اخ ليس نيدمغا امئرط و ىتسح ثي> ىن<نا طرتشاو ىجح سو

 اادكو هلثمةشئاعز عهد نع ةورعن ماسه ن ءرمعمانريخأ قازرلادبع

 || نبانع راين همويصاعوبأودبجلا دبع نت اهولادسع ان راشب ندم

 | ١ سابع نبان ع سابع نباىلومةمر ا ا مسار زااوبأ ىن ربخأ 0

 : ِظ ءااقف ' ١ 0 هنأ قصها لوسر تنل طاا دبع نب رسسزلا تنب ةعامض نا

 يابطلادوادوبأ ١ ان هللا معن“ نوره انص تكردأف لاق ىنسك ثيدح

-- 

 ب
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 ةةا/

 نعداج ان: ىنارهزلا ع رلاونأ انئهعو ايبامةمايقلاع ون هثعبب هللا ناف أ

 عم فقاو لسجر ايلا سابع نبا نعءربمج ب ديه_س نع بود و رايد ورمم |

 لاقوأ هتصقو اف بوب أ, لاق هتلحار نم عقوذاةفرعب إ_سو يلع هللا له تلالوسر أ
 ءاميهولسغالاقف لسو هيلعهنلا ىل_دىبنلل كلذ رك ذفهتصقوفورملاقوهتصءقاف ||

 موب هئعبن هللا ناف بوي لاق هسأراورمحالو هوطنحتالو نيب وثىقهونفكوردسوأأ

 انث دقانلاورمع هينثص و ىليةمايقلامون+_ةعببهللانافورمتلاقوايبلمةمايقلا ||[

 ناسابع نبا نع ريبج نب ديءس نعتشبن لاق بوبأ نع ميهاربا نب ليعم_ا ||
 رك ذاموحنرك ذف مرعوهو م-بوهيلعللا ىل_ههللالوسر عم افقاو ناك الجرأأ

 نع سنوي نبا ىنعيىسيع انربخأ مرشخ نب ىلع انثدع و بوبأ نع داحأا
 لبقألاةسابعنبأ نعريبج نب ديه س نءراندنب ورع قربخأ عيرجنا ||
 لاقف تافاصقو صقوف هرب هب نمرفن ل سوه_رلعهثلا ىف د ىنلاعماماوح لجو د
 هساراورمح الوهيب ونهوسلأو ردسو ءاعةواسغا لسوهيلعهتلا فم هنلال اوس

 ىئاسربلار كب نب هدم انريخأ مج ورتب ءاسب هج و نييتملسقلا قايدتاف ا

 سايع نا نعهربخأ رييج نديعس ناراشيد نب ور عىل ربخأ جي رج نبانربخأ |

 كعب مناف لاق باري 6 هيث زكر اعلا نعت وح مارح ل جر لبقألاق | ا

 انك ب ركونأ انك رخي> ريبج نب ديع-س مس دازوابامةءايقلا مون ||

 الجر نا سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع راشد نب ورمع نع نايفس نع عك ||

 لع مولع ريو اعنا تاف مرحوهوهتلخارهتصقوأ |
| 
| 
 ا

 ايملمةمامقلا امون ثعبي هناف هنهجوالو«تساراورمحالودمب ون قووتقكو وردسوا

1 

 نعريبج نب ديعس انث رش وأ انربخأ مه ا حامصلا نبدي امد دا[

 دعس ن ءرشب ىلا نع مثهانربخأ هل ظفللاو ىحنب ىح انثو 2 ساءءنا | |

 امرحم مل -وهيلع هللا بضةنلال أوسر عم ناك الح رناس اعنا نع ريبجنا |[

 هون كو ريتا هءوابسغا سو هيلعمتبا لونا لوسر لاق تافهتقانهتصفوف أ

 ندع د ةيلوتيابلا را او بيطب هوسمتالوهيب وثاف | |

 نب ديعسن ءرمش ىف أ نءةناوعوبأ ب ىردخانيإ-سحن ,ليضف لماكو أ | ْ

 هيلع تلا لص ةلنالوسر عم مرج ود»و هريعب هدقوالجر ناس امع نبا ن ءريببجإ ١

 0 س/يالو رد سوءا نأ سوديلعةتلاىبمةئلالوسرهب م اقرسو || ١

- 4 

 لجرلبقأ هلوق

 وهاذكه اماّرح

 خسنلا مظعم ىف

 مارحاهضعب فو

 هجولاوه اذهو

 هجو لواللو

 الح نوكيو
 لاحلاتءاحدقو

 ةركذلا 00

 ها ةلق ىلع

 ىوون
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 حسو هياعهنلا ىلص ىنلا نا ةنبحب نب !نع جرعالا و جرا دعو ءةمةاعىفأ

 أدع ةببش نأ نب ركحب وبأ انو * هسأر طسو مرح وهو ةكم قب رطإ
 1 انت ةسيعن نامقس ان ركوب لاقةنديعنن ان ءاعيج برح نب رهزودقانلا

 ا || للكاك اذان ا نب نابع مانجر خلاق بهو نبهت نع شو

 ' نب نبأ ىلا لس .راقهعجو دت_ثا ءاحورلاباك ملف هينيعةلناديبعن رع كبشا

 أيس لوسر وعش نا سالحدش نأهملا ل سرافهلآس نانع

 |[ و ربص|ابامهدمض مر وهو« ديعىكتشا اذال جرلا ىف ل سوءيلعهتيا
 ىنأ ىلا ثزاولادبعنيدمصلا بع انت طخ مسارإد قدس

 ه«-:.عتدمر رمعمن هللاد_ىبعن ربعنا تهون هين ىث ىع .وم نب بوبأ

 | ناهد 0 ا و وي

 || ىأنإ ركبوا نيو و د كلذ لعفهنا سو «راعهننا ىل_كىبنل |نع نافعنبإ

 ةطيعن نايفس انث اولؤديه_س-نةيتقوررحنب ريه ,زودقانلا ور#وةدش

 زاوج باب
 مرج ا ةاوادم

1 

0 

 اج ل ال ا عت زيهم سوس دس تاه ا ن١ ت1 وصامل ا د ا

 لسغزاوج باب
 هن دي م لا

3 

 هسارو

. 

 || اهف سن نب كلام نع هئثيد_> اذهو ديع سن ةدتق انتو 2 مس نبدي ز نع
00 

 | هلنادبع نع هيب نعنين> نبةئلادبعنب ميهاربا نعإسأ نبدي ز نعهيلع“ ىرق

 أ لسغي سابع نءةللاد_بعلاقؤءاويالا.افلتخاامهنا ةمرخ نب روسملاو سابعنءا

 || بوب ى ىلا سابع نباىنلسرأف هسأر مرا ل_-غيالروسملالاقو هسأرمرهلا

 ْ لاق د رتتسإ وهو نينرقلا نيب ل_سنغرهب جوف كلذ نع هلأس أىراضنالا

 | لا دبع كيلا ىتلس رأ ني:> نبهللادبعان آت لقفاذ- هنملاقف هيلعتماسف

 ا | مروهوهس اريل ليسو ميلعمنلا لص هالو سر ناك فيك كلاس سابع

 || بيصابصي ناسن الل اقم هسارىلادب ىتحهأطاطف بولا ىلءهدب بودأ اونأ عضوف

 ا وصمم ًاراذكه لاقم ربةاوامسهم لقا ديحما ار كرس مه سأ ارىلع بصق

 || انريخأ الاقمرمشخ ن :ىلعو ميهاربا نب د قدء_سأ دام ع لعشفد ١ل-سوءيلعمللا

 | ساق لاقدانسالا اذهمرا- آد 00 + رجنبا 6 سأاوب نب ىسع

 | نبالرولالاقذ ربد ًاوامو لبقأف هس أر عيج ىلءاعيج هسأر ىلع هب ديب بوبأوأ
 | اتعن نايغنتم 5 ةبيشىلأ نب رك وأ انيض # اديأكب , رامآال سابع

 هل ايا

 شالا

 لعسفيام بلب
 لجررح لسو هيلعهندا ىلدىب دا نع سابع نان 000 س نع 0 تاماذا مرحمناب

 [.-انادرضالدي وثق هونفكورد_بوءاعمولءالاقف تالف ضصق وفد نعل نم

 --4 لو
 ناف

557000 



 د

 نعنايفس ان رمع ىنأ ندم 0 رسام كاسناوآ نك انج ت0 [

 نب بعك نع ءىليل ىف نبا نع دهاجم نعم ركلا دبعو د_.جو بوبأو عي :ىنأنبا| |

 أ مرعوهو ةكملخ دين أل ب يني دحلاب وهوهب نم سو يلعن يسم ىلا أ ْ

 لاق هذه كماوهكيِذْؤيألاقف ههجو ىلع تفاهتن لمقلاو ردق تح دقوي ؤهوأ

 ةنالث مصوأ عضآ ةثالث قر فلاو نيك اسم ةد_س نيباقرف خطو كسر قاف متنا

 انربخأ ىحن نب ىح امتد و ةاش حيذاوأحيجن ىفأنبالاق ةكيسسن كسئاؤأ م[
 0 ع ىليا ىفأن ب نحرلا دبع نع ةبالقىفأن ء دلاخ نعهشاد بعنردلاخ )ا

 اوه كاذأهللاقفةي مبدا نمزهب سم سو <_يلعةللا ىل_دهللا لوس رناةرغأ 1

 را قلت ضو هيلعتتلا لس يتلا فناتق ل كسأر| ش٠

 ىثم نب د_# اًسندعو نيك سمة: ىلعرع نم عضآ ةنالث عطأوأ مايأ ةنالث | ْ

 ين رانج نَخ ةيعش انث رفعجن دمح ان' ىتثمناالاق راش نياوأأا

 هنل اسف ددع_سملا فوهو عك ناتذدعقلاق لقعم نب هللا دبع نع ىاهمضالا ْ

 ىناك ”ىف تلزرن عك لاف تك ماصنما ب1 هنع أ

 وجو لكيت اول دفلو متو لع وللا ل جاع اكررلا 0 ىسار وما أ

 تازئف التاقف ةاشد- يو كينان راس كال 1
 أ

 ملى هوةضاخ "ىف تلزتف لاق نيكسم نيلاناعز عامحم عاصف صن نيك اسم ا

 55 ةدئاز ىلأ نبا ركز نعربن نبل "فدان ةبيش ىلأن ب ركب ونأ د ةماعأ

 ج زخهناةر < نبى عك 2 لقعم ن.هللادمع ىنث ىناهبصالانب نمرلا دباب

 و ل هديك و هسار لمقف ام رح سو هيلعهتنا ىصةنلا لوسر عمأ ||

 ردقااملاق كن ك دنع لهدل لاق مس ًر قلق قالحلا دف ديلا ل سرأف ل سوءيلعأ

 كر اف عاص نيني كم لك نك ا ع مايأةنالثموصي نأ هما فهيلع أ

 نيمل لل تناك مخ هس ارم ىذأهب وأ اضي سم مكنم ناك ن ف ةصاخ هيفىلاعتللا | أ

 لاق ميهاربان/ قدء ساو بح نب ريهزو ةبيسش ىنأ نإ ركب ونأ امير < ةماعأ 3

 0 نع ورع نعةفيع ن نايفس انث نارتسآلالاقو انربخأ قيما ٍ

 انثرح و مر< وهو محتحا مسو هيلع هللا بص ىلا ناسامع نبا نع ءاطعوأ

 نيةفماع دولاب نناياح انك روصنم نب ىلعملا انث ةبيشوأن ب ركوأ| |

 ةتس ماعطاوأ مايأ ةنالثموصلاق ك.سنوأةقدصو ا مايص نم ةبد- ف ةبالاونه

5 2 

4 5 7” 4 

1 
 1نياط ل ل

 0 ةماخازاوجبإب



 قلحز اوج باب
 مرحمملل سأرلا
 ىذأه.ناكاذا

 بوحوو
 هتك هلل
 اهردق ناس و

 ظ6

 بلغ ل_ه ىلا نع رم نبا نع عفان نع ءالؤهلكديعس نب ىبحيانربدخأ
 تعمسر م نبا نع عفان نع ع مهنم دأ ل قب لو عي رج نئ او كلام ثيدح لثمي لسو

 نبا كلذ ىلع ع. رج نبا عبات دقومدحو عب رج نباالا سو هياعهللا ب صهننالوسر

 ب نان دجحانرمخأ نوره ندب زب انث لهبسنبلضف هيتنثصو قحسا

 ١ .وهيلع هللا لص ىع 1 رمع نبا نعع هللا دبع نيه للا د يبعو عفان نع

 نب ىح ازين د هلثع رك ذف مرا ىف نهتم لتقام لتقف حانجال سجن لوقت

 ان : نورخ لا لاقوانرب_هأ بح نبىحرلا رج نباوةببتقو بونأ ن ىح و ىبح
 / لوسرلاو لوقت 00 0 فلا راخت ن ةناخعو ءرفعج نا ليعم_سا

 ِ رافلا ٌنهِمف هيلع ح-انجالف مارحوهو ٌنهاتق نم سج لسوه- _هلعهللا ىل_دهلا

 مص و * ىحن ىحيل ظفللاواي داو با ارغلاو روقعلا ناكسااو بر قعلاو 08

 وبأ ىننثو ح بونأن ع دب زنباىنعيداج انث ىري راوقلار معن ةللاديبع
 ىنأ نب نجرلا دبع نع ث د دهاج تعمس لاق ب نأ انث ذاج انث عيبرلا

 ةيدي حلا نمز ممر لعسا ل د هنالوسر لعد ؟لاق ةرغنا تبعك نعىليا

 ىلعر ثا: ة.ليدقلاو ىةمرب عيب هرلاوب ًالاقو ىبردةىرب راوقلالاق ضو انزو

 طأوأ مايأ ةثالثمصو قا>افلاق منت تاقلاق كسأر ماوه كبذؤيألاقف ىبهجو

 1 . ئدص ادب كلذ ىأب ىردأ الف ب وأ لاق ةكمسن كلن او أ ناك ا

 : رة يلعن نعاعيج ميغاربان بوق ءدو.برح نب ريهز وىدعء_سلاز - نب|

 5 ريل نع ىدعىأ نا انا“ ىتمنيدم ا هلع داندسالا اذه ىف وبأ

 هدأ كانتا ىلاقةرك نسكب نءىيلىفأ نب نجرلا دع نعذها# نعنوع

 : :وأةقدصوأ مايض نمةبدففهسأر نم ىذأهب وأ اضي رم فم ناكن ف ..ةنآلا

 كيذؤيأ - وهيلعةللا ىل صلاةؤت وب دفهندالاقف توب دفهندالاقف هتنتاؤلاق

 ْ 3 منوأةق دصو أمايص نم ةيدفب ىف سماف لاق عن لاق هنظأف نوع نب لاق كماوه

 ىن' لوقي ادهاح تعمسلاف فيس ان ىنأ اننأ ريعنبا امو رستام

 فقو لسو هيلعهللا لص هللا لوسر ناةريع نب ب عك ىن: لاق ىلا ىفأن بن جرلادبع
 ظ / لاق كس أر ىاحاف لاق ا - م7 الاقف الق تفاهتيهسأر وةيلع

 2 د نم هب دقق ة#س ارن.ىذأهبوأ أ اًضي م كنم ناكنغ ةبآلا هاه تلزن' 5

 قرفب قدصت و أمايأ ةنالث مص مسو هيلعنلا ىلصهنلنال اوسرى لاقف كنوأةقدصوأ

 ع ١



 فلا 2

 باوذلا :نم الا ةشئاع“ نعربن : ةورع |

 ةرافلاو برقعلاو روةعلاناكلاوةأد حلاو بار ارا ناتي ساي |

 نايفس انث ريهزلاق ةنبيعنءا نعاعيجر هم ىف آنءاو رح نب ريه»ز ئئددأ|

 سج لاق ري عما لصين :ا| نعش رب نعلاسو ءىرهزلانعةشيعلا ©

 تره ا 0 طلاو تار اأو ةرافلا مارحالاو مرا ىف ٌنهلَمَق نم ىلع حانجالا

 ةلمرح ئئص مارزحالاو مرا فه-ةءاور فر مع ىنأنءالاقو روقع !١تكلاو ||

 نب ماسىف ربدخ لاق باهش نبا نع سنوب فربخأ |بهو ن اانريخأ اىحناأأ

 لاق ا © ني ةنلا دبع نانا

 سنو ن دجأ انثصو ررقعلا كلا ةرافلاو ةأدهلاوسارغلاو برقعلا

 ا
 أ |[ ا

 أ
 انثأأ
 لقت نا سمو أ سمأ هنا | سو هيلعدللا ب هللا لوسرةوسن ىد_حاىب دراج أنقفأأ 1 ||

 20 م بأ رورو ”١ ءاوةراغلا || 1

 لقت ا ا لسا لم تاور 0 .ةثد لاق [| ١

 اًضياةالصلا ىفولاقةيحلاوتارغلاوايدحلاو برقعلاوةرافلاو روقعلاب كلا | |

 - 0-- عفان ن 0 ل كالا يك نب 1 نئعوأ|

||| 

 باودلا نم مرا ل-ةقيامر عن الاسالخر نازح ندير تك ريهز انت

 5-5 ل يدخو 0-0 0 ةرافلاو بر ق_هلاوق دخلا

 هلق مارحلل لحب رم نبا تعمساذام عفانل تاقلاق عي رج نياانربخأر ؟ندممأ

 سيل و# خو يضل لكك هلا تعمس هللا دمعلاق عفان ى لاقف باودلا نم[

 ةرافلاو برقعلاوةأد لاو با رغلا نتف ىفَنولتق نم مىلع حانجال باو دلانمأ

 انأو ح دهسنب ثدالاع نء خم رنباو ة ةستق هايندصو روقعلاد بكلاوأ| ||

 ءوبأ انئو ح عفان نع اعيجج مزاح نبا ىنعي ورح اع خورفنبنابشأ] ْ
 حج 0-00 نع اعيج ىفأ 0 ريع نبا اننو 0 رهسمن ىلع انك ةببشلأ |

 نورهنبدب زب ان. ىنثم نبا انثو ح بوبأ انث داج انث لماكوبأ فأ|



 2 م

 باودلا نموهإتق
 مر او لحلا ف

 عيرز نبدي زب ثيدح لل 4 رك ذم مراجاو لها ف قساوف سجن لتقب لس وت

 1 جرانءماولاق ئيثهنمكعم لهلاقف هيفو ثددحلا قاسو لحمة داتقوبأو نومرح

 ةببش فأن ب رككو بأ هانت و اهلك ًافلسو هيلع هللا ىلص هللا لوس راه ذخأف لاق

 ١ ايقاع وع ىحساو دعت ا ةيونا انثو ح صوحالاوبأ ان

 اوبأو نيمر#ر فن ىف ةداتقوب ناكلاق ةداتق ىفأنّللا دبع نع عيفر نب زب زعلا

 ْ 0 ئشب «ىمأوأ كنم نانا هيلاراشأ ل هلاق هيفو ثيد- 1!صتقاو لح ةداتق

 نبا نعديعس نبى ان برح نب رب_هز نص هولك: لاق هللا لوسزاب

 53 ىعيتلان اع نب نجرلا مغ نءذاعم نعر دكا نب د © ىنربخأ جر رج

 ٠ أ !نمانف دقارةدءلطو ريطملىدهأف مرح نحنو هئلاد تبع نب ةذيلط عمانكل أ

 | اكوسر عساناك ألاقو هلك ٠ نمقفو ةحلط ظقيتساامأف عروت نم اممو

 .ةالاق ىسدع نب دجأو ىلب الاديعس ننوره اًنئاص ملسو هيلع هللا ىلص

 | سقم ناد بي عتسمسلا هج أ نعربك,نبةمرخ ىربخأ بهو نا

 لوقت لسو هيلع هللا صىبتلاج وز ةشئاع تعمسلوقي دم نب مسافلا تعمس

 مر او لخلاف نلتقي ىساف نهلكعب رألوقي 0
 ل | را تن ارفأ مساق تلقفلاق روقعلا ب اكلاو :رافلاو بارغااوةأدحلا

 ٍِ هيعش نعردنغ 5 ةبيش ىنأ نب ركبونأ ايدو اط ره لتقت

 [ثدح ةداتقتنعمسلاقةيعش انث رفعج نب دمح انث' الاق راش نءاو ىنث هنا

 | قساوف س+ لاقهنا ل سو هيلع هللا لص ”ىنلا نعةشئاع نع بيسملا نب ديعس نع
 دحلاو روقعلا ل كلاو ةرافلاو عقبالابا ارغلاو :يحلامرحلاو للا ىف نلتقي

 1 ةورعن. ماشه ان دب زنءاوهداج انت قار هزلا عيب رلاوبأ انثرع و

 ' ال1 قف نلتقي قساوف سخ مسوهيلعهللا يصةننالوسرلاةتلاف ةشئاعنع هيدأ

 آن ركبونأ هانئ و روقعلا بكلاو بارغلاوايدخلاوةرافلاو برقعلا

 000 امثمعو داسالاا دهب ماسه ان ريغولا: انث القس وأو بلش

 'رعةورعنع ىرهزلا نع رهعم ان .عيرز نبدي زب انث ىري راوقلار مع نبا
 رافلا مرا ىف نلتقي قساوف سج ل سو هيلع هللا ل صهنلالوسرلاق تلاق ةشئاع

 امءانربخأ ديجتنب درع هانئ و روقعلا بلكلاوايدحاو بارغلاو بر قعلاو

 بلعهنلا بص هلال وسر رم تلاقلاق دانسالا اذهب ىرهزلا نعرمعمانربخ[ق از رلا

 007 يكدحو



6١ 

 باطأت ةلطنأف عطتقن نأانيستخو هلل ن 0 اف قونيعي نأ اوبأف ,منعتساف | ٍْ

 زافغإ :نئمداجر تيقلقاو أ ربسا ءاوأش ىع رف عفرأ أ لو هيلعللاىلصةنلالوسر أ

 نهعتب هتكر لاقل ويلا ل حد ةنبالوسو تيقل ني آت لقف ليلا فوج ىفأ

 مال_سلا كيلعنؤ رقي كباهص أ ناةلنلا ل وسراب تلقف<_2ةحلفايق لا لئاقوهوأ

 هللالوسراب ران تلقف مهرظتتاف م ِ.ه رظنتتاكنوداوعطتة.نأ اوسخ دق مهناونلاةجروأ

 نو هرح مهواواكموقلل ]سو هيلع هللا ىلصغنلا ىن :لاقف ةلضافهنم عمو تدصأ ىفأ|

 نع بهوم نبهللادبع نب ناهعْنع ةناوءوبأ انك ىردخ ا لماكو أ نئئدأ

 انجرح و اجا لو تاعشيا حست |لوسر حرا هيدا ع ةداتق ىنأ نب هللا #َ ظ

 لاق قوقلتىتخر حبلا لحاساو -_خلاقف ةداتقوب ًامويفهباصأ ن فرصفلاة

 مهلك اوموسأ سو ةيلعمتلا قنمةطل|لوسر لج اوفر ضناها سلال 1

 ةداتقوب ًااهماع لمخ نيت نو سمعا

 اولمف لاق نوهرح نحن واجانلك ًااولاقفلاقاهجل نماواك ًافاولزنفاناتأاونمرقسعفا

 انك اناهللالوسراباولاق سو ةيلعللا لة لوتراوتااكلا نانالا من نم ىقنإ قام

 اناتأاهنمرقعفةداتقوبأ اعلمك شحو رجانأر ,ةمرح مةداتقوب اناكو نمر

 اهل نم تامانلمف نوءرح نحنو ديلا انانلةف اهل نمانلك اف انل

 اهل نم ققاماولك- ةلاقالاولاةلاق عيشبهيلا ازاهأوا ساس تمر

 ن مساقلا ىو 2 ةيعش انث رفعجح ندم انث ىنثئندخ هانثدح وأ

 اذه ىهوم نب هللا دبع نب ناهْع نعاعيج نايدش نع هللا ديبع ان ؛ىذأ

 نكرم ادسنس و عصا تسال رد ناسشةباورىف دانسالا

 ةيع شلاق تدصاوأ متنعأوأ تر شأل اق ةبع- ثةباورىفو اهيلاراشأأو أ هيلع ىل .عأ

 ىحانرب+ أ ىرادلا نمرلا دبع هللا دبع انئص متدصاوأ متنعأ لاق ىردأ الإ /
 ةداتق ىل أن هللا دبع ىقرنخ !ىحبىنربخ أ مالس نباو هو ةيواعم .انث ناس-نا|(

 اولدافلاق ةددخلاةوزغ 0 5

 تينأ م نومرح مهو ىلا أت م_عطاف شحو راج تدط_دافلاق ىربغةرم

 نو مرح مهومولكلاقفةلضافهمل نمان دنع نأ هنأبن أف لسو هيلع تلا ىلسهنلا لوشن

 َنَع مزاحوبأ 0 ىربغلا ناجاس نب لمضف انك ىضل|ةدبع نب دجأ اًنندع أ

 1 | مهو لس وءيلع هللا لص هناا لوسر عماوجرخ مهنا هيأ | نع ةداتقى أنبهللادبع
 5 ا
 ىو

 8 0-0 2 ل |

 2 هج,-د 2 اا

 :ْ ا

٠ 



 ف هه
 "طاب ع 3 بروح نن ريهز ضر ةدركإ صحو راج قش

 د ززردلا سابع نبا نع س واط ن ءمسم نب نسحلاىريخأ عودا

 ىلا ىدهأ ديصمل نعى تريخأ ف يكءرك ذب سابع بةنلا دبع لاقف مقرأ

 1 هدر ديص م نم وضعا ىدهأ لاقلاق م .ارحود»و ما عمنا دست لوس

 |نب اصنع نايفس انث ديع_سنةبدتق اسرع و موحاناهلك ًانالانالاقف
 58 نب حلاص ان نايفس انثث هل ظفالاو رع ىلأنبا انثو: ح ناسك

 هّبالوسر عمانجرخ لوقي ةداتقابأ تءمس لوقي ةداتق ىفأى وم د_ئابأ تءمسلاق

 قاححأب ترصبذا مرح اريغانمو مرح انف ةحاقلابانك اذا ىتح لسو هيلع هللا لص
 تبكر م ىعرتذ-خأو ىسرف تجرساف شو راج اذاق ترظنف ايش ن وءارتب

 كنيعنالهللاواولاقف طوسلا ولوان نيمرحاوناكو ىنادصال تاقف ىطوس ىنم طقسف

 در وهومفل نم راجلا تكردأف تيكرمل :ه-تلوانتف تازنف ئثب هيلع

 هواك ًانالمه-ضعبلاقو هولكمهضعب لاقف ىلا أ هبتدتأف هترقعف خرب هتنعطف
 هواك ةلالحوهلاقف هتكردأف ىسرف تكرف- انمامأ مركلعسا لبو :لاثاكو

 6 ىرقايف كلام نعةبيتق انثو َح كلام ىلع تأرقلاق ىحين ىح ا

 . للا لوسر عم ناك هلة داتق أ نع ةداتق ىلأىلوم عفان نع رضنلا ىفأن ع هب لع

 زا نرخ هاباح أ عمفاخت ةكم قإ رظضعبب ناك اذا ىتح مل سو هيلعقتلا لص

 4 | دواي هبات لأسفهسرف قلع قو تسافاينتخواراج أف مرر يغو خو

 عي هستم لك أف هلتقف راجلا ىلعتش مه ذخ اف «_اعاوب اف رمطاسفهيلعاوبأف

 و هيلعهنلا لد هللالوسراوكردأف مهضعب ىنأو ملسو هيلع هنلا ىلص ىننلا باعصأ

 :ة. اساص و لجوزءةثلااهو ءكمعط أ ةء-«طىهاعالاقف كلذ نعدولأسف

 ]ثم ش-ولاراعب ف ةدانق ىفأ نعراسينإ ءاطع نع لس نبدب زنءكلام نع

 ْ | ال سيدا اع زثي دح ىف ناري غرضنلا ىفأثيدح

 ةهنذاعم ان' ىماسلا راسو اع انئع و ئثهجل نم عم ل_هلاق

 هلل ةالوسر عم ه ىلأ اظن لاق ةداتق ىنأن ب هللا دبع 0 ريثكى نأ نب ى حب نعى لأ ىن 5

 لا ص للا لوسز ثدحو مرحب ادد امص أ عوسأف يديد ماع ل سو هيلع ةئلا لص

 ءامحأ 0 اامهمف لاق مو هيلعهنلا ىلصهنلا ل وسرق اطناف ةةيغباودعنأ مسوهيلع

 نأ ماتت 55 رامح نأ اذاف ترظنذا .نلا هيك كحضنإ



 هك 1
 نب ىح انكهع ارح حبصأم 0 همارحا دنع سوءيلعةننا لص[
 نبدس# نب ميهاربإ نع ةمعش مك ثركلان ب 3 ا قرالا ب ييَح أ

 ىل 2 هللا لور تطأ تيك ت !اقاهنا ة د جد هتتلاأإ

 تركوا اتتاضو اييط خخ ضن امر حم حمص, 3 0 )أ

 تعمسلاهيبأ نعرشتتما نبد- 2 نب مغر نع ناي بن ورعشم قع عك ا أ

 لاق امم ميط حضن امر <ءمصأنأن هىلاتح أنا رطقبايلطمحبص أ نأل لوقي رعناأإ]

 لسو هيلع هللا لصهللالوسرتييطتلاقف هلوقبا متربخأف ةشئاع ىلع تلخ دف || أ
 كلام ىلع تأ رقلاق ى < نب ىحب اند ا رح حمص هئاسش قفاظفأ] ا

 ىئيللاةما دج نب بعصلا نع سابع نبا ن ء هلا دع نءهللا درمع نع باهشنءنعأأ|

 ناّدوب وأءاوبالاب وهواي_ثحوارانج ل_سوءهيلعهلاىب_صةللالوس .رلىد_هأهنا ْ

 هيلعهنلا ىل_دهننالوسرى أر ناامافلاق إ_سوهيلعنلا ىلصهنلالوسرهيلعّدرْفأا
 حر نب د# وى 06 نب ىحب ا مرحان الا كيلعهّدرأ ملانالاق ىنهجو ىفام سو[ ْ

 واذ ]ا عانريخت د_جن دع انئو 2 دع_-سن ثيللان ءاعيجةدتقو ||

 مهلك اص نع ىأ انث بوقعي انث ىناوالانسحلا ائنثو حار .معماتربخأ ||

 تللاث دع - ىفو كالا, لاق اك شوراع هل ترده دان_سالااذ_مىرهزلا نع أ

 7 رسخخ باب

 مرحلل ديصلا

 ةبيش ىنأ نب رك وأو ىح نبى انئاع و هرب_خأ ةماثج نب بعدلا نا طاموأ|

 ترده لاقو دانسالا |ذ-م ىرهزلان ءةنيدع ن نايفس 7 اولاق دقانلاور <عو |

 ا

1 

َ 

 انث الاق انج ةبيشىنأنب ركب وبأ انا شحوراج م نمل

 سابع نبا نع ريبج نبديعسن + تراث ى أ قب فيح نع شالا نعي واعموبأ ||

 مرح وهو ش>وراج مل_سو هيلع هللا ىل- -كئنلاىلاةماثج نب بعصلا ىده لاق |

 انريخأ ىح نبى ع ءاسئنحو كتمءالقن ومر ةالوا كاف و هل رف أ ٠

 تدع ان َح ماي ثد_عاروصدنم تف سلاف ناهلس نب  رمتعلا ا ١

 انثو خب ملا ن ءةيعش انث رف عج ندم انث الاق راش ناو ىننم نبا |

 رببج نب ديع_س نع بب> نعاعيج ةبعش م ىلأ اني ذاعم نب هّللاديبعأ

 ىتنلاَىلا ةماثج نب بعصلاىدهأ كلا نع نوستم اوراق سابعنبانعأ
 راجز عملا تقنع ثةناو رو نئكو:راخ لثَعَز مو ءيلع لا ىبصأأا :

1 
1 

 ١  -58( 2لوا - (ملس) (

| 
 ا
 مل-طو هيل عهلدا ىلص ىنلل ىددهأ تيبح نع ةبعثةياور ىو امد رطقي شنو |
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 لال سدنالوسرقرافمحف بيا سي وىلارظن أ ىناكلت !اف هشئاع نعدوسالا

 ايعسوب أ و ب زح نب ربا هزوةبدش ىفأ نب ركب وأ امتدح د لهي وهو ) سوهيلع
 ١ شاع نع قو رمسم ن ءىجحضلا ىنأ نع سشعالا ا عيكو انث اولاق 3

 وهو لس و هيلع هللا لص هللا لوسر قرافم ىف برطا !صيب وىلارظن ؟ىنأك تااق

 ا | نع محارب نع شمالا. ان ريهز انث سنوب نبدجأ انثص# ىلي
 م اا و 0 لو اننا ناكل لاق هتناع نعق ورسم نع لسم نعو

 [تعمسلاق حلا نعةبيعش ان رفعج نيد انث الاقراشب ناو ىثمنب دي

 5 0س وهلار ظن ام أك ت تلاقاهناه_ثاع نعدوسالا نع ثدحب ' مههاربا

 ” ىلأ انث ريع نبا انج ف مر#<و هو مل سو هيلعةللا ىلههللالوسر قرافم

 ا الذتك نا تلاق<_ثئاع- نع هيب أئعدوسالا نب نجحرلا دبع نعل وغم نب كلام

 ئئدرد مرو هو سو هيلعهتلا ىلصهللالوسر قرافم فب يطل !صيس ويلا

 5 فشسوب نب ميهارب ان كفاينلا اوهو رود:منب قحسا انث ماح نبا

 رك ذي دوسالا نبا عمس حسا ىف نع هنأ نعىعيبلا قح_س | ىنأ نب قحسا

 |اطقعر .ر<نأدارأاذا سو هيلع هللا ىلص هللا لوس رك تلا مناع نعهيب أ نع

 ع دو كلذد_ هد هدم و هنس ًار ف نهدلا صيب وىرأم نيام سلا

 | (الانع ا ا ا 0 د ا 0

 لج محكاعو ادا نب كاد ضل انرب_خأ ميهارب نب قدسأ 0 مرح وو

 ١ : من دجأ ئكصد همم دانسالا !اذهمهللا دمع نب نسا نعنايفس ان

 | ٠ مساقلان نجرلادبعن ءروص:مانريبخأ ميش انه الاققرو دا وتخو

 ْ 8 :نألبق لس وهملعهللا ىل_صهللال وس ريوس هلت ب !اقة شاع نعهيبأ

 ! ا اند نمجارإب نع ةناوعوأ ان دوه ساق ةناوعىفأ نعاعيج لماكو بأو

 . ” رس بيطتب لجرلا نعر# 35 عن هللادرع تلأسلاق هي كمل مولا

 الذ لمفأنأن مىلاس> انا ارطقب ىلط نألابيط خضن ام رح حبصأ نأ بح لام

 يحضن ام رحم حبصأن أب ح ااملاق رم نبا نأاهتريسخاف ة_-ثئاعىلع تاخ دو 3

 | 4 ةلالوسرتيطال ةتاعن اق كلذ ل .ءف آن أ نمىلاس> نار ,طقب لطأنأل

 :هنيد.ع_س انئثرو كسمهيفسيط تيلابف وطي نأ لبق ردذلا موي و

0 

5 
8 
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 ةفيلخا ىذم إس و هيلعهتلا ل_ههللالوسر تابلاق هنأ اربع نهللا دبع نعدربخأ

 قىرعزلا نع نايفس انث دايعنبدجت اًنئرع « اهدحسمىف ىكصودادبمأ
 ءرجأ نيح همر مسو هيلع هللا لص هبال وسر تديطتلاق ةشلاع نعةورعن : ا

 هفأ انثث :بتعقن ةهسم نب هللاد بع امص و تيلابف وطي نأ لبق داو

 دع ملص

 تديطتلاق سو ما لسى .لا جوز ةشئاع نعدجت نرمسانلا نع ديجي

 نال مفلح 1نيحهإاملوم رح نيح همر ىديب مسوةيلعتنلا ىلا اوس : ٍْ

 نب ند رلا بع نع كلام ىلع تار قلاق ىح نبى ح حد تيبلا,فوطاا ْ

 مل الر 0 ثئاع نع هيب أ نع مساقلا | ٍْ

 0 ىلأ انث ريم نبا اًئضو تيبلاب, ف وطي نأ نيقوإلو مرح نأ ل بقهمارحالا

 هلا صم! لوس رتييطتلاق ةشئاع نع ملا تعمسلاق رمح نبهللا ديب 1

 انربخأ ديعلاق ديج نبدبعو متاح نبدت ئعص و هم را

 نب هللادبعنب رع قربخأ مع رج نبا انربخأ رك نيد متا>نبالآةوا ْ

 ل قدسلا نول رتل تلال 6 نءناربحج مسافلاوةدر عسل

 ف 'نركوا 0 مارحالاو لحال عادولا هت ىفةريردب ىدي مسوةلل

 نبناهع انث نايفس ا ريعزلاقةنيع نبا نعاعيج ب رح نإ ر_هزوةب

 راو ل ا هنأ“ نعةور' 2 1

 نع ماشه ن ءةماساوبأ 0 نمو هان و بيط بيطأب تلاق هموت

 هللالو واسر 0 ضي سدد صور م تمستمو 2

 ةشناع نعدمأ ا نع ا ام كفن ان م

 ضرش نأ لم قهلخو مرح نيحهمر 2 مسوديلعمهلا ىل هنا لوسر تطلق

 تفلجو م رلاوب' و رودنم لن د سو ىو نإ 2 - دح و تدجوامب

 نعد»ب زن داج ان نوزع ل لاقو انربخ !ىب علاق ديعس نب ةيينقو ماش

.| 
0 
1! 
0 
/ 

 قبياااصيب 0 0 ام 0000 نعرعشاوا نءدو 1

 بيكو بدأ رك انئاعو ا هع

 بيطا بإب

 مارحالا
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 ةدنف ءاكدخد ةفيلحلا اذ ىنعي د>سملا دنع نمالا سو هيلعهنلا ىبصهللالوسر

 نبا ناكل اق ملاس نعةبةءنب ىسوم نعليعم سا نبا ىنعب متاح ان ديءسنبا
 هللالوسر ىلءاويف نوب ذك: ىتلاءا ديبلالاق ءاديبلا نم مارحالاهلليقاذارمعأ

 ةرحشلاد نع نمالا مل_سو هيلعةللا لص هنلالوسر لهأام لسو هيلع هللا ىلص

 ةلحارلا

 | ةلمزحلاقو ان دج لاق ىسع نإ دوأو ىحبنةلمرح 0 « ةعاقدب ىقةال_ضلا بإب

 ىد كدحو بسم

 ةقيلجلا

 أ ىنأنإ ركب ونأ ين هاياورك د :ىوس ىنمعهرك ذف ىربقملاةباورفلاخهناف | ١

 | نم سمتال كتير لاق عب رج نبااب ّنهام لاق اهعذ_صي كب امصأ 00 ر املاعبرأ
 || كنتيأروةرفصلا غبصت كتير وةيتبسلا لاعنلا سبلت كتير و نييناعلاالا ناكرالا

 [لاقف ةيورتلا موب نوكيىتح تن للهم ولالا اوأراذاسانلا لهأةكع تنك اذا

 ْ | ينايلاالاسع لس و هيل عهدا ىلص هللا لوس ررأل قاف ناكر الامر مع نب هلا دبع

 | سبل ىتلالاعتلا س دلي مر عالق ل وسرت ارىناف ةيشسلالاعتلاا '

 ْ أ كس تةنلال اوسرتم ار ىناف ةرفصلاام اواهسمل نأ حًاناف اهفاض وس ورعشاهيف

 [!لضتنال وسر رأل ىف لالعالاا اامآو اهم غبصأ نأ بح ًااناف اهم غبصي لس وهيلعةتلا

 ' انت لالاديع_سن نوره ئئص هتاحار هب تعينت ىتد ل-هم مسو هيلعهللا

 . | عمتجج لا جج.رجنب ديبع نع طيسق نا نع رخصو أ ىف بهونءا

 أ نجرلادبعإب اي اانتلقف ةنحةرسع ىف ةرجو جمح نيب تاطخلا نب ردع ن هللا دنع

! 

 || لالمالا#- صقىفالا ى :ءل ادهمثد د !قاسو لاصخ عب رأ كتمت ل

 | هللا لوسر ناك لاق رمع نبا نع عفان ن نع هللا دبع نعره بم ن ىلع انت ا

2 000 000 

 || لعتشا لس ىنلا نأ ناك هنا سم لأ ل ناك ن م ريخأ

 | بهو نبا انربخأ ىينةلمرح ندد يا د
 | لاق رع ن هللادبع ناهريخ ًاهللادبعن ماس نا باهش نبا ن رع سنو ىل + ا

 | ىوتست نيح لوم ” ةفيللا ىذ.هتلحارسكر 0 ا ل اوسردتمااز

 ا
1 

]| 

 "|| رع نب هللا دب عن هللاديمعنأ باهش نبا نع سنوب قريخأ بهو ن' ااربخأ
 "مكين

 هريخا



 1آظ6

 ىحنب ىحب امتع « لهي نمنعلالهأ لهمونر ةنسدج له لهمد

 ىلصةللالوسرةيبلتنأر ع نبهللا دبع نع عفان ن ء كلام لعتأر لاق ىبمَعلا ||

 كلملاو كلةمعنلاودجلا نا كيبل كلل كب رشال كيل كيبل مهللا كيبل مسيل

 ري_خلاو كيدع_سوكيياكييلاهيؤدب زب ر.ع نب هللاد_دعناكو لاق كلكي رش الإ

 ليعميسا نب! ىنعيمحاح ان دامعنب د نرخ نلجتلا وكيلاءامغرلاو كيبل كبد ا

 نب ةزجوهللا دبع ىلو م عفانو رم نب هللا دبع نب لاس ع نع هبقع نب ىسومنعأ»

 هتلحار هبت وتدسا ةامإ رسوم ماغشا لس يتلا نأ ع نبهللا ددع ن ءهشادبعأ|

 كسل كل كرمال كيبل كيبل هللا كيبل لاقف لهأ ةفيلطلا ىذ دح سم د- :ءققأ|

 هبله ذ_هلوقب هللاد_عناكواولاق كلك رشال كلملاو كلةمعتلاودد+لانا

 كننل كنا 0 زياد مع ناك عفانلاق مل_سوهيلعهللا ىل_دهللال وسر

 ان نم نيد ايمحو ليشلاو كيلا ذا عرلاو كل كيسي اوال
 0 مج نبا نع معفان ىتربخأ هللا دمع نعديع_س نبا ىنعي ىهعي

| 
 ا
 ىح نةلءزح ئندع د مهني لح لدم رك فر سوءيلعةنلا له ةنناذوسرف ||

 ا
 رمع نهللاد عنب ماسنافلاق ب اهش ن ,دأع نء سنون قرب_خأ بهو نءاانرب_خ ّ 1

 كيبالوقيادبلم له ل سوهيلعهتلا ىل_ههللالوسر تعمسلاق هيبأ ا نعفربخأ |
 كلكي رشالكلماو كلةمعتلاو دجلانا كيبل كنك رثال كيبل كيبلمهللا ||
 ىلضهللالوسر ناك لوق. ناكر ,ع نب هللا دم عن ا ءالّؤد ىلعدي ريآل ْ

1 

 ا
 ن رع ناكلوقي رعنب هللاد_,ءناكو تاماكلاءالؤم لها ةفيلحلا ىذ ||
 لوقيو تاملكلاءالؤهن م ل_سو هيلع هللا ىل_دهللا لوس رلالهإب ل_مباطخلا |!

 لمعلا, ةليلا ايها كبلات ف وح دهسوكيبإ كبل مهلا كلل

 ان ىاعلا دم نب ريغنلا انث ى رينعلا ميظعلا دبع نإ سابع نئئص | أ

 ا نوكرسشملا ناك لاق سابعن/١نع ليمزوبأ انث رامع نبا ىنعي ا
 ناوي دقدف عار لعهنلا ىل_طهللا لوس ر لو قيفلاق كل كب رشالا أ

 ىح انئرط + تريلا, نوفوطي مهوا ذه نولوقب كلم كلمامو هكا كلو هاكب رثالا | ! ظ
 هابأ عمس هناهنلا بع نب ملاس نع هبقع نب : ىسوم نع كلام ىبع تار قلاق ىحنإا |

 دحيم د :عةئاقةقانلا هب توتسااذا م نيتعكرةفيا ا ىذب عكرب ل- سوهيلعفللا
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 هللادبع ان" بيهو ان مدآنب ىحب اننا ةبيشىفأ نب ركب وبأ انئادع اهنم
 الثقو مل- .سوهيلعةللا ىل_صةللالوسر نا سانع نبا نع هيب أ نع سواط نبا

 لاقو لمان نعلا لهالو لزانملا نرقدحن لهالو م رورة اذةنيدملا

 ود ناكر 2 ةرمعلاو جحا دارأ نم نهر ند نم اع ا أتا نك اومط ّنه

 ىعتأر ,ةلاق ىح نب ىحب انثدعاو كد :نمةكم لهأ ىتحاشن أثيح نذ كلذ

 لأ لبملاق لسو«سيلعمللاىل_هةتلالوسرنا ر ,عنا نع عفان نع كلام

 هللاد_بعلاق نر ة نمد لهأو ةفخا نم مماشلا ل_هأو ةفيلخلاىذ نم ةئيدملا'

 لها نم نميلا لهأ لهمولاق رو الا لس ا لودر ىنغلب و

 : راغب ا رجع ىنأن د ١لاق رمع ىفأ ن نباو برح نب يهز ندع د

 ١ هالهبلاق مل_.و «_يلعهتلا ب_صهللالوسرناهيبأ نع ماس نعىرهزلا
 نبالاق نرق نمد < لهأ لوم وةفخا : نم مان !١ له الهم وةفيلخلا ىذ نمةنبدملا

 هنعلا لهأ لهم ولاق رو ميلعللا عشا وسر نأ عمش الورك ذورعع

 | انباع سنو قريخأ بهو نإ|انربخأ ىحب نب ةلمزح ئنص د 0
 1_.ءعهللال وسر «تءعمس لاق لاق هند نع باطلا نب رمعنب هللاد عنب ماس نع

 - ىهو ةعيهم ماشلا لهألهمو ةفيلطاوذهشإ دملا له !لهم لوم وهن 0 وهيلعهللا

 | وهيلعةللا ىلع هللالوسر نأ اونعزورمم عن هلياديعلاق نرق-4 لهألهمو

 ظ بوبأ نبى حب و ىح نبى ع انثدع رم ؛ ملا لهأ لهم لاق«#نم كلذ عمأملو
 نبليعمسا ان نورخآالالاقو انريخأ ىحبلاف ردح نب ىلبعو ديع_س نب ةيدتقو
 0 ا اول

 نرةنمد- د ل_هأو فا نم ماش .كالهأو ةفيلخلا ئذ نماواهم نأ ةنب دملا لهأ
 قحسا انصح را لمار عار لق هلا ترا ور ىلا حلا
 ع 0 !ىلريخأأ جرجنا اننا ةدابعنب حورانربخأ ميهارب ,١نا

 | لاس ىلا ا|ىنعيهارألاقف ىهت ام تعمسلاقف لهما ن 0 رباح

 لاق رككنب دم ن ءامه الك د يج ند 0 نئصو ا

 5 ؛ هلناديع نب رباج عمسهباربب زلاوب أىتريخأ جي رج نب اانريخأ دان ربخأ دبع ظ
 :ء لجو هيلعدما لضو لا ىلا ثي دخلا عفر هبسسحأ تعمسلاةف لولا نع
 |تاذنمقارعلا له أ لهمو ةفخخا نءرخآلاق ب رطلاوةفيلخلا ىذ نم ةنيردملا لهأ

 و سس

 ع قرع
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 هللا ىل ص هللا ىن ىرأ ىتتيل ب بتاطخلانب 0 ةيمآن ىلع || أ

 ىنلا ىلعو ةنار 10 سو هيلعدتلا ىل ص ىنلا ناك اماف ه ماع لن نيح رمسوهيلع||

 لجرهءاحذا ارمع موف هياكصأ نمد ٠ سان هعمهيلعهن لظأ دق بو ملسوهيلع للا لص |

 هرمعو مرح 1لجرىف ىرت فيك هنن لوسرايلاقف بيطب خخمضام فود ةبجهيلعأ| ْ
 هءاؤ تكس م ةعاس !سوءهيلغمتلا ىلص ىبنلاهيلارظنف برا, خمضتام دعب ةبجىف ||

 قص بلان ا ذاق هش لجح هاف ىلعي اف لاعتي لن قلمي! هدي 3 راش ىلا

 3 ره علا نع ىلاسىدلا نأ لاقف- #فع ىرمسم < ةءاس طغيهجولار رو هيلعلا ||

 هلسغاف كب ىذلا بيطلاامأ سر ميلعسا لس كانا .ذ لجرلا سعلافاغن |

 ةيقع امتدح و كح ىف عنصتام كتر مع ىف عنصا مئاهع هامة امانا ثالث

 مرا ىلا هو انك الاق عفار نبال ظفللاو عفار نبدجتو ىمع معلا م ركنا |

 ناهينأن ء ةيمأ نب ىلع نب ناوفص نع ءاطع نع ثدحناسيق تعم_سلاق ىنأ مث ١

 هتيطرفهموه»و ةرمعلاب لأ دقةنارعجلاب وهو سو هيلعةنلا له ىلا الجو ْ

 ع زنا لاف ىرئام انأو رسب تيرس قا لوسرا السل م

 كنرمع ق هع: صاف كح ىفاعاص تنك اموةرفضصلا كنعىللتغاو هامل

 حابر انث ديجلادبع ب هللاد يبيع ىلءوبأ انربخأ روصنم نب قحسا_ :ممدص وأ
 ميانكلاق هبا ءىلع ن ناوفص ىن ريخ أ لاق ءاطت تءمسلاق فو رعم فأن |

 هللالوسرايلاقف قولخ نمرث اهمةيج هيلع لجرداتأف ملسو هياعدنلا ىبصهننال اوس 1

 لزتاذا هرتسإ ريب ناك هلا وعر ويتصل أف يكف ةرمعب تموحأى ا | ا

 تونلا قدوم مار لخ دان هيلع اذاتجا فا معل تاقف هلظر حولا هبيلعأ|

 ًارتلخدأف هتف بوث رمعدهرخ هلع لزتاامق|

 كنع ع زئالاقذ لجرلاءيلا ءاقف ةرم_علا نعافن ؟نئاسلا نيألاق:_:ءىرساملف | ا
 كج ىنالءاذ :كام كتر ىف ل_ءفاو كب ىذلا قواخل ارثأ لسغاو كتبج أ
 لاق داج نءاعيجةبيتقو عيب رلاوبأو ماشه نب فلخو ىحب نبى ح نثسبد 1

 تقولاق سامع نبا نع سواط نءرانيد نب ورمت نعد زن داج انرب_خأ ىك أ

 لهالوةفجلا ماشلا لهالو ةفيلخلا اذةئيدملا لهال ل سو ءيلعةنلا ىل_ههتنادوسرأ (

| 
| 

 هملات رظاف بوثلا ف4 عم ىس

 نهلهأ ريغ نم ءنريلع ىلأ نانو نعلا لهالو 1# نرفد 2

 نولهس ةكم لهأ ىتح كل ذكىا ذكوهزهأ نف ّنهنودناكَنف 3 تعيس

 تيقاوم باب /٠

 عقد اذكهن رق

 سلا ثك ىف

 ريغ نم نرف
 نونلادعي فلأ

 انرق اهضعب ىفو

 بجوف لبجل

 فلأ رغب عقو

 امتاو انوئمأر قد

 فلالااوفدح

 ةداع تروح 3-3

 نيثدحلا ضعب
 نوبتكب

 تعمس نولوقي
 فلأ ريغب سنأ

 ني ونتلابأر قبو
 ىلع لمحت و
 ارقي نا دعب :

 اب وصنم نرق

 نيوش ريغب
 هندأ رأآ ن وك. 1
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 دب 00 ظ 81
 دب نأ لب وارسلالوةيبطخت وهو لس وهيلغهنلا ىل_صةللال وسر تءمسلاق

 ىنم هدم انث راشب نيدمم انئرع مرحملا ىنعي نيلعنلا دل نا نافخاو رازالا

 2 نع هبع_ث ان اعيجالاقزهم انث ىزارلاناسغوأ قنو ح رفعج نبا

 رك تقتافرعب بط مل-_سوهيلعهللا ىلص ىلا عمسهنادانسالا اذهم رانيد نا

 75 93 هئيمع نإ نايفس انث ةبيش ىنأ نب ركب و بأ انهو ترءدحلا اذه

 انو ح نايفسنع عيكو ان“ ا انثو ح ةماعلا ىح نب ىحب

 : رح نبىلع ىنثو ح جب رج نبا نعسنوب نب ىيعانرب_خأ مرشخ نب ىلع
 ادد الا ادعراتمو ور+ نعءالُؤ هلك_وبأ 00

 ريهز اع سنوب ن هللادبع ندجأ انو هدحاو ةيع_ريغ تاقرعب با

 020-- نه ملسو هيلعهنلا ىبصهنئالوسرلاق لاق راج ع نعرف اع 5

 أم ان خورفن؛نابيش امل هع ليوارس سبايلفارازاد- أ نمو نفخ

 ىلا لجرءاجلاق هسيبأ نغةينم نب ىلع نب ناوفص نع حابر ,ىلأ نبءاطع انك

 لاقفةرفصر ثألاقوأ قولخ اهبلعو ةبج هيلع ةنار جلاب وهو مسويلعهللا ىل_دهنلا
 ولا إ_سو هيلع هللا ى_دىننلا ىلع لزي و لاق قرم ىف عنصأ نأ ىف سمأت فيك

 0 لزرندقو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىرأ ىف تددولوقيىلعيناكو بوح ركسف

 ى جولا هياعلزن أ دقو ملسوهيلعمتلا لص ىنلاىلار اظن: نأ كرمس ارم لاقف لاق ولا

 ' ١ طيطقك لاقعمسح اولاق طبطغملهنيلاترظنفت ,والا فز ظ رمت مقر فلا

 رئألقوأ ةر ة_صلارثأ كذعءل_سغاةرمعلا نعلئاسلا نبأ لاق ه+:ءىرسامافلاق

 نا انشصو كج ىف عناصتن ًاامكت رم ىف عنصاو كبج كن علخاو قولا
 ىف لاق هيب أ ن -ىل»» نا ناوفص نع ءاطع نعورمع نع نايفسس انن ريغ لآ

 ٠ | د0 ثلا لس تلا تعاناوشنار ءملاب وهو لحجر مو هيلع هللا لص ىنلا

 |انأواذه ىلعو ةرمعااب تمرح أ ىنالاقف قولملاب خمضةموهو ةبج ىنعي تاعطقم

 ع ” لاق كح قاعتاص تنك ام ملسوهيلعهنلاىل صىنلاهلاقف ىف ةواخل اب خمضتم

 : آم ساو ميلا للا ف واحلا اذه ىنع لسغاو بايشلا اذه ىنع

 ليما انثثث بوح نب ريهز ئنص كتر ىفهعنصاف كح ىف اعئاص

 كو جا جب رج نباانربخأالاقر كب نب دمانربخأ ديج- نب دبع انثو ح مهاربا|

 ظ أنبن اوفِصناءاطعىقربخأ عب رج نبا نع ىسعانربخأ لاقهل ظفلل او مرسشخ نب ىلع
 دك



 3 ١:5

 ورمعو ةنبيع نبا ثيدح ىفوةب واعم ىف ث يد ىنعع سو هيلع هللا ص ىنلا نع[ |
 ةيبخالا نب رض نهناوبنيز وةصفحو ةشئاعرك ذ قح سا نباو ثرحلا نباأ|

 نبا نع اعيجر مع ىنأ نباو ىلظن مهارات امدحو *« فاكتءاللا|

 رخاوالا لضعلا َن ع حعيد نإ ماسلا ءروفعي ىلأ نعةنيعنبنايفساريخأقجسا لاقت

 زهيش نتف اين ارشعلا ل داذا )_توهتاغ هنن لصقتنا لوسر نكت |اق هشلاع نع قو ردم أ

 ناّضمر ىردملا لماكوأ أو ديع_س نب هيد 2 5ر1 د يو لك للا اظقراو ملل ||

 كدعع ند نسا نع دحاولا دمع 5 هيدتق لاقداب ز ني د> اونا دمع ن ءاضالل أ

|| 

 ناك هك اعتلاق لوقندي زبن دوسالا تءم_-لوقد مههارباتعم_سلاق هللا ا

 رع وسال 7 0 يل سو ةيلغشنلا لص فالح أ

 ةحلاىذ 5 نارخالالاقو انربسخا قحسالاق قحساو بي ركوب اوةبيش ىنأ نإ ركوأ || ْ

 00-5 || ةشئاع ٠ ند وسلا نت مكارا نك تقلاو - ةيواعموبأ || أ

 ان ىديعلا عفان نب 1 نشدصو طو رشعلاىفامتاص ل_سوءرلع هللا ىلصأ| 1

 ىنلانا ةشئاع نءدوسالا ا ربان عنتمعالا نءنايقس ان نجترلادبع
 ناك #3 نع كلامىلعتأر لاق ىحب نبى حب 0 هج رسشعا !!مصيول ]سو هيلع هللا ىلص أ

 *4جحلا || نم 0 مل -و هيلع هللا هللا لوسرلأس الجر نارمت نبا نع عفان |

 حاببإم باب الو متامعلاالو صمقلا اوسلتال مل_سوهلعةللا ىل_صهللالوسرلاقف ب بايثلا |

 جحب مرحملل || نيفمل'سليلف نيلعتلادالد_حأالا فافملاالو سناربااالو تالي وار.ءا أ

 مهرج وا ]سر الون ا ]ا 0 و نييعكلا ع نمزفسأا ماشا

 مرح نايبو مضر رتل د 0 نك ءىرضزلا ن 0 ٠

 هيلعبيطلا || لي وارسلاالو سنربلاالو ةمامعلاالو ص,مقلا مرا سيل. اللاق مرحلا سيليام لسو |[
 انوكىتحامهعطقيلف نياعن دحالناالا نيفخلا الون ارفءزالو سرو ه-سابوثالو
 نب هللا دمع نع كلام ىلعت ار ق لاقى < نا ى يد نيبعكلا نمل فسأ ||

 انوثمرحلا سلي نأ ل سوءيلعهنلا لص هللا لوسر ىبم لاقهنا رمع نب نع ءراندأ| ظ

 لفس ا امهعطقيلو نيفخْلا سماملف نياعن د 0
3 

 اعيجج دمع- سنب ةبدتقو ىنارهزلا عيب رلاوب او ىحب نبى حح مار نيبعكلا نم[ ْ

 سابع نبا نع دب زن رياح نع ورم ن نعدي ز نب داجانربخ أى حلاق دام نعأ] |
١ 

 كَ
1 

71 "5 



 لخدب ىتم اي
 دارأ نس

 : |بآثي برضف هلا سم هناوهفكتعم لخدم رجيفلا لص فكشعي نأ !داو ا ْ ىف فاكتعالا

24 

 0ع زا قاع نانسكن ءاوهو دب زي نع ىرازةلاوهو ناورم انت الاق

 إ 0 درا هلو سس اورج رعلا ولاول القوا

 مح ان" ىزارلانارهمنبد_# اًسادح # ةنفج قش لئموهوردقلاعلط نيح
 | | سوءيلعشلاىو ص ىنلان أر ع نبا نع عفان نعةبقعن,ى سوم ن ع ليعمسا نا

 [| || نياانمخأ رهاطلاو بأ د و ناضهر نم رخاوالاريثعلا ف فكشعي ناك
 ]| تالوسرنأ ر عنب هللاد_بع ع ءهن د_>اعقاث نادي نو سنو رت ان هو

 قارا 5و مقال ن اسمر نم 0 0

 00 ع ع ادع 4 هادا نوع 5 نامنعن لهسانربخأ 5

 | وديلعللا صه كوسر ناك تلاقة_ثئاع نعهيب نع مساقلا نب نجرلا
 ! ع 00 0-0-0 اسد 1 ملا فكتعي

 ه١ ير ان .الاقامط اخفالاو سي رو د

 نم م رحاوالا دعلا فكتتفي ل_مومياع ليا فصلنا لوسر ناك ت تلاق ةيتاع وع

 ا” ع رداع لقمعن ءثيل ا ديع#_سيل ةدددق انيصو ناضمر هس

 |[ ىتح ناضمر نمرخاوالا ثعلا فكستعي ناك لس و هيلع هنلا ىل_ك ىنلانأ ةشئاعنع
 [ةنو واعموبأ انربخأ 1 نك دن ةهدوعب نمهج اوزأ ف ك-دعامهللاهافوت

 )ا اذ ذال_سو يلعفتلا لمتنا لوسر ناكت تاأق ةثلاع نعة رمح نع ديعس نب ى حي نع

 أ
 | اهريغ أو ب رضفاهابك بني 3 تيرماف ناممر نمرخاوالا ريشعلا ف فاكتعالا

 | هيلعهللا ىصةننا لوسر ىلصاماف ردت ربو ناععب ا ل سلاع ا نم

 1 أ فاكتعالا كرتو ضوةفهئايخ صأف ندرتربا ؟لاتفةيبخالا اذافرظنر حفلا سو

 [أرعوأنإ هاه و لاوش نملوألاز.دعلا ىف فكتعا ىتح ناضمررهش ىف

 || ثرححا نب وردعانربخأ بهو نباانربخ أ داوس نب ورم ىنو 2 نايدس ام

 1 |[ تديش ن ةملس قو َح نامفس 2( دجااوبأ انك عقار نب دم ىو ج

 [| مهاربانيبوقعي ان: نزح نب ريهز ىو َح ىئعازوالا انت ةريغم اون انك

 ةلشئاعنع ةرمع نعديعس نإ ىح نعءالؤه لك ق>ءسا نبا نعىلأ ان“ دهب نبا
0-7 



 لأ

 اهم ةريخألث جر او ردا ةليلك تسياتناك اهناسانلاابسا لاقت سل | ١
 ناضءر نم راوالارشعلا فاهوسلافاهتبسنف ناطيشلاامهعم ناقتح نالجر ءاخ

 لاقانمددعلاب لعأ كن اديع_سايأا,ت اقلاق ةسءام اوةعباسلاو ةعساتلا ىفاهوسعلا ْ
 تصماذالاق هسماقلاو هعبانلاوةفتساتلا ايلف لل حم كاذقسانحلجأ|

 ثالث تضماذاف ةعساتلا ىهف نب رشعو نيتنثاهيلتىنلاف نورسشعو ةد->او

 |[ لاقو ة_ساخلااهيلت ىتلافق نو سشءو س+ ىضماذاف ةعباسلا اهيلت ىتلاق نو رشعو

 0 لهبس نب ورم نديعس انئرع و ناصتخ ناقتح ناكمدالخ نبا |
 ةرمضوأ انث الاةءرشخ نب لعوىدنكلا سقنبثعشالا نب د-# نبا

 ل نامءنب كاحضلا نعمرشخ نبالاقو ناهعنب كاحضلا |

 هنلا ىل ص هللا لوسر نا سدن أ نب هللا دع ن عديمي نب تيس نوع قفل اا

 لاق نيطوءام ىف دس اهتصيص ىنارأو اهتيسنأ مر دقلاةليل تب رألاق مل-سوديلع
 ناو فرصناف م سو هيلع هللا ىل_دهللال وسرانب ىلصف نب رشعو ثالث ة|لانر طف

 نب رمشعو ثالثلوقي سنأ نب هللا درع ناكو لاق اومتبس لص ناطلا زال '

 ةشئاع نع هيبأ نع ماشهن عءعيكو مريع نا ان ةبيش نأ نب ركبوأ ا ش

 ةليا او رحن عيكو لاقواهو.سلا ريم نبالاق ل سو هيلعمتلا لص هئلا لوس رلاقتلاق |

 نعام الكرمعىفأنباومناحن بد اًمئامص ناضمر نمرخاوالارشعلا ىف ردقلا |
 دودلا ىلأ نب مصاعو ةهديبع نع ةننيعن نايفس انث متاح نبا لاق ةنييع نبا َ

 نءلوقيدوعسم نا كاخأنإتلقف ىءهكنب ىنأتلأسلوقي شبنح نر زاعمس | 1

 اهمنا لعدق هناامأ سانلا لكتتبالن أدار أ ةنلاهجرلاقف ردقلاةليل بصي لولا قي[
 اهنا ىننت سيال فاح مث نب رشعو عب_سةليلاهناو رخاوالارشعلا فاهناو ناضمر ف[!

 ىلا ةبالاب وأ ةمالعلا.لاق رذنملاابأاي كلذ لوقت عيش ىأب تلقف ند رشعو عبس سةليل

 نبدحم اًنثص و اطعاعشالذئموب هي 0
 ن رز نع ث دح ةبابل ىلا نب ةدبع تعمس لاق ةبعش انث رفعج نبد# انث ىن

 ربك ًاوةمعشلاق اهماعالىتاهللاو ردقلاةلمآ ىف ”ىألاقلاق تبعك نب ىنأ ع نيس زا

 عيسس إل ىل هاهمامتب ل سو لعل ىلسصةتلالوسران ىمأ ىلا ةلبللا هى لع !

 ىلص هللا لوسر ابان نعأ ىتلا ةليللا ىف مفر ا!ذه ىفةيعش :كاشانناو نرش

 رمع ىنأ نيب او دامع نب دمت امنادح و هتعىل بحاصاه ىنثدحو لاق )سو ءيلعهئلا |

 14 0 ا دل و كول كارراج نوقع هوو فل جاو وصل دع 104 قسوه هل تقوس لا

 ايي
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 ظ :ةلادل
 ىراضاالا ةينغنب ةرامع ىنث رمتعملا انث ىلعالادبعنب دحم ندعو
 نالاق ىرد- خل ادع سىلأن نع ةماس ىنأ نع ثد- 2 مارا دع تلو

 00 ناضمر نملوألا هعلا فكشعا ملسو هيلعدلا ىلص هللا لوسر

 قلاةمحان ىف اهادنقهدمد , ريصا اذ اف لاق ريصحاهت دس ىلع ةيكرت ةيقىف طسوالا

 ذه سل ألو الارسشعلا تفكشع! ىتا لاف هنماون دف سانلا لك 3م م
 أ نفرخارلا ٍثعلا اهنا فل يق تيت م طسوالا ثعلا تفكتعا مث ةإ-ي هللا

 | ىفأو رتوةإيلاهتيز زق اولاق ه- ءمسانلا فكتعاف 5

 | حبلا ىلا ماقدقو نب رشعو ىدح !ةليل ع نم حبصًاهءامو نيط ىفاهتحيبص ديسأ

 ئ | ةالص نم غرف نيح جرن ءاملاونيطلات ريدي اق دح_بملا ف كوقءامسلا تر طف

 |نمنب : رشعو ىد_>!ة[ياىهاذاو ءاملاو نيطلااهمفه- #فن أ ةثوزو هئيبجو حبصلا

 أ| نعى نع ماشه انث صاعوبأ ان“ ىثمند_# 207 رخاوالاريشعلا

 | تاقماقي ص كناكو ىردخلا ديه سابأتينأف ردقلاةلملانرك ١ذتلاق ةماس ىلأ

 أ لامها اوسرتءعمسهلت اقف ةصرخ هيلعوج جرن لخئلا ىل ان َج رختالأ

 أ مشعلا لسوهيلعةتلاىلصمتلا لوسر عم انفكتعا مضلاقف ردقلاةيلاك ذي سوهءيلع

 | لسو هيلعهللا ىل_طهللال اوسرانطأ“ نب رشعةحيبصانجرذن ناضمر نم ىطسولا

 | لك نمرحاوالارشعلا فاهو سلاف اهتيسنوًااهتيسن ققاوردقلاة امتي رأى الاقف

 | هيلعشا ىلعهنلال وس رعم فكشعا ناك نف نيطوءامودحسأى أت بار ىاورتو

 |لاس ىتحانر طف ةباح ست ءاجو لاق ةعزقءامسلا ىف ىرناموانعجر لاق عجربلف اسو

 | كس ةللا لوس 0 ارق ةالغلا تينفاو جلل ادي رج نمناكو دحسملا فقس
1 1 

 ١ ّئ رج هتهمج ىف نيطلارث 1 ارىيح لاق نيطلاو ءاملا فدح_س م-_سوهيلع

 | نجحرلا دبع نب هللا دبع انو حا رمعم انربخأ قازرلادرعانريخأ ديج نب درع

 1 | الذب دنكى أت ىع : نءامه الكىعازوالا 5 ةريغملاوب ا انربخأ ىرادلا

 هتهبج ىلءعو فرن | نيح - سوهيلَع هللا ىلدهللال وسرت د اروامهش دح فوهوحن

 | عالم ان الاقدالخن ركب وبأو ىتثم نب دم اسر نيطلارثأهّسنراو

 .: هللا ىلص هللا لوسز فكستعالاق ىردحلا دعس ىلأ نعةرضن ىلأ نعد عس ان*

 0 هضقن !امافلاقهل نا :نآلبقردقلاةيل سملي ناضهر نم طسوالار شعلا لست هيلع

 أى ١ ةلنكا ةقل . اوالاردملا قلوبا دا تنم أ ضوء نت



 علا ظ
 تيما هانآ نأ 0 نب هللا دمع ن' ماس 5 ريخأ تاهّش نب ١ نع سن 00 | 1

 اماه و رباوغلاريشعلا فاهولاف رباوغلاعم_بلا ىفاهتا كتم سان ىرأو لوألا ||
 هع لاق ثب رح نءاودو ةيقع نعهبعش اك رفعج ند# نك ىنتمنب دع ١

 ىنعي رخاوالارشعلا فاهوسغلا ملسو هيلع هللا بص هللا لوس رلاق لوي رمت ندا 4

 فيا ان قاوبلاعبسلا ىلع نيلغيالف زعوأ دف ععض ناف ردقلاةليا أ[

 نع دع رع نا تعمسلاق ةلمج ن 2 هرعس 6-1 رفعج نب د# ا ىثمنا ا

 رحاوالاريشعلا يف اهسمتلملف اهسمتلم ناك نملاقهنا ميسو ياعفتلا لست لل 1
 را ابا ءرهسم نبى ع 5 ةيحاو 1 انئادع و ا

 قريخأ بهو نراانزيخأ الاقةلمرحورهاطااوبأ اًمئاص رخال مستلاقلاقوأ

 ىاهو عاف اهتدسنف ىلهأ ضعب ىنظقيأ تر دفلاةليل تر رألاق ملسو هيلعةنلا لص[

 دم . نباوهوركب 5 ديس نب ةدّدق 0 ,هسففةإهرحلاقو رياوغاارشعلا |

 رهشلا طسو ىف ىتلاريشعلا فر واحب )سو هيلع هللا ىلع هنلالوسر ناكل اق ىردخلا || ا
 ةلكنم ىلا عجرب نر دعو ىد>ا لمقتس و ةليل نوريشع ىد؟ نيح ن 5 اذاف |[

 بق مجر ناك لالا هلل فروا شروق لا ءمرواج ناك ن نم عجرو أ

 نأىل ادب مث ريشعلاهذ- ءروامس أتم : 5 ىتالاقمأ هللاءاشاع مهد سه أف سام || ىطقن أ[

 تياردقو هفكتعمفتييلف ىمفكتعا ناكن ف رخاوالا رسثعلا هذه راع

 ءايىدحتما تار هقو رول ف حاوألا ارمشعلا فاهوسل افاهتمسن اقول ملل ا هذ 3

 ىلصم ىف دد ملا كوق نب رشعوىد>اةإءلانرظف ىر دخلا ديع_سوب لاق نيطوأ|

 ههجوو حبصلاة الد نم فرضن | دقو هملات رظنف ل سوميلدنلا ىسقلا ا ل

 نع ىدرواردلا ىنءعيزب زعلاد بع 8 رعى أنا انئدح و ءامو .:ميط ليم د

 لاقنا ىر دخلا ذيعس ىنأ ع ند رلا دبع نب ةماس ىفأ ن نع ميهاربأ نبدي نعد |

 ره-لا طسو فق ىئلارمشعلا ناضمرىرواح لو هيلعهللا لمتنا لوسر ناك أ
 ءامواني طائلة « هنيجولاق هغ تعم ىف تشلفلاق 0 لن ثيدحلا قاسد |

5 
1 

|| 
1 

1 

1 

|| 7 

 ْ هللالوسرنا ةري رهىفأ نع نجرلا دبع نب ةما_ىنا نع باهش نبا نع سنوي ا

 || لمع- سى لأ نع نجحرلا »بع نب ةما_س ىنأ نع ميه اربا نب د_# نعداطا نبا نغ

 اكتمم هلوق ؟

 قوه اذح

 خلا مظعم

 قو بصخااب

 ”ىلتمم اهضعب

 بوصنلإلر دقبو

 فوذحم لعف

 هيظيسو قل

 ما: التم هتآر

 ىووت



 ملص باب
 مرحما

 لاّو_شنس
 ناضمرلاعامتا

 ةليل لضف بام '
 ثحلاوردملا

 اهبلط لكبف

 اهاحم نايبو

 تاقوأ ىجرأو

 اهبلط

51 

 ةناوعولأ اننا ديهدس نبةستف اساح #« هلئعداتسالااد_هيف فرطم أ

 هللالوسرلاقلاق ةريرهى أ نع ىريجلا نجرلا بع نب د_دج ن ءرشب نأ نع

 1 بقال ملال ضفأو مر اهللار عش نائم ردع ماصلارفأإسرميلعتا لم

 نب كلا دبع نعريرج انث برحنب ريهز نش و ليللاةالسصةضي رفلا

 أ رء_سلاق هعفرية رب ره ىلأ نع نجحرلا دبع نب دج نعءرشتنملا نب د# نعريمع

 [لضف أ لاقف ناضمررهشد_هب لضف أ مايصلا ىأوةب وتكملادعب لضف أ ةالصلا ىأ

 | ناطمررهش دعب مايصلا لضفأو ليلل فوج قةالصلاةب وتكبلاةالصلا دعب ةالصلا

 ' ع ىلع ن نيسسح انت ةبدش ىلأ نب رككوبأ انئص و مرح ل اةللار ع مايدص

 | هيلعهللا ل-دىنلا نعم الا دف دانسالا| فمي ريمع نب كلملا دبع ن ع ةدئاز

 1 اعيجر 2# نب ىلعد ديع_س نب ةيدتقو 0 انندح < هلع ملسو

 ُ عسى ربما رفعج ن لءعمسأ ا بوبأن ىحلاق ر ةعج ند د للمعمسأ

 هناىراصنالا ب وبأ اىأن ء جرزالاث ران تاثن زم نع سدق نب دءع_ع

 لاوشن ماس هع أم ناضمرماص نم.لاق مل_سوهياعهللا لصهنلالوسرِنأ هندح

 يح وخأديعسنب كده تراس ىلأ ان ربنا انئدع و رهدلا مايصك ناك

 | للا لوسرتعمسلاق ىراصنالا بوب وأ انربخأ تباثنب ريعانربخأ ديعس نا

 ظ 0 ( هللا دع 50 ةبيشى نأ نب ركوبأ دان د هل 5:لوش مل_سو هيلع هللا ىلص

 لاق لوقيبوبأبأ تع.سلا تراثن رع عمسلاقدرعسن دعس ن عبد رابطأ

 ا رضاحم ان” ىعنب دم انئرط و « هلثع ا ىلصةهللالوسر

 نبا نع عفان 8 لف لح انك داو هلثع ديس نا دع_

 | 01 مانلاف ردقلاةلءااورأ م هياعهللا لص لاب اأ نمالاحرنارمع

 | !ىفتأطاوتدق 8 قرر لو« بلعةنلا ىل_ههئلالوسر لاقف رخاوالا

 وح نبى ع انثدحو رخاوالا عب_ىلا ىفاهرحتيلفاهب رحم ناك نه رخاوالا

 0 سو ياعم ىلص ىلا نعرمح نإ نع رانيد نب هللاديع نع كلام ىلعتأر ةلاق

 ابوح نب يهزودقانل ورم ئئكص 4 رخاوالا عبسلا فردقلاةإيل اورحلاق

 لنا لجر ىأر لاق هي هدد انعملاس نع ىرهزلا نعةنييع نب نايفس انث ربهزلاق

 02 0 انقر ىزأ لسوءيلعهللا ىصوينلا لاقف نرشعو عبس ةليلردقلا

 هونإإ انرب_خأ ىححنب ةامّوح تدعو اهنمرت دولا فاهوبلطاف رخاوالا



1 
١ 

 ل
 مايص نعلئسفلاق ةعيبانتعيدي والوسر دم وانيدمالسالإب وب رةتابانيضر |
 موب راطفاو نيءوبموص نعل ئسفلاق رطف امو ماصاموأر طفأأالو ماصال لا فر هدلا |[
 اناوقدنلا نا تيللاق نيموب راطفإو مون موص نعلْث_سولق كلذ قيط نمولاقأ

 نعل سولاق دوادخأ مود كاد راطفاو مون مود ن ,علئسو لاق كذا |

 موصلاةفلاق 2 مل 0 د مولا وهيفتدلو موب كلا ذلاق نينثالامو 2 ا
0 
1 

 لاقفةقر 2 ماوضص وع ءلئسولاق رهدلاموص ناضمرىلاناضءرورهش لكن ءةيال

 0 رك لاف ءاروثاعمون موصن ,علكسولاق ةيقايلاوةم_ضاملاةئسلارف

 سدجلاو نينثالا موب توشك و نا لضيشتإا ست الحا

 ىلأ انف ذاعمنب هللاد_هيبع يفد امو هارئتامل سجل ارك ذ نع 8 0

 نا ( ارا قوس انثاو ح ةبابش ان ةبيش ىلأنن ركب وأ انثو 2 0

 ديعنسن دج نكد و دانسالال+_هىف ةبعش نعمهاك ليمشن رضتلا | ا

 5 كر تك راطعلان أ انك لاله ن نابح 3 ىئرادلا ا |[

 نالمغ نع نومهم نب ىدسبم ا ىددعن نجاد انك برح نب ربهُز

 هيلع هلل ىل- صةللالوسر نأ ىراصن الا داق ىف نرع لأ: قادس تاب

 نب باده اند عل أهيقر تدل فلا نيذثالا موص نعلئس إو

 نار عن عباده نمافرطءمهفأ منو ىرطم نع اث نعةماس نب دام انك دلاخا

 نابعشز رسس نم تمص رخآل وأ لاق ل سو هيلع ها ىل ههئلا لوسر نأ نيص> ن ا
 ندا ا ةبيش ىنأ ند ركب وبأ امدح نيموب مصف ترامهأ اداف لاقاللاق لاق

 لكى :انأ نيصح نءنار 000 فرطم نعءالعلا ىفأ نع ىرب رولا ن ءنورغ

 هبال وسر لاقفاللاق ا -هررس نم تمص له لجرإ لاق لس و هيلعفلل نا

 ندم ير هلاكم نيمون مصق ناضمرنمترطفأ اداف مل سو هيلع هللا ىلسد

 تءمسلاق ريخشلان:فرطمىجأ نبا نع ةبعش انث رفعج نبد# ان

 لحرالاق سو هيلع هللا لص ىبنلا نأ نيصح نب ن ارمت نع تدلل 1

 ناضمرترطوأ اذاهللاةفلاقاللاق نايعش ىنعيأي_ثرهشاا| ذهررس نمَتم
 ند_# ئئدد نيموبلاقهنظ 'ولاق ٠ يكن داةعش ديمو 9

 نبا“ ن هن هع راق ا تاوح ا لاق ا الاق ىٌول والا ى يح وم ١

 ' ئدص و سيجا رك ذب مو نينثالاهيفرك ذهنا ريغ هبعش ثادح لع وان '

 ررسس مود باب
3 
 نام و8 ع



 بابحتسا ب ابك

 ره دش لك نم

 ةفقرع مون موصو

 .ءاروسشاعءو

 نيتتثثالاو

 سيجخاو

 نعاوف )١(
 لحر ةداتقىأ

 ىوه اذكه

 3 مظعم

 ارقد ٠ |ده ىبعو

0 
 | ريخ هنأ

 صالاو نأشلا

 ا

 03 ل مأدقو

 نا نلا ضعب

 ناكو ىناالجر

 اذه بجوم

 لوألا ماظنتا

 مك مظشنم وهو

 زوج الفدنرك ذ

 معا هنلاوهرييغت

 ىووت هأ

أرممدش بضغذ هموص نع لئس ل سو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر نأ ىراضن الا ةدانتق |
] : 

4 
 انث' ريهزلاق ىده«نبانءاعيج متاح نبد#و برحنب ريهز نشدط و

 ناد بع لاقلاق ءانمه نب ديعس انث نايح ن؛ مياس ان ىدهم نب نجرلا

 راهتلا مود: كنا ىتغلب ورمع نب هللا دمعا» لسو هيلعهتنا ىبص هلال اوسر4لاقورمع

 || كجوزاو اظح كيلع كندعلو اظح كماع كد_بحل ناف لعفتالف ليللا موقتو

 ' | تالود رايت اقرهدلاموص كال ذف ءايأ هثالثرهش لك نم مدرطفاو مصاظح كيلع

 أ متدخأ ىتبلا لوق.ناكف امو رطفاو اموب مص دواد مود مصفلاق ةوقىل نا

 ١ ىننت دح لاق كشرلا د, زب نعثراولا دبع انث حورف نب ايش مبينا

 أ لمنانوس 0 سو هيلعهللا ىلصىنلا جو زةشن ةشئاع تل س اهنا ودعلاةذاعم

 [ريتلا مانآ أنماط تلقق مناف مايأةئالثر هش لك نم مموصإ مسوءهيلعفللا

 | نب هللا دبع مص و موصي رهشلا ماي ا ىأ نم ىلابي ع نكمل تلاق موصي ناك

 | نع ري رج نبناليغ انث نودهمنءاوهو ىدهم انث ىعيضلاءامسأ نب د_ع

 | وهو لج رلناقو أهل لاق ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ نيد>- نب نارمع نع ف رطم

 [نيموب مصق ترطفأ اذاف لاقاللاق هسا ! دبه رش نم تمص نالفأ

 [انربخأ ىحبلاق داج نعاعيج ديهسن ةيدتقو ى ميغا ىح نب ىح ا

 10 لجرةداتق لأ نع قامزلا دعم ن هللا دبع ن ء ناليغ نعدب زن داج

 ملسو هيلعهتنا ىلص تلال وسروشم لسدنك لاقف سو هيلع هللا ىلص لاى

 [ذوعنايدن دمحع وانيدمال_سالابوإب رةئناانيضرلاق هيضغ : رع ىأرامافدل وق اوق نم

 | لاقف هبضغ نكس ىتح مالكلاذهدّدرب رم لع هلو سر بضغو هللا بذغ نم ةللاب

 | لو معي لاقوأ رطفأ الو ماصاللاق * هاك رهدلا موصإ نمي فيك هللالوسراب رمت

 ْ 1 .٠ هفيك لاق دحأ كاذئرطي ولاقاموب رطفب :ناموب مود نع فيك لاقرطفي

 ْ ش | نيموب رطش وامون مودي نم فيك لاقدوادموص كاذلاقاموب راتقي واموب موصي

 ريش لاك ن نم ثالث لسو هيلع هللا ىلصهلال وسر لاق م كلذ تقوط ىلا تددولاق

 | رفكي نأ هللا لع بست اةفرعموب مايص- اك رهدلام ايصاذدهف نادمرىلاناضمرو

 ظ 0 ا ا اا

 | نيدحم انث الاقىنثمنإال ظفالاوراشب نب دو ىنئم نب دم انثرح هلبق ىتلا

 ١ نأ نع ىاامزلا ه بع نبهللا دبع عمسرب رجن ناليغ نءةيعش انث رفعج
| 
 ا

 هر



 7 ظ
 نع هدم ا أ وبأ أانندص سفنلاتهقنو لاقو دان_سالا !ذ_متاث ٌْ

 لوس رىللاقلاق و رمح نب هلئاد_بع نعسابعلا ىلأ نءورمت نءهديعن نايفس]

 لاق كلذ لعف أ ىتاتلق راهنلاموصتوليللام وقتل ربخأملأ لبو هيل علا ىلصهللا |[

 قح كلسفناو ق> كل_:رعا كل_سفن تهفنو كانيع تمحه كلذتاءذ نا كناف ||

 برح نب ريهزو ةبي-شىلأ نب رك وأ اسن هه رطفأو محو متو مق ق> كاهألو

 هللا دبع نع سوأ نب ورمت نعرانيدن/ ورم نع ةنيبع نب نايفس انث ريهز لاق
 دواد مايصقتلا ىلا مايصلا بح أنا إ_سوهيلعةللا لص هلال وسر لاق لاق ورمع نبا |
 ماني و هثلثموقي مليللا فصن ماني ناك م السلاهيلعدوادةالصةللا ىلا ةالصلابحاوأ|

 قازرلا دبع ان ارا نئئدصد اموت رطقي واموت موص.ناكو هس لبست أ

 نب هللادبع نءهري_-خأ سوأن ورم نرانيدنب درج رتل جي رج نباامربخأ أ

 دواد مايص هللا ىلا مايصلا بح لاق ملسوهيلعةللا ىل_ذ دىنلا نا ىداعلا نب ورع ||

 رطشدقرب ناكء اللا هيلع دواد ةالصةن | ىلا ةالصلا تحأو دل وصيتاك |[ ظ

 ور رانيد نب ورمعل تإ3 هرطش ف هب لمللا ثل# موقيهرخا دقرب م موق < ليللا| ١

 قحن ىع املاح و من لاقدرطت دعب للا ثلث موقيلوةيناك سوأ نبا ||

 عمت لخدلاق حيلملاوبأى ربخأ ةبالق ىفأ نعدلاخ نعقتلادبعنبدلاخات ربخألقأ
 ىودهلاك ذوو هيلعهللا لص هتالوسر نأان:دخ ورم نبللا دبع ىلع كايبأأ|| |

 تراحدو ضرالا ىلع سلك فرلاه .وشح مدأ ن مةداسوهلتءقلأف ىلعىل + دق ا

 لاقل لوسرايتلقف مايأ ةثالئر هش لك ن ”كيفكنامأىللاقف يدويا

 لاقهللالوسرابت لو اع_ستلاق هللالوسراب تاقاعم_سلاقهللا لوسراب تلق اسمن

 واد موص وموال داتا هىنلالاقفهللالوسراب.ت تقرع

 قمر 2 ةيبشىنأن برك وبأ | د موب راطفاو مون مايصرهدلار طش
 0 ا ا ا

 ضاق ن دأب ز نعةبعش انت رفعج نبد- 2# انث ىنبتمنيد# انو 2 ةيعللا

 هللاق ميسو هيلع نس نلا اوافرداو) ,ع نب هللا دبع ء ضا,.ءابأ تءمسلاق |[

 قيامرجأ كلو نيموب مصلاق كلذ نمرث ك أ قيطأ ىلا لاق قيامرجأ كلواموب مص[

 ارثك 1|ىنطاقالاق قامرجأ كلو مايأ الث سلا كلل 3 200 |قيطأى الق |

 مهلأق كلذ نمرثك آقيطأ ىنالاق قبامرجأ كلو ماي 1 هب رآمصلاق كلذ نمأ

 [امون رطشنو امونموصيناك مال_لاهيلع دواد مودهللادنءم انفلال ا
1 

 ( لوا (مسص) - 58) 1
 ب

 ا
 )ىو
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 اورهدلا ف_ملاق د وادهللا ىن موصاموتلق ثيدحلاىفلاقو هاكر مهدلا كلذف

 ركاواق- كيلع كروزاناو لقي وأي نآرقلاةءارق نمي دحلا فرك نإ
 ىءومنبللاديبع انه اي ركز نبمساقلا ئعدص اق كيلع كداولناو لاق
 لاق مأ_ ىنأن عةرهز ب :ىوم نة رلاد سلع نب د ع نع ى حب نع نايس نع

 1 4 00 ا اناس دق يدحا او

 | قى افظل ودع آىناتاقلاقرهش لك فنار ملا ركام

 'دجأ نص د كلذ ىلعدزئالو عيس قهأر ةأاقلاق ةوقدج أ ىلا ح تاقلاقولملا

 ىنأن بى قص 32 رقىازوالا نع ةما_سىنأنب و 0 4 ىدزالا م_سوب

 ار هللا ددع نع نجحرلا دبع نا ةقاسونأ ىب 35 لاقنإب من نب محلا ن | نءعرثك

 نالف لثم نكس ال هنن معاي رداع هز نهال اوسرلاقلاق ىصاعاا نب ورمع

 قازرلا د, كل 0 2 صد نسيللامايق كزتؤلمللا موقي ناك

 هللا دع عمسمهب|هريخ ؟سايعلا ابأ نا معزب ءاطع تعمس لاق رحنا انريخأ

 ل و درس | موصأ ىفأ ل_سوهياعةثلا ىل_د ىنلا غاب لوقي ىصانعلا نب ير

 لعف: الف لمالا صتور طف: الو موصت كنأ اريخ أمل |لامقف هتيقلاماو ىلا لسرًاامافلمالا

 لك نم مدومو لصور .ابقأو مامنف اظح كالهالواظح كل كسفتلو اظح كنمعل ناف

 مصفلاق هللا ىناب كلذ ن هىوقأىد- > 1ىقالاق ةء«_هرزجأ كلواموت مايأةرمشع

 8 موب موصي ناك لاقةلا ىنايموصيدواد ناك فيكولاق مالسلاه- ءلعدو!د ءايص

 ىردأ الو ءاطع لاق هللا ىنابو سهم ىل نب هلاق قالاذا رقيالو امون رطشن و

 ه نم ماصالذبالا اص نم ماصال ل سو هيلعمتنا لص ىننلا لا ةفدنالا مايصركذ
 0 ادهم جوع نإ انريخأ ركب ندم اند مالو همذث هل و ديالا

 الج رطبا ىاساو آل ملاق هرب_أ ارعاشلا سايعلااب أن الاقو

 ب 1 1 3 َّى 0 ع اني لدعةه_هث 1

 ة ' هكا اذاكاو للا ءوقتوره 1 ومتاكلاو رمتتياد- معاي

 || 19 0 0 دواذ موص مصفلاق كن !قيطاىلاف

 تسبح ان يع ه«_سم نع رشب نا 5 بووأ هاسندح و قالادار ف
 ا ١ قلن رإ

 أ د
77 -_ - 

00 2 

 0 تبدا
7 

١ 
7 

 ف 5-7 3 1
 ا, يل  يتسا"
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 (لاقف هتلالوسرايهتلق دقه ت اقف كلذ لوق:ىذلا تن ملسو هيل عهتلا ىلا ضهللا |

 نم مص مقو منو رطدأو م ما مل لل د

 1 ا تقلاقرهذلا يسلم ك]ذواطانما أرمثعب ةنسملا ناف مايأ ةثالثر هشلا

 كلذ نم لل..ضفأ قيطأ ىتاف تلقزاق نيموب رطفاواموب مصلاق كلذ ع نمل ضفأ |

 لد_عاوهو مال_سلاهيلعدواد مايصكلذو اموب رطفاوامون مدلاق هللا لوسراي |
 لضدأال رسول اع دجال اوسرلاق كلذ نم لضف أ قيط 1 ىناف تاق لاق مايصلا |

 مايالا !ةب الثلات تايقنوك 1نآلام منع ىلاعتهنلا سرور ع شاف

 نيةننا دنع اشناهج و ىلامو ىلهأ ن نم ىلا بح أ لسو هيلعهننا ىبصهننالوسر لاق ىتلا

 لاق ىح انث لاقراي نباوهوةمركع انث لاقد# نب رضنلا انث لاةىورلاد#

 اد اوانيلع جرفن الوسرهيلاالسراف هده لان دع دب زب ني هللا دمعو انآ تقلظنا

 اواخد ن ' اؤاشت نالاقفانيلا ج رش ىتح دحسملا ناكفلاق دحسءهرادبايدنعأ]

 نب هللا دمع ىنثدحلاق انثدش انههدعقن لالا لةؤلاق انههاو دعقت نأ اؤاشت ناو

 ترك ذامافلاق ةإل لكن آرقلا رقأو رهدلا موصأ تنك ل اق ىصاعلا نب ورمع|
 رهدل!موصت كن ًاربخأ ل 'ىفلاقفهشت ًافىلا لسرأ اماو إ- سوهياعهتلا ل_كىنلل |

 ن'كي_سح نافلاق ريخخاالا كلذ درأ ملوهتلا ىناي ىبب تلقفزإ يل لك نآرقلا أرقنو ١

 كجوزل ناف لاق كالذ نم لضفأ قيطأ ىناهنلا ىناب تلق مايا ةنالثر هش لك نه موصت

 5 هللا ىن دواد موص مح هفلاق اة كللع كد_نهطواق- كيلع كروزلواةح كيلع |

 ناك لاقدواد ءوصاموهنلا نايت لق لاق سانلا دبعأ ناك هناف ملسوهيلعهللا لص (

 قيطأ ىن'هنلا ىنابتلق داق روش قاقاز ةلا رقاولاق اموب رطفي امون موصيأأ

 عاد وأ قيطأ ىتاهنلا ى ناب تلق لاق ن رشعلك ىف هأر هاف لاق تالذ نم لضفأ ْ

 هأرقافلاق كلذ مة قيطأ اعنا نيد قي ماا ىدأ 100 كلذ

 رصهز هيئارج و درر بكرا هاو رو |

 ادي ريثك ىلأ نب ىحب ند 0 ان ةدابع نب حور انك برج نبا||

 اطاثما ارد طرح نك كالا اية ال: روش" نمهلوق دعي هيف دارو ذاتها ا



 نع ىهنلا باب

 نعل
 وأ هن ررضف

 نيديعلار طفي

 نايبو قير شتلاو

 ىف لوصف

 3 راطفاو موب

 بث ىلأ نب ركوأ انيرهو نابعش قاماءاصدهنم رثك' اري قول اراقع
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 قانا نع ةنيعن نايفس انث ركبوب لاق ةنديع ندا نعاعيج دقانلاو, معو

 ةلاقق رسو هيلعهتلا لص هتلالوسر مايص نعةشئاعتلاس لاقةءاس ىفأ نعديبل

 | هةره_ث نمامتاصدرأملورطف ادق لوقن ىتحر طفي و ماص دق لوقن ىت> موصإ ناك

 1 (يلقالا نابعش موصي ناك ه اكن ابعش موص,نأك نابعش نمهمايسص نمرثك ' ا

 7 د نب ىحب ْنَع ىلأ ف ماشه نب ذاعمانرب_أ ميهاربا نب قحسا جمييل

 فل سو هيلعهللا لس هللالوسر نكي ملتلاق ةئئاعن ءةدهسوبأ انث رثكح

 نوقيطتاملامعالا نماوذخ لوقي ناكو نايعش قهنمامايصرثك ؟ةئسلا نم رهشأ
 رد ناوهبحاص هيلع موادأمُنلا ىلا لمعلا بحأب لوةيناكو ادا دج لالا نات

 :رعريبج نب ديعس نعرشب ىنأ نع ةناوعوأ ا ىئارهزلاعبب رلاوبأ [

 ُداضءر ريغ طقالماك ارهش ل _سوهيلعهنلا ىل_مهانالوسر ماصام لاق سايعنب|

 زئاقلالوقب ىتحرطف الذارطشغ يور طفي الهنداوال ل ثاقلا لوقي ىتح ماصاذ | موصي ناكو

 3 شن ءردنغنع عفان نب ركب باو راشب نيد اشو و موصيالةئااوال

 نب رك وبأ امدح ةنيدملامدق ذئماعاتتما رهش لاقو دانسالا أذوب رسشب ىلأ نع

 : ن ناهثع انت ىلأ ان ريغ نءا انثو عرفو تادع انت ةبيش ىل

 الف ببر فد ثموب نحو بجو موص نعريسج نب ديعس كأس لق ىراضال
 لوقن ىح مودا لسوهيلعهللا لص هللا لوسر ناك لوب سابع ناتعم_س

 - رهسمن ىلع انث رح نب ىلع هينثص و مودياللوقن ىتح رطفي ورطفنال

 3 ميكح نب نامعنعامهالكس نوب نب ىسيعانربتأ ىسوم نب ميهاربا 0

 0 ثا الاق فلخ ىنأ نباو برح نب ريهز ندعو هلع دان_سآلا اذه

 ” هل ظفالاو عفاننب ركب وبأ قو حا سن ًاننعتباث ن ءداج ان# ةدايع

 هي ناك مل_سوءيلعةللا ىل_صهنلالوسرنا سن نعتباث ان ا فوت دل 00

 رهاظااوبأ نسمح هي رطفأ دفرطف أدق لاهتىتحرطغي و ماصدق ماص دق لاقي ىتح
 ٍ 3 ةلمزح ىو حج تاهش نبا نع نينوي نع ذحي بهو نب هللا دبع تعم لاف

 بيسملا نب ديس ربخأ باهش نبا نع سنوي ىف ربخأ بهو نيا انريخأ ىك

||) 

 | سيجال 00 0 ل او
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 اهلفتلاق روزانء ءاجوأ ةيدهانل تي دهأف ل سو هيلعهتا لهنا لوسر جرف تلاق

 روزا :اليوا ةيدحالا محلا اهلنا ل وسرابتلق ملسو :هيلعفتلا مهنيا لوصر عشا

 تنكدقلاقمث لك ًافدب تئْؤ هيتاهلاق سبح تاقوهاملاق ًايش كلت أبخ دقو
 لحرلاةلزنع كاذلاقف ثدحلا ادهعا دهام تن دق هدءاطلاق انتاستحم

 ْن زم وأ امض و اهك.اءاشناواهاضماءاش ناق هلام : نمةقدصلاج رب

 هشئاع نع ةحلط تنههشئاعهتمع ٠ نعى حن نةحلط ن ءعيكو انربخأ ةبيشىلأ

 دنع لاف مويتاذإسر بلغنا ل ىنل "ىلع لخدتلاق نينمؤملا مآ ظ

 لا ةق سنحان !ىدعأهلبال وس وايان اقف رش اموياناتآم ماماذا ناو نقال

 ان دقانلادج نياورع ىاع د لأ لط د اناعاجتح صاد ةلف هين رأأ

 لاق ةرب ره ىف نعني ريس نب دم نعىسودرقلا ماشه نع مههاربان لمعمل

 يود تلفت رف دالك ١ 2 متاصوهو ىن نه ل_سو هيلع لبا ىل_صةتلالوسرلاقا

 نععي رز نبدد زءانرببخأ ىح نب ىح ايلا هاق_سوهللاهمعطااماف أ

 هياعهللا لنص ىنلا ناك لهةشئاعاتلقلاق ىيةش نب هللا دمع نعىرب رجلا ديعس |

 كاضهرئو هسانوامد ارهش ماص ناهللاو تااقناضمر ىو -امولعم ارهش موصب سو |

 ىفأ انن' ذاعمنيهللا دمع اًسئادحو .هنمسض ىتح هرطف أ الو ههجول ى ذم ىت

 مننا كك صلت كولر ناك أ !<_-ثئاعل تلق لاق قيقش ند هللا معن ا اننأ ٌ

 هاك هرطفأالو ناضمزالاء ل ارهش ماضدتماعام تلاقءلك ار هش موصب لس وءيلغ ْ

 قارهزلا عيب رلاونأ اسئاص مسو هيلعهنلا ىل_ذ هليجسل ىذه ىت و هند موضي ىتأا

 ا :هلل أادمع نع دمح نع مانثهو بون ءداج ان

 «يلع هللا ىل_دىننلا موص نغ ةيتقاع ا لع [قيقش نهنلا دغنمهعم دق |

 دق رطو أدق لوقت ىتد حر طفي وماص دقو انك فلوق ىتح موصياك تلاققؤس ل

 انئاص و ناضمز نوكين ألا ةنيبملا م دقذ :مالماك ١ ريما م رطفأ || ا

 رك ذب ملول دمة تاغ كلاش لاف قيقش ن هللا دنعن عبو نع داجح ان* هدف | !

 رضنلا فأن ءشللام ىلعتأار ف هلاق ىحب نب ىحب انثص !دالواماشهدانسالا ف ||

 تلاقا مانينمؤملام 1 _ثئاع نع نحرلا دبعن ةماش فأن ع هللاديبعنب رع وع

 لوقت ىتحر طفي ورطفيال لوقت ىتدح موصي ل -وه- لعلى ست الوسر ناك |
 ناضمرالا طقرهش مايص لمكتتسا سوس قد اا وسرت ًارامو م م

| 
1 
 ا
 ا

[ 1 

 ىمسانلا لك أبا
 ةعاجو برضو
00 

 ىلا مايصبإب
 هيلع هللا لص

 ريغ ىف لسو
 ناطر

 ب ايح_ساو

 ارهش ىلخيالنأ
 موح نع
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 افلا جالا ديع-سوثأ انتو ص شمجالا نعرب رح 54 ترحل ريصهز

 ناسا لوريل : هرب ره ىنأ نع اص ىفأ نع شالا انك عكوانن ف

 ؟اهعم_سىلا اة رع ها غانم مدانبالعركإ سوه لع

 ىلج 10 هماعطو هنوهث عد هب ىزجأ انو ىلهناف مودلاالا ىلاعت هللا لاق فعض

 هللا دنع بيطأ هيف فولو هب رعءاقل دنعةحرفو هرطفدنءة_حرف ناتحرف ماصأل

 قأنعليضف نبد- انث ةبي.شىأنب ركوأ امتصو كنملاعرنم
 ا هيلع هللا لص هننالوسرلاقالاق ديعس ىنأ و ةريب ره ىنأ نع اص ىنأ نع نان

 | حرفرطفأ اذا نيّدحرف مئاصال ناهب ىؤجأ انأو ىلموصلا نا لوقي ىلاعتهنلا نا سو

 حي ر نم هللا دنع بيطأ متاصلا مف فواح هديب دمت سفن ىذلاو جرفهللا قااذاو

 هازؤ هللا قلاذالاقولاق دان_سالا ادهم ناب وبا وهوة نب رارض ان# ا

 ناجاس نصيناوطتااوكز ولع ان .ةبيشىلأنإ نركب د 8 3 رف

 ' اهكنو 00 نط ا 0

 : هزي لا ابع ان“ ثمل“ ان“ فيس ع ا هامادص و افي رخ نيعيسرانلا نع

 ةوجنرلا دمع وروصتتم نب قحسا ندد دانسالا !ذهم لءهس نع ىدرواردلا

 كم 0 ىبحنع جرب نباندإ هل 0 انت 0

 59 0 كلم د 1 نا 20

 8 ليا ضقلماكوبأ انندحو 03 افي رح نكعيس راثلا نعههجو هللا دعاب هللا ليدس

 5 ”دح هللا دمع نب ىحي نبةحاط 0 ني ارادع ا نيسح نا
 لاوزلال '

1 
 1: 0 و هيلع هللا ىل_ههتبالوسر ىل لاق تلاق نينمؤملا م 1 هشئاع نع ةحلط تذب ةشئاع 00

ْ 
 | ماص تا لاق ئيثاب دنعامهتلا لوسرايتلقف تااق ئثك د_:ءله <فنئاعايموبتاذ 0 دقن ماما

 ردعريق



 ذل :
 | رهسم نبا ثيدح لثع ويلا سوبا نعاسلاب تنك لاين ءةديرب |[
 انريخأ قازرلاد- رعانربخأ دج نا دبع نط د نب رهش موص لاقدنا رب ربغأ
 ةأرصاتءاجلاق هس مب | نعل رب , نب هلناد- مع نعءاطعنء هللادمعنعى رولا[

 نبق حسا هينثدحو رهش مودلاةودلثم رك ذف لسوهيلعهللا ص ىنلا ىلا |
 ند رهش مودلاقو دائ_سالااذ فهم نايقس ع نء يسوم نهللا ديبعانربخأ روصنما

 ناهلس ىنأنب كازلل دمع كك فسوب نب قدح هسا انك فلخ ىنأ نبا ئدص وأ
7 0 

 لع دا أسما تن لاق هيبأ نعةد» رب نب ناولس نع ىك- ااءاطع نتاع

 ةبيش ىفأ نإ ركب ونأ ا رهث موصلاقو مهني دح لسع سو ءيلعتللا |

 جر رعالا نيعدانزلا ىفأ ن ء ةندمعن نايفس انث اولقررحنب ريهزودقانلاورمعوأ| أ

 هيلع هللا ىلص ينل هب لبي ورق ل ةباورةبيش ىنأ نب ركب و بأ !لاق ةرد رهىأنعأ

 ماصوهو ماعط ىلا د دح أ ىعداذالاق ل سو هيلعَنلا ىلص ىن :لا نع ريهز لاقو !- --وأ

 نعدانزلا فأن ءةايبع نب نايفس ان برحنب ريهز ندع مص لقيلف |

 لهج الو تف رالف امئاصامؤي مك دحأحبصأ اذالاق ةباورةري رهىفأن عجرعالا |

 ىحب نب ةإ-مرح نئئكص د < ب ملاصق مال لئاقوأهقاشؤ صانافأ]| أ

 نب د ,عس ىربخأ باه-_ثناع نعسنو قرب-خأ بهو نءاانريخأ ىيحتلا|

 هللالاقلوقي مل-سوهيلعهللا ىل_دهللالوسرتعمسلاقةرد 4 ا

 هدي < سف: ىذلاوؤهب ىزجأ انأو نوه م ع دااالاهلم دآنبا لمع لك لجوزعأ

 نب ةماسه نب هللادبع امدح كس ملا ع ر نمهللا د_.:عءبيطأ متاصلا مفةس ةلخل |

 3 رعالا٠ نعد! تاو ءىنازطاوهوةريغملا ان الق ديعس نب ةبهتقو بنعق |

 - ندعو هن مايصلال سو هيلع هنا وسن الرخا لال ةرد رهىنأ نعأأ

 تايزلا اص ىفأن ع ءاطعىب ريخآ .ج رج نياانربخأ قازرلادبع دنع عفارنبا |[

 ل-+و زع هللالاق رو هيلع سمن ل رلاقلوقب ةر , رهابأعم_سعتا |

 مونناك اذاف ةنج ما ايصلاوهب ىزؤجأ انأو ىلهناف م ايلا مدني الملك |

 قؤسىماىنالقملفوإ: اقواد_- ًاهباسناف بحس الو موي ثفري الفك د -اموشأ

 مي ر نم ةمايقلام مور شياب تك د ادلب وفول هديب د سفن ىذلاو متادأ

 هموص) حرفهب رقلاذاوهرطفب حرفرطفأ اذاام_هحرف.ناتحرف ةماصالو كلا|

 انو ح شمعالا نع عيكوو ةب واعمونأ انن' ةبي-ثىأنب رك وأ انئاعوأ|

 يدر

 لا وأ م اعطل
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8 
 متاصال ناسللا

 مايصلا لضف باب



 : رك
 || أ د ىتح ا رعم هيضقت نأ ىلع 000 مل_سوه-يلع

 نب 5 الاقىسسعن دجأو ىليالا دمه-سن نوره ئلص و « نامعش

 [ نبر فعج نيد م ةعج ىل أ نب هلل مع ع نع ثرخان ورعانربخأ بهو

 || مايصهيلعو تامن :.ملاق سو هيلعفنلا لصةّنلا وسر .رنأ ةشئاع نعةورع نءرس زلا

 [انن سنو نب شعاع ميهاربانب حتما جنك ر هيلوهتع ماص

 [لوسرتت اة سمانا ا ع وع نال لسم نع ناحل

 [ناكولتأ أرالاقف ١رهش موصاوبلعو ل 0 0 لاى ولا

 د_أ نعد و ءاضقلاب قح أهللا ى , دف لاق عن تلاق يرض دك ١ !نيدارماع

 نءنيطبل ١ ملسم نع ناملس نعةدئاز نعىل عنب نيسح انث ىبيكولار عنا

 ا |لوس رابلاقف لسوهيلعدللا ىلص ى لا ىلا لجر ءاج لاق سابع نبا نع ريبج نب درعس

 تنك 1 نيد كم ىلع ناكو للاقف !هنعيْضقأف أر هش موصاهب ءاعو تنام أناهنلا

 10 + ١لاةفناماسلاق ىضقي نأ قح ا هنلا ع نب دفلاق من لاق اهنعهيضاق

 ا ميم ت دج نيخ سواح نحواعج لبيك

 أامع رجالا دااخوبأ 0 جشالا ديفتسولا انندعو سابع نا نع 1

 أريبج نبديع- هس عربع نإ ملا إ_سمو ةيتع نب محلاو ليهك نب ةما#س نع شمالا

 [انندع و ثيدحلا اذهب ل_سوهيلعهللا لص ىنلا نع سابع نبا نعءاطعو دهاجمو

 [ ديعلاق ىدع نياي رك ز نعاعيج ديج نب دعو فاخ ىنأ ناو روصنم نب قحسا

 |محلا انث لاقةسن أ ىلأن بدي ز نعورمع نبةللا دي معانربخأ لاق ىدع نباي ركز ىنث

 | ىل_طهللال وسر ىلا ةأ ص !تءاجلاق سامع نبا نع ريبج نب ديع_-س نع ةبدّتع نبا

 لاق اهع موصاف ردن موصاهيلعو تنام ىأ نا هنا لوسرابت تااقف سوه لعهتلا |

 |ىوصفلاق ميل اهنعكلذ ىدؤي ناك أءيتيضقف نيد كمأ ىلعناكول تبأ أرأ

 | نع نسحلاوبأ اره_-سمن' ىلع 5 ىدع_سلارتع نب ىلع دع و كمأ

 | هللا لوسرد_:ءسلاج ان اب لاقهيبأ نعةدي رب نب هللا دع نع 0

 لاق تتاماهناو ةب راح بأ ىلع تقدصت ىل اتلاف ةأ صاهنت اذا م

 -ثموداهاع ناك هنا هللالوسرابت لاق ثاربملا كيلعاهدرو كرجأ ب جولامتف

 [انثدص 0 ىج لاقاونع جح أف أ طف جحتملا هنا تلاقاهنعىب وسلاق 6 وصافأ

 | ادع نع ءاطع نسا دبع نعي نللادبع انك ةبيش ىلأ نإ 0-0

 هدب رب



 هللا ىل_دىنلا ن ع هلثعهللاد بع نب رباجلأسهنار ةعج نب دامع نب د © هريخأها | |

 شم الا نع ةيواعموبأو صقح ان ةبيش ىفأ نب ركب وأ اننا مسوءيلع |

 نع حلاص ىنأنع شخعالا نعد واعمويانرتخلا هل ظفالا ىح نب ىح انو 6

 نأالاةعجلا موي مدح اموهبال مدسو يلعبان ارسرلاة لا , رهىأ

 نع عملا ىن عب نإاس> انث كا نط د هدب موصإ وانام موص ||

 لاق سؤ هياعهللا ىلص ىنلا نعةرب رهفأن ءنري-سنا نعماشه ن ءةدئازإ

 مايالا نيب نم مايصب بلا موب اوصختالو ىلا يللا نيب نم مايقب ة_عبلا هليل اوصتختال|
 ىعب رك انه :ذلعسن ةبينق. اييص © ةدحاهموس وساق وكل |
 و || عوك الانبةماسن . ءةماس ل ومدن زينع ريك نع را نب ورم نعرضم نبا||

 نأدارأ نوال نيكس م اعطةيدفهنوقيط, نيذلا ىلعو ةبآلاهنهتاز را

 داوس نب ورمع نكد ا همت تقاهد_ىد ىتلاةبالات تاز ىتح ىدت في ورطغي |

 شالا نب ريكب ن ء ثرحلانب ورم انرتخأ بهو ن هللا د_.عانربخأ 0 |

 ىلع ناضمرىفاكلاقهنأ عوك الا نبةءاس نعع وك الا نب ةما_سىلومديزي |[

 نيكسم ماعطي ىدتفافرطف أ ءاش نمو ماص ءاش نم لسو هيل عهنلا ىلص هللا لوسر دهم ا

 هللا دبعنب دجأ امرك 4# همديلف رهشل كن ءدهش نف ةبآلاهذه تل ردات

 لوقت ةشئاعتعمس لاق ةماس ىلأ نع ديع_س نب ىبح اننا رهر ان سونا ا

 ُك «لغ_ثلا نابعش ىفالا هيضقأ نأ عيطتساأف نامفر نم ءوصلا لت نوكين 1 ا

 | قحسا انثدح و مرت هيلعهنلا ىلسةننالوسرأ

 نيىح انث لال.نب نايلس ىنث ىتارهزلا ورمع نب رشبانربخأ ميهاربا نبا ||
 ةييدخو سو يلصننا ىلصةننا لوسرر ناك !كلذو لاقهناريغ دانس الا | هع في .

 ادهم ديعس نب ىحي ىف ربخأ مع رج نإإ انربخأ قازرلادبع اني عفارنبدت |

 هلوقيىحب مل_سوهيلعةتلا ىلصةننالوسر نماهناكل كلذ نا تننظفلاقو دانسالا | ْ

 | نايفس انث دقانلاورمع انثو َح ناهولاديع انث ىتثمنب دم انثصرأ

 هللا ىل_دهنلالوسرب لغشلاثيدحل!ىفارك زيلوداتسالا د ميينعاسكالك | ْ

 دا ني نب رعلادفع اكن يملا .عىنأن دهم ئثدص و ىل_سوهسيل ْ

 نب ةماس ىفأ نع ءم.هار ءآندم ع نءداهلا نب هللا دب عنب دي زين عى درداردللا|

 هدا ىلإ ض هيلا لوسر نامز فر طفلان ادحا تناك نت لافاهنأ شن داع نع نجرلا دب أ



 مودم. رباب
 قب رسشنلا مايا

 ١ ةهارك بل

 أدرفنم

 ١ ةبيشنب رييجن اد صحا م رج نباانربخأ قازرلادمع ان عئار |

4 

 3 دان عجرعالان 5 نابح نبى حنبد- 2# نع كلام ىلعتأر 5لاق ىحب نبى

 3 د ىحيضالا موب نيموب مايص نع ىبهن مل سو هيلعفتنا ىلصةننالوسر نأة ري ره

 ةعزق نعربع نباوهو كلملاديغ نعرب رج انك ديعسن ةيدتق ابرج رطفلا

 ا اسر نان ا 71 هل تلقف ىنبحع افا: 1 ديعس ىفأن ع

 هللا بص هللا لوسر ىلع لوقأف لاق سو هيل عهنلا ىلد هللا
 ا لاق عمسأ ملام إو هيلع

 ا انكدع و ناذمرن مروعا مورو ىسمفالا و ناعوت اق ماسلا اسال لوهيمتعم

 أد عيب -000-- 5 ا ان 0

 نسامح 1 ةييضفأ تركو 0 رجلا موو

 أ ار سال الور ىهورشلا وبار .عنإالاقفرطفرأ

 اميز ع دلاخانربخأ ميشه ا 5 سر ل 0 7-0 ىحضالا

 |لك أ | مايأ قي رسشنلا مايأ إسو هيلعهنلا يصلنا لوسر لاقلاق ىلا طاةشيبن نع

 | دلاخ نع ةيلع نبا ىنعي ليعمسا ان ريك نبهللاد_معناد_# م ترشو

 هتلأسف حيلملاابأ تيقلفدلاخ لاق ةشيبن نع حيلملاىفأ ن عةبالقوبأ ىنث ءاذجلا
 0000 تك ا ا 0 2 0

 ا 01 ل كا 11 كاست تار 0

 | ةنحلا لخ ديالهنأ ىدانف قب رشنلا مايأ ناثد لا نب سوو هثعب مسو هيلع لنا ىلص

 || ىماعوبأ انث دديج نب دبع هانئاع و برشولك مايأانم مايأو نمؤمالا
 ًايداتفلاقهثا ريغدانسالا اذ نامهطن؛ مهاربإا ان ورمع نب كللادع

 | نبدحم نعريبج نئ ديلا دبعن ءةشيعن نايفس اذه دقانلاورمع انشط <«

 | ىلص هللا لوسر تهت تيبلاب فوط وهو هنناديعنء رباجتاًاس لاق رفءج نب داع

 | نبدمم ان 0م وب مايص نعمل سو هيلعةللا

 هنأ

 #1 سل
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 0 رسم نب بج اح ثراد_ح ل- 3 دن مزمز دنع .ءادرألا ||

 ليعمسا نك فواز ىح انث ميسم ىلا نبا انث ىتاواحلا ىلعنب نسح|]

 سايع وساد يع تقي لوقت ىرملا في رط نب نافط غاب اءمسهنأةيمأنا |[ ١

 لوسراياولاقهما.صب صاوءاروشاعموب سو هيلع هلا ىبص هللا لوسر ماص نيح لوقت |

 ناك اذاف مل_سوهي اعدتنا ىل_عهللال اوسرلاقف ىراصتلاودوربلاهمظعت موب هناهللا |||

 لوسرقوب ىتح ىلبقملا ماعلا تأي اف لاق عساتلا مويلاانمص هللاءاش نا لبقملا ما اعلا أ

 نب هلنادءع» نعلاقهلعل ريع نب هللا بع نعسايعنب مساقلا نع بئذ ىنأ نبا نعأ أ

 عساتلا نموصال لباق ىلا تيقب نأل ٍل_سويلعةللاىل_ههللالوسرلاقلاق سابعأأا أ

 متاح ان" ديه_س نن ةبدتق انيرح + ءاروشاع موينعبلق ركب ةيادرقوأ | أ

 لوسرث عب لاقهنأ عت ااا ءديبعى آن بديزي : نعليعمسانءاىنعيأ]

 نم سانلا ف نذؤي ناه ص افءاروشاع موب لس نمالجر )سو هيلعةننا كسها |

 نبركوأ ئندص و ليللاىلاهمايص متيلف لك ناك نمو مصيلف 1 ةمديم/ناك ا

 عيب رلا نع ناوك ذنب دلاخ ان قدحال نبل ْضفملا نب ريشب انث ىدبعلا عفان ]|

 ىلا ءاروشاعةادغ_سوياع هللا ىل_دهللالوسر لسرأت لاق ءارفع نبذوعمتنب ||
 حبصأ ناك ن -و «موص متيلفاكاصحب دات مءةندلالوح ىتاراضالاىرقأ|

 ا هلناءاشن ا مهنمراغصلاانذ ايبص موصنوهموصن كلذ دعب اكف هموب ةيقب مك تلفارطتلا ٍ
 ماعطلا ىلع مهد_> أ ىكباذاف نهعلا نمةسبعللا مط ل_هجينف دد_.لا ىلابهذنو |||

 أ
| 
1 

 لوسرثعب تلاق ءاروشاع موص ع نعذدوعم ثنب عيب ل[ تااسلاو نا اوك ذنب دلاخأ

 لاقدهن ًاريغ .رشب ثيدح لثع رك ذو راصنالا ىرق ىف هإسر سو هيلعمتلا سهلا |

/ 

 ميلا بلا نهعلا نم ةبعللا مط متصلا جلت هنعللا انيطعأ ماعطلاانولاساذاف انعم اهب به ذنف 1! م ةيغللا هوأ 1
 باهبثنءا نعكلامىلعتأر ,فلاق ئخ نبى انثدحو د مهموصاوم ىتحأ

 ضا باساو تملا دي لا رهزأنباىومديبعف أ نعأ ظ

 انشصو 0 5 م نمو خالو كتابم كرف وياي
2/ 
 مدع

7 
 و
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 دسوتموهو سابع نباتلأسلاق جرعالا ن كحلا ىث لافور متن ةبراعع

 ١ عيكو 6 القس ركوب ًاوةببش ىأ نب ركب وأ ا لسوهيلعهنلا لمهن ||

 |نعراطتءلاربشعموبأ انك لاق حب نبى حي ه هامئمص و راطفالا دنع هانااهانيطعأ |

 نع ىبنلا باب

 رطفلا موب موص



 يش ىفأنب ركوبأ انامع و « هلثعدانسالا انهىفدي زين بهاد دعأأ موي ىأ بإب

5 
 سو هيلعهنلا لص ىنلالاقف هلامظعت هموصن نيف نوعرف ىلع يئارسا ىنب و

 | عفاننب كح وبأو راشب نبا هأنئط و هموصب أف نم ىسو؟ىلوأ نكن

 كلذ نعمطاسةلاقو دانسالا اذهب رششب ىلأ نعةبع-ث نعر فعج نب د# نءاعيج

 0 ا سول هللا دبع نع ولا نع نايف انك رعى أ نإ تصد
 ٍْ انايصدووملادجوف ةيددملا مدق لسو هيلعهللا ىل_صهللا لوسر نأ سابع نب | نعهيبا

 هتومودت ىذلامويلا اذهام إ_بوهيلعهلل|ىل_صهللال وسر م_طلاقفءاروشاعموب

 هماصف هموقو نوعرفقرغوهموقو ىسوم«بيفةللا ىجنأ مظعموباذ هاولاقق

 | ىلوأو ق- أن حنف ل_سوهيلعهللا ىبصةنلالوسر لاقف هموصأ ندنفار كش ىسوم
 [ قحسا اسرع و همايصب سعأو لسو هيلع لنا ىل_عةثلالوس رهماصق تم ىسومب
 | نعلاقهناالادانسالا اذهب بودأ نع رمعم انث قازرلادبعانربخأ مهاربا نبا
 (أوأ ان القري ناو ةمدش ىلأ نب ركولا انثصو همس مل ريمج نب ديع_س نأ

 ا ناكلاق ىسوم ىأ نعباهش نبق راط نعلسم نب سيق نع سامح ىنأ نعةماسأ

 لسو هيلعهللا ىل_صهنلالوسرلاقتف اديعهذختتودووملاهمظعتاموبءاروُسأع مون
ْ 

 ظ
 [|نار.عىنأنبةقدص ند ةماساوبأ لاق داز وهلثمذا:سالا اذهب رك ذف سبق

 | نوموصب ربيخ لجأ ناك لاق ىسو «ىنأ نعباهش نب قراط نع ملسم نب سبق نع
 [لوسرلاقف مهتراشو مهيلح هيف مهءاسأ نوسلب واديعهبوذختءاروشاعموب

 [دقانلا ذر ةجس ىلا رسولا يلا متت أ ءوموصف )سو هيل عهنلا ىلدهللا

 نباعمس د. زب ىلأ نب هللاد_هبع نع هنديع نا ان ركب ونألاق نايفس نعاعيج

 قربخأ سدمعلاوبأ 0 سأ نب داجس ا رذنملا نب دجأ ةأسن دو متنا هوموص

 ىنعي رهشلا اذ هالاارهشالو مويلا|ذ_هالا مايالا ىلعوإ ضف باطياموي ماص لسو
 قربخأ جي رج نباانربخأ قازرلا دبع انث عفارنب دع ندعو ناضمر

 ١ ذالاقف ءاروشاعموص نع ىقرب_خأهلتلقف ملمز ىهءادر.د_سوةموهو سابع

 : دبا ىل صدمت ناك اذكهّتلق امئاصعساتلا موب بص و ددعاف مرلا لالهتيأر

 | فاسد ان تسند نعد ل وصور



 2 5 ع 5 : َّ
 ل-هولاق ا ءادغلا 00 الاف 6 ََ

 هل رتف 5 1لاقو در ل

 8-5 ا 5000 نش 0 .نلزئامفالاقودانسألا

 2 ا هل ظغللاو متاح نب دمت انناو َح نايس نعناطقلا ديه_لن ىحو َ

 نكس نب سد نءريمع نب ةرامع نعىنتاملادي ز ىنث نايفس انث ديعسنءا|]

 ندا دجتابأا,لامتن لك أب وهوءار وشاع موب هللا درع ىلع ل خد نسق نب ثعشالا نا
 قدحسا ان متاح نبد_ د و كرت هموضانكلاق متاصىتالاق لكف
 ثعشالال- .>ذلاق همقالع - نع رو علا رس 1 رودنم نا

 مولا نأ نجرلاديعإبأ,لاقفءاروشاعمويلك أ ان وهو دوع_س.ن'ا ىلع سفنبا أ

 ناف كرت ناضمر لزئامافناضمرل ازنبنأ لبق ماص ناكدةلاققف ءار وشاعموب ا

 ىسومنهللاديبع ان؟ ةبيشىنأنب ركب وبأ انثاع معطاف ا رطقمتنك |[
 ةرمس نب رباج نعر ون نأ نإ هم ع كلا ىنأ نب ثعشأ ن ءنابيشانرشل |

 هيلعاتتحو ءاروشاعموب أم دي 1 سو هيلعهتلا ىل_مهنالوسر ناكل اق[

 ري ا يي ا عمم حوسبجب

1 

 ئئص ءدنعان دعاعس لو هنعا تهب ثوان سأل قاسمر سرقات ال ل |!

 كمع نب درج ىت ريخ ب اهش نبا نع سنوب قريخأ ب بهونءاانر اى ح نبةلمزحأ|

 م-ويطخا عم دقةم دق ىف ىنعيةنب كابا طخ نايف س ىنأ نب ةيواعم عمسهنا ن -رلا| ||

 سو هيل ءهللا لص هللا لوسرتعمس ة نبدا لهأأيك قام نبأ الاقف ءاروشاع مون أ

 سن هبدحأ نذياسانارانات ل هلا روشاعم وباذه مويلاا ذه لويز |

 هللادبع انث رهاطلاوبأ ئشمص راطفيلفرطفي نأ ب حأ نمو مصيلف موصينأ ||
 انثرحأ و ل داسالا اذه ناو هنا نعرت أ نب كلام ربخ بهو نباأ||

 هللا ىل_د ىبنلا عمصتاسآلا ]1 يدك د يت نال 5 رعى أنا

 قابرك ذب لوم عيلف موصينأءاش نفمئاص م ويلا اذهل ثم فلوق, ل سو هيلع |

 ديعس نع رمش ىفأ نع ميشهانربخأ ى حيل ىح انئص سنوبو كلام ثيدح أ
 دوييلا جوف ةنيدملا سو هيلعةنلا لمهنلا لوسر مدقلاق سابعنبان ءرببج نبا |

 ىهومفيفةئلارهظأ ىلا مويلا آد اقفل عار فناروشاع موي توموألا

7 

 ا



 ١ فلوق 00 ل اور هسا عنهلاد_ءءنا 0

251 0 

 ءاروثاعموب ماص ءاش ن «ناكناّصْمَ
 ديه سس نب هسددق ا رطفاءاشن هو

حز ناالاقدء_سنبثيللا نعاعيج حر نب دجتو
 نأ نبدي زب نع ثيللاانربسخأ 

 موص 6 د رقنا هنريخةثئاعنا هزيدخأ ةورع نأهريخأاك ارعنا ب بح

 ّْ ضرف ىتحهمايمإ مل سوهيلعهنلا ىل_دهللالوسر ضم هةملهاجلاىف ءاروشاع

 رس ءاش نمو همصيلف ءاش نم 0 ل ل لوسرلا ف ناك

 هل ظفللاو . ربع نبا انثو حا ريع نب هنلاد_ءع انث هبيشىفا أ نن ركوبأ اثر

 85 ناكل ها نأ رع ن شاد 6 فاووتخا عفان ن ء هللادبع ان ىنأ 5

 نوماسلا وهماص )سو هيلع لنا ىبدهللالوسر نأ وءاروشاعموب نومودياوناك

 0 اع هللا ىل_طهللا لوسرلاق ناّضمر ّضضرتفااماف ناضمر ضرتدفب نأ لق

 000 هل و اهكرتءاش مو هماس ءاش نك هللا مايأ نم موب ءاروشاعنا )سو

 اناس ركوب اننو: 6 ناطقلاوهو ىح ان الاق ب رح نب ري_-هز و ىنثم نبا

 3 انيدص و دان_سالا اذه هلثعهللا ديبغن عامه الك ةماسأوبأ انث م

 هنارمع نا نع عفان نع ثيلل انمي تأ حرنبا انثو 4 تنل لع ديع_س نا

 هم لع هلا ىبصهللالوسرلاةفءاروشاع موب مسوهياع هللا ىل_دهللالوسر دنع رك ذ

 ص ندو همصولف هموصي نأ نم بح أنف ةيلهاملا ل هًاهموصياموب ناك مو

 عفان ان ىنث ريثك نبا ىن_عيديلولان ءةماسأوأ 1 ب ,رونأ اور هعديلف

 | ميطتبوسينأ بأ نف ةيلهاملا له هموصي ناكموبان- هناء 00

 ) ئدطد همايدقفاوب نأ الاهموصيالةللا دمع ناكو هكرتملف هكرتب . نأبحأ

 |قربخأ سنخالا نبهللا ديب ع كلاموبأ 65 حور 6 فاخ ىنأنبد بج نا |

 ارو ئاعموب موف ا رمح نب هللا درغ نعم فان

 1 اين ” ىلفونلا نامعنيدجأ انثدحو ءا اوس دعس نبثبللا يد لئثمرك نو

 ادبع ىلا: هللاد ع نيملاس 8 قالق_سعلادب «( ناب دجح نك يم 84 مصاع

 ل كانا اروتاد ك1 عنا

 رثمعألا نع يدم 0 ا

 وهو تلا دبع ىلع سبق نب ثعشالا لخدلاقدي زب نب نجحرلا دب عن ءةرامع نع



 ص |
 سو احتلال لوسرالا ماد تامورخاةدش نسدسأر لعب عشب
 بامحتسا باب رمضنلا ىلأ نءعكلامىلعتأرف ؟لاق ىب نب ىح اننص *« ةءاو رنةهشادبعوأأ

 جاحلل رطفلا م اسان نا ثرحلا تنب لضفلا مأ نع ساء نب هللاد بع ىلومرببع نع أ

 موي تافرعب مهضعب لاق مماص وه مهضعن لاقف مل-سو هيلع للا ىل_دهللالوس رمايص ىف ةف رع موب ا

 هع ا اتص هر 1 لحساب وهو نبل حدقبهنيلا تاسرأف متاصإ سيل ْ

 2 مودانسالا ادهم رضنلا نأ ن ءنايف_س نع ءرمع ىنأ نباو ميهاربإ !نب قدعسا '

 انث برحنب ريهز دع لضفلا مأ ىلومريمع نعلاقوهريعب ىلعفقاو وهو ||
 نباثيد-وكدانسالا اذهع رضلا ىف لاس نع نايفس نعىدهم نب نجحرلا دبع

 بهو نا انث ىليالا ديعس نب نوره ئندص و لضفلا مأ ىو مريمع نءلاقو ةنييع
 لضفلا مآ ع مس هنا هندح سارع نب !ىلوماريم ناهن دح رضنل لاابأ ن اور معى ربسخأ

 1 مت لو سرا مل و هيلعةنلا ىلض تلا لوسر باص ن ءسان كش لوقت

 ماتم هلاجلسراف لو كا اللا اهم نحو ةفر عمو لسو هيلع

 ىنريخأه ونإا انك ىلي.الا ديعس نب نوره تصد هب رشف ةفر ءب وهو نيا

 هللا ىلصىننلا جوز ةبوم ع نع سامع نأ ىوم م كن ع جشالا نب ربك ن ءورلا

 ةفرعموب سو هيلعهثلا ىلص هللا لوس رمايص ىفاوكش سانلا ناتلاقاهما مسوي

 نورظنيسا.لاو رهنم ب رشف ف قوما ف عقاو وهو نبا بال-< ةنوممهيلاتلسرأف |

 موب مو ص باب
 ءأ رو وشاع

 01 1 هج 07ج دج د ص دج اتا 0117 21271 را ا 17 -

 ةشئاع نع هيب أ ن نعءةورعن ماش» نعرب رج انث برحنب ريهز نس هيلا |

 مل سو هياعهللا ل_صهللا لوسر ناكو ةيلهاجلا ىفءاروشاعموصت شي رقتناكتلاق |

 0 نملاق ناضمر رمش ضرفاماف هموصب سم أو هاد ةنب كلا ىلا اهاماق: هموصل |

 ريغ نبا انث الاق ركوب 'وةيبش ىلا نء ركب و نأ امصو ةكرتءاش و هو «ماص |

 هيلعهللاىل_طهللالوسرناكو ثيدحل لو فرك ذب مودانسالا اذه ماشه نع

 00 مو هماص ءاش نف ءارواع كرتو ثيد_1لارخ ىف لاقو هموصا سو |

 000 ع ىرعهزلان ءنايفس ْ

 نب انربخأ ى حن ةإ:رح اسرع هكر رن ءاش نموهماصءاش نم مالسالاءاجاماف |
 ناكتلاةةشئاعنا رب زلانبةورعىن ربخأ لاق باهش نبا نع نوب ىفر يخفف

 يركن ناجر نضر ف لبق هنايدضي سمي ل سو . هيا هربا سا لال ٠



 ىف رييخلا بإ»
 رطفلاو موصلا

 رفسلاىف

 دعب ل سو هيلعةثلا ىلصةنلا لوسر عم مودلانشب ًاردقل لاق ا رطفأوةم ع تناك 59و

2110 

 الرا لقدم سال قرغتاملف رع ع ردع بع بال

 1 0 ةانلاقف رفسلا ف موصلا ن 2 هتلآسهنعءالؤه كلا سامع

 لسوهيلعةللا ىل_طهللالوسرلاقف الزغ ماك زنف لاق مايص نحو ةك٠ اسود

 تناك ذل ىوقأ رطفلاو عود ع٠ نهمو ف
 : | اسوان ة سخر

 اور طفاف ل ىوقأ رطفلاو عودع وعبد :|لاقفرسآ انلزنءانلزنمث رطفأ

 ايأزع ةورعتماتهن ءشيل انث ديعسن ةستق انثدح * رفلا ف كلذ

 : | ا سلا سقما لودر ىلشألا ورك نإ ة 001 اعوع

 ا قاره زلا عيب رلا اونأ امتدح و .رطفالتلاش ناو عصف تبق نالاقف رفسلاىف

 رهسالاو رمت بةز رح ناة شاع نعهيب أ نع ماشق ان دن زنباوهو 0

 مدادأموصلادرسأ ل جر ىلا هللا لوسرايلاقف ملسو هيلع هللا ىل_ص هللا لا

 أ | اكن ىح ٠ هاضيع و تتش نار طفاو تئش نا مدلاقفرف_ىلا ىف

 وصلادرسا لجرىنادن زنيداج ثيدح لثملاقدانسالا اذهب ماشه نعةب واعم

 رك وبألقو ريم نبا انث القبي ركوبأوةبي شى أنب ركوأ انئدع و
 زجر ىناهنلاىنايلاق ةزج نادانسالا اذه ماشه نع“ الك ن املس نب مح .رلا دمع

 رورهلاق ىلبالا ديءس نب نورهو رهاطلاوبأ ئدص و رفسلا ىف موصأف أ موصأ

 37 ءدوسالا ىنأن ع ثرملان ورم ىلر بخ بهو نءاانريخأ رهاطلاوبألاقو 52

 الاد وسرايلاقهنا ى ماسالا ورمع نب ةزج نع حواص ىف أن ء رب زلا نب ةورع

 5 |. فاو مما وسر لاقف حاتج ىلع لوف رغسلا ىف مايصلا ىلعةوق ىدجأ

 ( و رهلاق هيلع حانجالف موضي نأ بح أ نمو نسف اهمذحأأ نو هلا نمةصخرىه

 المن ديلولا انث ديشرنيدواد امتدح هللا نمرك ذب لوةدخر ىههش.دح ىف

 د ردلا ىفأ نع ءادردلا مأ نع هللا ديبع نب ليعمسأ ع نعزي زعلا دبع نب ديعس نع

 را اكنا تحديد شرح ىف ناضمررهش ف سو هيلعفنلا ىلصهنلا لوسر عمانج خلاق

 ل اءهّنلا ىل -هللا لوسرالا متاصانيفامو رطاةدش نم هسأر ىلع ودي عضيلان دحأ

 3 | ماع ان ىذعقلاةماسمن هللادمع انكر هحاو ر نب هللا دعو لسو

 أ :ةءاردقل ءادردل وب أل اق تلاقئادردلا مأ نع نع ىقشمدلا نامح نب نامع نع

 ْ 3 00 رهادب دش موب ىف رافسأ ضعب فل سو لعلنا ىإ_ههللالوسر



:1/ 

 نب رمتو ىعيتلا ثيدح ىف ناريغ مامه تيد وحن دان سال ذهبةداتق نع مهلك |

 ردو عيب < هعشو ةرمذع ىبنت ىف درعسثي د-ىفو تلخةرمدع ناعل ماهو صاعأ 1

 ىنأ نعل ضف نا ىنعي 1 رمدسلا 8 ىمضهحلا ىلع نب يصل 0 ةرشم عسشوا

 قرلصتو يلعدللا رص ها سرب رقرسال كيبعس ىف أخ نءةرضن ىلأ نعةماسمأأ

 ذا دقانتلا را نص هراطقأ اعف ىلعالو مود مئاصلا ىلع باعي اف نانموأ

 وزغنانكلاق ىر دل ادعس ىلأ ن عةرمذن ىلأ نعىربر خا نع ميهاربا نب ليعمساأ

 ىلع متاصلادجتالف ر طفملاانم وماصلا انف ناضءرىف ملسو هيلعتلا لص هننالويسر ٍ

 كت ون سح كلذ ن اق ماص#ةوقد-جو نمنانورب مكاص ماا ىبعرطفملاالوزطفلاا | ا

 لهسو ”ىعشالاور ,مح ند كيعس و ن_س> كلذنافر اضاقافعشس ولالا ا

 انريخ د د عسلاق ناو ىح نع مالك ثي رح نب نيس>و كمع- سوي دن وسو نامع نبا| !

 ىردلا ا دنيع_س ىفأ نع ث د ةرضنابأ تءم_تلاق م اع نع ةيواعم نب ناو ىمأ

 رطفن و ماهل موصيق و يلع صفا لوسر عمن فاسالا هللا دمع نب رباجو | ١

 ددج نع ةمثيخو ًانريخأ ىحبن ىح اند ضع ىلع مهضعب بوعيالفر اطملا | أ

 هيلعهللا ىل_دهللالوسر عمان رفاس لاق فر ,ةسلا ىف ناضمر موص نع سن ًالئسلاةأ

 ركب ولأ أببالح:و مئاصلا ىلعر هقلا الورطقملا ىلع رتاصلا بيرك ناشنر فر

 لاقدءاىلاولاقف تم_طف تجرح لاق ن عءرجالادلاخوبأ انك ةبيش أ

 نورفاسياوناك ل_.وءيلع هللا ص هئلالوسز باعحأن ا قرب خأ اثبت نات

 قرب خا فةكت امىف نات يقلف متاضلا ىلغز طفملاالور ا ملا الف

 2 ءمصاعن ءةياواعموبانربخ أ ةببش فأن ب ركوبأ ١ اني د هلة عهشناع نع

 رطفملاانمو متاصلا انقر ةسلا ىف لسو هيلع هلا ىل-د ىب 0 قروك /

 ةالعمت سم - لاقت د نمانموءاسكسللا حاصالظانرثك ًاراحم وبا الذنمانلزتفلاق 1

 هبال اوسرلاقف _اكرلااوقسوةيفالا اوب رق نور طفملا ماقو ماوصلا طا طق فلاق )

 صفح ان ب ا 0 00 0 سوما ذأ

 ماو ظل ل 4 صعب زفر ضحي اس 1

 ندم ندع رخالاب مويلانرطفلا بهذ كلذ ىف لاعه لاق معلا عا

 تارا (. لوا سو - 00
 ك0

 | لاوهع زق ىنث .لاقةعيبر نع اص نب هب واعم ن ءىدهمن نجرلادبع ان م

 هلوف #11
 حم

 اذكه نورطفملا

 عيج فوطه
 اثدال حس

 ءاحلاب مزحتف
 قازلاو ,ةلمهملا

 4 ادكو
 نع ىخاقلا

 ةأؤار ركخا

 لاق مسلم عيت

 مهضعبل عقوو

 لادلاو محملا

 لاك هام لا

 هنأ اوعداو

 مالكتلا تاوح
 وا ل

 لاق نومدخح
 والو ضاقلا

 ,ىدو
 رطفملارج باب“ || '

 اذا رضشلا ف

 لمعلاىإون



 000 :١لاق ملت د ىحرطفا لالا ربل

 ْ وبك 52 ب ركونأ ا رطفأءاش نءو ماصءاش نذر اطفأو لسو

 ٍلءالو ماصن ٠ ىلع بعتاللاق سايع نبا نع سواط : نعم ركل ادمع نع نايفس

 ندع 1 ئندط 0 ا 3

 رب رباح رع هينا نعر ةعج انت ديما دبع نب |ىنعي باهولا دبع نا

 ءاصق ناذءر ىف ةكم ىلاجسفلا ماع جرش ل_سوهيلعهتلا ىل_صهللا لوس ا

 مثيلا سانلا ر ظن ىتح هعفرف ءام نم حد قباعد مت سانلا ماصق م.هغلا عارك غلب ىتح

 ةاصعلا كلو اةاصعلا كئلو ألاف ماصدق سانلا ضعي نا كلذد_عبهل ليقف برش

 0 رفعج نع ىدرواردلاىنعي زن زعلادبع انث' ديعس نية -دتق اسرع و

 3 1ةتاعفايإ نورظنبامناو مايصلا مهيلع قش دق سانلا ناهل ليقف دازودانسالا

 :نباو ىنثم نب دو ةبيشىفأ نب ركب وأ رك رصعلاد عب ءام نم ح دقب

 ا رادبع نيد نعةيعش نع ردع 0 درك وب لاق رذعج نب دع نعاعيج

 00 رباح نع نسما نب ورم نب د # نعدع_س نبأ

 ا اقفهءلع لاظ دقو هم داع سانا عمتجادقالجر ىأرفرقس ف إسوديلعلا سم

 1 7 ودوم نأربلا سبل 1 ا لل ل ا اوسر لاق عاش اول الاب

 ,محرل ادامع نبد# نع هبعش ان .ىنأ ان ذاعم نب هللا دممع اًمئرص رفشلا

 1 :ارلوغ وعي هللادبع نب رباج عمس هنا ثدحي نسما نب ورمع نب د تءمسلاق

 ” ىلفوالاناثع نب دجأ هايسمع و هلثعالجر مل سو هيلع هللا بص ةللالوسر

 + ىح نعىنغام ناكو ةمع_ثلاقدازوهوحن دا: سالا | ذهم ةبعش 6 دوادوبأ

 اة مخرب كيلعلاق هنا دانسالا اذهىفو ثيدحلا اذهىفدب زب ناك هناريثكى أ
 مامع انث دلاخنبباده اسرع هظفح لهل ساماذلاق كل صخر ىذا
 هل ١ل اوسر عمانو ,زنءغلاقى ردخلا ديع_سىفأ نعد رهن ىفأ نعدداتف 6 ىحب

 ِ 1 ةرطفأ نمانمو ماص نمانف ناضمر نمتض«ةرسشع تسل )سوه يلعفلا

 م انث د ةللاركب ىفأ نبدي اًنثص مئاصلا ىلءرطفل !الورطفملا ىلع مئاصلا

 ٠ انث ىدهمنبا انث ىنثمنيدمح هانثو َح ىهيتلا نع ديعس نبأ وهو

 ين نا ان: ىنثم نبالاقو ماشه انش يماعوبأ انت ىنثم نب الاقو ظ

 نعت نب انك ' ةيشدانبركدإأ ١ ب َح صاع ندا ىنعي رمح

0 



 لان

 هريخأ يب زل نب رفعجب نبدحن نا مساقلا نب ن جرا دع نو لوفد

 هللالوسرىلالجر تأ ل وقتةشئاع عمس نإ هن دحر زا نبهللا دبع نبدابعنا١

 : هلوقألاو قدح قص ت1 لو أى قفل و تين ماو دفع سرتلع الا

 ناثرملان ورمع ىقريخأ بهو نءاانرب_خأ رهاطااونأ ندع اراها

 هللا دمع نب دايع ناهن دحربب لان رفعج نب د ناهن د_> مساقلا نب نجرلادبعا

 كاجو ال مسو هيلع هللا ىل_طىبنلا جوزة كاع عمس هنأ هث د- حريب زلا نبل

 تقرت_> اهلل الوسرابلاةف ناضمر ىف دح_سملا ىف مس وهيلع هللا ىل_دةللال وس وشال

 قدصتلاق ىل» أ تبصأ لاق هنأشام ل سو هيلع للا ىل ص هللا لوسرهلأسف تقرتساا

 لبق كلذ ىلع :وهاْنيف سلؤل. ساجا لاق هيلع ردقأ امو ئشىلام هللا ىنابهللاو لاق 1

 اننا ق ةرتوملا نبأ ملسو هيلع هللا ىل_دهللال اوسرلاقف ماعطهيلعاراج ق وسي لحل

 انريغ أ هللال وسر ايلاف اذهب قدضت سوم يلع هنا لس ةضاك ولا اقف

 راوخلا الاق حر نيد و ىك :ند ىك نص * هواكفلاق ع ئشانلام عايدلاناهللاو

 را موسلا هللاديبع نعباهشنيانع ثيل انث ديعسن.ةبيتق انثو ح ثيللا انربخأ

 0 سو هيلجتتبا لصق كوسر نابت اهيا ساس يانسيم 1

 0 ةدالوسنرقبا نا هلو طو مدي دكلا غلب ىتح ماصف ناضمر ىف تف ماع جرت 1

 0 ع هسه نم ث دحالاق ندحالان وعيت ا سوهيلعفتلا كح :

 نتج ىرعهزلا نع نايف_س نع مهاربانب ه١ ق>ساودقامااو رمعو ةبيش أ نب ؛ ركب وأو

 ناو م د_خ توب ناكو ىنعب هي. وه نميلوق نم ئردأال نايف سلاف ي لاقل“ مدامدبالا اب 1

 ع 0 عفار نبدحم ئكدص لسوهيلعللا ل صةللالوسر لوق نم مرحال 7

 3 0 1 رخارطفلا اكو ىرهزلالاقدان_سالا اذهم ىرهزلان ءرمعمانريبخأ قازرلادبع

 0 للة آل سو بلع فد لو دررسأن «ذسخ انا ونبأ 2

 0 نمت دبع تدك ” سو بيلعةللا ل هقنلا لوسر حبصف ىرهزلا
 ناضل بهو نبا انريخأ ىح<نةلمزح ىكدص و ناضاز رطقبإ

 ثد> الا نوعيتباوناك ةباهش نءالاق ثيللاث د > لمع داتتسالا اديعنا 2ث

 انريخأ مهار . | نب قدعسأ 0 محا خسانلاهنوري و سمح أن مث دحال 1 الاؤ

 ىل_صهللا ل وسر رفاسلاق سابع نبا نعس واط ن ءبهاح ٠ نعرودنم ن<ر 7

 اراهنهب رشف ارش هيف ءاناباعدمن ناهسع غلب ىتح ماصق ناصمر ىف ل- وهيل

 سس



 رد-رلا دبع نب ديم نع ىرهزلا ءةنديع نا نايف سانريخأ ىحيلاق ةشمعنا أ

 | نأ اسمو قرطفأ الجر سأ سو «يلعةللا ىلصو :لاناهن دحةرب رهابأ :

 أ ديج نب د دمع د انيكحس نيتس مطر وأن رهش موصووأةبقر

1 

 2 مهكر نباو بزح نب يهز وةبد ثىلأ نب ركب وأو ىحب نب ىح ان: <

 0 كلحلاف لو هامدننا قاض ىنلاىلا ل-جرءاجلاق ةرب رهىلأ نع

 اقر غامد_ < له لاق ناضمر ىف ىتأ سا ىلع ءةولاق ككلهأ امولاع هللا

 ْ تس مانام دج يف لقال نيعباتم نإ رهش موصت نأ عب طت_س لهفلاقاللاق

 ا لاف رك ةيف قرع لس هيلع لا ىلإ بص ءداا قاف سلج مث لاقاللاق انيكسم
 0 ا ءلاجوحأ تيب له ا,متب ال نيباف انمر قف أ ىلع ءلاق اذهع.

 مهاربانب قدسا اًسئدح. كله همعطأف بهذا لاق م هباينأ ث دن ىتح مسرد
 ا ةياور لش دانساالا اذه ىرهزلا سم نب دمت ن ءروصنم نعءرب رجانريخأ

 | اعنا لص ىنلا كحضفرك لب مو ليدنزلاوه ورعهيف قرعبلاقو ةئمع

 انثو ح ثيللاانرب_خأ الاق عرنبد#و ى حن ىح انئرع هباينأتدب ىتح
 ةرب ره ىلأ نع فوعن  نجرلا دبع نديج نعساه_ثنانعشيل انث ةدتق

 -يلعهللا ل صةهللال وسر ىنفتساف ناضمرىفهنأىماب عقوالجر نا
 1 كلذ نع سوم

 زيت مطأولاقاللاق نب رهش مايص عيطة ست لهفلاقاللاق ةبقرد_< لهل اقف

 نم كلامانريخأ ىسعن قدءسا ا عفار نب دع تا انيكتس

 ؛ ءاعهللا ىل_ص هللا لوسرة ىمأف ناضمرفرطف الجر ناد انسالا امهم ىرهزلا

 مفار نبدح : نودع ةننيعن ا ثيدح لثع نأ #3 حفر قدعي رفكين أل سو

 00 باهش نا ىنث جي جنب |انربخأ قازرلادمع ان

 اع هع نباثيدحوحندانسالا اذهن ىرهزلا عز معماتربخأ قازرلادْنَع

 ٍْ ا لان نحرا يع وع ديدعس نى < نعثيللا انربخأ رجاهملا نب عر نبد#

 5 تلاق اهناة شن ةشئاع نع ريب زلا نب هللا دبع نبدابع نعرعب زلا نب رفعج نب د- 6# نع

 || هللا لصهّللالوسر لاق تقرت-!لاقف ملسو هيلع ثلا ىل_.ههنلا وسر ىلا لجر ءاج

 | ١ 8 ىدنءاملاقنق دست قدصتلاف اراهنناضمر ىف ىتأ نما تثطولاقم ميسو ديا

 ان أٍسو هيلع هللا ىل_ههللالوسره سمأو ماعطامهيف ناقرعهءاف- سا نأ سمأف

 ١ 5 5 0 قال تاهو دعانا 0 ارا هنبق صنت
1 
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 1 ظ
 كلذرك لفناو رم ىلعانا> د ىتحام ةلطناف لاق موصام لحرب سغ ن نابنج حبي

 هيلع ت ددرؤة رم رعى ىلا تبهالمالا كيل تمزعناو مو لاقف نيرا |

 لاقف نجرلا دم ءهلرك ففلاق هلك الذ رضاح ركب وناوةرت رهابأ نتف لاقلوقيأ |

 ىلوقي ناك امةرب رهوأدرم لع مهلاق مك كلهاتلاق امهأةرب رهوبأ

 هعم_سألو ناسا كانو رهو أ لاقف سامع نب لضفلاىلا كلذ

 تاقكلذ قلوشوا انتر رهو أعجر ةلاق ملسوه- تلغ هللا لكى 8 1

 موصل من مل_-حريسغ ابن حبس نادت /5 3 لق ناضمرىناتلاق أ كلما دب 0

 نع باهش نبا نع سنوي ىقربخأ بهو نيا انرب-أ ىحبنةامزح ندع و و
 ملسو هيلع هللا ل ىبنلا جوزةثئاعنا نجحرلا درع نب ركب ىنأوربب زلا نب ةورع :

 بنجوهو ناضمر ردح فلا كردي مسوس يلعللا ل_صهللالوسرناكدقتلاقأ

 بهونبا انث ىليالاديع- سنن وره ئئدص موصل ول _ستغيف لحريسغن :

 ركب اأن ا ىربجلا مكن .ةنلادبعن عدهب ردمع نع ترالانباوهوورمج ىربخأ |

 ناك تااقفموصيأ ابنج حبصإلجرلا نع لأسي ةماس مأ ىلاهإسرأ ناو سهنا' هندح |

 ىضقالو رطفبإلم ملحن العاج نم اينج حمصي مدس وهيلعهللا ىل_دهللال وسلا ١

 ن ركىلأ نع ديع_سن هب ردمء نع كلام ىلعت ار قلاق ىحنبىح امض

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىجوز ةماس م اوهثئاعنع دليل

 مالتح ريغ عاج نمابنج حبصيل د وسر ناك نااتلاقا م0 ْ

 كك بوبأنءالاق رخ نباوة- متقو بوأ نبى بح ريتك مودي مث ناضمرىف| ظ

 مزحنإ رمعم نبا وهو نجرلا دبع نب هلناد- عقربخأ رفعج ن ليعمسأ |

 نأ اهنعهللا ىذرةشئاع نعهربسخ 1ةشناغىلوم سنوبانأناةلاوطوب أ ىراصنالا |

 لا ةفبابلاءارو نم عمست ىهو هيتفتس !ل_سوهيلعهتلا ىلصي :لاىلاءاجالجرا
 ممسو هيلع هللا ىل_دهللالوسر لا ةف م وصف بنجانأوةالصلا ىنكر ردنةلنالوسراب |

 كلهلبار غد ة هللالوسرايانلثم تالاقف موصأف بنجانأ ةالخصلا ىكدنانأو| 1

 مساعأرهللو انخأن وك أ انآ وجرألىلا هللاولاقف رخاتامو كين ذ نم .مدقتام | أ

 +: وج نا ان مداعوبأ ا ىلفؤتلا ناتعنب دجأ يي قنأ .

 انج حمصي ل_جرلا نع ماس م ؟لأس هناراسينبناهلس نع فسوب نب دج ىف ربخأ | |

 دسفلع يي تكعا 25 سهتلالوسر ناك تلاقموسيأ ||
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 ' موص ة ضحك بي
 هلع

 وهو رس

 0 ا ل سونلا رك ون [ كلم دهسا نا ريع ايد مناح نبد-م نص وأ

5 

 ةاعناهرب أي زلانبةورعشا هربخأ ب زعلاده بع نق رمع نآةءامن ا نع

 ١ ماسوهزاهلستي ناك تو هيل علنا قص ةقنا لوس رنا هتريخ نينمؤملامأ

 0 مال-سنباىنعيةب واعم ان ىر_ رار شب نب ىحي

 اق ةبيش لأن يو او دمع_س نب ةيدةقو ىتحب نب ى بحب أنثدح هإممدانسالا

 ورم نع ةقالع نيداي ز نع صوحالاوب ان نارخآلالاقو انريخأ ىع

 وصلا رهش ىف لمقب 1 يل لا سم هنا لوم ناك كل ةشئاع ٠ نءنود“

 | 1و سو هيلع هللا ىلصوبنلا ناك تا !اقةثئاع نع نوميم نب ورم نعةفالع

 ش ااقسا ام .نجرلاد_ع ان 0 2 ماصوهو ناضهر

 بقي ناك مسو هيلع هللا ىل_صىنلا نا :شنأ نع ني_سحلا نب ىلع نعدانزلا ىلأ

 9 لاق بي ركونأو ةبيشىفأنب ركبونأو ىحن نبى حن اًننرَح و ماصوهر

 ثان ريتش نع مكس ءشمحالا ن ءةنواعموبأ 6 نارخالالاقوانربخأ

 7 و متاصوهو لب ودوام هللا كفشسالاو وسر ناك تلاقةففذح نع

 : ساو ةبيشىنأنب رك وبأ امثو 2 ةناوعوبأ" ان ىلا رهزلا عيب رلاوبأ

 3 اح نع لك ث نب ريتش نع إسم نعءروصنم نعامهالكرب رتب نع محارب نإ

 . 0 ىلي ١ ديع_س نب نوره ندع و هل ل- 0 لا

 || ةناادبع 0 رد نع رحل ناوعو ورم فريح بهو

 8 00 1 1 تا دان رطع فا لوسيل 0

 د « هلك اشخأوةنل؟ اةنالىناةنلاوأمأ ملسوهيلعةتلا ىلمهتلالوسرهللاقف

 الاو عفار نب د- -# ىنثو > جي رج نبا نعديعس نبى حب ان ماد نيد

 بأن بكل ادب عىنريخأ جي زج نبا انربخأ مامهنب قازرلا دبع اذ هل

 100 ص دب ةربإ رهابأ تءمسلاق ركب فأن ع ندجرلا دعنا

 اذر 0| دبات نب نح ا مهل كإذت 3 ذولاق نم 0

 لد روي لاوس ينانك اهات لا حذ ءْننَخ لذ مابطاف

 حم

0 - 



1 
 ملكا موقممتنوق عتلا عدبالاوانلصاول ر هسشلاناد.والاقق كلذ< اف

 قدع_بآ ام ىنيقس و ىف ر ىنمعطي لظأىفا م انستسل ف الاقوأ م ١

 نب ةد_.ءانربخأ 30 ةدسع راع اا ناّْءو مههارنا نيا /

 هدبانع هوت نب م6

 م مئاصوغوهثاسن ىدحا لبقي مسيوم ع ماو لول نع اقةشئاعو

 اىر معطي فا كتتياك تسائل ىلص صاوت تأ اولاقتف م 1 0 1

1 

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةشئاعن ع ثتدَح كان[ كت عمسا مساقلا نب نج-رلا درعل |

 5 ةبيش ىفأ نب رك وبأ كي معن لاق ا متاصوهواهلبقب ناك |

 هللالوسر ناك ت لاق ةثئاعن عمساقلا نع رمع نب هللا د مع نع رهسم نب ىلعأ

 هللا ىل_دهلنالوسر ناك مهنا كلع بو متادوهو ىنابقي معسو هيلع لح

 لاق بي ركوبأو ةبيش ىفأ نب ركب وبأو ىح نبى امص هب راةالع ربسوةيللا

 0 ءشمجالا ن ع ةيواعموبأ انت :نارخ آلا لاقوانريخأ ىحأ

 شمحالا انت ديا زى أنبىح 5 دلخ نب عاحش انكو ةشئاع ٠ نع ةمقلعوأ|

 وهو لبقي سو هيلعةنلا ىلص تلا كوسر ناك ت )او ةشئاع نع قورمسم : نعل |

 نإ ريهزو رح ن ىلع ئنهع هب رالك كلم هنكساومت اصوعو رشابي و اص

 هللالوسر ناةثئاع نعةمقلع نع ميهآر بآن عَروَمآ منع نايفس انث الاقبرح |
 ندم ادور هب رالك كل اناكو مئاصوهو لبي ناك ل سو لعل ىلصأ

 نع ميههاربا نع روص:منعةبعش انث رؤعج نبد# انث الاق راش نباو ىنثم
 سوهيلع هللا ىل_دهللالوسر ناةثئاع نعةنم ةلعأ اسدحَو مصوهو رشامن ءراك

 لاقدوس انع م هاربا نع نوع نباتءم_سلاق مصاعوبأ اذن دلل /

 اس لسو هيلعهنلا ىله هللا ل وسر ناك أ اطاتل3 ةشئاعىلاقورسموانأ تقلا

 كل , رالكك امأنموأه رالك_كلأ ١ناك ه:كلو ما ها

 محارب ا نع نوعن١ نم ليعمسا انك قرو هدلا توقعي هتلطرص و "كك 1

 رخو .ةوحر دقاهتالاب نيضؤملا مأىلعالخ داما قورسمودوسالا نع أ
 ا
 ريتك أن ىحن نع نابيش 78 ئشوغن نئدسحلا 2 هد فثيلأنإ رك 1

 ا مل_سو هيلع هللا ىل_كىنل ا!مهاهنتلاق ةشئاعن عدنا نعءةورع نب ماشه نع ناماس

 | تلقلاقنايفس انث الأق رمع ىنأن باو ىدء لارج نب ىلع ْئسدع كسا

 نأ نايب بإب
 قى ةليمقلا

 تل وتلا
 نم ىلع همرح

 هنوهش كرحت م



- 

 | نم عفا ؤع ةئاديبع ان ىفأ انني ريك نبا. انثو َح ربك نب هللا دع ظ

 ليقوها.نف سانلا لصاوق ناضءرىفلضاو مل سو هيلع هللا ىل_دةللال |[وساورترلا

 6 نثراولا دبع .اسجو قسأو عطأ قا م اني الالماس

 5 اا -ص ىنل | نع رع انع عفان ن دواز ءىدح. نعفأ ىنت دمصلا

 بهو نئاانري_خأ ىح نب ةلمرح ئئدص ناذمر ىف ىلد بمولد ع )سو :هبيلع

 لقت رهابأ نا ندحرلا د- عنب ةماسوبأ ىن باهش نبا نع ساوب ىف ربخأ

 ْ كناف نيماسملا نم لل_جرلاقف لاصولا: نعل سوه- ملعهللا بص هللال وسر ىبهن

 5 لت قا لش كي أو ب_سوديلعةنلا ىنضةننالوسرلاق لضاوت هنا لوسرابأ[|

 لال- طااوأرم موب مامون مهب لصون لاضصولا نعاؤهتن نأ اونأاماق ئيقس هى رأأ|

 زب ربهز نص اوهت.نأ اوبأ نيح مط لكسنلاك مكس: دزالالطارخأتوللاقف

 ]ف ةربرهقأ نع ةعرز فأن ءةران# نغ 0ر1 ريهزلاق قدساو بروح

 هللا ل وسراب لص اوت كنافاًولاق لاصولا رك ابا - و هيلع هللا ل ضةئلا لوس لاق

 لاعالا نماوفاكء اف ىنيقسيو ىل رىنمعط تيب ىنا ىلثم كلذ ىف ساكن الاق |
 جرعالا نعدان زل ىفأ نع هريغلا انت تعبت نةبستف 0 : «نوفيطاب

 ةقاطب كلانا اوفلك افلاقهناريغ هلثع سو هيلعللا لدىنلا نع ةرب ف ىأنع

 )| نعةرب رهف نع اصفأن -نوعالا انف ىنأ ان ري_؛ نبا امدح

 0 دج و ةعرز ىلأ ع نءةرامع ثي دح لع لاصولا نع تلا وينعم لح

 : أع تااثنعناملس انك مساقلا نب مئاهرضتلاوبأ ان بروح نب ريبهز

 3 هينج ىلا تم23ت دك  ناضمر ىف ىلصيب مل و هيلع هللا ىله هللا ل وسر ناك لاق

 هف فلخ انأ مل_سو < يلع هللا لص ىبنلا سح اه فاطهران ك ىتءاضيأ ماقفرتا ل جز

 نب هلانلقلاقاند دعا لصالة الص ىل صف هل > ردو تاس روحت دع

 كخافلاق تعنص ىذلا ىلع ىناج ىذلا كاذ ممن لاقف لاق ةليللا ان تنطف ا نحبص أ

 أ نملاجرذخاف رهشلارخآىف كاذو ملسو يلعهلل اىل_ههللا ل اوسرلطاوب

 امأ ىلثم ملكنا واداوبلاجر لابام إ_سوءيلعةنلا لص ىبالا لاقف نولصاوت

 نب مصاع ا مهقمعت نومقعتملا عدبالا صو تاصاولرهسثل اىلداغول هللاو

 لاق سنأ نع تباثنعد يج انث ثرحلانباىنعي دلاخ انأ قست زعل
 نإ ريما ملا نم سان لصاوف ناضمررهشلوأ ىف لتسو هيلعتلا لصةللا لوسرلصاو



 رسل 5

 لوسرناك اذكهتلاَقف هللاديعلاق راطفالاو سرغملا لك نمتلاقفراطفالاو أ

 ريت نباوسب ركوأو 8 0 د متضرر سو لغسل |

 تركوا الاقو ىلإ انك ريغ نا لاقوة واعموب ًاانريخأ ىكحلاق ظفللا فاوقفتاوأ 1

 لاقلاق رم نءعر عنب مصاعن ءهيبأ نعةورعن ماده نعاعيجةماساوبأ انغأ

 رطفادقف سمشلات فاعور اهم ار داو ل يالا لبقأ اذا سو هيلعهنلا ىلصةنلالوسر | ْ

 قحسا ىأ نع مههانربخأ يي 0 دقف ريغ نبارك ديما

 ف ملسو هيلعهللا ص ةتلال وسر عءانك لاق ىفو أ ىلأ نب هللا مع نعقابسشلا |[

 هللالوس رايلاقانل حدس جافل زنا نالفايلاق .سمشلاتباغاماف ناضمررهش قرش ا
 هللا ىلص 2ع 1برسثف هنهاتأف حدس 5 لزنفلاق انلحدجاف لزن!لاقاراهن كيلع نا || ٌ

 مكاصلار طذأ دةفانهه نمل مالا ءاجو انهش نم «قسشلا تاغاذاء دعاة وسو" |

 ىابيشلا نعماوءلا نب دابعو رهدنم نب ىلغ 1 <بش أن : ركب ونأ انثصا| 1

 نسممبتلا تباعاسل و رعسف ليسو درال ناو يا كوتر ا 5 لاق قوأى أنبا نعأ

 نالاقانلح د > اف ل زنا لاقق تحسم ًاولهنلا لوسرايلاهتفانل حد جاف لزب لحجر لاقأ| | 5

 راشأو انههنملبقأ دق ل يللا متياراذالاق مث برشفهل م .دخ لزنف اراهنانيلعأ|

 انك 0 حاولا دمع ا لماكو بأ ند و متاصلأر طف دقق قرش اوحمدسب ََ

 هللا ىل_هةندالوسر عمانرسلوقي وأ ىلأ نب هلئا دمع تءمسلاق قاستلا نايلع

 | 0 1 ا 0 نا رانا سوهو سوما ْ ١

 أ
َ 

 أ

 جا سس

 هللا دنسع 5 2 فوأى أن بان 2 ع قاتلا نعاس الكرب وجانربخأ قتيلا 0

 نعهبعُش 5 الا رفعج نب د- -_- 1 ىنثم نبا أنتو 2 ىأ 2 ذاعم نبا | 2

 ره سم نأ ثناد_د ىن 5 مر عسا ليصل | نع وأ ىأ نبا نعىانبشلا 0

١ 

 ليللاءاحوهلوقالو ناضمرزهش ف عوثم د امشي دع ىف سلو دحاولا دعو دابنعو أ[ 1

 كلامىلعتأر 3لاق ىحن ى ني ند هد -و ميته ةباور ىفالاانهه نم | ||

 لصاوت كنا اولاةلاصولا نع ىهن سو هيلع هللا ىلص ىبنلا نر مع نبأ نءمفاننغإ|

 د

84 

 ملسوهيلع هللا ىلصدحم باكصأ نمنالجُر قورسماطلاقف ةشئاع ىلع قو رسموانأ | ظ

 ١ ترغم ارخؤوب رخآلاو راطفالاو برغملا لكياضص د -اربخلا : نءولأب الامه الك | َ

 ا تالا ءاسسدص و قسأو مطأ قا دكا 0

 هّسقو نايب باب
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 راهنلاجورخو
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 وح ضايبلا ذهالولالب اد من رغياللاق هنأ مَسو ءيلعهنلا ص هللا لَوَسَر نع

 ةدخأ دوادوبأ ا ىننمناا نيو رجفلار دعفشإ ىتحلاقو ًارحفلا ودبي

 لا اقلوقب ب دنج نب ةرمس تعم سلاق ىراشبلا زياطتخ :يدداو 3-2000 ةمعش

 1 من انريخأ ىخ - نب ىح ا 5 ل سل ل ضف بإب

 ١ ن رب_هزو ةببش أ نب ركبوأ انتو نس ا نع ]ءهصن زب زعلا دبع نع روحتسلا

 ان ديع_س نب ةدّتق انتو 2 يشأ نع زب نهلا دمعن ء هيلع نا نعروح لي ا

 0 واو سر لاقدلا# لا قيوم بر لاههفوف دعو ءةناوعوتأ

 عديل انث ديعسنبةبيتق .انئمع ةكرب روحلاىفنأف اورحتست ل سوهيلع

 ىصاعلا نبورمع نعىصاعلا نب ورمعىلوم سبق ىفأ نع « بأ نع ىلع نب ىسوم
 ةلك ًاأباكلا لهأ مايصوان ءايص نيب ام لصف لاق ملسو هيلعدنلا ىلصهنبال اوسرنأ

 || ح عيكو نءاعيجةبشى أن ب رك وأو ىعن ىح انثص و رحلا
 دان الا اذهب ىلع ني ىسومن ءامه الكب هو نءاانرب-خأ رهاطلاوب اه يتثدحو

 9 نيديز نعسنأن ءةداتق نع ماش نع عبكو انك ةبيش ىفأنإ ركب ونأ ايد

 0 تلقةالصاا ىلا انق مث لسو هيلعهتلا له هتلال وسر عمان رححستلاق تباث

 رب أ نورهنيد زب انث دقاثلا ورمع اندحَو ةنانيسج لاق امهنينامردق

 ةداتو٠ ةنعاسم# الك ماعن ان حول نب حاس ان ىنتشمنبا انئو ح مام

 9 نع مزاح ىنأن ب زب زعلادبءانربخأ ىحب نبى بحي اًسئارع دانسالاا ذهن

 ءاعامر يخت سانلا از , اللاق ماس وهيلع هللا ىل_طهنلا لوس رن أ دعس نب ل هس نع

 هب امد _سأ

 هري _تبلخ 5

 رطفلا ليجكتو

 م بروح نب ربهز ٠ قلو ح بوقع انث ديع_س نوب ةبدمق ذا خو رطفلا

 | الر لكم نامل ماما نحر ,عىدهم نب ند رلا دمع

 1 ا بو ركو باو ىك نبى ح ص هلشع ما

 > دلاق < طاع ىف أ نعريس# نبةرا نع ندع ألا و ع , واعموب ًاانربخأ

 قدس الن هلع بافأ نم نالجر نينم ْوملا منان قف ةشئاع يع قورسمو |"

 :ذلاامهأت لاق ةالاصلاوحو وي وراطفالارؤي رخالاوةالصلا لكي وراطفالا لتي

 ناك اككاذك تلاق دوعسم نبا ىنعيههلا د_,ءاناقلاقةالصلا لقي وزاطفالا لكن

 و : نموت رجآللو ,لاق بيركونأ ادار[ وييلعمتلا سدت لو سرعت

 >5 ١ يلع فا لطعورا بدرع نعال نع ةهئاو انبرانرجأ تركوا
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 |اوبسئاداواكن ليلب نذئويالالبناوسو هيلع لاف سهلا لوسر لاف ىعالاا| 1

 6 اذهقر واذ هلزني نأ الاا موني نك مو لاق . موتكمم اضن ذوب ْ

 هيلعهللا ىل_دىننل 00 ءاقلا انك ةللادمع - انزع أ ان ريغ نبا |

 قحسأ اكو 5 ةمانعاوب ١ 1 هش نا نترك دا مع كدي لتسوأا

 هللا دمع نع مهاك ةده ضن داجب ان' ىثمنبا اشو َح ةدنيعانريخأ أ

 ن' ليعمسا ان بروح نب ريصهز م ربك نبإ|ثيدحوح امهباك نيداتسالاب ||

 هللا لد هلال وسر ,لاق لاق دوءسم نبا ن عن امثع ىل أ نءىميتلا ن املس نع مهاربإا ا

 نذكويهنافءروحن نملالزءادنلاقوأ الب ناذأ كتم ادحأ نعنمال سو هيلع ِ

 اذكعواذكعلوقينأ سدللاقو ا ظوونو مك ئاق عجربل ليلب ىدانيلاقوأ ١

 نأ ريد نبا انيدخ و هيعبسصأ نإب جر :واذكه ل وش ىتح اهعدزوأ ”ديبوصوأا ١

 سسلردعفلا نا لاق هبارم 56 دان سالا| كوم ىفيثلا ناولس نع رجالا :ء.دلاخوبأ ْ

 اذ لوي ىتلا كلو ضرالا ىلا اهتسكن محك عباصأ عجوانكحهلوقيىذلا | :

 ان ةبيش ىلأنإ ركب وأ 1 و هيدي د_هو ا

 نايلس ف رمتملاو رخال .مههاربانب قحسا. انتو َح ناملسن رمدعف|

 هينب هلوق دنع رمتعملا تدد -> ىبهم) هاو دانسالا| دهم ىميتلا ن املس ن ءامد# ||

 0 0 كي رجلاق قد -اللو م ع 7 0 ءانأ|

 عمسناكدلاو 6 8 اوس نب هللادمع نع هيرو انك ل

 20 د> |نرغباللوةيإ_سو هيلع هللا ىل_دادجت تعمسلوقب ب دنج نب ةرمس

 0 برح لل ريسهز 0 ريط<_س ىتح ضايبلا اك هالو روحسلانملالب ||

 لاقلاق تدمح ناو رويس و :رعدسأ نع ةداوس نب هللادمع ىف 1 ةيلعنيليعمسأ || :

 حبصلادومعل ضايبلاا ذ_هالولالب ناذأ >:رغبال ميو يلعس | لها اوسرأ 1 ْ

 [|انن دب ز نبا ىعيداج .انث ىلا رهزلا عيب رلاوبأ ندد اذكع ريطت_بىتخأ|

 ] ىلص صهللالوسرلاقلاق بدذح ن ةرهس عدس نع ىريشقلاةداوس نءهننادبعأ]

 الط لالب ناذأ 5 ر وحس نم مكن زغيإل مل-سوديلعهللا |

 ناعم نب هللا د مس د اًضرتعم ىنه.لاق هيديب داح اكوا ذكعريطتسيئتح |

 - هضم

 لدم قدمو رع - ا

 تدم >2 بطخ وهوبد:ج نا ةر مع ع ل هدد 2 انت .ىلأ 9 ج1 الا اح رت يت دولا

 كوع

3 11 
1 / 



 ناب باب

 هللا ىبصهلوق

 ارهش لسوهيلع
 ناصقنال دمع

 نأ نايب نأ

 ىف لو_خدلا

 لصح موصلا
 ردفلا عواطب

 لك ألا هل نأو
 ىح هريسغو

 ردفلا علطي

 هفصنايب و
 ئذلا ردسفلا

 هب قكاس_عت
 نم ماكحالا

 ىف لو_-خدلا

 لوخد وم قدا“

 كل و

 اا
 كتالذ

 0000 ًادقدتلا 0 0 0 وس ربا سابع نبالاقف ْ

 | طل مئسو هيلع هللا ىلصةنلا لوس .راناك لاق ة رم نتا عفان

00 1 1 3 

 ب

 دييع ارهشلاق رس ل و انا ىنأ نبنجرلا دبع
 / ّ ناهلس ن' رمتغم اذ ةبيش ىنأنب ركوأ 0 ةةعاوذو نار است

 1 || تاون : نأ ركب ىف أن عةر ك,ىفأ نب نجحرلا دبع نع دلاخودب وسن قدعي_سأ نع

 3 | ناّصمر دعا هشدلاعدم د ناصقن الديمعار عشلاق مل_سوهيلعهللا ىلص

 ا نب مص نع سا ردانهلنادمع [ ةيش قاب ركبوا وي د 0-0

 || طيحلا نمضيبالا طوخ < نيرق ىتح تازئاسل لاق ماح نب ىدعن عى عشلا نع

 د اقع نيااقع قداسو تحت ىل_ءجأىناهنلالوسراب ىد_ءهللات 9 هعفلا نمدوسالا

 ل سو هيلعةللا لص ةننالوسرلاققف راهنلا نمل للا فرعأدوسأ الاقعو ضيبأ

 || نيتاديبع د راها ضاع ولا بللاداوسوعام انكي ل كداسوتا

 1 لاقدعس نيله ١ ب مزاحوبأ 6 املس نب لمضو نا ىربراوقلار 1

 دوسالا طرخلا نم صد الا ميما < ]نيش م ءاوب رسئئاواولكو ةآلا هذه تلزئ نمل

 || لزنأ اىبد ا تا صضيد امجد 0 لاق

 || نركب بأو ىعيقلا لهس نيد 0 ئعص كلذ ني .ةزحيفلا و هلل-جوزءدللا

 نلهس نع مزاحوبأ ىن 47 لاق ناسغوبًانربخأ لاق سم ىبأنبا 5 الاق قدعسا

 لاق ضيبالا طيخلا <ل نيبتي ىتحاون رسئاواولكو ةنآلاهفاده تلال لاق دعاس

 و دوسالا طرخلا هبلحرىف مهدحأ طبر موصلادارأ اذا ل جرلا ناك-ف

 فلا نم كلذ دعب هلال زرأف امهشرهل نيمذت ىت ج> ترس 0 ايلازب الو ضردالا

 ظ 58 زربخأ الاق حر نب دمتو ىعب نب ى حب انئاع- راهنلاوليللا كاذب ىنعيامنأ اوماعف

 : لادم ع نب ملامس نب ءفباهش نبا ن ءبتيل ا ديع_س نإ ةبدَمق ابدو 6 ثمللا

 اوك ل يلب نذؤياالالب نا لاقدنا رليسرهباعتلا ليصتتالوسر نع هللا دمع

 "ارا ىحب نبةلءزح ندع موتكمم أنبا نيذأتاوعمست ىتح ا

 ا[ لاق رمع نبهت دبع نرعهقلا دبع نب ملاس ن نعباهش نبا نع سنوى ربخأ بهو

 اوب رشاواواك- ةليلب نذوب الالب نالوقب مل_سو هيلعهللا ىل_دةللالونسر تعمس

 9 هللا د مع اذ ىنأ اب ربع نءا. اند تودكم م نب اناذأ اوعمست ىتح

 ' ازعألا
2 0 

 + اخ 1

 ل 5 .٠
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 انربخأ ميهاربا نب قحسا' د او ْ

 < رحنا نءاعيج مصاعابأ ىنعي كاحضأا انث ىثئمنيبدخم انثو ح حور !

 ليعمسا انث رمثب نيدمم انث ةبيشىأنب رك وأ اندلع هلثمدانسالا اذبع ||

 تنالوضريرتسلاو سقوف أي دعس نع دمسنبدمم ىتت دل أنبا[
 ةئلاثلا ف صقن ملا ذكهواذكهر ,«-ثلالاقف ىرخألا ىلعهديب ل سوهيلعهتلا لص

 ليعمسا نعةدئاز نع ىلعنب نسحلا ان ابرك نقرجماعلا نتدص و اعيصأ ||

 اذكهواذكهره_-كلالاق سو هيلع هنا تا عهيبأ نع دع_سن دمت نع ْ
 ىلع انث ذازهف نهلاديعنن د هيثرع و ةصماعسو اعد اريتعا كفل َ

 انريخأ كزابملانب هللاد_بعانربخأالاق نايلسن/ ةملسو قيقشنب نسا[
 ىدذ ني ا دل اموثيد_> ىنعع دان سالا | ذه ىفدلاخ ىنأ نب ليهم سأ

 نا ناب باب
 كك لكلا 5 نو رخالا لاقو انربيخ !ىحي نب ىحلاقر 2 نيباو ةبيتقو ب ونأ نب ىحو 0

 اذامهناومهتاؤر تدنن ذفلامأنا بي ركن ع ةلمرتح ىفأ نب اوهودمح ن ءرقعج نياوهوليعمسأ ١

 داس لالطااوأر لم ١ و اهتجاح تيضقف ماشلا تم دقفلاق م اشلابةب واعم ىلا هتثعب ثرحلا||

 20 تال ىن !ًاسف رهكلارخ [ىفةنردملاتمدق ملة ءجلاةليللالطاتأ ارق ماشلانأو ناضمرأ|[

 ١ مهنع دعبأ ل 4 عج ةإ را . ار تلقف لدا طامتي ارىتملاةف لالطارك ذم سابع نينا

 ةل_كاداشإ ًاراكللاقف در . داعم ماضواوماصو ىالنلا لرد متاحا هت 1 ؟لاقفأ]

 0 فا تبسلا ||

 هبا نأبب تب 2 ل نيب # انث دعنا : رك ونأ امنرع < وكما قت ْش

 007 نطسان زنامافةره للان جرح لاق ىرتخبلا فأن ء © سم ند ورم نع نيصحا

 لاقو ثالث نب اوه مولا ضءب لاقف لال هاني ءارتلاق 2-1 أ
 راسو ١ نباوهموقلا ضعب

 ىلاعت هللا ناو ا اوه موقلا ضءب لاف لال. طاانب ار انا انلقف سامع نياانمقافلاق نيدايل ||

 0 0 0 ا ءاى أل اقف ني 0 ا

 2 نوالث
 ناتو انو ح هع وعرو 5 ا م وأ انثسأ|

 ايأ 0 0 لص نف ورم نعةبع_ثانربخأ رفعج ند مح انك الا راشبأ !

 هاسوعاع نباىلاال-جراناسرأف قرعتاذب نحنو ناضمرانلاهألاق ىرتخبلا | أ



 دقتال باب

 موصن ناضمر

 ناموبالو موي

 رهسثلا باي
 اعدت َن روك

 نإ رشعو

 1 قل
 لسوهيلعةللا ىل_ههللالوسررك ذلاقةرب ره ىفأ نع جرعالا ن ءدانزلا ىفأ نع
 ٍ |نينالن ود _عفككيلع ىمعأنافاو رطفافدومأراذاواومو هفهوه أ راذالاقف لالطا

 نبل ع نءعيكو انن ركب وبألاق بي ركوب أو ةببسش ىفأ نب ركب ونأ انثص «
 ( أ تالوسرلاةلا ةري رهف أن ع ةما_س ىفأ نع ربثكى أ نب ىحب نع كرات

 | || امود موصي ناكل جرالا نيموبالو مول موصب ناضمراوم دةنال سو هيلعهنلا ىل- ص

 أح مالس نباىنعي ةبواعم امل ىرب رار ثن نإ ى بح ه هاهو هم-صيلق

 اف ربع ىنأنباو ىنثم نبا انو ح ماا ضار ا نم نأ نيو

 انت برخ ني زيهز ىو ح نوبأ ان دديجلا دبع نب باهولادبع اذ

 ةاوحن دانسالا ادهم ربكم ىأنبىع ١ نع مهاكنابيش ان دات نب ناي سح

 1 :ل1ناىرهزلا نع رم_ءمانربخأ قاز رلا د_بعانريخأ دمج نب د_ع اك

 أ الرعاف ىرحزالاق ١ ايوا ىلع لخ ديال نأ مسقأ ل سوءيلع هللا لد

 0 ىلع لخد نهدعأ ةلبا نو رسشعو عست تضمامل تلاق هشئاع نعةورع

 اني انيلع لخدتال نأ تمسقأ كنا هللا لو سراي تاقف ىنأ دب ت لاو مسو هيلعةللا ىل_د

 |نو رشعو عستره-ثلانالاقف نهدعأ نب رشعو عست نم تل دكن اوارهش

 [ثيل انث هلظفللاو ديعسن ةستق انئو َح ثيللاانربخأ جرن د-# انئرع

 ا ث هءاسن لزتعا لسو هيلعهللا ىلصهنلا لوسر ناك لاقهنارباج نعربب زلا ىفأ نع

 ريتا نالاقف 00 ا اا نب ريشعو عسست ىف انيلا ج رفن

 ن نوره ئئكد ةرحالا ف ةدح ا واعمل س نحو تاس ثالت هد قفصَو

 رفرعأ عربتالةلاقدجتجاج ان الاق رعاشلا نب جادجو هللا د_بع

 2 | نا سر هلع الا لص هغاالزتعالوقب هللا دمع نب رباجعمسهناربب زلا

 | تاس ةتالوسرا وتلا سياق رسشعو عست حاب_صاني !!ج رفن

 ءطم نب سشعوا»ست نوكي رهشلانا مسو هيلع هللا ىلىبنلالاقف نب ريشعو

 نعش اا اهلكهي دب عب اصاب نت: سم اثالث هب دب زير هيلع نبا لكم ىلا

 ٍمعىفربخأ جي رج نالاقلاق ده نب جاح 0 هللا دبعن نوره ئئدص

 3 اسمأنا هريخأث ةررخا نب نجحرلا دمع نب ةمركعنا ىني_ص نب دم نب هللا د_بع

 مافاره_ثوإهأ ضعب ىلع لخ ده الن | فاح ٠ مو هيلعهئلا لت ىنلان  هتربخأ

 يلع دانا نا تفلح ايفق ا ا 2 تي د م ومم
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 هللا دبع نعةحلاط نب ىسوم نءريم نب كلا دبع نع اكبلا هللا دبع نيد

 [ عر 8 مل سو هيلع هللا ىلدىبنلا نعرف

 تعمسلاق ةلبج نعةبعش ان ىلأ انث ذاعمنيةللاديبع اس و اعستو

 قفصو اذكواذكواذكزهشلا م_سو هيلع هللا ل_صهللالوسرلاق لوقي رع نبا ٍ

 اسادص و ىرسلاوأ ىنعلا ماهماةثلاثلا ةقفدلا ف صقنوامهعباص أ لكب نيت يم هن ديد || ْ

 تعمسلاق ثي رح نياوهوةيقع نعةيعش ان رفعج ندي ان ىثمنبدح|]

 ةبعش قبطو نو رمشعو عستر هشلا لسو هيلع هللا لم هنلالوترلاق لوقي رمع نبا َ 1

 قيطوَن وثالث هشلا لاق هب_بحاو ةبقع.لاقةئلاثلا ىف ماهمالارسكو راض ثالث هند 1

 ح ةبع_شنع ردنغ انث ةبدش ىفأ نب دك ونا امدح زارع الث بنك أ ْ

 ا

 ا
1 
|: 
0 

 دوسالا نعةبعش انث رفعج نربد# ان ىنثم نبالاق راش ن.باوىنثم نا انثوأ ا

 ىنلا نع ثدح رمح نبأ عمس هن ء|ديعسن ورع نب ديع_ستعمس لاقسنقنلا ا

 ادكهوا ذكهوا ذكهرهشلا سالو تكن الة .مأةمأانالاق ملسوهيلعهللا ىلصأأا

 هينثص و نيثالث ما ةىبعياذكهواذكهواذكهرهشلاو ةكاثلا ىف ماهءالا دقعوأأا
 مودان_سالا اذهم سدق نبدوسالا ن .ءنايفقشس نعىدهم نبا انث ماح نيد َ

 داب ز نيدحاولا دمع. انث ىرد#لا لماكوبأ ا نيثالث ىتاثلارهكارك ذب َ

 هللا لوقداجرربك نبا عمسلاو دن دعبسو ءهللا دينعنب ىسحلا أ[

 لس وهياعةتلا ىلهةللالوسرتعمسفصنلاةإ الا نأ كب ردبام وهللةففدنلاةايلأ|

 ا لالا ىف اذكهو نيت ىمرشعلاه-عب اصأب راشأوا ذكعوا ذكعر هلا لوي[

 دعس نب ميهارباانربخأ ىح نبى اًسدص هماهبا سنخوأ سيحو اهاكهعباصإب | 1

 ه.لعهنلا ىصهللال وسر لاق لاق ةريرهىأن ءسيسلا نب ديعس نع باهش نبأ '

 نيثالئاوموصف م<.لعمغنافاورطفاف هوم راذاو اوموصفلالطا متيأراذا مسد أ

 دج نع ملس.نباىنعيعبب رلا انث ىحجلامالسنب نجرلادبع انئدص امون
 هتؤرل او.هودلاق ملسوهس يلعهللا لص ىنل!ناةرب رهىلأ ْنَع دايز نباوهوأ|

 انث :ذاعم ن.هللا ديبع ايم و دا 00 ٍ
1 

 هللا ىبدةننال وسر لاق لوقيةرب رهاب تعمس لاق داب زن دم نءعةبعش انك

 نيثالثاو دعف رهثإ ابلغ ع ناف هدب قرااورطفاو هني قرلاؤمود ل سوديلع

 : رمي نب هللا دممع اس ىدن معلا رمشي نيد انك ةبيش ىلأ نب ركوأ اننا |||
 ا

7 95 

1 3 
0 
+ | 7 
0 0 



 بوجو باي

 ناضمر موص
 لالهللا ةيؤرل

 هب ؤرلرطفلاو
 اذاهنآو لالطا

 دأ هلوأف مع

 تلكأ هرخآ

 زيكا ةدرص

 اموب نيثالع

 [لاقو انربخأ ى<ن ىحيلاة رج ناو ديعس ن ةببتقو بونأ نبى < دهىحبن. ىحب

 ها

 لسو هيلعهتلا ىل_هىنلا نعرمع نب نعم فان ن ء'كلامىلعت ًارقلاق ىح نبى ع

 ا ىهغ أ ناقدورتيتحاو رطفتالولال- طا اورتن ىتحاو ءوصتاللاقف ناضمر رك ذهن

 | ةهتلاديبع انك ةماسأوأ ان ةبيش فأن ب ركب وأ اسامه هلا وردقاف يلع

 0000 اعهنلا ىلصةللالوسر نار ع نبا نع عفا نع

 اورطفاو هتبؤرلاومودفةثلاثلا فهماهبا دق عمت اذكهوا ذكهوا ذكهرهشل!لاقف

 اانث ىلأ انريخأربغننا اًمشح و نيثالثهلاو ردقاف ميلع ىمع أ ناف يا

 لاباس را 1ع مغنافلاقو دانسالا| نب هللا دسع

 || لاقد ةاسالا ا ل ان ديعسن هللا ديمع نت

 دنع رهشلا نو رشعو عستر ميشلالاقف ناضمر [سوهيلعةّللا ىلصةننالوسر رك ذ

 ٠ أن د رح نب ريضهز تدع ء _نينالث لقيملو هلاو رد_ةافلاقواذكهو اذكعو

 أ سو هيلع هلا بص هللا لوسر لاق لاق رع نا نع عفان نعب وبأن ع ليمتد |

 اقرا ةووواز قحاومويضالف هوز عو عشر يتلااغا
 ا مكيلع ١ 11 212

 ١ ةماس ان لضفملانب ريشب انث ىلهايلا ةدعسمن ديج ئتدعو هلاو ردقاف

 ]| لمسو هيلعهللا ىل_ههللال وسر لاق لاقر ع نب هللا دمع نع عفان نعةمقلع نءاودو

 ْ مياعمغن افا وزطفافهومع ًاراذاواوموصفلالطا متياراذاف نورشعو عسترهشلا

 باهشنبا نع سنو ىف ربخأ بهو نءاانربخأ ىحبنةلمزح ندع هلاو ردقاف

 1 | ادعاقا لستلال اوسرتعمسلاق رمع نب هللا دبعن |هللا دبعن' ماس ىتربخأ

 اددهج و هلاو ردقافا مكيلع مغنافاورامفافهوق وع أراذاو اوموصفهوغأراذالوقي

 [رمع نبا عمس هنارامي دن هللا بع نعرف-ءج نا اوهو ل ءعم_سأ 53 نورخآلا

 ْ | ءورت ىت-اوموصتال ةليل نو رنشعو عستر هشلا ملسو هيلعهللا ىبصهللالوسر لاق لاق

 ا [ن نوره 0 هلاو ردقاف كاع غنا مدا عرغب نأأالاهورتىتحاورطفتالو

 [ هنا رانبدن ورم امك قحع_سانءاب ركز انث مث هدامع نا حور ب هنا د مع

 1 ٠ اذكهواذكع رهشلالوقي مل سو هيلع هللا ىل_د ىبذ ها تعم سلوق رق ع مج

 ام بدشالا نسسح ان رعاشلا نب جاح نكد و. ةئلاثلا فهماهعاضيقو

هللا لوسر تعم سلوقي رم نبا عمسةن|ةمسول' قريخ او لاق ىح نعناينش ؟
 | 

 ْ [انع ناهثع ندلهس اني نو رشعو عست ره_ثلالوقب ل_سوهيلع هللا ىلض

 7 0 كان 5

-00 
 5 ا



1 

 2 هاربا وغلق الا ريغ تان لك مل_سو هياعهنلأ ىل_ك ىلا نءةثئاعزع| أ

 ةيطعمأ نعءهصفح ن ءدلاخ نع ميههاربا نب ليعمسأ أنك تروح نإ ريهز

 اهنم ةشئاع ىلا تثعبف هقدصلا٠ نمةاشب ملسو هيلع هللا ىل- .ههللالوسر ىلا ثعب تاق

 نأالاال تلاق دنع له لاق ةثئاعىلا لسو هيلع هنن ىلص هللا ل وسر ءاحاماف ئشبأ

 0 دع اهلك تغلط د ةابغالاق اهم ءاااهم مك شعبا ىتلاةاشلا نمانيلا تعب ةبيدسن |

 نعداي ز نباوهو ل نع ملسم نا | ىن قع عم رلا امك ىجعملا مالس نب ن جرلا دبع 0

 ةيده ليق ناف هنعلأس ماعطب ىف ًااذا ناك ل- سوهياعهللا لص ىنلا نأ ة هرب رهفأ| |
 ا 1

 أ ان رواد حن ىع انثصج اهم لإ تسرق دارا
16 

0 

1] 
. 1 

 نا ور# نعهبعش نع عيكوانربخأ ىلا ميقاربا نب قحساو دقانلاورمعو ةببش | ٍ

 ان* هل ظفللاو ذاع نءةهللادبع انثو ح وأ ىنأ نب هللاد- رع عملاء ل ٍ

 هللا وسر ناكل اق ىفوأ ىلأنب هللا دبع ان اق سمح نب اوهوورمت نعةبعش نعفأ || ْ

 هتقدصب وأب أ ىلأاتأف مهيلع لص م مال مهتق دصل موقهأنأ اذا اسوهيلعهتلا ىلص |[

 نسي ردانيهللاد_ع ان ريع نبا هايتك و قوأى أل !ىلعلص مهللا لاقفأ|

 انريخأ اىحب نبىح م مويلع لصلاة هناريغدانالا اذهبةبعش نعأ|

 ح رجالادلا+وبأو ثايغ نإ 'صفح ان ةبيش ىفأنب رك وبأ اننو ح منه|| ْ

 دواد نع مهاك ىلعالا د دبءوىدعىلأ نباو باهولا دبع انت يثمنيد اك أ ٌْ

 نعدوادانربخأ مهاربا ن ع ان هل ظفالاو ب رسنب ريهز ىو أ و

 م اااذا لو مرام و انكر اللا هللاد_عنب ريرج نعىع-ثلا ||
 نباوةبيتقو بوبأ نب ىحب ارض د ضار: :عوهو نءرد صياف قدا | |

 ناري ره ىفأ نع هيب أ نعليهسىفأنع ءرفعج نباوهوليعم_انربخأ اولقربخ ||
 باوب آتقلغوة:طاب اود 1 2 سو هيلعةننا بص هلل! لوسر | 1

 قريش هربا 1: نئئدص د نيطام كلا تدفصوراثلا|١

 لاقلود ةرب رعابأ عمسهنا اهي دج ةايآ نأ س ذأ ىلأ نبأ نءباهش نا نع سو[

 ناوي تقلغوةجرلا ناوي أت حّتف ناضم راك اذا ملسو هيلع هللا ىل_طهللالوسرأ

 بوقعي ان الق قاواحلاو ماعد ئد د نيطاب_ثلاتليسلسو يللا

 ابأ,عمس 4 هن دح هاب نأ سن سن أ ىنأ نب عفان ْىث ” لاق باهش نبا نعاص نعىنأ ان انما

 انادص * ند _همهللال وسر لاق لوقبة رب رهأأ

 ( لو 00

 و
ْ 
[ْ 

 ٠

 ظ

 ىنلالو_بقبأب
 2 ةيد_طا

 ةقدصلا

 نمل ءاعدلا بإب

 21م ع

 اماوس بلطي

 دمي مايصلا

 رهش لضف باب
 تكاّصدر



 ةيدطا ةحابا باب#
 هلا لص ىنل
 ىنبلو رسوهيلع
 ىنبو مئاه

 ناكناو باطما

 اهك_ام ىدهملا

 ةقدصلا قب رطب

 ةقدصلان |ناسو

 قدصتملااهضيفاذا

 اهنعلازهلع

 ةقدصلا فصو

 لكل تاحو
 3 4 نمدخأ

 مرج ةقدصلا

 هيلع

 اذكه أو هلوق

 نم ريثك قوه
 واولالوصالا

 ربغب اهضعب فو

 امهالكو واو

 واولاو حييمص
 صضعب ىلع ةفطاع

 م ثيدحلان م

 ها انهرك ذب

 ىوون

٠٠ 

 [-وهيلع سلاف سهلا لوسرايتثا سابع نبل ضفلاو ةعيب رنب باطملا دبعلالاق
 ]اقو ها عبجيطضا م هءاد رىلعقلافهيفلاقو كلام ثي د_-وحشنب ثيدحلا قاسو
 ظ ل ءاشبامروعاك ابا اكل عبري ىح فاك م رأالةللاو مرقلا ن-سحوبأ انأ
 ٍ فاتاقد _مااهذهنا انللاقمثيد- ١1قلاقو مل_سوهيلعةللا ىل_د دهللإل وسر

 هاىب_صهللالوسرلاقم اضيألاقو د2 لالالو دمى لح الا هاو سان || خاسوأى ِ

 ننال هللا ل اوسر ناكدسأىنن نملجروهو ءزج نب ةيح ىلا وعدا مل_-وهياع
 ١ و 35 ثيل انث :درعس ن هدو 0 ل 1 0

 : ا 2. رولات (لاقابس | ندييعن !بتاهش نان ع ثدللا انريخأ عرنب د

 لاقف اهيلع ل خد ل سو هيلعهللا ىل صهللالوسر نا هنربخأ ملسو« يلعهنلا لص ىلا

 قالومهتيطعأ ةاش نم مظعالا ماعطان د_:ءامهنلا لوسرايهنلاوال تلاق ماعط نمله
 دقانلا ورمعوةبيش ىنأن ب رككوبأ اًمئامع اهلحتغلب دقفهيب ر ةلاقفةقدصلا نم
 وبأ امص هوحدانسالا| دهم ىرهزلا ع نعهنيع نبا نعاعيج مه اريا نب قدعساو

 انئالاقراشب نباو ىنثم ندمت انثو ًّ عيكو ان: الاقسي ركوأوةبيش ىفأنب رك

 نءامه الكر فعج نبدمح

 ىلاةرب ١» ربت ده لاق كلام نب سن ًأعمسةداتق نع ةيعش اذ ىلا م هل ظفللاو

 الأب مارك ةيدهاتلوةقدصاط وهلاقفاهبلعدب قدمنا مس و هيلع هللا ىلص ىنلا

 ١ نيبال اظفللاو راشب نباو ىنثم نب د انثو 2 ةيعش انك ىلأ ىف

 3 هزاع نعدوسالا نعمهاربا نع ءمكملان عةبعش انك 0 ان 0

 فوهلاقؤ ةرب ربىلعهب قد دئاما ذه ليقف رقب محلب سو هيلع هللا ىلص ىنلا 7

 ماشه انث ةنواعمونأ انث القس رونأوبرحن ريهز اسرع ةيدهانلوةقدص

 داعم ن هللا ديمع انو 4 سن ًانعةداتقن عةرعٌش

 5 داعم نا هللا

 ثالثةرب رب تناكتلاقةثئاعنعهيب أن عمساقلا نب نجسرلا دبع نع ةورعنبا
 ةيلعمللا لص ىنال كلذت رك ذفانل ىدهتو اهباع نوةدصتي سانلا ناكت ايضق

 |انن ةبيش ىلأنإ ركوأ انئحو هواك ةةبده كك اوةقدطاماعوهلاقف لسو

 ح : ةشئاعنععيبأ 'نع مساقلا نب نجرلا دمع نع كامس نعةدناز نع ىلع نب ناسح

 ىام ندي انو
 َ أ نعد وكالذ لثع ردو عالما نعةثئاع نع د< مساقلا تعمس

 مع ءاقلا نع نجحرلا دمع ىفأن بةعبب ر نع سنأ نب كلام ىف ر بخ أ ب » ونا انث رهاطلا

 لاقمساقلانب نم رلا دمع تءمس ةبعش 05 رفعج ن دج طوب



 ا

 سل
 كار اهتلك 0-1 ىلا نمنركم نال لاق ةر 0 2 7 _لعهللا

 قل ا فرصم ن ةحيلط : نعروصنم نع ةدئاز نعةماسأو أ ص فرقا

 ن -ناالوللاقف قل رطلابةرع سم ميمو هيلع نا ىلا مالو رضا

 يل ماس نإ داعم انك الاقراشب نباو ىنثم نب دم 0ك اهتتك ًالةقدصلا نم

 نو ك2 نأ الوال اقف َه رك دجو )سو هيلعةللا ىلص ا نأ نعةداتقنعئبأ|| أ

 35 روج انت قيما ءامسأ ندع ن هللا دبع حط 3 اهتلك الةقدصأ

9 
 أ
 أ
| 

 نب ثرحان ىل-فون نبهللاد_,عن.هللادبعناىرهزلا نع كلام ن 2 ءامسأ نااأإ

 نب هع ر عم جا لاق هن د> ثرلا نب ةعيب رن باطملا دبعناهن د تاطملا ديعأأ]

 ىل_ذفلاو ىلالاق نيمالغلا نب دهانتعي ولهللاوالاتقق ب [ظملا دمع نب ساب .ءلاوثرذعا ||

 تاقد صل |ه ذه ىلعامه» صأف ءايكسف ل -وعيلعةنلاىل-هةنلالوسر لا سابعنإا ||

 ف ْن ىلع ءاج كلذ ىفا م-هاهيفلاق سانلا بصي 0 اناض أو سانلا ىدؤيامايذأف |

 كك اةرعام وهامهللاوق العفتال ىلع لاف كلذهلارك نف امهيلع موو بلاظأ| أ

 000 ا مح 00 ا ترا هعمل دأ أ

 وهو هم هنألع ءانلخدو ل-> دم ناررصناماجرخ الاقمتاتناذ ادي ءاح ىتحاه دنعأ |

 لوسرايلاقف اندحأ ماكت مم الكا انلك اودفلاق شخ تنب دش زدتعدتمولا ١

 0 5-5 ما انبات 1 تأ

| 

 ىلع ناكو يح ىلاوعدأسانلا خاسوأ ىهامنا دم لال ىنبنتالةق د_هلانالاق ا
 6 * لا ماكنا بارو مانيلا من بشي 0 0 :

 كثب مالغلا اذه مك :اثرحلانب لفن لاقو حبكم اذ سايعلا نب لضفلل كتبا[

 مو ىرهزلالاق !اذكواذكس جلا نءام_-هنعقد_طاةيمللاقو ىحكتاةىلأ ٠

 دب زب نن سنوب ىقربخأأ بهو نبا انث فورعمن/ نوره نشات لل ا ||

 ةعيب رن تاطلاديعنا ىمشاطلا فون نبث رمان هللا دبع نعباهش نب نعأأ

 تلطملا دبع نب سانعلاو ثرالا نب ةعبب ردابأ ناريس بلطملا دبع نب ثرحلا نب /

 || انمَمْفَد 0 .رهظلا 0 0 ر ىل_دامافلاق نعأ

 | مالغلا | ذ_همكسن !ةيمحلاقفه ١ اخلاق ىلطملا دبع نبثرخلا نبلفونو سلا ||

 هنلامعتسا كرت باب

 ىلع ىنلالآ |
 ةقدصلا



 لمهتع.سانأولاقف ثيدحلا اذههلت رك ذف اذكواذكرذ ىأ نمهتعمس

 ا

 هيلع هللا ىلص
 هل اىلعو إ سو

 مئاهونب مهو
 تطوع
 مهريغنود

 سل

 ١ ةفةقيلاو قالا 1 م ا ا ا

 7 ةلحام تلقى ا راف_غلا ورع نب عقارت تيقلف تءاصلانءا

2 

 سن ىلع انك ةبيش ىنأ نب ركب وبأ انئدص مل وهيلعهللاىل_ههللالوسر

 ذا ىلا تءمس له فينح نب ليس تاس لاقور دعو راس رع قابيسلا نع

 راشأوهتءم_سلاقف جراوملارك في سو هيلعمللا
 قرش موق قرشلاو 2هدب

 (يمرلا نم مهلا ق رعاك نيدلا ند «نوقر ؟مسهيقارتو د- يال هتنسلاب نآرقلا لا

 اوان تمالا اذه قايبشلاناملس انث ىحاولا دبع انث لماكوبأ امسي و
 | الاقدب ري نءاميج ساو ةيبش أن ارك وأ انئص ماوقأهنم جرح

 / ريسأن ع ىنابيشلا قدساوبأ ان بشوحن؛ماوعلا نع نوره نبدب زب انن
 !إ | لبق موق هيلا ملسو هيلع هللأ ىل د د ىنلا نع فينح نب لهس نعورمت

 رع ةيعش ان ىنأ ا.” ىريتعلاذاعم ننةللاديبع اسئلع هي مهسؤر ةقلخم [[:

 ْ مؤ ةقددلا ارك نءةرك ىلعنب نسل اذخ ألوقيدرب رهابأع مس ؛ 'ان ز نناوهو د

 6 ' ةالانأتماعام نااصعاعك عكا سوهيلعهللا ىل_دهللال وسرلاقف همقىف

 ( اعيج ب رح نب ريهزو ةبيش ىلأنب ركب وبأو يحب نب ىح انثرو ةقد_دلا

 راس نب دم اس ةقدصلا فك نحئالانالاقو دانسالا اذه ةبعش نع عبكو

 اه ىف ةمعش ٠ نءامهالكى دع ىنأنبا انث ىنتثمزنبا اذو ح رفعج نيد كك

 ل قيل دبس نورح ند ةقدصلا لك ًانالاناذاعم نبا لاق مك دائسالا

 :رهىأن ع ->ةرب رهىنأكو» سنوبابأ ن أور محى ربخأ بهرناا

 ىلا ةطقاسو ملا باف ىلغ أ ىلا فلقن ال ىنالاقنا سو 2 لا

 عقار ندع انمرص اهيقلأف ةقدص نوك-:نأ ىشخ أ م اهاك ١ الاهعفر امن ىثارف

 ارو ًاهيانثد اما فهلاق هبنم نب مامه نعرمعم انك مامه نب قازرلا دمع ان

 | دلع لستال 3 .رلاقو اهنمث داحأرك ذف لس وهيلعهللا ىلص د# نع

 6 الاهعفراف سفوأ ىثارف ىلع ةطقاسد ردا دجأف ىلهأ ىلا تلقت الىئاهنلاو

 دع : ئح ىئح اسندص اهيقلأو ةقدصلا نموأ ةق دص نوك: نأ ىدخأم

 [-ىبنلا نا ثالام نب سنأ | نع فر عم نب :>لط :رعروه ذم نع نايفس نععيكو

3 5 

 هللإ



 مه 1
 ممال-سالا نمنوقرع مهبقارت رهيتالصزواحنال مهياعوهو مطهنا ن وب_بحنآ رقلا |
 م-,يبن ناسل ىل مسظى ةقام مهو مدصي نيذلا شدحلا ملعب ولهيمرلا ن٠مهسلاق رعأ ؛

 هد_ضع سر ىبع عارذهل س لو دضءهلالجر ءميف نأ كلذَدب اولمعلا ىلعاواكنالا| ١

 نوكر ثتو ماشلا لعأو ةب واعمىلا نوبه تف ضب تار ءش هيلع ىدثلاةءاحلشمأ]ا ||

 موقلاءالؤهاون وكنا وجرأل ىناهللاو مداومأو ؟ب رارذفف نوفل ءالؤهأ|

 لاق هلل اما ىلءاورب_سق سانلا حرس ىفاوراغأ و مارا مدلا اوكف ةسدق مهافأ]

 انيقتلااماق ةرطنق ىلعانر م لاق ىت-> الزخم بهو ندد ز ىنازنو ليهك نبةسأأ

 ؟فوياواسو حامرلااوقلأ مطلاقق ىسارلا بهو نب هللا دبعذئهوب جراوملا ىلعد أ

 اودحوفاوءجر 0 شاناك مودشاني نأ فانأ قاف اهنوفجْنءأ
 امو ضعإ ىلع مهضعب لتقف لاق مهحام رب سام دا هرحشو فويسلا اواسو مهحامرب ٍ

 هو دج مف هوسْلاف جدهم ياو سلا ىلعلاقف نال_دجرالا د ءموبسانلا ن ءبيصأ

 امهودجوف مهو+جرح لاق ضع ىلع مهضعب لق دقا سان ىف أ ىت | ته سفن .لعماقف

 لاف ىتاماسلاة ديمعهيلا ماقد لاق هلوس رغلب وهللا ق د_طلاق رب ريكف ضرالا ىلا

 مساس دا لوسرو :.مثدخلا اذن هتعم.لوهالاهلاالىذلاهلل ا ني.:ؤاممأ

 ئئند هلفلح وهواثالث هفلحتساىتحوهالاهلاال ىذلاهللاو ىالاقف ملسو هيلغ |

 قرا بهو نب هللا دمع ايوا الاق ىلءالا دمع نب سنوت رهاب

 عفار ىفأن هللا ديبعن ءاديع_س رمسا نيعجج شالا نب ريكي نعثرانب و

 ىنأن بىلععموهو تجر خامل هب رورخا نا[ سوه عشا ستالوسر ١

 |. -هزوجال يتنسلاب قل !نولوقي ءالؤع ف يد يرعللا اسان فدو 2 ْ

 ةاشىطهبدب ىدحا دوسأ ل جر مهنمهيل هللا قاخ ضغبأ ن مهقلح ىلاراشاو م

 الاقف ا تئاودد2 ' |فاورظنفاورظن لاق با اط ىلأ نب ىلع م-هلتقا هاف ىدُ ةمم ةماحوأ|
 هباوتأف ة ب رح هو دسجو م نالوا نان ص تنادك الود ك انمشا يفاوعجا| |

 مهيف ىلع لوقو مه ما نم كلذ رضا اناوهنناد_.بعلاق هدب نيب هوعضو ىتح |

 دوسالا كلذ تب ار لاقهنا نين - نبا ن ءلجر ى بث دحو ريكي لاقهتياور ف سنوداز | ( ا

 نعلال_ه نبديج ان ةريغملا نب ناماس انت مر ن ناييش انثص *أ ا
0 

 نم ىدعب نا إ_سوهيلعهتلا ىبص هللا لوسر لاق لاقرذىفأن 2 تماصا!نب هللا دبع || 1

 ك4 ءلعهللا ىل_صهللا ]وسر نال ! امأر راهم دب رأى ح ةلكىبءلاقفةنلالا كحالاولاق بلاط[

 جراوحلاباب
 ةقيلخلاو قاخلارش



 ضي رحتتلا باب
 جراوخلا لتق ىلع

 اقرب بانت ,؛ امهم دح ىف سدلو هإةمداخ_ءالا اذه شمعالا نع

 لاق ىلع : نع ةديمع نع دمحخ ئ < نونا نع هيلع نب ليعم_سأ ادن الاقامط ظفللاو.:

 0 نؤرقيئذب مهمايصحلا كمايصالو ئتب ؛مهتالص ىلا كتالصالو ئشب :مهتءار و ىلا

 سب"
 ١ 7 امو هيفرك ذ ثيدح ىفٍلسو هيلعهتلا فص ىنلان ء ىردخلا ديعس ىنأ
 6 نب هللا دبعنب د# امل حد قا نم نيتفئاطلا برق أ مهلتقي ةفات ةقر و ىلع

 رع شمعالا اذن عيكو 0 شالا لاق عيكو نعاعيج شالا ديعس نب هللا دمعو

 1 0 تالا ىلا لة له يالي س نظف

 _ة:دحاذاو لقيملامهيلعلوقأ نأن ىلا نع عاملا نمرخأن / الف لسو هيلع هللا

 أوقي إسو هيلعهللا ل_ههللالوسر تءمس ةعد_> برحلا ناف 6 ذنب و ىتنن امف

 ل ةربخ نءنولوقيمال>الاءاهفس نام_سالا ا دح أ موق ١ ا رح

 مرا نممهسل !قرعاكنيدلا ن«نوقرع مهرجان زواجيال قار قلان ؤرقيةي ربلا

 8 ص ةمايقلا موي هننادنعمهل دق نملاوجأ مهلتف ىنافم مول فاق مهومتيقلاذاف

 ىدقناركب ىنأ ند انو َح ساوب نان ىسع انريخا ما وما

 'رعامه الو نايف انث ىد همن نجرلاد_بع انث الاق عفان نب ركب وبأو

 ان و ح ريرج انن ةيبشىفأنبناهع اند يل هن انسسولا اذ_مشمعالا

 ههالك ةبواعموبأ اني اولاقب رح نإ ريهزو بي ركوبأو ةبيشىلأن برك وبأ

 دب زنيداجو ةيلعنا انث ىدق.ار ب ىلا نب دخت اسثدح و ةيمرلا نم

 بحد ريهزو ةبيش ىفأ نب ركب وبأ انو ير داج يا ديعس نب هدف انتو

 نأالواد- ءلانودثموأ ديلان دوموأديلا جدخ لجر بف لاقف جراوخارك ذ
 0 نا نال لع مهنولتقي ن نبذلاهللا دعوامب 9 دحلاورطبت

 ْ ءك!!بروىا ةيعكلابروىالاق مسرعا لم دك 0

 1 فوعنانع ىدعى أنبا انث ىنتئمنب دم اًنثرع ةيعكلاتروىا
 | لي ديس لع نع دفدنم تعمشامالا كيد أاللاق ةديبعنعذحم
 نبكلملا دبع انث مامهتنب قازرلادبع ان ديج نبدبع اًنثدح اعوذزم

 شحلاىف ناكح هناىهمحلا هون دن َّى * ليهك نةءاس ام ناهلس ىأ

 2 اس نانا اجل ىلعلابقف جراولاىلا | وراس نيذلا ىلع عماوناك نذلا
 3 :ءارؤ سل نارقلان ورقي ىتمأ نم موق جرح لوقتي لسو هيلعةنلا ىلصةنلا لوسر

 1 3 نارقلا

00 



 ايت

 أَن اامسق مسقي وهو لا ا ىردفا|

 نشا لومرل 1 اتناول هنو 35 ىفب نم لجروهوةرصي وئاوذ ١

 رلاقف لدعأ م ناترمسسخو تمخ دق لدعأل نال دعي ن 2 موكل وسو هيلعهنبا ١

 نؤرقي مهءايص عمهمايدومهتال_ص عمهنالص# دحأر ةحاباخ هل ناف ةعدول ُ

 0 رظذ هيمرلا نم يتلا رعاك تاس الا نوت مهقارتزواجال نأ ا

 ٌئغهيف دجوب الفهيضن ىل ار ظني مت ئش هيفد- جوت الق هفاصريىلا رظنب من ئش هيف دجر 0

 4 يلعهللا ىف_ءهللا]وسرلاق هقنع برص أء_يفىلن ذئ هللا لوسراي باطخل | نبإ

 دوس أل جر من «امدلاو ثرفلا قيس هيف دج وبالف هذذق ىلار ظن مح دقلاوهو

 نم ةقرف ني- ىلع نوج رح ردردن ةععلا ل0 ًاراىدن ل_ثئهيدضءىدحأا

 دهش 0 ا نشل اع ل ًادهشأف ديعسوبأ لاق سانلا |

 ىتح هب ىف دوق سلاف لجرلا كاذب سعأف هعمانأو م_هلتاق بلاط ىنأنب ىلعنأ

 ىنثم ند# ئتدصو تعي ىذا ومزلعشنلا لدينا لوس احل تراظ

 سو هيلعهشا لس ىلا نا ديعس فأن ةرضن ىلأ نع ن الس نعى دعى نبا ا

 مهلاق قلاحتلا مهاهيس سانلا ن هةقرق ىف نوح ردا فن دلل

 5 ىنلا بر صفلاق قحل ! ىلا ني تفئاطلا ىتدأ مهلتقي قا ارشأ ع نمو قل ارل

 لصن|!ىفرظنيف ضرغلالاقوأ ةيمرلا ىرب لجرلاالوق لاقو أ الثم مطل يطأ

 لاق ةريوص:ىر, الف قوفلا فر ظني وةربيصب ىربالف "ىذا فرظني وةريص ىربالف

 ا خورف ن ناشث اع كا ارعلاىله هاب مهوملتق متأو ديع- سوبألاق | ظ

 لاقلاقىرد- اد ءس ىفأ نع ةرضنوبا ان ىتادحلا ل ضفلا نباوهو مساقلاا

 ىلوأ اهلتقي نيماسملا نمةقرف د_:ءةقرام قرع : ل_-وهيلعهتلا بصةللالوشر أ

 ” ةيبتقلاق ديه سن ةبتقو قارهزلاعيب رلاوبأ انئرع قملابنيدفئاطلا
 ىل_ههللالوسر لاق لاق ىر دخل | دعس ىلأ نع ةرضن فأن ع ةداتق نءةاوعوبأ

 امهالو د أ م-هلتق ىلب ةقرامام هدب نم جرخييف ناتقرف ىتمأ ف نوكي ل_سوهيلعللا

 ىنأنع ةرضن ىنأ نع دواد ان ىلعالا»_بع انث ىثمنيد# م 0 0

 | سانلا نمةقر وق ةقرام قرع لاق لو هيلغمللا ىضهلنالوسرناى ردا ل

 ند_# انث ىو راوقلاهلاديبع ان قاب نك- ةفئاطلا ىلوأ ملت 1

 1 نعقرسنملا كاحضلا نعت باث ىفأنب بيبح نع نايف ان ريب زلا ن هنلإ د ْ
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| 

. 
: 
 ذأ

1 

"| 
8 

 3 ع 3 :



: 1534 

 أر ئان نيتنجولا فرسشم نينيعلا ر ئاغلجر ماقفلاق ءاسمواحابص ءامسلاربسخ ىنيتأب
 كليو لاقف هللا قت اهللال وسر ا, لاقفرازالا رمش م سأرلا قولح ةيدحالا ثك ةهبجلا
 ظ لوسراي ديلولا نب دلاخ لاقف لج .رلا ىلو لاق هللا قتينأ ض رالا لهأ ق>أ تسلوأ
 هناسلب لوقيل صم نممودلاخ لاق ىلصي نوكي نأ ولءلاللاقف هقنع برضأ الأ هللا
 | لق نعبقت أن أ ص وأ ل ىفا ل ل يلا لك نع

 َ | اذهئغ ْئدّكص ند جر هنالاقف فقةموهو ههلا ارظن مثلاق مهنوطب قش ثاالو سانلا

 ْ نم مهسلا قركاك نيدلا ن نمنوقرع مهرجانحزواجال ايطرهثلا باك نولي موق

 ! وأننا انثاهع دوك لتق مهنادقال مهتكردأانأ نأل لاق هنظألاقةيمرلا
 [ صماعرك دلو ةنالع نبةمقلعولاق دانسالاا ذهب عاقعقلا نةرامع نعرب رج انث

 | لاقف باطما نب رمهيلا ماقف دازو زمشان ل-ةيرلوة#بحلا "ىئانلاقو لسيفطلا نبا
 00 هللا ف.سدلاخهبلا 00 ع 5 1

 ا 57 انصر دوك ل تقم 0 د ناللأق هت ةراعلاقلاقو ايطر

 أ[ دب زرفن ة-عب رأ نيب لاقو دان | اذه عاقعقلا نب ةراسمت نعل يضف ن ١ ء

 1 | ليفطلان د ص اعو أ ةن الع نب ةمقلغو ئد>ح نب ةندمعو سداح نب عرفالاو ليلا

 و موقا.4 ه ْعَدّْصض نم جرخييسهنالاقو ل حاولا ديعةباورك ةهحلازم ةانلاقو

 ] | باهولا دبع 1 قثمن دل_2 اضع دوك لبق مهنلتقأل من 5 د1 نال
١ 

 او ةماس ىلا نع ميهاربانب دم ىقربخأ وقيد دن ىع توميصلال] |

ال وسر تعمتس لد 4 :روردلان عءوأل اسف ىردخل|دمءساب اان ا اهوا راسإ
 ا | ىل_دهلل

 ا ىلص هللا لوسر تعمس ىن او 4 .رورخا نم ىردأ اللاقفاهرك دير سوهيلعمتلا

 كك الصْنو رقحت موقاهنم لقي لو ةمألاهذهىف جار وعمد هدا |

 أن ممهسلا قو ص نيدلا نم نوقر 2 مهرجانحوأ مهقوأ-زواج ال نار لان ؤورقمف

 قاعلهةقوفلا ىف ىراميف هفاصر ىلا هل بصن ىلا ةمهس ىلا ىارلار ظذمف ةممرلا 58

 ني نع سنون ىربخأ بهو نب هلناد_يعانربخأ رهاطلاوبأ نئئد ئثمدلا

 ا اة ىو و ىردخلا ديعس ىفأ نع نجرلاديع نب ةماسوب أ قربخأ بتاهش

 نعسنوب ىنربخأ بهو نب اانريخأ الاقي رهفلا نجلا دبع نضجاو ىعزإ

 | دهسا نا قىنادمطا كاحضااو نجرلاد- معن ةماسوب اقريخأ باهش نبأ

1 ١ 
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 كلب ولاقف لدعا دان لاقف سانلا ىظعي أهْنم ضرشن رسوديلعمسا مة ليس

 نب رع لاقف لدعأ نك النا ترسسخو تيخ دقللد_ءأ نك أ املاذال د عب نة ||
/ 
1 
/ 

 لذللا
 هي لرب بون فو نينح نم هؤرص:ءةنار هجلاب إ_ىوهيلعمتلا لص ةلنالوسرأأ

 سانااثد_د نأهللاذاعملاقف قفاغملاا د_هل_تقافهثلالوسراب ىن :ءد باطلا

 6 ع نوكرت < مهرجا:-زواجالنآر هلا نؤرقي هبا ا واذ- هنا ىنا ل تقأ ! ٠

 تعمسلاق ققثلاباهولا دمع ان ىبثمنن د# اًشه ةيمرلا نم ميتلاقركلا
 وأ انو 4. هللا دمع نب راج اما ول لوقي ديع_سن ىعأ

 نعربب زلاؤنأ | ى :: دلاخ ن' ةرق ىنت بايحلانبديز انث ةبيش فأن ركب ١

 امئرص تيدا قاسو نم مدقيزاكلسوةيلعالا وس يأن عل ل أ

 ىنأ نب نجرلا دبع ء قورمس» نب ديعس نع صوح-الاوبأ 5 يرسلا نب دانا

 هللا لوسر ىلا اهتب رت ىف ةيهذب نوعلاب وهو ىلع سب لاق ىردخلا ديع- سنان 5 | ا

 3 رن ةعب أ نيب سو هيلعةنلا ل ههّنلا لوسر اهم قفل سو هيلعنلا ىلع |

 ىبدحأم ىرصحاعلا ةنال-عنب ةمقلعو ىرا زفلاردب نةتيعو ىلظتحلا س احا

 ديدات طع أ اولاقف رتورق ترد نق تاون سد قاطلاربخلادب زو بالك أ
 ءاخ مهفل تال كلذ تلعفامنا ىف ر_سوهيلعهللا ى_دهللالوسر لافانعدب ود

 لاف سشأرلا قواح نييحلا لان نينيعل ارئاغ نيةنجولا فرش مةيحللا ثكرصلا

 ىننمأيأ هتيصع نا هللا عطب نغ ملسوهيلعمنلا سهلا ل وسرلاقف لاق دايما قا |
 هلق ىف موقلا نم ل-جر ن ذأ ةساف لجرلارب دأمثلاق قونمأتالو ه ضرالالهأ 1 |

 موقاذع نمت نا مسير هيلعانا سدت لوسرلاتف هيلو لا ا

 ناثوالال هأنوعدو مال_سالا له نول قي مهرجا حز واج ال نر قلا نؤرقي

 انئدع داعلتقمهنلتقال مهتكردأ نأا ةيمرلا نممهسلا قرعإكم السلا نم نوقرك
 ىلأ نب نجرلا دمع 5 0 ,ةرانمع نع دحاولا دبع ا-# ديعس نهب

 قس لوصرلا بلاط ىنأ نب قع ته لوقت ىرداددءشاب تعمل ١

 ظورقم م دأ ىف ةبهذب نعلا ن - سو هيلعفللا دا [|
 ش | نيباهمسةفلاقاهعأرث نم ىل ا

 ةمقلعاماعبارل اوىلل_,خلادب زو ساح نب عرفالاو ند> نب هنديع نيب زفن ةعبرلا |

 ءالؤه نما دهم قد نا ذك هباكأ نم لجر لاف ليفطلا نت صاعاماو ةن العنا ||
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 ءامسلا ف نم نيماانأو قونمأتالأل اقف سوة سل هنا ىطص ويلا ||
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 . كشف ظ 5

 1 انث ىريعشلاد لا نب دلخم 0 ةئام ةنالع نب ةمقاعىطءودازو هوحشب

  ايالعن ةمقلع ثيدحلا فرك دن لو دانسالا اد مديعس نب رمع ىن“ نايفس
 اان سنوي نا جرس انثدع هثيد_-ىرعشاارك ذرلو ةيمان ناوفصالو

 | ادع نع مغني دابعن ع 00000 2 0

 0 رسل الا تام نا 0 وا

 م اديفالالضكدجأ أ ًاراصن الاريشعماب لاق“ هملع ىنث ًاوهللا دمك مهبطقن اسو هيلع

2 0 0 
 |الاقف د

 ا رسل اهددعءام_ثال اذكواذك سمالا نم

 كلا رىلا )سو هيلع هللا ىل_هةللالوسرب نوبه ذتو لبالاوءاشلاب سانلا بهذي

 || سانا كال سولو راصنالا ع نم سات نك-]ةر>طاالولو راثدسانلاو راع_-ثراصنالا

 ١ ًااورب_صافةرثأ اىد عب نوتلتسكتا مهبعشو راصنالاى داو تكل لا يعشو "اي داو

 [قحساو ةبيش ىلأن ب نامعو برح نب ريهز انثص ضوه. ىلع ىنوةلنىنح

 د اد أ ند م نكد 1 ام 0 انريخأ 0

 | اءاقأو ارسال ل ساروا 0 عرفالاىل رمعأف

 || لد عام ةمسقله ذه ناهللاء ل-جرلاقف ةمسقلا ىف دئمون مهر او برعلا فارش

 | لسو هيلع هللا لص للا لوسر ن ربخأل هللاو تاقف لاق و رام

 !نالد هب نذ لاق م فرصلاك ناك ىتحههجو ريغم# 5لاقلاقامم هب هبريخ ًافدتت افلاق

 | لاق ربصفاذ_ه نمرثك اب ىذوأ دق ىسوم هللا م-ريلاق مثلاق هلوسروهللالد_ءيرل'

 صفح انث ةبيشىنأنب رك وبأ انئع ايد اهد_هزهيلاعفرأال موجالتلق

 | يدا 00 ع نع قرقش نعى ان ءثايغ نإ.

 لاو 1 كلا تنس ل اذ دره اتش كل هاضغف هنرراسف

 لاقرحاهملا نب حرنبد# انصح ه«ريصفاده ن 217 0 7 ىسوم ىذو أدق لاق مث

 لجرىتألاق هنأ هللادبع نب رباج نع ريب زلا ىفأ ن نع ديعس نى نع ثيللا انربخأ

 لوسر



 7 ْ 5١

 ىدن نحتف:دشلا تناك اًداراضنالاتلاقف ايش راس الاطس مر ءاقلطلا نإ الا
 ّّ .دحامراضتالارسش همايلاقف ةبق فمهعمف لاق كلذ هغلبفا زي مانغلا ىطعتو ْ ْ

 ايئدلابسانلا هذ نأ نوضرئام [ ناسا عمايل اقف اوتكح ف منع ىنغلب ئ ١

 كلسول لاقفلاق انيضرهنلالوسرايىلباولاق مكتوب ىلا هنوزو< دمحم نوبهذنو ||
 ةزحابأابت اقفماش هلاق راصنالا عش تذ_+الابعشراصنالاتكلسوايداو سانلا |

 رثع نب دماحوذ اعم نب هللا دبع كر 4 نعتيغأ نأولاق كاذد- هاشتنأ أ

 طيمسأا 0 هيبأن ع ناهلس نب رمتعم لا انك داعم نب |لاق ىلعالا دبع نب دثوأ| ا

 فوفص 0 رشم اءاشانينحات دنع انحف لاق كلام نن سنأ نعأأ

 ا منغلا تفص من كلذعا رون مارال ف ةناقلاتقس مليا تفسفلقتمأ 1

 ن دلاخانليخ ةبنح ىلعو فالك ا ةمسانغلب دقرشك رشب نحنولاق منلاتفصم]| 7

 3 انا ! 2 رمسلاب ١نا ثيلن ل_ةانروهظفلخ ىولتانايخ تاءؤلاق ا ءاولا |[

 رجاهملالإب سودا ع تلا لدتا لوح .رىدانفلاق سائلا نم 1 نموبارعالا||

 يس »سن ؟لاقلاقراصن الا لاد راضن الا لايلاقمن نب رساهملالي| | 1

 مهانيت ًاامهنلا عاف لاق 1 وهيلع هللا ىف صهننلالوسر د59 لاق هللالوسرا, كيبل ||

 إم ) نيعب رأ مهانرصاق فئاطلا ىلا انقلطن امن لاملا كل ذانضيقفلاق هللا مهمزه ىتحاأ

 ةئاملا لجرلا ىطعي ديلا _طدطهللا ]وسر ل هذ انلزنف ةكمىلاانعجرمت 1

 هي نإ 00 حايشلا ىلأو ةداتو ثدح مس ثا م لس ال ُ

 ١ لاق ف عد نفاع عش 000

 س أد ص نب ساع لاف كن عرس رجلا نما ظ

 عرفالاو 2 نيب نر يسع تهنو ىمن : ل__مخن ا |

 عملا ىف سادرم ناقوفي * ساح الو رد ناحاش ||

 عدفرب ال مودلا سفح ٠ نهو 2 اهونم عامان ودرست امو :

 ىضل اة دبع نب د#جأ انيرحاو ةئام ل- سوهيلعهنلا لصةننالوسرهلمتأف لاق |[

 4 0 يا قوس نبديعس نر نعةضيعا 0
| 
! 
| 



 م"
 انا الادب 1 7 7-0

 1ْ َ ” ويه نس قاواحلا ان ريصنساولاق ضوحلا ىلءىنافهلوسرو هناا وقل:

 || باهش نبا نع اضن ءىلأ انث دعس نب ميهاربا نباوهو بوقعي انث الاقديج

 ١ أ رهساو نزاوعلا اومأ نمءافأام هلوسر ىلع هللاءافأ ل لاقدنا كلام نن سنأآ ' ىنن

 ا نص و ميتاسم ات ب ناناامانالاقر ربصأ مق سن ؟لاقلاقهنا ريغ هع ثيدحخلا

 1 قريخ أ لاقهمع نع باهش نبا أ نءا انك مههاربا نب بوعي : ان بروح نب ربه

 || نع سنوب ةياورك ريصناولاق سنأ !لاقلاق هىاالا هلع ثرد +1قاسو كلام نب 1

 ا انربخأ رفعج نيدمحم انث .ىنثتمنبالاق راشب ناو ىنثمنب دمت انئدص ىرهزلا

 1 .[| هيلعهنلا لص هللا لوسر عج لاق كلام نب سنأ ن 2 نيك < ةداتق تءمسلاق ةيعش

 ]| هللالوسرلاقفانل تخ أ نباالاالاولاقف ريغ نمد كيه, لاقف راضنالا لو

 || ةيلهاج هع ثيد_-اشي رقنالاقف مهم موقلا تخأ نبان ١ نأ تسر هلل نا لدم

 || ايندلابسانلامجربنأنوضرتامأ ديلا اومهربجأ نأ درا ةيدصمو

 || تكل لابعشر اصنالا كلسو ايداوسانلا كالسول<-:ويب ىلا هللا لوسرب نوعجرتو

 || فأن ءةبع_ث انث رفعج نبد_# انث ديلولا نب د اسمع راضالا عش

 | تلاقف شب رق مابا مسقةكم تدع: ى لاق كلام نب "نسل (تعفضلاق حاينلا

 || غلبف ِلَعَدرتانمانغناو مهام د نم رطقت انفويسن اب ةكااوطاذ_هناراصالا

 ظ ىذلاوهاولاق 9 :عىنغلب ىذلاام لاف مهع مف ل_سو هيلع هللا ىل_كةللالوسر كلذ

 !|:نوعجرت, «مهتويب ىلا اين دل, سانلا عجرب نأ نوضرتامأ لاق نوب ذكي الاوناكو كغلب

 ظ ” رلتشو انداو راضالا 3 تكلس ابع شو ًأيذاو ضانلا كلسول كت ويلا هللا لوس

 || 4 نب مههارباو ىنثم نب دمت امدح راصنالا  عشوأراضنالا ىداو تكل سل

 || ذاعم نيذاعم انث الق فرحلاد_ءب فرحارخآلا لعامهدحأ دب زي ةرعرع نبا

 ||| نينح مون ناك امللاق كل . نب سنأ نع سنن دز نب ماسه نعنوع نبا :انث

 || ل -وهيلع هللاىل_صونلا عمو مهمغنو مهي رارذب مهريغو نافطغو نزاوه تابقأ
 1 ]|| دموي ىدانف لاق هدحو ىت ىتح ه_نعاوردافءاقاطلاهعمو فال ةرشع دئموب

 || كيبلاولاقف راصن الارث ءمايلاقف نيم نعتسفتلاف لاق ًايشامهنبب طلخ لنيءادن

 | كيبلاولاق راضن الا ريشعمايلاةفدراسي نعتفتلا لاق. كععم نر مشب اهنا لوسراي

هللا د_,عانأ !لاقف لزنف ءاضيب ة]غب ىلعوهو لاق كعم نحر مشب اهلا كوسراب
 ْ هلوسزو 

 || ىف مسقفةريثك مئانغ مسوه«يلعهللا ىإ_هطهللا لوسر باصأو نوكرمشم ا مزههناف

 00 نكرحاهملا



 ااك ظ 00000 /
 مهنم لسو هيلع هللا لص هننال وسر كارتف لاق سلاحا اداطاتر سو هيلع اول ا

 تاقف هترراسف سو هيلعةثلا ىلص ثلا لوسر ىلا تمقف ىلا مهبعأ اوهو هطعيلالجرأ

 ىبلغع الماق ت 5 اما_سمولاقانمٌومهارالىناةئلاو نالف نع كلامهللالوسراب |

 اما_سموألاق انمومهارالىفاهنئاوف نالف ن ع كلامهللال وس رات اقف هنءلعأام |

 هارالىناهللاوف نالف نعكلامهّللالوسرابتاقفهنم م ءاامىبلغم اليلقتكسق |[

 رالف كاع .ثخ هنم ىلا بح اهريغو لجرلا ىطعال ىفالاق اماسموألاقانمؤم ||

 6 را اناا اند نيد رصلوقلا راركم ىلناوإ ل ا|ثيد->ىفو هدهجو عال

 نبا ان ده وب مهاران يوقع ا يح نر م
 دعانربخ أ الاق ديج نب ديعو ميهأربا نب قدعسا هانث دحو 6 باهش نبأ قا نأ

 نع حاصْمي دح ىنءم ىلع دامن_شالا ادهم ىرهزلا نع مهاكرمعمانربيسخ ا قازرلا

 ب عل نباودو بوعي 06 ىئاواملا ىلع نب نس ا نر ىردهزلا |

 ثدحع دع_س نب د# تءمسلاق دع_س نب دج نب ليعم_سا نع اص نع ىنأ اننا[ ا

0 

1 
َ 

1 

 ا
|) 

 دوم جحا

 وجوجل رب يس

 يع عج يم وجو اب ا ا < و

 هللالوسربرضفهثي دح ىفلاقفانرك ذىدذلا ىرهزلا ثري د ىنعي ثردحلا ١ اذعأ| |[

 لجرلاىل امعال ىقادع_ سىأالاتق لاق مل ىتكو قنع نيب هديب مسو هيلع تلا ىلصأ|

 ءاطعا باب نع سنوب ىف رب_خأ ب هو نب هللا دبعانربس اى بيجتلا ىحن نب ةامرج نئئدص || ظ
 مهبوأق ةفلؤملا هللا ءاف نيح نين> موداولاق راضنالا ٠ نءاسان نا كلام نب سن أى ريخ أب اه-ث نباأ 1

 مالسالا ىلغ هللا ىل_ط هللا لوسر قفطف ءافآام نزاوهلا ومآ نم ملسو هيلع للا ىل_ههلوس رلعأ
 ىوق نم ربصتو هللا ىلص هللالوسرلةللار ,فغب اولاقف لبالا نم ةنأ املا شب رةنمالاجر ىل ميسو هيلعأ

 هناعا ثدفأ كلام نب سنأ لاق م امد نمرطقتانفويسوانكرتيواشإ رق ىطعي سو هيلع |

 نم ةبق ىف مهعمذ-راصن الاىلالسرأف مطوق نمل سو هيلعمتنا نست لوسرال

 من ءىغلب ثالحاملاف سو هيلعهللا ىل_دةئئالوسر مهءاجاو مدح اماق مد

 2 تان نسا ال او ًايشاولو قبل: هللالوسراب انيأر و وذامأ راصن الاءاهقفهللاقفا

 000 واشي رق ىطعي ل - _سوه_ءاعهللا ىلصهللا]وسراهللار غب اولاق مهنانسأأ

 .الاجر ىطعأ ىتاف لسنو هيلع هللا ىلصةننالوسرلاقتف مهمامد نم مرطقت انفو._سوا أ

 ىلا نوءجرتو لاومالا,سانلا هذ نأ ن نوضذرتالفأ مهفلأت ارفع ضد 1

 ه,نوبلقنيا مريخ هب نوياقنت امل ةللاوف |_سوهيلع هللا ىل_صهللالوسرب ملاعرأ| ٍ

 :ىت>او رب_صاف ةدبدد_ثةرث أنو دجتس نافلاق انيضر دقهللا لوسراب ىله واف !



 نكد ءاطعأ ىلب

 هناعا ىلع ف اخ

 0 ١ ار  وسرابلاو لطفا 1 0 0 1

 ا ءابق عمو ج رذن هنوص ل: سو هيلعهثلا لص ىنلا فرعف, .9نايلا ْ

 الذل
 0 "عادا ضر باطخان رم لاقلاق . ة-عيب رنب ناساس نعل :أو ىفأن ع

 0” ينو ىو“ 2 اى ا ا ام دقان رت 502

 4 دنا مع نب قحسان عشللام سا بهونب هنلا دعاني اهل ظفالاو 4

 0 او ءةحلطىفأ نب

 3 0 ا ربهذبق ىفارعأةكرذأف ةيشاملا ظيلغ تار عاد 0

 ىل_دهللالو وسر قد :عءوحمفد ىلا
 ترث ًادقو إ_سوهيلعفثلا

 9 نع :رم ءادرلا ةيشاحاهع

 فاو سالو سريا كد_:ءىذلاهللالام٠ نمل رتدحاب لاق هاني

 نرب دم ىلا دبع 1 بروح نب ريهز اي ءاطعب هلم أمل كلو مو هيلع

 لا .سنوب نب ورم انك برح نب ريسهز ىو 0 مامم ا ثراولاد_.ع

 نب ةمركع

 | لحال وبلا نغن نعةحلطافأ نب هللا دمع نب قدسا نع مهلك

 عجرةذبج هيلاهذبج ملاقةداي نلا نمرامع نءةمر 0 ن7 ث.دحلا 57

 ايلا انك ةريفملا وأ انك تبدمدش نب ةما 7 ىو 8 رامحج.

 د ةربلا قشنا ٍ> هيذاك ماصم ثيدح ىفو ىلا رع الار ىف ٍلسو هياعمتنا ىل_دهنلا ىن ُ

 , نب ةبدتق 0 مس وهيلغفللا ىلبصهتلا ل أوس رق :عىفهتيشاح تيقب ىت كد

 هللا ىل_ههللالوس رمسق لاق هنأةمر * نب روسم ا نعةك ءامىلأن بان 2نل ان

 ١ هللا ىلههللال اوسرىلاانب قاطن | شابةم رح لاقفأ امش مر طعب ' و ةدمق الس وهيلع

 :ابق :بيلعوهيلاج رفنهلهتوع دف لاق ىلهعداف لخدألاق هعم تقلطناف ملسوهيلع

 داب 8 باطخلاونأ انئادع ةمرخ ىضرلاقفهيلارظنف لاق كلا ذهسأبخ لا ةفاهنم

 مع نع ا .ةحسلا وأ 04 اصوب انادرون ماح را +! ىح نبا

 1 ل ريلعتالس هلا ىلع مدقلاق ةمرخ نب روسملا نعةكس لم ىلأ نيهثلا

 رعى لأم اقؤلاق يا :.طعي ناىسع ه ءلاان قاطناةمر ع ىبأىللاقف ةيبقأ

 ىلع ن ,نسحلا انثذع + .كلادذهتًابخكل اذ هتك لوقي وهوهنساخ

 ء ىنأ مع دعس نب مهاربا نبا اوهو بتوقع ام القديح نبديعو ىناوالا

 هن 18 .ر ىطع أ لاقهن ادعس هيب أ نع دعس نب صاع ىت ريخ لاق تاهش نا نءملاص



 الاخ

 ريغب هذخ أ نمو ولا قف عيو تطوع و ةوا-ةرض خخ لاما ||

 ميهاربا نب ليعمسأ انث رن ىلع ئندص ميشال ل تدلل نال

 نع ةنوهم ىبأ نب لاله عرب كى بأن ب ىح ' نع ىلئاوت_سدلا باص ماشه نع ظ

 ىلع سو هيلع هللا ىل_دهللا لور ساج لاق ىر دخلا ديس ىنأ نءراسي نيءاطع[[|

 ايندلاةرهز نم يلع حّتفيام ىد_هب يلع فاخأ ا نا لاغفدل او-ان_لجوربنلا ||

 هاك وسرهمتع تكشف لاق هللالوسراب رسشلاب ريمان انوا ل جرلاقفاتتن زو

 كملكتإلو ل|سوهيلعةللا ىلدةللال وسر ملك: كنأشام ليقف لو هيلع ثلا ىلد

 هدج هنأكو لئاسلا اذه نب ألاقو ءاضحرلا هنعمسس# قاف افهيلع لزن هن انيأر ولاق

 0 هاك الازبو وأل تقي عيب رلا تيدي امم ناو رشلاب ريل ىتأيالهنالامتف 1

 تعنرم تاإب و تطاثق سمشلا نإع تا دم اها ماسلا الما اذا ىبد تلك ] ٍ

 متيلاو نيكسملا هنم ىلإ اطءأن اود د ملا بحاص منو زاحرضخ لال 11 ها 1

 ناك ةحربغب هذخأب نمهلاو سو لانا لس الور ١ لييسلانياوأ

 لشف لإ || نبةببنق امتع * ةمايقلا ءوباديهشهيلعن وكي و عبشيالو لك أي ىذلك |[
 ريصلاو ففعتلا ىنكللادب زب ن ءاطع نع باه ث نبا نعهيلع“ىرقابف سنأ نب كلام نع ديس

 لو و هيلعةللأ ىل- صةلنالوسراولاس راصنالا و ءاسان نأ ىر دخلا ديع_سىن نع

 نافريخ نم «ىد_:ءنكياملاقهدنعامدفناذأ ىت د مهاطعأ» هولًأس مث ,هاطعأف

 هللا هريصي ريص) نمو هللا هنْغي نغَتسي نمودهللا هفعي فذعم_دن ١ نمو كن ع هر دأ

 ديعانربخأ درج نإ درع 1 ريصلا نم عسوأو ريخ ءاطع نمادح ا ىطعأامو

 فافكلا ىف بإب 01 ركب ونا كك د هوحدا:سالا اذهم ىرهزلا نع رمعمانريخ | قازرلا

 ةعانقلاو || وهو ليبحرش ىنث لاق بوبأ ىنأ نب ديعس نع ىرقملا نجرلا دبعونأ انثث ةبيش
 : لوسرنأ ىداعلا ند ورم نب هللا دبع ع نع لت ان راما و عك رشا

 هيك 3 11 اممهللا هعئقواف افك قفز رو لسأن وم مله أ دقلاق لسو هيلع هللا ىبصدلللا |[

 شعالا ا عيكو ع اق جشالادبسسوب قانا ورهتزةيبش ى أ ركبوأ |

 نةرامع نع امه الكمين أ نع لمضف نب دس ان 0 ىو حاأ

 ملل | تىديلعسال مص 10 ره»ىلأن عةعر ز ىفأن ,ععاقمقلا |[

0 
:1 
0 

 2 ا ا

 0 نك وب ا

 نم ءاطعا بإب 0000 0 اني نامع 0 # 2 ثررللا ل
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 ىنلا سبل بإب

 ضرعلا

 فد

 نسم ج رخام
 ايندلاةرهَر

 ا ه0

 : ىلع 0 دانه اجو كو شط 1 م/نارقلان 000

 ىرهشالا ىموموب أ ثعب لاق هيدا نءدوسالا ىل أ نب ب رح ىأ ع نعدواد نعر .4سم

 ل. هأرايخ مت آلاقفنآر ,ةلا اورق دق لج رهئ الث هملع لخ دفةرع هيلالهاعار ةىلا

 'بولق تفك مب واقوسقةفدمالا يلع ناوطإالو هواتاف مهؤارقوةرصبلا

 ] ايتاف ةءا ريبةد_كاولوطا!قاههب_ثنانك ةروسأر قئانسك اناو مكابق ناك

 || ال_ءالو اتلاثايداو تت اللام «نايذاو دان ناك" ول اهنمتظفح دق ىلا ربغ

 0 ذاف تاحبب_لاىدحاباههم_ثنانك ةر ,وسا ًارقناننكو بارتلاالا مدآنبافوج

 ف ىف ةداهشبتكتف نواع_فتالام نولوقتمل اونمآنيذلااهمأاياهنم تظفح ىأريغ

 ذك الاق ربع نباو بح نب ريهز اننادص ةمايقلا موب اهنعنولآستف كةانعأ

 ننال اوسرلاقلاق ةرب رهىلأ نعج ةرغمالا نعدانزلا ىفأ ْنَع د نا نافنم

 ]| سفنلاىنغىنغلا نكدلو ضرعلاةثكرنع ىنغلا سيل !_سوهيلع للا لص

 || راقتو ديعسنبةيبتق انثو ح. دعس نبثيلااانربخأ ىح نبى حب انئدعو *
 . نهّنلا دبع نب ضايع ربخأ ىزقملا ديعس ىنأ نب ديعس نع ثيل انث انه ظفللا و

 رماملا بطغن ل_سو هيلع هللا لص هلال وسر ماقلوةي ىردخلا ديع_سابأ عمسهنأ

 لاقفاين دلاةر هز نم مك هللا جرخامالا سانلاا مباع ىشخ اامهتناواللاهتف'

 لاق ةعاس 1و هيلع هللا ىلد هللا لوسر تمصفرم كلاب ريخلا ىتأي أهلنا لوسراب لجر

 باعها ل_دهننالوسرهللاةفرسشلاب خا ىتأي هللا لوسراي تاقلاق تاق فدك

 اك الار وأ اطبح لقي عيب رلاتينيام لكن اوهربخوأ ريالا ىتأيالريخلا نا اسو
 ' تلابوأ تطلث سم_شلات بةّئسا اهاترصاخت أ التما اذا ىتح تلك أرضحلا

 ؛قحريغبالام خان نموهيفهل كرابي هقحالامذ_خاب نف تلك اف تداعف ت ايا

 0 لاق بهو ن هللا دبع ىتربخ ار هاطااودأ نئئدص ع ابىذلالثك هلثف

 كر دخلا ديعس ىنأ نعراسي نب ءاطع نعمل سأ نب دب ز نع سنآ نب كلامى رينخأو

 نم !هللا ج رخام يلع فا أ ام فوخأ |لاق إ_سو هيلعهللا ىل_ههللالوسر نأ

 لال وسراداولاق صرالا تاكرب لاق هللالوسرايايندلاةرهزامواولاق ايندلاةرهز

 لارا ىتابال ريخلابال ريدا ىتًايالربدخ م الاربخا تاي ال لاق رذشلاب ريدخلا أي لهوا

 ” ااناتما اذاىتح لك ار ا ول قف عب رلا تنن ام لكن اريملاب

 دهناتاك افتداعمث تطل” تلاب وت رتجا مث سمسا تابقت_سااهانرصاخ
ٍ( 

 7 1 ” لل
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 نعجشالانب رجب ع نعترل ان ور عقر بخ[ بهو نبا ذك ىليالا يع ض

1 

 لثع ةقدصلا ىلع ناطخلانب رمج ىن امعتسالاقهنأ ىدعسلا نان وع ديعس نإ سدا

 دان“ نزلا لأ نع هنييع نن نايف_س 5 تروح ند رهز ا 0 2 - ديل جديا دج هس د ييجسس. دسأ

 باش حبشلا تكا سواباعدنا لتحل 1 : غابية رب رهىفأنعجر ,عالانعإ

 0000 ره ىفأن ع بد. سملا نأ كيدعس ع نءتاهش نبا نع سو رعد ونا

 بحو ةايحلال اوط سي _ةنثا بح ىلع اش خيشلا ب بالقلاق مل سو هيلعهلنا ىل_دهللا | |

 قا رع وال دعاس ن ةيتقو روستمو :در«_سو ىكح نب ىح املط و لاما!

 هيلعهللا ىل_دهللال وسر لاقلاق سن | نرخ دات و رع ةناوعوبابربخأ ىحيلاق ةناو 5

 رهعلا ىلع صرحلاو لاملا ىلع صرحا نانا هتم بشي و مدآنباءره مس

 نع ىتن ماشهنيذاعم انث الاق ىنثم نب د#و ىىمسدملا ناسغونأ ئئصدإ ١

| 

 أ

 ا ءثد_<+ةداتق تءمسلاق ةيع_ث انث رذةهج نبد-2# انث القران

 نب ديعسو ىح ند ىك ان هودعذ مو هيلعهللا ىل_دىنلا نع كلامأ

 ةداتق رع ةلاوعرما ان نارالالاقو ايضا سلف صل روم

 لام نم نايداو مد قيالكك وارسو هيام ىلسةللالوسر لاقل قل نَع

 باتنم ىلع هللاب وب و نارتلاالا مد ن :١أ فوج دانعالو امل اثانداو ىلا

 لاقةيعش انث رفعج نيدن# انث ىنئمنيالاق راشب نناو ىنثم نبا انثص وأ

 0 .اغهللا ىل_دةهللال وسر تءمس لاق كالام ند 1 أن عند ٌةداتق تءمسأ|

 ئض و ةناوع ىفأ ثرد_-ح لع هلوةيناك ئث ثم لزنأ عش *اىردأالو لوقي|

 كلام نب سنآن ع باهش نبأ نع سنوي ىلر بخ اد بهو نب اانربخأ أىحينبةلمرحأ|

 ايذاوهل نأ ب حب هذ نمداو مكن بال ن اكره لسوع لعلى -صلوسر نع 1

 برح نا رب_-هز ئندص و تانى ىلع بوب هللاو بازتلاالاداف ال-«ناورتآ |

 20 0 ان الاقدنلادمعنب نورهو 1

 مد اب الناوللوقب ملسو هيلعهللا ىل_صهللا ل وسر تعمس لوة» سارع نبا تءمسأ

 بوت هللاو بارتلاالامدآن با سفن العالوولثم+ نول 1

 الفلاق ريهزةباو رىفو ال .ًاوهنارقلا نمأى رد الف سامع نءلاق بت نه .ىلع |

 ( لوا - (مس) - 58 )

 1 ارت ثأالاق ةلمرحو رهاطلاوبأ ئندص د لالا ايبا نين *”اب> ىلعأ أ

 أ ناووتسنبد انئامص و هلثعلاق إ_سوهيلعهنلا ىلصةنلا ىن نأ سن أن عة دا“

 ةهارث باب
 ىلع ضصزحلا

 ايندلا

 نال نأ ولباب

 نينداو مدآ

 اثلاث نسال



 هللحت نع باب

 ةلتسملا

 نم ىطعا نل
 الوةلمسم ريغ

 فارما

 وق 01٠
 خلا عنج 2

 لسريغةناورو
 وطه و توع_س

 هياو زوحضاو
 ماا
 ىأ رامضاهيفو

 اتحءس هدقتعا

 اتحس لك وأ

 ىوون ها

0 ْ : 521 

 2 ىحيلاقدب زنبداج نياك ققبلو وعن نع ألد
 0 201 ن“ ديو نما

 ْ ( 0 2 0 ل 1

 اا صان ناسيا انك رمانفتق دماا ان 1 ىتح مقل اقف

 0 اج هتباصأ لجرو كك 2 8 _سااهل تاذ- ةلاجج لم< لحجر ةبالث

 رش نمادادسلاقرأ شيع نم كدصن ىتح ةلئتلاهل تلف هلامتخاتجا
 ةقافانالف تباصأ د- هل 4م وق نم ىلا ىوذ نم ةنالث موقب ىت 0 ةقافدتباصأل->رو:

 ىتح ةلمبسملاهل تاك

 نينوره» اًننرص و * اًصمناوحاصاهط أب داع اتصس#_يبقإةلث_ىلا

 ندهاوساف شع نماداد- سلاقوأ سيم نمغلو# 5 باص

 بهو نإ انرعخأ ىحي نبةلمزح : ىنثو ح بهونب هللا_ع انث فورعم

 تعم سلاق هيبأ نعر ع نءةنناد_دعنب ملاس نع باهشنءا نع سنوب ىترب_خأ

 لوقأف ءاطعلا ىنيطعي 0 ككاو هرناك نقل وش تالا رع

 لاقف ىنمهيلار ةفآ هطعأتاقف الامة يم ىناطعأ ىتدن ىنمهءلارقفأوه نم هطعا

 فرش مري-غتن ا كاملا اذ_هنم كءاحاموهذخ م_سوهيلعةللا ىبصةننالوسر

 قربخأ بهو نياانربخأر هاطااوبأ ئتهصو كفن هعبتتالفالامو د نفن لئاسالو
 ىل_دهللالوسرنا هيب أن ءهللا دبع نيملاس نع باهش نبا نع ثرحلا نب ورع

 للا لوسراي هطعأر معهللوقيف ءاطعلا باطلا نب رع ىطعي ناك م

 لاجامو هب قدصتوأهلوقفهذخ سو يلعنلا ىل-هةتلالوسره لاق ىن :ههيلارقفأ

 :رذ ماسلاق كلتش هعشالفإلامو م دف لئاسالو فرس م ريغ تنأ اولاملا اذ 20

 : ,هاطلاوبأ ندعو ط2 انشد الواضادج لاسر عن |ناكك لذ لجأ

 آر ناتلاس ا نع كلذ نع باهش نبا ىنثد_>و ورم لاقت هو نيا انريخأ

 مدح سو هيلعهنبا لص ةللالوسر نع باطاخا نب رم نع فلاو : هللأ دمع

 | يلام ا ىدعاسلا ت٠ نع ديعس نا رم نع ربكم خ نعشيل انث ديعسن ةدتق

 : ءاو_لااهتدأو اهنهتغرفادف ةقد_هلا ىلع باطلا نب رعىنلمءت_سالاق

 اهع ىلع تامع ىف تيطع ًاام فخ لاقف هللا لع ىرجأ اوهللتلعا قات اقفةلام ءب

 لاوستاب وع ”رىللاقف كل اوقلمثمتلقف ىنامءفرمل سو هيلعهللأ ىل_دهللالوسر

 نوره ئصد قدصتو لكف لأست نأريغ ع نء ايش تيطعأ اذا لسو هيلع

 را ا
 ىلا ا" هه

١ 
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 انتل
 2 ادعت ا هد | أ نعرمعمانربسخأ 6 ارباني ليعمل
 هللا ديبع نعثيللا ف ربخأ بهو ن هللا درعانربخأ رهاطلاوبأ يكد ةعزم |

 مل ةعرص ههجو ف سلو ةمايقلا موب ىنأ: ىتح سانلا لأي لجرلالازيام سو هيلع

 نا ةرامع نعىل ضف نا .انث الاق ىلعالاد معنن ل-_داووس 2 انشصأ

 نم ملسو هن ملعهللا ىل_دهنلالوسرلاقلاق ةرن ره ىف نع ةعرز ىفأ نععاقعقلا

 دانه ص راك هييلو الفتيل هرج ل[ اعط 2 مطاومأسانلالآس |

 نأ نع مزاح أ نسق عرب ىفأنايب نع نصوحالاوب] اراخأ ىرشلاو"

 تطيق ذ أ - او دغي ناللوةب ل_سوهيلعةللا ىل_هةللالوسر تعمسلاةةرب ره

 هعلمو اءاطعأ اجر لاس نأن .هلريخ سانلا نعهب ىنغتس و هبقدصتف روع

 ندع نئئدعد لوعت ن ءآداو ىلهسلادنلا ملشفأايلملا لانا

 ةرب رعانأ اند 1لاق مزاح ىف نب سيق ىتث ليعمسا نعديع سن ىبح انث متاح

 ةعيسفد رهظ ىلع نط>يف ؟دحأ اودغب نآلهنناو 0 وهيلعةللا ىل- يلا لقلا

 انربخأ ااق ىلعالا دبع نب سنوب و رهاطااونأ ندع َناستيدح لش رك .

 نجرلا دبع ىو مديبع فأن ء باهش نءا نع ثرخانب ورم ىف ريخأ بهونبا

 مرا نول سرنا اا لوقيةرب رهابأ ع مس هنا فوع 1

 هيطعي الجر ل اسي نأ ن مهلريخ اهعيديف هرهظ ىلع اها مدع يف بطح نةمزح ؟د>أ |

 هما سلاق سييش نب ةمايسو ىرادلا نجحرلا د_بعنب ةللاديع ٍئكصد هعلع ١

 ناوهوديع_س انث ىشمدلادمت نباودو ناوصانريخأ ىرادلالاقو ان ْ

 لاق ىنالوخلا سم ىفأ نع ىنالوخا سي ردا ىنأ ندب زب نبةعبب ر نعزي زعلا انعأ

 ىحشالاك لام ن/ فوعنيمأف ىدنعوهامأو ىلا سبق وهامأ نيمالابيخلا 1
 نوعيابتال 1لاقف ةعيسوأ اةيناعو اةعست ملسو رهيلعةللا ىف صةلنالوسر دتعانكا

 م هللا لوسراب كانعيابدقانلقف ةعيس دهعي د>انكو ملسو هيلع هللا ىبد هللا لوسر

 هناووسر نوع ات لاظ عا لوسراب كا'ءيإب دقانلقف ةقادوسر نونا |

 سائلا ةولأستالو م 0 سا تاما وأبن اوكرشالا 15

 هللا ىصهننال وسر لاق لوقيهابأ عمسدهنا رمعنب هللا دمع نبةزج نعرفعج أ نبا

 : هللااو دمعت ن نأ ىلع لاق كي اين مالعو هللا لو سراب كلا :ءبادقاناقوانيدأ انطسفلا

 بطحيف وق
 5 عقو اذكه

 ريغب لوصالا
 ناني ءال

 ف ءاطلاو ءاخلا
 نا
 هنأ حيدكو هو

 6 راد



 ىنغدحبالىذلا
 هل نطفيالو

 هيلع قدصتيف

 ةلكسملا ةهارك باب
 ساغثال

 انهت

 اهنا لوقي سرعان دمنا لوسر تعسسو نبدا موقفي هبا در

 | اك رشوة سن ءهتيطعأ نمو هيفهل كراس سفن بوطع نعهتيطعأ نك نَراَح

 ورع نع نايفس انث ريعنبهللادبعز: د2 اسرع عبشيالو لك أ اء ىذلاك

 «يلعهللاىلصهللالوسرولاقلاق ةيواعمن ءمامه هيخأ نع هبنم نب تذو نع

 ىمهتلث_بهلجرختفأيشو 0-20 - اىنلآسي الةثلاوف ةلئثسسل ا ىفاوفحانال سو

 ااه ان ىلارعى أنبا مثمر ه_ةرطع أ امؤدل كرام. فراك هلانأ وأم

 13 :معطأف ءاعن_-كوهرادىف هيلع تاخدو هينم نب بهو ىنث رانادنب ورمت نع

 تعم سلوقينايفس أ نيب واعمتعمسلاقهيخأن 2 هراد هل تناك ةزوج نم

 انربخأ ىحنةلمرح تصد هنزل يلوح تريل لما لوسر
 فوعنب نجرلادبعنديج ىنث لاق باهشن/ا نع سوي قربخأ بهونإ
 و ى_ط هللا لوسر تعمس ىنا لوقت طخ وهو نايف_سىنأنب ةن واعمتءمسلاق

 لللأ رطعي + ومساقانأا فاو نيدلا ىههقفيا ريسخ هيدا رب نملوقي ٍل_وهيلعةللا

 اجرعالان ءدانزلا فأن ع ىازملاىنعيةريسفملا انث ديع.سنةبيتق اًستدح «

 فاوطاااذهع نيكس ا سيللاق مل سوهيلعهنلا بص ةطالوسر ناةرب رهىلأ نع

 : ع ماافاولاق ناترعلاوةرغلاو ناتمقللاو ةمقللاهدرتف سانلا بع فوطيىذلا

 سانلا لأي الو هيلع ق ديف هل نطفيالو هينغي ىغد_عالئذلا لاق هللا لو سراب
 نا اوهليعمسأ انت ب وب أ نب |لاقديع_سن ةيدتقود وب اني ىع اج ا

 ” بوادر رهى نع ةيوهمىلو راس نب ءاطع نع كب م رم ع

 ” قلل الو ناترقلاوةرغلاهد رتىدلاب نيكسملا سيل لاق مسو «يلع هللا ص للا
 «هءتثدح و افالاسانلان لا ءالمثش نا اؤرقا ففعتملا نيكس ا ناناتمةللاو

 يرثى رخأ رفعج نب دار ب_أ مم ىنأ نبا انث قج_سانب ركوأ

 ْ لاق لوقب اوقيدرب رهإبأ اعمسامونا ةرمع ىلأ نب نجرلا دبعو راسين ءاطعىربيخأ

 3 5 ونأ امدح و *# ليعمساثي دحلثع مل سوءيلعللا يصةللالوسر

 يأ ل_نبتلاد-ب بدع نع رمعم غ نءىلعالا د ,ءن ىلعالا دمع انك ةبيشىبأ

 1 !لازتاللاق حر تعال دىنلانأهيبأن ءهللا دمع نبةزج نعىرهزلا

 انن دقانلاورع مسص و مه عم »عدو ىف سدلو :هللا قاب ب هما سك

 اسمعيل 



 لانك

 لاقف لجر سو هي اءهنناىلصهنلالوسرىتألاقةرب رهىنأ نعه- -عرز فأن ع

 رةفلا ىشحن مسيحش حيك ا ا لاك ملظعأ ةقدصلا "ىأهنلال وسراب

 دقوالا اذكن ال_فلواذك نالفل تاةموقللاتغاب اذا ىت- ل-همالو ىنغلا لمأتو |

 ةرامم نعليضف نبا انك الاق ريك نباو ةبدش ىفأ نب ركب وأ انئص نالفلناك |

 لاقف مو هبيلعهللا ىلسكىب 11 نحر ءالا ةر رهفأن ءة ءرز ىنأ نع ظ

 معدتك تن قديس ناد كيب نال ارجأم ظعأةقد- لا ىأةننا لو سراي |

 اذك نالفلت لف موقلحلا تغاب اذا ىتح ل-هالوءاقبلالمأتو رقفلا ىذح ميحش |

 انث  دحاولادبع انث ىرد+الماكوأ اًسص نالغ ناكدقواذك نالفلوأ

 ل_ظف أ ةق دصلا ىألاق هناريغرب رج ثيدح وح دان_تالا اذهب عاقعقلا نبةرامع |

 هللا دمع ٠ نع عفانن ءهرلع ىئرقامف نس :1نب كلام ع نع ديع_س نب ةدتق انثص أ

 ةقد_تكلارك ذي وهو رينا لعوهولاق م اعهنن ا ىل_طهللالوس رنار َ نا

 ىلق_سااوةققنل ااماعلاديلاو ىلف_سلاديلا نمزيخ ايلعلا دِملاَةلْم_ملا ن ءففعتلاو |

 ناطقلا ىح نع اعيج ةدبع نب دج-أو اح نب دمتو راشب نبد- ير ةلئاسلا |

 تا < ة>لط ن ىسمومتعمس لاق ناةهعن ورم انث ىحب انت راشب نبالاق |

 رب>و و دصلا لف لاق إ_سو هيلع هللا ىل_ههننا لوسر نا هند م ازح نب ميكح ناأأ

 ال هج لوعت نعأداو ىلف_ىلاديلا نم ريخايلعلا لاو نثر هظ نعفدصلا |
 ندورع نك ىرهزلا ن 0 ع الاو دقالاورعو هسا ركوبأ| ا

 عوداطعاف سواد لعدللا كض ى تاق مازج نب ميكح نءعد.ع_دسو رثد لا |

 طرود احا ليفان اطستلا نط ا

 ك ًابىذلاك ناكو«يفهل كراميل سفن فارشابهذ_خأ نمو+_يفهل كرون سفن أ
 ريهزو ىمضهملا لعن رصن اًمنص ىفسااديلا نمزيخايلعلاديلاو عبشالو أ

/ 

 ا
 نآكتا مدان سودا كنار كارلو دكا هما اا [تد مسلك دادش ||

0 

 0 ا ع مم كد سون 2 2 قديح نبدبةدبحتإ|

1 

|| 
 دديلاو لوعت نعادباو فافك ىلءمالتالو كلرشهكس# ناو كلريخ لبضفلا لذي
 بايحلانيديز 5 ةبيش ىفأ نب ركب ولأ امص ىلفسلاديسلا ن مريخايلعلا ||

 ساعات هللاد_عن ءةددلاد زينة بعدد ر ىلا طاص نبةب واعم ىنريسخأ |[

 ناف 0 ايدحالاثيداحألاو؟ انالوقيةب واعمتعمسلاق ى محلا |]

 نأ نايب تاب

 ريخايلعلاديلا
 ققسلاد يلا نم

 ايلعلا ديلا ناو

 ناو هقفنملا ىه

 نم كح ا
 هكدا



 ىلع ثحلا بأي

 ةهاركو قافنالا

 ءاصحالا

 ىلع ثحلا بايب
 ولو ةقدضلا

 الو ليلقلاب
 ليلقلا نم عئتتم
 هراقتحال

 ءافخا لضف باب .
 ةفدصلا

 نان ايب باب#
 ةقدصلالّضفأ

 حيحصلا ةقدص

 م
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 هللا لوسرلاقفانأر كب وبأ لاق اضيرص مويلا <: داع نف لاقان ركب وبأ لاق
 ةبشى أن ب ركيونأ امنع *« ةنملالخدالاةىرما ىف نءّمجاام سو هيلعهلا

 لاق 9 قتيلا نعرذ مات نبةمطاف نع ماشه نع ثار نب صفح ان

 1 ظ ف ىصخخالو ىحفكاوأ ىحضناو 1 قفن | ٍلسو هيلعهللا ىل_د هلنال وسر ىل لاق

 9 اعيج ميهاربانب قدعساو برحن ريهزودقاتااورمع اس كيلعهللا

 1[ ةزج نبدابع نعةورعنب ماشه ان مزاخنبد- انث ريهزلاق ةبواعمىفأ
 ظ ّ 3 ١ ود هللا لبس ةفارل هر لاقل ءامسأ ندر ذا تنب ةمطاف نع

 : ك_.اعهشاىعويف ىعوتالو كةيلع هللا ىدحيف ىدخن الو قفناوأ ىحض وأ

 ْ نا ءامسأ نعةزج نبدابع نع ماشه انث سد ناد ان ريك نبا |

 || نينورهو متاح نبدع نشط و مهثيدحوحتاطلاق مسوهيلعةننا لص ىنلا
 نأةكسي ام ىلأ نبا ىلري- 5 عر 0 جاج انث الاقدنلا مع

 هلا ىل- ذى ونلا تءاجاهنأ ركب ىلإ تب ءامسأ ن ء هرب_أ ريب زلا نب هللا دمع نءدامع

 نأ حانج "ىلع ل ههقرس زلا < زعل دأامالا ةىل سيل هللا ىنايتلاقف 0

 لع هللا ىعورف ىعوتالو تءط2سا ام يتضرالاقق "ىلع خدبامم خضرأ

 رعتسل انت همتق انتو َح دعس نبثيللا انربخأ ىينبىح ااا

 ْ واسال هتالوسرأو رهفأن وسلا رع ديه_س ىلأن ب ديعس

 .ءز ئتدص * ةاشنسرف ةزادايجراطمراب نرتخ ال تافل ا ءانمانل اوقب ناك

 1 8 دعس ن' ىح ان ريهزلاق ناطقلا ىكح نعاعيج ىنثم نب د-#تو بروح نبا

 ر رهىأنع مدأع نص فح نع نجرلاد_بع ناني قرشا هللا د_هءع

 0 رت يبطل مطل لسور هيلع هلا قصروا

 لعاهمجحاهلنا فانا ن الجرو دج اسما ىف قاعم هبلق ل-جروهنلا ةدامعا 0

 لجروهللا فاخ أ ىنالاقف لاججو بصنمتاذةأ ىماه_ةعدلجرو ه-_هلعاقر فتو

 ذاففايلاخ هللارك ذ ل جروهلاممثقفنتامهئيع ملعتال ىتحاهافخ اف ةقدد_ىب قدصت

 نبجرلاد_بع نببيبخ نع كلام ىلعتًأرقلاق ىحنب ىع امئثع و ءانيع
 هللا اوسرلاقلاق هن ادب ره ىل أن عوأ ى ردحلا ديعس ىفأ نعمصاعنب ضفح نع

 هنم جرخ اذا دج. ل قلعم لجنرولاقو هللاد بدع ثيدح لثمب )تو هيلع ثنا ىلص

 عاقمقلانبةرامجن ع ريزج اني برحنب ربهز اًسدع مم هيلادوعيىت.-
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 محللا ىنآى لو ءاريمع تعمس لاق ديبع ىنأ نبا فيد زر وغ لطم للا قعيمتاح | ْ

 ىالوم كلذب لعق تن هتيعطأف ني كك س قءا هدفا قا الوم و اطل

 هن رض ملا ةفءاعدفهل كلذ ترك" ذف لسوهيلعهئلا ىلص هللا لوسر تبت فىب رضفا

 انث عفارنيد# اًسئرط امكن رجالا لاقف همك ن أريغ نم ىناعط ىطعي لاقف |
 دله. نعةرب رهونأ انئد_حاماذ_هلاقهينمن مام نعرمعم انث قازرلا دنع

 هيلعةللا لص هلال وسرلاةواهئم ثيداحأ رك ذف لسوهيلعةننا ىل_هةللالوسرأ ا

 ٠
3 

 اموهنذانالاد 2 هتبىنذأتالو هيذانالا دهاشاهلعت و ةأرملا مصنالا سوا

 ةلهرحورهاطااونأ نكد ## هلورجأ ف صن نافد سعأ ريغ ن همسك نومَت قفل

 غسول د ْ بهونا أنت الاق رهاطلا ىنال اظفللاو ىبجتلا ى نبا

 هيلعهللا ىل_.ههللا لور نأ ةرب ره ىفأ نع نجرلا دبع نب ديج نع باهت نبأ
 ناك نفري_خا ذه ّنلا دراية نجلا ىف ىدون هللا ليبس ىف نيجوز قفنأ نملاق ل-سوأ
 داهملا بإب نم ىعدداهملا لهأ نم ناك موةال_صلا باب نم ىعدةاللا لهأ نم

 ىعدم املا لغأو هناك نمو ةقدصلاب اب نم ىعدةق هلا لهأ نمناك نددأ

 باودالا كلل نم ىعدب د ىلعام هللا لوسراب قيد صلار كب وب أل اق ناب رلا باب نم
 مسوهيلع هللا ىلصهنلال وسر لاق اهلك ب ازوبالا كلن نم دحأ صدي لهفةرورض

 نبدبعوىناولل!نسحلاو دقاثلا ورم ئندص مهنم نوكست نأ جرأو من |

 انو ح اص نعىفأ انتا دهس نب ل ع انث اولقدج

 دانسإب ىرهزلا نعءاصم الكر معم انربخأ قازرلادبع انربخأ دج نبدبعأ)

 انث رييزلانبهللاد_,عنب د انث عقار نبد# تدع هثيد_>- ىنعمو سنون أ

 ندجرلادبعنب نابيش ىنث ةبايش انث هل ظفللاو متاحنبدت ىو ح نابيشا
 !ج لاقلوةيةرب رهابأ عم سونا نجرلا دبع نب ة هس ىنأ نع ريثك ىنأ نب ىح نعءأ

 لك ةنملا ةنّوْسهاعددنلا ليس ىف نيجو ز قفن أنه - -سوهيلعةتلا ىف ةئلالوسر |
 هلنالوسرلاق هءاعىوتالىذلا 000 ركب ون ألاَقق ملهلفىأب إب ةنؤ

 ناوزم ان رم ىنآ نبا امن دص مهنم ن وكل ”ناوجرال ىنا ل سو هيلع هللا

 هر رش نع ىحبشالا مزاح فأن ء ناس كن ءاودودب زب نع ىرازقلاىف يع |

 انآرك ونألاق اًماص مويلا تم حبصأن *لوهيلعةنلا ىل_ههتلالوسرلاة لاق

 انيكسم مويلاكنم مطأ نفلاقانأ ركحب وبألاق ةزانج موبلاك- تف

2١ 

0 2 

 ع بأب
 لامعاو ةقدصلا

 ّربلا



 رجأ توب بام
 ناو قد_مالا

 ل[ تو

 قسافدي ىف

 نزاخ ارجأب اب

 ةأرملاو نيمألا
 نم
 ريغاهجو زب
 هنذاب ةد_سفم

 مع ردا

60 

 قفنأ ام نإ

 لامن م دمعلا

 هالوع

 ح . 1 _
 طت_بالف هيك ا ًادهحي فلوق 0 او دان

 !نع ةبقع نب ىسوم ن ْنءةرمسو ند صفح 3 دعس نبذ وس ئند دع

 - رلاقلاق رسوما قايد لا نع نع هرب ره ىلأ نع جرعالان 0

 ْ نحيس , او>بصأف ا يي 6 ءالا نقدصتأل

 ْ آو ل تا وقدمت نار لعمل كاهل ةيئاز ىلع ةإمللا قدصت

 .هللا لاق ىنغ ىلع قدصتنوثدح تاو >بصأف ىنغدد فاهع_ضوق
 عىل دولا كل

 قد_م:نوندحتا وخص افق رامي ىاهعض وف هتف دصب 2 رن ةقدصإ نق 2

 3 00 أف قراس ىلعو ىنغ ىلعوةين از لعد جلا كلم هللا لاقف قراس ىلع

 !إ 0 ار اعلي نعام بعت ناهلعلف نارام تاقدتق كتقدص

 ظ نأ ن رعوأ اسرحو « هتقرس» نعاوم فغّتس قراسلا ل علوةللاداطءأامم

 ذل سماعوبألاقةماس ىلأ نعمهلكب» ركوبأو ريغ نباو ىرع شالا سماعوبأ و ةباش
 سو هيلع هللا لص ىنلا نعىءوم أ نعةدرب ىفأهدج نعد رب ان ةماسأوبأ

 الماكه_لمعيفهن صأامىطءيلاقامب رو ففتيىذلا نبمالا ملسملا نزاخخا نالاق

 :ربىح اس و نيقدصتملاد>ًاهىك م ىذلاىلاهعفديف ه-سفن هنةبيطار فوم

 | اجلا رب وج نعاعيج ميهاربا نب قجسأو برح نب ر يدهز و ىحي
 ٍعهتلا ل صهللالوسر لاق تلاق ةشئاعن ء قو رسم نعقيةش نع روصنم نع

 جداد م ايار اطواك ةدسفمريغاهْشب ماعط نمةأرملاٍت قفنأ اذلوسو

 ةدحاو ضف ع ًامهضعب صقشبال كلذ ل-ثمنزاخللو ب 8-0 اميدرجأ

 نملاقو دان_سالا اذن روصنم نع ضايعنب ليف انث رعى أن د١

 ' فش نع شع الا عدن واعمؤتأ ان ةبيشىفأنب ركب ونأ اسناد اهجوز

 7 نمةأرماتقفنأ اذا لسو هيل عننا ىلهةئنا لوس رلاقتلاق ةشئاعنءقو رسم

 | تزاختلاو تقف ًالمبياطو بستك ١ابميهلثمهلواهرج أ اطناك ةدسف ءريغاهجو ز

 اداعموبأو ىنأ ان ريع نبا هاسصو ًايشمهروجأن «صقتني نأرعغ رم كالذ

 زو ريع نباو ةبيش ىف نب ر كونا اسك ذ هوك دانسالا اذه شعالا نع

 رعدب ز نب د نع صفح ان ريك نبالاق ثايذ نب صذح نعاعيج ب زح نبا

 قدمت ت11 سو هيلع هللا ىلدهننا ل اوسرت اس فاكو امم تنك لاق محللا تان ومريمع

 * ديعسنإةببتق ادعو ناقص اكذب رجالاو منلاق ئثب ىلا اوملام سس
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 مر 1 ع



 ريالا ظ

 مخي 0 ىف ع 0 نيعوطلاب رسل ا ضدها

 قودانسالا| هم ة همعش ع نءامهالكد واد ون انربخأ | روص* :م نب قدسا هنذ* دودو 9

 ان برح ناريهز امدح * انروهط قع مااتك ل تعمر قدس

 هيلعهللا ىلص بنل اهب غلب ة ةرب رهىنأ نع جرعالاز عدانزلا فأن ءةئندمد نإ نايفسا

 ىدص مظعلاهرجأ !ناسعءب حورتو سعب ودغن ةفان تيب لهأ منع لجرالا لسا |

 دن زنع ورم ن هللا ديبعانريخأ ىدع“» نبات و ا, ل

 هنا | سو هيلع هللا ىل_ص ىب لا نعةرب رهىفأ نع مز زاح ف نع هكون ىد_عن |

 اهحويصةقد_صنتدحار وةقدصب تدغةحعينم حمام ن 2 الاصخرك ذ ذفىم |

 نعع دائزلا ىل أ نع ةشيعندنايف_ب انث دقات 00 يد اهقوبغو |

 ننايف_س انثو ورمحلاق سو هيلع هللا ىل-< ى | نءةربرهىفأ نءجرعالا |

 ىتلان ءةرب رهىأن ءسواط 0 0 ٠

 نم ناتنجوأ ناتج هيلع لجرلثك قدصعتلاو قفنملا ل ثملاق ملسو هيلع هللا لص

 قدصتي نأ ق دصتلادارأاذافرحآلالاقو قفنملادار ًالذ ناميقارتك امهم

 ةقلح لك تدخأو هيلع تضلق قفش نأ ليختلا دارا ذاوت سوال تمس

 غشت الواهع_سوب لامتؤةرب رهو ل اقفلاق' هر ”اوف_ءنوهنانب ني ا .اهعدضواا

 انث .ىدقعلا ىنعي صاعوبأ انث ىناليغلا بويا وبأ هللاد_ءبعنب ناهلس نشل

 لوسربرضلاقةرب ره ىف أن ءسواط ءل< نب نسحلان ع عفاننب مهاربا||

 ذب دح نم ناتنح امهم نيلختر لثك قدصآ لاو ليخبلا ل ثم ا ||

 مد قدها قد فال كام .ةارتواه- مد:ىلاامهمدن آت راد ضادقا

 تلق ةقدصب مهالك ليخبلا ل_عجوهرث أو فعتو هلءانأ ىثغت ىتح هده
 هعيصابل وق ل_سوهيلعةللا ىل_دهللالومر تأ ًاراناف لاقاهناكءةقاح لكتذ+أوأا ْ

 كد[ ا ةيبضىفآ نب ركيولا أننا دج و عسوتالو اهعسو هتياروافةيبجلا

 ةر ره ىلأن ع هي هنأ“ ْنَع سواط نب هللا دمع 3 بيهو نع ىذا قدعسا َ

 امهملع نيلج رلثمقد- متلاو ليخبلا لدم ل - _سوهيلعةثلا ىل_دهنلالوسرلاقلاق |[

 ليحبلا م هاذاو ا اى هن ىتح هيلع تءسن !ةقدصب قدصاملا هاذا دب لح ن «ناننج | ّْ

 لاق اتبحاصولا ها رتىلاهادن تمضن او هماع تداقن ةق

 0 انش

 ل ذف باب

 هحبتملا

 قفنملا لثم باب
 ليخبل و



 ةرجالل جلا بلم

 اهم قدصت
 ديداشلاىهاو

 2 قدصتللنا

 مثلخدف هقاقلا نه * مه يارا ل افاق نإ كتل لوسر معو 00 2م نم

1 

 0 ,متءاعف ويلا ئدلق:.ءابعلاو أ راغلا ناتج ةار ءةاف- موقد ءاف لاقراهنااردص

1 

|| 
| 

 [أىناعد اوةناسانلا اهمأا,لاقف تطخمم ىل_هفماقأو نذأف الالب سعأف جا رخ

 يشل ا ىف ىنلاةبآلاو ايبق ةركياعناك هللا ناةبآلا رخآىلاٌةد-_حاو سف: نمكةلخ

 | هبولن هم-هرد٠ نمهرانبد نم لجر ق د_هت دغل تمادقأم سفنر ,ظ:ةلوهللا أوقتا

 [ةرصب راصنالا نه ىل-ج رءاف-لاقةرع قش وأولاق ىت->هر ؟ عاص ن مدرب عاص نم

 | اعط نم نييك ت آر ىح ىانلا عبات ميلاف تزعد-ةلءاهنعز رهكنهفكت داك
| 
|] 
1 
1 

 / وسر اقف ةيهدمهن قلب ملسو هيلع هللا ىل_د دهللا]وسرهجوتب 1 ا

 امل نمرجأو اهرجأوإف ةدسح ةئس مالسالا ىف نس 3 د الا لسا :

 0 تسوس حالسإلا ف ند سمو ئث ةىهروجأ ْن .صقن, نا ربغ نمهدعب

 نم هع و غيث ؟يهراز وأ نم صقنت: نأريغن ههد_عب نماهىل# نهرز دواهرزو

 0 ىربذعلاذاعم نب هلنا دمع انتو 2 ةفاصاوتا ا ةبيش ىلأ نب د ركب ولأ

 ءريررجن رذنملا تعمسلاق ةفيتج ىنأن ب نوع ىنث لاقةيعش انث اعيجالاق

 ا” دخلك راهلاردص لبو هيلع هلا ىلههئلالوسر دنعاككلاقيبأ |

 | نمتاديبع ئص بطخ مر هظلا ىلص م لاق ةداب زلا نمذاعم نباثيد>ىفو

 1 نع ةناوعوأ انث اولاقىومالاكلاادءعن , ده و لماكوبأو ىر راوقلارع

 | لاف صون :!|دنعاسااح تدلك لاق هيد أ ناعرب رج نب رذ املا نعريمع نب كلملا دع

 1 كم ار م ودم تيدا اوفو راقلا قاع وقعا لسوهيلع

 ا <ىلزر الجور علا ناقستامأ لاق يلع ًاوهللا دمة اريغ_دارعتم

 نعش مجالا نع رب رح ان برج نب ريهز ص د ةبآلاكب راوقتا سانلا
 ربح نع ىسبعلا لاله نب نجلا دمع نع ىجمضلا ىنأو دن زب نب هللا دمع نب ىسوم

 يلع رسوءيلعتا و سالوسر ابار ءالا نم سان ءاجلاق هنلادبعنءا

 | ئعص 58 ممم دح ىنعع رك" ذفة-جاح مهتباصأ دق م-طاح ءوسى رف فوصلا

 ل ظفللاو دلاخ نب ريشب هينثهط و ح ةيعش انث زد_نغ انث نيع٠نب ىح

 [لاق دوعسم ىف نعل ئاوىفأن عنابلسن ءةيعش نع رفعج نا ىنءب د_#ءانريخأ

 [ناسنا ءاجولاق عاصفطصنب ليةعوب آقد_طتفلاق لماح انك ا

 أرخآلا فد .اهقانواد هةقدص :رعىنغلهللا نا ن خول رثك أو

5” 



 ما

 يي ل ىَتلا َنعةرت ره ىنأ نع لاس نع رسأ ||

 ن لمضو ان: ةماساوبأ انه ءالعلا ني دم 00 ئصد ليهسنعأ|] أ

 هللالوسرلاقلاق ةرب ره ىلأ نع مزاح ىف أن ع تباثن ( ىدنع ىف قوزرمأ]

 امي نينمؤملا مأهلنا ناو اًمطالا لسع الذ تيطةّنلان !سانل اهب أ لسو هيلع هللا لت َإ

 2 ولم_ءتامي ىنااطاصاول معا وتادمطلا ماواكىل_س )| اهم اي لاقف نياس رمل هب يم

 ليطي ل جرلارك ذم مك انقز رامتابيط نماوثك اونمآ نيذلاهمأيلاقو ميلعأ]
 مارحهب ريشمو ماوحهم_عطمو برايبراي ءامسلا ىلا هيديدع ريغ ثعشار هلا |||

 مالسن؛نوع امص * كلذابا>:_سبقأف مارحلابىذغو مارحءسلموأأأ
 ع لقعم ن هللا دبع نع قدس! ىفأ نع ىنعملاةب واع نا ريهز انه ىنوكلا ا

 رتس لا + النا سلوك رجول ىل-- ىنلا تعمسلاق متاح نبى دع ١

 ميهاربا نبق>ساو ىدع_سلارج ن ىلع اًنئدص لعفيلفةرغ « قشب ولوزانلا نم :

 ان* سنو ن ىسعانريخلأ قارخآلالاقو انث رح ننالاق مرم> نب ىلعوأا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر لاقلاق ماح نب ىد_ع نع ة ةمثيخ نع نش ظ

 ىربالف هنم نءارظنيف نار تدني وهننب سل هللا هماكي الا دحأ نم كتمام ||

 ءاقلت رانلاالا ىري الفهيدي نين رظني و مدقامالا ى ربالف هنم مأشأ ر ظني ومدقامالا |[

 .نرورع ند و نتتعالالاق رفع نءادازةرمق شب ولو رانلا اوقتافدهجو

 ورم نع شمالا لاق قحسالاقو ةبيطةماكب ولو هيفداز وهإ هم ةمثيخ نع ةرم أ
 وأ انث القس وأو ةيش وأن ركب ولأ انثدع ةمثيخ نع صبا أ

 رك ذلاق مناح نب ىدع نع ةمثيخ نع ةرعنب ورم نع نسمحالا نع ةعواملا ©

 ضرعأ م رانلا اوقتالاق مث حاشأو ضرءفرانلا مل_سوهيلعةنلا ىل_طهللالوسر |[
 ةملكمف دحمل نذ ةرعكىشنولو رانلا اوقتالاقمثاهلا رطنياماك هاذي سما ا

 امتدح و ش*الااث د-> هن واعموتأ ان لاقوامنأكس رونا ذب موةبيطأأ

 نع ةرمن ورع نع ةيعش اذ رفعج ند# انك الاقراشب نءاو ىنثم نيد ءا|

 اهنمذوعة فران اارك ذهنا مصر ياكفللا لع هيرو ع6 اح نب ىدع نعةمشيخأ أ

 ةبيطةملكبفاو د /نافةرك قشبولورانلا اوقتالاق مثرا مث الث ههجوت جاشأوا أ

 ىأنبنوءن ءةيعش انك رفعج نب دج انره_خأ ىزخعلا ىنثم نبد- 2 نئص | ١

 | قر ودلع هيلو يقل كوسرت اك لاق رجن ردا ءةفيجج ||

 ىلع ثحلا با

 ولو ل

 2 قب

 اهماو ةييطةماك
 رانلا نم باخ



 لو_بق باب
 نم ةقد_.ىلا

 اهب رتو ب يطلا

00 

7/1 
 نع درب هلأ نع دب رب نءةماسأوبأ | الاقءالملا ندع سب ركوأو ىرعشالا

 ل جرلا فوط نامز سانلا ىلع نينا ل لاق سو هيلع هللا ىف 2
 ١ 3ك 53 دحاولا لج رلاىرب و هئماهذخايادح دجال ب هذال 7 همق

 لجرلا ىرثودارب نب داةباور ىو ءاسنلاةرثكو لاجرلاةلق ن مهب نذل د أمانوعب رأ

 3 يس نع ىئراقلا نجرلا دبع نياوهو بوةءإ ا درعس ند هبت 1
0 

10-0 

 عا

 1 م
/ 

 ظ |ى ةعاسلاموقتاللاق لسوءيلعةنلا ىلصهئلا لوسر ناري ره ىفأ نع هيب | نع

 دوعت ىتحوهنم اهليقيادحأ دج الفهلامةاكز ب لجرلا ج رك ىتح ضيفي ولام ارثك

 [|نبو رمع نع بهو نبا ان رهاطااونأ اسشض و اراهنأواجو صب رعلا ضرأ

 | 1 موهاللا ملسوهيلعةللا ىلصىنلا نعةرب رهىنأ نع سنون ىفأن ءثرخلا

 هيلا ىعدي و ةقد_صهنلبقي ن ملاملابر .-م ىتح ضيفيف لاملا كيف را

 ود -#و تب ركوب أو ىلعالا دبع نب لصاو اًسنرع و هيفي سرأاللوةيفلجرلا

 ف نءمزاح فأن ءدهيب | نع لم ضف نءد# ان# .اولاقلصاول ظفللاو ىعافرلادب زب

 لاثمأ اهد_ك ذالفأضرالاع ق ' لسو هيلع هللا ىب_دةللا لوس .رلاقلاقةرب ره

 عطاقلا ء ىحب وتاتقاذه ىف لوةيفلتاقلا ءىحيفةطفلاو بهذلا نمناوط_هالا

 4 هتوعدب ع " ىدب تعطقاذه ىف لوةيف قر ااءىبح و ى 0 لو

 ديعس ىلأن ب ديعس ن ءعشيل انث ديعس نب ةينتق ا 5 ًاشهتمنودخأالف

 سو هيلعهتلا له هلال وسر لاق لوقبةرب رهابأ عم_سدهنا راسي نب ديعدس نع

 ناو هنيمب نجرلااهذ_ثأالا بيطلا الاهللا لق الو بوط ع نمةقدصب دح أ قدصنام

 د ما اىرياكلبحلا نم مظع أن وكس ىتح هناحب سن جرلا فدك وب رثفةرم ا

 ن |. ىراقلانجرادبعت و :ءل بوقعب ان ديعس نب ةيذتف اسرع .هل.دطقو' وولف

 د, قدصتنال لاق )سو هيلع هللا ىلس هللا لوسرناةرب ره ىفأ ع نعهيبأ نع ليهس

 0 000 ريف هنيع ةللااهذ +اأالا م 7 نم ةرغ

 ٌْ نبا ىنب ديب انث ' .ماط_ب نب ةيمأ نص د مظعأوأ لبلاك نوكن

 نيدلاخ انث ىدوالا ناّمع نب دجأ هين و ح مساقلانب حور انث 2

 حور ثيدح ىفدانسالا انهم ليهس نعام الكل الد نبا ىن .ءيناولس ىنت دلخم

 اهعد «_ذومىفاهعضيف ناماس ثيدح ىف و اهقةحىاهع_ضيف بيطلا بسكللا : نم

 نبدب زنعدعسن ف وال هو نإ هلا طبعات 0 ارهاطااوبأ هيذئرط و

0 
5 
 رم



 شفا
 نيتسلا كلتددع 00 نع ىدهن وافو رع صاو سانلا قب رطنع امظظعوا ||

 امي روةب وتو ألاقرانلا نعه-_سفن حزحز دقو ذم وب ىش«هنافىالسلاةئامالثلاو ٍ

 1 ناسحن ىكانربخأ ىرادلا نجرلا دبع نهللادبع 0 ىسعلاق !

 لاقو فور سمو أ لاق هنارم هل دام_#سالا | ذهمد» ز جأ ىلريخأ هب واعم 6 ْ

 . 6 2: 2 ١ 2 2 ع 0 '
 8 ريشثك ن د 5 قايلا مقانو راك را ىردص د د_ئموب ىسع هلا ا

 هللا دنع ىن# لاق مالس ىلا هدج نع مالس نب د, ز نع ىح 8 كرابملا ن | ىنعي ىلع

 نانا لك داخ م-_سوهيلعهللا ىلصهللالوسرلاق لوقتة داع عمسهنا خو رف نبا

 ىنأنب رك وأ كر د _5هوب ىشعهناف لاقو دب ز نع هن واعمْي د_حوحتب

 ىنلا ع نعم دج نع 1 ندر ىلأ نب ديعس ن ع هيعش ع نعد اسأوبأ انك هيد

 هب دن لهعي لاق دح ناتي أر آل مق ةقد- مرسم لكحل سو هيلع لص ْ

 فوهلملاة_جاخلا اذ نيعيلاق ميس ناد ار ل قلاق قد- صم : وهحاسفقت : عفنيف ْ

 لاق لعفيم نا ترا رألاق ريو اوأ فورعملاب ص أي لاق عطس ل ناتي رأ4ليقلاق |

 انث ىدهم نب نجرلاد يع انث ىنئمنيدحم هاسئرع و ةقددصاهئافرششلا نعكسعأ

 رمعم 1 مام نب قازرلا دمع 55 مفار ند ايدصو دانسالا اذهب ةيعشا ا

 ممسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ردت ن عورب ر»وب اانءدحامادهلاق همام ند مام نكت

 هيلع سانلا نم ى الس لك _سوهيلعةتلا ىله هللا لوسرلاقو انمثييداحاو 0

 هتادقىل+ رلا نيعتوةقد- د نيثالا نيب ل دعت لاق سدشلا هيف ماطت موي لك ةقدللا ا

 رو لك راف ااا لالا» ةقدص هعاتماهيلعهل عفرتوأ اهبلعةزمحتف |
 2 ١ ف أي َ |

 2 0 0 ئندصو #«# هقدص قب رطلانعىذالا هيةواق سقاس فا ل

 ىلأنب هب واعم ا لالب ن 01 اودو ناما_س 3 دل ٠ نوددلاخ 5 85 2ك :

 مو هيلعهللا ل_صهنلا]وسرلاقلاق ة هرب رهى أن ءراس : ديع_س نع درزم |

 افاخا 22: طعأ مهللااههدح لوقيف نالزند نك طمالا هيف دامعلا حمص 0 5- اما

 7 ل 0 نباوةببش ىف أنب رح 0 5 0 5 د

 نمدجوبالنأ
 اهلبقب



 لودو بإب

 ةقدصلاب اون

 هيلات يملا نع

 نأ نايب بإب
 هقدر

 عون لكى لع عقب

 5 ١ ” ا زل دم سعب :ولاهنظأو صوت مو ا ل تملا تاكل

 ؟ا/؟

 اناطو و ملال اهلسافأةبهاروأ ةبغار و هو لع رضا فى ناذللا 1 اا

 ر قات ننءامسا ٠ نعد أَنَع ماش 05 نع ةماسأوأ 5 ءالعلا نب دمت نب ركونأ

 1 ” ماا رش رقد_ععىف ةكرشم ىهو ىأ "ىلع مد_ةهللالوسرايتاقتلاق

 ٍ : لصاف اة بغار ى 0 0 سس ل

 ا رشب ندع انث ريم نءهنلا دمع نب دمت اعدح د + كم ىلص عن لاق ىعأ

 ٍُذ هللالوسرايلاقف سو هيلعللا لص ىبن :!| ىأالجر ناةشئاعن عدنا نع ماشه

 ' | انو ح ديهسن ىحب ان بروحنب ريدز هنئصو منلاق اهنع

 1 و ح رهسم نإ ىلع انريخأ رد نب لع- د 2 ةماسأوتأ انك ف

 31 :دح ىودانسالا اذه ماشه نع مهلك قديسا نب بوعش ان ىس ىسوم نإ 5 - |

 ديعس نبةيدتق اسئاص * نوقابلا كلذ لقي لورمشب نبالاقاك صوت و ةءاسأ ىفأ
 نءامج الكم اوعلا نبدايع ان ةبيشىأنب رك وبأ انثو ح ةناوعوبأ انث

 مين لاق لاق ةبيّتق ثر د> ىف ةفينذ_> نعش ارح نب ىب ر نع ىحمش.الا كلام ىلأ

 1 ذورعم لك لاق ل سوهيلعهللا لص ىلا نع ةبيش ىفأ نبا لاقو لسو هيلع هلا ىلم

 ” نوممنىدهم ان بضلا ءامسأ ندم ني هلناد_ع نك قا

 بدلا دوسالا ىفأ نع : رمعل نإ ى < نع ليقع نب ىح نعةفنيعىف أى وءل ا|_داو

 ىو ةيلعةللا ىل_د ىنالاولاق لسو هيلع هللا ىل_هىبنلا باهصأ نماسان نأ رذ ىنأ نع

 و ودك نوموصي 11 م نولصي روجألاب روثدلا له بهذهللاٍلوسراب

 ركنا نوقدصت ام <!هللاىل_ء+دق سيلوأ لاق مطاوم أ لوضفب نوق د2: و

 .ٍ ءاوةق _دةلءاهت لكو ةقد- 22 دب لكوذقا د صةريمكن لك ةقد_صةحيسست

 اال وسراياولاق ةقدص مدح عضب فو ةقدص رك نع ىهنوةقد- تايقؤلا

 8 اعناك أ مارح فاهعضوول متي ًارآلاق رجااهيفهلن وك وهتوه_ثاندح أ قأبأ

 ااوادلا ىلع نب نسح“ انيص رجأهل ناكل ال !ىفاهع_ضواذا كل ذك فرزواهمف

 ال_.سابأ عمس هنا دي ز نع مالس نبا ىنعيةب واعم 2 عفان نب عيب رلاةيوتوتأ انن

 اعتنا ىل_ههللال اوسرنا لوقتة-ثئاع عسسل حررت نتابع ىننثاد->لوقي

 رب نذ لصفم ةئامن الو نيس ىلع مذآ ىنب نه ناسن |لكقلخهنالاق )سو

 هلو هشوأ سانلا ىف رطنءازتخلز ءوهللارذغة_ساو هللا عم سو هللا لاهو هللا دجو



 هل 2 0-00
 كلل -

 كناتلقف هللا دهب,عىلاتءعج رف تااق نكيلح نءولوءاسنلا ارقعماب نقد

 هنأف هقيصلابان مل دق وسو هيلعمتلا ليس هنلالو سر ناودلات اديس

 لب هللاد_ءعىللاقفتااق ريغ ىاامتؤرصالاو ىنع ءىزج كاذناك نافهلأساق |

 هيلع ةللا ىل_دهللالوسرب اب راضالا ع نه ةأ صا اذاف تقلطنافتلاق تن أه- دتئا |

 ةباهل اهيلعتيل أدق مس وهيلع هللا ىل_ههللالوسر ناكو تلاقاهتج اح ىتجاح 7

 نادريخأو ملسوه- لعهللا ل صهللالوسر تناهلانلقو لال, انيلع جرن تلاق ظ

 ىف مايا ىلعو اه حاوز !قءامترع هةديصلا ف رز كنالأت بابل, نيتأصأ |

 رو قل وق لوسر لعل لقال نحن نمربالوام ولا

 بني زوراصاالا نم أسما هل لا ةفامص نم هلو هيلع شن نصدق لو ايا هلأ

 هننالوسرهللاقف هللا دمعةأ ىم'لاق تايد ىأ ا لسوءيلعسا لسنا لوسرلا ١

 || فسوب نيدجأ امئامح و ةقدصلاوجأو ةبارقلارجأنارجأ هلل اسو هيلعةنلا لص

 قدي مد سم الا انك ىلأ انك ثايغنب:صفخىن رع انه ىدزالا])

 نع ىنثدل ذمه ارالثرك كفل هللا دبع أسما فن ز نع ث را نب ورم نو

 قتنك تلاقءاوس إم «هّننادبعة أ رماني ز نع ثرحلانب و رمت نعةديبع ىف |[

 نكيلح نمولوءاس ذلار مش عماب نقدصت ل قو ل سودا ل ل 9 دحم "1

 ءالعلا نيد بي ركونأ استمع صوح-الا ىفأثي دحوحنب ثيد حلا قاسو |

 تلاقةماس مأ نع ةماس ىنأت نب فيز زنع هيبأن ع ماشه انث ةماسأوب ُ انثأ| ْ

 |ذكعوا ذكع ,متكراتب تسلو مهملع قفن أ ةماس ىنأ ىب فرج ىل له هننالوسرايت لق ا

 نأ ديعس ندب وم تدع و مويلعتقفنأ اموجأ مريف كل عن لاقف ”ىنب مها
 انريخا الاق دسيج نبد_بعو مي-هاربا نب قدس هانثو ح رهسم ن ىلع

 7 هلع دان_سالا اذه قةورع ن' ماش هع نعاعيج رمعمانرب-تأ ازيا 0

 نع تااثنءاوهو ىد_ع نع ةيعش انث ىلأ انث ىربنعلاذاعم نب هللا ديب

 ممل نالاق ل-سو هيلعهللا بص نا نءىردبلادوعسم ىنأن ءدب 0

 راش ناد هارنرض و قد تناك (.فعودردفقارعوشأن

 عيكو | 5 ا هاو ح رفد ءج نب د نع أمه الك ”عفاننب ركب رك ونآو ا

 هلنادمع انث ةبيش ىلأنب ركحب ولأ اتيوح .دانسألا انهى ةضت

 تلق َتلاق رك ]تن ءامسأ نع ةيبأ نعت ةورعن_ ماشه نع نس را



 سفنلاب ةقفنلا
 ةبارقلا مداه مث

 ةقفنلا ل ضف
 ىلع ةقدصلاو

 نيب رتختفالا

 دالوالاو جوزلاو

 ولو نيدلاولاو
 نيكرشماوناك

«واذكهف يكتب ارق ىذ نءلضفناف كنب ارق ىذلف ئث كاهأ نعزضف ناف |
 اذ ه

06 

 ادبعةردع ب نم جر قتع انقل 006 عربد زلا فأن ع تيللاانريخأ

 :رملامتفال لاقفهربغ لأم كلأ ألاقف سو هيلع لاى هللا لوسر كلذ غابفرب د نع 5

 ' لسا لوسراهسسا+ هردةثافاع ىودعلاهللا امعنب ميعن هارتشاف ىنمهي نكسب

 1 2ك »الف 01 يا ًادبالاق مثيل ١ اهعف دق إ_سوهيلع

 قرودلا ميهاربا نب بوعي ئمدص د 00و و كيد نيف لو

 رنارءاج نعربب زلا فأن تونا ءةيلع نءاىن علا لمتنا انك
 راصنالا ن.ءالج

 ىنعيثيد ملا قاسو بوق_هيهللاقي ربد نعهلامال-غقتعأ روك ذموبأهللاقب
 لنآ دبعن قحسا نع كلام ىلع تأ قلاق ىك ن' ىح انيئرع  ثيللا ثيدح
 ْ : | لع راس انك انك كرف كلام نب ا "يأ

 الشر ميشو لودر سلبا اق نو دل

 : ىلا ىلاومأ بح أ ناو نوبحنامماوقخنت ىت ٍ ربلا اولا اهنا دك قلوش لحد 1

 1 - تئش ثيح هللا لوسراياهعضف هللا دنءاهرس ذوأ درب ودر ًاهللةق دصاهتاواحربد

 | امس جارلام كلذ عار ل د كلذ © مسوي اع هللا لصهللالوسر

 | 8 2 , وهن راق ىف ةحلطوب اهم_سقف نبب رقالاىفاهلعحج نأ ىرأىاو

 هتازنامللاق 00 عءتاث ا ةمامس نإ دا انك 2 2 ماخ نيد

 رم اتيان رىراتحلطوب لاق 0 وتهح حولا 5 نا 4 ةبآلا

 0 0 ندع ل م ل

 9 ' 0 لحشل ل ستالوسر نامز ف ةد_هلو تةتعاايهنا ثرهات ذب ة ةيوهم

 اظعأناككلاوخاأ ضءب اهتيطع أول لا.ةف ٍلسو هيلع هللا ىبص نها لوسرل كلذ تركن

 هنبا ىل_دهللالوسرلاق تلاقةللا دبعةأ سما نب ز نع ثرحلانء ورمع ع



 مع 1 0
 نم جرح مئافقا لبق نءىب ومب ونج نء جرح مهروهظ ىف ب ني زاكلا |||

 ؟ تاقفهيلا تمقفلاقرذوبأ اذهاولقا ذه نم تاقلاق دعقف ىحنت "من لاق مههابج |

 مل_سوهيلع هللا ىلص .ميبن نهتءمسدفًايشالا تاقام لاق ليمسق لوقت 0 ا

 و ان الاق ع رهز نثص دع 2

 ل 0 ا ل ناهن «ب خلبيةرره قا نع 5 00 .يعأ|

 تازرادخ 0 عفارنب دع انثصو را ا هي ذم /

 ميمي يس ل ب ل ب و ا 1 9

 ان هلاق هذين »نب بهو جأهينم نب ماصت ن ءد_ثارن رمعم اذن اجد إ

 لاقو اهنمثد دلح ارك دف سر اع هلال ما رهوأ انثدحام) |

 ك يلع قفن أ قفن 12للاق لاو كرابتدنلا نال سوه عهللأ ىل- مالو

 راهنلاو للا ءادءساهضيخي الى ”المدتلا نيع ملسو هيلعهثلا ىل_دهنلال وس رلقدأأ

 هشرعولاق هنيع : فام ضغي ل هناف ضرالاو تاومسلا اخ ندم قفن أ ام مني ارأأ| |

 فارعزلا رانا نرصد ضف ووكر نمدعلا قرحة امد وءاملالعأ ||

 فون ان فاح كح عيب رلاوبأ لاقديز نبداج- نعاس الى ديعس ن.ةبيتقو ||

 ل ناب ون نع ىحرلا ءامسأ ىلع نعةبالق ىفأ نع َ

 قهشاد ىلع لد>رلا<ةفشب رائيدوهلامع ىلءهقفشإ نان ل رانيدلذفأ| َ

 0 ٠ ةيداقوب لاق لبا ليمبس ىف هباككأ !ىلع هعفن ١ راد دوةللال يبس ا

 هللا مهعفشإ 1 جعقعل راغص لامع ىلع قفش لجر ن.ارجأ مظعأ لجر ىأو ةيالقوبأ ||

 ظفللاو بي ركوبأو بروح نا ريهزو ةيبشىأ نب ركبوأ أنئدص ميينغي ردأ| ا

 فأن اد هاج نعرهز نب محام نعاس ءعيكو اند اولاق بيرك ىنالإ ||

 نام دونا لس سل هلكت راثيد لسو هيلعهننا ىب_دهللالوس لاقلاق ةريرهأ|

 اهمظع كله 1ع هةقفن ا دو نيكسم ىلع هبت قد_هكتراشإ دو ة- قر ىف هتقفنأ أ

 نب نجرلادمع ام ىرخلا د نب دمه_س امو كالهأ ىلع هتقفنأىذلااح 3 ا

 اسولجاك لاق ةمميِخ نع فرصم نءةحلط نعهيبأ نع قاكلار أن كلاا 7
 لاقاللاق توق قيقرلا تيطع اقف ل -_خ فهل نامرهقدءاجذا ورمع نبهنلا دمع عمأأ
 سخن ا امعاغ كيفك ميس تاو يلصأت قلطنلا /

 ( لوا 0[ 0

 ىلع ثحلا باب
 راسل انو ةقفنلا

 فلنا قفنملا

 ةقفنلا لْضف بأي

 لايعلا لي

 ماو كوامملاو

 م-هتقفن ل

 مهغع



 نا

 هللا نمل تجر لاق رذ ىلأ ن عبدو نب دب ز نع عيفر نبا وهوزب زعلا دبع

 را رك,هنأ تننظف لاق ناسن اهعم سبل دحو ىنشم ا اس ل لرا

 7” ”اةفاذه نملاقف ىفآر هك تلام ربما للم ل يك يادج لاه عم كغ نأ

 نب , رثكلانالاقف ةعاسو_-عءمت سف لاق هلاعترذإب ًاانلاقف كادؤهللا ىلعجر ذونأ

 ةءارووهيدب نيب و هلاوثوهنيع هيف فتق اريخ هلااءاطعأ نيالا ةمايقلا موبنولقملا يه

 1 ْ عاق ىف ىنسلج اف لاقانهه ساجالاققف ةعاسهعم تدشؤ لاقارب_خ هيف لو

 م ةدار ال ىتحو راى قاطناف لاق ك- ءلاعجرأ |ىتحانهه س احاىللاقف ةراخ

 لبقموهو هتعم_سىلامأ ثيللالاطأف ىنع
 ا 0 ىقزناو قرسناولوةد وهو

 2 ا م رخل ابناج ىف ماكنت ن م كا دف هللا ىنلعج هللا ناب تلقف ربص أ ءاج

 , ايلاف ةرحلا ب ناج فى ضرع ع مالا هيلع لي ربج كاذ لاق ًاي- ا

 ناو قرسس ناو ل ربجايت اقف: لخ دأي_ثدثلاب كرشيالت ام نمهنأ كّتمأ
 0 قزناو قرسناو تاقلاق معن لاق فزاد قرسسنا: 9 تاقلاق من لاق ىنز

 ١ مهارا قب ليعمتسإ انه بنروح نب ريدز نكن 5 ريعان ناو

 قانانيبق ةشدملا تمدقلافت نسقن' تاذحالا نع ءالعلا ىنأ نع ىري رجلا
 4 جولان نيج انما دع انانلا د دخالحر ءاعدا وكنز نم الماهيف ةقلح

 2 - ىلع عضويف مثهجرأن ف«_ءاعىمحب ف ضرب نب زئاكسلا رسب كات مها عاق

 جرت | ويك ضع لع غضب وهيفتك ضغن ٠ نءجر ,< ىتح مهد. 00

 ايش هيلاعجر مهنماد_- تيأراف مهسؤ رموقلا عذوفلاق لزلزتي هددت ةماح ن

 تاقاما ا الاعالؤه تءارامتلقف هب ناسولا سلع ىدهتعتاو 0 0 ٍْ

 اعد ل ا ايش نولقءبالءالؤهنالاقف مط

 ْ [جاج ىف ىنثعبي هنأ نظأ انو سمشلا ن مىلعامترظنفادح 1 ىرت لاقفهتءجأف

 |[ الؤه م رين ان دةنال : الا هلك ه ةفنأ انهذوإ ةمىلناقرساملاةف هارآت اقف هل

 4 ءارت_ءنال شي ىف نم كتوخالو كلامتلقلاق ايش نواقعيال ايندلا نوعمجح

 ظ لب قحلأإ ىتح نب داةرع مهيتفت الو اياد لو ءرطأسأال كب روالزاق ممم بيصتو

 ارمصعلا دياخ ان ته شالاوبأ ان خورف نناييش انئدح و هلوسرو

 ا طك 0 وهو رذوبأر ف شي رقنم رفنف تنك لاق سيقنبفنحالانع

00 



 ذل

 ظياغت باب ىند ىنلا ىلا تيرتتالاق رذ ىفأ نعدب وس نإ رورعملا نع شمالا ان عيكو انث

 ترو نورمسخالا م هلاق ىت اراماذ ةيعكلاىل- ظى سلاحوهو م_سوهيلعهللا

 ىأو ىنأ كاد_فهلننا]وسرا,تاةذتةناراقتا 0 ا

 نءوهبدب نيب نم اذكهواذكه واذ كه لاق نمالا الاو.انورثك الا ,هلاق مهنم |

 ىدؤيال متغالورقبالو لبا بح اص نماممهامل يلقو هلامث نعوهفيع نعوهفلخ |
 اهفالظإ هؤاعتواهنورقب هحطنتهنمسأو تناك أممظعأ ةمايقلا موب تءاجالااهتاكز أ

 نم ةبوقع

 وبأ ةايثعاو قانا نيبو فة جاهالوأة لع مدااعاوس ا
 رذىفأن عدي وس نب رورعملا نع شمالا ن عب واعموبأ انث ءالعلا ني دخت ب ركأ

 ثيدح وحرك ذفةيعك-!!لظىف سااجوهو مل وهيل ع هللا ىلص ىن :)! ىلا تيهتتا لاق

 ارقي وأالب اعديف توع ل جر ضرالا ىلعامه دن ى نق افلا لاق هناريغ ا ظ

 نب اىنعي عيب رلا ان ىججلا مالس نب يراد امترص# اهتاكز دؤيملاهغوأ |

 #2 مل-سو هيلعهنلا ىل-صىننل |نأةرب ره ىفأن نعداز ندم نعل ا

 اننادص و "ىلع ن داهدصر أراني دالار اني دهنم ىدنعو هثلاث ىل ءقاتامهذادحأ ىلإ

 قبيغرتلا باب
 ةقدصلا

 ةرب رهابأ تعمسلاق دايزد نعةبعش انك رفعج ندم ان راشب ندم |
 ةبيش ىفأ نب ؛ ركب وبأو ىحب نب ىحب ندع هلثع سو ةيلعتسا لاح ءأ

 نعةب واعموب أايرب_خ أ ىحبلاق واسعم ىلأ نع مهاك بي ركحوبأو ري نباوأ

 ملسو هيلع للا ىب_ص ىننلا عم :باتتك لق رذى نأ نع بهو نب دب ز نع شمجالا

 سر بالا اوسرىللاقف د اظن نمو ءاشع ةنيدملاةرس ىف

 ىبماانهذ ىلع كاذادحا نر ًااملاق هنلالوسرا, كيبل تلقلاق رذابأألا

 اثحاذكع هللادابع ىف هيلوقأنأالا نداء دارا ارانيدالارانيدهنمىد_:عةثلاث

 كيبلتاقلاق رذإبأا,لاقفانيشم مثلاق هلام نعا ذكعو هت نعا ذكهنو هيدن ناب

 اذكعوا ذكعلاق نمالا ةمايقلاموب نولقالا.ه نيرثك الانالاق هتلالوس راب )

 كين ؟ىتحتن أ كرذابأايلاق انيشمملاق ىلوالات رما ف عنصام لثماذكهو

 لعل تاقفلاق انوصتعم_سو اطغل تعم_سلاق ىنعىراوت ىتح ىلطناف لاق

 هلوةترك ذملاق هعبتانأتممهفلاق هضرع ]تنير باعشلا 37 مهنلالوسر :

 كاذلاةؤلاق تعم سىذدلاة ترك ذ ءاحاماف هر ,ظتنافلاق كدت 1 حرتتالا

 ناوتلقلاق هيلدا ثدللأب كال نهتام نى لاف ىاثأ ل ب ربستب|



 اشرت
 ةاعسلا

5 : 

 ظ 0 او الور تس لرقي ىراسنالا ةادبع

 : 00 و طق تناك امرثك أ ةمايقلاءوبت ءاجالااهقح هيف لعفب ال لبا

 ةمايقلا موت ءاجالااهقحاهنف لعفيالر قب بحاصال واهفافخ اراهئاوقب هيلع نكست

 0 آ1-00 الزاهئاوقت هؤلطتوأ نو قي حتت قرق عاقباط دقو تاك انينرتك ١

 واط 8 رق عاقباطد_ قواك انرتك أ[ ةمايقاا موب تءاجالااهقحا هيف لعفنال

 | هيف لعفيإل زنك بحاصالو اهنرقرمكنمالو ءاجاهيف سلاهفالظا هئوطتواهنورقب
 ظ | هيدانيفهنم رفواتأ اذاف هافا<كافه يق عرق ةاعادش 1 قلامويو 0 احالاهق>

 | اهمضقي ف هيف قود كلسهتمدالنأىأراذاف ىنغهنعانافدن ا ىدلا كاك دك

 | نب رباجانل اسمن لوقلااذ- هلوقير يمج نب 4 ءتءمسربب زلاوب لاق لحفلا مضق

 | لومي ريمع نب ديبعتعمس ربي زلاوب ؟لاقو ديبعل وق لم لاَقف كلذ نغءهلناديع

 | اهلخق راعاو اهولدةراعاو ءاملا ىلعا ما> لاق لبالا ق>امةللال وسرابلل-جرلاق

 |انأ ىنأ ا ربع ن : هلل |كمع نبدمم امص هللا ليمس ىف يلع لجو اهت>ينمو

 ا لن يعش لمونا: نع هللا دمع نب رياخ ن ءريزلا فأن 2عكلملادمغ

 اوكطترقرق عاقب ةمايقلاموباط دصقأالإاهقح ىدْوال تغالورقبالو لبا بحاص

 |[ةروسكمالوءاج ذئموباهف سدل اهنرقب نرقلا ت اذهحطنتواهفلظب فاظلا تاذ

 0 يلج واهتم واهولد ةراغاواهل قارطالاق اهقخامودنلالوسرابانلق نرقلا
 ا ةمايقلا موب لوكالا هناك ز ىّذ وبال لام بح اص نمالوهللا لمس ىفاهبلع لجو ءاملا

 |تنك ىذلاكلاماذ_هلاقيف «فمرفي وهو بهذاهيحهبحاص عبتي عرق اعاجش

 'لحفلا مضقي اك اهمضقيل_ءؤل هيفىفهد لخ دأهئمدءالهنأ ىأراذاف هب لخست
 [انت دايز ندحاولا دمع ا 3 ا نيسح نب ليضف ل ماكو لأ 00

 |[ لاق هللاد_عنب رن رجنع ىسعلا لاله نب د نجرلادبع انث ليعمسا ىنأ نب دمت

 ظ | نيقدصلا نماساننااولاقف مسوهيلعةللا لص هللا ل وسر ىلا ب بارعالان مسن

 أر رجلا كيقدضما اوضرأ ملسو هيلعهللا لص هلنالوسر لاف لاق انوماظيفاننؤتأب

 | ىنعوهوالا مل_سوهيلع هللا لص وللا لوسر نما ذه تءمس ذذم قدصم ىن :عءردصأم

 اثر ج ناهلسنب م>رلاهبع انث ة بيشىأ نب ركبونأ انثدع و ضار

 | مه ةماساوب ا انربخأ قحسا انثو ح ديعس نب ىحب ان راشب نندمم

 1 يش ىفأ نب ركبونأ انثدعو # هوكي دانشالا اذهم ليءمسا ىنأ نب دن نع

 7 ان



 ل :

 مث ةنسفلأ نيس هرادقءناكم ون ىفهدابعنيب هللا كح ىت :- هندبجو هاينجاهمأ|

 ابطحطبالااهتاكز ىدؤبال لباب حاص نمامو رانلا ىلااما وةستحلاىلااماهلييس ىرب | 2

 ىتحاهال واهلعتد راها ارت هيلع تنباع هيلع نت تناك امرف 2 رد رق عاقب ٍْ

 ةنجلا ىلا اماهإ دس ىرب مث ةن سا نيس هراد_ةمناك موب ىفهدابعنيب هنلا كح

 رفواك رقرق عاقباط حطب الااهتاكز 0 ”مي سا ا تال

 ىضمالك ءادعا> الو ءاصقغعا مق سدل اهنورش هحطنتواهفالظابهءوطتف تناك ام ا

 نيسج هرادقم ناك م وب ىف هدابع نيب هللا كح ىتح اهدال وأ هيلع تدراهارج ا هيلعأ ْ

 ردا الو لانو لاق وات !!ىلااماو ةنيخلا ىلا اماهل هس ىرب م“ كود ا ا

 د وقعت لخلل و ًاهيصاون قليل لاقهللا لوس رايليخلاف اولاقال أر قيلارك ذأ

 رجال جرل ىهف ةن الث ىل_رخل اةمارقلا مون ىلاري_لا كش اان ا لرهسلاق اهيصاون ىف

 هلاه دهب وهللا ليبس ىفاهذختي ل_جرلاف رجأ هل ىه ىتا!|ءافرزو لجرلو رتس لجرلو
 ّئ نم تاك أ امج ىمىفاهاعر ولوارجأ لةللابتك الااهنوطب ىف ايش بيغتالف

 را 00 0-0 رامق لكب ا 7 بتكل

 سرا ليال 7 اه دخت ىل->رلاف 0-0 0

 ع ا 5 كد : ىذلافرزوهءاع ىهىذلاامأو اه درممأا واهرسع قابهنوطب رادروهظأأ

 لاقهللالوسراي رجافاولاةرزوهيلعو هىذلا كاذنف سان !اءانرواخد وا رن داراعب وأ

 ' هو اريخ ةرذل اقم لمعي ن 9 ةذافلاةعماحلا هب ا هالاايشاهم ّظ ”ىلعهللال زن امأ

 و م سس 1116111 تس

 تتوج يصح مص ن١

 قنعي زب زعلا دبع ان درعس نب ةبدتق دا 11 ارث رذلاقثم لمعي نمو

 ةطادع نيد ةلئرجو تردحلاقاسو كانسالا| دي ليهس نى
 اص أ نب ليهس انث مساقلانب حور ان م انن غيزبتا ||
 6 مود هرهظوه« نجاه ىوكيفلاقو ءابضعءامتع لدينا تا سم

 نب ورع فربخأ بهونا انث ىليالادعسن نوره نت د هشيبج

 مسو هيلع هللا ىلص هنن لوسر نعةرب رهفأن ءناوك ذ نعهن د>اربك نأ ثرحلا]|

 ليهس ثيد> وحب ثردحلا قاسو هلا |ىةقدصلاوأهّنلا تح ءرما ذئب ولاذالاقدنأ ||

 عفار ,نبدمحت ىنثو َح قازرلادعانربخأ مجارباو قحسا انئص هبانعأأ

 نبر باج عمسهنأري زلاوبأ ىفربخأ مرج نياانربخأ قازرلادبع .انث .هل ظفللاو

- - 

ْ ْ 

1 



 اشم "3
 متيجران ىف اهبلع ىج أفران نم حتافص#هل تحفصةمايقلا موب ناكاذاالا اهقحاهنم

 نيس هرادقمناكم وءىف هلت ديعأت درباطك هرهظو هنيبجوهبنجاه ىوكيف |

 4 !لوسرابليق رانلاىف'اةءاوةنحلا ىلااّما هليبس ىربف دامعلا ناب ىضقي ةج ةنسفلا

 ناكاذاالا اهدرو موب اهبا> اهفقح غ نمواهقح اهنم ىدئدال لبابحاص الو لاق لبالاف

 ءوطتاد_اوالي_ىفاهتمدق- نال تناك اه رفارف رق عاقباط حطب ةمايقلاموب

 هر ,ادةمناك موب فا هارخأ_لعٌدراهالو هيلع مالك اههفاوفأب هضعتواهفافخاب
 لق راثلا ىلا اماو ةتن+ل | ىلاماهايبس ىريف دابعلا نيد ىضقي ىتح ةد_سافل أ نيسجت

 1 0 ”ىدتوبال مغالورقب بحاصالو هلاق متغلاورقبلاف هنلالوسراي

 ذعالو ءا>حاجالو ءاصةعاومق نسل ًايشاهنمدقفيالر قرق عاقبا ظسطب ةمايقلا موب

 وياها ١«بيلعدراهالوأ 4 يلع ممالك اهفالظإبهءوطتواهنورقب هحطنت

 7 رانلا ىلااماو ةن!ىلااماهلينس ىرتق دابعلا نيد ىبذقب ىتح هند فلآ نيسج هر إدقم

 رج لجرل ىهو رتس لجرل ىهورزو لج .رل ىع ةمالث ليحل لاق ل يخل اهلل لوسراي ليق

 : اور زود بف مالسالا له أىلءءاونوارفنوءاي راهطب رل جر فززوهل ىهىنلااّماف

 ىهفاهناةرالواهروهظ ىف ثلا قح سني لمن هللا ليبس ىفاهطب ر لج رفرتسهل ىه ىنلا
 ةضو روأج ىف مالسالا لهالهنلا ليس فاهطب رج رفرجأهل ىهىتاااماو رتسدل

 تا اح تاك ًاامدد_عهلبتك الا ئيث نمةضوزلاوأ جرملا كلذ نم تلك اف

 نيفرش وأقر ةتنتساف اطوط عطقتالو تانسحاطاوب ًازاهئاورأد د_عهل كو

 رشف رهن للعام اصاهم يسالو تانس> اهثاو راواهزاث اذدح ءهلهالابتكالا

 5 راو د5 تاج ثب رسام دمع لكنك, الباع ندي ني الوملم
 ةرذلاقثم لمعي نك ةعماجلاةذافلا ةبالاهذ_هالا# ئثرجلا ف "ىلع ل زر ًالملاقر اف

 قدم عالادبع نب سنوي ند و هريارشةرذلاقثم لمعي نموهرباربخ

 ةععدانسالا اذ هق رمال دبر نع دعس مام ّىقش بهو نر هللا دبعانربخأ

 ١ جة ىد وبال لدا بحاص ع نماملاق هن أرب غهرخآىلا ة ةرسسم نإ صفح ثدرادحب

 بجو ابنجاب ى وك لاقو !دحاوال.هفاهنم دقفباله_فرك ذو اهقحاهنم لقد

 0 كلا لادم ان ىومألا كلما دبع نب دم ئئدصد هرهظو

 رداع لست لو سلال ةربرهىفأن نع هيب أ نع اص ىنأ ن ليهس

 | اس زد وترا قيل يحال هاكر ىدثو الزنك ىحاض نمام
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 ةمامسم نب هللادبع وي بد زنماعاصوأ طق نماعاصو ارك نءاعاضو اريعش ْ

 كدع_س ىنأنع هللا د_.عنب ضابع نعت سق نا ىنعي دواد انت بنعق نيا |

 نعرطفلاةاكز مل_سوةيلعهتلا ىلصةنن!لوسرانيف ناك ذا جرختانك لاق ىردختا |
 اعاصوأر يعش . 0 طقأ نماعاصو ا ماعط نماعاص كوامرأرحرببكو ربغص لك ِْ

 اجاح نايفس ىف ن دن : واعم | ميلع م دق ىتحه_ رحل لف سز نياءاسوأرت

 ندهن أىرأىنالاقنأ سانلا هب ماك اهيف ناك- ةريذملا ىلع سانلا ماك- ةارمتعموأ ْ

 لاز الفان ًامآف ديعسوبأ لاق كافيا © نماعاصل دعم اثلاع ءارمس نم َ

 دنع 0 عفارنب م -_- ئئدص د تماما دب اهيا تنك مولا 1

 ىنأن ب دعسن هللا دمع نب ضايع ىقربخأ ةمه نب ليعمسا نع رمعم نعقازرلا |

 رانا تايد صا ةنالث م كوامورحريبكور مخ دلك نعانيفزسسوداططل

 ثرآ دمنا ى ف أرق 0 3 كلذك هج ل معو ءاعاض طق أ نماعاصأ

 ئندص و كلذك هجرخ لا الءان أ امأؤ درع سوب ألاقرك نماعاص ل دعترب نمأ

 نب نجرلا دبعنث رحلا نع م رج نياانرب_خأ قازرلا دبع 6 مفارنب دم |

 ةاكز جر خانك لاق ديعس ىفأ نع حرس ىنأ ن هللا دبع نب ضايع نع بابذ ىفأ|

 متاح انمث دقانلا وربع نئصد ريع_كلاو رّقلاو طقالا فانصأ ةثالث نم رطفلا |

 ديعس ىنأ نع حرس ىلأ نب هللا دبع نب ضايع ن ءنالخم نبا نءليعمسا نبا

 كلذَر 1ك ارك ٠ نيو دعلاو 00 فمن مجال ةيراعسن أى

 0 د طقأ نم مسا ب ظسلا ار مااصاسا

 : نأ ربع ةدانع عفان ع نع ةبقعن؛ ىموم نع ة- ميَخوب ًاانربيخأ ىحن ىحأ

 لبِيق رطفلا ىلا سان اجورخ لبق ىدؤتنأر امقلاواك رب رح وسو رلعتنا فصلنا لوس

 ةالصلا عفان ن ء كاحضلاانربخأ كيدفىنأ نبا 0 عفارنب د_2 ني ةالصلا |

 0 طفلا زجارخاب سمأ مبسو هيلع نبا دشن لوسر ن آرب نيةنلأ د :

 عنام معا باب صفح ان ديعس نبدي وس نشد و د ةالصاا ىلا سانلا جور لبق ىدؤت |

 ةاكزلا ابأ عمس هنأ هرب_تأ ناوك ذا اصابأ نا مل-سأ ندب ز نع ىتاعنصلا ةرسيم نب | ىنعي.

 ىدئويالةضفالو بهذ بحاص نمام !سو هيلع ةنلا لد ةنالوسرلاقلوقية رب ره

 ةاكاز جارخاب

 م +



 ميد-ةن ىف بأي

 اهعنموةاكزلإ

 رطفلاةاكز باي

 نيما_للا ىلع

00 0 

 ريعشلاو

5 

 1 نئنص 2 سو هيلعهتلا فص بلا نعةرب ره ىنأن هيب نعكالام
 ةمرخم أ بهونبا انث اولاق يع نب دجأو ىلبالا ديعس نب نور هورهاطلا

 / |[ مهلالوسر نع ثدحةرب رهانا تهمس لاق كلام نا كارعنءهتبأ نع

 'برح نب ر يهز ندع و 5 رطفلاةق دصالاة و دص درعلا ىف سل لاق م _سوهيلع

 تعب لاق ةري ره أن عج رعالا نعدانزلا فأن ءءاقرو انث صفح ن ىلع انت

 انيلولا ندلاو ليج نإ عن«ليقف ةقدصلا ىلع رمت ل سوهيلعةللا ىل_ههللالوسر
 ةنام 0 لس كوبر لاق ردوا هنا قسمنا لوضر مع سابعلاو

 ١ ىدادقادلاخ نوماظت مكن افدلاخامأو هللادانغأف اري_-ةفناك هناالا ليج نا

 أامأ رمعايلاقمت اهعماهلثمو لع ىهف سايعلاامأو هللا لبس ف هداتعاو هعاردا

 نا ةيدتقو بنعق نب ةفاسم ن هللا د_بع انئرض < هاو رلامعنأت رعش

 | كلام ىلعتًأرقلاق هل ظفللاو ىح نب ىحي ىتثدحو ح كلام انث الق ديعس

 . .طفلا ةاك ز ضرف ملسسو هس يلعهللا ىلصهللالوسر نأ رمع نءا نع عفان نع

 رم ىننًأ أرك ذدبعوأ رح لكى عرب+#ث نماعاصوأ م نماعاص سانلا ىلع ا
 ان هل ظفللاو ةببش ىلأ نإ م انتو 2 ىنأ ا: ربع نبا انهو نيماسملا

 أ هللا لوسر ضرفلاق نك نا نع عذان نعهتلا ديبع نعةماسأوبأو ريغ نبل دبع

 و أريغص وسو ادع لكىلءربعش نءاعاصوأ رك نماعاصر طفلا ةاكز ز ]سو هيلع هللا ىلص

 5 عنب ا نع عفان نعبودأ نع عسي رز نبدي زيانربخأ ى ىح نبى انثرحو ريبك

 أ ' نالاو رك دلاودعلاو رمح ىلع ناضمر ةقدص سو ءيلعةنلا ىلص ىلا ضرفلاق

 ةيدنق انصح ريو اوما در دب ناكل 0 كة روخو هاعاصو ارث نماعاص

١ 2 

 ا[
8 0 

| 

 | ةادبعن أ عفان ءثيللاانربخأ رن دم انتو َح ثيل ان" ديعس نا

 نم عاصوأر كن عاصر طفلا ةاكزب سمأ ل- سو هيلعهنلا ىلدهللالوسرنالاقرمع

 ان: عفار نب نبدي تاع او :ةطرحلا نم نن دمهل دع سانلا لعف رع نا لاقربعش

 | لص هلال وسر نأر م نب هللا دبع نع عفان نع كاحضلاانريخأ كييدف ىنأ نب

 |[ دبعوأ وس نيماسملا نم سفن لكى بع ناضمر نمر طفلا ةاكز ضرف لو هيلع
 | يعن ىع انك ريعش نماعاضو أرك نماعاصريبكو أر يغصةأ سماوأ لج ود
 | ناموا ندع سن هللا دبعن ب ضايغنع لس انيديز نع كلام ىلع تأرقلاق

 || نمءاسمأ ماعط نماعاصرطفلا ةاك ز جرت انك لوقي ى ردم اديه سابا عمسنأ



 ا ظ 9

 نب رضهزو دقانلا ورمعو ةييشىف نب ركبونأ ا قال قاوأس جنود

 نابح نب ىكح نب دم ع نعةيمأ نب لتعمساو ءناية_سنع عيكو انك اولا برح | |

 مهو ةيلعفما لكم اكو لالا ى ردخلا ديعس ىفأ نع ةرام نب ىتحن نما

 روصطدذم ند قحسا , ندعو ةقدص ت>الورك نقار اس نوداكل

 ىح نب د ن نعةيءأنب ليعمسا|نعنايفس انث ىدهمنياىنعي نجرلادبع انآ

 ماش هيلعهللا لص ىبنلا نا ىر دخلا ديعس ىنأ نع ةراسع نب بع نع نابح نبأ

 هقد_ هدوذ سم نوداهفالو قسرا ةربتج غارب ع ق2 ءالو بح ىف سل لاق | 5[

 اند ان مدآ نب ف انت كدامج نب دع دعو ةقدص قاوأس نودايفالو |

 2 ىدهمنباث د لثعدان سالا اذه ةيمأ نب 0 أ

 نب ليعمسا نعرمءمو ىروثلا ن١ قا ورا كدب انك عفار نيد د[

 رغرعلا لدي لاق هاري ءمدآ نب 000

 ىرخأ بهو نبأ ان الاؤ لالا ديعس نب نورهو فور عم نب نؤره انا

 هللا ب صهنلالوسر نعةللا دب عنب رباح - رييزلا فأن عدنلا داع نب ضايع

 سم نوداهف سيلو هقدص قرولا نم قاوأ سج نودامف سبل لاقنا إسو هيلع

 وأ ئئص دلع ةقدصرعلا ٠ نم قسو أ ةسج ن و داوف سدلو ةقد- دلبالاو ءدوذ |

 ىل الا ديع_س ن :نورهو 0 ور نب هللا دنع ند ورهعن دنعأر هاطلا |

 دع انأ رهاطااوبأ لاق هونبا نع مهك ع اجشن ,ديلولاو داوس ند ور .عوأ] أ

 هللا دبع نب رباج عمسدلا هثد_ربي نانا نا: ترطادب ورع نع بهو نب هللا || أ

 قساهفوروشعلا مغلاو راهنالا تةسامفلاق سو هيلع هللا لى ,دلاعمسةنأرك ذي| 3 أ

 كلام ىلءّتأر 5لاق ىميمم لا ىحننب 6 م 1 رمشعلا فن ةيناسلاب | أ ظ

 نأةرب ره»فأن ءكلام نب كلا ارع نعراس نب ناهياس نعرانيدنةللاددب عنك |

7 1 
 ندص د قدس سرفالو دبع وسلا ىلع سيئات سو اعتلى ل

 ىنلا نع ورمعلاقةرب رهىنأ نعكلام نب كارع نع راسي نب ناهلس ن نعلوحك|| نعىسومنببوبأ انث ةشسيعنبنايف_س ان القبرحنب ريهز ودقانلا در تأ

 دأأ
1 

 3 ل لد 5 زالة ررسريلع اص

0 

 6 ها رع مح نع ضرس انك ويسدد كن 0 أ

 أ 3
 هَ 4
101 

 ريشعلا هيفام باب

 رشعلا ضو

 ىلعةاك زال باب
 هدبعىلسملا

 هسرفو



 ةالصلا كرتبام

 هسفن لتاقلا ىلع

 باتكحكإل
 دب ةاكزلا

 را
: هت ذأتساوىنذأيفاطرفغتسأن أ ىرتنذأ سا لاقفهلوح نم بأ و

 

 | ىنأنب ركبوبأ انئدع و تواارك ذئاهاةرومةاااوروز :ةىلنذأف اهريقر و زأ

 0 اولاقريت نباو ر كبفال ظفللاو ىندم نب د#تو ربع نب هللا دمع نب دو ةدش

 نع راقا عزان نراخ ن ع5 سمح نب رارضوهو نانس ىنأ نع لمضف

 0 :و اهوروزفر وبقلاةراب ز نع كتي ملسوهيلعةنلا ىل_دهللالوسر لاقلاق

 .اةسىالاذيدتلا نع ءو<_ةيهنو كلا دياماوكسم اف ثالثقوفىجاضالا مو نع

 1 هللادبع» نعهتياو رفريع نءبالاقو اركسماوب رثتالواهلكة يق_ءالا اوي سغاف

 [ىايلاديب زنعةل ٌميخونأ نأ ىح نب ىحب نيرو هيب نعةدب رب نبا

 [ىنلان خدت ُميَخ ىفأنمكشلاهيبأن ء هارأةدن رب نبا نع ء راثد نب ب راح نع

 ا نايفس نعةبقع نصيف 5 اق نوكولا انو خ سو هيلع هللا ىبد

 ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ع نعهيبأ نعةدب ربن ناهلس ع نءدن ع نب ةم_ةلع نع

 ا ا فارع ضاعت دج ندعو مفارو د وزع قانا انثو

 | -رديلعتتا لسوتلان ءهيأ نعود رين هللاد- 0 را ءاطع

 نعريهز انأ قفوكلا مالسنبنوع انئط < نانس ىفأث يدح ىنعمب مالك

 | صقاشع سفن لتقل جرب رسو هيلعهنلا ىف. ىتلا الات ةرهس نب. رباح نَءكامس

 3 دبع نب نايفس ان دقانلار بك نبد# نب ورمع نو 0 عويض

 ىردلا دعس ىأ ع نعهيب نع ىنريخاف ةرامج نب ىحينب درع تلانسلاف

 | رج تودايفالر قدس وسو ًاةسج نودامف سدل لاق لسوهياعهللا ىل_دىنلا

 املا انأ رحاهملانب عرنبد# انثرع ةقدص قاوأ سجن وداءفالو ةةدص

 نعديع سني بي نعاسمالكس ردا نتا دس دع ان” دقاتلاورمح قو َح

 آنآ قازرلادبع انن عفار نب دمت امسح و هلثمدائسالا آنه ىحب نب ورمج

 ظ لاقةرامع نب ىحيهيبأ نعةرامعنب ىحن ورم قربخأ ج رجنبا

 0 ا راع وسلا لرسوم سلو ةيووي حابس

 ءأ ند و ةنييع نبا ثيدح لثع رك ذم هعباصأ سم ةكب ل_سوهيلعةللا

 رف نةراع انث' لضفم نبا ىنعي رسشب انت ىردخا نيسح نب ليضف لماك
 هيلع هللا ىل ههللالوسر لاق لوةنبىر دخلا درعسإبأ تمس لاق زان نب ى حب نع
 ايف سيلو ةقدص دوذ س* نوداهف سدلو ةق دص قسوأ جن نودايف سبل إ سو

 1 نود

0 

١ 

/ 



 لاش ١
 هُئاعت لاق لاق هتدلو ىنلاهمأدب رب هنااننظفلاق كأن عو ىنع ريخأ الاموي لاقهنا | :

 قلي دنا البلا لة انت ىلستتا لسنا بر مت دحأالا |

 هيلعن علخو هءادر عوف تاقثاىد تعايهق لسو هيلع هللا لص هلا نك ىت لا | |

 م ا ا اا و ىلعهرازافرط طسوهيلجرد نعامهع- طوق | ا

 هفاجأمأ ج ركخ بابلاشقوادب ور ل اعمنأو ادبو رهءادرذ خاف تدقردقن نَظ َ

 ىت-هرثأ ىلع تقلطن م ىرازات عنقت وترمث> اوىسأرف ىعرد تاعد ادور ا

 عرسأف تفرح اف فرحت ام تايم ثالث هيد عفرم  مايقلالاطأف ماقف عيقبلاءاجأ][

 نأالا سيلف تل هيفي دف ترضخ تاق تاورهف لوزهف تعرشال 1

 وأى ربختل لاق مالت اقتلاق ةيبارام شح شئاعاب كلام لاقف لخ دف تعحمطضا |

 داودلا تن أف لاق هبرنخ اف ىأو تن اىنبهننال اوسرابت لقت تلاقريبمافيطالا قريخل || ] ا

 فريح نات ةنظألاق م ىنتعجوأ ةدط ردد ىف ىندهلف من تاق امل ًارىذلا || 1

 هيلع لد مب نافالاو ل هاا ا م هلوسرو كيلعةللا || َ

 لخد نك مو كنم هثيفخأف هتبجأف كنم هافخأف ىفا دانف تيأ ١ رنيح ىناتأمالسلا | 1

 قاتدسحو كطظقو أ نأته .رك_فتدقردق نا|تننظو كايت تعضودقو كيلعأ 0

0# 

 تلقتكلاق مط رفغت_تف عيقبلا لهأ ىتأت نأ كأي كب رنا لاقف ىشحوتسست | |

 نيءاسملاو نينمؤما نمرايدلا لهأ ىلع مالسلا ىلوقلاقةتلا لوسرايمطلوقأ فيك أ

 اسص نوقحالل مب هتلاءاش نااناو نب رخأت_لاوانم نيمدق:_لاةللا م-ريو را |

 نايفس ع نعى دسال اهلنا دع نب دجت انث الاقى رح نب ريهزو ةبيش ىفلأ نب ركب وبأ

 هيلعةنلا لص هللا ل وسر ناكل اقهيبأن مجدي ربنينايلس عدت م نيامشلا ١

 ىلعمالسلا ركب ىنأةبا و راف لوقي مهلث ؟اق ناك فرب اقملاىلا اوجرخ اذ | مهماعي رلسسوأ ا

 نيماسملاو نيئم وما نمر ابدلا ل_هأ يلع مالسا اريهز ةباو رىفو رابدلا لهأ

 ىحب انا #« ةيفاعلا- اوانا هللا لس نوقح الل كب هنلاءاش نانو تاما ماوأ

 قعيدب زب , نعدب واعمن:ناورم ان. الاقى ميل ظفالاو دامع نيد وبوبأ نأ[

 ملسو هيلع هللا لص هللالوسرلاة لاق ةرب رهف أ نع ء مزاح ىنأن ع ناسيكنإأ|

 أ
 أ

 ل

 - حج تح

00 
 ىلنذأفاهربقر وزأن اهتتذأتسا هىلن ذأ لفى الر ةغةس أ نأىف ريتال

 00 اذ الق بوح نير يهز وةبدش فأن 01 ني

 ىبف همأربق ة لسو هيلعهتلا ىلص ىبذ :ءارازلاق ةرب رهىأن ءمزاحىفأ نع ناسك |
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 نا دق سا باب
 هللا بص ىنلا

 هبر إسوهيلع
 قفلجوزع
 هماربقةراز



 ىلع ةالصلاب أب

 ىف ةزاسجلا
 دحسملا

 دنع لاقيام باب

 روبقلا ]وخد

 ا ش اناتلنأ

 ْ ان ىلع لاق قح_سال ظفللاو ىلظذحلا مهاربانإ قحساو ىدهدكار 2 نإ ع

 دبع نبدابعنع ةزج نبدحاونادمعن ,عد# نب رب زنعاادبع ان قدس |لاقو

 1 | ىلتف دسملا ف صاقو ىنأ نيدع-_-ةزانجي رع نايت ا ثناع ناريب 2

 | ةنالوسر ىلمام سانلا ىبسام ع رس 1 و اهماع كلذ ساغلار كنأف هيك

 | ماح نب د نص د ددعملا ىف الا ءاضيبلا نب لمهس ىلع ا

 [|هللاد_بعنبدابعنع د_>اولا دبع نع ةيقع نب ىسوم انث بيهو ان زهع انت

 ىنلاجاو زألسرأ صاقو ىنأ نب دعس قوتاملاهنأ ةشئاع نع ثدح رثد زلانا

 ىلع هب مو ةاولعفف هيلع نالصيف دحسملا فهيزانكاورع نأ مسن هب وهيلعةللا ىل_ص

 | نانهغلبف د_عاقملاىلا ناكىذلا زئانملاب اب نمهب ج رخأ م هيلع نيلصي نهردح

 تت 0001م دجمللاع لخدي زئانحلات ناك اماولاقو كلذاوباعسانلا

 أ ددع_سلا ف ةزانك >2 نع ا ءعاوباعمب مطر عالاماوبيعي نأ ىلا سانلا عرسأام

 ا
 ا
 ا

 لاق ددعسملاف وع يالا ءانو ليهس ىلع لس وهيلع هللا لص للا لوسر ىلدامو

 هلئاد_,عن نوره ئئكدع د ءاضيب هما ءاضيملا نب اوهو دعد نبل يه-س م -سم

 | نناىن_عي كاحضلا .انأ كيردف ىنأ نبا 8 الق عفار نال ا 22و

 || ىنأ نبدع_-ىونا لة كئاعنا نجرلا دبعنب ةماس نأ نع ءرضنلا ىف أن ءنامع

 || دقلةلاو تلاقف اهبلع كلذ ر كن ًافه_لعىلصأ ىتح د>.سلا هناولخ داتلاق صاقو

 1 ا هيخ او ليهس د>سملا ف ءاضيد ىنبا ىلع سو هيلعهللا ىلص هنن! لوسر ىلص

 لاقو انآ ىحب نب ىحلاة ديعس نب ةيدتقو بوبأ نب ىح و جيلا ىحن ىح

 راين ءاطعن ءرغ ىفأنباوهو كب رش نع :رفعج نب ليعم_بسا ان" نارخآلا

 ل اوسر نماهنليل تناك املك لسو هيلع تلا ىلسهتلا لوسر ناكت اقاهناةنناع نع
 ا موقراد كب اء مالسل|لوقيف عيقبلا ىلا ليلل اخ ؟نم ج رخب لسو هيلع هللا ىل_ههللا
 ارفغامهللا ةودحال حبنا هاج نالناد نواجؤمادغ نودءونام؟ انأو نينمؤم

 ا قيالا ديه س نب نوره تدع د 8م اناوهلوق ةببتقلشملو دق رغلا عيب لدال

 ّئ © عمس هنا بلطملا نب داك ,نردادع نعم رعد |نأ بهو نب هللا دبع ان

 أ سو هيلعهللا لص ىنلا نع كم دح الأ تلاقف ثدحن ةشئاع تءمسل وة سبق نا

 |[ انث دع نب جاج انث * ةفللاو روع الا اجاج عدس ورم ىو ح ىلبانلق ىنعو

 5 | نب ةمرخم نب سبق نب د نع شي رق نءلحرةنلا دبع ربخأ جي رج نبا

" 1 

1 

3 
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 "هل

 ورعن دجأ ارهاطااونأ ندع و #* سخرس تام دمج ندب زيهمسا حئايتلا

 ديعس ن:نورهىنثدحو ح ثرحلانب ورعىربخأى عونا .انث حرس نإ

 ىنادمطا ىلءابأ نا رهاطلا ىفأة باور ىف رخل نب ورمع ىنثدح هو نبا ان ىليالا

 مورلا ضرأب دين ةلاضف عماكل اق هثدح ىش نإ ةءامن نا نوره ةياورف وهند
 هللالوسر تءمسلاق م ىوسفدربقب ديبع نبةلاضف صف امل ب حاظ ىفوتف سدورب |
 ريهز وةبيش ىف نب رك بأو ىح نب ىحح اس دع اهنب وسنب يمأب سو هيلع هللا ىلص ظ

 نع تباث لأن إب يبح نع نايفس نع عيكو ا نارخالالاقوانأ ىحلاةبرحنإ ظ

 لوسر هيلع ىنثعبام ىلع كثءب الآ ىلع ىفلاقلاق ىدسالا جاي ما نأ ن ء لك ءاو ىنأ ١1

 هيدئرص و هنن وسالا اقريشما ربقالوهتسمطالاالاثع عدتالنأ سو هيلعمتلا لسه ]

 بيج قريخأ نايف_س انث ناطةلاودو ىح انث ىلهايلادالخن رم وأ |

 انك هش قاب ركيوبأ اند < اهتسنطالا روصالو لاهو داس الإ

 ىلسةللالوسر ىبملاق رباج نع ربي زلا ىأ نع جي رج نبا نع ثايغنب صفح أ
 نورد ئتص د هيلع ىند ناو هيلع دع نأو ريقااصص< نأ لسو هيلع ل ْ

 هارد سع ا عفار نب دجت ىنثدحو ح د# نبجاح انث هللاد_بعنبا |

 تعمسلوقي هللادبعنب رباج عمسدنا ريب زلاوبأى ربخأ لاق جب رج نبا نعاعيجأ
 نعةيلع نب ليعمسا انأ ىح نب ىح امه و هلثع ل سوهيلعةللاىلدىنلا |

 1 ئتدصو لان -.هقت نعىممنلاق رباج ن عري زلا فأن عبوبأ |
 ىل ص هنلالوسرلاقلاق ة ةرب رهىلأ نعيبأن ء ليهس نعري رج 5 برح نبا

 هلري_> هدلج ىلا صلختف هبانث قرحتفةر ىلع مد -أسلجينال ملسوهيلعهلل !
 ىدرواردلا ىنعي زب زعلا دع انت درس نب هسق انك ربق ىلع ساي نأ نم

 ليهس نع امهالكنايفس ان ىريزلادجأوبأ انث دقانلاورعدينثدحو حأ

 نانع ملسم نيديلولا انت ىدعسلا رح نب ىلع ئنص و هوحدانسالا اذءأ

 لاقلاق ىونغلادن ىمىنأ نع عق_سالانبةلئاو نع هللا ديبعنب رسسب نع رباج |
 نب نسح اًمئاص اهلا اولصتالو روبقلا ىلعاو تال سو هيلع هللا ل هتنالوسر أ

 هللاد يعن رتب نعش زبن نجرلا ع نع كرام نن| انت ىلجببلا عب رلا |

 تءعم_سلاق ىوذغلادل م ىلأ نع عمت الا نا ةلئاو نع ىنالوخ ا سيب ردا ىلأن ع ٍإ

 انئاص # اهياءاو اجت الو رومشلا ىلااواصت اللون لس هيلع فسد لوصرأ|

 ارم ألا# كنان

 أ ريقلاة وسن

 ,نع ىهنلا باب

 ربقلا صي_طحت
 هيلعءائمل و

 نع ىبه اباب

 ىلع سولجلا
 ةالصلاو ربقلا

 هنلا



 موقي نأ باب
 8 نم مامالا

 : هيلعةالصلل

 بوكرباب
 ىلع كصل ١

 اذا ةزانحلا
 فرصنا

 0 : 00 اكن

 2 را كاذ ىلع 0 ه-يلعةللا لد هللالوسرءاعدل تيماانا تن:كوا نأ

 نينبح نع ديعبس ن' ثراولا دب 2 ل ةلنوبعلا ىحب نب ىحن ام 5

 ونلا فلخ تياصلاق باد -ذج نا ةرهس نعةدد ؛ رب نهللاد_بع يدخن اوك د

 3 | لس تالوسر ماقف ءادقت هو تماسك أ | ىلع ىلصو سو هيلع هللا ىلص

 ن ,دب زب و كرابملا نبا ان ةبيش ىفأن ب ركبو بأ انا دما
 رءمهاكىسوم نب لضفلاو كرابملا ىرا انأ ردن ىلع قراسخأو ح نوره

 0 فسد م بعك م ًااورك ذب مو دانسالا| لهم نإسح

 نةرمسلاقلاقةدب رن نهللاد_مع نع نيس> نع ىدع ىنأنإا ان الاقىمعلا

 4 نع ظفح أت نكفامالغ ل. هيلعهلا ىلههنلا لوسر دهع ىلع تنكدقل ب دنج

 ل لسهللالوسر ءارو تيلص دقو ىن 0 أمهالاجرانههنأالالوقلا نع عىنعتماف

 ف مسوهيلعهللا ىل_ههللالوسراهلعم اقفاهسافن ىف تتامةأ سما ىلع سو هيلعهلا

 الصالاب .اعءاقفلاف ةدب رب نهللا دعىنثدح لاق ىنثمنب|ةياور فواهطسوةالصلا

 يوبألاق 0 ظذللاو ةبيش ىأ ند ركوبأو ىحبنب ىحب اًسئارع * اهطسو

 رمسنب رباج نعبرح نب كامم نعل وغم نب كلام نععيكو انأ ىحيلاقو انث
 00 نمر صن نع ةيكر رفى رورعم سر غب سو هيلعةنلا لص ىننلا تأ لاق

 ربال ظغ لاو رامشب نب دم و ىنثم نبدنمت ايدحت هلوح ىبشع ع نو حادحدلا

 1ةةرمسن رباج نعبرحنب كامسن ءةيعش انك نفعج نيدحم انث الاقىنثم

 < رول ةعف ىرع سرغب ىتأ م حادح لا نبا ىلع سو هيلع هللا ىلصةلنالوسر ىلص

 | انا موقلا نمل جرلاقفلاق هفلخ ىجدن ه-ءبتن نحو هب صقوتي لعؤ هيكرف

 | ]نيالا ف لدا ق واعم ق عن م لاق ل-سو هيلعةنلا لد

 1 :رو ءاارفعج نب هللا دبع نأ ىح نب ىع 0 حادح دلا ىنال ةبعش

 فرى نب دعس نا ساو ن د فاعمس نرد يصأع نرخ فيعس ع نب د نب ليعمسا نع

 رب عنصأك اب ايصن نيالا ىلعءاوبصن اوا د ىلاو دل! هيف كالهىذلا هذ يص ىف لاق

 0 َح عيكو |نأأ ىحب نبىحب انئدح ريو ضل صا

 ” هل ظفالاو ىنثم نب دحتانت دحو ح ةبعش نعاعيج عيكوور دنغ ان ةبيش ىلأ

 هلال سر ريق ىف لعجلاق سابع نب نعةرجوبأ انث ةمعش انك دع_سنب ىح

 واأونا دارمعنإ رن هيبساو رجوبأ د( ملسم 0 ءارج ةفيطق ملسو هيلع ثلا ىلص
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 نالاق ىقثلا نعاعيجر مع ىلأ نباو ميهاربأ نب قدساو ىنثم نب دمت نشدع و

 نبدعسن ور# نب دقاو ربح )لاق ٍديعس نى حي تعمل باهولا درعان# ىنثم

 عسسل 1-0 راصنالا < لا نب دوعسم نأ هريش اريح . عفان نا ىراصنالاذاعم

 دعقمل ماقإسوهيلعهتلا ىلص هنلالوسر نارا 2 لو بلاط ىنأ نب ََكع

 ةراخ عسر ول د ةاوىأر ريب جنب عفان نال كل ذب ثد- ءامتاو

 ندد دانسالا| ذهب ديعس نب ى < نع ةدئاز ىنأ نبا انت ا ان

 لاق ردكسملان دم نعةبعش انث ىدهمن: نجرلا دبع اد* برحن رتهز

 مل سو هيلعهتلا ىل_د هللا لوس رانيأرلاق ىلع نع دحب ملا نبدوعسم تءمس

 دديعو ىدقملا ركب ىفأ نب ني ةزاما ىف ىنعي ان دعقف دعقوا:مقفماق

 نئئدص و هب دانسالا اذ_مضةيع- شنع ناطقلاوهو ىحب 5 الاق ديعس نب هللا |

 ده نوي تدب نو ء اص نب ةبواعم 3 بهو نا 5 ىشالاديعسن نورث
 ةالصلاف

 ىل_دهللا] وسر ىل_ لوني كلام نب فوءتعمس لون هتعم سريفن نإ ريبج نع

 هفاعوهجراوهلرفغا مهللا ل وقب وهوهثاعد نم تظفش ةزانج ىلع رمسوديلا 1

 ااطيلا نم هقتودربلاو جلشلاوءاملابإسغاو اخ دم عسوو هلزت مرك اوه نعففعاوا
 هلهأ نماري_الهاوهر'د نماريخارادهلدناو سندلا نمضيبالابوثلا ترقناك |
 ىت>لاقرانلا ياذع نموربقلا باذع نءهذعاوةناهلخ داو هجوز نم اريخاجوزوا

 ندب ربمج نإ 0 نأتي

 نيداتسالا لاعبوا ان 0 0 نأ ميهاربانب حلا

 مهرب ف . قحساو ىمضهت ا ىلع نإ رصنا انئدح و بهو نباثي دو كتاعيجج |
 سطو ّح ىصجلا ةزجىنأ نع سنو نب ىسع نعام

 ورع ىنربخا بهونبا انث الق رهاطلاى فال ظفللاو ىليالاديعس نب نورهو

 فوع نع عيب ار عراق نأ راج قدح ااه نع ءملسنب ةزج أن ءثرلا نبا

 مهلا لوقت ةزانج ىلع ىلصو ل سو هيلعهنلا ىلص ىنلا تعمسلق ىجشالا كلاما ش
 [درب رجئلنوءاموإسغاوهلخ دم عسووهلزن مرك أو هفاعوهنع فعاوهجز اوهلرفغا |

 الهأوهرادن ماري خارادهلدباو سن دلا نم ضيبالا بوثلا ياك اياطاغا نمهقتوأ

 تينمتف فوعلاق رانلا ب اذءو ربقلاة نتف ءفوهجوز نما ريخاحو زو هلهأ نماربخا

7 
 ظ



 هيلا بأي

 أ تال مىنلالاةلاقع زج نب ثيددح ناربغ دعس نب ثا ثيدحو حن دانمالا

 ا ءبتمريغ ناك اذا فل ىتحاعارب نيح مقيلفةزانجلا# د ىأراذا سو هيلع |

 ص

 دك الا
 رااور 7

 | ىلأ ىنأنع«-يبأنعطاص فأن بل يهس نعرب رج انث ةببشىفأن نافع اثر
 مضوت ىتحاوسلجت الف ةزانج متعبت اذا [_سو هيلع هللا ىل_دهنلا لوس رلاق لاق ديعس

 اراخم نءةيلعنءباوهو ليعمسا انث الاقردع نب ىلعو سنوب نب جب رس ئسدص و

 ُ اق ربح ماه نيذاخم انث هل ظفللاو ىنثم نيد انثو َح ىاوتسدلا

 بالو رن ىردخلا ديم س ىف نع نجح رلا دبع نب ةماسوبأ انث ريثك فأن ا

 0 >- ساحل الف اهعبت نفاوموقفةزانملا متياراذالاق مسوهيلعتنلا ىل- 2

 نعةيلع نياوهو ليعمسا انث الاقرتح نب ىلعو سنودن حرس دع و

 ا تادع د رباح نعمسقم ن ٠ نللا دل .عن ءربثك ىلأ نب ىح نعفاو سدا

 الالوان هعمانقو إسوميلعتلا لحن لورا م ماهف ةَْرامِحَت لم

 ١ ٠ مفارنب دج نئئدعد اوموقف ةزانملا مث : اراذاف عزفتوملانالاقفةبدوم

 هللا ىلص ىنثلا م اقلوقيارباج مس هناريب زلاوبأ ىريخأ م. رج نبا نع قازرلا دبع

 نعقازرلادبع ان عفارنبدم نص تراوت ىتح هبت ىمةزانجل سو هيلع

 ا | د يلعةنلا لص ىبلا ماق لوقي ارباج عمسهنا اضيأري زلاوأ قربخأ جرجنإ

 | ودلع ع ةبيش ىنأنب ركب وبأ انرطو تراون ىتج ىدوهةزانجلهباخأو

 ر م”نءهبعش انث رفعج نبد# انث الاؤراش نباوىنثمنبد# انثو حا ةبعش

 5 هرخةيس داقلاباناك فينح نبل هسو 2 ,سبق نا ىليل ىف نبا نع سم نبا

 يلع هللا ىل_دهللال وسر ناالاقف ض رالا لاه مرايا امط فام اق زائجامهم

 مساقلا هينثمع و اسفن تسل لاةفىدوههنا ليقف ماقفةزانجهبت رم سو

 ذب | سني ورم نع شمالا نعناييش ند ىسوم نهللاديبع ان ايرك زنا

 :+هيلعت رف ل سوه يلعهثلا ىلصةهللالوسر عمان. ك الاقفه_فودانسالا

 ل ةلاظغلادرجاهلا نب عر نبدم ف ربخأو 2 ثيل ان ديعَس نب ةيينق 00

 معفان ىف ارلاقهنا ذاعم نب دعس نب رس نقار نع سرعس ب ع خللا انأ

 كهقيامكلاقفةزانملاعضوت نأر ظتني ساج دقؤامتاقةزانج ف نحنو ريسج نا

 | ن ايريس فقالا ىردعا دعو رم ا ع نارظلا ل قو

 عقم سو هيلعةللا ىلص هللا لوس 0 ىلع نعىنثدح كسلا

 5 ىثدحو



 | مها ا و اع رأهيلعربك سو هيلعةنلا فص ىنلا نامهنم أ[
 َح دلاخ ىنأ نب ليعمسا ن ءةرعش نعءرب وبني عو نيفين وو 0

 نب ميهاربا انث نسا ١ رضلا نب ىح انف عرار ورع نب دم ناسغوأ قدا

 هفاسالا نع سابعنبا نع ىبعشلا نع امهالك نيم ىنأ نع نامهطأ|

 ئدص د اعب راربكو مهثيدح ىف سيلو ىف ابيشلاثب ثيدحو نر بقلا ىلعهتالص ىف سو || ١

 نوسيوشلا نا نعش ان ندنع تن + ىاتلاو رعرع ندم مئارا ا

 موب رلاوبأ ْئكد و ريق ىلع لص إسوءياعهللاىف_صىننلانا سنا نع تن ا

 وهوداج انث الاق لماك ىنال ظفللاو ىر دخلا نيسح نب ليضف لماكو أو ىار هزلا ا

 مقت تناك ءادوسةأ سمانا ةريرعى أن ع عفار ىأ نع ىناسلاتا”نعدزنلاأ]

 لاقتاماولاقفهنعو أ اهنعلأسف ميو يلعفتلا قعششا ل اوسراهدقففاباشوأ دحملا |[

 هولدقدر ,ق ىلع نول د لاقفذ صاوأاه سعأ اورغص خص مهن ”اكفلاق نومتذ مت :كالفأأ ٍ

 ىتالصإ ,طاهر وذي هللا ناواهلهأ ىلعةماظةاوامبرويقلا هذ - ءنا لاق اي .اع لصف | ٍ

 0 نع ولف راثر نناو تمن دع وةيص وان كونا اند ظ

 لاق ىليل ىف 'ن نجحرلادبعو 5 سمح نإ ورم نعةمعش ءركولا لاقرقمشا 5 أ :

 لوسر ناكل اقف نلأ فسخ ةزانج ىلعربكهناواعب رأانز ::انج ىلعربكسي ز ناك ||

 ريهزو دقانلا ور معو ةبيش ىنأ نب ركب و بأ اند اهربكي لسوهيلعهتلا لصقل أ

 نبصاءنعهسأن ءملاس نعىرهزلا نع نايف_س .انث اولاقري_:نياوبرحناأ]

 ؟<فلك ىتحاطاوم وقف ةزانجلا متأ :ًاراذا لسوه.لعهللا ىلدهللالوسرلاق لاقةعببب 1
 قثو 6 ثدللا ان حرنإإ امو 6 تنل. اه متم يي 3

 قودانسالاا دهم تاهش نا ن ءاعيج سنوي ىقريخأ بهو نا ىن : ىحينبةلءزح 1

 ن يتق انثو : َح لوي سو هيلعانا تس كوس تسلا :وبثيد>ا

 نب صاع نع رمت نبا نع عفان نعشبللا ان رنا انثو َح مل ديعسأ

 اهعمابشام نكي نافةزانجل امدح أ ىأراذالاق- سو هيلعهللا ىلص ىننلا نعةعيبز :

 ح داج انث لماكتولا ئطد هفلخحت نال بق نم عضوت و أه فلن ىتح مق 1

 انم ىنثمنبد# انثو ح بونأن ءاميجليعمسا انم مهاربا نب بوقعي ىو /
 00 ءىدع ىأنإ 6 3 انثو 3 ةلئادممع ع نع ديعسنإ ىحيأأ أ

 ع
0 

 ا يقلا باب
 ةزانحللل



 هقانلا 31 تدعو تاريدك-: عب رأ هيلعربكسف ىل_هف ىلصلاب مهب فص لسو ا

 ) نب رباج نع ءانوم نب دعس 6 نايح نب لتس نع نوره نبه زب اك ةبيش ىلأ |

 ةرلشن

 اع |١ ىل_طهنلالوسرانل ىعن لاقهنا ةرب رهفأ ن2 ات عر هبا

 | اورفغتسالاقفهيف تامىذلام ويلا ف ةثيطابحاصَىئاحنلا ملسو

 | 11 لسنا لوسرناهندستر رهابأنا بيسملان ' ديعس ىنتدحو باهش نا

 وأ ان: دعس ميهاربا ناوهو بوقعي انث اولاق ديج نب دعو ىناوللا نس>و

 زن ركوأ انوع اهيج نبدان_سالاب ليقع ةباو زك باهش نءا نع ء اص نع

 ّْ اعبر أهيلع ريك و ىئاحنلا ةمدكأ ىلع ىلص و ساو رنأهلنادمع

 9 | لاجن ءءاطع٠ نءج رج | نع ديعس نب ىحب اذ ماح نب دمت ئىدص د

 م | اح حاس دبع ويلا تام إ_سوهيلعهللا ل_دةلدالوسرلاق لاق هللا دبع

 : ؛رافأن ءبونأن ءداج ان ىريغلاديرع نيد و هيلع ىلدوانماف

 1 انث ةيلع نئ ا ان:لاقدل ظفالاو بوب أ نب ىحي انو ح هللا دمع نت رباح نع

 ظ اما 0 دن عال رسولا ظاظيعو راجع نعي زلا فأن ع

 1 برع نب ريهز ندع ّ نيفصانفصفانمقفلاقءيلعاوأمفاوموقف تام دق

 نءبوبأنعةيلعناا ان* وبأن بيحب انثو ح ليعمسا انث الاقرنبا
 / اسو هيلغهننا ىل_دهتنالوسر لاق لاق نيص>- نء نار 6-2 نع باهملا ىلأ نع ةبالق ىف

 [ اأن ازي هز ورفوىمثاحنلاىنعي«بيلعاوا_دفاوم وقف تام دق <- ااخأنا

 رن رداء هللا د_دع انت الف عنيك دبعنبدمو عترلات نسح اسئدع *

 ادام دنب بق ىلع ىلص ل سو هيلعةللا ل_دهللالوسر نأ ى عشلا نع ىئاببشلا نع

 : هنلاد_دعةقثلا لاق ادهم كثادح ن هىبعشال تاقف ىناييشلا لاق عب راهيلعربكف 0

 اع لن هنا لوسر ى نبتت |لاق زعم نئاةباور قو :نسح ثيدح ظفل اذه سامع

 ' 1 كد نم ماعل تاق اعب راربكو هفلخاوفصو هيلع ىلصف بطر ربق ىلا إ_سو

 انو ح ميشه انأ ىحبن؛ ىحب اني ساسبغ نءاهدهش نمُةقثلا

 ذأ ميهاربانب قحسا انثو حا دايز ن.دحاولاد ع انث الاق لفاكوبأ وعيب رلا
 اعمنب هللا ديمع ١ اندو ََح نايفس ان عيكو 1 متاح نب دمت ىنثو ح 2

 ا: ٠ ثلا نعءالوهلك ةبعش انث لاقرفعج نب دمت 0 انثو ح ىنأ 5

 | امدح سيلوول ل سوميلعةنلا لص يتلا نع لامع نبأ نعىعشلا نع

 ْ ص



 اج 2

 ىلص هللا لوسرتعمس ىقاذ هوجرخأ لاق من لاق نوءب رأ مهلوقتلاقف هنريخأل ظ

 الجر نوعب رأ هنزانج ىلع موقيفتوع مس لجر نماملوقي سو هيلعهللا

 ىنأ نبكي رش نع فورعم ناةباور ىو هيلا يسنس ام

 ى نمف باب يشار كب دراوتجو ان ىع انثرح + ساءنا نغ بيرك نا

 رشوأربخ هلع ان لاقىديل ظفللاوة-.لع نبا نءوهاكى دعلار 2 ن ىلءو بح نب ريهزو

 قوما نم اهيلع وت افران لاق كلام ن سن أ نع ئيهص قب زب رملادبع انأ ةملع ةيلع نب

 5 :اهّدَرادح سعو تبجو تدجو تبجو ل_سو < لع هلل ىل_دهللا ىب لاقف |ريب ار

 كلادق 2لاف تو تيححو تيحو سو هيلع هللا ىل صهنلا ى :لاقو ارسشاهيل
 انا سيعمل
 عسسل
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 ىنن اف ةزانك 2 ' مو تمحو تمحو تدحوت ا ةفاريخ اهيلع ىب ؟افةزانك 2 . ىماحأو ىف

 ْن دو وه«بيلعهللا ىل_صهللال وسرلاقف تو تيد وتبوك قفار

5 0 

 اد متن اراثلاةل نحو أ ريولع مدا أ نمو ةنملاهل تمجواري_خ هيل عمت ع 1

 وأ تدع و ضرالا ىفهنلا ءاده_ث متن أ ضرالا ىفهنلا ءادهش مهن !ضرالا

 نا رفعج انآ ىح نب ىح ىنثدحو 2 ديز نءاىنعيداج ان* ىلا رهزلا عزا 3

 رك دقةزان سرع ودول ىلع ءصص لاق سن أ نع تباث نعامهالكن ام

 ف ءاج ام باب ن ةيدتق اسن ده مأزي ز علا دبع ثيدح نأ يغ سنن عار ْز :لا دبع ثري دح ىنع

 عر سم 1 ندعم نعءةإ-حا> نا ورمخ نب دمخ نعه-. ع ”ىرق مف سن نيشان عديم

 هْيَمَحاَربمَو لسوةيلعهللا ىلصهتلالوسر نأ ث د<ناكدنا ىبر نبةدانق ى فأن ءكلام نبت

 حارت لاو عرتسملاام هلال وسر .اءاولاق هنمحارتسمو حب رتسملاقف ةزانح هي 0

 دايعلا هدم مي رتسي رحافلا دعلاواين دلا بصن نم حي رتس نوما دبعلا لاقف هس

 انثدحوح ديعس نب ىبحي ان ىنثم نيد اننصو باو ودلاورجيشلاو ل اهل

 ن ده نع دنه ىنأ نب ديعس نب هللا دبع نعاعيج قاز رلادبعانأ ميهاربا نب قدح

 0 سو هيلعهنلا لص ىبنلا ن ءتداتقدأ وعلان كنتو

 ريكشلاف بإب || ىي امتدح < لجوزعةللاةجرر ىلا اهبصنواين دل ىذأ نمي رت سي ديعس نب

 : ةزانحلا ىلع نأةرب راو عب هسملا نب إي عس ع نعباهش ن/ا نع كلام لع تار قلاقىحننأ

 مب جرف هيف تام ىذلا مويلا ىف ىئاجنلا سانلل ىتن لس و هيلع هلا ىلصةنلا لوم |
 ىثث ثيللا نب بيعش نب كلملا دبع ئص و تاريبكدتع ب رأربكو ىلدلأ»

 هماس ىلأو بيسملا نب ديعس نعع باهش نبا نعدلا> نب ليقع ىنث لاق ىدج ن
 ع

 ا ين ا 8 , 5



 11 2 د ل سو يس م سس

 ىلص نم باب
 اوعفشهثامهيلع

 هيف

 ىكص نم باب

 ثا لك
 |تقد_ف اهأسف ةشئاعملا ثعبف ةريرهوبأ انتاعرثك رع نبالاق رجالا
 تلاد ع نبدد ع ئد ةريثك طي رارقىفانطرفدةقارمع نبا لاقفةرب رهابأ

 ندد زب نع رخصوأ ىقربخأ ةويح ىفرب_ثأد, زب نب هللا دبع ا ريع نبا

 ١ ١ 01111 قارا طمس نب هللا دمع

 001 ةروصقلا حاضت ابح علطذار ع ن هللا دب عدنع ادعاق ناك هناهيبأ
 | و هيلعدتلالستنا لوسر عمسملا ةر رهوب أ لوقيام عمستالار ع نب هللا درعأب

 ا :زاطاربقهل ناك نفدت ىتحاهعبت م اهيلع ىلصو اهتيب نمد ةزانج عم جرخ نملوقي

 راند وشوي نساك عر ملء لسن هو دح أ لثم طاربق لكرجأ نم

 تلاقامهريخسف هيلاعجرب مقرب رهىفألوقن ءاطأشة-كئاعىلا ابابخر عنا

 ألقت لوسرلا هيلا عجر ىتحهد»ىفاهبلقي دحتسملا ءام_صح خ نيس عناذ_دأو

 ْ 0مل دب ىناك ىذلا ىصحلاب ر ع نبادرضف ةرب رهوبأق د صةثلاعتلاق

 ديع_س نبى انه راشب نيدمح ايئصو 0 طي رارق ىفانطرفدقللاق م

 عربا سماويداسمد دس 0 ل ع

 أد لشم طاريقلا ناطاربق لقا ف ب واق ارجل لعلم نملاق

 ا قمرا انثابو َح ىلأ انث ماشثهنذاعم انث راشب نيد اًنئصو

 ( نإبأ 8 نافع 3 برح نب ريهز ىنتد- >و 2 ك.عس ع قيد ء ىنأنا

 لك ماشهو تستر دع فولت دانسالا انين راق رم ءمؤاك
 | هيلعهننا لص ىلا

 أ كرابلا نبا انأ ىسعنب نسحلا امم * دح أ لثملاقف طارقلا نع لو

 ظ |ةنئاععيضردم زب , نب هللا دمع نع ةبالق ىفأ ن عبودأ 3 ع عيطم ىفأن ب ماس انأ

 0 ا م اواو 2

 ن/ نوره 0 5 100 لانع كا را

 إ |[ ىثدح ديلولا لاق نودلا اخت نرتنلولاو نلت الا اس قع نوره»وفورعم

 [| رف فأن بتادبق نبكي رشنع ءرخدوبأ قريخأ بهو نا 7 نارخآلالاقو

 | 1 شو تان ابغى اداب ا رك نع

1 
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 ا

| 

 أ

1 

 نو

 ل



0 

 الدعاة رس ثيابها عت ره 5

 لاق ىل؛الا ديه_س نب نورهو ىسح ناة|مرحو رهاطااونأ ئدد تدل

 باهش نا نعدب زب نب سنو قريخ أت هو نا 5 ناورخالالاقو ١ 5-5 نورا

 قصة ل ومر تعم سلاف ةريرهفأن ءفونح نب لهسنبةماماوبأىثدح لاق َق

 تناك ناو ريل! ىلا اهو رقةحلاص تناك ن اف ةزانجلاباوعرمس ل وقد ملسو وهيلغهلل

 ىك ن,ةامزح و رهاطااونأ نئئكد 5 مب اقرنعهنوع ةقارشنأك ثار

 نأ نارخآلالاقو ان' نورهلاقةامزحو نورط ظفللاو ىلبالا ديعس نبن وره 1
 لسمصف بإب

 ىلع ةالصلا

 اهعابتاوزئانملا .|| نأ جرعالا سر هن نجرلا دبع قريخ أب اه ش نبا نع سنو» قرب_خ به نإ
 اهيلع لص ىتح ةزانجلادهش نم لو هيلع هللا ىل-ههللالوسرلاةلاقةرب رهاب

 نيليحلا لثملاقن اطاريقل | امو لة ناطاريقهلف نذدن ىتجاه ده نمو طاربق إذ

 || تلا دبع ن لالا باهش نب لاق نارخآلا دازورهاطلا ىأثيدح ىبهتتنيهظعلا
 : دقل لاقرب ره ىلأثي د_> هغاباماف فردن» مث اهيلع ىل-ه رمع نبا ناكورمع

 .ٌ َح ىلءالاديع 0 ةبيشى أن ب ركوأ اناص رش طي رارقانعيض
 ىرهزلا نع رهعمن م ا ديج نب دبعو عقار نباانثدسحز

 نيليلاهلوقىلا ملسو هيلع هللا ىل-كىب نعةري رهىفأن :رع بيسسملا نب ددعس نق

 ثيدح ىو يرسم ملو نيهظع

 ىنثددح ثيللا نب بءش نب كلما دنع ندع د ددحالا ف عضوت ىتح قازرلا د

 ىلأ نعلاجر ىنثد- حلاقدهناباه_-ث نان ع دلاخ نب لمة عىن ::ل> ىدج غن عىنأ

, : 
1 
 ا

 نفدن ىتحاهعبتان هولاق و رمعم ثب د -- لثع [-وهيلعةلنا لكى ,دلا نعةرب !

 ىنأنعهينأ نع ليه_س ان تيهو ان زهع انذ محاح نب د- َ انئادعو

 طارقوإف ٍاهعبقب و ةزانج ىلع ىلص ن :رملاق مسوءيلعتتابسيتلا ول ح

 8 - دع د كَ الئمامهرغصأ لاق نا.طاربقل اامولمق ناطاربقهلذاهعبت نأ

 درب رهىنأ نع مزاحوب أ ىقربخ ناس دك نيد نع دوعس نب ىبح اذ مت /

 عض جون اومن نمو طاريقوإف ٌةزانج ىلع ىلص : نم لاقل سو هيلع هنا له ىبنل 2

 نابيش اسئادح د> ل ثملاق طاري_ةلااموةرب رهابأا,ت اقلاق ناطاربقفربقلا ف

 ةرب رهابأنارمج نبال يق لاق عفان ان .مزاحنباىن-عي ري رج انث خورفإأ
 نمطارقولف ةزانج عنا نملوقي - وه يلع هللا ل_دهللا لوس .رتعم_بلوقي



 ةيحيست ىف بأي
 تل

 . نيسك ىف باب

 تيكن

 <ل- 22 نب نا ء][داسع نأ ىعن ىحيمانتد_-و 2 عيكو وت دبعو ١

 انأ 1[ ياعتلا دخ نب 3 ند و اهنع قدصت واهعابفاه يف هنفكسل هيبن

 الور جردأ تا ةشئاع نعهيبأن 6 هو رع نب ماسه ان روس نأ“

 ف وهنع تعزز ر ركب ىف أ نبهللادبعل تنأك ةينعةل- ف ل- ويل علا :

 " !لاقفةإ اهلل اد عع فرف صير قالو ةمامعاهبف سيل ةينام :ةيلوخس اولا

 آمقد_طتفاهيف نفك او ملسو هيلع هللا ىبص هللا ل اوسراهيف نفك لاق ماهيف

 ا : ردا ناوةنيع تاو تاءمغ نب صفح ا ةبيش ىلأ نب ركب وأ ا

 ند ركب ىأ نبل دبعةسق موشي دح ىف سيلودانسالا اذ. ماشه

 ٠ اس لاق هناةماس ىف نع ميهار .|نبدمح نعدم زب نعزي زعلادمع انث اى

 ظ نبا لسنا لوس رنفك م8 فاطتاقف سو هيلعمنلا ىلص ىنلا جوز ةشئاع
 1و والا نس>و ب رح نب ريهز أنندح .< ةيلوحس ناو ةثالثىفتلاقف سو

 'مهاربانءاو»وبوقعي انه نارخآلالاقو فرب_خ أ دبعلاقد_ج نب ديعو

 .ثناعن اهربخأ نمحرلا دبعنب ةماسإبأ نا باهش نبا نعطاص نعىنأ ان دعس

 ادلع انآ قازرلادبع .انأ الق ديج نيدبعو ميا را ومينا 0
 1 رهزلا نع بيعش نأ ناعلاوبأ 5 ىرادلا نجرلا عنب هللا دبعانتدحو

 .الاقرعاشلا ن جاجحو هللا دبع نب نوره 0 ءاوسدان_سالا ادهم

 د هنا دع نب ا عي لارج زلاوبأ 'ىقربخأ رجنبالاقلاق د نب ج جاح

 -ف ضرقهباحصأ ن مال جر رك ذفاموب ب طخ مل- سوميلع هلا ىلص ىننلا نا

 3 ليل راع نأ سريلعتا له ينوب اياد لئاطريغ نفك

 5 اذا ميسو هيلع لص ىتلالاقو كلذىلاناسن ارطضي نأ الا هيلع ىلصي

 | ٠ رهزو ةببش نأ ركب ولأ ل 5 هناك نسل ف اع أ عدلا

 |” نعىرعناد ءةئييعن نايق_س انث ركب وب لاق ةنديع نبا نءاعيج

 0 اجلا وسال وملعب لم ىنلان عة ةرب رهىفأ

 + ئكدص و مب اقرنع هبوعْصتر شف كلذري-غ نكن ب ناو هيلعاهنوم دقت

 نب ىصياتتد و حا رمعم |نأ قازرلادمع ٠ نعاعيج بيمن دعو عفاز

 دي ' امها ةصفح ىنأ نبد# ان ةدامعن/ حور انك
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 ١ ا/ :

 تلاقىننملع افاهنتسلغاذافروفاك نمأيثوأ اًروذاك ةسماخنا ىف د
 نبديزي انث -قانلا ورم انثص و ةايااهع رمت ش؟لقو ةوقساتاطعأ ف ءانفعأل

 لوسرابانأت لاقةيطعمأ نع نب ريستنب ةضفح نعناس> نب ماشه ان نورهأ

 رثك أوأ اسجارتواهناسغالاقف هنانب ىدحا سفن نو لسوءيلعمتلا نيصسال
 ةنالئاهر عشان رف_طفتلاق 0 +1 ىفلاقو مصاعو - دونآثإ اح ودب كلذ عرب 1

 ةصفح نع دلاخ نعيشه انأ بوب نب ىحب ئئكدص اهتيصانوا رينرقثالثأ |

 لسغت نأ اه سما تيحر سو ميلعفطلا ىف ص هظاالوسرنا هاما نع نب ريستن 1

 ل اوىحبن ىك اي اهننءوضولا عضاومواهتمايم نأ ديا اطلاق شا

 ةيلع نا ليفت ان ركب ون لاق هيلع نبا : نع مهلك فانلا ورم ةيبتش ىف

 لسغىف نطلاق سو هيلع هللا ىلصهللالوسر ن !ةيطع مأ نع ةصفح نعد/اخ نعي

 ىمعغلا ىحنب ىع ايعو أهتم .ءوضولا عضاومواهتمايع نأدبا شل |

 ىحنلاق ى ل ظفللاو #. ركوبأو ريغ نب هللا دغنب دو ةبيش ىفأ نب _ ,كحب وأو

 ترالان: كح نع قيةش نعش مح الان ءَةن واعموبأ ان نورخالا لاقد 1

 جوف للا ءدجو ىفتتن هللا ليبس ىف سو هيلعمتلا ىل_ههتلا لودر عمانجاهلاق 5
 مون ل-تةريس# نب ب عصم م-منمأي شهرجأ 1نملك الوقت نمادف هللا ىلعانوسأ

 هالجرتجرخ<_.أر ىلعاهائعضواذا اكفةرالاه يف نفكيمو ةهلد_حوب د 1

 يوجض ل توها هاا لسكان عرسي روعاهانشوأل ' ١

 1 وهفهنرعهلتعذبأ نمانمورخذالا ن مهبلجر ىلءاواهجاو هس ًارولبامم

 انآ مههاربا نب قحسا انئدحو ح ربيرج ان ةبيش ىفأ نب نام اننا

 ره-سم ن ىلع انث ىهحعلا ثرحلا نب نادم ا مح سنون نب 2

 شمحا ان ع ة-ةديع نبأ ن نعاعيجر مع ىنأ ن باو مهار نب قع ساانثدحو حا

 ظفالا وبي ركوبأوةبيش ىفأ نب ركب وبأو ىحينب حب انى هويدا ان

 هيبأنعةو رع نع ماسه ءاةب , واعموبأ ان نا رخآلالاقو نأ .ىحلاق 2

 ةدلوحس ضرب باوثأ ةنالث ىف (سوهيلعةنلا ههنا لوسر نفك تاق + ةشئاع ش

 تت ١ رتشااهمااهيفضانلا ىلعه._تامتافةلاامأ ] ةمامعالو صي_ةاهعف سلف سر ٍ م

 : يا 0-3 تكفا"

 نفك ىف بإ
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 ٠ 7 ةّمإب نكر شيال ن ىلع كنعاني ةبآلا هذه تازنامل تلاق ةيطغمأ نعةصفح

 الفل ا الاهسال اوسراي تلتف تلاق ة.حاينلا هنم ناكتلاق ف ورعم ىف كشدعيالو
 ْ :دهللالوسر لاف م هدعسأنأن .ىلدب الف ةيلهاج ا ىف ىف و دعس اوناك م هناف

 ١ روب انأ ةيلع نبا انث بوبأنب ىح ا 0

 | ةزعياو زانجلا عابتا نع قهتاتك ةيطععأ تلاقلاق نب ري_س نب دج ن

 : انأ مهاربانب قحسا انو ح ةماساوبأ انث ةبيش أ نإ 0

 ؟رئنجا عابازع انيهن تلاقةيطعمأ !نع ةصفح نب ماشه ن ءاهالكسنو نبا

 «د# نءبوبأ نع عب رزنبدن زب انأ ىحنب ىح انئدح *« انيلعمزعي

 با لسغن نحنو لو هيلع هللا لص اان ءلعلخدتلاق ةيطعمأ نع نب ريس

 راعجاو ردو ءام كلذ نتيارنا كلذ نمرثك وأ اسوأ انالئاهلسغا لاقف

 8 لاف هانذ 7 انغرفاماف ىتذ اف نآ_غرفاذافروفاك نمأيشوأ اروفاك ةرخآلا ف

 ع عي رزنبدب :, انأ ىحكنيىحب انثدص و دايااهترعشألاقف هوقحانيلا
 نالتاهانطثمتلاق ةيطع مآ نع نإ ريستنب ةصفح نع نب ريس نب د# نعبوبأ

 | وبان --و حا سن نب كلام ن ع درع_سن ةبنتؤ انسدحو نورد

 ١ أ نب ىب كانثد_حو ح دن زنيداج انث الاقديع_سن ةبيتقو ىقارهزلا

 ءانب ىد-|تيفوتتلاق ةيطعمأ نع دم نعبوبأ نعمهاك ةسيلعنبا ان
 اعهّننا ىل_سهللالوسرانانأ ت لاق ةيلع نبا ثيدح ىفو وسبا لا لد و لا

 |( ا لوسرانيا لع جتا كلام ثي دح ىفوهتنبا لست نو ل- شو

 رع .٠# نعبوبأن ءعإ رزنبدب زب 1 3 00 قع ابعو

 ءمأنع ةصقح نعسونأن ءداج ان ديعس نب ة- هلم انكدح و ةيطع

 تلاقو كلذ نتنًارناكلذ نمرثك أ اناا و ايو لا هناري_غدوحتملا

 : 00 بوب نب ىح انكرض و نورق ةئالثاهسأرانلءجوةيطع مأ نع ةصفح |

 وأ انالث ا رتواهناسغا تلاق ةيطعمأ نعةصفحتلاقولاق بوب انأو  لاقةيلع

 -ثىنأنب ركب وبأ امامك نورق ةثالثاهانطشمةيطعمأتلاقؤ لاقاعبسوأ ||

 3 ” ا ندع اين” ورمعلاق ةب واعم ىلأ ن نعاعيج دقانلا ور معو

 اني رتامامتلاق ةيطعمأ نع نب ريس تنب ةصفح نع لوحالا ضاع

 :الثارتواهتاسغا لسو هيلع هللا ىلس هللا لو سرانللاق سو هيلعهلنا ىل_صهتدالوسر

 ١ وا
3 

 م6
11 

 0 ياك



 . اكون

 م لسوهيلعقنلا لص :لا نع ةبعش نع ةريغملا نعةعيب ر نإ ىلع نعال ديبع || أ
 ىنتدل هو حج دي: زب نت نبأ ط5 نافع انك ةببش ىفأ نب ركب وبأ 0 ا

 اذن دب زب ننانأ ع لال_ه ن نام ا ًالاقدل ظفللاو رود:منا قس

 هللا ىلدىنلا نأ هثدح ىرعشالا كلامابأ نا هد مل نادال زنايحي|]

 تايصيألا ف ردجفلا رينزكرت ال ةياهامجلا صأ نم 1 عب رألاق مسوس

 لبق بت اذاةحتانلا لاقو ةحاينلاو موحنلاب ءاقسسالاو باسنالا ىف نعطلاو |

 نا كي برج ئه عردو نارطق نملاب رساهياعو ةمايقلا موراتا متو

 لوقت دمع_ف نت ىح<تءمسلاقباهولا دبع 5 ىنثم نبالاقرمع ىنأن باو ىنثمأ|

 ىلصهللال وسر سلج ةخاو رن. هئلا د_ءعو بلاط ىنأنب رفعجو ةئراح نبدن ز أ

 ل->-رداث افبابلا قش بابلارئاصن هراظن اا تلا نزلاهيفتفرعيإ سويط

 بهذف َنهاهئيف هذي نأ هضأف ّن ّنهءاكب رك ذورفعجءاسن ناهللالوسرايلاقف

 هللاو لاقفءانأ م بهذ ّن هاهنيف هذب نأ ةيناث ناد سمأف هنعطل نوغاركس ذفانأف |

 تهذالاق مسو هيلعنلا بص للا لوسر نأ تميز فلاق هللالوسرايانةيلغدف ل

 لغ_ةتامهتناو كفن أهلا مغرأتلقف ة- ثلاعتلاق بارتلا نم ّنيهاوفأ ىف ثحافأ

 ودلع لص ل أمو لسوهي اعنا ات نالوا ك ممأأم

 7 ىنثدحو ح ريغنب هننادبع انث ةبيش ىلأنإ ركب ونأ اسندعو ءا ءانعلا |

 مههاربا نب دجأ ىن :ةدحو حا اضنب ا بهو نب هللا دمع 5 راف

 ديعس نب ىح " نع مهاك ملسم نب | ىنعي ب زب زعلادبع انك دمصلادنع انك قرد ظ

 0 سو اعهللا لص هللا ل وسر تكرتامو زءلا دبع ثرددح ىو هوحن دان سلا ان 2

 مانع د-# نع بوأ ا داو قا ارهزلا عب رلاوبأ نئئص ىل ئئل 3

 انمتقوات عودوا لا رسولنا نحيف لوس رانك !ق هم مع

 5 7سماو ةربس ىنأةئباو اذاعة سما ةريس ىف ةنباو ءالعلا ماو مياس م 1س الاة أ 1

 مأ نعةصفح نع ماشه ان طام_شا ان معزا قدح شا 2 37

 ال اتلاف هب ءأط

 لتقف إسوهيلعفتل] ىل_دهللالوسرءاحا مل لوق" شتا يابا 5 رع وترش

 ملي دشنلا باب

 ةحاينلا ىف
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ج ناو بوبأهضناك روهيلعهنلا فس ينلا نعرم نس دا
 0-0 7 ر

 ىف ربخأ بهو نبهللا دب انك ىح نبةلءرح صر ورم ثباداج نم 2

 1 ءوهيلعةلنا ىل_ههللالو ءرنار ع نب هللا دبع ىعهن د_حاملاس نادت نب رمع

 قارهزلا م : رلاونأو ماده ن بف اخ انئادخ و ىلا ءاكبب بذ_ءيتءملانالاق

 ْ 1 ةهبانعو ةو رعنب ماشه نع ده رق داج ان فاخلاقداج نعاعيج

 |[ ديعابأهللامحرتلاقف هءاعوإه ًاءاكرب بذعي تيم ارمع نبا لوقة- تلاعدتعرب د

 أى | 0« ةزاتجٍ ول عقلا لسنا لور قع ترياق عع فأين مس نحال

 سأ ان“ ىيركونأ انثص بذ_يلهناو نوكست مت 5 ألاقف«:لعنوكم ل مو

 اوم يتالاعغز 1 رمع نباناةتئاعدنع 271 5 هيب نع ماشه نعةماسأ

 | هللا لوسرلاقاهنا رهوتلاقف 4 لع لح ءاجمب هيك ف تدع عي تيملا نا لبوه لع

 | كاذو نآلا هيلع نوكييل اهأ ناو بن ذب وأ هتئيطخ ب ذعيلهنا سو هيلع هلا ىلسص

 ا 1 1

 اوماعبل مالاقامنا لهو و دقو : لوك امن ودعتسلو منالاقام مسطلاقف نيكر رمل

 ف نم مسمع تن ًالموىت ولا عم_فالكناتآرق رقم قح ماظلوقأتنك انا

 أ ةبيش ىفأنب ركبوبأ ةاسرح و رانلاّن م مه ةعاقماؤ ودت نيح لوقي روبقلا

 [ىأثيدحو ةماسأ ىلأث ردح ىنمعدان_سالاا ذو ةورتعنب ماسه نع عيكو ان

 | ةللادبع نعةيلعتم رقاهق سن نب كلام ن ءدرعس نإ ةِمدَدَ اتيدح د ملأ ةماسأ

 و " ذو ةشئاعتعمساهناهنريخأ اها نجرلاد- عتب ةرمع نعهيبأ نعر ركب أنبا

 أ ىنالةتنازفغي ةشئاعتلاقف ىلا ءاكبب بذعياتيملانالوقي ر مع نب هللا د معنااط

 | ةقا و سانا وسر ساق طخأو اى هنكلو ب ذك مهناامأ نجرلادب هع

 | برص اهريق فك ذ- ءتلاهناوا يلعن وكبيل .منالاقفاوبلع ىكبي ةيدووب ىلع اسسو

 ْ رع يردك نرد قالا ديبعن.ديع- 5 نععيكو 0 ةبيشىفأن ب ركب وأ

 : نب ةريغملالاقف بعكن بة ظرقةفوكسلاب+- لع مسن نءلوألاق ةمّس رنا

 | مسايا هيلع حين نه لوي سو هيلع هللا ىل_هللالوسر تعمس
 نب د ان 0 ان ىده_بلارة نب ىلع ئسدصو ةءايقلا موب

 هلل لامن | نع ةيعش نب ةريغملان ءىد_سالاةعيد رنب ىلع نع ىد- لالا سيق

 |نيديعس ان انن ىرازفلا ىن :”«ناورم ١ 25 رعى أنبا انثصو هلم لسو هيلبع



 مو
 لاق بيهص هناو.لجرلا كاذ نم كلل لعأ نأ ىنتسمأ كنا تاقف هيلا تعجرف بيهص
 هيص روب !لاقاعرو هله أ ه_عمناكن اولاق هلهأه_عم نات اقف انن قحليلفه رم

 هاخأاولوقيسءهصءاؤل بيصأ نأ نينمؤملا ريم ثيلب ملام دقاماف ان قدليلتا]

 لوسرنأ عمست ملوأ عت لوألاقوأ بوب أ لاق عم_بتولوأ لعت ملأ ر معلاقف هايحاصأو

 1 اسز ًافهنلا دبعام اف لاق هله ءاكب ضعبب سذعيل تملا نالاق سو هيلع هللا صن

 رعنالاقاع اهنثدكخ <_ثئاع ىلع تلخ دف تم ةف ضعبب لاف رعامأو ةإ_هس مع

 دحأ ءاكبب بذعيتيملانا طق ل_سو هيلع هللا ىل_ههللالوسرلاقام هتلاوال تلاقف
 ىب أو كح ضطأوطةتلا ناو اباذعوإ_هأ ءاكبةثلاذدن زب رفاك- !١نالاق «:كلو:

 امللاق د نب مساقلاى .:ٌدح ةكيلم ىفأنب!لاق بود 1لاقىرشأ رز هةر زور

 نييدكحي هالو نيناكرع نع قرات مكن |تلاق رمت نباورملوف هشئاع غلب

 انك عفارنبالاق د_يج نبدبعءو عقارلب د- 2 ئئد نع كلو

 ا : 0 و امور ناد ب دم ١

- 

 ازواج عا ملا

 نائعلةنبات فوت لاق ةكيام ىلأ نب هللا دبع قربخأ ب رجنبا انأ قار رلادبع 2 للا يحوت د نال جدلا

 سلا ىناولاق ساي عنب اوررعنءااهرضخ لاق اهدهكلانق لاق ةكك نافعا

 رمح ن. هللا د_+علاقف ىنج ىلا سلك رخ آلا ءاج مئامه د_- ىلا تاج لاقو امون

 سو هيلع هللا ىل_س هللا ل وسر نافءاكبلا نع ىبهنتال ههجاو موهو نامْعنب ورمعل
 كلذ ضءب لوي رع ناكدق سامع نءالاقف هيلع هله ا ءاكب تفعيل تءمانالاقأ
 تنكري وهاذاف ءادريلابانك اذا ىتحةكم نمرمع عمت رد_دلاقف ثد_ح 9 َ

 لاق سيهصوهاذاف ترظنف ته ذف كر لا ءالؤه نمرظناف بهذا لاقفةرمسس لظ 0

 الق نيس وماي قاف لحتراتلقف تيهَض ل تعجرلا لدعدالاتفةيررخ ا
 3 ايهما نع لاقت ءاح اص وفا اولوش و1 ع يصل 3

 لاقتف هلع هاه ءاكيض عب بذعيتيملا نا إو هيلعهتلا ىلصةننالوسرلاق دقو ىلع | ٠
 ثدح اامهنئاوال م ةئئاعلكلذترك ذر .عتاماماق سابع نءاأ]ا

 هللا نالاق نكلودحأ ا نمؤلل بشلل نازسوبلعناوستناذاوسرأ| 3 ١

 هززاور زتالو نا ةرقلا بس ةشئاعت !اقولاق هيلعهزه اءاكببااذنعرفاك_ ادب زي [| ٠

 ةكيلم ىفأ نبا لاق ىكبأ أو كح ذ أ هللاو كلذد_:ع سامع نءالاقولاق ىرخأرّز ذوأ 3

 ورمجلاقنايفس ان رشب نب نجرلادرع اًسنرط و ّئشند هر ن الاقامةللاوف :

 عفر صن مو ث ثيل +1قاسو .نامعتن: نإبأم مأ ةزانج انك ةكيلم ننال 3

 0 عت يي يا

 دايو تن
0 



7" 0 
 | بسب تيل نال 0 او اوسرنا أ ىماعت لأ ةينب بالهم لاقف م

 ْش أ تعمسلات ةبعش ان رفعج نبدمح ان راشب نب دمت اً هيلعوزهأ ءاكس

 يلع السنا نعرمتنعرم تبان ع سيسملا نب درعس نع ث د ةداّنق
 0 : | لسوء

 : | نعىدعى أنبا ان ىثمن دمحم انئه هيلعحينامب هربق فس ذعي ترملا لاق |

 ١ | هيلعةنلا ص ىبنلا نعرمع نعرم نبا نع عبوسملا نب ديعس نعد داق ن ع ادرع_س

 | ا انك . ىده_لار نب ىلع تصد مدا يبدع تللالاةرتشو

 | هيلع ىغأر مع نعطال لاق ربعنا ن 2 اص ىأ نعش مجالا نعره_م نب ىلع

 ا تيملانالاق ملسو هيلع هللا ىل_طهلدالوسر نأ متماعام لاق قاف اماذ هيلع حميصق
 [| ١

 | | ىنأ نع ىئابيشلا نعرهسم نب ىلع انبي ر2 نب ىلع نئص ى 1| اكيد بذءيل ْ

 أ | بيهصإي ر سد لاقف هاخأاو لوقيبيه-كلعجر .عيسأامللاق هاب أ نعةدرب

 * سرح و "ىلا اءاكبب بذعيل تيملا نا لاق مدا لحفل اونسر نا سلغام)

 5 .ىأ نعريمع نب كلملا دبع ن نعىح وبأ ناوفص نب بيعش نأ رخن ىلع

 ]| لعل خدىتح هلزنم نم بيهص لبق ر ع بص -1لاق ىسوم أ نع ىسوم ىفأ
 | ىباك- ءلعاهنلاو ىالاق بن "ىلع بت مالعر م لاقف ىبهلايعماقفرمع

 1 ةلع كب نملاق )سو هيلعهللا ل_صةتلالوسرن 1تماعدقلهللاو لاق نينمؤملا

 ا | كن اوأناك اما لوقت ةشئاعتناكلاققف ةحاطن ىسولكلذت 0 دقلاق بذعي

 ا تراث نع ةهش نيداج انث مس نبنافع انث دقانلاورع ندع د دوولا

 | تعمسامأ ةصفحايلاقف ةصفح هيلعت :ءلوع نعطامل باطخلانب رعناسنأ نع

 ْ [ رمح لاقفبيهصهيلعل اوعو ب دعي هيلع لوعملالوقب لس .وهيلعةللا ىل_دهللالوسر

 [ليعمسا ان ديشرن دواد“ اًساص .بذءي هيلع لوعملا نأ تماعامأ بيها

 نبابن+ ىلااسلأاج تنك لاق ةكيلم ىفأ نب هللا درع نع بوبأ ان ةيلعنا

 ١ | هدوقي سابع نباءاف نامع نب ورعود_فعونامءةنبانابأ مأةزانجرظتنن نحنو

اذاف امهتديتنكف ىنج ىلا سلج ىتح ءافم رع نبا ناك هربدخ ا هارأف دئاق
 ظ | تود

 || للالوسرتعمس مهاهنيف موقينأو رمع ىلع ضر عيهنأكر مت نبا لاقف رادلا نم
 ْ نم هللا ديعاهلسر أف لاق هل »أ ءاكبب بذعيل تملا نا لوقت متو هيل عدتلا ىلص

 وهاذا ءاد_هيلاباتك اذا ىتح باطخلا نب رع نينمؤملاريمأ عمان كس ابع نبالاقف

 [وداذةتبحذ فرجا ل الام للنور



١ 

 ثرحلاْنب ورع ىنربخأ بهو نر هللا دبع انأ الاق ىماعلاداوسنب 6 و
 ةدامع ٠ نب دع_س < -ةشالاق رم نب هللا دبع نع ىراضألات رخو كيع دس نو

 دقألاقف ا ,هللادرعو صاقو ىنأ نب دعسو َّ

 ءاكب م وتلاىأر املق مل وهماعدللا ىل_دهللالوس روكبف هللال اوسرايالاولاف ىذق 0

 نزولا غمد يتعزالا ل ووجع تالا لاق اون لسوف وما ل ظ

 نب دع انئثصو دع مجرب وهنأ ىلا راش أ واذ بذعي نكلو باقلا نزحالو 0

 قعد +. ةرامع نعر عج ٠ نباوهو ليعمسا ا م24ج نب د- مج انف ىزنعلا م ّح

 مماسوا جاك لاقنار 0 نب هللا بع نع ىلا نب ثراا نبديعس نعةبز رغندا و

 قراصنالارب دأم هيلع سفراصنالا نم لجرهءاجذا إ_سو هيلعدلتا ىل_طهللال وسر ع

 اصلا فةدابع نب دهس جأ ف يكر اصنالااخأاب ملسو هيلعنلا ىلصةنلا ل اوسرلاقفإ|

 رشعةعضب نحتو هعمانقو ماقف نم هدوعي ن ملسوهياعهنلا ىلصةننالوسرلاةف[أ ا :

 هانمج ىت> 0 كالت ىف _ىثع ضفالو سد :القالو فافخالو لافت انيلعام |[ َ

 هةعم < نيذلا هاو ْ -.وءيلعهّنلا ىلههلا لوسران دىتح هلوح نمهموقرخأتساف | 32

 .تداث -و نع ةيعش 6 رفعج نبا ىعي د ان ىدبعلاراش ن دع ان «ا|

 نع ابا تبث عدمش 1 رع نابع انى كرالا || 1

 ىص للعم ةأسعا ىلعىف ] 1 ل_سوهيلعللا ىل_دهللا لوس رن كلام نب سنأ || .

 0 لفه ذاك بست لاح اموتلاقف ىرب_صاوتنلا قتاطلاقفأ

 تلاقف نيب اون ها هناب تن ف تولالئماهذخأف 0

 ةمد_لالوأ د_:ءلاقوأةمدّصلوأ دنعربصلاا م الاقف كف رعأم هللالوسرابأ]|

 قرودلا ميهاربانيد_جأ ىن :ل>و ح ورمعن كللاديع 5 ىلا كت

 5 روق دنعةأ ماب لسو هيلعقنلا ىف ى :ا!صدمصلا دبع يدح ىوهتصقبأ| |

 * ركب ونألاق رمثب نبا ْنَع اعيجريم نبهنلادبعنبدتوةببش ىف نءركوأ || ْ

 ا ةصخخ نا هللا دمع ٠ نعهعفان نعر + نونا دنع نع ىدحلار شيال 0 1 أ

 احس دمضصح

 ' فوعنب نمرلا بع هودوعبا مل سوهيلعةللا لص هللا لور ىف اف 0

 : ةهادصلا دنعربصلا سو هيلعهنلا لص نا لوسر لاق لود كلام نب سنآتءمسلاف || |

 || ةبقءانثدحو ح”ثرحلانباىنهيدلاخ انث قراحلابيبح نب ىح انثصدأ|

 [رمجنب نامعدحوحت داتشالا اذوع هش 1 اهيجاولاق ةدم_دكاادنع انثإ| 3

 ةدامع ْف باب

 ىكر 1

 تيمل باب

 ءاكبب بذعي .



 هرم خشي فلاي

 هسقنت

 ىلع ءاىبلا باب

 تل

 أ مهللالاقو هتك رتفهفلخاولاقهناريغدوحن دانسالا اذهمءاذملادلاخ ان ندحلا|]

 اكل تايهعدق تنك نعت دعاك نيكل 2ضرافو بذا رغتلقةماس ا

 | يلع .رهذهلاقةهللالوسراياذهامدعسهللاقو هانيع تضاففةنشىفاهنأك |

 قدصاا ىلءالادبغنب سنوب اسامح لوطأو من أ داجج ثي د ناريغدانسالا| ذوب

0 

 ترس 0اس مانع بؤذن ةسيق نعفبالا نأ نضال ال

 | ضبقاذأ حورلا نالاق هضغ أ قدرصب ل راس أ ىلع زيمر هيلع لاح

 00 ري_كالا سفن |ىلعاوع دتاللاقف هلهأ نم سان جْضؤرصبلاه- عمت

 او نيب دهملا ىفهّجرد عفراو ةماس ىفالر فغا مهللا لاق م نولوقتام لع نونموب

 1 59 هومر مور يللا حتقاو نإ اعلا براي ر انكر هَءاو نب راغلا ىفهيقعىف
/ 0 

|] 

 | نب هللاد- هلع ان ىنأ 8 ذاعم نب ىنثملا اند ىطساولا ناطقلا ىسوم نيد#

 0 عباس فرع اةوعدومادا 1ك 1دلاخلاقدازو هلعسفا لقي لو هريق ىفهل عسوأ

 | .ابوعسين ءالعلا نع عرج نإ انآ قازرلادنع انك قارن ا

 [ناسنالااورتملا 0 ياا لوا فرع

 | ةببتق و هبسفن هر صب عشب ني> كال ذفلاق ىل, اولاقدريكب صخش تاماذا

 [ائاص #* دانسالا اذ_مءالعلا نعىدرواردلا ىنعي زي زعلادبع انث ديعس نا

 م 7” تالق دبع نإ نع قلكمعاربا نب حساو ربع ناو ةبيش لأ نإ رك وأ

 وباتامام ةماس مأتلاق لاق ريا اف دع عدوا نعمك قر ها عن ايفس

 هللا ىل صهللالوسراهابقتساف ند ناس رت ديعصلا نمد نم|تابق اذا ةملع

 ” ف فك_ف نيت سم هنمهللاهجرخ ادب ناطرشلا ىل+ دن نا نبدي رتالاقف ل_سوهيلع

 ماعز ديز نءاىن :« ذأاج ان ىردجا لماكو بأ امص تا

 ٌٍُ تو هيلع هللا ىلص ىن :اا ددعاك لاقدب 2 ماض نعىدهنلانامعىفأن ءل وحلا

 لوسر اللا و توملافاهلانب اذ الركن اه د: عدا هنأت ىدح ا هيلا تاس اف

 ريصتلفاهرف ىمسم لجأب دنع ئلكو ىطعأ ا مهاو ذخأ اامهلل نا اهربخ اف ا ميلا عجرا

 ١ سوهيلعةللا ىلد ىنلاماقفلاق ا تي ًادقاهنا لاقفل ]وس رلاداعف سستحل و

 1 1 ةتهسفنو ىصلا هيلا عفرف مهعم تقلطناو لبج نب ذاعمو ةدابع نب دعسهعم ماقو

 :” ريغ نبهللا دنع نب دمت يي ا ةدانع رنا راو ورضا ع ووافق

: 
 0 داو نم اعيج ةيواجمو أ 0 ةبيش ىلأ نب ركب ونأاندحو ح ليضف نبا

 قرمو : 5 ١
| 

 ا
 2 و



 اة 16 . ظ إ

 لاقلاق ةرب رب رهف أنع ءمزاح فأن هنانبك نبدي 0 00 0 6 امي

 ل 5 بوب نءالاقر ل لوتس ا ا ديعس ن ةدّتقو

 تااقاهنأ ةماسم | نع ةنيفس نبا نع ع
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 رعاه يع 11 دو ا نال 1| ىأ 7-5 ”تاماماف تلاق اهنم اريخاأأ

 هيلع هللا ىل_صهللالوسر ىلهللافلخأف اهتلق ىتامن لسرءيلعسالسةضالوسل

 هل ىن ا عل نانا عضو اا تاج "ىلا لسرأتلاَق رسوأ]| ا

 نأهنلا وعدأو اهنعاهمنغي نأهللا وعد ئفاهتباامألاقف ر وغاب او اتنب ىلن ا تاقف | أ

 5 م 00 1 و تبعمس

 لاق درعس نب لوس ٠ نع ةماساوبأ 5 ةبيشى فأن رك وأ نط ةريغلاب بهذب | |

 0 مي 0 2 ين نرجوا ٍ'

 0 0 يللا ن نوعجارهملااناو تاالوتفتسم 8 ء

 قم تاقةماسوبأ !قوناماق تلاق اهنماربخ هل فاو هتبيصم ىفةللاهرجأ الااهنم

 مو هيلع هللا ىف ..-هللا لوسرهنماريخ ىلا فلخأف لسوعيلعسا ستار

 ىعل ديال ا انك ف ام رك نب هلن] كل معبد 0 نعد

 امك تلاقدازوةحاسأف 2 يل - 5

 ايلا
 و

 9 ل ل نمريخ نم تاق ةماسوب ايف

 ركب وبأ انثدع < مسويلعةتلا ىلسةتلا لور تجوزتف تلاقاهتلقف ىلا زع ظ
 ةما- سام أ نع قيقش نع شمالا ءةبواعموبأ ان القبي ركوبأوةبيش الا |

 نافاربخاواوقف تيملاوأ ضي رملا ةرضحاذا لسو هيلعهتلا لص هللا لوسرلاق تا ْ
 هيلعةللا لص ىنلاتدتأةماسوب ات اماماق تلاقنولوق:ام ىلع نونم وب ةكنالا الا

 هم ىتبقعأو هلو ىلرفغا مهللاىلوقلاق تامدقةماسإبأ ناهللالوسرابت لف ا

 ملسو هيلع هللا لص اد هنم ىلريخو ه نم هللا ىنيقعأف تاقف تلاق ةنسسح

 نع ىرازفلا قساوبأ ان ورمعنب ةيواعم ان برحنب ربهز ممم ع

 دكنعلاقيام باب

 هبدصملا

 دنعلاشامداب

 ضرسللا
 تيملاو

 ضامعا ىف بإب
 هل ءاعدلاو تملا

 م1



 «زئانجلا باكل
 نيل باب
 الاهلاال قوم ا
 هلا

 ” ]| ارقف سمشلاع ن ءىلج ىتح لاهم ودمحو ربك و وودديهيدن عفاروهوهيلاتيهتاف

 اناكانإأ
 | || كفو نهدف سوشلا تفسكناذا مل سو هيلع هللا ىل هللا لو سر ةايح ىف ىدهساب

 ' مويِلاس .شلافاسكناىف مل_-و هيلع هللا ىل_دهللالوسرل ث دام ىلا نرظنال

 3 | ىلءالا دبع نب ىلعالا دبع انث ةييش ىنأ نب ركبو بأ اًسندعو ني ةعكر مكر و نيت وس

 " || لوسر بات نهناكو ةرمسن نجرلا بع نءريع نب ناي- نعىرب رجلا نع

 34 هللا لص هللا لوسر ةايح ف ةنيدملابىل .هسآب ىرأ تنك لاق مو هيلع هللا ىلصكللا

 ' || هللالوسراث دحام ىلا نرظنالهللاو تاقف اهم ذينف سمشلا تفك ذا ل سوةياع

 0 ا يي فلا نسمشلا3 ودك ىف مل سو هياع هلنأ لص

 1 ناتروسأ رفامتع مح اتق[ ينص ميكس وعدد 0

 || نايح نع ىرب رجلا انأ لاقج ون نب ملاس ان ىنثم نب دخت أمئذح نيتعكر ىلدو

 || هللالوسر دهع ىلع ىل مهسأب ىرتأ نأاهنيلاق ةرمس نب نمحرلا دبع نعريسع نئا
 "|| نينوره ئتدصو امهثيدحوحنر ك ذم سمشلاتفسخذا لسو هيلع للا ىلص

 3 مساقلا نب نجرلا دبع نأ ث را نب ورع قربخ أ بهو نبا انت ىلنالا دبع_س

 1 رب ناكه نأر مع نبهللا دبع نع قيّدصلار كب ىفأ نب دم نب مساقلاهيب أ نعت دح

 || دح تول ناف الر مقلاو سمشلا نا لاق هنأ .إ_سو هيلع هللا ىلص هللا لوّسر نع

 | ن ركب ونبأ امثصو اواضفامعوعأ راذاف هللاتانآ ن هدنا امهتكسلو هتانحالو

 | انأ ةدئاز انث مادقملانباوهو بعصم ان الاق ريغ نب هللا دبع نب دمشو ةبيش ىف

 1 لوقيةيع- ث نب ةريغملاتعمس ةفالع نبداي زَلاق لاق ركب ؛ىأةباور قوةقالع ن.دايز

 ١ ا لاَقف مهدارباتامموي مسوهيلعهللا ىل_دهللالوسر دهع ىلع سمشلا تفسكت ١

 | 1| نافسكسني الهنلا ثان ٠ نم ناار مقلاو سمشلا نا ليسو هيلعتلا ىلع تبا لوس

 3 امدح واوا دو هلا رغئافانكو + ًاراذاف هناي الودح تول

 1 وبألاق رسشب نعام الك ةبيش ىنأ نب نامثعو نيس> نب لي ضف ىرد-جع | لماكوبأ
 || لاق ةرامعن ىحح ان يردن ةرامع .انع لضقملاو رشي انك لم

 1 مو هيلع هللا بصهللالوسرلاق لوب يريظا دعنا |ِعْمَدَم

 ]|| ح ىدرواردلا ىنعي زب زعلاد_دع انث ديعسن ةستق انثصو تةناالا

 أ | اذ هباعيج لالب نب ناملس ان“ دلخم نب دلاخ انن ةببش ىلأنب ركب ولاا تكتب

 | واق دقانلا وربع يادحو ح ةبشولأانبا رك ا امض و دانسالا

8 .- 

5 



 ل 8
 0 ل رقم 3 .ارقفودك قلمه سول أ

 ا 4 تبل 4 نر ل نعى وسلا نا رح ىأأ

 فوسكلا انك ناس> نبىحي نأ تراذلا نجل هللاد_,عاتثدحو َح ىصاعلا|

 ةعماح ةالصلا [||متحنع نجرلا دبع نب ةهاسوبأ ىنربخأ لاقربك ىبآن ىح :نعمال_س نبةب واعم |
ْ 
 ىلد هلال وسر دهع ىلع ضمشلات سك الاقل ىصاعلا نب ورم نبهنلادبع || 1

 ىنيتعكر إ_سوهيلعللا ىل_هدهللالوسر عكر فةعماج ةالصلا ىدون مسرعا 1

 تةكرام#:_ٌثئاعتلاقق سمشلا نع ىلجم ةدح._س ىف نيتعكر مكر ماقمة ةددسأا

 نأ يكن يح اندع و ه تمار ااا انتايكرأأ

 000 0 بريتا :

 ىتحاوع داواول_طفأم- لباهعم متن ًاراذاف سائلا نمد تول نافسكنالامهماو |[

 انث الق بيبح نبى حو ىرب دعلاذاعم نب هللا ديبع ا 8 اننمكت
 لاق 0 دا لل ٠

 0 2 200- 0 ا

 انادحو ح عيكووربزج 2 مههاربا نب قحساانثدحو َح ريغ نباوةماسأ ||

 ثيد_>ىفو دان_سالا| فم ليعمسأ ن ء مهلك ناو ىمو نايفس م رعى أنبا |[

 تومل تفسكتن !سانلالاقف ميهارباتام موب سمشلا تفسكسن ا عيكوو نايف. -

 انث الاقعالعلا ند ودا ارب نب هللاد_,عقرع ءشالا ماعوبأ 2 ميهاربا

 ىنلاع نمزف نيمسلا تعسح لاق ىسؤم ىفأن نع ةدرب ىنأ نع دب رب نعةماسأو |[ ||

 0 اقف دد ىلا ىت ًاىت> ةعاشلا نوكست نأ ى نخاع :زف ماقف |سو هيا هللا ىلص |

 ىتلاتايآلا هذهنالاق مث طقةالص ىفواعفي+ دا رام دوحسو ع وكرو مايقلوط

 اذاف هدامعابب فوخحاهلسرب هللا نكللو هتايغالود_ح تول نوك-:الهنلااهل سرب

 مد ءالعإ ا!ناةياورفو هراقتتساو كاع دورت تكااودرلا ابشاهنعتبأر |

 لدذفملان 00 قر. رار هلا ارم نب هللا دمع ندعو هذابع فوخيلاقو

 ىرأانأ ااممد :لاق ة :رهحس نب نجلا دع ن عءربرع نب نايح ءالعلا ىلأ ن نءىربرجلا د

 ( لوا (مس)- 5؟)



 نم رك ذ باب
 عكر هنا لاق

 تاعكر نامي

 عسب رأف

 حس مايفلا لاطأ ف هسأ رعق رم عوك رلالاطأف عكرفم وفاق ممتع طا ءدهل اوقف

1 : ْ 3-5 

 اوومسأل نملك ارظن تاس دازو مكر ب م موقيالب وطامايقلاةوهل ثم دانسال

 * نابح ات ىراذلا دمء_سنتد_جأ ندع و قمم ةسأ ىه ىؤخالا

 | عسل تفك ت )اق ركب ىف تنب ءامسأ ن 2 نع روصغنم خم بيو

 تح عردأ ًأطخأف عزفف ل سوه تلعدتلا ىلص ىنلا
 "لاق اق هئادرب كلذ دعب كردأ

 | | وييسشا لستار تبر ةدحيسملا تاخ دف تئج من ىتجاح ترض

 ضلاةأرملاىلاتفنلأم ساجأن أدب رأ قار ىخ ماي ق1 لاك اف نعم تقع

 نإ صفح 2 درع _س نإ دب د واس نعد 000 ا دعنا

 | ١ الا سابع نارا 0 نع زخم ند 2 رم م

 -ٍ رمح 00 وكرعأ 6 0 0 ودامابقم اقم

 ا دوهوالب 0100 ل ماقق عفر لوالا

 ءقلاو سمشلا نالاقف شمّشلا تاجئاد- ةو فرصنا مدح بمن لوالاعوكرا

 انااورك ذاق كلذ مث ًاراذاف هنايحلالو ل _وة- 1تولنافهكت الهننا تاي | نم نانا

 ا كانا ًارهثلالوسراباولاق
 تففك كانأ ارم - هكماقمىف

 7 1لاقف ت

 ١ م١ 0 تاو ادوقتعاجتمتاوانيفةعلتات نأ ار

 .ةكي لاق هنا لوسرايمتاولاق ءاسناااهلهأ رثك تير و طقارظنم مويلاكر أ رازق

 مها اة ام ناسالا نر فكك وربشعلا نرفك لاق للاب نر فكس أل يق

 ١ هفار نب د هانرط و « طقاربخ كمت رامتلاق ايش كنمت أر مر هدلا

 لاف هناريغ هل ثعدانسالا اذه ىف |سأ نبدي ز نع كلام |نأ ىسع نا ىنعي قحسا

 3 ةءاعنب ليعمشا ا ةبش ىنأن زكوأ انمرص 000 كاشأر

 -دهللالوسر ىلص لاق سابع نبا نع سواط نعت اث ىنأ نب بيبح نع ناينفس
 :نعوت ادت عب رأ ىف تاعكر نامت سمشلا تةسك نيح ٍل_سو هيلع هلل

 0 ل ع ركوأو ىنمم نيد 1 اس كتالذد لم

 سابع نبا نع سواط ن ءسيح انت نايفدس نعى حب ان' ىنتمقؤءالاق

 5 يتلا

: 0 
 رج
0 

 0 يك“



 الكت
 ناو قد قاعتامتالاقدل ن طف نأف هنح> :جاحلا قرسي ناكرانلا ف هب صقر ||

 اهعدب لوا يمعط | ةايتطب ري جاد رماة اص كا ارىت>و. هب نهذ«_:ءلفعأأ|

1 

 نوع ًارنيحجلذو ةن ةنجحلابءجمت اعوج تنام ىت- ضرالا شاش ن لك أن[

 اورظنتلاهر 0 نملوانتأ انادي رأانآو ىدن, تددمدقلو يناقم ىف تق ىتستء دقت

 نك هذه ىلنالص قدتإ 1و دقالاهنو دعوت « ْئد ةنءافىل عفاالنأىلا 3 ؛ مثميلا || أ

 م 0 نع انك عا انك ىئادمطاءالملا نال

 لاطأو 2 ةنآت اقف ءامسلا ىلا اهسأربتراشآف نول_صيسانلانأشامتاقفأ

 20 ا

 هللا ل وسر فرصدناذتلاق ءاملا نم ىهجو ىلعو أ ىسأر ىلع بضأتاعذ ىنَج ىلا |

 6-0 «باعقناو سانا لوسوبلخت معلا تيد قوسوعسيلعلا و١ 2 |

 ىقههًاردفالاه تارك ع ّئد 2 نمام دعبام لاق 4 بلعىت اوهللإ دم نس

 لك اس زقروبقلا ف نونتفت كن | ىلا جوأدقهناورانلاوة.لا ىتحاذهىئاقم|

 اذن مب كماعاملاقيف م دحأ ىف ءامسأ تلاق كلذ ىأى رد أ اللاجدلامسيدلا ةنقفأ|

 لوسروهد_ٌوهلوقيفءامسأت لاق كلذ ىأىردأال نقوملاوأ نمؤملاامأف لجرلا|

 دق مهل لاقيفرا ىمثالئانعطًاوانبج اف ىدطاو تانييلابءاج لو هيلعهنلا ىلص هبا |

 ءامسأ تلاق كلذ ىأىردأالناترملاوأ قفانملاامًاواحاص مقهي نءؤتل كنار مناك 1

 ةيدش ىفأنن زكونأ امندص و تلقف ايشنولوقي ساناتعمسىردآال لو

 || ةشئاعتست آت لاق ءامسأ نءةمطاف نع ماشهن ءةماسأوبأ اند .الاق تدارك
 ثب د ودب ثبد_1لاصتقاو سانلانأشام تلقف ىلدت ى هاداو مايق سانلااذاف

 ةورع - ىعىردهزلا ن ءهندمعن' نايقس انآ ىعن ىكاش دع مع ءربع نبأ

 0 انكدح سمشاا تفسخ لف نكلو سمشلا تفك قتال

 ْنءنجرلا ديعن؛ روصنم ىنث وا ان ثرهلان؛ كلاح انك را

 ا دلاعزف تلافابمأ ركب ىباةنباءاسا نعيش ل

 اما يق سانا ماقف هنادرب كردأىتح اندر سه. لات فاك موب ىنعلا

 نم رهن ث دحام مكر رسولا لس ىلا نر هتاف اناتنا ألا الي وا

 6ع رج نان ىبأ قربخأ ىو.ألا حين درعس مص و ءايفالول



 لاو ةلادبعن/ راج وعرب زلاونأ ان قاوتنسدلا ماسه نع ةيلعت 00
 ليم ةئلاكوسو دهع لع سس كلا ظظك

 3 | 0 موال سو ديل هللا

 | لسانك مثنورحخ واج ىتح مايقلا لاطأف هباحصأب دلما ندمت أوتسر

 نءاو< عن_صقم اق مث نين دحم_س دحس مث لاطأف عف رمثلاطأف ع كر مثلاطأف عفر من

 هنود ئن لك ىلءضرعهنالاق مثتادحتس بس عل راو تاعكر عب رآتناكف كلذ

 ترصقف افطقاهئمتاوانتلاق و أه ذخأ افطقاهتمتاوانتول ىت-ةئلا ىلع تضرعف

 ةرهىف بذءن ليئارسأ ىنب :نمةأ ما اهنف تدار ةراثلا ىلع تضرعو هنعىذ

 || نيد "عاشت أرو ضرالا شاش نملك أ اناهعدت لواهمعطت ل)-فاهتطب ر

 ولالا نافسغالز مهااو سمشلانانولوةياوناك مهناورانلا فهب_دقرح كلام

 فثدح و ىل>ن:ىت-اوادفافسةخاذافامهو مك ربها تان ننال اقيتار ملت

 كالا لش داتسسالا ذوي ماشح نع حابسملا نب كاملا دبع 55 ىمسملا ناس وأ

3 

سةب رب_جةأ ممارانلاف تيًرولاق
 | اان و ل ماى نمىلق:ملو هلا وطع ادو

 أيه نب ةئنا دبع نب دان دسحو 2 ربع ن هللا دبع 5 ةبيشىأنب ركب وأ

 سمشلا تفسكسن |لاقرباج نعءاطع نع كالملادبع انم ىنأ انث ظفالا فاب راقتو
 4 هللا ىل_دهللالوسر نب ميهاربا تامموب ٍلسو هيلع لا ىل_ههللالوسر دهعىف

 ىلصف مسو هياعهللا ىل_صىنلاماقف ميهاربات وم تفسكن ”النعا ابل لاغق رو

 او عكر ةءارقلال طأفأ ارق مشربكسف ادب تانج دعب راتبك تسال

 مث ماقامماوحن مكرمت ىلوالاةءا رقلانودةءارقأرقفع وكرلان | م4 دعنا مأق

 و عفر م ماقامما او عكر مث ةيزاثلاةءارقلا نودةءارقأر ةف ع وك رلا نمهسأر عفر

 ا 8 تالئاضي عكف ماق مثنيتدج سدج_فدوجسلاب ردد 2 امثعوكرلا نمهسأر

 ١ ةدوجس نماوحنهعوكرو اغدعب ىتلا نملوطأ اهلبق ىتلا الا ةهكراهبف سدل تاعك

 || نافسكنيالام-هناو هللاتانآ نم ناار مقلاو سم_ثلا اعاسانلا اهمأ ايلاقف

 || ىتحاواضصف كلقنمأيش متي أ راذافرسشب تول ركب وب لاقو ساملا نمدح أ توم
 ْ 0 ذو رانلابءىجدةلهذه ىقال_صىفهتبأردقوالا هنو دعوت عش 0 نام ىلحش

 [| | أ 3 1 ىلا 0 تابخ و دار اهعتفل نسب سز ادفع ترمأت وت ارنيح



 ةشلا هبي ر# للا ل

 سابع نا رثك ناك لاق ىرذزلا نعى ديب لا دملولا نن د 3 نزح نب دج |

 مو وح يلعهللا ىل_دهللالوسرةالدن 2 < ناكسابعن نأ ث دك |[ |

 ان ميهاربانب قدعسا اندر كاع نع ةورعْ دام لثك سمشلاتغشك |

 ىنأ لوقي ريم نبديبع تعمسلوقيءاطعتءمسلاق جي رج نبا انأ رككنبدجتأ

 ىل_ءةللالوسر 00 !سمشلاناه_تناعدن رب هتيسح ق دصأ نه 0 :

 عك رب مث موقيم عكر ٠ مثموقبم عكر ري مئامتق موقيا ديد ثامايق ماقف ف سوعيلعتلل | ٠

 د "ناو ريشا يا ديبكا قيس ا

 ا ]وهنام 0 ياا سلا هيلعأ

 لاق ماشه نبأ اوهو اسهم ا اق ىنم ندي < و ئعتسملا نانحءولا ندع وأ ]َ

 ةلل اى : ناة-ثئاع نعريمم نب ديدع نع 0 رى أن بءاطع نءةداتق ن ءىلأىن :”دحأ ٍ

 ن هللا دمع ار ع تاددعس عب ر 5و تاعكر تس ىلص مل- توايلعنلا ل ها

 ه7 1ع تيا ةيدق ناكر ع نع ّى < نعلالب نب اىن :ءي ن املس مد ىنعقلاةماسما

 كرد ءد هللا ل وسراب ت 1 0 هةنلأ كذاعأت 5 |اهَق اهأستأ

 اذئاع إ_سوهيلعهثلا ىل_دهلنالوسر كادت

 تبلاق سمس |تفسفناكس ةادغتاذ م- سوهيلَعةنلا ىف_دةللالوسر بكر مهلا | 4 ش

 َكلاَقْفَو دع 0 تلاقزويقلا ف شالا | 00 »8غ

 هيلع هللا ىل_دطدهللالو 2 دديلا فر خا ىرهظ نبذ ةوسن ىف تدحر ةنةه_كئاع 5 1 :

 هءارو سانلا ماقو ماقف هيف ىل_ه: ناكىذلا هالض» ىلا نتن | ىتح هركس م نم ءرسوأ 1
 وو وطامايق م امو عقر معدل وطاعوكر مكرف 34 كرمال طا ابق شفا ل أ ْ

 هس ًارعفر ,ملوالا ع وكر لا نو دوهر ال وطاغوكز مكر فكر رمث لوالا مايقلا نودأ]
 ةرمج تلاق لاحدلا +: روم#لا ف نونتفت كش او د[

 وع كادي سو هيلع لسنا لوسر عمسأ تنك لوقت ةشئاعتءعمس

 م ناهولا دنع ان ىقشمنبد- _2 هاهو ربقلاب ا 0
 ل

 لثع ةدازقأإلا اذهىف دعس قي نك اةيج نامف_س انت 04 1نااانن د

 ع قرودلا مح هاربا نع تودع ندع ذ وع لال نب ناولس ثيددح ىنع ْ

 هل 0 /
 هسه جيا

 انه ديلوانببجاح امج و تادحسوعب رأو نيتعكر ىف تاعكرعب رأى فض

 ايلحع: :ىتد> هللا اورك ذا انو كوم 0 >5 هدايعام_م هللافورعنلا تا ا

 با ذءرك ذبإب
 ةال_صىفرقلا

 ضرعامتاب+

 ىلص ىبلا ىلع
 او هيلعةللا

 ول

 رائلاوةذخلا سعأ



 3 0-2 - 7 ع 5 0

 | 1 ' 1 ” ١

 نات برمقلاو سمشلا نإ كابا رفد تيب لحال اليلق كح ضاواريثك متيكبل |
 ا

 ع 3

 هور ءنب ماشه ن , ةب واعمونأ انأ: ىح نبى دار راو هللا! تاي نم

 هيدي خفر ماضي ا دازوةنلا تاي آن مرهق اد سمشلا نافدعبامأ لاق دا زودانسالا
 ى<نةلءرح نئئطصد تغلب له هللا لاقف

 ا م خالة بحونإ انأ لاق

 2 ,عءبهونإا ان الاقىداراةماس ند 1 حو مح سوبا

 7 اعهتلا ىل_دىبنلا جوزة ثلاع قعر رلاَن ةورعقريخ ناهش نا !نع سنوي

 'الوسر جر 01و لجن كتل لوحر ةام> ىف سمشلا تةسخ تلاق ملسو

 "قص ةندا وسر أرتقاف هءارو نمانلا فو ربكو ماقف دحسملا ىالسو هيلع ىلص

 -+ ناهنلاعمسلافهسأر عف رمثالب وطاعوكر عكر فربكم لن وطةءارق سو هيللع

 مكرفربكم ثىلوالاةءار لا نمد ' ىه لي وطةءارقأرتقاف ماقمن د_4+!كلوانر

 ار هدع نامشاعملاقفءسأ ارعفر مث لوالاعوك رلان 00 اوه الب وطاعوكر

 : ثالذ لدم ى .رخالاة-هكرلا ف لغف مدحيس مر هاط اوبأ كذب ١ لودحس مث دجلا كلو

 مث ىرمدني نأ لبق سم_كلات تدكاو دل دبس عارأو 0

 رءناتآرمقلاو سم-كلاناَلاق 3 هله ًاوهاع ةللا ىلءىنث ف سالا بطقن ماق

 ا 1لاقوةالصالاوعز رةافام وع ًاراذافهنام ل الود- تول ن اف سخن الةللات انآ

 0000 ا ل مدت هنا حرش هب ىت> اواصق

 5 اهج ىو ار ني> ةنجلا ن ماقطقل ا تدق ص ع

 رأت فوغ ار نيحاشعباهضعب ماطح منهج تن 1 مدقتاىدارالاقو 3

 ا هال تيد ا ديتاو تقاولا بن عذلا وهو ل ور عاف ترو

 1 اولا انث .قزارلانارهمن د# اننادجو ا ,هافهلوق

 ورك || 0 فرخولا له شن اتسم ”نايلتو وز.عونأ ىعازوالالاق مسمن

 اع سو :لعهللا ىل-ك هلال وسر دهع ىلع تفبخ سمشلا نا ةشئاع نع

 تاعكحر ع ن اىلدو ريك فم د_ةتواوعه جاف ةعماجةالضلا
 ش دو نركرف

 ندحرلا دمع انأ مل-سم نإ دداولا ان نارهمن دج انئضو. تاددع. س

 جسرا هلا ناه-ثئاع نعةوزع :نعرب باهش نبا عم_سدهنار 5

 اقتادج عب رأو نيتعكر ف تامكر عي رأى دصف هنءارقب فول اةال-صىف

 واكاع سا قدس ئنلان 6 سابع نا نع سامع نب ريثك قرعخأو ىر رهزلا
 ا ع

+- 

3 00 : 

2: 2 



 250 : :؛ 2

 بهو نبا ان: فورعمن نوره ندع د انرطغ ضراعا د هاولاق مهتيدوأ |

 ن ورع نع بهونا انث بوح نب ريهز ىبندحو حا ثرخهان: ورع نعأ

 تر+ان ورع انآ ثتدو نب هللا دبع انأ رهاطلاوب أ قرب_ثأو 2 ثرحلا| |

 اهعا أو هياعهنلا له ىبن) جوزة<شئاع ندراسإ نب ن الس خ نع هندحرضتلابأنا|

 هناوطهنم ىرأ ىتحاكحاضاغمحتسم دعو باعوا لسن الوسع 1 تلاقأ

 تلات ه 0 روأ اهغم ا اق 00١ اا

 رمل يافع لل نو عدهدت أ

 راشب نباو ىنثم نب دخان دحو ح ةيعش نع ردنغ انث ةييش ىلأنإ ركب وبا

 ىلا نع سابع نبا نعدهاجم نع ملا ع ةيعش انت رف_ءج نب د انث الق |

 وأ ا روب دلابداعتكلهأو ابصاب ترمصن لاق هنالسو يلع هلا ىص |

 ل َح ب واعموبأ انث الاق 525 ثىنأنبا | ٠

 دوع-سم نع ش مجالا ن ءامه ١طن املس نا ىنعيةدبع ان# ىنمحلا ناب نب دم -_

 1 _هلعشللا بص ىنلا نعسا.يع نب | نعريسبج نب ديعس ن ء كلامنبا |

 ا

| 
 امئاص و * انراععضراعاذ-هاولاقفباذ علا موق ىأردقو ع رلاب عوق باذخ دق

1 

 نعي أ نع وزع نب ماع عن ن كلمو ص ديع_س نة دلع ننصح + ( 2:

 عع ريغ نب هللا درع 1 هل ظظفالاوةس ثىلأ نإ ركب ونا انت داقتو 3 هك فلا أ

| 
_ 1 

 هيلعهللا ىل_دهلنال وسر دهع ىف سدس [تيفيخ لق رع هنأ نر عماش

 كبطل مكرم تلرإلا مانجا نر دود < انقل كاطع تا

 هج 7

5 

 هب |
 ع

 ناد« .أ اباوق د صتواولدوهللا اوعداواو ريكفا_ءوم ًاراذاف هنا. الود->آأ
 0 - 2 2 مدع 8 5 2 7 ؛ 3 052
 معا امنوءهعنولهلناو د2 ةمااي تما ىنزيو اهدبع ىف زي ن اهلنا نمرع -غادح] ع ||

 [ لاطأف كرم ادج مادنقلا لاطأف ىلص» لبو هلعفملا ليش كو رماهتف 0 ا

 لاطأفم اقف 25 0 الا عوكرلا 0 لوالا

 : 9 لولا وك رانودو» عما دلل عكر لدألا ميقا نردوعلا ءابقلا| |

 ْ يي ص |

 شمر ىف باب

 روبدلاوابصلا

 ةالص نأ



 : :د مهلنالو سرايانلةف راطملا نم هباصأ ىتحدب ون سو هيلع هللا ىلذص طهللالوسر ٍ

 دنعذوعتلا باع

 مغلاو عرلاةيؤر
 طال را

 نيسنأن 2 يناثلا تان ءهللا د دنع 5 نزمععم 10 الاق د ةملآ ركب ىف :

 اوخاصف سانلاويلا ماقد ةعجلا موي بط ملسو هيلع هللا ىل_دىنلا ناك لاق كلام

 [|لاقانيلعالوانيلاو- مهللالاقهيفو هانعم ثي دا قاسولايعلا عاجولاىلا كله

 [|ىداولاسوةب وجلال فم ىف ةشدملات بار ىتح تجر فتالا ةيحان ىلاهدنب ريبثتاف

 || 0 ع د وسل

 ||| 5 0 ثيدحلاقاسو متاهبل! تكل هورجشلار جاورطملا طق ثلا ىناي اولاقف
 1 ةرطقة- ندملاب رطمامواهلاو-رطةتاعذة فزد ا نعت عشقتف ىلعالا دبع ةباؤر

 اما انثدس وو ءانلاهح جب لباك الالثم ىف جااهتاو ةفي.دملا ىلا ترظنف

 ةكمو باحسلا نوب هللا فلآفدازو ءوحينب سن نع تبان صقإتملا نينايلسنع

 ” اس ن نوره ا هاه قى ان ناهيسفي همه ديدن ثلالجرلا تأ ارىتح

 0 ا لا عن ست نام ىنث بهو نبا اني ىليالا

 ' لاموب رد ا رع هنا كوبر للان ارعا اخ كوقي كالا نب سن ًاعمسا

 1 1 اح ءالملاهن 5 قوزع تاحشلات أر و دازو ثيد_هلا صّدقاو رب_نملا ىلعوهو

 8 ىناتيلات باث نع ناجاسن رف_ءج نأ ىحنب ىحب م ىوطت

 أ[ ف لاق راطم لو ه-يلعقتلا لسصقنلا لوسر عم نوانباصأ سن 1لاقلاق سنأ

 : دع نب ةماسم نب هللا دع 1 - ىل اع هب ردهع تندد _-هنياللاق اذ_ه

 ع 58 رىبأن ءاطع نع د نبا وهورف_هج نع لالب نبا ىنغناولس ان

 اذا لسوع- دلع نا لكصةنالوسر ناك لوقت ملسو هيلع هللا لص ىلا جوز ةشْناِع

 ١ بهذر هب رسترطماذافربدأو لبق أر ء-هجو ىف كلذيف رع ميغلاو رلا م وب ناك

 لوقي وعمل اءانإباذغن وكي نأ تيتح وا لاقق+ هل آسف ةشئاعت لاق كلذ هنع

 ظ | تامل بهو نا ان رهاطلا بأ ئئصد ةجررطملاى أر اذا

 0 | اا رباع شا لم ىنلاجوزةتناعن 2 حابر فأن بءاطعن ءانثدع

 !فاندجو اهنري_ كلأس أى مهللالاق حم رلا تفصعاذا ملسو هيلع شا ليبص يتلا

 اذار تاق هن تاس ؛راانرشو اهفامرسو اهربث نم كبذوعأو هبت اسر ًاالمريسخو

 | عاف رسترطماذةقرب أو ربفأ او لة دو جوجو هنولريغت ءاملا تايب

 .ماضراغ.هؤا ًاراففداع وقكاقاك ة- مس ا رعكت اسفة كاع كلذ

' 0 

7 
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 سانلا ىلالعك قساسإ امون مو هيلعةنلا ىلا صهلنالوسر ج ا لرميلع|

 ركب وأ 2 ادق دع نيتكر ىلهم هءادرلو-وَةإقلا لمقةساو هل هللاو 9 ظ

 ترارلاق كلام نب سنن ءتباث نع: عش نع ربكب ىفأ نب ىحب 5 ا ا

 اندر هيطباض اين ىرب ىح ءاعدلا قهيدن عفرب سو ياعالم ةننالوسرأ |

 نا كلام نن سنأن ءتراث نءةماس نب داج انث ىمسونم ننس لا اه ديج نيديعا

 ىشم نب د امدح ءامدلا ىلا هيقكرهظن راشأف : ىقدتسا سو هيلع لص ىتتلا

 هيلعةللا ىلص ىنلانا سنأن ع ةداتق نعديعس نءىلءالادبعو ىدعىنأنبا د

 ناريقدطا فاكر ىتح ءاقستسالا ىفالإهناعدن هش هيدي عف ةربال ناك مسوأ

 ىحب انث ىتثمنبد< امص و هيطا ضايد وأهطبا ضايب ىرب لاق ىلع الا دمعا ع[

 هللا ىل_صىنلان عموم دح كلام نب سن آن اةَداَتق رع ةورعقأ نان ءديعس نإ[

 لاق رح نءاوةد هتقو بوبأ نبى تح و ىح نبى انرع ة موج[ سووا
 0 7-0 عج نب ليعمسأ ا نورخآلالاقو 5 1

 م 5 0 وس 0 شخ : ملا ل 00 اوسروا

 م يي ب ا تكلهتنلا لوسرايلاةمامماق|

 سن ألاقانشمغأ م عللاانشغأ , هللاانمغأ مهللالاق مل هيدب ١ [-وهياعهللا ىل_دهللالوسر

 زادآلو 0 م 5 50 هءامسلا ف ىرئامةئااوالو

 ثترطمأ 12 ترشتن |ءامسلا تط_سوتاهؤ سرتلا ل ثمةبا>سهئار و نم تعلطؤلاق

 ةلبقملا ةعبللا ىف تايلا كلذ نم لجر لخد ملاق اتبس سمشلا ان: رام هتناوالفلاق |

 تك اههللال وسرايلاقفاءاق هي قّتساف بطخ مئاق ملسو هيلعهثلا ىل_دهتلا كوسترو

 ةيلغ هللا ىل_هةهللالوسر را انءاهكسعهللاعداف ليلا تءطقناو لا ..الا |

 000[ وطب وبا رظلاو ماك ألا ىلع مهللاانياعالوانيلاوح مهللا لاق مهيدي 9

 تلاسقك د يل حلات باس و

 0 ان” ديشر نيدواد نعد و ردنا لوذلليزاوخأ كلما

 5 و تي , قدعسأ ىن لا الو 2

 هللال ا ىنارعا ماقذاة دعها مون ريدا ل ل :

 .ءاقيسسالا ىف

 ءاةستسالا



 هد باي

 ءاقسسالا

005 8 
 ارانب ارعاو قردلاب ناد يلا دمءعمون ناكو انج رنامهتزغ
 3 + هءاررو ىنماقاف عن تاقف نب رظنت نامت-_ث'لاقاماو مل_سو هيلع ثلا ىل- صدللا

 0 ا توم تا ىتحول- ةرأى هان دودلوةب وهو هد-> ىلع

 3 رات أنع ةدرغن ماشه نعربي ر حانت د بررح نب ريهز 0 ٍِ ىهذأاف

 هللا ىل_ك ىذ |١ ىناعدف ددسملا فديعموب فن ونؤزب تاج لاه

 فرصن ىلا انأ تنكىتح < ماديتللار ام تا ةيكشم لع ءاراسعص وو 0

 ح | ةدلاند ا نإبرك زن وحان 3 ىح نبىح 0 مهلا ظد ا نَع

 : تلا ىفازك ذب لودانسالا ادهم ماش ن عامه الكرمشب ن دم امك ربغنإ انو

 ىف فأن“ مول حن ددعو يعم امركم نية و د اخدو معاربا لص و

 , دمع ىأ لاق ءاطع كَ ججرج نإ نع ءمداعوبأ 1 ةءقعل ياو ع

 0 للون رافقت م عار قزم د3 ناباعلا تلافاهن اه *؟ اع ىتربخأ ريم

 لاقدجسملا نوبي مهو هقتاعو هينذأ نيب رظن 1 تا لا ىلعَش 3و لومي ةهلبا

 مفارنبدم نص د سيح لب قيثعىفأ نبا ىللاقولاق ش؛>-وأس رفءاطع

 5 ع رمعم ان قازرلاددمع ' ا عقار نبالاقو نا ديعلاق درج ندعو

 8 هللالوسرددنع نو.علب4_ُثتحطااسلاق َه هرب ر .ه ىف ع نع بدسملا نباع نءفئر ,هزلا

 . 00 000 رعلش مدا موب ارح سو هيلعمشلا ىلع

 7 ” ةسسسلوت م ؟ نب داع ل 0 هللإد مع“ ند كلام لع ترق

 10 ىلا يدي لس اوس جز 2لوقيىزاملاد زنهللا

 ءيعن ناءوش نأ ىو ع موي هج و ةإوقلا ليقتسا نإ تةءادزلوحو 5

 ظ مسوءيلع لا ىف ىنلاج رخلاق همم ندمت نبدامع نع ءركبى نأ نإ هللا دمع نع

 ان نيةهكر ىل دود ءادر باول لاب ةنتساو ىستساف ىلصملا ىلا
 : 1 ب

 نأور م نبد< ن نع تا لاق دي هس نب ىبح * نعلال» نب ناملس .انأ ىح

 | طلو سرداب أ 0 يدا سوا خا مق نراجع

 ةإ-مروحور .فهاطااوبأ نص د 58
 5 نبان ء.ساوب ىأ باو 5 3

 12 هللالوسر باحصأن :ناكو دا قزاسملا ميني دابع 7 تاهش



 اهشن
 ىل ص هللا لوسر هبأر ةءناك امىع *!!دقاوابأل أس هبعساىضرناططان 1

 تر رتقاو ديلان ارقلاو قباممفًأر قي ناك لاقف رطفلاو ىحذالا ىف لسوهيلعللا | 1
 ا

 انث ىدقعلا ماعونأ انأ ميهارب ان قبلا انثصو رمقلاقتاؤتغل
7 
 لاق 8 نبال دفاو فأن منطاد تدق نا تل

 وبأ 5 شا 0 ثندح #* ددجا ناقل 5 ةءاسلاتب راقب

 نيبتنغعاةتتلوتلاق ثاعن موب راضالا هب تاواقتامم ناينْغت راضالاىر .اوجأ ا

 انديعا هو ! ديع موق لكسل نا ركيابأإي ل سو هيل هللا ىل_ههللا لو سر لاف د يعأ أ

 ثردحلا انه همدان 2 هورع نب ماشه ن 2 عآم أونأ 1 رش لا نيا

 دان_سالا |ذهع ماشه نعب را فاما تنال أو ىح نب ى حب ه هاننص وأ :

 بهونإا 1 ىلب الا يء_-ن نوره نئئدص د فدي نايعلت نادي راجهيفوأ||

 اهد_:عواهيلعلخدركبابأ نة ثئاعن ءةورع نع هندح تاهش نا نأورمع قأ|| 1

 ىجسم ل_سوه-_ لعلنا فصلنا لوسر و ناب رضتو نايت ىتمءايأ قنا راجإ|
 90 ل متنهيرشأ

 هتادرب ىبرتس م ودنا ل راح ًارتلاقو ديعمايأاهئافر ,كمابأاب أ

 هئدحلا هب رعلاةب زاخلاردقاو ر دقاق هن راحو نوبعليمهوة- ثيكعاىلار ظن انو |

 قالا ْنَع سون ىلا فهو نا ان رهاطلاوبأ مدع و ندا

 ماوي سو هياعهتلا ىف صةللالوسر تيار دقلهنناو ةثئاعتلاةلاقريب لا نب ةورعأ]
 | مح وديلع هكا قس هناا لوح زد تس عجبا 2 نويعلب هشيااو قرح باب ىلعأ|| |

 فرصناىتلاانأنوك أ | ىتج ىل+ | نءموقيم م-ميعل ىلا رظد أ ىكل هتادرب ىف رت د

 نب نوره ند وهللا ىلع هي رحنشلا4_ديدحلاهب راجاردقاو ردقاف
 انأ بهونبا انث الق نورظظفللاو .قغالا ردع نب سنوبرو قالا ديعشا]]

 هنلالوسر لخد تلاق هشئاع» نءةورع نعدهيدحن حرلاد معن دنأو

 شارفلا ىلع عجحطخاف ثاعب ءانغ ناينغت نامي راجقدنعو لنسويلعاظا ىلا

 هللالوسردتع ناط._كلارام نع لاقو: ىن رهتناف ركب ونأل دف ههجولوحو |
 هته 3 . قالا يطل 173 22 1 مربعتفادت | ظ

 نمنات رآ قددو ركب وأ ىلع 225 ةشسئاع ٠ نعهيبأ نع ماشه نع ةماسأ | 1

 ١ موب ىف الذو 1و هيلع هللا لص هللا لوسر تدب ىفناطي_كارومزعأزكب وأ لاقفأ ٍ

 .ىف ةصخرلا باب
 ىذلا . ىعللا

 ىديف ةيصعمال
 ديعلا مايأ



 ةحابا رك دباب

 ءاسنلا جورخ

 ىلا نيديعلا ف
 دوهشو ىلصلا

 ه1

 ةالصلا كرث باب

 دنيعلا لبق

 ىف هد و
 ىلدال

 ىف هب أر قيام باب
 نيديعلاةالص

 0 رق
 ا 1 سو يللا صولا نأرمتنب نع ل وعش ءةماس وب آو نلاهاس نال
 | تت داس تربع ل ةرطخل |لبق نىديعلا نواصي اوناكرمعوركدابأو

 اعس ن هللا دبع نب ضايع نع نسق ن' دواد نع رفعج نب ليعمسا نأ اولاق رح

 © الا موب ج رخ ناكل سو هيلع هللا ىل هنا لوسر نأ ىر دما ديعس ىفأ نع

 | ؤ سواح مهو سانلا ىلع لبقأف ماق [سو هتالص ىداذافة ةالصلابادممف رطفلاموبو

 1 000 ةهرك 3ثعببة_جاحهل ناكنافم هالصم

 | فرصنيمل ءاستلا قدصتي نمرثك ناكواوق دصتاوق دصتاوقدصت لوقي ناكر
 5. دات رح ناز سار ما تعبر ذ' < نيناو سم ناكىن هك ذكلر ف

 || قرح هنأك هد ىنعزاني ناو صصاذاف نيلو نيط نماربنم ىب دق تلصلا نب ريثكاذاف

 1 اا : فلاب ءاداتب الا نت آت لقهنم كلذ تن ًاراماف ه2[ طمااوحتمرخ أ انأو رنملاو<

 0 ثالثإ- .عاامررك نوت مالم ديب ىسفن ىذلاو الكت لق لعتام كرت دق دمعت سابأابآل
 ظ

 ْ نعبوبأ ان ناجل ان قا رع مالا تدع د فرصنام تار

 | نيديعلا ق ج رك نأ لو هيلع هللا فص ىبنلا ىنعتان م تلاق ةيطع مأ نعدمت
 أ : (نياهح نيمانملا ىلص«نازتءينأ ضي !سمأو رود حلا تاوذو قتاوعلا
 تنب ل 0 نءلوحالا مداع نع ةمئيخوبأ اثأ ىح نبا

 ه-مأ نع نب ريس

 مف ودع رع ضيا لاق ركنلاو ةأمحلاو 'ند_غلاف جورب ضؤناكت /اق

 سنوب نب ىىدع ٠١ دقاتلا ورع اسشهو سانلا عم ن ربكي سانلا فاخ

 1 ]يسم لسقانوسرن سال ةيطعمأ نع نب ريستفب ةدفح ن ا

 لل اامأق زر ود اتاوذو ضيحلاو قتاوجلا حد ضالاوزطفلا ف نهجرخح نأ

 | ادع تلقون ريتا يدب عدو رخلانده-ثي وةالصلا نازتعيف

 ىربنعلاذاعم نب هللاد_نع اماه 4# اهءايلج نءاهت>أاه.بياتللاق بابلجاط

 ىلء هللا لوس رن أس اسع نا نع هبج نب ديعس نع ىدع نعةيعش ا. قا

 ىف أ منامه دعبالو[مهلبق لضي 1 نيتدكر يصف رامفرأ ىحضأ موب جر مو هيلع
 ًاهءاخ#س ىتاتو اهصرخ قات ةأرملاتلعف ةقد_لاب نه سمآف لالب هسءمو ءاسنلا

 نب دسمتو عفان زا ركبوأ ىو ح سب ١ ردانءا ان' دقانلاورمع ه.ذنرل و

 ى 0 امص .« .هوحندانسالا| ذم ةيعش نعامه الكر دئغ نءاعيجنراشن

 معن بهللا دبع نب هللا ديبع نعىزامملا ديعس نبةرمض ن دع دع عل

5 2 

 ا 5
- 

 ني

: 
108 

 500 كاسم



5 

 مهاربانبليعمسا انث قرودلا بوةعي. ىنو ح ديزنبداج .انث قارهتلا |
 لاق ع فار نب د#و ميهاربا نب حسا انناص هون ذا :مالااذهم بودأ ٠ نغامهالك |

 لاق هللا دع نب رباح ن ءءاطع الأ 2 5 قازرلا دمع 5 مفارنبا |

 ةيطخخا لمق ةالصلاب ديف ىلصفر طفلا موب ماقلسر :هياعهللا ىلص ىنلا نالوقب هتعم

 ٌندرك ذف ءاسنلاىف ردك سو هلع هنن يل دقلا ف عرفاماف سانلا بطخملا

 موبةأكز ءاطعل تاق ةددصلا ءاسناا نقلي هاون : طهسايل الد و لالب دن ىلع أكو 23 ؛ وهوأ|

 نيقليو نيقلي واهختفةأرملا قلت ذ_ذيحاهم نقدصتيةقد_ص نكداءاللاق رطفلا|

 ىالاق نهرك ذيف غ رفينيح ءاسنلاىت أب نأ نآلا مامالا ىلعاقحأ ءاطعل تلفأأ
 ريع نب هللا دع نب دج امص هكا نولعتوال امو .ل قل كلذ نا ىرمعأ| ا

 تده_ثلاق ةللادمعن' رباج نع ءاطعع نع ناياس ىنأ نب كلم ادع 5 ىلأ اني

ناذأ ريغب ةيطخلا لية ةالصلابأ دف درعلا موبةالصلا لسوهيلعهتلا ىلص لا لوسر عم
 ا 

 سانلا ظعوو هتعاط ىلع تح و هللاىوةَّتب صأفلالب ىلعاتكو ةمماقم ةماقاالو|

 ٌنكرثك 1ناف٠ نةدصتلاقو ندرك ذو ٌنيظعوف ءاسنا تأ تح ىضم م مهرك ذو |

 لاق هللا لوسراي تلامتف نب دل اءاعفس ءاسنلا ةط#س نى .ةأرما تقاقف منهج باتا )

 ىف نيقلب ّنويلح نم نقدي ن نطشملا يارب !!نرثكتن نال

 قاز رلادبع ان عفار نب دمحم ندع * نام ”اوحو نيطرقا نميلالم 1 ١
 ' || ملالا/ ىراصنالا هلا دبع نب رراج نعو سامع ن | نءءاطع 0 <جرعألا ان

 لاق ىن رب_خاف كلذ ن ع ا ىحضالاموبالو رطفلا مون ذو ع

 مامال جرح يحير طفلا موب ةالصال ٍناذأ الن أ ىراصن الاهثلا دبع نب راج

 | ندع نئئطو ةماقاالو دئموءادنال# ئالوءادلالو ةملقاالو جركل

 نائل المرا سامع ن١ نأءاطع ىلإ جرج نإ ان قازرلادنع ان عف

 اطنذؤي رفلاقاهطنذؤتالفرطفلا موبةالصال نذؤي نكي م هنادلعينوباملوأ ربي

 لعفي ناكدق كلذ ناو ةالصلا بعب ةيطخاايعا كلذ عميل لس رآوهموب ريب زل

 ةبدتقو عيب رلانب نسحو ىح نب ىح اما و ةباإا ل بقري زلا نبا ىل- .قلاق |
 |[صوح-الاوبأ ان نورتآلالاقو .انأ. ىكبلاق ةبيش ىنأ نب ركب وأو ديس نإ دا

 نيدملا زبر دلعش اوم ةللالوسر عم تياصلاق ةرمسلا .نياح نو ع كوس

 ةدبع انث ةبيشىفأ نإ ركب ا ةماقاالو ناذريغب نيت مالو ةرصر



 ا 01
-- 

 ضي لد .وهيلع هللا ىل_-دهلنا]وس رناك لاقم هدد ىف نات ددءس ددءسف فردنأ

 إ أع نينا دبع نع عفان ن ءكلام ىلءتأرقلاق ىحن ى ع اًنثصو كلذ

 و > علا دعب ىلصيال ناك_ةلاَقف سو هلع للا ىلصةنلا لوسر ةالص عوطت فصو

 مدح ةمللو كضيف ةهنظأ ىح نبى حلاق هّدن ىف ناتعكر ىلصيف فره

  ةنييعن نايفس ان ريهزلاق ريغ ناو ب رح نب ريهزو ةبيش ىنأ نب 2

 ادب ىلسيناك لسسوهيلعةنلاىلد نا ناب نعملاس نع ىرشهزلا نع

 ن , رم ىقربخأ جرجتان عردذغ انك ةيدش ىلأ نب ركب وأ انئص ع

 ل ارئثنعهلأس ر ,ةتخ أنبا ىئاسلاىلاوإمسرأرم. + نب عفاننأ راوخلا ىنأنبءاطع

 )تق ماعالا إ_-امافةروصقملا فجل هعم تيلص مثلاقفةالسملا ذي واعمهنم

 اصتالفة_ءجلاتيلصاذاتاعفاملدءتاللاقف ىلا ]_سرأ لخداماف تيلصف ىاقم

 هيلعةللا ىكدهنلا لوس .رناذ جرو ماكنت ىف >ةالصب
 ' مونالن أ كاذبان سمأ ملسو

 4 ع ان هلئادمنع ن'نور ,د هيفا دو جب ركحوأ ماكبتت ى > ةالص

 ِ ” تاع نب تئاسلاىلاهلسرأ اربمح نب مهانناءاطغ نر را عج

 مامالارك ذب موىاقمىفتق ساماةلاقدلا اريغ ه4 + تدل عقاسورك
 د

 1 ١ قازرلادمع . اذك عفار نبالاق قازرلا دمع نعاعيج درج نبديعو عفار نبد#

 طفلا ةالصت دهش لاق سامع نبا نع س واط نع لمن 06 جي رج نبا

 00 مهنء هللا ىذر نام ءو رمخو ركب ىفأو ل_سوهيلع هللا ىل- مهلا ى عم

 < نيحهءلارظنأ قأك ملسو هيلعهنلا ىله هللا ىبن لزتف لاق بط 6

 اجاذا ىنلااهأايلاقف لاله مدد > مهق شم لبقأ#ل هدد لاحرلا

 ماتم غرف ة ىت> ةنالاد ذءالتف ام_ثهللاب نكرشيال نأ ىلع كنءياسب تانمؤملا

 ةذاص باك 9

 1 8 ّنونماهريذهبحب /ةدحاوةأصاتااقف كلذ ىلع نكن ًااهنم غ رف ني

 ّْ 0 ةدصتق لاق ىه نم ذئنيح ىرذ.ال

لب نون ىف ماوخلاو ختفلا ني-ةلب ن اء
 ١ ةببش أ نب ركوأ انس و لا

 سلا ةءالع تفس لابو ان هنيمع نب نامؤس 1 رك وأ !لاق رعى

 لاق قف تاع لبق قلما سو ياعم ىل_ههئلالوسر ىلع دهشأ لوب سابع نبا

 598 ند صحأو ٌنيظعوو ٌنهرك ذفن ءانافءاتلا عم لهنآ ىو ,و تطخ

 راو هشنرك و ئثلاو.صرخلاو متاحا تاتةأرملاتاءخ هب و لئاقلالب و

 " قارهزلا



 اضن
 ةناوعوبأ ان ديعسن ةيدتق 10 نيتالعا فايس قيدحاوموو |

 انك دقانلا ورع انثدحو داكتسالا ادهم سثقنملا نيد < نبا مهارنا نعأ

ٍ 

) 

 كاحضلا تبتك لاق هللا دمع٠ نب هللا دمع نع ديعس ني ءرمخنعوسم ننام

 مون 000 .اعهللا ىل صةللالوءرأرق 5 ئش ىأهلأسي ريشب نب نامعنلا ىلا سيق نبا

 ركيولا 0 ةيشاغلا ثب دح كانألهأرقن ناكل اقف مما

 نع نيطيلا مدسم نع لوخ نع نايفس نع ناماسن,ةدبع ان ةبيش ىلأ نب

 رخفلاة الصيف ار ةيناك سو هيلعةثلا ىلصىب :لا نأ سابع نبا نع ريبج نب ديعسأ ظ

 هللا لص ىنلا نأو رهدلا نم نيح قاسنألا 46 الهوة دحيسلا لا ؛زاتملأ ةعجلا موب

 انك ربك نبا اك نيقفانملاوةءط|ةروسةعجلاة الخ“ رقيناك لسوهيلع| عا

 هإاثمدانسالا اذ نايغس نءامم الك عيكو 1 فدو انو 2 ىأأ

 دادسالا اذه لوح نع ةيعش اج غمس نياوهدح ان راش ن د انئدحا
 ْن ءعيكو 7 بروح نإ ربيضهز ئندص نايفس لاق تيك نيتالسلا لم

 ىلص ىتلان ءةر ره أ نءجرعالا نجرلا دبع نع مههاربا نب دعس نع نايفم ظ

 وأ ئنص قاَلشعول ار 00 رجفلا ىف أر قي ناك هنا 1 سو هيلع 1

 نأةربرهىفأ نع جرعالا نع هيب أن ع دعس نب ميهارب |نء بهو نبا-انث رداط هاا |

 كو نإوالا ةءكرلا فل. زنتملاب ةءدلا موب حببصلا ىف أرقي ناك سو هيلع نا صولا | ْ

 ن ىح يك اروك ذمأيش نكم م رهدلا نم نإح ناسن الا ىلع أله ة هذ 2

 ىلصهتنالوسرلاقلاة ةرب رهىفأ نعهيبأ نءليهس نعمللادبعنبدلاخ انأ ىك
 ىنأن ركوأ انندص و اعب رأاه دعب لصيلف ةعا 5 د> أ ىلصاذا رلسودي ١ ا

 هرب رهى أن ءهيبأ» نع لمهس ئع سا ردا نيةللا دمع انك الاق دقاملاورمعو دق

 ف ورع دازاعب رأ اولدد ةعجلا دعب م «لصادا و ,هيلعةللا ىبص هنن لوسر لاق 0

 0 3 لا يدان كاك 3

 وعسل 1 0 عيش و انم الاف تول :

 00 م رهفأ ا



 0 ذآ د ا م
 ظ ىلأ نعثيللا انأ حروب د انث و ع تبل انك دعس نبةبتق ايدو د

 0 ل مالا يدم فايس ءاجلاق هنارب اح نءريبزلا

 ظ ءكرأ ل سوديلعةللا لد ىب :لاهل لاق ىلصي نأ لبق كيلسدءقذرعن ا ىلعد عاق

 أ مرشخ ني لعو مجار انبق> سا اص و امههكراف,ةلافاللاةنإةءكر

 ||| ىفأنع شالا نع ىساع انا مرعب نبا لاق سنون نب ىىدغ نع امهالك

 ىلصهللالوسرو ةعجلا موب ىئافظغلا كيلسءاجلاق هللا دمع نب رباج ع نايفس

 | اذالاقم“ امهيفزوتو نيتعكر عكراف مق كيلسايهللاقف سلف بطخ ل سو ءياعانلا
 انثص و ام-ميفزوجتيلو نيتعكر عكرباف بط مامالاو ةعالا موب دحأ ءاج
 ةعافروبألاقلاق لال_هنيد_ج انم ة ريغملان ناملس ان .خورف نب ناببش

 'بيرغ لجرهللا لوسرابت ل قف لاق بط قخو لو هيلع هللا لص ي هلا ىلا تيهتتا

 لمديعسا ىلص هللا لوس و < لعل قأه لاق هثبدامى ردالهنيدن عل سءاج

 هبلعدعقفلاق انددح ءاوقييش سرك نانا . نهتاى تح هنثمط> كرتو

 رخآ ماف هتبطخ ىتأ مهلا هما عام ىن :مأوي له>و م _سوهيلعهللا ىل_دهلنالوصر

 ,ءرفعج نع لالب نناوهو ناملس انث .بنعق نب ة همن هللادبع ًسحأ

 كسلا ج رخو ةنيدلا ىلعةرب رهابأ ناو 5 عفا رىأن بان ءهيبأ

 نوقفانملا كءاجاذا ةرخآلاةغكر لاىفةعج اةروسدءبأر ةفةعملاةرب رهودأ ذل ىلصف

 ىنأن بى عناكن يتروسب تأرق كلنا هلت اقف فرصنا نيد ةريرع ءابأتكردأفلاق

 : .ءهللالوسرتعمس ناري رهوبألاةف ةفوكلابامهمأر ةيهنع هللا ىضربلاظ

 اقتبس ى أن ركب ونأو ديعس نإ ةيددق ب ةع!|مونامهمأر ةن دو هياعمتلا

 ئدروا ردلا ىنعي زب زغلاددع انث ديعسن ةستق انثو /ح ليكمل نب عاع 5

 ناو مفختسالا رق نا فا هتع ءهينأنع رفعج نعام الك

 5 0 ا هرم ارقفم اح ةباو رف نأر يع هلثعترب ره
 وع اتاك و ل, نإ ناهاسإتدج لئمزي زعل دبع ةباورو نوقفانمل اكله احاذا

 رج نأ ىك<لاقري ارو قحساو ة ةبيش ىف 'نب ركب و بأو ىحب

 / ن'َناَمَعتلاَ وم ملاسنب بيبح نعهيبأن ءرشتنملا نب د نب مهاربا نع

 ْ كة ءاىف و نبذيعلا ىأر قي لسو هيلعةنلا ىلصةنلا لوسر ناكل اقربشب نب نامعنلا نع

 | ؤةءلاو ديعلا عّمج ااذاو لاق ةيسشاغلا ثبدح كت لهو ىلعالا كب رمسابس

 007 موعإ



 م ْ 077
 نعن ءم نب د# نهللا دمع نع بيبخ ن عديعش اذ: رفعج ن د امد راش نبا ||

 سو هيلعهتلا ىلهةللا لوسر ىف نءهالا َْق تاظةحام تلاق نامعنلا نب ةثراهخ ةلبا | ْ

 تي دا يم ا 0 يبد ||

 تانسمر وع ردو ندرك ند هدانا وقل 6 +. لاق

 ناك دقل تااقنامعنلا نب ةيراحتنب ماشهمأ نع ةرارز ىدعسو قرا

 همس ضد رات دوا نيسسا داو توميلعةسا سلا لووول

 اهؤرش لسور هيلع نقلا لمدتلا لوسر نامأو ءالا دم كارملاو ىف تدخل

 دفع ان ةبيش ىفأن ركوأ م ساثلا بطخاذاربذملا ىلع ةعج مود لك |

 ربنملا ىلع ناو سم نب ريك ا رفا هنن ورن ةرامع نع نيود> نع سيرد أ

 0 الوسرت» ًاردقل ند يلا نيتاههنلأ مسبق لاقف هندي اعقارا

 نهيان هايم دج و ةحيبتتملاةءيصاب زاشأو ا كك بلوق. تأ لع دير

 هعج مون نأو سم ند ا نةجرلادبعن رب ناصح نعةناوعوبأ انث ديعسإ

 ْ ةبيتقو ىنارهزلا عر لاوبأ 0 هوو كفة ؛ ور نب ةراسمت لاقف هدب عفر 1

 لاقيمتلا دي نوب را رع راند نبورمغ نعش زنياوهوداج ا: الة ديعس نب |

 هيلعهللا بنص ىننلاهللاَقف لجرءاجذ|ةعجلا مون بط رسوهيلع نبا ىف ىبلاانيب أ

 بوقعيو ةببش أن 3 27 عكرافع 5لاقاللاق نال تيلسا لل /

 5 ل--وديل ءهللا لكى || نع رباح نعور م نعت وب نع ةيلعع نبانعفرودلا |||

 لاق ميهاربا نب قدعسا ةهديعسو ةددتق ايعوحو نيتك اك ذيوداجلقا ْش
18 

 ل دلو هلا ع را ورم نعنايفس ان قدسالاقو امنا |

 لاقاللاق تءاصأ لاق ةعملا موب بطخت سو يلع لل ىل هللا لوسرو دحسملالج ظ

 ديعو عقار نب د- - نص د نيتعكر لصف لاق ةيتقةناور ,قو نيتعكرلا لصف مق | |

 هياراشد ند ور ,.عىلريخأ جرجنإ نإ قاررلدبخ لك عفارنبالاقديج نبا ]

 ةعاطاموب ريل ىلع 0 ل عهلنا ىلص ىنلاو لج رءاجلوقيهلناديع نب رباج عمات :

 نذل سَ راسن ن رده ح 0 مكرا لاقف اللاق ييعكرتكو اهل لأ قف بط 2 ْ

 ىلصىىبنلا نالوقيةهللا دمعنب راج تعمسلاق ورمع نع هيعُش 01 رفعج نياوغو 1

 نيك لصيلف مامالا جرش دقوةعجلا موي تلو نان دع م -موءيلعهلازأ|

 (لول - سو - 55) 7



 «« سوعان طوق
 ةياورلل ىذه
 هيقو ةروهشملا

 رخأ تاباور

١ 

 عايل اقفهيقلف لاق ىدب ىلع هيفشي هللا لعل ل جرلا اذهتي ار ىقأوللاقف نونح
 للص هللا لو سر لاقف كللهفءاش نم ىدب ىلع ئي هللا نا و حيرلاه ذه نمق رأىبا

 ْ الق لاضي نموهل لضم الف ةللاهد_مم نمهنيعش سو هدمح هنادجلا نا ملسوهيلعهللا

 | لاقدعبامأ هلوسروهدبعاد© نأأوهلكي رشالهدحو هلا الاهلاال نأ دهس أو هل ىداه

 )ا و الث إسو هيلع هنيا ىل_ههللالوسر هلع نهداعأفءالوه كنك ىلع دعأ لاقف

 ا ا ةدمسافما ره-ثلالوقوةرحسلاا لوقو ةنهكسلالوق تءمس دق لاهقف لاق تا ص

 ” يت تاهت الق ردا سوفات رمال و ءال ره كنا لكم
 ظ 1 1 ب ل الوعل ةةهراخلا# مالسالا

 ةنرمسلا >اصلاقف هموةباو رف ةب رس م سوه لعةللا ىل_دهللال وسر ثعيفلاق

 لاف ة ممهنمتبصأ موقلا ن .لير لاقت أي ثءالوه نم «مبص أله ش ةيدلأل

 -بعنب اع | سنوب نيج رس ئتص دامض موقءالوه ناف اهودر

 . لب أوزحوأف رامجا:يطخ لئاووب [لاقلاق نام> نب لصاو نعهيبأ نع عرج نب كلملا

 3و سىلالاقف تسفنتتنكوافت زجوأو تغلب أ د_ةل ناظقيلااأايانلق لزئاماف

 ههفذ نم ةنئم هتبطخرصق و لجرلاةالصلوط نا لوي لو هياعةئنا ىبص هللا لوسر
 ذنب ركب هونأ امج < ارحسنايبلان ءناو ةيطخطااورصقاوةالصلااوايطأف

 فرن زن زملادبعن ءنايفس» نع عيكو ا الاقرب نب هننا دمع نب د- © وةدش

 ةف لاو هيلع هللا ىلصىننلا دنع ب طخالج 3 متاح نب ىدع نعةفرط نب مع ع

 ٍءاعهللا ىل_دهنلالوسرلاةف ىوغدةفاءهصعي نهود شرد ةفهلوسروهنلا عامإ نم
 م ص ىوغدقفرب :نبالاقهلوسر ,وهللا صءن ٠ نوران اطل نسئررشو

 : تق لاق ةنييع نب نعاعيج ىلظنحلا قدحساو ةبيش ىفأ نإ رك ,وبأو ديعس ن ةبدتق

 د ىننلا عمس هلأ هيب أ نع ىلعي نب ناوفص نعربخيءاطععمسورمج نعنايفس ان

 رت [رادبع نب هللادبع ندع و كلاماناو دان ورمز ا ىلء أرقي ميسو لفعل

 د | م نر دوعسسن ىح ءنفلالب نب ناملس ا ناسح نبى حي انا ىنراذلا

 "الو ا هيل تارقلاو ىف كدخا لاف ةزمعا ح نع وترا دم

 1 «ينارع و ةدعج لك ىف 0 وهو ةعجللا موي ملابس هيلع هنلا لص

 2 > أن عةرمج نع ديه-س نب ىح نع بوب نبى < ” نع بفهونا انأ رهاطلا

 5 © نتاع لال, نينايلسث يدح لثع امنمربك أ تناك نجرلا دبع تنب ةرمعل

 نإ ١



 "م د 2
 كركوو اهلا ودملا اوطوأ اةراكلاوأ اراذا وىلاعت هننالاقو أ دعاق ب 20

 نياوهو ةيواعم ان ةبوتونأ ا ىناوا1-ا ىلع نب نسحلا ئكدو «ب امئاق

 ن هنلادبع ناءانيمنبكحلا ىف مالسإب أ عم س هنا هاخأ ىنعيدي ززع مال 2

 | نوكيلم 2 وأف ىلع هللا نمتخيلو أت اعلا «هعدو نع ماوقأ نيهتنيلهر 2

 اوبأ ان الاق ةبيشى أن ب ركوبأوعيرلانب نسح انئرع « يلفاغلا نم

 نب رباج ن نعدرزح ند كان د ا رشا نإ د2 ا الاق ريت نباوأ

 هتالسم تناكف تاوا- دلا [_سوهيلعةلبأ ىل ص ىلا عم قا 5ك لاقق 1

 نبد_# نئئدطو كامس ٠ نءابرك زركب ىفأةياو رو ادد صف كطغل ادع

 درع نب رباج نع ديب أ نعد نب رفعج نع ديجا دبع نب باهولا دبع ان ىتسأ
 هنوصالعو ءانيعت "رجا بطخاذا ل_سوهيلع هللا ىل_صةننالوس رناك لاق هَل
 ةعاسلاو نأ تدعل لوقيو# اسمو كحبصلوقي شيجر ذم ةنأك ىتحهبضغ : شار

 ثيل اريخ نافد_هبامأ لوقي و ىطسول و ةبابسلا يعبأ ناب نرقيو نينا
 انألوقيم ةلالضةعدب لكواهتاثدحرومالار شثود_خْئ ده ىدهلاربخ وهننا باك

 هلع ثيدحلا قاسم هنبودالعدقو كلدر |ىنعلوقي م هيلعىي وهنا

 رباج نع هيب أ نع رفعج نع نايفس نع 0 ان ةبيش ىنأ نب ركب نأ اند

 هلدأوهاعهيلعو د : وهللا دمح سانلا ب 1 ل هيلعةللا ىلصةننالوسرن 2

 ع تا تلا نق ادم

 دواد 5 0 3 ىثمنبالاق ىلءالا دبع نع مال

 نمناكو ةكم مدقادامض نا سابع نبا نعريبج نب ديعس نعَديعسن ورمت :

 اد-© نانولوق.ةكم ل_هأ نمءاهفسعمس يرلاه ذهن نم قرن ناكو ةء شد 1

ةهللا ل وسراعمس امها هاثد- -حةرب رهاب ورم 0
 , داوعأ ىلع لوقي مل-سوهيلعهللأ ىل_د

 : هنا ىف_ شا او لم اك لو هرمس درهم نود د رياح ع نءكاممنع صو>) | :

 : ةبيش ىلأنب ركب وبأ 0 اد_صق.تطخو ]دقة اص داك سود لع ظ

 || ىلعو كافاعايضو أ انيد كرتنمووإ_هالفالام كرت نمه_سفن نم نمؤم لكب كوأ

 [[| ه2 نب رفعج ىف لالبننناهلس ىل دا ني دلا+ ان ديج نبدبع امنع

 قيال دىبنلاهبطخ تناك لوقيهللادبعن : رباح تغمس
 : را اع

 هف ظيلغتلا باب
 ا

 هفيفح باب
 ””ةيطخلاوةالصلا



 1 ْ ارهلنأ

 لظتسن ايف ناطيحعال دامو عجرتف ةعبلا سو هيلع ةئلا ىلصهتلالوسر عم ىلصن

 :دلا- نءاعيج ىردجلا لءاكوبأو ىرب راوقلار ع نب هنناد_بع انثص و « هنأأ ركذ بإب
 ناك لاق رمعن/ا نع عفان نعهللاديبع ان ترحلانبدلاخ ان ل_ءاكو بألاقأ| لبق نيتبطخلا
 نواعفناك لاق موقيمث ساحب مئامناق ةعجلا موب بطخ سو هيلع للا ىل_ههتنالوسر || امهيفاموةالصلا

 ىحلاق ةبيشىأن ركب وبأوعبب رلا نب نس>و ىح< نبى حب انئدح و مويلا ةسلدا نم
 ' اكس لفة ريس راجن ء كامسن ءضوحالاوبأ ان  نارخآلالاقو انأ

 ظ |سان 01 قبر قا رقلا اره هيب سلاح قابطخ لس يلع هللا ىل_دىنلل
 | 'لوسر نأ ةرمس نب راج ىنابنأ لاقكامس نعةمئيخوبأ انأ ىحن ىع ا

 كأبن نفقة بطخيف موقيم سلج مث امتاقب باطخ ناك سو هيلع ةنلا ىلههّنلا

 |ةالطىفلا نمرثك أهعمتيا_دةللاو د_ةف بذكد قف اسلاج بط ناك هنأ

 نامعلاقرب رك حارا قد وبشأن انئرع + 52--

 أ هللا مع نن راج نع دعجلا ىنأ نب ماس نع نجحرلا دبع نب نيصح نعرب زج ا او'راذاو ىلاعت

 1 لتفاةمأشلا 0 اط] ىاعاو بطخ ناك سو هيلع هللا لص ىنلا نأ اوط وأ ةرانجت

 [او أر اذاو ةعملا ىفىتل اةيآلا هذه تازنأ اقزاح ررضعا انثاالا قبل ىتحاهملاسانلا ايلا اوضقتا

 1 ةبيشىأنب ركب وأ ءانئاع و انعا كوكرو اينالوعش ا اوطو ةراخنإ| 2
 امئاف كوك رثو

 طهي ءهللاىبصهتنالوسرولاقو داتسالا أدهم ناصح ع نع سي ردان هلنا دمع

 ىنعيدلاج ان .ىطساولامثيطا نب ةعافر اًسص و اقاق لقيرلو بطخ : ملسو

 ىبنلاعماتك لا 0 راج نع داتسون نعوجعو 00

 ْ كوكرتواييل اضفنا اور اةراخناوأ اراذاو ىلاعتهتلا لوز اخلق يفاأذاجررشع

 قأنع ناصح انأ مه انأ ماس نان ليعمسا ندعو ةبالارخ 1 ىلإ امئاق

 ظ | وديع شا لمى بلال 1-5 راج ن نع دعجلاىفأن لاَسو نايف

 ِ ! تازنولاق اهلا ىضررمتوركبوبأ,يفالجرر ةعانتالاهعم قبيل تحلو

 3 ان الاف راثتب ناو ىننم نب -# امص و اوطوأةراتاوأر اذا ةنآلاهذه

 ف نإ تك, ةديبع ىفأن عة ىم نب ورم نغروصنم نع ةبعش رفعج نإ

 كلااو رظنالاقفادءاق باخ. .1لامأنب نجرلادبعو دجال لخدهلا ةرع
| 

 00 ادع -
1 

 دم



2 

 ا ع دقاق 0 0 ةطيبلا قديم |

 00-2 انشدك و هلدعإ ملسو هيلع هللا ىل_د ىبن نع ةزب رهىلأن عديعسا ا

 قادر رى فأن دهب نع ليسوا 0 ا تدهس ا

 لوالا بتك, كالم دح.لا باوب أن .بابلك ىلعلاق 0 و هيلع ثلا ىل_دةللالوسر |
 تب وطمامالا ساجاذاف ةض.بلا ل هىلارغ_د ىتح مطزن مث روزجلا ل-:هلوالاف ا أ
 عب رز نبا ىنعيدب زب ان 0 اور يك | ادريشحو ا

 نءلاق سو هيلع هللا ىل_دىننل ,دلا نعةرب ره ىفأ نع هيب أ نع ليه نعل ان[

 هلر فخ هعم ىلصي مهتبطخ نم غإ 0 هلر دام لصف ةعجلا تأمل تعا

 نب ريو بأو ىحب نب ىح اًسئدع و مايأةثالثىل_ضفو ىرخالاةعجا نيب وهنيبامأأ

 شمعالا نغ ةبواعونأ ان نارخآلالاقو انأ ىحلاق سب ركونأو ةببشأ]] ظ

 نسح افاضوت نم سو هيلع هللا ىلص هللا لو سر لاق لاق ةرير هى أ نع اص فأنك ا

 مايأ ةن الث ةداب زوة- هتعمل 2-22 هلا ىأمأ ءوذولا| ا

 ميهاربا نبق حسو هةبي_شىلأنب رك وبأ اًمثص و« اغلدةفىدحلا سم نموأ

 نءهيبأ نعد نب رفعج نءشايعنب نسح ان مدآن,ى بع ان ركب وألف
 حي رنف عجرت مث ل سو هيلع هللا ىلصهللالوسر ع ىلكناك ل اقةناد بع نب رباجأ]
 ندع و سءشلالاوزلاق كلتةعاسىأ قف رف_ءل تاقف نسحلاق انحضاولا|

 2 ندلادع 2و ح دلخم ندلاخ ١ 2 زب مساقلا|]

 رباجلاهناءيبأ نع رف-هج نعلالب نناماس ان اعيجالاق ناسح نب ىحن ان أ

 5 ىلصي ناك لاق ةعبإل ا ىل_صي ل_سو هياع للا ىل_د هللا لوسر ناكىن هةللا يعن |

 0 عدن سلا لوزن نيد همي د_>- ىقهللا ديعدازاهح رتفالاجىلابهذن || 1

 ىحبلاف رمح نب ىلعو حي نب ىح و بذع3 نب ةمسم نب هللا دبع انثص دا[ ا

 00 له نعه بأ نعم زاحى فأن وز نءلادبع ان نارخآلالقوأأ|

 امد رسوةيلع هما لسان ل رابع قرح نبادازةعجلا دبالا ىدغتتالو ا َ

 نى راحل ث را نب ىل-ءي نءعيكو بأ الاق مهاربا نب قدح ساو ىبح نب ىب 2

 0 عمجانكل اق هيبأن ءعوك الا نب ةماس نب سايا | |

 ماشه انأ مهاربانيقح ا انئامع و ءىنلاعبشتن عجرت من س.كلاتازاذا]|
 اك لاق +يبأ !نععوك الا نب ةماس نب سايا نع ثراها نب ىلعي ان كللادبعوات كااأ

3 2 11 

 ل 2006

0 

 ةعجلا ةالص باب
 لوزن نيح
 نشئمشلا



 ل ضف باب
 موب ريحجبتلا

 هن

 8 00 ا 00 رهف نع 3 ء دانإلا

 لت ةابقا ىىيدوقبالاد و نورخآلا نحل - سوك ءلعهللا ىل_دهللالوسر

0 اللا بروح ن»د رهزو ديعدس نب ةسيدتق ند
 2 لأن عش معالا : نعرب رح 

 ا |. راانورحالا نحر هلعشاو سات الوسرلاةلاةةر رهف أ نع اص

 ||| هانتوًاوانلبق نمباتكلا اون وأم مناديب ةنحلال_خدب نملوأ نحو ةمايقلام وب

 00 ًااوفلتخاىذلامهموباذهف ى ط٠ نمهيفاوفلتخاملهللا انادهفاوفلتخاف مم ىم

 [انلاص و ىراصتللدغدعب و دوهبالادغواتل مويلاف ةعجلا مويلاقهلهئلا انادههيف

 | هبنم نب بهو أ هبنمن : مامه نعرمعم ان قازرلا دبع 1 عقار نب د

 ع 00 1 ل 7 01 الا

 كلانا دهف هيفاوغلتخاف هيلع 0 انو ًاوانلبق نم

 0 ردماور بوم دعو دغدعب ىراصنلاو ٠ ادغدووبلاف عمت هيفانل مهفهل

 |ةريرهىأنع مزاح ىلأ نعىعجشالا كلام ىفأ نع ليضف نبا 1 الاق ىلءالا دمع

 | لضأ ل سوءيلعهتلا لس هللالوسر لافالاق ةفيفحن نع شارح نب ىلزوعو حج

 ءاؤدحالاموي ىراصنلل ناكو تبساا مو.دووبال ناك ةانابق ناك ن مةعججلا ن 6 هللا

 | ةسايقلاموبانل عبت هكا ذكو د> الاوتدسلاو 0 ا

 | قلال_طل|ىلبق فلا بالا ىف نولوالاوايندلا]_هأ نم نورخألا نحن

 | نبدع سنع ةدئاز ىنأن با نأ تكول 1 موني ىذقملالداوةباو ر

 |رسو هيلعهللا ىلصهنلالوسرلاقلاق هفب د نبع نشا جس نب ىىل ر 1 لاق قراط

 | ليضفنباث د_ح ىنعع رك ذفانلبق ناك نمابنعةللال_ذأو ةعجلاىلاانرده

 0 0 10 0 يي ىو #

 | أ ةعملا موي ناك اذا ل بطلا تاو يلق قع ا

 ا | سلجاذاف لوالاف لوالانوبةكي ةكنئالمدح للا باوبأ نم تاب لك ىلع ناك
 | ةثدبلا ىده ىذلا ل ثثكرج لا لثموركذ لا نوعم ب اؤاجو فصلا اووطمامالا
 ||| | كنك ةجاجدلا ى دهب ىذلاك مث شبكلا ىدهم ىذلاك من م ةرقب ىدهم ىذلاك مخ

 هه ل بح هكوتت لهم تم كش ااا صحت وس دمع هس مع م يم م

َ 
 قا

 ى دهم



 قح -

 هاياداطعأالا ًايشهّننالأسي ىلصي وهو ملسم ديعاهقفاوبال ةعاس هيف لاقف ةعججا م ءاأ
 نب ليعم_سأ اذ . بروح ند رضهز م5 اهللق هدم راشأوهتياور ىف ةبدتق داز | ا ا 1

 ملسوءهياعهثلا ىل_د مساقلاوبألاقلاق ةرب رهىأ نعد ن ءبوبأ انث مهاربأأ

 دي اوما اهخّتالأسب صوم - ءاهقفاونالةغاسلة عملاق نإذ ا :١

 نع دم خ نءدوعنب !نعىدعفأن :أ انك ىثم ندا 0 اهدهز واهللقي |

 ةدعاسم * نددمج ندع د هلثع لسو هيلع هللا ىل_ه مساقلا وب لاقلاقةرب ره ىنأ أ

 ىلأ ْنَع 6 --+ ع ةمقلع نياوهوةماس 55 ىل_ئقم نباىنعي رم ان ىنحابلا]|

 ا ا هل ذع لسو هيل علل ىل_دمس اةلاونألاةلاقدرب رهأ ْ

 هللا لص ىننلا نعةرب ره ىنأ نعداب ز ني دمت نعمل سم نبا ىنعي عيب رلا ا ىحجلا ||

 نعرمعم انث قازرلادبع ان” عفارنبا .هاسصو ةفيذخةعاس ىهولاق| |
 وخد هاب ىحو لقي او سو هيلع لا ليسو دلا نءةرب رهىأ نعهبنم نب ما ا

 1 يكب نب ةمربخ نع سهونبا 3 الاؤ مرشخ نب ىلةورهاطلاوبأ نم هطدأ أ

 نعه مرح قأ لاق بهو نبا ا الاق ىسع نب دجسأو ىلا دعس نوره اندأ[

 1 يار 2 نب هنناديعى لاقلاق ىر ميسدلا ىموم ىلإ ع نب ةدربى فأن ع«يبأ|

 ةهمين ماياقلاف ةعجا ةعاس نش ىف ل-سو هيلع هللا لص هللالوسر نع ثدعأ ا

 ىلا م امالا سلحْن أ نابان ىهلوآب ملسسوهياعشسا صفا لوس علا هنا |

1 

 0 0 0 كك لاق باهش نبأ

 8 ارق ع م 38 كيعس ؛ نبةبدتق 0 نعرلا

 تعلط موب "بحبلا# لهمياعلا ل الا نقرب رهىلأ نع جرعالاز ءدانزلا ف أ ||

 وعن ةواهنم جب رح اةييكو لدأ هيفو مدآق موب سس ٍ 0 1 2 دخلا 5 1 أخ هيفهعجلا تلا [|
 قف نع هنديغ نب نايف_س اند دقانلاورمع 2 3 ةعجلا موب ىفالاةعابلا|

 نحن ل سوه يلع هللا ىل_دهللالوسرلاقلاق ةرب ره ىلأ 7 جرعالانعدانزلا || ظ

 انلبق نم باتكلا تنتوأةمأ لك نأ ديب ةمايقلا موب نوقباشلا نو نورخآلا | 0
 هسيقانل سانلافهلدثلا انا دهانيلع لنا هيك ىذلا مويلا اذ_ه م مه دعب نمدانيت دأد | 1 ا

| 
0 

|] 
1| 
0 
7 
1 

: 

|] 

 هديا

 0 ' ٍ : ٠ هاياءاطعأ ال ارب اهيف هللا لي سم ديعاهقفاوبال ةعاسا ةعبإا ىف نالاق هنا !سو هيلع

 موب لَصفب إب : ْنَع سنون ىلا بهو نأ انآ ىحن نب ةلهرح ئكدص 03 ةال_طلاىذقت نأ

 مويل ةمالاهذه



 تاصنالا ف نإ

 ف ةعجلا مو ونا

 ا

 ةعاسلا ىف بأن

 موب ىف ىتلا

 ا هعج
1 

 ْ موبرل.نلا فر سوهيلعلا لص ىلا لوفركذهنأ سابع نبا نع سواط نعأ

000 515 

 . عيرجنبا 0 اع نتن كو ناوللا نسخ كَ ار
2 0 

 أ[ةرسسيم نب مهاربا يا جي رجنبا انأ قازرلادبع انث عفارنب دمح ىتنو

 ألاف ءلهأ د_:ع ناك نا انهدوأ اييط سع و سابع نبال تاقف سواطلاق ةعجلا

 أني نوره انثو ج ركنيدمم انأ ميهاربانب قحسا ارجو هماعأال
 ”متدحو دانسالا اذه جي رج نبا نعامهالكدلغ نب كاحضلا انث هللادبع

 ةر , ره ىفأ نع هيب أن عسواط ن ,هللا دمع اذ بهو انث زهع اننا محن د

 ما | هسلك قلستغي نأ الملك ىلع هللا ق> لاق سو هيعمل ىلص ينلا نع

 ع ”ىرفامف سن' نب الام ءديعس نب ةبدّتق 0 ةدو د وهسسار لست

 000 اا نال حدا نابل طاسقأو ءركب ىنأىوم يمس نع

 :رمو ةندب برقا اكف حار من ةبانحلا ل_سغةعجلا موب لستغا نملاق )_سوهيلع

 5 درقامت أكف ةثلاثلاةعاسلا ف حار نهوةرقب برقا اكف ةيناثل |ةعاسلا ىف حار

 3 عا سلا ىف حار نهوةسجاجدبرقامتاكف ةعبارلاةعاسلا ف حار نءونرقأ اشيك

 رك ذلانوعمس ةكئالا!ت رضح مامالاج رخاذاف ةضيب برقامناكفةسماخلا

 نءتيللا نأ حر نبالاقرجاهملا نب 421 نب دقو كيعس نوب ب د ا د

 هل وسر زارع أ ةر رشهانا نأ تنس ا نب دعس -ىا لاق راهش نبا نع ليقع

 توغادقف بطخي 0 كا 1 كحاضلت تاقاذالاق سو 1

 دلاخن : ليقع ىل لاقىدج ن ,عىلأ ف ثيللا نب بيعش نب كالا | ديع ئنض و

 ) راع طراق نب ميهاربا ل عرب زعلا دمع نب رمم نع باهش نبا نع

 لوقي _سوهيلعةللا ىل_صهتلالوسر تءمسلاق ة ةرب رهابأنأ هاثدحامها تعسملا

 باهشنبا''ىلا جي رج نبا انأ ركب نيدمت ان مااح نب دمت هينثدحو لونج

 5 هللا دبع نب ميهاربالاق جي رج نباناربغهلثمثيدحلا اذه ىفاعيج نب دا:سالاب

 ىأ نع ء ج رعالان ع دانزلا ى أن ء نايف_س ان 0 اسره ظراق

 ملم الا وةعجلا موي تصن أ كبح اصل تاقاذا لاق لو هيلع هللا ىل ين :لا نع ةرب ره

 ذو مج #* توغلدةفوهامتاو ةرب ره ىلأةغل ىهودانزلاوب أ لاق ترغل دقف بام

 سن نب كلام ن نع كيعس نب ةب سدتق انثو ج كلام ىلع تأرقلاق ىو ع

 0 ذل سوهيلعهللا ب صهتنالوسر نأ رب رهىنأ نع جيم ودا لا غ

 1 ب

00 0007 



 ا

 ك0 0 ري 2 2 0

 بهو نا نأ ىح نبةلمرح نص د هلثعلوقي لسوهيلعهللا ىلصةنلألوسر 1

 باطخلانب 0 قأ 0 .

 2 يح لالا باقثا مف ويلات 0562 هاا رعمادانف|

 تاور و او ضياء وك او رعلاقتأضوت نأ ىلع دزأإف ءادتلا |

 ن.ديلولا نأ مههاربا نب قدسأ 0 ل اب سعأي ناك لسو يلع تلا ىفصأ

 ىنث لاق نجلا دمع نب ةماسوبأ ىف ” لاقريثكى أن ب ىحي ىن' لاق ىعازو الا نءمسعأ

 نافع نب : نامعلخِدَاة ءدللا موي سانلاب بط ناطخلا نب راس لاقرب رهوبأ |

 نينمؤملا ربما نامعلاقف ا ةلادعب نو رأت لاج رلإبام لاقف رمعدب ضرغذأ

 اوعمستا اًضن ؛اءوضولاو ر علاقفت 3 تاو نت اعاد !!تعمس نيح تدزام |

 املا * لتغيلف ةعجلا ىلا ؟دحأ ءاجاذالوقي رسوهيلعهتلا ىلا لوسرنأ |
 ىف أ نعر اسي نبءاطغ نع ميلس نإ ناوغ ص نينا ىلع تارا < نبىحأ

 ىلع جاو ةعجلا موي ل_سغلا لاق ملسوهيلعمل ىكدةسالوش دنأك ردخلادبعللا

 بهو نا ّى ل جاو ىلإ الأ دمع بس نب نورد نئدص رتعلك |

 ريب زل! نب ةور ءنوعهب دحر ةءج نب د -#© نار فعج ىلأ نب هللا ديبعن ءور# ىفا|

 نونايقىلاو ءلا٠ نءو م-طز ان نما نواحي سانا نكت ااقابعأ ةتناعنعأأ

 0 ه.اعهللا ىل هللا لوسر ىتآف عرلاء-من«ج رخيفرابغلا مماص: و ءابعلاىف ا

 اذه .ويل متر هطت كت :اولإ و ءياتلا ىلس هللا لو سر لاقف ىدنعوهو مهنمناسنأ | أ

 اهنأةشئاعنعةرمع نعديع_س نب ى< نع ثنللا انأ حر نب د- 2 نئصوأ

 مط ليقف لقت مط نوكي اوناكف ةافك مط نكت مول مع لهأسانلا ناك تاق |

 نب هللا د هع انك ىريصاعلاداوس نب ورم اننا قع 4 عطا موي متاستغاول| /

 نعمان د >ججشالا نب ربكي و لاله ىنأ نب ديه_س نا ثرحلا نب 1 ا بهو أ

 ىردخلا ديع_سىفأن ب نجرلا د_بعنع ماس نب ورمح نع 0

 0 ل

 ا
 ا
| 
|| 

 هس ا

 أ

2 
2 

0 
1 ٠ 

 هب وجو باب
 يلعةعلبا لسغ
 نم غلاب لك

 اير
 هباو سعأام

 ل



 باتك
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 ٌْ يحال فاق مكر نوب ٠ ند ذلاب ىلصو نيفصهفلخ مهفصف فول هباحصأب

 ٌ فتح قم * ةمكرم هب ىصف مهما قاوناكن يذلا خأتواومدفت ةعكر مهفلخ ن , لا ىلص

 ا نع كلام ىلغتأر ةلاق ىح نبى ع انثدو لس م ةعكر اوفلح نبذلا ىله ىتح

 | لسو هيلع هللا نإ_طهللالوسر عم ىلص نمت تاوخ نب اص ءنامو رنيدب زب

 .نيذلاب ىل_دفودعلاهاج وةفئاطو هعم تفص ةفئاط نا فو اة ةال_د عاقرل /|تاذموب

 ْ ةفئاطلا تءاحو ٌود_ءلاهاجواوفصفاوفرصنا ممهسفتالاوت ًاواعاق تبث مة عكر هغم

 ظ 1 مهم لس ممهسفنالاو ع اواسلاج ثدن مح تتقن ل 0 رلا مب ىل_هؤىرخ الا

 ا نءريثكى أن ىح انأ دب ز,نينإنأ انأ نافع انأ ةبيش أن رم ونأ

 َ تاطانك ا رباجن ا

 ظ ا ل او والا هلجرءاؤ

 | ا هاوس لاق هطرت_خاف ل_سوهياع هللا ىل_دهللا ى :فريس

 || هللالوسر باح هددوتفلاق كنم ىنعنءهللالاق نم كعنع نفلاقاللاق ىنفاخحأ
 ١ نيتعكر ةفئاطب ىلَضفةالصلابىدونفلاق هقلعو فيسلادمعأف رو هيلعهللا لص

 ظ سو هيلعهللا ىل_دهنلا لوسرلت أ اكفلاق نيتعكر ىرخالا ةفئاطلاب ىلصواو رخأتمن

 ظ نأ ىرادلا نحو هلناد_.ع اند و ناتعكر موقللو تتافكر عبرأ

 ظ ن  ةما_ونأ ىأ ىح قل مالسنياوهو هبو 0-0 ناس> نب |ىنعي ىح

 وحلا ةالص سو ةيلعهتلا لس هللا لوسر عم ىلص هنا هربخأارباجن ان جرلادع

 ' ةفئاطلاب ىل م ناتعكر نيتفن ؟اط)| ىدداب ملسو هيلعهللا لاصةهللالوسرىلصف

 000 ا ار 37

 | سياسات - يي ةاديبعت ع عفان ن 15 نا 10 انو 6

 هج لستغيلقةعجلا تأ, نأ؟د>ًادارأاذالو ب ل

 دبع عباونتان ءّمللا ان حجرنبد# او 2 1 ]| ديمءس ن ةيدتق

 | هنأ و لما لعن كودر وط رع نا دبع ء رمح نب هللا دمع نب هللا

 | انأ عفارنب دمت ئنص و. لستغيلف ةعجلا <نم ءاج نم ريزملا ىلع ءاقوهولاق
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 ْ | نورخالاءاج داوبهذم ةعكره_ءم نب ذلاب ىلدفّودعلاءازانةفثاطوهعم ةفئاط تماقف

 | فوخ ناك اذاف رعي لالول ةمكرةعكر ناتفئاطلا تضق منةعك رمسمب ى لوف
 ١ نب هللا ب_لعند_م امدح و ءامياءىيوتامتاقوأابك ار صف كلذ نمرثك أ

 - لاق هللادبع نب رباح نع ءاطع نع ناملس ىأنيكلملادبغ ان .ىأ انأ

 فاخ فص نيف_دانفدف فول اةالص )_سوهيلعةللا ىف _صهتلالوسرعمتدهش|
 هيلع هللا ىل_ص ىنلا ريك َولبقلا نيب وانني ٌودعلا را سوهيلعهللاىبصةهللالوسر أ

 مت اعيجانعفر و عوك رلا نم هسأر عفر اعيجانمكرو عكرمأ اهيجانربكو إ سو ا
 | ئنلا ىضقاماف ٌود_هلارح فرخ وا فصااماقو هلبىذلا مضااودوح ابر دمنا.

 دوحسااب رخؤملا فدلار دنا هاب ىذلا فصلا ماقو دولا إ_سوهيلعةللا لص ْ ٍإ

 |] لسو هيلع ثلا ىل_دىننلا عكر مثمدقملا فصلاراتو رسؤملا ف دلا مدمن اوماقوأ |
 فملاودودءسلاب رد كام اعيجانعفرو عوكرلان ههسأر عفر مم اعيجاتعكر و ا

 ىضقامافو دعلار خ ىف رولا فصلا ماقو ىلوالا ةعكرلا ىفارح وم ناكىذلا هيل ىذلا || ا

 || دودحسلاب رْخ ولا فصااردحناهيلبىذلا فصلاو دوجتسلا إس وهيلع للا لص ب لا

 ءالؤه سرح مس راجل اعيجائماسو يربيلعالا ل سولاا ملسوملا ودحسف

 نعرب زااوبأ ان ري-هز ان سنوب نب هّنلا دبع نب دج امر مياس

 الاتقانواناقف ةنيهج ن ءاموق )سو هيلع هللا فهلا لوسر عمانوزغلاق رباج ا
 3 ربج ريخأف مهانعطتقال ليم ممل ءانا هوان وكر لا لاق رهظا اانيلصامافاد دش َ

 ملسو هياعدللا ىل_ضهللالوسراما كلذ رك ذف كلذ سو هيلع ىلصةللالوسرأ .

 لاق رصعلاترمضاماف دالوالا نم مسويلا بحأ ىه ةالصويتاتسهنا اولاقولاق 1

 لسسوءيلعهتلا ىلسصهللا لوس ربك لاقوإ ىلا نيب وانتم نوكرسشملاو نافصانقما ا

 قاثلا فدا !دديساوماقاماف لوالا فدا |ه-عمدجتسو دحيس مانعكر ومكر وانربكو | ْ

 .ىلصهللالوسر ربك_:لوالا ماقماوماقفىناثلافدلام_ةةولوالا فصلا خاتما

 املف ىناثلا ماقو لوالا فصلا« م. دجسو دج مانهكرف عكر وانبكو سو هيلعشتلا ||

 مل-سوهيلعهنلا لص فتنالوسر مولع إس مئاعيجاوساج من ىناثلا فصلا دجس دجسأ| :

 نهتناد ع اند ءالؤه م ؤاسمأىل-صياكلاق نأر باج صخ مري زلاوبألاق |

 اصن ءهيب نع, مساقلا نأ نجرلا دنع نعةيع_ش ان ىنأ 0 ربسعلاذاعم|
5 

 كج لخو هيلغهتلا ىف صدت لوسز نأ ةمدح ىفأ نبل هس نعرببج نبتاوخنء| ||

 أ



  بابحتسا ناي
 لبق نيتعكر

 نرغلاةالغا

 لك نيب باب
 ةالص نيناذأ

 ةالعس ل
 فوخلا

 :عدتلا ىضرةثئاع ىلع دهشنالاق قو رسسمودوسالا نع قحسا ىلأن عءةبعش 0:

 الؤه ىف مل سو هيلع لا ىلهىبلا لس مة مكر سر هيلع ةئلا لص نا بلص 1١

5 

 و رجفلا لبق نيتمكر ةيتالعالوارمس طق ىتبي ىف ل_سوهياعهنلا بص لوسر

 3 1 نأ ىنثم نب|لاق راشب نءاو ىنثمنب د# اني رصعلا دب

 | م (وهيلع هللا ل سمتلالوسر اسمه الصالا ىدنءنوكيىذلاهموب نأك ام تلاقاهأ

 ٍ ا ركوأو ةبيش ىنأ نإ ركبوا اسلدح رصعلاد- «ب نب ةعكرلا ىن_هن ىتدب ىف

 قو اس لاق لفلف نب رات# نع ليضف ندم ان ركب وبألاق لي_ذفنبإ' 'نعاعيج

 3 هب ةالص ىلع ىدتالا برغر عناكل اف رصعلادعب عوطتلا ن ءكلامن سنأ

 3 بورغ د- دهر نامككر مسو هيلع هلدأ ىل !_دهتلال وسر دهع ىلع ىل_هن انكو رصعلا

 ' ههالص ملسو هيلع هلل ىلا لوسر ناك اهلت اقف برغملاةالص لبق سمشلا

 دبع 11 خورف نب نابيش و انهني وأن يه ًايرفام_ريلصاناري ناك لاق

 اذاف ة ةني دل بانكلاق كلام نب سنأ نع بيهص نااوهو زب ّر ءلا دمع نعثراولا

 ١ -جرلا نا ىتح نيتءكراوهكرف ىرا وساا او ردتبا برغملا ةالصانذ ولان ذأ

 اب ء.مياصإ ن ه ةرثكن متيلصدقةالصلان أ سسحعيف ةحلا ل بدل رغلا

 بع ١ نيميك نع ءعيكو وة- ءاسأوبأ نأ ةبيش ىلأنإ ركب وبأ امنع

 5 و هيلعهننا بص هللالوشر لاق لاق ىنزملا لفغم نب هللا دبع ن ءودب رب نب هللا

 نأ نب ركونأ انئدع و ءاش نم ةكلاثلا فلاقاثالئاطاقةال_د نين اذ لك نيد

 لفغم نب هللا دبع ع هدير ىلا دعو ءىرب ران ع لع اد 60 هعيش

 ندبع انئدص 3 ءاش نم ةعبارلا لاق هنأالا هلثم لسو هيلع ةثلا فص ىبنلان 5

 1 لاق رم نبا نعماس نع ىرعزلا نع روعم انأ قازرلاد-., 2 دج

 :رخالا ةفئاطلاو ةعكر نيتفئاطلا ىدحاب فحل ةالص لسوهيلعةنلا ىلصللالوس 3
 و ا ءاو ا لا ىلع يلب قم مهمادحأ م اقمىناوماقواوفرصن امو د_علاةهجاوم

 | رع ىرهزلا نع حلف انأ ا ارهزلا عيب رلاوبأ هيدناطو ةعكر ءالؤهوةعكر

 ف سوهيلعهللا لم هنلالوسرةالصن ءثدع * ناك هنا هرب أ نعر مع نب هللا دبع نبا

 ص | و تيجو عشا لسمك وسر عماب ا سلوخت وفوخلا

 ةان نع ه-بقع نإ ىعمو*٠ن ءنايف_س نع مدآنب ل انأ ةبيش ىلأ نإ ركب وبأ

 يأ ضعب ىف وهلا ةال_ص | سو هيلع هنلا ىل_هةننالوسر ىلصلاق رع نا نع

 8 3 اهاقف 7



 طمع د

 تلاقاهماةشئاع ءهيبأ اا ءرمعم انآ قاز رلاد د6 قاولحلا

 لاقة_-كثئاعتلاقولاق رمدعلا ءاعب نيدعك رلا مس رةيلعهللا ىلصهتلال اوسرعدبملا

 اهب ورغالو سم_كاعولط مك:الدب اورحتت ال مس وهيلع هللا ىل_دهلنال اوسرأ

 بهون هللاهبع ان ىبيحتلا ىح نبةلمرح نص ب كلذد_ز:ءاولصتق ظ

 نهللادبعنا سامع نءاىلوم بد رك . نع ريكد ء ثراانءاوهو ورمع ىلاإ] أ

 ىنلا جوز ةنئئاعملا» هوا_سرأ ةمرح نب روسملاو رهزأنب نجرلا دعو سامع أ

 دعب نيتعكر لا نع اهلسواعيجانم ماللااهيلعأرقا اولاقف لسوديلععنا صا
 ملسو هيلعهنلا ىل_ههللالوسر نأ انغلب دقو أ "لصت كن اانريخأ انا لفورصغلا |

 - , رك لاقاهنع سان || باطلا نب رم عم فرصأ تذكو سايع نءالاقامونع ىمنأ]

 م-متريخأف م يملا تجر ةماس مأ لس تااقف هب ىتوا_مرًااماهتغلب واهيلعتلخ دفا ا

 تعمس ةما_س م آتلاقف ةف ةشئاعىلاهب نول سرأام لثع ةما_س ءآىلا فود رق اطوقب |

 لسنا هال نيام امهلصيثب | ارم امهنغ 0 سو بلعتلاى لسا اوسر ||

| 
1 

! 
 ا
1 

َ 

: 
 ا

 مهلا ب اسرأق امه الصف راصنالا نم مارح ىنب نم ةوس ىدنءو لخد# 2 !

 ىهن كلعم تالا هننالوسراب ةماس مأ لوقت هل ىلوقف هبنجي ىوق تلقفةب را

 تالعفقفلاق ه- :ءىرخ ًاتسافهدس راش نافاموملصت كارو ني-:ةءكرلا نيتاه ْ

 نعاس بما ته ال فرصنااملفه«_-:عترخ ات ساف هدم زاشأف ةيرأتل

 نبى عوةبيتقو بوب أ نبى بح مث ناناهامهفرهظلا د مب نينا نيتمت ل .ءأ

 ىلا لاق ةاموح ىفأ نب اوهو د 3 رفعج نباوهو ليءمسا ان بوب ”نءاالاقر

 سو يلعهنلا ىل_دهنلالوسر ناكن يتلا نيتدجسسلا ن ءةتاعلاستاة فول ِ

 امهيسنوأ امهتعل فشلا رصعلا لبق مويلصي ناكت اقف رصعلا دفبامم :

 لاق بوب أن ب ىبحيلاق اهتبثأةال_هىلصاذاناكو امهتننأ أ رصعلاد_عنامهالمأ
 ريع نب 2 ح ريرج ان تروي ان ماعمواد ىب هد ل 7

 ىل_ههللالوسر كرتامت لاق ةثئاع: نعهيب أ نعةو رعن ماش خ نعاعيجىأ انآ

 انآ .ةييشو ان ركب بأ ايدك 0

 قةدساوبأ انأ رهسمنب ىلغ انأ هل ظةللاو رح نب ىلع انو ح روهسم نإ ىلإ

 اًمهكرت ام نانال_دتلاق ةشئاع نعهيب أ نع دوسالا نب نيرلا ع :

 | ىنولغشف مهموق نم مالسالاب سيقلا دبع ىنب نم سان ان هنارصعلا دع ا ا

 ةيسفرراعم باب

 نينللا نيتفكرلا

 اهلنورباكص ناك

 هللا لص نلا

 لعب م .و«.اع

 ل



 اوردحتال بأي

 مكئالص

 أهم ورغالو

 || ع أمنلاق ىنفرعت : هللا لو سراب تاقفهياع تاخ كفك : دملا تم دقف كال ذا وعم ةسإ :

 0 ءرصقا مر صعلا ىل_دت ىتحةروض# ةدوهشمةالصلاناف لصف ء ىقلاىلبق ا اذافإب

 ١م ١

 1 هن نمآ نميلالب وركب وبا شءوب هعمولاق دبعو رح لاق اذه ىلع كعمن هلت اق 2

 ١ || سانلالاحو ىلا ىرتالأ اذ_ه كم وب كلذ عيطت_بنال كنالاق كعبتم نات اق

 | مدقو ىله أ ىلا تيه دقلاق ىف :أق ترهظدق ىف تءمساذاف كله أ ىلا جرا نكلو

 ا انو راتخالار حن! تافذ نفى ثنكو ةديدملا )سو هيلع هللا ىلص دةللالوسر

 ]| تاقفةشد- ا ىل-هأن م برثي لها ن هرفن ىلعم دو ىتح ةطد- 1| مدق نيح سانلا

 || لفااتق هموقدارأ دقو عار ههملا سائلا اولاقفةنب دلا مدق ىذلا ل_جرلا|ا ذ_هلعفام

 ||| قريخ ا واهجأو هللا كماعا_ع ىت ريخ هللا ىنابتاقف ىلب تاقفلاق ةكع ىنتيقل ىذلا

 || عفترتىتح سمش لا علطت ىتح ةال_دلا نعرصقام حعبصأ !ةالص لص لاق ةالصلا

 ظ ةالصلا ناف لصم رافكلااط ددعس ذءني>و ناطيش ىترق ناب علطت نيح مالا

 هجر حست ذئنيج هنافةالصلا نعر قام رلابلظلا لقتسي ىتح ةروذ# ةدوهشم

 ا ” لاك دوي دديجو ناطق قوق ناب ترغتا هتاف سمكا ترف ىخةالملا

 ترقي لجر مك نماملاقف هنع ىنن ”د> ءوضوااف هللا ىنا,تاقفلاق
 1 الس ةاوُضو

 هللاد م ااكمهجو لسغاذا مه هشايخو هيفوههجواياطخ ترخالارثنةسيف ىنشنتسيو

 : ثرخالا نيقفرملا ىلا هبدب ل_غي متءاملا عمتي فارطأ نمههجواءاطخ ترخالا

 ةرعشفا رطأ نم هس راياطخ ترخالاهسأ روعس ملءاملا عمدإءانأ ن مهبدناناطخ

 نمهيلجرا اطخ ترخالا نيمعك !انلاهرهدق و بغي مانا عم
 ا هناا العم ههلمانأ

 ١ 2 الع رفو لهأهلوهىذلابه دعو :يلعىب “او هللادمؤ ىلصف ماق

 . .-اص ةمام ا ا ادهعةهسع ع قرير تدق همأهندلو موب هتثيهكهتءمطخ

 'لوقتاهز اة نب ورمعايةءامأوبأهللاقف مل-_سوهيلعهللا ىل_طةللالوسر

 ىعظع ق روى: هتربكد ةلةمامأا اياد ٠ ورع لاقف لد لا | ده ىطعي د-> او مامتم

 1 | 0 نمهعمسأ لواةلوسر ىلعالو هللا ىلع بدك انأ ةج اح ىنامو لجأت رتقاو

 00000 0 اال أ نات سه وأ سمالا لسو هيلع هللا ىل_دهللا

 ان تبيهو اذ زم ان ملاح نإ :دل_# انئادص # كلذ نمرثك أ ةكوس ىكتسلو

 0 ع مهو تلاقاونأ ةشئاع نهيب أن ع سشواط نب هللا هع

 امبورغو س٠كلا عولطى ترتب نأ لشو هيلعقتلا
 لعن ن-> انئادح و

 قاولحلا
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 مدحأر ,حّت اللاق يطا سا ودار ناعما

 75 ةبيش ىلأ نب ركب ونأ "حس ادخ و اج ورعد ةعالو سم ثلا عولط دعى .صيأ

 ماشه ان اعيجالاق رسشب نب دتو ىنأ ان ريب نهللاد_,عنند انو َح 1 9

 عولط السب او رحتال - سو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاق رمع نبا نغهيب نع

 ان ةبيشىأنب رككوأ امتدع و ناطور عجاج اهب ورغالو سمشلا |
 ماشه ا .اعيجاولاق رسشب نب دو ىفأ غ ريع نبهللا دع نب دع 1 َح 9

 نوعلا يتاح 1اس هيلع دلال سلال اا رمح نتا ى ءهبأن

 د بيغل ىح ةالصلااورخأ سمشلا بجاح باغاذاو زربت قتااملاورأا

 مع فأن ع ةريبه نأ ع نع ىرضحلا معن نب ريخ نع ثيل ان ديهس نيةبه

 رضعلا ل_سو هيلع ثلا ىلصهلل' لوسرانب ىلعلاق ى ىرافغلاةرمصب فأن ءقاشيملا

 اهملع ظفاح ع نفاه و عيضف م ابق ناك نم ىلع تضر ءةالصااهذهنالاقف صمم ا

 ئئصد مدع !!دهاشلاو دهاشلا علطي ىتح اهدعب ةالصالو نكت سم هرجسأ هل ناك :

 ىاندزب ىن قدسان ان ءىأ ان مهاربانب بوقعي ان برح نب هز

 مك فأن ءدقت ناك ءاسلا: ريكزت هللا دمع نعرض لا معن نب ربخ نع به 1

 ا _سو هراعهليا ىل_دهلناءلو سرا: ىلصلاق ىرافغلا ةريصب ىنأ نع ناش

 لاق هيب أ نع ىلعن/ ىسوم ن ءبهون ةهللادبع ان ى< نب ىع انثى ءانع |

| 

 سو لعلنا ىلههنلا لوسر ناكت اعاس ثالث لوقرىهجلا سماع نب ةبقع تعم 1 1

 عفترت ىتح 3 غزاب سمشلا علطت نيح انانوم ّنومفري_ةن نأوأ ّنويف لن نأأاناهت ظ

 برغت ىتح بورغلل سمشلا فيا نيدو سمشلا ليع ىت> ةريوطلا ماق موقينإ زيحو 9
 ان رامتن ةمر ع1 # نب رضنلا ان: ىرةعمل ار فتغج نبدجلا "مو

 31 ىتاوةمركع لاق ةماما ىلأ نعريشك ىف أني وراعوب اشاد 7

 ورم لاق لاق ةماما ىأن ءاربخوالضف هيلع نئوماش لا ىلا سن أب صو ةلئاوو ةمامأإ '

 ىلءاوسل مهنأ آو ةل ءضىلعسانلانأ نظأ ةيلهاجلا ىفانأو تنك ى هسلاةسعل

 ىاحا .ىلع دعقفارامخ اره كبل وب تعم. لق ناثالا نو دعي م هوي 1

 ىتح تفطاتفهم وق هيلع ءارجايفختسم لس .وهيلعهللا ىلصهللالوس راذاف هيلعتم,

 تاقف لجوزعهللا ىناسرأل اق ىنامو تلقف ىبنانأ لاقتن امد تاقف كبد يلع تش

 هب كرسي الوهللا د-وب ناو ناثوالا 0 الاةلصب ىنلس .رألاق كلسرأ 7 ند

, 
2 



 تاق وألا باي

 نع ىهنىتلا
 اهفةالصلا

2 
 | ذه أرق هللا د 6ةعفس فركفق لاق: انأ .منتلقف هللاد.عةءارق ىعأرقن
 || هاو انأو لاق ءنآلاو علا ليللاوأ راي تمس لاق ىتخيلذا لبا وآل

00 انيدحو مهعباتأ الف قاخامو
 ٠ 11 ل 5 

 | لجر ءاف لاقابف سا ةقاح ىل  ماق مثهيف ىلصفا د م للخ دذ ماشلاةمقلع ىتأ لاق

هللا دبع ناك اك ظفحن أ اق ىنج ىلا سلف لاق 0 ا وعتاب و
 || 

 ١ |نعمسابا نب ا ان ىدع_سلارخ ن ىلع نص و هلع رك ذفأ] 2

 / ا نم ىللاقف ءادردلاابأت مةللاق ةمقلغ نع ىععشلان عدده فأن دواد

 0 ديت ارق ومار ةنلهلاقةفو وكلا ل هأ ٠ نةتلقممأن لاق قارعلا لهأ رم

 ٍ | ىشغياذال الاوت قفلاق ىّةغياذا للبالاو ًارقاف لاق عن تاقلاق دوع_دمنا

 | هللا ىلصهللال وسر تءمسا ذكع لاق كدض؛ لاق ىتنالا ورك ذلاو ىلحتاذاراهنلاو

 [ساعن ءدواد ان ىلعالا دمع ف ىنثم نيد 3 انتدحو اهؤرقب -

 ة لعنبا ثيدح لع رك ذفءادردلاابأتيقلف ماشلا ثدن لاق ةمقلع ن

 | نع نابخنب يح نب د- © نع كلامللع تآر لاو ىحننا ى و 0 3

 ْ رضعلا دعب ةالصلا نع ىمهم مسوهيلعهللا لص ةللالوسر نأ ةريرر ه ىنأ نعجر ءالا

 ا ندواد اينو سمشلا علطت ىت> حبصلا دعب ةالضلا نعو سمشا!ترغت ىتح

 نغروصنم 5 0 ا دوادلاق مسه نءاعيج ماس ند ليعمساو ديشر

 | هللا ل وسر باهسأ ن مدحاو رب_غتءمسلاق سابع نبا نءعةيلاعلاوبأ انأ ةداتق

 [لوسرنأ ىلا موبح أن اكو هيلع هللا ناوضر باطخلا نب رمعمهنم سو هيلعةنلا ىلد

 أرصعلادعبو سمشلا ملطتىتحر جيفلا دعب ةالصلا نع ىبهن لسو هياغتلا ىل_هةنل
 [انو ح ةبعش نعديعسن.ىحب ان برح نب ريهز هينثدحو سمشلاب رغت ىتح
 |انأ ميهاربانبقحتما انو ح ديعس ان ىلءالادبع ان ىتمسملاناسغوأ

 ْ ماشهو ديعس ثبادح . ناريغ 0 ءمهاكى أ تل ماشه نب ذاعم

 ىحنةلمرح ئتدصد سمشلا قرمشت ىت معمصأا دعب
 : ىلأ بهو نبا 00

 | ىر دما ديعسابأ عمس هنأ ب ءالإهن زب نت ءاطع 21 لاقدريخ أت اهش نء٠ نا لوس و

 1 ا|بزغت ىنعع رصعلاة الصدع ةالصال ملسو هيلعهللا ىبذهللالوسر لاق لوقي

 | ىلعتأر ةلاقىب< نبى انكدح سمشلا علظت ىت-رحفلاةالص دعب ةالصالو

 777 كلام
52 
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 أن نومديمنب ىد-هم ان خورفنب ناش اس تاعكر شع ف ةروس ||
 انيلضاند نام دوعبم ندنناد_ ع قعانودعلاةلئاوقأنعسحالال ك0

 تلاقف ةب راما تر قت لاق هته نابل ايثكف لاقانل ن ذاق ىابل انما ادا
 ملكان ا 3و اواح دي ى أ كتم ماملاقف حسم سس سلااجوهاذاف انلخهةفنونشلا َ

 ا مب ة|إفغ دعم 0 ملا معانات تيبلا لع سب نأ اتا ١

 ةنراجابلاقف تعلطدق 0 نظاذا ا علطتم 0 |
 لاقفاذهانموبانلاقأ ىذلا هنن دجلا لاقف تءلط دق ىهاذاف ترظنف تءاط له ىرظنا ا /

 لصقللات ارق موقلا نمل جرلاقفلاقاب وياكل لو لاقةبسح وي
 ظفحالىفاو نئارقلاانعمس دقلانارعشلا ذهك | ذههنناد_,ءلاقفلاق هلك ةحرابلا ||
 لصفملا نمرس شع هينا سو هيلعهتلا لص هللا لوسر َّن»ؤرقي ناك ىلا نئارقلا ||
 نع ظاززع أ كح د ناسد أن 00 م م نءتجروسال ا

 . حمس

 ناكىتاا ئاظنلات كك رمل هكا 0 ل ةأقأ

 نااوىن' م نب نم 0 216 اره مسوء«يلعهللا ىلصةننا لو ترا[

||| 

| 

 ٍلئاوابأ عم س هنا سم نب ورمح ن ءةيعش ان رفعج نيد# ان ىثفنالاقراشب 1

 لاف ةعكرىفهلك ةإمللا ل اهقلاا ارقى لاقف دوعسم نبا ىلاءاجالجر نات دمت ||

 ىلح هللا ل وسر ناك ىت ار ةالمدلا تق عدقلهل ادمعلاقف رعشلا هك اذههنلا دبع[

 نيتروس ناتروس لصفملا ىمةروس نب ريشعرك ...افلاق نوني نرقي ل سوهيلعتتا || أ

 قدم اولا ان ريهز ان سنوي نبهللاد_بءنب د_جأ انئاص # ةعكرلك ىف 1 ْ
 1 ةبفيك لاقف دح _بملا ف نأ رقلا لعب وهو ديزب نب هوسالا لاس الحا الق

 لوةيدوءسمن هللادرعتعمسالا دلب لاقفالاذ مأالاد ارك دمن ءلهةبالاد ل ||

 ل نيد است والا درك دم نمد لهفلوقب رسوةيلعمسا لسنا لوسرتسسسا

 دوسالان 7 قحساىنأن عةيعُش 1 رفعج نب د- < ان ىتنيالةراتل
 سر وج بي

 ل 3 نملهف قى كانه رقي ناك هنأ ل_.سو هيلع للا ىل_ص ىن |١ نعللا دبع نع |

 نعةبواعموبأ أ لاق رك فال اظفلاو بي ركوب أو ةبيشيىفأن بر كيو بأ انثصدأ

 ّ ا م سس نعرشمتال |

 قاعتإام باب |
 تآارقلإب



11 

 ار رح هذادتسلا قام ا عك نب ىفأ قريخأ ىلبل أن نمر دبع

 |ىأن ركوب م رع كيد رق تدي 1| صتقاوةءارقأر قف ىلصف

 | د ان ىنثمنءالاق راش ناو ىنثم نبا هانثو ح ةبعش نعردنغ اذث' ةيدش

 أ ىن : انك نب ىلع 0 |! ىنآنءانعد- هاك نع لان عفش

 | 37 0 راق سرع 1 يضل 3

 ْ 3 1ناودن رف غموهنآفاعم لجو زعهئلالأسأ لامقف فرح ىلع نآر ةلاكتمأ أر 5

 نيفرح ىلعنارقلاكتمأأ ارت نأ كسمعأ.هنلا نا لاقفةبناث ادت أم كلذ ق يطنال

 ماب م كلذ قيطتالو ناو .رفغموهتافاعمهنلا لاس | سو هيلع ثلا ىل !_دلاقف

 | هللا لسا لاقف فرح أةثالث ىلع نآرفلاكتمأ أ ارقتنأ كسعابهلنا نالاقفةكاثلا

 ًارتنأ كل سمأيهئلا نالاقف ةسعبارلاهءاجمن كلذ ىيطتالىتمأن و هترفغمو هنافاعم

 ا دج و اذا اك 29 ه يلعاؤرففرحاعاف تر م كلاب ١- لاول

 '00 طرا اسح لم 0 يقل 8 ةاي و ةياديعأ| للسما
 لئاد فأن ع شمالا نع نك ان روت لاق ميكو نعاعيجر يع نباو ةببش ىنأ ةءارتعكلا

 اذه رقت فيك نجرلا درعاب اا[ لاقف هلا ديعىلا نانس ن: كيبمهللاقي لج رءاجلاق ||| ذهلا بانتجاو

 0 عاملا نساب ربغءام ن موأن ساره غءام ع ني دل حل طا رذالا وهو

 دههللا دبع لامتق ةعكرىلصفملا ًارقالفالاق فرحا !ذهريغتيصح ادق نآرقلا || ةعرسلا ىف
 بلقلا ىف مقواذا نكحلو مهمقارتزواحتال نار قلانؤرقءاماوقأ نا رع_كلاذهك || نيتروسةحاباو

 ل 0 رئاظنلا لعأل ىنادوجسسلاو عوكرلاة الهلا لضفأ نا عفن هيف خسر ذأ| ةععرىفرثك اذ

 8 ةلعل+ دق هلل دمع ماق م ةعكر لك قنيتروس نهب نرقب سو اس لستا

ة ب نم لج رءاجمت اور فريك نبالاقاهم قربخأ ادق لاةف جرح من هرثأ 1ك
 | ا

 5 الا نعةب واعموب' ا تالركاولا ا وو ننس ندعو هللا

دح لثمب نانس نب كيهنهللاقي هللا دمعىلا لج ر ءاج لاق لث او ىفأن ع
 58 ٍ 

 |آ0 و راك ىاراشلا عرسان هيلع لخدمل 2 اولا

 أ فقر اوس نو رثشعلاةفانيلعج رخم " هلأسف هيلع لخ دف ةفكر ىفاهعأر 2 :لسوهيلع

 | ميهار ,|نن قدسا ها و هللاد_,عفئلاتىف ل_صفملا٠ نم تاعكررشع

 فرءالىنالاقو امهنب دح وحين, دان_ءالااذ- هى شعالا ان سنو نب ىسع

 0 || نو رسشعةمكرف نيت مهو هيلعهللا ىل_عهللالوسر نمر قيناكى اا ئاظنل

 هر ' د



 هتعمس ىتلاةءارقلاأر 2و ًرقاهلسرأ  سوميلع للاى لهنا لوسرلاقفاهنترقأ ميغ |

 اذكهلاقفتأ ارقفارقاى لاق تاز اذكع مسيو ال ل .رلاقتف ارق

 000 06 هنم ردت أما 00 ا 1نا 00 1

١ 

1 

 لزق طا : علا هاربخأ ا نيا م نبا

 ١ "كنا دل كلا راسا ماسدت حما

 قدسا م 00 |تدكفدازوولثع ثي دخلا قاسوأ| ظ

 | | ةباو رك ىرهزلا نع عرهعم نأ ىقا ازرلادمع 59 الاق درج نبدبعو ميهاربانبا

 باهش نا نع سو ا بهونا نأ ىحب نبةزح دع وءدانسأب شا“

 هنا ىلصهنلال وسر نأ هن دح سامع نبا نأ ةيتعنب هللا دنع نءةللأ دمع ىف لاق

  3هدب زتس أ لزأ «ةعجارف فرح ىلع مال_ىااهيلع لي رب-ج ىف ًارقألاق م سو هينا

 | اما فرحالاةعيسلا كلت نا ىنخاب باهش نب ءالاق فوحأ ةعيسىلا ىهتناىت ة- ىقديزيف

 | نبدبع ا ماوحالو لال--ىففاتحالا د_حاو نوك ىذلا مالا ف ىه ره

 ١ هلل |ادمع نب دمت امزح دانسالا اذهم ىرهزلا نع رمعم انآ قا زرلادبعانأ ل

 ىنأ نإ نجرلا دبع ن. ىسيع ن هللا دنع نعدلاخ ىنأ نب ليعمسا ا قأانث ردك ْن

 ةعأ رقأر قف ىلصي لجر لخ دف د>سملا ف تنك لاق بعك نب: ف نعم دج علا

  7انلخ دةال ص 'انيضقاماف هيحاص ةءارق ىوسةءارقر قفرخلا لخ دم هيلعاهت
 ةؤهيلعاصر كيلا اةءارق ًارقا ذهناتلقف لسو وهيلعةتلا لصمتلالوسر ىلع اعلا 2]

 نس ارقف )_سوهيلع هللا لص هنلالوسرامم ماع ةيطاصةعأر ,ةئوسأ) ةفرتا

 بيذكتلا نم مىسفن ىف طقسقامهم اش لسو«يلعةنا فص وتلا 1"

 يرد فاق برص دش كاع مسوءيلعتلا_مهتلالوسرياراماف# ل

 ًارقانأ ىلا لشسرأ ىنأايىللاقف اقرفؤ لج وزعهللا ىلا ر اف اع أ رواقرع تضف

 ىلءهأرفانأ ةيناثلاىلا ٌدرف ىتمأىلءنوهنأ ه-للاتددرف فرح ىلعنآرقلا

 0 ةانآةثلاثلاىلاد رف ىتمأ ىلع نوه نأهيلاتددرف نيفوح

 ترخأو ىتم الر فغا مهللا ىن :ءالرذغا مهللا تقف اهينلئستةلث_سماهكستددرةذ ةرلكب

 نبركبوبأ اًنثمع ماللا هيلع مهاربا ىتح مهلك ق لحا"ى ا بغرب مويل ةثلاثل
 نعىسع نب هلنادبع ىنث دلاخ ىنأنب ,ايعمسا ىنث رشب نيدمح انث ةبيشففأ ١

01 
-2 

044 

 ا

 م

0 

1 



 نم ىلضفبأب
 ارهقلاب موق

 لضفو هماعيو

 يك 0 نم

 هريغوأه قف نم

 || هماعواهبلمعق

 نا نايب بإب
 ىلع نأ رملا

 فرحأ ةعيس

 هانعم ناب و

0 

 انعم # را ل

 || هز لاق <_:ديع نبا نع مهلكب رحنب ريهزودقفانلا ور عوةبه- ثىلأ نب ركب وبأ

 سو يلعشا ىلدو هلا نعهيب أ نع مر ءىرعهزلا انث 1 ان

 || ًاراهتلاءان يلدا ا اهب موق وهف نارقلا هللاهان !ىلل-جر نهتنثاىنالادس>اللاق

 || ىحبنبةلءرح ئندص د راهنلاءان 0 ءان ا هقفني وهفالامةثلاهات [لجرو
 و زعرم نينلادبع نبماس ىلا لاقباهش نبا نعسنو» ىأ بهونبا نأ

 | اذهنلاءان ؟لجر نيتنثا ىلعالا دال ملسوهيلعفنلا ( اوسرلاقلاق هيبأ

 ليللاءان آهب ق دصةفالامهنلاهاطع لج روراهنلاءان آو لمللاءان هب ماقف باتكلا|

 00 سل 5 ةبيشفأن د ركب وبأ م راباءا/و

 [انث الاقرمأب نيد و ىنأ 0 ربع نبأ انكو ح دوعسمن :هلا د_ءعلاقلاق

 771 ب ديس
 ا

1[ 

1 

 ا” الو سرلاةلوقيفوهتسمم ني هناا دبع تعماتلاق نيدقا نإ ءليعم_سا

 ُ ا 0 تلح لعالم فلانا اء آلجر نيتنث ”١قالاددحال ملسو هيلع

 |اشن بروح ند ريهز 0 03 5200 ةمكح د ةللا هان

 ا ة نملاقف 7 نود ا نا نا 0 َق

 || ىلوم م .اعتفلخت سافلاقانيلاوم نمىلوءلاق ىزبأ نبا نمولاق ىزْنأ نبا لاقف

 ماوس ةتامأز علاق ضنا 0 ا !*ىراقهنا لاق

 مسج جورج + - ميو جه يجيب سرج --

 || انأ انائلارأ ان هي ع وباوم .رادلا نجح ا ا

 ٍةلىعا ازخلا ثرحلا دبع نب عفان نا ىنيللا ةلئاو ع نب يماع ىنت لاق ىرهزلا نع بيعش

 | ه * ىرهزلا نع دعس نب مهاربا ثيد_-لثم نافسعب باطلا نب رمع

 | رلادابع نعرييزلا ع نب ةدرعن -باهش نب | نع كلام ىلءتأر قلاق ىبحب نب ىحب
 1 ما نب ميكح نب ماشه تعم سلوق. باطلا نم رعتعمسلاق ىراقلا دمع نبا

 ١ اهينأر ف لسو هيلع هللا ل_هللالوسر ناكو اهؤرقأ امريغىلع ناقرفلاةروسأر قب

 ظ |هللالوسرهبتتخ كار سلع فرصن | ىتحهتلهم أم هيلع لعأنأ 10

 ل ناقرفلاةروسأر قيا ذه تعم سى هللالوسراب تاقف ملسو هيلع هللا لص

 ريغ
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 را
 11 لاق إ_سوءيلع للا ىل_صىبنلا نعءادردلا ىنأ نعةحلط ىنأ نبنادعم نعد ءجلا 1

 هللاوهلقلاق نآرقلا تلم أر قي بيكو اولاق نآرقلاثلثةليا ىف أرقي ن امدح زجكبأ ||
 ا رك نيد انآ ميهاربا نب قحسا ند نآرقلا ثاثلدعت د#حلأأ
 ع 4 3 ع 2 ّي ع ١ 1 ا

 نانا ع نافع اند يس ىلا نم ركبوا انو 2 هب ورع ايد

 ما ىنلال وق مامن نفوداسسالا اذون نانقو ءاعيجراطعلا |

 نارقلاع ءازسأ نمازح حا ةهاوه نق ن ادع ءازج أ هلال: نآآرقلا ازبشا نال

 1 065 ماحن , دمت لاق يب نءاعيج مخارإ نب بوهعب وم احن لم نئئأإ

 هاوس ل هرب رهفأن ءمزاحوبأ ا ناسك ندب زي ثا ديقسولا أ

 َ 5 نم دشْش لاق كا رقلا شلت كيلعأر رت الاوتار وميلعناىلص |

 ىلا ضعبل انضعب لاقف ىلخ د متدحأ اهلناوه لقا ر قف مو هيلع هللا ىل_دفنلا ىن جرخأ ا

 اثرح و نارملا لد هايتلالا نا رملا# ”كيلعأر ةأسوك-| تاق ىالاقف |

 ىلع نع مزاح بأن ع ليعمسا ىنأرب_ثب نعل يضف ن دا ان قعالادبع نيس

 نآرقلا ثلث كيلعأ رقالاقف لسو هيلعدتلا ىل_صهللالوسرانيلا ج رخلاقةرب ره

 تو نب ا نب دج 1 اهمتخ ىت> دمص] |هنلاد> ًاهنناوهل ارق

 نأ لاله ىنأ نب ديع- سنع ثرخلا نب ورمع انث بهو نب هللا لمع ىبمع .

 رحى تناكو نجرلادم عاشو 0 نورا دبع نيد لبر

 مى باعاساو د ناار اح نعت وهيلعهلا لد ىننلا جوز ةشئاع |

 املف حالا اوه لقب مخيف مهتال_ص ىف هباعصالار ة.ناكو ب ريس عالجرا |

 كلذ عن ص ئمىالهواسل هر يسو لعشر ل

 هللا يصةللاكوسرل ةفاهن أ رقأن أ بحأان ًافلجوزع ء ندر لا ةفصابماللاةف هولا
0 

4 

 نعنايب نءرب رح 5 درعس نب ةددتق ان 3 هبحتسان أه وربخأ سوال : 4

 4 0 00 ا ني مت 1

 لاق اد اةقع ا اك ىلا كا ريع 0 1

 طق نهلثمرب مل تان ىلع تلو او لسو هيلع ىلص هللالوسر ىف لاق

 عقار قدح ىو اك ةييش ىلأنب ركب ولأ انما نيتذومملا ||

0 

 ا ال اطل 921779 1 سل اجا 753 ا نجا: د فك تاق2127991 #1797: طازة ابجي تاج جاحد كاتس دعم وش وم م كم دسم :

 ٍ مل وهيلع هللا ىلص هللا ىن جرخم هز>د أ ىذلا كافل 1

 ةءارق لضف بأ
 نينذّوعملا



 لف باب
 فهكلا ةرولم

 ةءارق لضف بل
 دح !هليإ اوه لق

 م

 (آ ريهز انث نسون دجأ امسح و ةتيطعأالا مهتم فرار قف نل

 ةؤتيبلا دنعدوه_سمابأت يقللاقدب نب نإ نجا دبع نع معارإا نعءروصنم

 هب هللا ىل_صهللال وسر لاق منلاقف ةرقبلا ةروس ىف نيننبآلا ف كنعىنغلب ثيدح

 'قحسا اًسئصو هاتفك ةإيلىفامهأرق نمةرقبلاةروسرخا نمنامءالا سو

 [|نيد# انث الاق راش نباوىنثم نب د انثدحو ح ربرج 5 مهاربا نبا

 ا :باحنم اسرع و دات_دالا اذهب روصام نع امهالك ةيعش ان  رفعج

 ا ' نب نخرادبعنع مجان ع شمالا نعرهصن ا (نأ يسع تود

 «يلعهللا لص ةننا] وسر لاق لاق ىراصنالادوع_سم ىنأ نع سيق نب ةءقلع نع

 ” لادعلا# ةاكفك هليل :رقيلاةروسرخسا نم نينيالا نيتاعأر ق نم لو

 ٍ وهيلعهنلا ىلص ىنلا نع هب هن ىنادخ.هتل اسف تيبلإ فولو وهو دوع مابا تقف

 ن , ركحب وبأ انثو ح سنو نبأ ىنعي ىددع انأ مرشخ نا ىلع نكد

 ْش |. دنع ةمقلع نم مهار ١ نع شمع الان ءاعيجر بع نب هللا دع انآ ةبيش ىفأ

 ر كب وأ اًنئرع و 1 هيام دولا دوعبسم ىفأن عد. زب نإ

 نحرلاد_,عنعمهاربا نعش مجالا ن ءةبواعموب أو صفح اند“ همهذ ثىلأ نبا

 ا نيد امدح < ه1 ةيلدتلا ل تلا نع دوعسموفأ نعدب زب نبا
 نعقافطغلا دعما ىلأ نب ملاس ع نع ةداتق نعىفآ ىب :: ماشه نيذاعم ان ىنثم

 8 لاق ملسو هيلع هللا ىل_دهنلا ىن نأ ءادردلا ىفأ ن عىرمعيلا ةحلط ىأ نب نا دعم

 ان و لاجدلاة نتف نممهعفهكلاةروسل وأ نمت اب ارمشع ظفح نم

 د ربهز ىنثو ع ةيعيش اذ رفعج نب دمحم انث الاق راشب نباو ىنثم نبد#

 لاق دان_سالا اذه ةداتو نعاه مج مامه ان فدي نوب لح رادو انك بروح

 اك ري وبأ اسبح ماشهلاقكفهكلالوأ نممامهلاقو فهكلارخآن هةبعش

 | نعليلسلا لأن عىري رجلا نع ىلعالا دبع نب ىلعالا دبع انث' ةبيثىف أنبا

 وهيلعهللا ىل_دهنلال وسر لاق لاق بعكن ب ىفأ ن عىراضنالا حاب ر نب هللا ديع

 لاقم لعأدل اوسروهنل!تاقلاق مظعأ كعم نبا باتبك نمةبآىأىردن أر ذنملا ابأ اب

 اعدام تاقلاق مظعأ كعمةنلان امك نمةبآى]ىرداردنملا ابأ اب

 ظ برحنب رهز تدع« رمل أعلا كني !لاقو ىردص ىف برضفلاق مويقلا

 ظ ىنأ نب لاس نع ةداتق نعةبع_ث نع دعس نب ىك 5 ريهز لاقراش نيدو



 > 1 ؟. ”تشتا

 بع جو
 ا

 ا م جب رح يمر رت تع حباب جتا اتي يك جت تاك339 حت نجر ةتإ
- 

 3 وسل

00# 
1 

1 
 ١ رك ذب ملوامهك يامهتأكو لاق هناريغهلثمدان_سالا !ذدهسةب واعم ان ناسحأ

5 

 انا نامسماظع تافلخ ثالث نم هلريخ هتالص ف مد-حأ نوبأرقيتاي
 ىلأت عم سلاق ىلعنبىموم نعني كد نبل فلا انث ةبيشىلأنب ركبوبأ
 غسل ل نو لسو هيلع للا لس هللا لوسر جوخ لاق ىماعنب ةبقع نع ثدحي
 ني_ةقانب هنمقأيف قيقعلاىلاوأ ناحطب ىلا موب لكر ود_غينأبح مي ألاقفأ|

 ودغي الفأل اق كاذس حن انلك هللال وسر اءانلقف محر عطقالو مارب غىف ني واموك

 .٠ ل 3
0 3 

 ا 1 اد

7 

 نيتقان نمهلريخ ل_جوزعةللاباك نم نمّتبآ ارقي وأ ليف دحسملا ىلا د |
 نئئدص 5 لبالا نم نهد!دعأ نموعب رأ نمهلربخ عب رأو ثالث نم هلريخ ثالثو /

 نباىنعيةي واعم ان عفان نبعيب رلاوهوةب ونوبأ ان* ىلاواملاىلعنب نتملا |
 هللالوسرتعمسلاق ىلهابلاةماماوبأ ىنث لوقي مالساب عمسهنادب ز نع مالس |
 اًورقاهباكسالاعيفش ةمايقلا مون ىتأي هناف نآرقلا اؤرقالوقي مل سوهيلعللا لص |
 ناتمامغامهنأك ةمايقلا مو. نايت ايام_متافنارمع لآ ةروسو ةرقبلاني وارهزل |
 ةروساؤرقاا مهما أ نعناجاحن فاوص ربط نم ناةرفامهنأكوأ نان ايغامهنأكوأ |
 نأىنغلب ةبواعملاق ةلطيلااهعيطتستالو ةرس>اهكرتوةكرباهذخ أ ناف ةرقبلا |

 نءاىنعيىح انث ىرادلا نجرلاد_عنهلئادبع كي ةرح_بلاةلطدلا |

 انث هبرديبع نددزي انأ روصنم ن ق>ء-سا انا قغلب هب راعملوقأ|

َ 
7 

1 

 .قةصوص وبك

 ن ريبجن ءىششرلا نورلا دبع نبد ءلولا نعرخاهم نبد# نعل مني دلولا

 هيلع هللا ىلص ىنلاتعم_سلوقد ىالكل !|!ناعمسنبساونلاتعمسلاق ريقن ||

 جرقبلاةزوسامادغ هب نواس ا وناك ندا هلخأر ةمايقلاموب نار لاب ىنويل وق لس ا

 دعب نوتدسن امل امم أ ةن الث سو هيلع تلا ىل_ههتلا وسر امط برضو نار مع لآ و ا

 ربط ع نم ناقر فام اكو قر ام ونين او ادوسناتلظوان اماما باك ا

 ساوج نب دجأو عيب رلانب نسح اًسئدع « ام-مبحاص نع ناجاحفاوص |
 نءىسع نبهللاد_بعنع قب زرنب رامع نع صوحالاوبأ انم الاق ننحلا|
 ما او ا ربج اهند لاق سايع نبا نع ريمج نب دمع. |[

 الإ طق حتفي و مويلاحتف و ءاهسلا ٠ نمباباذهلاقف هسأر عفرفهقوف نماضيقن عمس

 لاقو ملف مويلاالا طق لزني ل ضرالا ىلا لزن كلما ذ_هلاقف كلم هنملزتق مويلا ْ

 ةرقبلاةروس ميتاوخو باتكسلاةحاف كالبق ىنامهتؤبل ام_متبتوأ نب رونب رشبا |

 ةءارقلضف باب

 ةروسونارقلا
 ةرقبلا

 ةحتافلا لْضف بإب

 ثلا را
 احق لَع

 نم نيتبلا
 ةرقماوخا



 عامسا ل ضفبأب
 بلطو نارقلا
 نسمةءارقلا

 عامسالل هظفاح
 تع ءاكملاو

 ريدتلاوةءارقلإ

 ةءارقلضف باب
 قناردفلا

 هماعت وةالصلا

 7 احلل

 | 0 نحس ان ثرحلانءاىنعي دلاخ ان قراحلا بيبح نبى حب

 ش نب ركوبأ انثص « هانعىأل مسوهياععنلا بصل لوسرلاةلوقياسنأ

 د ا ثايغنبصفح انث ركب و بأ لاق صفح نءاعيجبي ركو أو ةببش ىفأ
 هيلعهللا ل_ههللالوسر نإ لاق لاقهللا دبع نع ةديبع نع مههاربا نع شمالا

 ظ : 0 !ق لزنأ كيلعو كيلعأرقأ للا لوسرايتلقف لاق نآر قلا ىلع أر فا سو

 ةمألك نمانئجاذاميكف تغلب اذا ىتحءاسنلا تأ قف ىربغ > هوم هعمتس | نأ
 ٠ : ”ايتسفرف ىنج ىلا ل جر ىف مجو أ ىس ًارتعفرا ديهش و لع بابلو
 ! ' 0 د از طور ىرسلا ن دانه 0 از د د 0

 ْ هل نا لوسر ىللاق هتباورىفدانهدازودانسالااذهم شمالا ن عره_سم ن ىلع نع

 ا | أد 1 اي رت لفت كاريس عوجو 0

 | ميسو -هينلالقلقمهاربان 00 ع

 29لاق ىريغ نمهعمسأ نأ بح | ىنالاق كو تل العر تلم اعار 3 ]تاقف ىلع

 5 كبانئجوديهشب ةمأ لكنمانئجاذ :اف.كفهلوقىلاءانلاةروسلوأن مهبلع

 || و كير نب ورم نا رفعج نع نعم ىنت دس د ع«_سملاق ىيفادنه_ثع و ىلع

 ا ا قاد را صتولا كتل عك عهيبأ ن“

 | |١ موفلاضمبىللاقق سمح تن هريس ا ميهاربا نع

 ' هللاو موقلا نمل جرى لاقف لاق مالسلاه ياعفسوإ ةروس مولع تأرقفانيلع

 1 ا 0 ا ةدقاةللاو كح وتلقلاق تازنأ اذكهام

 نككورجلا بشت تاقفلاةرملا عر هنمتدجوذا هلك نأ هيِبف تنسح أى لاقف

 || ميهارب نباوهو قحسا اس و دجلاهتداخ لاق كدلجأ ىتح حربتالباكلاب

 ْ لاق اعف : واعم ىبأثيد- ىف سلو دان_سالا اذهم شمعالا ن ع ةب واعمونأ انت الاأق

 ا ع 3و اذ الا حالا دعس واو بيش قأن بركوب امرص #* تفسح 3

 ْ 1 وهيلعهللا ىل_صةهنلالوسرلاقلاق ةريرهفأن ءااص فأن ء شمالا نع

 || ١ 3 الثف لاق منانلق ناهس ماظع تافلخ ثالث همق دو ن اهله أ ىلا عج راذاك دح أ بحأ

 ا

 ان



51 ٠ 
 أف سلما يال سل

 لاتؤ ؟ براك نا دلو كالا أ ىلليللا فوج نمة- 0 ا

 لوسرلاقف ا تلاجمتتأر ,29لاق ريضح ن 01 ًأرقا لسوهياعةما ىلصةللالوسر أ

 هللالوسرلاقف اضيأتلاجمتأر ةفلاَو ريض- نباأر قار سو هيلع هللا لهل ا ]

 تاك اياه رق ى حن ناكو تفر صن افلاقريض--نب اًأرقا ٍلسو هيلع هللا لص أ

 لوسرلاقف اهارأام ىنت>وجلا ف تجر عج رسل! لاثمأ اهيقةلطلا لشمتد ًارفدأطت|| |

 ِ اهارب تحبصأل تأر قولو كلعمتست تناك ةكالملا كلت مل سو هيل عتلا ىل_صقللا
7 
|| 
 نعاذ فدا قودخلا لم اكونأو دعس ن يدق 0 دع مهنمرتتستام سانلا |[

 ىرعشالا ىسوم ىفأ نع سن أن عةداتقن ءةناوعوأ ا ةبيتقلاقةناوعىأ ||

 ةجرتالا لثم نآرقلا ارغب ىذلا نمؤملا لثم ل سو هيل عهندا ىل_صهتلالوس رلاقلاقأ|
 0 وار - 00 0 بيا احط سال ا

 مران 00 01 1 ل ىذلا قفانملا لثمو صاهم_ طو ||

 قمم نب د- 2 اندحو 2 مامه ان دلاخ ند بادن هه امدح سماهعمطو |[

 تندح ق نآر يغةإئمداتْسالا اذهمةداتقف ن ءامهذلك هبعش عد يعش نب ىح انما

 [عيج ىربغلا ديمع نب د#و درع _س نإ هدف د رحافلا قفا !|لدب مامه | ا

 كويس ٠ نع فوأ نءةرارز نع ةداتق نعةناوعوبأ انك ديبع نءالاق ةناوعىفأن عا |

 مم منارقلاب لماما رعوهلعسا دس كلوب لك تلاق ةئناعنعماشه نبا[ ْ

 نارجاهل قاش هيا ءوهو هسيق عمعتل ونآرقلا ارقي ىذلاوةرربلام اركلاةرفسلا || ا

 نب ركوب ااتدحو َح كل ابشن نعىدعىنأ نبا 6 ىثمن دم انثصدأ|

 لاقو دانسالا اذهمةدانق ع نع انفالك قاتلا ءانج عكو ف ةبيش ىأ |||

 نبباده ا نارح ًاهلهيلعدتش ١ وهو هؤ رقي ىذلاو عيكوثيدحفأ] ا

 سو هيلع هللا ىلصهئلا وسر نأ كلام نب سن أن عةداتف ان" مامه م دلاخأ] |

 ىلأ ل ءؤ لاق ىل كامسةنيالاق كلل ىنامس هنت لاق كيلعأ ارقأ نأ ىف هنلا نا ىناللاقأ ا
١ 

 تعمس لاق ةمعش ان رفعج نب دمج 6 الاقراشب نءاو ىنثم ن دمحم امرع ىبأ| /

 هللا ناب عكن ب ىنال ملسو هيل ءهللا ىب_دهللا لوس .رلاقلاق سن نءثدحقدانق || أ
1 

 اني صو ىنأ ىكبف لاق من لاق كال ىنامسولاقاور فكن بذلا نكي م كيلر قأن أ ىرصأ ||

 ظفاأح ةلمْضف باب

 نأ ارقلا

 رهاملا ضف باب
 ىذل و نآارقل 5

 هيف عتعتتي

 بابحةسا باب

 نارقلاةءار 8

 لضفلا لهأ ىلع

 عبد قالكاز

 ”ىراقلاناكناو
 نم ل ضفأ

 هيلعءورقملا



 ةءارقرك ذباي

 ةكمحتق موي

 لوزن بِ
 ةءارقلةئيكسلا

 نآرقلا
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 انا وع درب وأ نمتحلط 5 ديع_س نب ىح اننا دي_ثرنءدواد و

 | :ءا رقل ع فسأل :ًأو ىتتب رول ىموم ىنال سو هيلعمتنا ىلسهنلا وسر لاق لاق ىسوم

 ||| ىنأن ركبوأ ! يرجح + تدادل ا ريما سم نم رام تندواد_ةلةحراملا

 ا لا كا
 هلرب- مف حتفلا ماع مل-سو هيلع هللا لص بلا ًارقلوقي ىنزملا لفغم نبةثلا دسمع

 ]| ىلع مج نأ فاخأىئاالول ةبواعملاقهتءارق فعجرف ه-ةلحار ىلعحتفلاةروس

 || ثم نبا لاق راشب نيدو ىنثم نبدحم نكح ' ةئعأ ارق ؟ك-!تيكمل سانلا

 1| لاق لفغم نهنلا ددعتعمسلاق ةرق نهب واعم نعةبعش انث رفعج نب د انث

 || أر قفلاق حتفلا ةروسأر قبهتقان لعةكمح تف موب املا ايدل كوس تار

 033 ذىذلا كلذب م !تدذخأل سانا !الولةي واعملاقف هتءارقىف عجرو لفغ« نبا

 005 ىلز الا بببح نب ىحب ه هاملدع د ل_سوهيلعهثلا ىل- دوبنلا نع لفغم نبا

 ا[ اذه ةيعش انث الاق ىلأ انث ذاعمنبهللاديبعانثدجو خ ثرحلانبدلاخ
 ||| ةروس ًارقي وهو ري_سهتلحار ىدعلاق ثرحلا نبدلاخ ثيدح ىفو هوحدانسالا

 || لاق ءارباا نع وح ا ىنأن عةمفيخوأ م ب نب ىحب 0 حفلا

 || ةباحسهت_ثغتف نينطشب طوب يم سر فهدع 10 د ع
 | لسو هيلع هللا ل_دىنلا ىتأحيصأ ملف اهتمر فن هسرف ل-عجوون دتور ودن تاع

 ظ أراشب نباو ىنشمنبا اسرع و نآرقللتزنت ةنيكسلاكلتلاقف هلكلذرك ذف
 | مدل قدس ىنأ نعةبعش انث رفع ند_# انث الاق ىنثم نبال ظفللاو

 ةباحبسو أةبايض اذا رظنةرفنت تلق ةبادرادلا فو فيهكلا !لجرأر قلوقيءاربلا

 ملسو«يلعهنلا لص ىبنا كاذرك ذفلاق هنسعدف
 ْ |اهنافن الفار قالاقف

 رد ندحرلا د. هع اذ“ ىثم ندا ان و نآز لل تزول نارقلاد نع تاز

 ارك دفلوقي ءاربلا تعم_بلاق قحسا ىفأن عةمع_ش [15 الاقدوادوأ اوىدهم

 رعاشلان ب جاتحو ىئاولحلا ىلع نب نسسح نشدع و رقنتالاقاه-ماربغ هوك
 ناداطلانيدب زب انث ىتأ ان مي-هاربانببوقعي انن الاق ظفالا قاب راقتو

 | ةليلوهانب ريض نب ديسأ نأ هن دح ىردخلا ديعسابأ نأهن د بايخ ن : هللا مع

 [دي_-ألاق اضيأتلاجمأ أرقف ىرتأ تلاجمأ ًارقفهدس رف تااحذا هدب سم ىف ؛ًارقي
 1 ٠ جرم لاثمأ أميف ىس ًارقوف راو مادا دة ىحاطتنأ بسب
 مس ل ماسالا صصص مح مصاص اص الصح ل مسسم س20. مص تاما سس مس ء اممم ل م ص + ل ع سس هد

 ' ارح .ح
- 



 ا نر

 تبسن فد أل قبال سو هيلع هللا ىل_صهنلال 7 .رلاقو لاق هإقع نم عنلا نملاجرلا ع 5
 نبا ركب نب دم ان ماح نب دت ص و ىدذوه لد تيكوتيك ةنآ

 لوقيدوعسم نءاتءعمسلاق ةماس نب قيقش نعةبابل ىفأ نب ةدبعىنث بح ين ل

 ةروستيسنلوقينأ لجرالام بلوق مل-سو هيلعةللا ىل_دهللالوسر تعم ا

 داربنب هللادبع اًسئرع ىسن لعلب تيكوتيك ةيآتيسوأ تيكوتيك |
 ىسوم ىأ نع ةدرب ىنأ نعد 07 نع ةماسأوبأ 1 الاقى. وكوب او ىرعشألا

 هدب ن2 سفن ىذلاوفنآرقلا ا!ذهاودهاعتلاو ملسو هيلعهللا لص ىنلا نع ا
7 

 دقانلاو رمع ئكد * دارب ننالْث يدا ظفلواهلقع و لئالا نماتلفتدشأوط| |

 هزل 1
 هلم

 مو كياه صمت

0 " 

 كك ا اللا ا لا

 ع

 ىلأن 2 ةما#س ىف ن نعىرد»زلا نع ةنديعن/نايق_س انت الاق بح نب ريق ا

 نا 0 ىنلن ذأامم ئثلهللا نذ ا املاق سو هيلعتلا ىلس تى :|هب ا رب رهأ] أ

 سو ىتدحو ح سوي قريخ بهو نبا انأ ىحنةلمزح نئئصدا|

 ا نما دوور ف يحونا انآ ىلءالادبعنءا[[

 نا رب نعلادسع الث مك-حلانب رشب ئنص نارقلابىنغتي ىتلنذأبكلاقأ| َ

 هن أةرب ره ىلع نع ةماس ىف: نع ميهاربا نب دمت نعداط ا نباوهودبزب انت دعأ ٠

 توصلا نس> ىنل نذأام كهلان ذأ املوي سو هيلعمسا بص هنيإ وسر ل أ

 نب هللا د_بع ىمعانْد_> بهو نبا أ نبا نص و هب رهج نآرقلاب ىنغتي أ 1

 هلثمدان_سالا اذه داطا نبا نع حم شن ةويحو كلامنب رع ريثخا بهو أ

 قود انصر سو هيلعهتلا ىل مننا لوسر نالاقو ءاوسأ|
 ةرب ره ىلا نعةما_- ىنأ نعريشك ىنأن ب ىح < نعىاز والا : نعلمه ان: ىسومأ|

 نارقلاب ىنغش ىب 2هنذاك“ يفلان ذأام سو هيلعهتلا ل صهنلالوسرلاقلاق | ا

 لعمسا انآ اولاق رح نباو ديعسن ةيدّتقو بودأ !نبىح ايدضو هبريعأ]

 هللا ىل صىبنلا نع ةرب ره ىفأ ن عةما_س ىف أن عور مع نب هس ع نءرفعج نءاوهو أ[

 هنذاك«-تباو رف نالاةبوبأ نبا ناريغريثكى أ نب ىحثيدح لثم ا سوعيلعأ |
1 

 ىلأ 1 ربع نناانثدحو جت تب هاو 5 ةبيشىفآنب ركب وأ انصا[

 هللا ىلصهننالوسر لاقلاق هيبأنعةدم رب نبهنلا دبع نع لوغم نباوهو كلام ان
 دواد ل اريم | نم نارام نم ىلععأ ى ردع لا نقل ساد 1 ٠

 2 ربح

 م

 .رودص نمايصفتب شا وهلف نار قلالاقامع روف حاصلا هذ هاو دهاعت هللا دمع

 بايحتسا باب
 توصلا نيسك

 نآرقلاب



 ل_ئ؛اضفإ

 دج هب قلعت
 دهعتب مالا بأي
 ةهأ ونارقلا

5 
 زاو-بواذك

 اهتيسنألوق

 1 3 3ك
 1 .اشه نع سن أ نب كالام نعمل ظفللاو يخنة راسك و 2 ةهورعنا ماشه

 | و د أ سعن اذا لاق مسو هيلعهنلا ىل_صىننلا نأ ةشئاع نعهيبأ نع ةورعنا

 ' هذي هإءأ سعانو هو ىلصاذا د أن اف مونلاه_-:عبهذب ىد> دقربلفةالصلا

 نم عرهضصعم ان َّق اًررلاذنع ان عفار نب د نيرو هسفن بسف رفعت لسا

 7 سو همأعهللا ىل_د هللالوسرد# ن ءةرب رهوب ادن دحاماذ- هلاقهينم نب مام,

 [لي |نم 2 مالا وحان مسا لش لاة لو ا[ داع

 ا ىانبرك وبأ أمناهح م رفا ةناسا ىلع نارقلا مك ةسأف

 00 دىنلانأة كاعد ء هنأ نع ماسه نءةماسأونأ 7 القس وأو هش

 اذكراذكفرك ذأد- 0 رع

 وباوةدبع انث ري غنبا انثرعو اذكواذك ة روس نماهتطةسأت نك ةنآ
 | عمت ! ل سو هيلعهللا ىل_ص ىنلا ناكتلاق ةشثئاع نعهيبأ نع ماشه نع ب واعم

 |انترط اهتين يردك هلا 5 فاد هل هنلاهج رلاقف دحيسلا ف ل-جرتءارق

 1 0 تالوسدأر ع نب هللادبع نع عفان ن ءشكلام لعن آر ةلاق م ىكن نب ىح

 ً|اهكسم ا اهيلعدهاع نال ةعملا لب الا لثك نآرقل!بحاص لئما منا لاق مسوهيلعقلا

 ] | اق ديعس نبهنلا ديبعو ىنشم نب ددجتو بوح نب ريهز ننال ترهذاهقلطأ ناو

 اح رجالادلاخوبأ 55 ةبيش ى فأن ركوب اانتادخو 4 ناطةلاوهو ىحن انت

 دبع 3 رمع ىنأ نبا انئثدحو 2 هللا ديمع نع مهكفأ 3 ربع نبا انراد>و

 نباىنعينوقعي انت ديعس نبةيدتفانث دحو 8 ولاا نع دع ا فاورلا

 أاعيبح ضايع نءاىنعي سنأ ان ىبسملا حسا نبدمت انثدحو ح نجرلا دبع

 سو هيلع هللا ىإ_-د ىنلانعرمعنبانع عفان نع ءالؤه لك ةبقعن/ ىسوم نع

 . ارقف نار قلاب اص اقاذاو ة ةيقع نب ىسومُثدح ىفدازو كالام ب د_> ىنعع

 قىأنب نامعوبرح نب ريهز اًنئدح و هيدسن هن من ملاذاو هرك ذراهنلاو ليللاب

 اروصنم نعربرج انث نارخآلالاقو انأ قحسالاق مي هاربا نب قحساوةبيش
 م 0 والا هللاد_ءعع نعلت او ىفأن ع

 .هامصقت ك- ثاوهلف نارقلا اوزك دتساىئنوهلب ت تكون و

 : ةبواعم ونأو ىلأ ان ري نبا اًسرص و اهلق هبرعنلا نملاج رلارو ل هس
 ظ لاق لاق ويف نع شنعالا ءةبواعمونأ انأ هل فلاو بع يعانثد- >-و

 0 دبع
2 



 ا
 تس و يو ا ا و مسمار 3

 هللالوسر نأ ةشئاع: نعت دعيةلسإبأ ع مسالا فوعن نحر دبع مهاربا نبا | ١

 ريهز اًسن'هح و لقناو همودألاقةللاىلاب> لمعلا ىأ لمس رسوهيلعنلا لص || ْ

 ةمقلع ٠ نع مهر نوع« نعروج 5 ريدزلاق ميهاربا نب قخساو برسل ل أ

 لع ناك فنا ني_:مؤملامأا,تلقلاق اهنءهنلاىضر ةشئاعنينمؤملام تلاسلا# ا

 ةعدوإ_عناك التلاق مايالا ن هاش نفك نات لك ملسو هيلع هللا ىل_هةللالوسر أ |

 ريع نبا ان عيطقسي مضوي ها طرا رع مي

 هلال وسز لاق تلاق ةشئاع نعد مساقلا ىفر بخ اديعس نيدعس انث ىلأ ان
 تامعاذاةشئاعتناكو لاق لق ناواهمودُأةللا ىلا لامع الا سحأ سو هيلع هللا ىل- 8 ا

 قد 1 ةيلعنا انث ةبيش ىلأنب ركب وبأ 0 هتمزل لمعلا || أ

 ىل-خدلاق س انعسمعمو زب زعلا دبع نع ليعمسا اذ: برحن ريهزأ ا

 000 نيني راس نيبدو دمي لبحو دما إ_سو هيلع هللا ىل_د هللا لوس 1 َ

 اذاف هطاشن ؟دح أ ل_يلهولح لاقف هب تكسم أت رتفو أت اسك" !ذاف ىل_صت بنب دا

 انك رش ن, ناب دش ةاسانج و دءقيلف ريهز ثيد_> قو د ىقرتفوأ لك |[

 ئئدص د هلم لسو هيلع هللا لص ىنلا ن عسن نعزي ز علا دبعو عشثراول ادعأ] ظ

 باهش نبا نع سنووب نع بهو نء) ان: اق ىدارملا ةماس نبد حو ىح نب ةلمرحأ| ا

 ءالود-ا نأ هتريخأ لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جوزةشئاعنأريزلانبةورعف ربخأ لاق

 هللا ىلصهنلال وسر اه دذعو اهم ت م ىزعءلا دمع نيد مآ ثديج نب وت تنب | ْ

 هللا لوسر لاف ىلبللام انتالاهع اا ومعز وْ وت تنب ءالوملا هذه تاقف إسوهيلع | ا َ

 ىت> هللا ماس الةللاوف نوقيطتام لمعلا نماوذخليللا مانتال مسسوميلعةظلأ |

 ماشه نعةماسأوبأ انث القبي ركوبأوةبيش ىفأ نب رك وبأ ادعو اومآست |

 ماشه نع ديه س نب ىح ان هل ظفللاو برح نب ريدز ىتتدحو ح ةدرعتا ||

 1 عاىدتعو ملسو هيلع هللا ىبصةننالوسر ”يلعرخد تاق ةشئاعن عى ف دب

 اج ةياوق نوعا م لاعلا مكيلعلاق ىلصت مانت القأ سما تاقفدذ- 5 نملاقفأ|

 اناةياسأ ف 1 تب دس قو هتان موادام هيلا نيدلا بح ان اكواولع ىتحةنلأ أ

 ح ريعنب هللادبع انث ةبيش ىلأ نارك وأ امتدح اذنضا ما ةأ ما

 نع اعيج ةماسأوبا ا: تب را انادحو ح ىنأ انك يعل انثدحو ||

1 2222222-55 222 0 

 دعس نعهيعُش انك 0 ىثم نب دم اثم هوت ًالنعاولمعاذا راسو أ[

 < نام نحأ تاب
 هنالص ىف سعز

 هيلع مكتسا وأ

 3 اريبقلا

 نأ ركذلا
َ 00 

 كلودل َّر اد_درب

 بهذ ىتسح
 كتللذهنع



 لمعلا ةامضف ب أب

 هريغو لمللا

 تيملاو ىلا لثم «يفةتلارك ذبالىذلا تببلاو هيفىلاعتةئنارك ذيىذلاتببلا |

 2 وسوم ا بمظو ا وع 5 متاح نب دمج نئئصد ةبوتكلاةالصلاالا 1

 هللا لص دمت ل ؟ناكو لق ناو هيلع موودامةللا ىلا لامع الا بح أن اواوامت

25 

 |بوبأ انأ باهولادبع انث ىتثمنيدحم امر و اروبقاهوذختتالو متويب

 | 0سم كس وبب فاواصلاق )سو هيلعَللا لص ىنلا نع ري نبا نع عفان نع

 ا ةب واعموبأ 20 الا بي كوبأو ةبيش أ نب رك ولأ نر اروبق

 ةفاذا إ_سو هيلعهنلا ىصهننالوسر لاقل رباح نع نايف--ىفأنع شمالا

 هتنب ف لعاجهللا ناف هتالص نمابيصن هتدبل لعجلف مدعم م قةالنضلا كدا 4

 ا /1 ان الاقءالعلا نب دحتو ىرع_ثالادارب نيةنلادبع اً اريخهتال_ص نم

 ةملأق ملسوهيلع هللا لص ىبننلا نعىسوم ىلأن عةدرب ىفأن عدن رب نعةماسا

 ار ليهس نع ىراقلا نجلا دبغنباوهو بوقعي انث ديعش نةببتق اند
 نارباقم كتويباولعجتاللاق )سو هيلعهللا ىل_ههتلالوسر نأ ةرب رهىلأ نع هيبأ

 أ: ىنتثمنيدجم انثدحو ةرقبلاةروس هيفارقتىذلات بلا نمرفنيناطيكا

 هللاديبعنب رعىلومرضتلاو يأ لاس انت ديعسزيةللادبع ان رفعج ندم

 00 ا ال ا وع جالا ران عر نعاس قرن ع

 لايردبلا ميتفلا 2 لور درعا صهللالوسرج ر قربه وأ ةفصخ

 ال و هيلعةلنا ىب ص هللا لوسرأطب او اا هتالص نواصي اؤاحو

 هللالوسر مهمل جرش ه' نايلا اويصحو مهتاودأاوعف رق مهلا ج رع . 10 لاق منع

 00 ام سو هيلع هللا لص هلنا لوسر مط لاقفايضغم لو هيلع نا ىلص

 ىف ءرملاةال_دريخ نافوكت ويب فةالصلاب كك اعف ؟ياع تكي 0

 ىل_هىنلا نا تباثنبدب ز نع ديعسنب رسب نعرضنلاابأ تعم_سلاق ةبقعنبا
 [سوهيلعهنلا لهل لوسر ىلصف ريصح نم دجسملا ىفةرججذختا سو هيلعةللا
 متقام يلع ب تكحواو هيفداز وهوحنرك ذذ سانهيلاعمجا ىتح ىلايلا يف

 نع هللاديبع ان ىقثلاىنعيثاهولادبع ان ىنثمنب دمت در

 لو هيلع هللا ىب_طهللالوسرل ناكت لاقاهمأ ةشناع ن عةماس ىلأ نع ديعس ىنأ نب

 اهنا هطسب وهن الدب نواصي سانلا لعف هيف ىلصيف ليللا نمدر حسك ناكو ريصح
 ٍةح لجالةتباناف نوقيطتاملاسمع الا نم كيلعسانلااهبأا,لاقفةل-يل تاذاوباثف

0 ' 
 نا
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 ١

 و



5531١ ْ 
 ان هلظقللاو ريغ نباانثدحو ح شالا ن<مهاكرب زب نع اعيجج ميهاربا نبا |
 ممر لل ل نع ةديبعن دعس نع شمالا انث ىفأ|

 ةرقبلا حمتتفافةليل تاذ ل_.سوهيلعهتلا لص ىنلا عمتيلصلاةةفيذح نعأ|
 ءاسنلا معتتفا ماهم مكر بت لقف ىغف ةعكر فاهم ىلصي تاق ىضم مث تاملادنعرلاا ْ

 اذاو حبس حميفست | هذ هب ”ايرصاذاالسرتءًارقباهرقفنارمعل حتا ماهر قف ١

 ناكف معلا فر نا تسوقي لفشل قار م تطل هرعت رسال لاسلا وف صا

 دد_سمح - مكرامتاسي ر ةالب , وط ماق مله دج ع نمهنلا عمسلاقم“ هءايق نماوحنهعوكرأ

 ربرج يي دح ىنولاق همايقع نماس رقدهدوحس ناكف ىلعالا ى رنادم- لاقل

 ةبيشىنأن بنامع اًندعو دجلاكلانب ر هدج نلهتلا عمسلاقف ةداي لا نا
 ىنأ نع شمالا ن ءرب رج انث نانعلاةوب رج نعاض دا مهارات 1

 تيس ح لاطاف سس ماعلا لحس رخل تيلصةهللاد_ءءلاقلاةلئاو

 لئعمسا .هاسن هج و .هعدأو نسلِجأ نات مم لاقهب تممهاحو لبق لاقود ما د

 هلثمدان_سالا اذهم شمعالا نعرهسم ن ىلع نعديع_-س نبدب وسو لل خل نأ

 ىنأنعرودنمن ءرب رج انث نامعلاق ق>ساوةيد- ث ىفأ نب نامع انناص *

 ىتح ةإبل مان لجر ملسو هيلع هللا ىل_صهنلالوس ردع ذلاق هللا دمع نعل ئاوأ

 نةبستق اًسناص و هنذأقلاقو أ هينذأ ف ناطيسشلالابلجرلا كاذلا حبصأأ |

 ىلع ن , نإ_سملان ا نيس ن ىلع نعىردهزلان ءليقعن ءثبل ان دحمل 5

 «انبتن يرو م اول :باعوللا لص ىنلا نأ بلاط ىنأ نب ىلءن ع هن د |

 فرصن اانثعبانثعبي نأ ءاش ذاق لا ديبان فت ًاامنا هللالوسرايتلقف نولصت|
 هال ذ' برضي ربدموهو هتعمس م كالذ تلق نيح مل_سوهيلعهثلا ىل_ههنلالوسرا ا

 لاق يرح نب ريهزودقانلاورمع انيصو الدج# يمر اناسنالاناكولوقي وأ

 ىنلاهب غلبيةري رهىفأ نع جرعالان ءدابزلا ىفأ ن عةنبيع نب نايفسس امن ورمجأ

 لكي مانا ذادقع ثالث دح سار ةمفاق ىل < ناطيشلا د قعي لاق لسوهيلعهنلا ىلا

 ةدقعتاحن!ىلجوزع هللارك ذف ظقيتسان اف الد وطاليل كلل ءىرضيةدقعا ءأ

 نقلا طا مولا تاحنا ل صاذاف ناتدقعهنع تان اً ضوتاذاو ١
 هلا ديبع نع ىحب ا ىثم ند نكضصا < نالسكمقتلا تلك حصأالاو | ا

 ىاكت الص نماوا جال اق سو «يلعهنلا لص ىنلا نعرم نبا نع عفان ىفربسخأ |

 ىلع ثحلا بإ
 ليللا ةالص

 تلقناو

 ىف ةلذانلاةالص

 اهزاوجو هدب
 دخلا ف



 بابحتسا بأي

 ةءارقلا لي ولت
 ليللاة الص

9 !1 

 ٠ْ السيت سريعا سلا ينك نش يلا | ؟ةثتعتلاسأ

 ليئاكيمو لب ريج بر مهللا هنالدص حتتفاليللا ن «ماقاذا ناك ت !اق ليللا نم 3

 ْ أ كدايعنإب كح تن ةداهشلاو بيغلا ماع ضرالاو تامل ارطاف ليفارس
 5 نمىد_متكنا كنذإب ىلا نمهيفهاتخاامل ىتدهانوفاتْحهبفا 1

 || ىنثدح نوشجاملا فسوب انث ىدقملاركب ىنأن بدم اناط مقتسم طارص

 ا نعسان طعن عفار ىنأ نب هللا ديبع نع جرعالا نجرلا هبعن ءىلأ

 لإ ىذلل ىهجو تهجولاق ةالصلاىلاماقاذا ناك هنا سو هيلعةللا ىل_صةللالوسر

 ظ 0 در راغوانيكحرلاب نءانأ اموافينح ضرالاو تاومسارطف

 لإ كلملا تن مهللا نيمل- لا ومانأو ترص كلذب وهلكي رششال نيلاعلا ىز هنن قاستو
 ْ [قونذدر 2غاق ىف ذب تفرت_ءاو ىسفن تءاظ كد ادطاناو ىفرتنأتنأالاهلاال

 ظ 0 االااهتنسال ىدهال قالخالا تسأل قدهاو تنأ الاوت ذلا رغشيال هنااعج

 | ريل او كيدعسيو كسل تنأالا اها يدس تع فرضيإال اهأيم نع فرصاو

 |كيلابونأو كرفغتسأ تيلاعتو تكرابتكيلاو كبانأك يلا سيلرشلاو كيد
 ةواوصناو ىمس كل عشخ تمل سأ كلو تنمآكلب و تعكر كل مهللا لاق مكراذاو

 السمو تاومسلا ءلم هدجلاكلانب ر هللا لاق عقراذاو ىدعو ىمظعو 0

 تدجس كل مهللالاق دحساذاو دعب عي نم تئشامءلموام_مندبام ءلمو ضرالا

 |هرصب و هعمس قشوهروصدو هقلاخ ىذلل ىهجودد_ستما_سأ كلو تنمآكب و

 |مهللا ميلستلاودهسشتلا نيبلوةياموتكن .نوكي مث ني -ةلاملا نسحأ هللا كرابت

 ا 00 م فر وساع ا يوظررسأ موتو المو تضافر معا

 نجرلادبع انت برحنب ريهز هاممع و تنأالاهلاالوخؤمااتنأو مدقملاتنأ

 زي زعلادبع انك الاقرضنلاوبأ انآ ميهاربانب قحسا انثدحو ح ىدهمنبا

 ٠ داتسالا "اذه: جرعالا نعةملس لأ نب نوشجاملاهمح ن ءةماس ىلأ نب هللا درع نبا

 م يلق ربك ةال_هلاحتفتسا اذا لسوءهيلعهتلا ىلمهللالوس رناكلاقو

 ردة نيش لأ نيو ىهجو
 ْ هللا عمسلاق كسرنا

 ٠ رفغا مسهللا لاق !ساذاو لاقوهروص نسح ا فهروص ولاقو دس+ا كلوانب رددج

 ازا ركب ونأ انتضر < ميلا قلاو دهثنلا نيب لقيلو ثيدحلارخآ ىلا تمدقام

 || قحساوبرح نب ريهزانثدحو ح ةيواعموب أ وري نبهللادبع انث ةبيش ىنأ
 نا



 هن

 ا ل ع ءاقرو ا رفعجول 1ىادلار ةعج ن دج ىتثد_ح[ 1

 ةعرشم ىلا نيصافرفس والسر هيلع | سلو ريل هل 0 ْ

 فااخ د_حاو تون ىف ىلاصو ماقملا اًضوتف ءاخلاق ًاوضوهل ت عضو هتجاح ب بهذمت |

 ىح نإ يحب ع هنمع : نعىنلءفؤ ىذابدخأف هقملل> تَمَعَق هيفرطنبب |[ 1

 نع ةرحوبأ انك ميشه انث ركب ونألاق ميه نءاعيجةبيش ىنأ نب ركبوأوأ

 اذ تو ا ممل لو راك لاق هشناع نع ماشه نب دعس نع نسا أ

 ةببش ىلأنإ ركوأ ع نيتفيفخ ناتعكربهنالص حتتفا يل ليلا .ماقأأ ْ

 لاق لو هيلع نافع ىنلان ع ةرب ره ىلأ نعد نع ماشه ن ءةماساوتا ان

 ديعس ن ةمدتق ا نتفيفخ نيتعكر .هيالص حمتقيلف ليللا نم مدحأم اقاذا|

 هللا ىل_صهللالوسر نأ سا..ع نبا نع سواط ع نعرب زلا ىفأ نع سنأ نب كلام نع

 رون تن دجلا كلم هللا لديللا فوج نم ءالصلا يل مانا دا لوهي نا

||| 1 
10 
 حا

 قح كؤاقلوقللاكلوقو قملا كدعوو قات نأ نة نمو ضرالاؤتاومسلا

 تاكوت كيلعو تنمآكب وتماس كل مهللا قةعاسلارقحراتلاوىنحةنللا

 تررسأو توباربتمدفاه كك رصغا تك دسك لاو تي سا لل ا

 انث اولقرمخى أن او رين نناودقاتلاو رع اًنثص تنالاةلاالطاتناتالعأ]
 نعام الك رج نبا ان انأ قازرلادبع انث مهارنبدمت انئدحو ح ناي ء

 ثيدحامأ لسو هيلع هللا ىل_دىبنلا نع سابع نبا نع سواط نع لوحالا الم

 ناكمج رج نبالاق نير فالاافاتخ ملكلامثيدح م.هظفل قفتاف جي 8
 كلام فلا وةداب ل لاير ترورتسا اهواك ميقمايق :

 نوميمزباوهو ىدهم انن :: خورفنب ناببش انلادع و فوسافعر ١
 هللا ىل_دىنلا نع سابع نبا نع سواط نعدءس نب سبق نع ربصقلا نارمت ادن |

 دهغو ىتءن دع 0 مهظافلا ع نم رق ظقللاو تا ىلا اذهب لسوةلا أ

 ةمركع انا ساو رت ل 0 ان“ اولاق ىماقرلا نعموب او ديت نيد معومتاحل

 لاقفوعن ع معن ةما- سونأ ىنثدحريثكى أ نب ىح 8 رامتنإ |

 ا رص
5902 

 3 ا

3-0 
 ١

 ١ا م10

 رعءاشلانب 0 نشد 4 0 كطررام ايام

 لاق تءعءرش 1 ل كا قسما نول ىلبتاقف رباجايعرشتالا لاقفأأ )ا

 : برن ادا كلو نيرا تاز سلام ادد جلا كلو ضرالاو تاوم.لا |

1 
1 
0 
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 هناسابع نا دبع نع * ا ني سن كاسم لعن دع ءتاثىلأ

 نالوغي وهوأضوتو كودتف اظةيتساف ل سو هياعهتلا ىل_ههللالوسر د_:ءدقر

 أر ,ةفباذلالا ىلوأل تابآل راهنلاو للللاف ال_ةخاو ضرالاو تاومسلا قا ىف

 ءوكرلا رلاومانقلا ام_مفلاطأف ناتعك. لت م 3 ةروسلا مخ ىتح تابآلاءالؤه

 لك تادكر تس تام تال: ثا ذ ىل - خفن ىتح م .انؤ كفرصنا# دو> باو

 جرف نذؤلاننأت 12 رثوأم تايآلا ءالؤهأر هاو وح كاتنس الو

 روث مس ىف لعجاوأرون ىفا بآىقو ارون ىباق ىفلعجا مهلا لوقي وهو ةالصلا للا

 ارونق ٍةْوُق نمل عجاو ارونىامأ نمو روب ىفاخ نم هلعجاوارون ىرصن ىف ل_ءجاو

 ركب نيد- جت ان متاح نبدت سدع د ارون ىنطعأ مهللا ارون ىتحت نمو

 اقف 0 ارا جنبا

 ىلا سو هيلعهتلا لص ب ملا ماقف لمللا ن ماع :وطا ىلصي مو ولع نبا لص و هلا

 3 ةب رقلا خ نمتأضوتف كاذ :-صودش , أرامل تقف ىلصفم اقفأضوتفةب ر هلا

 قشلا ىلا هرهظع :ايووم كلى ٍأدعيم رهظءارو نهى ديب أ *مسالاهقش ىلا

 | ار ادبعو نورع نطو معن لاق كلذ ناك عوطتلا ف تاق نءءالا

 ثدحب دء_س نب سيق تءمسلاق ىنأ انن' رب رج نب بهو ان الاق 0

 ةوهو مهو هل لعةللا لكى لا ىلا س ابعلا نتعب لاق سابع نبا نع ءاطعن

 و | انعم ظلال الا نم ىلصي م اقف هل ل جا تدن

 رع كلا دبع 5 ىأ ادن رق نا امن دهو ةندع نع ىلعف هرهظفلخ نم

 اء نب سيقو جي رج نبا ثيد- - وحن ةيوم.م ىتلاخ ددع تب سابع نبا ن ءءاطغ

 | يسناانندحو ةيعد #ْ نعر دذغ و ةبيش نأ نب ركب وبأ م

 وق سابع نبا تعمسلاق ةرجن ىنأ نع ةبعسث ع رفعج ن د ا الاقراشب

4 

 هلادح و ةعكرةرشعثال:ليالا نم ىلصي ملسو هياع هللا لص هلال وسر ناك

 «هللا دمغ ناهس !نعز كب ىفأ نب هلل| اسمع ع نع سن نب كلام نعديه_سن ةستق

 ”الوستااس ٌنقمرأل لاق هنأ ىن-هملا دلاخ ندب زنعهربخأ ة ةمرخخ نب نسق

 كن وطنيتلب وطناتكر ىلد م نيةفيفخ نيةعكر ىلصفةلمالا سو ههملع هللا ىلص

 دانه .نيتعكر ىلع من اههلبق نيتللا نودامهو نإ_تهكر ىل_ص مث نيتار وط
 00 الا يلا نود ار سكر لس امهابف نيثللا

 - نيا



 ا م 0
 هيلع للا ىل_صهللأ لوس راو ل دنع عماتأف قدخ افاق هراسإب نع|| 1

 | ةالحصلا ىلا جوخ مخيف م اناذاهق رعناكو خفن ىتح 7 ماكر سما ٍْ

 ارو ىىمش ىفوارون ىلق ف ل_عجام هللا هدوجس ىفوأهتالسص فلوق. لعؤ ىلصفأ

 ارو قوفو ارون قلخوارون ىلامأو رون لاش نعوارون نيب ن ءواروت ىرصب وأ |
 انآ روصنم نب قدعسا ئنص د ارون ىناعجاو لاقوأ ارو ىل ل عجاوارون ىتحتو |

 نبانع بيرك نعءري ه نع ليهك نت ةملس اننا :ةيعدش ان ليمشن رضتلا| |

 ءاخ ةيوه ٠ ىتلاخد_:ةعت نكس ايعنبالاق لاقفاس ه رك تدقلف ةما_تلاق سايعأ ْ

 كشيموارون ىناعجاولاقور د: ثد د لمع رك ذم مسوديلعتا ستالون ا

 نعصوحالاونأ انث الاق ىرسلا نءدائهو ةببش أن ركب وبأ انئاع دأ

 نا نع سابع نءاىلوم نيد ثر ىلأ نع لع ي ندضسرعفورممل ا أ

 نيفك-لاوهدولا اليسعت دك ملو ثيدحلا صققاو ةنوميم ىتلاخ دنعتب لاق سامع ْ
 ةفوشار هنأ نًاوضولانيبأ اوُض واصف اهفانخل | رغلا أملا أ أ

 ىلمظعألاقو ءوذولاوهأوضوأضوتمث ها ةلاىنأف ىرخ موق ماقم“

 نجرلاد نع نعسهو نا انث رهاطااونأ ندع و ارونىناعجاورك ديملواروتا

 ناهند_>ابس رك( ناهند_> ليهك نةماسنادلاَح نءلينقد نعى را نامت ناأ

 هللا ىلصةهللالوسر ءاةؤلاق مل_سو هيلع هللا ىل_د هللا لوسر د نعل ءا تب سابعنإ

 قاسوءوضونا فرعي موءامملا نءرثكي مواضوتفاهنم بكسفةب رقلاىلا إو هيلع

 لاق ةلك ةرمشع عست ذئتليل )سو هيلعمتلا هللا لوسراعدولاقيفو ثيدحلا

 هللا ل_دطهللال وسر لاق قدام تدنو ةرشع ىتنثاهنمتظفف-.اسي رك ص

 ىرصن فو ارو ىم_سقوارو ىلاس !ىو ارون لق ىف ىلل عج مهل لسوعلا

 ىدب , نيب نموارون ىلامث نعو ارون ىني: نعدارون ىتضنموارون وف نمدارو

 5 ركنءرغ ىلأ نكي رش قربخأر ةعجنن دم انأ مص ىأ نبا انث قحس] داع نب ركب ونأ يصد ارون ى ملظعأوارون ى-فن ىف ل عجاوارون ىفاخ نمفارو

 لو هيلعهللا ىل ص ىنلا ناك ةلديل ةنوميمتيب ىف تدقرلاقهنا سابع نبا نا
 ىلهىنلا ث دحتفلاق ليالاب إسوءهيلع هللا لص ىنلاة الص فيكر ظنأل

 انئمح نتساوأذوتف ماقم هيفو ثيدملا قاسو دقر مث ةعاسوإ +أ عم سوم

 نب سيخ ع نجاد بهن ناضح نع ليف ن الخ ات لسا ل



 اان

 لل ة+رتحنعىروفلاةلادبع نب ضايع نع بهو نبل دبع ان* ئدارملا

 اقر موءوضولا غبسأ وأ وتو كوستفءام نم بجيش ىلا دمع من دا ازودانسالاا ذه

 |ئئصد كلامثي دوت ٠ تءددحلا رياسو تمقف كرش ع دا

 | ةمر# نع درعس نهب رديع نعورمح انث بهو نا انث ىل.الا دم هس نب نوره

 ظ | ةنوهم دنع تع لاقهنا سابع هللا دبع ع نعسابعنباىلومس رك نعناملس نبا

كرسو ءلعمتنا لمتنا لوتيرر ملسوهيلعهنلا ل ىبنلا جوز
 1 ْ ًاضوتف دلل كيرا ةيت

 | ٠.5 نع ىلعإ ىفدخ ا فهراسي نع تمقق ىلصق ماقمتٍلسو هيلع للا ىلصةننالوسر

 عت م هردياعملاا و سنالوسر عا 3 * ةعكرةريشع ثالث ل الا كلت ىف ىلصؤ

 ' نب ركب هبت ثد غور علاق ةأضو يو ىلصفج ركن نذؤملاءانأمأ ع عفن :: ماناذا ناكو

 | م أ كيدفىأنإ 0 عفار نبذ ا كلذب بي رك ىند> لاقف شالا

 | لاق سابع نا نع سامع نبانإوم ل: رك نءعناولس نب ةمرح نع كاحعذلا انأ

 || لو هيلعةللاىل_دهللالوسر ماقاذااهل تاقف ثرخا تنب ةنوم.مىتلاخ دنعةليا تب
 | ىديب ذخأف رسإالاهبنجىلاتمقف سو هيلع للا ىل_هةللالوسر ماقف ىيظقيأف

 ةرثعىد> |! ىلصفلاق ىذأ ةمحشب دخت يفغأ اذا تاعؤ نءالاهقش نم ىناعذ

 نيتفي هش نيتعكر ىلدر حفلاهل نييتاماف ادق ارهسفن عمسال ىف ىنح ىبتحامأ 0

 نعناّيفس 0 ردع ىنأ نب |لاق ةئديع نب نع مئاحنبد#ورم ىنأ نبا اد

 ةنوهمهتلاخ دنع تايدنا سابع نتا نع سامعن؛ !ىكومسإ 2 نظراتك ورمع

 | ١ اهفتعأ وسو قاعم نب نمأضونف لولا نم لتس ميال لهنا لوو ماقف

 |. عتصام ل ثم تعنضف تمقف نابع نب! لاق هللقي وهفف<2 لهجود ده و فصو
2 

 5: بقه ذيع نعىنلعف ىن :ذاخ فد را نا ا مف وهبلع هللا لص

 | قتلو حبصلا ىلسف جرنةالس فكايهنذ اف لالب هانأ مث خسفن ىتح مانف عحبطضا مث

 هيلع هللا بلان انغلي هنال ةداخ لسو هيلعةللا ىلصىب دال اذهو ناءةسلاق

 3 5 رفعج ناوهود# ان* راشب نبد_ انثرص هلق هبلق مانيالو هنيع مانت ل_سو

 قب ةيوهمىتلاخ تدب فتبلاق سابع نبا نعس 0 نع ةيعش

 0 5 وههجو ل_سغملابفم اةؤلاق سوم يلعلاىل مهلا ل |وس 0

 لعد ديب هبك اف ةعصقلاو أ ة_ففحلا فبصغأ اهقانش لطف دن رقلاى لا ماقم مانت

 -- | يسيل ابق َتَدش ىلصي ماقم“ ْن ' اوضولا ناب 0 ًاوضوأضونم

-- 
 حن
 0 هس | نع 0

" 
0 00 



 1 اني
> 

 ا ا نبرز نع ثدح ةبابل فأن بةدبعتعمسلاق ة هيعش ع رفعج نب دس 3 انخأ

 . 1 »+ هجر وج جب نعي راج

 ىه ىبا عرثك ًاراهماعأل ىفاةتلاو ردقلاةليل ىف ىف لاق لاق بعك نب ىلا نع شبح |[

 ك0 يي لا

 امتاو ب رشعو عض هأ ال ىهاهماق م !عهنب |ىلص هللا لوس ران سعأ ىت ايلا ||

 لو هيلعهتلا لص هنا لو سراب رم ىتلا ةليأل ا ىه فرخلا ا ذه ىف ةيهش كش
 ةيعش ان ىلأ انث ناعم نت هللاديرع دع و هتعىلب اصاب ىتثدحو لاق

 مشاه نب هلنا دمع ئدص « هدعباموةيعش كشاه ارك ذي ملوهوحدانسالا ذأ
 نعهماس نع نايقس انث ىدهم نبا ىن عل نجرلا دبع انك ىديعاانايح ناإ

 سو هيلع ذل د 0 م و :ااخ دعو تر لاق سابع نب | دنع

 ماهقانش ىاطأفةب رقلا ىفأف ماقم مانمأ هيديو ههجو ل _سغ م هتجاح أف ليللا ن

 نأ ةيعاركت يطقفت هقق ىل_دذ ماقمنخلب أدقو رثكي لو نياوذولا نانو طوأضوت

 قرا3اقىدبب دندأق هراس ١ نعت مقو ىلصف ماقف تأضوةهلهبتن تنك قا |

 م ةعكر ةرشع ثالث ليللا نع سو هيلعهنلا ىلصةنلا لور ةالصتماتتق نبع نأ ١ ا

 و ىلصق م اعد ةكلتملا هيد هنأ دل و16 يك نادل نا هد ىتح امو -طبخاأ و

َ 1 0 00 

 ىل,ظعواروب ىلخوارون ىامأو ارون ىو ا زون قوفوارون ىراسإ ن نءوازون ىنيك ْ

 معك فق نيم 5 سايعلادلو ضءب ترقلق توباتلا ىفاعيسوتد رلاقارون

 ىلع . ارقلاق ىعنىع اخ دح نيتاصدرك ذو :ىرششن و ىرعشو ىدو ىو

 تابهناهريخأ نسايع نبا ناس ايعنباىك ومس رك نغ ناءلسنةهرخ نع كلامأ

 عحب ا ةداسولا ضرع ىف تء>طضافلاق هتلاخ هو نينمؤملا مأةثوهم دنع

 ىتح مو هيلع هللا ىبدهللا لوسر ما 0 اطوطىفهلدأ و رسوهيلعةنا نيستا لوا

 لمؤلسو هيلع تلا ىلا لوسر ١ ظقرتسا ليلقي هدعب وأ ل اب هلبقوأ لمان فصتن 0

 ماقم نا ارمعل [ ةروس همتاوهخاتاآلا !ريشعلا أر 1 هديبههجو نع مونلا حست

 دي نب الاق ىلدف ماقمأ هأوذو نس ًافاهن ا و-9ةقلعم نس

 للا لسو هيلعتلا لسهتن|لوسبر عتصام ل

 منيتعكر هكر ىل_هكفاهاتفي ىنعلا ذب ذخأو ىم أر ىبعىنعلاددب ملل 1 ْ

 ءاح ا عاصر نيتهكرم نيكو نيتعكز نيتعكر ارم نب

 ةساس نب دمت نص و تمانع رخم ا ىلصفراففنذؤ . 1

 لسلا ةالض
 همايقو



 0 :: . ماشه نب ذاعم انك برح نب ربهز ناد كلذ ىلءر مع ةؤالخ ند ش

 ندع انئص اك ع اعشالءاضيب اهموب ة>يصىف سمشلا علطت نأ اهترامأو

:510 : . 
 اواناعاناضمر: 7 نملوقةيفهعز راع

 نم مدقتامالر ,ةغاباستد
 | الور قويخابتذ

1[ 

 راكم كلا ىلع سمالاو سو هياعهننا ىلص
 2 اردصو رك ىلإ ةفالخ ىف كلذ ىلع مالا ن

 ١ | ادا مدحة رب رهابأ نأ نجرلا دبع نب ةءاسوبأ 5 لاقريثكيبأ انبىح نع

 | نموهينذ ن مم دقنامهلر 9 ادا كاع ناومر ام ملاق ملسو هيل عهدا ىل هللا

 0 ءمدقتامهلر 2غ است اوانامعا ربقلاةليل, 0
 ا ا عفارلإ دن ئندص

 ا «ماعهنبا ىلصىنالا نعةرب رهىفأن ع جرعءالاز ع دانزلا ىفأ نعءاقرو 0 ةبابش

 | نبي اح هر عاات> اراناعالاءارئاههفاوف ةردقلاةلدل مقي نملاق سو

 ]| للا ىلضهنلالوسر نأ ةشئاعزن ءةورغ نع باهش نبا نع كلام ىلع تأرقلاق ىح<
 3 ظ سانلارثكسفةلباقلا نم ىلص مث سان هنالصن ىلصف ةليل ت اذ دج سملا يف ىلص لس و
 | اماف لسو هيلعهنناىبصهننالوسر ميلا جرح فةعبا رلاو أةثلاثلاةليللا نماو عم. جام

 ظ || نأ تين تالا مكبلا جمر 0 مىنعن# رف متعنص ىذلا تبأر دق لاق حب_صأ

 1 | نشادبع انآ ىحب نبةلمرح مدع و ناضءرف كلذولاق مكياع ضرفن
| 

 3 | هتربخأ ةئاعنارس لاب راد لة اقمار عذب , زن نن سوت انأ بهو

 لاجر ىلصف دحسملا ىف ىله ف ىل الاف وج نم هجر | سو هيلع هللا ىلص ةئلالوسر نأ
 أ |

 | ىف_ههللالوسر جرذت ”مهنمرثك ع كذب نو دحتب سان )ا حبصأف هنالصب

 زهاب كندووك ذي سا :اامبصأف هنالص اولطقة.تاثلاةنللا ىف مسوهيلعدنلا

 نع-حسملا ارك ةعبارلا لي 6 00000000 0 بلا ماحس

 ديم ىضفاضر 0 وس وسو لينا لسا لوع لاح ع

 ىنكلوةإ الا ع9 أش ىلع مهناف دعب ام لاقف دهشت مل سانلا ىلع لبق ار جفلا

 ْ أ ىزارلانا ارهمند# ا اهنعاوزك:ليللاةالد يلع ضرفتنأتيشخ

 |الوقيبعك نب ”ىلأت همس لاقرز نعة دبع ىنثد> ىعازوالا 1 0 هنأ دم اولا ان

 | ةللاو فأل اقفردقلا ليل باص أ ةنبسلا ماق نملوقي دوعسمنهللاد_ءعناهلل قو

 الا ىه ىب عتابا ىأ لعالىتاةتناوو راع ناضمرؤلاهناو هالاهلاال ىذلا

 نب نير ثعم ست جييسل اب رسرعتل> نبا مهنا لوسراجان ألا

 و 706
4 02 4 

0 7 



 + تلا

 كا 0 ب أ

 ىنااس نمو هل يح ساف نوع د نم لوقيف رخآلا ل يللا ثلث قم ؛نيحاين دلاءامسلا || ع

 هللال وسر نعد هرب رهىلأنعهيبأ نع طاصفأنب 0 نءىراقلانجرلا دمع 5

 لوالان مالا ثلث ى 26 ني> هلم 13 اين دلاع امس !ىلا هنا لزني ل 5 م 5

 هيطعأف ىناًأ سي ىذلااذ نم ل

 نئاوهو توةعب ا 0 0ع هل ارذغاف قر ةغتس نموهيطعأف

 قحسا امدح رحفلاءىذب ىتح كلذك لازي الفهلرةغاف قرفغتس ىذلااذ نم

 دع نب ةماسونأ انث ىح ان ىعازوالا انك ةريلاوبأ |نأ روما |

 ول وللارطش ىخم اذا إ_سو هيلع هللا ىل_عةللالوسر لاق لاقةرب ره ىنأن عنج 4|

 عاد نم ل-ه ىطهد لئاس نمل هلو ةيفايندلا ءاما| ىلا ىلاعتو كرابتهنلالزني هانم

 رعاشلا نب جا ا ل ه1: ىتح هلرفغي رفغتسم نمل خل باجتسااا ا

 تءمسلاق ةناح سم٠ نباى رب خا ديه_س نب كوس 5 ل انك

 رطشلات دلاءامسلا ىف ىلاعت هللا لرش موو لدا لوةيةرب ره

 لوي مث هيطع اف ىن 1 , وأهل  يدعّتساف قوغ د ع ا

1 

| 

 دعس نع لاآلب ند تاملع قرخاك  هونبا ان ىليالاديهس نب نوره نئصوأ

 مودءربغ ضر #,نملوقيىلاءتو كرابت يدب طسب مثدازودانسالا دهم ديعس نإ ||

 ظفالاو ىلظنلا مهاربا نب قدعساو ةيبش ىأانبارككو باو ناهع اسرع مولظالوأ أ

 ىلأ نع رودنم نع رب روج ان“ نارخآلالاقو نأ :قكشالاق ةبشى أ ىنالا

 0 .لاقالاقةرب رهىنأو ديعس فأن ع وري لسم مىنأ رغالا نعقحسا]]

 لوةيفاين دلاءامللاى لا لزتلوالا ليالا ثلث هذاذا ىتح لهمهللانا ردسو هيلع | ١

 اد رحفلاردعفن ىت> عاد نم لهلث ؟امس نم له بتاث ن هلهر ةغتسم نمل ا ا

 يبق و

-95 2 
 و م

000 

 ٍ همأ ةناح ضوقللا دمع» نيدو عباس عن اوما مطالبا ,ه نم أ

 ْ ادد قدسا ىلأ نع يعش ان" رفعد نب دع ان؛ الاقراشب نباو ىث٠نب دمحمألا

 ىلع تأ رقلاق ىحن ىحب انثع 2 0 3 دمنأر رد ناذ ريغ داتسالا| 1

 ]| هللا لصهننال وسر نأ ة ةريرهفأن عدلا نع د يل نعباهش نبا نع كلام

 | دنع هانتاصو هينذنممدقتامهر فغإباست>اوانامعا ناضءرماق نملاق سو هيلا أ ٠

 ١ ةرب ره ىنأن ع سل سس ىف أ نع ىرهزلا نعرمءم انأ قا ازرلا دمع ان 3 ديج نبأ ١
 ّْ هيف مه سمع أ ناريغ نه ناضمر مايق فسغ رب لسو هيلع هللا ىلصةنعال اوس ءرناك لاقأ| ٠

  هبيغرتلا بإب
 ناضمر مايق ىف

 جيوارتلاوهو



 2 هس

 لاقل ةعش انث رفعج نيد انع ىث.دعم انشر معضل كن اهن هن

 لا © نب|تعمس لاق ثر رح نب رقع

 رمع نبال لي ةفةد- >اوب رب "اف ككردن حبصلاناتن نادك شم تم لسللا

 ٠ ٍ 52 دج قا نيرو 0 نيتعكر لك ىف ملي نألاق شط عما

 دب | نان عسفان ءريثك ىلأن/ ى عن ءرمعم نع ىلعالا دمع نب ىلعالا

 ٍ ا اعد اوحيبصت ن أل بقاورتوأ لاق سو هيلعهتنا ىلص ىلا نا ىردخلا

 ناقوما ةرضاوبأ بخ ألق ىح نءنابيشن ع هللا دمع قريخ ار وصئم نا

 2 !لبقاوروالاغف رتولا نفر زهياعمتلا لميت لاا اولأس مهنا مهربح اديعسابأ

 ا شمالا نع ةبواعموبأو صفح انت . ةبشقىأنب رككوبأ انندص فانتي
 2 رخآن م موال نأ ف اخ نم ممل_سوهيلعهللا ىل !_هللالوسرلاةلاقرباجن ءناَنفََس نم موقيال نأ

 لبارتآ ةال_صناف حلا يبدا موقيبن اعمط ن مو هلوارتوءلفليألا || رتويلفليللارخآ

 [ان تديش نب ةماس نئئص و ةروذ#هةهب واعم وب |لاقو ىلضقأكلذوةدوهشم هلو

 3 مسلاق راج ءري زلا فأن امتع نياوهولقعم انث نيعأ نب نشا

 هدفا رتويلف ليللارخ 3 «ىقلوأ 7-00 |لوقي لسو هيلعهنلا ىلص ىنلا

 ل-ضفأ كلذو ةروض<ل بللارْخآ ةءارق نافءرخآن مرتويلف ليلا نم مايقب قو

 ْن نعريزلاوبأ فرب->أجيرج نبا انآ مصاعوبأ نأ د جنيديع اًسثض «| لضفأ باي

 ماع وا تونقلالوطةالصلا لضفأ مسوعاعهَنا نصا لوس لاق لاق راج لوط ةالضلا

 اع شمالا .انن ةنواعم ونبأ ان الاق بب ركونأو ةبدشى أ نب ركب ون" تو

 وطلاق لضف أ ةالصاا ىأ مل وهيلعةللا ىل_دهللال وسر ل ئسلاقرباج نع نايفسإ :

 ش شى ند: ناهع اًمثدع * شمالا نعَةن واغمونأ انث ركوألاقتونقلا ليللا ف كل

 5 وهيا عهنلا ىلص ىبنلا تعمسسلاق رباجن ءنايفس ىفأ نع نع شمعالا نعرب رج انث || ناحبس ةعاس

 رح الاوان دلا سمن ءاربخ هننالأسي مس لجراهقفاوبال ةءاس سل لمالا ف نا لو : ”ءاعذلاابق

 ؟ نيعأنب نسحلا ان بيش نب ةهاس دو ةايل لك كلذو هاباداطعأالا

 ءاسربالان منالاق مدرع لسفلا ل وسر وار اجو عربي زلا ىلأ ع نع لقعم

 ًارقلاق ىحن ىع انوع + هاياداطءأ الااربخةتنالآس 00 اونالإ| ىفبيغرتلاب اب

 زاد نب ةماس ىنأ نعو رغالا هللا دبع ىف نعباهش نبا نع كلام ىلع رك ذلاو ءاعدلا
 اةليأ لك ىلاعتو 2 لسوهيلعهنباىلصةتنالوسرنأ ةربرهىفأ ل_يللارخآىف

 6 صور هيف ةباجالاو
3 2 0 

00 2 



 ب
00 4" 
 للاى ههنلا وسر نافارتوهنال درخل عجيل ليلا 1 نملاقرمعنب نا
 ح ةماسأوبأ ان ةيبشىفأنب رك وبأ امئرص و كاذب "أي زاك ل سوةيلخأ

 ىح انث الاق 1 َح ىنأ اننا ريع نبا انثدحوأل]

 اواعجا لاق سو هيلع هللا ىل-دىنن اندر ل نع عفان نعهتلا دبع نع مهلك ||

 لم نلت 5 هنلا د ءنن نوره ئئدص 8 رتو ليالاب كل :ال_مرخلآ | |

 رخال عحيلف ليلا نم م ىلص نملوق. ناكر مح نبا نا عفان ىف ريخأ جرو جنالاقأ|

 انئض مه أ 0 يل هللا لوس رو كاك يلا هتالصأ أ 1

 ره نبا نءزلجو بأ فريخأ حايتلا ىفأن ع ثكراولادبع ان# خورف نب نامبسشأ ظ
 نب دحم اشص و ليللازخأ نم هع ررتولا إ_سوهيلءهننا ىلصةللالوسرلاق لاقأ أ

 زل أن ءةداتق نءةيهش انت رفعج ند انث ىندم ناالاق راشب نيدو ىنثما ا

 نيالا لك رثولالاقإلسوهيلعةتنا ىلص ىلا نع ثدحب ربع نبا تعمسلا أ
 لاقزاي ىنأن ءةداتق انك مام ان ديما دع اب "نروح نب ريدز ندد أ 1

 ةعكرلوةب )_سوءراع هللا ىل_دهللالوسر تعمسلاهفرتولا نع سابع نبات تان

 ةعكر لوقت ملسوهيلعهللا ىلصهنلالوسرتءمسلاةفرم نباتلأسو ليللارخسآ 1 1
 نع ةماساوبأ اننث الق هللاد_,عنب نور هوس ركوأ تا ليالارخا نما

 ىدانالحرنا مثدحر مع نبا نأ ر مج نب هلا دمع نب هللا دمع قا ريتك ن ديلا

 لالا ةالصرتو ف يك هللال وسر ايلاقف دسم ا وهو ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسي اوسرأ

 حرص نأ س ح أ ناق ىنثم ىنثم لصيلف ىلص ند سو هياعةللا لصةللالوسرل
 لقول دبع نوط بعام رك وا لاق سم1 ل را م 5

 نب سن انعدب ز نداج انت الاق لماكو بأو , ماج ثق نأ فاخ انيدح و رنا

 اًمهف ليط 11د ةالس لدنق تنكر لا تيثرأ لق رع نناتلأسلاق نا

 ةعل رب رئوي و ىتشم ىنثم لبللا نم لدي [وميلعمفلا ىلصةّندالوسر ناكل اق ةءار

 ثردحلاد ؛ىئرةتسا ىنعدتالأ كدا كنالاق كلأسأ اذ- « نعت قالك

 ىلصإ و ةءكرب رتود و ىنثم ىنشم لولا نم ىلصإ مسو ةيلعشسا ىف د10 2

 ممْوَةأاد_غ هلا لِمق نيةعكرلا تأ ارامل لاقهن ذاب ناذآلا ن رك ةادغل لبق ن نع

 نع ةبعش انث' رفءج نبدجت انث القراشب نئاو ىنثم ندم انئصو الر

 لاةفهيؤو ل يلالارخا نمةعكرب رتون ودازو هلثمعي ربع نباتلأس لاقي رس,



 ليالاة الص بام

 رولاو ىنثم ىنم
 زخآان مة عكر

 ليللا

 ْ ناربعو ليدي و بوبأ امك 0 ا لماكوأ ندع د كلذ _ثمهللاقف |

5 1 
 4 0, ل 1 -

 د

 ا | در جرح لاق مقر نبدي ز نع ىئابيبثلا مياقلا“ انث هللا درع ىفأنب ماسه نع
 || تضمراذ ا نيناوالا ةالصلاةف نواه مهو ءابق له أ ىلع مل بيو هيلعهنلا ىل_صفشا

 ٌْ 18 0 دعا ءكالام ىلع تر قلاق ىب نإ ىح ااص # لاصفلا

 ةؤ لمالاةال_د نع لو هيلعةتلا ىلههتلالوسر أس الجر نأر عنب نع

 لمحسا كتان ثم ىنثمليالا ةالص ل_سو هيلع هللا ىف_بهننإلوسر
 ظ هز يدقانااورمعو ةبيش ىنأ نب ةركي ولأ 0 .ىلص دقامهلرت ون ةد- 2-6

 | ّظ | دلة أن ء لاس نعئرشزلا نع ةنييعن نايفنس 1 ريهزلاةر وس نبا

 نايفس انث هل ظفالاو دابعنب دجتانثدحو ح لوق.مل_سوهيلعهللاىل_دىنلا

 نأهيبأنع لاسنع ىر ,هزلانثدخو ح رمعنبا نع سواط نع ورم انث

 1 تيشخاذاف ىنثم ىنثم لاقف للا ة الص ح نءوسو هلعش ا فه ىلا لاسالجر

 1 8 قربخ ات هو نيةنلا د- مع ان ىحينةلءرح ندد ةعكر "6 جبملا

 فوعء نب نجرلادبع نب ديجو رمح نوهللا دبع نب ماس ناهندح باهش نبا نأور 2

 | بي هللا لوسر ايلاف لجر ماقلاق هنا باطما !نب ره نب هللا د_بع نوع هاثد-_ح

 | | ام افون ىنثم ليللاةالص لس ريد علا اوسرلاقف ليالاةالص

 ليدبو بونأ ان داج ان تارغزلا عمرو ندع و ةد_داوب رثواف

 لو هيلعمتلا ىف م ىلا لأسالجز نأر مح نب هللا دمع نع قيةش نبهطلادبءنع

 | تشخ اذاف ىنثم ىنثهلاق لمالاةالص فيك هللالوسرايلاقف لئاسلا نيب و هندنانأو

 ظ | ايان لوحلاس سأر ىلءلجر هلآ مث ارو كنتالصرتال ءجاو ةعكر لصف حمبصلا

 وخال جرو أ جرلا كالذوه أ ىردأ ال مسو هيلا لم هئلا وسر نم ناك ١

 ىربغلا ديمع نب دعانثد دو شار ,.ع نان ع ء قيقش ن هللا دمع نعءرب د_> نبا

 لا ار نعى قش نبهللادبع نع ت تب را نب رسب ذلاوت وبا انث داجع ان

 ىلع لجرهلأ مخ امه دح ىف سدأو 1517 8 سو عل علا ل ىلا كرلاب

 اكل انئدص و هدعبابو لوا سأر
 نءلو الام داعى ربخأ هئاز ىفأ نبا اننا نورهلاقةدثاز :ىلأ نبان ءاممج

 رتولابحتمصلا ردا لاق بسر مسلخ نبا ىلبصو ىنلانارمع نبا نع ءْى.ةش ن هللاديع

 [خان ءتيللا .انإ- عرنباانثد_حو حا يل ان دع بمس نإ ةبدنق ان داو

 ف
00 



 ساو 8
 نبداعم انه تن دع او اهيدح كندحاماهماع لخ دنالكنأ

 هنأ سمعا قلط هنا اه نب دعس ع نءفوأن ةرارز نع ةداتق نعىفأ انث ماسه

 2 ةببش فأن ا انس هو كف هراقع عميل ةئيدملاىلا قلطنامنا

 دعس نع فون ةرار زنع ةداتق: امك ةب ورع ىفأ نب ديعس ام رشا نإ

 هع تر ديلا : عملاق سابع ن هللا دمعىلات تقلطن الاقهتا م انها

 2-2 موب تدصأ | ص اعناكءر ابا د لاق صاع نب !تاق اتم ومتلا بلو

 رار تاق ماحب قماش ه نتا وفس تردب يل 0

 امأملفأ نب مكح -لاةفهيفودحأ موب )سو هيلعهتلا ىل_دهتناذوسر .عمبيصأ ناكأ| |

 ةستقورودامن ديعس انرص اهنذك كتاناام اهلع لح دال كات ءاعولفا |

 نةرارز نعةداتقن ءةناوعوبأ 0 ديع_سلاقةناوعىفأ نع اعيج ديع_- نبا |

 هتتافاذا ناك مس هيلعمتلا لص هللا لوسر نأ ةئناعنع ماشهنب دعس نعى وأ ||

 ن ىلع 6 ةعكرةرشع ىننراهلا «ىلدهريغوأ ين هلمللا .ةالصلا 1

 ن دعس ع ةرارز نعةداتقن ع ةمع-كث نع سنو ن وهو ىسع نأ مربع ا

 المج لماذا إ_سوهياعهللا ىل_دهلنالوسر ناك ت | ةشئاع نع ىراصنالا ماشهأ . إ

 تب اراعوتلاقدعكرذ «رسشع ىقثراهتلا ن م ىلص ض صو ل_دللا : نم ماناذا ناكوهتبث |||

 ناضمرالا اهات ماصامو حابصلا ىتحةليل مأق لو هيلعةنلا سهلا لوم وسر | ا

 رهاطلا وأ ىثدحو 3 باو نب هللا دع انث فور_عمن نوره انئدو

 نببئاسلا ع نع باهش نا نع دب زب نب سنوي نع مهو نا انا الاق امرا

 تءم-_ سلاق ىراقلاد_ءعن ند رلا دبع نعهارب_خ انادي نادل ل

 نءوأ هن زح نع ع ام مل_سوهيلع هللا لص ةننالوسرلاق َلَوَعبتاططاَنب لا رم

 دقلام ألا قف ىحئضلا نم نواضيام وق ىأر مقرأ نبدي زنأىنابي_ثلا مساقلا ظ

 لاق ل_سو هيلعهنلا ىل_ههتلالوسر نا لضفأ ةعاس سلاهدهريغىفةالصلات أ ]و 3 1

 كيه هس للا 2 595 تروح نإ رهز كب لاسصفلا ضءرت اح تف الاالص 1

 امهم انآ كاتاقاز ل مهاربا نب ق>سا ان

 أ[ ليللا نمهأرق اهنأك هل_.ةكرهظلاةالصو رحفلاة ال نيبامهأر قف 80

 ةالص بإب

 .نيح نيداوالا

 لاصفلا ضمرن
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 1 ىلتصهللا ى : معا لف ل تو هيلعفللا قي ضاللا ى ةامحح ىف كالذاودارأ ةتساطهر

 و سما عجار كاذب هون د .حاماف ةةسحةوسأ ىف ككل س هلآ لاقو مل_سوهيلع

 هللا | 0 ف نابعنا أف 8 ب ها

 3 :اف كيلعاهدرب ىف رَْأَف ا لاق مل 7

 وقت نأ اهتيهن ىنالاجت راقبات ا هي للا ع ىلعتد:اقاهب !|

 اانقلطناف ءاقة_ءلع تمس ًافلاق ايضمالاام_مف تد ف انش نيتعبشلا ني اهىف

 اقف من لاقف هتفرعف مكح تلاقفاهماعا:ل> دفانل تن ذا اهملعان ذاتساف ة#ثئاع

 0 | ويلك جرت لماع نا لاقوا ثهنمتلاق م ا.ه نب دعسلاق كعمن

 ل الوسرقلخن ءىبشن نيتمؤملام ًاا,تلقف فلا حس امون سيصأ ناكو 0

 | اون : قاخ نافتلاق ىلب تاق نآر هلا 1 رقت تدل ؟تلاق مل_سو هياعفللا ىلص

 موق' نأتممهفلاق نأ رقلا ناك إ_سوهيلعهللا
 0 ىتح يت نءادحأ لأس الو

 2 لاه ذهلوأ ىق ل للا مايق ضرتفا لجو زعهللا ناق تلاق ىلب تاق لمزملا 0

 7 520 لمللا ما راك ففملاءر وسلا« ةعرع شال ا

 دعناكت ]اقف ٍُ  سوهيلعهللا ىلدةللالوسررتو نعى دشن نكن م وما م ًاانتاقلاق

 ع هو كو و كل ومس للا نم هثعبب نأ ءاشامةللاهثعبيقهروهطو هك اوس

 370 م هوعدب وهدمح وهللا 5 لق ةنماثلا ىفالا اهمف سلاح ال تاهجحح ر عسل

 اسالي مل هوعدل ودهدمع وةللارك ديف 5 دعب م ةعساتلا ىلضرق موق اال

 - و ة ”ىنايةعكر 58 ةرمثع ىدح | كالتف دعاق اوهو مشع بجي ناتعكر ىلصي م انعمسي

 !*نيتمكر ا ىفعنصو م ا مخللاه فخأو ل_سو هيلع هللا ىلذ هلا ىن نسأ

 -اةالص ىلصأذا ملا سو هيلع للا ىل_ههللا ىف كس ىنبايعست كالتفل والا هعند

 1 + ءىتتثراهنلا نم ىلدليللا مادق نع -مجووأ مون هسباغاذا ناكواب لعموادن نأ

 37 ءدملا ىل ةادا ىلصالوةليل ىفءاكن آر هلا 1 رق سو هيلع هللا ىل_د هلا ىنن )ءأالوةعكر

 2 00 0 0 ١ اره-ثماعالو

 "دج ل يح حد هيجل سيم

 : 8 ش

1 



 اهذن

 ننال وسرل عع ةثئاعتلاتسلاق قو ربع نع هنأ نع سما نع صول 1

 تااةف ىل هي ناك ني- ”ىأتاقلاقمئادلا ل علا بحناكت اقف ل_سوءيلع هللا ىلع

 نعرءسم نع رمشن نا نأ ببوونأ انثدص ىف ماق خراصلا عمساْذ ناك

 سواعد فس الوسام !اق هقئاعو 5 ةماس ىفأ نع مها ربا نب دعس

 نا ردنو ةه- ثىلأنإ رك وأ أاميرج انئانالا د:نعوأ ىتيفىلعالرتال

 ةما_س ىفأ نع رضنلا 3 أ ءةنييعن' نايف_س : ان رك ونألاق ردع ىفأ نب او ىلع

 ثنكنافر دعفلا تهكر ىل_داذا م هيلعهللا لى هلا ناك ت او ا

 نبداب زنعنايفس .انث رمعىأنبا استعو عجططاالاو ند -> ةظقيل م
 هلم ل سو هيلعهللا ىل_د دىنلان 22 نع ةسامس ىف نع باتعىفأنبانع .-

 نبةورعنع هه_سن مع نع شمجحالا نعرب رج ان برح نب ريهز انئرعأ

 أ اذاف لمالا ند ىف سوم يلع للا ل هنا كوس رناك تلاق ةشئاعن عربي زل

 دا انث ىليالا دمع_س ن نوره نص د ة_تئاعابىرتوأف ىوقلا#

 ةكاع. نعد# نب مساقلا نع ند-رلا دبع ىنأ نب ةعيب رنعلالب نب نايلس ىف ربخ

 هباذد ناد ة_طرتعم ىهو لدالابهن الص ىل-د:ناك - وهيلعدللا ىل_فدللال وس ران ن

1 

: 

 نع ة-تيعنب نايفلس انأ ىحين.ىح انتا ترتوأفاهظقيًارتولا قت اذاف

 بي ركوب أوةبدش ىلأ نب ركبو بأ انثدحو مح :نادفو همقلو ةدقاودمساوزؤا
 كلاق ة-ثئاع نعقورس٠ نع مل#_سم نعام الكش مجالا ن ءةبواعموتأ ا

 اندح و رحيلاىارتو يهتف سرت سلا اوسررتودقليللالك

 اسر رتوأ قولا لكن متل 5 ه-كثلاع نع قورعم نع باتو نري

 رج رحبسلا ىلا هرتو ىنهتنافهرخاوهطسوأو ليللاَل وأ ند متو هياعفتلال١

 ْن 0 ءق ا هع ني دا اننا رن

 0000 ير ل تناةرارز نع دا لع هي

 مورا فا و إ ركلاوحالتسلا قيلمجيفابببلاراقغ عشرتلادار اف ةنردملا مدقق

 نينو لل ءنايف_س ع نءعيكو ١ 5 القروح نب ربدز و يش ىلأ نإ: رك 9

 0 هور ؛ أو كلذ نعهوونفة تي دملا لهأ نفاساب [قلةنيدا ام دقاءاف تومي ىتح 2 : 1

 ةالسص باب

 ماث نمو ل يللا
 ض صو ااهمع
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 لأ ى ]ص هَللا لوس نر ةالئص كاك تك :ةسئاعل اشيا نحر دبع نب ةشعتأ

 ارد 7 مو هيلعمنا ىله هللا لوسر ناك امتلاق ناذمرى ل_سوهيلع

 0 دس ,ءلأستالف أع راكم رفع دل > | ىلعهري_غىفالو

 5 : ةةثتئاعتلا ةفاثأل ىل- صمم ّ طوطو رهن ع نعل تالفاعب رأىبسيم
| 

 ١ ْ 0 و ىلقمانيالو نامانتىنيعناةشئاعايلاهقفرتوننأ !ليق مانت 1هللالوسراب

 2 | تاأسلاقةما_سىنأ نعى < نعماشه 6 ءىلأنا انا ىئمند#

 8 هرم ع ثالث ىلص نآك ت ند ا ل « عو_ثئاع

 كري نأدادأ اذاف سااحوهو نيت هكر ىل_هي م رو 5 * تاعكر ناسي ىلَدبص هكر

 اخو 2 :رمةماقالاو ءادنلان ب نتدوكرىل-ه 0 " مكر ماق

 8 3 سلاق ىب نع نابدش ا ح ن نيسح 52 برح نب رع 0 هز

 رع ناسا يقي واعم ١ 1م 0 را دب نى 4 و 8 ةفاسإبا

 كو 2 و 0 تر امهشاد- 000 0

 د
 م

 !: ثئاع تحت امل نارا موسم 13 ايلا دبع نو دنع ن نايتس ام دقاتلا

 هند 0 ملسو هيلعهللا ىل دهللالو سرةالص نع ىبيربخ اهم ىأت اقف

 1” ربع نبا اسد رحفلااهكر اهنم ليللابةعكر ةرمةعثالثهريذو ناضمررهش ىف
 للا لوسرةالص تناك ل وقتة_كثئاع تءمسلاة د نب مساقلا نعقلظنح ان ىفأ
 ا كلور حفلا ىتعكر مكر و ةدخيسإ رتون تاعكر رمش ءىل .الا نم «ل سو هيلعنلا ىلص

 ظ ودعساوبأ انك ريدز ان سوب ن هللا مع نب دج" 0 ةعكر ترمة عنال؟

 1 ب دوالا ت تاأسلاق قدا ىفأن عة خول انأ ىح نب ى<اذث دو ح

 اني ناك ت رو ارما و نايل سر فاض نع ةشئاعهتثدحامدب زر

 رعاك اذاف ماني مث هتجاح ىضذق هلهأ ىلا ةجاحهل تن اكن ارح "1ىحب وليالالوأ

 ءااقامهنناوالو ءامملا<-يلع ضافأف ماقتلاقامةتناوالو بنو تلاق لوالا ءادلا

 ةءكرلا لص مةالصا جرا ءوطوأضوت انج نكي ل ناودب 0 لا

 رةرامج ا مدآ نب ىحب ان الاق بي ركوأو ةبيش ىف نب را بأ انئدح

 0 !اقه_ثناع نعدوسالا قد نعق زر

 | ارسل نيداتح نكد رتولا هتالدرتشآن وكب ىتح ليللا نم ىلسصإ لبو
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 نعم انه برح نب ربهز 0 اكرم جشع م

 هللا ىبههنلالوسر نأت ثد> لاق ورع ن للا دمع نعى ىحيىنأ نع فاس نبل ال و

 تءضوف اسلاج ىلصي هتدجوفهّدت أف لاقةالصا|فضن اد“ نر .رلاةالص لاق مسوي ع

 ةالصت اق كن ًأهللالوسراب تثدح تاقور مع نءةنناك ءانءالام لاةفهسار ىلع دب

 مكسنم د أك تسل ىنكلو لجأ لاق !دعاق ىلصت تنأو ةالصاا فصن ىلعا دعاق لجأ
 نعءرفةعج ند# نع اعيجراشب ناو ىندم نباو ةبيش ىفأنإ ركب ولأ 6 1

 8 نايق_س ان دهس نب ىح 1 ىثم ناانث دد>و 2 ةيعد

 نبىحب اًمئرص 3 جالا ىحفأن ءةيع_ُتةباورىفو دانسالاا دهب رول

 تاس ل نا ءنعباهش نبا نع كلام ىلع تأ ر ّولاق وحك

 اهنم عرفاذاف ةد_--اوباهنمرتود ةءكرةريشع ىدس>ا ليللابىل_كيناك م-_سوهيلعأ

 ئئكدص و نيتفيفخ نيتعكر ىل-دبق ندوه ىد نال تيل

 ن ةورغ نع باهش نا نع ثرخلان' ورع قريش هو ناا : اذ ىح نبذإ هرج

 هيلع هللا له هلنال وسر ناك ت ا ءري ز

 رحفلاىلاةمتعلاسانلاوعد ىلا هوءاشعلاد ةالسص نم خرفي نأ ننابف لكي ]سن

 ةالص نمنْذؤملا تكساذاف 0 وب رتوب و نيتعكر لك نم رس ةعكر ةرششع يدح
 ىلع مرطصا» نيتفيفخ نيتعكر مكرف ماق نذّؤملاهءاجو رجفلا4 نينو ركل

 ىربخ أب هو نبا انآ ةلمزح هينثدحو ةماقالل نْذّؤملا هنأ ىتح نءالاهقن

 نييتورك ذ.ملهناربغ هلثع ثيدحلاة|موحقاسو دانسالاا ذهمت اهش نب |نعسو
 ءاوس ورم ثباد_>- لع ثيد- 1ك! راسو ةماقالارك ذا مو َنْذّؤملا هءاحورحف 4

 انثددو ح ريع نيهتلادبع انث القبي ركوبأو ةبيشىفأن بركب وبأ انئعو ش

 هيلع#ذلا ىلصهننا لوسر ناك تلاق ةشئاع نع هيب أن عماشه 6 ىلأ 5 ريغن

 قالا نيلكال ضخ كلذ نمر زو , ةدكرةرشع ثالث ليال نه نلس

 ند هستق انثحو ةاميلا اذن ماه نع علك ةماساوب ادعو 1 0 بير

 ةشئاعناةورع نع كلامنب كا رع ننع بيبح ىلأ نب دي.زب نع ثيل ام

 رحفقلا ىتهكرب ةعكر سلاما وش طوس 1

 ىربقملا ديعس ىنأن ب ديعس نعت أو كلام قلعت رقلات نع نبىحب

 : وأ انئدحو . 2 ناهلس نب مه دع 5 ةبيش ىنأنب ركب ونأ انلاص و امرت

 ليللا ةالص باب
 تاعكر ددعو

 هللا ىلص ىنلا

 ىف ملسو هيلع

 رتولا نأو ليللا

 نأر ةعكر

 ةالص ةعكرلا

 هداك



 22 0 ااا

 | نسا ديعنةدس وأ نعوضتلا فاردي زي نبهللا دمع نع كلام ىلعَتأ رق

 نسا وفور دو ادلاج ىلصي ناك سو هيلعةللا ىف هللا لوسر نأ ةشئاع ّْ
 قباذاف

 مثدحس م * مكرم ماقوهوأر ةفماق هب 1نياعإ راوا نين الث نوكم امردقهنءارق نم

 1 ناوحساو ةبيش ىلأنب رك وبأ اضع و كاذلثمةيناثلاةعكرلا فلعفي

 'إ ركب ىلا نعم اشد ىلأ نبديلولا نعةيلعن, ليعمسا 55 ركب ونالاق مههاربا

 5 | ودم رع مولع هنا م تانلوسر ناك ت لاق ةثئاع نعةر ع نعدج

 ن نع انك ريع نبا امنا و ةيانيعب رأن ناسا ًارقيام ر دق ماق مكر 'نادارأ

 ةشئاعا تاقلاق ضاقو نبةمةلعنع مهاربانبد# انث ورمعنبدحم انث رش

 راك تلاق سباج وهو نيةءكرلاف مل_سو هياعهنلا ىلصةننا ل اس رعنصا ناكف يك

 نإ ديزي انآ ىعنب ىع نعد كرف ماق مكربنأ دارأ اذاف امهفأرقب

 ١ وثلا ناك لهة- كناعل تاق لاق قيقش نب هللا دبع نءىرن زا ديعس ن نععم رز

 هل َدنادسع ايدو سانلاهماحام دعب رعن تلاق دعاقوهو ىلصي مسو هيلع هللا ىلد

 0ك فات ؟اعل تاقلاق نيد ل اكاد نع 2 ىأ انث داعمنءا

 انث الاق هللا دب عنب نور هو متاح نيد نئص و هلثم, ل سوهياعةثلا ىلصىنلا

 بع نبةفسلأ نا نابلس أ ني نائعف ربخأ عرج نب لة د_# نب جاجح

 هيلعهلا ىلد ىب لا نأ هبربخ أ ةثئاع نا هربخأ نحرلا
 ريتك ناك ىت> تع لل سو

 لا 0 ا صو سلاجوهو هنالص ْ

 35 كةورعنب هللا دع ىف نامعنب كاحضاا ىف تابلانبديز انث نسح

 الس هرثك 1ناك ل قنو دبر هلع سالو .رندباملتلاقةشئاع نعهيبأ

 رتئاسلا نع باه شنان ع كلامىلعتأر ةلاق ىح نبى نع ا

 ]هلا لوسر تيًرامتلاقاهنأ ةصةح نعى مهسلا دا دو ىلأ نب تاطملا نع دن زن
 حبس ىف ىلصي ناكف ماعب هنافو لبق ناك ىن> | دعاق ةحببس ىف ىلصي سو هيلع هلا
 رس و اهنفلوطأ نمءلوطأ ن وكت ىت-اهلتربف ةرولابأر ةبناكو ادعاف
 هاربا نب قحساانربخأو َح سنوب ىنري> اهو نا انآ الاق ةإهرحورهاطلا

 ١ | اا عرعزلان ا انا قازرلادبع انأ الاقد ج نبدرعو

 ةللاديمع ان ةبش ىنأ نب ركب وبأ وبأ امدح و نينئاوأ دحاوءاعبالاةامهأريغ

 لع لهنا ىلص ىبنلا نأ ةرمسسنب رباج قربخأ لاق كامس نع اص نب نس> نع ىسوم

5 
 هك

 ا



 نر
 دعب ونيت ددع ءاشعإا دعت و ناتدحتس برقا دعب و نيت د هاه دهن و ناتدحتسا

 ىف ملسوهيلعهنلا تس ىنلاعم تياصف ةعجإو ءاشعلاو برغملاامأ نبت دجيسةعدلا

 لاق قيقش نبهللاد بع نعدلاخ نع ميشه .انأ ىحنء ىح انثرط و * تي
 ىلص ناك تلاقف هعوات: د نع سمو لسا لد ا دلو ءةثئاعتلا -

 ىلصي ناكو نيتعكر ىلسيف ل> دد مث سانلابىلصيف جرح من اغب رار هظلا لبقهتنس ىف

 ىل_ديق ىتدب لخ دن وءاشعلا سان !اب ىل_دي و نيةعكر رصيف ديمم برذلا سان

 امتاقالب . وطاليل نصي ناكو رتولا نومفت ا ال١ نم ىل-ه:ناكو نيتءكر

 مكرادعاقأر ةاذاو متاقوهو د سو مكر ءاةوهوأر ةاذاناكو اد_ءاقالن ؛ وطالياوأ|

 ان ديمو دك ان دع نامكر لخف رسقلا عطا دانك دعاقوهو دسو 2

 ىل_دهللال وسر ناك تلاقةشئاع نع قياسا هنا دبع نع تسلا وليس ن ,ءدايج 1

 ادعاق مكر ادعاق ىل ماذاوامناق عكر امتاقىنصاذاو الب وطاليل ىلدي سو هيلعهلا |

 نهللادبع نع ليدب نعةبعش اذ رفعج نب دج ان ىنثمن دم انصل

 تلاقف ةشئاع كلذ نع تلا دءاق ىلصأ تنك-ؤ سرافباك اش نك لاق قي
 اسسصو ثيدحلارك ذف امتاقالعوظالم ا ىلصإ مسو هيلع هنن يلصدننالوسر تال 1

 لاق ليقعلا قيةث نب هللا دمع ن ءديج نع ذاعم نبذاعم انك ةبيشى أ نب ركب وأ

 ا ءاق مكرادعاقأر ةاذاوانئاق مكرا امتاقأ رقاذاناكوا دعاقالي وطاليلوامُت اقالب و ا 3

 نءنب ريس نبا و ء نا ح نب ماشعي نو 2 ةيواعموبأ 5 نكن ىخ انثصأ

 لسوء لع هللا ىل- صةللالوسرةالد نب 22 تعال الط ىليةعلا قمقش نب هنيا دبع 1

 ةالصلاشتفا اذاف ادعاقوامئاق 5 ةالصلارثكي لسو هيلعهنلا ىلصهننالوسر ناك اق 1 1

 قارهزلا عب رلاوبأ نئئدعد |دءاقمكرادعاقةالصلا حمتفااذاو امئاقمكرأ اق[

 نوميمنبىد-هم انث عيبرلازب نسحانثد_حو ح ديزنباىنعي داج اننا
 نإ انث بركوأاتدحو ح عيكو ان ةبيش ىفأ نب ركب وأ انئادخو ٠ جأ

 نبىح ان هل ظفللاو برح نيريهز ىنتثو ح ةورعن, ماشهن رع اغمجر |

 هللا ىلصةللالوسر تي 1 تلاق ةشئاع نع ىفآىنربخ 1لاقةورغن ماشه نعد

 نم هيلع ياذا تح ام ا 0 5

 ب 1
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 ١ الل لس نكت او ليالاب )سو هيلعمتلا ىله هلا لوسر ةالص نع ة- كناعتلأم 7

 راو ج با
 امتاق ةزفانلا
 0 ادعاقو

 ة-_ءكرلا ضع

 ذهّعب و امناق

 ادعاق



 نآسا| لصف باب
 لبق ةبنآزلا
 ضئار-فلا

 نهدتمو
 نهددعن ام و

| 1 

 1 ىلا نيلالرناموةابانمآ اوأوق يق لا كر ىفأ رقيناك لسو

 1 ىنأ نبر كوبأ انثدص و نو مانأب دهشاو ةللابانمآ امهنمةرخآلا فو ةرقبلا ىف

 1 لاق سابع نب نعراسي نب ديعس نع ميكح نب نامع نع رج حالا دلاوبأ انث ةدش

 ١ ًانيلالزن ًالموهللابانما اولوذ رحفلا ىعكرففأ ارقي لسوهم ءلعهتلا لصةننالوسر ناك

 || نب ىلع ان ص ةنآلا مكن وانني ءاوس دلك ىلا اولاعت نا رمعل [ىفىنلاو
 0 ال واس ملون يدع أنآ مرشخ

 1 | نين اهلس ىنعي دلاخوبأ ان ريع نبهللاديعنب درت اسياص < ىرازفلا ناو يم

 ْ 'ىتدح لاق سوأ نب ورمي نعملاس نب نامعنلا نعدنه ىنأ نب دو اد نعرجالا نايح

 "مات ءمسلاق هيلا استي تيد < هيف تام ىذلا «-ذ ص ىف نايفس ىنأ نب ةسنع

 | ةعكرةرشع ىتثا ىلص نملوقب لس وءيلعّنلا ىلصةنلا لوسر تعمسلو هن ةددمح

 0 روعيسدنم نوكر :اهف ةبيبح مأت لاق ة _دحلا ىف تدب نومهل ىنب ةإيلومونفف

 || لاقوةبيبح مأ نه نوتعمسذنم نهتكر امةسينعلاقو لسوهيلعةنلا ىبصهننالوسر

 | نهنك رئ امماس ن/ نامعنلالاقو ةسينع نم نوتعمس ذنم نوتكرتامسوأنب ورع

 نب رشب انث ىم_سلاناسغوبأ نئئدص د سوأ نب ورم نم نهتءمس ذسنم
 'ةرشع ىتتث موب ىف ىلص نمدانسالا| ذم ماس نب نامعنلا نعدواد ان لضفلملا

 انك رفعج نب دم انث راش نيدحم انثدعو ةنحلاىفتيهلىنب اعوطتةدحس

 ةببب م نءنايفس ىنأ نب ةسبنع نع سوأ نب ورم نعملاس نب نامعنلان ءةرعش

 ٍ اس أوم مل-سو هيلع هللا ىلص هللا لوس تيا سو هيلع هللا ىلص ىن !اجوز

 اً هلهنلا تالا ةضي رفريغ نماعوطت ةعكر ةرشع ىتنثةليلو موب لك هلل ىلصا 0

 ام ورم لاقو راي نيب احراق نيم مأ تلون ف تيدا :.آلاو | هنا ف

 هللادبعورشب نب نجرلاد بع نئئدع د كلذ لثم نامعنلالاقو دعب ٠ نويلص] تجرب

 ت ٠١06| فرخ الاس نإ نامعنلا لاقةيهش انث زهع انث الاقىدبعل |مئاهنإ

 5 هللا ىل_دهننالوسرلاقتلاق ة ةبدبح مأ |نعةسنع نعبد -< سوأ ن ور 2

 دع هلثع رك ذذ موب لك هلل ىلص مل ءوضولا غبسأف أذون إسم دبعن مام ملسو

 قربخ أهلا ديبع نعديعس نباوهو ىبح انث الاقديعس نءهللاديعو برح نب ريهز |

 اللا دبع ان ةماساوبأ اذن ةبيش ىنأ نب ركوب ًانئادحو ح رع نبانع عفان

 ظاال_بق ملسو هس لعهنلا ىل_صهتنا لوسر عم تيلص لاق _ ,عنانع عفان نع

 نا --



 "ا ] 011

 رجيفلا ىتهكر ىلصإ لسو هيلعلدا ىبصةنلا لو سر ناك تاق ةشئاع نعهيبأ نعةو :

 رهسم نا ىنعي ىلع انث ىدعس ار خ نب ىلع هياثدحو امهففخو ناذألا عمساذا

 نااوبي ركوبأو ركب وبا هانثادحو 2 ةماساوبأ 0 بي ركوبأ هانثدحو عل

 اذهع ماشه نع مهاك ع يكو انث دقانلا ور عمانثدحو 3 ريع نب هللا دبع نع

 نا انث ىنثمزبد# هانثدعو رجلا عطا ةماا تةيكا دانسالا

 مل_سوهيلع هللا ىلصهللا ىن ناةشئاعن ءةماس ىلأ نعى حب نعماشه ن ءىدعىأ

 انك ىثمن دع اني دحو حبضلاة ذا ءادنلا نب نت و

 ةرمع عمس هنا نجحرلا دبع نب قريخأ ديعس نب ىحتعمس لاق ,باهولا دب 0:

 َّى هكر ىلسي ل سو هياع هنا لص تلا لوسر ناكل وقت تناك اهنأ ة كاع نع ث دك أ

 ذاعم نئ هللا دمع ا أ رقلا ماب امهبف ارق لهلوقأ ىناىتح ففخف ْ 1

 نجرلادبعتنب ةرمع عمس ىراضالا نجرلا دبع نب دم نعةبعش ان ىنأ انث
 ملوق أ نيندكر ىلصر جفا علطاذا ل سوءيلع نلاىلصةئلا لور ناك ت اقناع نا

 نانع دعس ل 58 برح نب ربهز شد و باكلا ةافب امهيفأر قل

 لسور هراعهتنا سانا لوسر نأ هنا عرب نب ديبع نع ءاطع ىندح ع

 وأ 6 و حبصلا لبق نيتعكر ىلع هنمةدهاعم دش الفاو انمى

 نع صضفح ا ريع نءالاق ثايغ نب صفح نعاعيجعري- < نباو ةببش ىنأن

 هللا لص هنلال وسرت اراهتلاق ةشئاع نعربعن ديبع نع ءامع نعي رجا

 ندم اًسئادع رجفلا لبق نيتعكر لاى اهنم عرسأ لفاوذاا نم مف مسوي
 نع ماشه نب دعس نع فوأن ةرارز نعةداتق نع ةناوعوبأ انث ىربغلاديب

 انئرص و اهيفامواين دلا نمريخر حفلا اّتعكر لاق هنأ ألسوهيلعمتلا لص ىنلا نع ظ

: 
 ماشه نب دعس ن ءفوأن ةرارز نعةداتق انث ىنألاقلاقرمتعم ان بدبح نا ىب

 ردحفلا عواطد نع نيتعكر لا نأش لاق دنا مسو هيلع هللا لبست تلا نعل ةنسلا "5 1

 ناورم انك الاقرمع ىنأ نب او دابع نب دمت ندع اعيج اين دلا نم ىلا بحأام 1

 هللالوسرنأ ةري ره ىفأ نع مزاح فأن ع ناسك نءاوهو ديزي نعةيو 1

 دا هللاوهلقو نورفاكلااهمأايلق رحفلا ىتهكرىفأرق مسوهيلعهللا لا

 ميكح نب ناؤع نعةبواعم نب ناو سم ىنعي ىرازفلا انث ديعس نب ةبدتق انس

 هيلع هللا لصةندالوسر نأ هربخ سابع نء!نأراسي نب ديعس قربخ لاق ىراضن

+ ! 
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 بلا نع رذ أن ع"ىيدلادوسالا فأن عرم_.:نب يحن ع بقعنب ع نع

 7 لكف ةقد ص دحأ نم ى الس لكىلع حب صيلاق هنا لسو هيلعُللا ىل_ص

 1 1 1 قداسة دبمخ و

 ظ اسلام امهعكرين اتعكر كلذ نم "”ىزح وةقدصر كش :ل| نع ىهنو ةقدص

 نائعونأ ا حاينلاوبأ انث ثراولاهبع انث حورفنب نامش ة

 1 مايأ ةنالث مايصب ثالث سو هيلع هللا له ىلياخ ىناصوأ لاق را رهىأن ءىدبنلا

 ١ اوىنثم ندم انئص و دقرأنألبقزتوأ او ىحضلا ىتعكرو رهش لكن م
 ىبضلار مش ىنأو ىرت را سابع نا انث رفعج نيد ان: الاقراشب

 لع لسو هيلعمنلا لص ىنلان ءةرب ره ىلأ نع دحب ىدهنلانامعإًانءمسالا

 ع | ني ريرعلا دبع ان دسأ نب ىلعم انك ديعم نب ناعاس نص و

 ظ  ىناصوأل اق ةرب رهابأ تعمسلاق غئاصلا عفاروبأىت ربخأ جانادلا هللا دبع

 ظ 0 ا دانتي زوم قسد سو لش وس مدار

 نب كاحضلا نع كي دف ىفأ نبا ان دا م نئئدعد

 | ءادردلا ىنأ نع "اه مأ ىلوم# سم ىلأن ع نينح نب هللا دبع نب ميغاارب نع نامع

 00 وه لكنم وابا ثالث ءايصب تسغامن ععدأ نأ ثالث ىدبح ىناصو لاق

 معفان نعكللام ىلع تأر ق لاق ىحي نب ىحب انئدع « رأس مًالنأب وى ضل
 | ناكل سوميلعفلا لست لوس رنأهتربخأ نينمؤملا مآ ةصفح نأر مع نبا 3

 نأ لبق نيتفيفخ نإ ةهكرمكرحيبصلا ادب وحبصا|ةالصا ناذالا نم نذؤملا تكس

 ٠ :”دحو ح دعس نب ثيللا نع خر نباوةبدتقو ىحب نبى حب انثدعو ةالصلا ماقت

 ) ن؛ رهز ىتدحو 2 هللا ديبع نع ىح انث الاق دبعس نب هللا ديبعو بّرح نب ريهز

 ٌتص و كلاملاقاكدانسالا اذهب عفان نعمهلكب وبأ نعليعمسا ان برح
 | كاك زعيم ان رفعج دج انث كلا نبللا دبع نبدجأ

 طاذا || سو هيلع هنن[ لصعتلا لوس ر ناك تلاقةصقح نعرع نبا نع ث دحاعفان

 ان انئرشللا نأ ميهاربا نب قحسا هانئثدع و نيتفيفخ نيتعكرالا ىلإالر جفلا

 ' ىرهزلا نع ورمع نعنايفس انث دابع نب دمت اينو هلثم دانسالا| ذهم ةمعش

 أ | الك بونيألا نم ىبلا نأ ة صن قرأ لق هيأ نع ماس نع

 نب ماشه انث ناولسنبةدبع ان دقانلاو ورح 0 نيتعكر ىلصر حفلا هل

 ب 3 هو رع
03 
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 لاق ديعس نع ثرحلا نيدلاخ 8 ىل رالا مح نب ىع نعد و هللاءاشامأ]

 أ! نمسا لع ها لوسر ناكل لن مهتثدحي ودعلاةذاعمنأةداتق انثأ

 ناو مي-هاربا نب ود "اهيدض و هللاءاشامدب زب واعي رأى حضلا ىلصي )سو

 انتو لسد ديالا اذرع ءدانق ن ءىأف ريخأ ماشه نب داعم نعاعيجر اشيا

 نعد ص نب ور# نعةبعش انك 0 ان الاقراشب نباو ىنثم نبدأ

 ىلصي مل-_سوهيلعفللا ىل كى كا ىأرهنادحأ ىزيخ ا املاق .ىيل فأن نجرلادعأ] )ا

 ةكم متف مود اهتدب لخد ل_سو هيلع هللا ىل_د ىنلانأ تثدحاهناف 'ىتاهمأ الا ىحضلا | ا

 عوكرلا متي ناك هنا وا طقةالطص لص هسارام تاعككرناع ىلصفأ

 ن د#و ىحن ةإمزح ئثدو طقهلوقهثي د- ىفراشر نءارك ذب مودو وح لاو

 نبا ىنثدح لاق باهش نبا نع سنوب ىف ربخ أب هو ن هللا دبع انآ الاقىدارماةماسأ

 نأ ى نعت صرحو تلًأس لاق لفون نب ثرخلا نءةتناد بعمان ن اثرا نيةللادا

 ىحضلا ةعب#س ميس سو هيلع هللا ىلههتلا لوسر نا ىف يخي سانلا ن ءادح أ دجأ |
 هنلالوسرناىب :ةريخأ بااط ىنأتنب 'ىناه من اربغ كلذ ىن:دح ادح ا دجأ رف

 لسقغاف هيلعرتسف سوش ىفآف تفلا موب 9 ملاعضرامدع ار سوهيلع سام

 كلذ لكه دود س م أ هعوكر م لوط اهفه- ءامقاىردأال تاكر نام رو مقرنا 0

 قربخأ لقيوو سنوب نع ىدارملالاق دعبالو لبقاهحبسمرأ لف تلاق براقتمهْم 4

 ء اه مأ ىلومة ماب نا رضنلا ىف أ نع كلام ىلع تأرقلاق ين ىحي نثر

 هللال وسر ىلا تءهذ لو: "بلاط ىنأ اتي ”ىلاهم أعم_ب هنأ هرم 1 بلاط ىنأ |تنب

 تما سقت لاق بوث.هرتست هتنبا ةمطافو لستغي هن دج و9 فلا ماعوسو هيلعهنلا ىلع ”

 نم غار .ءاماف ءىناه مًابابح سم لاق بلاط ىلأتنب 'ىناهمأتاقدذ 30 نملاقفهي 1

 هللالوسرابتلق فرصن |اهافد_>او بوب ”قافعتلم تاعكر نام ىلصف ماق هب |

 هللا لوسر لاقف ةريره نب نالق هترجأ دو الجر لتاقهبأ ن لاط ىبأ نب ىلع أنبا أ

 ئدصرد ىمحس كلذو ”ىناه مأ ت تلا تاهل نمانو بأدق سو يلعن 0.

 نع د-# نب رفعج ع نع دلاخ نب بيهو 5 دسأ نوب ىلعم انك ”رغاشض نيج

 قىلص ميل ”ىناهمأ نعل يةعىلوة رص ىفأ نعهيبأ

 هللاد_ع اًسشرو هيقرط نيب فااخدق د_-اوب ون ىف تامكر نامت فلا اعاني |

 ةنييعىفأىلوملصاو 6 نومدم نباوهو ىدهم 1 ىبضااءامسأ نب دمت ىبآ |



 ٍ خشن

 9 نايفس نع ىجحشال هللا ديبع اننا مصاعوبأ ىنملا ساوج نبدجأ انئرص

 لس وهيلع هللا لص ىنلا ىلع ناك لاقةتلا دبع نب رباج نع راند نب راحت
 2 يصد ناكر لب ل لاق .د>سملا فه.اعتلخدو قداز وىناضقف نءد

 58 , هللادبع نت رباج عمس ب راح نع ةيعش ان ىنأ ان ذاعم نب هللا دهيع

 او [نأى أ ةيدملامدقاماف اربع لسو هيلع تلا ىل_صهتنا لوسر ىنم ىرتسشا

 ققثلاىنعي باهولا دبع ان* ىنثمنب دحت ند و نيتعكر ىل صاف د>ملا

 تجرخلاق هللا ديعنب رباح نع ناسك نب ىهو نعةللا دبع 8
 ا : دلال وسر عم

 || لسوهيلعهللا بد هللالوسر مدقمُ ايعأو ىلج ىفأطبأف ةازغىف لسو هيلع هنا ىل-د |

 ل | كين اللعن ل ىلا نر لع دج وف دل! تحك ذا 3غ دقو لق

 قنةءهكصر

 لو ارقس نم

 همودق

 | تعجرم + تيلصف تا دفلاق ني-ةهكر لصق لخ داو ل لا ١تاق

 / ن دوت ىتثدحو حا مصاعابأى :ءي كاحح_ذلا انث ىنثمناد_# نعد 7

 دب نأ باهش نبأ ىف ريخألاقجي رجنإا انأ اعيجالاةقازرلادبغ ان ناليغ

 ْ نب هللا د_.بعهمي نعو تعكن هللا دع هيب أ نعهربخأ بعكن هللا دبع نب نجح رلا

 م 00 سو هيلعهللا ىل_دةلنالوسز نأ كلام نب بهكن ع كَ

 يف ساج مث ني_ةعكرهيف ىلصف دحيلاب أدب مدقاذاف ىحضا!ىفار 5 2
 1 نع ىرب را ديعس» نععي رزندن زب نأ ىحنبىح 0 بايت سا باب

 لاق ىحضلا ىلسي )سو هيلعهللا ىلسص :لا ناك هةئئاعل تاقلاق قيق_ثن/ا

 ىنأ ان ىربنعلاذاعم نب هلئادتتع ندعو هممْعم لمع ىب < نأالاال

02 - 

 نأو ىحدذلا

 تلا ناك أ ةشئاملت 0 نءىبسقلا نرسملا نباوه سمهك ناتعكر اهلق داك
 1, هر هبيغم ن ىجنأالاالتلاق ىحضلا ىبهي ا نام 2 ل
 تبا رامتلاق 0 ةورعنئءباه-ش نان ء كلام ىلغتأر ةلاق ىح 0 ر

 ل تر ناكناو اهكسأل ىناو طق ةىحضا | ةدعبس ىلصي ملسوةيلعةنلا ل صةللالوسر 3 2 5

 ا اهب لمعي نأ هيشخ لمعي ناسك وهو 0 :فافا وقل

 0 ؛ دب زب ان ثراولادبع ءان' خوزف نبنابيش اند ولع ص ْ ا

 | ١ لو هيلعنلا ىلسانلالوس 0 م ةشئاعتلاساهنا ةذاعم ىن 0 71 ْ لمعي هلوقإل

 8 او ىنثم نب د- 0 ئئاص د ءاشامدب زب و تاعكرعب رأتلاق ى حضااةال_د |] 4 ءانلا انك

 نب ولاقو هلثم دانسالا !ذهمدي زب نءةبعش ان رفعج نبدي ان القراشب 9 0

 5 3 آم
+ 

| 



1 
 نيدعس نعةناوعونأ انث ديعس ني ةببتق اميرط أاد>ثيدحلا انهقيبأ ||

 ئئص اعب ر آمعمصلا ىله" كا ميقينْذؤملاو ىلهيالجر لسوهيلعةنلا ىلص سا

 ىوا اركملار عنب دماح ىنثد>و َح دب زنءاىن علا داج ان ىردجلا رمال

 ىرازفلاهب واعم نب ناو سم ان هل ظفللاو نوت ريهز ىتدحو َح مصاعأ

 0 نب يع انكم 55 انعم كتتالصب مأ كمل كما ؟تددتعا نيتالما | ||

 فأن ء ديعس نب كلملادمءع نءنجرلادبعىنأنب ةعيب رن علال نب ناكل انأأ

 ددسملا كح !لخداذا ملسو هيل عهننا ىلصةللالوسر لاق لاق ديسأ ىنأ ن ءوأ ديجأ|

 كالضف نم كلأسأىنامهللا لقيلف ج رخاذاو كتج رباوبأىلستفامهللالقيلف' 1

 1 نم ثيدحلا اذهتبتك لوقي ىحب نب ىحت عمس *ل_ملاقإل

 انس ديسأ ىفأو لوق. ىناجلا حن أى غلب دقو لاقلالب نين اس

 دعى ان ةعيب رنعةي زغن ةرام انث لل_ذفملانءب ريشي انث ىوا بل

 مدسانأب نءوأ ديج ىنأ نع ىراضالادب وسن د.يعس نب كلما دبع نع نك

 ةبدّتقو ىنعق نب ةدلسم ن هللا دبع ديرك 5 هل دع )سو هيلع هللا ىلص ب هلا رع

 صاع نع كلام ىلعت ارق لاق ىحن نبى جانت دعو 3 تالاك ا الاقديعسلنا 14

 ىلصتلالوسرنأ ةداتقىفأن ع قرزلا لس نب ورع نعرس زلاى ,هللادمعنا 2

 انئدص سلجينأ لبق نيتسكر عكريلف دحسملا دحأ لخداذالاقر سو هيلا

 ىحب نب ورع ىنثد حلاقة داز نع ىلعنب ني_س> انث ةبيش ىنأ نب ركب ولأ

 ىراضنالا ةداخ نب ميل_سنإ ورم نع دابح نب ىبح نب د < ىت ربخأ ى راضنالا الا |

 هللا لوسرو ددءسل|تلخدلاق سو ديلعةلا مة لوسر بحاسةوا م

 هللا ىبصهنلال وسر لاف تساف لاق سانلا ىفارهظ نيب سلاج مل_سو هيلع هللا ىل-*

 كن ًارهننالوسرابتلةفلاق ساجت نأ لبق نيتعكر مكر ت نأ كءنمام م سؤ هيله

 نيتءكر مكر ىت> سلج الو دحسملا 8 دح ألخ داذافلاق سوا_ج سانلاواسل ا ْ

 . لوسرىأر ةمعبصلاةالصتميقأ لاق ة فمك نب | نع مصاعنب صفح نع ميهاربا |

 نع مهاك ةيواعمونأ ا ربك نءاانثدحو 2 داب ز نياىنعي د_>اولا دبع انث |

بع نعلوحالا مصاعنعأ
 هنلال وسر وددعسملا لجر لخدلاق سجر سنبل د

 ا

 ا 49 0 00 نير لسد د 00 ا

 اذالوقيام بإب
 دحسملا ل خد

 باح _سابإب

 دجسلا ةيحت
 نإثعك ر

 سولجلا ةهاركو
 امهتالص لبق
 ةعو رسشماهنأو
 تاقوالا عيج ىف



 بابحتسا باب

 < هاك ىف
 ىف عورشلا
 عورش دعب ةإفأن
 نذؤلا

0 1 0 
 | دق لوسرتيارام رثك اهنيع نعال فرص الن هيلعاقح نأ الا ىربال
 بعو ري رج نأ مههارب نق حسا انندص هلام نع فرصني ل_سو هيلع للا
 م شمحالا نعاعيجج ىبسع انأ مرمشخ نا ىلع هانثدحو ع سو نبا

 كت :لاسلاقىدسلا نعةناوعوبأ 1 هس نعم تيرا هام داتشسالا

 3 د ارام رثك ًافانأامألاق 2 راس نعوأ ا! مو ءتيلصاذا ف رصن آف يك اسنأ

 هش ىلأنإ ركب ونأ ويك هستيك ع نءفرصني )سو هيلع هللا ىل_صهننأل لوسر

 لم ىنلان أس نأ نعىدسلا نعنايفس نع عبكو انث .القررح نب ريهزو

 ةدئاز أن 3 ب وأ مر هنيع نعفرصني ناك ل-سوهيلعللا

 آوسرفاخانياصاذاانكلاق ءاربلا نعءاربلا نبا نعديبع نب تباث نع رعسم نع
 ْ ؟ لاق هيجوب انملع لمعي هئمع نءنوكتن نأ انيبحأ إسو هيلعمللا ىل-هةللا

 هزو بي ركونأ هانئ و كدابععم_<وأ ثعبت موب كباذعىنق برلوقي

 ةيجوبانيلعلبقي رك ذي لو دان_سالا اذهب رعسم نءعيكو انن -

 5 رمع نع ءاقر و نع ةيعش اننأ رفعج نيدم ان لبنح نب دجأ نئثدصد 5

 ذالاق سو هيلعةللا لص ىب لا نع ة ةرب رهفىلأن ء راس نب ءاطع نعراندنءا

 ْ ٠ الاق عفارنباو متاح نب دم هينث دحو ةيوتكملاالاةالصالف ةدعسلا مقا

 : 0 نندصو لك دانسالا ده عاقرو كد ةبابش

 أوقي راسينب ءاطعتعم_سلاق رانيدن ورمع انث قححسانبايركز ان ان

 | ةالصالفةالصلا تمقأ اذا لاقدنا سو <لعفتلال بص ىتلا نعةرب رهىلأ نع

 .: !نايركز انأ قازرلا دمع ان دج نب دبع ةاطعاق و ةبوتكمللا

 اج انأ نورهنبدب زب ان, ىتاولملا ندح اسر و هلثم دانسالا اذهب
 جلا نع ةرب ره ىلأ نعراسإ نب ءاطع٠ نع رانيدنب ورع نعبوبأن حدب زنا

 الا دمع اندعو هعفرب موب تاع رع تيل مداح لاو رلكت سو هيلع هللا ىلص

 لآ اد بع نع مصاعب صفح نعهيبأ نعدعس نب ميهاربا ا ىذعقلا ةماسم نب

 قا دقو ىل هيل جرب سم سو هيلعهنلا ىل هةئلا لوسر نأ ةنيحبنب كلامن 1

 آل !لاقاذام لوقت هبانطح ًانفرصنااماذوهام ىردنال ئشب هملكف حبصلاةال-ص

 اعبرأ حبصلا د ,ىيصي نأ كش وب ىل لاق لاق -  .سوةهيلعةللا ىل_دةللالوسر

 0 6# لسم نيسحاوب الاقإب هيد أ نعةنيح نبا كلام نب هللا د- معىنعقلا



 اهنجن رضفلاو ريظلا ل دع قوق كلوب ةوزاف سو هيلعهّنلا سهلا ل اوسر ||[
 اننا ثرحلانباىنعي دلاخ ان” بيبحنب ىحي انئاع اعيجءاشعلاو برغللاو ||

 لاق ليج نذاعم ان ليفطلاوبأةلثاو نب صاع ان ربي زلا نأ انث دااخنبةرقأ|

 برغملا نيب و رمصعلاور هظلا نيب كوبتةوز ذى سو هيلعنلا ىلع ةننالوسر عجأ ||

 1 انادع د هتمأجرحالنأ دا رآلاقفلاق كلذ ىلءهلج ام تاقؤلاق ءاش كعلاو ||

 وباو مر وااهنمحو 3 ةب واعموبأ ان الق سب ركوأو ةبيشىفأ نإ أ

 ن تدبح نع شمالا رع امهالكعيكو ان الاقي ركفاال انغالاو شالا ديعس |

 3 مو ليتحول وشر هال ا تا رامح نب دعس نع تاثىفأ أ ا

 عيكو ثيدح فورطمالو ف وربع ىفةنيدلايءاشعلاو برة لاورصعلا اورهظلا ناب أ ْ 0

 ليقةب واعم ىلأ ثيدح ىف و َج رح الك« لاق كلذ ل_ءفم/سايع نبال تاق لاق )ا

 ىنأنب يول |[ هتمأ ج رحالن ا دارألاق كلذ لادارأا.سابعنالأ|

 تيلصلاة سامع ا نرعد 0 رياخ نعور# ن ءةئديعن نايفس ١ 55 ةببشأ

 رهيظلا 0 كن ءامعشلاا اب تاق اه.جاعيسواعيجاين اك سودا لسا 1

 عدبرلاوبأ اًملامع كلذ نظأل:ًاولاق ءاشعلا لو برغملا رخسأو رصعلا لسعوأ
 ا نزع هن ز نب رباج نءران دنب ورع نع ديزني داج انث ىا رهزلا |

 برغم اورصعلاو رهظااامئامتواعيسةني دل لصر سومان ستانلس

 نع تي ردا نب رب زلا ن ءداج ان َّقكا ارهزلا عيب : رلاوبأ ئثدص و ءاشعلاو أ

 نسج كاتب رعىح رضا فئامور سابع قنااطخ لاف قه |

 رافال يك ىف رم لجرمءاخلاقتال_هلاةالصلا نواوقي سانلا لعجو موجسالاتدب أ

 لوسرت ًارلاق مث كلمأ اال ةمسلاب ىنماعت سامع نء|لاقفلاق ةالصااةالصلا ىنتنبالو |

 يي ل |

 اب داو هتلاقمق دصف هلأ سقةرب رهابأ تنئأفع ئغ كلذ نم ىردصف كافل ا

1 

0 

1 

 لاق ىليةءلا قيقش نب هللا دبع نعرب د> نب نارمع انث عيكو انث رم فأنإ|

 [| لاقم تكسفةالصلا لاق مت كسفةالصل لاق مث تكسفةالصلاسايغ نبال جرا |

 لس وهيلعهللا لصهللا لوسز دهع ىلع نيتالدلا نيب عمج ' م ةالماابانماعنأ كيل

 نارك لا ةرادخ نع شمالا نععيكوو ةبواعمونأ اك ةبيشىفأنب ركب وبأ انف

 نم فارصنالا ازجه_سفن ن مناطم_ثال دح أ نمهحاللاق هللا ديعن ءدوسالاز هرمنا“

 هلامشلاو نيعلا نءةالصلا



 نيب عجلا بل
 قناتال_صلا

 ردا

 ١ | | نافامهتب عمج لزن م رصعلا تقو ىلا رهظاارخ أس مشلا غب زن ن١ لمةل<را اذا

 رش انوع ىرهزلا نعدلاخ نب ليقع ن ء دعس نيل ان ىنيادملاراوس نب ةبادشتإ

 | 1 تلأسلاق»كاذل -هفلا ديعس تأسف دي زلاون أ لاقرف- 2

 2 ان رب زلاوأ 2 ةرق ا ثرخلا نباى :ىب دلاخ 3 قراحلا |

55 ْ 
 1 * رع ا ارباب كين ةبيش ىف نب 00 رباوةعب

 ْ: اطر 5 ىحننبةل-هرح نمر ا 2

 0 ا [هللالوسرتب ًارلاق» ابأ نا ةننا دمع نب لاس ىتر بخ لاق باهش نبا ن ءسشنوب قفربخأ

 || اهني عمجت د- برغم اة الدروب ر ةسلاىقري_بلاوزعأ اذا مسوي ملع هلل | ىلص

 1 نعةلاضف نبا ىنعيل_ضفملا امك دويع_س نت ةيدتق 0 ءاشعلاة الند ناب و

 3 || سو هيلع هللا ىب_دهللا لوسر ناك لاق ثكالام نب ' سن 1نعتاهشنان ء: لءمقع

 ان دقانلا ورع كد بكرم ر هظلا ىل-د ل<رب نأ بق سمشلاتغاز

 | غار تلا فنيتالصلا ني 0 ارأ اذا 00

 : ا ا زم ع ويتم د 0 ل انآ اضل

 ا 57 ارهظلا رسوب رفىلاه_لعلعاذا )سو هيلع هللا ىل_هىبنلا نع سن أ نع
 1 | تيغي ني> ءاشعلا نيد داهنيب غي ىتح برغملارحؤي وام مشبب عمجيفرصعلا تقو

 | نبديع-- نعريزلا ىنأ ن عكلام لع تأ قلاق ى 6 ىع 0 0 قفل

 [اغيج | الا سر لعد ىاسشنالو م1 علا سابع نبا نع ريبج

 ١ | نبنوعو سنوبنبدحأ انو ره ة_سالو فو ريغ ىفاعيج ءاشعلاو بر لاو

 - نب دمع سب نعري زلاوبأ كا هك 5 1

 - 0 لن 00 نمادحأج رحالن أدار الامقف ىنتلاسكسامع

 0 شرفس قتالملا و عج ل_سو هيلع هللا ىلحص“ هلال وسر نا سامعن/ا 5

 ْ الت اقف ديعتسلاة ءاشعلاو برغملاورصعأاو رهظلا نيب عمه كوبتةوزذفف
 د 0: هللادبعند_جأ انئص هتمأج رحال نأ دارأل اق كالذ ىلعهإ جام سابع
 | عمانجرخلاق ذاعمنع صاعليفطا!ىنأن عريب زلاوبأ انث' ريهز انث سنوب

 5 لاوس
 4 بولا

1# 

 ا كي

 ةةقين

00 



: 1 

 نب ور نعكلام ىلع تأر قلاق ىح نب ىح اًسئع تلزناذهىفلاقو هللادجو
 هيلعةللا ىلعهللالوسر تدار لاق رمع نا نءراس نا ديع_س نع ىزاملاىحب : 3

 قلعت أر قلاقى 0 ع 0 ربيخ ىلا هجومو»وراج ىلع ىص است 1

 0 رع نءةللادبعن' نجرلاةبعن رع ن ركب :ىنأن ع كلاما[

 8 تبشخامأق دنع سول ها ,طا م تاميم اس لك

 00 رس لورا ا تروا تلد

 0 ريعبلا ىلعرتوب ناك اسوهياعهلل| ىل_طهللالوسر نا لاق هللاو ىلب تأةف

 لل هنأ رجل نعراشبد باد بعن ع كلام ىلع تارثلا يحن, ىح | 1

 ثلا 0 ىر ا ل كلذ لعفي 1 ناتاكر ندا[

 عمد 1 درو دج عسجج »وج مج حج جما جب تجب جس ججلا

 هلنال وسر ناك لاقهنار ع ننلادببع نعراند ىهننادب حا ةيسال ١

 بهو نإ |نأ ىح< نبةلمرح عدد هتاحار لعرتو سو ءياعمتلا يص أ

 هّلالوسر ناك لاقه بأ |نعهنن !دمعن؛ ملاس ع نعباهث نبا نع سنوبىف ربخأ | [ ظ

 ىلصاالهناريغاهياعرت وب وهجوت هجو ىأ ل بقةل>ارلا ىلع حبسي لسو هيلعةنلا لص[
 قربخ تهون انأ الاق ةإمرحو داوسنب ورمح ارك ةبوتكملا العا

 ىأرهناهربخ اداب نادر مخ ةعيد رنن صاع نب هللا دبع نع باوشدنبانع سوي ظ

 ثيح«تاحاررهظ ىلع رفسلا ف لببللابةحبسلا ىلصي لسوءيلعهتنا ىف. هتنادوسرأأ
 نسم انه مامه» ا مسم نب نافع 3 متاح نيد_# نئئنص د تهجوت

 هك ارفع نيعبهائيقلتف ماشلا مدق ني-- كلام نب سنا انيقلت لاق نب ريسنب||

 كتاارهلتلقف ةليقلا راس :نعمامهأم وأو تناجلا كاذههجوو راج ىلع ىلصإ

 هل_عفأ !هزعفي لس و هيلعةللا ىل_دهللالوسرتي ًارىناالول لاق ةابقلا ارضا لا

 لوسرناك لاقر مت نب , نع عفان ن ءكلام ىلع تأر قلاق ىح نبى ح اثر د

 ندع ار و ءاشسعلاو برغملا ناب جيلا لعاذاو سويا ١

 عجري- امد اذا اكرم نانا عفانو ريع اديباو ممول اس ىف

 م _سو هيلع هللا ىل_صهلنالوسر نا لوب وقفشلابيغي نأدعب ءاشعلاو ب رغما نيب

 نب ةبدتقو ىحب نب ى بح امنع و ءاشعلاو برغملا نيب عجريلاهب“ دجاذا ناك 2 ا

 عملا زاوجبإب
 نيتال-طلا نيب
 رفسلا ىف



 ةالصز اوج بلب
 ةيادلا ىلع ةلفانلا

 ثيحرفسلا ف

 2 القل 5
 أأ نم نوبت لاقف كلذاو ركشتسا سانلا ناكف لاق تو يد ىفاواص لق ةالصلا ىلع
 ||| قاوشمتف كجرحأ نأ تهرك قاوةمز ,ءةعجلان اىنمربخوه نماذ لف دقاذ

 ||| دي ادمع نعدب زن !ىنعيداج انت ىرب# !لماكو أ آهينثدحو ضحدلاو نيطلا

 1 0 د قسانعن هللاد_بعانيط+ لاق ثرلا نب هللادمءعتعمسلاف

 || ١ ىنمرب_خو» ن موزعف دق لاقوةعجلارك ذب مو ةيلع نبا ثري د_ح ىنعع ثيدحلا

 ” 1 نشادع نعمصداغ نعداج انث لماكو بأ لاقو ما لح ىنلا
 © دب زنءاىنعيداج ان ىنارهزلا اوه ىكدعلا عيب : رلاون آه ينثد و هوحتأ

 هيلع هنلأ ىلصىنلا ىن 1 ١ لودان_سالا 0001 هنأ

 000 افدش انآ لمس رضتلا انآ روصنمن قحسا نت د مل-سو

 نبا نذؤمنذألاق ثراها ن.هنلاد_معتعم_سلاق ىدايزلا ب>اص ديجلا دبع

 ىقاوشم نأ تهركل اقو 0000 وار وج موب سابع

 1 ع ةبعش نع يماعنب ديه_س انأ ديج نبدبع هانئمع و للزلاو ضحدلا
 ||| نءلوحالا مداعن عاصمه الكرم انأ قازرلادبع انأ ديج نيديعانثدحو

 | موي ىف ةعج موب ىفرمعم ثيد_- ىفهن ذم ىمأ سابع نبا نأ ثرحلا نبةئلا دبع
 ع | كد ىننلا ىنعي ىنمريخوه نموإعف رمعم ثي دح فرك ذو مهني دحو ديني ريطم

 بيهو ان ىرضحلا قحسانب دجأ انت ديج ندع هأيسن دج و سو هيلع

 هنذؤم سامع نبا ىمألاق هنمهعمست /بيهولاق ثراحا نب هللا دبع نعبوبأ

 ظ ان ربع نب هلناد_.عنب د 0 5 مهم د--وحشب ربطم موب ىف ةعج مو ف

 ناك | دعما لع شالوس رنارمعنبانع عفان نع هللاديبع ان ىلأ

 الاخوبأ انث ةببشىنأنب رككو بأ هانثدعو كالا د عقب حي نسب

 ظ هب ناك مسو هيلعفللا ىل-كى كا نارمت نبا نع را الا

 ّى انث ىرب راوقلار مع نب هللاديبع ندع د هب تهجوب ثيح هتلحار ىلع

 ناك لاق رم نبا نع رييج نب ديع_س انت ناولس ىنأ نب كلملا دبع نعديع_س نبأ

 . مح هتلحار ىلعةنب دما ىلا ةكم نه لبقموهو ىلص» مل-وهيلعهللا ل_ههللالوسر

 نا انأ بيركوأ هايئع و هنلاهجو متناولون أف تلزن هيفولاق«-هجو ناك

 نهي كلما دبع نع مهلك ى أ ان” ريع نءا انثدحو 2 ةدئاز ىفأنباو كراسملا

 «ئفاواون اهيأفرمع نباالت مث ةدئاز ىفأ نباو كرابملا نبا ثيد_حىفو هوحندان_.الا
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 ناهءانب ى_كلوقيدب زينب نجرلادبعتعمسلا مههاربا ان شمالا نع
 لوسرعمتيادلاقمأ مرسافذ وع_فم نب هللا دبعل كلذ ليقف تاعكر عب رأانب

 5 هللاىضر قيد صلاركب ىنأ ع هتيلصو ناتعكر رانع ل_سو هيلعهللا ىل_د هللا

 عد ن“ لس تي نيتك بنعا ىضر باتا رم عم ترلصو ناتكاا

 لاه ا

 و ب
 وحس الح َح را 5 عد وراسل َح ثوم

 ىحب انهو هوحدانسالا اذهب شمالا نع مهاكىسبع انأ الاقمرسشخ نءاو
 نع قدع_سا ىفأ نعصوح>الاونأ انث ةيدتقلاقو انأ ىكح لاق ةبتفو ىحنا

 سانلاناك امن مآ انه سو هيلع للا ىل_ههئلالوسر عم تيلصلاق بهو نب ةنراح أ
 رف ديال جم دولاب

 قحساوبأ ان ريهز 3 سنوب ن هللا درع نب دجأ ل نيتعكر هرثك اوأ

 ١  0_سوه.لعهللا ىلصهللالوسر فاخ تءاصلاق ىعاز ,2لا يهون ةئراح ىن 1 هففعت ” كف "ذم «بار ادب

 || باو نإ .ةثراح مسملاق عادولاةةج ىف نيتعكر ىلصفاوناك 00 !سانلاوانع

َ 
 مج جب هجم سب بج مبسم ب يسويجا

 >4 هدهيطام' .٠ 27ص

 لاق ىح نبى ع امدح < .همالباطخلانب رمم نوللاديبعوخأو هىعارطلا»

 لاف مي رودرب تاذةل-ه ىف ةالصلابنذأر يي نان | عفان نع كلام لعتارق||

 208-5 اذا نذل |سمأب سو هيلعهّنلا ىل_هللا لوسر ناك لاق مثلاحرلا ىناولصالأ ||

 انث ريق نهاد عند اًسص لاحرلا ىفاواصالألوةب رطم تاذةدراإبة تل ||

 جرو دريس 3هل قتال يداك ع نبا نع مالو انك ىأأ] َ

 هللالوسر نالاق مث لاح رلا فاولصالا < !احرىاولص الأ هئادنرخآ ىف لامتف ر 2

 رفا ىرطمتاذوأةدرابةليل تناك اذا نْدّؤملا عاب ناك لسوهيلعةنلا لص[ ا

 ةءاساوبأ انث ةبيشىفأنب ركحب وبأ انثص و مكلا-رفاولصالا لوقينأ ||

 لاقو هإذع هةر ناندضنةال_صلاب ىدانهنا رع نبا نع عفان نع هللا دبع 3 أ

 نبى وا رك نا لوك لاحرلا ىفاولصالاةيناثدعي مو كار ىاواصالأ | |

 ريهز ان سنون دج انندخو َح راج نعريب زلا فأن ع ةميخوأ 5 ىعاإ|

 لاقفانر طخ رس ىف لسو هيلعهنلا ىبصةلنا لوس 6 .رخ لاقرب اج نعرسب لا وبأ اننا[ ٍ

 نعءليعمسا انث ىدعسلار#ت نن ىلع ص د هلحر ىف وكسنم ءاشن ءلسياأ[

 لاقهنا سابع نب هللا د_بعن ع ثرحلا نب هللا دبع نعىدايزلا باص ديجلا دبعأ
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 ىلقتالفهللالوسراد# نأدهشأ اهنلاالاهلاال نأ دهش أت لق اذارياطم موي ىهبذو | ل

 ىف ةالصلاب أب

 رطملا ف لاحرلا
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 | ةكم ىلا ةنيدملا ع نه ل_سوهيلعةنلا ىلصهنلا لوسر عم انجرح لاق كلامنت ' سن أ نع

 ان ةسدتق هاسن دج و اريثعلاق ةكم : ماقأ#؟ تاق عجر ىتح نيتدكر ناتعكر ىلصف

 | ق>سا ىلأ نبى حي نءاعيجةيلعنبا ان ل رو اةانثد- حو 1 هناوعولا

 | نبنلا دبع 0 0 ملسو هيلع هللا ىلد يب نع سنأ نع

 | كلامنبسن ؟تءمسلاق قد_ساىنأنب ىح اذ كتب ان : انث ذاعم

 ْ ىنأ انك ريغ نا انجح و 0 جلا ىلاه_ديدملا و هس

 || نع حسا ىفأن بح ' نع ىروثلا نعاعيجةماسأوبأ انث كوب هاني

 موهلثع مسوةيلعهتناى ص يبنلان عارضا
 |[ . 0 ئتدصد 3 جحلا وذي

 هللا دمع نب لاس نع باهش نبا: نءثر+انءاوهوورمج ىبرب_-خ اهون انك

 (تعكرهريغوانع رفاسملاةالص ىلهدهنأ ملسو هيلع هللا ىل_صهتلا لوس رع هيأ

 | 27 قأ نبى ع < نع مثه نأ ىحب نإ ىح . انئرع اليمرثءةناك نسأر

 ةالصلارمصق باب

 انع

 ' نع
 أ اسد د اعب رأ اهعأم ه-ةفالخ» نءارد4 نيت عكر نامءورعورك وأو

 | ندبعو قجساهانثدحو ح ىعازوالا نع -ل بمن ديلولا ا 1 نة ربعر

 انعلاقو دان_سالا| دم ىرهزلا نعاعيجر معم انآ .قازرلادبع انآ الاقد_ج

 0 2 ةماسأونأ , ان هبيش ىلإ نب ركوأ 2 هريغو لقبإو

 هدعب ركب وب أو نيتعكرانع مل-سو هيلع هللا ىل_ههللا لوسر ىلصلاقر مت نب نع عفان
 أ ناكفاعب رأدعب ىل_كنامع نامت هتفال_خ نءاردص نامعوركب ىفأ دعب رمعو

 أءانثاع و نيةعكر ىلصهد>و اهالصاذاواعب رأىلصمامالا عم ىل_داذار مع نبا

 3 00 عمان دحو مح ناطةلاوهو ىح ان الاق دمعس نب هللا دممعو ىنم نب د#

 للاديبع نع مهلكد لاخ نةبقع ان ريك نياهانثديحو ح ةدا ازىأنإا نأ

 بح نعةبعش ان ىلأ انث ذاعمنءهلناديبع اسرع و هوحندانسالا اذهم
 سو« علنا لص :!ىلصلاق 0 ع ماع صفح نس نخر ديعبالا

 مدف- لاق ني:س تسلاقوأ نينس ىنامنتنامعورمع وركب وب اورفاتسملاةال_صانع

 زاتعكراه دعب تيلصول .ءىأهلت او هشا رف أي مث نيةهكرانمب ىلصإ ر*عناناكو

 اثردء نى ان بيبحنب ىبحب هامثامع و ةال_دلا تمهالتاعفوللاق
 وقيإو دانسالا اذه-ةبعش انث الاقدمصلادبع ىنربخأ ىنثم نيد« انثددو ح
 حاولادبع انث ديعسنبةيدتق اسهم رذسلا ف ىلصالاق نكسلو انع ثيدحلا ف

 مس

 2 نع :
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 ىت>هعمانلبقأو لبقأ مث نيتعكررهظلاانا ىلهفلاق ةكم قي رطىف رمت نب تب لاق |
 لاقف امايقاسان ىأرف ىلصثيحو حن ةنافتلاهنمتناف هعمام مجو سلجو هل > رءاجإ

 ىلا جناب فالس هتممك اهتم يك وألا ن وحبس تب اقءالؤه عتصيام

 هللا ه-ذبق ىتح ناتءكر رىلعدزب مفر سلا ىف مسوهيلعهللاىإ سهلا لوسرتتا

 ىتح نيتعكر ىلع در 0

 ناك دا ىلاعتهلنا لاق دقو هللاهضرق نيتهكر ىلءد: 5 ملف ناهثع تبحتص مهّللا هْضب

 ناىعيدوب انك ديعسن ةستق اًندو ةتسحوساةللال وشوف :

 رمع ناءاخ اضم تض ص لاق مصاعنب صفح نع دج نب رع نع عيدز

 مسو هيلع هللا ىلصهنلال وسر تب لاهتف رفسلا فةحبسلا نعهتاأسولاق ىلد « |

 مل ناك دقل ىلاعت هنن لاقدقو فك الا هي ولو حبسه ل راف رفلاىف

 نةستقو ىنارهزلا عيب رلاوبأ أو ماشه نب فلخ اسد ةئسحةوساةللالوسر ذ

 نب بوقعي وتر ل اهو نحو 5 دب زنناوهوداج انث اولاقديع ١

 هللالوسر نأ سنن ءةبالق ف نعبوبأ ن ءامه الك ليعمسا انك الاق مهارب |

 نيتعكرةفياا ىذب رصعلا ىل_دواع رآةنيردملاب رهظلا ىلص ملسو هيلع هللا ىلم

 نب ميهاربأو ردكنملا نبد- مخ ان نايفس انث رودصنمنن ديع_س نا

 رهظلا لس و+«يلعةللا ىلصهلنالوسر عمتياسل أوتي كلام نب سن ًااعمستا

 ن ركبوا هاييره و نيتعكر:فيلحلاىذب رضعلاة حمس مولع أ

 ردنغرفعجن دج انث رك و نألاق ردنغ نءامه الكر اشب نب دمجتو ةبجش ف

 لاقف ةالصلارصق نع كلام نب سنأت !اس لاق ىنانطادب زب نب ىتحي نع ةيعش ن

 ظ خسارف ةثالثوألايمأ ةثالثةرب_سمج رخاذا ملسو هيلع هللا ىل_دهنلا ل وسر نك

 نبا نعاعيجراشب نب دو برح نب ريهز اسرع نيتعكر ىل- كاشلا ةبع

 نعريج ندب زب نءعةيعش انث ىدهمن نجرلادبع انث ريهز لاق ىد

 ةب رقى طم _سلا نب لبحر مش عم تجرخلاق ريقن نب ريبج نعهللا ديبعلا 0

 ىلصر عتب أر لاقف هلت ةف نيدعكر ىلصفاليمرشع ةينامتو رمش ع ةغبس أو

 لسوهيلع هللا ىبص هللا لوسر ت تف . اراك لعفأامنالاقف هلت لقف ني ةعكر ةفيلخلا

 لاقودان_سالا اذههةيعش انث رفعج ندجح انث ىنثم نب د هيفثدحو ل ل

 ىلع صج نم نيمو داطلاقباضرأ ىتأهنالاقو ليجحرشمسرأو ١ اطمن
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 انا

 ظ | نعسنوب ' عدشو نإ انك الاق 20 ليتم هاطلاول 0 رضح ا

 ضرذتلاق مو هيلعهنلا ىلص ىبنلا جوز ةشئاعنأري زلانب ةورعىنثدح باهش نءا
|| 

 ةض رفلا ىلع ر فسلاة الص ترقأف رضحلا ىفاهمنأ ِ نيتعكر اهضرت ناخد

 | نع ةورعنع ىرهزلا نع ةشيع نبا ان مرشخ نإ ىلع نّسص و ىوالا

 |[لاقرضحلا ةالص تمت ورفسلا ةالصترقأف نيتعكر تضرفاملوأ ةالصاا نا_ةفئاع

 أ نامعلوأتامك تاوأتاهنالاق رفسلا ىف مةشئاعلابامةورعل تاقف ىرهزلا

 00 ركوبأو ةببش ىبأن ركوأ انهو

 نب انع جي رج نبا نع سي ردا نب هللا دمع انث نورخآلالاقو انأ قحسالاق

 2 سيل باطخلا ن د رمعل تلق لاق ةيمأ ن' ىلعي : نع هيباب نب ةئلا دبع نعر اع ىنأ

 ظ | سانلا نءأد- ةفاورفك نبذلا نفي نأ م“ فخ نا ةالصل٠ نءاورسصن نأ ح انج

 |. ايطيلاقف كلذ نع مسوءيلع هللا لسةلنا لوسر تلاسفهنم تبعام تبع لاقق

 يح ان ىمدقملار كب ىلأ نبدمح ارح و هةفاض اوافاف ميلعاهبهللا قّدصت

 | نعءيبابنب هللا دبع نع رامعىتأنبهللا دبعنب نجرلادبعىنثدح جيرج نإ نع

 | نبىحب امدح سي ردانباثيدح لثمب باطخلا نب رمعل تاق لاق ةيمأ نب ىلعي
 ّ ورخالالاقو انأ ىحبلاق ديعس ن ةبدتقو عيب رلاوبأو روصنم نب ديعسو ىح

 | ةالصلا هللا ضرف لاق سابع نبا نعدها< نع سنخالا نب ربكب نعةناوعوبأ ان
 8 وخلا فو نيتعكررفسلاواعب رأرضحلا ىف سو هيلعهثلا ىلص يبن ناسا ىلع

 | 5 كلام نب مساقلا نع اعيج-دقانلا ورمعو ةبيش ىفأ نب ركب و بأ اسرو و ةعكر

 سنخالا نب ريكبن ع ىئاطلا ذئاعنب بوبأ انث ىنزملا كلامنب مساق انث ورمع
 للا لص يبن ناسا ىلع ةالصلا ضرف لجو زعهللا نا لاق س ابعنب | نع دهاجم نع
 | نبدي ا ةعكر فوه ىفو اعب رأ ميقملا ىلعو نيتعكر رفاسملا ىلع لسوهيلع

 رع ثدح :داتق تعمسلاقةبعش انث رفعجنب دم انث الاقراشب نباو ىنثم
 لصأ ملاذاةكك تنك اذا لصف يك سابع نء!تلأس لاق ىل هده اةماس نب ىسوم
 لا :.ندجم هاسنرص و مسوهيلعمتلا ىلص مساقلا ىنأ ةنس نيتعكر لاقف مامالا عم
 ممنباانثدحو ح ةب ورع ىفأ نب ديعس ان عم يزل دي زر امن م للا

 !ادبع اسامح هوحندانسالا اذهبةداتق نع اعيجىلأ ان ماشهنب ذاعم انث

 ْ 00 هر لا صفح ن' ىبسع انك بذعق نب ةماسم نإ
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 اناقسنلاامناو ايش كئام نما زرن لان ىماعاو كلايعا ذهىمعطأف ىهذااهطلاقف ||
 تبدد سعت 1 فا اريقيلا جبس[ تهل ما تلا ايل ٍْ

 ن' قدعسا 600 اوماسأو تاضاف أ ارملا كلتي مرصلا كلذةنا ىدهف تفَدَو أ

 ءاجر فأن ءىنا رعالاة مج ىنأ نب فوع م لممُش نإ رضقلا نأ ىلظنحلا ميهاربا أ

 رفس ىف ل سوءيلعهللا ص هئلالوسر عماكل اق نيصخلا نينا رم نحي درا |

 2 ءقوال ىتلاة- ءةولا كلتانعقو حعمصلا ل يبق ل يالا خا 1 نم ناك اذا ىت --- ةليلانب رمسف :||

 نإ 2 ات د1 ١!قاسو سمشلارح الا انظقي "اه ايم لحار ةاسملادنعإ ٍ ا

 باصأامىّأرو باطخلا نب ر ع افةيتسااماف ثيد_هل !ىفلاقو ص#ودازوربرزأأا

 ىلدهللالوسر اقيمت سا ىد ريبكتلابهتود عفرو ربكسفا دياج فوجأ ناكو سانلا ||

 ىذلاهيلااوكش ش اسوي ,اعدللا ىلصهللالوسر ظقيتسااهلف هنوصةدش :ارسوءيلعتلا ||

 انئادح ثيدحلا صتقاواواحر اريضال مس .وهياعهلن | ىلصةنلا ل وسر لامتف روباصأ | أ

 نا رك نعديج ن ءةماس نب داج ان بوح نب ناماس 3 مهاربانبقحسا ||

 فناك اذا ميسوهيلعهنلا لص هتلالوسر ناك لاق داتق آن ع جارنا |[

 ١" اذ ووو هعارج صن ىلا قلك هنيع ىلع عجلضا ليلب سزعفرفس ||

 نأ كلام نب سنأ !نع هنا مام خخ دلاخ نب باده انئرص هفك ىلءأأ

 اطةرافك الاه دل نملاق لسوهيلعهتا لمتنا لوسر | ْ

 قوص ن ديعسوئ كل نك 00 ىرك ذاةالصلا,قأوةداتقلاق كلذالا ||

 00 ىنلا نع سنأ انع ةداتق نع ةناوءىنأن ع اعيج ديعس نب ةبيتقو أ

 انت قلعالاد_دء انث ىثمي دمحم انثضو كلذالاطةرافك ذل ١

 ةالصى سن نم ل_سو هيلعهنلا ىبصهنلا ىن لاق لاق كلام نب سنأ ' نع ةد اتق نع ديف

 انث ىمضهحلا ىلعن/ ردن اننئدصو اهرك ذاذااهيلصي نأاهتراغفكف اهنع مانوأ | و ْ أ

 مل سو هيلعهللا ىلصهللالوسرلاقلاق كلام نب سنأ نع ةداتق نعىننملا اني دأأ

 لوقيل جوز علا نافاهرك ذاذااهلصيلفاهنعلفغو أ ةال_دلا نع؟ دحأدق راذا | ١

 نباص نع كلام ىلع تأ قلاق ى < نب ىحب امد ىو ذلةالصلامقأ

 تلاقامنا - ضو 222027077 0 20

 ةالص دي زو رغسلاةالصترَقأف رفسلاوريضحلا ىف نيتعكر نيتعكر ةالصلا تضر / ١

 ( كلما - (20--

 . ةريصاطرطورعو ) 5 نماهاتعمذ 2 دنع نا اماوتاه لاق من نيتدازملا ىنعيءاملا :

 ةالص باك ع

 نب رفاسملا

 اهرصقو



 د رسو هيلعمنلا ىهصهتلا لوسر لاق اهيل عاوباكت أ ضيملاىفام سانلا ىأر نأ

 .وقتلا قاس نالاق الوش ا د1 سان ياا تالف 10 م 2
 ١ !سانلا ىتأف لاق ملسو هيل عدلا ىلص هللا ل اوسربرشو تب ريشف لاقاب رش 3 هرخآ

 ا 1 يقيس دطااذد منال تسال ا عار و نابع لاقؤالا اورنيماح

 ”بكرلادح [ىناف ثّد 6-2 ىنفلااهم ار ظنا نيد> نب نارمعلاقذا عماجلا

 لعأ مت ةثدلاةراضالان ءاننلق ين نم لا قف ثي داب اعأ تن :اقتاةلاقةإمللا

 ادح | نا تر عت ابوؤلبللا كت درتدقل نارمتلاقف موقلا تنقلات دب

 1 المع نب هللا ديبع انث ىرادلار د نب ديعس نب دج-أ نثدعو هةظفح اك مظف-

 | نءنا رم ع ىدراطءلا ءاحرابأ تعمسلاق ىدراطعءلارب رز نب مل انك يملا

 اذا ىتخانتايلانحل داقهلرتسمىف لور باتا لمد عمتتك لاق نيد>

 | نمو ناكفلاق سمشلا تغزب ىتحاننيعأ انتءلغفانسر عمبصلاهجو ىف |

 م ظقيتسي ىنح ماناذا همانم نم لسسو هيلعهنلا ىلصةنلائبن ظقون الان كو ركب وب أ نم

 7 .ريبكتلاب هنود عقرب وربك لعد لسو هياعدنلا ىلد هللا ىن دنع ماقفر م ظقشسا

 ْ اها دق سدشلاىأ اروهس ًارعفراماف ]سو هيلع للا ىل_طهللالوسر ظقدسا

 موقلا نم لجر لزتءافةادغلاانب ىلصق لزن سمشلا تضيبااذا ىتح انب راسفاولحترا

 ىلصتن |كعنمام نالفاب ملسوهياعهنلا ىصهنلالوسرهللاق فرصن |اهافانعم لصرمل

 | ليعضاإب مميتف )سو هيلعةللا ىلص هللا لوسرد مأف ةبانج ىنتباصأ هللا ىننابلاق انعم
 سن نكحئانيبف اديدشاثطءانشطعدقو ءاملا بلطن هيد نيب بكر ىف ىناع مث ىلصف

 ظ امالداهيأءاهأ تااقفءامملا نب اطانلةف نيدا نم نيب اهماجر ةلداسة أصاب نكن اذا

 | 0 وسلا يقلطنا انلقةإ-لو م ون ةريسمتلاقءاملا نيب و تال أ نيب ل ذا اق 1

 ةاطنا قا داع مان 1! كا حقل لوس راسو تلا ل رانا عا ص

 "تا ىنلا ثم ري_خًافاطاسف مع و هيلع هللا ىل_دهللال وس راهمان ام قتساف

 0 دعب فانتا رب سعف مايا نايمصاط ةموماهناهنريخ ًاوهب

 ان الم .انيور ىتح شاطءالجرنوعب رأ نكنوانب رسشفاهتي وارب ثعب م نب وايلعلا
 رم جرضنت داكن ىهو اريعب قسن ملانأري_غانبحاصانلسغو ةواداوانعمةب رقلك

 ا ءاملا
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 نبناسش امص ةادغلاىل_هف ةالصلاتهيقأمأ دو ب

 ةداتق ىلأ نعحاب رنءهللا دع ن ءتباث ان ةريغملانا ىنع ناملس انث 2 حلو ا

 مكتليلو تيشع نورين مكن |لاقف 5-2 ه4 لع ةللا ىل_صهللا لوسرانبطخ لاق

 0 1 لد ار 6 0 ءانناءنلا و انوا

 ىلع لد ةعامت 0 75 'نارغ ست قياس ار نعل فل ةماعلا د 1

 ىتح هظفوأ نأريس غن مهتمع دفلاقهتلحار نعلام ليللار وت ىتحراس لاق هتلحار 1

 نم ددشنا ع ةإمم لامر دعس اارخآ نم هناك اذا ىتحراس م لاق: هتلحا ارىلءلدتعا |

 ]ىلا د_هنملاَقف 2 ار عفر ف هتمع دف هلت :اف لفحن.داكىتح نييلوالا نيتامملا

 هللا كظفح لاقةليللا ذنم ىربسم اذه لازام تلق ىتم كريسما ذه ناك ىملاقةداتقأ

 1 هتلقد_-آ نم ىرتل اه لاق م سانلا ىلع يتانار لعل دس ل أ

 هللا لوسرلا ف لاق بكر ةعبساك- و اذعمتحا ىتحرخا ف 5 اراده تاق مت ب تكات ا

 الك نايعف اك داما راط ام هسأرعضوف قا ر طلا - نع ملسو هيلع هللا ىلم

 م نيعز :ةانمقفلاق هرهظىق سمشلاو إ_سوهيلعهنلا ىل_صهتنالوسر ظهيتسا» .

 ايف متناكة أضيعاعد# 0 لا فا اذاىت -.-- :ريساتكا امد 1

 ىناللاقمأ ار و ولاق ءوضونوداوضو اهنمأضوتفلاق ءامن 7 31

 هننال وسر ىل- دفةالصلابلالن نذأمأ ًايناط نوكمسف كن ضيم ايي 0 . 1

 : بكرولاق موب لك عنص ناك < منسي ةامدلا بدع نيتعكر إو هيلع للا لص

 ةرافدك امضعب ىلا سمومانضعب لعؤ لاق هعمان كرو سو هيلعةللا ىصهنلا لوس '

 طر نفت مونلا ف سيل هناامأ لاقمث ةوسا ”ىعكلامأ لاق مئانت الص ىفانطي رفتب انعنصام
 كلذ لعف نذ ىرخألاةالصا | تقوء ىبجحن ىتح ةالصلا لص, نم ىلع طيرفتلاا 6 ا

 اوعنص سانلا نورتاملاقمث اهتقودنءاهلصيلفدغلا ناك اذاف اطدبتني نيح اهلصيلف

 لسوهيلعهنلا ىلصهللالوسررمعو ركون ألاقف ييئاودذقف سانلابصألاقول 1 ١

 كيد أني لسو هيلع هللا ىل سهلا ل وسر نا سانلا لاقو م؟تفلخيل نكي ك دع _
 لك ىجو راهنلا دما نيح سانلا ىلا انيهتتافلاق اودش ن.رب ربع وركبابأ اوعيطيناف 1

 ىرمت ىناوقلطأ لاق كب اع كلهاللاةفانشط ءاك-لههنلا لوسراي نو قي معوئ 5 ١
 لون : لف م,يقسةداتقوبأو بص ملسوهيلعهثنا ىبصةللا لوس ره ةأضيملباعدومل لا 2

1 



 انت
 هنن افل | ةالصلا

 بابحتساو
 ايشنقزيجن

 نعلاو نايحل ىنب نعلا م-هللا هلوسروهللاّتضع ةءم_صعو هللااهملا ب لسأو اطاأ.

 00 ًاضوتفءامللااعد مث انلعفف لاق ن اطيشلا«- فانرن تح لزنم

522 

 نبأ | امك يرصلا رست 0 ل جل ارهاطلاوب“ ئكد برغلاوردفلا

 0 ىلعنبةل-ظنح نع س :ًأىأن نارمع نع ثيالا نع ب 1

57 

 ضو ك- # ىتر بخ ليعم_سا ا ا ا بوب 8 .

 فافخ لاق لاق هنأ فافذ نب ث رحلا نعةل_هروح ن هلباد_.ع نب دلاخ نع ورع نءا

 هللارفغرافغلاقف ماو عفرم ملسو«بيلعةنل! ىل_ه هللا لوس روكر ءاغاول

1 ذل-جأ نم ة ةرفكدلاةنعلت تاعش فافخ لاق اد_جاس عقوم ناو ك5 ذوالعر
 

 80 :ةإ_هرحن نح .رلاد_بعديت ريخأو لاق لئعمسا انك بوب نب ىح ان

 ةرفكلا ةنعاتلعؤ- لقي لهنأالاهزنعءاعا نب فافخ نع عقسالا نب ىلع نةلظنح

ا ىح نبةلءزح ندع # كلذ لجأ نم
 1 اون ريخ أهو نا ان ىبيحتل

 لسوء بلعتلا لسنا لوسرنأ ةرب رهف نع بيسملا نب ديعس نع باهش نبا نع

 1 انل للى ١لالرللاقو سرعىركتلاهكرذأ اذا ىت> ةاءاراسربمخ ةوزغ نم للفق نيح

 ايراقتا ملف هب امصأو )سو هيلعهللا فهلا لوسر مانو هلرّدقاتل الب ىكضةليللا
 ىلاد:ةسموهو ها ئيعالالب تدلغف رجفلاه- حاوم هتلحارىلا لالب دزةسارحفلا

 ىتح هباتصأ نمدحأ الو لالبالو رس وميلع هللا ىل_ههتلالوسر ظقيتسإ :رفهتلحار
 لوسر عزففاظاقيتسام طوأ مس وهيلعهللا ىلد هللا لوسر ناكف سمشلا مهنب رض

 : اننى أب ذخأ ىذلا ىفنب ذأ لال لاقف لالب ىألاَقف مْسو هيلع هللا ىل_دهللا

 لص هللالوسرأض ولم ًايشمهلحا اوراوداتقافاو داتقالاق كسفنب هللا لوسرايجأو

 0 : ىلصفةالصلا ماقأف ماقال الالب م أو لسوء لع هللا

 ناكو سنوبلاقىرك ذلةالصلام ةألاق ىلاعتهنلا نافاهرك ذاذ!اهلصيلفةالصلا ىس

 ف 00 0 ندد ىرك ذللاهؤرق,باهش نا

 | اسك تدير اش ديعسس نب ىحب اذ ماح نبالاقىب ا

 ظقيتسأ لف لو هيلع هللا ىلسهثلا ىن عمانسر ءلاق ةرب رهىلأن ع مزاحوبأ

 دناف هتلحار سرب ل جبر لكذ خأ ل سوهيلعةلا لصو :]!لاقف سمشلا تعلط

 3 بوقعبي



 اد
 نب سنالتلقلاق دخن ءبوب 9” اد الكرب عر اح

 [|اريس : عوكرلادعب عن لاق حيبملا الص هلع لس ناو حر

 ن دجمو ميعا ربا نب قحح ساو سب ركوباو ىربتعلاذاعم نب هللاد يع نئئدد

 نعزلجم ىنأ نعهيبأ نعناملس نب رمتعملا ان لاقذاعم نبال ظفللاو ىلءالا دبع

 حبصلاةالصىف 3ع وكرلادعبارهش ملسوهيلعهنلا ىلههنلال وسر تنقلاق كلام نب سن

 ند_# سطو وسر وهنبإ تلمع درك لو وناوك ذو لعر ىلعوع

 نب سن نوع نب ريس نن سنأ انأ ةما_سن داج انث يدرس اان 1 انك ماح

 وعدب رس تذاع عوكرلا هيا روت سوهيلعمللا لص هللا لوسر نأ كلام

 ةبواعموبأ انث القبي ركوبأو ةببشىفأنب ركوبأ انئدحو يصعب ىلع

 لاقف ع وكرلاد_ءب وأ عوكر لا لبق تونقلا نعهتلأس لاق سنن ء مداعنع

 بعب تنقل سوهيلعفتلا ىصهتلالوسر نأ نومتزباس سان ناف تلق لاق عوكر البق

 اوادق سان اى عوع د ارهش متو هيلع هنا قع هللا لوسرتنقامتالاقف عوكرلا |

 مهداعنع نايفس انث رعى أ نإ اًنئدح ءارقلامط لاقي هناكأ نم اسانأ |

 دجوامةب ريس ىلعدجو ملسو هيلعهنلا ىلصهنلالوسرتد ًاراملوةباسنأ اتعيضلا

2 
 1 ا

 وعدار ينس تلعفش ءا' رادو خرا تت ولعل أ

 ىلا نباإنثدحو َح ليضف نياو صقح انث بي ركولأ ان ان دج و مساق ىلع

 اذ_مب سو هياعهللا لص ىبنلا نع سن أن عممصاع نعم هلك ن او سم اذن ظ

 صاعق دوسالا انث ف فل ع انهو ندد لع مهضعب دب زب ثيد نه

 العر نعلي ار هش تذق مل_سوهيلعهنلا ىلسص ىب لاا شن امر هداه ءةيعش 5 |

 صماء نيدوسالا انث دقاتلاورمع اًسرَط و هلوس روةللا اوصعةيصعو ناوك ذو

 انثدص هويتي لبر هيلعانلا لال 2 رعسن ]نع سنأ]ن سود ح ةيعُش نأ[

 هنلالوسر نأ سن أ نع ةداتق نسي انث نجرلادبع انث ىنشند ١

 ايا هكرتم ب رعلاءايحأ ن ءءامحأ ىلعوعديا اره تنق سو هيلعهللا ىل ص

 لاق يم نب وره نعةبعش ان' رفعج نبدمجم انمث الق راشب نباوىنثمن؛

 ناك مل- سو هيلعةلل (ىبصهللالوسر نأ ب زاعن.ءاربا ا !ىأنب |تعمس

 ن ور# نعنامفس انث ىلأ انث ربع نبا انيك او برغم او حبصلا فتن

 قرسو يلعللا ىلصةننال وسر تنقلاق ءاربلا نع ىليل ىفأ نب نجلا دبع نعم

 ا _
0 
 ل
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 أ نب شايعو ماشهنبةما_سوديلولا نب دياولا جت أمهللا مئاقوهولوقيمث دجلا| |
 اع اهلعجاو لضم ىلع كتاطوددش اهلا نينمؤملا نم نيفعضت_هملاو ةعيب ر

 ادم هلوسرهنلات دءةيصعوناو 0 داعر تانج نعلا مهللا فس 7 0

 ”مافم_مذعي وأم_ييلع بوت, وأ عيش مالا نم كل سدل تازن امل كلذ كرتهنا

 5 عةنييعنبا انث الاق دقانلا ورمعو ةريشى أ نب رككوبأ .هامئرع و نوملاظ

 و وق ىلا مل سو هيل عهللا ل_دىنلا نعةرب ره ىفأ ن عببسملا نبدمعس نع ىرعهزلا

 3 " ىزارلا نارهمن د ان هدعب أمرك ذب لو فدسوب ىنسك م هيلعاهلعجاو

 ”ثدحة رب رهابأ نأ ة ماس ىنأ نءريثكى نأ نبى حن عىعازوالا انث ملسم نب ديلولا

 نمسا عم -لاقاذا ارهشهنالص ىفةعكر لا د_هبتنق م سوهيلعهنلا ىلصىننلا نأ

 سامع منا مهللا ماش نب ةماس نا مهللا دياولا نب دياولا جتا مهلا هنوذق ىفلوةيدد_ح

 مالا رغم ىلع كنا طوددشا مهللا نينمؤملا نم نيفعضتسملا# مهللاةعيب رىلأنب|
 5 ءهللاىبصةللالوسر تيرم ةرب رهوبأ لاق فسوب ىنسك ن ينس مهيلعاهلعجا

 لاق مطءاعدلا رق درمان قمت [لوصر ىر أ كقف ديغاعلا كرت ل--و

 كَ 0 نيسح ان: برحن ريهز نئئدطد ا امو ليقف

 لس يلع هنا _صةتلالوسر نأ ةريخ اةرر ,هابأ نأ ةساس ىلأ نع ىحن نع نابيش

 نإ شايع جن مهللا دجسي نأ لبق لاق مث دج نم هللا عمسلاقذا ءاشعلا ىلصي وهام

 ةال_عبابرك ديرو ىسوب ىنسكة لوقى ا عاز ؤالا ثيد_تلثمي رك ذ 2 ةعيب رفأ

 4  لاقريثك أ نىك نع ىنإى ربخأ ماشه نب ذاعم ان“ ىنثم نب د# انصح

 هلأ .اوسرةالص مب نب رقألهللاو لوةبةرب رهابأ عمسهلأ نجرلا_بعنب ةماسوبأ

 حبصلاةالصو ةرخآلاءاشعلاورهظاا ىف تذةيةرب رهوبأ ناكف سو هيلع هللا ىل_ص

 ء كلام ىلعتأر لاق ىحنب ىحب انئدعو رافكلا نعليو نينمؤللوعدب و

 | لنا لصّالوسراعدلاق كلام نت سنأ نع ةداط ىفأن هللا دبع نب قحسا
 | - لو ناوك ذو لعر ىل و عدباحابص نينالا ةنوعمرثب بامصأ اولتف نيذلا ىلع لسو

 رن ب | واول ةنيذلا فهليالزنأ سن لاق هلوسروهنلاتص ءةي_دعو

 "رص و ه_:ءانيضرو انعىضرف انب رانيقل دةنأا:موقاوغلب دب سن ىتح
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 ءاوسةءارقلاىفاوناك نافهللاباتكل م_هؤرقأ موقلا موي ملسو هيلع للا ىل_صةللا

 الا هس ركب قعدخر قده هالو هتاطلس قر )!لحرلا الرا /
 ةيواعموبأ 0 ب ولأ اندحا اناس ناكن هاو رف جشألالاقهنذإب

 ءاوسةرحطاىفاوناكناف ةرحه مهم دقافءاوس ةنسلا ىفاوناك نافةنسلاب مهماع

 نبا ا جشألا انثدحو ح ةبواع.بأو رب رج انأ قحسا انثدحو 2

 هلم دانسالا اذه شمعالا نع مهلكن ايفس 0 رمع ىنانياانثدحو 6 ليف

 نع هع نءرفعح نب دج اذأ ىنمهنالاقراشب نءاو ىنثم نبد_# نا ٠

 انللاقكوقيدوه_ مابآ تغمس 2. 0 نبس 1 تءعمسلاق ءاحرن ليعمل

 ماهم را ملا ىفا 0 5 ا 1 ف ءاوس مهتءار تاكا

 هتمركس ىلع سا < الوهناطاس فال ودلخأ قف لسجرلا لجل نمؤيالوان_ت م هرك أ

 نب ليعم_سا انث نزح نب ريهز ندع و هتذايوأ هلنذا.نأالاهتيا ١

 ىل_دهتلالوسر است, لاق ت ثرب ومان كلام نع ةبالق ىفأ نعبوبأ اذ ميهاربا

 ىلصهنلال وسر ناكو ةلمآنب شعم د انشأ نون راقتمةسشا نحو لسو هيل عدل 8

 انلهأ نما هحرتن معانا سف انلغ ايم شا نقد نظفاةيقرامحر سو هيلع

 ترضحاذافمهو ىو مهوماعو مهيفاوميقأف ماها ىلااو هجرالا قف هانرب_أف 0

 فار مرام 32 أكؤيلم عدحأ ل نذؤيلف الا لا
 رم ىنأنإا همن د دان_سالا اذه بوبا ؟نعداج انث الاق ماشه نب فاخ

 نان ف ومان. كلام انه ةالقوبأىللاةلاق ب وبأن ءباهولادبع ان

 اعيجاصتةقاو نوب راقتسةيش ضو سانفرس ولعت الرس

 دبع انآ قلظنذلا مها راني وسما انتدضو ةيلع نباثيد-حوحنب ثيدللا
 ىنلا تيت لاقثرب ولان ب كلام ءةبالق ىفأْن عءاذ_لادلاغع نعىقثلاباهولا |

 ترضع اذان لاق مدع نِملافقالا”درااماق ى نسا قرأنا ملسو هيلع هللا ىلص ب
 صفح انث جشالاد,ع_سوبأ هانئ و كرك 1ايمؤيلو اهقأ ئانذاف ةالصلا

 ناب ناقتساناكر ءاذخل الاقدار زو دانسالا اذه ءاذ1ادلاخ انث تابع ار

 قرب__خ آب هونبإ انأ الاقى نب ة|مزحورهاطااوبأ نكد 57 0

 نجرلا دبع نب ةءاسوأ او بيس | نب ديعس قريخ أب اهش نان ءدب ٠ زينب س

 بابحتسا باب

 ميج ىفتونقلا
 تازئاذاةالصلا

 ةلزانث نيمل م اب



 هذ

 لس يباب
 هالصم يف سولجلا

 حبصلا دعي

 : دجاسملا لضفو

598 

 1 4 3 اد ر ق الق نرح نب ري_هزو ةبيش ىلأ نب ركيوأ أمدص نردلا

 َّب !نع ةرب ره»ىلأ نع زأسي نب ءاطع نَع لسأنبدب زنعءءفرطم ند-# انأ

 ١1د ءاقكالزن ةنملا فدلةتنادعأ حار و ادحسملا !ىلا 1دغ٠ قولا لطو هياعمنللا لالا

 0 ةلاهس انع سهر نم“ سنوب نإ هللادمءندجأ 10 حاروأ

 ا تاقلاق بروح نب كامم نع كو انأ هل ظفللاو ىحبنب ىكحانتد_-و

 مو ةءال ناك اريثك عنلاق مدر لما لاقل فوج رسلاعدسشك 1 ةرمسولا

 ن رمعدشلات تعلطا ذاف سمشلا علطن ىت ٍ:- ةادغلاو أ حبصلا هيف لهي ىذلاهالصم نم

 أ ل دحر متي نوكحضيف ةيلهاجلا ىمأ ىف نوذ يف نوث دحتوناكو ماق

 ا آل نيدعانثدحو ركب وبألاق ح نايفس نع عيكو انك ةبيشىفأنب ركب وبأ

 / لسو هيلعللا لكى كلا نأ 5 مس ىاح نع كاتس ع اع دااتتك زر نع

 وبأو ةدتق انثص انس سمشلا علطت ىتح الم ىف ساج - رحفلا لصاذا ناك

 الق راشب نباو ىثم نب د# ان دحو َح ضوحالاولا قت الاق ةبيش ىفأ نإ رك

 | 0 داس انهم كاس ءامه الك ةيع هع اك نقم ندع 1 /

 قحأ نسم باب
 ةمامالا

 ْ نب سنأ انث الق ىراصنالا ىسوم نن ق>-_ساو فورعم نب نوره انندح و

 3 ترا قريخ اى راصنالاثيدج فو نوره ةباو ر ىف بابذ ىنأ نب ىنثدح ضايع

 نا لهتلالوسر نأ ةر رهىفأن ءةرب رهى اى و«نار 4م نب نجرلا دبع نع

 | وما هنناىلادالسبلا ضبا او اهد_حاسمهللايللا دالبلاي >ًالاق 5

 1 بس ى أ نع ةرضن ىأ نعةداتق نع ةناوعوبأ ع ديعس ن هدب ا د

 هدحأ 4 هؤيلف ةنالثاوناك اذا ميجسو هيام هناء ص هما كوس رلاقلاق ىردخلا

 ب . ديعسن ىبح :انث راشب نبد- 2 مهؤرقأ ةمامالابم_هقحأو

 7 | تيدي سنعرحالاداخوبأ ا ةبيش ىفأنب ركب ونا اندحو حا ةيعش

 لكى ىتندح ماشه نب اوهوداعم م ئندلاناسغون]قيدجو 20 ةنورع

 اتادحو حا حوتنب ماس انن' ىنثم نب دمحشانند -و هلئمدانسالا اذهبةداتق نع

 س ىف خ نعةرضن أن ءقرب رملا نعاعيج كراملانبا ان* ىسدعن 1

 م ايمسوبأو ضل ى ركل اننا و هلثع ل سو هيلعةللا ىلص دىنلا نع

 رع شمالا ءرجالادلاخ بأ انث رك وبألاق دلاخ ىنأ نعام الك شألا

 | لوسرلاقلاق ىراضاالاد وعسم ىف نع جيعمض نبس وأن ع ءاجرن ل. عمسا
 1 - ممم ص

 هللا "١"
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 ديع_سانثدحو ح ةنييع نأ نعاس الكر مع ىنأ نب د متو ىنعشالاو رمع نب ديعس | ْ

 هو داس 1 ع مهلكى أ 6 6 ان" ىطساولا رهزأ نا أ

 ولأ اذ قدعسا ناي ركز انث ةداعنب حور انن انين : ركاسلا نت جا انئدص و | ظ

 عيسن نأ اندراف دجسملا رم ةيئانانرايد تناكل اق هللا دبع نب راج تعمسلاق رش اا |

 راكم ملنالاقف ملسو هيلعهللا ىل_دهللا لوسران اهنف دحسملا نمبرتةنف انتو | ||

 تعمسلاق ثراولا ب بعن.دمدلا دبع انث ىثءنيد# اًسنارص ةجردت وطخ |

 عاقبلا تلخ لاق هللا ديعن رباح : نع ةرضن ىفأ نعىرب رخلاىن ::د-لاق ثد<ى أ |

 ةللا ىل- هللا لوسر كلذ غلبف دجسملا برقاول ةئني نأ ةءاسو:ب دارة دحسملا لوح | ١

 كوش رايرعناولاق دحسملا ب رقاولةتنت نأنودد ركنا ىف :!ىنغلب هنا مطل اقف مسوهيلع |

 نبت سمع راث تتكدت 8 رايد ران 1ب سكت ريدةلس جبالاةفشات ا ديادت ١

 لاو ات صسسل ا 0 0 ىلا ارضنلا ن 0 نثصأ

 ارق 1 بتكتر ا لو ءيلعا لم يني 2

 نايك زر انا وص ىلا نئتص عاانلوخانك :اناابرك ناك اما ١
 نعتراث نب ىدعنع ةسنأى أن بدي ز نع ورع نا ىنعي هللا دبع انآ فكن

 رهط نم لاو ل دقلا لخلل #0 ةريرهىنأ نع ىكشالا مزاح ىف 1

 هتاوطخ تناك هللا ضئارف نم هضي رف ىضقيل هللا ت ويب نم تدب ىلإ ىجشم ممل هنن |

 تبل 0 ديع_س نب ةيدتق 0 هجرد عفرت ىرحالاو ةّئيطخ ط42اهاد |
 ا

 00 ا|ند_ 0 ل ا 5 ا 0

 باببارهنن أول مت ازاانوك سريع سالو لس كا ١

 ئذهنرد نه ق.الاولاق ئث هنرد نم قبيل هت ا م س+ موب لك هنم لستغي م

 ىلأ نإ ركب ولأ م اناطخلا نوم هللاوحع سجل اتاول_دلا لم كال ذل 6

 وهو رباج نعنايفسىفأ نع شمعالان عب واعموتأ انث الاق تا |

 واخرون لم :.كسمللا تاولصلا لثم سو هيلع هللا ىل_ههئلالوسر لاق لاق هللا دبع ,ِ

 نه كلذ قيبامو نسا لاقلاق تاسع سم وب لك ذم ل ستغي ك دح أ باى - رمت

 ِ اسدكو تسع هتان ماسر هيلعاللا كفو :ااهللاقف رعالا ران

 ىلا ىششملا باب

 هب ىحم ةالصلا

 هن عقرتواياطخلا
 تاجردلا



 ةراك لضف باي
 دجاسملا ىلا اطخللا
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 هيلع هللا لص هللا ل وسر نأ ةرب ره ىنأ نع عفار ىنأ ن عتبان نعاس نبداج
 مهللاةكن :الملالوق:وةال_تلاَر 11111 امةالص ف درعلالا زياللاق لو

 رع واوسفيلاق ثد_عامت تلك تدك واف رصتب قع حر !م.-هللاهلرفغا

 | ' رهىفنأن ءجرءالا نع دانزلا فأن ءكلامىلعتأر لاق ىح نب ىحب انئرص

 ا هياكل ةالصلا تمادامةالص ف كدنحأ 1الارب و و هيلع حا لهنا وسرنأ

 01 بهونبا انأ ىح نب ةامرح نئئدص د ةالصلاالا ها هأ ىلا لقني نأ نعال

 | نع بهو نب هللا دب ان ئدارملاةماس ند ىنثدحو حا سنو َ ريخأ

 أ هياعهللا ل_ههللالوسرناةرب ره ىفأ نع ص ره نبا نع باهش نبا نعسنوب

 || ىللتعت اللاهلوعدب ث دع امةالص ىفةال_دلار ظني دعقامم د حا نالاق )سو

 1ن عرمعم انت لاق قازرلادبع انت 0 0 هجر امهللا هلر فغأ

 أانثص د 1 الع هلا لش يتلا نعةرب رهىلأن ءهيذم نإ مامه

 | ةدرب ىف ندا نع ةفاعإوا اند الاقس ركوبأو ىرع _ثالادارب نةتلادبع

 داما فرجأ ىانلا مظعأ نا لسو هيلعهنلا ىلصةنلا لوسر لاق لاق ىمنوم ىفأن ع

 3 ارجأ م-ظعأ مامالا عم اهيلصي ىبح ةال_صلار هيو دلو ع اق ىشعاهبلا مه دعب أ

 اان دج 0 عما اصي ىتحبي رك ى أ ةباورفو ماش ”اهيلصي ىذلا نم

 || بمك نب ىبأ نعىد-ملانامع فأن عىجتلا نابلس ن ءرثمع 5 ىحب نبى ح

 || ليقف لاقة الص ءطختال ناكوهنمدحسملان هما احر لعأاللج : راك لآ

 ىلا ىلزن منا ىتر سياملاق ءاضمرلا ىفو ءاماظلا ىفهيكرتاراج تب رت_ثاولهلتاقوأ

 )| | ىلا تعجراذا يوجرو دج_ىلا لا ىاش «ىلبتكي نأدب رأىنا دح_لاىدج

 ا دع 0 ءاك كلذ كا ةنلا عج دق سو هيلع للا ىلههللا لوسر لاف ىلهأ

 || نعام الكر رج نأ ميهاربا نب قحسا انتو 2 رمتعملا انث ىلعالادبعنء١

 || دابعنبدابع انت ىدقملا رك ىف نبدي اند و هوحشن دانسالا ادهم ىميتلا

 آتي راصالا نم لج ناك لاق تفك نبى أن عىدهنلا ن امنع ىفأ نبع مصاعان#

 ٍ - وف لاق مسوهيلعهنلا ىل_ههللالوسر عمةالصلاهثطخال ناكف هنيدملا ىف تدب

 لاق ضرالا ماوغ نمكيقي و ءاضدرلا نم كي ةباراج تب رتشاولنالفايهل تاقفهل

 أى 5 الج هبت امك لاق رو باع لسد تدب بمطم قف نان امتار

 1 ا +. د قي هنريخأف مل_سو هيلع هللا لص هلا ى ذتدينأ
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 ةبعش انك ىفأ ان ذاعم نب هلل ادمع ند همشدل كرا و هدلودةلانرثك

 هتنالومر نا كلاب نيم نسج 2 سنآن , ىسوم عمس راما نب هلا دبع نع

 انفلخ أ ارملا ماقأو هني ن نع ىنماقأف لاقهتلاخ ءأ و لس ولا

 انك برح نب ربهز هينثد_>و - رفعج نب د_#انت ىندم ند_خ ءاي

 ىح نب ىحن اند كان دبألا اذهعةيعش ان' الاق ىدهم نبا ىنعي نجرلا دسعأ ْ

 نبدابع انن' ةبيشىفأن ب ركو نأ انثدحو ح هللا بءنبدلا> انأ ىلا

 06 نوقع لح سو هياعهلل ا ىل_دهللالوسر ناك تلأق مسوميل هللا لح 1

 نىلع انث ديه_مسنبدن وسىنثدحو ح ةنواعموتأ ان .الاق تع كولا 1

 ىسع انآ هل ظفللاو مهاربانت قحسا انثد_حو ح شمالا نءاعيج رهسم | 1

 هناىردخلادره_سونأ ان* رباخ نع نايف_-ىنأنعشمعالا انث سونا

 هيلع دحيس ربص> ىلع ىل هيه دجوف ل_سوهيلعةللا لص هللالوسر ىلع لغد َ .

 انث ركوبألاق ةيواعمى ف نعاعيجب روباوةبشىأنبركوبأ انثص *«||
 هلال صهللالوسرلاق لاق ةرب رهىنأ نع اص ىفأ نعش مالا نعَةب واعموبأ اا
 اعض هقوس ىثهن الصو هتدب قهن الص ىلع دن ز 0 :ةءاجفوجراةامر وديع[ |

 000 ءوذولا ا 0 ->ردن رسثذعو َ

 ىهتالصلا تناك 0 داس وك دج لشدة خدي ي:ةبخأ|
| ١ 

١ 1 

 نإ دمع بس انخع همق تدل 2و ياسين دلة ف سدر َ 3

 ا 0
 نع مهلك ةمع#ش * نعىدعى أنبا ا لاق 00 6 عر ١

1 
 بوب !نعنايفس انت رعفأنإ مرصع و هانعملثعدانسالا اذهىف ش مال 0

 لسو هيلع هنلا لصهلنالوسر لاق لاق ة 8 ,ه ىلا ن عنب ريسنب د نعىفايتخسلا |[

1 / 

 ا 208 6-0 -- ل هدا دال تالا 0

 الا اد تاتا“ تا ا . ١

 ْ ىنلا جوز يوهم ىنتثدحلاق دادث نب هللا دمع عىنابيشلا نءاص* الك ماوعلا

 ا سعت ار وأ نثر 0 رج ىلع ىل ص ناكو ددي_تاذاهب ون ىباصأ

 |ثدح ءامهجرا مل دام د أ ىلع لصا ةكسن الانا[

 ةالص لضف باب
 راظنت اوةعاجلا
 ةالصلا



 زاو_ج بإب
 ةإذانلا ىف عاجلا
 ىلع ةالصلاو

 ةرجو رواصصمل

 اهريغو بونو
 تارهاطلا ئم.

 | بدع مئارق هن ثيل ا تدك ا ا

51 
 د

 1 لسو هيلع هللا لد ةنلالوسر تمت لاق كلان نب نات نع م رنبدو# ىن ::ددلاق

 3 ١ نيشخدلا نب كلامن' أ ل_جرلاقفلاق هنأريغ سنوي 0 - ىنهعي ثري دل | قاسو

0 
5 

1 

 0 ايم دفاع ايش هند ا لاق ا ان 1نانتعلا تسر

 ١ لد اهيل د_>امهينثدقغ ثردحلا اذ_هنعمتل ل كل هموقمأب أوهو

 . || نفايبلا ىهنن ار مالا نا ىرنرومأو ضئارف كلذ دعب تلزن مث ىرهزلا لاق ة م

2 -- 

 نعلم نب دياولا انأ مهاربانب حسا امنع و رتغالف رتغيال نأ عاطتسا

 هللالوسراهجة < لقعال ىنالاق عيب رلا نبدو# نع ىرهزلا ىنتدح ىعازوالا

 تاقلاق كلام نب نابتع قد دو < لاق انراد فولد نم مل_سوهسيلعهللا لص

 امسح ر نيتعكرانب ىل_هفهلوقىلا ثيد+ا قاسوءاس دقىر مدن ناهللالوسراب

 م ةدابز :نمهدعبامرك ذب ملو هلاهانعنص ةثدشح ىلع ل .وءيلعبلا ىبصقنلا لوسر

 1 هللا دمع نب ق>عسا نع كلام ىلع 5 اردلاق ىحنىح 000 رمعمو سنو

 2 هلع هللا ىف_.مهتلالوسر تعدةكيلم هت دج نا كلان سنن ع ة>لطى أنا

 ١ || تمقف كلام نب سنألاق مل ىىصأفاوموقلاق مث هنم لك ًافهتعنص ماعطل إسو
 0 هللا ىل_دهلنالوسر هيلع ماقفءاع هتحضنف سدل املوط نم دوسا دقانلرب_ص>ىلا

 | ىل_دهللالوسرامأ ىل_صفانت :ارو نهزوجكلاو هءارو مةيلاوانأ 0

 امهالك عيب رااوأ أو خورف نب نابيش انئرع و فرصنامث نيتعكر هكر سو هيلعهللا

 : || كلام نب سن أ ند ليلا ان يراوا بع انث نابيشلاق تراولاديع نع

 1 ةالطلاريضحامب رواقلخ سانلا نسحأ مل-سو هيلع للا فص للا ل اوسر ناك لاق

 ا للاى عةتلالوسر مين حضني مث سنكيف هتك ىذلا طاسلاب سما يفانتب فوهو
 1 1 3 رج نءمهطاسب ناكولاق انب لصيف هفلخ موقنو إسوهيلع

 7 || لخ دلاقس نعتباثىعناهلذس ان مساقلا نب مئاه اذ" برحنب ريهز

 | ىلص ا ىللاغ مارح ماو ىاوانأ الاو هاموانيلع ملسو هيلعهتلا ىلص ى الا

 انمي هسا الج نب انسان لد .رلاةفاش : ىل_هذةال_-دتقو ريغفمب

 أسال اوسرايىأ تلاقف ةرخآلاواين دلازيخ نهري لكيت يبلا لهأ انلاع دمت هنيع

 | لالا نهب ىلاعدام رخخآ ىف ناكوريخ لكب ى اعد ةلاق هلهتناعداكمدب وخ
1 

 راكصا

3 

 ا
١ 
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 ا 01 ا 9 2 5 1 3 3 5

 سن | نعدلاخ نعل _فملا نبا ىنعي رمل لع ىمضهخلا ىلع نب ا ْئكصو

 مسو هيلعهللا ىل_ههللالوسرلاق لوقي هللا دنع نب ين دتج تءمسلاق نب ريس نبا

 ف ١ تق هكر البق *يغل 4نمد نم هللا <:ماطيالف هللا ةمذ وهف حبصلا ىلص نم

 || م_دوهيلعهللا ل _صهللالوسرلاةلوق. ىرسقلاا,دنج تعم_سلاق نب ريسن/ا

 هيلطي ٠ نم هناف ئثب هتمذ نم هللا ع_:ماطيالفهنلاةمذ فوهف حب د5 الص ىل د نم

 ىلأت نك ام منهجرأن فهسهجو ىلع هيك مح هكردن ئشِلهتمذ نم 1

 نايفس نب بدنج نع نسا نعد :ه ىلأنبدواد نع نوردن دي زب انت ةسشا

 ةاهرح ند « ماهجرانىفهبكيف رك ذب واذهب لسوهيلعهثلا ىلص ىننلا نع

 . نم 5007 ليس الو 0 3 .٠

 قي ىلا ىداولا لاسر اطمالا تناك اذاو ىوقل ىل_صأ انأو ىرصب 2 1 0

 ىلهتو ىأتهللالوسراي كنأ تددوو مط ىلا مهدحسم انآ عطتسأمو مهن و

 راهنلا عفت راني قيدضلا ركب ونأو ملسو هيلبعهنلا ىلدهللا ل اوسر ىلعادغف نايتعأ] '

 لاقمْتبلا لخ دىتح ساحب ملف هلتنذأف ملسو هيل عهللا ىلص هللا لوس .رنذأتساف]] ٠

 ى ةصخرلا باب

 نع فلجستلا

 رذعللةعاجلا

 هانع:صرب زخ ىلعهانسحولاق لس نيةهكرىلصفهءاروانمةف ريكف لس و هءلعهللا 31

 لاقف دد_ءووذلاجرتيبلا ىف عمتجا ىت-انلوحرادلا لهأ نم لاجربائةلاقهلأ]
 | لاقف هلوسرالوهنلا بحال ققانم ثالذ مهضعب لاقف نشخدلا نب كلام نب ا منملئاق ||| :

 كلذيدب ربهللاالاهلااللاة دقهارثالأ كلذ هل لقتال إ_سوهيلعللاىل_دهئنالوسرأ]
 لاق نيقفانملاهتحي_دوه-هجو ىرناعافلاق معأدل |وسرو هللا اولاقلاقهللاه-جو ِ

 هللاالاهلا ال لاق ئمرانل ىلع مرح د هللا ناذ يوةيلعانا صه كوصر ل 7

 وهو ىراصنالاد_ نب ني_صخلات تلآسمن باه_ثنبالاق ةتلاهسجو لال

 ذك دهو امتي رن دو#ثد كد ع مهتأرم رمس نموه و ملاس ىف ا 1

 قرهزلانعر 6 “لا ءءع :رمعم 5 لاق قازرلادسع٠ نعامهالك ديح نبدبعو ا
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 ذب
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 . ةعاجل ا ةالص بأي

 نع ىهلا باب

 نذااذادحسملا
 نذؤللا

 ةالص لضف باب
 ىلاو ءاشعلا

 ةعاج كى
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 1 ' أ لا قدرتي فل رسلان طالوسرب لاق ىمحأل جر سو هياعمتلا لص ىتنلا

 1 صخرو هديب ىف ىلصيفهل صخر ن أ سو هيل عفثلا ىل ص للا لوسر ل سف دجسملا 1

 ١ نيلجرلا نيب ىداهم قون لجرلا ناك د ةاآوقافنلا مواعم قفانمالا اهنع ملت ||
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 3 0 تجف لاق منلاقف ةالطا؛ءاد_تلا عمست له لاذ هاعد يلو امافل

 ا ان ةدئاز أنياب ركز ان ىدربعل ارمثب ندد < ان هس هش ىأنب ركب ولأ

 0 1 رع فاتوران ارد_ةاهللاد بعلاقلاق صوحالا أن عريمع نب كلما د- م

 هناي
 عن ست

 ايىتح نيلجرنإب ىثيأ ضار لا ناك نا ضي رسوأ قات رغدق 0 ةالصلا

 انك ةيبشىأ نإ ركب ولأ 0 تو م المدلل

 هللا دبع نع صوحالا فأن عر ةالا نب ىلع نع سدمعلا ىفأن ءنيكدن ل اضفلا

 | نهم ىدانب ثمحتاواصلا ءال وه ىلع ظوادعمأو اهسمادغ هللا قلبن أهرسس ن لا

 ظ أ 000 م ءنوناو ىدطا ناس كيبنل عرش هللا ناف

 ١ .نم نمامو متلاضل مكين ةنس م“ ار تولو عكيبن ةنس مكر ل هذدد قفلحتلا كك هىلصياك

ه نم دحع سم ىلا دمعي من روهطلا سدعمق رهطت لحر ,
 1 هللاستك الا د اسماه دك ه

| 
1 
 ا

 0 || اموانتي ًاردقلو ةئيساهعهنع ط2 ١ وةهجرداهمههءقرب وةن_بحاهوط#ةوطخ ل كهل

 || نع .صوحالاوبأ 0 ةبيشىلأنإ ركوأ م ١ فصلا ىف ماقي ىتح

 ٌ 1 أ نذأفةر رهىبأعمدج_ىلا ىفادوعقاك لاقءاثعشلا ىفأن عرجاهملا ن مهاربا

 ش 1 0 تح ىت> هرمصل هرب رهو هعبت اف ىشع لا نال ر ماهت قدولا

 اان 0 عىنأنإا اًنكطو مساقلالاىصعد 291 هامأ ةرب رهو لاقف

 | أسورفمتس !| ىلا نب ثعشأ ن ع دمع _س نا ا

 ١ | اذهامألاقف نادالاده اراد كازا الر قازو تر رهان[ تعمسلاق هدأ
| 

 | ن 'ةريغملا نأ مهاربا نب قحسا را سو هيلعهللا ىلص مساقلااب أ ىصعدقف

 ١ انث مكح نبناع ان لاقداب زنءاوهود>اولاديع انبث ىوزملاةماس

 ظ هدحودعق برغلل]ةالصدعب دحسملا نافعنب نامعلخدلاق ةرمع ىنأن: نجرلا

 نس لوغب سو :هياعهللا ىل_دهلنلال وسر تعمس جن !ايلاهقف ه-م لات دءقف

 0 | ىلصاعي كف ةعاج ىف حبصلا ىلص نمو ليللا فص ماقاع ”مفةءاج ىفءاشعلا

 8 : دع ىنندحو 00 ىدسألاهللا درع نب دمت انك تبرح نإ ريهز هين دحو هلك

 ثم دانسالا فهم ميكح نب ناهثع لهس ىنأ نع نايفس نعاعيج قازرلا دبع اننث عفار
 ١ 0 ىنثدحو ش
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 خلا

 ىقلجرلا ةذلصلاق لسو هياعةننا ىله ىبنلا نءرمع نبا نع عفان ىف ريخ لاق للا دمع
 رمثءواعيسدد>و هنالد ىلعذدي رة عال

 ىنأنب ركبوبأ امد 4 ->حردن'

 هللادع انك الاق ىنأ 6 ريع نبا انثدحو 3 ريغ ناوةماسأوبأ 0 ةمشش

 اة ارجل رك لد نب رشعواعضب هب أ نعريغ نءالاق دائسالا| فوم :

 عفان نع كجمال كيدفىفأنبا انك عقارن | دا هحرد نا رشعو ١

 دقانلا وربع نتهع نير شعواعضبلاق لسوهيلعةنلاىلهىنلانعرمتنبانعأ| '
 هللالوسر نأ ة رب رهىفأ نع جرعالا نع دانزلا فأن ع ةنييع نبنايفس انث لاقأ|

 ىلصي الجر سمان أ تمم دق لاقف تاول_دلا ضعب ىناسا. دقف ملسو هيلعفتلا ىلص | ا

 بطخلا مزح مهباءاوقر حيف محم آف اهنءنوفلختت لاج رىلاملاخأمث سانلاب || ١

 انئارص ءاشعلاةالصىنعي اهدهتلانيمس امظع دمنا م_هدحأ ل_ءولو مهتويب ْ

 بي وونأو ةبيش أ نب روب انثدحو ح شمعالا انث ىنأ انث ريم نا[

 لاق ة ريره ىفأن نع اسود تع الاوع ةيواعموبأ ان* الاق امط ظفللاو ِ

 ءاشعلاة الص نيقفانملا ىلع ةالصلقث نا مل_سوهيلاع هللا ىلع هللالوسرلاق 1

 ةال_صلان مان | تمم دقلو اونحولو امتوثالاه_مفامنوملعي ولو رخشلاةالم هدا 0

 00 ند مزح م-هعملاجرب ىعم قلطن مث سان اب ىصيفالجر مامن ماقتفأ

 ان عفارندسم انئاص و راتلاء-هتويب م-ملعق رح افةالماانوده_كالأأ
 لوسر نعةرب رهو ًاانثد_حاماذهلاق هينم نب مامهنعرمعم انث قا نرلا دبع ١

 0 اهنم ثدداح 0 0 ا ا

 تيارا نوع لا تب انثعو ايف نم عاتويب قرن :

 ىو ىنلان ءةرب رهىنأنعمدالانبدب زب نءناقربنإ م عج ميكو

 وأ انث ريهز انث سنو ن. هللا دمع نب دجأ ان هوحعتب ميسو تبلعفللا | ا
 عج
 لاق إ_سو هيلع هللا لص ىنلا ناهللا اسمع ن نع هنمهعمس صوحالا ىفأ نعقدسا | ا

 لاخر لعق رحأم سانلاب ني الج رمان !|تممهدقاةءجلا نءنوفلخيتبموفل | ١

 ناينا بحباب دب وس وميهاربا نب قحساو دءءس نا ةبدّتق 00 متو يب ةععتلجأ ع نع نوفلخت||

 ىلع دحسلا انث ةستفلاقىرا ازفلا ناو سم نع مهاكى  رودلا مهاربا نب بوقعي وديعستبا |[ 1

 ءادنلا عمس نم ىتألاق ةرب رهىأنع 0 ديزي ان مصالا نبةللا د_هبع ن ع ىرازفلا |



 ةالص لضف إب
 ناس وةعاجلا

 ىف دب لا

 اهنع ملختالا

 0 رشاش 5ك

 ْ ع أن ءةيعش انث ثرحلاندلاخ ان ى
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 ىتيغباذا تن فيكل اقرأ 10 01 را نع تناسلا نيالا دعو

 وتد انته اوهو داهم 22 0ك 00 52

 فخ ةعبإلا موي ىل_هن تماصلا نبهتنلا درع! تاقلاق ءاربلا ةيلاعلا ىأ نع
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 1 نع رطم نع

 1 نءرذإلات لاس لاقو حدو أ ةب ردى دل ذ' يرضف لاق ةالصلا نور فا سمأ

 ١ اواصلاَقق كلذ ن ءإ_سوهياعةللا ىلدهننالوسر تأ اسلاقو ىدفن يرضف كلذ

 1 ىلص هللا ىن ا ذهنلا رعى لاقولاقةلفان مهعم دك الصاواعجاوامتةولةالصلا

 "|| نبا نع كلام ىلع تر قلاق يح ن.ىح انئاص# رذ لأ دفن برض سو هيلع اللا

 لاق لو هيلعشا ىل_دةللالوسر نأ ة رب ره ىلأ نع بيسملا نب دعس نع باهش
 ا

 ركربأ اننرع ًازج نر شغوةسم كه د-و؟ دحأ ةالد نم لضفأةعاجلاةالص
 ]| ىنأ ناع :بذسملا نن دعس نءىرهزلا نع رمعم نع ىلع الا دبع ان: ةبيش ىف أنبا

 1 هدحو لجرلا ةالص ىلع عملا ىفةالص لضفتلاق مو هياعهنلا لص ىنلا ن تةرب ره

 1 0 رحفلاة الص فزاهنلاةك_ئالموليالاةك ”الم عمتجنو لاق ةج رد نية عواسج

 3 مدح و ادوهثمناكر حفلا ارق نار حفلا نار قو متئش نااؤرقاةرب ره وأ

 اوبأو ديعس ىفربخأ لاق ىرهزلا نعبيعش انأ ناهلاوبأ انث قحسان ركوأ ١

 || ىلعالا دبع ث د لثعلوقي مسو هيلع هنا ىلص بن ا 0 هرب رهاب أ ناةماس

 | نق نب ةفاسم ن هللا دبع تيوالا ًازحنب فق مك لاهدت الا رم دم رع
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 | لاق ةري ره ىلأ نعرغالا ناماس نع مزح نب ور .ع نبد# نب ركب ىفأ نع ةأ ان

 آذفلا الص نم نب رشعءعواسج لدعت هعاجلا ةالص ينمو هيلعمس| ص هنن|لوسربلاف

 || عربنب لقلةعد ج جاحح انث الاق متاح نب دو هللا دبعنب نوره نكد

 []| مذا ملم ن ريبج نإ عفان عم سلاجوهانبب هنأ راومخا ىنأنب ءاطع نب رع قرشا

 | ابا تعمسلاقف عفان ءاعدف نييحهملا كوب نابز نبدي قخ نها دبع أ أمهم

 ظ | دعو ليبخ نسل بف م امالا عمة الص مل- وهيلعةللا صهللالوسر لاق لو

 1! رمح نبا نع عفان ن ء كلام ىلعتارقلاق ىعن, ىع ايهاب ادا

 00 نم ل_ظفأ ةعاجلاة الصلاق لبس 20 ىك_دهللال وس رْنأ

 نعمت انث الاق ىتثمنبد#تو برح نب ريهز مص و ة-جردنبرشعو

 ةلاعس#
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 | هتيقل مث يعش لاق اهدي ثيدحلا الواهلمق م وذل بحال ناكو ليالا فضن كل ءاشملا|

 | ىلكلااور عنب دن وس انث بيركوبأ هانئادع و ليالاثلثوأ لاقفىرشأ م
 لوقي ىماسالاة ز ربابأ تءمسلاق لاهمملا ىفأةمالس نب رايس نع ةماس نبداج نعأأ|

 || اهلبق مونلاهركبو ليلا ثاثوىلا ءاشعل وسوي لس هيلعتلا بستان وسر ناك
 فرصن.,ناكو نيتسلاىلاةئاملا نمرحفلاة الص ىفأرقيناكو اهد_هب ثيدحاو|إ)
 ةيهاركباب [[ح ديزنبداج انث ماشهنبفلخ اًسئاط * ضءبهجو انضعب فرعي نيح |||

 ةالصلا ريخأت [| نار .عىنأنعداج انك .,الاق ىردجلا ساكو او قار ,هزلا عيب رلا رادو ا

 راتخنااهتقو نع سو هيلعهتلا ىلصةنالوسر ىل لاقلاق رذ فأن م نع فوجلا ||
 مومأملالعفيامو || نعةالصلانوتيع وأ اهتقو نعةالصلانورخؤيءا ىمأ كياعتناك اذاتنأ فيك |!

 مامالااهرنأاذا ||| ةلفان كلاهتاف لصف .يعماهتكرد أ نافاهنقولةالصاا لصلاق ىف رمأتاف تاقلاق اهتةو | أ
 ىنأنع ناماس نب رفدءج نأ ىح نب ىح يك دص انهتقو نع فاخرك دياوألا

 هيلعهللا لص هلل! لوسر ,ىللاقلاق رذ فأن ءعتماصلا نب هللا دمع: نعفوجلانارع أ

 تيلصناف اهتوولد الصا| لصف ةالصلا نوت ءاسعأ !ىدعت ن مسهنارذابأايإسو |

 ةبيش ىف نب ركب ونأ اًسندصو كيد ررسادقتتك الاوةلفان كل تناك اهتقول ||

 ىلع نعتماصلان تنادع 2 رعى أن ع ةدهش نع سي ردا هللا دع انأ|

 ىلص ناو فار ,طالا عدج ا دبع ناك ن او عيطأو عمسأ نأ اصوأ ىليلخ نالاةرذ || ا

 كلاناك الاوتار اواددقو موقلات تكرد أ ناف امتقولةالصلا ||

 نع ةيعش ان لاق ترحلاندلاخ 1 قراخلا بيبح نبى حي تدعو ةفان[[
1 

 لوسر لاق لاق رذ ىفأن عتماصلا ننلا دبع نع دحية اعلا تعمس لاق ليد | ْ
 ءالملا نووي ودق تركب :اذا تن أ فيك ىذفن برضو سو هيلعهئلا ىل_هقللا | | ا

 ةالصلا تدق ناف كنت ا بهذام اهتقول ةالصاا لص لاق سما نام لاق لاقاهتقو نع

 نع ميههارإا نب ليعمسا ان برح نب ريهز ا لبصف دحلاف ت

 تماصا|نهللادمءىتءا فة الطلادابز نناوخأل اق ءاربلاةيلاعلا فأ نع بوب (ِ

 برضفهتف_ث ىلع ضعف دايز نب |عينص#ل ترك فف«_لع سلف ايسرك هلت يقلق
 لهو كنف كب طك دل ه:نرضف يت اسك ردا تلاس كلك ىذا

 لاقو ك دقن تب رضاكى دفن برضف ىنتلأس اك سو هيلغَنلا ىلصةننا لوسو تلأس | ظ

 قص ا الف تياض دق قا لقتالو لصف مهعمةالصلاكتكردناف ١ ريش 1

 ( ل ل ا

776 
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 ئ تاعفاتم ن نعجرب م ” ل سوهيلع لاى ص ىنلا عمحبصا نيلي نك تانمّؤملاءاسن

 ْ د قرخ [بهذنا |نأ ىحنةلءرح ئئكدعد دحأ نيف رعيال ٌنهطو رع

 أ 0 ا را ا

 ا سو هيلع هللا ىبص هللا لوسر عمر ,فلا ندهشي تانمؤملا نم ءاسن ناك دقلتلاق لسو

 هللا ىل_ههللا لور سيلغت نم نفر عبامو ّنهنويب ىلا نيلقش م ّنهطورعتاعفاتم
 أو ىراصنالا ىسومنب قحساو ىمضهملا ىلعنب رصن اساطو ةال_هااب]سوهيلع
 ! ئىح || لوسر ناك ناتلاق ةشئاع نع ةرمع نع ديعس نب ىح نع كلام نع نعم ان الاق
 نفرعيام ّنهطورعتاعفلتم ءاسنلا ف رصيف حممصلا ىلصيل مل_بوهيلعهللا مهنا

 ّظ ةبيش ىلأن ب ركب وبأ انثدع تاففلتمه_تاورىف ىراضالالاقو سلغلا نم

 ف رفعج ناد اانث الاق راشب نباو ىنثمنبد#انثدحو ح ةبعش نعر دنع

 جاجا مدقامللاق ىلع نب نس +1 |نا ورع نيد و ءةرعُش

 هظلا ىلصي قر هلع وللا لمت لوسر ناك لاف هللا دمع نب رباجات !آاسفةنيدملا

 00 اراه غول الا فاتعلاو تبَجواد لب رغلاو يفت نسمشلاورصحلاوةوخاطاب
 1 | لاقوأ اوناك حيبصلاو رخأ اًوطب أدق م هاراذاو ل_عاوءمتجادق مهاراذا ناك لجتد

 1 ان“ ذاعم نأ هللاديبع هانم نك الس لسوهياععنلا ىلص ىلا ناك

 رخؤب جاججلا ناكلاقى !ءنب نس.لا نب ورمت نب د-# عمس دعس نعةبع-ث ان

 تبيبح ن ىحب انا رنا اد - لعهللاه_عنب لا ةتاولصلا

 ىف تعمسلاقةمالس نب رايسورخ !لاقدفت ا: ت ثررل!نيدلاخ ان ىف ةراخلا

 لاقف لاق هتعمس تنأأ د تاقلاق رولا مشا لور ةتاطو ءةزرءابأل أس

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر ةالص نءهلأسي ىف أت عمسلاق ةعاسلا كعمسااعأك

 ١ اهلبق مونلا بحالو ليللا فصن ىلاءاشعلا ىنعي لاقاهري خت ضعب ىلا ال ناك لاقف

 لوز ني- رهظلا ىل_ص؛ ناكولاقف هتلأسفدعب هتيقل مغ ةيع_ثلاق اهدعب ثيدحلاو

 برغملاو لاق ةيح سمشلاوةنإ دملا ىدقأ ىلإ ل-جرلا هذي رصعلاو سمشلا

 8 فر عنيف حبصلا ىلصي ناكولاقفهتلأ ف دعب هتيقل مثلاق رك ذنيح ىأى ردأال

 ىلانيتسااهيفأ ارقي ناكولاق هفرعيف فرعي ىذلاه_سلجه-جوىلارظنيف لجرلا

 لاق ةمالسنب رايس نعةبعش امك ىفأ ان ذاعم نب هللاديبع انثرو ةئاملا

 الصرب خأت ضعي ىلابيإل )سو هيلع ىل- ذهللالوسر ناكل وق زر [تهلس

 ءامعلا
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 انشر مس .وهياعللا ىلصةللالوسر نمانعمسامب ني-رفانعجرف ىسوموتألاق ْ ْ

 كيلا ب نيح ”ىأءاطعلتاقلاق مع رج نبا انا قازر ادع انف عفار نبدء[

 لوقيس ابعنء!تعمسلاق اولخو اماماةّقعلاسانلااطلوقي ىتلا ءاشعلا بدأ نأ

 اودقرواوظقيتساو ساندقر ىت-لاقءاشعلابةليل تاذ لسو هياعهتلا ىلصهتبا ىن متعأ| ْ

 ىن : جرت سابع نبالاق ءاطعلاقفةال_دلالاقؤ باطخلانب رمع ماقفاوظقيتساو ؤ

 هنسار ىش ىلعةدياعض اوءامهسأر رطقب نآلاهنلار ظنا ناك رسوميلعةنالصللا ظ
 فرك ءاطع تيثتساف لاق كلذك اهوا_كنأ مت صال عال قش ناالوللاقف ١

 نيبءاطع ىلدديف سابع نب |هأينأ 07 مسرة الص اال ْ

 كلذك اه رعاهيص م س ارا نرق لع مهباض ا فار وعدل ءايشدعباأا

 حال ا دما لع هجولا ىلا مم نذ الا فرط هماهمأ تدم ىتح س ًارلا ىلعأ

 هيلعهتلا ىلص ىننلااهرتسأ كلرك 3 اطعل تاق كلل ذك الا عشب ش :امس.الورصقبالا |
 اهالصام ة زر ةماواج واعلم ااهيلصأ نأ ىلا بح أ ءاطعلاق ىردأاللاق ذليل سو ا

 ةعاجلا ىف سانلا ىلعوأ اولخ كلذ كيلع قش ناف لاق ذئتليل مسوهيلعهنلا ىلص ىنلا أ

 ديعس نب ةبدتقو ىك نىك اننرع ةرتؤئنالو ةاكمالاطسواهاصف مهماماتنأو أ

 كامس نع صوحالاوبأ انث نارخألالاقو ان ىحبلاق ةببش ىفأ نب ركبونأو | ْ

 ةرخآلاءاشعلا ةالصرْسوي لسو هيلع هلل ىلص هئلالوسر ناك لاق : ةرهس ن رباح ءأأ

 نع كام نعةناوعوبأ انت القىردجملا لماكو أو ديع_سن ةيدتق انئاع وأ أ

 نماوحن تاولصلا ىل_هي مسوهيلعةنلا و صعتلال اوسر ناك لاق ةرمس نب رباج

 لماك ىنأةياو ر فوةالصلا ف ناكوأيش كن ام دبةمشلازسؤي ناك عل 7

 نع ةنييع نب نايفس ان: ريهز لاقر مع ىنأ نباو ب رح نب ريهز ئكدعد فقل |

 هياعهللا ل صةللالوس رت عمسلاق رمح ن هللا دمع نع ةماس وأن ءديبل ىفأنبا|

 لبالا نومتعي م هو ءاشعلااهناالأ الص مسا ىلعب ار لا ءاغتاللوقي لو ١

 ديبل فأن بهللاهبع نع نايفس ان عيكو انث ةبيشفأن رك ولأ انئصو

 ملسوهيلعهنلا ف صهننالوسر لاق لاق رمح نبا نع نجح رلاد_بعنب ةماس فأن عا
 متعتاهماو ءاشعلا هللا باتك ىفاهماف ءاشعلاكن :الص مسا ىلع با رعد

 مهاك ب رح نب ربهزو دقانلا و رمعو ةبيش ىفأ نإ ركبوا 00 باب لبالا بالحب
 ناد ثئاع نعةورع نعءىرهزلا نعةنييع نب نايف ا ورمم لاق نايفسن

 بايحتسا باب؟
 حبصلاب ريكبتلا
 اهتقو لوأ ىف

 سيلغتلا وهو
 ردق نايبو

 اهيفةءارقلا



 ةقلانأ

 1 9 ان نال كاوغا راني وساو برع قب دبع ندع و عال

 1 انثكملاق 0 ني ع ع عفان نعكحلا نعءروضنم نعرب رح انث ريهز

 1 انيلاج شد ةرخآلا ءاش ءلاةالصل ملسو هيلعهنلا لصهنبال اوسررظتنن ةاملتاذ

 7 || لاقف كلذريغوأ هلهأ قهلاغ_ثئشأىردنالف هدعب وأ ل يللا ثاثبهذ نيخ
 ||| ىتمأ ىلع لقشي نأ الولو مرب_غنب دله اهرظتنيامةالص نورظنتل كن | جرن نيح

 ١ || مفارنبد# شط و ىصوقالصلا ماقاف نذؤملا مأ مثةعاسلا هذه مهب ت يلضا
 هللالوسرنأر عنب ةنلادبع انث عفان قريخأ لاق جر رج نبا ان: قازرلادبع انث

 اندق دا ددلا ىفان دقر ىتحاهرخأف ةليلاهنع لغش متو هيلعةللا ىلص

 لهأ نمدجأ سيل لاق رو ةيلعشلا لص هلنالوسرانيلع جوخ من انظقيتسام

 نب زيهم انت ىدبعلا عفان نب ركوأ نندص د مريغةالصلار ظتنب ةزمللا ضرالا

 ىل_دهللالوسر متاخ ن ءاسنأ اولآس مهنا تاث نعهماس نبدا ان ىمعلا دسأ

 ليللارطش ىلا ةامل تاذءاشعلا ا رخألاقف 0

 ةالص اولا رتل :اواومانواواد دق سانلا نالاقف ءاج مث ليللا رطش بهذي داكوأ

 رسلاهعبصا عفروةّضف نمهعاخ صيب وكر ظن [ى اك سن لاق: ةالصلا مترظتن ام

 نا ةرقدات عيب رلا نب ديعسدي زوبأ انن رعاشلانب جا ئئص د رضنخلاب

 يتحلل يتلا ىلا وسر ار :لاق كلام نب ندع داتق نعدلاخ

 ىلار ظن أ امن“ اكفههجوبانيلعلبقأ م ل ليللا مد نمر رة ناك

 هللاديمع ان راطعلا حامص نب للا دمع ندد ةضف نمهدن ىف هعاخ صمد و

 || ةهجوبانيلعربقأ رك ذا مو دانسالا|دهعةرق انن لاق ىنحلا ديلا دبعنا

 قأنعدبرب نعةماسأوبأ انث الاق بي ركونأوىرع ثالا ىماعوبأ اينو

 معيقب الوزن ةنيفسلا ف ىماوم دق نيذلا ىنا ا وانأ تنك لاق ىسوم ىنأ نعةدرب

 5 هللا لصهنلالوسر ب وانتي ناكف 0 را وا د ادم

 || نص هللالوسرانةفاوف ىسوموبأ لاق مهنم ,رفن ةل يل لك ءاشعلا ةالص دنع مل سو هيلع

 || ليللا راهب أ ىتحةالصلاب متعأ ىتحه ىهأ ىف لغشلا ضب هل و ىناح م سو ميلعةيا

 || [ ىلع هريخح نللاق هنالص ىذقاملف مهب ىلصف ل سو هيلعفتلا صفا لوسر جرن م

 أ ىل صيددح سانا نم سيل هنأ يلع هللا ةمعن نمنأاورسشب أو كلعأ كلسر

 | أ | يملا أ اىردي : ال5 ريغد_>أ !ةعاسلا هذه ىلصاملاقو كري رغةءاسلاهذه

 لاق

1 
1 

١ 

ٍ 
ٍ 

| 

3 
 ا
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 ىلع هللا لوسر نا هيب أن ءركب ىف نع ىعبضلا ةرجوب أ ىنثدح لاق ىحي نب مام

 نب رشب انث رمع ىنأ نبا انئامع ةنجلالخد نيدربلا لص نءلاق مسوهيلعةللا
 اذه مامع انث اعيجالاةمصاعنب ورمع انث شارخ نياانثدحو ح ى 1

 نا نايب باب || متاح انث ديع_-نيةبيتق اسد « ىسومىفأن ياالاقفركب ايأابسنودانسالا||

 برغملاتقولوأ| | هللا لوسر نأ عوك الا نب ةما_س نعد _يبع ىفأ نب دب زب نع ليعم سا نب اوهو
 بورغدنع || املدع و باحات راونو سمات برغاذا برغملا ل ناك مسو هيلع هللأ ىلد

 سمشلا | وبأىثدحلاق ىعازوالا انث ل_سمنب ديلولا انث ىزارلانارهمنبدحت
 هللا ىل_دهللالوسر عم برغم ا ىلصن اكل وقب ب دخ نب عفار تعمسلاق ىثاحنلا

 ميهاربا نب قحسا 0 عقاوم رصب يل هناواث د [فرصنيف مسوعيلعإ] ٠

 ىئاحنلاو اىنتدحلاةىعازوالا انث قش.دلاق ساني ب يعش انأ ىلظنحلا|| '
 ءاشعلا تقو باب داوسنب ورم انشدحو < هوحنب برخم ا لصف اذكل اق جدخ نب عفار دج

 اهريخأتو || هربخأباهش نب اناس نوي ربخأ بهونبا انأ الق ىحنبةلمرحو ىصاعلا|]| '
 متعأتلاق ل-سوهياعةنلا ىل_ص ىنلا جو زةشئاعنأ ريب زلا نب ةورعىفرب_خألاق ْخ

 ف ةقحلا ىدترنا ىههو ءاشعلاةالصب ى امال نمةليل م سوهيلعهللاىبصهللالوسرأأ ٠

 مان هفتعدهللا ىضرتاطخلا نب رمعلاق ىتح - سو ةيلعمتلا ىف سهقالوسر جرا

 ني> د>._.ىملا ل هال لاقف )_سوهيلعهللا ىل_دهنلالوسر ج رك نايبدااوءاس فلا |

 سانا ىف مالسالاو دفين البق كااذو كرب: ضرالا لهأ نءاهرظتني ام لع

 لاق ملسوهياعهللا له ةللالوسر نا فرك ذو باهش نبالاق هتياو رىفةلمرحدازأ]

 نيح كلذو ةال_طإا ىلع لسو هيلع هللا ىصهتلالوسراو رزنت نامل ناك امو

 نع ىف 1 ئيدح ثنللا نب تيعشو : كلملا دمع نص و باطلا نب م

 كك دو ىرهزلالوقرك ذب موه مداتسالا ادبي باهش نب نع ليقعن ءىدج

 ٍح 0 2 نءامهالكم اح نب دو ميهاربا نب قدعسأ ئعدص .دسبام |[ ْ

 اشلا نب جات ىنث دحو ج دم نب جاي ان لادبعنينورهىتدحو[|

 ا قازرلادهبع ان الق عفارن بدلا ا ٍ ٍ
 لعزل هتربخ أ اهنار كب ىف ة نب موثلكم أ ْن ءميكح نب ةريغملا ف ربخأل اق | ْ ِ

 مدح ملا لهأ ما ىتحو ليللا ةماع بهذ ىتح ةليلت اذ إسوءهيلعهللا بص بلا ||
 قس. نأ الو قاز رلا دمع ثي دح ىفو ىتمأ ىلع قشأ نأ الولاهتقول هنا لامقف ىلصف جرت

 ةيدط 2” نقحا يي ةنيافز 72 ةفطضح وهلا نإ ةنينهز دفتري نااار َ

 ل 0062 2 سس سد تبدع . هجم جه ج سمع حب



 ىنالص لضُفبأب

 امهماعةظفاحماو

 ان هى ريثكوأنإ ىحب نع كرابملانب 2 نع عيكو انأ قحسالاقو ان'

 ن ناورم اذ برحن ربهز 8 دانزلا لأ ثيدح لثع مكيف نوقاعتب ْ
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 3 | نعدانزلا ىفأ نع كلام ىلع تأر ق لاق ىح نب ىحع انثدح و # هلع دا مالا

 1 أ كيف نوبقاعتيلا مل_سوهياعهتلا ىل_دهللالوس رنأ ةرب رهىنأن ع جرعالا

 3 | حرعبم ” دعلاةالصورحفلاة الص ىف نوعّمحن وراهئاابةكالمو لالا ةكئالم

 7 || مهانكرتنولوقيف ىدابعمك كك رتفيكم < لعأ ًاوهو مه رمطا سيف كيفاونان يذلا
 ا 1 |انم فازرلاد_ىع ان 0 امثصو نولدي مهو مهاشت اونولم» مهو

 0 0 د نعقةرب رهىفنأن عءهبنم نب ماه ن ءرمعم

 : أري رجتعمسلاق مزاخ ىنأن ب سدق انن دلاخ ىنأن بل يعمسا نأ ىرازفلاةب واعم

 2 [ىلار ظندا لو هيلعتتلا ىلهةنلا لوسر دنعاسولجان كلوب وهودللا دمع نب 1

 7 || نوماضتالرمقلا اذ هنورتاك مع رن ورتس مكناامألاقف ا” هابل ملا
 0 [اه ورغلبقو سمشلاع واط لبقةال-هىلءاوبلغتالن أم ةءظد_سانافهش ؤرف

 لبقو سم_كلا عواط لبق كب ردم< مب_بفري رجأر قمن رحفلاو رصعلا ىن-عي

 ركووةماسأوبأو ريغ نب هللا دبع ان ةبيشىفأن ب رو بأ اسنرع و اه ورغ
 .!| ملاقورمقلا اذهنورت اكهنورتف وب رع نوذ رعتس عك. _:!امألاقو دانسالا اذه

 | مارب نب وسساو بدور اوةتش أ نب نكبولأ انئادص و رب رج لقي وأرق
 || نب ىرتخبلاو رع-سو دلاخ ىفأن با نع عيكو ان بب ركوبألاق عيكو نعاعيج

 وس ننالوسرتعمسلاق هيب نعةبب ؤر ند ةرامع نز ركب ىف نمهوعمسراتخ لا

 ىنعيامورغلبقو سمشلاعواط ل بقه د>أ رانلا جلي نالوقي مل_سوهيلعهللا

 | هللا لوسر نمادهتعمستن 1 ةرصملا له ٠ نمل جرهللاقف رصعلاور>فلا

 ا هللا ل دةللالوسر نمهتعمس قادهشأا ول رلا لاق من لاق ممسل تايم

 ١ انث قرودلا هاربا نبب وقع نت :ُ يلة ءاعوو ىان تغمس )سو ةيلع

 ْ 1 د ؤرنبةرامج نبا نع رب_ نب كلملاد_ءعنع نامش ان هل

 1ع طر لع مرانلاجلدال مويا ما متسع .رلاقلاق هيدأن

 0 | نماذ- 2 تعكر (كاقف ةرصبلال هأ نءلجرودنعواهم و رغلبقو نسفتشلا

 ْ هللا لص ىبنلا تعم س دقل دهشأا ًاولاق هيلعهب دهشأ ع : لاق ملسو «يلع هللا ىلص ىنن ا

 أانث ىد زالادلاغو :نيباده انثدعو 0 لسوءيلع

 د1 ل رو ا هاستلا تيوس وطلاب
 3 ل ضني يعط هوز جا - 5

 20 ادد 2



 0و ماب يم وا وحج 7-0 اة
10 

 0 د 2
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 نع شمالا نع ةبواعموبأ انت اولاقس ركوبأو ب رح نب رهزو ةبيش ىفأ نبا

 ملسوهيلعهللا صن! لوسر لاق لاق ىلع نع لك-ث نب ريد نع حييبص نب لاسم

 نوكرشملا س>لاق هللا دبع نعة رم نعديب ز نع ىئايلاةحلط نىد_# انأ

 ََت ا سمشلا تر جا ىتحرصعلاةالص نع )_سوهيلعةلنا ىبدهنلالوسر

 هللا الم رصعلاةالص ىطسولاةالصلا نعانولغش رمي مضاد - رلاقتف

 نب ىع أمن دصو ارانمهر وبقو مهفا اوجأهلنا شح وأ اران مهر وبقو مهفاوجأ

 ىفأن ع ميكح نب عاقعقلا نعر_سأ نبدي ز نع كلام ىلعتًأرقلاق ىميقلا ىع

 تغلب اذاتلاقو افحصماط تك !نأ<_ثئاعىنتسمألاق هناةشئاعىإوم سنوب

 اذ اهتغلب امافلاق ىط_.سولاةالصلاو تاول_لا ىلعاوظفاح ىتذ "اف ةيآلاه ذه

 نيتتاقهللاوموقو رصعلاةالصو ىطسولا ةالّدلاو تاول_صلا ىلعاوظفاح ىلع تاماف

 ا ان ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نماهتعمساهنعهنلا ىضرةشئاعتلاق

 ن قيقش رع قوز ىءن لمضفلا 05 مدآ نبى حي انآ لاظنحلا مههاربا نبا

 رصعلاة الصوت اولا ىلءاوظفاح بالا هذه تازن لاق بزاع نءءاربلا نعةبقع
 ىطسولاةال_كلاو تاول_دلا ىلءاوظفاح تازيفهلنااهخسن مث هلاءاشاماهان أر قف

 فيكك تريخأ دةءاربا!لاقفرصعلا ةال_داذا ىههل قيقش دنعاسلاج ناكل جر لاف

 نايف سنءىى>شالاءاورو ل _..لاقإلم ملعأ هنداو هللا اهخسن فيكو ل

 اهانآر ,3لاق بزاعفب ءاريلا نعهبقع نب قيقشن ءسدة نيدوسالا نعىزوثلا |!

 و ندد قو ز.رم نب ليضف ثيد> لثمانامز م-سوهيلعهللا ىل_دىنلاعم |
 ماشه نب ذاعم 55 ناسغوب لاق ماشه نب ذاعم نع ىنثملا نب دو ىمسملا ناسغ

 هللاوهللالوسرايلاقو شي رقرافكس سي لسءج قدنخلا موب باطخلا نب رمعنأ

 هللا ىلص هللالوسرلاقف سمثلا ب رغت نات داكىت< رصعلا ىل_-دأ نات دك امأ|

 0 اوسرَأَص 93 ناسا ىلا نازنف هبات اوف لي 1

 ركب وبألاق 100 ع أن ركوبأ انثصو برغللاهدعبأا



5 
 1 2 . 0 ا

 | ىعازوالا ان مم نب دياولا ان :ىزارلانارهم ندمت بوكا ثردحلا |ادهىف

 1 ١ هللا لوسر عمرصعلا ىلصنانكلوقي ل عقار تعم سلاف ى احلا فأن ع

 1 اد ا انف 0 رف راحت مرعي اول

 اوزجلا خعناأت لهنا دانسالا م ىازوالا ام الاق قشمدلا قحسا نا

1 
1 1 

 يف ظيلقتتلا باب
 ةالصتد وفت

 رصعلا

 هج < هعم ىلصن انك ةيرلو ا ا ل تال سر دبع لع

 | هللا ىل_دهللال وسر نأر عن نجف نع كلام ىلع تًارقلاق ىحن ىحب

 | نب ركب وبأ اخو هلاموهلد أر توام ا كرصعلاةالص هتوفت ىذلا نالاق سو

 | هيغل ورمعلاق هب ا نءماس نعىرهزلا ن ا انث الاقدقانلاورمعو ةسش

 ١ أ[ تعونبا انأ هل ظفللاو يالا ديعس نب نوره ندع د ءقرركب ون لاقو

 1 | الرسن أدب 1 نءهللا دبع نب لاس ن ءباهّشس نا نعءث را نب ورع ىنربخأ

 ز/ رك وبأ اًنئاضو هلاموةلهأرتواماكق ردع ماو لاكردو لعشا لم

 ا ناك للة رع 8 ب + ماشه نعةماسأويأ ان ةبيش ىلأ

 ارانمهتويب وم-هروبقدهللا الم مل_سوه_لع هللا ىل_ههللالوسرلاق ب تازذالا

 ركىانبدحم انثدع و سمشلاتبام تح ىطسولاةالصلا نعانواغشو انوسح
 ظ امنعلا ان مههاربانب قحسا هاثدحو ح ديع_سن ىح ان لاقىدقملا

 1 را د نندد#و ىتثملا نب دم 0 دانسالا اذ ماشه نعاعيج ناماس نبا

 [| فأن ءثدح ةداجق توف لاك هعيش :انن رفعج نب د# هاند ىب :ثلا نبا لاق

 ١ بازحالا موب لسير هلعدمإ نإ مهنا لوسرلاك لاق ىلعن ء ةديبع نع نابع

 1 أ مهوب 11و مهروبق هللا 2 تل ىطسولاة الص نعانول هش

 : ىنأنبا ان ىنثاا ندم اند نوطيلاوتوسلاىف ةيعع كد نوط

 لأ ءاناصو كشيومو مهر وبقو مهتونلاقو دانسالا ا ذهمةداّق نع ديعس نع

 'آ نان ع كحلان ءةبعش نع عيكو ان الق برح نب ري هز وةببش ىفأ نب ركب

 ل اع أ .انن هل ظفالاوذاعمنءهنلا دممعدانثدحو َح ىلع نءرازجلا

 | وعسل ست لوران عسا 37 ءاكمحلا نع

 روح ىط_.ولاةالصلا نعانولغ_ش قدنلا ضرف نم هيف ءادعاةوهر

 رك وبأ يي ارانمهنوطب ومهروبقلاقوأ مهتويدو مهر وبقةللا الم سمشلا

 نمل ليلدلا باي
 ةال_هلا لاق

 0 ىطسولا

 رضعلاةالص

 اان



 اانا

 بايحتسا باب باهش نبانعثيللا 5 حمر ند دمح انثدحو َح تدل ان فيجتم نهيق

 رصعلاب ريكستلا رمت قس نك هيلعهللا ىل_دهللالوسرناهربخأهنا كلام نب سنأ اند

 سمء_كلاو ىلاوعلا ىف ًايفىلاوغلا ىلا تهاذلا هه ذيفة مح ةعفت ص سد دشلاو
 نبا ان قيالاديعس نب نوره تدعو ىلاوعلا ايف ةبيتقرك ذيموةعفت سها

 ناكل سو هيلعةللا ىصهتلا لوسر نا سن نع باهش نب نعور مت ىف ربخأ لاق بهوا

 باهش نبا ع نع كلام ىفلعت أر ةلاق ىكن ىع او ءاوسوإمع رضعلا ىلآا

 شمتشلاو بنا :ًايفءايقىلابهاذلا بهذي مئضعلا ىل_كناكلاق كلام ن نشن َنَك

 ىلأ نب هللا دمع نب قحسا نع كلام ىلعتأر ,ف لاق ىحب نب ىح و وةعفترمأ

 فوعنب ورم ىنب ؛ىلاناسنالا جري مترصعلا ىلصناككلاق كلام نب سنأ نعةحاط | ظ

 ناو ةبيتقو حابصلا ندمت بون ' نبى انثرحو .رصعلا نواصي م هددعيف |

 ن' سن ىلع لخددهنا نجلا دع نب ءالعلا نعرفعج نب ليعم_سا ان: ارقرجأ

 هيلعاناخ داماقددحسملا تتهرادورهظلا ن ءافرصنا نيح ةرمعملابهرادؤ ءالام|

 اًممَعَف رصعلا اول_دفلاق رهظلا نمة_ءاسلا:ةرضناامناهلاناةفرصعلا متيلصأ ل

 ةالسص كل:لوقي مل-سوهيلعةللا ىل_ههللالوسر تعمسلاق انفرضن ااماف انا ها

 اعب رااهرقنفماق ناطيشلا فرق نإب تناك اذا ىتح سمشلا بقرب ساق فانللا

 ن هلادبع انث محا ص ىلأ ن رودنم اًمنره و ال_لقالا اهيفهندارك ذيل

 لوقي لهن ةمامأاأ تعمسلاق فيدح ن لهس نب نامعنن ركب ىف نع ََك راب ْ

 كلام ن سنأ ىلع انلخد ىتحانجرش من رهظلا زب زعلاد_معنب را انيلع

 هلا هذهو رصعلالاق تيلص تلا الصلاه دهام ىءايتلقف رصعلا ىسيداتد ١

 ىرصاعلا داوسنب ورع اًنئاهه هعم ىلدانكىلا ملسو هيلع هللا ىلصقللا لو

 لاق د ور« لاق ةبراقتممهظافلأو ىديعنب دجأو ىدارملاة ماس ن دو

 نا بيبح ىنأن بدي زينع ثراا نب ورمع ىتريخألاق بهونبا ان. نارآلا
 لاقنأ كلام نب سن أ نعهللا د يع نب صخح نع هثدح ىراضنالا دعس نب ىدوو

 ةءاس ىنب نم لج رمانآف رضنااماقرم هعلا سو هيلعةنلا ىل_دهللالوسر انى

 ىلطن اف من لاقاهرضحن نابت نتوانلار و زج رحنن نأدي رئاناهثنا لوسرإيل ١

 ليقانلك م اهنمخي طم ضاق تربيت سانا رو رطلانو لا ١ ش

 ثراانب ورمتوة_ءيطن ا نعبمهو نا انث ىدارملالاقو سو_ثلا تيغ



 0 ٍ :ةدول
 1 اظفالاو ىح نبآلم .رحوداوسن ورع دحد لولتلاءىفاني أر ىتحرذوبأ

 1 ”00 ادسوب أ دن لة باهتش نا نع سنو ىت رب_خ لاق سهو نا انآ لاق

سد وسلا لوكتوب رهابأ عمس هنا نجرلا دع
 ٍ | رد ها ل

 | ءاتكاىف سفن نيإسف:باظ نذأف اًضءب ىضعب لك ابرابتلانةف اهم روارانلا

1 

 أوي رهمزلا نمنو د2 دشاورحلا نمنود_كامد ثأوهف بينملا ]ف نول

 | نشا دبع نع كلام ان نعم انك ىراضالا ىىدوم نن قدسا يدع د

 | ن نمحرلا دبع نب د#و ندحرلا دبع نب ةماس ىفأ نع نايفس نبدوسالاىلومدد رب

 1 [اودربأفر 1 1ناك اذالاق إ_سو هيلع هللا بصهنلالوسرناةرب رهى لأن ءنات ون

 ظ (| نذأف اهم رىلا تك-ةشارانلا نارك ذو منهج سيف نرحل ة دبش ناهةالسصلا نع
 ا || يع نلمح ندعو فيلا ف سفنوءامْشلا ف سفن نيسفنب ماع لكفاط

 ظ
 ] )أ ظ [ داطا نب ةماسأن هلا دبع ن دب زي ىنثد_-لاق وي ىهو نب هللادبع ان

 : ا | |سوءيلغملا سمتلا وسر نع ة ةر ره أ نغ ةماس ىلأ نع م.هاربا نب دمت نع

 1 ق سفن نيسةناظنذأف نسفنتأ ىكنذآف يمس ين لك ابر راثلاتااقلاق

 ٌ مد جوام و مهج سفن نفر رهمز وأ درب نم تدجواف فيدلا ف سفنوءاتشلا

 ||| نءامهالكراشب نب دو ىنثملا نب دج اًسنادرع < ميج سفن نك رورحوأ رح نم || بابحتتسا باب

 ||| كامس انث لاق ةيعش نع درعس نب ىح ىنثدح ىنثم نبا لاق ىدهمنءاو ناطقلا ىح ىف رهظلا مدقت

 الأ نع ىدهمنب نجرلا دبعءانثد_حو ىنثملانتالاقةرمسنب رباج نع برح نب || ىف تقولا لوأ

 ظ ل لش و يودياعاشا لس :ءلاناكل اق ةرهسنب رباج نع كام-نءةرعش || رهطاةدشريغ

 ||| نب مالس صو-الاوبأ انك ةييشىفا ]نب ركب وأ ند سمشلا تضحداذا

 ||[ هللا لوسرىلا انوك-ثلاق بابخ نع بهو نب ديع_س نع قدع_سا ىفأ نع ميل

 | ننوعو نمنون نادجأ هل اكثر لفءاضمرلا فةالصلا لسو هيلاعةننا ىلص

 ]| نع قحساوبأ ان ريهز ان, هل ظفللاو سنوبنءالاقو انأ نوعلاق مال

 || رميلاانوكشف لسو هيلع للا ىلصةنل ا لوسر انت لاق بابخ نع بهو نب ديعسس
 ا من لاقاهلي جت ىفأت لف من لاق رهظلا ىفأ حسا ىنال تاقربهزلاق اكسشي لفءاضمرلا
 || هللاد_بءنب ركب نعناطقلا بلاغ نعلضفا1نب ريشب انث ىح نب ىع نسر

 || /اذافر م اةدشيفف رسسو هيلع صمت ل اوسر عم «ىلصناكلاق كلامنب سن أ نع
 ”اسرخ 0م و طس ضرالا. نمهةهبج نكعنا اندح أ عطس

|] 

 هيف



 ءاشعلارْخأ 3 < قفشلا اة >> برغاارح مح سمشلا ترج ادق لوي

 اسندح نذ_هنيبتقولالاهتف لياسلا اعدت حتما ملول ا كاك رعا

 هعمس ىسوم ىنأ نإ ركب ىفأ ع نع ناهعن ردب نع عبكو 1 ةميش أن ركب وأ

 لثع ةالصلاتمقا 0 نعهلأسف ل سوهيلعةنلا لص 18 االئاس نا «ببأن عدهمم ا

 ىاثلا ويلا ف قفشلا بيغي نأ لبق ترغمللا بصف لاق هناريغ ربع نتاآثيد>ح

 نع ثدللا انآ حرنب دمخ انندحو ثيل انث ديعس نةبتق أنلدح هع

 نالاق هناةري ره ىلأ نع نجرلا »بع نبةمل_س ىنأو بيسملا نبا نعباهش نبا

 نمره اةدشناف ةالصااباو درب اف را دتشا اذا لاق مس وهيلعةللا ىل_دهتلالوسر

 لاق لوقبةرب رهابأ اعمسام_عمنا سسملا نت درهسو ةماسوب أى يخألاق هربخأ

 قربخ لاق هون ان* نارخألالاقو انأ ورمعلاقىسعن دجأوداوس نأ
 ناةرب رهىنأن 3-3 3 رغالا ناماسو لامع بسن لإ رمل ن 0 ءهند --اريكحب نأ 6

 ةدش ناك ال_هلاباو درأف راخلامويلاناك اذالاقإسوءيلعهتلا لسن الوسر أ

 ىلصهنلالوسر ناةرب ره ىنأ نع ستوب وناىتدحوور ,. لاق هج حيف نم 0.

 00 ا لاق 0

 نع ءالعلا نعزي زعملادع 0 0 نر كلذوحع ا لسوأ

 3 مراد لاك يتسرب ضا ل رهىلأنع

 همدم نب ماما ن ءرمعم 0 قازرلا دمع ع عقارنب أدع د ةالصلاباو دربأو

 تثيداحا, دق سو هيلع قص ةيبالوسو نعحر لو 1 اني دحام ةهلاقإ

 نمرحلاة دش ناف ةالصلا فرهلا نعاودربأ مل_سوهياعهللا لصهننالوسرلاقو ءاهنما

 اًرحاهم تءمسلاق ةمعش انك رةعج نب د# 5 ىثمن د ا مهبعل

 نَذٌونذلاق ردن 2ك 2 بهو نإ دز عم_سهناث د نسال

 لاقو ا دريأدرب أرسو هيلعةتلا لص ينلا لاف رهظلاب )سو هيلعهنلا ىل_دةنلالوسر أ 0

 لاودالخ دا نعاودربأفر 2 |تكحا اذاف ماهج حيف نمره اةدش نالاقورظتنار ظنا



1 

 1 | يح نبىحب ان ليالافضنىلاءاشعلا الضتقوو ىششلا ظقشل
 كش 1 00 ىنأ تعم سلا قرية كى أ نبى نب هللا دمع ان

 اانث ريهزلاقق ةرزالا نعامه الك ديع_س نإ هللا دميعو بزح نب ريهز ئئعدص

 09 ب رب نينايلس نعدث سم نبةمقلعن ءنايفس ان قرزالا فسوب نب قدسا
 لصهللاقف ةالهلاتقو نع هلأسالجرنا لسوهيل ءهثلا ىل_دىنلا نع هيب أ نع

 ” رهظاا ماقأفم ممأ مث نذأفالالب سعأ سمشلاتلازاماف نيمويلا ىنعي نب ذ_هانعم
 باغ نه_- برغملا ماقأفد أ مثة#بقن ءاضيب ةعفت ص سمشلاورصعلا ماقأف هىمعأ

 طني_>رجفلا ماقأف هىمأ © قفسشلا ب اغني ءاشعلا ماقأفهصأم سمشلا
 آ-دو اهبد رين من ًافاهمد ربافرهظلابدربأف هرمأىناثلا مويلا ناك ن أامافر حفلا
 فشلا بيغ ن !لبق بر غملا ىل_دو ناكىذلا قوفاهرت أ ةعفت ص سمك اورمهعلا

 علئاسلا نب أ لاق مث اهب رف سافر حفلا ىل_صوليللا تاث ب هذام د ب ءاشعلا ىل_صو

 مثهح و متأرام نيب ك_:الص تقولاق هللالوسرايان أل جرلالاقفةالصلاتقو
 , ةمقاع ن عةعث ا* ةرامح نب ىرح اذن ىئاسلاةرعر عنب د#ت نب مهاربا

 00000 !نعقدب رب نب ناهلس نع دن سم

 ٍمصلا ىلصو سلغب نذأف الالب ضاقةالصلا انعمدهشاهللاقف ةالصلاتِيقاوم ن

 جعلابه سم أ“ ءاهنسلا نطل ع نص سمشلا تاز نيران صأ رجلا عل بح

 0اس سم. لا تبجو ني- برغم ابهسمأ م ةعفت ص سمشلاو

 . -ه.ثااورصعلاب» مأم درب اف رهظاابهسعأ مح بصلاب رونق دغلاهرمأ مق فشلا

 . ءاشعلابسعأ مث قفشلا عقي نأ لبق برغملابهسمنأمث ةرف_داهطلا مل ةيقن ءاضيب

 ب ًارام نيبام لئاسلا نبأ لاق حبصأ اماف رح كش هضعب وأ ل يللا تلثباهذ
 وأ انك نايع نود انك ىنأ ان ريع نب هللا دبع نب دمت ايندع فو

 هلأسي لئاسءانأ هنا سو هيلعتلا ىل_صهتنالوسر نءه-ِبأ نع ىمومىفأنبا

 / السانلاورجفلا قشن!نيحر جفا ماقأو لاق أيش هيلعدرب ملفةالصلات يقاوم

 | فلوق لئاقلاو سحشلات لاز ني رهاظلا ماقأ فاد سمأ "اضع مهضعب فرعا

 : 3 ةعفت يم سمشلاو مصعب ماقأف همم مهنم لع اناكوهورابنلا

 كفلارأع قف_كثلا باغ نيح ءاشعلا ماقأفدهسمأ مث سمشلا تعقو نيح برغملا

 اخ تا واس مشا |تءلطد_ةلوقلئاقلاوامنمفرصنا|ىتح دغلا نم

 : هي جويا عكر
 3 كل



 اع

 رمصعلا ىصيناك سو هيلع ىلا لو سرنأهنربخأ ل سو هيلة ىلص : 7

 ريغ نباوةبيش ىنأ نب ركب وبأ م اهتردخ فءىفلارهظ؛ملاهتر 2
 هيلعتبا ىل_ههتنالوسر ناك ت تاق هي ردع انع الا

 دو ”ىمسملا ناسغونأ نئئدص ىبر تي ىفةهقاو شمشلاورصفلال 8

 نع بوب ىفأ نءةداتق نعىف أى ::د> لاق ماشه نباوهو ذاعم ا: الاق ىتتملا

 ىلا تقو هنافر حفلا متيلص اذا لاق ل سوهيلعةنلا ىل_ههنلاىن نأورمت نود ,

 اذاف رصعلارضح< نأ ىلا تقو هناف رهظلا متيلصاذا مث لوالا سم_هلا نرقعلطإ»
 نأىلاتقوةناف برغملا م ءاصاذاف سم. تلا" "رخص نأ ىلات قو ةنافرم هلا أم

 نةلاديبع امص للا فطن ىلا تقو هاف ءاشعلا متيلصاذاف قفا طق

 كلامن ىكح همساو بوبأ ىلأ نعةداَتق نعةيهُ 6 ىلأ ىنثددح ىرينعلا ذأ |

 ىلدحك ىنلانِعو رع نب ةنلادبعَن نع دزالا نم ىس غارملاوىئار 1 7

 قمح 1 رفض مامرصعلا تقوورصعلاريضحن مامر هظلا تقو لاق مردف

 ةالسصتقوو نحل ف فارق فرط طق _سملام برغملاتق 9

 ح ىدقعلا صاعوبأ انث برح نب ري هز انيئاهم سمشلا عاطتْلامرج
 دانسالاا ذه ةمعش نعام الوربكب ىأ نب ىبح 25 لاق ةبدش ىنأ نب 7 وبا نثدح

 ا
 ا
2 

 ميهاربا ندجأ تدع د نلت م هعقرب منو ةرص هعفرةبع_ث. لاق .امهشيدحب ل

 نب هلنا دمعن ع بوبأ أن عةداتق 05 مامه انث دم_كادنع اد قرون

 لظناكو سما !تلازاذارهظلا تقولاق مل_سوهيلعفتلا ىف هللا ل وسر نأور

 برغغلاتقوو سمشلارف_د:امرصعلا تقوو رصعلاريخ ملام هلوطك لد جرأ

 حبصأاةال_صتقوو طسوالال_للا فصن ىلاءاشعل اة الص تقوو قةشلا بغاملا

 اهناف ةالصلا نعك_ماف سمشلا تعلطاذاف سما علطتٍلامر بقا عاط
 هللا ديعنب رمع انث ىدزالا مسوي نب دجأ نئئص د ناطيش ىنرق ن

 نعةداتق ءجا>نءاوهوجاخلان ,ءنامهط ننا ىنعي مهاربا ان لاق

 هيلعهللا ىل_دهللال وسر لُم_سلاقهنا ىصاعلا نب ورم نب هلا د. 5-1 نعد

 تقوو لوالا سم ثل|نرق عاطي مامر حفلة الص تقولاَقف تاولصلات 1

 رحلة الفم تق وو رعد ارمدحن ملام ءامسلا نطن نع سسمشلا تلال ١

 ملام س مشلا تباغاذا برغملاةالصتقوولوالا!مرق طق سيو سكارف



 تاقوأ باب

 سهل !تاواصلا

,ءابدب تاكحتام رظناةور عل
لا هيلع لس ريج ناو أةور 

 دلل لوسرل ماقأو همال
 ل
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 قازرلادبع انآ دج نب دمع انش و ةعك رلا ىهامم اةدحسلاو اهكردأ

 5 .سأ نبدي ز نع كلام ثيدح لثع ةرب رهىنأ نع ةماس فأن ءىرهزلا نع رمعم

 ناد انندعو
 ا 0 1

 سواط نإ نع رمعم ع ا
 ١ رع

 رحفلا نم م كردأدقف ا ا 1

 . ان داج ن ىلعءالا دنع انثطو كرد دقف سمشلا عاطتن أل امقةعكر

 8 لل ان ديعسن ةدنق 0 *« دان_سالا!د_مارمعم تءعمسلاق

 مدعلا ارخازي زعلا دبع نب رمع ناباهش نءا نعتيلا انأ حرنب دج انثددجو

 هلا ىل_.هنلا لودر ماما ىلصف لزئ دق مال_سلا هيلع لبي رج نا اماةور ,عهللاقف ايش

 وقيد وعسمىلأنإ ريسشن تةمسلا قف ةورعابلوقتام معار مهلْلاَعُو 0 ؤ هيلع

 رب جل زن لوقي سو هيلع هللا ل_ههللالو بر تعمسلوقي دوعسماإبأتءمس

 ' 1 ١ 00 هعم تيلص متهعم تيلض مهعم تيلص م هعم تيلصف ىنمأ افمالسأ اهءاع

 ءتأرقلاق ىميغلا يعنى ع همانربسخ أع تاولص س# هعباصأب تسع

 دفامو:ةال_ ملارخأ اي زعلاديعنب رمعنا باهشنب |نع كالام
 7ةررع هيلعلخ

 ءاعلل_خدف ةقوكلاب وهو اموبةال-م مااون أ ةبع_ث نب ةريغملا ناهريخًافرمب لا

 اتادبعرب ريج نات ءاعدو سبل ةريغماباذهاملاقف ىراصن الاد : وعدم وبأ

هللا لوس ر ىلصف ىله م مسو هيلعهللا ىلصهنلا ل اور ىلصف ىلصف لززأ
 اعلا 

ىف ىلص م مس هيلع للا ىلصهناا لوسر هعم ىلصف ىلص من لسو
 5 هللا لوسر 

علاق تارضأ انهلاقم مم-سو هياع هللا ىل_دةنلا لوس .ر ىبصق ىلص م مميدلع
 

 3 رعت دحدوعسم ىلأنب ريشب ناك كل ذك ةورعلاقف ةالصل!تقو مسوهيلع

للا ىف ص ىنلا جوز هشئاعىنن دحدقلو ةورعلاقلاق
 ش (هلالوترنا مسو هيلع ه

 0 3 اب هك رهظ: نأ ل دفا رج ف سمشلاو رمصعلا ىل_صي ناك مسوهيلعهّللا

 ' ةورع نع ىرهزلا نع نايف_س ان, ورم لاق دقانلاور معو ةبي_ش ىأ نبا

 ظ خ 0000 ىنلاناك ت !اق ةشئاع

 "1 ان ىحجينةلءرح ندعو دعبءؤلار عظيا ركب وبأ الاقو د عبء ىتلا نقيم

 و زة- | ةاعنأ ديدان ةورع قربخ أب اهيش نبا نع نس :وب قربخ لاق هو

1 2 ٠ 

2 3 

0 
_ 



 فق 0
 هماقم ماقو لو هيلع هللا ىل_صهنلا لوسر ج رخو مهفوغص سانلا فصو ةال لا ظ

 مهم ىلصف الإ فطن ةشار ولسا 3و جرن مكناكم نأ هديب مسييلاًاموأق 1

 ىنثدح ىرهزلا ن ءىعاز والا نعم سم نب ديلولا نأ ىسوم نب مهاربا ىدصتو

 د ب ره ىنأ نعةماسوبأ

 نب ةما_س ئدصد هماقم ل_سو هيلعهننأ ىلصىنلا موقي نأ لبق مهفاصم س 0

 ةرمس نب رباح نع ترجح ىلإ كامس انت ريهز انك نيعأ نب نسما 3 :

 اذاف )سو هيلعهنلا لص ىنللا ج رخب ىتح مهقي الف تضحداذا نذؤي لالب ناكل اق
 نبا نعكلامىلعت أر قلاق ىح نب ىح اًسناص و « 2 >|
 نال اعلا لضعلاو :اةري رهىأن ءنجرلا دمع نب ةماس ىنأ نعب ثأ |

 نأ لاق ىحب نءةلمرح ندعو ةالصلا كردادقف ةالددلا٠ نمةعكر كردأ

 ىنأ نع نجر لا دبع نب ةماس ىلآن ءسباهش نبأ نع ساوب ىقربخأ لاق بهو نبا

 مامالاعم 5 نمةعكر كرد نملاق. لس وءيلعهنلا ىلصهنلالوسرنا رب رق

 ع و رهزو فاناو زر قرا ظنا كل 00 ةال_طلا كردأدقن 09

 ارهعم عوع كر امملانءا ان تا ركوأ انثدحو 2 هةفيع نأ 5 اولا

 انندحو 2 ىلآ اند ربع نبا انثدحو َح سنون وسن أن كلامو زوالا أ

 ةماس ىلأ ع نعىرهزلا ءءء وه لك هلنا ديمع نءاعيج باهولا دبع اذ ىنثلا نبا

 قسوه نعيش سرت ا اوس ره فأنا

 نعو راس نب ءاطع ع نعرسأ نبدي ز نع كلام ىلعتأر قلق يحي نب ىبي ان

 هياعهللا ىلصهلنالوسرناةرب ره ىنأ نع هوندح جرعالا نعو ديغيسعافللا 1

 نسا كردادقف ملا عطا نزيف صلاح تا كردأ ا

 انن' لاق ىرهزلا نع دب زن نب سنوي نع كرام كان 0 ميرا

 رهاطااوب اىن:دحو َح مسوهيلعهنلا ىلصدنلالوسر لاق تلاق هشنأع نعقةو 8

 باهش نا نع ء سنوب قربخألاقةإ هر قايسسااو بهو نبا نعامع الك ةامرح
 نم وهيلع هللا لص هللا ل وسر لاق تلاق 0 هندحري زلا نب ةورع

 2-2 ة*علطت نأ لبق حمصلا نموأ سمشلا برغت نات ةديسرصتلا ل أ

 كردأ نم باب

 ةالصلا نمةعكر

 هلت كردأدقف

 الصلا



 موقي ىتمبأي
 ةالصلل سانلا

 ةالصلابىدوناذا لسوهيلعهللاىل_صةنهلالوسرلاقو اهنم ثيداحأ رك ذف لَسو

 انثصو اومتأفكتافامواواصف متكردأاف ةئيكسلا < يلعو نوشمت متنأو اهونأف

 ند#حمن ع ناسحن ماشه ان ميهاربا نب ليعم_سا انث هل ظفللاو بروح

 الفةالصااب بوث اذا ل سو هيلع هللا ىب_دهللا لوسر لاق لاقةرب ره ىنأ نع نب ريس

 كقبسام ضقاو ت كردأام لصراقولاوةنيكسلاهيلعو شعل نكلو مالا

 نب ةبواعم ان ىروصلا كراملازند_ج انأ روصنم نن قدعسا ئك 3

 اهني لاق هربخ اءابأ نا ةداتق ىلأ نبهنناد- معى ربخأ لاق ريثكى أ نب ىح 2

 اولق كت ًأشاملاقف ةبلج عمستسف فل سو هيل علنا ىلضةنلا لوس روعم ىل_كن ن
 متكردأاف ا داعيا ظةالما متيتأ اذا اواعفتالفلاق 0100

 اماشهنب ةب واعم انن ةبب تىنأنإ رك وبأ كيت و اومتأف حقي سامواواصف

 ىدونوأ تميقأ اذا متاحنبالاقو ىو رتىتسح اوموقتالف ةالصلا تميقأ اذا

 0 ناسا 6 0

 5 تجرح دق ىنورتىتح نابيشو رمعم ثيدحهتباو رف ق>ساداز و ل_سوهيلعهللا

 / ْ ذوب ىقري_خ لاق تهونبا انث الاق ىحي نة .رحوفورعم نب نوره اًسيرص
 لوقب ةرب رهابأ عمس فو عنب نمجرلا دبع نب ةماسوب أ ىف ربخأ لاق باه-ث نبا نع

 5 | وت الودراتإلا عرج نا ليفانوتسل انلدعف ائمةفةالضااتميقأ

 اك نا لبق هالصم ىفماقاذا ىتح لسسوهياعةنلا ىل_دةللالوس رقأف ملسو
 طني ل_بتغادقو انيلاج رش ىتحهرظتن:امايقلزن لف من اكمال لاقو ف رصناف

 م 00 0 ب 7 داو نك م8 هايدي

 ةالصلا

 3 ريهز ىندحو 0 ماشه نع ضايع نبأ ىنعي ليضفلا ات ديعس نإ ةسّتق

 ديع_س نب هللا دييعوم < اح نب دم ند و * تا سدا ادهم ناببش 5 لاق

 قا نع ريثكى أن ىح انت لاق فاوصلا جاع نع مع_سن ىح انث الاق

 ملسو هيلعةللا ىلص هللالوسز لاقلاق ةداتقىبأ نع ةداتق أن هللا دمعو ا

 أانأ | معا نب اي 3 0 2 0
| 



. 
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 حتفتساةيناثلا ةعكرلا نم ض وماذا لسو هيلع لا ل صةنلا لوسر ناكلوةبةرب ره | ْ

 ان نافع ان برو رز ئعص تكسب لو نيالا بر هناد جل ابةءارقلا ||

 هزفح دقو فصلا ىفلخدف ءاجالجر نا سنن ءدنجوتراثوةداتق انأ داجأا

 هيلعةتلا كصهللالوسر ىضقاماف هيفاكرامابيطاريثك ادجةليدجلالاقف سفنلا ||
 لقب ل هنافاهس ماكتتملا <ب أ لاقف موقلا ”مرأف تاملكلاب مي د. آلاقهنالصر سوأأ

 اك-لمرسشع ىنثاتيًأر دما لاقف اهتلقف سفنلا قزف-دقو تّدجلجرلاقفاسأبإ ]|
 لاق ةيلع نب ليعم_سا اذ لاقررح نب ري_هز اسرع اهعقرب مهأاهنو ردت[ ا

 نا نعةبتع ن هللا دبع نب نوع نعرم ز زلا ىف نءن امنع وأ نجاحا قربخأ ||

 هللا موقلا نم لج رلاقذا م -توديلعةثلا ىلصةللالوسر عم ىلصن ن 2اس لاقر |

 هيلعةللا لص هللا لوس ر لاَتف المص و ةركب هللا ناح.سواريثك هنلد+اواريبكربك | 1

 هللإ ىل_دهللال وسر تعم سم نهتكر :افرمع نالاق ءاممدلات اون افتحفأل

 ن ريهزودقانلا ورمعو ةبنش ىنأ نإ ركبوا يي 7 كلذل ودي مسوميللا

 ىنلا نع هرب ره ىفأ نع ديعس نعى رهزلا نعةدديعن/ نايف- ا اولقتر -

 نبا ىنعي ميهاربا ا لاقداب زن' ر 2ةعح نبد ىنثد>و 2 ملسوهيلعفللا اما

 سو هيلعدللا لص ىب لا نعةرب رهىفأن ءةماس ىلأو ديبعس ع نع ىرجزلا نعد :

 باهش نبا نع سنوي قري ا هيهيو لا نأ هل ظفللاو ىك نب ةلءرحىتتدحو م ّْ

 هللا ىل_صهللالوسرتعم.سلاق ة هرب رعابأن ا نجحرلا دبع نب ةماسوبأ ىنربخألاق |

 هج .كسلا <يلعو نوذمتاهونأ و نوءسااهوتاتالفةالصلاتمقأ اذالوقيإ سوويلع 6

 ناو ديعس ن  ةببتقو بوبأ نب ىحب يد ا
 هدأ نع ءالعلا فر يخأ لاق ليعمسا انك بوب نبالاق رفعج نب ليعمسا نعرج أ ١

 من داو اهونانالفةالصلَبوناذالاق رسو هيلع نبا فسقط لوسر قار رهىبأن ع ََى |

 اذاكد_حأناف او اف كافامواواصف متكردأ اف ةنيكسلا كي اءواهوباو نوعبس

 5 قاززلا ددع 2 عقار نب د 2 ةاام ويف ةالملا لا دمتي

 0 ( درا - سرا دعا
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 و 1

ّ 9 2 

 1 اولقامهربغو بدو! سنوي وناس>- نىك نعت تدحو ريرجءد_>وح ||

1 2 : 0 2 0 2 
 اباتعمسلاق ةعرز وبأ ان عاقعقلا نب ةرامج ىن ::دح لاق داب زن دحاولادنعأا

 1 0 تبعلاق هللالوسرابانموقلا ن دل رلافادكو اذنك ةلكلت :اقلا ىو “3

 هيلعهلنا ىل_-دةلل|لوسر نع ة ةرب رهو دام دش هلاقهبنم ني مام نعرمتا |

 بابحتسا باب
 ةالصلا نامتا

 ةنيح_سوراقوب

 نع ىهلاو
 ايعساهايتأ



 ناب لاقيام باب

 مارحالاد ريبكت

 ةءارقلاو

521 

 روثدلا لهأ بهذا لوسراياولاق مهنا لسو هيلع هللا لص هللا ل وسر نععةرب رهىنأ

 ثيدح ىف جردأهناالا ثيللاع نعتتلا ا قع يقلل معتلارذلعلا تاييردلا

 اسدحلاقدازو ثردحلارخآ ىلا نب رجاهملاءار و عجر من اص ىنأ لوقةرب رهىنأ

 ةرشعىد-_>|ةريشعىدحا ليه-سلوقي
 انئدص نو'الثو ةمالث هاك الذ عيمخل

 تدع ةبيتعن كحلا تعمسل اوغمن كلام انأ كرابملا نبا انأ ىسعنب نسحلا
 ل مسوو هيلعةللا ىل_دهللال وسر نعةر ع نبت هكن ع ىليل ىفآ نب نجرلا دبعنع

 ا” دست نوب الئو ثالث ةد وتكمءالص لكوذ» نهلعافوأ نهلثاق بيك ال تايقعملاق

 ىم هلا ىلع نب ردن انثدص ةريبك-:نوبالثو عب رأو ةديمحت نوب الثو ثالثو
 | را ماسح زلاةزج انك دجأوبأ 5

 اسره يكل وورش والواو لدول

 نع ىلالملا سدق نن 00 ا لاقد# نب طامسأ انث ماح نيد 2

 نب دلاخ . انأ ىط_ساولا نايب نيديلا دبع كد ةائماداتسسألا اذه ا

 دبع نيناولس ىلو مديبعوبأ لسم لاقإلم ى مج ذملا دمع ىلأ ْنَع ليهس نع هللا دمع

 1 .وهياعهللا ىل_دهللال وسر نعةرب ره ىنأ نع ىييالادب زب نبءاطع نع د كالملا

 ًاثالثتاربكو نيئالثاثالثةنلادجو نيثالئواثالثةال-ص لكربد ف هللا حمس نم

 |ةلدل كب. ريثال هد_-وهلاالاهلاال ةثاملاءامتلاقو نوعستو ةعسن كاف نيثالثو
 رحباادب زللثمتناك ناو هاياطخ ترفغ ريد-3ئش لك ىلعوهو د-+لاهلو كلملا

 8 ةييغ أ نعنيهس نعايرك زن ليعمسأ انث حامصلا نيد 2 انني دعو

 | مضر ئص د هلمع مسد ناموا لصد فون كلاكعر رهىنأن ع ءاطع

 ناكل ةرب ره ىلأن عةعرز ىنأ نع عاقعقلا نبةرامجن خرب ان برح نبا

 اقفأرقين لبق ةينه تكس ةال- صل! قربك اذا مسوعيط هبا لش ناناوعور

 لو ةألاق لوقتامةءار ةلاو ريبكست || نيب كنت تن ا تن أ ىلاب هللا لوسراب

 الطخ نم ىنقت مهلا ترغملاو قرمثملا نيب تدعاباكى اياط+ نيب وىدد دعايمهللا

 :ربلاو ءامملاو جلثلابىاباطخ نم ىنا_سغا م-هللا سن دلا نمضييب الا بوثلا قضياك

 دانسالا اذهب عاقعقلا نب رامع نعام الكداي زناىنعيد_>حاولادبع..انث لاق
 دم

0 



 شقا

 ىلأ نءةورعنب ماشه نعناءلس نبةدبع انث ةبيش ىنأنبر كبوت ا أ

 لَو رم ننا ثيدح لثم ةالص لكرب د للهم ناكرسب زلا نب هنبادبعنأ مطىلومريب زلا|

 ةالص لكرب د نهم للهع ملسو هيلعمتلا لص هللا لوسر ناكريبزلا نبالوي مهرس 01 |

 نامعىنأنب جاجا انث ةيلعن/ا ان قرودلا مهاربانب بوقعي نئئصوأ أ

 لوي عيا اذه ىلع بط ربي زلا نب هللا دبع تعمسلاق رييزلاوب ا ىنتدحلاق | أ

 رك دفتاواصلاوأةالصلاربدىف ؤلساذالوقي ريل 0 ناك | )أ
 نب هللادبع انث لاقئدارملاةماس نبدمت ئدصد ةورع و ماتح ثد أ

 هنأةن د > ملاريب زلاابأ نا ةبقعن ىسوم نع ماسنب هللا دبع ن ىحنعبهوأ] )أ

 هرخخأ قلاقو امهثبدح لثهع لساذاةالصلارث أ لوقيو هو ريب زلا نبللادبع عمس[

 رصنلا نت مصاع اًننص ملسوهيلعهّللا لص ةللالوسر نع كلذرك ذب ناكوأ|

 نعشيل انث ديعسن ةستق انثدحو َح هللادينع امك رمتعلا اعف ىعتلا|

 هيندق ثرد_> اذ_هوةرب ره ىأ 000 ىمس نعام الك نالعنا|

 روندلا لهب هذاولاقف ملسوهيلعهللا ىلصةللالوسر اونأ نب رجاهملاءار ةفنا

 موصنكنوموص.و ىلضنمكنوا_هدياولاق كلاذامو لامتف ميقملا م .ءنلاوالعلاتاجردأ اب[
 سو هيلعةللا لص هلال وسر لاف قتعنالونوقّتعي و قدصتالو ن ا ظ

 فتان وكذالف دعب نمدب نوقيسنو م؟فقبس نمهب نوكر دنأي- تكمل عأالف

 نوربكتو نوح بست لاق هللالونس راي ىلب اولاق متعنصام لشم عنص نمالا نم لضفأ

 نب رجاهملا ءا ارنا عجل اصوب أ لاق ة سمح ناد الدو انالثة الص لكرب د نودمفو أ ٠ْ

 اواعففانلعتاع لاومألا لهأانن اوخاعمس اولاقف مسوهيلع هللا بص هللالوسرولا را |

 از اشو نت طض از سر بعناولسةناوسر لاا 2 1

 5 _ه لهأ ضعب تثدك ىمسلاق نال نيا نع ثيللا نع ثيدحلا !1_هىفةب

 نيثالثواثالثهللادم_#و نينالثراثالث بست كللاقاحنا تمهولاقف ثيل "9

 هللالاقف ىدبب خاف كلذهلح فلسا كاد رف نين الئ اثالث هنئاريكستو

 را .ىتح هللد_جلاو هللا ناحيسوربك ًادنلا هني دجلاو ةلاناحبب سور ١

 د ةومحن' ءا>ر ثيدحلا اذهم :دش نال نبالاقو نينار ىحأ

 نئئص و ملسو هيلعفتلا ىل_ص هللا لوس .ر نعةرب رهىلأن ءااصىنأ نعول

 نعهيب نعل يهس نعح ور ا مين ز نبدي ري اس اند ىديما الب نق
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 .[| نع مصاعنع ةبعش ىتثدحلاق ىنأىتثدحلاق دمصلا دبع نب ثراولادبع
 | ىنلا نأ ة-ثئاع نعام هالك ثرحلا نب هللا دبع نعدلاخو ثرحلا نب هللا دبع
 قحسا انئادع مارك الاولالجلا اذا, لوقي ناك هنأربذهلثعلاق سو هيلعَنلا ىلص
 || ةريغلاىكومدارو نع عفار نب بيس نعروصنم نعري رج انأ .لاق ميهاربا نبا
 | ل سو هيلعهنلا لص ةنلالوسر نأأةب واعم ىلا ةبع-ث نب ةريغملا تتك لاق ةيعش نبأ

 || وهودجلاهلو كاملا هله كب رثالهدحومتااالاهلااللاق اسوةالصلا نم غر فاذا ناك

 ا كتئمدحلا اذ مزن الو تعلم | ل قاسم الو تراعى مفامال هللا ري دق ئد * لكِ لَغ

 || وب انث اولاق نانسنبدجأو بي ركوناوةبيش فأن ب ركب ونأ هانئصو دملا
 .[|ةريغما نع ةبعش نبةريغما ىلومدار و نع عفار نب بيسملا نع شمالا نع ةيواعم
 || اهالمأفلاق امهتياور فب ركوب أ وركب وبألاق هلثم لسو هيلعةللا بص ىنلا نع
 أرك نبدحم انث لاقما-نبدمت نئتدصد 2 ىلطمللا اهستستكف ةرغللا ىلع
 || ةبع ث نب ةريغملا ىومادار و ناةبابل ىلأن بةهبعىنربخأ لاقي رجنبا انأ لاق

 ]| تعمس ىئادار وهل ناثكلا كلذ ىّتك ب واعم ىلا ةبعش نب ةريغملا بنك لاق

 || ئيث لكىلءوهو هلوقالا امهثيدح لثع لس نيح لوقي سو هيلعهتلا ىلدهنلالوسر
 | لضفم نا ىنعي مشب انث ىواركبلار مع نب دماح امو ذب هنافري دق

 3 نع ديعس ىنأ نع نوع نبا نع اعيجر هزأ ىنثدحلاق ىنملا نب دج انثدحو َح

 ]| شمعالاو روصنم ثيدح لثع ةريغملاىلاةب واعم تتكلاق ةبعش نب ةريغملا تاكد ارو

 || كلملادبعو ةبابل فأن بةدبع انمث لاق نايفس انث ىكملارعىأنبا انصو

 تكا ةراثلا ناو ءاعم بتك لوي ة يعش نب ةريغملاب تاك ادار واعمسريمع نبا

 تكف لإ سوهياعهلل| ىل_دهلنال وسر نم هتعمس ءوشب ل
 1 ظ / رلرتعسءبلا

 | كلملاهل هلكب رشالددحو هللاالاهلاال ةالصلا ىضق اذا لوب سو هيلع هللا ىل_دهللا

 || عقتيالو تعنماملىطعمالو تيطعأال عنامالم-هللا ريدق ع لكىلعوهو دجلاهلو

 | ماشه انن ىأ انث لاق ريعنبهللادبعز: دم اًنثصو دحلاكتمدخلا اذ

 [|هدحو هللاالاهلاال مسي نيح ةالص لكرب د فل اوقي ريبزلا نباناكلاق ريب زلا ىفأ نع

 || هللاالاهلاالةتلإبالا ةوقالو لوحالر يدق ئث لك ىلعوهو دج هلو كلملاهلدل كب رسثال

 ||| ولو ندلاهل نيصاخم هلل الاهل اال ن_.سحل !ءانثلا هلو لضفلاا هلو ةمعنلاهلداياالا +_عنالو

 | فلس لكربذ نون للبس ملسو ءيلعمّنلا ىلسهلاال وسر ناكلاقو نورفاكلاهرك
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 بأ عمسةنا ةماس ىلأن عى حب نع ماشه نعىدعفأ نبا اني لاق ىنثم نب دمت

 ربقلاب ادع نم كبذوعأىنامهللا ل-سوهيلعهللا ىل_صهنلا ىنلاقلوقيةرب ره

 ا داع نب نم اسردصو لاجدلا مسي لارششو تامملاوايحلاةنتفورانلا با ذعو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاقلوق.ةرب رهابأ تعمسلاق سواط نعور# نعني فس '

 نعنايقس انث دايعنب دمحم امص تامملاوايلاةنتف نم هللاباوذوع لاجدلا

 32 ا هل ثم لسو هيلعهللا ىبصىنلا نع ةرب ره ىفأ ن عهيب نع سواط ندا

 نءدانزلا فأن عنايفس انن' اولاق برح نب رهزو ةبيش ىنأنب ركب وبأو دابع ندا

 ىنثملانب دم انئادصو هلثمإ_سوهيلعةللا لص ىنلا نعةرب رهىنأ نعجرعالا

 ىذ 0 نع قيقش نب هلئا دمع نعليدب نعةيعش ان' رفعج نيد ان

 ىف نعةيلع*ئرقاوف سنأ نب كلام نعديه_سنيةبيتق اًسئحو لاحدلاةئتفو منهج با ذ_عوربقل!باذع نمذوعتب ناك هنا سو هيلع هللا لد ىنلا نعهذعهلا
 اذه .هماعي ناك - .وهيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سايع نبا نعس واط نع رسب زلا

 ماهجباذ_ءعنمكبذوعنانامهللااولوقلوقي نارقلا نمةروسلا مهماعن امك ءأعدلا

نمق نم كب ذوعأو لاجدل احعيسملاةندف نم كب ذو عاوربقلاب اذ_عنمكبذوع ما
 ه

 ىاهبت وعدا هنباللاق اسواط نا ىنغلب دي جاجا نب ملم لاقإلم تامملاوايحلا ||

 لاقاكوأ ةسعب رأوأةنالث نعداو راسواط نال كتالصد_ءلاقاللاقف كتولف

 دادشهمسارامعىأ نع ىعازوالا ننعديلولا انث لاقديشر نيدواد اًسص ||

 اذا إ_سوهيلعهنلا صهتلال اوسرناك لاق ناب ون نءعءامسأىنآنعهشادبع نا[

 اذ تكرابت مال_سلا كنمو مال_سلا تن أ مهللا لاقو اثالثرفغتساهنالص نمفرصن ||

 هللارفغتس ل وقيلاق رافغتسالا فيك ىعازوالات اةفديلولا لاق ءام الاولالحلا || ٠

 وبأ امئرصو ىاشةنلاد يع نبدادشرامعوبأ م_ملاقإ للارفغتساا|

 ثرحلا نب هللا دبع نع مصاع نعةب واعمونأ انك الاقري#_ نباوةبيش ىنأنب ركب 7

 الا دعقي مل إساذا إسوهلعهللا لص ىنلا ناك تلاق اهنعهللاىضز < فئاعنعإ] ظ

 مارك الاولاللا اذتكرابت مالسلا كن هو مالسسلا تن أ مهللا لوهيامراد_ةمآ| ٠

 دلاخوبأ ان لاق ربة نبا هاسصو مارك الاولال-هلا اذاب ريع نباةباوز فو
 انئارح و مارك الاو لال لا اذايلاقو دانسالا !ذهب مصاع نع رجحالا ىن-هي

 بابحتسا باب
 كاعد 55 ذلا

 نايبو ةالصلا
 هثتفص



 ذاعت_سام باي

 ةالصلا ىفهنم

 أ ذرعا نمذيعت_فامرثك ' 'ام لئاقد اقف تلاق مرغملاو أملا نمكبذوعأىتامههللا |

 [|مدص رخالارك ذيهاودهشتلا نم# دح غرفاذالاقود ده ىعازو ااه د ريحا ارنا ذلة وا سال فان عادرالا
 د1 77777777سلل7ل777للتتتت7ج١أا

00 

 "ع نازوع ىلع اخ دتلاق ة_كناع نع قورمسم نع لثاو نأ نغ رون نعرب زج

 ؟ موامهتب ذك ف تلاق مهروبق ف نوب ذ_ء. روبقلا لهأناانلاقفةنيدملا دوه زم نم
 أ | وسرق صو هيلع هللا ىلصةللالوسر" ىلءىلخ> دو اًدح رذلامهق دصأ نأ منأ

 قنوبد- عد , روبقلا لهأنااتمعزف 9 ىلءاتلخدهشإ دملادوهم زرع نمنب زوع نال

 أ ةالص دعب هنأ ارافتلاقم ماهبااهعمستاباذع نوي ذعي مهعااتق دصل اقف م هروبق

 | نع ضصوحالاوبأ انك ىرسلانب دانه انس ريد ةلاب 0 نم وعلا

 | ية نع قورسم نع هيب أ نعت عشأ

 1 م

 [|الاةير نب ريهزودقانلا ورع 7 سلا أ ر بادعن هذوعتب هتعمسالا كلذ

 || ىفربخألاقباهش نا نع ءااصن ءىنأ ان 0 ان

 .[] الصف نيعتسإسو هللا لصتفا ومر سلام ةثئاعن رسب زلانبةور 57 تل

 | نب ررهزو بري ركوناو ريم نءاو 0-0000 رصن اننص لاجدلا هنّدف نم

 | || نب ناس س> نع ىمازوالا 55 عيكو 6 بي ركوب لاق عي كوع اعيج بروح

 || نعةماس ىفأ نعريثكى أ نب :ىح نعوةرب رهىأن و هد نعهيطع

 أ نم هللاب نعدسملف كدح ًدهشناذا سو بلعتلاىيصعتا لوسر لالة رهىنأ

1 
 ا || احن اةنتف نمو ربقلا باذ- عبأاف نمد مهج با ة عنب كبذوعأ فا مهلا كوة نر

 [|أوبأ انأ قح_س!نب ركبوبأ نص لاجدلا ميلا ةفرسث نمو تامملاو
 | وسرت وزتشاعازل نة ورع فرخ لق ره نعيش ناب

 || كبذوع 1ىنامهللا ةالصلا قوعد» ناك لسوهيلعهللا لص وبنلاناهنربخأ لسوهيلع

 ْ أ || تامملاوامحلاةنتف ٠ نمكبذوع اولاجسلا مللت نبأ ذوعأوربقلاب ادع نم

 [ريهز تدعو فل اق دعوو بذكسف ثدح م .رغاذالجرلا نالاقؤ هللالوسراب

 || د ىنثد> ةيطع نب ناسح 2 ىعا زوالا ىتادح لسم من ديلولا | بروح نيا

 : 00 ا م رولا جس اع - كئاعى أنبا

 1 قلا باد 0 للا 5 35

 ١-1 ا نأ م رمل ح دايز نب لق»

0 

[| 
1 
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 رمعم ىلأن ء دهاجم نع جملا ن مق نعد < ئ لبنح نب دجحأ

 قاهتنادبعلاقف قييم 0 روأ اريمأ نا صهعف رةبعشلاقةللادبع نعأأا

 نبهللامبع انث ىدقعلاماءوبأ انأ ميهاربانبقحسا اًسئصو اهقلعأأ
 هنناآلوسر ىرايشك لا هيب أ رعد ع_س نب صاع نعد نب ليعمسأ نعرفعج

 املادح د هد_خ ضايب ىرأ ىتح هراسس نعو هع نع ملسإ مل_سوهيلعهللا ىلص | ١

 هركنأمم دغموبأ اذب فربخ | لاقورمع نعةنديع نب نايفس انن انث برح نيريهزأ]

 ميسو ا او لوسرب الا ا سامع نبا نع دعي ظ

 5 نعراتيدنءورع نع ةنيبعز نايفس انث رعى أنا انئصو ريبكدتلاب

 ةالك 210 شانك املاق سامعن اا عرب هممسملا ساس كلر ظ

 هركن اف دعم ىنال كلذ ترك ذفورمعلاق ريبكتلابالا مو يلعوتا اا ودنا
 انأ ندع ىدص كلذل_قهينربخ دقو ور علاقاذ هب كثدحأ اقوا ||

 ديع انآ هل ظفللاوروصنم نب قدساىنثد>و ح جرجنإ ان ركنبدغأ] ا

 سايعناىلوم دعما نأراندن ورع قريخألاق عدنا نأ قازرلا| |

 نم سانلا فرصني نيح ركح ذلا,ت وصلا ع ةرناهريخأ سابعنانأ هريخأ |

 ملعأتنك سابع نبا لاق لاقهناو راسم داس ةيوتكللا

 لاق ىَحنةآمرحو وديه سن نوره 00 متعمد |ت1ياو وحل

 لاق باهشنب ان ءدب زينب سنوي ىقربخأ ب هونبا انأ ةلموسلاقو ان نورها
 ىدنعو سو هيلعهنلا ىبصهننالوسر ىلع ل خد تلاق ةشن ةشئاعناري زلانبةور ,ع ىنث دع

 لوسرعاترافتلاق روبقلا ف نونتفت ّ ترش لل لو ىهو دووبلا نم سما

 هللالوسر لاق م ىلايلانمءلفةشئاعتللاةدوهمنقفتام !لاقو مل_سو هيلع هللا ىلصدنتا |

 ةكاعتلاقرويقلا فن ونتفتكنا "ىلا جوأ هنا ترعش له سو هيلعةتلا لص ا
 نئئكدصد د ريقلاباذع نم ديعدسي دعب سو ءيلعةنلإ ل صةنبالوسرات م 0

 نارخالالاقو انأ ةإ_هرحلاق داوس نا ور و ىحب نب ةإءزحو ديء-س ناب نوران 4 ا

 ةرب ره أ نع نجرلا دمع نب ديج ن ءباهش نبا ن نء سنو ىقرب> بهو نبا ان[

 ربقلا باذع نم درعتس كالذ دهب ملسو هل يلعن ىلاصتلالوسر تعدل |

 ئئدطد هلعفد ٠ ناكل سوهيلعهللا ىلصدشنالوسر ناهي دح ىف كل |لاقاهقلع '

 || اننا ريهزلاق ريرج نعاص*الك ميهاربانب وح ساو برج نب ريهز اماصو |

 ركذاا بإ
 ةالصلا دعب



 ههنا ١ 00

 1 اههلا لص ىنلا تلق ةبعشلاق هاقلأ ىتحاببف دحتس لاز أ الف اهق دان ليلخ تأ
 ظ ماشهوبأ انث لاقىسقلاىب رّنب رمءمنب دم اًنثدع « منلاق مد سوهيلع | ةف ص بإب
 ١ نب صاع ىنث د#ح ميكح نب ناع ام لاقدايز نباوهو د_>اولادبعن ءىوزفم ا لولا

 1 00000 وهيل عمنا نإ مننا لوس ناك لافسني أن عربي زلا نب هللا دمع ةيفلكو ةالصلا

 1 هتبكر ىلع ىرسسدلا هدب عضوو ىنعلاهمدق شر فوهقاسوهذفن نإب ىرمسلاهم دق لعج نيديلا عضو

 || ديعسنةبيتق اًسنرعو هعبصاب راشأو ىنعلا» ذقن ىلع ىنعلاهدب عضوو ىرسسبلا ن ذخفلا ىلع
 || وبأ انث لاقألظفللاو ةبيش فأن بر كو بأانثدحو ح نالعنبا نعتيللا انث

 1 لوسر ناك لاقهب أ نءربب زلا نب هللا مع نب صاع نع نالحت نبا نعرجالا دلاخ

 || ىلع ىرسسيلاهدب و ىنعلاه ذقت ىلع ىنعلاهدب عضوو عدي دعقاذا لسو هيلع هللا ىلد هناا

 [١١ | هقك مقلي و ىطسولا هعي_دا ىلع ماهم |عضوو ةبايسلاهعب صاب راشأو ىرمسإلاه فن
 ؛ نءالاقو انأ ديعلاق ديج نبدبعو عفار ند ئتدصو علا

 1 نآرمعنبانععفان نعرمج نبهللاديبع نعرمعم انأ قازرلادببع انث عفار

 || هعبصا عف ةروهيتبكر ىلعهيدب عضو ةالصلا ف ساجاذا ناك ملسوهيلعةللا ىلدىنلا

 ١ || اهيلعاهط_ءابىرسلا هتبكحر لع ىرسلا هدب واهءاعدف مايعالا ىلت ىلا ىنملا

 3 عفان نع بوب ن ءدماس نب داج- انث دمح نب سنون اذ ديج نب دبع اندحو

 ظ ٍ هدب عضو دهشنلا ىف دعق اذا ناك سو «يلع هللا صمت لوسر نأر ع نبا نع

 ا نيسو ةنالثدقعو ىنعل اهتيكر رىلع علاء عضوو ئاتملا و بكر لع ىروسلا

 ميسم ىنأ نب إسم نع كلام ىلع تأر قلاق ى حب نب ىحب مر ةانسلابناشإو

 || اصحلابثبعأ انأو رمعنب هللادب عى رلاقهنا ىواعملا نجرلا دمع نب ىلع نع

 1 عنصي ملسوهيلعةنلا ىلصةننا ل اوسر ناك 5 عنصا| لاقف قاهن فرصنااماف ةالصا| ىف

 || ةالصلا ف سلج اذا ناك لاق عئصي ل_سو هيلعهللا لصةلنالوسر ناك ف يكو تاقف

 1 ماهمالا ىلت ىلا هعم_داب راشأو اهلكه عباصأ ضيقو ىنعلاهذ_ فن ىلع ىنعلاةفك عضو

 : نعناسشفس ان رعى أنبا فيلا ئرسلاو ب فن ىلع ىربسلاه غل عيضرو

 ا 00 01 تع ل ]تيلسلاق ىواعملا نج.رلا دبع نب ىلع نع ميم ىنأ نب ملم

ح ناكو نايفسلاق دا زوكلامثيدحوحنرك ذف مال-سلا باب
 م "لم نع هبانثدح ديعس نب ى

 ا محلا نع ة هيعش نع دعس نب ىح ان بروح نب ربهز انئرع د لسعة يفت د نفل 00

 || ألا دبع لاقف نيتملست مسي ةككناك اريمانا ارمعم ىلا نعدهاجم ن ءروطصنموأ| بع ةالصلا

 هتيفيكو اهغارف
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 ١ ارفاك لق دعن هّمأ اردةلهللا دمع لاق اذه ىيفكلاق وهتومج ىلاهعقرف با ارتوأ ىدكح

 انأ ىح نى حلاق رح نباو دعس ن ةبيتقو ب وأ نبى < و ىح نب ىح انئدص
 اطيق نا نع ةفئادسلا نال نعمت نر ا وعز ليعمس ا | نر
 ةءارقاللاقف مامالا عمةعار لا نعت باثنبدب زلأس هنأهربخ أ هناراسر نب ءاطء نع

 مفىوهاذا محسلاو وح يدع لج ساو رك ةهنامعزو ئش ىف مامالا عم

 ىومدن زبن هللادنع نع كلام 6 ارولاق ىح نبى ني كحال

 تقشن ءامسلااذا طرقت رهاب نا نجر لا دمع نب ةماس ىنأ !نعنايشسنبدوسالا

 اهيفدح._س سو« يلعةللا ل_دةللالوسر نأ مهربخأ فرصته

 انثدحو َح ىازوالا نع سنون نب يعادي تت ىسوع نحاول تدعو ظ

 فأن عءريثك ىنأ نبى < نع امه ذلك ما ده نعىدعىنأنبا انث ىتمندم

 ةببش ىفأنإ ركوأ نك هلثع لسو هيلع هللا بص ىلا نع ةرب ره ىلأ نعةماس ٍْ

 نعءانيم نب ءاطع رع ىموم نب بود ئعةنيمعننايفس انت الاقدفانلاورمتو |

 مسابأر قاو تقشن ءامسلااذا ف ملسو هيلع هللا ىلص ىلا عما لا رهىلأ ١

 نبناوفصن ع٠ بيم ىلأ نبدهز نعشيللا و رخا عروب اننرح كبرأ

 لور دس ل رهىنأن ء موز# ىن فوهجرعالان جرلا دمع نع ميلس

 نب ةلمّرح نئكصد كر رمسابأر هاو كا ك1 ملا

 5 ءرفعج ىفأن هلل! فسمع نعثرخلانب ورمع قرب_> لاق هون ام

 اعد هلثم سو هيلع هلا ىلصهتلا لوسر نعةرب رهىفأ نع 0

 0 ءرمتعملا ان” الاق ىلعالا دنعنب د_# وى ربنءلاذاعم نب هللا دمع

 ددع سف تقشن اءامملا اذا ار ًارقف ةمتعلاةالصةرب ره ىبأ عم تيلصلاق عفار ىفأ نع

 الو لسفر يللا ىلا اقلاع يرحل ١ ةددنا|هذهامت اةفابفأ|

 ور ندد اهدحس لاز الف ىلعالا دمع نب !لاقو هال ىتحاببدحس ل ازأ ||

 نداىنعيدب زب 3 لاقلماكوبًاانئد- و 0 ساوب نإ ىسع 0 دقاتلا ||

 ا

 ادهم ىمدلا نع مهارصخا نمل 51 ءالذع نب فذ نك 1 دعو 5 معزا

 نب دمح ئتدصد 3 سو هءاغهللا ىلص د مساقتلا أف اخاولوقب ل مهتاربغ دانسالا'

 ل ةنوهم ىنأن بءاطعن ءةيعش انك رفعج نب دع ا الاق راش: ناوى

 ل 1

 01 0 ا ع تت د تصح ص ع صا

 ا

 منلاقف | فد _بت تلقف تةشناءامسلا اذا ىف دع سيق را رماح ] ًارلاةعفارفا

5 
 ع

 د

7 
4 



 دوحتسيب
 ةردلثلا
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 | ملستلا دعب سااجوهو نيتدجيس دحيس م ةالصلا نم قبام مسو رداع 1
 ناوهو ىلع 0 زا زا ل يعم سا نب نوره 5 رعاشلان جا ئتصد

 || هللا لص هللالوسر ناةرب رهوأ اني لاق هما- 2 ان ىح انث كراسملا

 هللا ل وسرايلاتف ماس ىنب نم لوركا رالاةااعو .٠ م نيتعكر ىلص )سو هيلع

 5 لاق روهنم نن قدعسإ نئئنصد ثد + قاسو تدسن مأ ةالصلاتْرصقأ

 نيل : 38 رهق أن ع 0 00 نابي نع م تب هناا

 | 0 ل 1 3 5 ماع نيتعكرلا نم مرو هيلع

 أ ن ليمعم_سأ ان' ري_-هزلاق هيلع نبأ ن نعاعيج ب رح نب ريدهزو ةمه- ثىلأنبا
1 

 5 هللا لوسر نأ نإ. .ص> نب ن أر م نعباهملا ىفأن نعةبالق ىفأن عدلاخ نع مي-هاربا

 | ل-جرعهيلا ماقف هلزخ«لخدمتاعكر ثالث ى لس فرصعلا ىلد إ_سوهيلع هللا ىل_د

 ١

ِ 

 ا

 انايضغج رخو هعينصهلرك دفهللالوسرايلاقف لوطهيدب ف ناكو قاب ر+!هللاقي

 ْ ملم ة«تحرىل_هف معن اولاق اذ_هقدصأ لا قف سانلا ىلا ريما ع ءادررخ

 ناهولاد_.ع نأ م.هاربانب قد_با مي لس مت نيت دحيسس دعس

 ا
 ا
 ا
 أ

 ظ [نيصح نب :نارمع نعباهملا فأن ءةبالقىفأن ءءاذ_طاوهودلاخ انث ققثلا

 ا لس دف ماق مر صعلا ن م تامكر ثالث ىف لو هيلع هللا ىف ههنا لوسر ملا

 | تنجز ,ذخ هللالوسراب ةالصا!ترصق أ لاةف نيديلا طم_ب لج رماقفةرخا

 ا ص 5 لس موهسلا قدح_بدحسمأ لس كرت ناك ىتلاةعك رلا ىلصف

 ظ هز لاق ناطقلا ىحن نع مهلك ىنثم نبد- و دمع _س ند ةنلأ امم معو ب رح نب ريهز

 هيلدا لص يتلا نار ع نب | ع نععفان ىف + هخالاقةنل ادنمع ٠ نعديءس نبى بح ان

 [دجامىتح 0 عع دادس ا ف ةروسأ ارقمف نارقلا ارقي ناك ل--و

 ااا سد ندم نع ةبيش ىلأ نب ,ركوبأ امن دحو هتونج ناك-ماعظوماتضعب

 0 وهيلعهللا لص ةللالوسرأر قام رلاق رمع نبا نع عفان نعرمم نب هللا ديبع

 ١ ,اناكمان د أ دحام ىتح هد_:ءانجدزاىتحانتب ددءسفةدحع لاب مقفنار هلا

 3 رفعج ند ان الاق راشب نبدجتو ىنثم نب دمحم امدح ةالصربغق هيف

 2 هللا ىلصىبنلا نع هللا دبع نعش دحيدوسالا تعمسلا قحسا ىفأن عةبعش

 ع ' مافك دخأ ااحجيش نا رهسغهعم ناك نه دجسو اهيف ددسف محل و ًارقدنا إو

 ىيصصج



 ل

 هللا ل وسر ىلصلاق هللا دبع نعةمقلع نع ميهاربا نع شمعالا نعرهسم نب! انأ
 دب زأهنلالوسراب ليقف ىن«مهولاو مهاربالاق صقنوأدازف ملسو هيلع هللا ىلص

 دحسلف دحأ ىبناذاف نوسنتاك ىسن أكل ثمر شبانأ امنا لاقف ئثةالصلا ف
 نيت دحس دد_بف إ- سو هيعمل ىلصةئلا لوسر لوح ع سلاجوهو نات دحم_س

 نءااانثدحو 2 ةب واعموبأ انك الاق بي ركونأو ةبيش ىفأنإ رك وأ اننص

 نأهللا دبع نع همقلع نع مهاربإا نع شمالا نع ةبواع ءوبأو صفح انت ريع

 ئصو مالكتلاو مالسلادعب وهسلا قدجس دجس مل سو هيلع هللا ىل_دىننل

 ميها ربانعناملا_سنعةدناز نع ىعملا ىلع نب نإسح انث ايركزن مساقلا

 اماودازاماف ل_سوه_يلع هللا ىل_دهللالوسر عماني هلاقهللاد بع نعةمقلع نع

 قثد_>اهللالوسرايانلق لاق ىلبق نمالا كاذءاجامهلنامعاو مم_هارب لاق صقنا

 دح سياف صقنو أل -جرلادازاذا لاف 0 ا ١ك

 اهيج برح نب ريهزو دقانلاورمع ئئكصد نات دحيس ددسسب م لاق نيتددس

 نبد#تعمسلاق بوبأ انث ةنييعنبنايف-س انث ورمعلاق ةشيعنبانع
 ىدحا !_سوهياعهللا ىلصةلاالؤسرانب ىلصلوقي. ةرب رهابأ تعمس لوقب نب 1

 دج ىلا ةلبق قاعذج ىتأ مث نيتعكر ىف إ_فرصعلا اماورهظلا اما شعل! ىتالصا

 سانلاناعرس ج رخو املكستينا اباهفرءعوركب ونأ موقلا فو ابضغماهيلا دنةساقا

 رظنف تيسن مأةالصا !ترمصقأ هللا لوسرايلاةف نبديلاوذ ماقف ةالصلاترصق
 لصتم قدصاولاق نيديلاوذلوقياملاقف الامثوانيع مسو هيلعللا صونلا

 ربك مخ دحي_فوربك معف ارورب كم دحس مر ري َ مس و نيتعكر ىلصف نيتعكرالا ا

 ىف رهزلاع يب رلاوبأ انئدحو 0 © نعت ربخأو لاق عفرو
 هيلعهللا ىل_دهللا] وسرانب ىلص لاقرب رهىنأ نع دع نرغب وأ انث داج انث أ

 نب كلامن ءةستق ان دحو نايفس تيد ىنعم ىشعلا الص قدا م 9

 ةر رهلبأ تعم -لاقهنادجأ ى بأن اىلوم نايفس ىنأ نعنيصحلا نب دواد نعسنأ

 ماقف نيتعكرىف لف رصعلاةالص ل سويلع هلا ل سانا لوسرانل لص لوفي

 هيلعهللا ىلصهلن الوسرلاقف تيسن مأهنلالوسرايةالصلا ترمدق أل اقف نيديلاوذ

 ىل_دهللا لوسر ل قاف هللا لوسراب كإذ ضعب ناكدق لاقف 0 ٠

 هنلالوسر متأفهنلالوسرإب مناولاقف نب ديلاوذقدصألاقف سانلا ىلع لسو هن
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 | ىتدحو ح رشبنبا انث تبركوبأ دامو نيتدحس دحسل من هيلع

 | ةباور قودانسالا اذهب روصنم نعرعسس»ن ءامهالكعيكو ان متاح نبد#

 | ءانئاطو باوصلار حتيلف عيكوةباور فو باوصلا كلذ ىروح رظنيلف يشب نا

 8 دلاخ نب بيهو ام ناسح نبى انا يرادلا نجرلا د .ع نهللادنع

 | قحسا هاسثاهحو باوصال كلذ ىزح ار ظديلفرودهنملاقودانسالا اذهم رودنم

 أ دانشالا اذهب روصنمن ءنايفس انث ىومالا ديعسق ديبع انآ مهاربانبا

 [ةيعش انث رفعجن دج انث ىثمند#غ هاييرصو باوصل ارحةرافلاقو

 || اما هحو تاودلا ىلا كلذ برقر حتيلف لاقو داتسالا اذهب روطنم نع
 || ر>ةيلفلاقو دان_سالا اذ_مم رودنم نع ضايع نب ليضف انأ لاق ىعن ىع

 ”0فلادعن ر زلادبع انث“ رعى أنا هانكعو' تاوسلاهنا ىرب ىذلا
 |0000 نابع امك باوضلارخسيلف لاقو ءالؤع داتساب روصنم نع
 | نئسادبع نءةمقلع نع ميغارب 0 ءكجلا نمسا ا ىلأ ان“ ىرتنعلا

 || والم دملا لد راه ريق رم هفاصتر ,هظأا ىلص سو هيلعهلا ىل ص ىننلا

 ]نع سبيردان:ا 07 ربع نبا انثدصو نيت دح_س دد._.سقاستت تءلصاولاق

 |نبنانع اني اس مهم ىل_دهناةمقلع نع مهاربا نء هللا ديبع نب نسحلا

 لة ديوسن هارب نعهللا د_يمعنب نسحلا ن نعرب رح 5 هل ظفالاو بيش ىلأ

 كل اق اس تءلص دق ليشابأايم وقلا لاق مل_امأف اسجر هظا|ةمقلعانب ىلص

 ا | 0 لاقان تيلص دق ىب تقف مالغانأو موقلا ةبحات ف تنكو لق ىلباولاق اعفام

 6 مس مل نيتدجيس د سف لةفناف لاق من تاقلاق كلذ لوةةروعأ اياضيأ تنأو

 م ”وشون لتفن ا امافاسج مل_سو هيلعفللا ىل_طهللال اوسرانب ىل_دهنلا دمعلاق لاق

 كنافاولاقاللاق ةال_صلا فدي ز لههنلالوسرامراولاق 312 هلام منيب موقلا

 5ك ىسن ض1 انمرشيانأ امعالاق م لس نيت دس دحس م لتفن افا سه تياص دق

 نوع اسصو نيتدحس د سلف ؟دح أ ىناذاف هثيدح قربك نناداز نوت

 ْن هيأ نءدوسالان نجرلاد.ع نعىل_ثونلار ؟وبأ نأ قوكلا مالس نبا

 ىدب زاةللالوسرايانلقفاستس لو هيلعةللا ىل_ههنلا لو سرانب ىلص لاق هللا دمع

 نورك ذناك رك ذا -انءرثبانأ اكالاق اس تيلداولاق كاذامولاق ةالصاا

 | ىهمتلاث رمان بباجنم انئصو وهلا قدحس دجس من نوسنتاكى ناو
0 
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 ىوةالصلاإب وئاذاناطي_ثلانالاق لس هياعهللا ىل_دهننالوسرنا ةرب رهفأ |

 روحذ نكي ملام هناجاح نةدرك ذو هانمو هانهقدازو هوح رك 0 طارضهلو |

 نجرلادبع نع باه-ثنبانع كلام ىلع تأرقلاق ىحن.ىح انندع «|

 هينا ظن دتالسإ دق لة دعب سانا ان اع ١ لفماق تا دمر

 درع نب ةدتق اننرحو لس من ميل لا لق س|ابوخوناتد حسد | ظ

 0 ءجرعالا نع باه ش نبا نعتيللا انآ عر نبد# اضاف َح ثيل افا

 لسو هيلعهللا ىل_دهللالوسرن اب !تاطملا دمع ىتب فيلح ىدسالا ةنيح نب هللا درع |

 ةدح_س لك ربك ن يت دج,س ديس هتالد الف سولج هيلع ورهظلاةالص ىفماقأ

 امئدصو سولجلا نءىبسشام ناكم هعمسانلا امهدجسو ل_بي نأ لبق سلاجوهوأ

 نحلة بع نع ديع_س نب ىكانث د_-لاق دانه انك لاق ىنارهزلا عيب رلاوبأ |

 ملسو هيلعهللا ىل_ههللالوسر نأ ىدزالا ةنيح نبا كالام نب هللا دبع نعجرعالا |

 ةال_ماارخ كى ناك اماف هتالص ىف ىغف هنالصف ساحب ن أدب رب ىذلا عفشلا ىفماقا

 نا ىسوه انث فاخ ىبأ نب دج نيد د لس مسي نأ لبق دجس

 ديعس ىلأ نع راسي نب ءاطع رع ملسأ نبدي ز نع لالب نب ناهمل_س انت دواد

 ةرد «لقهتالص فد -1!كشاذا مل سوهيلعهللا ىل_هةنلا لوس .رلاق لاقى ردخلا

 لق نين ددس ددع_س ل كلا حرطيلفاعب رأمأ اثالثىلصا

 ايغرتاناك عب ؛ رالاماعا لك ناك ناو هنالصفل ٠ نءفشاسخ ىلصناكناف رينا

 بهو نب هللا دمع ىب معان ل_-- بهو نب نجرلا دبع نب دجأ ان ناطيشللا

 دح.س لاق ءانعم ودان سالا اذهب إس نبدي ز نع سبق نيدو ادونند_>لاق |

 ىنأانباناةعورك وبأ ايسكو لالب نب ناهلس لاقام مال_سلا ىل بق نات حمس

 نءروصن٠نعرب رج 0 نامءلاق رب زج نءاعيج ميهارب ا نب قد_ساوة ةه : | ظ

 ميهاربا لاق م _سو هيل عهللا ىل_دهللال وسر ىلههننادمعلاقلاق ةمقلع نع ميهاربا

 اولاق كاذامولاق ئيمةال_صلا ىف ث د_> اهلنا لو سرايهلىل- قل تاماف صةنوأداز |

 ا نات ددعس دع سف ةإ م ةلا لبق ساوهلجر ى:فلاقاذكواذ كتل

 ىساربشانأاعاىكلو هب ك:ًاينائيثةالصلا ف ثد_-ولهنالاقف ههجوانيلع|

 متيلق ب اوصاار>تملق ةالس فكس كعاذاو ورك اتيناذظ نشل

 يب 0



 ىف وهسسسلا باي
 د وحسلاوةالصلا

نس رررعللأ نا نجر دبع اسوأ ا
 ا 001 و سدانا و

 ,عجرعالانحرلادبعن -ديع_س نهب رهبع نعور مج ىقربسخأ لاق بهو نبا

ا نيدا دش ىو مثلا دبع ىفأ نع
ر نق لوشتو رهابأ عمسهنا داط

 1 00 لو

 | 8كيلعتااهدرال لقيلف دس ملا قةلاضدكني :دانحز عمس مل _وهيلع هللا

 ٍ 'امس لاق ةوْيَح ب '”ىرقملا أكفأ بروح نب ريهر ان اذط نبت : م كج أس |

 ' لوقية تالزرلا ا ل اىيند بلوق دوسالاان]

 ع

 ص ماسلا تح صد هلثعلوق مل_سوهس يلعهللا ىلصهننال وسر

 ) ناهي أ نعةدب رين ناملس نعدت ىع نب ةمقلع نع ىروثلا انث قازرلادبع

 / وهيلعهلل| ىب_طىننلا اقف رجالا لما ىلا اعد نم لاقف دعما فد_ثن الجر

 اكو انك ةبيش ىف نإ ركونا انندضو هلت تاملدجاسملاتينباعاتددوال

 تلاه ينلاناهيبأن 2ك ١ رب نأ ناهلس نع دن ىم نب ةمقلع ع نع نانسىلأ نع

 ْ ِ | فالس 0 1 0 01

 ءا مالا 0 رين ناملس ع ْنَع ةبيش ىلا نب دم نع

 0 0 شار لسسسفافر ,حفلاة الض مل_سو هيلع هللا ىلصىن :ا| صام دعب ىفار أ

 ؛ ان ةمشتماع و 0 ةماعن نب ةبيشوه لسملاق اهره هد لك كك ذدقددعانملا

 ١ 2 ن ىحب انئص د نييفوكدلا نم مهربغو رب زجو ميسور ع سمهنع ىو ر

 فك ريرهىلأن عرج .رلا دلع نب ةماس ىف ع نءباهش نءا نع كلام ىلعتأر قلاق

 سلف ناطي_.ثلادءاج ىلصي ماقاذ ا كه أنا لاق ملسو هيلع هللا ىل_هللالوسر

 مدح سااجودو نيتدح د سلف كد د_> | كلذ د جواذاف ىلص؟ىردبال ىتح

 كاتو 9 ةنييعنءاوهو نايفس ان الاق بروح نب ريهزودقانااورمع

 وعدان_.الا اذمىرهزلا نعامهالكدعس نب ثيالا نععر نب د#و ديعس نبا

 نك ىنأ نبى حب نعى نأ ىتدح لاق ماشه نب ذاعم ا” ىثشن دم اذن دو

 ذالا ىغقاذاف ناذالا عمي ال ىتح طارمضهل ناطي_ثلارب دن اذالا, ىدون اذا لاق

 : انالوقيه بفتوعر ١1 نيب رطخ لبقأسب وثتلا ىضقاذافربدأ اهم بوب اذاف لبقأ

 :ملاذاف ىلص؟ ى ردي نا لج .رلا لظي ىتحرك ذب نك لاملاذكرك ذا اذدك
 لاق ىع نةلمرح ئثدحد سلاجوعو نيتدجس دس لف لاضك مدحأ

0 
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 لاقف ددحسملاق انب رقنالف ًايشةشيخلا رحب شلا و ذه نم طك |نملاقلا

 هناسانلااهبألاقف لسو هيلعهنلا ىل ص ىننلا كاذ غابف تمرح تمرس سانا

 نبنوره امتدح و اه ردرك اةر_ثاهنكلو ىلةلنالحأام ب رحتىل لا

 نب ر يكب نعورمع قرب_خأ لاق بهو نبا انث الاق ىدعنب دجأو ىليالا ديع ا
 هللا ىل_صهنلا لوسر نا ى ردح ديع_س ىنأ نعةنلا دبع وهو بابخ نبا نع يشالا
 لك أبملو هنماولك أفم_نمسانلزنف هبا ووه لص, ةعا رز ىلع”س م ملسو هيلع

 اهحن ر بهذ ىت> ني رخآلارخأو ,!صللا اولك ا نيذلااعدفه-يلا انحرف نورت

 ىلأ نب ماس نعةداتق اننا ماشه انث ديعسن ىح ان: ىنثمنبد-# انثرع

 هللا ىنرك دف ةجلا موب بط> باطخلا نب رعنأةحلط ىفأن بنا ادعم نع دعا

 لست ارقن ثالث ىر قناكيد نأك تي رقاق ركب انآ كو مسوةيلعمللا ب -

 م اوك ناار فلخ اما ىتوصااباماوقأن او ىلج ًاروض- الا ءارثأال

 هفالكاف ص ىلع ناف ل سو هيلع هللا ىل_ههيبن هبثعب ىذلاالو هتفال_خالوهنيد

 ضار .منعوهو نيبو عشنا ل تالا نبذلا ةنسلاءالؤه نيب ىروش

 مالسالا ىلعهذه ىديب مهتب رضانأ سمالا اذه ىنونعطياماوقأ نات ماعدقىلاو

 مهأ ايش ىدعب عداالىنامت لالصلاةرفكلاهللاعاد- ءأ كئلوأت كلذاولعف نأ ١

 قهتعحارام# خوش سو هيلعمتلا سهلا لوسرتعجارامةلالكسلا نم 0

 رمجابلاقو ىرد_ط ىفهعيصاب نعط ىت> هيف ىل ظاغا أم عش ىفىل ظاغأامو ةلالكسأ ١

 ةيضقباهمف ضقاشءاآناىلاو ءاسنلاةروسرخلا ىف ىبلا ميلا ةبآ كيفكل 1

 ءارمأ ىلع كدهشأ ىنامهللا لاق نآرقلا ار قيال نمو نآرقلا أرقي نماهب ضب

 مهين ةنسو مهنبد سانلا اوماعيلو مبياعاولدعيل مهيلعم_متاعبامتا ىئافراصمألا

 سانلا اهيأ مكنامث مه ىمأ نم مهيلع لكشأامىلا اوعفرب و مهأيف مهيفاومسقي
 هللالوسر تيار دقل موثلاولصبلا اذ_هنيتئبخالا امهارأالنيترحش نولك

 عيقبلاى ا جرخأف هب م دجسملا ىفلجرلا نمامهحي ر دجو اذا لسو هيلع ل"

 نقليغمشا ان ةبيش ىفأ نب ر تجب وأ انثرطو اخبطام متملفامهلك أن
 نع ىهنلا بايب .:

 1 ميهاربا نب قحساو برحنب ريهزانثدحو ح ةب ورع ىنأنبديعس نع يل
 و ل هلثمدانسالا اذهىف ةداتق ٠ نعاعيج هيعش 5 لاقراوس ن  ةبابش ن.ءامهال 1

 مس نم ةوقإ 1 نجرلا دبع نب د نعةويح نعمهونءا اك ورم نبدحأ ر هاطوبًانئدص# ] ١

 دشانلا 7



 ّ ١

 أ نب نع فان نعتلادسيبع ان لاق ىأ انث هل ظفللاو ريع ننهللاد_بعنيدمم

 0-- ةلقبلاه ذه نملك أ نمل مل_سوهيلعهللا ل_دهننالوسر نار -

 ظ ليعم_با ك برح نب ريدز دو موثلا ىن :ءباهك رت هذي ىت ان د>اسم

1 
 أ
 ا
 ا

| 

 نعهنعةللا ىضر سن لث_سلاق بيهص ن ءاوهو زب زعلا دبع نءةيلع ندى

 انب رقيالف ةرحشلاهذه نملك نم مسد ال كالوس رلةلاقف وتلا
 عفار ن نبالاقو انأ دبعلاق ديج نب دبعو عفار نب د#ت ادت انعم ىلصالو

 [| لاقلاقةرن :رهىأن ءبيسملا نبا نع ىرهزلا نعرمعم انأ قازرلادبع ان

 ]|| الوان دحسم نب رهالفةر دل اه ذه نءلك أن 0 اى م سانوخو

 0 350007 انث ةببشافأنب 00 6 0

 أردان 0 أنه لاقفاهنمانلك اف ل 0 !او لصيلا ل 90 ١

 أأوأ 0 رسال هبتم ىدانام ىداتفكب الملاناف اندح-_سم نب رقن الف ةئئاملا

 ا || ىتدح لاق باهش نبا نع سنون ىفربخ لاق تهونبا انآ الاق ةلمرحورهاطلا

 أ ىلسهللالوسرنا معز ةلمرح ةياورفولاق هن هلل ادمع نب راحوا حاب رىفأ نيءاطع

 )أ ىدعقياوان ددء_سملزتعيل والات ازتعيلفال_صب وأام ا 7 1نملاق مسرع ةلل

 || نماوفامي ربخ أف لأ فاح راطدجوفلوقب نمتارضخ < مفردقب ق 'هناو هدب

 || ىجانأ ىناف لك لاق اهلك أ هركمكراماف ا للاعب رقلاقف لوقبلا

 [| لاق جي رج نبا ن ع ديعسن/ ىح. ان: متاح نيد ندعو ىجانتال نم

 || نملك أن أنملاق ملسوهيلع للا ف صوئنلا نعهللا دبعنب رباج نعءاطع ىنريخأ

 |اندحسنإ رقبالفثا ركتلاو موثلاو لصبلا لك ١. | ن«ةىملاقو موثلاةإةيلاهذه

 0 لاق ميهار .| نب قدعسا انثرط مدآ اونبهنم ىذأتتامم ىذأتةكئالملاناف

 نءا انآ اعيجالاق قازرلاهمع انث عفار نب دت ىنثدحو 4 ركز دم 2

 أ ىان_ثغيالف موثلادب رب ةرحشااهذه نم لك أ !نملاق دان_سالا اذهم جرج

 || نبليعمسا انث دقانلاور ع تدعو تاركسلاولصبلارك" ذي لو ان دجسسم

 | وفي كفا 00 رفا

0 

 نءاكري را نعةب 0

|| 

 ا جرا ا لس ع اراجع 0-1 ل

 3 لاقف
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 ةالصلاةهاركساب
 ماعطلا ةرضح

 هلك ادن ري ىذلا

 ةهاركو لالا ف

 عم ةالصلا
 كل هعفانم

 ىنأنب ركب وبأو برحنب ري_هزو د_ةالاورع روتص 5 ايناجيناهلءاك ||

 هنلا لص ىبنلا نع كلام نب سن أ نعىرهزلا نعةنييعنب نايفس انث اولقةببشأ]

 ن نو ره ا ءاشعلاباؤ دب افةالصلا تميقأو ءاشعلا ارضحاذالاق مل_سوهيلع ٍ

 نب سن أ ىنتدح لاق باهشن'/ا نعو رمعىف ربخأ لاق بهو نءا انث ىلبالاد,ءعسأ]

 اؤدباف ةالصلا ترضحو ءاشعلا ب قاذالاق لسو هيلعهندا لهنا لوسر نا كلامأأ|
 ىنأنب رككونأ انئاصو متاشعن ءاواجتتالو ب رغما ةالصاول_هتنأ ل بقهبإإا
 هللا لص بنلا نع ةئاع نعهيب أ نع ماشه نع عيكوو صفحو ريم نإ انث ةييشأ]

 ىنأ ان ربع نبا 0 ٍندانع ىرغزلا ءهننيع نبا ثيد> لثع مسو هيلع ٍ

 هلال يع د نع الافدناب اونأ انك هل ظفللاوةبيش ىنأ نب نك ا َح
 مد ًاءاشععضو اذا سو يلاسنا ل اد رلاقلاقرمع نب نع ء عفان نع ْ

 -_و قحسان بدم انئمصو هنمغ رشي ىتح ناجتبإالو ءاشغاااؤدباف ةالصلاتميقأو ||

 هوكو

 نورهانئدحو ح ةبقعنبىسوم نع ضايعنبا ينعيسنأىن:دحلاق ىلا(
 دوعسم نبت اصلا ان:دحو 2 < رجنان جدهم ناجح 5 هللاديعللال 1

 هيلع هللا ىلص ىنلا نعر م نبا نع عفان نع مهلكب وبأن ع ىسومنب نايفس انثألا

 نب وقعت نع ليعم سان اوهماح انث دامعن دمم انتادحو هويتي لل أ 1

 مساقلا ناكو امي دح ةثئاعدنع مساقلاوان آت ثدح لاق قيةعى أنبا نعدهايأ]

 اذه أننا ث دب اك ثد_< ال كلام ةش ثناعهلتلاقف دلو مال ناكو ةناطالخح را

 مساقلا بضغفلاق كممأ كتبّدأ تن ًاوهمأهتب دأ اذه تدنأ نبأ نم تينعدق ا 1

 لاق ساج١تلاق بص لاق نيأ تلاقماق اه.ىتأدقة_ثئاعةدئام ىًرامافاهياعضأو أ
 ةالصاللوقي )سو هيلع هللا ل سهلا لوسر تعمسىنا ردغساجاتلاةىبصأ تا
 ديع-سنةستقو بون ىحب اتاكد ناثيخالاهءفادن وهوالو ماعطةرضح | 1

 نع صاقلاةر زون قري خلاق ر ةعج نياوهو ليعم سا انثث اولقر نءاوأأ]

 ثيدحلا فرك ذي لوهلثع سو ماعهنلا ىبص ىنأ |نءةشئاعن ءقيتعىفأنبةئلادبع | 7

 ناطقلاوهو ىحب انت الاق بح نب ريهز و ىندم ند# انلادح < مساقلاةصقأأ]

 ىلاق ل سوءيلعهنلا ىل_هةللالوسرنأر قا نع عفان فر بخل اق هللا دممع نع ||
 نم ىهن تاب
 وأ امون لك أ
 اناركوأ الصب
 نعاهوهنوأ

 دتدحبسملانإب رف

 0 حاس ا عل 5 رديت و هلك 0



 زاو---ج باب
 قف ةدانملس ١

 نيلعنلا

 هي بأي

 بوت ىف ةالصلا

 مالعأهل

 ربغزود- ةانلاورمع ندع 00 هاتان تاق دلك واد رن ديع_سا

6 210 

 [ةدانق نع ةئاوعوبأ ا ةيدتقلاقو ان ىح لاق ديع_سن ةيدّدقو ىح نبى <

 | ةئيطخ دح لا ىفقا ربل 1 ا سف الو رلاق لاق كالام نب سنأ ْنَع

 ا ثرهل!ناىن_هيدلاخ انث ىترالابيبحنإ ىح انئنح ايفداتراوكو
 ْ 0 كلام ني سنآت ءم_سلاقف دح_سملا قل فتلا نعةداتقتاأسلاق ة ةيعش

 يفداهترافدكو ةئيطخ دحسااىفلفتلا ]وق لسوهيلعقللا ىلص هللال وسر تءءس
 ْ نىديم ان الق خورف نب نابيشو ىببضلاءامسأ نب د نبنلا دسم يرو

 ظ | ىأ نع ره, نبى حن علي قع نبى حن عةنبيعىفأىلوءلسصاو انث نومم

 | ىمألامعأ ىلعتض رعلاق لس هيلع هللا للص لان ع وذ ىلع نعىلا ,دلادوسالا
 8 قت دجو وق رطلا نع طامي ىذالاانطامعأ ن اع فندم فاي سء اهني

 أذاعم نباديبع نث نفدنال دد-ملا فنوك:ة- دال طاع فواز

 لاف ةهيبأ نع ررخيشاا نب هللا دبعنب دن زب نع سموك ان* لاق ىلأ انث ىرينعلا
10 
 ”كك و علام محملا ف لسو هيلعهتلا لص هلل الوسر عم تياد :

 0 ةادبعئي ديزي ءالعلا ىنأ نع ىري را نع خرز نيد رب 2 ىح نبى ع

 هنب اهكسل دق ع خ:23لاق رعد لم او ىنلا عم ىلصهناهيبأ نعريجشلا

 3 افاد 0 رشبانربخألاق ىسع نب ىحع .انثدع * ىرسلا

 1 00 ىل_دكهللال 0 كامو سأل ك قلاع زبن ديعس

 ” ماوعلا نيدابع ان لاق قارهزلا عيب رااوبأ انئامع منلاق نيدعتلا ىف

 نبنايفس ١ 5 اولاقريهزل ظغللاو ةبيش ىفأ نب ر كب ونأانثدحو بّوح نبا

 اكاد ىف ىلص 0 ل ىنلا نا ةشناع نءهور ءنعىر»زلا ن ءةطمع

 ةيناجبنإب 0 و مج دألا ءاوبخذا 0000 0000 3 |انط

 لور يشر اره ءربد ا ,عقرب-خأ

 1 ىلا ةصرالاه ذهب اوبهذا لاق نال ص ىضقا ءافاهماعىلارظنف مالعأ !تاذة_صج

 ' رك ودأ || ةيووتللا قالصافن [ىن ::طأاهماف هين اح ناب ىتوتأ 5 0 م

 قايم ىنلانا ا م وع خيكو ان ةبيش ىفأ

 اخأو /مديجأب ًالهاطع اف ةالصل !يفاهيلغاشت م ةرءاط# ةص هن تناكإ يدع

 0 ل ا

 ع اصح

1 



 ا 0 ١
 كي دفى أنبا 6 عفارنباانئدحو 2 بوبأ نعةيلغن | ىت هب لمعم سأ اع انت |[

 كى 0 ا اا 28 نام” | نع كايت انأأ

 0 0 ةلاحشلا الادهم هإق و ةءاخن أ ار را

 ورمو ةبيشىلأنب ركب ونأ 0 2 انئرصو كلام ثي د ح ىنءعةإب قتلا |

 نديج نع يول صقيع ن نا انأ ىحلاقنايفس نءاعيج دقاثلا ا

 4 اا ا ةرع اع ضاوص ىنلانا ىردخلا ديعس ىفأ نع ءنجرلادبعأ

 نع ق زن نكلو همانأو اهنمع نعل رلا قزس نأ اىهنمءاسعا هك دا

 بهونا انث القتإمرحورهاطلاوبأ تدعو ىرسدلا بسد تراب ظ

 ىلأ ان لاق معاربان ب بوغس انك تري ناريعر ى دنت حل
 كاتو ةرب رهابأ نا نحرلا دبع نب ديبج نع باهش نبا نعام الك

 ةيدنق ام دعو .ةنيعنأ تد- لئمةماحك ىأر رسوهيلعقنلا ىلصةنلالوسر زنا

 ةشئاع نعهيبأ نعءةورعن ماثه نعهيلع ”ىرقامف سنن بكلام لمع بنآا

 ات هك ةماحخنو ا اطا#و أ ةليقلار دج قاقاصب ىأر مسوميلعةللا لسا“ زا

 ةيلعنءا انث ريهزلاق ةيلع نبا نعد 3 ربهز وةبيش ىف 'نبركب وأ

 رو هيلعدتلا يصمت ره ىفأ نع مفارىنأن عنارهمنب مساقلا نع

 هب رلبقةسم م وقبة دحأ ألابام لامتف سانلا ىلع ليقف دحعس 0

 هي نأ د-أبحأ همامأ مخنت
 حسم م هيون فلفت مداقا فموواذكك يفد جر وقمسق تراس ١

 انثد>و 2 تراولاببع انث لاق خورف نب نابيش مي ضع ىلعدض 7

 ةبعش ان رفعج نبد# ان ىنثم ندمان ثدحو ح ميه ان يحين

 هيلع هللا ىل_- ص ىنلا نع ةري ره ىنأ نع عفار ىنأ نعتاربعت مسا

 ىلا ا رهوبألاق مه طوق دار اب ونهو

2" 
3 1 

 ناو ىنثمنند# ا ضعل ىلع هضعب هب ولا ض 2 ا

 نعدحع ةداعق نى ةدمسل اك ةيعش 1 رةعج ن د- -- 5 ىنثم نءالاق راش

 هناف ةالصلا ف ىدح ناك اذا مل_سوهيلعةللا ىل_صهننال وسر لاق لاق كلام نب س

 ادع همد_ةت هلامش نع نكلو هنيع نعالو هبدي نيب نفزييالفاب ر 0



 ةفهارك باب

 قراشخالا

 ةالصلا

 جسم ةهاركب اب
 ةيوسنو ىلا
 ةالصلاىفبارتلا

 نع ىملابإب
 ىف قاصيلا

 ىف دح._سسملا

 اهريغو ةالصلا

 111 را ةشسل ٍ اك

 ند ىهفعض ولا اد هت عض وذ ل_يوءياعهللا ىل_صدللا ل اوسر اهم سعأ تاج 2

 سانلاربكو ريكفهيلعماق مسيو يلع ألا ىلصةهللالوسرت يار دقلو ةناغااءافرط

 أ غرفيتح داعم ريدا لأ دجس يدا قالا عر عينا لعوقوا امو

 | ىناوع ًاتلاذه تعنصاماىتاسانلااهمأا,لاقف سانلا ىلع لمقأ م هنال صرخ نم

 | نبدم ن نجرلادبعنيبوقعي ان ديعسنبةبدتق انثهعو قالصاوءلعتلو
 : نب لهساونأ الاجرنا مزاعوب تدحلاق ىئرقلا ى :راقلا د_عن هللا دع
 و اق رعى أ نباو برحنب ريهزوةببش فأن ب ركب وبأانثد-حو ح ىدعاسلا
 ءم خيش أ نم هولأسف دعس نبل هساونأ لاق مزاح فأن ءةشيعن نايف_س انث
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 0 م ح كرابملانب هللا دبع انث ىرطنقلا ىسوم نب مكحلا

 نءقر ره ىنأ نعد-# نعما ته نعاعيج ةماساوب ًاودلاخوبأ ا ةبيشىلأ

 ملاقرك,ىفأةياو رىفو ار ص خم لجرلا ىلصينأ ىهن هنأ لسو هيلع هللا ىلصىنلا
 5 8 0 ةبيشىلأ نب ركيوبأ ايوا 5 مولع هللا ليص هتالوسر

 هئلا ينلارك ذلاق تيقرعم ع ندع ةماس ىف نءريثكى أن ىح ١ ..,عءقاوم_سدلا ماشه

 ودا وفالعافدبال تنكنالاق اصلا ىنعي دجسملا ف حمسملا ]سو هيلع للا ىلص
 ْ رش 1 امه٠ نءديعس نبى حب انك ىثمنب دمت ايدو

 ْ هأ| ىف حسملا نعل - -سوهيلعهتلا ىلص ىنلا اولأس مهنا بيقيعم ن ءةماس ىلأ نع

 طرحنا يال انت لاق ىريراوقلار ع نهاد معهياثدحو هع .لاثق

 نب زن رك وب 1 بيقيعم ىنثد_>هيفلاقودان_سالا !اذههماشه ان لاق

 ندد ا نعىح نعنابي_ث اذ# ىسومنب ىسحلا انث يكف

 الحي ثيح ٍبارتلا ىوسي ل جرلا لاق سو ءيلعهتلاىل_صهئلالوسر نأ بيقيعم
 ع باعت ةلاق ىنيعلا ىحب نبى حب انئصو #* ةد-اوق العاف تنكنالاق

 ظ دج ىفاقاصب ىأر ملسو هيلع هللا بكندا لوسر نأ مت نيهّنلا دبع نع فان نع

 «جولبق قصيرا ىل_ديكد> |ناك اذا لاقف سانلا ىلع لبقأ تهكفةإ بقل

 النادلتع ا لاقةبيش ىنأن ب ركب وبأ انكدع ىلصاذ اههجو ليقهللاناف

 ْ 5 دحو حا هللا دبع نعاعيج ىنأ ىنثدح لاقرب نياانْدحو َح ةماساونأ و

 0 برح نبر يهز ىثدحو .ح دعس نب ث يللا نع عر نب دجتو ديع_س نب ةبدتق
1 
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 . هي جما 2 ع 02 .

 ىقلوقت كانعمسدق هللالوسرايانلق ةال_صلا نم غ رفاماف ًاي_ثلوانتي هنآك هدب

 سالب اهللاو نال كدب تطسب كام : ارو تالذ لمق هلو كعممايشةالصلا

 تاقمن ؛تا لص نال تتم ةلبذو ءاتلعق ىهجوىفهإ_ء> ران ن :باهشيءاجإ

 انيخ اةوعدالولةتلاوهذخأ آد 2 * تارص نالئرتأ بلف ةمات | ١هلبا ةذعأب كنعلا

 لج زاوجبإب [|هللادبع امنع * ةئيدلالهأنادلو هبسءلياقثومحبصال مالسلا هيلع ناولس

 ق نايب_لا
 ةالعلا

 ريب زلا ني هللا دمع نب صاع نع كلام 0 الاو ديعس نب ةَمدَتقو بنعق نب ةماسم ندا

 ورم نعربب زلا قب هللا دع نب صاع كنثدح كلا ل تاق لاق ىحن نب ىح انثاد>و 2

 لماحوهو ىلص: ناك سو هيلعهنلا ىلصهللالوسر نأ ةداتق ىفأن عقرزلا ميلس نيا

 ماقاذاف عيب رلانب صاعلاى الو ملسو هياعهلل ا ىلص هللا لوس راتني بي زتنب ةمامأ

 نايفس انث رمعىأن بدم 0 مف كلاملاق ىبيلاق اهعضو دس ذاواهلا]

 نعش د- < رييزلا ني هنناد_عنب صاعاعمس نال نب او نابلس ىنأ نب تامَع »ف 6

 أ موي سو هيلع هنلا ىلصننلا تير لاق ىراصنالا ةداتق ىف أ ل ظ
 سو هيلعهنلا ىلصقنلا لوسر ,تنب ني زةنبا ىهو صاعلا ىف أت نب ةمام او سان

 5 رهاطلاوبأ ئئدص اهداعادو>- سلام ةراذاو اهعضو مكراذاف هقئاع عا

 بهونا انث ىلالاد.هسن نورهان دحو ََ ريكي نب ةمرخم نحبهو نبأ

 ىراضالاةداتقابأ تعمسلاققرزلا م ءاس نا ورع عما نعةمر ,# ىف ربخأ 3 ل

 صاعلا ىنأة#:باةمامأو شا لل سرع لمعلا مانت ١ ارلوق

 انندحو 2 ثيل ان ديعشس نب هدف انو اههدضو دحساذاق هم ع ل

 ديع-س نع اعيجر خ_ءج نبديإ] دبع اذن قنحلار ,؟ب ولأ انت ىشن دل

 لوا ل ةداتقابأ عمس قرزلا مج امن درع

 سانلا مهن أرك قيملهن ريوس ل لس الر

 زاو حج باب اازيز علا كمع ع 0 د 3 ةالساا لل

 ف نيتوطخلاو عن مد وهدوع 0 1 سرتلا قادرا :
5 

 ساسعأب اره تلقفلاق بلع لح مون هيلا ءالملا

 اويمسلةنامزاحوب انقذ ارم كار رى هلعسا و هللا ]وسر لسرأ لاق اياد 3

 ثالثلاه ذه لمعف اهيلع سانلا ماك ًااداوعأىل لمءي راحنلاكمالغىرظ اذئمون |



 نعل زاوج باب
 ىف ناطيشلا

 ةالتفلا ءانثا

 هنم ذوعتلاو

 لمعلا زاوجو

 ىف ل-يلقلا
 ةالصلا

 ا 18

 ا 0 ار عزيزا فأن عشيللا ان حبر نب د انثد>و 2 ثيل انك ديدن

 [قسيةيبتقلةريسي وهومتكر دم ةجال ىنث عب لسو +يلعهثا لص هنن كوسر نا لاق

 يوسع وىل_داانأو اهن !تماس كن لاقف قاعد غرفاهلف ىلاراش اف هيلع تماس 9

 [|[وبا ىندح لاق بروح نب ربهز 5 نمل نا و قرسشملا ل مق ٍببهح

 | 3 هما ىن ىلا قاطتموهو لسو هياعهللا ىلصهتنالوسر ىتاسر أ لاقرب اج نعرببزلا
 8 اقفهتلكا مهديب ريهزًاموأو ا ذكع هديب ىل لاف هتملك_فهريعب ىلع ىلصي وهوهشنأف

 | ةرفاماقهسارب "ىو ارقي هعمس انأو ضرالاوحن هديباضِ يهز أ موأوا ذكه د دمد ىل

 ًاريهزلاق ىلصأت نك ىنأالا كلك نأ ىنءنعمهناف هلك تاسر ا ىذلا ىف تاعفان لاه

 [هديبلاقف قاطدملاىنىارمب زلاوب أ هديب لاقف ةيعكس! !لبق:ة بم سلاجربب زلاونأو
 | نعربثكن ع ديزن داج اذ قرد ال ماكولا ني ةيعكلاريغىلا

 ٌ 3 ء+جرفةجاح ىف ىثعيفر ةسىف مل_سوهياع هللا ىلص ىبنلا عمانك لاقرب اح نعءاطع

 ش١ 'فرصنااماف ىلع دري واع ماسوةإ مقل ارم_غ ىلع هه ووهءلحار ىلع ىلص» وهو

 | ىلع ا ماح نب دع نئكدصو ىلصأ تنك ىنأالا كيلعدرأ نأ ىنعنع لهنا لاق

 ق رباح نعءاظع نع ربظنش نب ءريثك امك كاع بس لإ ثراولادع 5 روصنم نا

 نع ٠ 5 11 و احا ير لا لبا ييروترلا

 وار رديعتتاوسهتاوسرلةلو ةرب رجا تيما هي رات اوهو دع

 هئمىننكم أ هللا ناو ةالصا| ىلع عطقيلةحرابلا ىلع كفي لعج نجلا نم ام رفع

 وحرصت ىتح ددع_سلاىراوسن هةب راس بنج ىلا هطب رأن آت مه دقلف هتعدو

 ترإ_سوهيلعهنلا ل_طناهلس جل وقترك ذ 2 - <او | نوعجأ هيلا نورظنت

 | نوصتم نبا لاقو اًئساخ هللا هدرف ىدلسعي نمد الع ,الاك-امىل هوىلرفغا

 : رفعج نباوهد- 2 اني ا 2 اي داز نيد مخ ن عةمع كثب

 5 ة-_سالااذ- هى ةرع- ا نعام الك ةنايش | 5 ةبيش فأن بر كبونأ هانت دحو

 5 :دف+-:ءاور ىفلاقف ةبيش ىلأ نباامأو ه-ت5ة-دذؤهلوقرةعج نباثيد- 3 سيو

 لوغي اص نب ةب واعم ن ع بهو نر هللا دمع انت ىدارملاة ماس نب د ندع و

 | ةللوسر ماقلاف ءادردلا فأن عقالومخلا سي ردا ىفأن ءادب زب نب ةعيد ر ىنت دح

 | ارا هلا ةنغلب كيما لاق تطفو اللوق هانعمسف لسو هيلع ةللا ىلص



 5 ل
 دا لس وميلعةنلا فصلا لوسر عم ق1 لال ى كل ايا أ

 كف :اوتأةف مهراصإأب موقلا ىفامر و هللا ك جريت اقف موةلا ن مل جر سطع |[

 مم ًاراملف مهذاخن لع مسهدأ نوب م لا

 دلو هالو 1 امةتناوق تيل يم امد ل 1 را 1

 ريبكتلاو حيبستلاوهامنا سانلا مالك نم ئماهفحلسيالةال_دلاهنهنالاقمنا

 ثيدح ىناهللا لوسراب تلق ر_سوهراعمتلا ىل_دهتنالوسرلاق مكوأ نكرقلاةءارقوا

 انمولاق 0 ناهكلان اال ا

 ا طخ ءايينالا ع ندى .ن ناكلاق اا ع

 اذافمونتاذتءاطافةيناوخلاود- - | لبق ىلاغغ ىعرتةب راج تن اكو لاق كاذف

 ىلا نوفسأب كفسآ مدآ بن لسجرانأو ا بت 1

 تااقانأ 0 ام || قتلاقةلا نه لافف اهمدتت ًافاهم والتتأل# 1

 ىسع انأ مهاربانب قحسا اساط ةنءؤماهناف اهقتعالاق هللالوترتنأ

 1 هوحن دا:سالا اذه ريثك ىنأنب َى < نع ىازو الا 7-1 لاق سنو نإ ٍ

 هب راقتم مهظافلاو جشالا ديعسوب أو ربغ نب او برح نب ريهزو ةبيش ىفأ نب ,يوبأ

 مناك لاقةنلا دبع نءةمقلع نع مهاربا نع شمعألا . انن ليضف نيا 1 اولا ١

 ا رام انيلعدربق ةال_صلا قوهو مسرعا ىلا ,

 ةالصلا ف كيلع ه0 ع درب ملف هيل عانماس ىش

 روصخم نب قدع-دأ ىن ::ددحربع نبأ ئئص الغش ةالصاا فنا لاقف مالسلاا:يلعدرت 1

 انأ ىح نب ىح اسئارع هوك دانسالاا ذهب شمالا نع نايفس نب مي ره انث واد (

 دب ز نع قانشلاو رعى أن عليش نبت ران ع دلاخ ىلأ نب لّيعمسا نع ميش ب

 ىت> ةال_صلا ىفهبنج ىلا وهو هيحاص لجرلا م اك ةال هلا ىف ماكتت انك لاق مقرأ نإ

 ند . ركيونأ ان مالكسلا نعاني هنو توكسلإبان سمأو نيت اقهلل اوموقوتلزت

 -- انآ مهاربإ ند قحس | انثدحو 2 عيكو وري نب هللا دمع ا ةيدش 1

 ن هس انئكرص هوحدانسآلا اذهمدلاخ ىلأ نب ليع مسا نع مهلك سن ,



 2 و 07-2--7- 5 ةبيشى أ نب نائعانثدحو 2 رهسم نا انأ ى معلا

 0 طل اند مدآنب ىحانتدح عفار نبا

 ب 0 ا و م رع ا

 5 سأ رع ىسوم نب ةللأ ديمع نأ ا 00 ننس

 1 ن نم ىلصأ لا ةف هللا دبع ىلء الخ دامهن ا دوسالاو ةمقلع نع ميار با ن ءرودنم

 : 5 كرم هلامث نعَرْسآلاو«_:يي نعامه دل _هجوام_منبب ماقف مئالاق ل

 اما هب ذة نيب امهلعج من هب دب نيب قبط مث انيدنأ ب رضفان كر ىلءاني دن اا نعضوف

 ونأود.عس نب ةيدتف اسد مل سو هيلعةثلا ىل_صةنلا ل وسر لعفا ذكع لاق ىلص

 نب بعصم نع روفعي فأن عةباوعوبأ انثث الاقةيدتقل ظفللاو ىرد_لالماك

 كيف درسا فال لاعف عكر نيب ىدن تاعجو لاق آيل [تيلَص لاقدعس
 ذهنع انيهئانالاقو ىديبرضف ىرتأة رم كلذ تلعف لاق كيتبكر ىلع
 ان: ماشهنب فلخ انثرص ىكراىلع فك الاببرضن نأان سأو

 اذ روفعي فأن ءاض الطن ايفس انث رخو |١ انئثادحو ح ضوحالا

 ٠ ::' ةبدش ىلأ نب در كيولأ ني راما 2 موهنءانيهنفهلوقىلادانسالا

 م ”.ءكرلاق دعس نب بعص« نعى دع نب رب زلا ءدلاخ ىلأ نبل يعمسا نع عيكو

 0 | لعفت اك دق ىفأ لا قفدي ذقن نيب امهعض ووامهم قبط عياد ”ىدست اقف

 مسا اننا سنوب نب ىديع ىثدح لاق ىموم نب مكنملا ئئتدص بكرلابان سعأ |
 59 !!تيلدلاق صاقو ىفأ ن ند دعس نب باعصم ع نعىدعنب ريزلان ءدلاد قار ءأ

 0 اق ىلا ىدلب برم ىئب .كرنيبامهتلعجو ىباصأ تكبش تعكر اماف ىف نج

 نأ :] ميهاربا نب قدعسا ند + بكر لا ىلا عفرن نان سمأ من اذه لعفن انك دق زاوج باب

 الاق اظغللا إب راقتو قازرلا دبع انث ىناولطلا نسح انثدحو 2 ركبنبد# لفاعا
 0 اسواطعمسهناربب زلاوبأ قرب_خأج رج نبا ان اعيج نيبقعلا

 د سامع ٠ نب |لاقف لج .رلاب ءافج هارئلان|هلا اقف ةنسلا ىه لاف نيم دقلا ىلع ءاعقالا

 أ حابصلا ن 101- :رفعجوبأ انك 5 مسوهيلعهنللا لص كين ةنس ى 5 0 باب
 الكلا
 |جاج نع ميهاربانب د ليغمسأ ان القثيدحلا ظفل ىف راقتو ةبيش ىفأن د 3 تالا

 ظ ْن | اسي ني ءاطع نع ةنوهم ىلأ نب لاله نعريثك ىلأ ند ىحي نع فاوصا) ندم . ناك ع

- 



 " ِإ

 دن ز نع ور عن هللا دبع نعىدعق ان ركز ضي ركبوا |لاقو انآ قحسا

 | ىتدح لاق قارحنلاث ران هنلاد_ءع٠ نع و لص نا ورمع نعة-سنأ ىلإ نا

 َ 1قاَكوه وجر تو وع نالت مس وهيلعهللا لص ى تعم لاك بديع ْ

 هلع م 216 الدخ ىنذتادقهلل! ناف ليلخ كتم فنوكين أهلا ىلا | ظ

ْ 
1 

 ظ
 ظ
 ظ

 نمناوالا اليلخر كباب |ت نال دايلخ م 1نمادختمتنك ولو اليلخ مالا |

 و ك_دع2 :الفالأ 3 0 مهئايبنأ اروءقنو 8 ختاوناك ّ امقنأك

 دجأو ىلء الا ديعس نب نورد ندع و 5 كلذ نعد اهنأىنادجاسهرو ومقلا |

 نب رع ن مصاعن هند اربك,نا ورع ىقربخأل اق تهون انث .القىسعنبا|| 1

 هنعهللا ىضر نافعنب نامثع عمس هنا ر و  ىتالوما هللا ديب عع مس هنا هثدح ةداتق

 2 ًادقك !- _سو هيلع هللا ىل- دلوسرلا دعس م ىن نيح هيف سانلا لوقدنع

 ريكي لاق ىلا عت هللا ددع سم ىنب : نملوقي لسو هياعهنلا ىلصهننالوسر تعمس دق فاو[

 هلئمهتاور فى سعنءالاقو ة:هطل!ىفاّسيهلهطا تما وي اال

 انثاد_>الاق ىنثءنءال ظفللاو ىنثمنبد_و بروحن ري_هز نص هاى

 قاد نددو#ت ع نعى أ ىنند- حلاق رفعج ن دج ا دبع نأ دا نب ككاحشلا|

 هتئيه ىلع«_عد. نأ اويحأو كلذ سانلاهركف ٍد>_لاءامدا رأ نافع نبنامع

 هند ىفهلهللا ىز هلل |ددعسم ىنب نملوقي ملسو هيل عهللا ىلدهللالوسر تعم سلاف |

 ْنَءةن واعمونأ ان” لاق بيرك و بأى ادمطا ءالعلا ه.دب# هن د

 لاقفهراد ف دوعسم نب هللا دعانا الاق ةمقلعو دوسالا نع ميهاربان عش الا

 | انههذولاقةماقاالو ناذأب ان سمأ» :مةاولصفاو 0 .وةفلاقالانلقف 31 ةلخ ءالؤه ىل- 1

 انعضو مكر املفلاق هلام نعرخ الاوهنمع نعان دح أ لعذ انيدأب ذخ اف هفلخ موقت

 اماف لاقهبد- ذن نيب امهلخدأ تهيفك نيب قيطواني دب أب رمضف لاقانبكر ىلعاشي

 قرش ىلا !ينوقن واهتاقيم نعةال_دلانورحؤيءارم أكاعنوكم سنا لاق

 ةحيبس مهع يعم كب :الصاولعجا واهتاقيا ةالصاااواصف كالذاول ءؤدق مهو ًاراذاف ىف

 مكراذاوت داك ءؤيلف كلذ نءرثك 1متنك اذاواعيجاول_صفةنالثمتنك اذآ اذاو أ
 ىلار ظن ىف 1 نر راسو وس لا

 ثرالا نيب احنم اًسندحو مهارأف لسو هيلعةنلا ىبصةننا لوسر عباصأف َ

 هال طور او لا و52253

 لاق رك ىنال ظفللاو مههاربا نب قدع- ساو ةبيش ىفأنإ ركولا ا اوعنصامأ

 ءانب لضق باب
 ميلا ع | و دحاسملا

 اهملع

 ىلا بدنلا باب
 ,ىديالا عضو
 هف بكرلا ىلع
 سو عوكرلا
 قيبطتلا



»> 546 
 || لقت ىردق تازنق سدقملاتيب وحن ىلصي ناك لو هياعةنلا ىل-ههّللالوسر
 9 | لجرر غمار + !دد.للارطش كهجو لوفاهاذطرتةإيق كنيلوتافءامدلا ىف كهجو

 1 ” تلوح دف ةابقلا ناالأ ىدانف ةعكر ذاب قر دجفلا داس ع وك كر مهو ةملس ىنن نم

 || ىعيديعسن ى انن' بروح نب زيهز يعد ٍ ةل-,ةلاوح هام اولاف

 || انرك ذةماسمأو ةبييح مآ نأ ة- 2 نعى أى ريخ + 1لاقماش ه انك لاق ناطقلا

 ا هلنالوسرلاقف لو هيلعهتلا ىلص تلا لوسرل ري واصت هيف ة-.ثيحلاباهانأ 226

 1| هربق ىلعاونب تاف حاصا |ل-جرلا مهب .:ناكاذاكثاو 1نا مل-سو هيل عةللا ىلض

 | ميل -جوز هيه يع ىلا ارق ةكانكلوأ روض كله تفاوروصر ادحيدلم .

 ]|| ماسه 1 لاق عيكو انث الاقدقاناور .عوةبدش ىفأن بر .ك,ونأ امنع ةمايقلا

 ا دج لس الو ردنعاو ورك اًذكمهنا ةشئاع نعديبأ ن ءةورعنا

 تبرك ونأ امئدع د ا الا دل عا اا تي دنبحو

5 

 ع

 | هللا لص ىنلا جاوز نرك ذتلاق ةثئاع نعهيبأ ع نع ماش م انث هب واعموبأ ان

 اعد * مهثيدح لثعةب راماطلاقي ةشيحلا ضرب اهنيأرةسنك سو هيلعأ] نع ىهنلابإ
 .نعنابسش .انث لاق مساقلا نب مشاه انث الاقدقا:!اورمعو وةبيشىفأ نب ركولا دحاسملا ءائن

 ا تار شالو رت ةشئاع نعرمب زلا نب ةور ءنع ديج ىبأن :لالهأا روبقلا ىلع

 سدس اروبقاو هنا ىراصنلاو دوهئلاهللا : نعل نم معي ىدلاهص سى لسو روصلا ذاُكاو

 ||| الواو ةببش ىف أ نإ ةباد هراقو ا ا ب نءىبملاوابيف

 || قريخألاق- هون ان ليالا دمع سن نور هه ئئكدع تلاقرك دب مو كاذ روبقلاذاخما

 [|لقلق : ةرب همنا ودع سىنتدسحلاق باه شن ان عكلامو سنون دح سم

 5 1 دجاسم مهتايبن ارومقاو حتا دوويأاهللا لتاق سو هيلعهنلا ىلصهنلالوسر

 1ن ءمدالا نب دب زينث دح مصالا نب هللا ديمع ن ءعىرازفلا ان” لاقد.وس نب ةستق

 || وذ 2! ىراصتلاودوهيلا هللا : نعللاق إ_سوهيلعةللا ىلهةنلالوسرنأةرب رهىنأ

 || ةلمرح لاق ىبحينبةلمرحو ىلبالا ديعس نب نوره ا جاسم مهاينب روق

 00005 باهج نبا نع سرب ف يخلق د تهون انت نوره لاقو نأ

 هللا ىل_ههللالوسرب ل زنا ملالاق سامع ن هللا دبعوة_ثثاع نأ هللا دمع نب هللا ديبع

 06 ههجو نعاهفشك مها اذاف ههجو ىلعهل ة_ديمت حرطي قفط ل سو هيلع

 || شر د اسري اروبق اود خت !ىراصتلاو دوهلا ىلعةنياة نعل كل ذك



34 
 صب | سم ىف ىل_هصي و ةالصلا هند كرد ثيحوسسي مسرعا وةك ١

 راجنلاىنابلاقف اًؤاكراحتلا ىنب المىلال_سراف لاق دحم_بملاب سمع هن امش مغلا أ

| 

 هيف ناكف سن لاق ىلاعت هللا ىلالا هن فلطن امةثناوال اواقاع جيطلاخ ونماث ||

 مسوهيلع هللا ىل_دهللالوسر سماف برخو نيكر شما وبقو لك هيف ناكل وقأ اه

 لخللا اوف_طؤلاق تي وسفن ركاب و تشن نيكرشل اروبقت وعطقفلخنلاب ||| ْ

 مل سو هيلع هللا ىل_دهنلالوسرو نوزح<تر باوناكف لاق ةراج هيتداضعاواعجوةابق |

 انئاط هزجاهملاوراصن الاصناف ه رن الاريخالاري_خال مهلا نولوقب مهو مهعم ا

 نس نع حام املاو 1ق دج لاق ة ةيعش انك ىلأ 25 ىربنعل اذاعم نب هللا ديبع 1

 دحع ملا نبي نأ لبق مث ءاا ضبا ص ىف ىلص: ناك لو هيلع هللا ىل_دهننا لو 2 ١

 حايتلا فأن عةبعش انث لاقثرحلانءاىنعيدلا+ ان ىح نب ىح هانئص وأأ

 كب ولأ 00 هلدع سردي لل لوسر ناك لوقيانأ تحمس ْ

 لا بزاع نب ءاربا |: نعقح_ساىنأن ع صوحالاوبأ انث ةبيشىاناإ] 0

 ىلا ةيالاتلزز حا رهشر تعوم سم ىدتلا يللا لبسو ةيلعتا تست عما

 هياعدنل ا ىل_ص ىنلا ىل- مام دعب تازنف هرطش كه وجواواوف منك نيسرةرقبلاف |

 تدع + مهندخ نواصي مهو راصنالا نم سانب رف موقلا نم بر قلطنافإسوأ | :

 يعج السلا ير < ادعو تيبلا بق مههوجواولوف |

 لاق قكحساوا ىثدح لاق نايف س نعد. ءس نب ىح ءانث ىنثمنبالاتىحأ

 ةّدس سدقةملاتدب وح ملسو هياعهللا ىل_دهنلالوسر عمانيلص لوقي ءاربلاتعمس | |
1 
 خورف نبناينُ اًنكص ةيعكلاوحنانفرص مئارهشرشعةعبسوأ ارهشرمشع |

 انثدحو 2 رم نبا نع راشد نب هللا دب هعادداخلا عدس رعلا دبع انثأ ْ

 لاق رم نبا نعراشإ دن هللا دمع ع نع سنن كالامو ءدل ظفالاو ديعسنةببتق ||

 هيلعهللا ىل_دهللال وسر نالاقف تآم_هءاجذاءابقب حبصلاة الص ىسانلااةال 1

 مههوجو تناكو اهواي قت_ساف ةيعكسلا لبقت_س نا سماد ةوةلِللا هيلعل رن أ دق سو

 ضفح قريش لاق ةيع سل دن وع ندع ةيعكداا ىلا او رادت_سافم ًاشلاىلا| ا

 رانيد نب هلناد- -# بع نعو 2 رم نبا نع عفان نعةبقع نإ ىسوم نعةرسهم ن نإ

 انئثمع كلام يدح لثع لجر مهءاجذا ةادغل اةالصىف سانلا اهني لاقرمعنبا نعأ

 نا سن أن عتبائ نع ةماس ن داج ان 0 ا ياش نيركدلا ْ

 لبو باب

 نم ةل_بقلا
 .ىلاسدقملا

 ةيعكلا



 00 خورف نب نابي-ثو ى حنى حب انثدع * ماكلا عماوج تنتوأو || دجسم ءاننيأبأب

 هللا لص ىزلا

 سو هبلع

 . هي 72 ف

 ا ظ سس
 ا و ىرخأةإ_صخرك ذوءاملادجتلاذا اروهطاتلاهتب رتتلعجو

 | شارح نبءىب ريتدحلا قراط نب دعس نعةدئاز ىنأ نبا 5 ءالعلا ندمت

 || بوبانب يع 1 هلثع 1 وسر لان لاو يا

 || نع ءالعلا نعرفعج نئاوهو ليعمسا ان: اولاقردي نب ىنعو دمع نةستقو

 || تب ءاينال وم تانغ قر سوميعنا وسم ةالوسددار رهف آن ءهبأ

 | اروهطض رالا ىف تاعجو مان ا تعرلابترصن وملكلا عم اوحت ءطعأ

 31 أ رعطاو أ نعد و نويدنلا ىف مخو ةفاكح قلع اىلا ت ءاسراو |دحجبيصو

 ||| تيسملا نب ديعس نع باه نا نع سنون ىنثدح لاق بهو نبا انأ ار

 ٠ ] | | ترصنو ملكلا عماوجب تنهب ملسو هيلعهنلا ىل_دهنلالوسرلاقلاق ةر رهىف :أ نع

 1 [ةرب رهوبألاق ىدي ف تءضوف ضرالا نئازخ حيتافع تنتأ مئانانأ اندب و بعرلاب
 ا || ديلولا نت بجاح ان حو ايوا تاو ملسوهيلعنلا لصةللا لوس ربهذف

 1 ةماسوب او سيما نب ديءس قربخ لاق ىرعزلا نعى ديب زلا نع بروح نءدمح انت

 الإ لثم لوقي ل_سو هيلع هللا ىل_صةئلالوسر تعمسلاق ةرب رهابأ نا نجحرلا دعنا
 نأ قاررادبسع ان ان دينعو عقار نرخ + انئرص سوت ثيد_->-

 || هللا لدى هلا نع ةرب رهفأن ع ةما_س ىلأو بي لا نبا نع ىرهزلان ءرمعم

 | نعثر ا نب ورع نع بهو نإا نأ رهاطل اونأ عدو هلثع لسوه يلع

 ٠) اينقا لسنا لوسر نع تر رهىنأن نعهن دسح ةناةرب ر ,هىلأىلوم سنوب ىلأ

 | تيتا مانانأ انسب و ملكلا عماوج تنتوأو 0 علا ىلءبعرلا,ت رصن لاقهنا إسو

 أ[ قاز ,رلادبع اننث مقار نب دمت انئاط و ”ىدبىف تعضوف ضرالا نئازخ حيتافم

 | هللا ىلع هّللالوسر نع ةرب رهوبأانثدحاما ذهلاقهينم نب مام نعرمعم ان
 دنع .رلا,ترصن لس وهيلع هللا صهللال وسر لاقلاقو اهنتمثيداح ا رك ذف سو هيلع

5 

 تاتو ع سس سس تس

 | دق ىبشلا حابتلا فأن ءديع_سن ثراولادبع نأ ىحبلاقثراولا دبع

 ْدملاولد ىف لزق نبدملا مدق رس هدلعشا لمتنا لو سرنا كلاب نب أ

 عيألم ىلا لسرأدنا السلة رشع عبرأ م -ةماقاف فوعنب ورعوذب مهلاقي جىف

 لسو هيلعهللا لص هندالوسر ى ار ظن أ ىف اك لاق مهفويسب نيدلقتماؤاخ راحينلا

 ناكف لاةبوبأىءانغب قل ىتحءلوحراجنلا ىنأ الموهف درركب وب ا وهتلحار ىلع

3 وو
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 دج ا 1 ان لاق
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 ساوب نب ىسنع ىئ ” ل لَ وردعأ ظفالاو مهاربا نب قحساودقانلا |

 هم اردلاف هيلع ددعسإ ريصح- ىلع ىلديهتارفلاق سو هياعهللا لص نلا

 بي ركوبأو ةبيش فأن ب ركب وبأ اًنئدصو هباح_دوتمدحاو بوث ىف ىلهإ

 امه اذاكر هسم نب ىلع اننا ديهبس ندب وس هيلث دحو حج ةيواعموبأ ان الاق
 هيقتاع ىلع«يفرطاع_ضاوس رك ىف اةناور فو دانسالا !ذ هب شمالا نع

 انت ضو لا لماكو بأ ريض # ا ثوتم دب وسو رك ىفأةباو رو

 بي ركوبأو ةببش أن ر تب وا انثدحو ح شحممالا انث د-اولادبع

 لاق رذىفأن ير نع ىهحتلا م-هاربا نع شمجالا نع ةبواعموبأ انث الآق

 ”ىأم تلق مارح ادد_بللا لاقل وأ ض رالاق عض ودحع سم ىأ هللالوسرابتلق 2

 لصف ةال_طلاكتكردأ (نيأوةنسنوعب رألاقامهنب 5 تاقىصقالا د>ملالاق ||
 دح سم هنا هإ_صفةالصلا كتكردأ ائيح من لاك ىلاثإ د_-قودحسوهفأ|

 نب مي-هاربا نع شمتالا انأ روسمن ىلع انأأ ىدع_بلارتغ نب ىلع ئئصأ

 دديسةد>_بلات ار قاذاف ةد_-سلا ىف نآ رقلا ىف ىلعأر ةاتنك لاق ىمتلادب | ا

 هللالوسرتلاس لو: رذابأت عم_دقالاق قب رطلا ف دح ست أت أ ايهلَتلقف

 رو مورا ب0ا عقاد يا771777377077 مل

1 

 | ىأمتلقءار 1 |ددملالاق ضرالا فعضو دحسم لأن ءمل_سوهياعهللا ىبص | 0

 انه دحيم كل د 1 رألاق 3 ل

 ير ريع '

 زها لك ىلات ص وهم داخهموقىلاثعبد يلا نك | 1 نهطءيملا |

 !روهط ة_يط ضرالا ]تاعج لد الل و لاى تا> او دوساو 1

 ىدذب نيب بعرلاإترصنو ناك تيح نص نالح ملام ردأل_جرامافادحسمو ||

 نأ لاق مه 5 ةبدش ىلا نب ركب ب وبأ انيَص ةعافشلا تيطعأو رهش ةريسم أ

 مل تؤ هياعمس ا قيم ةظئالوسر ناةنا د نب رباح انأ ريقفلادب زب انت رايس |[

 كلام ىفأ نع لد هضف ندم انك ةبيش نأ نب ركب ولأ انك ص هوعرك ذولا
 ىلعانلضف - تو لعل لم لوس ز لالا - نعىبب رنعىجشالا|

 ادحسماهلكض رالا انل تاعجو ةك:اللا فوفصك انفوذد تاعج ثالث سانلا

 ا

7 

0 5 

3 1 : - 

 م 4
3 

نايف_-سىنأ نع عال ||
 دهنآىر دا دءءسوبا د> لاق رباج نعء

 قع

 دجا لا باك ع
 ةالدلا عضاومو



 2 ظ : يلي
 [|لاقف حاولا بوث قةالصاا ع مسسو هيلع هللا ىل_هةئلالوسرلأسالئان

 || سنوي فربخأ لق بهو نا انأ لاق ىحبنةلءرح نكتدصد ناب ون اكو

 0 :: دحلاق ثدللا ن' بيعش نن كلما دع ىننددحو َح

 8 "هيل او بالا نب ماس نك تاهل شن نعام الك دلاخ نبليقع

 || برح نب ريهزو دقان !اورمع ئئدص نك دا لد ىنل نع ةرب ره

 م رهف نعنب رب_سن د6 نعبوب | نع ميهاربا نب ليعمسا ان” ورمعلاق

 || لاقف داو بوث اندحأ لمي لاقف مي د واع هللا قكض كالت ىدانلا

 ] || بحت رهزودقانلاورمعو ةبيش ىفأ نإ ركبوأ نير نإب وندح ماكو أ

 || ةرب رهفأ نعجرعالا نعدانزلا ىفأ نعنايفس انت ريهزلاقةدديعنءا نعاعيج

 م سل د_اولا ب وثلا ىف مدح ىلا سو يلع لا ل ههتلالوسر نا

 || نعةورعن ماشه نع ة- كاسل انا لاك تب .؟ ونا اتندح ئشهنمه_قتاع

 0 الس ىبيطشارسالوسرت راق هربخأ ةماس ىفأ نإ رع نها

 1 ن ركوأ ا هءقناع ىلعه_ءقر ا اا تشمل

ب زنيداجج نأ لاق ئ 2 0 يتلا العتشم لقي لواحشوت»لاق
 نعد

 ]| هناريغدان_سالا اذهءةورعن 3 اذه اننا 2 ون ءمهارب نب قدساو ةبيش ىلأ

1 
 | هلغشالمهتنالوسرتأرلاق ةماس ىلأ نب رم نع هيب أن عةورعنب ماشه

 ٍْ ديعس نب ةمدّتق انيك هق رط نيب تلاع دق تون اق ةماس ما ايوا لدي ملسو

 || || نبل هس نبةماماىفأ نع ديع_س نب ىح ' نعت يللا ان الاق داج نب ىسنعو

 || ]تونى وم ملسو هيلعةّللا ل صةللا ]وسرت ارلاق ةءاس نأ نب 2 نك

 ١ | هيبكنم ىلعلاق هتاورىداجن ىسعدازهيفر طنيبافلا# هءافحت امدحاو

 أر باج ن عري زلا فأن ع نايف_س انك عيكو 5 ةبيشىلأن ركب ونأ م

 | [ندم يا هنا و ةمدحاو بول ىف ىلصي لسوهيلعمتلا ىل ص ى كلا :ارلاق

 ءيججرلادع انت ىثم نب دج انت دحو َح نامفس ان ىلإ انك ريع نب هللا دمع

 ٠ | لور لع تلخ لاقرتت |تيدس قودانساالا ادوماعيج نايفس نع

 ||[ اورمع ىفرب_خألاق بهو نبا ا ىح< نبةإ-هرح ئئدص لاسو بلعدلا

 هدنعو ا رب ىف ىبصي هللا دمع نا رباج ى ار هتاهن دخ ىكملاربب زلاابأ

 1 رع ئددص 1 1111101 111 هه ستش ةنس تالا شلل

 0 تقال

| 

 تحس

 م
| 
5 

 ا



 و

 هيلع هللا ص ىبنلا ناك تلاق ةشئاع نع هين نعماشعن ءعبكو ا لاقةبشفأ ||

 رتوننادارأ اذافةاسقلا نيب وهني ةظرتعمان واهلك لالا: نةهنالص فصيل سو ||

 نع ةيعءش انث رفعج ند_# ان ىلعز درع نثدعد ترتواف ىفأ ||

 اةلقفلاق ةالصلا عطقيامةشن ةشئاعتلاق لاق ريب زلانءةورع نع صفح نب ركب ىف

 هللا ىل_صهنلال وسر ىد: نيب ىتتبارد_ةاءوس ةبادلةأر 11ناتلاقف ةأرملاوراجا

 ديعسوبأو دقانلاورمع اسمح ىلصي وهو ةزانم ا ضارتعاك ةضرتعم مسوهيلعأ

 ال
 ا

 ان هل ظفالاو صفح ن رات :د_>و ح ثايذ نبصفح انفع 0

 شمحالالاق ةشئاع نعدوسالا نع مهاراىن ::د_-لاق شمعالا انث لاقى نا||

 تاكلادإ ىلا اق الهدا رك ذوةثئاع نع قورسه نع جيص نإ, س» ىف ٍدحو

 لوسرت اردقلهللاو بالكلاورب_4لابان وهمس د25 ثئاعتلاقفةرملاو راجلاو |[

 ىو ديةقةعحطضمةإبقلا نيب و هثدب رب را قعانأو قصي [سوياطتس يا 0

 5 نول جسلازسو هطمكللا يسم ل تول اند ًافتجاحلا | !

 3 ءميهاربا نعرو صنم نعربرح نأ ميهاربا نب قح- 2 هتيم

 رب رسلا ىلع ةعيطضم ىنذب .اردقلربجلاو تالك- !اءانوعلدع تلاقةشن ثاعزعدوسالا ||

 هحعتسأ نأ م رمبلا طسوتيف و سوءيلعةنلا عننا وسر د ظ

 لاق يحي نبىبح اند ىفاخ نم لسن ىتحري رسلا لجر لبق نمل نافأ|
 تنك تلاقة_ئاع نع نجرلا دبعنبةماس ىفأن عرضنلا ىفأ نع كلام ىلعتأرق |

 قزمع دح ساذاف هتلبق ىف ىالجرو لسو هيلعنلا ىل_ههنلالوسر ىدينيبمانأ ||

 0 جيباصماهيف سيل ذ_ةمويت ويبلاو تلاق امهتطس ماقاذاو ىلجر تضف |

 65 ةنكوأو ارح أقل َخ هللاد_بعن دلاخ 5 لاق حين. ىبحيأ

 ثلا داطا نيدادش نب هللا هبع نعىابيشلا ع نءاعيج ماوعلا نبداب .ءأ ا
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 سو هياط لل تالت تا سو هيلعفنلا سى بلا جور

 نب رك و أ ا دحساذاهب ون ىناصأاع ا ضئاخاللو هءاذحانأو ىلصاأ

 نبهللا ديبع نعىحب نةحلط انت عيكو 5 ريهز لاق برح نب ريهزو ةبيش أ ا

 3 ا د هيند ىلا هضعنه- ملعو طل ”ىلعو ضئااحان ا وهبنج كانو |

 ناةرب رهفأن ء تيما ن ديعس ىعباهشنباَن ء كلام ىلع تأ ر قلاق ىبح 8
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 لالا نه ىلص؛ سو هيل عهتلا ىلص ىبنلا ناكت !اق ةثئاع نع ثدح<هتعمس لاقل ادبع| |

 ىف ةالصلا باب

 هسيلةفصو



 ىلصملا وند باب

 ةرتسلا نم

 رتسيأم ردق باي

 ىلصأ|

 ضارتعالا بأي

 ىلصملا ىدب نيب

 11 سَ
 أ[ ن/ بوقعي ند ع كلام دح ىنهع رك ذِف لوقي سو هيلعهنلا ىلهىنثا

 ١ ا | لاق ىدعاسلا دعس نبل هس نعىفأىنثدلاق مزاح ىفأ نبا ان' قرودلا ميهاربا

 2 ا امندص ةاشلارممراد_هللا نيب و مل_سو هيلع هنلا ىل_طهننال أوسر ىل_د.نيب ناك

 ألق انأ قدسالاق ىنتئمنبال ظفالاو ىنثم نب دو ىلظاحلا ميهاربا نب قدسا

 اة دل ءديبعى أنا ىنعي دي زب نع ةدع_سم نب داج اند ىنثمناا

 ةلالوسر نارك ذو هي سلا ناكم عضوه ىردتب ناكمنا عوكالا

 1 ةاشلار مر دقةلبقلاو ربنملا نيب ناكو ناكملا كلذ ىرحآي ناك ل_سو هيلع هللا لص

 || ةالصلا ىرحتش, ةماسناكلاق .انأ دي زيلاق كم انث لاقىنثمنيد# انثرص

 1 ]|| هذه دنعةالدلا ىرحتت كارأ مابا يهل ت اقف ىحصملا دنع ىت ا ةناوط_.ءالا دنع

 [أانثم * اهدنع ةالصلا ىرحعتن ل_سو هياعةللا ىل-كىب :لاتنارلاق 0

 [انأ برحن ريهز ىتدحو ةيلعنب ليعم سا ان ةبدش ىلأ ن 2

 أ قن ءتماصأان' هتلادمع نعلاله نب دمج نع سنوب نع ميهاربا نبل يعم #ا

 | نيب ناك اذاهرتسهباف لص, مدح اماقاذا مسو«لعهللا ىل_صهللالوسرلاقلاقرذ

 |.( تالي ايةيمتاظ ل حرلا ركل معبد نكد ع نكن ملاذاف لب>رلاةرختآ لثمهيدب

 1 ه رجالا اكلا نمدوسالااكلالابام رذابأاب تاق دوسالاباكلاو 5 ارملاو

 ظ |لاقف اقف ىنتلأساك )سو هيلعهللا ىل_صهللالوسر تاس أن ب ايلاقرفصالا باكسلا

 [انثدحو ح ةريغلا نب ناولس ان خو رف نابيش امئرص ناطرشد وسالا اكل /

 || نيوحساانثدحو 3 ةيعش ان رفعج ناد# ان الاقراشب نب او ىنثم نب دمت

 00 ا اما تسساانلدسو َح ىنأ ان رب زج نت باو انأ مهاربا

 قاكبلا دايز انن' ىنعملاداج نب فسوب ىتثدحو ح لايذلا فأن ب لست عمسلاق

 || انثصو هثيدحوحنكسفوبدانسابل اله نب دج نعءالؤه لك لوحالا مصاع

 ةياديبع انث داب زنءاوهو دءاولادبع انث ىوزخملا انأ مهار ؛١ نب قدسا

 ل .ههللالوسرلاق لاقرب ره ىفأ نعمصالا نبدد زب ان مدالا نب هللاديعنب|

 ل--رلاةرخؤمللثم كاذب وباكلاوراجلاوةأرملاةالصلا عطقب :ل_سوهياعقتلا

 ايف ان, اولاةيرح نب ريهزو دقانلا ور معو ةبيش ىلإ نإ 5 اير

 ىلصي ناك سو هيل عدلا ىل- د ىلا نا ةشنأع ع نءةورع نعىردزلا ن دعا

 7 نير كبوبأ أسمح ةزادذملا ضارتعاك ةلبقلا نيب و هني ة_ذرتغمانأو لمالا نم
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 للا ظ

 دبع انأ الاق هيج نبدبعو مهاربانب قس انئاص ةفرعن ىلصي _سوهيلعإ]
 ىلاقو هفرعالو مهنتك تءلو دانسالا"ا دهن قرعزلا وع رسعم نأ قار راأأ
 دب زن عكلام ىلغتأر ,5لاق ىحن نب ى م انثدع حئفلام وبوأأعادولاة بح

 ىلعةللالوسرنا ىردخلاديعسىفأن رع لج د نب نجرلاددعن ءرسأنإأ|

 هأرديلو هيدي نيب رعاد_-أعدبالف ىلصي ؟د- ناك ١ذالاق لس وهيلعةللا|أ
 اند حورف ن نام. انندح ناط._ثوهاماف هلت اقيلفىفأناف عاطخ- سام!

 ائيدحرك اذتت كيحاصوان ا امنيلاق ادي ىنعي لاله نبا ان ةريغملانبتاماسأ]
 انأاميب لاق 0 وديع ىلأن م تعمسام كنثد_حأانأ نامسلاطاصوب أ لاقذا

 ىتأ ىنب نم باش لجر ءاجذا سانلا نمورتسس ئوشىلاةع+لا موب ىلسي ديعسىفأعم أ
 ىنأ ىدب نيب :الا اغا سمه كر ظاقد رحى عقد -_ُ هب هب نكد احلا دارأ طيعم | أ

 مكديع- سىلا 1 نملانف امئاق لف ىلو الا ةعفدلا نمد 14-05 مفدفداعف يعل
 ىلع ديع- مون ألخدولاق قلام هيلا اكشف ناو م ىلع لخ دف جر ,ة سان لامحازأ

 تعمس ديعسوب أ لاقف كوكشيءاج كك .خأ نبالو كلام ناو مهللاةفناو رمزا
 دارأف سانلا نمهرتس ئشى لاه دح ىلصاذالوقب )سو هيلعللا ل_دةننالوس |
 ئئدص و ناطي_توعامنافهلتاقيلف ىفأ ن افهرحن ىف عفديلف هيدي نيب رات |

 رأملا عنم باب

 ىلصملا ىدبب نيب

 نع كي دف ىنأ نب ليءمسانبد## انث الاقعفار ندختو هلياد تعد نور

 هنلعةننا ضةتنالوسرتأأر ع نب هللأ دمع ن ءراس نب ةقدص 0 1

 هعمناف هلتاقيلف فأن اف هيد نيب رعادح أ عدبالف نصي مدح ناك اذالاق إسوأألا
 نامعن كاحضلا انث ىنحلار كك ولأ ان ميهربا نب ق>يسا هين د>و نب رملا|)
 مسوهيلعهنلا صال وسر نا لوشن. رع نا تعمسلاف راسو قلل ان ْ

 نرش نع ءرضنلا فأن ء كللام| لعار ,دلاق ىحن نب ىكت 0 هللا[
 ىلههلنالوسر : نم مسا ذامهلأ سب ميهج ب ىنأ ىلا اسر ىنهحلادلاخ نبدي ز ناديه سا أ

 فا لص صهللالوسرلاق مهجوبأ لاق ىلصملا ىدن نيب زال ل-وهيلعننا ||

 نأ نم هلاريخ نيعب رآفقينأن راك !هيلعاذام ىل_صلا]ىدن نيد راملا ؛ وأ ]سو 1 ١
 2 شوا امو نخعي رألاق ىردأ الرضنلاو ؟لاقهيدد ناد ر 1

 رضنلا ىلأ ملاس نع ن ايف نعوعيكو انه ىدبعلانايحنب مشاه نبةلا دب ءاأ
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 تعم ام ىراضالا ميهج أ قو اىنهللادلا+ نب هعز )نادر هس نب رمد را
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 || عجالبكلاو و دان يع نع رع نيتعكر رهظل ا ىلصف مدَقَتْفَ ةزيعهل تزكر لاق

 دع ئئد و. ةنيدملاىلا عجر ىتح نيتعكر ىلد.لزب ل نيتعكررصعلا لص
 نا ةفيج ىأن بنوع ىثد->لاق ةدئاز فأن نع ان روع ل متاح نب

 .جرحأ الالب أر و مدأ ن مءارج ةبق ىف لسسو هيلع هللا ل صهللا وسر ىأرهابأ
 د

 : هنت سس تمس عع معتم ل تو م سس

 ٠ 2 يع ءو مج
 م نمو و هنعسمت اي شهنم تاضأ نف ءوضولا كلذ نو رد_:ةد:سانلات أر ةأوضو

 )ع اهزكرفةزنعج رخأ الالب تأ ارم هيداصد للي نمد 4 همله بصب

 ااراارو نين عكر سانلابت رمل ىلا ليلا ارمشمءارج اح ىف ملسوهي اعهللا ىل_ههنيا

 8 دعو رودنم نب قحسا مسرح و ةزئ_ءلاىدب ناب نورع باودلاو سان :!ا

 | قع

 دفحت دع رم جاع مصمم تعج حما ههه

 ب مساقلاىنتدحو حب سيمعوبأ انأ لاق نوعنب رفعج انأ القد_ج
 نونا وغم ا انث لاقةدئاز نع ىلع نب ني_سح انك 3

 ١١ان روو نايفس ثيدحو>نب لسو هيلع هنلا ىل ص ىننلا نءهيبأن ء ةفيقج ىلأ نإ

 أربعا ناك اماف لوغم نب كلام ثي دج فو ضعب ىلع مهضءب دب زي ةدأ ازىأ

 || ان ىتثمننالاق راشب نب دمتو ىنثمنيدحم اًساده ةالصاابىدانف لالبجرخ
 | هللالوسرج رخلاقة- ةيجابأ تعمسلاق مك- لان عةيعش اننا رف_هج نيد
 ا أرصعلا تك ةريللا | دق اسوق ءاحمايرلا ىلا عرهاطاب لسوهيلعنلا ىل-د

 || /: 0 انث الاقماج ندمت و برح نب ربهز ندعو رابجلاو ةأرملااارو

 ' هذ نم نودذخ اب سانلا لعف مك 2 بو ا زول ماغيتج نب دانسالاب ةيعش 0

 ' 7 دنا د_مبع نع باهش نان ء كلامىلعتأر لاق ىح نب ىح ا هبوضو

 :رمرعناكو ة- هيجي ىلأهيبأ نعنوعةيفداز لا حو و ناةعكز

 ترها د_ق ن_ئموبانأو ناثأىلعءاك ارتابقألاق سايعناا نع ةللادب عنا

 ا فصلا ى دب لد 0 نا فب سر لعلم ندضاف لوس رو ماجا

 ند دا ىلع كلذر 2 لف تفضل فيتا دو غترت ناثالا تليسر أف تازنف

 هل هللا ديمع ىقربخ لاق باه-ث نبا نع سذاوبىرب_خ هو ناا نأ ىحعن ةإمزح

 ١ هلل|لوسر وراج ىلعربسي لبقأ اهناهريخ | سامع نب هلا دع نأ ة يع نب هللا دمع نءا

 ن 0 ا ل ب لسع عادوا فى ىلصإ مقر اعلا لدم

 د_فةانلاورع مىك نإ 3 انثرع سانلا عم ف صف +:علزت زم “< فدأ| ضعن ىذا

 اةلومولا ولاق دانسالا اذه-ىرهزلا نع ةنييعنا نع ء مهاربا نب قدساو

 ع هماع
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 . ةرخؤم لثم دب نيبال امضواذأ زويل ل 11711 ةيد نع 1

 قحساو ريع نبةئلادبعنب دم اًسئمعو كلذءارو”ىمنملابيالولصيلفلحرلا ||
 كامس نع ىسفانطلاه_يبعنب رمع انمث ريغ نبالاقو انأ قحسالاقمهاربانبا ١

 انيدب أ نيب رتباودلاو ل ضانكلاق هيبأ نع ةحلط نبىسوم نع برح نا ٍ

 نيب نوك-:لحرلاةروْتؤم ل ثملاقف مسوهيلع هللا بصهللالوسرل كلذانرك ذف[[

 انئادح هيدب نيب م نمهرضيالفريم نبالاقوهبدي نيب سمامدرضبال كد أ ىد ||
 دوسالا ىلأ نع بوب أ ىنأ نب دعس انث لاقدب زب نبهللادبع ان برحنب ريهز |[

 ىلصل|ةرتس نع )سو هيلعهلل ا ىب_د هللا لوسر لئس تلاقاهن!ةثئاعنع ةورع نع أ
 تاو رم هلنادبع انث لاقرب نب هللا دمع نب دمت 0 لحرلاة وْسومْلمملاَعَف ١
 لوسرناةشئاع نعةورع نع نجرلادبعنب د دوسالا ى فأن عدو 5 لاقأ|| !

 لحرلاة روك لاةف ىلصملاةرتس نع كونو زغى لئس )سو هيلعةللا ىل_دقثلا َ
 لاق هل ظفللاو ربع نباانثدحو مح ريع نبهللادبع انث لاقىنئمنبد# انثصأ أ
 0 سو هيلعهللا ىل_طهنلال وسر نا رمت نب نع عفان ن ءهللانببع 6 نأ اننا !

 هءار وسانلاو اناوسلا يي دعرت# نط سدح علا مولا جرخاذاناك أ

 نباوةبيش ىفأ نب ركب وبأ 0 ءارمالا اه ذختا مث نفر فسلا ىف كلذ لعفي ناكوأأ ٍِ

 هللا يصىبنلانا رع نا وع جا نجلا د ع انث رشي نيدحم انث الاق ريغ |!
 لاق ةبيش ىلأن بادازاهيلا ىل_هي وةزنعلاز رغي رك ونألاقو زكري ناك سوءهيلعأ ا

 نع ناءل_سنب رمتعم ان لاق لبن> نب دجأ ا ةب را ىهوهللاد_يبعأ ا

 وطعو هتلحار ضرب ناكم سو هيلعةئلا ىلص ىنلا نأ مج نبا نع مفان ن عدللا يعأ ٍ

 نع رجالادلاخوبأ ان الاقري_:نباوةبيش ىفأنب ركب وبأ انئص اهبلا دي ١

 هتلخا هي |نع مفان نعهللاديبعأ[]

 ةبيش ىفأ نب ركب وبأ اسبح ريعب ىلا ىلص لس وهيلعةئلا ىلص ىنلا ناري نبالاقوأ
 نوع انك نايقس 5 لاق عيكو ا ريهز لاق عيكو ن نماعبج بح ني 1

 هلةبق ف حطرالاب وهر ةكع « ٍلسو هيلعللا ىل_صىبننلا تدتأ: ؟لاقدسأ نعةفيتب ف ناأ|

 هللا ل_دىبنلا ج رفنلاق حس كانولئثان نفهئوضوب لالب ج رفنلاق مدأنمع

 لاق لالب نذآواضوتفلاق ل رجةلح هيلع سودهيلع |

 حالفلا ىلع حةالصلا ىلع لوقيالام :وانيع لوب انههوانههداف عمت ت 2 |



 دوحسلاو

 هنم لادتعالاو

 دعب دهشتلاو

 نم نيتعكر لك
 ةفصو ةيعاب رلا
 نيبسواجلا
 قو نبيتدحسا

 لوالادهشتلا

 ىلصلل|ةرثس باب

 || ةحلط نبىسومنع كاممنعصوحالاوبأ انث نارخآلالاقو انأ ىحلاق
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 داوسنب ورمع امنع هيطبا ضادب ودبي ىتحهندن نيب ج رق ىلصاذا ناك لسو
 اعزكم س ن؛ثيالاوث را نب ورم انأ لاقيهونهللادبع انأ لاق
 || ىل_ءهتلالوسر ناك ث رحا نب ورم ةباورىفودانسالا اذه ةعبب رن رفعج نع
 أ ثيلاةباو فو ه-يطباحضو ىريى تح هدوحس ىف نجي دساذا 2-6

 || ىرالوفا تح يطب نععيدب جرف دجيساذل ناك ل سو هيلعش | لسنا لوسروأ

 1 ٍ |انأ انأ ىبحيلاق نايفسنعاعيجر مت ىنأ نباو حين ىدحب يس هيطنا ضايمب

 1 | ممالان د زي همع نع مصالا نب للا دبع نب هللا ديبعن ع ةشمع نب نايق_س

 ش ضنا تتوج درس تاس هاناكح !اق ةرومدم

 :* ىرازفلا ةيواعم نب ناو سمه انأ ىلظنحلا ميهاربا نب قحسا انئصو ترا
 0 وعسر ءدرب_خأ هنا مصالا نبدي زبن عمصالا نب هللا دبع نب هللا دبع

 1 | ودحساذا زر سلتا دست لوسر ناو تلاه سو هيلع ها اص لا

 ىرسلا هذف' ىلع نأمطا دعقاذاو هثار و نم هيطباخخضو ىرب ىتح حنج ىعإ هيدي

 هاربا نب قحساو برحنب رب_هزودقانلاو رمتوةبيش ىف نب ركب ونأ انئص
 اان رفعج انث لاق عيكو انث نو رخآلالاقو انأ قحسالاق ورمعل ظفالاو
 [ساوم هلنالو سر ناكت ]اق ثرا تذب ةنوممم نع مصالانيديزب نعناقرب

 | امهضايب ىنعي عيكولاق .هيطب |حضوهفلخ نم ىرب ىتح ىفاج دجساذا إسو هيلع

 د أع لعمل نيسح نع رجالا :هيدلاخ نأ انث رين نب هللادبع ندم اًسشص#

 ١ عملا نيسح ان لاق نسنوبن ىدع انأ «ظنالار مهلربانب قدحساانثد>و

 | | تادرس .رناك تلاقاهنعةللا ىضرةشئاع نعءاز ودا ىلأ نعةرمسم نب ليد نع

 | ناكو نيملاعلا بر هند دملابةءارقلاو ريبكستا,ةالصا!حتفتسي ١ مسْوهيلعهللا ىلص

 نم انام عف ةراذا ناكو كلذ نيب نكن اوهب وصلو هدسأر صخضشر مكراذا

 زا 7 ٍ:- دح سي لةدج_سلا نمهسأر عفراذا ناكو امئاق ىوتس ىتحدجس مع وكر

 |ايسصداو ىرسلا واجر شرفي ناكوةيحتتلا نيتعكر لكى لوق.ناكو اسلاج ىوتسي

 ,شارتفاهيعارذ ل-جرلا شرتفي نأ ىهن ونااطمش ؟لاةبقع نع ىهن,ناكو ىنعلاهلجر

 0 ( ,ءىبنناكو دلاخ ىنأ نع ريم نباةباو رو ميلسقلابةال_صلا متن اكو عب#لا

 || يشأ نبر كو بأو ديعسن ةبيتقو يبين ىبح ان ع ناطي_ثلا بقع

 أ

/ 

 زا ب

 اا هك“ 0



١/4 

 هللا ىل_-ص ىتلان ء سامع نا نع سواط ع نءراند نيورمع نعةمحش 3 لاق و

 انتي 1 2 أالو مظعأ ةعبس ىلع دح.سأ نأ ت سعأ لاق مسوهيلع

 لاق سامع نب نعهيبأ ع نءعسواط نءا نع ةنييعن نامفسانت د>لاقدقانلا ورع ْ

 باتو رشا فال سرس متن لإ سلا |

 نءسواطنبهللادبعانثدحلاق بيو انمث لاقزهب انث متاح نبدي ان

 لع دست صألاَق ويلعن لح ن0 رن أس امع نب أ نع سواط

 الو نيمدقلافار طأو نيلجرلاو نبد_لاو قت 1ىلعهدبب راش أو ةميحلا رظعأ ةعيدس

 ىتثدحلاق بهو نب هللا درع انأ لاقرهاطااوبأ اس رعشلاالو بايثلا تفكتن

 هللالوسرنأ سايعنب هللا دبع نع هيب أ نع سوا ط نا هللا دبع نعم رج نا

 نانثلاالو :ةدملا 5 الو عبس ىلع دحسأ نأ ت مألاق ملسو هيل عةللا ىلص

 ركب انث ديهسن ةيدتق انكرص نيمدقلاو نيتيكرلاو نديلاوفنالاوةهحلا

 سابعلا نع دع_س نب ىماع نع مهظاربا نب دست نبع ذاطا نبا نع رضم نباوهو

 ددسديعلادجساذا لوي م_سوهيلعللاىلصةللالوسرعمسهلابلطملادبعنبا[] '

 ىرصاعلاداوسنب ورع امثرع هامدقوةايكر وهافكوههجو ف ارطأةعيسدءمأأ

 ابي ركنا هندحاربكن اثرحلانب ورمع انأ لق بهونبةهادبع انأ لاقأأ
 ىل_-؛ثرحلا نهنناد_بعىأرهنا سايعن هللا دبع نعت دح سابع نءاىلوم 5

 لاقف سابع نب ىلا لبق ىرصن اامافولحب رعؤ ماقفهئارو نمصوقعم«سأرو أ[ '

 اذ-هلثماعالوقي - وهيلعةللا ل_دهللالوسرتءمس ىتالاقف ىسأر وكلام[ ١

 عيكو ان لاق ةبيش فأن زكي وبا امدح < 7 ةكموهو ىل_صيىذلالثمأ]|

 قاولد_:ءار_سوهيلع هللا ىل_ههللالوسر لاق لاق سنأ نعةداتف نءعةيع-ث نع

 ناو ىنثم نبد_# اسم بلكلا 0

 دعت كلاخ انك لاق بيمح نب ى< هين دحو 2 رفغج ناد# انك الاقراش 3

 كد أ طستمبالو رفعج نباثيدح قودانسالا اذهةبعش انث القثرحلانءاأ]
 دابا نعدابا نب هللا داممع انأ لاق ىحن ىح انئدح باكلا طاسناهيعارذ 3

 كيدك فج دساذأ لسوهيلعهتلا ىلههنلالوسر لاق لاف ءاربلا ع نع طيقل نبأ ِ

 رفعج نءرضمنءاوهو ركم اذه لاوديعس ن ةستق اندح < كليقف م عضراوا اا 0

 هيلع هللا ىل_طهللا ل وسر نأ ة:يح نبا كللام نبهنلا دبع نع جرعالا عجب نال || ّْ
0 

 دوحع_لا 6

 نيفكللا عضوو

 ضرالا ىل-ع

 نيقفرملا عف رو

 نيبنحلا نع

 نطريلا عفرو

 ن دحفلا نع



 ءاسذعا باب

 دوج دل
 ن--ءىبهلاو
 نقيل افك

 صقعو بوثلاو
 ةالصاا ىف سأرلا

84 

 د# نع .رمع نبةّللا دبع ىثدحلاق ا ارنا انث ةييشى أن ركبوبأ اسنص

 |ىتدقفتلاق اهنع هللا ىضرةشئاع نعةزب ره ى نأ نءجرعالا نع نابح نب ى<نب

 همدق نطب ىلع ىدن تءقوفهتسّْعلاف شارفلا نمةليل ملسو هيلغللا نص ةلنن ال وسر

 000 كاذربذوعأى ا مهللالوقي وهو نات وصاما مهو ددء_سلا فوهو

 5 لاق ىدبعلارسشب نن د .انث لاقةييش أن ركوأ انشده كسفن

 - ةامششلا 4 9

 هللا ىذرةشئاعناريخشلا نب هللإ دمع نب فرطم نعةداتق ن عال و رع ىفأ نب ديعس

 ىلوقي ناك سوديلعلا فم ةئاالوسر أبا منع
 نر | | وبس دوجسو عوكر

 ا اان لاق دوادوبأ ان لاق ىنثمنبد_< اًسئارع حورلاوةكئاللابرسودق

 0 0 |[ دوادوب لاق ريح_شلا نب هللا د_بع نن فرطم تءمسلاقةداَتق قربخ لاق ةمعش

 3 1 || قر نيديلوا 18 لاق رح نب ريهز ندعو 5 ثتريدحلا|ا دوب مسو

 || ةحلط ىنأ نب نا دعم ىنثدح لاق ىطيعملا ماشع نب ديلولا ان لاق ىعازوالا تعمس

 ]| لمعب قربخأ تاقف سو هيلعهّللا فصلا لوسر ىلومنابوت تيقللاقىرمعيلا

 1 0 تكسف هللا ىلا لإبمعالا تاي تاقلاقو أ ةنمل ا هن هللا ىناخ دب هإمعأ

 0 || ةرثم كيلعلاقف مل_سوهيلعةللا ىلص هللا لوس ركلذن ءةلاسلاقفهئلاثلاهتلاس

 أ اس كنع طحوةجردام لجو زعهللاكعفرالا: دد سهل دد_:ال كناف هللدودسسا

 || املا ناب وثلاقامل_ةمىللاقف هتلأ فءادردلابأتيقلمت ناد_ءملاقةئيطخ
 ىنتد_>لاق ىعازوالا تءمسلاق دايز نب لقه ان' لاقط اصوبأ ىسوم نب كسلا

 ظ | ا ىلمالاببك نب عيب روتدسملا# ةماشون أ[ ىددد - لاقريثك ىنأ نب ىح

 1 | لس ىللاقف هّتجاحَوهنوطوب هين اقل داعم ل فاما ومر متم 6

 | كفن ىلع :ءأف لاق كاذ وه تاةف كلذ ريو أ لاق ةنحلا ىف كتتقفا يم كللأسأ تاقف

 || لاقو انأ ىحبلاق ىنارهزلاعيب رلاوبأو حن ب ىح اًسئدع « دوجسلاةرثك
 || لاق سابع نب !نعسواط نع رانيد نب ورع نع دب ز نبداج ان مهرارنا

 ظ هنو ' دمك نأ هنو تعا هعبس لع دج نأ سو لعوتلا لمى ذل سمعأ

 ]| نيفك-!!هنايثوهرعش فك نأ ىهنو مظعأ ةعبس ىلع عيب ,رلاوب الاقو حيث دحاذو

 هيلع هللا ىلص ىلا ن نع اهنعهللا ىذرةشئاع نعم رطم نية فاتك عماش ىن ::ك>و

| 

 0 اوه انث لاقراشب نيد أمن ص ةييللو نون دقلاو ناتبك لاو



 8مم١ 2 000

 لاقسهونا انأ الاق ىلعالادبعنب سنوي رعاكلادأ نكد 0 ذأ

 ىلع نع ىبدسلار# تالوى 0 زغب ةرامج نع بو نيو 1 3

 0 انثص رار .ءرخآو لذا هاج وق ده ىف نيف غاأ

 نءقورمسم نع ىجحضلا فأن ءروص:م ن عرب جانت ولها انرقحساوأأ

 هدودعس و4 -عوكرف لوقي نارثكد ملسوهيلعةللا لص هللا لوسر ناك تلاق ةشئاع

 ىنأن برك وبأ انئادح نآرقلالوأتيىلرفغامهللا كدم< وان رمهللا كناحبسأ|
 ا نع قرورمسم ع نعرسمن عرس ءةبواءمونأ . 0 الاقسي ركوب أو ةبيش ١

 توع نأ ل بقلوقي نأرثك لدسو هيلعنبا لفالا لوسرناكت اق اهنعهللاىضرأ|
 8 عاشت وسان تلقت !اق كيلا بوت ا ,ةغحسأ كدمح و مهللا كناتسا ب

 اذااهتاقاهت ًاراذا 0 ومئابت الحا كارأى ا|تاماكلا ||

 مدآ نب ىح اند لاق عفار نب دمت ئد ةروسلاوختافا حتفلاو ارضنا أ

 هللا ىذر4-ثناع نع قورمسسم ع نع حيبص نإ ملم نع شمالا ءلضفمانثدلاق |[

 8 وةهللارصن ءاحاذا هيلع ل زن ذنم مس وهيلعةللا لصةللالوسرتن| ًارامتلاةاهنعأا

 نط ىلرفغا مهللا كدرخ رد ربل كا 7 لاقوأاعدالا ةالص ىلا[

 ةشئاع نع قورمسم نع صاع نعدوأاد اذ“ لاق ىلءالا دعانث ى> لاق ىثمنبدغأ

 هللا ناخحبسل وق ن هرثكم سو هيلعنلا ىلةناا لوسر ناك تلاقا-.مءةئلا ىضرأ |

 لو نمرثكت كارأ هلنلالوسرأب تاقفتلاق ه يلا ونأو هللا رفغت_-أ هدمحوأ]
 ىرآس أل جوزعىف رف ربخلاقف هيلاب ون و ةللاو ةغتساهدمح وهلا ناي 1

 بوب ,اوةللا رق سس دهنلاقاح مسلوق نمجرتك ١ ااه ؟راذاف ىتمأ ىفةءالع|

 هللاني هيناتا لا ارو ةكم حتف تفل وهللارصن ءاجاذ|اهتب ًاردقفهيلا|

 0 نس تدعو اناّوت ناك هناهرفغتساو كبردمح حب اجاوفأ ||
 تاقلاق جرجا انا اه قازرلا دبع ا الاق عفار نبد- م وىناولحلا ||
 هد كدمحت وكناحبساتأ لاق عوكرلافتنألوقتفيك ٍإ

 12 تاذو سو ةيلعدتا وك ص قتلا تدقتعا تاقاهتع ةنز ير ظلال ءاكيطا

 0 اروهاذاف تعجرم تسسدحشتف هناسن ضءعب ىلا بهذ هناتن 7

 را كناو نأش ىف ىناىأو تن فات اقف تن االاهلاال كدمح و كنج 3



 ىف لاقيأم باب
 ع وشك

 دوحسلاو

 20 ' : ١االلا

 انمع .لاقءالعلا نب محبب .ركوبأ امنمصو ادجاسو اعك !رارقانأ 0

 هيبأ نع نينح نبهنلا دبع نب مهاربا ىنثدح لاق ريثك نبا ىنعبديلولا نءةماسأوبأ

 أ نءلسو هيلعفللا ىلصةئلا لوسر ىناهنلوقيه نع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلءعمس هنا
 فأنا انأ لاق قحسا نب ركيوأ كدر دجاسوأ فك ارانأونآر ةلاةءارق

  نانح نب هللا دبع نب مههاربا نءرسأ نبدي ز ىفربخأ لاق رفعج نبدمت 5 26

 ةءارقلا نع رسو هيلع هثدا ىبصهتلا لوسر ىناهنلاقهنا بلاط ىف نب ىلع ع نعدهيبأ نع

 نأ الاق قدعساو بوح نيرب_هز انني مك اهنلوقالودوجلاوعوكرلا ف

 نينح نهللادبع نب ميهار !ىنثدح لاق سدق ن' دواد ان لاق ىدقعلا صاعوبأ

 وأاعك ارأرقأنأ ىح قاهنلاق هنعةثلا ىضر ىلع نع سابع نبا نع هيبأ نع

 دعى ::كدحو خ عفان ع كلا لع تارقلا ىحب ن ىح ا ادحاس

 نتنور هد ىنثد>و َح بيبج ىنأ نب دب زب نعشيللا ان لاق ئرصملادا+ج نءا

 ى.:ةللانثدحو ح نامعنب كاحضلا انث لاق كيدفىنأ نبا انه لاقهللا دع

 | لاق ىليالا ديعس نب نورهىنثدحو ح نالعنباع نعناطقلاوهو ىح ان لاق

 1 نباو ةبيتقو بوبأ نب ىحانثدحو ّخ دب ز نب ةماس أ ىندح لاق تهوننا انث

 || ىتدحوح ورم نباو»و د ىت ربخألاقرفعج نبا نونءيليعمسا انث اولقرح

 ||| دبع نب مهارإا نع ءالؤه لك قدسا نبد# نعةدبع انث لاقىرسلا نب دانه

 ||| سابعنبا نعاد ازامهنافنال_عنءاو كاحضااالا ىلع نعه-يب أ نع نينح نب هللا

 1 نا رقلاةءارق نعىناهناولاق مهلك لسوهيلعهلنا بص ىنلا ن ءامهنعهللا ىخذر ىلع نع

 "|| نبدي زو ىرهزلا هر ك ذاك دوحسلا فا هنءىمهنلا مهتياور فاورك ذب ملوك ارانأو

 رفعج نعل يعم سا نب ماح ن ءةيدتقدانث دحو سيق نبدوادو ريثك نبديلولاو إسأ

 3 رك طرلو هفع هللا ىضر ىلع ن ءنينح نتةثنادمع ن يلا ند ءد# نبا

 نع ةيعش انك لاق رفعج نب دج ا لاق ىل عنب ورمع ئئدطو دو>سا|ىف

 ًارقأن أت يهنلاقدنا سابع نبا نع نيدذح نب هللا دبع نع ءاصفح نب ركب ىفأ

 فورعم نب بوره 0 3 00 0 اونارقلا

 ارراككافو

 دبا فب 3 /

 5 غنا

0 

 رح 4

 ع اا < 7

0 * 

 ان سس طم هت هدم تطال َ



 ه/١

 مذاعمةباور فدانسالاا ذه ةيعش نعام الك ن ورهن.ديزب انث لاقبرح نا ||

 نب هللادبع امتع ىندلانم ديزيةناورفو نردلانمضيبالابوتلا قش[
 ديعنب ديع_س ان" لاق ىشمدلا ه2 نب ناو م انآ لاق ىرادلا نجرلادع[]

 لوسر ناكلاق .ىردخلا درع_-س ىنأ نعى حب نب ةعزق نع سبق نب ةيطء نعزي ز علا 1 3
 تاومسلا ءلمد_+لاكلانب رلاق عوكرلا نم سأر مفراذا رسوهيلعةللاىلدهئلا ||
 اناكودبعلالوةيام قاد جلاوءانثلا لهأ دهب عيش نمتئشامءلمو ضزالاءلمدأ ||
 انام دولا كنمذجلااذ عفنيالو تءنماملىطعمالو تيطعأ ال عنامال مهللا دع كال :
 نب سيق نعناسح نءماشه انأ لاقريشب نب ميشه انث لاقةبيش فأ نب ركب ونأ |

 نمهسأر عف راذا ناك ملسوهيلعهنلا ب صىىننلانا سايعنءا نع ءاطع نع دعس

 ءلموام_منبامو ضرالاءل_هوتاومسلاءلءدجلاكلانب رمهللالاق عوكرلا
 عفشالو تعنماملىطعمالو تيطعأ ىلع نامالدلاو ءانثلا له ذعب عيش نم تئشام

 ناس نب ماشه انث لاق صفح ان لاقريتنبا هانئصو دا كتمدحلااذ

 هلوقىل لسوهيلعهنلا لصىننلا نا سابع نبأ نعءاطع نع دعس نب سدق انث لاقأ]

 اركي ول اوروصتم نأ ديغس 0 5 هدعبامرك ذب لو دعب غوش نم تئشامع له

 ن ناملس ىنرب_خ لاق ةنيمع نب نايفسس انك اولاق رح نب رب_هزوةيبش ىفأ نبا

 لوسرفشك لاق سابع نب | نعهيب أ نع درعم نب هللا د_مع نا ميهاربأ نع محس

 مهناسان!ااهمألاقف ركب ىلآ اخ فوفص سانلاوةراتسلا ملسو هياعهنلا ىبصهنلا

 أرق انا تيهن ىناوالأ هل ىرتوأ إ_بملااهارب ةحلاصلااب ؤرلاالاةورنلا تارسشبم نم قبب

 دوح.كاامأو ل جوزءبرلاه-يفاومظعف ع وكر لااماف اد_جاسوأ اعك ارنآرقلا

 ناملس نع نايف_س انك ركن وألاق مل باحتسي نأ نمقف ءاعدلا فاو دمتجاف 1

 ن.ناهلس قرب_ألاق رفعج نبل يعمسا انث لاقبوبأن بى اسندع اذ
 لاق سابع نب هللا دبع نع هيبأ نع س اع نبٍدبعم نب هللا دبع نب ميهاربا نع ميحيس

 0 امو ا ا ا م
 اهاربابؤرلا الاةؤمنلا تارمشبم نم قبب هنا تارم ثالث تغلب له مهللالاقف هيفا[

 ةامرحورهاطلاوبأ نئئص نايفس ثيد_- لثع رك ذمه ىرتوأ اصلا دبعلا | َ

 نبهللاد_عنب م هاربا 31 لاق باه-ث نبا نع سنون نع بهو نا انآ الاق 3

 ىلدهننال وسر ىناهن لاق هنعةللا ىذ ربلاط ىلا نب ىلع عمس هن هن دح مابا نا نينح ||

 نع ىلا بإب

 نارقلاةءارق

 عوكحراى

 دوحتسلاو



 اذا لوقيامب اب
 نكد هسأر عفر

 عوكرلا

 30 نحلم دج ناهنلاعمس لاق ذا سو هيلع ىلسهتلا لوسر ناكلاق بودذكربغ 2

181 
 || لقديمس نا :هب ىح ان ل سحاب لنا زكر | نيتدصوا دجس ءارو نم

 أ وهومارلا يقدس لدي زينب هللا دبع ي:دحلاق قحساوبأ ىنتدحلاق نايفس اذه

 5 1 د موو ادجاس لسوهيلعهنلا ىلص هللا لو سر عقب ىتح هرهظانم

 4 رازفلاقحساوب أد نب ميهاربا انث لاق ىك اطنالا ,يس نب نججرلا دبع نب د
 1 0 دب زب نب ةثلا دمعت ءمسلاق راثدن/ براح ن ءىنابيشلا قحسا ىنأ نع

 3 ||| اوعكر روك كراذاف ملسو هيلعهنلا ىبهللا ل اوسرعمنولصيا وناك ميال اا ءنملا

 1 00 ا ل عوكرلان ءهسأر عفراذاو

 ن نايفس ان' الاق ريع نءاو بروح نب ريبهز ننادو دن ضرالا ف دونت

 1 10 نجرلادمعنع ءمكملاز ءهرمغو نابأ ان لاقةثييع

 ٍإ | اه لاقو دج دقءارت ئح هرهظاتمدج اونحال مل سوءهيلعةثلا ىلص ىننلا عم

 ]| نزرح ا لوع_سإو ارن ىت لاق هريغو :نابآنويفوكلا انك لاق نامفس

1 
3 

 ع رم نبديلولا نعدجأو بأ ا ىىحشالا ةفيلخ نفاخ 1 لاق نوع ىف أن بنوع

 ١ ]|| هيلعهللا لص ذلا ف اخ تءاصلاق ت ب ا ورم نع 7 ورجل اىلوم

 5 هسه دعس

. 
 اانملج ر ىنحنال ناك- وسنكلا !اراوملا سناب مةأ الفأر ةهدعمسفر عقلا لسو

 || ةنواعموبأ انث لاق ةبيش ىفأنب ركب ولأ 0 ا

 ىلصهللالوسر ناكل اق فو ىأ نب نع ءنسلا نب ديبع نع شمالا نع عيكو دو

 دخلا كلانب ر مهألاه دج ن ناهنلا عمسلاقعوكر لا نمهرهظ مه ةراذا مل_سوهيلعهللا

3 

1 

 ظ
 ا

 أ
1 
|| 

 مندل -_2 ا لك عد م ئث نم تشامءلمو ضرالاءىلموتا اومسأ اع ىلم

 || تعمسلاق نسما نبديبعن ءةيعُش 6 لاق رفعج ناد_خ 6 الاقراشب ناو

 : | مهلاءاعدلا اة و عد ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك لاق ىف وأ ىنأ نها دبع

 [انثم لعل ع ئش نم ت شاه ءلموضرالا ءلمو تاومسأا ءللمد# كالا ر

 [ةأن ر# نعةبعش انث لاقرفعج نناد_# ان ىنئمنب الاق راش نباو ىنثم سدت

 آن ناك هنا م وهياعهللا لص ىننلا ن رع ثديىف وأ ىف نب هللا دبع تءمسلاقر هاز نا

 مهلا د هل عش نم تئشامءعلمو ألا تا وماء نك دجلا كل مهللالوق»

 بوثلا ىقنياك اباطخخاو بونذلا نمىرهطمهللا درابلا ءامو دربلاو جائلاب قرهط
 -00 . ْ ل د . بث 4 "

 رهرىندحو ىلا اند داعم نب هللا دمع دا خسولا نمضردالا

 ٠ ش 00 نا 9



 اذتلا ْ :

 ةالصلات ةمرلاق براعنباوبا نع ليل قأ نب نجرلادبعنعديج قأنلالحأأ 1

 هن دس هع 900 هتعكرق همامق تدج وف لس و هيلع هللا ىل_د دمت عما

 نمابي رةفارصنالاو ميل_ىتلا نيبام هت_ساك هن دحسف نيتدحساانيبهتساخل [] 1

 نعهبعش ان ىلأ: انث لاق ىرب_:ءلاذاعمنء هلناديبع ا ءاوسلا ||

 نب ةديبعابأ سعأف ثءشالا نا نمزءامسدق لج رةفوكلا لهأ ىلع باغلاق مكمل أ

 لوقأام ردقماق ع وكرلا نءءسأر عفراذاف ىله ناكف سانلاب ىلهينأ هللا دبع || أ

 له دعب و نم تءْشام ءلمو ضرالاءلموتاومسلاءّلمدجلاكلانب رمهللا||

 لاق دجلا كنمدجلا اذ عفنيالو تعنمامل ىلمعمالو تيطعأ ا عنامال دجناوءانثا | أ
 لوقي بزاع نبءاربلاتءم_سلاقف ىليا فأني نجرلا دبا كلذترك ذفكمملا ||

 ةرمن و رمءلهنرك ذفةيع_ثلاق ءاوسلا نءام رقنيتدحسا|نيباموددوحسو | ||

 راش نناو ىنثم ند :انئرص اذكع هتالص نكت رف يل فأن تيار دقلاقفأ
 ىلعر ,هظاملةسيجان نب رطم ناك ١1نعةبعش انث لاقرفعج ندع انث القأ]

 00 هما ثياب سبأ ديما سوك

 تبراك مبىل--أن أول الفالاقسنأن ءتباثنع دز نداج ان لاقأ[

 هنوعنصتو ارأال أ ايش عن صن س) ناك ةلاقانب ىلص» لسوميلعتنلا لس نالوسوأ , ظ

 يسم

 لاق ىدبعلا عفان نب ركب وبأ ندعو ىف دق لئاقلال وق. . تح ثكمةدحيسلا نم

 ةالصزجوأ دحأ ف لخ تءلصاملاق سنأ نعت ا انأ لاقداج ا, لاقزبم ان

 هيلعهللا ىله هللا لوسرةال_د تناكماك ىف ل سو هياعهنلا ىلص هللا لوسر ةالص ع . ْ

 ةالص ىف دهءباطخلا نب رمعناك اماف هب راقت» ركب ىف ةالصتناكو هب راقتم مدسو ||

 لوقن ىتح ماقدد_> نا.هللا عمسلاق اذا إسو هيلع هللا ىلدهنلالوسر ناكور حفلا ||

 نبدا صو *« مهوأدةلوقن ىت-نيتدجسلا نيب دعقي ودجس مْ مهوأدق ||
 انأ لاقىحنب ىحانةدحو ح قحساوبأ انث لاقريهز ان: لاق سونأ]
 بوذكريغوهو ءاربلا ىنتدح لاقدب زر نب هللا دع نع قحسا ىنأ نع ةمثيخونأ 1

 عوكر لا نمهسأر عفراذاف إو هيلع هنلا ىب_دةللا لوسر فلخ ن واي ناك اا

 رحب مضر ل ل ىتح ءرهظ ىنحا دحأ 6

 عوكرلانم هد ًارعفراذاو هعوكرو مسالا و ا ةالض تالا |

 ةهعباتم باب

 لمعلاو مامالا
 هداعب



 لادتعا بإب

 ةالصل !ناكرأ
 ق | ةفحم

 ماسمت

 ٍ || نب كللادبع اج ةحاخلا اذوبقسلاو فيعشلاسانلا فنا فنيل

 1 ار نينوي 2 دحلاق دعض نا تمللا :”د>لاق ىلأ ىنث دحلاق ثءالا نب بيه

 . || كوسرلاةلوقيةرب رهابأ عم سن ع نجلا دبع نب ركبو بأ ىنند حلاق باهش نا

 5 هللا دمع ندم ا ريبكسلا يقسلا لدب لاق هناربغ نع لسو هيلعةنلا لمهن

 || ناتعىنتدح لاق ةحلطن/ ىسوم ان ناعنن ورم انث ىلأ انن' ري نبا

 || تلقلاق ك.وقمأهللاق ملسو هيلع هللا ىل ص ةئلالوس رنأ ىفقثلا صاعلا ىفأن با

 1 ىردص قفهفك عضو م هي دب نيب ىنسل هيدا لاق ا ا فدا |ىناهللا لوسراب

ااموق مأ ند كموق ”مالاقم ىتك نيب ىرهظ فاهع_ضوف لوح لاق مث * ىلدن ناب
 

ف ناو فيع_ذلام يف ناو ضي رماه ف ناو ريبكللا مهيف ناف ففخيلف
 35 هجاحلا اذ مهب

 | || الاق راشب نياو ثم دمحم اًنثصو ءاش فيكلصيلفهد_-و ؟ىدح أ ىلصاذاف

 1 | بيسملا نت ديع_ستءمسلاق هلم نب ورمخ نءعةيعدش انث رفعجن د_# انث

 3 ا هيلعةللا ىل_دهللالوسر ىلا دهعامرخ لاق صاعلا ىنأنب نام ءىب ::دحلأق

 3 قارعزلاعيبرلا وبأو ماسه نب فاخ انادحو ةالصاا مم ففخافاموقتمأاذا

 13 هلنا ىل_د ىنلاناسن أن ع بيهن زب زءلاد بعنع دب زنداج انث الاق

 أ لاق ديع-سنبةببتقو ىح نب ىحع انثدحو 0 وةالصلاىفزحوب د رفع

 1 || هللا وسهلا لوسرنا سن أن عةداتق نع ةناوعوبأ انه هتف لاقو انآ ىحع

 || نيج دوعد ىح انيهجم مامن ىفةال_ص سانلا فخأ ن مناك ل سوهيلع

 | ان نورخألالاقو انآ ىس< نب ى< لاق رج نب ىلعو ديهس نب ةيدتقو سونأ

 ظ كامن نأ نءرع ىنأ نبهللا دمع نب كب رس نع :رفعج ن|نوذعي ليعم_سا

 || هيلع ىل_ههتلالوسر نم ةالص مأالوةال_0فخأ طقماماءار و تيلصاملاق

 دنا وع تانبلا تنام نءناملس نب زفعج انآ لاق ىعن ىع قبرا ملسو

 ًارقيفةالصلا فوهوهمأ عم ىبصلا ءاكب عمسي مل سو هيلع هللا ىل_دهللال وسر ناكلاق

 ان لاق مرسلا اوم ناد < اند و ةري_صقلاةروسلاب وأ ةفيفخلاةروسلاب

 | لاقلاق كلامنب سن نعةداتق ن ءةن : ورع ىنأن ب دعب ا مارد نا كناري

 أ ىبصلاءاكبعمساف اهتلاطادب رأةالصا!لخدالىا م و هيلعةلنا ل_دهلنال وسر

 ل ءاكوبأو ىواركجلا ر بميت نب دماح ند هبهمأ د-_جوة دش ىمففخاف

 نع ةناوعوبأ انث دماحلاق ةناوع ىل أ د دب تولي

 ا
1 

||| 

1 
1 

 لاله



 ا 0 4١

 انملجر فرصناف مهياعلوطق ءاشعلا هباعت الىراصنالا لبج نب ذاعم ىبسصلاقةنأ ١ ا

 ةللالوسر ىلءىل-خد ل-جرلاكالذ غلب اماق قفانم هنالاقفهن ءذاعمربخأف لصف |||

 ندب رتأ مل-سو هيلعفللا ىل_دىنلاهللاةفذاعم لاقامدربخأف ملسو هيلعهللا لص

 ىلعالا كب ر مسام سواهاحضو سمشلاب أ رقاف سانلا تمأ اذاذاعماياناتفن وكتأ|

1 

 رودصنم نعمه . 03 ا اعد و ىشغياذاليالاو كب رممابأرقاو :

 لوسر عم ليس نك لدج نوب ذاع نانا دنت راج ن ءراش دن ور نع ش

 ا ةالصلا كالت م لمت وتلا دب مثةوخآلا اع سيديا :

 نعبوتا انت داج انك ععمج رلاوب لاقى رهزلا عيب ب رلاونأو ديع_س نب ةبستق :

 ا رم ع 5 0 رباج نع راشدن ورح ْش

 ىح 0 7-5 ع دع 36 ىلديفهموقدح_سم قايم ءابعلاو مرح :

 اع لاق ىراصنالادوعسم ىلأ نع سدق نع دلاخ ىلأ نب ليعم_ سا نع ميشه انآ |

 لدجا رم يصل |ةالاص ع نعرخ انأل ىفالاقف سوهيلعهنلا ىلسةنلالوسر ىلا لجر أ 1

 ل ل ًاراف اند ؛ ليطياممنالف | |

 رجوذف سائلا 5 : اف نب  رفنم كت نا سان !ااهع ًاايلاقف ن_ةموي ب ضغءام دش

 ةبيش ىلأ نب رك وأ م ةهحاحجلا اذو فيع_ذلاو رييكسلا "اردنا

 ا رعى أن اانثدحو 2 ىنأ 0 ريع نياانثد_-و 2 عيكو و ميشش 5 1

 نبةبتق اسرع مئه ثيدح لثعدانسالا اذه ىف يعم سا نع مهلكن يقسم 1 ش ش 0 00 1
1 
 نع جعلان ءدانزلاى ا نع اراا وج را ناو ديما الا ١ عدانلا نأ .٠ عىا لا زناوهوةري_كلا انك دعما 1
 موف ناف ففخماف سان !!كدحأ ”مأاذا لاق سو هيلعهنلا لد ىنلاناةرب رهف

 انيئصو ءاشفيكل صيلق هدو كضا داق لي راى تمت او ا لاو
 وبا انن داما ذهلاقهبنم نا م امههنعرمعم انث قازرلادبع انت عفارنبا

 لاقلاقو [ هداج ارك لف ملسو عسل م ةربرعهأ ١

 مويف ناف ةالصلا ففخيلف سانال 4 د! ماقاماذا مل-سوهيلعةنلا ل_ههللالوسرأ

 ىحنبةلمرح اًسدص ءاشامهئالص لطيلفه دو ماقاذاو فيعضلا مويفو ربك

 هنا نجحرلا دمع نب ةما_سوب أ ىنربخ أب اهش نبا نع سن وب ىقربخ لاقبهو نبا. انآ

 سان ؟د- أى صاذا ل_سوهيلع هللا بص هلال وسر لاق لوب ةرب رهابأ عمم

 ةالصلا فدفحت

 مام ىف



 ءاشعلا

04 

 ملسو هيلع هللا ىل_ههلالوسر تعم امرخ آلا ةروسلاهذه كتءار 2 خإ

 2 الاق دقانلا ورمعوةبيش أ نب راب وأ د عنو صد برغملا ىف اهءأرش

 3 سأوب ىت رب_خ لاق بهو نا انأأ ى-حنةلمزرجىنثد_حو ح نايفس

 ٍّق رمعم 3 قازرلادمع انأأ الاقديج نب ددعو مهاربانب قحساانثدحو

 : | مهاك حاصن ءىنأ انك دعس نب ميهاربا نإ ب وقعي انك دقانلا ورمع انثدحو

 | ا يمل لان معاش تدع دارو دانسالا اذههىرهزلا نع

 | عطه ن ريبج نب دمت نع باهش نبا ن ءكلمىلعت ار قلاق ىح نب ىح انثصو

 أ رحو برغملاف روطلابار قي سو هيلع هللا لص هللا لوس رعمسلاقةس أ ءزغ 2

 ]ا ن.ةإمزح ىنثد_-و 0 نايفس انث الاقبرح نب ريهزو ةيدش ىنأن رك وأ

 اح ندب ف مهاربا نب قحساانثدحو 2 سنو ىقربخ أب هو نءا نأ ىح

 ا "8 ل مذانسالا اذهمىرهزلا نع مهاكرمعم ان قازرلا دمع انريخ ؟الاق

 ْ ثدح ءاَرَبلا تعمسلاق ىدع نءعةبعش انث ىلأ انك ىربنعلاذاعم نب هللا دمع

 أ دحاىفأ ارقفةرخآلا ءاشعلا ىلصفر 2 سا ناك هنا سو هيلع هللا ىلص ىننلا

 | نا اودو ىح نعشيل انك درعس نب ةددّتق انئدحو كوك ا

 || هللا ىل_ههللالوسر عم تيلصلاق هنا بزاعنب ءاربلا نعت ب اث نب ىدع نع دعس
 ٍ ع ريع نهللاد_.عءنىد#ت ل نوت ناو نيتابأر ل

 ث لا تعم_بلاق
 ةتماتود نسح أ |ادحتعمساف نو زلاو نيتلابعاشع !١ىفأ رق لسو هيلع للا ىلسص

 بزاعنءءاربلا تعمسلاق تباث نب ىدع نع رعب انك ىفأ

 ّ ل _ديذاعم ناكل اق رياح نءؤرمج نع نايفس ان دامعنتد-# 0

 أ وهيل عهّللا لص ىبنلا عم ةليل ىلصفهدوق موف ىتأب مثل سو هيلع هللا ىل كى
 نس و ىل< م مل_سف لج رفرتافةرقبلاةر وس حتتفاف 0

 لسو هيلع هللا ىل_ههللالوسر نيت الوهتلاواللاق نالفابتةفانهلاولاهتذ فرصناو

 5 | تالوتسرابالف ع بردان لمة لوضر أك هنري_خالف

 .رلقأفةرقيلاةر وس حتتفافىف امتءاشعلا كععم ىل_صاذاعمناو راهنلاب لمعن

 1 ل لك 0 |ناتف ا ذاعماي لاقف ذاعم ىلع سو هيل هللا ىل_ه هللا

 [اهاحضو سءكلاوأر قالاقهنارباج نعانث درب زلابأن ا ورمعل تلقف نايفس
 اانثصو اذ_هوكحو رع لاقف ىلعالا كب رمساحتسو ىشغياذا ليللاو ىحضلاو



 الا ْ ل 6
 رحعفلا فأر قب 2 ينام 0 ور# نع عيرست |[

 هيلعةللا ىلصةللالوسرانب ىلصو تيلصلاق كلام نءةبطق ٠ نسدقالع وا زنع ٌِ

 ح ةشيع نءاو كب رش ان ةبيش ىفأنب رك وبأ سد لاما

 عمس كلام نب ةبطق نعةقالعن داي ز نعةنييعن|. ان: برحنب ريهز ىتةدحو أ[
 انساهعو ديضن علط اطتاقسابلخالاو رجفلا ىفأ ارقي ل سو هيلعهتلا ىل_صوىنتلا |[
 ىلض هنا همع نع ةقالع نب داب ز نعةيعش اك لاَ رفعج نب دمح 1 راشب نب دمت 5

 دْيضن علطاط تاقساب لخينلاو ةعكر لوأ فأر 2 حبصلا ل تو هيلعهنيا لنص تا

 لودر + لعن نيس 0 ةبيشىفأنب ركب وبأ امئاص ق لاق ر وأ

 فأر د ؛ ناكل سوهيلعقتلا لص ىنااناةر هس ن رباح نع برح نب كاتم ا أ

 ةبيش فأن ركوبأ امثضو افيفح دعب هتالصتناكو ديجملا نأ رقلاو قب رجفنلا ||

 ن ةلان رع زبدفز 5 مدان ىح 5 ااقعفار نبال اضنللاو عفار نب دستو ألا

 ففُح ناك لاق مل-سو هيلع هللا لص ىبنلاةالص نع ةرمس نب راج تاسلاة بو |

 ارق ناك مل_سو هيلع هللا ىبص ننال |وس 6-5 ًاولاق ءال وه ةالص ىلهدالو ةالصاا ||

 نجرلاديع انث ىثمزندحم انثصو اهونوديجلانار ةلاوب رجلا ف١

 هيلع هنلا ىل_ضىنلا ناك لاق ةرمسن راج نع كامس نعةمعش ا ىدهمنبا ||

 كلذ نملوطأ حبصلا فو كلذوحنرصعلا فو ىشغي ذا يللاب رهظلا فأر قي اسوأ 1

 نع كامسن ء ةيعش نع ىسلايطا|دوادوبأ 55 ةبيش أ نإ ركب وبأ امصدأ :

 كب رمسا حبس رهظلا فرق ناك زرع سعال ةرمس نا رباجأ أ

 اهددرأ ت تالعش لاق تاقساإبلخلاوأرق قى دي اق ارقلاو َق ًارقفإ 52-5

 متسوهيلعانا ىف لو سرت ان فاو ء لاهنملا فأن ع ىميتلا نع نوره آ

 عيكو انث ب ,ركوبأ اسيحو ةنآ ةثاملاىلا نيتسلا نمةادغلاةالصف أر قين 1
 لوسر ناكلاق ىماسالاة ز رب ى فأن ءلاهنلا فأن ءءاذحلا دلاخ نع نايؤس

 نب ىحاساص * ةبآ ةئاملاىلا نيتسلا نيبامرحفلا ىف ارق هلسوم رات
 سابع نبا نع هللا د بع نبدللا هينع نة تايستولاو ءكلام ىلع تر قلاق

 دقل ىنباب - اعف شارل أرقي ودو هتعم- تمار ا

 ج ةنارع ونبأ ان . نيس> نن ليضف ىر د2 ١ لماكوأ ندعو سعسعاذ|ليللاو |[

 نب ديزي انت ةبيشىنأنب ركب وأ | أمن هحو كلذ. نءملوطابحبص /١ىفو ىلعالا

 ىف ةءارقلا باب
 يرق



 ىف ةءارقلا باب
 حبصلا

 أ د ساإبأ كب نظلا كلذ لاقف نيب رخالا ف ف د أو نياوالا فم_ممدكرال

 |[ ريع نب كلا دبع ن عرب رج نع ميهاربا نإ قدعسأو دمع_س نب ةبدتق وك و

 | ةيعدش ان ىدهم نب نجرلا دع انك ىنثم نب د# ا 31 ولا اذه

 ' ئثلك ىف كوك ش دق دع_لرملاةلاقةرمس نب رباج تعم_سلاق نوع ىفأن ع

 ||[ ِ 38 امو لي رخالاف فذ 7 هر ءلوالا ىف ٌدمأَف نأ امآلاقةال_كلا فىتح

 1 | كاذوأكبن املأ كاذلاقف ل_سوهيلعهللا بص هننالوسر ةالص نم هب تي دتقا م

 0000 ال1 نيد عطنا اذ يروا انثطو كول
 : اانثص ةالصلاببارعالا ىبهلعن لاقف دازو ممتن د_> ىنعع ةرمس نب رياح َنَح

 ا ةيطع نعزي زعلا دع ن أوهو ديعس نع ل_سم نب | ىنعي ديلولا انث ديشرنبدواد
 [ بهذيف ماقتر هظلاة الص تناكد قا لاقى ردخلا ديعس ىلأ نع ةعزق نع سدق نبا

 ا أف قرر ييع وسعت روق مئأك ودي م هتجاح ىضقيف عيقبلاىلابهاذلا
 . ىدهن نب نجرلا دبع انث . ماح نيد 3 نئئدطد اطوطي ام ىلوالاةعكرلا

 أردوعردعادبم سماتي 1لاقةعزق ىنند- -لاق ةعمس ر نع اص نهب واعم نع

 ِت هنعءالو ءكلاسامع تالا سأال قا تلقهنع سان || قرفت امافهياعروثكم

 |اهداعأف ريخ نم كلذ فكلاملاقف سو هيلع ىلم هللا لوس رةالص نع كلأسأ
 ٠ ىتًابمن هتجاح ىضقيف عيقبلا ىلاان د قاطنيف ماقتر تولع

 أ ىلوالا 1 رلاف ملسو هيلع للا ىلهةللالوس روددسلاىلا عج ريم عا

 1 ىنتدحو أ جي رجتبان 0 ان هللادبعن/نور ٍه نتدصو د

 | لاق جي رسنباانربخأ قازرلادبع ان: ظفللا ىف ابراقتو عفارنبدم
1 

1 

 نإ ورم نب هللا د بعو نايغ_سن ةماسوبأ قربخلوقي رفعج ن دابع نند#م

 || َ ىنلاانل ىلصلاق تئاسلا نب هللا دبع نع ىدياعلا ببيسملا نب هللا دبعو ىداعلا

 ىموءركذءاج تح ا يو عملا رسول ا لنم

 تذ_خهيلعاوفلتخاوأ كشيدابع نبدمح :مال_ىلا مهياعىسعرك ذو نورهو

 أ ث 0 ل دا

 ”دحو ىصاعلا نبا لقب ؛لوورمت نبهئلا دبعو هثيد ىفو عكرف ف ذف قازرلا دبع

 باو ٠ انث ةبيش فأن ركب وبأاندحو 2 اديعس نإ ىح 55 برح نب ريهز

 أ ديلولاىتدحلقر هسم عرعرمشب نن اانريخ ألاقدل كا 1 خو َح

0 

| 

 أ

 أ
0 

5 

5 0 



 كاد عدس ايت دعممسك قاد كدد مل سوهيلعهثلا ىل_دهللالوسر |[

 تعمسلاق نعم نعرعسم نءةماساوبأ ام الاقدّيع_سن.ةهئلاد_.دعو ىرحلا|[

 تأ ارقلا اوعمتساةلمل نفوس عنا لو كانذ نماقورسسمتل اس لاق ىنأ :

 ا و :رجش مهنه تتذلاهنأدوع-سم نإ ىنعي دلو بأى رن َ

 ريدد "ىلا نباودو ىح نع فاوصلا ىنعب جالا نع ىدعىأنإ ان عرفا ٍ

 هللا ىل_دةللالوسر ناك لاق ةداتق ىلأن 5 ةماس ىنأو ةداتق ىنأ نب ةنلاد- بعرعأا |

 تاكل ةكافب : ناتلدالا نامك لاى رصعلاوزهتل أر يق انب ىلصي ملسوهيلع /

 رصقي و رهظلا نم ىلوالاة عكر لا لوط, ناكو انايحاةبالا انعم و نيتروسو |

 نورهنبدب ب انك ةبيشىأنب ركب وأ بور حلصلا ف كلذكو ةيناثلا ا

 نع ةداتق ىلأ نب ةنلادب مع نع ريثكى أ نىك نعد زب نب نابأو مامه ان لاق 4

 ار دعلاو زياتلا نم نييلوإلا نيتسك لا رشي ناك لسو هيلع هنلا ىلص ىنلا ناهيبأ 4
 ةحافب نييرخالا نيتعكر لا ىفأر قي وانايحاةيآلا انعمسإو ةر وسوباكلا ةحا, !

 ىحلاق مده نعاعيج ةبيش ىنأنب ركب ونأو ىح نب ىح اندحو بتاكلا|
 | 0 سى نع قيدصلا ىفأن نع م سم نبديلولان روس نأ َ

 ىهمايقانرزفرصعلاورهظلا ف إ_سوهيلعهللا ىل_صفللالوسر مايق رزحن اكلاقأ

 نيب رخالا ىهمايقانرزؤحو ةدحيسلا لي زنتملاةءارقر دةرهظلا نم نييلوالا نيتعكرلا
 همايقردق ىلعر صعلا ن م نييلوالا نيتعكرلا ىف همايقانرزحو كلذ نم ههتلاردقأ|

 م ذيمإو كلذ نم فصنلا ىلعرصعلا نم نيد رخالا فو رهظلا نم نيد رخألا نم |[!

 ان ورق نب نايت ث انئرح ةبانيثالثردقلاقو لد زبيملا هتياورفركب وبأ || ١
 ديع_سىنأ نع ىجانلا قيد- ملا ىنأ نعرشب ىنأ د- ءلولا ع نعروصنم نع ةناوعوأ ّ

 نييلوالا نيتعك رلا فرهظلاةالص فأر قي ناك زمول عسا ل لانا ىردخا

 كلذ هد لاقوأ هب ا ةرمشع سمر دق نيب رخألا وب نكن الثر دق ة- هكرلك ىف ||

 قو هل 1 ةرشع س#ج ةءارقر دو ةءكحر لكى نييلوالا نب -ةعكرلا فرصعلا فو

 نب كلملاد_بع نع ميه انآ ىحنب ىحب اماصو كلذ ف صنر دق نير الا[ 2

 ىض نر تالدلا ن نعول دعا طاوك 6 ةكوك لا لتختار 1 نعرب ريع | ل

 7 نمه:دوناعامهلوك فق هيلعمدقف رع هيلا لسرأف هتالص ى ءاورك ذفهتعتلا || ا

 ظء ا 0 ل 2 نمل م :

 .( كوا - عسر 6

 أ
 ١
 أ

3 1 

 «قةءارقلاباب

 ةرصخلاورهكلا



١/1 

 || أ[ ل سوءيلعةتلا لس ةنلا لوسرأرقاملاق سابعنبا نع ريبج نبد يعس نعرشب ىف
 نب دماع هباحصأ نم ةفئاط ىف ٍلسؤ هيلع هللا ىل_دةللالوسر قطن! مهآرامو نا ىلع

 تلا يبلغ تلسزأو ءامسلاريخ نيب و نيطام_ثلا نيب ليخ دقو ظاكع قوس ىل 1
|| 

حاولاق <لاماولاقف مهموقى ا نيطايشلا تءجرق
 لس راوءامسلاربخ ناب واننيب لي

 اهب راغمو ضرالا قراشماوب رضاف ا ئثنمالا كاذامأولاق به_كلاانم لع ||

 ضرالاقراشمن وب رضياوقلطن افءامسلاربخ نيب وانس لاحىذلا !ف- هاماورظااف | ١ 1 1ْ

| 
 وهو ظاكع قوس ىلا نب دماع لخشش وهو ةماهتوحخ اوذخ أ نذلار 98 !ارفاهم راغمز

 أ لاح ىذلا اذ هاولاقو هلاوعمتسان ارقلا اوعمسامافر حفلا 5 را هناعأب د ىلإ 1 1

 ىدهوابحعا ”ارقانعمساناانموقاياولاقف م-هموقىلا اوعجرفءامسلاريخ نيب وائنطمد |

1 
 ||  ىل_ص دهم دن ىلع لجو زعهللال زب افا اان 50 كرشن نلوهبانم اقد_شرلاىلا

 1 ىثمن دج ا نيبسا نمزردت عجتساهنأ "ىلا جوأ ألق ل سوه لعششا

 ١ : ده_ثدوع-سم نا ناك لهةمقلعت لاس لاق صاع نع دواد نعىلعالا دبع

 || دوع_سنإ كلاضأ !ةمقلع ل6 نحلا ليل سلع ملا لدم الوتر

 أ اكلواللاق ن نما ةليل إ_سو هيلع هللا ىل_دهللالوسر عم <: دحأ دهش لهت او

 | باعشلاو ةيدوالا هان سل افهان دقفف رولا 3 عر دناعاا ناصف وسر عباك

 ْ نمءاجوهاذا انحبص أ اماف موقاهم تايلر شب انتمف لاق ليثغاو ًاريظتسا ان و

 1[ َ .اههتابةإ_ءلرش انتبف كدحن إف كانيلطف كاندقف هللا وسراياناقف لاقءارح ل3

 1 | انارأفانب قلطنافلاق نآر ةلامملعتأر هع نحلا ىعاد ىنات "وق

 1 | ىف عقيد يلعةثلا مسارك ذ مظع لك 9 !لاقفدازلاد هولأسو مهناربن 0 اومهرا 1

 8 0 تازمدتال 0 9 اودلفلعةرعب لكو ال نوكي امرف وأبدأ

 ا 8 ىدءعسلا ارح ن ىلع هين: دحو ؟ناوخاماعطامهناف امهباوجنتستالف لسو

 | | هولأسو ىعشلا لاق مهنا رينراث ”آوهلوق ىلا دانسالا اذهءدواد نع مهاربا نبل يعمسا

 | ثيدح نمال_صفمى عشلالوق نمت دحلاو آىلاةرب زحلا نجح - نماوناكو دازلا

 [| دواد نع سي ردا نءهللادمع انث' ةبيلش ىنأنب ركاولا اسد هللا دبع

 : مهنا رينراثكو وقال سو هللعدنلا ان ىلا 5 نعهللا دبع نعةمقلع نعى بعشلا نع 5

 ْ || ءاذحلادلاخ نع هللا دبع نبدلاخ انآ ىح نبى اناذخو مساك فلو

 ( عمنجلاةلب نكأم لاق هللاد_,عنعةمقلع نع ميه اربا نعرمشعم ىنأ نع

 قتلا

|| 
1 1 
| 1 

 اة



1_ 

 0 ركل ل اه-تفاختالو كتالص 0 :

 نوكحرشلا كلذ عمساذافنآر لاب هئوص عشر هناحصاب ىلسصاذا ناك ةةك< راوتم 1

 ريع الوو توما دا ا لاغ هللا لاف هب عاج ع نمهوهلزنأ نمو نآرقلا اوبس أ

 نآرقلا مهعم_سأ كب انضأ نع اهب تفاختالو كتءارق نو كرشأا عمسف كتالصب أ

 نبىبحي اًنثدع ةتفاحلاورهجلا نيب لوقياليبس كلذ نيب غتباورهجلا كلذ رهجتالو ||
 ل جوز ءهلوق فة شاع نع هيب أن عةورعن/ ماشه نعاب ركز نبى كب انآ ىحب

 ديعسن ةيدتق اًسن مه ءاعدلاف هذهتازن أ تلاقاهبم تفاختالو كتالدب رهجتالو ||

 عيكووةماساوبأ ١ انت تا ناركل 3 د. نات +ءز داج- انغأأ

 نع مهلكم هاربا نب قحساوةبدش أ نب يو ديعس نب ةبدتق 0-0 أ
 نب ديع_هس ع نع ةشئاعىفأ نب ىسوم نع ديجلاد- 0

 ىس ى 0 هب ليك كناسلهب هر لور وك نا ع ربح |

 هن 1 ا 0-0 ارايتتلال» رب 00 ردي كا ناكسف تلق لق 565

 هن ارقو كرددىف هعمج نأ انراعناهن ارقو هعجانيلع ناهذنأهب لحتل كناسأ

 كناسلب هنيدن نأ هنايبانيلع نامثهل عهسافءانلزت لاق هن ارق عبتافهان ًارقاذافهأرقتفأ|

 لجوزعهللاه دعوا هأرق بهذاذاف قرطأ مال سلا هيلعلي رب_جماتأ انانالال

 نب ديعس نع ةشئاع ىنأ نب سوم نعةناوعوبأ انث ديعس نب ةبستق د

 ىنلا ناك لاق هب ليتل كناسلهب كرحنال ل-جوزعهلوق فس ابعنءأ نعريب

 سابع نا ىللاقف هيتفش :. كرح ناك ةدش لب زيتلا نم اي[ سويياعشا

 هيتفش كل 5 رحب مسو هيلعةنلا ب صةللالوسر ناك اي كلامهكوحأ انأ

 8 فديت كرفامهكر م سابعنباناك مك امهكرحأ انأ ديعسلاقف

 5 “< كرد ص ىقهعجلاق هئارقو هعجاتيلعنا هب لجل كناسلهب كرحتاللاعت

 ناكفلاق هآرقت نأ انيلعن ام تضنأو عقتسافلاق هن ارق عبتاف هآن ًارقاذاف هأرقت

 ىنلاهأر قلب رج قلاف دل جالب ردج هان ل

 نعة'اوعوبأ انث حورف نب نابيش انثدو 0 ءآرقاك لسور

 هيجل

 عاتسالا بإب
 ةءارقلل .

 هلا با
 نا ىلعةءارقلاو مبصلا ىفةءارقلاب



 ىف طسوتلا باب
 ةالصلا ىفةءارقلا

 نيب ةبرهجلا
 رارمالاورهظا
 نم فاخاذا

 ةدضملل

0 ١, 

 [|| هيلعمتلا ىل_ههللالوسرلاق لوقألاةورمعنباهرب زف لاقالغدهنذختيف نجر
 : اذمب شمحالا نع ىدع |نأ مرشخ نا ىبع ل نوعدن اللوقتو لسو

 ءءاقرو ىنثد حلاق ةبامش 0 الاق عفار نباو ماح نب دمت ند هاجم تاضنقألا

 1 اوندثا ٍإ_سوه_لعفتلا ىل_ههئلالوسرلاق لاق رم نبا نعد- هاحم نع ورم نع

 71| قبر ضفلاق الغد هنذخ اذا دقاوهل لاقي هلننالاقف د_جاسمل ا ىلا لللابءاسنلل

 ]| نوره امدح اللوقتو سو هيلعمتلا لصةللا لوسر نع كثدحألاقو هردص
 1 بوب ىنأ نب ىنعي ديعس ان' لاقىرقملادب زبن هلنادبع انمث لاق هللا دمع نا ْ

 || هللالوسرلاقلاقهيبأ نعر ع نبةللاد_,عن.لالب نع ةمقلعنب بعك ان: لاق
 ||| لاقف من ذأتسا اذادجاسملا نم ّنهظوظحءاسنلا اوعنئال ملسوءيلعةنلا ىلص

 لوقتو م سوهيلعللا ىل_دةللالوسرلاق لوقأ للا درعهللاقف نهعنؤل ةللاو لالب

 || ةمرخقربخأ لاق بهو نا ان لاقىليالاديعس نب نوره اًسندع ّنهعنعل تنأ

 | هللا ى_هللالوسر نع ث دحن تناك ةيفقثلا بني ز نا ديعس نب رشب نع هيبأ نع
 || اًساص * ةليللا كلتبيطتالف ءاشعلا نك !ادحاتدههاذالاق هنا رسوءيلع

 | رت ند نع ناطفلا ل يعسن يب انث لاقةبيشىفأن ب ركب ونأ
 ا

  ًااننص ا ندا اد تدهشاذا رم طاوس 0
 5 ||| ىلأ نب هللا دبع نبد# نبهللا دبع نأ ىحبلاق مهاربا نن قدساو ىح نب ىحب

 || هللا لوسرلاقلاق ةرب رهىنأ نعديعس نب رسب نع ةفيصخ نبدي زب نعةورف
 3 الك هر آلا ءاشملا انعمدهتنالفا اروع تباضاةأ يااا ملسو هيلعةنلا ىلص
 1 ديع-سناوهو ىح نع لالب نباىنعي ناهلس انث بنعق نب ةماسم نب هللا دبع

 .[| لوقتر سو ءيلعهنلا لص نلا جوز ةثئاعتعمساهنا نجرلا دبع تنب رم نع
 || تعنماكددسملا نهعنل ءاسنلا ث دحأ ام ىأر سو هيلعتلا ىل_ههللال وسر ناول
 اان معن تلاق دجسسملا نعنم ليثارسسأ ىن :ب ءاسن أةرمعل تاهقف لاق ليئارسا ىنبءاسن

 80 انثث دقانلا 5 ح ىنقثلا ىنعي باهولا دبع 5 م

 م ا 0 دن 1 نأ ميهاربانب ا

 53 نبالاق ميشه نعاعيج دقانلاو رمعو حابصلا نيد حر فعجوبأ امئدع *« هلثم



 اًاذفأا 'ظ

 هللا دبع نبد_# انث لاقىرادلا نجرلا دبع نب هللا دبع امص هللامهرشؤ..|[

 ىردحلا ديعس ىنأ نع ةرضن ىنأ نعىري رجلا نع روصنم نب ريشب ان ىنثاقرلا |

 انئاص هلثمرك ذفدح_لار وم قاموق )سو هيلعَللا ىلدةللالوسر ىأر لاق |||
 ان لاق نطقوب أ مثيطا نبورمع انك الاق ىاطساولا ب رح نب دو راند نب ميهاربا أ

 سو هيلع هللا ىلصىننلا نعةرب ره ىنأ نءعفار ىفأ نعس الخ نعةداتق نع ةرعش

 فصا!برح نبالاقو ةدعرقتناكل مد_ةملاهدلاىفامنوماعي وأ نوماعتوللاق ||

1 

 هي أن ع ليهس نعرب رج انث برحنب ريهز اسرع ةعرقالاتناك املرالا

 اطوأ لاجرلا فوفدريخ لسو هياعةنلا ىب_صهللالوسرلاةلاق ة ريرهىنأ نع

 ديع سن ةبدتق اسرع اطوأ اهرشواهرخاءانلا فوفصرب_خواهرختااهرشو

 انصب دانسالا اذه ليهَس نع ىدرواردلاىعي زي زعلادبع اننا

 لاق دعه سن لهس نع مزاح ىنأ نع نايفس نع عيكو انث ةببشى أن ب ركب و نأ
 فاخ رزالا قيض نم نايبصلا لكم م-هقانعأ ىف مهر زأ ىدقاعلاجرل !تناردم

 عف رب ىتح نكسؤر نءفرتالءاسنلاريشعماب لئاق لاقف مل_سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ريهزلاق ةنديع نا نعاعيج بروح نب ريهزودقانلاورمع .ئكص * لاحرلا |

 هللا ىل- دىنلا هب هب غاب هيب أ نءتث دحام لاس عمس ىرهزلا نع ةنييعنب نايفس انثأ

 ن ةلمزح 0 اهعنءالف ددع ملا ىلإ هن أسما مدح أ تنذأتسا/ذال اقر سوهيلع [ ا

 هللادمع نب ماس ىتريخ أل اق باهش نبا نع سنوب ىن بخ لاق سهو نبا انأ ىعا|

 كءاسن اوعنمتاللوقي لسوهيلعةللا ىلص هللالوسر تعم سلاقر.ع نب هنا دب عنأ ٍْ
 هيلع ل قاف لاق َنهعنؤلالةنناوهنلا دبع نيلالب لاقف لاقايبلا مك :ذاتسااذادجاسملا ||
 هنبا قيصتسلا كوش نع كريخ ل اقو طقولمم هس همعمسامائيسايس هيسفةللأ دبع |
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 ه0 وك هوا

 ىلأ انث لاق ريغ نبهللاد_,عءنبدحم اًمئاص نهعنغلةنلاو لوقتو 5

 تالصشالرسرنأر عنا نع ع عقان ن ء ةنئاد تع انك الآق سيردانياو) |

 ةلظنح انث ىلأ انث ريع نبا انيثرم هللا دجاسمهللاءاما اوعنع اللاق رسوديلا ٍق

 هيلعجا ريشه لوسريجم سل رم نبا تهمس لوقت ا تعمسلاف ا | 3

 سبي ركونأ ا ٌنظاون ذا دجاسملا ىلا < ؤاسن <: ذا اذالوقير سو ا

 هللا لص هنبالوسرلاقلاق رعنا نعد هاج نع شمالا نع ةب واعمونأ انك 1

 ّنهعدنال لنا دعل نبا لاقف ليللابدجاسملا ىلا جور نمءاسنلا اوعنمتالزسوهيلع |[

 ءاسنلا يمعأ اب

 ءارو تالصلا

 ال نأ لاحرلا

 نوسؤر نعفرب
 دوحع_سلا نم

 لاجرلا عفرب ىتح
 جورخح باب
 دجاسملاىلاءاسنلا

 اجعأو هل

 هبيطم جرن ال



 قراخلا يبح نب ىح اسرع هوك داتسالا اذهب نئمعالا :رعةنييعنبا انه رع
 ْ رمشعم ىلأ نع ءا ذا دلاخ ىنثدج عي رز نبدي زب 0 الاقنادرو نب متاح نبط اصو

 مس وهيلعهللا ىلصهللال وسر لاق لاق .دوعسم نب هللا دبع نعةمقلع نع ميهاربا نع

 [قاوسالا تاشيهوك اباو اثال_ثممنولب نيذلامث ىهنلاو مال_>الاولو نم ىنايل

 00 انت 0 ندع 2# انك 00 0-7 6

 ش الريع لاول اا وك

 [|انأ قازرلادبع انث عفارنبدحم انثص ى رهظفاخ5 ارى اف فوفصلا

 9 هياعهللا دصةنلالوسر نعةرب رهو انند- -اما ذه لاق هينم نب مام نعرمعم

 ا | ٌنسح نمفحلا ةماقانافةال_صلا ففصلااومقألاقو اهنمثيداحأ رك ن راسو
 || نبدجت انئدحو ح ةبعش نءردنغ انث ةبيشقأنبركبوأ انئرع ةالعلا
 '00 سلاف ةرعؤن ور نعةبعش انث رفعج و دج انث .الاقراشب ناو ىنثم
 : | لصةتنالوسر تعمس لاقربكب ني نامعنلاتءمس لاق ىنافطغلا دعما ىفأ نب ملاس

 || ىحع انئارع معوجو نيبال نفلاخيلوأ < فوفص نوسنللوقي مسوديلعتما

 || لوه ريسشب ن' نامعنلا تعمس لاق برح نب كامسنعة-فيخوأ ان ىحنبا

 | 3 دقلااهم ىوساع كك >- انفوفص ىوس مس و هيلعةللا ىل_دهللالوسر 56

 000 ريح سا واس اق

 أ 0 50 ا وف 1

 | ةمتعلا فام نوماعي ولو هيلااوةيةسال رب_حهتلا فام نوماعب ولو اومهتسالهلع

 | ىنأنع به ثالاوبأ ان: خورفنب ناببش اسامح اوبحولو امهوئالجبصلاو
 ظ | ةنامحأ ف أر ٍلسو هيلعهنلا ىلصةنلالوسر نأ ىر دخلا ديعس ىنأن ءىدبعلاةرضن

 1 | ىتحنورخ ا موةلازبإل 1 بلعب نم مكب مايلو ىناومتأف اومدقتم_طلاقف ارت



 اى

 نجرادنع نع ةجيب وني ر غعج نع دعس ثيل ىث دخلاق بهونبا نأ الاقأ|| !ء

 | نعم اوقأ نيبتيلكا لسوهس يلعةللا لص ةللالوسر نأ ة رب رهىنأ نع ج رعالا ||

 ا مهراصإ أ 0اس ا

 نبسسملا نع شمالا ن ءةيواعموبأ ا الاقسب ركوأوة يش ىفأنب ركوب ١

 هيلعهللا لصهللا لوسرانيلع جرخ لاق ةرمس نب رباج نعةفرط نب ميع نع عفار
 لاقةالصلا فاونكسا سمش ليخ بان ذأ اهنأك م« ديأ ىفا رك | رأىلاملاقف لسو ْ
 نوفصتال أ لاقفانيلع جوخ لاق نب زع؟ ارأىلاملاقفاقتلحان ارفانياعجرخ نأ

 لاقاهبرد_:ءةكئالملا فصتفيكو هللالوسراياناةفاهم ردنعةكئالل|فصتاك ||
 أانث لاقجشالاديع_سوبأ تدعو فصلا فنوصارتيو لوالافوفصلا نومي

 ان" اعيجالاقو سنوي ننىسع نأ لاق مها اربانب قح_ساانثدحو 2 عيكو

 رعسم نع عيكو انث لاقةبيش فأن ب رككوبأ اسرع هوحدانسالا ذم شمالا ||
 هللا دبع ىنةدحلاقرعسم نعةدئاز ىفأ نبا انأ هل ظفالاوب ركوباانثدحو حاأ

 مسو هيلعهنلا ىل_دةللا لوس رعماياصاذاانك لاق ةرمسنب رباح نعةيطبقلا نا[

 لاغف نييناطا كاودش راك ًاوهللاة جرو كيلع مالسلا هللا ةج روكيلعمالسلاائاق َ

 اع سمش لس ناد امك ميديا نموت مالعإ سوةيلعتتلا ىف سانا ا

 يصد هلامشوهنيع نع نم هيخأ ىلع سيم د ذ: ىلع هدي عضي نأ ؟دح أ كي َ

 زازقلاىنعي تارف نعليئارسا نعىسومن هللا ديبع انث لاقاب رك ز نب مساقلا ||

 اذااكف لسو هيلعهنلا ىلصهنلالوسر عم تيلصلاق ةرمسنب رباج نعةللاديبع نع

 سو هيلعةنلا ىلد ةللالوسرانيلارظنف مكيلعم السلا م<.اءمالسلاانيدياباناقانماس ||
 تفتليلف دحأ اذا سمش ل يخ بانذأاهنأك مكيدبأب نو ريشت كن اشاملاقف || :

 ن هللادسع انك ةبيش ىلأ نب ركولأ اي #4 هدب ىوبالو هتيحاصلا || ْ

 رمعم ىنأ نع ىميتلار يع نبةرانع نع شمالا نع عيد ةيوسبأ وسيد |

 لوقب وةالصلا ىفانيكانم حسم رسوميلعَهَلا ستلا ل وسر ناكلاةدوعسم ا |

 مهنولب نيذلا م ىجمااو مالحال اوأوأ كتم قئيلو كب لق فاتختفاوفاتتالواووتسا |

 انآ لاق قحساهانثدحو افالتخاد_ثأ مويلا متت 3 ًافدوعسمول لاق مهنولي نيذلا من | |

 ىنأنباانثددحو 2 سنوب نب ىسيع انآ لاق سعت ل اقر عد 1

 | هايس 0 هلا عجرتالوأ ةالصلا  ءايسلا كلام .هراصأ ||

 رسمالا بإب

 ىف نوكسلاب
 هييتلاو ةالصلا
 ةراشالا نع

 اهعفر و داب
 مالسلا دنع

 فوفصلا ماعاو

 ماكل ا ويلوألا
 صمالاو اهف

 عامجالإب

 ةبوص نأب

 فوط ا
 لضفو اهتماقاو
 لوالاف لوالا

 ماحدزالاو اهنم

 فصلا ىلع

 ايملاولوالا
 ا رقتو لضفلا ىو امدقتواهللا



 نع ىبهنلاباب
 مامال! قضم

 وأءعوكرب

 امهوحتودوحسس»

 ىلا رصبلا عفر
 00 ا ا ل لاعتداء سظح ةالصلا قءامسلا

 بل ١

 || ىكصنلا نع كلامنب سنأ 0ع تلج داك عيس لاقةبعش انك رجس ندع
 ا [لاقاميروىد- 2 نما ارت ناو واول عوك راااومغ الاسري ظنا

 ! ىنعيذاعم انك ىمسملاناسغونأ عدو عدجمو مكزاذا عريق

 .[| نعىدعفأنإ انث ىتثمنيدحت انثدحو ِح ىنأىثد- -لاق ماشه نبا

 | عوك را اومت 0 ويراعي وعلل اواو ! نعةداتق نعام الك ديعس
 | قومد_حسام اذاو راماذا ىرهظدعب نمك ارالىاةئااوف دوحبسلاو

 00 00 انشد 05 ا

 0 الا الو ١ 1 00 ا ا ههسون انيلظ لبق
 .د_ند_# سفن ىذلاولاق مث ىنلخ نمو ىنام 15 ارآىناف فا رصف الإالو مايقلإ
 اتءارلاق هللالوسراب تي ارامواولاق اريثك متيكبلوالبلف مكحضل تأ ازام متارو

 ريم نءاانثد-و ح ريرج انث لاق ديعس ن ةبدتق اًنئرص اكد

 | هيلعشا لص ىنلا نعسن آنع راتخلان ءاعيج ىلمضف نءا نع ميههاربا نب قحساو

 |ماشهن بف اخ اسادص 00 5 ا سو

 5 | :ذلا ىشضامأ سرديلعانا لص دخلو 11 0 ان - كن نع
 1 |. ةلودقادلا د ني امد ها امال لبق بارمن 1

 ١ كارت سش 0 1 0 لو هيلعةنلا ىلصةتلا 0
 و ىحجلا مال_س نب نجرلا دبع ا راج ةروصىفهتروصةلنالوح نأ

 ذ 00 22 ملسم نإ عيب رلأ نءاعيج ملسم ن.عيب رلا نب نجرلا

 ,ععبكو ان لاق ةبيش ىفأنب ركبوبأانثد- حو ح ةبعش انن ىلأ ان لاق

 الهم | لسنا لس ىلا نعةرير ع فأن ءداي ز نب د# نع مهلك ةماس نب داج

 ُ وأ ن1 5 راج هجوههجو هللا لعج نا ملم نب عيب رلاثيدح ىف نا ريغ

 نمي نعبيسملا نع شمالا نعةب واعموبأ انث القبس ركوبأوةبيشى أنبا
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 00 مهراصا
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 لسغو ةبجلا ل فسأنمهيعارذج رخأ ىتحةبجلا فهيد لخدافهتبجاكق اضف ||
 مان !| د ىتحهعم تايقافةريغملالاق لبقأ م هيفخ ىلعاضوت م نيقفر 1| ىلاهيعارذ ١

 ىدحا سو هيلعةتلا لصةلا لوسر كردأف مط ىلصف فوعن نوحرلا ديعاوم دق دق 3

 هللالوسرماق فوع نب نجرلا دبع لساملفةرثسآلا ةدكرلا سانلا عم ٠ىلدف نيك رلا 1

 ىنلا ىضقاماف ميشاااوراك 1 ا نيماس 0 سو هيلعهنلا ىلد 1

 !| اواصنأ مهطبغي ميصأ دق لاقوأ متتسحأ |لاقم مويلع لبق هئالص ]سو هيلعثلا ىلص

 م رجنبا نع قازرلادبع انث الاقىناوا اوعفار ندم انئدص اهتقولةالصلا ||

 ثيدحوك ةربغملا نب ة زج نع دعس نب د-#ت نب ىلءعمسأ نعباهش ن اىنثدحلاق ١

 ملسوهيلع هللا ىل_صىبنلا لاقف فوع نب نجرلا درعريخأ:تدرأف ةريغملا لاق دامع ا

 انت اولاق روح نب رب_هزو دقانلا ورمعوةدش ىنأ نن ركب ونأ انثص < هعدأأا

 قيفصو لجرلا هيلع هللا ىل- .ىنلا نعةرب رهىنأن ع ةماس ىنأ ع نعءىرهزلا نع ةنديع نب نايفس 3

 اههاناةاءارلا لاق هو نا انآ الاق يك هوجو تق ورع ل نورا 2 ميلا 3

 ةالصلا ىف ئث نجرلاد- معن ةماسوبأ او تينملا نب ديهدس قزيخ أن اهش نبا نعسنَو ون ىفربخأ 0

 لاجل حيبستلا رسو«يلعهللا لد هللالوسرلاق لوقيةرب رطهابااغمن سا 1
 معلا لهأ نمالاجرتياردقو باهش نب! لاقهتياور ىفةلمرحدازءاسنلل قيفصتلاو ||
 ح ضايعنءاىنعي ليضفلا انث ديعسنبةبيتق انثعو نوريش هنوحبس ||
 انآ مهاربانب قحساانثدحو 2 ةبواعموبأ انث لاق تو ومااتدلا ع

 هللا لص ىننلا نعةربر هىنأ نع اص ىنأ نعش مالا نعمهلكس نون نب ىسعا|

 نبمامهنعرمعم انأ قازرلادبع ان عفارنب د# اً هلثع مسوديلا ا

 نيب سمالاباأ | اسلام < ةالصا!فدازو هلثع لسوميلععتلا ىلص ى ءلانعةرب رهىفأنعمبتما|
 اهمامتاوةالصلا ||| ىنث دحر يثك نباىنعيديلولا نعةماسأوبأ انث قادمطا ءالعلان دع سي ركوأأ |
 اهيفعوشخلاو || هللا بص هللالوسرانب ىبصلاق ةرب رهىف أن عهيبأ نع ىربقملا ديعس ىنأ نب ديعس ||
 فيك ىلصاذا ىلصملارظنبالا كتالص نسحتالأ نالفايلاقف فرصن !مئاموب لسوهيلع ا
 6 ىدد نيب نمرصبأ 5 قارو نمرصب الهللاو ىلا ه_سفنل ىلصياع اف ىلصإ :

 : نآةرب رهىنأنع جرعالا نعدانزلا فأن ع سان كلام 2 ديع_س نب ةهستق ا

 0 قام هللاوف اذههىتلابق نورت لهلاق ملسو هيلع هللا ىبص هنن لوسر أ :
 :* الق راشب نناوىنثمنيد اسرع ىرهظ ءارو نم ار القا ةدوجسلا
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 ١ ةايحركب وب أ مهيىل_هفلاق تو تكاوصو كاف سانلاب ل_ديلف ر كداب ىرحص

 فأن 0000 ةلاق يي 0 0 ا

 ا ش مقأف ا ؟لاقف ركب ىلا نذؤلل ءافقالملا تناخ-, يش 0

 ةالصلا|ىفسانلاو ملسوءهيلعهللا لص هلال وسرءاخلركب وب أ ىف_هفلاقرمنلاق

 اماف ةال_صلاىففتلءال ركب ون أ ناكو سائلا قفصق فصلا ىف موو ىتح صاختف
 ادع مص 2 م 1 مما

 1 ا الوسرهنلازاشأف ٍرسْوهيلعنلا ىلصةللالوسرىأر 5 !! قيفصتلا سانلارثك أ ||

 | ىلغلجوزعهللا دمك هيد ركب وبأ عفرف كناكمثكمانا لو هيلعتنلا ىلصعتا
 0 ىف ىوةساىتح رك وبا اوخأتسامثكلذ نم لسوهيلعهللا لصةننالوسر هن سام

 ناكعءنمام .ركبابأايلاقف فرصن ام ٍ قيمت رو بلع هلا تعلو دةنو فصلا

 || هللا لوسر ىدب نيب ىصينأةفاق.ىفأنبالناك امركوبألاق كتىمأذا تبنت
 | قيفصتلامترثك كتير يلام سو هيلع تلا ىلههئنال اوسرلاهتف اسو هيلع ةنلا ىلص
 1 ا ءاسنلل حيفصتلا اا وهيلا تفتلامساذ اهناف حبسلفةالصلا ىف ئثدبان نم

 ]| بوقعي انث ةبيتقلاقو مزاح ىفأ نباىنعيزب زعلادبع انث لاق ديع سن ةببتق
 ؛ ش ثردح لثع دهس ن.لهس نع مزاح ىف نعاس“ الك "ىراقلا نجرلا دنع نناوهر

 || ىفماق ىتح هءارو ىرقهقلا عجرو هللا دمك هيده ركبوي أعفرفاممثد>-ىفو كلام

 , أى نعهللا دبع ا ىلعالا دمع ان عب زبن هللاديع ندع ا فصلا

 / ىنب نإب ملصإ مل_سوهيلعهنلا ىلصهناىن بهذلاق ىدعاسلا دعس نب للهس نع مزاح

 7 ْ فوفصلاقرذن لسوهيلعهللا لصهنلا لوسر ءاؤدازو مهثدح لثع فوعنإب ورم

 9 م يم ع 3 : 3 .٠

 1 عئارنبد# نط ىرقهقلا عجرركبابأناهيفو مدقملا فصلا د: عماق ىتح

 انأ قازرلاد_بع ان عفارنب الاق قازرلا دبع نعاعيج ىناوللا ىلع نب نس>و
 1 ةيعش ند ةريغملا نبةورعنا داب ز نب دابع شب د> نع باهش نبا ىف <عرجنبا

 لاق كورت لس وهياعةللا لصةنلا لوس روعماز رغهنا هريخ أ ةيعش نب ةريغملا نأ» ريخأ

 ةال ص لبقةوادأهعم تام طثاغلا لمق ملسوهيلعهللا ىلصهللا لوسرزربتف ةريغملا

 ا نمهبدن ىلع قي رهأتذ_أىلا ا تا ىلجس هللالوسر عج رامافرد دءفلا

م ةهجو لسخم تام ثالن هنادي لسغوةوادالا
 أ هيعارذ نعهتبج جرك بهذ 

 قاضف



 ىتل/ ش
 سانلا موي ركب وب ا اذاف جرن ةفخ هسف : نم رسوتاعبا لا .ردجوف
 سلخ تن أى أ لسو هيلع هللا ىل_صهننالوسرهيلاراشاف رْخاَ: ساركي نأ ءاراماف

 ةالصب لص ركب وب اناكف هنشج ىلا اركب ىفأ ءادح ]سوديلعهللا ىل_ههللالوسر

 دقانلا ورمع ئئكد ركب ىناءالسب نولض انلاو لسوهيلعةينا قص هنا اوتا

 وهو بوقعي ان نارخآالالاقو ىنروخ ا ديعلاةديجن دعو قاواطانتسلا

 كلام نب سن ىت ربخ لاق ساهش نا ع نعااصن ءىفأ 1 لاق دنس نب محارب لل

 ىتح هيف قوت ىذلا إ_سو هيلعفللا لص هنلالوسر عج و ىف مط ىلصي ناكرك ابأ نا
 ملسوهيلع للا ل_هةللا لوس رفشك ةالصلاىف فوفص مهونينثالا موي ناك اذا

 هننا ىبصةننا لوسر مست م نكيصعةقر وهي 1 متاقوهوانيلارظنفت رخارحلا

 هيلعةللا لصىنلا جور ح رفنم ةالصلا ف نو انتوبفلاق اكحاض إ_سوهيلع
 هيلعهللا ل صةهلاالوسر نان ظو فصلا لصيلهيبةعىلعركب وبأ صك-:و لسو

 متالصا ومت أن اءديب لو هيلعهتلا لهنا لوسر مهيلاراشافةالصلل ج راخ ٍلسو
 هللا ىل_ههنلالوسر فوة لاق رتسلا جراف !سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخ دم لاق :

 نايفس انم القبرحنبريهز ودقانلاورمدينثدحو كلذهموبنم لسوهيلعأ

 ىلصهنالوسر ىلا امترظن ةرظن وس [لاق كلام نب سن نع ىرهزلا نعةضيعنبا |[
 ا م تيدر هل ب ةراتيبسلا ف شكا لسوهيلعَلا 7

 نعرمعمانرب_خألاق قازرلا دبع ن ءاعيج درج نب دبعو عفار نيد ئتدو :

 انامح امهئيد_حوحنب نينثالا موبناك ان لاق كلامنبس نق ربخأ لاق ىرهزلا |
 ثدحن ىنآت عمسلاق تِمصلا دبع ان القّللادبعنننورهوىنثمندحم|]

 اثالو *لسوهيلعةتنا لص هللا ى :انيل اجرح ملاق ندا قعو رمل درع ان لقأأ

 دجال ا :لاقف مدقتي رك وبأي هذفةالصلاتمقأف
 انيلاس عأ ناك طقارظنمانرظنام ملسوهيلعهنلا ىلصةنلا بن هجوانل حضواملف هعفرف أ

 لسوهيلعمنلا ىلصهتلا ًامواف لاق انل حضو نيح لسوميلعةطا لص يتلاهكلا ا 3

 هم .اعردقي لفباجلا ١ سوهيلعهللا ىل_دهللاىن جرأومدقتينأر ؟قااهدب ا

 ىلع نب نيسح ان يا انئاع لسوهيلعةنلا لص تامىتحأأ
 هللا ل وسر ض ص لاقى هوم أن ءةدربى نأ نعريم نبكلملادبعنعةداز نعأ]|

 ةشئاعت اقف سانلابلصيلف ركيابأ او ملا قفهض ص دتشاف لسوهيلعللا ىلصأ] /
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1 
 هللالوسرا,تلقفتلاق سانلابلصيلفركبابأ او سملاق ىتدد ملسوهيلعقللا ىلصةللا
 | هللاوتلاق ركب ىنأريغت صاوافهعمد كلعالن ارقلا أر قاذا قيقر ل-جرركبابأ نا

 | هيلعشا نص ةللالوس رماقمف موق نملوأب سانلا مءاشتب نأ ةيهارك الا ىام

 بحاوص نكناف ركب وبأ سانلاب لصيل لاقفاثالثوأ نيت ص _ةعجارف تلاق إسو

 اأانتدحو َح 5 ةبواعم نأ انث ةبيش ىلأ نب ركب ,وبأ امر فسوت

 ا دوسالانعميهارإ نع شمالا نعةن اطل انغلاق هل ظفللاو ىحب نب 34

 ||| لاقف ةالصاإيهنذؤ وِ م وهيلعهللا ىلصةللال وسر لقثاملتلاق ةشئاع

 هناو فيسأ ل جررك ايأن اهلا لوسرابت 1ةتلاق سانلاب لصيلفركم ابأ 3-4

 .سانلاب لصيلق ركب ابأ اور ملاقفر عت مأولفسانلا 0 مام مقر ٍض

 ةيسمإل كماقم قي ىتمهناو فيسأ لجرركب ابأناهلىلوق ةصفحخل تاةفتلاق

 ْ | نانالنكن ١ ملسوهيلعهللا دصهتلالوسرلاقف هلتلاقفر_# ترم ولف سانلا

 .[| سانلاىفصي ر ك, ايأ او نع أف تلاق سائلا, ل يلف ركب ابأ اورضم_سوب بحاوص

 | ماقفتلاق ة ةفخهسفن نم ملسو هياعهننا ىلص هللا لوسر دجو ةالصلا ىف لخ داملف تلاق

 : ا رك د دول أعمس دحعسملا لخ دامافق تلاق ضرالا ىف ناط<هال_جرو نياجر نيب ىداهم

 0 |وسر ءاف كن 0 قا رستو هيلعقتلا لسنا لوسرميلاًاموأفوتأت به دف هسح

 8 ناكف تاق هنعهللاىذر ركب ىفأ اراسي نع سلج ىتح مل_سو هيلع هللا ىلص هللا

 أ ا ركوب !ىد ةقيامماقرك ونأ و اسلاج سانلاب ىلصي ل_سوهيلعهنلا ىن_صدهننالوسر

 ٠ ا انام ا ا و دلاةالدب

 4 ا 08 0 قو رهام الذب شمالا ن 00 ا

 رهسم نباثد د> قو همف ىو ]دلت ا سو هيل عقلا احسن كومو نضع

 2 هللا ىلصى هلا ناكو هذج ىلا سلجأ ىت 3-0 لس ويلع تلا ىف صةئلالوسرب ىف

 لالوسر سلخ ىسبعثي د ىفو ريبكستلا مهعمسي راب وب أو سانلاب ىلصي ل- -_-سو

 [وبأ انئابع سانلاعمسي ركب وبأوهبنج ى اركب أو سانلاب لص: ٍلسو هيلع هللا ىلص
 | . -6 نا انناد_حو 3 ماشه ن ءري_؛ نبا انك القبي ركوبأوةببش فأن ب ركب

 1 || لوسر ممأ تلاق ةشئاعنعهيبأ نعماشه ١ ام ىلأ دنا لاقةب راقتم مهظافلأو

 1 || رملة لس نكن هض يم ىف سانلاب ىلصي ن ركب بأ لسو هلع هللا ىل هللا

 دجوف



١ 

 نا أر سوهيلعهللا لص ىنلاهبلاآموآف رخأتيلىهذر رك, وب اهاراساق سانلاب ىلصي

 ىلصي ركب ونأناكو ر كب ىف بنج ىل اهاس اجافهينج ىلاقاسلج أ امهلاقورخأ الإ

 || قص ىننااو ركبىفأةالصبا نولصي سانلاو إسوهيلعهللا ىل_دىنلاةالصب مئتقوهو
 || ضرعأ الأهل تاتف سابع نب هللا دمع ىلع تاخ _فهللا دييعلاق دعاق لسوهيلعهللا

 تح رعفتاهلاق رس عيا ىلبص تلا نق را اع ىتثد_>ام كيلع َ

 سايعل |عمناكىذلا لج .رلا كل تمسأ لاق هناريغأي_ثهنمركن اف هيلعاهئيدح |[

 نال ظفللاو دقوا در كارو دك اسنرح- هل :عهنلا ىضر ىلعوهلاقال تلق 1

 هللاد_,عن هللا دبع نريخ او ىرهزلالاقرمعمانريخأ !قاز رلادبع انك الاق عفار

 ف مسوهياعفتلا ص ةتلالوسر ىتش هلو أت ”.ااق هتربخ أ ة- ثناع نا ةيش عنا

 ىلعهلدن و جر تلاق هل نذافاهتس ف ضرع ناهجاوزأ ند اجه ةيوهم تدب [

 هللاد_ربعلاقف ضرالا فه يلجرب ط2 وهو رخل لجر ىلعهلدب و سامع نب لْصفلا

 كد ”ىلعوه ة- .ئاعمست م ىذلا لجرلا نم ىردنأ لاقف سابع نب اهب تئدس ُوَب

 دلاخ ننليقع انث لاقىدجع نعىأ انث لاقثيللا نب سيه_ثن كلملاد_بع

 جوز ةشئاعنا دوع سم نب ةبتع نب هللا دبع نبةئلا ديبعانربخأ باه_ثن الاقلاق

 حو دتشاو سواك ل ا لس زال ل تااق مسوميلعةللا ليصل

 ىف هالحر م2 نيلجر نيب جرثسمل ن ذاق ين دب ف ضرعنأىفه- تاوزانذاس

 هللاديع تريخافهنلا دميعلاق رختآ لجر نيب وباطملا د_ءع نب سايع نيب ضرالا

 مينا عدلا الا لجان .,مىردت له سارع ن.هللاديعىللاقف ةثئاعتلاق ىذلاب

 نب كلملاد_ع ئئص هبيغاللا ضر لعوه سارعو الق ال تان ةثناع

 نبالاق لاق دلاخ نب ليقع ىنةد_> لاق ىدج نعىلأ ىنتدح لاق ثيللا نب تيعش

 هللا له ىنلا جو زةشئاعنا دوعسم نب ةبتعن هللا دبع نب هلل اديبعانربخأباهش ||
 ىلءىنلجامو كلذىف 0 ىل_ههننالوسرتعجاردقلتلاق ل_سوهيلعأ

 ادب آه_ءاقم ماقالجرهد- ءب سانلا س<ن 1 ىلق عقب «مهناالا هتعجامةرثك

 يدور نع اضم ا 11و ا ير 0 ل #7 للا ٠ 1 0 دل 0

 50 ا را رب» نيل

 نغا

+ 

 لد_ءينأتدرأفهبسانلا مءاشيالا ددحأ ساق موقين اهنا ىرأتنكقئالاو ||
 ندعو عئارن دج نعصو ركبى أن ع سوهيلعهللا يس هننالوسر كلذ ||

 انربيخألاق قازرلادبع ان عفار نبا لاقوانريخ أ دبعلاق عفارنإل ظفللاوديجلا|

 لوسر ل_خداملتلاق ةشئاع نعرمع نب للا ديع نب ةزج ىنربخ ا و ىرهزلالاقرمعم ||



 ضرص نسم

 ىلص, نام
 نمناوسانلاب
 ماما فلخ ىلص

 هزل سلاج

 ردفاذامايقلا

 خسنو هيلع
 كفاَخ دوعدقلا

 قح ىف دعاقلا

 ىلع ردق م

0 

 لكك
 لاقاذاو اوعكراف مكراذا او نيم اولوقذ نيلاضلا الولاقاذاواو ريكفربك اذامامال |

 دبع انث لاقديع سن ةستق اًعنرط دجلاانب رموللا اولوقفدد_ج نا.هلنا عمس

 ىنلا نعةرب ره ىنأ نعهيب أن ءاص أ ن؛ليه-سنءىدر واردلا ىنعي رو

 || هلبق اوعفرتالو دازو نيما اولوقف نيلاضلاالو هلوقالا هود مل سو هيلعفللا ىلص

 ||| نبهللاديبعانثادحو حا ةبعش انث رفعجنبد# انث راشب ندم انثص

 | ةمقلعإبأ عم سءاطعنباوهو ىلعي نعةبعش انك لاق ىنأ انث لاقدل اظفالاو داعم

 | ىكصاذاف ةنج مامالاا فا | سو« لعهللا لص هللا لوسرلاق لوقية رب رهاب عمش

 | قفاواذاف دجلا كللانب رمهللا اولوقفمدج نم للا عمسلاقاذاوا دوعقاولصفادعاق
 [|رهاطلاوبأ ندعو هبنذ نءمدقتامهلر فغ ءامسلا له لوق ضرالا لهأ لوق

 : يبكلإ# 2

 .[|ةرب رهاب تعمسلاقهثدحترب ره ىلأىلوم سنو لابن ا ةويح نع تهون انث

 أرك اذافدب متؤيل مامالا ل_عجامت لاق هنا ل_سوهيلع هللا لص هللا لوسر نع لوي

 1 00 00 ا مكراذاواورب كف

 أدجأ امدح + نوعجأ ادوعقاواصقا عاق ىلض اذاوامابق اول صفا مق كصاذاو

 اأن ةاديعرم ةشئاع ىلا نبى سوم انك ةداز ان لاق سنون نءهنناد_ءعنءا

 1 | ض ص نع ىنادس -2 ال اطتاقف اهنعهللا ىضرةشئاع ىلع تلخ دلاق هللا دبع

 ظ .[| ساثلا ىلص أ لاقف سو هيلع هللا لص ىنلا لقثىل تلاق اسوهيلع هللا ىبصةننالوسر

 || بهذ مل ستغاف انلعفف بضخملا ىف ءامّن اوعضلاقهللالوسراي كنور ظن يهالانلقف

 : أ ||| هللة لوسراب كنورظتنم مهوال اناقف سانلا بصألاقف قاف الع عاق نوع

 1 | لاقف قافأ هيلع ىمجافع ا رد و طلاق

 000 فلات اور :ورظتن : مهوالا: اقف سانلا ىلصأ

 'انو كنورظنني مهوالانلةق سانلا ىلصألاقف قافأم هيلع و ونيل بهذ مل ستغاف

 ١ ا ديلعمسا قمنا ل اوسر نورظتنيدحسملاف فوكعسانلا تلاقةللا لوسراب
 ا 00 ا و تااقةرخالاءاشعلا ةالصا

 كل سعأب سو هيلع هللا ىل_صهتلالوسر نال اقف لوسرلاهانأ 3 سانلاب بصي نأهنع

 ٌ ” مسكر .رمجاياقيقرال جر ناكورك وبل اقف سانلاب ىلصتنأ

 | د ةيلعسا قس هنلالوسرنامئمايالا ثار كوبأ امهم ىل_كفتلاق كلذب قحأ

 [[نك بأ وروظلةال سل سايعلاامهدس >1 نياجر نيب ج رن ةفخ سفن نمدجو

 اهي ىلي



 لكألا

 بكر سو« بلع ةئلا صل لوسر نأ سن أن ع ىرهزلا نع سنأ نب كلام نع

 امايقاولصف امئاقىل_داذآهيفومهتي دود: نعالاهقش شحش هنعع رصفاسر ف

 سن :1!قريخ ا ىرهزلا و ءرمعمانربخأ قازرلا دبعانربخأ لاق درج نب دبع يت

 قاسو نعالاهةش شدش ه_سرف نع طقس ل_سوهيلعهنلا ل ىنلانا كلامنا || ا

 ةديع ان يرن فركب وأ 6 0 نلوم ردا راع م :

 اسلاح سوما فتن لوسر صفو دوعب با أ . سا باعلخ ف ْ

 انئامع اسواجاوا_ف اسلاج صا ذاواوءفراف مفرا ذاواوعكر اف عكراذاف هب ميل ||
 ىنأنب ركب وبأ انثدحو ح دي زنباىنعي داج ان لاق ىنارهزلاعيب رلاوبأ ||

 4 ثىل 5 لاق ديع_س ن ةيدتق 1 هوحندانسالا اذهعةو رعنب ماشا 1

 هللال وسر كتشالاقهنأر باج ن ءريزلا ىف نع ثيللاانربخأ لاق عر نب دمتانثد-وأأ

 تفتلاف هرابكست :سانلاعمس ركب و نأ أو دعاقوهومءار وانيلصف لسو هيلع ندا ىلص أ ع

 اهن امتدكن الاق مل-_سامافادوعقهنال_هبانيلصفاندعقفانيلاراشأف اماي .ةأن ارفانيلا | |

 اومتتا اولع- ةنالف دوعق مهو مهكو لم ىلع نوموقيمورلاو سراف لعف نولعفت |

 ىحب نىك انئص ادوءقاواصفإد عاق ىلص ناو امام .ةاوافامئاق ىصناكتمأب | 1

 ا ةملاق رباح ن نعربو زلا فأن عع هي هنأ نع ىباؤ رلا نجرلادبعنديجانوا

 ملسو هيلعهنلا ىبصهللالوسر ربك اذافهفاخر كيو بأو لسو هيلع هللا ىلص نا لوسر د
 ةريغم لا ان ديعس نإ ةبدتق و سلا ترد وت انعمسي ركب ورا

 هللا ىل_دةللالو_سرناةرب رهىنأ نع ج رعالا نعدانزلا فن عىاز رد ىب_عل 1

 مكراذاو اوريكفريك اذافهيلعاوفلتختالف هبمتيل مامالا لعجامنالاق م سوهيلعأأا 3

 اودحساف د ساذ او دجلا كلانب روهألا اولوقفددج نلهتاعمسلاقاذاولوتا

 انث قازرلادبع ان عفار نب دمت دم نوعج أ اسولجاولصفاسلاج ىصاذاو |

 نع ىهتارب || يح * هلئجلسو هيلعشا ىلس وبلا نعةر رعيفأ نعدبتم نب مامعوس ل
 ماملا ا نع شمالا ان نيون ينم اا 8س نيل 1

 هربغو بكتلاب ا رهف نع 0

1 
 أ
 أ

 يول
 هع ِ



 ماما نك

 | ةكنالملا نيمأتهنيمأ تق فاو نمهناف اونمأف مامالا نمأ اذا لاق لسو هيلع هلا ىل طهتلا

11 

 | نيمالرقب ملسو هيلعهلنلا ىلصةنلالوسر ناك ب اهش نب |لاق هين ذ نم مدقت امهر

 || لاق باهشنبانعسنويفربخأ لاق بهو نبا انأ لاقىبحي نبةلمرح انئصو
 1 | و سيوتسمسلات ةرب رهأبأ نا نجرلا هع نب ةماسوبأ و سدسملا نبا قربخأ

 ا نبةلءرح نئئدصد باهش نب الوقرك ب 0 د> لثع سو هيلع هللا ىلص

 || نأةريرهفأ نع هندح سنوداب' نأورعىربخأ لاق ههونباىتدحالل

 أ ءاملا ىفةكتالملا او نيمآ ةالصلا فك دح لاق اذ الاق ملسوهيلعقنلا ىلصةتلالوسر

 ا || ةماسم نب هللادبع اًمئرص هبنذنممدقتامملرفغ ىرخالاامهادحا قفاوف نيمآ

 || تادوس .رلاقلاقةرب ره ىنأ نع جرعالا نع دانزلا لأن عةريغملا ان*. لاق ىبنعقلا

 | امعادحاتقفاوف نيمآ ءامسلا فةك_ئالملاو نيمآ :( ؟دحألاقاذا لس زيلع لح
 1 قازرلادبع انك لاق عفار نب د ا هبينذ نممدس _ةنامهلرفغ ىرخالا

 ْ هلثع مسوهيلعنا فص ىنلان ءةرب رهىأن ع هبنم نب مام نعرمعم انث
 ا نءهيبأ نعل يهس نع نجر لا دبع نب ىنعي بوقعي ان لاقدسس نتف انكص

 || مهيلعبوضغلاريغ ءىراقلالاقاذالاق سو هيلع للا ىلصةللالوسر نا ةرب رهىنأ

 | ناد نم مدقتامهلرفغءامسلا له لوقهلوق قناوف سسمآفلخ ن هلاقف نيلاضلاالو

 || نب ريهزو دقانلاور معو ةبيش ىفأ نب ركب و نأو ديعس نب ةبدتقو ىح نب ىحاسث د ص#
 || ىرهزلا نعةئيبعنبنايفس انث ركبوبألاق نايفس نعاعيجبي ركوب أو بح
 [|| شح سرف نع سو هيل عةئللا لص ىننلا طق_سلوقي كالام نب سن أت عمسلاق

 | !دوعقهءاروانيلصفا دءاقانب ىلصف ةالصل|ترمضخ هدوعن هيلعانلخ دف نءالاهقش

 .[أاو دجساف دجساذاواو ريكتف ريك اذافهب ويل مامالا لعجا .؛!لاقةالصلا ىضقاماف
 أ ادعاق يصاذاو دجلا كلوانب راولوةفددج ناهنلا عمسلاقاذاواوعفراف عفراذاو

 ||| دمجانثدحو ح ثيل انث لاقديعسنبةبدتق امدح نوعجأ ادوعقاول_هف

 1 | !لوسر رخلاقهنا كلام نب سنأ نع تاهشنبان ءثيللاانريخأ لاق خرنبا

 |ةلمرح انثرط هوحنرك ذم دعاقانل لصف ش>ؤ سرف نع ريو الم

 ] 0 0 يحبنا
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 كاباع ىلنسمن فيك فون لوسرإ,كايلع ىلعن نآل وزدنا تدع ريشملا ١

 كرما ل ءتيلص كد لآ [ىلعو دحت ىلع لص مهلا اواوتلسوهيلعالاب 1

 مال_سلاو ديح ديج كن !نيملاعلا ىف مهارب لآ "1 ىلع تكراباك دم ل !ىلعو د دعأأ

 دمحم انث الاق ىنثمناال ظفللاوراشب نبد#و ىنثمن دم امثدع معدقاك |[

 لاقفةريع نب بعك ىنيقل لاق ىليل ىنأن ب! تعمسلاق محلا نعةبعش انث رفعجأ]
 فيك انفر ءعدفائلقف لو هيلع هللا ىلصهننا لوسرانيلع جرش ةيده كل ىدهألأ

 0 خل الكود لعلم ل هيل

 ْن مي ا ٠ "لَ بت ا نخل ديحديج كناميهاربا ||

 كلىدعأالا ارعسم ثي دح ىف سلو هلممدانسالا| ذم ملا نءرعسموةبعش أ

 نعءعورعسم ن ءعو شمالا ءاب رك ز نليعمسا 05 راكب نب دمت ا ةيده أ

 لقي لو د ىلع كراب ولاق هنا ريغهلثمدانسالاا ذهب كلا ن ءمهاكلوغمن كلا
 00 2 2 انك لاق يأ ندا دبع نب ا مهلا

 00 او 2 ىلع لص مهلا رع

 3 ىلع تكراباك هني رذو هجاو زأ ىلعو دمت ىلع كر اودي ديج كنامهاربال 1 1

 ف اوافرخ نياوديعس نإ ةدكو بول نإ ىح ا ديم ديج كنا |مهاربا||

 ا

! 
١ 
 أ
1 

١ 

 هللا ل_ههللالوسرنأ ةريرهىفأن ع هنأ نعءالعلا نعرةعج نباوهو ليعمسأ || 1

 لاق ىحب نب ىدي يا( رشع هيلع هللأ لص ة داو ىلع ىلص ن ملاق سود َ
 هيلعهنلا بصهنلالوسرنأ ةرب رهىف أن ع طاص فأن نعىمس نع كلام ىلعت أرق ا

 هلوق قفاو نمهناف دخلا كللاش رمهالااواوقفهدج نملهندا غمس مامالا لاقاذا لاق لسو |[! :

 بوقعي انث لاق ديعسنبةبدتق اسنرص هبنذ نم ءمدةنامهلر فغ ةكاللالوق ||
 مل_سو هيلع هللا ىلص ىب لل نعةري رهىفأن ءدينأ نعءليهس نع نجرلاد- دبا[

 نعداهش نبا نع كلام ىلعتأر هلاق ئع نب انتدص# ىمست يد ىنعب |

 لقشر اةرب رهىفان ءداربخ امها نجرلا دبع نب ةءاس ىنآو بيبملا ني ديا 2

 م

 لاقف ةدابع نب دعس ساج ف نحن سوءيلعهنلا ىلصهّنلا لوران "لاق ى ىراضنالا |



 ىلعةالصلا باب
 هللا لص ىنلا

 دعب سو هيلع
 دهشنلا
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 اذك ةلك لئاقلا كب أ لاقف فرصن ا إسوةالصلا ىمو موب أ ىضقامافلاق ةاكزلاو

 أإ| كاعل لاقف موقلا مرافانكوا ذك ة لكل ئاقلا كب لاقمت موقلا مرأفلاةاذكو
 مواهتلقانا موقلا نم ل جر لاف اهم ىنعكيت نت بهردقلو اهتلقاملاق اهّتاق ناطحاب |

 هللا لوسرنامكن الد ىف نولوةت فيك نوهاعتامأ ىسوموب 1لاَمف رب |الااهءدرأ || |

 اوميقاف ميلصاذالاقف انال_صانمأ ءوانتتسانل نيبفانبطخ ل سوهيلعهللا ىلص | ْ

 دحأ مو امل 9 ةوفص ٠ نيلاضا!الو مهيلعب .وضغملاريغلاقاذاواوريكفربك اذاذ؟ ||
 او عكرب مامالان اف اوعكراواوريكف مك كروريك اذاف هللا بع نيمآ اولوقف |

 أ || نا هللا عملاقاذاف كتب تلتف إسوهيلعهللا ىلصهنلالوسر لاف لبق مف عفرب و

 ىلع هيبن ناس | ىلع لاق ىلاعت هللا ناف يقل ينال كلر للا واو كاع |]

 أ دحس مامالانافاو دحساواوربك-ف دسوربك اذاود دج نا ةللا عمس لسو :ه.لعهللا

 دنعناك اذاف كلب كلف رمد لص تاانوعر :لاقف 5 كلش ||

 أ جأ كيلع ماسلا تاولصاا تابيطلا تايحتتلا كم >1لوقلوأ نم نكسلفةدعقلا

 هللاالا هلال نأ دهشأ 0 اصلا هناا دا نر اياع مدل هناكرب وهللاةجرو ةىنلا ||

 أ لاق ةماساوبأ انب ةبيش ىفأ نإ ركم وبا امج ةلوسروة دعا نادهشأو

 || ماشه نبذاعم ان“ لاق ىنمسملا ناسغوب !انتو َح ةب ورع ىفأ نب ديعس ان

 ْ || ىممتلا ناجل نعري رخ نأ لاقروهنمنب قدساانثدحو َح ىنأ ان لاق

 ٌْ | ةداتق ن نعناعاس نعرب رج ثيدح ىفوهلثعدانسالا| ف هى ةداتق نع ءالؤه لذ

 ! ١ لاق لجو زعهللا ناف مهن 10 -ىف سلو اوتصنًافًأرقاذاو ةداب زلا نم

 ْ ىنأ نعم دحو لماك ىنأ اةياورىفالا هد_ج نملهنلا عمس لسو هيلعهللا ىبصهيبن ناسأ

 | ل_ملاقف ثيدحلااذهىرضنلا فآت خا نبارككو بألاق قحساوبأ لاق ةناوع

 ١ ةاذاو ىنءيحيحوهلاقةرب ره ىفأث يدق ركب و بأ لاقف ناهلس نم ظفح أ دبررت

 سوك ىدنع يش ملك سللاق انهههعضت/هلاقف حي ىدنعوهلاقفاوتسأف

 3 نباو هاربا نبق حسا انئدص ه.لعاوعجاامانههتءعضوامنا انهههتعضو

 ىلاعت هللا ناف ثيدحلا ىفلاقو دانسالا |ذهمةداتق نعرمعم نع قازرلا دمع نعرمع

 || :نب ىحع ا ا كس نانا عمس مسو هيلع هناا صه يبن ناسل ىلع ىضق

 دب ز نبةنلا دبع نبد- < نأرم 0-0 معلا نع كلام ىلعتًار قلاق ىميمتلا 5

 || رسوم هريخ ةالصلابءا دنلا يراناك يةلوعدي زب هللا دعو ىراضالا

7 
71 

1 

1 
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 ةالصاا فلوقناك لاق هللا دبع نع لئاو ىفأ نعروصنم نعءري رج ان نارخآلا

 لوسرا:للاقف نالف ىلع مالسلا هللا ىلع مالسلا مس .وهياعةللا ىلدهللا]وسرفاخ

 لقيلفةالصلا فك د اد عقاذاف مالسلاوههللاناموبتاذ ملسو هيلعهنلا ىصدثلا

 مالسلا هناكرب وةلناةج رو ىننلااهيأ كيلعمالسلا تابيطلا اوتاولصااوهلنتامدتلا

 ضرالاوءامسلا ىف طاصةلب درع لك تباصأ اطاقااذاف نيماصل هللا دامع ىلءوانلع
 ءاشامةلثملا قريخش, مث هلوسروهد_بعاد_2 نأدهشأو هتلاالاهلاالنأ دهثأ

 روصنم نعةبعش انع لاق رفعج نيد انث الاقراشب نباو ىنثمن د# اًسنرص
 لاقد_يج نبدبع اًسامص ءاشامةلث_ىلا نمريخشي م رك ذي لوول ثم دانسالاا ذو |

 ىرك ذو امهثيدح لثمدان_-الاا ذم روصنم نعةداز نع ىعملا نيسح انثأ

 نأ ىح نب ىع امان بحاامو ًاءاشام ةلَمسملا نمدعب ريخشيلمأ ثدحلا]

 عمان اج اذا انك لاق دوعسم نب هللا دبع نع قيقش نع شمالا نعةب واعموبأ

 ءاعدلا نم داعب ريختر سس ا _ سوديلعللا صوتا

 تعمسلاق ناهلس ىلأ نفيس ان مينوبأ انت ةبيش ىفأنب رككول 1 نثصأ

 لاوس دلع لوعة قا حر لو جس اا م لوقي ادهاج|

 قضت نا رقلا نمةروسلا ىب يلع اك ميفك نيب قك دهشتلا لسوميلعةنفار وا 1

 دمج انثدحو 7 فيل ان لاق دمعس نب ةمدمق ا اوصتقااملثم دهشتلا|

 سواط ٠ نءو رهبج نب ديعس نعربب زلا ىفأ نعشيللا نأ لاقرجاهملا نب عر نبا[

 انماعي مك دهشنلاانماعي ل سو هيلع ثلا ىل_ههنلالوسر ناكل اقهنا سابع نبا نع ا

 مالا |ةنل تابيطلا تاوا_صلا تاكرابلا تايحتلا لوقب ناكف نآرقلا نمةروسلا|
 نأدهشأ نيحلاصلاةئلا دابع ىلعو انيلع مال_سلا هنأاكرب وةئلا ةج روىبنلا اهيأك لع

 انئص نآرقلاان ءاعياك عرنباةباور فو هللالوسرادحم نأدهشأو هتناالاهلاالأ

 ىنتد_>لاق درج نب نجرلادمع انث لاق مدا نبى حب ف ةبيش أ نبرركبو أ |

 ملعب لاي هياع نا قدرطلا لد ناكل سايعنب | نع سواط نع رب زلاوبأ

 ديع_سن ةبدتقو روصنم نيديعس اًسنرع نآرقلا نمةروسلاا:هعباك ده_كنلا
 وبأ اننا اولاق لماك ىنال ظفالاو ىومألا كلملا دبعنب دحتو ىردحي | ىل هكوبأو |

 ىف أعم تيلصلاق ىئافرلاهّللا دبع نب ناطح نعريبج نب سنوب نع ةداتق ن عةناوم

 رئاعالتلاخ رق موقلا نم لج ر لاق ةدعقلا دنع ناك ادفةال_هىرعشالا سوم ْ

ْ 
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 :أ ١مهتعمس | ةداتقلتلةفةمعشلاق دازودانسالاا ذهىفةيعش انث لاقدواد
 ' 77 ا

 || لاقي نبديلولا انث لاقىزارلانارهمنب دم اًعاص هنعمانلاس نحنو معن لاق أ لاو .رمةتح إب
 1 ءالؤهم ريج ناك. نعهللاى ةرساط+لانب رمخنأ ةدبع نعىازؤالا انث نمّةيأ ةامسلا

 . || كريغهلاالو كدج ىلاعتو كمسا كرابت كدم< و مهلا كناحبسلوقيتاماكلا | ةروس لكلوأ
 1 ىنلا فلخ تيلصلاق هن د> هنا كلام نب : سن نع هرب هيلا بتك هنا ةداتق نعو داو

 : هللدجلا, نوحتفتساوناكف مهنعةللا ىضر نائعور مو ركبى أو اسو هيلعةللا ىفص
 || انترص اهرتكفالوةءارقلوأف مي--رلا نجرلاهننا مس نورك ذيل نيملاعلا بر

 | تسال املك ازدألا نعوم نبديلولا ان لاقنارهم نبد#
 ىدعسار 2 نب ىلع اًنثرع * كلذرك ذب كلام نب سنأ عم هنا ةحلط ىنانبا هدب عضو بأب

 يع يبا

 دعب ىرسلا

 3 انثدحو حا 0 5 101 7 5 و

 | هسأ رض رم 3 قغأذاانر 500 مونت اذ ذرسو هيلع للا اوسر ران مارحالا ريمكس

 1 نجرلاهللامسأ ارقفةروسافن .1قعَشسلو :الاقهللالوسراب ككحضأ !امهلائلقفامستم || هرددص تخخ

 || نورد لاقمت رتبالاوع كئناش نار حتاو كب رللصفرثوكلا كانيطعأأنا ميحرلا[| هترس قوسف

 ً أ[ وهريثكر بخ هيلع ل جوز عىل رهين دءور من هنافلاق لعأهلوسروهنلاانلقفرثوكلاام || ىف اهعضوو

 ىلع دوجعتسلا
 ري

 هَ

 2: ِ براوقأف مهم درعلا سل تيق موحنلا د دعهتين 5 ةمايقلا مون ىتم ًاهيلعدرت ضوح

 ىنانرهظأ نيبهثيدح فرخ نءاداز كدع تقدس ان ىرشاملاقش ئه 1 نمهنا

 نبا ان لاق ءالعلا نب د_2 ب رونأ 0 كدب ثدح ًااملاقو دحسملا

 . ]|| تلاو_مةهلالوسر 00 اوقي كلام نب: سن آت عمسلاق لفلف نب رات نعل يضف

 54 00 ع 0 ريهز 508 د يا عدمت 1

 نبهمقلع ن ءلثاو نب رابجلا دبع ىنةدح لاق دادي نب دمت اين لاق مامه انك

 ملسوهيلعةللا ىلص ىنلاى أر هنار تح نب لئاوهيبأن ع هأث دحامهنا ,طىلومولئاو

 عضو مئهب وثي فحتلا م تاب رك الصلا ىلخ احد ناح هن دب عقر

 3 ربك امهعفرمأ بوثلان م هر كب . جرخأ مر يتاراف عرسلا لع يبلاهدب

 اص 0 هيفك نبر دحسدحساماؤ هيدي عقر د دج نافع نس لاقانلق عكرف

 | لاقو انأ 0.

3 
0 

 ا
1 

 ىف دهشتلا باب

 ' .ٍ ١ ةالصلا
 ق>حسألاق مهاربا نب قحساو ةبيش ىف نب ناهعو برج نب ربهز |

 نارخآلا



 ير وع وت و ا ا د

 رس ير يورو

 0 1 ع نا حا

 ةينش الت رب وا ا اهلك كتالص ىف كلذ لعفا م اسلاج نامطت ىتح عفرأ

 هلنادمسع ان“ الاقىنأ ان# ردع نءاانثد_حو ربع نب هللا دعو ةَماسأ ونأ انثأ

 ند ةرارز نع ةداتق نع اوعوأ انك ديعسلاق ةناوع ىفأ نع امه الطديعس نءا '

 وأر هظلاةالص ل_سوهيلعةنلا بصةنلالوسرانب ىلصلاق نيصح نب نام نعفوأأ|

 ريخلا الاهم در أ وان أل جر لاقف ىلعالا كب ر مسا حسب ىلخأ رقمك |لاقف ريدعلا :
 د ان* الاق راشب نيدو ىتثم نب دمج اسناد اهينجلاخ ضعي نأآتماعدقلاق

 تننظ دةلاقفانأ لج رلاق ةئىراقلا بأوأ ًارقك.ألاق فرصن ااملف ىلعالا كب ر |

 ح ةيلعنب ليعمسا انث' ةبيشىأنب ركوبأ انئمع اهينملاكضعناإ]

 نت ماع دةلاقورهظلا ىلص لس وهياعهللا ب صهللالوسر نأ دانسالا|ذوسةداتتق |

 نءالاق رد_:ْغنءامهالكراشب نناو ىنثمنبد# 0 اهينجلاخكضعن |

 لاق سن أن عن د_<ةداتق تعمسلاق ةبعش انث لاقرفعج نبد_ ان ىنثم |
 لف منع هللا ىضر ناةءورمجو رك ىنأو ل سو هيلع هللا بص هللا لوسر عم تيلص |
 وبأ اننا لاق ىنثم نب دم اًسئادع ميحرلا نجرلاهللا مس ًارقي مهنما دحأ ع مسأ 1

 هأ/ ١

 ىأ نعهيبأ نع كيفن قازو دزه هم انث لاقهللا دبع نعديع_.- نب ىح انك

 ملف ءاجمن ىلصف لجر لخ دف دج ما لخ د سو هيلع هللا ىلص هللا لوس رناةريره

 مالسلا هيلع ملسوءهيلعهللا ىل_صهللالوسردرف لسوهيلعمللا ىلص هللا لوسر ىلع

 ىل_دىنلاى اءاجم ىلدك ناك م ىلصف لجرلا عجر ف لصتمل كناف لصف عجرالاهتف

 نآرقلا نم كعمرسيتامأر قام ربكفةالصلا ىلا تقاذا لاق ىنماعا ذهريغ نسحأام

 ملا دجاس نمت ىتح دحيسا من امئاقل دتعت ىتح ةراماعك ار نمطت ىتح راهن

 ىلدهللالوسرو ىلصف دج لا لخدالجر ن أةرب ره ىنأ ن عديعس ىن نب ديعس نع

 ىل!تقاذاهمفادازو ةصقل هذ _ه لثع ثيدحلا| اقاسق ةيحان ىف سلاج )سو هيلعهنلا

 ن نارعع نع ثدح ىفوأ نبةرارزتعمسلاقةداتق نع ةبعش ان رفعج نبا

 نعةب ورعىأ نب ديعس نعاصم الك ىدعىنأ نبا ان لاق ىنثمنبدانثدحو

3 

 مومأملا ىهن باب

 هرسجح نع

 فلخ ةءارقلاب

 )ا
 هماع

 ةلمسلا رهجال
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 لجوزعهللالاق نيملاعلابرهنند جلا دبعلالاقاذاف لاس ام ىدبعلو نيف ىدبع

 ٠ كلاملاقاذاو ىدبع ىلع ىنث 1لجوزعهللا لاق محرلا نجرلالاقاذاو ىدمعىتدج ْ

 أ كابا اود_ىعذ كانالاقاذاف ىدبع ىلا ضوفةرملاقو ىد_.,ءىندح لاق نبدلا مون

 ِ ا ميقتسملا طارصلااند»١لاقاذاف لاسام ىدبعلو ىدمع ناب وش ادهلاق نيعت_

 | ىدبعلو ىديعلا ذ_هلاق نيلاضلا الو مبيلع بوضغملا ريغمويلع تمعن أ نيذلا طازرص

 | هو «يلع تاخد بوقعي نب نمجحرلا دبع نب ءالعلاهب ىن:دح نايف_سلاقلآسام

 ]| نع سنن ب كلام نع ديع سن ةستق اسد ه«فعانأهتلأسفهتب ىف ضيم

 أ 0 تيم سلوقي ةر ةرهز نب ماشهىلومبئاسلاابأ عمسهنا نجرلا بع نبءالسعلا

 اان عفار نبد#ت ىنثدو َح رسولا كو دشال تيرنلاةلوقبةربر ٍِه

 أألثن دب نعول دبع نرداعلا نرخ ع زم ورا ارمعمانربخ 1 قازرلادمع

 [| لاقلوقيةرب رهاب عمسهناءريخأ ةر هز نب ماشه نبهللا د- معقب ىلوهتاسلا

 .١ د_> لثع نآرقلا م ًاناهيف أر قب لف ةالص ىلص نم ملسوهيلعنلا لص هنلا لوس ر

 || اهف نق نيفصن ىددع نيب وىننيةالصأ|تمسقىلاعتهللالاقامهش دح ىفو نامفس

 [أانث دمحم نب رضنلا انث ىرقملارفعجنب دجأ قرع ىدبعااهف-هود
 || ىلا ىسيلج اناكو بئاسلا ىنأ نمو ىف أ نم تعمسلاقءالعلا قريج أ لاق نسي وأونأ
 | مل ةالص وم نماس دلع تا لس كوسا رب رهوب أ لاقالاقةرب ره

 ٠ 1 | د مص 6 0 اع منان

لاقءا رقالا ةال صالالاق راسو يلعهنلا فص هنلالوسرن ةر رط
 08 نرساول ؟

 08 ملدانيفخأ 2 ا مل هانلعأ إ سو هيلع هللا ىب_صةهنلالوسر ناعأ

 |[ اربح لاق ميهاربانبليعم_سا انثث الاقورمعل ظفالاو ب رح نبريهزو دقانلاورمع

 ةنلالوسرانعم_سأاهغ أر قيةالصا!لكفةرب رهوب لاقلاق ءاطغ نعجي رج نبا
 | ىلعد زل نالجرهللاقف متمهانيف خانم قخأامو مك انعمسأ 0

 انك كن :ءتازجأ ايلات بيتا ناو ريخوبف اهبلعتدزنالاقف قا رقلامأ ْ

 || ١ ةةرب رهوبألاقلاقءاطعع نعمل عملا ب ييمح نع عي رز نب دب زيانربخأ ى < ن ىحب

 | ءانيفخأانم ىنخأأمو مك انعمسأِلسو هيلع هللا لص ىنلاانعم-ًأافةءار ةةالصلك

 || ىتنلانبدع انئدص لضف أ وهفداز نمو هنعتأزجأ باكلا مابأرقن 0 هوك
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 ةالص ؟يبشالىفا هديب ىسفن ىذلاولاقو دجسملا لهأ ىلعلمقأ لس .واهاضقاذاف

 نبدياولا ان ىزارلانارهمنب د اسرع ل سوءيلعقللا ىل_ههللالوسرب
 ربك ناك ةرب رهاب /ن أ ةما_- ىنأ نع ريثكى أ نب :ىح نع ىازو الا انك 2 |

 لوسرةال_ملاهنالاقفريبكستلا اذهان ةرب رهابأإياناقف عضوو عفرالك ة ةلدفلاف

 نجرلا دبعنباىنعيبوقعي ان ديعسنبةيدتق استار لسوهيلعهللا ىل_دهنلا
 نائثدحتو عفر و ضفخ ا لكربكيناكهنا ةرب رهىنأ نع هت قعر لاهذس نلف

 نبفلخو ىحب نبى بح اسرع كلذ لعفي ناك إسو هيلعهللاى_هةللالوسر

 لاق فرطم نع نال يغنعدب ز نب اح انرب_ه أى حلاق داج نعاعيج ماشه
 اذاناكف هنعهلا ىكَر بلاط ىنأ نب :ىلدعتلخ 1 ني عوانا تاك

 ةال_دلا نمانفرصنااماق ربك ن ينعك رلا نوم ضوئاذاَو ربكهسأ ارعفراذاو ربك د دعس

 دقلاقوأ لسو هيلعهنلا ل_دد# ةالصا ذهانب يصدق اقم ىدب نارعدذخأ ||

 ةيش نأ ن ركب وأ نك د مل_سوهيلعهنلا ىل_صد# ةالصا ذه ىنرك ذ ْ

 نينايف_س ان: رك وبألاقنايفس نعءاعيج مهاربا نب قحساودقانلاورمعو

 هللا ىل_دىننلاهن غلبي تماصلا نب ةدابع نع عيب رلانبدو# نعىرهزلا نعةشمع

 فهوننا ان“ رهاظلا ونأ ئدص باكا ةحتافب أر قي/ نا ةالصال إ_سوهيلعأ]|
 نع سنو ىنرب_خأ لاق بهو نياانربخ ى حن ةامرحىتثد_حو ح سنو نعأ[

 هللالوسر لاق لاق تماصلا نب ةدابع نع عيب رلا نب دومت ىفرب_خأ لاق باهش نبا

 ىتولا ىلع نسحلا اسنامع نآرقلامأب ئرتقي م ناةالصال سو هيلعهللا لد[
 نب دو# ناب اهش نبا نع اص نعىنأ انث دعس نب مهاربا نبا ىنعيبوقعي انث 3

 نب ةدابعناهربخأ مهري نم ههجو ىف لسو هيلع هللا ىل_دهنلا لوسر جم ىذلا عيب رلا َّ

 نآ رقلا مأبأ ارقي ناةالصاللاق مل وهيلعهللا ىل_صهنلالوسرناهريخآتماصلا ||

 انريخ أ قاز رلا دمعانزم ا الاق درج- نب دعو ىلظنحلا م فاران قحسا هاريوج 5|

 ىلظنحلا ميها ربان ق حساس ص ادعاصفدا زوهلثم دانسالاا ذهب ىرهزلا نعرمعم ||

 نعةرب رهىنأ نع هسا نع ندجرلاد_عن ,ءالعلا ٠ نع ةنيبعن نايف_بانربخأ ََ

 اثالث جادخ ىبهف نارقلا ءأياهفارقرلةالس فص نسلق اسيوعيلع نال 1 ١

 ىناف ك_فن ىف اهءأرقالاقف مامالا# ارونوكناناةرب ره ىلال ليقف مامتريغ 1

 هرام ١ - سو ب
 ناب وى هالمصدل ثمسق لح وزعهننالاقلوقي 2 و ملع هللا ىل_صىننلا غمس 1

0 
 تلي

 بودجو باب
 ىةافلاةءارق
 هاو ةكر ل

 نسحب مل اذا
 الو هخافقلا

 اهماعتهنكمأ

 ه4 زسستامارف

 اهريغنم



 تاي لل
 لك ىفريبكستلا
 عقرو ضفخ

 الا ةالصلا ىف

 خيم هلو
 لوقيف ع وكرلا

 ناقثلا عمسهيف
 هادجع
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 جم رجنبالاقاكدانسالا اذهب ىرهزلا نع امهالكسنوب انأ هللادبع انأ
 | يوسي سمع عفر ةالصالماقاذا سو هيلعهتلا ىبصغنلا وسر ناك

 ١ ىًأرهنا ةبالق ىلأ نع دلاخ نعهللادبع نب د لاخانربخ أى حب نب ىحب امدح ربكم

 3 عقراذاو هن هكر ىلإ عفر مكرينأدارأ ذاو هب دب عفر مح ربك ى- صاذأ كت ترب ومان كلام

 | لعفي ناك سوميلع نا لم ةنالوسر نا ثد خو هيدي عفر ع وكرلان وس

 مصاع ناب ردن نع ةداتق نع ةناوعوبأ ا ىردخلا لماكو أ ار اذكه

 |” هيدي عفرربك اذا ناك سو هيلعةنلا ىبصةتنالوسر نا ثري وخان كلام نع

 نمد ًارعفراذاوهين ذأ اممب ىذاحت ىتح هيدي عفر مكراذاوهين ذأ امس ىذاحع

 أ اا ىنثملانيدمم ءانع كلذ لثم لعق هد نا هنا سلاف عوكرلا

 1 سو هيلعهللا ل_طهنلا ىن ىأرهنادانسالا اذهسة داق ن ءديعس نعىدع ىف أن أ

 | كلام ىلعتأر .ةلاق ى-< نب :ى اند 0

 -يف مط ىلصي ناك ة رب رهابأ نا نجرلا دبع نبةماسىف أن ءناهشنب

 هللا ىل_دةهللا لوس ربةالص مهبشأل ىناهثلا ولاق فرن ااماف عفر 01

 اق ب رج نياانرب_خألاق قازرلادب 50 عفار نب د امص ا رديلع

 |[ ناك لوقي ةرب رهاب أعم سهنا نجرلا »ب عنب ركبىلأنعباهش نب اىفربسخأ

 | ةربنبح ربكم موق نيحربكة ال_هلاىلام اقاذا ردو معسل دست لوسر

 انب رماقوهو لوبن عوك رلا نمهبلص عفر نيحدد- تح نامت عبس لوقيع
 كب م دج. نيحربك, م «-سأر عفر نيحربك ادماس يوه نيسركا دب جا
 وفد سكم اهي-ذقي ىتحاهلك ةال_صلا ىف كلذ لدم لعفب مت ةيشار خد نيح

 0 هللا ىلص هنلالوسرب ةالص كمب_ثالىفا ة ةرب رعوب |لوقرم الخلا ده ىلا

 َ ربا نع ليقع نع ثمللا انث نيدع انت عقار نب د- __ٍ ئئدصو د

 |لوقي ةرب رهابأ ءمسءهناثرحلانب :نمحرلا بع نب ركب وب أ ىقريخ لاق باه

 || تيد لثع موقي نيحربكية السلا ىلا ماقاذا )سو هيلع هنلا ىل_صهتنالوسر ناك
 ضِ هللا ىل_ههللالوسرب الص ؟<م_ثأل ىناةرب رهىفأ لوقرك نإ مخ رج نبا

 |[ باهش نبا نع سنوي قربخأ لاق بهو نباانربخ أ ىحبنبةلءزح نئئدصد مسو
 ناو سم ءفاخت_سينيح ناك ة ةرب رهابأ نا ندحرلا دبع نبةمه-سوب أ ىن ربخأ لاق
 |.ةدحفع رجنءاثيدح وحرك ذفربك هب وتكمل اةالد "0 وا هايم

 !اذاف

0 

|] |] 
|] 
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 ءادنلا عمساذا ناطيشلا نالاق رو هيلا[ ال1 هرب رهىنأ نءاص : '

 عم سا ذاق سوسو 0 ا طارضهلولاح اةالصلاب

 د_جلا دنع نئئص سوسوفعجر تكساذاؤ هنوص عمسنال ىت - بهذ ةماقالا

 ةرب رهىلأن ع هنأ نعليهس نع هللاد_عناىنعيدلا+ انث ىطساولان اب نبا

 صاص> هلو ناطيشلاريد ؟نذؤلانذأ اذال_سوهياعهللا ىل_صهللال وسر لاق لاق

 لاق ليه نعحور ان عي رز نبأ ىنعيدب زب انك ماطسب نب ةيمآ نئكدص

 كن أتارم هوا لاك قالك د تى ادق ار لف طئاخلا ىلع عم ىذلا فراغ لاق

 كوءالصلب ئدوناذا ناطرتلان 1لاقدنا ]سو ميلعتزلا اننا وس كل :

 نع رلاىفأ نعى ازحلا ىنعيرب_غملا انث ديعسنةبيتق اسنرص صامص->هوأأ

 6 ةال_طدالىدوناذالاق مس هيلع ذا لعضو لان أةرب رهىنأن ع جرعالا ش

 بوناذا ىتح لبن يذأتلا ىضقاذاف نيذأتلا عم_سيالىتح اا ناطم_فذكلا | ْ

 هللوقي «سفنو ءرملاريب رطخ ىتح لقبي وثتلا ىذقاذاىتحريدأ ةال_لانأ]|

 ىلص كى ردباملجرلا لظي ىنتح لبق نمرك ذب نكيرلاملاذكرك ذاوا ذكرك ذأ[
 ىلع نع هءنمن مام ن ًغرمهعم انك :قازرزلاه بع ءانك عفار نب دمت انئص ا

 فيكى ردد نا لجرلا لظي ىت + لاقهن ريغ هع ملسو هيلع هللا لص ىنلا نعةرر ره و

 ةبيش ىنأ نب ركب وأو روصنم نبديعسو ىدهمتلا ىح نىك انثص #* ىلص ا

 ىبحعي ل اضقللاوةسيع و نافع ياو بروح نب ري_هز ودقاتلاورمتوأ !

 هللالوسرتيأرلاق هيبأ نعاس نعىرهزلا نع ةنييعنب نايف سانربخألق |
 مروا ليقول رداع ٍة-هيدب عفرةالصلاحشتفا اذا ل وميلعنا بص

 انث عفار ند_# ئئكدص نيتدح._سلانيبام_ععفرب الو عوكرا نسف ل

 نبا نا هللادبع نب ملاسن ءعفباهشنا انث لاق. رج نااانربخ أ قازرلا د, ءعأ

 وذحانو 1 ىت> هندي عفر ةالصأل م ةاذام سو يلعتتلا فم هةئالوسرتاكلاةر أ

 كلذ ل ئم لعف ع وكرلا نم عفراذا راني عرضا رأاذافرتك مهيبكتم||

 انث نبيع ان عفار نب د- 2 ئئد دوحسلا نم«-سأر عفرب نيح لءفالو اا

 نامل_س نب ةم- ا تا 1 ٍمثدحو حا يقمن عشبلا|

 || همسإب طئاح نم دانمءادانفانل بحاصو أ انل مالغ ىيمولاق ةنراح ىنب ىلا ىفآ ىناسرأ

 ةرب رهابآأتعمس اف ةال_دايدانف انتوص تعم ساذا ىكعلو كلس رآلاذ ه قلت

 بابحشسا باب

 نيديلاعفر
 نيبكلاوذح

 مارحالار يبكت عم
 عوكحرااو

 نم معفرلا فو
 هنأو ع وك رلا

 مقراذا هلعفبال
 دوحسلا نم



 لسضف باب
 برهو ناذالا

 دنع ناطيشلا

 هعايس
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 وهانأنوك أنآ اوجر ًاوهنلا دابع نمدبعلالا ىنيذتالة 1 ىف ةلزنم اهنافةامسولا ىل

 انريخأ روصنم نب وحسإ وشرع ةعاف_ثلا هيلعتل>ةيسول اىلةلل الأس نف
 || ةب زغنبةرامعن ع رف عج نب ليعمسا ان ىقثلا مغهج نبد_ر فعجوبأ
 ا باطخلا نب رمع نب مصاعنب صفخ نع فاسانب نجرلادمءنب ببخ نع

 | لاقاذ ا م سوءهيلعهللا ىل_صهنلالوسر لاق لاق باطخلا نب رعد دج نعهيبأ نع

 || هلال نأ ده_ثألاقمث ربك اةنداربك اهنا 5د_ألاقف ربك اهتلاربك اهلل نْذؤملا
 || ادع ناديت لق تالوسر اد < نادهشأ لاق م سداالاهلا ال ناده_ثألاقهئلاالا

 ا لاق جيالقلا ىلع خلاق هنلابالاةوقالولو>اللاقةالصلا لع ج لاق م هللالوسر
 | لاق ربك ]هللا ريك اهننالاق ربك [هنلا ريك اهلنا لاقمأ هللابالا ةوقالول وحال

 | نع تيالاانربخأ حر نبد امئرص <_:ملا لخ دهياق نمةللاالاهلااللاق هللاالاهلاال

 [| نع ثيلانثدح ديعس نب ةبيتقان دو ىٌرقلا سرق نب هللا دبع نب مكحلا

 || هيلع هللا ىلص هللالوسر نع صاقو فأن داعى ود ماع نعتلا دعو مكحلا

 | لكل رمال هدو متداالاهلاال ن أده_ثأن ذولا عمسي نيحلاقن هلاقدهنأ 0

 | | هلرفغ 0 الوسردمحع وأب رهللاب,تدضر هلوسر ءهد- معاد 2 نأو

 ا [|ةبيتقرك ذي مودهثأانأو نذؤملاعم سي نيحلاقن مهتياورىفحرنءالاقهبنذ

 أ| نعىحب نبةحاطن ءودمع ا رد نيس اع نانج 0 انعص دع انآوهلوق

 | لاقف ةالصا|ىلاهوعدب نذؤااءاخ نايف سىلأ نب ةب نا ع تي لاق ع

 موباقانعأس اناالوطأ نونْذؤملا لو ملسو هيلعهللا لص هللا لوسر تمعس ةيواعم

 نبةهحلط نع نايف_س انث صاعوب ًاانربخأر وصنم نب قحسا|هينثدحوةمايقلا

 'لسوهيلعهنلا ىبصهنلالوسرلاق لوقيةب واعم تءمسلاق ةحلط نب ىسدع نع ىحن

 .قحسالاق ميهاربانب قدساوةببش ىفأ نب نامعو ديعس نب ةبدتق اسندع ةلثع ةلثع
 | تعمسلاق رباج نعنايفس فأن ءشمحالا نعري رج انت نا اوخآلا لاقوانرب مخ

 | نوكيىتح بهذةالصلابءادنلا عمساذا ناطيشلا نا لو قي لسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 مم نون الثو ةةسهن.دملا نم ئهلاقفءاحورلا نعمتلأسف ناملسلاقءاحو 1

 | شالا نع لاو اعمو“ 55 القبي ركوبأو ةبيش ىف نب ركحي وأ هانتصو

 | هاربا نب ق>حساو برح نب ربهز و ديعس نب هبدمف اي تالا ادهم

 || ىلأن ع شمعالا نعرب رج انث نارخآلالاقو .انربخأ قحسالاق ةبيتقل ظفالاد
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 لالب سم لاق سن أن عةبالق ىف عبوبأ انث الاق ديا معن باهولاد_ءعو

 نب كلام ىم_لا ناسغ ن1 مح ا لع لا عفشينأ
 ناعم انأ قدسالاقوذاعم ان ناسغوبأ لاق ميها ربا نبق حساودحاولا دبع
 نب هللادنع نعل وحكم ن ءلود> الإ صاع نع قادس اوس دايس اموال

 هللا ربك أهلا ناذالا اذه هماع سو هيلع هللا ىلصكتلا ىن نأةروذح ىنأ نعزب ريح

 ادم نأدهشأ هللاالاهلا الن أده_ثأهنلاالاهلاال ن ادهش ربك ًاهنبا ربك ؟هنئارك |[
 نيت سم هلنا الا هلا الن ًاده_.ثأ لوقيفدوعيم ةلنالوسرادم نأ ده_شاهنلالوسر

 داز نيت سم حاالفلا ىلع ىح نين سم ةالصلا ىلع جح نيد هنلا لوس .رادغنأدهشأ

 هللاديبع انمث ىبأ ان ربك نبا اشرح هتناالاهلاالربك اننا ريك هللا قحسا
 مأن باو لالب نائذؤم سو هلع هللا ىله هن !لوسرل ناكل اقر مع نبا نع عفان نع
 .ةشلاع نع مساقلا م هللا دمع 0 ريع نبا ايد مالا واكف

 وعملك نبا ميلا 08 قاذدمطا ءالعلا نب دم بي ركونأ نص 3 هلكم

 نذؤي موتكم مأ نب [ناككش || هظئاع ن ءهيدأن ءماشه 2 لاق رفعج نا ند

 انث ىدارااةماسن د2 نثر َْى عأوهو لبو هيلعةنلا لص هنا لوسرل

 اذه ماسه نع نجرل ادبعنب ديع_سودهنلا دبعنب ىكح نع بهو نب هللا دبع

 نع ديه_سن !ىنعي ىح 5

 هيلع هللا ىل_دهللالوسر ناكل اق كللام نب سن نعتباث انن' لاقةماس نيدان

5" 

 برح نب يهز ىصدص هايم كاسل

 مث ةرطفلا ىلع ]سو هيلعهنلا بص ةللالوسرلاقتف ربك ابارك اهللالوقيالجر|

 مل وهيلعةللا ىل_دهللالوسرلاقتف هللاالاهلاالن أ ده_ثأهنناالاهلا ال نأ دهش لاق أ

 لاق ىسخ نب 3-- 0 3 ىزعمىعاروهاذاف اورظنو رانلا٠ نم تجرح

 كوم ادهتس قا 3 عء ىئيللاهب زب نيءاطع نع _اهش نبا نعكلام لعتأرق

 نذؤملالوقيام لثماولوةفءادنلا متعمساذالاق ل_سوهيلعدنلا ىل_ههنلال وسر!

 ىنأ نب دوع-سو ةويح نع بهو نب هللا د#بع ان ىدارماةءاسنبدم انئصأ]
 نب هللا دمع نع ريدح نت ندجرلا دبع نع ةم-ةلغ نب بعك نع دري غو بوأ

 الوقف نذؤلا تعمساذالوق» ل_سو هيلعهللا ىل_ص ىلا عمس هنا صاعلا نب ورم

 هللا اولس م“ ارم ءاهمهيلعهئلا ىل_ص ةالص ىلع ىلص نم ناف"ىلءاولص مث لوقياملثم ||

 ناذألاةفص بإب

 بابحتسا بإب

 نينذؤم دانا
 دحاولا دح-ىإل

 ناذًأزاوجبإب
 ناكاذا ىمعألا
 ريصا هعم

 كاسمالا تا
 ةراغالا نع

 زنكلا

 م
 : ناذأآلا

 بابحةسأ بإب
 لثم لوقلا

 نلنذٌّوملا]لوف

 ىللصإ م هعمس

 هل لآسي. مث

 ةإمسولا
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 ىلع ليلدلا باب
 سلاجلا مون نأ

 ءوضولا ضقت ال

 دةالصلا باك" ع

 ناذألاءدب باب

 قت

 ةماقالا

 ىلصهللالوسروةالصلا تمقالاق سنأن ٠ 0 زعلا دبع نعام الك ث راولا دبع

 ياناسو , هيلع هلل | ىلصهللا ىنو ثراولا دمعشي دح قو لجرل ىحن ٍلسو هيلعمنلا

 ىلأ انث ىريثعلاذاعم نبةلناديبع اسرع مولا مانىتحةالصلا ىلا ماقاف لجرلا

 ىنلاو 0 مسالا كلاقوب صا عسي سك زعلا دمع ن ءهدعُش انت

 | لسلام هباعك أ مان ىتح<_يجاني لزب لفالجر اش ا

 ١ ةداتق نعةبعش انك ثرحلا نءاوهودلاخ ا قراخلابببح نب ىحب

 || نواصي مث نوماني | سوءيلع هللا ىلصةللالوسر باح ناكل وقيانأ 0
 | نب ديعس ن دج" ئئص هللاو ىالاق سنن مهتعمس تاق لاق نؤذومإلو

 || ةالصتميقالاقهناسنأ نع تاثئع داج انث نابح انث ىرادلارخص

 وأ موقلا مان ىت> هيجاش ملسوهيلعهلنا لص ىنلام اقفة- اح ىل لح رلاقفءاشعلا

 [ ح ركب نبد# 3 لدغ هاراو قدس 0 د اولصمأ موقلا ضعب

 الاق قازرلا دع انثدح عفار نب دج انت د>و
 | نورهىثدحو <. رجنإ ان

 | ناىلوم عفان ىف ربخأ جب رج ن!لاقلاق دم نب جاحانثد_-هلظفللا وهللادمعنءا

 نوعمتة<ةفبدملااومد_ةنيحنوماسملا ناك لاق هنارمع نبهنناد_معنعرمج
 أ او دا مهضعب لاقف كلذ قامونا وملك ةفدحأ اهبىداني سيلوةالصلا نونيصيف

 ١ هدا سلا داق مق لالي )سوس ل ةاللصلا/ئداني الجر

 | انآ ىح نب ىحب انشرصو َج دب زنيداج انث ماشه نبفلخ املاح

 ا نالالب نم لاق سنأ ن ءةبالق ىلأ ن ءءاذ_هخلادلاخ نءاعيج<يلع نب ليعم_سا

 | لاقف بوب أ هبت دف ةيلعنءا نعهثيدح ىف ىحدازةماقالار وب وناذالا عفشي

 [|انث ققثلاباهولا دبع انأ ىلظنحلا م هاربانبقح_سا امو ةماقالاالا
 سنأ نعةنالق ىلأ نعءاذ_حلا دلاخ

 تقواوماعينأ اورك ذلاق كالام نب
 ْ [ةالصلا

 1 ١ عيشي نأ لالي سافاسوتاناو رض ماارانافروس الوز فووق ئد

 || ءانحلادلاخ ادعو بيو م ره 020 م ماح نبد- 2 ئتدصد ةماقالاررون و

 أ نألاق هناريغ ققثلاثيدح ل عاوهاعينأ اورك ذسانلارثك املدان_سالا اذوم

 1 ديه_سن ثراولادهبع 3 ىر, راوقلار مي نب هننا دميع ئتدصو اراثاوروب

 2 ةيسسيتسيسعا

 دبعو



 ك_.لاجأن أت هركف بتجانأو ىتيقلهللالوسرايلاق ريب رهاب ايتنكن ألاقأ
 سحشإال نمؤملا نا هللا ناصبس )سو هيلع للا ىلصةنلالوسر لاق ل_تغأ ىتح

 نك لبصاو نع رعتسم نععيكو انن' الاقسر , ركوباو ةبيش ىنأن ركب ونبأ اسيرص

 هنعداك تنجوهو هيقل ل_وهيلعهللا ىل_دهللالوسر ناةفيذح ن ءلئاوىفأ /

 بيركونأ املاح 4 سح :.ال لا نا لاق اينج تنك لاهتف ءاجمأ لتقف

 ةماس نب دلاخ نعهينأ نعةدئاز ىفأن با انث الاقىسومنب ميهارباوءالءلا نب دمت

 ىلعةئارك ذي لسوهيلعهنلا ىلص ىنلا ناك ت !اق ةثئاع نعةورع نعى ملا نعأأ|

 انأ ىحيلاق قارهزلا عيب رلاوبأو نييدتلاىتيت ىع انئص 4# هنايحالك |[

 نيديعت وع ء راند نب ورع نع داج انث عيدا الاقو د دب زنداج ا

 ماعطب ىنأف ءالخلا نهج رخ ٍل_سوهيلعةللا ىل_د ىنلا نس ابعز/ نع ثري وخلا |||

 ةبيش ىنأ نب ركبوبأ اشنرح و ًاضوتأف ىصأن أدب رأالالاقف ءوضولاهلاو رك ذفأ|

 درت تا تمس رب وحلا ن ديعس نع ور مت نع ةنييعنب نايقس انثأ]

 لاقفًأضونالأهل ليقف ماعطب ىنأو طئاغلا نمءاؤخ مسو هيلع سال وس ||

 نب ورم نعوئاطلا سم نيد انأ ىحبنب ىح انصو ًاضوتافىدأل||

 لس ا اىلومثرب وان راديدإ| ا

 0 م نبدجم اناضو ةالصال ألق تراس لو ا

 2 ا بلا جماع مسارب

نانا ودا نب هيعسس نع راندن: 2 قدازولاق ءام ا
 3 ا 

 لع دعس نمهعمس ةناور , معزوأضون اةةالص در اعل ًاضوت م كناهلليقإسوأ ا

 |نأ اضيأىحب لاقو دب زنبداج انأ ىحنب ىحب اننص <« ثربوحلانبا||
3 
 هنا[ لوسر ناك لاقداج ثيدح ف بن نع ءبيهص نب زب زعلا دبع نعام الكم يه | َ

 0 لا ا آ

 ع 3 500 ثيحخلا: نم ةئليذوعأ لاقو دانس اني ريتال :

 ّللارك ذ بإب
 لاح ىف ىلاعت

 اهريغو ةبانجلا
 لك ًازاوج باب
 ماعطلا ثدحلا

 ةهارك ال هنأو

 نأو كلذ ىف
 نشيل ءوخولا

 اذالوقبام باب

 لوخد دارأ

 ءالللا



 ىلعليلدلا بأي
 ال ممسملان

 سب

 ثيدح وحن هتصقب ثرد_1لا قاسوهللا دبع ىىمومون لاق لاق قيقش نع شمالا

 ا ١18

 ْ ناك اما ملسو هيلعهللا ىل_طهللال وسر لاقف لاقهناري_غَهب واعم ىأ

 ص ةيقكو ه ه«-هجو سف هيد, ضفنف ضرالا ىلا هبديب برضوا ذكعلوقت

 لاق ةيعش نع نا نى انك ىدبعلانايح نب مشاه نب هللا دبع

 ٌ رعقاالجر ناهس نعىز نا نجرلا دبع نب دمعس ن ءرذ نع محلا ىتدح

 0 "ناهض ٌوااريمأاب رك ذنامراعلاقف لص: اللاقف ءامد_-أ ل تنح قالا

 ” ف تكعمتف انأ امو لصت رف تنأامافءامد- 4 1- هادا ارم تناواتاكا

 | كيديب برضت نأ كيفك,ناك امنا إ سو هيلع هللا ىل_هىبنلالاقف تياصوبارتلا

 أ نالاق راءايهللا قتارعلاقِف كيفكو كهجوام_ محسن خفنت م ” ضرالا

 أ ثبدح لثم هيب أن ع ىزب أ نب نجحرلا دبع نب هيف دحو كلا لاق هب ث د> أ تكش
 َ كياوتر<يلاقفلاق سَ 0 0ك مالا دف كرد حط ىف لاقزذ

 | نعةبع- دلال ليمشو رهنلا كانا روصنمو قعتسا ئتدصو اتي[ودإب

 |تعمس دقو لا لاقلاق ىزبأ نب نجرلادبع نبا نعارذ تعمسلاق كلا
 | امدجأرف تحاك الاةفر ع قانا دوو انس نع ىزبأ ن نجرلا دبع نبا نم

 م نم ىلعهللا لعجاملت دش نا نينه ؤملارمأاب رامعلاقهيفدازو ثيدحلا قاسو

 ل-ملاقؤلع رذ نع ةماس ىثدحرك ذب لواد>أ هبه دحأ النأ
 8 ءالاىورو د

 (نادومسمعت نعجرءالا ضر ,هن' نجرلا دبع نعةعمد رنا رف_ءج نعدعس نبا

 ١ دىنلا جوز ةنوميم ىلومراسإ نب نجرلادمعوا آتايقأ ل وقر هعمس هنا سامع
1 ١ 

راصنالا ةمصلا نب ثرحلا نب مهلا ىنأ ىلعانلخد ىتح سو هيلعهنلا
 1 أ 3 لاو ”لاقو ى

 لج نير سوءا باز مسا لو صونف ا
 | ادلع اسف لج رديقلف

 ذر درت هيدي وههجو سف ةرا دل ىلع لبق ىت> هيلع )سو هيلع للا ىل_هةللالوسر

 احضلا٠ نَع 0 1 بأ ان رمت نب 0 ع 1

 ل ا بع نليفسسا اننا 1, انلاو ةبيش أ نإ 5 ان 1

 قرط نم قب رطف مل_سوهيلعهنلا ىل- هىنلا قاهناةرب رهىنأن ع عقار ىفانع

 أ | ءاجاملف ل وهيلعةللا ىل_د 0. عر دملإ

 لاق



 ١ ظ ْ
 هيلعهتلا لص هللا لوسر ماقافىلدةععطقنا شيلا تاذب وأ ءاديبلابانك اذاىتحأ|
 ىلا سانلا ىتأف 2 0 مي 1

 هاو رو ركب وأ 20 سدلو 4 006 ١ دا

 ب

 م يافا وتيم ماندق ىذفن ىلعهسأرعضاو لسوهيلع|[| ٠ْ

 هللاءاشاملاقوركحب, وأ ىنتاعفتلاق ءام م-هعم سدلو ءام ىلءاوسلو سانلاو | ا

 هنلالوسرناكمالا كرحتلا نم ىنعنءالف قرصاخ ىفهدب نعطي لعجو لوق.نأ |

 لعمل ىتحمت و هيلعهللا ىل_دهللال وسر مانؤ ىذأن ىلع لس وهيلعهللا ىلد ْ

 ءامقنلا دح ًاوهوريضاا نب ديس لاقفاومميتف مميتلاَةب [لجوز علنا لزن اف ءامريغأ

 هيلع تنك ىذلاريعبلا انئعبفةشئاعتلاقف رككى أل !كتكرب واب ىهامأ

 انثدحو َح ةماساوبأ 1 ةبيش ىفأنإ ركب وأ 2 هتحتدةعلا ان دج ذأ

 تراعتسا اهناد تاغ: نعهيب أ نع ماشه نعرشب نباو ةماساوتأ ان بكوب

 ىهباحصأ نماسان مل سوعيلعمتلا لصهتلا لوسولسرأف ت تكتاهفةدالقءامسأ :رم '

 اوكش إ_سوءيلعةنلا لص ىلا اوت : أاماقءوضو وريغب واصف ةالصلا مهتكردأفاهب 1

 كب لزنام ةللاوفارب_خهنلا كاز يضملا نب دي_سألاقف م ميلاةن 1 هيلا كلذ |

 ىحبنب ىحب انئادع ةكربهيف نيماسأل لعجو اج رختهنم كإ هللا ل_عجالا طق رصأأ|

 ةب واعموبأ ان ركب ونألاق ةب واعم ىلأ نعاعيجريأ نباوةببش ىفأ نب ركب بأوأ

 ىسوموب أ لاقف ىسومىنأو هللاد- رع هنااا تنكلاقق يغش نعشممالا أ

 ةالصلاب عنصيفيك ارهشءاملادجح رفبنج الجر نأو تيأرأ نج رلا دبع
 ىةبالاونهمفركف ىسوموبألاقفا رهشءاملاد جي ناو مم.تيال هنلادبعلاقفأ|

 هده مط صخزواهللا دعا قفابيطا ديعصاوممتفءاماودجت زف ةرئالا

 | هللا نبع ىسوهون !لاقف ديع_دااباوممت.نأ ءاملا ,بيلعدرباذا ك_ثوألةبآلا|
 ا

1 

 دجأ لف تبنجأف ةجاح ف ل سوه ءلعهللا ىلص ننال وسر ىنثعب رامجلوق عمستلا لسبع م

 | تو 0 اا صصنلا تينأ | ةبادلا غرم كديعصلا فت غرمتفءان | ظ

 ضرالا هبديب برضمأ انك كيد لوقت نأ كيفك ناك امنالاقف هكلذ | ظ

 | رئموأ هللا دبعلاقفههجوو هيفكر هاظو نيا لعلامملا مما ةب رضا

 2 داب زنيد>اولاديع ان# ىردخع !لماكوأ ١ اننرصو رام لوقب عنقب ارجع

 || 7 غطت ياما 5



.1 

 هللالوسر نأ سابعنبا نعءاطع نع ورم نعنايفسان:دحالاق رم ىنأنإل

 | ىنلالاقف ةةدصلا نم ةنوميملةالوماهتيطعأ ةحورطمةاشب "سم مل_سو هيلع هللا ىلص
 | نانعن د_جأ اًسثص هباوعفتنافدوغب دفاهماها اوذخأ الأ إ_سوهيلعةللا لص

 | ءاطعقريخأ لاق رانيدنبو رمت ىف رج رجنإا 1 مدع وأ لفونلا

 ءاسن ضعبل تناك ةتجاد ن آةتربخأ ةنوميم ناس ابعن أى ريخأ لاق نيح ذنم

 ناهاس نب ميحرأا دب دع اع ةبدش ىلأنب ركب ونا نو * تتم

 | مسوءياعهللا لص ىنلا نأ سابعنبا نع ءاطع٠ نع ناهلس ىنأ نب كلملا دبع نع

 | ناملس ان ىحن ىع نئئدص اهباهاب تعفتت الآلاف ةنوميل ةالول 5 ةاشل سم

 لاق سابع نبهّللا دمع نعمرب-خأةلعو نب نجرلادبعنا إسأ نبدي ز نعلالب نبا

 امشدصو. رهطدقف ناهالا غبداذالوقي لس وهيلعةللأ ك-صهّللال وسر تعمس

 | ال تاس جا هع ان الاقدقانلاورمعو ةبيشىبأ نب ركب وبأ
 ميهاربانب قحساوبي ركو أ انثيحو حا د نباىنعي زب زعلاهبع انث

 : .نبانءةلعو نب نجرلا دبع نعسان دبر نع مهاكن ايفس ن ءعيكو نعاعيتج

 : ]| ىحسا انشد ىكح نب ى حن ثي دحين عل . و ةياصفللا لب ىلا ن ء سابع

 اندم نأ روصنمنءالاقو ان ركب وبألاق قحسا نب ركب ونأ اوروصنم نبا
 تبارلاقهثدحري_هلا بأ نا بيبح نأ نبدي زنعبوأ نب ىح ان عيب رلا

 | #0 ايعن هللا دبعتاًاس دقهسمت كلام ناففذتتفاور ,ةىدسلا ةاعو نب ىلع

 ]| لك انالنحنوهوحيذدق شكلابىتؤن سوجاو رب ريلا انعمو برغملابنوكتنانا

 3 هللالوسراتلاسدق نابع نبا لاف كدولاه-.فنولعحءاق_باباتتوتأب و هم هحنابذ
 و

1 

3 

 || رونم نب قحسا نئئطصد هروهظهغابدلاقف كلذ نع مل سو هيلعهللا ىل_ص

 || نب رفعج نع بوبأن بح ن5 لاق عيب رلانب ورمجن ء قد _سانب ركب ونأو مدد ع شخ تح 2

 | || لابعن وتلا دبع لاس لاق ئيبسلا ةلعونب جا ناقل سرل نام ديا

 ظ || برتالاقف كدولاو ءاملااههف ةيقلسالابسوجلا انتأيف برغلا,نوكتناناتاقف
3 

 ٍ 1 | ولسا سا لودر مس نابع نإ الإ هارتاياراتلقف

 0 0 ل 0 ع هروهط 6

 ىح
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 هللا دمع نب ناْع ع نعةناوعوبأ اك د 0 انكر 3 ا

 نسا لوسربلا قال 06 روس نار اج نعروت ى أني رمت نخنهولا ١

 معن لآق "1 الا مودل ع نمأضوتف من لاقل :الا موه ن اس و أ

 ناي زاقما د ةبيش ىفأنب رككونأ اًسناص اللاق لبالا كرام فى لاقأ]
 ا
 نب هللاديبع انب ا ؟ رن مسا :م”ددو 24 كامس نغةشاز انث لاقورمع :

 نع مهلك ءاثعشلا ىنأ نب ثعشأو بهوم نبل دبع نبنامثع نع نابيشن ع ىسؤم ١

 ىلأ ث يدح لثع مل_سوهيلعهللا ىل_ دى ندفع راعو ءرون ىنأنب رفعج|[|

 ونأانثدحو 0 بروح نب ريهزو دقان || ورمع ندع د# ةناوع ىفأ نعرلماك |[

 ىرهزلا نع ةنييع نب نايف_س ان ور<+علاقةذييعنءان ءاعيجةبيش ىف 'نبركأ]

 هن :أهيلا لي <لجرلا سوديلعةلا سينا لا ىكتسمت نع متاجر دسم ل أ

 راو ايي 00 . لاس لادا

 م

 ا هيلع ىلسقتلالوسر لاقل رعد معيب ن عريس 1

 عمسإ ى د> ددء_سملا نم نجر حالف ١ كم نيام جرحا !هبياع لكش ًافايشهنطب ىف

 دقانلا ورمعوةبيش ىفأ نب ركون ى ع 2 انكرحو 0 اهرد ءواتوصأ| ُ

 نعءوىرعهزلا ن ءةذممع نق نايفغ_س نأ ىجحيلاق ةئييعنبان ءعاعمج رع ىأنباوأا

 اهمر ف تناهةاش 3 :ةيوهملد ةالوم لع قد ص لاق سابعن!ن ع تنادي سا

 يا 0 انءومدخبفاهماها متذخ ا اله لاقف سو يلعنلا ىلصةنلالوسر | |

 تدعو ةنومممن ءامهثيدح فرع ىفأنباورك و نأ !لاقاهلك امس لاقل |[ ٠

 نعباهش نبا نع ء سنوي ىف ربخأ بهو نإانثد- >الاق ىحبنبةلمرحورهاطلاوبأ ||

 دوو لسو هيلع ةنلا ىلصهنلا لوسر نأ سابع نب !ن ١ اح ةبتعنهللادبع نباهئلا ديببع ||

 اله )_بوهيلع هللا ىبدهننالوسر ,لاقؤةقدصأا٠ ٠ نءةبوميلد ةالوماهتيطعأةتيمقاش |

 ن ديعو ى اولا ن ا ا اموحام !لاقةتيماهما الافات لجب متل

 باهش نب | نع حاصن ءىلأ ىنثدح لاق دعس نب مهارب نوت

 يي ,عىنأن داانث دحو سنو ةباوروح دايس ب ا

 (كا - (نس) 20 )0١-

 يس د تمم تت تط شل

 نءاغلب ب هاو ل هلو سوو يلع هللا ىلسص ىب انمكلذده_ثسابعنا|] ١

 ىلعليلدلا باب
 نقيت نم نأ

 كش مت ةراهطلا

 هلف ثدحلا ىف

 قب لل
 كلت هيراهط

 دوأج ةراهط باب
 عابدلاةتيملا [[ت
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 ىحب انث برحنب ريهزانثد-ولاق 0 ةاسيطتك لك ١ |سو هيلع

 ار ند نع ناسيك نب سهو ىت رب_خ لاق ةورع نب ماشغ نع دعس نب |

 نبانع سابع نهثناد- معنا ىلع ن نع ىرعزلا ىنثدحو َح سايعنا نععءاطع

 |[ موةيلعمملا لص يتلا نا سايعنا نعديبأ نع ىلعنب د# ىنثد>و ح سابع

 اننا حابصلان دم اًنئصو ءامس )وأ ًاضوت لو لمن اج وأ اةرعلك أ

 هناديبأ نع ىردلا هتان ورع رفعج نع ىرهزلا ان“ سو م

 ًاضوتيإو لص اهنم لك ًافف تكن مزتك :ل_سو هلع للا لص ةنلال - 0

 .باهيش نبأ ن نءثراهلان ورع قربخأ هو نبا انت ىصعن لأ 3

 هِ هللا ىل خخ ةللالوسرت رار لاق هب آن عىرمضلاةيمآن يورعن رفعج ْن

 1 لو ىلصو نيكسلا حرطو ماقف ةالصلاىلا ىعدفاهنم لك ًافةاش فتك نمزتح 0

 ههللال وسر نعهيب ا نعسايع نب هللا دبعن' ىلعىندحو باهش نب الاق امد

 6 ايعنباىلوم سرك نع ءجشالا نب ريكي ىنثدحوورمجلاق كلذب ا ةيلعدللا

 هدنعلك أ و اعدل نا ع ىذا نا رسو هلع عل لو ىلا تر ةيوهم نع

 | جشالا نب بوقعي نعةعيب رنب رفعج ىنتتدحو ورم لاقأضوتيهو ىلص مئافتك

 | ديعس ىنثد-و ورمعلاق كلذ «برمياعمللا لص ىلا تدوم حت رك نع
 ألق عفارفأن ءنافطغ ىل أ نع عفار ىنأن بهنلا ديبع نب هللا دبع نعلاله ىنأ نبا

 أ ًاضوترلو لص ةاشلا نطب سو هيلع هللا لص هللالوسراى ا تيس

 ١ ادبع نن هللا ديبع نع ىرشزلا ع نعليقعنعثيل انث ديعس نب ةبدّتق د

 | 4نالاقو ضمضقفءاماعد اميل يرش ثلسو هيلعهنلا لص ىبنلا نأ سابعنبا نع

 5 ح ورع ىربخأولاق بهو نا انث ىسيعنبدجأ تدعو امسد
 انأ | حب نبةلمرس ىندخو 2 ىازوالا نع ديعس نبى انك برحنب ربهز

 هن )ثم ئرهزلا نعل يقع دانساب باهش نبا نع مهاك سنو ىندح بهو نإ

 | نعلحلح نيورمعنبدمم انث رفعجنليعمسا انث رجخنب ىلع نئتدصد
 أ هبايثعيلع عج اسر ءيلعةتلا ىلصةنلالوسر نا سابع نبا نع ءاطعنإو رعن دع
 3 م سمامو سان !ايىىص م مقل ثالث لك فم هل وزيخ ةب دهم ىتأفةالصاا ىلا جوخ مث

 ا رعنب دم انث لاق ريثك نيديلولا نعهماسأوبأ ان بي عونأ هاسندعو

 ان ناهيفوةإ-لح نبا ثيدح ىنعع ثيد_هلا قاسو سايعنبأ عمتنك لاقءاطعنا

 ميو

! 

0 

 1 نا

3 
 < كلما
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 ند نا دعو همن دج ان د>و 22 ىدعىأ]||

 1 دطصو مرا ديم 00١-5 اذيتدا ا

 نديع اننا تم دا تانتدمو حب ا نعةدرب ىفأن ع لالهأ|
 نعةدربىفأ نعالاهماعأ الو لاق لاله نب ديج نع ءماشه ان هش د>اذدهوىلعالا ||

 نوب راضاالالامقف راصنالاو نب رحاهملا نم طهر كلذ ىف فاتخالاق قوما |

 لسغلا بجو دةف طااخ اذا لب نورحاهملالاقو ءاملا نمو, قفدلا نمالا لسغلا بجبال ْ ا

 تاقفىل نذاف ةشئاع ىلع تن ذآتساف تمقف كلذ نم جيفش ًاناف ىن وموبلاقفلاق |
 ىحسلالت ااقف كييحتسا ىناو ئث نع كلاس ن أدير أ ىنا نينمؤملا مأيوأءامأأ ًااناط 1

 بجو. افتاق ا 0 تداول ظ

 نر ا نو لسغلا بجو دقف نانا ناتغا سمو عبرالا |(

 نعريزلا فأن ءدنلا دبع نب ضايع ىقريخ لاق بهو نا ع الاق ىلب ال! ديعس نا[ /

 الحر ناتلاف سو هيلعةللا ىلص ى .دلا جوز ةشئاع نع موثلكم أ نعهللا دبعنب رباجإ]

 لسغلاامهيلع له ل سكيم رزهأ عما لجرلا نع سوهيلعةنلا صةتلالوسرلأس | |

 لستغت مه ذهوان ةكلذ لقال رايات لوسي اق ةسلاح شالا

 نبل يقع ىنثدح ىدج نع ىنأ ىنثدح ثيللا نب بيعش نب كإملا دبع اس *|

 نبثرحلا نب نجرلا دبع نب ركب ىفأ نب كلملا دبع قربخ أب اهش نء!لاقلاق دانا ا

 هللا لوسر تعمسلاق تباث نبدي زدابأ نا هربخأ ىراصنالادب ز نب ةجراخ نا ماسه |

 ديعن رعى ريخأناهش نبا لاق رانلاتسماممءوضولالوقي م سوهيلعفتلا ل

 فدا ىعاشوتعرا راب وعن انوسا ظزاقن معا ةللاد- م

 ملسوه.يلعهللا لص هللالوس .رتعمس ىنالاهناك أ طق راونأ نماضون أ افالاقف |

 نامْع نب ورمع نء دلا نب ديع_س ىتريخ ب اهش نءالاقرانلا تسمامماؤوضوتلوقب هلأ '

 لاقتفرانلا تسماممءوضولا نعرمزلا نب ةورعلاسهناثيدحلاانههندحأللا ١

 يا لسةالوسر قلو ترسو لعل لسرنايوزةثئاحتسنل ١

 وهكلام ان .بعق نب ةماسم نهللادبع اسمح * رانلاتسمامماًوضوت لسوأ|
 هللا ل دهللالوسرنأ سابع نبا نعراس نيءاطع نع لس انين نع ستادلا]

 امم ءوضولاب اب

 رانلاتسم

 امم هاو كل

 ىانل]إ تت سنم
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 نا ان ىلب.الا دعس نب نوره اندص اًضعبهضعب نآرقلا خسنب ذناك اضعبهضعن'

 ْ نجرلا دبع ن ةماسإبأ ناهندح باهش نبا نعد را نب ورمع قرب_خأ بهو

 1 ءاملا نمءاملاامعنالاقهنأ مسوهيلعهنلا لص ىنلان ءىردالاديعس ىنأن اك

 0 نباو ىنثم نب دج انثدحو َُح ةيعش نعردنغ اند ةبيش ىنأ نب 7 انثدص

 || ديعس فأن ع ناوك ذنعوكسملا نعةبعش ان نع ندع ان اع اخ

 . || هيلالسراف راصنالا نم ل-جر ىلع م إ-سوهيلعهللا ىلص للا لوسر نأ ىردخلا
 .[|| تطقأوأتاعأ اذالاق هللا لوسراي من لاق كانلحع أانلعل لاققف رطقيهسأرو جرن
 ]| انئرص تطقأوأ تاعأ اذا راشب نبالاقو ءوضولا كيلعو كيلع ل سغالف

 بارك وبان دحنو 5 ةورعنبإ ماشه ان داج انث ىلا ارهزلاعيبرلاوب"

 1 نعبوبأى أن ع ه-دبأ نع ماشه انثةيواعموب اا نثد> لاق هل ظفالاو ءالعلا نءا

 بيصيلجرلا نع لسو هيلعهتلا ىلع هللا لوسر تلاس لاق ب بعك نب ىلإ
 ١ مةأر 11 نم

 || دانت ىنثمنبدحم انصو ىلصي وأضوت مث ةأرملا نمهباصأام لسغيلاققف لسكي
 ؟ ىل اهلوقب ىنعي ىل نع ىف ىنثدح لاقةورع نب ماشه نع ةبعش ان رفعج نبا

 ١ ْ ىأي لجرلا ف لاق هنا لب سو هيلع هلا ىل_ههتلا لوسر نع بعك نب" فأن عبوب بأ

 : درج نب د_هدعوبرحن ريهز تصد اضوسي وهرك ذلسغيلاقلزنيالم هزهأ

 1 | دمصلا دمع ن؛ثراولا دبعان:دحو َح تراولادبعنب دمصلادبع انث الاق

 ١ لاقريثكى نأ نب ىح نعناوك ذ نب نيسح لا نع ىدج نع ىنأ ىنثدحلاقهل ظفللاو

 7| نانعلاسهنأ هربخ أ ىنهملا دلاخ نبدي زناهربخ ازاي نيعاطعن ا ةماسوب أ ىن هخأ

 || ًاضوتباك أضوتينامعلاق نع موهنأ سا لجرلاعماجاذا تيت لقلاقنافعنبا

 || ديعان صو ملسوهيلعهللا ىلصهللا لو سر نم هتعمس نامثعلاقهرك ذ لسغي وةالصال

 3 [وبأ ىنربخأو ىحبلاق نيسملا نعى دج نعىفأىن :'دحلاق . دمصلا دمع ن؛ثراولا

 1 ىل_ههللالوسر نم كلذ عمدا هربخأب وب أانأ ناد ربخأ رو زلا نب ةور عنا ةماس
 1[ هانثددو َخ ىمسملا ناَسغوبأو برحنبر بهز ئكدصو 08 ملسوهيلعفللا

 || نعرطموةداتقن عى أ ىنثدح ماشس# نإ فاهم ا اولاقراشب نباو ىنثم نت دمم

 / . || نيب سلجاذالاق سو هيلعهنلا ىلصةنلا ين نا ةرب رهىفأ نع عفار ىفأ نع ن بحلا

 د : أ 000 كلل 5
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 هنارانيدنب ور عقريخأ لاق رجنا انأ قازرلادبع انث عفارنبالاقو انأ

 سابعو لسوهيلعةنلا لص ىبنلا بهذ ةبعكلا تينبامللوقي هللا دبعنب رباج عمس
 نم كقتاع ىلع كرازا لعجا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل سابعلالاقفةراجانالقني

 ىرازائرازالاقف ماق مث ءامسلا ىلا هانيع ت>مطو ضرالا ىلا رف: لعفف ةراخلا

 انناصو كقتاعىلعلقيمو كتبقر ىلعهتاورف عفارن!لاق هرازاهيلعب#هف
 راند ن ورمخ انث قحسانءايركز ان ةدابعنب حور اني برخ نب ريهز

 مهعم لقش ناك لسو هيلع هللا ىيصهنلال وس ا ثدح هللادم عنب رباح تعمسلاق

 ىلع هتلعفل كرازات الحول أ نءاايهمع سايعلاهللاقفهرازاهيلعو ةيعكللةراخلا

 دعب ىّؤرافلاق هيلعامشغم طةسفهركنمىلءهإعف هإلاق ةراخلا نود كبكنم

 ناهعاتثدح لاق ىلأ ىنتدح لاق ىومالا حب نب ديعس ير انايرعمويلاكلذ

 نع فينح نبل هس ن. ةمامأو بأ قربخأل اق ىراصنالا فينح نء دابعنب ميكح نبا

 ىرازا لحن اؤلاق فيفخر ازا ىلعو ليقثهإج أر جحبتبقأل اق ةمرخ نب رولا
 هيلع هللا لصهللال وسر لا ةؤهعضوم ىلا هبت غلب ىتح هعضأ نأ عطتسأ لورا ىىمو

 هللا دبعو خورف نب نابيش أدع 0 ةارعاوشالوهذكن كب وب ىلا عجرأ اسو

 نب هللادبعن. دم انث .نوميمنءاوهوىدهم .انث الق ىبضلاءامسأنيدحت نباأ| '

 لاق رفعج نب هللا دبع نع ىلع نب نسا ىلومدءس نب نسما نع بوقعي ىنأ :

 هب ث دح ا الاثيدح َىلارسأف هفلخ موب ت اذ /سو هيلع هللا لصهنلالوسر ىنفدرأ

 فده هتجاحل سو هيلع هللا ىلصةندا لوسر هب رتتسا ام بح ناكو سانلانمادحأ ||| ٠
 ىحين.ىحب انئاط * لف طئاح ىنغيمشبدح يف ءامسأنبالاق ل شئاحوأ
 انث' نورخآلا لاقو انأ ىحينب ىحبلاق رج نب ىلعوةببتقو بوبأ نى حو
 ديع_سىنأ نب نجرلا دبع نع رك ىنأن با ىنعي كب رش نعرفعج نبا وهو ليعمشأ

 ءابقىلانينثالا موب لس .وهيلعهللا لص هللا لوسر عم تجر خلاق هيب | رع ىردخلا
 حرصف نابع باب ىلع سو هيلع هللا ىلصهنلا ل اوسرفقوملاس ىنن فانك اذا تح
 نايتعلاةف ل-جرااانلعأ سو هيلعةئلا ىل_هةللا ل اوسرلاقفهرازارج جرذنهب
 للا ىلصةئلالوسرلاق هيلعاذام نءىلو هنأ سما نعل ؛لجرلاتءاراةننالوسرإب[أ

 انثدح ر معلا انثد> ىربنعل اذاعم نب هللا ديبع انئادص ءاملا نمءاملااما رس :

 هني دح سف لس وهيلعهلل ا ىلصةللالوسر ناك لاقربخشلا نب ءالعلا اوب أ انثدح ىف ِ
 طيز >7> 2س لىلا1لىلىجه9 ال222 #### يسم

 هب رتتسيأم باب
 ا

 ءاملا امنا بإب
 ءاملا نم



 م رحت لب
 لا 2 لا
 تاروقلا
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 قر ت[طظا1:]!7 7 77 ج7 بج جس اإااياببببرببلل

اع مسوهيلعهللا لص هللالوسرىلاتءهذ لوقت بلاط ىفأت نب قاه
 ْ حتفلا م

 ْ نأ رحاهملانب حرنبدمخ اني بوش هركسس هتثباةمطافو لت غيتد جوف

 ا لرقع ىلوم5 سبأ نا دنه ىأ ن "7 نجلا ندب 0

 00 0 ا اونذدخا 8 * لاف

 داتتسالا اذوب دنه ىفأن ب ديعس نعريثك نب ديلولا نعةماساوبأ 1 35 ,ركوبا

 نامع ىل_هف ماقم هب محلافدذ" !لسغااماق هب ود ” ه1 ه1 ١اهيرتسقلاقو

 ”ىراقلاى سوم أنأ ىلظنحلا مهاربا نب قحسا ان ىحض كلذو تادحس

 ةبوميم نبع سابعا : نعبي رك نعدعجلا ىفأ نب ماس نع شمالا ن ءودئاز ان

 ركب وبأ اًمتمع « لستغافهترتسوءام ملسو هيلعةللا لص ىبنلل تعضو تلاق

 ندب زقرب_خ لاق ناهعن كاحضلا نع بابحلان يدب ز اني .ةيمش ىنأنبا

 هيلع هللا ىل_صهننالوسرناهسأ نع ىردهلا ديعس ىنأ نب نجرلا دبع نعرسأ

 لجرلا ىضغي.الوةأرملاةروعىلاةأرملاالو لجرلاةروع ىلا لجرلارظنبال لاق ملسو

 هينةدحو :دحاولاب .ونلا فةأرلا ىلا ةأرملا ىضفنالو 3 ارا كو ف نيجرالا

 نامعنب كاحضلا انأ كيف ىنأ نبا ان الاقعفار نبدمتو هللا دبع نب نوره

 3 عفار نبدمت ا ةارملاةب رعو لجرلاة ب رعةروع ناكمالاقو دان_سالا انو

 نعةرب رهوبأ انثدحاماذ_هلاق هبنم نب مام نع عرمعم انه قازرلاه_ع ان

 هللا ىل_دةللالوسرلاقو اهم ثيداح أ رك نف ملسوهيلعهنلا ىلصةلنال وسرد

 ناكو ضع أ اوسىلا مهضعب رظنيةارع نوا_ستغي ليئارساونب تناك مل سوهيلع

 1 رداهناالاانعملستغين ا ىسوم عنجامللاواولاقف هدو لستغي مال_سل| هيلع ى سوم

 ا | لاف هب وتب رحارفف ج ىلعهب ون عضوف لنغيلة يم بهذف لاق

 | سوم ةاوس يلا ليئازرساوش تر اظن ىتح رح ىف ونر تج ىف ون لوقب هرثب ماللا هيلع

 || رحاب قطفف هبوثذ_خأفلاقهيلار ظن ىتحر ا ماقف سأب نم ىسوعامةئناواولاقو

 5 1 راب ىنوم بر ضةعبسوأ ةت_س دن رج ابهناهللاو ةرب رهوبأ لاق اب رض

 [أانأ لاقركب نب د# نعاعيج نوميم نب متاح نب دو ىلظنحلا هاربا نب قدسا

 || قحسالاق امط ظفللاو عفار نب دمحو روصنم نب قحسا ىنثدحو ح مي رجنب|

 انا

0# 



 رك
 وبأ ندعو ىلصتالتناك اهنال بتل تااكناهنلاو لشفل نق تعم سوا |

 ةرمح نع باهش نبا نعدعس نبا ىنء مكاو انث دايزنب رفع ندمت نارمع :

 هللا ىلص هللا ل وسر ىلا شح تنب ةبيمح مت ءاجتلاق ةشئاع عنج رلا دبعتن 1

1 14 

 معي دويسصحت وحس

 هلوقىلاْث رحلانب ورم ثرد-> لثع نينس عبس تضيحّتسا تناكو و لسوءيلع

 ن نايفس ان ىثمنبدمم ندعو ةدغامرك ذب مو ءاملامدلاةرجواعت

 عبس ضاحيتست تناكش خج ةنبا بني زناةكئاعنء ةرغ نع ىرهزلا نعةنبيع

 ن ةبتقانثد>و 6 ثللا اا حرنبد# اس دحو مهشيدح وحش لانس

 نع ةورع نع كارع نعرف_ءج نع تيبح ىنأ نبدي زب نع 2 انك ديع_س

 تلاقف مدلا نع 1 وهيلعةللا لصهللالوسرتلأس ةبييح من |تلاقاهنا ةشناع

 0 ف نى سموم ئندص ىلصو ىلست خام كد كل م . :

 كا ال ركن قدسا اننا[

 |تلاقابما ا ك

 تناك لقا قال كلب ناك ال 0 ١ 0 مدل ليسوا

 بوسجوباب نءبوبأ نعداج 6 0 ارهزلا عيب , رلاوبأ ا دبي ةاللط لك دنع لشكل

 موصلا ءاضق ة1سان 1ة ذاع نع تصر »هب ار رعد اع ادا را ا ءةبالقىأ :

عتلاقف اهضدحمماي اةدلكصلا اناد_>| ىضذقت 1تلاقفهشئاعتااس
 ضئاخلا ىلع كك 5 د روّرح 1ةشئا

 ةالصلا نود
 ءاّضقب صمّوتال أ )_سو هيلع هللا ىل_دهللا لوسر د هع ىلع ضي انادحا تناكدق 0

 ةذاعمتعمسلاقدي زب نع ةيعش انث رفعج ني دم انث ىتثمنيدحم اًنشصوأ|

 ءاسن ّنكدق تنأةب روح ةشئاعتلاقف ةالصلا ضئاخل اىضقت أ ةشئاعتلأساهتا || ١
 ىنعتر فعج نب دم لاق نب ز< نأ رد صاف نذح 0 أ

 ةذاعم نع مداع نعرمعم 9 قازرلادمع ا دج نب درءاس صو نيضق |[ 3 ١

 تلاقف ةالصلا ىضذقتالو موصاا ىغقت ضئاحل الابامت اقف ة- كاعتلاستلاقأ| ا

 صوف الداني شت ناكات ]أو لاس كلو هن روج تلتف تنأةب رورحأ | ْ

 ل ال بأ كلام ىلءتأر قلاق ىحي نى حب اند 0 ةالصلاءاضقي سم وتالو موال ١

 بوش لسقغملا م.أعمس هناهرب_خ بلاط ىنأتنب <قاهمآىلوم 5 ساب نا رضنلا ىنأ نع سنانإ

 هوحنو 5 5

 ل
 ل

0 2 



 ةضاحتشسملا باب

 !متالصواهلسغو

5 110 

 ا 00 :رهطت هللا ناح. سلاقلاقو هوحندانسالا اذه ةبعش ان

 00 0 هيدش تنب ةيفص نعوجاهملا

 ظ ضيا نم ترهطاذااناد-| لستغتف يك هللا ل وسراي تلات ملسو هيلعةنلا ىل_د

 ”ةل شان ركب وأ انيرح ه ةنانلال سغ هنفرك ذالو ثدحلاقاسو

 | دلة وروما نع ةورع نب مان 0 ان الف بكونأو

 ذاق سيح تسيلو قرع شاذ افلا ةال- ملا عد 0 الف ضاق

 ظ أ ل اندجو ىلصو مدلا كنع ىلسغاف تربدأ اذاف ةال_طلا ىعدق ةذيملا تابقأ

 إ

 أ نع درعس ن ةدتقانت دحو 2 ةب واعموب أو دم نب زب زعلاددع نأ ىحعنا

 أداج انك ماشه نب فلخ انثدحو َح ىفأ انث ربع نبا انثدحو مح ريح

 | يقيس قومدانساو عك وتيد_- لثع ةورع نب ماشه ن ءمهلكدب ز نبا

 | قولاق اق انمةٌأ سما ىهو دسأ نبى لطملا د- معن شيبح ىنأ تنب ةمطاف تءاجرب رج

 ان“ درع ل ةيدتق انيريف هرك ذانكرت فرح ةدابز دب زنداج ثيدح

 أاهاةثاعنعةورعنءباهشنبانعشبللا انأ عرنبدانثدحو حا ثيل
 |[ قات ااقف لسوهيلعهللا لصكهللالوسر شدي تنب ةسبيبح مأ تتفتسا تلاق

 | لاق ةالص لكدنع لستغت تناكف ىلص م ىلستغاف قرع كذا :!لاقف ضاحتسأ

 اايحماسا مل سوهيلعةنلا ىل_دطةللالوسر نا باهش نبارك ذي دعس نب ثيللا

 تن :هتءاور ىف عر نب |لاقو ىههتلعف ع ةهنكيلوةالص لك دنع لتغ نأ شخ تنب

 0 ىدارملا ةماس ندمت 0 ةبديح مأرك فرو سدح

 | نحرلا دبع تنب ةرمعو ريب زلا نب ةورع نع باه-ثنءا نع رحلا نب وربع نع

 دلالوسرةنتخ شدج تنب ةبييح مأ نا سو «لعهتلا ىل ص ىبنلا جوز ةشئاع نع
 اف نينس عيس تضيحتسإ ف هوعن: نجرلا دبع حنو ملسو هيلع هللا ىل_د مس م٠ ه

 كلهن ا /_سوهيلعةثلا لصةنلالوسر لاقف كلذ ىف لسو هيلعهنلا ىل_دهللالوسر
 1 ين ذ ةئاعتلاق ىلصو ىلستغاف قرعاذ» نكلو ةضيخلاب تسل

 | باه-تن !لاق ءاملامدلاةرجولعت ىتح شدج تنب بأي زاهتخ أ ةر ع ىف نكس د
3 0 

 || ادنههللامحربلاقف ٌماشه ن:ثرحلا نب نجرلا دبعز: ركحيبابأ كلذ, ثثدغ



 الاذن

 نببوبأ نعمساقلا نب حور نع عب رزنبا ىنسعيدي زب انث ىدعناب ركذأ]
 انئدحو ةضيحلارك ذب ملوةبانحلا نمدإ_سغاقهلح أف لاقودانسالا اذهمىسوم
 انأ ىحلاقة- ءلع نبا نءاعيجر خت نب .لءوةبيش ىأ نب ربو بأ اوى حب نب ىحأ|

 ناة ثناع غلب لآق ريعنب ديبع نع رب زلا فأن ءبوبأ انأ ةيلعنليعمسا |[

 نءالانحم اب تلامتف نيسؤر نقنبن أن لستغا اذ | ءاسنلا سعأب ورمج نهنادعأا

 نقلك نأ: نه ص ايالفأ نسور نضقن نأ ناستغا اذا ءاسنلا مايا ف هورعأ]

 دب زأ امو دجاوءان| نم لسو هيلع ىلص هللا لوس وان ل تغأ تنك دقل نسور ظ

 ىنأناو هفانلادجت نإ ورم انئدح تاغارفاثالث ىسأر ىلع غرفأ نأ ىلع | .

 هيقص نب رودنم نعةنيعق,نايفس انث ورع لاق «شيعنب | نءاعيجر م
 اهتضيح ئم لستغل هنيك ليو لعق اش ىلا تاس ةثئاع نعهمأ نعأ !

 تلاق اهم رهطتف كلسم نم ةصرفذخأت من لك اهماعمنا ترك نفتلاقأ

 ةشضيعن نايف سانلراشأو رتتساو هللا ناحبسو اهم ىرهطت لاق اهم رهطت افيكأ|
 هيلعفللا ىل_دىنلادارأامتفر ءوىلا اهتلذتحاو شن :اعتلاق لاق عجو ىلع هديب أ |

 مدلارا 71 اه-ىعبتت تلقف هتباو رىفرمع ىنأن ب لاقو مدلارث أاهم جبتتَتلقف أ

 نعروطدنم انث بيهو انث نايح انت ىرادلا ديعدس ند أ ئتددأ|

 رهطلا دنع لستغأ فيك ل سو هيلع هللا لص ىنلا تاس ةأ ىماناة_ئناعنعدمأ |
 ندع د نايف س ثيدحوحن رك ذمناهب ئضوتفةكسم ةصرف ىذخ اقف ||

 رجاهملانب مهاربانعةبعش ان رفعج ندم انث ىثم نبا لاقراشب نباو ىتثم ||
 5 ع ل_سوهيلعهللا ىلدىب ا لاس ءايساو امرت نع ثدحتةيفصتعمسلاقأ|

 مر وهطلا نحت رهطتفاهنر ,دسواهءام ن ؟ 12د ا ضيحملال سس

 مثءاملا اهيلع بصت م اهسأر نؤش غابت :ىتحادب د شاك ددكلدتف اهسأز لع

 هللا نا>يسلاهق اهم رهطتأ ف يدكوءامسأت لاف اهم رهطتف ةكسمةدر ,ةذ_تأت| !

 ةبانملا لسغ نعهتلأسو مدلار :1نيعبتت كلذ ىكابمأك ه-كثلاعتلاةف اهم نع رهطت ||

 هكل دتفاهسأر ىلع بصت مث روهطلا غا انوار وهطلا نس ةفرهطتقءامذ +اتلاقف
 راضاالا ءاسنءاسنلا عن ةسشئاعتلاقف ءاملااهباع ضيف: من اهسأر نؤش خلت ىت-
 ىنأ انث' ذاعم نءةللا دبع اندصو ندلا ىف نهقفتي نأ ءايحلا نهعنمي ناك مل 1

6 
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 بابحتسا باي

 هريغو سأرلا
 ايزل

 رئافض كح باي

 ةاسعلاا

 ١ 1ع

 ا انص دملاهئضوبو ةنانملا نمءاملأ نم عاصلا ةإسغي لسو هيلع هنلا ىلصةنلا لوسر

 || نع ليعمسا انث رخ نبى عىتثدحو ح ةيلعنا انث ةبيشىنأنب ركب وبأ
 ناك لاق ملسو هيلع هللا ىبض هللا لوسر بحاص ركب وب لاق :مفس نع ةناحي رفأ

 وأرجخ نباثيدح ودم اب رهطتي و عاصلاب لستغي مل_سوهيلعةنلا بصهنلال اوسر

 ن ىح انثصو « هثدح قثأتنك امو ربك ناك دقولاقدملاهرهطي ولأق

 انثث نارنآلالاقو انأ ىحلاق ةبي شىفأ نب ركبوبأو دوعس نبةببتقو ع
 . || ىاورامتلاق مطم نب ريسبج نعدرص نب ناملس نع قحسا ىنأ نع صوحالاوبأ
 || لسغأى اف انأ امأموقلاضعبلاقف ملسوءهيلعةللا ىب_طهللالوسر دنعلسغلا

 ىنأ نع هه اند رفعدج ندم د راشب ند_# ايات تفك كلل

 رك فلا سو هيلع هللا لص ىبنلا نعرعطم نب ردبج نعدرص نب ن املس نع قحسأ

 نبىحب انثرصو اثالثىسأر ىلع غرفاف انأ امالاقفةبانلا نمل سغلاهدنع

 ن راح نءنايفسىنأ نع رمش ىف نع ميه ان الاقولاس نب ليعمساو ىح

 ةدراب ضر انضرأ نا اولاقف ملسوهيلعةللا ىل_دىننلا اولأس فيقت دقو ناةننا دع

 انث' هتياورىف ماس نبا لاقو اثالث ىسأ ر ىلع غرفاف انأام ألاف لسغلاب فيكنف

 || ىسأر ىلع ضيفأ قاف انأ امال سو هيلعهلا ص ةللالوسر لاقف اذكوا ذكى سأر |

 دي 7

 يبست

 ُ ىنم نايم ئندع هللا ل وسراراولاق ف.قثدفو نالاقو رمش وبأ انأ مشه

 0 ناك لاق هللا دع نب رباج نعه«يبأ نعرفعج ان ققثلاىنعي باهولا دبع انث
 || تانفح ثالثهسأر ىلع بص ةبانج نم لستغا اذا إ_سو هيلع هللا ىل_ص هلل! لوسر

 0: رع_ش ناك أ نءا ايهلتلقف رباجلاةريشك( ىرعش نادم نب نسملا هللا قفءام نم

 . || لاق ةنيبع نبا نع مهلكر مع ىنأ نباو ميهاربا نب قحساو د قانا اور معو ةبيش ىفأ نبا

 دشأة أ سما ىناةتنالوسرايبت لق تلاق ةماس مأ نعةماس مأ ىلوم عفار نب هللا دبع
 كسأر ىلع ب2 نأ كيفك امنااللاتفةبانجلا ل_سغل «_ذقن ًافأ ىسأر رعشرقض

 اأ| دب زي انث تقانلاور مع اًسارحو نب رهطتف ءاملا كيلع ىغيفتم تايثحثال'
 3 نع ىروثلا انآ الا قازرلادبع 37 ديج نب ديءانتدحو 2 نوره»نءا

 | هبانلاو ةضصحعال« ضقتاف قازرلا دبعبشي دخ ودان الا اذه ىف ىسوم نأ بوبأ

 لاقف .
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 كلذ نم مر فاد والاف ويقل سعر :يع هب ىذلا ىذالا ىلعءاملا بصمت

 3 « ل سوهيلعللا ىل_كهنلالوسر وان الستغ 6 يع ار ىلع بص

 نعشيل انث ةبامش ان عقار نب د تصد نابنج نحنو د اوءانا ْ ١

 ند رذنملا تت ناكوركب ىفأنب نجرلا د_,عتنب :_دفح نع كازع نعد 2

 ءاثا ىف ل_سو هيلع هللا لص ىننلاو ىهلستغت تناك اهنااهتربخأ ةشلاعناربب نإ |: 1 ظ

 ان بنعق نب ةماسم نب هللا دبع لير كلذ نما رقوأدادما ةثالث عسيد او 1

 انآ لستغأتنكتلاقةثئاعنعةذاعم نع لوحالا مصاع نءةمميِخوبأ انأ لاق
 ىشس داو ءانا نم لسوهيلعهللا لص هللا لوسرو

 ىلع دلوق أ ىتحىفردابيفهندب 5

 اعيجةبيش ىفأنب رككوبأو ديعسن ةبتق امو نابنتجامسوتلاقى ل عدا

 دحاوءانأ ىف إم وهيلعةنلا لص ىنلاو ىهلستغت تناك اهناةنومسم ىتتريسخل
 ان متاح ىنأنبالاقو |نأ قحسا لاق اح نيدو مهاربا نب قدسا انو أ !

 ىذلاو ىماع ربك لاق رانيدنب ورع قربخألاق عي رج نبا انأ ركن بدت

 لاق م اشه نذاعم ان ىنثمن دمت اينخو هن وميم لضفب لستغي ناك لسو ّ

 0 نجرلا دمع نب ةماسوبأ اذ لاقريثكى نأ نب ىحنعف ًاىنثدح أ

 ميسو هيلع ىف -دوالا وضرر داماك تلاقاهتثدح ةماس مآ نا هنثادح ةماس مأ ُ

 َح ىلا انك ذاعم ن هللا دممع 0 هيانخلا نم د_حاولا ءانالا ف نال_فتغأالا

 هللاديع نع ةبعش انمث الاقىدهمنباىنعي نجرلادبع انث ىنثمن.د#انثدحو |[

 لسّغي ]سو هيلع هللا ىل_دهنلا لوس ر ناكل وقياس آت ءمسلاقربج ن.هنلا دمغ نبا | ١

١ 
 2 4 | ينمو

 ذاعمنباكاقو 5 اكءسمخ ىنثمنءالاقو كوك أضوتيو كيك اكم سمح 1
 عك انث ديه_سنةستف امدح ريدج نبارك ذي ملو هللا دبغ نب هللا دبع نع .

 كابأص وم ملسو هيلعهللا ل_دىنلا ناك لاق سنا نعربت نا وعرعسما

 امهالى ىلعنب ورعو ىردخعا لماكونأ انثدع دادمأ ةسج ىلا عاصلابل ستي و

 ناك لاق ةئيفس نع ةناح رونأ 0 مل امد لماكو بأ لاق لضفملا نب رشب نع 0
2 
2 0 



 ردفقلا باي (

 د بحيتسملا

 لس لالا
 لسغو ةبانجلا

 ةأرملاو لجرلا

 ةدحاو ةلاح

 اهدحأ لسغو

 رخآلا لضفب

 | هسأر ىلعغ رفأ مث ةالصللهأوضوأضوت مث ادب دشاكل داهكل دف ضرالا هلامشب
 | هيلجر لسغف كلذ هماقم نع ىجحنت مه دسج رئاس لسغ مت هفك لم تانفح ثال؛

 | ىنأ نب ركب وبأو عبكو انث حابصلانيدحم امصو هّد رفليدنملابهتبتأ م
 | ىحي نب ىحمانثدحو ح عيكو نع م-هلكق حيساو عشالاورس رد

 [ قف سيلو دانسالا اذه نشمعالا نع امهالك ةيواعموبأ انثث :الاق بي ركونأو
 || اطول صو عيكو تي ددسفو سأرلا ىلع تانفح ثالث غارفاامهثيد_>

 ا ا 5 نيستلا؟ د . واعم ىنأ ثيدح ىف سيلو هيف قاشنتسالاو ةطمضملارك ذف

 اسكن ع ماس نع شمع الا نع سد ردا نب هللا دبع انث ةبيش ىفأن ب ركب نأ

 | جو هسمي لف لي دنع ىف أ سو هيلع هللا بص ىنتلا نأ ةنوميم نع سابع نب | نع

 مصاعوبأ انث لاق ىزنعلا ىنثم نب دمت اًمئرصو هضفنب عيا ذكهوا ذكهءاملابلوقي

 |اسم هللا ل وسر ناكتلاقةشئاع نع مساقلا نع نايف س ىنأ نب ةلظنح نع

 هس 5 ًاديهفكذخأف تالاوحن ع ئيشاعدةءانخلا نم ل_ىغا هاا وجا

 [لاقىب-عنب :ىح انلادح د هسأز ىلءامهلاةفهيفكب ذخأ مر سسإلا ”نميالا

 ّق ههللالوسر نا ةشئاع نعرب زلا نب دةور ءن ءباهش نبا نع كلام ىلعتأرق

 ص بس نب ةبتق انئص ةبانحلا رسل دهواعا ا ظولاب رلشوماعا

 ولأو دعس نب ةبتفانثدحو 6 ثيللاانربخ عر نب دمج ان دحو 4 بَل ان

 نعامع الكن ايف انك اولاق بروح نب ريضظزو دقانلاور معو ةبيش ىنأ نب ركب

 السب سو هيلعهنلا ىلص هللا لوسر ناك تاق شع نعءةورع نع ىرطزلا

 0 ا يس يكل 5

 زب هللا -ا- ع ا عصآ ةنالث قرفلاو نامف_سلاق ةدتقلاق دحاوءانان |

 _ سون س واع ستيب ركنا 0 ا ىفأ انك 0

 ىنلال_بغنعاهتلآسف ة- ءاضرلا» نم اهوخأوان 1ةلشئاع لع تل د لاق نجرلا

 56 راد 00 000 01 ا

 9 را انك 1 ل سر اني ةرتول نوب شخ نه-ذر

 5 ةسئاعتلاة لاق زكر ديع نيت ى أ نع هيبأ نعربكت نب ةهرخم ىقربخأ

 ظ [اهف ءال- ن.ءاريلع صف هنيعأ ادب لي اذا سو هيلعهللا ىلض اا

 م



 اذاللا 1

 ناكىذلا ةنجلار وثم هرحنبلاق اهرثأ ىلع,_هؤاذغافلاةنونلادبك ةدايز |
 لاق اليب_كلسىمناهبف نيعنملاق هيلع مهب ارشافلاق اهفارطأ نملك اي

 لجروا يا 0_0 ]

 08 دافع اذافر 2 تا 1 .

 تقدصدقلىدوهلالاقف هللا نذاباثن 1لعرلا مدار ا ىمالعناو هللانذإب

 اذهىأسدقل ممسو هيلعهللا ىل هللا لوسرلاقف سهذذ فرصن !مثىنل كناو

 هللا د بعهيذث دحو هب لجو ز علل ىتاتأ ١ قىحدهنم ئال معك امو دخول ًاسىذلا نع

 اذهى ماس نب هي واعم انك ناسح نب ىبحان رب_خأ ىرادلا نجرلا دبع ني!

 ةدئاز لاقو ١و هيلعمنلا فمها لوسر دنع دعاق تنك لاق هناريغءلثجدانسالا

 60 اي 3-0 تارا ل رلوا ا نونلادبكا

 لور نا تن |اقةشئاع٠ نع هنأ نع دوز نب ماع نع واعموبأ 0 ىميقلا

 د هدب لسغيف أ ديب ةبانملا : نم لسغا اذار سو هيلعهتلا ىل سهلا

 لوصأ |ىهعب اجألو هيض الا اجا اصلا يا مهجر ف ل-سغيفهلامش

 ىلع ضافأمأ تانفح ثالث هسا ًارىلع ن ةحا ةحاربت_سادقنأىآراذا ىتح رعبشلا

 اند الاق يرحب ريهزو كيعس نإ 0 هيلجر لغم دج رئاسا

 برركو اانث دحو 0 ري عك رج ن١ ىلعانتد- هو 2 1

 نيلجرلا ل_سغ مهي دح ىف سلو دانسالا| ا هىفما ثه نع مسهاكربت نبا 2

 ةشئاعنع هسيبأ نع ماشه انثدح عيكو انث ةبيشىأ نب ركبوبأ اس
 ا اثالثهمفكل سغفادبف ةباتلسانملسفا تسر خا عاما 1 :١

 نبه واعم كك دقانلاورمجانث دحو نيلكرلا لسع يلوي اوصاف ا

 هللا ىل_طهنلا ل وسر نا ةشئاع نعةورع ىنربخأ لاق ماشه ن ءةدئاز اند 5

 ءانالا فددب ل-خدب نأ ل مق هىدن ل_سغف أدي ةب انملا لاند

 رتحدل

 0 هب اع
1 

 سوت ند ىدست 5 ىدعسلار 2< نب ىلع نا ةالصالءةوضولئمأضوت أ

 ىتلاخ ى هر لاف سايعوبا نعم كود ملح أع نب ماس ند - سمج الا انثأ

 هيفكل سغف ةبانحلا نمو -غ سو يلعنلا ىل سهلا لوسرل تيزدأ تاق نومي

 بربط مهلا عش هإ غو هحيرف ىلعاهس ع رفأ ع ءانالا قدير تل
1 

 لسغ ةفصبأب
 ةبانجلا



 ةفص نايب باب
 لحبلا 0

 داولا نأوةأ ارملاو

 نع قواحم

5 

١, 

 تماتحا اذا لسغ نمةأرملا لعل هف عا نمىىح ياللا ناهننالوسرايتلاقف
 هللالوسرايةما_س مأتلاقف ءاملاتأراذا معن سو هيلع هللا ىل_صةلنال وسر لاقف

 ةبيشىفأنب ركوبأ اًسيرص اهدلواههب_ثيمف كادبتب رتلاقفةأرملا لتحنو

 انك و ءاسنلا تحعضف تاقتاقدازوهاذعم لثم دانسالا | دهمةورع نب ماشه نع

 و ع

 دلاخ نب ليقع ىنثدح لاق ىدج نع ىنأ ىنثددح ثيللا نب بيعش نب كالا دبع

  0ٍس 001 هال ىلا يزكشناعناردزلا نب ةوزع ىريخ لاق

 ا رح و ا اس و يه ثد كح

 لاق ببر كىنال ظفللاو بي ركوب أو نامءنب له-سو ىزارلا ىسوم نب هاربا
 ن ةبيش نب بع صم نع هدأ نعةدئاز ىنأ نباانربخأ نار خآلا لاقو امد لهسس

 هللالوسرل تلاق ةأرمانأ ة_ثئاعو ع ربب زلا نب ل ةورع نع هللاد_ءعنب عفاسم

 ف تلاقف من لاقفءاملاترصبأ و تما ن1 لا ا رعت لدم

 14 عد 0 او لاقل 1 كادت رتة-تناعاط

 1 ا هلاوخ ًادلولاه مش لج اد كارز نمالاهينشلان وك لهو

 ونأ انك ىناوالا ىلعنب نسا ئكد د همامع ا همش أ اهءاملجرلاءامالع

 3 ةدعاوس 1 8 ان 0 رااوغو ةبون

 1 نهرب ءاخ لسوءيلعتلا اساور دعاة تنك لا قى ححلسو

 ٌئ ملاقف اهنمع رصيداك ة ةعقد هتعقدق د ا, كيلع مالسلالاقف دوهملارامحأ

 ةيدامسىدلا همسابهوعدناعاىدوهلالاقف هللالوسرابلوقتالأت لقف ىعؤدت

 ١ 7 ىلهأ هب نامسىذلا د ىب مسانا مسوهيلعهللا لص هللا لوسرلاقف هلهأ

 يم كعفنأ مسوهلعهنلا ىل_صهللالوسرهللاقف كلانا ىدوبلا

 ل ةف هعمدوعب |_سوهيلعهللا لص هللا لوسر تكسنف”ىذأ عمسأ لاق كتنثدح

 7 0 ِِض رالا ري ندا وب سانلا نوك/ نإ كد رو لاقلت

 ٠ 0 نول دي نيح مهتفغافىد نيالا نب رحاهملا ءا 00 :زاحا
 - سوم

 نك
 هول 5

 ةداز
5 
0 

1 |] ١ 
0 



 "ا 7

 امبرلعفي ناكدق كلذ لكن تلاقل_تغي نأل بق ماني مأ ماني ن البق لستغي ناك“ ا
 هيلث لد ةعس مالا ىف لهج ىذلا هلل دجلاتاق مانف ًاضوناب رو مانف لستغا :

 كيعس نب نوره ةيديان و حر قدهت نب نجر دبع 00 تر ل
 امئاطو هلثم دانسالا اذ_م اص نب ةب واعم ع ني اج لا ان ىلنالا |
 نبا انث بركوبأ انثدحو ح ثايغنب صفح انث ةبيشىأنب كى وبأ|

 ةبواعم نيناورم انث الاق ريم نياو دقانلا ورمصىنثدحو 6 ةدئازفأ |

 هللالوسرلاق لاق ىردخلا ديعس فأن 2 ودا ىلع نع مصاع نءمهكىراز رفلا |

 ىركبو بأ دازأضوتيلف دوعين أ دارأم هإاهإ امد اذا إسو هيلع هللا لصأ|

 ىنأن بدأ نب نسما اًسئاصو دواعي نأدارأناملاقو "أ وضواممنيهثيادح أ
 دب. ز نب ماشه نعةبع_ث نعءاذا اربكب ىنأ نب ىنعي نيكسم انك قارا ب يعش

 داو ىل- غب هئاسن ىلع فوطي ناك ملسوهيلعةللا بص ىنلانا سنأ نع

 راع ن.ةمركحع انث قنحلاسنوب نب رع انث برح نب ريهز امنا 2
 ىل_ع لسفلا أ ةد_ج ىهو مياس مأ تءاجلاق كلام نب سن ىندح ةحاط ىف أن ب قحسالاقلاق 1

 جادرخ 00 اوسرايهدنعةشئاعوهلتلاهتف سو هيلع لا لهنا لوسر ىلا قحسا ظ
 اهوا تلاقف هسفن نم ملجرلا ىرباماه_سفن ىفىرتف ماذملا ف ل جرلا ىربام ىرث أ

 مأ تلاقف هلوقع معن ا !١لب ةشئاعللاقف كنيعت رتءاسنلا تدعضو يللا |

 0 عدا ا بلولا ن د سامع 0 كلذ تارادا علس مآل ةغتلف |

 0 0 5 3 ااا ميلسمأ نام هثدح كلام ن نسا ةداتق نع ديع_س انثأ

 0 0 1 ةللالوس :رلاقف لجحرلاىرباماهماتم قرت ةارللا نع ٍلسو«بيلعةللا صقل |

 ه1 نا نم تبيحتساو ميلس مأتلاقفس ل ستغتلف ةأرملا كلذ تار اذا سو هيلعفللا د

 رك قل هلا نوع نا مق لسو هيلع هللا ىل-اسائن لاق اه نوك لطول الذ

 ريغهنأو خيسنلا نوكيقبسوأ العامهبأ نف رفصأ قيقرةأرملا ءامو ضيبأ ظيلغل جلا ءامنأ
 بدلا نيس ىجشالا كلاموبأ انث رمعنيللاص ان ديشرنبدواد امتع هبسشلاهنم
 مأتلاقف لعخ ىرت ةأرملا نع سو هيلعهتلا ىل ص هللا لوسر أ ىما تلأسلاق كلام نب سن !نا 0

 طووفاو هانا لستغتلف لجرلا نم نوكياماهنمناك اذ !لاقفهمانم ف لجرلاىرباماهمانم(

 قس قرط نع ا 0 انأ ا انثاع



 هجولا لبسغباب
 اذا نيديلاو

 وتلا
 زاوج باب

 بدلا مون
 بابحتت ماو
 هل مولا
 جرفلا لسغو
 نأ دارأ اذا

 رأ لكأب

 ماني وأ برسشي

 ماجا

 ا ٍ )
 0: 1 ٠١ هذ: هش نلال31ةطااالام 1115 افك هللا سة |

01 

 | انت الق ىسع نب دجأو ليالاديعس نب نوره اسرع ءوضولا ههملاقف

 سابع نب | نعراسي نب ناملس نعةبب أ نع ريكب نب ةمرخانرب_خألاق بهو نبا

 | هللالو_سرىلا دوسالا نبذادقملاانلسرأ ه_:عاللاىذر بلاط ىنأ نب ىلع لاقلاق

 لوس 0 فيكناسنالا نم ج رخ ىذملا نعهلأسف مسوهيلعهللا لص
 نب ركب وأ انئدع « كجرفحضناو ًاضوت إ_سوهيلعهللا لصةللا
 00 1 تلم سار با زع كد ان الاقس ركونأو

 || هبدن و ههجو لسغ مث هتجاح ىغقف ليال نم ماق سو هيلعفللا لص ىنلا نا سابع

 ]| ح ثيللا انث الاق عر نيدتو ىلا ئعن قع لا مانمأ

 0 0 و دلش ىل نعباهش نبا نعشيل ان ديع_س, نب ةيدتقاندحو

 ١ هس ىف

 «تخ يحت ازعل

 ةعدحا

 نبا انث ةبيشىلأنب رك وبأ اسمعو مانينأل بق ةالصالهءوضو

 ١ 0 -هلاع نعدوسالا نع مهاربا نع محملا نعةبع_ث نعرد غو عيكوو

 1 أضوت ماني ا ا.نآدارأف اننح ناك اذا إسوهيلعهنلا ىبصهننال وسر ناك

 [رفعج نبدحم انمث الق راشب نباو ىنث نب دمحم امص ةالصالهءوضو

 ةيلع

 | ؛ ًاضون بنجوهو ماني نآد ارأ اذان اك رس وهيلعمّتلا لص هللا وسر نأ ةشناع نع

 ا
 ا

 | نبالاق دان_سالا ادهم ةمعش 0 الاق ىأ تك ذاعم ن هللا د_هبعانت دحو 8

 ركىفأنبدحم ئتدصو ثدحميهارب ا!تعمس كلا انث هثيدح ىفىنللا

 0 ِع 0 ناصع م الاو 00 ريهز و ىئدقللا

 1 انو سرلا عنا رعبا نع عفا نع ةللاديبع انث الق ةماساو بأ ان

 1 -وهيلعتا ىلضوناو فسار نأر بام اقرأ ع عرج نبانع 1

 1 هدب ماشا ةلاق حين :ىحب

 درت ليللا نم ةبانج هبيصت هنا ملسوه- يلعهللا ىل د هللا لوسرا باطلا نبا

 نب ةسّتف نير مم * ك2 ةلسغاوأ اضون ٍلسو هيلع هللا ىل_دةننالوسر

 0 ا تلاسلا ند اناا 1 اصن يا 7 0

01 

 | رو

 ناكا



 هنأ 8 052

 كدب ىفت سيل ةضيحلان اف اهيلوانتلا-ةف ضئاح ىلا تلقف .ددسسملا نم ة ةرخلا |[ ٠
 ريهز لاق دمه_س نب ىحينع مهلك متاح نبدجتو لماكو ناو برح نب ربهز ئئدصو ْ

 قصت لورا 5 ره فأن ع 0 د ل انما

 الاق بس وبأ ءانثص هواتف كدي قتل كعتيا 1
 8 م6 لام ةشئاع نعهيبأ نع رشنإب مادقملا نعنايفسو زعم ع انك 1

 برمثيف 0 عضوم ىلعه او عضيف ادم 0 1م ضئاحانأو أوبرشأ

 "ىف عضوم ىلعدأف عضيف مجم لعل لكل لا هلوانأ انستا وقرار قرا 1

 كلا نمنرلا دبعنب دواد انأ ىحب نإ ىحب انئص نريتفرخز ع ديل 1
 قعيكت لسوعيلع تلا ىلص هنلالوسر ناك اق اهناةشئاع نعهمأ نعروصنمنعأ] ١
 ناعراةح ا 7 ريهز 0 نآرقلا رغيف ضئاحان أو ىرج 7

 هنا ص ىلا تامح أل آسف 3 ٍنهوعماج مو اهولك اوي مييفةأرملا ِ
 ضيحلا نعكنولأس و لجوزعقنلالزنأف لسو هيلعهللا لص ىبنلا مسوعيلع 7

 ةللا ىل_دهللال وسرلاهقف ةيالارخ ىلا ضيحلا ىف ءاسنلا اولزت_عءاف ىذآوهلق 1

 اذهدب رباماولاقف دوريلا كلذ خلبف حاكتتلاالا وتلك اوميتسا مسوهيلعأإا

 رشب نب دابعو ريضح نيدي_سأءاخ هيفانفلا+الاًايشان سعأ نم عدب نأ ل جرلا
 هللالوسرهجو ربغتف نهعماجنالفأ!اذكواذك لوقتدوبملا ناهننالوسرابالاقف

 نبل نمةيدهام متل ةّتسافاج رن امهملع د جو دق نأ اننظ ىتح مل سوهيلعقللا ىلصأإ ٠

 امهيلعدح ل نأافرعفامهاقسفام_هراث 1 ىف لس رأق مسو هيلع هللا ل_دىبنلاىلا 1

 ىذملاباب [| شمجالا نع مهو ةب واعموب او عيكو انك ةببش ىفأن ب , ركب وأ انتَصو ا أ

 لاق هنعدهلل |اىضرىلعن ءةيقئلا نبا نَع ىل_عياب ا ىنكي و ىلعي نب ردم نع

 سو هيلعةللا ىل_دهنلالوسرلاسأ نأ ىحتس 1 ءانمالثجو ل

 ًاضوتوه هرك ذىملسغيلاَق هلأسف دوس الا نيداد ةللات ساق 7 ١

 لاق ةيعش انث ثرحلان با ىنعيدلا> انث ىثرالابببحنب ىح انثطوأ|
 الو ا ا لا نابسفرأ [
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 ىأن يع نعف أى: دد ماشه نب ذاعم ان ىنثملانندمحم تيرا بون هما و

 ةءاسمأنأ هتثدح ةماس مأت نب بني ز نا نجرلا »بع نةماسوبأ انن ريثك

 | معن تلق تسفن أ سو هيلعهللا ىلصهّنلا لوسر ى ل اقف ىتضيح باي”“تذخ أف تال اف

ىهتناكو تلاق ةإيخخا ىفهعم تءحيطضاف ىناع دف
 ١ ملسو هيلع هللا ىل_ص هللا لو رو 

 ظ كلام ىلع تأرقلاق ىحنبىع اًنرخ ع ةبانحلا نمدحاولاءانالا ف نالستخي لسغزاوجباب

 ' 5 م :وهيلعدللا ىلدىنلا ناك تلاق ةشئاع نعةرمت نعةو 7 نعباهش نبا نعأأ] سأر ساشا

 ا امص ناسنالاة_حاحلالات مبلا ل_خدبال ناكو هلجراف هس ار ىلا تدب فكتعا هامحرتواهحوز

 نعباهش نبا نع ثيللا انأ حرنب دانت دحو حا تبل امك دعس نإ هدد اهرّوسةراهطو

 0 سو هيلعفبلا لض ىنلا جورتستاعنإ نءجرلادبعتشب ة 5 رة« وةورع قءاحتالاو

 | هللا لوسر ناك ن او ةراماث اوال هع لاس اف هيف ضب رماوةجاحلال تيبلا لخدال ةءارقو اهرجي

 ْ أتباع دالناك هلجراف دحسملا فوهوهسأ ار ىلع لخ دم ع | سو هيلع هللا ىل_ص هيفنآرقلا

 || تيندرع يا نيفكسماوناك اذار لقر انكم ناك اذ اة حاملالا

 ٠١ و> رلادبع دم نع ترا نور مع قر بخ أ لاق هو نانا .انث قيالاديعس
 أ نكتة لسوهيلعهللا لص ىننلاجورةبشتاعن عربي زلا نبةورع نعلفو

 أ :ٍ : او هل_سغافرو اجو هو دسم يرتساربلا رع رو يع ال !_ءمهللا] وسر
1 

 0 2 5 1 م نع ةرايخول انأ 0 0 6

 زااامد د 1 5 فان ركوا ا 0000 هم

 ٍ ا اوس سرق اتنك د تلاق 0 نعدوسالا نع معاي نعروصنم نع

 ْ .اوةبيش ىنأنركبونأ أو ىحب نب ىح انكدحو مضاخانا و مل_سوهيلع هللا ىلص

 آَ' نع شمالا ع ةيواعموبأ اتوا نارخالالاقو 03 يي ىحلاق 0

 ا || .وهياعهللا ىلس هللال وسر ىف لاق تلاق ةثئاع. نعد# نب مساقلا نعديبع نبت باث

 كدب ىفتدسل كتضذي- نالاقف ضئاح ىلات اقف تلاق كدع- 8 نم ةرجاىنيلوان

 8 ا تناك نع ة.دغىلأن باو جانخلاو ةدئاز ىلأن با اك بت ولأ ني
 اريد

 هلواتأ نا ل-توهيلع هنا لص هنلالوسر ىف مأ تلاقةثئاع نعد ن مما ع

 ةرجلا
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 ماح نب د_# ىنثدحو ح ةورعئ,ماشه انث عيكو انت ةبيش ىلأ نإ ركوأ|

 نعرذدنملاةش ةمطاف ىتثدح لاق ةورعن ماشه نع درعس نب ىح 5 هل ظفللاو |

 بيضياتا دا تلاقق سو هيلع هننا لص ىلا ل اذآ عا تءاح تلو ىف تنبءامسأ |

 هيف ىلصت م هحضنت مءءا ل ابهد رن مود لاف مات ترحم نابل ولا
 لاق هو نب اانريخأ لاق رهاطااوب ا ىنتدحو حا ريع نبا انث بي وكونأ امئرع

 م اشه نع مهلك ثرخح نب هرمعو سنأ نب كلاموهلاس نب لل دب و

 وبأو جش الاديعسوا ك0 ديعس نا ىحيثيدح للام دانسالا|ذ_مةو ١

 انث :نارخآلالاقو انأ قحسالاق مهاربانب قحساو ءالعلا نبدي بيرك
 صم لاق سابع نبا نعسواط نعي دج ا دهاج تعمسلاق شمعالا انث 3

 رييك ىفنابذ- ءنامو ناينعيلامهناام ألاف نبربق ىلع ملسو هيلع هللا ىبصةنن| لوس

 اعدفلاق هلوب نمرتت_سالناكف رخآالاامأو ة- ل ه امهدسأما|
 نأولءللاقم ادحاواذ ا نينثابهقشف بطرد

 55 ديس لع انث . ىدزالا مسوب نب دج هين دحو انيييراماععل ا

 هزت الوسألا ناز لاقهنا رعداتسالا دع شعألا ناملس نع دا ب زنب د حاولا ديم ٠

 ن قحساو برح نبريهزوةبيش ىنأ نب ركب ونأ امئرع * لوبلا نموألوبلا نك 4

 نعميهاربا نعروصنم نعرب رح انف نارخآلالاقو انآ قحسالاق م عا

 لوسراه يما اضئاحتناك اذاانادحأ تناك تلاق 0 رةشئاعن عدوا الا

 لاقةبيشىنأ نب رككوأ انرخو اه رشا مترازاب رز ويلعن لسقلا

 لاقهل ظفللاو ىدعسلار 00 ا َج تيتا وع رسل 1

 ةبئتاع نمد: نءدوسالا نب نجرلا دبع نعقد>ساوبأ 5 رهس نب ىلع ا

 فرزت اننا سو هيل عهنلا ىلصدهنلا ل اوسراه سم ااضئاح تناك اذاانادحا تناك تأ

 ملسوءيلعهللا بص هللا لوسر ناك مهب را كال مكب و تلقاه نابي مامتيحروأ
 هللا دبع نع ىتابيشلا نع هللادبع نبدلاخ انأ ىحن ىح اًسندع هب راكلك
 قوفهءاسن رشابب سو هيلع هللا ىلصدنلالوسر ناك تلاق ةيوميم نعدا دشن 1

 ح ةمرخ نع بهونب انا | رهاطلاوأ ئئتص * ضيح نهو رازالا

 يد انث الاقىسيع نب دج-أو ىليالا دمع س نب نوره ىن' و

 هللا له ىلا جوز ةنوميم تعمسلاق سابع! ىلومس. ركن عهيبأ نعةمرح
00 ١ 0 

 , د

8 

 مدلا ةساحن باب
 هاسغةيفيكو

 ىلع ليلدلا بأ
 لويلا ةساحن

 ب و--جوو
 هنمعءأ اريتسالا

 ضيحلا باك
 ةرش ايم باب
 قرف نكاد
 رازالا

 فى ىئاحلا عم



 ىلا كح بإب

 الفلا

 ىلأ نعدلاخ نعهللادبعن دلاخ انآ ىحذب ىبحي نم ذل

 ١ حبطًفاهنعهللاىضرة_ كلاعب لزئ الجر نأ دوسالاو .همقلع نعم هاربا نعر شعم

 1 رت مل ن اف هناكم لسغت نأهسّتنأ ارناكئزج ناك امناةشئاعتلاقفهب ون لسغي

 | ىصيفاكرف مسو هيلعةللا ىلصةنلا لوسر بون نم هكر فأ ىنني أر دقلهلو- تحضأ

 نع ميهاربا نع شمعالا نعىفأ انث ثايغنبصفحنب رع اًمثرع هيف

 ْ هيلعهللا لصاتلال وسر بو نمهكر فأ تنك ت لاق ىنملا فةشئاع ن ءمامهو دوسالا

 || ح ناس> نب ماشه نعد ز نبا ىنعيداج انت درعس نب ةددتق ئثدصر لسو

 || نعاعيج ةبورعو أنبا انث نايلسزةدبع انأ ميهارانب ق<ساانثدحو
 ىنادحو 32 ةريغم نع ميه ان ةييشىفأ نب ركب وب أ انئادحو ٍَ رثعم ىلإ

 || بد- الا لصاو نع نودممن ىدهم نعىدهمنب نجرلاددع ان* ماح نب د
1 

 ا روصخم نع ليثارسا انأأ روصنم نب قحسا ضو محاح نبد-# ىن دحو حا "0

 : |لوسربو مى | ت> ىفة_فثئاع٠ نءدوسالا نع مهاربا نعءالؤه لك ةريغمو

 0 ماح نإد# ىندحو خ 3 رشعم ىنأ نعدلاخ ثي دحو حن ٍلسو هلع هنلا ىلص ندا

 ||وأ نك موي دوحة شلع نع مامه نع ميهاربأ ن نا يعن

 ظ راسب نينالستلأسلا نوهمنب ورمي نعرشب نيد انن .ةبيشقأ نب ركب
 أ | لوسرنأةتتاعون ::ريخ !لاقف بولا لسغيم اود العلا تون ص 21 نع

 أ كار رظذ اان أو وعلا كلذ قوالكلا لا عرشك را تع ناك سوم لعل نانا

 أ ح دايزنبإا ىنعيد اولاد ءااس فددش 4غ !لماكوبأ اير هيقلسغلارثأ

 1 | نوم نب ورم نع مهلك ةدئاز ىأ نباو كرابملانءا انأأ بيركو با انثدحو

 ١ سو هيلع هللا ىلصهننا لوس رنأرشب ننالاقاك هثدف ةدئاز ىلأ نباامأ دانسالا| ذهب

2 
 أ
 أ

 ” لسع[ تنك .تلاق امهثيدح قفد>اولا معو كرابملانءاامأو ىلا !لسغي ناك

 انث مداعوبأ ىلا س اوج نبدج-أ اًننرحو مسوهيلعهنلا ىلصةنلا لوسر بوت

 0 قالوا باهش نب هللا دبع نعةدقرغ نب بئبش نع صوحالاوبأ

 1 أ ةثئاعلدن : راج ىت أر فءاملافامهتسمغف ىو فت ماتحاف اهنعدنلا مرد شناع لع

 ]| تيار تلقلاق كيب وثب تعنصام ىلع كلج امتلاقف ةتناغىلاتثعبفاهتربسخأف
 ا اةئاهتل عاشت ار واف تلاقالت اق 00 ًارلهتلاق همانم ىف متانلا ىربام

 انئصو د ا ل ل ٠ نم هكح ال ىناو ىنتنأ و

 7 وبا
/ 

١ 
0 

16 

1 
1 

0 

»” 12 
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 _ 1 1 حو تسمع سس سس

 نعقدملاد# نب زيزعلادبع انأ ىحنبىحلاق ىدرواردلا نعاعيج ديعس |

 لايق ددعس حا لاا ايارع ءانارك دب كلام نب سن ًأعمسهلا ديعس نبى[

 هللا لوسر سمأ عر فاملف هوعد سو هيلعةنلا صل لوس لاقف سانلاهب حاصفاهيف |

 نب ورمت انث برح نب رهز كد هلوب ىلع مصؤ نونذي مسوهنياعهللا ىلد |

 نب سن أىنتدح لاق ةحلط ىنأ نب قحسا انأ رامعنب ةمركع ان قنحلا تون]

 ءاحذإ يافع تا الوعر عل اميبلاق قحسإ !معوهو كلام | ْ

 لاقفلاقهمدم ملسو هيلع هلنا ىبصهنن| لوس رباك أ لاقف د>سملا فلودب ماقف فارعأ|

 هللالوسرنا ملابىت ٍ:- هوكرتفهوعدهومرزتالءومرزنال سو هيلع للا ىلع هللا لوسر | '

 ردقا!الولويلا|ذه نم م ئشل حاصت ال دج اسملاهذه ناهل لاف هأعد لسو هيلع هللا ىل اد

 لاق م وهيلعةنلا ىلدهللالوسرلاقاكوأ نآرقلاةءار ,ةوةالصااوةهلنارك داىهاما |

 شون رك ولأ يو دي هياءهنشقءام ٠ نمولدب ءاخ موقلان ءالبر صا

 تلا لودر نأ ةنئاعو عدس نعماشه انت ربع ئهللادبع انث القبي ركوأو |

 هيلعلامفق ىبدب ىأف مهكنح وموماع كربمق نايدصلاب توي ناك سو يلعمنلا ىلص |

 نعماشه نعرب رج اذث .برح نب ربهز انثرص هإ بغي مو هلوب هعبت افءاماعدف |

 ضخ ىصب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىف 1تلاقةشئاع نع هيبأأ

 انه ماشه انث ىسع انأ مهاربإانبقحسا أمارطو هيلعهيصقءاما
 نبانعتيللا انأ رجاهلانب عرنبدم امص ريغنإثيدح لثمدانسالا |

 هللا ىنصهلنالوسر تت اهتا نصح تنب ساق مآ نع هليادبعنبةللاديبع نعي

 ءاملإب حضن نا ىلءدزب ملفلابق هر > ىفهّتعضوف ةماعطلا لك أ ايماط نناب مسوهياعأ

 اعيج ب رح نب ريهزودقانلا ورمعوةببش فأن ب ركبوبأو ىحي نبى بح ه هاند |[
 نةلمرح هيذثدحو +_ثرفءااعدفلاقودانسالا|ذ_مب ىرهزلا نعةنشمع نا نع |

 ىنريخألاق هرب_خ باه-ثنبانأ دب زبن سنوي ىفربخأ بهو نبا انأ كَ
 نمتناكجو نصحتني نسلق ءأناذوعسن ةبتعوةشادبعقبةتفا
 ن ةشاكع تأ ىهو سو هيلعةللا ىلمهتلالوسر نعيإب ىقاللا لوالا تارجاهملا

 ناب مسوي .لعةنلا لص هللالوسر تنأ اهنا ىنترب> لاق ع زخ ندسأى د اندم

 لوسرر> ىفلإاب كاذاهن: نا ىنتريخأ هللاد_يبعلاق 5-8
 0 مل_سوهيلعهننا ىبدهللا ل |اوسراعدف لسودلع ناس

 3 ا

1 : 
| 

 مره

 لوب محب

 عيضرلا لفطلا

 هاسغةيفيكو



١3: 

 باكلاءهيف غلواذا ع د_> اءاناروهط سو هيلع هناا ىل_مهللا ل اوسرلاقلاق ةرب ره
 قازرلادبع انن' عفار نبدمت انثاده و بارئلاب نهالوأت ا لم عبس إسغب نأ ظ

 ىلصةللالوسر دج نع ة ةرب رهوبأ ازدحاما ذه لاقه.نم نا مامد نعرمعم انك

 كد أءاناروهط ]سو هيلع ةنلا ىلع هللالوسرلاقر ام ثب داحأ رك ذف لسو هيلع هلا

 ىنأ انك ذاعمن هللاد_بع اًسنصو تارص عبسهإ_سغيناهيف باكلا غلواذا

 ٠ سم ل اق لفغم ا نا نع ثد_< هللا دبع نب فرطم عمس حايتلا ىف نعةَيَهش انك

 .صخرم ب الكسلا لاب ومطابام لاق مب الكلالتقب ملسو هيلع للا ىل_دةللالوسر

 هورفعو تام عمسه ول سغافءانالا ف باكلا غلواذا لاقو مكغلا باكو ديصلا باكى ف

 (ح ثرحلانءاىنعيدلا+ انث ىقراخلاب بح نب ىحهيفثدحو بارتلا ىفةئماثلا

 نم حن د# انث ديلولا نب د ىثدحو ح ديعس نبى ح ان محاح نب د# ىن كد

 داب زلا نم ديع_س ن. ىحةباو رف نأريغهلثعدانسالا اذه ىف ةيعش نع مهاك

 | ”دح# بحي ريغ ةباورلا ف عرزلارك ذ سلو عرزلاو ديصلاو معلا باك فص خرو

 أ ىنأن عشرا ا.” ةستفانثدحو َح تلا انآ الاق حرنبد- و ىح نب ى حب

 أدك ارلاءاملا ف لابي نأ ىبهندنا ملسوهيلعةنلا ىبصةللالوسر نعرباج نع ريبزلا

 نع ىبللا باب
 ءاملا ىف لوبلا

 دك ارا
 َ نعفري ره هلأ نعني ر بسن ا نع ما ته نعرب رح ام بروح نب ريهز و

 لانمخخ و هنم لستغي مما دلاءاملا فك دحأ ناوي اللاق |سوهيلعهللا لص ىننلا

 يره اان لدتا نعرسل انك قازرلا دمع انك عقار نب

 هللا ىلص هللا لوسر لاقو اهنمثيداحا رك ذف رو لعد لبا كا وع راك نع

 نب نوره ئكدصد د هنم لسنغت م ىرجنال ىذلا مادلاء ايلا يفلبتال سو هيلع نع ىب لاب اب

 نبا اند نورهلاق هون | نعاعيج ىسع نب د_جاورهاطلاوب او ىلبالا دعس ىف لاستغالا

 | و ماشه ىلوم بت الاب ناجسشالا نب ريككن ءثراانب ورمعىربخأ لاق بهو دك ارلاءاملا

 ب وات لواستي لاق ةرب رهابأ اي لع في فيك لاقف با>وهو مادلاءاملا ىف 8 1 :

 مب ارعأ نا سن أ نع تبا نعد لالا اوهوداج ص بيعس نإ ةمندق ا تي
 أ لصقل

 | وعد سوهيلعةللا لهنا لوسرلاقف موقلا ضءب هيلا م اقف دحسملا ىف لاب 2 ل 5

 ند هرييغو

 يع 1 ىنثملا نب دم 0 هيلع هيصفءأم نمول دباعد غرفامافلاق هومرزتال اذا ثاساحتلا

 | نإ ةددتفو ىحن ن حانت دحو 2 ىراصنالا ديعس نب ىحي : نع ناطقلا ديعس نءا ْى 1

 م
 كيعس اهرفح ىلا ةجاحربخ نم ءاملا,رهطت ضرالان او دجسملا
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 7 0 0 0 ىتحءانالا فودن سمن ||
 ةبواعموبأ 5 تكونا اندجو ّّ 2 انك الاق جشالاديع_سوأو 1

 ةيواعم فآثيدح ىفوةرب رهىأ نءلاصىنأو نيز رف نع شمحالا نعام اك أَ

 ةفيعن نايق_س انث .اولقررحنب ريهزودقانلاورمتوةمإ ثىنأنب ركب وأ أ
 رمعم نأ قازرلادبع 6 عقار نب د2 هيلث دحو 9 ةءاس ىلا نعىرهزلا نع ا

 مل-سو «يلعهللا ل_دىنلا نعةرب ره ىلا نعام الكب يسملا نيا نع ىرهزلا نع

 ربب زلا ىف نع ل قعم ا نيعأ نب نسحلا اك تديش نب ةماس نئعصد هإثع

 مدحأ ظقيتسا اذالاق ملسو هيا عننا ىنص ىننلا نأ هريخ أ هنا رب رهىفأ نعرباج نعأ

 تتايميف ىردبال هناف هئانا فهد لخ دن نأ لبق تا رص ثالثهبدب ىلع غ رفيلف ا

 ج رعالا نعدانزلا فأن ع ىازحلا ىنعيةريغملا انث ديعسنبةيدتق ائصو هدأ
 د_# نع ماشه نع ىلءالا دبع ان' ىلعنب رصنانثدحو ح ةرب رهف أن ع

 ندم نع اخ نءا ىنديدلاخ ىثد_> ناو نأ حلو 3 ةزر رهن نع

 َ قازرلا دع 05 مهار ند انن دحو 0 0 نءمين أن عءالعلان ءرقعال

 د ان ماح نب دمج ىنثد- حو 2 ةرب رهىلإ نع همم نا مامه نعرمعم اننا

 ان اعمجالاق قازرلا دمع اند الاقعفار نباو ىناواحلا ن ساااذث دحو 2 ركنا|

 8 ر . رهابأ عمس هلا اءربخ اديز نب نمحرلا دبعىلوماتتاثنأأداب زىفربخ لاق عي رجنإإ |

 ا اهلتضي سلوق هلك يدنا اوه م وديلعللا لص ل نعاعيج مهتياورفأ]

 ادعو ةءاسرفأو بيم نباورباج ةياور ن.انمدقامالاتالث نمد اور يأ

 0 د 50 3و زرفأو 0 ةيقش نإ |

 مدح" هلا ذو 6 م رلاقلاقةرب رع 1
 اب رك زن ليعمسا مك حابصلا ندمت ئدصد رام عيسهإسغيل م هقريلف |

 تاارقلاق ىك تى 0 هزار ا شمالا نعأ

 ا 0 2 0 هازل نك كلبا

 ىنأ نع نير بس نب د- 2 اع ١ نيليعسسا 0 دعا

 2 ع

 ا ا هإمءهعفربلاق عيكو ثيدح ىو سو هيلع هلا ىلسهنلا لوس لاق لاق 3

 عغولو مكح بإب
 5 ككل



 ىقتيقوتلاباب
 ىلع جعل ١

 نيئفحلا

 زاو_-ج باب
 اهلك تاواصلا

 دحاوءوصوب

 ا

 طولا دك
 هدبهريسغو

 ىف كوكشلا

 ءانالا ىفاهتساحن

 انالئاهلسغ لبق

_ 

 هيب | نع ةبعش ن. ةريغملا نبا نع نسحلا نءركب نع هيب نعرمتعملا اذث ىلغالا

 نعاعيج متاح نب دو راشب ند انثدعو هلثع سو« يلع ةنلا ىل_دىنلا نع
 قزملاهللادبعنب ركن نع ىميتلا نع ديعس نب ىبح انن متاح نبا لاق ناطقلا ى 3

 نااذربغملا ننا ٠ نهتعمسدقور كب لاقه أن ءةمءش نب ةريغملا نبا ىع نسحلا نع

 انثصو « نينا ىلعو ةمامعلا ىلءو هتيصأنب حسفًأضوت لسو هيلعهنلا ىلص ىننا
 9 و>سا انثدحو َح ةيواعموبأ مك الاقءال_ءلا نب دو ةبيش ىفأنب ركب ونأ

 نجرلا دبع نع كلا نع شالا نءامصالكس نوب نب ىسع انأ ميهاربانبا
 ىلع حسم لسو هيلعهللا ىل_طةللالوسر نأ ل الب نع ةرحع نب ب عكن ءىليل ىنأ نبا

 دب وسهيتثدحو لال ىنثدح لاق كلا ىنث ىثدح ىسعث د قو راخناو نيفحلا

 تثيدل 11ىقلاقو دان_سالااذهل شمالا نعرهس» نا ىنعيىلع انث ديعسنا

 قظنحلا مهاربا نبق حا اننادح ع ملسوه- _لعهنلا ىل_دهلنالوسرترأ و

 4 رعةبيتعنب كل ا ع ىتاللارسقن ورع نعىروثلا انآ ”قازرلا دع انأ

 نيفخا ىلع حسملا نعاطأسأ ةشئاعتست لاق ناهد مو رعى مساقلا

 : ةيلعمتلا لصمللال اوسر عمر فاسي ناك هنأف هلآساف بااط ىنأ ناب كاعتلاقف

 رف 0 نا مال لو هيلعةنلا ىل_ههتللال اوسرل | لابف هانلأسف ملسو

 ١: قحسا اننادحو هيلع ىنناارمعرك ذاذانايفس ناكولاق مةمالةلاواموب و

 اانع 8 نع ةسنأىلأ ندب ز نعر نيهللا دبع نعىد- 2ناعرا ز

 5 شععالا نع هب واعموبأ ان بروح نب ريدز اعد ا دابمالا

 : | ىلع حسا نعة_كئاعتلآس لاق قناه نب مي رش نعةرميخ نب مساقلا نع

 1 وديالى صو :لانعرك ففايلع تدتأف ىنمكلذ لع هئافام اع تئاتلاقف
 | ١ ن2 نام انك ىلأ 5 ريك نب هللا د_معنا د < انثرط هع 1391 َ

 | لاق نايفس نع ديع_س نب ىح ان هل ظفللاو حاح نب دمت تدعو َج دا م

 ا دهيلعهللا ىل_دىنلاناهيبأن ءةدب رب نب ناماس نع دن سمع ن ةمقلع ىبثدح
5 
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 ًّْ .عدص له ارمع هللاةف ل جست دءاوع ءودوب جتفلا موي تاواصلا ىل_د

 م ضوحل | ىلع نب ردن ا 3 رمعجايهتعنص ا دمع لاقهعذصت ٠ نكد: لانش مونلا

 قيع ث ن هللا دمع نعدلاخ نعل ضفملانب رمشب ب الأق ىوار كييلا رع ن تماجو
 حد

 8 | انسة نعنم اذالاق مل سوهيلعةللا ىل_هىب لانا هرب رهف 1

 ق

2 

1 

 ل 7

 م 4 |



 ٍ ظ ١
 َى راون ىتح ل |_سو هيلعدتلا ىل_دهللالوسر قاطت اقهعم تج رخ مامن خافةوادال 1 ظ

 اهكن مودي حس ب به ذف نيمكلا ةقيطةيماش ةبجهلعوءاج م هش جاح ىضقف ىنع

 ىلع حسم من ها اوصو اآذوتف هيلع تييصفاهلفسأ ئ مود ١ جرخأف تقاض

 نة ريغم لا نغق ورسم نع رسم نع شمحالا اذن ىسع نأ قدسا لاق سنو ||

 هبخلاتداذف ةيعارذل_سغيا ب هذم ههجو لسغ من هب دن ىل_سغءق هيأع تءدصق ش

س ووضار تس واموات اا اعلا 0 ْ
ني لهم هبقح ىلع حب

 فيرنا ا

 ةرمغملا ننةو هرعقربخ لاق صاع 2 ا ىلأ 1 ربع نب هللا دمع د ا

 عام انعم أىللاقفريسم ىف ةأم ءاتاذ إسوءيلعهندا لص ىبنلا عمتنك ل اقهيب أ نع |

 نم« يلع تغرفأ: ءاج مل يالا داوس ىف ىراوتىتح - ىشق هتلحار نءلزنف عن تاق

 ىت>اهنم همعارد جدال مط فوصن هةيجهيلعوههجو ىل_سغفةوادالا ٌ

 لاقف هيفخ عزت ال وا 1 .حعسمو هيعارذ ل_سغفة يملا لفسأ ن ءامهجرخأ ا

 ف ماح نيد 0 ئئد وو اميملع ت08 نيترهاطام_مملخدأ ىنافامهعد أ

 هيب نع ةريغملان ةورع 3 ءىبعشلا نعةدئاز ىفأن ب 0 م روم نب قحسأ أ ْ

 امهتاخد 1ىنالافهلل هو هيف> ىلع حسموأضوتف سو هيلعنلا لص ىلا ضوه : : ْ

 عي رز نب ىن معي دب زب امك عب زب نبهللاد_ءعنبد# نئئصر د  نيترهاطأ]

 نعهبعش نب ةريغأ ا ن ةورعن ع قزااههادبءنب رك تك ليوطلاد -- ان[

 لاق «_دتجاح ىضقامافهعم تفاخر سو هيلع هللا ىل_صهنلال وسر فاح لاق هسدنإ 3

 ةبحلا 8# قاضفهيعارذ نعرسك : ىهذ م ههجوو هيفك لسغف ةرهط# هتنت ؟فءاملعلا 1

 هتيصانب سمو هيعارذ لسغو هيبك-:م ىلعةبجلا تل آو ةبحلا ت< نءهدد ج رخأف ظ
 ةال_طا!ىفاوماقدقو موقلا ىلا انيهتنافتبكرو بكر م هيف ىلعو ةمامعلا ىلعو |
 هيلعةّلل | ىل_دىنلاب سح أ املف ةعكر مه مكر دقو فوغ ني نجاد ىلدي أ

 تو سو هيلعهللا ىلد ىننلا ماق ساماق 0 ىلصفه- ءلااموأهرخ آتي بهذ لسو ,

 انثد-الاق ىلءالا دبعنب دمتو ماطس نيةيمأ اسامح انتقيسىتلاةهكر لاانعكرف

 هللا ىبضهللا ىن َنادَسَأ انع ةريغا | نبا نعهللا دمع نب كك ل_>همد نع زمتعللا

 ديع نب د2 ا هتمامع ىلعوه-سأرمدقمو نيفخلا لعحسم لبوهيلع

 .ن ىسع نءاعيج مرش + نب ىلعو ميبهاربا نب قدعسا ا 0 هسقح ْ

 ىلع حسملاباب
 ةماعلا ةلسانلا



 لا

 ىلع حسهوأض وتم ري زج لاب لاق ماس نع ميهاربا نعش مجالا نع ةبواغمولا

 حسموأضوت مش لاب لسو هيلع هللا ىلدةللا لوس ا معن لاقأ ذه لعفت أ ليقف هيفخ
 ناكر زج مالسا نال ثيد-لا اذه مهب تي ناك ميهاربالاق شمعالا لاق هيفخ ىلع

 ىسع انآ الاق مرسشخ نب ىلعو مي-هاربا نبق سا هان دحو ةدئاملالوزتدعل

 باحيتمهانثدحو حا نايفس انث رمعىفأن بد« هانثدحو ح سوينا
 ثيد_- ىنععدانسالا اذهىف شمعالا نع مهلكر هسم نبا انأ ىبمعلا ثرحلا نبا

 موجب هللا دبع باص أ ناكفلاق نايفسو ىسءثيد_- ىف نأربغةب واعم ىأ 1 ل ا

 لمبعأا ىحنب ىح انئرص ةدئاملالوزندعب ناكر ب رد ماما نال بينما اذه

 تاس ىنلاعمتنكلا 3 دقي دلي رع قدس نع نسم لا ,عةمترجولا نأ

 تقىتجت بوت دق هب دا لاق تيحينةفامئاقلايف موق ةطايسىللا قود سووا

 1 روصنم نعرب رج 5 ىئحعن ىح انكص هنءفخ ىلع حمسة أ ضوتفهيبقعدنغ

 | ىننالوةب'و ةردزرق فل اوس 1 اوباافدد_ثيىسوموب أ ناك لاق لئاو ىف نع
 تددولةفيذ_-لاقف ضي راقملابهضر قلوب مهد_> اداج باص اذا ناكل يئارسا

 ملسو هيلع هللا ىل_دةنلا ل اوسروانأ ىنتي اردةلفدب دشتلا اذهددشي ال <بحاص نا

 | ىلاراشأفهنمتذيتنافلابف؟ دح أ موقباكماقف طئاحفاخ موقةطايس ىتاف ىئاقن
 .٠ . 2 .0 0 - ٠ 6 . ٠ - ++" .ه ّ

 6 دعس نب ثيل اذ كاع _س لل ةددنق مير مر ةه.هعدمعبمهفل .ّدح

 يت 1 دال و طجاوت بلر يع ذا ينو

 31 كت
0 

 : هت و هع ل

 ىل ص هللالوسر نع ةيعش نب ةرتغم اهب أ نع ةربغملا نب ةورع نءريبج نب عفان نع 122 را شيفا

 نم غرف نإ_> هياعسصفءاماهيذةوا داب ةريغملا هعمت اف هتجا1 جرت هنا م سوهيلعهنلا

 ١ دج هانثدحو ىتح نيح ناكم خر نب|ةياور فو نيفحلا ىلع حسموًأض وتف هتجاح

 || ل سغفلاقو دانسالا ادهم ديع- سن ىح تءمسلاف ب باهولادمع اذ ىثملانبا

 1 [انث ىميغلا ىحبنبىح و هن دو ارو هيدب وههجو

 أ عمنا انيرلا همع_ث نب ةريغملا نعلاله ندوسالا ٠ ند ثعشأ نع والا رعأ

 م نست

 ا ميهاربا نب دعس نع فيعتس نا عع نعشدللا انأ رجاهملا نب جر نب د انثد_>و

 ) "© ديني نأ |

1 
 أ | اع تعصف مام ع جاب نيمو لزتذاةليل تاذ 1 - سوةيلعةللا لصةللالوسر

 أ ةبيشى أن ب ر تسر وأ ا هيفخ ىلع بموأض وف ىمتناك ةوادأ

 نع فق ورسم نعلم نع شمجالا نع ةبواعموب أ ان, ركب وأ الاقبب ركونأو

 ذخةريغمايلاقف رفسى سو هيلع له ىبنا عم تنك لق ةبعش نب ةرج د

 تحوم

 ةوادالإ
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 نوح 0 ءانالا ف سفنش الو هني ءال خ1 نم حسعالو لوم وهوه ةيع 87

 ىنأن هلنادع» نع ريش كى أ انب ىح نع ىلا وة:سدلاماشه نع عيك نأ ىع 0

 سك الق ءالالا 35-3 ألخ داذا سو يلعةنلا ىلهتنا وسر لاقل هب هدا نعم *داتو 3

 جم 0 ةلوع7 كس نين :

 ريشكى أن بى ع ول نعىقثلا ان رعىلأنإا اضم هتتع إذ

 نسْمِتقناَنلا ىهين سو هيا عهللا ىل_د ىب لان اةداتقىفأن ع ةداتق ىلا نب هللا دبع نع

 هف نميتلا ب ىحن ىح ا « متسع لييلطتتسلا ن اوني هك ذسع ناو ءانالا ف 7

 هريغوروبطلا || ناتلاق < ثلاع نع قورمسم نغهيبأ نع ثعشأن -صوحالاونأ انأ ىمعلا ع

 هإا جرت ىفوروطت اذ !هروهط ىف نمتلا بحي ل_سوهيلعهنلا ىل_كهللالوسرناك ||
 ةيعش انث ىلأ انث ذاعمن:هللادينع اسمعو لعتااذ!هلاعتتاىفو لجرتاذا |[!

 هيلعشا ليستللا ل وسر ناك لاق ةشئاع نع قورسسم نعهسبأ نع ثعشالا نع 1

 نع ىلا با بوب نبى بحب امدح هروهطوةل - رتوولعن هكون اش ف متل ن2 سو

 ,ىيرطلا ىف ىلخلا لاق ليعمسا ان بوبأ نبالاق رفعج نب ل يعمسا نع اعيجر ثك نباو ةبتقو

 لالظلاو || اوقتالاق إ_سوهياعهللا ل_هةنلالوسر نأ ة رب ره ىنأ نع هيبأ نعءالعلا قربخأ

 م-هلظ ىفوأ سانلا قي رطىف ىلخت. ىذلالاق هللا لو سراب ناناعللا امواولاق نيناعالا |

 ءاجنتسالا باب || ةنوميم فأن بءاطعءنعدلا نع هللاد بع نيدلاخ انأ ىحن ىع انثص *|

 قرمتلا وم 1( | | هنعم الخ عت و اطيئاج خلل ل_سوهيلعةللاىل_ههللالوسرنا كلامز, سن نعأ
 هتجاح لسو هيل علا ىل_دهللالوسر ىضقف ةردس دنءاهعذوفان رغد و هوةأضيم |

 ردنغوعيكو انك ةبيشفأ نب ركبو بأ امثادصو ءاملابىحنتسا دقوانيلع جفن |

 ةبعش ان رفع ند انث هلظفللاو ىنثملان ند انثدحو 2 ةيعش نعأأ

 هيلعهللا ىل- ههللالوسر ناكل وي م ا

 ءاملإب ىح:ةسف ةزنعوءام نم ةواداىوحن مال_غوانأ لاف ءالخلا لخدب اسوأ 1

 <« _ءاعنءاىنعي ليعمسا انث لاقربهزإ ظفالاو بي ركونأو نوح نب ريدز ئتصد[|

 ناك لاق كلام نب سنأ ْنَع ةنوميم ىنأنبءاطع نعمساقلا نب رسل
 تر عع جرا نيو همم نال هيب جمس حم فم ندا اللا كد دنهل

 مست

00 
 ىلع معسملا باب 5 9 هل ىلست عم ءامايهمت اف تح "ما

3 00 

 نيفحلا َح ةب واعم ىلأ سا .٠نن ق_ساو ىهمعلا ى< نبى 5
1“ 
 انري_ لاق حم | ظفللاو عيكو وو ةيواعموبأ نأ ةيبشىأن ب رككوبأ انثدحو أ

1 

 3 قا



 نع ىبهنل| باب

 از ا 2 ءمامم ن ءىدهم نب نجرلاد ا ىح نيعلابءاصتسالا

18 

 اناهن قل لجالاقف لاقةءار 2 ىتح ئث لك ميبن مهاعدق#ل ل يق لاق ناماس نع

 نملقأب ى د: نأوأ نيعلاب ىجنتسن نأوأ لوب وأ طئاغبةإبهقلالمقتسن نأ

 1 دمع ا ىب#ثلا نيد 2 ان مظعب وأ عيجرب ىجنت# نأوأ راجحأ ةنالث

 | دب زينب نجحرلا دبع نع ميهاربا نعروصنمو شمالا نعنايغس ان نجحرلا
 [ةءا ردا < 1 - بحاص ىو لان وك رسما ال لاقلاق َنآَعسَرَع

 |ثورلا نءاناهنو 0 3 هنيعاندحأ ىحاتس نإ ًااناهنهنا لح الاف

 أانث برح نب رب-هز ادع راخأ ةثالثنودم م د_> أ ىحنتساللاقو ماظعلاو

 | ىهنلوقب 0+ ع سرا زلاوبأ انث قدسانءاي ركز انث' ةدابعنبم ور
 |[ترح نب ربهز ا ا مظعب مس نأ ملسو هيلع لنا ىل_صةننالوسر

 | ولاقدهل ظفللاو ىح نب ىكانث دو ح ةنييعن,نايفس ان الاقرمي نءاو

 بوب فأن ء ىييللادب ن نيءاطع نعرك ذي ىرهزلا تءم_س ةنيبعن نايف
 ٠ْ اهو ربدتستالوةلبقلا اولبقتستالف طئاغل ا متيتأ اذالاق رس وهيلعهللا ىلدىنلانا

 | اتدجوف م اشلاانمد_ةفروأوبأ لاق اوبن رغوأاوةرسش نكحلو طئاغالو لوب

 ظ ١ كو الف هللارفغ_سو اهنع ف رحذنف ةل-بَقلا لبق تننب دق ضرحا سم

 عب رز نا ىنعيدب زب 1 ناهولا د_,عنب ارم ا شارت نب نسحلا ند 2

 : الوسر نع ةرب رهىفأ نع اص, وأن ع عاقع- -ةلا٠ نءليهس نعحور ان

 ظ كر دسسلالو ليلا رالف هنا ىلع مح نم اجاذالاق لسو هيلع هللا ىل_د
 || ديع سن ىح نعلالب نبا ىنعي ناهلس ان بنعق نب ةماسم نءهنلاديبع اًسنرو

 أ هللا دبعو دحسملا ىف لص تنكلاق نابح نب عساوهمت نع ىبح نبد-# نع

 || هللا دبعلاقف تش نمهيلا تفرصصنا قالد تدضقاماف ةلبقلا ىلاهرهظدن_سمرمع

 ا ٠ سدقااتيبالو ةلبقلا لبقت_سمدعقتالف كلن وك_:ةجاحما| تدعقاذاسانلوقب

 || مسو هيلعهنلا ىلصةننالوس رتب ار تدب رهظ ىلع قرد هلو هللاد_ءعلاق

 آنث ةبيشىفأنب ركونأ اسرع هتجال سدقملاتيبالبقتسم نيتنبل ىلع ادعاق

 ا همع نع نابح نب ىحبنبد-# نعرع نبهللاديبع انث ىديعلاريشب نيد

 |“ | ةادستسا ارقةصخح ىتخأ تدب ىلع تيقرلاقر 9 نعناب> نب عساو

 ىحب اندلع #* ةلبقلاربدت سه ماشلا ل يةّتسم هةجاحلادعاق ل_سوهيلعةللا

|| 

| 
 .ظ 1 ١

 ىلا 0



 ااا/

 نانا ه 8 طفلا لن مستو أ س+ج ةرط طفلا لاق يو هلع هللا ىلص ىنلا نع

 رهاطلا وبأ ئئطو براشلا صقو طبالا فتتو رافظالا ميلقتو دادحّسالاو /
 ديهس نع باهش نبا نع سنو ىقريخ + لاق سهو نا 5 الق ىبحي نبةلمرحو 1

 ةرطفلا لاق هنأ ملسو ه.يلعةللا ىب_صهللالوسر نع ةرب رهو نعسان ا|]

 اني طالاحو ناكها ! ميلمتتو براششلا صقو داددت_سالاو ناتت>آالا سخ |||
 نعءعناهلس نت ع ارا 2 لاق رفعت نحاس اا كالرعس نإ يدك

 هيلعةللا ىلصةنن!لوسرانل تقو سن ألاقلاق كلام امنن سن نعق وخلا نار عوأ 1

 نمرثك ا كرتتال نأ ةباعلا قلحو طرالا فتن ورافظالا مما ةنوبراشلا صق ىف سو

 اهيج ىأ 3 ريو نءاانثدحو 0 3 اني ىنملا نب داس رص ةإءأ قاع وأ

 براوشلا اوفح لاق ملسو هيلعهللا ىلص ىننلا نعر مت نبا نع عفان نعهنلا ديبع نع 1

 عفان نب رك ىفأ نع سنأ نب كلام نع ديع_سنةبدتق اًسندصو ىجللا اوفعاو ||

 ءافعاو براوشلا ءافبحاب ىمأ هنا سو هيلع هللا ىلص ىننلا نعرمج نب | نعهيبأ نع

 انتا دمحم نب رمع نع عيرز نيد زب انث نامع نب لهس اًسئرع ىحللا

 هيب أ نعةقرحلا لوم بوةءينب نجرلا دبع نءءالعلا ىف ربخ لاق رفعج نب د
 اوخرأَو براو_هلااوزع [ وةلعمقا را ورح د ةرب رهف أ نع

 نريهزو ةبيش ىفأ نإ ل س نإ ةسّنق ا سوجملااوفلاخو ىحللا

 ن.قلط نع ةبيش نإ بعص نع ةدئاز ىنأن باي ركز نععيكوانئ حاولا برح
 مل_سوهيلعهتلا ىل_ههنلالوسر لاق تلاقةشئاع ن عريب زلا نب هللا دبع نع بيبح أ

 صقو ءاملاقاشنت_ساو كاوسااو ةيحالاءافعاو براشلا صقةرطفلا نمرشع ||

 لاقاي رك زلاق ءاملا ص اقتتاو ةناعلا قا-و طبالاف:و مجاربلا ل_سغورافظالا |

 ءاملا صاقتت ا عيكو ولاقةيدتقدازو ةضمضملا نوك-:نأااةرشاعلا تيسنو عصمأ|

 تعدصم نعه يأ نع ةدياز ىفأ ن باانرب_خأ بي ركوب ا ءانثدحو ءاحنتسالا ىنعي أ

 رو دع َّه رشاعلا تدسنو هوب لاق لاقهنأ ري غية مدان_سالا | ذه قةيدش شناأ|

 نب ىحاتثدحو ح شمالا نع عيكووةب واعمونأ 5 ةبدش ىفأ نإ رعد |

 2 نجرلا دبع نع مههارإ نع شمالا نعةب واعموب ًانريخأ هل ظفللار يبحأ

 ةباطتسالا بإب



 كاوسلا باب

 لاضخ باب

 ةرطفلا
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 5ك رفعح ند 2 |[ لاق ىنثملانبد- 22ج اندخو 2 كللام انك نعم 0

 رك ةةيعش تبدد قف سسلودانسالا 00001

 ن ةبدتقاَسُن رص ديطاب رلا لذ طاب رلا < ذف نين مدد ر كلام تاج قو طايل ف -| «٠ ”ء .٠ 4 6. .٠

 ا حملا ع "ال ل نع نايف ا 0 0 ععس

 : ا 0 1 0

 | السا نعحي رشنب ما دقملا نعرعسم نع رشب نبا ان .داعلات

 ٌ ١ ئئكدصد كاوسلابتلاقهّتسب لخ د اذا لسو هيلعدنلا ىبص ىنل اًادس : ناك :ىأب تلق

 ' نعحب رش نب مادقملا خ نعنايف_س نع نّجرلا دمع اك ىد علا عفان نب رك و بأ

 ا امنص كاوا تسب لخداذاناك ملسو هيلعهللا لد ىننلا نا ةشئاع نع هيبأ

 | نع لوعملارب رج نءاوهو نال_,غرعد زنداج انث ىرالا سيح نب ىح

 ١ | افرام سوم لع ةنيإ ص ىلا ١ ىلعتاخ دلاق ىسوم ىفأنعةدرب ىفأ

 | رام فأن 0 اذ هس ركوب ص ةناس 0-7

 اند 6 روصخم ع 0 1 م مجارا نر انعضو 5

 || لاف ةفيذ- > نع لد ”او ىف أن نعام الكش مجالا ن ءةب واعموب أو ىفأ اند حريق نبا

 ١ أاانث دحميااولوقي لذ هلثع ل الان مماقاذا لسو هيلعهنلا ىلص هلا وسر ناك

 ب رودنم نعنايفس انث نجرلادبع انمث الاق 20 ا

 أليسا ان يت انث دمج ن دمع انيثع ا

 أربعه لمساوب 0 ا كابا ان 000

 ٌ 11177 ضرالاو 0 نار 2 اى 000 هوان

 ْ [|مىكصفماقم“ اضونو هيلا لا ع راجل تانك د ىتحراهنأاو

 : | ماقمتأوتو كوستف عجرم ةبآلاهذ- د التف ءاهبسأ !ىلار اظزؤ جرش ماقمت عجطضا

 | ايبايفس ن نادال رهز ودقام !اور.عوةبيش ىنأنب ركب ونأ اسي هد ىبصف

 ظ | رهىنأن ع بد _سملا نب ديع_س ٠ نعىرهزلا نع<-:ه.عنبا ل ركب وبألاق
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 شارح ن'.ىب رنع قراط نب ده_س نعرهسم نب ىلع ان" ةييشى أن نامعا|

 نمةليأ نمدعبأل ىدوح نا مل-سو هيلعهللا ىل_دهللال وسر لاقلاق ةفنذح نع :

 نع ةملإ رغلا لب الا ل-جرلادو د. مكلاجرلا+_:عدوذال ادد مب ىسفن ىذلاو ندع ْ

 ديعس نب ةبستقو سنون نب ع رسوبوبأنبىح انثدع مريغد_-التسلا|
 ىتربخ لاق ليعمسا انك بوب نبا لاق رفعج نب ليعمسا نعاغيجر خخ نب ىلعو

 لاقفةرقملا ىفأ ملسوهيلعةللا ل_ههللالوسرنأ ترب رهىفأن عهيبأ نعءالعلا |

 ان .ًاردقانأت دو نوقحالكبهللا ءاش نااناو نينمؤم موقراد ل مالسسلا أ

 اونأيل نيذلا انناوخاو ىنا أ مج 1لاق هللالوسراب كناوخا انساوأأاولاق اناوخا|]

 الثخر ناو تاركا هللالوسرابكتمأ نم دعب تأيمل نم فرعن فيك اولاقف دعب

 لاقهنلالوسراب ىلباولاق هليخ فرعيالا مه مهد ليخ ىرهظ نيب ةاححر غل يخل

 لاجر ند اذ_يلالأض وهلا ىلعمهطرفانأو ءوضولا نه نيلحارغ نوتأب مهئاف

 لوقأف كد_باولدب دق مهنا لاقيف لهالأ م_ميدان أ لاضااري بلدا ذب اكىضو> نع
 ىدرواردلا ىنعي زي 0 انك تنهش ن ةستف 0 اهدي_س اةدوء_س

 عل ءلا نعاعمج كلام انت 3 ان ىراصألا 2 انندحو

 0 تر لسوق رهفأن تهدد كَ ءنجرلا دبعنإ

 لثع نوةحال عب هللا ءاش نااناو ني:مؤم موقرادكيلع مالا لاقف ةريقلا ىلا ْ

 اند ىضوح نغلاجر ندا ذيلف كلام ترد ىف ناريغر فعج نب ليعمسا ثيل
 لاق مزاح ىفأ نءىعجشالا كلام ىفأ نءةفيلخ نبا ىنعيفلخ ان ديعسنبةبدتق

 هلتاق 8 هطبا غلبب ىت هدب دع نافةالمللا جرد وهوةرب رغيف ١ ا

 اذهتأضوتامانهه كنا تما عولانهه متن فر ةىنبابلاقفءوضولاا ذهامةرب رهابأإ

 غلبي ثيح نمؤملا نم ةيلحلا غلبت لود مديل ١

 روج نت ليعمسا نع حط ةيدتقوسوبأ نبى حك يع لع ءوضولا

 لوسرناةرب ره ىنأن ع هي ع ْنَع ءالعلا نري[ لاق ليعم_سا انك بوب نيالا

 تاجردلا هن عقرب و ا هيتاوحمإ لعل ادآالإ لاق إ_سو هيلعهتلا لهل ا

 د_جاسملاى لا اطيلاةرثكو هراكملا ىنع ءوضولا غابسالاق هلنالوسراب ىلب اول |

 ىراضنالا ىسوم نب قحسا ئعدص طاب رلاكلذفةالصلادعبةالصااراظتناو |
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 ري

 غابسأ لضفباب
 ىلع ءوضولا
92 1 



 بابحتسا بأم
 ةر_غلا ةلاطا

 ىف ليجحتلاو
 ءوضولا
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 لاقلاقهنعللاىض رنافعن نانعنءنا 3 ح نءعردكذمل !نسد# انك ميكح

 ٠ نم هاباطخ تجرح ءوذولا ر_س>اف اًضون نم ل_سو«يلعهللا ىل_دهللالوسر

 اا[ 1 قل ل ل 7 4

 ١ | ءال_علانبد_# ب ووبا 1 2 هدراقظا تك ند جر تح هالسدح

 71| لاق رمجناهلادبعن' ميعن نعى راد الاهب زغ نبةرامع ىنتدحلاق لالب نبا

 || عرسشأ ىتح ىنعلا هدي لسغ مثءوضولا غبسأو همجو ل_سغفأضوتبةرب رهابأ تيأر
هاجر لسغ مثه_سأرب حسم ممد_طعلا ف ع رشأ ىتح ىرسسلا هدب م علا ف

 1 ىنعلا

 ]|| اذكعىللاقمث قاسلا ف عرشأ ىتح ىرسيلاهاجر ل سغ مث قاسلا فع سدأ ىنح
 سوهيلعهللاىب_ههللالوسرتمأر

 5 لسوهيلعهنا ىلدهلنالوسرلاقلاقو اضوتي ل

 || هترغ لطيل 9 3 م نفءوضولا غامسا ن.ةمايقلا م ون يكرم متنا

 || ىف ربخ الاق بهو نباىنثد_-لاق ىليالا ديعس نب نوره . ئكدصو هليد#و

 | ةري رهابأ ىأر هنأ هنلادبع نب معن نعلال هىنأن بديع سنع ثرحلا نب ورم
 1 ىلا عفر ىتح هياجر لس سغم نيبكنملا غلبي داكىت-حهبدب وههجو لسغف ضو

 ]| لع_فةيلف هترغليطينأ نم عاطتسانف ءوضولارثأ نم نياح ار غةمايقلا

 || ىفأنبالاق ىرازفلاناو صنع اعيجر عىنأن باو ديعسنبدب وس اًنئص

 1 ىلأ نع مزاح ىفأ نع قراط نب دع_س ىىجحب_ثالا كلام ىفأن ع ناوى ع ع

 | ندع نمل مدعي ىضوح نا لاق ملسو هيلع هنلا ىل_دةلنا لوس ران ةرب ره

 || انف رعت هللا لوسراياولاقعضوح نع سانلا لب |لجرلا هي كهنع سانلا هصأل ىناو

 أ رثأ نم نيلخحارغ ىلع نودرتمالا نمد_حال تسسلاج_م مل منلاق و

 3 ا نبا انت الاق لصاول ظفللاو ىلعالا دبعنن لصاو وبي زكوأ يي ءوضولا

 1 1 ٍء ِء ِء :
 1 ا هللالوسرلاقلاق ةريرهىفا نع مزاح ىف نع ىحشالا كلامى فأن ع لمضف

 إ لبالجرلادوديامهفعسانلادوذااناو ضوملاىتم | ىلعدرت إ_سوهيلعهللا ىل_ص

 ظ | لعد ودرتعريغد حالت سيلا وس عل من لاقإنفرعت هنلا ىناياولاق هلبا نغلجرلا

 ب .رابلوقاف ن وايالف كتم ةفئاط ىنعن دصيلو ءوضولاراث [نم نيلحارغ
 | [ء ث . ع . .

 آ انئاصو كد عباوت دحام ىردنت ىل-هولوَةمؤ تالف :نيحسيف ىناكص !نم ءالؤه

5 



 1 ظ

 انيهتافلاع ,هواٌوضوةفرصعلا د: ءموق لجتت ب رطاإ ءايظ اناس
 باقعالل لي و لسو هيلعهللا ىلصهنن !الوسرلاَقف ءأملا اهسعر حولت مهءاقعاو مهلا || ش

 يابعد نع عيكر انأ ةببشىفأنب رك وبأ امئاصو ءوضولااوغبسأر انلا نم
 نعامم الك ةيعش انث رفهج ن دمح انث الاقراشب نءاو ىنثم نب دة انثدحو اا

 3 ءهثدحقوءوذولا اوغيساةيعش ثيد_حىف سلو دام_سالا اذهل روصنم

 ةناوعىأ نعاعيج ىردخج الماك أو خور ون نايتس امردص جرءالاى حب ٍ

 هللاد مع نع كلهام نب فسوب ن ءرششب ىنأ ن ءةناوعوب اند حل مكد

 دقو انكردأ فهانرفاسر فس ىف لسو« يل عهللا ىل_ص ىبنلاا:عف اختلاق ورعنا||
 رانلا نم باقعالل لب و ىدانفانل+ راىلع حسءانلعؤرصعلاة الص ترضحألا

 لب ولاقف هيقعلغيملالج رار ملسو هيلعةللا ىلصو كاناةرب ره أن دان

 عيكو ان اولاقبي ركوب أو ةبيش ىفأ نب ركب وأو ةسنق ما راثلان ل

 ةرهطملا نم نّودو أموقىأرهنا ة ةربر ,ه ىف أع نع داب ز نب دمخ نع ةءعش نع

 رانلا نم بيقارعالل لي ولو مساقلاابأ تعيس قاف: ءوضولا اونيسأ لاف ْ

 ةرب رهىلأ نع هيب نعليه--نعري رج اذ: برحنب ربهز ئتدو * ءأأ
 ةماس تصد رانلا نهباقعالل ليو لسور للا وس رلاقلاقأ أ

 قع شل مصوم كرت اكو دان اا هنعهللاىضر باطلا نب رعدرخلا أ

 جر ,ُ كءوشو سس انوع .!لاَقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاهرصبأف همدق |||

 رعاطلاوب اىنتد_>و َح ندا كلام نع ديعسدب وس 0 8 لم

 طاض نأ نبليهس نع نينا كلام نع بهو نبهللادبع انربخأ هل ظفللاو ظ
 سلا دبعلاًاضوتاذالاق مل سو هيل عهنلا ل_صهنلالوسر نأ ة رب ره ىلأ نع هيب أ 1

 أ

ْ 

 عمو أ ءاملا عمد هبننيعب املا رظن ةتيطخ لكههجو نم 7 ههحو ىللسُعف لَك ءؤلاوأ |

 2 هادناهت_ثطا ناكة ئيطخ لكهيدن نم حج هيدب ل_سغاذاف ءاملارطقرتا

 ءامل م هالحراهتشم ةئيطخ لك هيلج ر ىلسغاذاق ءاملارطقرخ" |عموأءاملا ١

 ىب رن رمعم نبد# نيد بتونذلا نمايقن جرح ىتحلاق ءاملارطقرتساعموأ؟

 ننام انث دايز نياوهو د_-اولادبع نع ىوزسلاماشهوبأ ان ىتسقلا

 ( كا 0023-7 2
00 

 ! ناوهود# نع ملم نبا ىنعي عيب رلا ع ىجح ا مالس نب نجرلاد مع 0

 1 يع | لاق رباج نعربب زلا فأن ءىلقعم ام نيعأ نب دمحم نب ىسملا ان تيشناأ|]

 ةراهطلا

 جورخ بإب
 ءامعماياطخلا



 ا

 : أ نع قالوخلاسب : رداىفأن ع باهت نا نع كلام ىلع تأرقلاق ىكح نبا

 رمجتسا نمورثنتلفأض وت نءهلاق م-_سوهيلعهللا ىل_دهللالوسرناةرب ره

 ] | نيسنوب ان ميهارإا نبناسح انك روصنم نا ديع_س مي رثويلؤ

 | نع سنوي فربخألا بهو نا نأ ىح نبةإ مرح ىند>و حا دلزب

 ىردخلا ديعسابأو ة ةر رهاب عمسدنا قالوا ىب ١ رداوب أى ري_خألاق بائي_ث

 أىدس كحد رش ئثدعو هلثع لسوهيلعهللا لص ةلاالوسرلاةنالوقب

 ' ىسبعنع ميهاربا نيد ن ءداطا نبا نعىدرواردلاىبعي زب زعلادبع ان

 ا | نمد دحأ ظقيتسا اذالاق سو هيلع للا ىل_دىب :لانأة ري رهىنأ نعةحاط نا

 أ[ نبقحسا انني هيضاخ له :ناطيستلا نافتا ص ثالئرثنت سلق همانم

 ْ | قربخ أ لاق عرج نا انا" قازرلا دبع: انف عفار نبا لاق عفار نب د متو مهاربإ

 [ اذا [سوهيلعهللا ىو هللالوسرلاق لوقيهللا دبعنب رباج عمسهناربب زلا وبأ

 | نبدج اور هاطلاوبأو ىليالا دعس نب نوره ن0 رتويلف؟دح ا رمحتسا

 | دادش ىلومماسن عةدأ نع ريكب نب ةمرخ نع بهو نب هللا دع انأ ١ اولاق ىىسع

 1 صاقو ىنأن يدءسىفوت موب رد ةيلعملا لب ىنلا جوزة ثناع ىلع تاخد لاق

 | | مولا غب |نجرلا دمعابت لاف اهدنعأوتقرك قى أن ند رلا هبعلخدف

 0 كك ها كوم اسود ,اعهللا ىلصهللال وسر تءمس ىلاف

 نجرلادبعنءد- * ىريشأ ةويح قرب_خأ بهو نهللادمع انك ىحنبةلمزح

 لان ءاهنعرك دفة كاع ىلعلخدهناهثدحداطا نيدادش ىلو مهلا دبعإب أن نا

 ع انك الاق ىئاقرلا نعموبأ او ماح نبدت صد هلذع ل_سوهيلعهللا فد

 اقدر تسلاة تكف أ ىحيىنتدح لاقرامج نب ةمر كا سنو نا

 1 ن' نجرلاد_.ءوانأ تجرخلاق ىرهلا ىو ماس انث نجرلادبع نةماسوب أ

 اهنعرك نف ةئئاعق ردح باب ىلعانرر صاقو ىلأنبدعسةزانجىف رك ىلأ

 | نيعأ نب نسحلا 15 بييشنب ةماس نئتصد هلثع ل_سوهيلعمتلا ىل_دىنلا
 و _تئاععمانأ تنك لاقدإ هش ىلوم ماس نعهللا دبع نب ميعن ىنثدحلاق جلف اذن
 || ا تدعو هلع رسو ةبلعشا لدم دىنلان كي 0

 ىنأ ن عفاسي نب لاله نءروصنم نع رب رج انأ قحسا انئادحو ح ريرج

 ا واكد *ل-سوهياعةللا بص هتلالوسر عمانعجر لاق ور رمح نب هللا دمع ن نعىح

 بو--جودباب
 نيلجرلا لسغ
 امهاهكي

 2 ةنيدملا
13 : 
0-0 ١ 
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 اهجرخت_سافددن لخدأمأ اي امهلسغف هن دن : ىلع اهنم ءافك اةءانااعدفإ_سو : ًّ

 اهحرختساف هدب ىل_ثدأ ملاثالث كالذ لعفف ل اوفك نم قشنةساو ضمخُف ! 0

 ناد ص ناد ص صم نيةقرلا ىلا هدد لسغفاهجر خيتسافهدب لخ دآم اثدلك ههحو ىلسغف ْ 7

 ىاهياجر لسغمأ رند اوهن دس لي قافةسأرب مح سفاهجر ختساف هدب لخدأمأ ْ ١

 مساقلا ئكدصد سو هيلعهللا لصةللالوسرءوضو ناك اذكه لاق م نيبعكلا ١

 دانسالا ادهن ىحك نب ورع نع لالب نيناملس نع دا ني دلاخ ان ايرك ز نبا[ '
 نعم 6 ىراضنالا ىسوم نب ق>ححسا ندعو نيعكلارك ذب مو هوحن 1

 انالةرثنتساو ضمضملاقو دان_سالا اذه ىح نب ورع نع سنأنء كلام اذن

 بهذ مه سآرم د_قعأدب ورب دوامه لءقاذهلوق دعب دازوةدحاو فكن ملقبلو

 انف هيلز سعو نانا عجر ىتحاصم د رمش هافق ىلا امهم

 لع ىح نإ ورم انك بيهو انث زهع انث ىدبعلاريش نب نجرلا +بع

 تافرغ ثالث نمرثيتساو قست 1 كف . دل |[ نيا مهدات 4

 د *برهو ىلع ىلا زب ٠ لاق ةد_-اوة ىصرب دأو هب لبق اق هس ارب حسفاضي لاك ْ

 نوره 0 نيت ىص ثر دا | ذه ىبح نب ورم ىلع ىلم مآ .هولاقو ثردحلا ْ

 بهون/ا انث اولقرهاطااوبأو ىليالا ددعس نب نورهىنثدحو ح فورعم نبا

 هللا دبع عمس هنا هن دح هاب ن |هندد> عساو ننابح ناثرخلانب ورع قريخألاق

 ا ملسو «يلعةللا ىل_دةللالوسرىأر هنارك ذب قزاملامصاع نبدب ز نبا

 هسأرب حسمواثالثى رخال اواثالثىنعلاهدب واثالثههجو لسغم© رثنتسا م ضمضف

 بهوناا ان رعاطلاوب أل اقامءاقتن !ىتحهيلجر لسغو هبدن ل_ضفريغءامع

 هللا دمع نب د#و دقانلاو رمتو ديع_ش نا ةددتؤ انئص ثرخلانب ورمت نع

 نءجرعالا نعدانزلا فأن ءنايفس انث ةيياقلاق ةنيمعنءان ءاعيجربء نا

 ارتورمحّسلف ؟د-ًارمحتسا دال واع تا رضا :!|هب م ,ه ىلأ 1

 اذن عقاد نإ دجم اًسشص رثنتسلمأ ءام هفن آىفلعجيلف مدحأأ اضون اذ

 ةرب رهوبأ 7 د>اماذهلاقهينمنا مامه نعرمعم 55 ماصمم نب قازرلا دبع 3 ١

 ىلصهللالوسرلاق لاقواهنمثن داحا رك ذف [سوهيلع هللا ىل_صهنلا لوسر د# نع ش

 ىح اثار رثتتيل مل ءاملا نمت رخنع قدنتسلفو دحأ اضوتاذا سو هيلعهللا | ظ

 يلعن م ق] وسر وموال امو للكل صول تناكو ىراصنالا مصاع ]

 ف راتنالا باب
 راثتتسالا

 رامجسالاو
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 تملا نافعنب نامءع نعنافعن' نامعىلوم نار نعامهمد_>
 | ةالصلا لا, ىشمم .ءوضولا غبسأف ةال صال ون نملوقي مل سو هيلع هللا ىلع هللا

 | هب ونذهلل_جوزعهللار ةغ دجيسملا قوأةعاذبا غموأنانلا عما عالق كلا

 || لاق ليعمسا نع م-هاكر نب ىلع وديعاس نإ ة#بهتقو ب وبأن ىح ا

 فوم بوقعينبنجرلادبع نبءالعلا قربخأر فعج نإ ليعمسا ان بوبأ نبا
 ' اتسلالاق لسوهيلعهتلاىل_كهللالوسرناةرب رهىنأنعهيب أن عةقرحلا

 [رصن نئئدصو رئاكلاشفتملام نهننباملتارافك ةهجلا ىلاةءجلاو سجلا
 : نع ةرب رهف أن 6 تا نعماشه انن. ىلعالا دع ان ىمضهحلا ىلع نبا

 || نسال تارافك ةعجلاىلاةعاو سجل اتاولصلا لاق رسميا هللا يصعب الا

 :  نارخص ى أ نعبهو ن١ اذث الاقىلالادمعس نب نورهورهاطااوبأ نئتدصو
 | ىل_عهللالوسرناةرب رهىفأن عون نع هثد_>ةدئاز ىلوم قدسان رع

 [| ناضمر ىلا ناضمرو ةعجلا ىلا ةعجلاو سهلا تاول_صلا لوقي ناك لسوديلع هللا
 || انث نومم نيمتاح ند_غ انثص « رئاكلانتجا اذا َنهتباملتارفكم
 3 ىأ نع دب زب نبا ىن-ءية_عيس ار نع اص نب هب واعم ان ىدهمن نجرلادسع

 اا[ ريفن نن ريبج نع نائعو ا ىنثدحو 2 صاع نب ةيقع نعقىلالوخلا سي ردا

 : ىتب ون تءاؤ لبالاةباعرانيلعتن اكل اق ماع نب ةبقع نع
 || لس نمامةلوق نم تكردأف سانلا ث دعاماق مل سو هيلعقللا بص هللا لوسر

 ا تبجوال | ههجوو هبلقب امهيلع ليقم نيتعكر ىلصيف موقب م هءوطو نسحيفأضوتي

 || ترظنف دوجأ اهلبق ىلا لوقي ىد. نيب لئاق اذافد ذ_هدوجأ امتلقف لاق ةنحلاهل

 ّ خيسفر غلب يفًأضوتي دسحأ نم مح: مام لاقافن 1 لع : اردق ىتالاقر .عاذاف

 تاول_صل باب

 ةعللاو نسما
 ه2 لا

. - 2 

 انكر د اف ىشعنامم>ورق

 | باونأهلتحتقالا هلوسرو هدبعا د نأو هتلاالاهلاالن أده_ثألوقي من ءوضولا
 1 || ندبز ان ةبيشىفأن بركب وبأ اهاننادحو دع ءاشاهمأ نم لخ دب ةيناسعلاة- دل

 ا | ىلأو قالوا سي ردافأن عدب زينب ة-ءيب ر نع اصنةب واعم ان بابحلا

 7 | لوسرنا ىنهملا ماع نب ةبقعع نع ىرض4 كلام نب ربافن نب رب_مج ن ءنامع

 || لالا هلاال نأ انهش ألاقفًأضوت نملاق هناريغهاثمرك ذفلاق لسوهيلعهللا | لما

 :: ظ حابصلا نبد# ند د هلوسرو هديعاد# نأدهشاوهل كن رشالودحو
 ةفص فرخ[ ب اب

 | نبدي ز نبهللا دبع نع هيب 'نعةرا.ج نبى حب نب ورمع نعقنلا دبع نبدلاخ ان ءوضولا

 مصاع



 ىلص هللا لوسر نعنوت دح تي اسان نا لاق مث ًاضوتفءوضو نافع ن نائعتتأ|

 مسوهيلعهللا ل صةلنالوسر تير ىقأ الا ىهام ىردأ ال ثيداحأ مسو هيل عدلا

 هنالسص تناكو هين ذ نم مدقتامهلر فغا ذكعأضوت نملاق ملا ذهقوضو لثمأضوت

 هتف ارض  ًاضوتفناهع تدب أ ة دنا ةناوزقورلفان حملا اة دعو

 انث اولاق رككىلأوةبيتقل ظفللاو برح نب ريهزوةبيش ىفأ نب رك و بأو ديعس نبا
 لاسقف -_ءاهإباضوت نامع نأ سنأ ىنأ ن ءعرضنلا ىفأ نع نايف نع عيكو

 ىف ةبيتقدازوائالث اثالثآضوت م ملسوهيلعةنلا ىل_طةهللالوسرءوضو م رأالأ

 باح نم لاجرهد:ءولاق سنى فأن ءرضنلاوبألاق نايفسلاق هلتءاور

 نب قدساو ءآلعلا ند ركوأ دع ملسوهيلعهللا ىل_دةللالوسر

 دادش ن.عماج نعرع_سم نع عيكو انث بير كو بألاق عيكو نعءاعيج ميهاربإ

 ه-ءلغقأاف هروهطن اهل عضأت نك لاقناإبأنب نارج تعم_-سلاقةرخص ىنأ

 ملسو هيلع هللا ىل_ههللالوسرانثد> ناهعلاقوةفطن هلع ضيفي وهوالامون |

 ؟تدحأى ردأ املاقف رصعل ا اهارأر ع_سملاقهذهانتالص نمانفارصنا دنع

 هللاف كلذري_-غ ناك ناو انثدفاري_د ناك ن اهلنا لوسرايانلقف تكسأو ا ئيشب

 هذه ىل_هرفهيلعللابتك ىذلار وهطلا متيفرهطتي لم نماملاق معامل ير

 انث ذاعم نيهتلادييع :انئثرص نسال تاراقك تناك الاسهل !تاولصلا

 5 اعيج الاق رفعج نا د_# انك الاق راس نباوىنثم نب د# 0 4 1

 ددع.ملا اذه ىفةدرباب أت د نابا نب نار تعمسلاقدادش نب عماج نع ةيعش

 نء!ثيد_- اذه نوبات ارافك تاب ودكملا تاواصلاف ىلا عت هللا ه رم اك

 نوره اند تاب وتكملارك ذالورش ةراماقرد غب دح ىق سلو ذاعم

 نارج نعهببأ نعربك نب ةمرخ قريخأ لاق بهونبا انث ىليالا ديعس نا
 ىلدهللالوسرتيأرلاق مث انس ا وضواموب نافع نب. ناهئعأضوتلاق ناعىلوم ||

 دحسملا ىلا جرخ مث اذكع أضوت نملاقمن ءوضولا نس>افأضوت لسوهيلعهللا

 دمع نإ سنو ورهاطلاوأ تدعو هب ذ نهالخامهلر فغ ةالصلاالاهزهنال

 هللا د_معنب ممكحلا ن'ثرخلا نب ورمع نع بهونباهتلادبع انأ لاقىلعالا

 نححرلا دبع نب ذاعم نهاد ح ةماس ىلأن هللا د,عوريبج نب عفان نا هثدح ىبثرقلا
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 ندب ةالصالد-اهىأض وكام غبسأ# :وضولا اذ_هنولوةبإن ؤاماعْناكو باهش

 [دب زينيءاطعن ءفباهش نبا ن ءىنأ ان ما بوعي انك. بوح نب ربهز

 | تارم ثالث هيفكى ع غرفأف ءانااعد نامعىأرهنا نامعىلومنارج نع قيللا
 |[| هيديو تام ثالثههجو لسغ مرثنتساو ضمضف ءانالا ىقفهنيع ل-خدأ مئامهلسغف
 1 لاقل اق مثتا م ثالث هيلج رو غ مثسأ 7 حسم مثتارم ثالث نيتقفرملا ىلا
 | امهمف ثدحال نيتعكر «ىص مآ ذه قوضووحن ًاضوت نم مسوي ءلعهللا لصةلنالوسر

 1 .[| ةبيش ىلأ نب دمت ن نامعو ديعس نب ةبيتق انئرص #« هبنذنم مدقتامهلر هع هسفن

 أ ارح نارخآالالاقو نأ نسا لاك زوو قابقألا مهار ان حمال

 وهو نافع ن نامعتعمسلاقناهعىلوم نارج نع هيب | نعةورع نء ماشه نع

 / | كت دحالةتلاو لاق من أضوتف ءوضوباعدفرصعلا د_دعنذؤملاهءاخ دج_ىلاءاذغب
 | و علا لسمحال وس رتعمس ىتا ك<تثدحام هللا بانك قدب 1 الولاش دج

 || نيب ومش امها ارفغالا ة الص ىل صيف 0 دعبف ل-سهلجرأضوتءاللوق:

 أ برح نب ربهز انثدحو ح ةماساوب) انث سب ركوب اهانتدحو اهيلت ىتلاةالصلا

 ]| نع اعيج نايفس ان لاق رمع ىأ نزانثدحو ح عيكو انث الاقي ركونأو

 6 | 0ع د عوصو نسح فةماساىفأث ب د_-ىودان_سالا اد ماشه

 ا || لاق اص نعىنأ ان دعسن ميهاربانببوقعي ان. برحنب ربهز 0
 || تناولاق نامعاضونامافلاق هنانارج نع ثدحةورع نكسلو باهشنبا

 || هلال اوسرتءمس ىناهومكتث د>امةللا باك ىفةنآ الولةلااواشي دح كساد ال

 | ارفغالاةالصلا ىلصي مل هءوضو نسد>ييف لعام ل مل_سوهيلعمللا ىلد

 | تانيبلا مان انآ امنومتك نبذلاناةبآلاةورعلاقاهات ىتلاةالسدل! نيب وهندبام

 ىلل_--ضف باب
 ةالصلاوءوضولا ٠

 | نعاصويرعاشلات جاو ديج نب دبع انثادح نونعءاللاهلوقىلا ىدطاو

 | ',ديعسن وربع ن ديعسن قحسا انث ديلولاوب ا ىتدح ديعلاق ديلولا ىفأ

 ح ٠ تءمسلاقف ر روهطراعدف نامعد نع تنك لاقهأ نعفأ اىتدحلاق ىصاعلا

 هب ةبوتكم ةالصورصج ملسمةىىمانماملوقي لسوميلعةنلاىلهةتلالوسر | 7

 | بونذلا نم اهلبقامل ةرافك تناك الا اهعوكرو اهعوشخو اهءوضو نسحبف |

 )آ الق ىضلاة دمع نب دج أو ديه_س نب ةبدتق انني هلكرهدلا كلذو ةرنبك تاون مامن

 | لاق نامعىومنارج نع إ_سأن يدب ز نع ىدرواردلاوهو رب زعلادبع انثاآ]
59 

 ع
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 ان 20 َح عيكو ان ةبشىأنبركوأ انثرص راجملا ا

 سانلا ف ذئمو متنًاامالاق امهتاريغدانسالاا ذم شمالا نءعاهه الك ةنواعموبأ ||

 ارك ذيإو ضد الاروثلا فءادوسلاةرعشلاكوأ دوسالا رولا ىفءاضيبلاةرعشلاك الا |
 انث لالهننايح انث روصنمنب قدسا اسامح 4 راجلاءارذىفةقرلاكوأ

 لاقلاق ىرعشإلا كلام فأن ءهيدخ مال سان نأهبدحادن زنأى ع انث نآبآ

 ناحيمسونازمملا" اعدل د و ناع الا رطشروهطلا م 1 .سوهيلعقللا ىلصةللالوسر ْ

 ناهرب ةقدصلاو رو ةالصااو ضرالاو تاومسا 1 العوأ َن ”العهتن داو هللا : :

 اهعب وهو يفيدك سقت ؟امفودغي سائلا لك ك.اءوأ ١كلَد2 نآرقل و ءامضرصصلاو د( ةراهطاا باك ع

 لطم دام باب ديعسل ظفالاو ىر دجلا لماكو بأو دمع _س نإ ةمددقو رود ٠ نا دعس ا د ظ

 ءوضولا | نهننادمع لخدلاق دعس ن سىعصم نع بوح نإ كاهس نع ةناوءوبأ انت اولاقأ]

 تءمس ىلا لاق ر ع نء اا ىلهطاوعدم الأ ل اقف ضي صوهوهدوعي صاع نبا ىلعرمت |

 لواغ نمةقد_دالوروهطرعغب ةالصةلنا لمقب اللوم, ملسوهيلع هللا ىلصهللالوسر ||

 انث رفعج نب د انث الاق راشب نباو ىنثملانبدحم اًسئادح ةرصبلا ىلعتشكو |

 والاف ةدئاز رع ىلعن لاس وى ةبدش ىلأ نب ركون |انن ددجو 42 ةنعشأ

 ىلص ىلا نعدانسالا اذه ب رح نب كامس نع مهلك ل يثارمسا نعانثدح عيكو ورك

 نعم اد ماه نب قاررلادسع .اذ5 عفار نيد أانسمدص هلثع لسوهيلعهتلا |

 ىخكرةرب رهوب أ انثدحاماذ_هلاق همنم نب بهو أ هينم نب مان نع دشار نا /

 هللال وسر لاقو اهنم نب كاس ١ ١ دو سو هيلعهللا نص هللا لوسر دمت نع هنعقللا

 وبأ ئددص ع ًاضوتي ىتح ثدحأ اذا يد اة الص لبقتال إو هيلع هللا ىلد

 الاق ىبيحتلا ىحي نب ةإهرحو حرمس نب ورع نب هللا دبع نب ورم نب دج ار هاطلا
 ب وو-جو باب
 ةالصلل ةراهظلا

 ةفسص باب

 هل[ كوءوضولا

 نارج ناهرب_خ أ ىيللاهب زب نءاطعن |باه-ث نبا نع سنو نع فهو نا نأ

 اك لد ا وف ءوطوباعدهنءهللا ىض رنافع نب نا عناهريخ أ ناغعىل /

 ىلا ىنعلا هدب ل سغ مث ا نبه ثالثه هو لدغ ئرتنقساو ضمض» م تارح شل ١
 ىنعلاهلجر لسخمث هسار سم مث كلذ لثم ىرمسلا هدب لسغ مت ا م ثالث قفرملا

 | هللا ىئصهللالوسر تبا رلاق مث كالذ لثم ىرسسبلا لسغ مث ت ا ص ثالث نيبعكتلا ىلا

 وحن ًاضوت نم )_سوءهيلعهنلا لص تلال وسر لاق مث اذهىفوضوو نأ ضوت لسوهيلع

 نبالاق هينذ نم مدقتامهلر فغ«-سفن امويف ث دال نيتعكر عكرف ماق منا ذه قوضو



 نأن روض ترام مسوهيلعفتلا لصةتالإ اوسرا:]لاقلاق هللا دمع + نعنوممن ورع

 : دل لعأ تناونوكس نأ نوضرئامأل اقم انريكفلاقةنج ا لهأ عب راونوكست

 ةالق رع و ربتخاسو هسنجلا ل هأرطشاو وكت ن نوجرال ىنالاق مث انريكسفلاق

 أ روث ىف ءادوسةرعدثكوأ دوسأر وثىف ءاضيبةرعدك الارافكلا ف نوماسملاام
 [| نيد انث الاقىنئمنءال ظفللاوراش نيدو ىثمند_# ام وسل

 01 هنعهللا ىضر هللا دنع نع نومهم نا و نعقحساى فأن ءةيعش انث رفعج

 نوضرتلاقف الجر نيعب رآ نماوحنةبقىف 011 ا كوسم ماك لاق

 1 | تملا له ثاثاونوكست نأ نوضرتأ |لاق منانلقلاق ةنجلا لهأ عب راونوكست :نأ

 كاذوةنحلا لهآ ف داونوكت نأوج 0 © سفن ىذلاو لاقف مئاناقف

 ىف ءاضييلاةرعشلاك الا كرشلا لهأ ىف متت ًااموةماسم سفن الا اهاخ دال ةملاا

 عند اننثع رجالاروثلادلج قءادوشلاةرعشلاكوأ دوسالاروثلا دال

 | نومي٠نإ ورم نع قحسا ىنأ ن ءلوغم نباوهو كلام ان ىنأ انث ريع نءهنا

 || لاقف مدأ ةيقىلاهرهظدنسأف ملسو هيلعقلا ىلص للا لوسرانبطخ لاق هللا دبع نع

 ٠ | اناوكنأ نوبحتأ دهشا مهللا تغلب لهو هللا ةءاسم سفنالا ة:+ !لخدالالا

 |( اولاق تلا لهأ ثلث اونوكت نأ نو.حن لاقف هللا لوسراي عن انلقفةنملا لهأعب 1

 : أمان هم اوسىمتنأ انة ازهار طقل هوعكم ن ًاوجرالىفالاقمتلا وسر من

 ااانثص دوسالاروثلا قءاضيبلاةر تلك نسال رولا ىف ءادوسلاةرهشلاك الإ
 1 | لاق كيعس ىف أ نعحاص فأن ءشمح الا نعرب رح 0 ىسبعلا ةيدش ىنأ نب ناهنع

 1 ك_يبالوقيف مدآ انلاعتو كرامتهللال وقر ملسوهيلعمللا ىل_دهللالوسرلاق

 ا 0 | ورانا تهادو لاق رانلا ثعب حرت الوهيب وخال هيو قريلاو كاي دغسو

 ا 00 0 كاذفلاق نوعستوةع- كيوشت اهيا بلا

 باذع نكساو ىراكس م هامو ىراكس سانلا ىرتو اهلج

 1 أف ادعم منافاورشب ألاقف لجرلا كلذانب ا وهنلالوسراداولاق مرملع

 [|ةل الخاو راوتوك- -:نأ ع مطأل ىف هديب ىسفن ىذلاول اقم ل-جرعكنمو

 6 أ ةنملالهأثاثاون ربو كس:نأ ع مطأل ىف هدب ىسفن ىذلاو لاق م انريكؤهللاان دمك

 4 [ دلاله رطشاوت وكمت عم مطال ىفاددب ىنفت ىذلا ولاقمأ انريكوهللااندمؤ

 || عارذ فة-قرلكوأ دوسالاروثلا دلج ف ءاضيبلا ةرع_ثاالشك ممالا فوك اثمنا
0 

20 



 قفئلاةنيش> وار © نببجاح انث ثراولادبعنب دمصلادمع ان نروح

 لخدن لاق إ_سو هيلع هللا ىله هللا لوسر نأ نيد> نءنا: 6 0 5 ا

 نبذلا» هلاق هلل !لوسراب. مه نماولاق با سحري افلأ نوعبس ىتمأ نم ةتطا[

 نبةبتق انثع نولكوت, ممر ىلعو نووتكمالو نو ريطتبالو نوقرتسسال

 لوسر نأ دعس نبل هس نع ع مزاح ىفأ نع مزاح ىنأ نبا ىنعي زب زعلا دبع اننا تسلا

 فلآ ةئامعسو افلا نوعبس ىتمأن مةهنحلا ناخديللاق 0 تيلعملا قسما

 لحد ىتحمطوألخدالاضعب م عضعب ذ_خ أ نوكساةملاق امهعأ امزاحوباأىردنال

 مشع ان روصنمن دعس اة رديلاةايلر مقلاة رود ىلع مههوجو مهرخآ

 بكوكلا ىأر ألاف ريبج نب ديعس دنع تنك ل اق نجحرلا دبعنب نيص> انأ

 لاق تغدا ىنك-اوةال_- ىف نك أ ىتاام أت اق ملانأ تلة لاق ة--راب|ضقتن اىذلا

 لاقى« شلاهانث د ثيدح تاق كالذ ىلع كلا جاف لاق تيقرتسا تاق تعنصا ذا-ف

 نمالا ةيقراللافهنأ مسالا تنصح نا هذه رب نعت حلق ىعشلا ةدحامو |
 ىنلا نع سابع نب اانثدح نك لو مهما لا بت نم م ناسح أد قلاقفة- جو أ نيع ا

 هعمو ىنلاو طيهرلاهعمو ىتلا تيار فممالا ”ىلِءَتضرءلاقهنا إسوهيلعهنلا ىلص : ْ

 ليقف ىتمأ مهنأ تنظف ميظعداوسىل عفرذا د أ هعم سلو ىننلاو نالجرل او لججرلا |

 ىلا ارظنا ىل ليقف مه .ظعداوساذاف ترظذف قفالاىلار اظنا نكلوهموقو ىسوما ذهىل

 نواح ذاق نوعين هعمو كتم فحول ليقف «انعداوس طش اال 8

 نيذلا كئئلوأ ىف سانلا ضافن هلزنملخ دف ضونمش با ذ_ءالو باسحر يغب ةدنجلا |
 ىلصةللالوسراوم نيذلا مهلعلف مهضعب لاهتق با ذعالو باسحر يغب ةنملا ن واخ دب

 ورك ذوا/ةنلاباوكرشي : لف مال_سالا فاو دلو نيذلا مهلعلف مهضعب لاقو ميسو ةيلعفللا َ
 هوربخ ًافديف نوذوخحتىذلااملامتف ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر موماع جر فن ءايشأ ا

 ةشاكعماقف نولكوت: مهم ر ىلعو نوريطتبالو نوقرث الو نوقربال نيذلام هلاقف َ

 هللا عدالاقفرخنآل جر ماق مث مهنم تنل اقف مهنم ىناغح نأ هللا عدا لاقف نص نب 1

 ندم انث ةبيش ىفأ نب 3 وب أ هاند >و ةشاكعاهم كة يس لامتف مهنم اسعللا َ

 ىل_ههننالوسرلاقلاق سايعنءا .انث لاق ريمج نب درعس نع نيدح نعلِمصف :

 رك ذب لو ميشه ثيد_-وحن ثيدحلا قاب رك ذ مالا ىلع تضر ع سوهيلعهللا ||

 نع قحساىفأ نع ضصضوخالاوبأ انك ىرتسلان ب دانه انتر <«: ةثدحلوأ 1

 َفاَذَك نعل

 لوصالا مظعم

 واولاب نوكساّم

 مفرلاب نخآو

 اهضعب ىف عقوو

 ءايلاب نيكسامم
 بصنلاب دخاو

 حيف امهالكو

 ىوونلا نم ها

 لف ةخسن ىفاب

 هللا, اوكرشي
1 

.- 

 نوك ناب باب

 هفاصأ 6 مالاوده

 : ةنحلالهأ



 رو ٠6

 د_شأ ادحأ نأ ىربام لجرملا ىفذباك هغام داهم ىلْغي ران ناك ارمثو نالعن هل

 نب صفح ان ةبيشىأنب ركوبأ اسد .# اباذع,هنوهالهناو اباذ_عهتم

 ىلعليلدلابإب

 ٍ || نا هللا لوسراب تلقت تلاق ه شاع ورع قورشم نع ىع ياسا | ْنَع دواد نع ايغ 00

 1 | الل وكل او لمي ةلساشلا ناك نا ا

 5 ند < انث لبن>ن دجأ ْئئد 5 نيدلا موب ىنُءيطخ ىلر فغا براموب لقد 1 0 8

 | لاق صاعلا نب ورمع نع سدق ن ءدلاخ ىلا ن/ليعم_سان ءةبعش انث نفلعح ناب :
 || انالف ىنعيىفأل ؟ناالألوقي سريغاراهج أ سو هياعهللا ىل_ههئلالوسر تعمس ا
 || نيمالستإ نجرلا دبع اا < نينمؤلاللاصو هللا يوان !ءاياوأب ىلاوسيل مهنمةءاربلاو
 1 ناةرب رهىلآن ءدابز ناد_# نع مس نا ىنع عب رلا اه ىحجلا هللا دبع ىلع ليلدلا با

 1 لاقف باس>ريغبافلا نوعبسةنملا ىتءأ نم لخ دب لاق !سو هيلع هّللا ىل_ص يلا فئتاوطلوخد
 1 [| رتكماق< مهنمهلعج امهللا لاقف مهنمىن ىناعجين أى ىلاعت هلا عدا هللا لوسراب لاول ا
 | ندم اك ةشاكعاهم كقيسلاق مونم ىف ىلع نأهنلا عداهتنالوسراب لامتف باسحر يغب هنجلا
 1 رولا تميس لاق داب زن د تءمسلاقةيعش انك رفعجن دم انث راشب باذدعالو

 1 | ىثدص عيب رلا ثيد- - لمع لوقي ل رتعمسلوقب

 [| نيديعس نتدحلاق باهت نبا نع شن وبن راخ ان بهونءا نأ ىحن ةإمرح

 || ل ديلوغي ل- سوهيلعةللا ىبصهللالوسر تعمسلاق هندح ةرب رهإبأ نأ بيسملا

 |وبالاقر دبل اةليارمقلاةءاضا مههوجوءى ةتاقلأ نوعيس مهق سعز ىتمأ نم ةنجلا

 ( |نأدتل عداالوسرابلاقت هيلعةركعفرب ىد_سالا نصح نب ةشاكع ماقفةرب ره

 |[ راصنالا نمللج رماق م مهتموزهجا مهلا را ل لم مالو رلاقف مهنم ىناعج 1

 كةرس 0000 0 رتل مهنم نافع ناقد تار ذو لاك

 ) لقرب ىرعألا بهو ن هللا دبع ان يحن ةءرح نصر ةشاكعابم

 هدا لخ دي لاق لو هيلعللا ىلع هللا لور نأةرب رهىفأن عسنوب ونأىن :”دح

 ض 7 > نبى ح رص رمقلاةروص ىلع مهتمة د -اوة رص زافل نو عبس ىتمأ نم

 اع نلح لآق نريد نب أىعيد- 2# نع ناس> نب ماشد نعرمدعملا ان ىلهابلا

 فيافلا نوعدٍش ىتمأ نمةنملا خدي مل وهيلعةللا ىل_دهللاىننلاقلاق نارمع

 [ مب رىلعو نووقرتسسبالو نووتكبيالنبذلا مهلاق هللا لوس راي مه نمواولاق باس>

هن هىباعك نأهنلا ىناينلا عدالاةف ةشاكعماقف نولكوت
 / 1 ا مونم تن لاقف م

 ريهز_ نت رن ةشاكعاب كقبسلاق مهنم ىنلعج نأ هّنلا عداهنلا ىنا,لاقف لجرا



  1ظ ْ ١

 هللا ىلدةللالوسر دعددانسالا | ذه شمعالا نعَب واعموبأ انك القس ركوأو ْ ش

 ةيآلا لوزنرك ذيرلو ةءاسأ ىنأ ث دح ون هاحايصايلاقف افصلا موي تاذ لسوهيلع

 ىنأن بدو ىري راوقلارعنبةللاديبع اًسنصو * نيب رقالاكتريشعرذنأو أ
 ريع نبك لملاد_ب,ع نعةناوعوبأ ان اولاقىومالا كالا دمع ن دمحتو ىدقملا ر كم

 لههننالوسرابلاقهن أت اطاادمع نب سايعلا ن ع لفوت نب ثرلا نب هللا دبع نع

 الولو ران نم جاضخحت ىنوه معن لاق كل بضغي و كطوخح ناك" هناف ئيثب بلاطإبأ تعفن ْ

 كنتسع ا تا كك 0 امن ردح د منلفسالا كردلا ناكل

 بج رعوو م جوج هوعم حوج مجتهد بتم بجسمإ + مر سعي جب ج7 ت77 و77777

 1 ا كالذهعفن لسهف "5

 لاق نارفس نع درع_س نب ى 8 ماح نب د# هيذث دحو حاضحض ىلا هتجرخاف ١

ْ - هيجي + :- - +

 دبعن سايعلا قربخألاقثر نب ةللادبع ىنتانس لاق ريت تال ل 

 دائسالا| فن نامقس نى ءعيكو 5 ةبيش ىفأ نإ ركب و هانت دحو ح باطملا أ

 انث ديع_س ن ةيددق ا خو ةنا وع ثبعجوحتي سودا ا

 ىلصهللالوسرنأ ىرددلا ديبعس ىف نع تام نب هللا دمع ن ءداطانءان ءشيلأ أ

 لعجمف ا باطوب أهم د_تعرك ذ إسو هيلع للا أ

 ةبيش ىلا نب ركب ا 4 هغامددنمىلغي هييعك غاب اييراثلا نم ”حانحشق ١

 نأ نيواحعتلاو ء اص ىفأنب ليهم نعد نب ريهز انه ريك ى أن ىح ان
 رااح فدا نارةزسر ياست وسند ءشايع

 قأنب ركل و نأ انئدص ةطيراعرا هغامد ىلغي ران نم نيلعنب لع تب ابا دعا
1 

 ا
||| 

1 

 أ
 نا نعد انانعفإ نء 0 ان 0 0 0 1  ةيأ

 أ
 ١

18 

 ىنثم نال اخذالاو را ١ نباو ىنثم نب دمت ع هغامداميم ل نريلعل ل

 ن نامعنلا تعمس لوةي قجسا بأ تعمس لاق ة هيعش اه رفذعج نب دُمح 5 الق |

20 

 لهانوهأنالوقي ملسو هيلعفللا ىلصهلا|كويسر تعمس لو وهو باريش أ

 ه-غامدامهنم ىلغي نأتر جهيمدح ةصخأ ىف عضو ىل- -جرلةماينتلا موبابانعراغلا |

 نء قديس ا ىنأ نع سغالا نع ةنيماسأو ا انك ةبيش ىفأ نب ركب وبأ نئصوأ

 نمابااةغوا || لهأ نوها نا ل- سودلعتا لسنا لور ةلقسش م ا
3 

4 

 ىنلاةعافش باب

 هيلع هللا ىلص

 هنع فيفخلاو

 له أ نوهأ باب
 اءاذعراتلا



 ان م عبشأو متأرب 7 لل عر هومر ءةناوعونأ اذ

 نءةورعن ماشه انت الاقريكب نب سنوب و عيكو انك ربع نب هللادد_,عنب دمت

 هيلعةللا ىلص هللا لوسر ماق نيب قالا كتريشعردم ةوتل زانت !اق ةشئاع نعهيبأ

 ١ طل ادد معىباب 00000 ل 0 تعالي لا ةقافسلا للا

 ما مقولس يش هللا ن 7 -!كالمأال
 | نأ ىسح نب ةلمرح ئتدصد

 !| نةماسو اوسملا نا ىن رب_خ لاق اهش نبا نع سنو ىنربخ ؟لاق هو نا

 ظ هيلع لولا نيح ملسو هيلعهنلا بصهنلالوسرلاقلاقةرب رعابأنأ نجرلا د ع

 نمنع ىنغأ الندا نم م ا اود |شي رقرتشعمابند ر ةالاكتريشثءرذنأو

 ١ ىنغأالبلطملا دبع نب سابعإبأيثةئلا نم 000 تاطلا دمع ىنبايايش هللا

 1 ايمو 72 الو سو هيلعهئلا ىلصفنلا لوسر ةمس ةيفصاي أ شلل ن مكذع

1 

| 

 ْ ورك ئتدصو 0 هللا نم كس ىب .غأال تءشام ىنيلسهللال وسر تنب ةمطافاب

 | ج رعالا نع ناوك ذنهللادبع ان,“ ةدئاز انت ورمعنءةن واعم ان دقانلا

 ٠ انث ىردخلا لماكوبأ ام ا نلا نعةرب ره ىنأن ع

 00 را هزو قراخ نب ةطيبق نا اناا 55 10

 ار 5 انني لثناما ريذناءافانمدبع فايع دان رح هالعأ 'العف لبج نم

 انو هاحامصاب فهم لغؤ هوقبسي نأ ىشفن ههأأب رب قلطن افودعلاىأر لجر
َ 
1 
5 

 | در نبر يهز نعنامع وبأ 55 لاقهيب أ نعرمعملا ا ىلعالا دبع نيد 2

 نبدي ب ركوبأ | اع رصو هودعند سو هيلع هللا ىلص ىننلا نع قراخ نب ةصيبقو

 نبا نع رييج نب ديعس نع ةره نب ورع نع شالا نعةماسأوبأ انث ءالعلا

 نيصاخما مهنم كطشرو نيب رقالاك تري ثعرذنأو هال هتازئام لاق سامع

 [ اذ 2 نماولاقف ةاحامصا فق ةعفاقصلا دعص ىن> لسو هياعهللا ىلههننالوسر جرح

 دمع ىنباب نالف ىنناب نالف ىن داب ن الف ىن :ا.لاقفهيلا اوعهجاف د_تاولاة غتبم ىذلا

 || حب 00 5 ل :ءانفاتم

 ادب تيترولا هذ كازا ا انحلال صان ١كلام بطوبأ 0 0

 ةبيش ىفأنب ركب وبأ ان ةرولاوخ 1ىلا شمالا ًارقاذك بتدقو بطىبأ
 وام م :

 وباو

7 
1 

2 
2717 

71 
1 1 

00 
|0 

| 
 ا

 تيا

 ا ظ
 ]ا

1 

4 

3 
 "قيل



٠١6١. 

 قوعد تايتخ ١ىقاوهتمالاهاعدةوعدىن لكللاق سو هيلع هللا ىص هللا ىن نأ ا

 ا ان الاق فل ىلأن باو برح نب ري_هزهينثد_حوةمايقلا موب ىتمالةعافش

 هل دعو َح عيكو اني لم ركون هانئ دو دانسالا| همةداتق نعةدعش امك

 دانسالا اذهب ةداتق نع عس نعاعيج ةماسأ و نأ 55 ىرهوجلا ديعس نب ميهاربأ

 هيلعةنلا ىبص ىنلا نعةماسأ ى نأ ث ردح فو ىلع لاقلاة عيكو تردح قنا ريغ

 اونا لسان ا نع رمتعملا اند ىلعالا ب_,عند# ندد مسو ]

 د 2 ن د# ىنثدحو سنأ انع ةداتق ثيد> وحرك دنؤلاق رسولا لا ظ

 نب رباج عمسهنا ريب زلاوبأىنرب_خالاق ع رج نبا انك ا اند فاخ ىنأنبإ ظ

 هه فاهماعددق ةوعد نت لكل ل: بر هيلع هللا لدى دا نءلوقي هاد دعا

 قدصلا ىلعالا دلع نب سنوي ترص ل ةمايقلا موب ىتمالةعافش قوعدتأبخو ا

 نبنجرلادبعن ءدب د>ةداوسن رك ناثرخلانب ورمع ىتربخ أ لاق تهو نااانأ ![

 مقل لوقو ب سوهيلع نا لح هلا نأ صاعلا نب ورمح نب هللا دمع ن ءربج (ٍ

 قم هناف ىنعبت نف سانلا ن ءاريثك نالضأ ّنهنابر ليسو هلع ثلا لص مهارباىف ش1

 زب زعلا تن كنافم 5 :رفغت ناو كدابع لق بعت الاء يلع يلقون ُ

 نا بهذالب ريجاب لجو زع هللالأاقؤ ىف : و ىتمأ ىتمأ مهللالاقو هدب عفرف مكس ا

أسف مالا هيلع لي ربج هاتف كلم ؟بامهإف لعأ كب رودجت ؛
 ىلهللالوسرهربخًافهل

 قى كيضرنسانال قف 9- ىلإ بهذا لد ريجاي هللا لاقف رعاوهولاقاع مس ةيلستللا ا

 ةما_س نب داج 1 نافع 05 ةبيشىفأن ب ر ك,وبأ امص كءونالو كتمأ ا

 ل-جرلا ئقامافرانلا ىفلاق ىنأ نأ هلال وسرايلاقالج رنأس أن عتناثنعإ|

 ىنلا ءاكب باب
 هيلع هللا ىلص

 هتمالإ سو

 هلوق ىف نا
 ّ ٍِ 56 1 تح نب ري-هزو ديعس ن ةددتق نر ع راثلاقف كابأو ىفأن الاقفهاعد

 :ريشعرذنأ 1
 ١ راسعب 5 أ ازئاللاق ةرب رع ىفأ ع نءةحلط نبى سوم نعري#ع نب كلملادبع نعرب رج انك

 ليد رد
 0 : رقل_سوهل لعهللا ىل_دهلنا] وسراعد نيب رقالا كتري_ثعرذنًاو ةءالاهنه

 نبة رص ىنب ادي راثلا نم سفن أ او ذقن ىو نن ىعكى نبال اقف صخر ارسم ءمتحأف 1

 ديغ ىنات ناعاا نم مسفن أاوذقن |سمش دبع ىتباب رانلا نم كسفنأ اوذقناس 5 َ

 دبع ىنباي راثلا وم كسفن اود ةنامشاهىنباب رانلا ن ءكتقتأ او دست فان :

 93 | ك]مأال ىتافرانلا نم ك_سفن ىذقن |ةمطافاي رانلا نمكسفن او ذقن !بلطملا ||

 ىربراوقلار ع نءهللا ديرع نئئطص اطالئباهلب ًاساج رو--!نا ريغايش هللا نوم |



١ 

 نإ سوي نثدع « كلبق د_حالحتفأالت سمأ كب لوقيفدحلوقأف تنأ |
 باه_ثننإأ ن نع سنن كلام ىقربخ لاق بهو ن هللادع | لعالادسع

 ملسوهيلعهللا ىلمهللالوسر نأ ةرب رهىفأن ع ٍنجرلا دبع نب ةماس ىنأ نع

 ظ | تما موب ىمالةعافش ىنوعد ئتخان أدي رأف اهوعد ةوعد ىف 0

 انك ميهاربانببوق- عل ا :ريهزلاق دج ن ددع وابنرح نإ ريهز تصد

 (لاقلاق ة درب رهابأنا٠ نجرلاد معن ةماسوبأ ىف ريخأ هع ن 3 باهش نئا أ نا

 | نأىلاعتةنلا كا را و ىن لك- 0 0

 نب د دعو بروح نب را هز تصد ةمايقلا مون ىتمال ةءافش وعد“ يتخ

 0 | لا فعمم نع باهت نا ىأنإ نع ميهاربانب بوقعي ان 5000

 نعترب 0 ا

 ةوعد ىن لكلا لاق م _سوهلعهنلا لص هللا ىن نا رابحالا ب عك-!لاقةرب رهابأ

 | ات ةمايعلا عون ىمالةعافش ىنوعد 21 ا تانك رأانافاهوعدب

 و ١ لاق ا ولك هللا ىصعنلا لور زلم ةنع تقسم 0 ١ هرب رهىنالبعك

 ان الاقس رك ىنال ظفللاو ببي ركونأو ةييش ىلأن ركوبأ نك ادعو

 3 | يسدد لوسرلاقلاق هرب رهىنأ نءااص ىف نع شح#الا نعد واعموبأ

 قوعدتأبتخا ناو هبوعد ىبن : لك ل_كتف ةباحمت_بمةوعد ىن : لكل إ_سوءيلع

 ث.هللإب كرمشبال ىتمأ أهرمتام نما ءاش نالت هان ىهف «مايقلا موب ىتمالةعافش

 - ةعرز ىلأ نععاقعقلا نباوهوةرامع نعرب رج انث ديعس نبةستف اني

 ْ | فنانة وعد ئز لكل سو هيلعمللا لمتنا! ل وسر لاق لاقرب ره ىفأ

 : اي ةمايقلا موب ىتمالةعافش قوءدتأبتخا ىناواهات يف باجتسيف

 | بس لاق دابز نناودود# نعةبعش 15 ىلأ ا ىرينعلاذاعم نب هللا

 . 1 :ءأفاهماعدةوعد ىن لكس | سو هيلعمنلا لمهن لوسرلاق لوقيةري ره

: 1 | 
 ايفلاءوب ىنمالةعافذش قوءدرخؤ أ نأهللا ءاشن ادب رأى تاوهلبيحت_ساف ىنلا ًايتخا

١ 

 | 007 دو وسو دعو ىسلاناعربا عدلا ةءتر وم ' رانا راش ن دعو تندلع و ممل نآس وأ 1 اح
 كلام نب سنأ انث ةداتق نعىلا 3 ماشه نء|نونءيذاعم 6 اولاق ناس 1

 هتمالةعافشلا



535 | 

 ليضف نب دم ان لاق ىلحبلاةفيلخ نبه رطن. دم انرص -لاةكلذ”ىأ|
 شارح نب ىب رن عكلامونأ و ةري ره ىفأن ع مزاح ىفأن عىىجشالاكلاموبأ اننأ
 7 سانلا ىلاعت هللا عمج ' مسوءياعتتلا لم هنلالوسر لالا همي ذح نع ٍ

 انلمتفتسا 1 دانون ايف ةذجلا ,طفلزت ىتح نونمؤملا ا

 اومهذاكالد بحاصب تسل مدآ مكيبأ !ةميطخ الا ة ولا نم م؟جرخأ !لهولوةيفةنحلا |

 أ] كلذ تحاصب تسل مال_سلا هيلع مهاربالوةيفلاق هللا ليلخ مي_هاربا ىننا ىلإ

 ىسوم نوت ايف اماك:هللاه-لك ىذلا ىسومىلا اودمعاءاروءارو نماليلخ تنك |

 لوقيق «-حورو هللاةلك ىسيعىلا وبهذا كلذ بحاصب تللوةيف مال سلا هيلعأ
 موقيف سو هيلعةلا ىلصا د ن ون ايف كلذ بحاصب تسل مل سوءهيلعقللا ىلص يسبعأ

 ملوأ ارميفالامشوانيع طارصلا ىتنج ناموقتف م-رلاو ةنامالا ل سرتوهلنذؤي وأ

 هيلع هللاىل_صةللالوسرلاق قربلا رك ميش ىأىأ وتنأ ىف آب تاقفلاق قرتلاك |

 دشو ريطلا 00 رك منيعةفر اطى عجرب و ره فيكقربل ىلا اورتمأ ملسوأ|

 برلوقي طا ارصلا ىلع مئاق إس و هيلع هللا بص مجيدنو مطاع أ مهب ىرجتلاجرلا| ا

 لاق اف- زالا ريس منا لا ل :رلاع ى ب ىتحدايعلالامعأز ركن يح لس لس

 جيان شود_ت>9 هبت سمأ ن 6 ا ماسح ةلعم بيل الك طارصلا ىتاح وأ

 افي رح نوعي مهجر .رعق ناهد ةرب .هىفأس فن ىذلاو رانلا ىف سو دكموأ

 راتخلا نعرب رج 5 ةدتقلاق مهاربا نب قحعساو ديعس نٍةددّنق اسدعد دع

 سانلالوأانأ 5 _سوه_ءلعمللا 0 وسرلاق لاق كالام نب سنأ نءلفلف نبا

 انك لاق ءالعلا نب د 2 وأ انثرضو اعيتءايستال 0 0 اوةنملا ف عفشيأ ظ

 لوسرلاق لاق كلام نب سنأن ء لفلف نب رات نع نايفس نع ماسه نهب واعم

 بأي 2 رقي نملوأان اوةمايقلا موباعبت ءايدن الارثك ان 0-1 بلع هللا ىل_دهللأ ا

 نع ةدئاز نع ىلع نب نإ -سح انك لاق ةبيش ىلأنب ركب وأ اندر ةنطأ

 كو نأ ملسوهبيلعةللا ىل_دةللالوسرلاق كالام نب سن لاق لاق لفلف نب كق -2

 نمهقدصيإم اي امينءاسالا» نم ناو تةدصام نم قدصيم ةنحلا ولا

 انك الاق برح لب رب_هزودقانلاب_# نب ا نندصو دحاو لجرالا هتمأ

 لوسرلاق لاق كالام نن سن نعت اث عةريغملا نب ناملس 55 مساقلا نب مش د

 نم نزال الوقيف حتفت_سافةمايقلا موب ةنملا باب ىف لسو هيلعهلل | ىل_-دهللأ

 ىنلا لوق ىفبإب
 هيلعةتلا لص

 1 ملسو

 قمعفشيسانلا
 رثك ًاانأوةنحلا

 اعبتءايبنالا



3 

 ىمسفن هناي ذك رك ذو هلثمهدعب سضغيالو هله هلق بضغي مامضغم ويلا بضخ دق ىف ر

 سانلا ىلعهمدلكتتب و هتالاسرب هلا كاضف هللا لوسر تن أ ىبسوما,نولوقيف لسو

 دق ىر نا ىسوم ,طلوقيفانغلب دقام ىرتال أ هيف نحامىلا ىرتالأ كب رولا انا عفشا
 صو لاسفن تلتق ىفاوهإ مه دعب بضغي ناو هل_ثهإبق بضغي امض مولا بضغ

 نولوقيف ملسو هياع هللا ىلصىسعنوت انف قيما اويهذا ىسفن ىسفن اهلتق

 عفشافهنم حورو مى سم ى ااهاقل ا هنمةلكو دهملا ىف سانلا ت 5و !ىسعأب

 سو هيلعهللا ىلص ىسعم طلوقيف انءا :دقام ىرتال ا هيف ن كام ىرتال كب وَلا 1

 هدول ذب ملو إم مه دعب بضغل ع ناوهلثمهلبق بضغب لابْضءمويلا ب ضغدق فر نا

 'قوناف ملسو 4 -لعةللا لص د-# ىلا اويهذاىرب_غيىلا اويهذا ىسفن ىسفن

 انوكبنذن ع كلو ذغو ءايسنالامتاخو هللالوسرتن ادا نولوقيف

 تح 3 ”اةقاطأف انغلد دقام ىرتالاه-.فن هام ىرتالا كب رىلاانل عفشارنأت

 ءانثلا نسحو هدما# ٠ نم ىنمهلد و "ىلع ىلا عت هللا حيتفي من ىبر ادجاس عقأف شرعلا

 | عفرأف ع 0 ا هت لسكس امرا اا مثىل ف د>ال هديتي مًايشهيلع

 2 1 يلا نم ةنحلا لخد دما. لاقيف ىتمأ انتم ب را,لوقاف سار

 أ اونالا نم كلذ ىوسامف سانلا ءاكرسش مهو ةنحلا باوبأ نم نءالاب ايلا نم
 أرد هو ةكم نيب كا ةنجلا عب » راصم نم 0 تاو يراود د# سفن ىذلاو

0 

 8 'ةرامع نع انث بروح نب ري_هز نطو ىردل و ةكم ناب موأ

 | سا اوسراف ديزي تمم طولاق ة هرب ره ىلأ نعةعرز ىفأ نععاقع- هلا

 ةسهت سيف هيلاةاشلا بح اتناكو و عارذلا لوانتف مو دد رثنمةعصق ة[سووبلع

 9 0 اوبر وو املا ى سانلا دم سان ؟لاقف

 ةوقيلاق هللالوسراب هفيك اولاقدفيك نولوقنالا لاقهنولا س.الهبامصأ ىراماف

 10 لا نايح ىلأ تي د ىنعي ثيدحلاقاسو نيملاعلا برلسانلا

 |-عف لب مهتطآلهلوقو ىف راذه بك اوكا ىفهلوقرك ذولاق مالسا هيلع مهاربا
 | ارصملا نيام نة ديب اذمح سفن ىذلاولاقو ميقس يف هلوقواذ- 3 مهريبك

 | دالك رجضرأ رجحم ةكسدياك لبا قدانصملاةسجاعيداسم
 ىا



 0-0 ظ ل

 ة_ةيلخ ىفأراد ف فختس وهو ه.اعان اسف ن_سحلا ل انل هولانلق ناب ارهظب |

 عمسن قَد : رج ىلأ كيخ أ دنع نمانئج ديع_سايأ انانلقفهيلعام بق هيلعانلخ دقلاق |

 اندازامانلقه_هلاقف ثدحل ا هانث دك هءهلاق ةعافلا ىفهانث دح د لثع 1

 ىدن أ ىردأامأيش كرتدقاو عيج ذئموب وهؤةن سن. رشعذ:مهبانثد_حدقلاق
 ناسنالا قاخلاقو كح _ضفانثد_ هلانلقاواكس تف 5_.:د<ناهركوأ خيا ظ
 قىفرولاعجرامت هومكسدح انادي رأانأ والا اذه! ترك ذام لت نم

 كل عمسي لق وكلما عفرا داي ىللاقيفا دحاسول ارخأ مل د. ءاحلا كاب هدج-اف ةعبارلا

 كل كاذ سيللاق هنلاالاهلااللاق نمف ىلن ذيب راب لوقاف عفشت عفثاو هطعت لسو

 نه نجرتال ىثاي رب جو ىتمظعو ىفاب ربكو قزدو نكسلو كيلا كاذ سيل لاقوأ |
 كلام نب سن أ عمس هناهبانثثدحهنا نسما ىلعدهشأف لاق هنناالاهلااللاق نمرانلا نم أ
 نب دجحو ةبيش ىفأ نب 3 وبأ 0 عيج ذم وب وهوةنسن: ريش ءلمقلاقهأ رآ ٠

 فرخلادعب فرحا نمامهدحأدب زبامالا ثي دا قايسىفاقفتاو ريغ نةننادبعأ

 هللا لوسر ىتألاقةري رهىنأن ءةعرز ىفأن ءنايحوبأ انث رسشب نيد انث الاقأ

 انأل اقف ةسهن اهنم سونف هبت تناكو عارذلاهيلاعذرف محلباموب لس وهيلع هللا ىلص
/ 

7 
 كب رخآلاو نيلوالا ةمايقلا مويهللا عمك اذ ءنو ردن لهو مايقلا مون سانا ديس

 مثلا نم سانلا غابيف سمشلاوت دنورصبلا ,مذفني و عادلا مهعمسيفدحاو ديعص ىف ا

 1 هيقما ام نورتالآ ضءبل سانا| ضدي لوقيف نواح الامو نوقيطيالاءبركلاو ٌ

 سانلا ضعب لوقيف مكب رىلا كل عفثي نمىلانورظنتالأ م<غلب دقامنو رتالأأ]

 هللا ك تا رمشلاوب آتنا مدآ اينول اوةيفمدآن ونايف مالشلا هلو اومانضعلا |
 ىلاىرتالا كب ري اانل عفشا كلاو دج سف ةكالملا ىعأ وهحور نم كيف خفنوهديب |

 هيف نحنامىلا ىرتالا كب روئاانل عفشا اروكشا دبعتننا كاممو ضرالاى ا لسرلا

 ناو هلم هلق بضغيملابضغ مويلا ب غدق ىف رنا مط لوقف انغلب دقام ىرتالا
 ىإا اويهذا ىسفن ىسسفت ىوقىلءابهتوعدةوعدىلتن أك دق هناو هل مه دعب بضغي

 ضرالا ل_هأ نمهليا>و لا ىن تن أن ولو قيف مالسلا هيلع ميهارب ا نونأيف مهاربا

 ٠ ) -1كما - (مص) (



 | نمهبلق ىف ناكوهتاالالااللاق نم رانلا دج رلاق مل سوه اعنا ىلسصىننلانا

 ريحا نمهبلق ىف ناكو هللا الاهلاال لاق نمرانلا نم جرم ة ةريع_ثنزيامريذخا

 |ةرذن نيامري_هلا نمهبلق ىف ناكو هتناالاهلااللاق نمرانلا نم ج رمت ةرب نزيام
 هبانثد> ةيعشلاقف ثر دحلاب هتثدذ ةيعشتيقلفدي 00 تاور لاهتمنتاداز

 1 . ةبعشناالا ثيدابإسو هياعهللا لص ىنلان عشللام امنب سن أ نعةداتق

 1 انك ىكنعلا عيب رلاوبأ انثرح ماطس وبأاهيق فدي زيلاق ةرذةرذلاناكم

 أروصنم نيديعس هانثدحو ح ى زنعلا لاله نب دعم انث دب ز نيداج

 / نب سن اىلا انقلطن لاق ىزئعلا لاله نب دعم انث دب زنيداج انث هل ظفالاو

 ان ادق تبائانل نذأت_ساف ىحضلا لهي وهوه بلاانيهتتاف تبائبانعفشتو كلام
 3 رمصبلا لهأ نم كناوخانا ةزجابأايهللاقف هرب رس ىلعهعماتباث ساجاو هيلع

 اذال | دعنا لف دانت دسلا هعامتما] كن : دح مهم دك نا كن :نلاتملا

 ن || الا بلع دانون 0 فرع ل مه _ضعب سانلا جامةمايقلا موب ناك

 هللا ليلخ هناف مالسلا هلع مي عا ربا مكيلع ن نكسلو ا تن الوةيفكايرالل مغ شادل

 السلا هيلع ىسو؟ كر ]و اطت سالوةيف مال_لاهيلعم_هاربا نوت ايف

 اف مال ىلاهيلع ىسعب يلع نكدلو اطت سلوق. ىسومىف ويف هللا ملكه ناف

 5 لا ىل_ دمحيع ؟<يلع نكسلو ا كل ئسغ وش و هللاح ور

 1 ادب نيد موقأف ىكنذؤيفى رىلعن ذأتت_اف قلطأ ًااطانأل أوقاف ىنواف مل-سوهيلع

 ©! لاقيف ا أم ىلا عنهن هينمهلي ناالاهيلعر دقأ ال دمادع هداف

 | لا : 21 ىتم ات راي لوفاق عفشت عفشاو هطعت ل سو كل عمس لق هر كسار عفرا

 قاطناف اهنمهجرخ اف ناعا نمةربع_ثوأةرب نهةي-لاقثمهبلق ىف ناك ف قلطنا

 را ارادب# اى لاقيفادجاسهلرخأ | ا لعفاف

 ىل لاقي ة ىتمأ ىتمأب .رابلوقاف عفشت عف_شاوهطع”لسو كلعمسيل قو ك كسار

 قاف قلطن افاهنمه+رخاف نا نمل در نمةب>ح لاقثمهباق ىف ناكنف قلطنا

 | مقرا د ابى لاقيفادجاسهلرتأم د_ماحلا كالتي هدج-اف ىنر ىلا دوعأ مل

 اطنا ىللا هيف قم أ ىنمأبرايلوقأف عف 0 معشر ةطيمت لاجتوا كل عم_سب لقو

 م مهبرخأف نامبا» نهلدرخ نهة-.حلاقشم ن َ ىلدأىدأىدأه«باف ىف ناك 9

 امك ؟ امافهد :ءنمانجرفن هنانأبن اىذلا سن أثر د> اذ_هلعقاف قاطناف راذلا

00 

0077 > 

 اذن 0

١ 



 6م

 1كم لوهرل را احون اوتئا كلو أهنمدن رىدعةسف باصأ ىلا هتئيطترك 58

 ناصأ ىتل اهتئيطخرك ذيف 5 انهت سا لوقيف مالسلاهيلعاحون نوت ايف لاق ىلاءتهّثلا

 ميهاربا نوت ًايفال_لخ هنداهذختا ىذلا ميهاربا اوتثا نكلواهنههب رىحت_سيف
 اهممهد رى سف باصأ ىتلاهتئيطخرك في وك انهت سالوقيف مالسلا هيلع [

 أ ماللاهيلعىسومنوت ايفلاق ةاروتلاهاطعأوهلل اهلكىذلا ىسوماوتثا نكلو
 اوتئانكلوا مم هل رك سف ب احا ىتلا هتئيطخرك ن كف 55 انهت لوقيف

 ن كلو انهتساذ ريق هللا حور ىسعنوتًايفهلتلكو هللا حور ىسع
 ا رخأتامو هبنذ نم 0 هلهللا رفع دع ةيعاسو هيلوتاللا لسا ْ

 هش ارانآ | اذاف ىلن ذٌؤِيف ىف رع نذاس اف قون ايف ل سو هيلعفتلا ىل_ةللالوسر ٍ

 لس عمس لق كس أر عفرا د#ايلاقيف ىنعدي ناهنناع 1 ىنعديفاد_حاست ءقو

 ىلد حيف عف سام ىف رهينماعي ديمحش ىل | ردجاف ىسأر عفراف عفسشت عفش هطعت أ

 ناهللاءاشام ىنعديفاد- اس عقاف دوعأ منجا مهلخ داورانلا نم مهجر

 جراف جنن عيش لم ا ل هما, كس سار عفرا لاقي قعد 1

 مهلخ دو رانلا نم مه رتل ل خر امين حلا ردجاف

 نمالا رانلا ف قيام برايلوقافلاق ةعبارلا فوأ ة- اثلاىفىردأالفلاقةنحلا |[
 ةءلعجوىأ ةداتقلاقهّدن .اورىفد.يعنالاقدولخلاهياعبجو ىأنآر ةلاديدم 1

 ا

 ديعس نعى دع ىفا نبا ا الاقراش ناد # و ىنثم ندم انئصو دولا

 موب نونمؤما عمج رمت ه_لعهللا لص ةللال وسر لاق لاق سنأ نعةداَتق نع

 ُْثيد_+خ1ىفلاقو ةناوعىأ ثيد_> لثم ثالذ نوم هلي وأ كل ذب نوه ويف ةمايقلا
 ذم ص 01 هلا هسا نمالا وا راو هبارلادوعأو أ- ءبارلا هم مل أ
 نا كلمن سأ نع ةدانك جف 1 0 ان 0 ا

 نارقلاه_سح نمالارانلا ف قبام_رايلوقاف 5 ارلاىف 8 دامس ا 1
 ة د دنديز ان' رارضلا لاهنم نب د نر دوا_لاهبلع بجوىأ|
 لاق كلام نب سنأ نعةداتق ن ءىتاو:_سدلا بحاص ماشهو ةورع ىنأ نب ديعس ان ٠

 ثم ناد-#و ىمسملاناسغوبأ انثدحو َح لسوء يلعفللا ىلصنلالوسرلاة |
 ثالامن/ سنأ انه لاق ةدانق نع ىفأ ى ندد لاق ماسه نياوهو تام اننا الأ
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 || ان ىرييزلادجأوبأ انث رعاشلانبجاجح اًسامص منلاقف ةعافشلاب رانلا نم

 : تارادالا اهمذ نوقرت< راغلا نم نوجرةءاموقنا مل-سو هيلعةنلا ىلص هللا لوسر

 31 نيكدنبلضفاا انث رعاشلاز جاي اًمصو ةنلانواخدب ىتح مههوجو

 3 ا عش الق تنك لاق ريقفاادب 51 ىند_حلاقب ولأ ىلان د ىنعي ماع ولأ 2

 || ىلعج رح مث جح نادب رتددعىوذ ةباصع فانجر فن ج راوملا ىأر نمىأر

 || كتاقفلاق نييمتهملارك ذدةوهاذاولاق مسو يلع هللا ل صةئلالوسر نع

 3 كنالوقيىلاعتهللاو نوثدحت ىذلا اذهام سو هيلع هللا ىلص هّلنا لوسر بحاصاي

 || ىذلاا ذهافاهيفاوديع اهنماوجر < نااودارأ اماكوهّتي زخ أ دقفرانلا لخدت نم

 3 م و هيلع هللا ىل_د دي ماقع تعمس لهفلاق مع تاقنآرقلاًار قت ألاف لاق نولوقت

 شط

0-7 

 نآد_عب رانلا نم نوجرخاموقن أ معز د_ةهناريغلاق كلذ ظفحنوك النأ

 نمارهن نولخ ديفلاق مسامملا ناد. عمماكن وجر خسف ىنهيلاق اهفاونوك
2 

اولاق هيلع سانلا سمعو طارصلا عضو تعن ملاقج رح نهب هللاج رح
 1 فاع

0 3 

| 0-6 

 ّ محو اناقوانعجرف سطارقلامهنأك ن :وجرخيفهيف نول ستغيف ة-تهلاراهنأ
3 . 3 - 5 0 2 3 2 

 3 ةللاوذلفانعجرف ممسو هيلعهللا ىلههللال وسر ىلع ب كب خيشاانانورتا

 0 ىد ذالا دل نباده انثدع معنوبألاقكوأ دحاول-جر ريغانم ج رخام

 ّ ىلع هللالو_سر نا كلام نب سن نعت اثو نارمع ىنأ نع ةماس ندا انت

 : ول ان الاق لماكىنال ظفللاو ىربغلا د_مبع نب دو ىردَخج | نيس نن ليسصف

 ْ 0 مل_سوهيلعهللا لص ةهللال وسر لاق لاق كلام نب سن ا نع ةداتق نعةناوع

 || نولوقيف كلذ! نومهليفديبعنبالاقو كاذلنوميف ةمايقلا موب سانلا هللا

 || لسو هيلع هللا ىل_د مدآنوت ايف لاق اذهانن اكم نمانحن رب ىتحانب رىلعانعفشتساوا

 8 انهت سل لوقيف اذ هانت اكم نمانح رب ىتح كب ردنعانل عفشا كلاو دحسف

 يع

 كن

 3 بج

 3 00 2 ؟

. 
2 

 ركدديف ةراومع دحلا



 هلل
 0 الاللسايبياجاااظظظلاا حلما ٍإ

 ثيد_ط|قاسو اظحاهنم ةنملا لهأ سا نعل--+و زعهللالأس مال_بلاهيلع 2

 نب رورعملا نع شمعالا ان ىفأ انث ريع نب هللاد بع نب دج امص هوحنب
 ةتلالهأرخ معالى ل_سوءهيلعةللا ىل_ههللا لو سرلاةلاقرذ ىفأنعدب وس

 اوضرعألاقيفةمايقلا مويه قوي لجراهنءاجورخرانلا ل هأرخاو ةنحلاالوخد

 تاعلاقيف هب ون ذراغ_دهيلع ضرءتفاهرايكه:ءاوءفراو هن ونذراغ_صهيلع أ[:

 عيطتسال م:لوقيفاذكواذك اذكواذكموبتامحواذكواذك اذكواذكمون ||

 لك ناكمكلناف هللاق.فه_ءلعض رعت ناهن ون ذر امك نءقف_ءدموهو ركش نا

 ىل_دةللالوسر تبر دةافانههاهارأ الءام_ث أت ا.ءعدق بر لوقيفةن_س> ةئيس

 2, واعموبأ 1 ريك نا انكرعو هد_جاون تدب ىتد ككددحض ملسوه سيل علا

 سبب ركون ااندحو 2 عيكو اند ةبيش ىفأ نب ل انثدحو ح عيكوو

 ديع_س ن ةللا ديبع نثدع دانسالا اذهه شءعالا نعام الك ةبواعموبأ ان

 ىسقلا ةدامع نا 0 و هللاديبعلاقح ور نعام الكر وصنم نب ق>ساو

 دو رولا نعل اسي هللا دبع نب رباج عمس هاربب زلاوب !ىنرب_خ !لاقج رج نبا ذك

 ىعد_ةةلاق سانلا قوذ كلذ ىأ رظنأ اذكوا ذك ىلءةمايقلا مويء ىبحن ن< ل اقف

 نملوةيف كالذ دعب انب راتب م لوالاف لوالاه_عت تناك امو يت مالا

 ىلجة يف كيلا رظنن ىتح نولوقيفكب رانأ لوقيفانب ررظنن نولوقيف نو رظنت

 ارون نهؤءوأ قفانم مهنم ناسنا لكىطعي وهنوعبتي و م_مب قاطنيف لاق كىححضي مط

3 1 4 : 

 هان شيش ا ناطاياولا ع اا ا وا ا و ما الل

 افلأ نوعي_سردبلا ةليلرمةلاكمههوجوةصزلوأ وجنتف نونم ولاوحش م

 نوعفشي و ةءافشاا لحت مث كل ذكمثءامسلا ىف م ا وضاكم هنولب نيذلا م نويساحال
 هريه_س نزيام ريخلا نمهبلق فناكو هللا الا هلا ال لاق نم رانلا نمج رح ىت->

 2 5 1 كذب
 "نفيا ني21 نحتسب دبع ضي يك 7 لك هاو

 ىئشل!تابناوتبذي ىتح ءاملا مويلعز وشرب ةنجلا له لع و ةنجلاءانفب ن واعجيف
 ركب وب اسئرص اهعماطاثمأ ةرسشعواين دلاهل ل عت ىتح لآ سي مث هقارح بهذي وليسلا

 هللال وسر نمهعمسلوقي ارباج عمسورمت نع ةنييع نب نا يفس ان ةبيش ىفأ نبا 0

 ةنحلا مهلخ دوق رانلا نماسان ج رحب ل جو زر ءةللانا لوقي هين ذاب إس وهماعشللا ىلص
 أ اموق ج رخل جوز ءهللا نا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثدي هللا دبع نب رباج تعمسأرانيد نب ورمعل تاقلاق دب زنبداج اذن ىئازهزلا عيب رلاونأ انو
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 كح_ذ نءلاقةللالوسراب كحضت م اولاقف ل_سو هيلع هللا بص هتنالوسر كن |
 . || كنم ئزهتساال فا لوقيف نيم اعلا برتن او ىنمكى :ز مست أل اقني- نيملاعلاتر

 1 انك ريكب ىفآنب ىح انك ةبيش ىف أ نإ ركب ونأ انثرع رداق ءاشأام ىلع ىنكلو

 . || ديعس ىلا نع شايعىلانب ناعنلانع اص ىفا نب ليه_سنءد_# نب رب_هز

 1| لج ”ةلراقهنعا نعد نالاق مل_سوهيلعةللا ىل_دهنلال اوسرناىردخلا

 ىنمدق بر ىألاقف لظتاذةرحشهللمموة ز+!ليقراذ لا ْنَع ه-هجوةللافر مص

 رك ذلو دوعسم نءاثيدحو<ثر.دحلاقاسو لطرح الرسم ل

 لس ىلاعتةنئاهرك ذو هيفداز و ثيدحلارختاىل كنمىنيرصيام مدا نءاابلوقيف

 لغد مثلاق هلاثمأةرمشعو كلوههللالاق قامالاهبتعطقنا اذافاذكواذك
 كل كايحاىذلاهللدجلاهلنالوقتف نيعءلارولا نمهاتجوز هلع لخ دق هسملن

 ورعن ديع_-س ان هه تيطءأامل_ئد_- ىطعأاملوقيفلاق كلانايحأو

 ظ رشل ىنن دحو 2 مل_سو هيلع هللا ىل_دهنلالوسرىلاهعقرب ريما ىلع هةتعمس

 ا
| 

 تعم_سلاق ىعشلا نع رج نباوفرطمن ءةننمعن نايفس ان ىثتعهشالا

 انت نامقس 5-5 رع ىأ ناانثدحو 2 ىل اعتهلنا ادا وخلا

 لاق ةيعش نب ةريغملا نعربك ىبعشلااعمس دمع_س نب كلملا دعو في رط نب فرطم

 ىعشلااعم_سرجأ ناو فرطم ان: ةنيبعنب نايفس انث هل ظفللاو يلا

 ىدأاملجو زعهبر إ_سوهيلعةتلا لص ىسوملأسلاقر + انااهارأ
 5 ةنجلا لهأ

 اههدد اهعفر نايق_سلاق رينملا لع سانلاهب ربك ةمعشن؛ةريغملا تءعم_ملوق»

1 
 || لوةيفة_:لا لخداهللاقيف ةنملاةدلا لهأ لخدأام دعب ءى بج ل جر وهلاقةلزنم
 || نوكنأىض رتأهللاقيف مسهتاذخأ اوذأو .طزانمسانلا ل زن دقو فيكب رىأ

 هلشمووإمو كلذ كا لوةيف بر تيضرلوقيفاين دلا كوأ م نم كلم كال م لغم كل

 كلو هلاثم أ ةريثعو كلا ذهلوقيف برتدضرة احلا ىف لاقف هلثموهإثمو

 لاق ةلزنم ._هالعافب رلاق برتيذرلوقيف كد نيعتذدلو كلفن تهتشاام

 | | اتا نيعرت لف اهيلع سمو ىديب مهتمارك تسر غ تدرأ نيذلا كئلوأ

 | ||| مه ىخأام سفن رصدت و زعمللا تاكك دفا يسمو لاكررخ ؛.راق ىلعرط# مو
 0 دع 0 نبع 06 0-0 0 0 رق

1 

0 

1 

1 

0 

: 
1 

0 
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 تنأو ىو كح ضتاوأى رخيسس !لوقيفلاق ايندلالاثم' ةرشع كل ناوأ اطاتم]

 نعةديبع نعم هاربا نع شمالا نعةيواعموبأ انث الاقبي ركىال ظفللاو

 نماجورخرانلا لها راف رعاليا مل-سوهيلعهللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هللا دمع

 ةف1ا لخ ديق سهذديفلاق ةن12ا لخداف ىناطن !هللاةيفاقح دا :ر2 لج ررانلا

 من :لوقيف هفتتك ىدلانامألا دب : هل لايف لزانملااو 2 ادق سان !ادديق

 نو انندلا فاع- اري تدمع : ىذلا كل هللا ةمق نيس ل

 ىتح كدحض ٍل_سو هيلعدنلا ىل- .دهللالوسر 1 .اردقاذلاق كلملاتنأ اوفر 5-2

 نداج ا لرسم نإ نافع انت ةبيش ىفأ نإ ركبوا ا هذجاوت تدب

 رخآلاق لسوهيلعةننا ىلصهنناكوسر ناد وعنيم ناعم نكت 00 200

 اهزواحاماذاف ة 6 ”ضرانلاهعف سود 0 لم جشع وهف لج رةنحلا ل خد نم

 نمادحا اهاطعأام ًايشدهنلا فاطعادقل كنمىتاخىذلا كرابتلاقف اهبلاتفتلا

 ىللظتس ”القةرحش يشأ |د له نم م2 د55 [لوف ه .رحشل عفرتف نب رخآلاو نيلوالا 4

02*07 

 اهري_غىبتل اساهكتيطعأ نا ىلعل مدآ نب|اي ىلاعت هللا لو قيفاهتام نءبرعثثاو اهلظب

 هيلعهل ريصالام ىرب هنالر دع ىلاعتهن رواهريهلآس الن أ هدهاعي و نراناللوةيف

 ىلوالا نم نأ ىهةرحشهل عفرت ماهئام نم برش واهلظب لظتسيفاهنم هين ديف

 لوقيفاهريغ كلأسأ الاهلظب لظتساو اهئام ىم برش اله ذه نم ىنن دأب رىألوقيف
 اهريدع كاس اهم كن دانا ىلع لوقيف اهريغى أسال نأ ىتدهاعتملا مانبي

 اهنمهم ديقهيلعهلرب طدالام ىرب هنالهر دعي ىلاعتهن رواهريغهلاس ال ناهدهاعيف

 نم نس> | ىهه_:هلا بايد فعةرجش هل عفرتم اهءام نه برش واهلظب لظةسف ٍ 1

 كلاس الاهمام نيم ترش او اهلظب لظتسالذه نمىت دانى اك وقف ناسلوألا ١
 كلأساال هذه براي ىلب لاقاهريغىب است الن أى دهاعت ل مدن ب ايل وقيفاهرب_غ
 عمسفاهنمهاندأ اذاف اهتمهين دمق ؟ اهيلع هلربصالام ىرب هنال هرذعي هن رو اهريغ :

 كنمىنير هياممد نباايلوقيف اهينلخ دأب ر ىأ لوقيفة:2 ال هأتاودأ |

 برت ًاوىنم طر رهتَسن آب رى1لوقتف اهعماهلتمو انندلا ك_.طعأ نأ كم-ذرأ ا

1 

 ل

0 

 'ٍ اذنكهلاق كدضت ماولاق كحيضا منقولات الألاف دوعسم نب كحضفنيللاعلا |[

 انكايلعتاوتا
 رثكأ ىف

 ىأل او صالا

1 
 اهنع ىأ اهملع

 هيلع اهضعب ىفو
 هأ



 تابثا بإب
 جاراو ةعافشلا
 نم نبدحوملا
 راثلا
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 مسأنإ دز 8 دعس نب ماشه انك لاق ن وعن رفع+ 0 ةبيش ىف أنا ر 9

 ئكصد 03 انش صفرو دار دقو هزت اى ة رسم نأ صفح ثا دحو امه دانساب

 اورعنع سن نب كلام قري_خ لاق بهو ن هللا دبع ان' ىلب الا دبعس ن' نوره

 هللا ىل_دهللالوسر نأ ىرد-+ | ديعس ىنأ نع ىنأ ىنثد> لاق ةرامج نب ى< نبا

 رانلا لع خدي وهتجر بءاشي نم ل دب ةنجلا ةنخلا لهأ هللا لخ دي لاق ملسوهيلع

 || هوجرخافناعا نملدرخ نمةبحلاقثم هباقىف مد جو نماورظنالوقبمت رانلا

 م”هيفنوتبنيف ايطاوأةايارهتىفنوقليفاوث>تمادق امجاهنمنوجرخيف

 [أوبأ اًنئاضو ةيوتلمءارفص جرح فيك اهورتملأ ليسلا بناجلاةبحلاتبذت
 [|انث رعاشلانب جاجانثدحو ح بيهو ان نافع انث ةبيشى أن ب ركب

 || ىفنوقليفالاقو دانسالااذ-مىك< نب ورمع نعامهالكدلاخ انأ نوعنب ورم

 قو ليشلا تاج ؟ءاقيلا تلاع لاح يدل دف و اكشي مو ةايحل اهل لاقي رهن

 || ىلعنب ردن ص و ليسلاةليجوأ ةثح ىفةبحلا تبنت بيهو ثرد_ح
 لاق ديعس ىنأ نعةرضضن ىنأ نع ةماسم ىفأ نعلضفم نبا ىنعي رشب انث ىمضهملا

 الواهف نو توكل مهناف اهلهأم هنبذلا اراثلا ل هأأما لس وهيلعةللا ىلصةللالوسرلاق

 || اذاىتح ةنامامسمتامأف م هاباط2لاقوأ مهب ولد رانلا م_هتب اص أ شأن نكلونويح

 1 لهأايليقم ة 3 :ل ا راهغأ ىبءاوثيفرئايضرئابض مهعىب  ةعافشلا نذأامكاوناك

 : موقلا ع نم لج رلاقف ليسلا ليج فن وكس :ةبحلاتابن نوتبنيف .هيلعاوضيفأ ةنحلا

 1 ظ نباو ىنثم نإ دج اننرع هيداتابوا دقي سوا ءهللاىل_دهللالوسرنأك

 1 || ىأن عةرضنابأ تعمسلاق ةماسم ىفأ نعةبعش ان رفعج ندمت انم الاقراشب

 وذ مو ليلا لج فها وق يل اذلثع | و داعقلا لد هلا نع ىردخلا ديعس

 ا رب رج نءامهالك ىلظنلا م ارباب قحعساو ةبيش ىلأ نب نامع انه دهام

 |[ 00 هلا يع نع فيسع قع 0 نءروصسم نر رج 5 0

 | || بهذاهلىلاعت و كرابتتالوقيق ١ والم 0 دة دسملا|

 رابا]ومنف عجريف ى ”الماهئاه يلا ريخسفاهمت ًايفلاقةنا لخداف
 أ أى ا

 / 000 الماهن هيلا ل مخيف ا: ايفلاق ةنجلا لخ داف بهذاهلهلنا لوقف 0

 1 :رسشعوامن دلا ل ثم كل ناف ةنحلا لخداف سهذاهلهللا لوةيفى" انا كك

 اطاثما



 ان ,عقراتلا ىلع مهروص مردتق ماكر ءنءاوجرخأ مطلاقيف نوح ||

 د أاهبف قبامانب رنولوقي هلك رىلاوهيقاس مد ىلارانلات ذخ ًادقاريثدك

 هوجرخًافريخ ن همراشدلاةثمه- ءلق ىف داجو نك اوعجرالوقيفهبانتسعأ نم

 اوعجرالوقيم انتيصأ نممادح اهيفرذن لان رنولوقي ,ماربثك اقلش نود ردع

 ماريثك ا ةلخ نوجرةيفهوج أف ريخ ن هراشإ دفن لاقثم باق ف مادجو نف

 لاقثمهيلق فمد_جو نفاوعجرالوةيم ادد انت صح نماهمقردن مل ان . رنولوشي

 ناكو اريح اهيفرذت ماب رنولوقيع ارونك اقلخ نور خف وجو اقربح نسل

 ىلاغت هللا لوةيف اهظءارج أ هندل نمتّوررو اهفعاض,ةن_سح كنناو ةرذ لاقت

ْ 
5 

 أ

 ضر ةيف نيجارلا محرأالا قبب مو نونمهؤملاعفشو نويدنلا عفشو هةكئاللاتعتك

 فره ف مهقليفامجاو داعدف طقارب_تاوامعب لاموقاهنم جرف راثلا ن مةدضيق

 اهنورتالا لما ليج ىفةيحلا جرت ن نوجرخيفةايحلارهنهللاقي ةنحلاهاوفأ 0

 اهنم نوكدامورمضيخ اورفمد سمسا ىلا ن وك ان ,حكاىلاوأرخآ ىلا ن وكت ا

 نوجرخيفلاق ةيداملاب ىعرت تنك كن أك هللال وسر اياولاقف ضب 1نوكلظلاىلا |

 هللا مهلخدأ نيذلا هنلاءاقتع ءالؤه نا لهم هفرعيم اوما مهءاقرقٌواوالك |

 نولوةيف<- اوهفدوع ًارافةنحلا اواخدالوقي مث هوم دقريخ الو وامل مجريغب ةنجلا | 1

 نولوقيفادهن لصف دنع !لوقيف نئملاعل !نمادحأ انسترلامانةيط عالج ا

 لاقولب ادب هدعب يلع طخسأ الف ىاضرلوقيف كح -ه نه .لضفأ ئنىأانب داي

 هلت اقو ةعافشلا ف ثيدحلا اذه ىرمهملاةمغز دامخ نا ضع لصف 0 #0 ْ

 نبىبيعل فون :لاقف ده_سن ثدالا نمهتعمس كن [ك نع ثيدملا اذه, ثدحأ 1

 لسأ ندب ز نعل اله ىنأ نب ديعس ن ءدد , زينت دلاخ ند دعس نب ثيللا عربخ ادام | ا

 لاقان رىرتأ هللا لوسراياناقلاق هنأ ىرد هلا ديع_س ىنأ نعزاس نب ءاطع نع ءأ|

 الانلقو موب ناك اذاسمشااةب رف نو راضتله لسوهيلعهتلا ىلصةللال وسر ا

 هلوة دعب دازوةرمسم نن صفح ثيد> وح وهو هرْخأ ىذقن | ىتح ثي د! تقسف ْ

 ىنغاب ديعسوبأ لاق هعمهإ_همو مه. رامككل ,طلاقيفهومدق م دقالو هولمع لمجر يغب |
 ان رنولوقيف ثيللا ثيد_ح- ف سلو فيسلا نم دح ًاوةرعشلا نم قدر مسا نأ

 ول ام هو  داجو دعو رفاق دكا ووالد امعترلامانتيطعأ ||



 ةيؤرف نو راضتله من ل_سوهيلعهللا ىل_دهللالوسرلاق ةمايقلاموبانن رىرت ْ

 ارح رديلاةليلر مقلاة بؤر ىف نوراضت لهو باح.ساهع«.سبلا وك ةريهظلاب سمكا

 ' | موبىلاعتو كرابتةنلاةيؤ رف نوراضتاملاق هللالوسرايالاو لاق باح_ساهمذ سبل
 2 0 وب ناك اذاامهد_>-أةب ور ىف ن وراضتاو الاةمايقلا
 " [|الاباصتالاو مانصالا نمهللارب_غدبعي ناكد>أقبيالف دبعت تناك امةمأ

 أره أري شو ريظوربنم هللاد_ءغ ناك نمالاق سم اذ !ىتح - راناا ف نوطقاستي

 . [|هلانئاارب قعدنا 2 اولاق نو لعن م متنك اممطلاقيفدووملا ىعديف باتكس ا!

 . [|انةساف برايانثطءاولاق نوغيتاذاف دلوالو ةيحاص ن مهللأ ل .ةكاام مب ل اك لاقيف

 1 | 0 ,طفاتيفانس اهتمي طب ا تاكو ا ا

 ا اولاق نوديعت منك اممطلاقيف ىراصنلا ىعدت ثرانلا ىف

 -افورب نمهللأ درعإ ناك نمالا قيد ملاذا ىت 7-4 رانلا فنوطقاتيفاضعب اهضعب مط

 3 [نورظانتافلاق اهيفدو ارىتلاو مةروص قدأىف ىلاعتوهناحي_س نيملاعلا بر هانأ

 لو مهلانك امر 2و اين لا ف سام !|انقراف ام , راياولاق دكست تاك اهتمأ لك عين

 1 نالوا نيت ع بيلا كرسشنال كم هللايذ وعن نولوقيف مب رانأ !لوقيف موبحاصن

 1 نولوقيف اههيوفر هن , اهني و ينيب لهلوقيف بلقني نأ داكيل مهضعب نا ىنح

 0 | ؛ هللانذأالا ه#سفن ءاقلت ٠ نمهلل دس ناك ن م قم الف قاس نع فشكيف مقا رع

 1| ا 5 ةد حا وهةمطد ,رهظةللا لعجالا ءاب : روءاقتادحيس ناك ن نه قس الو 00

 |“ ءةهوار ىتلاهنروص فلو < دقو مهسؤرنوعفرب مت هافق ىلع ”يخ دس نأدار 1

 1 ا 00 ا تولوا عي راك !لاَقُفَد ملوأ

 ا|نونم 5 يناس لع كب كاي 0 0 دلكو

 ئ ١ ' ا لاو ل ادي واحأكو 0 عراكوق ب

 | 0 مويمتانينم ولا نم ىلا ءاصقتساىف ا نهام هديب ىسفن

 /نول هيو انعمنوموصااوناك انب رنولوت راغلاف نيدلام_ماوخال ةمايقلا

 2 نوحجحيو



 مال ْ ٍ

 لأ ستنأ كب كلذ ت اعف نا تيسع ل هىلاعتو كرابتةنلال وقيم هوعدب نأةللا

 هللا فرصيف ءاشام قيئاومو دوهءنمهب رىطعي وهري_-غكلآسأاللوقيف هربدغ
 برى لوةبمث تكس نأ هللا ءاشام تكساه ارو ةنلا ىبعلبقأ اذافراذلا نعههجو

 ريغىبلاس الك ةيثاومو كدوهعت يطعأ دق سدلأهلةللالوقيف ةنجلا باب ىلا ىنمدق |
 هللوقيى-هتلاوعدب و برىألوقيف كرد_غأام مدنا و كتيطءأ ىذلا
 ءاشام هن ر ىطءيف كتزعواللوقيؤ هري_غلأست نأ كلذ كتيطعأ ناتيسعنه
 ةنحلاهل تةهفن|ةذحلا باب ىلع ماقاذاف ةنملا بابىلاهمدقيف قرثاومو دوهعنمةثلا
 ترق لوقيم تكس نا هتلاءاشأات تكسنف وو رتدلاو ريخلا نماهيفامىأرف

 ناكةيئاومو كدوهعتيطعأدق سلا هلىلاعتو كرابتهللالوةيف ةنا ىنلخدأ

 قشأنوك ًاالبرىألوقةيف كر د_غأاممد1نباابكل: و تيطعأ امري غلاستالا

 لخدالاقهنمهللا كحضاذافهنم لج وز ءهلنا كحضي ىتحهلااوعد: لاز, الق كةلخ

 اذك نهلوقيهرك ذيلهللاناىتحىنع وهب رلأسف هنمتهلهنلالاق اهلخ داذاف ةنحلا
 أ دب رب نب ءاطعلاقهعموإ مو تا كللذىلاعتهندا لاق ىتامألا هب تعطقن ااذا ىتحاذكو |

 | أت دحاذا ىت ايش ددح نمهلع والد رع قا عمى رداع ١
1 
0 0: 

 هعمهلاثم | ةريشعو د.«_سوأ لاق هع٠هإ مو لجرلا كلذللاق لجوزءهللانأةري رهأأ أ

 دهش اديعسوب ألاقه- ءمول مو كل كل ذهلوقالا تظغءامةرب رهو لاق ة ةرب رهابأانأ

 وس لاق هلاثم اةرمشعو كل كلذ هلوق إسو هياع للا ىل_دهللا لوسر نم تاففح ىتأ |

 نجزلادبعنبهللادع امنا ةنجلاالوخ دةنجلا لهارخ ؟لجرلا كلذوةرب رهأ

 بيسم لا نب ديه_س ىقرب_خ لاق ىرهزلا نعبيعش .انأ ناعلاوبأ انأ ىرادلا|

 ملسو هيلعهللا لص ىنالاولاق سام ||نآامهربخ ا ةرب رهابأنا ىيللادب زي نبءاطعوأأ

 ن ميهاربا ثي د-> ىنعم لدع ثريد ا قاسو ةمايقلا موهانب رىرتلههللالوسرابأأ أ

 لاقهينم نب مامه نع رمعم | قازرلادبع انت عفار نب د انثح دعت ا

 لاقواهنم ثدداح أرك ذفإسو هيلعهللا ىلههللالوسر نععةري رهو ًأانثدحاما ذه | ١

 0 ة نع هللوقي ناةن !نمه دح ادعقم قدأ نا م سوهيلعهنلا لس هئلالوسرأ

 نئئدص 4 عم هإهمو تدنعام كال ناف لوةيف عنهللوقيف تدنع لههللوقيف ىنع و ا

 ىلع نعراس ن ءاطعع نع ملسأ نبدي ز نعةرسيم نب صفح 5 درعس نب دب وس |

 لههتلال اوسراياولاق إ_سو هيلع هللا ىل ص هللا ل وسر نمز ىناسان نأ ى ردخلاديعس|

2 



 ْى مدانباهلوق»

 نا نم ةححسن

 م 1

813 

 بيهص نعى ىنأ نب نمحرلا دبع نع ىنانبلا تباث نعةماسنب داج انث ىدهم نبأ
 ىلاعتو كرابتةنلأ لوقي لاق ةنملا ةنا له لخداذالاق لس وهياع هلا ىصعبلا نع

 | وباجتو# لا انلخدترلأ انهوجو ضينت لأ نولوةيف كدب زأ ام نودع 2

 [ركوبأ امن هدصو مه رولا رظنلا نم مهيلابح ا يشاوطعأ ف باجل فشكيفلاق

 | هذهالتدازو دانسالا |ذهم ةماس نبداج نعنو ره نبد زب اند ةبيش فأنا 1

 | نبفبوقعي اذ برحن ربهز اص ةداي زو ىنسحلا اونسحأنب دلل ةبآلا

 اخ هرب رهابأناىءللا» و ءاطع نع باهشنبان ءىنأ 25 مهاربا

 | افلا موب رىرن له هللا لو سراب |_سو هيلعةتلا ىلص هللا لوسرل اول اولاق اسأان نا.

 |ااواقفرد ملا ةليارمسقلا ف نو. 1 1 ا ال سوق لوسر لاقؤ

 ْ 1 و 0 ةمايقلا موب سانلا هللا عمج كلذ“ كهنورت

 | ناكنم عبتب ورمقلار مقلا دبعي ناك نم عبق, و سمشلا سمثلا دمعي ناكن +
 | ىلاعتو كرات هللا مهين ًايفاهوةفانماهبفةمالاهذه قبتو تيغاوطلاّتي غاوطلا درع

 اير امماذه كنمهللابذ وعن نولوقيف مبرانأ !لوقيف نوف رود اطروصريعةروص ف

0 

| 
 ًانفدانقرعاشير ءاحاذاق اني راثدتاب ىح

 | انالوةيفنوفرعب ءب ىتلا هيرود ىف هللا مت

]| 

| 
 إ

| 
1 

 ا ب وك 1 أف مت هج ىرهظ نيد طا ارمصلا بر ضي وهنوعي دفان ركن َن ولوقيف ب ر

 فدسرس مهلا دثموي لسرلا ىوعدو لسرلاالا دهون م -ةءالو زبح نملوأ ىتمأو

 0 |ةوسراب مئاولاق نادعسلا 1 0 ميار لهنا دع_لا كوش لثم بيل الك مهج

 طاعأب سانلا فاتن اهمظعر دفا الهناريغ نادعسلا كوش لثماهناف لاق

 0 ءاّضقلا ٠ سدا عادا يح ىجعني تح ىزامجبام-منمو هلمعب قب نمّؤملا م-منذ

 أ :رماوجر خ نأ ةكالملا مآ رانل !لهأ نمدارأ نمهتجرب جرخ نأ دار او دابعلا

 8 ,مه6نوفرعيفتاالاهلااللوقي نميهجرب نأ هئلادارأ نم اي ًايشهنلاب ك ارمدنال ناكن مرانلا

 ا | 1و دولار الا + مد[ نبارانلا لك ًاتدوحسلارثآب م6 وفرت راثلاىف

 ءامم-عيلع بصيق اودحتم|دو راثنلا» نم نوج رديف دوحع_بلار كل ان نآرانلا

 ليج ىفةبلاتبنتامك هنم نوتبنيفةايحلا
 |[ داب دا ني ءاستلا نمسا غرشرع ليسا |

 | برىألوقيف ةنفملاالوخ دةنطلا له ًارخاوهو رانلا ىلءههجوب لبقملجر قبو

 ٍ ءاشامههاوع ديف اهؤاك ذىنقوحأواهحب رىبشق دق هناف رانلا نع ىبهجو فرصا



 م 1
 هلوق ننأف ةشلاعأ د تاةلاّق قو رمدم نع رصاع عع ونا نبا ن 1 5-5- 1

 امناتلاق جو امهد- .عءىلا جوأف ىندأوأ نه_سوق باق ناك- ةىل ده فاند م ىلاعت ْ

 ١

 أ
 ا

 ىف ةنملاهنهدهاتأهناو لاجرلاةروصىف ل :ًايناك مال_بلااهيلعلب ريج كاذ

 | ان ةبيش ىلا نإ 0 وأ 2 ءايسلاق فاد هتروص ىهىتلاهنرود |

 ْ تاأسلاقرذ ىفأ نع قيقش ن هللادبع نعةداّتق نع مهاربانبدب زي نع يكد | ١

 ندع م 51 يثار لاه كنراما ارله لسوهيلعةنلا لص ةللالوسرأ| ا

 نافع ام ركهتلال جاج ىنثدحو َح ىنأانثدح ماشه نبذاعم اننا راثب

 رذى التلة لاق قيقش ن هللاد_بع نعةداتق نعاضمت الكمامم 1 مسن

 لاق هلأست تنك عيش ىأ نعلاقفه- كا ملسوهيلعفللا ىلص هللا لوسر تن ارولأ

 0 ارواح ًارلاقف 2 ةرذوب ؟لاقف كيرا اره هلأساتنك |

 ور نع شمالا 5 ةبواعةونأ انك الاق بي ركوبأو ةبي- دىأن رك

 0 ا ى_ههللالوسرانيفماقلاق ىسومىفأن ءةدسعى أ نعةيهنبأ

 3 5 و ام_قلا ضف مانين اه نبال مانيالهلا نال قف تاك ًَء 1

 ا هقلخ ٠ نمدرصبهيا تام جوتاحبس تارا نشكرك

 تا سو هيلعتلا لهنا لوسرانيف ماقلاقداتسالا دهم شمعالا

 د روذلا هباعلاقو هقلخ نم رك ذب مو ةب واعم ىف تدحلت رك

 نع سمع نا ور نعةيعُش 5 رفعج نب د# 1 الاو راشب نباونثمن ْ

 ل ىتومفأن عت ديبعفلا

 0 ونأو 20 رصن نت * راهم :اا ليال ١
 انري_خألاقناسغىنال ظفللاو دم_دلا دبعنب زي زعلا د_بع نعاعيج مهاربا 1

 ةمأ نع سدق ن هلنلاد معن“ ركبىفأ نعقوجلا نار عوأ ان دمسصلا ل

 نمناةن+وامهمفامو امهمدن 1 4 ضف نم ناتنجلاق مل سوفيلعةنلا ىف تلا ا

 ءايريكلا ءادرالا م ريل اورظني نأ نيب و موقلا نيبامو امهيفامو امهسن بقل

 نحرلا دبع ىنتدحلاقةرسسمنب رمعنب ةللاديبع انام ندعةنجى ههجو ىلع
 سس
1 

 ةبورتابثاباب

 ى نيسؤلا
 مسهل ةرخآلا
 ىلاعتو هنادعدس
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 أ نع صفح ان' ةبيش ىنأنب ركب وبأ اير مالسلاه_ءلعلب ريج ىأرلاق

 ظ ىنأ نب ركب و أ نم هنلقب هارلاق سايع نبا نع ءاطغ ٠ نع كللادع

 ْ نع شمالا انث عيكو انث جشالالاق عيكو نع اعيمج جشالا ديه ونأو ةمدش

 00 بذك املاق سابع نبا نعةيلاعلا ىلع نع ةمهج ىلا نيه !ن.دايز

 نان م هداؤفب هآر لاق ىرخأةلزن ءآر دلو ىأ ارام
 نب رك ونأ 0

 لاق شمالا نع ثتايغ نب صفح 5
 1 0 واج | اذ -مةمهجوبأ ان

اق ” اهو رسم نعى سلا نعدو د نع ميهاربا نب ليعم_سا اذنأ بروح نب ري-هز
 ل

 مظعادقف٠ نونمةدحا وب ماكست ن مثالثةشئاعإبأا,تلاققف ةشئاعدنعاتك متن

 238 هياعهللا ىل_صاد_ 2 نامعز نمتلاقن هام تاقلاق 1 رفلا هلل | ىلع

ولاق ب رفلاةنلا ىلع مظعأدقفه ر
 8 | تسول أي تلقف تسلخ انكشم تنك

ءاردقاو و ىلاعتهثلا لةيمل ىنيلجتنالو
رخأ ةلز هارد ةلو نيملا قفالاب

 لاو ى

_طهللال وسر كلذ ن ا ةمالاهذهلّوأانأ ةثئاع
 دان :|لاقف مسو هيلع هللا ىل

لعهرأ ل مالا هيلع ض راح
اهري_غاهما عءقاخ ىتلاهتر وص ى

 أر نيتراا نيت

 مظعاداسءامسلا ىماطمهنم
الاىلا ءامسلا ننام هقاخ

 اناعمست موأت . |امو صر

و راصبالاهكردناللوقي
ظالاوهوراصبالا كردب وه

مستملوأ ريبحلافي
 ف |ع

 اي>والاهللاهماكن أ ل امولوقب
 رلسرن وأ بان ءارو نموأ

3 

ز نءوتلاق مكح ىلءهلوق
لا لص هتلالوسر نأ مع

م كنب .ث ماك لسو هيلع هل
 7 

 رفلاهللا ىلع مظع أد ةؤهللا
وسرلااهمأاب لوب ىل اع" ”هللاو هب

 لا لزن ام غلب ل

ان افلعفتم/ناوكب ر
عز نءوتلاقه- ةلاسرت خ

 ظ 0 ربك هن | م

_عياللقلوقيهلئاو هب رقلا هللا ىلع اظعأ
 ْ ا شرا تارت هل

 اجوحت دانسالا اذهدواد انثث باهولادع ان ىنثملا نب دمت 1 1

 لس دمت ناكولو تلاق دازو 4
نا أي-ثامئاك ل سو هيلعهتدا

 علب ز

 ا 9 0

 0 ع
59 

 هلع نا

 اويلعهثلا عن أى ذلل لوقتذاو ةبآلا هده متكلا
 7 هيب اهل معلا

 نحو انادي دبه دكان فون او
 00 نانا

 تام ريع بط وعدى 3
 ىرعش مت ذقت ناحب ب

|| 5 

 د” ريع نبا اضردح متاولوطأدواد ثدحو 5 ةديمست د1 |قاسو



 برحن ب ري-هز ندعو هيلا رانا ودهلإ اند فهرخأ تقلل -ةلاتس | ظ

 لضفلا ن.هللا دبع نعةما_سىنأنباوهو زب زعلا بع انث ىنثاا ن نيج انثأ

 لس ويلعن ىلستلالوسر لاق لفةرب رهىنأن ع نجر دبعنبةماس أ نعأ
 تدب نم ءانشما نع ىلا قارسمو ع لاس نك : قو رحاب ىتياردقل ِ

 هسيلارظن اىلهلاه_ءفرفلاق طقوإ_ثَتب رك امي رك تبر كفاه |[ندعلا ا

 ما ىسوماذاق ءامنالا نم ةءاج قى 1 و هن مدت بن أ ال عي نع قولا سام |

 مالسلا هيلع ميم نب ىسعاذاو ةأوث :تلاجر نمهنأك دعج ترض لج راذاف لصإ |
 ملول اهيلع مهاربا اذاو ىئقثلادوعسمنبةو رعاهبشهبسانلا برقأ ىلسيمتاق |

 مهتم أو ةالصلا تنافس إ_سو هيلعهللا ىلصه سفن ىنعي ب - اصاومش هب سانلاهيشأ ىلدي |
 3 0 سفرانلا بحاص كلاما ذ_هد#اب لث اق ىللاق ةال_دلا نمت غرفامأف |
 انث لاقةماسأوبأ انث ةبيش ىأنإ ركبوا اميرطو ُُه مالسلاب ىاديف هيلا |

 رك ذ ىف باب

 ينم لا ةردس [|مريع : نب هللا دبع نعاعيج برح نب يهز و رب نبا نثدحو 0 لوغمنب كلامأ
 ىد_عن رس زلا نع لوغم نب كلام ان ىفأ 0 :نبالاقةب راقتم مهظافلاو |

 0 هيلعةللا لص ةللالوسري ىرس أ ال لاق هللا دبع نعة ص نع ةحيلط نعأ

 لم هن ج رعيام ى يهتشي اهلا: تداسلا ءامسلا ف ىهو ىهتنملا ةر دس هب ىبهتنا |
 يففيذالاق اهنمضيقةيفاهقوف نمهب طيبمام ىهتشياهملاو اهنمضرقيف ص ذرالا|
 5 سوهيلعهللا بص لدا لوسر ىطعأ ف لاق ىهذ نم شارفلاقىشغيام ةردسلا|

 هلب كرش, 4 نم رفغو ةرقبلاةروس متاوخى امعأو سهلا تاول#صلا ىلمعأ انالث
 ءاوعلانباوهودابع انث. ىنارهزلا عيب رلاوبأ انرط و تامحقملا ًايشدهتمأ نك
 باقناكف لجوزعةللا لوق نع شيبح نب ترزتاأسلاق ىنابيشلاانريخلاق|
 هلل ربج ىأر إ_سوءهيلعةئلا ىلدىنلا نأ دوعسم نا ىبربخ ؟لاقف ىندأو أ نيسر 2:

 قاييشلا نع ثايغ نب اوه صفح ان ةبيش فأن بركب و أ اشرح حامل .
 حاجة تسهل لبر ربج ىأ ًارلاق ىارامدا اوفلايذك املاق هللادبعنع رز
 يتاسشلا ناماس نعةيعش انث ىلأ اع ىريتعلا ذاممنهللادبتع اند !

 ىأرلاق ىربكلاهب ر تأ 1+ نمىأرد 2الاق ّمادبغ نع شييحتل ١
 ىلع انمث لاقةبيشىفأ نب ركبو بأ امص ُق حانج ةئامسهلهتر وص ىف لا 0
 ىرخةلزنءار دقلوةربإ رهىأن ءءاطع نع ك الملا دبع نع هللا دبعن ءرهسم نإ
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 هللا لوق ىنعم باب
 دقلو لجوزع

 ءارسالاةليلهب رإ سو هيلع هللا لص ىنلا ى ار لهوى رخأةلزن ةآر



 م

 ءارتن ألام نسحأك مدآ النجرتيارفةبعكل ادنعةليل قارألاق لو هيلع هللا

 اًمكةمءامرطقت ىهفاهاجر دقوللا نمءار تنام ن_سحأك ةلهللاج رلا مدأ نم
 حيسملاا فهل يةف اذه نمت لاسف تدبلا فوط نياجر ق'اوعىلءوأ نيلجر ىلع

 تلأسف ةيفاطةينعاهنأك ىنفلا نيعلار وعأ ططق د_عج ل_جرانأ اذام مم نبا

 لعب نسل 0 1 0 قدسا نب ا لاجدلا حميسملا اذه ليقفا ذه نم

 لوسروك ذر عن هللا د_علاقلاق عفان نعةبقعناودو ىسوم نع ضايع نا

 هللا نالاقف لاجدلاحييملا سانلا ىتارهظ نيباموب 0 ه_ىاعشللا ىلص هللا

 | هنيعنأك ىنعلاني_عروعأ لاجدلا ميلان االأر وعأب سياىلاعتو كرابت

 أدنع مانملا ىف ةليللا فارأ ملسو هل يل لاب هلاق ةيفاطةينع

 أ | كتم ناب هت برضا لاجرلا مدأن هىرتام ن_سحأك م دالل-جراذافة_عكلا

 ْ دولاب وهو نيلجر ىكسنم ىلعهيدياعضاوءام4سأررطقي رعسشلا لجر
 هطق ادعجال_جرهءار وتيار و ميرمنب حيبلملا اولاقفاذ_ه نمتلقف تببلإب

 0 عيدي طاون او نءابسانلا ع نه تيار نم همشأكىنعلانيعلاروعأ

 ريم نبا انثص لاجدلا حتيسملا اذهاولاقا ذ_ه نمتاقف تسلا, فوط: نيلجر

 لاق سو هيلعهللا فص هبا لوسر نأ رم نإ نعملاس نعةلظنح انث ىنأ انث

 1ْ |هسأر بكسي نيلجر ىلع هبدياعضاو سأرلا طي_سمدا لج لترا ار

 ْ 38 ميم نب حييسملاو ام سم نب ىسيءاولاقفا ذه ن 0 هني او رطق وأ

 : ١ ىنعلا نيعلار وعأ سأرلا د-ءجرج“ االحج رهءاروت ًارولاقلاق كلذىأ

 ا 0 نير لاجدلامعي_ملا اولاقفاذ- هن 1 نطق نءاهب تأ ارنم

 |[ 000 باه نبا نعدب , زنن/ سنون ىقربخ ب هون ان ىح

 0 ل ل دلل وسو ب ممسسالاف هبد انعباطخان ر عنا

 م فطن نيلج ر ني رعشلا طبس منك راذاف ةبعكسلابفوطأ ىتيار مانانأ هدب

 1 متناسب مص نبا! ذهاولاق اذه نمتاقفءامد_سأر قار هم وأ ءامهسأر

 |[ نهتلقف ةف ةيفاط ةينع4- ندع نأك نيعلاروعأ سرا دعجم 500 .رج أل جزاذاف

 ظ ديعس نب ةبيتَق نكد سنا لاحدلااولاق !اذه

 4 |ةادبعد رباج ناع نجرادبعن ةدسوأ نع ىرهزلا نءليفعن شبل ا انت
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 ندع ند و اقيل ىنعي مهلاق هثي دح ىف لبنح نب الاقى لي وهو ةيلخ همقان ش

 عمان رسسلاق سابع نان ع ةيلاعلا فأن ع دواد نع ىد_ءىأنبا انك ىندم

 اذه داو ”ىألاقف داونانررفةشردملاو ةك«نيب لسو هيلعةنلا ىب_دةللالوسر

 نهرك ذف | سوهيلعةنلاىلص ىسومىلارظن أ ىقأك لاقف قرزالاىداواولاقف

 أرام ةيماتلإبهلل ىلا راو هلهين ذأ ق هيعبص أ اعضاو دو اد هظفح مل انشورع وهوا ّ

 تفلو أ اشرهاولاق هذ_هةينث”ىألاقفةينث ىلعاندت أ ىتحانرس م لاقىداولا ذم[

 فيل هتقان ماطخ فودة بج هيلع ءارجةقان ىلع سنوب ىلارظنأ نأكل اقف

 نعىد_عى أنبا ان ىنثاا نيد 0 ايبلم ىداولا ادذهارامةءلخ

 بوةكمهنالاةفلاجدلا 0 ذف سامع نبا دنءان.ك لاقد هاجم نءنوعن:ا

 مهارباامأ لاق هنكدلو كاذلاق هعم سأل سابعنبالاقفلاق رفاكهينيعنيب

 ةلح موطخر جأ لج ىلعد_عج مدآل-جرف ىسومامأو جبحاصولا اورظناف

 ثيل انث ديعسنب ةبنتق امص ىل.ىداولاف ردت اذإ هيلارظنأق أك

 نا<- دع هللا ىذررباع نءرس زلا فأن ءثيللاانرب_تأ حر نب دمج انثدحو 2 1

 رالسلا كاع يسوماذافلاق ءادنإلا لع ص رغلإك ملسو هيلعةللا ىلص هلل! لوسر 0

 00 مس نى سعه ارو ةأونشلاجر نمهنأك لاجرلا نمبرض 5

 ن< :رم برقا اذاف مهاراخ ارو دوع_سمن ةو رعاهم_ثدهنب أر نمبرقأ اذاف :

 تار رمد رقأ اذاف مس راد تح ًاروهسفن ىنعي «سامايت كا ار

 نب دبعو عفار ندمت نئئطد هفيلخ نب ةيحد م ر نءاةياو رو هيح دا هبش هب 3

 روعم انربخأ قاز رلاديعانرب+ادمعلاقو ان عفار ن1 لاق ظ مالا إب راجت

 ١ ىنلا لاقلاق هنع هللا ىذرةرب ره ىلأ نعبيسللا نب ديعس قربخأ !ىرهزلا نع

 م سو هيلعةهللا ىل_دىبنلاهتعنف ىبوم تقل ىف ىرسأ نيح مل_سوهيلعةلنا ىلبص

 تدءقلولاق ة ا مناك سارلا ل هر ترا لاوةجمش | راذاف

 ىعي ساعد نم ج رخام ًاكرجأ أةعب راذاف لسوهيلعهللا ىل_طىنا|هتعنف ىسيع

 نيلامهد_-أىف نيءانات يتأفلاق هبهدلوهبشاانأو مهاربات يار ولاقاماج

 تيد لاقف هي رشف نإللات ذخاف تءشامهأذ-خ ى ليقف رجرخألا فو

 ئيحم 10 ُ ك_-تمات وغربلا ت دخول كناامآةز طفلا تيصأو اةرطفلا

 ىل_هدهللال وسر نا رمع نب هللا دبع ع نع عفان ن ءكلام ىلع تأر قلاق يحيد |

 اقم 0

 رك اذ ىف بأ

 لاجدلا زيسملاو



/٠ 

 انقلطنا مثلاق أ نهلخدبامرثك ًاةنحلاهتمأ نه لخ دبى دعب هتثعب مالغ اذه

 ىله هللا ىن ثّدحو ثي دا ىفلاقو ميهاربا ىلع تبتاف ةعباسلا ءامسلا ىلانيهتن |ىتح

 نانطإب نارهنو نارهاظ ناروناهلصأ نم جر راهتأةعب رأى أر هنا |سوهيلعقثلا
 امآو ة-:للاىفنارهنف نانطاملانارهنلاامأ لاف راهئالاهذ_هام ل. رب_>ايبتلقف

 | اذهلاقاذهاملبربجا؛تلقف روم_ملا تيبلاىل عفر تتارفلاو لينلاف نارهاظلا

 ” ايفاردرخل هلفتماوجرخ اذا كلم فلأ نوءبس موب لكهإ:ديرومعملاتيبلا

 ليقف نإللا ترتخاف ىلعاضرعف نيلزخ ألا اورخحامس د نيءانابتيتأ متلاقمهيلعام
 أ (متالص نوسخ موي لك ىلع تضرفمة ااا يقل هنا باطأ تصاخ

 | نع أ ىتثدح ماشه نيذاعم ان ىنثم ندم نئئص ثيدحلاوخ ىلا امتدقرك ذ

 | لاق سو هيلع هللا ىلصهللال وسر نأ ةءسعص نب كلام ن ءكالام ن' سن : اان لاقةداتق

 | يلارحننلا 0 مارا ء ام ىهذ نمت سطب تنتآف هيفدازودوحنرك ذف

 راشب ناو نمي دمت ئند اناماوةمكح «ىله م مضض ز ءام لسغف ن طملا قأ سم

 1 |[ ىنتدح لوقي ةيلا ءل اب تعمسلاق ةداتق نعةبعش انث' رفعج نب د# انث ىنثم نبالاق

 |[ هيلعهللا لص هللا لوسر رك ذلاق سامع نبا ىنعي لسوهيلعقنلا دا معنبا
 ا دج ىسيعلاقوق« :_ ثلاجر نمهنأكل اوط مذآى «وملاقفهب ىرسأ نيح لسو

 انأ هبج نا دبع اند لاجدلارك ذو ميج نزاخاك امرك ذو عال سمح

 1 نبا انث لاقة- ماعلا فأن ءةداتق نعنجرلادبع نب نابيش انث دك نب سنوب

 ا در م لس وديلعتلا لسهولة امهنعقللا ىضر سابعنب | كيدن مع

 راش لا رن مهنأاك د_عجلاوط مدآ ل جر نارمع نب ىموم ىلع فى رع ةلم (
 أاكلامى :رآو سأرلا طيس ضايبلاو رجا ىلا قاد ا ع وب سص مب سم نب دبع تدرارو

 1 نع لاق هناقل نم ةبرم ىف نكس الفءاباهللا نهار تايآىفلاجدلاورانلا نزاخ

 ل هنح نب دج-أ 0 ا دك ياعم ليعحا وتنااعزتت داق

 ةيلاعلا فأن ع دنهى أن 512 انا مشه ان“ الاق سنو ن' جي رسو

 ىألاقفذ قرزالاىداوب" اهم سوب _لعهللا بد هللالوسرنا سابعنا

 و ٌوجهلوةينثلا نم اطباه ىسومى ار اظن أ ىتاكل اق قر زالاىداواذهاولاةف اذه
 لأق ة اشرهةينثاولاقهذهةينثىألاقف أش .رهةينث ىلع ىقأمتة- -ييلتلابهللاىل
 ا وص نم ةبجهياعةد_عج ءارجةقان ىلع ىتهنب سنو ىلا ارظن أ ىناك
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 خالاو ماضل ىنلابابح سملاق سب رداب سو هيلعةللا ىل_ههللا لوسرولب ربسج |
 ابح سعلاقف ىموع تر ىم مثلاق سي ردا !ذهلاق اذه نم تاقف ىم لاق لاصلا

 هيلع ىسعب تر عملاق ىسوماذهلاقا ذه نمتاقلاق حاصلا خالاو اصلا ىنلإب|

 مسمع نب ىسعا ذهلاقاذه نمتاق اصلا خالاو اصلا ىنلابابح سلا قف مالسلا |

 لاق اذه نمتاقلاق اصلا نبالاوط اصلا ىنلابابح صم لاف ميهارباب,ت رسم لاق ْ

 اناكىراصنالاةبحابأو سابعنء! نأ مزح نبا ىنربخأو باهش نبا لاق مهاربا اذه

 هيف عمسأ ىوتس< ترهظ ىت- فجر عمن مخ ةيامقلا لمت كولا نالوقي

 لعل  هللوسرالا كلامن سنأو مزح نءالاق مالقالا في رص

 ىسوملاقف ىسوع ”رعأ ىت> كذب تعجرفلاق ةالص نيسج ىتمأ ىلع هللا ضرفف

 عجارف ىسومىل لاق ةالص نيس مهياع ضرفتاقلاق كتم ىلع كب زضرفاذام

 ىسومىلاتءج رفلاقاه رطش عضوف فرت عجار ةلاق كلذ قيطتالك تم نافكبر

 س+ج ىهلامتف ىرتعجار ةلاق كلذ ق يطال كتمأ ناذكب رعجارلاق هتربخأف أ

 تاقف كب رع_جارلاقف ىمومىلا تعجرفلاق ”ىدالوقلالّدببالن وس ىهوأ |
 الناولال ع يتلا ردها ىجلا ربج ىف قلطن | مثلاق فر نم تبيح سادق ا

 ندم اس مص كسملااهسارتاذاوؤل والا ذبانجاهيفاذاف ةنجلا تاخدأ لاق ىهامىرذأ|
 نب كلام ع نءلاقهلعل كلام نب سنأن ءةداتق٠ نءديعس نع ىدعىفنآن انث ىنثم' |||

 مكان اني تيبلا وعل نير را تااعتا :لاقلاقهموق نمل جرةعصعصأ|| ا

 تحن : اف ىف قلطن اف تدأ اف نيلجرلان يب ةيالدلادح 03 وق الئاق تعمسذ|ناظتيلاو 1

 تلقفةداتقلاق اذكواذكىلاى ردصح رشف م صز ءأم نهاهمق هذ نم تسطب ْ

 مثهناكم هديعأمثمزم زءامب لسغف ىلق ج رختسافهنطب لفسأ ىلا لاق ىنعبام عم ىذلل||
 عقيل غبلا ن ودو املا قوف قاربلاهك لاقي ضيب أةبادب تينأ 3 * ةمكحواناعاىشحأ أ 1
 لب ربج مهفتسافاين دلاءامسأ اندنأ ىتحانقلطن | مث هي 20 رط ىدق أ دنعو ا

 حتفف عن لاق هيلا ث عب دقو ىل_.ق دم لاق كععم نمو ليق لب ربج لاق ذه نم ل

 هنارك ذو هتدقب ثيدحلا| قاسو مدآ ىلءاترت أف لاقءاجع ىجبأ م الواح ملاقوانل
 أ

 ةهسماخلا ىفو س رداةعب ارلافو فسوب هثلاثلا فو ىعد يسع ةيئاثلاءاسلال ْ

 6 هيلع تماسف ىسوم ىلع تيتأو ةسداسلا ءامسلا ىلا انيهتت اىتح انقلطن ا مثلا نوره

 ٍتَرلاق كتكيئان ىدونف يي هنوؤاتاماد اصلا ىنلاو اصلا حالبابح سملاسقف |



 اللب

 نعتباث انث ةريغملانب ناهلس ان“ دسأنب زم انث ىدبعلا مئاه نبللا دبع
 || مرمزىلا ىناوقلطناف تينأ سو هيلعفتلا ىل_ههللالوسر لاق لاق كلامنب سنأ
 1 ان خورذ نبناببش امئرص تازئامثم ص زءامع لسغ مت ىرددص نع حرمشفلاق

 1 ىلصهّللالوسر نأ هنعةئنا ىضر كلام نب سن أن ءقانبلاتباث انث ةماسز داج

 ||| هبلق نع قشذهعرصفهذخأف ناماغلا عم بعلب وهو لن ربجهانأ | سو هسيلع هللا

 ١ أ قوإسغ مك تم ناطيشلا ظحا ذهلاقف ةقلعهنمج رختسافللقلا ج رخشسإف ْ

 || ىتعيهمأ ىلا نوعسي ناماغل اءاجو هناكم ىف هداعأ مثهمأل ثم ضصز ءام :بهذ نمت سط

 أ سن لاق نوللا عقتنموهو هوابةت_ساق لتقدق سو هيلع هللا ىلا دحح نااولاقف هرئظ 1

 6 انث ىلبالا ديعس نن نوره ا طرملا كلذ رثأ ىرأ تنك دقو

 أ[ لاق رففأنإ هللا دبع ن' كب رمىنثد_-لالب نياوهو ناهلس ىنرب_خ أ هو :

 ٠ | نم ملسو هيلع هللا ىلصدننالوسرب ىرسأأ ةلملا نءانثدح كلام نب سن أت عمس
 يهل

 |[ ةأسو مأر داوسما و ماوعو هلا حو نا ليقرف ةيالثهءاجهن|ةمعكلا دحيسم

1 

 0 تو 0 رولا خه ثتدملا ّْ :

 1 كلام نب سنأن .ءعىناهش نبا ع نع سنون قربخ أل هو نا انأ ىيحتتلا حين. ةلمرح

 || ةكعانأو ىتبب فقس جرخلاق سو هيلعةنلا ىبص هلا لوسر نأ ؟آثدح رذوب ناك لاق

 ١ || بهذ نم تمساطب ءاج مثم ضصز ءام نمهاسغم قردص جرف مالسلا هيلع لب ريج لزنف

 || «لاداف عض ىديب ذخأ مث هقبطأ م ىردص قاهغر ةافانامعاو ةمكح ءىلتم

 أ[ اذهلاقاذه ن ملاق جتفاايندلا ء ءامسلا نزال لب ريج لاقاين دلا ءامسلا انمجاهلفاين دلا

 0 هس كسا !كعم له لاق لد ريج

 م : لبقرظن اذاف لاق ةدوس ا نعوةدوسأهنيع نع ني رافي ةلامامسلا

 اق لاق اصلا نبالاو اصلا ىنلابابح ىملاقف لاق ىب هلام لبق رظناذاو كحض

 . أف هيذب مسن هلامش نعو هنيع نع ىتلاةدوسالا هذهو مدآ | ذه لاق نه نم لد ربجاب

 ظن اذاو كدححض هنيع لبق رظن اذافرانلا له أ هلامش نعىنا|ةدوسالاو ةنملالهأ نيعلا

 لاقف لاق حتفا همز لاق ةينانلاءامسلا نأ ىتح لير بج ىف جر عم لاق ب هلامملبق

 7 | 3 كفهنعهللأىذر كلام نب سن لاقف حتففايندلا ءاهتملا نزاخ لاقام لثماهنزاخ هل

 || مطزانمفيكت بشر إو ميهارباو ىسومو ىسعو سد رداو مدآت اومسلا فدجوهنا

 ]| فلا ةسداسلاءامسلا ىف مهاربأو 0 ا لما

 ليربج

2 

 ٍى



 ا/ا/ ١
 دمخ لاق كلعم نمو لل يق له, ربج لاق تن أ نم ليقف لد. ريج حةفتساف ةيناثلاءامسلا ىلا 7

 ىح و م.م نب ىسيعةلاخا ىنبابانأاذافانل مف لاق هيلا ثعب دقلاق هيلا ثعب دقو لق

 ليقف لي ربج ستفتساف ةثلاثلا ءامسلا ىلا فج رعمريج ىلا وعدوابحرفاي ركز نءباأ|

 حةفف هيلا ثعب دقلاق هيلا ثعب دقو ليقد# لاق كعم نمو لق لب ريج لاق تن نم ا ؛

 ج رع ميريل اعدو ىفب>رفلاق نس ارطش ىطع أ دقوهاذاو فْسويبان أ !ذافانل
 دمت لاق كبعم نمو لق لبي ربج لاقا ذه نه ليق لي ربسج متفتساف ةعبارلاءامسلا ىلاانب

 لاقرب ىلاعدو ف حرف سي ردابانأاذافانل تف هيلا ثعب دق لاق هيلا ثعب دقو ليق

 ليق لير يج شفت _سافةسماخل اءامسلا ىلا انب جرعم اماعاناكمهانعفرو لجو زع هللا

 ال حتففهيلا ثعب دقلاقهملا ثعب دقو لمقدم لاق كعم نمو ليق ليربج لاق | ذه نم

 ةسداسلا ءامسلاىلاانب جرعم ريح ىلاعدو فب رفمال_ىلا هيلع نور ومانأ اذاف

 هيلا ثعب دقو ليق دمت لاق كلعم نمو ليق لد. ربج لاق | ف#ه نم ليق لد ربج حست فتساف

 ةعل | نم |اءامسلاىل ا : جرع مر ب ىاعدو بحرف ىسوعان ا ذافان ا مققديلا ثيدقلق ا

 هيلا ثعب دقو ليق د2 لاق كنعم نمو لمق لب, ربج لاق !فه نم ليق لد ريج حةفتساف

 1 هل دب وهاذاورومعملاتيبلاىلاهرهظا دنس« ميهاربابان أ ذافانل متففهيلا ثعب دقلاق 7

 اهقرواذاو ىهتنملاةردسلا ىلا ف-هذمن هيلا نودوعيال كلمفلان اوعبس م ولك

 دح اف تريغت ىشغامهننا صأ ن ءاههشغا لق لاق لالقلاك اهرماذاو ةامفلاناذ اك |!

 ىلع ضرفف ىو ًالمىلا هللا جوف لاق اهنسح نماهتعنب نأ عيطت_سهللا قاخ نه :

 تاق كتمأ ىلع كب ر ضرفاملاقف ىسومىلا تازنفة]يلو مون لكىف ةالص نيسجس

 دق ىناف كلذ قيطتال كتم ناف فيفا هلأ ساف كلب رولا عج .رالاق ةالص ناسخ

 ىعطخ نم لعففخ برابتاقف فرىلاّتعجرفلاق مهتراخو ليث ارسأ ىبب تولي

 ىسوم ناد و ىلا عنو كراج رنيب عجرألزأ رف لاق فيفختلاهلأساف كبروا

 كلف رشعةالص لكل ةليلو موب لكتاواص سب ّنهنادمتاب لاق ىتح مالسلا هيلع

 ار هك تدتك اهلمع نافةنس>هل تدك اهلمعي ف ةنسح مه نهوةالط نوسج

 ىد تازنفلاق ةدحاو ةئبس تيّتكاهل © ناف ايش بتكستماهلمعي لفةثيسب مه ندهو

 لاقف فيفحتلا هلآساف كب رىلا عجرالاقف هتربخأف مالسلا هيلع ىسوم ىلا تيهتثا

 ئئد هم تييحتسا ىت> ىن ر ىلا تعجر دق تاقتف لسو هيلع هللا ىلصهننا لوسر
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 عباتتمث لاق نانئوالا ىهورحهافزجرلاورهطف كب اينو ربكف كب رورذن أف مقرثدملا
 ليقع ىنثد- ىدج نع ىنأ ىنثدح ثيللا نب بيعش نب كالا دبع ئكدص و ىلولا

 ِْ ند نداح قريخ الوقي نجرلا دبع ن :ةماساب|ت عمسلاق باهش نب !نعدلاخ نبا

 انأانيبف ةرثذ ىنعىولارتف م لوقي سو ءيلعةثلا ىب_صهللا لوسر عمسدنأ هلنا دمع

 لاقهنأ ريغ سنوب ثيدح لثمرك ذ ذم ىشمأ
 ضرالاىلات ب وهىتءاقرف ةهذم تانك

 ا

 نب دمت ئعدص و عباتتو دعب جولا ىج مثلاق ناثوالا زجرلاوةءسوب أ لاقو لاق

 سنوبث يدون دانسالا اذه. ىرهزلا نعرمعم انأ قازرلادبع ان لاق عفار

 ىهو ةالصا| ضرفت نأ ل بقرحهاف زجر لاو هلوق ىلا ثدملااهمأأ اب ىلاعت هللا لزئاف لاقو

 . نب ديلولا اذن بروح نب رز ئكصد ليقعلاقاكهنمتثئف لاقو ناثوالا

 لاق لتقيلوا !نار ةلاىأ ةماسابأ ت لاس لوقب حي تعمس لاق ىازوالا ىثدح لسم

 | اهعأاي لاق لبق لزن أن ارقلا ىأهللا دمع نب رباجت ل اس لاَتف ار قاوأ تاقفرن :دملاهعأإب

 9 لاق ملسو هيلعةللا ىل_صةللا لو سرانث دحام < كوس ًارياحلاق ١ ارقاوأتلقفرت دا

 تديدوذف ىداولا نطب تنطبتساف تازن ىراو» تيضفاماف ارهشءاركت رواج

 ئ الحا رآلف ترظنف تردون ما دح أر ألف ىلامث نعو ىنيع نعو ىلخو ىامأت رظنف

 :  مالسلا هيلع لد ربدج ىتدعي ءاوطا ىف شرعلا ىلءوهاذاف ىسأرتعفرف تي دون من

 : | ءام ىلعاوم_طف ىقورثدؤ ىف ورثدتاقف ةعد_ختتأف ةددب دش ةفجر ىتذخأف

 : د أذنب دو رهطف كبايثو ربك كب رو رذن أف مقرثدملااهيأايلجوز علنا لزئاف 5

 : ]| دانسالا نهر يثكى أ نبى نع كر املا نب ىلع ان رع ن نام ءانث دح ىنثم نا

 ش || اذ خورذ نب نابيش 00 ضرالاو ءامساا نيب شرعىلع سلاجوهاذافلاقو ءارسالا باي

 [|هللالوسرنأ هفعهللاىذركلامنب سلو ءىلبانملات اث 6 ها سن داج هللا ٍكلوسرب

 اأن نودو راجلاق وف ليوط ضيبأ هنادوهو قاربلاب تدنن لاق مل_سو هيلع هللا ىل_د هللا ويه

 ا هتطب رفلاق سدقملاّتدب تدتأ ىتحهتبكرفلاق هفرط ىرممنمدنع» «رفاح عا لغبلا ميسوةح#

 [تجرخ من ريدم 0 ءايبنالا هب طب ري ىتلاةقلحلاب 2 وم ىلا

 ا مالا هيلع تتم ء لا كلاعب ج نع لا اغلا ترتخا يحطم تاواصلا

 1 00 كعم نمو لمق لد ربج لاق تن آن مليقف |

 انب جرع مث ريح ىلاءدو ىف بحرف مد انآ اذافانلةفف هيلا ثعب دق لاقهيلا ثعب ٌْ

 7 يالا



 ْ هنع بهذ ىتح هول مزف ىنول مز ىنوامز لاف << دخ ىلع ل-خ د ىت>هرداوب فجر

 تلاق ىسفن ىلع تيشخ دقل لاق ربه اهربخ او ىلامةحدخ ىأةحد لاق عورلا ||

 ثردحلا قدصتو محرلا لصال كناهللاوادب اهلنا كلي زل الةئناوف ريشي الك ةجحدخ هل[

 تقلطناف قا ئاون ىلع نيعتو فيضلا ىرقتو مو د_هملا ث سكستو لكلا لمحتو

 ىحأة جدخ معنباوهو ىزعلا دبع نب دسأ نب لفون نةقروهب تت ىتةحدخ هب

ّ 
: 
: 

 أ ليجنالا نم بتكو ىبرعلا ناّدكلا تتككن اكو ةيلهالاقرضصنت أسسا ناكواس |

 عمسا مع ىأةحدخ هلت لاقف ىتعدقاريبك ايش ناكو بتك, نأ هللا ءاشام يب رعلاب

 هيلعمنا ىلصةللا لوس ر هربخآف ىرتاذام جأ نبااي لفون نب ةقرو لاق كيخأ نبا نم
 ِ ملسو هيلع هلا ىلص ىسوم ىلع لزن أ ىذلا سومانلا اذه ةقروهللاقؤ ىأرامربخ لسو 1

 هيلعهلل | ىلدهللا لوسرلاق كموق كج طنا ن1 :ةمأاباع دج اهمق ىج ديلا :

 ىنكردن ناو ىدوءالاهب تمام اطقلجرتابرل من ةقرولاق م هه "قبر خو أ لسو ٍ

 ان قازرلادرع 5 عفار ن دمم ئصو ارزّو. ارصن كرصنأ كموي |

 ”ىداملو تااقاهنا اهنعهللا ىضرةشئاع نعةورعىفريخ او ىرهزلالاق لاق رمعم 1

 ل كسي أ نبا نم عمسا مع نبا ىأ ةحدخ تااقلاقو ادب ؟هنلا كنز ال هللا وق لاق.

 نب يقع ىنث دح ى دج نع ىنأ ىنثدح ثيالا نب ب يعش نب كل اد بع ئدص و ٍ

 | هللا بد ىنلا جوز ة-شئاعتلاةلوقي ريب زلا نيةورعتنعمس باهش نيالاق دلاخ |[

 || ساوب ثيدح لل ثيد_لا صتقاوهداٌوف فجر ةحدخ ىلا عجرف لسوءهيلع

 «ياعهللا يصةللالوسرهب*ئدباملّوأهلوق نمامهش دخ لوأ رك ذب ملورم_ءموأ|

 اديان كي زالهلناوف هلوق ىلع سنو عباتو ةقداصاااب ؤرلا جولا نم سو

 نئئدص و كيخأ ن بان ءعمسا معنباىأ اهنعهللاىضرةحدخلوق رك ذوأ
 دبع نبةماسوبأ قر بخ باهش نبالاق سنوب ىنثدح بهو نبا انأ رهاطلاونأ |

 ىلد هللال وسر باك نمناكو ىراضالاهللادبعنب رباجن 1 فوعنب ندرلا

 ظ ةرتف نع ثدح وهو لو يطا لسنا لوسيل علال نتدحيناك مسوةيلخالا ا

 كلملااذاف ىسأرتءفرف ءامسلا نماتودتعم_سىثمأان أانييفهث دح لاق ىنولا |

 <« ياعهتلا ىلدهللا] وسر لاق ضرالاو ءامدلا نيب ىمرك ىلعاسااجعا رحى ءاج ىذلا | ١

 اهمأاب, لجو زعهللا لزئاف ىقورثدف قوامز قولهز تاقف تءجر اق رفهنمتلاؤ سو |

 جم ول > ا

. 
.َ 



 ىولا ءدب باب 4
 هللا لوسر ىلا

 هيلع هللا ىلص

 سو

7 
 | حرف تح ثيح نم ىىجرأ ىفت زااط لاقي ىتح كلذك لازتالفةدجاس

 كاذاَه ر قتسمىلا ىبتنت تح ًايشاهنمسانلا اركنتسال ى رحت ماهيعلطم نمةعلاط

 أ نم ةعلاط حمبصتق كب رغم نمةعلاط ىحبصا ىفترا ىعجرااط لايف شرعلا تحن

 | اين عفن ال نإ> كاذ# اذىتمنوردنأ | لسو هيلع هللا لصهنلالوسرلاقفاهب رغم

 | نايب نبديجلا دبع ئثدصد اريخاهناعاىفتيسكو لبق نمت نما نكن :ماهناعإا

 ا . هس نءىيتلا مه ارباع سنوي نعهللادبعنءاىنعيدلاخ نأ ىطساولا

 لع سمشلا هذه هذت نبأ ن وردت امون لاق مل_سوهياعهللا ىلصىب ءنلا نأ رذ ىفأ

 ىنال ظفللاو بي ركون أوة- مش ىفأ نب ركب ولأ اند 4 لع نبا ثيد_> ىنعم

 ًارذىلأن نءهيبأ نع ىميتلا مهاربا نبع شمالا انث' ةيواعموبأ ان القس رك

 || !يلاقس لل ا تلخدلاك

 ىنذاتستف هذناهئافلاق موعد تاقلاقه ذه سهذت نب أى ردن لهرذ

 أاايرغمد معلطتف لاق ت تح ثديح ٠ 00 اف دلا

 5 اوجشالاديه_سونأ كلا و ا ع كاذو نادم ارقى ارق لاق

 1, |نعشمعالا انث لاقعيكو ان جشالالاقو انأ قحسالاق ميهار |نبا

 |لوقنع مسو هيلع هللا لصهلاالوسر تل[ سلاق رذ ىفأ نع هيب أ نع ىعيتلا مهاربإ

 | 'مدحو + ش ةرعلا تحتاهر ةتسملاقاطر قس ىرحن سمشلاو لجو زعهّللا

 سنوى ربخأ بهو نبإ انأ حرس: ورم نبهللا دبعن ب ورم نبدجأر هاطلاوبأ
 |ةللاىلص ىنلا جو زاهنعهللا ىذرةشئاعن أر يب زلا نب ةورعىنثدح لاق باهش نءا نع

 آن سو هياع هللا ىل_هةللالو مرد ”ىدباملو ناك تلاقاهما هنربخأ |ل_سوهيلع

 ا 6 * مبصلا قاف لث.تءاجالااب ؤرىربال ناك-ف موذلا ىف ةقداصل اي ؤرلا جولا
 لب ةدد_هلاتالوأ ى امانا دمعتل ا وهو هيف ثنحءارحراغب واخ ناكف ء الخل اهيلا

 وهو قا هم ىتح ايد يدع دخلا عر كلذلدوزت وهلهأ ىلا عجرب نأ

 خاب ىتح ىنطغف فد خاف لاق “ىراقبانأاملاق أ ًارقالاقف كلملاهءافءارحراغىف

 غاب ىتح ةيناثلا ى: :طغف قذ_خًافلاق *ىراقبان ام تاقلاق أرقالاقف ىناسرأ مهلا

 ىنم غلب ىتح ةثلاثلا ىنطغف ىف أف ئراقبانأ ام تاقفأ ارقالاقف ىنلسرأم دهملا ىنم

 ١ كب ر وًأرفا قاع نمناسنالا قاخ قلخ ىذلا كب رمساب أر قالاقف ىتلسرأمث دهجلا

 ل وهيلع هنلا ىلصهننالوسراهب عجرف معيرلامناسنالا لع رقلاب لعىذلا.مركالا
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 هللا دبع نب نورهو عاج ءنيديلولا انئص سو هيلعنلا ىل كين ةنسو ىلاعتو ا

 ري زلاوبأ ىربخأ لاق عرج نبا نءدت نب اوهو جا ان اولقرعاشلا نب جاو ||
 ةفئاطلازتاللوقي سو هيلعهلل ىلدىنلا تعمسلوقي ةللا دبع نب رباج عمسهنأ ظ

 مص نب ىسعلزن_يفلاق ةمايقلامويىلا نب رهاظ قملا ىلع نولتاقيىتمأ نمأ|

 1 هللا ةمرك-:ءا مأ ضعب ىلع كضعب نا ال لوقف ف انل لضلاع عزم لوني“ |!

 ليعمسا ان اولاقر# نب ىلعو ديعسن' ةيدتقو روب نبى انثرع #* ةمآلا|

 لوسرنأةريرهى أن عديل 1 نع نجرلا دنع نءاوهو ءالعلا نعرفعج نبأ نوذعي

 تعلطاذاف اهب رغم نم سمشلا علطت ىتحةعاسلا موقتاللاق )سو هيلعهللا ىصكنلا |

 نمتنمان كسول اهناعااسفن عفني الذ ئمويف نوعجأ مهلكس انلا نمآ اهم رغم نم ||

 ب ركوبأو ريع نباوةبيش ىفأن بركب وبأ امص .ارب_خاهناميا فتبسكوأ لبق
 ةرامح نعامهالكر برج ان: بزح نب ريهز ىنثدحو َح ليضف نءاانثدحاولاق |

 انثدحو ح لسوهيلعةنلا لص ىلا نعةري رهىنأ نع ةعرز أ نععاقعقلا نبا

 نعناوك ذنب هللادبءنع ةدئاز نع ىلعن ناسح اذن ةيدش ىلأ نب ركبونأ ْ

 دج ان ث دحو 8 مل سو هيلعهنلا ىلصىننلا نعةرب ره ىلأ نع جرعالا نجحرلا دبع

 ىنلا نع ةريرهىنأن ءهينم نب مامص نعرمعم انث قازرلادبع انث عفارنبا |

 هيلع هللا ىلصىنلا نعةرب ره ىنأ نءهيبأ نعءالعلا ثيدح لثع لسوهيلع هللا ىلص

 هماثاحو و ح 0 م الاق برح نب ريهزو ةبيش فأن بركب وبأ انئرحو لس

 ح ناوزغن.لي_ذف نع اعيج قرزالا سوب نب قحسا انث برح نب ربيهز
 مزاح ىنأ نءهيب أ نعليضف نبا انث هل ظفللاوءالعلا زن دمت نب ركون ًاانثدحوأ

 م عفذبإال نج رخاذا ثالث إب وهيلع هللا ىل_دهللا] وسرلاقلاق ه رب ره ىنأ نع |

 اهم رغم نم سءشلا عولط اري_خاهناعا ىف تبدكو أ لبق نم تنمآنكس:ملاهئاسعإا 1

 نبا نع اعيج مي هارب نب قدساو بوبأ نبى ب ضرالاةبادولاجدلاو [ ْ

 سىبمتلادب زب نب ميهارب نع سنوي انث ةيلعنبا انت بوبأنبالاقةيلع ْ

 فدان لانأرذىفأن ءدببأ نءرعأاوف

 تح اهر قتسم ىلا ىهتنت ىتح ىرجن هذه نا لاق لعأهلوسروةللااولاق سمشلاة ذه

 تّدِج ثيح نم ىىجرا ىفترااطلاقي ىتح كاذك لازتالفةد جاسر خف شرعلا

 رختف شرعا تحناهر قتسم ىلا هنت ىت- ىرجت م اهعلطم نم ةعلاط حمبصتق عجرتف



 لوزن نايب ناب

 مى نا, ىىسع
 ةعي رمشب اك اح
 ىل_ددمح انيفن
 ملسوهيلعهنلا

 1 |كرابتوكب رباكب كمافلاق ىنريحتتلق م كمأامىردن له بئذىأن ا

 ح نايفس انث رعى أن اانثدحو ح ناهلسزب ةدبع ان: ةبيشى فأنا
 || دانسالا| ذآ اص نيطاص نعمهاك ةبعش ان ىنأ انث ذاعم نب هلا ديبعان دحو

 | نعثيللا انأ خرنيدجتانثدحو ح ثيل انث ديعسن ةبدتق اًمناط * هوحن

 0 مسوهيلعةللا ىلصةلنالوسر لاق لو. ةرب رهابأ عمس هنا بيسملا نبا نع ناهشنإ|

 1 يلم رسعكبف اطسقم كح ميسم نبا يف كزني نأ نكشويل هديب ىسفن ىذلاو

 3 ىلعالا دبعهانثدحو دح ًاه|يقي الى لاملا ضيفي وة رع ا زنخلالتقيو

 3 ح ةئيبع نب نايفسانثدحاولق برح نب ريه زوةبدش أن ب رككو بأوداج نبا

 3 0 ويدجع نيكو 06 سوي ىندح بهو نا نأ ىحي نبةإ_هرح هينثدحو

 نعءمهاك اصن ءىأ ا دعس نب ميهأر ب نب ب وقع ن ءديج ن دبعو ىتاولخلا

 || فو ثيللالاقاك اط_سقماهكح طاصثيدح ىفواطسقمامامارك ذب موال داعاتكح

 اا[ وبالوقي م اهيفاموايندلا نماربخةد>اولا ةدحيسلا نوكست ىتح ةدايزلا نمهشي دح

 "| ةينكدحو ةيآلا توم لبقدب ننمؤيلالا باتكلالعأ ن ناو متتشنا اورقاةرب ره
 |ةر رهىنأن ع ءانيم ن ءاطع نع ديعس ىنأ نإ ديعتم نعتيل انث ديعس ن ةدتق

 : نرسكيلفال داعاكح سم نبا ن ازنيل هثلاو ملسو هيلعهنلا ىبصةللالوسر لاةلاقدهنأ

 !١١ اهيلعى سالف .صالقلا نكحرتتلو ةب زجل !نعضيلو ريزنحلا نلتقيلو بيلصلا

 ال[ دحاول بقيالف لاملا ىلا نوع دلو دساحتلاو ضغابتلا وءانحشلا نيه ذا و
 : عفان فر بخ أب اهش نبا نع ءسنوب قريخ بهو نا |نأ ىحنةلءرح ص

 | | متآنيك مير كاعهلا لما اوسرلاقلاقةرب رهابأ نا ى راصتالاةداتق ىبأىل وم

 : [اان نوميمن معاحنب د ئكصد مكنم ؟ماماو يف ب ىص نب ىسيع لزناذا

 : اتق ىفأى وم عفان ىفرب_خأهنمعن ء باهش نبا أ نا ا مههاربا نب بوقعي

 ل م ك١ مل سوهيلعةللا ىل_ط هللا لوس ريل رلوعت ر رهابأ ع مس هبا ى :راضنالا

 ]انا | من دسلولا انك برح نب ريهز ئتصو مكمأف م-يف بص نب الز

 3 هللالوسرنأة رب رهىأن ِع ةداتق ىلأى وم عفان ن ءباه شنان ءبئذى أنا

 ٍ أ نبالتلقف كن. مسأف يس نبا كيف ازئاذا متن أف يك لاق لسوهيلعةنلا ىلص

 1 3 متم ماماو ةريرهىلأ نع عفان ن ءىرهزلا نءانثدح ىازوالان استاذ

 | ةد

 ىلاعتو -



 ا/١

 نع سرا رح ىننلا برمكف هثشيدح ىفلاقف [- هث دع دعس ٍْ

 ةنين أمطةدابز بإب انريخأ ىحنةامرح تدع 35 لجرلا ىطعالىفا دعس ىالاتقالاق من تكد 1

 رهاظتب ىلقلا نبديع-سو نخرلا دبع نب ةماس فأن ءتاهشن نعساوب قرب_خأهوناأ][

 ةلدالا || نم كشلاب قح نك لاق مل سوهيلعةللا ىلصةلل الوسر نأ ةرب رهىفأ نع بيسملا

 2 ىلق نمطيل نكسلو ىلهلا نمؤتموألاق قوملا يي فيك رب رلاقذا ميهارب 1

 5 نحسلا ىف تثماولو ديدش نكروأا ىوأي ناك دقل اطولهللام>ريو

 ىعبضلا ءامسأ نب دمت نب هللا د_بعهللا ءاش ناد ئدصو ىعادلا تم ال هسوب

 نعداريخأ ديبعابأو بيسملا ني ديعس نا ىر ,هزلا ن ء كلام نعةبرب وج انث لاق

 قو ىرهزلا نع سنوب ثري دح لشع ملتي هيلعمسلا لاش ينكر ككل رهىنأ :

 نبديعهانثد-و اهزاج ىتحةبآلاهذهأ رق لاق ىلق نئمطيل نكسلو كلامثي ب 0

 ىرهزلا نع سيوأونأ ان” لاق دعس نب ميهار ' !نءا ىنعي بوقعي ىنثدح لاق ديج-

 بو-جوباب || نيةستق اًسناص #« اهزحناىتحةبآلاهذ_هأرقم لاقو هدانسابكلام ةناورك
 ةلاسرب نامالا || كصهللالوسر نأ ةرب رهىنأ نعهيبأ نع ديعس ىنأ نب ديعس نع ثيل ان ديعس

 قلص دانس || رشلاهيلع نك ىطعأدقالا ىن 0 ءايبنالا نماملاق لسو هيلعهللا

 و هيلعةللا || موب اعبات ,درثك أنوك !نأوجرآف ىلاةللا جوأايحو تيتوأ ىذلاناك امناو

 سانلا عيجىلا انأن اور مع ىقرب_خ أو لاةسهو نبا | ىلعالا 4 _هعن سنو ع ةمايقلا 3

 هتلع للملا سنو سفن ىذلاو لاق هنأ إ_سو هيلع هللا ىل_هةللالوسر نعةرب ره ىلأ ن ءهندح سنوب ََ

 ىذلإب نمؤي غو توعم ىارصنالو ىدوويةمالا هذه نم دحأ ىف عم ياله ديب د

 نب اص نع مشه نأ ىحنب.ىع اًمئدع رانلاب اأن مناك الا ههتلسرأ |

 ابأا,لاقف ىعشلا لس ناسارخ لهأ نم الجر تب أر لاق ىععشلا نع ىنادمط|طاص |
 وهفاهجوزت مثهتمأ قتعأ اذا لجرلا ف نواوقيناسارخ لهأ نمانلبق نمناورمع ||
 هنلالوسرنأهيب أ نعىسوم ىنأن/ةدرب وب أى ند ح ىبعشللاقفهنن دب بك ارلاك :
 هيبنب نمآباكسلا لهأ ن ءلجر نات سم مهرجأ نوتؤي ةثالئلاق ل_سوهيلع هلا لد ظ

 ىّدأ كولم دبعو نارج أ ءإؤهق دصوهعبتاوهن ن , ريس دا كردأو

 اهدا اهءاذ غ نسح ًافاها لع ةءأهل تناك ل جرو نارجأ لفه ديس قحو للا قح

 ال ا فاس رخل عسل نارج أ هلفاهجوزتواهقتعأ ماهم دأ نسحأف ١

 ركب بأ استرو دي ةني دملا ىلا اذه نوداوف لحرب لجرلا ناك دف يندم دل ١
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 انربخأ دام ان ملم نب نافع ان برحن رب_هز ئكط ٍ اهرخ 0 بإب
 لاقيال ىتحةعاسلا موقتاللاق ملسو هيلعللا ىل_دهللالوسر نا سن أن عتبات رخا نامالا
 تباثع نعرم_عمانربخأ قاز رلا دبعانربخأ ديج- نب دبع نص هلنادنلا ضرالا ىف نامزلا

 لوقيد- > ىلع 0 وخال تمول ا رس هها لودر لال سن نع

 بي كوبأو ريغ نبنلا دسبع نب د- خو ةبيش لأن ركب وأ مد 3. هللاهلنا |[ زاو_ب#ج باب

 .ة_فيذح نع قيقش نع شمالا نع ةبواعموبًانربخأ اولاق بي ركىنال ظفللاو رارسست_سالا

 |لكداسا سبك ىلاوصح أ لاقتف ل_سو هيل عننا ىلص للا لوس رعماتك لاق فئاخلل
 ؟:!لاقف ا ةئاعتسلانيبام نحنو ائيلع فاختأ هللالوسراياناقف

 أن * ارسالا ىلصيالانم لجرلا لعج ىتحانيلتب افلاقاواتبت نأكل عل نوردنال || بلق فل :باب

 | لودر مسقلا# هيد أ نعدع_س نا صاع نع ىرهزلا ن ءنايفس ان رمعىلأ نبا ىلع فاح نم

 | ىلصىنلالاقف نم وم هنافان الف طعأأهنلالوسرابتاةفامسق 000 هللا ىلصةنلا [| هقع_ذل هناع)

 1 | لج .رلا ىطعال ىنالاقم 21-بموأاث الث ىلعاهدرب واثالثاط وأ مسموأ يلوا نع ىبنلاو

 | بوقعي انك برحنء ريهز اكد || ىفهللاديك نأ ةفاخهنم "ىلا بح ًاهريغو نامالاب عطقلا

 ىنأ نب دعس نب ص اعىن ربخأ لاق هع نع ب اهش نبا جشسأ نبا نك مهاربانبإ لل ريغ نم

 مهيف سلاج دعسو اطهر ىطعأ ملسوهياعهللا ىبصةللا ل وسر نأ دعس ب أ نع صاقو

 || تاقف "ىلا مهبع وهو هطعي ل نم م.م ملسويلعهثلا ىلصةللالوسر كرتف دعسلاق

 | لسو هيلعهللا صهنلالوسرلاقف انمٌؤمهارال ىتاهللاوف نالف نع كلامهثلا لوسراي

 0 لا تاقفهنم لعأام ىن :ءاغماليلق تكسف لاقاماسموأ

 ىنباغ مت اليلق تكسفلاقاماسموأ ملسو هيلعفتلا ىلصةللال وسر لاقتفانم وما ارالفنا
 ]| لو-_لاقف انمؤمهارالىتاهللاوف نالف نع كلام هللا لوسرايت قف هنمتماعام
 ْ أةيمشخ هنم "ىلا ثنأ هريدغو لجرلا ىلمعأل ىااماشموأ سو هياعهللا ىلصةّلل
 || انن القد. نبد_.عوقاولملا ىلعنب نسحلا اًسئاط ههجو ىلعراتلا ف بكي
 | نب سماع فربخ ب اهش نبا نع اص نعىفأ 55 دعس نب ميهاربا نباوهوبوقعي

 ْ 9 .رإ-_سؤهيلعهللا لصةلنالوسرىل اء أل اقهنأ دعس هيأ نع صاقو ىفأ نب دعس

 نبا ل لوسرىلاتمقفدا ازوهمعن ءىساهش نبا ىجأ نباثيد_>-لثع مهيف سلاجانأ 0
 ١ انئادحو داق وع كلان لور كاقف هنرراسم لسو هيلعفللا ىلص

 نب دمحم تعمسلاق دمت نب ليعمسا نع اص نعىنأ انث بوقعي. انث ىناواحلا

 عطاق
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 اهم شت اق ىأف ادوعادو ءريص+ اك واقلا ىلع نتفلا ضرعت لوق»ي لسوهيلعا ظ
 ريصإ ىتح ءاضيب ةتكنن هيف تكن اهركن باق ىأو ءادوس ةتكنهبفتكن

 ضرالاو تاوم_سلاتمادامة::فهرضتالف افصلا ل ثم ضيب ىلع نيبلق ىلع

 الا اركحنم ركشإلو اذورعم ف رءبال ايشحم زوكلاك !ًدابرعدوسأ زخآلاو
 رسك ناك _ثوباقلغم!ءاباهنب و كنب ناهتثدحوةفيذ_>لاق هاوهنمبرشأام

 كلذن اهتث دحورسك,لب اللاقداعي ناك هلل حتف هناولف كلابأ الار سسك ًارمعلاق

 كلامابأايدع_ساتاقفدلا>وب لاق طيلاغالاب سيلاثي دح تومي وأ ل ةة.ل-جردانلا

 اسوكملاق ايخ<ز وكلا فتاقلاقداوس ىف ضايبلاةد_ثلاقاّداب ص دوساامأ

 ىب رنعىجالاكلاموبأ انث ىرازفلا-اورم ان رعو أ نااءانثدحوأ

 املس مأ نينموملاريمأ نالاقف اند سلجر عد نع نمةفيذ> مدقال لاق أ
 نكفلا ف ل سوهياعهللا ىلصةللالوسرلوق ظفحي مكي أ هبات أ لأس هيلا تساجأ
 امسح | ذاب سل وقل كلام ىلأري_سفت 0 مو دلاخ ىف ثيد_حلثع : تيدا |

 ىبأن بدهان دج اولاق ىمعلا مركم نب ةبقعو كعنإ ورمعو ىنثم نندخ ئعتدصد

 نا ةفي اح نع شارح نب ىب ر نعد :» ىنأنميعن نع ىميتلا ناولس نعاك د

 هيلع هللا ىل_دهللال وسر لاقام ةفي ذح مهيفوان د د 1لاقو انتد_ك<نملاقرع ْ

 لاقو ىبر نع كلام قأث ددحوتكث يدا قاسواناةفيدح لاف ةنتفلا فلس ١
1 . 

 هللالوسر نع هنا ىن-عيلاق طيلاغالاب سيل اشي د هتثدحةفي ذ_->لاق ثيدحلا ىف
 نا نايب بإب || ىرازفلا ناو رم نع اعيجر مس ىنأ نباو دابعنبد جان دح لسوهيلعةنلا ىلصأ
 ادب مالسالا ةرب رهىنأ نعمزاح فأن ء ناسك نب أ ىن-عي دب زن نع ناو نم 5 دابعنبالاق |

 دوعيسوأس رغ |[ اس رغادبمدوعيسو اب رغمالسالا ادب ' لسويلعتساىلصةتنالوسرلاةلاقأ

 ناو اعلا الو جرعالا لوس نب ل ضفلاو عقارب د + ئكدصو ءاب رغال ىف وطفأ
 نيس زراب 100 1 اد نا اع انك انشأ
 نادححتلا دم نع ره و نع ىرمعل 4 و 3 9 نبا يعوتيبا ززعائرمعلا دع ناوحو ةحاع دما نبةبايش
 نيبز رأي وهوادب اري ابي رغدوعيسوابي رغادب مالسالا نا لاق مسو هيلع هللا ىلصأ

 هللادبع ام ةبيش فأن ب رئب وبأ انئص اهرتجىف ةيحلاز رآتاكنيدجسسلا |

 انك ىنأ ان ربع نياانثد و ح رم نب هللا دبع ن ء ةماساوبأو ربع نبا | أ

 نأ ةريرهى أن ع مصاع نب صف> نع نجرلا 4بع نببدبخ نع هللا م 1

 ىلا ةنحلاز رانك ةنيدملا ل اررانا ناعالا نالاق لس وميلعتلا فسنالوسر '
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 ءاخ هدوعن 0 دتغاتكا - ماشه نعةدئاز نع ىنعملا

 ند 0 ىمسلاناضوأ 3 7 00 7 لسوديلعتلا

 ا و فسنااما رنا يعدأ تللافأو 6ع 08 نع ىنأىثادح

 | تعم_سهب كنادحأل توملا ق ىناالول ثيدحب كنثد_< ىنا لقعمهل لاهقف هض مص

 ولأ انث ةيبشىأ ن رك وأ اسرص ِ ةنجلا مهعملخديملالا حصني وأأأ ةنامالا عفر باب

 تن شمجالا نع ةب واعموبأ انك بيركوب اان دحو ج عيكوو هب واعم نم نامالاو

 تن ًاردق نيثدح إسوهيلعهللا لصهللالوسر 59 لاقةفي ذبح نع بهو نا بول_ةلاضعب

 ّْ زن لاجرلا ب وأقر ذ_ج ىفتازئ ةنامالا نا ان دح رخآالار انسان [هدلا نتفلا ضرعو

 مانيلاقف ا 0-0 اوءاعو نرفلا نءاوءامفنآر هلا بولقلا ىلع

 01 ياطوم ب الدمار ؟لاغيفهلق وم ةنامالا ضمعتف

 الحمم هلإ-حجر ىلعءاهجرح دو ةاصح ذأ ئشهيف سلو اربتنمهارتؤ

 ف انيمأ الجر نالف ىنب فنالاقن ىتح ةنامالا ىدؤيددح داك النوعياش

 فان ملدرخ نمةبيحلاقثمهلقىفاموهلةعأامهفر َْظ أمة دا "افرام

 اكنألو 0 دريلاماسم ناكنكا ت تءباب 0 دى اننا رع قاد هلو

 هي ةويلاخاو ىف وهب وااينأرم الفالا د 1 ل0 ءلاامأ ه- ادعابف ءهن دريلابد وأاينا هل
 مشار نبحس ان هو 2 عيكحو و ىنأ 55 ريم نبا انو انالفو

 خ ادع هم هلثم دانسالا اذه شمعالا نعاعيج سنوب نب ىسعانريخأ لاق

 ُ 0 راو دعس نع نايح نب ناولس ى_هيدلاخوأ ان ريع نبهطلاد_عنا١ا

 نع شارح ن ىلر
0 

 رأ ةنتف نونعت كلا ءللاقف هانعمس نحن موقلاقف نتفلارك ف : ل سوهيلع

 | و ةفدصلاو مايصلاوةال_دلااهر 1 كلت لاق قا اولاقدراحو هإهأ

 ةحلاق رحبلاجومج ومت ىتلا نقفلا رك ذي ملسوهيلعةللا لص ىنلا عمس بأ

 ةلاىاس تاو .رتعمسةفيذ_>لاق كوب اهلل تن ل اقانأتاقف موقلا تكسأف
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 لاف ضرأ ىف نامدتخن الجر هانأف )سو هيلع هللا ىل_ههللالوسردنعشنك |
 نب سيقلاؤ ىصاوهو ةيلهاملا ىف هللالوسرايىضرأ ىلع ىزتنا اذ_هناامهدحأ

 هنيك لاق ةنشب ىل سللاق كتيب لاقف ناد_دع نب ةعيب رهمصخو ىدنك-!ا| ساع

 هللا لص هللالوسز لاق فاح ماقاماف لاق كاذالا كل سل لاق اهب به ذياذا لاق
 هتاورىفقحسالاق ناب_ذغهيلعوهوهللا قا اماظاضرأ عطتقا نم ل سوهيلعا

 داخ نءاىنعيدلاخ ان ءالعلا نب دمح ب .ركوأ ئتص ُُق ناد_يعنن ةعيبر

 ءاحلاق ةرب رهىفأ نع هيدا مرج را ءالعلا نعرفعج نب د-# انآ

 قر ءانيو ا مأرأ 00 ملسو هيلعةلنا ىل_طةلنا ل وسر ىلا ل جرا

 ل ا رألاق كلامهطعتاللاق ىلاماخأديربا

 ىلع نيو | شد رانلا!ىفوهلاق هتلتق ناإتيارألاق ديه-ثتنأف لاق

 انريخأ قحسالاق راق ملا ًارعفاو قد ور وصنمو قت ساور فاو |

 اًياثنالوحالا ناماسىف ربخأ رج نباان ريخ لاق قاز ررلا دنع انك نارخالالاق

 هت سنع نادو ورم نب هنا د_هعنيب نأك امل هناهربخ أ نمحرلا دع نب رمعىل 7

 ورم نب هللا دبعىلا صاعلا نبدلاخ بكرف لاتقتالاو رسبت ناك ام نايف ىنأ نإ
 ملسو هيلع هللا ىلصةللالوسرن]تماعامأ ورءعنةللاد_,علاقف دلاخهظعو 0

 2 ركب ندم انك متاح نيد © هينثدحو ديه ثوهف هلام نود ل: نملاق :

 اذ مج رجنإا نع امالكمصاءوبأ ان ىلفونلا نام ني دجأ ةانفدحلا

 نسحلا ن وع و ا ىنذ انك خورف ن نابنُس را . هلثمدانسالا |

 لاقف هيفتامىذلا هضم ىف ىقزملاراسب نب لق_عمدايز نبهللا دبع داعلاقأ

 كيوان ماغول ملسو هيلعهللا له هللا لوسر نم هتعمساشي د#ح كد ىف لقعم

 كمع ع 0 مل كاعد .

 ل نسحلا ع نع نوب نع عيد زن ز نباربخأ يع تا -

 هكتن دح نك أ !ملاثي د- كندح ىنالاقف هلأسف عجووهو راسي نيلقعم ىلغداير ز

 توعنيح توعةيعرا درعءةللا ىعرت_ساللاق مل_سوهيلعهللا ل ءهللالوسر نأ

 لاق مويلا ليقا ذه ىتتثدح تنك الأ لاق 4 لتحل اهبلعةللا مرحالاط شاغوه 1

 ىنعينيسح انث ايركز نب مساقلا تصد كيثدحال نك أ اموأكتن 0

 ىلع ليلدلا بإب
 كاصق نم نأ

 هريغلامنخأ

 ناك قحريغب
 ردهم دصاقلا

 هّقح ىف مدلا

 ناك لتقناو

 نأورانلا ىف

 نودلقنم |[
 كدجهش .وهفهلام

 قاقحتسا باب

 شاغلا ىلاولا

 رانل اهتيعرل
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 نملاق ل وهيلعةللا ىلصةلنال وسر نع هللاد بع نعل ثا وف نع شمالا

 نايضغهياعوهو هللا قارجافاهيفوه لسم ءم رمال ماهب عطتقب ربص نإع ىلع 2

 لاقا ذكواذك اولاقنجرلا دبءوب أ 5: دحام اقف سيق نب ثءشالا لخدفلاق
 لا ما نعل, ضرأل جر نيب وردد ناك ان "ىف نجرلاد_,ءوبأق د- 5

 فلحاذا تاقف«_:يمفلاقال تاقف ةناب ؛ كل لهلاقو مزدوج 3 اعهللا ىل د وئنل

 5 عطف زيد نإ؟ ىلع فلح نه كاذ دنع إ_سوهياعهللا ىل_هدهنلالو 0

 نورت_ثشي نيذلا نات نلرْبَو نابض غهيلءوهو هللا قارجافاهبقوه لم < م سا لام

 رب رجانرب_خأ مهاربا نب قحيسا 0 ةيالاوخ اى االيلق ا ذه م_مناع او هنا ترعب ْ

 | رعت ا ماو دست نيك ىلع فاح نملاق هللا دبع نعلئ او ىف نعر وصنم نع

 يني تناكلاقهنا ريغ شمالا ثيدحوحنرك ذم نايضغهيلعوهو هللا قلرحاف
 ١ لاقؤ ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر ىلا امنم_صتخاف 0 ل جر نانو

 نب عماجن 2 نايف_س ا 0-2 - ىنأنإا اني هدتنع وا كاد هاش

 دوعسم نإ للا دبع تعمس لَو لس قومك اس نع نب كلما دعو دشار ىأ

 لسوهيلعةللاىل_ههللالوسر تعمس لوب
 سما لام ىلع فلخ ع نملوقإ

 0 نيم ى

 ننام هللالوسرانئملعأ أرقم هللادنعلاق نانضأ هيلعوهوهللا ىّ ٍةادقحر يغب

 ميناعأ او هللا دهعن نو رتسشي نءذلا نال جوز ءهللاب امكن 101 فو هيلع

 نب دانهو ةبيش ىنأ نب ركب وبأ او ديعس نب. ةمستق انثدح ةءالاوخ !ىلاالاقانمت

 نع كامس نع نضوخألا وا د_> اولاقةسّقةل ظفالاو فتحا مصاعوبأ او ىرسلاا

 ىلاةدنكنمىلجرو تومرك> نه ىل جر ءاحلاق هدد !نعلئاون هم_ةلع

 | العا هللا لوسرايىرضحلالاقف م_سو هيلع هللا بص هللالوسر
 لاقف ق-اهمفدل سيلاهعرزأ ىدن ىفىضرأ ىهىدنكلالاقف 0

 ةالوسرإلا هلك ؟ ك]ف لاقال لاق ةب ب كل ىرمضحلال )سو هيلع هلا ىل_دىنلا

 | سيل لاقفئن نع عروت سلو هنأ ع فاح ام ىلع ىلا الاف ل-جرل ١|نا

 فاح نالامأر بدال ملسو هيل عننا ىل_د هللا ل اوسرلاةؤ فادعل ىاظأ اف كالذالا

 رح نبريهز ندد صرعمه«..:ءوهو هللا نيةليل اماظ هلك ًايلهلام ىلع

 الاد بعنإ ماشه انث ريهزلاق 5 بلولا فأن 2 اعيج ميهاربا نب قح ساو

 0 خ نبلأ دنع لادن ةفلع نع ريسعن كلملادبع نع ةناوعوبأ اذن

 571 . رص
 1 ادي ه4 حجب
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 مل سوهيلعهللا لص ىبنلارك ذب ملهناري_غثراولا دبع ثيد_-لثع سانا لازال ||

 دبع رو هلوسروةللاقد_-دثير دحلان [؟ىفلاقدق نكتلو دانسالا ف أ

 انث رامع ناوهو ةمركعع انث د نرضالا ان ىورلاد_ نهنبا

 00 يلعهللا ىل_دهللالوسرىللاقلاق ة هرب رهىنأ نعةما_سوبأ 56 5 ا

 انأانهفلاق هللا قأخ نذهللا ع هاولوقي ىت-> ة درب رهابأاي كنولأ سي سانلالازرال ْ

 هللا قلخ نك هللا اذهةرب رهاب اناولاقف بارعالا ىمسان ىنءاجذا بدع_سملا ىف

 هيلعةللا ىل_هىليلخ قد_داوهوقاوموقلاق مث هب ,_هامرفهفكب اصح ذأ لاق
 انث ناقرب نب رفعج ان“ ماشهنب ريثك انث متاحنبدخ نئثرص ل-سو
 ممسو هيلعهللا ىل_طهللالوسرلاق لوقيةرب رهاب تعم_سلاق مدالانيدب زب

 لد. ا هقلخ ن ئثلكق اخ هللا اولوةيىتح ئ لكن عسانلا ك<دل اسيل .

 نع لفافن راتحلا نع ليضفنبد# انث لاقىرمذلاةرارز نبيصاعن. هنا ||

 نولازبال كمآ ناهنلالاقلاق م سو هيلع هللا ىل_صهلنا لوسر نع كلام نب سنأ ١ ٠

 انئدح هللا قاخ نذ ىناخلا ىاخ هللا اذ هاولوقيىتح اذك اماذك امنولوق. |[

 ناسح | 5 هيمن نركب ياسو م رب وجان ربخأ ميهاربا نب قحسا

 اذهب |سوهيلعهللا ىل_دىبنلا نع سا 1نءراَت 4 نعام الك ةدئاز نعىلعناا

 نمد يعو باب || تاك انئص ُ كتمأنا هللالاقلاق رك ذيك قحسا ن أري غثيدسحلا |
 قح عطتقا بوب نبالاق رفعج نا ىلءءم سا نعاعيجر ثخ نب ىلبعو ديعس ن' ةيدتقو بودأ ٍؤ

 نبيع 20 ند دعم نع ىو را ىلوم ع نجرلا+_,عنءاوهو ءالعلا ى ربخأ ا!ليعم_سأ اناا

 رانلابة وجاف هللا ل صهللالوسرنأ ةمامأ فأن ءاسعكن ب هللادبعءهيخأن عاش 2
 متحد رانلاهلهثلا بجو اد 2و هات "”ىرص أ قح عطتقا نملأق لسوءيلعأ ٌ

 كارأ نم ابيضق ناولاق هللالوس .زاياربتس ايشوزاك ناو لح رهللاقف ةنلاهيلعأ|

 اعيج هللا دمع نا نورهو ميهاربا نب قدساو ةبيش ىلأنإ ركب ونأ نثر ا

 بعكن هناا د_بعداخأ عم سنا بعكن بد- + نعريثكن بد يلولا نعةماسأى أ نعأ|

 هلع لو هيلع نا سهلا لوسر عم سدهنا هند يقر احلا ةماماإبأناثدسحببأأ

 ةب واعمونأ 5 ريك نب |انثدحو 6 عيكو 5 ةبيشىلأنب ركب وبأ لا 1
 | ١

 8 عع كوانربخأ هل ظفللاو ىل_ظذحلا ميهاربا ن قد _ساانثدحو 5 عيكددأ| 1

 شلة ب ببب-_بببتتتبتبببب---_-س-  -ب---بلللل لا

 لوا -(مسم)-8) (
2١ 

0 

!| 
0 
1 
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 | ىنعع | اي نام أ دهسا نع ناهس وب رفعح انأ ىحن نب ىح

 نب دحر نت صوي كلاهالا هللا ىلع كالبء الو هننااهاحو أد ازوثراولا دبع ثني د ناب 4

 ْ ىلص ىنلا باح نم سان ءاجلاق ةرب ره ىنأ نع هيب أن ع ليهس نعرب رح 0 بوح قةسوسوألا

 ظ هوع دجو دقو لاق م اكتب نأان دحام ظاعت امام سفن اى دجان اول اسف !سو هيلعمللا هلوقيامو نامالا

 || نعىدعفأ ن نبا ان راش ن ءرد لج انئرصو نامالا عع رد كاذ لاق مناولاق اهدجو نم

 انت قدما ركب و:اوداور ىلأ نب ةلبج نإ ورم نب دج ى بلدو 85 هيعش

 || نعةرب رهى أ نع اص ىنأ نع شع الا نعام الكقيزر نب رامت نعباّوحلاوبأ
 | لع ىن:دحرافصلا بوقعي نب فسوب انيرص ب دملا| فهم سو هياع هللا ىلص لا

 || لئسلاق هللا دبع نع ةمةلع نع مهاربا نعةربغم نع سجن | نب ريعس نع م اًمع ندا

 |نبنذرح امئامص  ناميالاض< كل:لاقفةسوسولا نم لم دنلع هلا لصوتلا ْ

 ْ | فأن ءهيبأ نع ماشه نع نايف انآ الاق نورط ظفللاودابع نبدمتو فورعم

 "أ |ذهلاقي ىتح ن ولءاستي سانلا لازرال سو هيلع لإ ىلذ دنا لوغو لاقل عر
 ا 000 ' 0 دوك نفعنا قلخ نا ُ 0

 [برح نب ريهز 0 ل ا ل مءامسلا

 |نباخأنبا انك ميهاربا ند بوعي ان ريهز لاق بوقع» ن ءاعيج ديجت نب دمعو

 | 0 بلاسم سرع فلا 00

 ظ )ا 00 0 0 لس 0 ل 0 0
 ا | قدح انا 0 5 راو اقل تركك

 ا ةانقلخ لبا اذ- ا ل اي واي

 ا اذهو نانثاىنلاس دقهلوسر وهللاق دص لاقف لجردمب د اوهولاق هللاقلخ

 0000 1 0 فس وكم يا 010 دمة نا اجب فاس فاطسماملا ا بوقعي و برح نب رهز ه-هلثدحو ىاثلا اذهو دحاو ىللآسلاقوأ ثلاثلا
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 نعود از نع ىلع ند ني_سما 3 روصنم نإ قدح ساانثد>و 2 ماشهو |

 فيحا مها ذاب رهزو هنااا نب ركب وأ انط + 4 9 نتلقبج نايا

 مهدي مهاذاو وسر لاقلاَق : هرب ورع ءةنجمع ن دأ 3 دارا

 -2: || ناقه يلعاهويتك_:القةئس ىدبع مهاذال_جورزعهنلا لاق لسوهيلعهنلا ىلصةللا |

 اهويتك افاهلمعنافةنسحاهويّتدك افاهلمعي لف ةنسحب مهاذاو ةئيساه 1 افاهلمع |

 ْن عءرفع> ٠ نباوهوليعمسأ 00 اولأق رخ نباو ةبدتقو بوبأ ند :ىحانشع ا رشعأ

 لحو زعهللالاقلاق سو هيلعهللا ىلصةننال وسر نعةرب رهىفأن عه نع ءالعلا |

 كتان معلا كايلع نافةئسح هلاهستك اهلمعيمل 9 وهنس# ىديعم هاذا |

 ةدحاوةئساههتك اهلمع نافد- لعاب !ملاهلمعي لوةشيس ”مهاذاو فعضةئامعبس | ْ

 اما ذه لاق همم نب مام نع روعم ان قازرلادمع 1 عقار نب دم و صدأ

 لاق لاقاهنم ثيداحأ رك نق لو هيلع ندا ىلصةئلالوسر دم نع ة هرب رس نعلن ١

 ا افةنسح لمعي نإبىد.عثدح اذا -جوزع .عهلنالاق سو هيلع هللا ىلصهننالوسرأ

 لمعي نانثدح اذ او اطاشم ارم عب هلاهس تك ًانافاهلمعاذاف لمعيرلامةنس>هلاهبتك أ

 هللا ىلدهننال وسر لاقواهلثع هيلعاهمتك ًاانافاهلمعاذافاهلمعي لامهلاهر .ةغأاناف ةئيس|

 لأ فهب رصبأ اوهو ةئيس لمعي نآدد 5 كم كاذنرةكالملاتلاق سو هيلعا

 نماهكر ثماةنسح هلاهوبتك افاهكرتناواهلثمهل اهوبتك اذاهلمعناف هوبقرا|

 اهلمعي ةنسح لكفهمالسا دحأ ن سحأ اذا لسوهيلع هللا ىلصهنلالوسرلاةوىارجأ

 هللا !قاي ٍ> اهلثع هل  ةكستاهلمعي ةئيس لكو فعض ةئامعيسىلهاثمُأ أر داكن |]

 ىنأ نع ني ريس نءا نع ماسه ن ع :رجالادلاخوبأ 6 ببركوأ انادص و لجوزع

 ةنس> هلت بتك اهلمعي لف ةنسحم م نم مسوهيلعهتلا ىصهنلالوسرلاق لاقت رب ره

 ماهامعي لفةئيس و يسال و اهلمعق ةنسح مه نمو

 دوما نع ثراولادبع ذك خورف نا :نامش 0 تبتك اهلمعناو تت 2

 ةيلغمسا لص فاو ود باع و !نعىدراطعلا ءاجروبأ ان لاق ناهعى 1

 نيبمت ”ايسسلاو تانسلا تتكىلاعنهنلا نا لاق لجوزعدب 9ع ىوربامف لسوأ

 هننااهبتك اهلمعفاهم مه ناو ةلماك هنسحه دنعةللااميتك اهامعي ملف ةنسح مه نف كلذ |
 اهلمعي مف ةئيسب مه ناو ةريثك فاعضأ |!ىلا فءعضةن امعيس ىلا تان رع هد 7

 انئصو 0 1 اوةئيسةللا اه.ةكاهلم_ ءفاهع مهناف ةلماك ةنسح هدنع هللا هت 3



 هللاز واجن ىفبأب
 ثتيدح نع

 رطا اولا وسفنلا

,3 

 1| تزل ًادقوةق ددا اوداهحلاو مايصل او ةالصلا ن هقيطناملامعالا نمانفلك هنئالوسر

 ||| اك اولوقتنأ نودب رثآ أل سو هيلع هللا ىبد هناا ل اوسرلاق اهةيطنالو ةءالاهذه كيلع

 أل انب ركنا فغانعطأوأ :عمساولوق لب انيصءوانءمس ؟<لبق نم نيباتكسلا لهأ لاق
 تاذموةلااهأرتقااماف ريدملاكيلاوانب ركن ار فغانعطأوانعمساولاق ريصملاكيلاو

 || نونمؤملاو هب ر نمهيلالزن ا لوسرلا نمآ اهرثأ ىلجوزعهللالزناف مهتنسا اهم

 ٍ أ انعم ساولاقو هل-سر نمدحأ نيب ق رفنال هإ_تروهيتكوهتكئالموهنلإب نمآلك

 . ||| هللالزئاف لج وز عهللااهخسن كللذاواعفاماف ريدملا كيلاوانب ركنا رفغانعطأو

 | | ابر تيتك اان اهيلعو تبسكام اطاهتدسوالا سفن هئنا فكي الى لاعتو كرابت
 ١ | نيذلا ىلعه_ةلجاك ارصاانيلعرمخكالوانب ر معن لاقانأطخأ اوأانيست ناان ذا ونال

 1١ تانج راوانلرفغاوانع فعاو منلاقهبانلةقاطالامانلمحتالو انب ر من لاقانلبق نم

 وبأو ةبيشىنأن ب ركب وبأ امنع منلاق نب رفاكلاموقلا ىلءانرصناف انالوم
 ان نارخآلالاقو انأ قد _سالاق ركبىنال ظفللاو هاربا نب قحساو بب رك

 أ ثد_< ربيج نب ديعس تءمسلاق دلاغ كوم نامي مداَنَع نايفس نع عيكو

 0 هوفُحنوا 0 ع 1 د نع

 0 0 10 راق نامالاسا قلاةلاقانما سوانعطأو انعمساولوق

 021 انيس نا انذ_خاؤتالاث رتنستك ااماهيلعو تبسك اماطاهعسوالااسفن هللا

 | [دقلاق انلبق نم نذلا لع هتك ارصاانملعلمكتالو اني رتلعف دق لاقان طخ
 | نيديعس انئمح +4 تاعقدقلاقانالومتن اا نجر اوانل رفغاوانعفعاو تاعف

 | | ةلاوعوبأ ان اولاق ديعسل ظفللاو ىربسغلا بع نب دعو ديعس روع

 1 || ويلعن لسا لوسرلاةلاقةربره فأن ء ىفوأ نبةرارز نعةداتق نع

 "اا ورع نت هباولمعي وأ اوملكترملام اهسفنأهبتثدحام ىتمالزواجتنلا نا

 1 0 كاب ركب وزانئدحو 6 مهاربانب :ليعمسأا ان الاقيرحنب ريهزو دقانلا

 || الاقراشب نباو ىثمنياانثدخو ح ناهلسنبةدبعورهسمن ىلع انث ةببش
 1 ةر رهىنأ نَعةرارز نعةداتق نعةب و رع ىلأ نب ديعس نع مهلكى دعى أ نبا انث

 1 هب تثدح امج ىتمالزواحتلجوزعهللانا مسو هيلعةنلا لص هلال وسر لاق لاق



1١ 

 لاق دج نب ديعو ىتاوا_للا نسح امثدع دبعتلا ن>ئلاوريسخ ن

 ادنعىبأ ان: دعسنب مهاربا نباوهو بوقعي ىتثدح ديعلاقو انث ىناواطلا
 لوسرل لاق هنأهرب_خأ مازح نب ميكح ناربي زلا نبةورعىف ربخ أل اقّْباهش نا نع

 نم ةيلهاجلا فاه, ثنحتأ تنك ارومأت يأ أ هللا لوسر ىأ لسو هيلع ةنلا ىلصُنلا

 ل2 راما ملسو هيلعهنلا ىبصةننالوسر لاقف رج اهيفأ محرةلصوأ ةقاتع و اةقدص

 . فاض اما

 رمعم انأ القديج نبدبعو مهاربانب قحسا اسرع ريخ نم تْعلْساَم

 انث ةبواعم وبأ انأ مهاربانب قح_ساانثدحو ح دانسالاا ذوب ىرهزلا نع
 اهلعفأ تنكءايشأهللا لوس رايت لق لاق مازح نب مك - نعهيبأ نعةورع نب ماشه

 لع تشم مل سو هيلعهنلا ىلص هللا ل اوسرلاقفاهب ر ربت أ ىنعي ماشه لاق ةملهاخلا ىف

 مالسالا ىف تاعفالاةياهاجلا ىفهتعنص ايش عدأ الهلل اوف تاقريدخا نم كل تفاسأام

/ # 59 5 7 53 5 1 

 007000 اذ ا 2 ز 2 ز ز 7 ةزة 02 0

 نع ةورع نب ماشه نعرب_؛ نبهللا دبع م ةبيشى أ نب ركب وأ ا هلثم 3

 ىف قتعأ متر يسعب ةثام ىلع لجو < بقر ةثام ةيلهالا ف قّدعأ مازح نب ميكحنأهيبأ ||

 1 وح دف هوا لا أم ريد نام لعل جرت رةئاممالسالا

 ىأ اولاقف بكر لا ىلعاوكرب مث سو هيلع هتلا ىلص هنا لوسر اون سو هيلعةنلا ىلص ||

 قدص نان ع ركووةب واعموب او سي ردا ن ةلئاد ا ةبيشى أ نب رك وأ ا 5 3ك

 هصالخاو ناميالا || اوسبل لو اونمآن يذلا تلزر ال لاقةثلا دبع نع ةمقلع نع ميهاربا نع شمالا نع ١
 ْ 0 ا لبس ايلعقلا تا كس رباح أ ىلع كلذ قش ا 1

 نب ىلعو مههاربانب قحسا م مخمل كر ثلا نا هللا ةرشتال يناعتلا 9

 أدهم شحم الا نعمهلك سد ردا نبأ ان ب وبان دحو 3 رهسم نبأ نأ 1

 ١ نع 0 نإبا 0 ردا نا بيركوبألاق دانسالا ْ

 ١ . ١ ولا عمت تع العلا 1

 هوفحنوا 5
 .وفكنو نار فغيف هلئاهب مب ساح هوفختوأ مسقنأ !قاماودبت ناوضرالا اموت اومسلا

 هنلال وسر باح ىلع كلذ دش ثافلاقريدق عون لكىلعةئلاوءاشي نم ب ذعي و ءاشيإ 5

 دنقل 3



 نوك باب

 مده مالسالا
 اذكو هلبقام

 م .رحطا وجحلا

 9 نايب باب
 اذارفاكلا لمع

3 
 الل>ز2> 2 ا مس

 مهلكروصنم نب ق>ساو ىنثقرلا ن ءموب او ىزئعلا ىن ثم نب دم أس دحدبب هممدانسالا

 000 03 .مصاعابأ عي كاحبذلا 5 6 :ال 0

 2 اهأّن .ايلوفي بخ راد هولا وطب تول فايس

ن ورام نونا الو دهنسنا أ نالوا
 ْ فو

 تنكل لاخلا كالت ىلع تمولف هتلتقفهنم تاكمتسادق نوك 0 0

 تاقلاقور.عاب كلاملاق ىدب تْضبقفلاقهنيع ط_سفكعيانالف كنيع طسات اقف

 | مالسالا نا ورمعابتماعامأ لاق ىلر فغي ن|تاقاذامب طرتش:ل اق طرتش أ نأتدرأىفا

 اموهإ_,قناك ام مهم : حل اتارايافوك أممدهتةر حعطان او هإ- مق ناك امم دهم

 تناك اموهنم ىيعفلج الو وهيلع هللا ىلصهتلالوسر نم ىلا بحأ أدح ناك

 ىبع 0 ا | ىلال تةطاامهفص 131 تاس هلال الح ا ةنم قيع 0 انآ ق يطأ

 || ىردأامعءايش ا انيلو ةنملا لهأ نمنوك أن اتوجرل لاخلا كلت ىلع تمولوهنم

 بارتلا 0 ١ اومتنفداذافرانالو 5-ان ىنيحصتالف تمانأ اذافا مف ىلاحام

 م ا او ع 3 0 رلسرشب عجارأ اذام

 هنأ اسم نإ ىلعي قرب لاق رج نبا نعد نباوهو جات ام الاق مهاربال

ق ك ارمشلا ل_هأ نماسان نا سامع نبا ن ء ثدح رببح ن 000
 ااورثك افاوات

 نحل هيلاوعدنو لوقت ىذلانااولاقف |سوهيلعهللا ىبصا داون ”أماو رثك افاونزو

 || نولتقيالو رخك اهاهللاعم نوعدبال نيذلاو تازنفةرافك انامعال نأانربختولو

 1 ا يا

 نأ ىحت نيقلمرح اسمح # :ةنآلا ةلناةجر نماوطنقتالمه_-سفن أى عاوفرسسأ

 1 نا 6 ا

 قىقاه 0 ار ارود م رددت لسا لورق ناد م رح

 م

04 

 ٠١ يل

 تقرع

 تيل قشنب

 برا

 د 12 5 ريس تن»: ىلا < . هن

 -- ش
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 بوب نبا لاق رفعج نإ ل يعمسا نعاعيجر جب ناو ديعس نب هبتقو بوب آنا ى ىحب

 هيلعهللا ىلصهللال وسر نا ةرب رهىلأ نعهيب أن ععالعلا ىف ربخأ لاق ا!دعمسا انك

 ارفاك ىىيوانموم ل جرلا بص لظملاليللا عطقك انّدف لامعالاباو ردابلاق سو

 0 كولا م ايندلا ٠ نم ضرع هنيد عيد أر ذاك حبصي و انمؤمىدعيوأ

 سا نع قاتبلا تاع نءةماس نب داج انث ىسومنب نسحلا انث ةبيش ىل

 قوف مك:اوصأ اوعهرتال اونمآ نبذلااهأإي ةبآلاهذهتلزنامللاق هنأ كلامنا

 سيتحاورانلا لهأ مان 1لاقو هتبب ف سيق نن تراث سلج ةيالاوخاى ا ىلا توص

 ورع اب أ يلاقفذاعم نبدعس سو هيلعةللا ىلذىنلالآسف ملسوهيلعةنلا ىلصىننلا نع

 رك كقدعسهاناقلاق ىوكشةل ته ءامو ىراط هنادهس لاف كتش! توات ناسأت

 نمىنا متءا ءدقلو ةبآلا هذه تاز أت باثلاقف مل توهياعةللا ىلص هللا لور لوقدل

 دعس ثا ذ رك ذفرانلا لهأ نمانآف مسوءيلعةنلا لص هللا لوسر ىلع نوط ك<ءفرأ

 ةنحلا لهأ نموهلب مل_سوهياعةللا ىل_دهللال وسر لاقف مل_سو هيلع هننا ىلص ىننلل

 ناكل اق كلام نب سن أن عتبان انث ناماسنب رفعج ان, ريسن نب نطق اسصو

 داج ثيد_حوحنب ةيالاهذ_هتازئاماف راصنالا ييطخ سام نب سيق نب تبان

 انث ىرادلار خد نب ديعس نب دج ا هينثد>و ذاعم نن دعسرك ذه دح ىف س يلو

 م_:اوصأ اوءفرتالت زنا لاق سن أنعتباث نعةريسغملا نب ناجاس انث نابح
 | ىلعالا عنب ع ره أنضو ثيدحل!ىذاعم نب دعسرك ذيولو ىنلاتوصق وف

 املاق سنن عتبان نعرك دبى فت عمسلاق ناولس نب زمتعملا انعائدسسألا

 نيد ىىثعهارث اكفلاةدازوذاعم نب دعس رك ذيهو ثيدح ا صنقاو ةبآلاهذه تاز

 نءرود:م نعرب رج انك ةبيش ىفأ نب د َناَعَع اًسندص ةنللالهأ نم لجران :رهظأ

 ذخاؤنأةللالوسراي سو هيلع هلا ىلص هلا لوسرل سانأ لاقلاق هللا دمع نعل ئاو ىلأ
 فخ ًاءاسأ نمواهمذخاويالف مالسالا ف ك<:م نسح أن مامألاق ةيلهاجلاىنانامعامب || ٠

 انثث الاقعيكوو ىأ 4 ربع نب هلثادمع نب د 00 مالسالاو ةءاهاملا قهلمعب 1 /

 نعش مجالا نععيكو ا هل ظفللاوةبيش ىلأ نب ركب ونأ انثدحو 3 شحم الا

 نملاقف ةياهالا ىفانامعام ذ_خاؤنأةللالوسراياناقلاق هللا دمع نعلئاو ىنأ
 لوالإاب نا مال_سالاىف ءاسأ نمو ةياهاخلا ف لمعامذخاؤيل مالسالا ف نسحأ

 |ذهع شمالا نع رهسم نب ىلع انأ ىميعلا را نبباجنم امر رخآلاو 2

 فا نأ
 طيح نأ نمّؤملا

 ذخاؤي لهباب
 ةيلهاجلا لامعا



 ه/

 لاق نونمؤملاالا ةنجا اخ ديالا سانا فدان بهذأ باطخلا نباإي مسو

 .نباىف ريخ ا رهاطلاونأ نكد نونمؤالالاةنجلا لس ديالهناالأ تيدانف ةتدجرُد

 خيطم منباىلوم ثرغلا ىنأ لاس نع ىليدلاه» زنن رول نع سن 1نبكلامن عبدو

 |[ زب زعلا ديعانتد_-لاق هثيدد >|ذهوديعس نب ةيدتقانثدحو » ةرب رهىفا نع

 | ةيلعتلا لص ىنلا عمانج رخال ةرير»هىفأن ءثيغلا ىلع نءرول نع دم نبا ىنعي ٍ

 | مبايش لاو ماعطلاو عاد :ملاانمنغاقروالوابهذ مغن مق انيلعهللاتفف ربيخ ىلإ !-. ا

 [مانجن ملجرهلهيهو هل دمع ملسوهيلعهنلا ىلههللالوسر رعمو ىداولا ىلا انقلطنا

 | هيلع هللا ىلص هللا لوسر درع ماق ىداول | !ةلزراماق و سِمْصلا ىنب نمدب ز نب ةعافر ىعدب

 ! لاقف هللالوسراية داهشل اهلاثيد هام اتفهفت- همف ناكف -9 مهسا ىن رفهإ> رلحإ [_بو

 أ ارانهيلعبهتاتل ةمشل نا هديب دم سفن ىذلاو الك لس 00 وسر
 وأ كا ارمشب لجر ءاخ سانلا عزفف لاق مساقملااهبصت# رييخ موب ُتانغلا نماهذ_خأ

 | لسوهيلعةنلا ىلصةتلالوسر لاقف ربيخ موب اذه تدصأهللالوسرايلاقف 5

 | نب قحساو ةبيشى أن ب ركوأ روي 00 ران مناك ارم هئواران ن م كارش

 أ

 ىلع ليلدلابأب

 هبسفن لاق نأ

 رفكبإل
 | نعد رزنداج انت بروح نب ناملس انت ركب وب أ لاق ناهلس ع نءاعيج مهارأ

 أ ىلص ىنلا ىف اىسودلاور مي نب ليفطا|نارباج نع ريب زلا ىف نءفاوصلاجاجح

 | ناك نصح لاق ة ةعذمو ناصح ندح ىف كل ل_ههننال وس رابلاقؤ مس وهيلعةللا

 ل 0 ا ا

 | نءلجر هعمرجاهو ورمع نب ليفطاا هيلارجاه ةنيددملا ىلا ل سوهيلعهتلاىلص وبلا
 آل تبحدف هجارباهع مطقفهلصقاشم أف عز :ذ ضرفةنيدا ااووت+افهموق

 [ كلاقف هنديايطغهدآرو ةئس> هتئيهوهارفهمانم فورم نب ليفطلاهارف تام ىت

 أ كارأىلامهللاقف سو هيل عهّللا ىلص يبن ىلا قرج ب ىلر فغلاةفكلب ركب 2
 دهللالوسر ىلع ليفطل اهصقق تدسفأام كنم صن ن ناىليقلاق كيديايطغم
 جحأ اًسارص# رفغافهنديلو مهلا لسو هيلعهنلا ىلص ننال اوسرلاقف سو هيلعهنلا

 ىتلاعرلا بإب
 تربك نوكم
 ن.ناوفص كك ا ا ا انك ىضااةديعنبا قع ةماقلا

 هبل عدللا ىلبصهننالوسرلاقلاق ة هرب رهىنأن عدس نءناماس نب هللا دع نبع ماس يسلق نم

 فادح ا عدتالفر را نمنيلأن ملا ن ماح : رش عيبهللا نا إسو : ناعالا نم
 د لاق هلق

 [ىص »ع هتضيقالا ناعاومةرذلاقثمزب ز :هلاد_معلاقوةمح لاةثمةمقلع ىلع تأ فاي

 نيفلار هاظت 16 لامجالا,ةردادملا



 ءا/

 ىراقلا نجرلادبءنباوهوبوقعي ان ديعسن ةبيتق اًمئرص رجافلالجرلاب

 م ىدعاسلا دعس نب لهس نع مزاح ىفآن ءبرعلا نم

 لامو هركسعى ا إ_سو هيلع هللا ىلصةلنا لوس رلامامفاولةتقاف نوكرشم اووه قتلا
 ةذاش مط عدباللجر سو هيلعهتلا ىلصهتلا لوسر باح فومهر .ركسعىلا نورخآلا ا

 لوسرلاقف نالفأزج أ كدح مويلاانم از اماولاهتف هفيس اهيرضياهعبتاالاةذافالو ||
 لاقادب اهيحاصانا موقلا ع نملجرلاقفرام نلا له أ نمهناامأ ل_سو هيلعمننا ىلدهللا ١

 ادبد_ثاحوجلجرلا حرف لاقهعمع رسأعرسأ اذاوهعم قو فقواذك هعم جرفن ||

 هيلع هللا ىلدهللالوسرلاقف هسفن 0 هيب ادن نيب هايد و ضرالاب

 رانلا لهأ نم وهو سانلل ودبي امقةنلا لهأ لمع لمعمل لجرلا نا كلذ دنع ملسو

 لمقف هفيس ىلع لماحتم هيد لاد هناي ضرالادخس لعشرات ا

 حك ح 0 دج ةنللالهأ ٠ نوهوفهو سانلل ودس .فرانلا لهل علمعبلل-رلاناوأ ْ

1 

|! 

 “١17777777 ١# دي 1

 تاقف كلذ سانلا مظعأف راملا لهأ نمهناافن [ترك .ذىذلا لجرلالاق كاذامو

 هقمس لصت عضوف توما لج ساف ادي دشاع. رج حرج ىتح هبط ىفتجرفنهب مكلانأ

 تعمسلاق نابيش انث ريزلانب هللاد_بع ند وهو ىرسزلا انث ا ا

 نمامهس عزتن اهتذ اماقةح رقهب تجر لبق ناك نم الجر نا لوقب, نس

 ىلاهدي دم م ةنحلا هيلع تموحدقوكب رلاقف تام ىتح مدلاأقرب ملفاهأ اك اكدفهتناأك

 هيلع هللا ىلصهللالوسر نع ب دنج ثيد | اذهم ىنثدح دقأ هناا اوىالاةّق دحسملا| |

 انث رب رحنن تهو انث ىدقملار كب ىنأنبد- و دد سلا اذه ىف سدا ا

 افدحسملا اذ_هىف ىل>بلا هللا دبع نن بدنج انت لوقين سلا تعمسلاقىنأ ||

 لاقلاق 1 _موهيلعةيلالضةتلالوسر لع دك تدهن ووك نأ ى .ة/امو انمسن |

 0 د جارخ ابق ناك ن مقىلحرب جرخ سو هيلع هللا ىل 0

 لاق رامعن ةمر 10 مساقلا نب ا بروح نب ري-هز ئئد د

 نا رم ىنثد لاك سامع ن هللاد_عىتد_>لاقلممزوب اىئنحلا كلامس ىنثدي ١

 نالفاولاقف لسو هيلع هللا ىل د ىذا هبادثك ع نمرقن لبق ًارريخ موب ناك ال لاقي اطخلاا

 هللا ىلصهللالوسرلاَمتف ديهش ناةلفاولاةؤ لجر ىلعاو ص ىت> ديهش نالفو هش |

 هيلعدنلا ىل_دهنلالوسر لاق مةءابعو ًااهلغةدرب ىف رانلا ىف هتبيأر ىفا الك سوه ع[

١ 
 ا
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 نادل 001

 مي رحخ ظلغب اب
 الهناو لولغلا

 الا ةنملا لخدي

 نونمؤلا



 لخديال باب
 سفنالا ةنجلا
 ةماسم

 رع قروتللانايفس انآ قاررلا دنع انت عفارنب دمانثدحو ح ىراضنالا |

 لجرلاةللالوس راي ليقف ةحاوسهتباصاف اديدشالا3 لجرلا لتاق لاتقل انرمضامأف ْ

 ه1

 قراحلابيبح نبى حر ىنثد_-و حا رثبع انث ىئعشالاور مع نبديعسانئد_-و

 هريخأ كاحضلا نب تباثناهرب_ثأ ةب القابأ ناريثكى أ نب ىح نع قشمدلا مالس
 هيلع هللا لص هللا لوسر ناوةرحشلا تحت م_سو هياعفتلا ىلص هللا لوس رعب هنأ

 نع ةبالقوب !ىنتدح لاق ريك ىلا ن ىح نعد أى د ماشه نباوهذاعم ان

 كلعالامف رذن لجر ىلع سيالاق ل وهيا عهللا ىل_دىبنلا نع كاحضلا نب تبان

 امرص ةرحافرب_د نيع ىلع ها> نمو ةاقالا ثلا دزي لاهم رثكتيل ةبذاك ىوعد

 دبع نء مهلك دمدلادبع نبثراولادمعو روصنم نب قحساو مهاربا نب قدسا

 كاحضاا نب تب اث نع ةبالق ىنأ نع بوبأ نع ةبعش نع ثراولا دبع نبدمدلا

 ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق كاحضلا نب تب اث نع ةبالق ىفأ نع ءا ذا دلاخ
 ىفهن للا هب ذع عشب «_سفن لّدق نمولاقاكوهفا دمعتمابذاك مالسالاريغةلع فاح نم
 لاق لس وهيلعهللا ىلصةللالوسر نا هش دف ةيعشام أو نايفس ثن دحا ذه متهجرأت

 أذن عفار نب الاقف قازرلا دمع نعاعيج دج نب د_بعو عفار نبد# انصو#
 عمان ده-ثلاق ةرب رهىلا نعبيسملا نبا نعىرهزلا نعرمعم ال قازرلا دبع

 ىنلالاةفتامدقو اديد_خالاتق مويلا لتاقهناف رانلالهأ نمهناافن ١ هلتلقىذلا
 ليقذا كالذ ىلع مهانيبف باري نأ نيماسملا ضعب داكفرانلا ىلا لسو هيلع للا ىلص
 مأمن هلوسرو هللا دبع ىفادهش اربك هللا لاقف كلذبب لسو هيلعةنلا ىلص ىننلاربخ أف هسفن لتقف حار ا ىلعرب_صب لليللا نم ناك اماف دي دش حارجسهب نكسلو تعولهنا
 نيدلااذ_هدب هللا ناو اسم سفنالا نجلا ل_خدبالهنا سانلا ىف ىدانف الالب

 لجرلاب

 | ىلأنب مال سنبةب واعم انأ ىحنبىح اًسادع ناوك ذتعمسلاق ناملس

 بدذع عشب هسفن لتق نمولاقاكوهفابذاك مالسالاريغةلع نوع ىلع ها> نم لاق ٍلسو

 | ةمايقلا مونهب عيذ ئشب+_سفن ميذ نمولاقاكوهفابذاك م ال_سال !ىوسةل؟فاح نم

 00117“ د
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 اهأرقفلاق ملأ ب اذ_ءمطو مهبكز بالو ,ملارظنبالو ةمايقلا م وبلا مهملكتيال ةثالث أ

 لوسراب هاوس دو ؟لاقف تارض ثالث لسوهيلعهللا ىلهنئالوسر :

 دالخن: ركب وأ نص بذاكلا فلاب هتعاس قفنملاو نائملاو ليسملا لاق هلل: :

 نب ناهلس نع سشمجالا ناملس ان نامقس اننا ناطقااوهو ىح ان ىلهابلا

 مهملكتإال ةنالثلاق إسوهيلع هللا ىلص ىذلا نعرذ ىنأ نع” ا نبةشرخ نعرهسم أ
 لم_سلاووجافلا فلحلابهتءاس قفنملاو هنمالا ايش ىطءرالىذلا نانملا ةمايقلا موبةئلا

 تعمسلاق ةيعش نعر ةءج نا ىنعي تاني ادلاخ نب رشب هيلث لحو هرازا

 تاذد ع مطو مهيكز .الو موملار ظني الوةنلا هملكس ل ةن الث لاقو داتسالا كور نا

 ىنأ نع شمالا نعةب واعموبأو عيكو 55 ةبيش نأ نب ركب وبأ ائطو ميلأ

 مونهنلا ,يملكيال ةنال# ملسو هياعهللا ىل_دهللالوسر لاق لاق ةريرهىنأن ءمزاح

 كامو ناز خيش ميلاباذ- ءمطو مهيار ظني الو ةب واعموب أ لاق مويكز بالو ةمايقلا

 وأ 6 القس ركوأ او ةبيشى أن ركوأ يي ريكتسملئاعو باذدك

 لاقلاق ركب ىف آثيدحاذ- هو هرب رهىنأ نع اص ىنأ نع شمالا ن ءاةن واعم

 م اللاب ظني الو ةمايقلا مونةلاا مهملكتي *تدا سوما فنا نا

 يرو ليبسلا نبا نم هعنع ةالفلابءامل-ضق ىلع لجر ميلأب اذ عمطو

 لجرو كل ذربغ ىلع :وهوهقد_دفاذكواذكباهذخأل هللارهل فار صعلا دعب ةعاسإ

 ماهنم هطمز 1 ناو فواهنمهاطعأ نافاين دلالا هعيابي الاماما عاب
 ريهز نئتدصو تفي

 نعام الكر ثرع نأ ىئعشالاور مخ نب ديعسان:دحو 2 2 ام برح نبا

 هعاسإ الجر مواس ل_جرورب رج د>ح قنارب_غ هلثمدان_نالا|ا ذب شمالا

 ظلغ نايب باب
 هارآلاق ةربر ه ىنأ نع اص ىفأ نءورمت نع نايفس 0 دقانااورع . 02

 0 ناسنالا 5 د اي 7 شمحالا ثيدحوحن هي د> ىقاب و «عطةقاف سم لأم ىلعرصعلا ةالص دعب

 قلكقف رم اذ عاصف نع شمعالا نععيكو انك الاق جشالا ديع_سوبأو ةبيش ىنأ نب ركؤنأ

 1 هندي ذة دب دك هسفن لتق نم ماسر ل هنا ل طالت .لاقلاقةرير هفأ نع

 راثلا فهي, ىذدع هسفن لةقفامس برش نمو ادب اا هيفا داخما دلاخ مهجران ىف هنطب ىفاهمأجوتيهدن ىف

 ىللخدبال اق وهفه< -سفن لّدقف لمج نم ىذرت نس ادب اهيذ اداخئادلاخ منهجران قداس: وهف

 سفنالاة نجلا || ح ربرج انث بزح نب ربهز نسعد ادب هيفا دل ادلا> متهجران ىف ىذرتي
1 



 ظاغ نأ باي

 ههمنلام رحت

 خ نايب باب
 ٍلامسا م رحن

 نلملاو رازالا

 قيفنتو ةيطعلاب

 فئلخلاب ةعلسلا

 ةيالثلا نايب و

 ةمايقلا مو هليإ

 م-وبلا رظنيالو

 مو مهيكزيالو
 ملأ اذع
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 ْ لوسر <: ؟ىربامت ءىرب ان لاق قاف اماقاي_ثاهملعد رب نأ عطتسسي رف هلهأ نم

  ةقلاشلاو ةقلاصلا نمئرب رد لعمال اكس واف سو بلكت لابحال

0 

: 
 ل نوعن روؤعح انري_تأالاق رودنمن قدعساو ديج نب دع 0 ةفاشلاو

 1 | ري نارام 0 كفانا فم ملا سيمو ًأانربسخأ

 هنأ سمات لرقأف ىسوم ىفأ ىلع ى عأالاو ىسوم ىفأ نوددر
 | حي "هنن بعوأ

 | لاق سو عيل عهللا ىلصةنلالوسر نأ اهمد- < ناكو ىماعت ل1 ل اقف قافأمأ الافةنرب

 | نع ميه ان عيطم نإ هللاد_ع نئئصد قرخو قاسو قاح ن «ءىراثأ

 | هللا ىلد ىنلا نعىسوهىنأ نع ىسوم أ ةأ سمعا نع ىرعشالا ضايع ن ءعلاصدح

 ١ | دوادانثدح ىنأ انك لاق دمدل ادع 0 رءاشلا نب جا ج هينثدحو 2 سو هيلع

 | ىدلا ن نعىسوم ىنأ نع زر#< نبناوفص نءلو>الام داع انك دنه ىفأ نب !ىنعي

 ا دمدلاد_ ع انث ىناوللاىلعر نسما ىنثدحو َح ملسو هيلع هللا ىلص

 | هللا ىل_د ىنلا نعىسومىفأن ء شارح ن. ىب رن ريع نبك لملاد_مءعنعةعش

 |*ىر لق لوانمسْيللاقىرعشالا ضايعتي دح ق ناريغتب د |اذه )سو هيلع

 أ[ ىدهم انث الاق ىبضلاءامسأ ند نبهللا دبعو خورف نب نابيش انثدخو

 الجر ناهغلب هنا ةقيدح ع نعلئاوىفأن ءفبدح>الالصاو انث نوممناوه و

 أ ءاهنةنجلا لخ دي اللوق مسوهياعهللا لص ةللال وسر تعمس فب ؛ د لاقق ثيدحلا

 | نعرب رجانربخأ قدسالاق مهار .|نب قدساو ىدع_سللار#ع ن' ىلع انئص

 | اكفريمالا ىلا ثي دحلا لقني لجر ناك لاق ثرحلا نب مامه نع ميهارب| نعروصنم

 : -ىتحءاهف لاقريمالا ىلا ثيد- +! لقني نماذ_هموقلالاقف دحسلا ىفاسواج

 3 00 ل دحلاقفقانيلا

 | انثادحو ح شمحالان نءعيكوو و ةبواعموب] انن ةبيشىفأ نب ركب وبأ 1

 | مهاربا نع شمعالا نعره_سمن ىلع ان: هل ظفللاو 02 را نتاحنم

 أادِما| سلج ىتح لج ر ءاؤ دد ملا ىف ةفي ذ> - عما باك لاقش رخا نب مامه نع

 | تعدسمممسيؤأتداراةفند -لاقف ءايشأ ناطاسلا ىلا عدرب اذه نا ةفيذ+ ليقف

 نركب وأ 008-22 م تانف نها لخ د اللوق ملسو هيلعهللا ىلص هللالونسر

 نإ ىلع نعةبعش نءرفعج نبد# ان اولاقراشب نباو ىنثمنب د-#تو ةبيشىنأ
 ا رذق أ نع ”را نة شرخ نع ةعرز فأن مأرب

 هند
22 : ٠. 

00 
0 



 فلا
 ىلا لوقباب --_ 2 ىبشم نب د-2و سرح نا ربهز ئتص م ةمايقلا مون تءاج 1
 هيلع هللا ىلص || مهاكريت باو ةماسأوبأ انث ةببشىنأنب ركب وبأ انثدحو ح ناطقلاوهو 1
 لج نم ملسو ىحاش دحو 2 لسو هياعةللا ىل_دىنلا 7 ءرمج نأ نع عقان قفل دبع ا

 حاللاانيلع || ل-سو هيلعشا لا نار مع نبا نع ما وك ًارقلاق هل ظفللاو أ

 ائنمسلف || رب: نااو ف ىوبأ امص انمشيلف حالسلاانيلعل-ج نسلق

 نوع فاس نب سانا نع ء رام نبةمركع انث مادقملانباوهو بع_صم انث الاق

 امدح انمس يلف فيسلا|:ءلعلس نملاق سو يلعةللا فص نا نعهبيبأ
 ةماسأوأ 55 اولاق بي ركونأو ىرع شالا داربن للا دب ءوةبش بأن ب ركب ولأ

 لج نملاق مل سو هيلعهلل| لص ىنلا نعىسوم ىنأ نع ةدرب فأن ءد» رب نع

 ىلا لرت ا نا اوهو بوعي انك هيعلس قا ةندتف امنع . انم سيلف حال_سااائيلَع

 عشا لد مزاح ىفانبا ان نايح نذل ىو 15 1 ىراقلا نرد ظ

 006 00 وس دنا - رهىنأ 2 | نع اص ىنأ نب ليهس نحال أ

 00 دحر 3 سلفا _ثغ نموانم سلف حالسلا انيلع ل-> نملاق مس د

 ان بوب 'نبالاق رف_عج نب ليعم_سا نءاعي جرح نباو ةيدتقو بوب | نب ىسحن |
 هيلعهللا ىل_ههللالوسرناةرب رهىنأ نع هيب أن ءءالعلا فربخأ لاق ليعمل |
 بحاصايا نهاملاقف اللب هعباصأ تلانف اهيفددب ل+دأف ماعط ةربص ىلع سم لسوأأ
 سانلاهاري كك ماعطل !قوفه_ةلءجالف لاق هلال وسراي ءامسلا ه- اا لاقق ماعلا

 عرسخمن بإب [|انثدحو ح ةيواعموبأ انا ىدحن ىح اننص © يم سيق نع نم '

 دودخلا برض ىلأ ان ريم نءاانثدحو ح مح وو ةب واعموبأ انن ةبيش ىلا نب ركب وبأ|
 بويحلا قشو لوس لاق لاق هللاد_مع نع قو رمسم ن رن ةنادسبع رع شكلا ءاعيج آ
 ىوعدرءاعدلاو ىوعدباعدو ب ويا قشوأدو ل خا برض نمانم سيل إ سو ديلعةنلا لستة

 ةيلهاجلا فاأرب_ةباعدو قشوالاةفر كون أو ربع نءااّمأو ى-<ثيدحا ذه ةيلهاجلا

 نىلعو مهارب ٠ نب قحسا|>*د_-و 200 انت ةبدش ىفأ نب ناهع انادحتا

 قفشوالاقودا:تسالا ادهم شبمعالا ن ءاعيج ساوي نب ىسيعانربسخأالا مرمشخا

 نبنجرلادبع نع ةزج نب ىبح انث ىرطنقلاىمومنب كلا انترص اعدوأ
 لاق ىسوم ىنأنبةدرب وبأىند- دع لا 06-5 < روخ نب مساقلا نارباج نب دي زي

 ةأ عا تح اصف هل_هأ نمة أسعار 2غ قةهسأرو ه-ءلع ىشغاعجو ىسومونأ عجفأ



 هى

 دعس لاقفلاق ذوي تماسأ قت ينم ىتح ”ىلعاهررك,لازافال مأاطاقأ
 1 ا هللا لقيم !!ل_-رلاقلاق ةماسا ىنعي نيطءلاو ذدإ_:هب ىتحاما_سملتفأ ال هثلاوانأو

 ظ | مادو دعس لاق هدا نيذلا نوط و هنتف نوكت "ل ىغ عا اقو لجوزغ

 || ننس ةنتفنوك-: ىتدح اواتاقتنأن ودب رتكباك أو تنأو ةن :ةفنوكنال

 : أ لق نايبظونأ اند نيصحانربخأ مكه 2 قرودلا م-هاربا نب توقعي

 ظ أ رو ديعشاىم هللا لوسرانثعب لاق ثدح ةبراح ندب زن ةهناسإ يل

 ةاامالو 7 جروانا تق و لاق م هام زهق موقلاان>عمصق ةنءهج ن مةقرخل !ىلإ

 ]| ىحربةتنعطف ىراصنالاة :ءىكش لق تلال هال هانيشغاماف ._مممالجر
 ا! هتلتق ا ةماس اانىللاقف لسو هيلع هللا بصب هلا كلذ غابانم دقاماف لاقه_تاتق ىتح

 | | لاقامدسب هتانق لاقاذوعتم ناك امناهتلالوسرايتلقلاق هتلاالاهلااللاقام دعب
 أ أ ىبلا كلذ لبق تماسأ نك 11 ىنأت دنت ىت-> ىلعاهرركلازاق لاق الاهلاال

 |لاق رمتعم انث مصاعنب ورمع انث شارح ننسملان:دجأ انثو

 ان ناوفص نع ثدحز رين ناوفغ-د أ نبا جشالا اذا قا د ى]تنمبم

 [نءن ةمال-سنب سءسع ىلا ثعب ىلجيرلا هللا دبع نب يدنج ناهد هئازر + نا

 أ ملا الوسرثعبف مهدحأ ى ٍة- كناوخا نم ارفن ىلعجالاقف ريب زلا نبا ةسنتف

 هب نوت د 0 اون دح لاف رفأ سرب ه-يلعو بدنج ءاجاوعمتجااماف

 | كتتا قالاقف هسأر نع سنربلارسح هيلا ثيدحلا راداماف هيلا ثيدحلار اد ىتح

 ظ ١ ؛ثعب مسوهيلعهللا بص هللالوسرنا <يبن نع مريخ نأ دب رأالو

 اذا اذا نيكرشملا نمل جر ناك ةاوقتلا م-مناو نيكرمشملا نم موق ىلا نيم ملا نم

 هو نيما_.ملا نمالجر ناو همّ قفل »_صق نيما ملا نم لحجر كاد سك ناءاش

 ظ للاالاهلاال لاق 0 دب زن ةماسأهن ب ا ع

 أل جرلاربخ هربخ أ ىتحهريخ أ وهلأسف مسو هيلع هللا لص ىنلا ىلاريشلا اخ هلتقف

 لع هو نيماسملا ىف عجو أهلا لوسرايلاقفهتلتق/لاقفهلآسفهاعدف عن_صفيك

 | لاق هلناالاهلاال لاق ممل !ىأراماف هبلع تاج ىتاو ارفن هل ىم سوانالفوانالف

 اذاهنداالا هلاالب عنصت فيكفلاق من لاق هتللتقأ ملسوهيلعهللاىل_طةللالوسر

 |اذاهنلاالاهلااليعت_طتفيكف لاةىلر ةغَم_ساةللالوسرايلاقفةمايقلاموب تءاج

 اال هلإالب عنصت ف يكل وقي نأ ىلعهد» زباللعذ لاق ةمايقلام ا

 . تءاج



 تبت 6١
 ةنلا لا خدالا كلذ ىلع امم * هلياال اهلا ال لاق دمع نمامل اقؤهرلا سلف ظقيتسا
! 

 لاق قرسناو ىنزناو ت او قرسناو ىنزناو لاق قرسن او فز ناو تاق ا
 رذوبا 1 ج رذنلاق رذىنأف أم غر ىلع ةعبارلا فلاقمن اثالثقرس ناو هقزناو ا :

 تف اند درع_س نا ة بشق انئرص 3 رذىنأ فنأ مغرناو:لوقيو هو ا
 لب , زب نءاطع ن ءراهشن ان ءثيللاانريخ أت راقتم اظفللاو عر نب د متانة دو أ

 لاقهنا هريدخ اهنادوس الا ندا د_هملا نعرايخلا نبىد- ءنهللاديبعنعىئتللا||
 اناقق رافكلان | م21 حو تعقل نأآتدإ 1 هللالو_سرابأ أ

 أ
| 

 ىديىدحا برم ف ىف
 نادعب هللالوس رايه فا ف هلل تاس لا قفةرد 2 : ىنمذالم اهعطقف فلاب
 عطقد - _ةهنأ هللا ل وسر ا, تاقفلاقولةةنال ملسو هيلعمللأ ىل !_ءهللالوسرلاقاطاق| ْ
 هلةقتال ل- سوهيلعةللا ىل_دةللالوسرلاق هلتقأف أ اهعطق نأ دعب تالذ لاق مل ىدب |
 لاقىتلا هتك كوشن 1 هتلزخع كناو هإدقت نأ لق كتازنع هناف 7 دق ناف :

 6 رمعمانربخأ قازرلادمع ا الاق ديج نب دعو مهاربا نب قحسا انثست

 2 ىءاز والا ن عم نبديلولا ان ىراضالا ىسوم نإ قدع_س ١من كن 3 ١
 ىرطهزلا ع نع اعيج جب رجب اع قازرلا تدع انت عقار نب د- 5 انثدحوا :
 2 م ال ىف رج نباو از والام دا:سالا اذهب
 م رجو هنناالاهلااللاق ه1 ال وحأ ملف هثيدح نقر هعمامأو ها 0

 0 حلاق باهشنان ءسنوب ىقري_خألاق نحر تانغ يد
 نادرب_تأ رايخلا نبىد-عنب هللا دبع نأ يد نحلامت قيللادب تب نب اطل
 كيس نميناكو ةردز ىبلافيلحناكو ىد_:كلادوسالانءاورمع نيدادقمل
 الجرتيقل نات ًأرآ هللالوسرايلاقهنا ل سوءهيلعةللاىل_ههللالوسر عمار '
 وبا اش ةبيش ىفأنإ ركبوأ انكرص تنل تدع لع 7 رافكلانم
 ةب واعم ىنأ نع مهاربا نإ قحساو بركوب .انثدحو َح رجالادلا
 ىنأنباثيدس -اذدهو دب زنبة- ماسا نعنايبظ ىنأن ع شمالا نعام الك

 نمتاقرحلاان :دعمصف ةيرسف مل- سو هيلعةللا ىل_دهللالوسرانثعب لاق ةبد
 هب روك كف دق كالذ٠ نم ىسفن ىف عت ةوفه_ةنعطفهلل االاهلا اللاقف الح حر تكردأف ةنيهج
 هتلتقو تياال اهلا ال لاقأ سو هيلع هللا ىلص هللا لو سر لاف لو هيلع للا ىل ص ىبغ :
 عل ىد>ح هملق ن ءتقمشالف لاق حال بلا نمأف وخاطاقاعاةللالوس رابتلقلا ا



 تيس تع

 امشهللاب كرمشيال

 نآوةنجلا لخد
 6 نم

 رانلا ل خد

6+ 

 نخ ىسانلا طمغو قحلا رطب ريكلا لاجلا بح - لمعت لحوزع
 باحشتم .

 انربخ أب احنم لاق رهسم نإ ىلع نعامه الك ديعس نب دب وسو ىممتلا رانا

 || هللالوسرلاقلاق هللا دبع نع ةمقلع نع ا ربان ع شمحالا نعر هس نبا

نملدرخ ةبحلاقثم ه بلق فد_> ًارانلالخ دال م_سو هيلعهنلا ىل_د
 : نامعا

 ا نبد# انثدع ءاب ربك نم لدرخة-.-لاقثم هبلق فد ًاةنحلا لخ دءالو

 نع ميهاربا نعليم-ْضو نع باغن نب نابا ن ع ءةمعش ان دوادوبأ ان راش
|| 

 ْ هملق ف ناكن م ةنجلا لخدياللاق سو هيلعهتلا ىل_دىبنلا نع هللادبع نعةمقلع

 شمالا نع عيكوو ىفأ ان ريك نب هللا دمع نب دمت ثنو ربك ٠ نم ةرذلاقثم

 مسو هيلع هنلا ىل_ههنلا لوسر لاق عيكو لاق هللا دمعن نع قيقش نع
 || ريغ نبالاقو

 ١ أ[ رانلالخد ًامشةماب ك ارمشي تام نم لوب 000 0#

 شبان رك انلةحو 1 0

 2غ“

000 3 

1 ل 0 هيلعانلا لص ينل
 |[ | تامنم 55 ناتبجولاام 

لخد ًايشمهنلاب كى اريثيت ام نمو هنحلالخد ًامشدهللاب تال
 نكد راناا

اجوهتلاديبعن,ناملس ىاليغلا بوب
 تن كلملادع 5-5 الاق رعاشلانبج

| 
 أ

 | ىتأ

 اونأ

 نعةرو انث ار

 ةنجلالخد ًايشهن كرشيالهللا قل نملوقي م م ةيلعتسا لس 3
 اان

 و>ءس| ىنل_>ورب اج ع نعربب زلاوبأ لاق ب وبأن ألاق زانلا ل خ دام_ثدن كوخ

 0 دانا ع ىنأىتثد_حلاق ماشه نب اوهو 0

 نبالاق راشب نباو ىثمنبدحم انصو هلثعلاق ملسو هيلعهللا لك ىنلانا
 لاق

 || سلس ادبو رباح امنت لاق ربب زلاىفأ

ا نعبد-الا لصاو نعةبعش ا رفعج ن د# | قم
 كدا وبس نا رورعم

اق هنا ل_سويلعهللا ىل هى هلا نعش دح رذإبأتعمس
 1 السلا هيلعلب ربج نأ ل

نجلالخدأيشمنلإ كك رتخا» كتم نمتام نمهنأ فرشبف
 و قزناو تلق ة

 شاروخ نب د- أو برحن  رب_هز ئئص فرس ناو ىنزناولاق قرسناو

 ةدايرب نبا نع مهمل نيسح ان ىنأ انت لاق ث راولا دبع نب دمصلا دمع انغ الاق

 َ ىهرهعانبى حنا ىلا ثدت لاق هدحرذإبأ نا هثدح ىلإ دلادوسالاايأ ناهند

هن 12 ضيد آبو هيلع متانوهو ملسو هيلع هللا ىلص
 | كفو هنن : 1م مانوهاذاف 

 ظقيتما
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 دبع ان5 ىرب رحلاديهس نءةيلغن ليعم سا انث دقاملا د نب ريكي دمت

 لاقتف سو هيلع هللا لص ةتنالوسر د ةعانكلاق ها نع ركب ى أ نب نجلا
 روزلا ةداهشو ن.دلاولاقوقعو هللاب كارشالا اثال: راكلاربك ٠ تبن

 اهرركلازاف سلك انكتم ل- سوهيلع هللا لص هللالو_سرناكو روزلالوقوأ

 ناوهو دلاخ انث قراخلا بيدح نبى دك ند 3 بكس هيلاثلك ىش ْ

 هللا ىل_دىنلا نع ناو ركب هل لا اني ترا

 لوقو سفنلال تقو ندلاولاقوقءو هللاب كريشل لاق راابكلا ىف مسو هيلع[

 ةبعش ان رفعج نيد انث .يجلادبع نديلولانبد_2 امثص روزلا||

 هنلاقوتر رك ذل .كلام نب سنأتعمسلاف كنا لاذع ل |
 سفنلا لتقوٌتلاب كرمشلا لاقف رئابكللا نعل ئسوأ رئابكلا رسوهيلعسا نص
 هايد لاو وزلالوقلاق ٌزابكلاربك أ أب يشب الأ لاقو نيدلاولاقوقعوأ|

 فيعدتس ن لورد نئئدص روزلا ةداهش هنأ ىنظ < هك أو ةيع_ٌتلاق روزلا ظ

 ثيغلا ىنآن ع دن زن روت نع لالب نب ناهلَيَسَف ريخأآ بهوناا ان ل ٍ

 ظ
| 
| 

 ظ
|| 
1 

 700 7 // 'ييَِ

 تاقب وملاعي_سلا اوبفتجا لاق /_سوهيلع للا بصهللالوسرنا ةرب رهف أن ع

 هللا مرح ىتلا سفنلا لتقو رح_لاو هللاب كرششلا لاق ّنهامو هللا لوسرايل يق

 تا:صحلافذ_ةو فدزلاموبىلوتلاو متيلالاملك أو ابرلالك أو قحلابالا

 دعس نع داطانبانعشيل انث ديعسن ةدتق اًمبرع تانمؤملا تالفاغلا

 لوسرنأ صاعلا نب ورمع نيهللاد_دع نع نجرلاد- معن ديج نع مهاربا نبا

 لهو هللا لوسراياولاقهبدلاو لجرلا مكشرئابكلا نملاق مل- سوهيلعةللا ىلصهللا |

 انئرص همآ ب سفهمأس سو هابأ بسيف ل جرلابأب سي من لاق هندالاو لجرلا مل ْ

 ةبعش نع رذعج نبد# نعاعيجر اشب نبد#و ىنثمنب دو ةبيش ىنأ نب ركب وأ |
 نبدعس نع اههالكنايفس انث ديعسن.ىبح انه ماحنبد# ىتدحو حل
 نبميهارباو راشب نب دو ىنثم ند« 2 هم هائمداتسالا اذه ميهاربا |

 نعةبع_شانربخ ا داج نب ى حي ىتثدح ىنثم نإالاق داجن ىحبنعاعغ راسل ْ

١ 

 هللا دبع نع همقلع نع ىلا يهاربإ نع ىمقفلا لي_ضف نع بلغت نب نإبأ|

 لاقثمهيلق ف ناكن 0 هل دنالل رسول عسا لت تلاع حل

 هللا نا لاق ةمسد> هلعت وام_بحشب ون نوكين أ اسحب لجرلا نا لجر لاقربكن مةرذ أ

 ( لوا - (مس) - 5 ) 0
2 

 ئاكلابإ
 اهربك أو

 مرحن بإب

 هنايب و ريكلا



 ةبيشىلأنب رك وبأ بو قرخال ع:صتوأ عناصلا نيعتفلاق هناري غهوحنب

 !ٍ |[ و رمح ىنأس ابا نب دعس نعرازبعلا نت د_يلولا ن ءقاببسلا» نعرهبسمن' ىلع انث

 ' || لمعلاىأ سو هياعهللا ص هللا ل وسر تلأس لاق دوعسم نب هللا دبع نع ىابيشلا

 . ([| قدايحلا لاق ىأم'تلقلاق نيدلاولا ارب لاق ىأمثتلقلاق اهتقولةالصلا لاق لضفأ

 ” 0 ناوصمانن ملا ارمع ىنأ نب دع اًمصوهيلعءاعراالاهدب زتسأ تكرتاف هللا ليبس

 "|| نعىلابيشلا ورم ىفأ نع رازيعلا نب ديلولا نعروفعي وبأ ان ىرازفلاة ب واعم نبا

 || لعةالصلالاق ةنملاىلابرقأ لامالاىأ هللا ىن اب تلق لاق دوعسم نب هللا دبع

 || ليبس ق داهم او لاقمت |ينايلذامو تلق نيدلاولاريو لاقهنلاىنايإ ذامو تلقاهتيقاوم
 . | رازيعلا نيديلولان ءةيعش انث ىنأ ع ىريتعلاذاعم نب هللا ديبع انيح ردللا

بحاص ىنث حلاق ىئابيشلاورمعإبأعمس نا
 هللادبعرادىلاراشأو رادلا ذه 

 31 لاق

 | ىلع ةالصلالاق هللاىلاس> لام الاى أ ممسو هيلع هللا ىل_دةللالوس رت لاك

 لاقهثلا ليبس ىف داهجلا لاق ىأ متلقلاق نءدلاولارب ملاقىأمتاقلاق ابنقو

 : ان رفسعج نبدج ان' راشب نيد 62 ىندازاهندزتساولو نهم ىنثدح

 | ناثع انك ان :لءامساموهللادب عراد ىلا راش ًاودازوهلثمدانسالا اذه ةيعش

هللا دمع نب نسحلا نعرب رج انث ةبيشىفأ نا
 نع تا ثلا ورمع ىفأ نع 

|| 

 أب واهتقولةالصلالمعلاو ألاسع الا لضفألاق 0و عملا لكلا نعهللادبع

 0 انأ قحسالاق ميهاربا نب قحساوةبيش ىلأن بن امنع اسْثرص  نيدلاولا

 نع' ل-بحرشنب ورمت نع لئاو ىنأ نع روصنم نع رب رج ان* نامءلاقو

 ا نألاق هللادنع مظعأ أبنذلا ىأ إسوهيلع هللا لص هتناكوسرتلأسلاق هللا دبع

 ا لتقتن املا أع تلقلاق ميظعل كلذ ناهل تاقلاق كفقالخوهو اديهلل لءحت

 ظ | | نامغ اس هج كراجةلملحىفا زب نامتلاق ىأم تاق لاق كعم عطب نأ ةفاخم كدلو

 ْ | نع ريرج انث نامعلاق ريرج نع اعيج مي هاربا نب قدحساو ةبيش ىلأ نبا
 ||| لوسرابلجرلاق هللا دبع لاقلاق ل يمحرسش نب و رم نع لئاو ىلأ نع شمعالا

 || نآلاقىأمثلاق كفل وهو ادن وعدت نألاق هللادنعربك أ ابنذلا ىأهللا

 || كزنأف كراج ةإيلح ىنازن نألاق ىأم تلف لاق كعم عطب نأ ةفاخم كتللو لتقت

 ظ || ىلا سفنلان وا_تةيالو رخآ ١ اهطاهنلاعم نوعدبال نيذلاواهقي دصتلجوزعهللا ل كرشلا

 أ |تدرمم ئكئدص © اماثأ قلي كلذ لعفي نمو نونزرالو قحلابالاهلئا مرح أ نينا

 | بئذلا ىأ بإب

 هللا دنع مظعأ :

 نوك ناب بأي



 مسي يلا سوا 00 رم ا 0

 نا نكس ل مي 0 مدسو هلع هما كلا نعرمج نبا ثري دح ىنعم لثع

 قالطان ايب بإب ّ
 قعر فكلا مسا طاص ىف نعش مالا نعةن واعمونأ ان القءال_علا نب د بي ركوبأو ةببش ىنأ 1

 جالصلا كك دد سف ةدحيسلا هذآ نباأرق هاذا ملسوةيلعهللا ىلصهللالوس رلاقلاق ة رب رهف نع

 دوحسلاب مدا نبا عأىلي وانسي كى أ ةباور فو هلي وان لوقب كس ناطيش !!لزتعا

 انث برح نب ري هز امثصو رانلا ىلف تدباف دوحع_ابت سو ةنملا هإؤ ددسف

 نبى اَسَح :رانلا لق تدضعفلاةهنازب_غهإمم دانسالا| كه نتمعالا نع عيكو

 نع رب رج انا ىحبلاق رب رج نعام هالك ةبيش ىلأ نب ناهثعو ىميعلا ىدحب

 ملسو هيلع للا لص ىبنلا تعمس لوقت. ارباج تعمسلاق نايفس ىنأ  عشمعالا

 ناسغؤونأ امثصو ةالصلا كرت رفكللاو كرشلان يبو لجرلانيب نالوقإ

 نب رباج عمسهناربب زلاوبأ قربخأ لاق ج رج نبا نعدلخ نب كاحضلاانن ىيمسملا |

 كرمشلا نيب ولجرلا نيب لوقب ملسو هيلع هللا ىل ص هللا لوسر تعمس لوقي هللا دبع

 ند نا دعس نب ميهاربا ان محام ىنأنب روصنم انئامص « ةالصاا كرت رفكدااو

 نأ كاملا نع تاهت نبانعدعس نى ميهاربا انا داب رد وسل ىندحو 6

 لأ ىلاعت لابمالا ىارشو هيلعاما قسيشا كو نرسل بسسملا نب د

 ىفو روربمجح لاقاذام م ليقهللا ليبس ىف داهم |لاقاذام م ليق هلنابناعا لاق ضف

 _ لامعالا نعد يجنب دبعو عفا ار نب دمج هين دحوهلوسر وهئلاب نا عا لاق رفعج نب د# ةناور

 ىنارهزلا عيب رلاوبأ ئنص هلثمدانسالاا ذب ىرهزلا نعرمعم انا قازرلاد مع

 هل ظفللاو م ح ةورعن ماشهانثد_حدب , زنيداج انث

 لاق رذ فأن َع ىئييالا وا ص ىلأ نعهيب 1نءةورعن' ماشه نعدي ز نيداج ام

 ىأتاقلاق هليبس ىنداهملاو للان امبالا لاق لضف ألا الا ىأ هلال وسر انتاق
 اعناص نيعتلاق لعفأ/نافتلقلاقانمتاهرثك ًاواهلهأ دنعاهسفن لاق لصف أب اقرلا

 كلت لاق لمبجلا يح رت لالا رألوسرابتلقلاقق رحل عنصأ وأ

 ديج نب دعو عفار نب د ندعو كسفن ىلع كنم ةق دصاهماف سانلا نع 84-6

 ةورع وم سبح نعىر ددلا نع ردعبااق ارز ع انك عفارنبالاقوان دبعلاق و

 ملسو هيلعهنلا ىلص ىذا ن نعزذى أن ع حواس ىنأ نعريي زلا نبةورع نعرسزلا نبا 1
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 ةبآو راصن الا ضغب قفانملاةْبآ ل سو هيلعةئلا ىل_ههئنال اوسرلاةلاقاسن آت عمس

 كرا نبا قيدلاع .انث: زامل يجن ىمح انثرع راضالانح نموا

 سو هيلعهللا ل صونلا نع سنأ نع ربج نب هللا دبع نب للا دبع نعةبعش انث

 لاق برح نب ريهز نص و قافنلاةبامهضغب وناميالاةئاراصنالا ب>لاقدنأ
 ” ىفأ ع لاقهل ظفالاو ذاعنم نب هللا ديمع 1 دو داعم نب ذ اعم ىب 00

 0 ا لصون !|نعثدحع ءارب|تعمس لاق تدان نبىدع ن ءهمعش

 مهضغبأ نمو ةللاهبح أ مهيح أن م قفانمالا مهضغبدالو نمؤمالام محال راصنالا ىف

 ن هيدتف وا ثتدح ىابالاق ءاربا نمهتعمس ىدعل تاق ةيعش لاقهنلا هضغب أ

 ةرب ره ىفأ نعهيبأ نعل وهس نع ىراقلا نج-رلادبعنب| ىنعي بوقعي ان ديعس
 رخآلا مويلاو هللا, ن موي ل جرراصنالا ضغيباللاق لسو هيلعهللا ىبصهتنالوسرنا
 ن ركب وأ انثادحو وع 5 لاق ةبيش ىلأ نب دمت نب نامثع انئرخ و

 لاقلاق دوعس ىلأ نع اص ىنأن ع شعالا نعامهالكة ماسأوبأ اذ ةبدش ىف

 انثي 0 ءلاوهللإب نمو لجر راصنالا ضغبنال ملسو هيلع هللا ىلصةنلا لوس !

 نب ىحنانبد>و ح شمجالا نعةب واعموب أو عيكو ب ةبيش ىلأنإ ركم ولا

 لاقلاق رز نع تبان ن ىدعنع ع نئمحالانعقي ءاعمؤلا انا لاقهل ظفللاو ىحب

 نا ىلا ل_سو هيلع هللا ىل_دىنالا ىنلادهعلهنا ةمسنلا ارب و ةبحلا قاف ىذلاو ىلع
 ىرملا زجاهملانب عر نبدي امتدح »< قفانمالاىنضغببالو نمؤمالاىنبحال || ناصقن نايب بإب

 هللا لوسر نعرمع نب هللا د_بع نعرانيد نبةللادبع نعداط ا نبا نعثيللا انأ || صقتب نامإالا

 نكسب ار ىناف رافغتسالا نرثك أو نقدصت ءاسنلار عما لاق هنأ ملسوهيلعهنلا ىلص || نايب وتاعاطلا

 || لاق رانلار_هأرثك أهللالوسرايانلاموةلزج َنهنمةأسم١تلاقفرانلا ل هأرثك أ ||| رفكلاظفل قالطا

 || بلىذااغأ نيدو ل_ةعتاصقان نمتبأرام ري_ثعلا نرفكستو نعللا نرثكت ||| رفكلا ريغ ىلع

 || ةداهشف لقعلا ناصقتامأ لاق نيدلاو لقعلا ناصقئانو هللالوسرابتلاق نكتم ||| رفكك هللا
 7 || فرطفتو ىلصتامىلايللا ثكسفو لقعلا ناصقت اذهف لجرةداهش ل دعت نين أسما || قوق او ةمعنلا

 !| رودنمنب ركل نعبهو ناانريخ ار هاطااوبأ ىنثدحو نبدلا ناصقناذهف ناضمر

 نب ركب و بأو ىناولخا ىلع نب نسحلا تدعو ٠ هلثم دانسالا| ديم داطانبان ء

 نعم نبدب ز ىف ربخألاق رفعج نب دمت ان ميس ىأنبا انث الاق قحسا

 ح مسوس يلعهللا ىل_دىنلا نع ىردحلااديعس ىبأ نع هللا د_مع نب ضايع

 انثدحو



 ١ ظ : 51

 ٠ لاقف ميلا عجريىتحرقكدقفهيلاوم نم قب دبعاميألوقي هعمسهناري رج نعأا
 ا :ههىنع قورب ناعرك 1 كلو سو هيلعاقلا لس تلا ءىورةللاودقرودنم

 نعدواد نع ثايغ نب صفح ان ةبيشىأ نب رك وأ و ةرصملاب

 هلم تثري دقفىب اديعامبأ لسو هيلع هللا ىبصةننالوسر لاق لاقرب رج نع ىبعشلا

 رب رج ناكل اق ىبعشلا نعةرب_هملا نعرب رج انأ ىحين.ىح اًسئرع ةمذلا
 انئمح * ةالص هللبق:مدبعلا بأ اذالاق لسوهيلعمتلا لص نا نعت دع

 نب هللا د بع ني هللا ديبعن ءناسكتنب :طاص نع كلام ىبعت ار قلاق حين ىح

 حبصلاةالص إ_سويلعللا ىلص هللا لوسرانب ىلصلاق ىنهجلادلاخ نبدي ز نع ةبتع
 ل_هلا ف سانا ىلع لبق فرصنااماف ليللا نم تناكءامسرثأ ىف ةيدب داب

 ىف نمؤمىدابع نم حمص لاقلاق لعأةلوسروةلل اولاق مب رلاقاذامنوردي

 امو بكوكلإب رفاك ى ن هؤم كل ذفه-تجروهللا ل ضفبانر طملاق نمامافرفاكو

 ةإ_مرح اًمبرح بكوكلابنمؤم ىب رفاكك لذف اذكواذك ءونبانرطملاق نه

 ةللادبع انث ىدارملالاقىدارملاةماس نب دجحو ىصاعلاداوس نب ورمعو ىحناا
 باهش نبا نع سنوب قربخأ لاق هو نااانأ نارخآلا لاقو سنو نع هون
 هيلعدتلا ىل_صةنلال وسر لاق لاق ةرب رهاب ن اةبتع نء هللا دبع نب .هللا ديمعىتثدح

 رف بص الإ ةمعن احل ًالملاق مب رلاقامىلااورتم أ اسو

 انث ىدارملاةماسس دمت تدعو ب كاوكلابو يك اوكلان ولوقي نب رفاكا هب

 بهو نب هللا ديعانأ داوس نب ورم ىنثدحو حث رحلا نب ورم نع ب »و نب هللا دمع

 لوسر نعةرب رهىبأن عهندحةري رهىفأىلوءسنوبإبأنأثرمانب ورمع انأأ|

 اهب سانلا نم قي رف حيبصأ الاةكرب نمعامسلا نمهتلالزن أ املاق ]سو هيلعمنبا ىلههنلا ||
 ككاوكب ىدارملا ثباقح ىفواذكوا ذكبكوكلا نولوقيف ثيغلاهنلا لزغي نب رفاك

 ةمركع انث د# نب رضنلا انث ىربنعلا ميظعلا دبعنب سابع ئكص وادكوادك أ

 ىلص ىنلا دهع ىلع سانلارطم لاق سابع نءأ ىن :”د> ليمزوأ انث را متنءاوهوأ]

 | ولاقرفاكممنهوركاش سانلا نم حبصأ 1 سو هيلعةلل | ىلص ب لالاقف اسو هيلع هللا :

 مس قأالف هب ةيالادن هتازنف لاقاذكوا ذكءون قدصدقل م يدعي لاقو هللا ةجحر هدا

 5-2 00 د نوبذكت كن أكف زرنوا- 0 ىتح موجنلا عقاوم | 1

 لاق رب -ج نب هللأ دمع نب هئلأ د بع نعةيعش نع قدهم ن 8ع انك ىنثم

 نمرفكن ايب باب

 ءوتلابانرطملاق

 ىلعليلدلا بإب

 هللا ىضر ىلعو



 لوق نايب باب
 هللا لص ىنلا

 بابس لسوهيلع
 قوسف مسلما

 رفك هلاتقو

 ىنعم نايب بأي

 ىل- ىنلا لوق
 رم هلع هياعدللا

 ىدعباوعجرتال
 برضي ارافك

 ضعب باقر كضعب

 مسا قالطاب اب

 ىنعرلاا

 بنلا ىف نعطلا

 ديعلا ةيمست باب

 ارفاكق بألا

 هيلع هللا ىلصةللالوسر نمهتعمسانًا وركب ود !لاقف مارح هيلع ةنحلاف هيب اريغدنا

 وبأو ةدئاز ىنأن باي ركز نب ىحب انث ةبيشىأن ب ركوبأ انئدع ملسو
 اةاقك همم سا ل اوقيامهالك 0 9 ىلأ أو دعس نعنامعىنأ نع مصأع نعشي واعم

 هسيبأ ريغ هنأ لعي وهو هيب أر يخىلا ىذا نملوقي لسو هيلع هثلا ىلداد# ىبلقهاعوو
 ةحلط نب د#انئالاق مالس نب نوعوناب رلان' راكب نب داس ص # مارح هيلع ةنج اف
 | نيد انث دحو ح نايفس ان ىدهم نب نجر لا ديعانث دح ىنثم نب د# انت د>و َح

 دوعسم نب هللا دبع نعلث او ىلأ نعديب زنعمهك ةيعشانت رذعج نب د# اذ ىئعم

 تاقف ديب زلاقرفك هلاتقو قوسف مسملا بابس ملسوهيلعهنلا ىلصةللالوسرلاق لاق

 معن لاق مل-سو هيلع هلل !ىلصةلنالوسر نعدن ورب هللا دبع م هتعمس تن أل ئاو ىف

 دو ةبيش ىلأنب ركب وبأ اسنامع لئاوىنالدبب زلوقةبعش ثيدح ىف سدأو
 نافع انث' ريف نياانثدحو ح روصنم نعةبعش نعرفعج نب دمت نع ىندم نبا

 "| هيلع هللا لص ىنلا نعهللا دبع نعلئاو ىلأ نع امهالكشمعالا نعةبعش انث

 | ندع نعاعيجراسب نباو ىتثم نب دمتو ةبيش ىفأن ب ركبوبأ انئض *« هل دع لسو

 نب ىلع نعةبعشانت ىلأ ان: هل ظفالاوذاعم نب هللا ديبع انث و ح ةبعش نعرفعج

 0 ىف لسو هيلعهنلا ىل_ص ىبنلا لاق لاقرب رجه دج نعث دع ةعر زابأ عمس كردم

 "|| ضعب باقر كضعب برضي ارافكى دعب اوعجرتاللاق مث سانلا تصنتسا عادولا ةح

 1 نعرم نبا نعهيب أ نعد نب دقاو نءعةيعشانت 2 ذاعم نب هللا ديبعاسرص

 ”' | دالخ نب ركوبأو بيش أ نب ركوبأ اسئدح هلثع لسوميلعةنلا ىلح ىبنلا
 ” || هنأ عمسهنادب ز نيد نيدقاو نعةبعش انث رفعج نب دمت انث الاقىلهابلا
 ١ || كح و عادولاة جت ىفلاقدنا سو هيلعهللا ىله ىننلا نعر مع نب هللا دبع نع ث دك
 ظ ١ 10 نئاعد ضعب باقر كضعب برضي | رافكى دعب اوعج رتال كساب ولاقوأ

 . أ ررعنبا نع هندح ابان ادمت نب سم ىنتدحلاق بهو نيهللادبع انث ىحنبا

 . هبيش لأن إ ركب وب اسنص #دقاو نعةبعش ثيددح لثع لسوهيلع هللا ىلص ىننلا نع

 . || مهلك ديمعنب دو ىلأ انث لاقدل ظفللاو ريم نياانثدحو ح ةيواعموبأ انث

 .. || ناتنثارسو هيلعهللا لصةنلالوسرلاقلاقة ري ره ىلأ نع اص ىف ن عشمالا نع

 || نب ىلع تدع « تلا ىلع ةحايتلاوبسنلا فنعطلار فكم هبامهسانلا ف
 8 ىعشلا نع نجرلا دبع نب رودذم نع ةيلع نب | ىنعي ليعمسا انث ىدعسلار خخ

 نع



 سو هيلع هللا ىل_ههللالوسرنأ ةرب ره ىنأ نععهيب أن عماع ىنأ نب كلام نب عفان
 انيمح ناخنعااذاو فلخشأ د عواذاو تذكث دنحاذا ثالث قفانملاة ا لاق
 دمع نب ءالعلا قا رفعج ن د# ان مم ىأنإا انأإ قحسان ركود

 هللا بص هننال وسر لاقلاق ة ةرب رهى أن عهيبأن ءةقرأ ا ىلوهبوةع:ن نجرلا

 ناخ نم اذاو فلخأ دعو او بدك ثدءاذاث آلم قفانملاةمالع م هلسو هيلع

 ءالعلا تءمسلاقريكز ونأ سبق نيد نب ى حي ان ىمعلا مركم نب ةبقع اسي

 هنا معزو ىبصو ماص ناو ثالث'قفانملاة با لاقدانسالاا ف-ممث د< نجرلا دبع نا

 ةماسم نءداج- انث الاقىسرنلاداج ن ىلءالاد,عوراعلارصنوبأ تصد سم

 هللا ىبسهننالوسرلاةلاقةرب رهىلأن . ءسدسملا . نب ديعس نع دنه ىنأ نب دواذ نع

 ملسم هنأ ءزو ىلصو ماص ناو هيفرك ذوءالعلا نعد نب ىح ل

 نب هللا دبع ان الاقرب نب هللا دمعورمشب ١ هرب دم انك ةبيش ىفأ نب ركب وأ امن دج د

 ءابدةفهاخ ل جرلارفك ًااذالاق لسو هيلعللا لص ىبنلا نأر عن نء عفان نعرم

 نب ىلعو ديعس نة بيتقو بودأ نب ىح و ىميغلا حي نب ىح انئدح و امه دحأ اهب
 هللأ دبع نءرفعج نب ليان يع نب ىحيلاف 2 ليعمسا نعاعيجر خك

 لاقةئىصااععأ ملسوءهيلعهللا ىل_دهللالوسرلاقلوةيرمع نباعمسهنارانيد نبأ

 . نب دي>ز يت صو#يهيلعتعجرالاو لاقاكن اكن اف دح اهبءايدقفر ةأك ايهنخال

 ةدب رب نبا نعل عملا نيسح انث ىنأ انث ثراولادبعنبدمصاادبع انث برح

 هيلغةّللا لصةنلالوسر عمس هنارذ فأن ءهندخ دوسالاا أَن أر معل نبى < نع

 هل سيلام ىعَدا نمورفك الاهماعي رهو هيب اريغل ىعّذا لجر نه ءسيللوق سو
 سلو هَنناَود_ع لاقوأرفك-لابالجراعد نمورانلا ندي وانهسماف

 ىربخ لاق بهو نبا انث ىليالا ديعس نننوره ئئدص هيلعراجالا كلذك

 لوسرنالوقبةرب رضي احب اع ؛ كازرع نعةعيب رنب رفعج ن ءورع

 ئئدص رفكوهفهبأ نعبغر ناك ناو رثاللاق لسو هيلع هنا ىلصقتلا

 بأ تيقلداي ز ىعّداامللاةناهع ىف نعدلاانآربيشب نب ميشه انث دقانلاورمع

 ىذأ عم سلوقي ص اقو ىلأن ب دعس تءمسيفا تعد ىذلا اذهامهل تاقفدركب
 ملي هيب ريغ مالسالا ىفابأ ىعّذا نملوقي وهو ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ن»

 ليهسوبأ قرب_خأ لاق رفعج نب ليعمسا انن الاق ىحيل ظفللاو ديعس نإ ةيدنقو

 لاح نايب "أب

 لاق ْنمنامان

 للة
 رفاك اي
 لاح نايب باب
 بغرنمناعأا

 لعب وهو هيب أن ع
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 "س7! صبفإو ىلازلا فريال لاس هيلع لنا كسهنلالوسرنالاقوناةرب ٍٍه

 وب أو ببسملا نب ديع_سىنثد- باهش نبا لاقو فرس تاذرك ذي. لوةبهنل ارك ذعم

 ثر.دح لثع مولع لسن اوتو نت ةري رع حلأ نع ندجرلا دبع نب ةماس

 سنوب نب ىسعقرينخأ ىزارلا نارهمنيد- 7 نئعصد ةبهلاالا|ذهر كب ىفأ

 ن ركب ىفاو 0 ءىرهزلا نعىازوالا انث

 لاك سو هيلعفللا يلم ى | نعةرب رهىنأ نع ماشه نب ثرخلا نب نجرلادبع

 ً بنا ؟ 0 ركب ىفأ ن عىرهزلا نع ليقع ثنا اح

 انث' ميهاربانببوقعي ان ىتاولهلا ىلعنب نسح نثمع و فرشتاذ لقبإلو
 دييجو ةبوهم ىلو مراسي نب ءاطع نع --- مص رولان رمادا

 اليكس شنق اسردح مسوهيلعةللا لصىنلا نعةرب ره ىنأ نع نجرلا دبعنبا

 1 ةربره ىف نع هيب أ نعنجرلا دبع نب ءالعلا نع ىدرواردلاىنعي زب ز رعلا دمع انك

 انربخ[قازرلا دمع 5 عفار نب د ان َح 3 سو هيلع هللا لص ىنلا نع

ةننا لص ىنلا نع ةربرهفأن ءهدنم نا ' ماض نع :رمعم
 ١ َ لثمءالؤه لك ل_سوءيلع

 1 ْش اهيؤهيلا سان ذلاعفرب امهثيدح ى سدل ملس نب ناوفصوءالعلا نأربغ ىرهزلا ثيدح

 نموها سوني نيادوهو اهبف مهنيعأ نونمؤملا هيلا عفرب مامه ثردح ىفو مهراصبأ

 | انا ىنثمند# انثدص 5 ابا ايافنموموهولغي نإ> م د> الغيالودازو

 هللا ىل_د ىنلاناةري رهىنأنعناوك ذ نع ناهلس نعةبعش نعىدعىنأ نبا

 ْ || نمؤموهو قرسسي نيح قرسيالو نمؤموهو ىفزب نيح ىازلا زبال لاق مل سو هيلع
 ن دمج صو د_ءنةضورعمةب وتلاو نمٌؤموهواهم رشي ن؛-ر ذا برشيالو

 | هعفرب رب رهىفأ ع نعناوك ذ نعش معالا ن ءناضْسات] قازرلا دبع اذن عقار

 أانث ةببشى أن بر ككوأ انثرع * ةبعش ثيدح ل ثم رك ذ م ىازلا فزياللاق
 , اريهزوتدحو 2 شمالا 0 ىلأ ام ريع نبا انثدحو 6 ريع نب هللا دمع

 سس

 000 ا ا تل

 1 00 1 1 اند كو ان انك 0

 9 | يسوم ع فداك نو فتاك 7

 1 نايف تادح قنارسغ رد  مداخاذاو فلخ ادعو اذاو ردع دهاعاذاو ب ذك
 | ا بوبأ نبى بع ان قافنلا نم ةإ ص هبق تناك هنمةإصخ هيف تناك ناو

 هي هاج

 وآل

010170000 
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 هديب ىسفن ىذلاو لسوهيلعهتلا ىلص هللا لوسرلاق لاق دانسالا اذهب شمالا نع
 دايعن: د انشد عيكووةب واعم ىلأث ي دح ل ثم اونم وت ىتح ةنحلانواخ دال
 لاق كيب أن ععاةعقلا نعانثد_حارم ناليهسا تلقلاق نايفسانثدح ىكلا
 اع دع نك ىنأهنمهعمس ىلا ن ههتعمسلاقفلاق الجر ىنع طقس ن!توجرو

 ىنلا نا ىرادلا ميت نعدب زب ن ءاطع نع ليهس نعنايف_س انثدح مماشلابهل

 نيماسملاةٌئالوهلوسراو هباكلوهنللاق نملاناقةحيصنلا نيدلا لاق سو

 ن ليهس نع نايفس ان دح ىدهم نباانث دد_- اح نب د تدعو مهتماعو

 هلدع مل_سو هيلع هللا ىلص ىب ا نعوىرادلا ميم نع ئيللاد» زبن ءاطع نع طاصىفأ

 نباوهو حورانثدح لاق عي رز نبدي ز ,.انثدح لاق ىسعلاماطسب نبةيءأ نتدصو

 ميك نع اصابأثد- < وهو هعمسدب زب نب ءاطع نع ليمه_سانثد_>حلاق مساقلا

 انئدح لاق ةبيش ىنأن بركب وبأن صو هلع لسو هيل علا ىلص تلال وسر نع ىرادلا

 تعيابلاق رب رج نع سبق نَعدلاخ ىنأ نب ليعمسا نعةماس أ وبأو ريك نب هللا دبع

 ملسم لكل حصنلا و ةاكزلاءاتياوةالصلا ماقا ىلع مس وه !عةللا ىل_دهللالوسر

 داي ز نعنايفسا::دحاولاقربغ نباوبرح نب ريهزوةبيش ىنأ نب ركبونأ ان

 حيصتلا ىلع إ_سو هيل عةللا ىلص ىنلاتعيابلوقي هللا دبع نب ر رج عمسةقالع نبا

 رايسنعميشه انث الاققرودلابوقعيو سنوب نب جب رس ادع !م لكل
 ا هعاطلاو عشت ىلا هلا تعيابلاقرب رج نع ىعشلا ن ِ

 ئئدص رايسانت د>لاقهتءاور فس وقعيلاق ملم لكس حيصنلاو تعطتسا اف

 نع سنو ىنربخ بهو نب !انربخ لاق ىيحتلان ار ع نب هللا دبع نب ىح نب ةإمرح :

 0 لاق نال قي بسملا نب ديعسو نجرلاد- معن ةمل ساي تعمسلاق باهش نا

 الو نهؤموهو ىنزي ني> ىتازلا نب اللاق مسو هياعهنللا ىلصهلن| لوس ر ناةرب ره

 لاق نمٌوموهواهع رشي نيح رجلا برش الو نمٌؤموهو قرمسإ ناح ق راسلا قرمسإ 1 ١

 مهد ناكر كنابأنا نجرلادبعنب ركب ىنأ نب كلملا دبع ىتربخأو باهش نا ||
 تاذةبهن بهتيالو نهعم قحلب ةرب رهو ناكو لوقبم ةرب ره ىنأنءءالؤه»

 دلاخن/ ليقع ىنث د_-لاق ىدج نعفأ ىننددحلاق دعس نن ثدللا نب سيعش نا

 ىأنع ماشه نب ثركلا نب نجحرلا دب عنب وكم تول اقرب أباهش نبالاقلاق ١



 ىةنيكسلاوريولا لهأ نيدادفلا لبالاو ليخلا ل_هأ ىف ءاليخلاورخفلاو قرشا
 نبالاق رفعج نب ليعمسا نعرج نباوةبدتقو بوب نب ىحب يع منغلا لهأ

 هلنالوسرنأ ةريره ىنأ نعهيبأ نعءالعلا قربخأر ةعج نإ ليعمسأ ان نودأ

 متغلا لهأ ى ةنيكسلاو قربتملا لبق رفكلاو نامي ناعالالاق ملسوهيلعفللا ىلص

 ىح<ن اوه ةلمزح 0 ريولاو ليلا ل_هأنداد- هلا ىف ءاي رلاورخفلاو

 نا نجرلا دبع نب ةماسوبأ ىنربخأ باهش نبا نع سنوي ىف ربخأ بهو نبا فر بخأ
 ىفءاليخلاورخفلالوقي ل_سوهيلعقللا ىل_طةنلالوسر تعمسلاق ة رب رظابأ

 نجرلاد_بعنبللادبع اًمئادع مندلال_هأىفةنيكسلاورب ولا لهأ نيدادفلا

 نامالادازو هلثمدانسالا اذه ىرهزلا نع بيعشانربخ ناهلاوب'انربخ ىرادلا
 || ناملاوب أ انربخأ ىرادلا نجرلا دبع نب هللادبع اسرع ةيناميةمك_ حلاو نام
 "||| بص ىنلا تعمسلاق ةرب_رهابأ ن ابنسملا نب ديعس ىنثدح ىرهزلا نع بيعش نع

 ' [|نامب ناميالا ابواق فعضأو ةدثفأ قرأ مه نعلا له ءاجلو هب لسوهسيلعهللا
 . [ًربولا لهأ نيدادفلا ىف ءاليخخاورخفلاو منغلا له ىف ةنيكسلاو ةيناع ةمكسحلاو
 71 ةبواعمؤب اانث دحالاق بي ركوب أو ةبيش ىلا نب ركب وأ نير سمشلا عاطم لبق

 1 مل_سو«_يلعةللا ل صهننالوسرلاق لاق ةري ره ىلأ نع اص ىلأ نع شمالا نع

 نأرةيناعةمك-هلاو نامينامعالاةدئفأقرأو اب واق نيل امه نعلا لهو انأ

 |١ نعرب رجانثدحالاق ب رح نب ريهزو ديعس نب ةيدتق اًسئاط و. قرشملا لبق رفكللا

 )00 اين هانت حو قرشملا لبق فكلا نشرك ذي ودانسالا| ذه شمالا

 1 ْ الاقرفعج نبا ىنعيد_#تانثد_ح دلاخ نا ريشي ىنث د>و 2 ىدع ىنأنباانثد>

 ” || ءالياورخفلاودازورب رج ثي دح لثمدانسالا| ذم شمحالا نع ةيعشانث دح

 "|| انربخأ مهاربانب قحساانثدحو ءاشلا باص أ قراقولاو ةنيكسلاو لبالا باصأ ىف

 2220000 تح 1

 ه0 نب رباج عمسهنا ريبزلاوبأ ىف ربخأ لاق جب زج نإ نعىوز ا ثر ذا ن هللا دبع
 || قرسشملا قءاف اوبولقلا ظاغ )سو هيلع هللا ى_دهنلالوسرلاق لوقيهللاد_ع الدنإ ناسب باب

 || عيكوو ةيراعموبأانثدحة بيش أن ب ركوبأ اًمئرص « زاجالهأقنامالاو || الاةنملا لخدي
 1 ىلههنلالوسرلاق لاق هنعىلاعت هللا ىذر ةرب ره ينأ نع طاص ىنأ نع شمالا نع نأو نونمؤلا

 ! ' ىلع ؟لدأالوأ 1< ىطاوتبوا داو ىتس دنت | نواعطال او هلعملل 6-1

 ئصو | ايلا اول ايا يكوملفاذا ئن 2 0-6 ١

 اطوصخل ببس

 |[ ري جانثدح برحنبريهز
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 هىمأب نودتقي وهتتس نود أ, باخ أو نوب راوح هتمأ نمهل ناك الا ىف ةّمأ

 3 نوصي الام نواعفي و نولعءفي الام نولوقب فولخ مهدعب نم فل اهنا

 وهفهيلقب مه دهأج نمو نمهؤوموهف هان آد : مه دهأج نمو نمؤموهف هدب مه دهاج

 ن هللإ دمعها ك- -4 عفاروب لاق لدرَخة_ءمحنامالا نم كلذءارو سلو نمؤم

 هدوعل ر ع نب هللا ديعهيلا ى :ءنسأف ةانَقب لزنَو دوعسم نا مدقف * !عمركنأفرع

 نءاهثن دحاك هذ نك كل اذه نع دوعسم نإ !تلاسا:سلحاسافهعم تقلطناف

 ن'قدسان ركوا اهيثنا ددو عفار ىف ن نع كل دوجتب تدخل

 ليضفلا نثر ىند ا م نب ْرب زعلاد- معانريخ أمم ىنأ نباانريخأ د- 2

 نعةمر#<ن روسملا نين جرلادبع نع مك- 11 نب هلادبعنب رفعج نع ىمطخلا

 ىلص هللا لوسر نأ دوعسم ن هللا دمع نع إ_سو هيلع لل | ىلص ىنلا ىلوم عف ار ىفأ

 نونتسيوهىد هم نودتبسن وب راوحهلناكوالاى :نمناك املاق ل_سوهيلعفللا

 0 ع هعمر عج نبا عامجاو دوعسم نبا مودقرك ذب مو اص ثيدح لثمب هتنسن

 ىور,اسق تءعمسلاق ليعمسأ نعرهعم انك هل ظفللاو ىدوالا فراخلا سبح

 نامال!ناالأل اقف نعلا وك هدد لسوهيلعةللا لد ىنلاراشألاق دوعسم ىنأ نع

 علطي ثيح لبالا تانذ ال وص د_:عنيدا دفلا فرولقلا ظاغو ةوسقلا ناوانهه

 دب زنيداج 6 ىلا ارهزلا عيب رلاوبأ | رهموة- عم رق ناطيشلاانرف

 له ءاح ملسوهيلعهللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةرب رهىنا نعد انث نون ٠ اقل

 ددح اعدص ةيناميةمك-حهلاو ناميهقفلاو نام نامالاةدئفآقرأ مه نعلا

 فسوب نب قدحسا انث دقانلا ورم ىتتدحو 8 ىدعى أ نا انث ىئثمن

 ىل_ههللالوسرلاقلاق ةرب ره أ نع دم نعنوع نا نع ا ..مثا١طق رزالا

 ناوهو نوقعي ان الاق ىناواحلا نس>ودقانلا ورمع ىنثدحو هلثع لسو هيلع هللا

 هننا]وسرلاقةرب رهوب أ لاق لاق جرعالا نعمل اص نعىفأ ىنثدح دهس ن مهاربإ

 نامي هقفلاة دف قرأواب واق فعضأ مه هنعلالهأو انآ ل _سوهيلع هللا ىلض
 نءدانزلا فأن ع كلام ىلعتار 5لاق ىحن,ىع 0 هيناع ةمكالاو

 وحن رفكلا سأر لاق مسرع لغنالضصةهاكوسر نادر رهن أ نع جرعالا

 ىف نحوس د ذك ءانم هظيسس وح ٠ ة71ل ه همنا ءاذلام را / 0 4 6 72522011

 هولا
 فادتكلا ظ فت كلا

 ع
 20 حا

 نينو تكلل

 ردك

 طا

 لهأ لضافت بإب
 هبق نامالا

 لهأ ناجرو

 ا



 ىل_عدحلان أب

 موزاو فيضلاو
 نعالاتمصلا

 نوكو زب

 نم هلك كلذ
 نامالا

 نوك نايب باب
 ركنملا نعىبهنلا

 دب زبناعالانأو

 ناو صقش و
 فورعملاب مالا

 .نع ىلهتلاو
 نابجاو ركنملا

 لاذ
 بهو نبانربخأ حب نة لءزح ندع < هقئاونهراج نمأيال نمةنملا لخ دي اللاق

 نعةرب رهف أ نع ندجحرلا لامع نب ةماس ىلأ نعباه-ثناا نع نشوب ىقربخأ

 وأ اريخ نقيلف رخآلام ويلاوةللإب نمؤي ناك نملاق مل-_سو هيلعةللا ىل_ههنن لوس 1

 اويلاو فانز هوي ناك نمو هراج مركيلفرخأل امويلاوةلناب نمؤب ناك م وتمصيل

 ظ نيصح ىف أ نعصوح-الاوبأ ان: ةبيش ىفأ نب 1 ار هفيض مركيلفرخألا

 | هللاب ٠ نمي ناكنم لسو هيلعةنلا ىلههئلالوسرلاةلاق رب رهىنأ نع اص ىف أ نع

 : ناكن مو هفيض مركيلفرخالا مويلاو للاب ن مؤيناكن هوهراجذؤيالف رخآلامويلاو

 || انربخأمهاربانب قحسا (ممصو تكسلوأ اريخ لقيلفرخآلا مويلاوهللإب نمو

 ا هللا ص هننالوسر لاق لاقةرب ره ىأ نعد ىبأ نع شالا نع سنوب نب ىسنع

 || نب ريهز اًسلاعو هراجىلا نسحيلفلاق هناريغ نيصح ىبأ ثيدح لثم لسو هيلع
 ظ ورم نع نايفس ان ريم نبا لاق ةنيمع نءا نءاعيجريع نب هللا دبعنب د#و نوح

 || نملاق سو هيلع هللا ىلصوننلا نا ىعازملاي رسث ىنأ ن عرب يبج نب عفان عمس هنأ
 أ رخآلا مويلاو هلا نمؤي ناكن موهراجىلا نسحيلف رخآلا مويلاو هللاب ن موي ناك

 | اانثدح < تكسو اريخل ةبلذ رخآلا مويلاوةئلاب نمؤي ناك, نموه فيش مركبلف

 || دمحم انث ىنثمزيد#انثدحو ح نايفسنععيكو انث ةبيشىفأنب ركوبأ

 ثيدحادهو باهش نا قراط نع سم نب سيق نعام الك هيعش انث رفعج نا

 [لاقف لجرهيلا ماقف ناو ىمةالصلا لبق بيعلا موب ةيطخلاب أدب نمل اوألاقركب ىف

 ! | هيلعام ىذق دقفا ذ_ هامأ ديعس وبألاق كالانهام كرتدق لا ةفةبطخلاليقةالصلا

 0 ك_دم كم ىارنملوقب ملسو هيلعهللا ىل_صهللالوس 0000

 1 وأ انئرص نامالا فعضأ كلذو هاقيف م سابق عطتسإ ل ناف

 ا ,عءاجر نبليعمسا نع شمالا ان ةيواعموبأ ان ءالعلا نند_ 2 نو رك.

 [أديعسوأن ع تاهش نا قراط ن نعم سم نإ سدق نعو ىر دخلا ديعس ىنأن عيبأ

 | ثتيدح لثمع ملسو هيلع هللا ىلص ىن دلا نع درعس ىبأ ث دو ناو سم ةصق ىف ىردلا

 ف |اوديج نب د,ءو رضنلانب ركوب أو دقانلاو رع تدع نايفسو ةرعش

 ناسك نبطاصن ءىفأ اند لاق دع_س نب ميهاربا نب ب وقعيانث د>اولاق ددعل

 [ فأن عروسملا نب نج ادع نع ميلا نبهللادبعنب رفعج نع رحلا نع
 ةتلاهثعب ىن نماملاق مسوهيلعهللا ىلص هلال وسر نا دوءسم نب هللا دبع نع عفار

ْ 
 ا

3 

00 
1 



 هلال وسرت لاق ع وم ا رع هدر قا نع ىسوم ىلأ نب ةدرب ىنأ نب هللا دبع ١ ا

 لوسر لئس لاق دانسالا|نهبهنلادبعن دب رب اننةماسأ وأ اننا ىره وادا
 لاصخ ناب بأي نب قدسا انرص ع ها ذف لضفأ نيماسملا ىأ إس و هيلع هللا ىل_ههللا ا

 نيم ف صا نم !| انع رمع ىنأنبالاقىقثلا ن ءاعيج راش نيدو رك قات سرا 1

 ةوالحدحو [!|لاق ملسو هيلعهللا لص ىنلا نع سنأ أ نع ةبالق ىف ع نعبوبأ نعباهولاددعأأ

 نامالا || امهاوس اممديلاب>اهلوسروهنلا ناك منامالاة والخ نوم دجوهيف نكن مثالث ||
 مكهنم هللا هذقتأنأدءب رفكدلا فدوعي نأ هركناوةئهالاهمحال ءرملا ب ناوأأل

 رفعج نب د#م انث عاقراشب نارى ا رانلا ف ف دقي نادر 3

 .وهيلعهلنا ىلصةننال وسر لاق لاق سن أ نع ثدح ةداتق تعم سلق ةبعش ننأأ
 هللا ناك موهللالاه بح الءرما حن ناك: نمناميالا عطد -جو هيف نكن نمثالثأ] ٠

 عجز نأنم هسيلا بحأرانلا ىف قلي ن اناكنموامهاوساممهيلا بح هلوسروأ |

 بوجو باب || ننرضتلا نرخ ووصتم نا قحبسا" رص 1 بةلام !نادعت رفكلاىفأ

 هللالوسر ةبحم [ًأوحشب لو يلعمتلا ىلسةنلالوسر لا لاق سنأ ا نعت ان نع داجانريخ!ليمشأ])
 هيلع هللا ىلص برح نب ريهز ئندص 5 اينارصتو أي دوه عج ري نأ ن لاق ةتاريغ مهن

 نمرثك ألسو امه ل 00 ان ةبيش ىنأن ب نابيشانت دحو ح ةيلعنليعمسا انثأ

 داولاو لهالا || ىنو ديعنموبال سو هيلعهتلا بصهتنالوسر لاق لاق سنأ !نعزب علا دبع

 سانلاو دلاولاو || ني_عجأ سانلاوهلاموول_هأنمهيلاب-نوك اىتح لجزلاثراولا دبع ني دحا

 قالطاو نيعجأ || تعمسلاقةيعش ان* لاقرفعج نيدت ان الاق راشب نءاو ىنثم نب دمحم استر
 نامالا مدع 0 نءؤنال سو هيلعتتيا نست كوض اكا كلام نب سنأ | نع ثدحةداتق 0

 هبخحإ نم قعر :١ ..دخح ًاشسص ع نينجا سالو هدلاووهفو سهل د |
 ةبحنا هذه || . ى ىر_ع ةداتقتعمسلاقةيعشانرت أ لاقر فعب ند انث ًالقراشل ١
 ىلع ليدل با لاق وأ هيخأل بحي ىتح مدح نمؤيال لاق لسو هيلعهنلا ىلص ىنلا ن عكلامن' سنأ 1

 تا نإ-سح نعديع-_سن ىح انث برح نب ريهز نطو 0 :
 2 نءؤبال هديب . ىسفن ىدلاولاق لسو هيلعمتنا ىلص ىلا ن ع نست [هوع هداتكُو 7

 | ريثخا نم هسفنل ةستقوبوبأن ىع ا ا ا 2
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 || مس

 لضافن نايب باو

 لضفأ هرومأ

 ديعسن ةبيتق اسمح * مقتسام للاب تنمآل قلاق كريغةماسأ ىنأث يدحأ|

 أ
 نع ثدحي نيصح ن.نارمج عمسهناثدحب ر اوسلاابأ تءمسلاق ةداتف نع ةبعش
 ىف ب وتكمهنا بعكن ب ريشب لاقفريخالا ىتًايالءايحل ا لاقدنا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هللا لص هللا لوسر نع كد ح ؟ناريعلاقف كس ةنمزار

 | دب زنبداج ان ىثراحلا بيبحنب ىحب انثرو كن. نع

 ظ | طهر ىف نيصح ننارعدنعا لاق ثدحةدانقإبأ ناد وس نباوهو قدسان

 ظ | مسو هيلع هللا لص هللا لوس .رلاقلاقذتموب نارعانث دف ىعكنن ريشبانيقوانم

 | يتكلا ضعب ىف دحلان بعكنب ريشب لاقفريخ هلكءاياا لاقو لاق هلكرخ ءادحلا
 | هانيعات رخامح نا ارم ضغف لاق فعضدنم وهتلاراقوو ةتبكسدنم نادمكاوأ

 ( داعاف لاق+_يف ضراعتو ٍمسو هيلع هللا بص هللا لوسر نع كندح ىنارأ الأ لاقو

 أهنا د_يجنإايانم هنالوقت انلزاغ لاق ناررعبضغفريشب داعاف لاق ثيدحلانارمعأ|
 [لاق ئودعلاةماعنوبأ انث رضنلاانأبنأ أممهاربا نب قدعسا ع هن سيال

 | دعشادس 1 ا قرا رشح تعمس

 0 0 0 اع 000

 قوكدعبادح اهنعلاس أ الالوق مالسالا فى لقهنلالوسراب تاقلاق ىئقثلا هللا دمع
 || .ه

 | نعبيبح ىفأ نبدي زب , نع ثيللاانرب_خًارجاهملا نب 0 2 ثيل

 م اناسالاىأ سر وهيلعةللا ىلسهللالوسر لأس الجر نأ ور معن ةننا دمع نعريم اىأ

 1 ا

 ور نع بهو نب اانزبخ ىرصملا حرس نب ور ن هللادبعن ورم نب دج

 ن ورم نب هللادبع عسير أن عببح أن بدي زب نع ثرخلا نبا

 اق ربخ نيماسملا ىألاقف سو هيلعةللا ىلههئلالوسر لاس الحر نال ومن صاعلا

 دأ أ نءاعيج ديج نب دبعو قتاوالا سما سم صهديوهناسل ع نم نوملسملا لس نم

 ” لهم سلوم ريب زلابأ عمسهنا ع رجنبا نعمصاعونأ اانربخ أ دمع لاق مصاع

 | ١ 00 نوتاسلا سس نمر لوقت سو هيلع هناا ىل :ىنلا تعمسلوقي

 1 )دوبل ىنثدح ىنأ ىنثدحلاق ىومالا يعس نباوه ىح نب ديعس نص و

 ا

 7 دبع



 هر |[ ل ب | ل ل ل ل | ل ل ل ل ل ل ل ل "وه
 تم-8لاق ثالام نب نابشع نع عيب رلا نب دو# ىن:دنح كلام نإ نمل رخال انك
 ءوشلا ضعن ىرصب ىف ىنباصأ لاق كل#فع ىنغاب ثي دح َتلقف نامت تيقلف ةندملا
 هد كاف ىلزنم ىف ىلصتف ىنتأت نأ بح أ ىفا |سو هيلع هللا ىلد هللا لود ا تا

 ىف ىل_دي وهف لخ دف هباحأ نم ةللاءاش نهو 5 وهيلعةللا ىل< ىبذلا ىناناف لاق ىل
 لاق مشخد نب كلامىلا هريكو كلذ مظعا ودن_سأمت مهني نول دو هناك و ىلزم
 سو هسلعةللا ىل_دةهللالوسر ىضة فرش هءاصأ هنا اوُدوو كال يفهيلعاعد هنااودو

 قوهامو كلذ لوقيهنااولاق هللا ل اوسر أو هللاالاهلا الن ادهش سال لاقوةالصا| |
 سن ألاقهمعطتوأ رانلا لخ ديفةنلال وسر ىناو هللا الاهلا الدنا دح أ ديشاللاقهبلق |
 انث ىديعلا عفان نإ رك ولأ ندع هبتكسفهبتك ١ ىببالت اقف ثيدحا| ذه ىنعاف |[

 ل _سراف ىرعهنا الام نب نامت عىنتدحلاق سنان عتبان ان دا انث رجا
 هلا لص هللا لوسر ءاخ ادجسسمىل طقن لا هتلاقف لسوهيلعهنلا ىلههللالوسرمملا |
 وحرك ذم مهخدلا نب كلامهللاقيم_مملج رهيلاتعنوهموقءاجو إسوهيلع |
 نبرشبو ىكلا رعوأن ىحنبد-خ انكرص #« ةريغالنب نابلسي دحأ
 ا

 دمحم نءعداطا نبدي رب نعىدرواردلاد# نباودو زب زءلادبع القوا أ

 ىلد هللا ل وسر عمسهنا باطملا دبع نب سايعلا نع دء_س نب صاع نع ميهارب ا نإ ١

 ا الوسردمحوانيد مالسالاب واب رةنلب ىضر نم نامالا عطقاذلوقي سو هيلعمللا |

 ان: .ىدقعلا صاع وأ انث الاق درج نندبعو ديعسس ن هللا ايبع ير |
 ىل_دىنلا نعةرب رهىنأ نع طاصيأ نعرانيد نب هللا دبع نعلالب نب ناش

 انئارص نامبالا نءةبعش ءايملاو ةبعش نوعبسو عضب ناالا لاق سو هيلعهلل
 ىنأنع طاص أ نعراني دن هللا دبع نعل يهسن عرب رج ا برح نب ربهز

 نوتسو عضب وأن وعبسو عض نامالا سو هيلعهللا ىلدهنلا ل اوسرلاقلاق ةرب
 نم ةبعنش ءايملاو قب رطلا نعىذالاةطامااهان داو هنلاالاهلاالل وق اهلضفاف <ب 2
 اند حاولا) بروحنب ريهزو دقانلاورمعوةبيش ىنأ نب ركبوبأ نك نامي /|
 الحر سو هيلعهنلا ىلص ىنلا عمسهنأهيب | نعملاس نعى رهزلا نعهنبيعن ن فش
 دبع انربخأ دج نيد_ع اًسنص نامإالا نمءايخلا لامتفءايجلا ىفداخأ ظعيا
 ةاخأ اظعي راصنالا رمل جرب ملاقودانسالاا ذهب ىرهزلا نعرمعمانربخأ قاز |
 أ| ان رفعج نيد انثدحالاةىنثم نال ظفللاو راشب نب دو ىنثم نب دمح انو

 تا قاذ ل

 ؛ ىذر نم ناعالا

 اب رهلنإب



0 

 قنا سنوينب رمج اذئ' برن ني هز
 انعم إ_سو هيلع هللا ىلصهنلالوسرلو> ا دوعفاك لاق : رب رهوبأ ىنثدحلاقريشك

 انيلعاطب ف انرهظأن يب نمل_سوهياعهنلا لهدا اوسر ماقفرفن ىف رعوركبو بأ

 وب أى دحلاقرامعن ةمركع ان

 || هل دج الههبتردفراجتلا ىتبلراصأ اللاطئاح تيت أ ىتح إسو هيلعهنلا ىلصةنلا

وةجراخرثب نم طئاح فوج فل خد عيب راذافدجأف
 [|ت زفتحاف لود ملا عبب رلا

 رهوبألامتف سو هيلع هللا ىلص هللا لوس رىلعتلخ دف باعتلازةتحاك
 || تلقف ةرب

 | نأ يشم انيلع تاب اف تمقفانر هظأن يب تنكت لق كنأشام,لاقفةنلا لوسرار ع

 || زفتح كت زفتحاف طئاخلا اذهتناف عزف نملوأتنكفانعزففاننود عطققت

 || نيناه ىلعنب سهذالاقو هيلعن قاطعاوةرب رهابأالامقف قا روسانلاءالؤهو فاعلا

االاهلا الن أدهش طئاخشلا !ذهءارو نم تمل نذ
 هرششبف«بلقاهسانقيتسمهل

 ْش ةحلاب

قةرب رهإب اي نالعتلا ناناهام لاقفر مع تيتا نملو ا ناكف
 [| لوسرال_هن نيتاهتا

يقمةئداالاهلا ال ن أ دهتشي تقل نءامهب ىنثعب لسو هيلع ةئلا ىلد هنا
 أ رمش هبلقاهمانق

 | تعجرفةرب رهابأي عجرا اقف ىتسالتررفن بدن نيبهديب رمع برضف لاق ة ذاب

 [هنرب خاف رعت مقا تلقفت رب رهاب اب كلام مسو هيلع هللا ىل_صهللالوسرىللامتف

 تعب أى أو تن ىنابهنلالوسرايلاق تلعفام ىلع كلج امر معاي ملسوهيلعهّللا ىلص

ةنحلابه رشي هبلق اهباذقيقسم ةئلاالاهلاال ناد هشي قل نم كيلعنب ة رب هاب
 اوسرلاق 

 سانلا لكشي نأ ىشخ ىف ىأو تن ىنأب لعفتالفلاق معن )سو هيلعةثلا ىل_دهللا

صهنلا ىن نأ كلام نب سنأ انثةدانق نعىلأ ىندح ماشه نيذاعمانربخأ
 هب هللا ىل

رلا ىلعهفيدر لمج نب ذاعمو لسو
لالوسرإب كيبل لاقذاعءابلاهتف لح

 كبدع_سو هل

 هللالوسر كيبللاق ذاعمابلاق كيدعسو هلال اوسركيبللاق ذاعمابلاقف

 هل هم رجالا هلوسروهد_بعاد# نأ اوهننا الاهل الن ادهشي دنع نمام لاق كب دعسو

 #ب ربخاف اوكي اذا لاقاورسشبتسيف سانلا اهم ربخ الف أهتنا ل اوسرايلاقرانلا ىلع

 ان

0 
1 
 ى 0

1 

 يي

 ا
 ا



 الذل هسا
 ىحب نيد نع نالت نبا نع سل انك درعس نب ةيدثق اًنئارو ءاش ةيناملا | 1
 فوسواد>اواثي د>الاهومكشت دحالا ريخ هيف عك #أ لس وهيلعهللاىبصةناالوسرأأ نمهتعمس ثيدح نمامهللا ولاقم كفءفنال نعطتسا نألو كل نعفشال تعفش || ١ نألو كل نده شال ت دهشتسا نألهلناوف ىبت الهم ىللافف تيكبف توملا فوعو 1 ه«ياعت اخ دلاقهنا تماصلا نب ةدابعنع ىحانصلا عزب ري نبا نعنامح نب و
 لوقي لسو هيلعهلل ىلع هللا ل اوسزتعمس ىسفنب طيحأ دقو مويلا ومكتدخأا]!

 لاق لل مج نيذاعم نع كلام نإ سنأ انث ةداتق ان مامه انث ىدزالادلاخ|] ن ناده امج راثلاهيلعةتلا مرح هللا لوس راد نأو هلباالاهللال نأ دهش نم
 هللا لوسر كيبل تاق لبج ني ذاعمايلاف مثةعاسراس مث كيدع_سودلاا ل اوسر كيبل تاق لبج نيذاعمايلاق م ةعاسراس مث كي دعسو هناا لوس ركيبلتلقف ليج نبا ذاعمايلاقف لحرلاةرخؤءالاهنب و ىنبي سد رسوهيلعللا لص ىلا فدرتنك ١
 ناف لاق لعأهلوسروةنلا تاقلاق دابعلا ىبع هللا قحام ىردن ىل _هلاقكي دعسؤ | 1
 كلذا واعفاذا هلا ىلعدابعلا قام ىردت ل هلاق كي دعسو هللا لوس رك. تاقأأ رج نيذاعماي لاق مل ,ةعاسراسم يش هباوكرشي الومو دبعي ن أ دابعلا ىلع هللا قح | ١
 وبأ اننا ةببشى أن ب ركب وبأ اًننرص مهيذعيال نأ لاق لعأهلوس روهنلاتلقلاق أ
 اولكتيف مهرشباللاق سانلا رشب الف هللا لوسرايتلقلاق هب كرسشيال نمأ بذعبال نأ هللا ىلعدابعلا قحو أيش هباوكرشيالو هود بعين ا دابعلا ىلعةللا قح [ | نافلاق يءأهلوسرو هلل |!تاقلاقُهّنلا دع دابعلا ق-امودابعلا ىلع للا قحام ى ردنأأ| 1 ذاعماب لاقف لاق ريفعهللاقي راج ىلعإس وهيلعةللا لص هنا لوسر فد ا ٌ لاق ' لبج نيذاعم نع ن وهم نب وره نع قحسا ىنأ نع ميلس ن. مالس صوحألا |
 عاش انما لا نفع نإ دع انام نبالاقراشب نباو ىنثم نبدت نصا
 تا لاق دابعلا ىلعةللا قام ردن ا ذاعمإب ملسو « يلعفنلا ىبصةنلال اوسرلاق لاق لبج نبذاعم نعش د_<لالهنإ دوسالااعمسامهنأ ماس ن.ثعْسالا و نيصح ىفأ . 2
 أ

 ا

1 
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 اولعف اذاهيلع مهقحام ىردنأ لاف يندب كرشبال اوةلنا دبعي نألاق لعأدل |وسرو'
 نع نيسح ما مساقلاامئارص مهبذعيالن أ لاقٍلعأ هلوسرو هللا تاف َ اذ
 هلال وسر قاعد لوةياذاعم تعمسلا# لاله نءدوسالا نع نيصح ىنا نع . 3

 و2 0

 ( لوا - (رس) -1) 3 ٠



 اره

 ةريره ىنأن ع اص ىفأ نع فرصم نب ةحلط نءلوغم نن كلام نع ىجشالا

 | ىتحلاق موقلاداوزاتدفنفلاق ريسمىف ممسو هيلعهللا لص ىننلا عماتكلاق

 ||| داوزانم قامت عجول هللا لوسراب رعلاقف لاق م-هلئاج ضعب رحب مه

 [|| لاقولاق هرقب رغلاوذو هرب ريلاوذءاق لاق لع_ةفلاق اهياعهللاتوعدف موقلا

 || هنو صعاوناك لاق ةاونلاب نوعنصياوناك اموتلق ه اونب ةاونلا وذو دهاحم

 ١ دنعلاةف لاق ,ميتدوزأ موقلا ”المىتحلاقاهملعاعدفلاق ءامئهبلعنوب رشي

 ْ | ريغ د بءامجبلجوز عملا لالا لو سرية ده_ثأوهلاالاهلا الن ادهش كلذ

 | ءالعلا نبد_# بي ركوبأونامعننل هس اًنثطو ةنلال-خدالا امبف كاش

 || سبام شمالا نع ةب واعمربأ انث سب ركون لاق ةبواعمىفأن ع أهرجن

 | كوبت ة ةوزغ موب نأك كلا مالا لع كيدع#س ىلع نءوأ ةرب رهىأ نع

 ًافانحاونانرحتفانل تنذأول هللالوسراياولاةفةعاجسانلا باصأ
 ا انهداو 06

 ءاخ.لاقاواعفا راسو هيلع هئلا ىلسهتنا لوسر لاق
 ||| ]| لوسرإيل اف هذعمتلا ىضر رم

 هلا عدا مت مهداو زالضفب مهعدا نكلو رهظلا لق تامف نانا
 || العمه

 لسو هيلع هللا ىل_ددن !الوسرلاقف كلذ فل عج نأ هللا لعل ةكرتلاب
 [ لاق مث

 |لق 0 *ىحب ل -جرلا لع لاق مهداوز أل ضفباعد م هط#سيف عطخباعد- 0

 نم عطنلا ىلع عفجاىت-- ركب خآلاءىجي ولاق رت فكبر خآلا ءىبجيو

 ظ أ اودع مط لاق مث ةكربلاب ابل_سو هيلعهللاىل_صةنلالوسراعد فلاق ريسسي وش كلذ

 أ 0 هؤلمالا ءاعوركسعلا ىف اوكر تام ىتح مهتيعوأ ىف اوذخافلاق متيعوأفف

 / نأ دهشأ سو هيلع هللا لص هللا لوس .رلاعف ةلْضف تل ضفواوعبش ىتح اولك اذ

 8 رع ةنها نع >حبيف كاشريغديعاموسةللا قلي اله !لوسر ىو ئلاالاهلاال

 | 'قاح نب ريم ىنتدح لاقرباج نبا نع سم نب ىنعيديلولا انت ديشرن دواد

 ١ هللا بص ثلا لوسرلاق لاق تماصلا نيةدامع ان لاق ةيمأىنأن ةدانج ىنادح

 ةلوطرو هدبع !د# نأو وهل كي_رشالهدحو هلداالاهلا ال ن "د هش لاق نم و هيلع

 00 ل ىلع نأو

 م فاربا نب دجأ نص ءاشةيناملاةنملا ب اوبأىأن مهتناوإخدأقحرانلإ

 ا دانسالا اذه ىف “فاه نب ريمس نع ىعازوالا نعل يعمسا نب ريشنم انث قرودلا

 د | جا تاوب أ ىأنم 0 : مو لمت نم ناك امولعةنحلاهللاهلخ ذأ لاق هنأ ريغ هلع
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 تبغ رتب لاطإبأايةيمأ ىفأنبةندا دبع .و له> .وبألاقف هللا دنعاهم كل دهشأ ةلك هلئاالا

 0 ما 7 وق 0

 تا ا را ليسو ا هللا الا هلاال ظ

 هللا نكساو تيبحأ نم ىدهال كنا إبسو هيلع هللا ىل_.ءهللإ لوسرلل اقف بلاط ىفأ ْ

 دج نا ددعو ميهاربانب قحسا ايفحت ند تهل لعأوهو ءاشي نمى دبع[

 د_ج نب ديعو ىتاولا نسحلاانثدو .ح رمعمانربخأ قاز رلاد_,عانربخأالاق ||

 ام_هتالك اص نع ىفاانريخأ دعمس نا ممهارب |نباوهو بوةعياتد_>الافإ]

 هللالزنأف هلوق دن ءىبهتا اص ثيد> ناريغ همم دا:سالا اذهب ىزهزلا نع

 رمعم ثيد_ح ىفو ةلاقملا كال ب نادوعي وهثيد_- ىفلاقو :نيتبالارك ذيملوهيف ٠
 ناورصم ان الاقرمع ىلأ نب اودابع نب دس عر هبالازب لقةلاقملا هذه ناكم

 ىل_هةتنالو سرلاقلاق ةرب رهىنأ نعمزاح ىنأ نع ناسكن باوهودن زب نع |
 لاق ىنآفةمايقلا م دراج كابوس تالا |ةتوملادنعهمعل م_سوهيلعمتلا ||

 ان نومهم نب اح نبد- 3 نئئصد ةنالاتيبحأ وم ىدهتالكناةلنالزئاف || أ

 ةرب رهىلأ نع ىعحاشالا مزاحوب 1 ادت ناسك نين 0 ديه

 ةمايقلا وياهم كل دهشأ هلداالادلا ال لق همعل 1 سو هيلع هلنا ىل_طهننالوسرلاقلاق | ا

 ك._.:رءابترزؤقال ع زجلا كلذ ىلعدإ_> ا !نولوة. شي رقىفري_هتناالوللاق |

 انيدح م ءاشي نم ىداه هللا نكلو تيبح أ م ىد_متال كن ىلا عت ةئنا لزق أ

 وبألاق ميهاربا نبل يغم سان :رءامه الكب رح نب ريهزو ةبيش ىلأ نب رك وأ |

 نام ع نع نارج نع مل_سمنب ديلولا ىف :دح لاق دلاخ نغ ةيعوا انك رك

 هللاالا هلا ال هنأ أ1_ءي وهو تام ٠ قمم سؤميلعمنل قس هيا كسر لاق لاق هيعونا |

 لاح انت ل_فملاوب ريشي . انك ىدقملار كب ىف نبد- < انثدصو ةنجلا لخدأأا

 هنعمللا ىخر نام ع تعمس لوقي نار ج تغم_ لاقرشب ىف دياولا نع ءاذحلا| |

 نب ر كاوا: مرح ءاوسوإتملوقب رسودلعل ىل د هللا لوس ا

 هللاد_هبع انث مساقلانب مئاهرم خالاونأ .ثدحلاق رضنلا ىنأ نبرضتلا || / ظ

 | فل جو زعهللالزنأف ميجا باع م#هنا مط نييتام د_عب نم ىف رقىنوأ اوناك

 هللا تل نم باب
 وهون اعالاب

 هيف كاش ريغ

 ةنحلا ردك

 رانلا ىلع مرحو



 ناعالا وأ باب

 هللاالاهلاال لوق

 ةدبع نبدجأ انئرع هللا ىلعهباسحو هقحالاهسةنوهلام ىنم مصعةنداالاهلاال

 | نب ن جرلا ديعن ءالعلا نعحور ان عي رز نيد نب اع هل ظفللاو ماطسإ

“ 

 نبةيمأ اًسئصو ح ءالعلا نع ىدرواردلا ىنعي زب زعلاد_.ءانربخأ ىضلا

 تسأل اق سو هيلع هللا ىل_عهللال وسر نعةرب رهىنأ نعدهنبأ نءتوقعي

 || اوا_فاذاف هبت جاب وىناونمؤي وهللاالادلاال نأ اودهشي ىتح سانا !لتاقأ نأ

 ركب وبأ امدطو هللا ىلعم_ماسحو اهقحنالا مطاومأو مهءامد ىنماوهصع كلذ
 | نعو رباح نع نايفس ىنأ نعش عالا نع تايغ نب صفج ان ةس هثىانا

 نبال وو للإلا هرب رهىلأن ع اصف
 | ظ لئتاق أ نأ ترم سا ىلا م

 || فأنإ ردو , وأ اننادحد 2 ةرب_ ره ىلأ ا سانلا

 ٍ ىدهم نبا ىنعي نجرلا دبع انت ىنثملا نب د ندضو 8 عيكو ام هيدش

 | هياعمللا ىل_طهنلالوسرلاقلاق رباج نع ريبزلا ىف نعنايفسس انث اعيجالاق
 [اوم_دعهنل االاهلاالاولاق اذاف هللا الهلا الاول وي ىتح سانلا لتاقأ نأ ت سمأ مو

 | | ن1 11 ارق هلال اسر ايفا م-طاومأو مدرب

 ' .الادبع انك بحاولادبع نب كلام ىملا ناسغوتأ اسر رطيسسم مهما

 1 نغهيبأنعر ,ع نب هللا دمع نيدب زن نيد © نب دقأو نع ةيعش نعحام_هلانبا

 | سانلا تاق نأ ت سمأ ل_سوه_يلعهنلا لص هنا لوسر لاقل 0

2000-2 3 

 | او 0 هللا ىلعموباسحو مطاومأو مهءامد بم اوم_طصعمواعفاذافةاكزلا

 هد 5 نع كلام فأن عىراز رهلا نامنعي ناورمه ان الاق ربع ىنأنباو ديعسس نأ

 ِ رفكو 9010119 كاف نإ لوقي مل_سو هيلع هللا ىلسص هللا ل وسر م ل

 أ ىنأن ركب , ونأ اا هللا ىلع هنا نس>و همدو هلام مرح هللا نو د نم كادعل

 ]ان ورح ندب زب 0 بروح نب رز هيشانحو 6 رجالادلاخوبأ انك هدا

 ىلسدىب لا عمبسهنا هيب أن ع كلام ىنأنعامحالك
 | ادو نملوه ملسو هيلع هللا

 | ن هللاد_ع ان ىيحتلا هي لل | اج ئددص 3: هلع رك ذم هللأ

 رع سنوي ىرب_خ بهو
 قرش لاق تاه ننا

 ظ الؤميأن 3 تيل نت ةيعس

 لهجابأهدنعدجوف )_سوءهياعهللا ى_دهللالوسرهءاجةافولا .ملاطابأ !اترضحامل

 ا هلااللق معاي _سوهيلعهللا ل صهنلالوسرلاقف ةريغملا نب ةيمأ ىلأن هللا دعو



 3 ا
 ىو هللاالاهلا الذأ ةداهثىلام-هعداف ب بناتك لش نم اموق ىنأت كنا لاقف ظ

 ى تاوانض نسم مهلك سرق ةنلأ نا مسوملع اق كل لاو عال هنافهلنالوسر

 ددؤت 23د بم اع ضرتفا هنا نا مهماعأف كلذلاو ءاطأ مهزنافةليلو موي لك

 قناو مهطاوم رس كابافكلذلاو ءاطأ مهنافمهئار 2و ىف درتو مهاينغأ نم

 نا رد انك رمع فأنا 0 با هللا نادو اهندد سيل هناف مواظملاةوعد

 مصاعوبأ انربخ ًاديج نيدبع انيصو َح قحسانئاب ركز امم قا

 سان ء نا نع دبعم ىفأن ع يسع نهللا دبع نبى حب نعقحسا نإي ركز نع

 ثيدح لثعاموق قآتس كن الاقف نعل اىلااذاعم تعب مسوهيلعةلنأ ف ا

 مو حدو اك ميرز نبدن زب اند ىشعلا م اط- تقدس اًنترع عيكو '

 م قيص ن للا دبع نبى نع ةيمأن ل يعم_ا نع مساقلا نب ا

 كن 'لاق - نما اذاعم ثعنال مسو هيلعةللا فك صهلنالوسرنأ سابعنا :

 اذاف لح وزعهللاةدامعد- ملام هوعدناملوأ نكيلف باتكل علا موق لع 2

 مهبل مهمو فتاواص ص سجن موياع ضرف هللا نا مسهربخ اف لجوز عملا اوفرع ا

 م-م ار قف ىلع ُدرتف مطاومأ أ نم دخؤوتةاكز مويلع ضرهةللانا م هريخ ًافاولعفاذاف :

 انث ديعسن ةددنق اًنثرص 0 مطاومأ مئاركق وتو مممدقت ماو عاطأ ذافإ |

 ةبتع ن هللاد_.عنب هللا ديبع قريخأ لاق ىرهزلا نعل يقع نعدعس نق ثرل |

 فلذختساو مل سوهيلعةلنا ىل_ههللالوسر ىفوتال لاقةرب ره ىنأ نعدوعسم نبا ْ

 فيك كح ىال ااا نب رم لاق برعلان مرفك مفك داس رق ْ

 ىتح سانلالئاقأن ات مأ ل- سوهيلعمللا ل صهلنالوسرلاق د_ةو سانلا لتاقت ْ

 هباسحو هقحالا «سقتوهلام نم مصعدقفهنلاالاهلااللاق نه هتداالاهلاالاولو قي
 قحءاكزلاناف ةاكزلاو ةالدلانيب قرف نم َناتاقالطاو ركو بأ لاقف هللا ىلعأ|
 ملسو ه- يلع هللا لص هللا لوسرولا هنودؤياوناك اذاقع قوءنمول هلباو لاملا أ

 حرشد 3 هللاّت انوا اود ترك اا رع لاقف هعنم ىلع مهتاناقل ئ

 ى-< نب ةإ_هرحو رهاطلاوبأ ئكصد قملاهناتفرعف لاتقالر كب ىفنا ردد أ

 ساو قرب-_خأ بهو نباانربخأن احلا لاقو اننا دج لاق ىسعن. د_جأو أ

 هللالوسرنا هريخ اة ري رعايا نأ بيس! نديعس ىنئد- حلاق باهش نبا نعأأ|

 | لاق نذ هملاالاهلا الاوأو قي ىتح سانلا ل ئاقأ نات ىمأ لاق رست يصسسم 2 000228-2-7 َ

 ٍئىدح ىانلا

 لوسر دم تلا

 هلئأ
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 انشيي وةعيبر نم ىاناةنلاىنإياولاقف إسوهبلعمنلا ىل صةئلالوسر ىلعاومد

 '؛ انءا ارو نم هب سمأن مبانر ه6 00 كرشالو كرا

 1 ةكرل اونا او 0 و رسال 0 5328 رأنعك اهنأو

 ا ونت وزن عاجلا ريفا كاان 2ك

 : ا 0 ل ف اك 0 هوه رع ةهناملخ

 1 ىل_ءهللال وسر نم ءايحاهؤبخا|تنكولاقكلذك ةحارسهتاصأل جر , موقلا

 1 | ىلع الب ىلا مدالاةيقسأ لاق هللا لسلق تلقؤ 0

 || مدألاةيقسااهب ا ناذرملاةريثك ان-ذرأنا هللالوسراباولاقف اههاوف

 أ الأ ناو ناذرااهتاك اناوناذ رااهتاك ناو ممسو هيلعهنلا ىل_ههللا ى 0

 | يفنا سيلا بع جشأل إ_سوهيلعةللا لضةللا ى :لاقو لاقناذر لا ماك"

 | ىنأنإ اك داق راك نناو تمدح امرا هالو ملحاهنلا امهبح نيتلصمل

 | كأن | رنا ذو دولا كلذ دحاو ريغ تدسلاةةداتقن ءديعس نع ىدع

 د بيلا

 كح

 و هيلعهللأ ىلصهنلال وسر ىنعاومدقامل سقلا دبع دقو نأ ىردخلا ديهس

 أ | ءالل اورلاو ءاعطتلا : نمهبف نوفيذتو ديف نأ ريغةيلع نبا ثيدح لثع

 | نبا نع مداعوبأ انك ىرصبيلار اكب نند#ت نص 0 ملاقوأت ديعسلاق

 || نيانربخأ قازرلا دبع ان لاقدل 0 كدصو 2

 أ[ ىردخلاديعسإأ نا امهربخ ا انس>وهريخ أ ةرضنانأن أ ةعزق رهو اقرا 2

 || لاا نلعجهتلا ىناياولاق )سو هيلع هللا ىلصهنلا ىناونأ ااملسيقلا ديعدؤو ناهريخأ

 | هللاانل عج هللا ىناياولاق ربقنلا اون رشناللاقف هب رشالا نم انل ملدياذام كادذ

 | متنا ىفالو ءايدلا ىفالو رف عاام لاق ريقنلاامىردتوأ كادف

 | مهاربا نبقجساوبي ركونأو ةبدش ىفأن ب ركب وبأ اسامح د اكولاب ؟يلعو

 || | ىحي ىنثدح لاق قح_سانباب رك زنععبكو ان ركب وبألاقعيكو نعاعيج
 || رككوبأ لاق ل بج نب ذاعم نع سابع نب نع دبعم ىفأ نع فيسص نب هللا دبع نب
 [|مسو هيلعهثلا ىل_صهتل'لوس .رىتنعب لاقاذاعم نأ سابع نب !نععيكولاقاع رو

 أ
1 

ْ 

 لاقف



 اذ ظ
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 لوسراياولاقف سو هيلعهللا ىلصهللال وسر ىلع سيلا دمعدفو مدقلاق سايع نبأ

 قالا كم ءاضختر 1 كننيبواتنيي تااحد_5 2 دن *ى 00

 كل لا ل

 ريقنلاو متنححاو ءايدلا نعد اهنأو متمدغام سج اودٌؤننأو ةأك زلاءاّماو ةالصلا

 نب ركب وبأ اثر ةدحاو دةعوةللاالاهلاال نأةداهشهتاور ف فلخ دازريقملاو

 ردنخ انث رك وبألاق هب راقتم مهظافلأو راشب نب دو ىنثملا نب دمتو ةببش ىلأ

 تنكلاق ةرجى فأن ءةبعش ان رفعج نيدجم انه نارخآلالاقوةبع نع

 لاقف رحلا:ين نعهلأستة أ صاه_:أف سانلانيب و سايعنباىدن نيب مجرتأ ||

 هللا ىل_دهننال وسرلاقف ملسو هيلع هللا ب_صةلنالوسرا اونآسدقلا _,ءدفونا

 اازحريغدفولاب وأ موقلابابح سملاقةسعيب راولق موقلا ن مو ادفولا ن م1_سوهيلع ْ

 كني واتس ناو ةدعهقبش نم كيتتًناناهلنالوس راباولاةف لاق 2 لاالوأ]

 نع انا ملا 06ش ىذا عيطتسنالاناو ريغمرافكن م ىلا اذه[

 عبر 1 نعمهاهنو عب رأب مه ىمأف لاق ةنيلاهب لة دانءارو نم هن ربك لصف َ

 هلوسر وهللا اولاق هللا ناعالاام نو ردت ل هلاقو هد_حوةللاب نا الاب يه ىمأ |[

 ةاكزل'ءاياو ةال_دلاماقاو هننالوسراد_ نآوهنلاالاهلا الن ا ةداه_تلاق معأ

 لاق تفزملاو منحلاوءابدلا نعم_هاهنو م_غملا نماسجاوّدْوَتنأو ناذمرموددأ|
 نم هباورب_خأو هوظفحا لاقو ريقلا لاقاعرو ريقتلالاقامم رو ةيعشأ
 هللادييع دعو ريكقملاهتياور ف سلو ؟ءارو نمركب وبألاقو مكتاروأا

 الاق ىنأ انربيخألاق ىمضهحلا ىلعنب رضن انثدحو حس ىنأ انث ذاعمنبا|

 مل سو هيلع هللا ىف ص ىبن |١: نع سابع نبا نع ةرجىفأن ءدلاخ نبةرق ان اعيج

 متن اوريقنلاو ءايدلا فذينيامعك اهئألاقو ةيعشثيدحو<#ثرد_حلا ادب

 لسو هيلعهللا ى_دهللالوسرلاقولاقهيب آن عدم دس فالس نا دارو فل

 ىحن انرح ةانالاو را نيو سيقلاد_ب,ءجشأجشاللا

 ذولا نم اني ةداتتق نعةب ورعىنأ نب دع س ان هيلعنبا انث بوبأ نبأ

 رك ذو دعس لاق سقلا دع نم * مشو هيلعمتلا صلف !لوسر لعاوس دقت ل

 سقلا ع٠ نماسانانا اذ_ههشد_-ىفىردخلا ديعس ىنأ نعةرضنابأ ةد ١



 ىنلا لوك بل
 هيلع هّللا لص
 مالسالا ىب سو

 سج ىلع

 نامعالاب مالا باي

 هلوسر و ةلفاب
 ندأا عئارشو

 هملا أح دألاو

 تلو رك ةيشأ رك اًمرص ١د_هىلارظنيلف ةنخلا لهأ نم

 00 0 ل 00 3 ا ىلأ 1

 أ ءمسلاق ةرج ىنأ نع دنيز نب داج ان .ماشه نفاخ م دع تبلا :
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 | قألاق 1 نعنايف-ىنأ نع شمالا نعةبواعموب ًااندخالا# فانك ىنال

 سلم اذان أرآ هلال |وسرايلاتتف لقوق نب نامعنلا ملسو هس _لعةهللا لد ىنلا

 ا 00 ةيطالخ دأ لالحلاتالحأ ا وكمل

 زب هللا د معانتد_>الاق ايرك زنءمساقلاور عاشلانب جا دو م

 |نستا لاقل رباج نثع نايس ىنأو اص ىنأ نع شمالا نع نابدُس نع ىبسوم

 0 تصد ايش كلذ ىلعدزأملو هيفدازو هإمءهللا] وسراب لفوق ن'أ

 .نعري زلا فأن نعهللاديبع ن/اوهو لقعمانث دح نيعأ نب نسل اننأد- مح بدبس

 تاواصا !تءلطاذات يا رألاقف رسل ملول لامار وازع

 ا ايه كلذىلعدزأ ومارحلات مح ولالا تالحأو ناضمرتمصوتاب و سك

 | تلادب ءعند# ئئدصد 5 ايش كلذ ىلء دب زآالةللاو ولاق من لاق ةنجلا لخدأ أ

 | ىحشالا كلام ىفأ نع رجالا نايح نب ناهلس ىنعي دلاخون ان دح ىتا دمطارعع نا

 | ىلع مالسالا ىنبلاق لس و هيلعةللا لص ىننا نعرمج نبا نع ةديبعن/ دعس نع
 لجرلاقف جحلاو ناضءرمايصو ةاكزلا ءاتناو ةالصلا ماقاو هللا دح وبن العدس

 دهللالوسر نم هةعمسا| ذكه جل او ناضم 0 ناضمر مايصؤجحلا

 ظ 000 ا - ىركسعلا نانعن لهس انْ حو ملسو هيلعدنلا

 هلع هللا ىل_ص ىذل !نعرمت نبا نع ىماسلاة دمع نب دع_س ىنثهدح قراط نب دعس

 0 دع ,ةكم و هللا دبعي نأ ىلع سج ىلع مالسالاىن ,لاق سو

 : ىلأ انث ذاعم نب هللاديبع م ناضمر موصو تبلاجخو ةأك زلا

 ا لوسرلقتاد بع لقلاةهيبأ |نعرمع نبهللاد عن دب ز ني دجت ن اوهو مصأع

 ا 1١ .٠ ادم نأو هنلاالاهلاال نأ: داهش سد ىلع مالسالا ىنب لس وهيلع هللا ىدهنلا

 ريك نبا انثصو تاتي تدنلا سجود ا ءاج ذوق فلا اوقلوسر 1

 1 و ناشمر مايسو 590 اودال- هلا ماقاو هنياالاهلاال نأ 0

 نءةرجهأن ع دامعن دامع انن :” هل ظفللاو ىح نبى انثو ح سايعنبا

5 . 
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 انيلع ناكل اوسر معزولاق عن لاقاذ-<- كىماهلل !كلسر !ئذلابفلاق قدصلاق

 معزولاقعن لاق اذه ك سعاد كزلسرأىدلابفلاق قد_صلاقانلاومأ فةاكز

 هلل 1 كاسر أ ىذلابفلاق قدص/لاق انتنس ف ناضهررهش مودان ل عنا كالوسر

 اليبس هيلا عاطتسا نمتدبلا جحانيلعنا كلوسر معزولاق منلاقا ذب كل ىمأ

 لاقف نهم صقن أ الو َنملعدي زأال قحاب كثعب يذل اولاق ىلو لاق قد صلاق
 مثاه نبهنلا دبع ئدص ةنجلا ٌناَح ديل قدص نأل 1سوءهيلع هللا ىل_ه نا
 نارقلا ىفانيهناك سف أ لاقلاق تباث ىعةريغملا نب نامل ساند زمانربخ ىديعلا

 انئاع # هلثع ثيدخا قاسو ئمث نع ل_-وهيلعهللا يصهتنالوسرلأ فن نأ
 ةدحاط ننىسومانثد> ناْمع نو اين نلانخ ريك نب هلا دبع ندمت

 نخاف رفس فوهو لسوهيلعةللا لص هللا لوسرل ضرعايبارعأ ناب وأو بأ, ىنندحأ
 هلا نمىنب رقياع قرب_خأ دمحايوأهللالوسرايلاقمث اهمامزب وأهتقان ماطخمأ

 دقللاق متهباص ا ىفرظن مل - مسوديلعمتلا لص يتلا بك فاك راثلان مىقدعاساموا

 هللا دعت م لص نلالاقف داعاف لاق تاق فيك لاق ىده د ةلوأ اذه قذو ْ

 دع ئكصد ةقانلا عد م>رلا لصتو ةاكزلا قؤتوةالصلا مقتو أي انش هن , كرشتال|

 ن نائع ندمان: دح ةضئاتد سرور سالو رين نا م

 بوب ىف أ نع ثدح ةحلط نب ىسوماعمسامهنا ناؤعهوبأ او بهوم نب هللادرع 1

 صوحالاوب 1 ١ ىحن .ىحانل دج ثري دا |ده لثع سويلم ا لانكا

 ىسوم نعقحسا أن صو الاو ااندح يتناك اندعو َح

 مقنو اي 0 80202 د 0
 00 سول تاب ,لاق ربدأاماف كجراذ لصتوةاكزلا قؤتوةالصلا |
 وأ نئدصد هب كسي نا ةبيش ىنأ نباةياور فو ةنحلا لخد هن عاام ك :

 نعةعرز فأن 0 تيم ل ١

 ةبونكللا السلا يقتوأيش كلر متالدهاديعتلاق ةنحلا 2 0 دا لعل ع

 أيشاذهىلعديز المدرب ىسفن ىذلاولاق ناضمر موصتوةضورفللاةاكزلاىدؤتو

 ١ لج رسوم لم ى صم لا رىلارظني ناهرسس رم زسو هيلع هئلا ىل.دىنلا لاق ىلوامافهنم صقت الواد



 تا
 ةليللاو مويلا ف

 ناس ىف بأي

 للاب نامعالا

 نبدلاعئارشو

51 
 00و مدل وسر اعلا 50 هدلاق كارب هناقءارت نكنأل نا كنافءارن

 اهم ردلتة ا ًاراذا اهطا ارمشثا نع كدحأسو ل اسلا» نء لعاب اهنع لوم لااملاق

 نم كاذف ضرالا كولم كبلامصلا ةارعلاةافحملاتيأراذاو اهطارسشا نم كاذف
 نم سجى اهطارسث! نم كاف ناينبلا فنولواط:نمهبلاءاعر تيراذاو اهطارسشأا

 ملعب وثيغلالزني و ةعاسل ا لعمدفعهللا نا أرقم لجوزعمشااالا َّنهماعيال تيغلا

 توك ضر أى ان سفن ىردامو اد غسىبكت اذام سفن ىردامو ماحرالا فام

 نمل ل عمو در ربسو هيلع نا سمن لوصر لاف لجرلا ماق مث ريبخ ميلعهللا نا

 اولأسن لذا اوماعت نأ دارأ ل يرهجا دهر سوميلعمنلا صمت لوسر لاف هودي 3

 سن نب كلام نع ىقثلاهللا دبع نب في زطن ليجن ديعسن ةعتق اسرع ب

 2 ل-جرءاحلوقب هللا دبع نب ةحلط عمس نا هيأ | نعليهسىنأ نعهيلع ”ىرفاهف

 هقفنالوهنوص ىود عمسذ سأرلار اند لهأ نم ملسو هيلعهنلا ىلص هللا لوسرويلا

 لاقف مالسالا نعلآسي وهاذاف مسو هيلع للا ىلصةننال وسر نماند ىتح لو قيام
 لاق ّنهربغ ىلع هلاقفةليالاو مويلا ف تاواص سجن لسو هياع هللا ىلصهننالوسر

 هلرك ذوع ٌوطت ناالااللاقهرب_غىلع زهلاقف ناضمررهث مايدوع ّوطت نأالاال

 لاق عّوطت نأ الااللاق اهرب_غىلع لهلا.ةف ةاكزلا ملسوهيلعهنلا ل_صقتلالوسر

 ىل_ههتلا ل اوسرلاقف هنمص هن ًاالواذهىبعد» زأالهلاولوقي وهو لجرلاريدأف

 نعاعيج ديع_س نب هيدتقو بوب انبىحب ان قدك حناولفأ ملسوهيلعدللا

 ىل_دىنلاو ع هللا ديمعن؛ ةحلط نعدهيب آنعليهس فأن عر ةعج ن' ليعمسأ

 هننا ل صهللالوسرلافلاق هياريغ كلام ثي ١ دحو حن ثد دال ]ده اا

 ن ورع انرص « قد- ص ناويب ا وةنجلا لخدوأق دصناهيبأو لفأ لسو هيلع

 نعةريغملانب ناملسانثد_ح رضئلاوب أمساقلا نيمئاهانث دج دقانل اريكب نب د

 ئثنع مو هيلع هللا ى_مهنلالوسرلا فن نااانيهن لاق كلام نب سن أن عت ات

 ظ 01 عمبست نحو هلأ سف لقاعلاةبدايلا لهأ نم لجرلاءىجنأ انييتثي ناكف

 ُ لاق كلسرأ هللا نا معزت كناانل عزو كلوسرانات ادحمايلاقف ةيدابلا لهأ نمل جر

 هده ضن نف لاق هلنالاق ضرالا قاخ نفلاقهللا لاق ءامسلا قلخ نؤلاق قدم

 هذه بصنو ضرالا قلخ و ءامسلا قلخ ىذلامف لاق هللا لاق لعجاماهمف لعجو لابحلا

 6# نبا مسح

 كنا 1 ] ]ز] ] ]| | 0000010 | ز ] ]| |]|]|]|]|]|]| ]| ]| |]|]|]|] ]| ]| ]| | | | | | | | ]| | |

 ||| انتليلوانموي ف تاولاص س+ائيلع نا كلوس رمعزولاق معن لاق كالسر آهن ١ لابجلا

 لاق



1 
1 

 . 5 هم . ع هى. . 1 .٠ َ .٠
 2 دد ماح نب د ئى 2 فرح انا صقن و ةدابز ضعب همقو هداتساو سمه ئ

 ثععبلاب نمؤو هإسرو هناقلو هباتكحوهةك_:الموةللاب نم ٌوت نأ لاق نام الاامهنلا

 كن أك هللا شح نألاق ناسحالاامهنلالو سرايلاق تق دص.لاق هلكردقلاب نم دا

0000 
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 نبى < نعةدررب ن هللا ديعانثددح ثايغن ناهعانث د- ناطقلادبعسن' ىح

 هيف نولوقيامو ردقلاانرك ذفر ع نب هنلادبءانيقلالاق نجرلا دبع ديه ورمعي

 ئدهمفو سو هيلغمش] قدس تلا نعمت نع مشان وتك ثيلح 1ك |صتقاو

 كك -# ن سوانث دحر ءاشلا نب حجاج ىصدصد ايشهنم صقن دقوةداب ز نم

 مل_سوهيلعهللا ىلضىننلا نع 2 نءرمعي نب ىح نعهيبأ نع رقعملاانثدح

 نبانءاعيجب رح نبريهزو ةبيش أ نب ركب وبأ امدح * مهثيد_حوحنب

 هأئأق سانللازراباموب ل سو هيل ء هللا ىبصةننالوسر ناك لاق ةرب ره ىفأن عرب رج

 هإسروهناقلوهباتكوهتك:الموهللا نموت نالاق نامالاامهللالوسرايلاقةلحر

 1 او هللا دمعت نأ مال_سالا لاق مالسال |ام هناا ل اوسرا,لاق رحال ثع ملا نمؤتو

 لوسرايلاق ناضمرموصتوةضورفملاةاكزلا ىَدْؤَتوةب وتكسمل اةالصلا مقتوأيشهب

 هللالوسرايلاة كارب هنافءارتالن ا كنافدارتكن أك هللا دعت نأ لاق ناس>الاام هلا

 اذااهطار ثا نع كنثدح أس نكسلو لئاسلا نم لعاب اهنعلؤسملااملاق ةعاسلا ىنم
 كاذؤ سانلاسؤرةارعلاة انا تناكاذاو اهطارسشا نم كاذفاه- رةمألاّت داو

 ّنهماعيال سمح ىف اهطارسشا نم كاذف ناينملا ىف مهملاءاع رلواطتاذاو اهطارشا م

 قام ليو ثيغلالزني و ةعاسلا لعد دنع هنا نا ل_سوهيلعةننا ىل_صالتمن هنناالا

 « يلع هللا ىل_طهنلال وسر لاقف لجرلار بدأ لاق ريبخ ميلعةننا نا هل وق ىلا ماحرالا

 ممسو هيلع هللا ىلصهللال وسر لاقف ايشاورب ملفدودريلاو ذخأف لجرلا ىلعاوّدر سو

 ند م انرادح ريع نب هلنا دمع نب د 000 مهيد نسال زعبش هاي

 ةمآألاتدلواذاهتياورىفنا رمد لاسداسلاا 3 تارا اان دحامش

 وهام امال باب

 , هلاصخ ناب و

 ةجااجلالا نر |١ 010 ران نعبر رحنا تدع « ىرارسلا نعي هلع
 ناس و وهام قواس سد دلع لا هللال وسر لاق لاق ةري ره ىنأ نعةعرز ىنأ نع عاقعقلا
 هيةيكر د:ع ساؤ لجرءاخ هولآس نأ هوب اهف

 سالاامهللالوسرايلاقف
 مج 1 لاق مال

 لوسرابلاق تقددلاق ناذئمر ع .ودتوةاكز لا وتو ةالصلا مت ويس هنلإب كلرتفال



 ئ 9
 سمهك نع عيكو ان دح برحن رهزةقيخوا انكرص هرك دلل ج هناابالا
 ىرينعلاذاعمن هللا ديبعانت دحو 2 رمعن نب ىح نعود رب نب هللا دمع نغ

 ْ ناكل اقر معي نب ىحب نعةدد رب نبا نع سمهك انثد_> ىنأان:د_> هش دحاذهو

 نجرلا »بع نيد يجو انت قلطناف نها دبعمةرصبلابرد_ةلا ىفلاق نملوأ 1

 ||| هيلعهللا يًضهّللالوسر اخ نما د ًاانيقاولانلقف نب رهعموأ نيجاح ىربجلا
 || الخ ادباطخللا نب رمعن تلاد بءانل قؤوفردقلا ىفءالؤهلوقبام هانلآ سف سو

 ىحاص نأ تنظف هلام نعوخالاو هني نع اندحأى ,-اصوانأ هتفنةك افدحيسملا

 نارقلانؤرقي سانانلبقرهظدقدنا نما يهاب ت اقف "ىلا مالكا لكيس

 لاقف فت اىمالاناوردقالن أن ونعزب م هنأ و مهن او نر رملا نورت

 نهللاد_,عهيفلح ىذلاو ىنمءآرب مهناو مهنمءىرب ىفا مهربخاف كم وأتيقلاذا

 لاقم ردقلاب نمي ىتحه:مةللالبقامهةفناف ايهذد_> ل ثم ,هد_>الناولرمع

 مونتاذ رد كعمل ىلصةللال وسر دنع نكاهني لاق باطلا نب رمع ىف ىنندح

 نفسا ١ جرو هاو د سل

 كك رن ةنكردتساف ا ىتح دح ا انمهفر بالو

 هللا هللا لوسر لاف مالسالا نع قربخ ا د- ايل قو هيد ىلعهيفك عضو

# نأوةنداالاهلاال نأ دهشت نأ مالسالا |سو هيلع
 [| ىنونو ةالصلا مهةتوهللالوسراد

 انمدكف لاق تقد_طلاق الييسهيلا تعطتسا نا تيبلا سو ناضمر موصتو ةاكزلا

 | هبتكو هتكنالموهللاب نمؤتنالاق نامبالا نعىفرب_خًاف لاق هقدصي وهلأ سيول

 نعى رب_خ أف لاق تقلص لاق هرشوهري_-خ ردقلاب نمؤتو وحآلا ونلاوةل-سرو

 نءفرب_خافلاق كارب هنافدارت نك ناؤءارتكنأك هللاد.ء:نألاق ناسحالا

 ا همالاداتنالاقامترامأ نعىربخ أف لاقي لئاسأا نم لع ًاباهنع ل وسملااملاقةءانسلا

 1 نال ملا تايلبلال 0 ا 0 در

ات او ىربغلا د ءمع نا ل_عخ ا 30
 خا ل

ن رب ني هللا دمع نءىارولارطم نعدب ز نبداجانثد_>-اولاق ىضلاةديعنبإ|
 | ةد

اردقلا نأش ىف هب ماك اع ىنهملا دبعم م اك1لاق 00
 كلذانركدنأ 

 : ْ ٍثيدح ىنعب ثيدحلااوقاسو ة 4 خ ىريجلا نجرلا دبع نب ذ_.جوانأ تححف

 سمهك



 كردأ نميوهو قاسشلاورمع 0 3

 دا هللا ديعرمعمونأ او الجز لسو هيلع هللا ىلدىبنلا نمزى ناكوةيلهاجلا

 دنسأو نب ربخ لسوهياعهنلا ىلص ىنلا نعىراصنالا دوعسم ىل أ آةرغامهمدخاد لك

 لو هيلع هنا ىنلا نعرسو هيل هللا لص ىلا جوز ةماس مأ نعريبع ندع

 مزاح ىفأ نإ سيق داس و1 ىلع ةنبا ىلع دىنلان :ومز ىف دلوريمت نب ديمع واي د#>

 هنا ص وبتلا نع راس الادوعبس ىف نع مسوس لمئلاو مد كردادقو

 باطخلانب 0-2 000 اىنأنين رادع اراجع

 امدح ل سو هيلعمللا ىل-ك ىب :لا وع كلام نب نأ نعامهنعهللا ىض رايلع تصو

 قع قل لا

 20212 ولا جلا وأ ار 0

 نيم سو ءهيلعةننا بص ىننلا ن ءنيص- نب نارمع نع شارح نب ىب ردنسأو

 ىنأ نب ىلع نم ىعب ر رعمتس دقو ايا لجو اي هع لل حلا نءةركب ىف نعو

 ىازللا ب رش ىفأ ن عاطم نب ريبج ن عفان دنسأو هنع ىوروهنعةللا ىضر بلاط

 ديعس ىنأن ع شايعىفأن.نامعنلا دنس ا واش دح لسو هيلعهنلا ىلص ىننلا نع

 نع ىئيالادب زب نيءاطعدنسأو لسو هيلعةللا ىلصىبنلا نع ثيداحأ ةثالثى ر دخلا

 نب عفار نع راسي نب نابلس :سأ 2 ملسو هيلعهثلا لص بلا نعىرادلامع

 نءىريجلا نجرلا دبع نب ديج دنس أو اشي دح لسو هيلعهللا ىله ىلا نع جيدخ

 انيصن نءذلا نيعباتلاءالؤه لكسف ثيداحأ ملسو هيل عهنلا لص ىننلا نعةرب ره ىنأ

 الواهنيعب ةياوز ىف م_منمهانماع عامس مهنع ظفح ملانيمس نبذلاةباحصلا نعمهتاور

 نمتاياورلاو رابخالاب فر عملا ىوذ دنع ديناسأ ىهو هنيعب ربخ سفن ىف مهوقل مهنأ

 ذاض عب نممهضعب عامساهبفاوسملاالو طق ايشاهنماونهو مهماعن ال دين اسال احا

 ىف اوناك اعيج مهنوكل ركنةسم ريغهبحاص نم نكمم مهنم دحاو لكل عامسلا

 نيهوت ىفهانيكح ىذلا لئاقلا هثد- !ىذلالوقلااذهناكو هيفاوقفتاىذلارصعلا

 اثدالوة ناك ذاءرك ذراثيو هيلع جرعينأ نملقأ فصوو ىلا ةاءلاب ثيدحلا

 ة-جاحالف فا مه دعب نمهركنتسي وفلس للا لهأ نمد_>-ًادإةيلافلخاماللكو
١ 

 هللاو انفصوىذدلارد_هلااهلئاقو ةلاةلاردقناك ذاانحرشامرثك ايدهدرىانب

 نالكتلاهيلعو ءاماعلا به ذمفلاخام عفد ىلعناعتسملا |
 *ناميالاب اك

 انقيفونأمو ىكستدن هاناو ىدتن هاوية رجا نرسل |
 باك هلو-5

 خلا ضعيف
 هريغوردقلا 1 دو ءالعالاو نامالا قءاجام بابل دن
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 : ٍْ ىور نم عمسس دق هب | لعب نم كرتهمزلءيفلاسرال'

 || اوان نيذلاة مالا نع لبق نما املعامسلا رك ذهيف ىذلا ريا سفن ىفالاهنع

 أ همفلوزنلابنو ريخيف اوعمسام ةثي» ىلعربأا نو د: سفاهمق نوطشني تاراتوهنم

 || فاسلاةمث أن ما د> انما ءامو مهنع كلذانحرمئاكآو دعص ناهيف دوعصااب واولزن نا

 || نوعنءاو ىتايتخسلا بوب أ لثءاهمقسوديناسالا ة# دقفتي ورابخالا لمعتسي نم

 أ | ىدهم نب نجرلادبعو ناطقلا ديعس نب ىبحي و جالا نبةبعشو سن أ نب كلامو
 1 ىذلاهاعداكديناسالا ف عامسلا عضوم نءاوشنف ثيد لا لهأ نم مه دعب نمو ]

 ! ىورنمثيد-لاةاور عامس مهنم دقفت نمدقفت ناك اماو لبق ن«هلوقانفصو

 | نوثحب ذدئنيخ هب رهشو ثيد_لا ىف سال دتلا,بف رع نم ىوارلا ناك اذا مهنع

 : | كلذ ىتتا اف سيلدتلا ةلعمهنع حازت ىهنم كلذ نودقفتي وهتياور ىفهعامس نع

 || نع دحأ نع كلذانعم اف هلوق انيكح نم معز ىذلاهجولا ىنعسل دمريغ نم

 | ىنلاىأردقو ىراصنالادب زي نبهنلادبعنأ كلذ نف ةمئالا نم مسن لوانيمس
 دحاو لكن عى راض الاذوعس ىنأن ءوةفي ذح نع ىوردق ملسو هيلعهنلا ىلد

 |[ املا رك ذام_ منع هتياور ف سيلو سو هيلعهللا ىلد ىبنا! ىلا هدنسي ايد -امهنم
 ١ دوعسم اا كب هس فاش رب ىلا دنع نأ تاناورلا وم وق قانا الواهب
 ا | لهأن مدح نع عمسن مواهئيغب ةياور ىفامهانأهّني و ررك ذا دج والو طق ثيدح

 || نيشادبع امهاو ر نير ذللا نير بخخا نب رق نوط ردا مالو ىضفم نمئرعلا

 [|ن.نيقال نك دتعامههبش ً اموامه لب امهمف فعضب دو عسم ىف او ةفير د ع نعدم زب

 1 .[| جاجتحالاواهبلقتاملامعتسا نورباهي وقزدذ اسالا اوك ن ماكل دحلاب لع ءاالهأ

 |١ |[ بيصىتح ةلمهمةيهاو لبق نمهلوقانيكح نم معز ف ى هو راث "او ناس نمتن اع

 : | نوياممرعلا له ا دنع حاحصاارابخالا ددعن انبهذوأو ىور نمعى وارلا عامس

 |[' نأ انببحأ اكلو اهلك اهءاصحاو اهرك ذ ىصقت نع انزكلاممصحنو لئاقلاا ذه

 1 عفارونأو ىدهتلا نائعوبأ |ذهواهنمهنعانتكسالةمس نوكي | دد_ءاهنم صنن

 ||[ ام لو هيلعةللا ىل ص هللا لوسر باك ايكو ةيلهاخلا كردأ نمامهو غئاصلا

 ١ امهيوذورمح نباوةرب رهىنأل ثم ىلا الزن ىتحرابخالا مهنعالقتو اورج له نيب ردبلا

 || | عمسن مواشي دح لسو هيلعهتلا ىلص ىنلا ن ءنعكن  ىلأ نع اب ا رلخل [د 0 دعس الق 1

7 
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 هةكاعنأ لنإك 0 نم عمس دقدابأ ناو هيبأ نءعمس دقاماشه نا لعن نيقيبف

 اهعورب هءاور ىف ماش ه ىل_ةملاذاز وك دقو ملسو هيلع هلذا ىب-ص ىبنلا نم تعم دق

 هربخأأ رخآآن اسن !ةباورلا تالت ىف هب أ نيب وهن نوكي نا ىف ربخأوأ تغمس نع

 ىلااهدن_سالوال_س موهاهم ورب نآس ح اا ملهيب نموه اهعمس لوهين أن ءرعاهم

 ه.ثئاع نع هاى نكمي اًضياوهفهس نع ماشه ىف كلذ نكع موهنماهعمس نم

 فرعدو ناكناو ضع نم مه ضع عامسرك ذهيف سيث يد دانسا لكك ذكو

 مهنمدحاو لك ىلع زئاف ار يثك اعامسهبحاص نم عمسدق ىهنمدحاو لكنا ىف

 الو انايحاهفعول سرب ام هثيداحأ ضعب هنعهريغ نم عمسفةياورلا ضعب فلزني نا

 كرت و ثيدحلا هدعلج ىذلا ل جرلا ىمسفانايحا طششي وهام عمس نم ىحسإ

 ةّعأو نيثدحلا تاقثلعف نم ضيفتسم ثيدحلا ىف دوجوماذه نمانلقامولاسرالا

 0 أ ىلعاهب ل دتسي اد دعان رك ذىبلا ةهجلا ىلع مهتاياور نمرك ذنسو معلا لهأ

 ريمت نباو اعيكوو 5 كرامملا ناو ىنايتخ_سلا بوب أنا كلذ نف + هللاءاش نااهنم

 الوش زابوط | تتنك تب !اق ةثئاع نعهيبأ نعةورعن؛م امه نعاوور مهربغةعامجو 7

 نب تيللا اهنيعب ةياورلا هذه ىورق دج أم بيطابهمر حو هل )سو هيلعهثلا ىلصةللا ١

 لاق ماشه نع ةماساوب او دلاخ نب بيهوو دوسالا نب ديجنو راطعلادوادودعسأ ||

 كورو مسو هيلعهللا لص ىنلا نعةشناع نعةورعنعةورع نبنامعىقربخأ ظ

 ىلا ىندي فكتعا اذا إ_سو هيلع هللا لك ىنلا ناك ت لاق ةشئاع نع هيب أ نعماشه :

 ةرمع نءةورع نع ىرهزلا نع سنا نب كلاماهنيعباهاورف ضئاحاناو هلحرافدسأر ||

 ش ىنأنع ناسح فىأ نب :حاصوىرهزلا ىور و لسو هيلعهللا ىلص ىلا ن ءهشئاع نع 1

 ريثك ىفأن ىلا ةفماصوهو لبش م سو هيلع هللاوع تلا وا ءةراس ١

 هريخأزب زعلا دمع نب رععنا نجرلا دبع ةماسوبأ ىت ربخأ ةليقلا ىف ربا اذه ىف 1

 م اصوهواهلبقي ناك ل_سوهيلعةللا يصونلانأ أهبربخ اةشئاعن | هريخأ اةورعنأ 0

 ل انمعطالاقرياح نعراشد نب ورمت نعدريغوهنيبعنء!ىورو 1

 نعورمع نعدب زن داج هاورفةيلهالار ا مول ن :,عاناهنو ليخلا موحل لسو هيلع

 رثك ربثكت اياورلا قودحنلا اذهو لسو هيل عهننا ىبص ىنلا نعرباج نع ىلع نب دمت ||

 نم هلوقانفصو نم د عَدْلَعلا تناك " اذافمهفلا ىوذلةباقك اهتمانرك ذايفوءدادعتأ|

 ١ اع 5 «ور نمي عمسدق ىوارل نا لعب لا ذاهنيدوتو ثيدحلاداسق لبق 3
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 هبيقربخ درب وأ امهنب تدخل اراهفاشتوأ ادعاصقةمامه رهد نماعمجا دقامينأب

 | مو كلذ | ءهد_:ءنك منافاهقوفافامهرهد نمد صاخويق التوام هعامتجا نايب

 ما يسشهنم عمسوة ىمهيقل دق هبحاص نعىوارلا اذهن أرب ة حيت ةياور تأت

 افوقومهدنعربا ناكوةانفصوامكسمالاو كلذ ملعهنع ىو ر نعيم اهإقن ىف نكي

 || !ذهودروامل م ةباور ىف رثكوأ لق ثيدملا نم ئشله:مهعامس«يلعدرب ىتح

 ]| قوبسمريدغ ثدحت سمع رتخحلوق دين اسالا ف نعطلا ىىلاعت ندا كجحري لوقللا
 نيب هيلع قفتملاعئاشلا لوقلاناكلذو هيلع للعلا لهأ نمل دعا مالو هيلا هبجاص

 || اثر دح هل-ثم نع ىورةقثلجر لكن ااثي د_حوامي دق تاناورلاو رابخالاب لعلا لهأ

 ||| تأي ل ناو دحاورصعقاناك ا عيجام وكل هدم عامسلاو هؤاقلهل نكمز ئاجو

 نوكتنأالاةمزالاهبةحخلاو ةتباثةباورلاف مالكب اهفاشتالواعمجاامهنأ طقربذ ىف

 صمالاو امافأيشهنم عمس ملوأهنعىور نم قل ىوارلاا ذهن أةنيةلالد كانه

 انني ىتلاةلالدلا نوكست ىت_ادب أ عامسلا ىلع ةباورلاف انرمسف ىذلا ناكسمالا ىل'س مهم

 كاوق ةإج ىف تيطعأ دقهنع با ذللوأهتااةمانغصو ىذلالوقلا!ذه رت لاتيف

 دعب 0 تا دإ ليتنا راب مح ةقئللا اولا نعدعنلا كح اولا ربخ نأ

 طرشلا اذه دحتلهف ًايشدنم عمسوأ |دعاصفة ص ايقتاا اناكدقامبنا لعن ىتح تاقق

 ]| نمدح 1لوقىعّداناذ تمم ام ىلع اليل د !هفالاو هلوق مزلب دح ْ نعءهتطرتشاىذلا

 9 ٠ دج ناو هبباوطرب_خا تيبثتىفةطي رششلا لادا نم معزامب فلسلا ءاماع

 | || نيلدلا كاذامو هل لمق هد ج تحن اليل د معزامف ىعذا اوهناواليدسهداحاىلاهريذالو

 ا

 ا
 || مهني تددحلا ةياوراوزاجتسامهت ًارامافطق ايش هنم عمسالو هنياعيلو ثيدالا ا

 أ | له لوقواناوق ل_دأ ىف تاياورلا نم لسرملاو عامس ريغ ع نملاسرالا ىلعا ذكه

 ٠ لأ ىوارلا عامس نع شحبلا ىلا ةإ علا ع يماسففوا ل تحس لفت يخيل رابط لع ||

 ! ظ الادب ىدنعتدت م ىتدال ه نم هعامس ىلع تمحهانأ اذافهن ؛ وار نعربسخ 1-1

 | ذومى دنع نكي ملو ريما تفقوأ كِلْذَةَف رعم ىنعب زعناف دعب هنعىوربام عيجج

 جاحتحالا ككرتو ريا كفيعضت ىفةلعلا تناك ن اف هل لايف هيفلاسرالا ناكمال 2<

 | أةلوأ: نم عامسلا هيفىرت ىتحانعنعما دانسات يثتال نا كمزاهيف لاسرالا ناكم هن

 | ةشناع نع هيد أ نءةورع نب ماشه دانسابانيلعدراولا ثري دحلان ا كلذوهرخآىل |

1 

5 
1 
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 ةاورىوهتم ىف معلا لها مالك مانرك ذامهايشأو جالا نب مسملاق < ماس نباأ]

 امفو هتاصةتسا ىلءهرك ذب مالك2 الوط» ريثكم هبباعم نعمهرابخاو ثيدحلا

 اومزلأ امناو اوني وكالذ نءاولةامف موقلا به ذم ل ةعو مهفت نمل ةبافك انركذ

 اواث_سنيح كاذب اوتفأو رامخالا ىلقانو ثي د |ةاور بياعم نع فشكسلا مهسفنأ

 وأسم اوأ مب رحتو أ ليلحتب ىتأتانا نيدلا ص ىت رابخالاذارطخلا مظعنم هيفامل

 مدقأم ةنامالاو قدصال ندعم سدلا.ط ىوارلا ناك اذاف بيهرتوأ ب يغزتوأ ى مهن

 كلذوإ ءفبامت [ناكهتفر عم ىلهج نمهريغل هيفام نيسولو هقرعدق نمهنعةباوزلا ىلع

 الو عةمالوهقثب سدأ نم ل#قن ىلارطضي نأ نءرثك اةعانقلا له اوتاقثل اةياور

 فاعضلاثيداحالا هده نمانفصوام ىلع نسابلا م عيال اريك سحلا

 نأالا فعضااو نهوتلا نماهيفامبهتفرعمد_عباهتءاورب دعي وةلوهجلا ديناسالاو

 لاق.نالو ماوعلا دنع كلذب رثكتلاةدارااهمدادتعالاو اهباور ىلع هز مح ىذلا 8

 بهذملا اذهرعلا ف هذ نموددعلا نمفلأو ثيدحلا نءنالف عجامرثك ًالمأأ|
 لع ىلا بن. نأ نم ىلو أ الهاج ىمسي نا, ناكو هيفهل مدصن الف قب رطلا| ذه كلسو ْ

 »© كلذ ىف طملذ نم ىلع هيبنتأ أو ضعب نءمهضعب ةأورلا ةياور هب حصتام بابل

 اههقسو دن اسالا حيححصت قانرصعلهأ نم ثب دا ىلح نم ضعب ماكت دقو

 ذا احيا مهذمواستماب أر ناكل احفصه داسفرك ذو هّتناك- نع انبررضو/لوقي |
 نركي الن أر دج وهلئاقرك ذ لا اوهتتامال ىرحأح رطملا لوقلا نع ضارعالا |[
 تاثد>«ةاهملارارتغاو فقاوعلارورمت نم انفو<املان اريغهيلعلاه>ءالاهمنت الذ ا

 انيأر ءاماعلاه:عةطقاسلالاوقالاو نيئطخْلا طخ د اقتعاىلا مهعارساو رومالا ||

 دجاو مانالا ىلع ىدجاّدرلا نماهم قيلنام ردقيهتلاقمدروهلوقداسف نع مشكلا:

 رابخالاوهلوق نعةباكس+ ا ىلع م الكلاانصتفاىذلا لئاقلا معز وهتناءاش ناةيقاعلل ||

 دفااقيلاب معلا طاحأ دقو نالف نع نالف هيف ثي دخل دانسا لكن أهم ورءوس نع ٠

 دق «:عىور نمع ىوارلاىورىذلاث يدا نوكين أ زءاجودحاورصعىاناك ||

 طقايقتلاامهمأ تاباورلا نم عئوش ىف دن لواعامسهنمهل منال هنأ ريغهب ههفاشو هنم هعمس |
 ملعلاه دنع نوكىتح ىجلاا ذهءاجربخ لكبم دنع موقتالة ا نأ ثي ده فاشتوأ

 ( وأ ترسو دع 1

1 

 أ
1 

 ا
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 || | الق سن نافعن عا الك الخان سحو ىلءنيورمع نص توللادعي

 ||| لاقحتش سلاد- هنا تلقف لدجر نعل جر ث دب ةيلعز/ ليعمس اد نعانك

 كو تش : سدل هنا ميج هنكسلو هباتغاام ليعم_سالاقف هشستغا ل حرلال او

9 

1 
1 
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 | دبع نبد# نع سنأنب كلامتلاسلاق رمح ن رشانتد_> ىرادلارف 3

 ٌ ا 3 0 عه 0 0 -- ع هاير ا

 0 0 اسوةقش سللاف نامع ن مارح 0

 000 0 ةجلاءالؤه نعاكلامتلاسةقثي 2 2

 روسيرسسا ننصد ىتكف
 يس اتسبست يعود

 ٍإ ادا اتس

 ' 0 ترشوالوقي ايما هد نا تءمس

 || ةتحلالخدأم افلا نات رت خالررحب نهللادبع قل نأنيبوةنجلا لخدأن أ

 امن تيلوادت دح له_س نب لضفلا نئئكصد هسهيلا ب جا اهر عل اسمن 0 ا : اراماذ

 1 رج حن ءاوذخ اتالكسن 1 ىلأ نبا ىنعيدم زلاقور مح نب هللاد_سعلاقلاق

 |اقيار | 0 علا ىضاولا تشل ريغ وتدع قرودلا ميهارب | ني دحأ

 مهاربا نب د أ ئئص نادك يسن اىنا 1 نب ىحب ناكل اقورمع نب هللا ديبعن 6

 (تالمفبو 00 ةلاقديز نيداج 1
 ا ِ ادق |

 3 0 فا دج قمتم 00 ديسعن ا ا

 ١ و فورد 1 املاق تمعن لاقءاطع نب بوةعإ ن مفعضأ ىب بأ

 ديعس نب ى عت عمسلاق مط نب مشب ئكطص ريع نب ديبع نب هللا دبع نب د#

 1 لاقر ا 1 دون حظ دخو لعالا دادبع و ريبس نا ميكح نفط طن اططقلا

 0, || دلة دنا ىبعدأ 50 1 0 لو

 ا 55

 7 و | بلا ني ئيزتلاو ا ا

 ق

 ميكب :٠
 اة أ
 0 نس

- 

5 
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 نءعترثك دة ىايطاادواد ىلالت لة لاق ناليغ ن دوم امص ىذكلا ىلا

 ليم-ث نرضنلاا ل ىورىذلاةراطعلا ثيدحه#فم عمست مل كلاف روصنم ندابع أ

 هلانلقفهانل اسف ىدهم نب نجرلاد_بعو نومهم ني داي زتيقل اناف تكساىللاقف |

 هللابوتي سدا آب وتيف بن: ذيالجر اهتيأرألاقف سنأ نعاهم ورتىتلاثيداحالا هذه |

 شاتلا معي الناك نا ريشك الواليلقاذ نم سن نمت عمساملاق منانلق لاق هيلع .

 نجرلا دعو ان ًاءانيت اف ىورب هند عبانغليف دوادوبألاق اسن أقل ل ىناناماعت ااهتأف |

 ةبايش تعمسلاق ىتاوالا ن_سملا اسرع هانكر تف ثدحدعب ناك متون لاقف ||

 سودقلا دبعتىعمسو ةبابشلاةَةإفغ ندب وسلوقيفانثد<سودقلادبعناكلاق |!

 ئمىأهل ليقف لاقاضر عح ورلا ذختت نأ ملسوهيلعهللا ىلصةلنالوسر ىهنلوقيي ||

 ا

 رم نب هللا ديبعتعمسولاق حورلاه لع لخذيل طئاح قةوك ذخدت ىنعي لاقا ذه

 ماياب لالهنب ىدهم ساجام دعب لجرلوقيدبز نبداج تعمسلوق»ىرب راوقلا
 قاواملا نسالا امصو ليعمساابأإب معن لاق م لبق تعبن ىتلاة حاملا نيعلاهذهام |

 تيقلف ىلعلاق ثيدح فا نماو< شايع ىنأن بن ابأ نم تايزلاةزجو ان تعمس

 نإبأ نم عم سام هيلع ضرعف مانملا ف لسو هيلع هللا نص ىنلا ىآرهن !ىبربخاف ةزج

 ىرادلا نجرلا _,عن هلنادمع | ةتسوأةسجاريسيأ شالا اهنمفرعاف

 نعئورامةيقب نع بك ١ىرازفلا قحساوب ا ىللاقلاق ىدع ناي ركز انربخأ

 نبليعم_سا نع_ةكنالو نيؤورءملاريغ نعىورامهنعبتكتالو نيفورعم ا

 ىلظنل | هاربا نب قدحسأ اجر مهريسغ نع الو نيفور عملا نعىو رام شايع

 ىنكيهناالولةيقب لجرلا عن ك ارامملانن1لاقلاق هللا دبع باك أ ضعب تعم لاق

 اذافانرظنف ىظاحولا ديعس ىنأنعانث دالي وطار هد ناكىنكلا ىمسي و ىاسالا

 لوقي قازرلا دبع تعمسلاق ىدزالا فسوب نب دج تصد سودقلا دعوه ١

ْ 

 ظ
 ظ ا
 ظ
0 

 د

 تاذك#للوةيهتعمس ىنافسودقلادبعلالاب اذ كهلوقب مصفي كرابملا نباتيأرام

 نافرعن' ىعملارك ذو معنابأت عمسلاق ىرادلا نج-رلا ه-,عن ةللاديع سو

 ثعب هارتأ ميعنوب أ لاقف نيفصب دوعسم نباانيلع جرخ لاق لئاووب أانث دحلاقلاقف

 عما

 لوصالا ىفعقو
 ناماعتال اتاف

 ناماعت هانعمو

 نوكت نأز وجيف
 زوحبو ةدازال

 هانعم نوكنأ

 ناماعنال اهنأفأ

 ىوونلا نم ها



ِ, 

 مزادق هنا ر كباب أايهل اولاقف بوب ا هدقففه_:م عمسو ب وب امزادق لجر ناكل اقدبز |[

 لجرلاهلبقةساف قوسلا ىلانركب دقو ب وبأ عماموبان أ نيف داج لاق ديبع نب ورمع
 ىنعيدامسداج لاق لجرلا كاذ تمزل كن أىنغلب بوب أ هللاق من هلآسو بوب أ هيلع رف
 نمقرفنوأ رفنافابوبأهللوةبلاق بئارغءاي_ثابان يجي هناركبابأإب منلاقارمع

 ىنعيدب ز نباانثدخ برج نب ناملسان:دح رعاشلا نب جاتح ئنص فارغلا كلت

 نمناركسلادل<اللاقف ن_سحلا نع ىو رديبعنب ورم نابوبالليقلاقاداخ |

 جا نئئصو ديبنلانمنار كسل دل لوي نسحلاتعمسانأب ذكلاقفذيدنلا ||
 اراعق اق انوأ أغلب ل اوقبع طم ىلأ نا 0 رح نب ناماسان ”د>

 م 0 لعاشم ) فيك يدوس ان الالجحرتدا ب و ىلع لبق ف

 ا ى 000 0 تدل بايع و 00 ٍ

! 

 نات ت0 هر اسم ل ل ل لح

 ش ملام د 0 قاواحلا نا ادع ىنا 35 قرض و ظ

 |لاقفثيدس < ىرالا اص تاماضق تب دج وبذك لاقف تراث نع ني دحي ىرملا

 ان ريزجتأ :!ةمع_ثىلاقلاقدوادوب أان:د_> ناليغن دوت 2 ارجو تذك أ

 ا تاقدوادوب الاقي ذك,هناف ةرامع نب ' نو بسلحا| ع نءىورت نأ كلل لحالهل ل_ةف مزاح

 011 |||  ئفىأبهلتاقلاق راما خا او ا

 .[/| لاقف مهيلعلصي لاقف دحأ ىلتق ىلع ملسوهياعهللا ىلص ىننلا ىلصأ كحل تلق لاق

 ْ 0 _سوهيملعةللا لص ىن ١) نا سامع نءا رع مسقم نع جملا ن ءةرامعنب نسحلا

 1 | نم تاقف مهيلع ىل_هيلاقف انزلادالوأ ىف لوقتام مكحلل تاقف مهنفدو مويلع ىلص

 ا 00 مهيلا نسا نعىوريلاق ىورب نمشي د>

 || نبد نت عملاق ىناولحلا نسحلا اًنئاصو ىلع نع رازملا نىك نعوكملا
 الأ نيدلاخن عالو ًامشهنعىورآالنأ تفاح لاقف نودمنداب 1 نوره

0 0 1 | 



 لحت_سأام ثيدح فا نيثال نم وحن ثدحارباجحت عمسلاق نايفسانثد>

 ئزارلاور مع ق دج ناسغابأت عمسو ملسم لاق ادكراذك كن او ايشاهنم كان

 ل اب وط خيش عن لاق ا ديجلا ه_عنرب رجتلأأسلاق

 نة رلا ديعانت د> قرودلا مهاربا نب نى ص م لع ىمأ ىلءعرصيتوكسلا

 0 نكد /لاقفامويالجرب وبارك ذلاقدب ز ندا .ج نعىدهم نا

 برح نب ناملسانثد_-رعاشلا نب جات ا مقرلاف دب زب وهلاقفرخلا رك ذو

 ىلع ىدنعدهشولو هإضف نمرك ذم اراجى ناب وب لاقلاقدب ز نب داجانربخأ

 انثدحالاةرعاشلا نب جاتو عفار نب د-# د هات داهش 1 نانو

 ةيمأابأ ىنعي م ركسلا دبعالا طقا دح أب اّتغا بوب أت يًارامرمعملاق لاق قازرلا دمع |

 تعمسلاق مهةمركعل ثيد- نع ىلاس دقل ةة”ريغ ناك ةلاهس رلاقف هرك ذهناف
 انيلع دق ما هت سن نا ل وا نئئتص ةمر ةمركع

 ةداتقل كلذانرك ذفم ةرآنبدب زان د>و ءاربلا انثدح لوي لل_عش ىمعالادوادونأ

 فراخلان وعاط نم 000 امامهم عمسامبذك لاقف

 دوادوب ألخ د لاق مامهانربخ نو ره نب دب زبانثدح ىاوادلا ىلع نت نسح اجد

 اذهةدانتق لاقفايردب رشعةيناك قلهنا معزي اذه نا اولاق ماقامأف داق ىلع ىمجالا

 انثد_>ام هللاوف«يف ماك شالوا ذه نم ئيشل ضر عيال فراخلا لبقالثاس ناك

 نعالاة عقاشم ىردب نع بيسملا نب درعسانت دحالو ةهفاشم ىرد ن عن _سحلا

 ا ةعجابأن|ةبقر نعرب نجانت دح ةبيش ىنأنب ناهع انثرص كلام نب دعس

 | ناكو سو هيلع هللا ىلص ىلا ثيداحأ نم تسبلو تح مالكث يدا عضي ناك دا

 داج- نب ميعن انْدح لاق ىتاواخا نسحلا 0 لسوءيلعهنلا لصىننلا نعام ورب ظ 5:

 داج نب ميعنانثد> لاق عين دهتانن دحو نايفسن بدم ني شاربا ق حسا 107 .

 ديمع نت ور*+عناك لاق ديمع نب سنون نع ةبعش نع ىسلايطلا دوادوبأ ااا 1

 لوقيذاعم نءذاعم تعمسلاق نغسل ل عى ورع انثرح ثريدحلاىفبذك 4

 هللا ند هننالوسرنأ نسحلا نعانتد>ديبعن؛ ور*#ينا ةيج ىنأ نب فوعل تلق 7
 دارا هنك-وورمع هللاو ب ذ كل اقانم سلف حال_لاانيلع ل نملاق ل_سوهيلع |

 نداجانثد-حىربراوقلار هت نب هللا ديدع انرصو ثدحلاهل اوةىلااهزوح نأ



 5 الذ

 || تابزلاة زج نع رب جانرب_أ ديعسن ب ةبدتق اسرع مهنا ثراا نأ هاربا نعأ
 || ذخ ا وة م لخ دف لاق بابلاب +_ىقادللاقتفًايش ثرخا نه ىنا دم طاة رص عمس لاق

 ]| نجرلا ديعانثدح ديعس نء هللا ديبع اسرع بهذفرشلا,ث را ساو لاق هفيس

 ةريغملاو ابامهارباانللاقلاق نوع نبا نعدب ز نب داج اند ىد_هم نبا ىنعي

 داجانرب_دىرد# !لماكوبأ 0 نانادك امهماف ميحرلا دبءابأو ديعس نبا

 عافي ةماغ نو ىماسلا نج لان يعاب نانا لاق مداعان:د_>لاقدب زنءاوه

 .[|| ناكولاقاةيقشو مكحاباو صو الا ىنأره-غصاصقلا اوسااحتالان| لوقي ناكف
 ورع نب د# ناسغوبأ اقدح لئاوىفاب سيلو ج راوخلا ىارىربا ده قيقش

 ! نام بتك لف ىف_عجلادب زينب رباجتيقل لوقيا ري رج تعم_سلاق ىزارلا

 : راكع رعسم اذ” دح م ذآ نب ىكانث دح ىتاواملا ن_سح 0 ةعجرلاب ندوب

 '0 الط ىديل |انندح بيشو ةماس اسرع ثدحألب تدع نأ ل دنبقدم رينا

 || همهتا ارهظأامرهظأامافرهظ امر هظي نأ لبقرباج نعنوام< سائلا ناكلاق نايفس

 1 0 ءحرلابناعالالاقر يظااموهلليقف ل ]نضع ود دح قسانلا

 | نبحار طااعمساممماهوخ اوةديقات# ل_> ناجلا ئىحاوت 1 -- ىناولحلان هنياكح

 ىنلا نع رضعج ىف ن ع 2 د لل ان ممم قد دع لوط وات جعمج لوخ جاع

 |تسسلا سنوب نب دج اندر ءاشلا نب جاتخ اًننرص ا ودللعدلا ى ملص

 0 ع ك0
 "د امشي دح فلا نيس ى دن ءنالوقيارباج ثتءعمسو ًارياحلاق لوقي اريهز

1 

00 
7 

 8 | نيربسابا 0 افلا نيسوللا نما نهلاقف ثيدحاموب ثدح منلاق عشب اهنم

 ]| ارباج تعمسلوقيعيطم 00 اوقيديلولابأ تعمسلاقىركشلا
 1 | انصر 0 نال دعو !| نع ثيدح هل ن وسخ ىدنءلوقيى عملا

 || هلوق نءارباجل اس الج 0 نايفسان”دح ىد يجلاانث دح سبش نب ةماس

 ]| نيك احلاريخوهو ىلا << وأ ىفأى نذأ, ىتح ضرالا حربأ نلف لجوزع
 3 | لاقفاذوءدا ارأام ونايفسلائاقف -ذكو نايفسلاقةبآلاهذه لد وأن 2 راج لاقو

 رالف باحسلا ىفايلعن !لوةتةضفارلان ا
 ؛ قدا هدلو نمج رخ نم عم ج

 1 7 1الآء لع لبوأتا دؤرباجلوقينالف عماوجرخا ىدانيهياايلغدب ربءامسلا نمدامم

 ]|| ىديجلاانثدح بيش نةماس اًسبرصو ماللا هيلع فسوبةوخا ف تناكب ذكو



 ةريغم او روصنم نعةدئازانثدح سنوب نب دج انئد> جات صو ني

0 

١ 

 تاع أنبالاق ثيدحلا ف.مءبذك أئيث ف نيمحاصلار '0لاقهيب أن ع ناطقلا أ

 || نودمعت دو يابا حا كك: ىرخللا ملسملاق «ثيدحلا ف متءبذك أ 1

 ىسوم نب ةفيلذ ىقربخأ نوره نب دم زرانثدحلاق لهس نب لضفلا نت دع ب ندكَلا

 1 ًاقاذكىنت د> لوحكم ىنثدح ىلع ىلع لعش هللا دممع نب بلاغ ىلع تلخ دلاق

 || نالف نعنابأو سنع ناب ىن د اهيفاذافةساركحلا فت رظنف ماقفلوبلا

 دانعتاعكفا 0 6

1 

 ئث فرحا له أر لهيبأ نعلاقف هنعهتل أسف ناطقل اديعس نب ىح نب دمانأ تيقلف

 0 نه هعم بس مش راو لا 20 0 نالف نا ىبح

 ا| ىعدامت دمح نع ءىح ىثدح لوقي ناك ث يدحلا اذه لبق نم لماع لافقسك

 نهلئادتنعتعمسلاق ل ازهق نب هلاد_ع نيد اي دج نم هعمس هن أدع

 | هفغعتب ورىذلا لجرلا اذه ن٠ كرابملا نب هلأ د_معل تاقلوقيةإ مج نب نامع

 0 نا احلا نبيل ءاوطلا زورا دعو 0

 زل مفلس يشأ 0 ناحل كلما

 ظ نبهللادبعع نوع نايف وخلو تاوص ل حل 5 تا مكيف

 ل نبع دخ ًايهنكلو ناسالا قو د_صةيقب لاق كرابملا
 ناكوقادمطاروعالاثرحلا ىنثدحلاق ىعشلا قعةريبم نعرتبوجا نكد خ ديعس

 نءلْضغعَم نع ةماساوب اانثدح ىرعشالادارب نب هلنا دمع صاءوب | اًمنرص اياذك

 نايذاكلادح هنادي وهو روعالا ثرخا رت دح لوح عشلا تعمسلاق ة هريغم

 مل : ًارقةمقلعلاق لاق محاد نعدربيسغم ن 9 ءرب رز جانأبن ادعس بق 0 لاق

 | رعاشلا نب جات ئئص 3 تيا ع ولا لاح هنآر 2 |!ثر الاف نيتتس ف نار هلا

 | لاق ثرح لا نأ ميهاربا نع شمعالا نعةدئازانرب_خأ سنوب نبا ىنعيد_جأانثدح
 | نارقلاو نينس ثالث ىف جولا لاقوأ ستنس ىف جولاو نينس ثالث فن ارقلا تءاعت

 ةستفاننت دح هلود

 امدح ديعس نأ |

 هلوق ىلاريرج :

 قديش اولا ٍ

 نآملا سن ضعب |
 هلوق دعب هع د:

 هنأ دعب ىع دا مأ

 دم نم هعم_س

 انه نم هفذحو

 خسنلاضءبفو لإ
 ها ئىووتلاىاموههياعاتجردامو نيلحا ىف هنامثا



١+ 

 ' ا لجاص ل قعو ًاانثدح مساقلا نب مئاهر مكنلاوبأ ى ::د> لاق رضنلا ىف نبا

 | دحتابأاب مساقلل ىحيلاقف ديعسن ى جي وهنلا ديبع نب مساقلا د. عاسلاج تنك لاق

 هلم "ول هك نعلم نأ م اظ ع كلم ىلع مج ةهنأ

 ا ىدهى اما نءاكناللاق كاذ معد مياس يالا لاق سالو ار

 ْ لوقأ نأهللا نعل قع ن كي كاذ نم 2 1مساقل اهل لوقب لاق رممو ركب ىف نبا

 1 لاق ىدبفلا طا نرتب ارح هباجأاف تكسف لاقة- ةئربغ نعذخاوأ لعربش

 | | هللا ديعلانب انأ ةيتب بح اص ليقع فأن 2قورخالوقب ةسمعن نانفس تعم

 ا نأ مظعال ىلا ةللاو ديعسنب يحب لاقف معهيفءدنعن مع مث نعهولاسر عنا

 | كدحع سل صأ نعلئ_سترع نااوزمع ىنعي ىدطا ى اما نبات "او كالثم ن وكب

 | لعرب_غبلوق أ نأ هللان ءلقع نم د_:ءوهللا دنعهللاو كلذ نم مر كيرلا

 ااا انهض كاذالاق نيح لكوتملا نبى حل يقعوأ اامهده_ثولاق.< ةقثريغ نعربخ وأ

 ا امو ىروتلا نايقست لاس لاق درعس نب ىك تعم لاق صفخ وأ لعن 0

 '0 تع لاسف لح لا تاق تدحطاقاتننوكيالزخرلا ءرعةدتع ناو اكلام
 0 ىنل ف لجرلا ىندن ام - 8 : ال لح تت يه كلو 53

|] 

 ظ || نالاقف بابلا ةفكسأ ىلع ماقوهو رهشلث يد ع نوع نت لمس لوق .يمش

 | انثصر هيفاوماكت سانلاةنسلأ هتذخ أل وقي )سم لاقدهوكزنار هش نا وكر نار هش
 | ئكصد هيدتعأ افارهش تيقلدقلو ةيعشلاق لاق ةبابشان دج رعاشلا نب جا :

 |[ لاقدقاو نب ني_سملا نب ىلع قربخأ لاق وسم لهأ ن م ذازهق نيهنلاد_.عن دمت

 ا هلاح فرعت نمريثكه نب دايعن|ىروثلا نايف سات اق كزابملا نب هللاب_بعلاق

 ||[ لاقى ب نايفسلاق هفءاوذخأتالسانلل لوقأ نأ ىرتف مظع صمأب ءاج ث دحاذاو 1

 || لوقأو هيد فهلعتينت ادا عنقك دسك اذا تيك هماد_ هع

 || نيتادبعلاةىألقلا ناّمع نبهلا د عانت دح د4 ان 1 نال

 ١ أن لاضفلا تصد هورد>افريش 5 نداتعاد هلاقف ةيعش ىلاتمهتا كرامملا |

 أ[ قريخ ًافريشك نب دايعهنع ىور ىذلا ديعس نب دمت ع نءىزارلاىلعمتلأسلاقل جس |

 .  قربخ اف هنعهتلاس ج رخاماق» دنع نايغسو هباب ىلع تنك لاق سنون نب ىسدع نع

 نافع ىنثد_> لاق بات ع ىنأ نب دمت يدعو باذكمنأ
 ظ ديعس نب ى حن ب دمت نع



 ا انثدح حاي_صلا نبد#ر فعج وأ اندح مدن وذخأت ْنءعاورظنافنيد معلا 0 ظ

 نءنولأاونوكي لاق نيريس نبا نع لوحالا مصاغن عاب ركز نبليعمسا |||
 مهي دح ذخ ويف ةنسا له ى ار ظنيف كلاجرانلاومساولاق ةئتفلا تءقواماف دانسالا
 انأ ىلظنحلا مهاربانب قحسا امص مهئدحذخؤيالف عدبلا له ىلارظنيو

 تالقفاسواط تيت لاق ىموم نب ناماس نع ىازوالااندح سنوب نءاوهو ىسع

 ندجرلا دبع نب هلناديع اًسرصو «:ع دفنا يلم ناكن |لاقف تيكو تيكن الف ىنثدح

 ناهلس نعزي زعلا معن ديعسانت د ىقْسمدلا دمت نبا ىنعي ناو صانث دح ىرادلا

 دقنايلم كيحاص ناك ن الاقا ذكوا ذكب ىنتد> انالف نا سواطا تاقلاق ىسومنءا

 لاق هيب أ نع دائزلا ىفأن با نع ىعمصالا اثنا د_- ىمضهملا ىلع نب رصن اًهترطو هنع

 اسامح هلهأ نم سبللاقي ثيدحلا مهنعذةؤيام نوم مهلك ة امة: د ملابت كر دأ

 هل ظفللاو ىلهابلا دالخ نب ر كو بأ ىندحو ح نايفسانئدح ىلا مع ىنأ نب دم
 ثدح اللوق. مهاربا نب دعس تعمسلاق رع_سم نع ةنييعنب نايفس تعمسلاق

 نمذا زهق نب هللادبع ند اًسسصو تاقثلاالا ملسوهيلعهتلا ىلص هللا ل وسر نع

 لوقي كاملا نب هللا دبع تعمسلوقينامعنب نا تع تعم سلاق ورص لف

 ىثدح هللا دنع نب د# ا ءاشامعاش ن هلاقلدانسالاالولو ندلان مةانمالا ا ١

 دان_سالاىنعي عاوقلا موقلا نيب واننبب لوقي هللا دبه تءمس ةمزر ىنأن بس ابعلا | ١

 كرابملا نب هللادرعا تلق لاق ىتاقلاطلا ىديع نب مههاربا قحساابأ تعمسد#لاقو ]|

 نمادذ_ههلتلقلاق اذه نمع قس ايأايهلنادبعلاقفلاق ك.ءود عماهط موصتو

 لاق ن.عةقثلاق راش دن 'جاحا نءتلقلاق نمع ةقثلاقف شارت نب باهش ثيدح

 راشد نب جاجا نيب نا حسا أي لاق ل- سوهيلعهللا ىل_دصهللالوسرلاق لاق ت اق

 ةقدصلا ف سل ن لو ىطملا قانعأ اهيف عطقنتز وافم !- سودهماعهللا لص ىب لاني وأ

 فالتخا|

 دي كلذ ىفةمالالوق اوقو رابخالاة|ةنو ثيدحلاةاور سراععم ع نعِفشكلا دب

 سو رىلع لوب كرابملا نواة يعش ارك يح ,ىلع تمس لاف

 (ٍ ىيصتلا نأ ركوأ نص فلسلا ب سي ناكمناف تباثنبورمعثي دحاوعدسانلا |

 7 و دس

 1 يسر ديس جوج علي

 را بام ل ١



 | تفر ءوهلك دح تركن أ مأ اذ هت ركن ا وهلكى يدح تفرعأ ىردأامهلاقف

 1 ده ىنتدحو د هنعثي دحلاا:كرثلولذلاو بعصلا سانلا بكراماف هبيلعغيذك

 ! ا لاق سابع نان 2غ هيب . نع سواط نبا نعرمعم انأ قازرلا دبءانثدح عفار نب

 أاماف او دعما يلع تا كوسر رنع ظفح ثيدحلاو ثيدحلا ظفحانك امتنا

 ىتال_,غلاهللاديمع نب ناملس روبأونأ ئنص و تاهبهفلولذو ىعص لك متبكر ذا

 3 ريشن ءاجلاق دهام نءدعس نب سق نع حاب ران دح ىدةعلا ىنعي ص اعوب انت دح

 2 لاقل_سوءهيلعهللا ىل_دهللالوسرلاقلوقيو ث د< لع سا.ءن.اىلاىودعلا

 3 | لاقفهيلار ظنيالو هثيدحل نذ أ ال سابعن, !لعؤ لاق سو هيلع لنا ىلصةننالوسر

 | مل_سوهياعهنلا ىل_صهنلالوسر نع كثدحأ ىثيدحل عمسأ كارأالىلام سامع نئاب

 ]| لولذلاو بعصلا سانلا كراماف انناذ ابهيلا انيغص ًاوانراصب اهتر دنا ملسو هيلع

 ||| ر عن مغفانانثدح ى_ضااورعنبدواد اًسرعو فرعنامالا سانلا نمذخأن

 || لاقف ىنع قخي واباتكىلب تكي نأ هلأ س أ سابع نب | ىلا تدك لاق ةكيلم ىلأ نبا نع

 الأ لض نوكنأالا ىلءاذومىخقامهللاولوقيف ئشلاهن رعو ءايش أ هنم ةكلعذ

 لأ ىتألاق سواط نع ريخ ن ماشه نعةنييع نب نايفسانثدح دقانلاورمع انئدص

 ةنيبع نب نايفسراشأو ردقالاهاحف «_:عهثنا ىذر ىلع ءاضق هيف باكب سابع نا

 لجرلاق هنع هللا ىضر ىلع دعب ءايشالا كاتاوث دح أ ا لاق قحسا ىنأ نع شمالا

 || ىنعي ركوبأ انأ مرسشخ نب ىلع اسرع اود_فأ لع ”ىأهئلا مهلتاق ىلع ب اصأ نم

 ! | اد اق منع هللا ىطر ىلع ىلع قدسي نكي غلوقي ةرب_غملا تعمسلاق شايع نا

 دوعسم لن هللا ديغ ب راد: نم الاهنع

 4 نيدلا نمدانسالا نا باب 2#
 "| انثدحو دمت نع ماشهو بوبأ نعدب ز نيداج ا ذدح عيب رلا نإ ن_سح اك

 اذه نالاق نب ريس نبدت نع ماشه نع نيسح ن. دا# ا ::دحو ماشه نع ليضف



 نمو ديك

 5 ةفسدوت ق

 دوال 0# 9

7 

 هب ىدتقيامامإ ل جرلا نوكيا لوقيىدهمن نجرلا دنع تعمسلاق ىنلا نبدا

 نع مدقمنبىلعنٍر مت انأ ىحب نىحب انثصو عمسام ضعب نع كس ىتح
 نآرقلا ملعب تفلكدق كا رأى لاقفةيب واعم نب ساياىنلاس لاق نإس>ن نايفس

 لوقأام ىلع ظفح!ىللاقف تاعففلاق تماءاوفرظن أىتحرسفو ةروس ىلع قاف

 هثيدح ىف سذكو هسفن ىفلذالاد> ًااهاج-اماق هناف ثيدحلا ىفةعانشلاو كايا كل

 باهشنبانعسنوب ىنربخ أب هون انا الق ىحنبةلمرحورهاطلاوبأ ندعو
 اموق ثدحمتنأاملاق دوعسم نب هللادبع نأ ةبتعن هللا دبع ن هللا ديم ءنع

 ةنتفمهضعبل ناك الا يطوقع هغايتالاث ردح

 32 ءنغرب نمو نيب اذكد او ءافعضلا ن ارا باي

 لاقدب رب ن.هلنادبعانثد>الاق نوح نب ريهز و ربك نب هللاد_بعن د نسعد

 ٍْ ىف نعراسين, رسم نامعىفأن 2 'ىئاهوب ا ىن:د_ح بوب ىنأنبديعس ىنتدح

 ْ سانآ ىتمأ مارخا ىف دوو يسلك هلع هللا ىل_دهللال وسر نع ةرب ره

 نبى حن نبةامزح ئصد مهاباوك انافك وابا الو متتأ اوعم تمام كن وثدحب
 ١ عمسفنا عب رشولأ ىف ::د> بهو نياانثد- - ىيجتلانار + نب ةإ مرح نب هللا دبع

 يي ل اسي نب مسم ىقربخأ لوقي دن زب نب ليحار مش

 أ| ثيداحالا نم كنون اي نوناذك نولاج د نامزلارخ ف نوك لسو هيلع هللا ىلص

 || دأ ئتصو 2 ونتفيالو توا ضيال :هاياوق باف ؤابآ الو متن أ وعم_ لامع

 || ةدبع نب صاع نع عفار نب بيسملا نع شمالا انثد_> عيكوانث د جشبالا ديعس

 ٍ ثيدحلاب مهم د>يف موقلا ايف لجرلاةر وصى لثميل ناطمشلان اهلل ادمعلاقلاق

 || ىرد ا الوههجو فرءأالجرتعمس مهنم لجرلا لوقيف نوقرفتيف بذكسلا نم

 سواط نبا نعرمعم انا قازرلا دمعانْدح عفار نب دخت نئئصو 5208

 || اهقثو اةنودسم نيطايشر حبلا ف نالاق ىداعلا نب ورع نب هللا دبع نع هيب أ نع |

 !| داع دمحم ئئط وان ارق سانلا ىلع قتف ج رك نأ ك_ثوي دوادنب ناس

 | ربج نب ماشه نع نايفس انا ديعسلاق ةنييع نبا نعاعيج-ىبعشالاور مع نب ديعسو |

 || هلداعفا ذكوا ذكثيد_هل دءهللاةفهند_- مههلداعفذكواذكثيدحل دع سابع ألا



 3 أ عمسهلأ شاوس نب ببر نعروصنم نعةبعشان: دح رفعج نب د# ا ::دحالاق راسل

 بذك نمهناف ىلءاوبذكستال سو هيلعةللا لص هللا ل 9 .رلاقلاق سطكايلع

 1 دبع نءةيلع نا يسيل وعسل دج لوا ري-هز يصد 00 لان ىلع

 1| اريثك ايد مثدحأ نأ ىتعنعلهنالاقهنا كلامنب سن نع بيهص نب زيزعلا

 نمهدعقم ًاويتيلفادذك” ىلع كمعت نملاق مل سوهيلعةللا بص هللالوسرنأ
 ١ راثلا

 ١ اص ىنأ نع نيص> ىنأ نع ةناوعوب أ انثدح ىربغلا ديبع نبد#ت 2 د

 ًاويتيلفادمعتم ىلع بدك ه لسو هيلع هللا ىلصهلنا لوسر لاقلاق ةرن رهقاّنع

 : ا ليبع ق ددعساتت حى انت دح ريف نةثلاد_ءعنب دمت اسبرعو راثلا نمهدعقم

 || ةريغملالاقف لاق ةفوك- !اريمأذ ريةلاودحسملات تا لاق ىلاولاة عمد ر نب ىلع انثدح

 0 الحا ىلع ندكك سهل لعاب كنالوقي سو هيلعهتلا ىلص هللال وسرت ءمس

 ا ”" ىلعتتلا ارح ن ىلع ا رانلان م هلع م اومتيلق |دمبعتم لع ب اذنك رد 3

 / ْ ةريغملا 3 نءىدسالاةعيب ر نب ىلع نع ىدسالا سق نب دمت انا أ رهسم 0 لو

 : | بذكك سل ىلع اهلك نا ذب او هلم مل_سوهيلعهللا ىل_ ىبن نع ةيعا ثنا

 لو لع
 ١ ٠

 || ددعانت دح ىنثملا ندا نثدحو َح قا ىربذعلا ذاعم نب هللا دممع ابرك

 ا : 5 ا ا مداعن ضفح نعنجرلا بع نب سبخ ن .٠ ءةمعشانت دحالاق ىدهجعهم ن ولا
| ٠ 

 ٠ را2 ذ عمسام لك؟ث دك ناب ذكءر اب ىف و ياكم رسولا كو تياللاق

 | نكاد ببع نا بيمخ ل ةبيش ىف 0

 | اوم تلد لد سو هيلعشلا لصوبلا نءري رهىنأن ع مضاِع نبصفحن

 [ نير علاقلاق ىبهنلا نامعىفأن عىبمتلا ناولس نع ا

 ||| انثد- ىثثملا نب دحت اًسنارع عمسام لك؟,ث د نأ ب ذكسلا نمءرملا بسحب اطخلا
 لإ تلادبع رت ءقحس | ىلأن نع نايفسانت دح ىدهم نب نجح :رلاددع|]

 نبدحأ ارهاطا اونأ تصد عمسأم ل اك ثتدح نإ تى تىذكلا نم ءرأا بسحب لاق
- 

 000 كلأم لاق لاق سهونءا انا حرس نب ورم نب هللا دبع نب 5-7

 ا دج و عمسام لكبث دسحي و هوادب اماما نوكيالو عم_سام لكيت دح لجر



 ظ رابخالا ىلع راصتقالا مهكرتو ةركنملاتاياورلاو ةفيعضلاث.داحالا ح رطنم
 | مهتفر عمد_ب ةنامالاو قد صلا,نوفو رعملاتاقثلا ول قنأمةروه_كثملاةدحسصلا

 [| رك1ةسموهسانلا نم ءايمغالاىلا هب نوفذقبامما 2 نا مهتتسلاب مد رارقاو ا

 سن أ نب كلام لم ثيدحلا اةّئأ مهنعةباو رلا مذ نمي نييض ص ريغ موق نع لوقنمو |||

 ىدهم نب نحرلا دبعو ناطقل ادي هس نب ىح وةنييع نب نايفسو جالا نبةيعشو |||
 نكللو ليصحتلاو ريما نم تلأسا لب اصتت الاانيلع ل هسا لةمئالا نم مهريسغو |
 ةلوهجلا فاعضا!ديناسالاب ةركسنملا رابخالا موقلارمشن نم كانماعأ ام ل-جأ نمأأ]

 تاأسامى لا كتتباجاانب واق ىلع مخاه و يع نوفرعيالنبذلا ماوعلا ىلا اه مهفذقو |||

 د نيباذكعلا كرتوتاقثلا نعةباورلاب وجو باب الع

 اهيقسو تاياورلا ميك نيب زييعلا فرع دح لك ىنع بجاولا ن اهلنا كقتفو (لعاد)

 ةراتسلاوهجراخ ةفك فرءامالااهنم ىوربال نن يملا نماط نيلقانلا تاقنو

 ليلدلاو عدبلا لهأ نم نيدناعملاو مهتلا لهأ نعناك اماهنم قي نأو هلقانف |

 اونمآن.ذلااهعأا.ىلاعتهننالوقهفلاخام نودمزالل اوهاذ_هنمانلف ىذلان ا ىلع ا

 لاقو نيمدان متاعفام ىلعاوصيصتفةلاهحاموقاوبدصتنااونيبتفابنب قسافةءاجنا
 0 ذاميلدف كنملدعىوذاوده شو لاقوءادهشلا نمنوضرت نم هؤانت لج ظ

 ةدودرم لد علاريغةداهش ناو لوبقمريغ طقاس قسافلارب_خ نأ ىآلا هذه نم |

 امهيناعم مظعأ ىف ناعم دقف هوجولا ضءب قةداهشل !ىتعمهانعم قراف ناو ري او ْ

 مهعيج دنعةدود سم هنداهش ناك رعلا للهأ دنع لور قمريغ قسافلا ربخ ناك ذا

 رب-خ ىنن ىلع نارقلاةلالدوصنك رابخالا نر ركحنلا|ةباور ىئن ىلعةن-سل!تادوا

 ثري دحب ىنعن دح نم ل-سوهيلعهللا ىبصهننالوسر نعروهثملارثالاوهو قسافلا أ

 ا

 انثد-و ح بدنج نبةرمس نع ىليل ىفأن بن جرلا دبع نعمكجلا نعةبعش نعا
 نب نومهم نءبيبح نع نايفسو ةبعش نع عيكو انْ د _اضيأ ةينش ناني ركتا

 كلذ لسوهياعهننا بصةننالوسر لاقالاق ةمعش نب ةريغملا نع بدبش ىف ا

 د لسو هيلعهللا ىلصهننا لوسر ىلع بذكلا نمري فحتلا ىف باباي 2

 نءاو ىلا نب دمحخانثدحو َح ةدعش نعردنغاذث دح ةيدش ىلا نن ركعوتا انئص ا



 ل اوس ران م1[ تااقاهم ااهنعهللا| ضر ةثئاع ءرعرك ذدقو هتزتمهيقلّرذي و هقح بف

 ىلاعتةنلا لوق نم نآرقلا هب قاطنام عم مطزانم سانلا لزنن نأ لسوءيلع للا ىل هلل
 رابخالانم تلأسامفلؤن هوجولا نمانزك ذاموحن ىل_ف ميلع إ-عىذلكق وفو
 ثردحلالهأ دنع مه موقن ءاينم ناك امامأف سو هيلع هللا فك سهلا لوسر نع

 روسم نب للا درعك مهئيدح جبر ختب لغاشتن ام لق مهتمرثك الاد_:عوأ نومهم

 .نواصملا ديع_س نب دو ىاشلا سودقلا د_بعودلاخ نب ورمعو يافا عج ىأ

 | مطومسلا نم مهعابسشأ و ىخنلادواد ىنأو رم نب ناهلسو ميهاربا نب ثايغو

 نكس ااوأ ك_ذل|هشيدح ىلع للاغلا نم كل ذكو رامخ الإ د_ءلونو ثيداحالا

 ثيدحلاهتءاور تضرعاماذاث د 0 ا اعد - نعاضإأ

 اهقنارتدكت "لوم ”ءاور4-:او رت فلاخاضرلاو ظفحلا لهأ نمهرب_غةءاور ىلع

 اهلمعتسمالو هلوبقمري-غث دا اروحهم ناك كلل ذكهثيدح نمبلغالا ناك اذاف

 5257 اوةسين أ ىنأ نب ىح ورر< نبةنلا د#بع نيثدحلا نم بر ضلا اذه نذ

 "نابهصن رو ةريمض ن هللا دمع نب نإس>و رثكن  دابعو فوطءلاون أ لاهنملا

 هب لغاشتنالو مهثيدح ىلع ج رعنانسلف ثي دحلا نمركسنملا باو رف مهوكتاحن نمو
 ثردحلا نمثدحل اهب در فام لوبق ىف مهبهذم نم فرعي ىذلاو معلا لهأ كح نال

 لع كلذ ىف نعم واوو رام ضعب ىف ظفملا لهأ نم تاقثلا كراش دق نوكح. نأ

 ظ هدا زتابق هبا أ د_:ع سبل ايت كلذدع دازع كال ذك دجواذاف مطة-ةفاوملا

 ع ث.دخل نيئقتملا ظافحل اها اةرثكو هت:لالج ىف ىرعهزلا لهل دمعي هارت نماماف

 ارتسشم طوسم للا لهأ د_:عامهش دحو ةورع نب ماشه ل كو أ هربغثي دحو

 ١ اا مغ ىو ريفهرثك 1 ىف مهنم قافتالا ىلع امهثي دح امهنعامومادك ألقت دو

 اق هكراشدق نع سلو امهماكصأ نم دح اهفر ءيالامم ثيدحلا نم دد_لاامهد>أ
 لع متلاو سانل 1 نءبرشضلا اذه ثيدح لوبقرئاج ريسغف مهد_:عىذلا ميحصاا
 5 وو موقلا ليبسدارأ نم هبهجوتبام ضعب هإهأ و تب دل ]بهدم ع نءهانحرسش دقو

 : .خالارك ذدنعّناكلا نم ا ل ا

 8 0 ااعتشناءاشنا حاضيالا و حرشلا اهب قيل ىتلان تكمامالا ىفاهلعاشتأ اذاةللعملا

 ١ 8 عمزاب |يفاث دح هسفن صن نميريثك عينصءوس ن ها , ارىذلا الولف هللا جرب لعلو

9 
 نم 0

5 



 ىشازلا ىنعملانال كانه نوكحن لعل دانسا بنج ىلا عقيدانساوأ ىنعمةدابز
 نيكو يفداك دهلاةداعا ىمدب الف م ماتم علا اا

 نكلو نكسمأ اذاهراصتخا ىلع ثد دا ةإ نم ىنعملا كلذ لصفي ناوأ ةدابزلا نم

 نمادبان دجوامامأف لسأ كلذ ق اضاذا هتئيوم هتداعاف<#تلج نمرسعامب روز يصف

 لوالا مسقلاامأف ىلاعتللاءاش ناوإ_هفىلو تالف هيلاانم ةجاح ريغ نمهتلمج هتذاعا

 نوكنأنمقنأو اهريغ نم بويعلا نم اس |ىهىنلارابخالا مدقن نأ جوت اناؤ

 ديدش فالتخا مهتياو رف دجو:ملاوأةنامل ناقتتاو ثيدحلا ىف ةماهتت سا له اهولقان

 ىف كلذ نإب و نين دحلا نم ربثك ىلع هيفرثع دقاك شحاف طيلخالو
 || نكناذاف مهثي دح

 || سدل نم ضعب اهديناسأ ىف عقيارابخ أ هانعبت | سانلا نم فنصل | |ذهرابخ ًاانيصقت

 انفصوامفاوثأك ناو مهنا ىلع مهلبق مد_هملا فنصلاك ناقتالاو ظفحلاب فوصوملاب

 ىنأنيدنزب وبئاسلا نبءاطعكمهلمشي مل-علا ىطاعتو قدصلاو رتسلا مسا نافممن ود

 مه دنع نم مهنا قأ ند مهريغف نيفو رعم لعل لهأ دنعرتسلاو إلا نمانفصواسب

 اذ_هنالةبترملاو لاخلا ف مهنواضفي ةباو رلا فةماقت#سالاو ناقتالا نمانرك ذام

 نذلاةنالثلاءالؤهتنزاواذا كن اىرئالآ ةينسو|صخو ةعيفر ةجرد لعل لهأ دنع

 ىأنبليعم_ساو شمع الان السور هعملا نب ر وصنماثيلو دن زب وءاطع مهانيمس ظ

 دنع كشال مهنونادنال مط نينبابم مهتدجو هيفةماقت_سالاو ثردحل|ناقتاىفدلاخ

 شممالاو روصنم ظفح ةم نم مهدنع ضافت_سا ىذلل كلذ ىف ثي دحلاب معلا لهأ

 ىو ثيلردي زي وءاطع نم كلذ لئءاوفرعن ل مهنأو مث ده مهئاقتاو ليعمسساو

 نايتخسلا نورأو نوع ناك نارقآلانبيتنزاواذا ءالؤهىر#< كلذ لستم

 نوع نبا اكنب ريس نباو نسل ابحاصامهو ىتار ا ثعشأو ليج ىلأ نب ف وع ع

 لقنلاةدو لضفلا لكى ديعب نيذهنيب و امهنب نودلا نآ الا هت ايحاص ب ودأو

 لاخلا نكلو علا لهأ دنع ةنامأ أو قدص نع نيءوف دمريغ ثءشأو فوءناكناو

 ةمس مهليثع نوكيلةيم_تلا ىفءالؤهانلثمااو علا لهأ د_:عةلزنملا نمانفصوام

 لجرلاب رص قب الفم« يفوإهأ سرت ىف معلا لهأ قي رطهيلعىبغ نماهمهف نعردصإ أ

 ق>-ىذ لك ىطعي وهتلزنمقوف معلا فردقتلا عضتم عفربالوهتجرد نعردقلاى اعلا



 هي ص د 21

 0 ا أمد

 0و 2 | خو

 ا 000 نييبنلاماخ د ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دل

 نع صحفلابت مم كناترك ذ كقلاخ 0 اجر كناةيعبم ءبام أ

 0 أو نيدلا ناس ىف )سو هيلع هللا ىلصهللا لوسر نعةروب , املا رامخالاةاجج ف رعت

 فونص نم كلذريغو بيهرتلاو بيغرتااو باق_ءلاو باوثلا ىفاهنم ناك امو

 نأهللا كدشرأت درأف مهنباهف رعلا لهأاطوادنو تاقناهم ىتلاد_ناسالابءايشالا

 |رثك راركن الب فيلأتلاف كالاهصخلا نأ ىنتلأسو ةاصحم ةفلٌؤماهتاج ىلع هقوت

 | ىذللواهنم طابنتسالاواهيف مهفتلا نم تدصق هلاع كلغشيا كتمعز كلذ ناف
 | ةدومم ةبقاعهتلا ءاش نال احلا هبل ؤتامو هربدت ىلاتءعجر نيح هللا ك 55 تلات

 | هما ىل ىضقو هيلع مزعولنا كلذ مشجت لاي نبح تننظوةدوجومةعفنمو

 أ لوطي ةريثك ب ابسال سانلا ع نم ى ريغ لبق ةصاخ ىايا كلذ عفن هبص نملو ناك

 | ىلعر سبأ هناقتاو ناشلا اذه نم ليلقلاطم_ذ نأ كاذةاج نأالا فصول اهرك ذب

 | ىلعهفةوب نآبالا ماوعلا نمد :ءزيبمتال نم دنعاهسالوهنمريثكدلا ةياعم نمءرملا

 ٠ وأ ل يلقلا ميخصااىلاهنمدصقلافانفصواك اذهىفسمالا ناك اذافهريغزييلا
 / | و ناسشلاا ده نمراثكتسالا ىف ةعسفنملاضعب ىجرباماو ميقساادايدزا نم مه

 هلل -و هبابسأب ةفرعملاو ظقيتلا ضعب هيف قز ر نم سانلا نهةصاخلهنهتارركلملا

 10 نمراثكتسالا ىفةدئافلا ىلع كلذ نم ىقوأ اب مدمس هلاءاش نا كل ذذ
 | مطىنءمالف ةفرعملاو ظقيتلا لهأ نم صاخلا ىناعم فالح يهنيذلا سانلا ماوع
 ئ . رك ىف نؤدتبمهللاءاشناانامث ليلقلا ةفرعم نعاو زعدقو ري_ثكعلا لطيف

 | نمدنسأامةاج ىلا دمعناناوهو اهرك ذآ ف وسةطي رش ىلع هفيلأت 1و 1ع لاننا

 ”ءاقيطثالثو ماسقأ ةنالث ىلءاهمسقنف يعمل ىلههللال وسر نعرابخالا

 [«-بف ثيدحدادرت نعهيف ىب غت_سيالعضوم ىف نأالار ار كت ريغ ىلع سانلا نم |
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 جالا نب ملسم نيسحلا ىفأ مامالا يح نم

 جادلا لالا هيده رانأ ىذلا

 هاضرأو هنع هللا ىذر

 فرغ ىلعأ ىلاو

 هاقرانانملا

 نيما

 سو إئيعواتس

 07 دج هيبط ل

 00 0 : 0 08 5 حرج هيه سح 0 اننإلا قاس لد نما دان هطقك فوم املا يك امآلا#

 01 : 200 0 3ع 2 مج مل ا 7

 اعط مع

9 0 

 «(ىربكلا ةيب رعلا بتكلارادةعبلطم عبطإلا
 د هب وخاو ىلحلا ىنايلا قطصم اهمادكا ةقفن ىلع ع

 ( ردع ىسعو ىرك
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 * تاكيكشتلا بهايغ تاما تح عئاقولا بدح ىلع امو بولقلا

 ضاوي صوصخلا * هنايب رومأملا دمحم اديس ىلع مالنلاو ةالصلاو

 أ| * هباحاو هيحصو هلا ىلعو # هتاقرقتانأ نم هب صتخا امب ناهربلا

 هن وعل 6 دقق هباسأ نامبو هللا داع نيس ْق مهوذح د نمو

 ديس

2 

 يف وه يذلا ةماهفلاو  دحواللا ةمالعلل وهو ال. فيكو * لوقتلا

 ا را.غ عبطلا حازا دقو 2ع هاضر راد ٍق هتازنم ىلعاو#*هللاهمح

 هررط تيشو دقو # هئانتقاو هب عمل هجمت نحمل قي رطلا ليسو

 رعااو كلا مثالا فلات .عودلاو جالا ناتكف مربع تنيرو

 | مهكساو * عبملا نع هللا يضر ةمالس نب هللا ةبه م.اقلا يبا ريبشلا

 لبق عبطلاب ايل مل نإاتكلا ناذهو * عفرلا ناكملا ةنلا نم

 امهحم ىف دهللا لذبو امهعبط ءاخ * تاقوالا هذه

 #« تانينمالا نساحا نم غسل ةدع ىلع اميلباقمو

 * هيمحلا رصمم يبونلا طيغب # هيدنه ةعيطمم كلذو

 قالا ةراتتشاو هروهظ نسما غوزب ناكو

 نكلاوأ ١ ىف + مررت فديو هيط مايل

 5811 هلم 0 عير

 امدحاص ىلع * هيرحم

 ةالصصلا لدضفا

 * هيلا ملاو

 نامأ

 || 00 نا رفا ان ىف يذلا لؤزلا تابسإ با

 اصمم 5 > - رص عدو ا مثير ةضشئ امس دس و

 ندم د

 ديم لا ىلا حتا



 2(« ( حوسنملاو خانلاو رب
 ةهطاشمو طشع لاق هبط 2 لاق يدويا مصعأ نب دس لاق 2 ١

 0 ا كءزإ 01 0 3 1
 لو رهشاف حملا هيلع ماوعلا رمل ص يق رع هف وعارلاو علطلا رشق

 5 ينادب ينربخا هللا نا ترعش ام ةشئاعاي لاقف لسو هيلع هللاىلص هللا |

 ءاتل ا ةعاع هاك ل كلاما وح رق ك1 نإ 0 و يزل وب الع تشن

 ناتساو هسآر ةطاشنم وح اذاف يلا اوجنرخلاو ةركصلا اوفر مث

 ىلاعت هللا ل زئاذ ربالاب ةزو رغم ةدقعرقظ دحا هيف دقعم ريو اذاو هطشمأ

 هللا لوسو وو ءدقع تلح ةبآ | رق انط لش نيكرتلا نرل

 طشن امنأك ماقف ةريخالا ةدقعلا تلا قح ةفؤذ 7 هيلع هللا ىلص

 0 لك نم كقرا هللا مس لو مالسلا هيلع ليربج لعجو لاقع نم

 ذخان ال وا هللا لوسراي اولاقف كفش هللا نيعو دساح نمو كيذؤي

 نال دلع ريثأ ناس كاوا نافعا دقق انآ امأ للم لضخ 1
 ورع ونا ان ريحا رفع نية نب نك رلاظلعا ريما تا ١

 دهاجم انريخا يبدوملا يلع نب دمحا انريخأ ىريخلا دمحا نب دمحم

 هقئاع نغ هبا نع ةورع نب ماثح نع ةماسا وباانراخا د

 ليختتيل هنا تح 5 هيلع هللا ىلص ىنلا رج تلاك ايع هلا يذر

 هللا اعد يدنع وهو موي تاذ ناكاذا ّيح لعف امو ءىثلا لعف هناهيلا

 تلق هيف هتيتفتسا امف يبناتفا دق هللا نا ةشئاعاي ترعشا لاق مث اعدو

 هاور اهوطب ةصقلا ركذو ناكلم يناثا لاق هللا لوسراي كاذ امو

 قيرط ثيدحلا نطو :ةماسا يا نع لرعتإ نب دع نطو ا

 نيدصلا يف
 نانملا ذحاولا هلل دملاو # نا رقلا لوزن بابسا باتك من

 ناسحاب مط نيعباتلاو هلا و دمحم اندسس ىلع هللا ىلصو

 1 ض - - حو

 هذه يف اندضصو

 ةدايزلا نمةمالسلا
 باوثلاوناصقنلاو

 دنع نم ليزجلا
 دراو ليلخلا كلملا

 ىلص و هدمح قح هلل

 دمع ايديس ىلع هللا

 مس هيو هلاو



 (لوزتلا بابسا )ل 10
 هش شلش 2 تتسلم تت م تت تتم

 ةضاخدللا ةدسأ ىو ةروسلا هذه ىلاعتو كرام هللا لزئاف اروي نمو

 دهازلا 0 5 هللا دسعان ربخا ىناج رهملا يهاربا نب دمحا رصف وبإ انربخا

 اريخا عينم نب دحا يدج انريخا عينم تنب نبا مساقلا وبا انريخا

 يبانع سنا نب عيبرلا نع يزارلا رفع> وبا انربخا يناغصلا دعس وبا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اولاق نيكرشملا نا بمكن ب ينأ نع ةيلاعلا || * ظعاولا فيصخ

 | لاق دمصلا هللا دحا هللا وه لق ىلاعت هللا لزناف كبر انل بسنا لسو نيسحاانمدح لاق
 "رش نيلو تاويس'الا دوي ءيش نبل هنال دلو مو دليل يذلا دمصلال | ١ 0 ا . 2ع 16

 هيبا نع يحي نب

 اوفك هل نكي ملو ثروي الو توميال ىلاعت هللا ناو ثرويس الا تومي أ ا نعديعس ْنَع
 |١ روصنم وبا ان ريخا# ءيش هلخق ندا لدع الو هييش هل نكي ل لاق دحا

 هت> رخسا لاق 7

 نيعبسو ةسمح نم ىمرضحلا هللا دبعنب دمحم انريذا ججارسلا نسما وبا انربخا يدادغلا
 ىبعشلانع دلاخع نع دلاخ نب ليعمسا انريخا ننوي نب حرس انريخا [|| ركذ لوطي اريسف

 دينا هللا وج لق تلتف كير 'انل بنا هللا لوشراي اولاق اق ربا نع ||| الو الف ةناشلا]
 كيا لا

 هي نانذوعملا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدخل دوييلا نه مالغ ناك نورسفملا لاق

 هيلع هللا ىلص ىلا ةطاشم ذخا ىتح هب اولازي لو دوهيلا هيلا تناف خو

 يذلاناكو اهي هوركسف دوهلا اهاطعاف هطشم نم نانسا ةّدعو سو

 اط لاش قيرز ينبل رب يف اهسد 3 يدوهلا مصعا نب ديبل كلذ ىلون

 ىريو هسآررءش زثتتاو ملسو هيلع ءألا ىلص هللا لوسر ضر ناورذ
 مَن وه امنيف هارعاميرديالو رودي لعجو نيينأي الو.هءاسن ينأي هلا

 يذلا لاقف ا ف جلا هارد هدح ادعت ناكلمدانأ مويتاذ

 ”0 و لاق رضع هلاق نط المو. لاق نط لاق !لجخزلا لايام هسار دنع

 هر“



 (؟1860) __ (588) © حوسلاو خاتاو )

 لدعلا دمحم نب دعس ان ريذا# اه 0 ىلا ةبواعم يبا نع مالس نبا

 رشيم نب هللادبع نب ىلع انربذا هلا ركب يبا نب يلع وبا انربخا

 خرز نب ديزي انريخا مادقملا نب 0 عشا وبا ا ريخا يلع-اولا

 هللا ىلص هللا لوسر مأق لاق سابع نبا نع اص يا نع ء يلكلا نع

 فائمدنع لآ ايقواك هنااا ءيس لا ان ول لآ َنلاَغلا ا لاَتف سو هيلع

 الا ينم اذا نءاالو ةعننم هللا نم كلل كلمأ ال ينا يصق لاي

 هللالزئاف انتوعد اذط كل 8 بط وبا لاف هللا الا هلا ال اولوش ن نا

 دماح ٠ نب هللادعع انريخا ءىرقملا ق<#ا وبا انريخا * بطيب "ديت دن ىلاعت

 ل مننا بع انريذا مشاه نب هللأ دبع ان ريذا نادبع نب < انريخا

 نبا نع ىح ن ديعس: نع نع نب ا ا ربك

 هللا لوسو قناني رقألا كتريعح رذناو ىلاعت هللا رنا ان لاق 0

 هيلا عمج اف هاحابصاي ىدان 3 هيلع دعصف افصلا ملسو هيلع هللا ىلص

 باطملادبع ينباي لاقف هلوسر ثعبي لحرو ءىي لجر نيب ن

 نا دير ليحل اده حفس, اليخ نا مكر بخا ول يْؤَل ينباي رهف ينباي

 باذع يدي" نيب مكل ريذن يتاف لاق من اولاق ى وقتدص مكيلع ريغ

 ذل كاف ادم الا انوع ام مونلا_ىاس,دكلل انا نط زنا كاف

 نم ال

 نم سان ءا> ل:اقمو كاكتلاو ةداتق لاق ميحرلا نمحرلا هللا مس

 هللا ناف كبير انل فص اولاَقف مسسو هلع 0 ىلا "

 وه ا نمهو وه ءيش 5

 اسدلا ثرو نمثو برشو 4 ةضف ما 0

 ناسا (4:)

[ 

 لاق *يفوعلا كيعس

0 

 .لاق# فض نبا

 نع يضاقلاانثدح

 نع ةرطع هدح

 نمو# س

 ىحي ريسفل 0 (

 لاق 0 0 ا

 هللا دابنع نبا

 نبا فورحلملا
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 (لورلا باس ) 2:0

 ماركا دجتملا ىلا رلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ادفف ةروسلا 0

 هم اوساف هوو ند عرش د مهياع اهارّقف 96 2 اللا هيفو

 كالو كك

 د رصنلا ةروس د 1

 2 هع هللا ىلد» ى هلا فرصنم يف ه الو ميت نمر لا هللا معلا انثدح لاق :ىزارلا

 1 نب كيس [نريخا 3 اطوزن كعل نيالس شاعو نينح ةونع ض

 لاق ناسنك نب هللا دبع نب قحما انربخا مال نب ٌيزعلا دنع انريخا || نيدحي انهدح لاق
 5 5 ا 1 || ع ىطساولا دمحا
 اح هلا ساو اقأ امل لاق ا هال هه حكم < 6ك 2 كا ب ل

 ا
 لاق هللا رصن ءاح اذا ىلاعت هللا لزناو نينح ةوزغ ند مو هيلع هللأ

 سائلا ترا رو جقلاو هللا رصن ءاح الوق ةمطافايو بلاط | 3 رعاب

 ابا و من 0 رفغُت د هدم# ويبر ن ٠ (رهسف احاوفا هللا ند ف 0 نمو 0 سابع

 نب 92 تانك

 2ك تت ثبن ةروس

 ا رع ةيوأاعم وبا انريخا دامح نب دمح رع داوحا نب بحاح

 دعطص لاق سابع نبا ن * ع اح نب كيعس 3 5 ىح نب ورم نع

 ش تع او هاحابدأي لاق امصلا مول كاك مو هيلع هللأ ىلد هلأ لوسر

 ٠ ]|| ككصم ودعلا نا مكتربخا ول منير أ لاو كلام هل اولاقف شيرق هللا

 1 يدب نيكل ريذن ىناف لاق لي اراك نولدو من يسمو ا

 2 نع هللا لزئاف اعيمج اسوعد اذط كال اس بط وبا لاقث ديدش باذع

 ٠ دح نع يراخبلا هاور اهرخآ ىلا بتو .بط ىنأ ادي تد لجو

1 

 : ش ظ

 ويف



 (515) © حوسنملاو خمانلاو )

 2 رثوكلا ةروس ل“

 اردنا كِلَذو ضاقلا . تل نع نإ لذ مح ا نجر م

 4 5 3 8 3 2 .٠
 نب دعا انثدو ||| سل د يف شار# ديداتنص نم ساناو ايدحنو مهس ىنب باب دنع | 70 2 » 2

 * يتربلا ىسعأ
 7000 ناقل نانا د كلك لق قون دق نيو هلع همالسإل لا كا

 لسش 2 هش لو

 هلا يالا كاد لاف ثدحم تنك ىذلا نم هل اوك نضل 0

 نم ناعم اوناكو هحدخ ند ناكو مف هيلع هللا 0 هللا لوسر

 ىموم نب دم انريخا#ةروسلا هذه ىلاعت هللا لزناف رتبا نبا هل سنل ظ

 انريخأ رابخلا دبع نإ دحأ انريخا بوقعل ن : 0 ان ريخا لضفلا . نبأ

 نع حج ينأ نبا

 نمو * دهاجم |
 ار ركع تانك“ |

 0 لاق نامور نب ديزي ىنثدح لاق قا نب دمحم نع ريكب نب سنوي
 1 لاق# صاع

 رمت رقعح وبا هب .: 9 1
 ظعاولا دمحا نبا هر : ذ عطقنا كاه ول هل بقع ال رشا لحر وه ااؤ هوعد لاق

 نيدمحا ا ا ىلا روحا كانيطعا انا كلذ يف ىلاعت هللا لزناف هنم محرتساو

 دنمح رع لئاو نب نصاغلا ن اك نع انع نبا نع ءاطع لاقو ةروسلا

 لزناف لاحرلا نم رتبال كناو كآنشال ىلا لوقيو سو هيلع هللا ىلص ئ

 0 امندلا ري نم رتبالا وه كئاش نا ىللاعت هللا

 5 نورفاكلا ِ . لق ةروس دع

 ا 50 ددعلا 0 عبتن و ل :

 ناك ناو هنم اذن اندحلو ةف' كاتكرش دق انيديا/ اع ارخأ هب تح

 لاقف كظحب تذخاو انرما يفتكرش دق كدي يف امت اريخ انيديإب يذلا

 ا اهااب لق 0 هللا لز :اف هريغ هب ك رشا نا هللا ذاعم



 © لوزتلا بابسا ) 0155

 < ليفلا ةدوس ؛
 مهدصقو ليفلا باكا هلي ُُق كا ميحرلا نمحرلا هللا مس

 نع مهفثرصو مهكحالها نم مهب ىلاعت هللا لمف امو ةسكلا:سزخم |

 مكس

 ةفو رعم ىهو تبلا

 2 شرق فالبال ةروس 3

 | * سابع نبا نع
 دهاح كاكاو

 مهلع هللا 21 نيف 2 ا ميحرلا نم رلا هللا م

 عمم نب هللا دبع ناج ا زيا ىلا ركب وا يضذاقلا انربخا 3 0

 انرب>ا يرهزلا ركب يبا نب دمحا انريخا ىلع نب داوس انربخا يعئاطلا نانا

 ديعس نع. قيتع نب هللا دبع نب نامع انربخا تباث نب دم نب ميهاربا || نثرحلاق# مازح
 بلاط ينا تنب ءيناه مأ هتدج نع هيبا نع ةدعج نب ورمع نبا
 لاطحخ 00 ا لضف هللا نا مو هيلع هللأ ىلص ينلا لاق تلا

 * هلع هللا ةمحرب

 0 م مسدد ظعلإ مهلبق اهطعي '
 لاو 2 دما نبأ

 اودبعو ليفلا ىلع اورصنو مهف ةوبللا ناو موف ةباقسلا ناو مف

 ف دا رود مق تلا مهريع 3 هديعلا ش0 عراد غمس هللأ ١

 شيرق فاليال مهريغ دحا |

 2 تارا ةروس 0
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 ىطعا نم امأف هوبا هلاق امفو هيف الا تايآلا ءالؤه لزنا ام ثدحتف لاق

 وهو ريزلا نبا عمس نمركذو ةروسلا رخ ١ ىلا ىنسحلاب قدصو ىقتتاو
 هل لاقف مهقتعيف ديعلا نم ةفعضلا عاتدي ركب وبا ناك لوي ربنملا ىلع

 تلف دووأ ايرهظ نم لاق لوط منج نم عاتبت تنك ولأ ين يهون
 ||| ءاطع لاقو ةروسلا رخآ ىلا قرني هلام يتؤي يذلا ىتتالا انو

 || ناكو اهيلع ملف مانصالا ىلا بهذ مسا امل الالب نا سابع نبا نع
 .مط هبهوف لمف ام نوكرمشملا هيلا كشف ناعدج نب هللا دعا ًادبع

 لأم

 ةبامو



 00 © حوسنملاوخانلاو )

 لحد مهدحا مف يف اهدد>حو ناف مف ند هر دخاي تح هتان

 هللا ىلص ى ودل 2 ةقاكإ لح لأ اكعف هيف نم ةرعا جرح ىدح هعيصأ

 ظ هللا ىلص يبن لإ هل لام تلا بحاص نم يقلي تع مريشعاو سود

 يبلا ةائاملا 0 ينيطعت لاقو جيم بحاص يقأو بهذأ مو هلع

 يل نأ لدحرلا هل لاَقف ةنحلا ف 00 ا كلو نالف راد ٍُق اهعرف

 لرو انهم كا نسا بعذ مث اهنم ةرمث يلا بجا ل ايف امو ًاريثك الخ
 ديع ناش يف اهقا

 نبا نا نب هللا

 ما تالا لوا : 17 0 م
 مه نيذلا 0 يقلف لحرلا بهدف مم لاق امدخا اا نا ةنحلا يق ه2 لحرلا

 ةروسلا 0 للا يناطعا ار نا ترعشا هل كاكَقف هنم اهمواسف ةلخعالا بدحاص

 رك ادعس د دا رخآلا هل لاقف 30 ةحس تلقف ةنلا يف ةلخم 1

 هللا لوسر نم مالكلا 0 ناك حادحدلا 30 وه الجحر ىتلف

 2 عع ها 00 5 ىل تاما ك1 طسلا) لإ ليصل لانقف اطل ا

 سيل ةكع تلزن
 الو سان ابق 1 نيا ةلكاملا "2 بلطآ مظعب تح دل 1 هل لاق ةلْحن !ز

 حوسنما | | اذا ىل دهشا هل. :لاقف ةلخم نيعبرا كيطعا انا. هل لاتق هنع تكس مث

 ردو بهذ مث ةلخت نيعبرإب هل دهشاف مهاعدف سان رف اقداص تنك
 نورثاكلا تراص دف, ةلحبلا نا ا لوس لاك 0 هيلعاّللا ىلص يب ىلا

 اذا ليللاو 3 كراس هللا لزتاف كلامعلو كل للا نا لاقف رادلا

 انربخا#ىتشل مكبعس نا يثالاو ركذلا قلخ امو ىلح اذا راهللاو ىثغي

 انريخا نإبا نب ديلولا انربخا ظفاحلا خشلاويا انربخا ثرحلا نب ركب وبا

 حاضولا يبأ ن نبا انريخا محارم نب روصنم انريخا سيردا نب دمح |

 00 الالب ىرتشا ركب ايا نا هللا دنع نغ قحنا نبا نع شوي

 ليالاو ىلاعتو كرابت هللا لزتاف هقتعاف قاوا رسشعو ةدربب فاخ نب |
 5 مسلسل



 6# شي رق ةروس#

 ايف سيلكمب تلزت

 «نوعاملا ةروسرف

 ةكمي اهفصن تلزت
 يذم اهقس و
 كب + لاري قلل

 تارا ىلاعت هلوق

 نيد
 عدي يذلا كلذف

 يف تلزن ميلا
 لئا 1 صاعناش

 صحب الو ىمبسلا

 6 لوزتلا بابسا 558

 ةذبانملا زامقلا هبشك مهتاعايب تناكو نوففطي راجت هن هنيدملاب ناك ىطرقلا

 ها جر ةباآلا هذه 9 هللأ 0 ةر 00

 اهدشلاب لكي ١ ناءاص ةفمؤ :ةنيهج ونا هل لاق" لج انو ةندلا

 ديالا هده ىلاعت هللا لزئاف رت آلان لاتكف

 ه# قراطلاو ةروس هي

 مو َق راطلاَو ءامسل أو دج ىلاعت هلوق ميحرلا نمحرلا هللا مس

 هلال ىلا ىف كلر 36 كفاثا مجنلا راسل 4 كارا

 01 وع انف نلو رع 7 وهيلع هللا لص ىبلا ينا هنا كلذو

 اذه ءيش يأ. لاقو بلاط وبا عزفف ًاران مث ام التماف محن طحتا ذا
 لزناف بلاط وبأ ب ىوعف هللا ثايآ ٠ نم 1 وهو هب ىجر م اذه لاَقف

 ةياآلا هذه ىللاعت هللا

 © ليللاو ةروس لي

 ىليعم الا ليعع“ا نا نع وب انادح ميجرلا نم رلا هللا رجسإ

 نبيلع نسحلا وبا ان ربخا ةنامعبراو نيثالثو ىدحا ةنس ناحرحي ءالما

 نب سابعلا انربخا نوراه نب نسا نب يلع ائربخا ظفاخلا رمع

 نع نابا نب مكحلا انربخا رمع نب صفح انربخا ىنقرتلا هللا دع

 لجر راد يف اهعرف ةلم هل تناك الجر نا سابع نبانع ةمركع

 نخل ةلملا دعصف رادلا لخدو ءاج اذا لجرلا ناكو لابع يذ ريقف' |

 ' (لجيرلا لقا رقفلا نام اهدجايف ةرقلا تطقس ابرق رقلا اهنم



 قفل ( خوسنلا غماناو
 دمع نب هللا دع ايد قادشلا دمحا نب نسحلا انريخا ورمع ىبا نبا

 نب ميهارب ع قاس 0 دمح | نب ده رعد وأ اند ميم نأ

 لاق كلام 0 نك ةمع# لاق يدند دك حرش نب 1 0 ةسارو

 تلاق معن لاق ةارع رشا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل ةشئاع تلاق

 نأش دئموب مهم ءءء لكل اع هللا لزؤاف هاناوساو

 :ي روكتلا ةروس
 ع :َ

 3 56 0 1 م
 ل الإ نوال امو #3 ىلاعت هلوق ميحرلا نمحرلا هللأ مل

 ككل

 0 1 2 نا
 و دما انريخا * 6# نيملاعلا بر هللا ءاش

 ب

 نييدماس نبا انيس ضد 0
 دنع قب دعس انةدحخ لاق رهدساوا اندح ىملسلا فسوي نب دا

 مقتسن مل اشن ل ناو انمقتسا انتش نا انيلا كلذ لاق ميقتس نا مكم

 نيلاعلا بر هللا ءاشن نأ د1 نواعن هم اك هللا لزئاف

 هم نيففطملا ةروس ©

 2 نيعملمملا لو د ىلاعت هلوق ميحرلا نمحرلا هللا مس

 [نربخا لاق قالا :نيسلا ناد ن نيمار ليش 0

 ظفاحلا نسا نب دمحم قب دمحا انريخا لاق. نيس" نب دمع ىدح

 دقاو نب نيسحلا نب ىلع انثدح لاق رسشب نب نمحرلا دبع انثدح
 نك د 012 3 يومغلا 000 لاق ين ا

 سانلا ثنْخا نم اوناك ةئيدملا سو هيلع هللا ىلصىبنلا مدق امل لاق سابع

 لاق * كلذ دعب لكلا اوتدحاف نيففطلل ليو ىلاعت هللا لزئاف.البك

 ءانثتس الاب ىملاعت هللا

 ةزرمطاةروس#

 ع تلزن لق
 لا ناش

107 

107 

 تدل رع 1

 تلزت
 الو حان اهيف سلو

 3 ليفلاةروس و

 16 اهعيج تلازن

 الو خحان اهيف سيل

 خوسنم

 ةهئيدملا



 حوسم الو خسات

 © ةعراقلاةروس »

 ايفس ل 41

 لي ها -

 ا ا

 اهيف سيلك ت

 خوسنم الو 00

 كي رصملاة روس

 لبقو 5 تلزن

 3 ايفو ةنيدملاب

 هلوق ضو ةدحاو

 ناسنالا قل ف

 |يزسف رمح ىفلا

 (لوزتلابابسا) رخو

 | هذه هق ]عا -

 ه# سبع ةروس ةه

 4 ىعالاءاج 100 ع #8 ىلاعت هلوق ميحرلا نم رلا هللامس

 وهو ٍلسو هيلع هللا لص ىلا ىتا هنا كلذو موتكم ما نبا وهو
 دللظلا 36 نب ناو ماج 1 نايل ناو ةبنر نو نع يعاني

 ماقف مهمالسا وجريو ىلاعت هللا ىلا مهوعديو فلخ ينبا ةيماو ايباو

 هيداني لعجو هللا كلع امم ينلع هللا لوسراي لاقو موتكم ما نبا
 مقب رك للا لم لتعم طا يرد الو ءاد لا رركو

 لاقو .ةمذلك  ةغطتقأ م هللا ىلص هللا لوسر هجو يف ةيهاركلا

 ا دسعلاو ةلفسلاو ناقل هعامسأ اا ديدانصلا ءالؤه لوس ةسشن 2

 موقلا ىلع لبقاو هنع ضرعاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سدعف

 هللا ىلص هللالوسر ناكف تايآلا هذه ىلاعت هللا لزناف مهماكي نيذلا
 نر هيف ينساع ن ع ايحرم لوس ذآ ذو رك كلذ دع معو هلع

 ما. نبدمحو محن وا انرب>ا يتحاصملا نمحرلا دع نب 0 انريخا *

 ينأ [نبدخي دعس نب ىحي نب ديعس يلع وبأ انريخا نابع نبأ

 تلاق ةعئاع نع ةورع نب ماشه ىلع انأرق ام اذه لاق

 1 سو هيلعهللا ىلص يتلا ىلا كا ريالا موتكم ما نبا يف ىلونو

 ءامظع نم لاخر هللا لوسر دنعو يندشرا هللا لوسر اب لوَش

 ىلع لشو هنع ضرع ع هلع هللا ىلص ينلا لمجت نيكرمشللا

 هيب يف مكاملا هاور ىلوتو سبع تلزلا اذه يف 1 رلا

 ىلاعت هلوق ىحب نب دعس نع يباتعلا نع يريخلا ىسسع نب ىلع ”نع

 ادع كرا

 ا وبا ارحاك ديلج ناش ذكي موس .ئرمأ لكلج
 نبا



 © حوسنملاو خانلاو

 كلذف رم هلوشب امو رحاس الا وهاق لاق وه اق ديلول شرق تلاق

 روب رحم الا اذه نا ىلامأ ١ هلوق ىلا ردهو ةركش هنا ارد

 هي ةماصلا ةروس

 ل ن1 ناسنإلا 2 #3 لجو نع هلوق ميحرلا نمحرلا هللا مس ظ

 هللا ىلص ينل ىنأ هنا كلذو ةعير نب رمع يف تلزن# ةماظع عم

 اعرع | كو نوكي قم ةماقلا عوب نع قدس لاقت مسو هيلع
 كلذ تنباع ول لاقذف كاذب س و هلع 1 ىلص ىننلا هريخاف اطاحو أ

 لزناف ماظعلا هذه هللا عمجم وأ هب نءوأ ملو دمحاي كقدصا مل مويلا

 ةباالا هذه ىللاعت هللا

 6 ناسنالا ةروس

 010 ع ل ا رك

 بلاط يأ نب ىلع نا كلذو سابع نك نع ءاطع لاق 3 مك

 ةريزألا هل لاش 20 انش هئم اول هما نك و ريعشلا ضو

 ىناثلا ثلثلا لمع مث ماعطلا هيلا او- راف نيكسم ىنا هجاضنا من الف

 مت كلف يقابلا ثلثلا لمع مث هومتطاف لأسف مني ىلا هحاضنا مانف

51 

 ال اولاق طق رعشب قطني هوهتلأر له ىعاش هنا نومعزت لاق ال مهللا

 1 ال اولا بذكلا 0 امش هناع مي رج لهف تاك هلأ نومح زف لاق

0 
 «كاكفنالاةروس)

 سل هنيدملاب تازن

 الو خلا ايف

 اوس

 هي ةلزلزلاةروس
34 

 ىهوةنيدملاب تازث
 ووسلا .ىدحا

 ليز ىف فلتخلا

 الو تان ابن حل
 ٠ وسام

 (تايداعلا ةروسر)

 اهيف سيلاكع تاز



 منو حس نيك اخ

 فيسلا ةياب ىنعملا
 لخو مهعد يأ

 كف 35 2
 6 لا ةروس ف

1 

1 
 ل

| 
 سبأ يل

 |الو خسا ايف

 نم واتت

 نياك الالوقىلع
 هي ردقلا ةروسل#

 سبل هنيدملاب تلزن

 (لوزتلا باسا ) اند (

 نعو قلخو ىئاما ترظنف تيدونف يداولا نطب

 نشرعلا لعوه اذاف يسأ رة 3 < ادحا رأ ل 1 0

 ىلع اويصف ينورثدينورثد تلقف مالسلا هيلع ليربح ينعي ءاوطلا يف

 كيباشو ربكف كبرو رذنأف مق ردللا اهيا اي لجو نع هللا لزنأف ءام

 هلوق يازوالا نع مس نب ديلولا نع برد 0س ريهز هأور رهطف

 ىئاذحلا مساقلا وبا انربخأ * 6 اديحَو تْعَلَح ْنَمَو نَرَذ لف ىلامت
 انربخا يناغصلا يلع نب دمحم انربخا ميعن نب هللا دبع نب دمع ان ريخا

 مولا مع وعم

 يبنلا ىلا ءاح ةريغملا نب ديلولا نا سابع نبا نع ةمركع نع ىنايتخا

 30 قاّررلا داع انريخا يررزالا ميهارإ نب قحسأ

 لهج ابا كلذ غلبف هل قر هناكو نآ رقلا هلع ًأرقف سو هيلع هللا ىلص

 | كناف هكوطعيل الام كل اوعمجم نا نوديري كموق نا معاي هل لاقف

 اال ند أ نك رفتلع دفا لاقف ملقا ضرع ادهم تنثا
 لوقأ اذ امو لاق هراكو هل ركتم كنا كموق غلبي الوق هيف لقف لاق
 ىنم اهديصقبو اهزجرب معا الو ىنم راعشالاب ٍلعا لجر مكفام هللاوذ

 لود يذلا هلوقل نا هللاو اذه نم اعيش لوّش يذلا همشي ام هللاو

 امو ولعل هلاو هلفسا قذعم العا نمل هاو ةوالطل هلع ناو ةوالج

 ركفا ىت> ىنعدف لاق هيف لوقت ىح كموق كنع ىضريال لاق ىلعي
 تقلخ نمو ىترذف تازئف هريغ نع هرئاي رثؤي رححس اذه لاف هف

 ىنلا ىشفي ناك ةريفملا نب ديلولا نا دهاجم لاق اهلك تايآلا ادنحو

 مس 1 ٍدح هنع هللا يضر ركب اباو سو هيلع هللا ىلص

 ةفاحت يب نب و ادم ينأت امنا كنا معزت اشيرق نا لهج وبا هل لاقف
 ||| ووذو باسحأ ووذ مكنا شيرقل هيلولا لاقف امهءاعط نم بيصت
 1 .اولاق طق نهكت قلو لهو نون< ادمح نا نومعز مكناو مالحا

 مهلا



 2( 6 حوسنملاو خانلاو )

 2 - ل 2222-3

 نيديلولا انربخا رقعح نيدحنب هللادبع انريْخا يهمتلا ركب وبا اتثدح

 نب هللا دنع انريخا مدآ نب رشب انريخا يرودلا سامعلا اريحا نأبا

 2 لوسرلاق لوس ةديرب تععم لوش ميشه نب اص تعع# لاق رييزلا

 كصقا الو كدردا نأ يبرما هللا نا يبل - هيلع هللا ىلص هللا

 ةيعاو نذا اهيعتو تلزنف يعت نا هللا ىلع ق-و يعتو كلعا ناو

 3 جراعملا ةروس

 ِث 0 000
 تاياالا 6 عقاَو بادع لكاس اس وف ىلاعت هلوق ميحرلا نمحرلاهّللا مسب

 قا وه اده ناك نا مهللا لاو نيح ثاردلا ل رضنلا ُق تلد

 مون لاسام. هي لزق باذعلا لاو هنت لع ايدك الإ 210

 0 ك0 2 هو ا . 5 ع 2

 الك مين ةج لخدي نا مهنم ئرمإ لك معمطلا
 هياع هللا ىلص ىنلا لوح نوعمتجم نوكرسشملا ناك نورسفملا لاق

 نؤزم-و هب نوبنكحي لب هب نوعفتتي الو همالك نوع سو

 رثكأ اهيف انننوكلو مهلبق اهلخدنل ةزلا ءالؤه لخد ل نولوقبو

 ةيالا هذه ىلاعت هللا لزئاف مط امت

 4 كل ةروس 3

 ءىرقملا ميهاربا نب دمحا قحسا وبا ان م ميحرلا نمحرلا هللا مس

 انريخا ىعازوالا انريخا ىلا ىنريخا لاق ديلولا نب كلما دبع انريخا

 هللا لَوِسَو .انبدح لاق رباح نع هلس انآ ترس لاق رك قا 0

 يراوح تدضق الف ًارهش ءارح ترواح لاقف سو هياع هللا ىلص

 بابسأ 2(

 2[ 1 ءوهدع |

 سبل مكحم اهعيمج
 الو حسان ف

 يو

 «ح رش ملاةروسإل

 اهيف سل ةكعتل زر

 ه# ناةروس

 اهعيج كعب تارت
 ةدحاوةما الا كح

 اهظفلالاهانمم حن

 ىلاعت هلوقوهو

 مكحاب هللا سي 5 هلأ



 اهعمج 1

 بأ ال مك

 اهناذ

3 

5 

 مهلع تسل ىلاعت

 نم الا رطب ٠

 اهكمأ رفكو ىلوت
 كيسا هيأ"

 6 رجفلا ةروس )
 اهعيمج 2 تارت

 تيقن

 7 لإبلا ةروس#

 اهعيمج ةكب تلزن

 سيلو مك
 : 1 7 م

 © لوزتلا بابسا ) (53:؟/)

 >6 معلا ةروس ف
 1 ا ا 12001 2

 قلخ ىلعل كنإو # لجو زع هلوق ميحرلا نمحرلا هللا من

 انريخا ي 00 سال لا سل ينج ندا

 ةشئاع ٠ ع رق نع ةورع 171 ورك داولع نإ . ناسح

 اللول كلل لاق الا هيب لعا مالو هاحيضا نم دجأ ءاعد ف

 نإَو 4 لجو زع هلوق مظع قاخ ىلع كناو لجو زع هللا لزنا

 ارانب نأ رافكلا دازا نيح تلت هيلا اك اوك َنيذْلا ذاك

 ع موق هيلا رظنف ندعلاب هويصق ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 د قل ف ناغلا تاكو هج ليماالو هلكو اهاز ام'اولاقف. شرق

 اهيعيف مهدحاب نع ةئيمسلا ةرقيلاو ةئيمسلا ةقانلا تناك نا ىت
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 انربخا ركب وبا انربخاو كرابملانبانع روصنم نب ديعسنع ملسم هاور
 نب نمحرلا دبع انريخا هتسر انريخا ماصع نب ل انريخا هللا دنع

 راجنلا متاح نع زومرج انربخا راهلا نومم نب دم انريخا يدهم

 سو علا ىلص ىنلاىلا يدوهي ءاج لاق سابع نبا نع ةم ركع نع

 دعقا انا لاق ىلصت نا كلذ كل هللا ردق لاق يبصاف موقا انآ لاق

 أ| لاق اهعطقاف ةرحشلا هذه ىلا موقا انا لاق دعقت نا كل هللا ردق لاق
 تنقل دحح ار لاق مالسلا هلع لبرج ءاش لاق اهنلطتت نأ كل 0

 هن ن م معطق أم ىلاعت 0 مهاربا انقل 6 كح

 0 ينعل نانا رع و هللا نذابف اطوصا ىلع عاق اهومتكرت وا

 ةيآلا 6 00 نم ناَعإلاَوَر رادلا اذ تلال :هلوق

 0 0 0 د 1 كونك كلو

 7 ل م 02 مهسفت 0 نوري د ىلاعت هلوق

 هبقفلا ع وب انريخا نذؤملا رعد نب دما نب دعس انريخا د

 يا نع ناو رع نب لضف نع دواد نس هللا ديع انريخا 02

 ىلا عفد مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةريره ىبا نع مزاح

 0 يراصنالا ب بهدف ةئعلا لها نم الحر راصنالا نم لحر

 لاق ةدصلا توو الا لاف ءيش نم لع ءازإا لاقف هلها

 لعج و تاعفف لاق جارسلا ى ءناطاق تعضو اذاف ينبتاف اومان اذاؤ ميموتلا

 بابسا 0
 ل

 ربقلا

 كلذ ىلع لذدلاو

 ىلص ىنلا لوق

 ف سس و هيلع هللا

 باذعع

 هوو نأ رقلا

 علت يآ نوال

 نع ريقلا < بادغ

 لك ىوابحاص

 الواب اهيف سيل
 1 11 ا

 «رقلاو نةد نةروس)

 لت لئاوأ نم ىهوةكم ّْ

 نا |١ رقلا 8 لزام

 ىلص ىنلا ناكو
 مس و هيلع هللأ

 اة وا

 ناتحوسنم نا



 حانلا) خوستم

 اودهشاو ىىلاعت هل وق

 مكم َلَدَع يوذ

 ىلاعت هلوقو *
 ةداهشلا اووئاو

 سيلو مكاذه هلل

 خوسنم الو خلان
 4 ميرحتلا ةروس

 هتيم“ تلا

 سيلو مكحم اهياو
 الو خمسا اه

 هللا مس خوستم

 ميحرلا نمحرلا

 هك كلملا ةروس##

 صوتك ١
 عنع ةعناملا ةروس

 :يطقام #ىلاعتهلوق ريدق

 © لوزتلا بابسا ) 51

 يِهو ةقلحلا الا لبالا تلقا ام مط نا ىلع ءالجلا ىلع اولزن تح

 لزناف اهبشخ ن. مهقفاوام نوذخايف مهمتويب نوبرخي اوناكو حالسلا

 يش لل هللاو غلب َّىَح ضرالا ين امو تاوععلا يفام هلل ىلاعت هللا

 لا لوس تاوكلذو ةيآلا  ةنل نم مت

 عطقب ىما مهنوصح يف اونصحمو ريضنلا ينيب لزت ال سو هيلع هللا يلد

 كنا دماي تمعز اولاقو كلذ دنع هللا ءادعأ عزجن اهقارحاو مهليخت

 لهو نخلا عطق و نع مل رجشلا رقع حالصلا نا حالاصلا دير

 ىلع كاذ قشف صولا ف داسفلا كاع 1 هنأ تمعز اهف تدحو

 5 3 | 0 : ١

 هاف اوعطشال مهضعب لاقف كلذ يف اوفلتحاو اداسف كلذ نوكي نا

 ىلاعتو كرابن هللا لزناف اوعطقا لب مهضعب لاقو انيلع هللا ءفا ام

 همطق نمل اليلحمو هعطق نعىبم نمل ًاقيدصت ةيآلا ةنيا نم متعطق ام

 نب دمحم هللا دبع وبا انريخا # ىلاعت هللا نذاب هكرتو هعطق نا ربخاو

 انربسخا يفقثلا قحما نب دمع انربخا يدلاو انريخا * كرادلا ميهاربا

 ىلص هللا لوسر نا رمي

 ىلاعت هللا لزناف ةريوبلا هو عطقو ريضنلا لم قرح سو هيلع هلا

 يبرغأو هللا 00 وا ىلع ةعاذ اوك رنا هيك 5 نم معطقام

 نإ نع عفان نع دعس نب ثنللا انريخا ةمدنق

 وادا ّى 5 را[ رخا * ةسق ن

 لهس انربخا يزارلا
 نع عفان نع ةبقع نب ىموم نع َك رامملا نب هللا دع انريذا ندع 1

 ريضنلا ىف 0 و يلع دبل رع دا دوسوا نازح نب
 ناسح لوَشب اطو ةريولا صو قرحو

 00 ةريولا» قيرح * ىؤل يب ةارس ىلع ناهو

 اهو ظ 35

 1 شل يراخضلا هآور نيقسافلا

 ىح وبا انريخا رفعح نب دمحم نب هللا 001
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 و 22ش ا ل ب تتأمل ةببببتبببيييمشبنبل



 اننا

 مهلتاقف مهرصاعف بئاتكلاب مهيلع ادع دغلا نم ناكالف سو هيلع ظ

 )08901١( _ «خوشلاو خاناو)
 نه ءالخلا نع مهللاص مث مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مه رصاحن

 دبع نب دمع انريخا يبمرافلا دمحم نب نسحلا دم وبا انريذلا # ةئيدملا

 انريخا ظفاخلا نسا نب دع نب دما انريخا رحاتلا لضفلا نب هللا

 نبا نع يرهزلا نع رممم انريخا قازرلا دنع انريخا ىحي نب دم

 نا سو هيلع هللا ىلص ىلا باكا نم لحر نع كلام نب ا

 ةقلخلا لها يكنا دوهيلا ىلا ردب ةعقو دعب اوبتك شيرق رافك

 نيبو انيب لوحي الو اذك ناعفنل وا انيحاص ناتاقتل مكناو نوصحلاو

 ونبي تعمجا دوييلأ مهباتك غلب الث ءيش لخالخلا نيبو مكئان مدخ

 يف ايلا جرخا نا مس و هياع هللا ىلد ينلا ىلا اولسراو ردغلا ريضنلا

 ناك ىتتلل قت ا نوال انعم جرخأو كباكا نم الحر نيثالث

 كيائما كي اوما و كوقدص ناف كنم اومضلا كيو ابا

 هيلا جرذو هباصا نم نيثالث يف ملسو هيلع هللا ىلد يبلا جرش انلك

 ضعب لاق ضرالا نم زارب يناوزرب اذا ىت> دوهبلا نم اربح نوبالث

 مهلك هباحا نم الحر نونالث هعمو هيلا 0 2

 يف جرخا الجر نوتس نحو قفتن فنك اواسراف هلبق تومي نا بحي
 كي.انمآ كب اونما' نا اننالع نم ةثالم كيلا جرو كباعصا نم ةثال

 هباهكا نم ةنالث يف مسو هيلع هللا ىلص ىبلا جرن كانقدصو انلك

 لوسرب كتفلا اوداراو رجالا ىلع اولهتشاو دوهلا نم ةثالمث جرخو

 انا ىلا نيضنلا ضد نم لا دارس تلم رك سو هيلع هللا ىلص لا

 ريضالا ودب داراام ريخ هتريخاف راصنالا نم اسم لدحر وهو

 قي ةيرتس اهوحا لئكاو ملسو هيلع هللا ىلههّللا لوسرب ردغلا نم

 هللا ىلص ىلا عجرف مهربخم هراسف ملسو هيلع هللا ىلص ىلا كردا

 اهفو ةنيدملاب تلز
 ا[ نيلو حان

 هلوقخانلاوسنم

 ءاوس لحو نع

 ترفغتسا مهبلع

 مطر فغتستل مامط

 © نياغللا ةروس)

 اهقو ةندملا تلزت

 شان ةدحاو هنآ
 خوسنم اق نسلو

 ىلاعت هلوق خمانلا

 معطتساامهللاا وشاف

 مح اهدعبو

 ( قالطلا ةروس)

 اهيفوةنيدملاب تاز

 ايف سيلو خان



 اذ وبسنم راصم“ 0

 اولتقا ىلاعت هلوش

 9 ناك رمشملا

 # د الامهوةدجو

 سدلو ةنيدملاب تلزي

 الو خا ايف

 .ةمكح لب خوسنم

 6 ةعما ةروس##

 يهو ةئيدملاب كي

 ايف سيل ةمكحم
 #*خوسنمال و نسا

 ا نوقئااملا ةروم)
 تحووصوص7[ص[ ص 727
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 «لوزنلا باسا ١
 24 0 0 ع 0 م
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 0 0 1 هلم كل هاديء 0 0-1 0 مو هيلع هللا ىلص

 هيلا دعت الف لاق من لاق هتامف وأ لاق سو هيلع هللا ىلع يبنل كلذ

 راني هللا لزاف هتلثفل "ىد انرق فسلا ناك ول" هللاو زكي وبا لاَ
< 

 يأ يفةي الا هذهتلزن لاق هنا دوعسم نبا نع ىورو ةي الاهذهىلاعتو

 هنيااعد ركب ىلا فو دحاموي حارملانب هللادبعدابا لتق حارا ن.ةديبع

 لاقف ىلوالاةلعرلا يف نك أ ينءد هللا لوسراي لاقف زاربلا ىلا ردب موي

 كلنا ملعت اما ركب ايا اي كسفنب :انعتم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل

 31 ريمع نب ديبع اح لق ريمج ع ىكعصم ىفو يرصاو ىع«“ ةلزنع يدنع

 |( ينو ردب موب. ةريغملا نب ماشه نب صاعلا هلاخ لتق رمع ينو دحا موب

 كلذو ردب موي ةيتعنب دياولاو ةعيبر ىنبا ةييشو ةيتعاولتق ةزمحو ىلع

 مهتريشع وأ مهتاوخا وا مهءانبا وا مهعابأ | وناكولو هلوق

 7 شما ةروس 3#

 َنيِذَلا َجَرَخَأيَنلا م #9 ىلاعت هلوق ميحرلا نمحرلا هللا مس

 يف ةيآلا هذه تلزت نورسف ا لاق ةيآلا «باتسكل 1 1

 هحلاص ةئيدملا مدق امل مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا كلذو ريضنلا ينب

 اه الأ كوسر لبقو .هعم. اواتاش الو هولئاغ ال نا ىلع ريضنلا ون

 ودب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر !نغ الق مهنم كلذ لسو هيلع هلل

 دج و يذلا ىتلا هنا هللاو ريضنلا وئب تلاق نيكرسشملا ىلع رهظو

 اوضقن هيلا درو ادحأ انغ الف ةيار هل درت ال ةاروتلا يف همن



 (؟ ٠9

 هلوق ىلا تايآلا « عا بنت 0 دل ىلإ 3 كا 2 عضد 0

 لتاقمو يدسلا لاق نوبذاكلا مه مها الا .ىثش ىلع مهنا نوبسحبو

 ١ و هيلع هللا ىلص ىبألا سلاجم ناك قفانملا لتدن نب هللادبعف تاز'

 (خوسنملاو خانلاو )

 6 لح هال 0 0

 3 0 قر“ 15 ل 6 2 دع

 لكطف ان هللا بل كتاحأو تن

 لذدف ذا ينيعل

 0 هيلع هللا ىلص
 3 ١

 ىلا هل لاقف كلذ

 , لم ان ريخ اهب لإ هن ىلاعت هللأ 0 هوم 2 هللا اوفلخف

 هباخاب ءادق قلطن اف تلعف 0 كيس هلع هلا ل

 تان

 رفمح نب دم انربخا رطمنب رفعح نب دم انربخا ىحي نب دم نبا
 كامس انريخا ةيواعم نب ريهز انربخا ىليفنلا رفعج وبا انريخا ينايرفلا

 هللا لوسر نا هتدح سابع نبانا ريبجنب ديعس ىنثدح لاق برح نبا
 نم رفن هدنعو هر نم ةرجح لظ يف ناك سو هيلع هللا ىلص

 مكيلار ظني ناسنا مكسايس هناؤط لاقف مهنع صلقي لظلا داك دق نيلسملا

 هللا لوسر هاعدف قرزأ لجر ءاخن ءوملكت الف كانا اذاو ناطيش نيعب

 رف نالفو نالفو تنا ىنكتشن مالع لاف هلكو مسو هيلع هللا ىلص

 لزتاف هيلا اورذتعاو هَّللب اوفلحت مهاعدف ليحرلا قلطناف مهامسإب اعد

 ممانويسحيو مكلنوفلحك هل نوفاجي ًاعيج هللا مونعبب موي. ىلاعت هللا

 نع مصالا نع همي يف يك احلا هاوز نوبذاكلا مه مما الا ءيش ىلع

 ىلا#ت هلوق كاهس نع . ليبارسا ع يرصلا در نع نافع يبا

 1 1م نو رخآلأ مْوَيلاَو رشا هللا نونمي 2 ع هل

 كس
 ف د

 ةءارب ىلاعت هلوق

 هلوسرو هللا نم

 مدهاغ ل

 ىلا ركل نم

 يا ةصقلا را
00 0 

 مغ نب ضايع يف'
 ثيح هئحوز يفو

 اة دسم ترهذ

 رافكلا

 يفو اهلهات قلو
 تب ميكح 1

 نم" انيحوز
 ةم رده ةمدغلا

 تدم راق



 ام رادقع رؤاكلا

 رهملا نماهيلا قاس

 الف اوديرت مل ناف

 258 مكيلع ءي

 نا هل

 مكياع حانج
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 مهود<) 2 3

 م8 ا

 كعاذد رئاوكلا

 هللا ا

 يف يا مكنيب مكعب
 هللا ولا او تقولا

 ةعيصل ميكح ميلع

 امذعسف 326ه رم ديو

 «لوزعلا بابسا ) 0
 د سس همس
 1 حمس

 َن
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 يفو ةفصلا يف مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك لتاقم لاق ةيآلا

 ممسو هيلع هللا ىلص هللا لوسو ناكو ةنلأ موي كلذو قيض ناكمملا

 الا و نا ءاافكا راس الاو نرجاهملا نم ردي لعأ سك

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لايح اوماقف نيل ىلا اوت اذقو

 ىلع كلذ قثشو مط اودءسش من مط عسوي نا نورظتني مهلحرا

 مم ردب لها ريغ نم. هلوح نمل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيدينيب اوماق يذلا رفنلا ردقب سلحملا نم ماقاف نالفاي تناو نالفاي

 02 ىلإ مفرعو هل نم مقا نم قعا كلذ قشف ردب لها نم
 رك نيملسأل نوقفاثما لاقف مههوجو يف ةيهاركلا مسو هيلع هل

 موق ءالؤه ىلع ا سانلا نيب لدعي مكحاص نا نومز

 مهنعأطإ أ ع نم 1-2 مهماقا مه ن وم برمللا و. حاو مهسلاج اودخا

 ل 0

 لا 1 ا ب ف لجو مح هلوق 3 آلا هذه ىلاعت هللا لزااف 6

 ع

 ةباالات د نامح نب . لئاقم لاق ةيآلا«لوُسلأ ”ميَجاناَذإ اوم

 نوزكف سو هيلع هللا 1 0 0 اأوباك مهنا كلذو ءاينغالا يف

 هللا ىلص هللا لوسر 0 ىد لاخلا ن اع ءا ع رقفلا نوءاغيو ةباحاتم

 0 كراس هللا لزااف مماجانمو مهسول> لوط 0م كلذ سو هلع

 اودحب مل ةرمعلا له اماق ةاحانملا 25- ةقد.صلاب ساو ةناالا هده

 هلأ نض#ىلا تاكأ نع كلذ دتداو اولخضأ ةرسملا "لها اناو انش

 مو هيلع

 يدعب دحا اجب لمعي الو قيق دحا اهب لمع ام هبال هللا تاك

 ذا تنكو هتعبف رانيد يل ناكل وسرلا متجان اذا اونمآ نيذلا اهيا

 نا هنع هللا ىخر بلاط ىبا نب يلع لأقو هصخرلا تلزنف

 || ىرخالا ةيالاب تخسنف دفن ىح مهردب تقدصت لوسرلا تيجا



 1 6 حوسنملاو خانلاو)

 مهصاف لو هيلع هللا رض كل كوصر لل

 !سملا
 هده لات هللا 0 0 2.4 0 0 كاذ نع اوهشإ 0 ني

 ا قع ا 1 0 0 ري 2 ا #

 انريخا لاق جارسلا قع“ نب دمحم انريخالاق ىناهفصالا هللا دبع نبا

 6 ملا يبا نع دام نع ريرح انريخأا لاق كانه ني هيدتق

 هلع هلل لص يتلا ىلا دويل نما نبا داع

 مكب هللا لعفو مكلع ماسلا تلقف مساقلا اناي كيلع

 تسلا لاق نول ودامت ردا تسلا هللا ن وس راب تاق نمعتلا و ا

 اذاو كلذ يف ةي آلا هذه تازنو مكيلعو لوقا نولوّقبام مهيلع درا نير

 ماسلا اولاَقف مسو

 نمحرلا دبعنب دمحم ديعسوبا ان ريخأ # هللا هب كيب مل ام كوي> كواح

 نب دمحا انريخا لاق يربيخلا دا نب دممو رمع وباانريخا لاقيزاغلا

 لاق دمحم نب سنوب انريذا لاق د نب ريهز انربذا لاق ينثلا نب ىلع

 ملسو هياعدللا بص ينللا كك ايدوهعم نا نتا نع ةداتق نع نابش ارخا

 له يلو هيلع هللا ىلص هللا ين لاقف موقلا درف كيلع ماسلا لاقف

 لاق نكلو ال. لاق هللا يناب معا هلوسرو هللا اولاق لاقام نوردت

 لاقف من لاق مكيلع ماسلا تاق لاقف هيلع هودرف ىلع هودر دك اد

 لها نم دحا مكلع رس اذا كلذ دنع سو هيلع هللا ىلد هللا ىب

 كؤاج اذاو ىلاعت هلوق لزأو تلقام كيلع يا كيلع اولوتف تاَتكلا

 اذإ اوُنَمآ  ريذلا اهيا اب لك ىلاعت هلوق هللا هب كح 18 1 ب 0

 ظ «'مكل هللا حسي اوحسْفأ سلال د اضم

 تائه وه ةهومتلع

 "اق 2 نفلحاذا

 أ 0

 يا رافن كلا

 نعا 0 اما

 لح نهال اهحوز

 ا مط

 الو رفاكلا اهحزل

 لوع
 اهحاكت مدرا نا

 وص أه



 ا تنل وةنمدم

 لاق مث ة ا

 عا نه 0

 ابناصتماو نهال
8 
 ةريع اهح 0

 الو جوز ىل-ع
١ 

 ءاجحا

 لا

 تدل ةؤإايع

 دقف تفلح اًذاَو

 ىلبمعف: تلا

 نا هل فولخملا

 ىوردفو * هله

 هللا ىلص يلا نع

 لاق هنأ مو هع

 ملف هل فلح نه

 ىلعدري مل قدصي

 وهو ضوملا

 6 لوزتلا بابسا ) 010

 ةلسم نب دم انريخا لاق ينارخا ع.صالا وبا انربخا لاق رايس نبا

 نب فسوب نع ةلظنح نب هللا دبع نب رمتم نع قمحأ ند 8

 نب سوا دنع تناكو ةيلع تنب ةليو> ينتثدج لاق مالس نب هللا دنع

 ىلكو موب تاذا لع لكك تلاق تماصلا نب ةدانع ىحا تماصلا

 مث يعا رهظك ينع تنأ لاقف بضغف هتددارف رجتلاك هيف وهو ءرشب

 4ك 6 تصبصاف يبسفن نع يدوارف ىلا عجر م هموق دا يف جرخ

 هلك كلقف فمصلا لجرلا ةأرملا هب بلغت ا هتلعفةهتدداعف ىتذاعف

 كيفو يف ىلامت هللا كحب ىتح ىلا لصتال سفن يذلاو

 كجحوز لاقف تيقل ام وكشا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تينا مث همكح

 هل نأ رقلا لزن. قع تحرر اه :هتح ياو هللا تا .كمع. نياو
 ىهنا تح ريصب عمس هللا نا ىلا اهجوز يف كلداجم يتلا لوق هللا عمم

 يأ اب تلق ةقر قتمءاف هيرم لاق هراتكلالا

 تلق نيعباتتم نيرهش مصيلق هبرمم لاق اهةتءب

 ا تلك اكس نيس ميلف لاق مايص نم

 هقر كا هللاو هللا

 هب ام رييك خش هللا يناي
 ع م ةدنعام هللاو هللا

 1 تلف تأااق اءاص نينالث عسسل 0 0 نم قرع هليعمس ىلب لاق

 : 000 هلوق قدصتلف تنس>ا دق لاق 00 قرعب هنعا

 |” دل دهاجوب ننابع نيا لاق 4 ىوجتلا نع وب نيذلا لا
 .نينمؤملا ناؤود مب امف نوجانتي اوناك مما كلذو نيقفانااو دويبلا

  مهاوج نونمؤملا يار اذا مهيعأب نوضاغتبو نينم ْؤملا ا نورظنسو

 || يف ارجرخ نب ذلا اساوخاو انسابرقا نع مهغلب دقو الا مهاربام اولاق

 2و 0 كلذ عد 000 ةنضصم وا توم 4 لد 007
 1 + يبا ياو تدنن بم ني يو و

1 
 0 ع حم بح م

2 - 



 ا 00
| 

| 

 ا ا

 ديلا (حوسنملاو جاتا وزلا 0005

 نع هج يف هللا دبع وبا هاور هللا ىلا ىكشنو اهجوز يف كلداحم

 06 نع رطم نع :يبزال دمع ي يا

 لاق يناهفدالا 0 انريخا لاق ثراخلا ن 0

 2 ةديمع ينأ نب

 ان ريا ل )او كاعس نبي ع 00 0 0 2 أن ريا لاق دا ٠ نبناددعاب ريخا

 نع ةورع نع ةلح نب ميغ - نع قصد انريخا لاق ىل< ل ىشسعغ نبا

 ةلداخلا تءاح نقل اهلك تاونطآلا عمل عب عسوب يذلا م

 مو هءلعهللا ىلد هللا لودر ا

 يتلا لوق هللا ععم دق ىلاعت هللا لزءاف لوعام

 يرد ال تملا تناح يفااو

 هلوق اهحوز ّق كالذاخع

 أن ريخا ةيآلا 0 (يكن 3 كم نورعاظي دلل 86 ىلاعت

 د 7 وبا انزتخا' لاق ئرؤوياستتلا دايز نيد 5و[

 سوؤأ' نأ لاق كلام نب نفا نأ يندصف لاق رايلتلا نع هلآ

 ىنلا ىلا كلذ تكتف ةبلعت تنب ةليوخ هنأرما نم ىهاظ تماصلا نبا

 ىمظع قرو 0 ىنم صاط تلاَقؤ مجعو هيلع هللا ىلص

 اما لاق نيعباتتم نيرهش مصف لاق نادي كلذب يلام لاقف ةبقر قتعا
 مسا 0 3 نتنس مطاذ لاق رص لك مولا ىفلك ا الوا ناش 0

 وسر هناعاف لاق ةلصو نوع كنم تست .ناالإ دحا ال لق اكل

 ميحر هللاو هل هللا عج تح اعاص ريشع ةسمخم ميسو هيلع هلل ىلص هللا

 نمحرلا دبع انريذا «انيكسم نوتس كلذو اهلثم هدنع نا نوري اوناكو
 ايرك ز نب هللا دبع نب دمحم نب دمت مسالا دنا ل

 م١ نسحلا وبا انربخا لاق يلوغدلا ن

 قي كلذ مسد || ن

 اذا ناوضرلا ةعس

 شيرق ن“ ةأرمإب
 11 لاق
 لوم ثرخلا تنب

 دق هللا لوسراب

0 
 تع ام ةقدصم

 ىنلا اط لاقف هب

 سو هيلع هللا ىلص

 ا
 لزاف هبت قدص أم

 ايف ىلاعت هللا

 اونمآ نيذلا اهيا
 تانم ْوملا اج اذا

 ديلا
 ىلامت هللا اهامف

 تارداهم



 تارجحاهمتانم ّوملا

 لوسر نأ كلذو
 هيلع هللا ىلد هللا

 00 طاشاسو

 ند هءاح نم نا

 مهلا هدر مه دنع

 :١ مهلا ءاح 1

 ناكف هيلا هاودر

 اديذش طرق اذه

 مهتءاطل . نكلو

 هلو سرلو هلل
 ىلع اوربسص
 لو هاضدمأ نه

 لص لك

 ممسسمسسل سس سس حساس لس نسا جل سس

 (لوزتلا باسات («05)

 لاق رطم نب 'ورمع وبا انريخا لاق ىهاط نب ىهاَقلا دع انريخا #

 انثدح لاق هيوهارنب قحسا انثدح لاق ينايرفلا دمحم نب رفعج انريخا

 سدق نب ورمعنع رافصلا نب دالخ انئثدح لاق يشرقلا دمت نب ورمي

 لإ رقلا لزنا لاق دعس رع فش نبا بهدعم نع ةرم نب ورم نع الملا

 اولاقف انامز مهيلع هالتف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع انامز

 نسحا كيلع صقن نحن ىلاعت هللا لزناف تصصق ول هللا لوسر اي

 هللا لزناف انثثدح ول هللا لوسراي اولاقف انامز مهياع ءالتف صصقلا

 اكل أ كان نوم ور كلذ لك لاق تيدا ندحا لزن هللا ىلا

 الا را لرناف اترك د. ىل للا, لوسراب اولاق :رخآ ةق دازو دالخ

 هللا ركذل مهبولق عش نا اونما نيذلل نأ ملأ

 * ةلداحلا ةروس

 ا 0 . 5 3 9

 يتلا لوف هللا ممس دق © ىلاعت هلوق م>رلا نمحرلا هللا مس

 2 2 1 .٠

 نمحرلا دبع نب دم دعس وبا انريخا *ةيآلا  اهجوز ىف كلداح

 دمحا انريخا لاق يريخلا دمحا نب دمحم ورمع وبا انريخا لاق يزاغلا

 نب دم انثدح لاق ةببش ىبا نب ركب وبا انربخا لاق ىنثملا نب ىلع نبا

 ةورع نع اس نب ميك نع 0 نع يبا انثدح لاق ةدسع يبا

 ىلد هللا لوسر ل اهحوز ع صو هضعل ىلع ىو ةيلعلا تنب

 قح ينطب هل ترثنو يبابش ىلبا هللا لوسراي لون يهو ىلسو هيلع هللا

 / | ىلا لوق هللا عمم دق تايآلا هذهب مالسلا هيلع ليربج لزت تح
 ملا



 6( حوسنملاوخانلاو ) ' الا

 ا :مكنم يوُسسيل لب ىلاعت هلوق م .-رلا نمحرلا هللا مس

 هذه نأ كلا نع ليضف نب 2 ةيالا 7 00 نم

 انريخاام اذه قع لدي و هنع هللا يدر قيدصلا زك نإ قتل 1

 ديع ند دلّ نسما وبا 0 لاق يح ند ل َْش ميهاربا نب دل

 توقعي انثدح لاق يدادغتلا. ناط# ني' نامع انثدحت لاق ىطتلتلا هللا

 انثدح لاق يئابشلا صفح نب رمع انثدح لاق ىىوزخلا مهاربا نبا

 لون ذأ الخ ءردص ىلع اهلخدق ةءانع هيلعو قيدصلا كي را

 ىاوأ يلام يع لاقو مالاسلا هللأ نه هآرقأف مالسلا هيلع ليربيح هيلع

 هلام قفنا ليربحاي لاقف لالخ هردص ىلع اهلخ دق ةءابع هيلع كا

 لوهي هل لقو مالسلا ىلاعت و هناي هللا نم هرقاف لاق ”لع حفلا لبق

 للص ىنلا تفتلاف طخاس ما اذه كرقف يف ىنع تنأ ضارا كير كا
 دينا نم كبره :ليرج اذه نكي انآ ان لاقت 0 نا ل سو هيلع هللا

 مأ اذه كرقف 2 يع 2 ضارا كير كل لوشو مالاسلا هر | جس

 0 0 ير 00 انا 0 01 3 0 3 كح

 هك |اةرد در دعا نيقفانملا يف تلزن لئاقمو ا لاق ةباالا 3 لأ

 ةاروتلا يف امع امدح اولاقف موي تاذ يسرافلا ناس اولأس مهنا كلَذو

 نينمؤملا ىف تلرن اههريغ لاقو:ةيآلا هده تلزق بئاجلا ايفان

 ثراخلات ذب ةعبس

 تأ" كالث اهفو

 2 تاخ اود تم

 لام دلاوت ىلوالا
 نع هللا ا ١

 ف كوتا نيذلا
 تخل هي الانيذلا

 يهو اهياتيتلاةي الإ
 اننعا ىلاعت هلوق

 نذلا نع هللا 0

 نيدلا يف ميولتاق
 اع سل لا
 فورا ةيانوتي الا

 هلاك, ةسانلا الا
 لا ةينألاب ىلا
 ماج اذا اونمآ



 هللامرك بلاط ىبا
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 6 ةروسر)

 اهفو ةئدملاب تلزن

 اهيف سلو كل

 هلوق يو موسنم

 هللا ءافاام ىلاعت

 نم هلوسر ىلع
 هللف ىرقلا لها

 ةيآلا لوسرلاو

 (ناح*ألا ةروس)

 ه4تنادتتلا تاز

 نأش يف مهعاماب

 ىلا نب بطاح

 يف هنت و ةعتلب

 ناش يفو كلذ

 داوس نب ورمعو ةلمرح نع ملسم هاور بكوكلابو بكر |

 1 « ١ ساما
/ 0 

 : ننام
000 
10 

 © لوزللا بابسا 0:5 4 4

 لاق ا نادم انثدح لاق ظفاحلا نسا نب دما انزيخسا لاق

 ٠١ لمزاونا انثدح لاق زامع نب ةمكع انئثدح لاق دم نب رضتلا انندح

 قدص 4 موضعل لاقو ىل اع هللا اهعضو 0 | ولاق رفاك مهمو

 نولعجمو غلب ىتح موميلا عقاوج مسقا الف تايالا هذه تازنف ادكعإو

 نع مظعلا دنع ل سابع نع حسم هآو 3 لوك مكنا مكفزر

 رفس يف جرخ سو هيلع هللا ىلص ينلا نا ىورو دم نب رضللا

 هللا ىلص ىنلل كلذ اوركذف ءام مهعم 0 شطعلا مهباصاو اولزتف

 انيقس نولوقت مكلعلف متيقسف مكل توعد نا متيارا لاقف سو هيلع

 ىلصف لاق ءاونالا نيحم اذهام هللا لوسراب اولاقف اذنك ءومب رطملا اذه

 اورطف ةباحم“ تحاه 5 حير تجاهف ىلاعتو كرايس هللا اعدو نيّمكر

 هماع هللا ىلد هللا لوسر 0 مث ةيقسالا اًوامو ةند وألا لاند َّىح

 اذه لقي ملو اذك ءونب انيقس لوشو هل حدش, فرتغي لحرب ملسو

 نوبذكت مكنا مكقزر نواعجمو هناحس للا لزناف 'هناحيس هللا قزر نم
 دمح| نب دمحم ورمع وبا انثدح لاق دهازلا رمع نب و ان ريخا *

 نب ورمعو ىحي نب ةلهر> انثدح لاق نايفس نب نسحلا انربخا لاق

 نب سنوي يبرب>ا لاق .بهو نب هللا ديبع انريخا لاق يجرسلا داوس

 "|| ابأ نا ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع ينربخا لاق باهش نبا نع ديزي

 ]|| مكبر لاق ام ىلا اورت 1 سو هيلع هللا ىلا لوسر لاق لاق ةريره

 "|| لو نيرفاكامب قيرف جحا الا ةتف ف يداي لع بعل ااه نلاق

 ويسجم



١ 
4 
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 نانا: ف هال دا * ىلا هللا رد نودوم ةمالا ءذه رجلا نو

 | لاق ىل عملا بوقعل نب قع ان نه لآق يريذا نسحلا نب دما ان ريذا

 نابوث نبا انمد> لاق ةشب انثدح لاق جرفلانب دا ةبتع وبا انثدح

 اذا لوقي وهو بمك نب دمع ترضح لاق هيبأ نع ديسا نب ربكب نع
 يسفن يذلاوف نون يناف يتولغف ردقلا يف قلطنا ينوتأر

 رعسو :لالابص يف نيم زحل ناءًارق م مهخلالا تايالا كنه تل
 رده هات هلو

 4 ةعقاولا ةروس

 كلسب

 2 يح 1 0:
 وبالاق © دوضخم رّدس يف ف ىلاعت هلوق محرلا نم رلاهللا مس

 فئاطلاب بصخم ىداولا وهو جوف ىلا نولسملا رظن كائتلاو ةيلاعلا

 هال دع لات للا لواك اذه لثم انل تبلإ 1 هردس مهبحتاف

 نب ةورع 0 تو نيو نم ةلث ىلع هلوق

 م ليلقو نيلوالا نم دلع كاع هللا لد مور

 ليلق 0 نه 5 كانقدصو.كب انمآ هللا لوسراب لاقو

 نم ةلثو نيلوالا نم ةلمث ىلاعت هللا لزئاف
 تلق امف هللا لز ل ا رمعاي لاقف رم ميسو هل

 انبر نع انيضر رمع لاقف نيرخ آلا نم ةلئو نيلوالا نم لس لعج

 هلي انلا مدأ نم مسمو هيلع هللا ىلد هللا لوسر.لاقف انس قيدصتو

 نمي لبالا ةاعر نه نادوس الا يوما ل هلك ةمايقلا 0 5 يمو

 17 ص و | 2 1 1 00 / 1

 نوب دكت مكن 'مكفزر نوُلمحتو إل ىلاعت هلوق هللا الأ هلاال لاق

 نودمح نب هللا درع نب دمحم انريخا لاق نذؤملا دمحم نب دبعس انربخا *

 0 نرخ الان

 ع سل جس سس ل ا سس اس ل يسم سجل ص جس جسم ص تمس سس سس حس سس سس ص سسسسل ل معلا سما

 عم قس غ ىح
 دحاو مجرد ريغ

 باأساو هب تقدصتق

 الا | حوش

 ىلاعت هلوق اهخسانو

 مكيوجن يدب ني
 5 ذاف تاق

 هللا بابو اولعش

 | وهف كبلع
 اواو ةولصلا

 هللا وءطاوةوكزلا

 رييخهللاو هلوسرو

 تراصف ن ولم« ام

 صتخاو اط ةضماب

 نب يلع اباضشب



 يدب نيب اومدقف
 ةقدص مكاوي

 مكل ريخ كلذ
 5 ناف ربطا و

 لأ .ناآف ا اودك

 محجر رو9فغ

 نع ارش

 ىلص هللا لوسر
 لاق سو هيلع هللا

 هنع هللا يضر ىلع

 كاذ ذا كلما و

 هتفرصف ًارانيدالا
 مهارد ةرمشعلا

 تدرا الكت نكف

 ةلكشا هلا
 معز تقدصت

 يب.

 رةس سم اوقوذ مههو>و ىلع رانلا ىف نوب“ موي رعسو لالض
 عك و نع ةبيشىلا نب ركب ىلا نع م هاور رذش هانقلح يس لك

 دبع نب دمحم ثراحلا وبا ائربخا دتل هللا دهشا خشلالاق# نايفس نع

 (لوزُنلابا,سا))

 نب دمه نبدمحا مينوبأ انريذا دقل هللا دهشالاق ناحرحب ظفاحلا يحرلا

 تمعمل هاب دهشا لوب لبنح نب ىلعتععس دقل هللاب دهشالاقرازبلا يهاربا

 دبع تععسل هلل اهشا لومي ناسا يبا نب دمحا نب دمم نسسحلا ابا

 دهشال وش نادعم نب ريفعت معسل هللاب دهشا لوشب ظفاحلا رّثصلا نب هللا

 لوي يلهابلاةمامأ با تممسل هللايدهشا لوقي صماعنب ناملس تعم هلل

 ند ةحالإ هذه نأ لوف مسوديلع هللاىلصهّللا لوسر تععمل لاب دهشأ

 مههوجو ىلع رانلايف نوبحم موي رعسو لالضيننيمرجلانا ةيردقلايف
 نر هللا دع ان تا. لاق“ ثراخلا نب ركب وبا انريخخا ةرقس نم اوقوذ

 ىمفانطلا نب يلع انثدح لاق نورهنب ريرجانثدحلاق ناهفصالا دمت

 شيورقنم خش نع ءاقساا رحب انثدحلاق ىموم نب هللا د.عانثدحلاق

 لاقف سو هيلعهّلا ىلص هللا لوسروملا ناز مفسا ءاح لاق ءاطع نع

 رومالاهذهو ردقب ءامملاو ردقب راحلاو رده يصاعملا نا معزت دمشاي

 مثلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف الف يصاعملا اماف ردق ير

 هلوق ىلا رعسو لالض يف نيمرجملا نا ىلاعت هللا لزناف هللا ءامصخ

 رم اسدح لاق هللا دنغ انريذلا لاق ركب, وبا انريخا  ردقب هانقلخ

 دبع اسدح لاق ليلخلا نب دمحا انيدح لاق نسحلا نب هللأ دبع نبا

 نب ورمع يبا وذا ءالعلا نب ورمع امدح لاق يدزالا ءاحر نب هلل

 نب ورمع نب ديعس انثدح لاق يشرقلا ةلس نب دلاخ امدح لاق ءالعلا

 ىلص هللا لوسر نا هبا نع ىراصن الاةرارز ىبانبا نع ىو رم ا ةدّمَج

 الرا لاق نعسو.لالض ىف نيمرجلا نا ةبآلا هده أرق ملسو هيلع هلل
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 ىلص هللا لوسر سم تلاق ةشئاع نع ءاببصلا انتثدح تلاق لدملا

 كمضأ وه هناو هلوقمالسلا هيلع ليربج هيلع لزنف اليلق مكاو
 ليرربح قانا ىح ةوطخ نيعب رأ توطخ ام لأَْقَو مهبلا عج رف باو

 هءاو لوقي لجو نع هللا نا مط لقو ءالؤه تن لاقف مالسلا هيلع

 1 رمقلا ةروس 00

 2 ا 201 :

 ةعاسلا ت رق ا 8 لحو نع هلوق ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 3 ا
 ةزاحا ىناجر جلا دم نب نع مياح وبا انريذا # *ي رمعلاقشناو

 ان ربخالاقري رج نب دممحان ربخا لاق مهربخا يضاقلا جرفلا ابا نا هظفلب

 نبا انريخا لاق دامح نب ىحمي انريخا لاق ىسدقملا ىحب يبا نب نيسحلا

 قشنا لاق هللا درع نع ف نع ىحضلا ىبا نغ ةريغملا نع ةناوع

 اه نشف تلاَقف مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع رمقلا

 ولاسف رافسلا اولاسآف كرس ةشبك نا نب رحم

 ةنا اورب .ناو نمقلا ىدناو ةعابلا تيرتقتا لسجو نض لا لا

 لالض يفنأ نيم رحنا نإ 8 ىلاعت هلوق رسم رع اولوّقيو اوضرعإ
 1 0 00 9 قي 0 0

 دمع مساقلاوبا انربخا #« رده هانملخ 7 م لك انإ 2 ندا

 ْن دايز نع يروثلا نايفس ان ريحا لاق داور يا 1 زيزعلا دع نبا

 لاق ةرب ره يبا نع رقعح نب دابع كي 3 نع ىئورزحملا ليععسا|

 يف نيمرجلا نا ىلاعت هللا لزتاف ردقلا يف نومصتخ شب رق تءاج

1 3 

" 5-5 1 

 كسلا

 ههحو هللا مرك
 هنع ىؤوؤر هنأ

 باتك يف لاق هنا
 قع اه ةنآ هللا
 الو ىلبق دحا أمم

 موي ىلا يدعب
 يهام ليقف ةمايقلا

 هللا ل وس رنا لاف

 مسوهيلع هللا ىلص
 هيلع ا كا

 و١ ١ فاقع لئاتملا

 هتمأ ىلع ضرف

 كلذ هللا

 ىلا هللا لزئاف

 اونما نيذلا اهيا اي
 لوسرلا متجان اذا

 مق



 اما نوحتحي
 هنقل يذلا نأ رقلا

 ترالا نب بابخ
 نر ا

 اهحوزو باطخلا

 * ديز نب ديعس
 نورخأ ١ لاق

 سيلوةنيدملاب تلزي

 الو خمسات ايف

 #١ خوسنم

 6ةلداجملا ةروسإل

 ةسريلا
 ايفو مهعاجإب
 يضو ةخوسنم ةبأ
 نعء لئاضفلا ىدحا

 بااطيبا نب يلع

 (لوزتلا باسا ) 25/0
 1 ك2 سسسسسسلببلبلملبببوااال»> #># 777ج 35 :

 الل نأ رشا لاق كرو. نبأ انزيخا اق دعس ني لخا انرجا لاق
 دوهيلا تناك لاق 00 ثرُلا نب ا نع ديزي نب ترا نع

 الا مم نط يف هنأ ايقلخع عن نم اه 0 سو هيلع

 ذا مكب لعأ , 1 ل[ رع كلذ دنغ ىىلاعت هللا لزنأف ديعس وأ يتش

 ه < أهنأ

 د ىركحأَو الق 0 ل ينلأ َتبَأَذَأ 00 9

 تل كيرش نب كسلا يلكلاو يدسلاو سابع نبا لاق تاب الإ

 هلوق اه رخآ ىلل مكتارما نوطب ف ةنجأ مثأ ذاو ضرالا ن

 نم هوذا هل لاف ريا يف قفنيو قدصتي ناك نافع نب نامع يف

 قبي ال نا كشوي عنصت يذلا اذهام حرس ىلا نب هللادبع ةعاضرلا

 اضر عنصا امب بلطا يناو اياطخو ًابونذ يل نا نامع لاقف ًائيش كل

 اهلحرب كتقان ينطعأ هللا دبع هل لاف هوفع و>راو ىللاعتو هتاحم“ هللا

 ام ضعي نع كسءاو هلع دبشاو هاطعاف ابلك كيونذ كنغلمحا اناو

 كون يذلا تءارقا ىلاعتو كراس هللا لزئاف ةقدصلا نم عنصإ ناك

 دهاجتلاقو هلمحاو كلذ نسحا ىلا ناّمع داعف دك 1و البلق ىطعاو

 هللا يلد هللا لوسرعبتادق ناكو ةريغملا نب , ديلولا ىف تلزن ديز نباو

 خايشالا نيد تكرت مل لاقو نيكرسملا ضعب هريعف هنيد ىلع سو هياع
 || نا هل نمضف هللا باذع تيشخ يبا لاق رانلا يف مما تمعزو موءالضو

 هللا باذع هنع لمحت نا هكرش ىلا عحرو هلام نم . ايش هاطعا وه

 هعنمو لح مث هل نمض ناك ام ضعب هيتاع يذلا ىطعأف ىلاعتو هناعس

 ا 6 كب #1 كض اوه هاو دل ىلاعتلوق ةيآلا هذه ىلامت هللا لزئاف

 7 |١ لضفلا هللا دبع وبا انرخالاق ظعاولا م
 || أ تنب لالد انّتريخا لاق ىمدقملا 0 يبأ نب دمج .انريخا لاق

 معا نب دمح ن , دمحا انريخا



 م1 © حوسنملا خانلاو )

 ةيالا هذه مهيف ىلاعت هللا لزناف هيلع نون

 اك نت ةروس

 تارت الة 76 لجو نع هلوق مخرلا نيب رلا هللا مف

 »ي بوُدأ نم اسم امو را و َضْرَألاَو
 حارتساو مايأ ة هّئس 2 قالا قاخ هللأ نأ دويلات لاق ةداتقو نسما لاو

 ةباالاوده ىلاعت هللا ل زئاق ةحارلا مول هبوعسإ تيسلا موي وهو عباسلاموي

 ظفاطارفعج نب دمح نب هللا درع انريخا لاق ىميقلا دمحم نب دمحا انريخا#

 لاق يرسلانب ةداتق انربخا لاق نسكلا نب دمحم نب ميهاربا انريخا لاق

 سابع نبا نع مك نع لاقبلا دعس يبا نع شايع نب 14 وب انريخا

 تارغلا ةلخ نع تلاد ممسو هيلع هللا ىل» ىبلاتتا دوهلا نا
 لاخلا قاحو نشالاو كا مول 0 هللا قاخ لاَقف ضرالاو

 ىلع ىوتسا مث لاق دم اي اذام مث دوهيلا تلاق رمقلاو سمنلاو مويا

 هللا ىلص هللا لوسربضغف حارتسا مث تمم ول تبصا دقاولاق شرعلا

 امهسب امو ضرالاو تاوهنلا انقلخ دقلو تلزنفاديدش اضع

 تتجول تتم

 ا« مجنلا ةروس دي

 دا م .حرلا ٠ نم رلا هللا م

 هكا ريخاهقيآلا 6 ٍضْرَألَأ نم 3 امن ذِإ

 نيسحلا نب دمحم نب ميهاربا انربخا لاق هاذا يتلا وبا انريخا لاق

 بابسا 240

 0 م ع

: 

 خوسنم الو اهيا
 لكاقه لاقام ال

 وهو#* خوسنما|يف

 ةلث ىلاءت هلوق

 ليلقو نيلوالا نم

 نيرخ الا نم

 ىلاعت هنود اهخسن

 نيلوالا نم ةلث
 ناكها" هلو

 *# نيرذ الا

 «ديدطاةر وس

 لكلا اع ىو

 ليقف اهليزنت يف
 ةكحعع تاز

 اذه نولئاقلاو
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 نم كانقلخ انا سانلا اهيأ اي ىلاعت هللا لزناف هريغي اذه هللا طخضسل نا

 0ع هللا ىلص هللا لوسر سم ريخشلا نب ديزي لاقو ىتنأو ركذ
 هيلع يداي عاق دوسا مالغ اذاو ةئيدللب قاوسالا ضعس موي تاذ

 سو هياع هللا ىلص هللا لوسر فاخ سمسا تاولصلا نم ىنمعأل لات | شيرف هب بادو

 .- مصمم

 هيلع هللأ ىلص هللا لوسر هآرب ناكو طرمشلا اذه ىلع لدحر أي ةناررصلا تناكو

 000١ هةحاصل لاقف موي تادا ءدقفف ةبوتكم ةالط لك دنع سو ناعي نأ هوم
 تلا نا رقلا

 هللا ىخر ةياوصلا

 ىرجام كدعلا مع

 ظ نع كيت ملا هيلع

 1 هللاو لاقف كلذ

 انلاوماو ان رايد ا ردحاه نورد>اهملا لاف ميلظع ل كلإلذ نم هياكأ هللا غل كا نيل

 هعم اوماقف هدوعن انب اوموق هباحصال لاقف هللا لوسراي مومح لاقف

 هللا لوسراي لاقف مالغلا لاحام هبحاصل لاق مايا دعب ناك اللف هوداعف

 لاا كلت ىلع ض.ةف هتاعزنيف وهو هيلع لخدو ماقُف هب بروق مالغلا

 نا لرب هئفدو ةثيفكتو هلع مسو هيلع هللا ىلبد هللال وسر 0 هَ

 مالغلا اذه يقل أم هيومو هضرمعو هناح ين انم د>ا رب ٍ انلهاو || اذهذ ندوعال

 | ال ع الع رباك اناومايءانيساوو ءانرضنو ءاتيوا راضتالا تلاقو || اهليدات لك ١١

 قلو 3 « مكانقلخ انا سانلا اهبأي ىلاعتو كر ها ل 9 سيلو كم

 ىوقتلا لسضف مهاراو ةدحاو ءاساو د يل مك د عوسنم لا
 3 6 ةعقأ هلاك

 با دعا تقف اع هلوق م < اناا كك كيرلا نا ا هلوش «ةقاولاة رو

 دقو 15 قبلي

 ىلع اومدق هعزذ نب دسا ينب نم بارعا 2 تاز ةيآلا ياما نورسفملا عمجا|

 اولغاو تالزذملاب ةئيدملا قرط اودسفاو رسلا يف نينمؤم اونوكملو

 لاقتالاب كانأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل نواوتي اوتاكو اهراعسا

 ||| اولمجو ةقدصلا نم انطعاف نالف وني كلتاق اك كلتاغن ملو لايعلاو

 ا تل سس ل ا حجل
 000 نرش

 د
9 

 3 هني |
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 اولاق هنمومعو هيبأ نب ةريمجح يبا نع ىعشلا نع ديه

 يدنا انذع مدق

4 
 نا ل شب مذا 0 0

 تن 0 ةنالاق رك اذلا نم سو هياع هللا ىلص هللا لوسر لاَقف ةنالف

 0 لاقف رظنف موقلا هوس را لاَقف هللا لوسر ايانا لاقف

 نيدلا ا اضف ال كناف اف دوساو 1 صيب !ةتماَر لاَمف تنانأي

 مو 0 لاقو ةبالا 0 ا هللا لال يو

 عك ىح الالب دس و هياع هللا ىلص هللأ لوسر أ هم حف
5 

 لصعلا نا ني :دينسا نب تاتع لاق ؛ةكلا رول ا

 0 ثرحلا لاقو مويلا اذه ري ل يح يبا ضيق يذلا هلل دملا

 ور 0 ليهس لاقو انذوم د بارغلا اذه ريغ لش لليحو 4

 ربح نا فاح امش لوقاال يبا نايف وب ا لاقو هريغإ ايش هللا 5

 هريخاو 0 هللا ىلك ىنلا مالأمس )| هياع 4 ه0 ىباف ءامسلا .

 ةياآلا هانه ىاعَت هللا لزاف اورقاف اول | لاق امع مهاسو مهاعدف اولاو ام

 ارّفلاب ءاردزالاو أ ومالاب 0 باسنالاب خافتلا نع م

 لاك يذانارتسالا دع ننوه انززخا لاق ىف رما نط ا 0

 نب قحتا 1 وبا ان ريدا

 ان ريحا لاق عنا 0 3 0 .ع انريخا لاق يدج ىنثدح لاق'

 )ل ضعب لاقف ا لالب ىتر جملا موي ناك امل لاق ةكيلم يبا نب

 مضعل لاَ ةيعكلا نييك ل اغ نذؤي يودالا درعلا اديها هللا دابعاي ىاانلا 7

 نب دواد لع ثا نب ص 1> أن ريا لاق يزورملا ميهاربا نب قمحسا

 نع لامعا

 لاَقيف هزيم لحرلل وعدي ل> رلا لمحت مالسلا هيلع

 ىلاعت 4 باقلالاب 0 الو 1 7-0 3 وسر

 4١ه 00000000000 جرو يالا 777تب7ااا9ااااا9_78_8ا87ْا79979ا72ال

 هَ

7 

 ( نم رلاةروس )

 نميهو ل>و نع

 ةرمشع عيسسسلا

 ايزل يف فاتخلا

 َتلزَت ةشاط تلاق

 ىلا يهو ةنيدملاب

 هبشا ةكم ليزتت
 هللا ىلصىنلال وقل

 دقل سو هيلع

 نسحا نحلاتناك

 مد ىلع مكم ادر

 ةمعم اال واولاق ثح

 انبر اي كمعن نم

 ثردحيو بذكن
 رع رافاابع
 هنا هنع هللا يذر

 رحطملا ىلع 3
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 هنادأ ا دحاو لكل بضغوههوق نم لحر هلل ديعل بضع ل

 ناو مهيف تلزتاهنا انغلبف لاعنلاو يديالاو ديراب برض مهْس ناكو
 3دددس نع يراغبلا هآور ايم اودصاف اواتتفا 0 0 ةافناَط

١ 
 لحو نع هلوق رعأ لع املك لعالا دع دش ن رع لم ةاوزو ناسنالل سيلناو

 و 5
 تازئةيآلا# مْوَق نم مق حس ل [ م تينلا( اان | خت ىسامالا .

 ىتا اذإ ناكف رقو هنذا يف ناك هلا كلذو سامه نب سدق ىب ثباث يف ىلاعت هلو كلذ

 عمف هبنج ىلا سلجم ىتح هل اوعس وا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر | اونمآ نبنلاو
 سانلا باقر 0 لعد مهسااحم سانلا د>ا دقو 0 ا لوش ام مهيرذ مسيعسأو
 ا سادحاف امل تلردأ دق لَو هل لاّقف اووف" اود-ف# لوشو م انقل ناعاب

 لانا لاقت نال انا لاقف اذه نم لاق لخرلا رمتغ اضعه تبا هذه الولو مميرذ
 ةعافشلا كلطب ةءالا
 ءايحتساهسأر لجحرلا سكن ةيلهاملا يف اهب 1 ذل تناك اانا نك دو ةنال ا« رمتااةروسإلا 2

 هر همس

 يتسن ا هلوق ةبالا هذه 00 0 0 ع 2 ل

| 

 0 صو ةدحاو

 ص

 ودب ةيايتتلا اهوةح تطئنر م | كلذو 5 در ْ

 ا لكلا لست ةنلاع تلاقف هر تناعف اهنلجاهت رطتلدشو نه لوتف ىلاعت
 ةنان لا
 وبلا ءاشن قتلت سنا لاقو ابن ردم ناك اذهف باك نأسل هناك اهفاخ ف 5 5
 34 - ِ 1 : 0 95 1 أ 0 . |

 ناس ا.ع نبا نع هم ركع لاقو رصقلاب 4 ما نربع مسو هيلع هللا ىلص 0 2

 5 لزاف عوق و ىموو ل نوره 0 0 ةاقاداع لبو
 س2 9

 وبا !'رهخ ا لاقد6 ب باقلآلا اوذياتت لَو د ىلاعت هل وقد ”الاهذه ىلاعت

 ل ا 0 نبهللا دبع انربخا لاق ةيطع نإ هللا دنع



 ك0 مم ا ماي يي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10101010 0 20202 02 20 2 2 2 2 12 2 12 1 12ز ز ز ز ز ز2ز>ز > 2 2 ز2ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز < ز 7 جججج--ج-ج-ب7ب-ب-ببا

 )3 5 1 خوسنملاو خحمانلا 9

 ا 2 هيلع هللأ ىلص هللا لوسر ثحءلو و هيلع هللأ ىلد هللأ لوسر

 ةاكزلا نم عج امم هدنع ناك ام ضنقل تدر ةقع نب ديلولا

 هللا لوسراي لاقف عحرف قرف قيرطلا ضعب غلب تح ديلولا راس نا الث
 هللع هللا ىلص هللا لوسر برضف ىلتق داراو ةاكزلا ىنعنم ثرحلا نا

 أ| لصق دقو كلا لقتساف هباحصإت ثزرطلا ليقاو ثراخأ لا تحلل سو

 || نمىلامط لاق مهشغ الث ثرحلا اذه اولاقف ثرحلا مهيقلف ةنيدملا نم

 ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا اولاق لو لاق كيلا اولاق متنعب

 تدراو ةاكزلا هتعنم كليا ع هيلا عجرف 0 نب ادلولا كلا كف

 ليخد نا ايلف يتانا الو هتيارام قمل ادم تس ىذلاو لاق ل

 مار مطل تعم“ لاق ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ثركلا

 الو ىااالو كلوسر تارام كش ىذلاو ال لاق ىو 00
 هللا .نم طخ نوكي نا .ةيشح كلوسر "لع نيحا نيح الا نانا

 قاف ماج نا اونمآ نيذلا اهيااي تاراتلكا يف تازنف لاق هلوسرو

 ىلا نيمدان متلعف ام ىلع اوميصتق ةلاهجب اموق اوميصت نا اونيبتق ابنب

 ىلاعت هلوق مكجح مباع هللاو ةمو هللا نم الضف ىلاعت هلوق

 نب دم انربخا * ةيالا 6 اوُلَسَق | نينمؤملا نم ناَمئاط ْنِإَو 3#

 لاق ليارسا نب قا انربخا لاق ىلصوملا يلع نب دمحا انربخا لاق

 تاق لاق سنا نع ثدحي يبأ تعم لاق ناماس نب رمتعم ان ريخا

 ملَسو هيلع هللا ىلص ىننلا هيلا قلطناف يبا نب هللا دبع تددأ ول هللا ىناي

 ىلا مانا | لف, ةخس 0 ىو نوشع نوما دان او اراه قل

 مام كزاح نت قاذا دل فاو ىنع كيلا لاق سو هيلع هللا ىلص

 دقو فيلا ةيان

 معا هللاو لبق
5 .٠. 2 

  0 6ىد

 هنأ

 8 نومهعصل هف

 فيلا ةيآب
 # مجتلاةروس ف

 مهعامحأ ةكعتازأ

 خوسنملا ند امفو

 ىلوالاةب الا نانا

 ضعاف ىلاعت هلوق
 0 و نم

 الا درب و اكو

 حس ايندلا ةايحلا

 ةناب ضارعالا
 ةباالا تسلا

 ىلاعت هلوق ةيناثلا



 ا

 تا
 امولمب تنااش

 ركذوهلوب تخش
 | عفن ىركذلا ناف

 نيئمؤملا

 هلوق ىلوالا ةيآلا

 أوصب رب لق ىلاعت
 نم كيما

 خب نيسضا يللا
 فيسلا ةيان كلذ

 ةيناثلا ةيآلا *
 ريصاو ىلا

 كناف كبر مكحل

 مالا خس اننيعاب

 ن أ 6 روطلاةروسإلم

 اهفو ةكع تلزن
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 هش ناكو اقدضم قاطصملا ىب لا 0 هيلع هللا ىلص هللال وسر همعلا طيعم

 هلوسرلو ىلاعت هلل اهظعت هوقلت موقاا عمس الث ةيلهاملا يف ةوادع مهنبو

 ىلا قيرطلا نم ع>رف مهاهف هلق نودبري مهنا ناطيشلا هند

 مماقدصا وعنمدق قاطصملا ىنب نا لاقو سس و هيلع هللاىلص هللا لوسر

 58 نا مهو سو هيلع هألا ىلص هللا لوسر يضغف ىلتق اوداراو

 نمع“ اولاقو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اونآف هعودر موقلا غلق ||

 ىلاعت هللا قح نم انلبق ام هيلا يدؤنو همركتو هاقلتن انحرلت كلوسرب

 هءاج باتك قيرطلا نم هدر امنا نوكي نا انيشكن عوجرلا يف هل ادبف

 هلوسر بضغو هيضغ نم هللاب ذوعت اناو انيلع هتيضغ بضغ كنم

 1110 قساف ياخ نا اونما نينلا اياب لات هللا لز
 انريخا لاق ىخايذاشلا هللا دبع وبا ؟احلا انربخا *«ةبقع نب ديلولا ينعي

 نمحرلا دنع نب دمهم انريذا لاق ىناسشلا م هللا دنع نيد

 لاق قباس نب دم انربخا لاق دوعسم نب ديعس انربْخا لاق يلوغدلا

 0 ععس هنا يبا انرب>ا لاق رائيد نب ىسع انربخا

 تاخدف مالسالا ىلا ىناعدف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رىلع تمدق

 هللا لوسرأي تلقف اهب تررقاف ةاكزلا ىلا يناعدو تررقاو مالسالا يف

 تعج يناجت-ان ةاكزلا ءاداو مالسالا ىلا مهوعداف.يموق ىلا عجرا

 عمج اللا طرا نم عما كن اال انك وباذك نايل لطرف هناكر

 ىلص هللا ا ثعبي نا دارا يذلا نإبالا غلبو رارض نب قر

 دق نا ثرحلا نظف : هناي يف لوسرلا هيلع: ستحا ملسو هيلع هلل

 نا مط لاقف هموق تاورس اعدف هلوسرو هللا نم ةطخس هف ثدح

 ظ ىلا لسربل ًاقو يل تقو ناك دق 00 هللا ىلص هللا لوسر

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم سيلو ةاكزلا نم يدنع ناك ام ضبقيل



 كدا © حوسنالاو خاتلاو )

 قام نمله نيتحلا سانا لع *« امركت اينلق هلا كرا

 هل ءاحام صال تح 0 هللاو ىبا لاف سا نب عرقالا ماَقف لاق

 لاق تاه لاَقؤ 4ع 0 ارعش لق دقو ءالؤه

 ىلع ريصاف ىلاعت ||| مراكملا ٌركَذ دنع انور>افاذا * انلضف سانلا فرعي ايك كانتا

 خم نولوشب ام

 متاهنلا ناد ا م نورك لك عابرملا ان ناو فرسلا ةبااب ريصلا

 هلوقةيناثاا يالا لاقف بجاف ناسحاي مق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 تناامو ىلاعت أ مراكملا ركذ دنع الإو دوعي * رخل نااورخفتال مراد ىب

 د 237 1 مراكالا 0 دعب نم انئادر #* ىلعلاو د منام لصف 00 0 مداخو رْتَظ نيب نم لو>انل * مناو نورخش انياع ملبه
 "نانو مساقملا 2 اومسشنا مكلاوماو د مكئامد نحل ؟- منك نآف

 ا مرادب 2 دنع اورذش ل د ا 0 1 فاول ف

 طاوما ىو كح 9 00
 0 3 8 لاقؤ »و هيلع هللا ىلص ىنلا ند اد 2 رمش مم سعاش ناكف

 ع مورحلاو 0 5-0 هيلع هليا ىلص ىلا لاَقق هللا لوسر كلاو هللا الا هلاال نا - . م و 3 5 ١

 داك نلا يان كلذ مسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر مهاطعا 'َ اده لق 0 كرصن

 هلوقةساثلاةي آلا # [|| هيلعهللاىلص هللا لوسر دنع طغالا رثكو تاوصالا تءفتراو مهاسكو

 يردا ام هللاو هنا ىلوملا ادمم نا لاقف سراح نب 0 ماقف لاق

 انعاش ملكتو الوق نسحا مهبيطخ ناكف انبطخ ملكت ىمالا اذهام

 ا 90 توص قوف مكنا وصأ اوفر ةيثآلا هذه هللا لزاو سو

 ع
 4 نر وما نينا ما ايف لجو نع 1 ,حاو هلوق

 دان ةينع نب ةيلولا ف تازن ةيآلا 6 اونييَتف ابنب تس ةساف
 هذ



 حواس

 روسلا  ئاكحا

 يق نذل كيلا

 تل 1 عم

 تالك ع 7

 (تارمخلا

 أ" تاي

 لوافال ىف اج نم باشل ردب نب ناكربزلا لاق تانمؤااو ننمؤملا || تسال 0
 7و يارقلا ءاقث كيوم لسقو كلتش ايفا ذب اناا لقف *امهعجاب نولوقي
 عبرلا مش انفو سؤرلا انف * انر>ائفب ىح الف ماركلا نح 0 2 0 1 الوؤماب اهيف سيل

 عزقلا سن ويل اذا فيدسلا نم # مهلك 0 نيابلا مطبو 4 5

 عفن رن ردا. لت كاك انآ * .دحاانم ىباي الف انيبا اذا اس4

 قاطن ف تبان نب ناسح ىلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لسراف لاق ١ 08١
 ميك وب تء لاق هدنع تنك دقو قف ديرب امو لاف لوسرلا هيلا .. 2 4

 سبق نب تبان ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر سماق مهببطخو مهىعاشب | ناآ وسأل
 هلوق ىلوالا ةيآلا

 ىهو
 ا

 ن1
3 1 . 

 0 ( لوألا بابسا ) (؟٠594)

 لكرالا لا ريخ نم نحف ءاثنام ايف لمض الاوما اناا و ةقلخت رْخ

 لوط تالف انو ادلع ركنا نف احالسو الامو ةدع مهرثك ا نمو

 ىلص هللا لوسر لاقف انلاعف ن م ريخ يه لاعفو اللوق نم نسحا وه

 هلل دما لاقف ماقتف بجاف مق سامث نب سيق نب تباثل ملسو هيلع هللا

 هدحو هللا الا هلاال نأ ديشأو هللخ لكو 0 0 ناو هدمحا

 "فالأول نجلا اعد هلوسرو هدع ادم نأ" دبغأو هل كيرشأل

 هلل دمللاف اوباحاف امالحا مهمظعاو اهوجو سانلا ن>أ همع ىنب نم
 سمانا لئاقن

 اهانأ نمو هلامو هسفن انم عنم | اطاق نق هللا الا هلاال نأ اوديشي َّىَح

 هللا رفغتساو اذه يلوق لوقا انيه انياع ىلاعت هللا نم همعر ناكو هانلتق

 نحف هبسدل انعو هلوسر ءارزوو هراصنا اناعح يذلا

 222252222222222 يتتتتُُُُُلُششُسُ“ ل 2 ل ل 0 00 0000 ا 22 2 00 ا ا ا 00مم ااا وبول ووو بج

 لوسر هرماف ناس> ءاجت هم كيلا لسراف مهصعاش ماكتو مهاحاف

 ٠ ناسح لاقف هيجي نا سو هياع هللا ىلص هلل

 | رضاحو دعم نم راس مغر ىلع * ةوفع نبدلاو هللا لوسر انرصن

 00 يفلان ثوملا دروباطاذا * كولا ةم ويل اناوملا ضوخانسنلا

 || ىهاق ناسغ مرج نم د * يمتننو نيعرادلا ماه برضنو



 25 (خحوسنملاو خانلاو)
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 تممس لاق يللا سم وبا انمدح لاق ياوفطلا دواد انندج لاق نايلس ٍ

 نه كنوداني نيذلا نا ىلاعت هللا لزناف دمشاي دما ةرحملا يف وهو ظ

 ا هيلع هللا ىلص يلا ىلع ممم دفو مدق ميع ينب ةافج يف تلزن

 هلوداني اولمكل لسو هيلع هللا ىلص ىبلا سان ىنأ لوي مقرأ نب ديز

 هريغ و قا نب دمحم لاقو * نولةع ال مهرثكا تارحألا ءارو

 نا هر ءارو نم مسو هياع هللا ىلص يبلا اودانف رجلا اواؤدف |

 نم كلذ ىذاف نيشءانمذ ناو نيز انحدم ناف دحمان

 دمعاي كانشح انا اولاتف مهيلا جرش ملسو هيلع هللا ىلص يلا مهحايص ْ

 مهرثك | تارج+لا ءارو نم كنوداني نيذلا نا مهيف لزنو كرخافن ظ

 نافربزلاو نصح نب ةنابعو سراح نإ عرقالا ميش ناكو نولةعيال ا

 هانربخاام ىلع ةرخافملا هذه ةصق تناكو *مصاع نب سبقو ردب نبا ٌْ

 نسا ا 0 نب نسكلا اريحا لاق ءىرآملا 0 نب دما قا وبا ٍْ

 نب لضفلا ا لاق ا نب اص ن رع ىادح لاق سودا أ

 دنع نب ىلعم نر لاق ةسش يبأ نب ما ان لاق بد.سملا سس ن2

 رباح نع مكحلا نب ورمع نع رفعج نب ديما دبع انثدح لاق نمحرلا ظ

 ىلع اودانف و هلع هللا ىلص ىلا قل ميك وسب ءاح لاق هللا دبع نبا

 ه4هوح لم يذلا هللا مكلذ اا لوشإ وهو موراع جرح و هيلع هللا ىلص

 نه تال ردب نب ناقرتزلا لاق اوناه نكلو تع رائقلاو الو

 انلمج يذلا هَل دما لاقف ماقف كموق لضفو كلضف ركذاف مق مهنابش

 / لوزتلا بايسا 2 «90)

0 

 ل
 ه4

 نب روعملا اند لاك علا قو نب د امدح لاق ةعزخ نب قا !آ

 انماماف ىلاعت هلوق

 َىح ءادفاءاو دعب

 برحلا عضت
 ا( اهراؤوا

 ةيآلا# فييلاةبا
 لاك هلوق ةناثا

 مكلأب الو
 نا مك وما

 مكفعفاه ومكلأسي

 جرو اولا

 هلوقبخث مكناغضا

 ءالؤه منا اه

 يف اوةفنتل نوعد

 ةألا هلا لكس

 ايفو ةنيدملاب تلزي

 ايف سلو جمان



 م ريباك

 مزعلا ولوا ربص
 2 لسزلا ند

 ريصلا نم ألا
 فيسلا ةيب

 ه5 دمحم ةروس

 رولا نهد ضو

 اهايزتتيىف فاتخلا

 كلزنةفاط تلاّبق
 لاقو * هك

 تلا 20 ا

 ىلا صو ةئيدملاب
 هبشا ةئيدملا ليزعت

 ىلوالاةي الا نيتيا

 1/1 ءده دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمل رمع ناكاه ريبزلا ظ

 بوقعل نب 0 ع لاق يضخاقلا ركب وبا ان ريخا # هللا لوسر كا |

00 

0 

 7 «(لوزتلابابسا )

 تنك يذلا انا
 لوسرل كلذ رك ذف رانلا لها نم اناو ىبنلا توص قوف يتوص عفرا
 رطق نع م هاور ةنلا لقا وه لاقف سو هيلع هللا ىلص هللا

 معو ركب وبا اكلهي نا ناريخلا داك ةكيلم يبأ نبا لاقو رين نبا
 ينب بكر هيلع مدق نيح ملسو هيلع هللا ىل< يبنلا دنع امهتاوسا امفر

40 

 لاقف ر 2 لحرب رح لإ راشاو سراح نب عرقالا 0 راشاف ميك

 تعشراو كفالذ تا رم لاقو يفالخ اللا 50 رعل كب وأ

 نبا لاقو ةيآلا مكتاوصا اوعفرتال ىلاعت هللا لزنأف كلذ يف امهتاوصا

 ال 1 2 م 000

 لوسَر دنع مهتاوص انوضغل نيدلا نأ ف ىلاعت هلوق همهفتسإ ىح

 اوعفرتال ىلاعت هلوق لزن اس سابع نبا نع ءاطع لاق ةيآآلا 6 هللا

 متاوجا نوضفي نيذلا نأ ركب ينأ يف ىلاعت هللا لزتاف رارنسلا يحاك

 لاق ديما دبع نب ىحب انثدح لاق يناغصلا قدما نب دم انثدح لاق

 انآ نك قراط نع قرا انثدح لاذ يسحالا' رمع نب نسج انثدح

 نوضغي نيذلا نا مسو هياع هللا ىلص يبلا ىلع تلزن امل لاق ركب
 لاق ىوقتلل مهولق هللا نحت*ا نيذلا كئلوا هللا لوسر دنع مهمل 5

 الا 0 ىلص هللا لوسر مكأال ناش ا تل ىلا

 ثارجملا»# ارونم كنود َنيِذلا نإ #8 ىلاعت هلوق رارسلا ىخاك

 5 للا لا دمحا انريخا < نوي الا مك

 | نب دم انثدح لاق قاقدلا دايز نب دمم نب هللا دبع دم وبا انربخا
 3 : سنو سر لي امل حا ىسء تطل نورت و 2



 ا

3 
 م

 0 6 خوسنملاوغانلاو )

 مهليبس ىنت ال مهللا او ام حا ل 3 ل ا

 ةيآلا مكنع مهدبأ فك يذلا وهو ىلاعت هللا لزتاف

 اك تارخأ ةروس

 رلا نمحرلا هللا مس اوم دقتال اوم | َنيذلا اب |أب وه ىلاعت هلوق ميح 7 5 0-2 ها 1

 لاق مههاربا نب , دمحم رصأ وبا انربخا * #4 هلوس ْسَرَو هللا يدي َنْي

 لاق يوغبلا دم نب هللا دسع انريذا لاق يريكعلا دم نب هللا دسع انربخا

 انزبخأ لاق دمم نب جاحح انربخا لاق حابصا ديم نب نيل

 هلآ هريحا رمزا نب هللا تعدوا ك4 يأ نب ! ىنثدح لاق حرج نبا

 وبا لاقف ا هيلع هللا 0 هللا لوسر ىلع مي ينب نم ا مدق

 لاف 0 عرقالا أ لب رمح لاقو دبعم نب عاقعقلا كَ

 تح ايراهف كفالخ تدرأام رمع لاقو ينالخ الا تدرأام ركب وبا

 اونمآ نيذلا اهبأ اي ىلاعت هلوق كلذ يف لزف ف تءشرا

 جر ىتح اوربص مهما ولو هلوق ىلا هلوسرو هللا يدي نيب اومدهال

 لو نع هلوق حاصلا دم نب نسلا نع ىراخبلا هاور مهلا

 # ّىنلا ترص قوف ' مككاوصأ اونفرتأل اونما نيذلا اذ

 و نكو ةنذأ ف نك قنات نيا سيك نب ممل فال

 8 ناك ا برف هتوصب رهج اناسنا ملك اذا ناكو توصلا يروهج

 رخو هلعمتا لح هللالوسر
 دهازلا دمح نب هللا ديبع انربخا لاق ىزملا ميهاربا نب دمحا انربخا *

 ان ريخحا لاق نيسن نب رطق انريخا لاق يوغبلا مساقلا وبأ انربخا لاق

 ةي الادذه تلزت ال سنا نع تباث انريخا لاق يعيضلا ناملس نب رفعج

 ةيدالا ذه ىلاعت هللا ل راق :هنوكإ داق

 دا 3
 هلأ نكاو تيمر

 ىبسد# 9
0-174 

 أذه ىلعو ىر

 نا لئاقل ةضراعم

 هللا. تدنا :لوشب

 « هافن مث يعرلا

 هئالذ نعباوحلا

 يوتحب يرلا نا
 ءايشأ ةعبرا ىلع

 لاسرالاو ضيقلا

 ةباصالاو غيلبتلاو

 لاسرالاو ضيقلاف

 ديل لانسر نم

 لو هيلع هللا ىلص

 ةياصآلاو خيلبتلاو

 .لجو نع هللا نم

 هلوق ةااب ا



 ليقتساو هالواف

 نيكرشملا هوجوهب
 تهاش, :لاقو

 اوناكو نورصبسال

 الالحر م ىف

 نه هاننعت ذا

 ىءهخاو ل-ءرلا

 نع موقلا مجالا
 عجراط مهرج ا

 مط لاق هيلا هءاضأ

 م١ مكسر

2) 

 0 نه 0 تانح تانم ّوملاو نينم ْوملا لخدل ىل اع هللا لزااف

 . 2 «لوزللا بابساز

 ْ ا كالا هيقفلا نمحر لا 2 نا د أن ريحا ةياالا راهالا

 لاق رمي نب هللا ديعاب ريخا لاق ىلص وملا ىلع نب دما انريخا لاق صفح يبا

 هذه ا لاق نأ نغ ةداتق نع ديعس انربخ ا لاق عي رز نب ديزياربخا

 ةيبيدخلا نم هعوجر ًانيسماعأ كل انحتف انا مل -وهيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةب لإ

 اورو ميكن نيبو مهني ليح دقو نزلا نوطلاخم هباحصاو تلزن

 اا تلا دفا هباضأل لافادي آلا هدع تارا اف ةيدحلا يدملا

 انب لعفي اذاف كب لمي ام هللا نيب دق هللا لوسراي ًائيرم ًائينه موقلا
 ليلو رع هلوق ةيالاثانج تائم وملاو نْمّولا لؤدل ىلاعت هللا لزناق

 َُ 00000 10 0 ها 01 000 رو

 ةيآلا 6 مهنع مكيدياو كلع مهيدنا فك ْيِذَلا وه

 نب دمحا انريخا لاق نوراه نب ديزي انريخا لاق دقانلا ورمع ىنثدح

 ىلع اوطره ف لها نم ع نين امم نأ سنا نع تيكا نع ةىلس

 لزءاف مهايحمتاف ءارسا مهدخاف هياكاو مو هيلع هللا ىلص ىلا ةلع

 دعب ةكم نطبب مهنع مكيدياو مكنع مهيديا فك يذلا وهو ىلاعت هللا

 نأ رقلا يف هللا لاق يتلا ةرجحشلا لصا يف ةيييدحلاب سو هيلع هللا ىلص

 يف اوراثف حالسلا مهيلع باش نوثالث انيلع جرخ ذا كلذك نح انيف

 مّثِج له مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مط لاقف مهانذخاف مهلا انثو
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 بيعش يلا نب دمحا نب .نسحلا انربخا لاق وقثلا قحما نب دم |

 نب دم انربخا لاق ينارحلا

 ةروش لالا لاق مكحلا نب ناورمو ةمرخ نب روسملا نع

 ىلاعت هلوق اهرخا ىلا اطوأ

 روصنم يبا نب روصنم انربخا دج ايم ًاحف كل احق 0

0 

 نع يرصهزلا٠ نع قح#ا نب دمحم كا نلت

 هو 0 ظ

 نم ةيدحلا نأش 1 3كم نبي حف

 نا انريخا لاق يمافلا نك هنأ دع انرذا

 ناميلس كس رعم ١ انريخا لاق ا نأ انريخا لاق ىقللا قع

 ل 1 0 ةداق نع ثدحي يبا تعهس لاق "م انهكح و اه لاق

 ةااكقلاو نر نارع (ك0 مرا ليت دقو هي

 لع هلا لوسر: لاقف انتم انش كإ انيق ان ليو © 010 7

 انماو'انندلا نم " يل حا لع 2 يلع تلزنأ دقل ملسو هيلع هللا

 هللا ىلص ىنللاب اومش دوهيلا نا سابع 0 رع ءاطع لاقو اهلك اهيف

 3 الو يب لعفي ام يردا امو هلوق لزت امل نيلسلاو دسو هلع

 ىنلا ىلع كلذ دتشاف هب لعفي ام يردي ال الجر عشت فنك اولاقو

 فعل انش احتق كا انخيتفا انا ىلاعت هللا كوتا سو هيلع هللا ىلص
35 .9 2 67 

 لخلل دلك لجو زع هلوق رخات امو كننذ نم مشت ام هللا كل

 ديم نب دسسا يخار# آلا 6 باج تاتعوالاو 00

 دما. انريخا لاق“ ىدملا دمحا ني دمم ركب وبا اناريحا لاق يرفملا

 انربخا لاق نوراه نب ديز, انريخا لاق يطقسلا نهرلا دبع نب

 اقم احق كل انحش.انا تلزت ا لاق سنا نع داق نح مادغ
 هللا لوسر باحصا لاق رخأتامو كنذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل

 انل امف هللا كاطعا ام هللا لوسراي كإ ًائينه سو هيلغ هللا. ىلك

 / و

9 
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 كَ هل ف نينا

 00 لع اضرأ

 مدهش ام نورخ 1

 ردب موي كذذنم

 موي رخأتامو
 لاقهنا كلذو نزاوه

 نأ مهللا ردب موي
 ةباصعلاهذه كال

 ضرالا ّق ديعت ال

 هللا ىجواف ادبأ

 د نس هلال
 يدنعاال يبا كل

 اك ص رالا
 [ او مدعلا نذلا

 ا اا

 مزها دقو نزاوه
 ساسعلا هل هءاكأ



 كل رفغل ىلامت
 نم مده ام هليإ

 | رخأت امو كينذ
 دهام عاش لاق
 لبص كيد
 رخات امو ةلاسرلا

 لاقو اقمدعب

 مدهام نوزحبالا

 رخان امو كبنذ نم
 كتما بونذ نم
 مدا
 ع عفاشلا وهو

 هيلع كلذب نتيف

 نورذ ا د

 3 مهارإ كيبأ
 بوبذ نم 6

 © لوزتلا بابسأ )ب 2(

 ىلا رجاهم هنأ مالا ف ىار سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحضسإ

 كلذ 00 هباكأ ىلع اهصقف ةؤ ءامو ردشو 00 تاذ ضرأ

 ةهرب اودكم مهن مث نيكرسشملا ىذا نم هيف مه امت احرف اهف اوأرو

 تيار تلا 0 7 ندا نع هللا لوس اي الاف كلذ قرع كل ١

 ف يردا امو كاعت هللا لزتاف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تكسف

 تاو يبل عضوملا ىلا 0 يردا ال ينعي مكب الو يب لعفت

 يحاوب مالا عبأ ام نجاتم يف هتأر 0 ود انا لاق مث الوأ يان

 دك هس نيب أ ْغلبَو م مل اَذإ ىّنَح لع ىلاعت هلوق ىلا

 ىضر قيدصلار كب ىبا يف تلزنا ءاطع ةياور يف سابع نبا لاق# ةيآلا

 نبا وهو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يحض هنا كلذو هنع هللا
 ار ب رم ا مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ةنس ةرسشع نام

 لوسر دعقف ةردس هيف الزنم اولزنف ةراحتلا يف ماشلا نوديرب مهو

 ضار ىلا ركب وبا ىشمو اهلظ يف مسو هيلع هللا ىلد هللا

 لاقف ةردسلا لظ يف يذلا لجرلا نم 4 لاقف نيدلا نع هلأسي كانه

 اهتح لظتسا اموىن هللاو اذه لاق بلطملا دبعنب هللادبع نب دمع كاذ
 ركب يبا باق يف عقوف هللا

 ف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قراشبال ناكو قيدصتلاو نيقيلا

 ين د الا ميرص نب ىسع دعل دحا

 0 ل هللا ىلص 1 يي امله 0 هرافسأ

 ركشا 0 ل 0 هللا 0

 او ؛ هر

 ١ .يج

 ظ 3 ل ]ا قار كتم

 : 6 حتا ةروسإل
 || انربخا لاق يدلاو انربخا لاق ىرادلا ميهاربا نب دم اءربخا

 0 د
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 كال © حوسنلاو خانلاو )

 .برملا اط لامي رثب ىلع قلطصملا ينب ةازنغ يف اولزن مهلا كلذو يبا

 كبحام لاق هان ايلف هيلع اطباق ءامآ قبل ةمالغ للادع ليرات
 بيرك اله ئح .ىتني ادا دكر اف ىلا كنا لع قرم راد نك
 ءالؤه لثمو انلثم ام هللا دبع لاقف هالومل المو ركب يبا برقو ينئا

 لشاف هنع هللا يضر رمع هلوق غلبق كلك ا د 1 لق مك الإ

 وبا انربخا # ةيالا هذه ىلاعت هللا لزئاف هللا -هحوتلا ديرب هفسب

 ىسوماندح لاق هللا د نيل ل نيسكلاانر ,خا لاق ى ءأاعتلا ق<“ا

 نب ليعمسا انثدحلاق هنا يلع نب نسحلا انربخا لاق يلع نب دمنبا

 ناربهن نوم نع يركشلا كايؤ نب دم انندجج لاق راطفلا دع

 ًاضركسلا نصره يذلا اخ نم دال منع لونا ال لاك راع

 معم الف دم بر جاتحا صاختف هل لاقي ةنيدملا يدوهي لاق 0

 السلا هيلع ليريج ءاجف هيلط يف جرخو هفيس ىلع لقشا كلذ رمع

 نيذلل لق لوقي كبر نا لاقف لو هيلع هللا ىلص ىلا ىلا

 هكا لع لعمق ريعان لعاو هللا مايا نوحري ال نيذلل 00

 يف مسو هيلع هللا ىلص اد ثعبق يدووبلا بلاط يف جرو

 دبشا هللا لوسراي تقدص لاق كفيس عض رمعاي لاق ءاج الف هبلط

 نيذلل اورفغي اونما نيذلل لقلوش كبر 7 لاق قلاب تلسرا كنأ

 بضغلا ىري الو قلاب كئثعب يذلاو مرج ال لاق هللا مايا نوجر ال

 يبجو يف

 ه« فاّمحالا ةروس

 الو يب لع اميرذأ [مَو 96ىلاعت هلوق ميحرلا نمحرلا هللا مس

 ءالبلادتشا امل سابع نبا نع ملاص يبا نع يلعثلا لاق ةيآلا *
 اممسمسسللسلا
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 كلالاا رح 1 ىلا
 نب هللأ دبع لاقف

 بلغ هبه يبأ
 ال فكم ىويلا
 سراف ىلع ةردق

 تازنف * مورلاو

 تاوعلاو وح هللو

 مه ضرالاو

 نأ وهاك 1

 سيلو #* مورلاو
 ىلاعت هللاباتك يف

 ةخوسنم تاك"

 كالأ ١ عس اه
 تالا هيه

 هيو

 ا

 فاتحا



 تانح تانمٌولاو

 ارجل هرقل
 تلاقف * اهظع

 لها نم نوققفانملا
 نوث رشملاوةنيدملا
 دق 2م لها نم

 امو هبلعفيام هلعا
 اذا هباحان لعش

 تلزتف *انب لعقي

 نيقفاملا بذعيو
 تاقفانلاو

 نيك رثلاو
 نميا تاكرشملاو

 دملاو م لَه

 نيناظلا مهريفف
 ءوسلا نط هللا

 (لوزتلا بابسا ) ورق

 الام ًادبعو اس ادع ناك 'ىيدع نا: مجرب سبأ او !ق هللا نود نم

 رض املو ىلاعت هللا لزناف مهنط 06 مزن ناكناذ

 ىلص هللا لوسر عم يرعبزلا نبا ةرظانمو ةصقلا هذه انركّدو ةيآلا

 نودبعت امو مكن اىلاعت هلوق دنع ءايننالا ةروس رخآ يف سو هيلع هللا

 الثم مبسم نبا ب

 مهج بصح هللا نود نم

 *« ناخدلا ةروس ©

 نيزعل ا تن | كنا قذإ## ىلاعت هلوق مي .-رلا نمحرلا هللا مس

 لاق هنا كلذو لهجيل ا هللا ودع يف تلزي ةداتق لاق © ركل

 هذه 1 هللا لزاف اهيلمح ناب ند نعأ ان ال هللاو 7-0 يندعوبأ

 اندح لاَق 0 ُ ما لاق ينراما را 3 ل انريخا يالا

 لاف 1 ابالسو هيلعهللا 1 ىتل لاق ةمركع نع ىلذملا 0 ىلإ

 لاق ميركلا زيزعلا اناو ءاعطبلا لها عنما ىلا تلع دقل لهج وبا

 كا كنا قذ هذ 0 8 هريعو هلذاو ردب موب هللأ هإّدَقف

 ميركلا زيزعلا

 «ةيثاللا ةروس وي

 أأاو مني اونم | َنيِذلل لف لات هلوق ميحرلا نمحرلا هللا مس

 نبالاق يشم 00 ذل

 نب هللا دبع هللا مايا نودارب ال نيذلاب دأ راو هيساج باطخلا نبا

 ديار ءاطع ةياور يف سابع

 ماد
> © 4 

 مك يجلاا
 ايقعو )015

3 5 

 دبعي دحا يف ريخأل شيرق رشعماي شيرقل لاق رخو هيلع هللا ىلص



 (؟85) © حوسنملاو غءانلاو )

 هللا طق ولو 8 ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ىلاعت لا لزناف ًارجر |||

 لها نم موق يف تلزث ةيآلا 6# ضْرآلا يني اًوتبل هداّبعل قْزّرلأ

 هده 0 انف ا نب باح لاق ىقلاو ادلا ةغس اوع ةقحا

 هلا ل زناف :اهانيعتةرضنلاو  ةلثي رق لاوما لا ارم الل

 يبا رخال اق نو ولا نامع وبانانزبخا لاق «ةاألا ته لس د

 كلذ يذل

 نب نيسحلا انري>ا لاق ذاعم نب دمحم وبا انريخا لاق هيقفلا يلع

 ا هوح ان ريخا لاق كاملا - 0 لاق برح نب نت

 هدابعل قزرلا هللا طسب ولو ةفصلا باكا ىف ةياآلا هذه تلزي

 نال او | ا ا ءاغو اما راكت ١ ملط نال بر ظ

 كك الأ 0 1 ا لس اين اولاق دوهلاناكلذو 00 ب د ظ

 نل اناف هيلا رظنو ىسوم هللا ملك أك ايبن تنك نا هيلا رظنتو هللا ||

 ةي الامذه تلزئاوهللا ىلا ىموم رظني مل لاقف كلذ لعفتئح كبنمؤ ||

 * فرخزلا ةروس

 ميرم نبا برض الو 9 ىلاعت هلوق ميحرلا نرحرلا هللا مسب

 نبليععساان ريا لاق يذابارصنلا ميهاربا نب ليعمسان ريخاة«ةيآلا 6 سا

 لاق رامعنب ماشه انثمدحلاق ليلخلا نب نسحلا نب
 5 مصأع ل نمح رلا دنع نب ناميش ان لاق ام نب ديلولا انثدح

 , دما, ريخا لاق د

 ينلانا سابعنبا نع ءارفعنباىلوم < يبا نع نيزر نبا نعدومتلا يبا

 بابرسا 6

 هيلع تعلط ام

 هباحصالاقف سعتلا

 لوسراي كلذ امو

 انا مهلع ار 1 2و هللا

 انيساحتت كي انهن
 هللا ناكو هلوق ىلا

 لاقف كح املع

 لزنامكن يلهبادصا

 هللا كلعا كف

 أدام كب لعش ام

 لزناذ ان لمعي

 رمشبو ىلاعت هللا

 مغ نإب نيئؤملا
 اريك الضف هللا نم

 نسوا لحد



 ناكو هنو ربعل

 نؤلوقب نوران
 انال نوم فك

 لجر عابأ

 هب لعشبام يرديال ظ

 لاقو هناك الو

 كلذ لثم ةئيدملا

 ةيبيدحاماعناك الف
 هءاحا ىلع جرخ

 لام. ههجوو
 دقل لاقف احرف

 هديا لع تل
 تايا لاق وا ةيا
 ند ىلا بدأ مه

 لاق وأ ملا 5

. 

 ( لوزتلا بابسا 2( (1 (

 الو كراصبا الو مكمع“ كيطاسيشم نأ نورتتشلا ملك انو

 0 لجو زع هلوق نيرساخلا نم مح بصاف ىبلاعت هلوق ىلا مكدواج

 سابعنبا نع ءاطع لاق ةيآآلا # اوماَقتسأ "مث هلا يَ اولا نيد

 !رلاق نورشلا نأ كلذو هنع هللا ىضر ركب يا ىف ةيآلا ءذهدلو

 دوهلاتلاقو اومقتس مف هللادنع ان ٌؤاعفش ءالؤهو 15 ةكئالملاو هللا ار

 ملاثو اونيقسي لف يني سبل مالسلا هيلع دمحو: هبا يرعو هللا اير

 هللا ىلص دمحجو هل كيرش ال هدحو هللا ائبر هع هللا ىكر رب 5

 ماقتساو هلوسرو هدمع مو هيلع

 - دم ع عسر

 : # قسعمج ةروس »

 هلع 'مكلتسا ذل لف »6 ىلاعت هلوق ميحرلا نمحرلا هللا مس

 | مة نام نب دف كيال يف لال اج
 ىف سلو قوقحو بئاون هيوتت تناك ا هيلع هللا ىلص

 هب ىلاعت هللا مكاده دق لجرلا اذه نا راصنالا لاقف ةعس كلذل هدب

 ةعس كلذل هدب يف سياو قوقحو بئاون هبوتو مكَحا نبا وهو

 | لب اما لع” هنعمل“ هب هولأف مكرضي ال ام مكلاوما نم هل اوعمحاف

 هللا اناده دقو انتحا نبا كنا هللا لوسر اياولاقف هب اونا مث اولعفف

 ةعس اندنع كل تسيلو قوقحو بئاون كبونتتو كيدي ىلع ىللاعت

 وهوكب وني ام ىلع نيعتستف هب كيتأنف انلاوما نم كل عمجت نا انيأرف
 مهل عم يف نوكرشملا عمتجأ ةدانق لاقأو ذب الا مده تل رق, اذه

 هاطاعتي ام ىلع لأسي مالسلا هيلع ادم نورتا ضعبل مهضعإ لاقف
 سسلللا



 ©( حوسنملاو خانلاو) 5

 # ةدجسلا مح ةروس و
3 

 ا

 رلا نمحر لا هللا , ع

 روصنم وبا ذاتسالا انريخا ا ف سل

 مهاربا ب در انريخا لاق 1 نب ليعمسأ نر لاق يدادغلا

 نع نموعم يبا نع دهام نع روصنم نع مساقلا نا حور انريذا

 مكيلع كهشنل نأ لاوارتسسا مك او ةيآلا هذه 2 دوعسم نا

 امط نتخو فيقث نم نالجر ناكلاق ةيآلا مكراصبا الو مكعمس

 تدب 2 فقل ند م نكذخو قشلزف ند نإالحر وا نشل نه

 0 دّقل ةضصعل 0 ناك سل اولاق هصعل مم و هضعب عمد

 ةبالا هكيع ديا نإ, نورس متلكامو ةياآلا هده تل ريق كلك

 نايفس نع امهالك رمت يبا نع سم هاورو يدنا نع ىراجلا ءار.

 انرخا لاو هسبقفلا نمحرلا دنع ْنب د انريخا نإ روصنم نع

 ىنمملا نب يلع نب دمحا انريخا لاق يريملا يلع نب دمحا نب دمم

 نممءالاان ريحا لاق مزاح نب دم ان ريحا لاق ةمتحت بأ انرشلا لاك

 راسا :ارتكسم تيكر لاق دنا دع نع ديزب نب نمحرلا دبع نع

 ميولق هقف ليلق مهنوطب محش ريثكح رافنا ةثالث ءاجن ةعكلا

 5 مالكي اوملكتف ناششرق هانت>و ىنة' وا نايفقث هانتحو يسرك

 اناا نسالا لاقث ءاذعا اندلك معم هللا نورتا مهضعب لاقف همهفا

 اًثيشهنم عمسن أ رخ الا لاقو عع ل عفر م اذاو مم انتاوصا انعفر

 هيلع لزنف ملسو هيلع هللا ىلع ىنتل كلذ تركذف لاق هلك هع

 نا نورس 'متنك مول ىلا هلوق مح

 هلوق ىلوالا ةيآلا
 كنك أما لق للا |

 لسرلا نم اعدب
 ءاينالا لوا. نا
 مك اذه اء

 امو خوسنملا 1

 يب لءفب ام يردا

 لاق 2 3 الو
 ف دلو 2
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 اا ركب وأ ايي رصف فج راك راض الا ع نم ةيراح هنع هللا يضر رمع
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 هللا لوسر 9 ةربره يبا نع هيبأ نع ءالعلا نع رفعح نب ليعع“ا

 اريشع هيلع هللا ىلص ةدحاو ىلعىل< نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 00 ا ل 0 0

 « ةتكئالمو 'مكحيلع ٍلصِي يذلا وه  ىلاعت هلوق
 ةيآلا ىنلا ىلع نولصي هتكتالمو هللا نا تازن امل دهاجم لاق

 يذلاوه تل زف 0 رشأالا ريخ نم ىللاعت هللا كاطعاام ركب وبالاق

 َنيِنمْؤَمْلأ ن نود َنيِذَل أَو 9+ ىلاعت هلوق هتكئالمو مكيلع ىل اصل

 أذ | داع لآ نم ءاطع لق « اوسلك نأ ام ريب تانمْؤمْأَو

, 
ْ 

0 

ْ 
1 
1 
7 
3 
14 

 رم ٠
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 (1/1 © خوسنملاو خانلاو )

 انريخا لاق نوره نب ديزي انربَحا لاق بينم نب محرلا دبع اثريخا لاق

 لوسراي تلق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاق لاق سن! نع دم

 نامل نيت ونا تاهها :تارسأ ويف ريحان وار ئا كلص ند يا
 يبا نب ىحي نع ددسم نع يراخبلا هاور تالا كلم ل ل

 انريخأ لاق اظن 1 مف يناح رجلا مكح وبا قربخا# ديمح نع فدا

 نب بوقعي انريخا لاق يرد> نب د انريخا لاق يضاقلا جرفلا وبا

 هللا ىلص هللا لوسر نا دهاجم نع ثيل نع مشه انربخا لاق ميهاربا

 1 م

 هلوق باححلا ةيآ تل زيف سو هيلع هللا ىلص ىبلا هركف مهعم تناكو

 سا بع نبا لاق 5 ا 0 د | 2ك 7 3 ىلاعت

 هللا لوسر يقفون ول شيرق ةداس نم لجر لاق ءاطع ةياور يف

 هَلَوق كرنا ام ىلاعت هللا ل رناف ةشئاع تحور ملسو هيلع هللا ىلص

 احا + < ىلا ل نولصت هالو للا 0
 دما نب نسحلا انري>ا لاق 0 نَمَع نبأ نع فضل

 دم انريخا لاق ٠ ىسع نب نيسحلا نب لمؤملا :ري>ا لاق يّرجلا

 نب ريزلا نع نايفس انربخا لاق ةفيذح وبا انربخا لاق ىحي نبا

 ىنلل لبق, لاق ةرج نب بمك نع ليل يا نب نحرلا ديع نع يدع
 كيلع ةالصلا فكو كلع ماللا انفرع دق ملسو هيلع هللا ىلص

 اولص اونمأ نيبذلا اهيا اي يلا ىلع نواصي هتككالمو هللا نا تازنف

 يلوصلا' ىحي نب دم انريخا لاق اشولا ىتدع نب دمحا سانغلا وبا

 ةرصنللا ريذم ىلع يدهملا عع“ لاق يبعجالا نع يئثايرلا ان ريحا لاق

 لا ا
 هل دز“ ةرخالا

 لرد هر 1
 ثرح ديري ناك
 انعم ةيونا اندلا

 هردألا يف هل امو

 خلا بيصا نم
 ينب يف ىتلا ةبالاب

 هلوق ضولئارسا

 0 نك لا

 ةلجاعلا ديرب

 امن ام هل الح

 ةيلا  ديرأ نم
 ىلاعت هلوقةسماخلا

 مهباصا اذانيذلاو

 . نورصتني مهيغبلا



 "فسلاة يا اهبختسق

 ةئلاثلا ةيآلا *
 كلذلف ىللاعت هلوق

 مقتساو عداف

 الو تارما 3

 مهءاوها عيش

 كيذدكو مك اذه

 لقو ىلا هلوق
 هللا لزنا امي تنمإ

 يقبو باتك نم

 ىلا خوسنم ةيرالا
 سَ لص 10

 خل ل
 * فيلا يآ
 هلوق ةعبارلا ةيآلا

000 

 ءامحلا ديدش ناكو 0 هيلع هللا ىلص هللأ لوسر مم ىذأتف 0

 000 ل كرنب برشو ا | ريف

 نب دمع رمع وبا انريذا لاق هيقفلا ع نمح رلا دنع نب دمع ايريخا #* ارتس

 دبع انريذا لاق عشاجم نب ىسوم 1 ان ريخأ لاق ي ريكا دما

 يبا نع هيبا نع ناملس نب رهتعملا انريذا لاق يبمرتلا دامح ىب ىلعالا

 تشو لسو هيلع هللا ىله ىنلا جوزت ال لاق كلام نب سنا نع زاخم

 5 ١ نك دخان لاكن 0 | رس 0 ْ 7 7 اعد 0 ف

 ماو سواح موقلا أذاف 0 ءاح ا هيلع هللا ىلص ى ىلا ١ ناو

 دق مما 0 هيلع هللا ىلد- ى ونا تربخاو ني اوقلطناو | ومأق

 يني تاجا ١ قلاق لخدا تيهذو لاق لفنون كف: لاق. اوقلظنا

 نا الا يلا توب اوا> دال اوما نندلا اهنأأم ىلامت هللا لزن[و هنو

 ءاور اهظع هللا دنع ناك مكلذ نا هلوق ىلا يالا ماعط ىلا مكل نذْؤي

 بدي نب يحب نع سم هاورو يشاقرلا هللا دع نب 7-1 نع يراخلا

 لاق ظعاولا ميهاربا نب ىليمت“ا انريخا * رقما نع اهالك ىنراحلا

 ا دمرت لاق نب نيا فاوع وبا انزبخا لاق ليلا نب نسحلا

 عم تنك لاق كلام نب سنا نع بيعش نب ورم نع فوع نبا

 ىأرف هرج دم هةر 16 لس دا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 يود رتسلا ىخنراو ةرا لخدف داع مث نوئدحت اسواج اموق ايف

 هللا نازنل اقح لوقت ام ناك نما لاقف هل كلذ تركذف ةىلط ابا تئيف

 ىنلا تويب اولخدنال اونمآ نيذلا اهيأ اي ىلاعت هللا لّوتف انآرق هف
 ا ماع انزاوما لاق يري نسا نب دحا انريحا « ةينآلا
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 نما 6( حوسنملاوخانلاو )

 كعل /مسو هيلع هللا ىلص هللال لا ناك تلا ةشئاع ٠ نع ةداقم نع لوحالا'

 موييفناك اذا اننذاتسي ءاشت نمكسلا يوؤت و نهنمءاشن نه يجر تلزنام

 كلذ نك نا لوقا تنك تلاق نلوم تنك ام دام كاف اه ءارأإ

 نع ىسوم نب نايح نع .يراخلا ءاور يسن ىلع ًادحأ رثؤا مل كك

 اهفو 4 تلز 57 اع نع اهالكدابع نع ءاسأوب نب يرش نع ملم هاورو كرامملا نبا

 عيس خوسنملا نم || لمجا هللا يني ناقف نقلطي نا نةفشا ريتا ةيآ تلزن امل موق لاقو

 ىلو الا هي الا تايا للا تلو الاح ىلع اتعدو تيشأاف كسفشو كلام َن ا

 ةككالملاو ىلاعتهلوق
 نب دم نت هللا اننع.ن . دم انريخا لاق نادبع نب نمحرلا دبع انريخأ

 5 1 ديع 0 > 3 3 ا َّك 0 اا لقا حلل | لاق

 نوردغتسيو مهلر 5 : ل ل
 ا 8 3 هسيبا ن "ع هو ىع نب 0 8 0 1 : 0

 نبدللنورفغتسو د اش خر 5 آلا هذه : هللا لز'اف كه بم ل 5 و

 نهّؤملا يف 1 0 كير را ةشاع تلاَقف ءاشن نم كسلا يوؤتو

 ةيناثلا ةباالا < اممالك بيرك يبا ن نع ميسم هآورو يح نب ايرك ز نع يراخ ا

 ءانوا هود ررار نو || اولخدتال اونم | نيدذلا (ج أب 9 ىلاعت هلوق ماشه نع ةماسا يبا نع
 000 0 | رش ا لوسر اب امل .نيرسملا يك 3301 يتلا توي

 امو مكحم اذه
 لكوب مهيلع تنا ةاش ميذو قبو. -و رع اهيلع ملوا شح تلي بحار لل هللأ

 يإ معاذ ةراح نم روس فب سحب , مياس ما ىما هيلا تثعبو سنا لاق

 موقلا ليش ماعطلا 4 هباضأ وعدا نا 0 هيلع هللا ىلد ى ونا

 نوحرخيو نولكأيو موقلا * ل مث نوجرخيف نولكأيف نوئيح
 َىَح توعد دق هللا 00 اذا دخان ىناي تلقف
! 

 ا
 مس



 (لوزألا باسا) 58(

 انه يدانب ةمركع ناكو لاق مالبلا هيلع ىنلا جاوزا يه امنا هيلا
 4 تالا نيسان )»» ىلاعت هلوق قولا يف
 نما عر ال د ن١ قفل ناب نيب ليلقم ناقة ال

 ىنلا ءاسن ىلع تلخد بلاط ينا نب رفع اهحوز اهعم ةشدحلا

 ل لق نا رقلا نم ءىش انف-لزن له تلاقف مست هللا ىلص ظ نأ ريصاف ىللاعت

 ىنل ءاسنلا نا هللا لوسراي تلاقف 0 كلا ليس قفا تناف 1“ 0
١ 

 ركذي 6 ريسخلا يف نركذي الن منال تلاق كلذ مثو لاق راسخو ةبيخ 4 9
 ةداتق لاقو اهرذا ىلا تارسملاو نيلسملا نا ىلااعت هللا لزناف لاجرلا ا
 نم ءاسن لحد سو هيلع هللا ىلص ىنلا جاوزا ىلاعت هللا رثذ 5 نو 010 20 م للم اذا ا

 ا ل ل د ناثفنييلع اع تالاسملا _ اهرخآ اهوأ اهوأ

 ةدحم جرطسلا ل هد 0 ل يَ 00 نن يجر 88 ىلاعت هلوق تاريسملا و نياسملا نإ ىلاعت

 لسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاسن ضعب راغ نيح نورسفللا لاق ةيآلا اهفوكول ل

 هللا ىلع هللا لوسر نهرجب# ةقفنلا ةدايز نياطو ةريغلاب هنيذا و | :إ 0

 الرش حك نأ ىلاعت هللا سات نيل هنآ تلو قحخ انهش سو هيلع ||| ىلاعت هلوق ةدحاو

 نم كسميو ايدلا تراتخا نم لدبس ىل# ناو .ةرخالاو ايندلا ||| ةنسحلايوتسنالو

 اذبا نكت الو نينمؤملا تاهما نهنا ىلع هلوسرو. هنا هللات راتحا ||| عفدا ةئيسلا الو

 ا 3 فيسلا ةيآ اهخسن
 نوك.وةرشملاو ةئمقلاو ةقفنلاب صعل ىلع نويذدعل لضف وا مسعب م 1

 هللا لوسر ناكو هلك كلذب نيضرف ءاشب ام لعش هيلا كلذ يف ىمالا ىروشلا رو

 ادي وس ةعسوتلا ن * هو هل يع هللا لعح ام مم سو هلع هللا ىلد

 دبع انريخا 0 00 0 00

| 
 ا

 ؛ 5 |
 نط مق هب نيضرف ءانرب ند نمو يح ريو ءاشي نءديلا يوؤينا ىلعو 0 ا 2 يقلااب

 1 نع دادع نب دابع ان ريا لاق نيعم نب ىح ان ريخا لاق يناولحلا

4 

0 
9 3 



 (؟61/) ( حوسنللاو خانلاو )ب

 لاق اريهطت كرهطي و تييلا لها سجرلا مكتع بهذي هللا ديرب اما

 نسحلاو ةمافو نحو سو هيلع هللا ىلص ينلا يف ة 1 3 5-0

 نب دحا ان ريا لاق يوضللا دعس وبا انريخا * مالسلا مهيلع نيسحلاو |

 يدع لاق ليشح نب دهحأ 5 هللا دع انريخا لاق ىبطقلا رفعد

 حار يبأ ن م ءاطع ٠ نبا انريذا لاق ىبا

 امد ُْق ناك لو هيلع هللا ىلد ىنلا ل 10 مياس ما مع ىنتدح لاق

 اطلاقف هيلع اب تاذدف ةريز> 1 ةمربب امع هللا يضر ةمطاف هّساف

 تلاق كشاو كيور ل يعدأ

 100 ناكو هل 0 ىلعوهو 00 كلت نم 0 8 اوحَخ

 اما ةيالا هذه ىلاعت هللا لزناف ىلصا ةرححلا ىناناو تلاق يربح

 ذخاف تلاق اريطت كرهطب : تيبلا لهاسحرلا مكتعسهذيل هللا ديري |

 لاق مث ءامسلا ىلا امي ىولاف هيدي جرخا مث هب مهاشغف ءاسكلا لضف

00 

 مالا د نب 0 دع 1 ونا تريلا« ريح ىلا كنار ل١

 نع كلملا ديع ان ريا لاق 1-0

 اولح دق ناسدحو نسحو اع ا

 0 0 بهذاف يبداخو يدب لها ءالؤد موللا ٍ

 ناق نافع: لغ نب نسال ربحا لاق كوتا كت
 ديعس نع ل .صدح نك يشرقلا ىدوه نإ اص نع ينام ىحي وب ار ا

 هللا ال يف ةيآلا هذه تلا سامع نبأ نع ناجح نا ْ

 ليقعات ريخا *تببلا لها سند رلا 8 بهذيا هللا ديرب امنا ٍلسو هياعأ

 يضاقلا ايركز نب ىتاعملا انريخالاق ًاظفل ىلزاحا امف يناح ريخلا دمم نبا.

 نب ىحب انربخا لاق ديمح نبا انريخا لاق ريرج نب دم انريخا لاق

 امنا ىلاعت هلوق يف ةمركع نع همقلع نع غبصالا انريخا لاق'عضاو

 سيل لاق تبيلا لها سحرلا مكنع بهذيل هللا ديري.
 . يح مج ص بسس

 نويهدب نيذلا

 0 هللا ىلص ي

 -سسسمب

 نه ٌؤامحةروس

 يف ”تلز. روس
 ةدحاو فنيلاتلا

 آلا 0 دعب

 يفو 00 00

 ىرذا

 ةيالا تايا ثالث

 علا هللا مكحلا || ج

 ىنعم خسن ريبكلا
 ايندلا يف مكحلا

 * فيسلا ةنا

 هلوق ةيناثلا ةيآل

 ا



 0 (لوزئلاباسا) 2(

 ان ريخا# لس نإ لمع نع متاح نب ل نع 8 هاور هبادحإ يفو هش

 هيقفلا ركب يلا نب ىلع وبا انربذا لاق نذؤ|ا رفعج نب دمحا نب دعس

 انريخا لاق رادنس انريخا لاق يج رايزلا هللأ دبع نب ميهاربا انريخا لاق

 نب رسل نع ةماع نع يبا ينادح لاق يراصنالا هللا دلع نب درع

 لاحر نيئمؤملا نم رضنلا نب سنا يف ةيالا هذه تلز“ لق كلام نيو

 ا لضي اماف لض

 لكوب مهيلع

 1 هلوق رادنب نع يراخبلا هآور هيلع هللأ اودهاع أي أوقدص

 2 ب 1 8 2 رم 0-1 9 ع_عو

 تن هللا ديبع نب ةحلط يف تلزن © هبحن ىف نم مهنمف ف

 1 كيسي
 انريخا # ةنلا ةحلطل بحوا مهلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوس || و آلا

 لاق ظفاحخلا جشلا ونا ان ريا لاق ع هللا ذيع نب دي نب دهأ لق ىلاعم ةلوق

 نب ساسعلا انربخا لاق يزارلا رصن نب رفعح نب دمحأ أن ريخا ري مهلا

 ناس يبا نع يدادغبلا ىحب نب ليععتا انريخا لاق يقرلا نلصعل]

 ةحلط نع انربخا اولاق لاق ىلع نع ةربس نب لازنلا نع كاوكلا نع

 ىضق نم مهنف ىلاعت هللا باتك نم ةيآ هيف تلزن ٌورما كلذ لاق
 بيلا ملا
 تنا ةدليشلا

 كدابع نيب مكحم
 هف اوناك اهف

 خسأ  نوفلت#
 ابطل الامل

 فييسلا ةياب

 2 َن

 ان ريدا لاق يبا ىثدح لآأق لشح نب هدأ نب هللا دبع انريخا لاق

 1 ِ و هيلعةللا لص ىنلانا ةعلط نب ىسع نع ىح نب ةجلط نع عكو

 ااا ]ذ 1 1 1 1 ]1 ]|1|1| 012

 لءقتس ىف هيلع تاب 37 ضو 5 ةىلط ظني نه مومو هيح

 ندع هيو نونو ةيحح نخرج شي رويت نا إي دوج 0

 1 ,ء
 ١ ديرب 5 #3 ىلاعت 1 هبحم ىضق نم اذه لاف 00 0

 ا وبا نربخا هتيآلا « تنل لهأ سس جدرلا مك بهذ

 58 ا لاق 1 نب هقول 3 لاق ا 4

 كنعس . نع 7 نع 00 ىلا ٠ نع نايفس انريذا لاق 7
 0 300 رت ات 7 حج
 297 سس شماس سس سنس سس حلل حس يش ببي سس ب ببسي ب

34 
1 0 

 3 ام
0 

35 5 



- 

 4 000 خانلاو )

 لاق يناكشالا مي نب دما نب د نب درعس انريخا ةيآلا هذه ىلاعت

 زا انريخا لاق دلع نب 34 د دا ْن نسا انربخا

 دع نب بوآعب انريخا لاق ديعسنب ةبيتق اريخا لاق ىنةثلا قاحمتا

 لوش ناك هنأ معزي هللا دبع نع ملاس نع ةيقع نب ىموم نع نمحرلا

 نا رقلا قا يلز وح دم نيانيز الا راح نادبزا وعد 1

 دسأ نب ىل«٠ نع يراخعلا هاور هللا دنع طسقا وه 0 مهوعدأ

 01 لا
 نينمؤمل (نم## ىلاعت هلوق ةبةعنبىءوم نعراتخلا نب نمحرلا دبع نع

 57 7 0 2 رس 1 ع

 نب دمحا قدما وبا انريخا هي هيلع هللا اودهاع ام اودص لاجر

 رضنلانب سنا يهعع باغ لاق سنا نع تبان نع ةريغملا نب ناماس

 نت تع لاقو مدق فأي هيأع قذف ردي لاق نع اسنأ تع“ هبو

 هللا يندبشا نيل هللاو سو هيلع هللا ىلم لال وسر ءدبش ديت

 نولسملا فشكا دحا موي ناكالف عنصا ام هللا نيريل الاتق هناحيم

 امف كيلا رذتعاو نوكرسشملا ءالؤه هب ءاح ام كيلا ارباينا مهللا لاقف

 لاك داعم نب دعس ه.شلف هقيسا ى

 نكح نود ةنحلا حد دحال 5 هدب يش يذلاو كعس يا
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 (خوسنملاو خانلاو )

 نب ذاعم نع بيد يف ا

 ةوزغ يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم نحن اهب لاق لبج
 هللا ىلص هللا لوسر اذاف ترظنف موقلا قرفتف رحلا انباصا دقو كون

 ةنلا ينا>دي لم ينثنلا هللا لوسراي تلقف ينم مهبرقا ممسو هيلع

 نفل 9 هناو ل كلاش .دقلا لاق رانلا نم يب دعاسو

 ةيوككملا ةالصلا ميشو امش هب كرشتالو هللا دنعت هلع ىلاعت هللا هرمسإ

 باوباب كنان تش ثأو ناصع موصنو ةضورفملا ةاكزلا يدؤتو

 ةئططارفكك ةقدصلاو ةنحموصلا لاق هللالوسراي لحا تلق لاقفريخلا

 هذه أرق مث لاق ىلاعت هللا هحو يفتي ليلا فوج يف لجرلا مايقو

 عجاضملا نع مهمبونج ىتاحت يالا

 4 انسان ناك نك 3 ناك نمف أ 9:ىلاعت هلو

 ا انربخا # ةيقع نب ديلولاو بلاط يبا نب يلع يف تلز' يالا

 لاق اظفاحلا دمحم نب هللا دبع انربخا لاق يناهفصالا دمحم نب دمحا

 هيقفلا رمشيم نب شيبح انريذا لاق يطاعالا نايب نب قاحم#ا انريخا

 نع مكحلا نع ىليل يبا نب انربخا لاق ىسوم نب هللا ديبع انريخا لاق

 طيعم يبا نب ةبقع نب ديلولا لاق لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس
 كنب ىطنباو نائل كيم ددحلا ن(هنع هللا يضر بلاط فا

 لزنف قساف تنا اعاف تكلا يلع هل لاقف كذم 3 0 و 0

 الع نيل وسر لإت ناوودس ال .اقهاف ناك

 ةيقغ نت دلرلا الر

 ث” با ا ةروس

 مسوس
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 يقلك ها لزاف ءرخآلا ءاعملا اللد ىلا ترغملا نم نولصت سو

 دمحم نب نيسحلا وبا ينريخا لاق يرآملا قاحم#ا وبا ان ريد ا#ةي 1(

 هيولع نب نيسللا انريخا لاق دمم نب ىموع٠ انريخا لاق يروئيدلا

 ةداتق نع ديعس نع سدسملا انريخا لاق ىسع نب ليعع“ا انريخا لاق

 7 2ةوح يناع راصنالا رشاعم ل انف لاق كاللام 1
 ب

 ءاععلا يلصن ىح انلاحر ىلا عجر الاف برغملا ىلصأ 3 الا عجاضملا

 1 و

 نبدحمللا يفتلزن دهامو نسحلا لاقو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم

 وبا انريخا ام اذه ه2 ىلع لديو ةاللصلا ىلا لدللا نوموش نيذلا

 لاق يناهفصالا هللادبعنب ميهاربا انربخا لاق باشخلا رمع نب دمح ركب

 #ةدميسللا



 )516١( 22 «عونلاو خاتاو)

 اولاقف دوييلارابحا هنا ةنيدملا ىلا سو هلع أ“ لع هلال وس

 ما انينعتفا اليلق الا علا نم متنوا امو لوقت كنا كنع انغلب دم ا

 ةاروتلاانينوا دقانا كءاج امف ولت تسلأاواق تينع دق الكل اقف كموق

 هنا هللا معيف ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر لاقف ءيش لك لع اهيفو

 («تافاصلا ةروسإ) فيك دمج اي اولاقف هب متعفتنا هب متامع نا ام يلاعت هللا اتا دقلو ليلق

 اق ك6 تلون 2 ربك | نورا ذم ةيكطل ب رو لر تناو اذه معزت

 تايا عبرا ضرالا ينام نا ولو ىلاعت هللا لزناف 0 ليف سا

 تاك و سم
 55 ا أع دنع هلأ نإ 3 ىلامت هلوق ةيآلا القا ةرحم

 ناتيا اهنم تايندم 4 8 1 1 ١

 تالا و ناتلص:م

 هلوق * ناتلصفنم

 منع لوتو ىىاعت

 رصبأو نيح َىَح

 الا نو رصبي فوسف

 ناقرف نينا نيبو
 لوالانيلافريثك

 1 نع هلابك

 حف مهاتق هله

 1 تانآ عبرالا

 ةيدابلا لها نم ةصفح نب براحم نب ةثراح نب وره نب ثراحلا يف تلزن

 انضرا نا لاقو اهتقوو ةعاسلا نع هلأسف ملسو هيلع هللا ىلص يننلا ىتا

 تدلوني|تلعدقو دات اذاف 3 ا قاكيعلا لرد م

 ئدعس ناع وبآ انزيخا«ةياالا هذه ىلاعت هللا لت اث ثودأ 2

 نسا نبدا ان ريخا لاق لضفلا نب ن ودمح ندم ا,ربخا لاق نذؤألا دمت

 انثدحلاق دمحم نب رضنلا انثدح لاق 0 نادمح انريخا لاق ظفاخلا

 هللاىل< يبنلاعم ناك هنا يبا ينثدح لاق ةلس نب سايا انثدح لاق ةمركع

 اهعدبهل ةرهم اهعمو قوقع اهدوش هل سرفب لحجر ءاح ذا سو هياع

 ىم لاق هللا لوسر لاق هللايبأ نمو لاق هللا ىن انا لاق تنا نم هل لاقف

 بنغلا مل ال مس و هيلع هللا ىلد هللالوسر لاق ةعاسلا موقت

 يفام لاق هللا الا بيغلا ملعي الو بيغ لاق ءامسلا رطمت ىتم لاق هللا الا

 كفيس اك لاق هللا الا ٍببغلا لع الو فبغ لاق هده قطف نطإ

 ىنلالاقف هيلا هدر مث لجرلا هزهف هفيس سو هيلع هللا ىلص ىننلا هاطعاف

 ناكدقو لاق تدرا يذلا عيطتست نكت مل كنا اما سو هيلع هللا ىلد

 هقنع برضا مث لاصخلا هذه نع هلأساف هيلا بهذأ لاق لجرلا
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 ريدي
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 يو 36 تلرت
 اهيف خوسنمال

 موق بهذ دقو

 ةددحاو هلآ اهفنا

 الف ىلاعت هلوق

 مطظوق كيز#

 فيسلاةب اب نوؤس

 لولا لو
 ملغ هللاو لوالا

 (لوزتلاباسا) ه2

 لاق ”يرقملا ميها ربا نب دمحم نب دما انريخا# تاينغملاو نابقلا ءارش

 يدجح انريخا 0 00 > نب 5 دمح نب 507 نب دم ان ريا

 حرطم

 يأ نع 3 نع ديزي 0 1 ٍ رحز نب 0 كيمع نع ديزي 6

 ىانل ندهو 1 هذه 0 اذه لثميفو مارح > نهماعاو نهعس

 اا نامو هن الا رجا ىلإ هللا لبيس نع لضل ثيدحلا وط يرتشت

 اًده ىلع اهدحا, نيناطيش هيلع ىلاعت هللا ثعب الا ءانغلاب هتود م 1

 0( ل راب نارش نالازب الفخ كتل اذه لع ركالاو بكمملا

 سابع نبا نع هيبا نع ةتخاف يبا نب روث لاقو تكسي يذلا وه نوكي
 001 رادو نال هن هيراح ئرتخا لحر ىف حالا هذه تارا

 صاقو يبا نب دعش ىق تاز # يف 2 0 َُط كاَدَهاَح ناو ٍِس

 0 دهس عَناَو 49 ىلاغت هلوق توركعلا: ةروس يف. هانرك ذام ىلع

 8 تاز لإبن

 دعسو 0 ادع هانا لسا نيح هنا كلذو ركب ابا ديرب نابع

 ركب يال اولاقف ريزلاو ةحلا ا ديز نب ديعسو صاقو ينأ نب

 نبا نع ءاطع لاقت هشعا هللا يذر 1

 ايافن 0 وا لاو مالسلا هلع 0 تقدكو ثنما هنع هللا يضر

 او ىلاعت هللا لزاق اوقدصو اوماف رسو هلع هللا لص هللا لوسر
3 

 || ىلاعت هلوق هنع هللا يضر ر ب ١ 15 1 بانأ نم ل عينا ل

 نم ٍضْرَأْلا يف اَمْنَأْوَو تلأس نورميسفملا لاق# "الق أ ةَرح 3

 كيولئسو هللا لزئاف عودلا ن ء سو هيلع هللا لص هللا لوسر دويبلا

 الف اليلق الا لعلا نم مينو امو يبر ىعا نم حورلا لق حورلا نع

 5 رجاه

 2 2ل1ظلا ل ا ل لل مم ميسو يمسمسسسسم مس و همم ص ص م مل يمص سم |

 ل ل ا و ل فج هدو ع هالك اةحستساطد

 7 ذل“ سن اسوا و
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 ىع دب الحر ثعل رصرق ناكو مموتيز عطقو مهئادم برذخو مولتقف

 نا ماشلا يبدا ىو يرصلو تاعرذاب نا عم قتلاف ن 5

 سو هيلع هللا ىلص ىب 0 كلذ غلبو مورلا سراف بلغف برعلا ضرإ

 ا سو هياع 1 ىل- ىنلا ناكو مهباع كلذ قف 1ك هاككاو

 حرفو مورلا نم: باتكلا لما وع وخا لا“ ص نوما نر

 مكنا | ولاقف مو هيلع هللأ ىلص 2 باكا اوقف اوتو ا

 ض 0 0 نو اند تانك لها :قرافتاو 0

 0 0 أ ضرالا 0 2 مورلا 0 5 اع 0 لزناف

 ثرحلا انريخا لاق رابخلا دبع نب نيسحلا نب دمحا انربخا لاق راطعلا

 ةيطع نع 0 نع هيبأ نع ناماس نب روم ا انريخا لاق حرش نبأ

 *« ناممأ ةروس ف
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 وبل يرتشي ْنَم سأ :لا نمو ل ىلاعت هلوق ميحرلا نمحرلا هللا مس

 هنا كلذو ثراخلا نب رضنلا يفتازن لتاقمو ىلكلا لاق * 0

 انأو دومتو داع ثيدحي مكتدحي مالسلاهيلع ادم نامط لوقبو ًاشيرق

 | هثدح نودءاتسف ةرساك الاراخاو رايدنفساو مس ر تيدحن مكندحا

 يف تازن دهاجم لاقو ةيآلا هذه هيف تلزنف نآرقلا عاما نوكرتيو

01 
 كي هك اا

 اا مهدنع

 «ةكئالملا ةروس))

 اهيفو 5 تلو

 ا 5 0
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 (ليماباسا) ١ و
 ل دهاحم لاق هي هللاب انما لوش نم سانل ا نمو 3م ىللاعت هلوق

 2 ةدصمو هللا نم ءالاب مهباصأ اذاق مهلسلاب نوئمؤ اوناك سانا 2

 اوناك كعب نيقفانلا نم سانا يف تلزن كاحلا لاقو اوتتتفا مهسفنا

 سابع نبا نع ةمركع لاقو كرشلا ىلا اوء>ر اوذوا اذاف نونمؤي ||| ر :

 نيدلاو مهودنرأف نبدلانع نو 3 للا غهحر رخانيذلا نينم ؤملا يف ت ل 7 3

 لات هلوق ةيالا مهسفنا يملاظ ةككالملا مهافوت نيذلا. نا م رب ]| منو مالا يتلو

 دما ركب وبا انريخا# ةياالا < اقر لمحتال باد نم نبأ و ا هلوق ىلوالا ةيآآلا

 نب دمحا انريخا لاق نايح ْن 0 وبا ان ريا لاق ىم أ دمح ن أ || عطت الو ناقل

 ديز. انربخا لاق ىللا دمح نب دحاولا دبع انربخا لاق لامعا رفعح || نيرفاكلا

 دبع نع يرهزلا نع كام نب جالا انريخا لاق نوراه نبا 3 نيقفا ماو

 : 0 ( امزسأ ةيالامهاذا
 ىلصهللا لوسر عم انج رخ لاق رمع نبا نع ءاطع نع ءاطع نب ميحرلا ظ 2

 ادا ليل ليقم راسكألا ناطيحا ضف لخبد د2 لسمو هلع هللا 3
 0 ا لعل راسل 0 ب هلوق ةيناثلا ةيآلا

 ااا هنراب هليشأ ال تلق“ لك..ان ال كالام نمع نا انلاقف لك ان : ١
 لوسراب 0 كلام ر 9 - ١ كر لحن ال لال

 وعدل ككشواو اماعط .تقذام ةعئار ةجببص هذهو هيهنشا ىكل لاقفأ تن ١

 * نيفلتلا با

 تش أذا رمع نا اي كب فكيت رصقو ف لك يناطعاف ير تدجاعا نم نعو

 ىتح انحرب ام هللاوذ لاق نيقيلا فعضيو مههلس قزر نؤ.حي موق يف || هللا |يزخسأ حوسنملا

 ميلعلا عيمسلا وهو ؟ اياو !هةزرب هللا اهقزر لمحال ةباد نمني اكو تازن || يف اهلبق هيا
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 ها 6 حوسنلاو خانلاو )

 6 سو هيلع هللا ىلص ىلا دعس ىتاف اهياع يبثح ىح لظب لظتست

 انربخا#فاقححالاو نامل يف يتااو ةيآلا هذه ىللاعت هللا لزنأف هيلا كلذ

 لاق نادمح نب دمحا نب دمحم ان ريخا لاق يزاغلا ركب يبا نب دعس ونأ

 قسوم رع سا ل[ لاق همم ا نايتس كالا ا ا ا
 نب بعصم ينثدح لاق برح نب كاس انزبخا لاق ريهز انريخا لاق

 لاق يف ةياآلا هذه تلزت لاق هنا هسأ نع صاقو يبا نب دعس

 تار الو 6 هئيدب ن1 يح ادبا ملكت ال دعس م ا

 اًنيضوو ىلاعت هلا لزاف دهجلا نم اهلك ىمغاىح مانا ثالث تنكر

 كادهاجنإ و 3 ىلاعت ا ايل هيانلا وب ناعت لا

 لاو لقال 0 ٠ ني دحا اريحا «يألا 2 يل كرا

 رفمج ني دمع نب هلادع ا[

 انريخا لاق ةمقلع نب ةلم 0 لاق ىضلا يشار نإ بوبا نب دم

 لاق ١ كلام ن'دعتس نا يدهلا ناهع يبا ع كه يبا نب دواد

 الف لع هب كل سيلام ىب كرشتل كادهاج ناو يالا هدف كل
 اذه ام بعساب تلاق تلا [شلف نا رب اسر تك نا

 2 كر لكا الوأ اذه كنيد نعدتل تندحا دق يذلا نيدلا

 عداال يباف همأ اب يعش ال تلق هما لتاقاي لاقيف ىب ريعتف توما تح

 لاق تدهج دق تضدافإ لك ات ال اموي تنكش لاق. ثل اذه نا

 لاق اهدهج دّتْشا دقو تحصاف 0 ةليلو رخآ ًاموب تنكشف

 او كلذ تأر لف

 00 نا ءي هك اذه ينيد تكرتام ًافن اسفن

 تلك ا :َكِلَو تار اللف 7
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 كك

 0 ةبام كلل تناكول هما اي هللاو نيل تلق

 دا نا

 +,الا كادهاس ناو هب الا هذه تارراق

 بابسأ مع

 [سمسلل

 لوقو الا نيذلا

 فلانا اخس

 (ةرجدلا 2

 اهيفو ةكب تاز
 نه ةدحاو ا

 هلوق يو خوسفملا

 منع ض عاف ىلاعت

 مسمأ رظتناو

 ا تف قوراطتم

 2 ل

 فال ةروس)

 . الا ةنيدملاب 5

 هلوق يو ني

 ىنلا اهااب ىلاعت

 ادهاش كانلسر اانا



 ىدح ىلاعت هلوق رك

 نع ةيزجلا اوطعي
 نورعاص مهو ديب
 ة>وسنم ةبا اهفو

 اهظفل ال اهائم

 ىلاعت هلوق يو

 نيم ربذي انا اما

 فشلا رانا

 مورلا ةروسؤ#

 اهفو 1 تلز

 ىلاعت هل وق ةدحاو

 هللا دعو ناريصاف

 كزوؤسال و قح

 6 لوزتلا بابسا 5050( ١)

 ني دولا اباوج تلو ريضتا لها لاق 4 راحو اشي ام

 هرايتخلاب لسرلا ثعبي ال هنا ىلاعت هللا ربخأ امف لاق نيح ةريغمل

  توبكنملا ةروس ف

 كل تا كد . 5

 #« سانلا بسحا ملا وج ىلامن هلوق ميحرلا نمحرلا هللا مس

 بتكق مالسالاب اورقا دق 3ك اوناكس انا يف تلزن يبعشلا لاق ناتبآلا

 مم مكنم' لبق ال هنأ ةئيدملا نم ممسو هيلع هللا ىلح يبنلا بامصا مهيلا
 0 ةئيدملا ىلا نيدماع او-رفت اورجاهمت ىح السا الو رارقا

 تلزت دق نا ميلا اويتكو ةي ل مهف تازنف مهوذ اف نوكرشلا

 مهعبناف اوجرخن هانلتاق دحا انعبنا ناف جرخم اولاقف اذكو !ذكةيآ مكيف

 مف ىلاعت هللا لزناف اج م مهنمو لتق ن م مه مهولتاقف نوكرمثملا

 017 لراس لاقو هيلا وقام دن نم اوجاع نذل كبر نامث

 ردب موب. نيلسملا نم ليتق لوا ناك باطخلا نب رمت ىلوم مح#* يف

 ديس ملسو هيلع هللا لص ىلا لاقف هلتقف مهمل ىعرضحلا نب ورمع هامر

 عزشةمالا هذهنم ةنخلا باب ىلا ىعدي نم لوا وهو عجم ءادبشلا

 مطدبال هنا ربخاو 2 مههف ىللاعت هللا لزنأف هتأرماو هاوبا هلع

 نآسنالا اكس وو #8 ىلاعتهلوقىلاعت هللاتاذيف ةقشملاوءالبلا ن

 تارت نورسفملا لاق هيالا “ 1 0

 تو.ص كنا تلاق مسار هنأ كاذو صاقو

 اترسا الو لك الو حيرلاو جغل أ نم تنب فقس ينلظي ال هللا وف

 | ا ناكو هيلع تنكام ىلا مجرتو مالسلا هيلع دمحمب رفكك ىح

 ىنغلب دعساب 00

 | [د برست ملو لك أت مل مايا ةنالث يه تربصف دعس ىبأف املا اهدلو
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 (؟ه60) © حوسنملاو خانلاو))

 هاوروناملا يبا نع ىراخلا ءاور خل نم يده هللا نكلو تديحأ

 ان ريا * يرصهزلا نع سنوي نع بهو نبا نع ةلمرد نع 2

 انريخعا لاق ظئاخلا نسا نب دمحم نبدمحاانريخا لاق يناييشلا ىلع نبا

 نب ديزي نع ديعس نب ىحي انزيخا لاق رشب نب نمحرلا دنغ وبا

 هيلع هللا ىلد هللا لوسرلاق لاقة ري ره يف أ نع مزاحوبا ينندح لاق ناسا

 ينريعت نا آلول لاق ةماقلا موي اهب كل دبشا هللا الا هلا ال لق همم ٍلسو

 كنيع اسب تررقال عزجلا كلذ ىلع هلمح هنا نلَغ شيرق ءاسن

 ءاشب نم يده هللا نكلو تيدحا نم 2 ال كنا ىلاعت هللا لزق

 ناهع ايا تع“ لاق كايعس ند ىد 1 ماح 5 د نع مت هآور

 ىلاعت هلوق بلاط ينا يف تلزن اهلا نورسفملا عمحا ةيآلا هذهيف لو
 9 8 4 .٠ 7 هوغو : - 00 3 17 - 200 5 3 0

 «انضرا 1 فطختن كعم ىدهلا عت نإ اولاقو

 هللا ىلد ىبلل ,لاق هنأ كلذوب فاثفا' دبع ن نامع نب كرر ف تل

 نامكعءانسا نعاس نكنو ى+ (لوط سا رعنل انا سو هيلع
 مهبانل ةقاط الو انفالخ ىلع م يعاجال اضراب م انفطخت برعلا

2 

 000 د 80 ا ىلاعت هل وقةي الا ل

 ظفاحلا خشلا وبا انربخا لاق ثرحلا ركب وبا انربخا هبقال َو

 نبلالبان ريخا لاق يلب الا مراح نب.هللا دبعاب ربخ | لاق ديس

 ىلع يف تلزن لاقي الاهذهيف دهاجم نع نابانع ةبعش انربذعا لاق ربحلا
 تاز ليقو ةريغملانيديلولاو رامعيفت لزب يد !|لاقو اهحيباو ةزمو

 6 َكيَرَو 3غ ىلاعت هلوق له يباو سو هيلع هللا ىلص ينلايف

 حجم قا

 0 ةركتملا ناو

 ةنيدملاب اهرذا ىلا

 حوسنملا ن ه4 مفف

 يضو ةدحاو ةيا

 لصا ا

 لاب الا تاتكلا

 أذل

 ه3

 نسحا يش

: 1 . 

 يذلاب انما اولوقو

 كرو انلا لوزا

 هلوق اهضد مكلا

 ئدذلا اواتاق ىلاعت

 الوهللاب نونمؤيال
 ىلا رخالا مويا



 تايلاودم ص صقلاو

 نا رقلا ىف سلو

 الاوتم هذهربيغ

 و ميما مدر

 ىلاوتارغل

 ربع ةمكح يو

 اذاو ىلاعت هلو

 وغللا اومعم

 اذه هنع اوضرعا

 خوسنملاو كح

 ال ىلاعت هلوق

 مكل ونا

 6-0 مكلامعا

 فيسلا ةياب
 (توكنعلا ةروس)

 ىلا اهوأ نه تلزن

 الو قلاب الا هللا مر ىلا سفنلا نولتي الو رخآ اذا هللا عم

 6 لوزتلا باسا رث )5605(

 لمعأ ال ىلعلف ًاطرش ىرا لاقف هلع اهالتف ةيآلا رخل ىلا نونزي

 هارسشإ نا رفغيال هلا نا تاز للمالك عمسا تح كراوج يف انأ ًاطاص
 نم يلعاو لاقف هيلع اهالتف هب اعدف ءاشي نأ كلذ نود ام رفغيو هب

 نيذلا يدابعايلق تلزنف هللا مالك ععسأ تح كراوج يف انا ءاشي ال
 ىرا ال نآلا معن لاقف هلا ةمحر نم اوطنقتال مهسفنا ىلع اوفرسا

 ملساف اطرش

 000 .حرلا نمح د

 انربيخا لاق يزاز شيلا هللا ا ل

 و سا نوب هللا دع نب دل

 3 مكحلا ناملا وبا انربخا لاق

 نع بدسملا نب كايعتس يبريذا لاق

 ىعازخلا دمحنب ىلع انربخا لاق هيورمح

 20 نع بيعش ىبريخا لاق عفار

 ةافولاى لاط انآ ترمضح امل.لاق هيبا

 هللا دبعو لهح انآ هدنع د>وذ 0 هللا ىلص هللا لوسر هءاح

 هللا الا هلا ال لق مع اي يسوديلع هللاىلص هللا لوسر لاقف ةيمايبأ نبا
 نب هللادبعو لهج وبا لاقف ىلاعتو هنا“ هللا دنع اهب كل جاحا 2

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لزب نِعاكبعَر أ ةسا يبا
 رخا بلاط وبا. لاق ىتح ةلاقملا كلتب هنادواعيو هيلع ابضرعي ملسو

 لاقف »هللا الا هلا ال لوَقِي نا ىناو بلطملا دبع ةلم ىلع انا هب مهملكام

 كنع هنا ملام كل نرفغتسال هللاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نيكرمشلل اورفغتسي نا اونما نيذلاو ينلل ناك ام لجو زع هللا لزئاف

 نم يدهمال كنا بلاط ىبا يف لزئاو ةيآلا ىبرق ىلوا اوناك ولو

 ِق اف باطملا دع هلم ٠

 دس

 تييحا



 (خحوسنملاو خءانلاو)

 لعام اجا: لأ سابع نبا نع ثدح هععم ريح نب دعس نع 5-2 نبيا ١

 نا اولاقف مالسلا هيلع ًادمم اونأ مث اورثكافاونزو اوئكافاولتق كرمشلا

 تلف ةرافك انلتع ال اناا ريش ول ني هل وعدو لوح دا

 امحر ًاروفغ هلوق ىلا تايآلا رخآ اطل هللا عم نوعدبال نيذلاو

 ميه را نب دما ربخا# جاك نع رانيد نب ميها رع جسم هاور

 ا'ريخا لاق ثلا كا نب دم انربخا لاق يدلاو انربخا لاق ىجح نبا

 ه0 م حابص نب دممو يلظنملا ميهاربا

 نع .ةرتسم ىلإ نع لييحرش نب ورم نعلءاو فا نع

 ىا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلاس لاك دوت نإ

 لاق ىا مث تلق لاق كةلخ وهو ل مظعأ 2ك

 ها أ رنا لاقىا 0 مبا ةفاخشكدلو لقت ن ْ

 نامع درع امو يراخيلاءاورنونزي الو 1 الا هللامرح تلا سفنلا

 هللا دبع انريخالاق ثرخلا نب ركب وبا انربخا *ريرح نع ةبيش ىنانبا

 وبا انريخا لاق -رمزلا نب ثركلا اريحا لاقاىضتا ىلا

 ءاطع ٠ نع حرج نبا نع حادقلا ملاس نب دعس نع سرهملا يلوم دشاو

 لاَ ممسو هيلع هللا ىلص ينلا لك يدحو ىأ لاق سابع نيا نع

 ىلص هللا لوسرلاقف هللا مالك عمسا تح ينرجاف ًاريهتسم كتبنا دمعاي

 ذا ةةاماق .راوح ريع لع 30 نا* نضل تنك كو 00 هيلع هللا

 نوعدي ال نيذلاو لزن تح ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر تعضن ةيوب ٍ
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 نكن

 ا ةددحاو

 هلوق يهو ةئيدملاب
 اب [ولاقو' ىلاخت
 كلوا ”انانعا

 مالس مكلامعا

0 0 

 تس نياهاحلا

 هذهو فيسلا#ي!

 نم يه ةروسلا

 اون ىلا ووسلا

 فصلا يف 000

 ننوي لوالا

 اس او  دوهو
 لزو * تاملاوتم

 قاثلا فصنلا يف
 لقلاو ءارعشلا



  «لوزألا بابسا ) (؟ ه2

 ىلاعتو كرابت هللا لزنأف ةيما اضرل دئراو .رفكو مالسلا هيلع ادم

 ا ا هيلع مالا نب نا نا: نورت لاقو بألا هذه
 هلا امدف ًاماعط عنس الا رفس نم مدقيال ةبقع ناكو نيفلاخت“ .انأك
 ,نم مدقف لسو هيلع هللاىلص ىلا ةسلاجم رثكي ناكو هموق فارشا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسز اعدو سانلا اعدق ًاماعط عنصق موي تاذ هرفس

 سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاق ماءطلا برق الق هماعط ىلا سو

 هللالوسر ىناو هللا الا هلا ال نا دهشت تح كماعط
 »* نوواغلا مهيعبلر

 نم لك اال ان و لقلا ةروس ©

 نءاهيفوةكم تلزن
 ةبا 2 وكلا

 لوسر لكأف هللا لوسر ًادمحح ناو هللا الا هلا ال نا دهشا ةبقعلاقف
 اف ًاباف فلخ نب ىبا ناكو هماعط نم ملسو هيلع هللا ىلص هلل

 لخد نكلو تابص ام هللاو لاقف ةبةعاب تايص لاق هتصقبربخا ||| هلوق هو ةدحاو
 3 ا
 كيرف داق هل ديشآ نا .الا ئاعط نم معطي نا ناف ٍلحر ىلع ولثا ناو ىناعت
 ىدتهانْفْنآ رقلا

 هسفنل ىدتبم اعاف

 امال قف لض نمو

 نيردملا" نفل

 اهانعم خل

 ةبا اهظفلال

 يذلاب انآ ام يبا لاقف معطف تدبشف معطي ملو يتب نم جرخم نا

 لعفف هقنع اطتو ههجو يف قزبتف هس ات نا الا ادبا كم ىضر

 هللا ىلص هللا ل وسر لاقف هيفتك نبي اهاقلاف ةباد محر ذخاف ةبقع كلذ

 ” 0 دلتا تولع ىلا "2كم نم اجيراخ كاقلا ال سو هيلع
 هيلع هللا ىلص يتلا هلتقف فلخ نب يبااماو اربص ردب موي ةبقع لتقف

 فسلا لاقو ةياآلا هذه امهيف ىلاعت هللا لزتاف ةزراملا يف دحا موي سو

 ةءا الأ ع

 هفازب داع اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسره>و ْق ةمقع قزال كاوضلإ

 ا
 هلة كلذ را ناكو هب د قرحاف نعش ا ههحو َْق

 « رخآ اهلإ هللا مم نوعدي ال نيدو ف ىلاعت هلوق توما
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 ||| يدلل دان نسحلان بخ لاق ىلا عئلا قاحما وبان ربا *تايآلا رخآ ىلا
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 ]|| دم نب نسحلا اثريخا لاق ىسيع نب نسحلا نب لمؤملا انربخا لاق
 || يلعي ىنريخا لاق رج نبانع جاجئريخا لاقيفارفعزلا حابصلا نبا



 )١6١( © حوسنملاو خانلاو )

 مالسلاهيلع ليربح داع ذا نايك مالسلا امهيلع ليربجو ىلا لبقاو

 اضرلا كانا دق ةنللا نزاخ ناوضر اذه داب رشا اقف ةلاح' ىلإ

 كا ردلا تر ظلال حرا ناوضر لفاف كنر نم

 خاافم هذه كلير كلل لاوقيو ال الا واو | و علا حلا مالا ||

 لثم ءرت الا ف هدم نع كلا تت لاما اندلا نادح حانج

 ناوضراب لاقف هلل عضاوت لاقف ضرالا ىلا هدي لبرب> برضف هب

 لاقف اروكش ارباص ادنع نوك ١ ناو يلإ بحا رقفلا اهيف يل ةحاحال

 عفرف ءامسلانم ءادن ءاحو كب هللا باصأ تبصا مالسلا هيلع ناوضر

 شرعلا ىلا اماؤبا تف دق تاوعلا اذا هسارماللسلا هلع ل

 ودع هلع اهناطغا نم اًنسع ىلدت نانندع ةتح لأ لات 0

 ءارمح ةنوقاب نم باب فلا نوعبس اطءارضذ> ةدحربز نم ةفرغ هيلع

 لزاسنم ىآ رف عفرف كرصب عفرا دمحاي مالسلا هيلع ليربج لاقف

 دانمو ةصاخدل الضف ءايبنالا لزانم قوف هلزانم اذاف مهفرغو ءايبنالا

 لعجاف تيضر سو هيلع هللا ىلص ىلا لاقف دمها تيضرا يدان

 ةمايقلا موي ةعافشلا 0 كدي ات اند ِى ينيطعت نا تدرا ام

 ارح كالجمام نايذلا كرات ناوضراط را هب الا هته نأ 0

 ىلاعت ”هلرذ اروضق تال لمحو نابالا اي نب ير تا ل

 1 نع نا لاق ةبالا هيدي ع ”لاظلا ع موي

 سو هيلعهللا لد يلا رضضحي 0 يبا ناك ىنا-ارخلاءاطع ةباور

 ينأ نب ةبقع هرج زف هب نمؤي نأ ريغ نم همالاك ىلا عمت: و هسلاجمو

 ةيمالاليل> ةيقعناكو 0 لاقو هب الا ده كلوك كلذ نع طبعم

 تعبان نا مار - كهجو ن م يهجو ةمالاقف ةقع ساق فاح نبا

 أه 1 0 تايآت

 يف ةنيدملب تاز
 من ةيلهاجلا ءارعش
 ءارعش مهمه ينثتسا

 ناسح مبنم نيرسملا
 ككاو تان نا

 ديعو كلام نبا

 * ةحاور نب هللا

 نيذلا ىلاعت لاَقف

 اولمعو

 اوركذو تاحلاصلا

 ١ ريح هللا

 رانللو اورضتناو
 ف هدا ايه

 رالضف هةعاطلا

 هل امان ءانتسالا

 اونما



 يف عم ليدبتا

 نسحلا 5 يلع

 دقو * ةعاضو

 نب دمح نع يلوا
 لاق هنأ عساو

 ىتلا نا ينيوتسي
 لجو نع هللا

 سرا 1

 امم نوك |اياطخ
 ا ىلعوأ ا

 ان الاثم 2

 : نمالا ة هب لا

 »ع ناستالا

ْ 
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 («لوزعلا بابسار)) (؟0

 لفح لوشلاو حاورلا ىلا حا ابصلا نم هيدي نيب 0 لحرلا دعق

 لك ًاادحادجي موىسااذافددحول كانوا نم انترتع اعل لاخلا و

 راصناالا نم موق يف 2 ةم ركع لاقو 5 هده ىلا هيلا لواق

 نا مل صخرف مهفيض عم الا فيض مهب لزت اذا نولك أيال اوناك

 اق رعد امانشل وأ ١ ناقلعم اسبح واش فك ارك

 ] كآ لعج ءاش نإ يذلا كَرابت قة ىلاعت هلوق ميحرلا ندحرلا هلا مسي

 ىرقملا ميهاربا نب دمع نب دمحا انريخا * ةي آلا يكلذ نم 7

 بوقعل نب دق نب هللاد.ع انربخالاق تارفلا يبا نب دمحا ايريخا لاق

 | ريش نب قا انريخالاق دقرف نب ديج نب 0 انريخا لاق يراخلا

 ||| نوكربشملا ربع امل لاق سابع نبا نع كاححصلا نع هوج انريخا لاق

 أأ| مامطلا لك أي لوسرلا اذهام اولاق ةقافلإب سو هيلع هللا ىلص لأ لوو

 ليربح- لزتف 0 هللا ىلص هللا لوسر نزح قاوسالا يف يدكو

 بردهللا لوسراي كيلع 3 لاَقف هل ايزعم هبر دنع نم مالسلا هلع

 ]| وراس رملا نم كلف انلسرأ امو كن لوو مالسسلا كيري ةزملا

 ا ل1 3 املا نودتي يا قاوسالا' يف نوسكو مانطلا نول ايلا م

 . ]| ذا ناثدحتا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاو مالسلا هيلع ليربج انييف لاق

 أ|| امو هللا لوسراي لبق ةردطا لثم راص ىتح مالسلا هيلع ليربج باذ

 || ىحتيذ كلام سو هيلع للا 0 هللا لوسو لاقف ةسدعلا لاق ةردطأ

 || لبقعت نكي ملو ءامسلا باوبا نه باب جت دمحاي لاق ةردطا لثم ترص

 ]|| ةقافلاب كايا مهرييت دنع 5 بذي نا فاخا يناو مويلا كلذ
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 ىمحالاو لطابلاب ا

 © خوسنملاوخانلاو )

 نكض) نعا لاق هلا ريغ دقو كارتكا

 هللا لزتاف مامطلا ىفوتسي ال ضيرملاوبيطلا ماعطلا عضوم رصيب ال

 نارمملاو ناحرعلا ا كاوضلاو رييج نب كلدعس لاقو ةيالا هذه ىلاعت

 ملك اوم نوه ممورذدقتي سانلا نال ءاككالا ةلك اًومنع نوهُرَس

 ضيم الو جرعأ الو ىمعا مفاعط يف مهطلاخي ال ةنيدملا لعا ناكو

 الآ هذه“ :تلز دهاج لاثو تالا ماده لامس لال م10
 ىف لاس شا ع الا يف ينءزلاو ضل طل ندهثوم مل ل كك 3

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بادانم ا ف نأ كلذ ةياالل هذه

 نبا توب ىلا مب اوهذ .ميوطعل ام فادتتعا نك ع ذا

 ةنامزلا لها ناكو ةي الا هذه يف ىلاعت هللا ىعم نم ضعب وا مهتاهماو

 هكلام ريغ ميمعطا هنال مامطلا كلذ اومتلي نا نم نوجرحتي
 نذل هده ىلا هللا لزناف مهريغ توب ىلا انبزوبهذي امنا نولوقيو

 لضفلا نب هللا دمع نب د. انريخ لاق ي.رافلا د نب نسا ان ريخا

 دمحم انريخا لاق ظفاحخلا نسحلا نب دمحم نب دما انربخا لاق رجاتلا

 نع كلام ينثد> لاق سوا يبا نب لرععس| انريخا لاق يب نبا

 قتلزا ةيآلا هذه لوم .ناك هنا سلا نإ دسس نع باد

 مدح حيتافم اومضو ملسودهيلع هللا يصييبتلا عم اوجرخاذا اوناك سانا

 نأ منو أب اوناكو مهراقا د 2و قلك رطاو جرعالاوي ا

 اولك أي نا نوقتي اوناكو كلذ ىلا اوجاتحا اذا متو يف امم اولكأب

 ىلاعت هللا لزتاف ةبيط كلذب موسقتا نوكت ال نا نت نول

 00 ل انج 'مكيلع ل فات اوقيآلاءذع
 وئبمط لاعب ةناتك نم ىح يف تلزن كامضلاو ةدانق لاق انام

 ابرق هدحو ماعطلا لجرلا لكأي نان 00 ار ثدي 2

 قولا تاع 0

 9[ لمحو

 1 6 ال

 كح او تا

 ف نورسفملا

 1 عشر ليدتلا

 ةرذ الايفمااسدلا

 تا [طل تنل امد د

 امدلا ْق ليدتتلا

 ناكم ريصف

 نع راوصالا

 عالقالا فاذلا

 ناكمو ةبوتلا

 بذلا ىلع ةماقآلا



 غلب اذاو ىلاعت

 مكنم لالفطالا
 اونذاتسلف رخلا

 نيذلا نذاتسا 3

 0 * ملق نم

 « ناقرفلاةروسإ

 8 ايفو 6 تل
 يأ وسلا نو

 هلوق ناتقصالتم
 ال نيذلاو ىلاعت

 اها هللا عم نوعدي

 هلوق.' ىلا رشا

 * اناهمدق دلحو

 ىلاعت هللا هه ّ

 لاق * ءاثتسالاب

 نما وبان نم آلا

 2( ؟/)

 نيس انب دش نب نسا نب ليعغامما ان ريخا# مهبهللا ريغف اوريغو يق

 (لوزتلابابسا)

 يذابا رصنلا نسا نب دمج نب هللا دبعان ريخا لاق يدجح ان ريخا لاق بقثلا

 0 نيسحلا

 نب ىلا نع ةيلاعلا ىنأ نع سذا نب عيبرلا نع ىنا انريخا لاق دقاو

 راصنالا مهم وأو ةئيدملا هباحصاو مالسلا هلع يلا مدق امل لاق ع

 نب يلع انري>ا لاق ىعرادلا ديعس نب دمحا انربخا لاق

 01 نوتبيال اوناكف دحاو سوق ن 032 تول مز

 ا كش نت يس اناننور اوافق

 لإ دعو هر ىكلاغت' للا لزاف لجعو نع هللا الا فاخمال نكمطم

 كلذدعب رفك نمو هلوق ىلا تاخلا#لا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا

 نب دمحم نع هحبص يف 0 املا هاور ةمملاب ينعي ن 03 7 واف

 ىلامت هلوق يعرادلا نع ناداش نب ديعس يبا ن

 « كلاما تكلمنين ذل مكنذأ انسي 0 لانج

 نم ًامالغ سو هيلع هللا ىلص 1 لنوع هوا اع ا لاق ةي الا

 1 قر نودعصل

 هنع هللا ىضر باطخلا 1 للا قرم دم هل لاش راصنالا

 كلذ هتيؤر رمح 20 رم ىارف لخدف هوعديل ةريبظلا تقو

 لاح ْق ايو أن سمعا اتم هللا نأ ول تددو هللا لوسراب لاف

 ااهنآ ىف تلزت لئاقم لاقو ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزناف ناذئتسالا

 الاف هتهرك تقو يفااييلع لخدف ريك مالغاط' ناك درع تنب

 ين انيلع نولخدي اننالختو انمدخ ”ناتلاقف مسو هيلعلاىلص هلا لوسر
 00 ا هلزق ةيآلا هذه ىلاعتو كرا هللا لاف اههركت لاح
 سس ل 2

 ملا لزنا الس اع :نا ا اع سيل د“

 نولسملا ير لطابلاب مكتب مكلاوما اطال نامت كراع
 3 دس ماعطلا 13 جرفلاو“ قمل ' ضرما :ةلكاؤم نع

 70 لاومالا
 ع
0 
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 27 4 100100000 و خاتلاو )

 اهسشض نع اهدواري ريسالا ىشرقلا ناكو ةذاعم اط لاَ ةيراح

 انييرضإو كلذ لغ اهه 1 ا عنتق 57

 الو ىلاعت هللا .لاقف' هالو ءاذخ بلطم ىكرقلا نم لمح نأ لح

 لاق ميحر ندوة ١ ايس ندرا نا ءاغبلا ىلع مكتايتف اوهركت

 هركأ ام نط رفغا

 ىىكدحو قفا 1 رش يف أه دعب قلاو ةباالا هذه قاوم لاق ةيآلا

 3  هلوسرووّمل ىلإ عا ذو: ىلاعت هلوقهلع ن

 ىلص هللال وسر كل 5 ا دولا لعجث ضرا يف امدتخا نيح يد وهلا

 فرشالا»“ ا 0 < قفانلا لعحو أمهسب ما سو هيلع هللا

 دوديرب ا را صو دقو الع ما

 هللا دعو ماك هلوق ءاسنلا 5 هروس يف توغاطلا 2 ا اع نا

 نب عيبرلا ىور ةيآلا# تآماصلأ اولمتو م ؟تاوتما َنيِذْلأ

 هلع هللا ىلص هللا لوسر 0 لاق ةي.آلا هذه يف ةياعلا أ ع ١

 نوغدي هباحاو وه ًاَماَح هللا هللا يحوا ام دنن ناتس شع كغ مسوأ

 نيشاخاه اوناكوةنيدملاى لا ةرحملاب سما مث ةينالعو ًارسس هناحمت 7 ىلا

 "دا نم الخ و ناك مالسلا يف نوسيو حالسلا يف نوحبصي

 لوسرلاقف حالسلا تن هان موي اًملع ىاب ام هللا لودلرا

 لجرلا نلجم قح ع لااا مسو هيلع هللا ىلص هللا

 دعو ىلامتهللا لزتاو ةديدح مهف 0 ايبحم ميظعلا الملا يف مكنم

 دنبأ نطاق ةياآلا رحآ للا تاطاضلا ,اولتغو 2 اونمآ نيذلا-هللا

 هللا ضبق مث اونمآو حالسلا اوعضوف برعل | ةريزح ىلع هس ىلاعت

 يضر نامعو رمعو ركب ىنا ةراما يف كلذك نينما اوناكف هيدن ىلاعت

 مهيلع هللا لخداف ةممنلا اورفكو هيف اوعقو اهف اوعقو تح مهنع هللا

 1ك

 ةيالا# نه ريخ

 لات هلوقةسداسلا
 هيلع امئافاولوتناف
 مكيلعو للام

 ةيآ اهضسن لحام ||| ف
 د , الاقايو فسللا

 د لعا هللاو مكحح

 هلوقةعباسلا ةبآلا
 نيذلا اهءااب ىلاعت

 مكنذاتسيل اونمآ
 نكحام: ندذلا

 مل نيذلاو مكناميا

 8 محلا 0

 85 الا ال

 ىلا ةيآلا اهيضسن
 هلوق يو اهلك



 # مل عاتم 2

 0 ةسماخلاة ب لإ

 انموُم أ لقو ىلاعت

 نهراصب ا نم نضضغي,
 نهجو رف نظفحو
 0 م * ةياآلا

 هلوش ةيالا نم

 احاكن نوجحريال

 نبات نعضي نا
 ةنيزب ب احربتم ريغ
 عضل يتلا نو

 * راماو بايلجلا

 نففعتسي ناو لاق

 6 لوزللا بابسا 0( ٠)

 أ( ةريخا لاق ديلولا نب سايعانربخا لاق ىحي نب دمع نع دانسالا اذهبو
 00 رع يرهّزلا ين دخ لاو قا دعا ريذأ لاق ىلعالا دنع

 هللادسعل هب راح 2501 تناكلاق ا

 ىلا ءاغبلا ىلع مكتايتف اوهركت الو ىلاعت هللا لزناف ءاغنبلا ىلع

 أإ| هيقفلا يلع وبا انربخا لاق نذؤملا د# نب ديعس انريخا *ةيالا رخآ

 انريخا لاق ورمع نب دواد انربخا لاق يوغبلا مساقلا وبا انربخا لاق

 دبعل ناك لاق رباح نع ةرضن ىلأ نع شمعالا نع دوسالا نب روصنم

 هللا لزناف ءاغلا ىلع اههركب ناكف ةكم سم اه لاقي ةيراج ين ن نب هللا

 نورسفملالاقو ةيالارخآ ىلا ءاغبلا ىلع كتايتفاوهركنالو لجو نع

 امههركي ناك قفانملا يبا نب هللا دبع يتيراج ةكسمو ةذاعم يف تلزأ

 ةلهاجلا يف نواب .اوناك كلذكو امهم اهذخأب ةبرضل انزلا ىلع

 أ| مالا اذه نا ةكسمل ةذاعم تلاق مالسالا ءاح الف مهءاما نرِحاْؤ

 انا كساد ردع كي ناف نيو نم واحنآل هيف نحم يذلا

 أإ| لاقو ةياالا هذه ىللاعت هللا لزناف هعدن ال نا دقق ارش كي ناو

 انزلا ىلع نوهركي ناك ينا نب هللا دبعل راوج تس يف تلزن لتاقم

 000 ال ]و ةرمو ةعماو كسمو ةذامم نهو نهروجلا دايو

 001 الق هتودإ ىرحأ تءاح وزادت موي تاَذ نهاد تءاجق

 ايتاف انْزلا مرحو مالسالاب هللا انءاج دق لءفن ال هللاو اتلاقذ انزاف

 اناآلا هذه ىلاعت هللا لزناف هلا اكسو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 | دمحا نا ىلا بتك امف زيزعلا دبع نب د ورمع وبا مكاحلا انربخا

 نب قا انربخا لاق ىحي نب دمح نع مهربخا يراوملا لضفلا نبا
 1 الجرنا 0 نع 0 د لاق 0 رلا ديع انريذعأ لاق 6

 ا اههر ا ناكو وسم تن :اكو يبا نب



 ١ حوسنملاو خمانلاو © )550(

 نيمهارباور ون بةرمءانرب>|لاق هيوتحمم نب نيسحلاان ربحا لاق كلام نبا

 كسلا 32 ءسدق ع لاقى ايرفلا فسوي 0 الاق نايفس

 نأ هللا لوسراب 0 تااقف راض ١ ن م ه اما ل تبان نبان ءرا وس 1

 ينأيف دلوالو دلاو ال دخلا اهيلع ناري نا بحاأل لاح لع تف نوكأ

 كلت ىلع اناو ها ند لحر ىلع لخدي لازتال هنأو يلعل ا> دف بالا ْ

 مكتوب ريغ اتويب اواخدتال ةبالا هذه تازنف عنصا فكف لاخلا

 هده تَلَر الق دورس لاق ديلا اهلها ىل ع | واسلاو اي و

 تاناخاتنانرف] هللا لوس راب هنع هللا ئضر قردملا رك ا نك

 سيل ىلاعت دنيا .لزتافر نك _اس'ابنف ىسل ماشلا قرط ف نكن

 َنيِدّلاَوم ىلاعتهلوق : ةب الا ةلوكسم ريغ انو اولخدت نا حانح مكيلع
5 5 

 تاز آلا 7 ”موداكف ع 0 ًامباكلا لنوع

 3 نا هالوم لا يرعلا كديع 5 ل 1 مالع 2

 ةنام ىلع بطن وح هساكو ةبالا هذه ىلاعت هللا لزاق هيلع ىناف هاك

 اص هل" لاقر

 برخلايف نينح مول لقو اهاداف أرانسد نبرعشع اهنم هل بهوو را

 دحاانريخا ه«ةيآلا# ايلا لع 'مكتآيتف اوهرْككَت الو ا ىلاعت هلوق 0 - 0 يس ل
 نب دما: ربا لاق يس وطلا دم! نب بحاحان ربا لاق يضاقلا نسا نبا

 ناكلاق رباح نع نايفس يبا نع شمعالا نع ةيواعموبا انربخا لاق نادم
 لح وزع هللا لزاف ائيش انيغباف يهذا هل ةيراخ لوَص يبا نب هللا ديع

 ل 5 هآور م روفغ هلوق كك ءاغبلا ىلع ملا اوهزكت الو

 لاق ىمرافلا 1 كلل نا نسحلا انريخا نب ةيواعم يأ نع 1

 نسحلا نب دما ان ريخا لاق نودح نب هللا د بع نب 0 انريخا

 لاق سيوا يبانب ليععسا انريخالاق ىحي نب دمحم انربخأ لاق لظفاحلا

 الو ديلا هذه نا تاك خا رمح نع تايد نبا نع كللام انريخا

 لواس نبا يبا نب هللا ديعةيراح ةذاعميف تازن ءاغبلا ىلعمكتايتف اوهركت

 آرب اواح دال
0 6 1 

 1 مد ود رع

 !ذ_ه اهلها ىلع

 رخؤمو مددقم

 ١ وس ىدح 5 24

 اودلس 1

 انهه سانتتسالاو

 هذه نم تخل مل
 وحلا ديالا

 طب رلا لثم تايلخلا
 تناوحلاو تاناثلاو

 يع سل لاقف

 اولخدل نا حان
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 امدحا فاح

 مهقارخ الا لكتو

 ديلك انلا ىلع دحلا

 اعيمج الكت ناو
 امهيلع دحلا 7

 لا تا

 بهذم 2 3

 قارعلا لها

 بالا *« دلخلا

 ىلاعت هلوق ةعبارلا

 اونما نيذلا اهيااي

 (لوزتلا بابسا 0250

 نأ ا نوكيام ملق هومتعع“ ذا الولو لجو زع هللا لزناف تلاق مظع

 الر ت] لاق كلام نب رفح نب دما ركب وبا انريخأ لاق نادم نا

 قازرلا دنع ا ريخأ لاق يف :أ ينثدح لاق لبصَح نب ريحا نب هللا دبع

 نع ةكيلم يبا نع مح نب نامع نب هللا دبع نع رممم انريخا لاق

 مال لو شاف لع ساع نبال نؤاتسا هنا ةشئاع ىلوع ناوكذ

 سابع نبااده لاقف نحر لا دنع نب هللا داع انآ تاما

 نهو سابع نبا ند ىنعد تلاقف كينب ريخ ند وهو كيلع ند

 لحو نع هللاباتكل ءىراق هنا نمح

 نذاف تلاقف كعدويلو كيلع مسيلف هل ينذاف هناحس هللا نيد ىف هيقف

 رلا دبع نب هللادع اط لاقف هك

 م سابع نبا لخدف هل نذاف تّئش نا 8

 لاق وا بصلنو ىذا 0 كنع بهذي نا نيبو كنبام نبنمؤملا ما ماا ل

 نإألا ةانكاو لاق وأ هيزخو السلا هلع ادم ةحالا قلك صو

 انو هلع هللا ىلص هللالوسر جاوزا بحا تنكمدسح حورلا قراشي
 عبس قوف نم كنءارب ىلاعت هللا لزتاف ابيط الا بحي نكي ملو هيلا

 راهمااو للللا 2 هيف ىلثي وهو الا 6-0 ضرالا ْق سيلف تااوعم

 ِق معسو 7 هللأ 2: 7 نيت 0 ةلمأ كيدالق 00

 ةماع سانلل ل كلذ ف ناكف 4 لإ أديعص 1 ىلاعت هللا لزاف

 | اذه نم مانع وعد تلاع ةكرابل كنا هللاوف كبس ىف

 ٍ | ناخنتال وتم ن يذلا أ 8: ىلاعت هلوق ايسنماسن تنكيناتددول
 0 كح وو

 اا ها اكدت ندفلا شاعرا 1 كدي يع ع
7 

١ 
9 



 ١ (خوسنملاو خانلاو 5 "(2

 دلع ءاحربلا رم هد ايراكذم هدكلاو مواتلا هلع دن 2 سدا
 نموناشلا مويا ف قرعلا نم نام لثم هنم رددت هلا ىتح يحول
 ال هللا ىلص هللا لوسر: نع ىرس الق تلاق هلغ َلْرَنأ يذلا لوقلا لَ

 أ لق نا 6 هلك لوا ناكو تيت عا 7 سو هلع

 تاقف هيلا يعوق 1 يل تلاقتف هللا كار دك هللاو اما ةشئاعاي ىرشلا

 كلك قو يذلا وه ىللاعتو هناك هللا الا دمحا الو هيلا موقاآل هللاو

 رمثعلا مكتم ةيصع كفالاب اًواح

 قف قيدصلالاق ينءارت ىف ةيالاءدج ىلاعت هللا لأ ال كلا ١

 نيذلا نا ىلاعتو هناح< هللا لزئاف

 لاق يذلا دعب ادبأ انش هيلع قش ١" هللاو هرّقفو هتبارقل ا 2

 نا ةعسلاو مكتم لضفلا اولوأ نلخأ.' الو ىلاعت هللا لرتاف لاي هسا

 ركب وبا لاقف مكل هللا رفغي نأ نوبحم الآ هلوق ىلا ىبرقلا يلوأ اووي

 هيلع تناك يتلاةقفنلا مطسم ىلا ءحرف يل هللا رفغي نا بحا ىنا هللاو

 عيب هزل 2 نع اهالك مسمو يراخملا هاور 1 همءايعزا ل لاكف
 35 نول ما“

 0 ازوكبام طخ لا أ 9+ ىلاءت هلوق ينارهزلا

 ةكلعلا نماح يبأَنب نمح رلا دنع وبا انرجا ا ياذيب لكي
 ِّح ٍ 8 - ' م

 ى وعلا نوحرلا دع نب دما زيخلا لاكايرك "رز نب رك هاا

 لاق ةجراخ نب ميلا انربخا لاق يح ىلا نب ري ا 1

 ءاطع تمع“ لاق رباح نب ديزي نب نمحرلا دبع نب هللا دبع انربخا

 هتتدح اهنع هللا يضر ةقئاع نأ ةورع نع يرهزلا نع يناسارخلا

 هنأسماهزبحا ني يراضتالا بونا وبا ناكو هق تلاقو كفألا ثد

 هتربخاف نوثدحت امو لاق سانلا ثدحم امب عمت ملأ بويأ ابأاي تلاقو

 ناتهب اذه كناحبس اذهب ملكتن نا ان نوكيام لاقف كفالا لها لو

 يصوم نه لزرع

 دعصت وهيلع قرا

 قماح دي[ نهأ

 هللا ناعا ةعبرا

 بذاك اهجوز نا
0 

 لوو هب اهامرو

 بضغ ةسماخلا يف

 ناك نا !ملع هللإ

 اهف ًاقداص اهحوز
 اذاو < هب اهافر
 قرف كلذ لمف

 قالط ريغب امهنيب

 دهب امج و
 نأ ف اكنا“ كلذ

 مل لمحم تءاح



 هنأ هللا تادابش

 نيقداصلا تنل

 * ةنعاللاا تاق

 "يجينا امروصو

 ىلع دهشبف ل>رلا
 دعم انزلابهناسعأ

 ١ ند ةالص دعب وأ

 فاحيف تاولصلا

 نايا ةعبرا هللا
 امُف قداص هنا

 لوشبو هب اها
 ةنمل ةليماكلا

 ناك نا هيلع هللا

 مث نيبذاكلا نه
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 ىقح مصفح لزب م ربذملا ىلع منا م هيلع هللا ىلدص هللا لوسرو

 لمح | الو عمد يل فب آل كلذ يوب تكبو تلاق حكنو اونكل

 يدنعناسلاج اه اهيبف تلاق يدبك قلاف ءاكلا نا نانظي ياوباو مونب
 20 تدلجو اط تداق راصناالا نم ةارما < لع تنؤاتسا كيان

 هيلع هللا ىلص هللالوسر انيلع لخد ذا كلذ ىلع نحن انيف تلاق ىم

 © لوزألا بابسا )

 م
 اسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر كيشرف تلاق يد ناك ٍق هيلا ىحوبال

 تنكناذ اذكو اذك كنع ىنغلب هناف ةشثئاعاب دعب اما لاق مث سلج نيج

 ارهش ثل دقو لبقام ىل لبق دنم يدنع ساجي مو ساج مث

 هيلا يبونو هللا يرفغتساف بنادي تمملأ مد قلو هللا كنريسسف هّمرب

 لوسرىق الث تلاق هيلع هللا بات بات مث هينذي فرتعا اذا دبعلا ناف

 ةرطق هنم سحا ام ىَح ىدهد صاق هثلاَدَف رو هيلع ىلص هللا

 هللاوت اقف هللا لوسر ىيجحا ىعال تاق هللا لودسرل لوقاام يردا م

 ال ارفاال نبلا ةثدح ةيراجاتاوتلقق هللا لوشول لوقأام يردأ ام

 مكسوفن يف رقتسا دقو اذه مدع مكنا تفرع دقل هّللاو نآ رقلا نم

 ينوقدصت ال ةئررب ىلا معي هللاو ةكيرب ينا مكل تلق نئلو هب مقدصف

 هللاو ىنقدصتل ةئيرب هنم ينا 9 هللاو ماب يَ تفرتعا نّئلو كلذب

 ناعتسملا هللاو لمح ريصف فسوي وبا لاقام الا الثم مكلو يل دجا ام

 ]|| هللاو اناو تلاق يشارف ىلع تمجاعشا و تلوح مث تلاق نوفصتام ىلع

 || نطا تاكام للاونكلو ينءاربب ىنربم هللا ناو ةكررب ىتا معا ذقن

 ملكتي نازم يسفنيف رقحا ناك ىناشاو ىلتي يحو ىناشيف لزني نأ

 ىلص هللا لوسر ىري نا ورا تنكينكلو ىلتي سماب ”يف ىلاغت هللا

 || لزتا تح دحا تببلا لها نم جرخ الو هلزنم لسو هيلع هللا ىلص
 . ١ 5 ١
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 انطو لخز دنع ةاضواطق ةأرعأ تناك املقل تلاوش كلل

 اذهب ناتلاثدحم دقو هلا ناهس تاق كلاق بلع نك ] الإ ثا

 6 خومنااو خانلاو )

 موت لك اءالو' عمد ىل اقربال تصرصا قع وللا كلت تكفا كلذ

 بلاط ىنأ نب يلع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدو ىببا تحبتا مث
 ةماسااماف هلها قارف يف اهريشتس يحولاثاتسا نيح ديز نب ةماساو

 1 ةءاربنم يذلا 2 هيلع هللا ىلد هللا لوسو ىلع راشاؤ دير نبا

 لع امو كلها مه هللا ل وسراي لاف دولا نم مط هسفن يف لعل يدلاو هلها

 ءاسنلاو كيلعىلاعت هللا قيضيمل لاقف بلاط ىنا نب يلع اماو اريخ الا

 ل هللا لوسر ادت تلاق كقدضت ةيراخلا لاس .ناو نيثك هاو

 هدا المر اش كبار لع ربيعا لاك در مو هيلع هللا

 اهيلع هصنغا طق اسما اهلع تءارنا قا كئتعب يذلاو ةريور تلاق

 نحادلا ينأتف اهلها نحت نع ماس قسلا ةدادح ةيراح اهعا ند 2

 ةيلفلو اريخ الا يلدا ىلع تاعام هللاوف يلها قف هاك ينغلب دق لحر

 يبمالا يلها ىلع لخدي ناكامو اريخ الا هيلع تلعام الحر اوركذ

 ناكنا هنم كرذعا انا هللا لوسراي لاقف يراصناالا ذاعم نب دعس ماَقف

 الحر ناكو جرزخلا ديس وهو ةدامع نب دكومس ماَقف لاق ك سمعا انلعففو

 هلتقنال هللا نعل تيذك ذاعم نب دعسل لاقف. يما هتلقحا نكلو ًاطلاص

 داعم 2 كاعاشسم ع نبا وهو ريضحلا نب درسأ ماع هلق ىلع رده 1

 نع لداح قئانم كنا هْنَتقَل هللا رمل يدك داع نب بعتسل لاه

 اولي نا اومه ىتح يرزخلاو سوالا نم نايحلا راثف نيفققانلا
3 

 بابسا ع1

 أف :نملا هياع

 هللا لوسرأب مح

 مايا الا ناك ان

 لبا قح ةريس
 لها نم لدحر

 ةيلبلا ماني مصاع

 ىلا مهداع ءاش

 ىلص هللا لوسر

 لوسرايلاقفاراه

 هذيم لتبا دقلهليأ

 تلزااف قرب لها

 لاق لا هده

 ةدابشف ىلاعت هللا
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 تاظقيتساف باهحلا "لع برضي نا لق يناري ناكدقو ينآر نيح
 تعع”ال و ةملكب ىناك ام هللا و ينايلجح نجح وترك ينذ ىع نيح هعاج رتساب

 اهتكرف اهدي ىلع ءىطوف هتلحار خانا قح هعاحرت_-ا ريغ ةلك هنم

 رن يف نيرغوم اولزنام دعب شيلا انينا ىتح ةلحارلا يبدوقي قلطناف

 2 هللا دع مهم ه ىو يذلا ناكو ف كاه نم كلهو ةريهظلا نودمهرب نيذلاو

 نكي مو مهحاوزا

 الا مط

 يف تبلز نا
 يد. ع نب صاعلا

 ناكو ىراصنالا

 راصنالا يف امدّقم

 لاق هبا كلذو

 نوضيفي سانلاوارهش اهتمدق نيحتيكتشاف ةئيدملا انمدقف لولس نبا يبأ
 ىو يف ينببريو كلذ نم 'يبشثب رعشا الو كفالا لها لوق يف

 تنك يذلا فطللا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم فرعا ال ينا

 خسف ليسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخدي امنا كتشا نيح هنم ىرا

 دعل تد>رذ قع ارا 1 د ل كلذف مكي فك لو مث

 جر الو انزريتم وهو عصاخلا لق ع مأ ىىبم ت>رخو تهقئنام

 اانار اونا نه ايرق يكاد ناب لق كلذوت لب ىلا اليل.الا

 دنع اهذخت نا فنكلاب ىذأتن انكو هزنتلا يف لوالا برعلا ىما
 ىلص هللا لوسرل
 مسو هلع هللا

 لدحرلاهللالوسراب

 دضف هنتي . لخئالي
 نب بلطملا دبع نب مهر يبا تاب صو 0 ماو انا تقلطناف انسورب

 هللا ىضر قيدصلا ركب يبا ةلاخ ىماع نب رضك تنب اهماو فانم دبع

 يبا ةنباوانا تلبقاف بلطملا دبع نب دابع نب ةثاثا نب مطسم اهنباو هنع

 تلاقفاهط سم ينوطسم ما ترثمف اناس نمر ارت نع يقتني لبق مهر

 يأ تلاقاردب دهش دق الحر نيسنا تلق امن اطل تلقف سم

 كفالا لها لوب ىنتربخاف لاق اذامو تلق لاق ام يبعسش موا هاتنه

 الجر هتأرما عم

 هيلع لت نا
 ناو هب لق هِلَدَقك

 ميفا هبيدغ نيش

 هللا لوسر يلع لخدو يتبب ىلا تعجر الف يضرم ىلا اضرم تددزاف

 يوبا ىفآ نآ يل نذأت تاق مكن فيك لاق مث ٍمسو هيلع هللا ىلص

 هللا لوسر يل نذاف امهلبق نم ربخلا نمِسنا نا ذقيح ديرا اناو تلاق

 ةينبابتلاق سانلا ثدحاام هامااي تلقف يوبا 0 سو هلع هللا ىلص

 ينوه
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 نك ا ةاديعوسةوزبةم ءوبديدملا نيدعسو 0

 موصعلو اندَخ نم ةقاط ىنبدح مهلكو يرهزلا لاق 4م ىلاعت هللا

 ددحاو لك نع تدعوو اصاصتقا تماو صل ند اميدحل ىعوأ ناك

 ةشئاع نا اوركذ اضعب قدصي مهّمدح ضعبو ينثدح يذلا ثيدحلا

 هللا لوسر ناك تلاق مجند هيلع هللا ىلص يبنلا جوز اع هللا ىذر

 3 داع 8 1 هللا 5 تلاق هعم 0

 عرف ى 1 د ,او يجدوهيف لحاف نايا ةياابل دا

 ةنيدملا نب واظو لمت هد «الأ ىلص هللا لوسر

 تزواح تح تيشمو ليحرلاب اونذا نيح تمقتث ليحرلاب ةليل نذا
 نه دقع اذاذ: ىردص تيكا لج ولا ىلاتل أ اي تيسض ل

 لبقاو هؤاغتبا ىسبحت يدقع تسمتلاف تعبحرف عطقنا دق رافظ عزج

 يذلا يرعب ىلع هولحرف يجدوه اولمحت نولحر اوناكنيذلا طهرلا

 كاذ ذا ءاسنلا تناكو هشئاع تلاق هيف يلا نويسح مهو 9 تنك

 ركتسي مف ماعطلا ن يللا نلك أي امنا م لا نبش ا

 نسلا ة هش دح ةيراح تل هوعقرو ه 0 ناح جدوطا لش موقللا

 مطزانم تن شل رقعاام دعب يدّقع تدحوو اوراسولمخلا اودعف

 تننظو هيف تاك يذلا يلزنم تمهتت بيم الو عاد اهب نسلو'

 ىانيع ينتبلغ يلزنم يف ةسلاج انا انيف ىلا اومجريفينودقفيس موقلا نا

 ىففرمف يناناف متن ناسنا داوس ىأرف يلزنم دنع جصاف ٍداف شيملا

 ىأ اويونو ىلاعت

 لاقو * امر هللا

 محازم نب كاملا

 لخر لثك اميلث»
 دحا اناني لحد

 ع 2 ةهنئم

 ناكو هنغ اش

 0” جا اه
 هعاتبا امو 1

 تلاقو * ”الالح

 هللأ يي نطو همئاع

 مه آد هع

 ه0 ا[ الا

 ةيآلا *عرفلا

 ىلاعت هلوق ةئلاثنا



 لها ملكا دقو
 م |

 مرح له تنز

 ْْى اع

 ا!نوزكالا لاق

 * هلع 01 آل

 نورا ل
 ١ لبق انزلا عقو اذا

 ال ل دقعلا

 + اذيا' ناياَز

 نورك“ الأ لاف

 اذا ةسازلا ف

 ال ما اهحوز

 ش ا

 بحي نيعاتلاو
 اذا ًاعيج ا

 ددقعلا لق انَر

 هلوقل ابوتي نا

 ةءاوحلا

 © لوزتلا بابسا لل سس عب جا فلاش 20

 مهمشا الا ءادهش مط 112 كل ا طف جاوزا نومر نيللاز نار3 حولا مهجاوزا نودهرب نيدلاو تلْرََف يجولا

 رعشا اقف 0 مطسوو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر نع يرسف اهلك تاي الإ

 ١ اك دق ل لاله لاَ اكو 1 ش كل هللا لعح دّقف لالاها

 | نب نمحرلا دبع نب دم انريخا * ثيدحلا ىقاب ركذو ىبر نم كاذ

 ا انريخا لاق ير ملا ناس 0 2 0 كا انريخا لاق هيقفلا 2

 0 نع'ررَخ نريد |لاق ةمثئخ وأ انريخا لاق يملا ن.يلعنب دمحأ

 ذا دجعسملا ىف ةعبللا ةليل انأ لاق هللادبع ع 0 يلع ميهاربا نع

 ناف" الحر ةلآرما 0 لاو الحر ناول 18 ناضل رم

 هللاو طع ىلع ت 0 تك ناو 9و 5 لق ناو هوعدإ> ملكت

 لوس مل 0 ناكالت 0 هللا ىلد هللال وسر تكد

 ل>رلخد

 ماكتف الجر دنأ ما عمدج-و اخر نار لاف هلا را مالح هللأ

 لعحو حتقا م ملل لاَتؤ ظيع ىلع 1 0 وا موال لتقوا هوعدإح

 الا ءادهش مط نكي لو مهجاوزانومري نيذلاو ناقللا هبا تلّرق دعدم ||

 أ ها راو وه اذنك سانلا ناب نم لدرلا هب ىلتباف ةباآلا مهسفنا

 تادابش عبرأ لحرلا در ا او مو هيلع هللأ ىلص هلا لوسر

 هه سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاَتف نعتلتل تيهذف نيبذاكلا

 00 هر تءاخ 0 دوسأ هب ءي ا اهلعل لاق تزبذأ لف تا

 5 2 2 2-02 ه ةه

 "يرقملا دهم نيينعنسملاوباانربخا# تايآلا 6 "مكنم هبصع كافرالأب

 وباان ريخ لاق ىلعي وباان ربخا لاق '”ىرقملا يلع نب دمحانيدم انربخا لاق

 نب ةورعنع يرهزلا نعيندملاناماس نب جافانربخا لاق يناىهزلا عيسولا

 ريبزلا



 2 1/)ر ا خاناو)

 نسحلا انربخا لاق يريم يلع نب دمحا نب دم انربخا لاق نذؤملا

 نوره نب ديزي انربخا لاق ةييش يبأ نب ركب وباانريخا لاق نانفس نبا

 تلزت "ل لاق. نابع نا: نع ةمركع نع روجمتم نب داع دكا كات

 ىلاعت هلوق ىلا ءادهش ةعبراب اونأي ل مث تانصحملا نومري نيذلاو

 هنآك وس رابتر ا ادكهاراصنالا دسوعو ةداع ندعم كاد نإ

 راصنالا

 جوز ام هللاو رويغ لحر هنا هللا لوسراي اولاق ب - لو ام ىلا

 نأ لع © لير [رجلاف كيق' داما ىاط ابو اركألا ا

 معان نوععت ” الأ ممسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لات

 امنا عال ينا هللا لوسراي هّللاو دعس لاقف هتريغ ةدش نم اهجوزتي

 دق عاكل تدجو ول نا تبن دق نكلو هللا دنع نم اهناو ق>

 ءادهش ةعبراب ىنآ ىتح هكرحا الو هجيعا نا يل نكي ل لجر اهذخف

 لاله ءاج ىتح ًاريسالا اوئبل اف هتحاح ضعي تح مهب ىنا ال ينا هللاوف

 ععمسو هنيعب ىأ رف الجر هلها دنع دوف ًايثع هضرا نم ةيما نبا

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ادغو حبصأ تح هحيبب م هنذاب

 تأ 0 حر اعد تدجحوؤ ًاشع قا تح ينا هللا لوسراي لاقف

 دتشاو هب ءاج امهسو هيلعدّللا ىلص هلا لوسر هركف ياذا تمول

 ٍلسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر 0 نالا ةدابع نب دعس لاقف هيلع

 وجرال ينا هللاو لاله لاقف نيب ملا يف هتداهش لطبيو ةيما نب لاله

 دقام ىرادق ينا هللا لوسراب لاله لاقف ًاجرخم اهنم ىل هللا لعجي نا
 معلا هللاو هب كتنح ام كتلع دعا

10 
 ناكو يجولا هيلع لزت ذا هبرمضب ماي نا ديري 0 هللا ىلص
 نم غرف ىت> هنع اوكسماف هدلج دبر" يف كلذ اوفرع هيلع لزن اذا

 هنا لش نا هتاوف داع نأ

 10070 20 ا ا ا 1 1

 نب دمح نب كايعس نامع وبا انريخأ# ةياآلا 4 'مهجاَوَْ لومرب

 #ةساز آلا حكني 1

 مدق ةشاط تلاقف

 لع 'قراسلا ركذ
 لعف نال ةقراسلا

 ةقرسلا يف لجرلا
 كاركح و ىوقا

 لحرلا نم نلغا

 هلا را ركذ 0

 امنال ىنازلا
 لعفلا ملا نر

 ةانط اوملا متاو

 يتلا َ الإ امس

 هلوق نم اهدعب

 ىنايالا اوحككاو
 نيملاصلاو مكتم

 مكناما اق ؟دابع 7



 نب ر# نعىور

 ينال لاق هنا هنع

 تك 39

 كداب 081

 بهذ داكقو

 نا نللا نويل

 ال فذاقلا ةدازش

 ةيناثلاةي آلا #ليقث
 ىنازلا ىلاغت هلوق

 ةيناز الا حكت ال

 هكح رشم وا

 اهحكتيال ةيناّزلاو

 دلرشموا نلورألا

 ىلع ضرتعا دقو

 هوفر

 مهفو ةئيدلا ىلا نورجاهملا مدق نورسفملااق ةيآلا 6 ةَكرشم ْوا ٠ 0 2 2-4

 (كلوزالاباسا)

 نوسفنا نيركي تافناسم اياغب ءاسن ةئيدملابو لاوما مطل تسيل ءارقف

 ءارآتف ند سان 0 بغرف ةئيدملا لها بصخأ ديمي نهو

 ىلاعت هللا[ ننغي ناىلا نهعم انشعف نم. انحوزت انا ول اولاقف نب را

 9 0 اذ نيت

 تازن ةمركع لاقو كلذ نع نينمؤلل ةنايص ةينازلا حاكت اهبف مرحو
 عسل 0 و تا 0 نكو ةْسدملاو 2 1 اياغب ءاسن يف ةياآلا

 ةيراج نودهم ما اهنوفرعي راطيبلا تايارك تايار نط تايار ب>اود
 ةيما نب ناوقص ةيراح ظيلغ ماو يموزخلا بئاسلا يلا نب بئاسلا

 ةلمثمع نب كلام

 ورم ةيراح ديوس ماو ورمت نب ليهس ةيراح ةلالجو قابسلا نبا

 85 آلا هذه لوف كلذ ّق م هيلع هللا ىلد- ي

 نبا ةيراج ةيرمو لثاو نب ضاعلا ةيراج ةيطبقلا ةيحو

 ماشهةيراج ةنيرقودوسالا نب ةعمز ةيراح ةفيرشو يعوزخلانامَع نبا

 يف ىمست . نجوي تناكو نأ نب لاله ةيراح انثرفو ةعببر نبا
 دل لك ل نازألا ناب الو نبلغ كالي ال ليخاوملا ةلحاجلا

 ع نيملسللا نم سا داراف نانوالا لغأ 2 كوم 1

 0 لم لأ ب نرد ةيرالا مهب ىلاعت هللا لاق 0 و دحا

 زازبلا باهولا دبع نب روصنم حلاص وبا انريذا # مهيلعهم رو كلذ

 رابلادبع نب نسحلا نبا انربخا ٍلاق نادمح نب ورمع وبا انربخا لاق

 ع يرتد نع ماع نع معن ةورع نب 00

 نودهم م11 ناك ةازنا ذأ ننغ نيالا نع دمح ن نب مساقل

 هر ةقفنلا ه.ةك< نا اهحوزس يذل طيش باكو حتاست تن 26

 مو هياع هللا ىلص ينلل كلذ ركذف اه>وزس نا دار | ن0 ا .نم

 َنيِذَلاَو » ىلاعت هلوق ناز الا اهحكتي'ال ةحازلا“ةيآلا هذه"تازنق
 ش م بل 1 77جب7ج7ج7777ججب!© ل

 نودمربب



 متمتتتساٌتاٌاس7ُ<571572؟7 م مم سس

 تلقو باح ءارو نم نهاولاسات اعام نحوعلاس لذأو لس هنن لوكا
 احاوزا هنا“ هللا هلدسل وا نونتل سو هب هيلع هللا ىلص ىلا جاوزال

 نكنم اريخ اجاوزا هلدنب نا :نكقلط نا هنو ىنعاللا ل زناق :نكماريح

 ىلاعت هلق ىلا نيط نم ةلالس نم ناسنالا انقلخ دقلو تارنو ةبآلا

 َدَعَلَو ع ىلاعتهلوق نيقلاخلا ن_>اوهّللا كرابتف تاقف رخآ اقاخ انأشنا مث

 وبا انريخا # ةيآلا ب انناكتم [ ام باذمْلا 0

 لاق ىضلا 3 نب هللا دسع نب دمح انريخا لاق نادنع ئ مساقلا

 انربخا لاق ماحنب ىسوهنب دم انريخالاق ىرايسلا سايعلا 7 انريخأ

 ديزي ينثدحلاق دقاو نب نيسحلا انريخا لاق قيقشنب نسحلا نب ص

 كوس ىلا .نايفس وباءاح لاق نيابع نبأ نع ةيدحا ةماركع نأ

 زهلعلا انلك ادق محرلاو هللا كدشنن.دمحاي لاف سو هياع هللا ىلص هللا

 مهمرل اوناكتسااق باذعلا مهانذخا دقلو ىلاعت هللا لزئافمدلاب ربولا ينعي

 لوسرىلا ىنالا لانا نب ةمامك ىنامل سابع

 لاش ةماعلاب قف هليبس ىلكت ريسا وهو مساق يسو هيلع هللا ىلص هللا

 0 ىنس اشيرق ىلاعت هللا ذخاو ةمامب نم ةربملا نيبو ةكم لها

 لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبللا ىلا نارفس وبا ءاخق هلعلا اولا

 لاقف ىلب لاق نيملاعال ةمحر تعب كلا معز كنا محرلاو هللا كدشنا

 ةبالا هذه ىلاعت هللا لزتاف عوجلاب ءانيالاو فيسلاب ءاب الا تلتق دق

 ه« رونلا ةروس

 نم رلا هللا م األ !مكتآلزازلا» لجو زع هلوق ميحرلا ن

 1 نسحا

 ** فيسلا

 رونا ةروسإ#

 11 ل كر

 ةياالا تايآ عبس

 كا كاوق لوألا

 نومدي نيدلاو
 1 هان صحا

 ءادهش هعل را اونأي

 نينا مهودلجاف

 تركض هلله

 وطو ءاشتسالاب

 الآ لاس  ةلوق

 دعب نماوبان نيذلا
 دقو * ةب الا كلذ



 هلوق ةثلاثلا ةيالا
 اودهاحو ىلاعت

 هداهج قدح هللا

 هلوق اهخحن

 مطتساامهللااوقتاف
 دعي الأ

 «نينمؤملا ةروس))

 يوم ل

 ويس
 ىلوالاةب الانيتيا

 مه ردف ىلاعت هلوق

 ىتح مهرمت يف
 ةيآ اهنضس نيح
 ةيالا ف كفيلا
 ىلاعت هلوق ةساثلا

 يف ىلا عفدا

 (17؟5) 9
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 © لوزتلا بابسا )

 001 01و دالا اقل نإ دمع ان ردسا ناك .ىنوطلا مامقأا ناحاج

 لبن وب لما لاق ناعلس نأ قناون انريخا لاق." ق'ورلا دع انريخا

 دع نب نمحرلا دنع نع ربيزلا نب ةورع نع بابش نإ نع يل.الا

 لزنا اذا ناك لوب هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع تمعم لاق ءىراقلا

 يودك يودههجو ددع ععحا سو هيلع هللا ىلد هللال وسر ىلع يجحولا

 الو اندز مهلا لاقف هيدي عفرو ةابقلا لبقتساف ةعاس انتكش ندلا

 000 الو[ ا امر الواطعاو انعالو اهرك او اضف

 ةنلطالذد نهماقأ نم تايآ رششع انيلع تلزنا دقل لاق مث انع ضراو

 يف هللا دبع وبا كالا هاور تايا رشع ىلا نونمؤملا كفا دق أرق مث

 هيبأ نع ليثح نب دا نب هللأ دنع نع يعبطقلا 1 يبا نع يح

 ا ل 8
 ««نوعشأخ م.تالمص يفر مهنيدلاو# لح وزع هلوق قازرلا ديع نع

 نب هللا دنع نب د# انريخا لاق راطعلا دمحا نب نمحرلا دبع انريذا *

 يبا نع نيريس نب 2-5 نع بوبا نع ةيلع نب ليمعس| انريخا لاق

 ىلا هرم عفر ىلد اذا ناك ل-و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةربره

 خا 2 0 1 5 5 5 0

0 
 ]| لاق ظفاحلا هللا ديع ند 1 نب دا انريخا 4 َنيَقااَحْلا نسحا

 دامحن ع دواد وبا انربخا لاق فون“ نب ديوس نب هللا دبع نب دمحا

 رمع لاقلاق كلام نب سنا نع ناعدج نب ديز نب يلع نع ةل< نبا

 تاقو



 مسا © خوسنلاو خانلاو )

 شيرق تقرفتو دوجملا اعيطتسي مف نيريبك نيش اناك اءهنال اهيلع
 اولاقو ركذلا نسحاب انتطأ دمع رك ذ دق اولاقو اوعتسام مهرس دقو

 عفشت هذه انتل نكل قزريو قاخيو تو ىحي هللا نا انفع دق

 ىلدهللا لوسر 0 اف هعم نع ادصن ادم اط لعح ناف هدنع انل

1 
 ىلع تول: تعند اذام لاقف مالسلا هيلع ليريح هانا

 لزنافاربك اف وح هللا نم فاخو اديدش 006 سو هيلع هللا ىلص هللا

 رك ذام ىلع مالسلا هيلع دمحم مدن شيرق تلاتف ةيآلا هذه ىلاعت هللا

 واذا حا # ةلع اونا ام ىلإ ارش اودادزاف هللا دتعاتملا كرو

 يزارلا يح وبا انريخا لاق نايس :نب ركب وبا انريخا لاق :قراخلا رك

 نع دوسالا نب نامع نع ىح انريخا لاق يركسلا لبس انرخنأ لاَ

 تالللا ار 31 مسو هيلع هللا ىلص هللا 0

 را رقلا كلا 3 ىلع ناطيشلا قلاف ىرخالا ةئلاثلا تانمو ىزعلاو

 ءاحانتلا ١ دق اولاقو نو 0 كاذب حرفف يجرت نه ءافشو ىلعلا

 ىلع ض ىعا لاقو مو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر ىلا مالسلا هيلع ليربح

 ناطيشلا نم اذه هب كنا مل اذه اما لاقف هيلع ضرع انف هللا مالك

 ىن الو لودر نم كلبق نه انلسرا امو ىلاعت هللا لزئاف

 رق لاق ريمح نب 0

 0 اذا الا

 ةنمأ ف ناطيشلا ىتلا

 ارم هرعش تر

 ا

 اريحا لاق ءالما يريلا ل نب دمحا ع وبا 0 اريحا #

 بابسأ 5

6 

 ل فتم ةلوط

 كفو 1 الاف

 6ع اهدح 0 اب

 دقو ُظ ةروس

 هحسأ ف دحو ِ

 يآ طرد

 هلوقىهوةخوسنم
 02011 ل
 مكل انا امنا سانلا

 1 ا لا

 ةبالا 0 فيسلا

 1 ةلوق ةماقا
 لقف كولداح ناف

 نولممس اع لعا هللا

 ”فسلاة ا اهنضس



 ةكم هباحصاب ىلص
 ةروس“ مهب ارقد

 ىبحح محنلاو

 ىلا هدا تيا

 تاللا مي رفا هلوق

 تائمو ىزغلاو
 ىرذالا ةقلاثلا
 هلو ركذلا مكلا

 || لاقف ىتالا

 إو هيلع هللا ىلص

 !ءلا قمار غلا كلت

 + رب .نيعافشو

 هيلع ليربج ءاخ
 ام لاقو مالسلا

 كلعتلرت اًذكع

 ىلاعت هللا اهخسنك

 انين نوفرعت مناف اف باتك نم لزتا امبو مكين انمأ إ مالسلا يلع
2 

 ى*

8 - 

 يجر

6 3 

 رع

 6 لوزتلا بابسا رب 2(

 0 هللا لزتاف 0و ا اك 0 هب مثرفلكو هوع 4 م

 نوُلتاَع َنيذلل ا 9 ىل ! اع هلوق هدانق لوق ادهوة هب "لأ هذه ّ

 051 كم لها وو رش ناك و رسفملا لق ةيآلا 6 اوُملظ ' مع

 بورضم نم نوئحي نولازي الق

 مط لوقف وو هع هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا مه وكشف جوجتمو

 نع لاك هلا لاوعر رحاه ىتح لانقلاب ىموأ مل يناف اوربا

 لوسر عر امل سابع نبا لاقو بالا هده 0 هللا لزااف ملسو

 و هيلع هللا ىلد هللأ 0 باد

 هلل انا هنع هللا ذر ركب وبا لاق ةكم نم ٍملسو هيلع هللا ىلص هللا
 تفرعف رك ونا لاق دب .الا نولتاقي نيذلل نذا ىلاعت هللا لزناف نكلهنا

 لوسَر نم كلب نم آسْرأ اَمَو ف ىلاعت هلوق لات وكس هنأ

 ىلوتلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأر امل نورسفملا لاق#ك نال

 ةسفقن 2 يم هب مهءاح امع مهدعايم نم ا هيلع قشو هنع هموق

 0 . مهلا
 ةروس 5 هللا ل زئاف كلذ ينو هنع 7 ىلاعت هللا نم اال نا

 هنانل ىلع 10 دا ئرخالا 0 للا تاللا محن ذأ

 رول نئيعاتِش ناو ىلملا قيارغلا كلت .هانعو هش هب ثدحن ناكامل

 ذوي بحاو هلها ريك نكلرف ةيدنأ نمدان يف مول تاذ

 سو هيلع هللا قنص اللا كسور ىضمو او>رف كلذ شا رق تععم الف

 نولسملا رلي_عش ةروسلا ع 2 دودو اهلك ةروسلا ار ا و هدأ نك

 روما يف قع م ا رتل 4 دش يف ع ند 07 دودو هدول

 نب ديعس ةحمج ا اأو ةريغملا نب ٠ ديلولا الا دج الا رفاك الو نمهؤم

 | ادم امهيتييح ىلإ اهامفرو ءاجطم' نم ةئفح اذخا امهناف صاعلا



 مس” 0
 ع /

 [ نال © حوسنملاو خانلاو )

 لَكَ ناهطاو ل ا هلان كو انالاع.هارمأ تيار ر اك

 هندملا عحو هباصا ناو اريخالا اذه ىنيد يف تلخد ذنم تبدا ام

 0 0 : هلام يعدو هل امر تضيدلإل راح هارزلا 1
 كن د قع تنك دنم كترصا ام. تاور" لاقت ناطيقلا ءااة شدا

 دعل نم 00 نمو ىلئاعت هللا َلْرَ ف همد نع بلقتف ارش الا اذه

 ١ لإق يردخلا دعس قا نع ةطع ىئووو يالا فرح لش لا |

 ىناف مالسالاب مءاشتو كك رصب بهذف دوهللا نم لحر

 لاقف لاَ ال مالسالا نا لاقف ىناق' لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يتلا |

 لاقف يدلوو يلامو يرصن بهذا اريخ اذه قيد يف بصا مل ينا

 ٍديدحلا كح رانلا كسن 6 لاحرلا كسي ,مالسالا نا ىدوجا

 ىلع هللا دعي نم سانلا نمو تازنو لاق يهذلاو ةضفلاو

 1 مهر | ىصتخأ داع ناذه © ىلاعت هلوق

 نسا نب كاملا دمعات ريغبا لاق ىرأل ميهاربانب دم هللا ديعوبا ان ربخا#

 قوز نب رمعان ربخا لاق يضاقلا بوةعي نب فسوبإب ريخا لاق فسوينبا
 لاق ةدابع نب سيق نع زل# ىلا نع مشاه ىنا نع ةبعش انربذا لاق

 مبريف اووصتخا نامصخ ناذه تلزتل هللاب مسقا لو رذ انآ تعم

 ديلولاو ةبيشو ةيدعو بااطىبا نب يلعو ةديبعو ةزم ةتسلا ءالؤه يف

 ركب وبان ربخا# مشاه نب ميشه نع لاهنم نب جا نع يراخجلاه اور هبتعنب

 ان 00 دمحشان ريخا لاق ظفاحلا خشلا وبا انربخا لاقشرألا

 ىلا ميل م انزيحا لاق توقعت ني تفعو اريحا لاق ا

 ا تلي .انيف لاق ىلع نع دابع: نإ سف نع راح قا

 لاق قيرحلا هلوق ىلا اوهصنتخا ناصخ ناذه ردب موب انسزرابم يفو
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 كم انما: هللا ق قحا نحن نونمؤملا لاقو مكين لبق انيبنو اباتك مكتم ||
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 نع 0 0 5 0 لاق حوت 6 0 0 لاق ىنيدملا نبا

 ال 3 لاق سابع ا نع ي* ع نير وا ينربخا لاق مصاع

 الن اهواهج وا اهنع اولأسي ملف اهوفرعأ يردا ال اهنع سانلا ينلأسي

 هللا نود نم نوديعت امو 3 امل لاق امو لاق اع نا

 املا مشيا اولاقف شيرق ىلع قش نودراو اط منا منهج بصح

 لاق اولاق لاق اه لاق انتطا 9 متشي اولاق مكلام لاقف يرعبزلا نبا ءاغ

 لاق نودراو امل منا مهج بصح هللا نود نم نودسعت امو مكنا
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 نمدمع نم. ل مل لب لاق هللأ نود نم دبع نمد لكلوا ةماعلا

 ةيعكلا

 هذهو

 يع ةزئلا هذه برو تمصخ يرهزلا ن نأ لاو هللا نود

 اض دنع ىسع ناو نوجلاص دانع ةكتالملا نا معز تسلا

 مالسلا هيلع ىسع نودبعإ ىراصنتلا هذهو ةكعالملا نودع حيلم وب

 ىلاعت هللا لزنأف كم لها حاصف لاق ًاريزع نودبعي دوهيلا هذهو

 مالسلا مهيلع ريزعو ىسيعو ةكئالملا ىتسحلا انم مط تقبس نيذلا نا

 نودعم ايغ كيكو

 < حبا ةروسوب 0

 نمو #8 ىلاعت هلوق ميحرل | نمحْرلا هللا م
 وزم<

 '0 | اوك ايغا يف تازن:نورسفللا اق ةيآلا « فرح ىلع هلل
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 ١ دبع نم سائلا (



 انههلا

 وأ انزيخا# ةيآلا هذه" ىلاعت لا لزاف هدابجاو ةتدابع لوطا ند

 © حوسنملاو>انلاو )

 لاق ىح وبا انريخا لاق ظفاحلا خيشلا وبا انربذا لاق يثراخلا ركب |||

 لاق هلاحضلا نع و زج نع كلام 1 اندح لأق 6-5 انثدح

 يلا ىلع نأ رقلا لزن ال

 دمى بع نا رقلا اذه 'ىلاعت هللا 010 ام نيزك ناقك ناك ولعت

 هلا كاو وه ماق م دسو هيلع هللا

 ال 1 املج راال كوشي هلع ىلاعت هللا لكزتاف 4 ىشيلاالا لالا ١

 ةيالا © كدبع ندع الو 8 لجو زع هلوق ىقشتل نآ رقلا كيلع

 دمت نب يعش انريخا لاق ىلعتلا ميهاربأ ن نا دمحخ نب دما انريخا 7#

 لاق رهزالا وبا انثدح لاق ناد.ع نب ىكم انريذا لاق ىقهيبلا

 نب ديزي يبربخأ لاق يدبرلا هدسع ند ,ىسوم ْنَء ف 0

 لحجر ىلا ين افيض نا

 نماذكو اذك ىنميف هحلصن يذلا ضعب اندنع قاب لو فيض انب ل

 فلسا الو همنا ال.يدوهلا لاقق بحر لاله ىلا[ ىلس ا
 ءامملا يف نيمال ينا هللاو لاق هتريخأف هيلا تءعجحرف لاق نهرب الا

 تلزنوىعردب بهذا هيلا تيدال ينعاب وا ىنتلسا ولو ضرالا يف نيما

 نع هل هب زعمت ةيآلا هذه اناا هب انعتمام الا كينيعزدمت الو ايدلا
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 مكلهج نم تبجي
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 لاق ةرفك ل
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 يح بصح هللا

 نودراو ا منا

 8 ل مو

 ام نال نودعت
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 معا هللاو لّقعي

 * باوصلاب

 بحاعا نم يهو

 انثدح لاق يوغبلا انربخا لاق دهازلا دمت نب هللا ديبع انريخا لاق

 7 ب

 3 2-0 تن 2 3 7 و طا 2

 ا ا كالذو انتيد كرتب ىتشتل كنا ل#سو هيلع هللا ىدبص ىنثلل

 ع شمع الا: انندج لاق عكو انثدح الاق ملسم نب يلعو ةمثح وبا

 ] اركو انك الحر تنك. لاقأ باح نع قورسم: نع ىلا قا

 رفكت تح كيضقا ال لاقف هاضاقتا هتيتاف نيد لئاو نب صاعلا ىلع

 اذاو ”لاقف كلو توع قع رفكأنال تلق مالثلا هلع مح

 هيف تازتف لاق يلام ىلا تعحر اذا كيضقا فوسف توملا دعب ثوعبمل

 0 ال1 ةاوراادلوو الان نوال لاكو اتاياب رفك يذلا تيَأَوقا

 نع اهالك عكو نع جالا نع ٍلسم هاورو نايفس نع يديما نع

 لمعي ناكو انق ترالا نب بايخ ناك لئاقمو يلكلا ناقوت نيمعالا|

 لاَعف هاضاقت, هاناف هقح رخؤيب صاعلا ناكو يمهسلا :لئاو نب صاعلل

 قيصقنا ىجح كقرافع تسل لاَ كي.ضقا مويلا ي دنع ام صغاعلا
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 اة لاق هلا لزق كن نع ايف نسال وا اقح لع ام ناك

 تمي ألا نطاقا ما مايا فك يذلا

 ه*« هطةروس

 كيلع انلّزت | ام ةط © لجو نع هلوق ميحرلا نمحرلا هللا مس

 ثرحلا َنِب رضالاو لهج وبا لاق لتاقم لاق * مخ ناولا

 ب
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 كاهللالوسراي اولاةفمهووذو سباحن. عرقالاو نصحنب ةنييع لسو
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 || كتءارقب يا كتواصب رهجن الو رلسو هيلع هللا لص ةيلل لجو
 الف كبامصا نع اهب تفاخم الو نآرقلا او.سف نوكرشملا ععسبف

 هوو ددسم نع ىراخلا هاور # اليبس كلذ نيب غتباو نوع

 أهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقو #* ميشه نع امزك دفان تيا

 نإ تالا لؤتف. هب ىنارمعالا ناك دهشتتلا يف ةيآلا هذه تلزن | لزنا ىتح مالا '

 | دع لاقو *« ةيآلا هذه تلتف هتوص اهي عفري تاببطلاو تاولضلاو | كرقنس ىلاعت هللا
 * م دللإ  نض :مملا النعم م اي كيس, خلل 3 هلل هلا سا يقا لستات رت ب تارعا ثاكماذش الل ل

 0 ا ل اهلبق ناك اخحمان
 هذه ىلاعت هللا لزناف نورهجمو ادلوو الام انقزرا مهالا اولاق هءالص

 قعاف ريخأ لاق رفعح نب دمحأ نب د 3 ريحا ةيالا # هير قل 0 اال طر اد 1 ةيآلا يح بث سال

 ديعوب| امدح لاق ىطساولا رشم نب هللا دبع نب ىلع انربخا لاق هيقفلا لا ةعاثإإا

 | يناسغلا ايرك ز يبا نب ىحي ناورم وبا انثدح لاك رح نم د هللا ىلع ريسصأف

 حجمو نولوش ام

 | ناكو كبر دمحم

 2 ىلاعت هلوق يف اهمع هللا ىخر ةغئاع نع ةورع ن. ماشه نع

 ءاعدلا يف تلزن اهنا تلاق اهب تفاخم الو كتولصب ره

 *« فبكلا ةروس راص مث ضئارفلا
 ةياب اخوستم كلذ“
 د تسمن نيص آو #3 ىلاعت هلوق ميحرلا نمحرلا هللا مس ةيالا # فيسلا»

 5 ات هلوق ةئلاثلا
 موب ةئسلا راد َّق ءالما يربلا نيسملانب دمه | 2 ىضاقلا 1 ىل 1 4 4

 08 وبا انريخا لاق ةنامعب , و رع ثم نوع قدام دس ةمجلا ١ صل رعه :ل لمح

 هلع ا ينارلا حرسم نب ب كلا دا رع دل نا
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 دسم ا[نيخأت# تايآلا ودا ضرألا نمد ست 2 كل
 انريخا لاق هيقفلا ركب يبأ نب يلع وبا انربخلا لاق رفعج نب دمحا نب
 ماشهانم دح لاق بوبا نب دايز يدا لاف ديلا نس نيسحلا ىب دمحا

 نمؤن نأ هلوق هلتلق لاق ريبح نب ديعس نع ريمع نب كلملا دبع نع
 بمآ ىلأ نين هللا دبع يف تلا اعوبفي ضرالا نم انل. نجت ين كي

 7 نكح رغد وأ هلل 0 لف #ءىلاعت هلوق كلذ اومعز لاق

 ةليل تاذ ل هيلع ا ىلص هللا ل وسر دحيم سابع نبا لاق ةباآلا

 دمع ناك نوكرشملا لاقف مي>رأي نمحراي هدوجم“ يف لوقي لعجف كج
 فقرعن ام نمحرلاو هللا نينا .نيطا وعدي نآلا وهف اذحاو اطا وعدي

 هذه ىلاعت هللا لزناف باذكلا ةليسم نوني ةمايلا نمحو الا نمحرلا

 2 هيلع هللا ىلص هللا لودسر ناك نارهم نب : . نوممم لاقو #* هب آلا

 َن ل ةيالا هده تلزت ىت> مهللا كمع“اب هللا يح وبام لوا قى

 نمحرلا ام هفرعأ ميحرلا اذه برعلا وك رشم لاقف ىلاعت هللا لزناف 5

 مسالا اذه ةاروتلا يف هللا زك ا دقو نمحرلا رك ذ لقتل كنا مسو

 الو ك م هرم وت 0 دخل

 0 ادد لاق للوتلا قحا ب | نح لاف ا نثر 0

 نع رش وا اننادحل لاق ميشه د اللاق ع نب داو عيطم نبا

 الو كتولصب رهجم الو ىلاعت هلوق يف ,سابع نبا نع ريح نب ديعس
 اوناكو ذك فتخي فخم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو تلد هاك نع تفاح

 نمو نا رقلا اوبس ن 11 رقلا .اوعع“ اذا

 ١ ||| هيلعهللاىلص هللالوسرل ليقريسفتلا لها لاق كاححتلا لاقو هال هد

 . نع هللا لاذ هب ءاح نمو هلزنا ع

 هعلصل ميكح © سحأب
 لزتو لاق هرببدبو

 هللا ىلص ىنالا ىلع

 0 لو هلع
 ةلوه مالسلاهيلع

 .نا رقلاب لونالو

 ,ىضه نالبق نم
 .لزنو هيحو كلا

 .كناسل هب كرمال

 اذاف هلا رقو هعمج
 هنا رق عاف هاأنارق

 ردّشال نيم ىتبف

 ليرربج عمهأرقننا

 الو مالسلا هيلع
 فمااخم نا نكعألا -



 لع تلال
 نا رقلان هربخاف
 مغاف هتقيتح ىلع

 ىلص هللا لوسر
 مسو هيلع هللا

 نع هللا لزاف

 هل ةيلست لجو
 نمد انلسرا امو

 لوسر نم كلف
 ىنعاذا الا ىف الو

 أ يف ناطيشلا ىتلا
 هللا خسف هتيئما
 ناطيشلا يقلي ام

 هيايآ هللا محب 3

 معا هللاو اهدبو

20593 

و ايندلا يف مكظح
ودرت ناو ةرخآلا

تح هللا ىمال ريصأ ع ه
 1 مكحم ى

 ل نم مكتتج اا تدع اكيام يو هلع هللا ىلص هللأ لوسر لاقف ١

 © لوزتلا بابسا

 فقل انضرع امنانم لباق ريع تنك .نان.دمجاب اولا مكسو ينباب

 0 كانالو الاه لقانألو اذالب قضا دحا ننتلا نم نِسِلهنا:َتلَع

 يتلالابخلا هذه انع ريسياف كئعب امب كثءب يذلا كبر انل لس انم اشدع

 نا دلو نشل اراك ازابنا ايف رو اندالب ال طسبو انلع َكقِيَح

 ا ىدلا عبله انل كعب نق نكلو انثانا "نم ىضم نم انل. تعبي َنآَذ

 تعنص ناف وه قح لوقت امع مهلآسنف اقودص ايش ناك هناف بالك

 0000 0 لودر كانا هاو للا دنع كتلزم هن اق عو كاتقدض كانل سام

 كظح وهف اولبقت ناف هب تلسرإ ام مكتغلب دقف هب ىنثمب اب هناحس هللا
 اذه لش مل ناف اولاق ل سال ريصا هودرت ناو ةرخالاو اسدلا م

 [ةوتكو انانح كال لعمف هلسو كقدصي 6ك اع ثعرب نا كير ل

 "|| قاوسالا يف موقت كناف كارث امعاجب تلاد هدو سد نم اروصقو

 ١ : هو لأسي يذلإ اناام سو هيلع هللا ىلص لوسو ل

 || طقساف اولاق ًاريذنو ًاريشب ينثس ىلامتهّللا نكلو مكبلا اذهبتشعب امو اذه
 مو شاعملا نيفلاو

 : هللا لوسر لاقف لعف م نك كير نا تمحع 0 ه4 انك ع

 نموت نل مهم لئاق لاقف لمعف ءاش نا هللا ىلا كلذ سس و هيلع هللا ىلص

 ىوزخلا ةما نب هللا دنع لاقو البق ةكئالماو هللا ىتأت.ىح كل

 00 هلع هللا ىلص ىنلا ةمع نبا بلطملا دبع تنب ةكتاع نبا وهو

 ايناخ ف وراق اناو هيف يقرتو الس ءاينلا ىلا ادع جمب انبا كن نموا

 م" كنا كل نودبعي ةكئالملا نم رفاو كعم ةروشن ةخضشب ينأتو

 هناف امب ًائيزح هلها ىلا مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرصناف لوقت

 ١ نلاولاقو ىلاعت هللا لزئاف هنم مهدعابم نه ىار املو هموق ةعباتم نم
0 

 تسو مصب نس نوما سل.

١ 
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 همردت (خوسنملاو خانلاو)

 ناو ايبث سيلف كلذ يبجي ملناو ينب سيلف هلك كلذ ين باصا ناف
 لزتاف اهنع هولآسف ىن وهف هضعب نع كسماو كلذ ضعب يف باجا

 ةصقلا رخآ :ىلاكيكلا ناحإ نا تييح مآ كلا ناش ىف ل

 ىلاعت هلوق # حورلا نع كءولثسيو ىلاعت هلوق حورلا يف لزنو
 0 ا ل ا 10 6 2

 7 اعوينب ضرالا 5 ن رجفن ىتح كا هر نأ اولاقو 0

 ريضتلاو نايف اياو ةبيشو ةنتع نا سابع نبا ْنِع ةمركعاىور هلا

 يبانب هللا ديعو لهح انأو ةريغملا نب ديلولاو ىرخلا اباو ا نبا

 لاف مسكلا رهظ لع اوععججا سرق ءانورو فلج نية 1

 [وتمف' هب اورذعت . قح هوصاجو ةولكو اذ ىلإ اونا شعل 000

 وحو امير ضءاخع كوملكل تال وعفا دق كموق فارشا |١١

 هلع زعيو مثدشر بحي ًاصيرح مهيلع ناكو ءادب هرمايف ادب هنا نظي

 برعلا نم الحر م 1 هللاو انا دما اولاقف مهلا ساجح َىَح مهن

 نيدلا تبعو ءاب الا تعش دقل كموق ىلع تلخ دا ام هموق لع لخلا

 الا حبق ما ىتب امو ةعاملا تقرفو ةطلآلا تقشو مالحالا تبفسو

 انلعج الام هب بلطتل هب تئجام نا تنك ناف كنببو اننيب امف هتثح دقو

 ابق فرششلا ىلطتامنا تنك ناو الام انرثك ١ هينوكت ام انلاوما نم كل

 ىبرلا اذه ناك ناو انيلع كانكلم اكلم دير تنك ناو انلع كان دوس

 يثرلا نا نم عباتلا نوعسب اوناكو كيلع بلغ دق هارت كينأي يذلا

 لجورع هللا نكلو مكيلع كلملا الو مكف فرمشلل الو مكلاوما بلطل

 اريشب مكل نوك ١نا ينرماو اباتك ”يلع لزتاو الوسر مكبلا ينثعب |||

 وهف هب مكتجام ينم اولبقت ناف مكل تدحنو يبر ةلاسر مكتغلبف اريذنو

 نوعافشناو ىلعلا

 يف ىغم مث ىجرتل
 مح ىح هيءارق

 تلاتقف# ةروسلا

 اوروسف اند ىلا

 ذك قي تح

 هنأف ةريغملا نبا

 نم عك ذلحا
 رمجدملا اصح

 ههحو ىلا هعف رف

 لأ لزاف . انيكت

 ليربج لحو نع

 اذكهاممالسلا هيلع
 لاقف كءلعتلزا



 يغش نأ لق له

 ل هحو كيلا

 ايي يبدز بر

 كلذو مك اذه

 هللا لوسر نا

 0 هيلع هللأ 8

 هباككاب نسال

 ملا ة ةهيراوم ًارقو

 ىلا هنءارق توناو

 تاللا متيأرفأ هلوك

 تانمو ىزعلاو

 ىرخالا ةثلاثلا

 مكل ل وينادا راو

 لاقف الا ركذلا
 قينارغلا كان ناطيشلا:

 توا دال اهلا وتو فل ةافوطلاالا 55

 ماشلا الا كلذب 31 كوس ةوزغ ازغو اولاقام ق ةدصق | اقلاألا كلذ ديرب ال كوبت ةوزغ ازغو اولثام قدصق ءامنالا |

 كيو زفتسل اراك ناو ىلاعت هللأ لنا كوش غلب الف

 ىلص هللأ لوسر جارخاب ةكم لها “ مه مه نسحلاو ةداتقو دهاح لاقو

 *ضرالا نم

 ل هاله لنا جور لانا هللا" ةرماقا ما نم سو هيلع هللا

 4 قدصلخ دم يناحذأ بَ 1 8: ىلاعتهلوق هباومهامع ًارابخا

 ل وهيلعُّللا لص ىىنلا اوق”وينا اودارا امل شيرقرافكنا نسملا لاق ةيآلا

 1 رجاهمجرخ نا هيبن ماو ةكملها ءاّشىلاعت هللادارا ةكم نمهوجر كو

 ىنجرخاو 0 دم قلد تر لو ”ىلاعت هلوق لزءو ةئيدملا ىلا

 08 يلا ع 2 تللاولعسلو

 رمش, نيد انريخا لاق يوحنلا نمحرلا دبع نبدمح : ل بالا

| 

 1 هلوق قدص 7

 افدخ لاق رش نب دمحا نب دم دس ءل وا ان ريخأ لاق س

 001 نه شمالا نع لينسم
 ثرح يف سو هيلع هللا ىلص ىلا عم يبا لاق هللا دنع نع ةمقلع ن

 حورلان رعهواساول !اتف دوهيلا نم سان اًبرش دك قس

 مساقلاأإيا ولاقف مهممرفنداناف نوه رك امب 0 هولا: المهضعل لاف

 1 تفرعف هتهج ىلع يدب تكسماف جام مث تكسف حورلايف لوقتام

 ١ نم حورلا لق حورلا نع كنولسيو هيلع هللا لزناف هيلع لزب

 00 فو ىراجلا هاور اللف الا علا نم مينو امو ير

 نع ةمركع لاقو شمحالا نع هيبا نع ثايغ نب صفح نب رم نع

 اولاقف لحرلا اذههنعلاسن ايش انوطعا دوهيل شرق تلاق سابع نبا

 اوعتحادوهملا نا نورسسفملا لاقو ةيالا هذه تار حورلا نع هولس

 حورلان عادم اولس هلاحو دمت نأش نع مهولأس نيح شرقل اولاقف

 | عضو ضدالا ف قرش غلب لجر نعو نامزلا لوأ يف اودقف هّشف نعو

 علا نب

 نب ىلع ا لاق كيعس نع لكن وس

 ناف



 هللا ىلص لل لوسر كل نق ايد هواق هن اج 0

 فردت نأ نحنا اواثز مهلأسم نورثكي اولبقاف مهي لو سو هيلع

 ام تهرك ناف مهيلع اناضف برعلا

 ىلص هللا لوسر ك.ماف كلذب يبرما هللا لقف انطعت مل ام مهيطعا

 مهيلع حا أصق عمطلا مهلخادو مع 2 هيلع هلئا

 نوئيج امل ةيهارك مكباوجن ع كسما يلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 برعغلا لوقت »نأ تيشخو لوقن

 ندر  امأ 2

 0 كلذ مهيطعي نا سو هيلع هللا ىبص هللا لوسر مه دقو هب

 هللا لص ىتلل قوك رسما لاق رينج نن دشن لاقو هيلا هده 1

 كان اها يق رظلا ولو انها من نانا كتع' تكلا سو هيلع

 راب ىلا لس هللاو تاعف 9 لع ا 1و هيلع هللا ىلد ينأا لاف

 وا ها لال مده لانع كلأ ك

 ١ رق ناءانل ركذ ةداتق لاقو * اريصن هلوقىلا كللا

 هنودوسلا 1 حفلا ىلا هلل تاذ سو هيلع هللا ىلد

 ان كنا اولاتك وراس

 ةالومر اداخ اغ اعد

 يذل تناو ناثلا ن :.م دحأ هب ل

 نوديري ام ضعب يف مهبراَش داك ىتح هب اولاز امو انديساي انديس
 لو تالا مده لاح الا لزناف كلذ نع ىلاست هللا همصع من

 . بوم سر و ها ل
 0 0 لاق ةبالا 0 وذاك نإ

 لاقو 0 هذه ا 31 لزااف ها نم نحر |

 17 اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا يع اونأ دولا ن أ نامعأ]

 ضراو رشنملاو رشحلا ضرا ماشلا ناف ماشلاب , لاف ىل كنا ًاقداص |

 طتشظسلال

 * فيسلا ةيآ
 هلوقةسماخلا ةيآلا

 مههلع لج الف
 هلوقوخوسنماذه

 هك 3

 تايا ثالا ىلع

 ىلاعت هلوق لوألا

 .نا رقلاب لجن الو



 هلوق ةناثلا ةيآلا
 فوسف ىلاعت
 ىلا اًييخ نوعي

 من منهج يف داو
 الا هلوق ىنثتسا

 ةيبآلا: 2 بان نم
 ىلاعت هلوق ةثلاثلا
 الا لبد ناو

 تحس اهدراو

 ني 0
 ةسارلا ةبالا ©
 نم لق لاف
 ةلالضلا يف ناك

 نمحرلا هل ردعلق

 اهانعم حل ادم

 6 لوزتلا بابسا ) 51/0

 01 ريرج انثدح لاق ةبيش يبا نب نامعن لاق يوغلا مساقلاوبا ان ريذسا لاق ||

 ]|| دييح نب ديعس نع رساي نب دا ميدل
 | لعجي نا ملسو هيلع هلا ىلع ىنلا ةكم لهأ لأس لاق سابع نبا نع

 0 نا ١ لي 0 لاملا 0 3 ف ماس

 هللا لزتاف مهب 5 لب ال لاق مهلبق نم د 3 اورقك

 "7 ]|| انيورو نولوالا هب بذك نأ الا تايالا,لسرن ناانعنم امو لجو زع
 ' || نا ولو هلوق دنع ةيآلا هذه لوز ندب ىف ءاوملا نيرا لو
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 1 ان دنا نب نمحرلا دنع نب ليععسا انريخا * ديالا نار 9

 آ |١ ناطقلا. نيسلبا“ نب دم 'انريبخا لاق'هنقفلا دك نب دم انريخا لاق

 ةمركع نغ ففدخ نب دامع نب ميكح نع قحسا نب دمحخ نع نمح لا

 0 يلا اذه هب فود موقزلا ىلاعت هللا ركذ امل لاق هنا سامع نبا نع

 . ||| كوم يذلا موقزلا اذه ام نوردت له لهج وبا لاق شيرق نم

 1 اّنم اننكما نئل هللاو اما.دبزلاب ديزثلا لاق'ال ١ رق مزلببلا هيلعدج +

 ' || نا رقلا يف ةنوعلملا ةرجشلاو ىلاعتو كرابت هللا لزولاف انقر .اهقزنل

 1 ب 2 5 0 1 ا 2 ا

 | لق بآل يي كِل !انيحو | يذلا نع كتونتميل اوذاك نو »

 1 0 هلا 0 ا فيقث دفو 0 4 ا

 ةيسيسسسسس ل ل سل



 ما 6 خوسنللاو خانلاو ١)

 هللا دبع نب دمم نيسحلا وبا انريخا * ةيالا ## كقنع ىلإ ةلولتم |||

 انريخا لاق هنقفلا دمحأ لع وبا انريخا لاق قاوَمع نب يلع نبا

 نب قلدف اندحلا لاق 1 ناقش نايس انسدح لاق قب ور

 ماللع ءاح لاق هللا دبع نع صوخحالا يبا نع ق

 نا لاقف

 ىنسكأ كل لوقتف لاق ءيش مويلا اندنع ام لاقف اذكو |||

 انك" كلاديق/ ىلا

 لانا كل
 هناحبس هللا لزناف ًارساح تببلا يف سلجو هيلا هعفدف هصيق علل

 هن الا لمسلا لك اهطستالو كقنعاىلا ةلوزتم كدي لمحت لو ل

 0 هللا ىلص هللا لوسر انبي, هللا دنع نب رباح لاقو

 اعرد تاكلكتشت يا نا هنا كوسو ا كاف نص طال مف

 يبصلل لاقف هصيق الا ٍلسو هيلع هللا ىلص فا لوسو نس
 هلا لق :تلاقف هما- ىلا دامت رخل امو.ده انيلح ةعان لاة ل

 نذل ' لص سلا 'لؤسو لدن كلغ ىذلا ضدقا كيك ا
 ةالصلل لالب نذاف انايرع دعقو هاطعاو هصيق عزنو هراد سو هيلع

 هءارف مهضعب هيلع لخدف ةباحصلا بولق لغشف جرخي يلف هورظتناف

 :اذم 9 لجو نع اهون ةيآآلا هده ىلاتو كرات لال

 هنعهللاىذر باطلا نب رمع قادرون اووي ىداسل

 يبلكلا لاقو وفعلاب ىلاعت هللا هرماف همتش قر نم الجر نأ كلذ

 لوفطلسو هلع لا ص هللا لوس و ناحل كلو نر اك
 هللا لزئاف ا هيلع هللا يلد هللا لوسر ىلا كلذ اوكشف لغفلاو

 ب الا 0 تأ الأ اب لسارن 8 ا 0 هلوق ةن , الاوذه ىلادت

58 )»84() 

 هللا اشي نا

 3 0١ ةروس##

 حا الاكع تاز

 ىلاعت هلوق يو
 مهدعل ن ا

 ا تا لح
 انذك لاو ةولضلا
 نمآ و بات نمالا
 ل وتمت هلا
 ارح ىلعخوسنملا

 ىلوالا ةب الات ايا

 كا ةهوبق

 0 مهرذاو

 ىضق ذا ةرسحلا

 راذنالا سن مالا

 #فيسلا ةياب اهعم



 يكل ةروس)

 مهعاجإب ةكم تلزأ
 نا علا لها عمجاو
 الو خساناهيف سيل

 لو خوسنمف

 لاق ذأ قدا

 ةحوستم ل[

 ىلاعت هلوق يو
 نم ولف ءاش نف

 رفكلف ءاش نمو

 انه ءزغا

 دعو 0 /

 ديد اذه ةعامج

 اهخادن ديعوو

 ىلاعت هلوق هدنع

 الا ندا

 7 دحا ىلا شي رق كاسات ردب موي بيصأ دآ يدع نبأ

 (لوزتلا بابسا )ب 0150(

 ةشدطا فذق ةبرذا فذقا ًاشيح و 0 لاق ق

 انا نا بف عن ب ىلخا

 تناق ةمعط يمن مالسلا هب ءاع دمت معاذ

 ل

 هيلع هللا هجر مو مح رظنا تجر

 ' ارا دمحم ةمرتماو هل امال يلا لاَوق ٠ ءيث هل موه ام ادع

 ةللاذححو ةرمح هآ ر الف يزعلا دبع نب عابس هيلا يتمدقت ذا ىنم وندبل

 ًاطخا ام هللاوف هبرض مث لاق روظبلا ةعطقم نبا اي اه لاق هيلع

 00 قا دلا اسد اننا تيشر اذا يش ورح تورهو ضار

 تامّح 6 هنكاشت تلغف

 آو هدم ناثال اج رو رس جدخ او هتيم هنع هللا ىصر

 اهب تمثاف تقتع ةكمتسمدق الث قتعال هتلتق اهنا ةجحاح هربغب يل نكي ملو

 الوسسو ىلا اولسراف ثنئاطلا ىلا _تجحرتس م مالسالا اهيف أشن ىح

 جيم ال مالسلا هيلع ادع نال نفو الاجر سو هيلع هللا ىلص هللا

 اغف ينحف نيل بهذف هءلحر ناب ن م تدحررذ َىد هثلل

 سو هيلع هللا 1 للا ىلع تكمل ىح مهعم تدر 5 لاق لشرلا

 ناك دق لق هرم 01 ا لاق م تق ٠ ىم>و 0 لاق ناو ف

 لاق ينع كهحو بسن نا عيطتسلا لهف لاق كغلب دق ام ا

 ليلو
 هب ءيفاكاف , هلق يبل باذكلا ةملسم ىلا ع

 سانلا جرخو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضيق الف

 نسخ تلق باذكلا

 ناكام هرهأ ند ناكف سانلا 2 0 هرم

 يب ةروس *

 ولم

 ل 0 كرسالو آف لجو زع هل وق

0 

 أ



 م سس سس سس سس سممميممسيسسسسسسابنب

 ب رم رص ذل اج صإب ج ح ب نم سن حمس نصح سس ام” 40 ١

0 5" 

 7 ن٠ كفر

 مس تس اس م ا سم تت ف سس ست سم م ل ف م ا ص اسم ع م فسم

 بسس سو بادو تيدي تو ياو سس هوو عا اس م ل

 («١ه) ( وسنلاو خانلاو )ل .

 مل ءىث ىلا رظن ةزمح ىلا ٍهسو هيلع هللا ىلص هللا وسر نظن ألك

 تلعام كنا كياع هللا ةمحر لاقف هنم هبلقل مجوا ناك ءيش ىلا رظني

 كيلع كدعب نم نز- الولو تاريغلل الاعف محرال الوصو 6

 اورفظا ل هللاو امأ ىد فاوحا نم محب ىح كعدا نإ نر

 ميقاع ناو ىلاعت هللا لزتاف كناكم مهنم نيعبسب نلثمال مهب ىلاعت هللا

 ىلب مشو هيلع هللا ' لبق ىلا لامف ةياالا ني تكوع [ص لال
 دحوالا مامالا خشلا لاق هني نع رفكو دارا امع كسماو ربصن

 يبا نب ورم انريخا * ةزمح لتقم انههركذن نا جاتحمو نسحلا وبا

 كفسوب نب دم انريخلا . لاق ىم ني دمج انوحا لاق مر

 نب دمحم رفع وبا انربخا لاق ىنعملا للععتا نب دمحم انثدح لاق

 نا كلذو اليس

 هللا فص هللا لوسر

 اذا ناك لس و هيلع

 ةالصلا ىلا ماق
 نيو رشلا عج

 نويسف هنءارق
 ىلاعت هللاهاهنذ نا رقلا

 ةءارش رهجم نا

 0 الف نآ رفا

 درا اعمل

 ةروس يف يتلا

 يو فارعالا

 ركذاو ىلاعت هلوق
 كسلا يف كير
 هفخو اعرضت

 دي اةيالا

 هللا دنع نب زيزعلا دنع انثدح لاق يملا نب نيك | هللادع

 يومالا ىحي نب ديعس انثدح لاق ىنَهْتْلا ق“ا نب دمحم انربخا لاق

 شايع نب لضفلا نب هللادع اندح قحسا نب ا نع يبا انثدح لاق

 يرعلاةيما نب ورمع نب رفعج نع راسي نب نايلتم نع ةنلولا

 لف صمحن نورك رابخلا نب يدع نب هللادنعو انا تدرد لاق صل لل لل ا ل ا ل ا ل ل ااا أ 1 1[ 1[ 1 >2 4 000 ا

 فك هلاس ًايشحو يأ: نأكل له يدع نب للادببع يل لاق اهانمدت

 هنادحمب امنا اما لير انل لاف تعش: نا هل تلق ةرخ لك لا

 اهنجحم احاص مادخت ناك نا هلع بلغات ليد عد

 عئارف هلع ام“ هيلا انهما 3 نادر ام ضع هدنع ايرع الحر

 ينامأ لاقف هلع هللا ةمحر ةزمح كلتق نع انئثدحتل كانتج انلق هسأر
 نع كاان نيح دو لغالا ىلص هللا لوسر تندح 3 م



 ىلاعت هلوق هيناثلا

 نا معا م 3-5

 ناو 0 ءاشي
 مكبذسعي آش

0 
 #* فسلا نا

 هلوق ةثلاثلا ةيالا
 اوعدا لق ىلاعت

 اوعدا وا هللا

 امانا نمحرلا

 ءاممالا هلف اوعد

 امد

 هللا ىلع مرك'١ ةز ادبا رانلا

 ( لوزلا بابسا ) افضل (

 || ريصف هللا الا كربص امو ريصاو هلوق ىلا ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب

 وبأ انثدح لاق ظعاولا ميهاربا نب ليععسا انريخا * دحاب لثمي مو

 دمح نب هللا دبع انندح لاق ظفاخلا ىدع نب دمحم نب دا نءاعلا

 اص .انثدح لاق يدنكلا ديلولا بوقعي انثدح لاق زيزعلا دبع نبا

 ةريره يبا نع يذديلا ناعع ىلا نع يم تلا ناملس | انثدح لاق يرملا

 ري مف 0 بخ لعام 0 يلا كرغأ لا
 ا آد3 مع نيعبس كب نلتقأل هللاو لاقو هم هبلقا عحوأ ناك ًاثيش

 نيرباصلل ريخ وط

 لاق قا نب دمح

 متربص نئلو هب ميقوع ام لثع اويقاعف ميقاع ناو

 ساعلا وبا انريخا لاق قزاأ ناس وبا انريذا#

 06 لل يأ نع نسق انثدج لاق يناملا ديما دغ نب ىح انثدج

 مسوهيلع هللا ىلص هللالوسر لاقلاق سابع نبا نع مسقم نع مكحلا

 ممم الجر نيعبسب ناثمال شيرقب ترفظ نال هب لثمو ةزمح لتق موب
 متربص نيل و 4 ميقوع ام لثي اوقاعف مييقاع ناد لجو عاملا لزناف

 ريصن لب ملسو هيلع هللا 1 هللا لوسر لاف نئرباصلل ريخ وط

 مهالتقب ن راردملا7 لف ام اوار امل نيل نأ نورسفلا لاق برا

 نيح اولاق ةئيسلا ةلثلاو ريكاذملا عطقو نوطبلا ريق نم دحا موي

 مهعينَص ىلع نديزتل مهباع ىلاعتو هناحي- هللا انرفظ نمل كلذ اوأر

 ناعفنلو ناعفنلو طق دحاب برعلا نم دحا اهلثي مل ةلثم مهب نلئغلو
 اوعدج دقو ةزمح همع ىلع مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فقوو

 ةعطق ةتع تنب دنه تذخاو هنطب اورّبو هريك اذم اوعطقو هفنا

 تمر' ىتح اهنطب يف ثبلت ملف اهلكأتل اهتطرتسا مث اهتفضف هدك نم
 لخ دلل هتلك ا ول اهنا اما لاقف مسو هيلع هللا ىلد هللا ىب كلذ غلبف اهب

 | رالا هدشح نم انش لخدي نا نم

 كر يت تي ع لل نر حا ةيي ادق يع ني

 007 را ا ال



 )5١( لس الل نكت لم يق لا داس و خانلاو)
-- 

 كيَر 5 تم ىلاع هلوك ةنآآلا هذه تلزت وع

 0[ 0ك ةداتق لاق ةيآلا 4 أوننف امدْعَب ن 1 رم اورَجاَه نب يذلا

 أ( تح مالسا مهم لشي الا كم لها نا ةنآآلا هذه لبق ىلاتلا لزتا ال
 ا نافسو مهءاح ا ف م لها ْن هموهباحصا أ ةئيدملا لها أهم نك 1 3

 نم اغلباذالوَش سانلا نا ما تلزف مهودرف رار مهةحلف اود-رخ كلذ

 0 يبكلا | ويلاه ىلا ا اوبتكف '"نوتف ال فوالسا ار نا اوكي نا
 اناك ام هرج م ٍ مهولناق ةكم لجأ رم ار :لا مهقْل ناف او>رخي نا ىلع مهني

 َُك معا ند نايلي لتق نم مه 2 مهول 2 لو 1 مهكرداف هللا اوّمدلو و 1-7 03

 0 1 او 0 لامس تال ل

 دنع امه لَه الاف |

 0 و هأ كلذ 47

 عبج نا كلذو 00 عع حل هبال 4 كلل كا

 امهيناعم نتبالا 0 هلآ دع اتيدحلا لاف ظفاللا رمع نب يلع انريذا لاق

 ةلرقلا لها يف ||| شابعنب ليمسا انثدج لاق ىسوم نب مكحلا انثدح لاق زيزعلا دبع
100 : 

 ناوبالا تاماد ذاالا دهاجم نع هنع نب مك هشع يبا نب كلما دع ع

 دلك زك ردا ىلع
 0 لا لوسرفرصنا دحا لكن نوت كلا فرصا امل لاق سابع نب

 محرني . نأ دلوال
 راع قش دف زمح ىأرو هءاس ارظنم ىأرق واهب هللا ىلص هنطب َُ ه 2ع | م0 ا 1 اع

 لا ا كاش نب نوكأ ءابتا ن زج نأ الو لاقف ءاذأا تعفو مطصاو

 هناكم ناتق ال ربطلاو عابسلا نوطب نم ىلاعت هللا هثعبي ىتح هتكرتل يدعب

 هالحر 00 ةهحو اهب ىطغق ةدربب اعد مي مهتم الح نيعيس

 مث اريثع هيلع ريكو همدق مث رخذالا نم ًائيش هيلجر ىلع لع

 ناكو ةالص نيعبس هيلع ىل ءىت> هناكمةزمحو عضويف لجرلاب ا

 كلير ليهس ىلا | م يعل اع ا تا شا عل 0 تل ممم غرفوا وفد ىف ناعيس ىى ملا



 هلوقثكرشلا لها

 كبرى ضقو ىلاعت

 هابا الا اودمعت الا

 هلوق و# كح اذه

 ن.دلاولابو ىلاعت
 بحاواذهاناسحا

 لّسالو هلوق ىلا

 اهرهتالوفاامط

 الوق امط لقو

 لها يف اذهاميرك
 لها ريغيفوةلبقلا
 كلذكو ةلقلا
 ضفخاو هلوق

 لذلا حانج امط

 لقو ةعرلا 1

 3 امهمححرا بر

 و ىلاعت هلوق اهدعب ينلاو ةباآلا

 دوت دع ل
2 

 نبدمح نب هللا دبع انريخا لاق دهازلا نادمح نب دمحم هقإ دنع

 لاق ليضف وبا انيذح لاق يعافرلا مشاهوبأ انضدخ لاق زيوعلا دنع

 ناينارصن نامالغ انل ناك لاق سم

 نآ رقيب اناكو ري رخآلاو راس امهدحا مسإ رمتلا نيع لها نم

 رم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو مهناسلب مط ابتك

 نب هللأ كسدَح نع ناصح 0

 هللأ لزئاف يسع امك نولوش نو ل اكو اههنءارق عهسف امهم

 يبرع ناسل اذهو نجع أ هلا نودحلب يذلا نابل مهيذكاف ىلاعت

 4 هنامبأ دعب نم هلللب م ف لجو زع هلوق نيبم

 نيك ريشا نأ كلذو كا راع كلر نتاع نإ لادن ةيآلا

 ”0 | اياحو .الالبو ايهصو ةيمد همأو | رسأب ءاباو هودحا

 كنا اط لبقو ةبرحب اهلبق ؟ىحوو نيريعب نيب تطبر اماف ةيمس

 نيليتق لوا اهورساي اهحوز لتقو تاتقف لاجرلا لجا نم تلسا

 ًاهركم هناسلب اودارا ام مهاطعا هناف رامع امأو# مالسالا يف الق

 ارامع نا الا لكر رقك ا رانع نإ سو هيلع هلا ىلص نا ا

 00 درا هلحبلبا نامدألا :طلخلاو هيدق ىلإ « رفا نم اناعا ءلم

 هللا لوسر لعل يكد وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رام

 لاف" تلق "اب مط دمف كل اوداع نا لاقو هينيع حسي مالسلا هيلع

 اونمآ ةكماخلهانم سان يف تلزن دهاجس لاقو ةياآلا هذه ىلاعت هللا

 ىقح انم مكارت ال اناف اورجاه نا ةئيدملب نوملسملا مهلا بتكف

 قيرطلاب شيرق مهتكرداف ةئيدملا نوديري اوجر# انيلا اورجامت

 مونت

 || هملعت هَل نإ نووي "مهن ململ دم

 وبا انربخا لاق ميهاربا نب دمحا رصن وبا انربخا * ةياالا # رشم ْ؛ 0 - ١ 1 -5 ا

 0200 : + ١ نس ا هيي ا



 نب كم انربخا لاق قيبلا دم نب بيعش انربخا لاق ميهاربا نا

 دبع نع ةدابع نب حور انثدح لاق رهزالا وبا انثدح لاق نادبع

 نب هللا دع انيج لاق بع وج نب ريش انجح كف مار نا 0

 سدا ًاسلاح ذك هتنب ءانغب سو هيلع هللاىلص هللا لوسر امني لاق سابع

 ْ الأ هل لاو ملسو هيلع هللا ىلد ىنلا ىلا مم نوعظم نب ناهع هب

 هرصن صخش ذا هثدحن وه اق هليقتسم هلا سلجت .لب لاقف سلحت

 يف ةبتع ىلع عضو ىن> هرصإ عضي دحتاو ةعاس نظن ءادلا ل

 ذخ>اف هرصإ عضو ثيح ىلا نامع هسياج نع فرحن مث ضرالا

 يك ءاهنلا ىلا هرضن صخش مث هل لاَس ام هقئتسي هنآك هسأر ضن

 نابع لغ ليقأو ءاهبلا ىدعراو تحورص هناك رم كلا

 كتارام كحاو كينااجل تنك ايف دمسا لاصق لوذا 0

 لإ كرش ضعت كتياو نات 1 ينتيأر ام لاق ةادغلا كتلمف لعفت

 تذخأن ىنتكرتوهيلا تفرق كنيميىلع هتعضو ىتح هتعضو مث ءاهملا

 كلذ ىلا تنظف وأ لاق تل ناه ايش هقتست:كناك كسار

 ام ملسو مالسلا هيلع ليربج هللا لوسر ينانا لاق معن نامع لاق

 لداعلاب ضان هللا نأ .ىل' لاق لاق كل لاق اذاق لاق ناك 7

 ينبلاو ركملاو ءاشحفلا نع ىبنيو ىبرقلا يذ ءاتياو نا

 تببحاو يباق يف نامالا رقتسا نيح كاذف نوركذت مكلعل مكظعي

 ية انكم هن! انلدَ اذإو ل ىلاعت هلوق سو هيلع هللا ىلص ادم

 هباضاب ضم مالسلا هيلع ادم نا نوكرشملا لاق نيح تلر

 نوهأ وه امب مهتايوا ادغ هنع مهاهنو ماب مويلا معهرماي
 هذه ىلاعت هللا لزناف هسفن ءاقات نم هلوّدي ىرتفم الا وه امو مهيلع

 000000 © حوسذملاو خانلاو )

 * فيسلا ةياب
 ليا رسأ ينب 0

 كالا ةكع تلر

 كلر ليلاك اهم

 يولتحمو ةندملاب

 ىلع حوسنملا نم

 ىلوالا تابا ثالث

 ىضقو ىلاعت هلوق

 الااودمت الإ كبر

 لد وفل وق ىلا هاا

 م امهمحرا ير

 اريغص ينايبر
00 

 لاقفاهظافلا يناعم
 نيرسفملا "ضعب

 اساعد نم خا



 يف تلز لقو
 ناك نيلسملا ءارقف
 | ممنوبذعي نوكرشملا
 هلوشب اهل مل

 نيفمضتسملا الا

 ءاسنلاو لاجرلا نم
 ةياآلا نادلولاو
 ةعبارلا ةيآلا *
 عدا ىلاعت هلوق

 كيبرر ليس ىلا

 ةلفع ولو ةيكال |
 مطداحو ةنسألا

 نينا يح
 ةيا امضس خوسنم

 ةبالا * فيسلا

 ىلاعت هل وةةسماخلا

 هرم هللا ثمسي ال هللاب مسقاف توملا دعن ثعبتل كنا معزيل كباو 1

 ا

 ءاناف نيد نيكرسشملا نه ىلا جر ىلع نيلسملا نم لجزل ناكةيلاعلا

 كرشملا لاقف توملا دعب هوحرا يذلاو هب ملكت امفناكف هاضاقتي

 ( لوزتلا بابسا ]

 تثوع ن

 ماه نلف 00 لجو زع هلوق ةيالا هع لاه هللا لزناف

 كك را 0 سا

 ىلص ينل باد ُّق تأ ةباالا هي اوملظ ام دع نم هللا ىف

 بدبص نب اليخ و 0 بادخو برهص و لال 5 متو لقا

 ةدشلا " كاعك هللا مهأوبف م هوذاو مهوبذعف 3ك نوكرشملا م ل

 الاجر الإ كَم ان 0 2 لبو دع هلوق ةتيدملا كلو

 ددقمخ ةون اورككا 0 2 ا ةيآلا 6 منيل يحون

 البف نر 0 1 نم 3 هلل 0 و هيلع هللا ىلص

 1 1 508 0 1 0 انندح لاق را

 نع ميهاربا نع مح ب نامع كك هللا دبع 000 لاق ب.هو امدح

 | ا لع لاا ترض ديالا مده تلا" لاق كاسبع نبا" نع ةمركع

 نيلحر "اثم هللأ برضو تلْرَنِف هاه ناك يذلا ءازوطا وبا هالومو

 اذه هالوم ىلع لكلا امهم مكبالاف * يد ىلع ردش ال مكب اهدحا

 طارص ىلع وهو لدعلاب ماي يدلاو صيعلا يبا نا تنس ديلا

 و. 6 9 7 2 34

 رم هللا نأ لحوزع هلوق هنع هللا ذر نافع نب نامع وه ميسم

 دمحم نب دما قاضسا با انربخا ه ةيآلا © ناسح الاو لدعلا

 نإ
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 3 6 حوسنملاوخانلاو )

 4 لحنلا ةروسإل

 لاق هيةي الا هللا 9 ا 36 هلوق ميحرلا نم>رلا هللا مس

 رافكلالاق رمقلا قفناو ةعاسلا تيرتقا ىلاعت هللا لزتا ال نسابع ن١

 ضعب نع اوكسماف تبرق دق ةمايقلا نا معزي اذه نا ضعبل مهضعب

 ءيش لري ال هلا اوأر انلف ناك وه ام. لظنن يح نوام منك اف

 يف مهو مهباسح ساالل برتقا ىلا عت ا لزاف اكيح ىر اكان

 مايالا تدتما انف ةعالا برق اورظتلاو اوةفْشاَذ نوضرعم ةلفَغ

 للأ سا نا ىلا هسا لوزان: اقوا اش ىر اي ين

 هوليعتسا الف لزتف م-ؤر ىانلا عفرو 0 هلع ام بئوف

 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةيآلا هده جل اوبامطاف

 لاقو قدم تداحح نا ةعبصأب راشاو نيتاهك ةعاسلاو انا تّنعل

 نى رتطلل باوب اًدهو ةيمسلا ناذيشلا [(ءاحا سا ا

 ظ انيلع رطماف كدنع نم قا وه اذه ٠ ناك نا موللا لاق ناح ا

 اال مدع كاش هل زئاف تارا ءابسلا نا
 0 نإ ةور

 * نيبم يصح وه اًذراف 057 نم دا 7 هلوق

 دعب اذه ى هللا 0 لاكفف ا 0 هللا 0

 ل 2 ر ماظعإ ءاح نإاح

 ناسنالا ري ملوا سي ةروس يف ىلاعت هلوق ةيالا هذه ةريظن مر دق ام

 ف 7 ا 5 أ نايم ع وه أذاؤ ةفطن نم هانةلخ انا

 < 2 < م

 توا 0 كك

 07 مهناعا دبح م هللاب اوميشاو ظفار رع هلو ل

 0 نع 0 3 لاق * ةيآلا # توك نم هللأ ثعب

 بابسأ 0

 ىلاعت هل وقمرحتلا

 لقو

00 2 

 منا لهف هلوق

 ةيلالا1 6 نويم

 ىلاعت هلوق ةيناثلا

 امتاف اولوت ناف

 عالبلا كننلع

 فساد هت

 هوبنتجاف

 ةئااثلا ةيآلا
 نم ىلاعت هلوق

 نم هللا رف

 ىثسا متهناعادعب

 هللقودرك ١نمالا

 ناميالاب نئوطم
 اهرختا + 1[ مم

 فيسلا ةيآ لاقيو



 3 و 0

 5 الإ هذصهو

 صاط اهرمهاظ

 ةيعنلا دادعت

 حارب اهطابو

 تضخ ريو
 ةروسو لا ةيآلالا

 نيذلا اهيا اي ىلاعت
 نجلا كا اا

 باصن الاورسداملاو

 نع مالزالاو

 ناطسشلا لمع 9

 مكلعل ا

 ا جس سم مع ص ص م عع ع بسس مص مع دممع مص مم ممل تبرم ممل مل ل ل ل. ن2 م يسع

 (لوزتلا بانسا ) )/ (0 ٠

 |[ تلق لاق اون 0 0 نب يلع انثدح لاق ءاحفلا دلاخ نب

 نأ امبتع هللا يضر نيسكا نب يلع نع ىنئثدح ايل نا

 || ينام انعزتو مينع هللا يضر ىلعورمعو ركب يبا يف تاز هب آلا هذه

 ٠ كلو مهيفل اهتاهللاو لاق نيلباةَّتم ررس ىلع ًاناوذا ل مهرودص

 مي ين نا ةيلهاملا لغ لاق وه لغ ياو تاق ةبآلا تازن مهفو

 أ اع دن هدي نا هنع هللا يضر ىلع لع 0 انا ذخا

 يأ يدابع ْئ يد 0 ىلاعت هلوق ةباآلا 57 ع 0 00

 أ ىلص هللا لوسر انيلع علط لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا بامتسا

 كحضن نحو ةيش ونب هنم لخد يذلا بابلا نم مسو هيلع هللا

 انبلا عجر رجحلا دنع ناكاذا ىتح ربدا مث نوكحضت ؟اراال لاَقف

 هللا لوي داي لاقف مالسلا هيلع ليربج ءاحتج رخاملىبالاقف يرقوقلا

 هلوة# ميحرلا روفغلا انا ىن يدابع“يبنيدابع طخ ١ ليكو ع ىلاغ

 4 مظعلا نارتلاو قاثملا نم امس“ كانت دلو ا لات

 بطلا ةعواو زبلا نم عاوبا بف ا مول 2 ريضنلاو هظل رق دويأ

 انيوقتل انل لاومالاهذه ناكول نولسملا لاقف رحلا ةعتماو رهاوملاو

 1 تاعرذاو ىرصن نم تفاو لفئاوق عبس نا لّضفلا نب نيسحلا لاق

ْ 
 . || مكطعادقلا لاق وذبب الا هذه ىلاعت هللا لزئاف هللا ليس يف اهانقفناق اهب
 0 اذه ة>2 ىلع لديو لفا وقلا عيسلا هذه ند مك ريخ يه تايآ عبس

 ةياالا كينيع ندمتالاهرثا ىلع هلوق

 ةروس )

 22 : د ب ا يقم



 (خوسنملاو خانلاو )

 مث كلذ مكاطعا نا ينربخاو ةمحرلا باب ترتخاف ةمحرلا باب نع

 انعنم امو تلزنف نيملاءلا نم ادحا هبذميال اياذع مكبذعم هنا مترفك

 ترتسانا[و ف نا ولو تلوؤ نولالا اهب دك ناالا تااالالا لي
8_- 

 اا 1 (نَسْر ادعو هلوق# ةيالا 2

)5٠5( 

 م اس ناكولو حاكللاو ءاسنلا الا ةمهم 00 اذ عراف تلاكد

 ةرالا كه ىلا هللا لزناف ء أ نع ةودنلا سما هلغشل

 « رجلا ةروس

 نيمدقتسمل اانملع دعلو © ىلاعت هلوق ميحرلا نم رلا هللا مدل

 8 7 - ًّءم خ6 ا 0 2

 لاقظعاولا رصن ىبانيرصن انربخا نير خ اًسملاانماع مو مكتم

 روعهنم نبديعس انريخا لاقيزارل لا رعصن نب دم نب هللا دبع كلعس وار

 معز

 ىبا نع كلام نب رمع انثدح لاق يناطلا 0 نب حو , اند لآ

 هللا ىلص ىبدت

 فصلا ىلا مدقتي مهضعب ناكو ءاسنلا ردك

 تناك لاق نئاع نانع ءارزدل

 يف ءانسح ةأىما مي

 اذكم لاق مكر اذاف رخ آلاف صلايفرأتي مهضعب ناكو اهارب الثللوالا

 انلع دقلو مكم نيمدقتسملا انلع دقلو تازنف هلعبا 3

 يتلا ك1

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضرح سنا نب عيبرلا لاقو نيرخأتسملا
 ون ناكو هيلع سانلا محدزاف_ةالصلا ين لوالا فصلا ىلع مسو

 نمةِس رق :٠ اروود يرام وارد عيا وافالسا ا ء ةيصاقهرود ةرذع

 03 مهد د يف اماّنعَر :موو# ىلاعت هلوق ةب الاذهىلاعت هللا لزناف دجحسملا

 نب رفمج نب.دمحا انريخا لاق لذعلا نادمح_ نب نمحرلا دنع انريخا
 مسالا

 اهم خوسنملا 2
 * فشلا هيا

 دنس و
 نه تل للا

 11 ل1 لفوا

 ةكمب هي
 سأر نمو
 ىلا نيعرالا
 كلر اهليحاب

 يوتحمو ةنيدللب

 0 ودملا نم
 ةءاالا تابا عل وا

 ىلاعت هلوق ىلوالا

 قلعلا ثاركيرمو

 نوذحت بانعالاو

 ازرو اركس هنم

 نيعبرا



 م لاتقلاب رمؤي

 اوسام كلذ راض

 * فيسلا ياي

 هل قس الا
 انا ينا لقو ىلاعت

 ابظفل ال اهانعم

 ه فيسلا هي
 ةساتفلا ةلآألا
 عدصأف ىلاعت هلوق

 مكحي اذهرمؤت اع
 ةيالا هذطهو |

 وسام اهفصت

 ضرعاو ىلاعت

 نيك رشملا . نع

 |اونت مكسفنال مترتخا ام ىلا مكلكي نا نيبو مكتمؤم نمؤيف ةمحرلا

 ( لوزا باس 22020

  ىلد هلا لوسر لاقف مرصلا باتك اودارا نيح ةديدحلا د يف تاز

 ورم نب ليهس لاقف ميحرلا نم لا هللا مس 2ك و هيلع هللا

 باذكلا ةليسمنونعي ةماملا بحاص الا نمحرلا فرعنام نوكرشملاو

 مههف ىلاعت هللالزناف نورتكب ةيلهالا تناك اذكهو مهللا كمساب بتك |

 شيرق رافك يف تلزن كاملا ةياور يف سابع نبا لاقو ةيآلا هذه

 نا مط لق لاقو ةيآآلا هذه ىلاعت هللا لزناف ةيآلا انيمأت امل دجسأ

 وأو اع هلوق وهالا هلاال ير وه هلو رعم مر ١ ىذلا نمحرلا

 نمحرلادبع نب دم انريخا# ةياآلا 6 لابحلا هب تريس ان ارق نا 0 ا ا ل
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 ىلعي وبا انريخا لاق ىريخلا دمحإ نب دمحم ورمع وبا انريخا لاق ىومنلا

 ميغ نب فاخ انمدح ىراصنالا ةلث نب ليعما نب دمع انريخا لاق

 مأ هيدج نع ءاطع نب هللا دبع نع ىلبالا رمع نب رايلا دبع نع
 شرق تلاق لوشي ماوءلا نب ريبزلا تعم تلاق ريبزلا ةالوم ءاطع

 هلرخ ناواس ناو كيلا ىجوب ىن كنا معز ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل

 هللا عداف ىتوملا يي ناكىبدع ناو رحلا هل رخم ىسوم ناو حبرلا
 !دطق ازاببا نضوالا انل رعشو لاخلا ءّدهاتع ريس نا ىلاعت

 انوملكيو مهملكف اناتومانل يحي نا عداف الاو لك أنو عرازمو ثراحي

 اهنم تحذف انهذ كتحم يتلا ةرضصلا هذه ريصي نا ىلاعت هللا عداف الاو

 ني انييف مهشيهك كنا معزت كناف فيصلاو ءاتشلا ةلحر نع انينغتو

 دقل هديب يسفن يذلاو لاق هنع يرس الف يجولا هيلع لزن ذا هلوح

 باب يف اواخدت نا نيب ينريخ .هنكلو ناكل تئشواو مئلأسام يناطعا
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 تي وياي ا يل اا تا ا
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 هبادكا نم لدحر لاَقف 03 هيلع هللا ىلص هللال وسر ناديرب القا امها

 هللا درب ناف هعد لاقف كك وحن لقا دق ليفطلا نب يماعاذه هللا لوسراي

 كل لاق تللسا' نا :ىلام: دماي لاقف هلع ماق ىح لقاق هدهب اريخ هب

 كلذ سبلال لاق كدمب يمالاىل لجن لاق مهيلعام كيلعو نيملسملام

 ىلع تناو ربولا ىلع ينلعجيأ لاق ءاشب ثيح هلعجم هللا ىلا كلذ امنا ىلا

 لاق اهلع 0 ليلا ةنعا كل لمجا لاق يل لعن اذاف لاق اللاقردملا

 هللا تيار اذا ةسنير نب ديزا قضوا ناكو مولا لا كلذ |

 هيلع هللا ىلص هللال وسر مح هان لم سلات هيرضاو هفلخ نم ردف ا

 ظ
 ظ
 0 هياع هللا ىلد ىف ولأ فلخ ديرارادف تا

 * عون ضاع لعح وا هلس ىلعر دعا 5 ىلاعت هللا هسدح مث | ريش قيل

 هفيسل عنصإ امو ديرا ىأرف مل هللا لص هللا لوسر تفقتلاف هيلا

 يف ةقعاص ديرا ىلع ىلاعت هللا لسراف تئدامب 0 مهللا لاَقف ظ

 كبر توعد دماي لاقو اراه صاع ىلوو هتقرحاف حاص فئاص موي

 لوسرلاقف ادرم اناو ادر> الخ كيلع امن المال هللاو ديرا لتقف

 سوالا ديرب ةليقانياو كلذ نم ىلاعت هللا كعنمي سو هب هيلع هللا ىلذ هللا

 هحالس هيلع مخ حصا الق ةيلواس ةًأسعا ثني ضاع لوف ١

 كلم

 هيحاتهمطلف اكلم لسرا هنم ىلاعت كاع ال ىحرب اممذشال توملا

 ربعيلا ةدغك تقولا يف ةدغ هكر ىلع يل بارتلا يف هارذاف

 فعل هبحاصو 1 ردخا نيل تاللاو لو وهو 2

 تيب يف تومو ريعبلا ةدغك ةدغ لومي وهو ةيلول_لا تدب ىلا داعف

 ءاوس ةصقلا هذه هيف ىلاعت هللا لزناو هسرف رهظ ىلع تام مث ةيلواسلا

 يف الا نيرفاكلا ءاعد امو غلب تح هب رهج نمو لوقلا رشا: نم" كلي

 ريسفتلا لها لاق نمحرلابورمكي ممول هلوق * لالض

 كلر تارا

 نم يواحم 2

 سمح ىلع حوسنملا

 ىلوالا ةب الا تايا

 مهرذ ىلاعت هلوق

 اوعتممو اولكاي

 ةياإا تخش
 الا 2: ثعلا
 لاك فلود ةساثلا

 نصا | مسو
 ةبان تس ليما

 لالا عدرا
 كات هل وق“ ةتلاثلا
 لدغ ندعو

 هن انعم ام 0

 نا: لبق اذه هلا



 لسا نا

 ةبآ اهيق لاق هناف

 يضود# ةهحوسنم

 ناو ىلاعت هلوق
 هللا ةم#“ اودعت

 اذه اهوصحال

 حوسالاو ا
 نا ىلىلاعت هلوق

 مولظل نانالا

 رافك

 اودعت ناو هلوش
 ال هللا ةمعن

 أ نإ اشر

 يف ميحر روفغ

 « للا رول

 ( ةرويسخلا]
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 4 لوزتلابابسا) 5

 1 لزااف صصقلا نونعي ن 5 اورو تدلل قوف هللا لوسراب اولاقف

 ىلعم طدف ثردحلا اوداراف صصقلا نس >ا كنلع صقشن 1 ىلاعَت هللا

 صحصقلا نسحأ ىلع مطدف صصقلا اوداراو ثردحلا نسحا

 6 دعرلا ةروس

1 2 9 4 26 - 1 7 

 بيصرق قعاوصلا لسريَو # ىلاءت هلوق ميحرلا نمحرلا هللا مس

 وبا انربخا لاق ظعاولا رصن ينا نب رصن انربخا * 6 أش نم اهب

 قاعلا 0 يبا نب ىلع اعلا باهولا ديع نب هللأ دبع ان ريا

 نب دم انريخا لاق رصن نب دم نب هللا ديع دعس

 ٌْ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا كلام نع تا ااا علا

 ىل هعداف بهذا لاف برعلا ةنعارف.نم لجر ىلا ةرمع الجر ثعب

 بهذف لاق يل هعداف بهذا لاق كلذ نم ىتعأ هنا هللا لوسراي لاقف
 ا وأ له نعد نما ها امور لاق هللا لوسر كوعدي لاقق هللا

 ءرخاف لسمو هلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا عجرف لاق س ا د

 مجرالاقف اذكو اذك يل لاقف كلذ ن م ىعا هنا, كتريخا دقو لاقو

 ىلا عجرف لوالا مالكلا لثم هيلع داعف هيلا عحرف هعداف ةيناثلا هيلا
 كلذهملع داعاف 0 ةهيلا عحرا لاف هربذاف ملسو هيلع هللا لص بنا

 تدعرؤ 56 لايح ةباح# هيلا تثعب ذا ينملكب وه انف مالكلا

 0 او نملاثل ملا لراف هسار بحت تهدف ةقعاس اهم تبقوف

 لاحلا ديدش وهو هللا يف نولداجي مهو ءاشي نم اهب بيصيق قعاوصلا

 تلز' ديز ناو« رح نباو طاص يبا ةياور يف سابع نبا لاقر

 كلذو ةعيبر نب دبراو ليفطلا نب سماع يف اهلبق يتلاو ةيالا هذه
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 7 7 7 7 ا

 ا ءءدكنإ 5 ا م. 54

 ل تيمنا ةةعشبا

 ليك



 (حوسنملاو غءانلاو) "0

 دبع نع مهاربأ نع برخ نب كام نع يروثلا نايفس انثدح لاق
 ىليبلا ىلا ىلءر ءاح لاق هنا دوعسم نبا نع ديوس نب صح رلا

 اهتز ا ريش هانا سما كيا ىلا كلا لو رإ لق سو هيلع لا
 تانسحلا نا ليللا نم ًافلزو راهنلا يفرط ةالصلا مقا ىلاعت هللا لزنأف

 تائسلا نيهذي

 * فسو ةروس ف
 0 2 هرم ع ع 6 8

 مسلحا ةليماع هل نحن 0 هلوق ميحرلا نمحررلا هللا مس

 ورمحوبا ان ريخا لاق يهاط نب مهاقلا دع ان ريخ ا ةياالا * صصقلا

 انثدح لاق صاقلا نسحلا نب د نب رفعح انريخا لاق رطم نبا

 انثدح لاق ىئرقلا 1 ورم دح لاق يلظنحلا مغارإا نب قح#ا

 5 صح نب ورع نع ينالملا سقف نس ورم نع رافصلا م 0 دالؤ

 لدحو نع هلوق يف صاقو يبا نب دعس هسأ نع دعس نب يءصم نع

 هللا لوسر ىلع نأ رقلا لزنا لاق .صصقلا نسحا كنلع ضقن نك

 تضضصق ول هللأ لوسراب اولاتف انامز مىلع هالاتق ملسو هلع هللا ىلص

 كيلع صّقن نحن هلوق ىلا نيملاباتكلا تايآ كلت رلا ىلاعت هللا لزناف

 انتثدح ول هللا لوسراي اولاقف انامز مهيلع هالتف ةيآلا صصقلا نسحا

 كلذ لك لاق اهباشتم اباتك ثردحلا نسحا لزن هللا ىلاعت هللا لّزتاف
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 اءاابل يدلطب ارا نا .لاقف رمع ىبا الجر نا سانغ نبا. نع

 اباعل كحيو لاقف عاملا الا ءىش لك امنه تبصأف ٍحودلا اهتلخداف

 درو رمثل لاق ام لاقف ركب اا تئالاق لجا تلق هللا لبس يف بيغم
 ىاف لف ملسو هيلع هللاىلسص هللا لوسر تنا لاقو كلذ لثم هيلع

 رعو ركحب ينال لاق ام لثم لاقف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تكسف عن لاق هللا بسيف بيغماوعا لسو هيلع هللاىلص هللا لوسر لاقف
 تانسملا نا لدلا نم ًافلزو راهلا يفرط ةولصاا ما نآ رقلا .لزنو هنع

 رااللا لإ هلا لوسراي ةساخ ىلا لجرلا .لاقق .تائبسلا نيهدن

 ةماع سانلل نكلو نيع ةمهن الو ال لاقو هردص رمع برضف ةماع

 انريخا # رمع قدص لاقو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كحضف

 لاق ظفالا رمع نب ىلع انثدح لاف يسوطلا دم نب دمحم رصن وبا

 لاق ئىموم نب فسوي اندح لاق ىلماحلا لعما نب ربخلا انثدح

 نع ىلل لا نب نمحرلا دبع نع ريم نبكلملا دبع نع .ربرج انثدخ

 لجر هءاخ هيلع هللا ىلص ىنلا دنع ادعاق ناك هنا لبج نب ذاعم

 لف هل لحم ال ةأرما نم باصا لجر يف لوقت ام هللا لوسراي لف

 مل هنا الا اهنم هباصا دق الا هتأرما نم لجرلا هبيصي ايش عدي

 هذه ىلاعت هللا لزنأف لاق لصف مم انسحاؤضو ًاضوت لاقف اهعماجي

 ذاعم لاقف اهرخآ ىلا ليللا نمآفلزو راهلا يفرط ةولصلا ملا ةيآلا

 © ةماط ملسلل يع" لب لاف ةماع نيماسلل ما“ هل نأ لج نبا

 00 الا ن ساس بحل لاق ىراراورلا هاط وبا ذاتسالا انربخا
 رامشلا يسوم نب لشفلا .انثدح لاق ينم. نب مجرلا دبع انريخا

 لاق

 1 ولاق ىلعل ظفالاو مصاعلا نيهللا ديبعو ليععتا نب ىسومو نامع نب
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 لا ( خوسنلاو خاناو ١)
 انآ نأ نوداعاهم تيدا ياو هيدملا ىشقا وقلما تلاش نا

 تري وأ هللا كرتس“ ذهل ربع :لاقف لاق تلشام و ضفاف اذه

 سنا لجارلا قاعات سو هيلع هللا ىلص ىلا هيلع دري يف كسفن

 هل اذ_ه هللا لوسراب لحر لاّقف ةيالا هذه هيلع الق هاعدو الحر

 نم يراخلا هاورو يحي نع مل هاور ةفاكسانلل لب ال لاق ةصاخ

 نري ا ىكم نب دمشان ربخا رم نان انريخا# عيرزنب ديزي قرط

 عيرز نب ديزي نب ريب امدح ليعمسا نب دمع اريحا قشو ند

 نأ دوعسم نبا نع ىدهلا نامع يلا نع ىميقلا ناهلس انئثدح لاق

 كلذ 0 و هيلع هللا ىنص يبنلا ىنأف ةلبق ةأرما نم باص الجر

 ىلا ٍليللا نم افلزو راهلا قرط :ةالصلا مآ ةياالاهدهىلاعت هللا لر ا 1

 < (20) نم اب لمح نك لو هن "ل ليثرلا لاق يآ ١

 يومالا بوقس نب دم اندح لاك لضنلا نب ىموم نب دع انرحا

 لاك يزورملا ليح نيدححا انعحب يرودلا سانلا | 3

 نع نموه نب نامع ان ريحا لاق دين وس انثدح لاق كرامملا نبا انثدح

 . نب رسلا يبا نع ةح 0 ا لاقةورمت ط

 تلاقذ ثعلب يف 1 و هلعهللا ىلص ين يندبعاف لاق ارك مرد علت

 اهليقو اتزمغف ينيقملاف اذه نم بيطا وه ارك تببلا يف نا تاقف

 تنخ لاقف مالا هدلع تصصقف 1 هيلع هللا لص ىلا تيباف

 نم ىنا تانظف ينع قرطاو اذهب هلها يف هللا ليبس يف ايزاغ الجر
 يفرط ةالصلا مما ىلاعت هللا لزناو ادبا يلرفغي ال هللا ناو رانلا لها

 #َ يلع اهالتف 1 و هياع هللا 0 كالا لا راق. هيلا وابل

 0 رن انربخا

 باس 0250

 ١ همن اهحوزو ةاسعأ ين 2

 تدرا مع ىناغشف

 هدنعنم أحرخ مث

 هّحاصاف دبرا اماف

 ةّتعاصلا ةيربلا ىف

 هب وسماع داعو كلهف

 رف ىيعبلا دعك

 اهم جصن لزي |
 بهذي لوو

 يف اذهب ىلثم ديس

 مو .ةأرما تيب
 َىَح تكاذك لو

 هحورب هللا لحي
 يو * رانلا ىلا

 يدع
 نيتبآ ىلع خوسألا
 اهيلع ممم يآ



 ضرءفاسان كرما

 هللا ىلصىنلا هيلع

 و هيلع
 لوالا

 صصاعو الليوط

 وهو دبرأ رظننتب

 ف انش عنصل ال

 صاع ىلع لاط

 جرش ماق كلذ

 هل لاف ديراهقحلو

 تلق كل<4و صاع

 َىَح ذب ف

 د سه

 هيدا و

 اموانأ هلّتفاو هاف

 تعنص كتبا ر

 ىنذخا هللاق ائيش

 (لوزتلا باسارل . («٠ه 2
 هه صو

ََ اذإَو 9 ىلاعت هلوقتيالا
5 تان 55 ع 

 ا 

 0 ل كر يف تلزت دهاجي لاق ةيآلا اند اك

 ةريغملا نب دلولاو ضر ةنمأ يبا نب هللا دع ِش ةسح 0

 صاعلاو يصاعلا س 8 يبا نب هللادبع نورتو 6

 تما دممماي اولاق نيئزهتسملا يف تلزن ىلكلا 1 00 نقل

 فاحت ام هنغب انه ربع نش

 *” دوه ةروس

 2 فم

 «'مرودصْر و مهن د١ ىلاعت هلوق ميحرلانمحر لالا مسب

 واح مالكلا ولح الحر ناكو قيرش نب سنخالا يف تلزن ةيآلا

 هبل يوطي و بحب امي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىقلي رظنلل

 1000 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا سلاجي ناك يبلكلا لاقو هني ام

 مهنا الا ىلاعت هللا لزتاف رك اما

 ا ودام وع ينام نونمكي لوي مهرودص نوني

 راهتلأ يفرط ة ةواصاأ مقا ىلاعت هلوق 0 هللا ىلص

 7 تاقسلا ن لها تامل

 ةدانع كرب هيف سيل نا رشب ا

 نإ ليك 2 كرو

 نا ورمع ونا [نرخا لاقب يدادغملا روصنم لبا ذاتسالا انرخلا“ةبآلا

 || انمدح لاق ىحي نب ىحي انثدح لاق ىلع نب مهاربا انثد> لاق رم

 هللادمع نع 0 ةمقلع نع ميهارب نع كامم نع صودالا وبا
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 هللأ
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 ف عاملا 6 خوسنملاو خانلاو)

 مث انسلجم انذخاف هعم انحرخو رباقملا يف رظني سو هيلع هللا ىلص

 انئجو عشرا مث اليوط هاحانف اهم ربق ىلا ىهْتا قح روقلا ىطخم

 هللا ىلص هللا لوسر ءاكل انيكف كاب سو هيلعللا ىلص دنلا لل

 هللا لوسر اي لاقف باطلا نب رمعهاقلتف انيلا لقا هلا مث لسو هيلع

 تئشنامسو هيلع يناك, مكعزفا لاقف نبا سلعف ادق انعزفاو اناكبا دقف كلكبا يذلا ام
 : تالللاو سماع لاقف ||| بهو 6 ها ربق هيف يجانا قريع يذلا ريقلا نا لاقف ِ اناقف

 الا ىرملاو ||| رافغتسالا يف ير تنذأتساو اهيف ىل نذاف اهترايزيف ير تذاسا ناو

 ع ام الم (أ| اورفغتتسي نا اونمآ نبذلاو ىنلل ناك امو لزنو هيف ىل نذأي 0

 0 دارو اليخ نعاالا هال مارا رافغتسا ناك امو ةيآلا مح ىح نإردل
 هدنع نم احرخ
 دقل ديرا هل لاَكف

 نكلو تاج

 هد هللا عيعرا

 كلذف ةقرلا ن م ةدلاوال دلولا دعا ام ىنذخاف ءابا اهدعو ةدعوم

 نبا لاق فاك اور فتيل نونمْؤملا نك امو 9: ىلاتااوق يناكبايذلا
 نع مهفلختل نيقفانملا بويع ىلامت هللا لزنا ال يلكلا ةياور يف سابع

 هللا وسر اهوزغن ةوزغ نع ,ىلخ الا للاو نومؤلل لاق داما

 هلع هيلا "لص هللا لوس سا الك اذيا ةنرس الو ملسو هياع هللا ىلص

 ىلص هللا لوسرأ اوكرتو ًاعيج نول رش ودعلا ىلإ ايارسلاب مسو
 ةباالا هذه ىلاعت هللا لزناف ةئيدملاب هدحو

 * سلو ةروس#

 سانلل نك أ » ىلاعت هلوق ميحرلا نمحرلا هللا م

 تح هعدو تنا

 انا هلتقاف هلغشت

 ةيددحا انا الاو

 ت14 قتف  هلغشاو

 الخدف لعفا لاق

 هل لاقف انان هيلع

 يلع ضرع اصاع

 -_- هيلع هللا

09_- 
 ع

 2 هَ

 سابع ع اي تسر

 هذه ىلاعت هللا لزناف دم لثم ارششب هلوسر نوكي نا نم مظعا هللا



 (لردلا بانل) ١ 277 وفم
 || اهنا نما دل ىلا دقه كح نم ىلا ليرات مَقس فيض

 | || ىلع اهمرح هللا نا ركب وبا لاقف ءافش هيف ىل نوكي ايش اهبارشو

 ْ [ هب ينوقتحرا يذلا ادمح تغلب لاقف لوسرلا مهيلا عجرف نيرفاكلا

 اوامحن نيرفاكلا ىلع اهمر> هللا نا ركب وبا لاقو ائيش ىلا رحي مف
 هساحم يف لوسرلا دوف هدنع نم الوسر لسرا ىتح هيلع ممسفنا

 ١ || هللا نا ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف كلذ لثم هل لاقف

 هلع هللا لصىتلا

 ىلهف لاقل سو

 كما 8

 ىلع تنا نركلا
 لخد ىتح لوسرلا رئا يف ماق مث اارشو اهماعط نيرفاكلا ىلع مرح

 يمه نيبو ينيب اواخ لاقف الاجر ًاولمت هدجوف بلاط ىلا تنب همم

 | ةبارق انلف ةبارق كل تناك نا انم هب قحا تنام نيلعاش ندا اولاقف "ل ليخلا

 ' ||| ىلع ينعا معاي ازيخ ىنع تيزج معاي لاقف هيلا سلجن كتبارق لئم ا

 ' || يه امو لاق ةمايقلا موي هللا دنع اهب كل عفشا ةدحاو ةملكب كسفن ف لاق ال لسو

 "|| حصان يل كنا لاقف هلكيرشال هدحو هللا الا هلاال لق لاق يخا نباايأأأ لاو كعنا اذام

 ْ كنيع اب تررقال توملا نم كمع عزج لاقيف اهب ريعت نا الول هللاو َق اجر نكت

 "|| لاقف خايشالا ةلم ةيفينخلا سأر تنا بلاط اباي موقلا حاصف لاق || مهام كل نيلسملا

 " ||| ىلص هللا لو-ر لاقف توملادنع عزج كممع نا شيرق ءاسن ثدحلال ||| موبلع ام كياعو
 تامامدعن هلر فغتساف يندرب قد ىبر كل رفغتسا لا زاال ِس وهيلع هللا نالسك نوكأ لاق

 "|| رفغتسا دق انتابارق يوذلو انمايالا رفغتسن نا اسي ام نولسملا لاقف 0

 : نك رسدلل او رفغتساف هعل رفغتسي ملسوهيلعهللا لص دمتم اذهو هبال ميهاربا 5 ب يبا

 "||| اوناكولو نيكرشلل اورفغتسي نا اونمآ نيذلاو ينل ناكام لزن تحأ|
 "|| دمج انثدح ينارحادمحا نب نمحرلا دبع مساقلا وبا انربخا# ىب رق ىلوا

 نب وحلا ان قب يومألا بوآعل نب دمح يدع ميعل نب هللا دع نبا

 نع 'يناه نب بويا نع ع ر> نإ انربخا بهو نبا انمدح ريصن
ر جرخ لاق دوعسم نب هللا دبع نع عدجالا نب قورسم

 : هللا لوس

 ىلص



 )/١51( 6 حوسنملاو خانلاو )

 نأك ام 9 ىلامتهلوق ةيآلا هذه تازنف ليقتسن الو ليقنال عيبلا عر
 1 7 همخو ري 6 6 6 وا م 0

 دنع وبا أب ريؤا «نيكر شملا او رفغتسا نا اونما نيذلاَو ىتلل ظ

 نب نمحرلا د.ع نب دمع انريخا يزاريشلا هللا دنع نب تل هللا |

 وبإ 001 ىعازألا 0 سس ىلع نسحلا وبا ان ريخا يورطا هيوريخ |

 هيبأ نع بدسملا نب ديعس نع يرهزلا نع بيعش قربخأ لاق ناهلا ٠

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع لخد ةافولا بلاط انآ ريضح امل لاق

 هليا الا هلا ال يعم لق معيأ لاقف ةيمأ ينأ نب هللا دعو لهح وبأ هدنعو ٍ

 بغرأ بلاط ابا أب ةيمأ يبا ناو لهج وبا لاقف هللا دنع | اكل جاحا

 ةلم ىلع هب ص "ردا لاق نخ هايك الا يف بلطملا دبعةلم نع

 تان هنع هنأ ملام كلن رفغتسال ٍلسوهيلع هللا ىل < ى :| لاف باطم ادع

 ىبرقيلوأ اوناك ولو ناكر مشملل اورفغتس نا اي نيدلاو ىنلل نما

 نيا قا نع ىراخا ةاور ميحجلا باحصا مهنا مط نيبنام دعب نم

 ند عمم هاورو يرهزلا نع رممم نع قازرلا دبع نع ميهارب

 وأ انريخا #١ يرهزلا نع امالك سنوي نع بهو ا نع ةلمر>

 انريخا لاق ةدسع نب ىموه ان ريخا يرصنلا هللأ ديع نب ورمي انريخا

 0 رفمج انرتخا 00 دبع نين انمح انتدح نرشلا كا 17

 هل تأااق اف 7 هلا ىأ ال قت ان أ نا لاق نوع

 ريك ينا لودي كمع نا دمجعاي لاقف هعم اج ركب اباو سو هيلع هلل

 ةنحلا هذه ن

 |ولاق ةنلا لاق انل اذ اهكلذ انلعف اذاف اولاق مكسفنا هنم نوعنت امم ينوعنمت

 هللا لحتمو تام

 رانلا ىلا هحورب

 ىلع امدق اناكو

 ىلص هللا لور
 هلمقل واو هللا

 صاع لاقف اهدد>ا

 دمشأي ليفطلا نبا
 كيا ىلع كعبتا

 ردملا ىلع 00

 لكي انا ؟نوك او
 هل 0 رول

 ص هللا لوسر
 1 دو هيلع هلئا

 تنا تك ل
 نوك اوليخلا ىلع

 لاق لجرلا ىلع انا



 لروما معا

 نال هبشا ةنردملا

 نب دبرا ةصق اهيف
 نب صاعو ةعيبر

 ناكو ليفطلا
 ةيخدلا ام
 ىلع امهمودقو

 هيلع هللاىلص ىتلا
 قل امو سو
 هقعاصلا نم ديرا

 هللا لأ ككاو

 ليفطلا نب سماع
 تاق ةلع ف هدعلا

 ةدغ لوش وهو
 مو ربعنلا ديك

 ىح ةلعلا هب لزت

 (لوزألا بابسا ) 05

 ةريطملا ةلدللاو ةجاحلاو ةلعلا يذل ادجحسم انْنب انا اولاقف مسو هيلع هللا

 هسبليل هصيمتب اعدق هيف انل ىلصتف اننأت نا بحت اناو ةيتاشلا ةليللاو

 امورارضلا دجح-م ربخ لجو نع هللا ربخاو نآ رقلا هيلع لزنف مهيتأف

 اوقلطنا مط لاقو هرم لتاق ىشحولاو ركل ن١ صاعو يدع نبا

 : قلطناو 0ك هوقر>او هومدهأقف هلها ملاظلا رويسملا دكه ل

 هيفو دعما اولخد مث ارا هيف لعشاف لْمتلا نم ًافعس ذخاو كلام

 ْ ِلسو هيلع هللا ىلص يلا صاو هلها هنع قرشو هومدهو هوفر هلهأ

 صماع وبا تامو ةمامقلاو نئينلاو فيلا اهيف ىتلت ةسانك كلذ ْدْحَخ نا

 ناقربزلا نب 3واداسدح 0 نإ لك

 لاق اهيبأ نع صاقو يأ نب دعس تنب ةشئاع نع ةيريوج نب رك نع

 هن[ انريخا يزاوهألا ىدوم

 | بيرق وهو ءابق دحسم هب نوهاضي هنوني دحس؟ اوضىع نيقفانملا نا
 | 0 هنف 0 نوكيل مدق اذا هثودصري هارلا ماع 0 هله

 13 ناب 00 خاف ىلصع هذختى 00

 ل عم

 ظ 'مهسفت َنيِنمْؤمْلا نم ىَرتشا هلا نإ #8 ىلاعت هلوق ادبأ هيف مق هل

 راصنالا تعياب امل يلغرقلا سك نب دمحم لاق ةبآلا 4 مهلاَومأَو

 لاق اسفن قوعيس مهو ةكع ةبقعلا ةليل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 || نا يدفنل طرتشاو ائيش هب اوكرشت الو هودبعت نا ىبرل طرتشا

 ل11 1:1: ب29652 5١5؟1[©؟©[ى[ىس ؤ©آ[ؤ[هى [#“91تلف6766©[لؤلْؤلُؤىؤىؤىؤلؤ إُششسُس2ُ ا 2 ا تت ماما

 ىف وعنك

 17 , - كك قد 2 ةنيتيعفتنمع 000 ا 77 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 يل

 2 1 أو 3 ياس يدك 7170

5 2 0 

 كرش سا خل يشع يحبس ميم نر جحر رجل ا سوح

 9 0, يع را

 7 3 نقاد

 :توسفاحملا ا

7 



 (15ه) ©« خوسنااو خاتلاو )

 انتفلخ يتلا انلاوما هذه هللا لوسراب اولاق مهقلطا لق مهرذعو مهقلطاو

 قل نا ترحات لاق ان نوغْساو انرهطو اع ام قدصتق كنع

 ع مه رهطت ةقانضص مهاوما نم نام لجو نع هللا لزكاف امش مكلاومأنم

 نورا ىلاعت هلوق طعر ءزدعاا وك اع ننال

 اوامعا نونمؤيال ||| تا ةرارمو كلام نب ا تلزت ةيآلا سَ رمل َنْوَجْم

 اونلخي فئقاو تل 1 نب لالهو فوع نب ورمخىنن دحا عيبرلا

 نيذلا ةيالغلا ىلعو ىى اع هلوق يف ور نيذلا مهو كاوا ةونع نع

 را ل 4 هدد ري 2

  ارفكو ارارض ادجسم اودَحل َنيِذَلاَو 9 ىلاءتهلوقةيآلا اوفلخ
 أ ىلا اوس ءاق رسم اود فوع نياورمح يل نانو

 لوسر ىلا لسرتو ادجحسم ينين اولاقو فوع نب وره ونب مهتوذا

 ىلصيلو انناوخا دجيدم ىف ىلصي ام هيف ىلصيل سو هيلع هللا ىلذ هللأ

 2 بهرت دق صأع وبا ناكو ماشلا نه مدق اذا بهارلا صاع وبا هفف

 هللا لوسر مدق امل ةيفينْلا نيد ركناو حوسملا سبلو رصنتو ةيلهاملا

 صماع ابا مالسلا هيلع ىبألا هاممو هاداعو ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص

 متعطتسا اهب اودعتسا نا نيقفانملا ىلا لسراو ماشلا ىلا جرو قسافلا

 دنجب  يتاق ربصيق ىلا بهاذ يناف ادجم يل اواو الاسو 5

 ناكو ءابق دسم ىنح ىلا ادصتم اوئيق هباحصاو ادمجم جرخاف مورلا

 ىلا جرخا هراد نهو دلاخ نب مازح الجحر رشع ىلا هوس يذلا

 نعول نإ مديح وباو ريشف نب بتعمو بااح نب ةملعلو ريهسملا

 ثراح نب لو ديزو عمه هانباو ةيراجو ةنراحو فيذح نب .دابعو

 انا مكتناكم ىلع

 ةيآإ تضسأ هيلث
 فيسلا

 ( فسوب ةروسإل

 لأ مالاسلا هيلع

 انف نسلو ةكعب
 خوسنم الو خاب

 هي دعرلا ةروس#
 لصا كئلخاو

 ليقف اهلي مت يف معلا

 ةدانق لاق. 5

 تلزي ا ةعامجو

 هللاو صو ةئدملاب



 خوسنملا نم يوتخم
 تايأ عسل رأ ىلع

 هلوق ىلوالا ةيآلا

 ريذن تناك لاك

 ءرش لك ىلع هللاو
 اهانعم خس لكو

 ةيا اهظفل ال
 ةباآلا «: ثفسلا

 ىلا هارت
 ةوكلاديرب ناكنم

 ةي.الاامتيزو ايندلا

 نم هلوقب تحسن

 ةلحاعلا ديري ناك
 ءاشنام ايف هلانلحت
 ةياآلا * ديرب نأ

 ىلاعت هلوق: ةثلاثلا

0060 

 نب ةيلعثو ريمع نب ملاسو يراصنالا بمك نب هللا دبعو سينخ نبا
 اولاقف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اونا لفغم نب هه دعو َةنَع
 فافألا ىلع انلمحافكعم جورغتل انيدن دق لجو زع هللا نا هللا يبأي

 هيلع مكلمحا ام دجأ ال لاقف كعم وزغن ةفوصخلا لاعتلاو ةعوقرملا

 ( لوزألا باسا )

 ديوسو ل ةعءم نرقم ينب يف ت تار ها لاو نوكسي مهو اولوتق

 يف تا ا داود هلق نامعتلاو

 2 0 1 عد 20 0 5 - 3

 6# تومفانم بارعال | نم 00

 00000 سمو ردق نيددجل نإ نإ لا دبع قب ةنيدلا
 م وني منو 1 لا سارلا صاع او ديوس نب

 نعاوفلخم دق اوناكموق يف ت تلزت ىلاولا نبا ةياور يف سابع نبا لاق

 كلذ ىلع اومدن مث ةلوس ورع يف لضدو ةلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ءاسنلا عم لالظلاو نكلا يف نوك اولاقو

 قح اهقلطنالف يراوسلاب انسفنا نقول هللاو داهحلا يف هباخاو سو

 دعما يراوس مهسفنا اوقلواو انرذعيو اهقلطي وه لوسرلا نوكي

 نم لاقف مها رف مهب م ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عجر انف

 مهسفنا اوقلطي ال نا هللا اودهامف كنع اوفلخم ءالؤه اولاق ءالؤه

 ىلض ينلا لاف مهنع ىذرو موقلطت يذلا :تنا نوكحن' قح

 صْوأ ىتح مهرذعا الو مهقلطا ال للاب مقا اناو سو هيلع هلا

 لزناف نيلسملا عم وزغلا نع اوفلختو ينع | اوبغر مهقالطإب
 هيلع هللا تاولبضص ينلا مهلا لسرأ تلزت ان :الانكدخا ىلافت هللا

 مهةلطا و



 ١ حوسنملاوخانلاو 6 5355

 يراخبلا هاور مهياع ةالصلا كرتف هربق ىلع مش الو ادبا تام مهم دحا

 ان ريذأ يذأبا رحنا مهاربا نب لرعع#ا انريخا د دعس نب ىحب نع

 يبا ىنثدح ليثح نب دمحا نب هللا دنع انثددع ىعبطقلا كلام 2 وب

 ةيشع ا هللا دع نب هللا دنع نع يرهزلا ىنندح قح#ا نب دمحم نع

 ل 61 هنع هللا يضر باطخلا نزلا 6 لاو سابع نبا نع دوعسم نبا

 ىلاعت هلوق ةفانلا

 مكحب تح ربصاو
 ةباآلا ا هللا

 فيسلاة ب اب تؤمن

 1 ها م
 تازن مالسلا هيلع

 تاز ةيآ ريغ كب

 ناهبت يف هنيدملاب
 هلوق يهو راملا |

 ةولصلا مقا ىلاعت |

 افلزو راهلا يفرط

 ةيآلاو ليللا نم
 يعو * اهيلث تلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىعد يبا نب هللا دبع ىفوت امل لوب

 َىَح تاو هماع ةالصصلا ديرب هيلع فقو اا هيلا ماقف هيلع ةالصلل

 يبا نب.هللا دبع. هللا ودع نلعأ هللا لوسراب تلقف رودس

 0 لا" لص هللا لوسرو هنمالا ددغا انك انك وانك 0 0

 دق ترتخاف تريخ ينا رمعاي نع رخألاق هيلعترثكأ ذا تح مسي سو
7 
 ناف ةرم نيءدس مط رفغتست نا مط رفغتست الوا مط رفغتسا يل لق

 اهالك ديعس يبا نب هللا ديبع ةمادق يبا نع رسم هاورو ددسم نع

 لاق تدزا هل رفغ نيعبسلا ىلع تدز نا يبا تلك وا مط هللا رفغي

 هنم غرف ىت> هربق ىلع ماقف هعم ىثمو سو هيلع هللا ىلص ىلص مث

 هللاو سو هيلع هللا لص هلال وشو لع يتءارحو ل

 دحا ىلع لصتالو لزن ىتح اريسي الا ناكام هللاوف لاق لعا هلوسرو

 هيلع هللا ىلص لوسر ىلص اف ةيآلا هربق ىلع من الو ادبا تام مهنم

 لاق ىلاعت هللا هضبق ي> هربق ىلع ماق الو قفانم ىلع هدمإ مسو

 نب هللا دبعب لمف امف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملكو نورسفملا

 وجرا تنك ينا هللاو هللا نم يتالصو يي هنع ينغي امو لاقف يبا

 كيا ماذا نيذلا صاطوت لان هلا ا سي نا

 رضحو راسي نب لقعم ةعبس اوناكو نيثاكيلا يف تلزن 6 ”مهلمحتل
 تاسأ 5)



 رخآت امو كلذ
 هلوقةرئاثلا ةي آلا#
 لأ الو لات
 و يأ هيلع

 نم هلوق ىلا
 تحسن نيرظتملا

 ع .تيسللا أَ
 هلوق ةثلاثلا ةيآلا
 كوبذك ناف ىلاعت

 مكلو يلمع يللَقف
 ظ اهلك هب لا ىلع

 انس

 ظ ةعارلا هب الإ هي

 اما. ىلا ل

 يذلا ضعب كنيرب
 كنيفوت وامهدعن

 ىلع لصت الو ةيآلا هذه هيلع تلزن مث هيلع ىلصف رفغتسا الوا مط

 (لوزتلاباسا) 955

 ||| هللا ىلص هللا لوسر ثح هريغو ةداتق لاقو نامنلا يبا نع ديعس نبا

 1 مهردفالا ةعبراب فوع نب ن>رلادبع ءاجن ع ىلع ملسو هيلع

 ليبس يف اهلع>اف اهفصنب كنعح فالا ةينامث يل ام هللا لوسراي لاقو

 || كرا مسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاقف يلايعل اهفصن تكسماو هلا

 | ||| ىتح نمحرلا دبع لام .يف هللا كرابق تكسمأ امفو تيظعأ مف كل هللا

 ْ مهردفلا نيتسو ةنام امه هلام نمت غلبف تام موي نيتأرما فلخ هلا

 ءاحو رت نم قسو ةنامب 00 , يدع نب مصاع د دئموب قدصتو

 رجا يتليل تب هللا لوسراي لاقو رمت نم عاصب يراصنالا ليقع وبا

 كتبنأو يلهال اهد>ا تكبساف رمت نم نيعاص تلن ىتح البحار ير لاب
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرماف رخالاب

 ناك ناو ءاير الا مصاعو نة-رلا دبع ىطعاام اولاقو نوقفانملا مهز

 هسفن يكزي نا بحا هنكلو ليقع يبا عاص نع نيينغ هلوسرو هللا

 'منمدحَأ ىلع لصن او ىلاعت هلوق ةباآلا هذه ىلاعت هللا لّزناف ||

- 

 تاقدصلا 8 هريس 3

 ا هما نب نحل دنع نب لسصعما انتدحلا 14 5 َت

 يزارلا مصاعنب فسوب انربذا رصصن نب دمحم نب هللا دبع انربخا ءالما

 انثدح ناطقلا ديعس نب ى انادح يسرنلا ديلولا نب سابعلا يدع

 يلا نب هللا دبع ىفوب امل لاق رمع نبا نع عفان نع رع نب هللا دبع
 هننك |ى> كصق ىطعألاقو هيلع هللا تاولص هّللالوسر ىلا 'هنبا ءاح

 ىلصا ىت> ينذ لاق مث هصيق هاطعأف هل رفغتساو هيلع لصو هيف
 لاقو باطخلا نب رمع هبذج هيلع ىلصي نادارا الف هنذاف هياع

 رفغتسا نيتريخ نبب انا لاقف نيقفانملا ىلع ىبصت نا هللا كان دق سلا
 هيل اوما دست نت تيا يعم نش ا ب اا يو ا نين رس فم



 لص هللا لوسر دنعو نويذكت اوناك اع :ىلاعت "هلو5' ىلا نقدضنل ا هلق

 ةيلعت ىلا ىح جرن كلذ عش ةبلعت براقا نم لجر ملسو هيلع هلل
 ينلاىتا تح ةيلعثجرشن اذكو اذك كيف هللا لزنا دق ةيلعثاي كحيو لاقف

 لقانا ىعتم دق هللا نا 'لاقف تقدم هنن ناالاسف ماسلا هلع

 هملع هللا ىلص هللا لوسر لاف هسار ىلع بارتلا وثحي لعحت كتقدص

 عجر ائيش هنم لبقي نا ىنأ الف ينمطت رف كنرما دق كلمع اذه ملسو

 مث اثيش هنم لش ملو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضيقو هلزنم ىلا

 نم قاتم. ثلع دق لاقف نماخسا نيج هلبنع هللا ىضر ركب طا

 ىقةدص لقأف ااا م ىتضوهو ملسو هي هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لف اهلبَش نا ىأو ركب وبا ضيقف اهلبقا اناو هللا لوسر اهلبقي مل لاقف

 قةدص لقا نيئمؤملاريمااي لاقف هانأ هنع هللا ىضر باطلا نب رمح ىلو

 رف كنم اهلبقا انا ركب وبا الو مالسلا هيلع هللا لوسر اهلبقي مل لاقف

 هلاسف هاناف هنع هللاىذر نامع يلو ٍَ هنع هللاىذر رم ضيقو اهضش

 وبا الو اهلبشي مل لسو هيلع هللا ىلذ هللا لوسر لاقف هتقدص ليش نا

 نامع ةفالخ يف ةباعث كليف نات . رف اهلبقا اناو رمع الو 28
0 

 3 : َنيِنمْؤمْلَنمَنع وطملا ن نوزملت بذل هى أعل هل وق هن ءدللا يذر

 رفعح 0 دما ب د نب كيعس ان ريخا 2 35 الا 0

 1 ا لاق دوعسم ا ع 0 يبا ن 2 5 3 ةيعش م

 عاص 2 ىنغل هللا نا اولاقف عاصب قدصتف لحر ءاح هةقدصلا 2

 تاقدصلا ىف نيئمؤاا نه نيعوطملا نوزط نيذلا تلزيف اذه

 هللا كييع ةمادق يأ نع يراضلا هآور م الا نودحن ال نذلاو

 نك (خوسنللاو خانلاو)

 لآ ايه كيلا
 نيالا 2 ففيملا
 ىلاعت هل و3 ةسماخلا

 ' اناوكت تان

 نينم ؤماوت وكيقح
 فسلاةب ان تحسن

 ةسداسلا ةيآلا #
 دج لاست هلوق

 لثماالا نورظني

 ند واح نيذلا مانا
 ةياب تخسن مهلبق
 ةيالا #* فيسلا

 ىلاعت هل وو ةعباسلا

 ااذ ىدتها. ند

 نمو هسفنل يدتم

 لضي اماف لض



 يلا ةيآلاو اهريغ

 | ممال موقل مذاه

 يركع راصف مط

 نم لطف 7
 ةمايقلا موب ىلا كلذ

 # ا نم

 نامت ىلع يوتحم

 فاخا يا لق ىلاعت

 يبر” تنفع

 رفغيلهل وب تخل

 )١8( ) لوزتلا باسا ©

 هدب يسفن يذلا وف هللا ىن لم نوكت نا ىضرت ام ىرخا

 اال وطإ كس ىذلاو لاقف تلال اهذو ةضق لاخلا ىلا لست

 وتل

 هللال وسر لاقت هقد ق يذ لك نانوأل الام ينفزرب نا هللا توكد

 ومش اك ذخناو الام هلع قزرأ موللا مس و هيلع هللا ىلص

 62- اهتيدوا نم ًايداو لزق ع ىف ةنيدملا هماع تقاضف دودلا

 || ترثكو تين مث اهاوسام كرتيو ةعامج يف رصعلاو رهظلا ىلصي لعج

 اا ذل ىلا دودلا ومني 6 ومتت ىو ةعجلا ىلا ةالصلا كرت

 ذا اولاقف ةبلعث لمف ام لاقف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لآسف
 لزلاو اثالمث ةيلعث حيواي لاقف هربخي هوربخاو ةئيدملا هيلع تقاضو ام

 لزناو اهب مهكزتو مهرهطت ةقدص مطاوما نم ذخ لجو زع هللا

 لاقف مالسلاهيلعهللالوسر باتك ها رقاو ةقدصلاءالأسف ةلعث ايناّتح

 '0 اكن[ اذهام ئردا ام ةيزطا تلا الا هذهام هيج الا ءذهام
 هلبا نائسا راي> ىلا رظنف ىملسلا اريذاو اتلطناذ ىلا ادوعت 7 اغرفت

 امو كيلع اذه بجام اولاق اهوار الث اهب مهلبقتسا مث داع اطزمف

 يه اماو ةيط كلذب ىمشن ناف هوذدح ىلب لاق كنم هذخان نا دير

 لاَقف ةلعثب ارم يح اعجر امهئقدص نم اغرف الث هئم اهوذخاف ىلبا

 قع اقلطنا ةيزلا تحا الا ءذهام اقف ةنسفأ نظناب اب اتك ينورا

 ةبلعث واب آلاق اهآ ر الف مالسلا هياع ىنلا اينا تح اقلطناف ينأر ىرا

 يذلاوةيلعث عند يذلاب هوربخاو ةكربلاب يلسلل اعدو امهملكب نالبق
 نه انانآ نيل هللا دهاع نم مهو لحو نع هللأ لزئاف 1 عمسص

 يح
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 0 (خوسنملاو خانلاو ز

 ىلع يرافغلا رهظف رافغ نم الجرو ةنيهج نم الجر التنقا نيلحر
 ام ةللاوف مكاخا اورصنا

 نكن هللاو كلكأب كبلك "نكس .لئاطقلا لاق م الا دم لثمو' الم

 نم لجر اهب عمش لذالا امنه زعالا نجرْخيل ةئيدملا ىلا انعجر
 لسراف هريخاف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ءايق نيلسملا

 ىلا .هلوذ !هناالا ةدعت ىامت هللا لدنإَو رن هللا فلحي لعجت هيلا

 ةيقعلا ةلل اوعفدي نا اومهكاعشلا لاق ي اولي ملا ل 0

 ا اص هللا لوسر اولَدَس نا ىلع اوعمحا دق 3 اوناكو

 وح ههرغ نوسمتلب همم مهو

 هتلحار نع هانعفد ةيقعلا ّق ذحأ اذا | ولا اليل ناك كلذو مهضعا

 0 مهضعل مدقلف ةيقع يف دخأ

 ععسضةفيذح هقناسو رساي نب رامعةليللا كلتيف هدئاق ناكو يداولا يف

 ءادعا اي مكلالاقف نيمئاتمموَعب وهاذاف تفتلاف لب الا فاف> | عقوةفيذح

 دارا يذلا هلزنم لزن تح مالسلا هيلع ىنلا ىغمو اوكسماف هللا

 نم 'مهنمو دلع ىللاعت هلوق اولاني مل امب اومهو هلوق ىلاعت هللا لزتاف

 لبضفلا نب دج نب د نسحلا وبا انريخا ديالا 3 هللا دهاع

 نب ىسوم نار وبا انثدح لاق رطم نب رفعح نب دمحم ور وبا انثدح

 ديزي نب ىلع كلملا دبع يبا ن :ع يمال.سلا ةعافر نب دام

 ةيلعث نأ ىف رهابلا ةماما 3 د دنع ني مساقلا نع هربخا هنأ

 ةيملاق مث هقطت ال ريثك نم ربخ هركش يدؤت ليلق ةبلعت اي كحيو
 همسسسل
 1 دححعتسمم

 كلذو بمك نبي
 هللا ؟لاوتسو .نا

 م و هلع هللا ىلص

 بك نب يبآاي لاق
 اا نما هللا نا
 نا رقلا كلعأرقأ
 لوسراي يأ لاف

 تر 0

 يا لاقف كلانه

 يل يحولا كنيع

 لق هيف تاز
 هده رو هللا لضفب

 او> رفيلف كلذ

 ركل يهو ةيآلا
 ينال فرقت

 يف قابا_مكحو



 2 * ىط
 رشة يدان ١ الا

 ن*و ىلاعت هلوق

 ذا نم باىعالا

 دقوام رغم قفنيام

 دشا با رعالا لبق

 اهختاقافنوارفك
 هلوش ىلاعت هللا

 | بارعالا نمو

 |هنب نمي نم

 رخآلا موس
 ةبالا

 سنوي ةروسو

 تلزن ما ماللسلا هياع

 نيتيأ ريغ ةكمب
 تايا ثالث لاش و

 ينتلزن معا هللاو

0/8/0 

 لحرلا اذه وحارب اولاق ذأ نيقفانملا نم قفل هيدي نانو كوس ةونغ

 6لوزتلا بابسا زل

 كلذىلع هيبن هللا عاطاف كلذ هل تاهيه امنوصحو ماشلا روصق خم نا

 اولاقف اذكو اذك ملق لاقف مهاناف لكارلا ىلع اوسخ هلل ين لاقف

 الاوو هبآألا هذه ىلاعت هللا لزاق- تماثو .ضوحم انك امأ هللا لوْسَرأ
 اك يس

 ننس يي ل

 كوبت ةوزغ يف نيقفانلا نم لجر لاق بهونب دمعو ملسا نب ديز

 'نيحا الو انسلا :بذك ١ الو انوظن“ بغرا ءالؤه نبارك لع

 نب فوع لاقف هباجصاو و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتعي ءاقللا منع

 سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نربخال قئانم كنكلو تدك كلاذ

 1١ لجترلا كلذ ءاحق ةقدس-دق,نآ رقلا دجو# هريخل _فوع هذ

 هللا ل وسراي لاقف هتقان كرو لحرا دقو مسوديلع هللا ىلص هللالوسر
 اني سنتا يع راق قيررطلا انع هب عطقن بكرلا ثيدحب ثدحتنو بعلنو ضوخ انك امنا

 نب دمحا نب رش انريخا قزوحلا هللا ددع نب دمحم ريصن وبا انريخا#

 نب دمحم انندح يناولحلا

 سنان كلام انثدح يئاحرهملا دواد نب ليععتا انثدح طابخلا نومي* ||

 هللاىلسينلامادق رسي يبا نب هللادبعتمأر لاق رمعنبا نع عفان نع
 )الكا اعاادللا لوسراي' لوقت وهو هيك :لاجيطاو سو هيلع |

 زول منك هلوسروهلإيا ولأ وق سو هللا سيو لاو بعلنو

 نوقفانملا جر كاحضلا لاق ةب , الاكاول اقام هلا ل رفع ىلاعت هلوق

 ىسوم نب دم رفعج وبأ امدح رش

 ضعبب موضع الخ اذااوناكو كاش ل | 0 هللا لرسر ف

 . نماثش اولاق اماوفلحت 0 اذهام قافنلا لهأ اي سو هيلع

 | ناءان 151 كا ا لاقو مط ًاياذكا ةيآلا هذه ىلاعت هللا 0 كلذ
 ني ا ل ير را يلا تا ل وح يي

 نيلحر



 ) الا/ ( 4 خوسنملاو خانلاو 0

 نافاخ اناف اولعفتال مهضعب لاق ىتبني الام نولوقيو لوسرلا َنودؤي

 نب سالجلا لاقف انب عقيف نولوقتام هغلس

 ةب الا هذه ىلاعت هللا لزئاف هعماس نذا دمحم امتاف لوقت امب انقدصف

 دمحم لاقو

 هوشم نيدخلا عفسا نينيعلا رمحأ مذا الحر ناكو ثراحلا نب لتبن هل

 700 ةدع هللا لص ف هللا لاق يذلا وهو ةقلخا

 هللا :لوص تلا ثيدح ملي ١» ناكو ثراخلا نب لّسن ىلا رظنلف ناطشلا

 هبدح نم نذا دمع امنا لاقف لعفتال ه ليقف نيقفانما ىلا سو هيلع

 ىلاعت هللا لزنا انقدصفق هل فلحتنف هنأت 1 انس امةلوه هقدص انيك

 سان عمتجا يدسلا لاقو ةيالا هذه

 هنأت 2ث انيس ام انوع 4 زد

 لاش نيقفانملا نم لح ريف تل هريغو ناس قحبا 5

 رظنس ول دار 0

 ديوس نب سالج مهن نيقفانملا نم

 اوملكتف هورقحت سدق نب صاع ىعدي راصنالا نم مالغ مهدنعو سو

 ىلص يبنلا ىتا مث ريما نم رشا نمتل اقح ادم هلوّام ناكل اولاقو

 فاحو بذاك ايماع نا اوةلعف مهاسف مهاعدف هريخاف سو هيلع هلا

 نم قداصلا قدص نيت ىتح انني قرفنال مهللا لاقو ةبذك مهنا سماع

 نوع هلوقلزو ىنلا نودؤي نيذلامممو مهن تازئف بذاكلا ل

 1 نا نومفانمْا رد #8 ىلاعت هلوق 5 0 هللاب

 هللاو نيقفانلا ضب لاق يدسلا لاق ةيآلا 7 م َر ا

 هللا ا ني ىلع انف لس لو 3 تراخت 1 ين د

 هللا ودع نورد 2 1 م لوقلا نولَوُه اوناك دها لاقو ةبآلا هده

6 
 زر خذ

 !ناوعبل "مهل أس نو ل ىلاعت هلوق انرمس انيلع يثشبال نا

 ْى 0 هللا ىلد هللا لوسر ادب ةداتق لاق «َْمْلتو ضو

 رفغتساو مممتنش

 هللا نا هللا مهل

 هي الا# محرر وفَع

 ىلاعت هل وق ةرشاعلا

 وا مط رفغتسا

 نا مط رفغتست ال
 نيعيس مط يلا

 هللارفغإ ناف ةرم

 ىلا لاقف مط

 5 و هيلع هللا ىلص

 ىلع نديزالا
 ا_يئئس نيعسلا

 هلوش ىلاعت هللا

 م ع | ونس اع

 ما مط ترفغتسا



 ىلاعت هلوق ةنماثلاو

 مكي ذعِ اورفسالا

 هلوقو# املا اياذع

 انافح او رشا
 الاقنو

 امو هلوش اهعيمج

 نوسنموللا

 يعمل

 ةعساتلا ةي آلا *
 ىلاس

 نيذلا كنذاتسيال
 م ولاوهللانوئمؤي

 نود رسخ 5

 اذاو ىللاعت هلوش

 ءاد يأو سو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف نابح ليم هنأ ريغ سيق نبا

 6 لوزلا باسا ) 5

 نبا ءاربلا نب رششب دعا فلا ضيبالا مكديس لب لخبلا نم
 تبا نن ناسح هنقإ لاقف رورعم

02 

 ماا لاك نك وحال قحلاو هللا لور لاك

 ادكأ ناكناو انف هل

 اديس نودعت

 . يذلا ىلعسق نب دح هلانلقف

 ادياهب ىلءوادج هب متيمر يذلا نمىودا ءادلا يو لاقف ظ

 ادوس نا ادلايذرمشلا قو هدوجم ءاربلا نب رششب دوسو

 0011 هن[ دودتت لاقوأ . هلاع (نهنا ؛دقولا هانا ام اذا

 تافدصلا امن ىلاعت هلوق ىلا نيقفانمال اهلكةب آلاءذهدعبامو
 كك د

 هت تاقدصلا يف كرمي نم مهنمَو ف للاعت هلوق ةبآلا ءارتفلل
 نب هللادع | اني لاق ىلا هلا ميهاربا نيك نبدمحأ ان ريا ةباآلا

 دمج انثدح لاق ظفاحلا ندحلا نب.دمح نب دمحا انريخا لاق دماح

 يرهزلا نع رمثم اكيد لاق قولا دبع 0 ىد نبا

 ا لاق يردخلا كيعس يبا نع نةهرلا دبع نب همس يبأ نع

 يذ نبأ هءاح ذأ امق مش مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لدعالاَةف جراوألا لصأ ريهز ا صوق ندحاوهو 0 ةرمدب وا

 نع ماشه ن عادم نبدسع نع 00 هآور ةيآلاتاقدصلاو 1 00

 لجر 7 0 مدو مهبولق ةفلؤملا يف تلزت يلكلا لاقو رممم

 مس مل مالسلا هيلع ينال رص اولا وبا هل لاش

 دود هو هلوق تاقدصلا 2 10 نه مهمو ىل اعت

 اوناك نيقفانملا نه. ةعاسج يف كيلو ديالا 4 ْنْذَأ وه نوأو يول

 نوذؤي
 - هب

2 

١ 

1 

1 

1 
: 
1 
 ٍإ
3 

 ا ١
1 
17 
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 ١) خوسألاو خمانلاو 6 (.048

 نبا نع ةنيبع نب نايفس انربخا لاق ىحي نب ىبحي انثدح لاق ىلع

 نع ناعدج عمسأام لاقف الاَعثو افافخ اورفنا ةحلع وبا !رق لاق سنا

 تح ماشلا ىلا ادهاحم جرفت ادحأ رذع هلا
 52 ايم ناكو سو هيلع هللا ىبص هللا لؤسر ىلا دوسالا نب دادقلملا

 الف الاقثو 0 اورعلا هنق. تلريقهل ندا نأ هلا هلا اكشف

 لع 0ك لاو لاعت هللا اهيجسق ىناتلإ لع اهنآش دتشا ةباآلا هذه

 كويت ةوزغ نع نيفلختملا يف لزتا مث ةيآلا ىذرملا ىلع الو .ءافعضلا

 نامت هلاوقو دلال 5 22 ىلاعت هلوق نيقفانملا نم

 هيلع هللاىلص هللا لوسر نا كلذو الابخ الامكودازام مكف اوجرخ ول

 نب هللا دبع برضو عادولا ةينث' ىلع هركسع برض جرخ ناو

 لقان نكي لو. غادولا ةننث, نم لثسا هدح يذ لع ءركش يبأ ظ

 لبا درع هنع تلح سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راسا نيركسعلا |

 يزء» ىلاعت هللا لزئاف تررلا لهاو نيقفانملا نم فام نءييبا نبا

 نم مهنموإ# ىلا هلوق ةيآلا الابخالا «وداز ام مكيف اوجرخول هيبن

 هللال وسر نا كلذو قفانملا ساق نب دج ىف تل 7 ةباالا < ىلن دنا ا

 كل لع بهوان اهل لاق كون ةوزنا ريجت امل سو هيلع هللا ىل

 هللا لوسراي لاقف ءافصوو يرارس مهم د2 رفصالا ىب دالج يف

 تان تيأر نا ىشحا يناو ءاسنلاب مرغم لج ىلإ يوق فرع دقل

 كنع دوعقلا ىف ل نذدناو نيب يه الف نوعا صا الا نإ تدل

 قدا: دف لاقو "1 سو هيلع هللا ىلذ يلا هنع ضرعاف يلاع كنيعاو

 13 دلل[ لسور لاق ةياالا هده تلا ف ةباآلا هذه هللا لزنأف كل

 6 اولاق ةيس يلي مكدس نه. ميم دحلا ناكو ةللس ىنبا سو هيلع هللا

 بابسأ 0

 اوماقتساام ماركا

3 0 
 اولتقاهل وشب تخل

 ثيح نيكرشالا
 ةبالا# مهوعكدجو

 ىلاعت هلوق ةسماخلا

 نورك نيدلاو

 ةضفلاو بهذلا

 يف اهوقفني الو

 مهرشبف هللا ليس

 ا [ييلحا ىلا

 ةضورفملا ةاكزلاب

 اماعاةئسلا تنسف

 ةعباسلا ةياالا



 ناك رمشملا ولسنا

 مه هوعدجو ثيح

 يه ةثلاثلا ةيآلا#
 ةخمانلا ةيآلا

 نم تل نكلو

 : ا نأ رآلا

 نيرشعو اعبراو
 اهرخآ راصم ةيآ

 يهو اطوال اخءاب

 اوبانناق ىلاعت هلوق
 هواش ارك
 ةوكزل(اوناو

 * مهلييس اول

 هلوق ةعبارلا ةياآلا

 نيذلا الا لاك
 روهسملا ردع متدهام

 00 ني نق ىراخا اور # تنطاو قع

 © لوزئلا بابسا ) كلفت 7

 نوفاتأاضيا نورسفملاو مد نع لع نع اًضرا هآورو * نيصح

 ةلمقلا لها يف م يدسلا لاقو ةصاخ تاثكلا لها ىف اهعأ مب ضعل دنعف

 || نبا نع ءاطع لاق 0 و باتكلا لها : ةماع ىه وغلا لاقو
| 

ٌّ 

 ||| لاق ةقدص نب 0 ني دم امدح لاق ىئاربطل 0 نب نانا

 2 هللأ بع نب دش نع كيرش انثدح لاق قايعم نب هللا دبع انثدح

 لاق ناين ن الع ةلعدح يبأ نب لاس نع 2 ورم نع يداو 1

 ' || هللا ىلص هللا لوسر لاق ةضفلاو بهذلا نوزتكي نيذلاو تازئال

 1 اق زاكن لالا ياف هللا لوسراب اولاق ةضفلاو بهذلل اس سو هيلع

 1 نيذلا أ 3 ىلاعت 015 كل[ ةينوزوا ى ادءانابلوا ثا ايلق |

 ا 6م
 ا 00

: 

0 

 : لا 1 ةونعو

 ١ تياطو للا ر تا ناح ر 1 ا نه ةدشو دالملا ن ل بدو مايل
 ا

 نك اسملا يف ماقملا ٠ لالظلا اورحاو مورلا وننغ سانلاىلع مظعف راملا

 لزنا سانلا لقاثت هللا ع الك ناتتلا ىلا جور مهيلع قشو لاملاو

 نيدلا يف ت تارت 4 اَلمثَ اناتخ اومن ىلاعت هلوق ةيالا هذه

 مهردعإ نا: ىلاعت هللا ىناف نمالا راشتناو لغشلاو ةعيضلاب اورذتعا

 نإ 1 دع انريذا د 3 0 0 اووف ثا نا

 000 يب الا وو

 دك ربع ناي يي اج
9 00 



 نب دمحم نب دمحأ انريخا لاق

 ا

 ل ةرجحلاب سو هيلع هللا ىلص هل لوسر مآ امل يلكلا لاق ةيآآلا

 ةردطاب ا[ سعأ دق ان ةلارعاو هاو هسال لوش لحرلا لعح هْسدملا

 هلابعو هتجوز هب قلعتي نم مهمو هبحنو كلذ ىلا عرسي نم مهن

 ساجمث قريف عيضنف ءيش ريغ ىلأ انعدن نا.هللا كاندشن نولوقيف هدلوو

 4 اوذختال اومآ ن ءذلا اببأ ان متاع تلف ةروطا عدبو مهعم

 ىلاعأ 0 مو 1ك اوفلخي نيدلا يف تلؤنو ةياالا مكن اوخاو

 ه سصأي لا ينأ, ق 0 أ 6 قانياو 5 وابا ناك نا ل ا

 اريثك نإ م اما نيل يب ا 8 هلوق كم جو لاتقلا يف 97

 رش سأنلأ َلاَومَأ َنولكأي ناش“ رلاَو رابحألا َنم

 0 اغرأا نوح اوناك نات 5 نم .ةاررقلاو لسنا د

 0 هلوق مماوع نم اهنودصي اوناك تلا لكألا يو مهلفسس
0 0 2 100 0 

 ليس يف اهنوعفت' الو ةضفلاو بعدل !نوراكس را

  ؟ جوشلاو خاتلاو )
2-0 

 دماخ نب هللا دنع انوبخلا لاق يرقملا قسا بأ [رسا يال

 لاق ريصن نب دمحم انثدح لاق ميهاربا

 0 نع نام دج لا مدع رارز نب ورمج انئدخ

 كلزنم كلزنأام هل تلقف رذ ىبإب انآ اذاف ةذبرلاب ترسم لاق بهو نبا

 نوزنك,نذلاو ةيآلا هذه يف ةيواعموانا تفلتخاف ماشلاب تنكلاق اذه

 لها يف تازن ةيواعم لاقف هللا ليس يف اوقفني الو ةضفلاو بهذلا
 1-2 كلذ ْق مالك هنبو د نآككو مهو انف تك تلقف تاتكلا“

 ىعءانلا ةكوا ممدَقف هن ,دملا مدقا ا كو وحش 1 ناَعع نا

 تنس نا لاقف نامل كلذ تركذف كلذلبق ىنورب م مهنكفح ىلع
 ىلع اورمأ ولو لزاما: اذنه ىنلزنا يذلا كلذف ابيرق تنكو تنم“

 مهدبو هضب ناك

 اا ةعئاوم
 روشأ ةعبرا مدع

 ىلا رحخلا موي نم
 0 وع رس

 احا مر
 نه ةداوم لع>و

 هو م نع |
 اموب نان دهع

 رحأاموي نموهو
 هرحملا رخا ىلا

 هلوق ريسطت وهو

 ريشالا لسن اذاذ

 مرا ع مرا

 راص م هدو

 ار



 © لوزتلا بابسا 185

 عفان نى عيب رلا ةيون وبإ اقتل لاه تضاشألا نس ناس دواد وبا

 1 مالاس ىبا نع مالس نب ديز نع مالس نب ةيواعم انثدح لاق ىلحلا

 للا لح هلأ لوسو ريم دنع تنك لاق ريثب نب زعم اندح لآ

 جالا يتسا نا دعب المع لمع ال نا لان ام نجس لا سو هيلع

 مارحلا دسملا رمعأ نا دعب المع لما ال نا يلابأ ام رخآلا لاقو ||| 1

 لاقو رمع مهرجزف مللق امم لضفا هللا ليبس يف داهملا رحم لاقل :
 3 ب 4 - 1 4 0 3#

 00 ] ىش للا لوشر تيتفتسا# تاخد تيل اذا ىكلو ةغخلا هبوتلا

 ةرامعو جاحلا ةياقس متامجأ ىلاعت هللا لزناف لعفف هيف متفلتحا اهف لو يي 0 8
 11 فاور نيللطلا' ءوقلا يدهنال هللاو ىلاعت هلوق ىلا مارا نحمل 0777 0 3 7 / : لبرزعست

 ١ 10 1 1 ىدح ىلع يو
 ةباوريف سابع نبا لاقو * ةبون ىبا نع يناواخلا ىلع نب نسحلا نع 520

 ٍ . هح- وسلم ةن هرعدك

 متتك أل ردب موي رسأ نيح بلطملا دبع نب سابعلا لاق ىباولا
 ىّتسنو مارخلا دجسملا رمث انك دقل داهملاو ة رجطاو مالسالاب ان وقس

 ةرامعو جالا ةياقس مللعجأ ىللاعت هللا لزتاف يناعلا كفنو جالا
 ةيالا تلزن ىظرقلاو ىعشلاو نسحلا لاقو * ةباآلا مارحلا دجسمملا
 انآ ةهلط لاقف 0 كلذو ةيدش نب 0 11 ىلع يف

 1 هئيس تيلص دّقل نالوشام يردا ام يلع لاقو اهلع ماقلاو ةباقسلا 0 يتلاو

 )|| لاقو ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزناف داهيلا بحاصاناو سانا لق رهشأ ||| ت 90 03
 " | يلا ق وا الأ رجاهت الآ سابعلل يلع لاق ينادما هريس نيب وا
 6 + وم يلا ا نم لضفا ف تسلا لاق سو هياع هللأ ىلص

 ا ]| ىلامت هلوق * ةيآلا هذه :تلزنف“ مارا درصملا رمعاو هللا تدب
 4 "مكتاوخإَو ىلا اود ال اوم نيذلا ااا 1 ا

 ةياالا- ١



 قفلاحلا © حوسنملاو خاتلاو )ب

 مكو ل فلا وهلا ديعأو كل وهف اذه يهج و 2 ثدح 5 ثدح

 قداصل كنا دبشا لاق كلذب هللا ينربخا لاق كيردي امو تاق لاق

 نا دبشا ائاف هللا الا دحأ اهيلع علطإ ملو ًابهذ اهيلا تعفد دق ىتاو

 امن اريخ هللا ىتاطعاف سايعلا لاق هللا كوسر كناو هللا الا هلا ال

 نيرمشعلا ناكم ريك لاب برضي مهلك ادبع نيزمشع لاق © قد دكا

 2 عع ةرفخملا وحرأ اناو ةقوأ

 © ةءار ةروس

 اف ارملعو "مهد دعي نم ماع اونَكَن ْناَو لط ىلاعت هوت

 يأ يف تزن سابع نيا لق 6 ر كا أ اونا كنود

 نب ةمركعو ورمع نب ليهسو ماشه نب ثرلاو رح نإ نايفس

 ._ شارف ءاسؤر ا لهح يبا

 اورخمت نأ نيكرشملل ناكجام 9: لات هلوق لورا جار

 هذع لفاتردب مي املا نينا ا نور كلاولاو ل دحام

 اوم نيذلا مهو كيل اوضَس نيدلا

 لاقف لوقلا هل ىلع ظلغاو محرلا ةعيطقو هللاب هرفكب هوريعف نولسملا

 يلع هل لاقف انتساحم نوركدم الو اعوام نورك 3: 0 نعل

 نساحم كلا

 سابعلا ىلع ادر لجو نع هللا لزتاف يتاعلا كفنو جاحلا

 < يال ةياقس مع ىلاعت هلوق ةيآلا اورمثي نا نيكرششملل

 دماح نب هللا دلع انربخا لاق هللا همحر ىللاعتلا قحما وبا انريخا#ةيآآلا

 يتسنو ةسكلا ينجو مارا نعل لالا م لاق ٠

 ناك ام

 انريشا لاق يدانملا هللا دنع نب دمحم نب دمحا انربخا لاق نازولا

 ناو هون واع مهلا

 هبا اخوسنم

 دوو تيلملا

 هلوق يف ىور

 ندلل لق ىلا

 اورشانااو مك

 دو 1 مط رقغلا

 ةح وسام اها لس

 هلو نوم

 ىت> مهولاتاقو
 دق نوكأ

 نورخا بهذو

 كىسيعو اها ىلا



 (لوزتلا بابسا 1(

 1 هللا رعي يح هقنع برضو هيخا نال نه ةزمح نكميو هقذع ب رضي

 ممعأو مهديدانص ءالؤه نيكرشملل ةداومانولق يف سيل هنا لجو نع
 ةيرع و ركب وبا لاقام مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىوهف م6داقو

 ينلا ىلا تودغ رمح لاق دغلا نم ناكالث ءادفلا مهنم ذخاف تلقام
 نايكي اه اذاو قيدصلا ركب وباو دعاق وه اذاف سو هيلع هللا ىل» | اولواو كل
 موضع ماح رآلا

 يف ضعس ىلوا
 هلا باتح

 بسنلاب اونراوتق
 ةسداسلا ةيآلا *

 ناو ىلاعت هلوق
 ِق مو رطل

 رمصنلا كيلعف نيردلا

 الاىلاعت هلوق ىلا

 يف ةنتف نكت هواعف

 نيبناكف ضرالا

 هيلع هللا ىلذ 3

 اح نابو

 دلو

 الو منول ١

 تدجو ناف كىحاصو تنا كيك اذام ينريخا هللا لوسرأي تلقف

 با سو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف لك اس اك دجا ناو تيك 0

 نم ندا م "102 رع سرع دنقل ءادغلا نم: كباجا يلع ضرع يذلل

 نو 2 نا 3 ناكاف لخو نع هللا دل 5 ةرشل ةرهشلا هذه

 قيس لإ نم باتك الز هلوق ىلا ضرالا ين نكي تح ىرسا هل

 نع حرصلا يف - هاور * ميظع باذع( ءادفلانم) متذخا اهف م ى

 ىلاعت هلوق # ةرامع نب  ةءركع نع كرايملا نبا نع يرسلا نب دانه

 لاق ةيالا < ىَرْسألا َن م "كيدي أ يف نمل له يبا( 9

 نبلفونوبلاط يبانب 007 باطملا دنع نب ساعلا ىف ت ل لكلا

 بهذلا نم ةيقوا نورمع هعمو ردب موي رمسمأ س انعلا ناكو ثرحلا

 نذل) ةرمنلا دحأ ناكو نانا ا ماعيل ردب ىلا هعم اهب جرح ناك

 ل عا رسا ىح ةبوالا هتغلب نكي ملو ردب خا ماعطا 0

 هللا لوسر تماكف لاق هنم سو هيلع هللا ىلد يلا 'نلاوشال هدو

 اهذخأ ىتلا بهذلا ةيقوالا نيرمثعلا يل لعجي نا سو هيلع هللا ىلص

 الف انيلع هب نيعتست تجحرخ ءيش اما لاقو "ىلع يناف ىنادف نم ينه

 ةضف نم 'ةقوا نيرششع بلاط يبا نب ليقع يخا نبا ءادف ينافكو

 اا لاق ترطام ىاتلاو وتب اشيرف .لاستسا' هاو. ىنكك رت هل' تلقف

 ثددح

 نيك سيال وا ا ناجع ل ا وعر ع حلا تمل

 3-2 مدن "فو 8

0 

 كمت هيد وسو انني نو نعل نيس ا و < نيج يش يب" رجم

 هع د“ د ا رس 2 0"



 000 © خحوسنملاو خانلاو )

 ىلص هللا لرسر تكسف كمحر تمطق سابعلا لاقف اران مهباع مرضا ]لا
 لاقو ركب يفا لوس هج ا لاف لك مث مهي و 0 هللا

 مهلع جرخ مث هللا دبع لوَص دحاب سنان لاقو: رمح لوش دا

 ا نيلأ نوكك ىت> هبف لاجر بولق نيلمل لحو نع هللا نا لاف

 ةراحملان م دشانوكت ىح هف لاحر بولق ددشل لجو نع هللا نآو

 يناصغ نمو ينم هاف ىنعبت نم لاق مههاربا لك كيا تلم نان

 مهاف مهذعت نا لادن دع لم زك انااب كلثم ناو. ميحر روفغ كاف

 لثك رمعاي كلثم ناو * ميكحلا زيزعلا تنا كناف مط رففت ناو كدابع

 لتاش نأ لجرأا ىلع

 مزه ناف نيلحر

 لثك رضا كلو ممولق ىلع ددحاو مطاوما ىلع سمطا امر لاق ىموم لا 7# ةباآلا

 2 ةسماخلا 0 لاق مَ 0 0 نع 1 رد بر 1 َى

 مكلام ورجاهمو ||| ن ىنأ 0 لحو مع هللا 0 لاق قنع برضوا ءادشب الا ددحأ

 1 3 "م

 نس 1 00 انريخا #ثالثلا تاب آلا ا ىلا ضرالا ف نم نَحح 9 - ىح ا هل نو

 او _ت-ا 2ع ع 2

 رحاهب تح ءىش 0 كلام 0 وي لاق لدعلا نادمح نب نم رلا دنع

 ' نوثراوتي اوناكوأا : 1
 اال اذ يطأ || وت وبا اندخ لاق ىلا يد لا لرتح نادم لل

 تسلا : ||| لاق ليمز وبأ ىف هدا كل انج لاك راع , ةمركع امرت لاف دار
 هولعش الا لاق مل ٍ

| 

 ضرالا يف ةنتف نكت
 2 يك داسقو
 هلوش كلذ خس

 ردب موي نك باطلا نب رمع ينثدح لاق سابع نبا ىنثدح

 لاقق انغو 1 00 ا لل دان

 2 يناو ناوذالاو هوسلأو ملا وش ءال وه هللا لو وب

 ىسعو رافكلا ىلعانل ةوق مهم انذخاام نوكف ةيدفلا مهنم دخان نا

 سو هيلع هللاىلد هللا لوسر لاقف ادضع انل اونوكيف هللا مهيدهي نا

 نا نكلو ركب وبا ىأرام ىرأام هللاو تاق لاق باطخلا نباي ىرئام

 ليقع نم ايلع نكمتو هقنع برضاف رمم بيرق نالف نم يننكم



 ناب ةلاالا لد

 | لجرلا ىلع اضرف
 ةرشع لئاق

 نمع رفانم ىف
 يلوم ناك اود
 هللا مف ريدلا

 رمساف مضل ع

 تلو ففخو

 اهدعب ىلا ةباآلا

 اط ةخح“ا تراصف

 ىلا هللا لاقف

 ا لش

 مكيف ناولعو مكع
 فقخلاو افعض

 اصضرف راصف لقت

 «لوزللا باسا) (11)

 | نع ةفياخ نب فاخ انئدح لاق رششب نب قدما انثدح لاق سافملا نبا

 ]| عم مسا لاق سابع نبا نع ريج نب ديعس نع ينامزلا ماشه نبا
 | نأ الجز نوبالثو ةعست سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كينح ىبئاااهيأأي ىلاعت هلوقب مالسلا هياعل يريح لزتف نيعبرا اوراصف

 نأ 0 ناك أم 96 ىلاعت هلوق * نينمؤلا نم

 ناك دهاجي لاق ةيآلا 4 ضرالا يف نش 03 ا |

 | لوسرناو ءامسلا نم ءيجيام «يأرقفاويف ىأرلا فرب تاطخلا نإ

 كمعونب نولسملا لاقف ردب ىراسأ يف راشتسا سو هيلع هللا ىلص هللا

 ناكام ةي آلا هذه تازنف لاق مهلتقا هللا لوسراي ال رمع لاق مهدفأ

 مع نبا لاقو # ىرسا هل 3 1

 مهليبس لخ كنريشعو كموق لاقف ركب ابا ىراسالا يف ٍلسو هيلع ا

 ىلص هللا لوسر م 1

 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهادافف مهلتقا لاَتف رمع راشتساو

 ضرالا يف ني ىتح ىرسا هل نوكي نا يبنل ناكام ىلاعت هللا لزئاف
 هيلع هللا ىلص ىلا يقلف لاق اسط الالح م هم اولكف ىلاعت هلوق ىلا

 8 سو

 دامح نب دمت انثدح لاق دمحا نب بحاح انريذا لاق يربخلا نيسحلا

 نب دمحا ركب وبا انربخا # ءالب كفالخ يف انبيصي نا داك لاقف

 ةددسع ىنانع 2س در“ نع ريالا نع ةيواعم نأ انادح لاق

 ىلص هللا لوسر لاق ىرسالاب ءيحو ردب موب ناكامل لاق هللا دبع نع

 هللا لوسراي ركب ونا لاقف ىرسالا ءالؤه يف نولوقتام سو هيلع هللا

 ماع بون لحو نع هللا لعل م ناسا م هاو كموق

 د.ع لاقو مهقانعا برضاف مهمدقف ك ا لال لك رع لاقو

 مث هيف مهلخداف بطحلا ريثك ايداو رظنا هللا لوسراي ةحاور نب هللا
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 (ا1١// ©( حوسنملاو خاتلاو)

 ةيآلا 4 هللا لس نعاودصِيل مولاومانوقفتي اورفك َنيِذّلا ب 0 هس هس 2 2 1

 اجر رشا اوتاكو ردي موب نيملطلا يف تلرت ىاكلاو لاقل ١
 جاجح انبا هبنمو هيلو ةعيبر انبا ةيوشو ةبتعو ماش» نب لهج وبا
 يباو مازح نب ميكحو تراثا" نب رصلاو ماعه ناو عا

 سابعلاو لفوت نب ىماع نب ثرحلاو دوسالا نب ةعمزو فاخ نب
 موي لك مهنم دحاو لك عطب ناكو شيرق نم ميلكو باطملا دبع نبا

 ] تاز 6

 شيباحالا نم

 نبنايفس يبا يف

 هللا ىلد يبا مهب لئاَش

 00 مهبفو برعلا نم هل باجت-ا نه ىوس ٍلسو هياع

 .او ريبح نب ديعس لاقو روز> ةرشع

 نيفلا ا 0 رح اتا برود

 عبراف ان اك نا نعم كالا نحو فآلاآ هالك

 نيع رادحا موب. نيكرشملا ىلع نايفس وبا قذنا ةبتع نب مكملا لاق

 ع

 تدصا امل هلحر نع قد“ا نب دمم لاقو * ةيآلا هيف تاق ةبقوا

 ىنم ه ربعلا نايفس وبإ مم 6 لا مهلف عجرف ردي 0 لك

 يف ةيمأ نب ناوفصو لهج يبا نب ةمركعو ةعيبر يبا نب هللا دبع
 اا اوملكف ردبب مهناو>او مهؤانباو مهؤانا بيصا شيرق نه لاجر

 رشعمأي اولاقف ةراحم ريملا كلت 2 هل تناك نِمَو برود نب نايفس

 تلفا يذلا لاملا اذهب انونرعاف كرايخ لو مرتو دق ادم نا شرق

 لات هللا نزف اراسفف انه بدتصا نع ارا هم كو و الا
 ا 0

 كمت أ نَمَو هللا تلبسح ىنلا 3 أب ىاعت هلوق ةنالا هداه ع

 1 ه1 هم

 خشلا وبا انربحا لاق ثرحلا نب ركب وبا انربخا ه# نينمومل نم
 ناوفص اندح لاق قااخلا دبع نب ورم 2 0 لاق اظفاحلا

 باسأ (؟؟)

 2 يح ةنالا
 تراصم“ دويلايف

 هلوُش ةخوسنم

 نيذلا اولتاق ىلاعت
 هنا وتم وينال

 رخآلا مويلاب الو

 ب "الاد نو ىعاص

 اع هل وو ةعبارلا

 ضرح> يلا أهيااي

 لاتتقلا ىلع نينءؤملا

 هلوق م خوسنملاو

 مكتم كي نام

 نورباص نو رشع

 اذه



 هس هلل ناف

 بالا *لوسرللو

 ىلاعت هلوق ةيناثلا
 مهبذعل هللا ناك ام و

 ناكامو مهفتناو

 مهو مهب دعم هللأ

 مث نورفغتسي
 اهدعب نم تلزن
 واط ةضمان ةيا

 د اهيلت ىتلا
 مهبذعي الا مطامو
 5 3 # ةياآلا هللا

 ىلاعت هلوق ةثلاثلا
 اويَحَح 0
 يلا ال عجاف رسل

 يتابو خوسامانهه

 2( 1ك

 هيلع هللا بات مث هيلع ايشفم رخ ىتح اماعط اهيف قوذي وس يس سا

 نوكي ىتحيضن لحاال هللاوال لاق كيلع بيت دق ةبامل انأأي هل ليقف

 لاق مث هديب هلت هءاخل يناحي يذلا وه سو هيلع هللا ىلصهّللا لوسر

 بذلا اهيف تيصا يتلا يعوق راد ربما نا بوت م امت نم نا ةبابل وبا

 4 كرم سقالع ها ىلد ملا لوسر لاقف يلام نم علنا ناو

 ره اذه ناك نإ مبلل اولا ْذِإَو »© ىلا.ست هلوق هب قدصتت نا

 يذلاوهو ثراحلا نب رضنلا يف تلزت ريسفتلال ها لاق ةيآلا * تقل

 اك |[ ريكل# ءاينلا نم ةراخ انلع رطماف ًاقح دم هلوهام ناك نأ "لاق

 دمحانثدحلاق مكحلا دبع نبهللا ديعني دما ريا لاق رفعج- نبدمحا نبا

 انثدح لاق باهولا دنع نبرضنلا نب دجاانسدحلاق يئاسشلابوقعي نبا

 بحاصديما دبع نع ةيعشانثدح لاق يبا انثدح لاق ذامم نب هللادببع
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 نيح لاق هباو لهح نأ عملا ناك لاق ريؤص 0 ةاعن 1 هلئأ دييع

 ةادغلاهل جفاف فرعن مل اب انانأو محرال عطقا ناكانيا مهللا موقلاب, ىقتلا

 ىلا حفلا ىءاح دقف اوتفتسن نإ ىللاعت هللا لزتاف هحاتفتسا كلذ ناكو

 هحي# يف هللا دبع وبا كالا هاور نينمؤملا عم هللا ناو ىلاعت هلوق

 يبلكلاو يدسلا لاقبوقعب نع هيبا نع لين> نبا نبا نع ىبيطقلا نع

 1م نم * يلسو هياع هللا ىل- ى 1 ىلا 1 رتلا نحاول رخل

 نيكفلا. يدهاو نيدنملا ىلعأ رشا مهللا اولاقو ةيعكلا راتساب اوذخا

 ةمركعلاقو هي الاهذه ىلاعت .هللا لزتاف نئيدلا لضناو نيزللا مركأ

 هنيواتنيب 0 دمحم هب ءاحام فرعنال مهللا ن 0 لاق

 نيل احا ١ ىلاعت هلوق ةيآآلا اوهفتست نا ىلاعت هللا لزناف قلاب

 دبع نب ةبايل يبا يف تلزن ةيآلا لوسرلاو لا اوترخ الا

 رصاح لسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نا كلذو يراضنالا رذنلا

 يولع ملازم هللالوسر اولاسف ةليآ نيرشعو ىدحا ةظيرق دوبي
 ىلا اوريسي نا ىلع ريضنلا ينب نم مهتاوخا هيلع طاصام ىلع ملصلا

 ن١ لا كلذ مهطعي نا ىناف ماشلا ضرا ن م احراو تاعرذاب مماوخا

 9 ناكو ةبامل انأ انيلا لسرا اولاقو اوباف ذاعم نب دعس 0 ىلع اولزس

 ىلد هللأ لوسر هثعبف مهدنع تناك هدو و كلامو هلايع نك مط ًاكانم

 نب دعس مك ىلع لزنا ىرتءام ةبابل ابا اي اولاقف مهاناف سو هيلع هللا

 ةبابل وبا لاق اولعشت الق حذلا هنأ هقلح ىلا هديب ةبأبأ وبا راشاف ذاعم

 هيف تلزتف هلوسرو هللا تن> دق يلا تلع تح يامدق تلاّو ام ناو

 لاو نعسملا يراوس نم ةيراس لع دب دش كلر الت نال د
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 اولفن مالسلا هيلع هللا لوسر مهرماف نينمؤملا نم لاجر هل ضرتعاف
 1 هللا لوسر 0 رادلا دمع يفب الح ريم نب بءصم هليقتساف هايس

 عردلاو ةضيبلا ةغباس نيب ةحرف نم ينا ةوقرت سو هيلع هللا ىلص

 ريبكو مد هتنعط نم جرخي ملو هسرف نع يبا طقسف هتبرحي هنعطف

 0 [اانقفا ىوثلا زاوخ روم وهو هباما هاتاف هعالتثضا نم اعلي

 ىب ىذلا اذ هناك ول هديب يسفن ىذلاو لاقف شدخ وه امنا كرا ام

 ريعسلا باضال اقف رانلا ىلا ىلا تاق نيعمحا اوتامل زاجملا يذ لهاب
 نكلو تيمر ذأ تيمرامو كن لات هللا لزناف ةكم مد نا لبق

 لوسر نا ريج نب زيزعلا دبع نع ور نب ناوفصىورو ىدر هللا

 ينو وح لاقف ةليوط سوقب ىف سوةباعد ربيخ موي سو هيلع هللا ىلص هللا

 ندحلا سو هيلعهّللا ىله هللا لوسر ىمزفءادكس وب هو واخ اهريغس وب
 لزتاف هشارف ىلعوهو قرقملا يبا نب ةنانك لتق تح يوهم مهسلا لبقاف
 ريسفتلا لها رثكاو يمر هللا نكلو تيمر ذا تيمر امو ىلاعت هللا

 يداولا ءاصح نم ةضيقلا مالسلا هيلع ىنلا يعر ىف تلزن ةياالا نا

 رف ةضبقلاك لب مهامرو هوجولا تهاش 5 لاق نيح ردب موب

 موي ناك امل مازح نب ميكح لاق ءيش هنم اهلخد الا كرسشم نيع قبب

 تعقو ةاص> توص هناك ضرالا ىلا ءامسلا نم عقو اوس الع ودب

 انمزمناف ةاضحلا كت سو هيلع هللا اصب هللا لويس .نعرو تسلا ف

 ىلاعت هلوق ىمر هللا نكلو تيمر ذا تيمر امو ىناعت هلوق كلذف

 دمحم نب نسسحلا انربخا حلا "مك ءاج دع | وحس نإ »
 ابريخا لاق رجاتلا لضفلا نب هللا دبع نب دم انريخا لاق يسرافلا

 نب بوقعي انمدح لاق ى نب دمع انثدح لاق ظفاحلا دم نب دمحا

 ينثدح لاق باهش نبا نع اص نع يبا امدح لاق دعس نب ميهأ را
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 اذكو اذك لمعف نم رم سو هيلع هللاىلص هللا لوسر لاقو ردب موي ناك أأا .

 الف تايارلا تحن خويشلا ساجو لاحرلا باش بهذف اذكو اذكهلف

 اوراتسنال حويشلا لاقف مهلفن نوبلطي بابشلا ءاج ةهنغلا تناك

 ام مان راف مكلانك متمزهنا ولو تايارلا تحب انكاناف انيلع

 لاق ثراحلار كب وبا انربخا#ءاوسلاب امبنب اهعمقف لافنالا نع كنولأسي

 ع نع دايزلا يبا

 0 نع ىدتسألا ىسوم نب ناماس ن نع ثرحلا نب نهرلا

 لوسرب ةشاط تقدحاو ممولتشي ا موعسأو ردب موي 0 را

 ودعلا هللا ىنن الف يبللاو ركسعلا ىلع ةفناط تلوتساو مالسلا هيلع هللا

 0 نسحب لفللا انل اولاقو مهودط نبذلا عحرو

 مكاام هللاو مس هيلع هللا ىلص هللا لوسرب اوقدحا نيذلا لاقو مو ىو

 ودعلا لانيال سو هيلع هللا ىلصةللا لوسرب اقدح نحيا هي و

 منا ام هللاو بهلاو ركسعلا ىلع اولوتسا نيذلا لاقو انل وهف ةىمغ هنم

 كاع للاب لزنف ا: ويف" هنيلغ انلوتتساو مادخل رح اه

 لات هلوق:ةيوسلاب ما لاقنالا نع كنولأسي

 دنع 200 دا كل ذِإ كمر انو #

 يدج ىتدح لاق ينارغشلا لضفلا نب دمحم نب ليععتا ينربخا لاق

 لاق هيبا نع بدسملا نب ديه نع باهش نب نع ةبقع نب ىموم

 هديرب ممسو هيلع هللا ىلسص ىنلا ىلا دحا موي فلخ نب يبا لبقا

 نبا نع ةدباز نب ىحي انثدح لاق نامع نب لهس || '

 نب نب ةدابع نع يلهابلا ةمامأ ىبا نع
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 هيلع لياريج

 لص لوي مالسلا
 طعاو كءطق نم

 كمرح ند

 نوع تعا

 نع يورو كل

 ريزلا نب هللا دبع
 نأ صعا لاق هنأ

 قالخالا ذخاب

 سانلا .نع وفعلاب
 اهيف دروام اذهف
 معا هللاو

 ( لافنالا ةروس )

 هنيدملا يف تاز

 (لوزتلا بابسا ) 1/9

 نآ رقلا ”ىرق اذاو ةي آلاهذه يف ةربره يبا نع هيبا نع ملسا نب ديز

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرفاخ مهو تاوصالا عفر يف تلون لاق

 ناكتض رفام لوا يف ممالص يف نوملكتي اوناك ةداتق لاقو ةالصلا يف

 ىلاعت هللا لزناف اذكو .اذكلوقيف متيلص م هبحاصل لوقف ءىجي لجرلا

 "0 اانا نا راشنالا نم قب ىف تلزت يرهزلا لاقوة هع
 الآ ياش نأ لاقو ةيآلا هله ترق ءوه نق ايش ارق اك ماسلا

 هبا ًارقو ةبوتكملا ةالصلا يف أرق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نب ديعس لاقو ةيآآلا هذه تازنف هيلع اوطاخخ مهتاودا نيعفار هءارو

 تاصنالا يف تلزن ةعامجو رائيد نب ورمعو ءاطعو دهاجمو ريح

 ةعما موي ةرطخلا يف مامالل

 * لافنالا ةروس
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 لاق لبن> نب دمحا نب هللا دبع انثدح لاق يعيطقلا ركب وبا انربخا

 رالي موي ناك امل لاك صاقو يأ نب دعس نع ققثلا هللا دبع نب دم

 ىعم ناحو ةق رس تذخاو صاعلا نب كيعس لتفو ريم يخأ لاق

 يف هحرطاف بهذا لاق سو هيلع هللا ىلص ىبنلا هب تيتاف ةفيتكلا اذ

 ياس ذدخاو يخالف نم هللا الا هلع الام ىو تعحرف لاق ضنقلا

 هللا لوسر يل لاقف لاشالا ةروس ل يح اسرق الا تزواح ف

 امل سابع نبا نع ةمركع لاقو كفيس ذخن بهذا ملسو هيلع هللا ىلص

 ناك
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 ةداتق لاقو هيلا هذه ىلاعت هللا لزناف ىه ىتم عت اناف ان تنك

 ةعاسلا نوكت مانيلا رساف ةبارق :كنسبو انتس نا دمحل سيرف تلا

 ركب يبا نب ديعس وبا انريخا * ةعاسلا نع كنولآي ىلاعت هللا لزتاف

 لاق ىلعي وبا انثدح لاق نادمح نب دمحا-نب دم انربخا لاق قارولا

 نب رافغلا دبع انثدح لاق سنوي انثدح لاق مركم نب ةقع انمدح

 ىسوم ابا تعمم لاق ناسح نب ةظرق نع طيقل نب نابا نع مماقلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس لوقي ةرصبلا ربنم ىلع ةعمج موب يف
 وه الا اهنقول اهياجيال هللا الا اهلل لاقف دهاش اناو ةعاسلا نع سو

 نم ًامدر اهيدي نيب نا اهيدي نيب امو اهطارشإب مكتدحأس نكلو

 ةشبحخلا ناساب وه لاق هللا لوسر اي جرطلا امو ليقف احرهو نئفلا

 أ دحا داكي الف ركانتلا مهننب يقلي ناو سانلا بولاق رصحم ناو لتقلا

 فرتتال سانلا نم ةضاسز قسوأ نيا وود صررو اذه
 عمن ىسفتل كلم | ال لق 8 ىلاعت هاوق اركنم ركشت الو افورعم 0 1 0 9 ْ 3

 كبر كريخمال دمعي اولاق ةكم لها نا ىلكلا لاق ةيآلا # ارض الو

 نا ديري يتلا ضرالابو حمرتف يرتشتف واغي نا لبق صرخرلا رعسلاب
 |اهلوق يالا مذه ىلا هللا لزتاف بصخلأ دقام لآ اع لح 0

 ىلاعت هلوقىلا * ٍةَدَحاَو سفن نم 'مكحتلخ يذلا وه ل ىلاعت
 امط لاقف دلو هنارماو مدال شيعهال ناك دهاجم لاق نوقلحي مهو

 لبق ناطيشلا مسا ناكو ثرحلا دبع هايعف دلو اكل دلو اذا ناطيشلا
 ءاكرش هل العج ًاْللاص اهاتا الف ىلاعت هلوق كلذف العفف ثرحلا كلذ

 « اوصْنَأَو هل اوعمتساف نارمل أ يرق اذإَو + ىلاعت هلوق ةبآلا

 هلو خحواسنم

 نع ضرعاو

 ةياب خس نيلهاجما
 اهطسواو فسلا

 فرعلاب ماو
 فوركا فردلا
 دقو مع اذهف

 لسو هيلع تالص |
 هانا ليريج نا
 ينا دمحاي هل لاقف

 لاقف كلذامو لاق

 ء قت نأ ك سعر هللا

 لا د



 هلوق ىلوالا ةيآلا

 مل يماو ىلاعت
 انهه يما عضوم

 مهع لخ يا

 | ةيآلا يابو مهعدو
 انم خش مك

 فيسلا ةياب خمتام
 أ هلوق ةيناثلاةي الا#
 وفعلا ذخ ىىلاعت

 ينعي خوسنم اذه

 مهاومانملضفلا

 ةاكزلا ةيئال
 بحيا ةيالا هذهو

 اطوا نال خوسنملا

 اهطسواو خوسنم

 اهرخآو مكحي
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 و وه يلاولا لاقو د وه نيرسفملا نه هريغو سانع نبا

 || الث مظعالا هللا مسا ملعي ناكو لب هل لاقي نيرايجلا ةنيدم نم لجر

 ىدوم نا اولاقو هموقو هةمع ودب هانا ملأ

 هللا عداف انكلهي انيلع رهظي نا هنأو ةريثك دون> هعمو ليدح لحر

 ىدوم در نا هللا توعد نا يبا لاق 4عءم نمو ىدوم انعادرب نأ

 ها هيلع ىدوم م6 0

 هنلسف م ماعاعد ىتح هب اولازي لف يف ركنا و'ياسد تيه علا 1

 صاعلانب ورمعنب هللا دبع لاقو اهم لسا هلوق كلذف هيلع ناك ام

 أرق دق ناكحو ىنتثلا تلصلا يبا نب ةيما يف تلزن ملسا نب ديزو

 نوكي نا احرو تقولا كلذ يف الوسر لسرم هللا نا معو 52

 هدسح ملسو اا دل ل اط اد لسرأ ال لوسرلا كلذ وه

 008الف زيآلا هده ف سابع نبا نع ةمركع ىورو هن رفكو

 سوسبلا اط لاقي ةأرصا هل تناكو اهيف هلب اجمل تاوعد ثالث ىطعا

 ةدحاو ةوعد اهنم يل لعحا تلاقف ةيحم هل تناكو دلو اهنم هل ناكو

 ةارعأ لا ىلسحم نأ للا عدا تلاق نيرصأت اذاف ةدحاو كل لاق

 ارنا تلع انا يارد

| 

 ةناداو هع تدعغر اهلثم موف

 نانوعد اهف تبهذف ةحاس ةيلك ابلعحجم نا اهيلع هللا اعدف

 ةحاس ةيلك انما تراص دق رارق اذه ىلع انا سدل اولاقف اهونب ءاحو

 امدف اهيلع تناك يتلا لاخلا ىلا اهدري نا هللا عداف سانلا اهب انريعي
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 برضي ابو سوسلا يضوثالثلا تاوعدلا  هذو تناك ام تداعف هللا

 كو اسي 32+ ىلاعت هلوق سوسسلا نم ماما لاقيف موشلا يف لثملا

 يلا نب لج لاق سابع نبا لاق 7 اخاسساو نا هعاسلا نع

 نا ةعاسلا ىم انريت>ا دم اي دوهيلا نم اهو دنز نب لاومثو ريشق
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 مكتنبز اوذخ مدآ ىنباي ٍلسو هيلع هللا ىلص هببن ىلع ىلاعت هللا لزتاف
 سلب اوصاف دجمسم لك دنع
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 دوع_سم نبا قو 95 2 انف ةناآلا 2 ا لاق لع __س نع هببا

 هللا ىلص هللا لودسرل كرم زك تلاق لالابو دادقملاو رابجماو سيهد و

 باف لخدف مهدرطاف ءالّؤط اعاسا نوم نأ ىضرإل انا 0 هيلع

 نؤديرب ىثعلاو ةادغلا مر نوعدينيذلا 1 الو هءلع ىلاعت هللا

 لزاف لدي نا هللا ءاشام كلذ ن

 لع نمر لا دنع نع برح ب ةناآلا ههحو
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 لاق ىزورملا لتاقم نب دمحم انثدح لاق َج

 ةويكلا ىبا نع ديعس يبا نع يدسلاانثدح لاقديز نب 0 د

 مو هيلعةللا لد ىبلادنعءافعض انك تازئانيفلاق ترالا نب بايخ نع
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 نب طايسا انثدح لاق نان نأ ليت اه لاك يزارلا ىحي وبا

 شرق نم الملا ىم لاق دوعسمنبا نع سوكرك نع ثعشا نع د

 ىلع
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 ا يذّلأ كلنرحَبل هنإ 9 ىلاعت هلو * ىلاولا ةياور يف

 : لهجوباو كب رس نب سنخالا ىف وا يو داس أ| لاق ةبالا

 هللاو لهج وبا لات يربغ كتلك عهسا نم انهه رع ةنأق بذاك

 نخ تدك امو قداس

1 0 

 نع يا نا انأ ان ل 0

 ءاوللاب ي د23 وسب بهذ اذا نكلو طق

 هللا لاف نس رقت راسل نوك اًذافدولاو ىردلاو ءاحشساو 0

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر .نا ةرسبم وبا لاقو ديالا مالح لاس
 قداصلان دنع كناو كيذكتامهللاو انا دمحاي اولاقف هباكاو لهج يفي مع

 تايابنيملاظلا نكلو كنوبذكي ال مهناف تلزنف هب تئج ام بذكت نكلو

 كرخا دع ند لفو نب ص أح نب تلز لتاقم لاقو نودح# هللا

 1 ُ ل 7 0

 الا همسحأ الو بذكلا لهأ نم دمام لاق هتبب لها عم الخ اًذاو

 َنيدَلا درطت الو د4 ىلاعت هلوق ةيآآلا هذه ىلاعت هللا لزتاف ًاقداص
 7 ممول 5 1 ا 0 3 0

 انربخا #3 ةبالا 2 ههحو لوددري ىّتعلاَو ةاَدَعلا مهبر نوعدي

 بادسأ 000

0451 

 3 : -كججبتلل

 هدو

 عسل الا

َ 00 0 

 ىلع خوسنملا كث

 تال ريع هي

 هلوت ىلوالا ةبآلا
 فاخا يبا لق ىلاعت

 ير تدصع ل

 مظع موي باذع
 ىلاعت هلوقب تخسأ
 هللا كل رفغل

 بالا 0 امو

 ىلاعت هلوق ةئاثلا

 كموق هب بذكو



 تاطبف
 رفسلا 2 نييمذلا

 5 الإ رضحلاو

 ىلاعت هلوق ةعساتلا

 اوناي ناودا كلذ

 ىلع ةداهشلاب

 د ايدك

 ىلع يا اههجو
 اوفاخي وا اهقيقح

 دعب ناميأ درت نا
 انهم .ىلا يافا

 يتانلاو خوسلم
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 ْ ب ةنآلا هذه تلف هيلع ع عجرلو الحر اناكضا نر ىح

 0 0 ع 5 هم هو

 نا يلكلا لاق هيالا «ةّدابش ربك | ءىش يا لذؤ# ىلاعت هلوق

 ةلاسرلا ما نم لوقت اب كقدصي اذحا ىرئام دمحاي اولاق ةكم ءاسؤز

 ركذ مهدنع كل سبل نا اومعزف ىراصنلاو دوهيلا كنع انلأس دقلو

 2 "6 ته و ا 5

 لاق ةيآلا « كِل مِمَتسي نم مهنمو 9 ىلاعت هلوق ةيآلا هذه

 نب دياولاو برح نب نايفس ابا نا اص ىبا ةياور يف سابع نب

 ( لوزتلا بابسا.)

 000 ا ةعبر ىآةدشو ةنتعو ثراحلا نب ريضنلاو ةّريغأأ

 نأ اب رمضالل اولاقف سو هيلع هناا لخ هللا لوتبكو ملا ا ومقسا كلك

 ىرا ينا الا لوقيام يردأام هتبب اهلعح يذلاو لاق دمم لوقبام ةلدنق

 تنك أم لثم نيلوالا ريطاسا الا لوب امو ءىشب ملكتي هيتفش كرح

 نورقلا نع ثيدحلا ريثك رضنلا ناكو ةيضاملا نورقلا نع مكندحا

 ةباالاهذه ىلاعت هللال زناف هثدح نوحام سف اشي رق ثدحم ناكو لوالا
 08 وقر 2 6 1 4 31

 نمحرلا دبع انربخا ه6 هنعنو انو هتعنوبن مهو 8*ىلاعت هلوق

 راكب نب ركب انيدح لاق يناهفسالا هدنم نب دم انثدح لاق ذاشح

 ريبج نب ديعس نع تبائيبأنب بيبح نع بيبح نب ةزمح اثدح لاق

 هوعدب بلاط يبا كن ناك مو هيلع هللا ىلص مل نأ كلذو لتاقم

 ١ ىلد ىنلا لاؤس نودري بلاط يبا ىلا شيرق تعمتحاف مالسالا ىلا



 2, 5 هج م

 هت ل ”نب ودب تضفي مرت كوش ضي ل رشا ات يي يدا يسال " تيب +.

 (16) 4 وسنملاو خانلاو (

 انثدح لاق ىلعي وبا انريخا لاق نادمح نب ورمع وبا انربخا لاق يزاغلا

 انتر لاف كل يبا نب ايرك ز نب ىحي انثدح لاق رش نب ثرملا

 نبا نع هيبا نع ريبح نب ديعس نب كلملا دبع نع مساقلا نب دمح
 امهيتكف كما ىلإ نافلتحم ديزنب يدعو قرادلا ميت ناك لاق سابع

 نيانملا نم دل( ردا ضرب تان مهس ينب نم شرف نم ل>ر

 نم هعم ناك اماح امكو هلها .ىلا اهاعفدءامدق الف ةتكرتب املا ىصواف

 هياع هللا ىلص ينلا ىلا امهب ىتاف هرث مل الاقف بهذلاب اصوخم ناك ةضف

 ماخلا نا مث امهليبس ىبخو اعاطا الو امك ام هللا امهفلحم“اف ملسو

 نيىدعو يرادلا مك نم هانعتبا اولاقف كم لها نم موق دنع دحو

 نا هلل مهم .نالحر فاحو مالا اوذخاف يمهسلا ءايلوا ماقف ديز

 تازئفانيدتعا امو امهداهش نم قا انتداهشو انبحاص ماج ماخلا اذه

 توملامكدحا رضح اذا مكتب ةداهش اونمآ نيذلا اهيااي ناتيآلا ناتاه

 م

 د 4 ماعنالا ةروس

 ف انك يع ولو 9 ىلاعت هلوق ميحرلا ن نحر

 نمؤن ال هللاو دمحاياولاق ذكم رشم نا ىلكلا م

 نودهشي ةكئالملا نم ةعبرا هعمو هللا دنع نم تاك اكل قح كل

 لَو 9* ىلاعت هلوق ةبآلا هذه تلق هلوسر كناو هللا دنع نم هنأ

 نا سابع نبا نع ىلكلا لاق ةيآآلا 6 راهتلاو ِلْيللأ يف َنَكَسأَم

 انلعدق انا دمحاب اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص أل وسار هولا كم راعك

 | انلاومايف ابيصن كللمج نصف ةجحاحلا هيلا وعدتام ىلع كلامنا هلا

 ماو ةيآلا هذه

 ىلص هللا لوسر
 نا سو هيلع هللا

 ىبع - ديشي
 نيلوالا نيدهاشلا

 هب لطف نادهاش

 نيلوالا ةداهش

 ةداهشريغيف اذهو

 كلذ مث مالسالا

 يتلا هي الا خوسنم

 نمءاسنلاةروس يف

 ىلاعت

 نويلع اودهشتساو

 هلوقو مكنم ةعبرا
 اودهشاو ىللاعت

 8 لدع يوذ

 هلوق



 لوم لا

 ءالّقف يبصاعلا نيال

 مْ هلام اذخاو

 نادهاش امه دبش

 ائشاذخا ام امهعا

 دعلا ام رهظو

 دجو بوب كلذ

 قوسلايف عابب ةكم
 ىلع أوضبقف ليللاب

 لاقئفاذه كي نيا

 يرادلا ميك هعفد

 ديز نب يدعو

 ىلا كلذ اوعفرث

 هللا ىلد هللالوسر

 تاز سو هيلع

 )١6( لوزتلا بابسا ف ©

 انريخا لاق يروصتلا دعس وبا .انربخا اهلك تايآلا نم غرف

 ىتدح لاق لينح نب دمحا نب هللا دبع انثدح لاق يببطقلا ركب وبا

 نب ىلع اند لاق 3 زالا نا ديز ىبا نب روصنُم انئدح لاق ىنا

 هللا يضر بلاط ىبا نب ىلع نع يرتحجلا ىبا نع هيبا نع ىلعالا دبع
 يفا هللا لوسراي اولاق تببلا ح سانلا ىلعللو ةءاالا هذه تلّزامل لاق هنع

 تاقولو ال ةعارلا يف لاق مث تكسف ام لكيفأ اولاق مث ,تكسف ماع لك

 نأ تا نع اولأستال اونما نيذلا اهمأ اب ىلاعت هللا لزناف تجول من

 0 للا يللا اع ىلإمت هلوق < ونت كل دم

 ةيآلا 96 ”متيدتها اذإ لص رم كري ال م كالا
 سو هيلع هللا لص هللا ل وسربتك سابعنبا نع اصىنا نع ىلكلالاق

 اودولفاوبأ نافمالسالا ىلا مهوعدي يواسنب رذنم مهبلعو رحم لهاولا

 دوهلاو برملا نم هدنع نم ىلع هضرع باتكلا هاناالف ةيزملا

 مال سالا اوهركو ةيزجلاب اورقاف سوحملاو نيئاصلاو ىراصنااو

 الا مهنم لبقت الف برعلا اما سو هي هيلع هللاىلص هللالوسر هيلا بتكو

 ايف ةيزيلا مهم لقاف سوجملاو باتكلا لهااماو فيسلا وا مالسالا

 لها اماو برعلا تلبسا سو هيلع هللا ىلصهّللا لوسر باتكمهيلع أرق

 دم نم اح. برعلا ومفاتم لاقف ةيزيلا اوطعاف سوجلاو باتكلا

 الا ةبيزإلا لقب الو اولسل ىتح ةفاكسانلا لئاقيل هثعب هللا نا معزي

 ىلع درام رمغ لها ىكرششم نم لق الا هارث الف باتكلا لها ن

 اذا لض نم مكرضي ال مكسفنا مكيلع ىلاعت هللا لزناف 00

 ا # ىلاعت هلوق * باتكلا لها نم لض نم ينعإ م

 ركب يبا نب دعسوبا انربخا * ةيآلا 7 كش ةدكش اوما َنيِدَلا

 مدمس

 ىزاغلا
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 2:1 وه هسا وعم

 (خوسنملاو خانلاو )

 لع نينا كيلا دن اموبرش مهو اونام انامصال فك

 لأ يو ره 1
 ىلاعت هلوق ةياآلا اوعط مف 01

 || نب ىحي انثدح لاق يزارلا ىلع نب سيردا انثدح لاق بدؤملا مساقلا
 رع نين سيرضلا

 مرح لجحونع هللا نأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لاق لاق رباج نع

 رّملا نا الا بامنالا يف نعطلاو را برشو نانؤالا ةدابع مكيلع

 لاقفيبارمعا هيلا ماقف اهنمث لكأ و اهعئابو اهقاسواهرصاعو اهبراش نعل

 را عيب نم تيتتقاف يتراحن هذه تناك الجر تنك ينا هللا لوسراي

 نا لاملا كلذ ىنعفني لهف الام

 نع ةقارس نب دمحخ نع نايفس 0 لاق

 ىلا هل لاف هللا ةعاطب هبف تامع

 كيع لدس مل ةقدص وأ داهد وأ 2 ُق هتّقفا نا 0 هيلع هللا ىلص

 اهات ىلاعت هللا لزئاف بيطلا الا لَشإال هللا نا ةضوعب حانج هللا

 ولو بطلاو ثييُا يوكسل ال لق 0 هيلع هللا ىبد هل وقل

 ايمآ نيدلا انآ ايا "لاس هلوق كلل ا
 اريحا هيلا < مك وت كاد نإ انشا نع الا 6 0 2-0 0 "1 0

 نب دمح انثدح لاق ىكم نب دمح انثدح لاق قرأ 00

 نب لضنلا انثدح لاق يراخلا لوما نب دق انتدخ لاق فسو

 ةيريو>وبأ انندح إف يح وبا كك لاق زيعلا وبا انثدح لاق لل

 ءازهمسا لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نولاسي موق ناك لاق سابع نبا نع

 ل ه مهيف ىبلاعت هللا لزتاف يتقان نبا هتقا/ لضت ىتلأ لجرلا لوقف

 ىتح م وست مكل دن نا ءايشا نع اولاسنال اونمأ نييذلا اهيا اي ةيالا
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 " ةيآلا < نوملَي ال نيذلاو ومعي نب

 تراصف مكنم

 نابمذلا ةدامش

 رفسلا يف ةعوام

 اع رصللاو
 ىلاعت هلوق ةئماثلا

 امهما ىلع رثع ناف

 ىلع علطا و ملعاعا

 ينعي امئااقحتسا امها

 نيلوالا نيدهاشلا

 ةاعوع ناردعاق

 نيدلانم امهماقم

 مسيلع قا

 كلذو ناياوالا

 ديز نب يدع نا

 نيبورمع ىلوم

 ميك و .صاعلا

 نييرادلاس وا نبا



 امهعم هوحرخاو

 هسمام لااا

 هالتقوهنم هاذخاف

 ميلا امر انف
 ّلمفام انالوماولاق
 اه اولاق تام اولاق
 اولاق هلامنم ناك

 اموصاخن بهذ

 ىلص هللا لوسرولا
 لزتافلسو هيلع هل
 ةبالا هذه هللا

 ريغ نم نأ 03

 ةيءالآ رجلا لا

 كلذ راش مْ

 هلوش اخوسنم

 لدع يوذاودهشاو

 ©لوزللابابسا] 6 ١(

 | ىثع قلطنا مث هادرب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدف لاق برش

 1 نذاتساف هبف وه يذلا تيبلا ءاح 06 ةنراح نب ديزو انا 0 تعساف

 3 اقرت مول سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قفطف يبل رش مهاذاف هل نذاف

 ىلص هللا لوسر للا ةزرمح رظف هانيع ةرمخ لك ةزرمح اذاؤ لعف اف

 ا 1 محا لهو لاق مث ههدعو خلا رظنف رظللا لدعص مّ سو هيلع هللا

 ىلع م هنأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرعف ىنا كيبع

 اص 0 دما نع قئراغأ هآور انحرخو جرد يرقبقلا هينفع

 را ميرحم لوزا ةبجوملا بابنسالا نم ةصقلا هذه تناكو
 ايا 01 0 2 هلا - .:

 حانج تاخحلاصل ا اولمعو اونَم | َنيِذَلا ىلع سيل #9 يلاعت هلو
 (ٍ 2 ل

 || اسد لاق يعوطملا نم رلا ديع نب دمج انريخا ةيالا 2 اومعط أم

 لاق نسل نع تن نع داج نع يكعلا دواد 0 نامل عيب رلا

 || جضفلاالا ةئارفانر خرط ناتي رفا تفرج مور موقلا قاس تنك

 ' لق تمرح دق نجلا نا يدان دانم اذاو نملاو رسلاو

 اهقرأف لاق اهقراف جرخا ةيلط وبا لاقف ةنيدملا ككس يف تقيراف

 لزااف لاق مهمولمب يهو نالف لتقو نالف لتق مهضعب لاقف

 اومط امف حانج تاحلاصلا اولمتو اونمآ نيذلا ىلع سيل ىلاعت هللا

 امالك نامل يبا نع يراخبلا هاورو عيبرلا يبا نع رسم هاور ةبالا

 انثدح لاق ىكزاا ميهاربا نب دمح هللا دبع وبا انربخا دام نع

 ْ لاق ديلولا وبا ا لاق ةفدلخ وبا ان لاق رطم سس نس ونا

 ' ال1 لاق تمردبالث رخا نويرشي مهو سو هيلع هللا ىلص يلا بامصا
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 عن تا ل و يا سا و ا د تي ا



 سوا ظلي حكنو

 قب جب 7 772377

 نينو ل ويا رع

1 

 سوو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رب يا ا للا دا 0 ل 40

 ن نمنع اة ينس: و ا ا ا ا ا ا يت رع

 ( حوسنلاو حانلاو ]ل

 نب ىلعهصق 0 0 لش را برش بايسالإسو

 ى 3 0 1 نم رلادبع نب دم ريخأ امرهو امهمع هللا ىكر هَ

 )ةهه١ا(

 يزور ىدومنب فسوب انربخا لاق دلاخ يبا نب ركب وبا انريخا لاق
 نع فسوب انريخأ لاق ةسددع انريخا لاق اد نب رمت انريذا لاق

 نا هربخأ ىلع نب نيسح نا نيسحلا نب ىلع يبربخا لاق باهش نب
 ناكو ردب موب. مغملا نميبيصن نهفراش يلتناك لاق بلاط يبا نب ىلع

 ينتباناتدرا املو سلا نم افراش يباطعا ا

 يب نم اغاوص ها تدعو لح هيلع هللا ىلد هللأ لوسر تنب ةمطاش

 نيغاوصلا نم هعربأ نا تدرا رذذا ناقل م لح نأ عاقنيف

 باققالا نم يفراشل عمجا انا اميق يد ع 7 يف هب نيعتساف

 نم لحر ةركخا بنج لآ ناخانم يافراشو لابخلاو رارغلاو

 هلمفاولاقف اذه لعف نم تلق رظنملا كلذ ترأر نيح ىنيع كلما رفامهدايككنم

 امانغىف تلاقف هبااوةننقهدنعراصن الا ن مب رش ىف تدبلا ىف وهو ةزهح

 ءامدلاب

 < ءاوتلا ف كللارعا الأ

 ةز نهحرضف # اهنمتامللا يف نيكسلا جز

 ءالصلا عشر ىلع ةجوهلم

 ءاللبلا ىاتع رضلا سكت 22
 هداك انم ذا زاهرضاوتن نقلو اميع-ا سات سا

 هيلع هللا ىلص يلا ىلع لخدا ىتح تقلطناف مالسلا هيلع يلع لاق

 رم هوا انآ تناف

 ا لاق هاا نإ ديرومدصاو 0

 زمح ادع مويلاكتيار ام هللا لوسراي تاقف كلام لاقف تيقل يذلا
 برش 4عم تدب 2 ْ وهاهوامهرصاوخرشو 0 اسحو ىقان يع

 ريغ وم نا ندا

 كو ناك

 لك: ءالسالا

 ه1 داكش

 ادن و راكلاو
 رضح ا يف لشالو

 اهم لأ كلذو

 نبيدعو يرادلا

 نييراصنالا ديز

 انكي ١ نا اذارا

 اييرط' لاقف نلا

 ىلوم امكعم جرخم
 ةعاضب هبطغن اذل

 يصاعلا ل مهو

 ةعاضل هوعصل و



 هديب ىسفن ىذلاو

 فورعملاب نرمأتل
 ركملا نع نمتلو

 هباقعل هللا مكمباوا

 الف نوعدب وا

 خمانلاو مكل باجي

 مدتها اذاهل وفاهم 1

 صالاانههيدطاو

 يملاف فورا
 يالا #3 56 نع

 ىلاعت هلوق ةعباسلا

 اومآ نيل ا

 ىلا 0 ةداهش

 لدع يوذ هلوق

 مك اذه مكنم

)١55( 
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00 3 
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 رش «لوزتلا بابسا )

 ْ هلوق ةي آلا مكاميا ىف وغلب هللا كدخاؤيال ىلاعتهّللا لزئاف اوقفتا هيلعام

 ١ ركب يبا نبديعس وباان ريخاةيآلا 6 رمحلا نإ اوم نذل أب أي 9» ىلاعت

 ْ نب دحأ انثدحلاق يريخلا دمحا نب دمحو رمعوبا انثدح لاق ىعوطملا

 انثدحلاق ىسوم وبا نسح انثدحلاق ةمثتح وبا انثدح لاقىلصوملا ع

 ا |0000| همم ىتدح لاق برح نب كاس امدح لاق ريزلا

 لاعت اولاقف نيردحاهملا نم رفن ىلع تسا لاق هسا نع صاقو يأ

 شح يف يما را مرج نأ: للف كلذو 1 كبقسو كمعط

 تلكاف رخنم ندو هدنع ًابوشم روزج سأر اذاو ناتسبلاشحلاو

 ري نورجاهملا تلتف نيرجاهملاو راصنالا تركذو مهعم تبرشو
 000 ار توأق كلذ قنا عد سارلا ىل لحر ذخاف راصنالا نم

 أ رجلا اما رخلا نأش يف هللا لزناف هل 8 سو هياع هللا ىلص هلل

 نادمح نبنمحرلا ديعاب ريخا# ةمثيخ يبا نع سم هاور ةياالا رسنملاو

 نب هللا دبع انثدح لاق كلام نب رفعح نب دمحا ائريخا لأق لدعلا

 امدح لاق ديلولا نب دلاخ انمدح لاق يبا ينئدح لأق لبنحنب دمحا

 ]9 باطخلا نب رمع نع ةرسبم يبا نع قحسا ىبا :نع لشارسا

 كنولآسي ةرقبلا يف ىتلا ةي آلا تلزف ًايفناش ًانايب رّخلا يف انل نيب مهلا

 را يفانل نيب مهللا لاقف هيلعتمئرقف رمع ىعدف رسيملاو را نع
 أ ةالصلا اوبرقتال اونمآ نيذلا اهياايءاسنلايف يتلا ةيآآلا تازنق ايفاش انايب ||| د١ 0 خوسنلاو

 ةالصلاماقأ اذا لسوفيلع هللا ىلع هَللالوسريدانم ناكف ىراكس متاو
 ينانل نيب ميالاةلاقف هيلع رقف رمصىعدف ناركسةالصلا نبرقبال يداني

 أأ| الف هلع تئرقف رمع ىعدف رسيملاو رخل اانا ةب الاهذه تاز ًافاشان اسبر لا

 هيلع ىلسهللا لوسرل ءايشاثدحم تناكو انيمل |رمع لاقن وهمنم مث لوف غلاب

 سو



ْ 

 ام دم ديه عج

 (1 65 ال خانلاو )

 نيذلا اهسأي ت ا ىللا“ 00 يناو ءاسنلا ىلا ترشتتا م هللا

 00 يي نا للا لح أم تامط “اوم ركل 0

 هنلغ هللا لص هللا لوسر نلَخ :نورمسفملا لاق ةياآلا ايي الاخ 2

 نوعظم نب ناهع تدب يف ةباوصلا نء هرمشع عم اف 12 سانلا قرف

 دوعسم نبدللا دبعو بلاط يبا نب ىلعو قيدصلا ركب وبا مهو ىحملا

 نا دادقملاو ةغبدح يبا ىلومجلاسو يرافغلا 5 وباو ل نب هللا ديعو

 الو معللا اوك أب الو شرفلا ىلع اومانيالو ىلإلا اوموقيو راها
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ غلف ريكاذملا اوبجيو اويهرتيو كدولا

 للا لوسرايىلباولاقف اذكو اذك ىلع قفا مكلا أبنا ما لاقف مهعمجفن م 3
 رع لع 0 0 ينالاقف ريا الادرأا امو

 لكاو رطف َ

 سانلا ىلا 0 مْ يد سلف ينس نع بغر نهو مسدلاو معلا

 انايهر الو نيسيسق اونوكت نا كسما تسل ينا اما ايندلا ثاوبشو

 يتءا ةحايس ناو عماوصلا ذاخما الو ءاسنلاو معلا كرت ينيد يف سيلهناف

 اوححو ائيش هب اوكرشت الو هللا اودنعاو داهجملا اهتتاهرو موصلا

 تلَع' امام ناضمر ةاوموصو كازا اونا وءالسلا اودصاو 0

 كئاواذ مهياع هللا دادشف مهسشن | ىلعاوددش ديدشملاب مكلبق نكن

 اولاقف ةنالا 2 اي 7 ىلاعت هللا لز/اف عماوصلاو تارايدلا ْق مهاياقب

 ىلع اوفلح اوناكو اهيلع انفلح ىتلا انناعأب عنصن فنك هللا لوسراي

 بابسا 0

 كل لاورأ ةمالس
 هللا باتك يف سيل
 خمانلا تعمح ةيآ

 هذه الاوستلاو

 جشلا لاق # ةياآلا

 لغِللاَو هللا 4همحر

 هذه لاق 3

 1 ان اهريغو

 يذلا نع ىور
 مو هيلع هللا ىلص

 آلا ءدهاتزق ها
 نانلا اهنأ اي لاف

 هذه نؤرقت مكنا
 يفاموعضتو ةيالا
 ل وه ريسع



 6 ناو اهدعب

 | هللا لزناميمهنب
 *مهءاوهأعشالو

 وتشمل
 ىلع ام ىلاعت

 غالبلاالا لوسرلا
 ةيال كلذ خسن

 ديالا # 2

 ىلامتمل وق ةسفابلا
 اونما نينا ايلا
 مكحفا مكللع

 اذهف مدتها اذا

 ايقاو خوسنم
 وبا لاقو * مكح

 نب مساقلا هللا دبع

 انتكاو هلوق“ىلا يراصن انا

 «لوزتلا بابسا)ت (5١؟)

 ةيمانب ورم 10 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب لاق اهريغو رييزلا

 الوم بانك نه ملا ىلع مدقف يشاجنلا ىلا هعم باتكب ينروضلا

 00 موس 00 ملسو هيلع هللأ ىلص هللأ

 عمدلا نم مهن 00 0 هلا 0 4 ا ماسلا اع 6 را

 اولاق نيدذلا ا نيذلل هدوم ميرا ندحأ و مه نول نيدلا مهو

 رفعج مدق نورخا لاقو نيدهاشلا 0

 معلا الحر نوعي س موعمو هباكحاو وه ةشخلا نكد بلاط ىبا 0

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ادفو يئئاجتلا

 لوسر مهيلع ًأرقف نعاو رذو منكو مامتو فرشاو سيرداو هيلهرباو

 نأ ملأ اوععم نيحا وكف اه أ 1 سب ةروس سو هيلع هللا ىلذ هللا

 اا) ١ 01 سرع لع لذي ناك ام اذه هخاام اولاقو !ونمآو

 دهازاسدح لاق لدعلا دمحم نب دمحا انريخا * تاي آلا هذه مهن

 يلع انثدح لاق يوغبلا اندح لاق مسالا وبا اتدح لاق نما نبا

 هلوق يف ريبج نب ديعس نع ملاس نب كيرش انثدح لاق دعجلا نبا
 لوسر ىلا يبئاحنلا ثعب لاق انايهرو نيسيسق مهْنم ناب كلذ ىلاعت

 لوسر هيلع ًارقف الجر نيثالث هياحصا رايخ نم سو هيلع هللا ىلص هلا

 هلوق * ةيآلا هذه تلزنف اوكف سي ةروس لسو هيلع هللا ىلص هل

 «مكل شلأ لحأأم تآببطا ومرالا وتم َنيِذَل أيا 9: ىلاعت
 نبدا نب دمم انثدح لاق نذؤملا 0 يبا نب نامع وبا انريخا *

 روصنم نب قاحسا انريخا لاق نايفس نب نسحلا انثدح لاق ناد

 نبانع ةمركع ينرب>ا لاق دعس نب نامع نع مصاع وبا انربخا لاق

 سابع

0 

 ظ

١ 

. 
1 



١ 
 ىلص هللا لوسر جرخذاف ةياآلا كك كلارو هطبطغ ع ىَح م |

 يق ا ا

 (01) ©« حونملاو خانلاو )

 ىنمصعدقف سانلا ايأاي اوفرمصنالاقو مدا ةبق نم هسأر لو هيلع هللا
 نب ليعامسا انثدح لاق ظعاولا مهاربا نب ليعامسا انريخا * هللا

 لاق ءالعلا نب دمحم نب ليلخلا نب نسما نب دمح انثدح لاق 3

 ناك لاق سابع نبا نع ةمركع نع رضنلا انثدح لاق ينامخلا انثدح

 بلاط وبا هعم لسري ناكو سرحي مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 لوسرلا اهيأاب ةياآلا هذه ةبلع تلزن قبح هتوسرحب مشاه ب نم الاجر

 نا همع داراف لاق سانلا نم كمصعي هللاو هلوق ىلا كيلا لزنأام غلب

 2 6 ا 3 0 112 2

  دوبملا اونما نيدلل ةَواَدع سانلادش !نَدَع 8« ىلاعت هلوق سناالاو

 ةباصاو يئاصتلا يف تلزن اويذكو اورقك نيذلاو هلوق ىلا تايآلا

 فاخي ةكمب وهو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك سابع نبا لاق
 يف دوعسم نباو بلاط ىبأ نب رفعج ثعف نكرم نم هباكا ىلع

 5 ذل الو مظيأل اص كلم هنألاقو ياجتل ا ىلا هباضا 0 طهر

 هلع اودرو لق احرف نيمبسملل هللا لعجم يح هللا او>رخاف دحا

 اًورقف اًورقالاقهن اولا مكلع ل زنأ ام ًائيش نوفرعت مللاقو مهمركأ

 مهناو انايهرو نيسيسق مهنم ناب كلذ ىلاعت هللا لاق قا نم اوف مع

 نم ضيفن مهعا ىرت لوسرلا ىلا لزناأم اوعمس اذاو نورك ١

 نب دم انثدح لاق يسرافلا دم نب نسخا انربخا # ةيالا عمدلا

 لاق نسحلا نب دمحنب دمحا انثدح لاق لضفلا نب نودمح نب هللا دبع

 ثللا ينادح لاق ثمللا فا اص وبا اًنثدح لاق يك د د

 نب ةورع نعو بيسملا نب ديعس نع بابهش نب سنوي ىنثدح لاق

 ةباآلا هلوسرو

 ىلاعت هللا اه

 نيدلا الاءانشتسالاب

 نأ لبق نم اوبا
 ةي الاه مهلعاو ردقت
 ىلاعت هلوق ةعبارلا

 مكحاف كؤج ناف

 ض عا وا مسد

 ناو رمسفملا كا

 لاقف نيهج و ىلع

 مكحلا نانا ربتخ
 لاقو ضارعالاو
 ديعسو دهاج

 ىلا ةيآلا اهزطسنت

+ 



 ممع ىذربال وهو
 اخوك كالا 3
 ةيالا# ف يسلا ياي
 ىلاعت هلوق ءدئاثلا

 ساو مع ضع
 مثدوهلا 2 2 تلو 7

 مفصلاو وفعلا نمل

 نييذلااولتاق هلوقب
 الوّدلب نونمؤيل
 ىلا رح آلا مولا

 اوطمإ ىتح هلوق
 مودع ةيزجلا

 ةيآلا * نورغاص
 ىلاعت هلوق ةثلاثلا

 هللا نوب راح

 © لوزلا باسا )ب (16+)

 ىلاعت هلوق ةيآلا اخلاص لمعو هلا ىلا اعد نمت الوق نسحا نمو
200 

 لاق ةيآلا (ّشأ دنع وتم كلذ نم رش مكتبا لمل)

 ةرااببق سو هي هيلع هللا ىلص هللا ع ىلا دوهلا نم ش 0

 لزئا امو انيلا لزنا امو هللا ع نموأ لاقف لسرلا ن نهّؤل نمع

 ىسع ا لف نوإسم هل نحنو هلوق ىلا ليعاهس و مهارب ىلا

 ةرد .آالاوايندلا 2 اظحلفا نيد لما ننام ةقاو هللاو اولاقو هن هن ود اودحح

 نه رمش مكتبنا له لق ىلاعت هللا ل ٍلزتاف مكيد نمارش انيد الو مكنم

 كيل لت َم ملي لوسّرلا يأ [ طلاع هلوق ةي الآ ةيوثم كلذ

 هللا ينثعب امل لاق سو هيلع هللا ىلص ىبلا نا نسحلا لاق «كبرنم

 ناكو يبذكي نلف بانل انوا ةقوعو اطرد ان تقض قلانسرب نات

 نسحلا انربخا لاق دلما يلع نب دمحم ديعس ذل انريخا * ةيآلا هذه

 دمع انيدح لاق دلاخ نب نودمح نب دمع انريخا لاق يدلنا دمحا نبا

 انثدح لاق ةداحم دام نب نسحلا انثدح لاق ينولخلا مههاربا نبا

 كانغ سس يبا نع ةيطع نع باع يبآو نس نع سرع نب ىلع

 كب رن كيلا لزنأام غاب لوسرلا اهيأإي ةيالا هذه تلزن لاق يردخلا

 هلوق هنع هللا ىضر بلاط يبا نب , يلع يف م>رب دعغموب
 هلل او 9 ىلاعت

 هلآ لوبتر ريس ابع هللا ىضر ةشئاع تلاق يي سآنلا نم كونت

 لجرالا لآَق كنأشام هللا لوسراي تلقف ةليل تاذ لسو هيلع هللا ىلع

 ن٠ لاقف حالسلاتوص تءعس كلذيف نح امني تلاقفةلبالاانس رحيطاص

 الع أ ١ لبغا كلا لوسز مانق كسرجت انين ةفيذحخو دعس لاق اذه

 ملسو



2 0 

 تيس

 1550 © حوسنملاو خانلاو)

 رظنف عكارو ماق نيب سانلاو 0 ىلا جرخ سو هيلع لا ىل

 هنع هللا ضر بلاط يبا نب ىلعىلا هديب ًامواو مئاقلا كلذلاق هكاطعا

 ١ هللا 1-1 ولأ ريكف عكار وهو يباطعا لاق كاطعا لاح يأ ىلع لاف

 تزح ناف اوما نيذلاو هلوسرو هليأ لود ع نهو 1 2 لس

 نيل اوال ونس [َن يل[ ىلا هلوق نوبلاغلا مه هللا
0 

 دير نب ةعافر نك سانع نبأ لاق «ًبلواو ره مكحتد اودع

 نه لاحر ناكو ًاقئان مث مالسالا ارهظا دق ثرحلا نب ديوسو

 ىلا ةلوعء ديالا مديه ىلاست ا هللا لاف امينقداو 1

 رلكللا نو 4 اسْلَو اوزره اهوذحلا ةالملا لإ ميَدَناَذِإَو 9
 ماَقف ةالصلا ىلا 0 اذا مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر يدانم ناك

 ءازرسالا قيرط لع اومكرا اوان وموقف طويلا تلق كا ا

 نم لخر يف تلزن يدنلا لاق ةيآآلا هذه :ىلاعت هللا لراف كحل ١

 هللا لوسر ادم نا دهشا لوس نذؤملا عمم اذا ناك ةنيدملا ىراصن

 ماين هلهاو متان وهو ةليل تاذ راني همداخ لخدف بذاكلا قرح لاق

 نأ نورخا .لاقو هلهاو وه :قرتحاف ثلا 'ىف ةزارش اهم تراطق

 ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اورض> ناذالا اوعس ال رافكلا

 ىضم اهف هب معد مل ايش تعدبا دقل دمحأي اولاقو كلذ ىلع نولسملاو

 اذه نم تئدحا امف تفلاخ دقف ةوبنلا يعدت تنك ناف متالا نه

 هب سانلا ىلوا ناك ريخ اذه يف ناك ولو كليق نم ءاسالا ناذالا

 جا اف ريعيلا حايصك حايص كل نيا نف كلبق نم لسرلاو ءايننالا

 لزااو ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزناف رفك نم جمسا الؤأ توص نه

 ةكشلت هن وملسالا

 تناكو نيرفاكلا

 كارلا نم ةكاط
 اك دخا لع ىلت

 1 1 ينباوعمسف

 مهعمو ىلت لئاو

 ا ميطخلا

 هباع 1 وتلا

 تلد لا كرتا
 ىلاعت هلوق وهو

 ديلا نينآالو

 نوغشب ماربحلا

 مهبر نم الضف

 0 اناوضرو
 ةراجلا يف لضفلا

 هاضريااناوضرو



 ضرعاف ىموق
 ّناف هتلقام مهلع

 ىلع اوبازأو مهعم

 لاقف مهعم تنك

 هيلع هللا ىلس يبا

 لخد دقل مش و

 جر ورفاك هجوب

 نما رداغ ىقعب

 هللا لوسرلح رس

 جرحت هقاتساف

 هربا ىف نولخلا

 يهو ةيضقلاةرمع

 ععسف عباسلا ماعلا

 حرس

 ظ

 باببحلا ابا اي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف دوييلا ةبالو نم

 (لوزتلا باسا 1١5/0

 ار هك ورق تياضلا نري ةدانسع ىلع ىويلا الو نك هن ةيلتاب

 اودي ال.اوبما يذلا انيبا اب امينق ىلاعت هللا لزناف تاق دق لاف
 يرتف ىلاعت هلوق ىلا ضع :ابلوا مهضعب ءايلوا ىراصتلاو دوهلا

 مناد يفد م نوعا يلا نإ هللا دع عي رم مموأف يف نيذلا

 0 لو ان 9» ىلامتالوقتبلا ةرئاد انبيصت نا يثخم نواوقي

 نب هللا دبع 5 هللادبع نب رباج لاق * رم نذل هلوسرو

 نم ًاموق نا هللا لوسراي لاقف لمسو هيلع هللا ىله ىبلا ىلا مالس

 هيلا الا نا اومانقاو انوق 5 وردات دق نيضلاو هو

 تلزنفدووبلا نم قلي ام شو لزانملا دعبل كباحصا ةسلاحم عيطتسن الو

 0 لاقف سو هيلع هللا م هللا لوسر هيلع اهارقف ةياالا هذه

 نادازو ىلكلا لاق اذه وحنو .ءايوا ني:مؤابو هلوسربو هللا

 ا ا تاددر لالطا نا "نب نع ىف ةيآلا نشا
 لاق يميقلا ركب وبا ان ريد ا# ةالصلا يف 390 0 ةةلاعاس همئاخ ىطعا

 نع دمحم نب نيسكلا انثد> لاق رفعح نب دم نب هللا دع انربذا

 دوسالا دمح انثدح لاق باهولادنعنب هللادع انهدح لاق ةريره يلا

 راع نبأ نع طاص يأ نع بئاسلا دمج نع ناوي نب دمج نع

 اولاقف اونمآ دق هموق نم رفن هعمو مالس نب هللادبع لبقا لاق

 اذ ناو ةادمم الورع ان سلو ةدسإ انلزانم نإ هللآ لوسرا

 ال نا مهسفنآ ىلع اولا و انوضفر هانقدصو هلوسرو هللاب انما انوأر ال

 ىنلا مط لاقف انيلع كلذ قشف انوماكب الو انو>كانب الو انوسلا#ي

 ىنلا نا مث هيآلا اونمآ نيذلاو هلوسرو هللا مكيلو امنا مالسلا هيلع



 رم هنسع ةحينبمف حج حيت يضوسإل ٠0 ال يم

 . يسفم.زن - ا رع نو يح نع مي يح ا

 (11/ 6 حوسنللاو حاثاو )

 لحر ينز مث مجرلا هنع رخاف انكولم نم كلم نم ةبارق وذ لحر

 مجري ال اولاقف هيود همهوق لاحاف همحر داراف سانلا ةارسنم

 مهني ةبوقعلا هذه ىلع اوحاطصاف همح ريف مكحاصب ءيجحب ىدح انيحاص

 امهب ىماف ةاروتلا يف امب مكحا يناف ملسو هيلع هللا ىلد يبنلا لاقف

 ةاروتلا انلزلا انا مهبف تلزت ةيالا هذه نا انغابف يرهزلا لاق امحرف

 هللا ىلص ىننلا ناكو اولبسا نيذلا نودنلا اب مك رونو ىده اهيف

 لاق رمع نبا نع ماس نع يرهزلاينربخا رمعم لاق مهنه سو هيلع

 اجر الك امهر, يما نيح ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسو حل

 0 ”مكحا ن اول لجو زعهلوقةراجملااهيقيل اهنعدديب ا هتأر

 بك" مهنم دوويلا نم ةعاج نا سابغ نبا لاق هيلا هلل أ لَن | م

 اويهذاضعبا مضعب لاق سيق نب ساشو ايرود نب هللادبعو درسا 1

 هاوناف هئيد. "نع هنت .انلعلا مالشلاو ةالصلا هلع دمت ىلا ا

 كانعسا نا اناو مهفارششأو دوهلا راحا انا تفرع دق دمشاب اولاقف

 مهن احنو ةموصخ موق نييو انني ناو انوفلاخم نأو دويلا انعبنأ

 لوسر كلذ ىباف كقدصنو كب نمؤن نيو مهاع انل ىختتف كيلا

 ار نا م مهيف ىلاعت هللا لزتاف لسو هيلع هللا ىلص هللا

 اوما  :ريذلا اهنا ا ف ىلاعت هلوق كيلا هللا لزنا ام ضعب نع

 ةدابعءاح يفوعلا ةيطع لاق 6 ًءانو أىراصتلاود 0 | رد

 مهددع ريثك دولا نم يلاوم يل نا هللا لوسراي لاقفتماصلانبا

 ىلاىوأو دوه ةيالو نم هلوسرو هللا ىلا ءوبا ياو مهرصن رضاح

 ًاربا الو رئاودلا فاخا لجر ىلا يبا نب هللا دبع لاقف هلوسرو هللا
 ١ م م ايي اساماسملااابساسلا7بسسس بسس سس سس بس بسب مساس بسس سس سس ب م ب ا ب ب ب و

 2 س2 ش2لالا7؟ 222222622222223 22222222322 تتصل تت

 ردي يا سسوس

 ىلا مارخلا تبا

 اذه اناوضر هلوق

 ةب الا يقابو حوسام

 فيسلا ةياب اهم
 ميطخلا نأ كلذ

 نبا جربت هةيحاو

 يركلا ليبح رش

 هللا لوسر ىلاءاج

 ددخ#اب هل لاقف

 كنسد ىلع ضىعا

 نيدلا هيذع ض رعف

 نا عجرا لاف



 فقل

 # ةروس وف
 ةدءاملا

 ةيدملا يف تل
 تضا

 وأ ةكحمب تاز

 نه يوتحم اهريغ
 عسل ىلع خوسنملا

 هلوق#نطوا تابأ

 نيذلااهيأ اي ىلاعت
 اواحال اونما

 هلوقىلا هللا رئاعش
 الو ئيدديشا ا

 مك اذه دالقلا

 ©( لوزتلا بابسا ) 00022240

 "ان لاق ىخرضملا ناملس نب  هللأ كاس ء نب نع 0000 لاق يدنكلا

 دنع نع نيالا نع ةبواعم وبا اثيدحلا ناقل ةمش يبا نب نب

 هنأ 0 هيلع هللا ىلد ىنلا نع بزأع نب 2 ءلا نع ةلمه نب هللا

 مه ك كاوأف هللا كلتا مكحب ل نمو لاق مث ةيدوويو ابدوهع محر

 مل نمو نوملاظلا مهكئاوأف هللا لزنا امب مكحم ل نمو نورفاكلا

 رافكلا يف اهلك تلزن لاق نوقسافلا مهكنئاوأف هللا لزنا امب كح

 ةارؤتلا اَنَْنَأَنِإ دع ىللاعت هلوق ةييشيبا نب كا

 باد نب. دا انريخا لاق نودمح نب هللا دنع نب دمحخ انريخا

 ” رايتس لاق ىازرلا دبع امدح لاق, قم ني دمج انندح لاق: نسا
 نب دوس دنع نحو ةنيزم نم لحر يدع لاق يرهزلا نع رممم

 مهضعب لاق ةأرماو دوهبلا نم لجر ىنز لاق ةريره يبا نع بيسملا

 اناتفا اذاؤ فيفخال ثوعءم ى " هناف ىتنلا اان ىلا انسب او.هذا ضعبل

 كئايبنا نم ينن ايتف انلقو هللا دنع اهانحص*!و اهانابق محرلا نود ايتفب
 اولاقف هباكصاعم دجحسملا يف سلاح وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا اوناف

 تيب ىلا ىتح امهءلكي ملف اينز ةارماو لجر يف ىر ام مساقلا ابا
 ىلع ةاروتلا لزنا يذلا هللا 5 هنا اقف بايلا ىلع ماقف مهساردم

 هبجنو ممحي اولاق نصحا اذا ىنز نم ىلع ةاروتلا يف نودجام ىموم

 فاطيو امهفقا لباَعو راما ىلع ناينازلا لمح نا هيبحلاو دلحيو

 : ممسو هلا 14 هياع هللا ىلد ين :*| 03 ر اف ممم باش كلف لاق امهم

 أ 0 ةاروتلا يف دحين اناف (ثعلا ل لاقف 00 طا تكس

 لحر



 طفل شما 1 اا خانلاو ' 5 ١)

 اني 3! ىلاعت هلوق هتصق تضم دقو عردلا قراس قريب نب , ةعط ١

 انثدحتايآلا 4 0 نوعراسي نيد كن دال لوسرلا| ٠

 00 لاق ئيدرور الا داح 5 اعرب 00 لاو 0 دعا نبا

 بزاع نب ءاربلا نع ره نب هللا دنيعا رغانتجحالا طرا

 اه عدزوب مو لاو هيلع هللا ىلص هللا لوثر قعاس لل

 0 اولاق مكباتك يف يار لاي نودخ اذكهأ لاَقف مهاعدف ادوا<#

 ىدموم ىلع ةاروتلال زنا يذلا هلل ا كدشنال اقف يا نمال>ر اعدفلاق

 كنا الواو ال لاق مكباتك يف ينازلا دح نودحم اذكه مالسلا هيلع
 يف رثك هنكلو محرلا انباتكص يف ىنازلا دح دجم كربخا مل ىتدشن

 انقا عيضولا اًنذخأ اذاو ءانكرت فيرشلا انذخأ اذا انكف انقارشا
 عيضولاو تلا ىلع هى ء يش ىلع عمتج اولاعت انلقف دخلا هيلع

 هللا ىلص هللا لور لاقف محرلا ناكم داخلاو ميمح ملا ىلع انعم اف

 هب مأق 0 ذا كرما 0 نم لوا ىلا موللا مسو هلآ و هب لع

 يف نوعراس نيذلا كءزال لوسرلا اهنا لاش هألا لزناف مح رف

0: 

1 
ٍْ 

5 

 5 اننا ناف ادم اونثا نولودب هوذخت اذه موا نا هلوق ىلا رفكلا

 ىلاعت هلوق ىلا اورذاف جرلاب افا ناو هب اوذحت دللاو ميمحأإ

 ىلا دوهيلا يف لاق نورفاكلا مه كنئاوأف هللا لزنا امي مكحب مل نمو

 دوهيلا يف لاق نوملاظلا مهكناوأف هللا لزنا امب مكحن مل نمو هلوق
 يف لاق نوقسافلا مه كئاوأف هللا لزنا امي مكحب مل نمو هلوق ىلا

 ونا ان ريؤ اهب واعم يأ ع ىد 0 ىحب 00 5 هاور ايل رانكلا

 ثوع لب دم نب دما ميظاوبا انريخا لاق قحسا يبا خي هللا دبع

 با.سأ : (19) 3

 بان نم الا هلوَش

 هبآلا 3 ةياآلا

 نورشعلاو ةعبارلا
 نأ قكاقتا هلوق

 كردلا يف نيقفانلا

 راكان: لفسالا
 مث اريصن هلوق ىلا

 الآ لاقف ؛ءاننسا

 اودصاواوبان نيذلا
 لب اومكتعاو
 لمد اوصلخاو
 عم كددئواق

 هس يىفو نيم ؤملا

 ينمكلاف ىرخا
 ننثف ني_ةفاملا|

 ا يح



 ىرتفا دقف هلوق

 ةيابو اهظع امنا
 ملظنلا اعد

 ىلاعت هلوق# صو

 نا رفغيال هللا نا

 هلوقىلا هب كرمشي
 الدش لجل

 لاقو * ادعي

 اهزطسأ نورسفملا

 هلوش ىلاعت هللا

 نوعديال نيذلاو

 ٌرخا اها هللا عم

 سفنلا نوادي الو

 هلوق ىلا مر>ىتلا

 هيف دا“ و ىلاعت

 ىنتسأ مث اناهم

 ( لوزتلا بابسا 2568

 ١ ْ ةاطو ٍلعو نامعو رم و ركب وبا هعمو مالسلا هيلع ينلا يبا ةيدلا

 ||| نادق مماقلا ابااي اولاقف امهلقع يف مهنيعتسي ريضنلا ينبو فرشالا نبا

 ازا ىذلا كنطينو كيت قدح نيليعأ ةجاح انلأستو انبات نأ: كل

 ْ برقأ ادم اودجت مل مكنا اولاقو ضع مهضعب ءاجن هبااو.وهساجن

 ئ
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 هنم انحيربف ةرذ< هيلع حرطيف تبلا اذه ىلع رهلظا نف نآلا هم

 هيلع اهحرط ةيظع احر ىلا ءاجف انا سمك نب شاحج نب رمع لاقف

 جرش كلذب هريخاو مالسلا هيلع ليربح ءاحو هدي ىلاعت هللا كسماف

 ١6 ةياالا هده ىلاثت هللا لزاو سو هلا و هيلع هللا ىلذ هللا لوسر

 رصن وبا انربخا# 0 هلل هلل انويراحي َنيذَل اذار 5 5 | #9 ىلاعت

 انريخا لاق دسحم نب ورمع وبا انثدح لاق ىدلخما هللا دبع نب دمحا

 ةبورع ينا نب ديعس انثدح لاق دامح نب نمحرلا دبع انثدح لاق سم

 | ||| ىلح هللا لوسر اونا ةنيرعو لكع نم اطهر نا سنا نع ةدانق نع

 | ||| لها نكت مو عرض لها انك أنا هللا لوسراي اولاقف سو هيلع لا
 نا دوذب مالسلا هيلع هللا لوسر مط ىماف ةنيدملا' انمحوتساف فير

 هللا ىلص لوسر ىار اولتقف اطاوباو اهنابلا نم اوبرشيلف اهيف اوحرخم

 ىتاف مه راثآ يف مالسلاهيلعهللالوسر ثعبف دوذلا اوقاتساو سو هيلع

 اونام ىتح ةرحلا يف اوكرتف مهننعا لمثو مهاجراو مهذبا 2 مه

 ءازج امنا مهبف تاز ألا ده نااك وك د هناك لاق مطاح ىل

 ةيآلا رخال اداسف: ضرالا: يف نوعسيو هلوسرو هللا ا يلا

 1 ىلاعت هلوق ةدانق لوق ىلا ديعس نع ىلعالا ديبع نع مسم هاور

 أ تازن يلكلا لاق 4 امي ا 0 ص راسلاو ْق راسلاو



 5500 (خوسنملاو خمانلاو)

 قمح ني دا نب دج ور توم نرخ 11 0 0

 ىدهملا نب دمع هبال وبا انريذا لاق هيقفلا ىلع وبا انريخا لاق 5

 لاق لضفلا نب ةلس انثدح لاق نسحلا نب رامع امدح لاق ىلا

 نع يرصللا نسما نع دببع نب رمع نع قحسا نب دمحم انثدخ

 نب روغ هل لاَ براحم نم الجر نا ىراصنالا هللا دنع نب رباح
 من اولاق ادم مكل لتقا الا براحمو نافطغ نم هموقل لاق ثرحلا

 سو هيلع هللا ىلص هللا ل 9 ىلا لبقاف لاق هب كتقا لاق هلت فكو

 من لاق اذه كفيس ىلا رظنا داي لاقذ هرحح ىف هفيسو سلاح وهو

 دممعاي لاق مث لجو نع هللا هتيكف هب مهو هزه لعج مث هلتساف هذخاف

 كنم هللا نعني لاق فيسلا ىدي ينو ينفاخالا لاق ال لاق ىنفاخنام

 هللا لزناف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا هدرو فيسلا دمها مث

 * مهيديا مكلا اوطسبب نا موق مه ذا مكلع هللا ةمنث 0 ىلاعت

 انربخالاق دماح نب هللادبع انربخا لاق يباعتلا مههاربا نب دمحا انربخا

 دبع انثدح لاق ىحي نب دمع انثدح لاق ندا نب دع نب دا

 لا لوسر نا رباج نع ةلمس ىبا نع ىرهزلا نع متم نع قازرلا

 ان نولظتتي ءاضنلا“ق'ضان[ نشد 1 ف سو هيلع هللا ىلص

 فيسصلا يبا معاءاخ ةرجش ىلع هحالس سو هيلع هللا ىلص ىلا قلعف

 لاق ىنم كني ن. لاقف هيلع للبقا من مو هيلع هلا لك هللا لوسر
 هللا لوش ملسو هياعمللا ديلا انالثث وانيت يبارعالا كلذ لاق هللا

 ربخ مهريخاف هباحصا مالسلا هيلع ىلا اطدف فيسلا يبارعالا ماشف

 ةمركعو يبكلاو دهاجم لاقو هبقاعي مل هينج ىلا سلاج وهو يبارعالا

 ىبب نم نيلجر سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر باكا نم لحر لق

 نوبلطي امهموق ءاخ ةعداوم امهموق نيبو مالسلا هيلع ىنلا نيبو 7
 ممل

 نرارظان هنأ ههدحو

 نم لاَقف سابع

 ةمكح اهنا كل نبا

 سابع نبا لاقف

 نينم ٌؤااريما لاقف

0 

 ىلامعت هللا اه

 اهلش 2 نيل -

 يف اهدعب نأ و

 ىلاعت هل وق# ملغنلا

 نا رفغيال هللا نا

 رفغيو هب كرش
 ىلا كلذ نودام



 هللال زئانةكع قذف
 بالا هذه هنف ىلاعت

 نورسفملا عمجاو
 ةءاىصلا نم

 0 ىلع نيناتلاو

 سابع نب هللا
 رم نب هللا دبعو

 ةمكح ابنا الاقامهناف

 مساقلا وأ لاق ان

 هللا هجر فلاؤملا

 اذه ىلع ليلدلاو

 دعولا فاول

 ريمأىورو #* اهيف

 نب يلع نينمؤملا
 هللا م 11 بااطيبا

 ( لوزتلا باسا ]ب 055

 ||| هيلع ليربج ءاج عقار وبا لاق اولاق ةصقلا هذه حرش نورسفنا
 لخدي مق هل نذأف هي هلع نذأتساو لس سو هيلع هللا ىلص ىبن ١: ىلا مالسلا

 هللا لوسراب كل انذأ دق لاقف مع هيلع هللا ىلص هللا ل ل

 ا او رون هيف اني لجلال انكلو هلا لوسر 1 لج لا

 عدأ ال نا ينرماف عفار وبا لاق ورج مهتوب ضعب يف اذاف اورظنف

 اهسرح بلك اهدنع ةأسما اذاف يلاوعلا تغلب ىتحهتلدق الا ةئيدملاب املك

 هلتشب ينس ماف هتريحاف سو هيلع هللا ىلك ى هلا تأ 2 احرف

 اذ 0 الا لسف هللا لوو سا الف ةلتقف تلكلا ىلا تر

 اك التت ىلا ةمالا ءذع نم انل لحب اذام هللا لوّيسراي اولاقف ى

 تكد الف ة. آلا هذه ىلاعت هللا لزئاف ملسو هيلع هللا لس ها رقي

 اه عفت يق تلا بالكلا ءانتقا يف 0 هللا ىلص هللا لوسر نذأ

 را واملاو لكيلا بلكلا لتي نماو اهم هن عفن الام كاسما نع ينو

 لاقو * هيف ررضاالامو اهاوس امع لتقلا عفدو يذؤيو رضي امو

 لباهملا نب ديزو متاح نب يدع يف ةيالا هذه تلزت ريح نب ديعس

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هامس يذلا ليلا ديز. وهو نييئاطلا

 بالكن اف ةازبلاو بالكلاب ديصن موق انا هللا لوسر اي الاقف ريا ديز

 اا را ماظللاو راو رقلا ننشلات ةيروح لاو عرد لا

 اذ ا هتيملا هللا مرحدقو هناكذ كردي الف لّشبام هئمو هئاكذ كرديام

 تاسطلا ” كولا تلف اهم ال نحب

 00 ا ىفعإ حراولل | نم ملع امو حئابذلا ينعي

 يأ أ ؟ »لا هلوق ربطلا 00 يهو

 1 نأ مز م ذا | مكلع أ همن ا

 مكلا
 دي يا



 )1١1( © حوسنلاو خانلاو )

 ادع مويلا كلذ انذخمتال تلزن دوهيلا رشعم انيلعوا مكباتك يف ةيآ

 يتمن كح اعتمءاو مكتيد مكل تلك أ مويلا لاق يه ةبآ يا لاقف

 هللا ىلص هللا لوسر ىلعهيفتازن يذلا مويلا لعال ىنا هللاو رمع لاقف

 هيلع هللا ىلصهللا لوسر ىلعامف تازت يت": ةعاسلاو سو هلا و هيلع

 نسأل نع يراخضبلا هاور ةعمج موي يف ةفرع موي ةيشع ملسو هل 0

 نوع نب رفعج نع اهالك ديج نب دبع نع ملم هاورو حابص نبأ
 لاقدمحا نب دقات انربخا لاق يخايذاشلا نمحرلا ديعوبا ك الان ربخا#

 لاق ميكح نب ىحي انثدح لاق بعصم نب دمم نب نسللا انربخا

 اذرق لاق ناي 0 دابع نع دام انئدح لاق ةستق وبا انمدح

 تمجاو كيد كل

 هذه تلزن ول يدويلا لاقف نيد مالسالا م تي ا لع

 اقفتا نيديعيف تلزن اهناف سابع نبا لاقف ادبع ءانذال موي يف انيلع

 ١ لكل مويا يدوم هعمو ةياآلا هده سابع نبا

 كتوثأسي » هلوق ةفرع موب كلذ قفاو ةعمح موي دحاو موي ف

 جشلاوبا انربخا لاق يثراخلا ركب وبا انربخا ةيالا "يلح ذم

 ارباع دح لاق :نانع نإ كيش امدح لاق ىحب وبا انثدح لاق ظفاحلا

 ع لاص نب نابا نع ةديبع نب يءوم نع ةدءاز يبا

 ىلسد هللا لوسر ينرضا لاق عفار يبا نع عفار ا ىلس نع ميكحلا

 نه انل لحا ام هللا لوسراي سانلا لاقف بالكلا لتقب ٍلسو هيلع هللا

 يهو ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزتاف اهلتقب تيما ىتلا ةمالا هذه

 حراوملا نم متلع امو تاببطلا مكل لحأ لق مط لحأ اذام كنولأس

 0 ةركب يبا نع هيج دع را كلا نييلكم

 ركذو ةَدِباَر ىبا نبا نع روصنم نب ىل_هي .نع ناداس نب دمج

 نب عاقمقلا ن

 حد اليبس ميلع

 نع هلوش كلذ
 نم ةءارب لجو
 لا مليوسرو لل
 نم مدهاع نيذلا

 *ب ةيآلا نيكرمشملا
 هك لا تالا

 هلوق نورشعلاو

 لتش نمو ىلاعت
 ار_عم 3

 ادلاخ منهج هوا
 نا كلذو ةنآلا

 نايس ىأنب سقم
 الات للف نا
 اح دا هضبا
 ارفاك دترامث ةيدلا



 مكل هللا لعج اف

 ع الييس مهيلع
 * فيسلا ةيان

 ةيداطأا ةلول
 هلوق نورشعلاو

 نودحص- ىلاعت

 خش ةيآلا نيرخآ
 فيسلا ةياب اضيا
 ةيناثلا ةيآلا *

 هلوق نورشلاو
 نه ناك ناف ىلاعت

 مل ودي موق

 ىلا نمؤم وهو
 ام ىلاعت هلوق

 مكا للا لج

 لورا ناسا 7 200680 (١:ء«)

 || مهتود اسما مطقنالءا سما يل نا الا نسح لاقف ةاكزلا ءاتياو ةالصلا
 هباكال لاق يسودلا و هيلع هللا ىل دي هللا ناك دقو مهب ىنآ ويس سَ يلعلو

 جرخ الف هدنع ند جرخ مث ناطيش ناسلب 5 لجر مث ع لخدب

 رداغ ىةعل 1 رفاك هحوب لخد دّقل مالسلا هيلع هللأ لوسر لاق

 لف هنع اورج“ 0 هقاتسأف ةسدملا 08 1 5 لحرلا امو

 جاجح هيب

 ةنيدملا حرس نمايده لق دقذاك هءاكاو ميلا 1 هءاكأل لاَقف ةماملا

 نيذلا اهيأاي 4 هللا زا هءاط 07 الف ةمكلا ىلا ئدهاو

 هسا امدي رب هللا راعش اولحم ال اا

 نب ديز لافو

 مهر م مهياع كلذدت 0 دقو تدسلان ع 0 - 0 ةدبإ دحلاب

 اال هللا ل وسر باح لاَقف هر عانوديرب نك رشملا نم ساب

 ريشلا الوهللا 3 اواحنال ىلاعت هللا لزئاف مم

 قلع اودتستالو ىأ ما ارا تبلا نيمآ الو دالقلاالو ىدطا الومارحلا

 تننكأ لأ ) 0 نا هلوق مع .احأ دص نا راعلا ءالؤه

 00 و ةسقلا موي ةبآلا هذه تازن ديالا < 06-1 مك
 سو هب هيلع هللا ىلد ينلاو رشع ةنس عادولا ةحح يف رصعلا دعب ةفرع

 لاق لدعلا نادمح نب نم رلا دع انريخا#ءاضعلا هتقان ىلع تافرعب

 ليثح نب دمحا نب هللا دبع انتدح لاق يعبطقلا رفعج نب دما انريذا

 سيم وبأ ينريخا لاق نوع نب رفعج انثدح لاق يبا يندح لاق

 اهكأاندص 34 الؤه دصن

 دوهلا نم لجر ءاح لاق باهش نب قراط نع متاح نب سبق نع

 نرش || 0 اللا نيزلا ما. لاقف دنع هلل شب باطلا نب ننمع ىلا مولا ريمأ.اي لاقف هنغ هللا ىطَر باطلا نب رمع ىلا

1 
: 
: 

1 

1 
ِ 

. 

0 
7 

1 
١ 

1 

ْ 
1 

 ا

ْ 

1 

 0-2“ -كاداخا
 قطر 3

 حك 2

 ا أخذ ذآ 7 ]101 01 1 0 00ز 7 0 7 707 20ج 2ز> >7 > 73



 0 70 ا ا 707-50-7

 02226 © خوسنلاو خانلاو )

 فكتتسينا» كاع هلوق# ةياآلا قحلا الا هللا ىلع اولوس الو مكند

 انبحاص بيعت دمحاياولاق ناره دفو نا يباكلا لاق ةيآآلا © معيسملا

 هنا لوقتاولاق هيف لوقأ يش ياو لاق ىسيع اولاق مكحاص نمو لاق
 اولاق هلل ادبع نوكي ناىسعل راعب سبل هنا مط لاقف هلوسرو هللا دبع

 انربخا *ةيآلا 4 ةلالكلايف مكين هلأ لق كنوتكتسَي » 5 -- 0 57 ا
 وحج لاق ديلا نب لفار ةمدح ناك ماج ىبأ نب نمحرلا دع وبا

 نبا ا لاق ميكح نب م 3 ل لاق بعصو ب 5 ا نيا

 تيكشالاق 00 ع ريبزلا قا نع هللا دنع نب ماشه ن ع يدع يبأ

 2 *: تاكوذنا 0 يدنعو مو هيلع هللأ ىلد هللا لوسر يلع لذخدق

 لاق 1 لخد مث لاق ينكرتف جرح مث سلجا لاق رطشلا تلقف

 يذلا نيف لزتا دق هللا نا اذه كعحو ىف تومي كارا ال ىنا رباحاي

 لق كن وتفسي قةيآلا هذه تاز' لوس, رباح ناكو نيثلثلا كنا و

 ةلالكلا يف مكتفي هللا

 هي ةدئاملا ةروس ©

 0 2 ها
 يف تلزن سابع نبا لاق ةيآلا © هلل | رئاعش اولحتال 8:ىلاعت هلوق

 سس وهلا و هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا يدنكلا عيبض نب حيرش هعماو ميطنلا

 ىنلا ىلع هدحو لخدو ةنيدملا جراخ هلرح فاحت ةئيدملا ىلا ةماملا نم

 ماقاو هللا الا هلال نا ةدابش ىلا لاقسانلا وعدت م الا لاقفمالسلا هيلع

 لا 2000 ا كا ةلاوق 2 رع

 منع ضرعأف

 خوسنم اذ_ه

 هللأ ىلع لك و

 خس محب اذه

 هيا خوسنلملا
 هبالا * فيلا

 هلوقةرشعةعساتلا

 يف لتاقف ىلاعت

 فلك ال هللا ليش

 عم كيف آلا

 * فيسلا هي

 الا كاب هلوق

 ىلا نولصي نيذلا

 مهنبو مكب موق



 ْ تراَص نوقرفتملا

 ىف قا
 ةبولا ةروس

 يو اط ةسا

 ناك اموىلاعت هل وق

 أو رفن,نانينم ٌؤمال

 3 ةيالا ةفاك

 ةفبالا هللا
 ىلاعت هلوق ةرشع

 لوسرلا عطب نم
 هللا عاطا دقف

 نمو مع اذه

 كانلسْرا الو

 اظففل ا
 فيسلاة باب تحسن

 ةئماثلا ةيآلا

 (لوزتلاباسا) 050

 دو ع

 « طسقلا َنيماّوق اونو َنيِذَلا اهيا 3 ىلاعت هلوق *

 سو هيلع هلل ىلد ىنلا يف تا لاق يدسلا ن 2-0 طابسأ يور يالا

 ا

 مظبال ريقفلا نا ا ريقفلا م ةقلص ناكو ريقكفو يَ ا ىلا مهتحا

 نيدلاأب ل لاقفريقفلاو او يننل كل وهب نا الا 4 هل 09 نا

 ها تم ورسام ده

 # ِدلوسَرو هاب اوثمآ اوما و 5 هلوق « امه
 ةيلعثو بعكىنبا ديساو دساوءالسنب هللا دبعيف تازنىاكلالاق ةيآلا

 بتكلا نم

2 2 0 
 هللا حيال 9 كل هب الا هاس ىلاعت هللا لزاق ليسرلاو

 هاوس اب رفكنو ريزعو ةاروتلاو ىسوعو كباتكبو كب

 اانا اعوق تت افيض نا دهاجم لاق ةيآلا «ي لؤَعلا نم ءوسلاب

 ىلاعت هلوق « وكي نا ىف :ةدخر ةيآلا هذه تلزن رق رهاكتنا ءارآ

 تلزت ةيآلا 6 ًناَتك" لع لد نأ باتكلا لهأ كلأ ا

 ا هل باتكباجاف اس تنك نا سو هياعدللا ىل<يبنلل اولاق دوهملا يف

 هللا نكل 8 ىلاعت هل وق#«ةب الاد ذه ىلاعت هللا لزناف ىشومهب ىتأأك ءامملا

 اونا كم لهاءاسؤر ناىلكلا لاق ةيآلا ؟ كل ل اع دهس

 ال مهنا اومعزف دوهيلا كنع انلأس اولاقفلسو هيلع هللا ىلدهللالوسر

 نكل ةب الاهقنه تازنق الوسرانيلا كشمب هللانا كلدبشي نع انتأف كنوف رعب

 ىف تلزن .ةيآلا 4 'مكتبد يف اولتتال » ىلاعت هلوق # دبشي هللا

 يي نباىود اح ىراصتلا نم ماو و اولخت ال ىلاعت هللا لزئاف هللا ءءا ودع |ولاق ني- ىراصتلا ءم.ممئاوط



 (١؟1/ (خوسنملاو خانلاو )

 باتكلا ىف مكيلع ىلتي امو نويف مكتفي هللا لق ءاسنلا يف كنوتفتسيو

 اهيف لاق يتلا ىلوالا ةيآلا باتكلا يف مييلع لني يذلاو تلاق ةباآلا

 لاقو اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق ىئاتيلا ىف اوطسفت الآ متفخ ناو

 نع ؟دحا ةبغر نهودكت نا نويغرتو ىرخالا ةيآلا يف ىلاعت هللا

 نا اوهف لاممعاو لاملا ةليلق نوكت نيح هرج يف نوكت يلا هنن

 لا نم طسقلاب الاءاسنلا يتب نم اطامحو اطاميف اويغرام اوهكشي |

 ىلاعت هلوق * بهو نبا نعةلمرح نع ملم هآور 3 نهمع مهبغر

 نب دمم نب دما انريخا # ةيآلا 2 تَفاَحخ 8 نإو 0

 انثدح لاق رفعخ نب دامح نب هللا دبع انريخا لاق ثرحلا نب دمحا

 نع نالخ نى نهزلا دع اتدح لاف ليم انندح لاك رمح وا

 نم تفاخ ةأرمأ ناو «ىلاعت هللا لوق يف ةشئاع نع ةورع نع ماتم
 الف لجحرلا دنع نوكي .ءاراث' يف تلي ةيالا حا كلانوسل 0

 دلو اط نوكي و ةبحص اط نوكت نا اهلعلو اهقارف ديربو اهنم رثكتسي

 ينأش نم لح يف تناو ىنكسماو ينتلظتال هل لوقتو اهتارف هركف

 ءارامملا نبا نع لئاقم نب كخ نع يراخلا ءاور ةيالا تس تا

 انريسحا # ماشه نع اهالكةماسا يباو بي ردنا نع رسم ءاورو

 لاق عيبرلا انربخا لاق بوقعي نب دمحم انثدح لاق ي ريخلا ركب وبا

 نا بيسملا نبا نع يرهزلا نع ةننبع نبا انربخا لاق يفاشلا اًنربْخا

 اما اسما اهم هركف حيبص نب عفار دنع تناك ةلسم نب دمحم تنب

 يل مسقاو ينكسماو ينقلطتال تلاقف اهقالط داراق هربغ اماه اك

 ًاضارععا وأ ازوشن اهلعب نم تفاخ ةأرسضا ناو ىلاعت هللال زنا كلاذب اه

 بايسا 0040

 ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزتاف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوتفتسا

! 

 نديزال 1
 ناعسلا ىلع

 ع٠ هللا . لاف

 مهياع ءاوس لحو

 مط ترفغتسا

 مط رفغتست مل ما

 نك

 امل اخسا' راصف

 ديالا * هلق

 ةسداسلا

 اننا ىلاعت .هلوق

 . نيذلا

 ؟رذح د

 وأ تاث اورشاف

 مه هللا رفغي

.4 5 
 هرسسع

 اوكتما

 ميا اورفنا

 يسن[ © تالاف



 © لوزتلا باسا 00 (

 مالسسلا هيلع ميهاربا اونأ مسهلا مث المر رئارغلا كلت اوله ةغراف

 هتءلغف سانلا ناك مالا هياع مهارإ مها كاإذ هولعاف ةعان ةراسو

 اا ذاق اهتفتنتا راردلا يال ىلا تماقث ةراآس تلظقشساو ماق ةانغ

 ظقتساو نينو عطا وزب نيزاملا ترماق نوك راو دؤحا

 اذن هه نبا ن» ةراساب لات ماعطلا حد لو وف ءالللا هيلع مهارب 5 ةياآلا د كذلا

 يباح دلع نع لب لاقف يرمدملا كليخ دنع نم تلاق ماعطلا ةرشع سها

 وبا انريخا# ًاليلخ ميهارباهللا دخلا ذئمويف يرسم يبل دنع نم ال هللا ||| واو ىلاعت هلوق
 ديرب نب دم هللا دبع وبا انريذ | لاق قنا ميهارب ندع هللا دبع اوملظ ذا مما

 00 دخلا اندح لاق كبرش نب يهارا امدخ لاق يروخلا | 005
 0 الإ فه نع قانكلا باهملا ىا:نع شابع نب ركب وبا امدح :لاق 7 و رفغت#ساف 1 8 2 للا"
 7 ١ . سما : 1 , : ةغةسأو

 هللا لوسر لاق لاق ةماما يبا 0 مساقلا نع ديرب نب يع نع رجر 0 1 رلا

 : 3 0 5 م
 هناو اليلخ ميهاربا ذا 5 اليخ ينذخما هللا نا سو هيلع هللا ىلص ١ انا

 5 71 1 9 1 85 .٠ . ٠
 رهاسلا ينربخاو # ركب وبا يبيلخ ناو الا ليلخ“ هل الا ىب نكي مل كرش كل : 0

 2 وب انربخا لاق يدح انريخا لاق بيقثلا نيسحلا نب ليمعتا وبأ وا مط لكما

 يذمرتلا ليععسا نب دمحم ليمع“ا وبا انربخا لاق دامح نب نيسحلا ألا نا مط 7

 نب ديز ىتدح لاق ةلس امدح لاق برم ىلا نب دعس انربخا لاق ||| نيعبس مط رفغتست
 يلد هللا لوسر لاق لاق ةريره يبا نع دح نب مساقلا نع دقاو رفغي ناف ةلم
 ًاببح ينذختاو ابحت ىمومو اليل ميهاربا للا ذمتا هسو هيلع ل لاقف مط هللا
 هللا 2 :!|

 لادم 0 000 ىلع ى اح 8 ىف ي

 دبع نإ الكل 21 لاق بوسي ندع انيدح لاك ىطاقلا نسا
 نبا نع سن وب يبريخا لاق بهونبأ انندخع لاق ىلا دمع نب هللأ

 سانلا لك 3 * تلاق 5 ةشاع نع ديذلا ن , هؤىع ىنريخلا لاق باهش

 اوتفتسا



 مكس

 (١وه )

 انياتكو ءاينالا متخ انينن للاب ىلواو مكنم ىدها نحن نولسملا لاقو

 هللا ملفا مث ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزناف هلبق يتلا بتكلا ىلعىضقي

 لمي نمو ىلاعت لوب نايدالا لها نم مهاوان نم ىلع نييسملا يح

 نييحتا ن رهو ىلاعت هلوشو نهؤم وهو افا نم تاطاقلا نه

 مهاوي ا هلم َعَتاَو© ىلاعت 4 هلوق نيتيآلا هلل ههحورلسا ن - م ايد

 ميهاربإ هلل ذاخما بيسيف م هاربا لأ 0 أمينح

 نب ىدمود 00 لاق يم رضح ا هللأ دع كَ 5 انريخا لاق جارسسلا

 نع هللا دبع نع ليبق يبا نع ةعمبر نبا انثدحلاق يزؤرملا ميهاربا

 ذا مل ليربجاي مسو هلا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق رمع

 دبع نب هللا دبع لاقو دمتاي ماعطلا هماعط ال لاق اليلخ ميهاربا هَل

 باش ةووص ىف تؤوملا كلم ةءاح ميهاربا لحد يزبلا نب نمحرلا

 هفرمف لزنلا بر نذإب لاقف تلخد نه نذاب ميهاربا هل لاق هفرعنال

 هدانع نه ْذْحما كبر نا توملا كلم هل لاقف مالسلا هيلع ميها ربا

 يدا نورك ١ لاق عنصت امو لاق كلذ نمو ميهاربا لاق اليلخ

 سابع نبا نع اص يبا نع يبلكلا لاقو تنا هناف لاق توما تح

 مالسلا هيلع ميهاربا بإب ىلا اورسشخ اهيف اودهج ةنس سانلا باصا

 ثعبف رصعب هل قيدص نم ةنس لك هل ةريملا تناكو ماعطلا نويلطي

 امنا ميهاربا ناكول هليلخ لاقف ةريملا هلأسب رصم ىلا لبالاب هنالغ

 نم سانلا ىلع لخد ام ائيلع لخد دقو هل كلذ انلكحا هسفنل هدب

 :رم انلعحا ول 7 ءاوطس اورف ميهاربا لسر عجرف ةدشلا

 سف انآ ةريملاب انتج دق انا سانلا ىريل ءاعطبلا

 هذه ن

 انلباو مس رك نأ يي

 ىلا هلوقب تقو

 مكلعا هوبنتجاف

 | بس نورد الا

 منا لهف هلوشب
 ةيالا # نوبتنم

 ةرشع ةغارلا

 ضرعاف ىلاعت هلوق

 ميظعو

 موظعذ
 اذه ناك ضرعاو

 مالسالا ءذب ْى

 ظعولا راص 7

 ةيال اخوسنم

 مع

 ءاتنعم



 تزف ضعي يلوا
 لك ةيآالا هذه

 ةدهاعمو ةدقاعم

 * مهني تناك

 ةرشعةثلاثلا ةيآلا
 ايمان للاخ ذل

 ال اوتبأ
 ةالصلا | 2

 ىراكس متاو

 نا كلذو ةالا

 اهمرح ىلاعت هللا
 تاقوا يف مهيلع
 ركذ دقو ةالصلا

 ةرقبلا ةروس يف

 ايعرحم علا
 نود تقو يف

 ):*١( نورا ثاسأ) (

 نارا ادس الالخ لع دقق للاب كرشي نمو نلاثث هلوق ىلا ةحألا

 نب ةمبط هل لاّقب راصنالا نم الجر نا كلذو ةدحاو ةصق يف اهلك

 ةداتق هل لاقي هلراح نم اعرد قرسس ثرحلا نب رفظ ين. دحا قريبا

 زثتني قيقدلا لم قيقد هيف بارج يف عردلا تناكو نامللا نبا
 اهابخ مث قيقدلا رثا اهيفو رادلا ىلاىهتنا تح بارملا يف قرخ نم

 دنع عردلا تسملاف ريعسلا نب ديز هل لاَقب دوهبلا نم ل-حر دنع

 لع نم هب هل امو اهذخا ام هللاو مط فلحو هدنع دوت ٍش ةعط

 ىتح هرثأ انبلطو اهذخاف انيلع دا دق هّللاو ىلب عردلا باحصا لاقف

 قيفدلا را اوءساو 0 ل نأ إف قيدلا ربا انيأرف هراد لذد

 'آ 1 ةعط ىلا اهنقد لاقف هوذحأف يدويبلا لزنم ىلا اوهَّنا تح

 ةممط موق مهو رفظ ونب تلاقف كلذ ىلع دوهبلا نم سانا هل دهشو

 كلذ يف هوملكف سو هل او هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا انب اوقلطنا

 انيحاص كاه 0 : ا اولاقو مسيحاص نع لداحم نا كا

 لعش نأ مسو هلا وهبلع هللا ىلد هللا لوس ر مهف يدويلا ”ىررو حضنقاو

 انل 21 انا ىلاعت هللا نارا َىَس يدويا بقاع ناو مهعم هاوه ناكو

 ىلاعت هلو نيرسفملا نم ةعاججلوقاذهو اهلكةيآلا قحلاب باتكلا كيلا
 م8 و 8 ا ا 0

 ركبوبا انربخ < باتكلا لها ناما الو مكينامأ سلو

 نايدالا لهاو لبجنالا لهاو ةاروتلا لها باتكلا لها سلح لاق

 لاقو ةياالا هذه تازنف مكنم ريخ نحن هبحاصا لوي فص لك

 نح باتكلا لها لاو اييكتلا لهاو نواسملا جحا ةداققو قورمس»

 لاقو

 مكنم هللب ىلوا نحو مكباتك لبق انباتكو مكين لبق انيبن مكنم ىدها



 سبا تعرب يا

 0 © حوسنملاو خانلاو )

 'ههيف تْنُكاذإو ٠ ىللاعت هلوق هلوسرو هلا ىلا ًارجاهم هتبب نم
 2-2 2 هد

 ىرقملا ينارفعزلا نافع وبا ذاتسالا انربخا ةالصلا مهل 0

 0 نيريمعو راع

 دمح نب لضفلا ديعس ونأ أنريخا لاق نيتسو ثالث ل يدسلا دايز

 دايز نب ىح انربخا لاق ةئاماثو عب راةئس مار ادجملايف ةكع ىرزجلا

 نع نايقس 6 لاق قراط نب ىسموم ةرق وبا انثدح لاق يمغلا

 لوسر عم انيلص لاق قرولا شايع وأ ا لاق دهاح * نع روصنم

 ول' لاح ىلع اويكادق نوك رسشملا ل اقف ”رهلتلا 5 وهلا وهيلع هللاىلد هلل

 مهنا نم 0 نا يش ةالص ملع 1 اولاق ةلع ممم اننصا 1

 ىلو الا نيب 3 هب آلا 3 مالسلا هيلع لير رس َلْزَِف لاق رصعلا يشو لاق

 نارا نعو نأ ةسعل مهو ةاللصلا مط تقافمهف تنك اذاو رصعلاو

 انربخا *فوخلا ةالص 1 ةلمقلا نيبو ان مو دلولا ن 8 دلاخ

 انثدح لاق ىضلا دمحم نبملا ديعنب دمح انثدح لاق نادع نب نمحر لادع

 سنوي انادح لاق رابجلا داسع نب دما انيدح لاق بوذعل نب دمج

 هللا لوسر جرخ لاق سابع نبا ن 1 ةمركع نع كلان 2 ريكب نبا

 مالاسلاهلع هللا لوسر لدا نامفسعل نال ؟رسشملا قاف سو هيلع هللأ ىلص

 مكلةصرف اذهناك ضعبل مب طعن لاق هباكاووه دحو كدي 1

 ةاللد مش ناف مهمم لئاق لاقف مهوعقاوب ىح مكب اولعام مهلع م ل غا 1

 اوريغت ىد اودعتساف مهاوماو مييلهأ ند مهلابحا ضش ىرذا

 ةالصلامط تقاف مهفتنك اذاو هين ىلعىلاعتو كرابسهللال رالف لع

 ىلاعت هلوق ف وا ةالص 1 ذو 9 وكرسشلا+ب 00 معا 2 الارخ ىل ا

 يي هللا َكاَرَأ اب سالني
6 00 

 ل قعلا,باتكلا كلا (نلرْث اانا »

 لوا يف ةيلهإملا
 مالسسالا ءدب

 لحرلا دقاعي

 ينيد لوقف

 ىنبد.هو كند

 تا نان كيده
 نم كلف كلق
 |2515 ذك" ىلام

 تناكف هيمسي ًايث
 ّق مهتنس هذه

 تام ناف ةيلهاحلا

 كدحنا مدس و

 هسدس هلام نم

 قل هللا لونا
 ولواو اءرخأ هلآ



 جرعالا عم لكا

 ىلعالو جرد نم

 00 ضيرملا

 هلله تراصف

 1 ةقلسات 21

 مهجرح يف عفو
 ىضر خيشلا لاق
 ىلاعت هلوق هنع هللا

 ىعغألا لع نيل

 ىمجاللظفللا جرح

 * هريغل دازملاو
 ةرشعةيناثلا ةيآلا

 نيرذلاو ىلاعت دلوف
 مكلاعيا تدفاع

 مييصن مهوباف

 يف لجرلا ناك

 (لوزتلا بابسا)ت 2(

 || مهافوتن يذلا نا سابع نبان ةمركع نع داوس نب ثعشا نع ناما-
 نييسملا نم اموق اوناك لاق اهرخآ ىلا اهالتو مهسفنا يملاظ ةكئالمل

 هذه تازنف مهم اولتقف لاتق يف نيكرششملا نه موق يف اوجرفن كب
 ا ا و توا دو و هام ب
 هللا ىلإ ارجاهم هتيب نم جري نمو ف ىلاعت هلوق * ةيآلا
 ع يما

 فوعنب نم رلادبع ناكءاطع ةياور يف سابع نبا لاق * هلوسَرو |[
 نا تاز يتلا ةيآلا بكف نأ رقلا نه مهيف لزني امب ةكم لها ربخي

 نب باح لاق نولسملا اهارق الف مهسفنا يملاظ ةكئالملا مهافوت نيذلا

 نيفعضتسملا نم تسل يناف ينولمحا اريك اضش ناكو هينبل يثإللا ةرمض
 ةنيدملا ىلا اهحوتمريرس ىلع ةونب هلم قيرطلا ىلا ىدتها ال يناو

 مهللا لاقو هلاش ىلع هنيعي قفصف توملا ىلع فرشا ميعتتلا غاب انف

 هللا ىلص هللا لوسر دي كتعبابام ىلع كءببابا كلوسرل هذهو كل هذه

 هيأع هللا ىلص هللا لوسر باح هريخ غلبف ًاديح تامو مو هيلع

 | هذه هيف ىلاعت هللا لزناف ًارجا ملا ناكل ةنيدملا ىفاو ول اولاقف سو

 نوره نب دمحم نب نوره ايري ا لاق يبزملا ناسح وبا انربخا * ةيآلا

 لاق قرزالا ديلولا وبا انثدح لاق يعازألا دان ب قدحسا انربخا لاق

 ا 00 ورم نع ةنلع نب نافس اندج لاق دج انثدخ

 ,ةرجلل اوعيطتسي ملو مالسالا مهاخد دق سان ةكع ناكل اق ةمركع

 نيذلا نا ىلاعت هللا لزناف اولتقف اهرك مهب جرو ردب موي ناكالف

 مهنع وفعي نأ هللا دع ىلاعت هلوق ىلا مهسفنا يملاظ ةكمالملا مهافوت

 نم ذكع لقا ىلا ةفدملاب ناك نم كلذب نتكو لاق-ةيآلا رخآ ىلا

 او رف ءاحورلا ىلا ينوجرخا ًاضي م ناكوركب ينب نم لجر لاقف مسا
 جري نمو ىلاعت هللا لزناف تام صادصملا غب الف ةنيدملا ديري جرفندب

 نع

 ذي انما زج نتا جا ية ين



051 

 اور اهنتكفورضلا ىلوا رع نموا نم قودعاتلا فوم

 نع اص نع دعس نب ميهاربا نع هللا دبع نب ليعمتا نع يراْيلا

 نبدمح ان ربخا لاق ىمي نب 0 محاد . دم انريخا * يرهزلا

 انثدح لاق ديلولا وبا انثدح لاق ةفياخ وبآ انريذا لاق رطم نب رفعج

 ةءالا هذه تلزت ان لوّش ءاربلا تعمم قا وبا انما لاق ةيعش

 01 ا - هيلعهللا بص هللا لوس راعد نودعاتلا يوتسال

 نم نودعاقلا يوتسي ال تلزنف هترارض موتكم ما نبا اكن ايَدكَو

 نع ملسم هاورو ديلولا ىبانع .يراخلاءاور ررضاا ىلوأ ريغ نينمؤلا

 يذابارصنلا مساقلا يبا نب لرعم“ ا انريخا «ةيعش نع ردنغ نع وا

 ىلع انثدح لاق سود.ع نب دم ان ريخا لاق ديجن نب ليعما ان محا لاق

 1 لوسر نع ءاربلا نع قا يبا نع ريهز انندح لاق دعما نبا

 ةاودلاو فتكلاب ءىجي هل لقو اديز يل عدا لاق هنا سو هيلع هللا ىلص

 لاق هيسحانينم ملا نم نودعاقلا ىوتسيال يل بتك ١ لاقو حوللا وا

 ررض ينيعب هللالوسراي مودكم ما نبا لاقف هللا ليبس يف نودهاحملاو

 دمع نع يراخلا ءاور * ورضلا يلوأ ريغ حريب نا لبق تازنف لاق

 قا

 موس ا يبلاظ و هاو
 ناميالا اورهظاو اورجاهملو 0 اوملكت 9 لغه

 نييسملاب رح ىلا نيكرمشملا عم اوجرخ ردب موي ناكالف قافنلا اورساو

 هللا ركذ ام مه اولاقو مهرايداو مههوجو ةكئالملا تبرضف اولتقف

 لاق ظفاحلا خشلا وبا انرب_خا لاق يثراحلا ركب وبا انربخا  هناحيت

 نب ميحرلا دبع انثدح لاق نامع نب لبس انثدح لاق ىحي وبا انربخا

 ساو ب

 نيدل | نإ 8 ىلاعت هلوق * ق

 يف يلا هذه تا ةيآلا 6

 أ 2 نع فسوي نبا

 !مقددتفا ال ضيا رملا

 يم لك الا يف

 نء اوعنتمأف علبلا
 ََىَح مهتلكأ, وم

 هاج هلآ لونا

 ةروس يف هركذ

 ىلع سيل روثلا
 مردخا ىمعالا

 2 سا اهاتمو
 عج لكأ نم

 0 ىمعالا

 عوفرم جرحلاو
 ىنعملا يف وهو هنع

 ىلع الودربغ نع

 ه1 ا عرعالا
 نم ىلع: الو يا



 الا لطابلاب مكب

 ةراحن نوكت نا

 مكم ضارت نع
 هذه نا كلذو

 تلاقتلزنامل ةيآآلا
 ماعطلان ا راصنالا
 لاومالا لضفا نم

 لكاطا موههبنال

 اوكارينااوح رت

 جرعالاو ىمعالا
 اولاق مث ضررلاو
 ال ا

 براطا ىلا رظني
 ال يا ماعطلا

 . || سلا يف نكتب
 ناو هلكاب ىنميف

00 
 000 ول باس 22000 بامسا ) 0(

 اتنين قع هللا الأ كل الخور تلقا" 1 اهددرب لاز اش لاق

 1 ل يذلا ا ضخ ىلع 2 ةداتقو ىلكلا لا اذه نعو

 لاق ورم نب ىسع نب 11 ان ريخا لاق غ0 ىسرافلا ميهاربا نب

  يقرودلا بوقعل يف 200“ لاق مب 00 لاق نايفس نإ سا ا

 تعم“ لاق نايبظ وبا انمدح لاق نيصح انريذا لاق ميشه اسدح لاق

 ىلا ٍلسو هيلع هللا ىلص يبللا انثعب لاق ثدحي ةثراح نب ديز نب ةماسا

 نء لجرو انا تقحلو لاق مهانمزهف موقلا انعصف ةنيهج نب ةقرح

 هنع فكف لاق هللا الا هلال لاق هانيشغ الف مهنم الجر راصنالا

 مالسلا هيلع يبنلا كلذ غلب انمدق الف هتلتةف يجرب هتنيطف يراصنالا

 ناك اما هللا لوسراب تاق هللا الا هلاال لاق ام دعب تكا قياسا لاك

 تح ىلع اهرركب لاز اف لاق هللا الا هلال لاقام دعب هتلتقا لاق اذوعتم

 امنكو ىلاعت هلوق * مويلا كلذ لبق تلسا نكأ ملينا تينت

 مك نأ نقمس نايغوبا ان ربحا # ةيآلا  َنيِنمْؤمْلا نم نودعاتلا

 انثدح لاق جارمدلا قدما نب دمحم انربخا لاق يدج ائربخا لاق نذؤملا

 ق“ا نب دمع نع لضفلا نب ةملس انيدح لاق ىزارلا ديم نب دمح

 نب ديز نع مكحلا نب ناوى نع دعس نب لبس نع يرهزلا ن :

 يوتسال هيلع تازن نيح ودلع هللا ىلح يب هلا دنع يك للا كم

 يلوأ 0 مو هللا لييس ف دودهاحلاو نيؤملا ن* .٠ نودعاقلا

 ||| ىثغتف ديز لاق رصبا ال ىمعا اناو فيك موتكم ما نبا لاقف ررضلا
 ”يذلاوذ يذفن ىلع كتاف يجحولا هساجم يف مسسو هيلع هللا ىلص ينلا
 لاقف هنعىرس مث اهضري نا تيشخ ىقح يذخن ىلع لقن دقل هديب ىبفن



 مقفول

 رظنتلدم اف ٠ نع تق الهؤ لاقاذ وعتم اطاق اغا هللا لوسراب لاتذ 6

 كنا كيو لاق هللا لوسراي كلذ عا ت تاق لاق بذاك 1 3

 هوقو ونكمأو هل اورفخل اوداع مث لاق هربق بنج ىلا عضو دقو جحا

 ضرألا نأ هولررلل الوات وا نوت راك كسلا عضو دقو جصاف

 ةياالا هذه ىلاعت هللا لزناو لاق باعشلا كلت ضعب يف هوقلا هلبقتال

 لا لاقأأ| '

 هللا دسع انريخلا لاق ىّرملا دم نب دما رضن وبا انربخا «اودوهالا

 نأ موقلا ظعو نكلو هنم رش وه نمسح ضرالا نأ ند

 نب ديعس انندحت لاق يوغبلا مساقلا وبا انريخلا لاق ةطب نب دم نا
 نب ديزيو قسا نب دمع امدح لاق ىلا: يتدح لاق يونألا ف

 هيبا نع دردح يبا نب هللا دبع نب عاقعقلا نع طيس نبب هللا 5

 لبق مضا ىلإ ةناوس يف لسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر انثعب لاق

 ةيحم انا شالا طضالا نب صاع اني نش لاق كف لا

 يف هنيبو هنب ناكرمشل ةماثج نب و هيلع لمحو ةنع اًنعْرف .مالسالا

 اتاش انمناذ لاق هل ناك ًاعيّبمو ءاطوو هل اريعب بلتساو هلتقف ةيلهاجلا

 ىلاعت هللا لزناف هريخب هانربخاف ملسو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر ىلا

 ةياالا رخآ ىلا اونييتق هللا لبس يف ميرض اذا اونمأ نيذلا اني

 ديز نب ةماسا مسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر ثعب يدسلا لاقو *

 هلدف لها نم ناكو هلتقف يرعشلا كمن نب سادرم يتاف ةيرس ىلع
 هللا لوسر دمع هللا الا هلاال لوَش ناكو هريغ هموق 1 ل

 سو هيلع هللا ىلدهللا لوسر ىلع تمدق الك ةماسا لاق مهيلع مسيو

 اا هللا لوسراي تلقف هللا الا هلاال لود ال>ر تلتق لاقف هريذا

 هللا الا هلاالب ةمايقلا موي كعصاخ اذا تنا فيك لاقف لتقلا نم ذوعن

 نفدف تام نا لئاقلا ث 00 لاق هناسل نيب امنا كلذ 5 ١ 0 ١

 ةروس ىف اهعرح

 هلوق دنع نيئمّؤملا

 كده نذلاو

 نوظفاح مهجورفل

 مهجاوزا ىلع آلا

 01 اه وا

 د ينط ىلاعا
 هلوق ىلا نيمولم

 مه تلك واق“ كاك

 ثالث نوداعلا

 لا يحتم تانآ

 هالو لات
 0 واهيل

 امأأي ىلاعت ةلوق
 ال اونمآ نيذلا
 مكلاوما اوكأت
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 تالا

 الا ةعتلاهذه مكل

 هلوسرو هللا ناو

 اهامرح دق

 علتلف ال
 مكن دهاشلا

 هذه خسف بئاغلا

 ثاريم ركذ ةنآلإ

 مو نمثلاو عبرلا

 بيصن اط نكي
 اهترحنو كلذ يف

 نامرح عصوم

 نمشلاو “: عبرلا |
 نبا اذه لاقو
 يعفاشلا نيركا

 هيلع هللا ةمحر

 (لوزلا تام ) (11؟8
 | مده

 ||| سابع نبا نع ءاطع نع ور نع نايفس اثدح لاق داع نب ذم

 ظ هولتقف مكحيلع مالسلا لاقف هل ةينع يف الجر نولسملا قحل لاق

 تسل مالسلا ىتلا نا اولون الو ةيالا هذه تاز هتينع اوذخاو

 لع نع يراخلا ءاور ةينعلا كلت ايندلا ,ةاملا ضرع نوغَس انفوِم

 نايفس نع اهالك ةبيش ىلا نب ركب ىلإ نع سم هآورو هللا دبع نبا

 نب دمج اسدح لاق دبجحم نب ورمع وبا انريخا لاق لمعلا انريخاو

 نع هللا دبع انثدح لاق بيركح وبا انثدح لاق لياذلا نب نسما

 ميلس نم لجر سم لاق سابع نبا نع ةمركع نع كامم نع ليارسا
 مغ هعمو سو هلا و هيلع هللا ىلصهللا لوسر باحصا نم رفن ىلع

 هولتقف هيلا اوماقف مكنم ذوعتيل الا مكيلع مسام اولاقق مهيلع لسف

 ىلاعت هللا لزئاف سو هيلع هللا ىلص هللا لور اهب اوناو هقع اوذخاو

 ركب وبا انربخا # اوتبثف هللا ليبس يف مّيرض اذا اونمآ نيذلا اهيأب
 يزارلا ىلع وبا انريخا لاق ظفاحلا خشلا وبا انربخا لاق يناهفصالا

 نب ريبج نع نايفس نع عيكو انثدح لاق ناْمع نب لهس انثدح لاق
 ةيرس يف دوسالا نب دادقملا جرخ لاق ريح نب ديعس نع ورمع يبا

 دادقملا هلتقف هللا الا هلال لاقف هلق اوداراف هل ةهنَغ يف لرب اورف

 اومدق الف هلامو هلهايف نما وهو هللا الا هلال لاقدقو هتلتقأ هل ليقف

 ا تلف دل كاد اوك ذ سو هل آو هيلع هللا ىلص هللالوسر لع

 باعصأ نا نسحملا لاقو اوتبنتف هللا ليس يف مرض اذا اونمآ نيذلا
 مهنم دشف مهومزهف نكرشللا اوقلفنوفوطي اوبحرخ مالسلا هيلع ينلا

 لاق نانسلألاهيشغ الف هعاتم دارآو نيإسملا نم" لجو هعنتف لجر

 عفرف الياقناكو هعاتمذخاو هلقف نا:كاهرحوامت هبذكف يسمي يسم ينا

 هنا معزام دعب هتلتق لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا كلذ



 (1؟1/) .١ .(عوبنلاو خاناو)
 و ناك امو هلوش مالسلا هي هيلع ليربح هيلع لف هلق

 6 6 رت

 ةياآلا < انس انمؤم ل لت نمو وه ىلاعت هلوق أطخ الا انمْؤم

 ماشههاخادجوةبابض نب سدقم ناسابع نبان ع اص ىبا نعىلكلا لاق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتاذ اسم ناكو راجنلا ىنب يف اليتق ةباضنبا

 نم الوسر 'هعم مالسلا هيلع هللا لوسر لسراف كلذ هل ركذف سو

 لوسر نا مه لقو مالسلا ممرقاف راجنلا نب تئا هل لاقف دهف ىن

 هوعفدتنا ةبايض نب ماشهلتاق ملع ناوكسمأي سو هيلع هللا ىل هللا

 مهغلباف هتيد هيلا اوعفدت نا اليتق هل اولعن مل ناو هنم صتقيف هيخا ىلا

 هلل ةعاطو اعع“ اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص ينللا نع كلذ يدهفلا

 نم ةنام هوطعاق هتيد هيلا يدون كلو التاق هل منام هللاو هلوسرلو

 ىناف بيرق ةنيدملا نيوامهنيو ةنيدملا وحن نيعجار افرصنا مث لبالا

 كيذا ةيد لبقث تمنص ءيش يا لاقف هيلا سوسوف اسيقم ناطيشلا

 > نيف نوكف كم يذلا لقا ةنس كاع اذ
 بكر مث هسأر خدشف ةرخ#ل ىدهفلا يعرف كلذ سيقم لعفف ةيدلا

 هرعش يف لوي لعجو ارفاك ةكم ىلا اعجاراهيقب قاسو اهنم اريعب

 عراف بابرا راجمنلا ينب ةارس * هلقع تامحو ًارهف هب تلتق

 عجارلوا ناثوالا ىلا ٌبنكو ٠ + [لس وم نيوطضاو راق رذاو

 هيلع ىنلا ردها مث ةيالاادمتم ًانمؤم لتقب نمودالا فدع تل

 ا 2 هلوق هواتقف قوسلاب سانلا هكرداف 3كم حق موي همد مالسلا

 لضفو 5 ناكم

 وبا انريخا # اوف 5 مآ ني

 انثدح لاق 500 دبع نب ا نا دعا ب ٍ 1 5 0

 لش نا نم

 اممتتمسلا

 نهروجأ نهوتاف

 . نأ كلذو هضيرف

 ىلد هللا لوسر
 ماسو هيلع هللا

 د دما الز

 اكشف" .ءراقنأ
 لافي زءلاهيلا هيف

 نم اومتمتسا

 ناكفءاسنلا ءالؤه

 ةثلاث ةءدم كلذ

 اك دعب ءالو مايا

 0 ربح لزت

 لكاو ءاسنلا ةعّم

 *ةيلهالا ريزلسا مل

 هللا ىلص ىنلا لاق
 يبا 0 هياع



 نكل اهانعمتلاقو
 دقق فاس دق ام

 نمو *هنع توفع

 ةخوسنم اها لاق

 اهانعم نوكي لاق

 فلس دق اعلا

 ىلعو هنع اولزئاف

 ةء الا *لمعلااذه

 ىلاعت هلوق ةعساتلا

 نيب اوعمجم ناو
 ىنثتسا مث نيتخالا

 ام الا ىلاعت هلوش

 ةءاالا# فاس دق
 ىلاعت هل وق ةرشاعلا

 امف ءاسنلا ةعت» يف

 نوم هب متعتمتسا

 شايع هيقلف مالسالا ديري وهو

 ١ © لوزتلا باس زو 01

 مالسالا ديرب ثرحاو ة ةعربر يبأ نب

 انمؤم لتش نا نمّومل ناك امو ىلاعت هللا لزاف هلتتف رعشبال شابعو

 ةعسر ينانب شايع نا لاقف ةصقلا هذه ىلكلا حرشو ةبآلا أطخ الا
 ةنيدملا ىلا ابراه جرت همالسا رهظي نا فاخو لسا ىو رخل

 اديدشاع زج هماتعزجف هيف نصحمأ اهماطا نم املا ىنا مث اهمدقف

 فقس يناظيال همال اهو ماشه نب ثرحلاو لهج يبا اهنبال تلاقو

 عع هبلط يناحرخت هب ينوتأت ىتح ابارش الواماعط قوذا الو تدب

 ا قاع ويلف ةتيدملا اونا ىحب ةسنا يبا نب ديز نب ثرحلا مهعم

 دقو كدعب بإب فةس اهوؤي مل كما ناف لزتا هل الاقف مطالا يف

 هلع 1 كلج

 همأعزج هل اركذ الفكنيد نيبو كئيب لوح الو *ىش ىلع كهركن

 لك هدلخو عسنب هوقثواوةئيدملا نم هوجرخاف ميلا لزن هل اًمثواو

 نم كلحاال هللاو تلاقف هما ىلع هب اومدق مث ةدإج ةنام مهنم دحاو

 مهاطعاو سمثلا يف اًعثوم هوكرت مث هبتنما يذلاب رفكت تح كقاثو

 0 ل هاو اع لاقو دير نإ ثرطا ءاناذ :اودارأ يذلا ضع

 تنك دقل ةلالض ناكناو ىدهلا تكرت دقل ىده هلع تنك يذلا

 مث كتلتق الا ايلاخ كاقلا ال هللاو لاقو هلاقم نه شايع بضفف اهيلع

 ملسو هيلع هللا ىلذ هللا لوسر ىلا ر>اهو كالذ دعب مسا اشامع نا

 0 نآانيلع هللا كلواهلا 6 ' قب ايارش

 دموي شايع سلو الا رعاعو داس مر ووزن

 ثرحلا ىتلذأ اق رهظب ريسي وه انيبف همالساب رعشب ملو 000

 دق هنأ تعئص "يش يا سانلا لاقف ِهلَمَقْف هياع لمح 1 الف ديز نبا

 هللا لوسراي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا شارع عجرف مسا

 ناح همالاسأب رعشا مل ىناو تلع دقام ثرحلا صاو ي سعأ نع ناك



 (١؟60) «خوسنملاو خمانلاو )

 نمحرلا دبع نب ةلس ىنَأ نع طيسق نب هللا دبع نب ديزي نع قدما
 سو ةلغ هلآ ليص هللا لونراوتا تريلا نم اموق ناةل

 ةندملا نم او-رشن اهوسك راف اهاحو ةئيدملا ءابو اوباصاو اولساف

 مكلام اولاقف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بامسا نم .رفن مهلبقتساف

 لوسر يف مكلام اولاقف اهانيوتجاف ةئيدملا ءابو انباصا اولاقف معجر

 هللا لزاف نوللسم مه اوقفاني مل مهضعب لاقو اوقفان مهضعب لاف ةوسا

 لاقو ةيآلا اوسك امب مسكرا هللاو نيتتف نيقفانملا يف مكل اه ىلاعت

 ةئيدملا اًواح ىتح ةكم نم او>رخ موق مه ةيآلا هذه يف دهاجم

 مالسلا هيلع ىنلا اونذاتسافكلذ دعب اودنرا مث نورجاهم مهمانومسزي

 هل مئاضبب اونأيا ةكم ىلا

 مهقاشن ىلاعت هللا نيبف نونمؤم مه لو لئاقو نوقفانم مه لوس

 لئاقف نونمؤاأ مهف فاتحاف اهيف نورجما م
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 ميوع نب لاله نوديري مهمئاضبب اًواجن مهومدجَو ثيح

 رصح يذلا وهو ل مو هيلع هللا ىلد ىلا نيبو هّنسو ما

 نيذلا الا ىلامت هلوقي لتقلا مهنع عفرف نينمؤللا لئاقي نا هردص

 ل | ًانمؤم لكي نأ نمّؤمل نآك مَ ## هلوق ةباآلا موق ىلا نولصي

 نب ورمع وبا انريخا لاق قح“ا يبا نب هللا دبع وبا انربخا يأطخ

 انثدح لاق جاحح نب هللا دنع نب ميه ربا 5 وبا انثدح لاق ا

 نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع قا نب دم انربخا لاق دام
 ءاجن ٍلسو هيلع هللا يلص ينلا ىلع اديدش ناك ديز نب ثراحلا نا هيبا

 نب دمح نع ةمل“ نب دا انثدح. لاق صاع نب دوسا انثدح لأق 5

 الو 3 الا تمت يبا

 مهو ونوع نيذلا
 تاكو ا امك

 ًاياذع مط ا دتعا

 يف تخسف املا

 ثلالها

 لها يف ةمكح

 ةنآلا #* ناعالا

 ىلاعت هلوق ةئماثلا

 نم مكؤابا حكت
 دق ام الا ءاسنلا

 سابلل فاس

 تلاق #* ليواقا

 ةمكحم ص ةفئاط

 تيش و



 ل مّ #* هموم

 ماكل
 بيرق نم نوبوتي
 ىلع يلا لاقف
 ماسو هيلع هللا

 توملا لقناكالك

 ناكف بيرق وهف

 هده يف هريخ

 م * اماع ةيآلا

 يف ةبوتلل اوصحا
 اه دعب تلاقي الا

 ةضصيمملا لهأ ل
 تسلو ىلاعت لاقف

 نيذلل ةبوقلا
 تائيسلا نولمعي
 رضح اذا قد

 (لوزتلابابسا) (0؟5)

 | قشو مهضعب ههرك نيكرشملا لاتقب ىلاعت هللا مهصأو ةئيدملا ىلا

 لدعلا دمحا نب دمع نب ديعسانربخا *ةي آلاءذه ىلاعت هللا لزتاف مهيلع

 انثدح لاق نايفس نب نسحلا انريخا لاق نابحنب ورم وبا انريذا لاق

 ورع نع دقاو نب نيسكلا انريخا لوش يبا تععم لاق ىلع نب دمحم

 اا باكو نمنرلا دبع نأ سانيغ نبا 'نع' ةمركع نع راند نبا
 نحو نع يف انك هللا ناي اولاقف 3ك مسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلا

 موقلا اولئاقت الف وفعلاب ترمأ ينا لاقف ةلذأ انرص انما الف نوكرشم

 رت ملأ ىلاعت هللا لزناف اوفكق لاتقلاب هما ةئيدملا ىلا للا لوح انف

 اونوكحت 5 9+ ىلاعت هلوق * مكيديا اوفك مط لبق نيذلا ىلا

 دهشتسا امل علاص يبا ةياور يف سابع نبا لاق *© مون كفردي

 اوفلخم نيذلا نوقفانملا لاق دحا موي دهشتسا نم نيلسملا نم هللا

 لزئاف اولتق امو اونام ام ائدنع اولتق نيذلا اتاوذعا ناك ول داهملا نع

 د نينكف نيتفانمل أ يف 'كَلاتق دع ىللاعت هلوقةي.آلاءذه ىلاعت هلل

 رولا تدع لاق يي نب دم نب ميهاربا نب دمحشانريخا#ةيآلا

 انثدح لاق يضاقلا بوقعي نب فسوب انثدحلاق ديجم نب ليععسا

 هللا دبع نع تبا' نب يدع نع ةبعش انثدح لاق قوزرم نب ورمح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم اوجرخ ًاموق نا تباث نب ديزي نبا
 ملت ةقرف تلاقف نواسملا مف فاتخاف اوعجرف دحا ىلا سو

 || نع رادنب نع يراخلا هاور ةياالا هذه تازنف ميلتقلال ةقرف تلاقو

 * ةبعش نع اهالك هيبا نع ذاعم نب هللا دبع نع ملسم هاورو ردنغ

 نب دما 6 وبا انريسخا لاق لدعلا نادمح نب نمحر لا دنع انريذا

 ينثدح لاق ليثئح 00 دمحأ نب هللا ديع انثدخع لاق كلام نب رفعج

 ىلإ



 ةيآلا هذه ىلاعت هلا لزناف كارت الف كلضفب انع مف رتكناف ةرحالا||[

 رظناف كنب آ يح ريصا اف كرك اف تملا ىف نوك ال أو يدلوو |

 هللا لوسر باحا لاق لاق قو رمده نع نب رودنم نع ةدلاسبع

 هللا لزناف انقوف تمفر انتقراف اذا كنناف ايندلا يف كقرافت نا ال ينبني ام
 نم مهيلع هللأ لإ نيدلا 0 كئاواذ لودرلاو هللا عطب ندو لالا

 برعش انثدح لاق مههاربا ندد نو دحلا ان ري ا#نيشدصلاو نيسنلا

 نعديعس نع حور انثدح لاق صزالا وأ انريخا لاق 5 انثادح لاق

 يف اماف ايندلا يف كارأ هللا ىناي لاق الجر نا ان ركصذ لاق ةدانق
 هنوم لبق بان نم
 هللا لبق ةعمج

 مث * هتبوت ىلاعت
 كلذ ناوالا لاق

 لاق مث را

 هنوم لقبا نم

 هتبوب هللا لبق موب
 ناوالا لاق م 4

 مث# ريثكل كلذ

 لبق بات نم لاق
 ليق ةعاسإ هنوم

 نب ناماس انريخا لاق هتياور يف يل نذا اهف ظفاخا ميعن وبا ين ريخا#

 هللا دبع انثدح لاق لالخلا ورمع نب دما انثدح لاق يمعلا دمحأ

 نغ ووصتم نع ضاع نب ليضف امدح لاق يدان نا |
 ىلص هللا لوسر ىلا لجر ءاح تلاق ةشئاع نع دوسالا نع ميهارب |

 يلهاو ىسفن .نم ىلا بحال كنا هللا لوسراب لاَقف سو هيلع هللا

 تعقر ةنملا تلخ د اذا كنا تف ىع كبومو ينوم ترك ذاذاو كلا

 8 0 0 هلع لبرج ب ىد ام 08 0 هيلع هللا 0

 لاق ةيآلا 0 اة ًَ 1
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باح ند ش 2 ةبالا هذه 0 ىلكلا

 م * هتبوت هللا

 كلذ ناوالا لاق

 لاق مْ # يكمل

 نا لبق بات نه

 هللا لق رغرغن

 نب ةمادقو دوسالا نب دادقملاو فوع نب نةحرلا دبع ممم ملسو

 اريثك "دا نك رسما نم نوقلي اوناك ؟صاقو نإ ني دوسو نرد
 ىيديأ اوفك ىل لوقف ءالؤه لاق يتانل نا هلا لوسراي نولوّدبو

 سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر رجاه انف مهلاتقب صوأ مل يناف 9



 طسو هيلع هللا

 هنوم لبق بات نم
 ىلاعتلا ىبق ةنسب
 ناوالأ لاقمثهتب وت

 ردكحل

 بات نم لاق مث

 فصنب هتوم لق

 هللا لبق ةئس

 مث * هتبوت ىلاعت
 كلذ ناوالا لاق

 لاق مث 3 5

 هنوم لبق بان نم

 هللا لبق رهشب
 لاق مث *# هتبوت

 ربشلا ناو
 لاق م 22

 كلذ

 © لؤزألا باسا ١ 000 0 0( ورا تاسا را 23000

 | 5ك عرص يف هقح ديزل يفوتسا هللا لوسر يراصتالا اقنحأ الث ريب زال يفوتسا هللا لوسر يراصنالا اظظذحأ الف

 كلذ يف الا تلا هيلا كه بسحا ام هاو ب زلا لاق ةوىسع لاق

 يف اودجال مث مهب رجم اف كويك قىح نونمؤيال كبرو الف

 يلع نع يراختلا هاور * ايلس او ساو تيضق امم اجرح مهسفنا

 | هدنلا نع سم هاورو رغم نع رفعج نب دمح نعةهللإ دنع ا

 لاق دماح يبا نب نمحرلا دبع وبأ انربخا *يرهزلا نع اهالك ثلا

 نب دمحم دمحا وبا انثدح لاق ظفاحلا دمحم نب هللا دنع نب دم انريخا

 انثدح لاق ةبغز دام نب دما انثدح لاق ىتادشلا نسملا نب دم

 ورمع يتدح لاق نانفس انثدح لاق ىتلبلا 00 01

 لق اغا لحرلا لاَقف ريب ال هيلع هللا ىلد هللا 10 يضقف

 هلوق ةياالا نونئمؤيال كبرو نا نانيش هللا لزتاف ه.يمع نإ هنا هل

 فا تلي ىلكلا لاق ةيآآلا ا هلأ ممسطإ نمو ©

 ليلق هل بكلا ديدش ناكو لود لع هالح هللا لوسر ىلوم نابوت

 ههجو يف فرعب ا يخل ةناوأ رف دقو موي تاذ هاناف هنع ريصلا

 رض نه يلام هللا لوسرأي لاقف كنول ريغام نابوثاي هل لاقف نزحلا

 ةشحو تش>وتساو كيلا تقتشا كرا مل اذا ينا ريغ عجو الو

 ينال كانه كا 11 لا فاحاو درخ الا تكد ذ مث كاقلا ىتح ةديدش

 ةلزنم يف تنك ةنلا تاخد ناو ىناو نييبنلا عم عفر كنا فرعا

 الالاف اذنأ كارأ ال ناعرحاكاذف ةنملا لخفا من اوكتلزنمنءىند

 ميهاربإ انريخا رمصن ىلا نب ليعما انربخا * ةب الا هذه ىلاعت هللا

 انثدح لاق يرهوملا ىلع نب رم نب هللا دبع انربخا لاق ىذابارصنلا

 انثدح لاق يحي نب ىسوم انثدحلاق يدعسلا دو نب هللا دبع

 ا لا -” سو ع سا تح ١ ره كن رج ها - اخ د. *ةحمص د اح يع اج لل 1 كالا نسجل لال ع الا 140 اوالا - ع جت كغ

 3 اتهم«

 حم نس
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 يأ 7
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 دك 6 حوسنلاوخانلاو )
 مك نسل دحاو م اندو ةوخا موبلا مناو نحو انوع رهقف ّ

 لاقو يلسالا نهاكلا ةدرب يبا ىلا اوقلطنا نوقفانملا لاقف لضف انيلع

 اوقلطناو نوقفانملا يباف ملسو هب هيلع هللا ىلد ىنإا ىلا لبال نولسملا

 كل اولاقف ةوشرلا ينمي ةمقللا اوهظعأ ناقف مهنيب مكحتل ةدرب يبا ىلا

 يريضالا ترق نا تاخا ينافيجد قسو ةءاه:لب ال لاق قسوأ ةرنل

 قوف هوطعي نا اوبافريضتلا يناتق يظيرقلا ترف ناو ةظيرق ينتلتق
 ىنلا اعدف ةيآلا هذهشلاعت هللا لزناف مهنيب مكحت نا ىاو قسوا رش

 ىنلا لاقف فرصناف ىباف مالسالا ىلا مسا نعاك سو هياع هللا ىلد

 مسي مل اذك ةبقع زواح نا هناف م با اكردا هنبال مو هلع هللا ىل

 هيلع هللا ىلص ىناا ماو ٍلساو فرصنا ىت د الا رقم رداف اديا

 كيَرَو الف 3١ 1 هلوق مدع لو نهاكن | الأ يداقفًايدانم سو
9 1 0 

 يف تلزت * * | م رجش مهيف د كوك يحن ا

 نب ةبلعت وه ليقو ةعتلب يبا نب بطاح همصخو ماوعلا نب ريزلا ْ

 دا انريخا لاق نادمح نب نةحرلا دنع ديعس وبا انريخا #* بطاحاأل

 ين دح لاق ليس "نب ده نب هللا دنع انثدح لاق كلام نب رفعح نبا

 يب ربخا لاق يرهزلا نع سرعش انثدح لاق ناملا وبا انثدح لاق يبا ْ

 راصن الانم الحر مصاخ هنأ ثدحم ناك هنا هسا نع ريبزلا نب ةورع ١

 نابةس اناكةرخلا جارش يف ملسو هيلع هلل ىلص ىنلا ىلا اردب دبش دق

 ىلا لسرا مث قسا ريبزلل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لاقف امالك اهب
 نولتف كتمع نبا ناك نأ هللا لوسراي لاقو يراصنالا بضغف كراج |

 قحءاملا سبحا مث قسارببزلل لاق مث سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هحو

 هقح ريبزال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوتساف ردجلا ىلا عجري |"

 هلو يراصنالل ةعس هفف دار ا قد ريزلا ىلع راشأ كلذ لبق ناكو |

 بابسأ )1١(

 نوبوتي

 اهف هنلحو ىوقا

 أ رملالعفو بلاغا

 ىوفقا ازلا يف

 قات ايلحو
 لع يوتحم بال
 ماو لعفلا ملا

 ةباالأ # ةاطاوملا

 ىلاعت هلوق ةعباسلا
 ىلع ةبوتلا اا

 نولممل نيذلل هللا

 مث ةلاهجي ءوسلا

 قدم

 ليففو بيرق

 ىلص هللا لوسرل
 دد ام إسوةيلعفللا

 ىلد لاقف نيئاتلا



 روس فق لا هيلا
 ةينازلا هو روثلا
 اودل_>حانيازلاو

 امهنم دحاو لك
 انين ةييشدلا

 باتكلاب خوسنم
 ةيالا هذة هىلعو

 نلئقل :ةيضرلل

 ادب كنز
 ىلاعت و .هناحبس هللا

 لجرلا لبق ةأرملا
 لجرلإبو انزلا يف

 قف ةارملا ليي ١

 باويطلا «ةقرسلا |

 لعف نأ كلذ نع
 ةقرسلا يف لجرلا

 6 لوزتلا بابسا ) (١؟١٠)

 اص يبا نع ىلكلا لاقو اماسن اولسإو هلوق ىلا

 ىدويلالاقف هموصخ يدوب نيبو هنبب ناك نيقفانملا نم لجر يف تاز
 هو ف رشألا نإ نك ىاث لب قئانلا لاقو دم لا اب قلطنا
 لوسرىلا همصاخي نأ الايدوهبلا ىناذ توغاطلا ىلاعت هللا هاهم ىذلا

 لا لوضر ىلا هش "ىلا كلذ قفانملا ىأر ايف سو هيلع هللا ىلص هللا

 سو هلع هللا ىلص هللا لوسر ىضقف هيلا امصتخاف سو هيلع هللا ىلص

 را قلطم لاق قالا هناا وبع نماج رت اب قد

 ىغقفد# ىلا اذهو انأ ان صنخا| يدويهلا لاقف رمع ىلا القاف باطخلا

 كيلا تذل يب قلعتو كيلا مصاخم هلا معزو هئاضَعب ضرب لف هيلع ىل

 جرخا ىتح اديور امه لاقف عن لاق كلذك أ قفانلل رمع لاقف هعم

 برضو امهلا جرخ مث هيلع لقشاف فسلا ذخاو رع لخدف امكيلا

 ءاضقو هللا ءاضب ضري ملنايذقا اذكه لاقو درب ىتح قفانلا هب

 مالسلا هيلع ليربج لاقو ةيآلا هذه تلزنو ىدوهيلا برهو هلوسر
 ناك يدسلا لاقو * قورافلا ىعسش لطاملاو قحلا نيب قرف رمع نا

 ةيلهاجلا يف ريضنلاو ةظيرق تناكو مهضعب قفانواومللا دوهيلانم سان

 هتيدذخاو هب لتق ريضالاىنب نم الجر ةظيرق ىنب نم لحجر لتق اذا

 مل ةظيرق نء الجر ريضنلا ينب نم لجو لئق اذاو رمك نم قسو ةنام

 سوالا ءافلح ريذنلا تناكو رك نم 1 نيّتس هتيد ىطعاو هب لش

 نه لجر لتقف جرزلا ءافلح ممو ةظي رق نم فرشاو ربك اوناكو

 ماو انا ريضنلا ونب تلاقف كلذ يف اوعتنحاو ةظيرق نم الجر ريضنلا

 مكتيد نا ّلعو انم اولتقتالو مكتم لتقي نا ىلع ةيلهاولا يف انيطصإ

 كلذ مكيطعن نحن قسو هبه انتيدو اعاص نوتس قسولاو_ًاقسو نون

 انللقو متزثك مكنال ةيلهاجلا يف هوقلعف ماك ءىش اذه جررخلا تلاقف
 - م

 لوك رهقف

 | || سابع نبا نع



 هنيدي محد يس لويس عدت ىلا حي ورا لس مح ويح وج د ا

 00550 © حوسنملاو خانلاو)

 سانا هيلا رفانتف هيلا نورفانتي اهف دوريلا نيب يضقي ًانهاك يلسالا ةدرب

 || * اتيفر هلوق ىلا نومعزي نيذلا ىلا رث ملا ىلاعت هللا لزتاف مسا نم

 دمج نب بيعش نب اص وبا انثدح لاق ميهاربا نب دم نب دمحا انربذا

 ميور انثدح لاق هزالا وبا انثدح لاق ىميقلا دماح وبا انثدح لاق

 لؤجريف تازاتي الاءذه نا.انل رك ذأ لاق ةدانق نع دعب انرلح لإ

 امني تناك ءازامت ىف دوهلا نم لخير قو نسقردل ٍلاَض راضلالل ل

 هللا ىن اكرتو امهْنيب مكحيل ةنيدملا نهاك ىلا ارفانتف هيف ارادت قح يف

 هوعدب يدويلا ناكو امهيلع كلذ ىلاعت هللا باعف مَع وهيلع هللا ىلد

 هيلع ىبأي يراصنالا لعجو هيلع روي نل هنا رع دقو هللا ين ىلا

 نومعتن ام ىلاعت هللا .لزئاذ نهاكلا ىلا هوغديو - هنا معزي وهو

 باتكلال هانم وهيذلا يدويلاىلعو ملسم هلا معزي يذلا ىلع باعو

 هلوق ىلا كيلا لزتا امي اونما مهنا نومعزي نيرذلا ىلا رن ملا لاقف

 1 ىزورملا زيزعلا دمع نب دم يبريذا * ادودص كنع نود صب

 انريخا لاق ىح نب دم انريخا لاق نيسملا نب دم انريخا لاق هناتك

 دواد نع ل نب ديزي انثدح لاق يله ؤما اريحا لاق يلظنحلا قا

 ةموصخ دوهلا نملحرو نيقفانملا نم لحر نيب ناك لاق يعشلا نع

 لبقي ال هلا لع هنال سو هيلع هللا ىلعىنلا ىلا قئنلايدويهلا امد
 ةوشرلا نوذخأي مهنالع هنال مهك اح ىلا يدويبلا قفانما اعدو ةوشرلا

 هللا لزناف ةنيهج يف انهاك مكحم نا ىلع اممتحا افلتخا الف مهماكحإ يف

 قفانملا نعي كيلالزنأ اهاونما منان ومعزب نيرذلا ىلا رث ملا كلذيف ىلاعت

 توغالعلا ىلا اوكءاحتي نا نودي ريئىدوهلا نسي .كلبق نم لواامو
 02 تت

 ىلص يلا جرن

 اموب لسو هيلعفللا

 لاقف هباحصا لع

 لعد دق ينعاود>

 ركبلا البس نط هللا

 ةدل#> نام ركلاب

 ماع بيرسقفتو

 بسثلاب بثلاو
 هذهتراصف حرلا

 كلتل ةخ#ا ةئسلا

 ديالا #* ةيآلا
 لا ةلوقةسداسلا
 . اهنايتأي ناذللاو
 ناك اهوذاق مكن

 اير اذاناركلا
 ا و ربع



 نينأب يناللاو
 مكلاس نمةشحافلا
 نيلع اودبشتساف
 ىلا مكنم ةعبرا
 هللا لعجي وا هلوق

 ناك اليس نط
 يف ةأرااو لجرلا
 اذا مالسالا ءدب

 تيب ينفاسح از
 هنم ناحر الف
 هذهو انوع'قح

 ةنسلاب تشل ةيآآلا

 ىو باتكلاب ال
 ركزب اهف هللأ

 نعال
 لاح رلاف را

 «لوزألا بابسارل )١1(

 نإ رام ةهعم ناكو برعلا ءانحا ند يس 1

 .لجر نع اوبرهف ريذنلا مهانافمهحصإ ىكل سرع موقلا نم اند اذا
 ركسع يتا تح قلطنا مث ريسملل اوبهأتي نا هله صاف رس ناكدق
 امل يعوق ناو مكتم ينا ناظقبلا انأاي لاق راسه ىلع لخدو دلاخ

 بره 5 برها وا كلذ يبفانفا يمالسال تاو اوبره مكب اوععس

 مهرمأو العلا نا لفحرا فرصناو كعفان كلذ ناف مَ لاقف يموق

 هذخأف لجرلا كلذ ريغ دج ىف موقلا ىلع رافف دلاخ جاو ماقللا

 1 دو سم هناق لجرلا ليس لخ لاقف رانمع داناف هلام دك ,

 انا من لاقف ريمالا اناو يلع ريت تنا دلاخ لاقف ماقملا هن ماو هتنما

 ىنلا ىلا اوفؤرضناف مالكامهننب كلذيف ناكف ريمالا تناو كيلع ريجا

 هيلع هللا ىلص يلا هنماف لجرلا ربخ هوربخاف مسو هيلع هللا ىلص

 هنذا سغب ريما ىلع كالذ دعب ريح نا هامنو راع ناما زاحاو ملسو

 0 ل لا لج هللا لوسر يدي نيب دلاخو رامع بتساو لاق

 دبعلا اذه عدنا هللا لوسراي لاقو دلاخ بضفف دلاط راس ظلغاف

 ةريغملا نإ مث ها يلوم رامع ناكو ينتش ام تنا الول هللاوف ينتشل

 نم هناف رامع نع فك دلاخاي سو هيلع هللا ىلذ هللا لوسر لاقف

 هعبتف رامع ماقف هللا هضغس ارامع ضغس نمو هللا هيسل ًارام بسلا

 ا لل! زاه ةسنع ىنرف هنع ىضري نا هلاسو وثب دخلق دلاخ

 كلل 1 » ىلامت هلوق مالا ىل ا
1 

 كلبق عم 50 11(مو كلا لوف انما منوع

 نب ليي ارح ةيآلا < توغاطل أيل ا نودي
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 ١ خوسنلاو خانااو 6 )١1211(

 نايفس نع يدج .انثدح لاق يقرزالا ديلولا وبا انثدح لاق يعازخلا

 نا ىلاعت هللا لوق يف دهاجم نع يرجح نبا نع ملاس نب ديعس نع

 ضبق ةفلط نبا يف تازن لاق ابلها ىلا تانامالا اودؤن' نا ؟سعأي هلا

 برق جفلا موب ةعكلا لخدف ةيعكلا حاتفم ملسو هيلع هللا ىلد ىبلا

 7 اهوذخ لاقو حاتفلل هيلا عفدف نامَع اعدف ةب الا هذه ولدي وهو

 يناحربملا رصن وبا انريخا # ملاظالا مكتم اهعزتيال هللا ةنامإب ةحلط ىبا

 لاقيرقملا مساقلا وبا انثدح لاق دهازلا دم نب هللا ديبع ائئدح لاق

 نب نامع نب ةييش انثدح لاق بعصم انريخا لاق ريهز نب دمحا ينتدح

 ناممع يلاو ىلا حاتفلا سو هيلع هللا لص ىنللا عفد لاق ةدْط 8

 ملاظ الا مكتم اهذخأيال ةدلات ةدلاخ ةيلط يبأ يني اهوذخ لاقو

 هلوق ر ادلا دبع يف نود ةضكلا ةنادس نولي نيذلا لع يبأ ونبف

 لدا ةركرلا اعط أو هنأ اوعيطأ اما يتلا 9

 لدعلا دماح يبا ْنِب نمحرلا دبع وبا انربخا #* "كم رمأل

 نب دماح وبا انربا لاق ظفاحلا يركز يبا نب ركب وبا انربخا لاق

 نبا نع دمحم نب جاجحلا انثدح لاق ىحي نب دم انثدح لاق يقريلا

 نيانع نيا: نع ريح نب ميس نع لدم نبا لكي ىرخلا كو 0
 لاق .كنم مالا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو ملا اوما ىلاعت هلوت

 ىلد هللا لوسر هثعب يدع نب سبق نب ةفاذح نب هللا دبع يف تلزت
 ملسم هاورو لضف نب ةقدص نع يراخبلا هاور ةيرس يف ملَسَو هيلع هللا

 ةياور يف سابع نبا لاقو جاحح نء'اهالك بر> نب ريهز نع

 يزعم يف ديلولا نب دلاخ ممسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب ناذاب
 00 ب م ع صمم 0 ص عج ل هج م همس عم لص تتصل مح ع هع مصل مص م حنس ص ص مس سس حس ص صقتموأ

 لاقفالط لاومالا
 ناك نمو لاعت هللا

 فة لف اع
 لام نم لك الا نع

 اريقفناكن هو مينا

 فورمعملاب 241 ايلف

 انهه فورعملاو

 رسيا ناف ضرقلا

 سيلوتام ناودر

 ءيذ الف رسوع

 هدهتراصف هيلع

 ىلاعت هلوقل ةخءان

 نولك اب نيذذلا نا
 امادخلا لاونبما
 ةياآلا ديةي الا ظ

 ىلاعت هل وق ةسماخلا



 ماترإلا

 ءيش يف ,مهوطلاخ

 قش مهاوما نم

 ماتيالاب ررضلا
 للاغت هللا ل راق

 نع كنولأسو
 حالصا لق ىاتيلا

 ناو ريخ مه

 مسه وطلاخ

 نيددلا يف مكن اوخاف

 ةبادلا بوكر يف

 نال نبالا برشو
 بالحي مل اذا نبللا

 بكراملاذا ةبادلاو

 ملو ررضلا قل

 لك | يف صخوي

 | دمحم دسح كلذ ىلع امهلمح امنا نايذاك امها نال امهف دمم نما

 6 لوزتلا بابسا 1150

 يف ةبآلا هده تلز لاق ةداتق نع ديعس نيرا لك حور عبرا لق

 ىنب نم دوهلا نم نيلحر بطخا نب يحو فرشالا نب بك
 لي أ ىدها نحنا نوكرمتملا ام لاقف مسوملاب ًاشيرق ايقل رضنلا

 ىدها مثا لب الاقف مرا لهاو ةياقسلاو ةنادسلا لها اناف هباحصاو

| 

 نلف هللا علي نمو هللا مهنعل نيذلا كئلوأ ىلاعت هللا لزناف هباحصاو

 0000 اذه نا اميمؤتءام لاق ا ميمو ىلا اجر الق" ريصن ةلادخم

 الا كلذ ىلع انلمام هللاو قدص الاقف اذكو اذك اكيف لزت دق هلا
00 1 9 

 ىلإ تانامآلا اوُدّوت نا مك رم هلل نإ لف هلوق هدسحوهضغب

 || ناك رادلا دننع يب نم يجحلا ةرلط نب ناهع يف تلزن ابها

 | قلغا جفلاموي ةكم لسو هيلع هللا ىلص ىلا لخد انف ةبمكلا نداس
 ظ مو هلع هللا ىلص هللا لوسر بلطف لسملا دعصو تديلا بأي ناهع

 || هللا لوسر هنا تلع ول لاقو ىناف هنم بلطف نام عم هنا ليقف حاتفللا
 || حقو حاتفملا هنم ذخاو هدي بلاط ىنا نب يلع ىولف حاتفملا هعنما مل
 ْ نيتعكر هيف ىلصو تنلا 5 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخدف بايلا

 ةنادسلاوةياقسلا نيب هل عمجمل حاتفملا هيطعي نا سايعلا هلأس جرخ الف

 وسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر سماق هب الا هذه ىلاعت هللا لزاف

 هل لاقف ىلع كلذ لعفف هيلا رذّسيو نامع ىلا حاتفملا دري نا ًايلع

 هللا لزنا دقل لاقف قفرت تئج مث تيذاو تهرك1ا ىلعاي نام

 لوسر ادم لا دهشا ناهع لاقف ةيآآلا هذه هيلع أرقو كنأش يف ىلاعت

 حاتفملا ناف تببلا اذه ماد ام لاقف مالسلا هيلع ليربج ءا2 مسا و هللا

 )0 ىكزلا



 مالا

1-0-0 

 * ا

 0و ل عميل نصر د مو ع سا ا ا

 سس سس سس سس بس سسيسببيا-ا ب ب يبيببببسسببسبابلاسسلم ببسي سسْبلللاللاللالابلاسمالا ا“

 5 : 0 ودف

 هاربا نب دمحا انريخا  ةيالا »لي هللا مهنعل نيذلا : 2 1 8

 )11١3( 6 حوسنللاو ٌحانلاو )

 دا ن.دو ميدقلا انيدو جلا ىجبسنو ماحرالا لصن ويباعلا كفو

 ىلا رث ملأ ىلاعت هللا لزئاف البيس ىدهاو هنم ريخ مثنأ لب الاق ثيدحلا
 نلف هللا نعلن نمو ىلإث هلوق ىل!تاتكلا نوابصت اتوا

 نيعبسس يت فرشالا نب بمك جرح نورسفملا لاقو اليبس هل دي

 ردع لع اشيرق: اوفلاغلا دخلا ةعقو دنس دكم ىلا دورلا نم اك |

 تازنو نايفس يبا ىلع فضال سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 بحاص 33 باتك لها مكنا 9 لها لاَقؤ نشل رود 2 دوولا 7

 كعم جرم نا تدرا ناف كلم اركم اذه نوكب نا نمان:الو باتك |

 توغاطلاو تحلب نوئمؤي هلوق كلذفامب نءا ونيئصلا نيذطدجم“اف

 || انداك | قزانف نوثالث انمو نوثالث مكتم *ىيل ةكم لهال بك لاق مث
 وغرف ايف كلذ اولعفف دمحم لاق ىلع ز ده تبلا بر دهاعتف ةيعكلاي 4

 معنا نويمأ 0 مك ناتككإ 0 و سعا كنا 2 نايفس وأ لاق

 بعكح لاقف دم مأ نا قملا ىلا برقاو ًاقيرط ىدها انياف
 مهيقسن و ءاموكلا جرحعلا رع نحت نايفس وبا لاقف مكسيد يلعاوض عا ||

 اسر تنب رمشو محرلا لصضنو ىناعلا كفا بفاضلا يرّشو احلا

 ,حرلا عطقو هنانا ند قراف 0 مركلا لها ند هب فوطأو 1

 هللاو مننا مك لاقت كلو د دمح نيدو ميدقلا انايدو مرحلا قرافو

 لاق يرقملا 9

 "ا
 ىلع جرحال هلع

 سماير هيلا ىصوملا
 ى ليدل ئضوملا
 ةده تناكو كاذ

 هلوقل ةخسان ةيآلا

 ا ىلا

 نم اوكرتول نيذلا
 افاعض ةيرذ مهفلخ
 اوقتيلف معاون

 ةعبارلا ةبآلا هللا
 نيذلا نا ىلاعت هلوق

 ةياآلا الط ىئاتبلا
 هب الاءنبع تلون ام

 نانصتالا لنزع



 افاعضةيرذ مهفلخ

 أوقتياف مهياعاوفاخ

 الوق اولوقياو هلا
 نا كلذو اديدس

 صا ىلاعت هللا

 ءاضمإب ءاسسصو الا
 م.«رام ىلع ةيصولا

 الود ئصوشا

 ايزطسأ 5 اهوريغي

 ةباالا ىلاعت هللا

 ةرقبلاةروسيف يتلا

 العو لح لاقف
 نسم .فاخ نم

 وا افنح صوم
 نم ىلع يا امنا

 قي جبييبححببب يب ييييييجيييييبييييييييييبيبيييبييبيبجبيبمم سس سس ااا ب7

 2222252522525ئ5225ئى.52.ئ25979595959595ل9لالل42525تت4ىىيىيِيُيُيؤي م لم لل ل ل ل

 00 37017 ليزلا ناعأ) 01
 |محح

|| 

 أ بوةعل د لادم لاق ى نب 3 عي ديع لاق طال نيسحلا نب 32

 أ لاق باهش

 أ
 أ 000

 ا

 نبا نع اص يبأ ن 6 ىبا 000 لاق كيو نب ميههاربا نبا

 000 نع ةبتعنب كلادع نو دبع يه دح

 ا اهدقع ءاغتا سانلا سيخ رافظا عذج نم اط دقع عطقناف هتحوز

 ظ هلودر ىلع ىلاعت هللا لزئاف ءام مهعم سلو ر فلا كاما ل كلل

 | اوبرضف نولسملا ماتف ببلعلا ديعصلاب رهطتلا ةصق ملسو هيلع هللا ىلص

 اد اومدمف انش بارتلا نم اوضَش رف مهيديا اوعفر مث ضرالا مهيدبإ

 | لاق طاب آلا ىلا مهديا نوطب نمو كالا ىلا مهيدباو مرههوجو اهب

 هلوق ةكرامل تلع ام كنا هللاو ةشئاعا لاق ركب انا نا انغابو يرهزلا

 لاق ةيآلا © منا نيكد. نين لإ د 1 3+ ىلاعت
 ظ ىلكلا

 أ ملافطإ 1 هللا يلد" هللالوسر اونأ دوهيلا نملاجر يف تلز

 يذلاو اولاقف ال لاق ننذ نم ءالؤه اندالوا ىلع له دمي اولاقو

 أ ليللاب انع رفكأالا راهلاب هلع بنذ نمام مهتئيهك الا نحنام هب فاحت

 هب اوكز يذلا اذهف راها انع رفك الا ليللاب هلمش بذ نم امو

 نم اين اهوأ نيل لإ م1 ل لات وق مقا
 0 دج انربا + < توغاطلاو 0 ل باتكحلأ

 ورمع نع نايفس انثدح لاق ءالعلا نب رامجلا دبع انندح لاق ىنقثلا

 ةكم لها يلا فرشالا نب بمكو بطخا نب يبح ءاج لاق ةمركع نع

 ظ

 قل“ نب 2 نيد لاق يدلاو ان ريا لاق 0 نب دع نب ميهاربأ

 تمم نعو انع انوريذأف ميدقلا | |ءلا لهاوباتكلا لها منا مهل اولاقف

 ءاملا ىلع نيالا ىتسنو ءام يا رت ىلا راق دم امو مث ام اولاقف

 كفنو

 تس



ِ 

 لقا ف برت 2 لد موقلا ضل مدقتف برخاا ةالد ترمذ>و 3

 اوبرش الا أوما نيذلا الا اب ىلاعت هللا لزااف اهمشب لأ نورئاكلا اهم ا

 اود ف #3 ىلاعت هلوق نولوقتام اول“ تح ىراكس ماو ةالصلا

 لاق قا يبا نب هللا دبع وبا انربخا يام اديصا 06 آم

 انثدحلاق يلهذلا يلع نب ميهاربا انئدحلاق رطم نب ورموبا انثدحاأ|

 مساقلانب نم رلا دبع نع سنأ نب كلام ىلع تأرق لاق ىحي نب ىحي

 سو هيلع هللاىلد هللا لوسر عم انحرخ تلاق اهنا ةشئاع نع هيب نع !ً

 يلدقع عطقنا شيحلا تاذب وا ءاديبلاب انك اذا تح هرافسا ضعب يف[

 اوسلو هعم سانلاماقاو هساعلإ ىلع متو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ماقاف

 تمام ىرتألا ا ولاقف لي يبا ىلا ساناايتاف ءام مهعم سيلوءام ىلع |

 ءاجش ءامم ه١ سيل ودعم سانلابو سو هيلع هللا ىلسةنلالوسرب تءاقأ ةشنئاع |[
 لاقف ماندق يذف ىلعهسأر عضاووسو هياعاللا ىلسهّللا لوسرو ركب وبا |[

 تلاق ءاممهعم سيلو ءامىلع اوسيلو هعم ساثلاو هللا لوسر تسلجا
 ىنرصاخيف هدس نعطي لعجف لودي نا هللا ءاشام لاقو ركب وبا ىنيتاعف |||

 يذخن ىلع سو هيلع هللا ىلذ هللال وسر ناكمالا كرما نه ىنعاع الف أ ٌْ

 هللا لزاف ءام ريغ ىلع حصا ىتح مو هيلع هللا ىلد هللا لوسر مان

 يام ءابقثلا دحأ وهو ريض نب ديسا لاقف اومهتف مهتلا ةيآ ىلاعت ||
 تنك يذلا ريمبلا انئعبف ةشئام تلاق ركب يبا لا اي مكتكرب لوي |

 سوا يبا نب لليعسا نع يراخيلا هاور * هتحم ددقعلا اندجوف هيلع
 دم وبا انرب_خا #* كالام نع امالك ىحي نب ي“ نع لس هاورو 0

 بابسأ 0(

 01 6 حوسنلاو خمانلاو ) 5

 وب رس و اومعطف مسو هيلع هللا ى د هللا لوسر باكا ع ند اسانالا ّ

 كلذمط ن وصخرب

 نورخ الا لاقو#

 2 اوطعي نا اوما

 ىود 'لاثلا ن*

 اولوهب ناوىبرقلا

 نك اسملاو نعاتنل

 * افورعم االوق

 لب ةفاط تااق و

 ىلاعت هللا اهضش

 هذ كب راولاذاب

 هللا مكيصوي ىلاعت

 رك ذلل كدالوا يف

 نيشالا ظح لثم

 ةثلاثلاةي آلا هيةي آلا
 شخملو ىلاعت هلوق

 نم اوكرتوا نيذلا



 | يف هللا مكصوي
 نيف مكدالوا

 مسقلادحو اهانعم

 ١ *اهفوه 3

 ىلاعت هلوق ةيناثلا
 ةئسقلا رضح اذاو

 ىبلرفلا اولوا

 نكاسااو ىءاتلاو
 اهنم ,هوقزراف

 الو غل
 بالا

 قب ف نورسفملا

 ةشاط تلاقف كلذ

 اونعحب نا اورما

 نيك اسملاو ىماتيلل
 لالا نما

2 

 دم ةفص اوهقتك دوهيلا يف تازن نيرسسفملا ثكأ لاق *« لخبلاسانلا

 (لوزتلابا سا 01

 198 وبا ---- هللا داراوا ما اندراو_سوهيلع هللا ىلص ىبناا لاق

 لاق يزارلا 2س * وبا ا لاق ا حشا وبا انريخا لاق يئراحلا

 ! نسملان ع لمع نع ماشه نب ىلع انثدح لاق تسلا ليس

 11 ةلطناو لازما لحر طل 5 اما نيإسملا نيب صاصقلا ةبآ تلزت امل لاق

 صاصقلال اق صاصقلاف - يجوز نا تلاقف سو هيلع هللا لص ىبلا

 هللا لضف امب ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا ىللاعت هللا لزنا كلذك وه انيف

 0 ىباف 7 اندرا سو هيلع هللا لص ينلا لاقف ضعب ىلع مهضعب
3 5 6 70 7 3 3 

 نورم ابو نولخب َنيذلا *ىلاعت هلوق كنارما ديب لجرلا اهيا ذخ

 3 يف مهدنع 3 امودحب مهو سانفلل اهون و مو هيلع هللأ ىلص

 ملم معانا نم اوقدصي نا اولي دوهيلا مهىبلكلا لاقو مهبتك

 هلوق ىلاثالثلا تاي الادهاج لاقو مهباتك ىف هتعنو سو هيلع هللا ىلد

 نم ةعامج يف تاز ديز نباو سابع نبا لاقو دوهيلا يف تازت املع

 نوايا نيذلا لبن هللا لزتاف ر فا مكيلع شخ 1 ملل 1 | وقفل

 ل وع يلا ا 9 ىلاعت هلوق لعاب 7 1

 هللا لوسر باحصا نم سانا يف تزيل ىَراكس : ل أَو ةالصلا

 ىواشن مهو ةالصلانورضحيو را نوبرشي اوناك ملسوهيلع هللا ىلص
 ركب وبا انربخا * مهمالص يف نولوقي ام الو نولي 5 نورد الف
 انثدح لاق يد وبا انثدح لاق ظفاحلا خشلا وبا انريخا لاق ىناهفصألا

 قيرفالا نمحرلا دنع وبا انيندجت لاق تانغ نب لبس

 اعدو اماعطف وع نبنة-رلا دبع عنص لاق نمح رلا ديع يبا نع ءاطع

 اسانا

 ! ا لاق

 72 امام سنحت نتا < سو تساوي لك د4 عدو

 - 58 0 :كهيضح 4 3 اخس ا ةسنع

 6 م م 5 ا دج نوع

0 --, 

. 



 ١ حوسنفملاو خمانلاو © )1١١١(

 مج لكَلَو ف ىلامت هلوق ضب ىلع كتب هب لا لضفام اونت الو |[ ٠
 لاق يسرافلا هللا دبع نب دم هللادبعوبا انربخا «ةيآلا # يلوم

 دمحم نب دحم انريا لاق يورطا هيومح نب هللا دمع نب دمت 0

 ىبانب بيعش ينربخا لاق عفان نب مكحلا ناهلا وبا انثدح لاق يفاوملا

 لكلو ةياالا هذه تلزن بيسملا نب ديعس لاق لاق يرهزلا نع ةزمح

 الاسر نونشي اونك نيذلا ف نويرثالاو نانلاولا كر اع كل.

 ىلا نوبرفقالاو

 افورعم الوق هلوق

 1 مأيف ا

 ينو هب راضنالا

 اع ىاو اهنا
 اهلعب نأ كلذو
 اذا ملح و كاف

 ملا ال1 هذحاف
 تانبلا اوطعي ملو

 كلذناكو ايش هنم

 يف بيصن مه لعب نا مهيف ىلاعت هللا لزناف مهنوثرويو مهئانبا يغ
 ةيصعلاو محرلا يود نم يلاولا ىلا تاريللاىلات هللا هرو 20

 ابيصن لمج نكلو مهانبتيو مهاعدا نم ثاريم نيعدللا لعجي نا ىنأو

 لاق ةيآلا :4 ءاسنلا ىَلَع َنوُماَوق لآج لا للف ىلاعت هلوق ةيصولا يف
 ملارصاو .ءارقنلا نم ناكو عيبرلا نإ دهلسا ف الا هده تلد لما

 اهمطلف هيلعتزسش اما كلذ و راصن الا نم اهوةريرهيبانب ديزتنب ةيدح

 ةياهاملا يف مهتنس ||| اهمطلف يترك هتشرفأ لاقف لسو هيلع هللا لص يبنلاىلااهعم اهوبا قلطناف

 هللا لوسر ىلا || هللا لزناو ينانامالسلاهيلعل يربح اذهاوعجرا مسوهيلع هللا لص ىنلا لاقتف

 2 هيلع هللا ىلص اسما هللاداراوا سما اندرألسو هيلع هللا ىبص هللا لوس لاقي ًالامده لا

 هللا هده تادف 1 ةلاعفروريخ هل :
 01 مدع كازق أ لو ازد نيد نيدمس ان رخلا# ضاضقلا شرور هقادا لاا

 د 1 انسثدح لاق .ديشألا نب نيسحلا نب دمحا انريخا لاق دمحا نب دهاز انريخا

 مطلالجر ناىنهلا نعسنوب انئدح لاق معسل انتدحلاق بويا نب دايز

 اولاقف اهلها اهمم ءاجف مسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا هتمصاخن هنأ عا

 صاصقلا لوي هللا لوسر لمهن انتيحاص مطل ًانالف نا هللا لوسر
 ءاسنلاىلع نوماوق لاحرلاةي الا هذه تازنف ءاضق ىذَش الو صاصقلا



 :اوقثثو اوريصت
 منع نم كلذ ناف
 كلذ خد رومالا

 نيذلا اولتاق هلو

 الو هللانونمؤيال

 0 الامويلاب

 ظ *« ةروس »
 ءاسنلا

 ةيدم صو *

 نسم يوت

 عرأ لسا
 ةب الاذيأ نيرشعو
 ىلاعت هلوق#ىل والا

 ام بيصن لاجرلل
 نادلاونلا

)١١١( 

 ىلاعت هللا لزناف ايندلا يفمهبيصن نم فصنلا ىلع ثارريملا انل كةرخآلا

 ( لؤزألا بابسا )ل

 يريراوقلا رمت نب هللا دبع يتدح جاححلا نب سم امدح نا.فس

 ىبا اص نع ةداتق نع ةورع نب درعس نع عيرز نب ديزي انمدح
 هللا لوسر نا يردخلا ديعس يبا نع يمشاملا ةمقلع يبا نع ليلخلا

 اودع يتلو ساطوأ ىلا اشيج ثعب نينح موي ملسو هيلع هللا ىلص
 باعصسأ نم سان ناكحو ايابس مه اوباصاو مهيلع اورهظف مهولتاقف

 لها نم نهتايشُع نم اوجرحم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور
 الا ءاسنلا نم تانصحملاو كلذ يف هللا لزئاف ناك رمشملا نم نهجاو زا

 كن ه الأ لصف اماوتمت الو #9 هلوق مكنامي تكلم ام

 ليجسا انربخا يفوصلا مساقلا يبا نب ىلومسا انربخا * * ضعب لع

 نايفس انثدح ةببتق انربخا راوس نب دم نب رفعج انئدح ديجن 71
 هللا لوسراي ةلثس ما تلاق لاق دهام نع حجم يبا نبانع ةنيبع نبا

 الو ىلاعت هللا لزئاف ثاريملا صن انل اتاو وزغن الو لاحرلا وزغت

 زيزعلا دبع نب دم انربخا * ضعب ىلع مكضعب هب هللا لضف ام اون

 قا انربخا ديزي نب ىحي نب دم نع مهربخا نيسحلا نب دم نا
 ءاسنلا نا ةمركع نع فيصح نع ريشب نب باتع انربخا ميهاربا نبا

 رخخألا نم بصق وزغلا ال لعج هللا نا انددو نلقف داهلا نلأس

 ىلعمكضعب هب هللا لضف ام اونمت الو ىلاعت هللا لزناف لاحرلا بيصي ام

 نيشالا ظح لئثم رك ذلإ هلوق لزن امل يدسلاو ةداتق لاقو ضعب

 اك ةرخآلا يف انناتسح ءاسنلا ىلع لضفن نا وجرنل انا لاجرلا لاق

 ءاسنلا را نم فعضلا ىلع انرحا نوكف ثاريملا يف نييلع انلضف

 يف لاحرلا ىلعام فصن انيلع رزولا نوكي نا وجرنل انا ءاسنلا تلاقو



: 

 0( 6 خوسنللاوخانلاو )

 هذه ىلاعت هللا لزئافمعلا وتب انك و ءانبالا نكسب م هنا ريغ ةشيك |[

 دك ءاَسّملأ نم 0 زاب مكن اموحكحتت الو 8 هلوق ةبآلا

 نعمتنب ةشييك هيبا ةأرما جوزت سبق يبا نب نصح يف تازن ةيآلا

 فاخ نب ةيما نب ناوفصو هببا ةأسعا جوز فاخذ نب دوسالا يفو

 نذام نب روصتم فو تلطاا نب هوَسالا تني ةحلاف هبا ةأرشأ

 ونا يقوم راوس نب كعشا ناقو :ةحراخ تنب كلم هلا اما
 تلاقف هيبا ةاريصا سبق هنبا يطخت راصنالا يلاص نه ناكو سيق

 ا ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتآ ينكلو ادلو كلدعا ين

 تاَنضحمْلاَو ٠غ ىلاعت هلوق ةيآلا هذهىلامت هللا لزئاف هتربخاف هتناف

 دبع نب دمحم انربخا © 'ناعأ ا ّذ ءاسنلا نم

 ىلعي وبا انربخا لاق نادمح نب دمحا نب دم انربخا لاق ينانبلا نمحرلا

 انثدح لاق يريزلا دمحا وبا انثدح لاق دقانلا ورمع انريخا لاق

 لاق يردخلا ديعس يلا نع لياخلا يا نع يتبلا نامَع نع نايفس

 انلأسف نييلع عقن نا" انعام جاو ذا نش ناطر اا كل

 مكناميا تكلمام الا ءاسنلا نم تانصحللاو تلزنف مالسلا هيلع يبنلا

 دنع انريخا لاق ثراخلانب دمحا نب دم نب دمحا انربخا# نهانلاحاف

 َنايع نب. لهس اثر لاق ىحخ را انك لاف مسا ل ا

 ليلخلا نا نع يان اع 1 راوس نب ثعشا نع ميحرلا دبع لاقو

 ساطوأ لهارسو هيلع هللا ىنصهّللا لوسر ابس املا لاق ديعس يبا نع
1 

 تازتف نهجاوزاو نيباسنا انفع دقءاسن ىلع عقن فيك هللا يناي انلق |

 ىم وبأ انربخا# مكتايا تكلم ام الا ءاسنلا نم تانصحلاو ةيآآلا هذه
 نب دم نب مههارب انندح هيو رم َئ ىسع سس 00- انربخا يسرافلا

 نا سفنل ناك امو
 هللا نذان الا توم

 اذهالجؤم ًاباتك
 حوسنملو مكحم

 نمو ىللاعت هلوق

 ل د
 دري نمو .اهمهؤن
 هنون ةرد> الاب اوت

 . هلوقب كلذ خس اهنم

 ديري ناكح نم
 هل اناحم ةلحاعلا

 ةياالا ءاشث ام اهف
 ءارشاعلا -ةي الا دع

 يننوا. ىلاعت هلوق
 مكسفناو مكلا وها

 ناو هلوق ىلا



 مطوقعتداكحو

 هللا لع انث لهذت

 نم مم لزت دقام

 سلا

 كلد

 اذه

 مللأ : ١ كلا

 تازاو هلهسو
 متعطتساامّللااوقتأف
 ال هع“ تراصف

 ةنماثلاةي ًالا#اهلبق

 نأ ىلامن هلوف
 ىذاالا مكو رض

 ظ اولتاق انكسأ ةيآلا

 نونمؤي. ال نيذلا
 مويلاب الو هللا
 ةباالا رطل

 ىلاعت هلوق ةعساتلا

 )٠١( ١ لوألا باشا (

 نع دمحم نب طارسا انثدح لاق نام نب لهس انثد> لاق ىحي وبا

 هرك ذو ىنابشلا ق#“ا وبا لاق سابع نبا نع ةمركع نع ينامشلا

 هذبه سابع نبا نع هرك ذ. الا هنظا الو يناوسلا نيسألا نب ءاطع

 اوناك لاق ًاهركءاسنلا اوثرت نا مكل لحيال اونمآ نيذلا اهيأ اي ةيآلا

 اهحوزت مهضعب ءاش نا هنارماب ق>ا هؤايلوا نك لجرلا تام اذا

 اهلها نم اهب ق>ا مهو اهو>وزب مل اًؤاش ناو اهو>وز اًؤاش ناو
 | 0017 نع يسفلا ىف ىراخلا ءاور كلذ يف ةيتالا هذه كلّرَف

 ا داك نوصنم ن ناتسح نع هارك الا تاتك ىق ءاوزرو لئاَقَم

 مالسالا لوآ يفو. ةيلهاملا يف ةئيدملا لها ناك نورسفملا لاق طابسا

 |0000 هك ارق وأ اهرغ نم هنا ءاح ةأرما هلو لجرلا تام'اذإ
 اا مو اس ؛نم اع قحاراضف ةارملا كلث "لع بوث قلاق

 تيملا اهقدصا يذلا قادصلا الا قادصربغب اهحوزت اهحوزس نأ ءاش

 الط ءاه'نأو اش .اهطم مو اهقادصذخأو هريغ اهجوز ءاش ناو

 يفوق اهنريف ص تومت وا تيملا نم تثرو امب هنم يدنفتل اهراضو

 00 | دك كلل كارما كريو يراصتالا ثلسآلا 'نب. "ننقا وبا

 سق هما لتاقم لاقو نصح هل لاعب اهريغ نم هل نبا ماقف ةيراصنالا

 [ د! رش رف اهكرت مث اهحاكت ثروف اهياع هبوث حرطف سيق ىلا نبا
 هللا لوسرا ىلا ةسعنك تناف اطا؛' هنم يدتفتل اهراضي اهيلع 'قفني

 هنبا ثروو يفوت سدق ابا نا هللا لوسراي تلاقف سو هيلع هللا ىلص

 ىب لخدي الو يلع قفني وه الف ىلع لوطو ينرضا دقو يحاكن

 يدعقا سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر اط لاقف يليبس يل وه الو

 أ ءاسنلا كلذب تمعسو تفرصناف لاق هللا ىمأ كنف ينأب تح كتب يف

 ةأيك الا نحتام نلقو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيناف ةنيدملا يف

 ةشك
-. 
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 ب ةورالعنم لع سس رج 2 تقارن نيو 01

 (١٠١اع/) (خوسنملاو حانلاو )
 سوو نا . ا

 يف هللا مكحيصو 8 هلوق ةيالا هذه هيف هللا لزتاف هلكأف

 لاق رفح نب ديا نب دنع نب نحا ( يوجب الا 6 مك الو

 نب نيسحلا نب لمؤملا انريخا لاق يدلخملا دمحا نب نسحلا انريخا |||

 نع جاجحلا انمدح لاق حابصلا نب دمم نب نيسحلا انثدح لاق ىسعأ/

 هللا لوسر ينداع لاق رباح نع ردكتللا 0 يتريخا لاق عرج نبا

 لقعا ال يادج ون ناشع ةلس ي ىف كباؤواو سس هيلع هللا ىلء |[

 يلام ىف عنصا فينك تاقف تقفاف هنم ىلع شر مث ًاضوتف ءامب اءدف|]

 نع يراخلا ءاور ةيآلا كدالوأ يف هللا مككصوي تلزنف هللا لوسراي ||

 حابص نع متاح نب دم نع ميسم. هاورو ماشخ نع ىبوه ىب مقل ل
 يروصنملا دم نب دم روصنم وبا انربخا # حيرح نبانع اهالك

 لاق دعاص نب يحي انثدح لاق .يدهملا نب رمع نب ىلع انربخا لاق |||

 هللادبع انثدح لاق لضفلا نب رشب انثدح لاق مادقملا نب دما انثدح|'

 اهل نيتنباب ةأرصا تءاج لاق هللا دبع نب رباح نع ليقغ نب دمحم نإ

 عيبرلا نب دعس تلاق وا سيق نب تبان اننب ناناه هللا لوسراي تلاقف :

 امط عدي يلف امهئاريمو امطام امهمع ءافتسا دقو دحا موي كعم لتق |

 1 وآل ا ناجكش ام هللاوف هللا لوسراب ىرت اف هذخا آلا آلا

 للا كيصوي اهيفو ءاسنلا ةروس تلزنف كلذ يف هللا ىْعَم لاقف لا
 لور ىل لافت الا احا للا يسال طخ رلخ ركذال ؟مالوأ 8

 ا امهممل لاقف اهبحاصو ءارلل ىلاعفا سو هيلع هللا ىلد ل

 نذل (م أ[ د ىلاعت هلوق كلف ىتب امو نْملا اهبما طعاو نيثثلا

 »< اهركمانلأ اوئرَت نأ مك ليال اوما |[

 انثدح لاق يناهفصالا دمحم نب هللا دنع انثدح لاق يناهفصالا ركب ها[

 أن ريخا# يب الا

 1 ناو ىلإ

 قثف رفكي الف
 اولاقف مهلعاطوزت
 هللا لور اي
 ىنلا لاقف قيطنال

 ع هلعدللا ىلد
 تلاق ام اولوقنال
 ل لا
 نكحلو انيصعو
 انعطاو انعتس اولوق
 اهعدف تاو

 هللا ىف 5 اودهاحو

00 
 مظعا اذه ناكف

 اهانعمو لوالا نم

 هلمح قحا ولمعا



 ىلس ىنلا لئسف
 نع مسوهيلع هللا
 وه لاقف ليسلا

 * ةل>ارلاو دازلا

 هلوق ةعباسلاةب آلا
 نيذلا اها اي لات
 هللا وقنا اوما
 كلذو هاش قح

 مل تلزن امل. هنا
 قت اهليوأت اولعإ

 هللا َلْوشَو 10

 ممسَو هيلع هللا ىلص

 هللا لوسراي اولاقف
 لاق هناش قح ب

 ىصعي الف عاطينا

 الف رك ذي. ناو

 ( لوزتلا بابسا ) 0
 ادا لل

 هى اولي و دلع ىلاعت هلوق ىلاولا ةياور يف سابع نبا لوق

 : كرو يفوت ةعافر نا كلذو همع يفو ةعافر نب تبان يف تاز ةيآلا

 || لاقث سو هيلع هللا ىلص يبا ىلا تبان مع ينأف ريغص وهو اتيان هئبا
٠ 
 و اوغلام نم + ىل لب اف يروح يف مي يخأ نبأ نأ 0 ١

 كر مم بيصل لاجرل دل ىلاعت هلوق ةي ًالاوذه ىلاعت هللا لزئاف |1

 | نا نإ سوأ نا .نورسفملالاق ةيالا © قا نالاَولا

 ماقف اهنم هل تائب ثالمثو ةك مأ اط لاعب ةأرما كرو يفوت يراصنالا

 هلام اذخاف ةطرعو ديوس امهلاَغب هايصوو تيملا مع انبا اه نالجر

 ءاسنلا نوثرويال ةيلهاملايف اوناكو هتانب الو أيش هتآرما ايطعي ملو

 نواوش اوناكو راكلا لاجرلا نوروي امنا ارك ذ ناك ناو ريغصلا الو

 ةك مأ تءاخل ةينغلا زاحو ليلا روبظ ىلع لئاق نم الا يطمبال

 اع قفنا ام يدنع سلو ةأرما اناو تانب ”ينع كرثو تام تباث

 الو ينايطعي مل ةنرعو ديوس دنع وهو ًانسح الام نهوبا كرت دقو

 الو يبايقسإ الو اعطي الو يرو ف نهو اش لاما نم هنأذ

 لوسرأاب الاقف سو هياع هللأ ىلص هللأ لوسراهاعدف 52000

 لوسر لاف اودع يف الو الك لمح الو ا 50 ريال اهدلو هللا

 نيف يل هللا ثدحم ام نظن قع ىح اوفرصتا متسول هللا يلص هللا

 000 د هلوق ةي الاهذه ىلاعت هللا لزتاف اوف رصناف

 هلل ىف كل نان نب لياقم لاقذيالا 2 املظ علا 10

 || ريغص ميني وهو هيخأ نبا لام يلو ديز نب دئرم هل لاقي نافطغ نم

00 



 و هضاب 5 |
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 (١٠6وه) (خوسنملاو خانلاو)

 لاملا بلط مهلا 3 انف ميني هل خا نبال نشك لام هديعب ناك نافل

 ألف ه ول ا :لا ىلا اعفارتف همع هعنش

 0 0 ةوثلا لوسرلا انملطاو دل احلم لاق علا اهعمس

 فق هس و هيلع هللا ىلد ى

 4 ع قو نم دو هيلع هللا ىلد ىلا لام هلام هلا عفدف

 هقشا هلام ىفلا ضيق | ىنعي هراد لحي هاف اذكو هب عجرو |

 ىتبو رجالا تبن سو هياع هللا ىلص ىلا لاقف ىلاعت هللا ليس يف

 رزولا ىتب فيكف رجالا تين هنا انفرمع دق هللا لوسراي اولاقف رزولا
 ىلع وزتولا يو مالكا رخخالا تنم لاق هلا ليس ىف قفس وش

 انربخا# ةيآلا يل أيف اوطسق ال مدح نِإَو 6 هلوق هدلاو

 انثدح لاق ى< وبا انثدح لاق دمحم نب هللا دنع انربخا 2 نا

 ةورع نب: ماشه نع ةدنأَز يبا نب ىحي انثدح لاق نع نيش

 تلاق ةيآلا اوطسقت الأ متفخ ناو ىلاعت هلوق يف ةشئئاع نع هيبا نع
 دلو لام اطو اهياو وهو ةهّديلا هل نوكب لجرلا يف هذه تازلا

 امم ءىسيو اهبرضيو اطاملابح اهعهكشي الف امنود مصاخم دحا امل

 مكل باطام اوعكناف ىماتيلا يف اوطسقت الأ متةخ ناو ىلاعت هللا لاقف
 27 ينا:نِع 6 هاور هذه عدو كل تالحا ام لوي ءاسنلا نم

 كامضلاو عيبرلاو ةداتقو ريبج نب درعسلةو ماشه نع ةماسأ يبا نع

 ءاسنلا يف نوصخرتيو ىئاتيلا لا ومأ نع نوجرح اوناك يدسلاو
 ىاتنلا نعاولاس الث ا وادعي 0 اولدع امبرف اًؤاشام نو>وزنيو

 ناو ًاضيا ىلاعت هللا لزنا ةيآلا مهاومأ ىماتيلا اونا و ىعاتيلا ةيا تلزنف
 يفا ا نا م ب 0 لوف 000 1 00 الأ 00

 اذهو روعلاو فءضطلا يف ىئاتيلاك ءاسنلا نال نهةحب مايقلا 2

 فايلسا (1)

 لوسر نولأسي

 هيلع هللا ىلذ هللا

 ةيون نه له سو

 ىلص ىلا لاَقف

 منسم هيلع ا
 ةبون هق تراصف

 12 ىلا مدان لكيفو

 ةيالا #* ةمايقلا

 ىدسلا لاق#تيبلا

 0 هللا ىتتسأ

 |ًريمسان راصف اهدعب

 نم هكوق وهو



 6(لوزتلا بابسا 05

 / ةباالا هذه ىلاعت هللا لزئاف هئيد ىلع سلو لق ءار ل يآ ىسح 1

 وبا اكيد لاق فاس وب نب هللا ددع نب 2 نب دم لضنلا وبأ انريذا

 نائس نبدم نب رفعح ان ريخا لاق ءاللمأ رطم نإ رعد 0 د# ورع

 1 : جعل | ةرح - أ 21 2 0 -.

 نايس زب رم "اند لاق يلهابا راكب نيدمح يباع وبان ريخا لاق ىلع ساولا ١ لا

 1 اوموق هباخال سو هيلع هللا ىلد هللاىب لاق لاق نينا نع دمع تنك ىلاعت هلوق

 لع ىلع يلصن نا انرمأي ضعبل مهضعب لاقف يثامتلا يكذا ىلع اولصف ا اموق هللا يده
 امو هلل نمؤي نم باتكلا لها نم ناو ىلاعت هللا لزاف ةشملا نم || دعب اورتكك

 1 لها ينم وم يف 3 ديزنباو حرج نا يعل لاقو هب .آلا مكيلالزنأ هلوق ىلا مهاعإ

 ظ 4و اَصَو اوْرصْأ اونما َنيذَلَأ اي 7 9: ىلاعت هلوق يي 3

 لاق هيقفلا يلع وبان ربخا لاق ظفاحلاو رمع يلا نب ديعس ان محا #ةي آلا نبع او

 1 كتم 2 مالسالا كر 0 نب نيسحلا انثدح لاق ينلابلا 6 دمج ايدَح

 نيذلإا أل أل مدح تاز هينا يف يردت لهوا نبأ: نحرلا ||| نب ديوس ها

 ِ 5 هناكلذو راضنالا

 39 7 5 < © 71| هلامق ىلع مدن
 . : 5 هأ 3 ةا.

 ىلا دع نا نع هحخ 2 هللا ديع وب م | ور لصلا 5-02 ديفا ىلا قتلا

 او ا لاق لاق 007 د ا لاق رسب زلا نب 1 لاش مهم ادحاو

2 

 ها كراملا نبانع روصنم نب دبا عس نع رع دا نع

0 

 « ءاسنلا ةروس

 اوتو  لجوزع هلوق# *6 ميحَّرلا نحر هَل 1 4
0 

 نم لجر يف تلزن يبكلاو لئاقم لاقةيآلا © 'ميلاَوم :

 نافطغ

 | "00 دار رغث سو هيلع هللا ىلص ىنلا نامز يف

َّ 

 1 ظ

1 
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 ١) حوسنملاو تانلاو 6 05

 لزتافابهذ افصلا لعجي كير انل عد اولاقف مرا يلا اوتاف |[

 ىلو التاي ال ر اهلاو لدللا فاللتخاو ضر الاوت اووسلا قاخ ىف نإ هللا

 ليعمس أ ان ري اهب الا 0 م با 6 0 0 هلوق بالالا

 لاق و نإ للعلا ورم مع ونأ انريخا لاق يذابارصتلا ميهاربأ نبا

 نايفس نع دعس ند ةدتق انريخأ لاق راوس ن يب دمح نب رفعح 1

 ةلسما دلو نم لح رد ينأ نب ورمي ن 00 نع راند نب ور نع 3

 08 رمش د ءاننلا زك ذ هللا ممساال هللا لوسرايةلس ما تلاق لاق 2 1 7 2 0 5 | عل 11 1

 نك 3 نس يلم لماع لمع عيضاال ينا مهبر مط باج اف ىلاعت هللا لزناف

 دمحم نوع نبانع هع يف هللا دبع وبارك احلا هاور#ةي الاثنا و

 ديمحن ب بوقعي نع ديز نب ىلع نب دمحم نع ناهام ن
 20 ا ع سرا مناو د مس 0

 هي دالبلا يف اورفك َنيِدَلا فك كنرعبال 3! ىلاعت هلوقنايفس 0

 دما - وع

 اوناكو شيعلا ن نم نيلو 5 ُق ان ف 1 5 يف تلز

 2 هلوق ةباالا هذه 0 ا اء ريحا

 هللا دع نب اح لاق يلا هلل, نويل باتكلا لأ نم

 ليربح اعل تام ذل كلذإو ا يىنتلَر ةداّقو سابع نياو 00 و

 نا ىلع ص 00 خا هال "م هيلع 0 هللا لوسر لاقق 1

 ىلع يلصي اذه ىلا اورظنا نوقئانملا لاقف هل اورفغتسا هباخال 9

 مسسسسسلا

 نأف ىلامعت هلوق

 اودتها دقف اوذحا

 كتكع

 اولوتنافحوسنملاو
 البلا كيلع اماذ
 ! ةلإ5ا .ايدحن
 هلوق ةساثلاةي الا#
 دل لامك
 نيرفاكلان وئمّؤملا

 اذ_ه

 000 2 ءايلوا

 مك اذه نينمؤملا

 هلوق خوسنلاو

 اوقَسنا الا ىلاعت

 اهلك اغا ب

 بالا كفريبسلا لا

 ة سارلاو  ةئلاثلا



 6( لوزللا بابسا ) 00 1

 جيرج نبا اريخأ لاق قازرلا دبع انثدح لاق ىهزالا وبا انثدح لاق

 لاق ناورم نا هريخا صاقو نب ةمقلع نا ةكلم ىبا نبا ينربخا لاق

 امب حرف انم ٌؤرما ناك نيل هل لقو سابع نبا ىلا بهذا هباوب عفارل

 نبا لاقف نيعمحا نيذعنل بذع لعفي لامي دم نا بحاو 3

 نع مهاسف دوبي ملسو هيلع هللا ىلص ينلا اعد امنا اذْهو م كلام

 ||| هوريخا امي هيلا اودمحتسا دق نا هوراق هريغب هوريخاو مايا هوقك 0 0

 ]| ذاو سابع نبا أرق مث هايا مهناتك نم اونأ امب ١ وحرفو مظاس امف 'هتع 85

 00 اكل لوو ناتل ةتنتا تاتكلا"اونوا نيذلا 0 هللا ذحا

 (|| نع برح نب ريهز نع مسم هاورو ماشه نع ىموم نب ميعاربا

 "|| ىلا ةنردملا دوهي بتك كاحضلا لاقو * خرج نبا نع اهالك جاحح

 "|| نا اهلكض رالا يف دوييلا نم مهماتك مهغلب نمو نهلاو قارعلا دوهب

 || تمجاف كلذ ىلع مكتلكاومجحأو مككيد ىلع اوتبناف هللا ين سبل د 8
 كلذب !وحرَمْفنا رقلاو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم 0 ىلع اك

 نيم ارلاكو نيد كزتن 0 مو انتلك عج يذلا هلل دمخلا اولاقو

 )0( وسر لايت هنا لوق كلذلف هللا ءالوأ نحو ةالصلاو موضلا لجأ

 نم اوركذ امي ىنمب اولعفي ملام اودي نا نوبحيو اولعف امب اونأ ام

 :«ضْرالاَو تاّوَمَسلا 00 ُِ نإ هل وق ةدايعلاوةالصلاو موصلا

 دمحأ ان ريخا لاق دماح نب هلل دنعان ريخا لاق يرقملاق«“اوباانربخاةيآلا

 يحي انثدح لاق ةدجم نب دمحا انثدح لاق يدييبعلا ىحي نب دمح نبا

 ه هيلا ا لع ىقلانوتس اننجلاق لالا ا ِ

 كءاجاماولاقف دوهبلا شي رق تنألاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع
 ىراصتلا اواو نيرظانلل ءاضب هديو هاصع اولاقتاي الا نم ىسوم هب

 ىتوملاي<يو صربالاو هك الا يربي اولاقف كف ىسع ناك فكاولاقف

 اونا



 ١) خوسنملاو خاتلاو © 0

 نيس ال © هلوق ةيالا اريثك يذا اوكرشا نيذلا نمو مكلبق

 دع ؛نحرلا دع ونا [ رحل 2 هيلا يات اان 0 نذل

 نب دمحم انريخا لاق يزورملا مثيَطا وبا انريخا لاق رفعج نب دمحا نبا

 يبا نب ديعس انربخا لاق يراخبلا ليعم<ا نب دم انربخا لاق فسوي الإ
 نب ءاطع نع سا نب ديز انثدح لاق رفعج نب دم انثدح لاق ميرم
 لروتر دهع لع نيعفاثلا نم الاحو نا يردتل شن يبا نع رايد

 ل ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر جرخ اذا ناك سو هيلع هللا ىلص هللا

 اودمحي نا اوبحاو اوفلحو هيلا اورذتعا مدق اذاف هنع اول وزغلا

 رسم هاورو#ةيآآلا اونأ اب نوحر فب نيذلا نيسحتال تلزتف اولعفي مل ام
 نر لادبع وبا انربخا *ميرم يبا نباىلع يناولألا ىلع نب نسحلا نع

 اريحا لاق ايرك ز:نب دمحم نب هللا دنع نب دم انربخا لاق يخايذاآشلا

 لاق له> نب دمحم ايربخا لاق يلوغدلا نمحرلا دبع نب دمت

 ايزاسدح لاق "دعس نب ماجيك اسالح كاك قنوع نرش 0

 ةنيدملا ىلع ريما وهو ًاموي ناك مكحلا نب ناورم نا مسا نبا

 ناورملاقف حيدخ نب عفارإل تبان نب ديزو يردخلا ديعس وبا هدنع

 نوبحيو اوتاامب نو>رغي ن.ذلانيسحم الو ىلاعت هلوق تيارا ديعس ابااي

 امب دمحم نا يحتو انيتأ امي حرفتل انا هللاو اولمفي م اب اودمخم نأ

 نمز يف لاجر ناكامتا:اًده يف اذه سل دعس.وبا لاقف. لع [

 اذاف يزاغملا يف هبامتا نعو هنع نوفلخمإ سو هلا هللا ىل< هللا لوسر

 نوحي ام مه ناكاذاف مهفلختت اوحرف هركي امو ةبكنلا مهف تناك

 دمحم نب ديعس انربخا * اولعفي ملامي اودمحي نااويحاو مط اوفل>

 قرمشاانب دماحوبا انربْخا لاق نودمح نب ديعس وبا ائربخا لاق دهازلا

 هناحعس هللا عالق

 ميلسن ىلاعتو
 لل سف رحال
 ا لكل

 ةي آلا *«اهعسو الا

 ىلاعت هل وة نون الثلا

 1 لأ كال
 هللا مع اضيودا

 وأ ءرلكا د. لاعت

 قاطي ال عسول
 عسولا ففخ

 3 هللا ديري هلوش

 مكب ديريالو رسبلا
 5 فو ردملا
 ناك هنا نا

 اهردآ ةبااب اهكسن



 مهلع اظوزت
 لوحم هلا اولاقو

 انسوهت يف ىمالا

 ءامسلا نمانطةس ول

 ناكل ضرالا ىلا

 الع نوها كلذ

 نوسملا لاقو *

 ىلص هللا لوسرأ

 ا.-و هيلع هللا

 لاف قطن ال

 ىلد هللا لوسر

 اإاسو هلع هللأ

 تلاق م اولوسال

 انتعس ويرسل

 نكحاو انيصعو
 انعطاو انمعمس اولوق

. 
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 انريخا لاق ىزلا د و رت نب ورمع 0 بانكلا 1 7

 )٠١( ) لوزتلا بابسا ©

 لمعان

 ةولمع 0 لاق 0 رع للم امك لاق ةناملا وبا را لاق

 لدو هيلع هللا ىلدهللا لوسر نا هريخا ديز نب ةماسا نا رييزلا نبا

 000 اا ب لاس فدزأواةك دق ةفطق لع زاغ لعل و

 ص يح ردب ةعقو لبق جرزألا نب ثرلا ين." ةدابع نب دعس

 اذاف يبا ن نب هللا دنع هف سلحع

 ن٠ طالخا سلجملا يف

 هللا دع رمح ةبادلا ةجاحم سلجملا ىثع الث ةحاور نب هللا دلع سلحملا

 0 هللا دنع ع 3 او كالذو 8

 يفو دوهلاو نانوالا ةدرع 0 "لاو نياسمل

 للا ىلص هللا لوسر يسف انيلع اوريغتال لاق من هنا هع ينا نبا

 لاقف نارقلا مهاع ارقو هللا ىلا مهاعدو لزف بفقو من ملسو هيلع

 رف ًاقح ناك نأ لوقت امم نسحا ال هنا ءرملا اهيا ىلا نب هللا دبع

 لاف هيلع صصقاف كءاح نق كلحر ىلا عجرا اسلام يف هب اْذْؤَت

 بحي اناف انسلاح يف هب انشغاف هللا لوسراي ىلب ةحاور نب هللا دبع

 لزي لف نورواستي | ودك يح دويلاو نوكرشسملاو :نولسملا

 هللا ىلص ىننلا بكر مث اودكس ىح مهضفخي سو هيلع هللا ىلص يبل

 بتساو كلذ

 دعساي هل لاَقف ةداع نب دعس ىلع لخد ىت> راسو هتباد سو هيلع

 لاقفاذكو اذك لاق ىبأ )ب دنا دع دير هام نا 0 0

 كيلع لزنا يذلا وفي متصاو هنع فعا هللا لوسراي ةدابع نب دعس

 هذه لهاعلطصإ دقو كيلع لزن يذلا قلاب هللا ءاج دل باتكلا

 يذلا قحلاب كلذ هللا در امثةباصعلاب هويصعيوهوجوتتي نا ىلع ةريخمأا
 ىلص هللا لوسر هنع افعف تارامدب لعف كلذف كلذب قرش كاطعا

 نم باتكلا اونوأ نيذلا نم نمعتلو ىلاعت هللا لزئاف ملسو هيلع هللا

5 



 لاق دهاخ نغ حجم قا نبا نع ليش انيح لاق دوم نإ سر

 وهو مهم لجو هو هنع هللا ىضر ركب وبا كص دوييلا يف تلت

 يدويا ا هنأ ىنغلب ليش لاق ءاينغا نو ريقف هللا نأ لاق ىذلا

 هللا نإ اوُلَق َنيِدَل | 88 ىلاعت هلوق ةلولغم هللا دي لاق يذلا وهو

 نب كلامو فرشالانب سك قر ىلكلا لاق هب الا 3 ايل دع

 يحو اروزاع نب صاخقيو هوبات نب ديزو اذوبي نب: تهوو تشلا

 هللا نأ معزت اولاقف سو هلع هللا لص هللا لور اونأ تلمحا نإ

 ةاروتلا يف انيلا دهع دق هللا ناو اءاتك كيلع لزتاو الوسر انيلا كعب

 هلك نايرشب اًشان َى لا ء نم هلا معزي لوسرل نمؤنال نا

 ىلاعت هلوق هن ل[ عده ىلاعت هللا لواف كافدذتص هب اننتخ ناك راث

 َنمَو مكلف ن 8 اكل 0 نيِذلا نم َنَمسَلَو 5

 ب نسمل ا ريدا“ ةيآلا كا ًاَنِدَلا

 ناهلا سا انندخ لاق :ىحن نب دمم انثدح لاق ندحلا نب دمحا دماح

 هللا دنع نب نم رلا دبع ينريخا لاق يرهزلا نع بيعش انثدح لاق

 نا مهيلع بين نيذلا ةثالثلا دحا نم ناكو هيبا نع كلام نب بمك نبا

 هللا ىل_د يبننلا وج ناكو !سعاش ناك يدوهيلا فرشالا نب بمك
 هللا ان ىلإ ناكو هرعش يف شيرق رافك هيلع ضرحو ملسو هيلع
 نوكرششملا مهنمو نولسملا نم طالخا اهلهاو ةنيدملا مدق سو هيلع

 ناكحفذ عيدصتمتا نإ سو هيلع هللا لصىىنلا داراف دوهيلا مهنمو.
 قاتلا صاف ئذالا دخأ كاكا نوذؤو هدد ظلال

 ١ خوستللاو خاتلاو © )9.4(

 نما نوهجسلاو هللا لَو مف كللد ىلع ربصلاب ماع ما ع هيد

 ىورف اهانعم يف
 ىحكر ةشئاع نع

 تاق اهنا .اهنع هللا

 قالا ريخمها نا

 اتلاف ا انزع

 00 رس

 اورسا امنينمؤما

 ن:رئاكلا بذعإو
 تدوعسم نبأ لاقو#

 يع هنع هللا ىضر

 تار نوعمملا

 قف ةيالا هذه



 نول اوَساوناك يح

 دهشن نا ىرت انا

 ادب ةزرحيف ولو

 ةداهشلا سوسن د

 اناف هلو
 اضعب مكحضعف

 ءنا يذلا دٌؤلخ

 5 الاوعتي "آلا هتنامأ

 نورشعلاو ةعساتلا

 | ينام هلل 2

 قف أمو تاون

 كح اذه 0

 1: خحوسنملاو
 27 أودت

 | بع هوفخن وا

 < ةيآلا هللا هب

ٌّ 
ِ 

 (لوزللا بابسارت (848)

 ىورو ةاكزلا ينام يف تلزن اهلا ىلع نرسفملا روهجةيآلا 6# هللا

 ةفصاومتك نيذلا دورلا رابجا يف تار هيلا نأ ساق نا يال

 هللا هانا يذلا معلا نايك لكلاب فازآو ةيوسو مس 2 هللا ىلص دمع

 ةمركعراقةيآلا 4 اوف َنيذلأ لوف هلأ مس قل هل وق 00

 هع هللا ىكر قيدصلاركب وبا لحد قحسا:نب دمعو لئاقمو يدسلاو

 انا | |[ دفا دويلا نم انان دجوف دوهلا ساردع تنب موي َتاذ

 ركب وبا لاقف مهنالع نمناكو اروزاع نب صاخنف هل لاق مهم لجر

 قل! ؟ءاج دقدَللالوسر ادمم نا رعتل كنا هللاوف لس آو هللا قتاصاختفا

 د

 01 ىدتسصو نماف ةاروتلا يف دنع 0 2
 ١" مال لاق ناوثلا: كل تعاضيو ةنمللا كلخدي ًانسح اضرق للا

 نم ريبقفلا الا ضرقتسي امو انلاوما انضرقتسي انبر نا معز داك

 01 رو ءاشأ نحنو رقفل-اذا هللا :ناف اقح لوقت ام. ناك نف ىغلا ]||
 ا 4012 هللا ىضر ركب ونا يفق .اناومأ انشر قتسا ام ابن

 يذلا دهعلا الول هدسبىسفن يذلاو لاقو ةديدش ةبرض صاحف هحو

 لاقف كبحاص يب عنص ام ىلا رظنا دمشاي لافف مسو هيلع هللا 17

 تدلع ام لك كلج يذلا ام ركب ينال سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ماو ربقف هللا نا معز امظع الوق لاق هللا ودع نا هللا لوسراي لاقف

 نيذلا لوق هللأ ععم دقل ركب ينال ًاشدصتو صاح ىلع ادر لح ونع

 ا ورم وأ اني لاق هاط نب هاقلا دع" انني! © ةياآلا اولاق

 ةشدح وأ 1 لاق يرابذورلاا ثيللا نب . رفعج انربخا لاق رطم

 ايو ااا ا سس اا اس ساس ااا سس اساسا ااا سس ام يس اسس اس سس سا يا و اس اس اس ا ا مس سس اس سل يي ا ا

 هة/ث قيةضميسربج 0 "نب



 01 لا اوعحرب نا نوكدلا سفرا

 ع وبا انربْخا لاق يبلاعتل 00 0 مير

 لاق يهزالا 0 دا ان ريخأ لاق ا ماح وبأ انريخا لاق دمحم نبا

 دحأ موي كاذ لاق ةذاتق نع دعس .انبدح لاق ةدابع نب حور اننا
 احضار ناقش أ نو رشملا فرصناام دعبو ةحارجلاو لتقلا دعب

 هللا نعال 3 دشلا ةباصع الأ هءاحال ميسو هيلع هيلا ىلص هللا ىن لاق م

 مام ىلع ةياصع قلطناف مودل دعنأو ودعلل ىذا هناف اهودع بلطتق 1

 نونابسانلاو بارعالا ل عج ةفيلخلا يذب اوناكاذا يح دهجلا نم هللا

 هللا انيسح اولاقف سانلاب مكلع لئام نايقس وبا اذه نولوقيف مهيلع
 نا سانلا مط لاق نيذلا ىلاعت هلوق مهيف ىلاعت هللا. لزتاف ليكولا منو

 ميظع لضف وذ هللا و ىلاعت هلوق ىلا مهوشخاف مل اوعجح دق سائلا
 هس 4 أ 1 م ىو م 001 1 ل م -

 لاق # هيلع متناام ىلع َنينمؤمل ا ّرديل هللا ناك ام # هلوق

 ع تضرع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسو لاق يدسلا

 غلبف رفكي نمو يل نمؤي نم تلعاو مدا ىلع تضرع ان اهرودأا
 نمو هب نمو نم م2 هنأ دم معزي اولاقو ليما نيقفانملا كلذ

 ااا ةبالا هذه 1 هلأ لاواق انف رس ذو هيك ٠ نيو رفكيأأ 1

 ا
 ا

 ةيلاعلا ءاوبا لاقو ةيآلا 00 راكبا ل نو كب ذا نم

 بابسأ 20ع)ر

 (ةا/) © حوسنملاو خاتلاو)
 باصاام دحاموي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تااال ف ونار دا

 ١ نيل يق و ىلاعت للا[ 0

 ا 2 نا اتارما

 مهؤاا ممعنف

 مك ال تاو

 راص مث نيدلا يف

 ةيباناخح وسنم كلذ

 ةيلآلا فشلا
 نوريشعلاو ةئماثلا

 نلاتعت“ ةلاوحق

 اذ اردت

 ناك دقو ةداهشلاب

 مها ناو رب

 لك ين نودهش
 0 لا مع ا



 مكمن وفوتينرذلا
 ةبالا رخا ىلا

 ةعناسلا ةيآلا

 هلوق نورشعلاو
 يف هاركاال ىلاعت

 مكح اهعيمج نيدلا
 اهخس اطوأ ريغ

 بان. ىلاتعلا هلل
 نا كلو فيسلا

 ىلص هللا لوسر
 امل ٍلسو هيلع هللا

 ىلا دوهبلا ىلخحا

 ماشلا نم تاعرذا
 راصنالا ينمطناك

 دالوال اقف عاضر

 عم جر راصنالا

 ( لوزتلا بابسا زل (451)

 انا ىلاعت هللا لاقف ةنغر داهلا يف اودادزب يكح ريا نم ائباصأ ام

 || هللا ليبس يف اولتق نيذلا نيسحم الو ىلاعت هللا لزتاف مكنع مهغلبا

 تلزنىصضلاو با لاقو نيئمؤملا رجا عيضيال هلوق ىلا ءايحا لب ًااوما

 يف ةيالاتلزت ريسفتلا هانم ةعبفح لاقوةصاخدحا لها يفةب. آلا هذه

 / 5 نس قحسا نب لع اه 1 هر وهشسم مهمصقو ةنوعم َِس 9

 ةمأ مهباصا اذا اوناك ءاديعلا ءاملوا 3 .نورخآ لاقو يزاغملا ىف

 611 الو روربلاو ةفلا ىف نحي 0 2 0 ع

 - 701 3 2 ع ا

 هالا # لوسرلاو هلل اوباجتسا َنيدلا 6 هلوق مهالتق لاح نع

 اراخاو مع اسيفنت ةبالا هذه ىىلاعت هل

 انادح لاق حور انثدح لاق صزالا وبا انثدح لاق نادنع نب ىكم

 هلع هللا ىلد هللا لوسرزنأ راثد سس ورم ع ىربشقلا سلا وب وبا

 ١ اناا نوكح ثلا فرضنا نيح دحا. دس سانلا رفتتسا سو

 نا مط لاقف ةعاز> نه اربع نايفس وبا يتاف مهبلطف الحر نوعبس

 هيلع هللا ىلص ىنلا مهيتلف ريثك عمج يف ىلا هوربخاف ىف ةملطي ا

 د سو

 هللا 0 نيدذلا مهيف ىلاعت أ ل لخدف نان وبا هقسف

 0 ربخا#نينمؤم منك" نا نوفاخو مهوفاخم الو غلب تح لوسرلاو

 لاق فسوب نب د انريخا لاق يم نب دمهم انريخا لاق ورمع نبا

 ماشه نع ةيواعم وبا ان ريخا لاق دمحم انريخا لاق ليععسا نب دمحم انريخا

 نع ةورع نب

 8 نبك نجا يان راق نايفس يبا ن

 اوباما نيذلا ىلاعت هلوق يفاهع هللاىىذر ةشئاع 3 هببأ

 مهنم كاوبا ناك يتخا نبااي ةورءاتلاقلاق اهرخا ىلا لوسرلاو هَل

 ريزلأ



 ظ201000اتاتذاااخذذ أ ||[0101011|1 700 6ا 0

 سا يل ب نشل ا

 (86) (خوسنملاو خانلاو )

 انتاوذا غابي نم اولاق مهليقمو مهبرشمو مهلك ام بيط اودحو انف

 لاقف برحلا يف اولكش الو داهحلا يفاو دهزي الثل قزرت ةنلا يف انا

 اولق نيدلا نسحت الو اق هللا لزاك مكنع مهغلبا انا لجونع هللا

 وبا مك احلا هاور # نوقزري مهبر دنع ءايحا لب اناوما هللا لبس يف

 دبعنب دم انربخا * ةبيش يبإ نب نامع قإرط نم هحيب يف هللا دبع

 دماح انريخا لاق نادمح نب دما نب دمج انريخا لاق يزاغلا نمحرلا

 انثدح لاق ةبيش يبا نب نام انثدح لاق ىنبلا برش نب دم نبأ

 نء يريملا يسع نب ىلع نع مكحالا 0 هرك دف ننردا نإ

 جشلا وبا انثدح ىثراحلا ركب وبا انربخا# ةيشيلا نب ناهع نع ددسم

 لاق يندملا نب ىلع لاق ءاذخلا سسحلا نب د ربخا لاق ظفاحلا

 ةلط عمس هلا يراصنالا هكافلا نب ريشب نب ميهاربا نب ىموم انثدح

 هللا لوسر "ىلا رظن لاق هللا دع نب رباح تععم لاق شارح نبا

 ينا لتق هللا لوسر.اي تلق امم كارا يلام لاقف

 ءارو نم الا طق ادحا هللا ملكام كربخا الأ لاقف الايعو ًانيد كرتو
 كلأسا لاق كطعا ىنلس يدبعاي لاقف احافك كابا ملكهناو باج

 ايلا مهنا ينم قبس دق هنا لاقف ةيناث كيف لتقاف ايندلا ىلا يندرت نا

 نيسحن الو ىلاعت هللا لزتاف ىنارو نم غلباف براي لاق نوعجريال

 ونمع وبا ريشا هيلا ءابحا لب اثاوما هنأ ليس فارق نا
 دم انريخا لاق نيسحلا نب دمع انربخا لاق يلا بتك اف يرطنقلا

 نايفس نع عيكو انثدح لاق ميهاربا نب قا انثدح لاق ىحي نبا

 ليبسيف اولتق نيذلا نحت الو ريج نب ديعس نع سطفالا ملاس نع
 تححماو بلطملا دبع 0 هزم بيصأ ا لاق ءايحا لب اناوما هللا

 سيلو لود عمان
 ىلاعت هللاباتك يف

 خوسنملا وةحضتانةيآ

 ةي الاهذه الااهلق
 ْق ىرذا ةناو

 بازحالا ةروس
 ىلاعت هلوق يو

 ءاسنلا كل لحال

 اهضسأ دعب نم
 اهلق تلا ةيآلا
 انللح اانا ىناا اهم
 ةي آلا كحا وزاكل

 ةمسإتلا هده

 الكل تودتلاو
 دعب نم ءاسنلاكل

 ةقفنلا خسنو ةيآلا
 لاقف نغلا وعبر لاب



 اوما اناا

 الوح تيملا دعب
 ةأراا تدم

 اهمقلاةرعب تذخاف

 || جرح بلكدجو يف
 ادع نم كلذي

 هل 2س مهدنع

 ةءاالاا كلذ ىلاعت

 مظنلا يف اهلبق ىلا
 ىلاعت هلوق يو

 نوفوتي نيذلاو

 نورديو كش

 نصرت احاوزا

 ةعل رأ نا سقت أب

 ارشعو ريض

 ةعنرألا تراصف

 ربشملاو .اربلَشا

 ( لوزنلا باسأ ) )550

 || هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا كاملا ةياور يف سابع نبا لاقو لغب
 لزئاف ط# لحر هلغ نيئ> موب نزاوه متانغ هدي ف م3 يلو

 هباهكا نم فئاوط لغ دقو تازن ةداتق لاقو ةيرالا هذه ىلاعت هللا

 الط دحا موب زكرملا ةامرلا كر نيح تازن لتاقمو يلكلا لاقو

 ذخا نه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوش نأ ىثحن اولاقو ةيمغلل

 للا ىلص يبنلا لاقف ردب موي. مسقيمل ام مانغلا مسقبال ناو هل وهف ًاعش
 1 ىورو#: ب آلا هذهىلاعت هللا لزناف مكل مسقن الولغت انا متننظ ٍلسو هيلع
 نا وفيلع هللا ىلص هللا لوسراوعدتساس انلا فارشا 0 نع

 ”مكتباصأ مو 3 هلوقشي هلأ ره تلو متانغلا ن 2 5

 دحامويناكامللاق باطخلا نب رمعينتدح سابعنبا لاق ةيآلا كَ ةبيصم

 لتقف ءادفلا مهذخا نم ردب موب اوعنص امب اويقوع لبقملا املأ“ ن

 ترمدكو سو هيلع هللا لص هللا لوسر باحسا رفو نوءبس .
 لا لزلاف ههجو ىلع مدلا لاسو هسأر ىلع ةضيلا تعشهو هتيعايز
 لاق مكسفنا دنع نم وه لق هلوق ىلا ةيصم مكتباصا انوا ىلكلاعت

 || سأ ٍليسيف الك َن دل َنيسحت الو 96 هلوق ءادفلا للا
 وبا انربخا لاق ىحي نب دمحم نب ميهاربا نب دم انريخا دي اوم ١

 يجب ناديز نب هللا دنع ان ريخا لاق ىلالحلا دمحأ نب ليعم“ كيعس

 هللا دنع انمدح لاق بيرك وبا انثدح لاق
| 

 نب دم نع ْسِيَردا نب
 نع ريبج نب ديعس نع رببزلا يبا نع ةيما يبا نب لمعسا نع قو“

 مكناو>ا بيصا ال رلسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر لاق لاق سابع نبا

 ةنلا راهنا درت رضخ ريط فاوحا يف مهحاورا هللا لج دحاب

 شرعلا لظ يف ةقلعم بهذ نم ليدانقملا يوأتو اهرامث نه و

 لف



 9 6 حوسنلاو خمانلاو )
 5 ل 2 5 جس 5

 لاق هي آلا # هدو هللا مكقدص ْدَمَلَو 9 ىلات هلوقةيآآلا هذه

 ةمدملا أ مو هيلع هللأ ىلبد هللال وسو 0 ا يطرقلا مك نب دمخ

 انمعادأ نبا ند هءادكأ نه ٠ سان لاق ددحاأ مولا اودصا اع : اودصا دقو

 || هدعو هللا مكقدص دقأو ىلاعت هللا لزءاف رصنلا هللا ادعو دقو اذه

 موي اولعفام اولعف نيذلا ةامرلا ينعي ايندلا ديري ن٠ مكتم هلوق ىلا ديالا

 نب ني ا دن 0 ناك امو 2 ىلاعت هاون د

 انريخا لاقىريخلادمحانب دمحورمع 0 انريخالاق يعوطملا نةحرلا دبع

 لاق كرابملا نبا انثد> لاق نايا نب هللا دنع وبا انثدح لاق .ىبعي وبا

 ةطق تدقف لاق سابع نبا نع ةمركع نع فضح نع كيرشاندح

 انأ لاقف نك دملا نم سساءاع ندب مول 0

 ىنل ناك امو ىلاعت هللا لزناف اهذخا مس هيلع

 1 ريح نب ديعسل تلقف

 نسحلا وبا

 فر.صح لاق لغب

 ان ريحا لتشو 1 31 9 لغب 0

 بويا نيناءاس مماقلاوبا انثدح لاق راجتلا ميهارب ١ نب دمحأ

 أ| نب ورمع وبا انثدح لاقىسرنلا ديزينب دمحا نب دماتثدح لاق يناربطلا
 ناكاموارّش ْنم ىلع ركن ناكهنا سامع نبا نعدهاحم نعءالعلا

 نولتقيو ىلاعت هللا لاق لقي ناك دقولغب نا هلزوكي ال ف5 لوقيو
 "يشىف سو هيلع هللا ىل<ىبللا اومهنا نيقفانملا نكلوءاسنالا

 لغي نأ ىن

 0 0 هللا لزءاف

 ا ءعولس 0 0 لبس انثدح لاق يزارلا

 000 هلع هللا 0 0 6 0 هللا لو

 كاحضلااهارق ةلس لاق لغي نا ىبلناكامو تازنف انل مسي ملوءىلا مسق ||| ظ
00 

 مهحاوزال ةيصو || هللا لَ ىلا. لعلى

 || هينغلا نم

 دزحأ نب 5 1 ان ريحا * لغب 1

 نيلوعلل ةضمان

 قاشالاب نيلماكلا

 ةسداسلا ةياآلا
 هلوق

 نيدذلاو

1 
 احاوزا نورذيو

 نورمثعلاو

 است

 نوفوتي

 نإ لكان اعانيدم

 اذازاك لحرلا نا

 كا نع تام

 ناف جرح مل ام

 ا تحرخ

 اه ءوش الو ةدعلا



 زوحن الو ةيدفلا

 0 د نا هل

 نم اهلا قاس امت

 هدهتراصف رهملا

 ةسضخم ةيآلا
 ءاستسالا اهنكشل

 ةسماخلا ةيالا #

 هلوق نورشعلاو
 تادلا لاو ىلاعت

 نهدالوأ عض ربي

 نيلمك نياوح
 يف نيلوملا خس
 ادارا ناف هلوفق

 ضارت نع الاصف

 الف رواشتو امهم

 امييلع حاتم
 ةباالاهذه تراصف

98 

 لوسرباهتلا مزبما سابع نبالاق ةيآآلا 6 اونَرحن لَو اوني الو )ف
 ديلولا نب دلاخ لبقا ذا كلذك مهادف دحا موي سو هيلع هللا ىلص هلا

 هيلع هللا ىلص ىبلا لاقف ليلا مهياع ولعي نا ديري نيكرشملا ليخ
 هذهم كدعي سل مهللا كب الا ا ةوقال مهللا انياعن واعي ال مهللا

 نم رفنا ٍباثو تايآلا هذه ىلاصت هللا لزاف رفنلا ءالؤه ريغ ةدلنلا

 كلذف مهومزهىتح ناك رسشملا ليخاومرو لمحلا اودعصف ةامر نيلسملا

 لا ةياآلا أ حرق 0 نإ ي هلوق * نولعالا مثاو هلوق

 انيزح ابيثك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرمهنا ال دعس نب دشار

 || لاقف مدلت يهو نيلوتقم اهنباو اهجوزبءيجم ةأرلا تلم دجا موي

 إ 10 هلا لزاك كلوسر لقي اذكها سو هيلع هللا ىلع هللا لوعر

 لا 4 لوسر الإ 0

 «لوزعلا باسا

 ”.سإ دق نلثلا ضب لاقت ىانلا مزهنا دحأ مون ناكامل يقؤعلا ةيظع

 دق دمع ناك نا مهضعب لاقو مكناوذا مه امئاف مكيدبإب مهوطعأف دم

 هللا لزناف هب اوةحت ىح مكبن هيلع ىضمام ىلع نوضم ام الا بيدا

 || نب اكوىلا لسرلا هلبق نه تلخ دق لوسر الا دم امو كلذ يف ىلاعت
 أوفعض اموهَللا لبس يفمرباصا امل اونهواق ريثكن وبر هعم لتاق ىن ن٠

 | بوق يف يتتس و» هلوق ايندلا باوث هللا مهاناف هلوق ىلا مهيبن لتقل

 راقس وأ لحترا امل يدسلا لاق ةيآآلا# بعرلا اورْفك نذل

 ضب اوغلب تح اوقلطنا ةك» ىلا نيسهجوتم دحا موب نوكرشملاو
 سب اولاقو اومدن مهنا مث قيرطلا

 ىتلا كلذ ىلع اومنع الف مهولصاتساف اوعجرا مهانكرت ةمذرمشلا الا

 ىلاعت هللا لزئاو هب اومه امع اوعحر يح بعرلا مىبولق يف ىلاعت هللا

 هذه



 )41١( © حوسنللاو خانلاو )

 هللا لوسر يآ ايفو ًايراصنا نيلحر نا يلكلا ةياور يف لاقو ||

 هللا ىلص هللأ لوسر جرش ناقرش ال اناكف اعين ا هيلع هللا ىلد

 نسر يوت نحرشلا سيدخل. ج٠ عادي

 يف يراصنالا فلخو ىنقثلا هعم جرخو هيزاغم ضع يف سو هلع

 ةأرصا رصباف موي تاَد لبقاف : ىقثلا لع“ دعاس ناكو هحاسو

 ندا ملو لخ دقدسفن يف تءقوفاهر عش ةرشان يهوتلستغا دق هبحاص

 صهاظ لبقف اههحو ىلع اهبفك تعضوف اهابقيلسهذف اهيلا ىهتنا تح

 كتناما تنخ هللا ناحب< تلاقف ًاعجار ربداف ايحتساو مدن مث اهبفك
 يف جما جر هعيشص ىلع مدنق لاق كتتجاح بصت ملو كبر تيصعو

 هلعفب هلها هنريؤاف قلنا و. يحي بد نم ىلاعت هللا ىلا ب وتيو لابثلا

 دق يبنذ بر لوش وهو 000 هقفاوق هيلع لد ىد> هيلطي 6

 هيلع هللا لص هللا لوسر ىلا قلطنأف مك نالفإ هل لاقف ل تتح

 هم لقاف ةيوتو احرف كلل كيحت نارا لل كبد نع مسو ١

 ليرربج لزت رصعلا ةالص دنع موي تاذ ناكو ةنيدملا ىلا عج د ىح ا

 اذا نيذلاو سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ىلع التف هتبوتب مالسلا هيلع 1

 صاخا هللا لوسراي رمع لاف نيلماعلا رجا منو هلوق ىلا ةشحاف اولعف ||[

 نب دمحم ورمعوبا ينريخاةماعسانلل لب لاقةماعس انا مالحرلا اذط اذه

 انزبخ|لاق يدادطا نسا ني دما ريخالاق زان ىزورئار كاد

 دمءان مدح لاق حوران ربخا لاق مهاربا نب قا انريخالاق ىحي نب 1

 200 هيلع هللا ىلص ىنالل اولاق نيلسملا نا: ءاطع نع هيبا ن

 هنذ ةرافك تءصا مهدحا ب كد انا هللا ىلع م

 ىنلا تكسف اذك لمفا كفنا عذجا كنذا عذجا هبإب ةبتع يف ةبوتكم 1

 ىلص ىنلا لاقف ةشحاف اولعف اذا نيذلاو تلزتف مسو هيلع هللا ىلص ||

 يح ل ع ا و موج د و يا

 كات هلوق تايآلا هذه 1و كاذ نه ري كربخا اللا ملسو هيلع هلل ْ 7

 يالا + ةريغ

 نورمثعلاو هعبارلا

 الو لافتا هلو
 نإ ىلا نحب
 017 اردنا

 م ائشنهومتبتا
 ىلاعت هلوش انثتسا

 ينعي افاخي نا الا
 ايه ١ ناءانع

 نا وهوهللادودح

 هللاو ةارملا لوقت

 0 كي ًاطاال
 كلا للعا الو
 الو ةبا دحلا نه

 ًارمأ كل عيبطا
 كلذ تلاق اذاف

 هل هللا لحا دقف



 عضت مل اها لاس

 اب وعسف نوتسا يس

 اني ك0
 وهو ةثلاثلاضعبو
 قالطلا ىلاعت هلوق
 لاق ناف نانرم

 ةثلاثلا ناو لئاق

 ىلاعت هلوق ليق
 فورعي كاسماف

 ناسحاب حيرسن وا

 نع كلذ ىور

 ىلص هللا لوسر
 يصوملسو هيلع هللا

 ناف ىلاعت هلوق
 لحن الف اهقلط
 قح دعب نم هل
 احوز كش تح

 0 م تس تس اس سس سس سس سس سس سس سس سس

 6 لوزنلا باسا ) 04

 نع رممم ايريخا لاق قا نلا دنع انسدح لاق ىح نب ني لاق

 | دماح نب هللا دنع انريخا

 لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم هنأ هسأ ء ملام نع يرهزلا

 نعلا مهللا دا كل انبر عوكرلا ملا الص ىف

 كل سيل لجونع هللا لزتاف نيقفانا نم ساب ىلع اعد انالفو انالف

 بيبسملا نب ديعس نع يرهزلا قيرط نم يراخجلا هاور ؟ىْث صالا ن

 هسأر ع نيح

 انثدح لاق نسحلا نبدمحا ركب ونا يضاقلا انريخا# اذه ن 0 و
 بهو نب ىلعىورفلاقرمصن نب رذلا انثدحلاقبوقعي نب دم سابعلاوبا

 بيسملا نب بيعش ينربخا لاق باه نبا نع ديزي نب سنوي كربخا
 ىلص هللالوسر ناكلوقي ةريره ابا اع“ امنا نةحرلا دبع نب ةلس وباو

 عفريو ربكيو ةءارقلا ند رجفلا ةالص يف غرفي نيح ملسو هيلع هللا
 مناك وهو لوش 3 2 كلو اير هد نأ هللا عع“ لوشو 2

 ةعيبر يلا نب شابعو ماشه نب ةلسو ديولا نب ديلولا 3 مهللا

 ” اأو رم لع كتاطو ددشا مهللا نيئمؤملا نم نيفعضتسملاو

 ةيصعو ناوك ذو العرو نايل نعلا مهللا فسوب بك نينا

 ىب مالا نم كل سيل تلزت امل كرب هنا انغلب مث هلوسرو هللا تصع

 نب ىسوم نع يراخبلا هاور نوملاظ مهناذ مهبذعي وا مهياع بوتي وا

 اذا نيذلاو 8 ىلاعتهلوق يره

 ناب يف هن الا تا زن ءاطعةيا و ر ىف سابع نب لاق هب , الا ةشحاف اولعف

 2 لوس نب مهاربا 0 اف

 ىلع مدن مث اهابقو هسفن ىلا اهتف ارمت اهنه عا اب ءاتسحت هنا سغأ هتنأ راقلا

 ةبآلا هذه تلزنف هل كلذ ركذو ا|-و هءاع هللا ىلص ىبلا ىناف كلذ
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 (خوسنملاو خانلاو ) 00

 وب مكتصق نع قرح لاح يأ ف وع نب نمحرلا دبعل تلق لاق 3

 نم 0 لآ نم ا نا رببعلا أرقا لاف 2 7

 0007 00 0 لارتؤللا ىوب كلها

 كل نمل ا“ ىلا هلوق سان

 انثدحلاق رفعح نب دمم نب 1 دبع 0 لاق ىيمتلا دخ نيدحا ||

 يركسلا نامع نب لهس انثدخ لاق يّرارلا دمحم نب نكترلا د
 كلام نب ىبنا نع ليوطلا دمع نع ىزح ن ةدئيعات دج لا ش١

 يعدو دحا موي م-سو هيلع هللا ىبص هللا لوسر ةيعابر ترسكلاق

 اويضذ> موق لفي فيك لوقيو ههجو ىلع ليسي مدلا لمت ههجو

 كل سيل ىلاجت هللا لون .لاق- ينو ىلإ موعدي وهو مدل مم 5

 نب دمخ انريخا#نوملاظ م

 ع 0 دعبل ن

 ارجل لاق نادجت ىو بع وبا ا لاق ا 1 نمحرلا دبع |[

 ايد كاك 1ك يبا نب ١ قا انك لا 0 ىلع نب دحا 1

 هيبأ نع ملاس نع يرهزلا نر (نيفع لاكو زيزعلا دبع 3

 هللا لزااف ًانالفو نلف محو هيلع هللا ىل ب هللا لوسر نعل لاق: 1

 مهاف مهبذعل وا مهلع بوب وأ يش .سعالا 0 كي سل لحونع ا

 ملسم هآورو رم نع كرام نبا نع نامح نع يراخلا ءاوو نولاظ

 يسرافلا ميهاربا نب دم ركب وبأ انريخا# سنا نع تبان قيرط نا ظ

 دمح نب ميهاربا انريخا لاق هيورمع نب ىسيع نب دم انريخا لاق[
 نب دامح انثدح لاق ىتقعلا انثدح لاق جاححلا نب لسم انريخا لاق

 ترماك ملسو هي هيلع لل ىلص هللا لوسر 0 سنا نع تبان نع ةىبس 5

 لنك لوهو هنع مدلا ليس لعحو هسأر يف جثو دحنأ مراةيدملا _

 لزاف مر ىلا مروعا ا وخو هتيعابر اورسكو مونت اوم موق 46 ا

 بابسا (00

 ىلاعت هلوق كلذو

 قحا نملوعبو
 كلذ يف نهدرب

 لخرلا نأ كلذو

 ةأرملا قلطي ناك

 ناكو ةلماح يهو

 ايدعحا رم يف ريح

 و ار عصا ملام
 نمرافغ نم لحر

 فرع عسا

 دبع نب ليعامساب
 ىلع نقح هللا

 انس"  هازما

 مل مث لماح ىهو

 لطاباهمكح لطب
 خوسنملا مح 3

 قا ناكف

 عضت ملام اهعجرب



 ديال

 أ ىلع ىاتنلا عمجا

 اهوا ماكحا
 اهرخآ ماكحاو

 اهطسويفامالكالا

 ىلاعت هللاناكلذو

 ةقلطملا ةدع لعح

 اذ[ ورك وا

 ضحم نم تناك
 ةسيا تناك ناو

 ةنالثق ضيا نم
 00 ناو ورصأ

 لقا لت [ نك
 لماوحلاو كلذ

 نهلم عضو

 6 لوزتلا بابسا رت 2(

 هللا لوسر 1 لاق :دوعسم نبا نع رز نع ع مداع ن ء ناسشانمدح

 سانلا اذاف دجحسملا ىلإ جرخ م ءاشعلا ةالص ةلل سو هيلع هللا ىلص

 يف هللا رك ذي دحا نايدالا لها نم سبل هنا لاقف ةالصلا نورظتأي

 ارا نم ءاوس اويبل تايآلا هذنه :تلواق لاق 2 ةعاسلا ةلَه

 نب ديعس انربخا# نيقتملاب يلع هللاو هلوق ىلا نولتي ةعئاق ةما باتكلا

 انربخا لاق هيقفلا دمحأ نب ىلع وبا انربخا لاق حون نب دمحا نب د#

 هللا دنع انمدح لاق ىلعالا دنع نب سنوي انثدح لاق بنسملا نب دمت

 نع نابلس نع رِحز نبا نع بوبا نب ىحم ينربخا لاق نهو نبا

 ١ ]رو الع نيبتحا لاق دومسم نب هللا دبع نع.شينح نب.دذ
 انثي رف هناسن وا هلها ضعب دنع ناكو ةليل تاذ سو هيلع هللا ىلص

 عيطضملا انمو ىلصملا انمو ءاجن ليللا ثلث بهذ ىتح ءاشعلا ةالصل

 تلزئاو باتكلا لها نم دحا ةالصلا هذه ىلصيال هنا لاقف انرشنف

 ل اناا[ هللا تانا نول ةئاق ما ١ باتكلا لهآ :نم ءاوسشا وسل

 نم هنأطب اوُدحَتتال اوم نذل (يأ ( 9 هلوق نودجسا مهو
 نينمؤملا نمموق يف تلزن دهاجو سابعنبا لاق ةيآلا 6 مكحنوذ
 موس ناك امل دوهلا نم الاجر نولصاويو نيقفانملا نوفاصي اوناك

 ىلاعت هللا لزئاف عاضرلاو راوللاو فاحلاو ةقادصلاو ةبارقلا نم

 هلوق مييلع مهنم ةنتفلا فوخ موتنطابم نع مها 1

 ةونغ يف ةيآلا ةذهاتلزا ةبآلا 4 كلهأ [ نم تْودَع ذإَو و 3

 لاق هنقفلا ىلع وبا انريخا لاق دهازلا دم نب ديعس انربخا * دحا
 لاق ينامخلا ديلا دبع نب ىحي انثدح لاق يوغبلا مساقلا وبا انربخا
 ةلمرح نب ذعبسملا نع نوع :نبانع ىعزحملا .رفمج > نب .هللا دبع انيدح



 (,قا/

 انثدح لاق ظفاحخلا نيسحلا نب دم نب دمحا انريخا لاق نيسحلا نبا

 انثدحلاق ثيللا يبا نب ميهاربا انمدح لاق يناجريلا سنوي نب متاح

 نبا نع رصن يبأ نع نيصح نب ةفيلخ نع نايفس نع يبجشالا

 مهب ناك ىتح اوبضغف نوئدح جرزْلاو سوالا ناك لاق سابع :

 نورفكت تفك او تل راف رصف لا مهضعب حالسلا | اودخلاف كارد 1

 منك هلوق اهنم ؟ذقناف ىلاعت هلوقوملا هللا تايآ مكيلع ىلتن أو

 ”يباو دوعسم نبا يف تلزن لتاقمو ةمركع لاق ةيآلا يدم 2

 كلام نا كلذو ةقيذح ىنا يلوم لابو لج نب داعمو كن 1

 امن ريخ اننيد نا مه الاق نيبدوهلا اذوهي نب بهوو فيضلا نبا

 ٍ؛ © خوسنلاو كا 2

 هلوق ةي آلا هذه ىلاعت هللا لزناف مكنم لضفأو ريح نحنو هيلا رع 1
6 2 5 2 

 در سورا نأ لئاق نناف #« ىذاالا مكورف نأ

 ىلا اودمع ايروص نباو رساي وباو عفار وباو نامملاو ىرحيو 5

 ىلاعت هللا لزءاف ممالسأل مهوذاف هءاككاو مالاس نب هللا دنع مهموم

_- 20 1_6 - 

 لتاقمو سابع نبا لاق ةيالا 96 ءاوس اوسبل اي هلوق ةيآلا هذه

 1 دسأو ةئعس نب ديسأو ةنعس نب ةيلعلو مالاس نب هللا دبع ملسأ اتم

 انرارشالا دمعت نما ءامادوبلا رابحأ تلاق دوهيلا نم لسا نمو ديبع
 نيح منح دقل مط اولاقو ممابا نيد اوكري ام اراح نم اوك

 لاقو ةيآلا ءاوس اوسيل ىلاعت هللا لزناف هزيغ ًانيد مكنيدب متلدبتسا

 نم مهاوس نمو نولسملا اهياصي ةقعلاةالصيف ةيالا تلزأ دوعسم نبا
 يزآرلا نمحرلا دبع نب دمحديعس وبا انرب> !*اهيلصيال باتكلا لها

 ىلع نب دا انريخا لاق يريخلا دمحا نب دمم رمع وبا انربخا لاق

 9 رشبلاةر وسيفىبلا

 ىلا ةي الاوةمكح

 عداملا ع روس يف

 هعنابامو ةخوسم

 لولا لذه لع

 ثناك ناك ديحا

 ةتاتكلا 5 نما

 زج مل ةرمهاع

 تناكناو اهحاكن
 طرش مث زاج ةفيفع

 نودع ةحابالا عم

 مل هاوع نكناف
 هئلاثلاةب الا  زحن

 هلوق نورشعلاو
 .تاقلطملاو ىللاغت

 نواب نصرت



 اوتوأ نيذلاماعطو

 مكل لح باتكلا
 مط لح مكماعطو

 مئابذلا ماسطلا)
 تانصحلاو : طق

 ةءاالامومت نميهو
 مي 2

 تاساتكلا

 نال تاشولاو

 اوعتجا نيرسفملا

 يتلا ةياالاخست ىلع

 ةديأىلا ةروس يف

 نب هلا بيع 8
 هنعهللا ىضر رمع

 ةبالا لوَص هنأف

 ل

 نيحاوأل وا نشحوا و جا 38 تر انقل

 ؟ لوؤلا بابسا 0

 ضعن 281 اهضعب ا سوالا تعض افابملا را هرح و

 ىلص هللا لوسر كلذ غلبف ةيلهاجلا يف اهيلع اونأك ىتلا مهاوعد ىلع

 لاثف مه ءاح َىَح نيرجاهملا نه هعم نيف مهلا ح م

 : ىو نأ دلل مكر هظا ناب انأو ةيلهاجلانوعدنأ نيب املا عم

 ىلا نوعجرتف مكن, فلاو ةيلهابلا ىمأ مكنع هب عطقو 59 هللا
 ديكو ناطيشلا نم ةغزت امنا موقلا فرعف هللا هللا ارافك هيلع متتكام
 ١ مثاضعب مهضعب قناعو اوكبو مهيديا نم حالسلا اوقلاف مهودع نم

 هللا لالا لوسر اوبتما || هللا لزتاف نيعيلمم نيعماس امو هلع

 اير اوه نا جرزأاو سوالا ىنعي ا نيذلا اهيا اب لح و نع

 مكناميا دعب كودري هباحصاو ًاساش ينعي باتكلا اونوأ نييذلا نم
 لوسر نم انيلا هركأ علاط ناك ام هللا دبع نب رباح لاق نيرفاك

 ىلاعت هللا لصاو انففكف هديب انيلا ًامواف مسو هيلع هللا يلص هللا

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ايلا بحا اوكا انثيبام

 مويلا كلذ نم ارخآ ٠
 رد نب دعا انريخبأ ةبآلا < نور فكس باكو » هوت

 انثدح يرودلا سابعلا امدح بوقعي نب دم انئدح لاق يريخلا

 نع سغالا نع عيبرلا نب سبق انثدح نيكد نب لضفلا مين وبا

 سوالا نبب ناك لاق سابع نبا نع رصن يبأ نع نيصح نب ةفيلخ
 ضعب ىلا مهضعب راثف

 مهلا بهذف هل كلذ رك ذف مسو هيلع هللا ىله ىنلا ىنف فويسلاب

 مكيفو هللا تاي مكيلع ىلتت مثأو نورفكت فوكو ةيآلا هذه 38

 مهنبام اوركحذف ةياهاللا يف رش ٍجرّزْلاو

 افيرشلا انريخا  اوقزرفت الو ًاعيمح هللا لحب اوصتعاو هلودؤ
 دمحم يدج انربخا لاق بيقنلا نيسحلا نب دمحم نب نسحلا نب ليععتا



 (/6) © خوسنااو خانلاو ) 0

 سلجو مهوأق نيب هللا فلاو اود

 هلاق ارعش دشناف جرزخلاو سوالا نم رن هيف سلجم يف يدوم
 دقو نورخ الايجلا لاقف كلذ نممهلخد ءمناكف مهرحيف نال د 1:

 يدانف تناك م اعذحبرحلا درت اولاعت اولاقف اذكو !ذكاذك موي يف انعاش لاق دقو نورشس الا لاقف اذكو اذك اذك موي يت انعاش للا

 طص| مالسالا ءاج الف ةيلهاملا ين

 لع هللا لنص ىتلا ءاقع ةياألا هذه تلّوق لاتقل اوف للا

 | ا في وش اودع الك هر وم عفرو ا نيفصلا نيب ماقّتح 0_0 7

 اوامجو ًاضعب مهضعن قناعو حالسلا اوقلا غرف الف نوعمسل اولءجو 1

 دق ًاعش ناكو يدوهلا سق نب ساشرم مسا نب ديز لاقو#نوكمي ا 1

 دسحلا ديدش نيلسملا ىلع نغضلا ديدش رفكلا مظع ةيلهاجلا يف ربغأا ا

 ١

 نوالان م - هياع هللا ىلصةللا لوسر باححأ نم ره لع م

 معاج نم و هظاغف هش 0 مهعمج سلجم يف جرزخلاو ||

 ةيلهالايف مهني ناك يذلا دس مالسالا يف مهن تاذ السو ما
 انلام هللاو ال دالبلا هذهب ةلبق ىبإ الم عمجحا دق لاقف ةوادعلا نم 5

 اهب اوعمتحا اذا مهعم

2 

 را /

 لاَتف هعم ناك دوييلا نم اباش صاف رارق نم 7

 مهدشناو هيف ناك امو ثاعل مهرك د م مهعم سلجاف مهلا دمحأ 1

 هنش'تلتتقا ًاموي ثاعب ناكو راعشالا نم هبف اولواَس اوناكام ضن

 نييللا نم نالجر بئاونت ىتح اورخاشو اوعزانتف كلذ دنع مولا َ

 يب . دحاأ روص 0 رباحو سوالا لل 901 يطبق 31 7 0

 اعذحاهمددر 2 نأ هيحاصل اهدا لاقو ًالواقتف جرزخلا نم هلل 3”,

 ةرهاظلا كدعوم حالسلا حالتسلا امجنرا الاقو ًاعيمح نايرفلا تضغو |||

 ةشاملاو عرزلاو

 هذه تراصف

 الل وكما ةيالا
 ةيآلا # اهلق
 نورشعلاو ةيناثلا

 الو ىلاعت هلوق

 تاكرسشملا ا وحكم

 خلت نمؤي تح
 ضع ك1 هسا

 اياكم
 اكول
 هي الاتانارفتاو
 ةروس يف ىلا

 هلوق صو ةداملا

 لح هولا لاك
 تاسطلا مكل

 َن



 رشع علر لوخلا

 بسهذلا نم غلباذا

 ارا نورشع

 نمو رانيد صن

 مهرد قئامقرولا

 1 نم نوكيف

 ةسمخ مهرد قناه

 مهعطقساو مهارد

 كلذ: يف لضفلا

 ةاكرلا ةءا تراصف

 ىلاعت هلوق و

 مها وما نم ْدَح

 مهرهطت ةقدص

 تنيبو اهب ميكرو

 ةاكزلا نابعا ةنسلا

 قرولاو بهذلا نم

 © لوزتلا بابسا ف (85)

 هويم

 نيِذَل ان دلع هلوق ًانسح ًامالسا | اساف عجرم ةيالاثلا قدصال هللا ناو

 تاز يناسارلا ءاطعو ةداتقو نسا لاق اي اع دعب اوك

 نارقلاو دمحم ًارفكاودادزا مث ليحتالاو ىسيعب اورفك دوهلا يف
 هللا لص دمت اورفك ىراصتلاو دوهبلا يف تلزت ةيلاعلا وبا لاقو

 ىلع مهساقإب ارفك ١ ودادزا مث هتفصو هتعنب ا ٍلسو هيلع

 || < لئاسإ ىتبل الح ناك ماّطلا لك ف هلوق مهرفك

 انا مسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق نيح تاز ىلكلاو قور وبا لاق

 'ادالاو لبألا ةول لك ان تناو بفك دوهلا تلاقف ميهاربا ةلم ىلع

 هلحن نحف ميهاربال الالح كلذ ناك مسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف

 حون ىلع ًامرحم ناك هناف همرحم مويلا انيصا ءيش لك دويبلا تلاقف

 ماعطلا لك ممل ًابيذكت لجورع هللا لزناف انيلا ىهثا تح ميهارباو

 2 سانللع ضو 7-1 3-2 نإ» هلق ةيآلا سارا لازال

 سدقلا ثبب دوبلا كلاقث دويلاو نولسملا رخاف دهاحم لاق َةيآلا

 ةسدقملا ضرالا يفو ءايبنالا رجاهم هنال ةبعكلا نم مظعاو لضفأ
 اال هلا بقلم .لاعت هنبا لوف ل اضخفا ةصكلا لب نولسملا لاقو

 رمع وبا انربخا ةيآلا 6 نير اوعيطتنإ ا 01 د

 ءانطا كملا نب دمي ربخا لاق 0 0 كي

 ا ل نييللا نيذه نيب ناك لاق ةمركع نع

 يف

 | 1 قدصأل ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناو قودصل تلع ام



 100 ( ُ حوشلاو حاذاو /

 نوغبسهللانيدريغفا ىلاعت هللا لزناف كنيدب ذخأنالو كناضَم يضو اه

 ةيآلا 6 يناقإ ب كا هلل قد م هلوق ١

 دع ىحن وبا اريحا ناجح نيا دج اريحا ىراسا 5

 0 مصاع نب ىلع انيدح ناع نب ليس اندح دمحم نب نحل

 قو ديرا راصت الا نم الجر نأ" نتاع نيا ند م نعدوادو أ[

 مهمناميا دعب اورفك موق هللا يده فيك ىلاعت هللا لزناف نيكرشلا ||

 للاو لاق هلا تئرق الف هلآ هموق ابن ثعنف اوبن يلا" الا هلق

 1 بذك الو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع وق ىبذك ام
 رهنم لبقف اناث عجرف ةنالثلا قدصا لجو نعهللاو هللا ىلع هللا

 1 ان ريخا 0 انريخلا * ا ملسو هيلع هللا ىلص هللا |[

 يبا نب هواك نع ةداز يا نب ىحب نع عليل ا لج ىح وبا انربخا ||

 اع اراضن الا: نم لدحر“ كلوا لاق ليات نا نم ةمرع نعد

 ايا "لروسر !واانب نأ هتوف: ىل لسراف تف كرولا او مالسالا |[

 تفك تلَرق تمدن دق ىباف ةبون نم يل لح مسي ع اوس

 هيلا هموق اهب بتكف اوبان نيذلا الا غاب تح - اورفك ًاموق هللا يده[

 رم 2# ني ميد نيف يد 2

 ن» كولا ان ريخا دماح ىبا نب نجلا دنع وبانان ريخعأ م ساق عجرف |||

 انثدح راسي نب دمحا امدح هيققلا خ حرا دع يدا وت ١

0 

 ةناآلا او هموغ قل متسم هيلع لا 0 ا َ

 بج ص ع 1 ع

 ل نيس اهأ دهن تي اهلج | 1

 هللاو اول !اقو اوءضغف هارب نيد نه ءىرب نيشرفلا الك بو هيلع / ظ ١ك

 نوح الاناقو #

 ضرالا ةدعاوز

 مه ىمأ امرامعو

 مهيشاماوكسعي نا
 اروح و( الوثب

 لاك ناز ىب ام
 هناا دب ىل ني

 هوه ام. كدسما

 كلذ ققثف ىبب

 هللا يصاق ميلع

 ض رف ةاكرلاب ى اعت
 يتلا لاومالا يف

 ةضفلاو بهذلا يه

 (تتلع نان اذ



 يف هلاقتناو رخل
 ةياآلا © ةتطاوم
 نورشعلاوةيداللا

 ىلاعت ,هلوق

 اذا. كتولكبي

 وفعلا لق نوفي

 كلذو لاملا نم

 ضرفيىلاعت هللازا
 ةاكزلا لق مهاع

 ناسنالل ناك اذأ

 نم يب لاه

 نم هيك وا مهرد

 قدصتو بهذلا

 لق دقو شب اع

 هلام ثلث كدننق

 © لوزعلا بابسا رف (/815)

 اديورف انل هبش هناف اولاق مكلابع مرحو هللا مكمرش مكلايع وسكاو

 هللا يي 2 اوهنا م هّئقفسص ى وس ةفص اوتكف اوقلطناف هاقلث ىدح

 ًافلاتع. هين اندجوو انل تعن يذلا تنل: سيل وه اذا انما اننلق .هلل

 || مهرامو حرفف بمكا هيلا رظنف اويتك يذلا اوجرخاو اندنع يذلل

 || ىلا يف تازن ةمركع لاقو ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزناف مهلع قفناو

 سو هيلع هللا ىلص دمت نأش نم ةاروتلا يف مهلا هللا دهعام اوقتك

 م«دياب اونكحو هوادبو

 ظ نا ِرَشَبل ناك ام ع هلوت مهعابتا ىلع مط تناك يتاا لك املاو . اشرلا
 ا 00

 0 ءاصن يف تلزت ل اءاممو كاكا لاق ةي آلا يب هللا و

 موفي الثل هللا دنع نم هنأ اوفل>و هريع

 ىنعي باتكلا هللا هسؤبب نأ ىسع ينعي رششبل هلوقو ىسع اودبع نيح

 يدويا عفار ابا نا ءطعو ىلكلا ةياور يف سابع نبا لاقو لصجالا

 ار كذختو كدسن نأ درا كمان لاق 0 كه نسرلا

 عانوا هلا ريغ دعا نأ اا هللا ىلد هللا لوسر لاقف

 هذه ىلاعت هللا لزئاف ىلرما كلذب الو ينثعب كلذب ام هللا ريغ ةدابعب

 مسي م كياع عن هللا لوسرأي لاق الحر نأ يفغأب نسحلا لاقو ةيآلا

 نود نم دحال ريخسل نإ ىذا لاق كل رش الأ ضع ىلع انضعب

 هذه ىلاعت هلا لزتاف هلهال قا اوفرعاو مكن اومركا نكلو هلل

 مصتخا سالَع نبا لاق 6 ا نيد يك دل هلوق ةيآلا

 | مهني اوفلتخا اهف مسو هيلع للا ىلم أ لوجو ىلا تفاكلا لوا

 هللا بص ىننلا لاقف هنيدب ىلوا اهنا تمعز ةقرف :لك ميهاربا نيد نم

 هيلع



 )8١( ©« حوسنملاو خمانلاو )

 نا هللا لزناف نابضغ هيلع وهو هللا ىتل الام اهب مطتقيل رجاف ايف وه[

 نع يراخبلا هاور ةيآآلا البلق ان 00 هللا دهعب نورتشي نيذلا

 يبا نب ركب يبا نع يسم هاورو * ةناوع ىبا نع لاهنم نب جاجحح
 انريخا# شءءالا نع مهلك ةيواعم يبا نع ريغ نبا نعو عيحونع ةيشأأ

 ايركز نب دم نب هللا دبع نب دم انزيخنا يخايذاشلا :نمحرلا دبع وا

 ع 1001 يح 3 ذه اند هيقفلا نمحرلا دنع نب دمت انريخا 0

 لاق لاق لئاو يبا نع شمعالاو روصنم نع نايفس انثدح قازرلا
 نيك ىلع لحجر فاحنال 0 هيلع هللا ىلذ هللا لوسر لاق هللا دنع 5

 لزئاف لاق نامضغ هيلع وهو هللا يف ا الا 00 الام 1 3 ريص ْ

 ءاحن لاق الليلق 5

 اذا تلق كل فاعف لقال كف ةنب كلأ 0 لا ا ىس يت |

 لو ا ير نايم فسوب 1

 هللا دبع نع نمحرلا دبع نب ميهاربا نع بشوح نب ماوعلا انربخا | ١
 اهب ىطعا دقل فلن قوسلا ىف ةعلس ماقا الجر نا يتوا ينا نبأ |

 دهعب نورتشي نيذلا نا تلزنف نيلسملا نم الجر اهيف عقول طعب ملم
 نم ًاسان نا يبلكلا لاقو * ةيآلا رخلآ ىلا اليلق ًانمث مماهباو هللا 1

 فرشالا نب .بمك ىلا اومحفاف ةئس مهباصا ةقاف ىلوا دويبلا الك 0

 مكباتك يف هللا لوسر لجرلا اذه نا نولعت له بمك مهاسف ةنيدلاب || ٠١
 هلوسرو هللا دنع هنا دهن الاف اولاقف ال لاق تنأ هلت امو من اولقأ|

 بابسأ 0030

 مكريمأ نا ديرا اناو ىلع متمدق دقل اريثك اريخللا مكمرح دقل لاق َ

 لة هلوه اهيرح
 يبر مرح اذعأ

 رهظام شحاوفلا

 مهالاو نطب امواهنم
 قا ريغي ينبلاو

 لاق رمخلا مثالاو
 لصعاشلا

 كاذك * ىلقع لض

 لوقنلاب بمايمالا || *
 رنجحخا لاقو *

 ملالا برشت
 ًاراهج سوؤكلاب

 اب للا ىريو *

 يورو اراعتسم

 الآ“ لتمال اراهح

 مرحب اذ_هف

0 



 هللا نال نأ ملأ

 عم اهمرق ىلاعت
 لاقو * تامرح ا

 عضو نورخآلا
 هلوق دنع هعر#

 منا ليف لكيت

 ىنعملا نال نوهنم
 هللا لاق م اوهنا

 ةروس يف ىلاعت

 نوربصتا ناقرفلا

 ||| ىلاعت هللا لاق كو

 ءارعشلا ةروس يف

 الان وعرف موق يف

 اونناوعملاونوقتت
 انها .اولاقف *

 ( لوزتلا بابسا 6(

 مكتلبق ىلا اوءجراو راهللا رخآ ةبعكلاب اورفك ١ مث راهلا لوا اهيلا
 0و كرف الم لعا مهو بناتك لها ءالؤه نولوش مهلمأ ةروصلا

 لاو معرس ىلغ هملطأو ءآل وخل كف هيدن لاس هللأ رذخ انتلدق ىلا

 قوراشي َنيذلا نإ 4 00000 لا

 ال ارا داهم نإ دج ارك دححأ نات

 هلآ لسع هللا لوسو لاق لاق“ هللا دنغ نغ شمعالا نغ نائفس' نَع

 "قسما لام اهب عطقيل رجاف اهبف وغو نمي ىلع فاح نم لسؤ هيلع
 ناك هللاو "يف سدق نب ثعشالا لاقف نابض ةيلع وهو هللا يق حسم

 مسودللا ىل- ينلاىلاهتمدةفيندحأل ضرا دوهلا نم لجر ناب و ينيب

 تهذف فاخنذا تاق فاحنايدوياللاقف ال تلق ةنيبكل لاقف هيلع

 .اليلق نمت مهناغاو هللا دهعي نورتشي نيذلا نا لجو نع هللا لزتاف يلام

 انريخا # شمعالا نع ةزمح يبا نغ نادبع نع ئراقلا ولو راقب آلا

 دم نب دمحم نب هللا دبع انربخا يناحرهملا ميهاربا نب دمحم نب دمحا

 يندح لاق ناملس نب دم ين دح لاق يوغلا مساقلاوب| انريخا دهازلا

 لؤسر لاق هللا دبع لاق لاق قبقش نع شمعالا نع رمع نب اص

 اهب عطقيل رجاف اهيف وه نيعي ىلع فلح نم مسو هيلع هللا ىلص هللا
 دهعب نورتشي نيذلا ناىلاعت هللا لزتاف نابضغ هيلع وهو هللا ىتل الام

 لاقف سبق نب ثعشالا ىتاف ةيآلا رخآ ىلا اليلق ًانمث مهتامباو هلا

 الج رتمصاختلزت ”ىنل لاق اذكو اذك انلق نمحرلادبع وبا مكئدحي ام

 فلحت لاق ال تلق ةنيب كلأ لاقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ظ

 ني ىلع فلح نه يلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق فلحي اذا تلف ظ
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 نيذل ميهارباب س

 ملسو هياع هللا لدا دم ينمي ىلا اذهَو #8 هتاسو هتلم ىلع ال ا

-- 
 ها

 نانا لد نإ ل لوق يدل وهو سو هيلع ل

 دما ا ا + َنيمْؤَملاَلَو هلاَو اوما َنْيِذْلَأَو ى

 انريخا يرزحلا دمحا نب دم دمحا وبا انريخا قارولا نسحلا نب دمحا

 نع عيكو انثدح لاق جالا ديعس وبا انربخا متاح يبا نب نمحرلا دبع

 لوسر لاق ل هللا دلع نع يضلا ىنا نع هسبا نع دعس نب نافَس

 ممم لدا ان نيدنلا نم ةالو يجب لكل نا سو هيلع هللا ىلص هللا |

 هوعما نيذلل معارإ نإ كوأ نادكرق 50 ىبا ليلخلا يباب[

 باكلأ ٍلهأ نم ةقئاط تَدَو 94 هلوق ةيآلا يللا اذهو

 رساي نب رامعو لبج ني ذاعم يف تاز هبآلا د :تكفواضي و ٍ

 هلوق ةرقلا ةروس يف ةصقلا تضم دقو مهد ىلا دوهبلا اهاعد نيح
 7 اي د 2 ا ِ 13
 نسحلا لاق ةيالا 6 اونما باتكل | لها نم ةقئاط ْتلاَقَو ع /

 وسل مهضص لاقو ريح دورت نهارج اقع اما اطار 0 |
 ه..اورفك او داقتعالا نود ناسللا رابلا لوا دم نيد قاولخلا

 ادت اندجوت انءالع انرواشو اًنتك يف انرظن انا اولوقو راهتلا رخا ىف

 هباحصأ كش . كلذ مللعف اذاف هنيد نالطبو هيذك انل ربظو كلذب سس

 مهنيد نع نوعجريف انم هب رعأ مهو باتك لها مهنا اولقو مهنيد يف

 هيلع هللا يلص ادم هيبن زشحاو ةياالا دنع ىلاعت هللا لزئاف مكنيد ىلا |

 ال ةلبقلا نأش ىف اذه ىلكلاو لتاقمو دهاحم لاق نينمؤملاو ا

 نب بكح لاق ٍمهقلاخل دوييلا لع كلذ قع ةنكلا ىلإ تفرض(

 اولصو ةكلا أ 0 نر يدلل اوما هباحاو فرشالا ||
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 خاف راصنالا

 روزخلا ىلا ددحا

 فنا 1 برضف

 اخ هزرغف دعس

 اك فسم دعم

 0 هللا لوسر

 مسو هيلع هلبا

 الان لأ لراف
 اونما نيذلا اهعااب

 رسسملاو را امنا

 مالزالاوباصن الاو

 لمع نم سحر

 هوينّحاف ناطشلا

 هذهو هوكرافيا

 لع تحد هللا
 تاما عرج



 6 لوزللا بابسا ) 1(

 سما مث كلسر ىلعف ميظع سماب تملكت دقل رفعجاي يئاجلا لاقف هل

 اوممتحا الث بهارو سي.ق لك هيلا عمتحاف سوقانلاب برضف ىئاجلا

 اا دع ىلع ليجالا لنا" ئذلا هللا ةدقنا تالا ناق' منع

 انرعشب دق عن ميللا اولاقف السرم ايبن ةمايقلا نيبو ىدع. نإ نودجي
 لاَقف يبرفك دقف هب اك 2 نما دقفدب نها" نم لاقو ىدع هب

 مك اهني امو هب مكي جانو لخرلا !دنه مكل لوقي اذام رفع يثاجلا

 ءاك نا انجرش

 رجفلا ةالص لعل

 دنع اهنه رحت

 سمأبو ركشملا نع يبميو فورعملاب ىمأيو هللا باتك انيلع ارقي لاق هنع ||| اذاف رهظلا ةالص
 هدحو هللا دين نا انرمأيو ميتيلا ربو محرلا ةلصو راوملا نسحب [|| رهظلا تقو ءاجح

 ةروس يلع ارقف كلغ ارغب ناكامم أيش انيلع ًارقا لاقق"هل كيرشال || ىح ةتبلاا راشيل

 اعد ىد ةريخ |
 داراف فبكلا ةروس عيلع ًارقف بيطلا ثيدحلا اذه نم اندز رفعجاي 0

 صاقو يا نب
 لمح دقو يرهزلا

 سار ىلعهل ةيلو

 ىداعلا لاقف هماو ئدع نوقشح مينا لاقف ئشاجلا بضفي نا ورم

 ىلا ال" ميرم ةروس رفعج ميلع ارقف هماو ىسع يف نولوَقي ام

 أإ| رفعج ىلع لبقا مث اذه نولوت ام ىلع جسما دازام هللاو لاقو نيعلا ||| نيرجاهملا نم

 || كس نم نوئمآ لوقي ىضرإب مويس متاف اويهذا لاستف هباحأو ||| اولكاو راصنالاو
 اورذتاو اوبرشو

 نم لجر دمحو

 بزح ىلع مويلا ةروهد الو اوفاخمالو اورشبا لاق مث منع مكاذا وأ

 أإ| مهحاصو طهرلا ءالؤه لاق ميهاربا بزح نءو يئاحاي اولاق ميهاربا

 ]|| اوغداو نوكرشملا كلذ ركناف مهعبتا نمو هدنع نم اًواح يذلا

 || هولمح يذلا لالا هبحاصو ورم ىلع يشاجملا در مث ميهاربا نيد

 ينم ذ>أ, مو ىكلم هللا ناف اهوضرقاف ةوشر ىلا مكتيده امنا لاقو

 'لزناو راوج مركو راد ريخ يف انكف انفرصناو رفعج لاق ةوشر

 0 ا و يس يسال ىلص هلوسر ىلع ميهاربا يف ممموصخ يف مويلا كلذ لجورع هلا



 (الال)  حوسنملاو خانلاو ١)

 صاعلا نب ورمع لاقف هل اودحت ملو هيلع اولخد مث كلذ امءاسف |

 مكمن ام ام ىثاجعلا 6 لاقف كل اودحم“ نإ نوت مها 1 الأ َ

 قاف هلا نم قانأ م ا بح 2 2 علا ور ىل او رجس ا

ْ 

 نو ال ةحلا كلت تناك امتاو ككلمو كقلخ يذلا هلل ريس اولاق |

 انل هللا اهعن ىلا ةيعلاب أن صارو 00 ان انيف هللا ثعبف ناثوالا ديعت 0

 ةاروتلايف هناو قح كلذ نا ىشاجملا فرعف ةنلا لها ةيحن مالسلا صو

 لاق .الأ نقم لاك لا ارح كلغ قذاتي تاما مكيا لاق لالا |

 الو باتكلا لها نمو ضرآلا لسا كوله نم كلم كنا لآق دق

 يباحصأ نع بيجأ نا بحا اناو ملغلا الو مالكلا ةرثك كدنع مص
 انترواحم معستف ف لا تكلاو هانا ملكتي نيلجرلا نيذه رف

 ديبعأ لجرلا اذه لس يب يثايعلل رفعج لاقف م اكن رفع ورمع لاقف |

 ىايعلا لاقف هيلا اًنددراف نا رم انقبأ ادع 6 ناف رارحا م نحل َ

 نم مجرخ يشامتلا لاقف مارك رارحا لب امك رارجا ما مهدييعأ َ

 لاقف اذ صتقيف قت 0 امد انقرها له امهلس رفعج لاق ةيد وبما |

 ا يلعف اراطاق 00 0 ءايعلا لاق 0 |:ءاعف 2

 ورمع لاق مسهنم نويلطت اف يش :اعلا لاق طاربق الو ال هرم

 كلذ اؤكرتف اننا نيد ىلع دحاو صاو دحاو نيد ىلع واق
 لاقف انيلا مهمفدتل مهموق كيلا انثعبف نيت امزلو يي اواو 1

 ىنقدصا هوفنعبتا يذلا نيدلاو هيلع متتك يذلا نيدلا اذه ام ينامتلا || ٠

 انك ماو .ناظشلا نيد وهف ه 0 هيلع انك يذلا اما رقبج آلا

 ديلا نيذق هيلا الحم يذلا امأو :ةزاحا ٍدِسنَو لخ وزع لب نفكت | :
 اقفاوم ميسمنبا باتك لثم باتكو كوسر هللا نم هب انءاج مالسالا ْ



 نب هللا دبع نبا
 يرهزلا فوع
 مير

 ىدح رم هاةسو

 تفرغملاة الص ثقو

 الحر اومدقف

 ناكوم# يلصي ميس

 لاّشابا رق مهارقا
 يبا نب ركب وبا هل
 فالح ةرفعد>

 ةحافا رةف راصنالا

 اهياايلقو باتكلا

 طاذخا ا

 عضوم يف لاف

 ||| سابع نبا نع اص ين ع يلكلا يورو ةباآلا هديه ىلاعك هلأ

 / يشاجلا .مهباحأ امو هللا بزحي نونطري فيك عمت الأ لاقف هبحاص

 | © لوزعلا بابسا رف 0/7

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باعصا نع منغ نب نمحرلا دبع ًاضيا يورو

 يف مهضعن ثيدح لد دقو راسإ نب قا نب دم هرك ذو لح

 ترقتساو ةشبملا ىلا هباحاو بلاط ىبا نب رفمج ر جاه امل اولاق ضعب

 نم ناكو ةئيدملا ىلا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رجاهو رادلا مهب
 باحا يف انل. نأ اولاقو ةودنلا راد يف شي رفتمتجا ناكام ودي سعأ

 هودهاوالام اوعحاف ردس مكنم ل ارا ىئاجلا دنغ نذلا دمج

 كلذل بدتناو مكحموق نم هدنع نم مكللا عفدي هلعا يئاجملا ىلا

 يب نب ةراصمو صاعلا نب ورم اوثءف مكئارا يوذ نم نالجحر

 الخد الق ةعمملا اناو رجلا اكرف ءريغو مدالا 'ايادطأ عم طيعم
 نودكان كل انئموق نا هل الاقو هيلع ال سو هل ادهم يناجلا ىلع

 موقلا ءالؤه كرذمل كيلا انوثن مهناو نوبحم كحالصلو نوركاش

 هلا معزي انف جرخ باذك لجر موق منال كيلع اومدق نيذلا

 سمالأ مهبلع انقيض دق انكو ءاهفسلا الا انم دحأ هعباتي ملو هللا لوسر
 دس مهم جر الو لك مهيلع لخديال انضراب' بعش ىلا مهانأيلاو

 همع نبا كيلا ثعب ىمالا مهيلع دتشا الث. شطعلاو عوبلا مهانق دق

 ايلا مهعفداو مهرذحاف كتعرو ككحامو كنيد كيلع دسفيا

 آلو كل نودجملال كيلع اولخد اذا مهنأ كلذ ةيآو اولق مهكفكتل
 لاق كتنسو كنيد نع ةبعر سانلا اهب كسي ىلا ةمصلاب كنودح

 بزح كيلع نذأتسي بابلاب رفعج- حاصاو رضح الف ىشاجلا ياعدف

 لاق رفعج لمفف همالك دعيلف حئاصلا اذه اورم يشاع'ا لاقف هللا

 || ىلا صاعلا .نب ورمع رظفف هتمذو هللا ناماب اول> سلف من ىثاجصلا



 ؟هر © حوسنملاو خانلاو )

 كيلع هولتن كلذ نآرقلا لزتو ||
 هللا ىلص هللا لوسر اهاعدف ةيآلا مكءانباو انءانبا عدن اولاعت لقف

 هاو ةمحاقو نيسح لاو 0 ءاحو لاقو ةنعالملا ىلا سو هيلع

 هي>اصل اهدا لاق هدنع نه احرخ 16 ا مالسلا 0 هدلوو

 ةيزطان رمت الاقف اعحرف لاق ةيّزلاب رقاف هنعالت الو ةيزحلا:ورقا

 يف ىل نذأ امف ظفاحلا نسا نب نمحرلا ددع ىريخا #كنعالن الو

 نمرلا دبع اندح ظعاولا دحا نب رمع صفح وبا انمدح هتياور

 نب'ريشن .انندخ يركسلا ماح 0 ىحي انتدع ةمحألا نع ناملس نبال

 نع يعشلا ن ع ده يبا نب دواد نع رانيد نب دم انثدح ناربم

 هيلع هللا ىلصح

 ميك لاق كلق انلسا الاقف مالسالا ىلا اهاعدف ديسلاو قاعلا سو

 تح لاق اثنا تاه الاَقف مالسالا نم كسا ا مترا م ناأأ|

 هادعوف ةنعالملا ىلا اهاعدغ ريزتملا مل لكاو رّمْلا برشو بيلصلا

 0 هيلع هللا ىلد هللا لوسر أدحمف ةادغلا هايداغل نا ىلع

 ارقاف اسحم نا اسباف [ يلا لسرا 3 * نيسلاو نسكلا دسبو ةمطاذو يلع َ

 العق ول قاب ىنثعب يذلاو ملسو هيلع هللا ىلص يبتلا لاقف جا رذاب هل

 عدن اولاعت لقف ةيآآلا هذه مهيأ تلزنف رباح لاق * اراث يداولا رطل

 عكتفناو انضاو يكءاسنو ااسنو ماب ااسبأ انءاتسا يعشلا لاق هاو انسشاو اشناو انءاشوو انساو انءاسا
 هللا يضر بلاط يبا نب ىلع انسفناو ةمطاف انءاسنو نيسحلاو تا

 يلا ىلع نا كح دقو مدق لاق هللا دبع نب رباح ٠

| 

 0" ]ا

 ديب نحف

| 
ْ 
 ا
 ا
 5 1 نيذلل مهر :اب سأآتلأ لو 0 ع هلوق 0 ا

 نيدب 0 انا تلع دقل دمع اب هللاو دوييلا لثسو لاق ةيآلا « لأ |
1 

| 

 لواف دسحلا الا كب امو 0 ناك هناو كريغ نمو كنم مهام || |

 هلوقىلا ميكحلا ركذلاو تايآلا نم

 تما 2 لعج ١

 كمهيلع مرح ايف
 ىلص هنع ىور

: : 

 نع باوجلاو *
 اوناك مهنا ةيآلا

 ماشلا نماهوعاتبب
 اموعدبيو ريس نع
 يبلاغلاب زاححلا يف

 يع مفانملا تناكو

 اني لق لاو

 نعىهناف ريك مث
 قد موق اهبرش



 اهبرش 57 عبتمأ

 نورخا يبو موق
 لوسر مدق ىتح

 هيلع هللا ىلص هللا

 جرش ةنيدذلا سو

 دبع نب ةزمح
 برشدقو بلطملا
 لجر هيقلف را
 هدسو راصن الا نم

 يراصن الاول جمان

 حدم يف كلام نب

 انعمح * اهو هموق

 نا ملعا#' ةربكو

 هك لالا

 لصالاب اذكه ٠١

 اطقس انه لعلو
 يضم ما

 © لوزتلا بابسا 032

 نب قا نب 21 ىورو * اهولسش نا اوباف دويل ىلع

 كلذو نار ىراصن يف تلزت لاق ريبزلا نب رفعجح نب دمحم نع راسي

 ىلاعت هللا لرتاف هل امظمتو هلل ابح هدبعاو جسملا ءلظعن امتا اولاق مهنا
 يب

 ||| »6 هللا دنع ىسيع لم نإ. 9 ىلاعت هلوق مهيلع ادر ةيآلا هذه

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اولاق نار دفو نا نورسفملا لاق ةيآآلا
 هنأ لحا لاق دنع هنا لوش اولاق لوقا امو لاق انيحاص مشن كلام

 ١) الو اوضغف لوتلا:ءارذملا ىلا اهاقلا هتلكو هلوسرو-هللا دع

 0001 ف ةلتتع ا راق اقداض٠تتك ناف أ ريغ نم طق اناسنا تار

 00 ااا د ندا ركباويا انريتحا © ةيآآلا هذه لجو نع

 لهس انربخا يزارلا ىحي وبا انربخا رفعج نب دمحح نب هللا دبع انربخا

 ابهار ءاج لاق نسحلا نع كرابم نع عكوو يحي انربخا نام نبا

 اهدحا لاقف مالسالا امهيلع ضرعف مس و هياع هللا ىلد ىنلا ىلا نار

 مكتدابع ثالث مالسالا نم امكمنمي هنا اميذك لاقف كلبق السا دق انا

 1 ناكو ىسع وبا نم الاق دلو هلل مكلوقو ريزخلا مكلكاو بيلصضلا

 او 11 ويدع ليعم نا ىلاعت هللا لوافا هز هرعاب قع لخا
 دنع ديعسوبأ انربخا ةيآلا 6 مك انو انءاْب | عدت اولآعَت لمف 9 كد 2 1 ا - 1 9 نت

 دبع انثدخ كلام نب رفعج نب دمحا انربخا يناجحعرلا دمع نب نمحرلا

 داع انيدح لاق ناسح ياي لاق يبا ا لبشح نب دمحا نب هللا

 اا ىللا ىلإ نار اهاز ءاج لاق نسا نع نشؤي نع ةلخ نبا

 اتبذك لاقذ كلق انلحا دق الاقف الست النسا امط لاف سو هيلع هللا

 سو هيلعهّللا فص يلا تكسف لاق يبدع يف لوقت ام الاقف رمحلا

٠ 0 
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 نع ربيوح ىورو ةىالا هد

 ىلع مسو هيلع هللا ىلص |

 ءو وتلا اهناذآ ف اوامجو' ماعتلا نكس الع اوقلعو مهماتصالا

 ليععاو ميهاربا مكيبا ةلم مفلاخدقل شيرق رشعماي لاقف اط نودح.

 هلل اح هذه دسن امنا دماب شنرق تلاقف مالسالا ىلع اناك دقلو'

 نودبعتو هللا نوبحت منك نا لق ىناعت هللا لزتاف ىنلز هللا ىلا انوبرقيل
 هتيحو مكلا هلوسر اناف هللا مكسحي ينوعبتاف هيلا مكب رقتل مانسصالا ٠
 اص يبا نع ي لكلا ىورو مكمانصأ نم ميظعتلاب وأ انأو مكيلع َ

 (حوسنلاو خاتلاو ) 5

 00 مهموزل اورذحاو دوهلا ءالؤه اودتحا رفلا ا

 لزناف مهتمزالمو مهتطايم.الا رفنلا كئاوا. ىباف مكيد نع ونضال

 ىبا نب للادبع نيقفانملا يف تلزن ىلكلا لاقو ةيآلا هذه ىلاعت هللا ع

 نوحريو رابخالاب ممونأايو نك ربثملاو دوويلا نولوتي اوناك هباحصاو

 هاادصلا نع ريح لاو لق لثم نع نيمو نمو الا ١

 ايردب ناكو يراصنالا تماصلا 0 ةدابع ف تلو سابع نا نع

 موي سو هيلع هللا ىلص ىبلاجرخ انث دوييلا نم ءافلح هل ناكو 52

 دقو دوبلا نم لج ةناسح عم نأ هللا ا ةداع لاق ا

 نطل قلاع لا لوااق ودنا ىلع مهب رهظتساف يعم اوجرخي نا تي
ُ 

 4 لل نوبت ا نق هلوق ةي الاءايلوا نيرفاكلانونمؤملا .

 لع هلال كفع لا 8 نباو نسحلا :لاق ةيآلا

 ىلاعت هللا واق أنا دما اول او هللا نومي مها م هدع هللا:

 ىلا فقو لاق سابع نبا نع كاما

 اوصصن دقو مار 1| ريدملا يف مهو شيرق

1 

 هللا 4 ١ داو هللا ءانأ ني اولاق امل دوهيلا نا سابع نبا نع
 ملسو هيلع للا 1 هلبأ لوس اهخ لع ا ف ةناآلا هذه ىلاعت | 4

 بابسا 0

 هاطغو لقعلا

 هرقل لمدلو
 ىلاعت هللازا كلذو

 ف ع ا 0

 لاك هلوق نطرا
 لكلا تاركنمو

 نود ناعالاو

 آو | هم

 11 ع ام سحح

 اتزر نوكرتتو
 ريصت ىهو انسح

 انما نا
 ممل ددعتلا

 انف كلذك صلو

 "ناآلا هده تاز



 © كوزنلا باسا ف ا

 سَ ثيل 0 15 احابصم أك ف ىح امني ال نال 0 2

 1 5 0 : نه موي رخا

 1 1 12 يدا 5

 قم ١ نأ ' مالشلا هلع ليزربح 'ينريخناو بالكلا بانا“ اتاك ى ربك

 يل تءاضا منار ىذلا قربف ةساثلا يقيرخض تبرض 5 اهملع ةرهاظ

 ءادّنبا كلذ ناكو

 لزاف برغل ١

 هده ' ىلاعت هللآ

 0 ةبالا

 ا

 تب رض لاق هللا لوسزاي معن اولاق ناملح لوقي ام ميار لاقف موقلا ىلا

 اا دارا هنالكلا بابا اعاك مورلا _ضرا نمارخعا روضقلا اهم
 ةئلاثلا هفشط تم ص 9 انلع 5 هاظ 6 | 8 السلا هلع علان رح ظ

 ىررع 0-7 1 060 7

 : ا نكرشملا اولققا
 00 ا[ 01 انك ءامتص روصق ايم ىل تاضا مير يذلا قربف

 0 دودو تح مم .

 نبا“ ف ف
 لاقف رفملا دعب رصنلا اندعو قدص دعوم هلل دما اولاقو نولسملا أن, س1

 هند 1
 نم رصبب هنا كربخيو لطابلا مكدعيو مكيمي نوبجت الا نوتفاثلا

 امنا متاو مكل حتت اهناو ىرسك نادمو ةريخلا روصق بوث

 نأ نقلا لّزنق لاق اوزربتنا نوعطتسالو قرفلا نع قدا نوم

 هلوسرو هللأ اندعو ام ضرم مىبولف يف نيذلاو نوقفانملا لوش ذاو

 كلملا كلام مهللا لق هلوق ةصقلا هذه يف ىلاعت هللا لزناو ارورغ الا
 هموم

 «نينمْؤَمْلان ودم“ ءاملو اني فاكلنونمْؤلاذخّتالِ هلوق ةناآلا

 سيقو قرةملا يبا 0 ورم نب جاجحلا ناك سابع نبا لاق

 مهوتتف) راصنالانم ًارفن نونطابي دوهيلا نم اوناك ءالوهو ديز نبا

 هلوق نورشعلا

 كنولكثد ىلاعت

 رسيملاو رمخا نع
 صاخام لك رم او

 كناوال

 نيالا تدي

 ١ رشتساف اورشإاف اهيلع ةرهاظ مأ نا مالسلا هيلع ل را

 || ةمحح نب ديعسو رج نب هللادبعو ردملا ني ةعاقر لاقف مهيد نع



 ءاشن نم كلملا ينْوت كلملا كلام موللا لق ىللاعت هللا لزناف هما يف | 1

 دماح نب هللا دع انريخا ىلاعتلا نحلا وبا ذاتسالا انثدح *«ةيآلا[|
 انثدح ن سلا نب دامحلاق لاق يريطيملا رفءح نب دمحم انريخا نازولا |[ '

 لع ع لام ْ

 ا . 2 .- .٠

 نب ورمع لاق اعارذ نيعبرا ةرشع لكل عطق مث بازحالا موي قدنخلا

 ةّسو يزملا نرقم نب ناممللاو ,ةغيدجو نادلسو انا تنك فوغ
 جرخا بائؤذ تح انكاذا ىتح ارفع اعارذ نيعبرا يف راصنالا نم

 انلقف الغ كفه ا يدخ ترك ةؤرم ةرخم نشل نط 0

 نا بحب ال اناف هءيصاب اهبف انىخاي. نا اماو اهبع :لدعن نا اماذ ةرشصلا

 نم ةورم ءاضد ةر< تدرح لوسر اب لاف ةيكرت ةبق هيأع ب راض

 للق اهف كبح ام ىح انزع تقشو انديدح تزسكف قدتلا نلف
 طيف لاق كطت زواج نا بحال انا يعا يفارق ريك ١

 ةفش ىلع ةمسنلاو قدنخلا ناس عم ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ظ
 ا معي نالت قف لومملا لم هيلع هللا ىبص هللا لوسر دحاف ىلا ظ ْ

 ظ
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 ىح ةئردملا ىنعي اهيتب ال نبب ام ءاضا قرب اه قربو اهعدص ةبرض

 سو هيلع هلا ىلص هلا لوسر ريكو لظم تيب هفوج يف احابعم ن كا
 اهرمسكق هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهبرض مث نول لا رك جف ريك :

 وح نو اال نك ايا نو ايراشا قي اص حل

 نولسملا ريك كي كت سو هيلع نال نا كو

 الحر
 مورلاو سراف كلم لعجي نا هبر لأس سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نع كن ولكسي ى اعت
 ا مارخلا 0

 كلذو ةيالا هف

 0 !وناك مها

 و اكسلا نع
 ل يفةيلهاجلا

 2 ْىَح مرا

 شد> نإ هللادع

 جر 5 هرمأو

 2-1 نط 2

 ن: رمح اهيف قلو

 ربعق هإ 5 و

 لحرلا اذه لتش

 ىمرضح ا نا رعل



 هللا 2 ةاكزلا

 َّق ةقدص لك اهم

 لاَةه #* نا رقلا

 تاقدصلا امتالاعت

 نيكاسملاو ءارقفلل

 رفعج وبا لاق *
 عاقمقلا نب ديري
 لك ةاكزلا تزحف

 نا رقلا يف ةقدص

 ناضمر رهشحتو

 خذو مايص لك
 لك ىختالا ةحابذ

 هده تراصف مذ

 امل ةخدان ةيآلا
 ةبالا ابلاق

 هلوق رسشع ةعساتلا

0 
 (لوزتلا بابسا رب )١/٠(

 وه الا هلال هنا هللا دهش هيبن ىلع ىلاعت هللا لزتاف هللا باتكص يف

 || هيلعتتلا ىلص هللا لوسرب تناقل نالجر لا مساق معلا اولوأو ةكئئالملاو

 « باكحلأ َنم ايَناووَأ نذل لإ رن لأ » هلوق مس

 هيلع هللأ ىلد ىنلا 0 يدسلا لاك اطوز تيس ّق اوفلتحا ةياآلا

 م يفدا 0 ناعتنلا هل لاف مالسالا كلا ويلا 7

 | هللا ا سو هيلع هللاىبص هللا لوسر لاذ رابحالا ىلا

 نب ديعس يورو * ةيالا هذه ىلاغت هللآ ل راق رايحالا ىلا لب لاتف

 هيلع هللا ىلد هللا لوسر لخد لاق ن مانع نبا نع همر تجبعو ريدج

 0 مَع هل لاقف هللا ىلا مهاعدف دويملا نم ةعامج ىلع س اردملا مو

 ميهاربا ةلم ىلع لاقف دمحاي تنا نيد أ لع دنت نرش[

 | ميو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاّقف اندوم ناك ميهاربإ نأ اللاو

 أ 3, الا هذه ىلاعت هللا لزتاف هيلع ابافمكتبو انني يهف ةاروتلا ىلا اوله

 ( 00 0 ربيخ نم اد 0 ةصق ىف تلزت نك لاقو

 نبا لاق هب ب 2 كلل 7 مارفد # 7 3 هللا ءاشي ْنأ

 | كيكاخم دماي

 د تابيه ل 0 نوقفانملا تلاق مورلاو 9 كلم هتمأ دعوو

 | فكي لأ كلذ نم ادا يح عياراو را كايد نس

 | ىلاعت للا لماذ مورلاو سراف كلم يف عم ىح ةندملاو ةكم ادمم

 أ وبا انا لك قف رئرورملا زيزعلا دبع نبدمم ينريخا *ةياالا هذه

 || مهاربا نب قرعما ربحا يحي يد ريا ب ل نا
 |نأان 55 لاق: ةذاتق نع دنعبس انئدح ةدابع نب حور انربخا

 ا
 ا

 0 2 لوسر



 605 (عوسناو تاناوأل

 م هعاساو" ههدصت اوداراف هبار هل درنال هناو هتفصو هتني انباتك يف |[

 نأ الك 1 ىلا رظٍْن 2 را ضعبل موضع لاق

 !ولاقو وكت مو هنأ هللا ىلد هللا وسر تاكا 5 مون

 كرم نس ناكو اوم يلف ءاقشلا مهلع بلغو هب وهام ءاناو ال |[

 قلطناو دهعلا كلذ اوضقنف ةدم ىلا دهع مس و هيلع هللآ بص هللأ

 هاضأو ناس ىنأ كم لِما« ىلا اك ار نيتس ىف فرشألا ن لا

 ىلا انوع مث ةدحاو انتلك ننوكتل اولاقو مهرمأ اوعمحاو مهوقفاوف |||

1 
١ 

|| 
 ا
١ 

| 

 نب قحتا نحدد لاق ةياآلا هذه م ىلاعت هللا لزءاف ةيدلل | ا

 مدقف ردبب يبرق

 كرا ا هللا ْن ماورذحا دووم || رشعماب لاقو ازيا 0 ةيبالا

 يبا مفرع دقف مهب لزت ام مك 0 نأ لق اولخا و رد موي شير

 كنرغب الداب اول لاف مكلاهلادهعو مكباتك يف كلد نود لسع يب 1

 هللاو اما ةصرف مهيف تبصاف برحلاب مل لعال ارا اموق تيقل كلنا ||

 قعي اورفك نيذلل لق ىلاعت هللا لزنافساتلا نحن انا تفرعل كانماق ول |

 0 هده ةرْخ آلا 2 مهج ىلا ن نورسشحمو نومزوم نوبلغتس دوهيلا |

 م

 هنآ هل دبش # هلوق نئابع نبا نعينيجر نب ديعسو ةمرآ

 هلع دنا 12 هلا 0 امل ينلكلا لاق 6 وه لإ ةيآل

 هيلع مدق ةنيدملاب سو أ

 كا ا ع ملح ندا حان اف كلاما اهدحا لاق ||

 هفصلاب افرع ب هيلع هللا ىلص ىنلا ىلعالخد انك ا رخآ فا

 انا: الاق قش لاق. ديما تنأو الاق 3 ناقد ع تنأ هل الا.قف تعئاو أ

 : نع كلأسن |[

 حج اي

 2 "اي
4 

/ 3 
"7 

5701 

 امظ لاق كانقدضو كت انما اهع انتربخا 2 3 ةداهش

 هسار نه ىذا هب

 فوذح مالكلا ينف
 قلخ هريدقو

 هلو5 ىف ام هيلعف

 هبدقف 0 نع

 لوا ماع نش
 هي الا # كسن وا

 ذل يع هتماثلا
 تي اخو كاع

 لق نوقفني اذام

 ريح نم مقشا ام

 يالا ندرقالاو

 نا لبق اذه ناك
 ماكارلا ضرب

 هك د ا



 © لوزنلا باسا يف

 1 مور دق مورلا كولم تناكو مهد يق“ هلع نسسح ىح مهبتك

 أ( قضت لوسر ىلع اومدقف هداهتجاو هلعأ :نيئابكلا اوت ورمول ومو

 تاريخا باس مهيلع رصعلا ىلص نيح هدم اولخوو سو هيلع هللا

 مهأ رنم 0 لوه مك ثزاحلا لاحر:لامح ُِق 0 بابج

 دقو مهلثم ًادفو انيارام مسو هيلع هللا ىلْض هللا لوسر بامتصآ نم
 3 3 ِ «كالذو يراضنالا

 ملكف قرشملا ىلا اولصف مهوعد ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر لاتف هللا ىل< يلا عم

 هللا لوسر امط لاف السو هلع هللا ىلص هللا لوسر بفقاعلاو ديسلا ||| ةييدحلا مسوهيلع

 ||| نم امكعنم ايدك لاق كلبق انا دق الاقف اللا هسو هيلع هللا ىلص

 | ,ملنا الاق ريزتخلا مكلكاو بيلصلا مكتدابعو ادلو هلل مك ؤاعد مالسالا

 ,ىنلا امط لاقف ىسع يف اعيمح هوصاخو هوبا نف هللا دلو ىسع نكي

 كه نتا
 اناورسو هيلع هللا
 ىل اردق خطا

 تفاح

 لاقف ىهجو ىلع

 نأ لوس

 سو هيلع هلل ىلص

 ةرجع نب سكاي
 ماوه كيذ هب كلغل
 نمتلزنف كشار

 وا اضيرم ناك

 دابا هبسشيو الا دلو نوكي ال هنا نولعت سب ممول 8

 1, هلع 7 ىسع ناو 0س 0 لاو ىلب ا

 0000 11 مب ع مدل كي لاق ىلإ اولق

 ا لحال ا دع 00 ولت ملا لق ل ىلب اولاق

 2 70001 ير جذع 6 ينغ مت اهنلو دلل مشت اك هتيدشو

 [يبكنف معز اك اح رك بكف لاق لب اولاق تدحمو ترو

 3 .نيناسأو ةعضب نما نارمت 1 روش ندم نيف لج ها لزءاف

 | ىلكلا لالا < َنوُبْدَسس اورتك َنيِذل لف » هلق ايس
 1 هللا 000 لحب دووب نأ س ابع ل ان 56
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00 

 الأ غاب ىتح اهعسوالا اسفن هللا فلك,ال ىلاعت هللا لزتاف انعطاو

 سم 0 دق لوس كلذ ف ةرشلال >1 نا تلعف دق كاك

 قف كلور اكلات لتكمل لاق عكو نع ةييش أ ن . ركب يا: نع

 نب نمحرلا دبعو رمعو ركب وبا ءاح مكسفنا ينام اودبن ناو ةيآآلا
 سو هيلع هللا ىلد ىلا

 4 ع حاانلاو )

 لارا ألا نم رينو ليسو تاو
 || نم اتلع دش ةبا_ تلؤنامهللاو هللا, لوسراي اولاقو فىرلا لع اون

 تبخل اع هش ثدححأ اندحا نأ ةبالا هر

 لمعلا نم انفاكو انكله اولاقف تازنا اذكه ملسو هيلع هللا ىلد يبا

 || انعمس ىموم لسارسا وني لاق اك نولو#ت مكحاعاف لاق قيطن ال ام

 أ مهلع كلذ دتشاو انمطاو امس اولاقف انمطأو انمعس اواوق انيصعو

 فاكي ال هلوَقب ةحارلاو جرفلا لاعت هللا لزناف. الوح كلذب اوثكف ||

 هللا ىلص ىلا لاق اهلئقام ةيآلا هذه تحف ةيآلا اهعسو الا اسفن هللا ||

 وا اولمل ملام مبسفنا هب اونثدح ام يتمال زواحم دق هللا نا سو هيلع ا

 هبا

 © نارم لا 3#

 هللا لوسر ىلع اكار نيتس اوناكو نارحم دفو مدق نورسفلا لاق ||

 ةميرالايفو مهفارشا نم الجر رمشع ةعبرا مهفو ٍِلسو هيلع لا ىلص ا
 نيكس و مزوقلا ما ةمانلاو مهما لؤي ميلا رفن ةثالث مشعألا

 ديبلاو حبلا نع هعباو ا نع الا نوردصيال يذلا متروشم |

 مهفقساة مقلع نب ةثراح وباو * مهالا همساو مهلحر بحاصو مهمامأ َ

 سردو مهف فرش دق ناكو مهساردم بحاصو مهماماو مهربحو || ا

 | نأو هبلق يف تبثي نا
 | لاقفّناو انكلح امانا هيرثدحم اع نوذحلاؤمل انو ايقانو اندلا |

 ناف ىلاعت هلوق

 هاند ناك وا

 يتلا رابخالا نم

 محلا 0 ل

 اوفعاف هريدشو

 1 ودعغص 1
 7-5 و مغ

 معصلاو وفملا

 اللا اطوستتم
 ةءاآلا * فيلا

000 | 

 لم

 3 ىح مكسور

 2 هل ىدطا



 ناكرشلا اوه 7

 © لوزتلا بابسا

 001 لوط نأ ىلإ انو رش اف ةرسع لها مولا نحب ةرثلا وم تلاع

 هلوق ةيآلا هاد ود ناك ناو: ىلاعت. هللا ءلزا# معو قاازي#

 ربا ءامالا اننيحا »< ِهبَر نم هل لنا لول د

 ١ نب ىلع نب هللا د د لاق ىهاط نب ىهاقلا دبع روصنم | هلوقب كلذ خس مت
 ؛ ماطسب نب هيما انثدح لاق يجش وبلا ميهاربا نب دمه انثدح لاق دايز 0 1

 |١ نع ءالعلا نع مساقلا نب حور انثدح لاق. عيرذ نب ديزي انثدح لاق ||| 5 ةفاك نيكرسشملا

 |و هيلع هللا ىلح هللا لوسر ىلع لزنا امل لاق ةريره ينا نع هيبا ||| ةفاك مكتولتا
3 3 2 0 
 كلذ دتشا ةيآلا هللا هب 0 هوقو كبقلاىق ا. اودش ناد 007 هلوشو

 00 ا ةالصلا ق .طنام لاضالا م انفلك اواقق مو هلع
 مهوعدجو ثيح
 ةسماخلا ةيآلا

 الآ لاثك اهتطناألو ةب الا هده كاع تلزنا دقو ا لامر

 نس 00 لها لاق 66 اولوقت نا نوديرتأ م هيلع د قص مهولتاش الو.
 كيلاو انبر كنارفغ انعطاو انمساواوق انيصعو انعم اولاق هارآ مكلبق || ماركا دحملادتع

 اعرثا يف ىلاعت هللا لزنا مهتسلأ اهب ترجو موقلا اهأرتقا الف ريصملا هيف مكولتاقب تح

 لزئافىلاعت هللا اهخخش و اهلكةي آلا هير نمهلا لزنا امي لوسرلا نما هي الامده ترام

 ْ 00 ال را ىلإ لا ايمسؤ ب الا ابنفت هللا تنلكلأل لا اهيا

 ||| انثدح لاق ىحب نب دمع نب ميهاربا نب دم اريحا * ماطسب نب ةيمآ + بسلا
 اأ| رمع نب للا دبع انثدح لاق ققثلا قعسا نب دخت انئدح لاق يدلاو ردشع ةيضشالل

 || نب مدآ نع نايفس انثدح لاق عكو انربخا الاق ىسوم نب فسويو

 3 هلام لاق سابع نب | نع ثدحي ريبج نب ديعس تععم لاق ناملس

 ب لخد هللا هب مكحب احم هوفخوا مكسفنا يفام اودبت ناو ةيآآلا هده

 1 ممسو هيلع هللا ىلص يلا لاقف ءيش نم اهلخدي مل ءيش اهنم مهبولق :

 ْ انمعم اولاقف مهبولق ىف ناميالا ىلاعت هللا يتلاف انث و انعطاو انعم اولوق



 < © خوسنملاو خانلاو )

 نع يباكلا انمدح لاق ليضف نب دمحم انثدح لاق يثحالا نب رجا

 5-5 1 تاز الا مكه نأ رعأ هللاو انغلب سابع نبا نع اص يناأأ

 موزخم ين نم ةريغملا يب ينو فرق نم فوع نب ريمج نب ور<
 ك٠ ىلع هلوسر ىلاعت هللا رهظا الق"نيل نونبر تملا ود تل

 باتع ىلا ةريفملا ونبو رنمع نب ورمع ونبب يناف هلك ابرلا ذئموب عضو

 عضو ابرلاب سانلا قشآ انلعجام ةريغملا وني لاقف ةكمىلع وهو ديسا نبا
 انانو انل نا لع انطوض ريم نب'ورمح وي:لاسف ايريتع نئاثلا

 هذه تازئف سو هياع هللا ىلص هللا لوسر ىلا كلذ يف باتع 52-

 فرمف هلوسرو هللا نم بر اونذأف اولعفت ل ناف اهدعب يتلاو ةيآلا

 ىلاعت هللا لوسي هلوسرو هللا نم برحي مه ناديال نأ ورم ون
 نولظتالو رك أ نوذخأتف نولظت ال يلاومأ سؤر مكلف منت نآف

 نب سانعلا يف ةيآلآ هذه تلزت ةمركعو ءاطع لاقو < هلم نو

 دادجلا رضحالف رمتلا يف افلسا دق اناكو نافع نب ناّمعو بلطملا دبع

 اكظح اهتذخا انا اذا ييلايع ينكي ام يل قبال رفلا بحاص امط لاق أ

 نع علف ةلئفف: كل ئضسضاو فصلا اذا نإ 53 1

 اماهف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ غلبف ةدايزلا ايلط لحالا ظ

 * امطاوما نسور اذشاو اعطاو امهسف 'ةيآآلا هذه ىلاعت هللا 0

 ىف نيكيرش اناكو ديلولا نب دلاخو سابعلا يف تلزن يدسلا لاقؤ |
 ابرلا يف ةيظع لاوما امطو مالسالا ءاف ابرلا يف نافلسي ةيلهاجلا ْ

 لكنا الآ مسو هيلع هلا ىلد ىلا لاقف ةءآآلا هذه ىلاعت هللا لّرَأَ

 دبع نب سابعلا ابر ههضا ابر لوأو عوضوم ةيلهاجلا ابر نم ادا

 ونب تلاق يلكلا لاق © ةَرْسع وذ ناك ْنِإَو اذ هلوق بلطلا
 مكل هعدن ابرلا مكلو انلاومأ سؤر اوناه ةريغملا ينبل ريمع نب ورم

 (05) بابسأ

 كيش نم ملعأ هللاو

 أ رضاح ربشلاعكنم

 احيرحص اذلاب القاع

 اذهراصف همصيلق

 ىلاعت هلوقل اان

 نيدلا لطتعحو

 هالا هنوقيطي
 عيفارلا : ةيالاو

 ليس يف اولئاقو
 4 ولت اقي ني.ذلا هلل

 اهعيج ب الا هذه

 الو هلوق الا مكحت

 اولتاقتفيا اودتعت

 ءادتبالا يف اذه



 أ) مصن قارعلال ها

 لاق ىي ا

 هل ريذ وهف اريخ

 4ةمون ناك متل

 لضفاناكنينكسم

 لوق ىلعو زاجحلا

 لد قحا عاص

 اهيلت لاهي الا هللا

 ىلاعت ' هلوق هو

 روشلا مكنم دوش نق

 اذهو همصباف

 ىلا جاتحم صهاظلا

 هأسنعُم و فمك

  ؟ كوزتلا بابسا )9

 وم لل ناب الم نع ةلس يلا نب ءاسر اريحا لاق تالا لإ د
 لوش ىل اهانلا ةمامأ أبا تعوع“ لاق ىلهايلا كليب نب نالحت نع ينثمدلا

 : نيذلا نم ناك ةععمالو ءاير هطبسرب مل هللا ليدس قف اس طرا ْن

 يم نب دم ان ريا ل لوك د ةبالا راهلاو ليال مطاوما نوقف

 انثدح لاق يناجرجلا ليمعسا نب د انثدح لاق يضلا كلام نبا

 نب نع هببأ نع دهاجم نب 00 0 لاق 6

 لللاب قشاف مهارد ةعل رأ هك ناك بااط 0 نب ىلع . تل

 ظ انريخا #*ادحاو ةيالعلا يفو ادحاو رسلا يفو ادحاو راهلابو ادحاو

 دمع انتدح لاق 'نتاكلا نسما نو

 نفرح لاق جشالا كييهرس وبا جل لاق ماح ين نب 0 دنع 0

 ىلعل ناك لاق هيبا نب باهولا دنع

 امهردو رامعلاب اهردو ليللاب اهرد قشاف مهارد طرا هنع هللا يذكر

 نع دهام

 ارسس راهنلاو ليللاب مهاوما نوقفني نيذلا تلزنف ةينالع اهردو ارس

 يضر بلاط يبا نب ىلع يف هب لآ ده تل يلكلا لاقو *ةمالعو

 قردرو الذ مهردب قدصتف مهارد ةعبرا ريغ كلمي نكي مل هنع هللا

 هيلع هللا ىلدهّللا لوسر هل لاقف ةيئالع مهردبو ارس مهردبو اراهن

 ىدعو يذلا هللا د ويوصل نا ىناَح لاق اذه ىلع كلم ام سو

 هللا لزئاف كل ا 0 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف

 1 هللا ١ ال نيذلا 9+ هلوق ةيآلا هذه ىلا

 نب دمجا نب دمحم نب هللا دبع : نب دم انربخا 6 (ي"رلا نم يه

 انثد> لاق ىلعل وبا انريخا لاق ناد نب ورم وبا انريخا لاق رعد

 دمحأ



 000 © حوسنملاو خانلاو )

 ليلا نوطبتري نيذلا مه اولاق ديزي نب حارو يعازوالاو لوعكمو
 نهف تزن ةينالعو ارس راهلاو ليللاب اهيلع نوقفني ىلاعت هللا ليس يف

 دمحم نب دجا ام ا الو الخ اهطبسري مل 1

 نب دمحم نيام انندنح لاق يرومدلا دع نب نيشلا رخل 0

 لاق ينيوزقلا هيورهم نب دمع نب ىلع انئدح لاق ىناورهلا هللا دبعأ
 لاق اص نب هللا دبع انثدح لاق ىرطنقلا دواد نب ىلع امدح ا

 يناعنصلاهّللا دبع نب مثخ نعجاجحلا نب سبق نع يرش وبا يتثدح |[

 ليللاب مهاوما نوقفني نيذذلا ةيالا هذه يف سابع نبا ثدح لاق هنا[

 قححا وبا اريحا ام اذه ةم ىلع لديو ليلا فلع يف لاق. راها َ
 انريخا لاق سودنع نب دمحا نب دم ركب وبا انرتخا لاق يرقللا |

 يركز نب دمت انثدح لاق ينامركلا بوقعي نب هللا دبع سابملا وبا ||
 رهش نع مارهب نب ديما دبع انثدح لاق عبكو انثدح لاق ينامركلا || |

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق ديزي تنب ءامما نع بشوح نبا ْ

 هعوجو هعبش ناك اباستحا هيلع قفناف هلال يبسيف اسرف طبترا نم سو |
 قحسا وبا انريخأو#ةمايقلا موي هتازيم ىف هتورو هلوبو هٌوَمْو را

 سوم نب نارمع ىموم وبا يخل لاق ارملاو رح ناإ 0 ا

 لاق رمع نب سراف انثدح لاق يردخلا نارك دعس اند لاق ا

 نتا نحرلا دبع نع وربح نب ناملس انثدح لاق دمحم نب اص اندحا َ

 قفنملا لو هيلعللا ىلصهَلا لوسر لاق لاق رباح نع لوك“ نع ديزي

 دمحا دماحوبا انريخأ «ةقدصلاب هيفك طسابلاكهسرف ىلع هللا ليبس يف
 لاق يزارلا ناذاش نب دمحا نب د انريخأ لاق بتاكلا نسكا نبا

 ا
1 
 ا آ

 انثدح لاق جشالا ديعس وبا انثدح لاق متاحىبا نب نمحرلا دبع انريخأ |||
0 
6 

2 +٠ 

1 0 

 ١

 «ي اال "7

 ءادردلا ىباو ةماما يبا لوق اذهو ليلا نم قيتع سرف هتبب يف ادحا ||

 يذلا ىلعبتك 6
 ةيالا # مكلبق نم

 هلوق ةرشع ةثلاثلا

 يذلا ىلعو ىلاعت

 ماعطةيدف هن وقيطب

 ةيبالاهذهو ناكسم
 حوسنم اهفصن

 دقو مح اهفصنو

 نثث هنوقيطا “ىرق
 نمو هوقيطي ارق
 يفعل هنوؤوطن ارق

 ناكو هوفلكب
 ءدب يف لج رلا

 ءاش نا مالسالا

 نجف ءاخ ناوماص
 هموب ناكم عطاو



 ةايل مكل لحا
 ىلا ثفرلا مايصلا
 هلوق ىلا مكئاسن

 افعو مكيلع باتف

 رمع نأشيف مكتع
 لزنو راصنالاو
 هلوق ةمرصةصقيف

 اواكحو ىلاعت

 هلوق ىلا اوبرشاو
 ىلامابصلا اومئا مث

 هذه تراصفلدللا

 هلوقل ةخضمان ةيآآلا

 مايصلا مكيلع ب تك

 اونما نيذلا اهيأ ١ نا رقلا لزنف ءيدر رم لجر ءاجن رم نم عاصب

 لبخمال نيطايشلا نا لاقو ليخلا بامصأ يف مهبر دنع مهرجا مهلف

 207 لوول اناسآ) ١ هذ

 اومهب الو ضرالا نم مكل انحرخا امو متبسكأم تابيط نم اوقفنا

 لاق ظعاولا دمحم نب دمحا قححسا وبا انريخأ # نوقفنت هنم ثلا

 101 0 دش انننيح "لاق ناهفدصالا دماح نينا نع نرخ
 ذامح نب رمع انثدح لاق لامعا“ ويوم نب دحا ايدح لاق يسرافلا

 داس يس حل الا

 تبان نب يدع نع يدسلا نع رصن نب طابسأ انثدخ لاق ةيط نبا
2001 

 ناك اذا جر تناك راصنالا يف ةيآلا هذه تلزت لاق ءاربلا نع

 ا0 لع اهوقلعف رسلاو رفلا نم ءانقا اهتاطنح نم للا َداَدِح

 هنم لكأف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجحسم يف نيتناوطسا ني
 هنا نظي وهو فشحلا ونق جرضثدمعإ لجرلا ناكو نيرجاهملا ءارقف

 الو كلذ لف نيف لزنف ءانقالا نم عضوي ام ةرثك يف هنع زاج

 ١ ||| مكلا ىدها ولو فشح هيف يذلا ونقلا ىنعي نوقفنت هنمثينحلا او.هث
 8 0 ا ؛ ل

 لزن امل ىلكلا لاقتب آلا « تاقدصل ا اودت نإ ف هلوق *هوقلبق ام
 ةقدص هللا لوسراي اولاق ةياالا # ةقمن نم متعفت | امو #8 ىلاعت هلوق - ني وي .

 ها الآل] هذه للامت ّنلا لزناف ةمالملا ةقدص .مأ لضفأ رشلا
 2 1 ار 0 ره د

 # ةينالعو ارس راهنلاو ليللاب مهلاوما نوقفتب َنيذلا ف
 نب ورمع وبا انربخا لاق يذابارصتلا ميهاربا نب ليعما انربخأ ةيآلا

 نع هللا دنع نب ديز,ب نع يدب نبا نع سبعش نب بح ناديي لاك

 لاف 0 هللا ىلص هللا لوسر نع هدج نع هبا نع بيعش
 ةينالعو ارسم راهلاو ليللاب مهاومأ نوقفني نيذلا ةيآلا هذه تلزن

 ناتي وبيوت وس نير ةدضسضفعتسم ف كغ

 ادحا



 هيل

 كنا ىلاعت لا َن

 كءاعد هللا ب

 ١) حوسنلاو خانلاو 6
 همس

 ا' كرمشبا كتثح لاقف هاناف كلذب هرشف ميهاربإ

 .2 نا لاق كلذ ةمالع ام لاقو لحو نع هللا دي الملخ

 كك بر ميهاربا لاقف بهذو قاطنا مث كلاؤسإ ىتوملا ي 2 :

 ينبح كنا ىلعب يلق نّئمطيل نكلو ى لاق نموت موأ لاق ىتوملا يح

 ىلاعت هلوق * اليلخ يتدكإ كب كلاش اذا ينبطعتو كن وعد اذا ْ

 ١ سَ ليس يف 'مُاَومأ نوفي َندلأ 9
 نب نم<رلا دبع اما ف وع نع وخل ديعو نافع ّى نامع يف تلز

 ياكلا لاق هب آلا

 ةقدص مهرد فالا ةعبراب ٍلسو هيلع هللا لص ىبلا ىلا ءاج هناف فوع

 ةعإ رأ ىلاثعلو نفل اهتم كما سرد كفالا ةئا يدع 0

 هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف يبراهتضرقا فالآ ةعبرآو مهرد فالآ

 يضر نامع امأو # تيطعا اهفو تكسما ايف كل هللا كرا سو هيلع

 نيلسملا زهش كورت ةونغ ىف هل زاهحال نءزاهج ىلع لاقف هنع هللا

 نيبسملا ٍلعهل تناك ةكر ةمورب قدصتو اهسالحاو اهباتقاب ريعب فلاب

 للا لور تأ يردخلا ديس ورا لاتوا# ةناالا هده |

 نافعنب نامعنا براي لوقيو نامل وعدي هدي ًاعئار لسو هيلع هللا ىلص
 هللالزئاف ..وقلا علط ققح هدب اعفار لاز انف هنع نكراف هنع تدضر

 ا 3“ هلوق هيآآلا هللا ليس يف مهاوما نوقفني نيذلا هيف ىلاعت

 هارت 4 ةتيصصام تام ساه اا
 نب دمع نب هللا دبع نب دمع انمدح لاق نالدبسلا دعا نب نهرا

 ثبفيسا نب نسق انثدح لاق هيودمح نب لبس نب دمحا اكدت لاك ميعأ

 نب رفعج نع ليعمسا نب متاح انثدح لاق ديعس نب ةبيتق انثدح لاق

 رطفلا ةاكزب ملسو هيلع هللا ىل يبناا سما لاق رباح نع هيبأ نع

 كياع هللاو مرح
 كيارشو كماعط

 اماص تحداو

 ىضرا يف تامعو

 ىلع ىشع دقف

 َق رذ فعضلا نم

 ىلد هللالوسر هل

 0-5 و هيلع هللا

 هاتئبع تعمدف

 ةمرص ةصقتناكو

 ىخر رمع هصق لبق
 راصن الاو هنع هللا

 است ب هللا ادق

 5 ةصقإ 0 3

 51 وانيعن الآو

 ا ل حالا

 ا

 يي _

 6 نأ وبت يسبيسبمعا شط ب سس مح

 00 270 5 ل ل



 يلام سو هيلع
 سبق ابا اي كارا
 مساقلاوب|لاقاماط

 فيعضلا جاطلاو
 هللا لوسراب لاقف

 ىلع تلخد ينا

 :ةحرابلا يتآرما
 يلع . يل تلاقف

 سبق ابا كلسر
 كل نم“ 7

 هّتمءلص دق افاعط

 هناء ال تضف كل

 تا ينبع ينام

 ماعطلاب ينتءاجت

 ةيحلاةببخلا تلاقف

 ٍإ ( لوزألا بابسا ) 2160

 | مهاربا كلذ يآرب الف ءاؤملا يف ميرلا هتمطق "طقس انقل اهم تلك

 | كلذ نياغال اهيبحم فنك ينراف اهتممجما تلع دق براي لاقو اهنم بين
 رحلايفهفصنو ىبلا يف هفصأ تيم توحب ميههاربا "رم ديز نبا لاقو *

 || ربلا باودف ربلا ىف هنم ناكامو هلكأت رصلا باودف رحيلا يف ناكافف
 | نوطب نم ءازجالا هذه للا عم ىتم ثيحلا سلبا هل لاقف هلكأت

 ظ ىلب لاق نمؤ: ملوا لاق ىنوملا يح فيك ينرا بر لاقف ءالؤه

 اإ| يناهفصالا ينوبا انربخا*هنم سيلباةسوسوباهذب يبلق نئمطيل نكلو
 ]| لاق رفعج نب دمحم نب هللا دع انثد_ح لاق هتياور ف يل نذا اف

 | نب ميهاربا انثدح لاق سيش نب ةلل“ انثدح لاق لهس نب دمحم اسدح

 || لحاسلا دنع ةمركععم سلاح تنك لاق يبا انثدحلاق نإبا نب مكحلا
 ا الف مهموحل ناتيملا مسقن راعلا يف نوقرغي نيذلا نا 0 لاقف

 د | ةرخن ةلئاح ريصتف 1 ىلع جاومالا اهيقاتف ماظعلا الا ءيش مهم قس

 || نودقويف رعبا كاذ نوذخأيف موق ءيج مث رعشف اهلك أنف لبالا 0
 || تءاج اذاف ضرالا يلع دامرلا كلذىنستف حير ءيِف

 ظ مهاذاف ىلاعت هلوق كلذو ءاوس روبقلا لهاو كئاوا جرخ وقتل

 || لع جحا امل ميهاربا نا راسب نب قحمسا نب دمم لاقو نورظني مايق

 ا . لكامل تبماو يحادلا ذورمت لاقو تقوي“ يذلا يبر لاقف ذورك

 ا ميهاربا هل لاق اذه تيبحاو كلذ تملأ دقن لاق ل تا ارا

 رانلا كلت دم“

 | تئياع له دور هل لاقف تيم دسد ىلا حورلا درب ناب يد هللا ناف

 ' ئرخنا ةح ىلا لقتتف هتيأر من لوي نا ردقي ملو هلوقت يذلا اذه

 | لذ هاف جاهتحالا دنع هباق نئوطب يكل ت تمملا ءامحأ ديرب نا هير لأس مث

 أريج نب كينعسشسو سابع نب 1 لاقو * نابعو ةدفاشإلا نع اربخم نوكي

 58 نا هبر توما كلم نذأتسا اليلخ ميهاربا هللا ذا امل يدسلاو

 1 ميهاربا



 ١) حوسنملاو غماتاو ( )49(

 هللاو لاقو امهمزلف اهوبا امهاناف ماعطلا نولمحي ىراصنلا نم رفن يف |

 هللا لص يتلا ىلا اوهمخاو [لس ناناساف 0

 هللا لزناف رظنا انأو رانلا يضعب لخديا هللا لوسر اي لاقث سو هيلع

 امهليبس ىلفكخ ينلا نم دشرلا نيت دق نيدلا يف هاركا ال ا

 نب دم ركب وبا انربخا يرقملا دمحم نب دما قممسا وبا انريخأ ||

 وقح نإ دس ع ا

 نايفس نع يدهم نب نمحرلادبعهربخأ لاق مشاه نب هللا دنع انتدح لاق ||

 سودع 53/ دمح| أ

|| 
 0 ها 5 دهاحم نع فصخ نا

 كا 7 نحل 3 ناعض ريسه 0 وألا نم مقا |

 ارك ال تلف مالسالا "نخر اوداراو مهلهامهعنف مهنيدب || ا

 يح فِي نأ 0 مهاَر !َلآَ ذِإَو 9 هلوق ةبآلا نبدلا يف |[

 نا هبر ميهاربا لاند قالا نورسلا ها ةدسا «قزتلا |

 000 0 نا ما ءامحا هيرو |

 ا
1 
 ا
 ا

| 

 ا

 نا هارب نأ ان رك لق ةداقأ نع ديس ند لق والا

 حب نفك درا تالا و2 و ىبلا باود اهتعزوت دق نم ةباد لآ

 نرتاح .أو كايضلاو ناشاوملا ءاطعو نسح لاقو يقول |

 انعّروو دنَق اها رف اولاق ة ةبريط ةريحم ءاطع لاق رمل لحاس راح |[

 رحيل اباودو 00 تءاح رحب ا تياادإ 0 رحب و باود |[ ا

]| 

 ريطلا تءاح 2 8 ريصلا هيلا

1 

1| 

1 
24 0 

 ل | ع

 ىلع هنع هللا ىخر

 لاقف هلعش هسفن

 هيلع هللا ىلص ىلا

 تنكدقل لسو

 النا اريدج معاي
 1 ماقف لعش

 ىلا ناكو
 ع ىأرفةن 0

 راصنالا نماربك'

 نب ةمرمد هل لاَعي

 سنأ|نب سيق

 ناكو راخنلا يف

 نيلجر ني يداهي
 طخم هالجرو
 لاةفاطخ ضرالا

 هللا ىلص ىنلا هل



 مونلا دعب مهءاسن
 رم مهاج نم

 ىضر باطخلا نبا

 هنا كلذو هنع هلل

 نع هناصا دوار

 ينا تلاقق هس
 ناكوتمدقتتكا

 نيجوزلا دحا

 ىلع مرح مان اذا

 تفتلي لف رخآلا
 اهمال

 راصنالا تءاجف

 اهنشا ىلع ترفاف

 لوسردنع مطاعفب
 هيلع هللا ىلص هللا

 ر# رفاو مسو
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 سابع نبا نع ريبح نب ديعس نع رش يبا نع ةبعش نع يدع يبا
 11 دلل 1غ لمحت .ةالقم 'نوكت راصفالا ءاسن نم ءارللآ تناك لاق
 الآل ءانبآ نِف ميف ناكريضتلا تيلجا انف ءدكوبب نآ دلو اط نئاع
 ظ دشرلا نييت دق نيدلا يف هاركأا ال ىلاعت هللا لزتاف انءانبا عدنال اولاقف
 ظ بوقعي نب دم انثدح لاق لضفلا نب ىموم نب دمح ان ربخا#يغلا نم

 ظ ْ

| 

 || ةبعش نع ريرج نب بهو انيدح لاق قوزرم نب ميهاربا انريخا لاق
 || ىلاعت هلوق يف سابع نبأ نع ريبح نب ديعس.نع رشب يبا نع
 ظ دلو اط شيعي داك“ ال راصنالا نم ةارملا تناك لاق نيددلا يف هاركأ ال

 || مهيف اذا ريضنلا ونب تيلجا الق هتدوهل دلو ا شاع نبل فلحف

 | ىلاعتا هللا لزناف انؤانبا هللا لوسرات راصنالا تلاقفراصنالا نم سانا

 | ها نهو م قل هاش نف ريس نب كيعسس لاق نيدلا يف هارك اال

 | نم لجر يف ةيآلا هذه تلزن دهاجم لاقو * مالسالا ىف لخد

 أ مالسالا ىلع ههركب ناكو جيص هل لاق دوسأ مالغ هل ناكر اضنالا

 || هل ناكو نيصحلا ابا نكي راصنالا نم لجر يف تلزن يدسلا لاقو *

 || عوجرلا اودارأ الف تيزلا نولمح ةئيدملا ىلا ماشلا راجم مدقف نانبا

 أ ارصنتق ةينارصنلا ىلا اموعدف نيصملا يبا انبا مهانا ةنيدملا نم

 || سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيصحلا وبا ربخاف ماشلا ىلا احرخو
 | لل لوسر لاقفنيددلا يف هاركا ال لجورع هللا لزناف امهبلطا لاقف

 |اذه ناكو لاق ل نم لوا اه هللا امهدعبا مسو هيلع هللا ىلص

 || مث باتكلا لها لاتقب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىمؤي نا لبق |||
 'ةروس يف باتكلا لها لاثقب سماو نيدلا يف ءارك ال. هلوق حسن

 أ فوع ني ملاس ىب نم راصنالا نم لحرل ناك قورسم لاقو ةءارب

 أ ةئيدملا امدق مث لسو هيلع هللاىلص يبنلا ثعبي نا لبق ارصنتف ناثبا

 رفن يف



 هللاو ال ايقلطف اهل كتمرك ١ ناثر لدعم نصدق ران نب لق َ

 هنأ سما ىلا لجرلا ةجاح هللا لع نسما لاق اهدعب كيلا عجرتال |[

 ل اذوب نأ كاد يف لات نأ نر هلع ول اا ل

 ظ
 أ

 ( هأ/)

 0 ر اذا نهحاوزا نك نا نهولضعت الف نهلحا نغليف ءاسنلا

 لاقف راسي نب لقعم كلذ عع لاف ةيآلا رخآ ىلا فورعملا م
 ءابإ اهحنوزف كمزك او كج وُرأ لاقف اهينوز اعدف ةعاطو را 00

 رمع وبا انريخا يدج انريخا دهاشلا دمحا ل 0 انريخا د

 انمدح لاق دامح ع نب رمع انهدح لاق ى < نب دمخ انثدح لاق يرزملا |[

 ىراضالا تابع ل ناشر ف كلو لاق هلاحر نع يدسلا نع طابسبأ 1

 ديري عجر مث امدع تضاف ةقياطت اهجوز اهقلطف مع تنب هل تناك

 تناكو |الوان مث انمع ةئبا_تقلط لاقو رباج ىباف انا

 "ا
|| 1 0-5 

 ةيالا 2 مهجاوزأل هب ةيصَو 50 نوُرذَيَو اكبم نووي | :|

 لضفلاوبا انريخا هباتك يف يزوراا زيزعلا نبع نبدي رمح ولا يخل |

 نقلا 0 هلوق ةناآلا 3ك ا هب تدضر لو اهحوز دير 5 زال

 0 ىفارإ نب ق*ا انريخا دلاخ نب ىح نب دمث ان ريخا يدادحلا |

 ةماعلا لهأ ن م الحر ن0 هب آلا هذه 2 نامح 0 نع ثدح 0

|| 
 هندملاب تانف هكارثأو هاونا هعمو ءاسنو لاحر دالوأ هلو ةئدملا مدقا 1

 يطعاو نيدلاولا يطعاف 0 هيلع هللا ىله يلا ىلا كلذ عرف ||

 اهيلع اوةفني نا مهما هنا ريغ ًايش هر طم 7 فورتلل دا[

 14 نيذلا يف هائل » لوقا لولا لا اهجوز ةكصرت نم

 انريخا دهجا نب دْهاَر اريحا كرملا رفح ليلا نإ دمت ا

 نبا انثدح لاق ميكح نب ىحي يتدح لاق بعصم نب دم نب لب نيا |

 بابسأ اعل

 نورخألا لاقو
 كلا ةراسشأالا

 كال دو"  عراضتلا

 اورطفأ اذا مهنا

 اوبرشو اولكا
 الا اما
 ناكو اوماني مل ام

 تادك نواسملا
 اوناكف ةدايز مهاعو

 اولكا اورطفااذا

 اوعماحو اوبرشو
 اوفاني مل ام ءاسنلا

 عق وف ةريخالا

 نفا نورا

 اوعماجت راضنالا



 نم نيذلا ىلع
 فاتخاةي الا مكلبق

 ةراشالا يف سانلا

 تلاقذ صنم ىلا

 مثالا ص ها

 نا كلذو ةيلاخلا

 لّسرا ام لاقل

 نضرتفو الا ًايبن

 هتمأ ىلعو هيلع

 ناضمر روش مايص

 اهلكم الات رفكف

 دم ةمأ هب تملا

 5 و هيلعهللا ىلص

 ليزتان وكف
 هحولا اذه ىلع

 ةمالا' هده احدم
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 :سحلا نع ديبع نب سنوي ل
 ا يدل لاق الا اوطار اذا نيجاوزأ نحكمإ نأ نفوس

 اهقاطف لجر نم يل انحا تجوز تنك لاق هيف تازت اهنا راسي نب
 كتشرفاو كتحاوز هل تلقف اهبطخ ءاح اتدع تضّشا اذا يح

 ناكولاق ادبا اهلا دوعتال هللاو ال اهيطخم تكج مث اهتقلطف كتمركاو
 لجورع هللا لزتاف هيلا عجرت نا ديرت ةأرملا تناكو هب رس نال حال

 ةراخلا كور ءاا انحوزف هللا لوسزاي لمفا نآلا تلق ةيآلا هده

 يروضنملا دم نبد# روصنم وبا كاخلا انربخا * صفح نب دمحا نع

 يرتغبلا ورمع نب دمحم انئثدح لاق يدهم نب رمع نب ىلع انثدح لاق
 انادح لاق يدقعلا

 يىل تناك لاق راسي نب لقعم يدح لاق نسحلا نع دشار نب دابع

 اهطخ يل مع نبا يناتاذ سانلا اهعنما تنكحو هيلا تبطخت تخا

 قتح اهكرت مث ةعجر هل اقالط اهتلط مث هللا ءاشام ايعطصاف هارا اهتحكناف

 اهايا كتجوزو سانلا اهتعنم تلقف باطخلا عم اهبطخن اممدع تضقنا

 تبطخ الف اهتدع تضقنا ىتح اهتكرت مث 0 اهتقلط مث

 ءاسنلا متقلط اذاو ىلاعت هللا لزناف اًديا كجوزا ال اهيطخم ينتبنا يل

 ىيع نع ترفكف نهجاوزا نحكي نا نهولضعت الف نهاجا نغلبف

 انربخا لاق يذابا رصنلا مساقلا يبا نب ليعمسا انربخا * هايا ادكتاو

 ا وبا انريخا ين ا نب ميهاربا نب هللا دبع دمع وبا

 نب كرابم انثانج لاق لاهنم نب جاجح انمدح لاق يرصبلا هللا ديع

 نم لدحر نم هتخا جوز راسي نب لقعم نأ نسحلا نع ةلاضف

 ةدعلا تضمو اهكرت مث ةقيلطت اهقلطف تناكام هدنع تناكو نيبسملا

 اهبطخت هيلا عجرت نا ا ديا ف جا دع

 ىلا

 صاع وبا انادح لاق رفعح نت يحب انثدح لاق

 || الف لجو نع هللا لوق يف لاق هنا ن

 0 ات وتس

01 



 ندا ريشا ةعبرأ نه لقا والا :

 (هه) ©« خوسنالاو خانلاو ١

 ناك تيسملا نيدبعس لاقو ءالبإ

 نا تحب الو ةآرلا دربال لج لا نك .ةلهاشل لعأ نار األ

 الو اعأ ال كاذكاهكرتي ناكو ادبا اهبرشبالانا فاحف هريغاهج وزني
 دارا ىلا رعي يذلا لجالا ىلامت لا لمحت له تاذ

 هلوق ةياالا ماسن نم نولؤي نيذلل ىلاعت هللا لزناو رهشا ةعبرا

 نب دمحا انربخا ةيلا فو رع كاما ناّنَرَم قدلطلا 5

 لاق مع لأ انريبخا لاق بوقتعل نب 1 0 انثدح لاق يضاقلا نسا

 ناك لاق هسأ نع هوى نب ماشه نع كلام ان ريخا لاق يبفاشنا اند لَ

 ده

 0 اج وج اب يت

 يآ

 ٍِك اننا ودجاج ]را ياس يح نرحب 104

 5 ووالد

 وسوم - بجبن“ حج نإ

0 1 
١| 

 ا ةفاطمس طع هع ها

 هل ك[ذ ناك ابدع ىققت نإ لق اهمححرا 2 كارخا قال انآ 1

 ىتح ابلهما مث اهقلطف هل ةأرما ىلا لجر دهنف ةرم فلأ اهقلط ناو

 يلاكيوا ال هللاو لاقو ابتلط مث اهعجنرا اهم دع ءاضقنا تفراش اذا

 ورمع كاسماف ناره قالظلا لج ورعاشلا ل راك ديا ا

 رفعح 3 تك لاق ع 0 1 ريخأ د ناسحاب 2 وأ

 عار لأ 1 06 قمل 0 دمحخ انند> ا انثددح لاق ناملس نب 5

 ءىش ةع ايلاف ءارا انا ا ين د ع هسأ ع نة نب

 لاق م هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كاذ 0 َتلاَو قالاطلا نم

 ها نا عر وأ فورم كابناو نار قالظلا ت١

 مولا راس ال ةلقءانلا 0 3

 مح! انثدح لاق ا

 .نامهط مب مهاربا انفع لاق ىلا | انكي لاق 5 دبع نب نفح نبا |

 هللا: لبخا ىلا نا

 لاق مسو هيلع

 نص نامو

 مح دقف هتبارش

 لاقو ةيصعع هلمع

 اهلك ةيآلا ةعاج

 ىلا بهذي ةمكح
 را لوملا ده

 سواطو يرصبلا

 ديز نب ءالعلاو

 0 نمو

 ارفع ةمانلا هب الا

 لحوزع هلوق

 اونما نيذلا انآ اب
 تجلط نتكا

 بتك 5 مايصلا



 ' مكلع بتك هلوق
 مكدحا رضح اذأ

 اريخ كرنناتوملا

 نيدلاولل ةيصولا
 نيب رفقالاو
 نع ًاقحفورعلأو
 نتروبس يا

 ةئسلاو باتكّلام

 هلوق 5-4 5

 هللأ | مكصوي ىى اعت

 5 آلا مكدالوأ ّق

 نوع سلا ا
 ىلدص هللا لودر

 3 سو هيلع هللأ

 دقو ثراول هيصو
 ىلا ةقناط تَرَ
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 نع ثيل نع يبراحلا انثدح لاق ناْمع نب لهس انثدح لاق يزازلا

 ينا مكنرح اونأف هلوق نع لئس هنا بيسملا نب ديعس نع طاص يبا

 يف تلزن ىبلكلا ةياور يف سابع نبا لاقو لزعلا يف تلزن لاق مش
 راصنالاو مهيب: امف ءاسنلا نايثا اورك ذ ةنيدملا اومدق امل نيرجاهملا

 جرفلا يفادحاو ينأملا ناكاذا نهفلخ نمو نهيديا نيب نم د 6 و

 راك يف دعت لأ اولاقإو ةصاخ نييديا نيب نم الإ كلذ دوهلا ت

 ةارع نو تابقلتتسم ريغ ءاسنلا يوي ناسا لك نا اا هللا

 هللا ىلص هللا لوسرل كلذ نولسملا ركذف لبخلاو لوملا نوكي هنمو

 ١ || فيك ءاسنلا ينأت انلسا ام دعبو ةيلهاملا يف انكذلا اولاقو سو هيلع
 ' ]|| هللا بدك اف اذكو اذك ان تفرعو كلذ انيلع تباع دوهيلا ناو انش

 " || جرفلا كوم مكل ثزح مك ٌؤاسن مط صخري هيلع لزنو دوهيلا ىلاعت

 3 .اهيدي نب نم 1 3 مكبر ا دلولإ ةحر تم

 1 1 'مكلاقأل 0 لأ اوأمحت الَو + هلوق جرفلا يف اهفلخ نمو

 نب ريشب هنتح ةعيطق نع هاهي ةحاور نب هللا دبع يف تلزن يباكلا كاق

 | |١ لقا ال نا هلل تفلح دق لوقيو هنأرما نيو هنبإ ضي الو هملكب
 هلوق ةيالا هذه ىلاعت هللا لزتاف ينمي يف ربا نا الا كاد الو

 لإ للي نيد (ربخا"ةيآلا « مهئاسن نم نووي نيذلل 0

 قوزرم نب ميهاربا انثدح لاق بوقعي نب دم انثدح لاق 9

 انثدح لاق ديبع نب ثراحلا انثدح لاق ميهاربا نب ملسم انثدح لاق
 1 ا

 3 ١ ةلهاملا لها ءالبا ناك لاق سابع نبا نع ءاطع نع لوحالا صاع

 || نأك نف ربا ةهرا هللا تقوف كلذ نم ثكاو نيتتسلاو ةنتلا

 هالي

 1 الو ادبا هياع لخديال نا فاح ةحاور نبا نا كلذو ناعتلا



 (ن؟) © حوسنملاو خانلاو )9

 يبراحملا نع ميهاربأ 5 قح#ا نع مالا دنع نب دممخ نع

 هيقفلا ركب يلا نب يلع وبا انريخا لاق ينانملا دم نب ديعس انرب>ا* || '
 1 دعج نب يلع اني دج لآ يوغا م.اقلا وأ اعداد لا

 لجو ع هللا لر6 ,لوخل كولا ناك كرا كب ايما لأ اضل ١

 ٍلاَق ينانملا دمحم نب ديمس انربخا * ةيآلا مكل ثرح مكؤاسن

 نب نيسح لا نب ده انريخا لاق نودمح نب هللا ددع نب روج انريخا

 ردكحنتلا نب دج د غلا

 هلارتعا لجرلا.مكت اذا دوهلا تلاق لاق هللا دبع ني راج نا ظ

 ينا مكئرح اوناف مل 0 مك ؤاسن تاز لوخا اهدلو ءاح هم 1

 حشلالاق ريرج نب بهو نع فورءم نب نوره نع 0 هاور |||

 هوري مل تندد سات عفان ليلح ثيدح اذه ىنرشلا نب دماح وبا

 رفعج انثدح لاق يمقلا بوقعي انثدح لاق دمحم نب سنوي انثدح

 لاق ككلها يذلا 9 55 رمسو لعل لس

 ىلص هللا لوسر ىلا يحواف أش هيلع دا مال ىلحر تلوح

 ينا مكئرح اونأف مكل ثرح م وان نيا تخسر ل 1

 نبدمحا ركب وبا انريخا # ةضدحلاو ربدلا قتاو ربداو لبقا لوس مش

 ىحي وبا انثدح لاق ظفاحلا دمح نب هللا دبع انثدح لاق يناهفصالا دمم

 اك هنا لتقلا يف

 لثكقو اروصنم

 رئاكلا مسلا

 زوجي ال فارسا
 نم ةعامج دنع

 كلذكو سانا

 هدبلاب رملا لق
 نويقارعلا لاقو

 اوصحاو زوجي

 نامل“ نبا ثيدحم
 هنلا ىلص ىنلا نا

 0 ل
 دهاعم راكب اماسم

 قحا انا لاقو

 * هدهد قو نم
 رسشعةيداخلا ةيالا



 بفنكف :لمارسا
 « هيك افذلل

 تكد نعباوحلاف

 هاا رسال

 هلوق وهو اك

 مل نمو لحو نع

 لراام م0
 مه كواف هللا
 لاقو # نوملاظلا

 ةعامجو نويزاخنلا
 يتلا ةيالا اهضتسات

 لدارسسا ىب يف
 ىلاعت هلوق ىهو
 امولظم لق 07

 لاول السجل د
 فرس الف اناظلس

 1 لوزملا با.سأ 0 (ه1:2)

 لأسف سؤحلا لعفك تببيف اهكاست مو اهبراشت ملو اهلكاؤت م

 لوسراي لاقف كلذ نع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حادحدلاوبأ
 ىلاعت هلوق ةباآلا هذه هللا لزناف نضح اذا ماسلا الانا

 نب دحا ركب وبا انربخل ةيآلا «'مكحل ثارح 'مكؤاسن ف
 ميحرلا دبع انئدح لاق دمحا نب بجاح انربخا لاق يضاقلا نسحلا

 نب رباج عم ردكنملا نبا نع ةنيبع نب نايفس انئدح لاق بينم نبا
 .يف اهربد نم هنأعا ىنأي يذلا يف لوقت دوهيلا تناكلوقي هللا دبع
 مكنرح 0 احلا

 يبا نب ركب ناازعالتم ءادرو 0 يأ نع يراخيل ١ هاور مكش ىنا

 عمم ن 0 3 0 نع اهالك ةببش

 نب لصملا دعس وبا انزيخا

 عب 1 راش ا انثدح .لاق 0 انثدح لاق يلجيلا

 سابع نبا ىلع فمصسملا تضيع لاق دهاجم نع مسسم نب نإبأ نع |
 00 ل[ هيو ةيآ لك دنع ةفقوا هتعاخ ىلا هتحاف نم تاضرع تآل

 مش ينا مكثرح اوناف مكل ثرح مكؤاسن هيلا هذه لا ا
 ءاسنلا نو> وزن, اوناكح شيرق نم يحلا اذه نا سابع نبا لاقف

 لف اوك ورب ةئدملا اومدق الف تاريدمو تالبقم نبع نودذلَسيَو

 نلقو كلذ نركتاف ةك نولعفب اوناك مك نب اولعفيل !ويهذف راصنالا

 هللا لوم ىلا ىهتنا تح تيدحلا رستناف هلع ىلؤن, نكن مل ءئش اذه

 اوناف مكل ثرح ؟ؤاسن كلذ يف ىلاعت هللا لزناف سو هيلع هللا ىلص

 تن ناو ةربدم تش ناو ةلبقم تئش نا لاق مش يلا مكنرح
 عضوم كلذب ىنعي امناو ةكراب

 نع

 ثصح اكن ردا تنا لوشإ ثرعلل دلولا

 يربنملا ايركز يبا نع هحيم يف هللا دبع وبا مك احلا هاور *# تئش
1 

0 1 
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 هلوق تاكرشملا اوحكش الو: هلو كلذ رع ءاينشلا لداق 1و ١

 نمحرلا هيعوبا انريخا ةيآلا * نا كول أسَنَو ِظ

 ايدك نب دم نب هللا يع نب تم انربخل لاف ل

 لاك انت دك لاق يل وغدلا نحرلا دع نا د انريخا لاق

 دوهلا نا سنا نع تبان امدح لاق دامح امدح لاق نابح امدح لاق

 ان ا مهنم تضاح اذا تناك أ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئسفتببلا ىف اهوعماجي ملو اهوبراشي

 ىذأ وه لق ضحملا نع كنولآسو لجحوزىع هللا لزناف كلذ نع

 نب ريهز نع لم هاور ةي آلا رخآ ىلا ضدحلا يف ءاسنلا اولزتعاف

 نب دم ركب وبا انربخا # دامح نع يدبم نب نمحرلا دبع نع برح

 نارمب وا اب ريخا لاق: نادعح ن'وزرخم زاانويحا لاق تاتا ©

 ديزي نب هللا دبع نب دم انثدح لاق يرهوجلا سابعلا نب ىموم
 نع يفذلا هللا دبع نب قباس نع يبا ىتدح لاق ينارحلا ىناودرفلا

 هللا ىدص هللا كود نع نع اركان د سا

 ةويتاررا الا لعخأ وح لق ضيحلا ن را لاق يف سو هيلعأأا ٠
 زاضن الا" ءاسن ناكف لوا هدلو ناك اهربد نم ةنآىما ىلا نم تلاقأأ|

 ىلص هللا لوسر ىلا ١
 لاف انعو ب شئاج وا هءارما لحترلا نانا نع

 ةواجف نهرابدأ نم نونوتأ نهجاوزا نعدنال

 ولا سو هيلع هللأ

 | قح نهوبرَش الو ضيحملا ن ع كنولأسيو لحونع هللا لزئاف دويلا

 ىفعل هللا كى ثدصح نم نهوناف نرهطت اذاف لاستغالا يفعل نرهطل

 7 مكؤاسن نب ْ .ريلتلا 3 نيالا ل نا لبست ا

 ذل كح 0 برا يمك نورس ان ا

00 

 | مو اهولك اوي لف تنلا نم

 قالاو دملا
 انهه ىلا ىتالا

 يتارو خس اعضوم
 000 7 دلو يح الا

 ناو اه حس

 لاَقف د ايهما ُق

 ةعامج ون ويقارعلا

 ىتلا ةيآلا اهضسان
 ضو ربان 2

 انبتكو ىلاعت هلوق
 نأ اهيف مهلع

 دع نقلا سفنلا

 لئاقلاقناف ةيآلا

 0 01 اذه



 رف لوط 1

 لاقف مالسالا ءأح

 ىضرتال نورك
 انم دعلاب لته نأ

 مهم رخلا الأ

 الأ نم ما

 مهم لجرلا

 امهنيب هلا ىوسف
 صاصقلا ماكح ايف

 ىلاعت هلوق لّريق
 مكلع سبك
 ىلتقلا يف صاصقلا

 دبعلاو ناب 017

 ©( لوزتلا باسا (ه+)

 نامعوبا انريخا * نمّؤي يح تاكرشملا اوحكتت الو لجو نعةللالرئاف

 لاق ىحن نب دمحم انثدح لاق رمع وبا انريخا لاق ىدج انريخا لاق

 كلام 5 نع يدسلا نع طاسا انثد- لاق دامح نب رمع انثدح

 ان نور و ها دبع يف تازن لاق ةيآلا هذهيف سابع نبا نع
 هللا ىلص .ىنلا يتاف عزف هنا مث اهمطلف اهيلع بضغ هناو ءادوس ةمأ هل
 يه ام مسو 0 هللا ىلص ىنلا هل لاقف اهرب> هربخاف مسو هيلع

 ءوضولا نسحمو ىلصتو موصت يه هللا لوسر اي لاقف هللا دبعاب

 ةنمؤم هذه هللا دبعاي لاقف هلوسر كناو هللا الا هلال نا دهشتو

 نءطف لعفف انحوزت الو اهنقتعال قلاب كثعب يذلاوف هللا دبع لاق

 انآ دك نأ نودير .اوناكو هفا 3 اولاقف نييسملا نم سان هيلع

 ةمالو هبف ىلاعت هللا لزناف مهباسحأ يف ة ةيغو محو حكشو ناكرشملا

 نأ نع طاص ىلا.نع ىاكلا لاقو ةيءالا ةكرششم .نم ريخ ةنمؤم

 لاقي ىنغ نم الجر ثعب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا سابع

 نم ًاسان جرخل .ةكحم . ىلا مثاه ينيل افيلح دئرم ىنا نب دئرم هل
 1 قاتعاتمل لاش.غا سعا هب تعمس اهمدق الق ءارسا اهب نيإسملا

 ١ 1 اكو كاقف هتاف اع: ضرعا رسأ الف ةياهاجلا يف هل ةلياخ

 ]|| انيلع همرحو كنيبو ىيب لاح دق مالسالا نا اه لاقف ولخمالا
 اال لع هللا لوسر ىلا "تميغر اذا: تتجاوز, تنس نا نكلو

 ”# 0 م اال ل حا تنال تلاقق كتجوزت: م كلذ ىف هتتتاشا لسمو
 ١ وول للا 00 0

 اه> وزا

 تدايت تل كاع كعب ,

 توم ويس نحل

 7 4 يت 9

 ع

 يو را لا

 /ظ1101]11“ 7 --

 روب ا ا لا الت حجلا رضا" يسع
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 ىلاعت هللا لزتاف لاملل ةبلسم لقعلل ةبهذم امهناف رسدملاو را يف

 روصنم وبا انربخا :6 ىياَنلا نع كنول اس 9 هلوق ةيآآلا هذه

 لاق 0 ا نب دمحم 0 00 5 م دنع

 نب .ديعس نع ىطفالا لاس نع يروتلا 0 ايدج لاق دوه
 اولرع [لط يعاتلا لاؤما نولك ا نيذدلا نا تلو امل لاق

 اوطافن مكتاوذاف مهوطلاخت ناو ريخ مل حالصا لق تلزنف مهلاومأ
 نخل لافدبعارلا دعنا نم

 نامع انثدح لاق يوغبلا دمحم نب هللا دبع انربخا لاق هيقفلا ىلع وبا[ '

 نب ديعس نع بئاسلا نب ءاطع نع نرج انثدج لاق ةبش يا نا ١

 ميتيلا لام اوبرش الو لجو نع هللا لزتا امل لاق سابع نبا نع ريمج 0

 ناك نم قلطنا ًالظيئاتلالاومأ نولك أ, نيردلا ناو نسحا يعىتلاهالا ||

 لضفي لعجو هبارش نم هبارشو هماعط نم هماعط لزعف ميني لام هدنع | 0
 مهيلع كلذ دتشاو دسفي وا هلك أي ىتح هل سلجف هماعط نم ىنلا(||

 اوطلخ مهوطلاخ ناو ريخ مط حالسصا لق ىئاتيلا نع كنولأس 1

 تاكرشملا اوحكت الو ظ هلوق مهبارشب مهبارشو ميماعطب مهماعط| |

 [نريحلا لاق ظفاحلا مع نب ناّنع وبا انريخا يةيآلا < نمي ا

 ةيقاني ليسا ايس لاق رت دج نيد مس ا
 نانحب نب لتاقم نع فورعم نب دلاخ انثدحلاق ركب وبا تتيح لإ 0
 يف مسو هيلع هللا ىلد ىتلا نذأتسا ىونقلا دنرم يبا يف تلزن لاق || 1

 ل تكاد اكرم شار 96 ف هيك ار يشو اهحوزس نا قانع :

 باكا 4

 امو ىلاعت لاقو#

 دع هللأ ربغل هب لها

 رطضمل صخر م

 يعابلا ريغ عئاجلاو
 نق لاقف يداعلاو

 الو غاب ريغرطضا
 هيلع ملا الف داع
 ةرشاعلا ةيالا *

 اييأ اي ىلاعت هلوق
 0ك اوزما قذلا
 صاصتقلا مكيلع

 رحلايرحلا ىلتقلايف
 ةب الا دنعلاب دنعلاو

 نيح نا كلذو

 مالاسالا لقالتتقا

 ناكو لَه



 اولاقف نيلسملا نم 3 ناك نم كم لها كلذب ريعو تئارخلا هيف

 كلذي دوييلا تلءافتو هيف متلئاقف مارحلا رهشلا مالصسا اصلا هدا

 ْ : . © لوزنلا باسا ) 2(: 0

 ظ
 ترضح يعرضألاو 2 ترعس ايفرات برا تدقو دق اولاقو

 شح نبال لاقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ غلبو برحلا
 ا ا

 ا نا اونظو ةيرسلا باكا ىلع كلذ مظعف اش كاإذ نم دخاب نا ينأو ظ نا لمايلل ملاعلا

 - ||| يعرضحلا نبا انلتقانا هلل لوسراي اولاقو ميديا يف طقسو اوكلح دق عر ناكل

 يفوا هانيصا بحر يفأ يردن الف بجر لاله ىلا انرظنف انيسما مث أإإ نا لماعلا لهاجلا

 ) ]| رهشلا نع كنولأسي ىلاعت هللا لزاف كلذ يف نمانلا زكأو يدامح ةيآلا * تكسي

 "||| ام لزعف رمعلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كشاف ةلاألا ءإ كا 2 3
 15 0 ا 0 ن ْ + : 7 : تم. خخ ع

 | |١ ةءرشلا باحا نوي يقال مقو مال الا يف نبع كو 0 سلا مو مدلاو تينا

 . (|| مل لاقف مهريسا ءادف يف كم لها ثعبو مالسالا يف ةعنع لوا ناكف جس لإ رد

 اهاداف امدق انف امهب اهانلتق امدقي ل ناو ةبتعو دعس مدي ىح مهدفن

 ةئيدملاب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ماقاو ملساف ناسك نب مكحلا اماو
 ةتملا ضعن. ةنسلاب

 هلوقب مدلا:ضعبوت
 ظ ةتادعإ مالاسلا هيلع

 ظ 0010 تارحالا موي هسرف نع , برضف لف مءاماو ارفاك اني تمد ناو
 ىللاعت هللا هلَدَقْف ًاعج امطحتت هسرف قدنخلا يف نيرسملا ٍدارجخو ١ _1او ىوسلا

 ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر لاقف نمل هتفيح نوكرتتملا تلطو ش : 3 9 لامطلاو ديكلاو

 انآ هلو لور ليس اذهف ةيدلا تح ةفخلا تن هناق ءودخ

 كولا الع هلوق اهدعب يتاا ةيآلاو مارحلا رهشلا نع كنولأسي

 نب ذاعمو باطخلا نب رمع يف تلزن ةيآلا #« رسملاو 0 نع

 انتفا اولاقف لسو هيلع هللا ىلستّلل ل
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 جت لا لو كباحصأ نم كعبت نم هللا ةكرب لع رسق دعب

 للا دبع رظن الف ربخب هنم انينأت نا كلعل شيرق ريع اهب دصرتف
 نا ينام دق هنا لاقو كلذ هباحصال لاقو ةعاطو ًاععم لاق باتكلا

 دعس لضا دقو عرفلا قوف ندعم ناك اذا تح مك اند

 نا انذأتساف هنايقتعي اناكامط اريعب ناوننغ نب ةبتعو صاقو يبا نبا

 ةيقس هللا دنع ىضمو هبلط يف افلخف امط نذأف امه ريعب بلط يف افلح

 ترصذا كلذك مهانيف فئاطلاو ةكم نيب ةلختنطب لصو ىتح هباحصأ

 مف فئاطلا ةراج نس ةراجنو ًامداو اس لمحن شيرقل ربع مهب

 ةريغملا نب هللا دبع نب نامءو ناسيك نب مكحلاو يعرضح ا نب ورمع

 لأ لص هللا لوسر باحأ اوار انلف .نامرخلا سلا دع نإ لظرار
 اورعز دق موقلا نا ش<+ نب هللا دبع لاقف مهوباه مسو هيلع 7

 اونمأ اقولحم هوأر اذاف مه ضرعتيلف مكتم لجر سار اوقلحاف مكتم |||

 موق اولاقف مهلع فرشأ مث ةثاكع سأر اوقلخ راس موق اولاقو

 يدامجح نم موي رخآ ىف كلذ ناكو مهونماف مكيلع ساب ال رام

 موقلا رواشتف بحر وه وا يدامح نم هنا نوري اوناكو ةرخآلا 1

 مكتنم نمتتيلف مرملا نلخديل .ةليللا هذه مهوتكرت نيل اولقو مهين
 ىمهسلا هللا دبع نب دقاو يعرف موقلا ةمقاوم يف مهرما اوعججاذ ||

 رسأتساو نيكرششملا نم ليتق لوا ناكو هلتقف مهسب يمرضحلا نب ورم
 مهزجتاو لفون تلفاو مالسالا ىف نيريسا لوأ اناكف نامعو مكحلا

 لس يا :لوسر , ع ارمتق نحب نيريسالاب ضال قرشا ا

 أرهش مارحلا رهشلا دمع لحسا دقشيرق تلاقف ةنيدملاب سو هيلع هلا
 ذخاو ءامدلا هيف كفسف مهشياعم يف سانلا ىعذبيو فئاخلا هيف نماي

 اما ميحرلا نمحرلا هللا مسب هيف اذاف باتكلا عفو لزن مث نيموي هللا

 بغرب نمو ىلاعت
 ميهاربا ةلم نع

 هسفقن هفس نم الا

 ةنماثلا ةيالا *

 نأ لابي لوف
 ام نوتك نيدلا

 تانملا نم انلزأا

 هلوق ىلا ىدطاو

 ُن نع دلل مهءليو

 مسانمع يس

 وهو ءانتسالا

 نيذلا الا هلوق

 ةب آلا اودصاواوبات
 هس ا بم

 ةريره وبا لاقو#

 هنع هللا يضر

 هناا مده االول



 ةيكحاا الخدف
 مهخسفاهف انزو
 نيفص ىلاعت هللا

 نوث رشملا تعضوق
 ناك يذلا مصل

 افصلا ىل اع الجر

 ةورملا ىلع ةارما

 ودنم اهودبعو
 تلسإ الف هللا

 اود الا

 امهدي اوعسي نأ
 نا ىلاعت هللا لزئاق

 : مةورأاو افصلا

 ةياالا هللا راغب
 هلوقبكيذ خذ مخ

 | نب دمج نع ةدئاز يبا نب يحي انثدح لاق نامع نب لهس انمدح لاق

 6 لوزتلا باتا 625112

 5 0 0 كدابع لتقف نرجاهلا ن ما هلو الا

 1 1 يف لاتقلا 0 مل لاقو 8 هيلعفللا ىلص يب يلا 00

 كلان تلْرَِف مارخلا نيفلا و لسا سشررق تلاقف مارحلا نيشلا

 اوناك دق يا لتتقلا نم ربكحا ةنتفلاو هلوق ىلا مارا رهشلا نع
 نا نم هللا دنع ربك ١ اذهو مكناعيا دعب هللا مرح يف مثاو مكنولتش

 اهيف يطعن الو ةوزغ نوكت نا عمنا هللا يبناي اولاقف هباوث نم هللا

 هيلع هللا ىلص يتلا همع نبا وهو شع نوب كليا دبع ِلسو هيلع هللا

 رشع ةعيس سار ىلع نيرهشب ردب لاتق لبق ةرخ الا يداج يفلسو

 دهس نيرجحاهملا نم طهر ةساك هعم ثعبو ةنيدملا همدقم نم |

 .ناوزغ نب ةبتعو يدسالا نصح نب ةشاكعو يرهزلا صاقو ىبا نبا

 ةعيبر نب ضاعو ءاضرب نب ليهسو ةعيبر نب ةبتع نب ةفيذح اباو ىبسلا

 نيمو ريست قس باتكلا ىف رن الو هللا مسا ىلع ريم لاقو اباتك

 1| ال ضما مث م كباحصأ ىلع 01 را 0 جفاف نيلزيم هلع اذاف

 ديعراسف كعم زيبملا لع كياحأ ن ب اانا لح كشك دالو كل سعأ

 ||| اذه لزن امل يرهزلا لاق هَلب مهرفك عم مارحلا رهشلا يف مهولتقت
 ]|| جرفاملو نيريسالا يداف وربعلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضيق

 ||| دنع امف اوعمع مغ نم هفق اوناك ام ةيرسسلا كلت لها نع ىلاعت هللا

 || اونما نيذلا نا مهيف ىلاعت هل ا لا ليس دن نييعاسلا رجا

 ا



١ 

 نب هوىرع ينربخا لاق

 هب رمش

 ةرابجم ريع ىف ييرضألا نب ورمع ا اودجوو هت اوطبه تح

 م.م لاق لاقف نولسملا مصتخاف ما رملا رهشلا نم يتب موب يف شبرقلا

 عملطل اواحست نا ىرن الو مارحلا رهشلا نم الا مولا اذه سلال

 ىلع اودشف اسدلا ضىمعنوديرب نيذلا صال ىلع سلغف هلع ميفشا

 نبا ناكو شيرق رافك كلذ غلف هريع اوفعو هولتقف ىىرضحلا نبا

 نم دفو بكرف نيكرشملا نيو نيلسملا نيب لتق لق لواىرضشلا

 (15) 6 خوسنللاو خانلاو 2

 لعو قدي اذاجب لا لوسو ايلا:

 كاقف نيرانتد ىل نا لاقث كبف لع هقهأ لاقف [راسد لنا لاذ

 لاقف كمداخ ىلع ؛اهقفنا لاقف ةثالث يل نا لاقف كلهأ ىنع امهتشنا[ '

 اهقفنا لاقف ةسمخ يل نا لاقف كيدلاو ىلع اهقفنا لاقف ةعبرا يل نأ[ '
 هلو اننحلا وهو هللا لدس ىف اهقفنا لاقفةتس 2 نأ لذقق كتبارق ىلع 1
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 دم هللا دنع وبا انريخا ةيآلا »“ي مارا رهشلا ْنَع ِ كول اسي <

 نب هللا دبع نب دمحم لضفلا ونا انثدح لاق يزاريشلا هللا دمع نبأ

 انثد> لاق يعازألا دمحم نب ىلع نا انربخا لاقيورطا هيوريمح

 يرهزلا نع ةزمح ىبا نب بيعش ينربخا لاق عفان نب مكحلا ناملا وبا

 و هيلع هللا ىلص هللا لوسو نا ربيزلا

 ارد يد_سالا شحج نب هللادبع مهيلع ماو نيلسملا نم

 لحنأ اولاقف 2 يبس يا نعاس كه شرف

 00 ا عم هما لا تأ[

 يزارلا دم نب نمحرلا دبع انثدح لاق رفعج نب دمحم نب هللا دبع

 اي الا هده الو كمن

 سو هيلع هلا ىلص ىبثا ىنأ لجر يف ةيآلا تلزن ءاطع ةياور يف لاقوأأ| ١

 ريثك لام اذ اريك ايش ناكو يراصنالا حوملا نب ورمع يف تاز

 اذه حت مكلامعا

 ىلع فيسلا ةيآ |
 ب الا#ةعامالوق
 كاف هلْ ةنباسلا
 ةورملاو افصلا نا

 12 هتارتاست . نم

 نش ىلاعت هلوق

 ناهيلع حانح الف

 ناكو امهب فوطي
 ممص افصلا ىلع

 لعو فاساهل لاش

 لاقي مص ةورأ

 لج رواكو ةلئان هل

 ةيلهاجلا ينةاىماو



 © لوزتلا باسا ) 0 2

 هيلع أرقو اذك كنف هللا لزنا لاقف كاذ ام سحب الف كعدبو ببهص

 سما نأ يف ةيآلا ا لاو نك ثور نك 1 لاقو ةباالا هذه

 كمدو كلام 00 هلئا الا 500 هل 0 قب

 0 يا مارحلا رجدملا
 ْ 'خ ل ءءانفل وا

 لجروا# 2 مالك يف رطشلاو 8 اق هلل ان 0 | :

 اهيا آب اك لجون هلوق لتقف ركمملا نع نع ىمهنيو فورملا حا || (فقدسلا |

 اا وا عالم كاف < نك ملسلا يف اوُلْخْدا اوم ا نيذلا || هل انهه هذهو
 تراصف راضنالا
 اونمآ نيح مهنا كلذو هباحصاو مالس نب هلا دبع يف ةيآلا هذه تلزن هلو ل م1

 تبسلا اومظعفىسوم عئارشو هعئارشب اونم اف ياسو هياع هلا ىلص ىبلإ هجو مف اولونامياف

 نولبسملا يلع كلذ ركتاف اولسا ام دعب اهتابلأو لبالا نان اوهركو اذه ا

 نأ مسو هيلع هللا ىلص ىنلل اولاقو اذهو اذه ىلع يوَص انا اولاقف :

 هلوق ةيالا هذه يلاعت هللا لزتاف اهب لممْنلف انعدف هللا باتك ةاروتلا
 اهاور ىرخأ
 ىنارحلا مهارإ

 ةلمقلا تلوح لاق#

 رخاآلا يدان ىف
 ةسداسلا ةي آلا#

 تلزن يدسلاو ةداتق لاق ةيآلا د هلا اولخْدَت نأ مسح م
 دهلا نم مهباصا ام نيلسملا باصا نيح قدنلا ةوزغ يف ةيالا هذه

 هللا لاق م ناكو يذالا عاوناو شيعلا ءوسو دربلاو رحلاو ةدشلاو

 ىلص هللا لوسر لخد مل ءاطع لاقو رجانلا بولقلا تغلب و ىلاعت
 لام الب اورخ مهاب مهيلع رضلا دتشا ةنيدملا هباحساو مسو هيلع

 || هلوسرو هللا اضر اورثا و نيكرسشملا يدياب مهاوماو مهرايد اوكرتو

 || موق رساو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةوادعلا دوييلا كيرلا

 هلوقتي آلا م ميسح ما مهبولقل ايبيطت ىلاعتهّلل لزتاف قافنلا ءابنغالا 97

 0 ال كاد ساعد ,أ لاق 6 نود اًذام كول اسي 4

 ال ىلاعت هلوق

 مكلو اناا[
 ل د ا 1 ج1 دا م امس ع يمل مل مم سس ل سس يس ل يس ا سس مس ل يس ا ل ا لا مس ص ل ل ل م مسلم مم سل م م سس سس سمس سس سس سس

 0 حم 2 و 0011100 لاا 0 اأأ# 00أ0| ز1]0 101 1 ذآ ا 8
 0010-0 ت1 | |||]||]|1||1|1|1 1 1 1 1 1212121 1212 121 1 1 121 12 212 212 2 2 2 2 2 2ز 2ز 2 1 2 2 2 2 ز ز ز ز زة 2 2 2ة2زة 2 2ة2ةزة2زة2زةزة زةزةزة2 2 ة2ة2ة2ة2ةزةزةزةزةزةزةزةزة ةزةزة2ة ة ة ة ة ة ةزة ة + ا 2 تدي-نتت "و 58 .٠ 1 ١ و 7 7 3 ١ 5 70- 9 د تتيح
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 1 رمتجسمك

 اذك اولعفل مهنا كيباو نولوقب اوملكتو اوثدح اذا بارعالا تناك

101172271711111 1 |1[ 1 

 ؟ 1

 5 د ولحج كييف ور 9 7 227700 ند نوادي 300 9

 شكون 1 7 0-0 3 ::نديبإا : 3 هع جول دود

 000 6( حخوسنملاو خاتلاو 2:

 كغ نم سآثلا نمو 9 لع هلوق ةيآلا هذه ىملاعت للا لزناف اذكو

 3 ىنخالا ىف تلد ىدتلا لاف د ا ندا ءال هلت 98

 سو هلع هللا 0 ىلا ىلا لق ةزخر فيلح وهو ينقثلا قيورش

 كلذ مس و هيلع هللا ىلص يلا بحتاو م هل رهظاف ةئدملا ىلا

 هلوق كلذو قداصل ىلا - هللاو مالاسالا ديرا تئج امتالاقو هنم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع نم جرخ ِ هلق يفام ىلع هللا دهشيو

 لزتاف را رقعو عرزلا قرحاف رمحو ني نيرسملا نم موقل ا خو

 ثرخا كلهيو اهيف دسفل ضرالا يف ىبس ىلوت اذاو هيف ىلاعت هللا

 دلل ةأاننم رم ءاتتنا ةسنكت ىرشت م سمأتلا نمو 011

 هلع هلا لص هللا هلو سر نحس ردا يد لقا 00 نب كنه لا

 قامت و هنلجاو نع لرش نااريتملا نم

0 

 نارت نسر مو

 ىنا مثع دقل شرق ريثعماب لاق مث هسوق ملا هناك

 رضا م ياك قاف ىرا ىتح يلا نولصت ال هلا أو الجر

 كب ىلع ادد اولق متشام اولعفا من ءي هنم يدنا ىلا ينيس

 مدق الف نسهر نا م 58 نا هودهاعو ل 0 2 كلامو

 لزتاو عيبلا جر عيبلا مر ىبحي ابا لاق مسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلع
 ناو تتسم ا لاقو هللا ةاض سمع ءاغسا ل يرعشل نه سانلا نمو هللا

 ةرضيال يق ىنأ بيهص م ط لاقف هول دع: ايهص 0 ل ذا

 ىبدو يور 0 يلام 0 1 ما خا تك

 لاقف ىحي ابا كنس من وبا هل لاقف لاسرو معو

 لوقو هفرطب
 ئه ىلا ليريحاب

 امبا ليريح كوشي

 00 دسع ان

 لاق# كير لأساف

 كلذ 00 اميبف

 ليربج هيلعلزذا
 لاف مالسلا هيلع

 يرد دا رتا

 قى كيهحو.نام

 صالا رظتنتءامسلا

 نم اذه فذخغ

 عماسلا معلمالكلا

 لوف لربو هن

 ر طش كهحو



 ْ نينثالاموي تلوح
 بحر نم فصلا

 ةعبس نيأر ىلع
 تةويفارهش رشع

 ةداتق لاقو رهظلا

 ءانالثلا موب تلوح

 نابعت نم فصنلا

 ةنافأ ناو لق

 نه ارهش رشع

 ناكو ةئدملاهمدتم

 ىلص هللا لوسر

 اذا سس و هيلع هللا

 ةالصلا ىلا ماق

 ههجو لوحي

 اهلا ىلا ؟ ىو

 ||| نبحلا لاقو « اركذ دشأ وا كما مكرك ذك هللا اوركذاف ىلإعت

)2 

 ىف مكبر نم الضف

 ةراجلاو عويلا نوي

 © لوزتلا بابسا ف

 اوناك لاق سابع نبانع دهاجم يورو جحلا مساوم

 ىلاعت هللا لزتاف هللا ركذ مايأ نولوقب جلا يف

 عم هل وق اور اف مكبر نم الخف اوغتنت نا حاج مكيلع ىلإ

 31 يذلا دانسالاب يييمتتلا انربخ أ 6 4 بالا ضانأ كاش وضيف |

 تناك تلاق ةشئاع نع هبا نع ةورع نب ماشع نن يي نع انك د

 عمح نم ضيف اهيدب ناد نمو شيرقو تافرع نم ضيفن برعلا
 0 اللا ضافا كح نه. اوضقا مث ىلاعت للا لزناف ماركا رعشملا نم

 ااا دج ارحل لاق يزال رفع نب دعنا نب دع اردت

 اًنربخا لاق يسخرسلا ند>رلا دبع نب دمع ربا لاق ارك دولا

 5 يبا نب ركب وبا

 نب ديبح ْنِب دمحم ىبربخا لاق رانيد نب ورمي 0 لاق ةسوك

 نب رصن انثدح لاق ىحي نب دام انثدح لاق

 00 الا جلل ةفرع موي ىل ارم تللضأ لاق هبا نع مطم

 ىلع حيجشلا ديدشلا سمحالاو نايفس لاق انهاه هلام سما نم اذه

 مط لاقف مهاوهساف ناطيشلا مهءاجنف سا ىعت شيرق تناكو هئيد

 نوجحرال اوناكف مكم دي ىاثلا عسا 0 نا مكنا

 اوضيفأ مث لجو نع هللا لزنا مالسالا ءاج الف ةفلدزملاب نوفي مرحلا نم

 ١ ١ 0 نع دقانلا 3 0 انش هاور هف ع ينءإ نمانلا شاف كن 21

 ل "نك هللا 0 1 مككبسآم 5 0

 مس لل اوعمتحا اذا ةيلهاملا 1 دهاجم لإق هي

 هللا لزناف اورخافتف مهباسناو مهماياو ةيلهاجلا يف 00 اوك



 212 © خوسنملاو خانلاو

 *« ىودتلا دازلا َريخ نإ اودوَرَتَو هلو هأ هش كاسل
 دم انريخا لاق 3 نب ل[ ف ح2 لاق دما نب 00 3

 ل نع هم ء رائد 3 نع ا 2 0

 نواكوتملا نحن نولوقب نودوزتيالو نوجحي نهلا لها ناك لاق سابع

 رينج ناف اوووزو لجو نع هللا لوات نيالا الاس + [سدشا لا

 هلك لمحت جرم ل-جحرلا ناك حابر يبا نب ءاطع لاقو ىوقتتلا دازلا

 هلوق ىوقتلا دازلا سخ ناف اودوزتو ىلامعت هللا لزئاف هربغ ىلع

 4 'مكيو نم ًالضف انت نأ حاج ”م”كلبع سل »

 ني نجح ورح ولا ان[ رازبلا ناهولا لع فاروس ل

 لاق رواسم نب ىسع انريخا لاق عرازلا نب بيعش نع يربلا دهحأ

 نع بسملا نب ءالاعلا انثدح لاق يرازفلا ةيواعم نب ناورم انثدح

 اذه ىف ير ووذ موقانا تلقف رم نبأ 572 لاق 0 ةمامأ يبا

 نوفوطت متسلا نوبلت متسلأ لاق انل محال هنا نومحزي اموق ناو هحولا

 ىل< ىنلا لأس الجر نا لاق ىلب لاق متسلا متسلا ةورملاو اندلا نيب ||

 مكيلع سيل تلزن ىتح هيلع دري يف هنع تايم رسو هيلع هللا

 لاقف تلزت نيح هيلع التف هاعدف مكبر نم الضف اوغتبت نا حانج

 دم نب هللا ديع اند لاق ىمتلا ركب وبا انريخا * جاجحلا متأ|[| ٠
 لاق نامءنب لهس انثدح لاق يزارلا ىحم وبا انثدح لاق ماتشخ نباأ| |!

 كن راض ندا نع ع نا , ىحن انثدح 0

 ءاخ الت 0 5 0 وذ 3 0 0

 بابسا 20

 نأ امأ نسا نم

 ىلع ناك نوكي

0 
 نوكينا اماو هنع
 نلكاش لطاب ىلع
 نوكي نا ىتني
 01 لراق هلع
 قرشملا هللو ىلاعت
 * ةب الا برغملاو

 هلوقب تحد مث

 ام-يحو ىلاعت
 ار دك
 هرطش هوجو
 له اوفلتخاو

 ةالص يأ يف ل

 * تقو يا يفو



 ظ « لرل تانل) (؟2)

 ممسو هيلع هللا ىلص هللا ل لوسر ََك ١ لاق كنك وأ 4 ةقاذض وأ

 اذهكنم غلب دهملا 3 عرأ كنك ام لإ ىهج و ىلع اتي لقلاو

 كانوا ةفدموا ماي نم ةيدفف هلا هده تاّرعق :ال تلق ةاش دج

 اص دص) #1 535 1ك هي طا ؛وأ 1 ةنالاع 2 ١اق

 1 لا و ا ل لل 22
 ١ رد 0 هه و . 2 ا | 2 0

 نع نرش
 خئراوتلا ليكمل

 نإ لقعم ميم

 نب ءاربلاو راي

 لاقو #* بزاع

 ةيعش نع 01 نع انتو نع 0 هاورو دللولا ينآو سايا يللا

 نإ دش انربخا 1 0 2 نب لبمعأ خام و انريخإ *

 نبا 3 ا نع 2 يل رمش ل 0 0 ->- لاق قاالقصا : ةريغملا

 00 ار رع فارجع ني نك ءاع ةددحلا الر امل لاق واع

 هدفاو قلحا لاق ىنلكا دق لمقلا اذه هللا لوسراي لاقف هتهبح ىلع

 00 كلذ يف لجورع هللا لزناف ةرقب رصف يمك قلحن لاق

 رشش هسا ةداتق

 ةباور ايفو اري

 ميهاربانع يرخا

 رشع ةئالثارخلا

 تدب لا 8

 محللعبعلجللب به ل ل للي حي بس مل __ طش بش م مب م سسساالل ١

 مك مبا عببببببببببجببجيببب7إ]إوبويُِجَجييي 7 ج١

 ضش0ذذ]]|]|]| 1 ]|]|]|]|ظ+>+ظ+ظ+*+!|!خغخ | | ' “ضطظه]|!مهمملا

 ا اي 00 مايا ةنالث مايصلا سو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 ا اخ ارخآ 8 نادم نكسم لكل نك اسم هس نانا قروحلا لاقو * سدقملا

 تلاق نور

 ليو دعب دوهلا

 دع ولحم ال ةليقلا

 ريهز انثدح لاق ويمللا قحبب"ا نب ىسع نب ىهاط انثدح لاق يدتهملا

 ذأ نبأ نع يىرولا ن زايقس نم ناهام نإ تعصي 0 لاق داع أ
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 1 سس نك اذ نع ليل ا 1 لأ ديع 0 دهاحم نح ع

 ةسدحلاب هلردقتحن دقو وهو ممسو هيلع هللا ىلبد هللا لوسر هب 0

 ةءاآلا هذا تلزناذ قلحا لاق من لاق كسأر ما وه كيذؤي لاقف

 ةقدصوأ مايص نم ةيدفف 3 نم ا ا مكن ناك: نق

 01000107 نايا قرف ةقماصلاو ماي ةيؤلث ماصلاف لاق كن وا
 ننس حجب هدد احم

 امه -” 4 »ب

 مسلاو

 1س ا ا ست



 ثعلب © خوسنملاو خانلاو رث

 ىلاعت هللا لزناف اهنم عاضام انهلصاو اه انثا نأ ولف تعاض دق انلاومأ
 اوقلت الو هللا ليس يف اوةشلاو لاف هب اندمهام انيلع دري هباتك ىف

 اهيلصنق لاومالا ىف ميقن نا اندرأ ىتاا ةماقالا يف ةكلهللا ىلا مكيديإب

 هللا هضبق ىتح هللا لبيس يف انواع ديب دا جلار اق ىلا مرسلا

 0 هيو اقيم كم 0 ف 2

 ا 3 يدايز "لا صضاط و 1 3 لا ريدا < ها

 هلوق لج وزع

 0 لاق ير ,ودلا سايعلا 0 يذأاب آلا نسا نب 5 51

 يناهفصالا ن 6 8 ديع َنَع لا | خر لاق ىسموم 0 هللا دبع

 هل هذه تازئ يف لاق ةرحخ نب ل لتعم نب هللا دبع نع

 ىباو ف لمقلا عفو 4 تاو نم يدا هب وأ اضا سى مكحنم ناك نق

 انارحلا + خاص كسك لكلا نو انها هع طا وا كسلا وا ماي

 ا لاق ءالّمارطم نب ورمع وبا اند لاق يكزاا ميهاربا نب د

 ما لع نبا انثدح لاق رمثب نع ددسم انثدح لاق ةفياخ ونا

 هذه تلزنا يف :ةرج نب بك لاق لاق ىلإ ىلا ن.نمحرلا دبع نع

 نيثرع توندف هيدا لاَقف ملسو هيلع هللا ىلذ هللا لوسر تما ةيالا

 ين سماق م لاق هيسحاو نوع نبا لاق كما وه كيذؤيا لاقف انالث وأ

 نبانع ىموم يبا نع ملم هاوو رمسام كلن وا ةقدص وا مايصب

 لاةيدزحلا هللا دبع نب دمحارصن وبا انربخا # نوع نبا نع يدع ىبا

 4 ناءاس نب ىحي نب دمع انربخا لاق جارمسلا نسحلا وب ان ريحا

 نمحرلا دنع ينريخا لاق ةيعسش انتدح لأق ىلع نب : مداع 0 لاق

 0 ََق تك لو لاق لقعم نبهللا دبع تمعم لاق يناهفصالا

 10 1 ل 711 117171 | 1 1 1 1 ]| أ 11010100

 غ0 1 ا نشف هن ١ فكينايندي مب 1 3

 ةنالث مايص دفا قرح كاهل هلع هللا ىلص ينل كلذ ل

 مايص نم ةيدقف ةياآلا هده نع هتاف ةفوكلا لوس رويسملا اذه 2

 هلع هللا ىلهىبنلا

 رق 2 سو || نم

 ةلمقلا مييع تا

 لك عل اؤاصن

 اوندت املق اههح

 ىلا اوعحرو كلذ

 هللا ىلد هللال وسر

 هوريذاق ٍ وهدع

 هده تلزنف كلذب

 قرمثملا هللو ةيآلا
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 هلا لمح ىف تاقفنلا يف تلزن لاق ةمركع رع دلاخ ىنأ نب لصعا

 06 لاق ريدجسا نب نع هااوضلا نع 3 0 0-5 ع هس نونا هنأ نيدلا

 وبا انريذا لاق يدادغلا رودصنم 5 ان ريخا 3 3 الا هذه لحو مح هللا 1 ىلا ىَح الا

 ةيده انثدح لاق ىرمضّلا هللا دبع نب دم انثدح لاق جارسلا نسحلا [أأ ةي زا اوطعي يد

 لا نا نانيحبلا نع بفرح نب كاهم نع هس نب دا اند“ لاق مو دب ندع

 ٍبنذي ل جرلا ناك لاق ةكلهللا ىلا مك«ديإب اوةمت الو لج وع هللا لوق ||| قبو نورعاص
 *« ةمكحم هيلا

 نما

 هللو لجو نعهلوق

 برغلاو قرمثملا

 كح اذ_ه

 نب مساقلاوبا ان 1 * ةب الا هذه هللا لزئاف ىل رفغبال لوقف بفذلا

 يناه نيطاد نب دم انثدح لاق هيودمح نب دم انثدح لاق ناديع

 نب هللا دبع انتدح لاق ىثرقلا ننا نب دمع نب دمحا انثدح لاق

 ىنا نب ديزي ىنربخا لاق حرش نب ةويح انثدح لاق يرقلملا ديزي

 ىلعو ةنيطناطقلاب انك لاق نارمع نب مكحلا للربح لات بح

 0 هيلع هللا ىلد هللا لوسر بتحاص ينهجلا صاع نب هيقع رصصم لها اما ىلاذت هلوق

 هياع هللا 0 ع هللا لوسر بحاض كيفع "1 ر ةلاضف ماشلا ل اا ىلعو هحو مث اولوت

 امظع 0 مط انففصو مورلا نم 2 0 هسندملا نم - 0 2 نا كلذو هللا

 لحد َىَح مورلا ا ىلع ن نيب 1 لدحر 0 نيسملا نم اذن 0 01 ا 1 ١

 ىلا هيديب ىتلا هللا ناحب- !ولاقف سانلا حاصف البقم انيلا جرخ مث مهيف

 )0 ل راس هللا لودر ىداص يراضنالا بوبا وي ما ةعلهلا

 اننا ليزا ريغ لع ةيآلا هذه نولواتت مكنا س انلا امأ لاقف سو

 راكأو هيد ىلاغت هللا نعأ امل انا راض الا تما الآ هذه 8

 ١ ]|| نأ لسو هيلع هللاىبص هللا لوسر نم ارس ضعبل انضعب انلق هيرصان |

 انلاوما



 (؟17/0 © خوسنللاو خانلاو و

 كتندوكتحو كنديم تدضر دحاو اتنيد يح يباف اسحأ تيك 1

 0 هللا ليبس يف اوتو 0 هل وق هي الاءذه ىلاعت هللا ل را

 كلر سابع نارع طلع نأ نع ىلكلا لاق 5 ال ”كنونا

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا كلذو ةيبيدحلا لص يف تا لا

 نوكرشملا هحلاص مث ةييدخلاب يدطلا رحت هباضاو وه تببلا نع دص امل

 حم هل اواحم نا ىلع باقلا تايم هماع عجري كارل

 تالف لس و هلع هللا ىلذ هللا لور مهحاص و ءاشإام لعشو تلات

 فوطق مايا تثذاك

 ءاضتلاةرمعل هياحصاو لسو هلع هللا ىلح هللا لوسر زهجم لبقملا ماعلا

 مارا ديلا دع مهودصي ناو كلذب شيرق مط ينت ال نا اوفاخو

 ىلاعت هللا لزناف مرحلايف مارحلا رهشلا يف مهلاتق هباختا هركو مهولتاقيو

 ريشا زف هلوق اشيرق ينمي يكتول تاقي نبذل هلا ليبس يف اولاقو
 < مارا ربل, مر
 نوكرشملا مهدص ةيبدحلاب اوناك اذا تح ةدعقلا يذ يف هبادكاو سو

 ابب اوماقاو ةدعقلا يذ يف اورقعاف ةكم اولخد ليقملا ماعلا ناك الن

 ةييدجلا موي هودر نيج هلع اوْرحن دق نوكرشملا ناكو لال ثالث

 أأ هلوق ةءالا مارحلا رهشلاب مارخلا رهشلا لزتاف مهنم ىلاعت هللا هصقاف
 شو ع د رسوم دق 106
 انريخأ « هي ةكلبتل | ىلإ مكيدباب اوملتالو هللا ليبس يفاوقفت او ف

 اني !لاق هيقفلا ركب ىبا نب ىلع وبأ انربخأ لاق دهازلا دم نب دعس

 انثدح لاق بويا ن هللا دبع انثدح لاق دينا نب نيسحلا نب دما ا

 ةقفنلا نع اوكسما راصنالا ىف تلزن لاق يبعشلا نع دواد نع ميشه |

 هيلع هللاىلص هللا ىن لقا ةداتق لاق ةياآلا 2

 عد مشه نع دانسالا اذهب و ةيآلا ةدج تلزق قامت هللا ليس ىف

 ىلع هف ظلغا نا

51 
 لود ىا 2 ما

 لجو نع هلأ

 ناك !وارقد
 ةناكل اهو انح

 ةخوسم يبه |

 محدنع اهخحءانو

 اولتتا ا هلوق

 ةبآلا مهوعدجو

 ةمدارلا ةيالا#

 لحو نع هلوق |

50 - 

 طولتاتهلوق وقرفصلاو *اًمدل ةلا



 لاقو * اهماكحا

 نب يلع نب.دمح
 ميياع 02

 هلوق ىنعم مالسلا
 ساننل اولوقو
 اولوقن نا اني

 لوسراد# نام

 حار ىنا نبا

 ساسالل اولوقو

 لاش نأ نويحنام'

 اذه كسلاح نا

 ربلا .. هرضحم

 0077 نا لو هلع نا سلا لحب ب . ىلع
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 ا> دف لحجر ءاخ اهروهظ نم تلزتف كلذي ربع هناكف باب لبق نم لخدف لجحر ءان 3

 نع رادنب نع مس ءاورو ديلولا يبا نع يراخبلا ءاور ةيآلا هذه

 انجب لاق حشلا ورا اننادح لاق ىيمتلا ركب وبا انريَخا #ةيعشأ نغ ردنَغ

 نع ةديع انيدح لاق ةددع نب لهس امتدح لاق يزارلا ىحن وبا

 اوناكو سلا ىعدت شيرق تناك لاق رباح نعنانفس يلا نع شمعالا

 برءلا راسو زاصنالا تناكحو مارحالا يف ٍباوبآلا نم نولخدي

 اولاَقف يراسنالا صاع نب ةبطق هعم جرخو هيأب نم جرخ تا ناسا

 بابلا نمكعم جرذ هناو رجاف لجر ىماع نب ةبطق نا هللا لوسراي
 لاق تلف اك تلئقف هللمف كنار لاق تمص ام لع كلم ام هل لاف
 توا 11 نأب ىبلا سلو هللا لزاف كند يد ناف لاق ملا يبا

 مالسالا لوا ينو ةيلهالايف سانلا ناك نورسفملا لاقو اهروهظ نه

 د1 دو طئلخ لحدي مل ةرمملا وا جحلاب مهم لجرلا مرحا اذا

 لخدي هنم هتب رهظىف 5 بَسش ندملا لها نم ناك ناذ هبا نم اراد

 نم جرح رولا لها نم ناك ناو هق دعصق اىبس لذ وأ جرو

 اوع“ ةيواعم نب رضنلا ونبو ةعصعص نب صماء ونبو محو فيقنو
 تاذإسو 0 هللا ىلص هلي لوسر لذدف اولاو مهيد ىف معدشل اسمح

 .بابلا نم ةازئثا ىلع راصنالا نم لحجر ل دف راصنالا ضعبل اب موي

 5 !_-و هياع هللا ىلد هللا لوسر هل لاقف هلع اوركتاف مرح وهو

 00 بالا“ نم تاخد كتيأر لاف مر 2ك بابلا نم تلذد

 لجر رلا لاق

 نا
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 دوسالا طيطلاو ضيبالا طيملا هيلجر يف مهدحأ طبر. موصلا اودارأ
 كلددس ىلاعت هللا لزاق امر هل ني قح ترسو ل كأي لاري الف

 نبا نع يراخلا ءاور نابلاو ليلا كلذ سن انعا اول را

 هلوق 500 ىبا نيا نع ”لهش نب 0 3 هاورو *« ميم ىبا

 لتاقم لاق ةيآلا لطابلا مكحني مكلاوما اولك ان الَو

 يفو يدنكلا سباع نب سيقلا ىرما يف ةيآلا هذه تلزن نانح نبا

 يع الع جلا ىلا امصتخا امهنا كلذو ىعرشملا عوشا نب ناديع

 هللا لزتاف كلاطلا نادبعو بولطملا سدقلا وما ناكو ضرا يف 0

 كّئول أَن 9+ هلوق هع<اخي ملو هضرأ يف نادبعمكحن ةيآلا هذه ىلاعت

 اناعش د وبلا نا متنا لوشراب لح نى داعم لاق هب ال4 لمذا نع

 ةداتق لاقو ةياآلا ءذكه ىلاعت هللا لزاف هلخألا نعام نر

 ةاهالا هذه تقلخ مل مسو هيلع ءألا ىلد هللا ىنن | ولاس ماا را

 يف تلزن يبلكلا لاقو حلاو سانلل تقاوم يع لق ىلاعت هللا لزناف

 لودراي الاق راصنالا نم نالجر اهو ةنع نب ةيلعثو لبج نب ذاعم

 مظسي تح ديزي مث طيخلا لشم ًاقيقد علطف ودبي لاله لإن ام هلل

 نوكي ال ناك اك نركي تح قديرو صقني لازال م ريدتسو يوتسلو

 5 نأ را 1 8 هلوق ةيآلا هذه تلزف ةدحاو لاح ىلع

 انريخا لاق ىكزملا ميهاربا نب دممم انربخا < اهروبظ نم توي 3

 فلولا عا اني لاق ةقئاذم دا ايرسخلا كلذ 0 د وأ 7

 لوقي ءاربلا تعمس لاق قس وبا انينأ لاق ةبعش انندحالات صوحالاو

 نكلو مهتويب باويا نم نؤلخ ديال اًواخ او اذا راضنالا تناك |

 اذا لاحر ناكو رجفلا نم لزن, مو دوسالا طخلا نم ضبالا طبخلا

3 
0 

 دروبك ل

 1 نهو مث دنع

 ةئلاثلاذي الاتي آلا

 ايف اج نمانلل
 لاق #* نالوق

 حار ىنا ند 1

 نبدم رفعج وباو

 ا ل اها
 د كح نت ندع

 نيعمحا مهيلع هللا

 اغاتحاو ةمكحم ه

 ىلع اععجا ام دعب
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 هللا دع نب دمع انريذا ل15 كم اح ىب نب نمح رلا دع وبا انريخا *

 انسدح لاق يلوغدلا ن مح رلا دبع نب دمحخ انريخا لاق ينادشلا دمج نبا

 نع قح< | يبا نع ليئارسا انثدح لاق ةبامش انسدح لاق يبا رفعزلا

 عام لحرلا ناك اذا 6 هيلع هللا ىلد دمج باح ناك لاق ءاربلا

 2 8 1-2 نأ ىلحو يح

 هموب ناكو كل بلطاف قاطنا نكلو ال تلاق ماعط كدنع له لاقف || اوداه 8

 الأ اءاص حصاف كي ةبيخ تلاق هتأر الف هتأ ما هتءاجو ءانيع هتبلغف لمتد ||| نالئاق اف ساتلاو
 تازنف مسو هيلع هللا ىلص ىنلل كلذ ركذف هلع ىشغ راهلا فصتنا ||| ةفئاط تلاقف *

 احرفاهب او>رفف مكناس ىلا ثفرلا مايصلا ةلل مكل لحأ ةيآآلا هذه ||| دهاجم مب
 : ١ 2 ءلا 2١

 من 1 0000 تانغ سوم نب لا دع نع ىراخلاءاور اديانخ »ا و

 دمحم نب دمحا ايربخا لاق لضفلا نب دمع ايريخا لاق ير.رافلا دا نب 50
 فو ا

 و 00 اد لا لافدو ا ل لا لاف 3 نبا نوكف : 9 ا امع نب ماشه انندح مح انثدح لاق ظناحلا نسحلا نا

 يهزلا نع ةودق يبا ْن قمحسا ا لاق هرج نب ىحب انعديح لا ا 0 4 0 .دتنا

 وش ىف
 نم لجرلا موصي ناك موصلاءدب نا لاق دمحم نب مساقلا نع هندح هنا

 برش لو لكان ملو كلذ دعب هلها ىلا لصيمل مان اذاف ءاشع ىلا ءاشع

 نب ةمرص ىسماو اهب عقوف تمن دق ينا تلاقف هنأرما ىلارمع ءاج تح

 اوبرسشي ملو اولك اي مل اومان اذا اوناكو رطفي نا لبق مانق اعاص سنا

 لاق ةصخرلا لجو نع هللا لزناف هلع موصلا داكو امتاص جضصاف

 لاق دهازلا مح نب ديه انربخا * ةيآلا مكتع افعو مكيلع باف

 يحي نب دمج انئدح لاق يربهلا ورمع وبا زيها لا زر

000 

 1 | لاق 0 رهبا يبا نبا انسددح لاق

 ع عمو الو هتليل لك اي ل معطي نا لد مانق راطفالا 0
 1 نع



 سفن 0 كس تاو 007

 لاس الخنر نا انل رك ذ ةداك لق ل14 مكعوجف اداوثذأ لا

 لاق ةي الا هذه ىلاعت هللا لزئاف ربلا نع 1 اعل هللا ىلك هللا ىن

 ادمح ناو هيا الا هلا ال أ ايش ك1 ضئار ملا لَك نلحارلا ا 1

 هده ىلاعت هللا لزاف ةنطا هل 0 كلذ ىلد تاه 3 * هلوشرو هدنع 1

 4 ىلتتلا فص اصقلا 5ك -ك اون | نذل أ( أ( قةلوق هبال |

 دحال ناكو لاتق برعلا ءاخا نم نييَح نيب ناكىمشلا لاق ةيالا |
 كل م آلا ىلع لوط نيحلا |

 فر مايصلا هلل مك لحأ » هلوق يآ هده كاف لجحراا ||

 نييسمل 0 نبا لاق 4 م نإ

 ىلا ماعطلاو ءاسنلا مهيلع مرح ءاشعلا اولص اذا ناضمر ربش يف ارنك |

 يف ءاسنلاو ماعطلا نم اوباصا نيلسملا نم اسان نا مث ةيباقلا نم اهلثم أأ

 لوسرىلا كلذ اوكشف باطخلا نب رمع مهنم ءاشعلا دعب ناضمر رهش

 اينصالا كب وا نحت ككل 6س يعن سل

 يزارلا دمحم نب نمحرلا دبع انثدح لاق ظفاحلا 5 "وبا انربخا لاقل ٠

 قاف دار نب ىج امدح لاق . يرو كدفلا ناتع ليس اند ل ا

1 
||| 

2 3 1 

 07 ع

 يصدم

 !سملا ناك لاق تدزاع: نب.: ءا دبا نح قا ند ل

 00 0 اف ءاسحلا نوسكو نوبرميشلو 0 ورطفأ اذا |

 ا ماع رار دل 0 تقلطناف زاطفالا دنع ةلعا 0 نام ا
7 

 نق هلا شا مع راو نات دلع 262 رس تدعا ا

 ةليل مكل لحأ تزف 0 هلع هللا ىلص ىنلل ىنلل كلذ ركذف تمل تأ

 ا ميلادي نواس دفا يعل ن هلوق ىلا مكئاسن نا تقلا سا

 2م

 ا ا سل ا

0 

3 

 ىع نوزكالا
 *ةضورفملا ةاكزلا

 امم. لاقو

 هعامجو نايحو
 نع قطف ام لك |||

 ةباالاهتخن ةاكرلا

 لاقو * ةضورفملا

 ديز نب رفعجوبأ

 تس عاقمقلا نبا

 ةضورفملا ةاكزلا

 ُ هقدكم 03

 جدو نأ را

 لك ناضمر ربش

 نارعا ىف ماض
 هحاذ 3 و

 « عذلك خال



 . باب »
 نم ءاحام ركذ

 ةعل ١ رشلا يف خءانلا ْ

 6 ىلاوتلا ىلع

 3 ف 0 هنأ

 ال “يش باتكلا

2 3 
 # ءاعد اهدا

 ( ةرقللاةروس )

 يوت ةسذم

 ةيآ نيئالث ىلع
 ىلوالا ةخوسنم

 امثو لح و نعهلوق

 نوقفني مهافزر
 معلا لها فلتحا

 لاف كلذ يف

 مو هفئاط

 ورا

 ا 11 كون نب ىموع اندح لاق يدايزلا هللا دع وبا خا لاق

 ىلع لعل ا لاق ءاطع نع حجم ىأ نبا نع لمش انثدح لاق

 وه الإ 2 ّالٌدحاَو لإ :كبلإو » مسو هيلع هللا ىلع ىنلا
 / ل رولاوا#

 هلا سانلا عسي فيك ةكمب سو رت الأ يا

 ليللا فالتخاو ضرالاو تاوع ها اح ف نا ا هللا لزاف نحل

 ا دز| كب وبا اريحا © نولقس موقل تايآل غاب ىت> راهلاو

 ىحي وبا انثدح لاق ظفاحلا ممم نبهللا دبع انريخا

 ( كوزتلا بابسا )ل

 امدح لاق يرادلا

 نع قورسم نب ديعس نع صوحالا وبا انثدح لاق نامع نب لبس

 نوكرسش:! بهم دحاو هلا مكاو ةيآلا هذه تاز امل لاق ىحضلا ىبا

 قاخيف نا ىلاعت هللال زئاف ةياب اسايلف اقداص ناك نا دحاو هلا اولاقو

 ينام اولك سانا ع1[ ع هلوق ةباآلا ل تاوعحا

 صاعو ةعاز>و فيقث يف تازن يبلكلا لاق ايط لالَح ضر

 ةريعلا اومرحو ماعنالاو ثرحلا نم مهسفنا ىلع اري ف
 هللا 1001 هلا 8هلوق يعاخلاو ةليصولاو ةيئاسلاو

 0000 ادور قاتلزا سابع نبا نع يلكلا لاق 4 تاكلا
 نوكي نأ نو نوجد اواو ايادطا مهتافس نم نو اونك مالو

 اذ بم ثوعملا يذلا

 اهوجرخا م اهو ريغف سو هيلع هللا ىلبد دره ةفاص ىلا اودممف مهتساير

 تمن هبشيال اًنامزلا رخآ يف جرخي يذلا ىنلا تمن اذه اولاقو مهيلا
 ددجو للا تسلا ىلا ةقفنسإ د اذذ ةكب يذلا ىبلا اذه

 ىلا

1 



 2« ( حوسنلاو خاناو

 ةي.الاهذه ىللاعت هللا لزناف مالسالا يف ءانكرتف ةيلهاا ىف شي رقسعاشم نم
 نباىلاقلطن !لاقف ةيآلا هذه نع رمع نا تلأس نيسللا نب ورملاقو |||

 هلا هتيتاف سو هيلع للا ىلص دم لع لزتااع قي نم رعأ لاف هيف ساعا| ٠

 ةورملا ىلعو فاسا هل لاش لحر ةروص ىلع مد افصلا ىلع ناك لاقتف

 ةرمكلا يفاينزامهنا باتكلا لها معز ةلئان ىعدت ةأرما ةروص ىلع مند ١

 امهن ريم ةورملآو.افضلا "لك اميهضوو نير ىلاص كلا اه

 اذا ةلهاجلا لها ناكف ىلاعت هللا نود نم ادبع ةدملا تلاط الق

 هرك ماندالا ترسسكو مالسالا ءاج الث نيينثولا اوحسم امهنبب اوفاط |

 لاقو ةب آلا هذه ىلاعت هللا لزناف نيهصلا لحال امهنب فاوطلا نولسملا

 ةورملاو افصلا نيب ليللاب نيطايشلا فزت ةيلهاجلا ين ناك يدلا ||

 فون الُّللا لوسراي نولسملا لاق مالسالا رظ الف ةطلا امهني تناكوألا

 ىلاعت هللا لزاف ةيلهاملا يف هعنصن انك كرش هناف ةورملاو افصلا ني ||

 دمج اندسا'لاق راذبلا تناهولا دبع ني روصتم ايرخلا #00 0
 دما ريخا لاق سعش نب دمحم نب دماح ا لاق ناس ى دعا نب ١

 0 نم اناكو ةورملاوافصلا نيفاوطلا نع نوكحمي اوناكلاق|

 00 نم ةورملاو افصلا نا ىلاعت هللا لزااف امهم فاوطلا قس انك ١

 هل وق مداع نع هللا دبع نع ج7 نب ده نع يراخلا هآور ةباالا نا

 « ىَتباَو تالا نم انْ م نوحي َنيِدَلَدِإ الا
 هللا ىلد دمت 7 مجرا ةنأا منامك باتكلا لها ءاثع يتلا 3

 « ٍضْرَأْلَاَو تاَومسلا لَ يف 0 # هلوق * لسو هيعأ"

 طم نب دوا لا لاق ىم ِء 1١ مال ن زا زعلا دنع نبا ند 3 8

 يور دقو ىعالاو

 نب هللا كيع نع

 هللا يضر سابع

 أرقف ةورملا ىلع

 قلخلا هلا

 لاقو 2 سصعالاو

 قاخلا مقيلف ا

 قاخ م ع

 صالاو

 ف سلو يضف أم

 لاي نأ انك

 كلملا عمج ناك

 اه ريغ

 مب
 ل م



 © لوزتلا بابسا ) 00 1

 نبا اب كاذ فيكو باطلا نب رمع هل لاقف يخيب نم مسوهيلع هللا ىلد 1”2أ6700أ1|11110]| ]| 0١

 كلذب ديال اناو نه مح هللا لوسر ادمم نا كيا ينال لاق مالاس

 هلوقم الاس نبااي هللاكَمْذو ا ءأ دلل يرد دال ىلا ين. ىلع
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 اقبل كلهه اوم هللا ليبس يف لفي نمل الوقت لَو ١

 نه ةتسو راصنالا نم ةينامت الجر رشع ةعضب 08 ردب ىله || 0

 هللا ليبس يف لش لجحرال نولوي اوناك سانلا نا كلذو نيررجاهملا 1 0 1

 هلوق ةب الا هذه هللا لزناف امنذلو امدلا مين هنع يهذو نالف تام 11 ا

 انادي اًذاو لاق

 ا فدل اربخا ةيآلا ع هللا نئأاعش نم ةورملاو اصل نإ 3: ثنا اننا اولا

 0 ا
 لاق هيقفلا رك يبا نب ىلع وبا انربخا لاق دهازلا دجا نب دمحم أ ا
 5 : : 1 1 6ع تك ءاقلب نم

 )00 101 بعصم_ اندح لاق زيزملا دعني دمح نب هللا دبع نربخسأ أل
 تلزنا تلاق ةشئاع نع هيبا نع ماشه نع كلام يدح لاق يريدلا لب مهاع ادر

 ددق وذح ةانم تناكو ةامل نوح اوناكراصنالا يف ةيالا هذه || نولعي ال مهزك

 مالسالا ءاج انإف ةورملاو افصلا نيب اوفوطي نا نوحرحت. اوناكو

 هذه ىلاعت هللا لزناف كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر اولأ ||| خوسنملاو خاتلا

 لاق كارا 0 انادح لاق ظفاحلا 0 1 لاق 2 هللا ةمادحو
 3 3 اق يركسلا لهس تدي | و هلا

 "6 اصنالا 0 ةبآلا هذه تلزنأ تلاق ةشئاعنع ||| -

 ىنلا عم اومدق الق ةورملاو افصلا نيب اوذوطي نا مط لحب مل ةيلهاجلا يف

 هذه ىلاعت هللا لزناذ هل كلذ اوركذ جمالا يف سو هيلع هللا ىلص

 ماغه نع ةماسا يبا نع ةبيش يبا نب رك يلا سم هاو

 ييككا ةورااو افصلا نيب فاوانلا 2 انك كلام نب نيل لاقو
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 تلح نورك ساناو ةلس يب دحا رورعم نب ءاربلاو رابعا

 لزتاف انناوذاب فيكف .مهارءا ةلبق ىلا ىلاعت هللا كفرص دقو ىلوالا |||

 كهجو باع ىرت دق لاق مت ةيالا 00 هللا ناك امو هللا

 لها نوكي نا ا ةلبق نع امش

 كك لا
 نوكف 3 2 امش كلما ال ا ديع نأ 0 ليربجح هل لاق مهاربا ةلق امل

 رجالا يق رفدا

 أ

 نون نا اماو لعجو .ليربج عشرا م ميهارنا .ةلبق ىلا اهنع كلوحي نا كبر لسا |
 مكحلا يف ا هسا . ١ ءاحر ال 00 هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 يف رسبا نوكي ||| دم روصتم وبا ايريخا# ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزتاف هلأس امي ليرب>
 ءيرق دقو لمعلا ||| باهولا دنع انثدحلاق ظفاحلا مع ىلع انربخأ لاق يروصنملا دم نبا

 رخؤن يأ اهاسنن 3 ن 0 لاق 3 1 0 بأ امدح لاف سم نإ ١

 هللا نا معن 1

 ا لك لع

 سها نه ردك 0

 خوسنملاو جمانلا

 هلوق اذه لئدمو

 ١ مضارع السا سا 0

 ا تلزتق سو هيلع ها ىلص هيل رع اول ظ
  3رب "بينا نع ري ةلبق كنيلونلف ءاملا يف كهجو

 ٍْ نع معن يبا ا هاورو صوحالا يبا نع ةيش يبا نا

 : باتكحلا ماا نإ لل 0 هلوق 3 يبا نع اهالك ريهز'

 اا
 لها 0-5 ةياآلا 4 مفعل 1

 اذا هدلو مهدحأ ها هتفصو هّتعذ 0

 هلئا لوس بةقرز يدشأ اال مالم ن هللا. دنع لاق نازغلا 2



2 

 0 رس فاو

 ام ملعا, وه

 تأ 0 نم
 اهاسننوا اهم ري

 الف اهكرتن يا
 دقو |يزج

 اذه ضرتعا

 ينامليقو ليواتلا
 ةسبضعل نا رفا

 ضني نإ نينا

 هلئاق

 نا باوحلاو *

 لد دحاو

 يا ا ريخ يندم

 نال ابيب عفنا

0 

 1 هاف وباو ُهَراَر 3 كافي 8 ولا ةلمقلا ىلع اونام دق 94

 4 لولا باسا )ل

 ا انيس دوهلا

 تلاقو * نأ رقلاو دمحو لجنالاو ىبيعب ترفكو نايدالا لضفا
 اا لسنا نيالا انياكو ءابإلا لضفأ ىسع اننن قراصتا

 نه دحاو لك لاقو نا رقلاو دي كرقكو نايدالا لضفا اننيدو

 نمل 0 كلذ الا ود الف اننيد ىلع اونوك نينؤمل نش رفلا

 2 بص ولا نم ْنسْحأ ْنَسَو هللا هَبص . 0

 ةعس هيلع ىباف دلو مهدحال دلو اذا كا نا سابع نيا لاق

 اذهنولوقبو كلذب هورهطيل يدوهملا هل لاعب مط ءام ىف هوغبص مابأ

 اا 11 راق اح !.ارصن راع كلذ اولمق اذاف ناتلعا .نأكم روهط
 2 2 ا 2_1 6

 ىف زن ةيآآلا 6 سأنلا نم هابمسلا لويس وع هلوق ةيآلا هذه
 نب صهاَز ا!نوخا لاق رفعج نب دمحا ن 2 اريح ةلمقلا 0

 نب يحي انثدح لاق بعصم نب دمحم نب نسحلا اءريخا لاق رفع

 يبا نع لارا ا ًءاحر نب هللا دبع اني ميكح

 ةنيدملا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق امل لاق ءاربلا نع قا

 ناكو ارهش رمششع ةعبس وا ارهش رمثع ةتس سدقملا تيب و4 ىلصف

 اا لاثق ةياآلا حا ىلا ءاملا ىف كهجسو تلض ىرت دق ىلاَت

 ىلاعت هللا لاق اهيلع 0 مهاب 0 دويبلا مهو سانلا نم

 نبادن + متحتاقإ مْ 3 اراك ف ف جدد

 الصم م عسسل

 يب

 او كلا لضفا ءاروثلا انناتكو ءامتالالصفا 9-7-2 "0 و

 ه2 د تايحح تشيضن ني حاو

050208 



 و5 ( "717 6 حوسنلاو حانلاو )

 ارق نم ةءازق لع انهو يالا: دع تلزف ياوبا لض لم ىلا

 هيلع هللا ىنلا نا لتاقم لاقو امزج ميحملا باحأ نع لسن الو

 كبنالو لات: هلال راق داوم ال دورا هيل قا قرارا لق سو
 0 ع

 < ىراصتلا لو ولا كلغ قرت  ْنأَو 96 هلوق محجلا بامحأن ع

 ةندهلا لسو هيلع هللا ىلص ينلا نولأسي اوناك مهنا نورسفملا لاق ةيآلا ||

 «بابو»
 نامت هللا ىارحام

 نيدحللا ىلع 0

 لج انمنيقفانملاو
 ليصفت يف ممض راعم

 باتكلا ماكحا

 هللا لاق # نينملا

 لئاق نم نع ىلاعت

 أ نم حبش ام
 ريب تان اهسننوا

 لاق اهلثم وا اهنم

 ىلاعت هللا لزناق هوقفاوو هوبا مهلهماو مهداه اذا مهنا هن وعمطل و

 هئيدملا دوه نا كلذو ةلبقلا يف اذه سابع نبا لاقو ةياالا هذه

 ممسو هيلع هللا ىبص يبنلا ىلصي نأ نوجرب اوناك نارحم ىراصنو
 هنم اوسئيف مهيلع كلذ قش ةبمكلا ىلا ةلبقلا هللا فرص الف مهللبق ىلا

 َنْيذلا لع هلوق ةيآآلا هذه ىلاعت هللا لزناف مهنيد ىلع مهقفاوي نا 1

 ةباور يف سابع نبا لاق * ا هتوالَوَحهنويباَتكلأ مهنيا
 ين نب رفعج عم أولبقا ن 0 ءذلا ةئيفسلا باكا يف ت م ا ءاطع 3

 يعكر هس و 1 ْ املا ها
 كو 1 للا ماشلا لعار ةشيخلا نم الحر نيعب رأ اوناك ةشيملا نكرأ َن م بلاط ١

 لاتحمل ةالا]| كد ةمركعو ةدانقلاقو دوهلا نم نما نمث تلزن كاححتلا لاقو# |
 ال نا أهرمسفم ا لا لص دل كا

 هريسفت لمقاه ردسي 9
 ًامدقم اهف نال ال 35
 ا هيلع ّ

 لال مون بوقعل دامت تسأ َْ /:

 تلزن سابع نبا لاق # اوُدَحَْت ىَراصن وا دوه اونوكح واو 9 1

 يبناو فيصلا نب كلامو فرشالا نب بيك ةنيدملا دوب سؤر يف | ١

 نيلسملا اومحاخ مهما كلذو نار ل لها ىراصن يفو بطخا نب رساي ا

 تلاقف اهريغ نم ىلاعت هللا نيدب قحا اهلا معزت ةقرف لك نيذلا ىف ظ 1
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 اأو ةياورلا نم
 ىلع نوي

 لاقو ةياو رلا

 لكو نورخا

 هللا ىنثتسا ةلمح

 نافالإ اهم
 اه خءاب اكس

 موق لاف دقو

 افالخ نودعي ال
 نارقلا يف سيل

 حو سلم الو خان

 نع موق ءالؤهو
 01060 ص قل 88

 هللا نع مهكفابو

 اودر

0 

 لوسر ىماف هيلع لصف يفوت يشامملا نا لاقف ملسو هيلع هللا ىل

 للا لوسر مدقن م مهفصوأو رضحي نا هباحصا لو هيلع هللا ىص هللا

 يماجلا لع قصا نإ كرما هللا نا مط لاقو لسو هس ءاع هللا ىلص

 لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلصف هيلع اولصف يفوت دقو

 6 لوزتلا بابا )

 لع ل فك مهسفنا يف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصا

 تب ىلا يلصي ىشاجملا ناكو انتلق ريغ ىلع يلصي وهو تام لجحر

 ىلاعت هللا لزناذ ةسكلا ىلا ةلبقلا تفرص دقو تام يح سدقملا

 هلوقب ةخوسنم هذه نا سابع نبا بهذمو هللا هو مف اولوت انا

 نبا لوق ادهف هرطش مكهوجو اولوف منك اميحو ىلاعت

 هللا لاق ةلسقلا ن ايش لاقل قو سس ام لوا لاقو ىناسارلا ءاطع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلصف لاق هللا هحو مق اولوت امنياف ىلاعت

 ىلا ىلاعت هللا هفرص # قيتعلا تنبلا كرو ندقملا ثس وح سو

 ىلد هللا لوسر نا يلاواا ةحاط ىبا نبا ةياور يف لاقو قرتعلا تدبلا

 نادأ قولا الها ,رثك ١ ناكو ةئدملا ىلا رجاه امل سو هيلع هللا

 رشع ةعضب اهليةتساف دولا تحرفف سدقملا تب ليقتس نا هللا

 الف مهاربا ةلبق بحب لسو هيلع هللا ىلط هللا لوسر ناكو ًارهش
 نع مهالو ام اولاقو دوهلا كلذ نم بائرا اهلا ىلاعت هللا هفرص

 هلوق هللا هجو مقاولوب امياف ىلاعت هللا لزئاف اهباع اوناكح يتلا مهمابق

 نبا زيزع اولاق ثيح 7 تلزن 6 اَدَلَو ا حل اوُلأَقَو د

 ير يرشم يفد هللا نبا جسملا اولاق يح نارحم ىراصن يفو هللا

 1 )4 هلوق هللا تانبب ةككالملا اولاق

 دنع سابع

 تيل موي تاذ لاق سو هيلع هللا ص هللا لوسر نا سابع نبا لاق

 يعش



 ١ ١ حوسنلاو خمانلاو 6 )60”(

 يف اوفلتخا |||

 سحلا انثدحلاق يلع نب ليمعسا دمجوبا انثدح لاق ظفاملا رمع نبا[

 لاق يدعلا هللا دللعأ نب نما يدا لاك ير تفس نب يلع نبا أ

 انثدح لاق يمزرعلا كلملا دبع انثدح لاق ىبا باتك يف تدجو

 هللا :لوشسر- تعلن لاق هللا دبع نب رباح نع حاير ىلا نب ءاطع |

 ةلقلا فرعن لف ةملظ اتتباصاف اهيف تنك ةيرس سو هيلع هللا ىلع

 اوطْخَو اواصق لامثلا لق انهه ىع ةلبقلا انقرغ دق انم ةفئاط .تلاثث

 الف طوطخ !لمديو نوطلا ليك انط لا اننع كلك 7 واخ[

 نم انلفق اهلف ةليقلا ريغل طوطخلا كلت تحبصأ سمثلا تعلطو 3 ١
 لاش دنا ل16 تكلف كلذ نع ملسو هياع هللا ىلد ىتلا انلاس انرفس |||

 لق روصنم وبا ان ريخ ا#هللادجو مف اولوت اميرف برغملاو قرشملا سوا

 ليعم“ ا نب دح مح انثدح لاق دعاص نب ىحن انريخا لاف ىلع انربخا |[

 دع ند 0 ع 00 ثعشا اندح لاف 0 اندح لاق ينشحالا |

 ىصف ةلبقلا 0 1 0 ةليل يف رفسلا يف ملسو هيلع هللا ىلص ا

 للا لص ىنلا ىلا كلذ انركذ انمبصا ملف هلاح ىلعانم لجو لك

 مح را بهذمو هللا هحو مقاولوت امءاف تاو مو لغات ةيآلا ل

 د لاق نادبع نب مسقلا وبا ان ريا ةلفانلاب عوطتلا 2 ةلزان ل

 وبا انثدح لاق بوقعي نب دم انثدح لاق ظناحلا هللا دبع نب دحم
 0 50 1 اتثدح لاق ركأش نب دحم نب 5 و 00 َ

 1 2 را تهحوت ثيح ىلد 1 2 تاور

 ىنلل ليربج لاق يفوتامل يشاجنلانا ءاطع ةياور يف سابع نبا لاقو َ
 ما

١ 

 ١ نع ريبج نب كيه

 باسا (:4)

 ناهد لاعت هلق
 هللا لودر 0 أو

 لاق#هل اولاعت يا

 صعالا ناك ريخلا

 مح قلع .ىعللاو
 لص ملو رابخألا
 نم رلا ديع لاكو

 5 نب ديز نبا
 لخ ديدق يدسلاو

 سصحالا 7-2 سا

 3-2-5 ىملاو

 الصعب ملوراخالا

 اذه ىلع امهعئانو

 الو ةعامح لوقلا

 كلذيف امذ ةعح
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 اودكس ال هلوق

 ةكرشلا

 راخالا ىلعو

 صمالا اهانعم ىلا

 ىلاعت هلوق لثم
 فسوب ةروس يف

 نوعرز لاق *

 انأد نين عبس
 كلذ ىنممو

 لثمو اوعرزا

 الولو ىللاعت هلوق

 ربع منكص نا

 اموءجرت نيئيدم

 نقداص منك نا

 اهوعجرأ ىنمعمي

 لثمو حورلا ينعي

1 
3 
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 © لوزتلا بابسا

 ناملاوبا انثدح لاق ىح نب دمحم انثدح لاق دمحم نب دمحا انريخا لاق

 هللا دنع نب نمحرلا دنع ىنريخا لاق يرهزلا نع بيعش انثدح لاق

 ًارعاش ناك يدويا فرشالانب بمك نأ هسأ نع كالام نب بسك نبا

 يف شرق رافك هيلع ضرحو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا وحبي ناكو
 لص هللا لوسر اهمدق نيح ةئادملا نم دوهلاو نوكرمشملا ناكو هرعش

 تلزتا مهيفو مهنع وفعلاو كلذ ىلع ريصلاب هيبن ىلاعت هللا ىماف

 ِتلاَفَوإم هلوق اوعفصاو اوفعاف هلوق ىلا باتكلا لها نم ريثك دو

 از“ # ءىَش ىل مراسل , ترنسلا هوبا

 ا١] لودر لع اومدق ال نازجحم دفو.نا كلذ نارجم لها ىراصتو

 تلاقو ليج الاو ىسعل اورد و نيدلانم ءيذ ىلع منا ام دوهلا تالاَقف

 019 اووتلاو ىمومع اورفكف ن ,يدلا نم "يش يلع منام ىراصناا مط

 لا دجاسَم متم نمت ' رظأ نمو ط هلوق ةبآل هذه ىلاعت هللا

 مءاوصا تصفر َىَح

 مهنا كلذو ىراصتلا نم هباحاو ىمورلا سولطط يف تلزن ةب آلا

 ةاروتلا اوةرحو مهيرارذ اويسو مماتاقم اولتقف ليئارسا يب اوزغ

 يف سابع نبا لوق اذهو فيلا هيف اوفذقو سدقملا تبب اوبرخو

 اوبرخو دوهلا اوزغ هباحصاو رصنتخ وه ةدانق لاقو ىلكلا ةياور

 نبا لاقو "مورلا لها نم ىراصنلا كلذ ىلع مهتاعاو سدقملا تب

 ركذ نم نيلسملا مهعنمو ةكم لهأ يكرشميف تلزن ءاطع ةياور يف ا

 د ترثملاو قرشملا هللَو 8# هلوق مارا دجسملا يف ىللاعت هل

 اوفلتحا



 05 كنك دك
1 
 ]ا

 هيلعاللا ىلص دمت دل 0 ا اذا اوناك 0 -“

 ةددوأو هيلع ن رم امم يخي نيل هيلا اتوعدت يذلا اذه اولاق لسو ِ
 سنت ام 9 ىلاعت هلوق مهل ًابيذكت ىلاعت هللا لزناف اريخ ناكول أ

 اوااق 0 نا نورسفملا لاق 4 انم ربت ابو كلا

 هال مهرمأيو ع مهاهن مث سعب هباصا ماي 0 -- ىلا نورا

 هلوقي دمج مالك ألا نارتلايف اذه اجادشنع سر والو

 ةبا انلدب 00 ا + هنسس ضتان مالك رخو ضلال

1 

0 0 | 

 - ا يجب م وسو جيسي روع بج جس يي بوي

 نم طهرو بحت ىلا نيةبادع ىف يالا دنهل كك 0
 رخو ةكم ضرا انل عسوو ًايهذ افصلا انل لعجا دخمتاي اولاق شرقا )

 لاقو هلا 2 #ه ىئلاعت هللا لزااف كا نمهؤن |ريجمتأ اطالخ راهنالا

 هللا لوسر ىلل اع ار 201 0 دويل نأ نورس

 ا
 1 أ نب هلا دلع وهو 1 كلا ا 0 6
 نبا ىلإ نيماعلا كثر نم هف ء(نلا ند تل ىوزمتلا ||

 نا كوش لئاع نمو نمت 1 ادم ت كيل مما 2 9 اي

 همه: ىلاعت هللا لوا ٍ

 نع نا «يطكل لأ نما و هلوق ةيآلا ||
 ىلا اور ملأ ردب ؛ ةعقو دعب نيملسلل اولاق دوهبلا نم رفن يفتلزنا|
0 

 ا

| 

ُ 

 ا

1 
1 
[ 
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 ب

 ةيالا 6 ع م أ

 مكل ري> وهف اننيد ىلا اوءحراف متءزهام قا ىلع مك ولومكباصا اه

 نولوالا لاق 5
 لاف مهيلع دازو

 0 لحب
 ىلعو يملا و سمالا

 اهاعم كا راخالا
 37 0 ولا

 ربعو ىلاعت هلوق
 ىبازلا

 ةيناز الا حكتال

 ةسازلاو ار وأ

 ناز الا اهحكت ال
 ىعمو * ا

 لماو خسنلاب اذكه

 نال دحا هباوص

 ايف مزمل اردب
 طشملا

 همسأ

 هحفت»ها نو



 د6 باب <
 فالبتحا يف

 يأ ىلع نيرسفملا
 ع عشب يش

 ديعسو دهاجم لاو

 ةمركعو ريج نبا

 رمالا ىلعالاخسنلا
 وأ طقف ىملاو

 اولعشال وأ اولعف

 كلذ ىلع اود>او

 موق امم ءايشاب

 لافو هاو ا

 © لوزتلا بابسا (؟9:؟9)

 ىلصم يف هولع>و ًاباتك اويتكف نيطايشلا تذخاف ناملس لثم ناكول
 اوقلطناف هب يوادي ناماس ناك ام ىلع مكلدن نحن اولاقو ناملس

 ولتناو اوعمناوىلاعت هللا لزاف ىقرو رحب هيف اذاف كلذ اوحر خاف

 سانلا نا يرسلا لاق رفكت الف هلوق ىلا ناءاس كلم ىلع نيطاشلا

 ننكلا كالت نامكس ذئاو هلزعس | ولغتشاف ريحا ١ ا ناماس نمز يف

 هب بهذو ناءاس تام املو كلذ نع مهاهنو هيسرك تحب اهفدف

 ارفث يناف ناشنا ةرود ىلع ناطيش لثفقث بتكلا نفد نوفرعي اوناك

 أولاق ادبأ هنولكان ال زك ىلع مكلدأ له لاقو ليمارسا ىنب نم

 | القلا كلت اود جوف اورفقن نمركلا تحب اوزفجاف لاق م

 نيطايشلاو سنالاو نلا طبض ناماس نا ناطيشلا لاق اهوجرخأ
 0005 251 كلذاف تكلا كلت لئارساونب دحاف'اذهب رونطلاو

 هذه لزتاو كلذ نم ناملس لجورع هللا ًاربف دوهبلا يف زحسلا

 « عار اومن ال اوما َنيذَلأ يأ[  ىلاعت هلوق ةيآلا
 000 اولاك برملا نا كلذو ءاطع ةياوز ىف سابغ. نبا لاق ةيآلا

 كلذ مهبجيأ لسو هيلع هللا ىنص ىنل امنولوقي دوهيلا مهتعمس الف اه
 ادم ين انك انا اولاقف احق امس دويلا مالك يف انعار ناكو

 000 1 اوباككفا ةمالك نم هاف, دمحل نسلا اونلعا نآآلاف اس

 ا نوكح#يو انعار دم اي نولوقيف مسو هيلع هللا ىلص هللا

 00 للي اهرام ناكو' ةداغ نب دندس وهو .راصنألا نم لجار

 نأل هدأ دمع سفن يذلاو هللا ةنعل مكيلع هللا ءاذعا اي. لاقو

 هللا لزءاف اهنولوقت ميلا اولاقف هقنع نبرضال مكنم لجحر نم اهتم“

 دوب ام 9+ ىلاعت هلوق هيآآلا انعار اولوذنال اونمآ نيذلا اهيأ اي ىلاعت

 نيذلا



 ثراحخلا نب نارمع نع نم رلا دبع نب نيصح انريخا لق يدح

 ععسلا نوقرتسي اوناك نيطايشلانا لاق ذا سابع نبا دنع نم اهني لاق
 قدصلا مهد>| نم برج اذاف ق> ةملكب مهدحا ءىحيث ءامملا نم

 ناهياس كلذ ىلع علطاف سانلا بولق اهبرسشيف ةبذك نيعبس اهعم بذك
 قيرطلا ناطيش ماق ناملس تام اف ىسركلا تحم اهقدف اهذخاف

 لاق من اولاق هلثم هل زثك ال يذلا عينما نايلس زنك مكلدأ الأ لاقف
 لزناف مالا هي رضم نالس ريس اذه اولاقق هوجرشلات ىنركلا

 مك ا ناواس كلم 0 نيطايشلا ولت ام اوعساو نامل رذع هللا

 ناسل ىلع تاج راثلاو رضا اوتك نيطابشلا نأ ى ءاكلا لاقو ناماس

 هالصم تحن اهونفد مث كلملا ناماس ايخرب نب ل رعام اذه 8

 هوحرختسا ناماس تام املو ناماسكلذب رعشيملو هكلم هللا عزن نيح |[

 ع ماالق ءرلعتف اذهب ناملع م ل سانلل اولاقو ةالصم ا 7

 ةلقسلا انآ ناولس ملع اذه نوكب نا هللا تام اولاق.لسارسا 7

 تقف ياما 0 اوضفرو هلت ىلع اوليقاو ناولس لع اذه اولاقف ١

 هيلع هللا ىلص ادم هللا ثعب ىتح مطاح هذه لز ملف ناواسل ةمالملا 1

 لاَقذ هب ىىر امن هنءارب لزو هال يلع ناواس ودع هللا لولو سو !

 نب دعس انريخا #* ةيآلا نيطابشلا ولتنام اوعشاو |||

 1 7 نب ديعس نع ةدحم نب دمحا نع مهمدحءايركز نب لضفلا ناأ[/ '
 ةرجشاا تتبن اذا ناماس ناك لاق ةفيصح نع ريش نب نامع نعأأ '

 2 0 ةرجش تنين الف اذكو اذكل لوقتف تنأ ءاد يال لاق

 لاق من تلاق هنا لاق كتب بارخل تلاق تنأ ءيش يال لاق ظ ِ

 مهاضرم ىف نولوش انتل لم قوت نا ٠ لف تناةزحت سدب

)»١( 

 انئدح لاق ميهاربا نب قحسا انربخ ١ لاق يدلاخلا دين اطيل

 ةياتك ىف رقلا شايعلا

 فيكلا مث# ميهارب هك |

 00 0 3 د

 جحا مي * ءادنالا

 مث # رونلا م 2#

 مث # ناقرفلا

 مث 0 ءانرفجلا

 ند وم ملا * أنس

 مثا# تايراذلا مث

 ةعقاولا مث# روطلا

 هداج مل 2

 رصعلا مث#رثوكلا

 ةعنراو ةئام كلذف

 ةروس رضع



 "ا جراعملا ملا *

 ةمايقلا مث # ردملا

 * ناسنالا ملا

 مل # سدع م ن

 ةيشاغلا مث#قراطلا
 م * نيتلا مث«

 نورفاكلا

 *6 باب«
 ابل دا ىلا رؤتنلا
 خوسنملاو محانلا

 سمح يو

 ةروس نورتجع]
 مث # ةرقلا اهوا

 مث# نارمع لآ
 لاش الا مث *ةدئاملا

 مث # ةيوتلإ م #

 6 لوزتلا باسا ) (؟١)

 تفيظالا اذاف دوهيلال ودب كربخأ آلا تح ام قحلاب كثب يذلاو تلق

 نم هللا نيد ىف دشأ ينتيأر دقلف رمع لاق 3 قم د علا
 هل لاَ كدف نم دويهلا رابحا نم اربح نا ساعغ نبا لاقو * رح

 اشأ نع ةلاسف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا 5 ايروص نب هللا دنع

 ليربج- لاق ءاهسلا ن 9 كلم 3 لاق هلع ةحملا توها لف

 ناك ولو ةكئالملا نم انودع كاذ لاق هلو وهو الا ادن هللا ثعس ثعسي لو

 اناداع هناف ةدشلاو لاتقلاو باذعلاب لزن ليريح نا كب انم ل ليكم

 تسب نا ادن ىلع ل هللا نا اندلع كلذ دا ناكو زك ا[ رم

 يذلا نيحلاب ايربخاو رصنتخم هل لاقي لجر يدي ىلع برخي“ سدقملا
 اال لئارسا ىف ءايؤقا نم الخر انسب هتقو ناكاف هق برم

 ةوقدل تسيل [كسم ؟مالغ لباس هبقل ىح هبلطي قاطناف هلتقيل رمدنتخم

 مكبر ناك نا انبحاصل لاقو ليربج هنع عفدف هلق انبحاص هذخاف

 يأ ىلعف اذه نكب مل ناو هيلع طلت الف مكك اله يف نذأ يذلا
 انازغو ىوقو رصنتخم ريكو انيلا عجرو انبحاص هقدصف هلدقت قح

 لا, مي آلا هذه للا لزاف اودع هذ اذهلف نندقملا ثدب ِتَرْحو

 اهلعش اف ةودنلا لمي نا ىما انودع ليربج ناك دوهلا تلاق لئاقم

 َباتكلا كلا الر | ْدَعلَو م هلوق ةي آلا هذه لا لزناف انريغ يف

 ثيح ايروص نبال باوح اذه سابع لاق نبا 3 تان تابا

 امو هفرعن ءىش انتئحام دمعي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق

 000 الا هده نا لزاف ا كعنتف ةنع ةيإ نم كيلع لزأا
 : 41 1 هر 20 _ ع 0 و 1 م

 ينربخا ةيآلا « نابلس كلم ىلع نيطايشل ا ولنت م اوعبت او »
 لاق يداذللا ليضفلا وبآ انربخلا لاق يرطنقلا زيزملا دنع نب دم

 انريخا



 )١94( « خوسنااو حانلاو آل و! 0

 م 0

 وبأ انريخا * ةيآلا 6 هتكسْئالمَو هلل اودع ناك ْنَم ١

 ىحب وبا اند لاق ظفاحلا جشلا وبا ارك لاق يباهفصالا رك ظ

 3 نع لهسم زل لع امدح لاق ناعم , لهس انيدح- لاق يزارلا ||

 دوهبلا ىنآ تنك هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاق لاق يبعشلا نع

 ةقفاومو ةاروتلا نارقلا ةقفاوم نم بجتاف ةاروتلا مةسارد دنع

 اولاق ملو تلق كنم انيلا بحا دحا ام رم<اي اولاقف نارقلا ةاروتلا |||

 هللا باتك قيدصت نم بحال ءيعا امنا تلق طاتضتو اسأل
 نأ انف :ءارولا نارقلا ةقفاومونارقلا داووتلا ةتفاون و داش 0

 ي رهط فاخ سو هياع هللاىلص هللا لوسر ص ذا موي تاذ مهدنع |

 لا ىلص لا لوسر اذاف هيلا تفتلف هيلا مقف كبحاص اذه نا اولاقف أ ]
 هللا ؟ دشنا تلقف مهيلع ت تانقاف ةئيدملا نم هخ وح لخد دق اند هلع

 دق مهدي#م نا لأ لودر هنا نول تاكا مكيلع 1 امو

 ل " نا مهديس لاقف + ١ دك هر 1 هللا ا

 ا لوس هنأ نولعت منك نا مهكلها تنافتلقف لاق هللا لوسد |

 نم السرو دكمالملا نم ودعا نا :اولات هرعت مل مث سو هيلع هللا ||

 كلم وهو ليريج انودع اولاق مكلس نمو كودع نم تلقف تدلل ||

 لاك او 1 نمو تاق ديدشتلاو راص الاو ةظلغلاو ةلانلا |[

 نا ليي لحي ام ؟دهشا يناف تلق ريسيتلاو نيللاو ةفأرلا كلم وهو |[

 امهعاو ليربح ودع ملاس نأ لك لح ابو لك ملمس يداعب

 تاخدف تق مث اوملاس نمل مسو اوداع نمل ءادعا امهعم نمو اعيمح

 لاقف ىنلمقتساف ملسو هب هياع هللا ىلص هللا لوسر اهلخد يبلا ةخوللا

 ا لب تلق لشق لعند تايآ كؤرفأ آلا باطشسا نبا

 55-2 ص 1م جوس مديري 5-0 -
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 هسيسسسسسبببييإإب-ل لما

01 

 نوقسافلا الا اهب رفكي امو غلب ىتحتي آلا هناف ليرحل اودع ناك نه

 هط مل # كولا

 3 * نم وما مث *

 * توّمْحلا م

 * حااصملا مث #

 م صم زل ملا #

 من * فرخزلا

 ةياجلا مث *ناخدلا

 * فاّمحالا مث

 م 2 مث

 محب مث# تاقسابلا 01

 مث * رمقلا مث #

 نوب مث # ناحممالا
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 ولا

 نوحي لق نم اوناكو قي هلوق م إسو هلع هللا ىلص ذمم ةفصو

 نافطغ لئاقت ريخدوهب ناك سابع نبا لاةو 4 اوك نيل ىلع
 مهللا تلاقو ءاعدلا اذهب دوهيلا تذاعف ريخ دوبي تمزه اوقتلا اماكف

 نامزلا ر> ١ يف انل هجر نا انتدعو يذلا ىمالا ي هلا ق# كلأسن انا 5000

 اومزهف ءاعدلا اذهب اوعد اوقتلا اذا اوناكف لاق ل انسرصن الا || نيقفاملاو رشحلاو

 ىلاعت هللا لزناف هب اورك مو هيلع هللا ىل< يتلا ثعب الف نافطغ || قالطلاو نباغتلاو

 هلوق ىلا دما كب يا اورفك نرذلا ىلع نوحفتسإ لبق نم اوناكو ىلعالاو

 قلتف دوب رع برعلا تناك يدسلا لاقو * نيرفاكلا ىلع هللا ةمملف ||| 526 باب لي
 هللا هئعبي نا ةاروتلا يف دمج تمن دجم دوهبلا تناكو ىذا مهنم دوهيلا || ىلا روسلا ةيمست

 هب اورقك ملسو هيلع هللا ىلص دمم مهنا الف برعلا هعم نولئاقيف ||| مدنوسملا اهلخد

 0107 اها لإ اق: لسارتسا ين. قم لسرلا تناكامأ اولقو ادس> يعو حان ااخدي
 | 2 2 نوع قوحو ّ زوعبرأ

 ان ريخا ةيآلا * لير َودَع ناك نم لق # هلوق هليمجا * ماعنالا نطوا

 ىنادشلا دمحا نب هل انريخا لاق دهازلا دمحا نب دمحم نب ديعس أ[ * فارعالا مْ

 لاق ملاس نب ليعمسا نب دمحم انمدح لاق نسحلا نب لمؤملا انربخا لاق أ مث سنوي مث

 باهش نا نعديكب نع ديلولا نب هللا دبع انثدح لاق ميل وبا اءربخا عا 6

 00 ىلإ ىلإ دربلا كلنقا لاق سابع نبا نع يجن دعس نع | # "د0
 ا 1 اها نع كلتش مساقلا أي اواق سو هيلع لا هب مث * العا
 000 ]0 ا هلق ةكضاملا نم كأي يذلا نم خلا كاكا |[ 9 لبئاربا

 ليربج لاق كيحاص نق يجولابو ةلاسرلاب لومونع هبر دنع نم كلم

 ل11 ايلف كلا ودنع كاذ لاتقلابو برطان لو يذلا كاذ اولاق
 اودع ناك نم لق ىللاعت هللا لزئاف كانعسأ ةمحرلاو رطملا لزسي يذلا

 هلوق * نيرفاكلل ودع هللا ناف هلوق ىلا كبلق ىلع هلزن هناف ليربخل
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 هللا انعمس مهْنم ةفئاط تلاقو اوعمسام ا نوقداصلا |

 © حوننللاو خانلاو )

 نف ةفصلا اوني نا مهتلكام اويهذي نا اوفاخش دوهلا رئاس نم ةلكام

 « ةَدودعم امانا الإ رآنلا اسست نل اوُلاقَو
 ايي

 راطعلا نيسحلا وبإ انربخا لاق ىفوصلا مسقلا يبا نب ليممسا انريخأ |[

 ديعممقلا وبا يدح لاق رابخلا دبع نب نيسملا نب دمحا انربخا لاق
 ينأ ن ع ىبا ابد ناك ورع وأ يندح لاق يرهزلا دعس نب هللا

 لاق سابع نبا نع ةمزكع نع د فا نب , دمحم يندح لاق قاحنأ

 هذه اها لوش دوهو ةئيدملا ممسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق |[

 نم ةنس فلا لكل رانلا ىف سانلا بذي امنأ ةنس قالا ةعبس اينذلا

 مايا ةعم دس ياا 00 م تب 7 امدلا 0

 جل دحو كاوقلا ةباور ف سابع نبا لاو ةدودعم مايا ال دانا ||

 راك يف بذعن 1 | 7 نان را عريش مج قر ني باتكلا |

 نم موب مل 2 شافو لا باذعلا يف ||

 و ممكنا معز هللا ءادج ءااب رانلا ةيزخ مط لاَقف ةدودعملا مايالا ||

 هلوق دمالا ىبو ددعلا عطا قف تادودعم امايا الا رانلا يف 82--

 نيعي.سلا قفار لتاقمو سامع ن نبا لا آلا < نوف و |

 4عم اويعذ الف 5 هللأ ىلا هجن 7-0 0 تا مه راتؤا نيل

 همالك ظفل نم 5

 اولعش 0 ءاشالا 3 6

1 

0 
 كح 0 5

 ١ 1/0ا(

 رولا يه وح وسنم

 سم ايف سبل يتلا

 روساهنمو يبم الو

 اهيف سيل و يم اهيف

 سما هيف اهنمو سمعا
 يم اهيف سيلو
 يف اهركذنسو
 0 نا اوم
 3 وكف ىلاعت هللا

 روسلا هذه ددع

 ةروس نيعب راوانالث
0 

 *« باب و“
 يتلا روسلا ةيمست

 اهيف سيلو زحان أهيف

 ةئس ىو خاوسنم



 ليللاو ت«اهاعضو

 نم ىضلاو منع
 مند مقلامت # حرمشن

 21 ردقلا

 8 « ةلزلزلا مث

 م #* تايداعلا

 : | ركن *ةعراقلا

 6 ” «ةزمطا 5 د

 نايا «ليفلا

 3 د تيارا مث دع

 رصنلام # رثوكلا

 م5
 م # نالت

 سانلا مث * قلفلا

 0 هذهو

722 

 ©« لوزتلا بابسا ) 2(

 يذدرلا زيزعلا دبع نب د 000 فيك امعاكف لق

 .ذلا نا 0 ء طاسأ نع ورم نر 3 2 ْن را

 ال مرافلا ناس باحا 5 لاق هب الا اوداه ندلاو اوفا

 ةدابع نع ربحي لعج ملسو هيلع هللإ ىلص هللا لوسر ىلع نان < مدق

0 0 

 الأ دنع دم انريذا لاق رفعح نإ ع نب دما 3 نال

 وبا ا رسلا لاق لوعَدلا نحرلا دنع نب تح انزيحا لاق'ءانرك 3 نبا

 0االا دبا لاق دانفس مب ورم اسد لاق. ىلا نب ركب

 00000- نبا نع كما نع كلام يبا نع يدسلا

 0١ 0/00 هلع هلأ ىلس ى :لا باحصأ نم ساب نعو دوعسم نبا

 كو يأ ناو آل ذه كا ةيآلا اوداه ن ,دلاو 55

 00 يلا هذه دعلن 00 7 0 يدنج لهأ ن

 0 ا ول اكلا لاق

 ىلص رغ“ا ةعبر ناكو اليوط اطبس مدا هواعجو مهباتك يف ملسو هيلع

 يذلا يلا ةفص ىلا اورظنا مهعابأو مراحل !راقو دعت ةزملا

 5: ل سىلىل لى لىلىُلى[ؤالاؤاٌاؤٌالى[1ا1ه1:5ئ255 2252252222222 222252252577759 5557ج
 5 1 - ين : 1 ١ 20 ا 5

 الا نا يردسسلا نع طانيما ع ؛ مارا نبق

 2 . .٠ : يف ت . ب ةوق .

 0-0 1 1 . ٠ 6 ا 0 >» 1 3 2 ع 2 --

 : .٠ .٠ 0 .٠ وا هس نإ 3

 . . أ ل 5 ٍ / -

9 0 3 7 

 : 3 يتلا © 5 نبل - 1

 مل 1 076 5

 7 * 4 6 ع -

 1 رامحالل كلاكو اذه كل هيشنلا شل نامزلا ر 3 || يف تمت ثعسب
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 2160 4 هش اش هت لول ا لاس كسلا اد 2217 خعانلاو ,

 لزئافهللا مالك اذه هشيام اولاقو دوهلا نا معنا ل نك ربثعال ف رحال

 هباتك يف ظفاحلا قاحمما نب هللا دنع نب دما انريخا # هب آلا هذه هللا

 انسي لاق ليش نب نكي. ايدح لاو يباربطلا بوبا نب ناملس ان ربخا لاق

 نع يرجح نبا نع نمحرلا دبع نب ىسوم نع ديعس نب زيزعلا دبع

 لاق قاتم كرش نأ ف وحس ال هللا نأ هلو5 ىف سابع نبا نع ءاطع

 د اش تدل ميسي ناو لاقف ناكرشملا ةطا رك هللا نا كلذو

 تاندلإ هلأ كاد كح م را اولاقف توكملا تنك ليت طا

 لزئاف انهم عنصي ءىث 0 نا نم لزا اف توبكتعلاو

 يف سابع نبا لاق راب سلا نورمانَأ ل هلوق ةبآلا هذه هلا

 ةنيدملا دوهي يف تلزت 5 يذلا دانس الإ اح يبا نع يلكلا

 عاضر هنمو مهب نملو هتبارق يوذلو هرهصل لوي مهنم لجرلا ناك

 ايه هب كرعاع امو هلغاتنأ يذلا نيدلا ل تسا نسال

 ورا نا قب مسا ناف لسو ذب هيلع هللا لصادمم نوئعي لجرلا

  ةالصلاو ربصلا اونيعتساَو )ف هلوقو هنولعفي الو كلذب ىناتلا

 كلذ عموهو باتكلا نخل البحت ةالا مدع دا رعلا لهاذك ] دنغ

 نيلسملا باطخ ىلا باطخلا اذهب عجر مهضعب لاقو دابعلا عيمج بدا

 ي اوذاه َنْيذَلاو اوم نب ذا نإ # هلوقو رهظأ لوالا لوقلاو |[

 نب هللا دع انربخا لاق ظفاحلا دمحا نب دمع نب دمحا انريخأ * ةيآلا

 لهس انثدح لاق يزارلا ىحي وبا انثدح لاق ظناخلا رفعح نب دم

 حيرج نبا لاق لاق لارا نب ىحي انثدح لاق وكس نا

 واع وتلا لع نايل لاا ناد لعب عك 0

 نظاف نالثس لاق رانلا يف مه لاق ريدلا بامصسا ةصق | تم و هيلع هللا

 ةروسمث#باتكلا

 نيسايمت # فسوي
 مث#يتا رجلا م“ 4

 مث# نمحر لا و

 مث *ديدحلا ةروس

 ه«ةعمسا مل *:فصلا

 كلما مث« مرا مل 9

 حوت 5 دي ةقاحللا مث

 : اينلا مث #تالاسرملا

 مْ «تاعزانلا مث 3

 مث #* راطفنالا

 مث * نيففطملا |

 م # قاقشنالا

 « ربك مع ىوولا



 © لوؤتلا باسا 002

 قيدصلاب ًابحرم لاقف ركب ىبا دب ذخاف بهذف مكنعءاهفسلا ءالؤه

 هلامو هيسفن لذايلا راغلا يف هللا لوسر يناثو مالسالا خو مت ىف كدس

 يوقلا' قورافلا سمك نب يدع ىب ديس أمد يم لاقف رمع دس ذخا مث

 لاَتؤ يلع ديس هك مث هللا لوسرل هلامو هش لذايلا هللا ناد ف

 مهوعار اذاف تلعف قوعأر فك هرامصال هللا دنع لاقف اوقرتفا || ثالث ىنوهف هطخ

 هللا لوسر ىلا نولسملا مح رف اري هيلع اونئاف تلعف ام اواعفاف ||| ةروسس نيتسسو
 000 ال هذ أ لزاق كلذب مورشاو ملسو هلع هلا ص كاش
 - : ٍِج 2 ا ا 2 3 7 0 و 1-0 مايصلاو سدقملا

 انثدخ لاق قاتيهقلارذ وبا انربخأ لاق هقفلا دمحا نب ىلع وبا انريخأ ||| نيكرتلا نع
 : 0 نايفس نع ةبعش انثدح لاق حور انثدح لاق رشب نب نمحرلا دبع || تح ضارعالاو
 0 نا لاق# نلهاحلا

 8 نك ا ل ا اد لواق ماقلا 10 ]1 مث لك لاق ةمتلع نع فار نع هاعالا دع م هلأ 8 -0-:
 اا ل ندم وهن اوضا نذلا اياانو يم وهف ناتلا انآ

 الا هلاذملا لها تاطحاونما نيدلااببا انو ةكم لها تاطخ الا

 نبذلا رششبو هلوق ىلا ةكم يكرشمل باطخ مكبر اودبعا سانلا اهيأ اب

 ركذ امل ىلاعت هللا نا كلذو نينمؤملا يف ةلزان ةيآلا هذهو اوما

 )ات دعاةراجلاو ننال اهدوقو ىلا راثلا هلوق :نيرفاكلا ءارج

 الكم ب رضي نى حتال للا َنإ» هلوق نيئمؤملا ءاَرَحَ ركذ

 نيلثلا نيذه هناي هللا برض امل اص ينا ةياور يف سابعنبا لاق

 بدصك ْؤا هلوقو اران دقوتسا يذلا لثك مهلثم هلوق ينمي نيتفانمل

 هذه هللا لزناف لاثمالا برمغي نا نم ىلعاو لجا هللا أولاق ءامسلا نم

 ةيمس كلذ نم هب
 1 يلا واوسسلا

 الو خان اهلخدي

 ثالث يهوخوسنم

 ةروس نوعبرراو

 برضو

 يق دبعلاو باب ن 2 نازك 4 لاو نايدلا للا ك دبا ةذاقو بلا ناقو < هلا



 ةليسسأ ل رتلك كامماا

 ىلع نتهل هللا نكي لو فالخ الب ةيكم رجلا ةروسو * هتيتوا يذلا

 لوقلاانعسيالو ةئيدملاب اطر مث ةكم وهو باتكلا ةحئاف هئاتيإب هلوسر

 الب ىلصي ةنس ةرشع عضب ةك ماق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ
 لوقعلا هاش ال امم اذه نتاتكلا ةحضاف

 2 ةرمبلا ةروس 3#

 هللا دبع اربخا لاق ميهاربا نب دمت نب دمحا انربخ أف الخ الب ةيندم
 نب. بوقعي انتذح لاق :ففسوي نب دمع نب دما اريخا:لاق دماح نا

 ماشه انثدح لاق ريبكلا نايفس نب بوقعي انادح لاق ريغصلا نايفس
 نع قرر نم نيعش ان دح لاق ملسم نب درلولا انثدح لاق رامع نبا

 هلوقّةرقبلا ةزوسةندملاب تلزناةروسلوا لاق ةمركع نع اساء

 لاق ينارفعزلا نام ونا انربخأ < باتكلا كلذ ملأ #9 لجوزع

 اق. كيلا نب ادعم نب ردت ربحا ناقل وبا انريخا ||| ٠
 لاق دهاجي نع حت ينا نبا نع نايفشانندح لاق ةضدخ وبارك

 اهدعب ناتباو نيئمؤملا يف تلز ةروسلا هذه لو : تايآ عبرا

 هلوقو نيقفانملا يف تلزن اهدعب ةرشع ثالثو نيرفاكلا يف اتلز

 لها نم ةسمخو لهج ىنايف تلزن كاحضلا لاق «اورفك نيب ذلا نإ
 كاونم ا يذلا اوهل اذ وف ىلاعت هلوقو دوهلا ىنعي ىلكلا لاقو *هتبب

 هللا دبع يف ةيآلا هذه تلزن سابع نبا نع ملاص يبا نع ىلكلا لاق

 بامصانم رفن مهابقتساف موي تاذ اوجرخ مهما كلذو هباحصاو ىنأ نبا
 درأ فيك اورظنا يبا نب هللا دبع لاقف سو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 ل

 ميظعلا نأ رقلاو يناثملا عبسلا يه اهنا اباثم نارقلا يف الو روبزلا يف

 دق سانا لوش

 نارقلا يف داز

 تبتكل هيف سدلام

 اهتنثاو محرلا ةيآ

 اهانارق دقل هللاوف

 ىلص هللا لوسر ىلع
 و هيلع هللا

 نع اوبغر ال
 كلذنان مكحنإا

 خشلا مكب رفك
 اينز اذا ةخيشلاو

 ةنبلأ اهومحراف

 لأ نم الان
 ميكح زيزع هللاو
 طخلا خوسنماذهف

 املأو مكحلا ا



 ناك الف ينوصم يف

 ىلا تعحر ليا

 عجرأ رف ىلا

 تودغوءيش اهم

 اذاف ىوصم ىلع

 ءاضس هفرولا

 ىلصيبتا تريخاف

 نباي يل لاقف

 تعفر كلت دوءسم

 اماو »+ ةحرالا

 قبو هطخ خام

 ىورام لف ةمكح

 باطخلا نب رمح نع
 هنا هنع هللا ىذر

 نا هركأ الول لاق

 يراه قلطنا توصل' عمس اذاف دم اي هيداني ًايدانم عمس زرب اذا ناك

 0 © لوزتلا باسا )

 كل لوب ام عع ىتح تبئاف ءادنلا تعمس اذا لفون نب ةقرو هل لاقف

 هلا ال نا دهشا لق لاق كيبل لاقف دمج اي ءادنلا عمس زرب الف لاق

 نيملاعلا بر هلل دما لق لاق مث هللا لوسر ًادمم نا دبشاو لالا

 اذهو باتكلا ةحاف نم غرف تح نبدلا موي كلام ميحرلا نمحرلا

 بلاط يبا نب ىلع لوق

 نب دمحم نب نسحلا وبا انربخا لاق رسفملا رفمح نب نسحلا انربخا لاق

 وبا انثد> لاق يدعسلا دوم نب هللا دنع .انثدح لاق يزورملا دوم

 نع بدسملا نب ءالولا نع ةيواعم نب ناورم انتذجا لاف يرصقلا ىحي

 ةحاف تلزن لاق مالسلا هيلع بلاط يبا نب ىلع نع رم نب لضفلا

 الك ىدسلا نع داسالا اذهبو شرعلا تح رثك نم ةكع تاتكلا

 أ نك اص يبا نع ينكلا نع يبا انادح لاق اص ير

 نمحرلا هللا مس لاقف كب ملسو هيلع هللا ىلص يبألا ماق لاق سابع

 اذه وحتو كاف هللا ضر شيرق تلاقف ناملاعلا بر هلل دجلا ميحرلا

 نب نيسحلا لاق ةيندم ةحافلا نا دهاحم دنعو ةداتقو نسحلا هلاق

 لوقلا اذهب درش هبال دهاجم نم ةردإب هذهو ةوفه ماع لكل لضفلا

 كانت | ْدَملَو ف ىلاعتهلوق ةيكم اهنا ىلع هب عطقبامو هفالخ ىلع ءالعلاو

 لدقللا دقك نب دحا قاضعا وبا انريخا

 - : يا

 لاق يربلا ىلع نب دمحا نب دمع ار لاق يومنا نم رلا دمع

 انادح لاق نيذا ني ىحب اندح لاق ينمملا نب ىلع نب دمحا انريخا

 لاق ةريره يبا نع هبا نع ءالعلا ين ريخا لاق رفعح نب ليعامءا

 نارقلا ما بعكنب يبا هيلع ارقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 الو ليجمالا يف الو ةاروتلا يف هللا لزنا ام هديب يمفن يذلاو لاف

 يف



 ءااكلا يبا نع رامع نب رمشب انيدح لاق ديعس نب نا

 1 يلا ىلع ليرج هب لزت ام لوا لاق هنا سابع نبا نع

 دبع وبا انربخا ميحرلا ندحرلا هللا مس لق مث ذعتسا دم اي لاق سو

 دمحوبا نع لاق ىلالخلا دمحا نب ليعاسا انثدح لاق قاحسا نب هللا

 : نايقس انتيدح لاق تكول اسد لاق لجيل ناديز نب هللا دبع

 لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع رانيد نب ورمع نع ةنيع نبا

 ْ هيلع لزني تح ةروسلا منح فرعإالا لسو هيلع هلا قس الا

 نعاط' نب نعاقا دع حا * .ميحّرلا نمح را هللا مس 8

 نب ميهاربا انربخأ لاق رطم نب رفعج نب دم انربخا لاق يدادغبلا ١
 جاححلا نب ورم ان رجلا لاف خا نع ايد ل ىلمرلا ىلع 1

 لاق دودسم نب هللا دبع نع ركذ نيسح يبا نب هللا دبع نع يدبعلا ظ
 * ميحرلا نمحرلا هللا مسبب لزن ىتح نيتروسلا نيب ام لصف رن الانك ا

 ان ريخا لاق يدج انريخا لاق رفعح نب دمحا ن . دمح نب دعس انريخا |[ ٠

 انثدح لاق ىحي نب دم انثدح لاق يشرجلا دم نب دمحاو رمع وبا[

 نبا نع هيبا نع عفان نب هللا دبع نع كيدف يبا نب ىديع نب دمح |||
 ةروس لك يف ميحرلا نمحرلا هللا مس تلزن لاق رمي[

 1 ةحافلا ةروس يف لوقا 5

 نم لزتام لئاوا نم ةكم يه نيرثك الا دق اهيف اوفلتحا

 انريتنا لاق دهازلا دمع نءدمحا نب دعس ناك سا| انج #51

 ثراخلا نب ميهاربا انثدح لاق يرحلاو رم وأ ازيا + لاق ىدح

 ليئارسا انثدح لاق ريكب نب ىحي انثدح لاق ةريغملا نب لبس نب ىلعو

 مو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر نأ ةرسسم ين نع قاحمبأ يبا نع

 وسل سوس ل سي سس سس - مصسس - سمسم 2 -أ

 015 ) حوسنملاو خمانلاو

 ناولو ةدحاو 3

 نايداو مدا نإل
 0 بهذ نم

 نا ولو ًاثلاث امهيلا
 اهلا ىغنتبال ًاثلاث هل

 لع الو عبار

 مدآ نبا فوج

 بوّيو بارتلا الا

 باب نم ىلع هللا

 دع نع ىوزو#

 دوعسم نب هللا

 هنأ هنع هللا ىذر

 ناسف لق

 هللأ ىلص هللا لوسر
 هنأ لسسو هيلع

 اببتكو اهلظفف



 هدطقلا جشم
 4هنمو * همكحو

 بو طخ
 هنمو ”خ 4

 قد ا
 خام اماؤ د هطخ

 لثف هطخوهمكح

 سنأ نع ىورام

 ىضر كلام نبا
 لاق هنأ هئع هللا

 هللا لوسر دهع

 سو هيلع هللا ص

 اطدعت ةروس

 ام ةبوتلا ةروس
 ريسغ اهم ظفحا

 © لوزالا باسا ) (١ء٠)

 مكسفن | نم لوسر مكءاج دقل يم هللاب نا رقلا ثدحأ لاق سك نب يبا

 * يلاعثلا قاحم“ا وبا انربخا * نينثالا موي هيف لزنا موي لواو ةبآلا

 نب دم ائربخا لاق  يناسشلا ايركز نب هللا دمع نب دمع انربخا لاق

 يسوم انئدح لاق * ميثح يلا نبا انيدح لاق * يلوغدلا نمحرلا دبع
 نالبغ اسدح لاق #* نوء.ه نب يدبم انثدح لاق * لععامسا نبا

 لاق الجر نا ةدانق يبأ نع ينامزلا دبعم نب هللا دبع نع ريرج نبا

 لواو نأ رقلا ىلع لزنا هيف لاق نينثالا موي موص تبأرأ هللا لوسر اب
 رش و9 هركحد ىلاعت نا لاق ناضمو ربع نآرقلا هف لزنا رش

 نادمح نب نمحرلا دبع انربخا ل هيف 1 يلا نا

 * رسابم نب ميهاربا نب هللا دبع دم وبا انربخا لاف يوزع

 نب هللا دبع انثدح لاق # هللا دنع نب ميهاربا مسم وبا انثدح لاق

 حيلملا يبا نع ةداتق نع نارمع انثدح لاق * ينادغلا ميطا نب رباح

 لوا ميها ربا فك تلزت لاق مو هيلع هللا ىلد يلا نا ةلئاو نع

 لزاو ناضمر نم نيضم تسل ةاروتلا لزتاو ناضمر نم ةليل

 لال روبزلا لزاو ناضمر ربش نم تلخ ةرشع ثالنل لبجالا
 نم رسعو عبرال ناكورملا ل راو :ناسمو نم تلد , ةََتع

 ناذمر نم

 همس سلسل
 حتت

 « الوز ناو ةيمسنلا ةبا يف لولا ©

 يرهوهلا نمحرلا دبعنب دمر كب وبا انربخا لاق * يناحرجلا دم نبب
 اني لاق نيكو اني لاق هدم نب ىحب نب د اًنبَدَِح لاق



 يف مكتفي هللا لق كنوتفتسي تلزن ةبآ رخآ لوقي بزاع نب ءاوبلا
 نع نيسفلا كي ىراخلا اور كلر تلوا رز شل

 ديلولا يبا نع رخآ عضوم يف هاورو ةبعش نع بر نب ناهلس
 رياح اريحا * ةبعش نع ردنغ نع رادنب نع ملسم هاورو

 انثدح لاق # يزارلا حي وبأ اثدح لاق *« يناحلا دم وبأ انريخسا لاق
 نبانع كامكلا نع 0 نعي كزراملا نبا انتدج لاق" # نانع نب لبس

 « دلال هيفَنوعجرن امو اوُعْلاَو » تلزن ةيآرخآ لاق ىلع
 نانس نب دما نب دج ان ريا لاق ه#. يول نحرلا دبع نب دمج انرخأ
 نب دمحا انثدح لاق * ىلصوملا ىلع نب دمحا انربخا لاق * يرقملا

 يبأ نع يلكلا انئدح لاق * ةليضف نب دمت انثدح لاق * شمالا

 رشا ىلإ هيف نوعجت امْوَي اوقلاوإل هلوقيف سابع نبا نع اص
 رخإ تلون ءاتنلا ةروس نم دنا نتاوتب الاء دش نآ ارا 0

 ركب وبا انريخا لاق * ينوصلا مهاربا نب ليعامما ا ريخأ « نارقلا]| ١

 * يدسلا هللا دنع نب نسحلا انئدح لاق # بوقعي نب دمحا نب دحم ١

 نع ديز نب يلع نع ةبعش انسدح لاق * مهاربا نب حسم انمدح لاق ا

 ةيآ رخآ لاق هنا بيك نب يبا نع سابع نبا نع نارب» نب فسوي ||

 0 كج دعو يبو هلع هللا ىلص هللالوسر دهع ىنع تلزاا ١
3 : 0 

 يف هللا دبعوبا مك احلا هاور ةروسلا رخآ ىلا اهارقو# كفن انما"

 * ةبعش نع ىدقعلا ماعلا نع ةبدتق نب راكب نع مصالا نع هحيحص |

8 

 * مهاربا 8 قاحس | انريخا لاق # ديزي 1ع نع مه ربخا يدادحلا

 نع كهام نب سنوي نع ديزي نب ىلع نع ةبعش نع عيكوانثدح لاق

 بابسأ

 ارك يو هيلعت ىحا

 قيفونامو هلع نأ

 تلكوب هيلع هللابالا

 بنا هيلاو

 باب 9:
 (حوسنملاو خانلا)

 خمانلا نا 0

 مالك يف خوسنملاو

 عفر وه برعلا
 عرشلا ءاحو“يشلا

 لا فرحا
 عفر خسانلان اك ذا

 ىلع لجو نع هللا



 افرع لجرو

 وبا لاقو # قمحا

 مالا طلخ هنال

 املو لاق رظحلاب
 دق نيرتسفملاتْاَو
 رعلا اذه | وكلاهت

 0 هنم اونا مو

 اوطلخو اظفحلا

 تفل ضعبب هضعإ
 باتكإلا اذه

 نم ىلع برقيل

 © لوزتلا بابسا ) 2(

 رثدملا اهيا لزن مث كبر مساب أرقا لوزن دعب ىتف دق ناك يججولا نا
 ءاج ىذلا كلما نا يسوهيلع هللا ىلص ىنلا رابخا انلق ام عضوي ىذلاو

 انريخا # ارقا لوزن دعب تناك امنأ ةصقلا هذه نا ىلع لدف سلاح ءارحب

 ا وأ انريخا لاق ىرقملا 3 نب دحأا قحا وبا

 , دمحا انثدح لاق جشلا وبا انثدح لاق ىرقللا

 دمح نب يلع نس

 لاق بوبأ نب ناملس نب :

 نيسحلا 5 يلع 00 لاق نايفس نب ل نب لع نب دمحم انندح

 رخآ و كير مسإب 1 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تلزأ

 لاقيو نونمؤللا ةكمب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تلزن ةروس
 تلزاةووس 0-0 نيففطملل ليو ةنيدملاب تلا ةهروس لواو توكل

 اة ص ل هن ع .:
 : ابادع الا مك دين نلف اوقودف 8«رانلا لهأ ىلع ةيإ ديس و مجنلاو

 ا ًَ 20 0 ّّ 2

 ال21 نأ يدقلال هللا نأ 94 دج وتلا لعال نا رقلا ىق ةيا ىعراو

 هللا لوسر ىلع تازن ةيآ رخآو ةيآلا « كلذ نودام رْملَو ه
 ا 0 77 ا د : '

 شاعو #* هلل |ىلاهبف نوعجرت اموي اوم او 9 سو هيلع هللا ىلص
 لايل 0 أهدعإ 0 هيلع هللا 8 يبا

 1 نآرتلا ن ل ١" يف لوقلا 5

 لاق دم انئدح لاق ظعاولا ميهاربا نب ليعمسا ميهاربا وبا انربخأ

 ىجمجا بابا نب لضفلا ةفيلخوبا انربخا لاق رطم نب ورمعوبا انربخا

 ءاربلا



 0227 ( حوسملاو خساتلاو )

 كلاي لاق رك يل نب ىحن ينثدح لاق يعازوالا نع همس يبا نبا

 تلق رئدملا اهباي لاق :لق. لزنا نا ىقلا. يا نمحرلا:دمع نب. ةمل“ ايإ

 نآ رقلا يأ يراصنالا هللا دبع نب رباح تلأس لاق كير مساب أرقا وا

 رباج لاق كبر مساب ارقا وا تلق لاق رثدملا اهيا اي لاق لبق لزتا
 نايل هلا لوجو ملا سو هيلع هنا ريتا ل انمدح ام مكثدحا

 تطتساف تل يراوح تصف الك روش ءارخ تروا ينا ٍلسو هيلع

 ياش نعو يني نعو ينلخو يعامأ ترظنف تيدونف يداولا نطب
 ينتذخاف ليريج ينعي ءاوطا يف شرفلا ىلع وه اذاف ءامسلا ىلا ترظن مث

 هللا لزئاف ءاملا ”يلع اوبص مث ينورثدف نيد ةحيدخ> تناف ةفحر

 برح نب ريهز نع ملسم ءاور :ي زذناف 'مق رثدملا انا يلع
 الأ ءانركذ امل فلات سيل اذهو يعازوالا نع ملم نب ديلولا نع

 مو ةريخالا ةصقلا سو هيلع هللا ىلص ىنلا نم

 اهنكلو كلذك سيلو لزن ام لوا رئدملا ةروس نا مهوتف املوا عمس

 وبا انريخا ام اذه ىلع لدي يذلاو ارقا ةروس ده هيلع لزات لرا

 0 نب دمع نب هللا دنع نب دم انتدح لاق دما نب نه رادع

 لاقى نب دمح انمدح لاق يلوغدلا نمحرلا دبع نب دم انريخا لاق

 ععم ارباح نا كلذو

 ةمل“ وبا يتريخا لاق يرهزلا نع رممم انثدح لاق قازرلا دبع انربخا

 وهو لسو هيلع هللا لص ىبناا تعمس لاق رباج نع نمحرلا دبع نبا
 نم اتوص تعم“ يما انا امديف هثادح يف لاقف يحولا ةرتف نع ثدحم

 يسرك ىلع ًالاج ءارحب يتءاح يذلا كلملا اذف يمأر تتفرف ءامسلا

 يولمز قوامْر تلقفا تعزف ًانعر هئم. تثثْ :ضرالاو ءامللا نإ

 دمم نب هللا دبع نع يراخبلا هاور رئدملا اهيااي هللا لزتاف ىنوردف

 ثيدحلا اذهب نابو قازرلا دبع نغ اههالكعفار نب دم نع ملم هاورو
 مدسسلا

 دخاو ىنوف عا

 لاقت يلتف هيدا

 دسم يف نصقتال
 يف ىورو دعب

 تددحلا أذه ىنعم

 نب هللا دبع نع
 نب هللا دنعو رمع

 الاف امينا .نابغ

 لم رخآ لجرل
 نينمؤملا ريمأ لوق

 ههجو هللا مرك ىلع

 #* هئم اسرفوا

 نب ةفيذح لاقو

 نصقي ال ناهلا
 ةيالث الا سانلا ىلع

 رومام وا ريمأ



 ©( لوزتلا بابسأ ) (50

 تلاق ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع قسأ نب دم نع ةنييع نإ

 مك احلا 0 قلع ىذلا كبر مساب أرقا نا رقلا نه لزنام لوا نا

 نع ىسوم نب رشب نع ينبصلا ركب يأ نع هحيم يف هللا دبع وبا
 انربخا لاق يرقملا مهاربا نب دمحنب دمحا انريخأ * نابفس نع يديم
 ظفاحلا دم نب رصن انثدح لاق يناحرملا دمع نب ىلع نسحلا وبا
 بوقعي انثدح لاق مدح قمح“ نب . دمحم نا دلخم نب دمم انربخا لاق

 ددعل فرعن الجحر

 باد نن نم رلا

 || نيسلا نب يلع انثدح لاق دايز نب رصن نب دمحا انثدح لاق يترودلا ||| ينال ابحاص ناكو
 ةمركع قع يومنا ديزي 1 لاق يبا ىنثدح لاق دقاو نإ ىرعشالا ىسوم

 هلع قلحن دف
 « حرا نمحَرلا , هللا مع د 94 نا رقلا نم لزنام لوا الاق ن كاوا 5“ 0 0
 وهوا

 أهدر مهو نركب ك1 وهئا ىبللاب ضالا طلخي

 اا تل يا دع اع حاتلا

 ليقع ينثدح لاق ثيللا ينثدح لاق طاص 01 انثدح لاق 2 نبا

 عمس هنا يموزخلا رفعجح نب دابع نب دمع يتريخا لاق بابش نبا نع
 0١١ لس وسر ىلع لا لازم كو) ناك لوف مهالع ضعب

 را قاع نم نآسنالا نَخ قلخ يلا كَ .مسأب ارا

 4# ملعب 'ملامزاسن الأ 3 ,ملقلاب مل اع يذلا ”مركالا كير
 ١ و لعل لسا لوسر ىلع لزنا اهردص اذه اولاق
 حييمعلا نيدحلا اماف هللا ءاش امي كلذ د ب اهرخا لزنا مث ءارح
 ذاتسالا هانريخاام وهف رثدملا ةروس لاا ىور يذلا

 نب دمج انثدح لاق دماح نب هللا دبع انثدح لاق يلاعتلا قحسا وبا

 ورم انثدح لاق يشيبلا ديز نب ىسع نب دما انثدح لاق بوقعي

 ىضر يلع هل لاقف

 0 هلع هللا

00 
 نم وبا تكلهاو
 ىحن وبا لاقف تنا

 ىخر يلع هل لاقف
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 * نا رهلا نم لزئام لوا يف لوقلا

 دماح نبب هللا دبع انربخا لاق يرقملا ميهاربا نب دمحا قحسا وبا اًنربْخأ
 نسا نإ دما نةنملا 2 لاق يتابفصألا

 لاس هللالوسر هب “نيام لوأ تلأق اهنا ةئئاج نع و م

 الا ايؤر ىري ال ناكف مونلا يف ةقداصلا ايؤرلا ىحولا نم سو هيلع

 هش نم ءارح يباب ناكف ءالخلا هيلا تبيح 5 حم قلف لس تءاح

 ةحدخ ىلا عج ري من كلدل دوزمسو دداعلا تاوذ يبلايللا ديعتلا وهو

 دمحم ىنثدح لاق ظفاحلا

 ًارقأ لاقف كلما هءاخخ ءارج راك ىف وهو قطا ءاخ يح اهلل 0
 1 لاق ءىراش انآ ام تلقت مسد هيلع هللا ,ىلص هللا لوسر لاقف

 ىراقب نأ ام تاقف أرقا لاقف يناسرا مث دهملا ينم غلب ىح ينطغف

 تلقف أرقا لاقف ينلسرا مث دهلا ىنم غلب ىتح ةيناثلا ينطغف ينذخاف

 لاقف دهجلا ىنم غلب ىح ةثلاثلا ينطغف ينذحخاف اىراقب انا ام

 امب عجرف ملعب مل ام غلب ىتح « قلخيِنَلا كب ر مساب ارق رفا #
 بهذ قح هولامزف ينوامز لاقف ةحيدخ ىلعلخد ىتح هداؤف فجري

 يلع تيشخ دق لاقو ربخلا اهربخاو يل ام ةحيدخ اي لاقف عورلا هنع
 هحرلا لصتل كلنا ًادبأ هللا كيزخي ال ةلاوف رشبا الك هل تلاقف
 بئاون 1 نيعتو فضلا يرّقنو لكلا لمحو ثيدحلا قدصتو

 عفار نب نع 0 ءاورو ريكب نب ىحب نع يراخعلا ءاور قا

 00 نليعبا كرشلا انريتخا © قاورلاردتنع نع عدل

 ادحا دماح ونا يتدج انريقا لاق يربطلا نينا نب دق للا

 نايفس اًنمدح لاق رمشب نب نمحرلا دبع انثدح لاق ظفاحلا نسحلا نبا

 يخذر فلسلا م
 نيعمحا مهع هللا

 نه ءىش يف ملكت

 باتكلا اذه 0

 معي ملو زيزعلا
 خوسنملاو خماناا

 دقو * اصقان ناك

 ريمأ نع ىور

 نب لع نيمؤملا
 هللا مرك بلاط يبل
 لخد هنأ ههحو

 هش 0 0



 رخؤملاو مدقملاو

 ديقملاو قلطملاو
 لاثمالاوماسقالاو
 لصفملاو لمجملاو

 ماملاو صاخلاو
 خوسنملاو خسانلاو

 كله نم كلي
 نميوجنو ةئم نع
 ناو نع يف
 * ميلع عيعسل هللا

 يهيشي ام ل 2 لاق

 ملعتي نأ بحأ ن

 اده ع نم

 يا علا
 ( ميظملان! رقلا)
 يلع يف ءادتالا

 ©( لوزألا بابسا )

 دسيعولاب عرشلا درو دقو * بالطلا يف اودحو !بلع نع اوثحيو

 نب ليمسا مهاربا وبا انربخا * رانلاب معلا اذه يف راثملا يذ لهاجلل

 راطعلا دماح نب دمحا نب دم نيسحلاوبا انربخا لاق ظعاولا مهاربا

 دا دو كبل انتدح- لاق رابجلا دبعأ نإ نسحلا نب دمحا انتدح لاق

 ااا نع عجبا ني دعس نع ىلعالا تتبع نع ةناوع وبا اسد لاَ

 الا ثيدحلا اوقنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سابع

 ملع ام

 7 رع نم نأكل ىلع 21

 نمو رانلا نم هدعقم اوبتيلف ًادعتم يع بذك نم هناف
 اناا ارابللا وي هدعتم اوشلق

 لوقلا نع
 انريخا لاق يدلخلا هللا دبع نب دمحا رصنوبا انربخا # ةيآلا لوزن يف

 3 نم رلا دنع كدي لاا لجوبا ان ريدنا لاق ا ا

 نم يأ نع ةدسع تلأس لاق نيريس نب دمحم نع ريمع وبا اسد لاق

 نأ رقلا لزنا امف نولي نيذلا بهذ ًادادس لقو هَّللإ قا لاقف نا رقلا

 || ادلع اذكو كفا قلتخمو ًائش عرتخ دحا لكف موبلا اماو

 يب ادح يذلا كلذو ةيآآلا بيسب لهاعلل ديعولايف ركقم ريغ ةلاهجلا

 ناغلا اذه ويلاط هيلا يهتنيل بابسالل عماجلا باتكلا اذه ءالما ىلا

 هيوعلا نع اونغتسيو قدصلا اوفرعيف نا رقلا لوزت يف نوملكتلاو

 لوقلا نم دب الو بلطلاو عامسلا دعب هظفحم يف اوديو بذكلاو

 ا الرق ) لع ءادنا نارقلا نوز ةفكو ينولا هيدام قءالؤأ
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