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 م: هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تنث اب اخو

 و و ل

 هه 1

 * اريدق كبر ناكحو ارهصو ايست هلع ارشب ءاملا نم قلخ ىذلا هلل دجلا

 الا كاتلشسرا امو. هيلع لزنا ند هناا تاو هلسو ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 هللا ىف اودهاج نيذلا همولع ةلج و هبعصو هلآ ىلعو * اريذنو اريكب سائلل "هفاك

 تزن تاثيب تانآ عج ىفطسو باتك اذهف * دمبو 9 « اريبك اداهج هللابو هللو
 * نمنونفو نهراوطأ ىف تدرو تابيط ثيداحاو * نهنوؤشو ءاشنلا روما ىف
 وهو نايبلا حذف نم اهضعبريسفت اهماع تدزو ءارقتسا زب علا باتكلا نم اهتذخا

 اطومو ناسلاو حاصلا نم ثيداحا اهتمبتا مث روطسملا اذه نم لوالا باتكلا

 وهو مهنع هللا ىدر ىردعملل بيهرتلاو برعَرلا باتكو نر باتكو كلام

 تصصخ ام باتكلا اذه ”همتاخ ىف تركذو * روب زمملا اذه نم ىتاثلا باتكلا
 * لامع الاو لامهالا يئارم ىف مهم هن تريمتو .* لاجرلا نود نم ءاسنلا هل

 * هيلا قبسي مل قسن ىلع باوبالا هذه تاّشال اعماج ىلاعت هدم< رذسلا اذه ءاخل
 ىف سذح ىف + قاوعو قبحاص ءةلأَت ىلا ىئتعد * هيلع دحا جيسي مل لاونمو

 ىفاللا نم ىهو * سو هللا اهظفح * مكي ناهجهاش باون دنهلا جان + تبرغو
 114 ةئس لزم * هيمحلا لابوه ”هكلمم ىف ”هبالولاو "وكلا ”هيصانإ نكلم



 م 5

 عم مركحلا نآرتلا-تات امل اهنا "ىلع كلذ حارا ىلع اهلج اًماو + هيرسهلا
 ىنتلأس اهنايب تنقتاو جئاصلا ةاكشك ثيدملا بتك ض عب تأرقو اهناسلب هتججرت
 كرتيال ثيحن ”هنسلاو باتكحلا صوصن نم نجيذ دروو لزن ام اهل درفا نا

 * ريطلا بطخلا كلذل تضمن اهاصحا الا ةريبكح الو ةريغص كلذ قم كلذ

 لسالس ىف هتطمضو ةلاخم رسامه نااب هيلا تيدتلاو * رييكسساا مالاو

 ةودقلاب هل نهقفويو * هوسستلا "هبناصع هب ىلاعت هللا عقني نا ءاجر + ويرحل
 رسنا هل ّىش نءام هنال ادا لكشلا اذه ىلع اعومم د ال كنا ىظو * هوسالاو
 باتكلا اذه ىف هتدروا الا ثيدح وا "هنآ ىف وهو نهب ”ةسبالم ىنداو ”هقالع

 دل ايو قلع كلن ألا تدر لا ها شام لا تاايركللا نود دع

 تدزو بيهزلاو بيغزرتلاو لوصولا ريس بييرت ىلع رابخالاو فيرشلا

 ريسفتو اههقِفو اهلكشم طبطو اهب رغ ضعب حرش اهيواخ ىواطم ىف
 نسح # هتيعمو اشيدحو اهدو ةرهطملا ٌةنسلا ةعاجج هراتخا اه ىلع اهءاعص

 ىلعو لاح لك ىف دجلا هللو 6 + هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تيث امب * هوسالا
 * , ناعتساا وهو قيقوتلا هنوأ* ناش لك

 مد ةمدعم اتحمل

 لاجرا قئاقش نهو اهريكحا لب :همالا هذه فصن ءاسنلا نا كيلع نال

 اهم هلوسرو ىلاعت هللا نوهصخ ءانشنإ الا ا ”ةعذ رمخلا نه درو ف عيمج ىف

 * لاضفالا نه عاوناب مهلع لضفن اك نهلع لضفت دقو * لاجرلا نود نم

 ةريثك تاوا ىو * ماكحالاو عئارسثلا ”هلج 6 مهاع ف نوهاعو مهل م نيف

 ام قطن " هئيس مش نم امو # اهلف نوهذم بولطم ىهو الا ثديدحلاو نارقلا

 باتكلا اذه تصصخ+خ ع * ل نه:م دوصقم 0 الام لاو باتكتلا

 * نبدلا مولع نم مع رطش اذهو صوصحلا ىلع نهركسحذ ىف درو ام قايين :



 © هوسالا ندح 9 1

 تانالل ريسافت نع مكصو * نيقبلاب نهنبو مهني كَرشم قابلا هرطشو
 نايس لاباس لك. اننا 2 كال دلاو يييداحالا تاناورو. « تانيتلا
 ةشئاع نهتلاع نم انيلا لهن رعلا اذه فصن نا ليك نتح * تارجاهملاو

 باساو برعلا راعشاو هللا مانا نهلعا تناكحو اهنع هللا ىضر ةقيدصلا

 عئارسشلا نم ةريثك باوبا ىف سو هيلع هللا ىلص هئيداحال نهاوراو ىلا لوز

 اذه مع هل اس حاتا نذ ةقداصلا "هللا مولع ىف داهتجالا ةوذ اها ناكحو
 حدقملاب زاف دعف ليك نم امه: كّرشملا 0 قزر دق ناكو * باتكححاا

 نم م رفسلا ارحه ق لع رع نإ كاناو * بايلآلاو علا لوا سااحم ىف ىلعملا

 كنم ةلفغ ىلع * رافغلا دحاولا هللا تانآأ نساحمو * راث "لاو رابخالا سئافن

 * لياخلا كيني ضيفتستو + لئالدلا كلتب ديفتست نا كيلع لب اهب لاب» ريغ

 كاش هللا ناذ نعطتسا ام نوريغل هولعنو نعت ىلع نهلمحو نهيذ اهعيشتو
 نم ديعسلاو * 5 هيلا باناو بان نأ رماظ + ركذ 0 داذا ركش نم

 7 مهف كيلع رسع اذاو * هريخو 2 نوم سمحأ لك اب ىلحو * هريغب ظعو

 اهيلع ديعلا باتكحاا ريسافت ىلا عجراف اهيئاعمو نئسلاو ىآلا ىتاب» نم

 * بابلالا لها رم ةعاجج نم نئسلاو حاهصلا بتك حورشو * بابلا اذه ىف

 اهيف ناف اهتاوخاو ليسلاو لبنلاو ةيدنلا ةضورلاو ىرابلا محفو ناببلا 3

 ب:تح ىلاىليلا نع كدنغي و * عابالاو لويهلاب قيعملا قا ىلا كدشرب أه

 < لغاش لش ْق نكأ ملولو * عادتبالا بايراو ىأرلا لها اهَةْدل يلا عورفلا

 تانآ نا ثيحو * هلقو هريكحب كتأبنو * هلك كلذ, كننال * لئاه ركفو
 ناب ةؤووصوم سو هلاو ةيلع هللا ىلص ىنل ا ثيداحاو * تانيبااب ةؤذصتم باتكلا

 اهريغ ىلا ام«ةراعو امهب ملاعلا جاتحال + تاعمللاو حوضولا ىف راهنك اهليل

 هراصت+ا عم باتكلا اذهذ ىلاعت هللا ءاش نا باوبالاو عئارسشلا هذه ىف

 + عنقمو ةيافك هيفو + عقرتت ال  ىلجو * عنقتب ال نيب * هراثآو هتان عجج ىف* هراصتقاو

 ىدهلا ريخو هللا باتكث يدحلا ري * اليج- اريص هيلع ريصأف ةياده هل قل عالبو

 هلوسرو هللا نه قدصا نمو ةلالض ةعدب لكو اهتاثدحم رومالا رشو دمت ىده

 + نويلعت بالعزم ايل ولط نيذلا اعسو * نوئمؤا هدعب ثتيدح أي و * الف

 باتكلا



 ِ 6 هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تبث اهب

 مد#© لوالا باتكلا يم

 مهني لالزاو ةنللا ىفءاوحو مدآ نيونالا ناكسا ىف لزنام باب .اتج

 .ةيلللا دما ىلا دي دلل كيور و تنأ كسا مذا الع ن2 روس قل ناسف لاق
 ةهدنتلا ةذالا ىف جوزلاو دلاب ءاو> ىه جوزلاو نوكسلا ل وهو المو ىوأم
 ةنالف ىجوز هذه نالؤ اب لاق مسسم معو ىف ام اليلق امي ءاج دقو ءاه ريغب

 اصقان ناسنا لك ناك اذلذ ىرسلا هءلض نم ءاو> قلخ ناكو ثيدحلا

 راجلا هكيحو يبنع قع دهمالاتلا نيل هني والا كارلا ل كيف

 ةملا ىف اولتخاو ةئسلا بتك ىف ةطوسم اهةلخ ةصّوو ةرسشع عبس اهعالضا

 ءازملا راد ىه ليقو ضرالا ىف تزاك اهنا ليقف اهانكسب هجوزو مدآ ىا تلا

 حارفالا درا لل حاورالا 42 هباتك ىف معلا نا ةمالعلا بعوتسا دقو باوثااو

 نم مهنمو لوالا لوقلا مهضعب مو اهيلوب وه ةهجو لكلو نيشرفلا ةلدا
 ىلاعت هللاو فقولا ىلوالاو عطا هجو الذ نكمم اههالك ليقو ىناثلا لودلا محك

 ةئللا ىا اي اهنع ناطيشلا # ءاو>و مدآ ل'ّرسا ىا د“ امه4]ز اف # ىلاعت لاقو معا

 امهل هنم ةهفاشم كلذ ناك هنا لو امهاحن ليقو ةيطخللا ىهو ةلزلا ىلا امهاعدو

 ةعماقملاو نيككانلا نم امكل ىنا امههساّو ىلاعت هلوشب نيلدتسم روهجبا بهذ هيلاو
 اهبان ىلع تسيل "هلعافملاو ةسوسولا درت الا هزم ردصل مل ليقو ةهذفاشملا اهرهاظ

 هيلع انأك اع امهةرمد ىا * هيذ اناك امم ام4حرخاف # كلذ ريغ ليقو ةغلابملل لب

 ىنمم نوطم لمذلاف اذه ىلعو نجلا ىلا ريعذلا ليوو ةيصعملا ىلا ةعاطلا نم
 لكا يح مدآ ءاوغا ىلوت ىذلا وه هلال ناطيشلا ىلا كلذ بسن اًماو اههدمبا

 هل لاقي لبج ىلع دنهلا ضرا نم بيدنرس ىلع مدآ طمهف ةلجلاب و ةرهشلا نم

 سابع نا نعو نافنالا عونلا اذه لصا امهو ةدج ىلء ءاو- تطيهاو دوف

 سعثلا يورغ ىلا رصعلا ةالد نيب اه الا ةنملا مدآ نكس ام لاق امهنع هللا ىضر



 * هوسالا 5-- د 5

 مويلا كلذ ند سوثلا ثياعاام عنو هدو ماحلاو دي 3 كيع هحرخا

 كلتو راهذ نم ةعاس ةنملا ىف مدآ ثبل لاق نسملا نعو ةنجلا نه طيها تح
 هيلع هللا ىلبص ىلا نع ةريره أ نعو ايندلا 1 نم ةنس نوب الُثو ةئام ةءاسلا

 نع ىور دقو ماملاو ىراضلا هجرخا اهجوز ىثنا نم ملءاوح الول لاق ابسو
 ةحوزو مدآ طو.ه ةهوص ىف تاناكح مهدعل نمو نيعباتلاو ةءاعصلا ٠ ند ةعاج

 انل ةحاح الف ضرالا ىلا امه وصو: دنع اءنص امو 'ام4** طرها امو هنا نم
 هعجارذ:ىداحلا ىف مقل نبا اهنم افرط ركذو باتكلا اذه ىف كللذ عيج طش

 * م66 ءاسذلا ءايحتساو ءاثبالا حذ قالا ا باب 1

 وذو قتغلا لدضالا ىف يذلا د كءاسن نورحسل و كءانبا نوكذب 6# ىلاعت لاق

 نالو5 ىنعملا ثيح نم أخا عج وا ةوسن مج ءاسن لهو حوذملا .جادوا ىرف

 ءاشلا مسي تانئيلا نعربع نمونوتعو 216 ءايدا مكءا ا نو دارملاو

 ةمدغلل تانبلا ءايصسأو ءاننالا لتقىف اه قالو نهيلع قدصي سنج هنال

 نم كلذ ىفامل مهءيمجي ةديدشلا ةزاهالا قاصلاو مهب لذلا لازنا نم اه و

 ميظع مكبر نم ءالب مكلذ ىفو ىلاعت هلوق هذه ىلا ريشيو راعلا

 مد“ ندلا ولا ىلا ناسحالا ىف لزن ام باب اجو

 نورارلا وكنا ال نودست 3 ل اريما نب قائيم ادحا | تاو ل . .ىلاعت لاق
 مهئايبنا م مهتايح ىف مهيلع هللا هذخا قاثيملا اذه ”ىكم لاذ * اناسحا

 نأشب ءانتعالا نم هيف ال ىهنلا جرمص نم غلبا وهو ىهنلا ىنعمب ربخ ةلجلاو

 تانثأ "هللا 'ءدايعرو ' هنعارسلا و لاكي هنأك ىج هلاثتعا كلام نك أتو منع. ىئهنملا
 ةريشاع ناسحالاب "دارللو. هتك ىف هللا كرت! اع ليعلاو هلسو قيدضصتو. هديجوت

 . ىلع هللا ءيجوااه رئاسو انهرما لاثتماو امه عضاوتلاو ىفورعللاب نيوبالا

 اههرما دنع لوزللاو ام#© ةجرلاو امه: ريلا هئمو قوقملا نم هيدلاول دلولا

 انهما لصون عمو ةيلع هللا ىلص هلوسر ماو هللا ما فلاح ال اهق

 ناجاتحي اه



 5 * هولا ىف هلوسرو هللا نم تدنث اب 9“

 ”ىا“اما كسلا وص ل ووو يحتم أي نيمئساف اناك نا اذكو نيللاو
 يش لا كاسل ا اطل در ما 00 07 0 ل

 ماك مالسلا |ىهباع مكرم نا ىف لز ام با --

 ةروكذملا تاككاولا تالالدلا ىا #* تانيبلا ميرم نب ىسدع انيتآو 6 ىلاعت لاق

 عوشب ةينابرسلاب ىسع مساو لبفالا ىه ليقو ةدئالاو نارع لآ ةروس ىف
 لاجزا نم“ دب نك اهل ص مدا وع لوقو مداخلا عمي مو

 4 هحوزو ءرملا نيب قيرمتلا 2 أم باب 1:

 # هجوزو ءرملا نيب هب نوقرفب ام 9 نيكاملا نم ىا # امهنم نولعتيف ه# ىلاعت لاق
 هللا ثدحي امم كلذ و”و دوعلا ىف ُتةنلاك ام4ب قدرفتلا ىف اببس نوكو ارحع“ ىا

 قاح نم ةيهلالا ةداعلا بسح ىلع نيدحوزا نيب فالحلاو ءاضويلا ةهدئع لاعت

 رصملل نا ىلع ةلالد هب آلا ىفو ىلاعت هللا نم ءالتبا ةيداعلا .بابسالا بقع تايبسملا

 هش سلام

 ةفينح وباو ةلزتعملا الا كلذ ىف فلا ىملو ةئباث ةقيتحو هسفن ىف اريثأت

 # مهعفاي الو مهرمضي ام نولمعتنو هللا نذاب الا دحا نم هب نرراضإ مه امو
 وبا لاق ابلاغ لمعلا ىلا رج معلا نال وا لمعلا هب نودصتي مهنال رصلا نمي
 نءؤيال ىتلا ةفسلفلا يمتك ريخ هللاوغ نمؤت ال اع بائتجالا نا هيف دوعسلا

 ٠ ىهمننا ةياوغلا ىلا رجن نا

 م56 ىأالا صاصق ىف لزت ام باب جم

 رخاب رملا ىلتقلا ف صاصقلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيااب 3 ىلاعت لاق
 لتس ال ركحنلا نا ىلع هيآلا هذهب كدتسا * ىثنالاب ىثنالاو دبعلاب دبعلاو

 كلام لاق هو لجرا ةيد نم اهتيد ىلع ةدانا أ رملا ءاسيلوا لس اذا الا ىثنالاب

 لجزا لقي هنا ىلا روهجلا بهذو روث وباو ىروثلاو ىدكماو دو-او يفاشلاوب

 لد ىف ثلا ها هجر ىناكوشلا طسب دو قملا وهو ةدانز الو ةأرلإب
 5 منو رك ناظوالا



 0 هوسالا نسح د مب

 مد( نيدلاولا ةيصو ىف لزتام باب جيم

 ندلاوال ةيصولا ريخ كرت نا توملا كدحا رسضح اذا مكيلع بتك # ىلاعت لاق

 ند اماو اهو وأ ةءددو هدنعوا نرد هيلع نه ىلع ا.عوجو ىلع علا لها

 اشغ وا اربي ىف ناك ءا اوس هيلع ةيجاو ريغ اهنا ىلإ: سلا هل كلا كي

 نيزاع دارلاو ديت ة..الا نإ لاب ةعابح تيهذوا ةنحاو 7 ةفاط تلاعو

 عججا رذاملا نبا لاق قرلا ىف وه نمو نئيرفاكلا ئيوبالاك ثري ال نم نيدلاولا
 نم ريثكح لاقو ةزئاج امهل ةيصولا نا ىلع معلا لها نم هنع ظفحي نم لك

 بدنلا قبو بوجولا مح-ش ليقو ثيراوللا ياي ةخوسنم اهنا ركا لعا

 م54( نهرشابمو ءاسذلا ىلا ثفرلا لح ىف لزنام باب تعم

 مد( موصلا ىلايل ىف -

 عاجلا نع ةيانك ثذرلا # م كام لا ثفرزا» ءاؤضاا هبل مكل ”لحا ء ىلاعت لاق
 ىرهزالا لاك اذكو هنأ عا نم هلم اه لكل ةءباج هلك وه جاجا لاق

 نه ا ءاضنالا مم ىزئكتل ىلاب ىدعو انه دارملا وه سلو ُسسحْفلا هلصا ليقو

 جارتمال نول اسابل لاجرلل اسابل ءاسنلا لءج 6 نهل سابا مّناو مكل سابل

 هسبالو بوثلا نيب نوكي ىذلا جا'ريمالاك عاجلا دنع رخآلاب امهم دحاو لك
 لك لعج اما ليقو رازاو شارذو سابل ةأرملل لاي هريغو ةديبع ونا لاق
 نبا نعو سانلا نيعا نع عاجلا دنع هّرسي هنال رخ الل ا سابل امهم دحاو
 4 نا ل متذاو ماكل نكس نه امهثع هللا ىضر سابع

 ءاضذالاو : ىثغتلاو لوخدلا لق رخآلا ىلا نيِجوزلا ىدحا نوكسك ؟ىش

 ءاشش امب ىنكي ميرك ىبح هللا ناف عاجبأ ىه سملاو سللاو ثذرلاو“ ةرشابملاو
 ىلايل ف مكحا لالح وهف نهوعماج ىا # نهورشاب نالاف 9 ىلاعت لاقو
 اومباو ا هبحاصب دحاو لك ةرعشي قصالتل ةرشايم ةفهاجملا ثيعمو مويبضلا

 دوصقملا مظعم وه ام لوصح مكئاست ةرشابمب اوغتبا ىا # مكل هللا بتكامب

 و

 كب



 3 # ةوسنلا ىف هلوسرو هللأ رو هللا نه تدث ام 0

 ءامالا نم مكل هللا بتك اه اوغتبا ليو دلولاو لسنلا لوصح وهو حاكنلا نم

 ليق 31 دداسملا ىف نوفكاع مننا و نهورشاس الو 7 ىلاعت لاقو تاجوزلاو

 ابحيذ | اهريغب اناك اذاال ةوهشب انأك اذا قيللاو ليبقتلا لعشل ليقو عاجلا دارملا

 مهرغو رذنملا ناو يفاشلاو ءاطع هلام ناتج

 مد ندلاوال ةقفتلارجا ىف لزتام با 0-6

 ىلع اىهعح بوجوأ ايههرو 37 ندلاوالف ريح نع من فنا اهو د لاعك لاق

 م ليتسلا ناو نيك اسملاو ىبام هملاو نيد رقالاو هدوجو ىف بسلا امهنال دلولا

 هلصف فيك قافنالا هيف 0-2 برعلا نسحلا باتررلا اذه ىلا رظنا

 م: تاكرشملا حاكن 1 باب ج50

 حاكنلاب دارااو اوجو'رثت ال ىا 6 "نوب تح تاكرمثنملا اوكك#ت الو 36 ىللاعت لاق
 تايئثولا اهب دارملا ليق تاكرسثملا حاكن نع ىهنلا ةيب.ألا هذه ىفو ءطولا ال دقعلا
 تاكرسثملا حاكن هللا مرح لاق رع نبا نع ىراخلا جيرخا امل تاياتكلا معآ ليقو

 نأ تارا نوه نان مظعا كارششالا نم اًئيش فرعا الو نيإسملا ىلع
 تصصخ هدئاملا ةيآ تءاج ةفئاطط تااق : داجف جماد راع ليغ انهي
 لاق نابح نب لتاقم نع خحتسارلا لوقلا وهو موهعلا اذه نم تايباتكحلا
 ميسو هيلع هللأ ىلص ى لأ تدأسا 0 ىونغلا دل مح ا الاك ده تلال

 دئرع وباو ةكرشم ىهو لاجبا نم ظح تاذ تناكو اهجورتي نا قانع ىف
 ةهجرخا هب الا تاكرسثملا او 8 الو 7 0 عل اهنا هللا لوسرأب لاذ ميسم ذكموي

 عفنا ةئمؤم هقيقر ىأ ا ةكرسشم نم ريخ ةنيؤم ةمالو 6 رذنلا ناو متاح ىبا نبا

 ةرذسا ىلع ةئمؤملا ةرللا ليضفت هنم داةتسيو ةكرمشم ةرح نم لضفاو ملصاو

 نع ايغنو لوالل اياجا مهمالك ىف ليضفنلا ئي ةفرع نا لاق ىلوالاب ةكرمثملا
 ىأ * مكبعاولو 8“ اًهلطم ةكرشاا ىف ريخلا مدع مزلي اذه ىلعف ىناثلا

 اذهو ىطويسلا لاق فرش وا بسن وا لاموا لا تاذ اهنوك ةهج نم ةك رمغللا
 اوسكتت الو 9 هناتكلا اوتوا نيذلا نم تانصدملاو دياب تاياتكلاريغب دمع

0 

 حس ءوعسعسا



 ل
 0 هوسالا نسخ 0

 1و هييزو هلاجيو ةيسحم قا 3 مكبعا واو كلرسشم َء ريخ نموم دكيعلو د مالسالا ىلع «لمازؤؤلا نم كلذ ىف املا هجوإ نموا أطوال كرمشملا نا ىلع مالا تدجبا ىطرقلا لاق ني اونءؤبإ ىح #“ ءايلوالل باطخ تائمؤلاب رافكلا أوج ع نيك رشلا

 ىلبع ضيحلا لح نا ضيحلا نامز ف نهأطو اوكحرأو نهوبنتجا ىأ ضيا ىف ءاسنلا | ول'رتعاف # ردوا زعل نع "ن.رانكص ىذالو هتحئارإ ىا هب وادا اا يب ىذا وه لق < را_كتتالاو نوايا: نك ءيلكلا لصاو روك د ضيا مسأ وهو 3 ضيا نع كنولأسيو ىلاعت لاق
 د نرهاطا ّىح نهورقن 2و يو نبدلا روض نم مولعم وهو ضئاخلا 5 مير ىف علا لها نيب دكر كفا قداح ىلع رازالا نود انو يرغلا ادعاع نمي عاتمسالا زوجي لا تاع, كلذ ناف "هسا م١ وا "هاجم كر ال ”هعماجلا -1 < هزم دارملاتوا مسالا" قع لنا صبللا -لحخبف وا ردصلا
 سبسبو لاستغالا رهطتلاو ضيملا عاضلا رهطلا و ىبزؤتعلاو ديدشنلاب 0
 'ريدسشتلا ةءارق ىريطلا“ جرو لتفت م ناو اهجوز تلح نورخآ لاقو ءالاب رهطتت تح عاجلا عنم ىلا د وهلا بهذف ملا لها فاتخا ءا ارهلا ىقالتخا
 منيا نا ب ءانزلا ل5 نمال لالخلا لبق نم لبقلا وهو هللا :هحابأ ىذلا ىتألا ىف نهنوعماجم مهنا دا رملاو نايئالاب هنع ىكو نه ومما ىلإ # هللا عرما ثي> ب وير ويدور لو ف يلا ال لمعلاب ةدايذ ىلع اههادحا نإ يشملا نيم الا نيم عججلا بجي هنأ 55 نين الا ةلازع ئينءأ رعلا: نا رره دقو مونلا عطا درج ال رهيطتلا ريتعملا نأ ديقب ب نرهطت اذاق 3< كلذ دعب هناك هلوقو ةريثعملا ىع ى .رخالا ةياغلا نا ىلبع لد رد ل يصلا بح كد“ اغلا ىلع ةدابز ىلع تشم ىرخالا ةياغلاو هنم نهطتلا ى رخالاو مدلا عاطقنا ىهادحا ناتءارقلا هيضتفت اك نيَتاغ لهل لعج ىلامت هللا نا لاقي نا ى والاو

 ىىذغ



 ١1١ د هولا ىف هلوسز و هللا نم تدب امي 9“

 ؛ نب رهطاملا بحبو 9 ضيا ىف وا نهرايدا ىف ءاسنلا نانا نم * نيياوتلا بح

 ىلوا. مو.تلاو ثادحالاو دياتك ويف

 مد ءاسنلا نايتا عضوم ىف لزنام باب اجو

 جرغلا ىف الا عت مل ةحابالا نا ديفي ثرحلا ظفل # مكل ثرح كٌواسن # ىلاعت لاق

 تاندنلا عردزرم ردا نا[ ةاوذلا عردزم وه ذا ةفصاخ ليهلا وه ىذلا

 نم ضرآلا ىف قاي امم ل_سآلا اهنم ىلا فطنلا نم نهماحرا ىف قلي ام هبش دف

 ةئم لصحي امل ةداف ايه:* دحاو لكنا ماج تالا اهئم ىلا روزباا

 ىلع اذهو لبقلا وهو دلولا مكسستابنتساو مكعرز لكت ىا # م ك2ر> اونأف

 عرزاك دلولأو رريلاك ةفطالاو 006 3 أرملا حبر 0 هيبشتلا لينس

 ةيعاتسمو ةكرانو مادقو فلخ نم متئش ةهج ىا نم ىا « مش ىنأ »
 بهذ دقو را عضو“ ّق ناك هربدم و ”هليدمو ةدعاقو ةعاقو نوهططم و

 ةجولا نايثا نا ىلا نيدهتجملا ْهُمالاو نيعباتلاو ةباععلا نه فامللاو فلسلا

 اهدياسا ىفو كلذ ةحانا ىضتق أم قرط نم كلام نع ىورو مارح اهربد ىف

 لوقت دوهللا تناك لأق رباج نع مهريغو ناسلا لهاو ناذشلا ميرخاو فعض

 تلتف لوا دلولا ءاج تلج مث تيل اهفلخ نم ةأرعا لجرلا ىتا اذا

 ريغ ءاش ناو ةسوم ءاتشتب نا ئادو مش ىأ مكنرح ايان ل ثرح م واسذ

 فلساا نم ةعاجم نع اذه ىور 7 دحاو ماعص ىف كلذ 0 ثيل همم

 لوسر ىلا رع ءاج لأق سابع نبا نعو ليبسلا مامصلاو بيلا هنا اوحرمصو
 تلوح لاذ ككلها امو لاق تكاه هللا لوسر ان لاف سو هيلع هللا ىلص هللا
 ثرح مك ٌواسن هيلا هذه هلوسر ىلا هللا واف اًئيش هيلع درب يف ةليللا ىلحر

 ديج- نب ديعو دج هحرخا ةضيحلاو ريبدلا قئاو ريداو ليقا لوش مح

 ىفاشلا جرخاو مهريغو ةراتخلا ىف ءايضلاو ىناسنلاو هنس>و ىذمّرلاو

 هنأس ىف قهربلاو رذنلا نباو ةجاع ناو ىناسنلاو دج-او ةييش ىبا نباو مالا ىف
 نأينا نع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأس الئاس نا تباث نب ةعزرخ قيرط نع
 اهربد نمأ تلق فيك لاف ءامد ىلو الف سأب ال وا لالح لاَعَف نهرايدا ىف ءاسنلا
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 ىلع <24 هرادو أنه ليك هزاد ىنأد كر 2 ا د ىلع ةلزاسنلا تانآلا نأف هلا ىف ةلزان نول .ننوكت» نا عزلة ال يبسلا وه كلذ نوكذ مارح كلذ نا در الا هيلع لدن ىذلا ىلإ زها هود كلذ عز نو 0 و رب الار قو ذيع ىف سلف اهريدىف هنأ ما ىتا الجر نا ديالا لوزن كيسا مهن عوندو ناك انباو ناك نم اًثاك رهف ىف ”ءطخلا اذه هلا ام نال هباحا راكحاو سو ىلع هللا لص هللا لوسر انل اه رش رّوذ نيك2 ىف أطخا دعف نءالا نم كلذ مهف هنا مهنم عذ نو زاودعا ىلع لدب ليد اونأيمل مهئاف مهلا وقاب لمت نا دحال زوي الو هتيلا د ءالؤه لاوقا ىف سللو مهضعب نع هلم لوقلا ىود دّوو افوومو اعوذ نيعباتلاو نياصلا نم ةعاج نع كالذ وح ا دّوو قرط نم كلذ نع ىهنلا درو دقو نهرابدا ْق اكوا راند حا خوع سيال هللا نا الف اهرد ىف اهريد نم ما متنف اهليق ىف

 أ ار هش هلجا ْنا ةقشح وأ و كلام لاق و رع هٌواليأ ر و وأ 9 ىفاشلا و دجا لاق هتيوز نم فلح اذا درعلا نولؤير هلوق تحن لخدي كللذكو تاجوذ نك ادا يلو راررعا لعبا عهنافن* امذاو ادبا اهسبي ال نا فلحم ىح الا سابع نبا لاقو ادعاصق زهشا ةءبرا ىلع قام نا ءاليالا هذ وكلا لهأو ىروثلا لاّوو رول واو دجاو ىفاشلاو كلام لاو اذه و ض# اسمع تناكو ايلّو» نوي هنو داخل يشل هلا را ىلع فاح نآف رهشأ هعإ را نمرثكا هنأرما أطب ال نأ فلج نا ءالرالا دك رهشأ ةعب را" ضن مهئاس نم ن واؤي نذلل 3 لاب لاك 202 ل ا رت ضل م
 وي قالطلا اومرع ناو ميحد روفغ هللا ناف 9“ هنلا عوجرلا شب: ىذلا ومو عل اهالوا اذه كاوا ولا ىف فلسلاو لا نييلا نع اهدعب وا اهيف اوعجر ىا ني اًواَذ ناذ ع اهبلع ةدايز اهجوذ نع ريصلا ةأرملا 0 رهشالا ةمبرالا نا لبق دقو كا كاد ناودصم كلذ نم ريكحاو نيتنسلاو ناضل ماو رهانلا لعا 0 را رارسلا اىذد ةدملا هذهم هللأ تو امماو رخأتلاو ىأتلا صيرلاو ةرملا ءاليا فصن مالا ءاليا ىبعشلا لاقو

 ةق



 ١ © هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تدث امب
 قيلطت ءاشنا عقب ملام كلام لاق ام رهشا ةعبرأ ىضمب قاطت ال اهنا ىلع ليلد هيف

 ىلا الاركذ ام صير كعل مهل سنن ىو د ملع 2 هللا ْناف ا ةهدلأ كدعل

 قباطو اع دو الا هذه اورنسف دق بهذم لك لها نا كيلع قي الو قالطلاو

 ححداو رهاظ اهانعمو ا ليلد الو ظفللا هلع لدي ملاعب اوفلكتو مهبهذم

 ناف لاق مث رهشا ةءبرا هنأ ما نم فلح ىا ىلّد نأ لجالا لعج هللا نا وهو
 مهذخاؤب ال هللأ ناف حاكما ةمادتسأو ةيحوألا ءاس ىلا اوءحر ىا اًواف

 دصقلاو قالالا ىلع مهنم مزءلا عفو ناو مهحريو مهل رند لب نيقلا كلب
 ةهيشالو هيف كش ال ىذلا ةيآلا عم اذهف هن ميلع كلذل عيعس هللا ناف هل
 ناك رهشا ةعبرا ىلع ةدازب ديق وا ةدعب ديقب ملو هتأرما أطي ال نا فلح نذ
 حاكح ىلا عجر أ اما رايخلاب وهذ تضم اذاف رهشا ةعدرأ هلاهمأ اسلع

 اهعلطت وأ اسهاق هتحوز ا كك أ كالا ىكم 15 هت>وز ثناكو ا

 نآف رهشا ةعبرأ نودي تو اذا اماو ءادتنا هنأ رمال قاطملا محد هل نآكو

 لف 65 ةدملا ىوعتت قع اندم رفلذ يلا فا أ ل' رجع" هدع ىف رين نأ ذازآ
 ىح نهلرتعا هاف ارهش لاس نم ىلا نيح سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رهشا ةعبرا نود ىه ىتلا ةدملا كلت لبق هتأرما أطب نا دارا ناو رهشلا ىطم

 نم سو هيلع هللا ىلص هنع د امل الثت# ناكو ةرافكلا هتمزلو هنيه ىف ثنح
 ند تل ريخ وه ىذلا تألف هي اريخ هريغ ىأرف ثيع ىلع فاح نم هلوو

 ١ ميعاو هللاو هئيع

 24 نويلع لاجرلا ةجردو تاقلطملا ةدع ىف لزت ام باب اجه

 ىلا ىه ةقلاطملاو نهجاوزا لاسبح نم تايلخلا ىا *# تاقلطملاو # ىلاعت لاق

 دع *« ءورق ةثالث نهسفناب نصيّرم ء قالطلا اهاع حجوزا عدوا

 هلوشب تصصخ مث لوخدلا لبق ةكلطلا هموع تحن لخدتف قالطلا نيح

 صاخلا ىلع ماعلا ءان بجوف اهتودتعت ةدع نم نهيلع مكحل اهف ىلاعت

 هلوش لماملا تجرخ كلذكو لوخدلا لبو ةقلطملا مومملا اذه نم تدرخو
 ةس ألا تجرخ كلذكحو نهلج نءضي نا نهلجا لاجحالا تالواو ىلاعت



 ١4  3هوسالا نرد -

 ىنعم ىف ريخ وه ليو راسظتنالا صيرلاو رهشا ةثالث نهتدعف ىلامعت هلوقب

 تا هدازو ةعوقو نك ريل جبرم هجارخاب دصق صيرتت ىأ صمالا

 عرسشلا مكح نع ريخ وه اًماو لطان اذهو ىبرءلا نبا لاق أدتبملل اربخ هعوقو
 عووو كلذ نم مزلي الو عرمشلا نم كلذ سيلف صيّرت ال ةفاطم تدجو ناف

 ىمممل نم برعلا نمو ءرق عج ءورقلاو هربت فالخ ىلع هنا هللا ربخ
 ضيملا ىمدنف اعيجل اهه*ج نم مهنمو اءرو رهطلا ىعش نم مهنمو اء رد ضيخلا

 رهطلاو ضيخلا نيب كرتشم برعلا هَل ىف ءرقلا نا لصالاو اءرَو رهطلا عم

 ةروكذملا ءورةلا, دارما وه اه نييدت ىف ءلا لها فلتخا كاّرشالا كالذ لجالو

 راهطالا ىه زا#ا لها لاقو ضيملا ىه ”هفوكلا لها لاف ةيآلا ىف

 هب مجدا ام ضعب ىف ةح ال هنا ىدنعو هلوق ىلع ةلداب دحاو لكح لدتساو

 ثالثب وا راهطا ةثالثي ىضقتت ةدعلا نا لاب نا نكيو اعيجج نيلوقلا لها

 هيبنعم ىلع كريشملا لح معلا لها نم عجج زوج دعذ كلذ نم عئام الو ضيح

 نا نهل لحي الو © عانزلا عفدنبو قالخلا عفتريو ةلدالا نيب عم كالدبو

 ليقف نحل ]ىو رميا هل دارإا لك 6 ”نهماحرا ىف" هللا قلخ اه ناك
 رارضالا نم لاوحالا ضعب ىف هيف ام ناّيكلا نع ىهنلا هجوو امخالكح
 هذ تبهذ ضخ مل ىو تنضاح اهنا ةأرملا تلاق اذا هقح باهذاو حوزلاب
 ةقفنلا نم هتملأ تضاح دق ىهو ضخحت مل اهنا تلاق اذاو غاجئرالا نم
 امبرو عاجترالا نم هقح عطقتل همك ابر لجلا كلذكو هب ترمضأَف همزلي ملام
 حجوزلاب رارضالل ةمزلتسملا دصاتملا نه تكالذ وو ةققتلا هيلع بجوتل هيعدن

 اهتدع ءاضقنا تعدا اذا ةأرملا اذ قدصت ىلا ةدملا ىف لاوقالا تفلتخا دقو

 موهلاو هللاب نمؤي نك نا 96 انابثاو ايفن كللذ ىف نهلوق لوبق ىلع ليلد هيفو
 مسا قدتست لل نهْنم كلذ تك نم نا نايبو تائاكلل ديدش ديعو هيف # رخآلا
 ناك تانءؤ٠١ نكح ملول ىح ظيلفتلل لب دييقتلل سال طرششلا اذهو ناعالا
 ا ضيا وهو جوزلا وهو لعب مجج #* نهتلومبو # اضيا ةدعلا نهيلع

 ماو ردصملا نيب كرتشم ظفل وهف العب راص اذا لجرلا لعإ نه ردصم

 زوجي ناكح نم صد* كلذو نهتمجر:ىا #2 نهدرب ق>ا #

 حورال
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 نصبَري تاقلطملاو هلوق مومعل صيصختاا مكح ىف نوكيف اهدعجا م حيو نال

 دارا اذا لجحرلا نأ هدارال ليضفتلا ةعيصو نهريغو تاثلثما 1 هنال نهسفناب

 و اًمح اهلنا هانعم سالو اهلوذ ىلع هلوذ راثنا بجو اهانأت ةأرماو ةعجزا
 تضقنا ناف صيرلا ةدم ىف ىنعي #* كلذ ىف 9 دوعسلا وبا هلاق ةءجزا

 دوهشو ىلوب فئأتسم حاكتب الا هل ل الو اهسفنب قحا ىهذ صيّرلا هدم
 الو ءطولاب نول ظفللاب نوك) ةءحزاو كلذ ىف الخ الو دبدج ر#ههو

 ىا #*..احالصا ادارا نا 8 ىالخ الب حاكنلا ماكحا نم ىش عجارملا مزلب
 ىهف 5-5 رارضالا قي كاف 4وم اهلاحو اهعم ةلاح حالصا ىأ ةعجارملاب

 ةعجراب دضو اذا ليقو اودتعتل اراض نهوكسمت الو ىلاعت هلودل ةمرحم

 طرسشلا نوكيف اذه ىلعو هسفن ِظو امرهم هب بكترا ناو ةح*“ىهذ رارضلا

 دصق نع مهل رجزلاو حالصلا دصق ىلع جاوزالا ثمل الا ف روكذلا

 00 نوهلو 3 ةءحزا نكن اطرش حالصلا دصو هب دارملا سالو رارخلا

 لاخلا اهي لثمأ لاعرلا: نع تاكو !قاؤدحت نم ىا د6 “نور داش لع ذل

 مهئاسنل هنولعفن مهذا سانلا ةداع نم قورعم وه امي اهترشع نسف نيلع
 نونا ءابسنلا ةداع نم فورعع وه اع اه>وز هرشع نس كتالز صحح ىو

 هي الا ّق سابع نا لاق كالذ اوُحو تشو نزو ةعاط ند نهجاوزال ةئلعفت

 لثم نهلو لاق ىلاعت هللا نال ىل :نيزتت نا بحا اي ىتأرمال نيزتا نا بدا ىتا

 هبايث تاسغ ولف سأجلا ىفال بودجولا ف ىا جركاا لاق نهاع ىذلا

 ةلزنم ىا . ةجرد نرلع لاجرللو # بجاولا ةفص ىف الو دارئالا

 لمعلاو داهجلا لها ن“ هوححو قافنالا ّق اهلع ةمايق دو نول ثدسل

 فوقولاو هرعا لاّدتما اماع بج هنو كحو اهل امم ريكا ثاريملا نم هلو ةوقلاو

 جوتي نا هلو ءاسضقلاو ةمامالا ةي>الصو ةيذلاو ةداههشااو هلاضر دنع

 نم 0 سياو ةءعحرلاو قالطلا هد. بو كالذ اسهل سيلو ىرسلبو اهلع

 نءاخ نهنوك الاء ىلع لاح "هليضف نم نكي مل واو اهدب كلذ

 لها جرخا دقو نكا مدا عاض نم تقلخ ءاو> نا تسب اأ لاجرلا نم
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 مكل نا الأ لاق حسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا صوحالا نب ورع نع نتسلا
 ناط وبال ما مكتاسن ىلع مكقخ امانا مكيلع مكئاسسنلو اح ىكئاسن ىلع

 مكحياع نهقحو ا مكتوب ىف نذأي الو نوهركت نم مكشرف

 ملسم دنع هلصاو ىذمرلا هو نهماعطو نهتوسك ىف نهولا اونسحم نا
 داك أ نايبط ىبا 0 هولخ ريد 4 مكح ززع هللأو ١1 م اى 0 20 -. 5 2 )| :

 ىأرف عجر مث اهيذ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هثعي ةارغ ىف جرخ ليج نبا
 لاَعف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا كلذ ركحذفذ ضعبل مهضعب د<-! الاجر
 ىوغبلا هاور اهجوزا دج نا ةأرملا ترمال دحال دعمت نا. ادحا ترما ول

 4 ةهدعسل

 ةعجرلا هيف تبلت ىذلا قالطلا ددع ىا  ناثرم قالطلا # ىلاعت لاق
 ةثااثلا دعب ةعجر ال ذا "جرا وه. روكذملا قالطلاب دارلاف نايم وه حجاوزالل

 قالطلا :نوكي نا يخش هنا ىلا ةراشا ناتقلط لن ملو ناثرم هناححس لاق اأو

 دعب نكي مل انو نيرسغملا نم ةعاجج لاق اذك ةدحاو ةعفد ناتةلط ال ىرخأ دعب ةرد

 كاسالا وا ةجوزلا نيبت اهب ىلا ةثلاثلا عاقبا اها نيرعا دحا الا ةيئاثلا ةقلطلا

 6 كاسماف #8 هناهس لاق اهلع ةثلاثلا عاقبأ مدعو اه>اكن ةءادتساو اهل

 نسح نم سانلا دنع * ىورعم 9 نيتقلط اهجوز اهقاط نم ةءجراا دعب ىا
 ةثلاث ةّقلط عاقباب ىا هه ناسحاب سنت وا ## حاكتلا قوّدحو ةرمثعلا
 حيرستلاب و ةيئاثلا ةقلطلا دعب هعجر كاسمالاب دارملا ليقو اهل رارمض نود نم

 مججا ورتوبا لاَو رهظا لوالاو ا متدع ضقت تح 'هسياثلا دعب ”هعجرلا كرت

 هلو ىنع اهاناو نيتقلطلا دعب ”هثلاثلا "هقلطلا ىه حيرستلا نا ىلع ءالعلا

 ىف معلا لها فلتخا دقو هريغ اجوز مكنت تح دعب نم هل لحن الف اهاط نأف
 لوالا ىلا بهذف طّةذ ةد>او وا ثالث عمت له ةدحاو 'هعفد ثالثلا لاسرا

 ىتاكوشلا ”همالعلا هررق دقو نلا وهو ,هادع نم ىناألا ىلا بهذو روهجلا

 قاع ْق معلا نا ظواملا اذكوحوو "هلق ةلاسرب هدرذاو اغلاب ارب رهن هناقل وه ف

 نائهللا



 /١1 #ض هوسنلا ىف هلوسر و هللا ن نه تا د اي ع

 6 انش نهوتم'آ امم اوذخأت نا مكل لىبالو 9 نيعقوملا مالعاو ناغهللا
 ىلا هوءفد امم قالطلا ةلباقم ىف اوذخأب نا مهل لت ال ىا جاوزالل باطلا
 امش ىا ريتكلل يش ريكتو نهل ةراضملا هجو ىلع اًئيش رهلا ن اياك
 4 3 هوم لح الا ِ 5 د 0 0 منكخلا :. دل و

 اهكلم ىف وه رع ادع 8 نود 0 0 و 0 سمن هل , ع اكله

 كام نع ه>حورخ لع عضبلا ةلباقم 1 اهلا هءقدام نذا ناك اذا هنا ىلع

 قباطيل ماكاو مالا باطخلا ليقو ىلوالاب هنم اعونمم هادع اه ناك هل لحي ال
 مهلا كالا دانا نوكح» ازه ىلعو مهل هيف باطخلا ن :رأو مدخ ناف هلو

 ريغ لأ هدائسا ناف نهوعا 0 هلوعل لوا لوالاو كلذ . لإ م لا ىياوكح)

 الم نكزوا ىاثلاا ا ندين . ب ىل ىلجاوزالا ءاّسأ نال أدح ديعب جاوزالا

 تافتلا هيف امهسفنا ن2 ناو را ىا العا 0 د6 افا نا الا ل“ مظنلا سوشي
 هللا ىصعت نا ةأرملا فاك ىا #* هللا دود> ايعيال نا 6 ةيبغلا ىلا باطلا نم

 هد مدح نافع اماع "ىدت 0ك نأ هوطت مل اذا هنأ حوزلا ىف او اهحوز ا َْق

 هللا بجواأم ى هل د هللا دودد> يعي ال 1 د منط ليقو مدعشا و مح ميشح طب

 ةرشاعملاو ' ىروصلا نسح ن نم هب سه 5 تا ايهم دحاو لح ىلع

 اه>وز قى اهذاؤذساأو ايدلخ ء وس وهو ةأرملا لا ا وه ليقو فورءملاب

 ذخالا ىف لجرلا ىلع حانج ال ىا ا هل تدتفا اهف امهيبلع حانج الف
 ند *ش لذ حاكخالا كلذ نم انهن ىدتفت ناب ءاطعالا ف ةأرملا ىلع: الو
 روهجلا بهذ دقو علللا وه اذهو هلجال اهقلطيف جوزلا هب ىضري لالا

 نآرقلا هب حرص ىذلا وهو فويللا كلذ عم ذخالا هل لى هناو وزال كلذ ىلا
 هدر ىلع ريو ذخا اه هل ل اة هنا يلا لها ضعب نع رذ-:لا نبا ىكدحو

 سايع نبا نع اهئم ثيداحا تاءاتخلا مذ ىف درو دقو طوقسلا ”هياغ ىف اذهو

 اييحوز ءارملا لامن اليلاق سو ه-ياع هللا ىلص هللا لوسر نا ةجام نبا دنع

 اماع نيعبرا ةريسم نم دجوتل اه ر ناو ةنجلا حير دف هةهنك ريغ ىف قالطلا
 وبا هجرخا امل ةضيحي دتعت اهنا عمجارااو ةءلتخلا ةدع ىف علا لها فلتخا دقو

0 
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 هيلع هللا ىلص ىنلا نا سابع نبا نع ىمكو ماجلاو قاسلاو قدمرلاو دود

 عبرا ن اونمرلا هجرخا 0 | انااا تياث ةأرعا ُ 0

 - هيلع هللا ىلص هللا لوسر د-هع ىلع تءلتخا اها ءارذع نب ذوءم تلي

 اهنا مج ا ىذمّرلا لاق ةضيخح دعت أ سو ةه-ملع هللا ىلص ىنلا اهرماف

 عوفرملا نماذه ضراعي ام درب ملو ثيداحا بابلا ىو :هضي دعت نا ترا

 هبو قالطلا ةدمحح هانا ةدع نا نيعباتلاو ةباهكلا نم ةعاجم نع درو لب

 اولدتساو مهربغو ةباععلا نم هلا لها ٌرثكا لوووهو ىذمّرلا لاق روهجبا لاق

 قطاو نآرقلا موع تدم "هلخاد ىهف تاقلطلا 0 نم ةءاتخلا ناب كلذ ىلع
 دقو تارقاا موع ,صص سو ة-يلع هللا ىلص ىنل كك درو ام نال هآنر 1

 0 املا ةكفداأم ىلع ةدانز 1 70 ضم حجوزلا ب كلل 5 علا لها 1

 رادقع هليل مدعل ْز اولا فار علا رهاظو ال مأ زوجي له كلذ نتصرَو 0 . امو

 ةرامح ىلا ةءاج نع كلذ لثم ىورو روث وباو ىيفاشلاو كلام لاق اذهب و نيعم

 سو هيلع هللا ىلص ىلا نع كلذ ىف درو ال زو ال هريغو دج-ا لاقو نيعباتلاو

 مد هليل ذا ؛لكاابا تار وخلا

 وا هلوش هناعس اهركحذ ىلا ةالاثلا ةقالطلا ىا #* اهقاط ناف # ىلاعتلاق

 دو ناكح ءاوس ثيلثتلاب هيلع تمر> دعذ كلذ هئم مدو ناف ناس>اب حبرست

 هل ل# الف # ال ما ةءجرلا مدع ةروص ىف اهتدع تضقنا ءا 2 ال ما 07 1

 نعءو قالطلا ىلا ةعراسملا ن .2 عدرلا م كلل اذه عرش ىف كلا و أ دعل ن

 2 فاد يع الاوز 7-1 ىح ## اهيف ةيغراو ةثلاشلا 0 كاان 0
 حاكتلاو اهءماحت لوالا نم اهتدع ءاضقنا دعب قاطملا ريغ رخآ اجوز حوت

 نب ديعس هي الا رهاظب ذخا دوو ءطولا انه دارماو اعيج ءطولاو دقعلا لواس

 فالسلا نم روهجا بهذو دازللا ها كفدلا| 0 قل اولاعو هعفاو نمو بتسملا

 سو هيلع هللا ىلص ىلا نع تدب امل ءطولا 0 ةفحلا 4“ كب الا ىلا فلحلاو

 ةعبأت نءو بدسملا نإ غابت ىل هلعاو اهياوو نيون ةداز وهو كلذ رادتعا ند

 ىفو
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 هناذل ادوصقم ايعرش احاكن كلذ نوكحو نا د. ال هنا ىلع ليلد ةءالا ىفو

 لوالا بولا ىلا اهدر ىلا ةءيرذو ليلأل ةليح لب هتاذل دوصقم ريغ احاكن ال

 هنعل ىذلا راعتساا ستلا هلاو هلعاف مذو همذ ىف ةدراولا ةلدالل مارح كلذ ناف

 ةمش ىلا نيناو قازرا ديعو ىعفاشلا جرخا كلذل هذا نم نءعلو عراشلا

 ةثئاع نع قهدبلاو ةجام نو ىناسنلاو ىذمرلاو اسمو ىراخلاو دجاو

 تلاقف سو. هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ىظرفلا ةءافر ةارضأا تء[ ل
 ريب لا نب نجحرلا ديع ىنجوارتق الط تيف ىقلطف ةعافر دنع تنكح ىنا

 نيد 0 سو هيلع هللا ىلص ىنلا مستف بوثلا ةبده لثم الا هعم اهو

 و ىور دقو كتليسع قوذدبو هئليسع ىقوذت يح ال ةءافر ىلا ىعجرت نا

 ءانصرمعلا ل معقع نا نع داك خلاو نانا حجرخاو قرط نه ايهع انه

 هللا" [ظ املا لاكتف ها ىاوا رسو ةسيلف هللا لص" كلإ تا ءايض هلا نا

 0 رشح لكر كتلاسع قوذب يح > 1 سيل -سو هيلع
 ةذللا كالت تهبش راشننالا لياق نكح وا عاجلا ليلو نع زا ةلاسعلاو

 نعل تنن' دقو ىرهوجلا هلق ثينأتلا لسعلا ىلع اغلا نال ترئصو لسعلا

 ىذمّرلاو دجا دنع دوءسم نبا نع اهنم ةريثكح ثيداحا ىف هل لاحلاو لاحلا

 للخاو لاح سو هيلع هللا ىلص ىنلا نعل لاو هننس ىف يهبلو ىتاسلاو هدحصو

 ءئاغا ىف ملا نبا اهركحذي لاطا هلعافو ليلحلا مذ ىف ثيداحا بابلا ىفو هل

 حانج الف اهقلط ناف # هعجارذ ادج سفن ثح وهو نيءةوملا مالعاو ناغهللا

 لوالا جول ىلع حائج الف ىتاثلا جبورلا اهّداط نا ىا ا اعجابي نا اههيلع

 عججا رذنملا نبا لاق ديدج حاكب ىنعي هبحاصل امه: دحاو لك عجرب نا ةأرلاو

 انور تبا وهايؤونل نضل مث اثالث هتجوز قلط اذا رملا نا ىلع علا لها

 ىلع هدنع نوكت اهنا لوالا جوزلا مكن متاهتدع تضقناو اهقراف مث اهب لخدو

 وهام عب ال ذا اوجر نا ليقو انقباو الع ىا ا انظ نا © تاقياطت ثالث

 لكا ةيجاولا ةيجوْرلا قوةح ىا #* هللا دود اعل نا 6# ىلاعت هللا الا نئاك

 ةماقالا مدع اهثدحا وأ اعل ناب كلذ نظ لص ىل اذا اهاو رخ الا ىلع امهنم
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 لوخدلا زو الف نظلا امه) لص لو ا.هدحا وا اددرتوا هللا دود
 نيجوالا ىلع همرح ايف عوقولاو هللا ةيصعمل ةةظمدنال حاكيلا اذه ىف

 م نوم رارضضلا مدعو ةدعلا لجا عولب قل اق باب 0

 نممدع ءاضقنا نبراق ىا #* نهلجا نغليف. ءاسنلا متتلظ اذاو #© ىلاعت لاق
 هيف قاطي ىذلا زاجل باب نم اذهذ ةدعلا ءاضقنا درب ملو اهاهّتنم نذراشو
 ىذلا نامزلا ىلع لمحف نام :رال مدل لجالا نا ليقو رثكالا ىلع لكلا مسا

 ىلا_ةزكم هدعب يس ال تاف اذا ثي هيف ةعجرلا عاقبا نكي ناهز رخآ وه

 ىا اب فورعع نهوكحماف # زاجلا ىلا ةجاح ال اذه ىلعو ةعجزا

 ءطولاب ال لوعااب اهعجارب ناو امتءجر ىلع دهش نا وهو فورعع نهوعجار

 *“ فورعع نهو>رس وا ا“ رهاظلا وهو ةيجوزلا قوقحت مايقلا وه ليقو
 ممءلط اذا ىنعملاو نهسفنا نكحاميت نهتادع ىضفت ىح نهو كحرأاا ىا

 رارئسال دصق ريغ نم ةعجارلاب نهوراضت الف ةدعلا رخآ نيراقذ ءاسنلا

 حيرسشلا وأ كاسمالا اها نيالا دحا اوراتخا لب اهتمادتساو ةيحوالا

 ىح ةأرملا قالط نم ةيلهاجلا لءفت تناكح اك #* ارارضض نهوكسمت الو

 ليوطت دصقل نكلو ةبحل الو ةجاح نع ال اهتءجارم مث اهتدع ءاضقنا برش
 مكنم ءادتعالا دصقل ىا ه* اودتعتل ا ارارمذ راظتنالا ةدم عيسوتو ةدعلا

 اةسفت ظ دعو كالذ لءعشب نمو نم مظااو نهلع

 مد حاكتلا نع ءاسنلا لضع ىف لت ام باب 0-0

 نكتب نا نهولضعت الف نهلجا نئلبق ءاسنلا متقلطاذاو # ىلاعت لا

 0 نذظوعتع الا مهم لضعلا ىعم نوكدو حاوزالل اما باطكلا 3 نوهجاوزا

 عمت 1 ةياهاجلا هي سلع ا لعل حجاوزالا 0 ندر 0 نجوي نأ

 تل نرد نأ اكل 3 م 0 نم ىلع ريغ نيطالسلاو ءافلذلا 0 كا

 نوليح# ءاريكلاو حلا سس هو اوراص امو ايندلا دس نم هولات امل مال مهريغ

 مهنا



 2 # هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تدنث ام 9“

 اماو عضاوتلاو عرولاب مهنم هللا همدع نهالا مدآ ىنب سنج نم اوجرخ دق مهنا
 هل ببس مهنا مهلا قالطلا دانسا عم نوكحوو ءايلوالل باطالا نوكي نا

 لجالا غولبب دارملاو نهل نيعلطملا جاوزالا نم تاقاطللا ءاسنلل نيجوزملا مهنوكل

 نيءالكلاا ىالتخا يفاشلا لاو اذهلو ىلوالا ةيآلا ىف قيس امال هتءاجن

 ىنعم ىلا عجار وهو عنملاو قويضتلا لءوو سرا لضعلاو نيغوابلا قارتفا: ىلع
 ناك ام رامتءاب زا وهذ نهل نوةلطملا هب ديرا نا نهجاوزا هلووو سدلا

 نوكحرس اه رادتعاب اضيا زاجم وهذ هنجورتي نأ ندري نم ديرا ناو

 فورعملاو ءاسنلاو باطلا ىضارت اذا ىنمي #* فورعلاب مهني اوضارت اذا 3“
 دحاو لك ىضرب نا وه ليقو زئاج رهمو لالح دقع نم عرشلا قذاو اه انه

 ليجلا ةرششعلاو ة:لا ةيعصلا لص يد دقعلا قم هيحاصل هماريلا اه اههنم

 اهجوز اهقلط راسي نب لدعم تخا نا اهلوزن بيس ليد ةيضرلا ةشثيعلاو

 مصاع اهجوز مساو ةليجج اهعمأو مالا هاور ا لقعم اهعتخ اهعجارب نا داراف
 ةصقلا ماو هانأ اه2نأو هذيع نع ردكح ئيألا هذه تازئ الث ىدع نبا

 ىراخملاىف

 م لاصفلاو دلولا ةدلاولا عاضرا ىف لزنتام با 1-2

 ةلالدلل ديوكحأ7 #* نياءاك نيلوح نهدالوا نعضري تادلاولاو 6# ىلاعت لاق
 هك نأ هلود ق ةقشح َّىأ ىلع در هيقو ىد رش 5 قيدحم ريدعتلا ازه ا ىلع

 دارا نا كلذ #2 نيئس ثالث اهلا هلوق ىف رفز ىلءعو ارهش نونالث عاضرا

 وه لب اع شل نيلوذلا عاضرا نا ىلع لئلدا هك 3 هةعاقكوكالا مد نا

 رادوم ىلع وذ اءاو دور لو هل سداو هنودام ىلع دافيصادالا زوو مالا

 اهدل ول مالا ىلع عاضزا بود>و ىلع لد هد الان 3 سنءلا أهو لفطلا حالصا

 ىا هي هل دواوملا ىلعو لل اهريغ عيضرلا لبقب ملاذا ام ىلع كلذ لح دقو

 ىلع "هلال دلل دلولا ىلعو هلو5 نود ظؤللا اذه 1 هل دلوب ىذلا بالا ىلع

 مهل نداو نهنأك نونود مهلا نوما اذهلو تاهمالا ال هان الل دالوالا نا

 هب قراعتملا ىفاكلا ماعطلا ىا #* نهقزر # ىاشكلا ىف هانئعم ركذ طقف
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 ىأ # ىورءلاب # اضيا هي نوفراعتبام ىا * نهتوسكو# سانلا نيب
 كاعضرملا تانهبالل ءانالاب لع كلذ توجو ىلع ليلد كلذ ىو ةريسلا ردق ىلع
 ةبجاو نهتوسكو نهتةذنف تاقلطلا ريغ اماو انا اًقالط تاقاطلا ىف اذهو

 6 ةبالا كَ رهظالا ىطرقلا لاقو نهدالوال نهعاضرا ريغ ند حاوزالا ىلع

 وا: ندضرا :ودكلااو ةتنلل تارمئسلا نهنال حاكتلا ءاش لاخ ق"تاجوالا
 لمكي مل عاض رالاب ةدوزلا تاغتشا اذا نكل نيكملا ةلباقم ىف اهثو نعيضرب ىل

 اذه عفدف عاضرالا ”هلاح طةست ةعفنلا هذه نا مهوتب دّقف اهب عتْلا الو نيكملا

 ىلِع ليلد ةياالا هذه ىفو رخآ ل ىف لاق مث هل دواولا ىلعو هلوشب مهوتلا

 لص ءاوعلا نادل مالل للاعت هيساو هوعضو 0-0 دلاولا ىلع دلولا ةعقن بو>و

 هدالوا ةَقْفن بالا ىلع بجي هنا ىلع ءالعلا مجلاو عاضرلا ىف اهتطساوب هيلا

 ةقفقتلا نم ىا * سفن فلكتال # ىهتنا مهل لامال نيذلا لافطالا

 نمراضت ال ىا #* اهداوب :دلاو رامضت ال اهعسوالا 8 ةرويكحااو

 بس الب اهنم اهدلو عاش وأ هيلع بجي امم ّىش ىف اهيلع سصّقب ناب اهجوز
 هئه بلطت ناب دلولا ببس بالا را مضت ال ىا * هدلوب هل دواوءالو #

 اماو لوءفعلل ءانبلا ىلع ”ئرق اذا اذه ةودكحااو قزرا نم هياع رد الام

 هدير ئستف اهدلو ةدلاو رضت ال ىءلاف لعاشلل ءانبلا ىلع 'ئرق اذا

 ماسيقلاو دلواا ظذ> ىف طرت ناب # هدلوب دلاو الو # ةاذغ ىف رصقت وا

 مالا ىلا ةراثو بالا ىلا ةراث دلولا فيضاو اهتةفش طرذل اهمدقو هيلا حبات اب

 بسذي ىذلا وه هنال دلاول الا مع<0 ىل هل تناك وا ذا بسناا ناببا ال فاطعتسالل

 هوأ تام اذا ىبصلا ثراو وه ليق #* كالذ لثم ثراولا ىلعو # دلولا هيلا

 بوجولا ن نك امه: فالخ ىلع ةفشدح واو دج هلاق هعاضرا هيلع نآك

 ذل بر ىذإ لك لع وا, طق نوكذلا لع واب ثاريما نم: اييضتءدخأب ند لع

 فورعءلاب اهتوسك و ةعضرالا ةَمْفَذ هيلع بحل بالا ثراو ليقو اثراو نكي ل نإو

 ىصلا وه ليقو هلام ن هعارضر ةردا ا تناك كاك لَه ىصلل نكي 1 اذا

 وه ليقو هلام نم ثروو هوبا تاه اذا هسفن عاضرا هلام نم هيلع ىا هسفن

 مالا ىلع ناك بالا تام اذاف امه:* رخ آلا توم دعي دولوملا ىدلاو نه. قابلا
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 في 6 هوسنلا ىف هلوسز و هللا نم ثدن امي

 دولولاب عنصي نا هيلع بجي ةءضرلا ثراو ليو لام هل نكي ملاذا لغطلا ةياقك

 4 الاصف ادارا ناف 0 ةيرتلاو ةمدخلاو عاضزا نم هب هعنصت مالا تناك اك

 #« امهم ضارت نع 6# ., ىدثلاو ىصلا نينا قوزتلاو  عاضرلا نعاماطذ:ئا

 نورواشي * رواشتو ## نياولا لبق ناك اذا نيدلاولا نم قافتا ىلع ىا

 الف كي دلولاب يضيال نيلوملا لبق ماطؤلا نا اوريخم ّىح كلذ ىف معلا لها

 ال ءان الل با طخ * متدراناو # لاصفلا كلذ ىف * امهتلع حانج

 مكواع حانج الف هدلاولا ريغ هي م دالوا اوءطرتست نا 9  تاهمالل

 دقاه باس نهرجا نم * متنا اه ف تاهمالا ىلا د متساذا »<

 * قورعلاب 9 تاعضرلا ىلا ءءاطعا متدراام متلس اذا ليقو وكل نعضرا
 نما امم عضارملا سفنال نيبيطم ليلا لوقلاب نيقطان هوجولا ىرشتسم

 م اهضرعتو اهحوز أهنع و ةدع 8 1 ّط بأ --

 ةعيرا نهسفناب نصيري اجاوزا نورذيو مكنم نوذوتي نيذلاو 9“ ىلاعت لاق
 ةدملا هذه ردو نوسفناب نرطتس ءاسلا نوك ربو نول وع نذلا ىا د اسشعو رهشا

 رشا ةفيرالا كئالاو ريشا دقالثلا تلاغلا كرت ركذلا نيبحلا نا ةيكلا حوَو

 اليلق هةتكرح رخأتتف ةكرلا نع فءضب امر نينجا نال ارمثع ةناصس دار

 اه>وز اهنع تاع نم لك ناو مومتلا ٍةِءالا هذه رهاظو لجالا اذه نع رخأت.الو
 لاج-الا تالواو ىلاعت هلو موهعلا اذه صصخ دق هئكلو ةدملا هذه اهتدع نوكت

 ىلص هنع مد دقو قا وهو روهتلا بهذ اذه ىلاو نهاج نعضي نا نولجا
 مدع هيلا رهاظو عضولا دعب جورنت نا ةياسالا ةءيبسا نذا هنا سو هيلع هللا

 ةمالا ةدعليقو ةسن الاو ضيا تاذو ةمالاو ةركلاو ةريبكلاو ريغصلا نيب قرفلا

 صاعلا نب ورع ثيدح ىفو ىلوا لوالاو مانا ةسجتو نارهش ةرملا ةدع فصن

 اهنع ىفوت اذا دلولا ما ةدع ميسو هيلع هللا ىلص اش ةنس ائيلع اوسإت ال لاق

 ماحلاو ةجام ناو دواد واو دجا هجرخا سثعو رهشا ةعبرا ا هديس
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 لاق فوقوم هنا باوصلا ىطقرادلا لاقو دبع وباو دجلا هفدضو هو
 اهلتدع ىعفاشلاو كلامه لاقو لوذلن دوس لاقو صيح ثالثن كتول ةةدح وأ

 لودلاب دادتءالا نم أه دعا ا ةععأت ةيالا هله نأ ىلع العلا عججأ دقو هصيد

 ءاضقنا ا 7 نوهلجا نلبي اذاؤ 0 ةودلتلا قف همكم ةبالا كك تاكا

 .اهف © نيلسملا عيجل ليقو ءايلوالل باطحلا 6 مكيلع حانج الف ا“ ةدعلا
 ىذلا نكسملا نم هلمئلاو باسطْتلل ضرعتلاو نيي'رتلا نه #* نهسفنا ىف ناعف

 لدتسا دقو ةنسحسم ةداع الو اعرش فلا ال ىذلا ىقورءملاب هيف ةدتعم تناك

 نيهيجعلا ىف كللذ تدب دقو ةافولا ةدع ةدتعملا ىلع دادحالا بوجحو ىلع كلذ

 نموت ةأرمال لدم 0 لاق سو 4 لع هللا ىلص ى لا أ هدو ريغ ْن م اه ريغو

 رهشا ة-عءيرا حوز ىلع الا عر قوف تود ف ند 5 رح الا مويلاو هللاب

 ىهلا اى ريغو نييك ع يف سو . هيلع هللا ىلص همي تان كالزكحو 0(

 باذشلا سدل ةلماو كوع نك ةنيزا م داد>الاو ةافولا : هدو َّق لحكا

 فالخ الو 0 هلع ق 2 وجو ق فالخ الو كلذ ريغو ىل او ل

 عقر ولأ 2 كلذ لحو نيلود ىلع ا || هدع ىف اوفلتخاو ةءيحرلا هدع 9

 ةدفاضا نال د هد ا هذه ىلو ريع حاكتلا زا راود> ىلع ةويح ل نادصا جيتحاو

 محد ولو ءايلوالل باطخ هلاب بيجاو ةرسشابملا ىلع لوم لعافلا ىلا لعفلا
 معا هللاو ابطاخم ناك امل ىلو ريغ دقعلا

 م7 ءانتقلا ةيطخ ضيرعتلا ف ل باب 0

 اهنع ىقوتملا + ءاسنلا ةبطخ نم هن متضرع اهف مكيلع حانجالو 8 ىلاعت لاق

 ضيرعتلا مركف تايعجرلا اماو اان اقالط تائلطملا اذكو ةدعلا ىف نهجاوزا
 مترعماو مت مر س ا د منك وأ د ليصفت موهقملا ىفف نهتبط# حمرصالاو |١

 ماهبالا و ا نينا وا رييهلا وا ةحابالل انه وو ةهدقعلا ءاضونا لعل 2و ”ريلا نم

 6 لخدش لأ وه ليقو نوح اكن دصق ن هاد مكسفنا ىف # طال ىلع

 نوريصت الو د نهنوركذنس مكنا هللا ع 0 ئثب ماكش الو ءاش نا ىدهتو
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 ف “6 هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تن امي

 محير صتلا نود ضيرهلا ىف مكل صخرذ نهيف مكحابغ رب نهل قطالا نع

 لإ قيحوزت ةدتنملا هذه لحزلالةياال يا 6 زب نهرو فايوتال ا
 مكنع نكيلالاى ا ةانذلا سلا :ل فو زرلعلا زوو نهد اذ لاو اضن رقت سرت

 ليدو هريغو ىريطلا هراتخاو اهدعب حوار لا 3 هدعلا ىف ءانزرلا ىلع ةدعاوم

 حاكننلا ىف نهل اهيغرت عاجلا ةرثكب نهل كحسفنا اوذصت ال ىا عاتا رسملا

 عم مالكحلاا نا ىلع همالا تءججا ةيطع نبا لاق ىجفاشلا بهذ اذه ىلاوأ

 تءبجا اضيا لاقو زو ال هيلع صير# وا عا#لا ركذ نم ثفر وه امب ةدتعملا

 نشل و ,ةركبلا اهلا قا كاللوا يتيم قرتازملا ةيل أ ني فلمن ها ك1 2 ةيشلا
 نا ىتدهأعو قشاع 1 لوقب نا ارمس ةدعاوملا سابع نا لاقو هتما 6

 اكووعلا ى ا دك انؤردم الود اول ودتانا الا وع انها رضا ىزتغ ىكاو تال
 كا لت لا

 النول قفل كحال از كوالا دبا لاو فعلا كم ءاعتلا ناو احر
 هاؤر ةلطاطءانعا ل رمباهللا نا! تاانواوا ءاننلا :ىأتل نسا ناوألا ذك ا ادت

 غاب يح # ةدعلا ىف ىا *ي حاكتلا ةدّمع اومزءت الو 2# ةعاججو ىراخضلا

 رخآ لجالاب دارماو هيلع عمت مكحلا اذهو ةدعلا ىضقنت ىا * هلجا باتكاا

 ةدعلا هدم
 د سل سال حاب بباب حاسس يي ببي سس ص سال للا

 م نه اوضرفب ملوا نهوسع مل ام قالط كل باب ل

 مدع ةدم ىا د« نهوس ملام ءاسنلا متقلط نا مكيلع حانج ال 6# ىلاعت لاق

 نهوءما# ىل اه ىا نهوسع ل ىتاللا وا نهل نيسام ريغ وا كحد

 ليقو اوضرفت ىح ليقو اوضرفت الا ىا #* ةضيرف نهل اوضرفت وا
 سلي نا نم حمذوا 21 كو ان يو لوطا اذول را للو !وضوفو

 ءافتنا هدم ىا نيرمالا دحا عقب مل اه نيقلطملا نع حانجلا عفر هناك هللا ناف

 سنسلا كح و ”نإف ا نيرمالا ءافتناب الا مهيما دحالا تن الو دحالا كلذ

 لكو سنسملا مدع عم ةفصذ بجو ضرفلا دجو ناو لآملا رهم وا ىعملا بجو
 نا عا ( هداف ) ةهصنت وا لثملا رهموا ىعسملا ىا حاتج ايهم دحاو
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 اهركحذ مدقت ىلا ىهو اهل ضورفم اهب لوخدم ةقلطم عبرا تاقلطملا

 ناو امش نهوتآ امم اوذخأي نا نع جاوزالا ىهن اهيفو ةيآلا هذه لبق

 ىهو اهب لوخدم الو اهل ضورف» ريغ ةفلطمو ءورق ةثالث نهتدع

 اهب لوخدملا ريغ نا باز>الا ةروس ىف نيبو ةءتملا لب اهل رهم الف انه ةروكذملا
 ةروكذملا ىهو اهب لوخدم ريغ اهل ضورفم ةقلطمو اهبلع ةدع الف تعاط اذا

 لوخدم ةدلطمو ةألا نهوسم نا لبق نم نهوئعقلط ناو هناك هإوقب ىتأيس امش
 نه وت اف نهنم هب متءتعسا اخ ىلاعت هاوق ىف ةروكذملا ىهو اسهل ضورغم ريغ اهب
 اضورفم اًثيش ريدعتلا و هن لوعهقم اهلا امثدحا ناهجو اهو ةضارذو نهروجا

 لوالا هجولا ءاقيلاوبا دوكساأو اضرو نهل اوضرفت ىا اردصم نوكت نا ىناثلاو
 بودجولا سمالا رغاطو نايل اعاني نوكي اعيش نهوطعا ىلا 7# نموعتمو ها

 مكن اذا اونمآنيذلا اهيا ان ىلاعت هلو بودولا ةلدا نمو ةعاسج لاق هنو
 اهنودتعت هدع نم نهيلع ركحا 8 نهوسع نا لبو نم نه ويفلط مث تانموملا

 هلوقل ةيحاو ال ةيودنم اهنا هريغو كلام لاقو الي احارس نهوحرسو نهوعتك
 هنع باجيو نيعججا قلحلا ىلع اهتاطال ةبجاو تناك ولو نينسحملا ىلع ات> ىلاعت
 ىلع اسة> ىرخالا هي الا ىف اك هل ديكس ننوه ل توجملا ا قان ال كلخ نان
 لف فلتخا مث هلام هللا قتبو نسحب نا هيلع بج مم لكحو تيعنملا
 ىه له اودلتحاو كحأو ىجفاشلا لأق هبو ةفاطم لكحا ةءعورشماهلا

 لوخدملا نال ضرؤلاو ءاذبلا لبق ةقاطملاب ةصتخت اهنا اولأق مث طقف هي ودنم ما ةيجاو
 قست اهل ضرذ دق لا اهب لوخدملا ريغو لآلا رهموا ىعسلا عيج قدسل اهم
 قست ال ضرؤلاو لوخدلا لبق ةَئاطلا نا ىلع عاججالا عقو دقو ىلا فصن
 ةعملا اهل نا ىلا رولا بهذف دما تناك اذا امأو ةرح تناك اذا ةعتملا الا
 لب فورعم اهل دح ال يفاشلاو كلام لاق اهل ةءتم ال ىروثلاو ىعازوالا لاقو
 بحي ةعتملا ردق ىف ناجوزلا عزانت اذا ةفدح وبا لاقو ةعتملا مسا هيلع عقب م
 ىلع 73 لاوقا اف فلسالو مهارد ةسجن نم صقني الو اهلثم ريم فصن اهل
 جوزلا لاحي كلذ ىف رابتءالا نا ىلع لدب اذه 6 هردق رنقلا ىلعو هردق عسوملا

 لاق لما ّرَمملاَو هلاح تعستا نه عسوملاو ريقذلا نه ةعتملا قوف ىنغلا نم ةمتملاف

 5 ا



 5 © هونلا ىف هلوسرو هللا نم ثدلث مب
 هرسع ردق ىلع اهعتع نا هللا ماو قادصلا ةضيرفلاو حاكلا سملا سارع نبا

 : وا باوثا ةثالثث اهءتم اسسم ناك ناو مدا اهءتم ارسسوم ناك ناف هرمسو

 كلذ نودو قرولا كلذ نودو مداخلا اهالعاا قالطلا فكم لاق هتعو اعلق ردع
 نسما عتمو اهثرد نوثالث ةعتملا نن نوكحب اه ىندا رع نبا نءو ةوشكلا
 عتم هنا جرش ن زعو لسع نم قاقزو اهلا نب رعب امه هللا ىئطر لع نا

 2 أف لاو ةعفتلاو مداخل د هنأ نيريس نا نعو مهرد ناس

 فصنو ةضيرف نول مثضرف دوو 0 نا-:ليق نم نهويملط ن ناو <

 0 اهعووقول ةءاطملا هذهل 0 ا لعل ايلد ميف مضر رد م

 صن ,كصواع بجا ولاف ىا دعتملا قعدت كا ضرفلاو ءانبلا ليق ةقلطملا

 3 ىلع اضيا قافتالا عقو دقو ءءلع عت اذهو رهملا نم نهل مب م

 الماك هقد»ا ارهم اها ضرف دقو تامو اهجوز اهم لخد مل ىلا ةأرملا

 لوخدلا ماتم مووت له ةواذلا ىف اوكلتخاو ةدعلا اماعو ثاريملا هلو تولا

 كلام كوالا ىلا :تهذف,ال ما: لوخملاب هعحسل اك رهلا لماك. هأراا اهببقكسلو
 بيو معلا لها روهجو نودشارلا ءافاخلا و ةفوكلا لهاو مدقلا ىف ىيفاشلاو
 وهو رهمللا فصن الا بدي ال ديددللا ىف ىىذاشثلا لاقو ةدعلا مهدنعاضيا

 كلفذب ةليلاوءزنسلاا ,ديعا دج الو عاطا هي شسللا كاروذا لماع تو !وفااظ
 اوعي وا # تاقاطملاىا #* نوئسناالا 9 فلسلا نم ةعاج

 د.دجلا ف ىجفاشلا لاق هنو ججبورلا وه ليق 4« حاكحالا ةدقع هدي ىذلا

 ليوو فعضو ةوق هيفو رب رج نبا ه2>رو فلسلا نم ةعاجو ةئش> واو

 لوالا لوقلا وه مجارلاو ةوؤو فءض اضيا هيفو كالاملاق هبو لولا وه

 الو #9  اييلغت ءاسنلاو لاجرلل باطخ لق #* ىوقتلل برقا اوذعت ناو #
 فصنلا نع وفعلاب ةأرلا لضفتت نا كلذ ةلجج نمو * مكي لضفلا اوسنت

 رهملا لاماب اماع لجرلا لضفتبو

 © حجوزال ىنوتملا ةيصو ىف لزن ام باب اج ل

 ةافولا نم نويرش ىا #*ي احآوزا نورذبو مكتم نوذودب :نذلاوا#+  ىلاغت لأق



 1 هوسالا 00 7 ان

 ديت ع نها لاثو نيكلاو رو كالا:ةديزالاب ةخوسشتما انولا» رولا اناث
 اهتدع ناو خوسنم لوألا نا ىلع دقع:م عاججالا نا ضايعو ةيطع نبا ىكدحو

 ةوسكلاو ةقفنلا ءايشا ةثالثن * مهجاوزال ةيصو ا رسثعو رهشا ةءبرا

 2 00 ةيزذلما ةداوزرا لع لح دكيدكو هيك ريش ةثالثلا هذلعوا ىكذلاو
 -- لاو ةئساا َدَمَدْل وهو ' د لوطا ىلا اعاتم # 2 دادحالاو نيبرلأ

 نجرخ 7 نمنكاسم نم نجرخ ال ىا #* جارخا ريغ # مهتكر
 د 6ك  ملجلاو ىلولا ىلع ىا * مكيلع حانج الف 9 لوحلا لبق نهرابتخاب
 ريغ عرمشلا ىف 6 ىفورعم نم 6# باطْغلل ضيرعتلا نم * نوسفنا ىف ناعف

 متم كلذ سيلو لولا ىنكس ىف تاريذع نك ءاسنلا نا ىلع لولد هيفو هيف ركنم
 نيلع

 1-3 تاعفلطملا ةعيم ّى و ام باب 1-0

 ةبجاو اهئاو ةعتلا ىه لبق * فورعلاب عاتم تاقاطمللو » ىلاعت لاق

 لمثت ةمأع ليقو نعموج دق قاوللاب ةصاخ ةيآلا ليقو ةئاطم لكل
 دارلا ليقو طوف ةيحسم اهناف تاقلطلا رئاس ةعتم ىهو اهريغو ةيجاولا ةعتلا
 ةققنلا ع املا

 -_ ه7 ءانيسلا د اة مرمر ام بأ 0-0

 ه1 تاق هذه 36 نانأ رعاو لج نيلحر انو كح, 1 ناف 9ع لاعت لاَ

 لح, ةداهشلا ف نيتأرملا ناديف اك ءادهشلا نك نوضرت نع 9ع "قلوطلا ندلا
 نهريغ هيلع علطي ال اعقالا نهدحوال لجرلا عمالا ءاسنلا ةداهش ز والا هذاا

 7 راع 3 ىعدملا نيع عم نينار ا هداهشل م لا زو له اوفلتخاو هرورمذلل

 ن1 تلاد زو هنااا ىفاشلاو كلام يبهذؤ ىدملا نيع عم لحجر هداهشب

 1 7 هباعصاو ةقفش> وأ بهذو هب ا هذه ىف ل> زاك ا ملا لعح دق ىلاعت

 هنا قللاو ىعدملا نيمع عم دهاشب مكملا ىف ىالخلا ىلا 0 اذهو زوجي ال



 2 #ج :هونتلا الو سرواله ليا خدش اا

 اهلوبق نيعديف زيزعلا باتكلا ىف ام فلا ملةدابز وهو هيلع ليلدلا دورول راج
 هب الا هذه ىف سبل هلا مهفب نه لك دنع مولعمو قتنملا حرش ىف كلذ ححدوا اك

 اذه اوءفدي مو نيِعْلاَو دهاشلاب سو هيلع ىلص هللا لوسر ءاسضق هن درب ام

 . هذهو محم" صنلا ىلع ةدائ لا نا مهلوق ىهو راه فرج افش ىلع ةينيم ةدعاقب الا

 صنلاب سو هيلع هللا ىلص اهم انءاج باث ةديرمش صنلا ىلع ةدانْزلا لب ةلطان ىوعد

 لع درا نييب الو بولظللا لودي اون كال نإ مهمزلي ناك اضياو اهملع مدقتملا
 ركحذتف ىشت ىا # امثادحا لضت نا 9 اهب اوه دقو بلاطلا
 ىف ددعلا را تعال ليلعت هب الا هذهو ةيسانلا ةركاذلا ىا ىرخ آلا اههادحا
 ريكذت لجالرخالا لجرلا نع اضوع نانأ ما دهشتل# لخر !دهشتلفا ئا ءاسنلا

 فعض نم امه ا ريكحذتلا امهيف ريتعا اًماو تاض اذا ىرخالا اههادحا
 لاجرلا ال ءاسنلا

 مد ءاسنلا نم ةوهشلا بح ىف لزنام با ام

 نسانلاب دارملا # تاوهشاا بح سانلل نيز 4 نارع لآ ةروس ىف ىلاعت لاق

 ىثلا ىلا اهناقوتو هدي رتاهىلا سفنلا ع وزن ىهو ةوهش عجب تاوهشلاو سنجلا
 اهيفرانوغ رعب اهنوك ىف ةئابع تاوهتشلاب  اهتعارغ تايهتشا انها كارلا وا ىهنشلا
 نهيلا سوفنلا قوشت ريكا نهيأدب د ءاسنلا نم # اهل اويقحوا

 ناسدتفالا ىلا برقاو ناطيشلا لئاب- نهنال نهي ذاذتلالاو سانئتسالاو

 د نيطايشلا زربشأ م هللا ذوعل * ابل نوءلخ نيطايش ءاننلا كَ 09

 م26( مالسلا |مهيلع برم ىفو نارمع رمل راسا نسما 5

 ىهف ميرم ما دوقاف تنب ةنح اهعسا © نارع ةأرما تلاق ذا © ىلاعت لاق

 بر# ايدل سيلو مالسلا هيلع ىسع دج نانام نبا وه نارعو ىبيع ةدج
 نارملا و هتسي رشا ق1 اح ناك ورنا انفال زرع دل تانك دنا

 .ايندلا ما نم ”ىش هتوشب ال هلل صلاخلا ررهلا ليقو ةيدويعلا دض انه ةدرملاب

 هلمجم نا ترذن سابع نبا لاق ىنه لبةتف # الماح ىهو نارعع كلهو



 د هوسالا نكح © 0

 مياعلا عيعملا تنا كلا 6 ةءببلل امداخ دهاجم لاقو اهب دهب ةسنكلا ىف
 ركذلا سيو تءضو امب عا هللاو ىثنا اهتعضو ىتا بر تلاق ىثنا اهتعضو الف

 ملت نأ و هنم ريخ ىهذ مف اهنأشو مظع ىنالا هذه ىا ّىأ 3 ىنالاك

 ىلع مالكلاف اذه ىلعو ركرذلا ىف دجوت ال رخا انائم اهيف ناف ةنادسلل

 رذنلل ملصاو امداخ نوكحي نا تدرا ئذلا ركذلا سال ليقو بل الو هرهاظ
 اذه ىلعو اهبر ىلا ترذتعا اهنأكو اهنم ريخ وه لب كلذل عاصنال ىلا ىئنالاك

 اهتقو ىف نهاضفاو ءاسألا لا نم يرم تناكحو لاق مالكحاا يف

 ةيعسلاب رابخالا اذه نم اهدوصقمو ةدباعلاىا * ميرم اهتيعس ىناو
 اهتبرذو كب اهذيعا ىناو # مهتغلب برا مداخ م سه ىنعم ناف هللا ىلا برقتلا

 هللا لوسر تمعس لاق هنع هللا ىذر ةرره ىبا نع ## مججرلا ناطيشلا نم

 نيح ناطيشلا هس الا دواوم نم مدآ ىب نم اه لون سو هيلع هللا ىلص

 ثيدحللو هيلع قذتم اهنباو ميرمالا هانا هسخم نم احراصص لهتسف دلوب
 كليو ردنا لف 140 د دل 4 - نسحب لوك, اهي راها دق ع .٠ دبع طءاغلا
 ةدابز ريغ نم اهقلخ ىوس ىا ه# ان> انابن اهتناو 8 ءادعنلا كلسم اهد

 نم ناكو جولاب ال ةعرقلاب هيلا اهي ىا # ايركز اهلفكو # ناصقن الو

 مهديس هنآ تناكميرع نا ةياصحلا نم !(قياناوا سابعا نبا دون, ناولس هنوف

 ناكو اهلذكي مها مهماهسب اهيف اوعَرَقاَف مهرابحا اهيلع. حاشتف مهماعاو
 اهئضحو هدنع تناكحو هار# ىف هعم اهاعجو اهافكذ اهتخا جوز اءركز

 ىف ءاتشلا ةهكاف ليق #* اقزر اهدنع دعو بار#لا اركحز اهياع لد الك
 هي> ريغ ىف لتكم ىف اشع سابع نبا لاقو ءاتشلا ىف فيصلا ةهكافو فيصلا

 ريغب ءا شي نم قزري هللا نا هللا دنع نم وه تلاد اذه:كل ىنأ ميرم اب لاق #

 ىلاعت هللا ءايلوال ةماركلا زاوج ىلع لدب اذهو 6# باس>ح

 مد ريبك خيش اهجوزو رقاعلا ةدالو ىف لزن ام باب اجه

 منال امهلثم نم ثدحم ال هناب ةيْضاق ةداعلا نوك عم ام4:* دلولا لوص> دعيتسسا

 ناك



 5 # هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تنث امم
 هتأرما تناكحو ةئد نيريشعو ةئام نبا ليقو ةئس نيعست نبا ريشبالا موب ناك
 تو ىلا ُهللاعد دعب م دق هنا ليقو دلت ال ىلا رفاعلاو ةنس نيءستو نأعىف
 0 هذه م داض سال ناكف 0 نورشع ليقو د نوعءبرأ اهنراشب

 وهو موا كمقلا الذ لكم سلا لاعفالا نم ءاشيام لع 3 ىالذك لد
 رواعلا ةأرئاو ريبكلا ميشلا ن. دلولا داجيا

 م7 ةدايعلاب أهرماو ميم املج حا قاف باب جو

 سسم نم 6 كرهطو كافطصا هللا نا يره اب ةكئالملا تلاقذا 9“ ىلاعت لأق
 ليقو ضيحن ال تناكو اهموع ىلع ساندالا نم وا بوثذلا وا رقكلا وا لاجرا
 ا نيملاعلا ءاسذ ىلع كافطصاو 6# نيترم ىبسعب اهلج لبق تضاح اهنا
 هراتخاو ةمايقلا موب ىلا ملاعلا مي ءاسن ليقو قا وهو اهئامز ماع ءاسن نه ليق

 ود هيدا راما "و 0 كيرا تنقا يرهاب # حاجزا
 ىلص ّىأ 33 نكارا عم ىج ىجكر ١ و ىد “أو ع تاءانطلا عاوتاب هتعاط ىلع

 ةكئاللا تلاق ام ىعازوالا لاق ةعاجلا ةيعورسشم ىلع ةلالد هيذ نيلصملا عم
 دهاحم نع ىكحو احنثو امد تلاسو اهامدق تمروت ّىح تماق اهافش كلذ اهل
 تل لاق ههجو هللا مركح ىلع ثيدح نم اهثريغو نيتك 0_0
 اهمئاسن ريخو نارع تب ميرم اهئاسن ريخ 7 ودب سو هيلع هللا ص هللا لوسر
 ارهنع هللا ئىكد ساس 2 0ك ع رمد و مالا حرخاو دايو> تان ةعدح

 ىو نوعر 8 :ارعا دس 0 هم طاؤو هجدخ نيملاعلا ءاسن لخفا ورم

 نيس 1و ريتك ناكر لك هعفرب ىموم ىبا ثيدح نع !*ريغو نيهيدصلا
 ءاسنلا ىلع ةشئاع لضفو نوعرف هأرما ةدماو ناَرَع تل 0 الا ءاسنلا ن
 مالسلا اهيلع 4 ” اننا" لات ةزثك كيدازلا"ودلاا ناو اعلا (للضادرلا 5
 سابع نأ رودوحاسع نا هدر كا هديؤاو طدذ اهلاع ءاسق 6 هكيس

 نازك - ا ءاننق تاويل ةوسل عبرا لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نا

 هاف اع نهلضفاو دمحت تن: 4 طاؤو دايرج تان :*دخو ما نمح تاب ةيهأو

 اهنع هنأ ىضر



 د هوسالا نسح 00 اوم

 د دولاب ميرم ريش ىف لزنام باب غي
 دعاك أ د د لرش هللا نأ مسح أد هدير تلانادإو 0 0

 نم كل دلو داو ىهو ةيداعلا بايسالا ةطساو ريغ نم هئم ةئشاب و هدنع نم

 ءاسنلا ةروس ىف مورلا رادد ىف 0 _ دوءسلا ىلأ ريسفت ىفو لخ الو لعب ريغ

 تا ىدقاولا نيسالا ب 0 طانف ديشرا ءاج ا بارمصت م اينيط ا 0

 ىذا 0 و هللا نم ءرج م ىلع لد, ام مكباتك ىف نا هل لاقف مون

 ىفام مك ل رحخمو ىدفاولا هل ًارقذ هذه حورو ميرم 5 اهلا هتلكو هلوق

 ل ميج نوكي نا مزلي نذا لاو هنم اءيح ضرالا ىفامو تاومسلا

 ىطعءاو اديدش احرذ ديشرلا حرذو ساو قارصتلا عظقلاف هناك هنم اءرج

 لاق * ميرم نب ىسييع يرسملا هسا © دلولا كلذو ةرخاف لص ىدقاولا
 فاثكاا ىف لاق ىسوع ىثوم برع ا؟برعف اشم ةيئاريعلاب وه دييعوبا

 هنا_ديس هلود ىلا كرابملا ةيناريعلا ةغللاب هائعمو ةفرمثملا تاقلالا نم بعل وه

 6 ءاشي اه قا هللا كلذك لاق رسذب نسسع او دلو ىل نوكي ىنأ بر تلاق

 نا امل لعفلاب ىب# ةصق ىقو قلخلاب انه ربعو رمثي كسسوع نا ريغ نم كنم

 نه رقاع زوع هدا نم برغاو عدلا رشي اهسمع نا ريغ نم ءارذعلا ةدالو

 ريك ميش

 م7 اهؤ ءاسنلا ةوعدب "هلهابملا ف لزن ام باب اجه

 مكسفناو انسفناو مكءاسنو انءاسذو مءانبأو انءانبا عدن اولاعت لذ ## ىلاعت لاق
 نار ىراصن "ةلهاي٠ ةصق ىف تاز  نيبذاكلا ىلع هللا ةنعل لمعف لهن م
 لديف ببسلا صوصخ ال ظذللا موي ةريعلاو ةئعالملا ةلعابملاو ةنعللا لهيلاو

 !هتماو ىسع ىف هجاح نه لكحا سو هيلع هللا ىلص ةنم ةلهايلا زاوج ىلع
 حب لها نم مهنم ىتا نم لضفو ءاسكلا باعصا لضفىلع ليلد هب لا أو هتوسا

 تانيلا ءاثيا نا اهنذو مهنع هللا 1 ةهطاؤو نيسحلاو نسماو ىلع مهو

 هللا ىذر دعس نعو لهالا نا مهذال ءاسنلاو ءا الا صخ اعاو ءانبا نوعسي

 كف



 دب # هولا ىف هلوسرو هللا ندتدث امي

 لاذ انيسحو انسحو ةمطاف زسو هيلع هللا ىلص ىنلا أعد ديالا هذه تلزت امل هنع
 هيلع هللا ىلص ىتلا دعب ةزئاج ةلها لاو ىذمرلاو سم هاور ىلها ءالؤه مهللا
 لهاب دقو اهب الا هءفد رسيش ال دانعو هايتشا هيف عقو اعرشش مهم عا ىف سو

 اهنم عنم نمو دجلا هللو اوهءهذاو اهب اوموشي ف ةدلقملا نم ةعاجج ام*ريغو

 لهاج هنأكو ليلدب تأي ملو بصب يف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب ةمالا
 ' ندلا لئاسع

 ةيلع مكببأ لي هطيحا ال 2 - مكحإم لماع لع عيضأ 1 ل ىلاعت لاق

 ىنلا قايس ىف ةءقاولا ةركنلا هيضتقت امل ةدكؤم ةيئاس نم #* ىثنا واركذنم 6

 باسمعلاو ةعاطلا باوث ىف مكئاسن لثم مكلاجر ىا ضعب نم مكضعب مولا نم
 ىلوا لوالاو ةالاوملاو ةرمصنلاو نيدلا ىف ليقو امه:ف مكلاجر لثم مؤاسنو

 مد( مالسلا اههيلع مدآ نم ءاوح:قلخ ىف لزن ام باب جيم

 مالسلا هيلع مدآ “4 ةدحاو سفن نم مكعلخ 2 ءامدلا .ةروس لو ىلاعت لاق

 هلوخد دعب ليقو ةنجلا هلوخد لبق تّةلخ ليق ءاوح # اهجَوز اهنم قلخو #

  نتفبلا انوع ريعملا ءاودو مدأ نم رمش قرف ىا د يهيم ثتيو 23 اهأبا

 ءائذتسا هن حي رسدتتلا كرت و ةريثك ءاسذ ىأ « ءاسنو اريثك الاجر ## جحوزلاو

 اوناك * ماحرالاو هب نولءاست ىذلا هللا اوتاو # لوالا فصولاب ءافتكأ وا

 هللا كدشناو محرلاو هللا كالأسا نولوقيف ةدشانااو لاؤسلا ىف ام4ثب نون رش

 رابكلا ريكا نمإ محرلا عْطَو ناف ماحرالا ةدوم عطق اوقناو ريدقتلا ليق محرلاو

 ببس اهءطقو قزرلا ىف كرابتو رمثلا ىف دي'ْيف ريخ لكل باب ماحرالا ةلدو
 سانلا ىالتخاب فاتن مرا "هلصو هللا ىوقتب مرا ىوقت لصو اذلو رش لكل

 ةجاحلا ءاضقوو ةمدخلاب ةراثو نا سدح الاب "هلصلا هجر عم هتداع نوكح) هراتق

0 



 براقالا عيجل مسا ماحرالاو كلذ ريغو ةدابعلا نسحم ةراثو ةبتاكحالب ةراثو

 دقو ةغالاو عرشلا لها نيب اذه ىف الخ ال هريغو مرحلا نيب قرف زيغ نه
 هتقفاوم عم ةبهلا ىف عودجرلا عنم ىف مرحلاب جرا هللا هحر ةفئ> وا صصخ

 صيصختلا اذهل هجو الو عا اهائعم نا ىلع

 ةيضيعبتوا ةيئاي نم 4 ءاسنلا نم مركصا باطام اوعكتاف 3 ىلاعت لاق
 لدتعا دقو اعنرا اعيراو اثالث انالثو نينا نينا .ىا' * عابرو ثالثو ىثم و

 لوالاف هب اوادتسا ام ىفالخ ىلع لدت هي آلاو عيرالا ىلع داز ام مير ىلع ةيآلاب
 رع نبا ثيدح ىف اك نآرقلاب ال ةئسلاب عبرالا ىلع ةدابزلا مير ىلع لدتسي نا

 ىلا هل لاقف وسد سثع هت4 تناكو هيغو دجا دنع ىعتلا ناليغ ةصق ىف

 هوا قرافو اعيرا نوم كسما ظفل ىفو نهذه خا و ةيلع هللا ىلص

 سج هدنع تناكو ىليدلا لفوث ثيدح بابلا ىفو قرطو ظافلأ هلو

 فاشل هجرخا ىرخالا قرافو اعبرا ك.سما سو هيلع هللا ىلص هل لاف ةوسذ

 ىلص هللا لوسر هللاعذ ةوسذ نا هتحن تناكحعو ىدسالا سدق.ثيدحو
 هذه ىف نا الوا ةجام نبا هجرخا نهرئاس لخو اعبرا نهنم خا سو هيلع هللا

 ةقفتلاو مسقلا ىف تاجوزلا نيب *أ اولدعت الأ متذخ ناف 96 الاقم نسا
 ىلع ةدانزلا نم عثملا هيفو ةدحاو اودكناف ىا * ةدحاوف ا امههوتكو
 ىلع اورصتقا ىا د* ,كحنايا تكلم اهوا 6 ٠ كلذ ىفاخ نمل ةدحاولا
 قوءللا ئه نهل سدأ ذا لوصوملا هديفن أك نهددع ريك ناو ىرارلا

 ىلع لياد هيفو حاكنلا قيرطب ال كالملا قدرطل نويحاكن دارملاو تاجوزالام

 ةدحاولل اهسق هلعج كلذ ىلع لدب اك مسقلا ف تاكحوامهلل قحال هلا
 وأ طعذ ةميرالا حاحح) ىا # كلذ ب  لدعلا مدع نم نمالا ىف

 اوروجن ا اواوعت الا #© برّقاىبا * ىندا 9 ىرستلا وا ةدحاولا

 ءاطعء ىا * "ل4 نهتاقدص ءاسنلا اوتآو #6 ٠ .اورقتفت ليقو اوليمث لبقو

 ليذو



 موا # هوسنلا ىف هلوسرو هللا نه تدث اب 9

 جاوزالل باطخللا نوك ىلع ةيآآلا عمو رهملا ليقو سفنلا ةبيط ليقو انيدن ليقو
 ءايلوالل باطلا نوك ىلعو ةضيرُ وأ ةنايد وأ ةيطع نهروهه نهوطعا

 عب هشالا وهو 3 لوالاو نوجاوزا 3 2 0 روهلا كلت نموا

 : 4 دق ّق : اوذلتخاو ركل 1 هنأ 7 اوءجاو ةياع تقر ءاسنلل

 ريغ نه ناك اذا امهثع هللا ىضر سابع نا لام هذ اكتفت ا هنع“ لكل نكت[ لع

 # اديه امراه هواكف د ىلاعت لاق | ىلع ىاه ويد ةدد د الو رارض

 ال سفنلا ةمديط وه اما مهل نهنم كلذ ليل# ىف ربتعملا نا ىلع ليلد نيط ىفو
 اهئم رهظ اذاف سفنلا ةديط اهعم قة<ب ال ىلا ظافلالا نم اهنم ردصن ام در
 ةيهلان تظفلت تناك ناو لوال الو جوال لحي ملاهسفن ةيط مدع ىلع لد اه

 ردصي ام راستعا مدع ىلع دي الا هذه ةلالد ىوقا: امو انه ود وا رذتلا وا
 نهكاردا فءضو نولوةع ناصقنل اهدردع َكياَعَلل ةديفملا ظافلالا نم ءاسنلا ن

 بيار وأ بيع ر سلات نهم 7 , أه 0 نماذجتاو نهعادخا : هءرسو

 نع نوفوتلا ا نويرقالاو نادلاولا كرت امم بيصن لاجرلل # ىلاعت لاق
 فلخلا لاملا نم * نويرقالاو نادلاولا كرت امم بيصن ءاسنللو #© ثايملا
 نم دكا وهو هللا هضرف د اًضورؤم ابيصن رثك وا لق امم # تملا ن
 ةهمح طقس مل هبصت نع ضرعا ول ثراولا نا ىلع ليلد ةيآلا ىف بجاولا

 ع

 ضورفملا بيصنلا ردد عضوملا اذه 5 هرا حس لدا ىواضببلا هلاد ضارعالاب

 قايسو هرف لك انناريم ينك م دالوا ىف هللا كي وبر ةلوقول را

 مد( ثاريملا نم ءاسنلا ماهس ىف لزن ام باب اج

 00 ىف لبا الل ليصفت اذه * مدالوا ىف هللا مكيصول 6ك ىلاعت لأق

 تحكو 3 ناسببلا انيخأت زاو>ح ىلع ام كدتعيا دوو ثيراوملا ماك>حا نم لوالا
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 ماو ماكحالا دع نم ةدعو ئددلا ناكرا نم نكر اهلوطب هي الا هذهو ةجاملا

 علا اذ_ه ناك دقو ضئارقلا مع نم مهد ام ىلع اهلاعشال تانآلا تاهما نم

 ةزعمان دو الا هذهو هيف مهتارظانم رثكأو مهنع هللاىضر ةياهكلا مولع لجا نم

 لثم ركذلل # ةدقاعملاو ةرص#لاو فلحلاب ةئراوملا نم مالسالا ردص ىف ناك امل
 ركذالف دارفنالا لاح اماو ثانالاو روكذلا عاّمجا لاح دارملا # نييثنالا ظ>
 د نك ناف © ناثلثلا ادعاصف نييثناللو فضنلا ثناللو ثارعملا عيج

 نهلف نيتثثا قوف 6# ركذ نهعم سل * ءاسن #© تاكوزنلا دالوالا
 ثدالبلاب ةضوررذ  نيالثلا نا: ىبارعلا مظنالا رهاظو تيملا ىا ا كرام اثلث

 ا_ىهدضا رد ىف فاتح اذهاو 0-0 ثيتنب الل مسي مو ادعاصو تائبلا نم

 ىلا سابع نبا بهذو نيثلثلا َنيِئبلا نع ادرفنا اذا امهل نا ىلا روهبا بهذذ

 تءاج لاق رباج ثتردح روهمحلا هب محام 2 واو فىصنالا (|_,هةضيرو نا

 ناتاه هللا لوسرأ تلاقو مويا هيلع هللا ىلص لوسر للا عبرا 1 دعس ْةأ أ

 0 امهلاه ذدخا ايه ناو كي هش دحا ْق كم ف ولا لتو عيب رلا نب ل.هس اتنبا

 ثاريملا ةيآ تل'ربف كلذ ىف هللاىضقب لاننا لا ابهلو الا نامكنت الو الاه .امهل عدل

 نيثثلا كءلعسس 59 طعا لاقو ايهع كَ مسسو هيلع هللا ىلص هلئأ لو_سر لسراف

 ىذمزلاو دواد واو دجاو ةيلش ىبا نبا هحرخأ تال وهف قبامو نعلا ايهماو

 هئاس ْق قجدبلاو ماحلاو نابح ناو مكاح 5 نباو ىلدل واو ةحام نباو

 الو ىذمرلا كاف رواج نع ليدع 35و دهح نب هللا دع نع قرط 5 هو>رخاو

 تنب تدجو ناف ىا عمفراب # ةد>او تناكناو # هثيدح نم الا فرعي

 ةدولوملا وا ةكورتملا تناك ناو ىا بصنلا, ئروو ةمات ناك نا ,ىلع ةدحاو

 0 هيوبالو اسهل اضرف ىعل فىدتلا اهلق د هك ةءارق هذهو ةدحاو

 طةسف بالا "هلع وه له دجلا ىف فلتخاو #* كرئامم سدسلا ام4م دحاو

 هقلاح مو لوالا ىلأ هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ونا ىهذفال ما ةوخالا هن

 وبا لاَ هلوّقبو هتافو دعب كلذ ىف اوةلتخاو هتفالخ مانا ةياعصلا نم دحا

 بال وا نوال ةوخالا عم دجلا ثتيروت ىلا تياث نب ديزو ىلع بهذو ةقيشد

 نعش و
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 لوق ىف سدسلا نه ضورفلا ىوذ عم صقن. الو ثاثلا نه مهعم صن. الو
 ةوخالا نب طّدسوي دجلا نا ىلا روهجلا بهذو ىذا شلاو فسو ىباو كلام
 اهنا ىلع اوءهجاو ما تبلل نكي ملاذا سدسلا ةدحلا نا ىلع ءالعلا عججاو
 ثيروت ىف اوةاتخاو مالا ما ةددلا طعسي ال بالا نا ىلعو مالا دوجو عم ةطقاس
 ثر“ ليو ىأرلا باككاو كلاهلاق.هبو ثرث ال اهنا ليف ىح اهنباو ةدجلا
 ٍهنكل ىثنالاو ركذلا ىلع عقب دلولا # دلو هل ناك نا + . دما لاق هبو
 دجلا يلف مهنم ىثنالا عم وا هدحو دالوالا نم م تاك
 ادع اهف ةيصع وهو ضرغلاب سدسلا دلل ناك ىئزا دوجوملا ناك ناو ثاثلا الا
 دلو الو #* دلو هل نكي مل نآف الا تيما دالواك تيلا نبا دالواو سدسلا
 عع وأ ةئرولا 31 نع نيدرفنم د هاونا هيروو 0 عاججالا نم مدت ام نبا

 مالا نا نم روهجلا هيلا بهذ اك لاملا ثاث ىا * ثلثلا همالف 9 محبوز
 ايهم ناك ول اما نيوبالا ريغ ثراو تيمأل نكي ملاذا الا ةكرتلا ُتلُث د
 ناف 2 نيجوزللا نع نيدوجوملا دعب قابلا ثاثلا الا مالل سلف نيجوزلا دحا
 يي سدسلا همالف # ادعا صف نينثا اثانا وا اروكذ ىنمي #* ةوخا هل ناك
 هنا ىلع لد ةوخالا قالطاو با اهم ناك اذا ةكرتلا سدس تدملا مال ىنعإ
 نينثالا نا ىلع ملعلا لها مججا دقو ام*دحال وا نيوبال ةوخالا نيب قرفال
 اوعيجاو سدسلا ىلا مالا بح ىف ادعاضصف ةثالثلا ماعم نامودب ةوخالا نم
 ةيصو دعب نم # مالا بح ىف نيوخالاك ادعاصذ نيتخألا نا ىلع اًضيا
 ءاضو دعب مدفن اما ماهسلاو ةيصئالا هذه نأ ىنعل د ند وا اهب ىصوب
 ماحلاو ةجام ناو ىذمّرتلاو دجا جبرخاو هالث ىف تيملا ةيصو ذافناو نبدلا
 لوسر ناو هيلا هذه نوأرقت مكنا لاق ههجو هللا مرك ىلع نع مهريغو
 نون راو مالا ىب نايعا ناو ةيصولا لبق نيدلاب ىو سو ةيلع هللا ىلص هللا
 تالعلا نب نود

 مد تاحوزلا نم حاوزالا مهس فلزتام با جم

 وأ مكنم د6 دلو نهل نكي مل نا مكجاوزا كرت ام فصن مكلو 6 ىلاعت لاق
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 ال وا ااونو ىلا: !هناتمال اهلل كالولي :زفا رحل 1 كاخلرإلا ادهن قادسللا: كربخت نم
 امم عيرلا مكحاف دلو نهل ناكن اف # عامجالا نم انمدق امل ثناوا ناك
 فصنلا دلولا مدع عم جوزال نا ىف زعلا لها فلتخ مل هيلع عمي اذهو 6# نكرت
 انتج هك ةوإر اب نابخرو ةعق وا بخإ نم د ردك ةلو

 عاجشاب نالا دلو كلذ ْق دلواا 17 0 5 تار اضم ريغ نمد ةلاح

 د( جاوذالا نم تاجوزلا 0 لزتام باب اتجه

 ا« متكرت امم عبرا 0 الز ندالقت تاو لا اذ دع ناولو عا" ىلاعت لاق
 نك ةاةابت ) نكي لنا حجاوزالا نه تاجوزرلا ثاريم ناي ازه

 عم بصالاو 7 عم بيصنلا اذه د مكحرت ام نا 3 ل

 ةهدحاولا ن 5 0 هو كرشيو تاحوزلا ن م ةدحاولا هن در 5 هك

 نكول كلذكو نما وا عبرا اهل ءاضنلا نم هلخاولا نا! يس كلذ ق قالخأال

 ا و دلولا نيب قرف الو نٌلاوا عبرا ف نكررش / نينا تاجوز عبرا
 اهريغ نم وا ةجوْرلا نم لجرلل دلولا ناك ءاوسو كلذ ىف تنبلا دلوو ناالا

 وأ ادرؤتم نذه د>أ كعب مى د نيد وا ام نوصوت هيصو دعي نم د

 الث رو نم * ثروي# تي. * لجر ناك ناف # رخآلا ىلا اموعطم
 لها روهج+ هلاق دلاو الو هل دلو ال ىذلا تيملا وهو  ةلالك 6# ثروا نم

 عوفرم ثيدح هيف دروو ةءبرالا ةمالا لوق وهو عاجلا امنا ليق دقو معلا

 و لولو دلاولا“ ند هلاك ةةورولا ةارلا تراك ىلا دك هاما راع
 لاق مالل ةوخالا مه ا :هه : والا نا ىلع ءالعلا مجما ىبطرقلا لاق ا تخا وا خا

 اذكه مهداريم سل بالا وا مالاو بالل ةوخالا نا معلا لها نيب ىالخ الو

 سدسلا امهم دحاو امهم دحاو لك دارملا نال هلو هلو ىف ريعُدلا درؤاو
 ادعاصق نينا دودوملا 5 د نأب د كالذ نم ريكا اوناك ناف د ثروملا كو ام

 ةوخالا نا ىلع ةيالا قلدو عاجلا 0 وار دوا نيشا وا نركذ
 ىف كلذو بال وا نيوبال ةوخالا نم مدقا اوناك ةلأسلا مهب تيكا اذا مال

 ةلأملا
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 .ةوخاو مال نيوخاو اماو اجوز ةئيملا تكحرت اذاو ةيراجلاب ةاعملا ةلأسملا
 ةوخالا وش الو ثلثلا مال نيوخاللو سدسلا ماللو فصنلا جوزال نآف نيوبال
 ركحذ لجر ىلوالذ قب اه اهلهاب صئارفلا | وةللأ ثيدح اذه ديؤيو نيوبال
 ثتندلاو هب الا ةلالد هللا ءه>ر ىقناكوشلا ررق دقو ا ثريغو نيريصصلا قوهو
 ةلأسملا هذه ىنو ةيراجلا لئاستسملا ىف ةيزدلا  ثعابلا ةتلاسو ىكلذ ىلع
 ىوتسي #* ثلثلا ىف ءاكرش مهف © فورم مه لجل نذ ةياعصلا نيب ىالخ
 ةيآلا رهاظ د نيد وااهد ىدوب ةيصو دعب نم # يهاثناو مهركذ هيف
 ىلع لدب ام هنسلا ىف درو نكل هضعب و لاملا لك ةيضولا زاوج ىلع لدي

 نب دعس ُثيدح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هلود وهو ةصي 1 قاطملا اذه ديبقت
 ةيصولان ا ىلع ليلد اذه قف ناويشلا هجرخا ريش رش عك تلكلاززب اك اكلا ضاقو ىبأ

 هتثرول راضنم ريغ راج ثلثلا نع ناصقتلا ناو تلثلا نه ريكحا. ز وصل

 ةيصولا هذه نوك ىفو * هللا نم ةيصو #4 رارعضالا هوجو نم هجوب
 ضئارفلا ىف ةروكذملا ليصاغتلا هذه هدابع ىدو دق هنا ىلع ليلد هنا هللا نم
 نيئكتملا اا_صولاك هللا ةيصوب ةووبس» ىهن [هةلاك هدابع نم ةيصو لك ناو
 هوجولا ن هاهجول رارضلا ىلع "رإعشل و صعب ىلع ةثرولا ضعب ليضقمتل

 مد( ةشحافلاب تايث آلا فلزنام باب اجو

 انه اهل دارماو ةيقلا هللا ىا اج ةشحافلا نيِتَأي ىناللاو # ىلاعت لاق
 تاسملا نه هي مكلاسن نم #8  اهترشابمو اهلعف اهئايئاو ةصاخ انزلا
 نب رع لاذ ماكعلل وا جياوزالل باطخ * ةعبرا نهيلع اودهشتساف +
 م مكم # مكشحاوف نود هب كرسي ارتس ةعبرا دوهشلا هللا لج ابا باطخلا
 3 نيطرايضالا# اهب 5 0 5 نافع 000 -_ رلا هب دارألا

 م ركبلا البت نول هللا لعج 57 08 م هللا 49 دا



 1 هونالا نسح د 2

 ةدابع ثتيدح .نم 0 هاور مجراو هام دلج بيثلاب بيثلاو ماع بير هنو ةئاه

 اهل اً ال در الا كتل اناس ثيدحلا اذه راضو

 م:©/ رهلا دخا مدعو لضعلاو ءاسنلا ثارا ىف لزن ام با جمس ٠

 مد66 داز ناو نهنم >>م

 ىا #* اهركءاسنلا اوثرت نا مكل لحب الاونمآ نيذلا اهيااب 6# ىلاعت لاق

 هحرخا ام وهو اهلوز, بلس ةقرعع عطني ةينآلا ىعمو كلذ ىلع نيهركح»م

 قدا هءاياوا 9 لحزا تاع اذا اوناك لاق ساسيع نا نع هريغو ىراخصلا

 مهف اهوجوزب ل اوءاش ناو اهوحوز اوءاش ناو اهحوز مهطعل ءاش نا هنأ راب

 ثري لجراأ نأآك هنع دواد ىبال اهل ىفو َهيآلا تازنف اهلها نم اهب حا

 ريرج نبال ظفل ىفو اهقادص هيلا درت وا توم يح اهلضعيف ةبارق تاذزأ ما

 توك َى مكس اهسح هعكد 2 ناو اهحوزت 08 تناك نافذ هيع متاح 00 ناو

 قدرطالا“ نهوذخأت نإ مكل لح ال اهائدؤ ظافلأب ببيسلا اذه ىور دقو اهلريف

 3 الو د مكسفنال ن هوو مريغ نم نو! قدا مكنا نوعي تثوالا

 اويهذتل د 0 مريغ نجو سس تاس نع 4 ندهولضعت 00 مكل لحب

 نهقادص مكبلا نعفديل وا ننم اذا كالا تاازدال ىا * نهومتمت نوع

 ةوس عم نه وسح اذا ارا حجاوزال ناطخلا ليقو حاكتلا ىف نول منذا اذا

 لصاو ةيطع نا هامت>او ندر وهم صعبب نددت وا نمر ْق اعط ةرمشعلا

 نيتأي نا الا 3 هلوق كلذ ليلدو حجاوزالا نم نهومنم ال ىا عنملا لضعلا

 اهلاع بهذ قح 00 ىوال يلف ةددحاق تءااذا اهناف د ةاليه ةشحاق

 درو قنتو ةئام دل ركيلا تي اذا نسملا لا حيوزال كلذ اًماو ةمالا نم اعامجا
 ناراوسأب الغ لملازا نأ عا كو ةاذا:ةياللق وك لاقو دم ءاكدخا:اهناسهةبوؤ ىلا

 اوذَعُف كلذ ناعف اذا ىدسلا لاقو هند ىدتفت ياهل قلن و ايفاواطو

 لاقو العذو الوو ةسشعلا ءوسو ناسللاب ءاذيلا ة_ثحافلا موق لاقو نهروهم

 اذهو كلّما عيج ةزشانلا نم ذخأب نا جيوتدال معلا لها نم ةعاججو كلام

 هلك
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 ةشحافب نيتأب نا ىعملا ن وكيف ركل لل« ال هلوقب بطوخ نمل باطخلا نا لوزتلا

 مدع عم فسعتلا نم اذه ىقام قت الو حجاوزالا نع نهسح مكحا ذاج

 لمح كلذكص فسعتلا هيف ءابيلوالل ااطخ نهولضعت الو هلو5 لعج ىف

 ال ىا نيلسملل يكسا لح الو هلوق ىف باطالا نا لاعب نا لوالاو ةيآلا
 نهيق مكسبغر مدع عم م دنع نهوسد الو ةيلهابجلا هلعفت تنآك اك ا واعفت

 ءاقيلاو سلا نم هب نيدتفن روهملا نم نهومتتث[ ام ضعبب اوبهذت نا دمصقل لب

 زاج ةنبم ةشحاشب نينأب نا الا نهل مكهاركح عه مكتدقع ىفو مكصتخح

 باطخ 6# فورعماب نهورشاعو » 2 نهوتتاام ضعب نهتااخم مكا

 ةعضلاو ةءفرااو رفلاو ىنغلا ىف جاوزالا ىالتخاب فلتخم كلذو عا وا جياوزالل

 ةيوصلا كيلع اهقح ةمركح ء لاق نهوةلاخ ليقو نهوطلاخ ىا ىدسلا لاق

 بابسالا ند بيس * نهوتهرك ناف # فورعملا قزرلاو ةوسكلاو ةنسملا

 باهذ نم هنوبحت أه ىلا ىمالا لوو نا ىسعف زون الو ةشحاف باكترا ريغ نم

 ةيعصلا ةمادتسا نم ريثكريخ كلذ ىف نوكيف ةبان اهلدبتو ةهاركحاا

 اوهركت نا ىسعف © ةرفنلا هذه درحع نهوقرافت الو اوريصاف نهومهرك

 اهياع فطي نا ريثككلا ريخلا سابع نبا لاق 6 اريثك اريخ هيف هللا لعجيو ائيش
 لاقو هو ىدسلا نعو اريثكح اريخ اهدلو ىف هها لعجيو ادلو اهنم قزريف

 ْق لعجنو ادلو ا هزم هل هللا لموف الحر هدول ند حو رق اهماطي لئاقم

 كاسما ىلا بدن ةياالا ىف ليقو هوحن نسملا نعو اريك اريخ اهجوزت
 باوثلل ايلط هوركلا كلذ لمحو اهب هرك اذا هلال اهل ةهاركلا عم ةأرملا
 ليزجلا باوثلاو ايندلا ىف ليجلا ءانثلا قكسا اهتبمص نسحاو اهلع قفناو
 لاجرلل باطلا # حيوز ناكم جوز لاد.تسا متدرا ناو # ةرخآلا ىف
 اقاودع بوغرملا وهو د نهادحا مينا دقو 2 ةحوزلا حجوا دارملاو

0 
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 روهملا ىف ةالاثملا زاوج ىلع ليلد دآلا فو ارثكح الام ىا #':اراطنق #
 نا. سابع نبا لاق ةءلتْحلا ريغ دانه دارملاو ا اًي-ش ةنم اوذخأت الف #
 اهرهم هذه طعأف كلت تجوزتو. هذه تقلطذ اهريغ كبعاو كن ما تهرك

 لاق ىلءعيوباو روصنم نب ديعس حيرخا ( ةاف ) اراطنق ناك ناو

 تعمم امأ. تلاقف شيرق نه. ةأرما هل تضرتعاف مهرد ةئامبرا ىلع
 نم هقفا سانلا لك ارفغ مهللا لاعذ اراطتق نهادحا متدنآو لوقب هللا لزنا ام
 قياسا لود نايك راك فاو سانا اهيااي لاقف ريثلا كحر رع

 ىلءيوبا لاق بحا اه هلاه:نم ىطعي نا ءاش ن + سرد ةئامعا لع نماقدص
 دقو ىود ديج هدانسا ريثكح نبا لاق لمي هسفن تيباط نذ لاق هنظاو
 كاذ متلعج ول ىنعملا ليو اهدحا اذه ةفلتخم ظافلابر ةصقلا هه تيور
 نوكح نا اما ةرشعلا ءوس نا كالذو انش هنه اوذخأت الف اقادص نهل ردقلا

 قالط داراو جوزلا لبق نه. ناك ناف ةجوزلا لبق نهوا حجوزلا لبق نم

 ةأرملا لبق نم زوشنلا ناكح ناو اهةادص نم اًئيش ذخأي نا هل لح الف ةأرمل

 ىضفا دقو هنوذخأت فيكحو انببم اًماو اناتهي هنوذخأتأ 6# كلذ هل زاج
 دحاو فال ىف اناك اذاوه ىلكلاو ىورهلا لاق * ضعب ىلا ٍركحضوعب

 وه حاجزا هراتخاو سابع نبا لاقو ءارقلا لاق هود:و عدا ملوا عماج

 *« اظيلغ اقاثيم مكنم نذخاو # هب كي هللا نكلو عاجلا ديالا هذه ىف

 رع نبا ناكو وللا وه ليقو حب نما ٠١ ,كانيمالا طه ليقاو 1 دقع وه

 2 ناسداب حرس وا فورءع ٌكاسمأ هب هللا سما أه ىلع كتمت لاق مك اذا

 م ءانآلا كل حاكت نع ىلا فيلر ام باب 0

 هيلع تناكص اع ىهن # ءاسنلا نع مّوانآ مكن ام اومكت الو. 6# ىلاعت لاق
 اىاآلا 00 عاضر وأ بسن ن م كواآ دا ارااو مهب اك حاكن ن ٠م ةياهاولا

 1 ْنأك هنأ روقغم 2 هوعدو هوينتحاف ةيلهاجلا ق ص فلس 5

 اتعمو
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 هنا ىلع تلد اللا هذهو تقلا حاكت هيعسا ةيلهالا تناك دقو # اقم
 لاف تقلا حاكن نع ىبارعالا نبا تلأس بلعت لاق اهقاو تامرحلا دنا نم
 نريضلا اذهل لاشو اهنع تام وا اهقلط اذا هبا د كح 0-0

 نعو طيءموب او سدق نب ثءشالا مه: ناكو ات ةيقه ها ةأرها نم دلولا ىمع

 هللا لوسر ىئثءب لاق ديرب نبا تاق ةياراا هعمو ىلا تيل لاق هنع هللأ ىضر 4

 ةعنع برضا نا قى عاف هدعب ن م هنأ اور حوز' لجر ىلا سو هيلع هللا ىلص

 ىف قهيبلاو هدو ماملاو دجاو ةيب_ش ىلا نءاو قازرلا ديع ءاور هلام ذخاو

 ليقو هللا تدم ىلا ىدؤي هنال حاكنلا كلذ ىا #*؟ اليبس ءاسو ف هس

 راسصمالا ىف كلذب ةقطان لزت مل ةفاك مثالا ةنسلأ ناف اليبس ءاس هم ىف الوقم

 هلوقف كلذ لكب حاكنلا اذه هللا فصو دقو ثالث جهلا بتارم لبو راصعالاو

 اليس ءاس هلوقو ىىرشلا هكق ارم انتقم هلوقو ىلقعلا هحش ةيارع ةدكحاف

 هلا بتارم ىصقا غلب دقذ بتارملا هذه هيف تدَتجا نمو ىداعلا هش ةبنارع
 هئم هللا انذاعا

 م: لاحرلا ىلع تامردملا ءاسسنلا ىف لزتام باب ايم

 تانيو مكتالاخو مكتاع و مكتاوخاو مكتانبو مكتاهما مكيلع تمرح 6# ىلاعت لاق
 ةعاضرا نم مكاوخاو ,كنءضرا ىناللا مكتاهماو تخالا تانبو خالا

 ناف نب متاخد ىتاللا مكئاسن نم مروح ىف ىتاللا مكيئابرو مكئاسن تاهماو
 مكبالصا نم نيذلا مكئانبا لئالحو مكيلع حانج الق نهب تاخد اونوكت مل
 نيب 0 اهيحر اروذغ ناك هللا نأ فاش دكر اع الان نيعخالار يزال اى قلق

 بسلا نم ايس مر 2 ءادعللاو نم مرح امو لاه هيلا هذه ىف هئامح# هللا

 هر يع مير ةرئاواملا ةن_سلا تقلاو رهصلاو عاضرلا نه اتسو

 200 0 ىلا عب_سلاو عاججالا هيلع عقدو انهت نونا ان نابل دفيحت

 تائبو خالا تانبو تالاخلاو تاهعلاو تاوخالاو تائبلاو تاهمالا
 تاوخالاو ةعاضضرلا نه تاهمالا . عاضرلاو رهصلاب تامرملاو تخالا
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 نيتخالا نيب عجلاو ءانبالا لئالحو بئايرلاو ءاسنلا تاهماو ةعاضرلا نم

 اهتعو ةأرملا نيب عجبا ةنماثلاو ءانالا تاحوكح:٠ ةعباسلاو تس ءالؤهف
 نيم ةددعأو جاكت ا ريغو هيلع قفتملا مكحملا م اذه لكو ىواسطلا لاق

 ىف لخدبو تلق نهجاوزا نهب لخدب مل ىتاوألا ءاسنلا تاهماالا عاجلا
 نهاك نال نولع ناو هتادجو بالا ماو نهتادجو نهئاهما تاهمالا ظل

 لكل مسا ةيعلاو قرد وا نوال تدلا ىلع نددصي تاوخالاو نافس

 ةهج نم ةيعلأ نوكت ب اههدحا وا 00 ءايكتوو لا كلابا» تكواشس قنا

 تابو كيا مأ تعا ن6 ب هيهدجج نع يا 6 دقو نهرا ع اهيلصا

 كالذكو تدعإ ناو هرشاممو ةطساوب هدالو اهيلع ك.خال يجينا لكل مسأ حالا

 عاضرا نوكأ 0 هكا ف درو اع كيفم قاطم ةعاضر ا تاهماو تالا ا

 درو هزككلو اعرشو هغل عاضرا هيلع قدصي امب عاضرا مكح تيلي هلا قارقلا

 كلذ ريرقتو ةياحصلا نم ةعاج نع ةحبح ثيداحا ىف تاعاضر سم“ هديقت

 ناجلي كما اهنءضرا ىلا مح عاضزا 0 تخالاو أدح لوطد هقيقحتو

 قمليو تاوخالاو ةوخالا نم كدعب وا كِبَو نم عم وا كعم اهتعضرا ءاوس كيا

 تاو تالاخلاو تاسعلاو هتءوطوم نهتعضرا نمو اسهم تانبلا ةئسااب كلذ

 ناضشلا ءاور بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحب ثيدمل اههنم تخالا
 ءاسنلا تاسهفاو حا لحر نالي كما اهتءضرا ى -لا ىه مالا نم تخالاو

 اين هنال كالذن تيع“ هني نع لجبل اولا تلي ةديرلاو عاضر وأ بسن ن

 اذا .اسهما جوز ىلع مر ةبديرلا نا ىلع ءاهمقلا قفن نأ ىطرعلا لاق 0 5

 يعم ىف علا لها .فلتخاو هرج“ ق ةديرلا نكن ىل ناو مالاب لخد

 لاقو عاجلا هنا هريغو سابع نبا نع ىورف .بئابرلا ميرتأ بجوملا لوخدلا
 ليوعتلا فيش ىذلاو اهتلذيا هيلع تمرح ةوهشثشي سمل اذا هفئح واو كلام

 ناك نافذ ةغل وا اعرمش لودلا ىندم ىف رظنلا وه ىالخلا اذه لثم ىف هيلع

 اضاخ
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 ناكح ناو امثريغ وا رظذ وا سمل نم هب نيغ قاحلال هجو الف عاجباب اصاخ
 طا. ناك عانتسا عون هيف لصح ام ىلع قدصي ثيحب عانخإبا نم عسوا ءانعم
 عججاو ةروكذللا ةبييرلا مكح وه نيهلا كرم ىف ةدبرلا كح>و كلذ وه ميرنا
 ىلع ءاش الا هيلع دمع اهو ءانالا .ىلبع ءانآلا هيلع دقع أم 3 رم ىلبع ءازيعلا

 ركل نإ لاق ا هذه ماو نكد و مل مأ ءطو لل عم ناك ءأوس ءان آلا

 ةأرما ىطو اذا ل-جزا نا راصمالا ءامع نم علا هنع ظفح نم لك عججا
 ةيراج ىّرشا اذا اذكحو هدادجا ىلعو هنباو هيبا ىلع مرح دساف حاكن
 11011101111000 هاعإ الوادعلاو للا ( لع :قهرع لافيتأو ا يل
 هنأ ليق دقو هب ىلع مرن اهنا نبا روهجلا بهذف عانضزرا ْنَم نإلا

 لاف ال ما مرعلا ىضنقب له انزلا ءطو ىف علا لها فلتخا دقو عاجلا
 كلذب اه>اكن هيلع مرح مل انزب أر عا لجر باصا اذا ملا لها زكحا
 دحلا هيلع ماقب نا هبسقل اهنباو اهماب ىتز اذا هتأرما هيلع مر ال كلذكو
 نا دفئاط تلاقو اهتشابو اهب ىتز نم ماب جوتي نا مهدنع هل زوج كلذكو
 هللا لوسر لس تلاق اهنا ةشّئاع نع ىنطقرادلا حرخا دقو مرعلا ىضتق انزلا
 مرحب ال لاقف اهتأبا وا اهجو'رتي نا داراف ةأرماب ىثز لجر نع لسو هيلع هللا ىلص

 كوبا نم مالغان لاق هنا موا ىف ميرج ةصقب نومرخلا مج>او لالدلا مارملا
 مث طقاس جاتحا اذهو انْزلا نم هببا ىلا هسفن نبالا بسنف ىارلا نالف لاذ
 تمرح ىبصلاب طال ذا ىروثلا لاقفال ما ميرهأ ا ىضبتقي له طاوللا ىف اوفلتخا
 كلم ءطولاو حاكنلاب عجبا لعشل نيتخالا نيب عمبأو فيعض لوق'وهو هما ةيلع
 ءطولا ىف نيِلا كلو نوتخالا نيب عيبا" زوج ال هلا ىلا ةفاكءاسلعلا بهذو نيبلا
 اوذلتخاو طف كاملا ىف امهندب مجلا زوجي هلا ىلع اوعمجاو ةيرهاظلا هزوجو كالملاب
 ىعازوالا هعنخ نيل كلج أطوت ىتلا ةيراخلا تخا ىلع حاكحالا دفع زاوج ىف
 دقعلا رحت مكتاسهما مكيلع تمرح هلوق ىف ميرا لهو ىفاشلا هزوجو

 ىنئهم نيب عجبا باب نم وا عونمت وهو زاجلاو ةَميعِللا نيب عجبا باب نم هنال اعيج
 ريدتق لوصالا ىن قورعملا الحلا هيفو رتشللا



 دي 'هوسالا 0 00 ظ 2

 مد حاوزالا تاوذ ميرحت ىف لزن ام باب اج

 مكيلع تمرحو ىا مدقت اه ىلع فطع د ءاشنلا جف تائصخلاو د لاعت لاق

 ناف برحلا ضرا نم ىبسلاب * مكتايا تكلماهالا ال حاوزالا تاو
 هلو ء ءاريتسالا دوي برالا راد ىف حوز اهل ناك ناو نمؤطو مكل لالح 6

 تارفاك وا ْْن 5. نالسد تاجوزملا م يلع عر 2 مهريغو ةعيرالا ةعالا لاق

 اضرف طرح 3 للا ناصح ءارمشب ل ىساا اما نع 00 ام الا

 حاكن كالذ نمو اا الاوت ايدك 1 0 مرن نم : وويل
 كالذ ندم ةمالا حاك: هل زوي ال حاكتلاب ه هاردج هةمم 36 3 نا كلذ ندد هل

 تاجوز عبرا هدنع نم نا ٠ كلذ نمو ةءالا حاكن هل زوج ال ةرملا ىلع رداقلا نا
 دبا نعالملا ىلع ةمرحم اهمناف ةنعاللا كلذ نمو ةسءاخ حاححن هل زوجيال
 مارملا اهب اوغتنت الو مكل هللا نهلحا ىتاللا ءاسنلا د مكلاوماب اوغتت نا 9*
 نينصخم 6# ءامالا نامئاو رئارلا روهم ىف هنوءفدب اه انه لاومالاب دارملاو
 1 انارلا حافسلاو نيناز ريغ نيحوأ ريم ىا د نياسم ريغ

 م7 ءاتنآو اهعرحتو ءاسنلاب هلا ا ف لزتام باب 0-

 م66 نهل رجالا يم :

 ىف اهئطو م جيوزلا نا هانعم ف 5 نمنم هب مج.ييسا اذ 6# ىلاعت لاق
 روهخخلا لاّوو لثملا رهم وا ىمتملا اهرهم هيلع بجو ة 2 واو ميت علا اكزلا
 ةريس ثيادح نم سم ع ىو اهحرس مث اهولعم اتو 2 ةعتللا حاكن قا 1|

 سانتلا اها أب ةكم ف موب لق هنا سو ل هللا ىلك ى لا نع ىهجلا دبعم نبا
 ةمايقلا مو. ىلا كلذ مرح دو هللاو ءاسنلا ن نم عانمسالا اف نلا تقذآ تدك نإ
 ظل قو اًءدَس نهوما مع اودخأت الو: اهلي ل هاف * ىش نهم هدنع تاكد 3

 ميرحم ىف اهتياجفلاب محمانلا وه اذهَف عادولا ةح 5 ناخ كالد نأ مس

 ةعتملا



 0 6# هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تنثث اب ##

 ثردملا يبكح ىف ةروكذم ةرم وا نيت رم اسهخسش ناك لهو اهليلحتو ةعتملا

 ىا #* ةضيرف # نهل متضرف ىلا نهروهم ىا * نهروجا نهوث اق *
 متنا د هن متدضارت اهف © نهلع الو #*أ مكيلع حانج الو 9“ 0

 بئس كلذ 7 رهملا ىف ناصقنو ةدابز نم ىا * ةْضي رغلا دعب نم ## نه
 روهجلا دئع اماو ىىرشلا حاكتلا ىف هن لا لاق ن ٠م دنع اذه ىد اًريلا دنع

 ىفوا اهناصقن وا ةعتملا هذه ةدابز ىف ىضازلا ىعلاف ةعتملا ىف اهنا نيلئاعلا

 هب متينضا راه ليقو هناصقن وا اهب عاتم“الا ةلباقم ىف اهيلا وب

 مكبلع حانج ال هانءد حجاج 3 لاقو ضادتعءالاو ءادتفالاو رهملا نم ءاربالا ن
 فصن اهب لخدب مل ىلا ةأرملل لجرلا بهي ناو اهرهم جوزال ةأرملا بجت 9
 هياع بج ال ىذلا رهلا

و ةتاكولبلا حاكت ف لزتام باب 0_0
 م اذا نهدح

 م ةشحام نتا 22-

 اع ةرانكح وهو ةعسو ىنَُع ا د الوط مك :م عطتساإ مل نم و 0 ىلاعت لاق

 تانصححلا مكتي نا © :رملا ةأرلا لوطلا كلامه لاقو ةققتلاو رهملا ف فرصدي
 كيخا ةيراج ىا *ي مكناميا تكلم ام نك # رئارللا ىا * تانؤملا
 هسفن ىلع ىتُْح ناك اذا الا ريغلل ةكحولملاب جوز“ نا ريقغلل ل الف نمؤملا
 ال هنا ىلع كادنبنألا عقو دقف هسفن ناتكسنالا ةذما عاود الا“ خ1" اك تعنلا

 اهفالتخاو قوفطلا ضراعت هححام كَ ىهو اهجوأرني نا هل زوجي

 ةياتكلا ةمالا حاكن زو ال هنا ىلع هب لدتسا * تانمؤملا مكحتادتف نم
 ةكواملاو ةباشلا ىه ةاتقلاو قارعلا لها ءزو-جو زاحلا لها لاق هو
 ىناتؤو ىاتف لعيل نكحاو ماو ىدمع مك دحا ناوش ال مييعكلا ثيدحلا ىفو

 الف ماقتا هللا دنع مكحدركاو مدآ وزب مكلك ىا #* مكناهاب معا هللاو 3“
 ل_ضفا ءامالا ضعب ناما ناك امبرف ةرورضلا دنع ءامالاب جاوزلا نما وفكتست

 مهنال * ضعب #9 سنج * نم مكضعب # رئارللا ضعب ناميأ نم



 #3 لا نسح 0 ْ 4م

 مهباتكصو ةدحاو "هلم لها اعيج ىهنال باسنالاب نولصتم مهف مدآ وني اعيجج
 ىا هد نوهلقا نذاب نهود“ اف د نيدلاب نولصتمو دحاو مىهيدنو دحاو

 عفش نا مهريغل زوي ال مهل نهءفانم نال نميلاومو نهل نيكحااملا نذاب

 نذا ريب ةمالا حاكم نأ ىلع علا لها :قفئناو هل ىه نم نذان الانا < ىذا

 ةمالا حاكذ زاوج ىف اطرش ديسلا نذا لءج ىلاعت هللا نال لطاب اهديس

 فورعملا وه امي نهروهم نهيلا اودا ىا * فورعلاب نهروجا نهوتاو 9
 لدتسما دقو نهلاثما روهم ليقو رارضض الو صقن الو لطم ريغ نم عرسشلا ىف
 بهذو كلام بهذ هيلاو اهديس نم اسهرهمم قدا ةمالا نا لاو نم اذهب

 ةيدأت نهولا ةيدأتلا نال ئكهيلا اهفاضا امماو ديسلل رهملا نا ىلا روهجلا

 مظنلا رهاظ هوكحا لوالا وه حرب ىذلاو هلام نونو لإ نه ديس لا

 تايناز #* تاخلاسم ريغ # فئافع * تانصحم # عا هللاو ىتآرقلا

 حاكحن زاوج نم روهشلا ىلع ءانب بدنلا ليبس ىلع طرشلا اذهو ارهج
 نوني ءالخا د نادخا تاذخض» الو ## .. بيطللاا هلق ءاما نك ولو ىناوزلا
 مفر مث نادخالا ذاا بيعت الو انزلاب نالعالا بيعت برعلا تناكو ارمس نوب
 نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا اوبرقت الو ىلاعت هللا لاف كلذ عيجج مالسالا

 نم تانصحلا ىلع ام فصن نهيلعف ةثحاش نيتا نأف نصحا اذاف #
 ىلعف يو ّرلا ليو روهخخلا لاق هنو مالسالا انه ناصصحالاب دارملا # باذعلا

 جوت مل ىلا ةمالا ىلع دح ال ىناشلا ىلعو ةرفاكلا ةمالا ىلع دح ال لوالا
 جو رن نا لبق تنز اذا ةلسملا ىلع بجاو دحلا نكلو جبوزتلا وه موق لاقو

 ةدابز كلذ ناكحو ضحن مل ناو اهدلجي ةنسلا تءاج ربلا دبع نبا لاق ةئسلاب
 نهنال ربارخلا دح نع ءأمالا دس- صقن اماو دلجلا انه :باذعلاب دارملاو ناب

 سايقلا قيرطب هامالاب نوةحال هو ديبعلا ذي الا هذه ىف هللا ركذب ملو فعضا
 « كلذ آ © برسثلاو فذهقلا:ىف دملا فصن نهلعو مهءاع نوكي كلذكو
 عوقولا ىأ #* تنعلا ىثخ نمل 8# لوطلا مدع دنع تاكولملا حاكن ىا
 ىورخالاو ىويئدلا باقملا نم انرلا هيلا رجب ام انه هب ديراو انزلا ليقو مثالا ىف

 ةرللا حاكن ىلع ةردقلا مدع طورش ةئالثب ةمالاوجاكن هللا حابا دّقف ةهلجخبابو

 فوخو



 44 4 هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تدب امي 00

 نم هفا ال نم فالك د« مكم 9“ ةنيؤم ةمالا نوكو تنعلا فوخو

 ىعفاشلا هيلعو ةرح لوط عاطتسا نم اذكحو اه>اكن هل لحي الف رارحالا

 د مكل ريخ 9 ءامالا حاكن نع ه6 اوريصت ناو آو دجاو كلامه اذكو

 سفنلا نم ضفلاو دلولا قاقرا ىلا ىضفب نهحاكن نال نهحاكن نم

 م: حدمو ءاسنلا ىلع نيماوق لاجرلا نوك ىف لزنام بام جبه

 مد نوهنمتااصلا جم

 نهلع اورثأأ ساعا نأ لام 46 ءاسنلا لش نوداوق لاس را ع لاس لاق
 ىلع مهضعب هللا لضف ام # هللا ةعاط ىف اهجوز عيطت نا ةأرملا ىلعف
 ةازذلاو ةمالاو ماكملاو نيطال_سلاو ءافلخلاو ءايننالا مهيف مملوك نم 6 ضعب

 عدراب جوارتي لجرلا نالو تاعاجباو عجباو ةداهشلاو ا للعلا ةدانزو
 هدسو ثاريلا ف بيصعتلاو بوصنلا ةدازو دحاو حور ريغ 1 رملل زو الو ةوسن

 لدي اذه لكف رومالا نم كلذ ريغو باسشالا هيلاو ةء+رلاو حاكتلاو قالطلا

 نهروهم ىف #* مهلاوءا نم اومفنا امو 8# ءاسنلا ىلع لاجرلا لضف ىلع

 هذه ءالعلا نم ةعاجب لدّسا دقو ةباتكلاو سرالاو ةيدلاو لقعلاو داهجلا ىو

 هيو اهنوسكو هتجوز ةقفن نع جوزلا نع اذا حاكتلا حدف زاوج ىلع ةيآلا
 تالماعلا تانسدلا ىا * تاملاصلاف # ان*ريغو ىفاشلاو كلام لاق
 نم نهيلع بجي اب تامكأق هلل تاعيط» ىا ا تاتناّم #© ءاسنلا نءريذلا

 ةيغ دنع ىا #* بيغلل تاطظفاح # نهجاوزا قوقحو تا قوقح

 ظفح امب # مهلاومأ ظفحو نهجورفو نهسوفن ظذح نم نهنع نهجاوزا
 نهظفح#ا ايدل تاظفاح وأ هديدستو هتنوعمو نانا هللا ظفحي ىا * هللا
 ظذح هل تاظفاح وأ هب هللا ما ىذلا هجولا ىلع نهجاوزا ىلا ةنامالا ءادآ نم

 ذطففحم ىدسلا لاقو ةرمشعلا نسح نم نهنأش ىف جاوزالا هب ىصوا امي نهل هللا

 ىلاعت هللا اهرعا اك عجري يح اهجرفو هلام اهجوز ىلع

0,0 



 1 هوسالا نسح 0.7 ْ 6

 مد ةزشانلا حالع ىف لزن ام باب اجي

 زوشنلاو جاوزالل باطخ اذه #* نهز وشن نوفا ىتاللاو 6# ىلاعت لاق
 اذا هي ىل وا هيلع اهتوص تعفر ناب لعفلاو لوكان نوكت د هتلالدو نايصعلا

 هل موقتال وا اهبطاخ اذا هل عضم الوا اهرما اذا هرما ىلا ردات لو اهاعد
 ن* نهيلع هللا بجوا امب نهو ركذ ىا 6 نهوظعف # اهلع لخد اذا
 تاراما نينه نهطا اذا نهويهرو نهويغرو هرشاعمللا نسحو ةعاطلا

 تنا اع ىمحراو اح كيلع ىل ناف هيفاخو هللا ىلا اهل لوب ناوهو زو-كثنلا

 اه 7-5 كلذ ىلع ت ترمصا ناف كلذ رع مو معابط نا ىلخاو هيلع

 دعابت ىا هرم لاب مجلاف نهوردشاو 7 ىلاعت لاق اك . مهعضلا ىف

 لاح 3 هنولعجت ام تحن نهولخدت ال ىا عامطضالا لحم وه عجهذملاو ةئم
 لدو يارعلا ف 00 رهظ اهباون نا وه ليقو بالا نم ةمملا

 لاق هيف 0-5 ىذلا تببلا ىف اهعم تدب ال ليقو اهعاج كرت نع ا وه

 ناروهلاب نعزي 1 نأ #* نهوبرنضاو 9“ دواد وبا هجرخا حاكتلا ىنعي داج-

 ميجج لعءفب نا جوزال زو هلا ىنآرقلا مظنلا رهاظو اش الو حربم ريغ ايرمض

 لد ناو ِتِنَرلا ىلع عورشم هي الا مكح ليقو زوشنلا فام د:ء رومالا هذه

 قوسو مالا ةئيرق نم داسفةسم بيئرلا نال عجبا ىلع واولاب فطعلا رهاظ
 اهنال ةيترم ةثالثلا رومالاف ةعاطلا تح نهلاخداو نهحالصا ىف قفرلل مالكلا

 اهرح) ال هنا ليوو فخالاو فخالا اهيذ ريتعاف لئاصلا عقدك رمضلا عدل

 ردهلا ءافكح ناو ردهلا ىلا لدتشي ل ظعولا رثا ناف ظعولا ريُبأت مدع دعب الا

 برمضلا ييفاشلا لاي هوو كاوسلاب اه.ريضو نا وه ليق برضلا ىلا لش مل

 برضلاو رجلا نم الك نا نيلالجلا ىلع لا ةيشاح ىفو لضفا هكرتو حابم
 نْعو بجي اك # مكح:ءاا ناف # نالا درجت زوج الو زوشنلا ملعب ديقم
 اوضرمتن ال ىا * اليبس نهلعاوتبت الف # زوشنلا نكرتو مكقح بجاوب

 هناف مكل بلا نهوفلكت ال ىنعما لبقو لعب الو لوب ال نهركي امم "ىشب نهل
 ىلا ةراشا * اريك ايلع ناك هللانا # نهرامتخا تحن لخدي ال



 1 هآأ 3 هوسألا ىف هلوسرو هللا ن ه تدب ا

 اوركذاف نهيلع نوردقت مك ناو ىا بنالا نيلو حان+لا ضف“ جاوزالا

 ارضي نئادع نب لاق مكن داصرلان وهو ةردو 33 قود اهناف مكيلع هللا ةردق

 اهرسف؛ لاق هنعو احرج اهب حرج الو انهظعء اهل رسكيالو حريم ريغ ابريض

 دهش هلا صودالا نإ ورع نعو عاجلا عدب الو لوقلاب اهل ظاغيو هناساب

 اويضوتساو الأ اهفذ لاذ ميسو هَدكيلع هللا ىلص هللأ لوسر عم عادولا ةيطخ

 نا الأ كالذ ريغ امي نهنم نوكحامت سل مكدنع' راوع نه اعاف اريخ ءاسنلاب

 ابرمض نمو ساو عجاضملا ف نهور<*اف نلعف ناف ةئيبع ةدحاشب 2

 كو ىذمزلا هجرخا اليس نماع اوغبت الف ,مكحنءطا ناف حربه ريغ

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةعمز نب هللا دبع نعو ةجاع نباو ىناسنلاو

 رخآ ىف اهعماج مث نضلا| باردو اكاهنأ ما ,كددا برضإأ سو هيلع

 ناف ءاسنلل برمضلا كرت ىلوالا نا ىلع ليلد اذه ىفو ناخمشلا هدرخا مويلا
 عمج“ هنأل هحولا قّدبلو اهذد و ددحأو عضوم ىلع برضلاب لاو الف جاتدا

 برضلا نوكحي نا ينبني ليقو طاوسا ةريشع برضلاب غلب الو نساحلا

 ىف ىلوا *ئش :: غلباب فيفا لابو اصعلاو طوسلاب برمضي الو ديلاو ليدنملاب
 لدرلا 3 ال ربسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريرم ىلا نعو بالا اذه
 دواد وا هجرخا هنأ ما برعض مي

 مد نون حالصالل 6 ثعب ىف لزن ام باب جب

 ماكصإلاو ءارمالل باطلا #* امه: قاقش متدخ ناو # ىلاعت لاق

 مامالل باسطخ امهاضرب نيجولا ىلا #ب اوثعباف # نيجو لل ريضلاو
 الحر دايك ا نيدو نال وا هل يدم ن عأدخلا لكا وأ ةناثل و |

 نايكحلا دجو ملاذاف .ُ اهلها ن .ايكح و 7 هيراقأ #*« هلها ن هاد الدع

 اماف ايهم ”ىسملا وه نم نيني ملو امثرمأ لكشا اذا اذهو مهريغ ن هب اياك مه

 نيركملا نوكو بجأو ثعيلاو 4م قا هيدا صل كح دا ىرسملا فرع اذا

 لوالاو ناجوْرلا ليقو نامكملا ىا # احالدا اديرب نا 6 . بودنم ايهلهأ نم

 ىلع اردق ناف امثهدهج نيبلا تاذ حالصا ىف ايدسي نأ نيركملا ىلع ىا ىلوا



 0 هوسالا نوح 3 هع

 كالذ امه زاج امهلب قرفتلا انأرو امهلا- حالصا امهايعا ناو هيلع الع كلف

 ىعفالا لاق هيو عامجالاو ةقرؤلا ابهتلا نا لاو ههدو هللا مركح ايلع نا

 هلها نم ايكح اوثءباف لاو ىلاعت هللا نال اولاق روهجللا نع رثكح نا ءاكحو
 ناليكصو ال نايضاق امهنا هناصس هللا نم صن اذهو اهلها نم ايكحو
 ال دلبلا ىف مكاملا وا مامالا ىلا وه قورتلا نا ةفوكلا لها لاقو نادهاش الو

 ققوب 9“::احالتمإ نايكملا ئا'انب رب نا ةلوق'اذعانلا نشرتو قي ثلا امهيلا ساف
 هللا عدوي ىعملاو قيرفتلا نود حالصالا ركحذ ىلء هراصتقال #* امهنبب هللا

 ةدارالا ىعمو ةرشاعملا ىنسحو كولد نا ادوعب 6 نيحو لا نيب ةققاوملاو ةفلالا

 نيركعلا مهذب هل وو ىف ريعضلا ليقو نجوا نيب لالا حالصل امن: صولخ
 نيريعضلا الك ليقو اههدوصم لوصحو ابهتملك داما ىفامهذب هللا قفوي ىا
 ةقلالا اههذنب هب هللا عقوا قاعشلا نم امهنا؛ ام حالصا اديرب نا ىا نيِجوررلل

 فالخ الب امهلوق لوبق مزلب الو ايهمكح زن. 1 نايكملا فلتخا اذاو قافولاو
 ايعمج امم نا اًعَأر نا انل ليقف نيبكح ةيواعمو انا تثعب لاق سابع نبا نعو
 «# اريبخ الع ناك هننا نا © نامع امهثعب ىذلاو اًمقرف ارق نا اًمبأر ناو

 نيجوزال ديدش ديعو هيفو نيقرفتملا نيب عم و نيفلتخلا نيب قؤوب فيك عب

 ىلا قيرط ريغ اوكلس نا نييكملاو

 بلاك دال لاا اناا« احلال سور

 هركسصذ لد دقو بناج نيلو ارب ىا # اناسحا نيدلاولابو 6# ىلاعت لاق
 ىل ركشاا نا هلثمو ارههح مظع ىلع هب كارسكألا نعىهنلاو هللا ةدايعل حالا هكعل

 دّوو ةردقلا ردي اههيلع قاقتالاو امهدانم ليصح ىف ىسبو اههيلع هتوص

 تدرو



 مغ 4 هوسنلا ىف هلوضرو هللا نم تدث اع

 ىا 0 تكل أمو هلو ىلا ةذورعم ىو ام49 وة> ىف ةريثك ثيداحا تدرو

 هللا مرك ىلع نعو تاناويإا لعشتذ عا ليقو ءامالاو ديبعلا مهو ءاقرالا ىلا اونسحا

 هللا ا هناو ةهالصلا ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مالك رخآ ناك لاق ههدو

 مكناجا تل ايف

 مد( ةب رض هنوكو ءاسذلا سمل نم مميتلا ىف لزتام باب اجه

 مد# ب بارثلا ن .٠ ةدحاو 0

 قلطم ليقو عاجلا دارلاو م1 ئرقو 4 ءاسنلا متاسمال وا # ىلاعت لاق
 تلاق متيشغ متلو متابق متسال ىنعم لوقو اعرج نيرمالا عم ليقو ةرشابلا

 عدو لستغل لب م نال ىزجلا وا اواأق عاجلا نود ديان ةصت# انه ةسمالملا ةقرف

 نارعو .راع 00 لست لفت ةصتا "اداوم امانا دع رح دلما

 َُ .آلاو م 5 هالملا الام لأو عاجلا 35 ةقئاط تاكو 2 - رذ ىباو

 د لو بنجا ن م ىلع مي 2 بوحو روهدكلا هدد 000 ةرهاظ

 ةئسلاق هلوخد مدع ضر 2 ليلدلا اذه. ركملا اذه ىف الخاد بنا ناكفءاملا

 ىلا عجار ديلا اذه ةالصلل هب نورهط تن # ءاماودحب يف © كلذ ىف ىنكت
 عجار ليقو ءاسنلا مالمو طئاغلا نم ءئجلاو رفسلاو ضرملا نم مدقت ام عج

 ضرملا نا رهاظااو لاكشالا نع آلا واخ ال ةروص لك ىلعو نب ريخالا ىلا

 لالا ىف هلامعتساب ررضتي ناكاذا ادوجوم ءاملا ناك ناو مهتلل غو_س» هدرحب
 لامعتسا ريك مث دصقلا مهتلا د اومهتف 9 فلتلا ةيشخ ربتعت الو لالا ىف وا

 مه وهو بوجولا ىمالا رهاظو باّريلاب هجولاو نيديلا حمى لكلا نه
 اديعص # ةرهطلا ةنسلا ىف ةنييم هتافصو مهلا ليصافت ىف ثيداحالاو هيلع
 الط تلاقو نكي ملمأ ب بارث هيلع ناك ءاوس 0 هجو ديوصأا 4 ابيط

 محلا لوا #* مكيدباو ,كحدهو+وب اودسضاف # ىلوا ىتاثلاو ٍباَرلا

 انايب ةنسلا هدننبو عجرا لوالاو ةفئاط تبهذ لك ىلاو نيتبرمض وا ةيرمض#
 تمص ولو لاعم نم اهقرط عيجج ولهم ال ني - رضلا ثيداحا نا لصاحلاو ايفاش



 ؛ »# هوسالا نس د- 4#

 و قفا تدباف ىلع فوقولا قطاف هدانا 3 م ا 1 اًميعتم اهم ذخالا ناكل

 0 حدا -_و هدد>أو ةبرغض ىلع ا ه٠ راع ثتددح ن مه نيو

 رأ دعما كلل: 2 ىلع

 ل تا وسمو نذهو مهنم داهلا 0 كييام باب 0-٠

 نيرومأملا َنيِئمؤْلل باطخ #* هللا لمس ىف ن ولت ان مكل ام 6 ىلاعت لاق

 مهوصاخم يح #* نادلولاو ءاسسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملاو د لاتقلاب
 بجاو داهألا نأ ىلع ليلد هيذو دهملا نم هيف مه 0 رسالإ نم

 لاق ىذالاو فءضلا نم غاب ام نيؤعضتسملا لاح غاب دقو هكرت ىف مكل رذعالو

 ظفا نا لاقي نا دعب الو اسمو ىراذفلا اور نيذعضتسما نم ىباو انا سابع نبا
 اذه ٠ نم عسوا ' 0 "الا

 ما( ةنمؤ٠ ةقر أطل لق دامت قلر أم باب اجو

 قتع هيلمف ىا #* ةئمؤ» ةبقر رهف أطخ انموم لتق نمو 6# ىلاعت لاق

 ءى.ر الف نامالا تاقعو تلص يلا ئه ليو أطالا لتق زع ةرافكح مش
 مكح> نم لك 'ئز# ىفاشلاو كلاه لاقو نيلسملا نيب ةدواوملا ةريغصلا
 هللا ىلص ىلا ىلا تاخر نإ ةربره 4 نعو تام نا هيلع ةالصلا بوجوب هل

 لاف ةئمؤم ةبقر قتع ىلع نا هللا لوسر ان لاف ءادوس ةيراجي سو هيلع

 هللا لوسر ىلا تراشاف انا نه اهل لاف اهعبصاي ءامكلا ىلا تراشاف هللا نا اهل

 هاور هموم اهنا اهةتعا لاَعف هللا لوسر تنا ىا ءاعكا ىلاو سو هيلع هللا ىلص
 نم مم ع ىف وهو قرط نم ىور دقو ىقهدبلاو دواد وباو ديج نب ديع

 ىللسلا ةيواعم ثيدح

 مد ةرجهلا نم ءاسنلا فاعضتسا ىف لزن ام باب هيه

 ةةليح نوءيطتسو ال نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيْدءضتسملا الا 6# ىلاعت لاق

 نودته الو



 0 6 هوسنلا ىف هلوسزو هللا نم تدث امم 9#
 ند نأ ىلع تادو هر 0 سهلا ثآش فيل هل_-ه تدرو د اليس نودتهود الو

 0 هنأ و كااس 2 0 هَ د ةماقا نم ندك#, 1

 هللا ىذدر سابع نإ لاق يد داخلا با ل ١ىف و ةرجاهملا هيلع 0 هريغ ّق ةمعادأ

 ءاسرلا ند ىباو نادلولا 0 انا ىلاءت هللا رذع نم ىباو انا ايهذع

 مد هللا نود نم ثان الا غاغو ىفلزن ام بأ 0

 نوم ء(ى«ليااكي]  اعاتضا 7 * اثانا الا هنود نه نوعدب نا 6# ىلاعت لاق

 ةيثللأك اهل حور ال ىلا تاومالا ثانالاب دارملا ليقو ةانملاو ىزععلاو تاللاك
 اايرا ندوذخحا كاذل 3 هللا تانب مه مهلوتل ةكحناللا ليقو ر ربحا
 ىذلا هنأ كان . نكت ءالؤه او ااذو اودلقو اواك ىراوحلا روص وال

 كالا وعلا هديل

 -2ج ااصلا ]هيلا دنع ةنلاب ثانالا ةراشب لف نأ رامات م 1-3

 هنو 2 نمؤهوهو نأ وأ 10 ند تاطاضلا 0 ني نمو د كاع لاق

 نوليظ؛ الو هللا نولخدب كئلواف  ناميالا نم تسيل لاععالا نا ىلا ةراشا
 مظلا ىفن ىف ةشلابملا لربس ىلع اذ-هو ةاونلا رهظ ىف هرنلا وهو دك اربقن
 ىزاحلاو فرح ناصون ريدغ نم نوااعاو مهلاعا ءأ ردح ةيقوت دسعءوو

 هللا لق 3 © نوهئاريمو نهنأش ىف ىا # ءاسنلا ىف كنوتقتسي و 6 ىلاعت لاق
 الوءاسنلا نوثرو ال ةيلهاجلا لها ناك دهاجت لاق *« نهيذ مكيتفب

 هللا ضرفف اريخ نوحي الو نوزغي ال مهنا نولوب اوناك ىهنال ايش نايبصلا
 نارقلا ىا هي باتكلا ىف مكحلع ىلّباهو # ابجاو اقح ثاريملا نهل
 ىا #* بتك اه نهنوتؤنال ىتاللا ءاسنلا ىتاتب ىف 9 ظوفحلا حوللاوا



 د هوسالا ند 00 مق

 اوناكح مهنا تاذو هريغو قادصلا نمو ثاريملا نم #* نهل اي ضرف
 تناك اذا اوناك مهاربإا لاق ندع نود ناكل والا نود لاعنإلا: نوير

 اهوبزيف تو ىح حبونا نم اهذوسبحيو اهثاريم اهذوطعي ال ةيمد دهني ةيراجلا
 نهلامو نهلام# *“ نهود نا نوبغرتو 3 ديالا هذ_ه هللا لزتاف

 ىف لدعلا ىا 4 طسقلاب ىتاتيال اوموقت ناو نادلولا نم نيفعضتسملاو
 نهش راوهو نهروهم

 5 روشنلا فوخ ك2 حوراا دار 0 قل 1 بأ ج٠

 اضييا لعبلا قلطيو اهجوز ىا 6 اهلعب نم تفاخ ةأرما ناو 6 ىلاعت لاق
 ىف ريصقتلاو اهتعجاضم كري نوشنلا ماود ىا د ازوشن # : ديسلا ىلع
 ههجوب 6# هند اضارعاوا 8# اهنم لججا ىلا هنيع حومطو اهضغبل اهتقفن
 سنأي الو اههلكد ال نا ضارعالاو دعادتلا زوشنلا نا امه::4 قرذلا ساحلا لاق
 نا 6 :ًارااو جوزلا ىلع مثاالو جرح ال ىا * امه: حانج الف وو اه
 ةيونلا طاقساب اما دعا ونا نم عون ىاب ملاصتلا زوج هنا ةي الا رهاظ # الصيب
 نوسقلا ىف ىا دي احلص امهنبب ف رهما ضعب وا ةَْقتلا ضعب وا اهضعب وأ
 تركتا ناو زاج اهتح ضعب ىلءهتااد ناف ام6ةع هللا ىضر سابع نبا لاق هَمفنلاَو
 قالطالا ىلع * ريخ حلصلاو # اهّمح اهلو اهل كلذ ناك حلصلا دعب كلذ
 نءو ضارعالاو زوشنلا نه وا ةموصخللا نم وأ ةقرفلاو قالطلا نهريخ وا
 تلاف عسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهةلطد نا ةدوس تدشخ لأق ساسبع نب
 هجرخا ةيآلا هذه تازئو لعفذ ةئاعل ىئوب لعجاو ىتلطت ال هللا لوسراب
 هللا ىضر ساء نبا لاق ىهيباو ىتاربطلاو رذ-:لا نباو هتسحو ىذمرلا
 ةبآلا ىف ةشئاع نع ىراضلا جرخاو رتاج وهف ”ىش نم هيلع احنطصا اذ امهم
 كلمجا لوقف اهقرافب نا ديرب اهنم رثكتسمب سال ةأرملا هدنع نوكي لجرلا تلاق

 * محلا سفنالا ترمضحاو 6 تاناور بابلا فو تلرتف لح ىف ىناش نم
 ةّعفنلا نحو ةرمثعلا نسح نم ةأرملل همزلب اب حدي لجزاف لخلا دش ىا
 اهنم ائيشدل كرت الف جوزال ةمزاللا اهقوقحي لجرلا ىلع ححشن ةأرملاو كلذ وححتو

 ناو



 هال ا هوسنلا ىف هلوسرؤ هللا نم ثيث اع

 زو الام # اوقتنو 36 ةرشملاو ةيعصلا جاوزالا اهيا 6 اونسحت ناو
 اونسحن نا ىنعملا ليقو مدنع ةناها اهناف 9 قح ىف ضارعالاو زوشنلا نم
 نولعت امي ناك هللا ناف ## روجلاو اهاظ اونو ةهاركلا ىلع انهعم ةمايالا

 هنوف ام جاوزالا رثعم اي مكيزاجف # اريبخ

 مد ليملا لكن هادحا ىلا ليملا ىف لزت ام باب جه

 ليم ال ىذلا هجولا ىلع  ءاسنلا نيب اولدعت نا اوءيطتست نلو ## ىلاعت لأق

 هذه نود هذه ىلا سفنلا ليم نم ةيرعثبلا عاسبطلا هيلع تلبج امل ْدَتبلا هيف
 مهولق نوكلع ال ثيحب ةقلحللا مكح كلذو هذه ناصقنو ةبحلا ىف هذه ةدابزو
 قودصلملا قداصلا لود ناك اذهلو ةيوسلا ىلع مهسفنا فيقوت نوءيطتسا الو

 هاور كلما الو كلمت اف ىنلت الو كلما ايف ىعسف اذه مهللا مل-_سو هيلع هللا ىلص
 نع رذنملا نياو ةجام ناو ىتاسنلاو ىذمرتلاو دواد وباو دجااو ةببش ىبا نا

 0 لاقو ع اللا ءاسنلا نيب لدعلا دودسم نبا لاق تلا نسح هدانساو ةشئاع

 ىلع # متصرح واو # متعلاو نهيلا رظنلاو ةسلاجملاو ةثداحلا اذكو بلا
 ىلا # ليما لك اوليمت الف # بلقلا ليمو بحلا ىف نهيب ةيوستلاو لدعلا
 اهنءلاملا ىرخالا ىا * اهورذتف 8# ةدقفنااو مسقلا ف اهنوبحت ىلا

 قاعم وه ىذلا "ىشلاب اهبشن ةقاطم الو جوز تاذ تسل ىلا ا ةقلعملاك 9

 ناو # جوز تاذ الو اميأ ال ىا ضرالا ىفالو ءاعسلا ىف ال ”ىش ىلع رقتسم ريغ
 ةرششع نم اهبف مكيلع بجي ام مكحرت ىلا رومالا نم متدسفا اه د اوحلصنت
 لكو مسقلا ىف رولا" #* اوعلو # بملاو مسقلا ف نهذيب لدعلاو ءاسنلا
 ىملىا * اقرفس ناو اه>ر اروفغ ناك هللا ناف # هنع متيم ىذلا لوملا

 د الكح هللا نغي # قالطلاب هبحاص ام4:ه دحاو لك قراف لب الاصتب

 ةأرااو هئيعااج نقنو: هقفاوت ةأزرا لجرلا عي ناب رخآألا نع انتم هلغجم ىا
 ةجاملا نع هي امهمنغل اًزر * ةعس نم “١# امه«ةزربو هتبعك) طبتغت الجر

 قالطلا دعب يد نم د>او لك هيلسن اذه ىفو

0 



 # هوسالا ندح 8غ

 - مد هلالكلا ثاريم ىف لزن ام باب خيم

 هللا لذ # ةيآلا هذه هللا لزناف إسو هيلع هللا ىلص ىنلا اهنع اولأسف ةلالكلا
 ثراولا ىلع عقب ةلالكلا مساو اهيلع مالكلا مدقت دقو د ةلالكلا ىف:مكدتفي

 ىناثلا ىلع عقو نأو دلاولاو دلولا ىوس نه مهف لوالا ىلع عقو نأف ثوروملاو
 لاق هللادبع نب رباج نعو دالوالا دا الو نبوبالا دحا هثرالو تاه نم وهف
 بص مث أضوتف لدعاال ضيرم اناو سو هيلع هللا ىلص ههأ'لز كب 1 لخذ

 ضئارفلا ةيآ ثل'رتف ثارملا فيكذ ةلالكح الا قثريال هنا تلقف تاقعف ىلع
 تاوخا عبس ىدنعو تيكا لاق هنع هللا ىضر رياح نعو مهريغو هولا هحرخأ

 لوسر أ تاعذ تذطأك ىهجو 3 مصنع مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لءدف

 قكرتو يرخ مث نسحا لاق رطشلاب تلو نسحا لاق نيثاثلاب ىتاوخال ىصوا الأ هللا
 ىذلا نييف لزنا دق ىلاعت هللا ناو اذه كعجو نم ائيم كاراال رباجا» لاقو
 دواد وبا هاور ةين الا هذه ىف تلزنا لوقب رباج ناكف نيثلثلا نهل لعجل كتاوخال

 دارملاو دلاو الو ىا * دلو هل سيل كله ٌورما نا # تاياور بالا ىفو
 نوبالا نءىا * تخا هلو # تخالا طّة_ستال تنبلا نال نبالا دلولاب
 فصن 0# تيلا تخال ىا * اهلف 8 سدسلا اهضرف ناف مال ال بال وا

 تاريم 3 هنأو تانئنلا ناصعل ال نهنا نما ىرهاظلا دواد بهذو 2 نوعم

 ثاريم تي ىلع لد اه ودا ْ دروو تدبلا ع تال وأ نوال تضرر

 دهع ىلع ىضق اذا.عم نا جملا ىف تيثئاه وهو تنبلا عم تخالا

 تخاللو فصنلا ثنبلل لعل تخاو تذب ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 تنبو تب ىف ىضق هنأ سو هيلع هللا ىلص هنع مد اذكحو فصنلا
 تناكذ قاتلا "تخاللو ا نششلللا نبالاا تنيلو  لفصالا 'تنبلل لكقن تمخاو نبا
 ىا #* وهو #  تنبلا نود نالاب دلولا ريسؤتل ةيضتقم ةن_سلا هذه

  اركذ #* دلو اهل نك يملنا # .تخالا ىا اهرب # الا

 نا



 >3 * هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تنبأ امب 9

 ناك ناو هتكجرت ام عيجل هتزايح اهل هلراب دارملا ناك نا يثناوا' ناك
 رش اضعب وأ الك نوكحي نا نم ما اهلا ىف اسهل هثاريم توب دارملا
 هلف ىثنا وا هل يش الف ركحذ دلو اهل ناكناف طقف ركذلا لوا ا دلولا
 دارااو نيدسلا هضرفف ما نم خالا وا تخالا تناك ولو اهديصن نع لضف أم
 ىف تين اك ةئسلإب نيبدعف بالا عم هطوَمي أهاو طوف دلولا عم خالا طوقس انه
 لجر ىلوالف قب اخ اهلهاب ضئارفلا اوةذأ سو هيلع هللا ىلص هلوق نم مدصلا
 ةوخالاب ثري نم ناك نا ىا #* تناكناه  خالا نم ىلوا بالاو ركذ
 تاوخا نع تام دقو رباج ىف تلز' ايذال ادعاصف نيتخالا ىا #* نيتاثا ع
 فلس امي دلو هل نكي لنا خالا * كرت امم ناثللا امهلف  معسن وا عبس

 د اوناك ناو # لوالاب ناثلثلا نهل نوكي تاوخالا نم نيتنثالا قوف امو
 ىا #* ءاسنو الاجر #© تاوخاو ىا #* ةوخا © ةوخالاب ثري نم ىا
  نيييثنالا ظح لثم 9“ مىهن» د كحذللف # اناناو اروكذ نيطلت#
 اببصعت

 مد تانصحملا تائاتكلا ىف لزت ام باب جيم

 فئافملا نه لبق 6# تانمؤملا نم تانصحلاو 6# ةدئاملا ةروس ىف ىلاعت لاق

 لخدي 4 مكلبق نم باتكلا اوتوا نيذلا نم تانصخلاو ف رارملا ليقو
 نا لود ىلع الا لاوقالا عيجج ىلع تايباتككلا نم ةفيفعلا ةرملا ةياالا هذه تحن
 ىلع ةفيفعلا ةمالاو ةقيفعب تسل تلا ةرملا اهتتحن لخدت الو ةئارصالا ىف رع
 لج ناف زوجي مل نم اماو هيبنء» الك ىف كريشملا لاهعتسا زوم هنا لوشن نم لوق
 ليادب الا اهريغ وا تناك ةفيفع ةمالا حاكن زاوجم لعب مل رئارملا ىلع تانصخلا
 فئافعلا ىلع لج ناو اهريغ وا تناك ةفيفع ةرللا حاكحن زاوجي لوقنو رخآ

 بهذمو ام4:* ةقيفعلا ريغ نود ةفيفعلا ةمالاو ةؤيفعلا ةرللا حاكن زاوي لاق
 نهومتتا اذا © ةي الا هذه مويعل ةباتححلاا دمالاب جوارنلا زاوج ةفدح ىبا

 نوف ىا ةأرملل جوزلا هلذسب ىذلا ضوعلا وهو نهروهم ىا # نهروجا
 مفد ىلء فقوت. ال ذا دقعلا نويل ال ىلوالاو لكالل ناب طرمثلا اذهو لالح



 ## ءوسالا نسح- 3

 نيررهاجم ىا #* نيفاس رش نصح ى3 ال ام هماارتلا ىلع الو رهملا
 ىف هللأ لرش نك تاق وتس اوذخمي مل ىا 4 نادخا ىزخمم الو 3 انرلاب

 نا ءامسلا ف طرش 6 نادخا ذاخما مدعو انا ةرهادلا مدعو ةفولا لاجرا

 تانصخحم نكي

 مد مهريغو ىضرملل مميتلا ىف لزت ام باب ل

 ملال 0 0 1 وعرضت 0 1 اودحن 1 كهكشرلا مكس 2

 >2 قوكس ءاسلا ه هروس ّق 0 8 ا هذه ريسفت مدقت 3 هيه مكيدبأو

 عم ةقراسلا ركحذ # ام«:دا اوهطقاف ةقراسلاو قراسلاو د ىلاعت لاق
 ماكحالا عيرمشت ىف لاجرلا ىلع راصتقالا نارقلا بلاغ نال ناببلا ةدانزإ قراسلا
 ىف 'ىثلا ذخا وهو قرسلا ردصملاو قورسسملا ئىغلا مسا ءارلا سكي ةقرمسلاو

 ةقرسسلا ىلا لاجرلا نال انزلا ديآ ىف ةيئازلاو انه قراسلا مدقو نويعلا نع ةيفخ
 لوو عوكلا كَ |ىه:م دحاو لك نيع اوهطقا ىعملاو ليمأ أنار كك ءاسنلاو ليمأ

 5 لاقو قذرألا نم عطب ليكو سرا عطعلا مضارع نإ ةرهطملا هن كل تاني

 نم نوكتو ادعاصف رايد عبر نوكت نا دب ال ةقرمسلاو بكملا نم جيراوخلا

 علق تدببلا ْق ناساثلا عج اذا :صرتضللا نسحلا لاقو مهارد هرسعا ريدقتلا

 هلوق ىلا الجر الجرو ادب ادب مهواعجاو قاسفلا ىلع اودتشا لوقب باطخلا

 سيل و هب وتلا َك وو هيق هيلع - و هللا ْنأف 0 و نط دعي ند بان 0 للاعت

 "تالا ل8 عطق ال هنا ديب أم هذ

 باب



 3 # هوسلا ىف هلوسرو هللا نم تنل امي #

 -.وجي ةقيدص ميرم نيك ى لون امبلب تح
 هلوقت اعث ةقداص مالسلا هيلع سلا ماىا د ةقيدص هماو 6# ىلاعت لاق

 قيدصتلا وا قدصلا نمزالي ىتاللا ءاسنلا نه فصولا اذهب فصتي نم 2
 ىبامص رخ الاو ىن امهدحا نيرشي ةيئرالا اه4ةبر اخ ىاصتالا ىف نغلابو

 مسا عقوو مهصاوخو ءاسونلالا رئاس هب فصوب الامب اهتوؤصت نا مكل نيا نذ
 هشكو اهير تاملكب تودصو ىلاعت هلوُدب اهيلع ةةيدصلا

 ىلاعتو هلا حس ع ريغ تانبو نيب هل اوةرخو 46 ماعئالا ةروس ىف ىلاعت لاق

 ةبحاص هل نك" لودلو هل دك ىنأ ضرالاو تاومهلا ميدي نوصي اع

 هللا تاب ةكئاللا نا نوكسثملا دا #* ماع ىث لكب وهو ثئش لك قلخو
 م وهو 0 3 امههلاذ ناكح نمو صلاخ لهج نع كلذو

 ةيحاصلا نال دلولا ىننل ديكأت نكت ملو ادلو هَقلح ام ذكي فيكو هناقولخم لج
 دلولا دوجو لاععسا دجوت مل اذا

 لالح ىا ّ انروكذل ةمصلاخ ا هذه 3 ىفاهاولاوو # ىلاعت لاق

 دقنتالا داراو ,قيالنمإ .هتاهجن ند 1 ا نأ هي نهود“و تاوخالاو

 ام ىا د ديم نكي ناو اك نبللا وه ليقو بئاوسلاو راخاا ةنجا

 كرشلا لها ىلع ديعو هيف #* ماع مكح هنا مهفصو مهرس 0



 6 هوسالا نسح # 3

 مد ةنملا نوكس ىب نوبالا رما ىف لزنام باب جو

 * ةنجلا كجوزو تنا نكخسا مدآابو # ىنارعالا ةروس ىف ىلاعت لاَ
 ءاوح قلخ ىف اوفلتخاو ةرقبلا ةروس نم باتكحاا لواىف اهريدؤت مدقت ةيآلا

 ليقو ةيآلا هذه رهاظو هو ةئجلا مدآ لوخد لبق تقلخ قاح#أ نئا لاف
 دئاوذ ىل_ع :ةلعش» ةصقلاو هللا لع ىف هدوجولا مودعيملل باطلا ليقو هدعب

 ماقملا اذه اهعس ال ماكحاو

 د ناكل نات رساملا كرف لو ان تا

 نود نم ةوهش لاجرلا نوتأتل مكتا 8# مالسلا هيلع طول ةصق ىف ىلاعت لاق

 ءاضقل ل نه ىتاللا ءاسنل اذه ,مكحامف ىف نزواكم ىا ا ءاسنلا

 نوزواجم ىا * نوفرسسم موق مثنا لب # .ةذللا بلطل عضومو ةىهشلا

 ءانيحتأاف 6# هلوق ىلا لاجرلا رايدا ىلا ءاسنلا جبورف نم ىنعي مارملا ىلا لالخلا

 مل اهنوكحا لهالا نم هنأرما ىنثتسا # نيرباغلا نم تناك هنأ ما الا هلهاو

 ٠ ةرفاك تناك اهنال هللا باذع ىف تيقب ىا هب نمؤت

 الل تارا ذازملا كرف و لزاال با جدل

 مالسلا هيلع مدآ ىا 6 ةدحاو سفن نم مكحقاخ ىذلا وه # ىلاعت لاو

 نموا سفنلا هذه نم ىا #* اهنملهجو 9 نيسنفلا روهج هلام
 نم علض نم اهقلخ ءاو-> ىهو * اهجوز # ىلوا:لوالاو اهسنج

 هيلاو نكسا هسنلل سنجلا ناف اهب نئيطدو د اهملا نكسل © هعالضا
 الح تاج ا اهعماج ىا * اهاشغت الق # ةنملا ىف اذه ناكو سنآ

 ىضمو دعقتو موقت ترعسأ ىا * هبت رك ## هب تقلع ىنا اي افيفخ

 تاجل عكذ ليقو تعدج ليقو ة_ةلك الو ةقشم الو القث دحنال اهناوح ىف

 اهنطب ىف دلولا ريكحا له تاذ تراص ىا * تاقثا الث # الما

 أوعد



 بت #* هوسنلاىف هلوسرو هللا نه تدأ اب

 ةمعنلا هزه ىلع ا“ نيركاشلا نم نئوكنل الاص انتين نيل امهبر هللا اوعد
 000 ءةرعم نعو #* اهثاثآ اعف ءاكرش هل الج اللاص ابهاتآ الف

 0 50 نا ححو سيليا اهب ىفاط ءاوح تدلو امل لأَو سو ةيلع هللا

 ص تالذ ناكف ساعف ثراحلا دسيع 4 ىو سيق دئاه ةررااتطسا ديع ةيع“ لاق

 0 ناو ىلعي وا و ةئسدحو ىذمرلاو لجأ هجرخا هرىمحاو نانطرشلا ىجو

 هنودرم ناو همتو مالاو حشلا وباو ىتاربطااو ىتابورلاو متاح ىبا نباو
 نود ءاوح وه اهاتآ اف ءاكزبش لعاجلا ىلع ليلو اهيفو تاءاور بالا قو

 ىلا دحاولا لف دتسي دق هلال كلذ ىنانت ال ةينثتلا ةغيصو مالسلا هيلع مدآ
 اذ_ه ناكو رفكلاو كرمشلا نم ىلاعت هللا مهعتع ءايننالاو ةءاجج ىلا لب نينثا

 ةدابعلا نود ةيعمنلا ىف اكرش ءاو> نم كرمشلا

 نورمأي ضءب نم مهضعب تاقفانملاو نوةفانملا # ةدئاملا ةروس ىف ىلاعت لاق

 تاقفانملاو نيةذانملا هللا دعو 4 هلوق ىلا * فورءملا نع نوهنبو ركنلاب
 6 مهم باذع مهلو هللا مهنعلو مهيسح اهيف نيدلا> منهج ران رافذكحااو

 راستلا لوخد ىف رافكلا مكح ىثناو ركذ نم-قافنلا لها مكح نا ىلع دب الا تلد

 0 ةنعللا قاتمتساو

 م تانمؤملا ىلع محرتلا ىف لزن ام باب 0

 فورعلاب نورمأي ضعب ءايلوا مهضعب تانمؤملاو نوئمؤملاو 6# ىلاعت لاق

 ةلالدلل نيسسلا # هللا مهجريس ا هلوق ىلا * ركحالا نع نوهنيو

 مد ةنللاب ثانمؤملا دعو ىف لزنام با اجو

 راسهثالا اهتفف نم ىرجت تانج تانمؤلاو نيئمؤملا هللا دعو ا ىلاعت لاق



 د هوسالا نسح ا

 كلذ ريكحا هللا نم ناوضرو ندع تا> ةييط نكاسمو اهيذ نيدلاخ

 راهذالا ىرح لوالا فاصوأب ا ئه هنا هللا فصو د ميظعلا زوفلا وه

 مهنا ىناألا اهرلا عبطلا ليل انهفرغو اهراجشا تح نم ىا اهتح نم

 اهنا عبارلا شيعلا اهيف بيطيو سوفنلا اهميطتسنل تارودكحاا نع ةيلاحلا

 ع وه ليقو ندع ىعم وه م ىلع اذ_ه ةءطقنم ريغ ةماقا ار نفع تاذ

 ةنع هللا ىطر سنا نعو رطانلا ايهتسحا ق رمح ىلا نيتاسلا ىه تانجلاو

 نم ةعجرم دنع ذب آلا انيبم ادق كل انكق انا سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع لزأ

 هللا لوسر انائيرم كل انينه اولاقذ ةيبيدحلا خف وه نيبلا ممءلاف ةسسدحلا
 تائمؤملاو نينمْؤملا لخديل تل'رف انب لعفب اذاخ كب لعفب اه كل هللا نيب دل

 ىذمزتلاو سمو ىراضلا هجرخا هيلا راهنالا اهتحن نه ىري تانج

 م خش انهحوزو زوحملا ةدالو ىف لزتام باب 0

 مالسلا اههياع ىيهاربا ةجوز ةراس ىا د هنأرماو 6# دوه ةروس ىف ىلاعت لاق

 د ةمماق # مالسلا هيلع مهاربا ع هبا ىهو اروحان نب نوراه دنيا ىهو

 ةكئاللا مدخت ةفقاو ليقو ئهمالكح مع ّرسلا ءارو ةكئالملا زواح دنع

 اهالرشيف # ىلوا لوالاو تضاح ليقو ارورسو ايمن د تكضضق ب
 ةنس ةرمشع عيراب ليعام“أ دعب هتدالو تناكو ةنسب ةراشبلا دعب دلو ا قاحصما

 ىتح شيعت امناب ترشرؤ ىا دلولا دلو وه * بوّىءي قاحمأ ءارو نمو 4
 نسلا ىف تنعط هش ىا # زوجت اناو دلأأ اتنيو انتلاق ## دلولا دلو ىرت

 نبا مالسلا هيلع ميهاربا ناك لبق ءاسنلا هلثم نم لبال دي اضش ىلعب اذهو

 اذه نا #6 ٠ طَةف نيعست ليو نيعستو عسل تذب ىهو ةئس نرشعو ةثام

 نوكي نا ةراس تنعف ليعاعمأ رجاه نم مهاربال دلو ناك ليق * بيع ”ئىثل

 اولاق 1 هتكئالم ناسل ىلع هللا اهرشف اهنس ريكحا دم تسياو نبا اهل

 اولاق ”ىش هيلع ليحل ال وهو هردقو هلاضق ىا #4. هللا نما نم نيبحمنأ

 هجر



 56ه د هوسنلا ىف هلوسرو هللا نع تمت اي #9

 نا ىلع ليلد هيف * ديم ديج هنا تببلا لدا مكحرلع هتاكربو هللا ةجحر #

 هدي لها نم لجرلا جاوزا

 د6 ٠ طوال رهطا تانبلا نوك ىف لزن ام بان اتي

 ىا ا ىتان ءالؤه موقان لاق # مالتلا هيلع طول نع انيك :لفامت لق
 ليقو تان. ثالث هل ناك دقو ىفايضاي ةشحافلا نم هنوبلطت ام اوعدو نهوجوز'

 لوا اذهو سابع نا هلق مهل با موقلا | ىن نال ءاسنلا نهب دارا ليقو ناثنبا
 ليدو ناسا رفاكلا حيوزت زوج هع اك ليقو مظدلا ر ماظل ةفاام هيو نعل

 قيرط ىلع هنم لولا اذه نأك اما ليقو مالسالا طرشب مهيلع هنانب ضرع
 ل ال اع هزئاو ل>أ ىا *ي مكل رهطا نه 6# .ةقيقحلا دري لو ةدفادملا

 مد( هنم باب رجم

 ةجاحو ةوئهش نم ىا #* قح نم كئانب ىف انل ام تلمع دقل اولاق © ىلاعت لاق
 نوهحاكت ىف انل ق> ال ليفو قح عون هيف هل لصح هنأكف 0 ىلا جاتحا ئه نال

 اوبطخ دق اوناك مهنا ليقو ادبا نمؤن ال نحو نمؤم لجرالا نبكتلابا
 ةيوطغللا هل لمت ال درف بطخ نم نا مهتلس نم ناكو مهدرف لبق نم هتانب
 ىدسلا هلق لاجرلاو روكذلا نايا نمل عراد ام رعتل كنأو وادبا 0

 7 امشدلا ىف ةأرملا بيذعت ىف لزن ام باب اتم

 دك كنأ عا الا دحا مكن 3 الو ليللا نم عطقن كلهاب رساف < ىلاعت لاق

 وهو باذعلا نم نك # مهباصا أم أعيدصم هنأ 0 ةرفأك امو 4 اهم رس الو

 لعج لعل #* بيري عبصلا سيلأ مجصلا مهدعوم نا  ةرالاب مهيمر
 اوقرفتب ىل نوءجحم هيف سانلاو نكسا هيف سوفنلا نوكل مهكالهل انتاقيم مجصلا

 مهلاعا ىلا

 لا



 # لالا نيش للا: ه4

 م ىرتشلا كولمملا 0 1 ةأرمال ا ف :عرعال با ,ءامل

 زيزءلا وه د رسوم نم ٠ ارا ىذلا لأقو ٍ فسوب 20 لأق

 ديلولا نب نابزا وهو رمدم كلم ار زو ناكحو سصم نئاءخ ىلع ناك ىذلا

 ىريشملا ' ناك سا بء نبا لأق ىسوم كوعرف وه كلا نا ليهو عل ةقلابعلا نف
 ىذلا مساو ليباعر تب ليعار هتأرما تناكو. ب>ور نب ريْفطا ليقو ريفطَو

 #* هتأرعال 6# اراند نيرشعب هارتشا لي3 ىعذ نب كلام ئ, علا نم هعاب
 ماللا متذو ىلزلا مضب وا سوداقلا ىف ايماللا رسكو ىازلا محب كاز اهعسا

 بيطلا ماعطلاب هيف ىوثب ىذلا هلزنم ىا * هاوثم صركا # باهذشلا لاق اك

 نيرا "ناو انهت عاذوما قمر سنع قاد ضب هايد" ويدكلا» كن قلل ةماللاو
 قانا رماو الوزن رك "نأ رزمألا لآقفا قشوب ى"نئرفتا نيك أ نا هلا: ةتال# نمانلا
 رع فلسا نيح ركب واو هرجأتسا تبا ان اهيبال تلاقف ىسوم تا

 يعامل درع اعمر ةارملا ةدوارس ىف لوتس حان العم

 هلأَق لاجزا علبم علب نيج فس وب اًخعلز ثدهار قا #2 هتدوارو 0 ىلاعُت لاق

 ىا * اهتيب ىفوه ىلا # نيلو قفرب بلطلاو ةدارالا ةدوارملاو ديز نبا
 «علا كيهأ تلقوا ع اهتتط ابعاد كازبالاءكتاقاو قع ايوعلا ةأرما
 فيكف * ىاوثم نسحا ىبر هلا هللا ذاعم لاق # لبقا ىا لاعتو له ىا
 1 نا الول اب ”مهوهب تم دقاو نوللاظلا ملفي الهلا 6# هلها ىف هنوخا

 0 امهر كلذ ْق 0 مياخاو :رهظلا ةئسلا : 1 4 ع لد لو الب

 معا هللاو هب مه ام نيبو هثلب لاح 0 هنأ لصاخلاو
 ديس سيببب ا سسشسا بسسس سلسل

 مد# ءاسنلا هك 1 57 -_

 هلودب لصتم مالكح اذهو هيلا اًقباست ىا #* بابلا اقبتساو # ىلاعت لاق

 دوز و
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 فسو نا امهات هحوو ضاّرتعا اه اب امو ألا اهب معو هن تم دعلو .

 همنتل هيلا :هقبست نا تدارا يزعل. ةأرماو .بابلا نم جورملاو رازقلا دارا.
 هب ثيشتلا ىهو رارغلل .فسوب هيلا 39 ىطورسلا لاق جورذلاو جملا نع

 ىلا يتششناف هنارو نم ريد نم هصيخ تبذج ىا « .تدقو # هيوث تكساف
 تلاق 8# كلانه زيزعلا ادجو ىا 6 بابلا ىئددل اهديس ايغلأو 96 هلفسا

 ابلط ةلاقملا هذه تلاق هوو انْرلا نم * اءوس .كالهاب دازا نم ءانحخ اه
 نا الا د فسوب ىلا اهنم الا تدسنف أ هسفن ىلع ّرسللو ليسلا

 هيلع قدصي ام هنا رهاظلاو طايسلاب برضلا وه * ملأ باذع وا نحسب
 ىه لاق # ليوهت ةدانز ماكاألا ىفو هريغ وا برض نم ميلالا باذعلا
 كد.هشو د تررفو تدسأف ء( بعل ىم تبملط ىنعي د ىسضن نع ىثدوار

 اهل لاخ نا ليقو .اهل نا نآك ليق اهتارو نها 3 اهلهأ نم دهاش

 نا # كلذ ىف دراولا ثيدعلل عتلا وهو ملكت دهملا ىف لفط ليقو
 ريد نم دق هديك ناك ناو نيبذاكلا نم وهو تودصف لبق نم دو هصيق ناك

 نيت الا نيتاه مابا ام هللو اهيلع هاوعد ىف 4+ نيوداصلا نم وهو تيذكف

 صيف ىا د هصرق د زب زعلا د 1 1 3 نقل اههحصفأو دب

 ا ا ا ا هل هنأك # ريد نم دق 5

 هلع فسوت ةءاربو هنأ م ١ ةنايخ قفرعو لالا ةديفح عود هم :الف

 ءاجفنلا رشف 0 د4 ”؟ديكحص نم هنا ! ف مالسلا

 هنال -مظعلاب ءاسنلا ساج ىا نهديكج فصو #* مظع نكديىكص نا #
 لاجرلا هيلع ردقب ال نهدارع مامتا ىف رشبلا ميج ديكح نم مظعا نهم
 ضب نع نعتلاا ار دش زعل قا ظا وامل هلاق ٠ بابلا اذهىف

 لودي ىلاعت هاف ناطيشاا نم ىاخا ال اه ءاسنلا ادد ماشا ىنا ءالعلا

 نالو مظع زكديكح نا ءاسنلل لاقو افيعض ناك ناطيرشلا ديك نا

 اذه ىوانفملا لاقو لاجرلا هن نهجاوب نهو ةقرانسم سوسوب ناطيشلا

 مظعا,لاجرلا ذا قال_طبالا ىلع ميظع هلال ةوهشلاو عاجلا ساب قلعت اهف
 هيلع فسوب زيزهلا كااغ م ةوهشلاب قلعتي ام ريغ ىف ةدباكماو لولا ىف نهم
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 ىخ هب ثدحت الو يلا ص اذه نع ضرعأ فيسوب 00 هلوشب مالسلا

 ىذلا * كينذل  اًضاز اب # ىرفغتساو# سانا نيب عيشيو وتفيال
 فسوب ىرإ مهسج نم ىا 3 نيئطا_1ا نم تنكح كنا 7 كنم عقو

 ىه #* ةئيدملا ىف # ءاسنلا نم ةعاجج #* ةوسنلاقو # ةئيطالاب
 وهو * هسفن نع اهاتف دوارت زب نعلا ةأرما# سعثلا ةئيدم ليقو رصم

 اهفاغش ىف هبح لخد ليقو هبح اهيلغ ىا #* ابح اهذغش دق 4 اهنم عتب

 سابع نبا لاقو بلقلا طسو وه ليقو هياع ةدلج وهو بلقلا فالغ وهو
 ىف ناجرملا ةحس ىف ىئارجللا دازآ ىلع مالغ ديلا لاق فسوب بح اسهلتق

 نيرا ق4 مآ ءارلا باك قه نيبلا ناهطأا ى ناعما ناتو دنع زاثا
 ىقشمعلا نوركذي دناهالاو مالسلا هلع فسوي زيزعلا ةأرما مارغ عركماا

 ةأرملا نا هيبسو برعلا ىال_خ لجرلا ىلا ةيسنلاب ةأرما بناج نه مهتالزغت ىف

 اذاوب جوزلا ةايمن ادطودنم ايهشنع طقل ادملا و يوزر الا .مكنال مهني ىف
 نوكي ةراسنف ىهلا عضو ةأرلاو لجرلا نيب قشعلاو هعم اهسفن قرح تام
 ةأرماف ىهلالا عضولا ظحول اذاو امهدحا نم نوكحي ةرانو نيفرطلا نم

 لزغتلا ىف برعلا اوهفاو دنهلا لهاو قوشءم قشاع لجراو ةدشاع ةقوشعم
 ىف ةأرملل ركحذ الو طقف درلاب مهلزغت ناف مهريغو سرفلا فالخم ءاسنلاب
 همك و بايد ىر ىلا نود ترف[ نولابطل مينا ةمخلاا ةرعاوا قيلاوغا

 ديعبب نيملاَظلا نم ىه امو مالسلا ه_ءاع طول موق ىف ىلاعتو هئاحس لاق اك
 لزغتلا -برعلا ىف لصالاو مهل نوداةم درملاب لزغتلا ف برعلا نم نودلوملاو
 اعطق درملاب لزغتلا نوفرعي الف دئاهالا اماو نهل فصولا هائعمو ءاسنلاب

 كلذ, لك لدت ةأرملا قشعب ؛لجالا وه قشغلا ق.:لدضالا تاق هلصاخ ىهتا

 ةأرملا بناج نم قششعلا روهظو مالسلا اهيلع ءاود هقشع ىف عدآ هصق
 زاوؤل هيف ةح الف دنهلا لها - هديؤللو ىه 1 رفكحلا لم ةصو لحرأل

 ةضق ىف ةيساف لامن, هقانقابعم صفا ىزملا قدما اما, نيلسملا نع ىشملا

 ناف نوئط# نومئطاخ مهريغو سرغلا لها نم كلذ ىف مهل نودلقاا طول

 نبا ظؤاعللو ءالقءلا نم دحا دنع باطتسي الو ةروص ىا ىن لحب الامم اذه

 معلا
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 قشع ىلع درلا ف سيفن مالكسخ امهر سدق ىنذملا ةاي> دهم حشلاو مقلا
 دازآ ديسلا دقعو اريغو ءاودلاو ءادلاو ناغهللا ةثاغا ىف ناوسنلاو د 9
 تاقوشعلا مانسقأ ناس ىقرو ؟ذملا هباتكح نما عبارلا لصفلا للاعت هللا هجر

 ةبرغ اناباو ةييغ اراعشا امهم مف لكحإ درواو قاشعلا عاوناو

 ةتعيبط بوذت ىلاسلا .اهآر نا ةنولتلا تاييللاو ةعونتلا مادو رامتءاب

 هذه لثم ركذ لحم باتكلا اذه سلو ةدماخلاا هران لعتشت لذاعلا وا :دعاقلا

 وهو نالوغلا راكذت ءابهص نم ناركسلا ةودذ باتك بابلا كلذ ىفو باوبالا
 دحا لكل دحا لك. نم ةبم لكح نا كشن الو بابلا اذه ىف مج ام لججا
 هيلا دشرا ام الا ضحلا ناسسحالاو فرصلا ناعالاو تدبلا مالسالا فلا

 فورعم لكح الا ىلا غلبملا هلوسرو ردقلاو ىوشلا ىطءمو سشيلا قلاخ
 اهتدشو 6-0 هذهف هلل ابح دشا اون اونءا نذلا و ىلاعثو هنا_ كس لاق دوو ركممو

 مهللا مايهلاو هلولا عاونا عيج نع نكحنو مارغو قثع لكح نع ىنفن
 اهنيك مقفل الوندحلا نذل عدت الو كاونس هردن | لك نع ايلا كحاب لبحأ
 هارت كن أك هللا دبعت سو هيلع هللا ىلص كيدن مهيف لأق نيذلا نه انلعجاو اعقوم
 ( رش ) كارب هاف ا رت نكت مل ناف
 عك فال كلف قداطَم سا ئىولا قرعا نا لبق اعاوهجر ىنااب "نع

 ( هريغ )
 عما دملاب اهئرهط اهو اهاوس * اجب ىرت نيب ىليا يراعي *

 عماسملا قورخ ىفاهاوس ثيدح * ذب دقو ثيدحلاب,اهنم ذلتو *
 د عشاخ كل عضاخ ب باب كارا * اما نيعلا نع ىليلان كلحأا «

0 
 * 2 عيضم عمد وهف ىليل ريغ ىلع * ةيابص ىرحي عمدلا اذه ناكاذا «

 ( ةيسرافلاب هريغ )

 * دنب ورق ىملاع هي زا مشحج ر كد # دن اورد صراد ,سازالدتلا 8

 هتاثاك نم ائيش وا هللا قلخ نم اةلخ د>ا قشءي نا مالسالا ف ز و< لهو
 مالآلاب ةيوشملا ةردكلا ةيئاقلا تاقوشعملا هذه قلخ ىذلا هللا بحالو هناكس
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 ماركألا ماّمو لماكلا لالجاو قلطملا لاجلا اذ اهقلاخ كتبو ماقسالاب ةفوطحلا
 ميهاربا رد هللو مالسالاو ناسحالاو ناالا اذهب ايلا ىتاجلا هلوسر وا
 لقالا نم ىتأي فيكو  نيلفآلا بحا ال هلوق ىف مالدلا هيلع ليلملا

 هناحس ىح ام الا اذه لهو ىنافلا نم ىندلاب ىطرب و قابلا ىلع ىتآفلا راتح نا

 نع #* لالض ىف اهازل انا  تاروكذملا ةوسألا نع ماهللا اذنه ىق يلاعتو

 يح هذ رظأ نم ىلع: سبنلي ال حذاو # نيب. #6 باوصلاو دشرا قيرط
 زيزعلا ةأرما #* تءعم الف رسلاو ىفافعلا نم اهلاثما ىلع بحي اه تكرت

 اهيلآ نهوعدت #* :نهيلا تلسرا 8# ”اهانا نهتبيغب ىا * نهركمب #
 ثعد ليق هيذ تءقو اهف ندب ى> فسو ىلا نرظنيلو نهدنع اهرذع مقتل

 تانيعاو 1« نيوريحا اؤكرا نالوا اورق لقدم قارا ختاث1 1 ةيسبرا
 ديئاسمو قرات نء اهيلع نكتب سلاح هل ثأيه ىا #* أكحتم نهل
 نه: عيطقتلا ىلا جاتح ام نعطقيلا ا انيكس نهن» ةد_حاو لك تنآو #

 تناكو نيك.للا هكاوذلاو محلا نلكأي نا نهتداع نم ناكو لق ةيعطالا
 ىلا ةلاملا كلت ىف ىا #* نوهيلعحبرخا تلاقو # رجانخ نيكاسلا كلت

 ليقو هنيظعا ىا دي هئريكا هضأر الف ا لكالاو ءاكتالا نم اهيلع نه

 لاق ىلوأ لوالاو نضح ليقو نيذما ليقو هلا هدش نم نشهد ليقو هنبه

 ةلاسرلا ءاهسو ةودنلا رون هيلع نيأر نهئال هربككحا اما نهنا ىدنعو ىزاراا

 حوكحإلاو موعءطملا ىلا تاؤتلالا مددسع ىهو ةيكلم ةباهم هيك ندهاشو

 ننيظعو هنريكسا نهذا مرج الق ةلاكلا كيت نم نيحمتش نهب دادتعالا مدعو

 دارملا ليقو مدلا لاس يح اهنحرج ىا * نويدبا نعطقو 6# ءهنمريحاو
 ةوسنلا نم تام لاق هيأ نع هبنم نعو نهماكا ليهو نهلمانا انهه ىدالا

 هع َنيفن اما  ارششب اذه اع هلل شاح نلقو # ادك ةأ ها ةريشع عسن
 نم دحال دهعب ملاه عيدبلا لاختإ نم تسبل دق ةروص ىف زرب هلال ةيرشبلا
 الا اذه ناء ا ةيرشبلا ةئجدنلا ميج ىف هيراقي ام نوريصبلا ديا الو رشنلا

 مهنا سوفنلا ف ركحرو عابطلا ىف. ررقت دق هلال هللا ىلع # ميرك كلم
 نم نسحا ىش.ال ناو تافصلاو.تاوذلا ىف رشبلا لكحذش قوذ لكش ىلع

 كالملا
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 ذا كلذ نم سكعلا ىلع نيطايشلا نا ررقن اك ىش لك ىف نودناف مهناو كلللا
 فسويل طرغملا رهابلا قْداَقلا نسحلا تابثا اذه نم دوضقملاو مهنف بقا 'ىشال
 تأر امل اذه نهل تلاق # هيف ىنتل ىذلا نكلذف تلاق # مالسلا هيلع

 ةسفقن نيدعل ايلاط هديرا ام عدتماو ىدعتسأو 2 ىا 4 مصعتسأو 0 ع

 ( ةيسرافلاب رعش ) كلذ نع
 * تسوا تودع م]وك اع مهه * بي هج مئءاد هذ لات وما دم

 ملنكلو ا ذئيح نهنم اهيلع ةمالم ال هنا تلع اهنال كلذب تحرص اما

 بابل ةفشاك هتلاو # ني رغاصلا نم انوكحإو نسل هرمآاه لعف

 ( ةيسرافلاب رعش) ىافعلا ّيسل ةكتاه ءايحلا

 25 لت ار ىوقت ىوزاب توق * دنام دمآ قش ناظلس اكره *

 ناو هيلا ىنوعدب اسم ىلا ب>ا نجتلا بر # مالسلا هيلع تسوي لاق

 ابص نه نهعواطاو لما ىا # نهيلا ْبصأ نهديحص ىنع فرصتال
 قغاتشلا كوق نمو قاتشا ولامن وكو
 »4 ىصي اهيح دنهو * ىف ايص دنه ىلا 3#

 نموا :هلع مدقيو هناكبرا مرحب ام لهجي نمم ىا # نيلهاجلا نم نكأو
 بكحترا نهنا هيفو لهجلاب مذلا ةذص قكسل نم وا لاهجلا لع لم“إ

 _ ةلاهج نع هيكتري امااباذ

 مد هتافخ لعب قحلا ننس ىف لزنام با 0

 لوسرلا هءاج الق © فسوب ىا #* هنىنوتا كلملا لاق # ىلاعت لاق

 نهانيكب تر نأ نميدبا نعطو ىتاللا ةونسنلا لاب ام هلأساف كير ىلا عجرا لاق
 انلع ام هلل شاح نلق هسفن نع فسو. نئدوار ذا نكحر,طخ اه لاق ميلع

 تفشك اهبددسب ىه اما تائقانملا هذه نا اًهلز تلع الف #* ءوس نم هيلع
 صعصح نآلا زيعلا ةأرما تلق # مقاولاوه امم ت>رصو ءاطفلا

 نمل هلآو هسفن نه هتدوار انا 8 هتافخ دعب رهظو نيب ىا # قالا



 ىنا ميل كلذ # اهلا ةدوارملا ةبسنو هسفن هيت نم هلاق اهث * نيقداصلا
 بتك ىف اهمامتي ةصقلاو ه#“ نياحللا ديك ىدهي ال هللا ناو بيغلاب هنخا مل
 ريسافتلا

 مدك# هتدازو هصقنو ىنالا لمحت هلل ملع ىف لزتام باب ج٠

 انهنطا ىف ىلا < ىتنا لك لمح 3 هللا ## دعرزا ةروس ىف ىلاعت لا
 ليوط وا قش وا ديعس وا جدك وا بص وا ىثنا وا ركذ وا ةذضم وا ةقلع نم

 ضيغلا «© دادز“ امو ماحرالا ضيغت اهو هد صوان و ا مان واريصو وا

 صقنك هتدابزو لجلا ةقلخ صقن دارملا ليق نيسسشملا ريكحا هيلعو صقتلا

 اذا ليقو امتدابز وا رهشا ةعست نع لجلا ةدم صقن ليقو اهتدانز وا عيدا

 دلولا دادزي ضخ ىلااذاو اممدلو ىف اصقن كلذ ناك اهلج- لاح ىف ةأرلا تضاح
 . ضيغلا ليقو للا ةدم ىف ةدانز ءاذغلا ناصقن ليقو هتدابزو مدلا صن ليقو وْعِيو

 نم نهنهو رهشا ةرششع لمح نم ءاسنلا نم نا كلذو ماقلا ةدابزلاو طقسلا

 ليقو نينس عبرا ليقو ناتس موق دنع هر كحا للا ةدمو رهشا ةعسن لمحت
 ةفيرششلا ةياالاو شعبو ةدملا هذهل دلوب دقو رهشا ةَتس اهلقاو نيئتس سمن

 معا هللاو ءنه رومالا هذه ىذلا بيغلاب هلعو معلاب هناك هتطاحا ناببل ةقوسم

 م: ةنملا ةراشب نم تاحلاصلا حاوزالا ىف لزت ام باب جو

 ةثساا نيعفادلا ةيالعو ارس نيكفنملا ةالصلا نيوعملا نء رباصلا قح ىف ىلاعت لاق

 مهئابآ نم ملص نمو اهنولخدي ندع تانج #9 مهجاوزاو ةنسملاب
 هناىلع لياد حالصلا ركحذو مهتابرذو مهتعصع ىف نتم ىتاللا * مهجاوزاو

 حالص نودب مهم هنوك درحم مفني الو كلذك ناك نهالا نا لخدي ال

 مد مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرال حاوزالا نوك ىف لزنام باب جم

 مهل ىا # ةيرذو اجاوزا مهل انلمجو كلبق نم السر انلسرا دقلو 8# ىلاعت لاق

 جاوزا
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 اذه نا ىا ءاسنلاب هجوزر سو هيلع هللا ىبص هللا لوسر ىلع ركن ناك

 اوناك اه هيلع نوركنت مكحااب اه لوسزا اذه لبق نيلسرلا هللا لسر .نأش
 هنو َّق كلذ حدف ف 0 نر عبس و ةأرعا ةئاعالت ناولسل ناك دق هئاؤ ةيلع

 فيكف نورشيو 10 نودي اواكحو 1 ءا هنام دواد هبال نأكو

 ىهأ 0 10 نس ١ نعو سو هيلع هللا ىلص هتوبن ىف احداق اذه لدجي

 انلسرا دقلو لوش هللا تءعم امأ لعفت ال تلاق لا نا درا ىنا تلقو ةشئاع

 لتتتلا نع ىهنلا نم درو دقو هيودرم نباو متاح ىبا نبا هجرخا يالا السر
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا ناك دقو ىورعم وهام حاكنلا ىف بيغولاو
 بسلا اذه ىلع ةهدالولا ََق اوناكو روكححذ ةثالثو كانا عبرا دالوا ةهمسم

 ميهارباق رهاطلاو بيطلاب بقليو هللادبعف موثلكماف ةمطافف ةيقرف بني رف مماقلا

 رهشا ةتس هدسءب تشاع اهناف ةمطاف الا سو هيلع هللا ىلص

 م© نوبالا ءاعد ىف لزن ام باب جيم

 نينمْؤمْللو ىدلاولو ىلر معا ابر + حيسا مدع معلا ١. ةروس ىف ىلاعت لاق

 ناميالا لها نم ,هريغلو نيوبالل ءامدلا ة-عورسششم هيف * باسحلا موقب موي
 مهريغف مهيدهو ءايبنالا لاصخ نم امهل ءاعدلا ناو ةأرما وه نيوبالا دحاو

 ةريره ىبأ نع هلوطإ سم هاور هل وعدن 3 داو وا ثيدحلا ىفو كلذب ىلوا
 هنع هللأ ىكر

 صح مسمي سس مسمع

 م مالسلا هيلع طول ةأرما ىف لزنام باب جه

 © مهوجل انا اولاتف 4 مالسلا هيلع طول ةصق ىف رجلا ةروس ىف ىلاعت لاق

 ا
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 نيقابلا ىأ * .نب رباغلا نمل اهنا انردق هتأرما الا نيعججا 6 © طول لآىا

 يبنلا ازا ةركج هك كابل نيب اوف هل موت دقو سبط عم باذعلا ىف
 2 ةركدنو ريتعا ن 1 ريع ازه ىفو هللا ' نم لوسر اهلعيو ةرفاك

 و © تانبلا حيوزت لوا بأ 0

 نهوجو'ْرف ا ىتانب ءالّوه 6 'مالسلا هيلع طول ىا * لاق # ىلاعت لاق
 منك نا -## دوه ىف اذه ريسفت مدقتو مارإلا اويكةرئالو متلسأ نا الالح
 كرممل 4 هب <رما امو قيضب ةشحافلا لعف نم هيلع متهزع اه #*؟ نيلعاف

 دمهُح ةهايح هع هلالح لج ةبم مس اذه #* نوهمتل مهتر كر ىل مهنا

 ماب هاا مهعاجاو ريسفتلا لها قافتاب مو هلاو هيلع هللا لص

 و هسنع هللا ىضر رهو :عو هدنع ةيربلا مركصا هنال هيغ دحأ ه ةايحن

 لاق دمحم ةايحي الا دحا ةاي هللا فلح ام لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هللا هجر ىطويسلل رودنملا ردلا ىف اذك هبودرمم نبا هجرخا هي الا كرمعل

 مد( ىلاعت هلل تانبلا لعج ىف لزن ام باب جو

 ةعارخ تناكح دقو * تالا نواعجي و # لحلا ةروس ىف ىلاعت لاق
 هسفن هزي دع دره اع بولو هان 6 هللا تاني ةكئالملا لوقت ةنانكو
 تنال نم هنوهتشل م مهسفتال نولعج قيفاو ءالؤه هيلا همست اع

 مد ىتالا ةدالو نم هجولا دادوسا ىف لزت ام باب جيم

 لظ إ# هل تنب ةدالوب ريخا ىا # ىئثتالاب م طاطا عب اذا #9 قاست لاع
 وهو # ةهاركلاو ظيغلاو نزملاو علا ن م اريقن راص ىا 0 أ داوم ةهحو

 ام ءوس نه موقلا نم ىراوتب # اقنحو اظيغ ملا نم 'ىلتمم ىا # ميظك
 001 نزلا اهيلع فاك د عمان 3 رن

 ؟ءوس وا ةقشمو ءالب وا ناوه ىا # نوه ىلع هكسمأ # كلذ ريغو بسنكت

 ما
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 الأ © نرملا هلعفنت تناك اي دأولاب هيف هيف ىا * بارتلا ىف هسدب ما #*
 هاصس هللا ىلا اهنودركحو ىلا تانبلا اوفاضا ثيح * نويكحم ام ءاس
 لوشب اريكح امنت ىدنقتلا لك مه نأ ىلا مهدنع نيود نيبلا اوذاضاو

 اسلام نال نانا هديك طوعك داعب 301 اقل: كلج >0 اك اطل 110171755. "0ك
 م7 مهجاوزا لعج ناب هدايع ىلع هللا نانتما ىف لزت ام باب اجو

 ب نورسفلا لاق * اجاوزا مكسفنا نم مكحا لج هللاو #: ىلاعت لاق
 مكسنج ند محل قلخ ىعملاو مالسلا هيلع مدآ علض نم تةلخ ءاوح نام ءامقلا
 سلخ ريغ نم يحوشيو هيلسح لا ناار صقل نآلاع اوساستلا ان اوول
 لمجو # لنلا بدس وه ام ءاسنلاو لاجرلا نيب عقب ةسنالا هذه ببسيو
 نبا لاق دالوالا دالوا دارملاو دفاح عجب #* ةدفحو نينب مكجاوزا نمل
 ركذلاب هصيصختو كلذك تنبلا دلوو ثنا وا ناك اركذ نبالا دلو ديفحلا سابع
 ناتخالا ةدفللا ليقو ٌدغللا لصا ىلع *ىراط فرع طبسلاب ثنالا دلو صيصختو
 لبق نع ناك نم تلا ىعمصالا لاقو راهصالا ليقو هريغو دوعسسم نءا هلاق
 دالوا مه ليقو اهيجج امه:* راهصالاو ابههبشا امو اهيخاو اهناكح خأرلا
 تامداخلا تائبلا ليقو هنومد نيذلا لجرلا دالوا ليقو هريغ نم لجرلا ةأرما
 ىنعملا بسحب لكلا لمحت ظفللا نال ةيراقتم لاوقالا هذه لكحو نهال
 يبا هناك هللا نال دالوالا دالوا مهنا ءانعلا نمريثكح عمجرو كرتسمملا
 فطع رهاظلا ىف ةدفطأف ةدفحو نيب حج اوزالا ن ه مهل لءج ناب هدابع ىلع
 عا هللاو نيسلا ىلع

 مد تاهمالا نوطب نم حارخألا ىف لزنام باب جم

 فاطع # ائيش نولعتال مكتاهما نوطب نم مكجرخا:هللاو #8 ىلاعت لاق



 ديحوتلا ةلدا كالس ىف هعم مظتن» اجاوزا مكسفنا نم مكل لعج هللاو هلوق ىلع
 مكعفانم ع ند ىشب مكل ٍء ال الافطا مكن 00 نوط ن ٠ مكجرخا وا

 مد اًطاص المع ةهلماعلا ىثنالا ةايح سبط ىفلزن ام باب اجو

 ةايح هتييصاق نموه وهو ثنا وا ركذ نم الاص لع نم 9“ ىلاعت لاق
 لالملا قزراب ليقف نوكت اذا ةييطلا ةايملا ىف ىفالخلا عقو دقو #* ةييط

 لمعلاو بيطلا بسكحااب لبقو ةعاسنقلاب ليقو كانه نسالا ءاءجلاو انه

 ةوالح ليقو هللاب ةفرعملا ليقو ةداعسلا ليقو نجلا ةاي> ىه ليقو حلاصلا

 ىه اما ليقو موي مون قزر ليقو ةعاطلا ىف شيعلا ليقو ةعاطلا

 كابس اه.ءلو ايدلا هذه نك توما حجي تسي نم مّوملا نال ريملا ىف لصف

 نع ءانغتسالا 3 قحلا ىلا هريبدل دربو ه_سفن رييدت دبعلا نع عاري

 لكحاا ةدارا نم عئام الو كلذ نم عسوا ظذللاو قملا ىلا راقتفالاو قلخلاا
 هايد نال هرخ ا 1 ايدلا ىف ىه ةيطلا ةايحلا نأ ىلع نيسفملا ركحاو

 ىلعو #« نولمج! اوناكام نسحاب مهرجا مهني علو # هلوقب تركذ ةرخآلا
 نينه وم اناك اذا قنالاو ركذلل هراشد هي الا قف لاح لك

 مد نع رار ىمنو ندلاولا ىلاناسحالا ىلا أم باب جو

 انديه نكسر ناسارلا ما ىلا ا« :نان1غ301 اود الآ كرر طفوا 9ع لقامت لاق
 3 قحلا وه اذهو هريغ ةدايع نع عنملاو هللا هدامع تودو هيقو أمريم اهحو

 * اناسحا نيِدلاولابو # لاف ىثنا امهدحاو نيدلاولا ريب الاب هدرا

 ىلا ناسحالا ركذ هجو ليق امه وربتو امهيلا اونسحا وا اوئسحم ناب ىضقو ىا
 امه:* دلولا دوجو ىف رهاسظلا ببسلا امهنأ هنا هللا ةدابع دعب نيدلاولا

 نالعالا نم هتدابعو هللا ديحوتل امن رق نب وبالا ىلا ناسحالا لمج ىفو

 ةيآ ىف هنا“ لعج اذكهو ى الام اه! أب ةيانعلاو ابهقح ىدكصأت

 ىرخا



 فو 33 ءاردلالاى هلوسرو هللا: نمش اج 9

 نغلبب اما # كيدلاولو ىل ركشا نا لاقف هركحشب انرتقم ام*ركش ىرخا
 كتلاقكو كفنك ىف انوك ٠ نا" كدتع َيَعَع اههالك وا انههدحا ربكلا كدنع

 ىضر ىلع نب نيسملا نعو دارفنالاو عامجالا ٍتلاح ىف ىأ دي ىفا مهل لدن الف
 دهاحم لاو همرلل فا نم ىتدا قوةءلا نم ائيش هللا لع ول اعوفرم امهنع هلبا
 هنالوقن ال اناك ال لوبلاو ءالخلا ىا ىذالا نم امهنت طيءامل ىفا امهل لقتال
 وهو نيعملا هلق ةغل نوءبرا ىفا ىفو لوبلاو:ءالخلا كنع ناسطيع 6
 نع دلولا ىهنف تاذ نع ءىنب توص وا لاقثتسالاو رجضتلا نع ”ىني لعف مسا
 دي اههر هنت الو 96 امل لاقثتسالا وا هيوبا نم رصضتلا ىلع لدب ام هنم رهظي نأ
 ىنعع تاوخا مهالاو رهنلاو ىهنلاو كيحمدأال امم هئايطاعتب اع امهرجزت ال ىا
 ايههرجو ىف امتاص ارض امهملكت ال هانعم جاجزلا لاق ةظلغلاو رجزلا

 هنع ريبعتلا نكي ام نس>ا الهس اليجج ائيل افيطل #* ارك الوق امهل لقو
 نب دم لاق ماشتحالاو ءايللاو بدالا نس>ح عم هتءاركحو لوقلا فطا نم
 الو ءاتيااب هاما ا لوشن ناوه ليقو تيد يكيسل لَقف كاوعد اذا ىنعي ريبز
 ديعس لاق 86 لذلا حانج امهل ضفخاو |هيتكي الو اهتاعماب اههوعدي
 نم # ظيلفلا ظفلا ديسلل دبعلا عضخم م كيدلاوا عضخا ىا ريبج نبا
 امهراقتفاو امثركل ايهيلع فطعءلاو ةقفشلا طرق لجا نم ىا * ةجحراا
 عداو ىا #* امححرا بر لوو #9 سمالاب اهلا هللا قلخ رفا ناك نم
 ةمادلا ةيقايلا هتجر امه رب نا اهليللاو مويلا ىف تاره سمخ ولو امل هللا
 يقلب“ جدر ىا 6 اريعط قاسار م 96 نول“ اناك اذا هب داراو

 فقنو ىوقتلا لها دواج اهنم رعشقت ةغلابم نيدلاولاب هناحي# غلا دقلو
 ناسحالاب هعفش مث هتدابعو هديحوتب ىمالاب اهتهتفا ثيح ىهروعش اهدنع
 رسما نم تلفن ةلك ىندا ف صخري مل تح امجاعا رم ىف سالا قيص 3 هيلا
 مضخم و لذي ناو اهعم ناسنالا ريصي داكي ال لاو>ا عمو رهضلا تايجوه عم
 ناسنالا فلك ءايشا ةسجن هذهذ امهءلع جلرتلاو امهل ءاعدلاب ىمالاب مخ مث اهل
 نيمعلا ىبنعاثاةريثك .ثيداحا :نيدلاولا ب ىف درو.دقو نيدلاولا حبى اهب
 ثيدللا بتك ىف ةفورعم ىهو اسم“ ريغو
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 مد( انا نع ىهنلا ىف لزتام باب الم

 مجعلا ىف اغلا ابق ىا * ةشحاف ناك هنا انزلا اونرقت الو 6 ىلاعت لاق
 هقيرط اقيرط سب ىا * البيس ءاسو 8# االقعو اعرش دعلل ازواج
 درو ددو بونذلا رابك نم هنو كح ىف الخ الو راشلا ىلا ىدؤ هنأ كلذو

 نم عاونا ىلع لّيشِب وهو مولعم وه اه ةلدالا نه :ه-:ء ريفنتلاو ههتن ىف

 ”الف باسنالا لح اني هدو ةسف ىلع لدا 20 ةيصخملا اه:ه دساؤملا

 دالوال 5 بجول كلذو هلاب ربي كالأإ مون الو وه نم دلو لدحر فرغت

 هذه تى تل مول لاق ه4 5 ْق ىئدفلا نعو ملاعلا بارخ وهو لسنلا عاطقناو

 انهيت حالو رنلا ةروسا قا دود كلذ دب تال ورح نكست
 انارلا مكح

 م: ةدلاولا لاح ةياعرا قسافلا كالها ىف لزنام باب جيم

 مد نمؤملا دلاولاو ةئمؤملا ليم

 وه نكي ملو 6# ني:ءؤم هاوبا ناكف مالغلا اماو 9 3 ةروس ىف ىلاعن لاق
 نورستملا لاق ةيونا' مالثلا قهر #1 (يميهدغر نأ انش 5 كالذك .

 ْنأ انسخ وأر نكلا وهو هيد ىف هأعملب ٠ نأ ىلع 4 مدح ينك انيشح هائوم

 هقوقعل ينك د ارثكو 7 يهياع د انايغط و نيدلاولا ع

 معا هللاو.

 مد اههسفنا ىف ةللاصلاو حلاصلا ظفحم هللا نا ىف لز'ام باب جم

 م #5 اهدلوو #يم

 ةباعر اضتعم هحالص ناحكوذ # احط اص امثوب 1 ناكو 3 لاع لاق

 هنفد ىذلا وه ل- قو ةقيقح اه وبا هنا ظؤللا 0 امهلام ظذحو هيدلو

 ءايقتالا نم ناكو سشاعلا لقو هل نفادلا دنع نه عباسلا بالا وه ليقو

 هو تا 3



 ١ هي هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تدنث اب ع

 نعو اودعب ناو هدلو ىفو ةسّفن ف حلاصلا ظفح هللآ 0 ىلع لدب م هيفو

 حالصب ع لحو نع هللا نا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاَ لاقرب 1-5

 نولاز كر هرج لماومياو اوك و ع لجزا

 هللأ نأ ئور دوو ىنالص ف ديزاف ىدلو ركحذاف ىلصال ىنا بسملا نبا

 هللا ىلو نأ ىلاعت هلو لد. اذه ىلعو ةهترذ نم ةعبس ىف حلاصلا ظفح

 طرقلا هلاَف نيللاصلا ىلوت وهو باتكلا لزن ىذلا

 كي اًحش 0 اركز ةراشب 0 باب ١

 مد قاع هتارماو اريبك ليم

 ريكل دلت ال لا ىهو #* ارقاع ىتأرما تناكو # ميره ةروس ىف ىلاعت لاق
 دلع 3 ىذلا لجرال لاعبو انه ةدارملا ىهو ريك ريغل اًضيا دلت ال ىلاو اهنس

 ميرم ما ىهو ةئ> تخا ىهو :ذوقاف تنب عاشا هنأ ما مسا ناكو اضيا رقاع
 ليغ 0 3 تت 0 ىم يبن لاقو م 0 ىد 3 دلوف

 ميتا تع ىدرو

 دج نيدل اولارب ىف لزن امباب يس
 ةدايعال هنال امهيلا انحمو امه اقيطل ىا 6# هيدلاوب اريو 6# ىلاعت لاق
 ىأ * ايصع ارابج نكح ملو # اممرب نم مظعا هللا ميظعت دعب
 ضفخو باابلا نيلي مالسلا هيلع ىبعل فصو اذهو ايصاع اريبكحتم
 حالا

 مد مالسلا اهيلع برم نم ىسع ةدالو ىف لزت ام باب جم
 مد ضاخملا قرد و5 ١

 اهأبو اهربخو اهتصق ىا د“ ميم باتكلا ف ركحذاو 8 ىلاعت لاق



 0 هوسالا نسح د اب

 نم #  تدرفناو تلارتعا ليقو تدعابتو تح ىا # تذبتناذا #
 قرشلا بناج نم ىا ا ايقرشش اناكحم .# اهموق نم #4 اهلها

 اهلها نود .نم ىا #* مهنود نم 9 تيبرض ىا # .تذناف »
 لاح وا ةدابعلا لاح اهورب الثل مهنع اهرتسي ارتسو ازجاس ىا # اياحح

 مالسلا هيلع لوريج وه ه انحور اهيلا انلسراف # ضيا نم رهطتلا

 هيلع ليربج * اهل لثتف # .هب لمص اهيف. مقنبلو مالغلاب اهربشيي
 .مدآ نب توعن نم دسةفب مل قلخلا ىوتسم اهات 35 ابوس أرشب # مالسلا

 هللا قب نم # ايقنت تنكح نا ك_:م نجح راب ديا 3 تلاق # ايش

 * كير لوسر انا اما لاق ف ناميالاو ىوقتلا ىضتمب لماعيو ةفاحو
 بونذلا نم رهاطلا وه هي ايكز امالغ كل بهال # هب تذهتسا ىذلا

 نوكي ىنأ تلا ## ىننلا ىكزاب دارملا ل-ِِقو ةفعلاو ةهاززءنا ىلغوغل ىذلا

 ةرجاف * ايغب كأ لو 4# حاكحنب جوز #* رشب مسي لو مالغ ىل
 حاكن نه الا نيوكحر ال دلولا نا ىندت لاجرلا ىنبنت ىتلا ةينازلا ىنه ىنبلاو
 قلخ نم اذكه ىا #* كلذك لاق 8# امهم دحاو انه نكي لو جافس وا.

 3 سانال ةيآ هلدحعلو نيه لع وه كيرلاق # با ريغ نم كنه مالغ

 ركذ ريغ نم مدا قلخ هللا ناف قلحلا عاونا ىلع ةردقلا لاك ىلع اهب نولدتسي

 قلخو ركذ الب ثنا نم ىسيع قلخو ىثتا الب ركذ نم ءاوسح قلخو ىثنا الو
 0 هاك ةيظع 7 ةجرو 0 ىجركلا هلام قناوإ ركصذ نم قلحلا : ةدع

 تازتعا ىأ ا ايصق اناكمهب تذبتناذ هتمك ايضقم أىما ناكو انم 2

 ةيناع ليقو رهشا ةتس هب تاج ليق ةماللا ةفاخم اهلها نم ديعل ناك ىلا

 ليقو رهشا ةءبس ليقو ةدملا هذهل دلو نم شيعي ال هنال ىرخا ةيآ كلذو رهشا .

 ةدحلاو ةعاط قى ةكالولاو لخا ناكشخ لنفو ءانهنا للقا ةيقأا هن"
 ىا د :للضتلا عذج ىلا 6# ةدالولا عججو ىآ * 0 د
 هيلع ديعتو 0 دنتسن انش تبلط اهنأ حح اهل سأر ال ىلا ةسبايلا اهقاس
 تلاق # اهدنع هدمت امم *ئشب قلطلا عجو ةدشل لماحلا اا قلمتتو
 تنم اكوزرتم اريقح انش ىا 8 ايسنم ايس تنكحو اذه لبق تم ىنتيل ب

 توملا



 ملا آي هوسسنلا ىف هلوسرو هللا نم تبث امب 9#
 انهيطاذ ىا * اهادانف © ةصخقلا نم افوخ وا سانلا نم ءايصتسا توملا
 ال.نا #6  ىسبع ليقو ليربسج ىدانملاو: اهتحم نم ا اهلوق معس الل
 عذجي كيلا ىّرهو © اريغص اره ىا :# ايرمس كنحت كبر لج دق ىنزحن
 د ىبرشاو ىلكف # اسييط ابرط ىا # اين ابطر كيلع طواسن ةلذضلا
 اماه © اسفن ىيطو ىا 6# ائيع ىرَقو #  ءاللاو بطرا كلذ نم
 ايسننا مويلا ملكا نلف اموص نجرال ترذن ىلا لوقف ادا رششيلا نه نيرب
 تخا ان © اردان ابيع *# ايرف ائيْش تّج دقل ميرماب اولاق هلم اهموق هب تنأف
 ليقو هدلو نم ير تناكح لق ىسو» وخا نوراه وه ليق # نوراه
 ةريغملا نعو اهحالصو اهتفع ىف هب تهبش تدولا كلذ ىف اص ل-جر وه
 اولاقذ ناري لها ىلإ اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىثعب لاو ةبعش نبا
 لاف ف اب تو اذ يدع لف وهو ورام ت21 نوار تاك ا
 مهنا مهتربخا الأ لاذ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ تركذف تءجرف
 ناكل و ىذهّرلاو يسمو دجلا هجرخا مهلبق نيملاصلاو ءايدثالاب نوكأ ونأك
 راس نع غي ىودلاريشتلا اذ_هو مهريغو ةببش ىبأ نباو ديج نب دعو
 تناك امو ءوس أما كوبا ناكص ام # ٠ كلذ ىف فلسلا نغ ىورام
 هولك نأ ىبسع ل هد ع ىا 3 ةيراسماف ا كما
 مهمالك ىسع مع انف #ء ايبص دهلا ىف نآك نم ملكت فيك اولاو 0
 ىنعلجو باتكحاا ىنا هللا دبع ىنا لاقو إ» مهيلع لبقاو عاضرا كر
 اريو اح تمد ام ةاكزلاو ةالصلااب قاصرا تنك اتا اكرام قلحو ادن
 نكحي ىل هلا لالا كلت ىف يعدق هنال اهب ربلا ىلع ةمحإ < ىدلاو
 موو توما موو تدلو موي "ىلع مالسلاو ايش ارايج نعجن لو 6 باهل
 هلا هناو هللا نبا هنا نم ىراصنلا هلودت اهال * ميرم نب ىسبع كلذ ايح ثعبا
 نوذاتخيو نوكشي * نومي هيف ىذلا قحلا لوق 2#

 مد( ةأرملا ىلا راثلاب نايثالا ىف لزنام باب الجو

 داهالا الاكتر اران أردف يمول كيدسمالاب١ لح ع واط روس ىف ىلاعت لاق

13) 



 ٠  96هوسالا نسح #

 ليقو اروذص اسهع“أو بيش تنب ىهو هنأ ما انه لهالاب دارملا # اوثكما

 ىف فلثخاو ادب ليقو افرش ليقو ايل اهتخا مساو هروذص_ليقو ايروذص
 يلهل اران تسنآ ىلا # ىريكحاا وا ىرغصلا ىه له ىمو» اهجوزت ىلا

 قيرطلا ىلا ىنبدعل اداه ىا # ىده رانلا ىلع دجا وأ نيدعب اهئم مكيبا

 ليللا ةلبظل منا ناكو اهيلع ىنلديو

 مدد ةدلاولا ىلا 7 عادا ىف ذ لون ام باب 0

 ع وراد دمار ناجم اهعسأ © يجوب ام كما ىلا انيحوا ذا 9+ 0-0
 قرن اكك ةواسلا“ رز عال كيم وا ب نانسل نع وا اما زا ماهلالا

 6 لحاسلاب ميلا هقليلف ملا ىف هيفذقاف توراتلا يف هيفذقا نا 6 . مك ىلا

 هتةيقش تناكحو * .كتخا ىشتت ذا # هلوق ىلا لنلا وه انه "ملا
 جرخ اهنا كلذو * هلفكي نم ىلع مكلدا له لوقتف # ميماهمساو
 اذه ام© تلاقف ةءض سمح هل نابلطإ دا ارمأو نوعرذ تد>وؤ هريذكل ةقرعتم

 "ملا ىف ُلاقلا لبق ةءبرا ليقو رهشا ةثالث هتعضرا دق هما تناكو لوقلا
 ريكا نوراه ىلا نبل عن تلاق نيل'اهل له الاقف ىبا تااق وه نمو اسهل الاقذ

 ىد' ليقب ال ناكحو اهيدن ليقف مالا تءاخ ريكحاب ليقو ةئسب ىموم نم
 ه# نار الو اهنيع رقت ىك كما ىلا كانعجرف # ىنعم وه اذهو اهريغ ةدضرم

 بابسالا نه بيس نزلا نم رورسلا كلذ ردكي اه اهل لصح ال ىا ذئني>

 -- ءارأإ 0 ودد ف ل م باب رج

 ةرجمشلا ند 576 4 اهتم دج ءا اود>و مدآ ىئأ 7 الكاف 00 لائتالاَو

 بالسإ هيلع تناحح لا . ايلا ند انرع قع د امه!ًأوس اهل تاب د

 ترهظو اه*>ورف تدب ىح ةرجشلا نم الكا امل اههنع نجلا للح طقاست
 7 اههدو 00 هن ركمنو ةهيحاص ء وما هقاشُكَنا 0 ةأوس امهم لك ىعاو امهاروعإ

 ريسا # اه«لع 6# ناقصلب #* نافصخم # العجو اذخاو البقا ىا

 ا



 1 ه6 هولا ىف هاوسر و هللا نه ثدث امب #6

 هب راتتسالل ملصني

 د ٠ ةجيوزلا هلل السا هف كانا وجمخ

 مالساا هيلع ءأن رك ا ص هل ملصاو ع ءايدالا ةروس ىف لاعت لاق

 تناكليقو ادولو هللا اها ارقاع تناك اهنا نيسمفملا رثكا لاق * هجوز #6

 سابع نا لاق اهيج نرمالا هدا را ند عنام الو قلخلا هلو 8 قلحلا ةماس

 ةعاجج نع كلذ و ىورو هللا هلصاف لوط ءايركز ةأرما ناسل ىف ناكح
 ثيدل الا نم

 تمص ةآرأل ىف حورلا خفت ىف لزنام باب ريع

 تضل اهناق مالسلا اهءلع ميرع 0 ٍ أهدحرذ تا ىلاو 00 ىلا لاق

 ىا صييكلا بيج جرفلاب دارلا ليقو رسشب اهسمي ىملو مارملاو لالا نم جرفلا

 حور ديرب #* انحور نم اهيف انطتنف 3 ىلوا لوالاو ٍباوثالا ةرهاط اهلا

 لجر ريغ نم هندلو اهذال * نيملاعلل َةءآ اهناو

 0-٠ لماحلا عضو و اهعيضر نع ةعضرألا لوهذ َق 3 أامبا 1“

  0-0م ةعاسدلا ”هلزاز نك اها

 لهذت # ةعاسلا ةلزلز نورت ىا * اهنورت موب علا ةروس ىف ىلاعت لاق
 ليقو اهعيضر نع عاضرا تاذ لك لفغت ىا * تعضرا اع ةءضر» لك
 نا ىلع لد اذهو ةيرامتم ىناعملاو واست ليقو وهلت ليقو ىش ليقو هنع لفتشت

 لك عضنو تع 2 عاضرا الو لج ةمايعلا دعب سيل ذا ايندلا ىف هللا هذه

 ضال: يزف 3 “ لوهلا هده ند ماع رغب اهنينح ىلت أ 4 اهلك لك كلذ



 0 508 ل 0 : 0

 .لوهلاو ةدشلا هذه ٍيسنف #* دعدش هللا باذع نكلو ىراكسب مه امو ىراكس

 لاك نلس عماج ئراكشلاك نوُرَسيق مهماهفأ كا مواودع سطل : ميظملا

 كلددالا هعصو يبل

 مد تاجوزلا ىلع الا مهجورفل حاوزالا ظفح ىف لزن ام با 1-0

 .مهجاوزا ىلع الا نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو # نينءْؤلا ةروس ىف ىلاعت لاق
 ىلع الا سناب لك ىلع نومالو ا د نيءوا» ريغ مهناف م هئاعا تكأم ام وا

 1 اوكلم امبو ربارخلا ج اوزالاب دارملاو هيلع نيمولم ريغ مهذأف م 5 لخا ام

 سن نا اهل زوجي ال ةأرلا نال ةصاخ لاجرلا ىف ةباالاو ىر 3 ىرارسلاو
 5 ىا #*# نوداعلا مه تئاواف كللذ ءارو ىفتبا نأ 9 اهكوامم جرب

 ضعإ اهب لدتساو ةدتملا حاكن مرح ىلع هي آلا هذه تلد دقو مهل لحي ال اه ىلا
 مهفلاخو روهججبا دنع مارح وهف ركذ امل ءارولا نم هال ءانّعسالا مي رن ىلع علا لها

 هزوكل مه ريغ

 انتردق مهظع ىلع لدت ةمالع ىا #* يآ هماو يره نا انلءجو # ىلاعت لاق

 ىا # امهانوآو # ةفطذ ريغ نم قلخو با ريغ نم هندلو ىا انعنص عيدبو

 ىه # ةوبر ىلا ## نابوأب امها :لعجو اههاتلصواو امهانلزئاو اههانكسا
 ناكم ىلعا وه ليقو تادنلا هيف نوكي اه نسدحا وهو ضرالا نم عفترملا ناكملا

 قشمد ضرا ى ه ليق اليه ريثع ةئاع عاشترالا ىف هريغ ىلع ديريذ ضرالا م

 7 ري و ا ةرم نعو نيط_سلذ ليقو سدقملا ثدب ليقو

 ناو متاح نأ ناو ىناريطاا ه>رذا هلمرا ةوبرا لوب ميسو هيلع هللا ىلص

 ةرشع قنا اهب تثكحوو ةوبرلا كلت ىلا هب تبرهذ رصم ليقو مهريغو رب رج

 هو:كحاس هيلع رقتسإ رعتسم #* رارو تاذ 3 كالملا كالذ كله ّىح ةئس

 ىراطلا ءاملا وهو هه“ نيعم ءامو ب راما تاذ ليقو بصخ تاذ :ليقو

 : نويعلا ىف

 تال
 .٠.



 +  هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تالث ام 2#

 مد نصحت ٠" ةئام دل تا..ازلا دع نا قلن ام بان“ جوج
 00 هس

 مسسسللا 0 11 ا ا كك ع

 أرلا لجرلا ءطو وهائزلا # ىتازلاو دينارا 6 رونلا ةروس ىف ىلاعت لاق
 ىهتشم جرف ىف جرف جاليا وه ليقو حاكن ةهبش الو حاكن ريغ نم اهجرف ىف
 ةفيصلا هنع يت اماهنم ةنكملا ان رلل ةعواطملا ةأرملا ىه ةيئازلاو اعرشش مرحم اعبط
 نوكل لءفلا ىف لصالا اهذال ىنازلا ىلع ةيئازلا ميدقتو ىتازلا كالذكو ةهركملا ال
 نا مددعتلا هجو ليقو دوءسلاوبا هلأو عشب مل هنم اهنيك الولو رذوا اهيلا ةيعادلا
 نماوبا ىلع بصنت تابار نهل ناك ىح رثكا ءاسنلا ىف ناك نامزلا كلذ ىف انزل
 ديدشلا برضلا دلجلا يي اودلجاو #© نهنم ةشحافلا دارأ نه نوهفرعبل
 ةيجاو دودحلا دماَقا نال نيمججأ نيلسملل لوقو مهءاقم مق نمو ةعالل باطالاو
 لك # دودملا ةماقا ىلع عامجالا مهنك ال ذا مع بوني مامالاو اعيجج ماع
 ةيلازلا كلذ كيو ركبلا غلابلا رملا ىنازلا دح وه د ةدلج نام |ا_ىه:0 دحاو
 لاقو ىنفاشلا لأق هبو ماع بيرغت وهو دلجلا اذه ىلع ةدانز هيدا قاطو
 ترغلو لجرا داي كلام لاقو هدر ثردااو ماهالا ىأر ىلا بيرغتلا ةؤن>وأ
 نوت امهن* دحاو لك دلخل ةكحواملاو كولملا اماو برغت الو ةأرملا دلجتو
 نم تانصحلا ىلعام فصن نهيلعف ةشحافب نينا ناقلات هلؤقلا ةدلج
 ناك نم اماو قراشلا مدعل ديبعلا نهب قط ا وءامالا ىف صن اذه باذعلا
 معلا لها عاججابو ةرئاوتمل نودكلا دل, مجرلا هيلعف رار>الا نم انصخم
 ابهوجيراف ايئز اذا ةذدلاو مرشلا وهو هركح قابلا هظفل خوسألا نارقلابو
 بررغتلا سلا لاقو قّملا وهو تام دلج مجراا عم علا لها نم ةعاجج دازو هَببلا
 ةيال ةكماز ةيآلا هذه من ةددكلا دنسلا هّدتنثا دف حتا سياو دب ألاب حوستم
 ىل١ د ةفأر امه! ميذخأت الو 6# ءاسنلا ةروس ىف نيتللا ىذالا داو سبملا
 مكرنذا د ريركحو هتعابط ىف ىا #« هللا نيد ىف # .ةجرو ةقر
 و هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ةوسا كلذب ىكو #* رخ الا مويلاو هللاب نونمؤت
 انهبإذع دهشنلو 8# . اهدب تءطقل دمحم تنب تبطل يتح سؤنبلا لات تالتح
 بجي الو ةرشع ليقو ةعبرا ليقو ثالث اهلقا ليق ابدت د نيئمؤملا نم ةفئاط



 د هوعالا ىنح 0 1

 جد رعأ سو هيلع هللا ىلص هنال دوهشلا ىلع الو مجرا روضح مامالا ىلع
 مف كلذ نال روضملاب ني:ءؤملا صخو امهر سضذ# ىلو دي دماسشلاو نعام

 لومجا همو3 ءاحلص نيد قسافلاو

 د اهريغو ةةكرشملا حاكت ىف لزت ام باب الج

 نازالا اهن.ال ةيئازلاو ةكحرشم وا ةيئازالا متي ال ىنازلا # ىلاءت لاق
 حلاوصلا حاكن ىف بغر.ال انزلا ىلا لئاملا نا بلاغلا نا ىنعب د كرشم وا
 لعل تاحاوإ هئلالاسإغ ءاكخااتملا ناو عصا ايهنف تعرب ال هيارلاو
 بلاغا ظذلي اًركحذ اماهعجرا ةمبس لاوقا ىلع يلا هذه ىنمم ىف ملا
 لوزيلا بيسو الا نع مهرجز دعب ىناوزلا حاكن نع نينمؤملا رجز دوصومملاو

 لاف اهب وه ىنز دق ةأرماب لجرلا جوزت زاوج ىف فلتخا دقو هل دهشي
 لاقو زوج ال هنا سابع نبا نع ىورو كلذ زاوحي ةئئ> واو ىنفاشلا
 لاق هب و ادبا نايناز امهف كلذ دعب اهعكت مثةأرلاب لجرلا ىتز اذا دوءسم نبا
 * نينءؤلا ىلع # قناوزلا حاكن وا انزلا ىا * كاذ مرو * كلام
 رجلا ىف ةفلابم هن'زنتلا ةهارك نع ميرحلاب ربعو طقف هوركم ليق

 مد ىئارلا دحو تانصحملا ىر ىف لزنام باب اجه

 اذكو انْرلاب تافيفعلا ءاسنلا ىا #* تانصملا نوءرب نيذلاو # ىلاعت لاق
 د و مظعا نهيف راعلاو عنشا نهفذق نال ركحنااب نهصخ اماو نينصخلا
 دارا لوو ةمالا هذه ءالع نيب ىالخ الب مكملا اذهىف ءاسنلاب لاجرلا

 ىلا روهجا بهذو ىلوا لوالاو ءاسنلاو لاجرلا يالا معتف جورفلا تانصخلاب
 ثيدبربا دلج ديولاو دحلا ةيلع بد ليقو ةرذاك وا ارذاك فدذق.نم ىلع دح ال هنا

 لكلا دليلطالا تح نا طخالا 2ئارتاثو قو لوألاو نيناع ليقو تلج

 نودهشي © ءادهش ةعبراب اوتأي ملت # انا نم ةفعلاو ةيركلاو غولبلاو
 نيءتحت دوهشلا نوكت نا ذيآلا رعاظو مهت ورب نهن٠ انزلا عو5وب نهياع

 تاهرعمو
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 جب رخا لكدوكل اخو ل مكل ازش هوي الل عال ادييئاز طا قيسشتو

 * ىلوت ىذلاو 6# كفالاب هملكت ببسب * مثالا نم يستاكحا اه مهنم

 هيف ضوملاب أدف * د 9 نيظعم ىا د” ريكس © ليحت ىا

 نيذلانا # هلوق ىلا *خ ميظع باذع هل # ىبا نبا وهو هعاشاو

 نال مت رجا فاما 5 لاب فئاعلا ىا ا تانضذ#ا نودري

 نه ليقو عم نطق , الو :نهلاس رطخ 1 ثيحي ةشحافلا نع نلفغ

 نوال ركحدمالو 0 نهيفا نسل ىلاللابولقلا «تانعردتلاو زيضصلا تايلسلا

 لاجرلا نم هلبلا كلذ كحو تابرجلا هل نطفت اسإ نطغي الف رومالا نبرد مل
 مهايد سه اولفغا مهنال سانلاب نطظلا نحو رودصلا ةفمرالاب مهيلع تملغ ندذلا

 اهب مهسوفن اولغشف مهترخآ نلعرل وايقاون اه ذ .ةوروضتلا, قنعت انايخن

 باذع مهلو ةرخ الاو ايدلا ىف اوئمل 6 . هلوسرو هللاب لك تانمؤملا 5

 0 هرح لاو ايدلا ىف نينوءلم ةضوارا نوك ىلع صن 8  الاو # مي

 ليف ٌيلاَعت"ههلا 5 تانمؤملا تالفاغلا تانصخلا لضفا ىه نم 7 رب

 ينم لا راش نود 8 هيلع هللا ىلص ىنلا حاوزا اخو 0 قى ةصاخ ازه

 فذق نمو هل ةبوت الو ةيآلا هذه لها نم وهف نهادحا ىذق نذ تاندهؤللاو

 وهو نينصحلاو تانصحلا نم فوذقمو فذاق لك معد ليقو ةبوتلا هلذ نهريغ
 بيسلا ضوص#ء 3 ظؤللا مودعب راءتعءالا نأ ند لوصالا لها هررق امل قفاوملا

 هناك“ هلوقب ىهتلت اهنع هللا ىضر ةقدصلا ةشئاع ةءارب ىف ةبآ ةرشع ىتاع لزنو

 نوارعم كلوا

 م6 نييبطلل تابيطلاو نيشيبخلل تاثيبلا نوك ىف لزن ام باب اججو

 ىا لاجرلا نم: نيايضلا 96 ..ءاشنللا نم 4 تاشثيبللا # ىلاعت لاق
 د كادت نوثيخلاو 7 مه ريغ لازلنا نم كاس ال مهم تاصاخم

 هيلع عاود 2 ل َنآ نهنوزوا ا ال نهب نوصت# ىا

 تاريلكلا هأئوم نب رسنغملا 1 لاق 17 تايطلال نو.يطلاو ني.يطال تاديطلاو د

 5 تاثيبغلا لاجرلا نم نوثييخلاو لاجرلا نم َنيِئيْدلل لوقلا نم تائيبحلا
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 © هلا هللاب تاداهش عبرا دهشت نا 6 دملا ةأرملا نع عفدي هلا ىعملاو دحلا

 دهشت * و #* انزل نع هب ىنامر امش #* نيبذاكلا نإ © حجوزلا ىا
 نم ا“ حولا ىا اي ناك نا اهيلع هللا بضغ نا ةسءاملا 6# ةداهشلا

 اهيلع ظيلغتلل ةأرلاب يضغلا صيصختو انزلا نم هب اهامر اهف اي نيقداصلا
 نهراثكتسا عهو ةداعلا ىف نعللا 5-5 ءاسنلا نال هتدامو رودقلا لصا اك وحل

 نا سابع نبا نعو بضفلا ىالخ عووم ريكحص نهواق ىفهل نوكي ال هن»
 ءامحتم نب كيرسشي سو هيلع هللا ىلص ىتلا دنع هنأرما ىذق ةيءا نب لاله
 اذا هللا لوسر اب لاعف كرهظ ىف دح الاو ةنببلا سو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاف

 هيلع هللا ىلص ىنلا لمح ةئيبلا سعلي قاطنيأ الجر هتأرما ىلع اندحا ىأر
 قداصل ىنا قلاب كعب ىذلاو لاله لاعف كرهط ىف دح الاو ةذيلا لوب ميسو

 نومرب نيذلاو هيلع لزناو ليربج لاف دا نه ىرهظ 'ئربي ام هللا نلزعيلو
 هيلع هللا ىلص ىثلا فرصناف نيقداصلا نم ناكح نا غلب ّىح مهجاوزا

 معي هللا لوشن سو هيلع هللا ىلص ىتلاو دهشف لاله ءاخ امهتلا ل_سراق سو
 داماكلا دنع تناكالف'تدهدف كرما تمات مث لئان امكم لهف تذاكل امدح أن ا
 ال تلاق مث عجرت اهلا انظ ىح تصكن ىا تأكلتف ةبجوم اهلا اولاقو اهوَُقو
 ناف اهورصيا سو هيلع هللا ىلص ىلا لاف تضخ مولا رئاسس ىبوق حدا
 ءامعم نب كيرش وهف نيداسلا ليدخ نيتيلالا غباس نينيعلا لحككا هن تءاج
 نم ىضم اه الول سو هيلع هللا ىلص ىنلا ٍلاَتذ كلبذكح هب تءاخ

 ةجام نباو ىذمّرلاو ىراضلا هجرخا نأش اهلو ىل ناكل هللا بتك

 واو درج نب ديعو دجاو قازرلا ديغو ىسلايطلا دوادوبا ةصولا هذه حجرخاو

 ساسيع نا نع هيود مم نباو متاح ىبا ناو رذسالا .نباو رب رج ناو دواد

 ىفو ةأرلا الو ل_جزا اوعي ملو اسثريغو اسمو ىراخضصلا اهجرخاو ةلوطم
 اسهيلع كلل ليس الف بهذا هل لاق سو هيلع هللا ىلص ىلا نا ةصقلا ردا

 اب وهف اهئاع تقدص تناك نا كا لام ال لاَو ىلاه هللا لوسراب لاقف

 جرخاو اهنم كل دعبا كاذف اهيلع تبزكح تنك ناو اهجرف نم تاردعسا
 لاف ىدع نب مصاع ىلا ريوع ءاج لاق دعس نب لهس نع اهتريغو ناضهشثلا

 لس
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 هل-:هق الحر هنأ رما 2 دحو الحر كفأرأ سو هلل هللا ىلص هللا كولو لس

 انو هيلع هللا لص هلال بعل مصاع 5 عنصي فيبكح ما هب لتقبأ
 لوسر نيتآل هللاو رعوع لاَقف لئاسأا اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باصق

 نءالف ام«. اعدف هيلع لزنا دق هدجوف هاتف هنلأسالو زسو هيلع هللا ىلص هللا ٠
 اايةراقف اهيلع تيزكح#دعل هللا لور ان الهر تعلطنا:نانيئوخ لاك. ام
 لاذ نينعالتملل ةنس تراصف سو هيلع هللا للص هللا لوسر هرمأي نا لبق
 نينيعلا ميعدا مما هن تءاج ناف اهورسصيا ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 الذ ردو هنأك ريحا هب تءاج ناو قدص دقالا ءارا الف نيتيلالا مظع
 قىأي ةريثك ثيداحا بابلا قو هوركحلا تعنلا لسا هب تءال ايذاك الاهارا
 اولا دوعسم ناو ىلعو باطخلا نع ورعد رع قازرلا ديغ حرخاو هلم ىف اهضعب

 ادبا تناتعالتلا عع ال
 0 ا 0 يمت ا ل ياا ا م ل 1 ل ا لاا 0

 1-3 نوهسمرو ءانسدلا قح ف كفالاب نيئاخلا ف لو انه باب عج

 دعقاو هثخاو بذكحاا ءوسا وهو © كافالاب اًواج نيذلا نا # ىلاعت لاق
 تا وه ليقو قحلا 0 اقورصم هوكحا بواكملا ثيددحلا وفه كفقالاق

 ما ةشئاع ىلع كفالا نم عقو ام ةيآلا ىف امم دارملا نا ىلع نولسلا عججاو
 اهنع هللا ىذر اسهلاح ند فورعملا نال كفا هناي هللا هفصو اًعاو َنيِنمْؤملا
 نيعيرالا ىلا ةرشعلا نم ةعابجبا ىهو #* مكنم ةبصع © كلذ الخ
 نا ناس>و ةعافر نب ديزو نيقفانملا سأر ىبا نب هللادبع انه مهب دارملاو
 ناشلا جيرخا دقو مهدعاس نمو سحب تنب ةنجو ةثاثا نب ملطسمو تباث
 ظاسفلاب تانآلا هذه لوز' ببس ىف ليوطلا ةشئاع ثيدح مهريغو ناسلا لهاو
 نم اهل ادقع سعات اهجدوه نم تجرح اهذا هلصاح ةقلتحم قرطو هددعتم

 لترا دقو تدجرف اهجدوه ىف اهنا نونظي مهو اولحرف عطقنا عزج
 لطعملا نب نك وهص أهي حف ناححإا كلد ق 0 مهعم حجدوهلاو شدجلا

 لها كلذ ىأر .الف اهيلع اهلجو هتلحار خاناف شبلا نع ا رخأتم ناكو
 اهلوط مم ةصقلا لصاح اذه اولاق ام هللا اهأربف اولأق اه اولاد كفالا
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 3 6 هوسألا ىف هلوسر و هللا نم تدث امم ع

 نسما لاق فذقلا دح نودحب هفَذَو اوناك ةءبرا دوهشلا لمت مل اذاو َنيقرْفَتمو
 000 1 ىعشلاو

 ةريغملا ىلع اودهش نذلا ةثالثلل هدلج نقيدنَع هللا ىذر ر ع هفالخ ىف عقو ام.كالذ

 دحعاو لكا ىا يي مرايات د :نيردصلا نم دحا كالذ ىف فلا ماو انزل
 ريغ ىذعلاب اوراص دق مال د ةداهش مهل اوليه الو ةداج نيناع د مهم

 *6 نوةسافلا مه كتلواو # ةايملا ىفاوءاداه يك ادا 6 هدف لب لودع
 نءرااواترب نيف الج كا نايك اروي هنا! نايرازك ليا ةهووحرو ةؤلنك هيناتا

 مهلاعا # اوصاو 9  قىذقلا بنذا مهفاَرَقا دعب ىا كلذ دعب
 مهبونذ رفغي * محر روذغ هللا ناف 96 دعلا دابقنالاو هب وتلاب مهلاوقاو
 لاقو قسفلا هنع لازو هتداسهش تليق ىفذاقلا باث اذا روه4با لاو مهحربو
 لوألا وه قا و ةالصأ هتداهش ليعت الو قسفلا 0 هولا عرب ةودند و

 ديني مل ةجوزلا قد جوذ عنج 6 مهجاوزا نومرب نيذلاو 96 لاعت لاق
 1701 للورااو» هدرلللا ىو ووسوس عوام للا * ن1 زاشلا تادف كاك لتح

 نأك رب زعتلا طقس اهريغ فذ ىفو جوزلا نع دحلا طة_سب ةنصحملا قذق ىف
 ىتلا ةريغصلا فذق قال ءطولا لَث< ةريغص وا ةماروا ةيمذ تناك

 ىف بجاولا ناف رارقا وا ايس اهانز تدن ىلا ةرييكلا ذو الخ و ذلة ال

 فذق موو دقو ع ورثلا بتكح ىف اك :هءفدل نءالب ال هنكل ري زمتلا امهْفْدَق
 ىدع نس مصاعو نالهأا رعوعو 00 نب لالهك زرامصلا ند نعاجط نزلا ةحوالا

 3 مهسفن ا الا 06 ل 0 هب ند اع نود شذ 0 ءا مول نك مو د

 هداهش بجاولاُ وأ فذهلا لوس همع ليز ما هداهشلا 4 7 كي

 نأ ةسءاملا © ةداهشلا * و © هل دوهشلا ان اانا 0 نم هن 3 اف

 7 أردو د انارلا نم هب اهامر ايف 4 ناد 0 نع 1 ْنأ ةيلع هللا هنعمل
0-3 

 وهو ئوددلا 3 تاذعلا 6 كنز يَا 0# اع 2 00 عقد 2 - ءايرا



 1 ه6 هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تدثث امم +

 تاسسطال سانلا نع نوديطلاو سانلا نم نيبيطلل لوقلا نم تاببطلا تاملكلاو

 تريلا الا تاثيبملاب لكحت ال هانعم جاجا لاقو ليقام نسسحا اذهو

 نأ ليقو اهوأرب نيذلل حدمو ثرحلاب اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا اوذَذَه نيذلل
 تابيطلاو ىتاوزلا تاثيبحلاف ةيئاز الا مكتي ال ىنالا هلوق ىلع ةينبم ألا هذه

 مهل # نولوَدب امم نوأريم كئلوا نوديطلاو نوثيبمللا اذكحو فئافعلا
 ةنلا ىا * ميرك قزرو © ويظع * ةرغذم

 4-3 اهتافخاو نوهتنب ز ةوسنلا ءادبا ف ل رم بأ 0

 اذ. مم ثانالا صخ #* نهراصبا نم نضضغي تانمؤملل لذ # ىلاعت لآق
 راس ق 6 اغا تانولا هتاطخ تح لوح دل دك انا قد را ]عتاطخملا
 ثدح ئراصتالا هللاذبع نب راح نأ انقلب لاق لئاقم نعو هم ارعلا تاياطتلا

 ريغ اهيلع ناخدي ءاسنلا ' لد ةثراح بل اهل لح ىف تناك دي ززاتذي ءاعسا نا

 تلاقف نهباوذو نهرودص ودبتو لخالحلا ىنعي نهلجرا ىف اه ودبيف تارارتم
 رظنت نا ةأرملل لحي الف ةلجلابو ةيآلا هذه كلذ ىف هللا لزتاف اذه جقأ ام ءاعما

 دهات لاو اهنم هدصقك هئم اهدصقو اهم هتقالعك هب اهتقالع نال لدرلا ىلا

 هلك سل ابرز فاو رطل ىلا اهني ردت اهسار لخ ىليانا لح هللا تلقا

 .نهيلع بجي ىلا #* نهجورف نظفحيو # رظن, نمل اهنيزف اهتريغ
 هل لحن ال نم اهأرب 8 حبورفلا رس دارملاو نهيلع مرح اع اهظفح

 نع ةرابع وهف جرفلا ظفح زم نآرقلا ىف اه لك :ةيلاملاوبا لاق اهتيؤر

 رمصب عش ال ىح راتتسالا هب دارا هناف عضوملا اذه ىف اه الا انْرلا نم هنوص
 ا مكح نب نب نع مهريغو ناسلا لهاو ىراخملا جيرخاو هيلع ريغلا

 نه الا كتروع ظفحا لاو رذن امو اهنء ىتأت ام اناروع هللا ل وسر ان تاق لاق.دج

 لاق ضعب ىف مهضعب موقلا ناك اذا هللا ىن ان تاق كنيع تكلم اه وا كتوز
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 قحا هللا لاَ ايلاخ اندحا ناك اذا تاق اهنيرب الف دحا اهارب ال نا تعطتسا نا

 هللاىذر ة هرب ره ىبأ ثيدح نم اههريغو نيمعصلا يفو ا ع عسل نأ

 ةهظد مدا نب | ىلع هللا نكح ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق هنع

 نينذالا انزو قطنلا ناسللا از و رظنلا نيعلا انف ةلاحم ال كلذ كردا نزلا نم

 قدصي رغلاو نع سفنلاو وطخلا نيلجرا انزو شطيلا نيديلا انزو عاملا
 نع هنو ماملا جرخاو ءاسنلاو لاجرلا معي مدآ نبا ظفلو هبذكي وا كلذ
 هللا فوخ نم اهكرت نذ ةموعتم سلبا ماهس نم مهس ةرظنلا اعوفرم ةفيذح
 :ريث كح بالا اذه ىق ثيداجالاو هبلق يف هتوالح دحي اناا هللا هناثا
 لالا ليم ا هريغو ىلا نم هل ترش ام ىا 34 نهتشز نيدبالو د

 قئعلا ىف دالقلاو نذالا ىف طرقلاو مدعللا ىف راوسااو لجرلا ىف باضملاو
 ىهظامالا 6# اهلا رظالا ىنجالل زوي الو اهراهظا ةأرملل زوجي الف

 رهاظ ىف سانلا فلتخاو هروهظ ىلع ةةليجلاو ةداعلا ترج ام ىا 6# اهئم

 نافححااو هحولا ليقو هجولا ليقو 2 و ليدذ وهام ةنيزلا هذه

 رالاو بابلجلا ليقو فكلا ىف باضمللاو لمكلاو راوسلاو تالا وه ليقو
 ىتارقلا مظنلا رهاظ اذه اهوو ىلا نم نيمدقلاو فكلا ىف امم امثوحتو

 نيفكلاك هريس اهءلع شي ام ىلا اعجار ءانثتسالا نأك اهعضاوم دارأا ناك ناو

 نا ةشئاع نع هيودره نباو قهيبلاو دواد وبا جرخاو كلذ وو نيمدقلاو
 قاقر تاك اهلعو سو ةيلع هلأ ىلص ىنلا ىلع تاخد ركب يا تل ائسأ

 الا انونم ىرب نا ملص مل ضرحملا تغلب اذا ةأرملا نا ءام“أ اب لاقو اهنع ضرعاف
 نال ردقلا اذه ىف اهل صخر اماو د اذهو هكو ةهخو لآ راشآو اذه
 اههجو فش كح ىلا ةجاسلا نمو اهيدبب ءايشالا ةلوازع نم ادب دحت ال ةأرملا

 بلو كادر طلا و ىتملا ىلا  ,طاتحنو حاكتلاو هك اا ةتاهتلا تام ورصخ
 5 نوم تاريمؤلا ةصاخو أهمدق

 1 هلق بايبال امب> مجرو ةتفلا ةئظم هال 0 0 ةيحجلا

 هأرملا هب ىطغتام وهو راجت عجج # نويويج ىلع نهر نيرضيلو 3“
 ىا قنعلا انه اه دارأاليقو صي يعلأو جدلا 3 عضوم برلاو 7

 دحا ىف هنو فخ مل نا ىنجال 3 طن زوج
 وو

 هك



 نب ع هؤسنلا ىف هلوسرو هللا نم تنث اب

 نب سدي نا نرماَف نهد القو نهرو فشكشتو ةوسأو مادق ند نموي+

 ىلع نهرمحب نيرضيلو هللا لزنا امل تالوالا تارجاسهل! ءاسن هللا محر تلاق

 دواد واو ىراضلا هدجرخأ ىد نرعح او نوهطو رع فكححا دوش نوم ويج

 اهنع امهريغو ريرج نباو هعستو مالا جرخاو مهريغو قهيبلاو ىناستلاو
 الو » اهب نرمخاَف ىشاوألا لبق نم اهنقمشف نهرزا ءاسنلا تذخا ظفلب

 نيغكصااو هجولا ادع ام ىهو ةئطابلا ةئيزلا عضاوم ىا * نهتيز ندب
 نهجاوزا ىا * نهتلوعبل الا # اهوحو سأرلاو قاسلاو ردصلاو

 ىيوا نمتاوخا ىنب وا نمناوخا وا نمتانبا وا نهتلوعب ءانآ وا نمتانآ وا
 تاسبالما ا نامالا ىف كا ريْسالا ةهج نم نهم تاصتخلا * نهمئاسن وا نهتاوخا
 ةرثكل ءالؤهل ةنطابلا نهتايز نيدبب نا ءاسنلل ْروُخ ةيعصلاو ةمدخلاب نهل
 عابطلا ىف ال مهلبق نم ةذتفلا ةيشخ مدعو نهئيبو مهن ةيرورذلا ةطااحلا
 مالسلا ابهدلع نيحلاو نسملا نع ىور دقو بئارقلا ةسامم نع ةرفنلا نم

 ةلوعبلا ءانبا نا ىلا ام4* اياهذ نيئمؤملا تاهما ىلا نارظن.ال اناك امهنا

 حانج ال هلوق ىهو ميسو هيلع هللا ىلص ىلا جاوزا ىف تلا ةآلا ىف اوركذي مل

 هلوق ىف لخدو جاوزالا دالوا روكذ نهتلوعب ءاناي دارملاو نمتانآ ىف نهملع
 ةلوعبلا ءابآ اذكو اولذس ناو نوهتاب دالواو اولفس ناو دالوالا دالوا نهلاناو

 كلنكو أولفس ناو ةلوعبلا ءاننا كلذكو اولع ناو تاهمالا ءانآو ءاب الا ءانآو

 مراحلا راسكح لالاو ملا نا ىلا روهتبا بهذو تاوخالاو ةوخالا :ءاثبا

 نم لاخلاو علا سبل ةمهركصدو ىبعثلا لاقو مهل زوجي ام ىلا رظنلا زاوج ىف

 مهنم نرتسا نأ طوحالا نا 11 لاوخالاو ماعالا ركذ مدعو ىجركلا لاي مراحلا .

 نبالاو.بالا عم كرتشت تانارقلا راس نا ىنملاو ممتانبال نهوفص# نا نم ارذح
 طاستحالا بوجو ىف ةغيلبلا تالالدلا نه اذهو لاخلا و.مملا ىبا الا ةيمرجملا ىف

 هذه نم جرو بسنلاك وهو عاضرا ركذ ة: آلا ىف ىسلو بسنلا ىف نياع

 ندبب نأ نهل لحم الف امهريغو ةمذلا لها نم رافكلا ءانن ةقيرمثلا هيلا
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 نيب فالخ ةلأسملا هذه ىفو لاجرلل نوفصو نع نجرحتي ال نهال نهل نهتيذ
 ةيارصتا الو ةيدوهل اهيدبت ال تالسملا هه ايهنع هللا ىضر سابع نبا لاق علا لهأ
 روصنم نب دعس حيرخا و مرحم الا هارب نا مرحب امو حاشولاو طرلاو رحلا وهو

 ىئغلب هناف دعب اما ةدمبع ىلا بتك هنا باطلا نب رع نعرذنملا نباو قهدبلاو

 نع كلبق نم اف كومقلا لها ءانبت عم تاماجلا ناخد نيِئمؤملا ءاسن نم ءاسن نا

 لها الا اهتروع ىلا رظني نا رخآلا مويلاو هللاب نموت ةأرمال لحي ال هناف كلذ

 ةيكرلاو ةرمسلا نيب اهالا نهرظن مهلز وح ا ننايا تكلم اهوا 6# اهتم

 نا نيب قرف ريغ نم ءامالاو ديبعلا لعشد َديآلا رهاظو جباوزالا ريغل هرظن مركف

 راظاي نا هركي ىبعشلا ناكو معلا لها نم ةعاجج لاو هبو نيرفاك وا نيملسم اونوكي
 سنانع امثريغو دواد وباو قهدبلا جرخاو هريغ هزوجو هتالوم رش ىلا كواملا
 عنق اذا بوث اهيلعو اهل بهو دق دبعب ةمْطاف ىتا سو هيلع هللا ىلص ىنلا نا

 ىلص ىنلا ىأر الف اهسأر غاي مل اهياجر هب تطغ اذاو اهياجر غل مل اهسأر هب
 رهاظ وهو كمالغو كوبا وه اما سأب كءاع سبل هنا لاق قلت ام سو هيلع هللا
 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ل“ ما نع دجاو قازرلا ديع جرخاو نآرقلا
 نع لجبا ناولس لاو هزم يحلف ىدؤي ام هل ناكو بتاكم نكادحال ناك اذا لق
 اًضيا ديبعلل زوجنو ةيكرلاو ةرسسلا نيب امادغ ام مهل نفشكي نا نهل زوكف ههش
 نكل ةبكرلاو .ةرسسلا نيب ام ادع ام مهلادبا نم نهل اوعشكي ناو هل اورظني نا

 ىا * لاجرلا نم ةبرالا ىلوا ريغ نيعباتلا وا نيبناجلا نم ةمدلا طرمشب
 نينعلا ليو هلبلا ليقو ءاسنلا ىف مهل ةجاح ال نيذلا ىلا ءالؤهب دارملاو ةجاحلا

 اذهل هجو الو بوجنلا ليقو رييكحاا مشلا ليقو ثزخلا ليقو ىصالا ليقو

 ردقب ال ىذلا نينعلاو هركذ قب ىذلا ىمذلاو هانا ب ىذلا بوبجلا لب صيصخصلا
 نورثكالا قلطا اذكو لصتتلا مرهلا مجشلاو ءاسنلاب هبشتملا ثنحملاو ءاسنلا نايتا ىلع

 ةجاح الو ماعطلا لوضف ىف تببلا لها عمتن نم مهو اهرهاظ هي آلاب دارملاو
 وه نم ءالؤه ىف لخديف لاوحالا نم لاح ىف كلذ هنم لص الو ءاسنلا ىف هل

 جاوزا ىلع لدي ثتمم ناك تلاق ةشأع نعو هادع نم ميرو ةفصلا هذهب

 ىنلا لخدف ةبرالا ىلوا ريغ نم هنوعدي اونا كف سو هيلع هلا لص ىلإ
 .1]ه



 46 1 هوسنلا ىف هلوسرو هللا "نع تدب امي 3

 تابقا اذا هلودب ةأرعا تءابوهو هلاسث ضعب دنع وهو اوي سو هيلع هللا ىلص
 وانتا سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاعف نامي تربدا تربدا اذاو عبراب تابقا
 اورهظد ىل نيذلا لفطلا وأ 7 6-2 نكيلع ناخد ال انهه ام رعي اذه .

 ةروعلا اوفرعد مل ليذو عامجلل ةوهشلا دح اوغلبس مل ىا #* ءاسنلا تاروع ىلبع
 ام ىه ةروعلاو ءطولا ىلع ةردقلا ناوا اوءلب ىل ليقو رغصلا نم اهريغ نم
 رس بوجو ىف ءالعلا فاتخاو نيتأوسلا ىلع بلغو هندب نم هرتس ناسنالا ديرب
 ميمعلا وهو مهيلع فيلكت ال هنال ملي ال ليقف لافطالا نم نيفكلاو هجولا ادع اه
 اك ةمرحلا ءاقب ىلوالا و ةوهشلا طقاسلا ريبكماا مشلا ةروع ىف فلتخا اذكو
 ةأرلاو لجرلا نم ةروع نيتأوسلا نا ىلع نولسملا عججاذ ةروعلا دح اهاو تناك
 نا ثكألا لاقو كلذ ىف فالخ ىلع اهبديو اهوجو الا ةروع اهلك ةأرملا ناو
 نم نيفحي اه مميل نهلجراي نبسذي الو عك هتبكر ىلا هنريس نم لجرا ةروع
 ىلا اليم نهل نا مهوبو نهيلا اليم لاجرلا ثرويامم كلذ ناف #* نهّشز
 ةروعب سيا ءاسنلا توصف الاو طوحالل ميلعتو تامرحلا بابل دس اذهو لاجرلا
 دشا ةنيزلا هذه عام جاجا لاق نهلاخطخ توص نع الضف ىفاشلا دنع
 دنع رخآلاب لاخلا عرفت نا وه سابع نبا لاقو اهئادبا نم ةوهشلا اكبر
 اهراهظاك ةنيزلا توص عامسو ناطيشلا لع نم هنال كلذ نع نيهنف لاجرلا
 امريت لعف نمو هوركصم وهذ نجاح احرف نهم تللذ لدث نم يبل رقلا لاقو
 لاجرلا نه ضرالا هلعني برعض نم كلذكو موءذم مارح وهف لاجرلل اضرعنو
 ىهيتنا مرت مل اجريت تللذ لعف ناو.ةريبك بمصلا ناف مرح ابي كلذ لعف نا

 هل سبل نمو اهل جوز ال ىلا ىه متالا 6 مكنم ىئادالا اوعكتاو + ىلاعت لاق
 ليقو ةداسللاو ءاناوالل باطخلاو نيجوريملا ريغلا ةأرلاو لجرلا لعشف ةجوز
 نع ةشئاع نعو اهسفن مكن ال ةأرملا نا ىلع لياد هيفو عجرا لوالاو جاوزالل
 اندم لطاب اهحاكتف اهيلو ند ريغل 5 أرح اهجأ سو هيلع هللأ ىلدص ىنلا
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 سم وس وباو كلام لاقو حايم يفاشلا لاَقذ حاكنلا اذه ىف فلتخاو
 ةدكْوملا ناسلا نم ةئس هنا قلاو كاذ ىف مه) ليصفت ىلع بجاو مهريغ لاقو

 ىف مهدعوو هيف مه غر سابع نبا لاو حاكحالا بيغرت ىف تدرو ثيداحال
 ن٠ مرما اهف هللا اوءيطا هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبا لاقو ىنغلا كلذ

 تو أم لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رع نعو ىنغلا نس مدعو م مكر حاكتلا

 اونوكي نا لاَقف دعو اه اهف هللا دعو دقو ةءابلا ىف غلا ستلي مل لجرك
 هللا لوسر لاق تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو هوحنو دوعسع نبا نعو ءارف

 ىنطقرادلاو رازبلا هجرخا لاملاب مكنيتأي نهتاف ءاسنلا اومكنأ اسو هيلع هللا ىلص
 هال 0 ىنانالاب دارملاو اموف مب ةورع نع هليسارم ىف دواد وبا هجرخاو

 مكدابع نم نيم اصلاو ## هلوب كلذ نيب دقف كيلاملااماو ٌرارحلاو
 نوكت ال نا وا حاكنلا قوةحن مايقلاو ناعالا وه حالصلاو #* مكئاماو
 حالصلا منذ بلاغلا نال رارحالا ىف حالصلا ركذب ملو حاكتلا ىلا جبان ال ةريغص

 ىلودو هجوزي ماو هسفن جوزي ال كولملا نا ىلع ليلد هيفو كيلاهلا ىنالخب
 كلام لاقو حاكتلا ىلع هتماو هدبع هركي نا ديسلل زو الو هديسو هكلأه هج وز

 * هلضف نم هللا مهنغب ءارتف اونوكي نا # روهجمبا بهذم لوالاو زو
 مهنا الام اههدحا وا ةأرااو لجرلا دقف ببسب رارحالا وزن نم اوعنمت ال ىا
 ةنغ هللا لضذ ىف ناف كلذ مهيلع لضفتبو هناصس هللا مهني ءارقف اونوكي نا

 نم هللا مكذغي ىفوسف اهليع مخ ناو ىلاعت هلوق هلثمو حتارو داهن هاف لاملا نع
 ىاثلا حاكحالا زاوج ىلع ةلالد ةيآلا ىف ةلجبابو ماع عساو :هللاو هلضف
 ٍبوجولا ىمالا ىف ةقيقلا نال اهل تانيا لب ةأرما وا ناكح الجر متال
 انه هل ىفراص الو

 هد ءانبلا ىلع تايتفل هاركالا نع ىهنلا ىف لزن ام باب تن
 انا ىلع مكحاها ىا >ءاسعيلا ىلع مكتاينق اوه رك الو د ىلاعت لاق

 هللا دمع نآاك لاق هللا دبع نءربااج نعو اجوزتو افذعت ىلا 03 انصض نيراانأ #3

 ةب الا ذه هللا لزناف ةهراك تناكو اًمش ايغباَم ىهذا هل ةيرامل لوقب ىبا نبا

 هو
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 نبا نعو مهريغو دش ىبأ ناو روصنم نب ديعسو دواد وباو سم ءدرخا

 تل'رف نهروجا نوذخأف انا ىلع مهءاما نوهركي ةياهاجلا ىف اوناك لاق سابع

 ىفو نهاكلا ناولحو ماحللا يسكو ىفِبلا رهم نع ىهنلا درو دقو ةبالا هذه

 ام وهو # ايندلا ةايللا ضرع اوغتبتل # تاباور ةيآلا هذه لوزأ ببس
 3 ميحر روُهْع نهاركا 5-5 هلأ نأف نههركي نع 00 اهجحرشت ةمالا 212

 اًماطم اما ليو تاهركملا ىلا ال نيهركملا ىلا ةعجار هاركالا ةبوقع نأ هائءم

 ْ ةبوتلا طرشي وا

 م: ءاسنلا ىلع لوخدلل ناذئتسالا ىف لزن ام باب اج

 ءامالاو دبعلا * مكنايا تكلم نيذلا مكتذأتسيل اونمآ نيذلا اهيبا اب 9« ىلاعت لاق
 ةدشر» تنب ءاعمأ هتأرماو راصنالا نم الجر نا انغلي لاو نابح نب لتاقم نع
 هنا اذه جتا ام هللا لوسر اب ءاع#أ تلاعف اماعط سو ةيلع هللا ىلص ىننأل اعنص

 ىف هللا لزناف نذا ريغب امهمالغ دحاو بوث ىف امهو اهجوزو ةأرملا ىلع لخديل
 نم سانا ناك لاو ىدسلا نعو ءامالاو ديبعلا اهب نعي هب الا هذه كلذ
 هذه ىف مهءاسسن اوءقاوب نأ مهبل مو ةياع ىلص هللا لوسر باحصا

 نيكحواملا اورمأب نا هللا مهرماف ةالصلا ىلا اوجرخ مث اواستغيل تاءاسلا
 اوغلب ملنيذلاو © نذاي الا تاعاسلا كلت ىف مهءلع اولخدي ال نا نالغلاو

 نأ ىلع اوةفتاو ءاسنلا لاجرلا نم رار>الا دارملاو نايبصلا ىا * مكذم حلا

 ةفينح ونا لام ملتح لو ةنس ةرمشع سجن علب اذا اهث اوفلتخاو غولب مالتحالا

 ةرمثع عبس ةيراسجاو اهليكتس و ةنس ةرشع ىناع غل ىح اغلاب نوكحال
 اكحام ريصن هس ةرشع سم ةيراجاو مالغلا ىف دجاو ىيفاشلا لاّوو هئس
 ىف تاقوا ةثالث ىا *ي تارم ثالث # مت 6-0 ماكحالا هيلع ىرجيو

 ىف * مكبايث نوعضت ني>و رجلا ةالص لب نم © ةهليللاو مويلا
 . راهنلا فاصتنا دنع كلذو ب ةريهظلا # رح ةدش #* نم # راهنلا
 ةولحلاو ةظعيلا بابُ نع درجصلا تّوو هنال كلذو د ءاقدلا ةالص دعب نمو #

 اهيف لت تاقوا ا * ركل تاروع ثالث # مونلا بايب فاحلالاو لهالاب
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 لاق دن وس نب هللادبع ثيدخل عجرا لوالاو تاناذئتسسا ثالث ليقو ردنا

 انااذإ نابت كالصفلا كارول“ - هيلع هللا ىلص, هللا كوحسر تلأس

 يملا اوغلبب مل نيذلا نم مدخلا نم دحا ىلع ملي ملةريهظلا دعب ىبايث تعضو
 ءاشعلا هالص دعي ىناش تءضو اذاو نذايالا رار>الا نم محلا علب مل دحا الو

 اهب نمؤي مل هنا لاق سابع نبا نعو هنودرم نبا هجرخا جدلا ةالص لبق نم
 ةريصق ةيراج ىلا راشاو هذه يدراج ىع ال ىناو نذالا ةبآ ندي سانلا ركحا

 نما اولها لب تانآ تالث.سآنلا كرت لاق ةيعو. "ىلع نذأتست نا مسأر ىلع هع
 ىلا ةيآلاو ةيآلا ةئستلا ريضح اذاو ءاسنلا ةروس ىف تلا هين الاو هيلا هذه
 ناذئسالا نع هلأس الجر نا هذعو مكاقتا هللا دنع ,كمركصا نا تارا ىف

 ىلع روتس مها سانلا ناكو رتسلا بح ريتس هللا نا لاف تاروعلا ثالثلا ىف

 وهو هرج ىف ههْنب وا هدلو وا همداخ لجرا أل امبرف مهت ويب ىف باح الو مهباوبا
 دعب هللا ىعا مث هللا اهاعم ىلا تاروعلا كيت ىف اونذأتسي نا مهرماف هلها ىلع
 كلذ نا سالا ىأرف لاس لاو روتسلا اوذُكاف قزرلا مهيلع طسبو روتسلاب
 ىلع ىه لاق هي الا ىف رع نبا نءو هب اورمأ ىذلا ناذئتسالا نم مهافك دق

 ءاسنلا ىف ىه لاق ىمل-لا نعو 0 اذهل هجو الو ثانالا نود روكذلا
 الو مكيلع سبل # راهنااو لبللا ىف لاح لك ىلع نونذأتسي لاجرلاو ةصاخ
 ثالثلا تاروعلا هذه نم ةدحاو لكح دمب ىا #* .نهدعب حان+ مهيلع

 مكيلع اولخدي نا سأب الف مكمدخ مهو نوفوطي ىا # مكيلع نوفاواط
 نذا ريغب تاقوالا هذه ريغ ىف

 ضيا نع ندعق ىناللا راحتلا ىا ا ءاسنلا نم دعا وذل و # ىلاعت لاق
 ىتاللا # نضحي الو نداي الف ربكلا نم دلولا نع وا عانمسالا نع وأ

 نهار اذا ىناوالا نه ليقو نهربكحا 9 ! ال ىا # احاكن نوجر ال
 لخدت الف ةوهشلا لحم ىهو لاجج َهَِعب اهيف تناك نم اماف نهورذقتسا لاجرلا

 نوكت ىلا # نهيايث نعضي نا حانج نهيلع سيلف# ةيآلا هذه مكح ىف
 يلع
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 راجلا قوف ىذلا عانهااو بانثلا قوف ىذلا ءادراو بايلجاك نديلا رهاط ىلع
 فارصنال كلذ نهل زاج اماو راخاو ةصاخلا ةروعلا ىلع ىلا با كلا ال اهوحتو
 نه ريغل ندخل ملام نهل هنادس هلل حابأف 2 لاجرال ةنغوالا ذا نمع سفنالا

 الو هلوةىف اهئافخاب نرعإ اهل تارهظم ىا #* ةئبْرب تاجربتم ريغ
 لافطخو راوسو ةدالتكح ةيفخ ةنبز وأ لاجرلا نهيلا رظنيل نهتيز نيد
 ةأرلا راهظاو اه راهظا ىف فلكتلاو نوبعلل روهظلاو فشكتلا جربتلاو

 نكرتي ناو ىنا #* نهل ريخ نئفعتسي ناو 6 لاجرال اهتساحمو اهشبز
 ىوقتلا نم برقاو نهق> ىف اريخ كلذ ناك ةذعلا نيلطي و بالا عضو

 مد( ءاسنلا توب نم لكالا ىف لزن ام باب جه

 ضي رملا ىلع الو جرح جرعالا ىلع الو جيرح ىعالا ىلع سبل 9 ىلاسعت لاق
 2 كعاتم اهيف ىلإ 6 مكتوب نه اولكأت ن 1 2 ىلع الو جرح
 ركذي مل اذلف هتان لجرلا نأ تدب 0 نورسفملا لا اذك دالوالا توي لخديف

 نم ىنعلاو مهدعل نمو تاهمالا توم و ءأب ل توب ا دالوالا توب هناكس

 ةدحلاو قنك انانم نعول نال يدلل تيل نال ا ول مكجاوذا 0
 مكحتاوخا توي وا مكناوخا توبي وا مكتاهما توب وا مكئابآ توب وا 9#
 « مكحاتال> توي وا مكلاوخا 0 مكتاع توي وا ميكماعا توب وا
 8 ندا الا يد ا ءالؤه توب نم لكالا زاوج ءالعلا ضعب لاق
 ناك ناف الوذبه ماعطلا ناك اذا اذهو ليق نذالا طرتشو ال نورخا لاقو ةلالد
 لب ةنرق ىدا مهيف كي ءالؤهو بيطالا هلق .هلكأ 2 رحب مل مهنود ازرحم
 ثيابا ن* مهريغ قال اضضرلا مدع معبد نا مهيف طرتشي نا يغش

 رعت نم رأ , 1و ىل رهظام اذه ةبوق ةئيرق وأ نذالا ميرص نه مهيف دب الق

 3 نوكحا ىلا توبلا ىا * هحافم منكم عااد تللتل
 كيلامللا توب دارملا ليقو نازملاو ءالكوااكحص ع اهبايرا ناب اهيف
 بااغلا ىف قيدصلا ناف ةيارق هنو مكس ن :كح,مناو د مكميدص وأ 3



 ٠٠  1هوسالا نسخ ون 3

 اولكأت نا حانج مكحواع سيل # هسفن هب ٍبيطتؤكلذب هقيدصل .محسي
 نيو رْفتم وأ نع ىا 4 اناس وا اعيجح

 م رهصلاو تبسننلا ف ل أم باب جو

 ا هل ند كلا نم واح دل و داو 132 نافرشلا ا ةوؤس قالك لآق

 ليدو ه>اكن لح اه رهصلاو هحاكن ةامح ىذلا وه بسنلا ليق 33 ارهدو

 راهصالاو ءاجحالا مه جوز ةبارقو ناتخالا مه ةجوزلا ةبارتف حاكتلا ةيارقرهصلا

 لها رهصلا لولخلا لاو نتمللاو ةبارقلا رسسكلاب رهصلا سوماقلا ىفو امهمعل
 تاودو مراحل ىوذ ءاسنلا تابارق ىلع لّتشِن رهصلا ىرهزالا لاقو ةأرملا تيب

 راهصا ءالّؤهف تالاملاو لاوخالاو ماعالاو مهدالواو ةوخالاو نبونالاك مراجملا

 ةأرملا راهصا مهذ مراحلا هتبارق ىوذ نم جوزلا لبق نه ناك نمو ةأرملا جوز
 ف هع وا هيخا وا هينا نم جوزرلا لبق نم نأك نم لك تيكسلا نا لاقو اضيا

 طرقلا لاّوو راهصالا نيذنصلا عمو ناتخالا مهف ةأرملا لبق ناك نمو ءاجحالا

 را لاقو نييمدآ نيب نوكت ىبرق لكح نام! نائشءم رهصلاو بسنلا

 - اهما مكيلع تمرح هلوق اهعمجي ةبارقلا نم فانصا ةعبس بسنلا نورسغملا لاَ

 0 نيب اوعم# 1 هلو ىلا انه نمو مكحاسن تاهماو هلوق ىلا

 مدقو حاكنلل مرحلا بسنلا وهو ةبارقلا هبشت ىلا ةطاخلا وهو رهصلاب ميرحن

 تاعشاو ببسلا ىا زهصلا ةهج نم ةعبسو بسنلا نم ىائصا .ةعبس هللا مرح

 موابآ مك ام اودكتت الو هلوق ةعباسلاو اهنم ةنس ىلع :روكحذلا ةيآآلا
 بسلا "هل نم عاضرلا اضريغو جاجلاو ةيطع نبا لعجح دكو ءاسنلا نم

 هناكس دارا بسلا نه مرح .اه عاضرلا نم مرح سو هيلع هللا ىلص هلوذ هديؤيو

 نالف نبا نالذ لاقيف مهيلا بسب اروكذ ىا بسنلا ىوذ نيع<5 ىشلا ميسقت

 هنم لعشل ىلاعت هلوقك نهم رهاصي اثانا ىا رهص تاوذو نالف تش ةنالفو

 قنالاو ركذلا نيجوزلا

 باب



 ىلا د هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تدث ام

 * نيعا ةرق اننابرذو انجاوزا نم انل به انير نولودب نيذلاو # ىلاعت لاق

 سل هئاف ةرخ آلاو ايندلا ىف اتيعا هب رقتف ةعاطلاب لمع نم نودع سابع نبا لاق

 نا عبطيف لجو :رع هلل نيعيطم هدالواو هتجوز ىري نا نم نمؤملا نيعل رّقا ؛ئش
 هي اماما نيّتملل انلعجاو 6 كلذب هايع رقثو هرورس منيف ةنجلا ىف همم اولحت

 لمعلل قيذوتلاو معلا ةضافاب نيدلا مسار دماَقاو ريخلا ىفانب ىدتقي ةودق ىا

 اهايا انقزرا مهللا نيعءادلا ءالّؤهل ةنملا دعو ةيلآلا هذه رخآ ىفو حلاصلا

 مد© حدزال تاح ولا ةحابا ىف لزن ام با جو

 عجج #* ناركذلا # نومكتت ىا د نوتأتأ ل ءارعشلا ةروس ىف ىلاعت لاق
 سائلا نم.ىا 6# نيملاعلا نم 0 ناوي> لكوا مدآ وب مهو ىنالا ََض ركذلا

 ىا * قلخ ام 6# نوكريت ىا #* نورذتو # ءابرغلاب كلذ نولعشب اوناك دقو

  مكجاوزا نم 3 هب مكعاتتسا لجال 6 مكبر مكل 3 حاباو لحاو حلصا
 رايداو لاجرلا رابدا ىلا ءاسنلا لابقا منك رت دهاجم لاقو ثاثالا سنج نهي دارملا
 لاق تاكولبْلاو تاجوزلا رابدا رحت ىلع ليلد هيفو هو ةمركع نعو ءاسنلا
 ىا  نوداع مود مكنا لب 0 | ىظع طخ ”ىطخ ددف هزاجا نم ىسنلا

 اهنوبكحترت ىلا ةيصعلا هذه اهتلجج نمو ىصاعملا عيجج ىف دعلل نوز واجي
 ناركذلا نم

 مد ةدلاولل ءاعدلا ىف لزن ام باب جه

 "ىلع تمنا ىلا كتمعن ركشا نا ىنعزوا بر لاق 6# لكلا ةروس ىف ىلاعت لاق
  نيملاصلا كدابع ىف كتجرب ىئنلخداو هاضرت اطلاص لا ناو ىدلاو ىلءو

 هعزوا اي هيدلاو ىلع .هتيعث ركش هللا ةعزوي ناب هنم ءاعدلا ىنمهلأ تعز وأ نعم
 هلل هئم ركشلا بجوتسي كلذو هيلع مانا امههيلع ماعنالا نال هيلع هتمعن ركش



 مكب 8 هللاو ىطرقلا هلأق دواد

 مد ةكلممل ةكلم ةأرملا نوك ىفلزت ام باب اهم

 تب ليقو ليحارشش تاب سيقلب ىه * مهكلمت ةأرما تدجو ىنا # ىلاعت لاق
 هل نكي مو نعلا ضرا كلم اهوا ناكو وس لها كلع دهدهلا اهدجو حرش ىذ

 نبا لاقو سعثلا نودبعي اسوم اهمووو ىه تناكو كلاا ىلع تبلغف اهريغ دلو
 ىبا نعو ناطشل نب برعي لسن نه تناك ليق ءارعش تناكو هريش تب ىه سابع
 هجرخا انج ناك سيقاب ىوبا دحا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره

 د# "ىش لك نم تدتواو # ريرج نباو معشلا وباو هيودرم نباو ركاسع نبا
 اهلو 8 ءاسنلا اهمدخم ناكو ةدعلاو هل الا نم كولملا اهلا جباتحم تلا ءايشالا نه

 هلوط ةضفلاو بهذلا نم اكوبس ناك ليق مك ريبك ريرسس ىل # ميظع شرع
 اللكم اعارذ نوثالث ءامعلا ىف هعافتراو اعارذ نوعبرا هضرعو اعارذ نونا

 مزاللاو ةيطع نبا لاق ذممزلاو ريضخالا دجربّ لاو رجالا توقايلاو ردلاب
 تناكو ريبكريرمسو ميظع كله تاذ نميلا نبادم ىلع ةكلم ةأرما اهيلا ةيآلا نم

 نم همئاوقو بهذ نم ميرك رررس لاق سابع نبا نعو رافك موق نم ةرفاك
 قلغم باب تيب لك ىلع تابا ةعبس هيلع نْعلا ىلاغ ةءتدلا نس ْولْولِو رهوج
 نيزواجحم اهنودبعي ىا 4 هللا نود نم سعثلل نودح#ل اهموقو اهتدجو 9
 ناطيشلا مهل نيزو # ةةدائز ليقو اسوحم اوناك ليق هتاعس هللا ةدايع
 مهدصف 9 رذكلا لاعا راسو سمثلا :دابع ىهو اهذولمعب ىلا #* مهلاعا
 مهف 03 هديحوتو هللا ناءالا وهو مداولا قيرطلا ىا 2 لييسلا نع

 ةدايعلا ىف ههلاب كرملا در ةيآلا ىفو ةيآالا رخآ ىلا كلذ ىلا #* نودتهدال
 عج صلاخلا نيدلا هقاؤ» ءاعس باتكح ىلع بالا اذه ىف تذقو دقو

 ةيآلا نم كلذ ىف درو اه لكحو ةلاض ةعدب وا كرش هيفام لك هيف
 ةنسلاو

 بأ



 538 # هولا ىف هلوسرو هللا نم تنثأ اب 9

 مد( اهيلا هتاتك ىلع لجرلا ةآرملا ةباحا ىف لزنام باب قججه

 باتك ىلا قلأ ىنا الملا اهيا اب # سلب ىا #* تلاق # ىلاعت لأق
 باتكلا ةمار كح ناؤ موتا وأ مظعملا يركلاو ىفارشثالا "الملا # عءركح

 لو اباتك هيخا ىلا بتكح نم عمقملا نبا لأق اعوذرم كلذ ىور أك همت
 دواد نءا 2 نا_علس ب هللادبع 3 نم هلا ا هب فحهسا دق هيك

 ةيعسنلاب محتقم ىا دي محل حراا نبحراا هللا مسب هلاو 96 بس ةكلم سيقلب ىلا

 ناحح سو هيلع هللا ىلص ىنلا نا 0 نود“ نع متاح ىبا نبا جرخا

 اهدءبو :لعسلا تكي ناكذ بألا هذه تاز يح مهللا كعماب بتكي

 اك # ىلع 6#. اوريكتت ال 6# اولعت ال نا 2# ىدهلا عبنا نم ىلع مالسلا
 نيدلل نيداقنم نيمئاط ىا ه* نيملسم ىنوناو #9 كولملا ةربابج هلمفت
 كلذكو هلاتك ىف هلا صئام ىلع نايلس دب ىل ليق هن تحج امي نيئمؤم

 مث همام نا لس دّيخ ليق نورثكي الو نوليطو ال المج نودتكب اوناك ءاينالا
 ىوتفا "الما اهيا اب تلاق 9 معلا كح هنم ةءطق' هيلع لعج ىا كسلاب ةعبط
 اولاَق 8 1 اوريشن ىا *# نودهشت ىى> ارا ةعطاق تنك اه ىرمعأ ىف

 برملا دنع #* ديدش سأب اولواو # . ددعلاو ددعلا ىف #* :ود اولوا نحن

 ىا #* ىرظنام 3 كرظنو كبأر ىلاىا # كلا مالاو # ءاقللاو
 الف هل نوعيطم كمال نوعماس نحف هب اناا * نيرمأت اذاه 6# ىلعأت

 بسلا تدبو ملصلل تلام لب برحلاب ضرت ملاهيلا ىمالا مهضيوفت تمع#
 ىرقلا نم #* ءدرَق اولخد اذا كولملا نا تلأق # هيف اهتبغرىف

 اوقرفو اهلاوما اوةلتاو اسهيئاغم اوريغو اهيئاب» اوبرخ ىأ #* اهودسفا
 اهلها هزعا اولعجو # سابع نا هلأ ارهقو ةوتع اهوذخا اذا اهلهأ لعش
 ةلذا كلذ دنع اوراصف مهب أ اوطحو اهفارشا اوناها ىا #* ةلذا

 مهل ررقتتو ةأطولا مهأ مكحوساو كلملا مهل مي نا لجال كلذ نولمفي امجاو

 ناهلس ريسم نم لهيرت ريذحم اذه اهلوق نم دوضقلاو ةباسهملا مهبولق ىف
 مهتداع ا تدارا 0 نولعش كلاذكحو 00 مهدالب هلوخدو مهيلا



 “© هوشالا نسح 9 ل

 كلذ و4 تعم ميدقلا كللا تب ف تناكح اهنال ريفتنال ىلا ةروسملا
 سر. لاسراب لجرلا اذه. برجا. ىنا .ىا.# ..مهيلا هلسرم:ىاو 4: .:تأرو
 هانيضرا اكلم ناكح ناف لاومالا سئافن ىلع 'هلئش» د ةيدهج © هيا

 ىهتنعو هبلطم ةياغ نال كلذ هضرب مل اين ناكح ناو هرما انيفكو كلذب
 هدب ند_تلاو هتءعباتمو هتءاجا الا هنم انيححص# الف نرددلا ىلا ءاعدلا وه هنرا

 ةيدهلاب # نولسرملا عجري مب ةرظانف © .تلاق اذهلو هتقيرط كولسو
 ةأرما تناكح سقالب نا كلذو كلذ ه-يْضتَدب اب ةلماعف در وا لو-ق نم

 ركحذ ىف نورسفلا لوط دقو ايتبرجو رومالا تساس دق :ةلفاع ةييبل

 ةصق هنلاخس ركحذ مث انه اهركحذ, ليوطتلا ىف ةّماف الف ةيدهلا هذه

 هلو ىلا اهل :هريكحاتو نيعلا ةفرط ىف هنائاو اهشرع بلطو ةندهلا در

 تلأق كشرع اذكح هأ اهل ليق # ناعلس ىلا سيقلب ىا #ث تءاج الف 6

 نم كلذو هب سيل الو وه وه لون مل ذا باوج نسحأ تباجا # وه هناك
 دبعت تناك ام اهدصو نيملسم انكو اهابق نم معلا اندنواو # اهلقع ةحاجر

 ىا # حرصلا ىلخدا اهل لبق نرفاكح موق نه تناك اهنا هللا نود نم
 ىا #* ةل هتيسح هنأر الف # معتم ءان لك وا ندكلا وا رصقلا
 افوخءاملا ضوّضأ * اهيقاس نع تفشكو # رحيلا ليقو ءاملا مظدم

 اهثا ريغ اهنف نا تلاق امم م“ اًقاس ءاسنلا نسحا ىه اذاف لدن نا اهيلع
 نامملس ا اهل لاو # دحلا اذه ىلا تفلبو كللذ تاعف الف رعشلا ةريثك تناك
 4 يول ال لل ف رتب تاج انادانعا متاعب ادلع
 هيلع تنكح امبىا #* ىبفن تاظ ىنا بر تلاق # مطسب فسم ىا
 مالسالا وهو هنيد ىف ةلخاد هل ةغباتم ب ناهلس عم تلبعأو © كريغ ةدابع نم
 مهريغو دبش ىبا ئباو ديج نب دبعو رذنملا نبا جرخا هي نيملاعلا بر هل 4#

 ىبا نب ركب وبا لاق كلذ دعب اهجوزت ناهلس نا ليوط رثا ىف سابع نبا نع
 لوقلا اذه ةءباكح»> دعب هريسفت ىف ريثك نبا لاق ثيدح نم هتسذا ام ةبئش

 عا هللاو سابع نبا ىلع بئاسلا نب ءاطع ماهوأ نم هلعلو ادج ركتم وه لب
 ىف دجو. امم باتكحاا لها نع ةاقعلتم اهنا تاقايسلا هذه لثم ىف برقالاو

 مهفح# :



 5 هي هرسنلا ىف هلوسرو هللا نم تدل ام 9“
 .ىب نم ةمالا هذه ىلا القن اعف هللا اههاس بهوو بعك:تاءاوركح مهذعت
 لدبو فرخ امتو نكي مل اممو ناك امم يئاهتلاو يئارثلاو دياوالا ن ٠ ليبارمسا
 هنال كلذ ءارو دحال معالو تا اهلوق ىلا اهرما ىهتنا ليقو ىهتنا حنو
 ثالث نبا وهو كالم ناهلس نا ىورو مج ربخ ىف الو باتكلا ىف ركذي م
 ءاضعناب' ساب تل ىضقياو ةهنس  نيسجحو ثالث نا وهو تامو ةزد هريشع

 . هك ماودل ءاضقنا ال نم ناحيسف نايلس كلم

 : .مد6 مالسلا هيلع طول 50 كالها ىف لزنام باب اتجو
 لأ ىف ف1 ين هن” 1ك ىمح د د فا طي ص كك هك حل
 دع ءاسنلا نود نه 00 6 ةوهش لاجرلا نوتأتل مكشا 6# ىلاعت لاق
 ىلع ةبوقعلا وا رحتلا 4 نولهجت موق متنا لب # لسنلل لحم نه ىتاللا
 د« نيرباغلا نم اهانردق هتأرما الا هلهاو ءانيجنأف 36 هلوق ىلا ةيدعملا هذه
 : ةيآألا هذه لثم ريسفت مدقت دقو باذعلا ىف

 مد ةأرملا ىلا ماهلالا ىف لزن ام باب يم

 اهانبهلأ ىا #* ىبسوم ما ىلا ائيحواو 3“ صصقلا روس ىف ىلاعت لاق
 ذنا-وب اهعتأ ناكو هون نكحت ىل اهنا ىلع ءالعلا عما دقو تءنص ىذلا.
 نا ا  ىللعثلا نع ىبط رهلا هلقن بوعي نب ىوال نب دناه تنب اميلألقو
 هعضرت تناكو ةثالث ليفو ةعبرا ليقو رهشا ةيناع هتعضرا ليف 7 هيعضرأ
 ' ليقو هتدالو لبق هعاضراب جولا ناكحو اهر مح ىف كرب الو ىب ال وهو
 ١ هحيذيف هيلا هريخ غلب ناب نوعرف نم اي هيلع تفخ اذاف ا اهدعب

 ريفا ١ ورلا دلك  ىناخض الو 9غ ليثلا رح وه #* ميلا ىف هيقلأف #
 هاك هب نوكت هجو ىلع تفرق نع 3 كيلا هودار انا هقارفل نزحت الو 3
 دابعلا ىلا مهلسر' نيذلا * نيلسرملانم هولعاجو هيلع نينمأتو

 1 يا اال ا يمحو دلل ةلمرلا دال يه ا طم دك
 1 اهدلو مالا عاضراو ادلو اهريغ نا ةارملا ىببت ىف لزن ام باب جو

 ألا رايخ نم تناكو محا زم تذب ةيسآ ىهو ## نوعرف ةأرما تلاقو # ىلاعت لاق

0) 



 ٠١  3هوسالا نسد 3

 ىليهسلا .ءاكح ىسوه ةع تنتاك ليقو ليثارسسا ىنب نم تنأآك ليقو ءايننالا تانيو
 6# نورعشي ال مهو ادلو هذكذ وا انعفنب نأ ىبدع هواتقت ال كللو ىل نيع ةرق 9#

 ىسوم مأ داود عصاو 4 هدب ىلع مهكاله ناو هطاقتلا ىف أاطخ ىلع مهنا

 ثداك نأ 36 هاوس ”ىشب تهت اها قم رما نم الا 'ىش لك نم # اغراف
 نيةدضللا * نينيْوْلا نم نوكتل اهناق ىلع انطير نا الوا6# رهظت ىإ كه ىدبتل
 عك [يوسأ نإ كاهضلا لاو ره اهعمأو 0 هةححال تلاقو د هلا دعوي ْ

 ىرظناو هربخ ىفرعاو هرثا ىجبنت ىا #* هيصق ا موثلك ليهسلا لاقو .
 # بنج نع # هترممبا ىأ # هبت رصبه # راص نم ىلاو عقو نبا
 ار قارسلا جرخا هتخا اهلا #* نورعشب ال مهو # 2بناج نع ىا
 هللا نا ترعش امأ ةحيدخل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةماما ىبأ نع

 ةنلا ىف ىا نوعرف ه آما ىسموم تخأ موللكحو نارع 7 ميرع قنجوز

 نم لوطا اعوذ رم دادر نبا نع َر 510 نبا هجرخا لونرأب كال اثنه تلاق ٠

 6 لبق نم عضارملا هيلع ائمرحو 6 تنينبلاو ءافراب تلاق اهنا هرخآ ىفو اذه
 هرثثل اهصق لبق نموا هما هِرأت نا لبق نم وأ هما ىلا هدوث نا لبق نم ىا
 مكلدا له 8 هيلع مهونحو و عانطرلا نم هعانتما تأر ابا هتخا د تلاقف 3
 : اهلا ”ىش بحاو اهدلو لتق ةأرمعا ىهو مكل هنولفكي تيب لها ىلع

 نورصقب ال هيلع نوةفشم ىأ 7 نومصات هل رهو هع رب , ادلو دحين

 اهدلو د اهنيع رون ىك هما ىلا هان ددرف 00 هستسب رو ظن سرا ا

 مهزكا نكحاو قح هللا دعو نا إمتلو 9 هقارف ىلع 4# ندر# الو
 دي نواحي ال

 تا لا قرا ا

 ىذلا ءاملا وهو هيلا ىسؤم لصو ىا #* نيدم ءام درو امو #« ىلاعت لاق
 5 سانا ةرمامقأ ةيلع كح-و د سمعا ١ ا ءاسملاب دارملاو 0 نوعدتس

 ىأ 3 مهلود نع دجوو 7 يم 6 نوقسل *َ 00

 امهمانغا



 5 ؛# هوسنلا ىف هلوسرو ههأ نم تا امم #

 منقلا نافكت ليقو ءاملا نيبو امهنيب ولخيو سانلا:غرفب حاملا نف اههمانغإ
 لوآلاو بهذتو دنت نا نع امههانغا ناحن ليو سالا مانغان ظاتخح.نأ نع

 اهكنأشام ىا دي اهكبطخ اه © .نيتأرملل ىمو. * لاق * هوت لوف
 ءاملا نع 6# ءاطرلا ردصي تح قسن الانأخ # ىلنلا مم اهكمخ نايقييئإإل
 عار مهج ءاعرلاو مهعم ىقسلا نع ادع وأ مهتطااخم نم ارذح هم اوؤرصنو

 نم هتيشام قي نأ ردقب ال نسلا ىلا # رييك عش انوباو © سايق ريغ ىلع
 ىلع ردقن ال نانثروتسم ناتْفيءض نانأ سما نحو دورولا ىلا انجم>١ كلذلخ ربكلا
 ناك ليق كلذب انل موي لجر دوجو مدعل منغلا قسن نا ىلعو لاجرلا ةمحأ يع
 نمآ نمم لجر ليقو بيعش ىلا نا نورثي وه ليقو مالسلا هيلع بيعش امثوبا
 هسفن ىف مالا اذه نال ةيشاملا قسإ هنثيال بيعش ىضر اًمماو ىلوا لوالاو بيعشب

 لاوحاو ةشامتم كلاذ ىف سانلا تاداعف ةءورلا اهأو هابأي ال نيدلاو روظدي سرل
 ريسحلا لقا: يهذم نيف مف ودبلا لعا تهذمو معلا ىالخاهيف ولا
 اههو-وو اههل قر امهمالكى نوم معم اف ةرورضلا ةلاح ةلاخلا تناك اذا اصوصخ
 نم ىلا لق ىفوهادلا ةئافاو ىورعملا ىف ةبغر امهلجال ىا * امهل قسف 9#
 مث # ىهتنا سفنا ةرمشع الا همفر ال اهنع ارخع عفر ناب اهبرقب ىرخا رب
 !1 ىلا بر لاَ 8 معئاج وهو رألا ةدش نم هيف سلخ دي لاظلا ىلا ىلوت

 لاق كلذ ىلل جاتحم ىلا © رهف 8 ناك ريخ ىاىا ب ريخ نم ىلا ثاززا
 دقلو ةرمت نش ىلا ردوا دقو هلا هملخ مركسا وهو اذه لاق دل سابع نبا
 لا هثعو مامطلا الا لأسام لاق هنعو عوجلا ةدش نم هرهظب هنطي قصل
 ىهو ب امهادحا هنا لع عوجلا نم هيلص اهب دشي 'ربخلا نم ةقلف 0

 ءاريذص ليقو ايل ىهو ىرخصلا ىه ليقو ءارذص ليقو ءاروفص اهعسأو ىربكلا
 فرشو اسهناها لاك لياد اذهو ئوجلاو ىشلا لاح * ءاسيحسأ ىلع ىثمت

 ةيصسم ردأف الما اهيحأ لمت لو اهتفايض ىلا هوعدت تناك اهنال اهرمصنع
 ءايصسالاو ءايذلا نم اههجو ىلع اهعرد مكب ةرئاسسم تءاج باطالا نب رع لاق
 ام رجا كيررعا كوعد ىبا نا تالق # ءاوزئالاو ضايقنالاو ةوشحلا دلل

 وأ هللا هجول باجا ليقو ةرجالا ذخا هسفن ىف اركنم اهباجاف # اسنل تيقس



 # هوسآلا نسخ ف اى

 ىطبقلا هلق ىنعي # صصقلا هيلع صقو ءاجالث # . عشنا ةيؤرب كريتال
 نه توجن فال # بيعش #* لاو ## نيدمءام ىلا هلوصو ىلإ هريغو
 هيفو نادم ىلع هل ناطاس ال نوعرذ نال هامصاو نوعرف ىا *ئ نييملاظلا موقلا

 . ةيبتجالا عم ىثللا ىلعو ثنا وا ادبعولو دحاولا ربخ لمعلا زاوج ىلع ليلد
 تيااب# هتءاج يلا ىهو #ئ اههادحا تلاق ف عروتلاو طاتدالا الذ مم
 هنوكا * نيمالا ىوتلا ترجأتسا نم ريخ نا 0 انل ىعريل * هرجأتسا

 تلي ثالث كيللا سرفا دوءسم نا لاق ةنامالاو ة ةودلا قتاصخ نيب اعماج

 مدقت اك رع ىما ىف ركب وباو انعفني نأ ىدع هلوق ف فسوب بحاصو بيعش

 م6 ةمولعم ةدم ىلا اراجثتسا ةأرملا رهم نوكىف لزنام باب اضيو

 ةيعورشم هيفو يب نيتاه" شا ىدحا كع 9 نأ ديرأ ىلأ لاق # ىلاعت لاق

 هنأ رع ضرع تدنو مالسالا ف ةاث هنس هذهو لحرلا ىلع اهأ أر لا ىلو ضرع

 كلزذحكو ةوينلا ماياو 5 اىهصلا مارا ىف عفو ام ام كلذ ربيغو ناك و ركب أ ىلع

 ابيعش نا لبق سو هيلع هللا ىلص هلأ لوسر ىلع اهسفنل ةأرملا ضرع ن هعقو أم

 اههريغ هل ناك هنا ىلع لدب نيتاه هلوقو ىرغصلا نورثكالا لاقو ىربكلا هجوز
 حاكت دقع كلذ نكي ,أو هزم ةدعاوم هذهو تاسثب عبس هل ناك هنا يعاتبلا لاقو

 ىهو دع عجب 7 ع نا ىلع  كتمكتا لاقل ادقع ناك ول ذا
 مايقلا باب نم هنال ل مخغلا ىر ىلع حبو ريلاو ةدملا كلت 00 ىا ةنسلا

 امانا ال امريتو كنم الضفت ىا # كدنع ن هايم يع ١ ناف ةيحوزلا صه

 مامتا كمازلاب #* كيلع قشا نا ديرا امو # كيلع بجاوب سالو كل ىنم

 ىندس 6 لاعالا ءاثيتساو تاقوالا ةاعارع ىف ةثقانملاب الو ماوعالا ةرمشعلا
 بناجلا نيلو ةلماملا فطاو ةرهحلا نسح ىف * نيملاصلا نم هللا ءاش نأ
 صمالل اضييوفت ةّدشلاب كلذ ديقو مومعلا ىلع حالصلا دارا ليقو دهعلاب ءافولاو

 تيضق نيلجالا اما كنيبو ىنبي كلذ لاق 4# هب كربتاو ,ئوعمو هللا قيفوت ىلا
 ليس الف ظيذحو دهاش ىا * ليكحو لوذثنام ىلع هللاو ىلع ناودع الف
 ىلسلا ةمتع نع هريغو ىتاربطلا جرخا كالذ نم 'ئىش نع جورخلا ىلا اندحال

 لاق



 ٠6١ 3 هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم ثلث امن 9#

 اي 00 0 2 ا ا 2 0

 نوشيعب ام هْنغ ن :م اهيطعي نا 000 هتأرعا ا بيش قار 06
 ةحالا ا نس هيفو هلوطب ثيدحلأ هْنَع ثدلو ام اهاطعاؤ هن
 ىف مالكلا ن . 44د ىرج اه ماع مالا ىف امهنع ىكح ام سبلو دومسلا وبا لاق

 اقفناو ةيلع أم.رع ال ناس وه لي ام4ءاقاو ةراجالا دقعو حاكنلا دقع ءاشنا

 معا هللاو اليصفت همي رمثلا كلت ىف نيدقعلا بجاو

 مد# . كرش هيف ايف نيدلاولا ةعاط نع ىهلا ىف لزن ام باب 1-0

 مد ىلاعت ههلاب اج
 | هي انسح هدلاوب ناسذالا اًئيصوو # توبكتعلا ةروس ىف ىلاعت لاق
 ظ 0 ربلاب هيدلاوب ناسثالل ةيصوتلا اهيف:ةيآلاو نسح اذ !ىما وا انسح ءاصيإ
 ْ لعشف ناسحالا هود-و ند هنكحوام 03 ئهيلا ناسحالاو هيلع فطملاو

 نأو د كالذ ريغو يهل نال مدعو لوعلا نيلو ةمدحلاو لالا ءاطعا كلذ

 علا ىفثب ربعو دي ءكارششالا ىف اههعطل الف ع هب كل سبل ام ىب كرمشتل كا دهاج
 وا ىف نع
 ىلا 0 44 ا م1 ا للا ا يس ا ا 2_1 ا ل يس سس حسم

 -- جوزلا ىلع اهتمحرو ةجورلا ةدوم ىف لزن ام با 0

 نع ىأا ع مكسفلا نم مكل قاخ نا هتانآ ن نمو د مورلا : ةهروس ق لاك لاق

 هناف ءاوح دارما ليك اجاوزأ 0 ةناسالاو ةيرشلا ىف يو كحددج
 ءاسنلا بئارتو لاجرلا بالصا نه نةلخ اهدعب ءاسنلاو مدآ علض نم اهفلخ
 لعجو # جاوزالا ىلا ىا * اهيا 3 اوايَحو اوذلأت ىا * اونكستل #
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 ه فطظعت حاكتلا قوحع بلسل اجءاربو ادادو ىا * ةجمرو هدوع ماكسي

 ةدوم نع الضف ةفرعم كلذ لبق نع مكذلي نوكي نا ريغ نم ضب ىلع مكمضعلإ
 هنأرما لجرلا بح دون! ليقو دلولا ةجسرلاو عاسجلا ةدوملا دهاج لاق ةمعرو

 كلذ ريغ ليقو ءوسب اهيبصو نإ نم اعانآ متجمر هج-رلاو

 2 ا 0 رس ل ا

 ىلعانهو هما ةتلج هيدلاوب ناسنالا اًنيصوو © نامتل ةروس ىف ىلاعت لأق
 ةدش ليقو اهْفعّض فعاضتب لازال اهفاف فعض: ىلع اقعض ىأ * نهو

 نهو عضولاو نهو قاطلاو نهو للا ليقو قلخ دعب اهلخو ةدش دعب
 عاضرلا نع ماطقلا لاصفلا د نيماع ىفهلاصفو آ# نهو ةعاضراو

 * كيدلاولو ىل ركحثشانا # نالو> عاضرا ةدم نا ىلع ليلد هيفو
 هيدلاول اعد نمو هللا ركش دف سلا تاولصلا ىلص نم ةنييع نب نايفس لاق
 ىريغ ىلا ال د ريصملا ىلا © نردلاولا .ركش دَعَف سلا تاولصلا رايدأ ىف

 كلذ ىف * امهعطن الؤ نع هب كلل سيل ام ىب كرشن نا ىلع كادهاج ناو
 نوبالا ةعاط نا بابا اذه "لجو قلاخلا ةيصعم ىف قولت ةعاط ال هلال

 تاحابملا ىف امتع [اه مزات امماو ةضيرف كرت الو يبكح بوكر ىف ارت ال
 هيلع نا رن نيد ىلع اناك نا امهربي ا افورعم ايندلا ىف امهبحاصو

 لامحالاو حلاو ليجلا قلحلاو ةهليجلا ةرششعلاو ةلصلاو .ربلا وه ىفورعملا ليقو
 ميشلا ىلاعمو قالخالا مراكع ةيضتقت امو

 مد ميرحتلا ىف تاهمالاكن سل تارهاظملا ءاسنلا نا ف لزنام باب هج

 0 د
 نهنم نورهاظت ىلاللا ميكجاوزا لعج اهو 8# بازدالا ةروتم ىف ىلاعت لاق
 ىا ىبا رهظك "ىلع تنا هنأ رمال لجرلا لوقي نا هلصا راهظلا * مكئاهما
 هيف 2 اأو روزو لوقلا نم ركذم كحماو ميرعلا 6 مكتاهمأك نهلمج 5

 :ناقكلا



 113 6 هوستلا ىف هفوسرو هللا نه ثننث امب

 نم نورهاظ» نذلاو د|داجللا ةروس ىفركذ ام دوعلا وهو هطرشب ةرافكلا
 نا هدكحو ائءز اهنم رهاظملا كاسأب هولا نآب اولاّو امل نودوعا 3 مهئاسن
 اهكاسسماو مرحتلاب ةأرلا فصو رهاظملا دوم نال اهقراشب الو هيف اهقراطب“

 ١ يركلا هلاق هقئاخي

 للا ا ا ا يشل اب ريل 0 اد 2-2 . بده نينمؤملا تاهما يتلا حاوزا نوك ىف لزت ام باب جمس
 مهتعدو ءىثل مهاهد اذاه 6 مهسفنا نم نينمؤلاب ىلوا ىلا © ىلاعت لاق
 مهتعد ام اورخؤيو هيلا مهاهد ام اومدقب نا مهيلع بجو ريغ ىلا مهسفنا
 هتعاط اومدقنو مهسفنال مهتعاط قوف هوءيطي نا مهءاع بجو هيلا مهسفنا
 ىود#ب ديلقتلا در ةلدا 2 ةباالاو مهرطاوخ هءلطتو مهسفنأ هيلا ليمتام ىلع

 ىأ #* مهتاهما هجاوزاو 6# بابلالا ىلوا ضعب كلذب حرمص © باطلا
 دحال لحي الف ميظعتلا قامسا ىف نهتلزنم تاليمو ميرحتلاب مكذلا ىف نهلثم
 م رح“ ةصتخم ةمومالا هذهف همان جيوب نا لح ال اك نوهنم ةدحاوب جوري نأ
 ةوللاو نهيلا رظنلا زاوج ىفال نوبانل ميظعتلابو اديؤم اهرحن نهل حاكتلا

 ىل رهظي ىذلا ىبطرقلا لاق بناجالا رئاس ىف اك نهقح ىف . مارح هنأف نهب
 نعءو مهل باوهو ىبا فهم ىفو نوه اهظعن ءاسنلاو لاجرلا تاهما نونا
 هوحنو ثرالاك كلذ ءارو اهف نهو ءاسنلاو مكصنم لاجرلا ما انا تلاق ةلس ما
 نونانب ىلا ميرحملا دعتب ملاذهلو تايبذجالاك

000000 

 "مد قالطب سيل هناو ءابشلا ريبخت ىف لزن ام باب اجه

 نا نورسفللا لاق ىدحاولا لاق # كجاوزال لو ىلا اهياان اك ىلاعت لاو

 ةَققنلا ىف ةدانزلا هنم نيلطو ايئدلا ضرع نم اًئيش هناأس سو هللا ىلص ىننلا جاوزا
 نوم مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل أف صعب ىلع ىئهضعب هريغن هليذآو

 ندرت نتتك نا #© اع ذئمؤب نكحو هذه ريخلا ةيآ هللا لزناوارهش
 ممدتلاو لاومالا ةرثكو اهةيهافرو اهتراضنو اهتعس ىا * اهشيزو ايثدلا ةايخلا
 نيرمالا دحال نكراستخاو نكتداراب ىلا نابقا ىا * نيلاعف 9 اهيف



 ١ هوسالا نسح 8

 نكحتلاطا ىا ا نك-حرساو # ةدعملا نكيطعا ىإ * نكمتءا #
 :ناو # ةنسلا ىضتقم ىلع رارمض ريغ نم عقاولا وهو 6# اليج احاسس #

 دعا هللا ْناف اهيعنو ةنجلا ىا ةرخ الا رادلاو هلومنرو هللا ندرت نتتك

 ببسي كالذو هردق ردت الو هؤصو نكح ال د ايظعارجا ن ٠ ؟ئم تانيسدحلا

 ريغ دك ىف لعلا لها فلتخاو نهلع حلاص ةلباقمو نهئاسجا
 هللا نذاب نهريخ هنا لوالا َنيِلوَو ىلع هجاوزا ياسو هيلع هللا ىلط ىثلا
 نهريخ امنا هنا ىتاثلاو ءاسةبلا نرتخاف قال_-طلا وا ةيجوزلا ىلع ءاقبلا ىف

 قالطلا ىف نهري ملو نهكحدهف ةرخآلا نيبو نهقراشيف ايندلا نيب
 ىف ةتثئاع ثيدحل اقالط نوكح ال رييضلا نا مجارلاو لوالا مجاراو
 ناب ةعوفدم قالطلا تادانك نم ةيانكح هنا ىوعدو كالذ ىف نيهكتلا
 ءاقبلا تراتخا اف ةأرملا ضيوفت دارا لب ريبحلا درع ةقرقلا دري مل ريخلا
 ةثانال ةدحاو ةيعجر هلا قحلاو ةقلطم تراص ةقرلا تراتخا ناو تيش

 هللا ءاش نا اهلحم ىف ىتأت اههريغو نيصدتلا ىف تاياور لونرنلا ببس ىفو
 لا

 ه6 ضرف ىلع ىوبنلا تيبلا لها باذع فيعضت ىف لزتام باب هس
 4-5 نوهنم ةصعملا عوقو 0

 د دم # ةيصعم ىأ * ةكحاش نكنم تأي نم ىننلا ءاسن اي ىلاعت لاق
 وهف نهرهطو نه هأرب و كلذ نع هللا -- دقو جلا ةعكاو مجبتلا ةرهاظ

 زودنلا ةشحافلاب دارملا ليقو كلع نطبعأ تكحرشا نُّدل ىلاعت هلوقك

 هتريشع داسفو حولا قوقع ليقو ىصاعملارئاس ليقو انا ليقو قلخلا ءوسو
 اذا ءاسنلا نم نهريغ باذع ىلثم ىا * نيذهض باذعلا اهل فعاضي

 نالو نه: ريم عافتراو نهنجرد ولعو نوهفرشا كالذو ةشحافلا كلت لثع نيتا

 لضفلا ةدابز عبتت ةيصغملا جف ةدابرف خبقأ نهتم ناك ءاسنلا رئاس نم جف ام

 مذلا ناك اذلو ميسو هيلع هللا ىلص ىنلا ءاسن لضف لثم ءاسنلا نم دحال سلو

 لضف اذلو حقا ملاعلا نم ةيمصعملا نال لهاجلا ىصاعلا نم 35 ماعلا ىصاملل

 ىلوط



 ل #8 هوسنلا ىف هلوسزو هللا نم تنم اع

 فعءاضن نا عضوم ريغ ىف ةءيرشلا هذه ىف تدب دقو ديبعلا ىلع رارحالا دح

 لاقو تابوقعلا فعاضت ىمع اذا هبحاصل بجو تاجردلا عافتراو فرثلا

 نيدح د تناكل كلذ نم هللا نهذاعا دقو ةدحاو نم انزلا هللا ردق ول موق
 فيعضتلا اذه لئاقم لاقو نيترملاو نيلثملا نعم نيفعضلا عك اهردو مظعا

 ءاسن نال نسح اذهو اهذ نيترم رجالا ءاتيا نا اي ةرخآلا ىف وه اما باذعلا ىف
 تغب ام سابع نبا لاق ادح بجوت ةشحاش نينأي مل مسو هيلع هللا ىلص ىبللا
 معا هللا و ةعاطلاو نامبالا ىف تناخ امو طق ىن ةأرما

 د2 نهرجا فيعضت ىف لزت ام باب اج

 امن ؤذ اخلاص لمعنو هلوسرو هلل نكنم 6 عطري ىا ا تنقب نمو 6# ىلاعت لاَ
 هد أم افعض ةعاطلا ىلع رحالا نم نهل نوكي هنا ندب د نيترم اهرجا

 *© امرك اًزر اهل اندتعاو # ةعاطلا كلت ناعف اذا ءاسنلا نء نهريغ

 ةنللا ممل وه نورسفللا لاق ردقلا ليلح

 نهرماو ماسو هملع هللا ىلص ىلا حادا ى لزت ام بأب -_
 م67

 1-5 لمعلاو ماعلا 6 ١

 نكباوثو ىلع مركأ نننا لب # ءاسلا نم دحاك نقسل ىبلا ءاسن اد 6# ىلاعت لاق
 نوكت اما نهل ةليضألا هذه نا هناحكس نيب *ي نتيقتا نا 6# ىدل مظعا

 دجلا هللو نك دقو انو ةيلع هنلأ ىلص ىنلاب نهلاصتا داري ال ىوعتلل نوتمزالل

 ةقيرط ىلع ىثملاو صلالا نامالاو ةتطابلاو ةرهاظلا ىوقتلا نه ةياغ ىلع

 * لوقلاب نعضخ الف # هتامم دعبو هتايح يف سو هيلع هللا ىلص لوسرا
 نمفقرت الو ءاسنلا نه تابرملا هلعفت اك سانلا ةبطاخم دنع لوقلا نات ال ىا

 كش واةوهشو رول ىا #* ضرم هبل ىف ىذلا عبطيف د“ مالكحلا

 عبطلا ىلا اليس هب رجافلاو قفانلا دحي الوق ناقثال ىنعلاو قافنوا ةببرو
 عامطالا عطقا بئاجالا تبطاخ اذا لاقملا ىف ةظلفلا ىلا ةيودنم ةأرملاو نكيف
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 #ئيا ةوسالا نسح #2 ١4

 ةرلا نم اديعب انشخ هوك عم انسح ىا * افورعم الوق ناقو # نهيف
 نردو 07 عوضخ ريغ نم ناس انش ةعماس هئم 0 ال عرمشللا نكس ىلع

 30 جوز ةدوسا ليق هلا تن نيريس نب دمت لاق اكل ىا * نكون ىق
 * دق تلاق كتاوكا لعفت اك نريعت الو نيت ف ال كل اه مو هيلع هللا ىلد

 كتر د نع م جبرخا ال هللاوذ قب ىف رقا نا هللا ىن ىقرماو ترععاو

 نجربت الو 0 . اهتزانجي تجرخا قح اهترك كيان نم تجرخ ام هللاوذ

 بح ام اه:ساكثو اهتشز 0 ةأرملا ىدين نا جريتلا 4 لوالا ةيلهاللا حجبرتت

 نيب ام ليقف ةياهاجلاب دازملا ىف فلتخا :دقو لجرلا ةوهش هب ىعدتست ام هريس
 ةئس فلا تناكو سدرداو حول نيب أه ليقو ناولسو دواد نمز وا حونو مدا

 د#و ىسع نيب ام وا ىىدعو ىسوم نيب أه ليقو مهارباو حوت نيب اه ليقو
 مهلعف لثم نولعش موق ىرخالا ه لهاجلاو مالس الا ليق أم ليقو سو هيلع هللا ىلص

 0 قوسفلا ةيلهاج ىرخالاو ردكحاا يلهاج للوالا وأ نامزلا رخآ ىف
 ركحذت ليذو نوتايز نبددب الو ىلاجت هلوق ىف اهم > نيب دوو مالسالا ىف

 قدح هراهظا حجي أم نرهظي ةيلهاجلا ءاست ناكو ىرخا اهل نكت ملنا 08 0

 75 ىلا رازالا قوذ اب اهليلخ درفتيف اهلياخو اهجوز عم ساحب ا اةأرلا تناك

 لاق لديلا هيحاص اهمهدحا لات اعرو لفسا ىلا رازالا نود امب اهجوز درفتيو

 نرعاف اهكرداو اهئ لا ةيلهاجلا ىلا راشا هنا ىل رهظي ىذلاو ةيطع نبا
 مهنال ةرفكلا ةريس نم عرشلا لبق ناكح ام ىهو اهيف نهتريس نع 'هلقنلاب

 نك اه ىلا ةبسنلاب ىلوا اهلعجو ةبحح نود ءاسنلا ىعا ناكف مهدنع ةريغال اوناك

 نا نكوو نسح لو وهو لاق اذك ئرخا ةيلهاج 9 نا ىنءمللا سدلو هيلع

 لعف وا لو وق ةيلهاملا لها ةيشنلا نم مالسالا ف عش اه اى رخالا ةيله اجلا داو

 ليق نم تناك نقلا ةيلهاشلا هءاشت ةياغاي نكلاوفاو نكحاامئاب نثيدحت ال ىا

 تاكو مالسلا هيلع مهاربا دهع ىلع تناك لوالا ةيلهاشا تلاع متاع نعو

 تاكل كاعرأ اع ايست ضادل 52 زطلا لانو ديف فاؤللا نمرعزردلا "نست ةآرلا
 قورس» هاور اهراجخ لن يح ىيبت ذي آلا هذه تأرق اذا اهنع هللا ىضر ةشئاع
 نمطاو 8# ةضورؤملا * ةاكزلا نيتآو #© ةبجاولا 6 ةالصلا ناو #

 هللا



 او د هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تدث امب #

 تاعاطلا لصا امهنال ةاكنلاو ةالصلا صخو ىهذو ىما اف # هلوسرو هللا

 نال عورشم وه م لك ىف هلوسرو هلل ماا نه رماف مب 2 ةيلاملاو ةينديلا

 مكصرع بهذي هللا ديرب اما 9 امم ممارو 0 ءاترج اب#«هلع بظاو نم

 ام كرت ببسي نيلصالا ضارعالل نيسئدملا بنذلاو مثالا ىا * سجزا

 اضر هيف سل ام لكح كلذ ىف لخديف ه-:ع ىهت ام لءفو هن هللا ىما
 لوا: عوتعلاو ناطيقلا لعاب فوكوذلا لهوا كاكلشلا لفطكا] ليو كلامنا

 # 2 )  ساندالاو ساجرالا نم *# مكحرهطبو تببلا لها #
 ْمِيِلِب اهنع ريفن“ ريهطالاب اهل حجشرلاو ةيصعمأل سجرلا ةراعتسا ىفو
 هذه ى تيبلأ لها ىف معلا لها فاتخا دقو يدش اهلعافل رجزو

 ةصاخ سو هيلع هللا ىلص ىلا تاجوز وه فلسلا نم مو لاف بألا

 لاعت هلوقل هلاجوز نكحاسمو سو هيلع هللا ىلص ىلا تيب تببلاب دارملاو
 لق ىنلا اهيا اب هلوذ نه نهيف قايسلا نالو نكتوب ىف ىلب ام نركحذاو

 نيسملاو نسحلاو ةمطافو ىلع مه موق لاو اريبخ افيطا هلوق ىلا كجاوزال

 مكنع هلوق وهو ثانالاو روكذلل حلص# امب هي الا ىف باطخلا مه نمو ةصاخ
 ريكذتلا ناب بيجاو نكرهطيلو نكنع لاقل ةصاخ ءاسنلل ناك ولو مرهطيلو

 هلاكحرو هللا ةجر هللا ما نم نيبممن أ هلاصيس لاق م لهالا ظفل رابتعاب
 ركاسع نباو متاح ىبا نبا هجرخا ام لوالا لولا ىلع لدن و تببلا لها مكيلع

 هللا ىلص ىتلا ءاسن ىف تلزت لاَّ هيلا ف سابع نبا نع ةمركع قيرط نم
 ىلا جاوزا ىف تلؤن اهنا هتهار ءاش نم ةم ركع لاقو ةدفاح سو هيلع

 لوهعلا ىلع لدن ىرخأ ت تاناور باب ١! فو قرطي هنع اذه ىودو سو ةيلع هللا ىلد

 نيب ةثلاث ةفئاط تطسوتو نآرقلا دصاقم ىف نايب ا مت ريسفت ىف ةروكذم نناثلأ

 لصاحلاو نينسحلاو ةيطاقو ىلعلو تاجو لل :هلماش هي آلا هذه تاع نيتفئاطلا
 لمهاو هلاعا بحت ام ضعب لعا َنيقيرثلا دحاب ةسصاخ ةيآلا لمج نم نا
 نباو ىطرقلا مهنم نقدا ع نم ةعاجج لوقلا اذه مجر دقو هلامها زوجي ال ام

 ثدي تبلاب دارملا نا ىلا اوبهذ 25 5 وم مه ةعاجج لاقو اهه ريغو كدر

 نركذا ىا دي ةيكمللاو هللا تانآ ن نكنوس ىف ىلس ام نركذاو بسلا



 7 هوسالا نسح 1 1

 0 07 نماسنل 9 8 هللأ 06 3 59 اهيق نركمو و

 ةوالتلا نم راثكتسالا نكت الو اهتظفحل اهل ةوالتلا/ اهذركذاو اهادهب

 ةعسلا ةكملاو نآرقلا ىه هللا تانآ نيرسفللا ىنعي لب وأتلا لها لاق ىطرقلا لاق

 دارب 7 ع يلا ل نويلع كلذ "نام 2 3 نارقلا 4 1 ها لاقو

 فدرتثلا ثيدحلا طاع كك دارب اذزكحو ةرهطملا هكدا نارقلا َْق اهب

 اهليو 07 لاق 1 وأ اهدحو ك تيد اهنا نمؤملا هلاض 3 كا ةلكا شا دك

 ناك هللا نا ## ةهئسلا نم الو نآرقلا نهال لياد هيلع لد. ىل ليوأت اذه ريغي

 هتءاساب ىبسملاو هلاسحاب نسحملا ىزاحق هقلخ عيمك #* اريبخ اهيطل

 مد تاحلاصلا رجا ىف لزنام با, جم

 مالسالا نيب قرفلاو #* تانمؤملاو نينمؤملاو تامل-ملاو نيلبسألا نا 6 ىلاعت لاَ
 لحث ىف صن وهو روهشملا مالسلا هيلع ليربج ثيدح ىف درو اموه ناعالاو

 نيةداصلاو # ةدابعلاو ةعاطلا تونقلا #* تات'اقلاو نيتناقلاو ##© عاذلا

 هيلع دهوع امي بو بذكلا بنحو قدصلاب ملكت, نم ام #* تاقداصلاو
 فيلكتلا قاشم ىلعو تاوهشلا نع ريصب نمابه د* تارباصلاو نرباصلاو

 ىف نيمضامللا هنم نيفئاخلا هلل نيعضاوالا ىا * تاعشاخللاو نيمشاخلاو
 هبحوا امم هلاع قدصن نم ام 34 تاقدصتمللاو نيقدصتملاو د هلل مينا اج

  تامئاصلاو نيمتاصلاو ## لفنلاو ضرلا ةةدص نم عا كاذ ليقو هيلع هللا

 * تاظفاحلاو. مهجورف نيظفاحلاو # ما وه لبقو ضرغلاب صتخم كلذ لق
 نيركاذلاو # لالا ىلع راصتقالاو ءزتلاو فذعتلاب مارللا نع نهجورف
 ةرثكلا ركذ ىفو هلاوحا عيمج ىف هللا ركذي نم انه * تاركاذلاو اريثك هللا

 راكذالا عيجج ىفو ناسللاو باقتلاب هللا ركذ نم راثكتسالا ةيعورمشم ىلع ليلد
 راكنذالا نم اهنذ امم ىتا نم ثيدحلاب زءلا لها نم ةعاجج نم بتك ةروثأللا

 باتك اهنسحا نمو بز الو كش الب ةيآآلا هذه تحن لخاد وهف تاوعدلاو
 نبال هليللاو مويلا لعو هدئرفو نمؤملا حالسو هتنجو هتدعو نيصحلا نصحلا

 يىنسلا



 11 6 هوسنلا ىف هلوسرو هللا نمتدث امب

 اهب اوبنذا ىتلا مهيونذل #* ةرثغم مهل هللا دعا © دجملا هلو هلك كلذ ىلع تفقو دقو باسإلا اذه ىف عجج اه لك نم نس>ا وهو راربالا لزنو ىنسلا
 تونقلاو نامالاو مالسالا نه اهواعف ىلا مهتاعاط ىلع دي اهظع ارجاو #
 رجالا فصوو ركذلاو ىفاقعلاو موصلاو قدصتلاو عوشخلاو ريصلأو قدصلاو
 اهيعنو ةنلا وه رجا نم مظعا 'ىش الو ةياغلا غلاب هنا ىلع ةلالدلل مظولاب
 دج جيرخا دقو انروجا مظعو انبونذ رفغا مهللا دقني الو عطقني ال ىذلا متادلا
 تلا ةلس ما نع هيودرم نباو ىتاريطلاو رذنلا ناو ريرج نباو ناسنلاو
 تاذ هنم ىنعرب ف لاجرا ركحذ: ام نآرقلا ىف ركذن ال اذل اخ هللا لوسر اب تلق
 نرالا تالسملاو نيلسملا نا لوب هللا نا لوب وهو ربنملا ىلع هوادن الا موي
 اهنا ةيراصنالا ةراع ما نع ىتاربطلاو ء:سحو ىذمؤلاو ديج- نب دبع ج رخآو
 ءاسنلا ىرا امو لاجرلل الا ند لكلا ام تلاعق لتساو هيلع هللا ىلص ىزلا ل
 لوسر ان هاسنلا تلاق لاو سابع نبا نءو ةيآلا هذه تلف ”ىثب نرثكحاب
 ىناريطلا هجرخا ةيآلا هذه تازنش تانءؤلا ركذي الو نينمؤملا ركذب هلاب ام هللأ
 ناعتسملا وهو قيفوتلا هللابو نس ىطورسلا لاق دانساب هود رم نباو ريرج نبأو

 مد ملسو هيلع هللا لص جس

 نوكي نا ارما هلوسرو هللا ىضق اذا ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو 3 ىلاعت لاق
 القع عنتو ال نوكحو ددو نوكي نا اعرمش لحي ال هناب رابخالاو ”ىذثلا نم عنملاو راظملا هانم. امهوتتو ىجش اهو ناك ام اعدل ىطرقلا لاق د مهما نم ةريثلا
 هلوسرو هلاب نمّوِي نمل لحال هنا ةيآلا ىنعمو اهرجخش اوتبنت نا مكل ناك ام هلوقك

 نا هيلع بحي لب ءاشام هسفن ىعا نم راتخي نا ارما هلوسرو هللا ىضَق اذا
 ىف اعقو ةئمؤمو انكغ اند مه ىاو مهل هلو ىف ريعضلا عججو هنأر امين هنأر لعب و هل هراتخاو هيلع هلوسرو هللا ىضق ام تحن هسفن فقو و ءاضعلل نعذي
 ىف 33 هلوسرو هللا صعل ندو د ةئمؤمو نموم لك نات ايهذ ىننلا قايس



 # هوسالا نسح 9 ااه

 هءاتك ىف هب هللا ىضق امب اضرلا مدع كلذ نمو ءايشالا نم ىشو روءالا نه ىعا

 ارهاظ #* اديعب الالض لضدقف 6#“ هتنس ىف سو هباع هللا ىلص هلوسر وأ
 ضعب ذلك قولا نع عانتماو در نايصع نايصملا ناك ناف ىح ال اضضذاو

 لوبق عم لءف نايصع ناك ناو ردكح لالضوهف عورفلا بامصاو ىأللا لها
 نعو قسفو أطخ لالض وهف ديحوتلا لها ضعب ةلا< بوجولا داقتعاو ىمالا
 ديز ابق ىلع بططا قلطنا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا لاق سابع نبا
 لاق هتحنانب تسل تلاق اهيطخف ديدسالا شحبج تذب بنيز ىلع لخدف ةئراح نبا
 هذه هللا لزنا ذا ناثدح# امه اًئيِبُق ىسفن ىاوا هللا لوسراب تلاق هيمكتاف لي
 ال اذا تلاق معن لاق اهكان ىل هتضر دق تلاق سو هيلع هللا ىلص هرقل غتالا
 نئاو:نب رح نا هديرخا نفت هتسمكلا نقم هيلع ها لص هللا لؤسر ىضعا
 كجوزا نا ديرا ىلا بيزا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هعو هبود رع
 ما انا و ىسفنل هاضرا ال ىنكل هللا لوسر اب تلأق تال هتبضر دق ىتاف ةثراح نب ديز

 الو ادبز نعي نمؤمل ناك امو ٌهيألا هذه تل'رتف لعفال نكا مذ كتع تئبو ىبوذ

 نوكت نا عضوملا اذه ىف حاكنلا نعي !ىما هلوسرو هللا ىضق اذا بنز ىنعإ ةنمؤم

 اهجو رو تش أم عنصاف كتءطا دو تلاق هن هللا رما اه فالخ مهرمأ نمب ةريذلا مهل

 موةلكح ما ىف تازن لاق دز نبا نعو هيودرم نبا هجرخا املع لخدو اديز

 هللا ىلص ىنلل اهسفن تيهوف ترجاه ةأرما لوا تناكو طيعم ىبا نب ةبقع تذب

 هللا لوسر ائدرا امنا الاقو اهوخاو ىه تطدق ةثراح نب ديز اهجوزذ سو هيلع

 ةرجملا لبق بطيزي ديز جوزت ناكحو هدبع اهجوزف سو هيلع هللا ىلص
 موثلك ما ؛سو هيلع هللاىلص هجوز ٍتْئيز ديز قلط ام دعبو نيئس ناو

 ثالثب ةثعبلا دمي هتدالو تناكو ةماسا هل تدلوو نها ما اهلبق هجوز ناكو

 تب ةيشرلا ةكح رب ىه نها ما نا بهاوملا حرش ىفو سم ليقو نيئس
 هللا لص وه اهقتعا لب ليقو لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ونا هللادبع اههتعا ةيلعُت

 ترجاهو ادق تللسا سو هيلع هللا ىلص همال تناكح ليقو ملاسو هيلع

 لها لاق ةنسب ليقو رهشا ةسمحت ركض هلح هللا ىلص هدعب تتامو نيترجهلا
 ىأرلاو ديلقتلا مذو ةنسلاو باتكلا ءاضق عابتا موزا ىلع ةيآلا تلد معلا

 مك



 ناك ناو (سو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا نم صنلا ةلباقم ىف ىمالا ةريخ مدعو

  كجوز كيلع كسما هيلع تمعنأو هيلع هللا منا ىذلل لوقت ذاو 96 ىلاعت لاق
 سو داع هللا ىلص هلوسر هيلع معناو مالسالاب ةيلع هللا منا ةئراح نب ديز وه
 هيلع هللا ىلص هللا لو_بر هارتشا ةيلهاجلا ىبس نم ناكو قرلا نم ةقتعا ناب
 هنعإ مقو اسواةدع هللا ىلص ىننلا نا ةعاجج لاو هاننتو هعتعاو ةيلهاجلا ىف سو
 ديز انهملطي نا ىلع ةصيرح تناكو ديز ةمس2 ىف ىهو بشز ناسا
 ةظاغ اهنم اكشنو اهقارف ديرب هناب ربخا امل اديز نا مث اسو هيلع ا ندع هوو
 6 هللا قتاو 6# هل لاق فرسشلاب مظعتلا و ناسللاب ىذالاو رمالا نايصعو لوعلا
 هللا ام كسفنىف حو 3 كجوز كيلع كسماو اهقالطب لمتن الو اهرما ىف
 نم هيلع بجي أم لف هنكلو اهي> ليقو ديز اهةاط نا اهحاكن وهو 04 ةنديم

 لاح لكح ىف  ءاشخت نا قدا هللاو نسانلا ىو © 2فورعلاب ىمالا
  ارطو اهنم ديز ىضق الث # هي الا هذه ىف ليقام نسحا ريرعتلا اذهو
 ةياغ هب هوثو بيراحملا ىف ىلتي :همسا راض يح نآرقلا ىف هللا هاعم ةجاح ىا
 قادص ريدقت الو دقع الو نذا ريغب اهيلع لخدف اهكاتجوز # هرونتلا
 هللا ىلص هتايصوصخ نم اذهو هتما قح ىف حاكنلا ىف ربطم وهام ؛ىثشالو
 بذي زب هجوزت ناكو نيللسلا عاججاب دحل اهيف هكحراشو ال ىلا ميسو هيلع
 هتاجوز نه تاه نم لوا ىهو ثالث ةن_س ليقو ةرج#لا نم سه ةنس
 دج-ا جيرخاو ةنسم نيسمتو ثالث نع نين رشعب هدعب تتام تارهطملا

 ىلا بنيز وكشي ةثراح نب ديز ءاج لاق سنا نع مهريغو ىذمزلاو ىراضلاو
 هللا قنا لومي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعج و هيلع هللا ىلج هللا لوسر
 هللا لوسر اهجو تف هيدبم هللا ام كسفن ىف ىو تليف كجوز كيلع كسماو
 . ممطلو اش ميذ اهيلع موا ام هئاسن نم ةأرما ىلع لوا اخ عسو هيلع ههاىلص



 *# هوسالا نسح ٠ اذني

 ةياع هللا ىلص ىنلا جباوزا ىلع رهف تزاكف هوكحرت يح اجو اريخ سانلا

 لوقت تناكو تاوعم عبس قوف نم هللا ئجوزو نكيلاها نكحجوز لوقت سو
 ىه نم كراس نم سلو دحاو كدحو ىدح رسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز

 اليكل #© نزاخلا هلا ليربج كلذ ريغسلاو هللا كنك ا دقو ىريغ كلذك

 ن٠ جاوزاب جو'زللا ىف ىا * مهايعدا جاوزا ىف جرح نينءؤللا ىلع نوكحي
 نب ديز نس دق حسو هيلع هللا ىلص ىتلا ناكو برعلا هلعقت تناك اه انبا هنواعج

 مهانأل م هوعدا هنا_ععس هلو5 لزن :قح دهم نب دز هل لاه ناكحو هقراع

 هيا ىلع مرد هنأ عا ناف بلصلا نبا الخ د ارطو نهنم اوضق اذا

 باز 71 ىف هواضق ىا * الوعفم هللا صح نآاكو د اهيلع دقعلا سم

 ال جراخلا ىف ادوجوم ايضام ءاضق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهجورتي نا

 جوز اولأق بهز جوز ال سو هيلع هللا ىلد هللا لوط نات دتاع نعو لاحم

 متاحو هللا لوسر نكلو مكحااجر نم دحا ابا دمت ناك اه هللا لزئاف هنبا ةليلح

 راسص تح ثبلق ريغص وهو هانت سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو نييبثلا
 ةحرخا هللا دنع طسقاوه عيا مهوعدا هللا لزناف دمم نب ديز هل لاعب الجز

 سمو دجنأ جرخاو مهريغو ىاربطلاو رذنملا ناو ر 3 نباو هعتو ىذمّرلا
 00 هللا لوسر لاق بطيز ةدع تضهنا اا لاق ( يم ء مهريغو ىناسنلاو

 ىف نيظع اه ءأر انإف لات قاطناف ىل اهركذاف بهذا دي مسو هيلع

 كركذ يصل هللا ىلص هللا لوسر ىئلسرا ىرمشبا ينيز اب تلق ىردص
 نارقلا لزن دقو اهددسم ىلا تماقف ىاوا ىخ انش ةعناصب انأ ام تلاق
 نيح انأر دقلو نذا ريغب اهيلع لخدو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاجو

 سانلا جر معللاو يلا انعطا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تلخد
 هلع هللا ىلص هللا لوسر جرف ماعطلا دعب تيبلا ف نوثدحب لاجر قبو

 فيكح هللا لوسر اب ناقيو نويلع مسي هاسن رجح عبتت لع هتعبتاو عسو
 ىريغ هريخا وااوجرخ دق موعقلا نا ةيريخأ انا .له ىردا اف كلها تدحو

 لزنو هنو ىنني كلا قلاف هعم لخدال تيهذف تببلا لخد ىح قلطناف
 ةيألا مكل نذؤي نا الا ىنلا توب اولخست ال اوظعو امب موقلا ظعوو بالا

 باب



 1 : هوسنلا ف هلوسرو هللا نم تدل امي د

 م27 سدسملا لق قالطلا ىف ةدع ال نا ىف لزنا١ باب اه

 حاكنلا دع نهب متدقع ىا # تانمؤللا متمكت اذا اونمآنيذلا اهيا اي 3غ ىلاعت لاق
 كلذ نع ىكدكو نه وعما ىا د نهوسع نأ ليو نم نهوهلط مث د

 برقلاو ةساملاو ةسمالملا ظفلي ءطولا نع ةيانكلا نآرقلا بادآ نمو سأا طفلي

 لاق هبو حاكتلا لبق قالط ال نا ىلع ةي الا هذهب لدتسا دقو نايذالاو ىشفتلاو

 تهف ةنالفيو تحوز اذآر لام اذا تنص لانش ناو كلايدهدو روهجل
 هللا, لوسرإاو ا ءل-ج نع هبا نع بريوش نإ ورع نع ثيدحلا ءدربو قااضط

 ىذمّرلاو دواد وبا هاور لا كلم ال 2 قالط 0 لاق منو هيلع هللا ىلص

 ىراخلا هجرخا حاكح الا دعن قالطلاا هللا لءح سابع نأ نعو هانءأ

 عمجا رهشالاو ءارقالاب اهنوصحم ىا * اهنودتعت ةدع نم نهيلع ركل اخ
 ىلا دجا بهذو ةدع الف ةواحللاو سدسملا لبو قالطلا ناك اذا هنا ىلع ءالعلا

 نءتعسل ام نهوطعا ىأا * نهوعتك # قالطلاو ةدعلا بوت ةولحلا نا

 نم ةيادللا هذه ند صصخمو ةرقدلا هروس َْق اهيلع مالكلاا مدقت دوو 2

 صصخلا نوكيذ عاجالاب ريثكح نا لاق ارشعو رهشا ةءبرا دتعف لوخدلاك

 نءوجرخا ىا 6# اليجم احاربس نهو>رسسو 6# عاجلا ال عاجالا وه

 وه ليو ةدع نويلع مكل سالو مكحازائم ن' قدح عم الو يكتم ريغ ند

 هدع و هدئم تناب ةدحأو اهعاط اذاف اهسع ل لد نم اهعالطو ع ةارملا حوري

 فصنلا الا اهل سيلف اقادص اها ىمعمم نآك ناو تءاش نم حو ريت نا اهاف اهيلع

 هرسسأ و هرسسع رزق ىلع اهءتم 0 ملناو

 م76 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل اهسفن ةبهاولا ىف لزن ام باب --_

 ىأ #* نهرؤجا تينآ ىتاللا كجاوزا كل انالحا انا ىنلا اها 4# ىلاعت لاق

0 



 ١2 هوسالا ل د 0

 تاوذ ادع ام ءاسنلا عيج هل ل>ا ليق عاضيالا روجا روهملا نف نهرو“
 ايندلا ىلع هنزتخا دق نمنال هجاوزا هل لحا ليقو اهرهم اهاثآ اذا مراحل
 ىرأرسلا ىا * كيلع هللا ءافا ام كن تكلم امو د رهاظلا وه اذهو

 دقو اه4وزتو اه46ةعاؤ ةيربوجو ةيفص لثم هوني ككام ىف ناخد ىناللا
 بلاغلا جرم ةيأآلا تجرخو مهاربا هل تدلوف هيه تكحام امم ةيرام تناك
 تاو كمت تانو # ا.ثودكو ةيوهوملاو ةاَريشملا ةيرنسلا هل ل اسهئال
 نب ءاسن ىا #* كتالاخ تانو كلاخ تانبو 6 شيرقءاسن ىا # كتاع
 ناذءاللو لضفالا وهام ىلا :راشا اذه #* كع. نرجاه ىتاللا ## ةرهز
 ىتاللا جاوزالا ىلع ادْئاَز كل نال-ا ىا رءاه نم فرشو ة ر#لا قرشب

 قاربطلاو ريرج نباو هنسحو ىذمّرلا جرخا روهجلا لوق ىلع نهروجا تدنآ
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنبطخ تلأق بلاط ىبا تذب ىتاه مأ نع مهريغو
 ملى ال هل ل ١> نكا ف د الا هذه هللا لزئاف ىترذعف هيلا ترذتعاف سو

 مرح لاق سابع نبا نعو تاناور بابلا ىثو ءافلطلا نم تنك هعم رجاها
 مرح ملءاش ءاسنلا "ىا مكتي كلذ لبق ناكو ءاسنلا نم كلذ ىوس هيلع هللا
 بحا ءاسنلا ىا مكني نا اديدش ادجو كلذ نم ندحي ٌواسن ناكو هيلع كلذ
 نا ىلع لدي اذه 4 ةنمؤمةأماو # ءهءاسن كلذ با ةيآلا تاز الف
 هيلع هللا ىلص وه رصقو تايباتكلا رئارملا حاكن انل زول هل لحي ال ةرفاكلا
 هللا ىلص هلال للا هيف حدالاف ةيباتكلا ةمالاب هيرسست اماو تائمؤلا ىلع لسو
 نم“ ةيدو<ي تناكو بهاوملا ىف اذكح مست نأ لبق ةناحير هتماب عتعسا سو هيلع
 دلسم ولو مالا حاحصن هيلع مم هلا اضيا هب صخ امو ةظيرق ىبس
 نكت ل نم اماو اهعضب كتكصام ىا * ىنلل اسهسفن تبهو نا 0

 كيلع بجاوب كلذ سيل زكسحاو كل اهمضن اهبه درج كل ل الف ةنمؤم
 دارا نا 6# -ىلاعت لاق اذهلو كتداراب ديقم لب كلذ لوبق كمزلب ثيح

 ةدانق لاقو 'وش نهنم هدنع نكحي مل هنا ليق # اهمكتلسي نا ىبلا"
 ةيراصنالا ةيرخ تذيب بئيز ىه ليقو ثراسحلا تنب ةنويم هدنع تناكصأ
  مكصح ما ىه ليقو ةيدسالا رباب تنب كيرش ما ليقو نيكصاسلا ما

 ةىسلا



 ١ # هولا ىف هلوسرو هللا نم تبث امب ف
 نيمو ىاللا نم ميك ا هلوخ تناك كاف 2 نع ةورع 02و زوالا

 ةأرملا وسلا امأ اهذع هللا ىضر ةّشَئاع تلاقف سو هيلع هللا ىلص ىنلل نهسفنا
 تلق ءاشن نم ىوؤتو نهنءءاشن نه ىب رن تلزن الق لاجرلل اهسفن بهجت نا
 سنا نعو ىذمرلا الا ةسْْلا هجرخا كاوه ىف عراسي الا كيرنئرا ام لوسر اب
 ىب كلل له هللا لوسر اب تلاع سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا ةأرما تءاج لاق
 ىلص ىبنلا ف توغر ُكنم ريخ ىه لاقف اهءايح.لقا نأك اه سنا هبا تلاتذ ةجاح
 بابلا ىنو هيودرم نباو ئراخملا هجرخا هلع اهفن تضرعف سو هيلع هللا
 ةيهلاب هوج 3 دعو حاكنلا نا اسو هيلع هللا ىلص ةهصئاص+خ نم ناكو تانا ور

 هيلعو ءاسنلا ربي بوجوو عبرا ىلع ةدابزلاو رههاالو دوهش الو ىلو ريغ نه
 1 ظلي الا دعي ال هلا ىلا مهرتكا بهذف ةمالا قح ىف هداقءلا ىف اوفلتخاو ةعاجج
 ةصلاخ # ةيهلاو كيلعلا ظالب دعت. ةفوكلا لها لاوو جوّرلاو حاكتلا
 لك" ماو: و ةيلع هللا ىلص 4ب صاخ كلذ نا قااو د نيم ْؤملا نود نم كل

 ألا ىف رع نبا لاق #* مهجاوزا ىف مهيلع انضرف ام انلع دق 9 ىلاعتلاق
 رود :دازو سابع نا نع هلثمو ندهاشو لو الا حاكن ال هلا مهلع هللا ضرو

 ٠ طولا لبق ٌ”ىئريتست ناو هيرحو هيبس زوج نمم 6# مكنايا تكلم اهو

 مد ءاونالاو ءاجدالاب ءافلا ىف فرصتلا ىف لزنام باب اجه

 نم كيلا ىوؤتو 4 رخؤت ىا * نهنم ءاسشت نم برت # ىلاعت لاق
 ىف هيلا رايذعا لج ىف هيلع عسو ىلاعت هللا نا ىنعملاو كيلا مضت ىا د ءاشن

 'قالط ريغ نم اهيئأيالو اهكصويو اهتبون رخؤيو نهنم ءاش نم رخؤيف هلاسن
 ةياع ايحاو مسعلا نأك دقو اهدنع تشو اهعجاضيو زهنم ءاش نم هيلا مضنو
 شاع هيلا ىوآن م ناكو هيلا رايإلا راصو بوجولا عفتراف هيلا هذه تلز' قح

 ةيذصو ةنوومو ةييح ماو ةيراوجو ةدوس ىبرا نميو بطزو هل“ ماو ةيصقحو
 روهججا لوك اذهو ءاش ام هاجرا نم مسعب ناكو مسعلا ىف ىوا نم نيب لطو ناكف

 اه ريغو و ىراضلا حرخاو هريغو مودل ةتاشلا ةلدالا تلد هءلعو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نهسفنا نيهو ىتاللا نم راغا تنك تااق ةُدَّئاَع نع
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 ةيآلا ءاشن نم ىبرت هللا لزنا انف اهسفن بهت نا ةأرلا حسن امأ لوقاو سو
 نهنم تيغتا نمو تأا اور بابلا ىفو كاوه ىف عراسإ الا كبر ىرا اه تلق

 دق نم ةأرما كيلا ىوؤت نا تدرا نا ىا ةلازالا لزعلاو بلطلا ءاغتبالا #* تلزع

 رهن نا ىدا كلذ # كلذ ىف د كيلع حانج الف دهيسقلا ىو م نبل رع

 * نر الو # نهاضر ىلا برقا ضيوفتلاو رييثعلا كلذ ىا نهم
 بيرقت نم ىا 6 نولكن هتانآ اه نيضريو ## نضعب نود نهضعب كريثأت
 ليعتس# لو سو هيلع هللا ىلص ىتون ىح نهشي مسقب ناكو ءاوباو لزعو ءاجراو
 هس اغأ استدلال ثتيهو |ماق ه هدوس ريغ لضفالاب 00 ةشعنل اطيض هل مبا مم اًثيْس

 نهضقب ىلا لوملاو ءاسنلا رونها نم هنورعذن املك نم # تع ىفام معي هللاو #

 0 ب ري

 ةيآلا هذه ريسفت ىف اعلا لها فاتخاو نهنع ىفوت نم نهو كّرصع ىف نوججاو
 نهريغ * جاوزا نم نه لدبت نا 'الو. ## نابباا 5 ىف تركذ لاوقا ىلع

 كيبعا ولو د ةينارصن الو ةيدوه نيئهّؤملا عأ 20 لك هنال تاساتكلا نم

 نما ند الدب اهلع نأ تقرأ ن م نهلاججو نهريغ ن بياوح كك هع نه س دع

 0 الا نويل 0 ع تي هللأ رمش ا[ "لح نم 0 اذهو

 نا سو هيلع 6 كض هللا كوثر داززا لمح دهتنسا اذ سابع نأ لاق محلا
 < كْنيِم تكام االا 96 كلذ نع ىهنف سع تنب ءاعسأ هتأرعا بط
 1 ةيطيقلا ةيرام ن 3 دوب مسو ه4 اع هللا ىلص ى جلا تايم دقو ءامالا كل لح ىأ

 مخل سك مهاربا هلآ تداوو سم لها مهو طءوهلا كلم سفقودملا هإ اهادهأ

 م هرشع و ةئس ليقو امو ْن وءوس هلو هيأ هاسي> ىف تاهو تاع سس

 ليلد ةيآلا ىفو ةهجو لكلو نالوق مسسو هللا ىلص هل ةرفاكلا مالا ليل ىفو

 ىلع



 ندب # هوسلا ىف هلوسرو هللا نم تنثث اب 9

 رباج نع ىور ام هءاغ لديو ءاسنلا نم اهخاكت: ديزي نه ىلا رظنلا زاوج ىلع
 اه>اكن ىلا هوعدب ام ىلا رظب نا عاطتسا ناف ةأرملا عدحا بطخ اذا اعوذ رم

 نم ةأرما جونرتي نا دارا الجر نا ةريره ىبا نعو دواد وبا هجرخا لعفيلف
 اًئيش راصنالا نيعا ىف ناف اهملا رظنا زسو هيلع هللا يلد ىنلا هل لاعذ راصنالا

 ىلا" لاش ارث تلمخةلاخ مش ودبل كو معلا ل ديلا لاق
 مود نا ىردا هاف اهيلا رظناف لاق ال تاو اهيلا ترطظذ له سو ةيلع هللا ىلص

 نسح لاقو ىذهّرلا هدير يكنس

 مد ءانلا باجح ىف لزنام باب هج
 لكل ماع ىمن اذه #* ىنلا توب اولخدتال اونمآ نيذلا اهبا اب # ىلاعت لاق
 بلسو هلم نذاب الا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تود لخدب نا نع ندهؤم

 نب رع لاق لاق سنا نعو بيز كو ىف ةبادكلا ضءب نم عسةو اه لوئزلا
 تاهما ترما ولف رجاقلاو ريلا نهيلع لخدب كءاسن نا هللا لوسر ان باطحلا

 اهيفو تاناور بابلا ىفو ناكشلا هجر>ا باجملا هنآ هللا لزئاف باحتملاب نيئمؤملا

 ةئس ليقو ةرك#لا نم نيج ةزس ةدقعلا ىذ ىف بادخلا لوزن ناكو لولا بيس

 ال ىا لاوحالا معا نء غرفم ءانثتسا * ,كصا نذؤي ناالا # ثالث

 اًذاو 96 هلوذ ىلا مكل انوذأم مكحنوك لاح ىفالا لاو>الا نم لاح ىف اهولخدت
 نأ دحال نكي ىل ب الا هذه دعبف ا باح ءارو نم نهواأساف اعاته نهوعلأس
 ةيقتتم ريغ وا: يكتم: سو“ هيلع هللا ىيص هللا لوسر ءاسث' نم ةأ ما ىلا رظني
 نا نم هل رذحنو نمْوَء لكل بدا اذه ىفو #* نوبولقو مكيواقل رهطا مكاذ #
 هياع مرحن 0 ناعملا نود نم ةملاكملاو هل نال نم عم ةواللا ىف هسفنب قش

 مكل ناكامو © هنمدعل متاو هسفنا نصحاو هلاحن نس>ا كلذ ةيئاحم ناف

 دكا 0 وا سار تع اتثاك ءانتنالا ن2 نب قل ؟ هللا لوكسر وقول نأ
 ل الو نينهؤملا تاهما نوثال هقارذ وا هلافو دعب ىا د ادبا دعب نم هجاوزا

 'ه.د حور ني ره لحرىف 2 هذه تلزن سابع نا لاق تا جمالا حاكذ دالوالل

 ابلا ىفو ةشئاع اهنا اوركذو نارؤس لاق ةتوم دعت عسو ةيلع هللا ىلص ىنلا ءاسن



 كوع ١ . ا اع

 ائثطخو | ايظع انقذ 6 * ايلفع هليأ دئع ناك مهكجملج نا 2 . ثاباور

 اديدش الئاه

 مد( ىبرآلا ىوذ نع نهباج> مفر ىف لزن ام باب جمس

 هانباالو نهناوخا الو نهئانإا الو نهئانآ ىف نهيلع حاج ال # ىيلإعت لاق

 مالكحو ةيؤر ق مهأم باحيحالا ءاسلا نع نهريغ ىلع الو مسو ةيلع هللا

 * نوئاسن الو # . نيدلاولا ىرجم نابرجي امهنال لاخلاو علا ركحذي لو
 نولك ءاسنلاو تاروعلا ىلع تانومأم ريغ تارفاكلا نال تانهؤلا هاسنلا ىا

 ىلع بجي م؟نونع باه>الا سو هيلع هللا ىلص ىنلا ججاوزا ىلع بجيت ةروع
 هرتسو هع تاملسلا ىلع يحج الذ ةنهملا دنع ودب اه ادع ام تاليسملا رثاس

 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا جاوزاب صاخ وه ليق اذهلو تارفاكحاا نع
 تاباتكحااو تالسملا ف مام ليقو نهيلع لوخدلا تايباتكلل زوجي الف
 ريغ نم نهوملكلو نهورب نا ءامالاو ديبعلا نم # نهنايا تكام ام الو ©
 فورود كلذ ْق فالخملاو د_يعلا نك علب مل ندو ةهصاخ ءاهالا لل_قو باح

 تازئ سابع نبا لاق باحبْا اهتلجج نم ىتلا رومالا لكىف # هللا نيقناو ©
 .ةمالا ءاسن رتاس ىلع ال نهيلع باحتحالا بوجو ىن-عب ةصاخ ىنلا ءاسذ ىف هذه

 شرات بملأ مشل يتساو ناحل نان
 كا م مم مما

 0 ناتهبلاب ت تانمعال ءاذيا َّك كر ام بأ 6

 ىذالا هو>و ند هجو * تائمؤملاو نيئمؤأ ا نوذوي نذلاو 2# ىلاعت لاق

 ريغإ 0 و مهيف نوعقي ليق * اوبستكا ام ريغب ا لءف والوق نم
 انأ ى> كالذف اههوتو ا اريزعت وأ ادح بدوي امم هويسك اب ةيذالا ناك مرج

 9 نيئمْؤملا نم ٠ عقو اذا اذكهو هلا انيدنو هب هللا انرمعا ىماو عرسشلا

 نه سبا لءاقلا نم صاصقلا نأف برنض دة عوم وأ كل مشب ءادتبالا

 اولمحاد مذ # © هللا هعرمشام زواجي ملام ناك هجو ىاقع ةمرملا ةيذالا

 اناتهب



 ١ 3 هوسنلا ىف هلوسر و هللا نه تنل' ام #

 ليق مثالاو ناتهبلا نم هنوك ىف كش ال اهكاو ارهاظ ىا ه انبم اًعاو اناتهب

 نوءبتب ةئيدملا قرط ىف نومي اوناك ةانزلا ىف تاز' لبيقو ةشئاع نأش ىف تلزت
 تاهراك نهو ءاسألا

 نهيولع نيندب نيئمؤملا ءاسنو كتائبو ك_جاوزال لو ىننلا اهيا ان 8 ىلاعت لاق

 ىلا ةءالملا وهو راجلا نم ريكا بوث وهو بابلج عجب #* نهبيالج نم
 باهشلا لاقو ةؤحلْلا بايلجلا ىرهوملا لام رالاو عردلا قوف ةأرملا اهب لمست

 ءاسك نه ةأرملا ندب عيجج تسي بوث لك وه ليقو عانقلا ليقو هب فصلي عساو رازا
 انادحا هللا لوسر ان تلاق اهنا ةيطع ما ثيدح نم حيتثحلا ىف تدثث اك هريغو
 نورسفملا لاق ىدحاولا لاق اهباياج نم اهتخا اهسلتل لاذ باياج اهل نوكي ال

 نهل ضرعتب الف رار> نهنا ميدعاو ةاوعالا نهسوؤرو نوهوجو نيطغب
 قوق هيوات ةداتق لاقو اههحو فصن ىطغت نسملا لاقو سابع نبا لاق هنو ىذا

 مظعمو الوصل ايلتلا هيكل اهانمع ترهظ ناو فنالا ىلع هفطعت مث هدشنو نيبجلا

 نهفاططءاو نههوجو اهب نيطفيو نهيلع اهيخرب دربملا لاوو هجولا
 رئارح نهنا سانال رهظيو ءامالا نع نريتبف ا نفرعي نا ىندا كلذ

 نهلهالو نهل ةبقارع نهل ضرعتلاب ةمرلا لها ةهج نم اي نذؤي الف

 مهسبالم ىف نامزلا اذه ءالع هلعشب ام نا دي آلا هذه نم اعلا لها ضعِب طينتساو

 هيف نال فلسلا هلعفب ل ناو نسح ناسليطلا سباو ةيعلاو ماكالا ةعس نم

 لعب هنمو ىبسلا لاق مهلاوقاو مهاواتف ىلا تغنايف نوفرعي كللذبو مهل اري

 طابنتسالا اذه درءا ام لوقاو ىهتنا اضيا عورمشم ىما ةمالعب ىفارمثنالا زيبمت نا
 نع ىهنلا نم هرهطملا ةنسلا ف درو م دعب ا آل هاودحو هعفن لقا امو هدعبأو

 اذه نياف اهتمئاو ةمالا فلس كلذ نم عنم دقو هتلاطاو سابللا ىف فارسسالا

 ءوسلا انك اهتدحا اهي>اص ىلع ةهدود رع ةعيلس قبو ةعدب وه اماو كاذ نم

 ماع مهل ةكم لهال مذلا ضرعم ىف 'ئراقلا ىلع لاق انه نمو ايندلا خياشمو

 نامزلا اذه ىف فارسثالاو ءالعلا ىز نا نه هركذ امو جارخالاك متكو جاربالاك
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 مو هللا ىلص ىلا نمز ىف مهيْزل فلاخم هناب لخدملا ىف جالا نبا هدز ةئس
 نوؤرعت هل مهما ليق ن ناف نورقلا ريخ نم مه دعل نمو نيدشارلا ءافلملا ٠ نمزو

 نآلا 1 امل هتفلاخت اضيا هب اوفرعل لوالا ىزلا ىلع اودب ول مهنا ليق

 ترابا ويرش رألا وره ل زنا (3ئ3 ىذا ىف :هوراسخاو:هولاام راكتا.ف.لاطاو

 نول نيقفانملا ءاذباو ليللاب ةجاعلل اهريغو ةدوس جورخ ركذ اهيف

 هللا بوتو تاكرششااو نيكرششمللاو تاقفانملاو نيقفانملا هللا بذعيل # ىلاعت لاق

 ةقحت صولا ةنيظاولا لطالما حم لكل تيقن هيد فج تاَسْؤل او !نيمؤملا لع
 الوهج امولظ ناك هنا هلو5 ىلا ةنامالا انضرع انا ركذ دعب هيلا هذهو

 اههبذعيفا كزششملا كرش و قفانملا:قافن راهظيل كالذ انضرع ىا ةييتق نا. لاق
 ىف ريصقت هذه لصح نا ةجحرااو ةرفغملاب هيلع دوعيف نءؤملا ناعا رهظتو هللا

 نع جراخ ىداعلا نمؤملا نا ىلع لدف ةبوتلا ظفاي ركذ كلذلو تاعاطلا -ضعب

 اًديلع بتو ال ردغا مهللا باذعلا

 مد( هسذج نم احاوزا نافالا هّللا لعج ىف لزت امباب اتجم

 مكلعج مث ةفطن نم مث بارت 0 : مكملخ هللاو 6# رطافلا ةروس ىف ىلاعت لاق
 اثاناو" اناركذ افانصا مكلعج وا سكعلابو ىثنالا جوز ركحذلاف :* اجاوزا

 هللاو الا عضو الو 1 نوكي ال ىا * هلعب الا عضت الو ثنا نم لمحت امو

 هلاصصس هلع :ىنب نم ىلع ةج ةيألاو هريبدتو هلع نم ئىش جر الف هن ملاع
 هيلع درو تايسزجلاب

 هش حاوزالا عم تاحوزرلارشح ىف لزن ام باب اجه

 هللا نه ىما دي ا ولط نيذلا اورمشحا 6# تافاصلاو ةروس ىف ىلاعت لاق

 ةكئاللل



 ك4 # هوسناا ىف هلوسرو هللا نم تنثث ام 9#
 كرسثلا ىف مهلاثما ىا ا مهجاوزاو # نيكحرشلا اهرشش# ناب ةكئالملل
 تاكرسثملا مهؤاسن مهجاوزاب دارملا دهات و نسما لاقو رفكلا ىف مهل نوعباتلاو

 . باكا رس ث ىا مهلاثما باطحلا نب رعلاقو مظلاو رفكلا ىلع مهل تاقفاوملا
 لاوقا ةيآلا ىفو كلذ ريغ ىلا انْرلا باعجامم انا باحصأو اررلا باجكا عم ايرلا

 مهواسن مب . دارملا نأ! : ند مدقت اع -

 مد( مالسلا ا.هيلع مد ال ةجوز ءاوح لعج ىف لز'ام باب ايو

 . مدآ سفن ىهو #* ةدحاو سفن نم ركص ةلخ + صا ةروس ىف ىلاعت لاق

 هذه ريسفت مدقنو مدآ علض نه اهولح 2 ءاود- اهحوز اهئه لعج مث د

 قارعالا روسى ةي آلا

 مد تاهمالا نطب تاملط ل ا با اجو

 ةداتق لاَ #*ي قلخ دعب نم املخ مكناهما نوطد ىف ممل ىلاعت لاق

 نم ىا ديز نبا لاقو ال مث ايظع مث ةغضم مث قلع مث ةذطن ىدسلاو

 0 ةلظو نطبلا دل ىه ا ثالث تالط ىف 4 مدآ رهظ ىف مكفلخ
 ةِلطو لحرلا بلص خلط 00 نطيلا ةلط لدب ليللا َهِلْط ليو يلا ةلطو
 مكلذ د مرا لخاد جيس ندىلا لخاد محرااو مرا وْنْطَو ةأرملا ن ٠١ طب

 ةدايع ىلا هتدايع نع 54 نر ىقأف وه الا هلا ال كلملا هل 0 هللأ

 نايبلا دعي قا قيرط نع وا هريغ

 م نيلهالا ناريس لول باب وج

 نذلا 9 نارسملاا ىف نيلماكلا ىا اخ نيرساحللا نا لق 8# ىلاءعت لاق

 عدعب راسالا ف سفنالا ديل: * ةمايقلا مو مهيلهاو مهسفنا اورمسخ

 سسخ دقف راثلا لخد نم نال اوئما ول ةئلا ىف مهل ةدعملا روملا ىلا مهلوصو

 ايدلاف مهيلها ليقو مهمدخو مهجاوزا مهيلهاب دارملا ليق هلهأاو هسفن

 يا



 *ئ هوسالا نس> © يأ
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 ةياغ

0 
 اهأبا 6 مهتدعو ىتلا ندع تانج مهلخداو انبر 6# نمؤملا ةروس ىف ىلاعت لاق
 حالصلا #* ممتانرذو مهجاوزاو مهنا نم حلص نم © لخدا #* و ##
 ةنلا لوخدل :ملص دف كلذ لعف نه هللا هعرش امب لمعلاو هللاب ناميالا انه
 نينيؤمأل شرعلا ”هلج نم ءاعدلا اذهو * ميكحملا زيزرملا تنا كنا #

 تانبؤملاو

 "ب "ايالطا تاع اذا نجلا قالا لود ىف ل رام ابر نجم

 تءاجاع 7 نءؤم وهو ناو ركحذ نم اذاص لع نم 2 لافت كاع

 حلاصلا لمعلاو ناميالا نيب اوءجح نيذلا * كتلواف #* هللا لسر هل

 ةءاساحمو ريدقت ريغب ىا #* باسح ريغب اهيف نوةزرب ةنجا نولخدب

 حلاصلا عذني الو لماكلا نامالا موهفم يف لخاد لمعلا نا ىلع صنلا ةراشا تلد
 دعم نك أه الا هئم

 م2( اهعضوو ىثثالا لمحت هناحبس هللا ملع ىف لزنام باب اج
 اهنطي ىف .الح 6 ىثنا نم لمح امو © تلصف ةروس ىف ىلاعت لاق

 ةيذو هنأ_ث ىلاعتو هلاصس د« هلخاالا ل لجلا كلذ * عضتالو
 ماو عطقلا مهنكوال مهلا لهاو ناهكلاو فشكلا باعجأ نا ىلع ليلد
 وه هللا معو فيفخ مهو وا فيعض نطظ ءاعدا هبا امتاو هاا هن واو امم ئىشب

 دحا هيف هكرسشي ال ىذلا هب عوطقملا َنيقيلا علا

 4-3 حورأا سدج نم هحورلا نا ىف 1 باب 6

 ماعنالا نمو اجاوزا ركسفنا نم ركصا لءج 6 ىروشلا ةروس ىف ىلاغت لاق

 احاوزا



 ىف اهركذ ىنا ةِناْعلا فائنصالا ىهو مكش ىا د هيف مورذب اجاوزا
 ماككألا اءروس

 مد( نم لعجو اثاناو ادوكذ ةوسنلا ةدالو نش ىف لزنام باب جو 2 30 3 3 .٠

 مد( |يمع هللا ءاشد اجمل

 كيري سامع نا لاقو نهدعم روكحد 8 د انانا ءايمل ل 36 د ىلا هذ لاق

 ءاشي نإ بهي و # ىلوا مومتلاو تائبلا الا امه نكي مل امال ابيعشو اطول
 هأ نك "1 هر عداتملا هيلع مهاربا ديرب ليق مهعم تا د روكحوزلا

 ثانالا ىلع مهفرش ىلع ةلالدلل روكذلا فيرعتو ىلوا مومملاو روكنلاا الا

 نمركل ركذلا َْق نوعدعتو رخآ ىنعأ 2 0 اذه ىلع اهو ةلالد 0 ليو

 0 ف هداف ال امم كلذ 2 لبق دو نما بولق تظن لهو زو دلا ىلا ةيسلاب

 نانا ءاشي 1 20 ءدالا م ١. ةأرلا ةكحرب نم لاق سو
 ةعاح ضعي اءيج [|ىهيق نيعونلا نيد كَ ِ ىا د انااو انا 1 مهد وو وأ د

 مساقلا محلا ىلع 2 نينبلا نم هل ناك هناف سو هالك عمر
 نا هلأَح موثلك ماو نط فو ةيقرو بطز عبار را تراك لا نمو مخابا م

 دلت نا عملا دهاجم لاق. ببسلا صوص ال .هن ةريعلا نال ىلوا::مومعلاو .نسابع

 وه ةيئتللا نب دم لاقو ةيراج دلت مث امالغدلت مث ةيراج دلت مث امالغ ءأرأأ

 هلثم ىف فلا نا نم عدوا هيلا يعمي. ةيراب م ايا ا

 ىءمنعو ىف ا 3-لا مج

 ىف ماع مكحلا ماو لّثعلا ةجو ىلع اذه نسما .رثكا لاق مالسلا يهيلع

 فيكح ءايثالا نيوكت ىف ىلاعت هللا ةرد ذافن ناب دوصقملا نال سانلا لك

 مد ةجحلا ةماقا نع ةأرملا نجع ىف ل اهيا ق2

 #ج الثم نور لل برعض اع مهدحا شب اذاو 964 فرخدلا ةروس ىف ىلاقت لاق



 د هوسألا نسح 0 اال

 هل تدلو اهنا مهدحا ضييدإذا ىنعملاو تادبلا ةهسونل لغح هنادس هنو كحم نم

 راص ىأ * لظ ا هلوق ىنعم وهو هرثا هيلع رهظو كلذل متغا تنب
 اركصذ هل ثداملا نكي ملُثيح هل ىثنالا ثودح ببس © ادوسم ههجو #
 ند وا 0 هيد ءوامم نركلا ريد ل كب دش 04 مجظك وهو د اهناكم

 هلل نولعجت أ ىا ثنالل ىهو  ةنإلا ةيلللاو ىبزلا ءوشنلا أ ةيلللا ىفأشني
 رم ا ل ا ا ل ل
 مصوخ اذاو هسفن رماب موقعي نأ نع نجاع ىا #* نيبم ريغ ماصخلا ىفوهو د
 ناصع ردح 3 لدا ام عفدو هاوعد ريرشتو هت ةماَقا ىلع ردد ل

 نا لوالا ىلعذ بياعملا نه ةئيللا ىف ةأثنلا لعج هلا هيفو هنأر فعضو هلع

 نبا لاق اهيلع هدا, تيلكت الا اهتم ةأرما تدلكت الف ةداتق لاق كلذ بنتح

 ثاريملا نم نهصقنو لاجرلا ىزو نم ز نيب قرذ ءاسنلا وه هي الا ف سابع
 فلاوملا نهاع»و ةدعقلاب نهرمأو ةداهشلابو

 مهل لاق ىا د6 ةنجلا اولخدا نيملسم اوناكو انتان اب اونما نيذلا 6# ىلاعت لاق

 َنيِئِمّؤملا نم مهؤانرَو ليقو تانمؤملا كؤاسن ىا مكجاوذاو منا او كلذ

 0 نوري د عيجللا ةدارا 0 عئام الو نيعلا رولا نع م«ناجوز ليقو

 حرفااب كلذ ريسفت لوالاو نوبحم' وا ورستو نو>رفت وأ نويمعثو نوهركت
 ش ظ رورسلاو

 بم: عاضرلا ةدم ىف لزن ام باب جم

 مدقت #*© انس> هدلاوب ناسذالا اًئيصوو # قاقحالا ةروس ىف ىلاعت لاق
 مالا ىلع سصتؤا * اهرك هتءضوو اهرك هما هتلج- + هلحم ىف اهريسفت

 مالا لج ركذ اًماو بيطحلا هلا ريلا اثلث اهل ناك كلذلو مظعا اهق> نال

 تاذ هتاج- اهنا ىا هن هللا ىصو ىذلا اهلا ناس>الا بوجوب اديكأت اهعضوو

 كك



 اانا 4 هوسلا ىف هلوسرو هللا نم ثدب امي 0.

 (عنرع يل د أرهش نو الث هلا صفو هلوحو د 11 3 هدئوصوو 51

 دقو هنع مطش ىأا عاضرلا نم لصفن نا ىلا هلج ءادتنا دنع نم هذملا هه

 نات .عانضرا ةد.نآلا رشا: ةتس للا ةدم لدا: نا. ىلع ةنآلا تب. لدتسا
 ىلا ةراشا هي آلا فو عاضرلا هدم رثكاو لجلا ةدم لذا ةيآلا هذه ن ركنذف

 ةهتءضراو ةعدسع هنوصوو ةفسع هاج اهذال بالا قدح نع دلل مالا ىدح نأ

 سابع نبا نعو كلذ نه "ىش ىف بالا اهكراشي لو بصنو بعت هدملا هذه
 نورشعو دحا عاضرلا نم اهافك رهشأ ةعستل :أرلا تدلو اذا لوّدن ناك هنا

 أرهش نورشعو ةدرلو عا ضزا نم اهاعحوك روشأ ةعيسل تدلو اذاو ارهش

 نول الث هلا صفو هلجو لون هللا نال نالماك نالول رهشا ةتسل تءضو اذاو

 لادلا ل.ءلذ عاضراا ةدم ىف ليصفتلا اذه ىلع ةيآلا ىف ليلد ال تاق ارهش

 هيف ةعح الو برلا هيلع

 0 هيدلاو علا دلولا ةءانما فب أم بأ قم

 هافانا لا للا 8 * اينلر قا ةينلاوإ لاق ىلا و 8 لاق لع
 هاعد نه لك وهو ةذصلا هذهب افوصوم ناك نعم لع دارملا لب نيعم صخمش

 لك ىف تازن ليقو ركحذاو ىباف ثعياب نا والا و ميدصلا نيدلا ىلا ءهاوبا

 اذهو توملا دعب ثعبا ىا ** حيرخا نا ىننادءتأ 8 هسدلاول قاع رفاك

 مهذم لحل تعب لو د ىلبذ نم 0 دوو #2 هب دوعوأا وه

 كليو .6 . .نامالا ىلا .قيفوتلا هئمناسياطيو هل. هللا ناثيفتسي اههو
 ثعبلاب فرتعا ىا نايالا ىلع هل ثحلا لب هيلع ءامدلا هب دارملا سيل * نمآ

 د نيلوالا ريطاسا الا اذه ام لوديَف قح هللا دعو نا ا هقدصو
 ىلا ةقيتح اهل نوكت نا ريغ نم بتكلا ىف اهذورطسي يلا مهليطاناو هييداعا

 هيلع ديعولا اهيفو هيلا رخآ

 م26 تانمؤملل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رافغتسا ىف لزن ام با, خو

 عب نأ 0 كينذل رفغتساو د سو هلاو هيلع هلل ىلص دمُح هروس ىف ىلاعت لاق



 +١  0هوسألا نسح 1

 ماودلا هنأش ناك ىذلا ركحنلا نع تالذؤغلاو تا نقلا هب دارملا المك كم

 ١ راك ةزاش دعما ناك ليقو 4م رهغتساو اند كالذ نيف لععو ََرف اذاو هيلع

 نينمؤمألو # هلوق اذه ىنأيو همءالا دارملاو هل باط1لا ليقو كبنذل هلوق هابأيو
 طرف اع ةرفغلاب مهل ءاعدلاب هما بوثذل هرافغتسا هب دارملا ناف # تانمؤملاو

 هللا ىلص هيد مح ثريح هما هد.سه] هنا_ععس هوو ماركحا اذهو مهبونذ نم

 للاعت هللا ءاش نا مهيف باج لا عيفشلا وهو م4 م 1
 هيف هديعراو هتفالو 42 ميسو هيلع هللا ىلص هرافئتسا َّق ثيداحا ثتثدرو دقو

 اهريغو تاوعدلا 0 راكذالا نم كسلا كيك اهةءح

 م6 تاقفانلا بذعتو تانمؤملا تائيسريفكت ىف لزنام باب جو

 نم ىرجت تانج تانمؤلاو نيئمؤملا لخديل 9 معنثلا روس ىف ىلاعت لاق

 اهرهظل الو اهيطغي ىا ب مهلامنس مهذع رفكدو اهيف ندلاخ راهنالا اه 2

 لكب ارفظ ىا * اهظعازوف هللا دنع كلذ ناكو ا اهب مهبذعبالو
 بذميو # رمز لكل ا.ءذدو عفن لكل ابلجو مت لك ند ةاسو بولط»

 ٍلاصصراب ايندلا ىف اي تاكرشملاو نيكرشااو تاقفاشأاو ني_ةفانملا

 نيِفلاخحْلا رهقو نيلسملا روهلو مالسالا ةلك ولع بيسي مهيلا موهلاو مومهلا
 مدق كلذاف رفكلا نم نينمؤملا ىلع دشا قافنلاو منهج باذعب ةرخآلا ىفو هل
 نيك رمثملا ىلع نيقفانملا

 مد نهم ءاسنلا ةيرخس مذ ىف نام با 0-0

 * نكح نا ىسع ءاسن نم ءاسن ره الو 8 تارا ةروس ىف ىلاعت لاق

 ءاسنلا درفا نهب تارخاسلا نه ىنعي * نهنم اريخ # نهب رولا
 ىبح تذب ٌةيفص ىف تاز سابع نبا لاق رثكا نهنم ةيركسلا نال ركحذلاب

 راستعالاو ىدوهمب تذب ةيدوهب ميسو هيلع هللا ىلص ىتلا ءاسن ضعب اهل لاك
 يلا سرصخ ال اقل ردع

 باب ٠



 الباب 6 هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تدث امب #“

 مد# قنالاو ركذلا ىف ىوقتلا ةمارك ىف لزن ام با, تيم

 مدآ ابه * ىثناو ركحذ نم مانتاخ انا سائلا اهيا اب اك ىلاعت ىلآق

 .نعو ءاوس لكلاف باسنالاب مهناب رخافتلل عضوم ال هاو ةدحاو ماو دحاو بأ
 ةأرما دنه ايا اوجوزي نا ةضايب ىتب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىما لاق ىرهزلا
 ىف دوادوبا هجرخا يالا هذه تاّريف انيلاوم اننانن جيوزنأ هللا لوسر ان اولاَعف مهنم

 ع اوفراعتل لئابقو وعش مانلعجو © هئاسىف قهيبااو هودر٠ نباو هليسارع

 هريغ ىلا ىرعل الو 4 4 كا مكنم دحاو 13 بسنطو اضع مكضعب فقرعيأ يأ

 بنعشلا اذه ن ٠ لضفا بتعشلا ازه ناو 2-0 تافتلل ذل هجحر لصنو

 3 نطبلا ا قرشا ن :طبلا اذهو ”هليبعلا هذه ن مركا "هل .بعلا هذهو

 سر غ0 10 هللا دنع 0 0 نا * هلاهس 1 6 ا

 ل تين الو امركح 0 ا 7 1 باسنالا ىف رخاقتلا نم هيف منا م

 ور 0 : 0 م 4) كحال لاو هاربا كا َّق لز 0 كان هن

 0-2 مدع رودحع ةنارمأو ارك اخس 1-7

 هورسشاو 3 مالسلا هيلع مهارإ فيض ”نصق ْق تاراذلا ةهروس ىف ىلاعت لاق

 تلبقاف 96 غاب اذا هلع لمع 6 ميلع 4 قاضسا وهو 6 مالفب
 اهمال ةحتاص تءاج ىا هد“ ةرمص ىف 4# مالسلا اهلع ةراس ىا هي هتأرعا

 ليقو ةعاجلا ةرصلا ليقو ضيا مد ىا مدلا ةرار> تدجو داولاب ترمثي الل

 ىا 6# اههجو تكصف #* هوأتلاو ةزرلا هنا ليقو اهريغ وا برح نم ةدشلا
 يبعمتلا دئع ءاسنلا ةداع كلذب ترج اك اههجو ىلع ةطوسم اهدي تبرض

 تبطل سابع نبا لاو ابل اهئيبج تبرضف اهعباصا تعج هريغو لتاقم لاق
 دلت ال اهنع اهنوكلو اهنسربكل كلذ تدعبتسا ** مع زوع تلاقو 9



 6# هوسالا نيسح هد

 كانريخاو كللاناذ اي ىا * كلذك »  ةكئالملا ىا # اولاق #
 ةلاحم ال نئاك هللا دارا ام نا هنم ىبخت الو كلذ ىف ىكتنت الف ي كير لاق #

 ثيل ةعدع مئاع نبا مهارباو ةئس نيعسنو عست تنب كاذذا 0
 دنس ةدالولاو ريشتتلا

 نيح ىا #* ضرالا نم مأثنا ذا مكب رعاوه ## معلا ةروس ىف ىلاعت لا
 متنا اذاو 3# ماحرالا ىف يروص انيحو مكا قلخ نع ىف اهنم يكفلخ

 نع حجرخ نم عما لاق د مكتاهما نوط ىف 0 لاق اذلو هما نط ىف

 اون الواهو>دمتال ىا. < مكح فلا اوكزتالف »© انينج نطإلا
 عوشملاا ىلا برقاو ءابرلا نم دعبا سفنلا ةيكحزت كرث ناف اريخ اهيلع

 مد تائِفوأَو قاوم ىذد ند ئعاشلا رونلا ف لزنام با قع

 *ئ مهرو عرقا تائءولاو نينمؤملا ا مول 07 ديدملا هروس ق لاك لاَ

 طارمصصلا ىلع كلذو د مماهابو مهيد نيد د تاعاطلاو ديحوتلا رو ىا

 اهت# نه ىرجن تانج مويلا كارمشب # ةنجلا ىلا مهليلد وهو.ةمايقلا موي
 زوؤال هنأك ىنح هردق ردن ال * مظعلا زوفلا وه كلذ اهذ نيدلاخءراسونالا

 اوئمآ نيذلل تاقفاثملاو نوةفاثملا لون موب 8# هاوس اميدادتعا الو هريغ

 هنم انذخا ىذلا عضوملا ىا * مءارو اوعجرا لبق مرو نم ستقن انورظنا
 ”ايدلا ىلا اوءجرا هانعم ليقو تالائه اويلطا ىا اي اروناوستلاف # روثلا

 ايكهت ةلظلا هب اودارا لبقو ةاباصلا لاعالاو نائالا نم هب ائملا ام وسلا

 ادي تاقدتملاو نقادتفللا ىق لقتامتجاب ةيخ

 لوالاف اهمدعيو ءانتلاب ىئرق * تاقدصملاو نيقدصملا نا # ىلاعت لاق

 ند



 ا # هولا ىف هلوسرو هللا نم تنثث ام

 وهو ب انسح اًضرَم هللا اوضرقاو # قدمصلا نم ىناثلاو ةقدصلا نم
 رجا باستحاو دصق ةككو ةين صواخ عم هللا لبب_س ىف قاقنالا نع ةرابع

 ةنلا وهو # ميرك رجا مهلو # مهباوث ىا #* مهل فعاضي

 -- هترافكو راهظلا 1 لل ام بأن 0-١

 اهجوز ىف كلدا تلا لوق هللا عمم دق # ةلداجملا ةروس ىف ىلاعت لاق
 ةيلعت تنب ةلوخ ىف تازن نورسمفملا لاق # امرواح معسي هللاو هللا ىلا .ىكتشتو
 3 أهم رهاظو مول فد همأ هب دتشاف 1 هب ناكو تماصلا كك سوأ اهحوزو

 مكح تب ةلوخ ىه ليقو ةيلهاجلا ىف اًقالط راهظلا ناكو كلذ ىلع مدن
 وهو هتفالخ نمز ىف اهب ع باطخلاا نب رع نا ىور ندا لوالاو "لج اهمعاو

 زو#لا هذهل فقثأ هل ليقذ هتظعوو هتفةوت_ساف هلوح سانلاو راج ىلع
 اهلوق هللا عع“ ةيلعت تنب ةلوخ ىه زودتلا هذه نم نوردتأ لاذ فقوملا اذه

 نبا جرخا دقو رع هعمل الو اهلوو نيملاعلا بر عع تاوع“ عيس قوق نم

 هععا عسو ىذلا كازاسا لاق ةشئاع نع مهريغو قهبردبلاو ىوككو ماحلاو ةدام

 ىكتشت ىهو هضعب ىلع قو ةبلعت تذن ةلوخ مالكح عمسال ىلا "ىش لك
 ىباسش لكا هللا لوسر ان لوقت ىهو ئسو ةيلعمللا ىلص هللا لوسر ىلا اهجوز
 وكشا ىتا مهللا نم رهاظ ىدلو عطهناو ىنس ربك اذا قدح ىنطب ىف ام هل ترثنو
 ججرخاو تانآلا ءالؤهب مالسلا هيلع ليربج لز' يح تحرب اهل تلاق كيلا
 هللا دع نب فسوب قرط نم ىقوهدبلاو قاريطلاو رذناا نباو دوادوباو دجنأ

 هللا لزنا تماصلا ني سوا ىفو هللاو ىف تلاق ةيلعت تذب ةلوخ نشدح لاق
 لخدف هفلخ ءاس دق اً نيش ناكو هدنع تنك تلا ةلداجلا ةروس رص

 سلخ عجر مث ىما رهظك "ىلع تنا اقف بضفف 'ئثب هتعجارف امو ىلع
 ىذلاو الكت لق ىسفن نع ىتدوارب وه اذاف ىلع لخد مث ةعاس هموق ىدان ىف
 ايف هلوصرو هللا مك تح تاق ام تلق دقو ىلا لصت ال هدب ةلو سفن
 ثتحر اخ هل كلذ تركحذف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا تنج مث
 مث ءاشفتب ناكح ام سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىقغتف نآرقلا لزن تح
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 مع“ دق ىلع أرق مث كبحاص ىفو كيف هللا لزنا دق ةلوخ ان ىل لاف هنع ىرعس
 ةبقر قتءيلف هبره حسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاف ملأ باذع هلوق ىلا

 هنأ هللأو تلق نيعلامتم نرهش ميلف لاق قتعن ام هدنعام هللا ل وسر أ تاق

 ؟ نم اقسو انيكسم نيتس عطيلذ لاق مايصلا قيطن ال ريك مشل

 تاقذ ره نم قرع ةهنيعاس انأف م ةيلع هللا ىلص هلأ لوسر لاق هدئء كاذ ام

 هللأو تأق ر

 هب قدصتو ىهذأف تاسحاو كيضا دو لاو 0 1 ةديعاس هللا لوسر ١ اناو

 نيذلا“ ع. ثيداحا  تاسلا ىو .تلءفف؛ تلاق' ازيخ ,كَع ناب .ىئضوتسا ُْ

 ىعا رهظ"ك لع تن هنأ رمال لجرلا لو نا اعمارنا رزافوظلا 7 نورهاظد

 لاق ْناف اراهط أنه نوك ىف ىالخ الو ىأ رهظك ىدتع وأ ىم وأ ىد تناو

 هنأ نما ةقشدح وبأو كالأم بهذف مراحل تاوذ نم ارهودهاو ىخا وأ ىشا رهظك

 كلذي دصق اذا هلا رهاظلاو اهدحو مالا راهظلا صخب ل أب موق لاقو راهظ

 اراهط ناك راهظلا كىالذ وم وا اهلحر وأ اهدي واىعا ىمأر ؟ ىلع تنا 0

 تاعضرملاو 3 مهددلو ىاللا الا مهتاهمأ ن أ مهتاهما ن .ظ ام معا ند 0 5 7

 نمتمر -- ةدانزإ ميسو ةياع هللأ ىل<ىنلا حاوزأ اذكو عاضزرا ةطساوب نو! تاّملم

 لوقلا نم اركنم نواوعيا مهنأو 7 ةموهالا ند ىش دعبأف تاحوزلا اماو

 اذه نم مهل هةصا# مهاع :رانورسلا لمح ذأ 3 روذغ وفعل هللا ناو اروزو

 ١ فلتحا 4 اولاق ال ثكودوعل 3 مهم أسنأ ن ندم نورهاظ نرذلاو د ىذكاا

 ةسفن ءطولا وطه ليقو ءطولا ىلع مارعلا وه ليقو لاوقأ ىلع دوعلا ريسسفت ق

 ةرافكلا وه ليقو قالطلا ىلع ةردَقلا عم راهظلا دعب ةجوز اهكسينأ وه ليقو
 ةلازالاو عفرأو ضعنلاب هيلا دوعلا وه لوو هظولي راهظلا ريركت وهن ليقو

 دعب قالطلا نع توكسلا وه ليقو نيدهتجلا رثكأ بهذ لامتحالا اذه ىلاو

 د اسابْنا ليقنم بقر ريرحح5 6# ةئلالا ىلا نوءجربف مدنلا ليقو راهظلا
 ىلا لدحر ىأ سايع نا لاق 327 ىدح ءطولا هل زوجي الف عاجلا انه 5 ىاعلا

 َّق اهلاطخ ضايب تيأر مث قا نم ترهاط ل لاعف سو هماع هللا ىلص

 هللا لب ملأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف رثكا نا ليق اهيلع تعقوذ رمعلا ءوض

 حجرخاو ركل َقَح أهنع تكسما لاق هلا لوسر ا تلعف دق لأق اساعي نا لبق نم

 هر



الا ىف هلوسر و هللا نم تل امج 3#
 كرما 1 3 هوس

 ةقرا * دج مل ند ا ىلاعت لاق مث هنع قهيبلاو مالا نئسلا لها وع

 ناف امهبف رطذب ال #* نيعباّدتم نيرهش مايصف # اهتعف نم نكئالو هكام ىف
 فئأتس الو ئييق روس وا ضرم رذعل تاك نأو رذع ريغل هاك تا هن سأ رطفا

 ن 8 فنأتسا أطخوا ادع اراهنو اليل ءىطو ولف  اسامثي نا لبق نم 9
 لاق هنو عاص فصن اهو نادم نيكسم لكل #* انيكسم نيتس ماعطاف عطس مل

 يح مهيعطا نا ةيآلا نم رهاظلاو ييفاشلا لآق هبو دحاو دم ليقو ٌةفْسَ> وبا

 ةدحاو ةرم مهعبت نا همزلب و مهعبشل اه ماا عقدي وأ ةد>او هرم اوعيشد

 وباو دجا 2 رخآ مون يف مهضصبو موب ىف نيتساا ضعب معطي نا هل زوج لب
 رغد 5 ةلس ن ء مهريغو وك و مكاجلاو ةحام نباو هئس>و ىذمّرلاو دواد

 لخد 0 تود ملام ءاسنلا عاجم نم تينا دق الجر تنك لاق ئراضصدألا

 ىلول ىف اهنم بيصا نا نم أقرف ناضمر سب تح ىتأرما نم ترهاظ ناضمر

 تاذ نمد ىه اعيش حلا نك ردن د عرار عيطتسا الو كلذ ىف عباتناف
 مهتريخاف بوق ىلع تودغ تحيصأ الف املع تاثوف ”ىش اهنم ىل فشكنا ذا هليل

 ىرماب هوريخاف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ىعم اوقلطنا تاقف ىريخ

 هللا لوسرر اسف لودي وأ, نا رغلا اسم عل زينا قوتي مشتل هئارو وك اول اف

 لاق كل ادب ام عنصاف تنا بهذا نكلو اهراع اًديلع قبب ةلاقم سو هيلع قلل
 كف كاذب تن لاق ىريخ هتريخاف سو ةيلع هللا ىلص هللا محلا تدردت

 ضعاف اذ انا اهو كاذب انا تلق كاذب تنا لاق كاذب انا تاق كاذب تنا لاق كاذب انا

 تلقو ىدبب قنع تبرضف ةبقر قتعا لاق كلذل رباص ىف هللا كح ىف
 تاقف نيعبادتم نيرهش مصف لاق اهريغ كلما تدعصأ ام قحلاب كثعب ىذلاو ال
 ىذلاو تاق انيكح نيتس مطأف لاق مايصلا ىف الا ىنباصا ام ىئباصا له
 بحاص ىلا بهذا لاو ءاشثع ان اه اثحو هذه انتليل اني دقل قلاب كثعب

 انيكسم نيتس اقسسو اهنم كنع عطأف كيلا اهعفديلف هل لَمْ قيرز ب ةقدص
 مكدنع تدجو تاقف ىتوق ىلا تعجرف كلايع ىلعو كيلع اهرئاسب نعتسا مث
 ةكريلاو ةعسلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع تدجوو ىأرلا ءوسو قيضلا
 :هيلا اهومقدق "ىلا اهومقداق يكتةدصب ىل ىما



 6# ةوسالا ندح 5
 مد نه>اكنو تانمؤملا تارجاهملا ناحتما ىف لزن ام باب اجه

 تانمؤملا مءاج اذا اوئمآ نذلا اهلاا' © تةنحمملا ةروبس ىف ىلاعت لاق
 حلاصص امل و هيلع هللا ىلص ىلا نا كلذو راقكلا نيب نم هه“ تارجاهم
 هيلا رجاه الف نيلسلا نم رهءاج نم مهيلع دري نا ىلع ةديدحلا موب اشيرق
 »© نهونحماو 2# لاف نهناكماب ماو نيكرشثملاىلا نهدرب نا هللا ىبا ءاسنلا

 اههريغو نيصيختلا ىف تاباور لو'زنلا ببس ىفو ال ما ةَعيقح تالسم نه له ىفلحلاب
 هللا ىلص هللا لوسر ىلا برخ نمم طيعم ىلا نب ةبّدع تثب”موثلك ما تناكو

 اهعجرب نا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نولأس اهلها ءاخ قئاع ىهو سو ةيلع
 ليق ةمرخم نب روسملا نع ىراخلا هاور لزئا ام تانمؤأا ىف هللا لْرنأ تح مهيلا

 ساهلال تجرخ ام هلوسرو هلل ابح الا تجرخ ام فلخلاب لوقت نا ناحضمالا

 لوخد مدع ىلع ٌُريكالاو ةءيطلا ةفلكلاب دهشت نا ليقو جوز: ضغب نمو ايئد
 مدعي لولا ىلعو دهعلا كلذل ةصصخم ةيالا نوكتف ةندهلا ىف ءاسناا
 د تانمؤم نهوعلع ناف نهئاعا معا هللا # رصيصخت الو عن ال لوخدلا

 ىلا ىا * راشكلا ىلا نهومجرت الف # ناحمالا دعب رهاظلا بسحم
 لياد هيف #* نهل نولحتي مهالو مهل ل- نهال ا نيرفاكلا نهجاوزا
 درحم ال اهجوز نم اهتقرف بحوب ةأرلا مالسا ناو رفاكل لف ال ةئمْؤملا نا ىلع

 'حاسجالو 3 روهلا نم نهلع ىلا # اوفناام مهوناو ا اهتريه
 *« نهروجا نهوتنآ اذا 8 ةدعلا ءاضقنا دعب  نهوككت نا يكيلع
 الو # لوا لوالاو ةرجاهملا ىلع ةدع الف عضبلا رجا رهملا ةمنح وبا لاق

 رفاوكلاو حاكنلا دمع ةعمع انه دارملاو ةعصع مج * رفاوكلا مصعب اوكسمت
 مكشي نكي ال ىا ةدئرم اهب تهمل وا برملا راد ىف تدهن ىلا ىهو ةرفاك عجج

 رفاوكلا نود تاكرماللا رفاوكلاب ضاخ اذهو ةيجوز ةقلعالو ةعدع نهنيو

 مكئاسن روهم اوبلطا ىا # متقفنا ام اولأساو 6# ةماع ليقو باتكلا لهانم
 روهم نه # اوقفناام اولأ سلو #  اهجوزت نم راقكلاب .تامحاللا
 نم ئش مكح#اف ناف # ىلاعت هلوق ىلا اهجوزت نم تارجاهملا مهئاسن

 # متقاعف 8 تالسملا ءاسنلاروهم نم هيلا متسفد امم  رافكلا ىلا كجاوزا

 ىإ



 لف ه6 هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم ثنث امي

 مهجافزا تيهذ نذلا اون او مدع ليوو ةبوععب لاثقلا ىف مهرئببصأ ىل

 هونؤت الو رافكلا ىلا هوعهضدو اهوجوزت ىلا ةرجاهما رهم ند دي اوكفنا اه لثم

 هيلا هذه ليف هدعب وا لوخدلا ليه ةدرلأ ت تناكح ءاوس رفاكلا اهعوذ

 ةحوسلم ريغ ريع ذ ليقو مثلا دعي ةخوسنم

 تاج 6رراجاتكا سان ل ماكل

 ججرخا مالسالا ىلع * كنعباب, تانمؤملا كءاج اذا ىننلا اهيا اب # ىلإ هت لاق
 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةشئام نع امهريسغو ىذمرلاو ىراضلا
 رقا نغ ميحر روفغ هلوق ىلا يأ آلا هذهب تانمؤملا نم هيلا رجاه نم م نحب ناك
 كتمعباب دق يسمو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل لأق تانءملا نه طرمشلا اذهب

 دق هلوقب الا نهعياب اه تاعيابملا نم طق هأ عا دن هدب تسف اه هللاو مال كي

 حف موي ناك اذه ** ايش هللاب نكرشي ال نا ىلع # كاذ ىلع كتبا
 هي نهدالوا نات الو نينزي الو نقرسس الو 9 هنءباب نيتا ةكحم

 نويدنا:نيب ةنيرتش ناتهبب نيتآيالوأ 9 تانبلا أو نم ديلهاجلا هلعقت تناك اك

 تناك سابع نبا لاق مهنم سال ادلو نهجاوزاب نقل ال ىا # نهلجراو
 6 فورعم ىف كنيصءب الو # امالغ اهناكم لء ف ةيراجلا اهل دلوت ةريلا
 لاق عرمشلا هع ىهث ام لكو سانلا ىلا ناس>او هلل ةدعاط وه اه لك ىف ىا
 بو.جلا قشو رعشلا زحو تانقلا يدعو حولا نع ىهلا ف ورءملاب ىت نع نالئاعملا

 ىذمرتلاو دجحا جب رخا هالاق امم عتبوا نارهلا ىنعمو ليولاب ءاعدلاو هوجولا شهخو

 ةيلع هللأ ىلد ى لا تيا تلاق : ةعيفر تلي روم ٠ نع ةحاباجاو قالا 7

 قىح اًئيش هللاب ءلرسشت ال نا نارقلا ىف اه 0 ذخاف ةعباستا ءاسن ىف سو

 مرا هلو_سرو هللا انلَذ نتةطاو نتعطتسا اش لاف ىفورعم ىف كنيصعي الو غلب
 لوق اما ءاسنلا متاصا ال ىنا لاو اناصت الارسإ لوضر ايراحتشسلا ىم اخ

 ىا * نوبابف #9 ثيداحا بابلا ىفو ةدحاو :أرعال ىلوةك ةأريعا ةئام
 نملأ ام ريظن ىف باوثلا ءانطعا نم كلذ ىلع هب نهاندعو ام نهل مارلا

 نم ىصحا نم هلججو ىزوجلا نبا 1 ةيوغل ةعياب يهف تاعاطلا ند نهسفنا



 ب هوسالا "مح اللب

 ةأرما ةعيبلا ىف شاصي لو ةأرما نو_جنو عيسو.ةئامجارا كاذ ذا تاعيايملا
 مالسالا نيد ىف ةنسلاب ةتءاثلا ةعبلا ىه هذهو هي الا هذه مالكلاب نهعباب اعاو
 تاب اذكهو نوم باطلا ديع بوحدوال صالاو نارقلا ركنا دوق اهركنأا ند

 لوبق ةءبو لاؤسلا كرب ةعبو داهجلا ةعيب عاونا ىلع ىهو لاجرلا ىف كلذ

 سو هسيلع هللآ ىلص هللا لو_سر ميحو فحزلا نم رارثلا مدسع ةعيبو مالسالا

 هيف وصلا ةعسو ئنيوب ايما نم مهلك اسفن نورشعو :ةعبراو فلا ةئام همم و

 اذه نياف تفلاخ اذاو ةنسلا ىهف ةروثألا عيبلا روص ىدحا تاو .اذا مويلا
 كاذ ند

 كي

 2 ١ باب م اوزالا دالوالاو تاحوزلا ةوادع ىف لزنام باب #*>ه
 د ,كسجاوزا نءنا اوما نيذلا اهبااب 6# نباغتلا ةروس ىف ىلاعت لاق

 مكنوداعب مهنا نعي * مكلاودع مدالواو #3 ىثثالاو ركذلا هيف لخدب

 ايثدلاو نيدلا يما ىف مكتومصاخم وا هللا ةعاط ن
 مهودأع اه دهاجم لاو ري-طلا نع فلخلا ىف ,هوءيطت نا #* مهورذحاف.

 هانا يهوطعاو مار كا مهل ايدل نا ىلع مهتدو» مهل ن تحاواي اندلا

 / سابع نبا نع #* مي>ر روفغ هللا ناف اورغغتو اوهفصنو اوفمت ناو #
 سو هيلع هللا ىلص ىنلا اونأي نا اوداراو ةكم لها نه اولبسأ لاجر ءال وه لاق

 هللا لوسر اونا الف [سو هيلع هللا ىلص ىبلا اونأي نا مهدالواو مهجاوزا ىبأف
 مهوبقاسعي ناب اوم نيدلا ىف اوهقف دق سانلا اوأر عسو هيلع هللا ىلص
 اما # مي“ نسح ثيدح لاقو ىذمّرلا هجرخا هيلا هذه هللا لأ

 ةنحمو ةرخآلا نع لغشو را تخاو ءالب ىا * تف مدالواو 00

 ماسظعلا ىف عوقولاو هللا ق-> عمو هلوانتو مارللا بسكح ىلع م و

 نعو هللا ةيصعم ىف مهوعيطت الف تالذ وو لطابلا لكاو ريغلا لام بصغو

 نيسطاو نسا ليقاف بط# سو هيلع هللا .ىلص ىنلا ناكح لاق ةدرب ىبا

 ' ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسر لرتف نارثعيو نايشمب نارج-ا ناصوق ابهيلعو

 ربثملا دعص مث قشلا اذ نم ادحاوو قشعلا اذ نم ادسحاو اهله ربنلا نم

 لاهق



 1 2 33 هوسنلا ىف هلوسرو هللا - تن اب 3#

 نيذه ىلا ترظن امل ىنا ةئتف مدالواو مكلاوما اما مظعلا هللا قدص لاقف
 دجلا هدرخا امهتلا تازنو ىتالك تعطق نا ربصا مل نارثعيو نايشْع نيمالغلا

 ناو هيودرم نباو هعكو مالاو ةجامه نباو ىقناسسألاو ىذمّريلاو دوادوباو

 هيي ىلإ

 م: نهتدعل ةوسنلا قالط ىف لزت ام باب اج

 باطخ 6# ءاسنلا متهلط اذا ىنلا اهيااب © قالطلا ةرو_س ىف ىلاعت لاق

 هتءالو هل باطخ وا هل (يظعت مهلا اغلب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ريغ اماو ءارقالا تاوذ نهب لوخدملا ءاسنلاب دارملا #* نهتدعل نهوةلطف

 قانقركد قابس رهشالا اوك اماو لكلاب“ ير وتلا وذ نكلراخولا

 نهندع لهل وا نهتدع لبق ىف وا نوندعل تالبقتسم ىئعملاو نسي ىثاللاو هلوق

 ةئسأل قطن نا دارا نم لاق دوءسم نبا نعو رهطلا وهو نهندع نافل وا

 ىهو هتأرما قلط هنا رع نبا نعو عاج ريغ ىف ارهاط اهقلطايف هللا هما [؟

 انهعجاريل لاق مث 3 ظرغتف سو هيلع هللا ىلدص هللا لوسرأ رع كلذ ركذف ضئاح

 ا ا اههلطيلف ا ههلطي نا هل آد ٌنأَف ضيخن 3 رهطت يح اهكحدم م

 ىلا أرقو ءاسنلا اهل قاطت نأ هللا نما يلا ةدعلا كإلتف اهسمم نأ لبق

 ثيداحا بابلا ىفو امتريغو نا ضشلا هدرخا هي آلا هذه سو هيلع هللا ىلص

 قالطلا هيف عقو ىذلا تقولا اوظفحاو اهوظفحا ىا #* ةدعلا اوصخاو ء

 باططلاو نهيف ناصقن ال لماوك تالبقتسم ءورق ثالث ىهو ةدسعلا مث تح

 نال ىلوا لوالاو ماع نيئسملل ليقو تاجوزال لسيقو ءاسنلا ةلفغل جاوزالل
 جاوزالاب قاحلالاب باطلا اذه ىف تالخاد تاجوزلا نكلو مهل اهلك ٌراهضلا

 هينا قزطا) حر وا نكسيو عطقب وا قفنبو عسجاريل ةدعلا ىدحي جوزلا نال

 ةدعلا ءاضصخاب سحأ لك رملا نيبو هب ةكرشم روما اهلك هذهو عطقب وا

 ةعحرا نامز ءاعبس ءال ليقو اثالث قلطي نا دارا اذا ءا ردالا ىلع قالطلا قيرفتل

 ةدعلا ليو-طت ىف * مكبر هللا اوقتاو # ضىنكسلاو ةققتلا مما ةاعارمو

 نكح ىلا ىا #4 نهنتوب نم نهوجرح ال # نهب رارضالاو نهيلع
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 تودبلا كلت نم * نجر الو #8  ةدعلا ىف نمد ام قالطلا د_:ءاسهيف
 نذالا ناف جاوزالا نم نذاب واو دوعسلا ونا لاق ىرورض ىمال ةدعلا ىف نمد.ام

 طقس الف ىلاعت هلل اًم> ةد_ءلا ىف نال بيطخلا لاّوو جارخالا مكح ىف جورالاب
 اسهل سيا نم ءاسثك رذعءل ناك اذا اما رذعلا مدع دنع هلك اذكهو امهمكاربب

 اهناق رذع ريغ نه تجرخ اًداو اراهن جوركلا اهل زو<ف ةعفن قراشملا ىلع

 ىه «* ةنيم ةشحاش نينأي نا الا + اهتدع ضع الو ىدعت

 ىف ءاذهلا ىه ليو اهلزيم ىلا درت مث اهملع دحلا ةماقال جيرخذ ىنزت نا كلدو ائزلا
 اذاف سابع نءا لاق تيبلا كلذ ىفاهعم :زكاس وه نم ىلع اهب ةلاطتسالاو ناسللا
 نمو هللا دودح كالت # اهقاخءوسل اهجارخا مهل لحدقف اهئاسلب مهيلع تأذب
 فالخ 6 ارما كلذ دعي ثدح هللا لع ىردت ال هسقنل ل طف هللا دودح دعتب
 ىنعملاو ةءجرلا ىف ةيغرلا انه مالاب دارا ريسفتلا لها لاق ىدعتملا هلعف ام

 ىلا دي الف ثالثلا نع ىهنلاو نيترلاوا دحاولا قالطلا ىلع ضيرحلا
 لحا ام لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا راثد نب براحم نعو اليبس ةعجارملا

 نع ىلعألا ىورو ال_سرم دواد ونا هجرخا قالطلا نم هيلا ضغبا ايش هللا

 ىلا لالا ضغفبا نم نا سو هيلع هلئأ ىلص هللا لوسر لاق لاق رعنبا ثتيدح

 هأورو هريغو مالا نىمعك و الوصوم ةدام ناو دواد وبا ءاورو قالطلا هللأ

 متاح ونا جرو راثد نب برام نع السرع قهدبلاو ىسايطلا دوادوبأ

 لاَو سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ههجو هللا مرك ىلع نءو ةلاسرأ .ىنطقرادلاو

 لماكلا ىف ىدع نبا ءاور شرءلا هنم ريم قالطلا ناف اوقلطت ألو اوحوز

 فعض هدئس ىفو اعوفرم اضيا بيطحلا ءاوزو عوضوم ليق لب فيعض دانساب
 نيزاو ىا * نهلجا نغلب اذاف 9# فيعض اسهيلاف ثيداحا باسبلا ىفو
 ىا #* فور». نهوكصساف #*# اهرخآ نفراشو ةدعلا لجا ءاضقنا
 ةراضم ىلا دصق ريغ نم نهيف ةيغرو بسانم قافناو ةرشاعم نسحن نهوءجار

 نهتدع ىضقت تح نهركرتا ىا 6# نهوقراف وا عا قالطب نهل
 نهل ةراضملا كرثو قوعحلا نم 0 نهل وه اه نماضيا عم نهسوفن نكليف
 ةعجرلا ىلع ةداهش هذهو 0# زم لدع ىوذ.اودهشاو 6# لوقلاو لعفلاب

 .ليقو



 4 +6 هوسسنلا ىف هلوسرو هللا نم تبث اب د9
 صالاو ةهوصخلا ةدامل اهسحو عزاتتا اعطق ام4:12 ليقو قالطلا ىلع لبو

 اونأي نا #* هلل ةداهشلا اوهقاو 6# يىجفاشلا لاق هو بوجولل ليقو بدنلل

 م 'لقاؤإننو تاسالا 2ع 8 0 ام باب قع

 رابيكلا نهو #* مكحئاسن نم ضيحلا نم نتي قاللاو 4. ىلاعت لاق
 متاهجو متككش ىا # متينرا نا # هنم.نسباو نهضيح عطقنا دق ىتاوللا
 تناك اذاف #* رهشا ثالث نهتدعف # اهردقامو نوتدع فيح
 * نضحن ىلىتاللاو # كالذب ىلوا اهب باترلا ريغف اهب باترملا ةدع هذه

 تاغلاب نك ناو الصا نضدب ال نهال وا ضيحملا نس نوغولب مدعو نهرغصل
 د نهلج نءعضو نا نهلجا لاجحالا تالواو 6# اضيا رهشا ةثالث نهتدعف
 نك ءاوس عضولاب لماوإلا ةدع نا ةألا رهاظو لجلا عضوي نهتدع ءاهتنا ىا

 نصيبي ةي ال هةصص# ىهف قاب اهموعو نهجاوزا نهنع ىفوتم وأ تاقلطم

 ىلص ىنال تلق لاق هي الا ىف بدك نب ىبا نعو لماو> نكي ملام ىا نهسفناب
 ىوتملاو اث الث ةَدلطملا ىه لاق اهنع قوتلا و ١ اثالث ةقلطملا ىهأ سو هيلع هللا
 نيهمعلا ىفو اههريغو ىلعي واو دنسملا دئاوز ىف دج-ا نب 51 داع هديرخا عانهتع

 دعب تءضوف ىليح ىهو اهجوز اهنع قوت ةراسالا ةعيبس نأ ةلس ما ثيدح نم

 باسبلا ىفو عمسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اسههكتاف تبطغق هليل نيعبراب هتوم
 ثيداحأ

 4-5 دلولا نمعاضراو نوهتمفن و 0 ل فل أم با 1-6

 عش م ىأ د دلل 5 0 نع تك تدل نهريعو

 بهذو اهل ةَققن الو ىنكس اثالث ةقلطأل نا ىلا يفاشلاو كلام بهذو مكتقاطو

 ىنكس الو ةققث ال هلا ىلا دج-ا بهذو ىكسلاو ةقفنلا اهل نا ىلا هناككاو نايعن

 #* نهيلع اوقيضال نهوراضت الو # راطوالا لين ىف هرر ؟قملا وه اذهو
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 #* هوسالا نشح # 10

 ىحضلا وبا لاقو ةقفنلا و نكسملا ف نهيلع قييضتلاب نهثراضم نع هناصس يهاهن
 * نكناو 6# اهقلط مث مث اهعجار اهتدع نم ناموب قب اذاف اهةلطي نا وه

 تالوا بو / نه ذغار زل نملاا لما وللا نود تايحانلا وا تاي تاعفلطلا ىا

 لمعلا نوعضو ىه ةباغ ىلا ىا د نهلاح نعضي نح نهيلع اوةفناف لج

 لماخلا امان ةقاطلا لماعل نكحدلاو ةقفنلا بوجو.ىف ءالعلا نيب فالخ الو

 قفنبال ليقو عضن ىح لاسملا عيجج نه اسهيلع قفني ليقف اهجوز اهنع ىقوتملا
 ةدراولا ةلدالل نا وهو دجحا زيغ ةثالثلا ةعالا لاق هنو اهبيصت نمالا اهيلع
 كلذ دعب مدالوا * مكحا نءضرا ناف # ءةةرهطلا ةئسلا نم كلذ ىف

 ,كحصاب اوراو # نهعاض را روجا ىا د نهروجا نهونت اف

 ساثلا نيب فراعتم وهاب ىا تاموزلاو جاوزالل باطخ د فورعلاب

 ىباف عاضرلا رجاو دلولا ق> ىف * مترساعت ناو 6 مهدنع ركنم ريغ

 رجالا نم طرتامع الآ :هعضرت .نا مالا" تباو رجالا مالا ىطءي نا حجبوزلا

 بجياالو هدلو عضرت ىرخا ةعضرم رجأتسي ىا * ىرخا هل عضرتسف 9
 نم ديرب اب عاضرالا ىلع اههركي نا هل زوج الو ٍةدولا هبلطت أم يس نا هيلع

 هانآ امم قفنيلف هقزر هيلع ردق نمو هتعس نم ةعس وذ قفل # رحالا
 نه هدحو حوزلا لاح بس اهريدونو كلذ ريغ هيلع سل قزرلا نه هللا

 وهو سراملا ةنبال بجي ام ةؤيلخلا ةئيال بحق اهلاح رابثءا الو هرسسنو هرسسع

 رايتعالا نالو رسسدلاو رمسعلا ىف جيوزلاب رابتعالا لع ىتآرقلا مظألا اذه رهاظ

 ىهو اهتبافك قوف بلظت اهنا ىىدب جوزلا نال ةموصخلا ىلا ىدؤي اهلاح
 ىفاسم روكذملا ريدقتلاو ةموصلا اعط تردقذ اهتءافك ردق بلطت اهنا عزت

 فلكي ا د1 ةلماح انأيوا اماطم ةيعجر تناك اذا ةقاطملا ةَقفنو ةحوزلا هون

 :هعسو ف سل ام قون. .نا ريعقلا فلكي الف قزرلا نم * انهاتا اعلا امفناها

 لها لاق * اري. ريع دعب هللا لمجتس و“ هةتواط هيلا عجاج هيعمل

 1 13 لا لوزن دنع نيدوجوم اراك م ىف هدعو هللا قدص دوو ريسفتلا

 متاد ةيبألا قدصو سانلا ىنغا اوراص تحب مورلاو سراف مث برعلا ةري رج مهماع
 مهريغ نم ىوقا مهناها نال متا ةياعصلا ىف نا ريغ

 بان-



0 

 ل * هوسناا ىف هلوسرو هللا نم ثان اع 9“

 مد لالملا ةأرملا رحت ىف لزن ام باب النجم

 ىغتنت كل هللا لحا ام مر مل ىنلا اهبا ان #8 مرعلا ةرو_س ىف ىلاعت لاق

 نا قئاللا لب قالا ضرب امب لتغشت نا كل يجي ال ىا خ كجاوزا ةاض ع
 لاق كيز نم كيلا ىو ان" تنا عرتشو كاضرقف ىست قالا راسو كحاوزا

 الق اهانأ ترادذ ةصفح تدب ىف متو ةياع هللا . ىبص ىنلا ناك نيرسفمملا ريكا

 ىح لخدت ف سو هيلع هللا ىلص ىلا عم اه:نب ىف ةيطبقلا ةيرام ترصيا ل

 ةريغلا ةصفح ء>و ىف سو هيلع هنلا 0 ءلا ا ف كل 3 ْ ةيرام ت>رخ

 70 نم تريخاف ادا اهبر أ 3 لآ ىلع "كلو 1 ىرض الاسهل لاق * ةب اكلاو

 فالح د سو ل هللا ىلص ىنتلاب لزت ملو ةشئاع تبضغف نييفاصتم اتن اكو ةشئاع

 هل تلأق نيح لسعلا ميرحن ىف تلو, ليقو ةروسلا هذه هللا لزئاف ةيرام برقب ال نا
 لسعلا نم اهدنع برش ةدوس ىه ليقو ريثاغم مير كنم دجن انا ةصفحو ةشئاع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل اهسفن تيهو ىلا ةأرملا ىه ليقو لس ما ىه ليقو

 ا_يهيف ل نآرهلا نا ناو لسعلا ةصّوو ةيرام ةصق نيتصملا عوذوب ن "+ عججلا و

 هللاو 6# ءهجاوزا ضب ىلا ثيدحلا سا هنا امهنم دحاو لك ىفو اعيجج
 هنا سابع نبا نعو كال هللا لحا ام مير نم كئم طرف اا يك محر روذغ

 كيلع تسل تبذكحم لاق امار> "ىلع ىتأ م ما تاءج ىنا لاَقف لجر هءاج
 ةيقر قتع تارافكلا ظاغا كيلع لاو كل هللا لحا ام مرت مل الت مث مارح

 م هب لاش هللا رابخاو هر سد 0

 ةضرؤحلا ره 1 02 كس دج ازال كعمل ناد نقلا ديلا تاو طنا لع

 لوالاو رعو ركب ىبا ةراما ىف وه ليقو لسعلا وا ةيرام ير وه ثيدحلاو
 جرح ال نا اهنم انظ اهريغ هب تريخا ىا #« ه.تأن الف + هع
 هرسصء ىف زئاج داهتجالا نال كالذو هيف هروح ىهو اهنم داهتحاب وهف كلذ ىف



 ه6 هوسالا نسح ١4

 نسحلا لاق 6-0 نع ضرعاو . ل 10 يم هضعل

 ثتيدح وه ليق ماركلا لءف نم لفاغتلا لاز ام نايؤس لاّوو طّو ميرك ىصقتسا ام

 انهه نيسفملاو هدعب نيتفياخ نانوكي ركب اباو ةصفح ايا نا وه ليقو ةيرام
 تلاق # ثيدملا نم تثفا امب اهريخا ىا * هب اهأنالف © طريخو طاخ
 ىلا هي هرفي ةشئاعل تاط+ ع ابوتن ناي ريتخلا ملعلا ىتأبن لاق اذه كأبنا نم

 ناو # تُعاو تغاز ىا # اهكبواق تنص دئؤ# بحاولا وهف . هللا
 ةريغلا 0 طارذالا نم هءوسإ اع ةيلع انواعتو ادطاعت ل د هيلع ارهاظت

 ىلص ىلا ىلع مكس هلا ىف ةصد>و ةشئاع نيب رهاظتلا ناك لوقو هرمس ءاشفاو

 * نينءؤملا حلاصو ليربجو ءالوموه هللا نا # دمنا ىف ميسو هيلع هللا

 نا هير ىمع ريهظ كلذ دعب ةكئالمللاو #9 - لع لءقو رعو ركب وبا ىا ةديرب لاق
 عووولا بجاو نارعلا َّق ىسع لكل يق د كتف اريخ احاوزا هلدب نا نكفلط

 تادباع تابئات تاتناق تائمؤم تاملسم © هلو جباوزالا تءذ مث ةيآلا هذه ىفالا

 نهظدكءبو اذك نوهضعب ىا ع اراكباو تايدن 3 "تاعاض ىا 3 تان اس

 ركبلاو ابلاغ اليح عرساو الععو ةيرج رثكا اسملا ةهج نم حدم بنثلاو اذك

 ةدنرب لاق ايااغ ةبعالمو ةيعادم ركاو بيطاو رهطا اهنا ةهج نم حدب

 ميرم ركبلابو هسا بئثلاب هجوزي نا سو هيلع هللا ىلص هيدن هللا دعو يالا ىف

 نادلولاو ءاسنلا ن 1 مكيلهاو مكسفنا اوق اونمآ نيذلا اهياان د لاقت اع

 اهواعحا ىأ 4 ةرادتخلا و سانلا اهدودو أران د مسالا اذه و ق3 لخد نم ْن ءلكو

 تاعاطلا لعذو ىصاعملا كرت ىف سو هيلع هللا ىلص هب ىسأتلاب ةياقو

 اب جارقاك تاز خف: كرز: اه: كفرا اهم

 ليقو ةلهاو اه“ #* حون ةأرما اورفك نيذلل الثم هللا برمذ 6 ىلاعت لاق

 فلا



 44 د هوسنلا ىف هلوسر و هللا نم ثدث اب

 تحن انناكح ا ةءلاو ليقو ةلعاو اهعساو د طول :أرماو #*  ةهلاو
 ةعدع ىف اناكىا مالسلا اب«:لع طولو حون اههو * نيمداص اندابع نم نيدبع

 ةأرما ةنايخ اما امهل ةئايذلا اههنم تءقو ىا دي اههاتنا 4 امهحاكن
 تناك -ؤ طوأ ةأ رح ةنايخ اماو تون هنا سانلل لودت تناكحو حوت

 تءقو .دقو ةععلاب ليقو 0 ليقو ردكحااب ليقو فيخلا ىلع اهتلالدب

 ايههنع اعتني ف دع , طق ىن ةأرمآ , تنزراع هنأ ىلع ةيءاجلا ةلدآلا

 اههل نيتخوز امه وك ببسي طولو حوت ايهعقني 1 ىا ا اش هللا نم
 منش ام وبنو هللا ىلع ام4ةمارك عم هللا باذع نم اه4ع اعفد الو عفناا نم اًمش
 * ليقو # ههليسولاب ال ةعاطلاب عفدي باذءلا نا ىلع هيت هيفو عفدلا نم
 #* نيلخادلا عم رانلا الخدا 6# امومه دنعوا ةرخآلا ىف امه لاقي ىا
 اورفك نيذلل الثم هللا برمض مالس نب ى# لاق ىصاعملاو رفكلا لها نم ىا
 ني سو هيلع هللا ىلص ٠ هللا لور ةفلاخلا نم ةصفحو ةشئاع هب رذ_<

 اههتصق ىذ دعب نيينلا فاعل تصذ ناف لاقام ن :بحا امو ةيلع انرهاظت

 ٌعلبأ حوليو داشرا مم دشرب سو هيلع هللا ىلص هللا 07 ىلع اهل رهاظمو

 اي ناو اينأ/ ناتي او نينن وملا تاهما اس مم ام«ة!وخض دارملا نا ىلا يولت

 دقو ايش هللا ٠ نم امهنع ىغي ال كلذ ناف هلسر متاخو هللا قلخ ريخ ةيصع 0

 نميععلا نب ه0 ٠ امهم موو امب ةرهاساظملا كلت بنذ نم هنا“ هللا اههمصع
 ةصلاخلا

 مك نيةنمؤ» نيتأرما ىف لز' ام با 2.

 تنب .ةيعآ ىه: #* .نوعرف ةأرما اونءآ نذلل الثم هللا برمضو 6 ىلاسعت لاق

 نوعرذ اهذعف مالسلا هيلع ىسوع تيما ةقداص ةسارف تاذ تناكحو محا نع

 مهرضن ال ردكحاا ةلصو ناوةدشلا ىف ريصلاو نيدلاب كسّعْلاو ةعاطلا ىلع

 هللان اهذاعاب :تراصو نب رفاكلا رفكا تحن تناك د-ةو نوعرف ةأرما رمضت مل اك

 كل نامالا عم رسذت ال رفكحالا اةلصو نا ىلع لباد هيفو ميءنلا تانج ىف
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 ىعل ا مه ساه ع نبا 3 0 لاعا ن 1 ا عردص) امو 0 دليلا

 اهنع اوف اذاف سعلاب بذعت نوعرذ أر تناك لاق نا_ايس نعو ةعاج

 مم وولا نم م 9و 7 ةزمللا َْق اهب 6 تناح و اهتمهج أ ةكءالملا اهتلطا

 ا هللا ججرذف طبقلا مه لتاقم لاقو رمصم لها مه ىبلكلا لاق *؟ نيمللاظلا

 هللا اها ناسك نباو نسكلا لاق اه>ور هللا صيقو هتأرذ ةنجلا ىف اهدي ْق

 نا ىلع ليلد هيفو برشتو لكأت ىهف ة-:+لا ىلا اهمفرو ةاحن مركحا

 ريس نم لزاوئلاو وا 51 - 7 ا صال لا هيلا ءامعلالاو هللان هدافي

 هرب ره ا 0 ندلا موسي تانئمؤملاو نيئم وملا ندردو تاالاصلاو نيااصلا

 ليوتساو ىتر 3 ىلع لءحو اهءصضاأو دانوأ - هنأ ال دنو نوعرف نأ

 مجرمو # ديالا ىل نبا بر تلاقو ءاعدلا ىلا اهسأر تءذرؤ سعثلا نيع اهب
 دوصقملاو ا سمحأب رافكلا لاح لثم اك نيتأ صاد نيئهؤملا لاح لثم © نارع ةئبا

 اهافطصاو هر هردح . الاو ايدلا 5 0 نيب اهل عمج هنادي هس هللا نأ اهركذ نم

 تاظذح ىا * تنصحا ىتلا 1 نيرفاك موق نيب اهن وك عم نيملاعلا ءاسن ىلع
 انزي الو حاكتب ال لجر اهيلا لصي إف لاجرلاو ش>اوقلا نع * اهجرف 9
 ةقواخلا # انحور نم هيذ انضشنق ف بيجلا انه جرذلاب دارملا نورسفللا لاق
 تر اهصي 35 قوط ىا اهعرد بيج ىف َّض مالساا هلع .ليربج نا: ,كلذو انل

 اهعرش ىلا دنا رمشل ىج ىعل 7 اهير تايلكب تودصو د قتلا يقع ىساعل

 هريغو سردا ىلع اهلزنا ىلا ءةدص ليدو هللا ةلك هنال ىسعل ليقو هدايعل هللأ

 تناكو # ىسع اهنباو ىسومو مهارباك ءايدنالا ىلع ةلرثملا #* هيتكو 9
 سابع نبا نعو نيلصملا نم ليقو مجبر نيعيطملا موقلا نم ىا د نيتناقلا نم

 تب ةجحيدخ ةنجلا 5 ءاسن لضفا سو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر لاق لاق

 نوعرف ةأرما ملازم تذب ةيسسآو نارع تذب يرهو دمحم تذب ةمطاؤو دليوخ

 ىفو مالاو ىتاربطلاو دجلا هجرخا نآرلا ىف اهربخ نم ايلع هللا صق اه عم
 هيلع هللا ىلص ىنلا نا ىرعشالا ىسوم ىلا ثيدح نم اهريغو نيصيختلا
 نوعرف :أرما ةيدآالا ءاسنلا نه لمكي لو ريثكص لاجزلا نم نك لاق سو

 ا ضو



 اها - هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تدث ام © .

 لضفك ءاسلا ىلع ةشئاع لضف ناو دليوخ تنب ةجد_خو نارع تل ميرعو
 ماعطلا 5 ىلع ديربلا

 مد لجرلا سفن نع ةأرملا ةيدفت ىف لزن ام باب جم

 بند نمي لكروا رفاكالا 1 ِي مروا دولا 07 حيراعملا ةهروس َْق ىلع لاق

 ىذلا باذسلا ىآ # ذّئمون :تاذع نه: ىدستف ول 6# . ' رانلا ه, قست اذ
 ناف د هيخاو ا هت-وز ىا د ةديحاصو هسا د هب اولا

 هسفن مهب ىدقل ءادقلا هند لبق ولف هندل مهمركاو ةييلع ساثلا عا ءالؤه

 م52 نهربغ ىلا تاحورلا نع زواجتلا ىف لزن ٠١ با تعم

 تكلم اموا مهجاوزا ىلع الا نوظفاح مهجورفا مه نيذلاو 6ك ىلاعت لاق.
 نه # ظذلا كرت ىلع * نيمولم ريغ مهناف  ءامالا نم #* مهناهبا
 تاكواملاو تاجوزلا ريغ ىا 3 كلذ ءارو 7 [مكنم باط ىأ د ىقتا

 ةب الا هذهو مارملا ىلا لالللا نع نوزواحصلا ىا #* نوداعلا مه كئلواف هى

 ريسفن مدقت دقو فكلاب ءانسالاو متاهبلا ءهطوو انْرلاو طاوللاو ةعتملا يرحم ىلع لدن
 نيِئِمْؤْلا ةروس ىف دي الا هذه لثم

 اناكو * ىدلاولو ىل رفغا بر # مالسلا هيلع حون :روس ىف ىلاعت لاق
 ديعس لاّوو سونا تب ىركس نزو ع هذاو نيتحتل كمل وا كمال هواو نينمؤم

 هدم يمي # انموم يدب لخد نملو # هدجو هأبا هدلاوب دارا ريبج نبا

 نينمؤللو 9 هن.د ليقو هتنيفس ليقو هيف نكحاس وه ىذلا هلزنم ليقو
 دزاالو # ثانالاو روكذلا نم ناالب فصتم لكل رفغاو ىا # تانمؤملاو

 ارامدو انارمسخو اكاله ىا * ارابث الا نيملاظلا



 ١6  0 #3هوسالا -

 م وفلل قم ك الاب فاح نقرا لقيا فمع

 .ىنملا نم ليقو ناسنالا نم ىا 6 هنم لعخ 9 ةمايقلا ةروس ىف يلاعت لاق

 دقف الاو نيدرألا صوصخال ىا خركلا لاق نيفئصلا ىا * نيجوزلا #
 ركذلا 32" لاف كلن نيب © سكملاو تاو نركحذب هأرلا لح
 رخ الا نع ام4:* لك در. ىرخا ةراتو ناعم ةراتف ةأرملاو لجرلا ىا ل ىثنالاو

 ا تقلا ءاخالا لاا د ىلا ىض ألا لو دداعت تل سلا

 هزم ةنوُؤم سسياو ءادتالا نم نوها ةداعالا ناف اييدلا ىف هيلع تناك

 -- ةم أمقلا مى اهربغو ةيحاصلا نم رارفلا فيلو م باب 1-0

 * هيذبو هديحاصو هيباو ةعاو هيخا نم ءرملا رقي موب # سبع روس ىف ىلاعت لاق
 لاق هيحأ 0 رهن نم لوا ليو هسا هلغش) ءاؤه نع ددحاو لإ تعتلي ال ىا

 لكا 00 ىلوا مويعلاو حو هنأ نعءو طول ةيحاص ار متهازملا هولا نمو

 نع هلفشي نأش ةمايقلا موب ناسنا لكل ىا د هدنغب نأش نبوي مهنم ئرعا

 مونع هقرعماو ءانرقالا

 م ل لا ىف لئلا باب 1-0

 ل 3 هيح ةنوددملا 5 د ةدوءوم ا اذاو 3 ريوكللا هروس ْق لاعت لاق

 ةفاح ةيح اهنقد تا مهدحال تدلو اذا برعلا 1 7 0 بنذ ىاب

 ظيذلا لاك راهظال اهلا لاؤسلا هيجوتو قاقزتسالا ةهْشْحو قالمالاو ةجاحلاو راعلا
 اهلئاقل تيكبت هيفو كلذ نع لأسيو بطاخ نا قحس ال هنأك ىح اهلتاق ىلع
 لتاقلا ةيانجت روهظ ىف عظفا قب رطلا هذهو باط1لا فرصب ديدش هل خب وتو
 فلات لاؤس وهف اذه ىلعو تاتق بنذ الب لوقتل ليقو هيلع َدصْخا مانلاو
 نوكي ال بيذعتلا نا ىلعو نويذعي ال نيكسشملا لافطا نا ىلع ليلد ةيآلا ىفو

- 

 هليأ



 ام - ةيئلاف دارو هللأ ٠ نه تدل اع 2

 نع دهأف لاق لبا بحابص ىنا لاق ةبقو ةدحاو لك نع قتعا سو هيلع هلل
 هننس ىف قهدبااو ىنكلا ىف ماللاو رازبلا هجرخا ةندب ةدحاو لك

 2 تانيكلا هنا لق ايبا ورك
 زو ندع حاعسع هايل دخل محسوس

 ىا #* تانئمؤملاو نينمؤملا اوذتذ نيذلا نا 4 حبوربلا ةروسس ىف ىلاعت لاق
 كلذ لعف نم لك دارملا نوكي نا لت ىزارلا لاّقو دودخالا ىف رانلاب مهوقرج

 لبلد ريغ نم رهاظلا كرت صيصخملاب كحإلاو ماع ظؤللا نال ىلوا اذهو لاق

 *# مهلف مهتنتذو مهرفك نع اوعجري ملو مهعنص جت نم ةءاوبوتب مل 16 2

 رخآ باذع * مهلو 96 مهرفك بيس * متهج باذع ةرخآلا ىف

 .اوجرخل اوبات ول مهنا ةيآالا موهفمو لتاقم لاق #* قيرملا باذع ا وهو

 6م ةدلاولاو دلاولا يم نم دلولا قلخ ىف ٍلَر ام با 6

 كاس“

 © قفاد ءام نمقاخ قلخ مم ناسفالا رظنيلف 8# قراطلا ةروس ىف ىلاعت لاق
 قول ناسنالا نال ةأرلاو لجرلا ام هناه# دارا بصلا قفدلاو اا وهو
 حرم 6# لاَقف ءاملا اذه فصو مئام#انمال ادحاو ءام اههلعج .ك] امهذم

 مج بئازلاو ةأرلا بئارتو لجرلا بلس ىا .# بئازلاو بلصلا نيب نم
 000 نمالا نوكحيال دلولاو ردصلا نم ةدالقلا عضوم ىهو ةييرت
 ظ اكسال ذاع او نادل انزل او هاصضلا لاق نييدثلا نيب ام ئاّربلا

 قاتلا ليقو ردصلا ليقو رمل 5 نيب ام ىه ليقو ديلا ىه ليقو
 ءاي نأ ليقو رحصلاو ردصلا ماظع ايهنا هغللا ىف روهشملاو باقلا ةراصع ليقو

 ١ غامدلا نم لزن اذا هنال ةيآلا ىفام فلا الو غامدلا نم لؤي لجراا

 فلام الو ندبلا ءازجا م.جج نم جرحت ىنملا نا ليقو يبئاريلاو بادصلا نيب نم

 مك نأ رايتعاب يئارتلاو بلصلا نييام ىلا هجورخ ةبسن نال كلذك ةيآلا
 لا اهنم هلئزنت نوكو امم اهقرف امو اهرواجي امو بئاتلاو يلصلا ىه نيبلا ل نجا

00 
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 نمو بصعلاو ,ظعلا هباص نم جرف لجرا ءام نم قلخ دلولا نا لداع نبا
 ىلع ىا * رداقل هعجر ىلع هنا # مدلاو .رمللا اهبنارت ند جرضف ةأرملا ءام
 ثعبلاب تولملا كعل هنداعأ

 م ىننلا املا ىنالا قلخ ىفلزنام با اجو

 .قلخ امو ىل< اذا راسهتلاو ىشغي اذا ليللاو 8« ليالاو ةروسوىف ىلاعت لاق

 لكذشملا ىثتخلاو ىلا لاق مومعلا رهاظلاو ءاوحو مدآل يق 4 ىثنالاو ركذلا
 اركذ ملكي ال فلح نم هيلكتب تنصف ىثزا وا اركذ ىلاعت هللا دنع مولعم اندنع
 لكشم ريغ هللا دنع وهف اندنع ه ىحأ لكشا نأو بيطالا هرابعو ىهتا ىنا الو

 ىقاخم ىل هللا نال هولكتب ثن# ىجركلا لاقو تهتنا ةئونالا وأ ةروكذلاب مولعم
 انيلا ةيسنلا لكشم وه اعا ىتْلاو ىثناالو اركذ سل نم حاورالا ىوذ نم

 ىلاعت هلوق هعفدنو ثلاث عون هنا اهجوم هاكح اعف ىناذم#لا لضفلا .ىال افالخ
 ىوندالا هلاق كلذ وكثو روكذلا ءاشب نا بهدو انأنا ءاشل نأ بهي

 م22 بهل ىلا ةجوز ىهو ةمامنلا ةارملا ىف لزنام باب نيم

 راثلا هسفنب بهل وبا ىا #*ث اران ىلصيس ا تنن ةروس ىف ىلاعت لأق

 هنأرماو ف منهج ران ىهو دقوتو لاعتشا # بهل تاذ # اهب قرتحتو
 ىبا تخا برح تشب ليجج ما ىهو اضيأ هنأ ما ىلصتو ىا #* بطملا ةلاج
 ىلع ليللاب اهحرطتف نادعسلاو كودلاو اضغلا لمحت ءاروع تناكحو نايفس

 ىنثع تناكح اهلا موق لاقو ةعاجج لاق اذك سو هيلع هللا ىلص ىنتلا قيرط
 اهنا هانعم ليقو هب مث اذا نالف ىلع بط نال لوقت برعلاو سانلا نيب ةهمتلاب

 ةلاج- ليقو مهروهظ ىلع مهراز وا نولم < مهو ىلاعت هلوقك بوثذلاو اداطخلا ةلاج
 نم لب> اهديج ىف # ثيدحلا ”هلاقن بطحلا ةلاج ليقو راسلا ىف بطملا

 هريغو كاكذلا لاو .لايألا هئم لتفت ىذلا فيللا دسملاو قئعلا ديلا * دسم

 لبح ىف بطتحن ىهو رقفلاب :عسو هيلع هللا ىلص ىنلا ريعت تناكايندلا ىف اذه

 هلع



 لل اي هولا ىف هلوسرو هللا نم ثدنأ اب #

 ليو راثلا نم لبح ةرخآالا ىف وهو اهكحاهاؤ هب هللا اهقنْدُف اهقنع ىف هلعجت

 كلذ ريغ

 م( تائافنلا ءاسنلا نم ةذاعتسالا ىفلز'ام بام خو

 رحاوسلا نه # دقعلا ىف تاثاشثلا رش نمو # ىقافلا ةروس ىف ىلاعت لاق

 مقنلا ثفنلاو تاثافنلا ءاسنلا وا تائافنلا سوفنلا رش نم قلقلا برب ذوعاو ىا

 ىلع ليلد وهو قدر نودب ليؤو قير عم ليق ركلو قرب نم كلذ لعش ناك
 كلذو ةدقع عج دقعلاو هرثا روهظو رسل قمح راكنا ىف ةلريعملا لوق نالطإ

 نه تاثافنلا ةديبع وبا لاق اهب نرسل ني- طويملا دّوع ىف نئفني نك نهنا
 ىاسنلا حجرخاو سو ةيلع هللا ىلص ىتلا نر“ ىدوهيلا مصعالا نب ديبل تان

 ُتفن مث ةدمع دقعن م لاو 6 ةيلع هللا ىلص ى ملا وأو ةرب رهىفا نع هودر م ناو

 هيلا لكو ”ىثب قلعت نمو كرمسا دف ركس نمو رحصم دّمف اهيف
 نوهثيد ىما ىف نهب ةقاعتملا ءاسنلا ىف ةدراولا زيدعلا باتكحاا نانآ رخآ اذه

 ترسعتوا فِقو.-ةسفالم ىتداب مدن ةفاضالاو نهي ةيسائم سبا هل امم نهايثدو

 فوتولا ديرب نأ اهطسب تلحاو مالك زخوا ىلع اهينابم حسو اهيناعم نايب ىف

 وه انه هتركذ اهو نآرقلا دصاقم نايدب لفكت هناف نادبلا حف ريسفت ىلع اهيلع
 تاذاصلا متت هتمعنب ىذلا هلل دجلاو نان الا هذه ريسفن نم هيف أم ةبح

 : تانآ ن نم قاعتبام ىف ةوسالا نسح نم كالا 9-52 ىلا

 : نه درو امف ىناثلا باتكلا هلو ة ةوسنلا زيزدلا باتكلا

 ةرهطملا .ةئسلا ثداحا نم



 # هوسالا نسح ف را

 م34 ندا باتكحلا انعم

 مد ةرهطأملا ةئسسلا ثداحا نم ةوسنلاب درو اف 0

 اممأ سو هياع ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر باطلا نب رع نع ىور
 خوسوو ههلا لا برع تناك نح ىزت اه ءرما : لكبسصل .اًماو تاينللي لاعالا
 اهجوتب ةأرما وا اهببصب ايند ىلا هترحمش تناك نمو هلوسرو هللا ىلا هترجحذ
 ىنعا نامهشلا هلع قفتا ىذلا وهو هيلع قونم هيلا رجاه أم ىلا هترسميف

 ةوصلا ىف ثيدملا عاونا ىلعا عونلا اذهو دحاو ىباكك نم السمو ىرالا
 مجدا ىلع بااطلل اهيبشت بتكحاا ىف هب ةءادبلا نوبصسإ اوتاكو لوبقلاو

 نيبللا عرسشلا دعا وق نم ةريبك ةدعاقو نيدلا لوصا نم ميظع لصا وهو ةدتلا

 دير# حرش ىراسإلا نوع ىف مث نيا حورش ىف ثيدحلا اذه حرش رظذأ

 فئاطل نمو جالا نب يسم يمت صيخلا حرش جاهولا جارمملاو ىراضتلا
 مث ثيدحلا لهاب ةوسا هب تأدبف ةأرلا ركحذ هيف ثيدحلا اذه نا ماقلا اذه

 قيفوتلا هللابو باوبالا بيرت بع ثيداحالا رئاس تدرعم

 مد مالسالاو ناعالا لشغ قداس ام باي 2

 هلفأ ىلص هللا لوسر لاق لآ ءدع هللا ىضر ىراصنالا تءاصلا نب ةدابع نحت

 هلوسرو هدنع ادم ناو هل كب رش ال ءدحو هللا الا هلا ال نا دهس نم سو هيلع

 قح ةئجلاو هنم حورو ميرمىلا اهاقلأ هتيلكو هلوسرو هللا دبع ىسيع ناو
 ىذهّرلاو ناكشلا هدرخا ليعلا نم هم ناك ام ىلع هللا هللا هلخدآ قح راثلاو

 ىلامت ها عرح هنا لؤسر ادمم ناو هتلا الا هللا ال نا دهش نم سم ىرخا ىفو

 تصوا ىما نا هللا لوسر اب تلق لَم قتلا ديوس نب ديرشلا نعو راثلا هيلع
 اهعدا لاق اهةتعأفأ ةيبون ءادوس ةيراج ىدنعو ةئمؤم ةيقر اهنع قتعا نا
 اهّقتعا لاق هللا لوسر تاق انا نغ لاق هللا تلاق كبر نم لاف تال اهتوعدف
 ىلسلا مكصالا نب ةيواعم نعو ىناسلاو دواد وبا هجرخا ةنمؤم اهنا

 لاق
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 اهغ ىرت تناكح ةيراج ىل نأ تاق مو هيلع هلا ىلص هلل لوسر تدتا لاق

 تفساخ يئذلا اهاكحا تااقف اهنع اهتلأسف ةانش تدقذ دقو اهتئخل ىل

 اهل لاذ هنعافأ ةنقر ىلعو انههجو تيطاغ مدآ ىب نم تناك اعأك !هيلع

 اهناف اهقتعا لاف هللا لوسر تنا ثلاق انا نك لاق ءاعسلا ىف تلاق هللا نيا ىنلا

 هيف ىرح ال هرهاظ ىلع ثيدحلاو ىتاسنلاو دواد وباو كلامو سم ةجرخأ ةئمؤم
 روهجا هيلا بهذو حاصلا فلسلا لاق هيو ليوأتلا

 م6 ءاسنلا ةعب ىف درو ام باب 0

 ) ظ تانآلا ريسفت ىف لوألا باتكلا ىف مدقت دقو 2

 نم هده ىيسو هيلع : هللأ ىلص هللا كوسر تدنآ تاق ةعيقر تتذد ةعمأ نع

 لتك الو ىقز الو قرع من الو امش هلللاب كرمشن ال نا ىلبع كلعايت انهو راصنالا

 لاسةؤ فورعع ىف كيصمن الو انلجراو اشدا نيب هيريفن ناتهب ىتأت الو اندالوا
 نايؤس لأق كءبابن زبه انسقناب اثم ان محرا هلوسرو هللا اًنلَعْف نتةطأو نتءطتسا ايف

 ةأرمال ىلوةك ةأ ما ةئامل ىلوق امنا اسنلا مئاصا ال ىنا لاسةف انقاص نينعي
 هلل ا ىنضر ةعئاع نع دواد ىناو نيكشللو ىبادنلاو ىدمرلاو كلام هجرخأ ةدحاو

 اذاف اهيلع ذخأي نا الآ طق ءأرلرعا ذك: انس هيل تدان لنص دلل لوسو حرتم اه اهلَط
 كّضياب دنتق ىيهذا لاق هتطعأف اهيلع ذخا

 مد ءاسنلا ءاصددسألا َّق دروام باب ا

 ١ كلانه مدقن اًضيا اذهو )

 لا لص بنا نع عادولا. ةهح ركذ ىف ليوط ثيدح ىف صوحالا نب ورع نع
 نمن» نوكلم سبل مث دنع ناونع نهذاع اريخ ءاسنلاب اوصوتسا و الأ لاق موا

 عحجباضتملا ْق نعورح اف ن اعف ناف هاجم ةشماشل نينأ ناالا كلذ ريغ انش

 نأو الأ الييس نهيلع أوغ الفت يكنمطا ن اكرم اع م لاكاو

 نيطوب 0 يس اس مكئاسللو اقح يكتاسن ىلع

 و نوح ناو الأ نوعركت نأ مكضتوي ىف نذأي الو نوه ا نم مكشرف
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 ىنعمو هنت ىذمزتلا هجرخا ثيدحلا نهفاعطو نهتوسك ىف نهيلا اونسحم نا
 تاريسأ ْنا وع

 هللا ىلص ىنلا جاوزا تسب ىلا طهر ثالث ءاج لاق هنع هللا ىكر سنا نع

 نم نهي 1و شوز ان" يداك نرش ا كف تنال ص نونآسب سوا هيلع
 لاق رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ دقو (سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 لاقو رطذا الو رهدلا موصا اناو.رخ لا لاقو ادبا ليللا ىلصاف انا اما مهدحا
 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاؤل ادبا جوزتا الو ءاسنلا لازتعا اناو رخ آلا

 ماقتاو هلل عاشخال ىنا هللاو امأ اذكو اذكح متلق نيذلا متنا لاسقف مهيلا
 قنس نع بغر نخ ءاسلا جوزتاو دقراو ىلصاو رطفاو موصا نكحاو هل
 ثعب تلاق اهنع هللا ىضر ة-ثئاع نعو ىناسالاو ناْدلا هجرخا ىنم سيلف

 لاعف ينس نع تع لوش نوءظم نب ناعع ىلا مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 مانا ىناف حسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاَقف بلطا كتنس نكاو هللا لوسر اب هللاو ال

 اةح كيلع كلهال ناف نامعاب هللا قتاف ءاشنلا مثناو رطفاو موصاو ىلصاو.
 هجرخا منو لصو رطفاو مصف اًمح كيلع كسفنل ناو اًمح كيلع كفيضل.ناو
 مكتب الو راهنلا موصيو هلك ليللا موقي نا فاح ناكو نيزر دازو دوادوبا
 كلذ ىون هنا ئوريو مكذاها ىف وغللاب هللا ىذخاؤو ال لزف هذي نع كاف ءاشنلا
 نيملا امو فلَع هللا ىلص هللا لوسر لخد لاق سنا نعو حداوهو مرعي لو

 تقلءت تّرريف ذاف شا لي> اولاق اذه اه لاقف نيتيراسلا نيب دودحم لبح اذاف

 ىراضلا هجرخا دعقيلف رف اذاف هطاشن مكحدحا لصيلهولح ال لاكف هن

 ةيلعيب إلا لص تا ملولبر ىلع لف تلاع و جيله ىو ىاقشلاو دوك وأو
 هم لاف للإللا مانت ال ةنالف تلق هذه نم لاقف' دسا نب نه ةأ ما ىدنعو سو
 هيلا ندلا بحا ناكو اوم ّىح ليال هللا ناف نوةيطت اه لاعالا نم مكيلع

 لاق ةفيعج ىبا نءعو ىناسنلاو كلامو . ناكشلا هجرخا هيحاص هيلع مواد ام
 ابا نامبس رازف ءادردلا ىلاو ناملس نيب مل-و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتنآ

 ءأ دردلا
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 4# سل ءادردلا وبا :كؤخا تلاق كنأش اه لاف ةلذتبم ءادردلا ما ىأرف ءادردلا
 كيلع كن را نا نالس لاف هرخآ ىفو ىراضلا هجرخا ثيدحلا ايندلا ىف ةجاح
 هتح قح ىذ لكح ظعأف اًمح كيلع كلهال ناو اق> كيلع كسفنل ناو اعح
 ىذمررلا هاوزو نالس قدص لاعف مسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسرا كللذ راذف
 ىلا ل ءرت تناك ةشئاع نا هب هنا كلام نعو اًمح كيلع كفيضلو دازو
 لاو امحع هللا ىضر سابع نبا نعو باتككلا نوحرب الأ لووت دَمعلا دعب اهلها
 لكل لاقف رابنلا موصتو ليلا موقت هل ةالوم نع سو هيلع هللا ىلص ىنلا ربخا
 أطخا نمو ىدتها دّدف نس ىلا هتّرَف تراص نذ هَرَف ةرش لكلو ةرش لماع
 لض دعو

 ل هس ا الل ص

 م ءانسنلا كاكا ف دروام باب 1-0

 ميسو هيلع هللا لص هللا لوسر ناكح تااو اسهند هللا ىضر ةةئاع نع
 هجرخا هدعب نم هجاوزا فكتعا مث ناضمر نه رخاوالا رثعلا نكتب
 هيف تيرنضف اسفل نذاق كدت نا" ةااتئأء هعنذآساو لاو ةئاوو: قواتنا
 فرصنا الف ىرخا يئز تبرعذو ةبق' تب يضف ةصقح اهب دعست وِبق
 اذه ىلع نهلج- ام لاقف كلذب ريخاف هذه ام لاف بابق عبرا رصبا ةادغلا نم
 ىف فكءا ىح ناضمر ىف فكتعي يف تعزف اهارا الق اهوعزئا ربلا
 قورعلاب رمالا باك ىف لوصولا ريسيت ىف ثيدحلا اذهو لاوش نم سشعلارخآ
 ىهو سو هيلع هللا ىلص ىنلا لجرت تناك اهنا ةشئاع نعو ركناا نع ىهنلاو
 هجرخا تيدا هسأر اهلا. ندب اهن رح ىف ىهو ريعشمللا ف فكتعم وهو ضئاح

 زان دهكناالو اًضيرم دودي ال نا فكتعملل ةئنلا تلاقو دوادوبا"دازو ةتشلا
 رعشلا حرمت ليجّتلاو هنمدل دبال الا جرخ الو اهرشاب الو عا تشل و
 ةأرعا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تقكتعا َتلاَق اهنءو هئيسمم و هفيظنتو
 تءضو امبرو ىلصت ىهو :رفصلاو مدلا ىرت تناكف ةضاخسم هجاوزا نم
 نيسسا يب ىلع 0 دوادوباو ىرامضلا هحرخا مدلا نم الي: ةماعلا



 # ءودالا نسح © هكا
 هيلع هللا ىلص هلا لوسر ناك اهئع هللا ىطر ةيفص تلاق لاق امهنع هللا ىّصر
 باب اب اذا تح ىهم ماقف باقنال تق مث هعئدعف اليل هووزا هتينأف انفكتمم سو
 لاف اعربسا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ايأر الف راصفالا نم نالجر رم دل
 ناطيشلا نا لاذ هللا لوسراب هللا ناهي الاقف ىبح تاب َديِمص اهنا ايكلسو ىلع
 لاق وا ارش ايكب اف ىف ذي نأ ثيثخ ىو مدلا ىرحت مدآ نبأ نه ىرج
 ةثالثلا ثيداحالا هذهو عوجرلا بالنالاو هوادوراو نامضشلا هجرخا اكش

 ْ روكذملا باتكلا ىف وبستلا ىف اًضيأ

 مك رهشا ةعبرا ىذع قاطت قوما ةأرصأ نا فدرو م بأ 1

 1 0 حجم تدل عسا عك جو لتقل

 قالطلا هيلع عقب الو قلطي ىح فووب رهشا ةعبرا تضم اذا رع نبأ نع

 ىنثاو هشاعو ءادردلا ىباو ىلعو ناُع نع كالذ ركذ.و ىلؤملا نعب قلطي ىح

 ىنعي لاق ىراذخال ىرخا ىفو كلامو ىراضلا هجرخا ةباععلا نم العمر سقم
 كسمي نا الا لجالا دعب حال ل ال ىلاعت هللا هءاعم. ىذلا ءاليالا رع نبا

 ىلآ اذا لام هنع هللا ىصر ىلع نعو ىلاعت هللا ىما اك قالطاا مدرب وأ فورعلا
 اما فقوب ىح رهشا ةعبرالا تضم ناو قالط هيلع عقب مل هنأرعأ نه لجرلا

 اهأطب ال نا هنأ رما ىلع فلح نم لاو: كلام هجرخا *وِب نا اماو قلطي نا
 ءالبأ هرب ٍ كلذ نع لكس هلا ىلع نع ئغلبو ايل وم نكي ىل اهدلو مطقن' ئدح

 ليك عرتجح و ةلايست نم تو ةيأع هللا . ىلص هللا لوسر ىلإ تلاق هلا نو

 نا وه ,إليالا تلق ىذمرلا هجرخا ةراذهكج نيهلا ف لجو الالح مارملا

 نودي تو ناف 0 وهو نهضعب وأ هباسن عيمج برش ال ناب حوزلا فلحي
| 

 تقو ناو كلذ دعب نهب لخد مث ارهش هئاسن نم ىل زسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ةعبرا صبرت ىلاعت هلوقل قاطيوأ ؟ؤي ْنا نيب اهضم دعب ٌريخ اهم ركاب
 الجر رشع ةعضب تكحردا لأق راسي نب ناهلس نع ىنطقرادلا جبرخاو رهشا

 زاوج ىلا بهذ دقو للا نوفقو مولك مهو هيلع هللا ىلص ىلا باعصا 2

 . ءاليالا

 نا امهريغو نيه ا ىف تنث ال ه تقواه ىضنب ق> لارتعا رهشا ةعبرا
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 -ةّثم عهو اع ليادب قطا وهو يملا لها نم ةعابجم رهشا ةعبرأ نوذ ءاليالا

 هلم عمن مل من . نآك وأف اسره مداقت دو رهش ءزلوأ ن سو هر لع كلنا ىلص

 معا هللاو اهنم لقاوا ادعاصف رهشا ةعبرا هزاوج قملاف كلذ

 مد ةجؤرلاو حورلا نيب نوكي امف درو ام باب جد

 ةدطاق تدي ىلا سو هلع هللا ىلض ىتلا ءاج لاق ىدغاسلا دعس نب لهش نُغ
 حير ىيضاغف ىش هني و ىنيب ناك تلاقف كب نبا نيا لاذ ايلع دجي إف

 دجملا ىف وه لاّمف وه نيا رظنا ناسنال سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 ىنلا لعل بارت هءاصأف هقش نع هوادر طوس ذقو عيت وع وهو .ءاخ دوار

 مسأ هل د د هلام تأري , ايا ان ق ّك نأ رب ايا ان م لوقت مو هيلع هللا ىلص

 هللا لوسر هاعم نم لصف ىف ريسيتلا ىف هدرواو ناخششلا هدرخا هنم هيلا بحا
 ملسو هيلع هللا ىلص

 مد( ءاسنلا ىنك ىف ذرو ام با, خم

 كنباب ىنتكاف لاق نكح نهل ىحاوص لك هللا لوسر ان تاو تلاق ةشئاع نع

 ناف نزر دازو دواد وأ هحرخا هللادبع ما ىنكت م ريبزرلا 57 هللا دبع

 ما ةلاحلا

 مد هتنكو ملسو زج

 ابا هتنكو ادجم هتيعمف امالغ تدلو ىأ هللا لوسراب تلا أ مأ نا ةيتئاَم نع

 ىذلا اهوا بنك مرحو ىمعمأ لحا ىذلا اه لاَعف كلذ هركت كنا ىنركذذ مساقلا

 دواد وبا ه>رخا عما لحاو قينك مرح

0 



 # .هودالا نسح انيذب

 --1 ذاياوملا «نذاج نذانلا ىف درو ام با جو

 نب نسحلا نذا ىف نذا دق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر لاق عفار ىبا نع

 كو هحمسو ىذمزلاو دواد وبا هجرخا اهنع هللاىذر ةيط اف هتدلو نيح 0

 ةعيدعلا نجتسلا و ع تلق هامع*و ةركب هكنحو صال.الا ةروس هنذا ارك هو ئزر

 هسأر قاحو ىعس هيذو دولوملا عباس مو ىثنالا نع هاشو ركذلا نع ناناش ىهو

 ملسو هيلع هللا ىلص هرمال ةضف وأ ايهذ هزو قدصتتيو هِيذا ىف نذويو

 ليقع نبا هدانسا ىفو قهيبلاو دجلا دنع ثيدحلاو كلذب ءارهزلا ةمطافل

 م ةسارصنلا ةأرملا ةماآىف دروأم باب قم

 اهب نمو ةينارصن ةرج ىف مجاب رع أضوت لاق اههنع هللا ىضر رم نبا نع

 ىراخلا هب مرتو تاق نيزر هجرحا

 م ةدلاولا 5 ف درو 1 باب 0

 لاق نم م لات كم ءا لاق نع مث لاق كما 0 نم مث لاق كما لاو و 0

 كايداف كاندا مث كم هأ مث كما مث ع كما لاق ىرخا ةياور قو نادثلا هدحر خا كولا

 هدج نع ةعفنم نن بيلك نعءو ناش كساو و معن لامف سم دازو 0 اذه

 ربا نه هللا لوسر اب لاف زسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتا هنا تملا بيك

 و تاو اكوح كلذ ري ىلا كلومو كاكاو كتحاو كاناو كما' لاَ

 نب ةيوانعم هدسج نع هنأ نع مكح لا 5 نع دواد وبا هحرخا ةلوصوم

 تمل كما لاق ص مث تاق كما لاق 7” ن“ هللا لوسراب 56 لاق ىريشعلا ةدي>

 ىذمّرلاو دواد وبا هدجرخا برذالاف برذالا مت كابا لاق نم 3 تلق كما لاق نع م

 هقنأ عر لاق »و هيلع هللا ىلص هللا لوسر أ هع هللا ىذر هز ره قا نعو

 3 اههدحا وا ريكلا كءيع هءدلاو كرد ل لاق هللا لوسران نم ليق هقنأ عر
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 ميسي
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 ن ورع نب هللادبع نعو ممل ظفللاو ىذمرتلاو ميسم هجرخا ةنجلا لخدي مل
 "أ لاقف داهجلا ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لجر نذأتسا لاق صاسعلا
 ىلع كمبابا ممل ىرخا ىفو ةسؤلا هجرخا دهافل امهيفف لاق مذ لاق كادلاو
 من لاق دحا كيدلاو نم لهف لاق ىلاعت هللا نم رجالا ىنسا دانهجلاو ةرجعشلا
 ىلا عجراذ لاق مذ لاق ىلاعت هللا نه رجالا ىنبتف لاق جامهالك لب
 ىولا تكحرو ىباسنلاو دواد ىبال ىَرخا ىفو | رهنوعك نسحأف كيدلاو
 ىبا نع ىرخا ىف دواد ىبالو ىهتيكبا ني ىهكحصا ابهيلا عجراف لاق نايكي
 لام سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا رجاه نِعلا لها نم الجر نا ديعس
 اههذذأتساو امهيلا مجراف لاق ال لاق كلل انذأأ لاق ىاوبا لاق نيياب دحا كلل له هل
 ىنلا ىتا ةمهاج نا ةمهاج نب ةيواعم نعو امثربف الاو دهاسجل كل اذا ناف
 لاذ كريشتسا تئج دقو و رْغا نا تدرا هللا لوسر اب لاف حسو ةيلع هللا ىلص
 نعو ىتاسنلا هجرخا اهلجر دنع ةنجلا ناف اسهمزلاذ لاو متذ لاق ما نم كل له
 لاذ اههركي رع ناكو انهبخا ةأرما حن تناك لاق امهنع هللا ىضر رم نبا
 هل كلذ ركحنف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا رع ىتاف تيياف اهةلط ىل
 ىذمّرلاو دواد ونا هجرخإ اهقلط. سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىف لاف
 ىلع تةدصن ىنا هللا لوسرأن تلاه ةأرما نا هنع هللا ىذر ةديرب نعو 0-7
 ناك هنا تلاقو ثارملا كيلع اهدرو كرجا بجو لاق تتام اهناو ةيراج ىبا
 اسهنع محأفأ حت مل اهنا تلاق اهنع وص لاق اهنع موصأفأ رهش موص اهيلع
 , مح زاوج ىلسع ليلد هيفو ىذمّرلاو دواد وباو يسم هجرخا اهذع ىحح لاق
 ىهو ىبا ىلع تمد تلاق ركب .ىبا تنب ٍءامسأ نغو بيرقلا نع بيرقلا
 ىهو ىبا ىلع تمد تاعف ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدتفتساف ةكرمشم
 رع نا نعو دواد وباو ناسا هجرخا كما ىلص معن لاق ىنا لضطا هنفار
 اذ ثيصا ىنا لاَقذ هيلع هللا ىلص هللا لوسر لجر ىتا لاق اه6ذع هللا ىضر
 منذ لاق ةلاخ نه كلل له لاق ال لا ما نم كل له لاق ةبوت نم ىللهف يظع
 ةلاخلا بزاع نب ءاربلا نع ىرخالا ىف دازو هعختو ىذمرتلا هجرخا اهريف لاق
 هللا لوسز ان لاو الجر نأ ىدعاسلا ةعمر نب كلام ديسا ىلا نعو مالا ةلزمم
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 راففتسالاو امهدلم ةالبصلا مث لاق امه"وم دعب هب امهربا 'ىش يوبا رب نم قب له
 ماركحصاو اه الا لصوتال لا مجراا لو امهدعب نم امهدهع ذافناو امه

 ىلص هللا لؤسو نا هغلب هلا يئانسلا نب رع نيو دواد وبا هجرخا ابهبادص
 هبوب ضعي هل عموف ةعاضرلا نم هوبا ليقأف ابسلإج ْنآك مسو هيلع وبلا

- 
. 

 رح الا هبناح 5 هنول قدبش اهل عضوف ةعابضرا نس هعأ ٍتابقا مث هيلع دعمف

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف ةعاضرلا نم هوخا هيلا لبقا مث هيلع تسلجل

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاو قرا نب ديز نعو دوادويا هجرخا هيدب نيب هبلجاف
 ءا سلا ىف كلذب هحور رشيو هنع كلذ ادا هيونأ دحا نع 2 اهو هيلع

 مجرخا عيس هلو عب هبال بكح ىرخا ىفو اقاع ناك ولو اراب هللا دنع بتكو
 عع ثيدح ىف درب لو ةيدلاو نع دلولا 3 زاوج ىلع ةلالد ثيدحلا ىو نيزر

 تي رعلا نع بيرقلا حالا

 أ براقإلا دالوالا ر ىفددو أم باب 0

 لأست اهل ناثثبا اهعمو ةأرما "ىلع تاخد تلاق اهنع هللا ىضر ذاع نع
 اسهنم لكأت ملو اهنا نيب اهتعةف اهانا اه ًديطعأف ةرع ريغ اًنيش ىدنع ذحن إف
 نه ىلتبا نم لاقذ هتريخاف غسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لخدف تجرخ مث
 ىذمرلاو ناخشلا هجرخا رانلا نم ارتس هل نك نهيلا نسجاف ”ىشب تائبلا هذه
 افابث ىح نيت راج لاع نع سو هيلع هللا ىلص هللا لو ك2 لاق" يا نعو

 ىذمرلاو سم هجرخا هعباسصا مضو ند ا ح6 و قتلا او تلا
 لاق لاق ديعس ىنا نعو هيعيدأب راشاو نيثاهك هنا وهو انا تلخد هدنعو

 وا نيتخا وا تاوخا ثالثوا تائب ثالث لاع نم و هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىذمزلاو دواد وا هجرخا ةئملا هلف نهجوزو نهِيلا نسسحاو نهبداف نيّشا
 هيلع هللا ىلص هللال وسر لاق لأق سابع نبا نع ىرخا ىف هلو دواد ىبأ ظفا اذهو

 هللا هلخدا اهيلع روكذلا ىنعي هدلو رود لو اهنم لو اهدي فيا هل تناك نه لسو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاو لاق ىبحشالا كالام ن فوع نعو ةبجلا ىلاعت

 يوارلا عيرز نب ديزي امواو ةمايقلا موب نيتاهك نيدخلا ءاعنس ةأرماو انا مسو

 ىططسولاب
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 ' ايهسِفن تسسج لامجو بصن» ٍتاذ اهجوز نم ٍتمآدأ ماو ةبابسلاو قلع سولي

 سيل داوسلا نم عون ةعفسلاو دواد وبا هجرخا اولاموا اوناب ىنح اهاماتي ىلع
 اهنول بعث يح هؤّرلاو ةزيزلا تكرتو اهاماتيل اهسفن تلذب اهذا داراو ريثكب

 تني ةلوخ نعو اونفتساو اواصفنا اوناب عمو حيوز الب تماقا دملاب تءآو دوساو
 ىنبا دحا نضآحت وهو مون تاذ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حجرخ تلأق ميكح

 هجرخا هللا ناحر نمل مكناو نولهجتو نونبجتو نولضتل مكنا لود وهو هب
 ركبوبا ىنا لاق ءاربلا نعو لهجلاو نيجلاو للا ىلع نولمحت ءاسنءمو ىذمّرلا
 اهدخ لبةو هيب ان تنا فيك لاقذ ىجلا اهتاصا دقو ةشئاع هتنبأ ءنع هللا ىضر

 لاق تلات ةشئاع نعو ثيدح اهلج ىف نانضشلا هجرخاو دواد وبا هجرخلا

 تام اذا ىلهال مريخ اناو هلهال مريخ مريخ لسو هلع هللا ىلص هللإ لوسر
 ىو ىذمّررلا ه>رخا هوعدف مكبحاص

 مد عببلا ىف حيماستلا ىف دزو ام باب الجو

 هيف ماقو هجلاعف طئاح بر نم ارث لجر عاتبا تلاق نجلا دبع تأب ةرع نع

 ليقي ال نا فلخل هليقبو هل عضي نا طئاسإلا بر لأ_سف نابصقتلا هل يبت ىح

 لاف هل كالذ تركصزذو ملسو هلع هلي ىلص هللا لوسر 1 يرتسملا مأ ترهرذو

 هيلعهللا ىلص هللا لوسر ىتاف طئاسملا بر كالذب ععسف اريخ قمفبال نا ىلأت
 كلام هجرخا هل وه هللا لوسران لاف لسو

 مد( دالوالا تاهما نم هء زوج ال ايف درو ام باب تم ٠
 مد# تانيقلاو النيم

 اس وءهل الو أهعبس ال هنأؤ أه ديس ند تدلو هديلو امبا لاق رع نا رع نإ ضب

 نع تذرو كلام هجرخا هر> ىهذ تاماذاؤ سأع ام اع عمع-و اهنروب الو

 55 ىلاو سو هياع هللا ىل هللا لوسر كدهع ىلع دالوالا تاهمأ أانعإ ل رباح

 نعو لوصالا ْق 5-5 و ريب هلا نا لاق ايهتاو اناهم رع ناك د ةنع هللا ىضر
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 نهورتشن الو تانيقلا اووشا ال لاق لس و ةيلع هللا ىلص هللا لودر .نأ: ةماما ىبأ

 نمو تلز'اذه لثم ىفو لاق مار> نهنُمو نهيف :راجت ىف ريخالو نهولسالو
 ثيدحلا وهل ىّرشي نم سانلا

 م4 ةمالا ءارش مدع ىف عادنلا ىف دروام با, به

 ىل هتك اباتحكح كئرقا الأ دلاخ نب ءادعلاىل لاق لاق بهو نب ديجلا دبع نع
 ءادعلا ىزتشا ام اذه اياتك "ىلا يرخاف ىلب تلق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ةلناغالو ءاد ال ةماو ادبع هزم ىَر شا سو هيلع هللا ىلص د# نم ةذوه نبا

 ىراضلا هجرخا قلمالاو : ةقرسلاو اننلا ةلئاغلا ةداتق لاق مسملا نم مسملا عيب بخ وب

 ىذمّرلاو اقيلعت

 مده ءانثتسالاو طرشلا ىف درو ام بان اعد
 كة

 ىهف اهتعب نا كنا هيلع تطرتشاو هنأرما نم ةيراج ىرْسا هنا دودسم نبا نع
 طرش اهيفو اهبرَيال لاف رع كلذ ىف ىؤتساف هب اهتعتبا ىذلا نْأاب ىل
 اهتبادكح ىف اهب نيدتستل اهناج ةررب نا ةشئاع نعو كلام هجرخا دحال
 اوبحا نافذ كلها ىلا جرا ةشئام اهل تلاقف ايش اهتباتك نه تضو نكت ملو
 اهلهال ةريرب كللذ تركحذف تاعف ىل كؤالو نوكيو كتب انك كضيىضقا نا
 تركذف كؤالو ان نوكحيو لءفناذ كيلع بستح نا تءاش نا اولاقو اوباف
 نمل ءالولا امف قتعاو ىعاتبا اهل لاو مسسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ

 نم ىلاعت هللا باتك ىف تسيل اطورمش نوطرتشي سانا لاب ام لاذ ماق مث ٌقتعا
 طرش نام طرشش ناو هل سلف ىلاعت هللا بات كح ىف سال اطرش طريشا

 اوطرشلو اهتدداو اهرتشا لاق ىرخا ىنو ةتسلا 3 قئواو قدا هللا طرش

 سو هيلع هللا ىلص ىلا لاعف اهءالو اهلها طَّرش او اهتةتعاف اهتّرشاف اوءاش اه
 الر هيام اوط شار نا و ىتعا) مرا ةالولا

 ب
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 مد( ركبلا جور ىلع ضملا ىف درو ام باب اجه

 نيح سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل لاق لاق هنا ليوط ثيدح ىف رياج نع
 انييعالت اركب. اله لاف اس لب تلك راع از ار كك كو رزه ميال

 جوزئا نا تهركف راغص تاوخا ىلو ىدلاو ىفوت هللا لوسر اب تاق كبءالتو

 نمدؤتو نوهيلع موهتل ابي“ تجورتف نهيلع موقنالو نهبدؤت الف نهلثم
 ةسجلا هجرخا ثيدحلا

 -- هريعو هنخا ةمادخ ىلع لجزأا ةبطخ نع ىلا ف دروام باب ل

 ضعإ م ىلع مكعب عب ال لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز نأ رع نأ نع
 الا هيخا ةبطخ ىلع بطخ الو ىناسنلاو دواد وباو يسم دازو ةتسلا هجرخا

 نا ميسو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر ىهذ لَك هرب ره ىنا نَعو هأ ذأ كَ

 امنانا ىف ام نكح: اهتخا قالط ةأرملا لأست الو هيخا ةبطخ ىلع ءرلا بطخ
 ةتسلا ةحرخا

 م ةدلاولا نع دلولا قب رفت ىف درو ام باب 0

 ةدلاو نيب قرف نم لوُقب ليسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدع" لق بون ىلا نع

 ىنطقرادلاو دجلاو ىذمَّرلا هحرخا ةمايقلا مو ةئيحأ نيبو هسا هللا قرف اهدلوو

 هاهنذ اهدلوو ةدلاو نيب قرف هنا ههجو هللا مركح ىلء نءو هحصو ماملاو
 ىطقرادلاو دواد وبا هجرخا عببلا درو كلذ نع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 زوي ال هنا ىلع ليلد هيف ثيدملاف ةلجابو عاطةنالاب لعا دقو هعختو مكايللاو

 مراحنا نيب قيرفتلا

 7 ا ا

 نم ةيراج تعب تلاقف ةئثئاغ ىلا مقرا نب ديز دلو ما تاج تلاق سنوي ما نع
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 مهرد نام"! لجالا لولح لبق هئم اهتيرتشا مث ءاطعلا ىلا مهرد ةئاعاعب ديز
 سني ةشئاع تلاقذ كنه ام ّقشا اناق اهتعب نا كنا هيلع ترش تنكو

 لوسر عم هداهج لطبا دق هلا قرأ نب كر ىلبا تيّرشا ام سْنب و ىرتشا أم
 «ءأج 5 دقي تتلاكفو عنصل 1 | 1 نا س و هيلع هللا ىلص هللا

 ةثئاع ىلع دحا ركع ف هللا ىلا هرماو فاس اه هلذ ىهتلاف هير نه ةظعوف

 خر ءجرخأ نورؤأوت» ةياصعلاو
 ادام . دليل دنيصلا

 مد بعلاب درلا ىف درو ام باب خ-

 ةيراج ىرتشا فوع نب ن>رلا دبع نا فوع نب نجلا دبع نب ةلبس ىبا نع
 اهدرذ حو تاذ اهدخوو ىدع 0 مصأع ند

 م66 موصلا ةيذف ىف درو ام بأ, اجه

 لاّقو نيك_سم ماعط ةددف هنوديطي نيذلا ىلعو أرب سابع نب مع“ هنا ءاطع نع
 نابعظيف اموصد نا ناعيطتسي ال ةريبكلا ةأرلاو ريبكلا عُشلل ىه ةخودنمب تسل

 قاسنلاو دواد وباو هظفل اذهو ىراخملا هجرخا انيكسم موب لكح ناكم
 راطفالاو ةيدقلا ىنعي عضرملاو ىلبعلل تّدثا هل ىرخا: ىف دواد ونا دازو

 هلك ناضمر ءاسنلا نورس ال اوناك ناعءر موص لزت امل لاق بزاع نب ءاريلا نع

 مكسفنا نوناتكم منك ركنا هللا يع هللا لزئاف مهسفنا نوناتذي لاجر ناكحو

 ىذيؤلاو دواد ىبالو هل ةياور ىفو ىراضلا هدرخا هي الا مكتع افعو مكيلع باتف
 هنأ ما ىتآ راطفألا رضح الق امئاص ناكح ىراصناألا ةمرمص نب سيق نأ

 هنيع هتبلغف لمه هموب ناكحو هبلطاف قلطنا نكي مل ناف ماعط كدنعأ لاف
  ركحذف هيلع ىثغ راهنلا فصتتا الف كل ةيخ تلاق هنأر الف ةنأر عا تءاحخل

 كلذ
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 ها مايصلا "هليل مل لحا ةيآلا ذه تلف سو هيلع هللا ىلص ىنلل كلذ

 ثيدملا اديدش احرف اهم اوحرعف مكئاسن ىلا

 مهد ىعجرلا قالطلا ىف درو ام باب الجم
 ناك لاق نهدرب ق>ا نهتلوعبو ىلاعت هلو ىف امهذع هللا ىضر سابع نبا نع

 هلوّدب كلذ معسف اثالث اهقلط ناو اهتعجرب قحا وهف هنأ ما قلط اذا لجراا
 ناك لاق ريبْرلا نب ةورع نعو ىثاسنلاو دواد وبا هجرخا ناترع قالطلا ىلاعت
 ناو هل كلذ ناك اهتدع ىضقنت نا لبق اهعجار مث هتأرما قلط اذا لجرلا

 امتدع ءاضقنا تذراش اذا يح اهةلطذ هنأرما ىلا لجر دمعف :رم فلا اهقلط
 قالطلا ىلاعت هللا لزئاف ادنا نيلحت الو ىلا كيوراال هللاو لاق مث اهءجار

 كلذ نم اديدج اقالط سانلا لبقتساف ناس>اب رست وا فوردمب كاسماق ناثرع

 راسي نب لّقعم نعو ىذمزتلاو كلام هجرخا قلطي مل وا قلط ناك نم مويلا
 ا آهساف نع نأ قانا ىانلا ني اهنشأو سلف حلا ل تكس نان
 . تضقلا نح اهكحرت مث ةعجر هلاقالط اهقلط مث هللا ءاشش اما يسطصأؤ

 ساسنلا اهتعنف تبطخ هل تاّقف باطلا عءاهيطخ ىناتا تبطخ الف اهئدع

 اهثدع تضقنا ىتح اهتكرت مثايعجر اقالط اهتةلط مث اهكتجورف اهب كترئأف

 تاز ىف لاق ادبا اهكتمكتا الهللاو باطلا عم اهبطخ ىنتنتا تبطخ الف

 نوجاوزا نكي نا نهولضعت الف نهلجا نئلبفءاسنلا م
 دواد وباو ىراضلا هجرخا هاا اهتحكناو يع نع ترتكحف لاق ةبآلا

 رف هيلع اهأرتف سو هيلع هللا ىلص ىلا ءاغدف ىراضال ىرخا ىفو ىذمؤلاو
 هللاب ةئمؤمو نمؤم لكل ىتبشي اذكحدو تاق لجو نعدهللا ىمال داقناو يبل
 هلوسر هلاق وأ هللا هلق فورعم ىعا لك ىف ةيبصعلاو ةلاهجلاو ةيجلا كزتي نا

 نسحو تحن ٍباوصو فرص قح وه امالا نالوقيال امهو لسو هيلع هللاىص

 ف ريخو ضحم
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 م25 اهجوز اهنع ىفوتملا ف درو ام باب هجم

 نوفوتي نيذلاو ةرميلاىف يلا ذيألا هذه نا نامعل تاق لاق ريبزلا نب هللادبع 5
 ىرخالا ةيآلا اهتطست دو جارخا ريغ هلوقىلا اجاوزا نورذبو ,كحنم
 ىراخضلا هجرخا هناكم ند ايش ريغا ال حا نبا اد لاق اهعدت ىلو اهتتك إف

 راصنالا ىف نيدلا [ 10 لاق امهنع هللا ىطر سابع نبا نع

 الق هدوهت نا دلو اهل ساع نا اه_سفن ىلع لعجت تالقم ىهو هآرملا تناك

 لزئاف انءانبا عدن ال اولاقذ راصنالا ءانبا نم ريثك مهيف ناك ريضنلا ونب تاجا

 لأقو دواد وبا: هجرخا ىهلا نم دشرلا يبت دق نيدلا ىف هاركأ ال ىلانعت هللا
 دلو اهل شنعي ال ىلا تالقملا

 5 ار ةرحه ىف درو ام باب 0

 ةرسفلا ىف ءاسللا ركحذ ىلاعت هللا تدمع امها لوسر ان تاق تلاق ةلب# مأ نع

 هجرشا' ةوآلا ناو ركذ نم مكسحنم لماع لع عيضا ال ىلا هللا لزناف "شب
 ىذهَرلا

 مد ةميتيلا ىفدرو ام باب جمس

 هكر تناك لك قدع هل ناكو الهه ف افون دل تناك دلسر نأ ةضناق نع
 نا متدخ ناو تلارتف 'ىش هسفن نم اهل نكي ملو هيلع اهكسم ناكف هلام ىفو هيف
 ةيلا ىه ةياور ىفو ىذمزللا الا سلا هجرخا ةيآلا ىتاتيلا ىف اوطسقت ال
 اوهنف اهدادص صقتني نا ديريو اهلامو 1هلاجج ىف بغريم اهيلو رجح ىف نوكت
 نه أو نلك طا ةولوزلاو:قاانصلا,لاكاق قول اوان قانالا نحت ىم
 باتكلا ىف مكيلع ىلتي ىلاعت هنا هركذ ىذلاو اهنع هللا ىنضو ةشئأع تلاق ىرخنأ ىفو
 مكف باظ ام اوعكناذ ىئائيلا ىف اوطسقت ال نا متذخ ناو اهيف لاق تلا ىلوالا ةبتآلا

 سس



 4١غ 37 هوسنلا ىق هلوسرو هلأ نم تدب اع 0

 نهوحكتت نا نوبغرتو ىرخالا ةينالا ىف لجو نع هللا لوقو (تلاق ءاسنلا نم
 ىفو لابجلاو لاملا ةليلق نوكت نيح هرجح ىف نوكت ىتلا هتهني نع مدحا ةبغر
 نوتيلا ره ةشئاع تلاق َدْيألا رخآ ىلا ءاسنلا ىف كنوتفتسيو ىلاعت هلوق ىف ةياور
 هركيو اهجوزتي نا نع بغريف هلام ىف هتكرش دق لجرا رحخ ىف نوكح:
 وبا داز كلذ نع هللا مهاهنف اهسبحف هلام ىف هيلع لخديفهريغ اهجوزي نأ
 نهوكرتا لوَقب لاق ىئاتيلا ىف اوطسقت ال نا مدخ ناو هلوق ىف ةعيبر لاقو دواد
 فرع تالحا دّقف متذخ نا

 مد نيتنبلا ثاريم ىف درو ام باب اج

 سيق نا ترام انني ناتاه هللا لوسر اب تلاقف اهل نيتندب ةأرما تءاج لاقرباج نع
 الاه امه عدب ف هلك امهتاريمو امهلام امه ءافتسا دقو دحا موي كءم_لتق
 ىنلا لاف لام امهلو الا ادبا ناعكت ال هللاوف هللا لوسر اب ىرتامل هذخا الا
 هللا مكصيصوي ءاسسنلا ةروس تاززنف كلذ ىف هللا ىضقن ملسو هيلع هللا لص
 اهبحاصو ةأرملا "ىلا اوعدا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاذ ةيآلا كدالوا ىف
 دواد وبا هجرخا كل وهذ ىب امو نُلا امههأ طعاو نيثلثلا ابهطعا امهمعل لاف
 ركذو تااق عببرلا نب دعسس ةأرمما نا دواد ىبال ىرخا ىفو ىذمرتلاو هظفل اذهو
 ىذمزلا ةياور ىف وه اذكو باوصلا وه اذه لاّوو ثيدحلا

 م4 بيثلاو ركحبلا دح ىف درو ام باب اجو

 ىولا هيلع لزن اذا ملسو ةيلع هللا ىلص هللا ىن ناك لاق تماصلا نب ةدابع نع
 ىرمم الف كلذك قل موب تاذ هيلع ىلاعت هللا لزئاف هههجو ديرتو كلذل برك
 . دلج ركبلا ركببلا اليس نهل هللا لعج دقذ ىنع اوذخ ىنع اوذخ لاق .هنع

 ىنمزلاو دواد وباو زسم هجرخا مجرلاو ةئام دل بيثلاب بيثلاو دنس ىتذو نام
 | ريغق ديرب معو



 ه# هوسالا نسح 96 دف

 مد ةبونلا ف درو ام باب جو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهعلطي نأ ةدودس تدشخ لاق ساسع نبا نع

 اييهيلع حائج الف تازنف لعفف ةشئاعل نيون لعجاو ىنكسماو ىئلطت ال تلاَقف
 هجرخا زئاج وهف ىثش نم هيلع احلطصا اخي ريخ ملصلاو الص ىهذبب لصي نا

 | ىذمزتلا

 مد ءاسنلل راشتنالا ف درو 8 بأ 0

 د لاعف جيس هل هللا 0 ىنلا نا الحر نا امهنع هلأ ىكر سابع نا نع

 هللا لزناف معللا ىلع تمر ةوهش ىتذخاو ءاسنلل ترمانلا معللا تيصأ اذا
 ىذمزتلا ةجرخا هي الا مكل هللا لحا ام تاديط اومرحم ال اونهآ نيذلا اهيااب ىلاعت

 م6 ةئايرعلا فاوط ىددو ام باب تيم
 لوقف ةنابرع ىهو تببلاب فوط ةأرملا تناك لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع

 اهجرف ىلع هلعج ىتح افرطم ىتريعي نم
 دب : هل>أ الؤ هزم دب اخ 0ك هلك وا نكمل ودب مويلأ د

 ىئاسللاو اسم هجرخا دسم لك دزع مكتيز اوذخ ةيآلا هذه تلف

 م: زنكي امري ةللاصلا ةجوزلا نا ىف درو ام باب نجم

 ليبس ىف اهنوقفنم الو ةضفلاو نهذلا نوزيكي نيذلاو تلزن ال لاق نابوث نع
 هاحصأ صعب لاقف هراقسأ صعب َْق ملسو ةيلع هللأ ىلص هللا لوسر عم انك هللا

 هللا ىلص هللا ل وسر لاف هانذ ال ريخ لاملا ىا انثع ولو ةضفلاو بهذلا ىف تلزنا

 كلذ ربكح ةيأآلا هذه تلزن امللا سابع نبا نعو ىذمرتلا هجرخا هناعا

 ىلع



 الع 1 هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم ثلث اب

 ىلص هللا لوسر ىنعب هل لاق مث هيفو ثيدحلا مكنع جرف انا رع لاف نيإسملا ىلع
 هترمت اهجوز اهيلا رظن اذا ةطاصلا ةأرملا ريكي اه ريخم كربخا الأ )سو هيلع هللا
 دواد وبا هجرخا هتظفح اهنع بام اذاو هتغاطا اهرما اذاو

 00 ل لا مناي حي ع اتللا ١ و ل
 م7 ل نود ءاسنلا باصا نم ةرافك ىف درو ام با ١

 ةنيدملا ىصقا ىف أما تباع ىنا هللا لوسر اب لاّدف لججر هاج لاق دوعسم نبا نع
 هاريس دل رغ لاف تش ام ضقاف اذه اناو اهسما نأ نود ايدو ةسضصا نإو
 قاطناف لجرلا ماهو ايس سو ةياع هللا ىلص ىنلا درب لو كسفن ىلع تزتس ول هللا
 ةالصلا مقاو َديألا هذه هيلع التف هادف لجرب ملسو هيلع هللا ىلص ىلا هعبتاف
 ىركحذ كلذ تائيسلا نيهذي تائسملا نا ليللا نم افنآو راهنلا فرط
 هجرخا ةفاك سانلل لب لاق ةصاخ هل اذه هللا لوسر اب لجر لاف. ن ركحاذلل
 ءالع لوف اهيلع قفتا ةياوصأ ةدعاو ىلع ةلالد ثيدحلا ىفو ىناسنلا الا ةسجلا
 بسلا صوصخ ال ظفللا مومعب ةنسلا رابخاو باتكلا ىآ ىف ةربعلا نا لوصالا
 سصألا اهيفي ال ةريثك لئاسم اهتحن لخدت نيعتسلا ةدعاقلا هذهو

 م ه.ارما ةدالول فرح ىلع هللا دبع نم ىف دروام بأي 0-١
 رك زوقك ول > نيو هوتع ا> وعدل اك د2 كلش نا 0ااظلا 6ص اك 21995151711921
 ند اذه لاق هليخ تحنو امالغ هنأرما ثدلو ناف ةنيدملا مدقي لجرلا ناكح لا فرح ىلع هللا دبعي نم سانلا نمو ىلاعت هلوق ىف سابع نبأ نع
 ىرائعلا هجرخا ءوس نيد اذه لاق هليخ محل لو هنأرما دلت مل ناف حلاص

 1 _ ميقا م لفت عفر ا تكاد الياف هك وح سدح ه5 ةب الا ىبعم نع ةارملا لاؤس ىف درو ام باب جم
 اونا ام نوتؤي يذلا هللا لوسر اب تلق تلاق اهنا اهنع هللا ىضر ةشّنأع نع

 قيدصلا تنب ان ال لاق نوقرعسيو رملا نوب رشي نيذلا مه له ةلجو مهبولقو .
 نيذلا كئلوا مهنم لبقي ال نإ نوفاحو نوقدصتيو نوموصي نذلا مهنكلو
 | ىذمزلا هحرخأ تاريخا 6 نوعراسي



 © هوسالا نسح 9 يارا

 مد ةينازلا حاكن ىف درو ام با »جو

 دئرم ىبا نب ديم هل لاقت لجر ناك لاقهدج نع هببا نع بيعش نب ورع نع
 ةكع ىجب ةأ عا تناكف ةايدملا مهب قأي قح ةكم م ىرسالا لمحت لجر ناكو

 تن لاق هلمحت دكم ىرمسا نم الجر دعو ناكو ةَندص تناكو قائع اهل لاقي

 ترصياف قانع تءاخل ةربعم :هليل ىف ةكم ناردج نم رادج لظ ىلا تيهتنا تح
 تااقف دع تاق دنىعأ تااقذ تفرع ىلا تهتنا الف طئاخلا تحن ىلظ داوس
 تلاَقف ائْرلا ىلاعت هللا مرح دق قائع اب تاق اهليللا اندنع تبق اه الهاو اهبح م
 ىلا تيهتناف رفن هنا ىنعدتف لاق مارسسا لمح ىذلا لجراا اذه مايخلا لها أب

 ىلاعت هللا ,هاعاو ىمأر ىلع مهلوب لظف اولابو ىسأر ىلع اومأق يح اوءاججراغ

 هللا ىلص ىنلا تنئاف تمدق ّى> هتلمك ىحاص ىلا تدجرو اوعجر مث لاق ىنع
 ىئازلا لزن ىتح اش "ىلع "درب لو كسماف اانع مكتاأ هللالوسر اي تام سو هيلع
 تاكو كلرشر دا نإر الا اهدكتبال دنازلاو هكرمشم وا هناز الا نبال
 نئسلا باجصا هجرخا اهدكتنال دئرم اب لاف نينمْؤلا ىلع

 دارا اذا مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 هلوطب ثيدحلا هعم اهب جرخ اهعسأ جرخ نهتبأف هناسن نيب ةعرقلا برب ارفس
 اذه ىف اهلحم سيل اهلوطب كفالا ىلوا ةصقو ةانع ىف ةشئاع جورخ ركذ هبفو
 سما

 لاَج ةي الا نهراصبأ نم نصفي َتاَئِمْؤِمْلل لوو. ىلامت هلوق ىف سابع نبأ نع

 هججرخا ديَآلا احاكن نوجري ال ىتاللا واسنلا نم دغاوقلاو كلذ نم نلتساو مف
 دواد وبا

 بأن



 1 * هوسنلا ىف هلوسر و هللا نم تذل اي 96

 م6 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نم ماعطلا "كرب ف ددو ام باب الجم

 ما ىل تلاقف بذيزب اسرعم سو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق سنا نع
 ىلعفا اهل تاعف ةيده سو هيلع هللا ىلص هللا لوس رانهدهاول ميل

 تةلطناف ىعم اهب تاسراف ةمرب ىف ةسي> تذكاف طقاو نعثو رمت ىلا تدمعف
 تيل نه ىل عداو مهامس الاحر ىل عدا لاق ىنرما مث اهءسض لاف هيلا اهب
 ةيلع هللا ىلص هللا لوسمر عضوف هلهاب صاغ تيبلا اذاف تءجر مث تلعفف لاق

 نولكأي ةرمشع ةرشع وعد.* لعج مثلا ءاش امب ملكتو ةسحلا كلت ىف هدي سو
 ىح هيلي ام لجر لكح لك أياو ىلاعت هللا مسا اوركصذا مهل لوقو هنم
 هيلع هللا ىلص ىنلا جرخ مث نويثدحي رفن قبو جرخ نم جرف مهلك اوعدصت

 تببلا لخمو عجرف اوبهذ دق مهنا تاقف هرثا ف تجرخو تارا وحن حسو
 توبب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهدا اد لوقي وهو ةرجحلا يل ىناو تسلا راو
 دواداأ الا, ةسّلا هجرخا قملا نم ىبدكتن ال هّللاو هلوق ىلا ىنلا

 1-3 بأ نمل انزلا راك ةراتك ف درؤ اع باب 1-0

 اوكهتناو اورثكاف اونزو اورثكاف اولتق اموق نا امهنع هللا ىضر سابع نبا نع
 ,نسشل هيلا انولعدت ام نا دمت اب اولاَقذ ]بو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوتاف اورثكاف
 هلوَق ىلا رخآ اسهلا هللا غم نوعدي ال نيذلاو تليف ةراقك انلع امل نا انربخض ول

 اناصحا مهانزو اناها مهكرش هللا لدبي لاق تانسح ,مماثيس هللا لدب كئلواف

 ةجرخأ هللا ةجر نه اوطنقت آل مهسفتا ىلع اوؤرمما نيذلا ىدابع اب تلزنو

 لوب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدعم تلاق ديزي تنب ءامسا نعو ىناسنلا
 هحمتو ىذمرتلا هجرخا ىلاس الو اعيجح بونذلا رفعي هللا نا

 1-5 اهنع هللا. ىذر ةغْن اع ةءارب قف كدرلو 2ك باب 1-0

 .ناغقل ةيواممف نإ عتسأ زا ا ىلع ناورم ناكح لاق كلام نب فسوب نع



 #8 ةوَسالا نسح 9 ْ 0

 ىبا نإ نجلا دبع .هل لاف هيبا دعب عياب, ىكل ميواعم نب ديزي ركذي لعجو
 اذه ناورم لاقذ هيلع اوردّقب ف ةشئاع تيب لخدف هوذخ لاقذ ايش ركب
 ةشئاع تلاقف ىننادعتأ امكل ىفا هيدلاول لاق ىذلاو هيف ىلاعت هللا لزنا ىذلا
 رونلا ةروس ىف لز'ا اهالا ايش انيف هللا لزنأ ام باحملا ءارو نم اهنع هللا ىضر
 ىراذعلا هجرخا ىقءارب نم

 م7 اذن وأ الحر مدأ ىإ نم ممللا ف درو 5 باب 0

 ةريره وبا لاق امم ممللاب هيشا ايش تيأر اه لاو امهنع هللا ىضر سابع نبا نع

 جرغلاو ىهتشتو نم سفنلاو قطالا ناسللا انزو رظنلا نيعلا انرف ةلاحم ال كلذ
 نزذلا ىلاعت هلوذ ىف هنعو دواد وباو ناضدشلا هدجرخا هنذكي وا كلذ قدصي

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسبر لاق لاق ممللا الا شحاوفلاو مثالا رئابك نوبنتجي
 0 امأ ال كل دبع ئاو * اجج رفغت مهلا رفغت نا .*
 ىىخكو ىذمّولا هجرخا

 مد ايندلا زئاجع ىف دروام باب اجد
 ابندلا ف نك ىناللا تائشنملا نم نا ءاشنا نهانأشنا انآ ىلاعت هلوق فن سنا نع
 قدمرلا دحرخا اضتز_اذعاز اع

 م سفنلا ىلع راثنالا ىف درو ام باب هجم

 مهب ناكولو مهسفنا ىلع نورثؤيو هلوق ىف هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبا نع
 هتوق الا هدنع نكي لو فيض هدنء تاب راصنالا نم الجز نا هيلا ةصاصخ

 ام فيضأل قرفو جارملا' ىدطاو ةيصلا ىئوناذنأ مآل لاصق ةنايلض توقو

 هعحتو ىذمرتلا هحرخا ةيآلا تلتف كدنع
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 -- هيلا ةعبابم ىف 5225 ام باب قع

 هذهب مالكلاب ءاسنلا عناب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاق ةشئاع نع

 دب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دي تنم اهو ائيش هّللاب نكسشب ال نا هيلا
 نم كلذب نررقا اذا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو طق اهكلوع ال ةأرعا
 هنأ ريغ طق ةأرما دب هدب تسم ام هللاو ال نكتمياب دقق نكلطنا لوشن نهلوق

 ىراضلا هجرخا

 مك ةدعل قالطلا ق دروام باب 1-0

 كلام هجرخا نهتدع لك نهوقلطف أرق هنا ا: هللا ىضر رع نبا نع

 سابع نبا نع ىناسنللو ةرم رهط لكح ىف قاطي نا كاذب ىعي لاق
 هلم

 0-١ ميرحتلا ةروس كدر درو ام بأن --

 ةشئاع هب لزت يف اهؤطي هما هل ناك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا سنا نع

 هجرخا ةيآلا كلل هللا لحا ام مرح مل لازف ه-سفن ىلع اهمرح تح ةصفحو

 ىناسنلا

 مق دأولا ىف درو امباب الج
 ىف ةدوءوملاو ةشاولا سو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق دوءسم نبا نع

 ْق ا واكحو ةيح رهو نود ةريغصلا تنولا ةدوءوملا دواد ونا ه>حرخا رانلا

 مالسالا همرك كلذ نواعفب ةيلهاجلا

)>( 



 1 هوسالا ندح ١ خ

 م ةابلا دلج درو اهنا 1-1

 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمم لاق ليوط ثيدح ىف ةعمز نب هللادبع نع

 دبعلا دلج هتأرما دلحف مدحا دم لاَقف نهب ظعوو ءاسنلا ركحذذ يبطخم
 ىذمزتلاو ناخضشثللا هجرخا ثيدحلا همو رخآ اهعحاض» هللعلف

 م56 ىحضلا ةروس لور .ٌق درو ام بأ #خجه

 وأ ذليل معي مذ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىكتشا لاق نايفس نإ بدنج نع
 هرا مل ككرت دق كناطيش نوكي نا وجرال ىنا دمت اب تلاقف ةأرما هتءاجخ نيتليل

 ىلق امو كبر كعدو ام ىجم اذا ليللاو ىعذلاو لازيف ثالث وا نيتليا ذنمكبرَق

 مسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع ليريج أطبا ةياور ىفو ىذمرتلاو ناكشلا هجرخا

 رحش ام ىا ىل اهو ةي الا تلازنف د## عدو دق نوكرسثملا لاقف

 م كديعو ةما لك لمع نع ضرالا رايخا ىفدرو ام با 6

 ثدحت ذُئموي .لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أرق لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبا نع
 ىلع دهشت ناوه لاق معا هلوسرو هللا اولاق اهرابخا ام نوردنأ لاق اهرابخا
 هذهف اذكو اذك اذكو اذك موب لع لوقت اهرهظ ىلع لع امب دبعو ةءا لك
 هدو ىذمرلا هجرخا اهرايخا

 مد ةأرملا فحصم نم لارقلا خسن ىف ددوام باب اهتم

 نا ةصفح ىلا لسراف ىراصتلاو دوهيلا فالتخا بانكحاا ىف اوفلت نا

 هللادبعو تباث نب ديز رماف اهب تاسراف كيلا اهدرنو اهدا ىندصلاب ايلا ىلسرا

 ثيدحلا اهوؤسف ماسه نب كوالا نب هللا دبعو صاعلا نس كيو_سو ريبزلا نبا

 صاو فدحع قفا لك ىلا لسرا فحاصملا ىف ىوحلا اود اذا يح هيفو

 ع



3 0 
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 ىراخلا هجرخا قرت نا ىفدكم وأ ةهذيعص لك ىف نآرقلا نم كالذ ىوسن ام
 ةئاهالل ال ةنايصلل ناك اذا قار>الاو :هم4لابو ةمعملا ءاحلاب قرع ىذمزتلاو

 هب سأي الأ

 مد قاوزلا ناش ىف ملسو هيلع هللا ىلص هاؤر ىف درو ام باب: الجم
 اذا روئتلا لثم ىلع ائدتاَم قاطناف ادج ليوط ثيدح ىف بدنج نب ةرعم نع
 نعم بهل مهينأي مهاذاو ةأرع ءاسذو .لاجر هيف اذاؤ اعلان تاوصاو:طغل هيفا

 هلوذ ىلا قاطنا الق ءالؤه ام تاق اوأضوْص بهللا كلذ مهاتا اذاف مهنم لسا

 ىتاوزلاو ةانْزلا مهذاف روذتلا ءاثب لثم ىف مه نيذلا ةارعلا ءاسنلاو لاجرلا اهاو

 بونذلا ةءاحم ةبوتلاو ةاصعلا ءالؤه ءازج ناب هيفو ىذمزتلاو ىراضلا هجرخا

 ىلاعت هللا ءاش نا

 م مانملا ىف ةارملا ةءذر ىف دروام باب 0

 سأرلا ةرئاثءادؤس ةأرعا تبأر سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأق لاق رغ نبا نع
 لقت ةئيدملا ءانو نا توف نئوملا ىهو ةعيهع تل _ ةزيدملا نع تجرخ

 ىذمزلاو ىراضلا هجرخا اهيلا

 م7 ةارلل اور ىف درو ام با 0

 تصصقف قرح ىف نطقس راكا ةثالث تيأر تلاق اهنع هللا ىضر ةشناع نع
 قاب ىف نفدو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىفوت الف تكسف ىبا ىلع ىاؤر
 كلام هجرخا اهريخ وهو كراخا دحا اذه ىبا لاق

 هو تالا ل درو ام باب 0

 لاق هدج نع هبا نع سامش نب سف نب تباث نب سيو نب ريبخلا دبع نع
 ةيةلت» ىهو دالخ ما اهل لاقي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر .نلا اة عا كراج



 # هوسالا نسخ ٠١ وراق

 تح هباغصا ضعب اهل لاقف ىلاعت هللا ليس ىف لتق اسهل نبا نع لأست :

 لاقف ىنايحب أزرا نلف باب ازرا نا تلامذ ةبتنتم تناو كنبا نع نيِلأست
 هلثق هنال لاق لو تلاق نيديهش رجا هل كنبا نا سو هيلع هللا ىلص ىنلااهل

 دواد وبأ هجرخا باتكلا لها

 م5 ةارملا ىس ىفدرو ام با عم

 ىنب ىلع عسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر زاغا لاق عفان نع نوع نبا ثيدح ىف
 ذئموو باصاو مهيرارذ ىسو هلوق ىلا نولفاغ ىا نو راغ مهو قلطصلا

 1 دواد وباو ناذشلا هجرخا ةيريوج

 م7 وزغلا ىف ةأرملا لق ىف دروام با 1-6

 هيلع هللأ ىلص هللا لوسر ىزاغم صعب ىف ةلوتقم ةأرما تددحو لاق ع نبا نع

 ىاسنلا الا ةتسلا هجرخا نايبصلاو ءاسنلا لّتق نع ىهنف لبسو

 مد( ىضرما ىلع مايقلاو ىحرجال ءاسنلا ةاوادم ىف دروام باب م

 اما لاص> سن نع هلأسي سابع نبا ىلا بتك هنا ىرورللا ىماع نب ةدحن نع
 ناك لهو ءاسنلاب وزعي ليسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكحص له ىنربخاف دعب
 سابع نبا هيلا بتكف هلو ىلا نايبصلا لب ناكح لهو امه نهل برعضي
 برضي نلف مهسلا اماو ةهنغلا نه نرحبو رجلا نيواديف نب وزغي ناك دق
 ىذمرتلاو دواد وباو ميسم هجرخا هديا عونم نايبصلا ' لتقو ثيدحلا نهل

 تاوزع 6 ميسو ة-ياع هللا ىلص هللا لوسر 2 توزع لاق ةيطع مأ نمو

 ىلع موداو يملا ىواداو ماعطلا مهل عضأو مهلاحر َْق مهفاخا تكو

 ص هجرخا ىضرملا

 مد( برحلا لها نمت رجاه ىلا ىف درو ام باب جو

 مسو هيلع هللا ىلص ىلا نم نيتل'ر يم ىلع نوكرشتملا ناك لاق سابع نا نع

 ندو



 1 ه# هولا ىف هلوسر و هللا نم ثدث اب

 لها اوكحرشم اما هنولتاشو برح لها ىرششم لتاقب ناكو ينم ولا نمو
 مل ترجاه اذا برملا لها نم ةأرملا تناكحو هنولتاقب الو مهلتاقب الف دهع
 اهجوز رجاه نافذ حاكنلا اهل لح ترهط اذاف رهطنتو ضي ىنح باع
 ام امه نارح امهف دما وا دبع مهنه رجاه ناو هيلا ثدر مكت نا لبق
 هما وا دبع رجاه ناف دهاحم ثيدح لثم دهعلا لها نم ركذ مث رجاهملل

 ىبا نب ةبيرق تناكو لاق امهناًما تدو وا ادري مل دهعلا لها نم نيكرشملل
 تناكحو نايعس ىبا نس ةيواعم اهحوأرتف اه هلطف باطخلا نب 9 لع ةيمأ

 نامتع نب هللادبع اهِجوْرتَف اهقاطذ ىرهثلا منه نإ ضايع تم ميكملا ما

 ىراضلا هجرخا ىنقثلا

 م نامالا دعب ءاسنلا برض ىفدرو ام باب 22

 هللا ىلص ىنلا ىنعب ماق مث لاو ربيخ ةصق ىف ىملسلا ةيراس نب ضايرعلا نع
 امال م نات هاو كيرا لع اتت ع دا نم لاقق سو هيلع
 نارقلا لثمل اهنا ءايشأ نع تيهنو ترماو تظعو دقل هللاو ىتاو الأ نارقلا ىف

 نذاب الا باتكلا لها توب اولخدت نا مكحا لح مل ىلاعت هللا ناو رثكاوأ
 دواد وبا هجرخا مهيلع ىذلا اوطعا اذا هرام لكأ الو مهئاسن برض الو

 م7 ةآرشلا قزرلا ءاطعا ىف درو ام باب جم

 ىطعب سو هيلع هللا ىبض هللا لوسر ناك و رييخ لها لص ثيدح ىف رعنبا نع
 ثيدحلا ريعش نم امسو نيسثعو ماع لك رم نم اةسو نينا هئاسن نم ةأرها لك
 ىلص هللا لوسر ناك لاو هنع ىرخا ةياور ىفو دواد وباو ىراخلا هجرخا
 رم نم اقسو نيناسعو .قسو نام ةئس لك هجاوزا رييخ نم ىطعي ميسو هيلع هللا

 جاوزا ريت اهنم دوهيلا ىلجا نيح اهعسف رع ىلو اللف ريعش نه نيسشعو
 الا نهل ىضع وا ضرالاو ءاملا نم نههل عطقن نا نيب سو هيلع هللا ىلص ىنلا
 نهضعب راتخاو ةدذحو ةثناع نهنم ءالاو ضرالا تراستخا نم نهم قاسو

 دواد واو ناؤهشللا ه>رخا قسولا



 مكب ةأرملا ةزاجا ىف درو ام باب ج0

 انرجا دق سو هيلع هللا ىلص لاقف ىتاجلا نم نيلجر ترجا تااق لاه ما نع
 ناما زاوج ىلع علا لها عججا رذنملا نبا لاق ىقاسنلا الا:ةتسلا همجرخا ترجا نب
 ىهتلا'ةأرلا

 1 مدح سل سس سس

 م6 ءاسنلا مهس ىف درو ام باب ل

 ةعيرا ريب زلل رييخ ماع مو هسيلع هللا ىلص هللا لوسر برسض لاق ريبْلا نبا نع
 ريبْرلا ما بلطمللا ديع تذن ةيفص مهنه ىبرعلا ىوذل مهسو ريب آل مهس مهسأ

 اهلا هببا ما هتدج نع دانز نب جرشح نعو قاسلا هدرا سرفلل نابهس و

 تلاق ةوهذ تس ةسداس رييخ ةورغ ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تجرخ
 نقلا هيف اند اتيانيلاا ثقيف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ غلبف

 ىف هب نيعنو رعشلا لون انجرخ انلتف نت>رخ نم نذابو ناجرخ نم عم لاقف

 الف اذا ندا لاق قيوسلا قسنو جردلل ءاود انعمو ماهسلا لو اننو هللا ليبس
 كلذ ناك اه ةدج اب تاّذ .لاق لاجرال مهسا ايانل مهسا رييخ ىلاعت هللا -
 ىباطلا لاق برسش> وهو لوه# لجر هدائسا ىفو دواد وبا هجرخا ارت تلا

 نيب امج عدا ىلعانه مهسلا لج دقو هسا وب موت, ال فيدض ءدانسا

 روهجلا لاق هبو ثيداحالا

 1-3 ءاسنلا نم ىصلا ىفدرو ام بأ ا

 مس هل و ةسفلب ادع اذا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق هداتق نح

 ةيفص تناكف سلا لبق هراتخا اسره وا ةما وا ادبع ءاش ثيح نم هذخأي ىئص

 وبا هجرخا رتخ ملو مهسب هل برنض هسفنب زغب ملاذا ناكو مهسلا كلذ ند

 شيلا دداحكح هنهسو ىضلا مامالا هلا ىلع ثيدحلا اذه لد دقو دواد

 زيحادا ةيفصا تراس لاث نينا ثردح نم امهر يغو نيصختتلا ف. اذ هضراهيو

 ىلكلا



 ١ 6 هوسنلا ىف هلوسروو هللا نم تيث امب
 ةعبسب هنم اهارتشا ةياورن ىفو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا تراص مث ىلكلا

 سورا

 م6 اهب ءانيلا ديرب ةأارما كلم نم وزغ مدع ىف دروام باب :---

 ىن ازغ ٍمسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع
 3 اع ىلا نا كيرب وضو ةأرعا عصب كلم لحجر قعبس ال ةموعل لاقق ءان رينا

 يسمو ىراخلا هجرخا هلوطب ثيدخلا اهب نبي

 م ةمالاو ةرحلل زرخلا ةمسق قدرو ام بان 1-0

 ةمالاو ةرحلل ايوستف زرخ اهيف ةيبظب سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىتا تلاف ةشئاع ن

 هوادولا هجر <> ديعلاو ردلل مسقل ئا نآكو ا

 1-3 ءاسنلا ناب طورأملا ة يف ّق درو ام با 00

 قيف ةئدملا لها ءاسذ نيب اطورم مسق باطلا نب رع نا كلام ىلا نب ةبلعت نع
 هللا لوسر ةئبا اذه طعا نيئمؤملا ريهأ أن هدنع ا

 اهنا كك ؛ قدا ْط ءلس 0 لاعو 2 1 ١ موثأك مأ دب رب 58 , كدنع ى 0 هيلع هللا ىلص

 هجر هال مول اكردلا اي ردز 0_2 م-سو 1 هللا 71 هللا لوسر عدا نم

 طي رفزتو هب روي فوص وا زخ نم ءاسك طرملاو ىراضأا

 7-0 كامشلا ةداهش ف درو ظ باب 1-0

 هيما ءادهشلا سو ةنلع هللا ىلد ىلا لاق لاو 0 هللا ىطر هرب ره ىنأ نع

 اذا عم ةارملا تناك لاس ىذمزتلاو كلام هاور عم تو ةأرملا هيفو تريدملا

 اهئطد ىف اهدلوو تنام

 م ءاسنلا 0س ف درو أم باب 5

 ةأ رمال لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا امهنع ديلا ىضر 4 ياصاإلا نع



 # انوننألا شا 3. '

 نالف ىبال اناك نامضان تلاق انعم تحت ىنوكت نا كءءنم أم نائس ما اهل لاقي
 ةرمعف لاق انل اضرا سي رخاالا ناكو امهدحا ىلع هنباو وه يح اهجوز ىنعت
 لدعت هيف ةرع ناف ىرةعءاف ناضمر ءاج اذاف عم ةح وا هع ىذقت ناضمر ىف

 هيلع قس يدل ريعيلا ححدانلا ةماع نابسلااو ىجم هلود ىلا ناخشلا ه+جرخا ةح

 مو هيلع هلل ىلص هللا لوسر ىلا ةأرخا تءاج لاق نحر دبع نب ركب ىبانعو

 هرنع لاقو ناضمر ىف ىرمءا لاف ىل ضزتعاو يعل تزرهجت تنك ىنا تلاقف
 ا لع تايلر دز لام لاق مروح وا نعو رواد ياو كلام هجرخا ةعحل ديف
 هجرخا ةرمعلاو ميلا :أرملاو فيعضلاو ريبكلاو ريغدلا داهج مسو هيلع
 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لا لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو ىناسنلا
 ناك الحر جي مل ىذلا ةرورصلا دواد وا هجرخا مالسالا ىف هر ورمد ال
 ةأرما وأ

 م ءانملا مارحا ف ترو أم بان 1-0

 ثيدحا محملا سلب اه مل-سو هيلع هللأ ىلص هليأ كوس لثس لاق ص نا كد

 مضي زافقلا ىراضلا هجرخا نيزافقلا سالت الو ةمرحلا ةأرلا تقتلت الو هيذو

 ىلع ام ِرْرِي رارزا هل نوكتو نطّقب ىشح نيدهلل لم“! ”ىش ءافلا ديدشتو ىاقلا

 هللا ىلص هللا لوسر ىهذ لاق هنعو اهيدب ىف ةأرملا هسرلت دربلا نم نيدعاسلا

 ىلح وا نخ وا روصوم نم بانثلا 3 تيحا م كلذ كول ساتلو بادثلا نم

 ىلص هنا ةثئاع نع ةياور ىفو دواد وا هجرخا فخ وا صيخ وا ليوارس وا
 ركب ىبا تب ءاعسأ تزاكلاق ةورع نعو نيفحلاا ىف ءاسنلل صخر ليسو هيلع هللا

 كلام هجرخا نارذع ز اهيف سل ةمرحم ىهو تاروضعملا سبلت اههةع هللا ىضر

 اههجو ىلع اهسأر نم اهبايلج انادحا تلدس انوذاح اذاف تامرحت سو هيلع هلا
 رج 51 كلاك رذنملا تذب ةملاق نعو دواد وبا هجرخا 1[ انوزواح اذاف

 : تلم ا نحو كلام ه>حرخأ ركب ىبا تل ايسأ مم تامر نحو انهودمو

 : انا
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 مث هلاست ىف فاط مث همارحا دنع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثييطانا
 هللا لوسر عم جرح انكح تلااق اهنءو ناضشلا ءاور ابيط ضني امرهم مجصا

 اذاق مارحالا دنع بيطلا كسلاب انهابج دمحنف ةكم ىلا مو هيلع هللا ىلص

 اناهنب الف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هاريف اههجو ىلع لاس انادحا تقرع
 نبا نعو بيطلا نم فورعم عون كسلاو طلت دىذل ىنعمو دواد ونا هجرخا
 هجرخا مرحم وهو ةنووم مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حبوز لاق سابع
 اب ىنبو ءاضقلا ةرع ىف ىرخا ىف ىراملا دازو نيذشلا ظفل اذهو ةسجلا

 ىف سابع نا مهو بدسملا نبا لاق دواد وبا لاَقو فرسسإ تتامو لالح وهو

 وهو مو ةيلع هللا ىلص ىنلا ميوزت ىناسلل ىرخا ىفو مرحم وهو ةنوهم حي وز

 اإضو هيلع هللا ىلص ىنلا حجبوزت لاق عفار 1 نعو ةئوميع ركدذ ملو مرج

 هجرخا اهب لوسزا انا تن كحو لال> وهو ا-مب نيو لال> وهو ةنوي#

 ىئب لي اسمب ني لاقب ال ىرهوجلا لاقو اهم لد هتجوزب لجرلا ىنب ىذمزلا

 نالالح نحو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىئنجوزت تلاق ةنوو* نعو اهيلع
 اهجوزت ٍلسم دنعو دواد ىبا ظؤل اذه ىذمّررلاو دواد واو ملسم هجرخا فرعسب

 سابع نبأ ةلاخو ىلاخ تناكحو مصالا نب ديزي وهو ىوارلا لاق لالح وهو
 اج ىنب ىلا ةلظلا ىف اهائفدو فرس تتامو الالح اهم نيبو ىذمّرلا دازو

 تع لاق راسو ناعما نمو فن ملا نو رول حبات و رو كفا
 تذب ةنوهم هاج وزو راصنالا نم الجرو ءالوم عفار ابا سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 كلام هجرخا جرد نا لبق ةنيدملاب مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ثراحلا

 الو مكتب الو مرحلا مكتب ال سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ناٌمَع نعو
 مرحملا مكني ال رع نبا لاق لاق عفان نعو يراضلا الا ةتسلا هجرخا بطخم
 ءابا نا ىرلا نافطغ ىبا نعو هريغ ىلع الو هسفن ىلع بطذالو مكنبالو
 ثيداحا تلق كلام ام4رخا هحاكن رع درذ مرحم وهو ةأرما جوز افيرط
 هتفباطمو هتعجص ضرف ىلعو سابع نا ثيدح نم عجرا لال_> وهو حاكنلا

 ىنلاب ةصاخ اذه نوكحي لب ىهنلاب ةحرصملا ثيداحالا ضراعي الف عقاولل

 حاكتالاو حاكنلا زاوج مدع مهراتختو زاهخلا لها بهذمو سو هيلع هللا ىلص

 2( ؟1)
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 ذخالا نا كيلع ىن الو ةفلايلا ها ىف لاق ان.هزاوج قارعلا لها راتخمو

 ىهتا لضفا طادتحالاب

 هدأ مرت فيك ضئاحلاو ءاسفنلا ةأرملا ىف درو ام باب ايم

 ىنلا ىماف ةرحشنلاب ركب ىلا نب دمت تسفن سيع تذب ءانعسأ نا ةشّنام نع
 دواد وباو مس ةخ رشا لجو لستعت نا اهرمأي نا رك انا سو هيلع هللا ىلص
 تدلو اهلا سمع تذب ءاعمأ نعو تدلو اذا ا ه2و نوئلا مضب ةأرملا تسفن
 ةقيلط أ ا كلام ةياور قو ىناسنلاو كلام اههجرخا هلثد كح٠ذو ءاددبلاب ل

 عئصتو ناب لمت مث ىرخا ىف ىتاسنلا داز لمت مثل ستغت نا ركب وبا اهراف 5 1 . ع 0 0 ع . 3 اك 0 2 1 .٠
 هل ىرخا ىفو عادولا ةخ ىف كلذو تببلاب فوطت ال اهنا الا سانلا عئضي أها

 ىلستغا لاف عنصا فيكح حسو هيلع هللا ىلص هللا نوسز ىلا تلسوا
 تفاعو ةقرخ اه+رف ىلع تدش اذا ضئاسحلا ترفثتساو ىلها مث ىرئثتساو
 ةبادلا رفث نه ذوخأم اهرخؤمو اهمدقم نم اهطسو ىف دودشم "يش ىلا اهيفرط

 حاب لمت ىتلا ةضئاحلا ةأرملا ىف لاق رع نبا نعو اهبنذ تحن نوكي اه وهو
 الو تببلا ىفوطت ال نكحاو تدارا اذا اهترع وا اهعجب لمت اهنا ةريعلاب وا

 . رهطت ىح دحمسلا ٍبرقت الو سانلا عم اهلك كسانملا دهثتو ةورملاو افصلا نيب
 ءاسفنلا م-سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نعو كلام ةجرخا
 ريغ اهلك كسانملا نايضقتو نامرح و نالستفن تاقيملا ىلع انا اذا ضُئالاَو
 لفت ضئاسلا نا ةلأسلا تاق ىذمرتلاو دواد وبا هجرخا تببلاب فاوطلا
 عادولا فاوط ازكصصحو مودقلا فاوط ىوطنت 2 اهذا ريغ حاملا لمشب م

 تببلا
 4-5 مرحملل دسحلا ك> ىف دروأم باب عجم

 كح له مرحملا نع لأست ةثثاع تعمم اهنا هما نع ةمقلع ىبا نب ةهقلع نع:
 ىلجر الا دجا ملو ىادب تطبر ول تلاق مث هدشيل وا هكهلف من تلاق هدسج
 كلام هدرخا اهب تككدل

 باب



 ١ ىلا/ هوسنلا ىف هلوسر و هللا نه تن ام #

 م66 مرحم لا بنج ىلا ةأرملا سولج ىف درو ام با اج.

 مو هباع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ تلاق ركحب ىباتش ءاوبسأ 0

 اتونو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسسر لزت جب رملاب انكخ اذا د اجاح

 هللا لو_سر ةةلماز تناكحذ ىبا بنج ىلا تساج و هند ىلا ة_كئاع تساخل

 هيلع علطي نا رظّنب ىلا سال ىبال مالغ عم ةدحاو ىنا ةلمازو سو هيلع هللا ىلص
 ريعب ىلا لاعذ ةحرابلا هتالْضا لاف ىريعب نا ىلا لاف هريعب همه سيلو عاطف

 لوعبو مسيل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر و ةيرمذد ىذط و هلضت دحاو

 دواد وبا هجرخا كلذ ىلع ديزي امو مئصو ام مرلا اذه ىلا اورظنا

 ماك محلا ىف عاقولا ىف درو ام با, اجو

 لجر نع اولئس مهنع هللا ىضر ةريرهاباو اياعو رع نا ىغلب لاق كلام نع

 متامه> ايضقي يح امه4جول ناذقني اولاقذ علا مرحم وهو هلها باصا
 لبأق ماع نم يحب الها اذا هنع هللا ىضر ىلع لاّوو ىدهلاو لباق مح هيلع

 ىمب وهو هلها عقاو لجر نع لس هنا سابع نبا نعو امه ايضَع قح اقرفن

 نا لبق هلها بيصي ىذلا لاو ةياور ىفو ةندب رحب نا هرماف ضيفب نا لب
 كلام هجرخا ىدهد و رمعك ضيف

 مد ءاسنلل جملا ةعتم ىف درو ام بأ, #خجه

 نورجاسهملا لها لاف جلا دمتم نع ساسبع نبا لثس لاق ةءمركصع نع
 اف نحت انئلهاو عادولا ةصح ىف ميسو هيلع هللا ىلص ىنلا جاوزاو راصنالاو

 الا ةرع جلاب مكلالها اولمحا ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دك هءانمدق

 نم لاقو ِباثلا انسبلو ءاسألا اسأو ةورم او اهصلايو تببلا انفطو ىدهلا دلق نم

 له نا ةيورتلا ةيسشع انرما مث هل ىدهلا غلس ىح لمي ال هناَف ىئدهلا دلق
 انجح مت دقو ةورملاو افصلاو ثببااب انفطق اّْتَج كيساساملا نم انغرف اذاو ميخلا

 ىرالا هجرخا ةيآلا ىدهلا نم سسيتسا اه ىلاعت لأق ؟ىدهلا انيلعو



 # هوسالا نسح اه

 اهيف لاط ةلأ_ سلا هذهو عتمتلا علا عاونا لضفا نا ىلع لد ثيدحلاو اَيلعت
 ةلدالا هذه ضراعي, ىل هنال ءانركذ ام مجارلاو لاوقالا اهيذ تبرطشحاو عاملا
 وهو هلعف ىذلا عونلا نم لضفا ةعملا نأ ىلع لد م اهيف حدو دكو ضراعم

 هرع اهتلمطو ىدهلا دع كلبا تريدتسا م ى سا نم نا ول لاقو نارعلا

 لو اح هلع مهاستفا م هنايتاب رهاتفا مث ةرع ىلا يلا : يذمف زا و فاو

 ىوقا هيوجوب لوقلا نا هب هللا نيدن ىذلا وهو ملا نبا لاق دعب 'ىثش هضسأي
 تاطوسبملا ف طوسم ليوط ثحيلا و هئم عنلاب لوقلا نه مدأو

 - مد لحلا نم ءاسنلل ةرمعلا ىدرو ام با 0

 مل اهنا ريغ اهلك كسانمللا تكسنف ةشئاع تضاحو ليوط ثيدح ىفرباج نع

 قلطناو ةرعو عحب نوقلطتنأ هللا لوسر انتلاقو تفاط ترهط الف تيبلاب فطآ
 يلا دعب ترمعاف مءاتلا ىلا اهعم جرت نا ركب ىلا نب نجلا دبع ىماف هداك

 نيلهم ائليقا مسا ىرخا ىفو نيخهشلا ظفا اذهو ىذمرلا الا ةسْلا هجرخا

 فرعسب اك اذا ى> ةرمعب ةشئام تلهاو درؤم ع لسو هيلع هللا ىلص ىننلا عم

 ىبن ىهو ةشئاع ىلع سو هيلع هللا ىلص ىلا لخد مث هلوق ىلا ةشّئاع تكرع

 نوبهذب ساثلاو فطا ملو لحا ملو سانلا لح دقو تضح تااّو كنأش ام لاف
 جلاب ىلهأ مث ىلستغاف مدآ تانب ىلع هللا هرتك 'ئىش اذه نا لاَعف عيا ىلا نآالا
 نم تالح دق لامذ ثمل, تفاط ترهط اذا ى> اهلك فقاوملا تفووو تاعئف

 لاق تع نيح تببلاب فطا مل ىلا ىضن ىف دجا ىنا تلاهذ اعيجج كترعو كح
 هللا لوسر ناكو ةيصخلا هلا كلذو مءدتاا نه اهرعاف نجح رلا دبع ان اهب بهذأف

 تلاع 2 نحو هلع اهعبان ش تدوه اذا ةلهس الحر سو هيلع هللا ىلص

 لا ىلابيلو جيلا مرحو جينا رهشا ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ
 نمو لءْئيلف هرع اهلج نأ يبحاو ىده هعم ع م َنَم لاعذ قري انلأرنف

 هللا لوسر اماو هءاعكا نم اهل كراتلا و اهب دخن الاف تلاَم الذ ىدهلا ةعم ناك

 ىكبا اناو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لخدف تاق ةرمعلا ىلع اوردقت مف

 اقف
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 كنأش اهو لاف ةرمعلا تءنخ كبامكال كلوو تعع“ تاقذ هاّدنه اب كيك اه لاَقف
 نكن مالسلا هلع مانا تاني اح ةأرزعا تناناغا كوتشي الا لاو ل الاكلق
 هجرخا اهكقزري نا ىلاعت هللا ىسف كعح ىف ىنوكف نهيلع بتك ام كيلع هللا

 الا لاها ملو ةفرع موي نأك ّىح اًضناح لزا يف ىرخا ىفو ىذمّرلا الا ةقبلا

 تلعفف ةريعلا كرتاو علب لهاو طشتماو قماز طفلا نا" وازعاف تروهطو هرم
 فدرا نجا دبع اب سو هيلع هللا ىلص لاق دواد ىلا نعو ىحح تيضق َىح
 تلد اهلبةتم ةرع اهئاف مرحلا دكالا نم تطيه اذاف معلتلا نم اهرعاف كتخا
 وهو اهتاعيم نم نوكحي 5 ىئبش ةرمعلا مارحا نا ىلع تب داحإلا هذه

 رصّش وا قالو ىعسو فوط مث للا ىلا اضيا رك ةكم ىف ناك ناو معنتلا
 هذيلثو مالسالا 1-2 لاقو روهجخبا لاق اذهبو ة:سلا عيجج ىف ةعورش» ىهو

 هللا ىلص ىنلا زوج امماو لملا نم ةريمعلا مارحا ىلع ليلد ال يملا نبا مامالا

 زودت متع ساو .اهرطاخل ابييطت ميءاتلا نم اهيخا عم ةشئاع ةرع سو هيلع

 ىف ند ناو اذهو اهريغب وا ةكحم ناك ءاوس هلا ن٠ نم همارحا ىكمألو قافالل
 ناو اهل زسو هيلع هللا ىلص ىننلا ريرقت ناف روهجا لوق ىف طايتحالاف ىعالا سفن
 رمعا نم نا لوقن ال من لامثالا نم ريخ لاعالاو عرش وهف بييطتلل ناكح
 باوصلاب معا هللاو لضفالاو ىلوالا ىف مالكحاا لب ةدساف هترمعف هلام نم

 لوعملا هيلعو

 مد# ةبعكلاب ءاسنلا فاوط ىفدرو ام باب جم

 نم قوط لاعو ىف ةأاكش 0 هللا ىلص هللا لوسر ىلا توكش تلا نس مأ َنَح

 بنج ىلا ىلصي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو تؤطف ةيكار تناو سانلا ءارو

 ىديزلا 21 ةدسزا دج ردات روط م ناثكو رز طلاو ادي كلا

 م: ضئاحلا رفن ىف درو امباب تم 002022
 .ىفو ناذثلا هجرخا تضاح اذا رفنن نا ضئاحلا صخر لاق هنا سابع نبا نع
 نع ففخ هلاالا ترباب مهدهع رخآ نوكحي نا سانا ىما لاق ةياور
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 رسو هيلع هللا ىلص ىلا جوز ىب> تذب ةيفص نا ةسشئأع نعو ضئاملا ةأرمل
 امنا اولاقف 9 انتساحأ لاقذ ممسو هيلع هللا ىلض هللا لوسرا كلذ ركذف تضاح

 ةشئاع نا ةرع نعو نيهشلا ظفل اذهو ةتسلا.هدرخا اذا الف لاق تضافا دق

 ناف 000 رهملا مو ومده ن :٠ سو ؛ نأ نا ءافذشل اهعمو تدل اذا 21

 كلام هجرخا ضي نهو نهم رش" لب نهرظتت مل كلذ دعب نضدح

 لاجرلا عم فاوطلا ءاسألا ماشه نبا عئم ذا ءاطع قريخا لاق خرج نبا نع

 تلف لَك لاجزا متع مسو هيلع هللا ىلص ى ءلا ١ كتةالط دوو نهونع حظ لام

 نطل فيك تاق لاَ باعملا دعب هتكحردا دقل لاق هلبق ما بالا دعبأ

 لاجرلا نم ةركح ىوطت ة:-فئاع تناك لاجرلا نطلا# نكي ىللأق لاجزرا

 تباو ىنع قاطنا تلاق َنيئِمْوأا ما ان سن قلطنا ةأرما تلاسقف مهطلاخم ال
 ةدرؤئم ةيحان ىأ ني تهب "ريح ىراضلا هدرشلا ليال تاركا نجر كو

 3 ع 5 .٠

 م ةموذحملا ةارملا فاوط ىف دروام باب جو

 اقف كينان قوطت ةعودخم ةأ مان رح هنع هللا طر رع نا, ةكبلم نا نإ نع
 اهتبب ىف تسلخل كلل اريخ ناكل كتاب ىف تسلج ول سائلا ىذؤت ال هللا ةماان
 تلاعذ جيرخاف تام دو كا هذ ىذلا نا اهل لاذ رع تام امدعي لجر اهب رك

 موذه#لا ءرلا سولجو تلق كلام هجرخا ايم هيصعاو ايح هعيطال تك اه هللاو

 اهتيب ىف ةأرملا كلت سولج ىلع سيقم هناي ىف

 م7 تكلا ءاسنلا لوخد َْق درو م با 0-0

 هللا لوسر ذخاو هيف ىلصاو تببلا لخدا نا بحا تنكح نااق ةدئاع نع

 لوخد تدرا نا هيف ىلص لاذ را ىف ىئلخداف ئدبب مسو هيلع هللا ىلص

 تيبلا



 4١ 6# هودنلا ف هلونرو هللا نم تبث
 لاق تببلا لخدا الأ هللا لوسراب تلق ىئاسنلل ىرخا.ىفو ةءبرالا هجرخا تببلا
 ١ تيبلا نم هلق رجلا ىلخدا

 مد ءاسنلا ةضافا ىف درو ام بأن جم

 ىف ةفلدزاا "هليل مسو ةيلع هللا لص ىنلا ىلع مدق م انا لاَ سابع نإ نع
 ىر ةدوس تنذأتسا تلاق اهنع هللاىضر ةشْناع نع وةسجلا هجرخا هلها َةْفعض
 ةأرما تناكو ليلب عجج نم ضيفن نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لودر اسهئء هللا
 ةشئاع تناكو هتنذأتسا مي هتنذأتسا تنك ىتيل ةدئام تلاق اهل نذاف ةطبث ةمكذ
 َتلاَق اهنعو ةميطب ىا - قاسنلاو ناوشلا ه>رخأ ماهالا 4 الأ ضيفن ال

 رجقلا لبق ةرخلبا تمرف رجلا هليل ةلتس ماي مملاسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لسرا
 تناك تلاق رذنملا تب ةمطاذ نعو ىتاسألاو دواد وبا هجرخا تضافاؤ تضم من
 ىلصي نا ةقلدزملاب ميصلا اهباعصالو اهل ىلصي ىذلا رعأت ركع ىب كزيزاوما
 كلام هجرخا فق الو ىنم ىلا ريستو بكسصرت مث رولا غلط نيح

 1 ةرمحلا ءانقلا ىر ىندرو ام با 0

 ةقلد لاب تسفن رع نب هللادبع ةأرما ديبع ىبا تذب ةيقصل خا ةنبا نا عفان نع
 هوا 1 ىلاطيراو لج جواب 2 ةنار سمج م د 252 كلام هجرتما اسأب امهيلعرب ىلو اتمدق نيد ةرجخبا ايدرب نأ رم نبا امهرماف رتلا موي سمشلا تبرغ نا دعب ىنم اننا تح ةيفصو ىه تفلختت

 مد ءاسملا ريصمتلاو قلحلا ف درو ام باب جم

 ارل) قاع م هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهذ لاق ههجو هللا مرك ىلع نع

 ريصقتلا اهيلع امنا ةرمعلاو حا ىف لاقو نيزر دازو ىذمزتلا هجرخا اهسأر

 6-5 للحتلا تّمو ىفدرو أم باب ا
 1 يف اخ كل طا هايد 1102 دل ا الا ظبي

 هءع ناك نا ايده رحتو رمدق وا قلح مث ةرجخبا مر نم لاق رم نا رع نبأ نع



 هل لح دقف ةيقدلا ةرجج ىنعي ةرجبا ىمر اذا لاق امه:ع هللا ىضر سابع نبا نعو

 عا فااف ةضفح نغو ىاشلا هحرشا تردتملا ءاشنلا الا هيلع مرت رش لك

 نا كعذم اه تاق عادولا ةمح ماع نالح نا هحاوزا مل-سو هياع هللا ىلص ىنلا

 هجرخا ىبده را يح لحا الف ىىده تدلؤو ىسأر تدبل ىلا تلاق لحن
 مل تلح اذا ةمرهلا ةأرملا لوقي رع نبا ناك لاق عفان نعو ىذيزتلا الا ةتسلا

 رعشلا نم رافضلا 0 وبابا نورذو كلام هجرخا امده را 0

 م ةيحضالا ىف ددو اما 1-0

 ةشئأع نعو كلام هجرخا ةأرملا نطب ىف اع ىصضن نكي مل رع نبا نا عفان نع
 ةدحاو ةرقب عادولا ةح ىف دمت لآ نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رحت تلاق

 ةلالد هيذو ىراضلا ءةلعو نيزر هجرخا ميذلا دنع ةيعسالاو ريكا و ةحبذلا

 اضيا ميذلا ةيفيك نايبو ءاسنال يذلا زاوج ىلع

 ه6 بيرقلا نع جملا ىف ةأرمل ةبايث ىف درو ام باب اجه

 و هيلع هللا ىلص ىثلا فيدر سابع نب لضفلا ناكح لاق سابع نبا نع
 ىلص ىنلا لعل هيا رظنتو اهيلا رظنب لضفلا لعل اه تفاسن مثخ ند ةأرما هنءاخل

 ةضيرف هللا لوسر ان تلاق رخأالا قشلا ىلا لضفلا هجو قرصب سو هيلع هللا
 اهلا رلا ىلع تبدي نا عيطتسسي ال اريبك اش ىبا تكردا لا ىف هدابع ىلع هللا

 لجر ىنا لاق اضيا هنعو ةةسسلا هجرخا عادولا ةهح ىف كلذو هنع حأفأ
 لوسر لاف تنام اهناو جت نا ترذن خا نا لاقف سو هيلع هللا ىلص ىلا
 ضقاف لاق. مث لاق اهنع هيضاق تنكأ نيد اهيلع ناكول سو هيلع هللا ىلص هلها
 ىلعل ليوط ثيدبح ىفو ىئاسنلاو ناهشلا هحرخا ءاضقلاب قحا وهف ىلاعت هللا

 نم ةباش ةيراج هتتفتساو مو هيلع هللا ىلص ىنتلا يح دْفص ىف ههجو هللا مرك

 مثح
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 حلا ىف ىلاعت هللا ةضورف هتكردا دق ريبك مش ىبا نإ هللا لوسر أب تلات مخ
 لوسر اب سابعلا لاقف لضفلا قع ىواو كِبا نع ىجح لاق هنع يحا نا ىدرفأ
 ثيدحلا امهيلع ناطيشلا نمآ يف ةباشو اياش تيأر لاق كنع نبا قئع تيول مل هللل
 ثيداحالا هذه ىفو ويغو دواد ىلا دنع ةمربش ثيدح هدوبو ىذمزتلا هحرخأ

 لها بهذو بي رغلا نود بير هلأ ٠ ند نو ؟ناعا ةياشلا نا ىلع ةرهاظ هلالد

 ةلدالا هذه هءفدتو بي رغلا لع لورفلا حرا للا مه ريغو ىأرا

 مد قيرشتلا مايا ىف ءاسنلا ربك ىف درو ام باب تجم

 ناع نب نابا فلخ نريكي ءاسسالا ناكو ردتلا موب ربكت تناك اهنا ةنوعم نع

 باب ةججرت ىف ىراخملا هجرخا

 مه ىبملا نع ةأرملا جح ىف درو ام باب خي
 هيلا تءفرف ءاحورلاب انكر ملسو ههلع هللا ىلص هللا 0 لأق سابع نبا نع
 ملسمو كلأم ه>رخا رجا كللو - لاق 2 ازه لغأ تلاع ايبص مهنم ةأرما

 نايبصلاو ءاسنلا ع نع ىلت انك لاو هيع هللا ىكر راج نعو ىناسنلاو دواد وباو

 ىلع ملعلا لها عج 9 دقو ريسسنتلا ىف لاق بيرغ تب كح لاوو د هّريلا ةححر دكت |

 اهنع ىلي 3 ةأرملا نأ

 م جملا ىف ةأرملا ط طارتشا ف درو أم بان قعد

 ريزلا تلي ةعايض ىلع م ا_سو هيلع هللا ىلص 27 10 2 تلاق ةشئاع ٠ نع

 ىطررشاو ىح لاقف ةعجو الا دجا أه هللاو تلافي ا تدوأ كلذ لاَ

 (رخآ عون ) 5 ىناسنلاو ناكهشلا هجرخا ىتسح ثيح ىلحم مهللا ىلوقو
 هع ىف هحاوزال لوقت ماس مأسو هيلع هللا ىلص ىنلا تدعم لاق يب ءللا دوأو قى ع

 دا راو ريصدح عج نصا دواد وبا ةحرخا سمسا روهط مث 50 عادولا

 ر كل هدد نع هدا نع مها ربا نعو ملا هذه كاعل 0 ند ني د

2 



 - ثعبو يخاف ىنعي اه ةجح رخآىف ملسو هيلع هللا لص ىنلا جاوزال نذا
 وه ىناقربلا لاق ىرا لا هجرخا نافع نب نامعو قوع نب نجح رلا دبع نهم

 نب مههاربا هلعل تاق رظأ اذه ىف ىديجلا لاق ىوع نب نجلا ديع نب مههازبا
 ملعا هللاو بورا ةعببر ىبا نب هللا دبع نب نجحراا دبع

 مد ىناوزلا دح ىف درو ام باب 0-١

 ادن تعي هللا نا لوهبو بط باطخلا برع ثتوعم لاف سابع نبا نع

 مجرو اهانيعوو اهانأرتذ مجرلا هِي هيلع لزنا امم ناكو باتكلا هيلع لزناو قملاب

 ىلاعت هللا اهلنا ةليضف كرنب اولضيف ىلاعت هللا باتك ىف مجرلا دي ام لْئاَق لوقب

 نم نصحلا اذا ىتز نم ىلع ق> ىلاعُت هللا باتكحح ىف محزا ناف هناتك ْق

 سانلا لوش نا الوا هللاو فارتعا وأ لج ناك وا ةئدبلا تماق اذا ءاسنلاو لاجرلا

 ىلاعت هللالاق لاق هنعو ىتاسنلا الا ةتسلا هدرخا اهتيتكل ىلاعت هللا باتك ىف داز

 مث ةأرما دعب لجرلا ركذف اليبس هلوق ىلا مكحئاسذ نم ةشدافلا نيتأي ىتاللاو
 ةينازلا لاقق دلجلا ةنآب كلذ هللا عسنف ةيآلا مكنم اهنايثأي ناذللاو لاَمق امهعج
 رونلا ةروس ىف مجرلا َهيآ تاز مث ةدلج ةئاه امهم دحاو لك اودلجاف ىتازلاو

 دواد وبا هجرخا اهب مكحلا قبو ةوالتلا نم مجرا َهيآ تعف ر مث ركبلل لوالا ناكف

 لاق ةدابع نب دعس نأ ةريره ىلا نعو نيزر هيقاب جيرخاو ةدلج هّنام لوق ىلا

 ءأ ده ةعيراب قا ع هس مل الجر هناا 2 ثتدحو ول تيأرأ هللا لورا

 قو دوادوباو كلامو م هحرخا 0 س و ةدياع هللا ىلص هللا لوسر لاعمف

 لوسر لاق هلتعبأ الحر هنأ ىحا عم دجو الحر تارا لاق دواد ىبأو - ىرخأ

 تنك نا قلاب, كمركحا ىذلاو ىلب دعس لاقال ميسو هيلع هللا ىلص هللا
 لون اه اومعنأ مو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر لاقف كلذ لوو فيسااب هلجاع ال

 مل#سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لبس االاق دلاخ نب ديزو ةري ره ىلا نعو كديس
 اهودلجاف تنز نا مثاهودلجاف تاز نا لاق نص ىملو تنز اذا ةمالا نع

 كلام لاقو ىناسألا الا ةتسلا هجرخا ريغظب ولو ًاهوءب مث اهودلجاف تنز نا مث

 ريفظلا
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 ىلا نوح ىلا ديع ىا نءو اهيلع بي الو اهدلعاذ ةياور ىو ل.ملا ريغظلا

 نم مكئاقرا ىلع دودحلا اوهثأ سانلا اهاب لاقف هنع هللا ىضر ىلع بطخ لاق
 1 قرماف تنز ميسو هيلع هللا ىلص ىب كل ةما نأف نص مل نمو مهنم نصحا

 تركذف اهتلتف امتداج نأ تدشع 5 دراخلا دهع ةئيدح ىه اذاف اهترتاف اهدلجا

 وباو يسم هجرخا لتاع كايت رأ تدحا 0 و 0 هللا ىلص ىننلل كلذ

 لمحل هناما ضعي ىلع ادح ماقا هنا هنع هللا ىذر رع نبا نعو ىدهَرلاو دواد
 ةفأر ام! كذخأت الو ىلاعت هللا لو نبا ملاس هل لاف اهةاسو اهءلجر بسضيإ
 نيزر هجرخا اهلدقا نا ىرمأب مل هللا نا اهيلع تةفشا ىتارتأ لاقف هللا نيد ىف
 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهم ىلع هر تحرخ لاق رح نب لئاو نعو

 ترذ قلطناف تحا صف اهنم هتجاح ىضقف اهالكذ لجر:اهاقلتف ةالصلا دبرت

 اوذخاف اوةاطناف اذكو اذكى ب لءف ل+رلا كلذ نا تلاّمف نب رجاهملا نم ةباصعب

 ىلص ىنلا هب اونأف اذهوه مث تلاقذ هب اهوتاف اهياع عقو هنا تن ىذلا لجرا
 هللا لوسر اب لاف اهيلع عّقو ىذلا اهيحاص ماق مجرب نا هب ىما الق سو هيلع هللا

 سصماو ان.س> الو لجرال لاقو كلل هللا رفغ دقذ ىهذا اهل لاف اهبحاصص انا

 ةزيدملا لها اهباث ول ةبوت باث دقل لاقو مجرف مجرب نا اهيلع عدو ىذلا لجرلاب

 ىذمزرلاو دواد وبا هجرخا ارهم اهل لءج هنا ركش لو ىذمزرتلا دازو مهتعسول
 نا اهب ىما مث امان اذ راشتساف تنز دق ةنون< رع ىتا لاق سابع نبا نعو

 اهوءجريل لاقف نالف ىنب ةنونحم اولاف هذه نأش ام لاف ىلع اهب رخ مجرت
 علا عفر لاو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تل2 دقل نينءؤملاريما اب لاق مث
 رد قح هوتءملا نعو ظةيةسسل يح مانا نعو علب ىح ىبصلا نع ةئراك نع

 اهلويس ىل## اهثالب ىف ىهو اهانا ىذلا لعل نالف ني ةهوتعم هذه ناو
 نينح نب نجر ادبع هل لاقت الحر نأ ملا س ن بيوح نعو دواد وبا هجرخا

 لاَعف ةفوكحاا ىلع ريما وهو ريشب نب نان ىلا عفرف هنأ رما ةيراج ىلع مقو
 تناك نا ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ىضق ءاضتب كيف نيضكال

 دجوف كتججر كل اهتلاحا نكح: مل ناو ةدلج ةئام كندلج كل اهلحا كتجوز

 قبح نب ةلس نعو نأ_سلا با_دصا هدرخا هداج ةئام ا اهتلحا اهنا
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 نا هتأرما ةيراج ىلع عقو لجر ىف ىضق مسو هيلع هللا ىلص هللالوسر نا
 هل ىهف هتعواط تناك ناو اهلثم اهتديسل هيلعو ةرح ىهف اههركتسا ناك

 وبا ىلاخ ىب ىه لاق ءاربلا نعو ىثاسنلاو دواد وبا هجرخا اهلثم اهتديسل ةيلعو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلسرا لاف ديرت نيا تاقف اول ذطعو راين نب ةدرب

 ناسلا باعصا هجرخا كا هلل نأ ىرعاو 5 ةآرعا حجوزت لحجر ىلا سو

 ىلع عقو نم مسو هياع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نعو ةيارا ءاوللاو
 ناك الجر نا سنا نعو نيزر هجرخا هلتقاف امرحم مكت نءلاق وا مرح تاذ

 هاثتاف هعئع برسضاف بهذا ىلع لاعف اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دلو مأي مه

 هل سبأ بوبحم وه اذا ةحرخاف هدب هلواتق حجرا هل لاعف دريت ةيكر ىف وه اذاف

 ةباور ىف دازو هلعف نسخ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا 1 ريخاو هنع فكي ركحذ

 ىتا لاق دعس نب لهم نعو 5 ه-جرخأ بئاغلاهارب الاه ىرب دهاشلا لاقف

 سل ا ع ا ما بع ماج 0 هيلع هللا ىلص ىنلا
 ديلا بلكت تيرا نوكت : نأ تركا كلذ نع اهلأسف ةرلا ىلا عمو هيلع هللا ىلص
 ىحلا قا ثيل نيك ادب نا امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو اهكرتو

 ناكو ةدلج ةئام هدلخ تاره عبرا ةأرماب ىنز هنا هدنع رقأف سو هيلع هللا ىلص

 نيناع ةيدفلا دح هدلخل هللالوسر اب هللاو بذك تلاّتف ةأرملا ىلع ةئيبلا هلأس مث اركب

 باتكلا صنب ةدلج ةئام دلج ارح اركي ناك نا ىتاّزلا دح تلق دوادوبا امهجرخا

 ثيدحل ركبلا دلجت م دلج اب ناك ناو ةرهطملا ةئسلاب اماط برغي دلجلا دعبو

 سينا ثيدحلو اهتوالت خوسألا مجرلا ةيال توي تح مجري مث ةيدماغلاو نعام
 نذ تاشتسالا دصةلف نايعالا عئاقو ىف راركتلا نم درو امو ةرم هرارقا ىتكيو

 الو ةعبرا نم 5 الف هداهشلا اماو انه ليلد.الو هيلع ليلدلا نآك راركتلا بجحوأ

 رارقالا نوت نا دن الو ةنسلاو بانكحلا هيلع لك دقو انالخ كلذ ق معا

 عوجرابو ةةلكلنا تاهيشلاب طقسيو جرغلاب جرغلا جالياب عرسمتلا ةداهشلاو
 انينع وا ايو-بحت لجرلا نوكيو ءاقتر وا ءارذع ةأرملا نوكح,و رارقالا نغ

 عا هللاو

 ءاج أه باي



 اا د هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم ثدث امب #

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلسالا كلام نب نعام ىتا لاَ هنع هللا ىضر ةديرب نع
 رفح ةعبارلا ناك الث هيفو ثيدحلا نرهطف تينزو ىسفن تلط هللا لوسراب لاَقف
 تدنز دق ىلا هللا لوسران تل اكخوو ةيدماغلا تا لاق مججرف هب سمحأ مع ةرفح هل

 اك ىندرتا نا كلعل ىندرت مل هللا لوسر ان تلاق دغلا نم ناك اأث اهدرف ىنرهطف

 هنأ تدلو انف د 6 ىسهذاف 3 اما لاق ىل-بحل ىبا هللاوف انعام تددر

 ماعطلا لكا دقو ه:مكذ دق هللا ىن ان اذه تلاقذ ري ةرمسك هدب ىفو ىصلاب هنأ

 ساثلا ىعاو اهردص ىلا اهل رفُك اهو ىما مث نيمبسملا نم لجر ىلا ىبصلا عمفدف

 ههجو ىل-ء مدلا حضنق ايسأر ىبرذ رعت دسيلولا نب دلاخ لبقاف اهو ري نا
 ىسفن ىذلاوق دلاخ ان الهم لاذ اهانآ هيس انو هيلع هللا ىلص ىتلا معسق اهبسف

 اهيلع ىلصف اهب ىمأ مثل رثنل سكحم بحاص اهبات ول ةبوت تباث دقل هديب

 نع ةأرعا تتا لاق .نيصخلا نت نازع نعو دواد و باو سم ةسجرجا تتفدو
 هللا لوسر اب تلاعف انْرلا نم ىل بح ىهو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيهج

 ىنتأف تعضو اذاف اهيلا نس>ا لاف اهيلو اعدف ىلع هقأف ادح تبجوتسا
 اهيلع ىلص مث تجرذ اهب ىما مث اسهبايث اهيلع تدشف اهب اف لعفف اهب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف تنز دّدو اهيلع ىلصتأ هنع هللا ىضر رع لاقف

 تدجو لهو مهتعسول هني دملا لهأ نم نيعبس نيب تعمق ول هب وت تباث دقل لسو
 ىبأ نعو ىراضلا الا ةسؤللا هجرخا لجو هع هلل اه سفنب تداج نا نم لضفا

 تدلل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىتا ايارعا نا ىنهجلا دلاخ نب ديزو ةريره

 بيرغتو ةّبام دلج كنب ىلع هلو ىلا هتأ ماي ىو اذهل افيسع ناك ىنبا نا هيفو
 اهيلع ادغف اهججراف تفزتنعا ادام اذه ةأرما ىلع سا لجرا سيئا اب دغا ماع

 فيسعلا كلام لاقو ةّتسلا هجرخا تجحرف سو هيلع هللا ىلص اهب ماق تفريعاف

 اهججرب ىماق رهشا ةتسل تدلو ةأ ماب ىنا ناعم نا ىغلب لاق كلام نعو ريجالا

 تادلاولاو قافن لاو اره ل ودان لانكم دلج-و قوق لامتهقلانا لع لا
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 رهشا ةتس ل-جلاف ةعاضرا مني نا دارا نمل نيلماك نيلوح نهدالوا نعضري

 ةأرملا مر نيح ايلع نأ ىبعشلا نعو تجر دو اهد_حوذ اهدرب ناعع صاف

 اسهتجرو هللا باتكب اهتدلج لاقو ةعجلا مو. اهججرو سيألا موب اهب ريض
 ليوطلا ةريره ثيدحو ىرالا هجرخا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةئسب

 نبا نعو اجرف ام4! اق ةاروتلا ىف امم مكحا ىناف اسو هيلع هللا ىلص لاف
 مهنه هأ عا نا هل اوركذف سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلا اوءاي دوهبلا نارع

 ناش ىف ةاروتلا ىف نودحت ام سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهل لاقذ اينز الجرو

 اهيف نا ميذك مال« نب هللادبع لاف نودلجبو ىهكضفت اولاتف مجرلا

 اهلبق ام أرقو مجرلا ةدآ ىلع هدب مهدحا عضوف اهءسشنق ةاروتلاب اوناف مجرلا

 اولاقَذ مج رلا ةبآ اهيف اذاف دب عفرف كدب مفرا مالس نب هللادبع هل لاعذ اهدعب امو

 اهْيَشب ءأرملا ىلع نحت لجرلا تيأرف رع نبا لاق اهجرف امي سماق دمنا قدص

 ةيدماغلا ثيدحل ردصلا ىلا موجرملل رفح تاق ىتاسنلا الا تسلا هجرخا ةراحلا

 ةعطرب ند دوي ىل نا اهدلو عضرو عن ىح ىليحلا مجرن الو

 مد( ةفذاقلا دح ىف دروام باب جس

 رينملا ىلع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق ىتءارب تلزن امل تلاق ةشئأع نع

 كالا ىلوا ةأرملاو َنيلجراب سغأ رثملا نم لزن الف ديآآلا التو كلذ ركصنف
 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نعو دواد وبا هجرخا مهدح اوبرضف

 نم تلق ىذدّرلا هحرخا ع اذا اذه هولتفاف مرت تاذ ىلع عقو نم مسو هيلع

 دوهش ةعبراب ىذقلا دعب ءاج ناآف هتداهش لبقت مل بتي مل نمو نيلدع ةداهشب

 فوذقلا رفا اذا اذكححهو دحلا هنع طقس ىنز هناب ىوذلا ىلع نودهشي

 10 انزلاب رقملا دحم لي هب هامر نم ىلع دح الف نزلي
 أم باب



 00 # هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تن اب

 مد ةقراسلا لح ى ةعافشلا ميم ىف درو ام باب قع

 لوسر اهيف ملكي نم اولاَقف تقرع ىتلا ةيمورخلا نأش مهمهأ اشيرق نا ةشّئاع نع
 لوسر بح ديز نب ةماسا الا هيلع ”ىرت# نمو اولاعذ سو هيلع هللا ىلص هللا

 ىلاعت هللا دودحنم دح ىف عمدنأ لاقف ةءاسا هملكف سو هيلع هللا ىلص هللا

 مهيف قرس اذا اوناكح مهنا مكلبق نم نيذلا كلها امنا لاقو بطذف ماو من
 نا ول هللا ياو دخلا هلع اوماقا فيعضلا مهيف قرم اذاو هوكرت فيرثلا
 ىاسنلاو دواد ىبا ةياور ىفو ةسمألا هرخا اهدب تعطقل ترمس دهم تب ةمطاو
 اهتاراج ةةسلأ ىلع قاسنلا دازو عانملا ريغتست تناك ةيمو نْتعةْرَآ ناارع نبا نع
 دحلا ىف ةعافشلا مرحت تاق اهدي عطقب سو هيلع هللا ىلص ىلا ىماف دعت و
 ىنعلا هذكح نءطق رانيد عبر ارات افلكم قرس نمو هريغو ثيدملا اذهل

 ةداهش وا ةدحاو هر رارقالا كيو امه؛دبا اوعطقاف زيزعلا باتححلا صني
 قراسلا قئنع ىف ديلا قلعتو عطقلا عضوم مس و طعسملا نيفلث بدارو نيلدع

 ف عطو الو بج هاف هدعب ال ماهالا عيل لبق قورسسملا نع وفعلاب دللا طمسو

 نمث هيلع ناك الاو ةنبخ ذك: مو لكا اذا نيرجلا ىف هلخدي ملام رد كحولو رم
 دقو عطق ساتحلاو بهتنلاو نباملا ىلع سيلو لاكن برنو نيته هلج اه
 دسق تناك :مورْللا هذه لعلو اذه بابلا ثيدسل ةيراعلا دحجج ىف عطقلا تنث
 لعا هللاو ةيراعلا دعجو :ةرمسلا نيب تءجج

 1 دودحلا ى حماستلا ُْف درو ْ با 0

 هيلع هللا ىلص هللا لور باحصا ضعب نع فيخ نب لهس نب ةداما ىلا نع
 مظع ىلع ةدلج داعف ئضا ىح راصنالا نم لجر ىتشا لاق راصنالا نم ليسو

 هموق نم لاجر هيلع لخدف اهيلع عقوف اهل شهذ مهضعبل ةيراج هيلع تلخدف

 تءقو ىناف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل اوتفتسا لاقو كلذب مهربخاف هنودوعي
 ام اولاقف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا كلذ اوركذف ىلع تلخد ةيراج ىلع

 الاه ام ةماظع تذحسشتل كيلا هانلج- ولو هب وه ىذلا لثم سضلا نم دحاب انيأر
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 خارعش ةئام هل اوذ_خأي نا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سماف مظع ىلع دلج
 دحلا زوج هنأ هيف تلو ىناسلاو دواد وبا هجرخا ةدحاو ةبرعض اهب هوب يضيف

 ةما ىف ىلع ثيدحو ثيدحلا اذه نيب مج دقو هوو لاكشمب ولو ضرملا لاح

 اور هْض رو ناك اذا ضار نا مدقت دقو و هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 دلج هنم اسوبأم ناك ناو لهما

 م املا ىف درو ام بأ 0

 - د لع هللا ىلص ىتلا هرم كا لاق هدح نع هنا نع بيعش نب ورع نع

 هأبأ ناو ءاوح هل قرع و اع هأ ىبدنو ءاعو هل ىطب ناك اذه ى 1 نأ تلاعذ

 0 ملاع 5 قحأ تر سو ةيلع هللأ ىلص لام يد هعرتنا : دانأو ىعلط

 نا ىلع عاجلا عقو د5و ىوككو مماحلاو قودبلاو دجاو دود ونأ هحرخا

 لطب اهعح نا ىلع عاججألا رذ_:لا نينا ىكحو بالا ن نم لفطلاب ىلوأ مالا

 ةمأو هنأ ناد امالغ ري امو ةديلع هنأ ىلص .ىنلا نأ هرب ره قا و حاكتلاب

 لاقف زج هاب مدقف ةكم ىلا ةثراح نب ديز جرخ لاق هنع هللا ىطر ىلع نعو

 لاقو ما ةلاخلا اماو اهتلاخ ىدنعو ىع َةنبا ىهو اهب يدا انا اهذخآ انا رفعج

 و هيلع هلأ ىلد هنلأ لوسر أ ىديعو ىد هنا 31 اهد قدا نا "ل

 هجرخا ما ةلاملا اما لاقو رفع ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب ىضقف اهب
 ىنآ سو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك ةزج- نا نا ةزبا ديز لوقن دارملاو دواد وبا

 نيعي مث بالا مث ةلاخلا مث مكن ملام هما لفطلاب ىلوالا نا ةلأسملا لصاحو امه
 نيب ىبصلا ري انما نس سن عولب دعبو ا الطف هك أو ند“ ةيارقلا ن هم الا

 نكاد ا مل 0 ا ند دجوب مل نأف هماو هببا

 ةمطصم هتلافك ىف

 باب
950 



 6 6 ٌةوسنلا د وشر وبلا نم تنثاع 36

 مد ءاملا ىف درو أم با قو

 نع ءايدح كل ملسو مالا كلل ,ىللص هلأ لوسسر ْنأك لاق ىردألاا كيعس ىبا نع

 ةحرخأ ة.هدحو ف هانف رع هدهركحصرو ايش ىأر اذا ناكو اهردخ ىق ءارذ_هلا

 ناذلا
 35 2 يح

 مد قالا ىف درو ام باب العش

 موتسمحأ اناا نيِنمٌؤلا لكأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىب نبع
 ىذمزرلاو دواد وأ هدجرخأ هلهأل مرايخ م رايخو اقاح

 55-2 10 021 تفصح و دص#» وجرب لص خصم فحسمجسم 2+

 لل 0 ا 0-6

 م ءاسنلا ةرامأ ف دروام باب 0

 اند ل ل 2-7

 ىلص هللا لوسر نم اهتمعم ملكي ىلاعت هللا ىنعفن دقل لاو هنا ةركحب ىبا نع
 لاق - لئاقاف لبا باعكاب ل نا تدك امدعب لج مايا م هيلع هللا

 ىرعسك ثني مهيلع اوكلم سراق لها نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ع
 دازو. ىقاسنلاو يذعّولاو ىراختلا هجرخا ةأرما ,هرما اولو موق حلقي نإ لاق 1

 4 نكات هللا يىدمد كلذ ع و 3: رسميلا ةشئاع تمدق الف ىذمرلا

 جر صو دحسم دهيع همس عمت هي

 مد هتيعر نع مامالا ةيلوقسم ىف درو ام باب لهتمس
 هوو 2 حمو ذ هع سس سب ب وصمحسجا روع دج تمص

 نع لودسم مكلكو عار مكلكإسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق رع نبا نع
 انهتيغو نع ةلوّلسا نفر هيعار اهدوزا تالق اةأرلاو هيقو تيرالا ةنيحر
 ىاسلا الا ةييخا ةحارحا

 ل 11 خل 15 وتلا لوا وصول دع هدول همك همم كف ل ا ١ هل ا جل نو ص ص وعل ص م صمم مم عل يصمم ل سس سل عاملا ص سل سمسم

 مد ةدشارلا ةفالملا ىف درو ام باب فيو
 لص دف جل دونر تعم حمص عا

 ىش ىف هتلكف سو هيلع هللا ىلص ىنلا :ارجا تالق ماطم نب ريبج نع
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 ابا ىتاف ىيدحي ملْناف لاق توللا ىنعت اهنأك كدخا مل ناف تلاق عجرت نا اهرماف

 ىذمرتلاو ناشلا هجرخأ ركب

 مد ةمطافل ملسو هيلع هللا لص ىلا ثاريم ف دروام بأ قع

 نم امهناريم ناستللا لذهتع كنا لو ركب ايا نيالا ةئظاف ثنا (تنلاق ةشئاع نع
 ىلص هللا لوسر تءعم هزع هللا ىضر ركب وبا لاق حسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لاملا اذه ىف دمم لآ لكأب اغا ةقدص هانكصرت ام ثروت ال لوقي لسو هيلع هللا
 هتمئص الا ةعنصي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر ايما عدا ال هللاو ىناو

 تتام تح ةيلكت إذ ةرطاف هترجكذ غيزا نا هرما نم اثر تكر ناو تخا نا

 هجرخا هلوطي ثيدحلا ركب ابا اهب نذؤي ىلو اليا "ىلع اهتفدف رهشا ةتس دعب

 مل ظفللاو ناضشلا

 مد ةبياطملا نم هجوزو ءرملا نيب نوكي ام ىف دروام باب .التجمس
 هقا لونسر لاف ءاسأر او. اهنعاهقا ىضر ةشئام تلاؤ.لاق دم نب مساقلا نغ
 تلاقف كل وعداو كل رففتساف ىح اناو ناكح ول كاذ سو هيلع هللا ىلص
 اسرعم كمود رخآ تالظا كلذ ناك ولو تيم بح كنظال ىتا هللاو ءالكت او
 تدار تين دقت ءاع ارا كنا لب سو ةيلع هللا ىلص لاقف كجاوزأ ضعبب
 نونا نتي وا نولئاقلا لوقب نا دهعاو هنباو ركحب ىبا ىلا لسرا نا
 ناضلا هجرخا نونمؤللا ىبأيو هللا مفدي وا نونمؤملا عفديو هللا ىبأي تاق مث
 اهب لخد اذا هنأ ماب لجرلا سرعا ىراخأل ظفللاو

 1-3 ءاسنلا فاوذ ىف دروام با 1-0

 ريغ كابا نا تلعأ تااعف فظن اهتاساونو ةصفح "ىلع تلخد لاق رع نبا نع

0 



 اهب # هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم ثيث امب ف
 قانا الا ةسجلا ةجرخا ثيدملا لعاف هنا تلاق لعفيل ناكام تاق فاطمتس*
 ء أم رطقن فطنت: عمو رعشلا بئاوذ تاساوتلا

 - هك نفدلا ىف اههنع هللا ىضر ةثّنأم رمع ةزاجتسا ىف درو ام با, خم

 ما ىلا قاطنا ربع ىل لأق ادج ليوط ثيدح ىف ىدوالا نوعيم نب ورم نع

 ىتأف نينمؤملا ريما لقت الو مالسلا باطملاا نب رع كيلع أر لق ةشئاع نينمؤلا

 هيبحاص عم نفدي نا باطخلا نب رع نذأتسي لقو نينمؤللا ريداب مويلا تسل
 مالسلا رع كيلع أرْش لاقتف ىكح ىهو اهيلع لخد مث سو نذأتساف لآ
 ىلغ مويلا هنرثوا الو ىسفنل هديرا تنك تلاَهف هيبحاص عم ندب نا نذأت_سبو

 ىراضللا هجرخا ثيدحلا ىبفن 0 5

 مد ملللا ىف درو ام باب يمس
 تملتخا ةأرما ايا سو هيلع هللا ىلبص هللا لوسر لاو لاق هنع هللا نضر نابوث' نع
 ىبال ىرخا ىفو ىذمررلا هجرخا ةنللا ةحتار حرت مل سأب ام' ريغ نم اهجوز نم
 نع ىئاسنلل ىرخا ىفو هوحت ركذو ا«ةالط اهجوز نم تلأس ةأرما اها دواد
 نب هللادبع تذب ةهليجج نأ ساسبع نبا نعو تاقفانملا نه تامل نا ةررره ىبا
 تلاسةف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تتا ساعش نب سبق نب تباث ةأرما لولس

 ىنعن مالسالا ىف رفكلا ءركا نكحاو نبد الو قلخ ىف تبا' ىلع بتعا ام هل
 مث تلاق هتقيدح هيلع نيدرتأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هضغبت اهنا
 ىرالا هجرخا ةَماطت اهئاطو ةعدحخلا لبقا ميسو هيلع هللا ىلص هل لاق

 هللا لوسر همماف ةجام نا ظذلو قهدبلاو هنودرم نباو ةجام نباو ىناسنلاو
 ةريثك ثيداحا بابلا ىفو دادز الو هةقيدح اهم ذخأي نا سو هيلع هللا ىلص

 لضلانم ناتسلا ةقيدخلاو ىلوا لوالاو داشرالل ليقو هرهاظ ىلع اهيف ىمالاو
 لكي اهجوز نم تملتخا اهذا ةيذصل ةالوم نع عفان نعو طئاح هيلع ناك اذا
 اذه ىف ةدراولا .ةلدالا دافم تاق كلامه هجرخا رع نبا كلذ ركنب إف اهل ئىش



 درج هيلا عجر ال علما دعب اهملا اهرما نأك هنأ عا علخ اذا لجرلا نا بابلا

 نال بالا ثيدحل هنم اهيلا راص اه زواج ملاف ريثكلاو ليلقلاب زوو ةعجرا
 ةدانزلا روهجلا زوجو دادزي الو ةديدحلا ذخأي نا هرما سو هيلع هللا ىلص ىبلا

 ىضازلا نم دب الو تالذل ةصصخت ةدايزلا نع ىهنلل ننئطتلا تابا ورلا نأ باجنو

 مالا مازلا راتعاو امه:# قاشلا عم ماجا مازلا وا علذلا ىلع نيجوزرلا نيب

 ةقيدخلا لقب ناب لسو هيلع هللا ىلص ةمازلاو ىبنلا ىلا هتأرما عم ثباث ةءفارإ
 ينخ ثوب لع لد اج هذهو هيلا ايهنبب قاععب متفخ نا ىلاعت هلوقلو قلطيو
 ال اهلودو مالسالا دعب رفكلا هركا اهاوذو علخلا ىف قاعشلا رايتءا ىلع لدن كلذك

 عيرلا ثيدحل ةطيح هتدعو محسف ملحلاو هيف قاقشلا ربتعا اذهلف اضغب هقيطا

 دتعت نأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهرمأ تباث ةأرما ةصق ىف ذوع» تن
 تاقث مهلكح هدانسا لاجرو ىاسنلا هجرخا اهاهاب قحطتو ةدحاو ةضيح
 هنا ىلع لدن كالذك ةضيح عللا ىف ةدعلا نا ىلع لدت اك ىهو تاباور بابلا ىفو

 معلا نبا هعجرو مق

 م ار اعلا 1 كدزو أم بان جو

 هللا ىلص لاق جوز ىلعو ىلع لص هللا لوسر ايةأ ما تلأق لاق رباج نع
 زاوج ىلع ليلد ثيدحلاو دجا هجرخا كجوز ىلعو كيلد هللا ىلص إسو هيلع

 مالسلا نودي نكل مالسلا مهملع ءاسيدنالا ريغ ىلع ةالصلا

 م حولا ساملا 8 دروام باب قو

 ىلع ىدب تءوذ هتسْعلاف سارفلا نم سو هيلع هللا ىلص هندهف تلاو ةشئاع نع

 كنافاعع ذوعأو كطخمم نم كاضر ذوعا 0 مههللا لوقت دحاأس وهو ةيمدو نطب

 هجرخا كسفن ىلع تيثثا متنا كيلعءانبأ ىصحا ال كنم كل ذوعاو كتبوقع نم

 دواد وباو ىذمرتلاو كلام

 درو أه باب



 6 96 هولا هلوسزو هلأ نم تنثث اع 9

 مد ةآرملا هلعفت مونلا ءاعد ىفدرو ام باب غمس

 ىف ُثتفن هءصضم زها اذا مسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاق ةشئام نَع

 كلذ لعفب هدسجو ةهجو اني#! حسعو دخا هللا وه لو تاذوعلا أرقو هدب
 قاستلا الا نتسلا هجرشا هب كلذ لما نا ىرمأب ناك ىتقنا الذ:تارم ثآلث

 و رس د ا 0 كيل ا ا |( نإ نا

 مد ةأرملل مهلاو بركلا ءاعد ملعت ىف دروام باب جم

 لاف امداخ هلأست سو هيلع هللا ىلص ىننلا ىلا ةيطام تءاج لاو ةربره ىبا نع
 "ىش لك برو انبر مظعلا شرعلا برو عيسلا تاوعسلا ىر مهللا ىلوق اهل
 ”ىش لك رش نم كب ذوعا ىونلاو بما قلاف ناقرفلاو ليجنالاو ةراوتلا لزم
 ءرش كدعب سيلف رخآآلا تناو "ىش كلب سيلف لوالا تنا هيصانب ذخآ تنا
 ندلا نع ْضَقا ىش كنود سياف نطابلا تناو ؛ئش كدوف سيلذ رهاظلا تناو
 هللا لو_سر لاق تلاق سبيع تنب ءامسأ نعو ىذمرتلا هجرخا رقذلا نم ىننغاو
 ءلرشا ال ىبر هللا هللا بركلا دنع اهيلوقت تامأك كملعا الأ سو هيلع هللا ىلص
 دواد وبا هجرخا انش هن

 م7 ردملا هلل ايلات َْف درو أم با 7

 لوق لام ه وعدا اخ ردقلا هليل ىتقذاو نا هللا لوسسر اب ثاق تلاق ةشئام نع
 نمخكو ىذمّرلا هدرخا انع عاف وعلا بح وقع كنا مهلا

 م ام هربغو حييبستلا ىف درو ل باب 7

 ليلهتلاو ميبستلاب نكسسيلع عسو هيلع هللا ىلص هللا لور انل لاق تلاق
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 ىلا جوز ةيريوج نعو هل ظفللاو ىذمرتلاو دواد وبا هجرخا ةج-رلا نيسنف
 ةركب اهدنع نم جرخ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا 2 هلآو هيلع هللا ىلص
 ةسلاج ئهو ىصضأ نا دعب اهلا عجر مث اهدجسم ىف ىهو مصلا ىلص نيح
 تاقك عبرا كدعب تاقادقل لام مث تلاق اهلع كتقراف ىلا لاخلا ىلع تلز ام لاقف

 هنز عمو ىراصلا الا هلا هجرخأ هنالك دادمو هشرع ةنزو ةسفن ىكرو

 دملاك ردصم دادملا ليقو اهددعو اهاثم ىا هتالك دادمو هردق مظع هشرع

 باس اي ا ام وب ما لا
 .اولوق لاق كيلع ىلصن فك هللا لوسر ان اولاق لاق ىدعاسلا ديج- ىبا نع

 ىلع كرابو ميهاربا ىلع تيلص اك هتيرذو هجاوزا ىلعو دم ىلع لص مهلا
 ةّسنلا هجرخا ذيج ديج كنا مهاربا ىلع تكراي ام هترذو هجاوزا ىلعو دمحم
 ىزمّرلا الأ

 م ةآرملا ةيد ىف درو أم باب لجو

 مس هيلع هللا ىلص هّللا لوسر لاق لاق هدج نع هيا نع بيش نب ورع نع
 اذه لد قاسنلا هجرخا هد نم ثاثلا غلب ىح لجرلا لّقع لثم :أرملا لقع
 كلذكح اهريغو ىارطالاو لجرلا ةيد فصن ةأرلا ةيد نا ىلع ثيدحلا
 عر نبا هضتو ىطقرادلا هجرخا اضيا ثيدحلاو ثاثلا ىلع دئازلا ىف

 فصن ةأرلا ةيد سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ذاعم ثيدح نم قهيبلا جرخاو
 ىلء نع ىقوهببلاو ةببش ىبأ نبا جرخاو هلده تيدي ال هدائسا قمردبلا لاق لجرا هيد

 ىبا نبا اضيا هجرخاو لكلا ىف لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةأرملا ةيد لاق هلا
 فصنلا ىلع اهتبد نا روكذملا ثيدحلا دافا دقو هنع هللا ىطز رع نع ةبيش

 ىالخلا عقو دوو لجرلا سرا لث٠ ةيدلا نم ثاثلا ىلا اهشرا ناو هتيد ند

 فاملاو فاسلا نيب كلذ ىف

 باب



 ا دي هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تنثث امب

 اول 1 لل 11 يدش 7 د 1 مسالا م نينملا ةبد ٌَُق درو ام باب 0
 حب ىرخالا امهادحا تمرق ليذه نم نانأ رما تلقا لاق ةريره ىبا نع
 ةيد نأ ىضقف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اريصتخاو اهئطب ىفامو اهتلتقف
 ىبا نء نيحيدتلا ىفو ةتسلا هجرخا مهعم نمو اهدلو اهتروو اهتلقاع ىلع ةأرملا ةيدب ىضقو لغي وا سرف وا دواد ىبا ةياور ىف داز هما وا دبع ةرغ اهدننج
 طةس نايلح نب نم أما نينج ىف ىضق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةررره
 اذا اماو دسم نب دمتو ةريغملا ثيدح نم ادق ءوحنو دما وأ دبع ةرغب استيم
 هللا ىضر رباج نعو دولا وا ةيدلا هيفذ ةيانللا نم تام مث ا يح نينجلا حجرخ
 جوز امهنم ةدحاو لكحاو ىرخالا اههادحا تلتق ليذه نم نيتأ معا نا هنع
 رسو هيلع هللا ىلص لاقف انل اهاريم ةلوتقملا ةلفاع لاقف ليذه نم اناك ام امهنال اهدلوو اهجوز أربو ةلئاقلا ةلقاع ىلع ةلوتقملا ةيد سو ةيلع هللا ىلص لع دلوو
 ٌدنسلا تض.٠ لاق باهش نبا نعو دواد وبا هجرخا اهدلوو اهجوزل اهتاريم ال
 ناف هنم داشاالو اهلقعي هنا أطخ حرج هنأ ما باصصا اذا لجرلا نا ىلع
 غلب دع لكح ىف لجرا نم :أرملا داقت لاق رع نا ىنغلبو اهب ديقا ادع اهباصا
 نر هج رخا حارجلا نم هنود اه اهسفن تأث

 فلا وا ةاش اهلا وا ةرقب انام وأ لبالا نم ةئام عمسملا لجرلا هيد #« ةدئاف
 نل> انام وا مهرد فلا سشع انثا وا رايد

 1-5 جدلا ”هلاو ةارملا حبذ ىف دروام بأ جل

 مهل ةيراح نأ هريخأ هأنأ نأ رع نإ ريغ كلام نب ببكحأ) 8 مع هنا عفان نع

 أرح“ ترمس و اهتوم ىلع ةهحم تفاح ام اهثم هاشب ترمباف اهغ ىر تناكح

 ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأسا يح اهنم اولكأت ال هلهال لاقف هب اهتحذف
 كلامو ىراضاا هجرخا اهلكأي نا هىماف هلأسف
 مسا ركذو اهعطقو جادوالا ىرفو هلاسأو مدلا رهنا ام وه جيذلا  ةدئاف »*
 ليلد ثيدحلا ىفو ارفظ وا انس نكي ملام هوحنو رج ولو هحيذو هيلع هللا



 ٠  4هوسالا نسح ##

 رذعت اذاو ىلاعت هللا ريغل ميذلا مرحيو معلا لها هيلعو ءاسنلل زئاج ميذلا نا ىلع
 همأ ةاكذ نينا ةأكذو ميذلاك كلذ ناكو د ىجزاو نوعطلا ذاح هج او ميذلا

 سو م ور م - سس مدح

 _ ده ءاسنلا نم ريذحتلاو ايندلا مذ ىف درو ام باب لت
 عوج اح ساس مجم جس حماس ع+ جس هي

 ةسضخ ةواح ايندلا نا مسسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ديعس ىنا نم
 ءاسنلاو ايدلا اوقناف نولبعت فيكص رظانف اهيف مكفلضسم ىلاعت هللا نا

 اخ هنعو ىناسنلاو رسم هجرخا ءاسسنلا نم ناك ليارسا نب َهْدتف لان أه

 علا لها ن ءم ةعاج ىأر دقو تلق ءاسنلا نم لاجرلا ىلع رضا هْنَتَق ىدعت كفار

 عم ثيدحلا اذه ىف اهركذ نسحا اه ةأرملا ةروص ىلع مانملا ىفايندلا حالصااو
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 أر ىلا هب م مد

 مد( اهدلوب ةدلاولا نم م محرا ىلاعت هللا نا درو ١ 0 باب 1-7

 0 هللا ياواد ىلع مدق لاق 2 باطخلا ل 53 ر2 ن

 5 ىلاعت هللاق 1 ةدرطت 5 نإ لكرد#ا ىو هللا وال ان اناق اال ىف اهدلو

 نامذلا هجرخا اهدلوب هذه نم هدادهل

 1 ناومحلل ةأرملا ةمحر ىف درو ام بان 0-0

 ابلك تأر ايغب ةأرمحا نا مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هرب ره ىنأ نع

 اهقوم هل تعتف نئطعلا ةدش نم هناسل ملدا دقو. ني ىوطي ناع مو ىف
 رع نأ نعو فلا قوملاو هيا 1 ىلا ىئبلاو دواد وبا هدجرشأ هناهل رذغف

 ملف اهتطبر دق ةره ىف رانلا ة ا هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق

 ضرالا شاشخو ناضشلا هجرخا ضرالا ساشخ نم لكأت اهعدت ملو اهبعطت

 امتارشحو اهماوض

 ام باب



 "3 © ءوسناا ىف هيديرو هللا نم تبئاب 9
 مد راغشلا ىف درو ام با احم

 رامغشلا نع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهمن لآ هنع هللا ىذر رع نبا نع

 هتخا وا هللا هجوزب نا ىلع لجرلا نم هتخا وا هتنبا لجرلا جوزي نا وهو
 هللا لوسر لاق لاق نيصح نب رع نعو ةتسلا هحرخا قادص امه سيلو

 كجوزاف كتخا وا كلبا ئجوز رخال دحا لوي نا حاكتلا ىف راغشلاو ىناسنلا

 امه:ب ناك ناف ىرخالا عضب امه: ةدحاو لكح قادصو ىخا وا نبا

 ىف ثيدح ام ريغ ىف راغشلا نع ىهنلا تدث دقو راغشب سيلف ىمعس# قادص
 نكلو زو ال راغشلا نا ىلع ءالعلا عجبا ريلا دبع نبا لاقو اهثريغو نيصيححلا
 حاكتك لطاب حاكنلا اذه ىفاشلا لاق نالطيلا ىلع روهجباو هتمك ىف اوةلتخا
 هزاوج عفديو اهلثم رهم امهنم ةدحاو لكلو زئاج ةفينح وبا لاقو هعمل

 كلذي لقي مل ُثيدحلا هغلي ولو هيلع ة ىهو بابلا ثيداحا

 --1 ءاسنلا ىلح 8-3 ىف درو ام با قم

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا تنا ةأرها نا هدج نع هبا نع بيعش ْنب ورع نع

 نيطعتأ اهل لاف بهذ نم ناتظيلغ ناتكسسم اهيا دب ىو اهل ةزبا اهعمو

 ىيراوس ةمايقلا موب ام لاه هللا كلزوست نأ لسنا لأع ل كلان انه اتنل

 ' ههلامه تلاوو مس هيلع هللا ىلص ىتثلا ىلا امهتءأو امهم لاق راث نم
 ةروسأ ىهو كسلا ةدحاو نيسلا كب رص ةكسملاو نْيسلا باحصأ هجرخا هلوسرو

 نم لاقيذ هنم ىه ام ىلا تذيضا كاذ ريغ نه تناكح اذاف عباعوا ليذ نم

 تلاق اهنع هللا ىضر لس ما نا ىنغلب لاق ءاطع نعو اهمهو وا ذضف وا بهذ

 نا غلب ام لاتف ىه رنكخ أ هللا لوسر ان تاَمف بهذ نم احاضوا سدلأ عك

 ىلآ تناك ةشئاع نا دمم ص مساقلا نعو ريكي سلف ىرذ هلاكرز ىدؤت

 نبا نا عفان نعو هيكحزت الو ىللا نهلو اهرحىف ىنات دمحم اهيخا تاب

 جرخا ةاكزلا نهيلح نم جرخ ال مث بهذلا هنراوجو هنانب ىل< ناكح رع

 عد



 هر

 #7 هوسالا نسح : م

 ةدضفاا نه وا حادكلا ىهاردلا نم ىلح حاضوالاو كلام ةثالثلا ثيداحالا

 'رتكلا ىنعمو ديعب هيلع 'رثكلا قالطاو ةضراعتم ىلا ةاكز ىف ثيداحالا تلق

 طودحا طالتخالا نم حجيورلاو لصاح

 8 : ر لوهلا امهدحا ىلع لاح اذا ةضفلاو بهذلا ةاكز 6# ةدئاف

 اهف ىث الو مهرد انام ةضفلا باصنو أراند نورشع بهذلا باصنو

 ردنلا 9: لقنو ةرالا لاوماو رهاوجلا نم امثريق ىف ةاكزالو كلذ نود

 كلذ ىف: فلا نم لواو مجد! سيل لقنلا اذهو ةراتلا ةاكز ىلع عاججالا

 ىلا رودلاك تالغتسملا ف تسي اذكهو مالسألا هما ن :م ةعامج مهو ةيرهاظلا
 ليلدلا مدم) اهوو باودلا كلذكو اهكلام اه ركي

 م ىنا وا ناك ازك ذ هل با ال نم لام ةاكز ىفدرو ام بان يم

 و هيلع هللا ىلدض هللا لو سر لاَ لأق هدح نع هيأ نع بيعش 51 ورع 0

 ىذمرتلا هجرخا ةقدصلا هلكأت ىح هكري الو هيف ركتلق لاه هل اهني ىلو نم الأ
 بجو ملو فلكم سيل متيلاو اقلكم كللاملا ناك اذا لاملا ىف ةاكرلا بحي اما تلق

 الو هلوسر كلذب هرما الو اه4:اه نم ةاكحلا جبرخ نا ةهتيلاو متيلا ىو ىلع هللا

 فجرتو بوأعلا اهل عدصتن لإ عراوقلا كلت ىباتبلا لاوما َّق تدرو لب ةغوس

 هائاَف ام قا و ىفورعم ةلأسملا ق ىالخلاو ةدئقالا اهل

 م7 ةاعتدلا لع رطفلا ار ىفدرو ام با ت0

 ع ند اعاص رطقلا ةاكز ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضرُو لاق 0 نا نع

 نيلسملا نم ىثنا وا ركذ ريبكح وا ريغص رح وا دبع لك ىلع ريعش نم اعاص وا
 بيءش ن ورع نعو عاص فص هب سانلا ديلا ةداور وددت 5

 كت جاد 2 ْق ايدانم ماسو هدلَع ا ىلص ىلا ثعب لاو هدج نع هِسأ ن

 وأ ريغ_ص كيع وأ رح ١ قنا وار تحذ ملم 0 ةيحا و رطفلا# ةهقدص 5

 ةطملا ممعلاو ىذورتلا هجرخا ماعط نه عاص وا هاوس وا 5 نم نادم ريبك

 + تالف



 2 ١ < وسلا[ وسر ؤةهه نآلتث اع 9
 نانبلا ثيدامال درع لك نم نانا توغل نم عاص ىه رطٌقلا ةودض تلق
 نا ثيدلل عاص فص زيلا نم ىه ضالا ضعب لأقو روهّا بهذ هيلاو
 ةهجرخأ مش ف نادم رطقلا ةددص اعوذ رم ساسع نبا ثتيدحو روك ذل بيوش

 ةرطف بحت ىدفاشلا لاقو عجرا لوالاو كلذ دضعت تاداور بابلا فو مالا
 ديعلا ديس ىلع بوجولاو تلق هيلع بحال ةةيشح وبا لاقو اسهجوز ىلع :أرملا
 دج ال نمو ديعلا ةالص لبق اهجارخا نوكيو هوحمو. ريغصلا ىلع ققتلاو
 ةكححالا قردم اهفرصمو 1 ةرطق الل هتليلو هم ولا توك ىلع ةدانز

 -- تبلا لها ىلع ةقدصلا ةمرح ىف درو ام بأ خيو
 200 1017 15 كالا كا 1115 0 كل كل ا ل

 لايف هيف ىف اهلعل ةقدصلا رم نم ةرع ىلع نب نسما ذخا لأم ةررره ىلا نع
 انا لاق وا ةقدصلا لكأتال انا تلع اعأ اهب مرا مك مك ملسو هيلع هللا. ىلص ىتلا
 ىلص ئزلا تدب لها لاجر لعل ثيدمساو ناذهشلا هجرخا ةقدصلا انل لحم ال
 ةودصلا نا ةعفر عقار ىبأ تيدح قو أءيج مهد رذو مهءاسن و ملسو ةيلع هللا

 ىقاسسنلاو دوأد واو لجأ هد رخأ مه سن نم موولا ىلاوم ناو كل ل 3

 ىف افالخ ملعت ال ةمادق نبا لاق هاحمتو ةعررخ نباو نابح نباو ةح#و ئذمّرلاو
 نالسر نبا عاججالا ىكد اذكحو ةضورفملا ةؤدضلا مهل لكلا ماه كنا
 ىلع ةقدصلا ,هبلع مرح نيذلا لآلا ىف ىالتخالا عقو دقو ناسلا حرش ىف
 زوي ال كلذكو كلذ ىف 0 مهلاوم مكحو مشاه وني مهنا اهرهظا لاوقا
 مشاه ىئيل مثاه ىتب نم

 مد ةقدضلا هل لت قف ىف درو ام با 0

 ”ىثب ةشئاع ىلا تاسراف ةاشإ "لع قدصت تلاق ةيبست اهعمأو ةيطع مأ نع
 هب تاسرا اه الا ال ةشئاع تلاقف ئىش م دنعأ سو هيلع هللا ىلص ىننلا لاقف اهنم
 اههل ىرخا ىفو ناخهشلا هجرخا اهلحم تغلب دقق ىناه لام هاسشلا ند هبيسن
 ملسو هيلع هللا ىلض ىلا ىنا لاق هنع هللا ىضر سنا نع ىتاسالاو دواد ىبالو



 - هوسالا نسح 0 فلن

 اهتهتعا هريرب تاق ةيده انلو ةددص اهيلع وه لاعف ةرب رب ىلع هب قدصت مهل

 م46 بوثثل ةارملا عيقرت ىف دروام باب اجه

 كفكيلذ ىب قومحللا كرس نا ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل لاق تلاق ةشئاع نع
 هيعقرت ىح ابوث قاخخست الو ءاينغالا ةسلاحمو كلباو بكا رادا < اندلا هم

 ىقح ايوث دعست ةثئاع تناك اذ ةورع لأق لاقذ نيزر دازو ىذمزنلا هجرخا

 مهرد اهدنع امو تسماف اعلا نوئاع ةيواعم دنع نم امو اهءاج دقلو اهوث عقر

 . تاعنل نتركذ وا تاقفاحل مهرد, اهئمانل تيريشا الهف اهتيراج تلاعف

 م7 ناكاسملل ءاجدلا لح ُْق دروام بأ غم

 ةشئاعل سو هيلع هللا ىلص ىتلا باطخ ىف عوؤرم ليوط ثيدح نم سنا نع
 نيكاسملا ىحا 0 ا ةرك قس ولو نيكسملا 2 ا ١ اهنع هللا ىكر

 ىذمّرلا هجرخا ةمايقلا موب ىلاعت هللا كنرش مهب رقو

 م66 ءاسنلا رانلا لها ةماع نا ىف دروام با, جم

 ةنلا باب ىلع تك ٍمسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق دز نب ةماسأ نع

 نامت نا ريغ نوسويحم دجلا باحصاو نيكاسملا اهلخد نم ةءاع ناكحذ
 هجرخا ءاسنلا اهلخد نم ةماع اذاف رانلا باب ىلع تقو رانلا ىلا مب ىما دق رانلا
 هللا لوسر حجرخ لاق ىردملا ديهس ىبا نعو ةداعسلاو ظأا دجلاو ناويشلا

 رشمم ان لاف ءاسنلا ىلع رذ ىلصاا ىلا رطف وا ىكصا ىف سو هيلع هللا ىلص ٠
 نرثكت لاق هللا لوسر اب ميو ناَقْف راثلا لها رثكا نكعأر ىناف نقدصت ءاسنلا
 فشكلا ليبس ىلع نكحتأر ىنعلاو هيلع قؤتم ثيدحلا ريشعلا نرذكتو نعللا
 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ديعلا تدهش لاق رباح نعو ىجولا قيرط وأ

 صاف لالب ىلع ائكحوتم ماق مث ةماا الو ناذا الب ةبطخلا لبق ةالصلاب أدبف

 هل



 فلي # هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تننث امب 9

 نوظعوف ءاسنلا تنا مث مه ركذو سانلا ظعوو هةعامط ىلع ثحو هللا ىوقتب

 ءانسلا ةطس نم ةأرما تماعذ منهج بطح نك ريكا نأف ن «ةدصل لاقو نهركذو

 نلعُك ريشعلا نرفكتو ةاكشلا نراك نع كلام هللا لوسر ْ مل تلاقذ ندخلا ءاعقس

 ةطس يذمزلا الا هني هجرذا لالب 7 بو ىف نيل و 6 نم نقدصتب

 2 راشتلاو ىوكشلا

 م ءاسنلا رمف َْق درو م بأ 0-١

 نآدالا ءاملاوب رثلا وهاك[ انزان هيك ذق ون اع رهشلا انتلع” نى اريراك تلات شتا لع

 ربلا ريخ نم دمم لا عبش اه ةياور ىفو ىذمرلاو ناذشلا هدرخا مللاب تو
 الا دحاو موب ىف نيتلاكحا د#ت لآ لكاام ىرخا ىفو هليبسا ىضم يح اثالث

 ريغ 5-5 هيلع هللا ىلص هللا لو-هر ىلا ثدشم لاق ا نديو ل امههادداو

 عاضص الو [ عاص 850- لا دنع ىرنأ ام لوب هتوعم دعلو تر يع س ةلاهأو ريعش

 ام ةلاهالا ىلاسنلاو ىذمّرلاو ىراذلا هجرخا وسن عسنل ذئمون هدنع ناو بح

 هجاوزا ثيداحالا هذه ىف دمت لأب دارملاو ةحتارلا ريغتملا مجسلاو مهشلا نم بيذا

 نهريغو تارهطملا

 هللأ لوسر هياكل ع بهذ ند متاخ اهيف ىثاحصلا نم اناده ةقيوف علام 0 نع

 ىبا تلد ةماما اعد 6 هزء اضرعم ةعباصأ ضع وأ دوعب ملسو هيلع هللا ىلص

 دواد وبا هجرخا هش ان ءذهب ىل# لاَقف بيز هن نم صاعلا

 م7 ءاتكلا لح ّى درو ام بان زعم

 هللأ لوسراب حس اك ميسو ةيلع هللا ىلص ىنلا ةأرعا عل لاق «ريرره 2 ا

 زأث 5 اًووط لاو بهذ ن أقوط ت تلاع دل ل نراوس لاعف بهذ ن٠ نيراوس

 .ثمرف بهذ نم ناراوس اهيلع ناكو راث نم يطرق لاق بهذ نم نيطرق تلاعف



 # هوبسالا- نسح ف "1

 نا نكأدحا عنمم لاعَف هدنع تذلص اهجوزإ نئ'رتت مل اذا ةًأرملا نا تلاقو امه
 نم طرقلا ىباسللا ةجرخا ربعي لاق وا نارفعزب هرفصت مث ضف نم نيطرق عض

 بيطلا ند طالخا ريبعلاو حوزا دزع ط2 ل اذا تفلصو ف وردم نذالا ىل>

 هللا ىلص هللا لوسر ىلا ةريبه تنب دئه ثناج لاق نابوث نعو نارفعزلاب عم

 ةنظاو تعاتنأو اهيلا وكسشت اهنع هللا ىضر ةيطاف ىلع تلخدف اهدب برضي
 ىف ةلساشلاو م--و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخدف بهذ ندم اهقنع َق كاملم

 0و هلل اعدل قادللا لوس ةزيا نسانلا لودي نا ك مس | ةمحا اب لاستف اهدي

 ثدخ هتقتعاف ادبع اهني تريشاو اهتعابف ةللسلاب ةيطاف تاتسراف جبرخ مث ران

 راشلا 0 ةمطاف ىجن ىذلا هلل دجلا لاّوو كلذ سو ةيلع هللأ ىلص هللا لوسز

 عباصا ىف ةأرملا اهلمجت اهيف صف ال ةلح هو دف مج لاو ىثاسنلا هجرخا
 هللا ىلص هللا لوسر لاقتااق ةفيذلل تخا نعو اهبدب ىف اهتعضو اعرو اهيلحر

 ىلحعت :أرما نكتم سيل هن نيلحن اه ةضفلا ىف ”نكل امأ ءاسنلا رمشتم ان سو ةيلع
 لاق صأع نب ةيمع نعو ىباسألاو دواد وبا هدجرخا هب تبذع الا هرهظتو ارهذ

 لوشو ريررأاو يبهذلا ةيلح هلهأ ع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكح

 ىفو ىناسلا هجرخا ايندلا ىف اهوسات الذ اهرررحو ةنجلا ةيلح نوبخ منك نا
 بهذزلا سل نع ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهمن لاق 0 نبا نع هل ىرخا

 فرسلا ريثكلا هركو ءاسنلل متامللاو فنشلا و ريسيلا "ثلا عطقملاو اعطقم الا
 نايح ص نمجرا درع هالو هتان نذو هذه ةكحمالا حجارخا مكعو ء اليملااو

 اهتلخدتال تلاعف نوصي لخالخ اهل ةيراخي ةشئاع ىلع تاخد تلاق ىراصنالا

 ال لوقي ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمم تلاقو اهلخالخ ىعطقت نا الا ىلع
 دواد وبا ه>رخآ سرد هيذ اتيب ةكئاللا لخدت

 ماك ءانملاب ءاسنلا باضخ ف درو م باب 1-0

 سأب ال تلاف ءانملا باض+ نع ةشئاع تاأس ةأرما نا مامه تن ةيركص نع
 دواد وبا هحرخا ةحير هركي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبب> نال ةهركا ىتكل هب

 قاسنلاو



 هليلع د هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم ثدث امب 9“
 لوسر ىلا بلتك اهدد ريس ءارو ند ها تاأفوا تلاق ةشئاع : نعو ىناسنلاو
 لحر كمأ ىرداام لاف هدب ملسو هيلع هللا ىلص ضبمد سو هيلع هللا ىلص هللا
 ىدعي كرافظا تريغل :أرما تنكح ول لاسقف ةأىما د لب تااقف ةأرما دي ما
 هللا لوسر ١ تلا ةدتع تلن دنه نا اهنعو 3 6 1 هد>رخا ءانملاب
 ةراد و هجرخا عيس انك امهذأك كيفك ىريغت 0 ال لاذ ىنعداب

 0 سأللا قاح نع ةأرملل ىهنلا ىف ددو ام باب الج
 هجرخا اهسأر هأرلا قلحت نا سو هسيلع هلل 7 هللا لوسرا رع لاق قع
 لورا دعت ةكو كلف واسلا

 م4 ءاسنلا بح قدرو اني ع

 تيطلا لاديع سو هيلع هللا لص هللا لوسر لاو لأق هنع هللا ىضر سنأ نع
 بح طاب مع ةياور قو قافسلا جدر ا ةداصلا ْق 2 ةرق تاوحو ءاسنلاو

 ايضيأ ىباسألا د ةهالصلا ف د ةرق تاعحو 5-3 ,طلاو املا :دملا

 -- ا ببط ىف درو ام بأ | ج0

 هر رهط أم لاجرا بيط ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لا هرب ره َّك نع
 قاسنلاو ىذمرتلا هجرخا هكر ىخو هنول رهظ اه ءاسنلا بيطو هنول ىنخو
 لاجرلا بيطو الأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق نيصح نب نارع نعو
 ثجرخا اذا اذه ةاورلا ضعب لاق هل حير ال نول ءاسنلا بوطو هل نول ال جر
 نعو دوادوبا هدر خا تءاش اع بيطتلف اهدجوز دنع تناك اذا 1
 حاكتلاو كاوسلاو رطعتلاو ءايللا مسو هيلع هللا ىلص ىلا لاق لاق بوبأ ىف
 ىبا نعو ايم لاجرلاو ءاسنلا قح ىف ىا ىذمرملا هجرخا نيلسرملا ناس :ن

 50000 ةيناز نيع لك لسو هيلع هللا ىلص لوسر لاق 3
 نم تاعفتسا ترطءتساو ننسلا باعحا مجرخا َهئاز ىهذ ساما, تيم مث



 0 ءارخالا نسح 0 نمل

 0 هيلع 0 7 00 4 لاق اريره ىبأ 0 هو 6

0 

 مد ءاسنلا ةئيز نم روما ىف درو ام باب -

 وني قحط سجن ةرطقلا ماسو هيلع هلآ ىلص هللا لوسر لاق لاق : هرب ره 30

 ا رخا طبالا فتنو رافظالا ميلقتو بزاشلا صقر دادحسالاو
 ما نعو هيلا ةأرملا جاتحم ىذلا فيظنتلا نم كلذ وو ةناعلا قاح دادحالاو
 هللا ىلص هللا لوسر اهل لاف ةنيدلاب ءاسنلا نت تناك ةأرما نا ةيطع
 دواد ونا هدجرخا لعبلا ىلا بحاو :أرملا ىظحا كلذ ناف ىكهزت ال ملسو هيلع

 نعو لحزا دنع ىظحاو هجوأل رولا هناف قمل الو ىعشأ نيزر هاورو هؤهْضو

 هيلع هللا ىلص هللأ لوسر يح < لو ةناحر انا نتوعم لاق منوهلا نيصملا فا

 2 ا او اك نعو هلو ىلا نقاب يفؤلاوازرس ولاا 0 كالو
 ايئاعنلا ةأزملا ددخحت نا رسشثولاو اواظناو دواد وبا هجرخا هلوطب ثيدحلا راعش

 امهذب زجاحال دحاو رازا ىف ناتأرلا وا نالجرلا عم نا ةعماكملاو اهةقرتو
 هللا لوسر ناك لاق دوءسم نبا نعو ناسئالا دسج ىلي ىذلا بوثلا راعشلاو
 ريغل ةننزلاب جيربتلا اهنم ركذو ثيدحلا لالخ مدع هركحي ملسو هيلع هللا ىلص
 حجربتلاو اسلا و  ةوا وبا هجرخا ىصلا داسؤو هلحم نع ءاملا لزعو اهات

 نع هءام لجرلا لزعي نا لزرلاو الف جوزالاما بناجالل ةنيزلا راهظا مومذملا
 عضررملا هتأرما لجرلا أطد نا. وه ىبصلا داسفو ءاملا لحم وه ىذلا ةأرملا جرف

 اذه رخآ ىف لاو ةليغلا ىعسيو ىبصلا داسف كللذ نم ناكو اهبل دسف تاج اذاف
 هيفو ميركلا دح اهي غلس ملو اهعيجج لاصمللا هذه هرك ىا ةمرخت ريغ ثيدحطلا

 ءاسنلا نوذ لاجرلا ىلع نامرحن ىا ناهركي اما امثهو اًضيا متطلاو قولخلا ركذ

 مد ءاسنلا مارق ىف درو ام باب اجد

 مارب قو يس ترس دقو رهس 57 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس د مدق تلاق ةشئاع نع

 هيف



 / ؟1 د ةوسنلا ىف هلوسرو هللا ,'نم تدن امب 9
 ةمايقلا موب اباذع سانلا دشا ةشئأع اب لاقو ههجو نولتو هكته هآر الف ليثاَع هيف
 نيتداسو وأ ةداسو هذه ائلعحو هائعطوق تلاق ىلاعت هللا قاخ نوئهاضا نزذلا
 ةفصلا ىه ليقو نيرادلا يب ةذفانلا ةوكلاك ةوهسلاو ىناسنلاو ةثالثلا هجرخا
 ةهباشلا :ًاهاضملاو ّرسلا مارقلاو عدخلاك ةريخص ةفص ىه ليقو تدبلا كدب نإب
 دلثاملاو
 0 بلا ارجو وو شيلا وسادتلا لوس ور ١ ناو اك ل 2

 _ةلفل لن وسلا ىلا دينو سامو و ةلافصار اد 39 ا 5-5-5-2 مد دارملا لا“ علا در" 5 ام باب جو
 ناك اقاذع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تطعا سنا ما تناكح لاق سنا نع
 ىلا نورجاهللا در رييخ لها لاتو نه ليسو هللَع هللا ىلص ىنلا عرف الث اهل
 اهقاذع سنا ما ىلا م-سو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر درو مهن انم راصنالا
 لجلا نم اهيلعامو :هلضلا وهو نيعلا محب قذع عج قاذعلاو نادشلا هجرخا
 ةيطعلا انه ةحتملاو
 وات ىلا ه2 فوت 5 انام وا حور نع 1 كارل كح دخ

 م ةارمللا رمس قار ا بأ 6

 ل ا لأ اع لا وس ايفا ل ا كلاب ا يح ف ا عبتع

 هللاب نموت ةأرمال لح ال عسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر لاق لاق ةريرره ىبا نع
 الا ةئسلا هجرخا اسهل مرحم اهعمو الا ةلياو موب ةريسم رفاست نا رخ الا مويلاو
 "نول ا مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاك لاق سايع نا نعو قاتضتلا

 هجرخا كتأرما عم عع قاطناف لاق اذكحو اذكح ؛وزغ ىف 06 ةجاح تجرخ ىتأر ما نا لاقو لجر ماسقف مرح اسهءمو الا ةأرماب لجر
 نائهشلا

 - لهالا ىلا نفيبلا ند لوفملا ىف دروام باب جه

 تت ل ل للبت ا ب سلسل تس يس تهت

 تأت الف رثس نم تئِجاذا عسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لات اج وع
 ديلا ةجرخا سيكلاب كيلعو ةئوشلا طشتتو ةييفلا دعسل ىح اقورط كلها
 اوبلطي و نهونو: الثل ءاسنلا اوقرطي نا مهاهنب ناكح ةياورىفو ىناسنلا الا

 ع( 2 )



 يقل وياج فل

 ىرحم مدآ نب نم ىرجي ناطيشلا ناف تابيغملا ىلع:اوملن ال ىرخا ىفو نمتارثع
 اذا ناكح ىرخا ىفو مساق هياع ىنناما هللا نا الا ىنءو لاق كنمو اناَقذ مدلا

 مجدلا لبق لصو ناف جب 4 ىح لخدب مل ةيشع لصوف رفس وا ةوزغ نم له
 قورطلاو ةيبذلا دحستو ةلذتلا طشتب ىكاوتهما لوقب ةادغلا: تو الا .لخدي مل
 لاشلا و هانا ىلح دادهتالاو ةيقتلاو ةنايطلا .بلط,نوكلاو.اليل عوجما
 باغ ىلا ةيغلاو ةيروالاو ةءانكصاا قب رط ىلع هلمسأ هناكح ديدحلا نم

 دلغتلاو ةذاظنلاو رعشلا ب رسستو لسغلاب دهعلا ةديعبلا ةدءشلاو اهجوز اهنع
 دلولا- بلط لءج دق نوكيف لّعلا سنكلاو عاجلا سنكلاو بيطات مل تلا

 نا ميسو هيلع هللا ىلص ىلا مهاهن ال لاو سابع نبا نعو القع عاجلا نم

 هتأرما عم امه:5 دحاو لك دجوذ ىهنلا دعب نالجر قرط اليل ءاسنلا اوقرطإ

 ىذمزرلا هجرخا الحر

 م ءامسشلا مب ةأرما كرت َّّق دروأم با جو

 ه-للسلا د

 ةبرق م نم برسشف سو هيلع هللا ىلصىناا ىلع لخد تلاق ةيراصنالا ةشنك نع

 :ركر هتذكتاف نزر دازو ىذمّرلا ةجرخا هتءطقف اههل ىلا تمعق امتاَذ ةقلعم

 م4 ءاسنلل حدملا ف دروام باب :--

 ةيلع هللا ىلص هللا لوسر يف تيقس تلاقف حدق ماس مال ناكح لاذ ا

 قاسألا هجرخا ذيبئلاو نيللا و لسعلاو ءاملا بارششلا لك لسو

 م ءاسنلا ناي نوصل داك نع ىلا ىف درو ام باب 0

 ناكحو ةشا هل لاقي داح سو هيلع هللا ىلصةللالوسرإ ناك لاقسنا نع
 ريراوةلا رمسكت ال ةشا ا كديور لسو هيلع هللا ىلص ىتتلا هل لاقف تومصلا نس
 11 قرأ ىفعلي كدب ور ناضذلا ه>رخا ءاسنا ةؤوض ىنعل ريراوقلاب كقوسوا

 وا ءانغلاو ءادملا نم نهيف رثؤي ىش لقا نال ريراوقلاب ءاسنلا هبشو كلذ وعثو .

 كلوا
-. 



 2 # هوسنلا ىف هلوسر و هللا نه ثلث ام #4

 9 5-5 لب الإ جد ام ءادخلاو ريسلا ةءرمس ىلع نهل وق ال ءاسنلا نا دارا

 نيمو ىناللا اك لان كلذ سطيف هتعرس و ريسلا

 مادي ا دل مانت نا ىلاءاشملا رخأت ف درو م باب 2-

 رع جر 5 اعلا محو هلع هللا ىلد هللا لو_سر من عا للك سابع نأ نع

 لودنو رطب ةشارد جرف ناينصلاو اكل ددر هللا - ةالصلا لام

 نا_شلا ه>رخا ةعاسلا هذه ْق ةالصلاب م43 ىهال ما ىلع قا كا الول

 ىناسنلاو

 مد ةدحوزلا نم الا ةروعلا ظفح ىف دروام بأي جس

 رد أمو اهنم ل ام انناروع هللالوسر ان تاق لاَم هدج نعهِبأ نع مكح ن زم نع

 دواد وبا هاور ثيدملا كي تكلمام وا كتحوز نمالا كتروع ظفؤحا لاق

 رظن ال مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ىردخلا ديعس ىلا نعو ىذمررلاو

 ىف لجرلا ىلا لجرلا ىضفب الو ةأرلا ةروع ىلا ةأرملا الو لجرلا ةروع ىلا لجرلا
 دواد وباو اسم هجرخا دحاولا بوثلا ىف أولا ىلإ ءأرلا_ ىضفرالو دحاولا وكلا
 صاعلا نب ورع رام نعو هدسد هدسج قصلي نا ءاضفالا ل دارملاو ىذمزتلاو

 هريجا وا هديع هما م,كص د>ا جوز اذا ملس و هيلع هللا ىلص هللا وشر لاق لام

 دواد وبا هجرخا اهتروع نما نرظنب الؤ

> 0 

 ةالص ىلاعت هللا لبد ال ملثسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق ةشث

 رم ىف ناكو ىنالوملا هللاديبع نعو ىذمرلاو دوادوبا ء+رخا رام الا ضئاملا

 عردلا ىف ىلصت ةنوو* تناكح لاق مسو هيلع هللا ىلص ىنلا جب وز ةنوهيع

 ذفنق نبديز نب د# نعو كلام هدرخا رازا اهيلع سال رالاو دحاولا

 ند



 #* هوسالا نسح 2

 .راخلا ىف ىلصت تلاق بالا نم ةأرملا هيف ىلصت اذام ةملس ما تلأس اهنا هما نع
 دوادوباو كلام هجرخأ اهمدق روهط بيغ اذا عياسلا عردلاو'

 مد لجرلا فلخ ةارملا ةالص ىف درو ام باب الجم

 دوسا دق انا ريص> ىلا تهتف سنا لاق مكب ىلصاف اوهوق لاق مث هنم لكحاف
 ند زوهعلاو هءارو مديلاو انا تءةوفصو هلع مامف ءاع يوذنف هدملا لوط نم“

 هنللا هحرخأ فقرصنتا مث نيتعك ر 3 ىلصف اننارو

 02 2 0 , لجل ةالص ىف دروأم با 1

 ناو زاةتح ناو خت 0-10 هرعلا رس موجب راش تلاق ةنوميم نع

 ةيعا ةهدحرخأ راجلا ىلع ىلصي ناكحو لذ“ اذا هنو قباصأ امرو ضئاح

 ىذمّرلا الأ

 مد ع نا هلوق نامالاب ةيراحلا راتخاىف 50 أم باب 0

 ءالصلا ىف مالكلا ركحذ ىف ليوط ثيدح ىف ىملسلا مكملا نب ةيواعم نع
 اذاف مو. تاذ تءلطاف ةيناوجلاو دحا لبق اًعع رت ةيراج ىل تناك هناو تلق
 نوغسأي ا فنسأ مدآ ىب نم لجر اناو اهمغ نم ةاثشب بهذ دق ئذلا

 لاقف اهم هتديناف اهب نتا لاق اهقتعا الفأ تلق ىلع كلذ مظعف ةكص اهتككصف
 اهنا اهقتعا لآ هللا لو_سر تنا تلأق انا نم لاق ءاعملا ىف تلاق هللا نبا اهل
 برضلا كصلاو بضغلا فسالاو ىناسنلاو دواد وباو ه4-سم هجرخا ةنمؤم

 مطالاو

 ١ اضاع قيفصت انا 0 اتا دولا 8

 قيفصتلاو لاجرال مي سنلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لأق ةري ره ىبا نع

 أم باب



 ل # هولا ىف هلوسرو هللا نم تنل اب #

 م هليقلاو ىلصملا نس ةارملا ضارنعا قدرو ام با ا

 هجرخا ترئواف ىظشنا رثوي نا دارا اذاف ةزان+لا ضارتعاك ةهلبقلا نيبو هيد

 ةالصلا عطقب ام ركذ ةشئاع دنع ىرج نيهذلل ىرخا ىفو ىذمزلا الا ةتسلا

 دقل هللاو بالكحلاو رجلا, انوه: دقل تااَقف ةأرماو راجلاو لكلا ركذف

 ةمعطضم :هلبلا نيبو هش ريرسسلا ىلع اناو ىلصي سو هيلع هللا ىلص ىثلا تيأر

 لسناف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىذواف ساجا نا هركاف ةجاملا ىلوددتف

 ضئاخلا ةرتخلا عطقب ع ىرخا ىو هيلحر لبيد نم

 م: ةالصلا ىف تنبلا لمح ىف درو ام با اجو

 لماح وهو سانلاب ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناأك لاو ةداتق ىلا نع

 ماق اذاو اهعضو دو“ اذاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تن يئيز تذد ةماما

 ىذمزتلا الا هدسلا هحرخا اهلج

 م20 ىدلل ا ٍدحو .ى”ودرو ام باب 0

 ديرا اناو ةالصلا ىف لخدال ىنا حءو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأق لاق سنا نع
 هلاكي نه همأ" دجو نم معا امل ىتالص ىف زوجاف ىبصلا ءاكب معماذ اهليطا نا
 نزلا دجولاو دواد ابا الا ةسْوْلا هجرخا

 م ةالصلا نع ءاسنلا تفيض ىدح ثكملا َْق 000 بأ 0

 ىز اريسي هلكم:ىف 'ثكي ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ناك تلاق ةلسما نع
 ةجرخا لاجرلا نهكحردب نا لبق ءاسنلا ىفرصنن ىل هثكم نا ملعا هّللاو

 ىناسنلاو دواد وباو ىراخضلا



 4 هوسالا نسح ش ناقل

 . ءاسذلا فوغص ىدرو ام با 0

 ريخ ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوس لاك لاق هنع هللا ىضر هرب ره كَ نع

 اهلوا اهرشو اهرخآ ءاسنلا ىفوذص ريخو:اهرخآآ اهرششو اهلوا لاجرلا فودص

 ةياوصلا نك ةعاج 0 دروو اضيا ةجام نبا هآورو ىراغملا الا دج ا ةحرخأ

 رباجو ةماما وباو ديوس وباو كلام نب سنئاو باطلا ن رعو 0 نبا مهام

 مهريغو هللا دمع نبا 1

 طا ا لاا ا

 بطخا اداوعا ىل لمعي راسا كمءالغ ىرع نا راسصنالا نم ةأرما ىلا سو
 فلا هل ار ع ركاسا ةفكارقلا كاعرشا خلع اذه ”قومخ انلع باتل

 مد( ةعمملا موب ةأرملا لسغ ىف درو ام باب تيم

 0 نم مي-سو ةيلع هللا ىلص هللا لو_سر لَك لاَ ىعتلا سوا نب سوأ نع

 أاهمايقو اهماص ةئلس لع هوطخ لك هل ناك هلود لا ركشاو ركيو جس رع

 لسع لاذ لستغاو لمت نع لوك“ لئس دوادوبا لاقو ئنببتلا باتا هجرخا
 اهجوحاف هتأرسا عماج ىا لّسغ هلوق زيزعلا دع نب دوعس لاقو هدسنجو هسأر
 دعب وه لستغاو ةعجلا ىلا ججرخ اذا 'هفرطل ضغا نوكي كلذو لسفلا ىلا

 ةءهجلل هدعب لستغا مث هلكأو ءوضولا غبسا ىا لسغ ليقو عاجلا

 م66 ةارملا ىلع ةعملا بوجو مدع ىف دروام باب اي

 ضير وا ىبص وا ةأ ما وا كولمت ديع ةميرا ىلعالا ةعاجج ىف هم لك ىلع
 نم دمي وهو سو هيلع هّللاىلص ىتلا ىأر دق.قراط لاقو دواد وبا هجرخا

 ايش حالا

 ام باب



 ع #* هوسللا ىف هلوسرو هللا نم تنل امب

 هدا كيطخللا/ناسلا ثم قارقلا ةازملانعتا*نف“«دروال ان كانا ووجمس

 نه الا. .ديجلا نارقلاو اق.تذخا.اه تلاو.ناعنلا ني ةئراح تذي ءاثه مانع
 ةعجج لك ىف رتثملا ىلع ان رن هبا مورو ةالعاشا/# [طللا لوكسر ناشل

 ىاسنلاو دوادوباو ايدج

 --1 ةحوزلل حولا لو 06 ظ باب ا

 كر اذا ىح ةئيدملا ند ماسو هيلع هللأ ىلص ىلا عم ير كلا 2 نع

 تقلا لاق تعو ترطفاو قيعاو ترصو هللا لوسر ١ ىعاو دا ىباب تك 2ك

 ىتاسألا هجرخا ىلع باع اهو ةكئاعاب

 م66 دعب ةجورلا “2 حولا ثردحن ىفدروام باب اججو

 ناف رجلا قعكر ىلص اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لكلاك - 3 نع

 ىاسنلا الا ةسْؤْلا هجرخا ةالصلاب نذوب تح مهطضا الاو نئثدح ةظقيتسم تنك

 م ةالصلل حورلا 3 طاشا ىف دروام باب جم

 نم مَ الحر هللا حر مل-سو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق هرب ره ىلأ نع

 تماق ةاىما هللا مر ءاملا اههجو ىف حضن تبا ناف هنارعا ظقباو ىلصف ليلا

 وبا ةجرخا ءاملا ههجو ىف تحن ىبا ناف اهجوز تاّوباو تلصف لالا نم
 ىقاسنلاو دواد

 1-0 لصملا ىف ءاسناا روضح 5 >1 ف با ج٠



 “أ هوسالا نسح قران

 مهءاعدو نياسملا ةعاجج ندهشيف ضيحلا اماف ضرحلاو رودحلا تاوذو قئاوعلا

 2 هجرخأ مهالصم نارتعبو

 مد( ةتئاملا ةأرملا ىلع ةالصلا ىف درو ام باب الجم

 عبرا ريكف هسأر دنع ماقذ لجر ةزانج ىلع سنا ىلص لاق بلاغ ىبا عفان نع

 ناك اذكهأ هل ليتذ اعبرا ربكو اهتزريع دنع ماَعْف ةأرما ىلع ىلصو تاريبكت
 نعءو ىذيّرلاو دوادوبا هجرخا منن لاق عنصل سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر

 ءاسنلاو لاجرلا ةزانج ىلع نولصي اوناكح مهلا رع نباو ةريره ىباو ناعع
 نب دم نعو كلاه هجرخا "هليقلا ىلي امم ءاسنلا و ماهالا ىلي ام لاجرلا نولعحم

 دعب اهتزانجحي ىتأف ةنيدملا ريما قراطو تيفوت ةلم ىلا تاب ليز نا هلمرح ىبأ

 اما اهلهال رع نبا لاَمف مجصلاب سلفي قراط ناكحو عيقبلاب تءضوف مجبدلا
 ةشئاع نعو سعثلا عفترت نح اهوكّرت نا اماو نآلا مكتزانج ىلع اواصت نا
 هلع ىلصا ىح روهبملا هب اولخدا تلاق صاقو ىبأ نب دعس تافءالاحويتا

 هللا لوسر ىلص دقل هللاو سانلا سنام عرسااه تلاةف اهيلع كلذ اوركناف

 الا ةتسلا هجرخا هيخاو ليهس ءاضد ىنبا ىلع دحسلا ىف سو ةياع هللا ىلص

 ىراضلا

 هج لاثا لبو رار لع ةالسا ف هدو امتي ز5-
 هللا ىلص هللا لوسر اهدقفف دجحعتملا "رق تناك ءادوس ةأرما نا ةريره ىلا نع
 اورذص مينأاكف ىوقذا مك الفأ لاتف تنام اولاَقْف اهتع لأسف سو هيلغ
 ةءولمت روبقلا هذسه نا لاَو مث ا هلع ىلصف هولدف اهربق ىلع ولد لاذ اهرما

 ناضشلا هجرخا مهيلع ىتالصب مهل اهرونب ىلاعت هللا ناو اهلها ىلع ةلظ
 هل ل-مهف مانا دعب اهنع لأسف ظفل ىفو مالعالا ناذيالاو دواد وباو ميس ظفللاو
 و ىرا لا هاور اهيلع ىلصو اهربق ىتأف ىتوهت ذآ اله لاف تنام اهنا
 ءأىما نا لاق هنا الا هصيحص ىف دعرخ نباو هل ظفللاو مج# دانساب ةجام نباو

 ةميدخ ناو اضيا ةجام نبا هاورو دححملا نم ناديملاو قرحلا طّهلت تناكح



 للان 6 هولا ىف هلوسر و هللا نه ثدث امي 2

 هللا لوسر مجبصا ان اليا تقود نوهملا مق ءادوس تناك لاو كيهرس ىبأ ندو
 اهريق ىلع فقوذ هباهصاب جرت ىف و.ثذآ اله لاقف اهب ريخا عمو هيلع هللا ىلص
 ريبكلا ىف ىتاربطلا ىورو فسدنا مث اهل اعدو هذل> ساالاو اهيلع ريكحد
 ىلص ىنلا نذؤي يف تيفوتف روهسلا نم ىذقلا طقات تناك أها نا سابع نبأ نع
 لاقو اهيلع ىلصو ىنونذ اف تيم ركحا تام اذا لاف اهتفدب سو هيلع هللا

 تناك لاق قوزىم نب ددبع نع ىناهفصالا ممثلا وبا ىورو ًهنجلا ىف اهسار ١
 اهريق ىلع رخغ زسو هيلع هللا ىلص ىنلا اهب لعب ف تنام دهملا قت ةايدلاب
 اولاق دهسا هن تناكح ىلا ىهأ لاق نمت ما ريق اولاقف ريقلا اذه ام لاقف
 لوسراب اولاق لضذا تدجو لمعلا ىا لاو مث اهيلع ىلصو ساسنلا ىفبصق مذ
 لسرم اذهو دجسملا "ة هتباجا اهنا ركصنف اهنم ععباب منا ام لاق معسنأ هللا
 ىنلاو تاه دعس ما نا بيسملا نبا نعو هساك مما ديدشتو ىاقلاي رسما قو
 روش كلذ ىلع ىدم دقو اهيلع ىلص مدق لد اه بئاغ انو هيلع هللا ىلص
 ىذمّرلا هجرخا

 م كفرلا ىف دروام باب 1
 تساهل هلم دبا يب اصحاب صيف ا 02-2
 هلو مكدحا موص مول ناك اذاف لاق ةعقر ليوط ثيدح ف هرب ره َّق ََع
 هدير اع رم ل_د>رلاا ةيطاخم ثدزاو ةئسلا هجرخا تيدا نعمإ الو ثفر

 ىف ترا اماو جيلا ىف مارملا وهو عاجلا ركعذب رصنلا وه ليقو اهن*
 1 نع نعل مرح الف ةأىما عم 0 00 اذا مالكلا

 م عوطتلا موص ىف ةجوررلا نم جورلا ماعطتسا ىف درو امبا جو

 انل تيدها هللا لوسر ان تاق ءاج اللف ةيده انل تيدها حرخ الف ٌحاص ىتاف لاقال تاق 'ىش مكدنع له موب تاذ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل لاق تلاق ةشئاع نع
 تصبصا تنك لاق مث لكاف هب تدل هيئاه لاق اسهنم اثيش ث تأبخ دقو ةيده
 ىراضلا الا ةسؤطا هجرخا ائاص



 د هوسالا نسح 9“ 0

 م ءاسنلا ةرشابمو ةهلبقلا ىف درو ام باب جيم

4 
 م مكاص وهو هحاوزا ضع ليعيل - هلع هللا ىلص ثئاك(نا تاأق 0 نع

 الا سلا هجرخا هبرال ,ككلما ناكو ماسص وهو رشابو ىرخا ىفو 5
 ةريره ىا نعو عاجلا ةجاح انهو ةجاحلا برالاو نيكدلا ظل اذهو ىناسنلا
 هاتأف هل صخرف ماسلا ةرشابملا نع مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لحجر لاش لاق

 ةجرخا اناش هاهن ىذلاو اريك اًهُش هل صخر ىذلا ناكو هاهنف هلأسف رخآ
 مالا ةرسشاملاو ”هليفلا نع ىهل ناك 0 ا هللا دمع نأ عفان نعءو دوادوبأ

 كلام هدحرخا

 -- ةفرع مود ةأرملا موص ف درو ام باب 7

 دعلو ةفرع موب موصت اهنع هللا ىضر ةكئام تناك لاق دمت نب مساقلا نع
 نم ساسالا نيبو اهنيب ام ضيدب ىح فقن مث مامالا عفدت ةفرع ةيشع اهتيأر
 كلام هجرخا رطفتف ءالاب وعدن مث ضرالا

 -- ةامملا داطفا ف درو ام بأ /

 افاعاط هيلا تمدعق اهياع لخد ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ بعك 6-0 ةهراع نع

 هيلع تاص هماعط لكا اذا متاصلا نا لاف ةعاص ىتا تلاقف ىلك اهل لاقف

 ىذمّرلا هحرخا اوغرفب َىَح ةكئالملا

 -- اهنا ىعداجملا موص 5 درو ام بأ قم

 نا تااقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ةأرما تءاج لاق سابع نبا نع

 ةسْجْلا هدرخا كما نع بوصف لاَ من تلاق اهنع كللذ ىدؤي ناكأ هتيضفف



 نحب 6 هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم ثيث امب 9“

 م ةارملل موصلا ءاضق ىف هرو ام با, ايم

 لخدف منن اياك اق ماعط ان ىدهأف 00 ةصقخحو انأ تن 5 كلام ةشئاع ن .ىع
 اهيا تح تناكو مالكماا ى ندردبو ةصقد تلاعو ملسو هيلع هللا ىلص ى لا

 انرطفاف ماعط انل ىدهاف نيتعوطتم نيتئاص ةشّاعو انا ا ىلا هللا 0
 دواد و باو كالام هدرا رخآ أمون هناكم ارضوا يساز هيلع هللا ىلص لاعف هيلع
 هللا لوسر دهع ىلع انرطفا تالاف ركب ىبا تب ف ءاععأ نعو ىذمّرلاو
 ءامضقلاب اورخاَدَأ ماسشهل ليقف سلا تعلط 9 ميغ مول ي-سو هيلع هللا ىلص

 رع كلذ لعءف لاق مسا نعو دواد وباو ىراخعلا هجرخا ءاضق نم دب الو لاق

 الا بطلا كلام هجرخا اندهتجا دقو ريسي بطالا لاقو ءاضقلا ىنعب
 ناشلاو

4 

 مد( ناضمر ىف لهالا ةمقاوم ىف درو ام با, اهعس

 تكله هللا لوسر لاقذ م-سو هيلع هللا ىلص ىلا لجر ءاج لاق ةريره ىلا نع
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاف محاسص اناو ىلها ىلع تءقو لاو ككلها ام لاق
 نيعبادتم نيرهش موصت نا عيطتست لهف لاق ال لاو اهقتعت ةبقر دحن له سو
 كالذ ىلع نه ائيبف سلجاف لاق ال لاق اًنيك_.به نيتس ماعطا د له لاق ال لاق
 اذه ذخ لاق انا لاق لئاسلا نبا لاعف رمت هيف قرعب سو هيلع هللا ىلص ىتا ذا
 انم دفا ثدي لها اهمال نيب ام هللاوف ىنم رقفا ضرالا ىلعأ لاق هب قدصتف
 لينا قرعلاو كلها هيعطا لاقو (سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لِمْدف
 ىهو ةريثكلا دوسلا ةراحتشلا تاذ ضرالا ةباللاو ىتاسنلا الا ةتسلا هجرخا
 رع نب هللادبع نا هغلب هنا كلام نعو اهيدتاج نم اهاترح ةنيدملا اتبالو هرخلا
 ممطتو رطفت لاف مايصلا اهيلع دتشاو اهدلو ىلع تفاخ اذا لمالا نع لمس

 سو .هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا دمي ةطنح نم ادم انيكسم موي لك ناكم



 # هوسالا نسح 9“ 2

 م ىصلا ىلع راف درو ام باب 1-0

 اسهل ىبض ىلع ىكبت أسما ىلع يسو هيلع هللا ىلص ىلا ىنا لاق سنا نع
 هنا اهل ليق بهذ الاف قيصمب ىلات امو تلاقف ىريصاو هللا تا لاف

 تلأقو تاخدف نيباوب هناب ىلع دج مف هناي تثاف توللا لثءاهذخاف هللا لوسر

 الا ةسلا هجرخا ىلوالا ةمدصلا دنع ريصلا لاَعَذ كفرعا مل هللا لوسرا

 ناكاشلا

 1-0 أهنم ريخب ةيدصملا تفاللخا َْق درو ّ باب 2

 ةبيصع بيصأ نم لوقب سو ةياع هللا ىلص هللا لوسر توعت َتإاَو خس ما نع

 ىل فلخاو ىبيصم ىف ىبرجا مهالا نوعجار هيلا اناو هلل انا هللا هرما ام لاق
 نيلسملا ىا تاق ةلس وبا تام الاف تلاق اهنم اريخ هل هللا فلخا الأ اهنم اريخ
 اهتلق ىلا مْ زسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا رجاه تدب لوا نس ىنا نه ربخ

 هللا ىلص هللا لوسر ىلا لسراف تلاَو سو ةيملع هللا ىلص هلوسر ىل هللا فلخاف
 لوسر لاَقف رويغ اناو انثي ىل نا تلتف هل ىنبطخم ةعئاب ىبا نإ بطاح سو هيلع
 بهذ نا هللا وءدأو اهنع اهئغي نا هللا وعدنف اهّنبا اما اسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىذمزلاو دواد واو كلامو اسم هجرخا ةريغلاب

 ةنإلا لها نم ةأرعا كيرا الأ سابع نبا ىل لاق لاق حاير ىبا نب ءاطع نع
 عرصا ىنا تلاَمف سو هيلع هللا ىلص ىلا ثنا ءادوسلا :أرلا ءذهالات لب تاق

 تش ناو هنا كلو تريص تنس نا لاق ىل هللا عداف فش كح تا ىناو

 هجرخا اهل اعدف فشكتا ال نا ىل هللا عداف ريصا تلاق كيفاعب نا هللا توعد
 نامشلا

 اه بان



 64 # هوسنلا ىف هلوسرو هللا نه تنل اع

 م7 اهنبأ توم نع ةأرملا ةبزعت ُْق دروام بأ 1-0

 ىلاشا نا لوقت هيلا سو ةيلع هللا ىلص ىنلا تذب تلسرا لاو ديز نب ةماسا نع

 لكو ىطعا ام هللو ذخا ام هلل نا لوقبو مالسلا أر لسراف هدهشاف رضتحا

 ىذمزلا الا ةسْلا هجرخا بستحأو ريصتلف ىعسم لجاي هدنع ىش

 م جودزا الإ ةعالط قى هر م باب 0-0

 فيك لاَ ةمطط ورا ءاج الث تيبلا بناج ىف هتكو اًئيش تأيه تام دق هنا هنأ رما
 اهنا ةءلط وأ رفقا حارسا ده نوكي نا ورا و :ةسقن تاده دما كلك مالقلا
 نا دارا الف لستغا مبصا الف شارفلا هل تأطوو ءاشععلا هل تب رق مث ةقداص

 ناك 0 3 0 هللا ىلص ىلا عم ىلصف 0 توع نتاعا حرح

 اهءاج ايكتليل ىف اهلل هللا كراس نا هلعل ابسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاَقف اهنم

 ىراثعلا هجرخا نآرقلا اوأرق مهلك دالوا ةعست

 م7 اهحوز ةب زعتو ةآرملا كاله ف درو 8 با هجم

 اهب ىنيزعي ىظرتلا بعك نب دم ىناناف ىل :أ ما تكله لاق دمت نب مساقلا نع
 اه ناكو ةأرما هل تناكو دهت# دباع ملاع هيف لجر ليارسا ىني ىف ناك هنا لاكف

 يحمحاو هسفن ىلع قلغاو تب ىف الخ ىح ادءدش ادجو اهاع دجوف تتاح ابهمم
 نانا تلاهق هءاك عاتارعللا ىب نم ةأرمهأ هن تنوع ددأ دياع لخد 537 ف

 اهاح ىل ةراج نم ترعتسا ىتا تلاق وه اهو لاق ىما ىف كدتفتسا تلاعف اهل نذاف

 دق هلا هللاو تلاق مث لاق اهيلا هد رأفأ هبلطت تلسرا اهنا متانامز ه-سلأ تنك
 ىلع فسأتفأ هللا كجرب هل تلاةف هانا كدرا قد>ا كاذ لاف انامز ىدنع ثكم



 0 هوسالا نوح د كرك

 هللأ ةعقنو هيف ناك امرمصبأف كم دب قدا وذو كلكم هذحا 3 هللا كراعا م

 كلام هجرخا اهلوقب

 مد# نامزلا رخآ ىف ءاسنلا ةرثك ىف درو ام باب جم

 ناهز سانلا ىلع نيتأيا هسو هيلغ هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ىسوم ىبا نع
 لجرلا ىربو هئم اهذخأي ادحا دج الف بهذلا نم ةقدصلاب هيف لجرلا فوطي
 ةه>رذخا ءاسنلا ةريكحمو لاجرلا "هد نم ل نذل ةأرحا نوعبرا هع دق د.حاولا

 نائشلا

 مد ةمازلا لع ةقدصلا ىف ءاح 4 بأن 1-0

 لِما رسا نب نم لحر لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةري رهىبا نع
 ا وذا ةياز دب ىف اهعض وذ 1 هةقدصل رع ةقدصب ”هليالا نددصت ال

 هيئاز ىلع نما كلل يللا لاك فد دنا ىلع ذليللا ىف قدصت نولوقبو نوثدحي

 تدع ؟اهانزب نع دست نا اهلفلق ةادلا ناو تاق ددف اكافدص انآ ليقف
 'ىغلاو قراسلا ىلع ةقدصلا ركذ هيفو هلوطب ىتاسنلاو ناكشلا هجرخا

 0-0 ةجوزلا ىلع ةقدصلا ىف درو ام بأ 0

 لجر لاذ ةقدصلاب اموب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىما لاق ةريره ىبا نع
 هب قدصت لاق رد: ىربتع لاق كش ىلع هب قدصت لاق راد ىئدنع هللا ل اوسر أب

 لاق رخآ ىد-:ع لاق كتحوز ىلع هب قدصت لاق رخآ دتسعا لاو كفلإو ىلع

 دواد وبا هجرخا هب سبأ تاكل رخآ ىيدتعح لاك كمدخل ىلع هب قدصت

 ىناسنلاو

 مد اهحوز تدب نم ةآرملا قافنا ىفدرو ام باب 0

 ماعط نم ةأرملا تفنا اذا ؛سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق ةشئاع نع

 هنتاي



 د 6 هوسنلا ىف هلوسر و هللا نهتدن اب

 لدم نزاغلاو تسستكا اع حوزرالو .تعفنا اع اهردا اهلف ةلئوم ريغ اهحوز ثان

 ةمامأ قا نعو طا هجرخا انس صعب رجا نم مهضعل رجا صعاب ال كلذ

 ليق هئذاب الا اهجوز تدب نم ةأرمأ قفنت ال اسو هياع هللا نيص هللا لوسر لاق لأق

 ورع نبا نعو ىذمرتلا هجرخا انتلاوما لضفا كلذ لاق ماعطلا الو هللا لوسراب

 الا ىطءت نا ةأرمال زو ال سو هيلع هللا.ىلص هللا لوسر لاق لاق صاعلا نبا

 اهجوز نذاب

 م مالا نع ةؤدصلا ىف درو ام با ريو

 قدصتا نا اهءفنبأ تيفوت ىبا نا هللا لوسر اد لاق الجر نا سابع نبا نع
 ةحرخا اهنع هب تةدصت دق ىلا ءادهشا اناف افاركم ىل نا لاق مع لاق اهنء

 نا هللا لو_سر اب تلق لاق ةدابع نب دعس نعو بدلا ىارذملاو اسم الا هيلا
 هجرخا دعس مال هذه لاقو اًريب رفح ءاملا لاق لضفا ةقدصلا ىاف تتام ىبا

 ىناسنلاو دواد وبا

 4-5 اهمطقو:ماحرالا هلص ىف درو ام باب -

 لوُت سرعلاب ل مرا مسو هيلع هللا ىلص هللا لو-سر لاو كبل 2 هكا 0

 ةريره ىلا نعو ناحشلا هجرخا هللا هءطق نعطق نمو هللا هلصو ىنلصو نم
 هل للاثقت هللا ط_ساب نأ نم 5 انو ة- يلع هللا ىلص هللا لو_سر لاق لاق

 نعو ىذمزتلاو ىراخضلا هجرخا هجر لصيلف هرثا ىف هل ًاسني ناو هقزر ىف
 هيك مرا *”ةاص ناف مكحاامرا هب نواصت م يكخمابدا 0 أ ولعل ىذمزلا

 نعو لجالا انه رثالاو رؤي ىا أسنن و رثالا ىف ةأسنم لاملا ىف ةارثم لهالا ىف
 ناكالك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نذأتسا ملو ةديلو تةتعا تلاق ةنووم

 لاَ ىتديلو تقتعا ىلا ترعشا هللا لوسراب تلاق ةيف ا هيلع رود, ىذلا اهموب

 هجرخا كرجال مظعا ناك كالاوخا اسهتيطعاوا كنا امأ لاق متن تلاق تاءفوأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ىماع نب ناس نعو دواد وباو ناكذلا
 ه+رخا ”هلصو ةةودص ناقشت محرلا ام ىلعو ةهقدص نيكسملا ىلد ةددصلا ميسو



 ِ 7 هؤسالا نسح 2 فرخ

 ةرش ج-رلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق صاعلا نب ورع نعو ىتاسنلا
 نيوقلاو ىذدمزلا هجرخاأ هللا ةوطق اهءطق نكتو هللا هلصو اهلصو 0 ندا نم

 "ئش ضعب امه ناكح هل ةلاخ ىتأف ةقلحلا نم ىف ماعْف محر عطاق مويلا
 نا سو هياع هللا ىلص ىنلا لاف ساجنا ىلا داع مث هل ترفغتساو اهل رففتساف
 ارمصتخم ناريطلاو ىناهيصالا هاور 3 عطاق مهيف مو5 ىلع لو ال ةجرا

 م55 هريغو عاقولا نم ةجورلا ىلع لجرلا قح ىف درو ام با 1-6

 ادحا ١ رمأ تنكح ول لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىلا نع
 ما نعو ىذمزرتلا هجرخا |هجوا لصس نا ةجوزلا ترمال دحال دحم# نا

 اهنع اهحوزو تتاع ةأرعا اا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاو لبس

 ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىبا نعو ىذمزنلا هجرخا ةنجلا تاخد ضار
 هيلع ىبأتف هشارف ىلا هتأرما وعدد لجر نم اه هديب ىسفن ىذلاو سو هيلع هللا
 ةياور ىفو اهجوز اهنع ىضرب ىح اهيلع اطخاس ءاعسلا ىف ىئذلا ناك الا
 ةكتاللا "اهتنعل : نايضع تايد" 0 نأ عرأف هشارف ىلا هنأ را لحرا اعد اذا

 سارق" ةر>اهم 1 ا تدان اذا 0 عجرت َّىَح ةباور ىو جملا نو -

 ليق لاَ هنعو دواد واو ناااطسنلا هدرزخا ثيدمللا ةكنأاللا اهعل اهجوز

 اهرمااذا هءيطثو اهيلا رظن اذا هرست تلا لاقريخ ءاسنلا ىا هللا لوسر ا
 رايد نب ءاطع نعو قاساألا هجرخا هركد 15 اهلام الو اهسفن ىف هلا الو

 اع رور زواج ؟الو.ءالا سلا" ىلا كءصد الو الص مهنم لشي ال ةثالث هعفرب ىلذهلا
 ءاور هيلك تاق ليلا م ااهحوز اهاود ةأرعاو اهيف لاقو اهدغو ثيدحلا
 7 نعو ةعفرب سنا ىلا رخآ دس هل ىورو السر اذكه هب ىف ةورخب نبا
 5 مهتالص عن اهلا لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع سابع

 3 1 طخاس اهيلع اهجوزو ثتتاب ةأرماو اهيفو ثيدحلا ارب مهسوؤر
 نايضغ اهيلع اهجوزو تتان ةأرماو هظفاو هعبك ىف نابح ناو ةجام نبا

 5 ىلأ,:عو



 6 هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تدل امب

 زواخ ل هئالث ميسو ةسياع هللا ىل_ص هللا لوسر لاو لاق ةماما ىلا نءو

 اهيلع اهجوزو تتاب هأرماو عجرب يح قبلا ديعلا مهئاذا مهئالصص

 هللا در رع نعو بيرغ نسح ثيدح لاقو ىذمّررلا هاور ثيدحلا طخاس

 داواد وبا هسرحأ هلع هلا رغأ ترد مف لحالا لا هلا سر لاو لاو هن
 ىلط' هللا لوسرا ىلا لطعلا نك ناوذص ها رعا"تءالا لاق دست نانو

 تيلص اذا ئبرضي جوز هللا لوسرا تلاعق هدنع ناووصو م هياع هللا

 لاقف تلاق امع هلأسف سعثلا عاطت ىنح رعقلا ىلصي الو تء< اذا ىنرطفبو

 [اهتيهت دقو نيتروسب  أرعن اهناف تيلص اذا" ىيرتضي اتهلوق امأ هللا لوران

 تغكاإ ةدحاو ةروس تناكح ول ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل لاقذ

 ربصأ ال باش لجر اناو موصت قلطنت اهناف تعح اذا قرطش اهلو5 اماو سانلا

 علطت يح ىلصي ال اهاوق اماو اهجوز نذاب الا ةأ عا موضت ال هللا لوسر لاقف
 لاف سعثلا عاطت ىح ظقيتسن داك: ال كلذ انت فرع دق تدب لها اناف سعثلا
 ىبا نعو دوادوبا هجرخا لصف ناوفص ان تظمّتسا اذا ماسو هيلع هللا ىلص

 ىع كتدحلا الأ دبعا نبال هيد" هللا .كتش لع لاف لاق ةماعات درؤلا
 هيلا هلهأ بحا نم تناكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تْنن ةمطاف نعو

 ترك ىح ةيرعلاب تعتساو اهدب ىف ترثا يح ىجراب ترج اهنا لاق ىلب تلق
 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىتاف اهءايث تربغا تح تيبلا تسن كحو اهر# ىف
 تءجر اثادحأ هدنع تدجوف هتتأف امداخ هتلأسف كابا تدتا ول اهل تلقف مدخ
 لوسر اب كندحا انا تاعذ ت:اكحسف كتجاح تاك ام لاف دغلا نم اهاناف

 اهردكاىف ترث ىح ةيرقلا تلجو انهذدنا ىق ترثا قا ىترلاب ترج اهنا هللا
 لاعذ ةيف ىهام رح اهيقب امداخ كمدخست كينأت نا اهترما مدخلا ءاج نا الث
 كعجضم تذخا اذاو كلها لع ىلعاو كير ةضيرف ىدأو ةمطافان هللا قتا

 كلذف نيثالثو .اعبرا ىربكحو نينالثو اثالث ىدجاو نيثالثو اثالث ىوسف
 مداخ اهمدّ# ملو هلوسر نءو هللا نع تيضر تلاق مداخ نه كل ريخ ىه ةئام
 لعو جوزلا ةمدخ ةجولا ىلع نا ىلع ثيدملا لد ىناسنلا الا ةسجلا هجرخا

 قاثلا رهاظلاو ىفالخ هيف داشرالل ما باجالل مالا اذه لهو تيبلا

0 



 *# هوسالا نسح 0

 --.1 جورلا لع ةاولل قح ف دروام باب --

 ةأرملا ناف ءابسنلاب ١ اوصوتسا مس سو كلع هللا نس دللا لوسر لاق لاق ةربره ىبا نع
 ناو هتريمكح هي# تيهذ ناف العا علضلا ىفام جوعا ناو علض نم تةلخ

 ورع نعو در از نامل هجرخا اريخ ءاسنلاب اوصوتساف جوعا لزي مل هن 0

 نماف اريخ ءاسنلاب اوصوتسا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاَو لاق صوحالا نا

 ناف ةايبم ةشحاش 0 نا الا كلذ ريغ انش نه:م نووحامب مك دنع 1

 7 ل ا نهوبرعضاو عجاضملا ىف نهورحهاف ن
 ١ اعح مك هلع مكتاسنلو اهح م امل ىلع م,كحا 9 1 نولع 3

 نوهركت 0 وس ىف 0 0 نوهر 4 ص مكشرف نيطوب ال أ نمالع

 ىذمزرلا 0 نهماعطو نهتوس كح ىف نهللا اونسح نا مكيلع نهةحو الأ
 ريسالاب حيوا 0 تحدت اهلوتحد ىف ةأرملا هبش ةريسالا ىهو ةيناع عجج ناوع

 ام هنلا لور ان الق لآ ديلا نع ةيواعم نب ميكح نعو 001 دلال
 تبق ١١ دان اه وشك ناو 0 ال اضل هور
 ما ثيدحو دواد وبا هجرخا تيبلا ىف الا رح# الو مح#ن الو هجولا برضت الو

 ندهاسدي هأ حا هينفع ىدخأ تسلح تاق اهنع هللا نمد ةشئاع نع عرز

 لج مل بوز للوالا تلاع, اًئيش 0 رابخا نم نكي ال نا ندقاعيو
 قتنيف ىراضلا ةياور ىفو لقتيف نيمس الو قّريف لهساال لبج سأر ىلع ثغ
 هرغ ركذا هركحذا نا هرذا ال نا احا ىتا هريخ ثيا ال ىبوز هيناثلا تلاقو
 تلاقو قلعأ" دانا نو قلطا عطنا نأ قيسعلا جوز هثلاثلا تااقو هردكو
 ةسماخلا تلاقو ةفهاس الو ةفاخحمالو رق الو رح ال ةماهت ليلك جوز ةعبارا
 ييوز ةسداسلا تلأقو دهع اع لأس الو دسا جرخ ناو .دهف لد نأ جوز
 ل م فكلا ميو الو فتلا موطضا ناو فتشا برعش ناو فل لكا نا
 وأ كلف وأ كيش ءاد هلءاد لك "ا : اءايغ وا ءانايع جوز ةعباسلا ٍتلاقو

 ةعساتلا تلأقو بنرا سم ليال اسر وضرر قوز نسساغلا "تلاد تالا ولك عجب
 ةرشافلا تلاقو دانلا نم كيلا يرق دامرا ميظع داحلا ليوط دابعلا عيفد جوز
 اذا حراسملا تاليلق كرايملا تارقك لبا هل كلذ نه ريخ كتالاه امو كلام جوز

 نعم



 عرز وأ ىوز ةرشع ةيداخلا تلاقو كلاوه نهنأ ن نسبا رهارملا توص نوع“

 01 ع“ نودجو ىدضع م يعل نم المو ىتذا ىلح ند . ىللا عدذ وبا او

 قنمو كد طيطاو ليهص لها ْق ىناعخ قش يي لها ىف ىندجو ىمش
 عرز ىبا ما اخ عرز ىبا ما مهنا برشاو حينا دقزاو جفا الف لوقا هدنعف

 نك واوقم خرر ىو "ادلولا زو 1 01و تان
 عوطو اهيبا .عوط عرز ىبأ تذب امو عرز ىلا تذيو ةرجلا عارذ هعيشتو ةبطش
 عرز ىنأ ةيراجو اهةراج ظيغو اهئادر رثفصو ةياور ىفو اهئاسك ءلمو اهما
 اشيشعت انتي ”الئالو ايات انبريع ثقات الو اثيثت انثيدح ثان ال عرز ىبا ةيراج اهو
 نايعلي ندهفلاك اهل نادلو اهم ةأرما قلف ضم باطوالاو عرز وبا جرخ ت اا
 انرمش بكر ايرسس الجر هدعب تدكتف اهسكنو ىنتلطف نيت اهرب اهرمصخ تحت نم
 لاقو اموز ةحتار لكح نم ىناطعاو ايرث امن 1 يقم فر
 رغص لب اه ىتاطعا ىش لك تءجج واف تااّو كلها ىريمو عرز ماا ىلكح

 كل تنك (- سو ةيلع هللا ىلد هللا لرد 216 فيل تاق عدز أ آ

 لوصولا ريسان ىف لاو ميسو ىراخلا ناؤهشلا هجرخا عرز مال عرز ناك

 لوصالا عماج نم ء انه ةتناو ةاضقلا ىضاق دب ف رع عرز ما ثيدح طعس دقو

 مالكلا نم انه ركحذا نا تبأرف ا اذه حرش درذاو هترهشل
 قيفوتلا هللا و لوقاف هنم دب الامم هيلا ةجاملا س5 اه هيلع

 لوصولا بصي ىا لبج سأر ىلع لوزهم ىا ثغ لج ملل جوز للوالا لوق
 ل نا قانا ةعيشاو هسثنا آل ىا مريح كيال ةياثلا لوقو هطادش ةوشع الا هيلا

 0 ل ف م 10 0 7 عرب كلل ا 4 |
 قورعلاو بصعلا دمت ردقلاو ةنماكلا هرارساو ةئطايلا ةنويع ام«: دارملا رلاو
 ةثلاثلا لوؤو ةصاخ نطيلا ىف اهنا الا اهو< رحلاو دسجلا ىف ةئتان ىرت تح
 ىلع اهنع تكس.ناو ىئتلط هبويع تركصذ ناف عفن الب ليوطلا وه قئشعلا
 ةعبارلا لودو ةقلعملاك انهورذتق ىلاعت لاق .هحوّح الو ةبزع ال .نكحرف
 شيعلا ةذاذلو ةحارلبو ىذالا مدعب هتقصو ْعيلب فصو اذه 0 ةمانيع ليلك
 هتئاف فا ال اهناو نيطرذم درب الو هيف رح ال ىذلا ةماهت ليلك لادتعالاو



 * هوسالا نسخ م
 لخد نا ييوز ةسماخلا لوقو ةماس الو الله هنم ىثح الو هقالخا مركل

 لاؤسلا. مدعو هتي لخد أذا مونلا ةريكب هتقصو عيلب حدم اذه لا دوق

 تببلا ىف هدهع ىا دهع اع لأس الو اهلول قياهو هعاتم نم بهذ اغ

 ناك برملا سراهو سانلا ىلا جرخ اذاو همركحا هلامو هعاتم نه

 نم ريكحا ىا فل لكا نا ةمداسلا لوقو ةعاحشلاب هؤصت دسالاأوص

 ف م عيجج بعوتسا برم ناو انش قبال َىَح هدوئص نم طاخو ماءطلا

 ىف فنلا دقرو معطخا نا هنا دارا هلمذ اذه لا فكلا مبوب الو ءانالا
 وندلا ةيحم الا كانه ثبالو هتي# نم ىدنع ام هيل نعجاض ىلو ةيحان هبايث

 معاي ال ىذلا ةةلم#لاب هانعمو ةمهتمو هلمفع لا ءاايع ةعباسلا لوقو اهجوز نم

 ىدتهي ال ىذلا ةمعلابو اهنع :متلو ءاسألا ةعضابم ةييعت ىذلا نينعلا وهو
 ليقو ام هروما هيلع ةقيطنملا ءاقايط عمو ةلظلا رهو ةيايغلا نه كلسم ىلا

 هيف ةعمت# سانا ءاودا عيجج ىا ءاد هل ءاد لك اهلوقو مدقلا قجحالا ىنغلا
 سار حرج نيب هعم اثنا لوّدت برمضلاو سدكلا لقلاو سأرا حرج مهشلاو

 للا بنرا سم سما ةذماثاا لوؤو املي عجج وا وضع ريدكح وا برض وا
 ىف ءانثلا بيط وأ حيرلا بّدط هناو ةرشعلا نسحو بناجلاو قلخلا نيلب هتفص و

 ركذلا ءانسو فرمشلاب هل فصو وه ملا داهعلا عيفر ةعساتلا لوو سانلا

 داحتلاو ةماقلا لوطي هل فصو نوثلا سكي دا#تلا ليوطو هموقىف ةعقراو

 مظعو كلذي جدع برءلاو ةقيس لئاج- لوط ىلا جاتحي ليوظلاو فيسلا لئاج

 رثكيو هدوذو ٌريكيف ريلاو مودللا نم ةفايضلا ةرثكو دولاب هل فصو دامرلا
 تيبلا برق ال هنال ددوسلاو 2 كلا هل فصو موقلا سلم وه ىدانلاو هداهر

 نوذخأيىدانلا باككاو ىدانلا نوصَدن نافيضلا نال هتفص هذه نءالا ىدانلا نم
 مائالاو ماركلا ةفص هذهو ىداثاا بيرقلا تدبلا نم ,هسلحت ىف هيلا نوجاتح اه

 لبا هل هب هفصا امم ريخ وه لوقت غلا كلام جبوز :ةرشاعلا لوقو كلذ ىنالح

 اهتاقوا مظعمو ةرورضلا دنع اليلق الا حرست اههجوب ال هتانفي ةكران ىهف ةريثك
 مملا سكب رهزملاو اهمولو اهئابلأ نم مهارق نقيضلا هن: لزن اذاق'ةناتفب ةكراب نوكت
 مهل رلانافيضلا هب لزن اذاهلبا دوع اهجوززا تدارا هب برضي ىذلا ءانغلا دوع

 رهذرملا توص لبالا تدع“ اذاف بارشلاو قفزاءملاو ناديعلاب نايثالا هلهأو اهم

 ناع



 5ك دي هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تنث امب
 دوز نيكع ديداللا لوقو كللاوهب تاروصم نلف ناكيصلا م ءاي دما

 1 لك نب كجم ذلارهو سونلا نم "ةلم#* نوئب سانا عك َِغ عدز وبا
 سون ىهف اه« أَو وئشو ةطرق ىنالح ىا ةنثتلا ىلع ءايلا ديدشتب ىذاو لدتم
 ىلوا اههريغف انمس اذا نيدضعلا نال امعش ىندن المو ىننعسأو اهتركل كرم“ ىا
 ىت>رذ ىا محهفا محالاو اهعفو مهلا رسكحصب 0 ممملا كندة ىعجو
 تدارا منالا ريغصت نيغلا مضي ةونُغو ىبضن دنع راتسس طل و
 ليلا تاوصا ليهصلا نال لباو ليخ باعصا ال منغ باحا اوناك اهلها نا
 معلا تاكا ال امهباتثكاب دتعل اما برءلاو اهثننحو ليالا تاوصأ طرطالاو
 هنورمسكي نوثدحنلاو جلاب وه ديبع وبا لاق انيضقا نوشلا سكت قسد كردو
 ىف عرزلا سود, ىذلا وه سثادو مهزغ هلكو مهل ةحاب ليح يدش ىف
 ىاقلا ديد_كنو رسكحمي دقو روهثملا ىلع هيئاث ماو هلوأ مخل قءءو هديب
 هروسشقوو هنا نم ةجر ىا ماعءطلا َىنب ىذلا روهججلا 1 محفل هب دارملاو
 عدا الف لووأ هدئعذ اهلوق ةيدنو ةسودب عرز بحاص هنأ ىا لاير غلاب ةيدذو

 حابصلا دعب ىا ةديصلا مانا ىل عيصتأو قراو ىنم هلبقب لب هدريف ىلوق حقن ال ىا
 ملا لدب نونلابو [ئىاكا دع ميلا مما برشا اهاوذو اهمدخم نمي اهتبافكل
 لهمباو برمثللا عطا نوئلابو ىراا ةدش نم نارسفلا عدا" ىح ىورا ماب هأئوم

 محب حاسفو : ريثكلا ةيظعلا مادرلاو ماعطلا ةيعواو لادعالا موكحولاو هيف
 ديد._كتو هللا نيسلاو ميملا محب لسمو عساو ىا زمهملا نيسلا نيدو ءاغلا
 مث ةنكحاس الاء“ ءاط مث ةحوتفم ةمحم* نيشب ةبطشو هلل فشاك ىا ماللا
 نامضق اهم قدشت ةدرللا نال قش ىا لكأا'ديرج نم ب طشام ءان مث ةلخوم
 هنا تدارا ليقو لجرلا هب حد امم وهو ةبطشااك معلا ليلق فهفهم هنا اهدارذ
 نم ىثنالا ملا محي ةرفجلاو ركذت دقو ةشنؤم عارذلاو تع نم لسن سلا
 تدارا اهما نع تلصفو رهشا ةعبرا تغلب اه ىهو نأضلا نم ليقو زءملا دالوا
 ابهل ةميطم ىا اهما عوطو اهيبا عوط اهلوقو هب حد برعلاو لكالا ليلق هلا
 رس.كب ائادر رفصو ةليعم مسجلا ةئلتم اهئاسكء لم عمو ارمال ةداقنم
 ةسمضلا انه ةراجلاب دارملا اهتراج ظيغو نطبلا ةرماض ىا ىلاخلا رفصلاو داصلا
 انيدح ثدن ال اهلوقو اًعلخو اةلخ اهلامجو اهئس> نه نيزتا اها اهلرمص طبع الا



 3 هوسالا نسح 1 8م

 هيلع تمد تود ارت حربا كراء ونك لب ءريزعاو كراك القا
 شك ةقرتم هيف ةمائعلا و ةلاتكلا كرت الائا خلا انتي ال الو ةنامالاب اهتفصو

 ماعطلا ىف سغلا نم ةمهلا نيغلاب ىورو هفيظنتب ةينتعم هل ةطصم ىه لب باطلا

 ضخ تلا نيللا ةيقسا ىهو ءاطلا نوكسو واولا محب بطو مجج باطوالاو
 ىلع تقلتسا اذاف مظع لذؤكح تاذ اهنا ددبعوبا لاق خلا نابعلي ىنعمو اهيف

 نامرلا اهيف ىر# وكل اهت# ريصت تح ضرالا نم اهب لذكحاا أتت اهافق

 قئافلا سرفلا ةمحتلاب ىرمذلاو ىضملا لقو فيرمشلا ديسلا ىرمسلاو
 ىلا بوسنم رلا رهثا مجقلاو اهرسكحو ءامللا مج#ب ىطللاو رايخلا
 اذه ىلا لمحت اسهذال ةيطخ حامرلا تيعمو ناع دنع ردلا لحاس ةيرق طخلا

 وهو اهحا رم للا اهب 8 ارت ا_يىعل ع حارا ىعمو هق فمثشنو عضوملا

 ريثكاا ءايلا ايدكس ىزرثلاو مأءلاو رقبلاو ليالا معنلاو اهتببم عضوم

 مغلاو رعملاو ليالا م حور م 0 ةعئار لك 0 ىناطعءاو هريغ و للملا نم

 ىلض فاو مهطعا ضل ةريملا ند ممملا رسما كلها ىريدو نينا 5 احق ديبعلاو

 ىناكح كلانا هانعمو اهانا هتريثع نسل حاضياو اهسفنل بييطت وه ءاساعلا
 اذهلو لودولا ريس مالكح رخا اذه عا هللاو ماودلل وا ةدءاز ناكو عرز

 ةددلا بتكح 0 ْق حورشو لو حو رش خفر مأ تيدح أ ثيدحلا

 صيت حرش جاهولا جارسسلا ىفام اناشاهءججاو انايب اهنسحاو ةرهطملا
 هللا لوبسر لاق لاق .رباج نعو ىلاعت هللا هجر ىرذنملل ياللا نب مبسم 2
 رخا ىذكر 1 - اهنم كح كَ ةئموم نمؤد كرب ال و هيلع هللا ىلص

 مح ةجرخا

 م هند ناصقفو ةارملا لمع ناصش ىف دروام باب | 40

 لقع تاضقان نه تدأر ام مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق رع نبا نع
 لدعلا ناصعن امو هل زج نهم ةأرحا كل نك ادحا نم بل ئِدل نلغا نيدو

 ندلاو
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 ناصقن اماو لجر ةداهشب نيتأ ما ةداهش ناف لمعلا ناصقن اما لاق نيدلاو
 دواد وبا ءغدحر | ىلصت 2 أمانا مهن و اضف رطقت ن تقل 12 نك نئدلا

 ثيدح ىفو ديدش ىوق ىا لزج مالك تاذ لبقو ةمانلا ةل جاو لقعلا بللاو
 تيار. اع لاواهلوذ نا غو هةلصمتملا ىلص هللا لوسر جيرخ لاو ىردخلا ديعس ىبا

 أهو نك نال َّنء مزاعملا نلدكلا بآل بهذا تدو لدع تاخدأن 0

 ةداهش فصن لثه ةأرملا ةداهش سيدا لا هللا لوسر ان انلقعو انثند ناصقن

 مو لصت مل با كم اذا سن لاقو اهلعع 00 نم كالْذَو لاك ىلد نأ ل-د>راا

 هيلع قعتم اهنيد ناصع نم كالذف لاق ىلب 0 مصن

 ىدعا تكح رئاوه - هلاو هيلع هللا ىلص هللال وسر لاك لاق دير َّك ةماسأ نع

 نقر هحوو ىذمرتلاو نامدلا هدحر < ءامرلا ند لاجزرا ىلع رضا ى 0 4و

 لاتعلل ىعستو نوهلجال مارا ْق عمن و ارثك 7 بع عابطلا ل محا

 نكو سضا ا هداسفاو ايدلا ّق هيغر نأ ؟كللد لقاو ني هال هوأ دعلاو

 عاج رمألا هيطخ ىف لوقب سو هيلع هللا ىلص هللا لور تعمم لأ ةفيذح

 00 هتععسو لاق ةديطخ لك سار ايئدلا ب>و ناطيشلا لئابح ءاسنلاو مثالا

 امه -و ارحذ نهومدعت 0 أ تر هآور هللا نهرخا ظ05- ءاسرلا اورخا

 اونا سو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر لَ لو ىردحلا كيوس قا نعو ةناهو

 ىور ام وهو مسم هأور ءاس تنزل | ن٠ تاكح تاسعا ىني ةذتف لوا ناف ءاسنلا

 لاق هبا هحوزب كا 1 نإ ام 0 6 5-0

 نا هركحذ ةرهللا ةصقو هيف تلزن ىذلا و ياو هولا كلة و اهل نبأ هلو

 را || ا ة-ءاع هللا ىلص هللا كالو لاق ,اح نا نعءو ىيطلاو كلملا

 ةأرعا هعا مكردحا اذا ْناطدَس ه هروص َْق ردنو ناطيش ه هروص ْق لب

 هش ىفام در كلذ ناف اهءةاويلو هنأرما ىلا دمعيلف هبل ىف تعقوف

 لحر اها 2 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اق تو نا 5 مس هاور

 ةنعو ىرادلا اور اهم ىذلا لثم اهعم ناو هلها ىلا بهذيلف هيممن ةأرما ىار
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 ناط.شلا اهو ميثم تثتحردح ها هروع ا رمل لو المو ةكلع هللا ىلد ىلا نع

 دارملا وأ اهم ىوغلو اهوغيل انفي ناطوشلا رطظن هب دارملا ىذمولا هاور

 معا هللاو كللذ ىلع ثعا.'ا هنوكل ناطيشلا ىلا دانسالاو ةب رلا لها فارسشتسا

 م7( ةئجلا ىك أس لقا ءاسنلا نا ىف درو ام باب اي

 كانع نم ج ُ نانأ صا هل تناكحو ريغشلا نب هللادبع نب قرط» نع
 ن نارغ دنع نم .تدنا لاق ةنالف دنع نم تينا هل تلاق عجر الث اههادحا
 ةنملا كابس لكان سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انندح دقو نيصح
 ١ يسم ه>رخأ ءاسنلا

 -- ءرملا ىلع ةارملا بضغ ةفرعم ف 506 ئ باب عج

 ءال ىنا 7 هياع هللا ىلص هللا لوسر ىل لاق تلاق اهنع هللا ىذر ةشّناع ن

 لاق كالذ قى رعل نيا نو لق ىضغ 0 تنل اذاو ةيضار ىنع 2 0

 تلو ىضغ 1 نك اذإو درا نياودت كناف ةيضار ىع تك اذا

 ناكشلا هجرخا كىما الا رسها ام هللاو هللا لوسران لجا تلق هاربا بروال

 م7 رسلا ءاشفا اهدلو ةأرملا عنم ىف دزو ام باد اجو

 تاطرافا داعى مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنئعي لاق هنع هنا كر سا نع
 ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنثعب تاق كسب اه تلاق تئج الذ ىما ىلع

 هللا ىلص هللا لوسر سيب نئثدحن ال تااّو رس اهنا تاق ىه امو تلاق ةجاح

 مسمل اظذللاو ناهشلا ةجرخا ادحا سو هيلع

 مده( لهالا ىلع مالسلايف درو ام باب الجو

 كيها ىلع لحد اذا ىئبا سو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاك سنا نع

 ف
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 انيلع سف ةوسن ىف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيل» ىم تلاق ديزي تذب ءاعمأ

 م ةأرمل نم مهازانمسانلا لازنا ىف درو ام با 0-0

 هيلعو لآ اهم صو زعبل هةطعأاف لئاس اهم 2 اهنا اهذء هللأ ىكر 0 نع

 هللا لوسر لاق تلاعف كالذ ىن اهل ليعف لكصاف هتدعىدأق حالصلا هيه هلو تاج
 دواد ونا هجرخا مهلزانم سانلا اولزنا سو هيلع هللا ىلص
 اب كسا ل ل ا ماك ا ا يا كلا وصل 1 اص ا ا ل تحبسح

 -- 1 راجحلا قح قكذرو م باب 0-0

 امها ىلاف نراج ىل نا هللا لوسراب تاق تلاق اهنء هللا ىضر ةسئئاع نع
 ىرخا ىفو دواد وباو ىراخلا هجرخا اياب كنم ام«؛رقا ىلا لاق ىدها
 نروح ال ميسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لأ لاق هررره ب 2 نيكشلل

 ةاسلل انه ريعتسأ دقو ريعبلا | نسرؤلا هاش نسرف ولو ا هراخل ةرده ةراج

 أهي اهذلظ ىعسف

 6-5 1 ناره ف درو 8 بأ 0-0

 كثي دنعو ىد> تل ةيوصلأ ريعل لتعا تلا اقيَعَع هللا ىكر هي لاع ن2

 مرتو هسا [ذ اهرصقت عمسو هياع هللا ىلص بضغف ةيدووولا كلت ىطعا انا
 دواد وأ هجرخا رهص صعبو

 --4 ءابسزلا كلا رظنلا 5 درو أم بان 2ع
 2 ا ضو ا ىو ا في دو ل في ري إال ا يي ع حل
 الأ عسو هيلع هللا ىلص هللا لوسسر لاق لاق امهنع هللا ىضر ساسبع نبا نع
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 هللا ىضر رع نبا نعو ناضششلا هجرخلا مرحم ىذ عم الا :أرماب لجر "نول ال
 اهلا ناك الا ةأرمان لجر الخ ام ةيباجلاب رع ةرطخ ةصق ىف ايهنع
 ةأرمحا نا هنع هللا ىِصر سنا نعو هحتو ىذمرتلا هجرخا ثيدحلا ناطيثلا

 ىرظنا نالف ما اب لاق ةجاح كيلا ىل هللا لوسر ان تااقف "ىش اهلقعؤ ناك

 قق> قرطلا ضعب ىف اهعم الغش كتجاح كلل ىضقا ّنح تش ككسلا ىا ىلا
 هللا لوسر لاق لاق ةديرب نعو دواد وباو مسم هجرخا اسهتجاح نم تغرف
 كل نأف ةرظنلا ةرظنلا عبذت ال ىلع اب ههجو هللا مركح ىلءل سو هيلع هللا ىلص

 ةرخ الا ىيرادلا ظفلو ىذمرتلاو دواد وبا هجرخا ةيئاثلا كلل تسلو ىلوالا

 دق دبعي ةمطاف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتا لاق سنا نعو ةيئاثلا ناكم

 غاب مل اهيلجر هب تطغ ناو اهيلجر غلب مل اهسأر هب تعنق اذا بوث اهماعو اهل ةيعو

 كيلع سيل لاَ ظفحملا نم هاقلت ام م-سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىأر الف انيس

 ىنلا دنعتنك تلاق ةلس ما نعو دواد وبا هجرخا كءالغو كوبا وه اما سأب
 دعب كلذو موتكم ما نبا ليقاف ثراحلا تذب ةنوعم هدنعو ميسو هيلع هللا ىلص

 وه نسبلأ هللا لوسر ان انلَعُم هنم ايكتحا لاق اًئيلع لخدف تاحاب .انرعا نا

 ىذمزرتلاو دواد وبا هجرخا هنارصبت اتسلُأ انا ناوايبعفأ لاَعف انرمصبن ال ىعا

 نك جراعوفو انو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاو ديسا ىلا نعو هحتتو

 "نكل سيلف نرخأتسا لاذ قيرطلا ىف ءاسسنلا عم لاجرلا طاتخا دقو دححملا

 ىح رادجلاب قصلت ةأرملا تناكف قيرطلا تافاس# نكيلع قبررطلا نفح نا

 ىا قيرطلا نةقحنو دواد وبا هجرخا هب اهقوصل نم رادجلاب قلعيل ابو نا

 هللا ىلص هللا لو_سر ىهذ لاق رع نبا نعو أاهطسو وهو اهتح نكحر

 ناصح لك نتا نعو دواد وبا هسرخا نيتآرلا نيب لجل ىثع نا انو هيلع

 هذه لاّيو هاعدف لجر هب رذ ةناسن ىدحا عم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ناطرشلا نا لاقف كب نظا نكا لذ هب نظا تنك نم هللا لوسراب لاقف يجوز

 ميسم ةجرخا مدلا ىرخت مدآ نبا نم ىر#

 أم باب
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 نذآ ال مث نذآ الف بلاط ىبا نب ىلع مهذبا اودكني نا ىنونذأتسا ةريغملا نب ماشه
 ىه اقاف مهتبا منيو ىذنا قاطإلنا» تلاط تاب لق ديرز ناكل نخاع
 ةوضنلا اش اونا ا خا اهيذؤد اه ىباواواهتا ام نس .رب ىنم ةعضن

 هفاد.ع نا باهش نبا: نعو اهءاس ام قءوسي ىل هلوا حدب ىاربو معلا نم ةدطولا

 اهبروأا ال ناعع ىلاعف جوز اهلو ةرصيلاب اهارتشا ةيراح نائعل :ئدها ماع نا

 هغاي هنأ كلام نعو كلام هجرخا اهقرافذ اهجوز صاع نبا ىضرأف حوز اهلو

 هما اهياعر مكس نأ دارافا رس وتس تناك لدي نعال رع ناد لئانص جاوا
 امه: ع نا هركف

 نصبوا" ماذخب اذا نودع انينوتأ كنا بورت لترا رواناق 12 نا ترزنلا قئاهزط
 هنعو كلام هدرخا اهيلو ىلع مرغ اه>وزز كالذو الماك اقادص اهاو 0

 9 ني'س عبرأ ر ظن اهذاف وه نا ركن ملف اه>وز ٌتدوق ةأرما اه اعا لاق رع :

 لاعب 006 م لحر 0 ةنعو 0 ةجر ا لد 0 00 رهشا 0 كوقت

 اهل ل و هيلع هللا ف لاقف ىلو> ىه اذان اهيلع تلخدف ركب اهنا ىلع ةأرما

 تءضو اذا لاقو انس قرفو كل دبع داولاو اهخذ نم تالا اع قادصلا

 كف أدوا ملعا , لس ع ثتددح ازه ىباطخلا لاق دواد وبا هدرا اهودُك

 ارلخاب كلر نادم نركت نام رش رشا ا وذبا ودان اهيا دو ناار اوافق
 كيعلاك ن وكيف علب اذا هةهددغ عشتيل هلاثناو هب 0 هح او اريخ 3 هاصوأ هنأ

 نعو اك ودم نو 0 نأ كولا 52 نال ع و ةتايحا ىلع هل :ًافاكم ةعاطلا هل

 هيلع تمرح ةعاس اهجوز لبق ىىذلا تح ةيئارصنلا تلا اذا لاو سابع نا

 اهحوز لاعف نإ م هدول ةنارعا تعءاج 9 م ءاح الحر نأ ةيعو ىراضلا هجرخأ

 ىذمرتلاو دواد وبا ه>رخأ هيلع اهدرؤ ىت 905 15 اهنا هللا لوسر ا

 دق ت:كىنا هللا لوسراب لاقف اهجوز ءاخ تجو'ّرف ةأرما تالا لاق هنعو

 هحرخا لوألا ىلع اهدرو رخآلا اهحوز ند انهن ع يئاق ىبالساب كرَع نا



 كنأ سها ىهو يآ نيرشع |يلعف 3 ةريره ىبأ نع دواد ىبال ةياور ىفو ةثئلا

 ىف ىطعا نم ي-سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق رباج نع هل ىرخا ىفو
 هبا نع ماع نب هللادبع زعو لا دف ارت وا ابوس هقك ءلم هنأ ما قادص
 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاَعَف نيلمث ىلع تدجوزت ةرا ف نب نم ةأرما نا

 هجرخا سو هيلع هللا ىلص ىلا هزاجاف معن تلاق يلعب تالامو كسفن نم تيضرأ
 ناكف اه4:ع هللاىذر ملس ما ةتطويا عيوزت لاق سنا نعو هحكو ىذمزتلا
 بق ىلا تلاذ اهبطفف دحخط ىبا لبق ميلس ما ناسا مالسالا امهذني ام قادص

 ىناسنلا هجرخا مالسالا امهندي ام قادص ناكف مساف كتسكت نسا ناف تلبسا
 ىف اولاغت ال الأ لاقف اموب هنع هللاىذضر رع بطخ لاق ىملسلا ءاؤههلا ىبا نعو
 هن كالوا ناك هللا دنع ىوقتو ايندلا ىف ةمركم ناك ول كلذ ناف ءاسنلا تاودص

 ءاررخأ ققدضا الو كاسب ره حا قدصا ام سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ة-كاع نعو نأسلا باعصا هجرخا ةيقوا ةرسشع ىلثا ند ريكحا هتانب نم

 ةرشع ىلن تلاق هجاوزال سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قادص ناك ؟ تلئسو
 مهرد ةئاعصت كلذف ةيقوا فصن تااقال تاق شنلا ام ىردتأ اشنو ةيقوا
 قتعا و ةءلع هللا ىلص هللا لوسر نا 6-0000 قاسنلاو دواد وأو - هجرخا

 فوع نب نجح رلاديع مده امل لاق هنعو ةسجلا هجرخا اهوادص اهعّتع لءجو ةيفص

 ىراصنالا دنعو ىراصتالا عي رلا نب دعش نيب و هندي سو ةيلع هللا ىلص ىلا لآ

 كلامو كلها ىف كل هللا كراب هل لاعذ هلامو هلها هفصانب نا هيلع ضرءف نانأ رما

 هللا ىلص ىنلا هآرذ نعسو طقا نم امش حيرف قوسلا ىناف قوسلا ىلع قولد

 تجوزت لاق نجلا دبع ان مهم لاقف ةرفص نم سضو هيلعو مانا دعب مسو هيلع
 هجرخا ةاشب ولو ملوأ لاق بهذ نم ةاون نزو لاق اهيلا تقس اه لاق ةيراصنا

 را انه سضولاو كل هللا كرابذ لأق بهذ نم هلوق دعب ةياور ىف دازو ةتسلا
 ال مسا ةاوثلاو كنأ_ث امو كرما ام ىنعمي ةيئاي ةملك مهمو بيط وا قولخ نم
 ةييبح ما نعو اشن نيرشعلاو ةيقوا نيءبرالا اوعس ايي مهارد ةسوجل هنزو

 اهجورَو ةثحلا ضرا تاك شعءعج ن هللادبع تحن تناكامهنا

 تعلو مهرد فالا ةعبرا هع اهرهماو سو هيلع هللأ ىلص ىنلا ىناجلا

 اهلا
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 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا كلذي بتكو ةئنسح نب ليبحرُش عم هيلا اهب
 بجاو رهملا نا قادصلا ةلأسم لصاح تاق ىناسنلاو دواد وبا هجرخا لبقذ
 0 0 ثيدحو نارق م1عنوأ كب دح ند ما ولو ت1 هيف هالاغلا هركذو

 نافيوّص ةداكرإ قو مهارد هرشع 3- لوا رهف الإ نا ىطفرادلا

 ا
 لا لسور لكل لأق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا صاع نب ةيفع نع

 1 تلاَق داق نَ كاوا نا نيطر . ةأرملل لاقو معن لاق ةنالف نم ك-حوزا

 يس اهطعن ىلو 0 اهل ضرفب مىلو اهم لخدف هيحاص نم 8-5 حجو

 نأ لاذ ةافولا ةنرصح ا" 2 مهس هل ناكسو يب نيك كي 02 ناكو
 اهطعا ىلو أقادض اهل ضرذا لو ةنالف نجوز ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر

 دعب هتعابذ هتذخاف ريح ىم6- اهقادص نم اهتيطعا دق ىتا كدهشا ىتاو اًثيش

 هللا ىلص ىنلا لاق لاق ثيدملا اذ_ه لوا ىف ةاورلا دحا داز و فلا ةّئامب هوه
 ةأرما 0 لئسو كد وهس» نا نعو دوادوا هحرخأ هرسسذأ حاكتلا ريخ م هيلع

 قادصلا اهل لاف اًقادص اهل ضرفب ىلو اب ل-خدب لو اهجوز اهنع تام

 هللا ىلص ىنلا تدعم نائس نب لقعم لاقو ثارياأ اهلو ةدعلا اهيلعو الماكح

 باصكا هدرخأ دووءسم نا اهم حرف هلثع قشاو تب عور ىف ىضق مسو ةسلع

 اسهماو رع نب هللادببءل تناك نبا نا عفان نعو ىذمّربلا ظفل اذهو نئسلا
 اهجوز اهنع تاغ رع نب هللادبعل نا تح تناكحو ناطألا نيدبز تنب

 اهل لاعف اهوادص هللادبع ن م ىِعَس : اهمأ َتءاَكَ اواو اهل معسل ىو اهنرعب لو

 ل ل اهلطا لو 2ك 0 اهل نا كح ولو اسهل قا دص 2-3 نا

 تارلأ هلو ايل قادم نأ ىطقف ترانا 3ر07 ا رد ع
 ضر دوو قاطت ىلا الا ةءتم ةدلطم لكل لاق هنا رع نبا نعو كلام هجرخا
 لاق بيسملا نبا نعو كلام هجرخا اهل ضرؤ اه فصن اهبسكل سمت ملو اهل
 نحو 5 كللاو هدرخا ق ةأدصأإأ بحو حاكنلا ق وول تع خرا اذا هنأ رب ىو

 همن اهب لخدي نا دارا ام: هللا ىضر ةمطاف ىلع جيوزت امل لاق سابع نبا
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 هللا ىلص لاقذ "ىش ىل سال لاذ اش اهيطعي يح سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 قاقيبلابو واذ وبا هجرخا ام لخد ُ هعرد اهاطعاف كعرد اهطعا سو هيلع

 اه.طدي نأ لبد اهجوز ىلع ةأرما لخذا نا'ةّللا لوسر ىترعا تلاق ةشئاع نعو
 ةيلع هللا ىلد هللا لوسر لاق لاق صاع ن ةيدع نعو دوادوا هحرخا ايس

 اذا اهلثم رهم هلذاف اقادص اهل مدل لو لاا حوزت نم لأ لئاسملا هذه لصاح

 ضراعم ال ىوتف هذهو مقلا نبا لاق روك ذملا نانس نب لهء» ثيدخل اهب لخد

 اه لوخدلا ليف رهم ا ند ئىش مدعت عسل اهنع لودعلا كلإ ليس الف .اهل

 م2( ضيا قرخ هيف ىقلت ىذلا ءاملا ىف درو امباب جو

 قلتو ةعاضب رب نمءاملا كل ىتسن انا هللا لوسر اب ليقلاق ىردخلا ديعس ىلا نع

 * مش هس ال روهط ءاملا نا لاق سانلا رّدعو ضئاحماقرخو بالكلا مول اهف
 تلأس لاق ديعس نب ةيبتق تدعم لاقو دواد ىبا ظفل . اذهو نئسلا باعكا هجرخا
 اذاو تاق ةناعلا ىلا لاق هيف ءاملا نوكي اه ريكا ام تادف اهقع نع ةءاضب رب مو

 3 اهيلع.هثددم فاد ةعاضب ريب تردق دواد وبا لاق ةروعلا نود لاق صقن

 اهّوانب ريغ له ناتسبلا باب ىل عش ىذلا تلأسو عرذا ةتس اهضرع اذاف هتعرذ

 نم ءاملا ةلأسم لوقا ىهتنا نوللا ريغتم ءام اهيف تيأرو ال لاق هيلع تناكخ امب
 قددم لكح اهليس بعشت دنع دلباب و قد لك اهتاحاس ىف رثعتب ىلا قياضملا

 رهطم هريغلو رهاط هرصتع ىقءاملا ا لوقلاو محدالا هجولا ىلع اهلصاحو .

 تاساحلا نم هبعطوا هنول وا هحير ريغ اه الا نيفصولا نيذه نع هجر ال

 تالا 2 السلا لا ما رع درا الا ىلتلا فيصولا نعو امر ١
 كرلاو ام ود اهو نيتلقلا قوف امو هئم ريثكلاو ليلقلا نيب قرف الو ةرهاطلا
 اهاوقاو بهاذا عجرا ىه لئاسم تس هذهو ليعتسلاريغو لبعتسملاو نكاسلاو

 .هعحو اليلد

 باب
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 مد ءام لضف نم الل لغخ ف دارو ام باب يمس

 مد لجرلا ءوضو اجو

 يك نينس عبرا سو هيلع هللا ىلص ىنلا بهح الجر تيقل لاق ىزيجلا ديج ْنَع
 لضفب ةأرملا لستغت نا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن لاق نب رهوبا هبفك
 دوادوبا هجرخا اعيج افرتغيلو ةياور ىف اداز ةأرلا لضفب لجرلا لستغيو لجزا

 ةيلع هللا ىلص ىنلا جاوزا ضعب لستغا لاق سابع نبا نعو ىثاسنلاو هل ظفللاو

 تنك ىتا تلاَقف أضوتب وا اهثم لستغيل هللا ىلص هللا لوسر ءاخل َدنْغَ ىف سو
 عفان ن عءو هعو ىذمرتلا هجرخا بنجي ال ءاملا نا سو هيلع هللا ىلص لاقف اين

 انج وا اضئاح نك ملاع ارازكم رخل سأل ا

 ءانا ن قرم كازا ىنلاو انا لستغا تنك تلاق ةشاع نعو كلام هجرخا

 ل ه ةياور ىفو ةيانملا نم هيف انئيدنا فلتخم دحاو

 محب قرغلاو نيهْشلا ظذل اذهو ىذمّرلا الا ةسلا هجرخا عما وثالث قرفلاو :

 دملاو دادما ةعيرا عسي لايكم عاصلاو الطر سنع ةتس عسي حدق اهو كوالا

 نامز ىف نوأضوتب ءاسنلاو لاجرلا ناك لاق رم نبا نعو قارعلاب ثلدو لطر
 قاتبنلااو دواد وباو كالامو ىراضلا هدجرخا دحاو ءانأ نه اعيج هللا لوسر

 “4-0 ىنالا لوب ىف درو ام باب 1

 سو هيلع هللا ىلص لوسر رحخخ ىف ىلع نب نيسملا ناك تلاق ثراأا تنب ةبابل نع

 لاق هلسغا ّىح كرازا ىطءاو ايوب سلا هللا لو_سراب تلقف هيون ىلع لابف

 ةساحلا تاق دواد وبا هجرخا ركذلا لوب نم عذنيو ىثنالا لوب نم لسفب اما
 ضيح مدو ثورو بلك باعلو عيضرلا ركذلا الا هلويو افلطم نانالا طئاغره
 لقان الا اهنع لعب الق 6 لصالاو ىقالخ كلذ ادعامو رازنخ 2

 الو 'ئىثلا ىلع ءاملا شر عدن و هيلع مدقت وأ هواي ام هضراسعب لحي

 لسفلا غلب
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 هد ةأرللا بوث ريهطت ىف دروام باب اهي
 تلاثف زدتلابناكللا ىف ىتمأو لدد ليطأ ىأ هاما اهل تلاقنانيلا دل م دع
 ىرخا ىف دواد ىبالو ىتاسنلا الا ةعبرالا هجرخا هدعب ام هرهطإ هللا لوسر لأق
 نسل ىلا اي رط انل نا هللا لوسران تلق تلاق لهشالا دع: ىني نم أنما نا
 بيطا ىه قيرط اهدءب سلأ لاسقف تلاق انرطم اذا ل_ءفن فيكجف ةنتنم
 اهل قبب ال ن> هلسفن سنن ام رهط) تلق ىهتنا هذهب هذهف لاق ىلب تلأق اهنم
 دوجو مدل ةرهطم ةلاحتسالاو جدلا لعنلاو مط الو حير الو نول الو نيع

 هريهطتف لثبلاو ضرالاك هإدغ نكسال امو ةساسلاب هيلع موكحلا فصولا
 ريهطتلا ىف لصالا وه ءاملاو رثا ةساحصلل قب ال ىح هنم جزيلا وا هيلع بصلا
 ثيدحلا اذه ىف أك عراشلا نم نذاب الا هماقم هريغ مود الف

 هد( ضيا مد ىف درو ام باب ا
 تلاقف مو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا ةأرما تءاج تلا ركحب ىباتذب ءاعسأ ند
 هصرقت مث هتح لاق هب نصت فيكحذ ةضيحلا مد نما-ميوث بيصب اندحا
 الا انادحال ناك ام تلاق ةشئاع نعو ةئسلا هجرخا هيف ىلصت مث ا مئءالاب
 اهرفظب هتعصم وا اهتيرب هتلازا مد نم ىش هاصا اذاف هيف ضيخحت دحأو بول
 ىرخا ىفو اهديرب هصرفتف ىرخا ىف هلو دواد وباو هظفل اذهو ىراذلا هجرخا
 اهرهط دنع اهيوث نم مدلا صرقت مث ضيحت انادحا تناك تلاق ىراضلا
 اك صرتلاب دارملا وهو كرغلاو كيردعلا عصملاو هيف ىلصت مث هرئاس عطشتو هلسغتف
 هبكح ساقنلا مد مكحو ضيملا مد ةساجت ىلع ليلد ثيدحلاو دواد ىبا ةياور ىف
 ىح ةبصصتسم نيلصالا ةءاريلاو ةيرطضم ةفلتخم اهيف ةلدالاف ءامدلا راس اهاو
 كلذ مهل ىنأو ةيواسملا وا ةعجارلا ةضرامملا نع صلاحلا ليلدلا ىتأي

 م جوزلل ءوضولا اه 1 ع ف درو ل باب 1-0

 اهبلع لخد ةدانق ابا نا ةداتق ىلا نبا تح تناك و كلام نب بعك تنب ةشبك نع

 تيكسف
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 لاك تدرب 0 ءانالا اهل ىجصاف ةئم برش ةره تعاش اءوضو هل تيكسش

 هللأ لوسسر نأ لاَعَد 3 تاقف تلاّو نأ زيا ا نيبهتأ لاَ هيلا رظذا ىتآرف

 كحباء نيفاوطلا نم ىه اما نبع تييلااخوتا لاك

 ةعبرالا

 م ”هرهلا ”تتلكا ثررح نم ”مارملا لكا ىف دروام بأ قعم

 ةثئاع ىلا ةسيروم اهتاسرا اهتالوم نا هما ٍّض راقلا رائد ني حلاص نب دواد نع

 اف اهئم تلكاف ةره تءاخل اهيعض نا ىلا تراشاف ىلصت اهتدجوف تلاق

 هللا لوسر نا تاأقو ةرهلا تلكا ثيح نه تلكأ اهتالص نم" ةشُناع تفرصنا

 تيأر ىناو مكيلع نيفاوطلا نم ىه اما سكب تسيل اهنا لاَ سو هيلع هللا ىلص
 دوادوبا هجرخا اهلضفب أضوتب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مد# بلإلا ىف ”هأرملا ذابلا ىف دروام بان جم

 راص ىح هيف ذذن انلز اه من اهكسم انغيدف ةاش انل ترام تلاق ةعمز تدب ةدوس نع

 ةيلابلا ةيرقلا نشلاو دلجلا ميما عاب كسملاو ىتاسنلاو ىراخحلا هجرخا انش

 دي داو كرش فرق اذ تاك

 كاوسلا ىنيطعي مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 دواد وبا هحرخا هيلا ةءقداف هلسغا مث كاتساف ةن ًادباف هلسعال

 4 ا نم ءامحتسالا ف درو أم باب قي

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لأسي نا هرما ههجو هللا مرك ايلع نا دادقملا نع

 لوسر ها ىدنع ناف هيلع اذام ىذملا هئم جرف 5 هنأ ما نم اند اذا لجرلا نع

 هللا لوسر تلأسف دادقملا لاق هلأسا نا ىبعتسا اناو سو هيلع هللا ىلص هللا

0 
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 ًاضوتيلو ءاسلاب هجرف عدنيلف كلذ كدحا دجو اذا لاقف سو هيلع هللا ىلص

 بايلا ىفو هشاو هركذ لسغيل يرخا ىفو دواد وباو كلام هجرخا ةالصلل هءوضو

 تاباوز

 --. ةآرملا نقدر واف تاب 0-0

 نم هأرما لبق ٍمسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا اهنع هللا ىضر ةْسْداَع نع
 ناك هنا رع نبا نعو نئسلا باكا هجرخا أضوتي لو ةالصلا ىلا جرخ مث هلاسن
 هديب اهسج وا هتأرما ليق نذ. ةسمالملا نم هدبب اهسجو هنأرما لجرلا هلبق لوشن

 فوقوملا نود عوفرملا ىف ةعْلاو كلام هجرخا دوعسم نبا نع هلثو ءوضولا هِلعف
 لازني إذ هتأرما لجرلا عداج اذا هللا لوسراب لاق هنا بعكح نا فانعاو
 ثيدلا اذهو ناخشلا هجرخا ىلصيو أضوتب مث هنم ةأرلا سم اه لسغي لاق
 لسفلا بجو هيفو نيناتحلا ءاقتلا ثيدح هعانو خوسلو

 مد ةارمال فوسكلا ةالص ىندرو ام با جم

 ىثَعلا الجن ىح تق قوسكلا ةالص ىف تااق اهنا ركب ىبا تنب ءاعمأ نع 0 ٠ ا 5 5 . 5 1 2
 :ةالص تلق ناضدلا هجرخا أضوتن' ملو ةورع لاق ءام ىسأر قوف بصا :تاءجو

 ةكداك درو نافوك رافت لك ىف ناتععر اهتفص ىف درو اه جدا نيفوسكلا

 رافغتسالاو قدصتلاو رييكتلاو

 م6 ءرملا ةأرملا ةفاض ىف درو ام باب جيم

 نم ةأرما ىلع لخدف هعم اناو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ لاق رباج نع
 ىلصو رهظلال أضوت مث هن لكاف بطر نم عانقب تتاو ةاش هل تحذف راصنالا
 ةعيرالا هجرخا ًاضوح لو رعسدعلا ىلص مث لكاف هاش ند ةلالعب هتاف فرحنا م

 اذهو
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 هللا لوسر نم نيرمالا رخآ ناك لاق ىناسنلاو دواد ىبالو ىلا ظفل اذهو
 ا ةيقب ةلالعلاو قيطلا عانقلا راثلا تريغ امم ءوضولا كلر سو هيلع هللا ىلص

 0 1 3 0 أنس ةأرملا 5 درو ام باب 0

 قى هراؤسا ضع ىف ماسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر عم انحرخ يللا - يابلا نع

 ةياع هللا ىلص هللا لوسر ماقاف ىل دمع عطقنا:شيمجلا تاذب وا ءاديبلاب انك اذا
 ىلا ساسنلا ىتاف ءام مهعم سباو ءام ىلع اوسيلو هع سانلا ماقاو هسا املا لغ سو
 هللا ل وسرب تضاف 1 تءنص انن ىلا يور الأ اولاَعف هنع هللا ىدر قيدصلا ىبا

 ىدناعو ىبا ءاخل ءا مهم سلو ءأم ىلع اوسلو ءءم سانلابو لسو هيلع هللا ىلص

 َُك لاقو مأن دقو ىْذَع 5 ىلع دار عضاو سو هيلع هللا ىلص هللا لوصسرو

 ءام ريغ ىلع ميسو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر صا حح لوش نا هللا ءاشام

 لوا 00 ام ءابقئلا دا وهو ريضح نب ديسا لاذ ةيآلا | ومعتت ىلاعت هللا لاف

 هتحن دقعلا اثدجوف هيلع تنك ىذلا ريعبلا اثءف تلأق ركب ىبا ل ل

 ظافلأب تاناور باسإلا ىفو نيْحَدلا ظذل اذهو ىذمزلا الا ةتسلا هجرخا

 ا ماع م لسغلا ىف درو ام بأ 0-0

 1 :عيرالا اهب 01 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةريره ىبا نع
 ىذمزلا الا سلا هجرخا لري مل ناو ةياور ىف دازو لسغلا بجو دّدذ اهدهج
 دقف ناتحلاب ناتمللا قزلأف عبرالا هلو دعب دواد ىبا دنعو نيْشلا ظنل اذهو

 كلولففا نادل ناتلتأ رؤااذا شاق نع كلغ راو وو لما نتعو

 اهالجر عبرالا اهيعش ليق انلتغاف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو انا هتلمف لسفلا
 اهرشاب اهدهح ىقعمو اهأدنو اهاقاس ليو اهارفشو

 م ةارملا مالتحا ىف درو أم با 1

 لجرلا مالتحا نع سو هيلع هللا ىلص ىنلا لْثسس اهنع هللا ىضر ةشئام نع



 # هوسالا نسح 6

 قئاقش ءاسنلا مث لا لسغ اهيلعأ تلتحا اذا :أرلا اذححو لس ما تلاقف ْ
 لع نا اهنءو ريظنلاو لثأا قيكشلا ىذمزرلاو دواد وبا هجرخا لاجرا
 له لٍ+رلا ىرب ام اهمانه ىف ىرت ةأرملا ع نع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس
 كان تيار اكوا تلكم دقفاع تلاماكاكلا تأر اذا من لاقف لتغ نك" اييلع
 آلا هرشلا نوكحت لهو ةشئاعاب اهيعد سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاف

 لحزرا ءام الع اذاو هلاوخا دلولا هيا لجرلا ءام اهوام الع اذا تالذ لبق نم
 1و دا لاو دواد ىنآو كلام ظل اذهؤ ميسم هةحرخا هماعا هيشا اهءام

 قبس وا الع امه؛اف رفصا قيقر ةأرملا ءامو ضيا ظيلغ لجزا ءام نا ىرخا ىف

 ةاعدلا نود اهيلع زاكنالاو بعمتلا كادي تب: اهلوو ىنعمو هبشلا نوك

 0-٠ ةارملا لسغ ىف دروام باب --

 اما لاسقف ةبانجلا نم لسغلا نع سو هيلع هللا ىلص ىنلا يفتسا لاق نابوث نع
 يلع اكمال 1 و رعشلا لو_صا غلبب تح هلسفيلو 0 ملف لعلا
 نعو دواد وبا ه>رخا اهيفكلت تافرغ لي اهدار ىلع فرغتلو هضعنت ال نا

 تار ادياحاع هانم ىلع ضيف مسو هياع هللا ىبص هللا لوسر ناك هد

 تلاق ىراضال ىرخا ىفو دواد وبا هجرخا رفضاا لجا نم اس ضيفن نو

 ذخأت مث اهسأر قوف اثالث اهيديب تذخا ةبانج انادحا تباصا اذا نكح
 ناس ما نعو رسسبالا اهعش ىلع ىرخالا اهديب و نميالا اهقش ىلع ىقلا اهدبب
 ةبانللاو ةضلا هضتافأ نمار رمش, دشرة رع قادس لاوس ان: كلق تل
 ءاملا كيلع ىضيفت مث تايثح ثالث كيسأر ىلع ىئث< نا كيفكي امال لاق
 نيفكلاب ءاملا ذخا ىئللا يسم ظفل اذهو ى راضلا الا ةسجلا هجرخا نيرهطتف
 رع نب هللادبع نا ةشئاع غلب لاق ىثوللا رع نب ديبع نعو دسجلا ىلع هيمرو
 وهو رع ناال ابعاب تلامف نهسوؤر نضقنب نا ناستغا اذا ءاسنلا ىعأي
 لستغا تاك دقل نئا# نا نهرمأي الفأ نوسوؤر نعني نا ءاسنلا صح

 انا



 نانو 3 هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تدث ام د

 سار لع عارفا تا: ديزا اهوا نحال هانا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو الا

 ء املا نم هيف ام تلق اذا ءانالا تغرفا يسم هج .رخا تاغارفا ثالث

 م7 ءانسنلا فاوط نم دحاولا لسغلا ف درو ام بأ 0

 فاط غلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا مدح كلام نب سنا نا ةداتق نع
 هللا لوسر نا عفار ىبا نعو السمالا سلا هجرخا دحاو لسغب ُهلاسن ىلع
 لوسر ١ هل تلقف لاق هذه دئعو هذه دنع لست تاكو ةناسن ىلع مو. تاذ فاط

 دواد قباب ةيرخا نييطاوىنطاو ىزا اذه لع احا ايجار الغ !ةلعج الا ها

 هللا ىلص هللا لوسر نا ىردحلا ديعس ىلا نعو ءاملاو ةراهطلا ءاكحزا

 اءوضو امهنيب أضوتيلف دواعي نا هل ادب مث هلها كدحا ىتا اذا لاق سو هيلع
 ىلصيو لستني ناكح هللا لوسر نا ةثئاع نعو ىرالا الا ةسجلا هحرخا

 باحصا هجرخا لسفلا دعب اءوضو ثدحن هارا الو ةادغلا ةالصو نيه تحزا

 دحاو ءانا نم مسو هيلع هللا ىلص ىثلاو انا لستغا تنك تلأو اهنعو نئسلا

 ةل# ما نع ىرخا ىفو عصآ الث قرفلا نايفسس لاق قرغلا هل لاقب حدق نم
 هللا لوسر لسغ نع اهانلأسذ ةعاضرا نم اهوخاوانا ةشئاع ىلع تلخد تلا

 تغرفاف رتس اهنيب و انثيب و تاستغاف عاصلا ردق ءاناب تعدف سو هيلع هللا ىلص
 نذخأب سو هيلع هللا ىلص ىنلا جاوزا تناكحو تاق اثالث اهسأر ىلع
 اذهو ىذمزلا الا" ةسلا هجرخا ةرفولا كت َنوكت ىح نهشوؤر نم
 الذ نم لوطا ةنطاو ندالا ةيرعش "ىلا لريأزلا زك غلبب نا ةرفولا نيهشلا ظل
 هجرخأ هيش نهرون نم سو هيلع هللا ىلص ىنلاو انا ا4عا كنك طلاع انينعإو

 ( رفصالا ساضلا "مكرحم ةيشلاو ءانا رولا ) دواد وبا

 مج .مدقب اهلا هضو لسفلا دنع هرملا ةأرملارتس ىف درو ام بان . نجد

 هندجوف محلا ماع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا تبهذ تلا ىتاه ما نع

 لستغا امير تلاق ةشئاع نعو سم هجرخا بوش هرتست هتثيا ةهطافو لستإ



 ل« هوسال نس 00 0

 م اناو ل هتمعطف ى اف دتشأف ءاج 3 ةيانجلا 0 3و هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لوسر مم نو دامكلا انيلعو لمتغت انك تلاق اهنعو ىذمّرلا هجرخا لستغا

 دواد ونا هجرخا تامرثو ا هللا

 انولثك وع مل-سو هيلع هللا ىلص ىلا تاأس راصنالا نم ةأ ما نا ةشتاع نع

 تااّو اهب ىرهطتف كسم نم ةصرؤ ىذخ لاق مث لستغت فيك اه عاف ضيحملا نه
 ىرهطت هللا ناس لاو فيك تلاق ام ىرهطت لاو اهب رهطتا نيوكح

 ئرضا فرو طلمرتلا الأ هسا رخلا مدل راوثأ اطومت بنت تاه. ىلا هينا
 وا ىبعسا يسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا من اثالث ىأضوتف ةكسمم ةصرف ىذخ

 لكش تب ىهو ءامعسأ نا ىرخا ىف هسلو نيخعشلا ظؤل اذهو ههجوب ضرعا
 صحاب جا نخأت لاقف هيغل ادهش وكري هيلع هللا ليضمن ا

 أديدش اكد هكلدتف اهسار ىلع بصتق روهطلا نس" رهطتق اهردسو اهءام

 اب رهطتف ةكسم ةصرف ذخأت مثءاملا اهيلع بصت مث اهسأر نوؤش غلب ىح
 .ةشئاع تلاق اهب ىرهطت هللا ناك“ لاق اهب رهطت فيكحو ءاعسأ تلاَم

 ءاناخات هلاعذ ةباملا لسغ ن 5 ا مدلا ربا ىعبش : الذ قم اهنأ يصح

 06 ىن2دكادتف انيعأو ىلع بص) : مروهطلا علب وا روهطلا ن :يركف رهطتق

 ىلراصنالا عاش ءانتسلا معل ةشئاع تلاعق ءاسملا اهيلع ضيقت 9 اينو نوّؤوُس علب

 0 ةءطق اكل ل ةصرولا ندلا ْق نودفت نا ءايملا نوعنع نك

 دارملاو اهاعتلمو نورلا لئابق لصاوم سأرلا نوُؤشو هريغ وا نطَو وا فوص

 لسفلا ىف ةغلابم رعشلا تيائم ىلا ءاملا لاسصيا

 م7 لحرلا لع ةأرملا هر فادراف درو ام با 0-0

 لوسر ىنفدرا تلاق اهامس دق رافغ نب نه ةأرها نع تلصلا ىبا نب ديما نع

 خانأف



 6و6 01 هوسنلا ىف هلوسر و هللا نه تدث' اع د3

 تلا اهتضد هضيح لوا داك م مد م اذاَو هل>ر ةييفح نع تلزو خاناف

 ىف م مل-و هيلع هللا ىلص هللا الو هر 2 كَ تديحسأو ةقانلا ل تصميمصتق هَ

 ءانا ىذخ مث ك.سفن نم ىحلصاف لاو ممأ تلق تسفن كلعل كل ام لاق مدلا ىأرو

 ىلا ىدود مث مدلا نم هيما باصا ام ىل_سغا متاجلم هيف ىحرطاف ءام نم
 نم رهطت ال تناكحو لاق "ىلا نم ىل ذر ربيخ مف الف تلاق كبك ىع
 تنام نيح اهل_سغ ىف لمحت نا هن تصواو احلم اهروهط ىف تاعج الا ةضوح
 تدلو اذا ءاقلا سسك عم اهعفو نونلا مضب ةأرملا تسفن دواد وبا هجرخا
 نياسملل لصحم اه ءؤلاو لياقلا ءاطعلا محذرلاو تضاح اذا طق نونلا محشبو

 زاو>حو ضئاملا لسع ةهوص ثريدحلا قو لاتو ريغل مهرابدو رافكلا لاوما نم

 اضيا لسغلا ءام ىف حملا حارطا

 3 توما دعب ةارملا لسغ ف درو ام باب 1-0

 نيح سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ايلع لخد تلاق ةيراصتالا ةيطع ما نع

 ها كلت كيلو ناب كلذ( نم بكا وا انجح واااثاللث' !هناسغا اقف البا ثاذروت

 هوقح اناطعاؤ هانذآ انغرف الث ىنذ اف نتغرف اذاف اروفاك ةرخ آلا ىف ناعجاو ردسو

 هيف اهتففلأ هانا اهنرءشأ ىنعم نا نيريس نبا ميزو هرازا ىنعي ءأبا اهذرعشأ لاعف

 امالث ارو اهناسغا ىرخا ىفو رزوت الو رعشت نا ةأرملاب ىعأي نيريس نبا ناك كلذكو

 ما كلاَط اهيوو اهم ءوضولا عضاومو اهنمايع نآداو كلذ نم ريكا وا م وا

 مث هنضفن نورق ةثالث مسو هيلع هللا ىلص ىنلا :تذب سأر نلعج نونا ةيطع

 تاق نيضشلا ظل اذهو ةتسسلا هجرخا اهذلش اهانيَقلأو نورَق ةثالث اهرعش

 صيقو رازا لجرا ىف هللكاو هريغ كلمي ملواو هريس اب توما نيفكحت بجي
 ةدانزلاب نشأ الو تسلا ةدانز اهيساني اهمال 7 ةدانز جم هذه ةأراا ىو "لح وا ةفط#و

 بجاولا ىلع ديري امب هنيفكتو تبملا ندب بييطت بدنو ةالاغم ريغ نم نكُتلا مه



 ِي هوسالا نسح 0 ؟5

 4-5 درابلا ءاملاب ةلاومبغ ف دروام با 0

 لسغتال هلسذب ىذال تاقث هيلع تعول نبا قوت تلأاق ضحم تدب سيق ما نع
 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ضحم نب ةشاكع قاطناف هلتقيف درابلا ءاملاب با

 هحيرخا :ترعاام كونغ ءآرما مت الف اهرع لاط تلاه ام لاق مث مستف اهلوقب هربخاف
 سو هيلع هللا ىلص ىنلل ةرهاظ ةزمعم هيفو ىتاسنلا

 : م7 مموملا كعب اهحوز ةارملا لسغ باب وجو

 ةأرما سيع تذب ءاعسا نا مز> نب ورع نب د نإ ركحب ىبا نب هللادبع نع
 اهرمضح نم تاأسف تجرخ مث ىفوت نيح ركب ايا تاسغ اهنع هللا ىضر ركب ىلا
 لسغ نم ىلع لهف دربلا ديدش موي اذه ناو ةئاص ىلا تلاقف نيرجاهملا نم

 بدرقلاب ىلوا بيرقلاو ءايحالا ىلع تملا لسغ ب تاق كلام هجرخا ال اولاقف

 هيلع هللا ىلص هنع تاو ديهشلا لسغب الو نمايلا مدقتو روفاكح :رخآألا ىفو

 كولع تيلص مث كتنذكو كتاسغف ىلبَك تم ول كرمض اه ةئاعل لاَ هلا سو

 ىعفاشلا هاور ام مالسلا ا 442 َنمطاَو ىلع ةلطغو ىراضلا تت ىف لصاو

 ند تايق:سأ ول اضم تلاقو نسح هدان_ساو ىهبهبلاو معنوباو ىطفرادلاو

 هجرخا هوان الا م_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لسغ اه تربدتسا اه ىرما

 دوادوباو ةحام نباو دجلأ

 مد مامحلا ءاسنلا لوخد ىف دروام باب جه

 لوخد نع ءاسلاو لاخلا ىمن م-سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةثئاع نع

 هفعضي لو دوادوبا هاور رز املا ىف هولخدي نا لاجرلل صخو مث تلاق ماجا

 ىذمِزلاو



 . ؟ قا/ ِ هوسنلا ىف هلوسرو هللا ص كن ام غ3

 بيغّتلا ىف ئرذاملا ظفامملا لاق ءاسنلل صخر, ملو ةجام نا دازو ىذهرتلاو
 ىزارلا ةعرز وبا لس دقو ةشئاع نع هرذع ىبأ ثودح نم مهأك هوور بيهّرلاو
 فرعي ال ىيزاملا ركب وبا لاقو ءامعس ادحا عا ال لاعف ىعش له ةرذع ىبأ نع
 هداتسا ىذمّرلا لاقو روهشم ريغ ةرذع وباو هجولا اذه نم الا ثيدحلا اذه
 ماسجلا لوشب زسو هيلع هللا ىبض هللا لوسر تعمم تااّو اهنعو متاقلا كاذب سبل
 . بوبا ىبا نعو دانسالا مص ثيدح اذه لاو مالا هاور يما ءاسن ىلع مارح
 مكئاسن نم رخآلا مويلاو هللاب نمؤِي نأك نم هعفري ليوط ثيدح ىف ى راصنالا
 دانسالا حيد لاقو ماخلاو هل ظفللا و همت ىف نابح نا هاور ماجلا لخدب الف
 نمؤي ناك نم هعفرب باطلا نب رع نعو طسوالاو رييكلا ىف ىقاريطلا هاورو
 نع اضيا ىورو هلوطب دج هاور ماسلا هنايلح لخدب الف رخأألا مويلاو هللاب
 ةجوزرلا ىه ءاملا حقب ةلياملاو هفرعا ال ىرذنملا لاق ةريخوبأ هيفو ةريره ىبا
 ىلع نلخد ماشلا لها نم وأ صح لهأ نم ءاضن نأ لديلا عم ىبا نعو
 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعع“ تاماسجلا ناخدت ىتاللا نتنا تلاقف ةشئاع

03 
 نيو اهب سلا نكيمه الأ اهحوز ثان ريغ 3 أها عضل هأ معا نم ام لوش

 مالاو ةجام نباو دوادوباو نس> تيدح لاقو هل ظفللاو ىذمزلا هاور اهير
 نم اضضيا مايلاو ىناربطلاو ىلعي وباو دا ىورو امهحرش ىلع عب“ لاقو
 نننا 52 نو لأسف نيا مأ قرع ناخم ابن نا تداشسلا 0 2 5 جارد ىارط

 لوسر تثتوع# تلق ا أمم وأ 8 تاما ناعكا نم تلاق صج لها ند نق

 قرخ اهب ريغ ىف اها تعزن ةأرما ايا لوشب سو ةيلع هللا للص هللا ىلص هللا
 ىدعل نوكيس هنأ لاعق ماجا نع هللا لوسر اا امنا 6 0 هزنس اهنع هللا

 الا اهجوز تيب ىف اهراجت عزت هأ سما نم امو راهتو عردو رازاب هنلخد ناو ال

 هللادبع ةياور نم طسوالا ىف ىتاربطلا هاور اهبر نيبو اهنيب اهش رتسسلا تفشك
 مويلاو هللاب نمو ناك نم هعقرب د وط ثتيدح ّق سابع نب 6-0 ةعمهل نيا

 نول الف رخآلا مويلاو هللا نمو, نآك نم هلوق ىلإ ماجلا هئايلح لخدب الفرخألا
 ناهلس ىبا نب ىد# هيفو ريبكحاا ىف ىناريطلا هاور مرحم اهننيو هنيب سيا ةأرماب

 دا



 #2 هوسالا نسح 208

 اهلوخد ىما ىلع مارح تاماجلا اهل لان توي اهيذ اذا نوهةتس ,كصنا

 رركذال لالح اهناف لاق نردلا قنتو بصولا بهذت اهنا هللا لوسر اب اولاَقف

 ءاعقلا نار تحل فلالا مدي قفالاو ىباريطلا هأور اهثانا ىلع مارح يما

 اهولع لخد ةشئاع نا ةياور فو ضرما بصولاؤ ةيحانلا ىه اضيا اهءبو

 تاماجلا اهواسن ناخد الا ةروكلا ند نكلعل تلاعو مانقلا لها اق نه ةودسل

 ةأرما نمام لوقب مسو هسيلع هللا ىلص هللا لوسر تءع“ ىنا امأ تلاق معن نلق

 دواد وبا هجرخا با نم هللا نيبو اهنيب ام تكته الا اهتيب ريغ ىف اهبايث علخ

 قارعلاو ماشلاك ةصوصخم ضرالا نم ةهج ىلع عقيب مسا ةروكلا ىذمزنلاو

 ةياع هللا ىلص هللا لوسر نا صاعلا ن ورع نا نعو كلذ وو نيطسلفو
 الف تاماجلا اهل لاقب انو اهيف نودحتسو معلا ض را مكحا متفتس لاو اسسو 2 | 1 0 3 : نحس 1٠

 نإ هجرخا كا وأ ةدضل م الا ايرلا اهئم اوعئماو رازاب الا لاحزرا اهدلخد

 هللا ىدر رباج نعو معنا 5 دانز ن نجر ك.ء هدا سأ قو دواد وباو ةحام

 الق م موهلاو هللأب نمد ناك د لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةوع

 ماجلا هتايا> لحش الو رخآلا مويلاو هللاب نمو ناك ندو رازا ريل ماجا لخدب

 اعاع راد هلام ىلع سا الق رخآلا مويلاو هللا نمل اك نمو رع ريغ نم

 م طرش ىلع < لاقو م احلاو نفاس هيئسدحو ىذمّرلا هدجرخا رمل

 م ضئاخلا ماكحا ىف دروام باب 0-0

 اهواكاوي مل مهيف ةأرلا تضاح اذا اوناك دوهيلا نا هسنع هللا ىطر سنا نع

 لزناف هباعصا ضعب هسو هيلع هللا ىلص ىلا لأسف تودبلا ىف اهوءماجتن ىلو

 لل يلا كبر اول عام يدا وه وذ ضيا نع كنول أبن و كاكعت ملا

 حاكتلا الا يش لك اوءنصا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاف ةياالا رخآ

 ا:فلاخ الا اًميُش انما نم عدن نا لجرلا اذ_ه ديرب ام اوااعذ دوهبلا كلذ غلبف

 هيف



 2264 3 هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تدل امب 2

 اذك لوقت دوهلا نا هللا لوسر اب الاف رمثب نب دابعو ريضح نب ديسا ءاجج هيف

 امرخف امهيلع دجو دق هنا انَتَظ ىح هللا لوسر هجو ريغتف نهمماك الفأ اذكو

 اهراثآ ىف لسراف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا نيل نف ةيده اههتلبعتساو

 ظفل اذهو ىراضلا الا ةمملا هجرخا امهيلع دج مل هنا افرعف نيللا نم امهافسو

 هياع هللا ىل د هللا لوسرنا هرب 0 ىنازعو بضغ اذا ةدحوم دحي هيلع دجو مس»

 لزأا امم 'ئرب دقف انهاك وا اهريد ىف ةأرما وا اهجرف ىف اضئاح ىتا نم لاق سو

 اذا انادحا تناك تلاق ةدٌّداع نعو ىذمرتلا هجرخا سو هيلع هللا ىلص دمج ىلع

 اه:ظيح روف ىف رازاب رزتت نا اهرما اهرمشاب نا هللا لوسر داراو تضاح

 كلي هللا لوسر ناك اك هنرا كلع ركحراو ( جرألا نوداعف ) اهرشاس مث

 ىفو اهتضيح حوف ىف دواد ىبا ةياور ىفو نيهشلا ظؤل اذهو ةتسلا هجرخا هنرا

 اهاالأسف قلاخو ىما عم ةشئاع ىلع تلخد لاق رع نب عيجج نع ىقاسسلا ةياور

 ناك تلاق نكادحا تضاح اذا عنصي سو هيلع هللا ىلص ىنلا نك فيكم
 دنعو اهبيدثو اهردص ملي مث عساو رازاب رزتن نا انادحا تضاح اذا انرعأب

 راب له اهاأنو ةسئاه ىلا لسوا عن هللادحبع نا ةيلادسك نأ كلاك

 نا انهرشابب مث اهلفسا ىلع اهرازا دل تااتف ضئاح ىهو هتأرما لجرا

 ناك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ناسنلاو دواد ىبال ةياور ىفو ءاش

 ندا انطزا"قاذزاوا اتهيلع ناكااذإ قمئانق احواش بنتو ةادااكراحألا
 ىا نيتلمهلا ءاملاو ءاراب اهتضرح حوفو اهتضيح روف ::ه# نيتتكحزاو

 نجاملاو ليوارسسلا رص هئمو ةروعلا ىلع رازالا دش زاحالاو ةرظعمو هلوا

 سو ةيلع هللا ىلص ىنلا لأس الجر نا مسا نب دايز نعو نيثيثلا نيب لئاملا

 اههرازا اهيلع دنا هللا لوسر لاذ ضئاح ىهو ىتأر ما ند ىل لي اه لاف

 نع ىل لحي ام هللا لوسر ان تاق لاق ذاعم نعو كلاه هجرخا اهالعاب كنأش مث

 نزر هجرخا لضفا كلذ نع ففعتلاو رازالا قوف اه لاق ضئاح ىهو ىتأرما



 04 هوسالا نسح 2 نول

 نم دارا اذا ناك هنا مسو هيلع هللا ىلص ىنلا جاوزا ضعب نع ةمركع نعو
 ل 18 ةيشلاو الانامل د, دما د ىلا ظيركلا ايو اهحرف لج ىلأ اتيطا ضان
 لوسر نا سابع نبا نعو هنود اهف ةرشابملا زوحو مار> حي رفلا ىف ضْئاحلا نايلا

 هجرخا رانيد فصنب قدصتيلف ضئاح ىهو هل_ها لجر عقاو اذا لاق هللا

 ناو رائدف رجا مدلاو مدلا لوا اهباصا اذا لاق ةياور ىفو نكدلا باحصا

 ىور دق ىذهّرلا لاق رانيد فصنف رفصا مدلاو مدلا عاطقنا ىف اهءاصا

 هللا ىلص ىنلا نع دواد ىبا ةياور ىفو افوووه سابع نا نع ثيدحلا اذه

 فضن وا رائدب قددتب لاق ضئاح ىهو هلها ىتأي ىذلا ىف ٍرسو هيلع
 اهباصا اذا لاَ ةياور ىفو ةدحتلا دياوزا اذكهه دواد وبا لاق راند
 نعو .را د. فصنفق مدلا عاطملا ىف اهباصا اذاو رانيدف مدلا ىف

 ضئاح اناو عمسو هيلع هللا ىلص ىنلا سأر ل_سغا تنكح تلأاق عتاع

 أرتيف ضئاح اناو ىرخ ىف ”ىئش ىنلا ناكح ناات اهنعو ةتسلا هجرخا
 28 ىيلوان هللا لوسر ىل لاق تاقتايدعو ىذمَرلا الا ةسّلا هحرخا نارشلا

 الا ةسلا هجرخا كدب ىف تسل كتضيح نا لاقذ ضّئاح ىنا تلقف ربملا نم

 هذحت ىذلا وهو.فكلا رد هريغن وا فيل نم نيغص زيصح ةرلاو ىراضلا
 اهحقب و ضئاخلا اههزلت ىلا ةلاملا ءاذلا سمكي ةضيملاو دول نالا ةعيشلا
 هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاق ةنوعم نعو ضيلا تاعفد نم ةدحاولا ةعفدلا
 انا دج نورتو فاك يو تارلا يلتف: ادجا جب قا ءاسأر عضم ةعبوسلع
 هللا ىضر رع نبا نعو ىئثاسنلا هجرخا ضئاح ىهو اهطستف ردتملا ىلإ هترمحت

 هجرخا ضيح نهو ةرلا هايطعيو هيلجر ناسغي نكس هيراوج نا امه
 ممسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ةوعطضم انا انبي تلاق ةلس ما نعو كلام
 هللا لوسر ىل لاف اهتسلف تضيح باين ترام تلت اه ل نا 6
 قاسنلاو ناضشلا ةدرخا :ةليخلا ىف هعم تيطضاؤ ىنامدف مذ تاق تسفنأ
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 اال 6 هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تنثث اهب

 تلأس اهنا هتثدح هل ةع نا بار نب ةرا# نعو رازا وا لوخ هل ءاسك يل ملا
 ةثراع تلاتف دحاو شسارفالا اهجوزإو اهل سيلو ضيحن انادحا تلاقف ةشئاع

 هعجواو ىانيع ىبلغ َىَح قرصنتب ٍق هرب نحشم ىندل دواد وبا لأو .روكسم
 ىذذف تؤشكف كيذغف نع قشكا لاف ضئاح ىنا تاقف ىنم ىندا لاعف درعلا
 دواد وبا هجرخا عانق د د هيلع تيا>و ىذحت ىلع هردصو هدح مضوف

 نعو قئفشاو هيلع فطع اذا وني ان>و الئام هيلع ىشا اذا ىحن هيلع ىنح
 ىنلا هلوانا 3 ضئاح اناو ءانالا نم برشا سر تيللَم اهنع هللا ىضر ةشئاع

 ولا و ظفللا اذهب ب هجرخا ف عضو.م ىلع هأف عضيف ا ةيلع هللا للص

 هللا لوسر هيطعاف ضئاح اناو قرعلا قرعتا ا ايهطظقلو ىناسنلاو دواد

 ىرخا ىفو هيف ىف تءضو ىذلا عضولا ىف هخ عضيف مسو هيلع هللا ىلص
 ُتماَط ىهو اهجوز عم ةأرملا لكأت له ةشئاع لأس ىناه نب حرش نا ىتاسسنلل
 ناكف كرام اناو دعم لكاف ىتوعدب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ممن تلاق
 ىل تعضو ثبح هل عضيو هقرعناف هذخ اف هيف ىلع مسقيف قرعلا ندب
 برشاو هذخ أف هنم ب رشي نا لبق هيف ىلع مسقيف بارسسشلاب وعدبو قرعلا ند
 ََّى د 6 2 6 2 26 د تا تيد هك 2 ف هم تنرشدف ني ةوضأ هضم
 هقرمتو مح ةيقن هيلع مظعلا قرعلاو اضيا كراعاا ىهو ضئاخلا ةأرلا ثماطلا
 ىنلا تلأس لاق ىراصنالا دعس نب هللادبع نعو هيلع قابلا ىدللا لكحا
 نعو ىذمزرلا هجرخأ الهعلكاوا للاوو ضئاخلا ةلكاوم نع مادو هيلع هللا ىلص

 ةيرورحأ تااَعف ترهط اذا اهتالص انادحا ىي .متأ اهل تلأَم أ رعا نا ةشئاع
 صون الو موصلا ءاضقب ىمؤنف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم نضبحت انك تنا
 ىمعسأ دير اولزن يراؤخلا نم ةعاجج ةيرورحلا نا بو رع ةةلحلا انت
 ةعامجلا نع تجرخو ةئسلا تفااخ اهلا ,.ديرت تنا ذا رو ادأاالهلو دو لووك

 حدقلا نم

 عأي بداح نب ةرعم نا نيمؤلا ما اب تاقذ ةسلس ما ىلع تاخدف تحض
 ءاسن نم ةأرلا تناكصو نيضقي ال تلاقف ضيحلا ةالص نيضقب نا ءاسنلا



 اهرمأي الو ىلصت ال "هليل نيعبرا ساغناا نم دعقت ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 اهنا اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو دواد وبا هجرخا سافنلا ةالص ءاسضقب ىنلا
 نبا نعو اغالب كلام هجرخا ةالصلا عدت اهنا مدلا ىرت لماما ةأراا ىف تلاق
 مل تاق ىذمرتلا هجرخا نآرقلا نم ايش بنملا الو ضئاخلا أرقتال لاق هنأ رع
 ِتاَذَه نيهطلا ١ كلذك ور دعما هن وع اهو ريتكتماو يللا لقا نق اتاي
 هريغ نع "ريكي ضيا مدخ تالا ىلا عجرت اه ريغو اهب لمت ةررقتملا ةداسعلا
 ةرهاطلاكىهو هريغ تأر اذا ةضاعسعو ضيحلا مد تأر اذا اضئاح نوكح
 الو موصن الو ىلصت ال ضئاملاو ةالص لكحا أضؤوتتو مدلا رثا ل_سغتو
 بايلا اذه ىف هدراولا ةلدالا هصالخ اذه مايضلا ىضقنو لستغت نح اطوت

 ملعا هللاو

 م7 ءاسفنلاو هماح ل ف درو ف بأ --

 لوسر تلأ_سف نيئس عبس تضيع»أ شعج تذب ةيببح ما نا ةشئاع نع
 لسآتغت تناكحذ قرع اذه لاّوو لستغت نا اه ماف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 تناك ةييبح مانا عسل و :ىراخضلا ظفل اذهو ةسلا هدرخا ةالص لكحا
 مدلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا تكح#و وع نب نجا دعبول

 لستغت تناكف ىلتغا مث كتضيح كس تناك اه ردو ىئكما اهل لاذ

 نكىم ىف لسنغت تناكح اهنا ةدناع تلاق لأق ىرخا ىف هلو ةالص لك دنع

 ةيببح ما نا ىفاسنلا دئعو ءاملا مدلا ةرج- ولعت يح شح تب يز اهتخا ةرخ ىف
 تسيل لاسقف مس و هيلع هللا ىلص هللا لوس اناونانو كو تاعيؤسا
 اهب ضي# تناك يلا ا.تارقا ردق رظذتل حرلا نم ةضكر اهنكلو ةضرحلاب

 ا هرما ىرخا ىف هلو ةالص لك دنع لع دع كالذ دعب رظالت مث ةالصلا كَرَيَف

 لك دنع لستغت تناكذ ىلص:و لستفتو اهتضيحو اهئارقا ردق ةالصلا كرت نا

 قادت تل ةينز حا تدان: ضاعسا كنكب تلاع شح كنت ةددوعو ءالثط
 قضنم دقااهيف ىرت اخ ةدددش ةريثك ةضيخ ضاحسا ىنا:هللا لوتسو ان. تاق

 ةالصلا



 م # ءردشلا ق هوسرودفا نم تيتا #

 رثكحا ونه تناق مدلا بهذ. هاف فسركلا كل تضأ لاذ موصتاو:افقلا'
 هللا لوسر اق اجن بأ اما كلذ نم ثكأ وه تلاق ايون ىذا لاق ةلظ وح
 ٍلعا تناف امهيلع تيوق ناو رخآألا نم كنع رجا تلعف امنا نب رماب هل متاع
 مانا ةعبس وأ مانا ةتس ىضيصفق ناطيشلا تاضكر نم ةضكر منه امناناهل لفقو

 امال ىلضف_ تيقيساو ترههط دق 3 ثيأر اذا ىح ىلستغا مث هلا رع ىف

 كنزجي كلذ ناف ىبوصو اهماناو هليل نيرشعو انبرا وا هيل نب رسشعو
 نهضي> تاقيل نرهطي اكو ءاسنلا ضيخن اك رهش لك ف ىلءفاذ كلذكحوم

 نيمو نيلستغتف سصعلا ىلدعتو رهظلا ىرخؤت نا ىلع توق ناو نهرهطو
 نيِلستعت مث ءاشعلا نيلحمنو برغملا نيرخؤتو رمصعلاو رهظلا نيتالصلا نيب

 ىلع تردق نا ىبوصو ىلءفاف رجشلا عم نيلستغتو ىلءفاف نيتالصلا نيب نيدم# و

 نيرمالا با اذه هزج تلاق لاق ءاورلا ضعب و ىلا نيرمالا بجعا اذهو كلذ

 هل ظغللاو دواد وبا هجرخا سو هيلع هللا ىلد ىناا لوق نم هله ىلو ىلا
 هلأ تدارلا نينا جيلاو ىميجلتق ايوب ىذُاف هود لدب هنعو هود ىذمّرلاو.

 دشن نا وهو رافثتمالاك مجلتلاو ةمفدلاو ةبرعضلا ةضكراو اريثكص ىرحي
 تلق تلاق س.ع تنب ءاسعسا نعو مدلا قثوت ةضيرع ةقرأ ايهجرف .ةأرملا
 لصت رف اذححصو اذك ذن, تضردسا شيب> ىبا تذب ةمطاف نا هنا لوسر ا
 قوف ةرفص تأرا اذاذف نكحرم ىف ساحل ناطيشلا نم اذه هللا ناحس لاَقف
 ادحاو السغ ءاشعلاو برغلل لستةتو ادحاو السغ رمهعلاو رهظلل لسةغنلف ءاملا

 اههلع دتشا امل سابع نبا لاق كالذ نيب اهف أضوتتو ادحاو السف رعفلل لستفتو

 نا تلاق ةلس ما نعو دواد وبا هجرخا نيتالصلا نيب عمجت نا اهرما .لسغلا
 اهل هتيتفتساف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ءامدلا قي ره تناك ةأ ها
 اهبيصي نا لبق رهشلا نم اهيف ضي تناك ىلا ىلايللاو مانالا ددع رظنتل لاف

 لستءتلف كالذ تفلاخ اذاف رهشلا نم كلذ ردق ةالصلا كزتو اهماصصا ىذلا

 ركب ىلإ لونا ” يعفي 2و دمرلا 1 ةقيوالاب ةيعرخا لصتل مث بوثب رفثتسنل مث

 هللا هجر بيسملا نب ديعس ىلا هالسرا لسا: نب ديزو عاهععلا نا نجلا ديع نبا

 اذ نه للا يوطاوم :علتتت لاو ةصافسأا ليتح كح دال



 ىور كلذكو لاق دواد وبا هجرخا بوش. ترئثتسا مدلا اهردلغ نلف الص لد

 ىلاعت هللا مهجر ءاطعو نسحلاو هللا دبع نب ملاس لوذ وهو سناو رع نإ نع

 رهظ ىلا رهظ نم وه اما رهط ىلا رهظ نم بوسملا نا ثيدح نطظا كلام لاقو

 رهط ىلا رهط نم لاعف كلملادبع نروسملا هاورو هيف مهولا مهيلع لخد نكلو
 ةهجملا ةباور نا ضايع ىنضطاقلا ركذ تلق رهظ ىلا رهظ نم سال اهفرعف
 موي لك تاستغا اهضيح ىضقنا اذأ ةضاعسملا لام ىلع نعو عا ههلاو ةحخض#
 نايفس نب هللا درع نعو دواد وبا هجرخا تيز وأ نعم اهيف ةفوص تذمحاو

 سكلرلا 1 كولا تؤطا انا كرا كبت ىا تلاش لع نان آاتنلا كلاحت' ناق
 َىَح تلكشيعا مث ىنع كلذ بهذ ىح تءحرف ءامدلا تقفره رجسملا باب ددع

 نء ةضكر كلذ اما لاقف كلذكو تدج مث ءامدلا تقره دجحتملا باب دنع تنك
 لاق ةمركع نعو كلام هجرخا ىفواط مث بوثب ىرفثت-ا مث ىلتذاف نااعيشلا

 شعج تب ةنج نع هلثثو اهاشغي اهجوز نآكو ضاعس' ةيبيح ما تناكحص
 رهيطلا دعب ةرفصلاو ةردكلا دعث ال انك تلأق ديطع ما نعو دواد وبا هجرخا

 ءاسنلا تناك تلاق ةثناع :ةالوم ةناجرم نعو ىناسنلاو دواد وبا ه>رخا ائيش

 نع اهنلأسد ضرخلا مد نم ةرفصلا هيف فسركلا ايف ةجردلاب ةشّراع ىلا نع

 ىف ىراخملا هجرخا رهطلا ىنعت ءاضيببلا ةصّلا نبرت نح ناحمن ال لوقتف ةالصلا

 ءاضب ةأرملا اهب ىشتم ىتلا ةقرحلا جير نا ىءلاو صجلا ةصقلا كلامو هتججرت
 ديز هبا نعو هلك مدلا عاطقنا دعب جي رك ضيبالا طيلاك ةصقلا نا ليقو ةيقن

 رهطلا ىلا نرظنب ليللا فوج نم حجااصلاب نوعدب نك ءاسذ نا اهغلي هنا تبان نبا

 ةللس ما نعو كلامو هتججرت ىف ىراخلا هجرخا اذه نءئضي ءاسنلا تناك ام تلاَقف

 اهسافن دعب دعت سو ةياع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ءاسفنلا تناك تالق

 هجرخا فلكلا نم ىنعل سرولاب انهود>و ىلطت انكو "هليل نيعيراو امو نيعبرأ

 ضيملاك وهو هلقال دح الو امون نوءبرا هريكأ سافنلا تاق ىذمرتلاو دواد وبا

 اوذلاخ ام انهه نوئلاخي جراوإلا لءاو مايصلاو ةالصلا كرو ءطولا رحت ىف
 رانلا ولك مهو مهم دلعي الو كانه

 أم باب



 ان 4 هوسلا َْق هاوسرو هللا نم تدن اع لى

 م2( ماعطلا ىلعةأرملا ةيمست ىف درو ام باب نجم

 اندا عضن مل مسو ةه١لع هللا ىلص يلا لع انرمضح اذا انك لاق هن لح نع

 اال هرج هوم انسضح اناو هدب د عض# ه سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر 0 سى

 هلل !ىلص هللا لوسر ذخاف ماعطلا َّق اأهدب . عضل تيهذف ف اهناك ةيراج 1

 ماعطلا ىف هدب عضيل بهو عود هزنازك ضارعا ءاج و ءاهدِ سو هيلع

 هيلع هللا ممأ ركحذب مل نا ماعطلا لوهسل ناطيشلا نا ا مث هديب ذخاف
 لوسل ىبارءالا اذهب ءاخ اهدبب تذخاف اهب لعسال ةيرالا هذهم ءاج هلاو

 ىلاعت هللا مسا ركذ مث ىدب ىف اهدي عمل هدب نا هديب ىبقن ىذلاو هديب تذخاف هب

 اهعفد ن ماب دك هجكح هلوق 0 ملمع جب كل لكاو

 الو 0 خارفلا لد 1 ةؤعكلاو همباصصا قءليو هيلي اممو ةطسو نمال
 ءارلاو لج را صح الار باذ ف ةدزاولا كلدالا ليضع ادع اكس لك

 مد( ةآرملا دنع بضلا دوجو ىفدرو ام بان اطيح

 ىنلا عم لخد هنأ هريخأ ديلو )| نب كلا نأ [ ىيذع هللا ىضر سابع تا

 هتلاخ ىهو 0 هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةنومع* ىلع انحف دلك هللأ 0

 مدعت 5 ناكو ةيلا هم دعو اذونحم ايض اهدنع دحوو سابع نبا ةلاخو

 نم ةأرحا تماك دق ةيلا هدب ىوهاف هل و ةنع ثدي 6 > ماعط هندي نيب

 َتلاَعْف هيلا تمدق امي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تريخاو ةسضاملا ةوسنلا
 نكي مل هنكلو ال لاق هللا لو سر اب وه مارحأ دلاخ لاقف هدب عفرف بضاا وه

 هيلع هللأ ىلد هللا لوسرو هتلكاف هنتر رتحاو دلاخ لاو هفاعا ىندحاف ىبوق ضرأب

 'ىئثلا تذعو <عقوعلا ذولا ىذمزرتلا الا ةتسلا هحرخا يمت م ظن سو

 هلوسرو هللا همرح اه الا مرج الو للا يش لك ىف لصالا تلق هتهرك اذا هفاعا

 ؛ وقع وهبذ هنع اتكس امو

6) 40 



 - هوسالا ن *. ياس د 1

 1-3 ليخلا محل 50 1 درو م باب 1-0

 ايقزذ رخو تاع فلا لبع ادللا لوشو دلوع ىلع ان نع تااذاركيىبا اني ذاقما قع
 لدي اهلك ثيداحا بايلا قو ىناسلاو ناؤشلا هجرخا هانلكاو هقاذملا ىف نو

 قالاوهو لوبخلا مل لكا زاوج ىلع
 م ءاتملا 2 ةيزللا معن نم روزا مط 1 ّق حادة م بأ 1-0

 نوعفنتي تدب لها ىلا اهءفدا لاف ءايع ةقان رهظلا ىف نا رمعل تاق لاق لسا نع
 لاف ضرالا نم لكأت فيكو تاقف لبالاب ا نورطقب لاق ءايع ىهو تاق اب
 اهلكا هللاو متدرأ لاعو ةيدملا معن 3 ل ةقدصلا عت نم م مأ هب ءرملا مذ أ

 عسل فاك .دزع ناكحعو تاق ع اهم عاف 2 0 معذ مسو اهيلع نا تلم

 جاوزا ىلا اهب ُتَءيف ىاحصلا كلت ىف اهنه لءج الا ةفيرط الو ةكيك اذ نوكالف
 كلذ رخآ نم هبا ةصفح ىلا هب ثءب ىذلا نوكيو مسو ةيلع هللا ىلص ىنلا
 روزجلا كلت 2 م وادعلا كلت ىف لم اهظح نم ناك ناصقن هيف ناك ناف

 روزا كالت -- نه قب اب ىعاو سو هيلع هللا ىلص ىنلا جاوزا ىلا اهب ثعبف
 كلام هجرخا راصنالاو نيرجاهملا هيلا اعدف

 مد( ةأرملا ىلع ةميلولا ىف ددوام باب جس

 ةرهص رب ١, فوع نب ند رلا كيع ىلع اكسو هيلع هللا ىلص ى يلا اولا سنأ نع

 ولو لوا كل هللا كرا لاقف بهذ نع :.ه ةأول نزوىلع ةأ عا تحوز ل ازهام لادق

 ةناسن نم دحا ىلع سو 1 هللا 0 لا لوا ام لاق هنعو ةتسلا هجرخا ةاشب

 تح اجو اريج مهبعطا ةياور ىفو ةاشب لوا شعج تنب بذيز ىلع ملوأ ام
 و هيلع هللا 1 ىنلا لوا لاق ةنعو دواد وبأو ناشلا هجرخا وخر

 نع ىراخالو ىذمزتلاو دوادوبا هجرخا رمو قيو-س ىب> تذب ةيفص ىلع
 نم ندع هاسن ضعب ىلع مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ملوا تلاق ةديش تذب ةيفص

0 



 لا دك هوسنلا ىف هلوسر و هللا نءتدث امي 9

 اب برقالا مث قياسلا مدقبو اهيلا ةباجالا بجو ةعورمشم لولا تلق ريعش 2 0
 هةريصعم لا تدكفأ اذا اهروضدح زود الو

 1 ةيراخلا نع ةّمصعلا ىف درو ام باب 0

 ناناش مالغلا نع لوّدب هسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدع تلاق زرك ما نع

 باكا هجرخا اثانا ما نك اناركذ عرض الو ةاش ةيراجلا نعو انس ناتئفاكم
 نوكأ ال ااهذلا ىف نازو# يتسم نيتاش دب رب ءافلا رمسكي ناتئفاكم نئسلا

 نم دحا هلأسي نكي مل رع نبا نا عفان نعو ةنسم ريغ ىرخالاو ةئسم امعاذدخا
 ثانالاو روكذلا نع ةاش ةاشب هدلو نع قعب ناك اًعاو اهانا هاطعا الا َهَقيَمَع هلها

 بلاط ىبا نب ىلع نا ىغلبو كلام لاق ريبزلا نب ةورع لعشب ناك كلذكحو

 ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ىلع نعو كلام هجرخا كلذ لعشف ناك

 ةضق مرخ بت 237 قدصتو: ةيسأرر ىلخاذ ضاق ان لاو ءاكشك نسا نق 2
 ن رفعج نعو ىذمزرتلا هحرخا مهرد صضعبو اضضرد هنزو ناك هءانزوو

 موثلكح ماو شزو نيسملاو نسحلا رعش تنزو اهنا ةمْطاف نع هبا نع دمت
 نع نانا ش ىهو ةيعسم ةقيوعلا تاق كلام هجرخا ةضف كلذ ةنزإ تقدصتو
 قدصتيو هسأر قاحو ىعسم هيقو دواوملا عباس موي ىثنالا نع ةاشو ركحذلا
 بايلا اذه ىف ةلدالا ةصالخ اذه ةضف وا ايهذ هئزوي

 4-3 ءاسنلا جالعو ةيراخلا ءاود ىف درو ام باب جو

 ءافش اهوامو نملا نه :أيكلا سو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لأق لاق هرب ره ىبا نع

 تاكو ةروراق ف نهترصعف اعبس وا اسمن وا وكا ةثالث تذخاف هلوق ىلا نيعلل
 ىلص ىنلا جاوزا ضعب مدخ تناكحص ةأرتما ا قعو تاره اتعب ىلا ةياراتاعبم

 ليسو ة-ياع هللا ىلص هللا لوسر لاب ناك اه تلاق 5 انهيسأو سو هيلع هللا

 ءاعسا نعو ىذمرتلا ةجرخا ءانحلا اهيلع عضا نا ىترما الا ديكت الو ة>رق

 مريشلاب تلو نيشئيسل 7 امور فهلع مها ل ماشا ل وسر كل ناظم تلا نتك تح
 ناك ائيش نا ول سو هيلع هللا ىلص لاف ائسلاب تيشمتسا مث تلاق راح راح لاق



 نيقلطتسن ىا نيسدس يو" يذزتولا اهدك ل اءانسلا ىف"غاك تول نماء سند

 ددّرلا ىلا هي ناسنالا حجايت>ال ىثما كالذ نع ىح كنطد نيلهست ءاود ىانو

 تلخد تلاق 0 تلي سيق ما نعو هن ىوادت فورعم تدن ائسلاو ديكحأت

 مالع لاق ه ةهردعلا ن“ هع أع ع دقو 0 هيلع هللا ىلص هللا لوسر 0 كك ناب

 ةيفشأ ةعيس هيف هاو مدئهلا دوءلا اذهع ن كيلع قالعالا هذهم نكردالوا نرعذت

 لو 0 ال نيد ىرهززا لاق ةرذعلا نم 3 طعسا اهثمو هر ل 505 ا اهئم

 كرا فهلا ْق 51 قالعلاو - ودنا صلا هاه عقرب د ب

 8 لاق ا ل مدلا ند م قلحلا 45 ض ردا ما ةردملا و قالعالا فورءملاو

 صا كعو هلها ضعب باصا اذا ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 نيزحلا داؤف وبريل هنا لوو هنم اوسكل مهرما مث عئصيف ريكا نم ءاسملا
 هجرخأ ءاملاب اههحو نع محدولا نكادحا دار | مهلا داؤؤ 0 درسعل و

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ه>و حرج 1 لاق ليويس 3 ىلهس نكو هللزيو هرعّص

 الق ءاملا اهيلع بكسل لع و ههجو نع مدلا لسغت ةمطاف تاعج دحا موي

 ص اسهتور>اف ريصح ةعطو تنحل هريكح الأ مدلا كيتي ال ءالما كا تأر

 تلق ىذمّرلاو ناذلا هبرخا مدلا كيما حس رججلاب هولا ادامر تراجم

 هركبو تامردلاب مرو ريصلا ىلع ردعب نمل لضفا ضدوغفتلاو ىوادتلا زود

 ةماحملا نأ ال و ءا نتكألا

 مه اهيلعرجالا ذخاو ةّقرلا ةيراجلا ساهللا ىف درو ام باب ايو

 نين نأ ؟تلاعف' ةدراس كاك 3 جانا رق ا يسع انكم لاق ديعس ىبا ن

 ةزيأت انك اه انم لجر اهم ماَعَف قار مكتم لهف بيغ انرفن ناو ملس "ىلا
 لاعو ةيقر نسحن تنكأهل نقف انبل اناقسو ةاش نيثال هل ر 5 ف هاقرف ةيقرت

 ال



 4 * هوسنلا ىف هلوسر و هللا نم ثدث امب 0

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتأت ىتحاثيش اوثدحت ال انلق باتنكلا ماي الا تيقر اهال
 ىل اونرضاو اووسقا ُهيَقر اهذا كيردي اهو لاذ هل هانركذ انمدق الك هلأسنف سو
 نوُساَع مهنا تداراو ةصاخ لاجرلا انه رفنلا ىاسنلا الا ةسْؤْلا هجرخا اممم امهس
 نيِعلاو غدللا نم زوجي امب ةيقرلب سأب ال تلق همه ىان هنيأت ىعمو ىلا نع
 لوب مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم لاق دوءسم نبا نعو اهريغو ىجلاو
 يع تناك دل اذه اولوقت ال أرما تلاقف اكرمشل ةلونلاو ٌماَمْأأو قرلا نم نا
 لع كلذ اما هللا دبع لاق نكسنف ىيقريذ ىدوهيلا نالف ىلا فلتخا تكف فدك
 للوقت نا كيفكي ناك اما اهنع فك كاقر اذاف هدب اهم: ناكح ناطيثلا
 تنا فا نساثلا بر سابلا تقذا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوب نآك اك
 سكي ةلوتلا دواد ونا هجرخا اهقس رداغي ال ءافش كّواَفس الا ءافش ال فاشلا
 رحبلا عاولا نم اهجوز ىلا ةأرملا ببحي اهواولا عدو ءاتلا

 م7 ءاندلا قالط قفدرو ام باب 1-0

 وبا هجرخا ةدحاو ىهف دحاو مشب امنالث قلاط تنا لاق اذا لاق سابع نبا نع
 ثالث قلاط تنا قلاط تنا قلاط تنا لاق اذا نيزر اهركذ هياور ىفو دواد
 الجر نا هنعو اه لودم ريغ تناكو ىلوالل ديكوتلا دارا نا ةدحاو ىهف تأىع
 ثالثب كنم تّدلط لاف ىلع ىرت اذاغ ةقيلطت ةئام ىقأرما تدلط ىتا هل لاق
 نب دو نعو اغالب كلام هجرخا ًاوزه هللا تانآ اهب تذا نيعستو عبسو
 ثالث هتأرما قلط لجر نع ميسو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر ربخا لاق ديبل
 عرهظا نيب اناو هللا باتكحب يعليأ لاق مث نابضغ ماع اعيج تاقيلطت
 نب هللادبع نعو ىتاسنلا هجرخا هلنقا الأ هللا لوسر اب لاسقف لجر ماق تح
 ةئبلا ىنأ عا تقلط ىنا هللا لوسر اي تلق لاق هدج نع هبا نع ةناكر نب ديزي
 تاق ةدحاو الا ام تدرا ام هللاو لاف ةدحاو تاق اهب تدرااهلاقف
 رع نمز ىف هلال اهةلطف هيلا اهدرف ةدحاو الا ام تدراام هللاو
 هنا هغلب كلام نعو ىذمّرلاو دواد وبا هجرخا نامتع نمز ىف ةثلاثلاو
 كيراغ ىلع كبح هتأرمال لاق الجر نا قارعلا نم باطخلا نب رع ىلا بنكص



 3 هوسالا نسح د 1

 هيقل ذا فوطي رع اعتق مسوملا ف ةكحم قيفاوب نا هرم نا هلماع ىلا بتنكف

 نا ترما ىذلا انا لاو تنا نم هنع هللا ىضر رع هل لاف هيلع مس لحزا

 ىلع كلبح كلوقب تدرا اذام ةيْيلا هذه بز كللأسا رع هل لاَقذ كيلا بلجا

 قارغلا كللذب تدرا كتةدص اهناكملا اذهريغ ىف ىنتفاحسا وا لجرلا لاَقف كرراغ
 ةدحاو لك ةيريلاو ةيلْلا ىف لوش ناك رعن عفان نعو تدرا اه وه رع لاذ

 لو ناك الع نا هغلب هنا كلام نعو كلام هجرخا تاقيلطت ثالث امهنم
 سارع نا 6 تاكد الع كدلقا ارنا مارح لع ا هتأر هال لوش لحزا ىف

 مكل ناك دقا لوقو اهرذكي نيك ىه ”ىشب سلف هنأ مما مرح نم لاق هنا

 لجر ىتا هدئنعو ىناسنلاو امه ظفللاو ناذكشلا هدرخا ةنسح ةوسا هللا لوسر ىف

 الت مث مارحب تسيا تبيذك لاف امارح "ىلع ىتأر ما تاعج ىنا لاف سابع نبا

 نقر هنود لو لق دعا "كازا لاهنت مث كل هللا لا اه مرت مل ىتلا اهياان
 تقلل اهل أ عار ما تليج وا لاف نك نما ىآ' الخير نا هغلت هنا كالا
 لاق لعفت ال نجلا دبع ابا ان لاسةذ تلاق امهارا رع نبا لاَقف ىرت اذاخ اهسفن

 ءانافأ كنان نان" ومع“ كفل تنك ديز نب ةجراخ نءو هتاعف تنا لعفا انا

 اهرغا قأرعا تكلم لاقف كنأش ام دز هل لاذ ناغمدت هانيعو قدتع نب دمم
 ةدحاو ىه اما تنس نا اههجرا لاق ردقلا لاق كلذ ىلع كلج ام لاقف ىتقرافف

 قادرا راو !؟ىلاطاعا لانا ةووا شيلا"! نو تالإو ااهرللا «لقين قرط: ركلتاو
 كلافؤر ان وحب اثنا تيار نقلو ةةرانخل نادك الفلا »وأ ةئاماوا ”ةفححانو

 قطا تذكير اساور نافدأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انريخ
 مل رهط ىف تناك نمل الزاه ولو راتخم فاكم نم زئاج قالطلا نا ماقللا ةلدا
 هعاشأ عر و هاندا دس لج ْق وا هلق 2 ةضيللا ىف اهعلط الو هيف أهسع

 ةعجر للحت نود نم ةدحاولا قوف ام عوقوو هعوقو ىفو ةفصلا هذه ريغ ىلع
 تراتخا اذا نع !انو ةدنلا عم ةيانكحلا 6 عوقولا مدع حج ارااو ىالخ

 هنأرماب ق>ا لجرلاو ميرعلاب عقب الو هنم عدو ريغ ىلا حوزلا هلعج اذاو ةقرفلا
 دنقلا داك نإ لح الو "انو قالطلا ناكاا ذا داي ث م اهعجارب هقالط ةدع ىف

 هريغ اجوز مكنت تح

 باب
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 . مد لوخدلا لبق امثالمث قالطلا درو ام باب اجه

 قلط اذأ ناك لجرلا نا تلع امأ سابع نبال لاق ءابهصلا ابا نا سواط نع
 اذا لج رلا ناك ىلب سابع نا هلق ةدحاو اهولعج اهب لوخدلا 0 هنأ عا
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 نئاثلا نا ىأر الف ئهنع سا ىضر رع ع ةراما نه ردصو رك ىباو ميسو هيلع

 نب دم نءو خو ابقلااو دوادوباو ميسم هجرخا مهيلع ندهوريجا لاق اهيف اوعباتن

 نا هل ادب مث اهب لخدي نا لبق اثالث هتأرما لجر قلط لاق ريكبلا نب سانا
 نان رسال هجر م ايزو انيط كاا واد سك يهتم دعت فل قلك
 كلنا نئالنبعا نت[ لاقح ١ ةدحعاو':اهارا:والظخا/لاتق” ريح موز كت تب انكي
 نعو دواد وباو هظفل اذهو كلام هجرخا لضف نم كلل ناك ام كدب نم تاسرا
 اثالث هنأ ما قلط لجر نع صاعلا نب ورع نبا لجر لأس لاق راسي نب ءاطع
 تنا اما هللادبع ىل لاقف ةدحاو_ركبلا قالط اما ءاطع لاَعَف اهسينا لبق
 تن يك دك قو 5 ل يف تدار هي ةحارلا كات

 م4( ضئاملا قالط ىف درو ام باب ايو

 لاف سو هيلع هللا ىلص ىتلارع لأسف ضئاح ىهو هنأرما قلط هنا رع نبا نع
 اهقلطي نا هل ادب ناف رهطتف ضي# مث رهطت ىح اهكس مث اهعجاريلف هرع
 ةياور ىفو ةتسلا هجرخا لجو نع هللا ىعا ام ةدعلا كتف اهسع نأ لبق اهقلطيلف

 الماح وا ارهاط اهةلطيل مث اهعجا ريلف هرم ميسم

 مد# ناركسلاو نوئجملاو هركملا قالط ىف دروام با اجو

 قالطالا ا قالط لك 8 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةررره قا نك

 6_ نوذحلا 03 هيل نع در معلا نإ 5 ىلا لاقو هلدع ىلع بولغملاو هوةءملا

 ىف ىراخضلا هجرخا ظويتس ىح مانلا نعءعو كرد 0 ىصلا نعف قيش
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 ىرخا ىف هلو قالط نوذجن الو ناركسل سيل ناعع نع هل ىرخا ىفو هتججر

 قالط نوذجن الو هركمل سيل لاقو سابع نبأ نع

 هللا دمع نب ملا- سو دوعسم نإ هللا دعو باطلا نب رع نا هغلي هنا كلآم نع

 لجرلا فاح اذا نؤلود اوناك راسي نب نايلسو باهدش نب او دمت نب مساقلاو

 د وعسم نبا نعو اهدعل ف اذا هأ مزال كالذ نا ملا 3 يسكن نأ ليو ةأرملا قالطب

 ةأرما وا ةليبق مسي مل اذا قلاط ىهف اهك 5١ أ رعا لك لاق نه ىف لوب ناك هنا
 نكح رع بيعش ن' ورع ن نعو كلام هجرخا كل اهفالا هيلع 2 الف اهنيعب

 اهف الا عب الو قتع الو قالط ال سو هيلع هللاىلص هللا لوسر لاو لاق هدج
 هل نيع الف محر ةءيطق ىلع فلح نمو هل نيع الف ةيصعم ىلع فاح نءو كلع

 سابع نإ 3 ىذمؤيلاو دوادوا هجرخا هللا هد>و 4 ىجتب ئع الا رذن الو

 هتججر” ىف ىراخلا هجرخا حاكنلا دعب قالطلا هللا لعج لاق

 مد ةمالاو ديعلا قالط ىف دروام باب ق٠

 ةمالا قالط سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق اهنع هللا ىضر ةشناع نع

 دواد ونا هدر +ا ناتضيح اهورذ دو رؤس قو ناتضيح اهلتدعو 0

 هيلع تمرح نين هنأ ما دبعلا ىلط اذا لوقت ناك هنأ رع نبا نعو ىذهرتلاو
 ةمالا هدعو صيد كرجل ةرذحا هدعو عر وا تناح ةرح هريغ احوز ب

 ساسيع نال تاق لاق لفو' ىب ىلو» نسح ىبا نعو كلام هحرحا ناةصيح

 نا هل ملص لهف كلذ دعب امتع مث نيتقيلطت اسهقاطذ ةكوامم هتحم تناك كوام
 هدر ا مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ . ىذق ةدحاو هل تيوب مل لاق اهيطخ

 3 نا هديل ند : ند لود ر - نإ ناأكحح لاق عفان نعو ىباسنلاو دواد وبا

 ةما لجرلا ذخأبي نأ امان ءيِش هقالط نم هريغ ديب سيل دبعلا دب قالطلاف
 اعيفن نا راسي نب ناهمل# نعو كلام هجرخا هيلع حانج الف هئدياو هما وا ةهالغ
 ةأرما هن ناك ادبع وا - هيلع هللا ىلص ىلا جوز نس مال ناك اياكم

 ةرح
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 تمرح الاف تباث نب زو نامع لأسف اهعجاري نا دارا مث نيتث اهقلطف ةرح

 قالطو اهَقتع سه ةمالا قالط لاق سابع نبا نعو كلام هحرخا كيلع

 تلاق ةشئاع نعو نيزر هجرخا اهئاريمو اهل هّدبهو اهديس عبو اهجوز
 لجرلاب أدبا نا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىت ماف ىل نيدبع قتعا نا تدرا

 راخ اهل نوكحب الث نيزر_ دازو قاسنلاو .دواد وبأ هجرخا ةأرملا لبق

 ىلص ىنلا لاقو اهجوز ىف تريك تقتعا ننس ثالث ةريرب ىف ناك تلاق اهنعو

 ماداو ْريخ هيلا برقف روفت ةمربااو لخد و قتعا نمل ءالولا اهيذ اسو هيلع هللا

 تناو ةريرب ىلع هن قدصت مل هنا اولا روفت ةمربلا را ملأ لاقذ تدبلا مدا نم
 نبا نءو ةئسلا هجرخا ةيده انلو ةقدص اهلع وه لاذ ةةدصلا لكأت ال
 اهفلخ هيلا رظنا ىأكو ثيغم هل لاَ ادبع ناكح ةريرب جيوز نا لاق سابع
 ساسيعلل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاسعق هيل ىلع ليست ةعومدو قوطي

 قص افلا وس داهل لادا اي دشنم و جبل طفلا نفور ري تنم احين نإ
 تاق عفشا امنا ال لاق ىنممعأت هللا لوسر اب تااقذ هتءجار ول 5 هيلع هللا

 نينمؤملا ما ةصْفح نا غلب لاق كلام نعو السمالا دما هجرخا هيف ىل ةجاحال

 تفتعو  ىدع ىبا تناكح هما ىهو ءاريز تعا سو هيلع هللا لص ىنلا حجوز

 قالطلا مث قالطلا مث قالطلا وه تلاقذ كل رايخ الف تكس نا هنا دبع تح
 لطاب ةحاكتف هديس نذا ريغب ديعلا جبوزت اذا هلا بابلا ةلأسم تلق انالث هتقرافف
 اهجوز ىف تريخو اهسفن ىعا تكلم ةمالا ثقتعا اذاو

 هحرخا عاجج ريغ نم ارهاط اهقلطي نا ةنسلا قالط لأق هللادبع نع

 بسملا نبأ تمع“ لاق كلام نعو ربسعا هللاو ىراخخلا هب مجرتو تلق قاسنلا

 نب .نايواسو .ةرتع نر ههادسيع نب هللا ديبعو فوع نب .نؤحولا ديغ نب ديو
 اهقاط ةأرما ايا لوقن رع ثعمس لوقي ةريره ابا تعمم لوقب مهلك راسي

 هريغ جوز اهجوزتيو لحن ىح اهكحرت مث نيتقيلطت وا ةقيلطت اهجوز
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 ىلع هدنع نوكحت اهنا لوالا اهدرب مث اهقلطي وا اهنع توف
 نب براخت نعو اندنع اهيذف الخ ال ىلا ةئسلا كلتو كلام لاق اهقالط نهب اه

 ضغبا اًمش هللا لحا ام سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق رع نبا نعرائثد

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق نابوث نعو دواد وبا هجرخا قالطلا نم هيلا
 با ةئطأ ةحئار اهيلع مازمش نب اهب ريغ نم اهقالط اهكوز"تلأس ذأ ساااجنا فو
 لاق ثيدح ىف قهيبلاو هه*“ ىف نايح ناو ةجام ناو هئسحو ىذمّريلاو دواد

 ام ريغ نم قالطلا اهجوز لأست ةأرما نم امو تافانملا نه تاملتخلا ناو
 هيلع هللا ىلصىنلا نع رع نبا نعو ةنجلا ةحتار لاق وا ةنجلا عر دحف سأب

 روهشملا باطلا لاو نيغو دواد وبا هاور قالطلا هللا ىلا لالخلا ضغبا لاق سو

 رع نإا هيف ركن ملإسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع راثد نب براحت نع هيف

 ىهو قلطي نا ءاش اه هنأ رما قاطي لسجرلا ناك تلإق ةشتاع نعو عا هللاو
 لاق يح ٌركا وا ةرم هدام اهتالط ناو ةدعلا ىف ىهو اسهعجار اذا هتأرعا
 لاق كلذ. فيكو تلاق ادنا َكنَوُؤا الو ىم :نينيبتق كقلطا ال هللاو هنأ رخال لجر
 ةشئاع ىلع تلخدفةأرما تيهذف كتمجار ىضقتت نا: كتدع تداك الكف كعلطا
 تكسف هتريخاف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ءاج نح تاكحرف كلذب اهتريخاف

 ةشئاع تلاق ناسحاب رست وا فورعمم كاسساف ناتيم قالطلا نآرقلا لزنف
 هجرخا قلط نكحي مل نمو قلط ناك نم البةتسم قالطلا سانلا فنأتساف

 دهشي لو اهعقاو مث هنأ مها قلط لجر هلأس هلا نيصح نب نارع نعو ىذمّرلا
 دهشا ةئسلا ريغل تءجارو ةئسلا ريغل تقلط لاعذ اهتعجر ىلع الو اهوالط ىلع

 لاَ لاق ةرب ره ىبأ نعو دواد وبا هجرخا دوعن الو اهتعحر ىللعو اهقالط ىلع

 غرفتسال اسهتخا قالط لأسن نا ةأرمال لحي ال زسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هللا لوسر لاو لاق هنعو ةتسلا هجرخا اسهل ردق اه اهل ام ناف مكتنو اهتفعك
 ةعجرلاو قالطااو حاكتلا دج نهلزهو دج نهدج ”هنالث سو هيلع هللا ىلص

 اهعتح هنأ سمعا ىقلط هلا وع نب ند را دبع نعو ىذمرلاو دوادوبا هحرخا

 كالام هجرخا ةديلوب



 اذ د هوسالا هلوسرو هللا نم تنل اع د

 مد( ةآرملا مْوُش ىف درو ام باب يم

 مؤشلا ناكح نا سو هيلع هللا ىلص هللا لو-سر 1132 اكييلعج نب لهس نع

 امهنع هللا ضر رع نبا نعو ةثالثلا هجرخا نكسملاو ةأرماو سرغلا تف ”ىش ىف
 هيلع ققتم قيرغلاو رادلاو ةأرملا ىف موُدلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق
 ليقو دلت النا ةأرملا موش تما لاو كلين ىاوراات ونت التوم مع تلل ترانو زيكو
 اهفلخ ءوسو اهرهم ءالغ

 م راهظلا ةرامد 0و ةفاطملا ةنأعا ىف 20 بان اتعود

 ىريغ بيصن ال اهءاسلا.: ند بيصأ اءامحا ميك ال ىضاببلا رصد نع نس نع

 عبصا قح ىف عباس امس ىف اكلم ٠م بيصا نأ توخ نا ضهر رهش لخد الف

 فشكت ذا هليل تاذ ىنمدخت ىه انيبف ناضمر رهش عساي ح اسهنم تنهاظت
 مهريخاف ىوق ىلا تجرخ عديتسا | يلع اياك وع اول لأ لف ”ىش اهنم ىل

 تواطذاف هللاو الا اولا ميسو هيلع هلل ىلد هللأ لوسر أ م اوشما تاعق ريدا

 كاذب انا تلق ةلس ان كاذب تنا لاف هتريخاف حسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا
 رر> لاق هللا كارا اع ىف مك >ا هللا رمال رباص اناو نيم هللا لوسر ا

 لاَف يقر ةعشت تيرمضذو اهريغ ةيَقر كلما اه ادن قلاب كثعب ىذلاو تاق ةيقر
 مطأف لاق مايصلا نم الا تبصا ىذلا تبصا لهو تلق نيعباسدتم نيرهش مصف
 انل ام نيشحو انش دقل ايدن قلاب كعب ىذلاو تاق اًئيكسم نيتس نيب .ر نماقسو
 انيكسم نيتس عطاف كيلا اهعفدياف قيرز ىنب ةقدص بحاص ىلا قاطأ او لاَق ماعط
 تدجو تلقذ ىبو5 ىلا تءجرف اهتيف كلاييعو تنا لكحو رع نمادسو

 نسحو ةعسلا مسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر دنع تدجوو ىيضلا كدنع

 ىرخا ىف دواد ىبالو ىذمزتلاو دواد وبا ةجرخأ م 2 ىل ىعا دقو ىأرلا

 0 اذا ناكو مل هب هب الحر ناكو تماصلا 3 06 دم ا قم ليج نا

 رشلا ىف تفاهتلا عباّتتلا راهظلا ةرافك هيف هللا لزئاف هنأرما نم رهاظ هبل
 عاجلا هب داراو اهيلع تدبو تور ىعمو نّيشلا َّق الا نوكحر ا ه3 جادللاو
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 اذا شحونو عاج اذا لجرلا شحوا لاي ال ماعط ال ىا نيشحو ان ئههو

 ىلع تنا هتجوزا جوزلا لو وه راوقطلا تان شحو تءالاو هنطب الخ
 قتعب رفكي نا اهسع نا لذ هلع بحق كلذ ود وا كنترهاظ وا ىبا رهظك

 زوجي و نيعبادتم نب رهش مصيلف 5- : نا اننككتا تجج ا خلع هلق دج 0 هقر

 نا هلو موصلا ىلع ردعب ال أريعف ناك اذا نيإسملا تافدنظا ند ديفا نإ مامولل

 ' توولا ءابضقنا الا هعفرب الف اتقوم راهظلا ناك اذاو هلايعو هسؤنل اهئم فرصي

 قاطملا ىف رذكي يح فك ريذكتلا لبق وا تقولا ءاضقنا لبق ”ىطو اذاو

 راهظا ف دل ميمو رع نهب رك دل ناجم انزل كر قت 1
 قافتالا, راك 'نارهش

 م7 تاكولمملاو نكولمملا ةممسل ى درو ام بأ قم

 قل مدا ناوهن ال ملسو كاع ىلص هللا لوسر لأق لاق ةريره ىبأ نع

 كواملا لقيلو يتاتفو ىانف كلاما لقياو قبرو ىبر كولملا لوب الو ماو

 نائمشلا هجرخا لجو نع هللا وه برلاو نوكوابملا مكحناو ىتديسو ىديس
 .ىرخا ىنو يناتفو ىاتف لعيلو قمأو ىدبع مدحا لهن ال ةباور ىو دواد وباو

 هللا ءاما يكتاست لكو هللادبع مك لك ماو ىدبع م دحا ناوقب ال اسم

 4 دنايكلامل ءايلا قاتعاو تاو ع ىف درو ام بأ ' جو

 اهعس الف اهديس ٠ 6 ةديلو اعا لأق هنادي نااَرع ا رع كاز 2ع

 ةرعم نعو كلام هجرخا ةرح ىهف تام اذاف اهب عتتسا وهو اهنروب الو اهبهالو

 وهف مرحم محر اذ كل٠ نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاو لاق بدنج نبا
 ضئارغلا ىف قلطيو براقالا ماحرالا اووذو ىذمزتلاو دواد وبا هجرخا رح
 مالاكح محاكن ل ال نم ماحرالا ىوذ نم مرحاو ءاسنلا ةهج نم مهيلع

 ةوخالا نود ع ورفلاو لوصالا هيلع قتعي هلا ىعفاشلا بهذمو تخالاو تنبلاو

 مادخب نا اكيلع رخوتشا وااكادتقا ا تناتفاذلم مال لكولعا كنك لاق نشب نعو
 تلعف ام ىلع ىطرتسمت ملواو تاق تشع ام ؛_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
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 مي 00 جب ,ىتناق هةوسزو افا نه تيئ ا9
 نب نجرا دبع نعو دوادوبا هجرخا ةجرخا ىلع تطرتشاو ىنتعتعاف هريغ
 تتاه بسن نا.ىلا كلذ ت رخآف قتمث نا تدارا هما نا ىراصنالا ةرع ىنلإ
 نب دع نا مسالا لاف اهنع تعا نا اهءئنب له دمحم نب مساقلا تلف
 نا اهءفنب لهف تكله ىما نا لاف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتأ ةدانع
 كلام هجرخا :ريثكح الور ةشئام هتخا هئع تقنعف اهمان ةموث ىف ركب ىبا ئ نوح را دبع ىفوت لاق ديعس نب ىب< نعو كلام هجرخا من لاق اهنع قتعأ
 كلذلو هقتعاف ادبع ىرتشا ماوءلا نب ريبزلا نا نج-رلا دبع ىبا نإ ةعسز نمو
 مه لب مهما ىلاوم لاقو ىلاو. هيب نا ريبالا لاسقف ةرح ةأ ما ند نونب دبعلا
 كلام هحرخا مالو ريب نلل ىطقف نائع ىلا اووصتخاو اًنيلاوم
 ل هيعمل أ صئيعح عكا عر كوع مايو اح ا 2 م حتج

 مد( ةباتكلاو ريبدتلا ىف درو ام باب جد
 فلو او اسك حل وفات بلا عا حسا اع ا ا ع
 نعو كلام هدجرخا نائربدم ام*و اههأطب ناكف نيتي راج ريد رت نإ نأ عفان ند
 بتاك٠ دنع ناك اذا عسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل لاق تلا ةليس مل
 ا ل نعو ىذمّرتلاو دواد وا هحرخأ همم نهد“ ىدوبام نكأدحا
 ةريرب تاناك قاسنلا دازو ةتسلا هجرخا ثيدملا اهتءاتك ىف اهايعتست تءاج ةريرب
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهريذف ةيقوا ةنس لك ىف قاوأ عسن ىف اهسفن ىلع
 اهريخ ام ارح ناك ولو ةورع لاق اهسفن تراتخاف ادبع ناكو اهجوز نم ميسو
 زوي و اهسفنا باقرلا لضفاو عورششم قزتعلا نا نيبابلا نيذه ةصالخ تالف
 دك ولم لثم نمو هلع ىقتع هجر كله نءو اهوحنو ةمدخلا ط رب قتعلا
 نم ءاكرش هيف ادسبع قعا نمو مكاملاو مامالا هقتعا الاو هقتعإ نا ةيلمف
 ءالولا طرشش ديالو دبعلا ىيستساو طقف هيصن قتع الاو مهبييدن هناكرمثل
 هعب هل زاج كللاملا جاتحا اذأو هكلام تومل قتءيذ ريبدتلا زوي و قتعا نم ريغل
 هل لح الف هما دلوتسا نمو قرلا ىف داع ةباتكلا لاه ميلست نع زجم اذاو لبس أم ردقب هنم قتعيو ارح ةافولا دنع ريصيف هبوؤيي لام ىلع كولملا ةيتاكمزوجيو
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 #2 هوسالا نسحا # مي

 م7 ةعلتخملاو ةفلطملا ةدع ىف درو أم بان 6

 هنا لوتس نهع لع تدلط اهنا ةيراسنالا» كلاب نادرو "تفل دعما نع
 قالطال ةدعلا ىلاعت هللا لزئاف ةدع ةدلطبلل نكحي لو حسو هيلع هللا ىلص
 ىلاعت هللا لاَم لاق سابع نبا زعو قالطال ةدعلا اهيف لزن نه لوا تناكف

 ضي لا نم نسْني ىناللاو ىلاعت هللا لاقو ءو رق ةثالث نهسفناب نصبرتي تاقاطملاو
 نم نهومتتلط مث لاذ كلذ نم مسن رهشا ةثالث نمتدعف مترا نا مكئاسن نم

 ىناسنلاو دواد وبا هجرخا اهنودتعت ةدع نم نهيلع مكل اخ نهوسمت نا لبق
 ىجفاشلا دنع رهطاا وهو ىناقلا محأب ءرق عجج ءورقلاو راظتنالاو ثكملا صيرلا

 هن رلث نهسفنأب نصسيبرتي تاعلطلا و ىلاعت هلوذ ىف هنعو ةفشح ىبا ديد ضيخلاو

 ىلا هّللاب نمؤي نكح نا نهماحرا ىف هللا قلخ ام نمي نا نهل ل الو ءورق
 قا وهف هنأرما قلط اذا ناكح لجرلا نا كلذو احالصا اودارا نا هلوق
 كاسماف ناثرم قالطلا لاف كلذ معوض اثالث اهّدلط ناو اهعجارب نا اهب

 صوخحالا نا راسي نب ناهلس نءو ىناسنلا هجرخا ناسا ميرمست وأ فورعم
 اهتلط دق ناكو ةثلاثلا ةضرخلا نم مدلا ىف هنأ مما تلخد نيح ماسشلاب كله
 اذا اها دعو. هيلا تّبكف :كلذ ن2 هلأس تيان ني ديبزد ىلا .ةيؤاسضم تكف

 3 الو اع ال اهم ىرو ىذه ترب لعق ةكلاشلا ةضيخلا نم مدلا ْق كلا اكل

 هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع مع اها ذوعم تل عب رلا ندو كلام هجرخا

 ىذمَّرلا ةه>رخأ هضم 1ك نا تاما وأ مسو هيلع هللا ىلص اهراف سو هيلع

 لاطبا هتدْئافو ضوع ىلع اهئتاطب نا وه هَمْذلا ظافلأ ىف عالتخالا ىاسنلاو

 دوج صاحت ةيحرا

 ماك ءاكألا ةافولا ةدع ف طادرط ف باب جو

 اهيطدُت ىلبح ىهو اهجوز اهنع ىفوت ةءيس اهل لاعب رسأ نم ةأرما نا ةلس ما نع
 ىدتعت يح ىمكتت نا ملص# ام هللاو لاف هك نا تباف ككعب نب لبانسلا وبا
 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تءاج مث لايل رمشع نم اببر تنكح نيلجالا رخآ

 لاف
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 نا ملسم ظفلو ىراضلا ظْذِل اذهو دواد ايا الا ةنسلا هدرخا ىسكنا اهل لاسقف
 كالذ ترحذ اماو لايلي اه>وز ةأقو كلول كو ةعواس لإ تلم هس ما

 ةريره وباو انا انيب لاو نجحرلا دبع نب ةلل“ ىلا نعو جورتت ْنا اهرماق هللا لوسرل
 دال تدلود لماح ىهو اهحوز اهنع قون تلاعذ ةأ محا ةنءاج أ سايد نيا كح

 وبا لاق جوت نا هذه لثم ىما هنا سو هيلع هللا ىلص ىلا باحصا نم لجر

 ةأرملا نع رع نبا لس لاق عفان نعو ىتاسنلا هجرخا كلذ ىلع دهشا اناو ةربره
 تءضو ول 0 لاقو تاح ىو تءصو اذا لاعف لماح 6 اه>وز اهنع قوت

 هنأ صضصاعلا نس ورع نعو كلام هحرخا لح كعذ نقدي ل ريرسلا ىلع اهحوزو

 ةعبرا اهجوز اهدع قوتملا ةدع ملسو هيلع هللا ىلص ابن ةنس انيلع اوسبلت ال لاق
 ناحكحه هنأ رع نا نعو دواد وبا هحرخا دلولا ما ق يعل سنعو رهشا

 قالط ةدع تاق كلام هجرخا ةضيح اهدي_س اهنع وت اذا دلولا مأ ةدع لو

 اهب لوخدم ريغ ىلع ةدعالو عضولاب الماح تناك ناو سشعو رهشا ةعبرا

 دنع هيف تناك ىذلا تربلا ىف ثك. او نيزّريلا كرث ةافولل ةدتتع'ا ىلءو ةراك ةمالاو

 هريخ عواي وا اهجوز توم

 7 ءاسدلا ءاريتسا ق ءاح 8 باب 1

 اوتاف ساطوا ىلا اشدج م سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثع لاق ديعس ىلا نع

 نمنايشغ نم اوجرح مهنأكف انابس اوباصاف مهيلع اورهظف مهولتاقف اودع
 ام الا ءاسنلا نم تانصخحلاو ىلاعت هلو لازنف نيك شما نم نهجاوزا لجا نم

 ىراضلا الا ةسؤْلا هجرخا نهتدع تضقنا اذا لالح مكل نهف مكنايا تكلم
 انابسلا أطوت نا مسو هيلع هللا ىلص ىننلا ىهت لاق ةيراس نب ضايرعلا نعو

 لاق لاق تباث نب عشور نعو ىذمرلا هجرخا نهنوطب ىف ام نعضي ىح
 ىقسل نأ رخآلا مويلاو هللا نمؤد حال لحال منو ةياع هللا ىلص هللا لوسز

 نا رخآألا مويلاو هللاب نمؤي ىرمال لحب الو ىلاهللا نابيتا ىنعي هريغ عرز هءام
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 رخآآلا مويلاو هللاب نمؤي ئرمال لحي الو اهثربتسي تح ىبس نم :أرما ىلع عقب
 رظن لاق ءادردلا ىلا نعو ىذمّرلاو دواد وبا هجرخا مسقب قحافغم عيب نا

 طاطسف بابي مجم ةأرما ىلا هرافسأ ضع ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 تم. دل لاَ مذ اولاتف اهب زي نا دب رب هلل لاف نالف ةما ليقف اهنع لأسف
 همدخبا يك واهل ل2 ال وهو هثروي فيكح رق ةعم لخ د انتل اةنعلأ نا
 عجا ةدام نم "ةلم#“ ءاح مث ميي عا دواد وباو سم هجرخا هل لحن ال وهو
 اهيراق اذا اهب ىلأو ةريبكحاا دولا طاطسفلاو اهتدالو تّدو اند اذا لماحلا
 ىف ىذلا دلولا ىلا عجار همدخسلو هئروي ىف ريعذلاو عاججبا انه هب دارملاو
 ناك ناو هدابعتسا هل لحن ىملهداو ناك نا لكحثم هرما نا ىنءملاو اهنطب

 وا أطوت تلا ةدسيلولا تيهو اذا لاق رع نبا نغو ه-ثروت هل لح ملهريغ دلو
 هتلعو نيزر هجرخا ءارذعلا ًاريتسن الو ةضيحي اهجر أريتسيلف تقتعا وا تغب
 اههودو ةاريشملا وا ةيبسملا دمالا ءاربتسا نا ءاريتسالا ةلأسم لصاح تلق ىراضلا
 قح ضيملا ةعطقنمو لجلا عضوي لماحلاو اضئاح تناكص نا بجاو ةضي#
 هون عئابلا ىلع ءاريتسالا مزلب الو اتلاعم ةريغص الو ركب ًاربتست الو اهلجح نيب
 عا هللاو درحم ىأر ضخم وه لب عمت سايق الو صنب ال كلذ ىلع ليلدلا مدعل

 م ياو نكعلا ىف دروأم بأ ق٠

 ريعشب هليكحو اهيلا لسراف يئاغ وهو اهةلط اهجوز نا سيق تذن ةمطاف نع
 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تءاخل *ىش نم انيلع كل ام هللاو لاذ هتطخسف

 كير ما تدب ىف دعت نا اهرماو ةعفن هيلع كل سيل لاقف هل كلذ تركحصذف

 ىعا لجر هاف مو:كحم» ما نبا دنع ىدتعا ىباعصا اهاشغب ةأىعا كلت لاق مث
 مهج اباو ةيواسعم نا هل تركذ تلح الف ىينذاف تالح اذاف كباب نيعضن
 اماو هقئاع نع هاصع عد الف مهج وبا اما هللا لو_سر اهل لاقف اهابطخ

 ةماسا تكا :لاو:مث هتهر كف ديز نب ةءاسا ىحكتاذ هل لام الكولعصف ةيواغم
 اهاششب هلوق ىراذملا الا ةتسلا هجرخا تطدتغاو اريخ هيف هللا لم هتمكتف

 عضيال هلودب داراو ىيلعا ىا ىنينذ اف هلوقو اريثك اهلررنم نوني ىا ىباعا

 هاصع
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 هئطو نع راثسالا يك هي دارا ليقو برضلاو بيدأتلا هّقنأع نع هاصع
 اهتلطذ ناٌمَع نب ورع نب هللادبع تحن تناك ديز نب ديعس دنيا نا عفان نعو
 لام رباج نعو كالاه هجرخا رع نب هللادبع اهيلع كلذ ركناف تلعتناف هدبلا

 هللا ىلص ىننلا تتاف جر نا لجر اهرجزف اهل دج نا تداراف تلاخ تعلط

 وباو اسم هجرخا اًقورعم ىلعفت وا قدصت نأ ىف كح ىدخل ىلب لاف سو

 نيذلاو ىلاعت هلو ىف دهاجت نعو اهرُم عطق اذا لحنا دج ىناسنلاو دواد
 اهجوز اهنع ىفوتملا ةأرملا ةدع ء اضف ناكل اق ةيألا اجاوزا نورذبو مكنم نوفوتب
 ىلاعت هللا لعكل ىفورعم نم هلوق ىلا ةيألا هذه ىلاعت هللا لزناف ابجاو هلها دنع
 تءاش ناو اهتيصو ىف تنكس تءاش نا ةيصو "هليل نيرشعو رهشا ةءيس ةنسلا مام
 ةدعلاو ناعق امم اف مكيلع ح انج 2 نجرخ ناف جارخا ريغ ىلاعذ هلود وهو تجرح

 1[ اهجوز لهأ دنع اهتدع هب و ا سابع نا لَم اماع ةبجاو ىه اك

 ديعس ن ى نعو ىاسنلاو دواد وبا و ىراخضلا هحرخأ اهل ىنكس الو تءاش ثيح

 هتلأسو ةانقب مهل ارح تركذو اهجوز ةافو هل تركذف رع ىلا ةأ عا تءاج لاق
 هيف لظتذ ارصس هيلا جرخت تناكو كلذ نع اهاهنف هيف تيدت نا اهل مص له
 هدول حجوزا ىلع بح ةفيتلا تاق ٌكللام ةحرخا اهب ْق تيبتق ةزيدملا لخدن مث 3

 ةقفن ال ةافولا ةدع ةدتعملاو نكسالو اهل ةقفن ال ةةنابلاف انناب ال ايعجر ةقلطملا

 لماحلا ريغ ىف كللذ ىلع لدب ليلد دوجو مدعل نيتلماح انوكت نا الا نكس الو اهل

 -- 1 لال ثالث قوف حولا ريغ ىلع دادحالا ى درو ام باب 0-0

3 

 تااق ةثالثلا ثيداحالا هذهي ةلس ىبا تب بطنز ىنتريخا لاق عفان نب ديج- نع“

 ند ايتحسم وبا فرج ب نول هلع اسنا عسا ررلا مرو سل د
 9 ةيراج هش ت:نهدق هريغ وا قولخو ةرفص هيف 5 ةييبح مأ تعدق برح

 هلثلا لوسر تدعم ىنا ريغ ة>اح نم بيطلاب ىل اه هللاو تلاق 3 اههضراعب ثسم

 لايل ثالث قوف تيم ىلع دحت نا رخآألا مويلاو هللاب نمؤت ةأ سعال لحن ال لوس

 شعج تنب بليز ىلع تلخد مث بايز تلاق اسسثعو رهشا ةعبرا جوز ىلعالا

)( 



 3 كي هونسال نسحا د مروع

 نم تيطلاب ىلام هللاو امأ تلاق مث هنم تسه بيطي تعدف انهوخا ىفوت نيح
 نءؤت هأرمال لف ال لوقت ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدعم ىتا ريغ ةجاح

 تءاج لوقت نس مأ ىمأ تثتوكد تلاقو هود كر وا ثددحلا رخآلا مويلاو هللان

 تكتشا دقو اهجوز اهنع ىفوت ذب نا تلاقف سو هيلع هللا ىبص ىنلا ىلا ع
 ةدبرا ىه اعأ لاق 3 انالث وا نيثرمع ال 5 هيلع هللا ىلص لاعف ايلمكتفأ اهنيع

 لولا س 1 ىلع ةرعبلاب ىعر ةياهاشلا ْق نكادحا 6 ذقو سعو رهشا

 تسلو اشنح تاخد اهجوز اهنع قو“ اذا ةيلهاجلا ىف ةأرملا تناك بنز تلاق
 لعق هب ضتفتذ ريط وا ةاش وا راج ناويح قوت مث ةنس اهباع رت ىح اهباينأ سشن

 نه تءاش أم دعي عجارت مث اهب ىبرت مت ةرعل ىطءتف جر 3 تام الأ ىشب صنفت

 ريغص تنب شفا ةةسلا هجرخا اهدلج هب مجمع ضتفت كلام لاق هريغ وأ بيط

 قوذ تيم ىلع د نا ىهنن انك تلاق ةيطع ما نعو هقيضا اشذح ىعس ريصق
 - 0 , . 06 8 ا . . 7
 ارو ضلت الو بيات الو لوو الو اعقل رهشأ ةعلرأ جور ىلع الا تر

 نه انادحا علتقرعا اذا روطلا كح نقل صخر دقو تضع بول الا اويصم

 قالا ةجرخا الانطلا عابتا نع" زينت" اكنكو" رافظا تلتك نم ةذِبن ف اهضيخ
 ورع وهو فدا ىذا تح لكك ود الا قارا رثفلا ةنشا "درا الا
 هللا لوسر لاق تلا اهء هللا ىكر قس مأ نعو رطعلا ند ترص راقظالاو

 ةقشملا الو بابثلا نم رصعملا اهجوز اهنع ىفوتملا سالت ال اسو هيلع هللا ىلص
 اه يمل رز لخلف ودبس يالا تيدا ذاع كلت غدا واير ده كتزلو وس عال و نال
 ىهو ىقثلاب غبص اه ةمشملا دواد ىبا ظفل اذهو ىذمّررلا الا ةعبرالا هجرخا

 تناك ةيد_سالا ةصلط نا راسي نب نايلسو تيسملا نبا .نعو نيغلا نوكسد ةرغملا

 ةقدحلاب اهجوز و رع .اممرمضف اهتدع ىف تدكتف اهقاطق ىعتلا' ديار تف

 ىذلا اهجوز ناك ناف اهتدع ىف تدك ةأرما اها لاق مث امه قرفو تاب
 رخالا ناك مثلوآلا نم اهتدع ةيقب تدتعاو امه قرف اهب لخدي مل اهجوزت

 تدع م لوالا 0 ةيعب كددعا 3 |يهننب قرد ام لخد ْناَف باطخلاا ند ايطاخ

 اسهنم لحسا ا الماك اهرهم اهلو بيسملا نبا لاق ادبا نام ال ٌثعرخ لا نم

 ىلع داك ىو اهينيع تك شا كدبع قا تأ ةروص قا عفان نعو كللام هجرخا

 اه>حوز



 قا 6# هوسنلا ىف هلوسر و هللا نم ثدث امب 9“

 صدرا كلام هجرخا ناصمرت اهانيع تداكص ىنح لما فرع نبا اهجوز
 تاَقلطللا و :ىلاغت هلوق التاهل دوعاسم:نباء شو اياز نيعلا هفذقت ىذلا نّضاّيِبلا
 نجدعل ن :هوولطد ءاسل متةلط اذا ىلاعت هلوقو ءورق ةثالث نه سفناب نصب رتب

 ةثالث نهمدعف مترا نا مكئاسن :نم ٠ ضيحلا نم نسي ىتاللاو ةدعلا اونصحاو

 كلذ نم ىلاعت هللا ىثتساو تاهاطملا ددع هذه لاقفذ نضد# ىل ىاللاو رهشأ

 نم نهوعتلط مث تاستمؤللا مت كانا زن دلا انوراناءلهل رقت اهيا وحفل
 "تف نيذلاو ىلاعت لاقو 01 هدع نم نهيلع مكل اخ نهوس نا لبق

 ةصختر هللا لزنا مث اسثعو رهشا ةعبرا نهسفناب نصيرتي اجاوزا نورد مكن

 ةداطم 0 ا نهاج نءضلا َّنأ نهلجا لاجلالا تذل وأ و هل وش نونم لما وللا

 نيزر هجرخا اهنع ىفوتم وأ

 م66 "ىقرلاو ىرمعلا ف درو ام باب جم

 تذن اهيف تنكسأ تناكحح اراد ةصؤح هتخا نم ثرو رع نبا نا عفان نع

 هنا ىأرو نكشملا عا نا ضلك ادئز تلد“ تيقاوت الف تشاعام باطالا نب ديز

 ى لود اضرا وا اراد - ناسنالا ىطعب نا ”ىرمملا تاق كلام هجرخا هل
 : نا ىلع اهانا هيطءي نا ىكرااو لأ تمحو كم ذاكرا ضاعكل

 دحاو لك نال ىل ىهف 31 تمت ناوبك 0 كلبق ١ تم نا لوقةيف امهم ىابلل

 ةيحاص توه بقرب امهم

 م7 اهحوز نع ةآرملا اك فدرو أم بأ 0-0

 اهجوز ءادف بنيز تثعب مهاراسا ءادف ىف ةكحوم لها ثعب امل تلا ةشئاع نع

 اهتلخدا ةكدخ دنع تأ اثتح اهل ةدالعب هيف تثعبو لاع عب رلا نب صاعلا يأ

 ةديدش ةَقر اهل قر مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهآر املك صاعلا ىبا ىلع اهب
 ناكو مذ اولاةذ اهل ىذلا اهيلع اودرتو اهريسا اهل اوقلطت نا مكيأر نا لاق مث

 هللأ ىلص ثعنو هيلا بيز ليدس 0 نا هدعو وأ هيلع ذخا سو هيلع هللا ىلد



 ىتح ميجأي نط ارك امهل لاذ راصنالا نم الجرو ةثراح نب دز سو هيلع

 :دواد وبا هجرخا اهب اينأتف اهابعصتف رز اهكب رت

 مد نيملسملا نيب ءاسنلا ةءسق ىف درو ام باب اج

 ىلجاف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةظيرقو ريضنلا ونب براح لاق رع نبا نع
 مهلاجر لتقف كلذ دعب ةظيرق تيراح ىح مهيلع نمو ةظيرق رئاو ريضنلا ىنب
 دواد وناو ناخهشلا هجرخا نيلسلا نيب ,هدالواو مهلاوءاو مهءاسن مسقو

 نبا اولتق نيذلا ىهن سو هلع هللا ىلص ىنلا نا بهحح نب نجلا دبع نع

 انيلع هتأرما تحرب دقل مهنم لجر لاذ نادلولاو ءاسنلا لتق نع قيقملا ىبا
 انحرتسال كلذ ال ولو فكأفذ ىهنلا ركحذأف اهيلع فيسلا عفرأف حايصلاب

 تلق مهلا لاير هلاجرو هجرطسم ىف ىلييعاعسالاو دج-او كلام هجرخا اهنم
 نبا نعو لتتقلاب اوهفديف اولتاّقب نا الا خويشلاو لافطالاو ءاسسنلا لتق مرحي

 ىهتف سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىزاخ» ضعب ىف ةلوتقم ةأرما تدجو لاق رب

 اههريغو ناذشلا جرا نايبصلاو ءاسنلا لق نع

 مد ادلب لجرلا نم هارملا ثاهتتسا بابر جم

 نم اهل نبا اهعم مهنم ةأرما مهيفو ةرازف ةوزغ ركذ ىف عوكحالا نب ةا“س نع
 تمدقف اسهتلبا ركب وبا ىلفنف ركب ايا مب تيتا تح مهتقسف لاق برعلا لججا

 :لاةف قوسلا ىف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىيقلف ابوث اهل تشك امو ةنيدملا

 .ىنيفل مث ايوث اهل تةشك امو تبعا دق هللا لوسر اب تاقف ةأرما ىل به ةلساب
 تشك ام هللا لوسر ان كل ىه تلقف كوبا هلل ةأرلا ىل به ةلساب لاف دغلا نم

 اهل



 16 4 هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تل امب

 دوادوباو يسم هجرخا ةكع

 مد وزغلا ف ةارملا ةباصا ف درو ص باب ل

 هللا لوسر ىعل ةدريوج دموي باصأ قاطصأا ىب وزرَغ قنوع نب هللادبع نع

 ناهشلا هجرخا ثيدحلا سو هيلع هللا ىلص

 حجر كبحاصل لق اولاَعذ ايلع اونا ء اضقلا ةرع ةصق ىف بزاع نب ءاربلا نع
 معاي عاب ىدانت ةزج ةنبا هتعبتف سو ةيلع هللا ىلص ج رق لجالا ىذم دّقف
 دي زو ىلع اهيف مدتخاف اهتلم كنع تذب كنود ةءطاغل لاقف "ىلع اهلوانتف
 لاقو قح اهتلاخو ىع ةنبا ىه رفعج لاقو ىمع ةنبا ىه ىلع لاذ رفعجو

 ةلزمم ةلاخلا لأقو اهتلاخل [سو هيلع هللا لص ام ىضقف جا تن ىه دز

 ديزا لاقو قلخو قلخ تهبشا رفعمل لاقو كنم اناو ىم تنا ىلعل لاقو مالا
 ةلاملا مث مكتن ملام هما لفطلاب لوألا تاق ناخيشلا هجرخا انالومو انوخا ثنا

 نس 3 دعبو احالص هيف ىأر ند ةبارقلا نم مكسحاملا نيعب مث بالا مث
 صنب, قح كلذ ىف هل نم دجوي مل ناف هماو هبا نيب ىبصلا ريذي لالقتسالا
 رملصم هتافك ىف: هل. ناك نمهلذكا عراشلا

 مد ةأرملا د لع باتكبلا لاسرا ىفددو ام بام جم

 ريبزلاو مسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ىنثعي لاق ههجو هللا مركحص ىلع نع
 باتكحص اهعم ةئيعظ اهيف ناف خاخ ةضور اوتأت ىح اوكلطنا لاقف دادقملاو
 انلَعذ ةئيعظااب نحن اذاف ةضورلا اننا نح انب ىداعتت انليخو انةلطناف اهنم ءوذحن

 بالا َنيِقلَل ؤا باتكلا نجرضل اناةف باتك ىعم اه تلاقف باتكلا ججرخا
 نه هيف اذاف او هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب انئاق اهصاقع 2 هتحرخاف



 4 هوسالا نسح د 1 كلا

 ضع مهرب ةكم لها نم نيكحرشملا نم سان ىلا ةعتلب ىنا نب بطاح

 ةضور ىقاسنلا الا ةسّلا هجرخا ثيدحلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىها

 مث جدوهلا ىف تماد اه ةأرملا لصالا ىف ةديءظلاو ةنبدملاو ةكم نيب عضوم خاخ
 صاقعلاو تماقا وا ترفاس اهسفن ةأرملا ىلا تاقن مث ةئيعظ ةرفاسلا ةأرلا تاعج
 اهُراَفَص نم باتكلا تجرخا ىنعللاو اهبئاوذ ىارطا ةأرملا هب دبشت ىذلا طيملا
 ها

 1-5 تانكلا لتمل حالا سلاما ذا ف دروأم باب 0

 رسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اهآرف نينح مانا ارك ميلس ما تذخا لاق سنا نع
 اند اذا ىح هتذا تلاقف ماس ما ان اذه ام اهل لاذ اهعم ركخلاو مون تاذ
 تلاعذ كد سو هيلع هللا ىلج اك هزنطن ت - ني.كح رذملا 0 دحأ يم

 ميلس ما اب اهل لاَمْف كب اوهزهنا نيذلا ءاعلطلا نم اندعب نم لتقا هللا لوسر ا
 قشلا رعيلا دواد وباو سم هجرخا نسحاو ىنك دق هللا نا

 م7 ءاسنلا ىلع ءاسنلا ةريغ ىف دروأم باب 1-0

 ترغف تااَّو اليا اهدنع نم جرخ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةشئاع نع

 لهو تلقف ترغأ لاف عنصا ام ىأرف ءاجل هلاسن ضعب ىتا نوكسحر نا هيلع
 ىعموأ تلق كئاطش كءاج دقل لسو ةيلع هللا ىلص لاعذ كلث» ىلع راغب ال ىلثم

 هللا ناعا نكلو متن لاق كعمو تلق نا طيش هعمو الا دحا سيل لاق ناطيش

 الف اعوط راصو نعذاو دانا ىا ساق هلوق ىناسنلاو ميسم هجرخا ساق هيلع

 اهنعو ناهالا ىنعمي وه ىذلا مالسالا نم سيلو ديرا الامم ىل ضرءب. داكب
 ناو ]تلك دعا صا هللا لود تكاص دلما لثم مال ةمئاص تيار ام .تلإق
 مث ءانالا ترسكبف ةريغلا ةدش نم تدعتراف لكذفا ىنذخاف ىدب ىف وهو اماعط

 ماعط لثم ماعطو ءاثا لثم ءانا لاق تعنص ام ةرافك ام هللا لوسر اب تاعف تمدن
 فوخ وا درب نم ةدعرلا :نمهلا محب لكفالا ىتناسنلاو دواد وبا هجرخا

 اا



 ل ِي هوسنلا كَ هلوسر وانا نم تان اه 2
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 م7 ءاسنلا ةببغ ىف درو ام با اج

 - 0-5 5 1ع -و . 7 2 ٠ ١
 لا2 لك 0 هللا لوسر ان تلو تلك 22 0 لفظ بىئلق ففعلت لاق اه رعدق مص 0 © ]١. م 8

 تيكد- ىلا يسحا ام لاقف ناسنا ىلع هل تيكحو تلاق هتجأ رجلا اب جزم ول
 ىذمّرلاو 35 وبأ هحرخا اذكو اذك ىل نأ و ناسا ىلع

 م ديعلا مون ىراوملا ءانغ قدرأو ام بأ 1-0

 ءانغب نامنغت ناتيراج ىدنعو سو هيلع هللا ىلص ىثلا ىلع لد تااق ةشئاع نع

 ةرامزم لاقو ترها ركب وبا لخدو ههجو لوو شارفلا ىلع عوطضاف ثاعب
 امهعد لاقو سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر هيلع ليقاف هللا لوسر تدب ىف ناطيشلا

 نوبءلي نادوسلا ناكو ديع مون ناكحو تلاق اتجرذف امه! .ع لفغ الق
 نا نيهتشتأ لاف حسو هيلع هللا ىلصىنلا تاأسف دحتملا ىف بارحلاو قردلاب
 تالم اذا يح ةدفرا نب ان مكحنود لوق وهو هءارو ىماقأف مذ تادف ىرظنل

 نصح مسا ثاعب ىفاسنلاو ناكذلا هجرخا ىهذاف لاق ممن تاق كبسح لاق

 قرجز ىا ىنرهتنا اهلووو حرزألاو سوالا نيب روهم مو هب ناكح سوالل
 كيس نب صاع 0 نوصقرب شما م ساج اهات ءافلا 2 هدقرأ وحدو

 ازه لوفنو رد لها 0 سو هيلع هللا ىلص هننالتز اي>اص م تتاعو ْنيدَعل

 سرعلا دنع وهللا فانل صخر دقف بهذا مة*اف تنس نا ساجا الاف دنع

 ىاسلا هحرخا

 0-١ نئارما 10 لصف ف 2010 ام با 3-1

 ايهععو تانأ نع را تك و هيلع هللا ىلص هللأ لوسر ل لاق هرب ره 25 0

 كبت بهذ اما اهتيحاصل تلاذ امهادحا ناي يهذف بئذلا ءاسكانهاتنا
 هلع ناولس ىلا انجردف ىريكأل هب ىضقف مال-سلا هيلع دواد ىلا امكاهف



 لعفت ال ىرذصلا تلاقف امهثب هقشا نيكحدلاب ىنوثا لاذ هاتريخاف مالسلا

 ىناسنلاو ناذكثلا نجرخا ىرغصلل هن ىضقف اهزبا وه هللا كجري
 6 نربط ناكل لا ١ ويك 996 ميسا مب سحجا سا ل 07

 م6 ناطيشلا سن نم ةارملا ظفح ىف درو ام باب اجه

 اهنباو ميرعالا هانا هس نم اخراص لهتسيف دلوب نيح ناطيشلا هسضن الا

 ءاكبلاو حايصلا خارمدلاو ةدالولا دنع دولوملا حايص لالهتسالا ناكشلا ددجرخا

 ايثدلا ىف ميرم نباب سانلا ىلوا انا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنعو

 مه:دو َش مهم اهمأ تالع ءازي | ةوحا ءايدنالاو ىن هلو ىلب سل ةرحاالاو

 مهتاهماو دحاو با نم ةوخالا مه تالعلا ءانأ دواد وناو ناهشلاجرخا دحاو

 نايعالا وني مهف ةدحاو ماو دحاو بال اوناك اذاو ىفايخالا ءازي | هدليص و -

 1-50 ةحلط ىلا ا ف دروام باب 0-0

 انا اذا ةنجلا تلخد ىئنشأر رمعل عو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق رباج نع

 اذه نمل تاقف ةيراج هلانفب ارصصق تيأرو هلوق ىلا ةلط ىبا ةأرما ءاصيءراب
 تيلوذ كتريغ تركذف هيلا رطنذاف هلخدا نا تدراف تاط41لا نب ممل اولاق

 ناهشلا هدرخا هللا لوسر ان راغا كنمأ لاقو رعىبف اريدم

 -- اهنع هللا ىذر ةشئاعل ملسو هيلع هللا لص 2م فدو ام باب 1-0

 َنَحا سانا يا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس لاق صاعلا نب ورغ نع

 الاجر دع مث رع لاق نه مثتاَع اهوبا لاق لاجرلا نمو تامقف هشام لا كيلا
 ىذمزلاو ناضشلا هدرخا

 سابعلاو ىلع ءاج ذا سو هيلع هللا ىلص ىلا دنع اسلاج تنك لاو ةماسا نع

 نانذأتس
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 ام الاق دم تذب ةمطاو لاق كيلا بحا كلها ىا كلأسن كانثج هللا لوسر ان الاقف

 هيلع تمعناو هيلع هللا مذا نم "ىلا ىلها بحا لاق ءاسنلا نع كلأسن كانئج
 ىذمرلا هجرخا ثيدحلا ديز نب ةماسأ ىنعب

 مد بحاوص نكلآ ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىف درو ام بان لظجمس ٠

 لاف ةالصلا هل ليق ضرملا سو هيلع هللا ىلص ىنلاب دتشا امل لاَ رع نبا نع

 ولف هلوق ىلا بلغلا قيقر ركب ابا نا ةشئاع تلاقف سانلاب لصيلف ركب ابا اورم
 نكحناذ لصيلف هورم لاف هتدواعف لصيلف ركب ابا اورم لاقف رع ترما
 زيزعلا .ةأرما سوي .بجاوص هلوشب دارا ىراضلا هحرخا. فسوب بحاوص
 نيلغتو زوجي الاه لجرلل نسحن نكحزا ىا نهيدلا نعطق ىتاللا ءاسنلاو

 هنأر ىلع

لا با دودو بيس قدرو م با 1:
 "75 باجح

 مههاربا ماقم نم تذُا ول هللا لوسر اب تلق ثالث ىف ىبر تقفاو لاق رع نع
 لخد. هللا لو_سر ان تلقو ىلصم مهاربا مام نم اوذُحاو تليف ىلصم

 بالا َةيآ تلارزنف نيب نينم وللا تاهما ترما ولف رجافلاو ربلا كيلع
 نكس ةاط نا هبر يسع تاقذ ةريغلا ىف سو هيلع هللا ىلصونلا ءاسن عتجاو

 ىفو ةياور ىف دازو ناكشلا هجرخا كلذك تازيف نكنم اريخ اجوزا هلدبب نا
 ردب ىراسأ

 مد اهضرم دنع ةارملا عم ءرملا ةماقا فدرو ام با ج٠

 ردب نع نافع نب ناقع نعي هييغتاماو ليوط ثيدح ىف هللادبع نب ناع نع
 هل لاقف-ةضد م: تناكو ملدتو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةيقر هتحت ناك هناك

 فضلا



 3 ءوسالا بح # ال

 ثيدحلا ةمهسو ارد دهش نم لجر رجا تلو اههع« أ سو هيلع هللا ىلص ىتتلا
 ىتمرلاو ىراخ ا هجرخا

 " - ؟اس 0 72 8

 0 «وزخ ىف ايلع سو هيلع هلا ىلص ىبث !! فلخ لو ص اونو ىنأ نإ دعم نع

 هسا 559 3 37 حو" 5 " ءءاص

 ةلزج م نوكت نأ ىض مآ لاق نايصلاو ءانلا ق تقل هه لجصر ١ لاعش

 ىذدمربلاو تا وح جل ٍءدعت ىت ال +1 2! ىموم نء نويراه

 -ٍ - كك ره ى واح « ىلإ

 تيكا م عير نأ هال زعو ةياع هللا ىلص هللا يسر لو تاه ةثتاع نع

 او د يوم 6-5 ا كح بع ريصت سنو ىدذعت نع

 تاهما ىلع قدصت دع ىوع نإ قلعتسم



 511 ب هولا ىف هلوسرو هللا نم تيث امب ©
 هجرخا ةنملا لها ءاسن ةديس ةيطاف نا ثيدحلا رخآ ىفو كمالو كل ىلاعت
 ىذهّرلا

 مد ةآرملا دلو ةيمسن ىف درو ام بان جم

 لاقف احايصم ريبزلا تدب ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأر تلاق ةشئاع نع
 هكدحو هللا دبع ,ائسق ىيسأ َىح هوعسل الق ترض دق الا ءاىسأ ىرا اه ةشئاعا

 ىذمزرلا ةهجرذا هدب ةركب

 0187م1“

 هللا ىضر ةريره ىبا نع دليوخ تنب ىهو # مالا اهيلع ةجيدخ ركذ #
 ءانا اهعمو تتا دق ةجحد خ هذه هللا لوسر اب لاعف مالسلا هيلع لوريج ىتا لأق هنع

 اهرمشبو اهير نم مالسلا اهيلع ارقاف كنا ئه اذاف بارش وا ماعط وا مادا هيف

 انه بصقلا ناحشلا هحرخا بصن الو هيف يكع ال بصق نم ةنجلا ىف تيه

 ترغ اه تلاق ةشئاع نعو بعتلا بصنلاو ةباجلا و ةوصلا يضصلاو ىو لا ٌواؤللا
 اهتأر امو هج دخ ىلع ترغ م سو هيلع هللا ىلص ىنلا اتت نم دحا ىلع

 . 0 وا 2 -بوزإ . .٠ جا رع 5

 ىت اهثعب م ءاضعا تع 3 هاشلا حد اعرو اهركد رأي ناك نكلو طق

 اهنا لوعيف ةحيدخ الا ةأرعا ايندلا ىف نكي مل هنأك هلتلق امبرو ةجيدخ قئادص

 هجرخا نيتس تالثب اهدعإ ىجوزتو تلأق دلولا اهنه ىل ناكحو تناكو تناك

 ضرالاو ءاعسلا ىلا ىوارلا راشاو ةحيدخ اهءاسن ريخو نارع تذب مير

 ةؤخإ ةيبدقو قزح قبل ا نيسالا .هاملا نوع خو ياك تس الزور إل
 ءاسنلا ىلع ةشئام لضفو دمم تب ةمطافو دليوخ تنب ةجيدخو نوعرف
 ىراخضلا ه-حرخا نيزرهداز امو تلق ماعطلا راس ىلع ديزلا ل ضنك

 ركحذ # عا هللاو امهنع هللا ىضردماوو ةجدخ ركحذ نودب
0 



 * هوسالا نسح 9 04

 تلأسف ةشئاعىلع يع غم تلخد لاق ريغ نب عيجج نع أ اهئع هللا ضر ةمطاو
 نمو ليق ةمطاف تلا حسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا بحا تناك ءاسنلا ”ّىا

 ىلص هللا لو_سر اعد تلاق ةلس ما نعو ىذهرتلا هجرخا اهجوز تااق لاجرلا

 الف تلاق تكصضف اهابان مث تكف اهاجانف متتألا ماع ةمطا سو ةيلع هللا
 هنا نريخا تلأق اهكدعضو اهاكب نع اهتلأس سو هيلع هللا ,ىلص هللا لوسر قوت

 نارعع تب مير الا ةته+لا لها ءاسن ةدي-س ىتا ىتريخا م نيكحف توك

 ف لاق تلاع د اهنع هللا ىذر ةشئاع ني #2 ىذمرتلا هحرخا تنكوضف

 هيلعو تاقعف مالسلا كوري ليربج اذه شئاع ان سو هيلع هللا لص هللا لوسر

 نعو ةسلا هجرخا ىرا ال ام ىري وهو تلاق هتاكحررو هللا ةجرو مالسلا

 طق ثيدح ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باكا الع لكشا ام لاق ىسوم ىبأ

 لاق لئاو ىبا نعو ىذمّرلا هجرخا انع هنم اهدنع انددو الا هدام هع انلأسف

 ال ىنا لاقف راع بطخ ,هرفتتسيل ةفوكحاا ىلا نسحلاو اراع ىلع ثعب ال

 مالتبا هللا نكلو ةرخآلاو ايدلا ىف اسو ةسيلع هللا ىلص كن ماما
 باصحالا ةرجاشم ىف راتخلا تلق ىراضملا هجرخا اهايا 84 نوعبدت هادا

 جراوشلا كإسم كلسي الو نهبو مهب نظلا نسحيو اهيف ضاخن ال نا تايب 0

 نم كلذ ناف لضاوفلا راكناو لئاضفلا دعجو _ متشلاو بسلا ىف ضفاوراو

 انيدع 0 ىلا م بهذو ةمالا هذه نم ازيك حبحب لضا دقو ناطيشلا لع

 نع د اهنع هللا ىضر ى> تن ةيفص ركذ 7 قاتم هللا

 7 بلا اهيلع لخدف تكيف ىدومب تب اهنا تلاق ةصفح نا ةيؤص غلب لاق

 ىدوهم ةئبأ تنا ةصفح ىل تلاق تلاَو كيك ام لاقذ ىكبن ىهو ملسو هيلع هللا

 م تعاانأناو ف كغ ناوإو ةابال كنا ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا لاذ

 ثريداو ىاسالاو هو ىزفرلا هجرخا ةصقحأب هللا ىتا لأق مث * كيلع رذيشل

 هللا ىضر ةعمز تأب ةدوس ركذ # دجلا هّللو ديعباا يسنلا 3 لع لذ

 رف ةدوس تنام عبصلا ةالص دسعب سابع نبال ليق لاق ةمركع نع ا اهنع

 اودوماف يآ متيأر اذا سو هسيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاف كلذ ىف هل ليف
 دواد وبا هجرخا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جاوزا باهذ نم مظعا ةرآ ىاو



 م# #00 هولا ىف هلوسرو هلل نم تنث امي #

 نطو نما ما ركذ 9+.  اهاعمو ةياور ىف نيزر اهركذو اهانمسل لو ىذمّرلاو

 الف اهروزي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك اك اهروزت نيا ما ىلا انب قاطنا
 ىلص هللا لوسرا رنخ هللا دنع ام نا نيلعت امأ كيكس ام اهل الاقف تكب اهيلا انا
 ىلع ىكبا نكلو هللا لوسرا ريخ هللا دنع ام نا لعال ىنا ىلب تلاق ملسو هيلع هللا
 هدجرخا اهعم نايكبب دك ءاكبلا ىلع اموت 5 ءاعسلا نم م عطقتا دق ولا نا

 ملسم

 د ملسو هيلع هللا ىلص هتنب لها لئاضف ىف درو ام باب 0

 ةيلع هللا ىلص ىلا تب باب ىلع ةسلاج اناو هلا هذه تلزن تلاق ةلس مأ نع

 ىفو اريهطت ميرهطدو تيبلا لها سجرا ,كحنع بهذيل هللا دب رب اهعا سو

 مهنعهللا ىضر نيسْملا و رسإلاو ةمطاؤو ىلعو ماسو هيلع هللا ىلص هللا ل ومر تببلا
 مهرهطو سدرلا مهنع بهذأف سا لها نم ءالؤه نا مهللا لاقو دك ملل

 نم تنا ريخ ىلا كنا لاس تدبلا لها نه تسلأ هللا لوسر ا' تاقف اريهطت

 رذقتسم لكو سجنلا سجرلا ىذمزلا هجرخا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جاوزا
 تاز نيح ملعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكح لاق سنا نعو.منالا ليقو

 رهشا ةتس نم ابرق ةالصلا ىلا جرخ اذا ةيطاف باب رم ةيآلا هللا ديرب اما
 نعو ىذمّرلا هجر ا اريهطت هلوو ىلإ هللا ديرب اعا تببلا لها هالصلا ا |

 دوسا لح رم طرم ةلعو ماسو ةسيلع هللا ىلص هللا لوسر حجيرخ تلاق ةدّناع

 ءاج مثتاسهلخداف ةمطاف تءاج مث هلخداف نيسحلا ءاج مث هلخداف نسملا ءاجخل |
 نخ ن ٠ م ءارء. كح طرملا ب هحر 7 الا هللا ديرب اما لاق مث هلخداف لع

 ا لاحرلا رو ص هيف ىذلا شسوهنملا ىثوملا لحترملاو هب ىطغش فوص وا

 كلذ امنا ديج ريغ ريسفت اذه سوماعلا ىفو بع هيف زَخ رازا وه ىرهوجلا

 هللا لوسر لاق لاق مرا نب ديز نع ناسب> نب ديزي نعو مهجلاب لجرملا ريسفت
 نكامتا هللا هبات تحب ايه دج نيلي ركف: كرات, قا ىزالأ ميسو هلع هللا ىلص
 ةلالضلا ىلع ناك 207 نمو ىده ىلع ناكح هما نم ىذلا هللا ليح وه



 *ئ هوسالا نسح د ؟44

 لجزرلا عم نوكُت ةأرملا نا هللا ا لاق هؤاسن هبي لها نم انلَقف يب لها ىقرتعو
 .هتبصعو هلصا هترب لها اهموقو اهيبا ىلا عجّرتف اهتلطيذ رهدلا نم ىصعلا
 نارقلا سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىعسو مم هجرخا هدعب ةددصلا أوهرح نزذلا
 برعلا ليقو ليقث امهل يحي اب لمعلاو امهب ذخالا نال نيت هتني لهاو زيزولا

 اهنأول اق و ايهردقا اماظعا نيلقث امهلعؤل لّقث ريطخ سيفن لكل لوقت
 لد دّفذ لاح لك ىلعءو دادجالاو ءانآلا لبق نم لجرلا لها ةبصعلاو
 اهانبا مث دما مهلواو سو هيلع هللا ىلص هتيب لها ةبترع مظع ىلع ثيدحلا
 مالكح ىلع هقلطا ام لّثلا مهيلع قلطاو نارقلا عم مهنرق ثيح اسهجوز 3

 لها ماركحاو باتكلا عاببنا ىلع ضملا ىلع لد ُتيدحلا قايسو هللا

 نارقلا عم نوقاب مهو ةقداصلا ةدصنلاو َد:_ىلا ةمدخلاب مهدهاعتو تيبلا

 لولا ىف ناكو نامزلا اذه ىف مهنه ناكح نذ ىلاعت هللا ءاش نأ قب ام ىلا

 هللا ىف هتمدخو ةمالا ىلع هيظعتف نآرقلا تانآو ةرهطملا ةنسسلا عم لمعلاو
 هللا ىلص هجاوزاو ثيدحلاو باتكلا ركنا دف كلذ ركنا نمو ات بجاو
 هل نم كللذ ىف كثب الف هموهغمو تببلا لها ظفل قوطنه ىف تالخاد سو هيلع
 ن*ريغو ريهطتلا ةياأن ىلوالا دوصقملا نه لب فيرثلا علا اذهب ماملا ىندا

 زواجنو ىدعتو ٍميظ دقذ تببلا لها نم نهجرخا نه عبتلابو اناث اهيف لخاد
 مهلف ملسو هيلع هللا ىلص هتّرع اماو ناورفلا قرافو ةنسسلا فلاخو دحلا

 نا ملبالا باوصلاو محذاولا قملاو ءانركحصذ ام ريغاضبا ةجج لئاضف
 ادبا اهنم اههدحا جر الو اهلك ةرتعلاو جياوزالا لعشن ةفبرسشلا هيلا

 مهنه نأ ضفاورلاو بصاونلاب لابن الو تارهطملا جاوزالا“نهل لاعب انه نمو
 رانلا بالك مه ْض

 م26 شيرق ءاسن ةليضف ىف درو ام باب طع
 ءاسن ريخ شب رق ءاسأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىبا نع
 ناكو هدب تاذ ىف جوز ىلع هاعراو هرغص ىف لفط ىلع هانحا لبالا ننكر

 وبا



 26 #0 هوسنلا ىف هلوسر و هللا نم ثالث امب

 هانحا نا_ئششلا هجرخا طق اريعب نارع ةنبا يره بكرت لو لودي ةريره وبا
 فيقخحو 4 قفزاو طادتحالاو ظفملاو ةاعارملا 2 .اعراو فطملا وهو ونملا نم

 هريغ و لاه نم كلم امهدي تاذو لامتالاو فلكلا

 لاف ة-فكئاع دنع مهنم ةيرس تناكو ميك ىب لضف ىف اعوذ ع ةرب ره ىلا نع

 ناحشلا هجرخا ليعاعسا دلو نم اهناف اهيةتعا ملسو هيلع هللا ىلسح

 م ةدوءوملا ءامحا ىف درو ام باب قتعو

 ىلا هرهط ادنسم اًعاف ليفن نب ورع نب دز تبر تلح ركب ىبأ تلد ءاعمأ نع

 ىب ناكو ىريغ ميهاربا نيد ىلع مكنم اه هللاو شيرق رشعم اب لوقب ةيمكلا
 اذاف اهذخأيف اهتنوم كيفكا انا هبا لتقب نا دارا اذا لجرلل لوّش ةدوووملا
 هجرخا اهتنؤم كمفلا تنس ناو كيلا اهتعفد تش نا اهيدال لاق تعرعو

 ىهو اهنفدو ةرفح اهل رفح تنب مهدحال دلو اذا اوناك ةلفطلا ةدوءواا ىراخملا

 كالذ ىلاعت هللا مرخ ةفناو ةريغ ةيح

 1-0 ندلا روما ف ةادلا 0 مالكلا ق درو ام باب 1

 اونن نيَح كموق نا ىرت لأ سو هيلع هللا لص هللا لوسز ىل لاق تلاَم ةَشْئاَع نع
 دءاوق ىلع اهدرت الأ هللا لوسراب َتاَدَذ مهاربا دعاو3 نع اورصتقا ةبمكلا
 ةشئاع تناك نا رع نبا لاقذ تاءفل رفكحلاب كموق ناثدح الول لاق ميهاربا
 هللا ىلص هللا لوسر نا ىرا امو اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اذه تععس

 دعاوق ىلع متي مل تيبلا نا الا رجلا نايلي نيذللا نينكرلا كرت سو ةسيلع
 برق هب دارملاو هلوا ”ىثلا ناثدح دواد ابا الا ةّتسلا هجرخا مالسلا هيلع مهارإ



 د هوسالا ندح 6# نحب

 اهتأيه تريغو ةيعكلا تمده ول نورئني اوناك مهنأكف دعب نكي مل مال_نالا ناو ةيلهاجلاب ,هدهع

 م عضبلا قرجالا ىف درو ام بأن 0-١

 ىأيأ هللا لو_سران اولاق ةقدص مكدحا عضب ىفو هسفر ثيدح ىف رذىبا نع
 هيلع ناكأ مارح ىف اهعضو ول من "ءأرأ لاو رجا اهيف هل نوكي و هتوهش اندحا

 سم هج هاا وضحت د ىف اهعضو اذا كلذك لاق متن اولاق دزو

 ءاضق هيفأم ىلع مهديطل ةناعأأو هدابع ىلع هللا هجر ماع نم 3 ىذهّرلاو

 دجا هللو جرفلا نوصو ةجوزلا ق> ءادا اوون اذا مهنوهش

 مد ءاسنلا ىف هللا فاخ نمل شرعلا لالطا ىف درو ام باب 0

 هلظ ىف هللا مهلظي ةعبس سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاَ ةريره ىبا نع
 للا قاخا ىتا لاف لاججو بصنم تاذ ةأرعا هتعذ لجرو هيفو ثيدحلا

 ىوأملا ىه ةنجلا ناف ىوهلا نع سفنلا ىهذو هبر

 مد ىمحلا ردع نع ءاسنلا ىهن ف دروام باب 0-١

 كلام لاَقف بئاسنلا ما ىلع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخد لاق رباج نع

 مدآ نب اناطخ بهذت اما ىجلا ىست ال لاَقف ايف هللا كراب ال ىلا تلاقف نيفزفزم
 هنأك ةديدشلا ةكرملا فيفا لصا اسم هجرخا ديدملا ثبخ ريكلا بهذي اك

 ىهو رئاطلا حانج ةسفرفر نم ءارلاب ىوررو ىلا ةدعر نم اهل ضرع اه ععس
 رعا هللاو رثكا لوالاو هن اهتدعر ةكرح هبشف ناريطلا دنع هكيرح

 م ةنمؤملا ءالب باو" ىف درو أم با 0

 نمؤلاب ءالسبلا لازي ام" مسو هيلع هللا ىلص .هللا لو سر للق ةريرع ىبا نع
 ةئمؤملاو



 كلام ء>رخأ ةئطخ هلع امو هللا قلي 02 هلامو هدلوو ةتلسفتا3ق ةنمولاو

 ىذمزيلاو

 7 نهدالوا توك نوباو د داتا ظعو ىفدرو أم باب 0

 الع هل لورا ميسو هيلع هللا ىلض ىبلل ءاسنلا تااق لاق ديءس ىلا نع

 نه ماو نوظعوف امو نهدعوذ ٌك سفن ند امو انل لءحاف لاجرلا كيلع

 اهل كالذ ناك الا اهدلو نم ثالث مدقت ةأرما نكنم اه نهل لاو اهث ناكحو
 نا دقلا هجر نياياو لاو نيماو هللا لوسران ةأ ما تلاع رانا 0 ااه

 نم ناطرف هل ناك نم ي_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نعو

 طرف هل نأك نءو لاق طرف هل ناكح نمو ةدئاع تلاق ام! هلا لخد عا

 اوباصو نأ يدا طرق انا لاق كتما نم طرف هل كح مل نه تلاق ةقفومان

 لزملاو ءاملا بلط ىف موقلا ىلع مدقتملا قباسلا طرفلا ىذمريلا هجرخا ىلثع

 هل طرف وهذ ريغص دلو ناسئالل تام اذاو

 مد ءاسنلا ثيراوم ىف درو ام با جه

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لآ لاق هدج نع هبا نع بيءعش نب ورع نع

 هجرخا هئرب الو هبا نم ثري ال ائز دلو دلوااف هما وا ةرحت رهام لجر اهيا

 ىنز اذا اهب رهعو ىتازلا رهاعلاو انزلا ةرهامللاو هثرب الو ركذي لو ىذمزتلا

 نكت ملاذا سدسلا ةدجلل مسو هيلع هللا ىلص ىنلا لعج لاق ةديرب نعو اهب

 دوادوبا هدزخا ما اهنود

 مد تاوخالاو تاّبلا ثاريم يف درو ام باب اججو

 ىفوت لجر نع هالأسض اريماو العم نعلاب ذاعم اناثا لاق ديزي نب دوسالا نع.

 3 سا . . وح



 د هوسالا نسح 9“ 4

 اذهو ىراخلا هجرخا فصنلاب تخاللو فصنلاب ةنبالل ىذقف اتخاو ةنبا كرو

 تطيو تلب نع ىسوم ونا لئس لاق ليب>رعش نب ليذه نعو دواد واو هظفل

 ريخاو دوء_سه نبا لئسف فصنتلا ت>اللو فصنلا تنال لاقف تخاو نبا

 ىضذقا لاق م نيدتهملا نم انا امو اذا تالض دقل دوءسم نبا لاقذ ىسموم ىلا لوش

 سدسلا نالا ةزءالو فصنلا ةنالل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاضتتب اهيذ

 يللا ع لل ا ولا يع ا ل جدلا ند امو تا
 ملاعلا رمتكلا و حلاب ريزلا ىذمرتلاو دواد وباو ىراضلا ةجرخا مكيف

 مد ةنعالملا ةأرملا دلو ىف دروام باب ف

 ُ همال 0 نأ ريم - هيلع هللأ ىلص هللا 0 كف لو

 َِ ىفناو او اهحوز اهنعال لا ةئعالملا دوأد وأ هدر < اهدعب ن اه رول

 اللا ع سو هيلع هللأ هَ هللا لوسر لاك لاق عمسالا ني ”ةهلثاو 3 اهدلو

 دواد وبا هدرخا هنع تنعال ىذلااهدلوو اهطرعأو اسهةدتع ثيراوع ةثالث

 هما الو هوبأ فرعا آل قيرطلا ىلع أيهرد كلدحوي عدلا لقطلا طردللا ىذمّرلاو

 ءالو 9 ىلا مهمل بهذو 0 ريدوكحا ك2 كا هيلع ءالو ال رح وهو

 دئع تيان الو ريوحالا دنع عك سدأو ثددخحلا أذهب مجداو ةطودتلمل ب

 لكلا لها 0

 6-3 2 ثاريم قدرو م باب 0

 ةيراصتاو ةيشاه نانأ وأ ىدح دنع ناك لاق ناي نب ى نب لدغ نع

 هثرا انا تلاَعف ضخ لو كله مث ةنس اهج ترخ عضرت ىهو ةيراصتالا قاطف
 اذه لاف ةيعئاسهلا هتمالف ثاريملاب اهل ىضقف نا ىلا اوعصت>اف ضحا ف
 ناكع نا ميرعالا نعو كلام هجرخا ايلع ىنعب اذهب اًيلع.راثا وه كعع نا لع

 نعو كلام ءجرخا ضئرم وهو نهئءاط ناكو هنم لمتنا ءاسن ثرو نافع نبا
 لاعف قالطلا هند قوع نب نجح زادبع ةأرغا تلأس لاق نجح زادبع ىبأ نب ةعسر

 اذا



 4 ه هولا ىف هلوسرو هللا نه تدثث امب

 وهو اهل تيب تناحج ةقلظت وأ ةديلا اهعاطف 16 ط قيَض 1 ايس رهط اذا

 كاللام هج رخأ اهتدع ءاضعنا دعب اهناريم اهجوز نم نامع اهثروف ذئمْؤِي ضبلره

 م ماحرالا ىوذ ثاريم ىدروام بأ قع

 اع لوب اريثك رع ناك لوقب اريك ابا عع هنا مروح نب ركحب ىبا نب دمت نع
 ىلص هلئا لود سو ةلاق لاى ىسوم ىبأ نعو كلام هجرخأ ثرر و ثروت علل

 سنا نع قاسنلاو دواد وبا هجرخا مه:ه موقلا تخا نبا حسو هيلع هللا

 مهسفنا نم موهلا تخا نبا نأ هدنعو

مد( ةيدلا نم ةأرملا ثاريم ىن درو ام باب اجه
 

 ثرت الو اهذوث ري مهو ةهلقاعلا ىلع ةيدلا 10 ع ناك لاق بسلا نبا نع
 ةيلع هلل ان 70 لوسر نا نايقس نب ءلاهذلا هإ لاوف اهحوز “ هدد نال

 و اهحوز ةيد نم مش | أ رعا ثرو م لا بتكح حسو

 0-0 0 وبا هجرخا هلوق نع هنع هللا ىضر رع عجرف نيرخآ مود ع

 دلو

 مد( ةأرمال ةقدصلا ثاريم ىف درو ام باب اجو

 تقدصت تنكح نااّف سو هياع هللا ىلص هللا لوسر ةأرما ترا لاق ةدءرب نع
 كيلع اهدرو َُ أ بحو لو لاق هدياولان بأبو 8١ اهنا و هديل وب ىعا ىلع

 نم الحر نا هغلب هنأ كلام 5 ىذمّرلاو دواد وبا و ملم ء>رخأ تا أريملا

 لأ_سذ الخ ناكو لاملا امهنبا ثروذ اكلهف هيونا ىلع قدصت راصنالا

 كيلع اهدرو كتقدص ْق تردا دول هل لاو كلذ 0 مل-سو ةيلع هللا ىلص

 ثاريملا

 ان ا



 3 هوسألا .نسح 0 ن ..

 كاذ نم هللا مساف ندلاوال ةيصولاو داولل لالا ناكح لاو سابع نبا نع
 ايهم دحاو لدا ن واللا لعحو نين ها 0 0 ؟ذال لعد ا 7

  ىراخفلا ةححر < عيراو رطشلا حجوذرالو عبرلاو نع ن 5 ايلا اد ل 00

 : مه 55 ءانبأ مود ن 304 مل اذأ 3 ,الا هل ريع ءانألا دإو 0 مانا نإ ديز 02

 5 دلو ثري الو نوبحس ا نوري اك نوث ري مهاثنك مهاثناو مهرك ذك
 ىب ام_نبالا نالو فىصتلا تندلإف ركذ نا 3 و ةانأ 3 اق 0 نا 2.

 لجر ىلو الف قب اذ اهلعاب ضئارألا اود اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل
 تارجاهملا نم ءاسن تكتشا تلاق ينيز نعو هتججرت ىف ىراذعلا هجرخا .ركذ
 ةياع هللأ كل هللا ل وسر ماق نول زانم قىيَص سو ةياع هللا ىلص هللأ لوسر ىلا

 اراد هله هنأ مما تثروذ دوءعسم 51 تاك ءانقلا نرجاهملا زود ثروت نا او

 م2( ءاسنلل ءالولا ثاريم ىف درو ام باب اتجه

 سو ةيلع هللا ىلص هللا لوسز لاَ لأق ءدج نع هسا نع بيعش 0 5

 وأ'ن :هتعأ نم ءالو ذل ءالولا نم ءاسنلا ثر الو رو كخذلا نورك لل ءالولأ

 ىجشت نأ 0 تدان كلاود ةرب رشه قا نزر هجرخا نكمعا نه قَعا

 لوسر كلذر تن ؟ذف ءالولا مو] نوكجي نا الا اهلها ىباو اهدتعتل ةدراح

 مرسم هجرخا قتدعا نمل ءالولا اًماف تالذ كءنعال لاف سو هيلع هللا ىلص هللا

 م ملسو هيلع هللا لص اهسا ثاريم ةمطاف بلاط ىف دروام بأن يح

 هللا لو_سر كرت ام اهثاريم اهل مسقب نا ركحب ابا ةيطاق تلاس تلاق ةشئاع نع
 ام ثرون ال لاو ملسو هياع هلئأ ىلص 0 قاو دو" نا لاف سو هيلع هللا ب

 كول تشاعو تيفو 02 كالذك لزي ف هر روف تدضخو هةددص هان كص رت

 هللالوسر



 مس # هولا ىف هلوسرو هللا نم تنث امب ©

 هجرخا ثيدحلا رع كالذ لعف مث ىلايل الا رهشا ةتسإسو هيلع هللا ىلص هللا لوشر
 ىلا ةمطاف تءاج لاق ةريره ىلا نعو رصتخم ىراخلا ظفلو ىذمزرلا الا دخلا
 هدم لاقق ىلا ثرا ال ىلاخ تلاق ىدلوو ىلها لاقف كناري نم تااقذ ركب ىنا

 هلوعي [سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكح نم لوعا نكلو ثروت ال لوقت
 تدارا.. تلاد هشّتاع .نعو ىذمَرلا هجرذا هرلع قذنن ناكح نه ىلع قشاو

 نونا ريم هئلأس رك ىلا ىلا نائع نعم نا سو هيلع هللا ىلص ىلا ءامسل

 ام ثرون ال سو هيلع هللا ىلص هللا لو- سر لاق دق يقم ها تا
 ىف ةلصؤم ثيراوملا ماكحا تاق دواد وباو ةثالثلا هحرخا ةقدص ءانكحر
 ةيصءالف قب امو ةردقملا ضورفلا ىوذب ءادشإالا بجيو زيزلا ناتكححاإ#
 از كو نيللثلل اكل سدسلا تنبلا عم نبالا تنبلو ةبصع تانبلا عم تاوخالاو
 دملا وهو مالا مدع عم سدسلا تادجلاو دلو نيوبال تخالا عم بال تخالا
 بالا وا نبالا نبا وا نبالا عم اًءاطم تاوخالاو ةوخالل ثاريهالو ةطعسإ ال نم مه
 بال خالا طوسوو مالا ةودإلا الا تاببأأ 4 نولثريو فاللخ دجلا عع مه ريم ىو

 تجار ناف لاملا تيب نم مدقا مهو نوتراوتي ماحرالا اولوا و نيوبال حالا عم .
 سكحءااو اهتبارقو هما نم الا ةيئازلاو ةنعاللا دلو ثري الو لوءلاف صُئارْغلا
 هلو تايصعلاب طقس و ةقتعمل قيتعلا ثازيعو .لهتسا اذا الا: دواوملا ثريالو

 نيتلم لها نيب ثراوت الو هبهو ءالولا عب مرحبو ماهسلا ىوذ دعب قابلا
 ضئارغلا ةصالخ اذه مالساا مهيلع ءايننالا ثر ول الو لوتةملا نم لئاقلا ثري الو
 هيف دهتجاو امهبف نكي ملام ثيراوملا نه تال ضرع ناف ةنساو كفابكلا ةحاثلا
 ص الا هل نجطلال ناك انقر اكتم !ذلو "وو واثنلا ذاهس كيد الع كبأر
 مدع عم هداهتجاو هبأر اع لكحاف نودتلل !ةدعتسم ىأرلا درحم سلف ىأرا
 نارعلاب تياذلا ضئارُلا مع عيجج وه :ديدع رطسا ىف انه هانركحذ امو لولدلا
 ثردحلاو

 ما( لهالا ةنتف ى درو ٠١ باب جو

 ةاتق لوقي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق ليوط ثيدح ىف ةفيذح نع
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 ةقدصلاو ةالضلاو مايصلا اهرفكي هراجو هسفنو هدلوو هلامو هلها ف لجرلا ٠

 ىذمزتلاو ناكذلا ةدجرخا ركدملا نع ىهنلاو فورعملاب ىم و

 م6 مالا ءرملا نايا ىف درو ام باب جم

 يما ىلع نيتأيل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق صاعلا نب و رع نبا نع
 ةيئالع هما ىلا نم مهنم نا تح لعثلاب لعتلا وذح لارا ىتب ىلع ىتا أم

 ىذمرتلا هجرخا ثيدحلا كالذ عنصي نم ما ىف نوكيا

 4-5 نه امغطو ءاسنلا اتسف ىف دروام بأ /:

 مكئابتت قفاذا رب فيك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ىلع نع
 هاور ثيدملا دشاو: مذ لاق ناكل كلذ ناو هللا لوسراب اوااق كؤاسن ىغطو

 هيلع هللا ىلص هللا لو_سر لاق لاق ىرءالا ماع ىبا وا كلام نبا نعو نيزر

 هجرخا ثيدحلا ىفزاعللاو راو ريرخلاو را نولحتسا موق تما نم نئوكيل سو
 ريزانخو ةدرق مهم ركذ هيفو انّزلا رملاب دارما ىراضلا

 م م4 هل اانا وملإلا تاما احلا كال 8 درو أم با 0-١

 تذب ءاعسأ هما ىلا اجلا نعي لسرا مت رييزلا نبا اماما ثيدح ىف لفوت ىبا نع
 كيلا نثعبال دا ندب ال لوسرلا اهيلع داعاف هنأت نا تباف امهنع هللا ىضر ركب ب
 ىورقب بحل ! نم ثعبن ىح كيلا ىآ ال هلئاو تااقو تل كنور كبصسي ن

 ىنشأر فك لاف اهلع لخد ىح دود قاطذا مث ُع هيلع ذخأف قينبس ىورا 3

 كيرخلا كراع دسفارو:ةايند هيلع تادنها كدر تلا اهنبا نضاهللا ودع تعبص
 تنكف امثدحا اما نيقاطنلا تاذ هللاو انا نيقاط:اا تاذ نبا اب لوقت كنا ىنغلب
 قا طف رخ الا اماو ىنا ماعطو سو هيلع هللا 16 هللا لوسر ماعط هب عفر '

 ْق نأ اعد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لودسر نأ 6 0 ىنكتسما 0 ىلا ةأرملا

 ءابا الا كلاخلا الف ريبملا اماو هانيأر دقذ- باذكحاا اما اريبو اياذكص فيقث

6 



 كن هك هولا ىف هلوسرو هللا نم تبث ام #
 اهن نحال اهيلع تاخد لاق يالا نا نيزر دازو مس هجرخا اهءجاري لو ماقف
 نالعنلا ناتيتسلاو عارسسالا ليقو ّرْكَتلا ىذونلاو اهرافض ةأرملا نورق ىائزحاف
 تبسنف لاعتلا اهنم لمعي ظرقلاب ةغويدملا رقبلا دولج وهو تيسسلا نه هلصاو
 اهنم لمعت مث اهنع حمري دوابجلا رعش نال رعشلا قاح وهو تبسلا نع ليقو اهيلا
 تايم شياو قامتلا
 01010 ااا اا دا داتا ا اللا 05
 مده( حوزلا هيف ختم نا ىلا مالا نطب ىف قالا عج ىف دروام باب اخو

 سل ل 0 1 ل حس حس سس

 قدارصصلا وهو ]ساو هلع هللأ ىلص هللا لو_سر انايدح لاق دوهسم نا نع
 ةولع ن وكحد 3 امو نيءبرأ همأ نط ىف عم مك دحا قاخ نا'قودصلا

 هقزر بتكي تالك عبراب اكلم هيلا هللا ثعبب مث كالذ لثم ةغضم نوكي مث كالذ لثم
 قاسنلا الا ةسماخا هحرخا ثيدحلا حورلا هيف تنل مث ديعس ما قشو هلعو هلجاو
 نوكح مث اموب نيعبرا م-رلا ىف تراص ةفطالا تءقو اذا لاف نيذد دانو
 ثعبن اسفن قا نا تغلي اذاو امو نيعبرا ةئضم نوكت 9 امون ني-هنرا ةدلع
 هنممب مث ةهضلا ىف هطاضف هيءبصا نيب بارت كيملا ىتأيف اهروصي اكلم هللا
 ةقزر اهو هع امو دعس ما وما شنادعا ركذأ لوقيف مؤ اك اهروصي مث
 ذخا ثيح نفد دسسجلا تام اذاف الملا بتكيف هللا لودوف ءباصم اهو هرثا امو
 مدلا ةّقلعلاو ىلا انه هب دارماو ريثكحااو ليلقلا ءاملا ةفطتلا باّريلا كلذ
 ثيداحا بابلا ىفو عضمي ام ردقب محلا نم ةريسيلا ةعطقلا ةغضملاو دماجلا

 مد 'مالا نطب ىف ةواقشلاو ةداعسلا ىف درو ام باب ليه
 ناب َْق قى نم قشلا لو دوعسم نك هللا يع اك لاق ”هلثاو نب صاع نع

 هريول ظعو ند ديفيلاو كك

 م( ةآرملا ىلع ةأرملا ءاعدا ىف درو ام با الج

 دانقو انها رع “لدفن قتازرخ اتناك نيتأرعا نا لاق سابع نبا نع



 ع ةوسآلا نسح 3 0.4 :

 لأق لاف سابع نبا ىلا كلذ مفرف ىرخالا ىلع تءداف اهذكح ىف ىشالا ذفن
 ءامد لاحد ىدال مهاوعدب ١ ساثنلا ىطعب ول هيو ة-يلع هللا ىلص مليا لوسر

 اوأرقاو هللان اهوركذ ركنا نم ىلع نيِعلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا نكلو مهلاوماو موق
 تفرتعاف اهوركذف ةيالا اليلق انم مهناعاو هللا دهعي نورتشي نيذلا نا اهيلع
 اغلا انت اهو هلا هدرخا

 مد( ةينارلاو ةئئاخلا ةداهش در ىف درو ام باب اجد

 1 و هيلع هللأ ىلص هللا لو سر لاق لاق هدح نع هيبأ 1 بوعش نب ورك نع

 هدرخا هيخاف ]2 رك وروسالو حاز االو ناز الو هداعتالاو ناح ةدانهش زوح
 دواد وبا

 م: ةرحاسلا لتق ىف درو ام با, >ه

 هيلع هللا ىلص ىثلا بوز ةصوح نا هغاب هنا ًةارز نب ديعس نإ نجلا دبع نع
 كثالام ه>ردخا اهنربد 2 4 دقو اهترعم اهل ةدراج ل سو

 م: ةأرلا بلكل نق ىف درو ام باب اع

 ىسح هائلتق الا ايلك عدن الف اهفارطاو ةئيدملا ىف ثعبن نكح لاذ رع نبا نع
 دواد اباالا ةتسلا هجرخا اهعبش ةيدابلا لها نم ةأرملا بلكح لتقنل انا

 مد ماسو هيلع.هللا لص ىنلل ةباسلاو ةّئاشلا لتق ىفدرو ام با جم

 اهقنْمف هيف عقتو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مشن تناك دز نا لاو ع
 عا نا سابع نا نعو دواد وبا هحرخا اهمد ىنلا لطدباف تنام ىح لجر

 هيلع هللا ىلص ىلا ردهاف سو هيلع هللا ىلص ىلا متشن تناك هل دلو ما لتق
 ىناسنلاو دواد وبا هجرخا. اهمد لسو

 درو أه باب



 مه ع هولا ىف هلوسرو هللا ندتدث اب ©

 -- ىازلاو ةينازلا لق ىف ددو ام باب جو
 اهلتقو هلتتف هتأر ما عم الجر دجو ماشلا لهأ نم در ناويسلا تا
 بلاط ىنا نب ىلع هل لأهل ىسوم ىبا ىلا بتكذ هيف مكرللا ةيواعم ىلع لكشاف
 نا ىسو» وبا هل لاقف ىنريختل كيلع تمنع ىضراب عقو اه ىش اذه "ىلع هللاَقف
 تأي مل نا نسملاوبا انا ىلع لاف هسيف كالأسا نا هن "ىلا بتكح ةيوامم
 قاجلا ه داعب ىذلا لولا هب دارملاو ىلبحلا ءمرلا .كلام هجرخا هتمرب طديلف ءادهش ةعبراب

 مد ةيراملا لتق لتق ىف درو ام باب افي
 منال نا اهسأرب تراشثاف نالف كيتقأ اهل ليقف قمر امومسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا أمم 0 اهل حاضوا ىلع 2 ةيراج لك ايو نا سنا نع
 من تلاقف ةثااثلا كل مث النا اهسأرب تراشاف نالف كِزمأ اهل ليق
 هجرخا امهنني ه_سأر عذر نيرعك سو هيلع هللا ىلص هلتقف اهسأرب تراشاو
 حاضوالا ىفرتعاو رقا ذخا امل اهات ىذلا ىد وهيلا نا مهضعب دنعو ةسْيملأ
 لا

 4-5 ةيركسألا ةاشلا ةأرما ءادها ىف درو ام بأ 0

 مل-سو هيلع هللا ىلص ىزلل تدها دوهلا 0 ةأ ها نا هنع هللا ىطز ةربره لا يع

 دوادوا هجر>ا سو هيلع هللأ ىلص اهل ضرع اك ةموعس“ ءاش
 او اولا رقم وف نايك نا واب ىلا ب دس يح ديك

 1 ةارملا رحمت َْق درو ام باب 0

 و نا نيلّدتعملا ىلع يو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق ةشناع نع
 لوالاف لوالا هدنءعو قاسنلاو دوادوبا ةجرخا ةأرما تناك ناو ىلوالاف للوالا
 هاف لا حاولا راو وردإب قذبار لعن اانا. علاج تكيف نيئاتلا حف نيلتتقلا
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 0 ههشألا نسح د 0.4

 لوالاو لوالاب دأراو ةيدلا اووصسأو دوعلا 12 أخا ناك ناو اقع

 تدل ترثآلا

 م مالسأا هيلع ليعامسأ مأ ةصق ف درو 7 بأ جو

 .اهعم هءضرت ىهو هماو مالسلا امهيلع ليعاعتاب مهاربا لبقا لاق سابع نبا نع

 ثيدحلا دعسلا ىلعا ىف مومز قوذ ةحود دنع تببلا دنع اهءضو يح ةئس
 ىراخلا هجرخا هلوطب

 ٍ مد دودخالا باحصا ةصق ُْى دروأم بأ 1-1

 عفت نا تعاقد َْىَح ا هعم :أرعا تءاخ ةعقرب ليوط تددح ْق بتيهص نع

 مد انزلاب هالتنالا بيسن مالا نايصع نا ىف درو ام باب اج

 هتتاف اهيف ناكف ةعموص ذكاف ادباع الجر رج ناكح ههفرب رب ره ىلا نع

 تلاعف هتالص ىلع لبقاف ىتالصو ىبا مهللا لاقذ خرج اب تلاعذ ىلصي وهو هما

 هدتتف مش ن تلاعو اه لع ىغب ةأ عا تاك هندامعو اجرج افا

 نم 2501 هيوموص ل عر ناك انعار كاف اهيلا تعدل ف هل تضرعتف

 يجبلا هذه تيئز اولاق مكحأذ ام لاقف هنوبرمضن اولعجو اهوةدهو ةتعموص

 فرصنا 195 ىلصذ ىلصا ىح ىنوعد لام هن اوءاخ ىبصلا نبأ لاقف كئم تدلوف

 نم اهوديعا الا بهذ نم كتءهموض ضشس اولاقو 4 نوكعسعو هنوليقت حرج

 ةباد ىلع لجر سع هما ند عضو ىصلا ناكانش و اوادؤف تناك اك نيل

 ةق راق



 ١ © هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم ثبث امب
 لبقاو ىدذثلا كرف اذه لثم ىنبا لعجا مهللا ةأرملا تلاقف ةنسح ةراشو ةهراق
 رظأا ىنأكف لاق عضري لعجو هندن ىلع لقا مث هله ىلعجت ال مهللا لاقو هيلا رظنب

 ىبسح لوقت ىهو تةرمسو تينز نولوقيو اهثوب رضي ةيراج اورمو اهصمي هيف
 عاضرلا كزنذ اهاثه نبا لدمج ال مهالا همأ تلاقف ليكحولا منو ىلاهت هللا

 لجر ىم لاقف ثيدحلا اعجارت كلانهف اهاثم ىنلعجا مهللا لاعف اهولا١ رظنو
 هذي اورمو هلثم ىنلعجي ال مهللا تاقف هلثم ىنبا لعجا مهالا تلقف ةنيهلا نو
 تلقف اهلثم نبا لمحت ال مهللا تلتف تورمم تديز نولودبو اهنويرمضي ةمالا
 هلثم لمحت ال مهل تلكم 0 ناك لج ا كلذ نا لاسقف اهلثم ناعيا مهلا
 ىئلعجا مهللا تاتو قرسست ملو نزت لو تقرممو تديز اه) نولودب هذه ناو
 ةرحاقلا 2 ةسسموم 0 تابسسموملا مسد ظفل اذهو ناؤشلا هحرخا اهاثم

 نست نم لكل لاقيف هب بحمد ىا اهتسح لثعيو ةيئازلا ىجبلا هلثم سيمايلاو
 بكرملاو ساللملاو ةّميهلا ىف رهادظلا لامج ةراشلاو نسحلا ىف ةنالف لثم اذه

 ممم سلل ا

 مد حالفلا بجو ندلاولا رب نا ىف درو ام با, هتيم

 ناك نمي رفن ةثالث قاطذا مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق رع نا نع

 تدسف لبجلا نم ةرك< تردحتاف هيف اواخدف راغ ىلا تببما مهادا تح مكلبق
 حلاصي ىلاعت هللا اوعدت نا الا ةركدلا ءذه نم ركيجصت ال هلا اولاَعف راغلا مهيلع
 ىرا تنكمو ناريك ناش: ناوبا ىل ناك هنا مهللا مهدحا لاقف مكلاسعا
 حرا ملو اموب رحتلا باط ىب ىأن هناو ادلو وا الها ابهابق قيغا الو ابهدلع
 قيغا نا تهركد امان دق ام4ةدجوف امهةوبغ امهل تبلخ امان ىح ام«ةأت
 حدولاو دك دنع نوءاضت ةيصلاو ايه ظفوا نا تهركو ادلو وا الها ايهلبق

 كلذ تلعف ىنا عت تنك نا مهللا ردقلا قرب ىحامهطاقيتسا رظتنا ىدب ىلع
 نوءيطتسإ ال اًيش تجرغناف ةركدلا هذه نم هيف ني اه انع جرفذ كهجو ءاغتبا
 اهتدراف ىلا سانا ب>ا ىه مع ةزبا ىل تناك هنا مهللا رخ آلا لاقو هنم جيورحلا



 # هوسالا نسح 8 ا

 ةثام اهتيطعاف ىقتءاخل نيتسلا نم ةئس انهي تأ دع تدلني ل
 تلاق اهيلع تردق اذا يح تاعفف اهسفن نيبو دب ىل# نا ىلع ارانءد نيرشعو
 اهنع تفرصناف اهبلع عوقولا نم تجرح هقح الا مالا ضفنت نا كل لح ال

 ءافتبا كاذ تلعف تنك نا مهللا بهذلا ت كحرتو ىلا سانلا بحا ىهو
 جورذلا اوعيطتسي مل مهنا ريغ ةركدلا تجرفناف هيف نحت اه انع جرفف كهجو
 ناكشلا هدرخا نوشمي اوجرذق ةركدلا تح رفناف هلوق ىلا ثيدحلا ثلاألا لاَقف

 قوبغلا راصتخاب ةريره ىلا ثيدح نم ه*«*< ىف نابح نا هاداو دواد وباو

 اهتدرا ىنعمو عوجلا نه نوعصاو نوح ن وغاضتبو راهنلا رخآ برعش
 ايتام ىلا م اكيد انلاو يرن 6 1: تك: نا انهنم اكلطو اهتدوأز
 مثالاو جيرطلا نم برهلا جرهلاو عاجلا زع ةبانكح متاهلا ضفو بدجلا

 قيضلاو

 د انارلا ةدارا دنع هللا قارنا فوخ درو ام با 1:

 لجر م لبق نآك ن مى ناك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق 0 ا

 نيس 0 هدام اهب نا زع 1 ما ىنأف ' ىث نع ع ارتي ال ن ناكو لكلا 0

 اذه نا تلاعو كيك ام لاعف تكبو تدعترا اه سفن ىلع اهدارا 1 ارانيد

 هللا ةفام نم اذه تنا نيلعفتأ لاذ ةجاحلا الا هيلع نلج امو طق هتلعام لع

 تاك اذبا اهدعب هيصعأ ال هللاوو كيطعا ام كلو ىهذأف كاذب ىردا انأف ىلاعت

 نم سانلا ب3 لفكلل رذغ دق ىلاعت هللا نا هباب ىلع ايوتدكم عاق هتليل ن
 ىذمرلا هدر سد هنأثي 0 ى ا هللا تم ممل 00

 نر ىلا ةناخ 0-0-5" كب 0

 نا ني ىلءاو> 0 ساو هيلع هللا ىلص هللأ لوك قر لاف لاق سابع نا نع 7

 لكا ىف هل رهصتلا تاب ىه مدأآل ءاود 0 ناخشلا هجرخا ا

 ام با



 نلح * هودنلا ىف هلوسرو هللا نم ثيث امب 9

 م27 ةعاسلا برق ىف مانصالا ءانلا ةدابع ىفدز وام. با #جه

 ىىح ةعاسلا موقت ال مسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر لاق لأك ةريره ىبأ نع

 .سودل ناك مانصا تدي ةصاملا وذو ناذشلا هجرخا ةيلهاجلا ىف هنودبمد اوناك

 ىنعمو هل تصلخ هدايع نا كلذب هةيعس عمو برعلا نم مهدالبب ناك نمو مثخو
 است ةلرح  لمربف تاو دا هداتقا فاي لااا نوءجريو. نودتري مما كلذ

 نهفادرا حيي هن تاقئاط سود

 مد هتجوُر لجرلا ةعاطا ىف دزو ف بأ 0

 قىما تاعف اذا ؛-سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ههجو هللا مرك ىلع نع

 قعو هتجوز لجرلا عاطاو هيذو ثيدحلا ءالبلا اهب ل> هلاصخ ةرمثع سون
 هرخآ ىفو هلوطب ىئذمزرتلا هحرخا  قزاعلاو .تاحيقلا تذخاو هلوق ىلا هما
 دق لاصالا هذهو تالق افذقو امم وا افسخو ءارج- احنر كلذ دنع اويقئرياف

 ميكو درا رساو ل 5مم ةنتلاو زان نغ جيوالا هعالا فا عزملا تدحو
 مااطا هوجو ناهيكح تامل لانكا لا تاسع

 م4 ةذحلا ءانديق درو ام باب 1-0

 تءاسضال ضرالا لها ىلا تءلط ةنجلا لها نم ةأرما نا ولو هعفرب سنا نع
 ايدلا 50 ريح راخلا ىع اهديصنلو احمر اهتم ف تاأاللو أهو امو ايدلا

 ميسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ىلع نعو ىذمّريلا هجرخا اهيفامو

 نحن ناب اهلثم قئالخلا ععسي مل تاوصاب نينغي نيعلا رودلل امتج ةنجلا ىف نا
 ىبوط طخمش الف تايضارلا نو سأبت الف تاعاسلا نيو يبن الف تادلالا
 ضايس هديدشلا ىو ءارو> 5 روكا ىذمرلا هجرخا هل انو ال 513 نا

 ديان ال ىعمو نيعلا ةع_ساولا دو نيعلا ةدد>او ءاسعلاو اهداوس ةديدشلا نيعلا



 6 هوسالا نسح ظ نفل

 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةههدو هللا عرك هنعو فلتن الو كلمن ال

 اذاه ءاسنلاو لاجرلا نه روصلا الا عيب الو ءارش اهيذ أم اقوسل ةنجلا ىف نا

 ىدمّررلا هدرخا اهيف لخد ةهروص لحزا نئهشا

 7-5 ةنطلا ىف عامملا رق فاد باب 6

 اذك ةوق ةنملا ىف نمؤاا ىطعي ماو هع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سنا نع
 هجرخا ةّنام وق ىطغي لاق كلذ قيطنوأ. هللا لوسر ا ليق عاجلا نم اذكحو
 لهال نو كح رال )سو هياع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق نيزر ىا نعو ىذمرلا
 هلج- ناك دلولا ىهتشا نا ىردحلا نع ةناور ىف دازو ىذمزلا هجرخا دلو ةنجلا
 ىهتشل 0 نكلو مه ضعب لاق ةد>او ةعاس ىف ههضوو

 م7 2 معاطم قدروام بأ 1-1

 انثانباو انآ ىلع لكأتأ هللا لوسر ان ةأرما تلاق لاق صاقو ىبا نب دعس نع
 دواد وبا هجرخا هنيدهتو هئلكأت بطرا لاق مهلاوما نه انا لحي اخ انجاوزاو
 لجر نايفسايا نا هللا لوسراب نايفس ىبا ةأ عا دنه تلاق تلاّو ةشئأع نعو
 ىذخ لاف رعب ال وهو هنم تذخا ام الا ىدلوو ىيفكي ام ىنيطعي سيل حبخ©
 نسل ثيددعا اذه عزمرلا الا ةضاطا» حرخلا ىوزدلا كذلوو كيفكحياغ
 محلا ىف طيسب حرمش هلو بالاو جوزلا ىلع دالوالا ةدفنو ةجوزلا دقن بوجو
 ةهعجارذ قاكوشلا ماهالل ىنايرلا

 مد ءامالا سسكحو :ىغبلاره٠ ىف درو أم باب جم

 باكلا ل 0 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوهر ع لاق ردا دو ءسم ىبأ نع

 ةفيعج ىلا ثيدح ىفو هنع هولا ع مه ربكم ةيدهلا نم صدي م نهاكلا

 ةعل وتسملاو ةعثاولا نءلو "الا كك ميدو هيلع هللا ىلد ليا وسر 0 لاق

 هحرخا



 نفك ه هونلا ىف هلوسرو هللا نم تن اع #

 ةعشاولاو زرغلا ضوم ىف لينلا ومشحو ةربالاب دلجلا زي رغت مشولا ىراخملا هجرخأ
 ىهن لاق ةريره ىبا نعو اهبلطب كلذ اهب لعفب ىلا ةعثوتسملاو كلذ لعفت ىتلا
 لاق ناُمع نعو دواد وباو ىراضلا هجرخا ءامالا بسكح نع هللا لوسر
 اهجرفب تيك اهومقلك يو مكراق بسكلا ةعئصلا تاذ ريغ ةمالا اوفلكت ال

 م7 ءاَسْنَلا يدك قزوز أم باب 0

 نا حانج نم ىلع لهف ةرمان ىل نا هللا, لو سرران :تلاقر أيها نا ءاعشا:

 روز نوت ساالكح طءب ىل امب عيشتاا لاف قيطعي ىذلا ريغ جبوز نم تعبشت
 هللا لوسرو اموب ىبا تعد لاق رماغ نب هللادبع نعو ىذمزلا الا ةسمخلا دجرخا

 ام هللا لوسر اها لاف كطعا لاعت تلاقف اذ ىف د-عأق مو ةياع هللا ىلص

 اًئيث هطعت ول كنا اعأو !ي1 لاقف انفيظعا نأ ثدرا"تلاق هءوطغت نا تدرا

 دواد وبا هجرخا ةبذك كيلع تناك

 كر تارا و ملت نسر لست ا

 مكمل اه سانلا اهي اب سو هيلعدللا ىلص هلا لوسر لاق تلا ديزي تذب ءاعسأ نع
 مدا نا ىلع هلك بذكلا راثلا ىف شارفلا عيانتك بنكحاا ىلع اوءباتن نا ىلع

 مبا رسما ءوض ىف مقوتب ىذلا رتاطلا سارغ او رو.الا ىف تفاهتلا عياتلا ىذه يلا

 كيلع حانج ال لاَمَذ اهل لوقاو اهدعاف لاق بذكلا ىف ريخ ال لاف ىتأ ىعا

 بذكي مل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىلا نعو كلام هجرخا

 ةراس نأث ىف ةدحاوو هلوق ىلا تاينكح نال الا مالسلا هيلع ىنلا ميهاربا
 0 ماد كك نا اهل لاف 1 نصح تاك تناكو هراس ةهعمو راح ضرا مدو هنأف

 ىتخا كناف ىسخا كنا هيريخاف كلأس ناف كيلع ىيلغي ىنأرما كنا يمد نا

 قابلا ا هحرخا هلوطب ثردالا مالسالا



  هوسالا نسح ؟

 مد ءاسنلاب ةقلعتملا رئابكلا ف درا نابل حج

 هللاب كا رشالا لاق ىلب انلق اثالث رئابكلا ريكا ركذننا الأ هسفرب ركحب ىنا نع

 ريع نب ديبع ثيدح ىفو ىذمّريدلاو ناهشلا هجرخا ثيدحلا نيدلاولا قوةعو
 رابكلاا نع لجر هلأس دقو لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هسا نع

 دواد وبا هجرخا نيدلاولا قودعو تائتص#لا ىفذو هيفو ثيدحلا 9 نه لاف

 نعو انا نممر نهفذقو حجاوزالا تاوذو فئافعلا نه تادطخلا او ىناسنلاو

 لاثلا ةرملا ف هلو ىلا هللا دنع مىظعا بنذلا ىا هللا ىنان آان كف لاح دوعسم نبا

 1 نءو دواد أنا الا يدا هجرخا كراح ”ةليلح ىلا زر 2 لاق ىا مث تلق

 0 شل نأ رئايكلا ٠ نم نا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لأق صاعلا نإ

 ا بسيف لجرلا ابا لجرلا بسي معن لاق هيدلاو لجرلا مشي لهو اولاق هيدلاو

 ىباسنلا الا نا ةهجرخا ةمأ بسف ةمأ بساو

 4-5 نانكفلا ةررآ ّ درؤ'أم بأ --

 رسب تاس وتب وت دوب هيلع هع ياسا وسو ناو كات نعوم رع
 نيحرب لاق نهلودب ءامجلا ماصن فوك نس ما تلاقف ةمايعلا مو هيلا هللا

 هجرخا هيلع ندزب الو اعارذ نيخريف لاق نهمادقا فشكنت اذا تلاق اريش

 ىناسنلاو ىذمزتلا ظل اذهو نئسلا ناعصا

 مد ءاسنلا ريخ ىف درو ام با جو

 ةيط.ق قاطعاف يطابق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنا لاق ىلكلا ةيحد نع

 لعحصلو هب رمح كتأرما رخآلا طعاو اصيق اههدحا عطقاف نيعدص اهعدصا لاقو

 اهتدحاو سممب ضي قاقر باث ىطابقلا دواد وبا هجرخا اهفصي ال ايوث دتح
 فورعملا ليلا وهو طبقلا ىلا بوسُف ىفاقلا سيكي اماو ىاقلا مذ ةيطبق

 اماو



 م # هوسنلا ىف هلوسر و هللا ند ثدث اي #

 اهايلج مضت ال جس مأ تناحح لاق سايع نبا نعغو ردصلاوهف علان اماو

 ةمأ نأ هغلب هنا كلام نع نززر هجرخا لضفلل ابلط تدبلا ىف ىهو اهنع

 كلذ ركناف رئارملا ةئيهب تأيهت اهآر دق ناكو رع ن هللادبعل تناك

 اهيلع

 4-5 ةأرملا لاعما 0 درو أم با قم

 هند دق تلاقفا كدا لد لاما لم لفك اثلا نع 6 مكي فاق ا
 هل ّرملا دواد وبا هدر أ ايما نم ةلحرملا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 - ةرب ره ىبأ نعو جوال يكدلحاو مهلاو>او مهةليه َْق لاجزراب د ا

 ةسدل سات ةأرلا و أر 1 ةسأ ساي لجزا سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نعل لاق

 دواد وبا ةدر + لحزأاا

 م7 كينلا الق 200 ام باب 0

 ىرطق5 عرد اهيلعو ةشئاع ىلع تلخد لاق هما نع نميا نب دحاولا دبع نع

 ىف هسلت نا ىهزت اهنأاف قيراج ىلا لرصب عفرا تلاقف مهارد ةسجخ هن

 مل-سو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع عرد اهنم ىل ناكح دقو تبباا

 قراصعلا نيرا نطل لأ ثنا الا ةيدلا نعد ا ما تاكا
 لاح ىه ليقو ةنو شالا ضعب اهيف مالعا اهلوهخ عورد ةيرطعلا عوردلا

 ىلع لوخدلل نيرتت ىا نيءتنو ريكش ىا ىهزيو نيرللا لبق نم 0: دايج

 اهجوز

 مد( ءاسنال بايثلا ناولأ ىف درو ام باب جم

 ةيلع هللا ىلص ى هلا هأ نعأ تنل تع: امو تنك 0

 هللا لوسر اسلع مف كاف كلذ كح نحمي انيبف ةرغم اهل أياس مَ عبصصت ا

 تراوو هتاسؤف تالذ هركح هلا تلح شاذ برت زركلاو الف عجر 00007 )5

) 



 34 هوالألا نسح 4 سا

 نارع ثيدح ىفو دواد وبا هجرخا لخد ايش رب ملالع علطاف عجرف ةرج- لك
 حير ال نول ءاسنلا بيطو هل نول ال ير لاجرلا بيطو الأ هعذرب نيص>ح نا
 ق١ لاك صاعلا نس كيه 5 نا تنب كلا ما نعو دواد وبا ةهجرخا هل

 ودك نورت ن١ لاو ءادوس هصيخل اهي باي“ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلخاو ىلبا لاقو هدي اهينسلاف ىب ىتاف دلاخ ماب توا لاَعف اوتكسف هذه
 دلاخ ماان لودي و ىلا هدب ريشي و ةصيللا إع ىلا رظن. لءجو نيترم قلخا وا
 واو ىراخضلا هحرخا نسللا ةشملا ناسلب ائسلاو انس اذه دلاخ ما ان انس اذه

 سالف مع هل نكي لن اف مع هل دوسا ءاسك ةصيلاو ىاقلاو ءافلاب قلخا دواد
 م

 هضم

 7 رررألا ةارملا رسل درو م باب 0

 هجرخا مهئانال لحاو ىما روكص ىلع ربرلا سابل مرح هعفرب ىسوم ىلا نع

 اللح لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىناسك لاذ ىلع نعو ىناسنلاو ىذدزللا

 هةر ناسا نب ار اهنرطات ةيحو ىاوشتلا كر رباك تحرتت كارم
 ىهو ةمطاف عجج مطاوفلا نيب ارهخ همّه لاق مسمل ةياور ىفو ىذمزتلا الا ةسخلا
 نب ىلع ما دسا تذب ةيطافو مو هيلع هللا ىلص هللا لاوسر تذب ءارهزا ةيطاؤ

 تناكحو ةعير نب ةدتع تب ةمطاف ليقو ةز تلي ةطافو بلاط ىلا
 اهتعمضو اهتةّدْش اهترطاو ئرَهلاو مشيربالاب ةططخملا ءاريسلاو ترجاه دق

 نون

 م66 ةأرملل شرفلا ىف دروام باب النيم

 ءارمللا قلاش لاقفاشرغلا رسو هيلع هللا ىلص هللا لوبيز ركحذ لاق راج نع

 ىاسألاو دواد وبا هجرخا ناطيشلل عباراو فيذال شسارفو

 مد( ةطقللا لام نم ةأرملا لكا ىف درو ام باب يو

 نيسطاَو نانطلاو ةطا ىلع لخد بلاط ىلا نب" لع نآ دعس نأ له مَع

 فاكف



 نفل # هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تنثأ اب 9

 اهريخاو ةمطاف ىتاف ارانبد دجوف جرف عوجلا تلاققف اهكيكبي ام لاف نايكي
 ىدوهيلا هل لاف قيقدلا ذخاف هءاخ اًميَقد هب ّرشاف ىدوهيلا انالف تا تلاعف

 ذغف لا من لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا ىن هنا معزي ىذلا اذه ننخ تنا

 ىلا بهذا تلاعفذ هب اهريخاف رائدلاو قيِقدلاب ةمطاف ءاخ قيقدلا كلو كرانيد

 تاتك هل ءاك جى مهرد ىلع رانبدلا نهرو تيهانف 25 مهردب ان زض رادرجلا نال

 نأف كل هركذا هللا لوسر ا تلاةف مهءاخل اهيا ىلا تاسراو تزربخو تيضنو

 اواكاف هللا مدل هه اولك لاعذ اذكو اذكا ة 6 0 ائوم تلكأو هازلكا الال> ا

 ىنلا هاعدق رامدلا ءالشاإلاو ىلاعت هلل كش مالغ اذا مهناكم ىلع مذ ايف همم

 رازلا ىلا بهذا ىلعاب لاقف قوسلاب م طّس لاف هلأسف سو هيلع هللا ىلص

 هب لسراف ة-يلع كمهردو راثيدلاب هيلا لسرا كل لوقت هللا لوسر نا هل لَمَق

 دواد وبا دحرخأ مالغلا ض هوقدُق

 0-5 نينعالملا ناب قيرفتلا بجو ناعالا نا ىن درو ام بأ 0-0

 أل الحر هلها دنع دحوؤ ءاشغ هضرأ نم ةيمانب لاله ءاح لاق سابع نبا نع

 هللا ىلص هللا لوسر ىلع ادنف عصا ىح هصمب ملو هيلذاب ععسو هئيعي كلذ

 الجر مهدنع تدجوو ءاشع ىلها تانا ىلا هللا لوسران لاق ميسو هيلع

 تلْزيف هيلع دّشاو هن ءاج ام هللا لوسر هركحذ ىذاب تءعتو قيعب تيأرف

 مهدحا ةداهشذ مهسفنا الا ءادهش مهل نكي ىلو مهجا وزا نومرب نذلاو

 اهيلع هللا بضع نا ةسماخلاو .هلوق ىلا نيقداصلا نمل هنا هللاب تاداهش عبرا

 لاقو ناكام سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىرسسف نيقداصلا نه ناك نا

 وجرا تنك دو لاله لاَقف اجرْثو ايرف كل ىلاعت هللا لعج دّعف لالهاب رشبا

 !ييهيلع التف تءاك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيلا لسراف ىبر نم كلذ

 لاله لاَقف ةرخآلا باذبع نم نوها ايئدلا باذع نا اههريخاو امهر كذو تانآلا
 امهذلب اونعال اسو هيلع هللا ىلص لاقف تسدد تلاع اي راح ب كدنص كفل دلو

 لالهاب هل ليَق ةسماخلا تناك الق نيَقداصلا نمل هنا هللاب تاداهش عبرا لاله دهشف

 ةبجوملا هذه ناو ةرخ آلا باذع نم نوها ايندلا باذع ناف ىلاهت هللا قئا



 تدهشفذ نيدهشت اهل لي مث نيبذاكلا نه ناك نا هيلع هللا ة_#فعل نا ةسماخلا

 ناف ىلاعت هللا قنا اهل ليق ةسماخلا تناك الف نييذاكلا نمل هنا هللا تاداهش عبرا

 كياع بجوت ىلا ةيجوملا هذه ناو ةرخلا باذع نمنوها ائدلا باذع

 ةسماخلا تدهشف مويلا راس بو حذفا ال هللاو تلاق مث ةعاس تأكلتف باذعلا
 معو هيلع هللا ىلص هللا لاوشار قرف نيقداصلا ند نأك نا اهيلع هللا بْضغ "نا

 وا اهأمر نمو اهدلو بري الو ىبرت الو بال اهدلو ىعدب ال نا ىطوو امه
 امه! لا نمتوق اهدلول الو اهل هيلع تدب الهنا ىضقو دلا هياعذ اهدلو ىمر

 بهيصأ هن تءاج نإ ليسو هياع هللا ىلص لاقو ءأافو الو قالط ريغ ند ناقتي

 ادعج قروا هن تءاج ناو لالها وهف نيقاسلا شمخا نيتيلالا ”ىتان جبنا خدرا

 ادعج قروا هب تءاخل هب تيمر ىذال وهف نيتيلالا غباس نيقاسلا ليدخ ايلاج

 ىل ناكل ناميالا الول مسو هيلع هللا ىلص لاعف نيتيلالا غباس نيقاسلا ليدخ ايلاج

 هجر بال ىعدب امو رسوم ىلع ١ دا كلذ دع اهداو ناكو همر 2 َلاَو 0 اهلو

 ثتناوتو تاطاس ص تارلق هلوق هاندع رع نبا نع ةتسللو ظفللا اذهب دواد وبا

 ام لئالا:نم بهصالاو رشالا وهو بهضصا ريفصت بهيصالاو نيهلا ما نع

 محالاو نيتيلالا ملل فيفملا وهو حمدرا ريغصت حمة رالاو هرهح هضايب طلاع

 ةذص اهذال ةرغصم اهب ءاجو نيفتكلا نيب ام وهو مهلا ”ىتانلا وهو ميشا ريغصت
 ميظعلا ىلاجاو ريصقلا دعجلاورعسالا قروالاو اهههيفد نيقاسلا شمخاو دولوملا

 هللا ىلص هللا لوسر نعال لاق اضيا سابع نبا نعو دقلا ىف لجا هنأك ةقلحلا

 ما هل ةياور ىفو ىناسنلا هجرخا ىلبح تناكو هنأ ماو ىتالحتلا نيب سو هيلع
 عا نا نعالتلاب نينعالتملا را ني الحر و ه-ىماع هللا ىلص هللا لوسر

 لو انزلاب هنأ رما لجرلا ىمر اذا تلَد ةبجو.٠ اهلا لاقو هيف ىلع ةسماخلا دنع هدب
 ةأرملا كيه مت تاداهش عبرا لحزا ده شدف اهنعال يمر 0 م الو كالذب 0

 ةيحوم يهدم ةيماللا ةداهشلاو باتكحاإا ىو ثيدحلا ْق 1 تاداهش عبرا

 وهذ هب اهامر نمو طّقف هما دلولا قلو اذنا هيلع مرتو اهني املا قرشنو
 ةلاسلا هده ليض ا اذه يداك

 درو اه باب



 7 4 هوسنلا ىف هلوسر و هللا نم ثدث امب د3

 1 بسنلا ىوعدو دلولا قالا ىف درو ١ باب قع

 رجلا رهاعللو شارغلل دلولا عمو هيلع هللا ىلص هللا الؤيسر لاق كاش روع ا
 نا هب ىبر ىا رملا رهاعلل هلوقو ىتازلا رهاسعلا دواد ايا الا نيرا حرصا
 ىلا دهع صاقو ىبا نب ةءمتع نا ةنثئاع نعو ةييخلا هانئءم ليف و انضم ناك
 دعس هذخا معلا ماع ناك ايف كيلا هضيقاف نم ةعمز ةديلو نبا نا دعس هيخا
 ةديلو ناو حا ةعمز نب دبع لاوو ههبش ىلا رظنا هيف "ىلا دهع نا نبا لأقو
 هللا :لوسر ان دعس لاف سو هيلع هللا ىلص ىتلا ىلا اقواست» هشارف ىلع دلو ىب
 ةدسيلو ناو ىلا ةءمز نب ديع لاقو ههبش ىلا رظنا هيف ىلا دهع ىلا نبا
 ىأرذ ةهيسش ىلا ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رظنف هشارف ىلع دلو ىبا
 رجلا رهاعلالو شارؤلل دلولا ةءمز نب ديع اب كل وه لاف ةدتءل انني اهيش
 َىَح اهاراخ ةدعل ههيش نم أر 0 يع ةعمز تن ةدو_سل لاق م
 ميسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةجوز ةدو-س تناكحو لجو نع نايا و
 كتلاقإ لاق ه-هتع نإ هللا دبع نإ هللاد بع نعو ري اويلا نال ةكلسلا هيدا
 نوكحي# نانا, كيس قعا كيأر.امأ هىبا يتيم ةعاندل نب ىهيادش ع عا
 سانلا نيعا ىلع ككضغفتف ةيلهاسلا لها راقي اه ضعي ترا دق كما
 بيءش نب ورع نعو ىذمزلا هاور هتفعلل دوسا دبعب ىتتمأ ول هللادبع لاف
 همان ترهاع ىنيبا انالف نا هللا لو_سر اب لاةذ لجر ماق لاق هدج نع هيبأ نع
 ةيلهاجلا ىما بهذ مالسالا ىف ةوعد ال سو هيلع هللا ىلص لاذ ةياهاجلا ىف
 لو_سر لاق لاق ةربره ىبا نعو دواد وبا هجرخا را رهاعللو شارغلل دلولا
 نم موق ىلع تلخدا ةأ ما ايا ةنعالملا ةيآ تاز نيح سو هيلع هللا ىلص هللا
 دواد وبا هجرخا ثيدحلا ةنجلا هللا اهلخدب ناو "ىش ىف هللا نم تسيلف مهنم سبل
 هللا ىلص هللا لوسر ىذو لاق هدج نع هيبأ نع بوعش نورت نعو ىقاسنلاو
 لك نا ىضمف هدنرو هاعدا هل ىعد ىذلا ها دعب قوتسا قوتسم لك نا سو هيلع
 هلي مسق ام هل سيلو هقحطتسا نع قل دقق اهباصما موب ايكلعذمآ رع لاك
 هوا ناكح اذا قالو هبيصن هلف مسقب ل ثاريم نم كردا امو ىش ثاريملا نم



 هب قلي ال هاف امب رهاع ةرح نم وا اهكلمي ملة ما نم ناك ناو هركتا هل ىعدب ىذلا

 ةمأ وا تك قم هير دلو وهذ هاعدا وه هل ىعدب ىذلا ناك ناو هنرب الو

 ةءبرشلا ناهز لوا ْق تدذو ماكجد ا هذه ىباطللا لاق دوادوا هجرخا

 امل ول ناك تقف لهل نامل وا اكو فاقت اشي داتا زمنا رهاظ قو
 دلوب نهنم ةد>او ثنا اذا نمنوباتحي الو نمداس نه ايو نينزي ىا نيغبس

 اهديسل سو هيلع هللا ىلص 9 مكح»ح هأي ءدا وا أنرلان هريغو تافسلا اهّكطو دقو

 دوخاملا هايد هدم ىتازال ىىد كاف قاولاثو ع هافنو ة هر ١ 3( 2 سار 8 ابويا

 هن قط مووطتسا و هديل نم هتنرو هاعدا 3 هركحإب مىلو هل ايح ّق عشا ةعدب لو

 1 5 م4- ١ ثاريد ند هووسنفا يف هووحتسا نذلا هتودا كراش الو هأيأ ثبرب الو

 ةوسأ . هيو 51 3 قامت مدع الا 4 5 تان 2 مست | | انا ريم لونا نأع قاوملتسالا

 ن“ 6 ند ىلع لو | هنوخأ نم كاف ناو مهذم بسبلا َْق ةنواسإل 0

 سدلو حل قيال هناق ةعد ىملو لجلا ةمالا كييس ركنا ناو هثرو ثاريملا

 هللا لوسر لاو لاَق امهذع هللا ىطر ساسبع نبا نعو هتوم دعب هقاحلتسا هتثرول
 هتلصعل قط دوق ُ اها ىف يعاس ن م مالسالا ىف ه ةاعا 1 ال سو هيلع هللا ىلص

 ءاعاضملا دواد ولا هجرخا ثروت ا تر 2 هد.سر ريغ ند ادلو ىعدا نكدو

 لخح!ءاننب لاذ 0 نب ديز نعو ةيئالا دض مرثكلا حاكتلا ةدشرلا و ءامالاب انا

 اع اونار َ و نا لاعذ سو هيلع هلئا ىلص هللا لوسر ىلا نع ىلا العا

 مم نينيال لاق 2 رهط ْق ةأ عا ىلع أوعقو لو دلو ْق هلا 0

 ءاكرش منا لاَتف ابلغف اذهل كلولاب ابياع مهنم نينثال لاق مثايلغف اذهل دلولاب اييط
 ةيدلا اثاث ةييحاصل هيلع دل ولا هلف عرق خش مكحدب ع رقم قا نال اسدع

 تدل جنح سو هيلع هللا ىلص هليأ لور كوذف ع 7 هلك مهمل مدد عرفاف

 اريذالاو نودابحالا نم ة قاسنااو دواد وبا هجر أ هذجأ و وأ هسأرمضأ

 ناكو فرد همي رشلا قو ةهر 1 ءاضعلا ىف ىأزا نا ىلع ثيدحلا لك دقو

 ىدح نك ل ىريخا لاق ردعج نب ديجلا كيع نعو مهاضوا هةهدحو هللأ ا لع

 قلبا عفار لاقو ميطف ىهو قذبا تلاقو مست نا هنأرما تباو مسا هلا عفار
 58 : و ى و و 3 |ىهذلب ةيدصلا دووأ هتيحات دوا كو هيلع هللا ص هللأ 1 سر اك لاعف

 لاق



 نفل 3 هوسلا ىف هلوضرو ملأ ع تو امي غ١

 تلاخ اهدها مهلا ملمو هيلع هللا ىلص لاعق اهما لأ ةيبصلا تلاخ اهاوعدا لاق

 تنبلا لهب نبا هدنعو ىناسنلاو .دواد وبا هجرخا اهذخاف اهيبآ ىلا

 هد بمللا ىلع ةأرملا الا عالطاو تانبلاب تائبلا بمل ىف درو ام بان هج

 تناكو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع تائبلاب تملأ كت 0 4 كى نع

 نيءليق نهم رمسا ناكو سو هيلع هللا  ىلص هللأ 1 0 نويهنيف 8 1 7

 تاسنبلا انهي ٍبعلت ىلا ليئاعلا يه تائبلا داود وباو ناكشلا  وجرخا ىف
 ةشئاع نعوأ "ىلا" نهدي ىا تنهررسو !ىمتلاوراتسالا عانالا !تاريقضلا

 اناو هنادرب ىنرتسي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيار دقل تلاَم اهدع هللا ىذر

 ةيراجلا ردق ردقاف هماشا يلا انا نوكا نح دصتلا ىف نوبءاي ةشرملا ىلا رظنا

 اهنع ىرخا ىف ئابللو ناخكشلا و هجر 0 وهللا ىلع ةطصيرحلا نملا ةشدملا

 ديع عون قرات هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدب نيب نوبعأي نادوساا تءاح تلاق

 ى> هفئاع قوف نم مهيلع علطا تنكف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدف

 م ةبادلا ن ءأ نع ذر ىَهن قى 50 ام باب جو

 هرافسأ ضعب ّق ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اع# لاو نيصح ْن نع نع

 هللا ىلص هللا لوسر لاف اهدنءلف تركضف اهلا دقن ىلع راصنالا نم ةأرما اذا

 ىف اًهارآ ىاكبم انا زعبي لاقا لوقف انيهناق اهو عدوو لولب ادا وزع سو هيلع
 دواد واو ميسم هجرخا دحا اهل ضرع أه ساثلا ف

 مك اك اق جت تاس يا كا

 هجرخا هل وطي ثيدملا هيدلاو نعل نم هللا نءل اعوف م ىلع نغ ليغطلا ىبا نع

 هرج ةمانع نجر ديع 3 لو د ىقاسلا هجرخا هل لاخلاو للخلاو ءاد نم



 ة# هوسالا نس - 0 00

 شام ى ىك 8 قتضاو 6-0 نعل ميسو هيلع هللا ىلص ىنلا ا ا كلير تش

 كلام هجرخا رويقلا

 7-١ ناطسشل أح 0 نوك ىف درو ام باب 7

 لئايح ءاسنلاو مالا عاج 0 ميسو هيلع هللا ىبلص هللا لوسر لاق لاق ةقب لد نع

 هع ىا مثالا عاج نيزر هجرخا ةديطخ لكص سار ايثدلا بحو ناطبشلا

 اهب داطصي ىلا كلا لئابملاو هنظمو

 م7 نمنع هللا ىذر تارهطملا جاوزالا مش ف درو م باب جم

 رييخ سو ةسيلع هللا ىلص هللا لوسر ىطعا لاق اه41ع هللا يضر رعنبا نع

 قسو ةئام ة:_-س لك هجاوزا ىطعي ناكف' عاوز وأ رع نم اهنم جرح ام رطشب

 جاوزا ريخو رييخ مسق رع ىلو الف ريش نم اقسو نب رشعو رع نم اقسو نينا

 قاسوالا نهل نمي وا ءاملاو ضرالا نهل عطقب نازسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 قاسوالا رابخا نم نهنمو ءاملاو ضرالا تراتخا ند نهنخ نوفلتخاف ماع لك ىف

 ةسلا ةجرخا ءاماو ضرالا راتخا نمم ةصفحو ةشئاع تناكو

 0-١ ةأرملا عم حا رذا ىف دروام با 5-1

 تلادتف لاسر هيلع نبا لص ايلا ة] ياا اراقب مدع الا قضي نقال رع
 لاق ةقانلا دلوب عنصن امو تلاق ةقاثلا دلو ىلع مكاجا لاقفريعب ىلع انلجا

 هظفل اذهو ىذمزللاو دوادوبا هجرخا قونلا الا لبآلا دات لهو

 1 أه قفار ة وع ءرملا ةافو ىف درو أم با 1-0

 نبا لون هضرم ىف لأسي مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاق ةشئاع نع

 تاخ َتلاَق ءاشن ثتيح نوكي نا#ةحاوزا هل نذاف هْشْنَاَع موب ديرب ادغ انا نبا ادغ انا

 ف



 نيف 6 هوسنلا ىف هلوس رو هللا نم ثنثث امب 9#

 ىره“ نيل هسأر ناو هللا هضبق مث هيف ىلع رود, ناك ىذلا بوي ىفو تس ىف

لا هاور ثيدحلا ىهر هدقئار طلااخو ىرتو
 ىراخع

 مد اهينال تنبلا ءاثر ىف درو ام باب اج
 ةمطاو تااتذ بركلا هاشغتن لعج سو هيلع هللا ىلص ىنلا رسضح امل لاق سنا نع

 تاجا ءاننا ا تلا تاهالك هولا دعت برك كسا لذ بنل اهل ناك كسا
 تلاق نفد الق هاس ليريد لا هآتنا أ وأب راك ةنح نم هانا أن هاعد اير

 بارتلا ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع اوذ# نا مكسفنا تباط فيك سنا ان

 ىتاسنلاو ىراخلا هجرخا

 7 تملا ىلع كانتا ءاكب فدرو ام بأ ا

 رسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لآ نم تيم تام لاق هنع هللا ىضر هريره ىلا نع

 هللا ىلص هللا لوسر لاعذ نهدرطدو نهاهزب رع ماقف هيلع نيك ءاسنلا تءّتجاف

 هجرخا بيرق دهعلاو باصم بلهعلاو ةءماد نيعلا ناف رع ان نهعد مسو هيلع

 هللادبع دوعي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاج لاق ك.دتء نب راج نعو ىناسلا

 كيلع ابلغ لاقو عج ريسأف هي لذ هن خرصف هيلع بلغ دق هدجوؤ تبان نا

 هللا ىلص لاذ نهتكسي كرتع نبا لءجل هيلع نيكبو ءاسنلا تحاصف عبرا ابا

 تاه اذا لاق بجو امو اولاق ةيكأب نيكبت الف بجو اذاف نيكس نهعد سو هيلع

 كزاهج تيضق دق كناف اديهش نوكت نا وجرال تنك نا هللا و هتنبا هل تلاقف

 ةداهشلا نودعت امو هني ردق ىلع هرجا عقوا دق هللا نا سو هيلع هللا ىلص لاف
 ىذمّررلا الا ةعبرالا هجرخا ةديهش عمجت تومت ةأرملاو هلوق ىلا 5 6

 م اهنفكو ةارملا عذبع ف دروام با زج

 ذللا لش:ر ءاتش حوتلكزما لالا نتف تناك كلاق ةاققلا ةيفئاق:: كرو لولا نع

) 4١ ( 



 د :هوسالا نسح 0

 اهتفك ةعم بايلا لع و ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ابسو هيلع هللا ىلص

 ىف تجردا مث ةفححلا مث راخلا مث عردلا مث ولا اناطعا اه لواف ايوث ايوث انلواني

 مج زئانكلا 10 نع ءاسنلا ىهن ىنددو ا قعو

 ناوثلا ه- رخا ظننت بلع مرعل مو يد ماا 2 [ تيد تلأق 0 ما نع

 دواد وبا و

 مد ةأرمل ىنجالا نفد ف درو 3 باب 0

 ىلص هللا لوسرو تئةدف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرأ اتنب اندهش لاق سنا نع

 مل دحا مكحإف له لاقف ناعمدت هينيع تيأرف ريقلا ىلع سلاج سو هيلع هللا

 هجرخا ليف اهريق ىف لزئاف لاق هللا لوسز اب انا ةحْطُط وبا لاقذ ةهلدللا فراقي
 هنع هب ىنكف عاجلا هب دارا ليقو بنذِب مل ىا فراقي مل ىراخملا

 م نوملا ةافذلا ةرازو تملا لقن قدرو ام باب 1-0

 ةشيخلا نم هلقنو رتكلا أ َْ نجزا ديع ةأفو ةهصو ف ةيكلم ىبا نأ نع

 كيرصَح وأ هللاو هرخآ ناك ع تلاقو هريذ تا هةر 1 تتلو لك

 3 هورع نعكو ىذدهَرلا هحرتحا كئرَر م كندهش ولو كه تيد ا تيود م

 هللا لوسر مم ىنفدن الو ىحاوص 7 ىقدا هللا دبع اهخال 1 ةعكاع 5 ريبلا

 ىرادلا هجرخا هب ىزا نا هركا ىناف تدبلا ىف سو هيلع هللا ىلص

 م7 ةيزعتال ةمطاف هم َْ درو أم بأ رع

 الف ام و هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انريق لاق صاعلا نب 52 نا

 ىه اذاف اهذرع هئظا "هليعم اولا اذاو تيما باب ىذاح هعءع انفرصنتاو انغرف

 مهتم مهيلا تحرف تيلا اذه لها تينا تااق كتيب نم كجرخا ام لاف ةيطاذ

 وا



 اند # هوسنلا ىف هلوسرو هللا نع تنثث امب

 رك ذن تععم دقو هللا ذاعم تلاق ادكحأا مهعم تغلب كيعل لاعف هب مهتيزع وأ.

 ادكلا مه كعب لاك كلذ ْق اديدشت 2 ادكلا مهعم تغلي ول لاعف رك ذت م ايف

 تأ م يف اهتلب أ داو تان و ماتا مد ددعقلا يسلك

 مد ةرفاكلا مالارنق ةرابز ىف درو ام باب يش

 ىلال رفغتسا نا ىبر تنذأتسا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لام لاق ةريره ىبا نع

 ىناسنلاو دوادوباو يسم هجرخا ىل نذاف اهربق روز | نا ىف هتنذأتساو ىل نذأي إف
 عز ان دقو نامالا ىلع تت ملو نمؤن مل سو هيلع هللا ىلص هما نا ىلع ثيدحلا لد

 ىردا الو تاعوضوه لب فاعض ثيداحاب اونأو نرخأتلا نم ةمذرعش كلذ ىف

 ّىط قحاو اهتمئاو ةمالا هذه فلس هيف ضخ مل ايف ضوملا ىلا مهاعد ىذلا ام
 اهنع توكسلاو اهرغ ىلع ةلأسملا هذه

 مد ىلكشلا ةيزعت ىف ددوام باب جمس

 ىزع نم يس هيلع هللا ىلص هللا لوسسر لاق لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبا نع
 ىذمرتلا هجرخا ةنجلا ىف ادرب ىسك ىلكت

 م: ربقلا باذع ةيدوهإلا ركذ ىف هروام باب اج -
 نم هللا كذاعا تلأسقذ ريقلا باذع تركذف اهيلع تاخد ةيدوهب نا ةشئاع نع
 لاف ريقلا باذع نع سو هياع هللا ىلص هللا لوسر ةشُناع تلأسف ريقلا باذع

 اك تلأق مهبل نيس اياذع مهروب 6 نو دعي مهناو قح ريقلا باذع نا

 ناضشلا هجرخا ريقلا باذع نم اهيف ذوءن الا ةالص ىلص كلذ دعب هتبأر

 ىناسنلاو



 م7 نتا قالا الص ىندروام باب ع 0

 هنأ ما كدحا:تنذأتسا اذا ؛اسو يلع هللا ىلص هللا لوسر لام لاق رع نبا ن
 ةتاديق: هلع لداق ٠ نهعنعل هللاو هللاديع ن' لالب لاعف اهعنع هلف نوهسملا 0

 لوقو سو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر نع كريخا لاقو طَو هلثم تدعم امانس ةيسف

 دوادوباو 2 اعلا هحرذخا نوهعنعل هللاو

 م7 دحسملا كوم نع ضئاملا ىهن فىدرو ام بأن 0

 نع تودبلا هزه اوه>و و هيلع هللا ىلص هللا لوحَسَر لاق ل ةشئاع حس

 مك ماسو هياع هللا ص هدالوا ىف درو ام باب 1

 تااّمو رذكحااو“ ىنلا قا ئذاختاب اهني تساوت اشنرقانا سابع نا نع
 كائيطعا انا ىلاءت هللا لزئاف ّردمملا روبنصلا اذه هيلع امم قحا هيلع نت ىذلا
 نم ةعيرا ر 5ك د هم كالذ دول هاناو اه رخآ 7 وكلا

 مهاربا و مساعلاو بيطلاو ا مهف هللا دبع وه لب 5و رهاطلاو مهربكأ وهو

 1 0 و باز نو ا مد مسو هيلع هللا ىلص ىن ال ناكو ةيراع نم

 ل ا وا زا وقع و يع كفالكأ6 مرتتك ماو ةيقدو عيبا نب صاعلا

 هللا دم ع هدد

 هعم ترجاهو ةيقر الوا نامع جيوزتو امههارفب اههرما بتو بهل ىبا ادب تن
 جوزتو تنام مث ىنكي ناكح هنو هللادبع هنبا كانه تدلوو ةشبلا ضرا ىلا
 بئنزو ائسحمو ائيسحو انسح هل تدار و ىلع تح تناكو ةءطافو موثلك ما اهدعب

 هاور باطلا نب رع نم ىلع اهجوزو موئلك ماو رفعج ن هللادبع تح تناكو
 تافعس ىه ليقو اهلصا قدبو ةقرفتم قبن ىلا هللا لصالا ىف روباصلا نيزر
 نا سد د رافك داراو اه:م علعب 3 ضرالا ْق تان ريغ نئاا عدج ْق تان

 ادع



 ادفك 1 هوسالا ىف هلوسرو هللا نم 7 5 0

 نوندي عطقنا عطق اذاف هل عذج ىف روواص :ةلزنع ميبسو هيلع هللا ىلص ادم
 هرك واو هرون متي نا الا هللا ىبأيو هركحذ عطقلا تام اذاو هل بدعال هنأ
 نورفاكلا

 م4 ملسو هيلع هللا للص ىنلا قرع نمد أولا ذخا ىف درو اما, 8٠

 ليعيف اعطت سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر طش ماس مأ تناححخ لاق ملا! 0

 ا كَ ْق هتلعح 39 ةرورأق َّق هتومك ه روسو هورع ند كدا مأن اذاؤ اهدنع

 ىناسنلاو ناكل هجرخا كسلا كلذ نم هطونح ىف لعجي نأ ىصوأ سنا رضح
 هب بيطت ىش كسلا

 4-5 ءامسلا 5 ءرأا ىشم ف درو م بأ ع
 تار نع دلل و لوب دك 2 ف دج للطلا  ةلكطا كال سم هلا 22

 مم ىثي نا فنأي ال عسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق ىفوا ىبأ نبأ نع
 ىقاسنلا هجرخا ةجاحلا امه ىضقيف نيكسملاو :ةلمرالا
 1 14 ل ل او ا تا 7 كارل ااا اد د 8
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 م5 ةارملا دنع ىجولا هدد ق 505 ام بأ 2
 ل1 الل ع ا ماك ير د اتي ب ا ل 2

 لاف ةجيدخ ىلع لخدف ءارح راغ ةصق ىف ليوطلا اهأبدح ىف ةشناع نع
 تيشخ دعل لاقو ريذلا ةحيدخ ربخا عورا هسنع بهذ قى يتولمز ىنوأمز
 اهلوق ىلا ادءا هللا كير ال هللاوف شبا الكح ةجيدخ هل تلاق ىسفن ىلع
 لس ىبا ثيدح ىفو نا_ذدشلا ةيرخا ثيدخلا لفوت نب ةقروىلا هب تفلطنا م

 .ىذمرتلاو

 : م 3 رملا نع راخالا ىف ددو ام باب /

 ةايعظلا نير ةايح كلب تلاط نا لأق هءفرب ليوطلا هللدح ىف متاح ىب ىدع نع



 د هوسالا نسح # 0

 ىدع لَوَق ىلا هللا الا 'ادحا فا ال ةيءكخااأ قوطت ىد ةريللا نما لدترت
 تيددلا هللا“الا "01121 تيل قاوطا ندا هزيل 5: لكم هايعافلا كا
 سو هيلع هللا ىلص ىزلل : هره لك هرم هيفو ىرامضلا هدجرخأ

 1-5 حورأا ىلع ثردحلا 3 نأ لالشتسا ف رو ام باب هجم

 ناو تلو طاعا نه مكحا له سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ر اج نع

 ىرخخبأ هنأ ما ىنعب اهل لوقا اناف لاو اك تناكف نوكتس اهذا لاق طاغالا انل نوكي
 0 طاعا مثل 7 28 ب هيلع هللا ىلص هللا لوسر لع ملأ لوعتذ كطاعا انع

 روم ظعلا نم عون وهو طء عج طاعالا ةسلا ه>رخا

 0 ادب ءاييذلا لوطا فدرو ام باب بلا

 عرممل انبا هللا لوسراب نلق سو هيلع هللا ىلص ىنلا جباوزا ضعب نا ةشئاع نع

 .ايلعف ادب نهلوطا ةدوس تناكف اهنع رذب ةيصق نذخاف ادب نكلوطا لاق اقول كب
 هب اقول انعرسا تناكو ةقدصلا بحن تزاكو ةةدصلا اهدب لوط ناكامتا دعب
 تلا 1 ىف اوك 0 ىرخا ىف سلو 0 -- 2
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 مد ةارملا اة ام باب 2

 اهتعلطا مث 3 00 ترجح ميهس وبا لاق لاق ريثك نا نبا نع

 بحاصب تسلأ لاف هتيناف ساسثلا عيابي إسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ععبص|

 هيفو نيزر هجرخا ىيعبابف هللا لوسر اب دوعا ال ىناو ىلب تلف سمالاب ةبذجلا
 بئاغلا ىمالا نع ربخا ثيح ةصضاو سو هيلع هللا ىلص هل ةءرعم

 أم باب



 نفي 6 هوسنلا ىف هلوسرو هللأ نم ثدث امب

 مد ةفايضال ماعطلا ةأرملا عئص ىف درو ام باب اج

 اصجخ ميسو ةيلع هلا 0 هللا لوسرب أ رذ قدنخلا را انك لاورباجن 0-3

 هيلع هللا ىلص ىنلاب تيأر ىناف ”ئىش كدنع له تاقف ىنأ ما ىلا تأفكناف اديدش
 اهتحذف ن :١كاد هيجل الو ريعش ن 5 م عاص هيف انا ِ تح رخاف اديدش اصوهخ ميسو

 هللا ىلص هللا لوسر ىلا تيلو مث ةمرب ىف اهتءطقو ىغارف ىلا تعارذف تنحطو

 هترراسف ا ةوم ندو هللا ل وسسرب ىوكش ل ىأ عا تلا مو 4 اع

 كك رانو ا لاعتف اندنع ناك ريعش نم اعاص ائسطو ع هدع انحمذ تاو

 لاق مث مكب هاله 3 ارّؤس 0 ص لكأ راج نا قدنحلا لها أ ةنوص ىلعاي حاصق

 هللا لوسر ءاجو 9 ١ تكل 'ئىبا ىح ,مكحبع نرخ الو مكتمرب ناز تال
 ىلا دع مث كرابو هيف قصيق نيمعلا تدجرخاف احلا مدعت مسو هيلع هللا ىلص

 كتمرب نم ىجدقاو كعءعركاف ةهزاخ ىدا لاق 9 كراو انور قصيف ةمربلا

 انتنيع ناو ىه اك ىطغتل انتءرب ناو اوكرت يح اولكال هللاب مسقاف اهيلازت الو

 ناك اركذ نأضلا دلو ىهو ةب! ريغصت ةوهنلا نا كلا هدرا وه اك 'ريخم
 ةيسراف ةلك ةزمهلاب رؤسااو هيف ىبراتو تلا فلأت ْنلا هكذا نجادلاو نأ وأ

 ىلص ىزلا نا اذه ىف ىرهزالا لاق هلا نعدب ىذلا ماعطلاو ةعل ولا اهائعم

 بتنك ىف معلا لها هلمعتسأ انه نمو تاق ىهتنا ةيسرافلاب ملكت دق سو هيلع هللا

 عامسلا يسع هتمع ناف ىسراف الو ىبرعب سيل ناسل لكو سرغلا غل نم بيطاو
 ةئسسو هللا كا ْق نا معتسا لو ةذالا هده ظاغلأ صعلو عابطلا اهنع رفالو

 "هلم ىف هلامعتساو هب ظذلتلاو ملكتلا زاوسج ىلع لدب اذهو عضوم ريغ ىف هلوسر
 تاغ ردقلا تطغو اواخيو اولاعت اله ىع عمو نيملاهلا بر هلل دجلاو نيمئسملا

 اهنوص اهطيطعغو

 م اهبأ نع ىذالا تن ىلا 0 دروام بأ 0

 لسو ةيلع هللا ىلص ى - ١١ ىتكح نيب روزج الس عضو هصق ىف دوعسم نبا نع



 5 هوسالا نسح د اني

 مسو هيلع هللا ىلص هع هتحرطذ ةيريوج ىهو ةيطاف تءاخ ةدحتلا دنع

 ةهدرخا ثيدحلا مهلع 62 ََع هن وص عقر هن الص ىضق الف مي مهولع 2 تايقا

 سو ىل 5 سو هيلع هللا للص هناعد ةباحا ركذ هيف ناكشلا

 مد هلوقو ها ةبادهلا ءاعد َْق 209 8 باب 0

 "5 ىبأَف 2ك ىهو مالسالا ىلا با وعدا تنكح لاق ةريره ىبا نع

 هدنأف هركحا ام مهسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىف ىتءعساف اموب اهتوعد ىتاو

 مالسالا ىلا تا وعدا تنكح ىنزا هللا لوسراب تاو كيك ام لاذ ىبا اناو

 ما ىده نا هللا عداف هركحا امهكيف ىنتءعساف مويلا اهبوعد ىناو ىلعىبأتف
 هللا ىلص هتوعدب ارشبةسم تحرذف ةريره ىنا ما دها مهللا لاقذ ةريره ىلا
 فشخ ىبا تءعمو ىاس#ت وه اذاف بابلا تدصو ىبا تينا الث اسو هيلع
 تففرلو تايوغاو ءايلك هع تععسو يع ايا ان كناكح م تااةذ ىمدق

 حرلا 0 قا اناو هللا لوسر ىلا ع كام هللا لوسر اى نا ده_ُاو

 هللا كمش ىا ىدهو كنوعد هللا با_ىسا للعفو ل هللا لورا تاقؤ

 .توصلا ةفثطلاو فدلاو قاغم ىا ىاخن هلوق يسم هجرخا اريخ لاقو ىلاعت

 ةكراعاو

 م57 لجرلا ىم لع ةأرمل يم نلخ ىف دود 0

 م-سو هيلع هللا هي هنع ىدوهيلا لاوس ةصق ىف ليوط ثيدح ىف 5 نك

 اليوجا اذراو رو طا ؛ةأررأ اءامأؤ هداك ترا. لاق دلولا نع كلأسا لاق لس لاق

 ضم 100 م الع اذاو ىلاعت هللا نذاب تي تحل 3 1 ىف لعزل ىم العف

 ةالصلا هيلع لاف قرصتا ُ 1 كيلو تكدص كاف لاست 0 نذاب 6 : !لخلا

 هجرخا هب ىلاعت هللا ىلاتا ىح هن» ئذثب ع كامو هع قلأس دعا مالىلاو

 مك

 باب



 فا ١ # هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم ثدث امب #

 مد جورتلا لبق مانا ىف ةجورلا ةروص ةيؤر درو ام باب الج

 ميسو ةدلغ هللا ىلص: ئتلا,ىل لاق تااّ انهنع هللا ىضر ةشئاع 5 هورع نع

 :كيأ عا. هذهب لوي زري ردع وهز هةرسم ىف ..كللللا كلل ىلا لايلرشبالل مانخلا ى كح
 هجرخا هضم هللا دنع نم اذه كب نا لوقاف تنا ىه اذا اهنمع فدكحاف

 هةضاخ قررت 5 ع ةدرسلا ىذمّرلاو ناكلا

 4-0 ةريغصلا مات ىف عطل م ا 0

 ائنمدهؤ نينس تس تذب اناو م-سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىنجوزت تلاق ةثئاع نع

 ىتناف ةمج ىقوف ىرعش قرْعف تكعوف جيرزإلا نب ثراخلا ني ىف ائلْزم ةنيدملا
 ىنم درت ام ىردا امو اهت:نناق ىل بحاوص ىعمو ة>وجرا ىل ىلاو نامور ما

 ناعف تببلا ىف راصصذالا نم هوسن اذاق رادلا باب ىلع ىتففوذ ىدب تذخاف

 ىنعري ف ناك ير ناضل ور يدم و رب دع هللزاو تكل راو لقا نزع
 هدرخأ نيئس عسل تل ذُممول اناو هيلا ا ميمو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ال

 هل ضرعت هلع وأ :نش ع نه رثتناو طئش اذا رعشلا .ق#:5-ىذمرتلاالا ةخلا

 رك اذا ؛ىثلا فوو سأرلا رعش مت ناسنالا ةو ة ريغصت ةعتاو
 راغصلا بعا نم ةذورعم ة>وجرالاو

 525 لاحرلا ىلع هتْشا لجرلا ضرعو مالا حاكت ىفدرو ا 0

 ناكحو ىمهدلا ةفاذح نب سين> نم ةصفح توأت ني> لاق رع نبا نع

 تيعلف ةيدلاب ىفوثو اردن دهش نمت سو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم

 رع تلي 2 نا تاعف ةصوح هيلع تضرعف نافع ْن ناوع

 َّك اديردع لاف هيلع كلذ تضرءف هئيقل مث ىلايل تايلف ىرما ىف رظناس لاف

 ملو تءدكرع دنيا ةصفح كتسكتا تنشب نا هل تاَقف ركي ابا تيعلف جوزت ال نا

 لوسر اهيطخ مث ىلايل تّبيلف ناعيع ىلع نم دجوا هيلع تنكف اس ىلا عجري

 ( :؟)



 *# هوسالا نس ع موب .

 ىلع تدجو كلءل لاقذ ركبوبا ىيقلف هانا اهتحكتاو سو هيلع هللا ىلص هللا

 نا ا هنا لاقف ممن تاقف امش كيلا عجرا مف ةصفخح ىلع تضرع نيح
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا عرطع قربك ىبا آلا ىلع حقات كيلا عجرأ

 اهكرت ولو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ريس ىبثذال نكا لذ اهركذ دق لسو

 ليو! اهدرافاوا اهاوز تام اذا ةأرلا تءأت: قاشنلاو ئراكلا 'ةحرخا' اهتلبتل

 ما اضيا لجرااو جوز“ ملوا تجوزت اهل جوز ال ىتلا مالا

 اهوحار مع ةصفح ىقلط ميسو هيلع هللأ ىلص ىنلا نأ باطكلا َ 8 نع

 هيبثل ىلاعت هللا ماب تناك ةعجرلا هذه نأ دروو تاق ىتاسنلاو دوادوبا هجرخا
 مو ةيلع هللأ ىلص

 4-3 اهنع هللا ىذر هولي ما حاكت ىف ددو م بأ قع

 ىبط# ركب وبا كا تعب ىدع تض ونا ا لاق 2 هللا ىكر ايس مأ نع

 هيلع نبط باطملاا نب رع مسو ةياعهللا ىلص هللا لوسر ثعبف هجوزتا ف
 سدلو ةياصم قلاو ِء اريغ :أرعا ل مسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ريخأ تاقف

 -- - اهل لعق 6 0 0 هل كلذ ركحزف ادهاش ث ىئايلوا ن م دحأ

 3 م ورم ق ورعب ا 0 تالاف كلذ هركد بنا هالو دهاش مهنه

 ةيبصملاو ةريغلا ةريثك ءاريغ ةأ ما ىتاسنلا هجرخا هجوزف مو هيلع هللا ىلص
 راغص دالواو ناييص كاد

 ديز ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو_ءمهر لاق باز ةدع تَضشنأ اردو -

 الف لاق اهنيع ري ويا اهانا ىحادز قاطناف ىلع اه ركحذافو 0

 اهتبأر



 انذدفل و هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم ثدث اب 9“

 "أليات انهتلوف اهلا“ رلقنا نا ميظتلا اعل قوزع قد تابع اهتأر
 ميسو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر ىنلسرا بشز اب تلو ىقع ىلع تم
 ا_هروعسم ىلا تماسقذ ىبرد ىعاوا ّىح اًئيش ةعئاصب انا اه تلاعذ لركن
 نذا ريغب انهيلع لخدف حسو هيلع هللا ىلص هللا لور ءاجو نارقلا لزنو
 َّىح معلااو ريسألا ميسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ا_يعطا انسأر دقاف لاق
 ماعطلا دسعب تبباا ىف نوثد_ه؛ لاجر قب و سانا جرف راهتلا دما
 مسيو اسف رجح عب, لمجل هتعبلاو سو هسيلع هللا ىلص هللا لوسر جرذ
 هنريخا انا ىردا اه ديول لاو كإدا تدحو فيك هللا لوسرا هل ناس و نويلع
 لخدا ىح تبهذف تببلا لخد يح قاطناف اودجرخ دق موهلا نا ىريسغ وأ

 اهياان التو ظعو امي موقلا ظعوو بالا لزتو هني و ىئيب رسل قلَأَف هعم
 ميسم هجرخا قإللا نم ىرعس ال هللاو هلوق ىلا ىنلا توي اولخدتالا و:٠ا نذلا
 هانعع ىذعرلاو ىراضلاو ىناسنلاو

 مس امشستا سس سس سس لس تس كس تت تام ممم

 مع هيلااهي ثعبو مهرد ىالا ةعبرا هزعاهرهماو سو هيلع هللا ىلص ىلا ىنادهلا
 ىاسنلاو دواد وأ ةحجرخأ ليسو هلع هللا ىلص ىنلا لبق ةئسح 2 ليم رش

 --/ اهنع هللا ىضر ةيفص حاكأ ىف درو ام باب جو

 هلع ىلاعت هللا حف الإف ربيخ عسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق لاق سنا نع
 اسورع تناكحو اهجوز لت دقو بطخا نب ىبح تب ةيفص لاهج هل ركذ
 ماهي ىنبف جحرلا غلب ىتح اهب جرخو مثةللا نم سو هيلع هللا ىلص ىلا اهافطصاف
 هللا لوسر علو كلت تناكف كلوح نم نذآ ىل لاق مث ريغص عطن ىف اسيح عنص

 سو هيلع هللا ىلص ناكو ةنيدملا ىلا انجرخ مث ةيفص ىلع سو هيلع هللا ىلص
 ىلع اهلجر ةيفص عضتف هابكر عضيف هريعب دنع سل 3 ةءاس.ءب هءارو اهل ىو



 د هوسالا نسح 2 ممم

 لوح ل هانا ديرما ىو هلود ىذمزلا الا ةنياعا هد كا 5 َْى

 هياع بكريل رعب ءلا 43

 دي تاررع للا" ىذر ةيريوج حوت ىف ددو ازيا ع

 تباث مهس ىف قلطصملا ىنب نه ثراملا تذب ةيريوج تءقو تلاق ة-كئاع نع

 هللا لوسر كا تءاخ ظح نيعلا َْق اهل در ةأ محا تناكو اع 3 نس نا

 53108 اهتبأرو بابا ىلع تماق ال شراع تااق اهتاتك ىف عسو هيلع هللا ىلص
 تلاع تيار ىذلا 7 اه:ه ىريس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َكأ تفرعو اهناكم

 ىاو كيلع ىف ال ام ىسعا نم ناك هاو ثراخلا تل 0 ا انا هللا لوسر ا

 اهل لاعف ىايعلا كتئحو ىسقت ىلع تالاكح ىبا و سو 5 تيا مهبس َّق تءدقو

 كلام كحوزتاو ماسك ٌكنع ىدؤوا لاق وه امو تلاق كال ريح وه ىف كلل لهذ

 ةيروج حوزت لو سو 4 اع هللا ىلص هللا لوسر أ سانلا عما ست 1 3 لا لو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راهصا|او !اقو 1 او ىبسلا 2 مهلا اهاو

 ريجما أه ماس ق قتعا اهل اهءوو ىلع هك مظعا تك ةأورخا 8 1 00

 ةغلالا ءانيلا اذهو ةهللا مع ةحالملا ا ىنب نه تدب لها ةئام
 ةيسك نم هيلا هُم ىدؤيل ءالوم نم هسفن كولملا ىرتشي نا ةباتكلاو ةحالملا 3

 >1 نوما هنأ 0 ى درو ام باب 0

 م كيرش ما ىفدرو ام باب اع

 مسو ةياع هللا ىلص هللا لوسرأ اهسفن تبهو ا ما نا ةدئاع نع
 تءاه سنا لاف هل تذب هدنعو سنا دنع تنك لاق تباث نعو ىلاسنللا ةجرا
 كالأ هللأ لوسرا تاامو هيلع اه سفن ضرعت مل-سو هءلع هللا ىلص ىزلا لإ ةأرعا

 ىف



 انني # هوسناا ىف هلوسر و هللا نم تنبأ امب #

 كو وساو 9-0-9 سل ىف كنم ريخ ىه لاف ءانأوس او هانأوس او اهءايح لقا اع سنا تب تلاق ةجاح ئ

 ىراظلاةدئاقا هيلع 5 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىف تبغر
 ىتاسنلاو

 0 حورلا نم ةقفنلا تاحوزرلا ساملا ىف در وام باب انج

 دجوف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع نداتس ءاي ركحتانا نا: راع نع
 0 هلوح ا هدحوذ لخدق هل نذاو مهل نذؤل مل ا سواح هناي ' سانلا

 .الوق ناو © وبأ لاو كالذك وهو هل نذاف ع ندا ا مث تكححاس وهو

 ةحراخ : 4 كبار ول هللا لوسر ١ لاعف و هيلع هللا ىلص هللا لوسر 2 كهذا

 ةياع هللا ليش مها وتو يك هع تهدم تناوب نيرا ستة لاس

 اهقنع أي ةصفح ىلا رع ماقف ةقفناا ىنلأست ىرت اك ىلو- نم لك لاقو سو

 سيل ام هللا لوسر نلأست لوس امثالك اهقنع أ< ةشئاع ىلا ركحب وا ماقو
 ةياالا هذه تازئ مث ارهش نهل“ رتعا مث دنع سيل اه ادب هلأسن ال هللاو ناَقف هدنع

 اذنك 0 اوىطع رجا نككنم تائصوحلل غلب 2 كحاوزال لو ىزلا اهيا ا

 ىريشتست ىح هيف ىلكتنال نا بحا ا رما كيلع ضرعا نا ديرا ىنا لاَقف ةشئاعن

 ىوا ريشتسا ا تلاعف هب 34 اهيلع التف هللا لوسر اب وه ام تلاق كيوبا

 كئاقنا نع رو كال نا كاكئاولا نرخ الا زلاطلا امل رو ارامكو

 اتتعم ىلاعت هللا ىنئعس مل اهةربخا الا نهنم ةأرما ىنلأست ال لاق كلل تلق ىذلاب
 اذا نالف قنع تأجو لاقي مس هجرخا ارسميءو العم قع نكل و 0

 مد ءاسنلا حاكن ىلع ثلا ىت درو ام باب اج

 لا لاو م ة-يلع هلا ىلص هللا لوسر للا لحر ءاج لآَق راسا نس لةوم نع

 هاهنف ةيناثلا هانا مث ال لاق اهجوزئاف دلت ال اهناو لاجو بسح تاذ ةأرءا تبصا
 وبا هجرخا مثالا مكب راكحم قاف دولولا دودولا اوجوزن لاف ةثلاثلا هانا مث



 #3 هوسالا نوح #7 معغع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق صاصلا نب ورع نبا نعو قاسسلاو دواد
 نبا نعو ىتاسنلاو رسم هجرخا ةملاصلا ةأرملا ايندلا عاتم ريخو عاتم ايندلا ليسو
 ةأرما هل تسيل لجر نيكسم نيكسم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق يح
 جوز ال ةأرما ةنيكسم ةنيكسم لاملا ريثك ناك ناو لاق لاملا ريثك ناك ناو اولاق
 ىبأ نعو نيزر هجرخا لاملا ةريثك تناك ناو لاق لاملا ريم ناك ناو اولاق اهل
 اهلا لاصخ عبرال ةأرملا مكنت سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره
 الا ةسجلا هجرخا كادب تبرت نردلا تاذب رفظاف اهنيدلو اهلاخبو اهبسملو
 سقنلا فرعس وه لو انآ رخام نم هدسعب ام ناسثالا بسح ىذهمّرلا
 هلاثءاو ءاعدلا اذهو رقفلا نم بالا, تعصتلا ىا كادب تبرت هلوقو اهاضفو

 ىلع صيرهلا ىف ةفلابلا ضرعم ىف لب ءاعدلا دصو ريغي برعلا نم در ناكحص
 هلا ]وسر ل لف تور 00 لإع راح نعو تلد رخو هن يملاو 'ىثلا
 اهبعالت !ركحب اله لاف ابيث تجوز تاق تجوزت نم مو هيلع هللا ىلص
 ةأرملا نا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنعو ةسؤغأ هجرخا كبءالثو
 نم مكسدحا ىأر اذاف نا طيش ةروص ىف ريدنتو ناطيش ةروص ىف لبقت
 دواد واو 0 هجرخا هسفن ىفاه رع َكِلُذ ناذ هلها تأيلذ هرب ىو ا

 ْ ىذمّرلاو

 ةبطخ ىلع لجرلا بط نا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهمن لاق رع نبا نع
 ىتاسنلاو كلام ظفل اذهو ةتسلا هجرخا هل نذأي وا هلبق بطاخلا كتي يح هيخا
 ةيطخ معو هيلع كليا ىلص هللا لوسر انبع لآق دوهس نا نعو هانءع نودايلاو

 تائيسو ائسفنا رورسش نم هلللاب ذوءثو هرفغتسنو هايعتس هلل دجلا لوقن نا ةجاخلا
 هلا ال نا ده-ماو هل ىداه الذ هللضإ نمو هل لضم الف هللا هدهد نم انلاعا

 نواءاست ىذلا هللا ودنا اونمآ نيذلا اهيا ان هلوسرو هدبع ادمم نا دهشأو هللا الا
 الو هتاقث قح هللا اوقنا اونما نيذلا اهدا اب اببقر مكيلع ناك هللا نا ماحرالاو هن
 ملص اديدس الوق اولوقو هللا اونا اونمآ نيذلا اهيااب نولسم متناو الا نتوت

 مكل



 ايظع از وذ زاف لعو هلوسرو هللا علا ن مو مكب ء وذ ا كلاعا ,كحا

 ىلص هللا لوسر ىلا تبطخ لاق مملس ىنب نم لجر نعو 0 باعصا ةجرخا

 دوادوبا هجر كا دس نا ريغ ن“ ىنحناف بلطما كيع تاب ةماعا مسو هيلع هللا

 ةأرملا مكحدحا بطخ اذا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاَ لاق راج نعو

 وا ه>رخا لءءيلق اه اك لا هوعدب اه ىلا اك رن نا عاطتسا ناف

 هللا ىلبد ىنلا هل لاعف لانمفألا نم ةأرما لحجر حجوز لاق هرب ره جب 3-5 دواد

 :؛ش راصنألا نيعا ىف ناف اهيلا رظناف بهذاف لاق ال لأق اهلا ترظنأ سو هيلع

 هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاَةف ةأرما بطخ هلا ةريغملا نعو ىلاسنلاو يسم هجرخا
 ىا ىرد>ا جواتسالاو ىذمراا هحر +ا يكن مدؤل كل ىردا هناف اهيلآ ر ظنا سو

 كرما حالص هيف م يعقل اععَسو رح أ مس ردحا

 م ه2 تكاد درو أم 0 قم

 هولعجاو حاكتلا اذه اوتلعا سو ءياع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق ةشّناع نع

 ىلا ةأرما انففز تلاق اهنعو ىذمّرلا هجرخا ىوفدلاب هياع اوورمضاو دجاسملا ىف
 ناف وها مكعم ناك امأ ةثئاعا سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقذ راصنالا ن ملحر

 لاق لاق را بطاح نب د نعءو ىراصلا هجرخا وهلا مهين راصنالا

 توصلاو فدلا مار لاو لالحلا نيباهم لصف د هيلع هللأ ىلص هللا لوسر

 نع هنأ نع بيءعش نا رع نعو حاكحإلا ىفدازو قاسنلاو ىذمّرلا هجرخا

 ىرتشا وا ةأرما مدحا جوزت اذا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاو هدج

 اهرش نم كب ذوعاو هيلع اهتلبج ام ريخو اهريخ كلأسا ىنا مهللا لّيلف امداخ

 لوسر نا ملسا نب ديز نعو دواد وبا هجرخا ثيدحلا هيلع اهتلبج اه رشو
 ذخأيلف امداخ ىرتشا وا ةأرملا كدمحا جوزت اذا لاق ماسو هسيلع هللا ىلص هللا
 لوسر نأك لأق ةريره ىبا نعو كلام هجرخا ثيدحلا دكربلاب عديلو اهتيصاني

 عجج و كيلع كراب و كلل هللا كراب لاق جوز“ نه أفر اا ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نب نيمع و لاع عمي فديت اماؤردؤ كلا هيكيك زخ فيلكا
 لوسر لاق اك اولوق لا عف نيئبلاو ءافرلان اولاعف مثخ تب نم ةأرها بلاط أ



 - هوسألا نس 0 نو

 ءافرلا ىلا فلا هجر>ا ,كتكحراع ُكراو مكيف هللا كراب ملسو يلع هللا ىلص هللا

 هشئاع نعو ةياهاجلا راعش نم ناك نال اه ئوهن اماو ةرشاعملا نئسحو ةقفاوملا

 ناك هباسن ىاف لاوش ىف ىب ل>دو لاوش ىف ماسو هللا ىلص هللا لوسر نجوزت تلاق
 ىذيزئلاو مسم هجرخا لاوشىف اهؤاسن لخدت نا بعسن تزاكو ىنم هدنع ىظحا
 نا.اول انغأ سو هياع هليا ىلص هللا هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نءو قاكملاو

 ناطيشلا بنجو ناطيشلا اننزج مهللا هللا مس لاق هلها ىأب نا دارا اذا مدحا

 الا ةسخلا هجرخا ادبا ناطيشلا ه رضي مل دلو كالذ ىف امهذني ردق مث انتقزر ام

 ىناسنلا

 م ةمتملا ماك ىف دروام باب 0

 ا:هم سلو و ةيلع هللأ ىلص هللأ لوب عم وعل انك لاق 0-0 نبا نع

 مكن اند>ا ناكو عتوسل ناا ل صخر ُ كلذ نع اناهنو ىمهتح الأ ائلقؤ ءاسن

 ىلا صخر لاق عوكالا نب ةلس نعو ناضششلا .هجرخا لجا ىلا بوثلاب ةأرملا
 نبا نعو ناذشلا هجرخا اهنع ىهن مث ةعتملا ف ساطوا ماع سو هيلع هللا ىلص
 اهب هل سيل ةدلباا مدّقي لجرلا ناكح سانلا لوا ىف ةءاملا تناك اما لاق سابع
 َىَح هنأش هل حلصفو هعاتم هل ظؤحف موه هنأ ىوراع رده ةأرملا حجو ريف ةفرعم

 وهذ امهاوس جرف لك سابع نبا لاف مهناها تكلم ام وا مهجاوزا ىلع الا تلزأ
 لوسر نا سابع نال لاو الع نا ةيقنملا نب د نعو ىذءرنلا هجرخا مارح
 الا تسلا هجرخا ةيسنالا رجلا مول لكا نعو ربيخ موب ءاسنلا ةعتم نع ىين هلل
 دهع ىلع مانالا قيقدلاو رمل نم ةضبةلاب عتمست انك لاق رباج نبا نعو دوا دابا
 نبورع نأش ىف رع هنع ىمن ىت> ركب ىباو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا هيف صخر خوسنم ةعتملا حاكن تلق سم هجرخا ثيرح
 ةعقرب إم دنع ظل ىفو ةعامج ُثيدح ىف هنع محدلا تدنو هنع ىهن مث امايا

 ىور نم ةياورو ليوط ةلأسملا ىف ىفالحلاو ةمايقلا موي ىلا تين هللا نا

 بايلا ىف : 2 رح

 أم باب
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 --4 ةهاملا حاكت لاق ىف درو ام باب .--

 حاكتف ءاحنا ةعبرا ىلع ةيلهاجلا ىف ناك حاكتلا نا ةشئاع ىنتريخا لاق ةورع نع
 اهمكتي مث اهقدصيف هتيلو وا: هتثبا لجرلا ىلا لجرلا بط مويلا سانلا حاكت اهن»
 نالف ىلا ىلسرا اهثمط نم ترهط اذا هتأرمال لود لجرلا ناك رخآ حاكنو

 ىذلا لجرلا كلذ نم اهلج نيبل يح اهسمي الو اهجوز اهل زيعيو هنم يضيتساف

 ةباجن ىف ةبغر كللذ لعفب اعاو بحا اذا اهجوز اممادصا اهلج نين اذاو نم عضردست

 نولخديف ةسشعلا نود ام طهر عج رخآ حاكنو عاضبتسالا حاكن ىع“ل ناكذ دلولا

 محلا تاسرا مضن نأ دعب لايل ترمو تءضوو تاج اذاف اهنوبيصد هلك هأرملا ىلع

 ناك ىذلا متقرع دق مهل لوقتف اهدنع اوه ىح عئتمم نأ مهنم لجر عطتسي ف
 عاتم نا عيطتسي الف تبحا نمع همت نالفان كابا وهذ تدلو دقو كما نم
 اهءاج نمم عتتت الف ةأرملا ىلع نولخديف سائلا نم ريثك عمي عبار رخآ حاكنو
 كلذ اذان نهيلع لخد نمدارا نش تانارلا نماونا ىلع نيصن نك اناغبلا نو

 نور. ىذلاب اهدلو اوَملَأَف َةْفاَعلا اهل اوعدو اهل اوءجج اهلج تءضوو نهادحا
 حاكن مده قملاب سو هيلع هللا ىلص دمح تدب الق هنم عمدتعال هنأ ىعدو هن طاتلاف

 بلط عاضتءالا دواد وباو ىراخلا هجرخا مويلا سانا حاكن الا .أك :لهاجلا
 نيب. نوهبشي نذلا ةفاقلاو ىتاوزلا اناغيااو دلولا هئم لاتا لجرلا حاكت ةأرملا
 هدلو هلمجو هسفنب ةعصلا ىا هب طاتلاو ةيشلاب دلولا نوةحليف ساثلا

 مد دوهشلاو حاجتنا ءاياوا ىف دروام با ---

 اهيلو نذا ريغب تدك أ رما اه لبو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق ةشئاع نع
 ناف اهجرف نه لحه#ا امم اهل رهملاف اهب لخد ناو تاره ثالث لطاب اه>اكن أف

 امهل ةياور فو ىذءّلاو دوادوبا هجرخا هل ىلو ال نم ىلو ناطاسلاف اورجعشا
 دارملاو ىلوب الا حاكن ال لاق سو هياع هللا ىلص هللا لو_سر نأ ىسوم ىبأ نع

 لاو لاق ةرع“ نعو هيلا قيسلا ىف ةحاشملا نود دمءاأ نم عنملا انهه راجشالاب

 ثيدملا امهةهلوالل ىهف ناياو اهجوز ةأرما ايا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

6) 



 ١] هوسالا وسمح هى ٍ نير 3

 دبع ايا ؛ءو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق لاق رباج نعو نئسلا باححا هجرخا

 سابع نبا نعو ىذمّريلاو دواد وبا هجرخا رهاع وهف هيلاوم نذا ريغإ جوزت
 نذأتست ركبلاو امماو نم اهسفنب قدا مالا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق

 هللا لوسر نا ةرب ره ىبا نعو ىراذعلا الا ةتساا هجرخا اهتامص اهئذاو اهسفن ىف

 لوسر اب اولاق نذأتست تح ركبلا الو رهأتست ىح مالا مكنت ال لاق سو هيلع هللا ىلص
 تركذ ةيراج نا سابع نبا نعو ةسئلا 'هدرخلا تكست' نا لاك اهذذا فيك هللا
 هللا ىلص اهريذش ةهراك ىهو اهجوز اهابا نا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 ةيلع هللا ىلص ىنلل ىنعت تلا هاف نا ةشئلاع نعو دواد وا هجرذا سو هيلع

 ىنلا لسراف ةهراكح اناو هتيسخ ىب عفريل همخا نبا نم ىنجوز ىنا نا مو
 دق ىتا هللا لوسر ان تلاعف اهيلا مالا لءشل ءاخخل ابا ىلا سو هيلع هللا ىلد

 ىش ىمالا نم ءاب الل سيل نا ءاسنلا عا نا تدرا نكلو ىبا عنص ام ترجا
 وهو سيسملاا اهياع نوكي ىلا ةلالا ةسسملاو ةءاندلا ةساسلا ىتاسنلا هجرخا

 نهناني ىف ءاسنلا اورما سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ر ع نا نعءو ًىندلا

 بط# نا باسبلا اذه لصاح تاق بابحسالا كلذب ىمالاو دواد وا هجرخا

 اهيلو ىلا ةريغصلاو اوك ناك نمل اهنم اضرلا لوصح ريتعملاو اهسفن ىلا ةريبكلا

 ىلا رظنلا هل زوجي و ةرطخلا ىلعو ةدعلا ىف ةبطخلاا مرو اهتاعص ركبلا اضرو
 لكوب نا نيجوزلا نم دحاو لكا زوجو نيدهاشو ىلوب الا حاكن الو ةيوطخملا

 ادحاو ولو حاكتلا دقعل

 م ةءانكلا 4 درو أم باب 3

 نورت نم مكيلا بطخ اذا ميسو هيلع هللا ىص هللا لوسر لاق لأق ةريره ىبا نع

 ىذمزنلا 507 يك داسنو ضرالا ىف ةتف نكت هولعفت الا هوجوزف هقلخو هنيد
 لو هتمعسف هخوفان ىف دنه .وبا سو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر مح لاق هنعو

 ريخ هن نووادت امم ىش ىف ناك ناو هبولا حر دنه انأ اوحكنا ةيضاس يان

 نا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةديرب نعو دواد وبا هجرخا ريخ ةماعلا
 بتاسدأ



 ب # هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تدثئامب #

 نا ةثئاع نعو ىناسللا هجرخا لاملا اهيلا نويهذ نذلا ايثدلا لها باسحا

 هعنأو الاس دب اردب دهش نم ناكو سعم ديع نب ةعير نب ةيتع نب ةفيذح ايا

 ىف اك .راضنالا نم. .ةأرمال كوم وهو_ةعير نديلولا تننراذنهي هيتخلا' هلا
 ءاعد ةيلهاجلا ىف الجر نت نم ناكو ادنز سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةجرخا مهئابأل مهوعدا ىلاعت هلوق لز' ىح هلاريه نه ثروف هيلا سانا

 سسو ةيلع هللا ىلص دلال وسمو كلاعب ءزاف هر ره نيا نعو قاحسلااو ىرالا

 ىه مالسالا ىف ةءافكلا تلق دواد وبا هجرخا هلثمالا دواجملا ىنازلا مكتب ال
 بسلا .دامعاو ٍبسنلا دانضاو ةقرالاو ةي ركل نمهوريتعا انو طق مالسسالا
 اهيف ةديعلاف كلذ نم دب ال ناكح ناف ةئنسااو باتكلا نم ليلد هيلع لدب إف
 ةدايسلاو ملا

 م ةايبتلا نم تامرحملا ىف درو أم با 0 -

 مكيلع تءرح أرق مث عبس رهصلا نمو عبس ءاسنلا نم مرح لاق ساسبع نبا نع

 لاو لاق هدج نع هيبا نع بيعش نب ورع نعو ىراخلا هاور ةدالا مكتاهما

 حاكت هل لح الف اهب لخدف ةأرما مكن لجر امها سو هيملع هللا ىلص هللا لوسر
 نا هل ل الف ةأرما مكن لجر اهياو اهتنبا مكتيلف اهب لخد نكي مل ناو اسمن
 تاهما مر ال لاق ىلع نعو ىذمزتلا هجرخا اهب لخد. مل ما اهب لخد اهما مكتب
 مالا ىلع لوخدلاب الا تنبلا مر الو تنبلا ىف دّقعلا ىلا ءطولا ماعضْاي الا ءاسنلا
 نقولا اينسرعلا

 مر> ام عاضرا نم مرح هللا نا مو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاق لاق ديل وع

 امدعب سدعقلا ىلا وخا ملفا ىلع نذأتسا ةشئاع نعو ىذمرتلا هجرخا بسنلا نم
 مشو هياع هللا ىلص هللا لوسر ندا يح هل نانا ال هللاو كلف ناجحا لؤت

 سيعقلا ىبأ هأ عا ىتعضرا نكجحلو ىعضرا وه سدل سعقلا حل امها ناف



 و هوسالا نسح 0

 وه سل لدحراا ل هللا لوسر ان تاعو سو هياع هللا ىلص هللا لوسر ل لخدف

 كلذبف كنيع تبرت كمع هناف هل ىنذبا لاَعف هنأ رعا ىنتعضرا نكحاو ىنعضرا
 0 هجرخا بسألا نم مرح ام عاضرلا نم اوهر> لوقت ةدّدا تناكح
 مدنعوأ لاهو انعدتو 0 للا قوت كل م هللا لوسر ا تلو لاق ىلع نيو

 هجرخا ةعاضرلا نم حا ةزبا اهذا ىل لحن ال اهنا لاق ةزجح تذب من تلق "ىش
 "ىلع لخد تااق ةثئاع نعو هيف ةبغرلاو "ىلا ىلا لوملا قوتلا ىقاسنلاو سم
 تا هيلع كلذ دتشاف دعاق لجر ئدنعو ملسو هيلع هللا ىلص هلا لاوكسر

 نم نرظنا لاَقف ةعاضرلا نم ىخا هلا هللا لوسر اب تاتذ ههجو ىف بضغلا
 الا دخلا هحرخا ةعالا نم ةءاضرا اممأف ةعاضزرا نم نكنزاوخا

 ناتصااو ةصلخا مرد ال ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لل لا اهنعو ىذمّرلا

 م” ىضاا مهاربا نا تتح لاو هداتو نعو ىراضاا الا ديلا ه>رخأ

 نالوقش اناكح دوءدسم ناو ايلع نا انثدح احيرمش نا بت5كف عاضرلا نع

 تيدح ةثئاع نا لاذ ىبراخلا ءاثعشلا ابا ناو هريكحو هليلق عاضرلا نه مرت
 هجرخا ناتفطملاو ةؤطخلا مرح ال لاو مل“و هيلع هللا ىلص هللا لو-سر نا
 كدوءسم ناو ىلع تيدحو اعوذ ع هوكحل عحرا ماس ثيدح لك ىاسناا

 5 َْق ناك تلاه اهذع هللا ىكر ةيشواع ندعو ا_يهولع أقوذوم هةروكح) جوت س

 تامولعم سي نهخهست مث ن.رحن تامواعم تاعضر رشع نآرقلا نم رعب
 الا ةّدسلا هجرخا نآرقلا نم أرقب اه ىف نهو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىفوتف
 ةدحاو ةصم تناك ناو نيلوللا ف ناكح ام لاق سابع نبا نعو ىراضاا

 رايد نب هللادبع نعو ةدْل ا هب موقت ال فوقوملا اذهو كلام هجرخا مر وهف
 تناك لاف رع ىلا لجر ءاج لاَتف ريبكلا ةعءاضر نع رع نبا لجر لأع لاق
 اهتعضرا هللاو دةذ كنود ىل تلاق مث اهتعضراف قاما تدممذ اهؤطا ةديلو ىل
 نعو كللام ةجرخا رغصلا ىف ةءاضرلا اماف كراج تأو اهءجرا رع هل لاذ

 ايل ىنأر ما ىدث نم تصصم ىنا لاَمَف ىسوم ابا لجر لأس لاق ديعس نب ىب
 دوءسم نا لاعذ كيلع تمرد دو الا اهاراال ىبوموبا لاعذ ىنطد ىف بهذف

 نيلوللا ىف ناك اه الا ةعاضر ال لاذ تنا لوقت ام لاقف لجرلا ه ىفتاه رظنا

 ل



 وباو كلام هجرخا ,كحرهظا نيب ربحلا اذه مادام ىنولأست ال ىسوم وبا لاَقف
 عاضزرا نم مر ال ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسو كاف تلف عطس ما نعو دواد

 ةيفعا نعو ىذمَّرلا هجرخا ماطقلا لق ناكحكحو !ئدقلا ْق ءاءمالا قف امانا

 تغيضرأ ىلإ تلاع هاررلا هلق نب علا باها ىالايكب جوي هنا رانك ا
 ترف ىنتريخا 00 ىتتعضرا كنا ,لعا 5 ةيمع اهل لاقهف اهي حوز قلو ةيعع

 فيكح سو هيلع هللا ىلص لاف ةنيدلاب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا

 نانو السم آلا هلي هج رخأ ريغ اييوز تكنو دبع اهفراذا ليك دهو
 ىرتالاو ( ةيرام ابيع دخلا ,تعصررا نانأ را فلز لحجر وع[ هانا ضاع
 كلام هجرخا دحاو حاقللا نال ال لاق ةيراجلا مكتب نا مالغلل لأ امالغ
 بهذي ام تا لاق هبا نع جباح نب جياع نعو لمقلا ءام حاملا ىذسزتلاو
 ىذمرتلا هدو نئسلا باعكصا هجرخا ةماوا دبع هرغلاق عاضرلا ةمذم ىنع

 ثيداحال بسنلاك عاض رلا تلق اه ويضم مدي ل هةمردحو 0-00 عاضرأا ةمدمو

 هاور جزا نم م مرن أه 00 مر ظفلب اهضعب ىو اهري_غو تاح ملا

 قدح دقو ةدالولا م د اع ثتيدح نك ظل قو سابع نبا ن .مح ناؤمشلا

 م |رهوحنو ”هلاطلاو ةئملا ناب عمطا ميرحت ىف درو أم بأ 0-0

 نيتمعلا نيبو ةلالاو معلا نيب عمجي نا هللا لودز هركح لاق ساسبع نبا نع
 اهتع ىلع ةأرملا جوز نا ىهن هظفلو ىذمرتلاو دواد وبا هجرخا نينلاخلاو
 و هيلع هللا ىلص هللا لور ىجمن لوشار أ اج توعس 5 ىبعشلا نكو اهتلاخ وا

 ىبا نع ةتسالو ىتاسألاو ىراغلا هجرخا:اهتلاخن لعاوا اهتع ىلع ةأزملا مكش نا
 ةأرلاو اسهتع ىلع ةأرما مك كت نأ [-و هيلع هللا ىلص هللا ا ةررره
 زوري نب ءكاهذلا نعو 7 كل اهيبا هع وا اهيا ةلاؤخ ىف اهتلا> ىلع

 -رٌدش ام1:*4 قلط لاق ناتخا حو تلسا ىلا هللا لوسر ا, تلق لاق هبا نع

 نإ ناكع لجر لأس لاق بيوذ نب ةصيبق نعو ىذمزتلاو .دواد ونا هجرخا



 ه# هوسالا نسدح د نك

 اههتهرحو ةيآ ابهتلحأ لاق انهن عج له نيتكحوام نيتخا نع نافع
 لوسر باحكا 00 الجر ىلف هدنع نم جرد كلذ عنصا نا بحا الف انا اماو د

 *ىش ىمالا نم ىل ناكولف انا اما لاقذ كلذ نع هلأسف سو هيلع هللا ىلص هللا
 بااط ىبا نب ىلع هارا باهش نا لاق الاكن ؛كعج الا كلذ لعف ادحا دجا:مل

 امو ىه امهةلحا ىلا ألا كلام هجرخا كلذ لثم ريبزلا نم ىنغلبو كلام لاق
 لاكتلاو نيتخالا نيب اوعدجت ناو ىهو اه«ةهر> ىلا ديالا ,مكذاوا تكلم

 تااّو همنا نعو مار> كاللاب نيتخالا نيب دو ناوهلاا و. ةازهشلاو ةيوفألا
 لا «يزتلا للملا كف اجيتاط مث لجر اه>وارتف اثالث هتأرما لجر قلط

 هجرخا لوالا قاذ اك اهتايسع قوذب يح ال لاقف كللذ ع نانو 0 هللا ىلص

 نع لدملا تنؤو 57 كردلا ناقل 00 2 اوما هليهدلا ةختلا

 اند هامااق الق لأ اوك“ نب ةعافر نا ىظرقلا ربدزرلا نب نجح رلا دبع نب ريبزلا

 ريدرلا ن نب ندا كيع هدول نوكدف سو ةهاع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىف

 اهجوز وهو اهعذب نا ةعافر دازاف اهةراقذ اهسع نا عطقسل ا اهزع ضرتعاف

 ل ال لاقو اهجوزت نع هاهنف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ ركذف لوالا

 لجرلا ىف لوي ناك تيان نب بز نعو كللاه سترخا ةليسلا قودن ىح كل

 كلام هجرخا هريغ اجوز مكت ىح هل لح ال اهنا اهبريشي مث اثالث ةمالا قلطي
 اهئاطي ركبلا نع اولُئس صاعلا نباو ةرنره اياو سابع ن.أ نا سابا نب د نءو
 تاع مشل مك يد دز ل ال لاف: هلك لوخانلا الق اثالث اهدوز
 للخيل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نءل اولاق دوهس# ثااو رااجو ىلع نعو

 روسملا نعو دوءسم نبا نع ىذمرتلا هدو نئسلا باعحا هجرخا هل للحلاو

 تناف لاو تالذب تمعن ةيطاق هدنعو لهج ىبا تذب ىلع بطخ لاق ةمزحم نا

 ىلع ادذهو كنانبل بغل هل كنا كَم عزب َتلاَعف بو هيلع هللا ىلك ى هلا

 ىتاف داعإ اما لاقو دهن سو هيلع هللا عسا هلا ماو لهج ىبأ تلي رك

 م قرب يم ةعضإ طاف ناو ىودصو يدخل ع درا , صاعلا ايا 5

 ةيطخلا ىلع ٌلَرَف لاق ادبا هللا ودع تلو هللا لوسر تاب مج ال هللا و اهتز

 سس ,؛نا.ىنملا ىلع ودو لوش لعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نامداو عرشنوو

 ماديه 1



 مد ثدختلا ىف درو ام باب جم

 تي تثدنلا قو اهدنغ نا و هيلع هللا ىلص ىنلا نا لس عا

 فئاطلا ادغ مل هللا ف نا هللادبع ا ةلس ما ىلا ةيما نب هللاديعل 2

 هللا لو_سر لاف ناعب ربدتو عبراب لقت اهئاف ناليغ هبا ىلع كلدا ىتاف

 لاق 1 نيس ىعل مكحياع ءالؤه ناخدي ال حسو هيلع هللا ىل-ص

 عبرا يا عبراب لبقت هلوقو دواد وباو ةثالثلا هجرخا تيه وه ثنخلا رج نا
 نابع نا نعو نيبامجلا نم عيرالا نكحولا ىارطا دارا ناع ريدتو نكع

 لاغرا ره ا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نءل لاق ا<:2 هللا ضر

 دواد وباو ىراختلا هجرخا مكتوب نم مهوجرخا لاقو ءاسنلا نم تالجرتملاو
 ىذمزرلاو

 --4 قادصلا ف طاطا َّك بأ ا

 لوسر أ تلاعق ميسو هيلع هللا ىلص هللال وسر ىلا ةأرما تءاج لاق كلور نب لهس 0

 ها اطال و هيوصو اهيذ رظنلا دعصف اهيلا رظن كل ىسفن بها تع هللا

 لكل مل أ هللا لوسر ا لاهو لحر ماكو تدشلح ايس اهي ف ضعت مل هلا تاكو اك

 لاقف هللا لوسر اب هللاو ال لاقذ ”ىش نم كدنع لهف لاقف اهشجو رف ةجاح اهم كل

 هللا لوسراب هللاو ال لاَمَف عجر مث بهذذ ايش دج له رظناف كلها ىلا بهذا

 هللاو ال لا قف عجر مث بهذف ديدح نم اءاخ ولو رظنا لاقف اًيشتدجو ام
 لهس لاو هدوصأ اهلف 6 ل نكلو كب دح ند ٠ انعاش الو هللا لوسراب

 نكي ل هتسبا نا كرازاب عن :صتام سو هيلع هللا 0 1100 ءادر هلام

 0 ىح لحرلا س 6 1 نكرر مل هتسل ناو'ىث هنم اهيلع

 كم اداه لاعو ىعدف هر 1 ايلوم 5-2 هم لع ا هللا لوسر 1 رذ مأق هنا

 كيلَق روهظاو ع نهأرقت ارون لاقو اهددع اذكو ازكح ةروس ىد اك نا هلآ ن

 هحر + ناز هلأ ا ع يك 5 85 ور ىو 20001 لوو بهذا لاق متل 3



 © .هوسالا نسحا اة
 صاقعلا ىبا ىلع سو ةئبا ملسو ةيلغ ىلص هللا لوسر در لاق هعو دوادؤيأ

 ىذمرلاو دواد وبا هجرخا ائيشن ثدحن ملو نينبن تس دعب لوالا حاكحلاب
 در ابا ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب مرج نعو
 باسهش نا نعو ىذمزلا هحر ا ديدج رهمو ديدج حاكت اه>وز ىلع 2

 نوضراب ا ملسو ةيلع كلبا ىلص ا لوسر .دهع ىلع ن 1ك نأ ىغلب لاق .

 تناكو ةربغملا وأ ديلولا تاب نوم رافك نيسأ نيح نهجاوزاو ترا دتاههر ريغ نهو

 ىزلا هيلا تعرف مالسالا ن . ناوئض برهو - مول نتايساو ةيمأ ب ناوقص 06

 اما ىضر نا لاقو هل اناما هادرب ريع نس بهو ع نا ملسو هيلع هللا ىلص

 َن 1 اذه دما 0 ىلءاب 0 25 0 2 نبرهش نيف و هليقا

 هللاو ا لوما 230 ةيلع هللا ىلص 7 لونسر لاعف نيرهش ريالا
 جرف رهشا ةعبرا رييست تلل لب ملسو هيلع هللا ىلص لاف ىل نيبت يح لزتا ال
 ةادا هريعتسي ناوؤص ىلا ل-سراو نزاوه لبق مالسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 0 عر 9 حالسلاو ةادالا هراعا اعوط لد لادق اه رك مأ اعوط لاوق احالسو

 هنأ عا و رذآك وعو فل ٌداطلاو اننح ده شق رفاكوهو ملسو هيلع هللا ىلد ىنلا

 ةاحساب كالذي ارم هي نع ترمتساف ةيئادت 00 يح اي4ثب قرش م نسم

 ادع 5 » رارلا اسهل 7 قنمتف 0 05 نوكر ةمالا ْق م ناك

 اهسفنب الجر ترع ده َْق ايمضو ناععو ا نأ هول هنأ كالاه نعو كالام هورمأ

 كلام لاق ددبعلا نم مهلثم هدالوا ىدقت نا ادالوا هل تدلوذ اهجوررتف ةرح هلا
 نيدوزرا 5 مالسا لال لصاح تاف نيزر هجر 3 ىدزع لدعأ وعلا كلنو

 نيِجوْرلا دحا ملسا اذاو عرمشلا قفاوي اه اولبسا اذا رافكلا ةدكتأ نم رقث نا
 لوالا اىهحاكنا ىلع اناك ةأرملا جوزرتت لو ملسا ناف ةدعلا بنو حاكنلا فنا
 __ كلذ اراتخا اذا ةدملا تلاطولو

 م ءاشذلا نإ 70111 يفد 55و 5 م باب جلا

 لا هل تناكح ن 1- 0 للا ىلص هللا نو لاق انام ىبا نع

 لدعي لو



 004- » مودتلا ىف هلوسر و هللا 2-00 ع 5

 با_هكا ءهدرخا لئام ىرخا قو طوأنس هوشو ةماعلا موب ءاج يا لدعت لو

 ىبا ظفلو نيهطرش لع ع لاقو مالا هاورو ئذمرولا هيف ملكتو نئسلا
 ةوشو ةمايعلا مولا ءاج:ىئرخالا ىلع اههاردا للا لع نان أ نما هل تاك نم دواد

 لوقيو لدعيو مق سو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاذ ةشئاع نعو لئام
 بامسا هجرخا بلقلا عد كلما الو كلت اعف ىنلت الف كلا اهف ىعسف اذه. هألا
 هللا ىلص ناكعو دالة اهموب ثتءهو ةعمز تاب هدوس نأ اهنعو لا

 ثعب تلاق اهنعو نا_ئكشلا هجرخا ةدوس مويو اهموب ةشئاعل مسعب سو ةيلع
 عيطتسا ال ىلا لاَقف نوعجاف هناسذ ىلا هضم ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسز
 هترخا:هل "نفاد ةشئاغادبغ نوكأ نا" ”نذأت نا نايأر ناك نكدترؤداكنا
 هوس عسل سو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر دلع ناكحح لاق سنا 0 دواد وا

 نعت نكف عست ىف الا ىلوالا ةأرلا ىلا ىهتنبال نوذيب مق اذا ناكحو
 تلاَمَف اهللا هدب ده باز تءاجل ةشئاع تدب ىف ناكف اهنأي ىلا تدب ىف هليل لك ىف
 ةولكملا ككاو انة ثيسا يح اةلواعتف هدب ي-سو هيلع هللا ىلص فكذ بايز هذه

 نوهاوفا ىف ثحاو هللا لوسراب جرخا لاقف ايهثاوصا ممض ركحب وبا رف
 ايي لا كتل نر اا عسا مو هيلع هللا ىلص حجرغش باّريلا
 رودبب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكح لاق هنعو بارنلا اهديحاص هجو ىف
 ليق شع ىدحا نهو راسهنلاو ليللا نم ةدحاولا ةعاسلا ىف لاس ىلع
 ىراخلا هجرخا نيثالث ةوّو ىظعا هلا ثدحت اكس لاو هقيطي- ناكو سنإل
 مسق مت اعبس اهدنع ماق بيثاا ىلع ركبلا جوزت اذا ةئسلا نم لاق هنعو ىناسنلاو
 لاق هنعو ٌقاسنلا الا ةتسلا هجرخا مسق مث اثالث اهدنع ماق بيثلا حوزت اذاو
 :ةحارخا اس 16 اناث اهدزع ماقا ةروص ميسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ذخا امل

 هكا وسر ىنجوزت ال تلاق ةملس ما نع نجح رلا دبع نب ركب ا دواد وبا
 نا كلها ىلع ناوه كب نسُفل هلا لاقو اذن دنع ماقأ م ةياع هللا ىلص

 دوادوباو كالامو مس ةجرخا ىفناسال تعيس كلل تءبس ناو كل تعيس تدُس

 ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل لاق لأق صاعلا نب : ورع نب هللا دمع نعو ىناسنلاو
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 * هوسالا نسح مي

 .نيم هناء ا لكو نجلا نيب نع روت نم ربان ىلع هللا دنع نيطسهملا نا سو

 ظ هزيغو سم هاور اولو امو مهيلهاو مهمكح ىف نولدعي نيذلا

 م ةهليغلاو لزعلا ىف درو ام بأي 7-0

 قاطصلاىنب ةوزغ ىف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ لاق ديعس ىبأ نع
 انيحاو ةيدرعلا ائيلع تدتشاو ءاسنلا اًيهتشاف برعلا ىس نه ايبس انيصأف

 هآلخ نأ لقيا رهط نعم عسوهيلغ هللا ىلص هللا لوسسرو لزرع انلَعف لزعلا
 ةنثاك ىهو.الا ةمايقلا موب ىلا ةنئاك عش نم اه اولعفن ال نا مكيلع ال لاقف هانلأس

 مسو هيلع هللا ىلص هللا لو_ىر ثمعم تلأق ديزي تنب ءاع"أ نعو ةتسلا هجرخا
 هجرخا هسرذ نع هرتعديف سراسفلا كرد ليغلا ناأف اسس مدالوا اولتس ال لوقت

 عضرت ىهو هنأرما لجرلا عمءا# نا ليغلاو همده اذا ضوملا رثعد دوادوبا
 ىف هريظن هاواقم نع فءض لاجرلا عليم علب اذان عيضرلا ىوذ كلذل فعضتف

 كلذ نيس نيك او نذل

 مد( بابلا ق>اول ىف درو ام باب اخ
 اهجرخ ال نا اهل طرششو ةأرملا لجرلا جوزت اذا لاق هنع هللا ىضر رع نع
 لس هنا ىلع نعو ىذمرلا هجرخا اهاضر ريغب اهجرح نأ هل سيلف اهرمصم نم

 لاق ساء نبا نعو ىذمرتلا هجرخا اهطرعش لبق هللا طرش لاَعف كلذ نع

 درت ال أما نا هللا لوسر اب لاقف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لجر هاج
 ةجرخا اهب عتةساف لاق ىسفن اهعبتن نا فاخا ىتا :لاقذ اهبرغ لاذ سعال دب
 اسهنم بلط نمل ةعواطم اهنا ىنعي سمال دب درتال هلوق قاسنلاو دواد وبا
 اهكاسا نع ةياكح اه عتساو هلودو اهقلط ىأ اء رع هلووو ةشداقلا

 هللا لوسر لاق لاق دوءسم نءأ نعو اهرطوو سفنلا ةجاح اهنه ىضش أم ردي
 هجرخا اسهملا رظنب هنأك اهجوزإ اهتعتف ةأرملا ةأرلا شاين ال سو هيلع هللا ىلص
 ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر :ه> لاو راسب نب ءاطع نءو ىذمزللاو دواد وبا

 ةمطاف
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 لو هل ءاسك ليلا ىثاسنلا هجرخا رخذا اهوشح ةداسوو ةبرقو ليم ةمطاف
 ددا 0 تلا قالا باش لحر نأ هللا لوسرا تاق لاق هرب ره 0 نعو

 فدح ةريرهابأ ا لاق مث ىنع تكسف تاق مث ىنع 6 صنخا الأ هن يوزر 7

 رممم نعو ىتاسنلاو ىراخلا هجرخا رذ وا كلذ ىلع ىصتخاف قال تنا ام مهلا
 ةنسلا ضعي وأ ىهتلس توق هلهال عمجي لجرلا ىف تدعم له ىروثلا ىل لاق لاق
 سوا نب كلام نع باهش نبا هب انثدح اثيدح تركذ مث لوقا ام قسض# ف
 هلهال سب و ريضالا ىئب لت عيش ناك لسمو ماع هللا ىلص هللا لوسر نا رع نع
 نيزر هجرخا مهتس توق

 مد ةالصلا ةأرلارذن ىفدرو ام باب جو
 هةدد- سسل

 نيلصالو نجرخال ىلاعت هللا ىنافش نا تلاقف تكتشا ةأرما نا سابع نبا نع
 اهتريخاف اهيلع 6 ةزوعم كيا ج ورذلا تءهدق تأريف سدعملا تب ف

 هيلع هللا ىلص لوسرا دعم ىف ىلصو تدئص ام ىلكف ىسلجا اهل َتلاَعَف كلذ

 الا دجاسملا نم هاوس ام ىف ةالص فلا نم لضفا هيف ةالص لوقب هتمعم ىف سو

 اسم هد را ةيعكلا لنووسم

 “1 جملا كر قىدرو ام باب قع

 ىنترماف ةيفاح مارحلا هللا تبب ىلا ىئمت نا ىتخا ترذن لاق ىماع نب ةبقع نع
 ةسلا هجرخا بكرتاو ُسَمأ لاَعف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل ىوتسا نأ
 ةثالث مصتاو بكرلو راف اهورع لاقذ رت ريغ ةيفاح ىذمزتلا ةياور ىف دازو
 هللا لوسرا ةيقع ركذو ةي-شاه علا ترذن يدع تخا نا سابع نبا نعو مايا
 نع ىنثل هللا نا سو هيلع هللا ىلص لاذ كلذ قيطت ال اهنا ليسو هيلع هللا ىلص

 تدبلا ىلا كتخا ىشثم عض ال هللا نا ةياور ىنو هند, دهتلو بكرتلف كتخا ىثم

 دواد وبا هد>رخأ اًمنش
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 مه فدلا برض ةأرملارذن ىف هدو ام باب الج

 تيل ىأ هالو مرا تلا هاما: نا ول 32 .بيص. نوزع
 تلاق نزر دازو دواد وبا هجرخا كرذنب ىفوا لام ىدلاب هاو 32 ترتصا نا

 .كيلع برضا نا اًئاغ املاس كتودغ نم تذرصنا اذا ترذن ىنا هللا لوسر اي

 الف الاو كرذن, ىفوأف ترذن تنك نا لاق ىدلاب

 م نالا رحن ةأرملا دذن ىف درو نم باب 6

 سابع نبا ىلا ةأرما تتا لوب دمح نب مساقلا تء««لاق دعم نب ىب< نع
 مج لاف كري نع ىرقكو كنبا ىرحضت ال لاق يبا رحنا نا ترذن ىلا تلاع

 نيذلاو لاَ ىلاءت 7 نا سابع نبا لاقف ةراذكح اذه ف نوكي فن وح
 هللا هجر كلام هدجرخأ تيأر ام ةراثكلا نم هيف لعج ما نم نورهاظي

 نا 5 الف هللا هحو هل ىتتبا اذا معدل انعا رذتلا لا باوالا هذه لصاح تلك

 هب وستلل ةفلاخم هيف 1 00 ىق رذنلا م ماو ةلاأ اذ ةهريصعم ىف رذن الو ةيرف ا نوكو

 ىلع رذالا هنمو ىلاعت هللا هعرسش ال ةقلاخم ةدرولا نيب هلضاقم وا دالوالا نيب

 هللا هعرشب مل العف هش ىلع بجوا نمو هللا 4 نذأي مل اه ىلبعو رومقلأ

 رس نهو هعيطن ال وهو هللا ةعربش امت ناك نا رذنلا كلذكحو هياع بخ مل

 ةيرقب رذن نمو ةرافك هيلعف هةيطد ال وا ةيصعم ناكح وا هعس مل ارذن
 رذانلا تام اذاو ثلثلا نهالا رذناا ذفنب الو ءافولا همز مسا مث كرسشم وهو
 اق ام ىلع 1 تيدا ايلا قو كلذ 1 ح١ هدلو هزع اهاءؤق هب رعل

 م7 دابا ةرحوهلا قدروام باب جه

 لكل اًماو تادنئاب لاسعالا اما ميسو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر لاق لاق رع

 هلو_برو هللا ىلا هرج هلوسرو هللا ىلا هنرجه تناكح نذ ىون ام ئرما
 هيلا رجاه ام ىلا هرههذ اهدكتب ةأ رما وا اهبيصي ايند ىلا هترعه تناكح نمو

 هد رخآ



 نحل 6 هوسناا ىف هلوسرو .هللا نم تدنأ امب #

 (ة1 ا نبرخأتملا ضعب عز بيهرتلاو ٍبيغزتلا ىف ىرذتملا لاق ةسولا هحرخا

 كيسي نب ىح هب كر دنا هه هناو كازحح سداو رااوتلا علبم عأ , د ثردطا

 وح رثكح قلخ راصنالا نعهاود مث ى تلا مهرب للاكل 3 0

 تل دهسا تح اع هيعمل مست اساعد دكا

 لبعا هللاو ثيدحلا لها نيب افالخ كلذ ىف عا ال ىباطخلا لاقو هاا نم هريغو

 ىهتنا
 4-3 ةأرمال ةأرملا ةنده ىف ددو ام تاب -

 ولو اهتراجل ةراح نرد ال خسو هياع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةربره ىلا نع

 ع سشإ انادهلا تأق اهؤلط ةاشلا نس رف ىذمرلا هدرخاآ هاش نسرف قس

 اهيف عوجرا مرحنو رفاكلاو مالا نيب زوجيو اهلعاذ :ًاناكردو اهلوق

 ظ هوركم ىعرش عئام ريغل درااو دالوالا نيب ةيوستلا بيو

 م اهحوز نذاب ةطعلا نع ةارملا 0 9 درو ام باب 0

 اميطخ ماق ةكحوم ميسو هيلع هللا ىلص قل وزرع نبا نع

 ار زوي ال ةياور ىفو اهجوز نذاب الا ةيطع هأ دال وو ال الأ لاف

 ىناسنلاو دواد وبا هجرخا اهتمت اهجوز كلو اذا اهلام ىف ىما

 2 ةئا الا هيثرال 00 دروام باب 0

 8 اين ا بيسو ةيلع هللا ىلص هللا 3 ىنءاج ْلأَق صاقو 2 نب لوس 82

 وذا اناو 1 ام عجولا نم ف علب هللا لوسر ان تاعف ىب دتشا 2 عادولا

 تاق اال لاق رطشلاذ تلق آل لاق كلام كن. قدضتافأ ىل ةلسا: الا ثري الو لام
 ةلاع مهرذت 5 نم ريح ءاشغا كلرو 10 نا ماا رثك تلثااو علا 1 ثلثاأو



 : اا نب

 50 تس لا

 مد هئاسن لع لجرلا فاوط ىف درو أم بان جو

 ةالصلا هيلع ناهلس لاق سو هسيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةرره ىبا نع
 ليبس ىف دهاجت سرافب ىتأت ةأرما لك ةأرما نيعست ىلع "هليالا نفوطال مالسلاو

 تدل ةدحاو :أ ما الآ نادم لمحتإف لقب رف هللا ءاش نا لّو كلملا هل لاَتف ىلاعت هللا

 لاق ول هديب ىسفن ىذلا هللا ماو امووبلع هللا ىلص هللا لوسر لاعف لجر ىشب
 ىلاسنلاو ناكشلا هدرخا نوعججا اناسرف هللا ليبس ىف اودها+ل ىلاعت هللا ءاش نأ

 مد# نالسرملا ناس نم حاكتلا نا ىف درو ام باب جم

 نيلسرملا نس نم عبرا سو هلع هللا ىلص هللا لو_سر لاق لاق بوبا ىلا نع

 ىذمزتلا هجرخا كاوسلاو حاكنلاو رطءنلاو ءايخلا

 ا ب ىف دروام أب ل

 أما ببخ نم انم سيل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىلا نع
 قايسلاو هلال دحا اذهو دواد 0 ةدجرخأ ه كيس ىلع .ادمع وا اهحوز ىلع

 ىناريطلا هاور اثم سلف اهجوز ىلع ةأرما دسفأ ٠ نم هظقلو: مق ا ناب> ناو

 طدسوالا َْق ناريطلاو ىلءد وا هاآور ورع ناثيدح ن م هو طدوالاو رغصلا ىف

 ندو عدخو 50 ىا بيخ تاق مهلك ىلعي ىبا ةأورو سايع نإ ثتيدح نم

 نءو انم سيل ةنابالب فلح نم ميسو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر لأق لاق ةدنرب

 هل ظفللاو مح“ دانساب 0 هاور ان سيلف هكولمت وا هتجوز ئرما ىلع ببخ

 لاق ٍرسو دلع هللا ىلص ىلا نع رباج نعو هيب“ ىف نابح نباو راْبلاو
 ظعا ةلّريم ةئم مهانداق هأنارسس بتعب من ءاملا ىلع ةشرع عضإ لا نا
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 مهدحا "حي مث اًءْش تءنص ام لوعيف اذكو اذك تاعف لوف مهدحأ "يحي

 تنا مذ لوقيو هنم هينديف هنأرما نيبو هني تقرف ىح اذكو اذك تلعف لوقيف
 هريغو سم هاور همرليف

 م26 شارفلل دولا نا ىف درو ام با اجه
 ةسيسسسل دسشس سيسي سبت سس سس حساس

 رهاعللو شارفلل دلولا سو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لاَو لاق ةماما ىبا نع

 هيلعف هبااوم ريغ ىلا ىلا وا هببا ريغ ىلا ىعدا نمو هللا ىلع مهباسحو رجلا

 لسيف هلذاب الا اهجوز تدب نم ةأرما قفنت ال ةمايقلا موي ىلا ةعباتلا هللا ةئعل
 وبا هجرخا هلوطب ثيدحلا انلاوما لضفا نم كلذ لاو ماعطلا الو هللا لوسر اد

 ىذمزرلاو دواد

 مد تايراع تايساكءاسن ىف درو ام باب م

 نم نافنص سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لأق ليوط ثيدح ىف ةريره ىبا نع
 ءاسذو سانلا اهم دنوررضد رعبلا باذناكح طايس مهعم موق اههترا م رانلا لها

 نحرب الو ةنجلا ناخد ال تدل ١ دعساك نهسوؤر تاليم تالئام تابراع تايساك

 هللا متن ىأ تايساك عسم هجرخا اذكو اذك ةريسم نم دجويل اهحر ناو اهحير

 اهضعب نفشكحيو نهماسجا ضع نرتسي لبقو هناك“ هركش نم ىا تارراعو
 تابراع مالا رهاظ ىف تاي_ءاك نهف اهدح ام فصت ةةيقر ابابث نسلي لبقو

 جورفلاظذ> نم نهمزلي امو ىلاعت هللا ةعاط نع تاغئاز ىا تالئامو ةقيتلا ىف

 ةهتعلا ىلا لاجرال تاليمم رشلل تالئام ليقو كلذ نهريغ اع ىا تاليممو

 مامعلاو راو عئاقلا نم اهنريكي ىا تيعلا ديساك نهسوؤور هلوؤ كلذ ريغ ليقو
 ريسي باتكسص نم هانصملا ام رخآ اذه تلا يساك ريصت امب رعشلا ةلصب وا
 فلا هزه نم ةقرغ مو ةمجلا موب ىف مت دق هرب َز ناكودجلا هللو لوصولا

 نم:بيهرتلا ون يظولاا ىاانما اهه دما دبسو نكعملا طن دين ةرئشانملا

 200 ىف! ريركتلا نضعب ناف اهضعب رركت ناو ءاسنلاب ةقلعتملا ثيداحالا
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 مد نذؤلا ةأرملا ةباحا ىف دروام با جب

 ءاسشنلاو لاجرلا فص نيب ماق مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةزومم نع

 ”نكل ناف لوشن اك نلف ةتءاقاو ىشيملا اذه ناذا متءعم اذا ءاسنلا رسشعم اب لاقف
 رع اب نافعض لاو لاجرلل اخ ءاسنلل اذه رع لاق ةجرد فلا فلا فر> لكي

 ةراكت هيذو ريبكلا ىف ىتاريطلا هاور

 0-٠ اهمورلو نهوي ََق ةالصلا ف ءاسنلا بغرب ف درو ام بأ 3-0-6

 مد( اهنم جوركلا نم نهببهرو اج

 سو هبل هللا لص ىتلا ىلا تءاي اهنا ىدعاسلا ديج ىبا :ًارما..ديج- ما نع
 هالصلا ني كنا,ارلع نق, لاق كعماةالصلا :فحلا ىنا ةللانلودر ان َتلاَعف
 تبر كايت نو كالا صو كوت ىف, كتالص نع ريش. كتيب ىف. كتالصو- جوع
 كموو د_ىيدم ىف كنالص نم ريح كراد ىف كتال_-صو كراد ىف كتالص نم

 اهل ىئبق صمأق تلاق ىدوعسم ىف كتالص نه ري-> كمو5 نوهت قف كنال_صو

 هللا تءقل ىح هيف ىلصت تناكحو ملظاو اهتاب نم رهف ىدقا ىف ادسم

 ةعرخ نبا ءءلع بوبو امرك ىف نابج ناو ةوزخ نباو دجا هاور لجو نع
 (كيتالطو ما هزادقءاهن النسر لك .اهدرع ق.دارلا ءالص .راعحات نان الاكتف
 ناو حءو هيلع هللا ىلص ىثلا دعتم ىف اهئالص ىلع اهموو دوعسم ىف
 هريغ ىف هالص فلا لدعت سو هيلع هللا ىلص ىزلا دعم ىف ةالص تناكحص

 ىف ةالص عسو هيلع هللا ىلص ىلا لو-ة نا ىلع ليلدلا وهو دجاسللا نم
 ةالص هب دارا اما دجاسملا نم هاوس ام ىف ةالص فلا نم لضفا اذه ىدعس»

 هللا لوسر نع همل* مأ نعو هللا هجر همال كح اذه ءاسناا ةالص نود لاجرا
 ىتاريطلاو ذجحا هاور نهتوب رعق ءاسلا دجاسم ريخ لاق سو هيلع هللا ىلص

 نم ماسحلاو رديخك ىف ةيعرخ نا هاورو ةميهل نا هدانشا قو. ريكحلاا ىف

 ىفرعا ال ةءرخ نئا لاقو اهتنع ةلس مأ ىلوم بئاسلا از عا ىبا جارد قيرط

 . يئاسلا
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 تلاق اهنعو دانسالا حيخت ماملا لاقو حرج الو ةلادعب ةليس ما ىل وم يئاسلا
 اهتر 2 ْق اهتالمص ن م ريج اهب َْق ءآرملا ةالص سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ريخ اهراد ىف اهتالصو اهراد ىف اهتالص نم ريخ اهترد ىف اهتالصو

 لاق لاق رع نبا نعو ةدوج ديناساب طسوالا ىف ىتاريطلا هاور اهجراخ اهتالص نم

 هاور نول ريح نهلوسنو ددحاسملا مك ءامسن أوعز ال مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اهذاو ةروع ةارملا لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هعق رب ةنعو دواد وبا

 اهنم هللا لا بردا نوت 2 اهذاو ناطيشلا اهؤرشتسا اهب نم تجرح اذا

1-0 3 : 
 دوعسم نبا نعو خخ لاجر هلاجرو طسوالا ىف ىتاربطلا هاور اهتاب رق ىف
 لضفا اهب ىف ةارملا ةالص لاق هنأ ملسو هيلع كلنا ىبلص ىلا نع ةنع كلنا ىضر

 وا هآور اهنا ْق اهنالص نم لضفا اهعدخم ق اهتالصو اهنرعح ْق اهنالص نم

 عدخلا قروه نم ريخلا اذه ةدانق عام“ ىف ددرتو مح“ ىف ةعرخ ناو دواد

 ب كلا لع هع ودكدملا وير رك ىلا ةئاوتلا ناديإ - و يحل هينا ممارس

 هاور تناطيقلا ا يدرنشتسا تحر> اذان هروع ءارلإ د اق لس و هيلع هللا ىلص

 امهيح*“ ىف نابح ناو :ةرخ نباو بيرغ مب“ نسح ثيدح لاقو ىذمزلا
 تاص ام لاق هنعو اهثاب رعق ىف ىهو اهبر هجو نم نوكت ام برقا ادازو هظفلب
 ريبكلا ىف قاربطلا هاور هل [هدب ىف ناكمادشا نم هللا ىلا .بحا ةالص نم :أرما
 هللا ىلص ىنلا نع هنع ىرجفلا مهاربا ةياور نم 'دحه ب“ ىف ةيرخ نإ هاورو
 ةياور ىفو َةلْظ اهتيب ىف ناكم دشا ىف هللا ىلا ةأرملا ةالص بحا نا لاق سو هيلع
 اهورشتسيف ا أم امو اهب 5 حرض ةأرملا ناو هروع ءاسنلا لاق قاريطلا ك2مع

 نبا لاعيف اهيايث سبات ةأرلا ناو هابعا الا دحاب ىرع مل كنا لوةيف ناطيشلا
 ةأرما تديع امو دسم ىف ىلصا وا ةزائج دهشا وا اضب مدوعا لوةتف نيديرت
 اا ناطتكشلا يناسب 5 هت اذه امو اه:اي ىف هديعت نا لكم اهبد

 ءاسنلا جر هلاديع 1 هلا نابيثلا ورعىبا نعو اهني نم ب وهو

 ىناربطلا ءاور نكل ريخ وهف نكتويي ىلا نجرخا لوقيو 2 موي دجحسلا نم
 .هي سأب ال دانساب ريبكلا .ىق-

١): ( 



 3 هوسالا نسح #3 مو4

 4-5 ةالصلل اهحوز ةحورلا طظاشا ف 23و م باب غو

 3 ماق الجر هللا 2-2 عسو هيلع هللا م هيأ لوسر لاَ لاق هرب ره قا نع

 هجرخا ءاملا ههجو ىف تدضن ىبا ناف اهجوز تظقباو تلصف لالا نم

 اموري“ ىف نابح ناو ةعرخ نباو ةجام ناو ىناسنلاو هظفل اذهو دواد وبا
 تدضلو جذل لدب تشرو سر مهضعب دنعو يسم طرش ىلع مخك لاقو ماحلاو

 لوسر لاق لاق ىرعشالا كلام أ 01- ريكحاا ْق قاريطلا ىورو ها عع وهو

 محذن مونلا اهبلغ ناف هنأ ما ظقويف ظقيتسي لجر نهام سو هيلع هللا ىلص هللا
 الا ليللا نم ةعاس لجو زع هللا ناركحذيف ام4اب ىف ناموةيف ءاملا اههجو ىف
 اذا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق الأق ديعس ىباو ةريره ىبا نعو امهل رفغ
 هللا نيركاذلا ىف ايتك اعيج نيتمكر ايلص وا اياصف ليللا نم هلها لجرلا ظَقبا
 ركذب لو كيعس قا ع اقودوم شا نإ هاور لاقو دواد وبا هاور تاركاذلاو

 مهظافلأو ماملاو همك ىف نابح نباو ةجام نباو ىناسنلا هاورو ةريره ابا
 ايتك اعيجم ىلاسنلا دازو نيتعكر ايلصف هلها ظّقناو ليللا نه ظقيتسا نم ةيراقتم

 نيشنلا طرش ىلع مي# مكاملا لاق تاركاذلاو اريثك هللا نيرك اذلا نم

 مد 5 :ركّذلا ا 0 درو م باب 1-0

 ىنلاتانب ضعب مدح تناكحو ه:ثدح هما نا مشاه ىنب ىلوم ديجلا ديع نع

 ناك لسو هيلع هللا ىلص ىلا نا اهتدح ىلا هبا نا مو هيلع هللا ىلص

 هللا ءانش ام هللا الا ةوق ال هدعبو هللا ناحس نيهصن نيح ىلو لوقيف اهملعي

 طاحا دق هللا ناو ريدق ىّش لك ىلع هللا نا ٍلعا نكي مل أشب ملاهو ناكح
 نيح نهلاق و ا ل :م هنأق الع "ىش لكب

 تب 349 نعو اهفرعا ال ديجلا ديع ماو ىناسنلاو دوادوبأ هاور عبص# تح ظْفح
 كيصوا ام ىجعست نا كعنع ام ةمطاغل ليسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لق كلام

2 



 دن # هولا ىف هلوسرو هللا نم تنام 9
 ىأش ىل صا ثيفتسا كتجرب مويق اب ىحاب تيسما اذاو تدهصا اذا ىلوقت نأ هن
 مج#© نس دانساب راّربلاو قاسنلا هاور نيع ةفرط ىشن ىلا ىلكت الو هلك
 ىلع تدغ مياس ما نا كالام نب سنا نعو ايهط رش ىلع م لاقو ماخلاو
 ىريك لاقذ الص ىف نهلوقا تالك ىلع تلاسقف سو هيلع هللا ىلص هللا لوس
 دجا ىهأ ور معذ متل لوب تنس ام ىلص مث اركغ ىدجاو ارشع ىحسو ارشع

 امهيك*< ناي> ناو ةعرخ نباو ىاسالاو بيرغ نسح ثيدح لاّقو ىذمّرلاو
 مسم طرش ىلع مب لاقو مكاملاو

 مد اهجرفب ةيعاسلا ىف درو ام باب جه
 ليللا فصن ءامسلا باوبا مجفت لاق م-سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع نامثت نع
 بو ركم 0 له ىطعيف لئاس ند له هل باهل عاد ن“ له داو ىدايف

 اهجرفب ست ةيئازاالا هل هللا باجسأ الا ةوعدب وعد, مسم ىب الف هنع حرفيف
 "يغبا الا رييكلا ىف هل ةياود ىفو طسوالاو رييكلا ىف ىتاريطلا هاور راشع وا

 راشع وا اهجرشب

 مك ءاسنلا ناتسكلا عاتمتسا هم رح 0 52و ام بأ قم

 ما نادسا اذا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسز ناتو مقرا نسر نقار وع
 اوذكاو ريرحلا اوسلو رولا اورشو نعءالتلا رهط اذا رامدلا مهيلعف اسجن
 و ل ل ل ا ا شو عدل دس اح قوببلا هاور ءاسنلاب ءاسنلاو لاجرلاب لاجرلا قتنكأو نايقلا

 مد تاسموملا حورف نم برش رولا نمدم نا ىف دروأم باب جم

 رجلا نمدم نجلا نولخدي ال ةثالث لاق مسو هيلع هللا ىلص ىِنلا نا ىسوم ىبأ نع
 نم لجو نع هللا هاّمس ره لا نمده وهو تام نمو رحيبلاب قدصمو محلا عطاقو
 ىذؤي, تا سهوملا مجورذ نم ىرخن رهن لاق ةطوغلا رهذ امو ليف ةطوغلا 1



 7 هوسألا نس 30 . 0

 لاقو ماملاو ه<«*“ ىف نابح ناو دجا هاور نهجورذ حير راسالا لها
 دائسالا 2-9

 مد سانلا اباطع ةأرملا لوبق ىف درو ام ا

 ةققاب هشتاق لأ تب صاع نا هللا دمع نأ بطنح نب هللادبع نب بلطاا نع

 لوسرلا جرخ الف اًئيش ل ا را
 هللا ىلص هللا لوسر ىل لاق ايش تركذ تنلاقف هودرذ ىلع هودر تااق

 هضرع- قزر وه امماف هيلبقاف ةلأسم ريغب ءاطع كاطعا نم ةُمّئاعان سو هيلع

 دمم لاق ىذمزرلا لات نكحا تاقث دج-ا ةاورو قهدبلاو دج هاور كيلا هللا

 باكا نم دحا نم اءاعم هللاد-يع نب بلطملل ىفرعا ال ىراخملا نعي
 هيلع هللا ىلص ىنلا ةبطخ ده نم ىثدح هلوق الا ؛سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 نم :دحا نم اعامم بلطملل فردت ال لوب نوحرلا دبع نب هللادبع تءعم إسو

 ةشئاع 0 ةريره ىلا نع ىور دو ىرذنملا لاق سو هيلع هللا ىلص ىلا بامصا

 ععس نوكي نا ودجرا هه ةعرز وا لاقو اهكردب. مل هنأ بلطملا متاح وبا لاعف

 عا هللاو مسي مل اهيلا لوسرلاف الاو لصتتم دانسالاو ةشئاع نم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق دوعسم نب هللادبع أما ةيفعسلا بنز نع
 دوعسم نب هللادبع ىلا تءجرف تلاق نكيلح نم ولو ءاسنلا شعم اب نقدصت سو
 أن حا دو 2 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناو :ديلا تاذ فيفخ لجر كنا تلقف

 مكس رغ ىلا اهتقرصاالاو ىنع ”ىز كلذ ناك نآف هلأساف هتأف ةةدصلاب
 هللا لو_سر باس راصذالا نم ةأ ما اذاق تةلطئاف تذا هّثا لب هللادبعلاهق

 دق سو هيلع هلأ ىلص د لوسسر ناكو ئجاح اهثحاح ميسو هيلع هللا ىلص

 ةيلع هللا ىلص هللا لوسر تنا هل اكمذ لالي انيلع جرف ةباهملا هيلع تيعلا

 ميسو



 فب # هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم ثدثث امب

 ام4جاوزا ىلع امهنع ةودصلا ةىدجتأ كنالأست بابلاب نيتأرما نا ءربخاف سو
 هللا لوسر ىلع لالب لخدف تلاق نت نم هرب الو امه روج ىف مانا ىلعو

 راصنالا نم ةأرما لاسّف امه نم هللا لوسر هل لاذ هلأسف سو هيلع هللا ىلص

 هقادنع ةأرما لاق بانزلا ىا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف بيزو

 مسمو ىراضلا ءاور ةقدصلا رجاو ةببارقلا رجا ام4) لاّعف دوعسم نا

 تاقدصلا نع هللا لوسر هلع ةل_حر نا ماز> ْْن مك نعو هل ظمللاو

 دج. دانساو قاريطلاو دجا هاور عذاكلاا ,مح رنا ىذ ىلع لاق لضفا اما

 لضفا نا ىنعب همدخ وهو ههثك ىف هتوادع رمضن ىذلا وه عشاكلاو نسح
 نأ ةيهع تب موثاك ما نعءو هئطاب ىف ةوادعلا ريضملا محرلا ىذ ىلع ةقدصلا

 حشاكلا ميلا ىذ ىلع ةةدصلا ةقدصلا لضفا لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ماملاو هصيخ# ىف ةعزرخ نباو تكلا لاجر هلاجرو ريبكلا ىف ىتاربطلا هاور
 مسه طرش ىلبع حج لاوو

 م66 اه>وزأ امم ةقدصلا ف ةأرملا بيغرت ىف درو ام با جو

 مد نذأ ملام اهنم اهبيغرتو نذا اذا جه

 اهب ماعط نم ةأرملا تقفنا اذا لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نا ةشّئام نع

 لث» نزاْعْللو بت كحااامب هرجا اهجوزلو تةقنااب اهرجا اهل نأك ةدسفم ريغ

 ناو دواد وأو هأ ظفللاو ميسمو ىراخلا هاور انميشن صعب رجا 0 صعاب ال كلذ

 تقدصنت اذا مهضعب دنعو ه_-عمخك ىف نابح نباو ىتاسنلاو ىذعءرتلاو ةدجام
 لحي ال لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةريره ىلا نعو تةفنا لدن

 .ىراضاا هاور هنذان الا - ق ْنذأت الو هذان الا دها_ثاه>حوزو موصنت نأ ةأرملل

 قدصتت( نه ةأرملا نع لّئس هر ره أنا نا دواد ىبال ةءاور ىو دواد وبأو [سمو

 نم قدصتت نا اهل لد الو [ هند رجالاو اهلوو ند الا ال لاق اهحوز تيد نم

 ناف ابهنبب رجالاؤذهل نذا: ناف هءماج ىف ىرديعلا نزر دازو هذانالا اهجوز لأه



 ىقو كيلع ىعويف ىعوتالو قدصت لاق هب قدصتافأ ريبزلا "ىلع هلخدا اهالا لأم
 ام الا ”ىش ىل سيل هللا ىن ان تلاقف سو هيلع هللا ىلص ىلا تءاج اهنا ةياور
 ام ىضضرا لاق ىلع لخدب امب مذرا نا حانج ىلع لهفريبزلا "ىلع لخدا

 ىذمرلاو دوادوباو اسمو ىراضخلا ءاور كيلع هللا ىىويف ىعوت الو تعطتسا
 , اذا لاق لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هدج نع هبا نع بيعش نب و رع نعو
 صعب ال كالذ لثم اه -حوذزو ردا اهل ناك اهحوز ثدب نم ةأرملا تودصت

 ىذمّرلا هاور تعفنا اع اهلو بسك اع هأ اديس ةهرحاص رجأ 0 | د_حاو للك

 ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر تدعم لاق ةماما ا نعو نسح ثتيدح لاقو

 نذاب الا اهجوز تدب نم اش ةأرما قفنت ال عادولا ةخ ماع ةبطخ ىف لوقت
 ىذمَرلا هآور انلاوما لضفا كالذ لاق ماهطلا الو هللا لوسر ا ليق اهحوز

 نسح ثتيددح لاقو

 - ةارملا اهحلصت ةمقللا باوت ىف دروام باب امج

 1 لخديل لجو نع هللا نا ولاَع مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةرب ره ىبأ نع

 ةجوزلاو هل ىعآلا ةنجلا ةثالث نيلسملا عفنب امم هلثمو رّملا ةصبقو ملا ويقلب
 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو نيكسملا لوانب ىذلا مداخلاو هل نمصملا
 محب ةصيقلا مكاجلاو طسوالا ىف ىتاريطلا هاور انمدخ سب مل ىذلا هلل دجلا
 ثالثلا هعباصا سوؤرب ذخألا هلواتس ام ىه ةلبهملا ذاصلابو اهعضو ىفاقلا

 مد رضاح اهحوزو اعوط موصت قا ةارللا بيهر فق درو 5 بأن 1

 مد هنذأتست ناالا جم

 موصت نأ ةأيمال ل< ال لاق ه-بو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةريره ىبا نع
 اههريغو ملسمؤ, ىراضلا ءاور هذان الا هتبب ىف نذأت الو هنذاب الا دهاش اهجوزو
 ريغ دواد ىبأ تاءاور صعب ىو ناببعمر الا دازو نسح دانسأب لولا هاورو

 نم اموي دهاش ا هجوزو ةأرملا مصتال ةجام نباو ىذ»ّرلل ةياور ىفو نابضمر

 . ريغ



 224 3 هوسنلا ىف هلوسر و هللا نم تنث اهب 0

 وهب امهيصح# ىف ناببح نباو ةيزرخ نبا هاورو هنذأب الا ناضءر ره-ش ريف
 كلف أ ما انها ملت :ةيلصا هللا! لط ردتنا !لوششار ناك لاق اددعو,ىتمزلا لاق انه
 ربابكلا نم اثالث اهيلع هللا بّتك هيلع تعذتماف ”ئش ىلع اهداراف اهجوز نذاريغب

 هللاو ةراكن هيفو بيرغ ثيدحوهو ةهيش ةياور نه طسوالا ىف ىتاريطلا هاور
 هيفو ملسو هيلع هللا ىلص ىثلا نع سابع نبا ::عاءدح ىناريطلا ىورو ملعا

 تعاج تالعءف ناف هنذاب الا اعوط مو_-صق ال نا ةجوزلا ىلع جوزلا ق> نمو
 اين ليك الو اكشطفو

 م7 ءانذلا داهح ف احط او ام باب 0

 لاَعَف دهاجت الفأ لاعالا لضفا داهإلا ىر هللا لوسراب تاق تلاو ةشئاع نع

 هظفلو هك ىف ةعرخ نباو ىراّضلا ءاورثيدخلا روربم يح داهللا لضفا نكل
 هيذ لاتق ال داهج نهيلع لاق داهج نم ءاسنلا ىلع له هللا لوسر اب تلق تلاق

 ريبكلا داهج لاق سو هيلع هّللاىلص هللا لوسر نع ةري ره ىبا نعو ةريعلاو محلا
 تاق تااّو ةالس ما نعو نس دائساب ىتاسنلا هاور ةريعلاو ا ةأرملاو فيهضااو

 ىلاعت هللا لزئاف ثاريملا فصن انل اما ءاسنلا ورم الو لاجرلا ودب هللا لوسران
 ني سملا نأ اذ هللا لزئاو دهاحم لاق ضعب ىلع م كضعب هن هللا لضف ام اونع الو

 ىذمّرلا هحر >أ ةرجاهم ةنيدملا تقذف 4 2 نس ما تأناكحو ناملسملاو

 م: جملا ضرف ءاضق دمب اهتيب ةأرملا موزل ىف دروام بان جم

 هذه عادولا ةخح ماع ةاسنل لاق ريا ةياع هللا ىلص ىب ءاأ نا ةب ره ىلا نع

 ةءمز تاب هدوسو شعج تأب بلنز الا نحت حت .هلك" كو 0 رصحلا روهظ مث

 هيلع هللا ىلص ىنثلا نم كللذ انمعم نا دعب ةباد انكر ال هللاو نالوقت اتناكو

 قفا لوطن لق دالي ةياذل اهكتخراق الإ او اننا هدد فاصتما كاقو سو
 هدان_ساو ىلعي وباو دجا هاور رصخلا روهظ مث مده ميسو هيلع هللا ىلض

 هطالتخا لبق هلم معم دقو ٍبئْذ ىنا نب هما ىلوم حلا _ص نعوداورو نسح



 1 هوسالا ندح 0 ان

 ةعح َق و ةياع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاذ اهنع هللا ىطر هس مأ نعءو

 ء رع نبا نع طسوالا ىف ىناريطاا هاورو تال هتاورو ىلءيواو ريبكلا ىف
 سمخلا روهظب مكيلع مث هذه ىه اما لاق هناسنب يح امل اسو هيلع هللا ىلص ىلا

 م: ةجورلا ىلع حوا ا با الجم

 مهل هللا لبعقب 0ك ةثداث سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هللا دبع نب راج نع

 طسوالا ىف قاريطلاهاور اهخوز اهيلع طخاسلا ةأرلا هيفو ثيدملا ةالص

 ىف نابح ناو ةئرخ نباو هل ظفللاو ليقع نب دمم نب هللاد_,ع ةياور نم

 هللا ىلص هللا لوسر 0 ك.بع نب هلاضَو نذو 00 ب ريهز ةياور نم امك

 دقو اهحوز !كوع باغ ةأرماو هيقو ثيدحلا مهنع لأس آل هددت 0 دو هيلع

 قاريطلا .ىورو نويختك َْق نايح نا هاور هدعل هتاؤق امدلا هنوؤم اهاوهححص

 هلع هل عءاالو اههطرش ىلع مج*“ لاقو هتناغث لدب هدعب تجربتف مكحاملاو

 ةأرعاو هيقو ثريدحلا اههسوور اهءالص زواج ال نا هعف رب رع نبا نعو

 مكاو ديح دائساب ريغصلاو طسوالا ىف ف اريطلا ها هأور عجر َىَح اهحوز رضع

 :ا ماو اديفاوا تيرذلا ميناذا ىونالصز واجي ال ةثالث اعوف رم ةماما ىلا نعو
 بدرع نوح ثيدح لاقو ىذمراا هاور طخاس اهيلع اهحوزو تناب

 مد تانمؤأا ءاسنلا نع 3 درو ام باب 2

 اها لاق ىنلا نع مسو هيلع هللا ىلص ىلا باحصأ نم هريغو ماما ىلا ن
 قبض لكاىوجن/اراسنلا: نت م اعف ايضاك نيتلبسم 0 | قتعا جسم 5

 نم ةجام نبا ءاورو عت نسح ثيدح لاقو ىذمزلا هاور ةهئم اوضع امهم

 بءكح ثيدح نم هانوي دواد وباو دج هاورو هرم نب بعكح ثيدح
 لكى ري رانلا نم اهكاكف تناكح ةلسم أ رما تقتعا ةلسم أ ما امباو دازو
 قتعا نم هعفرب ماع نب َةبقع نعو اهتاضءا نم اوضع اهتاضءا نموضع

 كفر



 انقل # هوسنلا ىف هلوصرو هللا نم ثدث مب 2

 دواد ؤباو هل ظذللاو مج دانساب دجنا هاور راثلا نم هكاكف ئهف ةئمؤم ةبقد

 نعو ةأرماو ءرملا عت ةبقرلا دانسالا خيم لاو مكسحاملاو ىلعي وباو ىتاسنلاو
 اعا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق لزوط ثيدح ىف فوع نب نجا ديع

 اهثم ,ظع لكب ىزجت رانلا نماهكأكف ىهف ةلسم أ ما تقتعا ةلبسم أما
 ىزحي رانلا نم هكاكذ ام45 نيتاسم نيتأ ما قتعا اسف وما اعإو اهم اهظع

 نا الا هتباورب سأب الو قاربطلا هاور هند اهظع اهءاظع نم نيبظع لكي

 هنا 5 معسل أ نح رلا ديغ نب نس ايا

 مد ةأرملا نعرصبلا ضغ ىفدرو ام باب جم

 نعاس ىلا رظن سم نم اه لاو و هيلع هللا ىلص ىنلا نع ماما ىلا نع

 دج-ا هاور هبلق ىف اهتوالح دج ةدابع هل هللا ثدحا الا هريدي ضب مث ةأرما

 مح نا دارا اما لاقو قهببااو ةةمر لوا ةأ را ىلا رظنب لاق هنا الا ىتاربطلاو

 نعو اعروت اهنع هسمصب قفرصيف دصو ريغ نه اهيلع هرصب عش أ عا هللاو

 ىف انك كلل نا ىلعاب هل لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا بلاط ىبا نن ىلع

 ةرخآألا كلل ثسيلو ىلوالا كلل اف ةرظنلا ةرظنلا عبنت الف اهينرق وذ كلاو ةنجلا
 هللا لوسر لاق لاق هعفرب ةديرب ثيدح نم دواد وباو ىذمّتلا ىورو دج-ا هاور

 تسيلو ىلوالا كلل امناف ةرظنلا ةرظنلا عبنت ال ىلعاب ىلعل سو هيلع هللا ىلص

 كيرش ثيدحنم الا هفرعث ال بيرغ نس> ثيدح ىذمرتاا لاو ةرخ'الا كل

 هسأر رق ىف ناتعش هل ناكح هلال كلذو ةمالا هذه ىنرق وذ ىا اهيرق وذ
 قرف وذ كنا هائعم ليقو دو نب ورع نم ىرخالاو هللا هنعل محل نبا نم اهثادحا

 كس ام اهبحاون عيجج كلسي ىذلا اهيف نكملا اهكحامو اهيفرط وذ ىا ةنجلا
 لاوقالا دحا ىلع نينرقلا اذ ىعسف ايرغو اًنرش ضرالا جاو عيجج ردنكسالا

 ىلص لوسرلا دارم ىلا ضيوفتلا تاق معا هللاو كلذ ريغ ليقو بورق اذهو

 ري رج نعو ! ههجو هللا مركخ هلا :راشب ةلك اهنا اًيفكيوو: ىلوا ريسو هيلع هللا
 كردي فرصا لاف ةءاعقلا رظن نع سو هيلع هللا ىلص هللا لو سر ل الاواع

6) 



 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نع ةماعا ىلا نعو .ىذمرتلاو دواد وباو سم هاور

 هاور مكهوجو هللا نسكيل وا مكجورف نظفحل وا مكراصبا نضفتل لاق
 حابص نم اه سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاو ديعس ىبا نعو ىناربطلا
 هاور لاجرلا نم ءاسنلل ليوو ءاسألا نم لاجرلل ليو ناددان. ناكحامو الا

 هللا لوسر اع تلاق ةْشّناَم نعو داما تت لاقو مكاطلاو ةحام نبا

 دجملا ىف اهل ةزيز ىف لفرت ةأرما تلخد ذا 0 هيلع هللأ ىلص
 ىنب ناذ دسملا ىف ّرْضَتلاو ةزيْزلا سبل نع مءاسن اوهنا سانلا اهيا اب ىنلا لاف

 ةجام نبا ءاور دجاسلا ىف نرتك'و ةنيزلا مهؤاشن تسل ىح اونعلي مل ليثارمسا
 لجر لاقذ ءاسنلا ىلع لوخدلاو مابا لاو هللا لوسر نا ماع نب ةبقع ن هو

 لاو مث ىذمزرتلاو لسمو ىراخضلا هاور توملا ملا لاق ملا تيأرفأ راصنالا ن

 هللا ىلص يلا ن عا ضاور اعود ىلع ءاسألا ىلء ل وخدلا ل كسب

 ءاسملا مهذب ىلا ناطيشلا امهات ناك الا ةأرماب لجر نول ال لاق سو هيلع

 ىلدا نمو جوا وا وه اضيا :مهلابو اضيا واولا تابثابو ميلا فيو :ةليهملا
 دهس ن ثتيللا هس.ذ اذكح انه دارما وهو مهودو ملا ناو م خالاك هب هن

 بيرق ليو طقذ جوزلا بيرو وه ليقو هن ىلذا نمو اضيا ةأرملا وباو هريغو
 اذه ناكح اذاف كلذ نلعش الو تهلف ىنعي هانعم ىف دبع وبا لاق طْقف ةجوزلا
 هللا هجحر ىرذنملا هلاق ىهذنا بي رغلاب فريكححو مرح وهو جوا با ف ةياور

 ىلاعت

 مد ةينجالا عم ةولكلا ىف درو ام باب ام
 ةأرماب كدا نوولخ الالات نمو ةيلع هللا لض هللا لوسر نا: سابع نبا نع

 ساسبع نبا ثيدح ماجا ثيداحا ىف مدقتو يسمو ىراخملا ءاور مرحت ىذ عهالا
 نول الف رخآلا مويلاو هللاب نمْؤي ناك نم هيفو سو هيلع هللا ىلص ىلا نع

 هللا لوسر لاق لاق راسي نب لمع نعو ىناربطلا هاور مرحم اهني و هنيب سال ةأرماب
 سمي نأ نم هل ريخ ديد نم طي مكدحا نسل ىف نءطي نال سو هيلع هللا ىلص

 ميلا لاير تاقث ىتاربطلا لاجرو قهببلاو ىتاربطلا هاور هل لحن ال ةأرما

 طدخلا



 م # هولا ىف هلوسرو هللأ نم ثيثاب هب

 ىبا نعو امهوضو 'هلسملاو ةربالاك هب طاخم اهوه ءايلا حذو مما رسسكب طرملا
 لجر الخ اههدب ىمفن ىذلاو ءاسنلاب ةولخلاو كانا لا هللا لوسر نع ةماما
 ةأج- وا "نيطب ئطاتم ربازيخ الجر حزب نالو امهثنب ناطيشلا لخدالا ةأرما
 ىناربطلا هأور بيرغ ثيدح هل لم الأ رما يكتم هبكحنم جز, نا نم هل ريخ
 نانملا دوسالا نيطلا ثينأت ءاتو ةزمه امهدعب مملا نوكسو ءاملا محب ةأجلا

 مد انزلا ءاها ىف درو ام باب ل
 د ديببيبلاا حبه ده دده٠سسسسسسل

 عاّبسالا اههانز نانذالاو رظنلا امهائز نائيعلا ةلاكتال كلذ كردم وهف انّرلا نم

 باعلاو وطخلا اهانز لجراو شطبلا اهانز ديلاو مالكحأاا ةائز ناسللاو

 راصتخاب ىراخلاو مس هاور يزكي وأ جرغلا كلذ قدصيو ىنتنو ىوع
 شطإلا امها. نايئزت ناديلاو دواد ىباو اس ةياور قو ىناسالاو دواد وباو

 دوعس# نب هللا دبع نعو ”هليفلا هأن ف ا معلا ىثما اههانءو ناين زب نالحرلاو

 جرفلاو نايئزت نالجرلاو نايئزت نانيعلا لاق لسو هيملع هللا ىلص ىنلا نع

 ىلعي وباو دازبلا عبو دانساب دجحا ءاور نب

 قلي نا دارا 7 لوش سو هيلع هللا ىلص هللا .كؤسر 5-4 هنا كلام ََن لا نع

 صاعلا نب ورع ن هللا دبعنعو ةجام نباهاور رئارملا حيوتيلف ارهطم ارهاط هللا

 ىاسنلاو ملسم هاور ةملاصلا ةأرملا اهفاتم ريخو عاتم ايندلا لاق هللا لوسر نا

 ةأرملا نم لضفأ ”ىش ايندلا عاتم نم سيلاو عاتم ايدلا اما هظفلو ةدحاه ناو

 ريخ نمو عاتم اثدلا لاَ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنعو ةلاصلا

 نيكس أ لمآ ال لدر نيكس نيكسم ةرجالا | لض انهجوز نيسقزأ ارا لاهطاتن
 ريخالا هرطشو هلوصا نم "ىش ىفهرا لو نيزر هركذ اهل جوز ال ةأرما ةزيكسم

 نمؤملا دافتسا ام لوب ناك هنا ملسو هيلع هللا .ىلص ىننلا نع ةماعا ىلا نعو ركتم



 انهيلا رظن ناو هتعاطا اهرا نا ةللاص ةحوز نم هل ريخ هللا ىوقت دعب

 نبا ءاور هلامو اهسفن ىف هتفحن اسهنع باغ ناو هتّرنا اهيلع مقا ناو هنارسس
 ميزا لاق ”ملنتو :هتالغاذقلا لت ىنلا نا سانبع نبا نعو زب نإ ىلعا نص ةججاف
 ىلع اندبو اركاذ اناسلو اركاش:ابلق ةرخت لاو ايندلا ريخ ىطعا دوف نهيطعا نه

 طسوالاو ريبكلا ىف ىتاربطلا هاور هلامو اهسفن ىف ابوح هيغبت ال ةجورو ارياص ءالبلا
 لاق لاق نايوث نعو مثالا وه مضتو ءاسلا حب فوخا اههدحا دائساو

 نلوو ر تكضاذ ناسل هلضفا لاكذ نك ذف ريخ لاملا ىا انلع وأ هراعكا ضعب

 ثيدح لاقو ىذمرتلاو ةجام نإ اور هناا ىلع هليعت ةئفؤم ةجوزو ركحاش
 دمجلا ىبا نب ملاس له هل تلقف ىراكلا نعي ليغام#أ نب دمحم تلأس نس

 نع هنأ نع صاقو ىبا نب دعس نب دهت نب ليعاعم١ نعو ال لاقف نابوث نم عع

 ةوقشنمو ةثالث مدا نبا ةداغس نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هدج
 بكرزرااو ملاصلا نكسملاو ةماصلا ةأرملا مدآ نبا ةداعس نم ةثالث مدآ نبا
 دج هاور ءوسلا بكرملاو ءوسلا نكسملاو ءوسلا ةأرملا مدآ نبا ةوقش نمو اصلا

 قيضلا نكسملاو لاق هنأ الا هو كاملاو رازبلاو ىتاربطلاو مج*< دائساب

 عساولا نكسملاو ةطاصلا ةأرملا ةداعسلا نم عبرا لاق هناالا همك ىف نابح نءاو
 ةأرماو ءوسلا راجلا ءامششلا نم عبراو "هلا بكحرلاو حلاصلا راجلاو
 نع صاقو ىبا نبا نعي دعس نب دمت نءو ىويضلا نكسملاو ءوسلا بكرملاو ءوسلا

 انها اوما اسما دع تدلل لاق عسو هيلع هللا ىلص هللا ولا نا هبا
 كءوستف اهارث ءامشلا ند:ثالثو هلوق نا اهنسفن ىلع اهئمأتف نيغتو كرهت

 لاقو مالا هاور ثيدحلا اهسفن ىلع اهنمأت مل تبغ ناو كيلع اهئاسل لمحو
 اههطرش ىلع ةدافلاف هلهفلت ناك ناف ىبرضخلا ريكح, نا ىنعل 50 هب درفت

 نا هنعء هللا ىضر سذا نعو دحاو ريغ ه-ِهثو قودص اذه دهن ىرذنملا لاق

 ىلع هناعا دف ةللاصص ةأرما هللا هقزر نم لإق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نهو ماحلاو طسوالا ىف ىناريطلا هاور قابلا رطشلا ىف هللا قديلف هئبد رطش

 هللا لوسر لاق قهببلا ةياور ىفو داسالا مي“ كاملا لاقو قهببلا ة-قن رط
 ١ نعو قابلا فصنلا ىف هللا قّديلف نيدلا 8 ليكتسا دف ديعلا جوزتت اذا

 هرب ره



 م # هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تدثاع #

 ثيدحلا مهنوع هللا ىلع ق> ةثالث سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لآق ةررره
 مع نسح ثيدح لاقو هل ظفللاو ىذمرتلا هاور ىفاذعلا ديرب ىذلا مكانلاو هيفو

 كلام ني سنا نعو مسه طرش ىلع مح“ لاقو مكاملاو هحيخت ىف نابح نباو
 موصا ىنبكل هل مماقتاو هلل ماشخال ىتا هللاو امأ هللا لوسر لاق ليوط ثيدح ىف
 ىراضلا ءاور نم سالف ىنس نع بغر نه ءاسنلا يوزتاو دّقراو ىلصاو رطذاو
 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ىردخلا ديعس ىلا نعو ا_ضريغو سمو هل ظفللاو

 كيلعف اهنيدو اهلخو اهلامو اهلاجب لاصخ ىدحا ىلغ ةأرملا مكن سو هيلع

 ناو ىلعي وباو رازبلاو بث“ دانساب دجحا ءاور كليم تبرت قلحلاو ئيردلا تاذب
 ةأرملا مكنت لاق هللا لوسر نا هنع هللا ىضر ةريره ىلا نعو هك ىف نايح
 هاور كادب تبر“ نيدسلا تاذب رفظاف اهنبدلو اهلاخبو اهبسكلو اهلامل عبرال

 ثلا اهامنعم دلك كادب تبرت ةجام نباو ىقاسنلاو دواد وباو يسو ىراخلا
 كريشم ظفالاو لاملا ةريكحب ليقو رقفلاب هيلع ءاعد انه ىه لو ضيرعفلاو

 تغتلت الو نيدلا تاذب رفظا هانعمو رهظا انه رخآلاو ام4:ه لكل ليا امهثبن
 سو ةيلع هللا ىلص ىننلا ناو ىرهزلا نع لوالا ىورو كلام هللا ٌرثكا لاملا ىلا

 هللا ىلص هيبن دارع عا هللاو ىغلا نم هل اريخ رمفلا ىأر هنال كلذ هل لاق امتا
 نمو 35 .الاكملا هدزب مل اه رعل ةأرعا حوزت نم ىلا ا نعو سو هيلع

 ةءاند الأ هللا هدزب مل اهيسل اهجوزت نمو ارّدق الا هللا هدزب مل اهلامل اهجوزت

 هجر لصي وأ ء+جرذ نص و هرمدل صل نا الا اهم درب مل ةأرعا جوز ندو

 لاق رع نب هللادبع نعو طسوالا ىف ىتاريطلا هاور هيف اهل كرابو اهيف هل هللا كراب

 نهوجوزتتالو نهندري نا نهنس> ىسف نهنسحل ءاسالا اوجوزرتت ال هللا لوسر لاق

 ةمالو ندلا ىلع نهو+وزت نكحداو نهيغطت نا نوهلاومأ ىسعف نهلاومأل

 نب دابز نب نجر ادبع قيرط نم ةجام نبا هاور لضفا نيد تاذ ءادوس ءامرخ

 لاعف حسو هسيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لجر ءاج لاق راسي نب لقعم نعو متنا
 اهحيوزتافأ دلقرال انهنا الا'لامو نضتعو كيساح اذ ةأزما:تادضا اناا هّللا] لوسنرلان
 ىناف دولولا اوجوزت هل لاف ةثلاثلا هاثا مث كلذ لثم هل لاعذ ةيناثلا هانا مث هاهنف

 دانسالا مي لاقو هل ظفللاو مادلاو ىتاسنلاو دواد وبا ءاور مالا مكب رثاكم
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 د املا ءاتيايديت فاسو ام باب عج

 هيلع هللا ىلص هللا ل وسر اهاعسف ةيصاع اهل لاقي ناك رمعل ةزبا نا رع نبا نع

 ميسم هاور نسح ثيد_> ىذمّرلا لاقو ةجام نباو ىذمزرتلا هاور ةةليجج لسو
 ةريره ىلا نعو لد تنا لاقو ةيضاع مسا ريغ هللا لوسر نا لاق راصتتخاب

 ىلص هللا لوسر اهاعسف اهسفن ىزت ليقف ةرن اهعسأ ناك ةملم ىبا تب بنز نا

 ورع نب دمت نعو مهريغو ةحام نإاو ابتمو ىراخلا هاور بارز سو هيلع هللا

 نع ىم * هللا لوسر نأ لس 5 تاب باز تلاعف ةرب 0 تعم لاو ءاظق نبا

 عا هللأ مكسقنا اوكحنثال سو هيلع هللا ىلص لاقف ةرب تيعسو مسالا اذه

 ا و - هاور تر اهوع# لاعف |هرعسل م , اولاعف م م ريلا لها

 4-0-3 دحاووا زانثاوا ةالوألا ا ٠م ةنالث هل تاق 0 دوأم بأ قججو

 هياص نم هدا م ف لاق رسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا لاق سنا نع

 تلم يلا انتا حنان وا لات نانا وا كايف أ عا تءاعنة سلا لحم

 لوسر نا ةريره ىبا نعو ارصتخم هصيب# ىف نابح نباو ىناسنلا هاور ةدحاو
 ةثالث نكادحال توميال راسدذالا نم ةوسنل لاق سو هيلع هللا ىلص هللا
 قا لطرد الو هرانا ناتنا وان ويهذمتأ زرعا تلابقف علما تاج الا هيشتعترزولا
 هللا ىنان تلاقذ اهل يصب ةأرما تتا لاق اضيا هل ىرخا ىو جسم هاور نانثا

 ترظت>ا دل لاق مذ تلاق ةثالث تنفد لاف ةثالث تنفد د_قةاف ىل هللا عدا

 له طئاطلا وه ةمهملا ءاظااو ءاذلا رسسكي راظملا راثلا ند ديدش راظ#
 م.ظع ىمح راسنلا نم تنصح و تيتحا دقل ءانعمو عئاملا روسلاك "ثلا لوح
 ىلص هللا لوسر ىلا ةأحا تءاح لاق ىردحلا ديعس ىلا نعو نيضح نصحو

 كسفن نم انل لءجاف كثيدحت لاجرلا بهذ هللا لو_سراب تلامف سو هيلع هللا

 عضوم ىف اذكو اذكح موب نومتجا لاقف هللا كلع امم انلعت هيف كيتأت اموي
 ام لاق مث هللا هلع امم نهلعف سو هيلع هللا ىلص ىنلا نهاناف نءّتجاف اذكو اذك
 ةأرما َتلاَعف زانلا نم ايات اسهل اوناك الا دلولا نم ةثالث مدقت أما نه نكنم

- 

 نينثاو
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 اههريغو سمو ىراضفلا هاور نينئااو سو هيلع هللا ىلض هللا لوسر لاف نينثاو
 ثالث لكتا نم لق هنأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوبسر نع صحأع ن ةيفع نعو

 دج هاور ةجلا هل تبجو لجو نع هلللا ليبس ىف هللا ىلع مهبستحاف هبلص نم
 ىلص ىلا ءاخ ةشئاع دنع تناكح اهنا ةديبح نعو تاقث هتإورو ىتاربطلاو
 ملدلولا نم ةثالث اهل تومي نيمل-* نم ام لاسعف اهيلع لخد ىح منو هيلع هللا
 اولخدا مهل لايف ةزلا باب ىلع اوفقوب تح ةمايقلا موب مهب "ب الا ثنخلا اوغلبب
 قاربطلا ءاور مواباو مننا ةزجلا اولخدا مهل لاقيف اناا لخدن ىح نواوهيف ةنجلا
 ظ ديج نس دائساي ريبكلا ىف

 م نيجورلا نمرللا ءاشقا ىف درو ام بأ م

 سس امهدحا ني مث هسبلا ىطقنو هتارما ىلا ىضش لجرلا ةمايعلا موب ةلزنم
 ىذش لدزا ةمايعلا 2 هللا مال لع د ةناه الأ مظعا نم لأ ةياور قو ةهحاص

 ائسأ نعءو اه ريغو دواد واو سم هاور أه رس رشش مث هيلا ىضشو هنارمأ لا

 دوعق ءاسنلاو لاجرلاو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع تناك اهذا ديزي تن
 اهجوز عم تلعف ام ريح ةأرما لعلو هلهاب لعق اه لوقي لجر لعل لاسذ هدنع
 اولعفت الف لاق ناعفيل نهناو نولعفيل مهننا هللا لوسر اب هللاو ىا تلف موقلا مرأف
 نم دجا هاور نورظنب سانلاو اهيشغف ةناطش ىل ناطيش له كلذ لثم اما

 لاك م_سو ةيلع هللا ىلص ىلا 56 ىردخلا كيه_س ىبأ نحو هوو فوخ 0

 يرخ اذا مث هتجاح ىضشي مث ارتس حرب مئاباب قلغي هلهاب واخ نا ىدحا ىمعالأ
 تضق:اذاق اهو ضارتو اههران قلق: نا كانا سطنالأ» تالد هراصعا ترعل
 نمنا هللا لوسران هللاو نردحلا ءافعس ةأرما تلاقف اهمحاوص تثدح اهتجاح
 ةناطيش ل نا طيش لثم كلذ لث اًماف نولعفت الف لاق نولعميا مها و ناعفيل

 رازبلا هاور اهكحرتو قرصنا مث اهنم ةتجاح ىضَةف قيرطلا ةعراق ىلع
 ةوافط نم مج ثيدح سس هود الوطم دواد قا دنع وهو هنوقت دهاو_ث هلو
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 وبا هاور عاجلاب رمل ىذلا هن عب ةعيهل نبا لاق مارح عابسلا لاق سو ةيلع هللا

 عابسلا دحاوريغ اه“ دقو :مثيهلا ىلا نع جارد قدرط نم مهلك ىوهيبلاو ىلعي
 رباج نعو ةمهملا نيكلاب ليقو روهشملا وه ةدحوم اهدعب ةةلمهملا نيسلا رسسكي
 ةثالث الا ةنامالاب سلاجلا لاق مسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نا هللادبع نبا
 دواد وبا هاور قدح ريغل لاف عاطتقا وا مارح جرف وا مارح م كَفَس نسلاخ

 عفان نب هللادبع اضدا هيو لوهجت وهو هللادبع نب رباج ىبا نا ةياور نم

 مالك هيفو هريغو ملسم هل ىور عئاصلا

 م7 ةمشاولاو :هلموتفملاو ”هلصاولا تيهر ف 5209 ام بأ 1-6

 4-5 ةحلفتملاو ةلميخملاو ةصمانلاو ةمشوتسملاو الجم

 تلاَقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تاأس ةأرما نا اهنع هللا ىضر ءاعمأ نع
 هيف لصأفأ اهتجرز ىناو اهرعش قرف ةبصخلا اهتباصا يبا نا هللا لوسران

 هيلع هللا ىلص ىنلا نءل ءاعمأ تلاق ةياور ىفو ةاصوتسملاو ةلصاولا هللا نءل لاف

 نا رع نبا نءو ةجام نباو مل_بمو ىراخملا ءاور ةلصوتسملاو ةلصاولا سو

 دوعسم نبا 3 ةحام ناو قايفلاو ىذمّرلاو دواد واو ملسمو ىراخلا هاور

 تاريغملا نسعلا تاحلفتللاو تاصختلاو :تاعش وسلا زو تاعثاولا هللا نعل لاق هلا
 هللا ىلص هللا لوسر هنعل نم نءلأ ال ىل امو لاف كلذ ىف ةأرما هل تااقف هللا قاد

 م اهن امو د لوبا مانا اهو ىلاعت هللا لاو هللا باتك ىف وهو سو هيلع

 ةحام ناو تاعشنلاو ىدمّرلاو داواذ وباو ملسهو ىراضلا هآور اوهتناق ةنع

 تنعل لاق سابع نبا نعو ني_سعأل هوو دربلاب اهنانسا حلقت ىلا ىه نجلغتملا

 هاورءاد ريغ نم ةعثوتسملاو ةعشاولاو ةصتملاو ةصمانلاو ةلدوتسملاو ةلداولا
 اهب لويعملاة[صوتسملاو اهريغ رعشب اهرعش لصت ىلاىه 'هلصاولا هريغو دواد وبا

 ىباطملا لاقو دوادوبا لاو اذك اهةقرت >> بجاحلا شما ىلا ةصمانلاو كلذ

 وه
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 درظسروا وداعا دكت ناكل ا 77 ع ا هيلا وأ يلا رك 3
 2 ماع هد واعم 2 هنأ ىوع نب سلا و كلذ نو لا

 , مدلل لها لاعق عر 56 ق 36 روش 00 2 لوانو ريذملا ىلع بطخ

 انعا لوسو ازه 3 0 ىو سو هيلع هللا ىلص ىب كا 0 6 نا

 دواد وباو سو ىراخعلاو كللام ها اور مهواسن اه زا نيَح لئارسما قس :. تكله

 ةيواعم مدق لاه تدسملا 0 نع يسمو ىراخلل هدأ ور قو فايضللو ىذمرلاو

 الا هلعقب اح نا 0 تزنكص م لادو روش نع همك حجرخاو بطش ةزيدملا

 امهل ىرخا ىفو روزا ءاوسق كلذ هع و هيلع ا ىلص هللا لوسر نا دوهيلا
 1 ىلص هللا ىن ناو 0 ةيواسءم نأ

 ىسرالا قرملا مم ند روعش ءانلل كرارع ياه د6 ع هداتو لاَ روزرلا ن ع ىهذ سو

 اا نو ا هةيلخلا مدخ مهو سرملا دحاو

 -- دحاو مو َْق نيثرم وما لكلا ع «.ع ةآرملا ىهن : ىثدرو ف باب .--

 ىف تلكأ دقو مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلار تلاق اهنع هللا ىضر ةشاع نع
 لكالا كذوج الا لغش كل نوكحو نا نيبحن امأ ةسّداع ان لاف نيت رم مويلا
 نا هيفو قهببلا هاور نيفرعسلا بح ال هللاو فارسسالا نم نيثرىم مويلا ىف
 فر موب لك ةلكا نم رثكا كنطبا ايندلا تذعا ةشنأع اب لاف ةياور ىفو ةعيهل
 نيفرسسملا بح ال هللا نا

 .١ كثنابحلا ما رمخلا ناو عاقولا ىف ؤ ةأرملا هلح قدرو ّئ باب --

 ما اوينتجا لوب حسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدم“ لاق نافع نب ناكع نع
 ةأرما هتقلعف سانلا لزتعيو دبعتب مكحابق ناك نمم لجر ناك هناف ثئابألا

 مخ اهيف ةيطابو مالغ اهدنعو ةسلاج هئيضو ةأرما ىلا ىضفا اذا ىح هنود

0) 
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 ىلع عقل وأ مالغلا اذه لتعتل كتوعد نكاو هداهذل كيعدا.مل ىلا تلاقف

 دن ال هنا ىأر الف لاق كدهضفو كب تدك تيرا ناف را نم اسأك برت وا

 عقو ىتح لزت مف ىيديز لاف هتقسف را نم !«أكح ىئةسا لاق كالذ نه هل

 اعوذرم قهبلاو هل ظفالاو هدم ىف نابح نا هاور ثيدحلا سفنلا لتقو اهيلع

 ظوؤحلا هنا ركذو افوقوهو هلثم

 م راحلا ةلياح انْرلا ىف درو ام باب جو

 مظعا بنذلا ّىا سو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر تلأس لاق دوءه-سم نبا نع
 كدلو لتقت نا لاق ىا مث تاق لاق كقلخ وهو ادن هلل لحن نا لاق هللا دنع

 قاد ريقل لاق راح ةليلكع ى ري نأ لاق ا مث تاق لآق كءم معطي نا ةفاخم

 مرح تلا سفنلا نولتقب الو رخآ اهلا هللا عم نوعدب ال نيذلا و ىلاعت هلوق كلذ

 دوسالا نب دادقملا نعو ةجوزلا ليلا ةسلا هجرخا نونزي الو قلاب الا هللا
 سساأ ةوسن رمشعي لحزا قزب نال هناعكال سو هيلع هللا ىلص هللا لوسَر لاق لاق

 طسوالاوا ركل نارظلاو تاهت ةاورو هج هاور راج دأ ضان قري ناّنم هيلع
 رظني ال هراج ليا ىتازلا كو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاق لاق رع نبا نعو
 ىبا نبا هاور نيلخادلا عم راثلا لخدا لوقيو هيكزي الو ةماسيقلا موي هيلا هللا
 هيلع هللا ىلض هللا لوسر لاق لاق ةداتو ىبا نءو امهريغو ىطثارحلاو انيدلا
 ( دوسا هلعا ) ةمايقلا مو هناحس هل هللا ضيق ةييعَم شارف ىلع دعف نف سو
 باغ ىلا ىه ةييغملا ةعيهل نا ٌةياور نم ريبكلاو طسوالا ىف ىتاربطلا هاور
 ىذلا لث. ةيغملا سارف ىلع سلجن ىذلا لثم هعفرب ل نعو اهجوز اهنع

 تايلا دواسالا تاون هتاورو ىتاريطلا هاور ةمايقلا مون دواسأ نم دوسأ هشه

 دوسا اهددحاو

 مد اهتءر ةءالا ةدالو ف دزو 3 بان قغج

 هيلع ليريج نع ليوطلا ةعاسلا تيدح ىف هنع هللا ىضر باطخلا نب رغ نع

 مالسلا



 ميد # هولا ىف هل وبمو ونا نع ثنا ##
 لام اهتاراما .نك قريخاف مالرسلا, هيلع لرب اسو .مهلع هللا يلص ىا لاق مالنا

 ايهريغ ريعو ناؤشلا اور ثيدولا اهترر ةمآلا قطان

 م نهرايدا يف ءاسنلا نايا نع ىهيلا ىف درو ام باب ع ٠

 ىعي: ىرغصلا ةيطوللا ىه لاق سو هيلع هللا ىلص ىتنلا نأ: رع نب 32 نع

 نعو 0 اجر ا رازبلاو دجلا هاور اهربد 0 قأب لج

 7 7 فلا و ةجام نا . ور نهرابدا ىف ءاسنلا اونأت ال تا 0

 نب دمصلا درع ةياور نم ىناربطلا ءاور نهةتا<م.ىف ءاسنلا نونأي نذلا هللا نمل

 اهنم ضعب باتكلا ريسفن ىف مدقن دقو

 0 6 قداسلا ىلع عدلا نع ةأرلا ىمن ىف قددو ا باب 1-0“

 لوسر اهل لاةذ قراسلا ىا هملد وعدن تاعجل ”ىش اهل قرس اهذإ ةشّنأع نيع

 ةيوقعلا هنع نْدْحَم ال ىا دواد وبا ءاور هنع ىييست ال مل_سو هيلع هللا ىلص هللا

 ةدحوم مث نيسب وهو فينضلا ممر مسلاو هيلع كئاعدي ةرخأ ألا ىف كرجا ىضقنتو

 م

 1-1 5 ى“ 5 ىلع رارصألاو َتَأَو هع م ّق درو أم بأ 0

 بوذلا تارهدو كابا ةثئاع أ لاق ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر أ ةغئاع نع

 ,عيعك ىف ناي> نباو ةجام نباو هل ظؤللاو ىاسنلا هاور.اناأط هللا نهاهل ناف

 تارعجتم نأ اعوذ رم لع لإ لله-س ن ع ةيأ ور قو بويذلا لدب لاعالا.لاقو

 مميردصلا ىف هب مم هتاورو دجحا ءاور مكلهن اهيحاص اهب ذخوب ته بونذلا
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 مد ندلاولا قوقع مم بهزتلا ق درو ان 1 7

 قودع مكيلع رح هللأ نا لاق ملسو هيلع هللا ىلد ىنلا نع ةءفش نب هريغملا قع

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةركب ىلا نعو هريغو ىراخملا هاور ثيدحلا اوما
 هلارشالا لاق هللا لوران ىلإ انلق اثالث رئابقتلا ربكحاب مكئننا الأ ملسو.ةيلع
 نب ورع نبا نعو ىذهّرلاو ملسمو ىراضلا ءاور ثيدحلا نيدلاولا :قوةعو هللاب
 ىلاهتو :كراسمت' هللا مرح ةثالث لاق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ضاعلا
 هلها ىف ثيذلا رد ىذلا ثوبدلاو هيدلاول قاءلاو را نمدم ةنجلا مهيلع
 دروو دانسالا ع لاقو ما1لاو راربااو تامنلاو هل ظذللاو دج-ا هاور

 ىف كلذ نع ىهنلا مدعت هنأ اه* ال ةيافكح انركذ ام ىفو ثيداحالا هذه ريغ

 زيزعلا باتكلا ريسفن

 م7 رفاوملا نهنم نا ىف درو ام باب جو

 رفاؤتلا رم تالمخ نانو اديك طا عض ادها لور لاق لاق ددبع نب ةلاضف نع
 هاور كفاك اهنع سع ناو كك ل ةأرماو هيف ركححذو ثيدحلا

 هللا ىلص هللا لوسر لأق لاق ضاقو ىلا نب دعس نعو هب سأب ال دانساب ىتاريطلا
 هإوق ىلا ءاّمْشلا نم عيراو هلوق ىلا ةملاصلا ةأرملا ةداعسلا نم عبرا ملسو هيلع
 اذه نم ضعب مدقت دقو هدم ىف نابح نبا هاور ءوسلا ةأرمل

 م2 مرح رغب اهدحو رفاست نا ةأرملا بيهرت ىف درو ام باب ج٠

 نمو ةأرمال لح ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ىردخلا ديعس ىلا نع
 اهوبا اهممو الا ادعاصف مانا ةثالث نوكي ارفس رفاست نا رخآلا مويلاو هللا

 دواد وباو ماسمو ىراخضلا ءاور اهنم مرح وذ وا اهنباوا اهجوز وا اهوخاوا
 رهدلا نم نيمو ةأرملا رفاست ال ملسمو ىراختلل ةياور ىفو ةجام نباو ىذمزلاو
 لص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىلا نعو اهجوز وا اه:ه مرح وذ اهعبو الا

 كلبا



 ميو د ةوشالا 3 ةطوسو واننا نوم طل اعل

 الل و مو ةريسم رفاست نا رخآآلا مويلاو هللاب نمؤت أ عال لح ال ملسو هيلع هللا
 نباو ىذمرنلاو دواد واو ماسمو ىراخلاو كلام هاور اهنم مرح وذ اهعمو الا

 مد( ضرملاو ءالبلا ىلع ءاسنلل ربصلا ىف بيغرتلا ىف درو ام بان جه

 م7 |اهريغو 0-١

 نموا ءاليلا لازب م ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىبا نع
 ءاور ةريطخ هيلع امو ىلاعت هللا ياي ىح هلامو هدلوو ه-سفؤن ىف ةئمؤللاو
 ملسه طرش ىلع ع لأقو مكاجلا هاورو بخت نسح ثيدح لاقو ىذمرنلا
 مل_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ممل اهب ةأرعا تءاج لاق ةرب ره ىلا نعو
 تش ناو كافشف هللا توعد تْئْش نا لاذ ىل هللا عدا هللا لو_سراب تلامف
 ىف ناب> ناو رازبلا هاور باس> الو ريصا لب تلاق كيلع با سد> الو تريص
 اذه لث٠ اضيا مدقت دقو روح

 6-5 كمل لع ةحاملا نم ءاندلا تبهر ْق درو أه با اجو

 هيلع ىبت هتخا تاء ةحاور نب هللادبع ىلع ىعأ لاق ريشي نإ نامهنلا نع
 ىل ليقالا ايش تاق ام قافا نيح لاذ ءيلع ددعت اذكأو اذك او هالبج او لوقتو
 قاريطلا هاور هيلع كت م تام انف ةءاور ىف دازو ىراخلا هاور كلذزحكح تنا
 ىعا هللا لوسراب لاف هيفو هو# رع نب هللا دبع نع شعالا نع ريبكلا ىف
 "جر نيب اهل ةبز رم هءم كلم ماقف ءالبج او هازع او ءاسنلا تدحاصف ىلع
 نعو رع نبا كردي ملشعالاو اهب ىبرعض مذ تلق ولو ال تاق لوقت اك تنا لاف
 ىرخا ةلكوا هالبج او لوقت هتخا تلم هيلع ىغت ا لبج نب ذاعم نأ لاق نسملا
 كيْذؤا نا ىلَع ندب ناكح دقل تلاق مويلا ذنم ىل هيذؤ» تلزام لاَ قافا الف
 هاور ال لوقاف تنا كلذ كن لاو اذكاو تلق اك راهتنالا ديدش كلل. لاز أه لاق
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 هللا لو_سر نا ىسوم ىبا نعو اذاعم كردي مل نسملاو ريبكحاا ىف ىناريطلا

 هاديساو هالبج او لوقيف هيكاب موقيف ثوع تيه نم ام لاو م-سو هيلع هللا ىلص

 ىذمرلاو ةجام نبا هاور تنا اذكحدأ هناءولي ناكلم هب لكو الا كلذ وح وا

 ءاحسلا نكذ.اه.ف.نيبل ثيداحا نايلا ىو. تيرع.نسح.ثيدح لاقو هل ظفللاو

 نهنع ردصت انا وركما هجولا ىلع تملا ىلع ة>اشلا نال نهلعشت اهنكلو
 ةكئاللا ىلصتال لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسز نا ةريره ىلا نعو ايلا

 كلام ىبا نعو ىلاعت هللا ءاش نا نسح هدانساو دج-ا هاور ةنرعالو ةدان ىلع
 اهتوم لبق بنتن ملاذا ةحانلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ىرعشالا

 نباو ملم هاور بهل نم عردو نارطو نهلايرمس اهيلعو ةمايعلا موب ماه

 اعردو نارط نم ابايث اسهل هللا عطق بثت لو تنام اذا ةفانلا نا هظفلو ةحاف

 ساحتلا وه سابع نبا لاق ءاطلا سسكو .ىناسقلا حت! نارطقلا رانلا بهل نه

 لاق لاق. ةريره ىبا نعو كلذ ريغ ليقو لبالا نارطق وه نسما لاقو باذلل

 منهج ىف ةءايقلا موي نيفص نلمح نا 0 هذه نا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .بالكلا ع م رانذاا لها ىلع ن را دلا نع فصو نيعلا ن ١ عفمص

 هللا ىلص هللا لوسر نعل لاق 6 ديعس ىلأ نعو طسوالا ىف ىناربطلا هاور
 رازبلا هاور و كرت نم هدائسا ىف سيلو دواد وبا هاور ةمّمسملاو ةعئاناا سو هيلع

 اس تلاق ةلس ما نع 5 بيصخ ةزانلا ىف ءاسألل سال لاقو هيف دازو ىتاريطلاو

 دق. تنكح هنع ثدحت ءاكي هايكيال ةيرغ ضرا.ى بيرغ تلق ةل# وبا تام

 لاسةف هللا لوسر اهليةتساف ءاححبلا ديرت ةأرما تابقا ذا هبيلع ءاكبلل تأيو
 اور كبا ملف ءاكبلا نع تففكف هنع هللا هجرخا اتيب ناطيشلا ىبخدت نا نبدي رثأ
 ىنن سو هيلع هللا ىلص د هللا ىضر ةشئاع نعي ملسم

 ندطا ه_-يف قرعو سلج مهنع هللا ىضر ةحاور نباو رفعجو ةثراح نب دب ز

 ُع بهذ نهاهم نا ه صأف نمعءاكب رحدحنخذو رفعج ءابن نا لاقذ لحجر ا

 هللإو لاقف ةثلاثاا ىلا م بهذه نوهنا لابقذ هنعطو مل نهنا ركذف ةيناثلا ىلا

 يضدزبلا الا ةسلا هجرتخا بازتلا نههاوفا ىف ثحا لاَقف هللالوسر ام اننبلُ دل
 ةمصقج اب رع اهل لاذ. ةصفج هيلع تاوع نوط انوع نا للام نب , نأ نءو

 ده



 ربه ن 1 هوسنلا ىف هلوسرو ةللآ نه تل امي 2

 ىلب كلك بذدعل هيلع لوعملا .نا لوعب 5 هيلع هللا ىلص هللا لوسر توعد اى

 ةسأرو ىرعشالا 15 وبا 0 0 ةهدبرب ىنا نا نوعخك َْ نامح نأ هاور

 قافا الف ايش اهيلع درب نا عطتسإ ملف ”هنرب حصن تابقاف هلهأ ند نأ را رخأى
 هللا ىلص هللا لوسر نأ ميسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر هم 2 و ىر انا لاق

 ةحام ناو ملسدو ىراخضلا هآور ةقاثشلاو ةمااطاو هةفااصلا نم ىو ملصو هياع

 انه سيل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ”ىرب ا مكيلا أوربا لاق هنأ الا ىناسنلاو
 ةعلاطاو ةحاشلاو بدنلاب اهتوص عقرب 0 قلاش قاصو قرخو قا ند

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع ذخا امي# ناك تلأق تاعبابملا نم ةأ ع
 الو امج 0 الو اليو وعدت الو اهحو يا ال ا اًميلع تس يذلا قورءملا ىف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةماعا ىبا نعو دواد وبا هاور أرءش 0

 ةدام نا هاور رودلاو لد ولا ةيعادلاو اه.يج ةداشلاو اههحو هاا نعل

 همهم“ ىف نابح نباو

 م نوهعاسأو روبقلا ءاسنلا ةرابز نم بيهرتلا 9 دروام باب 6

 مد# زئانجلا جو

 هلو نم ىكباو ىكيف هما ربق مو هيلع هللا ىلص ىنلا راز لاو ةربره ىلا نع
 اهريق روزا نا ىف هةنذأتساو ىل نذأي ملف اهل رفغتسا نا ىف ىبد تتداتما لاق
 ةدب رب نبا نعو هريغو ملسم هاور توملا ركح ذئاسهناو روبقلا اوروزذ ىل نذاف
 ةرانز نع مكديهذ تنك مل_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسسر لاق لاق هيبأ نع
 هاور ةرخآلا ركحذت اهناف اهوروزف هما ريق ةرايز ىف دم نذا دَقذ روبقلا
 هيلع هللا لص ىنلا ناكح دو ىرذنملا لاق ع نس>ح ثيدح لاقو ىذمَررلا
 اهتراز ىف لاجرلل نذا مث ءاسنلاو لاجرلل اماع ايهذ روقلا ةرابز نع ىهذ ملسو
 ركذ ليوط مالك اذه ىفو ةماع ةصخرلا تناك ليقو ءاسناا قح ىف ىهنلا ريساو
 رويقلا ةرابز نع ءاسنلا ىهن عجارلا لوقاو ىهتنا ملعا هللاو زي زعلا باتكلا ريسفت ىف
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 بابيلا تمدح لذ دقو مهداوس هللا رجحصح ثرددحلا لها ةياصع بهذ ةيلآو

 اهيلع نذلاو روبقلا تاراوز هللا نءل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لأق

 هللا ىلص هللا لوسر نإ سايع نا نعو كتعلا ناعكا ه>حرخا حيرسلاو دحاسملا

 دواد وبا هاور حيرسااو دجاسملا اهيلع نيذّحْلاو رويقلا تارئاز نعل ملسو هيلع

 ةياور نم مهلك هححك ىف نابح نباو ةجام نباو قاسسنلاو هنسحو ىذوزتلاو
 ناذا, لاش و ماذا, وه اذه حلاص وباو ظفاحلا لاَو سابع نبا نع حلاص ىبا
 هيق ملكدو سابع نا ند ععسل مل ليك ىلكلا بدحاص وهو ىباه مأ ىلوم م

 ىبا نب رع ةياور نم مهلك هك نايح نباو اضيا ةجام ناو ىناسنلاو ىراخلا
 مدهتو ع ندح ثتردح ىذمَريلا لاقو هرب ره قا نَح هنأ 0 مالك هيذو "نلبس

 ىباسنلاو دواد كل كلي وهو ب نعتلل ةيطاو حورخ ىف ضصاعلا َن ورك نبا ثيدح

 نعو دائسالا ندد ْق حدب ل لاعم هيف سوم لها يبات نم وهو ةعمر هيذو

 نكسل# اه لاق سواج ةوسن اذاف سو هياع هللا ىلص هللا لوسر جرخ لأق ىلع

 نيلدن له لاق ال ناو ناجح له لاق ال نآف ناسغل له لاك ةزازحلا راظان نأق

 ولا هاورو ةجام نبا هاور تاروجأ» ريغ تاروزأم نءجراف لاق ال نق ىلدب نش

 سنا ثيدح نم ىلبي
 م ندعلا رودلا نم لضفا اسدلا ع 7 فدرو ام با 0-١

 هللا لوذ 1 قريخا هللا لو-_سران تلد لاف ليوط تددح َْق "لبس مأ كل

 اصمر راع اذا راد ىف نخب نباوللا نه لاق أبارتا ان ع ل->و نع

 تايبحم تاقشعتم اب ع ىراذع نهاد ربكحلا دعب هللا نهتلش اطعت

 نينلا رو طانمأ (ليطألا ءايذلا ءاسنأل هه :قوطوإ ايلف وح و هلجا لك قااالركا
 لوسراب تاق ةناطيلا ىلع ةراهظاا لضفك نيعلا رولا نم لضفا ايندلا ءاسن لاق

 لجو زرع هللا سبلأ لجو زع هللا نهتدابعو نهمايصو نهتالصإ لاق اذ ميو هللا
 ىلا رفص باثلا ضخ ناولالا ص رياك نهداسجاو روثلا نههوجو لعج
 الأ ادبا تومي الف تادلاخلا نحت الأ نلقب بهذلا نهطاشماو ردلا نهرماجم

 نك



 دب # هولا ىف هلوسرو هللا نم تنث امي

 تايضارلا نحن الأ ادبا نءظن الف تامقملا ندمت الأ ادبا سأ_بن الف تامعانلا نحت
 و وتاكل نام راع تاق انل تيك ام ادبا طاخسش الف
 نأ اهعم نولخديو ةنلا لخدتف تومت مث ايندلا ىف ةعبرالاو ةثالثلاو نيجوزلا
 قاريطلا هاورةرخآلاو ايثدلا ىري# قلخلا نس> بهذ ةلبس ما ان لاو اهجوز نوكي
 ةراشا هيفو ىور هلوقب ىرذنملا ظفاحلا هردصو هظفل اذهو طسوالاو ريبكلا ىف
 ةياورلا فءض ىلا

 تلاع. لوحا لولا ءاح اهئارو َنِم اهعئاح اذا لوع دوهيلا تناك لاق راج نع
 نعو ىئاسنلا الا ةسلا هجرخا منش ىأ مكس/رح اونأف مكل ثرح مؤاسن
 هللا لور اب لاَعف يسسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا رم ءاج لاق سابع نبا
 هللا جواف اًمش هيلع درب دلي ءالا ىلحر تاو> لاو ككلها امو لاق تكلم
 اونأف تحد دش هلا هذه سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ىلاعت
 نبا نا لاو هنعو ىذهّرلا هاور ةضيحلاو ربدلا قتاو ربداو لبقأ مك لس ىنأ مكترح

 اذه عم نثو لها مهو راصنالا نم ىملا اذه ناك امتا مهوا : رفغب هللاو رع

 معلا ىف مهيلع الضف مهل نوري اوناكف باتكحص لدا مهو دوهي نم ىلا
 ءاسنلا اونأي ال نا باتكلا لها ىما نم ناكو مهلعف نم ريثكب نودتش اوناكو
 اوذخا دق راصنالا نم ىملا اذه ناكف ةأرملا نوكت ام ريسا كلذو فرح ىلعالا
 اركحنم ارش ءاسنلا نودرشي شرق نم ىملا اذه ناكو مهلعف نم كلذ

 لجر جبوزت ةنيذملا نورجاهملا مدق الف تايقاتسو تاربدمو تالبقم نهب نوذذلتبو
 21 تلاقو هيلع هتركناف كالذ اهب عنصي بهذف "2 نم ةأرما مهنم
 هللا لو_سر كلذ علف اههرما ىرعش ىح ىينتجاف الاو كلذ عنصاف فرح ىلع

 تالبقم ىا منّدش ىنأ مكثرح اونأف مكل ثرح مًواسن تازئاف سو هيلع هللا ىلص
 ءاصح حسشلا دواد وبأ هجرخا دلولا عضوم كالد ىنعي تايداتسسمو تاربدهو

 عبس ما نعو ىافتو مظع ىا حالا ىرشو اهافق ىلع ةيقلتسم ةأرملا ءطو هل هم

)16( 
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 ديالا مو اسن كاع هلود ّق لَك كو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا اهنع هللا ىضر

 دحاو كسه ىف ىا ةلمهملا نيسلاب ماعم ىوريو ىذمريلا هجرخا دحاو ماك ىف

 ه2( ىفام كل ترذن ىنا ةماصلا ةارملا لوق ىف درو ام با, حم

 ار طا اعلا فردت لا تر ةطاطسلا 11 لوف رسقت لاف وناس نا ع
 لاق لاق ةريره ىلا نعو باب ةرت ىف ىراضلا هجرخا همدض روسملل (صلاخ ىا

 نا اوأرقا هررهوبأ لوعي مث اهنباو مرح الا هانا هس نم اخراص لهتسيو دلوي
 ناوهشلا ددحردأ مج را كاطينلا ند اهترذو كب اهذيءا ىناو ملكش

 او مانا طعس الراو ادا ثاب؟ ارو

 'ئىشب ةرجفلا ىف ءاسنلا ركذ ىلاعت هللا عمسا ال هللا لوسراب تلق تلا ةلس ما نع
 ىذمزرتلا هجرخا ةيالا ناو ركذ رم مكنم لماع لع عيضا ال ىنا ىلاعت هللا لزئاف

 م ءاوح لمح ىف هروام باب لي
 اهيلع ءاوح تامح امل لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأق لاق بدنج نب ةرعمس نع
 شيعت هلاف ثراخلا ديع هيعم لاعف دلو اهل شدعت ال نأكو سليا اهب قاط مالسلا

 ىذمرلا ةجرخا هرعاو ناطيشلا ىو نم كلذ ناكو شساعف هنعمت

 مد ليزنتلا ىف ءاسنلا ركذ ىفد روام باب عم

 ءاسلا ىرا امو لاجرال الا 'ىش لك ىرا ام هني لوسر ان تلق تاأق ةرانع ما نتع

 ىذمرتلا هجرخا ةيآلا تالسملاو نيملسملا نا تلزنف ون نركش

 باب
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 - د «ةثزاقل اثر ؤباؤا هدم فاق وا نيالا نا وويمس

 متكل جولا نم اًثيش اتاك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ول تلاق ةشئاع نع

 .كسما قتعلاب هيلع تمعئاو مالسالاب ىنمي هيلع هللا عنا ىذلل لوقت ذاو ةيآلا هذه
 ريسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناو الوعقم هللا يما ناكو هلو ىلا كجوز كيلع

 مكلاجر نم دحاابا دم نآك ام ىلاعت هللا لزئاف هنبا ةليلح جبوزت اولاق اهجوؤتال

 ءاندت مو هيلع هللا ىلص هللا لور ناكو نييبنلا متخو هللا لوسر نكلو
 مهوعدا ىلاعت هللا لزتاف ده نب ديز هل لاقي الجر راص ّىح ُثيلف ريغص وه و

 هعكو ىذمرتلا هجرخا نالف وخا نالفو نالف نبا نالف دب ذا مهناب ال

 مد مساكنلا نع ةأرملا ةرذعم ىف درو ام با 1

 ىترذعف هيلا ترذتعاف ؛سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنبطخ تلاق 'ىناد ما نع

 نكا رف تلاق هيلا نهروجا تيتا ىتاللا كجاوزا كل انالحا .انا هللا لزتا مث

 ريسسالا قيلطلا ىذمرتلا هجرخا ءاقلطلا نم تنك ذا رجا ها مل ىنال هل لحا

 هليبس ىل> اذا

 2 اننا فاما قعانونلاا كلون كنار يك

 الا ءاسنلا فائصا نع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن لأ سابع نبا نو

 لدست نا الا دعب نهءا سلا كلل لحن ال هلوشب تارجاهملا تانموملا نم ناكام

 تانمؤملا مكتايتف هللا لحاف كنأيع تكلم ام الا نهنس> كبحعأ ولو جاوزا نم نهم
 نمو لاق مث مالسالا ريغ نيد تاذ لك مرحو ىنلل اهسفن تبهو نا ةنمؤم ةأرماو

 انا ىنلا اهيا ان لاقو نرسالا نم ةرخ الا ف وهو هلع طيح دقف نامالاب رغكي

 كيلع هللا ءافا امم كْئيِع تكلم امو نهروجا تينا ىتاللا كجاوزا كلل الحا

 ءاسنلا فقائصا نم كلذ ىوس م مرحو نينءؤوْلا نود نم كل ةصلاخ هلوق ىلا



 »* هوسالا نسح 3 0.6

 هللا ىلص هللا لوسر تام اه تااّو اهنع هللا ىذر هوت اع نعو ىذمزرتلا هجرخا

 ىقاسالاو ىوخكو ىذمَّرلا هجرخا ءاسنلا هل لحا ىح مسو هيلع

 مد قاسلا 20 باب 1-7

 هقاس نع انير فشكي لوب ٍلسو هيلع هللا ىلص ىلا تءعس لاو ديعس ىبأ نع

 ةممسو ءانر ايندلا ف دحسل ناكح نم قبو ةئمؤهو نمؤم لك هل دكسف

 ةفص قاسلا فشكو ىراذعلا هدرخا ادحاو اًعبط هرهظ د وعيف دحح“ل بهذيف
 لوالاو ىمالا ةد-ثب فلخلا هلواو هرهاظ ىلع فل_ىلا هارجا هللا تافص نم

 ليطعت الو هيب_ثنالو لع الو ىيكت نود نم هن نامعالا بوق ميساو لوا

 ليوأت الو

 م5 ةأزملا عيذص نم هئاحبس هللا بحت قدرو ام با قع

 دوهحت ىنا اقف ؛_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لجر ءاج لاق ةري ره ىبا نع
 ىلا 0 الا اندنعء ام قلاب كثعب ىذلاو تلاقذ هلاست صعب ىلا لسراف

 7 هللا هجر هْفيضل ند ميسو ةيلع هللأ ىلص لاهو كلذ لثم تلاقف ىرخا

 يش كدنع له هنأ ارا لاق هلحر ىلا هب قاطناف هللا لوسراب انا لاف ةحطط وبا
 3 هنرأف ائفيض لخد اذاف مهيمون مث ثىشب مهيالعف لاق ىنابص توقالا ال تلا

 تاعفف هيئفطاو هرحطلصت ىتعبارسلا ىلا ىبوتذ لكأبل هدب ىوها اذاف لكحأ
 هللا ىلص هللا لوسر ىلع ادغ حبصأ الف نييواط انابو فيضلا لكحاو اودعقو

 يكفيضل يكعينص دم ةحرابلا هللا بعدل سو هيلع هللا ىلص هل لاق سو هيلع

 ناضشلا هجرخا ةصاصخ مهب ناكولو مهسفنا ىلع نورثؤيو ىلامت هلوق لّزف
 داري اع هفرمصو هفيو_ستو هدعو لفطلا لسيلعتو عئاسجلا لوزهملا دوهجملاو

 ةجاحلا ةصاصخلاو واط وهذ رطقي لو متاصلا مان اذاو ه4-:ء هقرص

 ةقاغلاو

 اه باب



 نيل 4 هوسنلا ق هلوسرو ها نم تدب امي »3#

 -- نينطلا ةيد ف درو ام با جل

 ةرغب طقس هأ ما نينج ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق لاق ةريره ىلا نع
 نا يو هيلع هللا ىلص ىضقف ؛ رغلاب اهل ىضف لا ةأرملا تيفو ً ث ةمأ وأ دبع

 ىذمّرلاو ناضشاا هحرخا اهدبصع ىلع لمعلا ناو اهجوزو اهونبل اهتاريم
 فصن ديبعلا ن هم غلب ام ءاهقفلا دنعو ةمالاو دبملا برعلا دنع ةرغلا
 همزلي أم ا ءذلا لجرلا براقا ةهلقاعلاو ةيدلا لّمدلاو ةيدلا رشع
 ديدلا.قم

 م66 ةومشلا ظعاوم ىف دروام با #خجو

 رشمم ان سو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر لاق لأق ايهذع هللا ىضر رع نبا نع
 ال امو راق راثلا لها رثكا نكتبأر ىناف رافغتسالا نم نرثك او نقدصت ءاسيلا
 لمع تاصقان نم تيأر ام ريثعلا نرفكتو نءللا نرثكت لامرانلا لها ريكسسأ
 نيِنَأ ما ةداهث لاق نيدلاو لقعلا ناصن امو. نلق نكشم بل ىذل بلخا نيدو
 هب دارملاو سئاعملا ريشعلا ا هجرخا ىلصت ال مانالا ُبكعو دحاو لحر ةداهشب

 نهميبلا هناسجأ نهدح# هأب هأنأ نهرفكو جوزلا اًنهاه

 0 1 مدك6# دوهشلاو م اكنلا ءايلوا ىف درو ام بأ
 ندا ريغب تعكت :أرما امبا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلا ةشئاغ نع
 نم لأ اب اهل 0 اهم لخد ناو تار ثيل لطاب اهحاكن ن خاف اهيلو
 قو: ىذمّرلاو دواد وبا هحرخا هل ىلو ال نم لو ناطاسلاف اوشا ناك انهجرف
 ىلوب الا حاكن ال لاق مسودبلع هللا لص هللا لوسر نا ىموف ىبا نع ام#ةَباور
 لاق ةرعس نعو هيلا قبسلا ىف ةحاشملا نود دقعلا ن ء عنمل انهابم راهتشالاب دازملاو

 ا_ىهنم لوآلل:ئهف نايلو اهجوز هأ ما امبا ٍزسو هيلع هللا يلم هللا لو سمو
 سو :هءلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق راج نعو نأسلا اوفا هجرخا يدش



 »ع هوسالا نيسح 2 كل

 نبا نعو ىذمزنلاو دواد وبا هجرخا رهاع وهف هيلاو» نذا ريغب ججوزت دبع اميا
 ا اهيلو نم اهسفنن 835 ميلا سو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقآلاَع سابع

 نا ةريره ىلا نعو ىراحلا الا دتسلا هجرخا اهتامص اهنذاو اه_سفن ىف نذأتست

 نذأتست ىتح ركبلا الو رمأتست ىح مالا مكتنال لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 سابع نا نعو ةسأْلا هجرخا تكسن نا لاق اهنذا في كح هللا لوسر ان اولاق

 ىهو اهجوز اسهايا نا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تروح ةيارانلا نا

 تااق ةاتف نا ةشئام نعو دواد وبا هجرخا سو هيلع هللا ىلص اهريذف ةهراكص
 هتديس> ىل عدريل هيخا نانم ىنجوز ىبا نا لسو هيلع هللا ىلص ىنلل ىعت

 مالا لعل ءاخل اهنا ىلا مو هيلع هللا ىلص ىلا لسراف ةهراكح اناو

 ١ نا تدرا نكحاو ىلا ع. اص أم تزرجا دق ىناهللا لوسر ان تااةذ اهيلا

 هءاتدلا ةساسحلا ىلاسسللا هجرخا ؟ىش ىمالا نم ءابآلل سيل نا ءاسنلا

 لام لاق رع نبا نعو ”ىندلا وهو سيسخلا اهيلع نوكي ىلا ةلالا ةيسحلاو

 دواد وبا هجرخا نهتانب ىف ءاسنلا اورمآ م_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 أهون ىلا ةريبكلا بط# نا بابلا اذه لصاح تلق بابححسالل كلذب ىمالاو

 اهئامص ركبلا اضرو اهيلو ىلا ةريغصلاو اًوذك ناك زل اهنم اضرلا لوص> ريتعلاو
 الا حاكت الو ةيوط ملا ىلا رظنلا هل زوجو ةطلا ىلعو هدعلا ىف ةبطخلا مرحنو

 نيِجوْلا نم دحاو لكل زوو ملسم ريغوا لضاعلا نوكي نا الا نيدهاش و ىلوب
 ادحاو ولو حاكتلا دقعل لكوب نا

 م: ةأرلا لوب ةثيه ىف درو ام باب اج
 ءدب ىو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اًئيلع جرخ لاق ةنسح نب نجح لا دبع نع

 ةأرملا لوبت اك لوبي هيلا اورظنا مهضعب ٌلاَمْف ؛هيف لابف سلج مث اهمضوف ةقردلا
 قب باص باصصا ام تلع ام كحنو لاذ ميسو هيلع هللا ىلص ىلا همجف

 نبا ءاور هربق ىف بذعف مهاهنف ضيراقملاب هرضرقلوبلا مهباصا اذا اوناكلبارمسا

 هديب يف نايخ باو ةجام
 درو امباي



 ميش 000 #4 هوسللا ىف هلوسرو هللا نم تدثامب

 مد# هتاكز ندؤي ايم

 ميسو هيلع هللا ىلص ىنلا تا ةأرما نا هدج نع هيبا نع بيعش نب ورجع نع

 نيظتأ اهل لاف بهذ نم ناتظيلغ ناتكسم اهتبا دب قواهل ةئبا اهعمو
 ران ٠ نم نيراوس ةمايقلا مو احمهل هيا كؤوس نا كرعنا قاورلل تااق اذه ةاآكز

 هاور هلوسرأو هلل امه تلاقو 5 هيلع هللا ىلض ىنلا ىلا اههتقلأو (يهتلعذ لاو

 ىنطق رادلاو ىذمريلا ظفلو ىطق رادلاو ىذمريلاو هل ظفللاو دواد وباو دج

 بهذ نم ناراوس ام«!دبا ىفو سو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر اننا نيِتأرما نك هوخت

 سو هيلع هللا ىلص هللا لود_سر امها لاف ال اتلاق هتاكز نايدؤتأ يهل لاصق

 ىفاسنلا هاورو هتاكز ايدأف لاق ال اتااق ران رم ئيراوسب هللا كروسي نا نابتأ

 ليذ نم راوس وهو كسملا ةدحاو ةكرمم ةكسملا لسرملا عجرو الصتمو السر

 هللا ىلص هلوق ىف ىناطخلا لاق هيلا فيضا كلذ ريغ نم ناك اذاف جاع وانرق وا

 نع هلوق ليوأت وه انا ران نم نيراوس ام« هللا كروسي نا كرسيأ سو هيلع

 تلق ىهتنا مهبونجو مههابج اهب ىوكتف منهج ران ىف اسهولع ىم< موب لجو
 الف الاؤ ىباطذلا لاق اك ليوأتلا مح< هنم ةروسالا نا تدث ىف زيكلا ىف ةيآلا
 هللا ىفص هللا لوسر ىلع لخد تلاق مو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةشئاع نعو

 نههططنص تادق ةشئاع اب اذه ام لاقف فرو نم تاّضف ىد ىف ىأرأ 8 ملسو هيلع

 كبس ىه لأق هللا ءاش ام وا ال تلق نهتاكز نيدؤتأ لاق هللا لوسر اب كلل نيزتال

 محا دقو قفاغلا بوبا نب ىب هدانسا ىفو ىنطقرادلاو دواد وباهاور رانلا نم
 لوهخت ءاطع نب د# نا نم ىنطقرادلا هركذ امب رادتعا الو ام*ريغو ناحشلا هب
 ناسلا باصتكا هل ىور تنث َةَقث وهو هدج ىلا بسن ءاطع نب ورع نب دمحم ناف'
 اهل ضف ال ة_ةلح ىهو ديد ميس ناضقلا اميهعخك ىف ناخذلا هب عحاو

 متوخ ىه مهضحب لاقو اهدن ىف اهتعضو امبرو اهلجر 2 ىف ةأرملا اهلعحم
 انهدارفناب غلبت ال تاضفلا نا يلاغلاو ىباطالا لاق اهب نعم" ءاسنلا تناك رابك

 نعو هيف اهنا ز ىدؤتف ىلا ن .٠.٠ اهدنع ام ةيع ىلا مضي نا هانعم اعاو ايامضت



 ## هوسالا نسح 9 دس

 انيلعو ميسو هسيلع هللا ىلص ىلا ىلع قلاخو انا تلخد تلاق ديزي تنب ءاعسا
 اكروسي نا نافاخ امأ لات ال انلقف تلاق هتاكز نايطعتأ انل لاف بهذ نم ةروسا

 دنه تءاج لاق نابو نعو نسح دانساب دج-ا ءاور هتاكز انور ران ند ةروسا هللا

 ىا يفهذ نم حت اهدب ىفو م-سو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ةريبه تذب
 ىلع تلخدف أهدي برضي مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لجل ماخذ متاوخ

 ةمطاف تعرتناف اس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب عنص ىذلا اهيلا وكشت ةيطاو

 هللا لوسر لخدف ن-س> وبا ىل اهادها ةذه تلاق بهذ نم اهقنع ىف ةلسلس
 هللا لوسر ةنبا.كناسانلا لوقي نا كرسسأ ةمطاف ان لاقف سو هيلع هللا ىلص
 اهتءابف قوسلا ىلا ةلساسلا ةمطاق تاسراف دعب مو جرخ مث ران نم ةلساس كدب ىفو
 ىنلا كلذي ثدكل هتقتعاف اهانعم هلك ركذو ادبع ةرم لاقو امالغ اهي تزتشاو

 دانساب ىناسنلا هاور رانلا نم ةمطاف ىجنا ىذلا هلل دجلا لاذ سو هيلع هللا ىلص
 ةأرما امبا لاق ميسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ديزب تنب ءام"أ نعو مي

 ةأرما امياو ةمايقلا مويرانلا نم اهلث. اهقنع ىف تذلق بهذ نم ةدالق تدلقت
 دواد وبا هاور دانلا نم هلثم اهتذا ىف لءج بهذ نم اصرخ اهنذا ىف تاعج

 لحن ىلع ديعولا اهيذ درو ىلا ثيداحالا هذه ىرذنملا لاق .ديج دانساب ىناسنلاو

 هلف خوسنم كلذ نا *« اهدحا # ليوأتلا نم اهوجو لمحت بهذلاب ءاسنلا
 ىدؤي ال نم قح ىف اذ_ه نا #* ىناثاا #8 بهذلاب ءاسنلا ىلحت ةحابا تيث دق
 هدج نع هنأ نع بيعش نب ورع ثيدح اذه ىلع لديو اهادا نم نود هئاكز
 هللا ىضر باطخلا نب رع نع ىورو كلذ ىف ,اعلا ىفاتخا دقو ءاعمأو ةشئاعو

 نوع نب هللادبعو سايح نا هللا دمع بهذم وهو هاك ارأأ ىلا ف بدوا هنأ هئع

 دادسش ن هللادبعو ريبج نب ديعهسو ءاطعو بدسملا نب ديعسسو ورع نإ هللادمعو

 ىروثلا نايفسو ىرهزلاو ديز نب راجو دهاجمو نيريس نباو نارهم نب نونو
 رباجو رجم نب هللادبع هيف ةاكزلا طّوسا نممو رذنملا نبا هراتخاو هباحصاو ةفينح ىباو
 دجاو كالامو د نب مساقلاو ىبعشلاو ةشئاعو ركب ىلا تب ءامسأو هللادبع نبا

 قارءلاب وه ذا اذهب لوقب ىيفاشلا ناك دقو رذنلا نبا لاق ةديبع وباو قدماو

 نم رهاظلا ىباطملا لاقو هيف ىلاهت هللا ريضسأ اذه لاّوو رمصمب هنع فقو مث

 تاب الا



 اليم  هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم تداعب
 هعمو رظنلا ىلا بهذ اهطّةسا نمو هديؤب رثالاو اهبجوا نم لوقب دهشي تانآلا
 نه ق>ىف هنا 7 ثلاثلا 96 9 هيلاو هوانا -طادمحالاو -رئالا ور
 نع شارح نا جير نع دواد وباو قاشنلا ة هاورام اذهل لدبو هنرهظاو هب تابزت
 ءاحسنلا سثعم ان لآق رو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةفيذط تخا نع هنأ عا
 هرهظتوا هذ ىلع“ ةأ را 0 رسل هنأ اما هل نيلح ام ةضفلا ىف كل امأ
 قود قابلا دنع هقرط ضعءب ىفو ا (يوسأ ةقذد تخاو هب تبدع الا
 ميسو هيلع هللا ىلص ىلا نكردا تاو تا هل ناكو ةفيذل تخا 500

 ةيقع ثيدحي هردص مث بهذلا ىلملا راهظا ىف ءاسنلل ةهاركلا باب ىناسنلا لاقو
 لوقيو ريرملاو ةيلحلا هلها عنب ناك مسسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ىماع نبا
 ثردحلا اذهو ايندلا ىف اهو_سلت الف 1 رحو ةئطلا ةيلح نوم . منك تن
 تالاهتحالا نم 6# عبارلا امهطوي. .مإء مج لاقو اضيا مكصاملا ءاور
 رذقلا ةنظم هاف هظاغ نم دج 1 يتسلل ةروسالا ثيدح ىف هئم عنم امنا هلا
 هاور ام هيلع لديو أئ د لاع>الا اذه ىو اذه ىلع هلو ثيوداحالا' ةّيَقبو ءاليللاو
 سال نع ىهذ ليسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نا رعنب هللادبع نع قاتلا
 00 ع ةيالق ىلا نع اًضا وانا دواد ونأ ىورو اعطقم الا يهذلا
 شيب نعو خلط دوكر نع ىهذ ميسو هيلع هليا ىلص هللا لوسر نا نايذس ىبا
 نع قاكشلا ىور نكحا ةيواعم نهم عمل م 1 ةيالق واو اعطقم الأ بهذلا
 روهشم ةقل ع ث اواو لصتم اذهو» و ركذف ةيواعم 2 هنا مع ىلا نع هداتف
 ءاج لاَ هينا نع هدير ْن هللا دمع نع نا.ح نا ع © و ىناسنلاو ىذمرلا ىفو

 ئزاآ وام 0 ليد نم مكاخ هيلعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز ىلا لجر
 قرو نم كاك ندا 0 أ نم لاق نا ىلا ثيدحلا ركذذ راناا لها ةيلح كيلع
 نا ةررره أ تثيدحت 55 تاكا قرذتملا مالك ى هتنا ئسعا هللاو ال اعمم - الو

 هقلصلف ران ن :م ةفلح ةينيح قلخح نا ها رق لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نم اووط هقوطولف اناا :ماقو ط هبب> قوطي نا بدا نمو بهذ نم 2
 ع بهذ: مداد هروسلف ران نم راوسب هبيبح روس نا بحا نمو بهذ
 مكس فيك ةياورنىفو مي دانساب دواد وبا هاور اهب او.ءلاق ةضقلاب مكيلع

):5 ( 



 م: قوما ىلع اهئاكمو ,ءانسفتلا|ةداهش: ىفدرو ام بأ جو

 هداهش اهجح اهدلو اهلتعي ءاسقفنلا ىو ليوط ثيدح ق تدءاصلا 50 هدايع نع

 اهدلوو تنام ىا مجلا ةئلثم مج تاق هتاورو هل ظفللاو ىتاريطلاو دج هاور

 اذا ليقو اهنطب ىف اهداوو تتام اذا عمج ةأرلا تتاملاقب اهنطب ىف
 1 ه-يلع هللا ىلص هللا كروس نا ىراصضصنالا عي نك اضميا ءارذع تك

 مل-سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاعف مكناوصاب يو ءيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هاور هداهش 35 ءاسفنلاو هلود لإ ناك سلف بدو اذاؤ امدح ماد م نيكب نهعد

 شدبح نب دشار نعو تاه اذا ىا بجو اذا مد اف 1 مج هناورو ىناريطلا 8. 000 م : 0 يلا ٠ . ١-2 ٠
 دوحا هاور ثيدحلا ةزللا كا هر رسل اهدلو اهرجن ءاسونلاو ةءقر ليوط تيدح ْق

 ْق ءاسوتلا اعوذ رع صاع نةبقع نعو فو روم ىباعك د_شارو نس دان_هساب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا كّديع نب رباج نعو ىتاسسنلا هاور ديهش هللا لدبس

 عج رتساف هم ِ 4ب حاصق هيلع باغ دو هدجوف تيل 351 هللا دمع دوول ءاح سو

 . نيكبو هوسلا تدحاصو عيبا ايا ا كيلع امياغ لاقو ميسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تحو اذاف نهعد سو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف نهتكسي كتيع نبا لعجو

 ةأرملاو هلوق ىلا تام اذا لاق هللا لوسر اب بوجولا امو اولاق ةوكحاب نيكت الف

 هدب“ ىف ناب> نباو هجاه نباو ىناسنلاو دواد وبا هاور بيهش عيب توت

 م اهتر ةمالا ةدالو ىف درو ام باب :---

 لاق مالسلا هيلع ليربج ثيدح هل لاب ليوط ثيدح ىف باطلا نب رع نع
 اهجريغو ناضشلا هدرخا ثيدحلا اهتير ةمالا دلت نا لاق اهتاراما نع قرخاف

 مد ةجورلا ىلع حوزلا طخس ىقدرو ام باب ام

 هللا لبن ال ةثالث مسسو. هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هللادبع نب رباج نع
 . طسوالا ىف ىتاريطلا ءاور اهجوز اهيلع طخاسلا ةأرملا هيفو ثيدلا ةالض مهل
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 ىف نابخ نباو ةمزخ نباو هل ظفللاو ل-هع نب د نإ هللادع ةياور نم
 هللا ىلص هللا لوسر نع ديبع نب ةلاضذ نعو دم نب ريهز ةباور نم امي صيخص
 دقو اهحوز اهنع نأغ ةأرماو ةهيقو ثردحلا مهنع لامك ل ةئاالك مسو هيلع

 ىناريطلا ىورو ريك ْق َناَنِمَخ نا 1 ور هذعل هنا انييدلا ةنوؤم اهامك

 هلع هل عا الو اههطرش ىلع ع لاو هتناذ لدي هدهل تحربيتق 1 ا1لاو

 ةأرماو هيفو ثيدحلا امهسوؤر امهنالص زواجتال نانثا هعفري رع نبا نعو
 ماحخلاو ليد دائسأب ريغصلاو طسوالا ىف ىناريطلا هأور عجرت قى أهحوز 00

 تناب ةأرما هيفو ثيدحلا مهناذآ متالص زواجي ال ةثالث اعوف ره ةماما ىلا نعو
 بي رغ 7-5 ثتيدح لاقو ىذمّرلا هاور اهيلع طخاس اهحوزو

 م نسحو هتحوز قح ءافولا ف حورلا 2 درو م باب 1-0

 4-5 اهبصهرتو هتعاطو اهحوز نق ةارماو امرسع ع

 م7 هتفلاخمو هطاخسا نم 0-١

 ةأرعا حوزت لجر ايا و هيلع هللا ىلص ىلا نع هبأ زرع نوع* ثيدح نع
 اهعدخ اهدح اهيلا ضعي نا 1 ْق سلو ريك وأ ره لا ند لق او ىلع

 قىناريطلا هآور ثريدحلا ناز وهو ةمايعلا مول هللأ ل اهودح اهيلا دوا و تاك

 اها ريحا تبويهصو هرب ره ا 06-3 بايلا قو تاق هنأ ورو طسوالاو ريغصلا َْق

1 5 0 5 3 
 ىلع هأ ما حجوزت نم ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كام لاق هظولو هرب ره ىبا ثيددح

 اماو-هريغو رازبلا هآور ثيدحلا ناز وهذ اًجوهلا هردؤل ال ا قون وهو قادص

 لجر امبا لوقب عنو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تععس لاو ةظفاف بيهص ثيدح
 ناز وهو توع موب تاه اًيش ا هفادص نما هيطءث ال نا ىوني ةأ عا حوز'

 لاك رك نعو كورتم راند 5 ورع ا ىو ريمكللا ْق ناريطلا هآور ثيدحلا

 هتيعر نع لوئسم مكللكو عار مكلذك لوش سو هيلع هللا لص هللا لوسر تدعس

 و ىراخعلا هاور اهتيعر نع ةلوئسمو اهجوز تدي ىف ةيعار ةأرملاو هلوف ىلا
 هاور ,هئاسنل مرايخ مرايخ مسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق ةربره ىبا نعو
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 ن٠ ظذل ىفو يب“ نسح ثيدح ىذمّررلا لاقو هع*“ ىف نابح نباو ىذمزلا
 اذك اههطرش ىلع مع لاقو ماملاو ىذمزلا هاور عا يدمر ةيدناع تدعي

 قود اع 2612 دا0 ىال فرش يع تودع ةيدالا لاتو لاق
 نعو هب“ ىف نابح نبا هاور ىلهال مريخ اناو هلهال مريخ مريخ اهنع ىرخا

 يللي حالو لهاا عرج عارخ لاغير دوك ةتلع دوا لسا تلا عا نساتغكإ
 نعو دائسالا جيب“ لاقو ءاسألل كريخ مريخ لاق هنا الا كاهلاو هجام نبا هجرخا

 علض نم تقاخ ةأرملا نا سو هيلع هللا ىلض هللا لوسر لاق لاق بدنج نب ةروس

 ةريره ىلا نعو هك“ ىف نابح نا هاور اهب شعت اهرادف اهترمسك اهتذا اف

 نمل هلا اع اريخ 'ءاطلا اؤيصروتللا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق
 لز مل هتكرت ناو هتك ءيقث تيهذ ناف هالعا علضلا فاه جوعا ناو علض
 .تقلخ ةأرملا نا مسهل ةياور ىفو هريغو لسمو ىراذلا هاور ءاسنلاب اوصوتساف جيوعا
 ناو جوع اهيفو اهب تءّهسأ اهب تءهتسا ناو ةقيرط ىلع كل مقتست نإ علض نم

 حذو داضلا ري.كحب علضلا اهةالط اهرسكو اهتريسكح اههقن تبهذ

 واولا حدو نيعلا س.كحب جوعلاو ممدفا مألاو اضيا اهئثوكسبو ماللا

 ريغ ىفو ني: هش جوع هيذ لبو اصعلاو طئاللاك بصتنم وه ايف ناك اذا ليقو

 متو نيعلا رسكب جوع هيف لاقي كالذ وكو ضرالاو قلخلاو نيدلاك بصتنملا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىلا نعو تيكحلاا نا هلاَو واولا

 هريغ لاو وأ رخآ اهنه ىضر اهقاخ اهنم هركح نا َةنءؤم ندم ك رغب ال اسو

 ةيواعم نعو ضغبب ىا ذاش اهعو ءارلاو ءايلا عفو ءاشلا نوكسي كردي مسه ءاور

 اذا ايمعطل نا لَو هيلع اندحا ةحوز قد ام هللا لوسر ان تاق لاق ةديح نا

 تدبلا ىف الا ردع الو مم“ الو هجولا برضتالو تيسدكا اذا اهودكتو نوعط

 هللا ىلص هللا لوسر لأس الجر نا لاق هنا الا هك ىف نابح نءاو دواد وبا هاور

 انيمى ال ىا ةذحوملا دشتل حبت ال هركذف ح ونا نع ةأرلل قدح ام مو هيلع

 صوخحالا نب ورع نعو كلذ وو هللا كهف لقت الو ايدل الو هور كصاا

 نا دعب لوقي عادولا ةعح ىف عهسسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمم هلا ىمعشجلا

 نه امأف اريخ ءاسألاب اوصوتساو الا لاق مم ظعوو كحذو هيلع ىنثاو هللا دج

 ناوع
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 ناف ةئيبم ة_شحاش نيتأي نا الا كلذ ريغ امش نهنم نوكلمت سل دنع ناوع

 اوغبن الف مكنعطا ناف حريم ريغ ايرعض نهونرمضاو عجاضملا ىف نهورد*اؤ نلعف
 نهاع مكهخ اح كيلع ىكحئاسلو اق> مكئاسن ىلع مكل نا الأ اليس نهيلع
 نومحو الأ نوهركت نل مكتوم ىف نذأي الو نوهركت نم مكّسرف يطوي ال نا

 لاقو ىذمّرلاو هجام نا هاور نهءاعطو :متوسكح ىف نهيلا اوزسحن نا مكيلع
 لوسر لاق تااو ةلل“ ما نعو تاريسا ىا نيملا أب ناوع ميد نس ثيدح

 هاور ةنمللا تاخد ضار اهنع اه>وزو تنام أما اما سو هيلع هللا ىلص هللا
 اهنع هما نع ىريخلا رواسم نع مهلك مكحاملاو هنس>و ىذمّرلاو هجام نبا

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هرب ره ىبأ نءو داعش تل مالا لاقو

 تاتا قادم طرعما اهم تفرقوا اهدنا هابي دعا كرما لا

 لوسر لاق لاق فوع نب نجح راادبع نعو هكبكىف ناب> نا هاور تءاش ةنجلا
 اهجرف تظؤحو اهرهش تماصو اهسمخ ةأرما تلص اذا سو هيلع هللا ىلص هللا

 ىناريطلاو دجا هاور تش هنا تاونا ىا نم ةنلا ىل>دا اهل ليف اهجوز تءاطاو

 نيصح نعو تاءباتملا ف زسح هثيدحو ةءيوا نبا الخ جوعا هاور دجا ةاورو
 تنا جوز تاذأ اهل لاف مسو هيلع هللا ىلص ىنلا تتا هل ةعنا نصخم نبا
 هناف هل تنا فيكذ لاق هنم تزع اه الا هولا ام تلق هئم تنا نباف لاق من تلاق

 داسالا ميك لاقو ماللاو نيديج نيدانساب ىاسنلاو دجا هاور كرانو كنج

 ىلع اًم- مظعا سانا ىا سو هيلع هللا بص هللا لوسر تلأس تلاق ةشّئاع نع

 . رازبلا هاور هما لأق لجرلا ىلع اًم- مظعا سانلا ىاف تلق اهجوز لاق ةأرملا

 ىنثلا ىلا ةأرمما تءاج لاق ساسبع نبا نعو نسح 'رازيلا داتسساو مكصاخلاو
 داهجلا اذه كيلا ءاسنلا هدفاو الا هللا لوسر ان تلامَذ يهسو هيلع هللا ىلص

 مهبر دسنع ءايحا اوناك اولتق ناو اورجا اوديصن ناف لاجراا ىلع هللا هببكح
 هللا لو_سر لاف لاق كالذ نم انل اخ مهيلع موقت ءاسنلا سشعم نو نوزرب

 هت ىارتءالاو جوزلا ةعاط نا ءاسنلا نه تيقل نم ىجابا ميسو هيلع هللا ىبص

 قاريطلاو اردتم اذكحو رارللا هاور هل-هذب نم نكنم ليلؤو كلالذ لدعي

 قا تلادو ةأ عا مل-سو هرلع هللا ىلص ىلا ىعلل هن ءاج مث هرخآ ىف لاق 0-0-5 َّق
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 كيلا برت ىوهت ىهو الا رعت ملوا تلع :أرما نهنم اهو كيلا ءاسنلا وشو

 هللا بتك ءاسنلاو لاجرلا ىلا هللا لوسر تناو نهنهلاو ءاسسنلاو لاجرلا بر ههأ

 مهر دنع ءايحا اوناك اودهشتسا ناو اورجا اوباصا ناف لاجرلا ىلع داهجلا

 ةقرعملاو نهجاوزا ةعاط لاق ةعاطلا ند مهلاعا نم كالذ لدعي اه نوهزرب

 ىلا هتلبأب لحر لا اع ىردخلا كايا سوس ىلا نعو هلعش نم نكلم لياقو مهقودح

 اسهل لاقف جونرتت نا تبا هذه ىشنا نا لاقف م-سو هيلع هللا ىلص هلل لؤسر

 جوزتا ال قحاب كشعب ىدذلاو تاق كانا ىجيطا م ه-هللع هللا ىلد هللا لوسر

 تناكح وا هتجوز ىلع جوزلا قح لاق هتجوز ىلع حوزلا ىح ام ىنرخ 2

 تلاق هق> تدا ام هتءلتبا مث امد وا اديدص هارط“ رثتنا وا اهتسحلف ةحرق هب
 الا نهو.مكنن ال سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف ادبا جوزتا ال قلاب كثعب ىذلاو
 هه“ ىف نايح ناو نوروه شم تاهت هناورو دويح دانساب رارعلا هاور نونذاب

 ةنالف انا تلاق سو هيلع هللا ىلص هّللا لوسر ىلا ةأرما تماج لاق ةري ره ىلا نع
 لاق دباعلا نالذ ىع نبا ىلا ىجاح تلأق كتجاح اه كتفرع دق لاق نالف ثذب
 هقيطا اًعيسش ناك نأف ةدوزلا ىلع جبوزلا ق> ام ىتريخاف ىنبط# تلاق هتفرع دق

 هم ثدا ام اسماسلب 2-3 اههقو امد هارك* لاس ول نا هّمح نم لاق هتجوزت

 لخد اذا اهجوزا دج نا ةأرملا ترمال رششبل دحصسي نا رشا ىجبذي ناك ول
 هاور ايندلا تيقن ام حوزتا ال قحاب كثعب ىذلاو تلاق اهيلع هللا هلضن ا اهيلع

 لاقو م للا ف مقلا ن ع ىناعلا دواد 51 ناولس ٠ نع اهمال كوخ املاو راريلا

 ةدحم ٌدصق ؤ كلام نب سنا نعو هاو ناهلس ىرذنملا لَو دانسالا ميك مالا
 لص واو رش دحل نا رشبل ملصن ال لاق ةعفر ري لسو هيلع هللا ىلص هل لبالا
 ناك ول اهيلع هود مظعل اه>وز لهل نا أ رم تامال رشل دول كا رعشدل

 تدا ام تسحق تارقتسا مث ديدصلاو جلا سا ةحرو هلا قرم ىلا همدق نم

 قاسنلا هأورو و راربلاو نو رو © ند تاق هناور كيدح دائ_سأب دج هاآور هود

 ركذ لو راصتخاب هوحصب ةرب ره ََق ثيدح ند ىهيخك ىف ناس.> ناو ارضتخم

 ىا سد مدقالا ديمس ىلا ثيدح ىف كالذ ىنعم ىورو هرخا ىلا ناك ول هلوق

 ١! نمي لاق مهايزرا ةريبج لها ةدعم ةصق ىف دعس نب سيق نع عبو رعت

 ىد



 4١ « هوسنلا ىف هلوضرو هللا نم تدل 5 و

 لاقف ال تاق هل دست تنكأ ىربقب تررم ول تيأرأ ىل سو هيلع هفلا لص
 ندح# نا ءاسنلا ترال دحال دحم#م نا ادحا ارآ تنكح ول اولعفتال

 هدانا ىفو دواد وبا ءاور قحلا نم نهيلع مهل هما لءج امل نهجاوزال

 مدق امل لاق ىفوا ىبا نبا نعو قدوو تاباتملا ف يسم هل جرخا دقو كيرش
 هللا لو_سر لاف مو هيلع هللا ىلص ىنلل دوم ماشلا نع ليج نب ذاعم

 نودحح## ,هتدجوف ماسشلا تمد هللا لوسر ان لاو اذه ام سدو هيلع هللا ىلص

 ترما ول ىناف لعفت الف لا كب كلذ لعفا نا تدراف مهتفقاساو مهتقراطبل
 هدب ىبمقت ىذلاو اهجوزا دحسا نا ةأرملا تادجالا يلو طسا نا: ايد

 نابح نباو هجام نبا: هاور اهجوز قح ىدؤت ىح اهبر ق> ةأرملا ىدؤتال
 ميسو هيلع هللا نيص هللا لوسر لاقذ هجام نبا ظفاو هل طفللاو هكحح ىف

 نا ةأرملا ترمال هلللا ريغل دع نا ادحا ارمآ تنك ول ىف اولعفت الف

 - ىدؤت ىح اهبر ق> ةأرلا ىدؤت ال هديب دمحم سفن ىذلاو اهجوزإ دل
 نه هنم عوذرملا 1 اذا ىورو هع ملدبتف ىلع ىهو اهسقن اهلاس ولو اهجوز

 لول نا ارملا ترمال هلال لوكس ا ذيعا 517 اوا لاق هظفلو ذاعم ثيدح

 ق- ىدؤت ىح ناءالا هوال> هاا د# الو انهولع ةدخ مظع نه اه>وز

 نع هرب ره ىبا نءو اهسفن هدقكت مل بق رهظ ىلع ىهو اهسقن اهلا واو اه>وز

 :أرملا ترمال دحال دن نا ادحا ارمآ تنك ول لاق سو هيلع هللا ىلص ىلا
 نإ .ةئفئاع نعو ميت نسح ثيدح لاقو ىذ_هرتلا هاور ا هجوزا دعست نا

 ةأرملا ترمال د>ال دعت نا ادجا ت ا ول لاق ميسو هيلع هللا ىلد هللا لوضر.

 2 ىلا رجا ليج نم لفتت نا هنأ ما ىما الجر ناولو اهجوز دححست نا
 نع هحام نبا هاور لعفت نا اهل ناكل رجا ليج ىلا دوسا لبج م وا دوسا

 كك 2 1 مهب مح هناور دمعنو ناعد> نب ديز نب ىلع ةياور

 لوسر ان ىلي انا ةئملا ىف مكك نالوا الأ مو هيلع هللا ىلص ىنلا نع كلاه

 تلاق 0 تسع وا يلا ولا نا 2ك اذازفولو دودو لك لأ هللا

 مع هتاورو قارعاعلا هاور ىطرت نت ضمخب 0

 د_ةو ليدعتو حرج ىل> هيف فقا مل ىنناف ىشرملا دابز نب مهارب |الا مجينصا



 د هوسالا“* سدح د - ناو

 نب ذاعم نعو اهثريغو ةرغ نب بعكو سابع نبا ثيدح نم ناملا اذه ىور

 ىف دحال نذأت نا هللب نمؤن ةأرمال لحن ال لاق سو هيلع هللا ىلص ىننلا نع لبج

 لزعت الو ادحا هيف عيطت الو ةراكحح وهو جرخ الو هراك وهو اهجوز تدب
 تمتنو اهيف اهنم لبق ناف هيضرت ىح هنأتلف لظا وه ناك ناف هيرضت الو هشارف
 دنع تغليا د_ةف ضر. مل وه ناو اهيلع مثا الو اهتح ملفاو اهرذع هللا لبقو
 رهظا ىا مجلاب ملفا لاق اذكح دانسالا ع لاقو مالا هاور اهرذع هللا

 هللا ل هللا لوسر تا ممث> نم . نملاةأرنا نا سابع نبا نعو اهاوقو اهتح

 ناف ميأ ةأرما ىف اف ةجوزلا ىلع جيوزلا'َىَ> اه ىتريخا هللا لوسر اب تلاَعف سو هيلع

 ىهو اهسفن اهلأس نا هتجوز ىلع جوزلا ق> ناف لاق يأ تاج الاو تعطتسا

 اعوطت موصت ال نا ةجوزلا ىلع جوزلا قح نمو اهسفن هعنمت ال نا بتق رهظ ىلع
 هنذاب الا اهدي نم جرح الو انهنم لبقب الو تشطعو تءعاج تلعف ناف هنذاي الا

 قح باذعلا ةكئالمو ةجحرا ةكئالمو ءاععلا ةكحئالم اهنءل تاعف ناف
 لوسر لاق لاق مرا نب ديز نءو ىناربطلا اور ادبا جب وزنا ال مرج ال تلاق عجر

 هلك اهجوز ق> ىدؤ# ىح هللا ق- ىدؤن ال ةأرملا ميسو هيلع هللا ىلص هللا

 دسيج دانسات ىتاريطلا هاور ا هسفت هعلع ىل بتق رهط ىلء ىهو اهلاس ول

 كرا هللا رظنب ال لاق سو ءولع هللا ىلص هللا لوسر نع رع نب هللادبع نعو
 راربلاو ىتاسنلا هاور هنع ىنغتست ال ىهو اهجوزل رك هن ال ةأرها ىلا ىلاعتو
 نب ذاسعم نعو دانسالا ميت لاوو مكاملاو مجدل ةاور اههدحا ةاور نيدانساب

 تلاق الا ايندلا ىف اهجوز ةأرما ىذؤت ال لاق سو هيلع هللا ىلص ىلا نع لبج

 نا كشوب ليخد كد_:ء وه اماف هللا كالتاق هذؤت ال نيعلا رولا نم هتجوز

 بره ىا كفشو نسدح تيدح لاقو ىذمرتلاو هحام نا هاور كلا كقراشب

 اذا لاق مسو ةياع هللا ىلص هللا لوسر نا ىلع نب قاط نعو داكنو عارسل و

 ىذمزلا هاور روذتلاا ىلع تناكح ناو هنأللف هتجا ل هتجوز لجرا امد

 لاق لاق ةربره ىلا نعو هح*“ ىف نابح نياو ىلاسنلاو نس> ثيدحح لاقو
 تابق هنأت يف هشارف ىلا "7 را ظل اظحااذا اشو ةيسلخ شنا قلامتسا لوس ر

 نابصف



 دواد واو م ىرالا هاور حجبصل ح ةكئث اللا اعلم دتغا اهيلع نايضغ

 ىذلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو-سر لَك مل-سعو ىراخضال ةياور ىو ىقاسنلاو

 ىذلا ناكح الا هياع ىبأت هشارذ ىلا هنأ ما وعدن لجر نام هدس سفن
 تتاد اذا قاسنللو اهل ةياور ىفو اهنع ىطرب ىحاهيلع اطخاس ءاععلا ىف

 3 رياح نعو 2 َىَح ةهحكحءاللما انهم اسه>وز سارق هرحاه هأ رملا

 دعصت الو هالص مه] لمعت ال ةثالث سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هللا دمع

 در ناهي ور اهلع طخ سلا :أ ]او ديفو م هنا يح ءاشلا لل مهل

 نباو ةعزخ ناو ليقع نب دمحم نب هللادبع ةداور نم طسوالا ىف ىناريطلا هاور

 لاق رع نبا نعو ناب> نال ظفالاو دم نب ريهز ةياور نم امهيع*” ىف نابح
 ثيدحلا ابهموؤر امهنالص زواج ال نانثا ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 مكخاط او لوح دائسأب قاريطلا هاور عجرت 6 اهحوز تضع ةأ ماو هيقو

 نم تجرخ اذا ةأرلا نا لوقي مسو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر تءعس لاق هنعو
 ريغ ة-ولع تارمع ُش لكو ءائسلا ف تاإم لكص اسهنعل هراك اهحوزو اهي

 نإ ديوس الا تان هناورو طسوالا ىف ىناربطلا هاور عجرت ىح سنالاو نما

 ريربلا ليَ

 م بيمهرتلاو لاسلاو ةحوزلا لع همفثاا ف داو ام نأ 0-١

 هّةعقنأ راند سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هدزع هللا ىحصر هررره ىبا نع

 هتعفنا رانيدو نيكسم ىلع هب تقدصت رائيدو ةبقر ىف هنتقفنا رادو هللا ليبس ىف

 لوم نابوث نعو م-سم هاور كلها ىلع هتقفنا ىذلا ارجا اههظعأو كلها ىلع

 راند لضفا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىف هياعحأ ىلع هموم رائبدو هسرف ىلع هعفي راثدو هلابع ىلع ل>را ةققش

 نم ارجا مظعا لجر ىا بالف وبا لام مث لاهعلاب أدب ةيالق وبا لاق هللا ليبس

 مص كور مه نغبو هب هللا مه عفش وا هللا مهقعل ام لايع ىلع قي لصر

 منيل كلا كك لاَ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا صاقو ىبا نب دعس نعو ىذمرغلاو
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 6# هوسالا نس> د9 م4

 هاور كتأر ما ىف ىف لمحت ام ى> اهيلع ترجا الا هللا هجو اهب ىجتات ةدفن قفنل

 هللا ىلص ىنلا نع ىردبلا دوه_سم ىلا نع ليوط ثيدح ىف م-سمو ىراخا
 هاور ةقدص هل تناك اهبست# وهو َهَقْقُن هلها ىلع لجرلا قفئااذا لاق ميسو هلع

 لور لاق لاق بركسم,دء» نب مادقلا نعو ىناسنلاو ىذمزتلاو سمو ىراضلا
 كدلو تمتطا امو ة-ةدص كل وهف ك_سفن تيعطا ام سو هيلع هللا ىلص هللا
 وهف كمداخ تيعطا امو ةةدص كل وهذ كتجوز تهعطاامو ةقدص كل وهف

 دا. للتسا اتناا ل ويدمر لاق :لام تفاخل لوا قو سبايكيا د انشارأ دعا ةازوزإ ةقايض كل
 قاريطلا هاور ةقدص وهف هني لهاو هدلوو هتأرما ىلع قنا نم ميسو هيلع
 لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةريره ىنأ نعو نسح امهدحا ندائسا

 كسفن ىلع هقفنا لاق راد ىدنع هللا لوسر ان لجر لاقف اوقدصت هنامكال امو

 ىلع ةققنا لاق رخآ ىدنع نا لاق ك-:>وز ىلع هّةفنا لاق رخآ ىدنع نا لاو

 تنا لاق رخآ ىدنع نا لاق كمداخ ىلع ه-ةؤنا لاق رخآ ىدنع نا لاو كدلو

 رباجزءو لكلا ىف قفنا لدب قدصت هل ةياور ىفو هع“ ىف نابح نا هأور هن صبا
 م احلاو ىطقرادلا هاور هلوطن ثيدأسلا ةقدص هل بتك هلها ىلع لج رلا فن هنأ أم هعفر

 ناريه ىف عضوب ام لوا لاق سو هيلع هللا ىلص ىثلا نع هنعو هدانسا 7

 صم لاق ة-وما نب ورع نعو طسسوالا ىف ىناريطلا هاور هل_ها ىلع ةتققن ديعلا

 0 نبورع ىلء هب رك هالفتساف طرم فوغ نإ نورا ةيعروا نافع نب نام

 وأ نا مع هب ند بلطملا نب ثراحلا نب ةدمبع تذب "يل كم هنأ رما هاسكف هاريْسأُف

 "ليكم ىلع ه هن. تفدصت ورع لاق تءتنا ىذلا :طرملا لءذ ام لاف نجحزا دبع

 هللا لوسر تدعم ورع لاعذ ةفدص كلها ىلا تعئص أملك نا لاه: ةديبع تذل

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا ورع لاق ام ركذف ٌكاذ لودي حسو هيلع هللا ىلص

 ىلعي وبا هاور مهيلع ةقدص وهذ كلها ىلا تءنص ام لكك ورع قدص لاَمف

 وهذ هلها لجرا ىطعا ام لأق ا دج-ا ىورو تاقث هتاورو ىتاريطلاو

 نب ضايرعلا نعو هب رزئؤي نرخ وا فوص نم ءاسك ميما رسدكب طرملا ةقدص هل
 نم هنأرما قس اذالجرلا نا لومي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدعم لاق ةيراس

 هيلع هللا ' ىلص هلللا لوسر نم تءعم اع اه2اد>و اهتيفسف اهتبتاق لاق رجا ءاملا

 مسو



 ١ ببنها ؤوو هنو كارم ين 4 -
 لوسر لاق لاق كالام نب سنا نعو طسوالاو ريبكلا ىف ىتاريطلاو دج-ا ءاور سو
 3 ثردحلا اهتيعو.نع ةلوئسو انهحتوز كانو هيعار هكرلا (سورشلع ملا لاي
 6 ريغو 5 هاور

 27 براقالاو لابعلا ىلع ةعفنلا ىدرو ام باب 0

 ا ايلعلا 0 سو هيلع 7 ىلص هللا لوسر لاح لات دوعس# نإ هللادبع ٠ نع

 هأور كلان داو كانداو كاخاو كتخاو كاناو قاع لوعت نك أدباو ىلةسلا دحلا نم

 ما -- نس مكح ثتيددح نم هوب اذ ريغو نيك او وهو نسدح دائسا, ىناريطلا

 ناعصأ ىأرف لجر مهو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ص لاق هرغ نإ بع كح نع

 ناك ول هللا لوسر ان اولاةف هطاشنو هدلج ن م ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ىلع ىعسإ) 2 نأك أ ليسو هيلع هللا 5 هللا لوسر لاعف هللا ليس ىق اذه

 نيذغش نروا ىلع ىىسي جرخ ناكح ناو هللا ليبس ىف وهف اراغص هدلو
 اهفعي ةهسفن ىلع ىىس جرخ ناكح ناو هللا ليس ىف وهذ نريكح

 ناطيشلا ليبس ىف وهف ةرخافمو ءانر ىعس ججرخ ناك ناو هللا ليبس ىف وهف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق راج نعو جرحك ١١ لاجر هلاجرو ىتاريطلا هاور
 ةقدص هل وهذ هارقو هجر ىذو هلهاو هدلوو هسقن ىلع ءرملا ققئا ام ل_-سو

 هللا لوسر لأق لاق ةرب ره ىبأ نعو ةريثكح هدهاوشو طسوالا ىف ىاربطلا ءاور
 ىتأي ريصلا ناو ”هنوؤملا ردق ىلع هللا نء ىنأت ةنوعملا نا سو هيلع هللا ىلص

 راع نب قراط الا يت# 00 ع هتاورو رانربلا هاور ءاليلا ردق ىلع هللا نم

 لاق لاق ورع نب هللادبع نعو بيرغ ثيدحلاو كري ملو بيرق مالكح هيفف
 0 بأ هاور توب ن ٠ عيضي نا اما ءرملاب ىف مل-سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا ىطر نسللا نعو دان_سالا 4 < لاقو لوعب نم لاق هلا الا كاحلاو ىناسنلاو

 ما اظذح ءاعرتسا اع عار لكل اس هللا نا لاق م_سو هلع هللا ىلص ىلا نع هذه

 رت َّق نايح نا هاور تل لهان رع لحزا لألف حل عيت

 م7 نيد تانبلا ىلع ةعفتلا ىف درو ام باب اج



 ع هودالا ندع 0 موك

 تأ رف تماق مث اهنم لكأت ملو اهدتنبا نيب اهدعستف اهانا اهتيطعاف ٌةدحاو رع

 هذه نم ىلآءا نه لاف هتريخاف انيلع مسو هسياع هللا ىلص ىلا لخدف

 ىدمزلاو اسمو ىراخضلا هاور راثلا نم اس هل نك نهيلا نسحاف "ىشب تائبلا
 اسهتعو راثلا نم موحناج نو ةيزط ريصف تائبلا نم "ىشب ىلتبا نم ظفل ىفو

 6 لك طعاف تارمت ثالث اهتيعطاو اهل نيتابا لم“ ا تااق

 نا دير“ تناك ىلا ةرّملا تةشف اهاتنبا اهتيعطتساؤ اهلكأتل ةرمت اهيف ىلا تعفرو

 لاقذ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر) تعنص ىذلا تركذف اهنأث نبعاف اهلكأت
 سنا نعو ميسم هاور راثلا نم اسهب اهقتعاوا ةنجلا اهب اهل بجوا دق هللا نا

 ءاج اغلبلا ىح نيتب راج لاع نم لاق سو هيلع هللا ىلص ىلا نع هنع هللا ىضر
 لاع ند هظفلو ىذمزتلاو هل ظفللاو - هاور ةعباصأ ضو وهو انأ ةمايقلا مون

 هظفلو ويك ناي> ناو هيعيصاي راشاو نيتاهك ةنحلا وهو أنأ تاخد نيت راح

 يع المرا كاوا ثالث وا نيدا لاع نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 قلاو ةبابسلا هيعيصاي راشاو نيتاهك ةنملا ىف وهو انا تنك نهنع تومي وأ نبي
 ناتابا 0 ةيملع هللا ىلص هللا لوز لاف لاع سايع نا نعوا اهيل

 © دائسان هجام نبا هاور ةنجلا هاتلخدا الا امه. وا تي بل هن

 نعو او الا تل لاقو ماخلاو هند ليبحرش ةياور نم هيب“ ىف نابح نباو

 ال وا ديار اذ هل اهني لفك نم ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىبأ
 تانب تدل ىلع ىمس نم و هبعبصأ مضو نيتاهكسح ةنجلا قوهو اناف هل ارق

 ةياور نم راربلا اور اماق اًماص هللا ليبس ىن دهاحم رجاك هل ناكو ةنملا ىف وهف
 هيلع هللا ىيص" هللا لوسر نا كلام نإ فوع نع ىتاربطلا ىورو ميلس نب ثيل
 هل نك الا نتمب وا نبي تح نهولع قفليف تانب ثالث هل نوكي ميسم نم ام لاق سو

 اا نكو ةريصلخ ةذهاؤشو ناتناز لاح ناتو ا"هأ نعال :تلافه رابلا* نم“ اراض
 تانب ثالث هل ناكح نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ىردخلا ديءس

 ةنجلا هلف نهيذ هللا قتاو نهدبعص نسحأف ناتخا وا ناتب وا تأ وخا ثالث وا

 نوهجوزو نهيلا نسحاو نه.داق لاق هناالا دواد وباو هل ظفللاو ىذمّرلا هاور
 |مسو هلع هللا بص هللا لوسر لاق ىذمزنلل ةياور ىفو هي“ ىف نابح نباو ةنجلا هلف

 ل
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 دلي لخد الا نهيلا نسف تاوخا ثالث وا تاب ثالث مكدحال نوكي ال
 بيغرتلا ىنءل ب باتعكلا اذه ريغ ىف ةركح ت2 ذىالتخا اهديئاسا فو ىرذنملا لاق
 نا هل تناك نم سو هيلع هللا ىلص هلللا داي لاَو لاق سابع نبا نعو بوهّرلاو
 اور نجلا هنا يل اهيلع روكحذلا ىنعب هدلو رثؤي و اهنهي ملو اهدي ف
 ّ سابع نب نع زو هشه ريغ وهو رير+ نا نع ايرهالك ماخلاو دواد وبا

 تاّئبلا نوئفدن اوناكو ةي> اهئفدي مل ىا اهدي ىل هلوق دائسالا ع مالا
 لاق ىبورتملا هللا دبع نب بلطملا نعو تائس ةدوءوملا اذاو ىلاعت هلوق هنمو ءاي>ا
 امي كندحا الأ ىب اب تلاقف حسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةلس ما ىلع تلخد
 هللا لوسسر تدعم ت !اَق هما ان ىلي تلق ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تدع“
 بستم ةبارق ىتاوذ وا نيتخا وا نينثبا ىلع قفنا نه لوقي مسو هيلع هللا ىلص
 ءاور راثلا نمازتس هل اتناك امهتقكي وا هللا لضف نم امهينغي نح امهيلع هقفنلا
 مهضعل هاشمو كري ملو مدل دع نابع د# ةياور نم ه ىناريطلاو دج
 هلنأ ىلص دقأ لوكر اقرا لاو ةحدالا ىضر راج نعو تاعباتملا ىف مضي الو

 ها تبجو نهلفكيو نهحريو نميوؤي تاب ثالث ها ناككح نم سو هيلع
 ضعب ىأرذ لاق نيتنا اتناك ناو لاق نيتذثا اتناك ناف هللا لوسر اب ليق همبلا ةنجلا
 ىف ىناربطلاو رازبلا و ديج دانساب دجحا هاور ةدحاو لاقل ةدحاو ليقول نا موقلا
 نه لاق سو هيلع هلا واط ىنل 5س ه ىلا نعو نهجوزيو دازو طسوالا

 0 هللا هلخدا 0 ارمسو نها رسذو نهئاوال ىلع ريستو تائب ترا كل ناك

 هللا لو-سر اب لج ر لاق ناتاثاو لاق هللا لوسر اد ناتثثاو لجر لاف ن :رهانا هجر
 دائسالا ع لاقو ماجا هاور ةدحاوو لاق 0

 توعف 2 نم م عشنا 50000 كتبنهرلا قطوف ام باب قو

 2 مرسلا نغ فشن ىذلا 6

 م ىف نو 0-5 كل هللا ل 1 رو للاب ديك قل

 دحاسملا باوبا 0 بو ازيدو والا هايششاكح 6 0 07 , لاجر يما

 نوناف نهونعلا ىامعلا تحللا 053 نه-وؤر ىلع تاب راع 2 مهؤاسل



 ب هوسالا نسح 01

 مكابق مالا دان مكمدخ 3 م ٌواسن مهةمدح مثالا نم هما مكءارو ناكول تانوءلم

 ل1 دج طير ءازعب جالك اناقو جاشلاو قااظفلاو ضخ ىف نانو نإ هاو
 اهياعو سو هيلع هللا ىلص هللا لودر ىلع تاخد ركب ىبا تب ءاعسأ نا ةشئاع

 ةلزرلل نا ءاىمأ 1 لاقو مسو هيلع هللا ىلد هللا لو-سر اهنع ض رعاف قاقر بايب

 ءاور هيفكو ههجو ىلا راشاو اذهو اذه الا اهئم ىرب نا م مل ضيحلا تغلي اذا |
 ةهدئاع كردي مل وهو كنرد نب دلاخ لسرم اذه لاقو دواد وأ أ

 ١ م رزطاو /! عادلا 31 اسفل عيبا 7 20 7 بأ 9و

 اريرح دخا سو هيلع هللا ىلض هللا لور تيأر لاق ههجو هللا مرك ىلع نع

 ءاور ىتما روكذ ىلع مارح نيذه نا لاق مث هلاعث ىف هلل ابهذ و هيع ىف هلع

 لاق أ وأ يما ثانا ىلع لالح ثيدحلا اذه نم ةياور ىو ىناسالاو دواد ولا

 ريرخلا مك ءاسذ اوسيلت 3 لوهبو بط# ريدلا نا نووعم لاق نسا نع ةويلح نعو

 أوسلت الإسو هيلع هللا ىلص هللا 0 لوه باطلا 31 0 تدع قاف

 ىناسنلاو مهو ىراخملا هاور ةرخألا ىف هسيلي مل ايندلا ىف همسبل نء ناف ريررحلا

 ريرطاو ةيلكلا هلها عنع نأك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا رءاع نب َهِبَمَع نعو
 ىاسنلا هاور 'يدلا ىف اهذوسبلت الف اهرير>و ةنجلا ةيلح نوبت منك نا لوقو

 سو هيلع هللا ىلد ىلا نع هرب ره قا نعو ايهطرش ىلع تقل لاقو مالو

 ىبأ نكو مخك ىف نايح نا هاور روصعملا يهذلا نيرجحالا نو ءاسنلل لو لاق

 لها ىلاعا اذاف هنا تلخد ىنا تيرا سو هيلع هللا ىل< لوسر لاق لاق ةماما

 ءانغالا نك لقا كا اهم سبل اذاو نيئم ْؤملا ىرارذو نيرجاهملا ءاردق ةنللا

 ءاسنلا اهاو نودعحو نويساحم بايلا ىلع مهلاف ءانغالا أما ىل ليقذ ءاسلاو

 هريغو ناي> نا عادلا وا هاور ثيدحلا ربرااو بهذلا نارجالا نهاهلأف

 ل نعو «ةهنع مسعقلا نع دز نب ىلع نع رحز نب هللا درع قييرط نه

: : ُ : 0-0 

 م 6 ةارأاو ةارأأب لجرأا ةيشن ند سصهرئا| فاددرو ام كا 0-0

 م كلذ ودع وأ 1 وا مالكوا سال قلجزلا 0

 لاجرلا م نيه.شدملا 1س 9 هيلع هللا , لص هللا لو_سر نول لاق سابع نبا نع

 ءاسنلاب
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 ناسنلاو ىذمّرلاو دواد وباو ىراخلا هاور لاجرلاب ءاسنلا نم تاه.نملاو ءاسنلاب
 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ترم ةأرما نا هدنعو ىتاريطلاو هجام نءاو
 لاجرلا نم َنيِهِيْسَأملا و لاجرلاب ءاسسنلا نع تاه بشتملا هللا نءل لاف اسوق ةدلقتم
 لاجرلا نم نيئنخمل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعل ىراخمأل ةياور ىفو ءاسنلا
 سكنا وهو ثانخا هيف نم اهرمسكو نونلا عب ثنا ءاسنلا نم تالجؤتملاو
 هنع هللا ضر ةرب ره ىبا نعو ىربكلا ةشحافلا ىأي ىذلا ال ءاسنلا هلءفتاك وئتلاو
 سبلت ةأرلاو ةأرملا ةسبل سيلي لجرلا حسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعل واع
 ماملاو هحم +“ ىف نابح نباو هجام نباو ىناسسلاو دواد وبا هاور لجرلا ةسيل
 ورع نب هللادبع تيأر لاق ليذه نه لجر نعو مس طرش ىلع مي“ لاقو
 ديعس ما ىأر هدنعالا اننبف لاق مرملاىف هد مو لولا ىف هلازمو صاعلا نبا
 تاَمف هذه نم هللادبع لاَقذ لجرلا ةيشم ىشمت ىهو اسوق دلت لش قامتا

 لوقي ل--و هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدعم لاعف لهج ىبأ 0
 دجا ءاور لاجرلا نم ءاسنلاب هبشت نهالو ءاسنلا نم لاجرلاب هبشت نم انم سيل
 طّةساو امصتخم قناربطلاو مسي ملو مهبملا لجرلا الا تاقث هاورو هل ظفللاو
 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسسر نعل لاق ةريرغ ىبأ نعو هركحأب ٍ مهبملا
 لاج رلاب تاهبشتملا ءاسسنلا نم تالجرتملا و ءاسنلاب نو عيشنب نيذاا لاجرلا ىنخم
 هفو دش نب بيطالا مح ١! لاجر هلاجرو دمحا ءاور هدحو ةالقلا بكارو
 سو هولع هللا ىلص هلللا لو-سر لاو لاو ماما ىبا نعو نسح ثيدحلاو لاقم
 ثنأف اركذ هللا هلدج لجر ةكح الملا تنماو ةرخ لاو ايندلا ىف اونعل ةعبرا
 يدخل لاسزاب :تهيشتو تزركذتفا نا هللا اهلج ةأرماو ءاسنلاب هبشتو هسفن
 ىنا!نعو ةبارع ثيدحلا ىفو ىناهلالا ديزي نب ىلع قيرط نم قاريطلا هاور
 هيلجرو هبدب بضخ دق ثنخت سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتا لاق ةريره
 ىلا نفذ ءاسنلاب هش اولاق اذه لاب ام سو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر لاف ءانحلاب
 دواد وبا هاور نيلصملا لتق نع تيهذ ىنا لاعف هلتشن الأ هللا لوسر اب ليعف عيعتلا
 ىنعب عيقبلاب سلو ىج ناكح ةزيدملا نع ةيحان عيقتلاو ةماسا وبا لاقو لاق
 قانع ىشرولا راسب ىبا نعو دواد وبا هاور ىرذنملا لاق ءايلاب ال نونلاب هنا
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 مسأ ىنعاال اذه راس وباو هراكح : همم ىفو هريره ىلا نع ماه

 هع ىور دق هناف كللذك سدلو لوه# هزنع لثس الل ىزارا متاح وبا لاق دقو

 هللا لوسر لاق لأق رع نبا نعو معا هللاو الوهجم نوكي فيكف ثيللاو ىعازوالا
 ةلجرمو ثوبدلاو هندلاوا قاعلا ةنجلا نولخد ال ةثالث سو هيلع هللا ىلص
 مهرّقبو هلها نم ةشحافلا معي ىذلا وه ثوردلا راريلاو ىلاسنلا ءاور ءاسنلا

 ىلاعت هللا مرح دق ةثالث ناق ؛سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ءزعو اهملع
 هل ظعمالاو دجا هاور تكل هلها َّق ا ضدلا ثوبدلا ةيقو ثيدحلا ةنحلا مهملع

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع هريره ىبا نعو دانسالا 3 لاقو ماحلاو رارلاو

 لوسر اب مق نم تاق ا طع“ ىف نوسميو هللا بضغ ىف نوعي ةعبرا لاو سو
 ىنأب ىذلاو لاجرلاب ءاسنلا نم تاهبشنملاو ءاسنلاب لاجرلا نم نوهبشنملا لاق هللا
 ىعازرملا مالس نب دم رط نم قهدبلاو ىناريطلا ءاور لاجرلا ىتأي ىذلاو ةيهبلا
 راع نعو هئندح ىلع عباتي ال ىراذغلا لاقو ةريره ىبا نع هبا نع فرع الو
 ادبا ة_:طا نولخدي ال ةثالث لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع سمان نبا

 را نمدم اما هللا لو_سراب اولاق رولا نمدمو ءاسنلا نه اةلجرتملاو ثويدلا
 هلجرملا اخ اناق هلها ىلع لخد نه ىلا ال ىذلا لاو ثويدلا اخ ءانفرع دقف

 احو رح مهيذ 52 1 هتاورو ىناريطلا هاور لاجرلاب ةيميشا لا لاق ا تنل د

 ىرذنملا هلاق ةريثك هدهاوشو

 -4 ةره ىرانلا 1 ا لوخد ىف درو ام باب 6

 ءاورو هريغو ىرالا دنع وهو هلحم ىف بابلا اذه ىف رغع نا ثيدح مدقت
 ساسشخا ركذ هيذو كلذ راثلا اهل 0 3 ىف دازو رباج ثتيدح ئم دج

 ةنحلا تلخد لاو ميسو هيلع هللا ىلد ىنا ا نع ورع نب هللاديع نعو ضرالا

 تعأوَو ةةانجنلا ايرغا تكل ترآ فدو انملا ىتلولاطلو ءازقفلا اهلها تكا تيأرق

 اهعسن ىلو | يعطل ىل ةره تطير ةلاوط ريج نم ةأرما نويذعي ةثالث اهيف
 هاور ثيدحلا اهربدو اهلبق شهنت ىهف ضرالا ساشخ نم لكأت اهعدن ىلو

 اسهل ةره ىف بذعت ةليوط ءادوس ةيريج ةأرما هل ةياور ىفو هك## ىف نابح نبا

 اهتقنوا
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 اذا ىهف تنام ىح اهمعطن ملو ضرالا ساشخ نم لكأت اهعدت لف اهتقثوا
 ىلا نا ركب ىلا تنب ءاعسأ نعو ثيدحلا اهشونت تربدا اذاو اهشهنت تلبقا
 تلق يس> رانلا ىنم تند لاقف فوسكحاا ةالص ىلص ملسو هيلع هللا ىلص
 اولا هذه نأش ام لاق ةره اهشدخت لاق هنا تبسح ةأىما اذا مهعم .اناو بر ىا
 ىراخضلا ءاور اعوج تتام ىح اهتسبح

 م ةجوز وا هل ةفصوءرملا ءاعد ىف دروام با, لجو

 كاوسم هدب ناكو قب ْق 6-2-2 هيلع هللا ىلص هللا لوس ناك تلاق إس مأ نع

 ىلا ةلس ما تجر ههجو ىف بضفلا نابتسا ّىح اسهل وأ هل ةذيصو اعدف
 ةع4لا هذهب نيبعلت كارا الأ تلاعذ ةمه# بعلت ىهو ةفيصولا تدجوف تارا
 لاقذ كتمعم ام قلاب كثعب ىئذلاو تلاقف كوعدي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو

 هاور ٌكاوسملا اذهب ٌكتءحوال دوهلا كلا الول 2 هيلع هللا ىلد هلل لوسر

 هوححب قاريطلا هاورو هل ظذللاو ديج اهدحا ديئاساب دهحا

 مد( دودملا ةماقا ىف ةنهادملا نم بيهرتلا ىف درو ام باب جم

 ىف باتكحاا ىف مدقت دقو تورس ىلا ةيموزخلا نأش ىف ةشثاع ثيدح هيف

 هجام نباو ىناسنلاو ىذمزرتلاو دواد وباو سمو ىراضلا دنع وهو همضوم
 هيلا عجراف

 مد تاينارلا ىف درو ام با اججو

 ثيدحلا ةجلا نولخدب ال ةثالث لاو لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا ىسو» ىلا نع

 لاو ةطوغلا رهذ امو ليق ةطوغلا رهن نم هللا هاقس را نمدم وهو تاه نم هيفو

 وباو دجا هاور مهجورف حير:راثلا لهأ ىذؤي تاسموملا جورف نه ىرجي ره
 نب ةرعم نعو تايازلا تاسسموملا ىعتو م اخلاو نعت ىف ناب> نباو , لي

 ةسدقم ضرا ىلا قايرخاف ىنايتا نيلجر ةل-يللا تيأر ليوط ثيدح ىف يدنج
 مهينأي مه اذاو ةارع ءاسمنو لاجر رونتلا لثم بقت ىف ىا هيف اذاف هيفو ثيدحلا

 ) ١ه(
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 ةماما ىلا نعو ىراملا ءاور ىناوزلاو ةانزلا مهناف هلوق ىلا مهن٠ لفسا نم بهل
 احر هنناو اخافتنا ئش دشا موهب انا اذاف ىل قاطنا مث ليوط  ثيدح ىف هعفري

 اذاف ىب قاطنا مث ئاوذلاو نونا ءالؤه لاق اوه ناجم عجارنا مهكر نأك

 نينا نهدالوا نمنع ءالؤه :ليق ءالوه لأب ام تلق ل نول سهم : ءاسلاب ايا

 0 لاق ةهررخ نبال ظفللاو امه ©“ ىف نابح ناو ةعرخ نبا هاور ثيدحلا
 لك ال مال حو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاو لاق ةريره ىبا نعو هل ةلعالو

 ف مميشلا ملأ باذع مهلو مهلا رظبس الو مهيكرزب الو ةماعلا مولا هللا

 ىاسنلاو اس ْق هلصأو طسوالا ىف ىناريطلا هحر ف ةنازلا زوعملاو

 4 رانلا مقاول ابق ىف درو امابأت جو

 يا 00 اي د 00
 نا هاور تءاش ةفولا باوبا ىا نم تاخد اهلعب تءاطاو اهجرف تاصحو

 اًضا هلحم ىف مدهقتو عب“ ىف نابح

 مد ندلاولا رب ىفدرو ام باب اجو

 حا لمعلا ىا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلاه لا دوعسم نا هللا دمع نع

 داهجلا لاق ىا مث تاق نيدلاولارب لاق ىا مث تلق اهتفو ىلع ةالصلا لاق هللا ىلا

 ىلا لجر ءاج لاق صاعلا ورع نب هللادبع نعو مو ىراضلا ءاور هللا ليبس ىف

 اي«هقق لاق ممن لاق كادلاو ىحأ لاقذ داهجلا ىف هتذأتساف سو هيلع هللا ىلص هللا ىن

 لبيقا لاق مسل ةياور ىفو قاسنلاو ىذمّرلاو دواد وباو م ىراخضلا ءاور دهاش

 ىقتا داههلاو ةرجلا ىلع كعيإبا لاق ميسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر ىلا لدر

 ىئتتف لاق ىح امههالك لب متذ لاق ج دحا كيدلاو نم ىلهف لاق هللا نم رجالا

 لجر ءاج لاَق هنعو نييحك حاف كيدلاو كل عجراف لاق ممن لاق هللا ٠ نه رجالا

 ىوبا تكرتو ةرج#لا ىلع كءيابا تئج لاف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا
 ىبا نعو دواد وبا ءاور ا ىهةيكبا م (ىهكككاو امهيلا عجرا لاف نايكحبب

 له لاعف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا رجاه نِهلا لها نم الجر نأ ديمس

 كل
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 امذاتساف امهملا مجراؤ لاق ال لاق كلل انذا له لاق ىاوبا لاق نمعلأ ىف دحا كلل
 ىلا لجر ءاج لاق ةريره ىبا نعو دواد وبا هاور امهريف الاو دهاجل كل انذا ناف

 يهدف لاق مث لاق كادلاو ىحأ لاقف داهجلا ىف هنذأتسيل سو هيلع هللا ىلص ىننلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لجر ىتا لاق سنا نءو هريغو ميسم هاور دهاجل
 لاو دسحا كيدلاو نم قب له لاق هيلع ردقا الو داهجلا ىهتشا ىنا لاف سو
 ىلءيونا هاور دهاحمو رمعمو جباج تناف كلذ تلعف اذاف اهرب ىف هللالب أف'لاق ىبا

 نابح نبا هقثو عجن نب نوهممو ذيج اههدانساو طسوالاو ريذصلا ىف ىتاربطلاو
 ىلص .ىنلا تيا لاق ىلسلا ةيواعم نب ةحطط دعو نوروهشم تاقث هتاور ةيقبو
 ةي> كما له لاق هللا ليس ىف داهجلا ديرا ىنا هللا لوسر ان تلتف سو ةياع هللا

 لام الجر نا ةماما ىلا نعو ىناريطلا هاور هلا مل اهلجر مّرلا لاق ممن تاق

 هجام نبا هاور كران و كد امه لاق امهدلو ىلع ندلاولا قد أه هللا لوسر اد

 ىلا ءاسروت سه اشي نإ: همه اعاب ةيواعتل نو ملبقلا: قع دز, نب اله [نيورطةولع

 كريشتسا تح دقو وزغا نا تدرا هللا لوسر اب لاق مو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هجام نبا ءاور اهلجر دنع ةئيلا ناف اهءزاف لاق معن لاق ما نم كل له لاف

 هظفلو ديج دانماب ىتاريطلا هاور داتسالا ها لاقو ماملاو هل ظفللاو ىفاسنلاو

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاَقف داهجلا ىف هريشتسا سو هيلع هللا ىلص ىلا تينا لاق

 ءادردلا ىلا نعو اههلجرا تدع ةجلا ناف املا لاق ممن تلق نادلاو كلأ

 لوسسر تدعم لاقف ايهفالطب:ن سأتي ىا ناو ةأرما ىلنابلاقذ هلئا الحوينا
 كلذ عنصاف تش ناف ةنجلا باوبا طسوا دلاولا لوقب سو هيلع هللا ىلص هللا

 نايفس لاق اير لاقو هل ظفللاو ىذمرتلاو هجام ننا هاور هظفحا وا بابلا

 هظفاو هع“ ىف نابح ناءاورو مب“ ثيدح ىذمرتلا لاق ىبا لاق امبرو

 قرمأي ن الا هناو جوز يح ىب لزب ىللىبا نا لاف ءادردلا انا تا الجر نا

 قاطت نا كرما ىذلاب الو كيدلاو قءت نا كرما ىذلاب انا ام لاق ا-هةالطب
 سو هيلع هللا لص هللا: لوسر | نم تدعم ]م ىلإ بدك قيش .نا:كلناذزيبخ اكلت نع
 عد وا تش نا بابلا كلذ ىلع ظفاخل ةنجلا با ونا ط_سوا دلاولا لوقي هتععم
 انها أما يحن ناكح لاقل 0 ١ ١ الطف ناتئلبطم اعلق كان



 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رع ىتاف تيياف اهةلط ىل لاق اههركي رع ناكو
 دواد وبا ءاور اهتلط سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل لاقذ كلذ هل ركحذف

 ثيدح ىذمزرلا لاقو همت ىف ناببح ناو هجام نباو ىلاسنلاو ىذمّرلاو
 هزسس نم سو هيلع هللا ىلد هللأ لوسر لاق لاق كلام نب سنا نعو مب“ نسح

 مج هتاورو دهحا ءاور هجحر لصيلو هبدلاو رييلف هقزر ىف دازي و هرجع ىف هل دمي نا
 نا سنا نب ذاعم نعو ربلا ركصذ راصتخاب مجيدكلا ىف وهو ميعصلا ىف مهب
 هاور هرع ىف هللا داز هل بوطق هيدلاو رب ند لاق سو هيلع هللا ىلد هلللا لوسر

 لهس نع ذئاف نإ نابز قي رط نم مهلك ىناهبصالاو مكاطلاو ىناربطلاو .ىلعي وبا
 هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىلا نعو دانسالا مي كاملا لاقو هنع ذاعم نبا

 لاقو مكاحلا هاور ثيدحلا مؤاسن فعت سانلا ءاسسن نع اوذع لاق سو هيلع

 رم نبا نءو هاو زي زرملا دبع نبا وه ىرذنملا لاق دب وس هدنس ىفو دانسالا مجيب“
 نم هريغو وه اضيأ هاورو نسح دائساب ىناريطلا هاور كؤاسش فعت اوقعو ةعفرإ

 معر مث هفنا عر لاق سو هيلع هللا ىلص ىلا نع ةريره ىبا نعو ةشئاع ثيدح

 مث امهدحا وا ربكلا دنع هيدلاو كردا نم لاق هللا لوسر ان نهليق هقنا معر مث هقثا

 ةرعم نب رباج نعو بالا وهو مافرلاب قصل ىا هنا مير مسم هاور ةنجلا لخد ىل
 ليربج ىناثا نيمآ نيمآ نيهآ لاسةف رينملا ي-سو هيلع هللا ىلص ىلا د-هص لاق

 هدسءبأف راثلا لخدف تاه هبوبا دا كردا نم دمحاب لاقذ مالا هيلع

 نبا هاورو نسح اهدحا ديلاساب ىتاربطلا هاور ثيدسحلا نيمآ تلف هللا
 هيوبأ كردا نمو كف لاق هنا الا هرب ره ل ثتددح ند هنمككاو نا.ح

 اضيا هاورو نيمآ تاقذ نيما لق هللا هدعبأف راثلا لخدف اههريي إذ اهمهدحا وا

 هريغو مالا هاورو هدج نع هبا نع ثري وهلا نب كلام نب نسللا ثيدح نم

 نم

 ثيدح نم ىناربطلا هاورو نيمآ تاق ةنجلا ءالخدي ف امهدحا وا هدنع ربكلا
 هللاهدعباو راثلا لخد امهرب د رف امهدحا وا هيدلاو كردا نم هيفو» وب سابع نا

 هوبا كردا نم دعب لاق ةثلاثلا تيقر الث هرخآآ ىف لاقو ةرخغ نب بعك ثيدح

 هللا ىلص هللا لوسر تعم“ لاق ىريدث فلا ورع نا كلام نعو نفآ تاك وصمأو

 ةياور 3 داز هللا هدعبأف هل رقغل مل مث هيدلاو دوا كردا 0 لوعب م-سو هيلع

 نا و
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 ترذدخما رفن ةثالث ثيدح مدقتو نسح اهدحا قرط نم دج-ا هاور هّمحمأو

 هبت ىف نابح نبا هاور اضياو نيحيفحلا ىف وهو رافلا تدسف مهيلع :ركد
 هللا لوسر ىلا لجر هاج لاق ةريره ىبا نعو رخآ ظفلب ةريره ىلا ثيدح نم
 كما لاق قباحح نسحن سانلا قحا نم هللا لوسرأ لاَقَف مسو هيلع هللا ىلص

 مل_سمو ىراضلا ءاور كوبا لاق نم نه م لاق كما 1 لا ا لاق ٠ نم مث لاق

 ىبأو نيهشلا دنع وهو ةرفاكلا اهما ةلص ىف ركب ىلا تذب ءاعسأ ثيدح مدقتو
 اضرلاق هعفرإ مهيأ ىنسض## ال ىرذنملا لاق ورع نا وا رع نإ نعو دواد

 ئيددلاؤلا طم ىف ىلاعتو كرات هللا طغ*و نيدلاولا اضر ىف ىلاعنو كرابث بزا

 تدنذا ىتا لاقذ لجر سو هيلع هللا ىلص ىننلا ىنا لاق رع نبا نعو راريلا هاور

 لاق ةلاخ نم كلل لهف لاق ال لاق ما نم كلل له لاقذ ةيونأ نم ىل لهف ايظع اين

 ا_يهنا الا ماجلاو هه“ ىف ناي> ناو هل ظفللاو ىذمزتلا هاور اهريف لاق معن

 كلام ديسا ىبا.نعو امهطرش ىلع محبك مالا لاقو ةيشثتلاب نادلاو كل لهالاق

 ذا ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع سولج ن . انبي لاق ىدعاسلا ةعسر نا

 دعب هن ايثرا ىش ىوبا رب نم ىب له هللا لوسراب لاقف ةلس تب نم لجر هءاج
 مح را كلامو اهمهدهع ذا_هناو اهل رافغتدالاو ابهيلع ةالصلا - لاق ايهلوم

 ناسبح ناو هجام.ناو دواد وبا هاور اه4عيدص ماركاو ام4: الا لصوت ال ىلا

 لاق هيبطاو هللا لوسر اب اذه ريكحا ام لجرا لاق هرخآ ىف دازو هس ىف

 هب لاف
 ك0 ش

 مب ةمتاللا هلتو عومجلا اذه نم ىناثلا باتكلا رخآ اذه

 # لجرلا فلات ىثنالا نا ناين ىف

 « ماكحا ىف و
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 مد ماكحا ىف لجرلا فلات ىثنالا نا ناس ىف 2٠

 اهضافخ نسال هلا #* اهنمو # بفتنلا اهتناع ىف ةنسلا نا # اهنم

 يف ةهاركلا نم ةيزازبلا ىف نكل ىغملا ةنم ىف اك ةذالاىف ديزي هنال ةمركت وه اماو

 ناكولو نت لكشملا ىئنحلا نا ىلع صن هلال ةنس نوكي ءاسنلا ناتخ عساتلا لصفلا

 لاجرلا قح ىف ةنسلاك ال نكلو ىثنا اهذا لاهتحال ننض مل ةنس ال ةمركت اهناتخ

 اهسأر رعش قلح نم عنمت اجذا # اهنمو # اهيل قلح نسب هنا # اهئمو #

 زوجي ال رذءريغبو عجوو ضر رذعا اهسأر قاح نا ةأرإلا سأب ال مهضعب لاقو
 رعش قلح دارملا نا رهاظلاو ىلوا هلمف كرت ام ةحابالا انه سأب الب دارملاو ىهتنا

 زاوجلا مدعب دارماو ررهلق ةرون وا فل وا صق وا قلحي ناكءاوس هتلازا اهسأر

 وهف لاجزاب اهيشت كلذ تلعف ناف تقلح واو ةداعسلا حاتفم ىف امل مرتلا ةهارك

 * اهئمو # لوق ىلع كرفلاب رهطإ ال اهشم نا هي اهئمو 96 ةتوعلم اهذال هوركم

 اهتماقاو اهئاذا هركي هنا # اهنمو 6# لاو ضرحلاب غولللا بابسا ىف ديؤت اهنا
 عفر نع ةيهنم اهناب 'زيكلا ىلع هحرش ىف راظنلاو هابشالا بحاص مك نءا هلاع

 باحسالا ه+و ىلع اهئاذا داعي و ىوجلا لاق ىهتنا ةاتذلا ىلا ىدؤب هنال اهتوص

 ةئازنش نهال نذؤلل لايكلا تامض نم ةروكذلا نكي ءرْيَغو ىليزلا هركذ اي
 حجارسسلا ىفو رهاط ددر' هيفو ناذالا ةفيظو ىف اهرإ ردن حن اذه ىلعف نئكلا

 مهنأكف ةأرملا ناذا اوديعي ىل اذا لاق هناف نهئاذا ةعص مدع ىضَتْمب ام جاهولا
 الا ةروع هلك اهندب نا ا اهنمو # ةداعالا مهيلع ناك اذهلف ناذا ريغب اولص

 لاق مت نبا لاق ح وجرملا ىلع اههيعارذو دمحم ىلع اهيءدقو اهيفكو اههجو
 ةدثعلا ىف امل ةروع اهئطبو اهرهظف مالا اماو هدعب ام ليلدب ةرلا ىنعي ىوجلا

 لمشي ةمالا قالطا مث ىهتنا هل عن نطبلا ىلي ام نا ه>والاو نطبلل عبت بنجلا

 ةقتعم اهب دارماو ةرحىه امه دندو ةاعستسملاو دلولا ماو ةبتاكملا و ةريدملاو نقلا

 لاق اقافتا ةرخ رسسعم وهو نهارلا اهقتعأ اذا ةنوهرملا ةاعستسملا اماو ضعبلا

 فىتمملا
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 طيحلا ى عَوو اك ديلا نود فتكلاب ريعو 'زبكلا حرش ىف 0 نبا نمي فنصلا
 ىو ةياورلا رهاظ وه اك ةروع فكلا رهاط ناو نطابلاب صتخم هنا ىلع ةلالدلل
 ىف هحجرو غسل ىلا ةروعب اسل هنطابو فكحاا رهاظ نا ىضاق تال
 ال تضاح اذا ةأرملا نا ةداتق نع ليسارملا ىف دواد وبأ هجرخا امب ةينملا حرش

 لوقاىهتنا هفالخ بهذااو لصفلا ىلا اهاديو اههجو الا اهنءىري نا حصل
 سوماقلا ىف لاق نب ريمعتلا نيب قرقلا مدل ثح ريكلا حرش ىف فنصللا هركذاهت
 فكلا لاهي نا الا مهللا ةحارلاب ريعل هركحذ ام ىنسنلا دارا ولو ديلا فكلا
 ىثتسا امناو اهنطاب دارملاو ةءوامت هقكو اذك هك ىف لاقي فكلا نطابل مسا افرع
 ةءادهلا ىف لاو اهيف مجعتلا ىناتخاو تاريتفلا اصوصخ هراهظا ىفءالتالل مدقلا

 هراتخاو ةروع هلا ءاواتف ىف ناخ ىضاق و عطقالا متو ةروعب سنل هنا عصا
 ةروعو ةالصلا ىف ةروب سيل هنا راتخالا بحاص مجكو ىنانيغرملاو ىباتسالا
 سيل مدقلا نا مجدنا ةنازمللا ىلا ايزعم ىدنجربلل ةياقولا حرش ىفو اهجراخ
 لاقو ثيداحا ائاطم ةروع هنوكح ةننلا حرش ىف جرو ةالصلا ىف ةروعب
 رهاظ ىفالخ هنال ةدشلا حرسش ىف ياحلا ريما نبا معيجرت ريتسي مل هنأك ليق دمتعملا ىلع
 نم جاما ريما نبا سنل لوقا ىميتنا عجرتلا بابرا زم دحا نوتخ““ ملو ةياورلا

 1 ةباورلا رهاظ ىالخ هنا ىوعدو بهذملا ةلقن نم وه لب ععيجرتلا بابرا
 ءاواتف ىف ناخ ىضاق كك دقو يف.كح ع وام معجّريلا بايرأ نم لأ تكا

 فنصملا لأ حوجرملا ىلع اهب.ءارذو لاقو ابيرف مدت اي ىناحبسالا هراتخأو
 ةجاعلا رامشخالا ىف هراتخاو ةروعب سئل عارذلا فسوب ىبا نعو كلا حرش ىف
 طولا ىف حمو راوسلا وهو ةرهاظلا ةنيزلا لثم هنالو ةمدشلا ود كح ىلا
 ىدب فيك لوقا ىميءلا اهجراخ ال ةالصلا ىف روع هنأ مهضعإ مسك و ةروع هلا
 عارذلا ّق مي يو صنعوا ىلع هحرسش ىف هلقن عم ح وج رع هنأ انه

 اهتوص نا هبشالا ةْشلا حرش ىفو لوم ىف ةروع اهتوص نا # اهنمو ©
 نا اهيلع قبو ةروع ةأرملا ةمثث لزاوتلا ىنو ةتقلا ىلا ىدؤي امناو روعي سبل

 ةالصلا هيلع لاق اذلو ىعالا نم اسهلعت نم ىلا بحا ةأرملا نم نآرقلا اهلج .
 اذكح لجزا اهمعس نازو الف ءاسلل قيفصتلاو لاب رلل معسلا مالسلاو
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 ذئنيح نكل طَمف هنم معسل نا ٍعتلا نعم لاب نا الا رهاظ عفادن هيفو مهلا ف

 بحاص كلذكحو ةروع هنا ىلء ىناكلا ىف ىئسألا ىثمو هيلع ءانبلا رهظ ال

 تدسف ةالصلا ىف ترهج ول ليقول اذ-ه ىلعو ماه#لا نا قوحلا لاق طيخلا

 ةروع اهتودو هلو5 بدع لوقب نا فلؤمأل بسانملا ناك ذئنيل ىهتنا اهم ناك

 اهتءاقاو اهناذا هركيو ارهج ىلت الو اهبان ىعال قؤصتو اهتءارقب رهجت الف

 وا ةضيرم نوكت نا الا هركي ليقو مالا لوخد اهل هركي اهنا * اهنءو #
 بايش ىف جيرخت نا طرشب ن كل ليق ىوجلا لام اقلطم ةهارك ال هنا رولا ءاسقن

 افالخ اعيج لاجرلاو ءاسنلل ع ورمشنم ماجلا لوخد ناخ ىضاَق ىواستف ىفو ةنهم
 رومو ماجا لخد مسو هيلع هللا ىلص هللا لوضرإ نأ عوز سالا ضعد هلوقب امل

 هيف نكي ملاذا حاب امنا نكل صج ماج- لخد هنع هللا ىضر ديلولا نب دلاخو

 فاخ ريغذ اذ_ه ىلعو ماهلا نبا قةملا لاو ىهتنا ةروعلا فوشكم ناسنا

 ةينم ىفو ىهتنا ةروعلا فوشكم نهنم اريثك ناب لعلل ماجلا لوخد نم ءاسنلا عنم
 مفرت ال اهنا # اهنمو # مار> هنودب و ريمي ماجا لوخدب ءاسنلل سأب ال ىفملا
 ىف هكو ةياقولا ىف ام اهيبكحنم ءاذح لب ىوجلا لاو اهينذا ءاذح اهيدب
 اماو ةرخلا ىف اذه ليق ةئَقلا ىفو اهردص ءاذ> عفر ةيريهظلا ىفو ةيادهلا

 ةأرملا نا مامالا نع ىور ىفاكلا ىفو ةرودهب سل اهقكح زال لج راكف مالا

 لجرلاك ةمالا نا جاهولا جارمسلا ىفو ىهتلا ةروعب سال اهفك نال لجرلاك املطم
 الاهنا # اهنمو # دوعقلاو دوح-لاو عو كحرا ىف ةرخعاكو عفرلا ىف

 ةما وأ تناكح ةرح ةيرهجلا ةالصلا ىف نعي ىوجلا لاق اهئءارش رهجت

 تناك ةرح ىنعب ىوجلا لاق اهدوح“و اهعوكر ىف اهيذْعُت مدت اهنا 4 اهنمو
 اذا اهنا ا اهنمو عوكرلا ىف اهعباصا ج ءرفتال اهنا ا اهنمو # ةماوا

 نو ةعاجج هركت هنأ *ث اهنمو عييسلا الو تفذص اهئالص ىف ئىش اهبان

 ىوجلا لا لاجرلل اماما ملصن ال اهنا د اهئمص 9 نهطسو مامالا فقي ناو
 ةرو كحدلا لاجرال ةمامالا ةعص طرش نال ةعصلا مدع ةيحالصلا مدعي دارملا

 اهب ىف اهتالصو دحصتملا ىف ةالصلا ةعاجج اهر وضح هركب هنا #* اهثءو

 ماركا دكسملا ةعاجج كاذ رة يول مسمر ىوجلا لاو لضفا

 اهنال



 4 0 هوسلا ف هلوسرو هللا نم تدب اع 2

 اهددن ته اهلاعش ىلع اهتيع عضل اهذا د اهئمو #4 تيبلاب قوطت اهثال

 دي اهنمود## اهتيكر اهعباصا سءور علب ىح اهيذْدف ىنع دهشلا ىف اهيدب عضنو

 ةةاعالا اهماكحا نم قبو دهشتال اهسولج لاح ىف ىا ىوجلا لاق كروت اهنا

 ةمجب ال هلا هي اهئمو ال ردقلاب راسالا اهّم> ىف يسم ال اهنا ةالصلاب
 طرش ىه ىلا ةعاجلا نس ا ىا ىوجلا لأ اهب دعمت ن كاو اهيلع

 ريبكت اهيلع سيل هلا # اهئمو # ضهرملاو ديعلاو رفاسلاك ةعجخلا داتعتا

 امهدنع اما ةروكحذلا طّرشي هنال مامالا ىأر ىلع اذه ىوجلا لاق قيرمشت
 بحي ال هنا فنصملا قالطا رهامظو حجارسلا ىف اي اه#أوق ىلع ىوتفلاو بحق

 حرص هنو ةيمبتلا قيرطب اهيلع بجي هنا عم هيلع بجي نمي تدتقا ناو اهيلع
 بجي الو مرحم وا جبوزب الا رفاست ال اهنا *ي اهنمو # ةريهش ةلأسملاو 'زيكلا ىف

 نيليملا نيب ىعست الو طيخلا ع'زنت الو ارهج ىبلت الو امهدحاب الا هيلع ميا
 تببلا نع اهفاوط ىف دعاسمتلاو لفرت الو رصقت امناو قل الو نيرسضخالا

 ىف الو ةعجْلا ىف ال ىا ىوجلا لاق اًتاطء بط ال اهنا # اهنئمو 8 لضفا
 ةعمعلا اماما ملص نا هيف طّرشي بيطخلا نا ةنقلا ىف الف ةءجللا ىف اما اهريغ
 نا نقلا ىف ام ىلع درب نكحاو ةروع اهتوص نا مدقت الث اهريغ ىف اماو
 هلا عم هريغ موقلاب ىلصيو محد بطذف ةعجللا ةبطخ ىبصل نذا ول ناطلسلا

 وهف الاح ةمامالل ملص! ىل ناو هناب باح دسقو اهريغ ىفالو ةعجلا ىف ال حلصن ال
 الام الو الاح ال لاجرلاب ةءامالل ملصن ال اهئاف ىثنالا الحم الام اهل ملصي

 وهو ةدعاق نوكتو تاركدلا دنع ال فقوملا ةيثاح ىف فقدت اهنا ا اهنمو

 اهنا  اهنمو # نيفْللا اهمار>ا ىف دلت اهنا # اهنئمو # بكار

 ةاهتموإل ضيا رذعل ةرازلا فاوطرخؤتو ضيا رذعل ردصلا قاوط كرت

 لاق ةزانجلا ىف مؤت الاهلا # اهنءمو # باوبا ةسجخ ىف نفكححت اهلا
 نهطسو فقتو نهمْؤف ءاسنلا اما لاجرلا ةزانجلا ةالص ىف مؤت ال ىا ىوجلا

 تدل زانق ةالصأ ىف 'لابزلا كنأ ولو دوكملاو عوصتخرلا تاو ةالفلا ىف اك
 اهنا  اهئمو 8# اهئلخ لاجرلا ةالص تلطب ناو ضرْملا طةسو اهتالص

 ةبقلا وت اهل بدن هنا ا اهثمو 6# ىثنا تيملا ناك ناو ةزانجلا لمح ال
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 تلتاق نا اهل محذرب امتاواهل مهسالهلا «# اهنمو # توباتلا ىف

 تح ةدئرملا سدح لب ىوتللا لاو دك سقملاو دترملا لتقت الاها « اهنءو

 اهلاق ردسلاب ةذئرملا ريذب ديقم ةدئرلا ىف فنضملا قالطاو ”هكرشملا سسؤتو ست

 قررا 2مل تاركا نأ ةكحرشلا ىفو ىتنملا ىف اك عدالا ىلع لقتال

 الا اوجا يوارتوبا" ل ةكنللا وااو فاذأتناك ناف هكلاف نوكت 3 نان وا

 لوبفأ انمتاشتسا "نهاظ ىؤلا لاق صاصخقلاو دودسملا ىف اهتداهش لقت

 ناىواتغلا هنا رخ نع رحضلا ىف ىفنصملا هلقن ام هئلاكو امهادع ام ىف ا مداهش
 ىزاربلا هالع و ىهتنا ةجاحلا تسم ناو ليقت ال تاماخلا ىف مهب ام ىف ءاسنلا ةداهش
 ناك نامتع مل اذاف تاماسجلا نع نهعنم وهو اهعيرط كلذل عرش عرشلا ناب

 بضخ اهل حاب هلا ا اهنمو # ىهتلا عرشلا ىلا ال نها ريصقتلا

 ءاو-س قالطالا رهاظ ىوجلا لاق ةرورسضل الا لج رلا الد اهو لجرو امد

 باض# سأب الو ٌريجولا ىف لاق كلذك سيلو ال وا لمئات هيف باضلا ناك
 هرعش بض# نا لجرال لهو ىهتنا ليات هيف نكي ىلاهءاسنلل لجرلاو ديلا
 نيب لصفب لو لاجرال ةيكلاو رعشلا باضخ يوهسل ةداعسلا حاتفم ىف لاو هيلو

 تفلتخاو محدالا وهو هريغو برا ىف هب سأب ال طو_سبلا ىفو هريغو برملا
 ام هنا مدالاو هرع ىف كلذ لعف له مسو هيلع هللا ىلص ىلا نا ىف تاناورا
 يطا قوكيل ترذلا اراد ف ناكاتع نا زا ةال شاب ال هلا ف فذلخ الو لدف

 عسنم دقف ىراوجلاو ءاسسألا لجال نيررتلا لجال بضتخا نماعاو ودعلا نيع ىف

 داوسلاب باضحلا حياشملا ةماع لاقو هب سأب ال هلا محدالاو ءالعلا ضءب كلذ نم

 لاجرلل ةنس وهف ةرجلاب اما فسوب ىنازع ىورم وهو هزوج مهضعبو هوركم
 هيما رلراقوا اك عطس اراب تراك اا عراختلا عم ىف اذك نيئسملا اهمسالو

 فصنلا ىلع اهلا #* اهئءو # ىهتنا ءاسنلاو لاجرأل ةعسولاو ءانحلاب
 نك ابنا" دي اهمءاو' دع "انكر و" الفن ةيدلاو هداهشلاو ترألا ف لح لا نم

 بسكلا نع دجاعلا ريقفلا مرحلا جلا ىذ بيرقلا هَدْفَن ف لجرلا نم فصنلا

 ملا ىلعو ثاثلا مالا ىلعذ بالوا ماو بال خاو ما وا ماو مع هل ناكول اك

 لباقم اهعضب نا * اهنمو 8 ةذحلا ىف كئثاريملا ردق ىلع ناشنثلا خالا وا

 رهاب



 أ * هوسنلا ىف هلوسرو هللا نم ثياب إل

 الو ةريغص تناك ول اهيلو ىلع ب الذ هماّرتحال ىوتجلا لاق لجرلا نود رهملاب
 زاهجلا بوجو نم ٌهْشَقلا ىف امو بهذملا رهاظ ىف زاهج ةريك تناكول اهيلع

 حاكسصلا ىلع ةمالا ربحت هلا ا اهنمو فيض رهملا ةلاقم ىفافرع

 نا #* اهنمو #  ربجلا ىف امهثبب قرذلا مدع دمتعلاو ةياور ىف دبعلا نود
 نا # اهنمو # ارح اهجوز ناكولو ديعلا فال تقتعا اذاريخ ةمالا

 ىف لاجرلا ىلع مدت اهنا * اهنمو # هنود عاضرا ىف مرحم اهبل
 ىوجملا لاق ريغصلا دلولا ىلع َهَقْعلا ىف مدقعت اهنا #* اهنمو ا ةهئاضحلا
 سيري باو رمد وه لوحو ةرس ل ما ريغصال ناكاول 5 كلذو ةوم بأ هل ىذلا ىا

 مالا نم لمحلاب ىلوا تخالا ليقو طرحلا ىف مي دجلا نود قافنالاب ىعؤت مالا ناف
 اذا ام ىلع الفصل مالك لمحت هيلعو ةشهلا ىف اذك بالا ىلا برقا اهنال

 ةقفنلا ناف نارسومبالا وبا دجو ما هلو هل لاهال وا هل با ال ريخ_صلا ناك

 فنصلا ةرابع هموت اك طقف مالا ىلع ال اثالثا ثرالا ردق ىلء امهيلع يحن

 ىفو ئه ىلا ةقلد ره. نم نغتلا ىف لاجرا ىلع, مدقتاهنيهنلا, كي :اهسور
 لاحرلا ةعاجج ىف رخؤن اهنا ه* اهنمو ب  ةالصلا نم فارمتالا

 ناو ةعاجلا اهروضح هرككصر هنأ اهناس ص دق هيلع ليك ىوجلا لاق ففوملاو

 دع ال فقوملا ةيشاح ىف فقتو ل_ضفا تيبلا نع اهفاوط ىف دءادتلا

 هركي هلود ىوم نأ اهناس اني دق لوقا ىهتنا لا هلمأتف تاردلا

 دعاتلا نوكحو عاج قلطم ال ركتملا ىف ةالصلا ةءاجب ةعاجللا اهروضح
 تكرت اذا لاجرا هعاسجب قي رخؤتا اناهنا: ان ال'لنطفا تيللا نع اسهفاوط ىف

 رخؤت اهنا ىفانن ال١ فكوملا ةيشاح ىف اهفوذو.ىف اذذذو لضفالا وهام

 رخؤت اهلا * اهنمو # ةيشاحلا ىف فوقولا تكرتاذا لاجرلا ةعاجج ىف
 ىو# ا لاو ماهالا دع لجرلاو :هلبقلا دنع لمحت مامالا دنع رانا عاتجا ىف

 3 مامالا لا لضذظفالاو لضفالا مدق لج زب انح ىلع ىلص ولو ناهرباا ْق لاق

 ةيسنلاب ةمدقم تناك ناو مامالا ىلا يدقتلا ىف ةرخؤم ىهف ىوهتنا ةأرملا مث ىصلا

 نفدي الو طبحنأ ىف لاق ىوجملا لاق دعللا ىف رخؤت اهنا د اهنمو 9 ةهلبقلا ىلا
 هقلخ 3 ةلبهلا ىلب امم لجزرلا عضويف ةجاملا دنع الا د>او ريو ىف ةثالثو نانثا
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 بالا نم :جاح يتيم لك نيب لجن و ةأرملا هفلخ مث ىئنخلا هفلخ مث مالسغلا
 لاقو دحا ءادهش ىف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لعف اذكه نيريق مكح ىف ريميل

 هتلح وأ اهيدث عطقب ةيدلا بجي هنا #* اهنءو انارق مز كا اوددق

 لدعلا ةموكح» ىبا ىوجلا لاق ةموكحالا هيف ناف لجرلا نم هدالخ
 ىوجلا لاق لجرلا فالس اهفرط عطب صاصقال هلا  اهنمو #
 لحجر فرط ىف صاصق ال نوتملا مج ىف اك باوصلاو مسلا ىف ازكحصده

 ةفرظلا ديك قاححو افلا انهتلاو نشل ةئاثو لاومآلاك - قازطألا"نآلاةأ ازداو
 تاعقاولا ىف نكل بتكلا ريكحا ىف امك ةاواسلا رذعتت صاصقلا رذهّيف
 ىضر اذا لماكلاب ىفوتسي صقانلا نال دوقلا هل ناك لجر دب ةأىما تءطق ول
 اهنا هك اهنمو #  اهيلع ةماسق الهنا د اهئمو الب قكلا يبحاص
 ناف لجرلا ال أطخ تلتقول ةيدلا نم اهيلع ”ئىش الف ةلقاسعلا عم لخدت ال
 اهنا نيرخأتملا نء ةياقثلا ىلع هحرش ىف ىنعثلا لقن ىوجلا لاق مهدحاك لئاقلا
 ححدالا وهو ىواعطلا رايتخا وهو اهتيرق ىف ليتق دجو ول مهعم لخدت
 ىوجلا لاقو ةئيبلاب اهائز تنثنا مجرا ىفاهل رفح هلا * اهئمو #*
 اكاَق لجرلاو ةسلاج دلت اهنا د“ اهنمو ذك اهريغو ةيادهلا ىف امرارئالابوا
 ادح ال ة-سايس دلجلا دعب اماع وه قنو ةسايس ننال اهنا # اهتمو 9“

 لب نيعلل الو ةرد-# تناك اذا ىوعدلل روضحلا فلكت الاهذا #* اهنمو “
 هك اهئمو ## نيدهاش ةرسضحم اهفلحب هبئاث اهيلا ثعبب وا ئضاقلا اهيلا رمضخت
 اهنا * اهنمو 9 اقافتا ةردخم تناك اذا مصخلا ىضر الب اهليكوت لبقب هلا

 ىوجلا لاق تعشن الو باج ال اهنا ياهنمو## ةيدعتو مالسب ةباشلا ”ئدتنت ال
 اجه اهلا ىلع لش ام ةيزاربلا باب ىف هيلع ليق مالسلاب تأديول اهذأ ىعب
 اروع واو اهيلع درو اهتعش تلس وا تسطع ةأرما هترابعو عوم## ريغ توصي
 تسطع اذاو نيتفملا ةنارح قو ىهتنا معسل ال توص) ةباسش ناو معسل تودضن

 تسطع ةأرما اضيإا اهيفو ىهتنا ةباش نوكت نا الا اهتيعشنب سأب الف ةأ ما
 ىهتنا هسفن ىف ارس انهيلع درب ةياش تناك ناو اهيلع لجرا دري ازوي تناك ناك

 مالسلا باوجو هصنام روكذملا عرفلل هلع لبق لاق هسؤن ىزازبلا ناب لكشتساو

 اذا
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 كالذلف عامس الب يال درلا نال ضرفلا زع بوني ال هيلع عملا هعمل ملاذا

 نوعمل مل ولو تاما بتاود در اًضيا نيتؤملا 2 زخ ىو ىهتنا هل كين الا لص ال

 عقب ال اذكف عا الا هيلع بحال باو هللا نال نّصرعلا | هنعطعت سوال ميرا
 ةرابع لوأتو مويعلا نم ةباشلا ىنثتست نا الا ىهللا ىهتلا عابعلاب الا هعقوم

 ىهتنا امووسم اياوج 00 الو لاق ناب ةيزازبلا ةرابع قفاوتل اضيا فئصملا

 سداو مفاد ئنيتؤملا ؛ هنا + مالك تححو ىزارلا مالك ىف عقو هنا حز ١" لوذا

 ب اذلا مالسو هدر بح ىذلا نوئسملا م ةذاكلا ف ضرع |. الك اف كلذك

 3 نع الطتصو هدر بحي الو ةاعقلا ند كلذ ف ال 2 ىهند ا نوثسم ريغ

 قيد مالنلا ن عج م توصل اهيلع 3 نا هل خم تاع ع اعسالا 2 طرتشاا

 خ أهنمو د اهعم مالكلا هرك هرثدو ةيدئحالاب هواك مر نا د اهنمو 1

 0 الق ىنالا اماو نيدو صعل لاق ة ةين اهنوكحح زا راود 5 اوفلتخا مهنا

 ها ضولا يطاق ةموظتم حرش ق ىزو لا لاق 4و روشالل اقالخ شاعت لاق ة ةيلب

 ند م ىروبشالا كل 5 امو كي علا لو هيب ةروه-ثملا ىلع ند || قئاس

 لإ ةفالخلا ى ةروكذلا طر دوو كفك 0 2 مف ىف 2 هوس , زاو>

 ةلوسر ال دش اهذو 5 ا وج ةرياسملا ْق مايهلا نا ممكلا 5 و هودنلا نود ىه

 صو هولا قدي تسلا ىلع 0 ىبمو زابهشالا ىلع ةيليم ةلاسرلا نال

 لاق نا ىلا ةروكذلا ةوشلا طرش اذكه ىوجلا هركصذ اه ىلع ا هيف هترابع

 ةويشب اويكح ىح ةروكذلا طارتشا ىف ثيدملاو رهاوظلا لها ضعب فلاخو
 هوثلاو ا نب أ هلأ روشأل ئ مممالك قو مالسلاو ةهالصلا ا هيلع رع

 ةلا_سراا سمحأ نودكححا د ا طاش 7 2. كلاعب 0 اذه ىلعو اهمدعو هوعدلاب

 ىلع ن : هلاح ىهمو هوعدلا عماجلا ىلا ددّرلاو نال_ءالاو زابوتكالا ىلع اس

 5 عيا تأ هللا هدةعل ناننألا ىلا اللا م 0 هركذ 5 ىلع اماو را رهلأو ّيسلا

 ردا 59 - ةءمو 0 رجلا ىو ١ قرذ الق لوسرا اذصو هيلا جوا

 ونا ىف ةروكذلا هن راع رددص َّق طرش دقو فيك ةيلب اهذ وكب ناوح راتخ>ا

 هلودن ةأرما نكتسل مل لاقت دن 02 عاجالا هرب سقت 0 ىضاعلا لعن دقو اذه



 ه«هوسالا ىف هلوسرو هللا نم تدث امب هوسالا نسح د

 ىلع ةينيهىضاقلا ىوعد لوقا مهيلا جون الاجر الا كلبق اتلسرا امو ىلاعت ظ
 دقو عا جالا نم هاعدا ام ىلع ةلالد َديَآلا ىف سيلف الاو لوسرلل ىداةففا
 ءايدنالا تاتكحص ىف ىراّضلا حرش ىرابلا ف ّق ةلأسملا هذه ىلع . مالكا طسل

 ىف قيقا ال ءاسنلا نا ا اهنمو عجاريلف نوعرف ةأرما بان ىف

 0 ضعب لاق ىوجلا لاو ةعسقلا نم ةيججاولولا ىف ام ةيئاطاسلا تامارؤلا
 ىلع اهلعج ناطاسلا نال نهرود ءاسنلا 0 ضراوعلا ذخا اندالب ىف عقاولا

 ةمارقلا بلاط قالطا دنع نهلوخد مد-ء نا رهظي ىلا رودلا ىهو تاناذا

 نييمتلاب ناخد اًيعم اردق راد لك ىلع لءجو رودلا ىلع مامالا اهنيع اذا امأو
 ىلع حرط ذخْؤي ملولو ةلاحم ال ىعسملا ذافنا نم ديالو رادلا ةيعسنب رصلا
 اذا ناطلسلا ةيجلاواولا ةرايعو رودلا بارا ىلع مرثلا فعاضت ماو ريغلا
 نيص#أ ةمارثلا تناكح ناف رظن. مهضعب لاق ةعسقلا اوداراو هي رق لها مزع
 ناو رهنلا رفح ةنؤك راصف كللا نوم اهثال كالمالا ردق ىلع تعش كالمالا
 اهنال اهل ضرهت ىلا سوؤرلا ردق ىلع تعسف نادبالا نيصحل ةمارغلا تناك
 هنال هلوقو ىهتنا مهل ضرعتب ال هنال نايرصلاو ءاسنلا ىلع 'ىش الو نأرا يوه
 ةغح كال رهظإ رهالا رفح ةنؤك راصف كلملا ةَنٌوم اهثال هلبق هلوقو ضرع 5

 لمأتف اثانا وا اوناك ار وكذ كالملا ماهس ردق ىلع اهلا نع ضراوءلا ىف هب تيتفاام

 ىوجلا دج-ا ديسلل ة-رششو ىئللا ىرمصملا م نبال رئاظنلا و هابشالا ىف اذكه
 ىلع ني ال ةرهطملا ةنساا ىلا عوجراب رهظا رظن صئاصخلا .ءذه ضع ىفو

 معا هللاو هن ةقرومو ثيدحلا ممل ةسرامم هل ََّس

 6 انطا و ارهظ الروت اطقم نور وال نزولا اذه

 3 ةد دحاالا مو ةحملا ىذ ىف هرر متو ارخ او الواو ٍِك

 ب رهشلا مت همأه ٠.١ ةلنس روهش نم هلم

 4 ةئاملاو ماعلاو 7
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 4-3 دولا ج

 متانه ىلا + بئاوجلا ”ئىشنم سراف دج! * بهاوملا ىلوم هبر ىلا ريقفلا لوقي
 نم :ةلخ هقلؤم رداغي مل ذا * ديدن هلاب ىف هل سبا ىذلا * ديرفلا ب باتكلا اذه

 فيرش ثيدحن وا ةعرك ةباب اهل دهثتساو + اهاصحاو الا ءاسنلا لالخ

 * لئاذرلا باكرا نع ىهنلاو * لئاضفلا نايك نع هيفو * اهاصعتساو

 < هب ىلك# نا قولخلا ىلع بحي اهىلع * هعطاسلا ةلدالاو * هعطاقلا نيهاربلاو
 2 ه كلسم كس و * هداعمو ةشاعم ىف ةداعسلاب 2يدم ناوضرب زويل

 ارقتسالاو * قيفحلاو ىرصلا نم ىود> أم ىفرظنلا نوم نذ * هذاشرب هيلع هللأ

 3 ىلا بيرلا هباش ام راهظاو * حوجرملا ىلبع مجازا زاتاو *ويعدلاو
 1 قرفت ام لك عج دق هنا بع * قئار يس ريو + قاف  ىلج ريبعت * حوضولاو

 نم ولو ىش هلو_صا ىلع دازي نا لمحت الو * عوضوملا اذه ىف لاوكالا نم
 رطاخ ىبع رط2# ىملو 3 نيكةلؤوملا ئ 5 هرب_رخ ىلا قيسن مل ب اعك * عورفلا

 رودصلا حرمشنتو * سوفنلا هب بيطت أم هنم باب لك ىف * ٍنيص را هوت قسن
 د واو * كلاو ا رانا ف هعم دقو * كللذك نو 19 قرا + سوبعلا ىلحتبو

 ةاورلا تاقانتاو + هدوجوب نوكحاا اهز نء مق * كلاملا هب ترق او * كلاسملا
 ملامب ءاجو * لئاعل الاحم رهملا نخ يدرب رافق ءامزخم ةلئقا 5
 ناو * هل مانالا باتكح قرا رقا + هلءانا قر ىلع رقا اذا * ل“ ءاوالا هعءطتست

 اهل غوصيف * اشي اك هيلا حوت ىناعملا نا تلخ * اشناو لع لفحم ىف بطخ
 نم دفو ىلاعلا هبانح ىلع دقو ناو * هلضفاو هعاباو * هلزحاو هئسحا ظفألا نم

 قدص ام هريخم نم اوأر + هعباتتملا هدماخم اهيف ترهتشا ىلا + هعساشلا راطقالا
 لها هيف ادن دان لك ىف *رط سيو رول نا د ام هفالخا ع 00 ريخلا
 *ماركملا لضافلا + مامهلا كيملا + بحسن و رثؤت ةيزم لكو * بدالاو لضفلا
 * مولعلاو نونغلا عيمج ىف رصعلا ديرذ * فشملا ددؤسلاو + فيرمشلا يسحلا وذ
 + رصاح اهرصحت نا نع ةديجلا هتافص ل ىذلا * موهفملاو اهنم قوطنملا

 كالملا ريما هاا ىلاع + ليلجلا ديسلا + ليصالا ىلوملا +رئانو مطان اهبعوتسيو
 هنا مرج ال + رقما لابوهب كلم + مظعملا ناخ نسح قيدص دمت انديس رداهب
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 كيملا ءابعا هلم عم هلال * ناثث هل سيل ىذلا مانالا ةبوعاو * نامزلا اذه ةردان

 نونفلا نم نف لك ف فيلأتلا ىلع اسيكم لازي ال * دابعلا ةسايسو * دالبلا ريبدنو

 + هيلع بق 31 * ل ةركق نع رفست ءاشذ الا نم بيلإسا عدتبو * هيلمتلاو ةيلمعلا

 الف * هئاقوا رئاس ىذه هيفو فيلا الا هل لفش ال هنا * هتافلّؤم علاط نم لوقب يح

 * ارادبو اكرادت بجوا ناو كلملا روما نم !ىما ىلي الو + ارارغالا مونلا قودب
 سل * اماثو اناعرلا رفوا نم هتيعر و * اماظتنا كلاما مظعا نم هتكلمم ناف الك
 راستعالا اذهبف * ريمأتلا ىف غِبز وا * ريبدتلا ىف روصو ىلع لدب اه مهلاوحا ىف

 ىف غبن هنا من * راصعالا نم رصع ىف هريغل دهب ملام ةيزملا ىم كلا اذهل ناك

 راهتشا مهئامز ىف اورهتشاو * هفيلاصت تعوتتو * هقيل ان تددعت نم مالسالا

 ىلوا نم مىهريغو ىلازرغلا ماهالاو ىطويساا ماهالاو يقال مامالاك * ع ىلع رانلا

 مل * لضافالا كئلوا ناالا * متالا هناوضرب مهلعشو هللا مهجر * مكملاو مهلا
 ىلءلوخلا نورث وب اوناك لب * لئابقو 0 ةسايسو كلم ريبدت م لع نكحي

 بدصا * دايعلا قوق مايقلاو * هرشعلاو ةطلاخلا ل دارفنالاو * هرهشلا

 *« هيلا راشملا كيمأل نا اكو اذه * داهسلا ةاساقم نم قشاو * داتقلا طرخ نه

 نم هل ناك كلذك * ةِس رعلا ةغللاب فيلأتلا ْ 0 ةرهش * هيلع هيغل 3 هيا مادا

 هب هصتخا ام 00 >1 ليلد وهو * ه.دنهلاو ةيسرافلا نيتغالا ىف فيلأتلاب ةعاربلا
 تراصو * اهب معلاب ات:فرسا ىلا ةيرعلا هناقلؤم نش * هيزملا نه ىل-ءث ىرايلا

 ' ةماعالا دصاقم نايدن ىف ةءاركخلا ليلكا مولعلا دجا + اهبن معلا لها نيب

 وهو ) ةغللا لوصا ىف ةغلبلا ممحلا داتءالا حرش ىف عجرلا داقتنالا
 ةوسالا ىف ةئْللا لوسرلا َديْضَقا نم لوسلا غولب ( بئاوجلا ةعبطم ىف عويطم
 ( بئاوجلا ةعبطم ىف عبط ) لوسصالا يع نم لومألا لوصح ةئسلاب ةئسحلا
 معلاب راربالا لزت 2 ىتفملا بادآ نم حنا رز ةتسلا حاعصلا ركذي ةطحلا

 قيدصلا ”هلحر ) بئاوجلا ةعبطم ىق اثيدح عبط ( راكذالاو ةيعدالا ند روثألا

 ,. ىضاللا رفظ  ةيهلا رردلا حرش ىف ةيدنلا ةضورلا قريتعلا تيبلا ىلا
 ةركفلاو ةداهشلاو وزغلا ىف ءاج امب ةريعلا ىضاقلا ىلع ءاضقلا ىف بج امب
 قافخلا علا تادلجي عبرا ىلع ىوت# ىراضلا ةلدا لحي ىراسبلا نوع

 و



 ا

 ىف عبط اههالك ) نايباا تائست قروملا نابلا نصغ 2 قاّشالا لع نم

 تادلحت عبرا ىلع لعشي أ ملأ ىصاقم َّق نانو 4.“ ) تح رولا ةءيطم

 ةماعلا هليعتسا ام ضعب ىلع طامتلا فل رثالا لها دئاقع نم علا فطق
 نايسنالا ةحاح 425 رعد لا سك رم نالهلا ةطول طالغالاو برعم لاو دلوملا نم

 ىف عبط ) ناددالاو بهاذملا ىلع مالا قازتفا ىف ناوكالا ةئيبخ اهرخآ ىفو
 ةظعوملا مالسلا راد تاضور ىلا مارغلا نكاس ريثم 2( يبئاوجلا ةعبطم

 راححزت ءاءهص نم نائكسلا ةوشل هكا روهش ىذه بط اهب هسا

 ماكحالا تانآ ريسسفن نم مارملا لس >6 يبئاوجلا ة-ءبط» ىف عبط ) نالزغلا

 هتافاَوم نمو 6# رانلا باعصأو راثلا ركذ ىف درو ام رادتعالا ىلوا ةظَقب

 خويشلا ةدافا نيئدخنا ءاهقفلا رثث أم ءاي>اب نيقتملا ءالشلا ىفاحنا *ي ةيسرافلا

 حرمش ىف ارلا ةيغب ريسفتلا لوصا ىف ريسكأ خوسنللاو حمانلا رادقمب
 رانا ىف ةماركحلا مح تيبثتلا تايبا حرمش ىف تيكذتلا رام دئاقعلا
 ركذ ىف دمعلا ةلسلس يبلاطملا عجرا ىلع بلاطلا ليلد ةماركحاا

 عرفلا مهراعشاو سرقغلا ءارعش 5 ْق نا معش نكيبلا حياشم

 ميهنم نيدلح ف مارملا عوأب 2 ماتحلا كك ىاسألا لصالا 3 ىءانلا

 لئاسمللا ةلدا ىلا لئاسلا ةباده لوسرلا ثيداحا حالطسا ىلا لوصولا
 ةسغ ءاوتسالا ةلأ_سم ىلع ءاوتحالا #* ةيدنهلا ةغللب هتافلؤم نمو #

 كلذ ريغ ىلا ثيدملا هقفب ثيغملا حف ىراضلا تايثالث ةججرت ىف ىراقلا
 * مالعالا 0 هأوس م ىلع #3 مالسألا ع عفر ىلع ضر ند ىلع امد ناك عنك

 هيعاسع هوني ناو * لمالا عوابو * لجالا لوطب ليلجلا ىلوملا اذهل وعدب نا

 دارملا+ عيدبلا فاتكلا اذه عبطمم ع ناكو 3 هروهشملا ةيلاعم ىلع شو ني هرو دل

 ا١"١١٠ ةئس ندخلا يف رهش ل اوا ْق بئاوذطلا ةءيطم ىق*+ عيملا ةوقن م 7 هب

 + ماركلا هءاعصأو هل 1 ىلعو ليغ انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو * ماتا ىلع هلل دجْلاو

 « ةليلألا فراعملا ةراظن ةصخر عبط 0

 #« 07١ أهددعو ١0 ةنس ةرخآلا ىدامج ٠؟ ةصخرلا 7 8
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 ا
 نمل 5

١ 

0 

1 
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 راهتك

 لاجرال
 هباتكلا

 ةظاظفلا

 ( باوص )
 اهراهتك

 لاجراو لاجرال
 باتكحاا

 ةضاضفلا

 ديفب كلذ ناف

 ليق لبعلا

 نصب ريل
 دصق لدح

 وباو دجلا هجرخاو متنا
 ماملاو ريرج نباو ىتاسنلاو دواد

 قهيبلاو هحمتو
 ءاهلاب ترغص

 اهست

 باوجلا اولا 5
 9 اس ىلع

 6# ضعب نم مكضعإ 8
 اديهش
 نا

0 



 طبر مو
 نت ان

4 

 /ا١

 ايهنم ددحا او لكلف

 سديسلا

 مك

 هراتخا

 وه

 نك

 مكيلع هللا باتك

 كري

 بوت هللا ناف حلصاو
 هيلع

 ةدماملا

 نيك ذا

 كاك

 ةنجلا
 نوهئاشا

 هوب
 هني مكيلع
 ءاسنلا لاجراا نم

 كل

 . ةيراح ىلا راشاو

5 
 ةباجت
 قالطلا

4516 

 ( باوص )
 0 سدسلا |يهنم دحاو لكلف ع

 * نا

0 

 امو

 6 مكيلع هللا باتك

 * مكناعا تكلم امو

 كرب

 حلصاو هلظ دعب نم بات نذ
 *6 هيلع بوتي هللا ناف

 ةبوتل
 نيكاكسلا

 ةنجلا ىف
 لاق

 هوب مكيلع
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 (اطخ) (رطس) (ةحفص)
 ىتهقاو ١ه 6

 اهلوم ىلع هئنم تفااه 50٠ 2 كء*ال

72 
 لاك وأ 40

 قلك 0 فلن

 امو سها 0و7 2

 جعردبا هني
 م 1 ؟ا١م

 راغاع 1. ع
 رك ةداط دقق ئردم : 2

 هديخإا 0 خ7

 ةحوزال 0 لا

 هماعط 6 نكمل

 دراوساوا 011
 ىطعت نك 0 نقض

 ةيلع د فذ

 ىندطنا 1 0

 ىنتكسا 2 0

 دولا 1

 نوصي 2 2

 هكا نفسي

 مهلل فشاك ىا 8 2

 عضلات دهرا

 بودل 2

 ف م نكن

45١ 

 هسئاع دنع ركذ

-" 
 1 ةجوارل

 هءلئع لل اوط
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 ٠ اطح) طا سيسر
 انف 9

 ١

 نذل

 رع نإ ديبع
 كيرا

 بجاولا ىلع ديزي امب هئيفكتو

 ىيزجتأ
 ىردتع
 هلأسف
 ةنجلا
 باطقنا
 دك

 تلهذ أم

 هحرخا

 "ا 3 4

 امناف

 را

 مسو
 اوربت

 3 تي

 لمفأ مل
 د

 ديع ىف هلاكرش قتعا

 ارس ود ناك نا مهبيصأ

 م
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 (اطخ) (رطس) (ةحفص)
 كا 0 نخل

 مهادا 2 ١

 هاداو 0

 نزذلا 21

 هنوديعل 0 , 2

 ضو» 1 م١

 ا
 رب 1 م

 نيهفاتخام 01600
 رايخا 2 2

 تعزف 0 مم

 نطقت 01
 ضال نفل

 ثاكذا 06 2

2 20 
 نع نأ 00100

 تيعاك "18 2

 ىحرا 6( نكرم

 ركب وبا 0 ممع

 قرس 8 266

 صير 5 ,
 سانلا 54 سنملا

 ريخ ؟ه نحو

 ئرشا» ض5 م4

 هنأ 5٠ ان

 |ايهحاكنلا ©

 فب



 رغصلا

 رع

 اذاق

 نابح و

 مما الو

 تلق تلق

1 0-0 

 تام

 ةزاهالا

 ءاقميم

 ىبأ
 ”قلح

 ىاسنلاو

 ْ !قلخ
 لوسر نا هرب ره ىبا نعو ىناسالاو

 نعل عسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 سمللا

 د

 ل ردا



 ار

0 1 1 
 ا

 يم ,
 ١ نالمز ديراب ميهوب

0 0 1 1 
 هان وبشإ مهب هي ايسر هيف ةأيدوم مج

 1ك
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 4-5 هوساالا نسح باتك ةسرهف 1-0

 نى وعص
 ةمدهملا ١

 مد زيزعلا باتكلا تانا نم ةوسنلا ىفلزن اميف لوالا باتكلإب جد

 هن 22ج 2-١ نرخ 4. ىمحح ١ سمح

 بالا رت اح للا را ا ا ا

 ناطيشلا لالزاو ةلالا ىف ءاوحو مدا نبوآلا ناكسا ىلر اع كل

 اهنع امهل
 ءاسسنلا ءايحسأو ءانبالا بذ ىف لزن اه باب
 ندلاولا ىلا ناسحالا ىف لزن أه باب

 مالسلا ايهياع م سمح ني ّق لزت ام باد

 هجوزو ءرملا نيب قيرفتلا ىف لزت أم باب
 ىنالا صاصو ىف لز' م باب

 نيدلاولا ةيصو ىف لزن اه باي
 موصلا لايل ىف نهنرشابمو ءاسلاالا ثفرا لح قالي 5 بأي

 ندلاولل ةققنلا رجا ىف لزن ام باب

 تاكرسثنملا حاكذ ىف لزت أم باب
 نرهطي ىح ءاسنلا برق مدع ىف لزت ام باب

 ءاسنلا نايا عضوم ىف لزن أه باب
 ءانلنلا نم ءاليالا ف لوا اه ان
 نهيلع لاجرلا ةجردو تاقلطملا ةدع ىف لزئ ام باب
 عللاو قالطلا جرادم ىف لزن اه باي

 ليلصلا ىف لزن ام باب

 نهب رارضلا مدعو ةدعلا لجا عولب ىف لزن أه باب
 حاكتلا نع ءاسنلا لضع ىف لزن أه باب
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 لاصفلاو دلولا ةدلاولا عاضرا ىف لزن اه باب

 كالذ ريغو باطلا اهضرعتو اهجوز اهنع ىقوتملا ةدع ىف لن ام باب

 ءاسنلا ةيط4 ضِارعتلا ىف لزن اه باب

 نول اوضرفي ملوا نهوسمي ملاه قالط ىف لزن أم باب
 جوزال ىفواملا ةيصو ىف لزن أم باب
 تاقلطملا ةعّتم ىف لزن اه با

 ءامجلا مةاهش قالون امال

 ءاسنلا نم ةوهشلا بح ىف لزن اه باي
 مالسلا امهيلع مام ىفو نارع ةأرما رذن ىف لزن اه باب

 ريبك عش اهجوزو رقاعلا ةدالو ىف لزن اه باب
 ةدابعلاب اه رماو ميرم ءافطصأ ىف لزن اه باب

 دلولاب ميسم ريشدت ىف لزن اه باب
 اهمذ ءاسنلا ةوعدب ةلهامأا ىف لزن أه باب

 ىنالا لع عايض مدع ىف لزن أه باب
 مالسلا ام«:اع مدآ نم ءاو> قلخ ىف لزن اه باب

 دسكتالا دنمت ق لزت اه تاب

 نا دلاولا كلام ءاسلا تيضن ف لور املا

 تاجوزلا نق جاوزالا مهس ىف لز' أم تي

 جاوزالا نم تاجوزلا مهس ىف لزأ اهديك . :

 : ةشحافلاب تاينآلا ىف لرتطوبطا

 داز ناو نهنم ردهتاملنأ مدعو لضملاو ءاسنلا ثاربا ىف ل اهي :

 ءاب ألا ءاسن حاكت نع يبهنلا ىف لِزأ ام با
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 لاجرلا ىلع تامرحلا ءاسنلا ىف لزن ام باب

 نهل رجالا ءاتباو اهءردتو ءاسنلاب ةعتملا هل ىف لزث اه باب
 ةشحافب نيا اذا نهدحو تاكولملا حاكن ىف لز' ام با

 نوتاكادلفلا حشو اللا لع نلاوق لاا نوك ىلزنام 1

 ةزشاتلا ججالع ىف لزن ام باب

 نون حالصالل م لا ثعب ىف لزت 3

 1 تاك ىليلا كا وابا ناييلالام نيدلا ىلا ّح 7 ا 0

 باَرلا ند ةدحاو هب رض هنوكو ءاسسنلا سأ نم 0 ْق لزب اه

 تافعضتسم نهو نهنم داهحلا ىف لزن 5

 ةنمْؤم ةبقر. أطخلا لت ةرافك ىف لزن ام باب
 ةركشلا نم ءاسنلا فاعظتسا ىف لزن اه باب

 هللا نود نم ثانالا ءاعد ىف لزن اه تاب

 حلاصلا لمعلا دنع ةنجلاب ثانالا ةراشب ىف لزن أه با

 ءاسنلا ىماتب ىف هللا ىوتف ىف لز' اه بان

 زوشنلا فوخ دنع جوزلاب ةأرلا ةللاصم ىف لزن ام باب
 ليلا لك نهادحا ىلا للا ق لرئاع

 ةلالكلا تاريم ىف لزن اه تاب
 تانصخ#لا تايباتكلا ىف لزن ام باب

 مهريغو ىضرمأل ميلا ىف لزن ام باب
 ةقراسلا دح ىف لزن أم باد

 ةّعدص مم نوك ىف لزن أم باب
 ىلامتو هناحيس هللا ةيحاص ىنت ىف لزمه باب

 ءانسنلا ىلع مامنالا نوطب .ىف ام رحت ىف لّْرن اه

5 



 لا

 ةدللا نوكس ىف نيوبالا ىما ىف لزت أم باب
 لايجرلا .نابتاو:ءاستلا كرت ال زنا كب

 ىلاعت هلللب ةأرملا كرش ىف لن اه باب

 تاقفانمللا بيذعت ىف لز' ام باب

 تانمؤملا ىلع محرتلا ىف لزن أم باب
 ةئجلاب تانمؤملا دعو ىف لزت اه باب

 مش اهجوزو زوحتلا ةدالو ىف لزن ام باب

 ءطولل رهطا تايلا نوك ىف لزن أم باب

 هنه باب
 ايندلا ىف ةأرملا بيذعت ىف لزن ام با
 ىّرشملا كولملا ماركأب ةأرلل ىمالا ىف لزن اه باب
 باوبالا قلغو ةشحافلا ىلع لجرا ةأرملا ةدوا م ىف لن اه باب

 ءاسنلا ديك ىف لز' اه باب

 هلافخ دعب قبلا نييدت ىف لزت أم با
 هيدابزو هصقنو ىنالا لمحت هللا يع ىف لزت اه باب

 ةنللا ةراشب نم تاطلاصلا جاوزالا ىف لزن اه باب
 مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلل جاوزالا نوك ىف لزن ام با

 نيوبالا ءاعد ىف لْزن اه باو
 مجلات ربع ارنب تح نم
 تانبلا جيوزت ىف لزن ام باب

 ىلاعت هلل تانبلا لعج ىف لزن ام باب
 ىثنالا ةدالو نم هجولا دادوسأ ىف لزن اه باب



 م6
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 مهسفنا ند مهجاوزا لءج ناب هدابع ىلع هللا نت ْق لزنام بأ

 ةدفحو نينب مهجاوزأ نم مهل لءجو
 تاهمالا نوطب ند حجارخالا ق 0 ام بأي

 احلاص الع 'هلماعلا ىثنالا ةايح بيط ىف لزن اه باب

 دلاولا حز نعي دلولا ينو نيدلاولا ىلا ناسحالا ف لر ام باب

 انرلا نع ىهنلا ىف لزن ام باي
 نموملا دلاولاو ةئءؤملا ةدلاولا لاح ةياعرا ىقسافلا كالها ىف لزن أه با

 ' اههدلوو ابهسفنأ ىف ةالاصلاو حلاصلا ظذحت هللا نا ىف لزن ام با

 راع هنأ ماو اريبك اش هنوك لاح ىبح# انركز ةراشب ىف لزن اه باب

 نيدلاولا رب ىف لزت أم باب
 ' ضاخمنا ركذو مالسلا اههيلع ميرم نه ىسع ةدالو ىف لزن ام باب

 ةآرملا ىلا راثلاب نايتالا ىف لزن اه باب

 ةدلاؤلا ىلا دلولا عاجرا ىف لن أم باد

 ةأرلا ةأوس ودب ىف لزن اه باب
 ةجوزلا هللا حالصا ىف لزن ام با

 ةأرملا ىف حورلا ضقت ىف لزن ام باب
 نه اهلج لماحلا عضوو اهعيضر نع ةعضرملا لوهذ ىف لزت أه باب

 ةعاسلا ةللز

 تاجوزلا ىلع الا مهجورفل ججاوزالا ظفح ىف لزن أه باب

 مالسلا اهياع ميم ىهو سانلل ةدآ ىديع ما لعج ىف لزت أه باب
 نصحمن مل اذا ةئام دلج تاينازلا دح نا ىف لزن اه باب

 ىئارلا دحو تانصخلا ىمر ىف لزن اه باب

 اذ
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 هجوزلاو جوزلا نيب ةنغالملا ىف لزن ام باب
 نويمرو ءاسنلا قح ىف كفالاب نيئاجلا ىف لز' ام باب

 نيبيطال تابيطلاو نيئيحْللا تاثيبلا نوك ىف لزت اه باب
 امافخاو نهشز ةوسنلا ءادبا ىف لز' اه باد

 ىبانالا حاكنا ىف لزن أم باب

 ءافبلا ىلع تاينقلل هاركالا نع ىهنلا ىف لزن ام باي
 ءاسنلا ىلع لوخدلل ناذمتسالا ىف لزن اه با
 ءاسنلا نم دعاوقلا ىف لن ام باب
 ءاسنلا توس نم لكألا ىف لزن أه باب

 رهصلاو بسنلا ىف لزأ ام باب
 ةيرذلاو جاوزالل ءامدلا ىف لزن ام با
 جوزلل تاجوزلا ةحابا ىف لزن أم باب
 .ةدلاولل ءاعدلا ىف لزن أه باب

 دلل تكنو ءار از اوك ىو اعل

 اهيلا هتباتك ىلع لجرا ةأرملا ةباجا ىف لزن اه باب
 مالسلا هيلع طول أما كالها ىف لزن اه باي
 ةأرملا ىلا ماهلالا ىف لزن اه با

 اهدلو مالا عاضراو ادلو اهريغ نبا ةأرملا نبت ىف لزن اه باب

 اهتشام ةأرملا قس ىف لزن ام باب
 همر دل« راعتسا 11 ره نول قا كون آه فان

 ىلاعت هللا, كرس هيف اف نيدلاولا ةعاط نع ئهنلا ىف لزن اه باب

 سكعلابو جبورلا ىلع اهتمحرو ةجوزلا ةدوم ىف لزن اه با

 فورعللاب تاهمالا ةبحاصم ىف لزن أم باب

 ىدالا رجلا تايفالاك نسل تارهاظألا ءاسنلا نأ ف لت م باب



 كلا

 َنيِئمْؤملا تاهما ىنلا جاوزا نوك ىف لْزن ام باب

 قالطب سبل هناو ءاسنلا رييخم ىف لزن اه باب
 عوقو ضرف ىلع ىوبلا تدبلا لها باذع فيعضت ىف لزت اه باب
 0 لا
 نهرجأ فيعضت ىف لزن أم با
 لمتلاو مبعلاب نهىماو سو هيلع هللا ىلص ىنلا جاوزا ىف لن اه باب
 تاحلاصلا رجا ىف لزن اه باب
 سو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا ءاضق دعب نهتريخ مدع ىف لزن أه باب
 ءايعدالا جياوزا نع جيرخلا تن ىف لزن اه با

 سسملا لبق قالطلا ىف ةدع ال نأ ىف لزن أه باب
 ملسو هيلع هللا ىلص ىتلل اهسفن ةبهاولا ىف لزن اه باب
 ءاؤيالاو ءاجرالاب ءاسنلا ف ىفرصصنلا ىف لزن أه باب
 سو ةيلع هللا ىلص ىتلا جاوزالا ليد نع ىهنلا ىف لزن أه باب

 ءاسنلا باس ىف لزت أه باي
 ىبرقلا ىوذ نع نهي اجت“ عفر ىف لزث أم باب
 ناتهبلاب تائمؤملا ءاذبا ىف لزن اه باب

 اهب نه'ريمتو ءامالاو رئارحلا باي ىف لزن اه باب
 تانمؤملا ىلع ةيوتلاو تاقفانملا بيذعت ىف زن اه با
 هسنج نم اجاوزا ناسنالا هللا لعج ىف لزن اه باب
 جاوزالا عم تاجوزلا رمشح ىف لز' أه باب

 مالسلا امهيلع مد آل ةجوز ءاوح لعج ىف لزأ ام باب
 تاهمالا ئطي تالبط ىف لزن اه باب

 نيلهألا نارمسخ ىف لزن أه باب
 تاجو زال ءاحدلا ىف لزن أم ب
 املاص نتاع اذا ةنجلا تالا لوخد ىف لز' ام باب

 نرخ
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 اهعضوو ىنالا لمك هناك“ هللا ملع ىف لزن ام باب

 جوزلا سنج نم ةجوزلا نا ىف لزن أه باب

 ايفع هلا ءاشب نم لمجو اثاناو اروكذ ةوسنلا :دالو نش ىف لاه باي

 ةللا ةماقا نع ةأرملا زع ىف لزن اه با

 نهتلوعب عم ةنجلا جاوزالا لوخد ىف لزن اه باب
 عاضرلا ةدم ىف لزنام باب

 هيدلاو ىلا دلولا ةءاسا ىف لزن' اه باب

 تاتبؤالا سو هيلع هللا ىلص ىنلا رافغتسا ىف لزن اه باب

 تاعفانملا بيذعت و تائمؤملا تائيس ريفكت ىف لزن اه باب

 نوني ءاسنلا ةيرك# مذ ىف لزت أه باي
 ىثنالاو ركذلا ىف ىوقتلا ةءارك ىف لزن ام باب
 هنارماو اريبك اش هنوك لاح دلوب ميهاربا ةكرالملا ريشبت ىف لزن ام باب

 ّْ مدع زوعغ

 سفقنلا ةيكزن نع ىهنلاو نوطولا ةنجا ىف لز' اه باب

 تانمؤملا و نيئمْؤملا ىدب نيب ىعاسلا رونلا ىف لزن اه باب
 تاقدصااو نيودصملا ىف لزن اه نا

 هترافكو راهظلا ىف لزن اه با

 نه>اكنو تانمؤملا تارجاهملا ناحمأ ىف لن أه باب

 امناكراو ءاسنلا ةعياب» ىف لزن اه با
 جاوزالل دالوالاو تاجوزلا ةوادع ىف لْز' ام با

 نهندعل هوسنلا قالط ىف لزن ام باب

 لماوملاو تاس الا ةدع ىف لزن ام بأد

 دلولا نهعاضراو نهتةفنو تاقلطملا ىتكس ىف لن ام ىاب

 لالخلا ةأرملا رحت ىف لزن اه با



 ومص
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 رابخاو هرمس مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ياوزا ضعن ءاشفا ىف لزن ام با

 ' هب ىلاعت هللا

 زانلا نع ةجوزلا هيأَقو ىف لزن اه باب

 "نيترفاك نيّتأ ما ىف لزن اه باب
 | نيتمؤم نيتأ ها ىف لزن ام باب
 لجرلا سفن نع ةأرملا ةيدفن ىف لزن اه باب
 نهريغ ىلا تاجوزلا نع زواحجلا ىف لزن اه بايد

 تانمؤملاو نينمؤملاو نيدلاولل ءاعدلا ىف لزئ اه باب
 "تاوقت اولا وح 3: قؤتاط تا
 ةمايقلا مون اهريغو ةبحاصلا نم رارفلا ىف لزن اه باب

 ةدوءوملا لاوس ىف لز' أه باب
 تائمؤملا ةَنتَق ىف لزن ام باب
 ةدلاولاو دلاولا تم نم دلولا قلخ ىف لزن اه باب
 ىتطنا ذب اسمو تالا قلخ قلن ام بان

 بهل ىبا ةجوز ىهو ةماغلا ةأرملا ىف لز' اه باب
 تائثاغنلا ءاسنلا نم ةذاعتسالا ىف لزن' اه باب

 م6( ةرهطملا ةنسلا ثيداحا نم ةوسنلاب درو امف ىناثلا باتكحلا ام

 مالسالاو ناجالا: لضف ىف ءاج أه باب ١3

 ءاسسنلا ةعس ىف دروامه بنا

  ءاسنلاب ءاصيتسالا ىف درو اه باب
 ءاسنلا يوزت ىفو لمعلا ىف داصتقالا ىف درو اه با

 ءاسنلا فاكتعا ىف درو اه باد

 رهشا ةعبرا ىضذمم قلطت ىلؤلا ةأرما نا ىف درو ام باب
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 ةجوزلاو جوزلا نير واه درو اهولإو نااكا

 ءاسنلا نك ىفدرو اهباب

 هتينكو سو هيلع هللا ىلص ىنلا مساي ةيعستلا زاوج ىف دروأه باب
  2دواوملا نذا ىف نذأتلا ْق دروام باب

 ةيئارصتلا ةأرلا ةآىف درو اهباب د
  2ةدلاولا رب ىفدرواه باب
  04نراقالا دالوالا رب ىف درو ام باب
  8عيبلا ىف حئاسآلا ف درو أم ب,

 >< تاسةلاو دالوالا تاهما نم هعب زوجيال ام ىف درواهبا'

 ١د  0ةمالا ءارش مدع ىف عادمجلا ىف درو

 > ءانئتسالاو طرمشلا ف درو اه با

  0_1ركبلا جوزت ىلع ضحلا ىف درو ام باب
 هريغو هيخا ةبطخ ىلع لجرلا ةبطخ نع ىهنلا ىفدرو أاهباب

 » ةدللوولا نع فلولا قييرقت ىف درو مريام باب
 ة.راجلاءارشش ىفايرلا قدرواهباب

  174بيعلاب درا ف درو ام باب

 موصلا ةيدف ىف درو ام باب

 مايصلا هليل ىف ءاسنلا برق زاوج ىف درو اه باي .
  4ىمجرلا قالطلا ىف درو أم باب,

  0اهجوز اهنعىفوتملا ف درو ام باب
 تالعما ىفدرواهباب

 أملا ةرحش ىف درو اهٍباب
 » ١ ةيتيلا ف درو ام باي

  . 11/1َنيتنبلا ثاريم ىف درو ام باب ١ ْ

 . 20برثااو ركيلا دح ىفدروامع باب
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 ةبونلا ىف درو ام باب
 ءاسنلل راشدنالا ىف درو اه با

 هنااا ةعاؤطرو كوز اننا
 كرام ريخ 'ةلاضلا ةَكيوَلاا نأ ىفادرو اهنا
 سملا نود ءاسنلا باصا نعةرافك ىف درو اه باب
 هنأ سما ةدالول فرح ىلع هللا ديعي نم ىف درو اه باب

 ةبئاّرلا حاكن ىف درو أم باب
 ءاسنلا نيب ةعرقلا قدرو اه باد

 دعاوقلا ءانثتسا ىف درو ام باد

 مكحءادتباو ميسو هيلع هللا ىلص ىلا نم ماعطلا ةكرب قدرو م باب

 بالا
 باث نمل انْزلا ةرثك ةرافك ىف درو ام باب

 اهنع هللا ىضر ةشئاع ةءازب ىفدرو ام با
 ةأرما وا الجر مدآ نب نم مهلا ىف درو ام باب

 ايئدلا زئاع ىف درو ام باب
 سفنلا ىلع راثبالا ىف درو اه با
 ءاسنلا ةءزايد ىف درو أم باد

 ةدعل قالطلا ىف درو اه باب

 مرا ةروس لوزن ىف درو ام باب
 دأولا ىف درو ام باب

 زأرملا دلج قادرو انا بان

 ىصضلا روس لوزن ىف درو اه باب
 دبعو ةمأ لك لع نع ضرالا رابخا ىف درو أم باب
 ةأرلا فعصم نم نارقلا محسش ىف درو ام با

0 
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 اولا نأش ىف اسو هيلع هللا ىلص هابؤر ىف درو ام با
 ماثملا ىف ةأرملا ةيور ىف درو ام باب

 ؛أرمل اور ىف درو ام با
 :ًارلا تقتل [ققررو اهرب
 11 لسرف درو اما

 وزغلا ىف ةأرملا لتق ىف درو اه با
 ىضرملا ىلع مايقلاو يحرج ءاسنلا ةاوادم ىف درو اه باب
 .برملا لها نم ترجاه ىلا ىف درو أم باب

 نامالا دعب ءاسنلا برعض ىف درو اه باب

 :أرللا قزررلا ءاطعا ىف درو أه با
 :أرملا ةراجا ىف درو اه با

 ءاسنلا مهس ىف درو أم باب .
 ءاسنلا نم ىئصلا ىف درو اه باب

 اهب ءانبلا ديرب ةأرما كلم نم وزع مدع ىف درو اه با

 ةمالاو ةرحلل زرملا ةعسق ىف درو اه باب
 . ءاسنلا نيب طورملا ةعسق ىف درو ام باب
 ءاسنلا ةداهش ىف درو أم با

 ءاسنلا يح ىف درو أم باب

 ءاسنلا مارحا ىف درو أه باي
 مرح فيك ضئاملاو ءاسفنلا ةأرملا ىف درو ام باي
 مرعجلل دسملا كح ىف درو ام باب

 مرحملا بنج ىلا ةأرلا سولج ىف درو ام با
 جيلا ىف عاقولا ىف درو ام باب
 ءاسنلل يملا ةعتم ىف درو ام باب

 لحلا نم ءاسنال ةرمعلا ىف درو ام باب
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 ةيعكلاب ءاسنلا فاوط ىف درو اه باب
 ضئاخلا رفن ىف درو أم باب

 ءايسالا عم لاجرلا فقاوط ىف درو أه ب باب

 320 أر! افاوط أدوا اه باب
 تيبلا ءاسنلا لوخد ىف درو اه باب

 ءاسنلا ةضافا ىف درو اه باب

 ةرجلا ءاسنلا ىمر ىف درو ام باب

 ءاسنال ريصقتلاو قلملا ىف درو ام باد

 للعلا تَقو ىف درو ام باي
 ةيدطالا ىف درو ام باب

 بيرقلا نع يلا ىف ةأرملا ةياين ىف درو ام باب
 قيرشتلا مانا ىف ءاسنلا ريبكت ىف درو ام باب

 ىصلا نع ةأرملا يح ىف درو ام باب

 / ملا يف ءأرئا طاع أ ىف درو ام باب

 قا وْرلا. دح ىف درو ام تاب

 "ع هيلع د يم <

 ةفذاعلا د> ىف درو ام باد

 ةقراسلا دح ىف ةعافشلا عئم ىف درو ام باب

 دودأألا ىف حاسنلا ىف درو ام با
 ةناضحلا ىف درو ام با

 ءايللا ىف درو ام باب
 قلخلاا ىف درو أه باب
 ءاسنلا ةرامأ ىف درو أم باب

 ةدشازلا ةفالخلا ىف درو ام باب

 00 اًعل سو هيلع هللا ىلص ىِ اخ ثاريم ىف درو ام باب

2 
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 ةبباطملا نم هجوزو ءرملا نيب نوكي اه ىف درو ام باب
 : ءاسنلا 0

 وقفل اقل ةشئام رع ةزاكسا ىف درو ام باب
 علخلا ىف درو اه با

 او ١ ءاعدلا ىف درو اه باب

 جوزلا سامتاا ىف درو اه باب
 ةأراا هلعفت مونلا ءاعد ىف درو ام باي
 رمل مهلاو بركلا اعد م ؛اعت ىف درو أه با

 ردقلا هليل ةأرملا ءاعد ىفدرو اه با

 ةأرملل هريغو عيبستلا ىف درو اه باب
 ءاسنلا ىلع ةالصلا ىف درو اه با
 ةأرملا ةيد ىف درو أه باب

 نينا ةيد ىف درو اه باب
 ممذلا ةلآو ةأرملا بذ ىف درو اه باب
 ءاسسالا نم ريذحملاو ايدلا مذ ىف درو اه باب

 اهدلوب ةدلاولا نم هدانعب جرا ىلاعت هللا نا ىف درو اه باب

 ناويدلل :أرملا ةجر ىف درو اه باب

 راغشلا ىف درو ام باب

 ءاسننلا ىلح ةاكز ىف درو اه بان
 . ىينأ وا ناك اركذ هل با ال نم لام ةاكز ىف درو اه باد
 ءاسنلا ىلع رطؤلا ةاكز ىف درو أم باب

 'تبيلا لها ىلع ةةدصلا ةمرح ىف درو اه باب

 ةقدصلا هل ل< نم ىف درو اه باب

 بوث ةأرملا عيقرت ىف درو اه باب
 نيكاسملل ءاسنلا بح ىف درو ام باب
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 ءاسلا رانثلا لها ةماع نا ىف درو ام باب
 ءاسنلا رهف ىف درو ام باب

 .تائبلا لك ىف درو ام باب

 ءاسنلا ىلح ىف درو ام باب
 ءانملاب ءاسألا باضخ ىف درو ام باب

 نسأل .قاح نع ارملل ىنقنللا ادور رانا
 ءاسنلا بح ىف درو أم باب

 ءاسنلا بيط ىف درو اه باب

 ءاسنلا ةنبز نم روما ىف درو أه باب
 ءاسسنلا مارق ىف درو اه باب

 ةأرملا ىلا 'يشلا در ىف درو اه باب

 ةأرملا رس ىف درو اه با
 لهالا ىلا رفسلا نم لوَعلا ىف درو ام باب

 ءاقسلا مشب ةأرملا كريت ىف درو ام باب
 ءاسنلل حدقلا ىف درو ام باب

 هاسنلا ْنيِب رعشلا داشنا نع ىهلا ىف درو أم باب

 ءاسنلا مانن' نا ىلا ءاشعلا ريخأت ىف درو اه باب

 ةجواللا نم الا ةروعلا طفح ىف درو أم باد

 ةالصلا دنع ةأرملا راج ىف درو ام باب

 لجرلا فلخ ةأرملا ةالص ىف درو اه باد
 كا نك ازرلا و لجرا ةالضإ و هرو اناا
 هللا نا هلوقب ناجالاب ةيراجلا رامتخا ىف درو اه باب
 1 ءاسنلا قيفصت ىف درو أم باب

 ليقلاو ىلصملا نيب ةأرما ضارتعا ىف درو ام باي

 ةالصلا ىف تنبلا لج- ىف درو أه باب
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 ىبصلل ءأرملا دجو ىف دزو اه باب

 - ءاسنلا فوذص ىف درو أم باب

 ريثما لمعل ةأرملا عا ىف درو اه باب
 ةعجلا موب ةأرملا لسغ ىف درو ام باب
 ةأرملا ىلع ةمجلا بتو>و مدع َْق درو أم باد

 بيط4لاا ناسل نم نارقلا ةأرملا ذخا ىف درو اه باد

 ةجوزال جوزلا لوق ىف درو أه باب
 ردتلا تعكر دعب ةجوْرلا عم جوزلا ثيدحن ىف درو أم باب
 . ةالصلل جيوزلا ةأرملا ظاقيا ىف درو ام باب
 ىلتصملا ْق ءاسالا روصح> ق درواأم بأدب

 ةئئاملا ةأرملا ىلع ةالصلا ىف ذرو اه باب
 ديان ىلعو ةأرملا ريو ىلع ةالصلا ىف درو اه با
 تفر ْق درو م بأ

 عوطتلا موص 5 ةحوارا نم حجوزا عاعطتسا ىف درو ام باب

 ءاسنلا ةرشاب»و ةهلبقلا ىف درو أم باب

 ةفرع موب ةأرلا موص ىف درو ام:بان
 .ةارآبز اظفاك ؤزدزو اه باد
 اهما نع ةأرملا موص ىف درو أم باب

 :أرما موصلا ءاضق ىف درو اه باب

 ناضمر ىف لهالا.ةعقاوم ىف درو أم باب
 ىبصلا ىلع ةأرملا ءاكب ىف درو ام با

 اسهنم ريخب ةريدملا فالخا ىف درو أم باب
 . عرصلا ىللء ربصلا' رجا ىف دروام باب
 اهتبا توم نع ةأرما ةيزعت ىف درو اه با



 نح

 # اذ

 وزال ةأرلإ ةعاط َْق درو م بأي

 اهحوز ةبدرعتو ملا كاله ْق درو ع بأ

 نامزلا رخآ ىف ءاسنلا ةرثك ىف درو اه باب
 ةازلا ىلع ةقدصلا ىف ءاج ام باب
 ةجوزلا :ىلع ةةدصلاا ىف درو أم باب

 اهجوز تاب نم ةأرملا قافنا ىف درو اه باب
 مالا نع ةقدصلا ىف درو أه باب

 اهعطقو ماحرالا ةلص ىف درو ام باب
 هريغو عاقولا نم ةجوزلا ىلع لجرلا قح قدرو اهدا
 جوزلا نحر ما قح ىف درو اه باب

 اهئيد ناصقنو هللا لذا ناملا ق دروع تان

 ةْدَتْف ءاسنلا نوك ىف درو اه باد
 ةزذللا ىنكاس لقا ءاسنلا نا ىف درو م بأب

 ءرملا ىلع ةأرما بضغغ ةفرعم ىقدرو ام باب
 رسسلا ءاشفا اهدلو ةأرما عنم ىف درو أه باب
 لهالا ىلع مالسلا ىف درو أه بأب

 ةأرملا نم مهلزانم س انلا لازتا ىف درو أم باب
 1 رمل راخلا قح قدروام 5

 2 رلا نار م ىف درو اه باب

 ءاسنلا ىلا رظنلا ىف درو ام باي
 ثدخعلا ىف درو ام باب
 قادصلا ىف درو م باب

 قادصلا اهل ضرفب مل نع ماكحا ىف درو أم باب
 ضيخلا قرخ هيف لت ىذلا ءاملا ىف درو أم بأن

 ' لجرلا ءوضوءام لضف نم ةأرما لسغ ىف درو ام باب

 -؟ خال
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 ىثنالا لون ىف درو ام باب
 ةأرملا بوت ريهطت َْق دروام باد

 ضيللا مد ىف درو أم باب
 جونرلل ءوضولا ءام ةأرملا بكس ىف درو اه باب:

 ةرهلا تلكا ثيح نم ةأرملا لكا ىف درو اه باب
 كالا قيفأرلل اذان, ق ذوو ام تا

 ةأرملا ٌكاوس ىف درو 5 باب 3

 ةلأسملا نم ءايحهسالا ىف درو اه باب
 ةأرما سم ىف درو اه باب
 :اراا ةولزيتكلا:ةاليص ىف ادرو.ام باب
 , < ةرملا كازنل ةقاحصب ىف كرو ام تان

 مهنلا درآ لوزنل امبس ةأرملا نوك ىف درو ام باب
 عاجلا نم لسفلا ىف درو ام با

 ءأرلل مالثدا ىف درو م باب

 ةاكلا قع زكر اك تان
 . ءاسلا فاوط نم دحاوا| لسغلا ىف درو اه با

 هدعب اهيلا هعضو لسغلا دنع هرملا ةأرملا تس ىف درو اه باب
 ءاسفنلاو ضْناَللا لسغ ىف درو ام باب
 لحرلا ىلع ةأرملا ءرملا فادرا ىف درو اه با

 توملا دعب ةأرملا لسغ ىف درو ام باب
 درايلا ءاملب تيملا لسغ ىف درو اه باب

 توملا دعب اهجوز ةأرملا لسغ ىف درو أم باب
 ماجا ءاسنلا لوخد ىف درو اه با
 ضئاخلا ماك>ا ىف درو اه بأي

 ءاسفنلاو ةضاعسلا ىف درو اه باب



 نيم

 40و

اما ىلع ةأرمل ةيعسأ دوو امب نا
 م

دوحو ىف درو أه باب
 ةأرملا دنع بضلا 

 ليما مل ةأرملا لكا ىف درو ام با
ادها ىف درو ام با

ا مث نم روزجلا ممل ء
 دا لأ ةيزجج

 ءأَرملا ىلع ةعلولا- ىف درو ام أه باب

 ةيراخلا ٠ نع ةقيفعلا 3 اعنا

جالعو ةيراجلا ءاود ىف درو أمه باب
 ءاسلا ح

 اهماع رجالا ذخاو ةقرلا ةيراجلا سامتلا ىفد 35

 ءاسنلا ٍقالط ىف درو اه ناب

 لوخدلا لبق اثالث قالطلا ىف درو اه با

 ضئاخلا قالط ىف درو اه باب

و هركملا قالط ىف درو اه با
 ناركسلاو نوذجنلا

 دقعلا لبق قالطلا ىف درو اه باب

 ةمالاو دبعلا قالط ىف درو اه باب

طلا ن 0 ةقرقتم ماكحا ىف درو ام باب
 همذو قال

 ةأرلا مكش ىف درو ام با
 راهظلا هرافك ىف رهاظملا ةئاعا ىف درو ام باب

 تاكواملاو نيكواملا ةيعست ىف درو اه با

 نوكيلامل ءاسنلا قاتعاو تاكوامملا قع ىف درو اه با

 ةباتكلاو لا و درو امل

 ةعلتكلاو ةعاطملا ةدع ىف درو ام بأي

 ءاسنلل هافولا ةددع ىف درو ام باب

 ءاسنلا ءأربت سأ ىف ءاح م بأي

 ةمفنلاو كسلا قا

 حبوزلا ريغ ىلع دادحالا ف درو و باب
 لال دال قوف

 الكولا



 كولر

 فاما

 ٠ ىقرلاو ىرمعلا ىف درو ام باب
 اهجوز نع ةأرملا ءادف ىف درو ام باب
 نيلسملا نيب ءاسنلا ةعسق ىف درو اه باب

 الل لتو نع ىبنلا ىف درو ام باب

 ءادغلل لجرلا نم ةأرملا باهتسا ىف درو اه با
 ولاا ءازاآ' هياط درو اه تان
 :تانبلا ةَئاَضَح ىف .مألا ةلزم ةلاجلا نا قف درو ام باب
 ةأرملا لن ىلع باتكلا لاسرا ىف درو ام باب
 رافكلا لتقل حالسلا ةأرملا ذا ىف درو اه باب
 ءاطلا فن دل نيش درو امان
 ءامسنلا ةديغ ىف درو أه باب

 ديعلا موي ىراوبلا ءانغ ىف درو أه باب

 .. نيتأر ما ىف ةموكملا لصف ىف درو ام باب
 ةاطتملا 25 أرلا طفح ىف درو اه بل
 نمط ىبا ةأ رما ىف درو اه باب
 اهنع هللا ىضر ةشئاعل و هيلع هللا ىلص هبح ىفدرو أه باب

 مال.سلا :املع ةيطاغل سو هيلع هلأ ىلص هب> ىف درو أه بان

 اع هللا ىلص هلود ىف درو أه باب
 باح“ هبا وو ببس ىف درو أه باب
 اهضرم 1 مع ءرملا ةماقا ىف درو ام باب
 ءاسنلا ف ةقيلخ ءرملا نوك ىف درو أه با

 ا اغا ءرملا مه ىف درو اه باب

 ءأرملا ايبود ىفدرو أه باب

 مالل رافغتسالا ىف درو أه باب

 . ةأرملا دلو ةيعسأ ىف درو ام باب
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 ثارتهطملا انين ءاسن لئاضف ىف درو أه باب

 لاو ةياعهللا لص هتبب لها لّئاضف ىف درو ام باد

 . شيرق ءاسن ”ليضف ىف دور أف باب

 . قتعلاب ةأرملا ءرملا ىعا ىف درو اه باب
 . ةدوءوملا ءايحأ ىف درو أم باب

 نيدلا روما قف ةأرملا عم مالكلا ىف درو امت باب
 '  عضبلا ىف رجالا ىف درو ام با
 ءايلأ# نمت قا ل قيل كارل لظ| ى درو اه تاب
 جلا بلس نع ءاسنلا ىهن ىف درو أم باب

 ةنمؤملا ءالب باوث ىف درو أم باب
 نهدالوا تومي مهبا ون ركذو ءاسنلا ظعو ىف درو ام باب
 ءاسنلا ثيراوم ىف درو أم باب
 تاوحالاوريكانللا كارتما ف درو اه تاب
 ةنعالملا ةأرلا دلو ىف درو ام باب

 .. ةدنعلا ثاريم ىف درو ام باب
 ماحرالا ىوذ تاريه ىف درو ام باب
 ةيدلا ٠ ةممارلا اريم ىف دزو ام باب

 0 ال دقدضلا 55 دروام باب

 ةجوزلاو ءانبالا دلوو نب وبالا ثاريم ىف درو أه باب
 ْ ءاسنلل ءالولا ث اريم ىف درو أه باد

 5 هيلع هللا ىلص اهيا ثاريم ةمطاف بلط ىف درو أه باي
 ْ لهالا هدف ىف درو ام با

 مالا ءرملا نايثا ىف درو أم باب
 رنا ملسو ءاقنلا وسف ى درو اهنا

 هل اهاوجو ريبزلا نبا ما جاجا بلط ىف درو اه باب



 اال

 حورلا هيف معني نا ىلا مالا نطب يف قلحلا عجج ىف درو ام باي
 مالا نطي ىف ةواعشلاو ةداعسلا ىف درو أم باب

 ةأرملا ىلع ةأرملا ءاعدا ىف درو ام باب
 ةينازلاو ةّساحلا ةداهش در ىف درو ام باب

 ةرحاسلا لتق ىف درو أه باب
 ةأرلا بلك لتق ىف درو اه باب
 سو هيلع هللا ىلص ىئال ةباسلاو ةّءاشلا لتقىف درو أه باب

 ىتازلاو ةيئازلا لتق ىف درو ام باب

 ةيراجلا لتاق لتق ىف درو ام باب
 ةماعلا تكلا. دار ءاذها قنوت هاب
 1 ما رع ىفدرو اه بأ

 مالسلا هياع ليعاوغأ مأ هدصو ىقدرو م باد :

 دودخالا باغكا ةصق ىف درو اه باب

 ان لاب ءالتبالا بيس مالا نايصع نا ىف دروام بأن

 حالفلا بجو نيدلاولا رب نأ ىفدرو اهدباب
 انارلا ةدارا دنع هللا نم ةأرملا فوخ ىف درو اه باب

 ىنالا ةنايخىف درو ام بأ

 ةعاسلا برق ىف مائصالا ءاسنلا ةدايع ىف درو اه با

 هتجورأ لجرلا ةعاطا ىف درو اه باب

 هنا ءاست ىف درو ام باب

 ةنجلا ىف عاجلا ةوق ىف درو ام باب
 ءاسلا عاطم ىدرو م باد

 ءافالا تسكو ىؤبلا رهم ىف درو م باب

 ءاسنلا بذك ىقدرو م بأ

 : ةأرملا ىلع ءرملا بذك ىف درو اه باب
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 ءاسنلاب ةماعتملا رثابكلا ريكا ىف درو اه باب

 ءاسلا ةرزا ىف درو اه باب

 ءاسنلا رجح ىف درو أه باب
 ةأرملا لاعتنا ىف درو ام باب

 ءاسنلا سابل ىف درو ام باب
 ءاسنلل بامشاا ناولأ ىف درو اه باب
 هير زل سل ىف درو ام 2

 ةأرمل ٌسرثلا ىف درو ام با

 ةطقللا لام نم ةأرملا لكا ىف درو اه باي
 : نينعةلتلا نيب قب رفتلا بجوي ناعللا نا ىف درو اه باد

 بسلا ىوعدو دلولا قاحلا ىف درو اه باب

 بعللا ىلع ةأرملا عالطاو تاسبلاب تانبلا علا ف درو ام :

 ةبادلا ندل نع 0

 ءاسالا نعل ىف درو أه باد

 ناطيشلا لئابح ءاسنلا نوك ىف درو اه با
 نوتنء هللا ىضر ثارهطملا جاوزالا ةقْفن ىف درو ام باب

 ةأرملا عم حارلا ىف درو اه باب

 اهسبقءازلاو ةبوول دنع ءر 1| هاقو ىف درو ام باب

 اهيبال تنبلا ءابر ىف درو أه باب

 تيملا ىلع ءاسنلا ءاكب ىف درو أه باب

 اهنفكو ةأرملا لسغ ىف درو ام باب
 زبانجلا عابتا نع ءاسألا ىهت ىف درو ام باب
 ءأرملا ىنجالا نفد ىف درو ام باب

 قوملا ءاسنلا ةرانزو تيملا لهن ىف درو أم بان

 ةيزمتلل ةمطاو ب ورخ ىف درو ام با

 ند



 ني

 فكاللان

 ةرفاكلا مالا ريق ةرابز ىف درو ام با
 ىلكذلا ةيدزعت ىف درو اه با

 ربتلا باذع ةيدوهيلا ركذ ىف درو أم باي
 دحسأ ا ىف ةأرملا ةالص ىف درو اه باب
 دجسأا لوخد نع ٍضْئاْلا ىهن ىف درو ام باب

 سو ءياع هللا ىلص ىنناا دالوا ىف درو اه با
 لسو هيلع هللا ىلص ىنلا قرع نم ةأرملا ذخا ىف درو اه با
 ءاسنلا عم ءرملا ىثم ىف درو اه باب
 ةأرملا دنع ولا ءلل ىف درو اه باب

 3 نفت نع رابخألا ىف درو ام باب

 حجوا ا هأرملا لالدتسا ىف درو ام باب
 ادب ءاسنلا لوطا ىف درو ام باب
 ةأرملا دك ذخا ىف درو اه باب
 ةفايضلل ماعطلا ةأرملا عنص ىف درو اه باب
 اهسا نع ىذإلا تنبلا فك ىف درو ام باب

 هلوبقو ةأرملل ةيادهلا ءاعد ىف درو ام باب
 لجرلا ّىم ىلع ةأرملا ىنم ولع ىف: درو ام بأي

 جوارتلا ليق مانملا ف ةجوُرلا هروص ةدور ىف درو أم بأي :

 ةريغصلا حاكن ىف درو اه باب

 لايبرلا لع هيا لالا ىتعرعو رجالا جاكت درو أه باب
 قالطلا دعب ةءعحارما ىف ا ايبا

 اهنع هللا ىذر ةلم ما حاكن ىف درو أم باب

 اهنع هللا ىضر بنيز حاكن ىف درو ام با
 اهنع هللا ىضر ةبيب> ما حاكن ىف درو اه باب

 اهتع هللا ىضر ةيذص حاك: ىف درو ام با



 «هو

 اهنع هللا ىضر ةيروج جوز ىف درو أم باب
 نوجا ةزبا جوزت ىف درو أم باب
 كب رش ما ىف درو أم باب
 جيوزلا ن٠ ةقفناا تاجوزلا ساد ملا ىف درو ام باب
 ءاسنلا حاكن ىلع ثلا ىف ددو اه ناب
 رظللاو ةريطخلا ىف ءارج أم باد

 حاكنتلا بادآ ىف درو أم باب
 ةعتملا حاكن ىف درو ام باب
 ةياهاملا حاكذ ءاعنا ىف دروام بأدب

 :دوهشلاو حاكنلا ءايلوا ف درو ام بأي
 ةءافكلا ىف درو اه باب
 ءاسنلا نم تامرحنا ىف درو ام باب
 عاضرلا ىفددو اه باب
 موتو هلاطلاو علا نيب عجل ميري ىف درو اه باب
 حاكنذلا ملف. ىف درو أه باب
 ءاسنلا نيب لدعلا ىف درو اه باب
 دل.ذلاو للا ىف درو ام تا
 بالا قحاول ىف درو أم باب
 :الصلا ةأرملا رذن ىف درو ام باب
 يلا ةأرملا رذن ىف درو أم باي

 اقرزأ لمت ةأرملا رذن ىف درو اه باب...
 نسالاو مف أ رملا ردن ىف درو اع ب نأت

 3 كلَ )| ىف درو أه باب

 ةأرملل 1/18 راو روم باب
 اهجوز نذاب الا ةيطعلا نع ةأرملا عنم ىف درو ام باب
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 اننا
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 هل ةذيا الا هثربال نم ىف درو ام باب

 :هلاسن ىلع ٍلجرلا ىفاوط ىف درو ام باب
 نيلسرملا ناس نم حاكتلا نا ىف درو أم باب

 ةأرملا بيبحت ىف درو ام باب
 سارغلل داولا نا ىف درو أم باب

 تانراع تايساك ءاسن ىف درو ام باب

 نذآإلا :أرمل ةباجا ىف درو ام بل
 نهيهرتو اهموزاو نهنوي ىف هالصلا ىف ءاسنلا بيغرت ىف درو ام باب
 اه عورتا نم
 ٠ ٠ , ةالصلل اهجوز ةجوزلا ظاقبا ىف درو ام باب
 ةأرملل ركذلا ميلعت ىف درو ام باب

 اهجرفشب ةيعاسلا ىف درو ام باب
 ءاسنلاب ءاسنلا ع انتهتسأ ةمرح ىف درو اه باب
 تاسموملا ججورف نم برسشي رْْلا نمدم نا ىف درو ام باب
 ضاتلا اناطغ ةأرملا لويق ىقبدرو ام تب

 مهّيدقتو براقالاو حولا ىلع ةجوزلا ةقدص ىف بيغَريلا ىف درو ام با

 معزيغب لع
 اهبيهرتو نذا اذا اهجوز لام نم ةقدصلا ىف ةأرملا بيغرت ىف'درو ام با
 نذأي ملام اهنم

 ةأرملا اهحلصت ةبقللا ياو ىف درو اه باب
 نا الا سةابب انو جوز اعوط كومنت نإ مازن كيه هواش
 | هنذأتست
 ءافألا داهج ىفدروام بأي

 جيلا ضرف ءاضق دعب اهب أ رملا مول ىف درو أم باي
 ةجوزلا ىلع جوزلا طم ىف درو اه باي
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 تائِمْؤلا ءاسنلا قتع ىف درو أم تاب

 :أرلا نع رصبلا ضغ ىف دروام باب
 : ةيبنجالا عم ةولخلا ىف درو ام باب

 ان لا ءاحنا ىف درو اه بان.

 دولولا نيدلا تاذو ٌرارلا حاكن ىف درو ام با
 ءاسنلا ءاعسأ رييغت ىف درو اه باب

 دحاو وا نانثا وا دالوالا نه ةثالث هل تام نم ىف درو اه.باب

 : نيجوزلا نم رمسلا ءاشفا ىف درو ام باب
 ةصمانلاو ةعشوتسملاو ةءءاولاو ةلصوتملاو ةلصاولا بيهرت ىف درو ام باب

 ريلقتلا و ةصّيتلاو
 .دحاو موي ىف نيترم لكالا نع ةأرملا ىهن ىف درو ام بلب
 ثئابخلا ما رجلا ناو عاقولا ىف :أرملا ةهلي> ىف درو اه باي
 راجلا ةليلحت انزلا ىف درو ام بان

 اهتبر ةمالا ةدالو ىف درو اه باد

 نهرابدا ىف ءاسنلا ناينا نع ىهنلا ىف درو أم باد
 قراسلا ىلع ءاعدلا نع ةأرملا ىهن ىف درو ام باب
 اهنم ىش ىلع رارصالاو تارقحملا نع :أرملا ىهن ىف درو اه باب

 ندلاولا قوقع نم بيهرتلا ىف درو ام باب

 رقاوفلا نهنم نا ىف درو ام باب
 مرح ريب اهدحو رفاست نا ةأرملا بيهرت ىف درو اه باب
 اههريغو ضرملاو ءالبلا ىلع ءاسنلل ربصلا ىف بيغرتلا ىف درو ام باب
 تيما ىلع ةحاشلا نم ءاسنلا بيهرت ىف درو ام باب

 زبانجا نوهعابتاو روبقلا ءاسنلا ةرانز نم بيهرتلا ىف درو أم باب
 نيعلا رولا نم لضفا ايندلا ءاسن نا ىف درو أم باب

 ثرخلا نايتا ىف درو ام باب



 فاطح

 اررحم ىنطب ىف ام كال ترذن ىنا ةااضلا ةأرملا لوق ىف درو أم باب

 ةأرملا ةرجمه ىف درو أم باي
 ءاوح لج- ىف درو ام باب

 ليزعتلا ىفءاسنلا ركذ ىف درو ام باب
 ةثراحنب ديز ةصق ىف درو ام باب
 .حاكنلا نع ةأرملا ةرذعم ىف درو ام باب
 ءاسنلا فاتصا نع:ىهنلا ىف درو ام باب

 00 قاسلا فشك ىف درو ام باب
 ةأرملا عينص نم هناحس هللا بحت ىف درو اه باب

 نينللا ةيد ىف درو أم باب

 و لقعا رع ىق دروع ناب

 دوهشلاو حاكتلا ءايوا ىف درو أه باب

 ةأرملا لوب ةئيه ىف درو أم باب
 تاكز نيدْؤي مل اذا بهذلاب ءاسنلا ىل ىلع ديعولا ىف درو ام باي
 قوملا ىلع .اهئاكبوو ءاسفنلا ةداهش ىف درو اه باب

 :أرماو اهترمشع نسحو هتجوز قح ءافولا ف جوزلا بيغرت ىف درو ام باي
 هتفلاختو هطاخم#أ نم اهبيهرتو هتعاطو اهجوز قي

 مهتعاضا نم بيهزتلاو لايعلاو ةجوزلا ىلع ةقفنلا ىف درو أم باب
 براقالاو لايعلا ىلع ةقفنلا ف درو اه باد

 نوييدأتو تائبلا ىلع ةقفثلا ىف درو أه باد

 ف.شي ىذلا بايثلا نم قيقرلا سبل نم ءاسسنلا بيهرت ىف درو أه باي
 ةرششبلا نع
 رب ركاو بهذلا كرت ىف ءاسنلا بيغرت ىف درو أم باي



 كده
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 سال ىف لجراب ةأرملاو ةأرلاب لجرلا هبشت نه بيهزتلا ىف درو ام باب
 كلذ و2 وا ةكرح وأ مالك وأ

 ةره ىفراتلا ةأرملا لوخد. ىف درو ام باي
 هحوز وأ هل ةقيصو ءرملا ءاعد ىف درو أه با.

 دودجملا ةماقا ىف ةنهادملا نم بيهزلا ْق درو م باب

 تارازلا ىف درو أه باب
 رانلا نم ةأرملا ةاحي ىف درو اه باد

 خس نيدلاولا رب ىف درو ام باب
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 . ماكحا ىف لجرلا فلات ىثنالا نا نايب ىف
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