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 مد !او ه5 الملاوائيدحو أدق ةنطابلاو ةرهاظلاه ممن ل اع نب دمجلا

 55018 ان نيذلا هبحصودل او دمع هإ وسرو ةشن

1 - 
 ا”ورومواثراو مهم مر ١ ءايبنالا ةئرو ءامعلاو مههاع اونرو نيذلا مهعابتا

 ةيشدحلا ةلدالا لوصا ىلع لمتشي رصتخم اذبف « دع اما 00
 رسل م 97 : ١

 الانهيار قا نيب نم هظفحت نم ريصيل اغلا ارحم هبررح ةيعرشلا ماكحالل

 ١ م ا فار هم 0 للاطلا هب نيعتسيو

 دارملاف ةمالا حصن ةدارال ةعالا ن . هيجل 2 ل
 ذل 0-3

 + ال ا ل 8 نو
2 

 ةأدع نم ةبالثلابو لوالا ةيالثلا ادع نم هعل رالاو ليلو ةنووألا

 ادع امو (هريغ امبعم ت1 الا لسمو يراخبلا قفتمابو ريخالاادعو

 ١ | اي دجلألا ةنأجل) كرا كرب او هعيمسو نير فشلاد
 / رم 010

 ىلاعنو هباحبس ةيضراع قبلا انقزر ناو الابو انيلع انلعام لمح ال نا
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 «( ةراهطلا ياتك +
  هاملا باب ف

 يفر وهل .اوهيلع ىلاعت هللا ص هللالوسر لاقلاق ةراره ف( نع )

 را ةهرالا ةحرخأ كيم للتو 5 0

 (دمججأو يفاشلاو كلام هاورو ) يدمرةلاو ةعزخ نءاو هل ظفالاو

 هلع لاقل ليسا زرت لاقل يرد ديمس يبأ ( نعو
 دجأ هحوكو ةنالثلا هج رخأ 1 هس ال 1 ءاملا نا ملسوهل او

 هنيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق يل اهابلا ةمامأ يأ ( نعو )

 هنولو هفعطو هحنر ىلع بلغ امالا *يب هيك العنا نا لسو هلو

 هحنر ريغل ا الا روبط ءاملا ءاأا ملا ماساوأ هفعضو هحأم ن ,ا هجرخأ

 هيفي د ةيايشاو زل ىأ هتساعإوأ

 1 [سودل .اوهيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق َّر ع 000

 ةميرالا هجرخأ سف مل ظل ينو ثبْخلا لم مل نيتل ءاملا ناك اذا

 نابح ناو كالا - هحمص و

 تناىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت للا ىضر ةرب رهىأ ( نعو )
 هيفا ني فك منادلا را استغي الإسو هل اول ل !اعل

 4 ع
 لس آن م ىرجب ال ى 7 مادبا ءاملا يف ؟دحأن 4 ال ىراخبللو لسم

 نكس 200000 أذ مام 1111011117
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 ةنانلا : نم هيف لستعل الو دواد يب الو هنم السملو هق
2 ( - 

 لوسر ىب-لاة راسو هلا أو هيلع ىلاعل هللأ ىلص ينل بح لجر ) 0 /

 لجزا وأ لجراَلمتم ةأرإإ لستنت"نالسودلاو هيل امن هلأ لص ها
 3 03 اح 1 : 2

 حمص هدانساو يناسنلاو دواد وأ هج رخآ اعمج اقرثعملو ةأ رىل لصف

 لسدعل ناك سو هلاو هيلع ىلاعن هللا ىلص بنل :لا نأن سامع نإ( نعو)

 ىنل ١ جاوزأ صضعل لستغا نئسلا باككالو ملسم هجرخأ وميم لصف

 تكلا تلافابم لسدنيل ءاخ ةنفج يف سو هلآو هيلع ى !اعلهللا 08

 ىدمرتلا لأق ةعزخ ن نباو ىدمرتل | همصضو ينجي ال ءألا نإ لاف انج

 نهالوأ تارم َمْبَس ةلسغإ ن ءا باكلا هيف غلو اذا كدحأ ناز ا
5 
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 نهالوأ وأ نهارخ ا ىذمرتللو هقريلف هلظفل فو 22 رتلاب
5-7 

 وهلا ةظ ىلا هللا لص هللا لوسر نا ةداتق ىل ( نعو)

 هلال رخا ركيع نيفاوطلا نم ىه امنا سين تسيل اهنا ةرحلا يف لاق

 هعز 0 ناو ىدمرتلا هحصو ةرالا

 دجسملا ةئاط يف لابف ىنارعا ءاج لاق كلام نب دق 2 عف)

 هلو ىضق اداذ لسو هيباع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عاب سانلا هرجزف

 هيلع قفثم هيلع قب رهاذ ءأم ع نم بون ذا ملسو هيلع للاعت هللا لص ىنلا م

 تاحأ ملسو هياعىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاقرمع نبا ل



 كيلا نآمّدلا امأو توملاو ذا رملافناتتمملا امأف نامدو ناتتيم 9

 فعض هيفو هجأم ن نازل مجعد لاحطلاو

 سو هل اوهياع ىلاعت هلال ص هللا لوسر لاقلاق ةررره ىنأ ( نعو )

 دحأ يف ْنإف هعزتيل مث هسئنيف كدحأ بارش يف بابذلا عقو اذار
 هباو دازو دواد وأو ىراخبلا 5 ءاقش رخال يفو ءاد هيحاتجا

 ءادلا هيف ىذلا هحانج قس

 لص هللا لوسر لام لاق هنع ىلاعت هللا يضرللا دقاو ينأ ( نعو)

 دوأد وأ هجرخأ تيم وبف ةيح يصون لا نم مخ ام لو هلع ناضدلا

 هللا و هتلشو يرحل
 27 ةنالا نابل

 0 ااولعل ماع هللا ىلصهللالوسر لاقل اق نامل انب ةفدح ( نع)

 هي افاد قارلل انالو ةضفلاو هلا ١ ١31
 هيلع قفتُم ةرخآلا يف ع اند ف 7"

 ملسو هلو هيلع ىلاعت تاسعا وصال حر هاا : نعد )

 هيلع قلم ماهج ران .هنطا يف م 59 ةفنلا# انا يف بر 2 دب ىذلا

 اسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقلاق سابع نبا ( نعو )

 ( ةيارالا دعو و اسم هج رخأ َنَْط دق باَمإلا َميذاذا
 ثل

 لسودل مهلا هللا لصةنلال ويمر فاقول وسلا . ةملس ( نعو )



 0 و هيلع ىلاعت' هلل عاج نا بمال غي رمس ( نعو#و ةأغ 1 ناك :ءلا“ م تلاق :' 5

 ءاملا اهربطب لها ! اولمف ااها ذَا ول لاق اورج
 أ

5 

٠. 

 نأ أ الا ابن اوك ات ال لاق ع 0 ها 5 18

 هيلع قلن اارك انيس ا ا

 اي آم
 ملسو هل او هيلع ىلاعن هلل ىلص ىنلا نا صح 1 نارع ( ( نعو)

 ليوط تيلدح يف هلع قمتم ةكرشم ةأرم او د

 ىلامتهَّلا ىلص يبنلا حدقناهنعىلاعت هللا ىضر كلام نب سنأ ( نعو )
 يراخبلاهج م4 3 ناك ذذلاف 6 لسودلاو هيلع

 مد اهنايبو ةساجنلا ةلازا باب لج
 ىلص هللا ل وسر لثس لاق هنع ىلاعن هللا ىضر كلام نب سنا( نع )

 00 لاقف >0 00000

 0 زا ضاع ضن زو كاوديغال !اعل

 هلع وفتتم هدر ممل اذن
35 2-2 

 هللا لوسر انبطخ لاق هنع ىلامن هللا ىضر ةجراخ نب ورمج ( نعو )
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 ف ليسي اماعلو هتلحار ىلع وهو ىنع سو آو يع لات لا لب

 20 22205 واكو

 ملسو هلآو هيلع لامتنلا ىل ضل كارتر ناك تالكتستالو قبو

 لسفلا رثأ ىلا رظنأ انأو بوثلا كلذ يف ةالصلا ىلا جرخم مث ينملا لسنب

 ىلاعت هللا ىبص هلا لوسر بوث نم هكرفأ تنك دقت سلو هيلع قفتم

 هبوننم يرفظب اسباب هكحأ تنكدقلال ظفل يفوهيف لصيف اكرف لسو هيلع

 ملسو هلو هيلع ىل !اعت تاوخلا 10 لاق حم 0

 يباسنلاو دواد وبأ هجرخأ مالغلا لوب نم رو راجل لو نمل
 كاملا هححصو

 ملسو هل او هيلع هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا نأ ركب يب ذأ تن ءانسإ(نعو)

 لا ا ا

 هيلع قفتم هيف

 بهذي مل ناف هللا لوسر اب ةلوخ تلاق لاق ةربره ين ( نعو)

 0 ةدئسو دمرت هوا 5 3 الو داملا ١ كيفك لاق مدلا

 فدك مرشلالا دياب 15

 يلب لبداية لسان لور نع ريره نأ ( نع )

 دع ميا لك ب عم داش تزعال ف أ لع قش نأ

 اة ا ا يم دبا مسام للا طم



 0 : هيك
 ارم. ثالث هضن : اف ءوضو اعد نامع نا نا رمح ةعود)

 هذي لد تار رم تلك هيحو لم ع 000 و قشنتساو ضمضع مت

 م هسأرب حسم مث كلذ لك ى دولا مةراريرقإ# 2 !| ىلا ىبملا
 ا 7 0 7

 لاق مب كلذ لثم ىرنسلا مهتا رم ثا ن بمكلا ىلا ىلا هلجر لسغ
- 

01 

 1 سو هل او هيلع . هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر تيأر
- 

 ةيلع ىمتم

 هللا ىل * يلا يصور ةيرس كنج لاول هديا ضر لع( نعو)

 دو هاد ونأ هجر 5- ةدحاو هسارب مسعد لاق لسو هل او هيلع ىلاعن

 00 م تب ا, هللا دبع دبع ( نرعو)
 أل 0 1

5-5 
0 

 عدر 3 هأغق نا أمه 00 ىح هس

 هما ا ءوضولا ةفص يف ورم ن. هللا دبع ( نعو )

 هجرخأ هينذا ىهاظ هيماهساب حسمو هينذأ يف نيتحابسلا هْيمَبْضار لخدأو
 هعزخ نا هحمصو ىاشنلاو دواد 3

 لواط !اعت هلا قيما لزؤل) كنلو ةيزرم نأ (نفا)

 ناطيشلا نإف (م الم نيدَتسْلا هانم نم عدخأ ظعرتتا اذا لسو

 همأ أ 0 يع ا هنوشخ لع
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 رب |

 1 أ يرذي ال هنأف اثالث اَبآسْنَي ىتح ءانالا يف ُهَدَي مي الف

 يسم ظفنل اذه هيلع م

 هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةربص نب طيقل ( نعو )

 قاشنتسالا يف غلابو مل 0 0 ا 0

 يفدواد يبألو ةعزخ نأ ضضر للا يك نا 1 0 الإ

 ضمّصُف تصوت اذا ةءاور

 هل او ةلط ىلاعن هللا لص ىلا 1
 ىلاعت هللا ىضر نامع ( نعو ) 0

 0 أ هححصو يدمرتل !ةحرشل رضوا ف كل ان ناك سو

 3 ينأ لسو هلآو هيلع ىل !اعل هللا ىلص يب لا نأ ديز ن ” هللا دبع ( نعو)

 هعزخ نبا هححصو دمجأ هجرخأ هعارذ كلذ ل دم

 يي ذْخ آب لسو هلاوهيلعمل لاعت هللا لص ىب اا ماا

 هجولا اذه نم رسم دنع وهو قبيل بلا هجر ا 23ج يذلا املا

 ءاع هسأر حيسمو ظفلب
 8 50 لضف ريغ

1 

 ملسوهل اوهيلع لاعتةللا لصةنلا لوسر تعمس لاق ةريره يأ (نعو)

 نمق وصولا رثأ نم َنيِلَجَحُم ارغ ةمايقلا مْوَي ل 0

 ليم نمل او طلع وم ٌلعفيلف هل ةرغ ليظ نأ عكا

 لبعد وديع نازاسا لص هللا 20070 ةشئاع ( نعو )



 هلع قفتم هلك هنأش يفو هر روبطو هلْ 2و هلمتن يف ن مينا هبجعل

 لات هاو هيلع هللا ىل اص هلا لوسر لاق ل قرأ ره 7 .عو)

 ش هعزخ نبا هحمسو ةعنرالا هجرخا أ كتايع اوأ ادباف متاضوت اذ

 ا لسودلاو هيلع ىل !اعن هللا ىلصيينلا نأ ةسنع ةبعش نب ةريغملا( نعو )

 ملبس تأ نَّفَحلاَو ةماعلا ىلعو هتيصانب حسف

 هيلع هللا لص ينلا ججح هفص يف هنع ىلاعل هللا يضر رباج ( نعو )

 الل تا اوك ىناسنلا هجرخأ هب للا أدب اب اود لاق ملسو هلو

 هلو هيلع ن !امت هللا ىلص ينل ناكلاق ( هنعو ) 0ك

 فيعض دانسأب يطقراَدلا ةيرخل يقل لع ءاملا رادا اضو اذالشو

 هللا ٍلصدّنلا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةريره نأ ( نعو )

 دمح أه جرخأ هيلع هللا مس "يل ل مل ةوصو الراسو هلآو هيلع ىلاعت
13 - 

 1 ير او دواد وأو

007 00 

 هلوسو تءار لاق هدج نع هبأ ن ءةعاقرضم ن هحلط ( نع

 نافتسالاو ةفّدصلا سس لصف يلو هلاو 1 ىلاعت هللا ىلص هللا

 فسض دانساب دواد وا هجرخا

 ضميضع يال“ رثنتساو سد ءوضولا ةفضص يف "ىلع ( نعو )
 ع

 ىنانلاو دواد وأهجرخأ ءاملا هنم ذخأي يذلا فكلا نم رثنيو



1١١ 

 تتأهب لأ أ ءوضمولا ةفص ينديز نب ئادبع (نعو)
 ةيلعا قفتم امالث كلذ لمفي دحاو فك نم و

 لاو هيطبتا لطي ناو لهدا الاسرار نال

 نسخ عجرا لاف ماغلا 3 ةيصل 10 رفلا لثم همدق ىفو 0

 قاس رطل را كر

 ّدَملاب سس ملسو هلو هيلع هللا اص هللال وسر ناك لاق ( هنعو )

 هيلع قفتم داد.ا ةسمخ ىلا عاصلاب لستغيو

 ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا قار رمع ((َنعو)

 نأ دبشأ لومي من ةوضؤلا ْمِبْسَف ًأضوتي دحأن م . كتم ام لسو هلاو هيلع

 لا هلق راء اد نأ ةيشأو هل كارت دكر نأ الا هلإ ل

 دازو يدمرتلاو مو ا ءاش م اخد 0 ا هل تحتف

 نيربطتلا نم ىلْتَجاَو نياوتلا نم يلتجلا بلا

 سي نيل طل 0
 ىلص يبنلا عم تنك لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةبعش نب ةرينملا ( نع )

 ينإف اععد لاقف هيفي علال نوه اننا ناسا

 ينل نا ىناسنلا الا ةعيراللو هيلع قفتم امهيلع حسن ني رمال ايما

 فعض هدانسا ىفو هلفسأو فملا ىلعأ حسم سو هل اوهيلع ىلاعت هللا لص
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 0 آراب ن , دلاا ن ل 2 ع( نعو)

 هلاو هيلع ىلاعت هللا ا ا ل مو نم مسملاب يلو

 نسح دانساب دواد وأ هجرخأ هيفخ رهاظ ىلع حسم لسو

 1/7 هانا طرفاولا لاق لاسع نب ناوفص ( نعو )

 نيلايلو مايأ ةنالث انقافخ عزتن الن 0-0 انمي لسو
0001 0 3 ١ 
 مدع 19-2 هبانج نم آلا 00

3 - 

505 0-6 ---712 -_ 8 3 

 ةايلواموو رفا نييلايلو مانا ة دال و هل او هيلع ىلاعت هللا اص

 ليدل د ا نعو)

 ا هحوص و دواد وأ 00

 هل

 اضون اذا اعوف رم ى 7 نقولا ١ زا قا ور ,( نعو )

 ءاش نإ: اعماخي الو امد َلَصيلو امبيلع حسيلف هيفخ سبلف كدحأ
 رسخ 5 0-0 4
 هححص و م اخاو ىنطقرادلا هجرخا هبانج نم ا

 للجرلل لس ا دعو هللا ىضرةر كب ىف ( نعو )

 ةلياو امو: معشمللو نييلايلو مايأ هن و رفاسملل صخر هنا لسو هل او هيلع



1 
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 006 نب
 لاق نيفمللا ىلع حسمأ هللا لوسر اي ل اق هن ها ةرامجتن. ىلا( نعو )

 تش امومعن لاق ماي ةنالثو لاق معن لاق نيموبو لاق ممن لاق ًاموب لاق مع

 ل

 يوتلاب سيل لاقو دواد ونأ هجرخأ
 4-5 ءوضولا ضقاو باب اع

 هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر باعصأ ناك لاق كلام نب سنأ نع

 نو م 52 قف 6 ءاشعلا دور ظل هدهع ىلع ل اسو هلا و

 : ا ف لع ىنطقرادلا هححصو دواد وأ هكازعأ 0 91

 يلا تن ةمطاف تءاج تااق اع ىلاعت هللا ضردتساعا 1230
3 

 2 5 اذ لوا د ا !اعت هللا لص ىنلا ىلا شبح

 وزع كل نال ولا# ةالكلأ غدافأ ا 2-5 58

 تورد اذار ذاتيا ده كتف اا ا

 ةالص لكل يئضو مث يراخبللو هيلع قفنم لص مث ملا كن يب |غاف

 00 : ىلا ملسم راشأو

 هير لع ناجزوا» طر كال ار

 لاذ هلاك سو هل اوهيلعىلاعت هللا لص ينلا لأسي نا دادقملا ترمأف ةاَذَم

 يراخبلل ظفللاو هيلع قفتم +وضولا هيف



١: 

 هيلع ىلاعت هللا ا ا نعو )
 .٠ ع

0 

 ع

 لص هللا لوسر لاق لأق هنع يباع هللا ىضر ةريره يبا ( نعو )

 ا هل لكشاف اش هنطن يف كدحأ دحو اذاراسو هل او هيلعىلاعت هلل

 ف مول 0

 < يللا (رسرعس و دجبلا نب ني زق الأ *ىبش هلم

 للسم هجرخا
| 

 لاق وإ يركذ تدم لحجر لاق لاق يلع نا نإ قاط ( نعو )

 للان هنا خزي لاق هرشرلا هيأ ةاابملا هدد نع لجلا

 انفو نا نا يضر يحل هك رحا كل ةيضب ععاعأ إل يسوهلاو

 هرمسل ثياددح نم نسح وه ينيدملا نبا

 هلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نا ناوفص تن, ةّرسن ( نعو)
 عام : ا ّ --

 يذمرتلاهحمصو ةسجخلا هجرخأ اضوتيلف ه هرك ذم نم لاق لسو هل او

 بابلا اذه يف ءيش حصأ وه يراخبلا لاقو نابح ناو

 يلاعت هللا لص هللا لوسر نا اهع ىلاعن هللا ىذر ةشلاع ( نعو )
 .٠ د نس اى خا حو م

 يدم وا سلق وأ فاعر وا +[ ةناصأ بر : ,م لاق لسو هل.او هيلع

 هجرخأ ملكتي ال ل كلذ يف وهو تال ىلع نيل م أطوتيق ف هرصتنلف

 هربغو دمح ادن هلياع ن



١ 

 هيلع يللاعن هللا لص ينل لاش ًالاعَو نا ةرمس ن رباح ( نعو )

 موُحل نم 1 2 تيم :نأ.'لاق معلا و الا ملسو هل او

 ملسم هجرخأ مع لاق ليلا

 تدب نيسول رم 5-0

 ا 0 3 لمس ص نس !اعن

 اذه يف عصب 1 د لنز قدمزتلاو ياشلاو ديا ةحَرَدلا

 ءىتث بابلا

 بانكلا يف نا امهنع ىلاعت هللا ىضر ركب يبأ نب هللا دبع ( نعو )
 مْرَح نب ورمل لسو هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هبتك يذلا

 01 ذاع كلان ل فلا ذأ

 لدليم ىعذ ناخ

 هلبا ىلص هللا لوسر ناك تلاق اع ىلاعن هللا ىضر ةشئاع ( نعو)

 يراخبلا هتلعو سم هأور ةلاغل 2 ىلع هللا وكل لف سول اورد اع

 لسوهلاو هيلع ىلاعت هللا ىبص ينل دارا .نب نأ( نفل

 لمت 1100 ىلإعت هللا نط رع 6 ةيواسم 1 م

 5 نطلاو فجاة ووو اك ولا قلطَتْسا نانيعلا تما اذاف هّسلا داكو نيعلا

 نم دواد نأ دنع عتدلطا اذه ف ةدايزلا هدذهو اًضوتنف مان نمو دازو



 9 هس -

 فرص الق كلذ دجو اذاف ١ ثدخم مو ثَدْحَأ هنأ هيلا ل هتالعمم

 نم نيحيحصلا ف لعاو اكل امج ردجم وا اتوص ممْسي تح

 نع ألو ( هون ةريره نع لسارو )ان نب هللا دبع ثيدح

 تمدح كنا لاتف *_:راطي الا كدحأ ءاعالكإ اع رهرت نيفدوا

 هِسقت يف ُلعَيِلَ ظفلب كن ما هجرخاو 5300

 د ةجالل ءامق تار 1 باب كا

 سمع 1-5

 لولعم وهو ةعبرالا هجرخا هعاخ عضو ءالخلا لخد اذا

 ءالملا لخد اذار و هل او هيلع ىلاعت هّللاٍلص ىنلا ناكلاق ( هنعو )

 ةعبسلا هحرخا ثئايللاو تيدا نم كب ذوعا ىنا مهللا لاق

 مسو هل آو هيلع ىل !امت هللا لص هللا لوسر ناكل اق سنأ ( نعو )

 ىجنتسف ةَرْمَعَو ءام نم ةوادا يوح مالغو انا لماف ءالخلا لخد
- 

 هللآ لونسو لاق لاق هم :ع هلئا ىضر ةبعش نب ةريغملا نتءو ةحاع قا ء اما



 رعت 0 "الاف ةواداالا دخ ملسو هلو هيلع ىل !اعل هللا لص

 هيلع قمتم دكا ا دم

 سو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىنأ نعو

 دانإ لسع هاور مهلظ وأ سانلا قير ط يف لح يذلا نينعاللا اونا

 دراوملا يف زاريلا ةالثلا ن :عالملا اونا هظفلو دراوملا كا نعدواد وا

 فيض امهفو ءام عفت وأ سابع نبا نع دمحالو ّن “العلا و قنرطلا ه ةعراقو
0 

 نررم يراملا رهلا ةفضوة ديلا راجبجلا كما مكاو ىناربطلا جرخأو

 قي كس ا كا

 هبحاص نعامبم دحاَو لك اراوتيلق نالجّرلا طوقت اذا لسو هل اوهيلع
 ناو ! كلا نا هةححصو هاور كلذ ىلع 65 هللأ لاف امدحت الو

 لولعم وهو ناطقلا

 ىلاعل هللا لص هللا ف دس رلاقت لق هنعمىلاعل هللا يصر ةدأتق يلا ن :بعو

 يشف ةحح 0 رك ذحأ ( ن نكسعال ) نق 3 0 هلاو هيلع

 هيلع ققتم ءانالا ف م هنيميب ءالخلا نم سك 0 0

 لسمل ظفللاو

 ناكل سانا 11 لورا كامب هللا يفشل ملسو هلآاو هيلع ىلامت

 ( مارملا غوي - ؟>)



 ل

 ٍْ مجد اي هاور ٍظعوا ميجرب ىجنتسن نا وا اراجحأ ةرالث نم لقأب يسجل نا وأ

 لووا طئاغب اهوردتسن الو ةاصلا اولمبي « بتوداىب نعةعبسللو لسم

 طئاغلا ىلا نم لق ملسو هأ !وهيلعيم اعل هللا ىلص ىنلازا ةشناع نعو

 دواد وا هاور رتتسسلف

 نم جوخ ناك لسو هلاو هيلع لاف ل نا امعو

 يي هوة هجرخلا كْنآَر مغ ل

2 
 م هيلع ىلاعت هللا ىلص ينلا ىأ لاق دوعسم نبا نعو نم لسو هلاو

 “لو 5-7
 تت 2-1 .٠

 :افاثلان دحا ون رجخ تدجوف ر ايها كال ١ نأ ىنرماف طئاغلا

 يلم و ىراتلا برا ا امنا لاقو ةئورلا لاو اههذخأف ةنور

 اهريخب ىتتتا ينطقّرادلاو

 ىلاعت هللا لص هللا لوسرزا لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىنا نعو

 ءاور ناربطي الاعنال اقو ثور وأ مظعل يب حئتسي نأ يهن ملسو هل او هيلع

5 10 1 1 0-0 : 
 هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعل هللا 0

 هاور هنم ريقلا باذدع ةماع ناف لول ىلا نم اوهزيتسا ظ هلاو هيلع ىلاعلا

 دانسالا حي وهو لوبلا نم ربتلا باذع 11 م احالو ينطقرادلا
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 بام لاف هن لات كل رس كلام ن : ةقارس نعو

 ىنملا تصتتو ىرْسلا ىلع دشن نأ ءالللا يف سو هل "1و هلع لاف نإ

 فيعض كلسلا قيمبل اهاور

 هللا ىلص هللالوسر لاق لاق هيبأ نع ( دادزب ) دادرب نب ىسيع نعو

 داوو تار تول كتل 3 دَحأ لاب اذا لسو هلآو هيلع ىلاعت

 فيعص دئسل ةهحام نءا

 لأ لاس سو هلآو هيلع ىل لامت هللا ىلص مخ نعو

 دنسرازعلا هاور ءاملا ةراجحلا منت 0 اولاتق يلع ىب ْش هللا نا لاَقف ءابق

 ةر اره 0 دح نم ةعز ْنَخ نبا هددكو د 7 يبأ ف ها فيعص

 ةراجملا 0 لودد

 1 ثنا د لسلا باب :--

 هل اوهيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق يردملا ديعس نأ نع

 فراجلا ف هلا سم هاور ءاملا نم هاما لسو

 ملسو هل آو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ة هرب ,ره ىلأ نعو

 مك ا م

 7 و ليسا شامت عم .ميزالا اهتناوأ سلع اذإ

 قايسلا نم مولعملا لجرلا يأ حواشلا لاق 6



 ىلاعت هللا لص هللا لور لاق لاق ةنع ىلاعن هللا ىطر سل نعو

 57 ل ا : )ن7 ١ سه 0 .
 ىمحم ليسنع لاق لحّرلا ىرب أم ابمانم يث ىر 5 0 يف لسو هلاو هيلع

 105 5 م انه لولي لهو ةاس مأ تلاثق هداز ه لع - 5 1١د 5 . 5 ١ ت. 5 3
| : 

١! 

 6 هيلع ىلاعت هللا ص هللال وسر ناك تلاق ابنع.هللا

 1 ١ ' 2 0 [|١
5 

 نمو ةماجملا نمو د موو هنانجأ نم ملزا نم ىل 1 و

 هعزخ نا هحمصو دواد وأ هاور | لسغ
. 

5235 - 

 دنع لاثا نب ةمامث ةّضق ىف هنع ىلاعت هللا يضر 1 ره يأ نعو ١

 دبع هأور لستغي ن ذا سو هلاو هيلع ىلاعل هللا ىلإ ىنلا ه ياو زكام

 هلع قمتم هلص او قازرلا

 هيلعىلاعت هللا لص هللا لوسر نا هنع ىلاعت هللا يضر ديعس يا نعو

 ةعب ١ هجرخلا ىلتمم لك ىلع ةرجاو ةعمجا مون يع الع مسوهلاو

 هلاو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاق بدنجن. ةرمس نءو

 ا راع 0 لا هي اير
 هآور لضفا لسغلاف لسنغا نمو تمععلو ابق ةعمجا مول اذو ل

ودل او هيلع اعلا هللا لص ينلا ناك لاق رو
 َن ارقلا اثر اس



 رم

 كغ حو هريوصو يدمرتلا طفل انهو سقطااو دمحأ هآور ا نكي ملام

 نابح نبا
 ه١ لوك لاق لاق ةنع ل اع هلبأ يضر ىردخلا ديعس يأ نعو 3 ا. || , 4 . 1

 اموسلف دوي نأ ةارا مث هلها كدحاوتا اذا سو هل آو هيلعىلاعت هللا لص ب

 ةعئاذ ع ةلرذار ِدْوَملل طشلا هناف كاملا داز ملسم هاور ةوضو امهم

 لسو هل "١و هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسز ناك تلاقءاهنع ىلاعت هللا .ىضو

 لولعم وهو ءام سع نا ريغ نم بنج وهو ماني

 سو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص هلال وسر ناكت لاق ةشئاع نعو

 للدعم 30 0 مث هدب لسفيف ادب ةنانملا نم لستغا اذا

| 
 لع نهار محل اول عفا يف هعباصا لخديف ءاملا اضاع

 هلع قفتم هيلجر ل اسغ مث هدسج 1 ضافا مث تانفح ثالث 3

 هلسغو هجرف ىلع غرفأ مث ( ةنوميم ثبدح نم ) اهو لق ظفالاو
 هتنتا م هرخ ايفو بارتلا ايهتيش ةاوريفو ضرالا ا برص م هلامش

 هدب ءامأ ضفني لعجو هيفو هدرف ليدنملاب

 ةارساى ا هلا لوضراب( تلق تلاق- اع نامت هللأا ىضر ةلاس ءأ نحو

 اعاال لاقف ةضيحلاو ةءاور يفو ةلانملا ل م ا أو سحرا

 ةعبرالا هباوصو خسنلاضعب ىفاذكه )١(



 ا ا - ١

 ىلاعتهنلا ليصل ل در لف تلال اس لمت هللا 50

 <« رم

 دوادوب [هاوز ا ا دجسلا ل [ تو ةلاثو

 ص لسو هل او هيلعمل !اعت هللا لص هلال وسروانأ 1ك اق ابنعو

 (انيدسا)ق 30 ذابحنءا د دازوهملعق فتم ةبانخلا ن نمهيف انيدا [فلت دحاو» ءانا

 نا ملسو هل او هيلعىل لامن هللا لص كك لاق الك ضنا نعو

 ىدمرتل 0 معلا | أوم ريل ال دكت

3 

 مد( ميثلا باب اج

 م4 وديع !أعل هلل هللا ليس يتلا نا هنع للامن هللا يضر رباجنع

- 
 1. 5 ع يعد . 5

 تاعجو ٍرهش ةريسعبعر تت صن لبق نال ل تيطع الاق

 اع ةراملا 2 لجر امياف اًروهطو اًدجسم ضرألا ّىل

 1100 58 تمحو ملسم دنع ةفيدح ثيدح يفو ثيدحلا ر 3

 ءاملا دحن اذا
 كا

5-5 

 اًروهط ىل 1 | با ارتلا 0 فلسا ا دو



5 
3 

 ٠ءا| 5 - 9 7 || 5 3 هس: . 5 | 1 7 7 . 3 5 3 |

 قلاب ' : لوقت نإ .كيفك انعا لاف كلذ هل ترك دقن لسو ةلاو هيلط لاذ هنا
 ىلع لامشلا حسم مث ةدحاو ةيرض ضراالا هيدبب برض !ادكه كدم
 . كل 1 00 5.6 1

 1 3 . 10 0 : ا 0

 ىراخبلل ةءاور يفو ملسمل ظفللاو هيلع قفتم ههجوو هيفك رهاظو نيملا

 هيفكو ههجو أمم حسم 5 امهيف خمتو ضرالا هيفكب ب رضو

 ىلاعت هللا ىلص هّنلا لوسر لاق لاق امهم ىلاعت هللا ىضر رمع نا نعو

 ينطقرادلا هاورنيديللة برضو هجولل ةبرض ناتي رض معيتلا ماسو هلاو هيلع

 2 ةفقو ةعالا ميكو
 ديغصلا ملسوهل اوهيلع ىلاعت هلا لص هللا لوسرلاق لاق ةريرهىنأنعو

 ةسميلوهللا قّتيلفءاملا دجواذاف نينس َرْشَع هلملا دجم "1 ناو ملسملا ءوضو

 هلاسرإ ىنطقرادلا بوص نكلو ناطقلا نبا هححصو رازبلا اور هنرشب
 يدمرتلا هدو 0 رد ىأ نغ ىدمرتللو

37 

 ةدا || 2 رضخ ارقسو نالجحر حرخ لاق ىردللا كيعش قى 0
 7 . 5 - ١

 ه راصل

 داعاف تقولا ق ءاملا ادجو ع أايلصف ايبط ادي امش ءأم أشعم نسل دل ا 0 5

 لات هللا ص هللا لو اما 5 رخ اللا دعغلا 5 ءوضولاو ةالصلا |اهدحا

 كننازجاو ةنسلا تيصأ دعي مىذلل لاف هل كلذ اركذف ملسو هل او هيلع

 ىناسنلاو دواد واهاور نينّرم رجالا كل رخالل لاقو كتالص

 فاو لمنع نلوم فااميلع ناجم قر يل را



 حورعلاو وهللا لياس يف ؟ هحاَر ىلا لحجر راب تن 2 :اك اذا 0 ذأ دربه

 0 هعزخ نءا هوك و رازبلا

6 - 0 . - 
3 1 2 || 3 0 - 11 

 - 5 #2 مس

 ةحام 5-0 5 ماكل 2 حسم نا 7 أسو هلاو هلع ملال
 . تك | 5

 اذح_ ةلاو كمل

 - : هوا كي نى اخآ 1 1. .
 تامث لساغف حعس ىذلا لجرلا يث هنع ىناعت هللا ىصر راج نعو

 - 56 ا 07 7 5 7

 لسعلو اهماع ححسع مخ هقرخ ةهحرح ىع بصضصعنو مش لأ ةنرثكك ناك اعأ
 - 5 2 7 - تبت ٠ - - 1 -- ان -

5 3 

 هيوارلعفالتخا 7 فعبح هشدنسل دواد واهاور هدسح رئاس

 لجرلا ىلصي ال ن هنسأ| نم م لاق انهعل 15 هللأ ىصر اق نبا نعو | اا ارحل :

 ىنطقرادلا هاور ىرخالا هداصلل مهبل 5 0 هئاٍص ال ع

 ًادج فيعض ا

 ةوكو ه9 ١ 0 50 . 522 و / 1

 فرعي دوسأ مد ضيخأ مد نا لسوهلاو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوس
2 1 35 

 ٍاصو يئصونَف رخالا ناك اذا ةالصلا نع ينم كت ناك اذإذ
 00 ركشتساوى املاو نابح انوا هيمو ىناسنلاو دوادوا هاور



 3 محلا : ٍِء

 تأو اذاف نكرم ىف سلجتلو دؤاذ: يبا دنع نسمع تنب ءانمأ ثيدح

 برغملل لسلعاو اذيحتاو داع رصعلاو ررطظلل لَسشْعْللَف ءالل قوف 2

 كلذ نب اف اضوتتو ادحاو السغ رحملا لستغتو ادحاو السغ ءاشعلاو

 ةديدش ة ل ع ضاحتسا تنك تلاق شحح تنز ةنمح نعو

 ,م ةضكر يه اا لاتفهيتفتسأ لسوهلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلات تف
( 5 

 ىلبصف اقوم اذاف ىلستغ 5 ان رمايأ هن 0 يضيحتف ناطيشلا

 كلذكو كئزحب كلة لاف 1 ا نبرشعو ةمالثوا نبرشعو ةعبرا

 يلجعتو ربظلا ىرخّؤت نا ىلعتيوق ناف ءادنلا ضيحت كر بش لك يلعفاف

 نيرخؤت مث اعيج رصعلاو ربظلا نيلصتو ني ربطت ىتح ٍلستغت 5 رصعلا

 نيلستغنو ىلعفاف نيتالصلا ناب نيعمج نلستغعت 8 ءاشعلا نيلحعتو برغملا

 قاسفلا اللا ةسقحا هاور ال 3 0 - وهو لَو نللصتو ءديضأا عم
 2 امد 0 53 | 0

 ىراخبلاهنسشحو ىدمزتلا هةديوحعصو

 تكش شحح تن ةبببح 3 نا اهمع ل هللا ىكر ةغئاع 0

 تناكام ردق ثكما ءافمدلا ملسو هلو هيلع يلاعت هللا لص هللا لوسرولا

 قو سم هاور ةالص لكل لستغت تناكف ىلستغا م كتضيح كاسح

 رخ اهجو نم هريغو دواد ىلال هو ةالص لكل يتضونو ىراخبلا ةياور

 ٍ ةملاو ردا دعنالانك تلاق ابنع ىلاعت هللا يضر ةيطعءا نعو



 ذأ

 هل ظفالاو دواد واو ىراخبلا هاور ايش ربطلا دع
7 00 . . 

 ةارملا تضاح اذاا أك دولا نا هنع ىلاعت هللا ىكر نسا َْنَعَو

 قالك ارتشا ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا 0

 07-1 ر -

 ىيدهمو 5 3 ع 3

 هيلع قفتم ضئاحاباو ىب رش اسفر زتاف ىنرمأ اسوهل اوهيلع

 ىلاعل هللأ لص هللا لوسر نع اممع ىلاغلا 1 سابع نبا نعو

0 56-206 5 
 رايدب ىدصت لاك صلاح يو هنارم أ ىذلا ف يف سو هلاو هيع

 حجرو ناطفلا ن ,او ميكاحلا هحمح و ةسخا ا راند فصش 1

 هققو اههربغ

 . -داطدرا 2 0 501-5 .ءلادس جيم 1 هاش

 معن مو ىلدت 9 ةارملا تصاخ |ذا سلا سف 00 لامن هللا ص
 ل

١ 6 ٠ 
 ل ل 6-15 اع د 1

 ليوص م ا سول

 1 1[ ا تعا 55 ع - 5 502

 ىنلا لامه تضح فرس انثح امل تلأق اع ىلاعل هللا ىضر هشناع (نعو)

 ليوط ثيدحيف هيلع قفتم ىرهطلا

 هل او هيلع ىلاعت هللا ص ىتلا 07 هيا هنع ىلاعل هللا ىخر ذاعم نعو

 و هاور رازالا قوف ام لاتف 0 ىو هنارما
 ان غل

 اح رلل 059 | لسو
5-001 



/" 

 هفعصو دوادو

 دههلعدمف ءانضنلاة ناك تاق اهرع َلامق هنأ ندر هس 1 0و

 الا ةسجخلاءاور امي نيم أ اهسافت دعب لسو هلو هيلعرلاعت هلا لصين
 هيلعىلاعت هللا ىلص يتلا اهرمأي ملو هل ظفل ىفو دواد ىنال ظفنلاو يئاسن

 مك الا هححصو سافنلا ةالص اضم لسو هلا
 0 هج دس جه جس( حا

 *#( تاولصلا ناتك )+

 تيقاوملا بإب

 0 تالا ارا اًهَع و30000 رم نب هللا دبع نع

 هل اوطك ل جر 4 1 ذاك نسما لا اذا ا

 طظدنو لإ ليللا فصن ىل 0 الص تقوو 8 5

 00 ور سمشلا مل ” ملام 00 - 7 2 دل

00 

 طل ع صعلا 000 اص

 ناكو ءاشعلا نم رخو نأ محتسب ١ ناكو ة ةبح سمشلاو ةثدملا ىصقا
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 نيح ةادغلا ةالص نم ل عما ذكو اهدسب ثيدملاو ايت + 0001

 نم |(هدنعو ةماع قمتم هئاملأ ا ناس ءتسلاب أر م ناكوهسلح لج راك رعلإ

 لجعا ىوعيتحا ا 1000 20 ءاشعلاو راج ثيدح

 00 ا هنلا ناك حيب سلال ا ان وطنا ها راذاو

 رحفل ّةشنا نيح رحفلاماقاف ىنومفا تبدحوم لسمو سلغن اهملصي

 ب مياصعل فدرعلإ داك ال سانلاو

 ا و 0 هع لاعل هلل ىدر 6-2 مفار نحو تا 1 ل ا ل

 3 و قاوم رضّول هياو اندحا فر ملسو هل او هيلع ىلاعت هللا لص هللا رس

3 3 ٠. 

  . 2ا .[! 3 تا[ 1 د [١ 1
 هلع ىل اعل هللا ص ينل ما رلا# ع ىلاعل هللا يضر ةشئاع نعو

 هنآلاقو لصف جرخ مم ليللا ةماع بهذ ىح ءاشعلاب ةايل ت يلو

 ملم ةاور ينما قش 0ك

 ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنعىل !اعذ هليأ ىضرةر ,ره ينأنعو

 ميج حيفنم رحلا ةدش ناف ةالصلاب اودربافرملا دتشا اذا سو هلآو هيلع 7 لأ يارا تكضلا 0 اهي كا نع قا ناد 11

 للص هللا لوسر لاق لَ هنع ىلاعت هللا ىذر
 6غ ا

3 

 ةسجلاءاور كروجال ظعأ هناف حبصلاب اون دبصأ لسوهلار
 أ

 هيلع ىلا عت هللا

 ا راو ئدمر ا



 هلاو هيلعىلاعت هللا اص لا نا هنع ناغل لأ ىضر هراراه ىف نعو
 ثا - 3 -

4 3 2 00 

 ع صل 3 .دادقف ءاارلطظا 1 اق 0 حبصلا نم د| دا م لاق ]سو
 ١

 2 يب .ىف ديمو . ىأ

 رصعلا .كردا دقق نستثلا كير" لا لبق ريل ف ةمكر كردا نمو

 7 اد | - 3 5 5 0

هدحعس لاقو هوح هش اع نع لسمو هيلع قفتم
 ةدحسلاو لاق 0 ةكرالك 

 ةعكرلا ىه اما

 هللا كورشو تشم لأق هنع ىلاعت هللا يضر مودا دس 1 نعو

 رسل علطت يححبصل || دعب ة الص ال لوقت ملسو هلاو هيلع قللااعت هللا لص

 ةزالزخال سم ظلو هيلع قفتم >2 2 يِتح رصعلا دعب ةالص الو

 لم تالوسو ني ةكاماس تلك رس 0 كو
 علطت نيح انانوم نوبف ريل نأو نبيف لصنزا انابني لسودل لوو لا هللا

00-0 

 نيحوسمشلا لوز يتحةريبظلا 7 مول نيحو مفتر تح ةغزاب سمشلا
 ةزي سه فا ثدخن نم فاشلاادنع قاثلا 7 فاورشألا نيعشلا فيلا
 هاو ةداتق ىل !نع دواد ينال اذكو ةعجج مو. الأ هاتوا ا

 يباب لسودل 00 هللال وسرلاق 5 معطم نب ريبج نعو

 ايل نم ءاش ةعاس ةيأ ىلصو تببلا اذه فاط ادحا اوعنمت ال فانم دبع

 نابح نباو ىدمرتلا هححصو ةسخخلا هاور راهو ا

 هيلع ىلاعت هللأ ىلص ىنلا نا اههنع ىلاعت هللا يضر رمت نبا نعو

 عدا نإ يضطر لسداذلا اور وشلاتين يلسو هلاو



 رحت نءا ىلع هفقو هريغو

 حملا اسو هل و هيلع هللا ص ةلزآ ل وسر لاه لله سابع نا نعو

 ع : ا 3
 . ةداصلا هبف مرخ رو ةداصلا هش لحن و ماعطلا م رجح: َِس نارك

 رس <حىلا 5

 احالو هاحححو ملل اخ و هعزخ نا هاور ماعطلا هيف لجو حب دصلا ةالص

 ل 6 ا 6-5 5 8 ردأ
 5 راطنسم بهذد هنأ ماعطل م 00 يدا رو 0 راج رب دح نم

 وكلا ىلا قو قفألا

 نا اص هللا لوسر لاق 0 لامت هللا يضر دوعسم نبا نعو

 00 1و ولدا ىف املا :لامعالا لمفأ ليسو كلاود 0
 لا يف هلصأو داحصصو 2 او فل

 أوا "ع لس لاو هلع لات هللا ىلص ىزلا نا ةرودحم ملأ نعَو

 ءطقر اناس هللا وفع هل هللا همحر ةلطشواو هللا ناوضر تقولا

 هسوالا نود هوحن رمع نا ثيدح نم ىدمرتللو ادعت قلص دلسال

 انبأ تدضوهو

 لع يملاعت هللا ىلص هللا ل وسر نا |ههنع ىلاعت هللا يضر رمتنءا نعو

 واسنلاالا ةلولا هح 5 ناندحس اللا رحفلادعل ةالصال لاق ملسو هلاو

 اثمو رجفتلا اقرا رجنلا عولط دعب ةالصال قازرلادبع ةءاور ينو

 صاعلا نب ورم نع ىنطقرادلل

 امل هللا ىلص هللا وسر ىلص تلاق اهنعىلاعذ هللا يضر ةءاس مأ نعو
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 نع تلغش لاقف هتلأسف نيتعكر ىلصف ىتب لخد مث رصعلا سو هلاو هيلع

 هج رخا ال لاق انتاف اذا (هبيضتنفا تلم ناالا .[ييكلصف رلظإا  ا

 هأتعع 8 كاعت هللا ىضر ةشئاع ع دواد 3 دهحا

 « ناذالا بابن

 لوم لاَقف ل 0 ر مماناناو يلف فاط لاق هر دبعنب دز نب رب هللا دبع نع

 ةماقالاو عيج 0 ريغلا رييكتلا عير 3 ناذالا 0 1 ريكا

 هللا لا ل تحبصا ايف لاق ةالصلا تماق دقالا م

 دوادواو دمججا هحرخا كد قدح ابؤرا اما ل 0 هملعىلاعت

 ناذا ىف لالب لوقةصق 0 ىف دهادا زو ةعز 5 نباو ىدمرتلادححصو

 لاق هنع هللا 0و علا نع هعزخ ل # مونلا نم ريخ ةالصلا رحفلا

 مونلا نم ريخ ةالصلالاق حالفلا ىلع يح رجفلايف نذْؤملا لاق اذا ةنسلا نم

. | 

 طّمف نيرم هلوا ىف ا "5 ركاب

 ترم ورك هم هاورو

 اعفش ناذالا مفشي نا ل نارا لاق هنع ىلاعت هللا يضر س نعو

 ا هيلع قفتم ةالصلا تاق دقاالا يني ةرئاع لاخلا تمرات رونو

 اللد لا ىلص يبنا سما ىئاسنللو ءانثتسالا م اش

 يع ءانيهوانره هأف - 1 لذوي الداب كف 1 لاق ةفيحج ىلا نعو



 ةعزخ ىا هاور ناذالا هادف هبوص هحعارإسو
00 3 2 

 :7 ءا| تا ملاك ىداولا] ٠ نإ" د 3 1
 هللا ىلص ينل م فت٠دص لاك هنتعىلاعل هلل ىصر هرهس َس 5-5 نعو

 هاور ةماقإ الو ناذا ريغبنيتىمالوةيصريغ نيديعلا ]سو هل او هيلع ىلاعت
_ - - 

 هرغو سابع نما نع هيلع ققتلا ق هوو لسم
 3 ب )

 ىّطلا 5 1 . . جالس 5 - ل بع ة.|
 نع مبمو يف ىل ثيدخا يف هنعىلاعل هللا يضر ةدانق يب نعو

 0 ناك اك 00 و هيلعىلاعت هللا لص ىنلا ىلصف لالب نذا 5 ةالصلا

 يلا سو هلو هيلعمل !اعل هنلأ ص يبنلاز زا راح. نع هلو : لسم هأو ر موب ,ل 3

 5 ا ع هلو ,-. نتماقاو دحا ناذاب ا لام لصف هفلد نما

 اكل تب رغملا نمد سواءا لا عج |هعنعىل ااا

 |هنم ةدحاويفدانب م مو هلةنا درو ةالص لكل 9 دازو ةدحا و ةماقأ

 هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق الاق ةشئاعو رمتنبا نعو

 ع ع ر.س 0 “'

 موتكم ما نبا ىداني ىتح اوبرشاو اولكف ليلب نذؤي. الالب نا لسو
 يفو هيلع قفتم تحبصا تحبصا هل لاش ّتح ىدانبال ىمعا الجر ناكو
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 حاردا هرخ ١
 ان -
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 ىلص يبنلاه صاف رجفلا لبقزذا الالب نا (هنعىلاعن هللا يضر رمت نبا نعو

 هفعضو دوادو. هاورما دبعلاناالا ىدانيف مجريارسوهل اوهيلعىلاتلا

 هلااو هيلعىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاق ىردهلا ديعس ىبا نعو

 نع راخإلاو هيلع قنم نذل لر ع اكرم ا روم د اذا لسو
 ىوس هل ةلك ةلك نذؤملا ل وق : م لوقلا لضف 517 مع نع مال وهلثم ةنواعم

 هللاب اا ةوق الو لد لوقيف نيتلعيحلا

 نيو ماما ىلع هابل كرا كاققاإ صاحعل || ىلا نبءنامع ن نعو

 هحرخا كلان الع دخاال اذ ٌؤومدخلا و مبفعضاب دتقاو ميمامأ تا َلاَقَه

 , احاهححصو ىذمرتلاهنسحو ةسجخلا

 لسوهل اوديلع ىلاعت هللا ىلص ينل انل لاق لاق ثريوملا ن , كلامن ءو

 ,. تك وف

 ةعبسلا هح را ةيربتلا كدجملا 56 ل دؤيلف 52000 رضح اذا

 لالبل لاق سو هل او هيلع ىلاعت هَ ليم لوم د راج نعو ١ أك | 25016 1| تكن نأ د 1 0

 رادقم كتماقاو كناذا نيب لعجاو ردحاف تقأ اذاو لسرتف تنذأ اذا
 هرب .رديلا نع هلو هفعض ويدمر دلا ه انزل ةلك. ٠ نم لك آلا غرفبام رم

 0 تك د ال لاق سود اوهيلع لاق نإ ىلص ي لانا هنعىلاعت هللا ىصر

 هيلع ىلاعت هللا ىلصملا كر لاق لام, راك نبهان نع هلو ًاضيا هفعضو

 ثيردح نم دواد ي ل اني هفعضو مين 1 0 نمو لسو هلآو

 مقاف لاق هديرا تك اناوناذالا 5 ةقارابل لاق هنأ ديز ناا هللا دبع

 ( مارملا غولب -5-)



 ع هللا ىلص هللا لوسر لق لاق ههنع ىلاعت هلل بر هز ره قف

 ءادر ةيانالاب كلما اناا وزو | ذاالاب كاما ند ىلا! لسوفل اوسبا لاقت

 دربال لسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص دبا لاو لا 1

- 
 ةع

 لاق نم لاق بيوتا وجع نلت فام هنن لاوس لل اج خو

 ادع تأ ةعاتتلا ةالصلاو ةماثلا ةوعدلاهدهدر ممللا ءادنلا مسي نيح

 مو » قعافش هل تلح هلدعو يذلا ادومجح اماعم هثعناو ةليضفلاو ةلمس ولا

 ةعبرالا هجرخا ةمايقلا

 م4( ةالصلا طو رش باب اتجم

 والو ةنطل الا يلص هللا لوسر لاق لاق قاط نب ىلع نع

 جلا ةاؤز هذال و تو ا ةالصلا ىف كدحا اسف اذا

 نابح نادححصو

 هل و هيلع ىلامت هللا لص ينلا نا اهنع ىلاعت هللا يضر ةشناع نعو

 ىئاسنلا الا ةسنخلا هاور رامخم الا ضئاح ةالص هللا لبقيال لاق سو

 ةعزخ نبأ هحفصو

 لاق لسو هل او هيلع ىلامتدلا ىلص يبنلا نا هنعلاعت للا يضر رباجنعو



 وه

 هيفرط نيب فلاخف لبسلو ةاللصلاوو قلاب هن فحتلاف ًامساوبوثلان راك نا هل

 مكدحا ىل دب الةربرهيلا ثيدح نم |بلو هيلع قمتم هءرز تف ل

 ا

 60 أعل هلل ىلص ىنل ا ةماس م نعو ا او هيلع ىل ا تلا انا 8

 1 وبظ نشب انا ع عردلا ناك اذا لاق راز 2 0-0-0 ١

82 

 هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص يب دل عم اذ كر لانذكي نبا ىصاع نعو

 اذا ناطخلا ككلط 5 0 ةاقا اندلع كاكا ةفظم لكل ف ملسو

 هجرخا ( هللا هو مف | رار اسافر نرش هك ةلاوتع لااا ف

 هفعصو ىدمرتلا

 ملسودل "آو هيلع ع ىللاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاقت , ره يلا نعو

 ىراخبلا هاوقو يدمرتلا د ةلبق ب نملاو ل قرشلا نيب ام

 هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسو تمار ل ةيبر 2 0

 ىراخبلا داز * هيلع قفتم ه. تهجو ثيح هتلحار ىلع عالمي 3 و
 سلا 10 نم دواد يبالو * ةيوتكملا فهعنصي نكي لو هسأر هيو

 00 لص من يكف ةليقلا تا نلبقحنا عوطتب ةرازمار اق فاس اذأن ناك

 سل اد
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 0 هلاو هيلع ىلاعت هللا ىليص ينلا نا ىلا يس نا «عو
 ا



 ةمسسلللا

3 

 ةلع هلو ىذمرتلا هاور مامحلاو ةرتعملا الا دحسم ابلك ضرالا لاق

 7 ع كورلا ارامل ذل لق : لسو هل 17
- | 

 تر 7 65 ل 1

 57 اردقو |ىذاهياعن يف ىار ناف رظنيلف كك كدحأ ءاج اذا 5-5
3 3 

 هعزد> نادحمصو دواد وا ةحرخا أامف لصيلو

 1 ْ دا تا أ 1 6 5
 هلاو هيلع ىلاعل هللا ىلح هللا لوسر لاق لأو هريره ىنا ( نعو)

0 0 
 م ا ا

 هحرخا بنا رتل ! ام“ رورطف هم عدلا 15 نانا ءطو اذا مضلسو

5 | <7 | 
3 

 ناح نا هححو دواد وأ

 هل ١و هيلعىلاعت هللا ىلض هللا لوسر ل | لاق لا

7 َ 

 حيستلا وه اعا سانلا مالك نم ئ مث اف حاصي ال ةالصلا | هاك نا لسو

 نا . هبوأعم نعو

 لوسر دبع ىلع ةداصل يف ملكتتل انك نا ل اا هنأ ةدان , كر نعو

 تلزنعو : الام دعا 5 ماك للسو هل آو هيلع ى لاعت هللا ص هللا

 توكل ان شاف نتاعتم ا ىلعسول ١ ةالصلا و تاولضلا ىلع اوظفاح
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 مسمل ظفللاو هيلع قفتم مالكلا نع انيبمو

 وفل اوي ةلع لاك ا 00 اق لاق ةربره يلأ نعو

 ةالصلايف رسم داز هيلع قفتم ءاسنلل قيفصتلاو لاجرلل حيبستلا

 ٌ ! :رع ريخشلا نب دانك ع نب فرطم نعو

 زي زأك ا أ افلم و يلصي لسو هلاو هيلع ىل ىلاعت هللا لص هللا

 اح نا هحمص و هحأم نبا الا ةسمخلا هيرخأ 0 0

 ل لاعت هللا يىلص نا نك ناك لاق لن نعو

 ١ ل 5 ل

 هحمصو ى يذم رتلاو دواد وأ هج رخل دقن لعد و

 ملسوهلاو هيلعىلاعت هللا 0 لاق ةداتق لأ نعو

 دحسملا يف سانلا موي ل

 هلآ هيلع ىلاعت هللا ص هلا كر لاق لل 5 فاكر 3

 هحفحص و ةقرالا رفا ترععلاو ةنلبا ةالصلا يف ةقاولنالا 5 -

 3-0 ناين نا
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 هد .ىلصملا ةرتس باب اليج-
 ع

 4 نس عا اطلا لا ا د1 0
 هللا وسر لاق له هنع قاع هلإ ىحكر تراخ نا يل

 . ضع 0 ١ ١ ١ لا
 نم هيلع اذام صم ىدب نب رأأ لعل 5 ربو 19 ناتاش 2

 : 1 ع 4
 طعملا و ةلع فس هب لد نان رمع ل نمد اريخ نيعدبر فعن نإ ناكل ) | | 0 "< ب 1 ١ < كج ةلاءاع مو 1 ا مما

 افيرخ نيعبرا رخا هجو نم رازعلا يف مقوو ىراخبلل
 ىلاعت هللا ىلص ينلا لس تلاق اهممع ىلاعلا هللا يصر هشلاع نعو

 لحرلاةرخؤم لثم لاقف ىلصملا ةرتس نع كوبت ةوزغ يف لسو هلاو هيلع

 للف هجرخأ

| 

 ا
 هلآ لوسو لاق لاق هنع' ل !اعل هللا نخر ف لسع 6 رس نعو

 هبسب وأو ةالصلا يف كدحأ رتتسبل سو هل 100 ع

 لاك 2 6

 0 5 1 لثم هيدي نيب نكي ا اذا "1 لجرلا ةالص طي

 هيب رخأذ ذاطيش دوسالا ىلكلا هيفو ثيدملا دوسالا باكلاو ”راجْلاو

 نع يناسنلاو دوادو جالو ه بلكلا نود هوحم ةرير هى 0 حما

 ال 0 نفاع

 هل اوهيلع يلاعت هللا لص هللا كوش لاقلاةيردخ امينع للا نعو

 ةيادن نيب زاتجب تاذعا دارأفن زانلا م هركسي 0 ىلا كدحأ لص اذا سو



 م

 لاف هياور فو 0 هيلع قدتم ناطيش وه اعاف هلئاعملف ىب ا ناف ةعقدبلف

 نيرقلا هعم

 سس ادا هللا لوسر نا ةرره يلا نعو

 ناف اصع بصنيق دج م 1 ناف ايش ههحو ءاملت ل اض اذا لاق

 > 8 ١
 ناو دمحأ هكا هدي ن ب سم نم هرضي ال م طخ اليع طخنلف نكي م

 نسحوه لب برطضم هنا معز نم بصي لَو نابح ن ,أ هححصو هجم

 هل اوهيلعىلاعت هللا ص هليا 0 لاق ىردحلا ديعس ينأ نعو

 5 2 < رع 51 5

 قو داود و هحرخا متهطتسا ام وأ داو مث ةالصلا مطف ا اسو
 ِ 0 . )ا ي 2000

 كمن ةدكنت

 535 ا . ءل١| اع هللا دهب
 4-3 0 عرس ىف ثحا' باب -0

 ملسو هلاو ىلاعت هللا ىلص هللا ل 6-00 يعن لاك هرب ره يا نَح

 ُّض هدد لعجي 00 ظفالاو هلع قي لجرلا ىلصِي ثق

 مهمالص يف دومل لعق كلذ نأ ا ا قو 2

 هيلعىلاعت هللا لص هللا لوسر نأ هنع يللاعت ل ىلا نعو

 لعق فتم برخملا اولصن' نأ لبق هب اًودداف ءاشملا مدد اذا لاق لسوهل او
5-5-2 

 ءاق 0 هلاو هيلع نا هللا لصمللال وو لاق لاق رذي أ ن "ع

 داك ةساهاور ههجاو كم ر ا ناف يصحلا ح حس 27 ه ةالصلا ي 6

 ليلعت ريغل 5 تنقيغم نع ميحصلا و *#* عد !ةدحاو 500 كحعص
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 ى ف نياوسس و ميت اس اييفل م” ى ىخ ر 02 ]امتدلا ز]صةننا ل وسر تلاستلاق امع لامن هللا ,ضر ةشئاع .عو

5 

 ناطشلا 7 2 معدل نيستا وه ل !اعذةالصلا ه يف تافتلالا نع لَو هل او هيلع
9 | - 

 ةالصلا ف تافتلالاو ئلايا هىيومك و يدم رتللوي راخبلا هاور دبعلا ةدامنم

 2 ١ ٠ ٠

 اصهنلا لوسر لآق لاق سنا نعو عوطتلا وف دال ناك ناف ةكلم هلا
 ف ور لل ل دم -

 : 1 0 ال ع 2
 9 « ه«أذفإ 1 : ١ هل

 هنر ىجاني هاف ةالصلا ىف لا ندح | ناك اذ لسو هل آو هيلع ىلاعن هللا
| - . 

353 
 0 لا ؛ ١ ا
 وهععم ةملق تح هلامث نع نو همئيع نع الو هند ناب نفصل الف

 همدق تحن وا ةءاور فو * هيلع

 5 ا ب : ه١ نا م

 لا أمل لاعف أابسب باح هةر تاريشوهةنافل مارق 6 ةعو

 هر واصل أصل لات ال هنأف اذه كمارق انع ل ا
0 

 ص هللأ لوسر لاق لاق هنع ىلاعل هللأ ىحكر ةّرمس نب راح ءرعو

 . ١ - 7 4 : 53 ع 2-5 0 ا

 يف ءامسلا ىلا .ءراصلا نوعفرب ماوقا نييتنيل ملسو هلااو هيلع ىلاعت هللا
 تو أ ف

 14 2و تسمم تل - | أه 4 ءداع 0-0 محجر الفل: هداك

 3 5 ) - هعفاذن وهو الو هانم هرضح ةالصال لو لسو هلا اوهلعىلاعل هللا لص
2 

 ناسا

007 

06 0 
 اه فز

 لاق سو هلاو هيلع ىلاتعت هللا ىبص يب لإ



 | «ح
 هس

 هاور عاطتسا ام مظكيلف مك دحا بءاثت اذاف ناطيشلا نم والا

 ةالصلا ق دازو يدم رتلاو طمع

 4-3 دحاسلا باب خجول

 0 ار 7 ١ 2 تاره 8

 نيل هلاو هلع لاح هللا ص 1كوب رصا يتلا هشلاع نع

 ىدمرتلاو دواود وهاو دهاهاور تيطنو فظنت ناو رودلا 2 دجاسملا

 هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل ١لاك لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةريرهيفأن ءو

 دازو هيلع قي د ا بلا روق ودعا دوبملا هللا ل انو لسو هلاو

 اصلا ل اح رلا مهف تاماذدا 50 ١كدح نم ايخو ىراصتلاو انه

 ارق تلك قف 0 78

 د هلاو هلع ىل !أعل هللا ىلص يننلا ثسب لاق ةرب ره يبأ نعو

 هيلع قفتم ثيدحلا دجسملا يراوس نم ةيراسل هوطلرف لجر اجرب تءاخ

 تنك دع لاققهملا ظخلذ دكا ىف دعش ا نانع نسر نة

 هيلع قفتم كنم ريخ وه نم هيفو دشنا

 مس نارام هلاو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنعو

 نب مدجاسملا ناف كّيلع هللا اهدر ال ٌلَمَملَف دجسملا ىف ةلاض دشن. الجر

 سم هاورادهل



' 

 ناوين لسو هلاو هيلع ىل !اعن هنبأ للص هللا لوسر نا هنعو

 يناسنلا ها هر كت راجت هللا حب ا ذل هلا تح بشلل 0 عاتبن وأ 10
.-_ 

 هنسحو يدمرلاو

 و هاو هلع ل اع ىلص هللا لوسر لاق لاق ماز ح نب مكح نعو
3 

 دوادا هو هيا اور انف دافتشف الو دينحلاكللا 2 يول 1 2

 قدح مون دعس 56 تلاق أع ىلاعت هللا ىضر ةشنأع نعو

. 35 ( .. 5 30- 

 اأو يلرتسي لس كلو ةع قام 0

 هماع قمتم تو هن دخلا دحسملا ف 5 5 نوبعلي ةشدحلا ىلا رظن

 فثدحتف "ا تناككف دحسلملا يفءابخاهل ناك اد وس ا امعو

 ىدنع
1 70 || 

00 1 

 ةيلع ل 0 0010 ما ف

 يتحةعاسلا» وقتالاسو هل اوهيلعىلاعت هللا لص هللا ل وسر لاق لاقدنعو

 هعزرخ نبأ هحمصو يدمرتلا الا ةسمخا ديا | دجامَصلا يف 000

 نس نعو ملسو هل آو هيلع ىلاعت ل لض هللا لوسر لاق لاق سابع نا
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 ناَح ع نا هحمصو دواد وأ هيفا دحاسملا دييشما تر ما

 يو هلاو هيلع ىلاغت اهلي لص هللا لوسر . انك لا

 هاور دجبملا نع جرا ا كلا 0000

 ةعزخ نإ هعضضو:هرجتسإو ىسؤللا و ذأ ل0

 ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لآق لاق ةداتق لأ نع :

 هيلع قفتم ني ىلصي ىىح نا الف دحسألا 0 لخد اذا

 مد“( ةالصلا ةفص باب الجو

 هيلعىلاعت هللا ىلص يبنلا ترأ هنع ىلاعت هللا ىضر ةربره يبأ ن 3

 ربكفلبتلا لبقتسا مث ءوضولا غيسأف ةالخلا لا تكلذاول لاق لسو هل و

 "ىحفرامن انكار ”نئمطت ا مث نارقلا نم كعم رسام أرقا من

 ما 3 َّىح مفر 1 ّّ 1 نامطت ىح ذحْسا مث اعأق ل

 ةسلا عرفك رك ككل ىف كلذ للا متجا  ا

 00 هتمو.امبأق نتمطت ىح لسم دانسايهجامنبالو  يراخبلل ظفللاو
 لا م ماج ن :راودمجا دنع كلام نب مفار نب ةعافر

 هعافر ثيدح 2 ىأو 050 2 ماظعلا جر. ىتح ا مق

 للا همأ كءوضولا غبسي ىتح ا ةالص م نرل اما مفار ن 5

 نان كعم ناك ن اف اهفو هلع ا هدمكو قات هللا ربك, من لاك

 امو باتكلا ماب ًارقا مثدواد ينالو هلاهو هربكو هللا دجاف الاو ارقاف



 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا وسر تيار لاق ىدعاسلا ديم يلا نعو

 ةييييس“

 ةنأكم راعق كي تح

 700 مكراذ ذاو هبل :هودح هندي لعج دك اذا هو هلآ

 5-5 ١ 2 ” 1 لا ع ع -ه
 هوتنا هنئار مفر اذاق ةربظ رصف م هبتبكر

53 

 ا 0

 5 نول لا م تل 1
 0 فارطأب ليدتس هه امهصبأف لو ]2 وسي ريع 2 عصو دحس اذاف

 ا ا هيلا 1ع لح ضم )انقل كال هللا ةلخ
 نى يس مولا ية هزحزئى ل تاك تت 20 00 9 كلَ 50-0

 ملا نمل سنلا لبو مدت ةريكالا ديبكا 313 سلخ اذاو
 اثر 2ر2 اح

 0 : اال 1 :
 || ه0 كرون ءيي ةئع ىلع هللا يضر بلاط يف ا نب ىلع نعو

 ينذلل ىهجو تْبجولأق ه١ الصلا ىلا ماق اذا ناكهناراسو هلو هيلع لاك هللا

 الإ هلاال كلل حر أ مبللا نيفسملا ص هلوقىلا يضرالاو تاونسلا َرطف

1 

 هنلأ لص هللا لوسر ناك لاق هنع ىللاعت هللا يضر ةربر ,ه ىلإ نعو

 0000 3 نع# 4 3 0 هو معا دس

 لامف هلاسف ارم نألق ةيبه تكا الصلل ربك اذا ملسو هلاو هلع هيلعىلاعت

 0 يللا" تأ) لاو .قرسشلا نوب تدع اب كين ا دعب مبللا لوقا
 . : | ١ : ُ ءا| 9 2: || 2 01 هد

 نم ى يمك مبللا سندلا نم ضيبالا بؤشلا ىنب م ياياطخ نم ىنق
 هيلع قفتم دربلاو جلثلاو ءاملاب ىاباطخ
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 لاكو كح كرابنت كدمحنو مبالا كناحبس ل لون اك هبأ رظورعو

 ناكو هدو هما د اعوفرم عرخللا كس ىلا نع هوحنو افوقومو : 7 ٍ 3 0 5 ) الوصوم ىنطقرادلا هاورو مطقنه دنسب لسم هاور كريغ هلا الو كدج

 0 ا هاا | 0 !١ نيابي ذ 2 |
 هاررمش ءبم مدح ا ااه 3 عمم سلا هللا“ د ا ريم دعلا 2 05

 _ٍ 3 ع | 5 تلا 0 ري ةوعأ

 كم ىف هيلا

1 
 ملا 1

 تفس لسوةلاو هلظلاسشا لخشا لم روط تاسعا
 2 ) ّئ 3 5

 هسأر صخش عكر اذاناكو نيملاعلاب رهللدجللاب ةءارقلاو ريكتاابةالصلا ٠  3سا مارا ف 0 00 1

 ىوتس قحدحس ! ملعون كرلأ ع مفر اذا ناكو كلإذنيب 57 ودا و

8 - | . 

 ناكو اسلاح ىوتسل ىتح دحس م ةدحسل | نم هسار عفراذ ا ناكو عاق
 ا

 ناكو ىيلا ب صنو ى رمسإلا !اهلحر ش ِِس رف ' ناكو همحتلان 2 ل 1 وه

 ناكو عبسلا شارتفا هيعارذ لج ديا 3 509 و ناطيشلا ةبدع نعيعني

 ءهلورل ايم هح رح ا ملستلاب ةدااصلا مخ

 هد ناك لسو هلاو هيلع ةنلغ للا ل لص ى منا 2 رمح نبا نعو

 10100 نك اذاَؤ ها ستتفا اذاهيبكنم

 00 تلا دا ثيدح يفو هيلع قفتم

 لاق 1ك 0 1 ةسانع وع ثرو لان كلام نعسلو ريكي م ا

 هينذا عو رف امم 0 يح
 ح ا ا

 ملسو هل و هيلع ىلاعل هللا ىليصينلا ه3 تيلص لاقرححن لثاو نعو



 نال ةباور ىفو ه ةماع قمتم ل 0 مايا رس نمل ةالصال لسودل او
 ١ 5 - .٠

 ىرخا ىو «"نانكلادخاف اف ارغت ,الة١ اص ىزجنال ينطقرادلاو نابح

0 

 امم ارقي مل نمل ةالص ال هناف 0 الا ىلا

 لاق معئانلق جيماما فلخ نٌورش ؟10ناح ناو يدمرتلاو دوادواودمحال

 اوناكر معو ركب اباوماسو هل ! أو ةياع ىلاعت هللا ىلبص ىنل لأ نأ! حج نأ نعو

 مسلا ا ل 0 نإ هلع قمتم نيملاعلابر دلو ا
 | ل

 تا او دحال هءاوريفو * اهرخ 1 رقلوا محرلا نم رلاهللا

 اوناك ةعزخ نبالىرخايفو يحرلا نجرلا هللا مسي نور 25 00
 ف . ا .

 ابلعا نمل افالخ ل : ىئنلا 00

 نيمال 0 اذا :نيح : قمار أرق 0 0 هللا مس
 ىسقت يذلاو لساذال وي مثربكا هللا سولملا نمءاق اذا اودجس الكل وتو

5 | 

 هاور لموهلاو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر ةالص ميشال تا هلم
5 3 | 

 هعزخ ناو ىباسنلا

 ملسو هل او هيلع ناقل هللا ىلص هللا لوبيز لاق لاق ةر اره يبا نعو

 هاور 5 ا ىدحا اماف محرلا نمح رلا هللا مسب اورقاف ةحئافلا مارق اذا



 هفقو بوصو ىنطقرادلا

 ةءارق نمغرفاذأ) او هلو ل )اعل هللا ىلص هللا ل وسر ناك لاقةنعو ٠

 هضم مكاملاو هنسحو ىطقرادلا هاورن 1 لاقو هتوص قرارا ما

 هوك رحح نب لئاوثيدح ن رم يدم هرتلاو دواد ىنالو#

 هيلعىلاعت هللا لص ينلا ىلا لجر ءاج لاق يفوا ىنا نب هللا دبعنعو

 هنم ىثثزجتام ىناعف ايش نارقلا نم ذخا نامّيطتسا ال ىنا لاف لسو هلاو
 ةوق الو لو>الو ربكأ هنلاو هنلاالا هلا الو هللدجتجاو هللا ناحبس لق لاقف

 نبا هدفكو يلاسنلاو دواد واو دمحا هاور ثريا مظعلا ىلعلا هللابالا

 مكاحلاو 31 رادلاو نابح

 سو هنن لع للا ىبص هللا ل وسر ناك لاق ةداتق ىلا نعو

 باتكلا ةحتافب نييلوالا نيتمكرلا يف رصعلاو ربظلا يف ًاريف انب لصي

 ا ويشالا ةك ران هب الاانا 9000

 هيلع قفتم باتكلا ةحيافب
 5 39 وا 1 5 8 05 5 5 5

 ناب رخآلا يف ا

 ربظلا نمنييل والا نيتعكرلا ىفهمايق 0 رصعلاو ربظلا ليسو هلاو هيلع

 نكلوف ىو كلذ 00 فصنئلاردق نرش فو ةدحسلا لير 4 ردق

 كلذن : فصنلا ىلع ع نييرخالاو ربظلا 0 نيبرخالا ردق ىلع رصعلا نم

8 
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 * هما ١ 1 8 .٠ . ه هو 10 5 .

 ففعحو ربظلا نمنيبلو الا ليظب ناللف ناكل او راسن نب نلامياس نعف

3 

 هلاوطب حيبصلا فو هطسو ءاشعلا و لصمللا راصمب ترغملا ١

 هيلع ىلأعل هنلأ ىلص هدللأ لوسرب ةالصدشا دحا ء اروتيلصام ةرب ءره وبالاقف

 مي دانساب د اشنلا هع تااذه نم سو هلاو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هلل ل121 عمم لاق معطم + نع نيبح نعو

 هيلع قفتم روطلاب برغملا يف أرق ليسو هلاو

 سو هلاو هيلع يلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق ةريره يلا نعو

 ناننالا عنا لهو ةدجسلا ليزنت 11ةمجلا مو رجلا ةالص يف ريق

 كلذ مدن دوعسمنبا ثيدح نب . ميلا رعلإ و هلع قفتم

 اه لكذو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص ينلا مم تيلص لاق ةفيدح نعو
 ا تت

 ابنم ذوعت الا باذع ةيا الو لأستإ اهدنع فقو الا ةمحر هنآ هب ترم

 يدمرتلا هنسحو هيا هةحرخآ

010 

 ينأو الارسو هلاو هيلع ىلاعت هَل ىلص هللال وسر لاق لاق سابع نبا نعو

 اماو بر !اهف اومظعف 2 وكرلا امافادحاسوا ايكار ن ارقلا اركان أتم

 !سم هاور ل ب عسا نق ءاعدلا يف و اودبجاف :دركيلا 0

 أعتا هللا لص هللا 0 تاق ابنع ى !اعتهنلا 000 نو

 0 كدمحتو انب ر ميللا كناخش هدوجسو هعوكر يف لوقت لسو هيلع

 هملع قفتم ىلر غغا



 د

 ىلاعت هللا يلص هللا لوسر ناك لاق هنع هللا ىضر ةربره ىلا نعو

 لوقن مث مكر ني ربكي مل موقت ني ريكي ةالصلاىلا ماق د ملسوهل و هيلع قالك ع راكم روي تي كسلا لا تا للا

 كلؤانبر مئاقونهو لوقت مث غوكرلا نم هبلص مفر نيح هدم نم  هللأ عمس

 نيح ربكي م“ هسا رهفرب نيح ربك. م ادحاس يوبم نيد ريكي دحلا

 هلع قي ليو ابك طال لح لغير نيح خخ زكي دعس

 هيلع. قفنم نسولف هلم علا قم

 لص هللال وسر ناكلاق هع كاس هللا ىحكر يردملا كيعس يب نعو

 0 سلا اذا 0 هللا

 للم 1 كس الو ىلا امل رئاما يلا: 7 انلكو دبعلالاقامقحا
-_ ٠ . ١. 

 ع هاور 385 تا ديا اذ مفنب الو

 يللاعت هللا لصهللالوسرلا اق لاق امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نب انعو

 هدد . راشاو ةبملا لع لأ ةبس لع ديلا 1 تت م واهل اواةلظ

 هيلع قفتم نيمدقلا فارطاو لويكتلاذ ل ديار القا لا

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنعىلاعت هللا ىضر ةيحب نبا نعو

 هيطباضايب ودب ىتح هدد نيب جرف دجسو للص اذا ناك سو هلاو هيلع
 هيلع قمتم

 (ارلا خولب ب مال



+ 0 

 1 ا لا ا

 مكر اذاذ اك لسوهل اوهيلع ىل امتّلا يصيبنلا نا رجح نب ىئاو نعو

 ءاحلا» هاور همااحأ "ديس اذاو 0 نيب جرف

 ىلاعت هللا لص ا لوسوحشا ار كلَ 5

 هعزخ نبا هححصو يتاسنلا هأور ان ىلصِب ٍلسو هلاوهيلع

 ملسوهل او هيلع يلاعت هللا بص يبنلاا هنعىماعت هللا ىضر سابع نبا نعو
 ىنقزراو ىنفاعو يندهاو ىنمحراو ىل رفغا مبللا نيتدجسلا نيب لش ناك

 كالا هحمسو دواد ىبال ظفالاو قاشنلا الا ةيزالا هاو

 هللا 0 يتلا ىأر هنا هنج للاعت هللا ىضو ثريوملا ن كلام نعو

 ىوتسي تح ضب. مل ههالص نم ريؤ يفذاك اذاذ يلصي لسوهلاو هيلعىلاعت

 ىراخبلا هاور.ادعاق

 ا لاعن هللا لص ى نلا نا هنع ىلاعت هللا ىضر نسا َنَعو :

 « هيلع ق دمام روما

 لْر 3ع إف حبصلا يف يف اماف دازو * رخآ جون 5 هوحن ىن ٍطقرادلاو دحالو

 ايندلا قراف ىي يت تنهش

 اذا لا حن ال ناك < رسودلاو هيظيل !اعت هللا ىلص يتلا نأ هنعو

 هع زخ نأ هححص موق ىلعو | موقل اعد

 يبال تلق لاق هنع يف أع هللأ ضنا محشالا قراط منا ةصنم نعو



 نإ

 ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىل نع هيا كليو تقلج تاس نعاس نعل ١

 ثدح ينب يا لاق رجفلا يف نوتنقي اوناكفأ ىلع كاوا معو ريكو ركب يباو

 دوادارا الا ةيقلا ءاور

 دها يلا رث 7 ولا تونق يف نيلوقا تالك لسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 تالطعا امفيل كرابو تلو مِنَ ىلوو تيفاعنميف ىفاعو ترده نمف

 كفار ب لديدل الا كغ تشاو جف ا

 30 قيبيلاو يباربطلا دازو يب هاور :تنلاعتو 0

 ب خلا 0 اء يللاعت هللا ىلصوه 07 2 000 0 ثداع

 فس هدنس ىف 1 ةالص نم 55 ِق 0 رض ا 6

 هلعتللا ىلص هللالوسر لق ل اق هنع ىلاعت هللا ىضر ةر , ره يأ ن ءو

 لبق هيد مسيو د رعبلا ك 5 0 2 3 7 دل ديت اذا لس هلا

 ينلا تب 1 صح لئاو ل ةي الغلا ا

 هجرخأ هىدد لبق هيابكر عضو دجس اذا 2 هلاؤ هنتلغ يلاعت هللا ىلص

 هوو هلع يلاعت هللا ىصر رمم ن نا ثردح نم 000 لوالل ن ذاف ةعنرالا

 نزف ماتا لا ةعزخ نا

 سو هيلع ىلاعت هللا ٍيصللا ل وسرزا هنعيللاعت هللا يضر رمنبا نعو



 : 07 : 8 8 هل هياور قو 55 هأور ةبايسلا ةمصأب راثاو نيبو 5 دعو ىلا

 ماهسالا ىلت ىتلاي راشاو اهلك همئاصا ضيقر
 ىلاعت هللا قع ب! نوتيراظلا علا لطول ق ,/ هللا *بعو

0-6 

 تالطلاَو اوسلو تايعنإال اعبلف دجا ىلص اذا لاقف سو ةلآو ةيلع

 هللا داع ىلعو اني مالسلا هناك رب .و هنأ ةمحر 3 200

 هدعادمجج نا ديشأو هل كب شال هدحو هللا الا هلا ال نا دبنقا نيملاصلا

 « ىراخبلل ظفللاوهلع 3م يعينسلاو بص ءاعدلا نم ريختيل< هلوسرو

 نا صو منلانا دحالو ه دبا انيطضرغينا لبق لومت اننكويب اسنال و

 نع ملسملو ن انلا هل نأ هرماو ديشتلاةةلع_لسو هللاو هع

 0 انملع لسوهلا ا ِه ةماعى 06 هنلآ ل 000 هنعىلاعت هللأ ىضر

 ها

 5 ةرخآ 1 هلل تاعل تا ولصلا تاكرامملا تابحجتلا

(0 

 ع لصن مو هلل دمحم 5 هب اص قوعدب الحر ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا

 ئ
 للص اذا امم ماعد 3 اذه لمت لاقف راسو هلاو هيلع ىل لاعن هللا لص ىنلا

 ءاشب ف وعدي م يبنلا ع ىلصي مث هيلع ءانشإ و هير ديمح اديياف مل لاجنا - 3 ٍِ - || ١

 مك املاو لايح نب أو يدم رمْلا هحصصو ةيالثلاو دهجاأو و

١ 0 ١ 
 :  | 5ان. ١ + 5

 لوسؤأن دعس نب ريشن لاف نأو هع !أعن هلل ىصرد ومسم أ نعو



 نو

 اولوق لاق مث تكسف كيلظلصن فيكف كيلع ىلصن نا هللا انما هلا
 5 م ىلع كرابو مهارإ ىلع تِذلص اك ديم لا! ىلع و دم يلع لص مهل

 يمس ككظلؤيلالايف.ميهاربال ا ىعو ميهاربا ىلع تكرأب مدع لآ ىلعو
 كيلع صن فيكف هيف ةعزخ نبا دازو *ملسم هاور مدلعاك مالسلاو دج

 انتالص ىف كيلع انيلص نحئناذا

 ,لاعتللا قيصدنلا لور لاق لاق هنعىلاعت هللا يضر ةرب ره ىنا نعو

 ,)لا ميللا لوقت عبرا نم هلل ذمتسيلف مك دحا دبش اذا ملسو هلاو هيلع

 ناملاو 1 نمو ربملا باذع نمو مهج باذع نم « كلب ذوعا

 ,.كدحا غرف اذا ملسمل ةءاور ىفو هيلع قفتم لاجتدلا جيسملا ةنتف نمو

 ريخالا دهشنلا نم
 داما لاق هنا هنع ىلاعت هللا ا قيدصلا لكك نأ نعو

 1 زا هللا ل | لاق ىتالص ىف ه ياا
 يو ىل رمعاف تنأ الا بوئذلا فتي الو ارينك امل يبت تمل

 هيلع قفتم سلا نا كلنا ينمراو كدنع

 .الا ىلص ىنلا عم تيلبص لأق هنع ىلامتا يضر رجح نب ٍلئاو نعو
 أ هجرو م ع مالسلا هنيع نع مسي لاك ملسو هلاو هيلع ىلاعت

 يحصد انسايدوادوأ هاورهناكر و هللادج كا نعو هناكرنو

 . طعىلاعن هللا ىلص ىنلا نا هنع ىلاعت هللا يضر ة ةععب ةريغلل نعو



 نا

 6 ا ومالا هلاال ةناونلام كم ةالص لك ربد ىف لوقناكمل-و 1

 لاو. ح طبعا اك م منامال مهللا ريدق 00 وهو دجلا هلو كلملاهل هل

 هيلع ىمتم دحلا كلكم دكا اذ مهم ا ا

 كيّدوعا'ىلا مبللا ةالص لك ر بد نم 9 أ 0 0
 | 5 ا 5 1 -

 علا 0 ىلا 01 نا نم كب ذوعاو نبجلا نم كب ذوعاو لخبلا نم

 راس دوك لة !اعت هللا ىضر نابون نعو

 تت أ ممللا ل )انو انالث هلبا رف مع نم فرصنا اذا ملسو هللاو هيلع

 ملسم هاور مارك الاو لالجلا اذا تكرابب مالسلا كنمو مالسلا

 ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر نع هنع ىلاعت هللا يضر هرب ره يبا نعو

 انالث هللادمحو نيثدالثو انالث ةالصلك ربدهتلا يبس ن ٠لاق ملسو هلاو هلع

 هلاال ةئاملا ماع لاقو نومستو مسن كلتف ن ةيثالثو انالث هللا زيكو نيثالثو

 زار يم عوهو لا كلملا هل هلكاي رم ال هدجو هللأ اللا

 ريبكلانا ىرخا ةءاورىفو ملسم هاور رحبلا دز لثم تناكولو هاياطخ
 ١ ل عد 2 يك

 يبلاعتت هللا ىلص هللا لوسر "نا هنع ىلاعتهللا ىضر لبج نب ذاعم نعو
 لومت نا ةالص لك ربد نعدب ال ذاعماب كيصوا هل لاق ملسو هل او هيل



 هع

 دواد واو دمحأ هداور ثكندابع نسحو 302 كركد ىلع ىنعأ ممللا

 00 ىباسنلاو

 هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع كاعت هللا ىضر ةيامنأ يا ع

 همنتل ةوتكم ةالص لك ربد يسزكلا ها 5 نم ملسو هل او هيلع ىلاعت

 دازو * لامح نبا هةححصو نال هاور ثتولملا اللا ةنحلا لوخد نم

 ةحا هللا وه لقو قاربطلا

 ىراخبلاهاور ىلصاىومترار م اولص ملسو هل اوديلع ىلاعت هللا ىلص

 اسر 2 ىلص 00 ا 8 مك نعو

 م مو 1 "

 هلاو هيلع لاشك هللا يلص يبنلا نأ هنع ىلاغت هللا يضرر ,اج نعو

 نا ضرالا لع لض لاقو اه. رف ةداسو لع لص. ضنرل لاق ملسو
 هاور كف رتدتا نك منعا كاواحم لعجاو ءاعا موف ال 0

 متاح ونا حصص نالد كايد يمل | هيو

 مه هريغو ويسار باب جم

 نب هللا دبع نع
5 57 9 

 هللا للص ي تسلا ناب ةفبعر لا هللا يضر بحب

 ساحجن مو نا نيتعك رلا يف ماف ربظلا



 وهو ربك هميلست سانلا رظتتاو ةالصلا يضق اذا يتح همم سانلا ماه
0 5 0 

 ظفللا اذهو ةمبسلا هجرخا ملس م ملسينا لبق نيتدجس دجسو 'سلاج

 دجسيو دجسيو سلاج وهو ةدجس لكي ف ربكي ملل ةياورىفو ىراخبلل
 لفرملا سيدلت انيكك نال 5 . , ١

 هيلع ىاعت هلا لص ىننلا ىلصلاق هنع ىلاعت هنلأ يضر ةربره ىنا نعو

 دجسلاا مدقميف ةبشخىلا مق راسم نيسكر ىثعلا الص ىدحاا زسؤهلاو

 ناعرس جرخو هاملكي نا ابابف رمحو ركب وبا موقلا يفو ابيلع هدب عضوف
 هل آو هيلع ىلاعتّللا للص ىلا هوعدب لجرو ةالصلا ترصقأ اولاقف سانلا

0 

 رصفت لو سنا لاقف ترصق مأت يسنأ هللا كوسراي لاَمف نيديلا اذ ملسو

 هدوجس لثم دجسم دجف ربكم ملسم ينفك يصف تيسن دق يلو لق

 7 هدوحس لثم دجسف ريكف هسأر مضو متر بكف هسأر مفر مث لوطأوأ

 ةالص ]سل هءاوريفو ىراخبلل ظفالاو هيلع قفتم رثكو هسأر مفر م لوطأ

 يف يو ممل يي ؤموأف نيديلا وذ قّدصأ لاّتف دواد ىنالو ه رضعلا

 كلذ لامتّللا هنت ىحدجسيإهلةءاورىفو اولاقف ظفنب نكل نيحيحصلا

 مه يلص ملسو هلاو هيلعىلاعت هللا لص ينلانأ نيصح نبا نا رمت نعو

 ةنحوا ىدمرتلاو ةتواد وأ هاور ماس مث دبشيل من نينتدحس دحسف اهسف

 هحمص وو احلا 7



 هأ/

 ثالث لص كرد ملف هءالص يف مكدحا كش اذا ملسو هل ارو هيلع ىللاعت هلا

 نا لبق نيتدجس دجسي مث نقيتسا ام ىلع نيبلو كشلا حرطيلف امبرا ما

 ناطيشللامغر اتاك اماع لص ناكن اوهءالضهل نعفش اسخ ىلبص ناك نافماسي

 ملسمهاور

 ىلاعت هللا ىلص هللا لو يسر بص لاق هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نأ نعو

 كاذ امويلاقغ ىث ةالصلا ف ثدحاهللالوسراب هل لبق مسا لس وهل اوهيلع

 لس م.نوتدجس دجسف ةلبقلا لبقتساو هيلج رىتتفلاقاذكواذك تيلصاولاق
 مابا ء يش ةالضلا قث دخت ولاوا كاَقف هبجوب (سانلا لع)انلعلبقا 9

 اذاو ىورك دف تيسن اذاف نوسنت اك ىبنا يلثم رش انا اإ نكلو هن

 نين دجس دجسيل مث هيلع ميظ باوصلا رحتي هنالص ىمكدحا كش

 ينلا نا مسلو * دحبسإ مح م مح متيلف ىراخبلل ةءاوريثو * هيلعقفتم

 نم اعوفرم رفعج نب هللا دبع ثيدح نم ىناسنلاو دواد ىباو دمحالو

 لاقرسو هل او هيلغىلاعت هللا لص هللا لوسر "نا ةبعشنب ةرينملا نعو
 يل . 2 م 2
 هوما الو نطيل [عات يبان نشكل ف ماتف ك دَحَأ كخلقا

 1-0 ١ 0 0-1 5 حا د _-
 هاور هيلع وبس ا سلحيلف امئاق مدت م ناف نحن دحس دحسلو

 فيعض دنبسب هل ظفالاو ىنطقرادلاو هجام نباودواد وأ



 ملسو هل اوهيلعىلاعت هللا ص يبلا نع هنع ىلاعن هللا ىّحَر رمع نعو

 هعلخ نم ىلعو ةيلعف 0 اح لاف 2 مامالا مخ 7 3 لاق

 3 * ١ ١ 1 1 . 5 | ١

 ل 9 6 4 و هيلع ىإ لاعن هللا ىلكص ى ا

 يي ع 0 1 نافاس وول

 ما همهم ار ماع لاق ةررهيبأن ١ عو
| 

 فاو كر راب ازفاؤ تقشنا امنا اذا قف

 مث ازع ع نم هس ضل سابع نا نعو

 يراخبلا هاور 0 هلاو هيلع يلاعت هلل ىلبص هللا لوسر ؟راخ ا : 1 0 ا - ١ هللا "2 ( ١

 ىراخبلاهاور رينا دحس ملسودل ”اوهلعىلاعت هللا ضي ىنلا 0 هنعو

 - ءأ| 1 0 د | . : .- 5 ا
 3 وا هللا لص ىنل ىلع تارق لاق هنع يلاعن 1 0

 ظ فم أبيق دح اال جلا لشو دلع ىل هيما 30 1 لأ لموت هلاو دلع لات

 هأور نإبدحس جحا ةرو همس يرلا ل لاق هام نب لل نعو

 ةبفع تبدح 6 0 دمحا هاورو « ل فر اقدواد وا

 فيمض هدنسو اههأر عي الف امهدجسيمل نم دازو رص اع نبا'
 : ل تاء اس غدي

 هللا نا هيفو ىراخبلا هاور هيلع مثإ الف دجسي مل نمو باصا دقق دجس

ِ. 3 
 اطْوَلأ ىف وهو ءاشي نا الا ةوحسلا ضرفي مل ىلاعت
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 هيلع ىلاعت ع هنلا ناك لاق امبنع هللا يضر رم نبا نعو

 هنا راتسو ارك سلا هاا ان ارت هاد ام لسوهلاو

 نيل هيف دنسد دواد وا هاور

 ملسو هل او هيلع ىلاعت هللا لص ينلا نا هنع هلا يضر ةركب ىبأ دا نعو

 ىاسنلا الا ةسخلا 1210100

 هل. او هيلع ىلاعت هلا ىلع يبلا دجس لق فوع نب نججرلا دبع نعو
 تدجسف ىنرشيف نأ ليرعج نالاتف ةسأر مفر مد 50 سو

 مكاحلا ةحصصو دعا :ءاوزا ردت

 ثمن لسو هل او هيلع تلعن هللا بص ينلا نأ بزاع نب ءاربلا نعو 3
 لوسر أيق ا ىيمالساب لع تتكيف لاك تدخلا رك ذك نزلا لالش

 كلذىلعت ًاركش اًدجاس 0 ملسو هل او هيلع ىل !اعت هللا لصد

 95 هلصأو قيببلا هاور

 -->.4 عوطتلا ةالص بأ 0

 هيلع ىلاعت هللا لص يبنلا يل لاق لاق يملسالا كلام نب ةعببر نع

 وه تاققا ركل د نخ ؤأ لاق ةنللا ف لتنال كالبلا تلتف لس سو

 لسم هاؤر دوجسلا ة 0 اة كاذ

 ملسو هل آو هيلع ىلع دا لس نتناول

 برغلا دم نيتمكرو اهني نيتكرو ربظلا ل ابق ا -



 كه 1

 « هيلع قفتم حبصلا لبق نيصكرو هتبب يف ءاشملا دعب نرتكرس تيبف
 0 11| اليا قب اذ هيلا ىو دسك نا

 رجنفلا ملط ادا ناك لسمو هدب لق اعلا ديف نيسارو ابك هاوزووو

 نيتفيفخ نيتمكر الا لصي ال

 عدب ال ناك لسو هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص "يبنلا"ِن أ ةشئ اع نعو

 ىراخبلا هاور ةادغلا لبق نيتكرو ريظلا ل اهات

 ءيش ىلع لسو هل ه هع لات هلا ىلص ىبنلا نكي تلق ابعد
 انسماو هد 0 ىفلا َي 51 ىلع هنم اًدهامت دخغأ لفاوتلا نم

 اهذ امتو ايندلا نم ريح رجفلا

 ىلاعت هللا 201 تيا تفل 'ءتم ولا ا ةيبلا معو

 ر لح 77 1 0من
 هل ين هتليلو هموب يف ةمكر ةرشع نا ىلص نم لوقي سو هل او هيط

2 5 5 
 دازو هو يدمرتللو اعو وطت هنا ور قوه يسم هاور ةنجلا ىف تثتنِد ني

 د نيتمكرو برذلا دعب 1 م ةطكوورب لا اا
 ع

 لس عبر ألع ظفاح نم بصل 2 نيل ءالض ان لبق نيتكرو ءاكحلا

 محر لسوتل ةءدل ل !أعن هللا ىلص هللا لوسر لاق ل نبانعو

 هئسحو يدمرتلاو دواد واو دمحا هاور رصعلا ليف امرأ لص أما هللا

 هةدحوص و هعزخ نباو

 و نهم

 -ت | 9 فعالا خا | الع جي. 4 ا ا
 لغبق ٌغابح ب ارهأ ليف رغاص كح 6 6_7 لقغم نإ هللا دمع نعد
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 ها نري نلحق : نا ةنيطازك ماع نإ فاعف لقا كورلا

 ول هلو هيلعىلامت سلا ىل اص ينلازا لاح نبال ةءناوريفو * ىراخبلا

 520 لاق ( ساغ نب ارا نع) ملسملو * نيتمكر برغملا لبق ,

 رفانارب سو هلاو و هيلع ىلاعت هللا لص اة نرسل تل ند

 انبني لو انرمأب

 فهخب لسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلبض ىبنلا ناكت لاق ةشئاع نعو

 نانكلا ماي ًارقأ لوقا ىلا يِتح حبصلا ةالص لبق نينللا نيك

 هيلع قمتم

 هيلع ىلاعت هللا رص ىببنلا نأ هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىلا نعو

 دحا هللا وه لقو نورفاكلا اهمااب لق رجفلا ىتمكر ىف ارق ملسو هلاو

 ملم هاور

 لص اذا ملسو هلاو هيلع يلاعت هللا لص ىببنلاناك تلاق ةشئاع نعو

 ىراخبلا هاور نعالا هّقش ىلع مجطضا رجفلا تعكر

 ملسو هلاو هيلع انا هللا لصللا لوسر لاق لاق ةر , ره ىنأ نعو

 نعالا هبنج لع عجطضيلف حبعلا ةالص لبق نيعيكاولا كدحا ىلبص اذا

 هةدحوعى و ىدمرتلاو دواد واو دمها هاور

 دداص ملس اودل اوهياع ىلاعت هللا 0 هللا ل لوسر 5 لاك رم نب ا نغو

 0 0 ةددحاو 16 ملص حبصلا عدلا كبد اذاذ قش ىنثم * ليلا
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 ليللا هد اص 1 نابح 00 200000

 الح اذه ىباسنلا لاقو ىتث حس «راهلاو

 « سما لنللا ةالص ةضيرقتلا الي ةالصلا 6

 لفيف سم ر و بحأ نم 9 ا وحار ول ل ملسو 1 ا نم 0

 لعفبتلف ةدحاو ا احلا نمو لقفل كول رون نا بحا نمو

 'هفقو ىباسنلا حجرو نامح نبا هحمصو يدمرتلا الا ةعبرالا هاور

 ( ةيوتكلا ةئيبك). ) متحب رتولا سيل لاق هنعلاعت هللا يضر ىلع نعو

 ىناسنلا ءاور ملسو هلو هيلع ىلاعت هللا ىلبص هللا لوسر اهنسةنس نب 7

 0-5 ىدم رتلاو

 سو هل آو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر نا هللا دبع نب رباج نعو

 نع يا لاقو جرخم ملف ةلباقلا ن ١٠م اهو رظننا مث ناضمر روش يف ماق

 نابح نبا هاور رولا ؟يلع 1

 هلاو هيلع ىل !أعن هللا ىلبص هللا لوسر لاق لاق ةفادح نب ةجراخ نعو

 لوسراب ىهامو انلق معلا رمح نمل ريخ ىه ةالصب مكدما هللا نا ملسو

 يناسنلا الا ةسفا هاور رجفلا عولط ىلاءاشعلاة الص نيبام رتولا لاق هللا

 هوحن هدج نع هيبأ نع سيعش نب ورمع نع دمحأ ىورو كالا هةحيحبص و



 ويقل
 ىنامت هللا لص هللا لوسر لاق لاق هيبا نع ةدْيرب نب هللا دبع نعو

 ولدا هيلا انوا. ل لا, ١ ال
 لا ىضر ةريره ىنأ نع فيعض دهاش هلو ه ركأخلا هححصو نيل دنسب

 دعا َنْنَع ع

 هللا ىلص هللا لوسر ناك ام تلاق ابنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نعو

 ةمكرةرششع ىدحا لعهريغىف الو ناضمر ف هزي لسو هل او هيلع لانك

 نع لأست الف ًامبرأ ىلصي مث. نحلوطو نينسح نع لأست الف امير يلصي
 راق لاقل لرب تي ةفاط ١ 5( لس ناد ند

 امل ةءاورفو * هيلع قفتم يبق ماني.الو امام يع نا ضاع لاوزت م

 رجفلا تعكر مكرو ةدجس روبو تاعكر رشع ليالا نم لمي ناكابنع

 ةيكر ةرشع تال كلِ

 نم ىلصي سو هلو هيلع ىل !اعن هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاق اهنعو

 ىلإ شفنا راع ككل رتو دك رادع ند[ لمللا

 هيلع ىلاعت هللا لصهللالوسر ّرئوا دق ليللا لك نم تلاق اهنعو * اهرخآ

 أمهيلع قفتم رحسلا ىلا هرو يهتاو لسوهلاو

 هللا لبصيهلإ هوسو يل لاي لاق صاعلا نب ورم نب هللا دبع نعو

 كرتف ليالا نم موشي ا نالف لثم نكمل هلل ديعأب سو هل اوهيلع ىلاعت

 هيلع قفتم ليللا مايق



 ب مو يعم هنع' ىلامت' هللا ىضر نع ناو

 ةجخلا هاؤر رولا بح ار 7و للا ناف ىنار علا لهأأب اورتوا ملسو هلاو هيلع

 هع زخ نا هححصو

 هللاو هيلع ىلاعت هللا لا . مع ا

 هيلع قفتمار و ليللاب ماكتالص رخآا ولمجا لاق ملسو
 112 تا | 5 يلام 2 نع

 للسولاو هلع ىلأعل هنلأ ص هللا" لاو سر تعنضلاقلع ن قلط نعو

 نابح نبا هحصصو هيءالثلاو دمح! هاور ةليل ف ن اروال لوش

 - ا م اع لا ا
 هنثأ ىلص هنلآ لوسر ناك لاق هنع ىلاعن هلل ىكر بمك نب يأ نعو

 نورفاكلا ابا ان لقو ىلعالا كبر مسا مبسب رتو ملسو هلاو هيلعىلاعت 1 !| - ا 11 -.

 يفآلا لس الو دازو ه ىف زاسنلاو دوادوأو دمحأ هاوردحأ هللا وه لقو

 ةلزابخ قأ ىشر ةقئام نع هر يدمرتلاو دواد ىبالو * نه.رخا

 قيدؤملاو قا هللا وعن لع شالا قو ا 511
 ع

|| 

3 0 0 3 
200 08 100 | 

 عوحبصلا ةأوخ نم نابح نا هو ملسمهاور أوحبصا ل لبق أور وأ لاق
١0-7 

 هل رو الف رو

 رب ولا نع مأن نم ملسودهل اوهيلعىل !اعل هللا ص هللا وتر لاق لاك هنعو

 باس لا الا ةسمخلا هاور 35 حبصأ اذا لصياف هيسل م

 نم م لاو هل هيلع يلاعت هلأ يل 2 هللا لوس لاق لاق رار 11



 "و

 شاول لبيللا رخآ نم موي ال نا فاخ

 لضفا كلذو ةدوبشم ليللا 7-5 ةالص ناف كيفلا نفت رتوبلف عا

 ملسم هاور

 هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلبص ى ل نعامبنع ىلاعت هللا 'ئطر ر رن أ نعو

 اورتواف رتولاوليللا تي بهذ دتق رجننلا علط اذا لاق سو

 يذمرتلا هاور رجفلا عولط لبق

 مانيب هلاو هيلع ىلاعت هللا يلص هللا لوسر ناك تلاق ةشئاع نعو

 تلائم سا: ابنع هلو < ملسم هاور هللا ءاشام ديزيو اعبرا ىحضلا يلصي

 تلاق ىحضلا يىلصإ ملسو هل او هيلع ىلاعت هللا ىبص هللا لوسر ناك له

 ىلاعت هللا يص هللا لوسر تبر ام اهمع هلو * هبيغم نم ءرجن نا الا ال

 اها فاو ىجصلا ب1 يلصي ماسو هل او هيلع

 0 هباع ىلاعت هللا ىلص هللا نوما كل نب دير نعو

 ل اهاور كالا ا 7 (ئح) نيح 3 ةداَص لاق

 نم م السولار ةياع يلاعت هللا ىلص هللا لوشو كاق لاق“ نسف

 ا يق هل هللا ىن همكحر ةرشع قى 0 امض

 ديلخللو يدمرتلا

 لسو هل آو هيلع ىلاعت هل للص هللا لوسر لخد تلاق ةثئاع نعو

 هحيحص يف نابح نبا هاور تاعكر ىنامت يجضلا لصف ىتاب

 (ءارغ عرب هجر
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 مد ةمامالاوةعامجاةالمح باب هجم

 ةالصلاق لوول او هيلعىلاعت هللا لصدتلا لوس ر نار مي نب هللا دبع نع
- 0 . 

 نع الو ةبدع ىمتم هحرد نب رشعو عيب دملا ةةالص نم لضفا ةعابجلا

3 0 5 : . 8 ّ"< 

 ةجردلاةو ديعسىا نع ىراخبلل ادكو ةزج نبرشعو سخن ةربرهىنا

 هيلع ىلا عل هللا ىلص هللا لوسر نا هنعىلاعت هللا يضر ةربره ىنا نعو

 عا نط نان سانا تممهددل هالي يبق يذلا لاقل 0

 نودهشيال لايرىلا فلاخأمث سانلاع 50 7 م ال ندر ةليملا
 م مه ب <

 اقرع دجب ' هناوذحأ عي و ول هدب قش ءذلاو 9م | مبدع ترو هدايا

 مرا ظفللاو هلع قفتم : ءاشعلا د دهشلان زاتاس>ح نيالا 59

 هداص نيقفانملا ىلع ةداصلا لقتأ وهل اوهيلعم )أعل هللا يلصتلا 100 ا لاق

 هنعو هيلع قفتم ل اهوا ابفامز ودعي ولو م :اةالصو ءاشعلا

 سلهنانلا لوسراب ل اف ىمعأ لجر لسوهل اوهياعىلامنّتلا لص ينلاىنأ لاق

 ءادنلا ممست له لاف هاعد ىلو ايلف 1 ” هني فدعا لآ ودوم دقاق ل
 3 ١

 9 هاور بجاف لاق من لاق ةالصلاب

 ناتام 0 طنا لتناوع للك رلانو و ن يملا حتي قرملا 6

 محلل نم ةاشلا يعلض نيبام تش دقو ريك! انتامزرم هش
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 بأ م ل ءاءاوو را نمالا 4 ةداص 36 تأبق هادا
 نباو ىنت

 اهذقو مهضعل حجر نكل ملسم طرش ىلع هدانساو مكاملاو نابح

 هيلع ىللاعت هللا ىلض هللا لوسر عم ص "نأ دوشألا ندر ّقلعَو

 اذا ماسو هلاو هيلعىلاعتهللا لصّنلال وسر يلص اىلف حبصلاةالص ملسو هلاو

 (كمتماماهل لاف امهصا رف دعت امهم ءىجف امه اعدفايلصي مل نيلجرب وه
 يلام اذا دل الق لاعانلاعو يف انئلط دف الع[ ايست ذأ
 هل انقلاب شا مار" ةلدان كل :ايناذ قع ناطق لصي مو مامالا امكردأ م

 نابحنااو ىدمرتلا هححصو ةثالثلاو

 امنا لسودل او هيلع ىلاعت هللا لبحهللا لوسر لاق لاق ةربرهىلنأ نعو

 مكرااذاو ربكي يتح اوربكك الو اوربكف ربك اذاف هن متؤيل مامالا لمج

 منا اواو هدم ن مل هللا عمس لاق اذاو مكر ىتح !ومكرت الو اوعكرأف
 0“ ا الواودحلا:دجتنةاو دخلا كلالنر أَ ص اذافدحب

 اذهو دواد وأ هاور نيعمجأ ادوعق اولصف ادعاق لص اذاو ًامايق اولصف

 ةيسحملا ف ماضل انف

 |وهلاو هيلعىلاعت هللا لص هللا لوُسَر نأ يردحلاديمس ىنأ نعو

 دع رم عماد ىل اوعاف اوهدكسا لاقف ارخآت هناا ف ىار

 - هاور

 ساو هل اوهيلعىلاعت هللا ٍلصدتلال وسر رحتتحا لاق تبان نب مدرع
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 كتمدجللاه .الصن ن نولصب اًؤاحو لاجر هيلا عبتتف اف لصف ةفصخم ةرجح

 ةيلع قفتم هب وردك 01 قى ءرملا ة ةالص لضفا هنفو

 1-.ء - . . ١

 لص يبللا لامف م.لع لوطف ءاغملا هباحصاب دا ص لاق راج نعو

 اهتاو ع هااكلا ناجل كلي نوكم نا يارا ملسو هلاو هيلع ىلاعت هلل 8 . - . - ها. ١ . 0 - 0-2 - ا

 اذا ليللاو كير مسا ١ قأو لكلا كير م تحممس # اهاحضو قلاب
 3 . ا هاا . | ع 0-8 .

 سانلاب لسوهل اوهيلع ىلامت لصهلاال وسر ةالص ةصق ىف ةشبئاعنعو
( 

 نانلاب لصي ناكتف ركب ىبأ راسب نع سلج تح ءاجف تلق ضي وهو
 هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص يادوب ركب وبا يدنق اًئاق ركب وبأو الاج

 هلع ل فتم ركب ىف ١١ ةالضد ١ سانلا يدتعسو ل مو

 اذا لآق سو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص يانا ةريره يلأ نعو
 يغء

 ةيفللا/اذوايتهملاو لزتكللاو نيس يفناق كتضيلخ سابلا كدحا ١
 5 - يح# ف || 8 - ةب 5

 هيلع قفتم كاك 2 هدحو لص اذاف
 - . هل -

 هللا اص ١> | 3 22- 053 ك1 يبا لاق ل «:بعو

- 00 
 وا زل ةالصلا ترضخ اذإ لاق امح 0 هيلع ىلاعت

 1 رت

 يىنومدَمف ان ارق + ا نكيرق امش لق مادقكا

3 

 ىانيتلاو:دواد ناو ىراختتلا ءاور نئثس ميس وأ ترس نا اناو
0-7 | 9 

 7 . |1 < ١

 لسودلا و هذع ىل ىلاما هل هللأ ص هللأ ل وسر لاق لاق د وعسم تاع
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 مهملعاف ءاوس ةءارقلا يف اوناك ناف ىلاعت هللا باتكل مأرقا موقلا مْوي

 ءاوس ةرجح لا ىف اواك ن اذ ةرجه مهمدقاف ءاوس ةنسلا يف اوباك ناف ةنسلاب
 . 0 | - . 6 .٠

 دعش الو هءاطلاسوف لحرألا لجرلا نءؤبالو انس هءاوريثو + ااس ميمدقاف

 رباج ثيدح نم هجام نبالو « لسم هاور هنذاب لا هتَم ركن ىف اعهتم ىف

 ماو هدانسأو 0 ريبانالو رار قارا الو العر والم ما نموت 7

 والا 37 لا لشوهلاو هطل اق هنا لصينلازا 4 نعو
0 <7 

 نايح نأ هححص ويل اسنلاو دواد وأ هاور قانعالاب اوذاحو اسي اوراقو

 و هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةربره يا نعو

 اهردف ءانلا توسع ريسؤ ام رع" ه1 رافال ناك رافت و

 5 هاور اهوا اهرشو

 0 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر 3 تيلص لاف سابع نبا نعو

 هل اوهيلعىلاعت هللا لص هللا لوسر ذخاف هراسي نع تمّقف ةليا تاذ لسو

 هيلع قفتم هنيع نع يناعثج ىنارو نم ىسأرب لسو

 تمم ىلسو هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا وسر ىلص لاق سنا نعو

 ىراخبلل ظفللاو هيلع قفتم انفلخ ميلس ماو هفلخ ميو انا

 عكار وهو رسوهل اوهيلع ى اعتلال اص ينلا ىلا ىعتت اهنا ةركب ىلا نعو

 كداز سم او لع لا لصوت لاتق ٠ ةصلا يلا لصي نا لبق مكرف

 فصلا نود مكرف دواد وبا هيف دازو * ىراخبلا هاور دءل الو 27 هللا



 فضلا ىلا عما ع

 سو هلاو هي هيلع ىلاعت هللا للص هللا لوسر , نا دبعمنب هصباو ن عو |

. . 0 ِ , 

 دمح| هاور ةالصلا دعت نأ هضاق هدحو فصلا فلخ ىلصي ااجر ىار

 لن فى ىلع نب قلط نع هلو + نابح نا هحمسو هنسحو يدمرتلاو دواد واو

 كلو الأ ةفاو تيدحيو قارب مطلا دازو * فصلا فاخ درفنمل ةالصال

 الحر تررتحا وأ مهعم

 فض ذأ لسو هلو هيلعىلاعت هللا لص نلا لاق لاق ةربرهىلا نعو

 0-2 رد ولاو ةنيكسلاكيعو ةالصلاىلا اوشماف ةماقالا

 يراخبلل ظفللاو 5 قمتم اوعاف ينافامو اولصف

 هدحو هنالص نم يكزأ لجرلا عم لجرلا ةالص لبو هلاو هيج ل 5

 يار رك( اناكاتو لجرلا عم هالص نم يأ نيلجرلا عم تالسو

 د يسر ىلإ كو انا قالا

 مؤن نأ اهسمأ ألسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبلا نأ ةق رو مأ نعو

 هعْزخ نبا هحصصو دواد وأ هاور اهراد لهأ

 هل آو هلع ىل ملاعن هللا للص ينلا نا هنع ىلاعت هللا ىضر ميقا ءعو
 ان

 داواد وبأو دمج ءاور ىمعأ وهو "ن .ءانلا مؤ م 8-1 نبا فلختشا ٍلْسَو

 - ةشئاع نع نابح يال هوحنو
. 
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 و هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق رمت نبا نعو

 هآور هللا الا هلا ال لاق نم فلخ اولصو هللا الا هلا ال لاق نم ىلع اولص

 فيعض دانساب ىنبطقرادلا

 ىِلصهَنلا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا يضر بلاط ينأ نب ىلع نعو

 مضيف ,لاح ىلع مامالاو ةالصلا كدحأ يأ اذا لسو دل اواديأغ لاك انما
 فيعض دانساب يذمرتلا هاور مامالا نصي امك

 م ضيرماو رفاسملا هود باب رعم

 مسلا ةالص ترقأف نيتعكر ةالصلاتضرفام لوأ تلاق ةشئاعنع

 0 :رجاهمل يراخبللو * هيلع قفتمرضملا الص
 حبصلا الاو زامل مو اهماف ب , تلاالا دحا داره لال لا

 ةءارقلا افا لوطت |بناف
 رفسلا ف رص ناك لسو هلاو ه.لعىلاعت هللا ىلص ينلا] زا ةشئاعنعو

 ظوفملاولولعمه.االا اع هناوزو يا اكو رطفيو موصيو ميو

 قيبلا هجرخأ ىلع نشب ال هنا تلاقو ابلعف نم ةشئاع نع

 هل او هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق |هنعييلاعت للا ىضر رمتنا نعو

 دحام نأ ا ا كانا نا لسو

 هعازع ىنؤت نأ أ بحب م ةباور ىفو نابح ناو ةع عب نأ هسا

 رخاذا لسوهل ا هيلع ىلاعت هللا ىلك دانون نيا نع



 /؟

 3 08 9 ىلص الازد ٍِ؟ - 1 ١ لإ ( #7 لاسإ هب ران ريسم هأو ١ كك 20-625 و اامأ الع

 أ نس ملسو هل و ةيلع ىلع هللأ ليص هللأ بلوسر مه انحرخ لاق هكاعو 1 ” هللا 0 00

 ىراخبلل ظفللاو هيلع

 و يراخبلا هاو 57 000 زكع ظفلل ىفو رصش اموت رقع ةعسفا

 نارمع نع هلو.ةب ةزرض سم يرخا. قو ةرشع عبس دواد يبال ةياور

 ةالصلا رص امري ن0 كارد ماقا و ج نعهلو #2 ةرمشع ىلع نيصح نا

 هلصو ا ل كام ةناورو

 ركام 0 اسيل مل تلا لو ناك ى نأ مو

 امهنيب عمل لزن مث رصعلا تقو ىلا رهظلا ر ا سمشلا ميرنا لبق رفسف

 ةياور ىو « هلعقفتم كر ملا 5 لع لأ لبق ا

 ىالو ء« كر م. رضنلاو رهظلا يلص حيمص دانساب نيعيرالا ىف مك احلل

 ربظلا لص سمشلا تلازف رفس ىف ناك اذا ناك سم َح 00 ميعل

 ا 9 < اعيمج رصعلاو

 ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا يبص ييببنلا 3 احر خ لاق ذاعم نعو

 اميجج ءاشملاو برغملاو اعيمج رصعلاو ربلفلا ىلصي ناكف كوبت ةوزغ ىف
 لق اء



7 

 ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا يلص هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نعو

 ىطقرادلا ةاور نافسعىلا ةكمنم درب ةعبرأنملقاف.ةالصلا اورصقتال

 ةعزخ نبا هجرخا اذك ف وقوم هنا حيحصلاو فيعض دانساب

 للاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر راج نعو

 اورصق اورفاس اذاو اورفغتسا الما اذا نيذلا يما ريخملسو هأ 1ك هلع

 لس سم ف وهو فيعص دايما الك وألا ف ىناربطلا هحرخا اورطفاو

 ريساوب ىل تناك لاق هنع ىلاعت هللا ىضر نيصح نب نار< نعو

 اىأف لص لاقف ةالصلا نع لو هلال هلع لاك لص بنلا تلا

 يراخبلا هاور بنج ٍلعف مطتسن م ناف ادعأتف مطتست لن

 هلع ىلاعت هللا ىلص يب ىبنلا داع لاق هنع لا هللا يصد رباح نعد

 ضرالا ىلع يك لص 58-5 5 ىنرف ةداسو لع ٍلصي ها 3 .ارف اضيرم ملسو هل و

 كعوكر نم ضفخا كدوجس لعجاو ءاعا مواف الاو تمطتسا نا

 ملسو هل أو هيلع ىلاعت هللا يىلص جلا تا لاق هع اع نعو

 كاملا هححصو يئاسنلا هاور اعيرتم لص

 مد ةممجا ةالص باب جم

 هللأ لص هلل هنلإ لاوسو انبي انينايةيرو ىناو رمت نب هللا دبع نع



 تقلا ١ 1
- 

 هلسم هاور نيلفاغلا نم ننوكيل مث مهسولق ىلعتلا نمتخيل وا تامججا

 مبعدو نع ماوقا نيهنيل هربنم داوعا ىلع لوقشي ملسو هل او هيلع ىلاعت

 6 ا 0 1
 ىلأعت هنأ ىلص هل تاوسرعم نصل انك لاق ع عوكألا ن نب هءاس نعو

 ا 65 لأ ١ . 0 ا ١

 4 لظتس لص ناطمحال سللاو ف رصس 5 لا 0 ماسو هل 1 هيلع

 سمشلا تلاز اذاهعم ممجن انك ملسمل ظفل يفو « ىراختبلل ظفللاو هيلعقفتم

 ءىبلا مبنن مث مجرن مث
 0 ١

 يدغت الو ليقن انك املاق هنع ىلاعت هللا ىضر دعس ن لهس نعؤ

 ىللص هللا لوسر دبعىفناو رؤقو هان ظفقلاو هي قم ةنجلا دعن الا

 ملسو هل او هيلع للاعت هللا

 هل 00 ل امن هللا ىضر رباج نعو

 مل ىتح ابيلا سانلا لتفناف ماشلا نم ريع تءاجف امئاق بطخم ناك ملسو

 ملسم هاور الجر رشعانثا الا قبب

 ملسو هل او هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاق رمع نا نعو

 2 ذكر ىردلابلا فاق اهريعو هلل! الع نم ةنكر كردأ قف

 حيحص 7-1 ىنطقرادلاو هجام ناو ىئاسنلا ه اذ ةداص

 هلاسرا ماح وأ ىوق نك

 ىلاعت هللا إص ىبنلا نأ هنع ىلاعت هللا يضر رو نب راج نعو

 نفامئاق باعخيف موق مث لج مئاا .نلخم ناك ماسو هل آو هع



 /و

 كلادبإلا تنك الهال بطخم ناكمنا كأبنأ

 هل أو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر ناكلاق هللا دبعزءراج نعو

 ردنق ةراك ىخ هيض ذتشاو هنوص العو هانا توها قطخ > اذا ملسو

 تانك كب 220011 درو ا

 ةلا الص ةعدد لكو اينادع روفالا رمويدكم ف لل

 ملسودل ١و هيلع ىلاعت هللا لص ىببنلا ةبطخ تناك هل ةءاورىفو * ملسم هاور ٠

 يفو * هنوص العدقو كلذ رثا ىلع لوي مث هيلع يو هللا دمحم ةعمجا مو

 لكو يئاسنللو هل ىداه الف للضي نمو هللضم الف هللا دهم نم هل ةءاور

 رانلا ىف ةلالض

 هلءاوادعأ لايت شاوريغ تاةلومر ا نب رامع نعو

 5 :م هنثم هتبطخ رصقو 0 ةالص لوط نا لوه ملسو

 00 لول "1و هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر ناسل نم الا ديجا

 ملسم هاور سانلا بطخ اذا ربدما لع ةعج

 هللا ىلص هللا لوشر 'لاق لاق امهع ىلاعت هللا ىطر سابغ نبا نعو

 راجلا لث وبف بطخم مامالاو ةعمجا مون ملكت نم موا اودي ل

 5 - دانساب دمحاو اور ةعجج هلت سل تصنا هلل وهب يذلاو ارافسأل امحح

 كبحاصل تاق اذا اعوفر 0 نيحيحصلايف ةريرهىب 0 ؟كح رشق وهو هب



 املا

 توفل دف بطن مامالاو ةعمجا وب كصنأ

 اع ىلاعت هللا لص ينلاو ةمجج ا موب لجر لخد لاق رباج نعو

 710 لصف مق لاق ال لاق تيلص لاقف بطخم ملسو هلاو

 ارمي ناك ءاسو هلاو هيلع ىل لامن هللا يلص يبنلا نا سابع نبأ نعو

 0 قانا 108 0
 تكد

 ريشل نا نامنلان .عدلو ماسم هأو

 “ااا لهو لالا كلير منا ضلت 1 ,مدسلا ناكل اق
 ا 6 8
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 ىلاعت هللا ىلبح ىببنلا ىلص لاق هنع ىلاعت هللا يضر مارا نا ديز نعود
 1 .٠ 5 1 ©« ب 5 : 4 7

 لصياف ىلصي نا ءاش نم لاق مب ةعمجايف صخر م ديعلا ملسو هلاو هيلع
 2 د ل

 هعزخ نبأ هجدحك و قفدمرتلا لا ةا هاور

 لامتهنلا لص هللا لوسر لاقلاق هنع ىلافت هللا ئيضر ةريره ىلا نعو
 ملسم هاور اعبرأ اهدعل لصيلف هعمجا مكدحا ىلص اذا ملسو هلاو هيلع 0-1 0 3-4

 بلصت الف ةمجلا تيلص اذا هل لاق ةيواعم نا ديزي نب بئاسلا نعو

 ملسو هلو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر ناف جرختوا ملكت ىتح ةالصب

 ماس هاور جرخم وأ 2-1 ىح هااصن ةالص لصوت النا 0 انرما

 سو هل و هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاق ربه ىلا نعو

 تطخ نم مامالا غري ىتح تصنامن هل ردقام ريم لاا ملينا
 - نأ ور مأيأ و لصفو قىرشالا ةعجا لاو هئيام هأ رفغهعم ىلصب م
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 ١. موي رد ملسو هلاو هيلع ىناعت هللا لص هللا لوسر نا ةئعو ةسنلا وب زكذ لبو هلاآو ةيلهقا ىلاغت هما يسرا كو د) نادم

 لجو زع هللا لاسي ىلصي مئاق وهو ملسم دبع اهتفاو. ال هعاس هيف لاقف

 يهو ملل هباور يفو * هيلع قفت. ابللش هديب راشاو هأبا هاطعا الا ايش

 د هلل

 هاور ةالصلا يذش َقأ لا ءامالا سلاجن 0 ندب 0 حش 5 م ا

 هدرب ىبا لاق نم هيأ ىطقرادلا 6 جاس#

 دواد ىلا كم راج نعو 0 هللا ديع تردجلافو

 لع ا( 3ك حل دقو سشلا 3 غو رصعل ١ ةالص نياق راسنلاو

 ىراخبلا حرش يف اهيلءا الوق نيمبرا نم رثكأ
 هاور ةعج ادعاضق نيعبرا لك ىف :نأ:ةنشلا كنضنف لاق راج نعو

 فيعض دائساب ىنطقرادلا

 ناك لسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلَص ىنلا أ تدلح نس هرمس نعو

 نيل دانساب رازبلا هاور ةعجج لك ىف تانمؤلاو نينمؤملل رفغتسي
 ناك ملسو هلاو هيلع هيلع ىلاعت هللا لبسط يبنلا نا هرمس ن « رباح نعو

 سم هلصاو دوادوا هادو ضانلارك 5 نارقلا نم تازا" ارز هللا 5

 ملسو هلو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوضر نا تاعش ن قراط نعو

 ةأيماو كولمم ةعيرأ الا ةعامج ىف ماسم لك ىلع بجاو قح ةعمملا لاق
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 5 0 ت 1 1 |
 هللا ىلص ىنل نيروراط غصن لاقو دواد و هاور ضيرصو يصو

 ىنا نع روك دملا قراط هن اور نإ يابا هج راد لسو هل او هيلع ىلاعت

 يوم

 ملسو هلاو هيلع ىل !اعن هللا ىلص هللالوسر ل )اق لاق ر< نبأ نعو

 فيعض دائساب ىناربطلا هاور ةعمج رفاسم ىلع سل

 هللا لوسر نك 5 هنع يلاعن هللأ يصر دوعسم ن :ب هللأ دبع نعو

 انهوحوب هانبلقتسا ربنملا ىلع يوتسا اذا ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 0000 والا كد يدهم هلو قمتي دكا عدمرتلا ءاور

 ىلاعت هللا لص هاو ع لاق نزح نب حلا نعو

 دوادو نأ ه او 0 سوق وااصع ل ملسو هلاو هيلع

 مد فوملا ةالص باب اجو

 يتوب ا كا ١
 هلاو هيلع ىلاعت هلل د نمع تاوخ نب خاص ن « يع

 ىلاعت هللا للص هناحبحأ نم هفئاط نااتف ل

 يا قالا ابرام ١ نا تا راما و هيلع

 أطلات تءاحو ودعلا ةاحوا وفصف اوف رصنا م مهسفن ال اوعا و امئاقتل

 1 - 00 اسلاج تب مه تيَقِب ىلا ةعك رلامهم ىلصف ىرخالا

 |[ ذكي ْن نإ 2 0 : - .: 3 38 يع هدوء 56 مقكدود © رسم ظفل اذهو هيلع قفتم مهم

 هببا نع تاوخ
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 را يلص هللا لوسر عم توزغ لاق رمنبا نعو

 ىلاعت للاٍلصَللا لور ماَمَف مانفق اصف ودعلا انيزاوف دج لبق سو

 0 لع ةفئاط تلبقأو هعم ةفئاط تماقف انب بصف م انو هلال

 اواحف لصت مل الا ةفئاطلاناكماوف رصنام ن ربيت د حمس دينا نع

 م نيتادجس دجسو ل مهم مكرف

 2 اطفلاو هيلع قفتم نيتدجس دجسو ةعكر

 هسفنلا مكرف مهنم دحاول اك ماقف 8

 هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عم تدبش لاق رباج نعو

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر فلخ فص نيفص انففصف فوملاا ةالص لسو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ينلا زيكَف هليقلا نر د سو هلاو هيلع

 عوكرا سس هسأر مقر. " اعيجج انهكرو مكرم مب اعيمج انربكو لسو هلاو

 ىف رخؤملا فصلاماقو هيل يذلا فصلاو دوجسلاب ردحتا مث اعيمج انعفرو

 ىو * ثيدحلا ركذف هيلي يذلا فصلا ماق دوجسلاىضق اساذ ودعلا رحب

 مث ىناثلا فصلا دحس اوما ايلف لولا يتلا 0 . ةناور

 مس مث هرخاواىفو * هلثم ركذو يناثلا فصلامدقتو لوالا فصلا را

 دواد الو 3 سم ةاوراعجاءسو لسو هل او هيلع ىلاعت هللا ىلصوينلا

 رخ اهجونمىئاسنللو * نافسعن تناك اهما دازو هلثم يقرزلا سابعنءا نع

 نيتمكر هباحصا نم ةفئاطب ىلص لسو هل او هيلعىلاعت هللا لص ينلا ا رباج نع

 ركب ىلا نع دواد ىنال هلثمو * اس من نيتعكر ن ,رخاب ىلص م ل 8 8 ١ أ 2 ١ 4 !إ ا 5 5 1 1 ١



/,١ 

 ةالبص ىلص لولو هيلع ىلاعت هللا ىلح ينلا نا هش دح نعو

 دواد وباو دمحاهاور اوضت مو ةمكر ءالؤهو ةمكر ءالؤب فوملا
 سانعز «أ نعهمع زخ ن ,ا دنع هلثمو « ل رابح نبا هحصو يناسنلاو

 لسو هلاو هيلع ىلاعت هنلا لص هللا لوسر لاق لاق رح نا نعو

 طع دانا رانا ءاور قادس ىقاولع ةكوا تنل [ ءالم

 ىطقرادلا هجرخا وبس فوخلا ةالص ىف سبل اعوفيص هنعو

 م6 نيديبلا ةالص باب اي
 رطفلا شو هلاو هيلع ىلاجت هللا ص هللا لعلام تلاق ةشناع نع

 يذمرتلا هاور سانا ىحضي موب ىحضالاو سانلا رطف موب
 2 ا 6 59 5 - ١

 اودبشف اواح تكرنأ ةياحصلا 3 77 ومهم نع ريس ىلا نعو

 . 11 1 6 ء[|
 نا لو هلاو هيلع ىلاعن هللا ىلص ىنل د يسال لالحلا 5 مهما

32 3 0 

 ادهو دواد واو دمحا هاور ٌثالصم ىلا اودغي نا اوحبص ا ذاو اورطفي

 | - هداكسأ و هلظفل

 , 8 | م ا ؟ .٠ 05 ع

 ودغي ال لسو هل او هيلع ىلاعن هللا ىلص هللا ل وسر ناك لاق سنا نعو

 ابلصوو ةقلعم ةءاور يفو ه يراخبلا هجرخأ تارك : لك أ, ىتح رطفاا+و

 ادارفأ نع وأ
 ا | : 5 5 0 /

 ىيص هلل لوسر ل لاق هنعل !اعن هللا ىض ضر هينا نع ةددرب نبا نعو



 موب ممط هب الوم ينس راو .عاؤعال رسموا ارادت لمت ذل

 3 نبا هححص و ىدمرتلاو دمحا هاور ىلصي ىتح ىحضالا

 نديعلا ىف نظيحلاو قئااؤعلا جرخأ 3 9 تلاق ةيطع مأ نعو

 ةيلع قفغتم -لضلاا نطيل لزتس و نيلشملا وعدو زيلع ندخل

 لسو هلآو و هيلع قامت هللا لص هللا لوسر فاك لاق رمع نا :

 هيلع قفتم ةبطحلا لبق نديعلا نولصي 2 ركب وناو

 مون للص سو هلآو هيلع ى لام هللا اص ىبنلانأ سابع نبا نعو

 ةيشلا حج سل الو اهبلبق ل اصي مل نيتمكر ديعلا

 ناذا الب ديعلا بص ملسو هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص م

 ىراخبلا يف هلصأو دواد ونأ هجرخأ ةماقا الو

 يلصيال لسو هل او هيلع ىلاعت هللا لص يسال نك كفا يأ نعو

 نسحدانساب هجامنبا هاور نيتمكر ىيمهلزنم ىلا مجر اذاف ايلا

 ملسو هاو هيلع ىلاعت' هللا ىلص يي ,بناذاك كلو ىلاعت هللا ىضر هنعو

 فرصتبم ةالصلاهب أدبي ءيثلوأو ىلصملاىلا ىحضالاو رطفلاءون جرخم
 هيلع قفتم مصأيو مهظعيف مهفوفص ىلع نسانلاو سانلإ لباقم موقيف

 ىلاعتدَّللا ىلص هللا ين لاق لاق هدج نع هيأ رغيف ناو رمع نطو

 3 رثلاو صرخالا قناتنا لالا ل رظقلا ف كلا ملسو هل اوهيلع

 هحيحصت ىراخبلا نع ىدمرتلا لقنو * دواد و 000

 ( مارملا غوب - 4-)



 م,

 ملسو هل او هيلع ىلاعت هلا ىلص يبنلا ناك لق ىثيللا دقاو يبا نعو
 5 0 6 1 0 نا

 0 ةحرخا ترتقاو ىلب رطفلاو ىحضاالا ف ارسم

 . ا ١" ا هاب ا 5
 دا اسوة لاعن هللا ىللص هللا لوسر ناك لاق راج نعو

 قيرطلا فلاخ ديعلاموب هوحن رح < نبا نع دواد ينالو * يراخبلا هجرخ 4 ا قيرطلا

 ىلاعت هللا لص هللا لوسر مدق لاق هنع ىلاعت هللا يضر سنا نعو

 هللا مددبا دق كج ايه ةوفا - ”رامؤ ' ملو نرد سو هلاو هبط

 يئانلاو دواد وب ا رطفلا مويو ىحضالا موي 00 | ا

 0 دانساب

 اقام دسلا ىل !ا مج رخم ن ذأ ةنسلا نم لاق هنع ىلاغن هللا ىضر ىلع نعو

 هنسحو ىدمرتلا هاور

 ديع موب يف رطم ميناصأ مهما هنع ىلاعت هللا يضر ةريره ىنأ نَعف

 هاوردجسملا يف دْنملا ةالص ملسو هل و هيلع ىلاعت هللا ىلص ينلا مهم ىلصف

 نيل دانساب دوادوبأ

 يي قرتكلا تاما لا ع

 هلا لوسو ردع لع نسفغلا تنكنا لاق ةبعش نت ةريفملا نع

 ية ا ررانلا لاقق ميهاربا تام موب ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 نا سو هلو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوشلا 6 نقلا ,أ تومل سمشلا

 هتاملالو دحأ ثول نافسكتي ال هللا تانآ نم ناتيا رمتلاو سفشلا



 ةءاور ىو « هيلع قنتم تشكتت ىحاولصو سلا ارغاات | اراد

 اوعداو اولصف ة 6 ١: ثيدح نم ىراخبللو * يلج ىتح يراخبلل

 « عب ام فشكتي ىتح

 ةالئت 0 ذو هلاو هلط ل !اعت هللا ىلص ىنلا نأ ةشئاع نعو

 00 تفر تانك مرأ يل اصق هنءارق فوست /|

 ةعماح ةالصلا ما دانه تع 1 , قو < لسم ظفل اذهو هيلع

 هللا لكنا لور دبع لع نسنتلا تنس لق ناش

 5 ةبلا ةروس ةءارق نم اوحن اليوط امايق م مذ 1 ىلاعت

 لوالا مايقلا نود وهو اليوط امابق ماَمف مفر مث اليوط اعوكر مكر م

 الي وطامايق اق 5 0-7[ * لوالا وكلا وح وهو اابوط اعوكر مكر م

 لوالا عوكرا نود وهو اليوط اع وكر مكد م لوالا مايقلا لود وهو

 كار مكر م. لوالا مايقلا نكرة ولع اما متق مفر م

 تاحب دقوا 7 3 م هسأر مقر لولا عوكزا لود وهو

 ص خا ةياور فو * 9 ظفللاو هيلع قفتم سانلا بطقت سمشلا

 تادجس عبرا ىف كا قاع قسسقلا كلا نوح

 تادجس مدراب تاعكر تس ىلص رباج نع هلو كلذ لثم ىلع نعو

 نيتدحس دحسو كاكر سدح مكرف ص 82 ىبا نع دواد ىبالو

 كلذ لثم ةناثلا ف لعفو



 ا

 ا ءاأل ا ء || 0-32 - !- كبل 2
 ىلع هللا لص يس حال طق ميرا تبيهام ت"اك نساَع نا نعو

 هاور اياذع ابلجم الو ةحر ابلعجا مبللا لاقو هيتبكر ىلع لسو هل او هيلع

 2 تس 23: يلص لسو هل او هيلع ىلا": هلل لص هنا هنعو

 فاعلا ركذو قبلا ل 50 لاقو تاددحس علراو

0 

 هرخاآ نود هلثم هنع ىلاءن هللا ىضز كلاط ىنا نب لع نع

 -->.4 ءافستسالا 52 ه بأي يج

 اعضاوتم لسو هل او هيلع ى !أعل هلل نيا 05 ينلاج رخ لاق سابع نا نع

 بطخ م . 0 8 يلصي 39 0 3 ادبرتم اهعحتم الدتم

 نايح ناو ةناوعواو ئدمرتلا هحصو ةسنلا هاور هذه <تظخ
 )ز : ١

 لص هللا ل وسر ىلا سانلا اكش تلاق ابدع ىلاعت هللا يضر ةشئاعنعو

 دعوو يلصملاب هل مض مضوق ريذع ىصأق 0 ملسو هل او هيلع ى !اعن هللا

 هوعدب نا هللا م 0 ا ا

 كلام محا نمحرلا نيملاعلابر هَل دمْلا لاق 0 بيحتسي نا 5 دعوو

 ينغلا تن تالا هلآ لهنلآ تن :أ مبللا دير العشي هللا لا هلإ ال ن نيدلا مو

 مح ىلا اغالبو ةوقانيلع تلزنا ام لعجاو ثيفلا انيلع لزنا ءارةفلا نحنو



 /ه

 هربظ سانلا ىلا لوح 5 هيطبا ضايب ىؤر ىتح لري مف هند مفد مث

 أشناف نيعكر لصف لزيو سانلا ىلع لبقا م مفار وهو هءادر لقو

 كمع لاقو دواد ونا ةأور كرات 5 تقرو تادعرف ةناحش لات هلل

 هشو دزنب هللا دبع ثيردح نم حيحصلا ف ليوحتلا هةصقو كبح هداتاو

 نم ينطقرادللو ةءارقلاب امبيف رهج نيتككر يلصم وعدد ةلبقلا ىلا هجوتف

 طحفلا] وحتل هعادر 0 رقابلا رفعج يا لسرم

 ىلامت هللا بص يننلاو ةعمببا موي دجسملا لخد الجر نا سنا نعو

 تمطقشاو لا ا تكله هللا لوسراب لاَمق بطخ مئاق ملسو هلاو هيلع

 رك دف انثغا ممللا انثغا مبللا كاقح هن دب مفرف انثني لجو زعهللا عداف لبسلا اف انك م ام ا ا

 هيلع قمتم اكان ءاعدلا هشو 2

 سابعلاب ىتستسا اوطحق اذا ناك هنع ىلاعت هللا يضر رمع نا هنعو

 لسوتت اناو انيقستف انيبنب كيلا ىتستسن انك أنا مبالا لاقو بلطملادبعنما

 يراخبلا هاور نوةسيف انتساف انيبن مهب كيلا
 هللا لص هللا لوسر مم 0 انباصا لاق هنع ىلإعت هللا يصر هنعو

 هبا لاقو رطملا نم هباصا ىتح هيو رسل لاقرطم سو هل او هيلع ىلاعت

 0 هأور هد ديع ثردح

 قار اذا ناك لسو هل او ةملغ ىلا هللا ىلع ينلا نا ا نعو

 هاج رخآ اعفان ابيص ممللا لاق رطملا



 . .. ل شلل قطا 1059 للا 880 5
 ءاقستسالا ىف امد ملسو هللاو هيلع ىل است هللا لص ىننلا نا دعس نعو

 أطقطق 0 ايرطع اكوحبض اولد نا مبللا

 هحيمس ىف ةناوع وبا هاور ما ركملاو لالملا اذا اليس

 لاق سو هلاو هيلع يلاعت هلا ىلص هللا لوسر نا ةربرهىلا نعو

 ةمفار اهربظ ىلع ةيقلتسم ة ةلمع ىأرف قستسي مالسلا هيلع ناملس جرخ

 للا هك تاي سطل الل ا 1 لكابار

 ا نع ينغ انب سس

 كاملا هحمسو دججا هاور كريغ ةوعدد ميس دّتف اومجرا لاق

 ربظب راشاف قيستسالسو هلاو هيلع ي اع هللا يلص يبنلا نا ننا نعد

 سم هجرخا ءامسلا يلا ا

 2( سابللا باب النجم

 الابل يلص هللا لوسر لاق لاق ي 0 ماع نا

 دواد وأ هاور '' 000 نولحشل ماوق 007 ا

 يراخبلا يف هلصأو

 نأ ٍلسو هلاو هيلع قلقا لمرما در ير ةفطح ءو

 جابيدلاو ربرحلا سبل نعو اه ل 1 نر ةضفلاو مهدلا ةيأآ ىف برشن

 ىراخبلا هآور هيلع نيلع نأ



 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىهن لاق هنع ىلاعت هللا ير رمت نعو

 ثالث وأ نيعبصإ عضوم الا ربرلا سبل نع ٍلسو هلو
 8 ظفالاو هيلع

 تلف 0 هللا لص ىنلا 0

 امهم تناك ةكح نم رفس يف ريرحلا صيف يف ديلا فوع ن 0

 قفتم هيلع

 كك ملسو هل او هيلع ىلاعتهّللا ىلص ينلا يناسك لاق ىلع نعو

 هيلع قفتم يباسن نيب اهققشف ههجو ف بضغلا تيأرف اهف تجرفت
 م ظفل اذهو

 لاق مسو هلاو هيلع يلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ ىموم ىلأ نعو

 ناسنلاو دمج هاور اهروك ذ ىلعءرحو يتمأ ثانال ريرحلاو بهذلا لجا

 هحمك و قدم لاو

 نا ل لاق لسو هلآو هيلع ى !اعن هللا 0 كا نيصح نب نا رمت نعو
07 

 قييبلا هآور هيلع هتمعل ر
5 

 يدان هديع ىلع منا اذا بح هل

 سل نع ىهن ملسو هل او هيلع ىماعتّلا ىل اص هللا لوسي نأ ىلع نعو

 00 رفصعملاو ىَنَقلا

 هلاو هيلع ىلاعت هللا لص ينل ىلع ىأر لاق ورم نب هللا دبع ن ع

 لسم هاور اذه كنترمأ كّمَأ لاف نراصعم نيبو لسو



// 

 هللا لص هللا لوسر ةبج تجرخأ اهنأ ركب ىلأ تنب ءامسأ نعو

 هاور جابيدلاب نيجرفلاو نيكو نيللا ةنؤيكي ملسو هلو هيلع ىل !امت

 ناكو اهنضبتف تضنق ىح ةشئاعدنع ت ءزاكداز ازو لسع هلبقأ و دواد وأ

 يشتبد سلما ابلسمن نحنف اهسبلي لسو هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص ينلا
 ةمججاو دفولل اسم ناكو درفملا بدالا يف ىراخبلا دازو هام

 م: زئانجلا باتك الجم
3 

 ىلاعت هللا ىلص هننال وسر لاق ل ام هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره يا نع

 ىناسنلاوذم رتلاهاور توااتاذللا مداه 3 ور 0 ملسو هلآو هيلع

 ذا رأ هححصو

 ىلاعن هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا 00

 يذل قلك اق دنا لد رتغل توما ىدنحأ نمل لك هلاو هيلع
 امو 3 1

 ةافولا تناك ام ىفودو ىل اريخ ةايحلا ت تناكأم يي 0 موللا لقيلف ًاينمتم

 هيلع قفتم ىل ان يخ

 نمؤملا لاق لسو 17 هيلع ىلاعت هللا ىكص ينلا نا ةددرب نعو

 نابح نبا هحمصو ةيالثلا هاور نيبحلا قرعن توع

 لوشر لاق الاق اهنع ىلاعت هللا ىضر ةريرهىأو ديعس بأ ةرعو

 ةاور ا الابدلا ال ؟انوم انئتتل لسوهلاو هيلع ىلاعت هللا يِص هللا

 ةعبرالاو لاسم



4/ 

 هل او هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا ناهنعىلاعت هللا ىضر راسي : لقعم نعو

 نابح نياهحمصوى انتل وأ هاورس ١ وم ىلع اوأرقآ لاق سو

 317 هيلع ىلاعت هللا لص هللا كيه لخد تلاه ةلَسمأ نركو

 ها حورلا نا لاق هضمغاف هرَصِب قشدقو ةناست لل لسو

 ةكعالملاناف ريخ الا عسقأ ىف لع اوعدبال لاّمف لها نعت يضف رتصنلا

 نييدبملا فهتجر ردمفر 1 ةماس ىبال رفغا ممللا لاق مث نولوقت ام ىلع نموت
: 0 

 ليصاور اسف ساو

 ملسو هل اوهيلع ىلاعن هلأ لص يب هنلا نا اهنعىلاعت هللا يضر ةشئاعن هرعو

 هيلع قفتم ةريح دربب ىجس ىفو» نيح

 هنوم دعل لسو هلو هيلع ناعم مذا يلص ىثلا لبق ركب ابأ نا امعو

 يراخبلا هاور

 هيلعىلاعت هللا ىلص ينل نع هنع ىلإعت هللا ىطر ةربره ىأ نعو

 دا هاور هنع ىصمي يح هنيدب ةقلعم  :نمؤلا نبق لاق لسو هلاو

 هنسحو يدمرتلاو

 هيلع ىلاعت هللا للص ىلا نا اهنع ىل ىملاعت هللا يضر ن ا نا نعو

 5 0 0 تاف هتاحار نع طقس ىذلا يف لاق لسو هلاو

 هيلع قفتم نيبو يف

 للص ىلا 0 تلاق ابنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نعو



 ها كة ا 1 ولات 0 لات هللا

 0 لا انيلع لخد تلاق امنع ىلاعت هللا يضر ةيطع مأ نعو

 71 وا كالا للم هنا ل لسوهل او هيلع ىلاعت

 كاعد ,وفاك ةريخالا يف نلعجاو 5 كلذ نم

 <« هيلع قفتم 00 شا لاف هومح انيلا يتلف هاذا انغرف امف روفاك

 اءرفضف ىراخبلا ظ ظفل ىو « اهم ء وضولا عض اومو اهايع نادبأ ةءاوريف 5

 امفلخ هانيقلاف ثدورق ةيالث اهرعش

 سو هلو هيلع ىناعت ةئلا لص هللا لوسر نيك تل !اق ةشئاع نعو

 ةللملو نم اهف سيل فُّسْرك نم ةيل وحس ضيي باوثأ ةنالث يف
 ' هيلع قمتم

 لا السر ىلا هنبا ءاج أ نب هللا دبع قوت امل لاق رمت نبا نعو
 هاياهاطعأف هيف ةنقك ١ كصيق ينطعا لاف سو لاو نط لاغت هللا ص

 هيلع قمتم

 ا ىلص يننلا ن زا اهنع ىلاعت هللا ىضر ن ماع نا نعو

 ب 1 ا : نيبلا عب اين نم ءاوسلا ل لاق ٍلسو هلآو

 رتلاهححصو ىتءاسنلا الا ةسمخلا هاور ى آنوم اهف

 هيلعىلاعت هللا 05 هللا لوسر لاق لاق هنعىلاعت هللا ىضر رباج نعو



 58 هس سا 11-7

 ملسم هاور هنفك نحيف هاخأ مدحأ ن 235 ذل لسو هلاو

 نيلجرلا نيب عمجم لسو هلآو هيلع ىل لاعن هللا 0 ىنلا 3 6

 همدقف 0 رثا اذا رك 1 الوش مدحاو بوثىف دحأ يلتف نم

 يراخبلا هاور مهملع ل 0 مو اولسغي لو دحالايف

 هنط لاقت هلا البط ثلا “تلمس لاع هنع لاس تلا 0

 دواد ا 0 نتكلا ف اولاك لرد سو هلاو

 لاو هلع لاحت هللا للص ينلا نا الع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نعو

 هححبصو هجامنباو 0 رك د كتلسنل يلق كرم ىل انك لاق لسسو

 لاح نا

 نا ةيطوا اع لال هلا ىطر ةملطاف نأ تا 0

 ينطقرادلا هاور هنع ىلاعت هللا ىضر "عابلتق

 هل اوهيلعىلاعت هللا لص يننلا ىمأ ىتلا ةيدماغلا ةصق يف ةددرب نعو
 لما ور تنفدو ابملع للصف أم سم مث لآق ايزلا يف امج 1 سو

 لو 10 لص ىنلا 0 لاق ةرمسن رباج نعو

 ملسم هاور هيلع لن اذ صقاشع هسفن لتقلجر

 مل 1 يتلا ةأ رملا ةصقيف هنع ىلاعت هللا يضر ةربره بأ ن .عو

 لاف تام ار دات لنا لاو دبع ل لامن هلأ لي ىلا اهع لأسف دعما
 هولدف اهربق ىلع ىنولد لاَتف اهرسأ اورغص نام رشا ١" مثك الفأ



 هذ

 ا 9 .٠ غب 00 3 5 5 ١

 لعةملظ ةءولمس روبعلا هده نا لاق 5 لسم دا رو * هيلع قفتم الع للصف

 يلع الخ 4 اهروني هللأل 1 و ابلهأ

 يي |

 ملسو هل اوهيلع ىل ١ 1 .نلانا هنع ىلاعن هللا ىضر ةفيدح نعو

 00 .ي ىعس ل زاك

 هيلعىلاعن هللا لص ىنلا نا هنع ىلاعت هللا يضر ةربره يلا نعو

 1! 57 َ 1 ١
 ىلصملا ىلإ م م قا ةثزام يذلا مويلا يف ىثاحنلا ىن |سو هلاو

0 

 هيلع ىفنم !رآةيلع ريكو مهم بفرق

 [ و هلاأاو هيلع لاعن هللا 2 سابع نأ نعو

 رو ل

 ينلا ءارو تملص لاق هنع ىلاعن هللا يصر بدنج نب هرمس:نعو

 ابطسو مامف ابسامنت ف يي تن ام ةأرسما ىلع لسودل آو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هيلع قفتم
 هل اوهيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلص دقل هللاو تلاق ةشئاع نعو

 لسم هاور هلا فاءاضصت يبا لثاف
 ) . 0 م

 اب مان ىلع اع ريكي مقرأ نب ددز ا لَم ىبل يبا نب نمحرلا دبع نعو

 ىلاعت 1 ناك لش ف اه ةزاتح ىلع يك هنو اني اعنا

 ةيبرالاو لسم هاور اهربكي لسو هلآو هيلع



 و

 انس فيتح نب لبس ىلع زبك هنأ هشثع ىلاغت هللا ضر ىلع نعو
 هنن"(

 يراخبلا يف هلصاو روصنم نب ديعس هاور يردي هبا لاقو

 هيلعىلاعت هللا لص هللا لوسر ناك لاق هنع يلاعت هللا يضر رباج نعو

 ىلوالا ةريبكتلايف باتكلاةحتافب أر قيو ًاعبرأ انزئانج ىلع ربك سو 07

 فيعض دانسأب ىفاشلا هاور

 ىراختلا ةاؤر-ةنس اهنا اوملتل لاه تاتنلا حاف ردفان

 0 هللا لوسر لبص لَم هنع ىلاعت هللا ىضر كلام نب تر نعد

 همحراو هل رفغا ميللا هئاعد نم تظفشخ ةزانجىلع لسو هل او هيلع ىلاعت هللا

 دربلاو جاثلاو ءاملاب ةلدعإو هلك دف مشق هلْز 57 هنع فعاو هفاعو

 نم اريخ ا اد هلدناو سندا ند نهد بوتثلا ع امك انامل نم هعفو

 رانلا بادعو ريقلا ةنتف هقو ةنملا هلخداو هلها نم اريخ ا هراد

 لسم هاور

| 

 ادهاشو انتيمو م رفغا مبلل لوب ةزانج ىلع ىلص تايسوال و هيلع لا

 ىلع هيحاف انم هتيبحأ نم مهللا اناثناو انركذو انريبكو انريغسو انيئاغو
 اناضن الو هرجا انمرحن ال مبالا ناعالا ىلع ةفونق انم هتبفوب نمو مالسالا

 ةعلرالاو مل هاور هذعلا

 ##ت
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 ع

 تنل ىلع ميلص ذا لاق لسو هل و هلع دلع ا اع لا هنعو م 1 | ا ا

 ناَح نإ بيسو دواذ ما ءاور ءامدلا هلا سلجات

 * هل او هيلعىلاعت هلا للص ىنلا نع هنع ىلاعت هللا يضر ةرب ره ينأ نعو

 كن ناو هلا امنومدتت ريفم ةءلاص كلن ناف ةزانملاب اوعرسأ لاق لسو

 ع قفتم عبأقر نع هيوم رشق كلذ 1

 قديش نم ملسو هلاو هيلع ى !امن هللا 00 لاق هنعو

 ناطارق هلف 5 ىح اهدبش نمو ط اريق هلف اهلع ىلع ا ةؤانللا

 يلو «هيع قفتم نيميظعلا نيلبحلا لثم لاق ناطاربقلاامو ليق

 ا ره 1 سلخ 52 يراخبالو ه دحللا يف عضو

 مجري هناف اهفد نم غرم *و ابلع ىلصي ىتح ابعم ناكو 1 انامعا

 0 لبج لثم طاريق ا
 ملسو هلاوهيلع ىلاعت هللا ىلص ٍٍ أر هنأ هببأ نع | ماس نعو

 هلعاونابح ننا هححصو ةسْملا هاورةزانجلا مامأ نوشع مثو رحتو ركاناو

 | لاسرالاب ةفئاطو يناسنلا

 هيلع قفتم انيلع مزعل لو زئانجلا عابتا نع 35 تلاق ةيطع مأ نعو

 لاق سو هلاو هيلع ىلاعت هلا ىلص 5 0
 هيلع قفت عضوت تح سا 0 الف 0 اوموتف ةزانحلا ميار اذا



 بو

 دواد سا ةجترخأ ةنسلا نم اذهل | ١ اىبقلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلا اميع دا

 هلعاو 0 1 رد 3 لوسر

 ّ فقولاب ىنطق ةرادلا

 كا !اعت هللا لص هللالوسر نأ اهع لاتقل ل

 طارش لب أع دانساب دواد وأ هانا نمكك تيل لا بك لاق ملسو

 مالا يف 5ةماس ما يل ١ كا 0

 نيللا لع 0 اودحلا لاق صاقو ىنأ نب دعس نعو

 قييبللو * بم هاور ملسو هل اوهيلعىلاعت هللا ىلصللا د

 نابح نبأ هحتصو ربش ردق ضرالا نع هربق مدد دازو هوحن رباج نع

 ريقلا يصصخ ىلإ شو دل. او هيلع قلاعت هلال تاو لا ا 717 000 77

 هيلع ىنبي نأو هيلع دعم نأو
 لص لسو هلاو هيلع يلاعت هللا ىلص ينلا نا هعيبر نب صاع نعو

 ماق وهو تايثح تالث هيلع ىثذ رقلا لاو نوءظم نرب نامع ىلع

 ىتطقرادلا هاور
 ىلاعت هللا لص ه 0 !اعل ل نعو

| 
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 احلا هحمسو دواد وأ 5 ,اهاور لأسي ن الا هناف تدشثتلا هل اولأساو

 ىوس اذا نوبحتسي اوناك لاق نيساتل || دحأ سيبح نب ةرمض نعو

 هلإ الل لع نافل هر دنع لاك نا هتع سانلا فرشأو هربق تيما ىلع

 هاور دمحم ىبنو مالسالا ىندو 0 م ةرالع ةلئأ لأ

 ةماما ىأ كندَح نم 0 ىباريطللو ا روضلم ارب ديعتس

 الوطم أاعوف ص

 لوس رلاقلاق هنع يلاعت هللا ىضر يملسأالا بيصحلا نب ةدمرب نعو

 اهوروزفروبقلا ةراز ن ءاكتيم تناك سو هل او هيلع ى لامن ا لص هللا

 نم هجام نبا داز 0 بنا يدمرتلادازو * ل
 ايثدلا يف دهزو دووعسم نبا ثيدح

 ىلامت هللا لص هللا لوسز نأ هنع ىلاعت هللا ضر ةرئ ره ىلأ نعو
 تاج نبا هححصو ىدمرتلا 2200 تارئثاز نمل راسو هل او هيلع

 هللا "لوضر نعل. لاق ةنع ىلاعت هللا ىضر ىردملاا ديعس ينأ نعو
٠. 

 دواد وا هحاحلا ةقيحارلا !|و ةحئانلا سو هل آو هيلع ىل |١ را لص

 لص هللا لوسز انيلع نخاتلاق اع ناي هللا نضر ةلع مأ نعو

 هيلع ققتم حونت ال نا ٍلسو هلاو هيلع ىلاعت هللا

0-0 . . 1 1 | - ' ,. 

 يفبدعل تملا لاق لسوهل !و هيلعىلاعت هللا لص ىنلا نع رمتنبا نعو

 هنعىلامت هللا ىط رهبعش نب ةريغملا نع هوحن امملو هيلع قفتم هيلع حين امن هربق
 - 3 نيا . حج



1 
 39 0س 050 ا

 نفدن' لسودل او هيلع ىلاعت هللا لص يننلل اتنين تدبش لاق سنا نعو |

 هينيعتي.ارف ريقلا (لع) دنع سلاج لسوهل او هيلعىلامتهنلا ىلصدتلا لوسرو

 اودي لاذ سو هل او هيلع ىلاعت هللا لص ينلا نا رباج نعو

 لاقنكل رسمى هلصأو هجام ناهجرخأ اورطضننأ الا ليللا مك اوم
| 

 هيلع ىلصب ىحخ ليالاب لحرلا ريشي نأ رحز

 رفعج ىبن ءاج امل لاق هنع ىلاعت هللا 81

 ودعا وعنصأ لسو هل او هيلع ىللاعت هلا ندرس ا لوسوولات لف
 يئاسنلا الا ةيقا مهلغشي ام جانا دّمف اماعط

 ىلاعت هللا لص هللا لوسر ناك لاق هيبا نع ةديرب نب ناملس نعو
 لها كيلع مالسلاا ولو نا راقلا ىلا اوجرخاذا ذا ملسو هل او هيلع

 هي لان تاداخ نا 000 نر رالا

 مسمع ةاور ةيفاعلا ملوان هلا

 هللا لص هللا لوسر ىم لاق هنع ىلاعن هللا يضر سابع نا نعو

 هع مالسلا ل لاقق هبدجوب مهلع ل ايقاف ةئيدملا روبي ملسو هل او هيلع ىلاعت

 5 هاير الا نحو فاطم مل اوانل لا تك ىلا لمعلا

 ني

 ملسو هلاو هيلع ىل لاعت هللا يبص هللا لوسر لاق تلق 9

 نائل ا
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 يورو « يراخبلا هاور م ىلا اودفا دق ميلاف تاومالا اون 3

 ءامحال اود ف لاق عل هوو هريغملا نع يدمرتلا
 -ا

 مد ةاكزلا باتك هتيم

 ًاذاعم ثمل 8-2 هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص يننلا نأ سابع نبا نع
 مهلا وما يف ةقدص مبيلع ضرتفا دق هللا نا هيفو ثيدحلا 8 نب يلا

 ىراخبلال ظفللاو هلع قفتم مهئ ارمف ىف درتف مهئاينغأ نم ذخ ه0

 كيل نك دي نابت هنا كر قدصملا لك أنا نآ لينا نع

 لَو 0-1-1 ىلاعت هللا ىلبص هلل ل ور ابضرف يتلا هقدصلا هضيرف

 1 نيرشعو مرر 1 00 آ يتلاو نيداسملا ىلع

 نيدو سمح ىلا نبرشعو انه تمل اذ ام ندع 0 ملا امودامن

 نيثالثو اتس تنلب اذاف ركَذ نوبل نئاف نكت مل ناف ىتا ضاخم تن اهيفق

 اه نينيلا نيسرازاس تماطل 91و اين نيمو اوسع
 هعدج ابيفف نيعبسو سمح ىلا نيتسو ةدحاو تغلب اذاف لجلا ةقورط ةّمح

 نيعستو ىدحا تغلب اذاف 58 اهنفف نيعس' ىلا نيعيسواتس تغلب اذاف

 هئامو نب رشع ىلع تدازاذ اذ للا انتورط نانتح ابينق ةنامو نب رع" نإ

 عيرا الا هعم نكي ل نمو هقح نيس لك ىفو نوبل تنب نيعبرأ لك ىنف
 ابتمئاس ىف منملا ةقدص ىفو اسر ءاشي نا الا ةقدص مف سولف لباالا نم
 ةئامو نرشع ىلع تداز اذاف ةاش ةأش ةلامو نبرشع ىلا نيعبرا تناكاذا



 5 هه 5

 هابش ثالث اهيففةئثام ثالث ىلا نيتلام ىلع تداز اذاف ناداش ابيفف نيتئامىلا

 لجرلا هيمان قنا هاذ ةاش ةئام لك ىنف ةثام ثالث ىلع تداز اذاف

 الو امر ءاشي نا الا ةقدص ابيف سيلف ةدحاو ةاش ةاش نيعبزا نع ةصقان

 نيظيلخ نم ناك امو ةقدصلا ةيشخ ممتم نيب 85 قرفتم نبي عمجم

 تاذالو ةمره ةقدصلا ىف جرخم الو ةيوسلاب امبنيب ناعجارتي امهماف

 رشعلاعلر | مرد ينام ب يف(ةق رااىفو ) قدصملاءاشي نآالا ليش الو زارع

 تغلب نئو ابر ءاشي نا الا ةقدص ابيف سلف ةثامو نيعسن الا ن كب مناف

 لبقت أماف ةقح هدنعو ةعدج هدنع تسبلو ةعذملا هقدص لب الا خرم هذئع

 ةدنع تغلب ٠ نمو امهرد نيرشع وا هلا رسيتساز انا نيتاش ابعم لعجو هنم

 ةعدملا هنم ليقت اسماف ةعدملا هده ور ةقللا ةدنع تثيحلو هيلا فرس

 ىراخبلا هاور نيئاش وأ امههرد نيرشع قدصلا هيطعيو

 هيلع ىلاعت هللا لص ينلا نا هنعىلاعت هللا يضر لبج نب ذاعم نعو
 اا ها اا لك نم ديا قار كل نما ىلا هثعل ملسو هلاو

 هاور ايرفا“م هلدعوأ ارانيد ملاح لك نمو ةنسم نيعبرأ لكن مو ةعيبت
 122200 اق التخا ىلا :ناشازو ىذنمرتلا هبت دهأل ةكدالاو ةلجلا

 مك اخلاو نايح نبا
7 

 ليا كوكا 0 ا 3 و للا م2 نعو

5-8 7 

 ليما مههايم ىلع نيباسملا ثاقدصابخ ما لسن هل او هيلع ىلاعت هللا
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 رود ف الا مماقدص دخن الأ دوادوبالو ان
. / 

١ 
 271 - سا | اخ لزغإ

 لس و هل !و هيلع ىلاعل هللا ص هللا لوسر ناش لاق هريره نعو
 )ا

 . ) - سل لسملو «ىراخبلا هاور ةقدص هسرف الو هدبع ىف الا ىلع سيل
| 

0 
 ى

 - | 0 ١ 7 ع ها

 00 0 لاف لاو ةدح نع هبا 0 ب زبع رم نعد

 اهوتخ انا د أابعنم ن.و هرج ها, ارتؤم امس ا ايا

 دمح| هأو ر ءيث اهم دمح ل زجل نإ احن ال انير تامزع نم ةمزع هلام رطشو

 هبوبش ىلع هن 9 لوعلا ىفاشلا قلعو مك احلا هحمصو ىناسنلاو دواد وأو

 ليان نا يتق كوسر لع كما !اعن هللا يضر ىلع نعو

 مهارد هسمح اهفق لوملا الع لاحو مرد ات ”ام كل تناك اذا لسو هلاو

 ابفق لوملا املع لاحو ارانيد نورشع كل نوكي ىتح ءىث كيلع سيلو
 هيلع لوح 7 ةاكز لامىف سّنلو كلذ باسحيف داز امه زانيد فصل

 نع ىدمرتللو © هعفر يف فاتخا دقو نسح وهو دواد وا هاور لوملا

 هغفقو حجارلاو لوملا هيلعل وحن ىتح هياعةاكز الف الامدافتسا نم رمت نبا

 ةقدص لماوعلا رمبلا ف سل لاق هنع ىلاعت هللا يضر لع 26
 ع 1 : ع

 أضن هققو حجارلاو ينطقرادلاو دواد وا هاور
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 رحتبلف لام هل امتي ىلو نم لاق ملسو هلو هيلع هلع ىلاعت هللا للص هللا لوسر

 يعض دانَساو ىطقراذلا /ىذم قالو ةقدصلا هلك أن ىح هكرتي.ال وهل

 ىفاشلا دّدع لس :دنهاتش هلو

 هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر ناكل اق ينوأ يبا نب هللا دبع نعو

 هيلع قفتم مهيلع لص مهلا لاق : مهنقدصب موق هنا اذا لس اد

 لاس هنع ىلاعت هللا ىضر سابعلا نأ هع قلانتهّللا يضر ىلع نعو

 ا 1 لبق هتقدص ليجعل يف لسو هل و هيلع ىل اعل هللا لص ي هع

 0 ءدمرتلا هآوو 0

 ل لاق لسو هل آو هيلع يللاعت هللا ىلص هللا لوسر نع رباج نعو
3 

 نم دود سم نوداانف نضل ةقدص قرولا نم قاوا سمح نوداهف

 ١ ا 5 0 35 - 5
 هلو لسم هاور كهف دص رمعأ نم قسوا هسمح نود امف نشلاَو كهف لص لبالا

 3 ١ 3 2 ا 1
 هفدبجح ن> و رع نم فانا هس لود امق نسل كيعس ىا ثردح نم

 ٍنلا نع هيب نع هللأ دبع ن 'ء لاس نَعَو

 فصن حضنلاب يف 00 ركل نقعد ١اك وا نوع لعلاو ءانلا تعس ايف كلَ

 ىناوسلاب تس امفو رشعلا العب نانا هوا الرا درعا ود د نأ

-0 

 ملسو "0 هيلع لاف هللا ىلص ي ينلازا ذاعمو 00 وم يأ ن و
71 



 املا

 ةطنملاو ريعشلا ةعبرالا فانصالا هذه ن ه الا ةقدصلا يف اذخادال امل ل 5

 انا مف لاق ذامم نع ىطقرادللو 0 يناربطلا هاور رملاو سييزلاو
 : : 0 هل و هلع ىلأمل هللا ىلص هلل هنلال وسر هلع افع دقف صقلاو نامرلاو حطلاو

 ىل اعل هللا ىلكص هنااا انا 1 ىبأ نب 0 نعو

 70 كثلثلا اوعدب ل ناف كلثلا اوعدو اودقت صرخ اذا ممم
 و 29 أ

 مم اخلاو نا نبا هححصو هجام ن 0

 لص هللالوسر ان سعأ لاق هنع ىلاعت هللا يضر دك نب تاتع نعو

 ذحخؤتو لخنلا صرخ اك بنعلا صرخت نا لسو هل آو هيلع ىلاعت هللا
 عاطقا هيفو ةسْملا هاور اييز هنأكز

 ص ينلا تن كك 31 ما نأ هدج نع هيأ نع بيعش نب ورمت نعو

 بهذ نم ناتكسم اهنبا د قو امل ةئبا ابعمو سو 00000

 مونامج هللا كروسي ن ا كلنا ل تلد نيطعتا اهل لاف

 7 الا هحمصو يوق هدانساو ةثالثلا هاور امهتقلافران نم نيراوس ةئمايقلا

“10 
 , احاضْا سبلت تناك اها ابنع ىلامن للا ىضر ةاس ما نعو

 لا شل دلك قعود 31 لا نملك 131 لورا, تلاقق اعف

 كاملا هحمصو ىنطقرادلاو دواد ونا هاور



 لذ
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 5 2 : . 38 07 | . ١
 ص هللا لوسر ناك لاق هنع لاعت هللا ىصر بدّنج ن ةرمس نعو

0 0 7006 0 5 7 

 هأور عيبلل هدعن يذلا نم ةقدصلا جب رخم نا اب ماي ريدا هياعىباعل هللا

 نيل هدانساو دواد وا

 هيلع لاك هللا ص هللا 00 نا هنع لاك هللا يصر ةر هيلا نعو

 ب م

 هيلع قفتم سْخا زاكر لا يفو لاق 6-2 أو

 هللا لص هللا لوسر نا هدج نع هيبا نع تسيعش نب ورمك نعو

 - ب ) ىف هيدحو نا ةيرخ ق لج رود كر لأق لسو هل او هيلع ىلاعت

 زاكرلا ىفو هيفق ةنوكسم ريغ ةيرقيف هندجو ناو هف ”رعف ةنوكسم ةيرق

0 
 هللا لص هللا لوسر نا هنعىلاعت هللا يضرثراحلا نب لالب نعو

 دواد وا هاور ةقدصلاةيلبعلا نداعملا نم ذخا لسو 1 ا

 مه رطفلا ةق دص باب الج

 هللا ىلصص هللا لوسر ضرف لاق امبنع يبلاعت هللا يضر رم نبا نع

 ديلا طراق اصر مالا لسا سو هادم ل

 دو نإاي ساو نيدسملا هه ريكلاو نشسلا ب ال ا

 دانساب ىنطقرادلاو يدع نبالو * هيلعقفتم ةالصلاىلا سانلا جورخلبف

 مويلا اذه ىف فاوطلا نع مونغا فيعض

 نمزيف اهيطعن انك لاق هنع ىلاعت با يفر ضردملا دس فا



 يل
 وأ رع نم اعاص وا مامط نم اعاص لو هل او هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا

| 

 طقانم اعاص وأ هباور قو « هيلعقفتم بال نا ما 0

 لوسر نمز يف هجرخا كا ل از :| الق انا أما ديعس وأ لاق

 اعاص الا ادا جرخاال دواد بالو 3 لس هل هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 هللا للص هللا لوسر ( ضّرف لأق امبنعىلاعن هَ هللا ىصر سابع ن ,أ نعو

 ةنمطو تفرلاو وغللا نم مثاصلل ةربط رطفلا ةاكز راسو هلو هيل ىلاعت

 ةهداصل ا دعب اهادأ ع نمو ةلوبقم ةاكز : ىهف هدا ا ل

 كالا هحصصو هجام ناو دواد ونا هاور تاقدصلا نم ةقدص ىهف

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ينل ١ نع هنع ىلاعت هللا ىضر ةرب ىه يبا 6

 ثردملا كشف هلغالا لظال مود هلظ ىف هللا مبلظي ةعبس ل لاق ملسو هل هلاو

 هنيع قفنت ام هلاهش رمت ال ىتح اهافخاف ةقدصن قدصت لجرو هِففو

 هيلع قفتم

 هلاو هلع ىل ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق ى ماع نب هبفع نعو

 نبا هاور سانلا ناب لصف يح هّتقدبح لظ ْق عرس لك 10

 مك اخلاو نابحم
 ىلاءن هللا ىلص ىننلا نع هنع ىل !اعن هللا ىطر يردخلا ديعس يف ١, نعو ب : 0 "

 ضخ نم هللا هاسكي رع ىلع ع ايوب الك دك لسع اال سو هلآو هيلع



 مه

 اعاو ةنملا رات نم هللا همعطا عوج ىلع اءاسم معطا سم اماو ةبحلا

 يفو دوا ون |وادو رخل ل نم هلا هاتس ًأيظ ىلع اهاسم قس سم
 نال هدانسإ

 هيلعىلاعت هللا ىلح ينلا نع هنع ىلاعت هللا يضر مازح ْن ميكح نعو

 يجو كمت نا دءاو لفسلا دننيلا نم ريَخ الملا ديل لاق ملسو هلأ

 هللاهنغل نذتسي نءو هللا هفعي ففعتسإ نمو ىنغ ربظ نع ناك ام ةقدصلا

 يراخبلل ظفالاو هيلع قفتم

 ةقدصلا يا هللا لوسراب لبق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةرب سه يا نعو

 هدححو دواد اق ديهحا هجرخلا لف نع 00 لعملا درج لاق لضفا

 مك الاونابح ناو ةعز+ نبا

 لاّقف اوقدصت 0 !اعل هللا ىلص هللا كوتسر ناقلات دنع

 اها الع لاو كادفت لع هب قدضت' لاق رانيد يدنع هللا لوسراب لجر

 لاق هكدا لع ها قامت لاق نا يدنع لاق كدلو ىلع هن قدصت لاق

 نبا هحمصو ىئاسنلاو دواد وا هاور هب د لاهاوذباا ىلع

 هيلع ىلاعت هللا ىلبص يب كلا لك )اق اع لاعت هللا ىضر ةشئاع نعو

 اعنا رتبا التلك ةدسشس نبع ايدي لان سا 0000
3-4 1 : 5 1 1 

 صقل كلذ لثم (مداخللو) نزاخللو كييدكا اع هرجا ابجوزلوت قفا
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 هيلع قفتم ايش ضعل رجأ نم مهضعي

 بنيز تءاج لاق هنع ىلامن هللا ىكر ىردتلل ديعس ىلا نعو

 ناكو ةقدصلاب مويلا ترما كلا هللا لوسر اب تلاتف دوعسم نبا ةأما

 قحا هدلوو هنأ دوعس# نا مير 2 قدصنتا نا تدراف ىل 7 ىدنع

 نبا قدص ملسو هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص يننلا لاف مهيلع هب قدصت نم

 يراخبلا هاور مهيدع 4 ل 7-22 نم قحا كادلوو كحوز دوعسم

 ىلاعت هللا لصدتلا لوسر لاق لاق امهع ىلاعن هللا ىضر رم نبا نعو
 ' ١ / 9

 7 - , انتين

 سلو ةمايقلا موب يلا, يتح سانلا لاسي لجرلا لازيال لسو هل اوهيلع
 هيلع قفتم محل ( ةعزم ) ةنضم هبجو

 -_ 7 ١ - 11 ١ 9 9 1 3 -/ هلأ 2

 هللا ىلص هللأ نلوسر لاق لاق هس ىلاعن هنلأ يصر د ىنا نعو

 4 1 م 3 عي 3 3 5-398 3

 لفتسلف ارج لاسي امئافارثكت مهلاومأ نسانلا لاسنم ملسَو هل اوهيلغ ىل !)ءل

 لس أ 33و رثكتسمل وا

3 

 ىلاعت هللا لص ى لا نع هلع د نب ريبزلا نعو

 ا ليط رمل :رم ةمزحل ىل :ايف هلبح ؟دحأ ذخأي ناللاق لسو هل اوقع

 ل اعيضشنف وأ ءولصأن ”انايلاب نأ 1 حجاب تكفا

 يراخبلا

 ملدا لوس لاق هنع ىلأعن' هلل ىكر بدنج نب هرمس نعو

 انو نإ الا هيو لقتإلا 0-3 1 ملسو هلاو هيلع ىل لامن هللا
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 6-3 تاقدصلا مسق باب 0:

 هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا يضر يردملاا ديعس يبأ نع

 لماعل ةسخلالا يننل ةقدصلا لحت ال للسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 قدصن نع 1 وأ هللا ليدس ف زاغوا مراغوا هلاع اعارتش أ لحر وا اع

 0 املاهححصو هجامنباو دواد واو دما هاور ىنغل اممىدهاف اهنم هيلع

 نارا لعاو

 هنلا لوس اناا اهنا ها د نيل رانا راق , ىدع نب هللادبعنعو

 (رصبلا) أمبيف اقف ةقدصلا نم هلال ل دك هلا و هيلع ل هللأ ىلص

 قوقل الوب قفل ايفا لغخالو نكح كفوا لاق 1 ةطاعا و رخل

 هيلع ىلاعت هللا ص هللا ا قا ن ', ةصييق نعو

 هذ ل لاك لد نا نا اللا لكل ةلعسملا 5 ا )1

 هلة هلامتحاتحا ة ةحناح هتباصأ | لحرو كسع 8 انه ىَح ةلكسلا

 0 ا لجرو شي نم نادت بيعي هدأ لالا

 اتحس هبحاص هلك 0 ةصييقأب ةلكسملا نم نهاوس |ف شيع نم 1
 نابح ناو هعزخ نباو دواد واو 0 هاور
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 هعيبر ن  نلذملا دبع نعو

 د“ 5 ينالةقدملا نا سو هلآو هيلع لات هللا 0 هللا لوسرلاق

 در ل كل الو د 2و كار ند تال | خاسوأ ىهامنا

 ) ام هاور
 2 5 ل ١ 3 اان ا 5 - ١

 نب لامعو نأ بنشم ناك ةنع ىباعل هلل ىصر مطم نب ريح نعو

 كوسر اب اناتف لسو هل او هيلع ىلاعت هللا يب ل تيطع 1

١ 

 ىلا ىلا نافع

 56 ماكو رابخ هكا

 ) 2 َ 2 8 دحأو ءىث داه وذو 2 نب امنا لسو هلآو هيلع ىلاعتت هللا لص هللأ

 5 وير لاه ةدحاو 1و هل ريع

 ىراخبلا هاور

 البر خش ملسو هلاو هيلع ىل !امت هللا لص ينلا نأ مفار أ نع 57

 اب كناف ينبحصا مفار ىبالل اقم مو ز2 ىنب نم ةقدصلا ىلإ اع

 لاق هلاسف داق هلأساف لسو هلآو هنيلع ىلا هل يلص ىب لآ 0

 وعلاىلوم

 نايح نءاو ةعزخ

 ناو هند ا ا لختال اهناو مبسفنأ نم ع

 ل وقم ر صمت 5 3 ا ةهدجح لوعف ىم رغف ةصعا لوغشف ءاذعل ذ لأ ملسو و : ل دع ما دعا وتو هلاك تي اضاك جر ايفل

 اي عم ريف اعنا لاما اذه نم ل 2ءاهساموبةن قدحضت “ف هلاومتف

 3 وز اوس دا هلامأو د لئاس ام هلو م اك
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 مد مايصلا باتك الجمس

 2 .5 ا تاس 0 1
 ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلإاعل هللا ىذر رار ىلا نع

 ناك لجر الا نيموب الو موب موصب ناضمر اومدقت ال سو هلآو هيلع

 كاس ينذلا مويلاماص نم لاق هنع ىلاعت هللا ىصر رسأب ن رام نعو

 نا هحمصو ةسمخا هلصوو اميلعت ىراخبلا هرك ذ مسأقلا ابأ ىصع دقق هيف

 يال هل وردقانكيلع ىمغأن ا لسلو# هيلع قفتم هلاو رذقف يعرف ناف

 ةدع اولك-اف.ةزي رهىلا ثيدح ف هلؤاغ ننال ةهعلا ذاك" اذهيراخت لال

 نيثالث نايعش

 'تريخاف ”لالحلا:سانلائئا ارنلاق امهنءىلاعت هللا ضر رم نبانعو

 همايصل سانلا صصاو ماصف هتار ىلا ٍلسو هلاو هيلع كاك هللا ص ينلا

 حج قاف ْ نايح نباو رك الا هححصو دواد وأ هاور
 هس

 ىلص .ينلا ىلا ءاج يب اررعا نا امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا.نعو

 هلا ال نا دبشتا لاف لالملا ثار. ىنا لاَقف لسو هلو هيلع ىللاعت هل
 مانلا ف. نّداف لاق من لاغ هنا ل رلير امج نإ ديعن ايلاق نا لاق تانالا



 ا

 لابح نباو ةعزخ نبا هححصو ةسجلا هاور ايفارمولانإ لالباب

 - ا 0

 ىلاعن هنلأ ىلص ىنلا َن أ ابع ىلاغل هلل نينمؤملا مأ هصفح نعو
 اذ

 ف

 ههنا هاور هل مابحالف رحفلا ها نم لاق ملسو هلا
 | - -. 0-5 | «.يعصاأ ان

 ةميزخ نبا اعوفرسم هحمسو هفقو حيجر ىلا ىاسنلاو ىذهرتلا لامو
 اللا نم هض رغب مل نمل مايصال ىف :طقرادللو * لابحن باو

 ىلاعت هللا لص ينلا ىف ع لخد تلاق اع لاعن هللا يضر هشن !اع نعو

 مأص اذا ىباف لاق ال انلق ءىث ركدنع اه لاف موب تاذ راسو هلاو هيلع
 3 3 | ة 5 -.

 _- . ع - و هال

 سس >2

000 5 

 لب ىللاعت هللا لص هللا لوسز نأ هتعيل !اعنا هللا يضر دعس ن ١ لبس ن

 ئدم رتللو *# هيلع قفتم رطفلا اولحمام ريخ 0 لاق 3 1 هيلع

 لاق لاق للسو هلآو هيلع ىلاعت هنلا ىلص ينل نع ةريره ره ىنَأ ثيدح نم

 ارطف ميلا ىلا يدابع 9 لجو نع هللا

 لص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاءت هللا يضر كلام نب سن (نعو

 هيلع قمتم ةكر روحسلا ىف ناف اورحسن 8 هل او هيلع ىلاعت هللا
- 

 ءاأ . ند للا - . م ا :
 هللا اص ىعل نع هع ىباعل هللا ىصر 2 0 نلاللس ل

 ص ث) 9 أ اذا لاق لغو هلا ىلاغت
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 مكاحلاو لابح ع نباو ةعزخ نبا هححصو ةسمخلا هاور روبطهباف ءام ىلع

 هللا يي ا و ميدل

 نااوا املف ىنيفسيو يبر 0 تيا ىلا يلثم 1 لاف هللا لوسراب
 رشا ل الا اوأر مث اموي مث امون مهب لصاو لاصولا نع اوبتتي

 هيلعقفتم اوهتني نا اونا نيبو متلاك مكتدزا لالحلا

 عد ل نم سو هل ل لاما يلص هللا لوسر لاق 0 225

 ةنارشرو ةمافطظب عدن نان ىف ةحاجا شب ىنلف نلئاؤشا ريشاو ورز الون
  0 0ات ٠ 0 5

 هل ظفللاو دواد وباو ىراخبلا هاور

 هلع ىلاعت هللا ىلص ىتلا انذاك تلاق:ابنع ىلاعت هللا يضر ةشئاعنعو

 هيرو ككل ذ تيس قاد تاع كالا

 ناضمر ف هءاور ق.دازو:» لبليظمالاو هيلع قمتم

 هيلع ىلاعت هللا يلص ينلا نا امببعىلاعت هللا يضر سابع نبا نعو

 ىراضتلا ءاوز ماع وهو مجتحلاو رهو محلا نوال

 ىلأ ملسو هل آو هيلع ىلاعت هللا ىلص ينلا نإ سوا نبدادش نعو

 موجحملاو مجاحلا رطفا لاقف ناضمر يف مجتحم وهو عيقبلاب احترر كل

 انحف نباو ةعزخ نإ ,او دمحا هحتحو يذمرتلا الا هيا هاور

 ةماجحلا تهركأم لوا لاق هنعىلاعت هللا يضر كلام نب .سنأ نعو



 نأ فاصلل

 هيلع ىلا عت هللا 0 ع طذا لاتف ا 5

 هاور مناص وهو مجتتح ن ل ناكو اال يف دب, لسو هلو

 هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص 0

 لاقو ٠ فيعضدانساب هجامنبا هاور مئاص وهو ناضمر ىف لحتك | سو
| 

 ءىش ابق حصيإ,ال قليرلا

 سو هل او هيلع نا قل ل ما لوييرتبلل اق ةرب ره ينا نعو

 هاقسو هللا همعطا اعاف هءوص ميلف ترشاوأ 0 تامرعب ىلا قم

 ةرافك الو هيلع ءاضق الف ايسان ناضمريف رطفانم 000 فتم

 وو ربع
 هللا يبص هللا لوسر لاق لاق هنغ ىلاعت ا روع هاو «بعو

 !أضفلاهيلعف ء ءامتسا نمو هيلع ءاضق 2 00 ءقلاهعر 5 نم ملسوهل "او هيلع َ كاف

 نطل! ةارقوادجا هلعاو يا

 هللا ىلص هللا لوسر نا هنع ىلاعت هللا ىذر هللا دبع نب رباج نعو

 5 5 ه هاء ا تبا . 1 - |1١
 غلب يتح ماصف ناضمر ىف ةكم للا حتفلا ماع جرخ للسو هل و هلع ىف ع

 هيلا سانلا رظن ىتح هعفرف ءامنم حّدن اعد مث سانلا ماصف ميمغلاعارك
3 

 ةاصعلا ثا هأ لاو ناك دق سانلا صعل نإ كلذ لعل هل ليق<“ 0
- 
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 اعاو مايصلا مهملع ل تانلأ نا هل ليمف ظفل : قو : ةأصملا كتئوا

 0 هأور ترف رصعلا دعلا ءام نم حدعب اعدف يلا مف نورظتنا

 ةوق ف دش هللا لوسر ب لاق هنأ ىملسالا ورمت ن ةزمح نعو

 اعت هللا لص هللا لوسر لاف حانج "ىلع لبف رفسلا يف مايضلا ىلع
 3 ٍء . 01 2 ب
 وصف نأ بحا نمو 0 ام دخا نم هللا نه ةصخر ىش لسو هلاو

 1 25غ 2 ثيدح نم هيلع ن ع يف هلصأو ]سم هاور هيلع حانجالف ك4

 ا ا نا . آ
 0ع أمينع ىلامت هلأ ىضر ٍنياسعلا نعو

 ىنطقرادلا هاور هيلع ءاضق الو انيكسم موب لك :رع معطيو رطش نأ

 3 املاو

 هللا لص ى لا لأ لجر ءاج لاق هنع ىلاعل هللا يضر 5 , ره يلا نعو

 50 اهوا هللا لوسراب تكله لاقق ٍلسو هلا و هلع ىلاعت

 اق آول لأن
 لبف لاق ل لاق ةبقر ىقتعل :امدخم لهل

 ع

 نيتس معطل 8 دحل لف لات أ لاق نيعلاتتم نيربهش موصن 9 عيطتست

 ةزعب سو هل او هيلع يللاعت هللا لص يبنلا ىف سلج مث ال لاق انف

 تبي ”لهأ اهتبال نيب اهانم رقفا ىللعأ لاقف اذه قدصت لاقق نمت هيف
 ثدد ىدح لسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص يتلا كف انم هيلا جوع

 © جد |

 لسمل ظفللاو ةعبسل ١! هاور 50000 بهذا لاقم هن هنأيث |

7 

 (مارملا غول - مل-)



 ىلاعت هنيأ ات اردقلا نأ امينع 01 هللا ىضر هما مأو ةغئاع نعو 5

 2 هيلع ا هوضا ة اننكعل ريس عاج « 1 50 ناك ىللسو هل 3 هيلع
 5 9-5 سي“ هب : 4 2 5 8

 يخف الو هلم عازم كح ىف لس دازو

 هللا لح هللا لوسر نإ هنع يلاعت هللا ينخر ىراص هاا ةداتق لأ ن ع 51 - - | 9 3 - 3 ١ -

 - ا نبع عون غو ' ' للا هللا تك لاق فرم و رص ركل اه ردللاو هلا

 101 :او هيف تكمثو هيك تلو موو كلذ امو نينثالا مو موص نع

 1 دأ.

 هللأ ىلع ةللآل و نأ هنعىلأعن'هلل يصر ىراصناالا بوبا نا نعو

 ناك لاو .«ى كك ةعبتأ 6 ناضمر ما رك لاق ليسو هلاو هلع ىلإعت
 35 . )ا -

 رسم دآور رهدلامايصك

 لص هللا وسر لاق لاق هنع ىل !أمت: هللا ىضر ييردحلا م نعو

 هللا دعا الا هللا ليبس ىف أمون مودي دبع ن ا لسو هلاو هيلعىلاعت هللا

 يسمل ظفللاو هيلع ى فتم اش رح ناعم رانلا "يو" نع مويلا كلدب

 لاما لص ء هللا لوسر ناك تاق ابنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع
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 َ ١

 موصل ال لوشم ىح رانا فيد

 رهش ماسح شكل ملسو هلا 4 1 هيلع يبلاعن' هن هللا ص هللا نوع تاو أمو

 هج ىققم نالت اى اناني بامكانه ىف لارا نفاع نار

 طظفللاو 0
١ 

 نئوءاعلت هلل ابح هللا ل اة لان
 ف

 وسرابرما لاق هنع ىلاعنت هللا ىضر ند ف 9 نعو و

 هرسشع ملراو ةرشع ال مايأ ةن ةيذاث زيشلا نم موصل ن 5| ملسو هل او هيلع

 ذه

 كا نبا هيييضو ىدمرتلاو 9 5 دأو د ةريشع عانس
424 

 قفتم هيذاب الا دهاش ابجوزو موصت نا ةأرملل لحمال لاق ملسو هل او هيلع
 ناضمر ريغدواد وا داز :: يراخبلل ظفالاو هيلع

 ١ دنيا ليضانبا لوشر نأ ةيفع لافت هللا ىصر هرب هىلأ نعو

 ىلكص هللأ كَ 3و ةنع كك هللا ىكر تسيل كا ف

 اك هيلع لاغت هللا

 هنلع ققتم
 موي 2

 درك
 ١ ل 3

 هللا لص .هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا يضر ىل 501 نغو

 اعمار د دويعع لك أ ااا ,دنلا مايا ملسو هل او هيلع ىللاعت

 رسم هأور
 ١

 ء ىلاعت هللا ىضر رحم نباو ةشّئاع نعو

 ءراخبلا هاور ىدملا دج م نمل الاووسلا دولا



 )ا هفأ 0 ل الا 00
 ةملع ىئاع دلل ىلص ىبنل نع هنع ىناعت هللا ىضر ءراره لإ 5< ل

006 

 موب اوصخت الو ىلايللا نبب نم مايقب ةعجملا ليل اوصخمال لاق لسو هلاو

 ذا هم اوصل ماوص قف هقيرك لاالا مانالا نيب نم مايصن لا

 م هاور

 | ّنموصيال لو هل او هيلعىلاعتدللا لص هللا لوسرلاقلاق اضِنأ هنعو
3 

 7 ١ لما أ 3 3 و 3

 ' - 0 د 26 ع

 فصتت ا اذا لاق سو هل او هيلعىلاعت هلا لصدتلا وسر نا اضن هنعو
1 

 7 7 _ .: هور ١ ]ا

 دمح| هركئتساو ةسأ داور أاوموصن اف لانعش

 نحت 5 5 23 . ي

 سو هلاو هيلع ىلاعت هللا حيلدهللا لوسر نا رسب تنب ءامصلا نعو

 ءاملالا كدحأ دجي ل ناف كاع ضرتقا امف الا تبسلا موب اوموصنال لاق
 ا م . 00

 ب رطصضم 4 الا تاق هلاحرو هسا هآور أبغض باف هردسس دوع و 20

 خوسنم وه دواد ونا لاقو 0 كلامه ركتا لقو

 ع
 هيلع ىف !أعل هللا لص هللا لوسر نأ اهع ىلاعت هللا ىضر هملس ما نعو

 5 مس

 ناكو دحالا : موو تيسلا مون مان الا نم موصنام 1 7
| : 1 0 

 قانلنلا هن زمنا« ىبقلاخأ نأ دب 11١ ةارغملل !ديضاام و امععإ لو

 هظفل اذهو هعزخ نبا هةدحديص و

 ع

| 

 ع

 هيلع ىلاغت هللا ىلص ىبنلا نا هنع ىلاعت هللا ىذر ةررره ىلا نعو
 7 5 . 0 . . 3 . , ا ا 3 5 5
 هححص و ىدهرتل ريغةس اهأور ةقرعلا هف رز موب موص نع ىهب لسوف و



 لييقعلا هر ا و كح لاو ةم زخ نإ

 - 4 7 ١ ١

 اص هللا لوسر لاق لأف انبع كلا هللا ىضر رم 0 5 دبع نعو

 لدن

 ةس

 ,م لسملو * هيلع قفتم اندالا ماص نم ماصال لسو هلاو هيلع ىلاعت هللا
 | : 3 : ا 3

 رطفاالو ماح ال لغفلب ةداتق ىلا ثيدح

 3( ناضمر مايقو فاكتعالا باب الجم
3 

 ١ 3 .٠  1 7 ! . . - 1ىف لل |١ ١

 نع ١ ةيلع ىلاعت هللا لصهنلادوسرزا هلع ىلاعت هللا يضر هر اوق

 هنذ نم ل 5 هل رفغ اناستحاو اأعا ناضمر 56 نم لاق أسو هلاو
  5 . 1 9)ز

 هع ىعتم

 ىلاعت هللا ىلص هللا كوسر ناك تلاق ابدع ىلاعت هللا ىضر ةشئاعنعو
 ع 1 ع

 5 كاعمر ن 1 ملا 2 را لخد اذا لسو هلاو هيلع

 هيلع قفتم ها لحما ع 1

 رشعلا فكتمي ناك ملسو هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص ينلازا اهنعو

 مكعل نم هحاوزأ 2 5 5- رع هللاداؤ و 0 دفق رخاوالا

 هيلع قفت»

 را اذا ملسو هل او هني ىلص 0 تاق اهع ا يات هللا انك كاقاليعو

 لخذيل ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص ا ناك نا تلأق ايعو

 ناكل ذانة لالا ةضبيلا لغسل تاكو هلع راف ددسملا اوفو ساو لع



١1 

 يراغبإل ظنقلاو هيلع هع

 ةزاتجاكبشي الو اضيرم دوهنال نأ فكعتلا لعةئسلا تلاق اًبنَعو

 ةفابكا الوهنمهادب ال املالاةحاحل 20 الو اهرشاس هالو 8 4 سس ال

 هلاحر سانالو دواد 5 هآور عماج كححسم# قالا فايتعا 3

 قطقرادلا هاور هسغن ىلع هلمجينا لإ 1 1-52 هلل لاك! لو - 9 0 2 7 ١

20000 
 0 :رم ماجر نأ امهنع ىلاعت هللا ىخر ر<نبا نعو

 لامف رخ اوالا عبسل | يف مانملا ىف ردقلا ةليل امرا ملسو هل !و ةيلع ىلاعت هللا

 ميسا ل أو هيلع ىل !اعت هللا ص هلا ليل

 ةيدع قفتتم رخاوالا م بسلا يف اهّرحتيلف اهم حيدم ناكيف ولكل

 لاق مح هل اوهلعىلاعت مالم يبنلا نع ناسضس مل ف هن واعم نع

 فات+ادقو هفقو حجارلاو دواد وبا هاور نيرشعو عبتس ةليل ردقلا ةليل يف

 رابلا متفيف اهمدروا الوق ن ئيعلرا 05 اهنيعت ىف هنع

 نإاتا | هللا ل 07 أب تلق تلاق ابنع لاغت هللا ىصر ةشئاع نعو

 - 3 3 0 3 / 1 .٠

 وفعلا بحت وفع كلا مهللا ىلوق لاق ايف لوقا ام ردقلا ةليل ةايلىا تدلع

 مكاحلاو ىدمزل | هحمص و دواد ىنا ريغ ةسخخلا ةاور ىنع بنغاذ



١1 

 قصها ل وسر لاق لاق هنع يلاعت هللا يصر يردخ ديعس ينأ نعو

 مار ,لا دحبتملا دحام ةيالثإ لا الا لاحرلا م امتدت

١ 
 هلع قفتم ىصقالا دحسم او اده يدحس»و

 مد ملا باتك نيم

 # هيلع ض رف نم نلاأسو هاذف باب 0

 «بلع يلاعتهللا 0 , يلاعت هللا ىضر ةرب ره يبا نع

 كل || 0 ٠

 هيلع قفتم هنخآ الا ءازج
 ءاسنلا قلع هر سا ك0 اننع ىلاعت هللا ىخر ا نعو

 هحام ناو دهأ هاور 5 علا ا هش كاكذل دايح نوماع ريعل لاق داهح
 . . 5 - 0 للا | .

 ا حيحصلايف هلصاو رح هدانسإ و هلأ طفللاو

 هللا 1 ينلا ىا لاق امبنع قلاع هللا يضر هللأ دبع نب راج نعو

 ةبجاوا ةرمعلا.نع يىنربخأ هللا 7 لاَمَف ينارعا مسو هل او هيلعىلاعت

 نباهجر ل 1 : هفقو جحأر لاو يدمرتل أور كل ريخ ريس لا لاقفىم

 ل هحو نم يدع

 نلاتضيرف ةرمعلاو حلا أغوفرم هبنع ىلاعن هللا ىذر 10 كير رع

 لاق ليبسلا ام هللا لوسراب ليق لاق هنع ىلاعت هللا ىطر سنأ نعو

 دبا عناء هلا واول ل14 مالا هححصو ىطقرادلاهاور ةعئارلاو دازلا
-1 0 



0 

 فعص هدانسا ص ةنع ىلاعت هللا ضضررممنا ثددح نم ىدمرتلا

 هل اوهملعىل اعل هللا لص يبن انا امبنع:ىلاعت هللا يضر سابع نبأ نعو
 أن . ةن. غل

 نا نع اولامع لومل ..لإ الق زق ةلغ لافح ءاحورلاب ايكر قتل لسو

 َ 0 ا
0 

 - 30008 . - 0 ء ><
 رحاشكلو محل باع 2 اذلإ تلاثف ايص ةارما هيلآات عفرف هللا لوسرلاَقف

 ملسم هأور

 ىلاعت هللا يلح هللا لوسر فيدر سابع نب لضفلا ناك لاق هنعو
 - نا هج ام 22 6

 رظنتو ابيلا رظنب لضفلا لع معثخ نم ةارمأ تءاخ 0

 قبسلا يب أ سالملا | 1 هحوف عل لسو هل آو هبط ىلاعت هللأ ىبص ين !!لعجو هيلا

 نىأتنرح | محلا ىف هدابع ىف طع هلل أ هضيرف نا هللا لوسراب ت تا نع لا

 18 ولا هحح ىف كلذو من : لاق هنع جحفا ةاحارلا ىلع تشد ارق اتبع

 ىراخبلل ظفللاو هيلع قفتم

 هل او هيلع ىلاعت هللا لص ينلا ىلا تءاج ةنّيبج نم ةأرما نا هنعو
 لاق اببع جحافا تنام يتح جم ملو جم نا ترذد يا نا تلاقف ملسو

 هللاف هللا اوضقا ةتيضاق تنك | نيد كما ىلع ناك ول تيارا اهنع يججح

 يراخبلا هاور ءافولاب قحا

 ىبص عا مللسو هل او هي ع ىلاعن كا هلل لوشاو لاق لاقادثعو

 ايا اماو يرخأ ةجح جحب نا هيلف ثنا غلب م عيح انه نا ةويح قع اما ا ١ ا

 5 ع

 10 هنأ الا ت تام هلاحرو ٠ قييبلاو هبيش ىلا ن را هاورئ يب
- 



7 

 فوقوم هنأ ظوفح او هعفر

 بطخم ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىل بص منلأ لامر تفس 6

 ممالا ةأرلا !!نفانن الور رح اشؤرالا ةامإ ل احر نوعا لوم

 او ةضلع تح توفل لو تاخر اا لجر ماعف م رح ىد

 هيلع قفت» كنارما عم رسحف ف ةلطاأ ل تا 1 ورع افكت ك1
- _ 

 زسمل ظفللاو
1 

 6-5 لوف داحر م راس وهل و ةيلع ىلاعت هللا ص ىلا 5 ةنعو

 1 ا ا 0 مع
 7 ١ و - 2 م 32 1 32 لأ
 نع لصححح لافف كك بل رو وأ ى خا لاق ةمووص نه لاف ةمروس 0

.6 

 نباو دواد وأ هاور ةمرسش نع جح م كسف نعججحلاق ال كاناكم
( 6 

 هعف ء دما دنعدجا رلاو 3 0 هحأم

 لاقف لسو هل او هيلع ىلاعن هللا 2
- 

 هللالوسراب ماع لك ىفالاّتق سباح نب عرقالا ماَقف جحلا عيبع نمف دلل

 ىدمرتل || ريغ ٍيغ ةسمخلا هاور عوطنا و ف داز عد ارم عا 0
 ف

 ةر ره أ ثيدح مم لسم ف هأاصأو
 32 . ب ١

 دلل اع هللا بص ى كان امنع ىلاعن هللأ ىصر ن سامع ن أ نع

 لهالو ةفحجلا ماشلا لهالو ةفيلملا اذ ةنيدملا لهال تقو لسو هلآ و

 نم نهريغ نم نهلع ىلإ ىو نمل ن يل نما لغالو زال نزعل



 1 1 فطن

 لها يح اكوا ترد نف كلج نود ناك نمو ةرمعلا وا جحا دارا 1# ١  1ا 1 5 ب . 5 1 َ 4

 ( هدذع قعتم ةكمل ( نوم رخخ

0 

 هلاو ةبع ىل أع هللا بص ىنل نا اينع ىلاعن هللأ ىصر هعئاع نعو

 ,ععتاذ قارعلا لهال تقولسو

 أصح ىو * هعفرو كش هءاورنا الار راج ث فد دع

|| 
 لما دنعو . 50000 جذلا وه ع

 وهصعلا قرشملا نهال تفورسو هلاو هيلع يلاعن هللا ىلص ينلا نا سابع

 -2 ةتلبحو 1 تالا بوحو نأ 6

 ديا هدر د تيلاق اك دلل داق
 0 د رع تلال ءىل هللا ىضر هشئاع ن ع

 ب 5

 َّ أانمو ةرمعن لها نم انف عادول ١ هج ماعز و هل او هيلع ىلاعت هلل 0 8 7 000005 أول دس 5 |

 00 1 ص هللا لَو ودعر ّلهاو 1 "أ نم ا ةهرهو جب لهأ

 "اع رحنلا مو نا 0 ملف ةرمعلاو محلا نيب عمج وأ

 54( هب قلعت. امو مارحالا باب الع

 هللا ىلص هللا لوسر لها ام لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر رمح نبا نع

 هلع قفتم دجسلا دنع نء الا راسو هل آو هيلع ىلاعن

 هلا و هلع ا وسرزا هبا نع فئاسلا ن ء دالخ نعو

 لالهالاب مبتاوصا اومفرب نا ناحصاّر مانا 100 ربجىئانالاق لسو



 - م رد نمتتلا هكا ةيرشل هآور
 ى 0

 0000 00 تا ا : 57 5
 هيلع يلاع هللا ص يبنل نأ ةع ىلع هلل' صر تأ 1ك و ار

 هةئنسحو يدمرتلا هاور لستغاَو هلالهال ل لح هلا 0

 هب
 ىلاعت هللا لص هللا ل وسر ن ١> امبتع قلعت هللا ىّر رمع نب *:عو

 3 صمقلا ن سلبا اي لاق بايثلا 006 م رحملا سل أمع لكس مو هل و

 نيلعن دجنال دحا الا فافخلا الو سن ١ اريلاالو تالوأال !! الو مئامعلا

 ها الا ساعيفا و تطالو قيسكتلا نم ةزفسا امطنلو ل

 1 طفللاو هيلع قمتم سرولا و نأ ,ةعزلا
 . ا

 ص هللا ل لوسر راسيط تنك تلاق اهنع ىلاعن هللا ىضر ةشئاع نعو

 فوطي نا «لبق هلو مر نا لبق همارحال ]سو هل او هيلع ىلاعت هللا

 هيلع قفتم تببلاب

 اخ

 0 اور بطخم الو مكن ال ا

 1 1 7 هن دم فلكل 5 1[. .

 ىلاعت هللا يلص هللا وسر نا هنع ىلاعت هللا ىخر نافع نب نأمع نعو

 مر -__ َى ىو

 نيمرحع ا 7 7 ملسو رد و هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاَمف
2-5 | 

 هس نم قيام ا 1 3 اولاق ءىّشل هيلا داخل وأ هرمأ دحأ حم له

 1 قفتم

53 



 را

 نادوب 5 ءاونالاب .ءهاو امد اراه لسو هل او هماع ىلاعت هلأ 05 هللا
- 1 35 0# . . 

 هيلع قفتم مرحانا الا كياع هدر ملانا لاقو هيلع هدرف
 ١ | هبا|ا-| . ب 5 . 7

 ىل أعنأ هنل !| لص هنلا لوسر لاق تأااف امهنع ىف ماعت هللأ ىخر هشداع نعو

 5 الاف ناتع قسا وف نيلك د 0 نم سمخ لسو هلاو هيلع
33 

 ا ى اس -

 ١ 2 4 و 5
 4ع ىلا عا كلل ىيص ينلا نا امينع قلاع هللا ا نبا نعو

 هيلع ىقنم مر2 ههو ىحتحا اسو هلأ و
 5 _ .٠ م

 هيلع ىلاعن هللأ امح هللأ ل هاو ىلا 'تلع لاك ه رجع 6 نسك نعو
 - ف ور ©

 ل ر : يجو ىلع 0 3 رول عقلا ب 0 تيكا لاق 3-5 لمعلا و9 1 هللا

 لكل نيك اين ةتح مطاوأ مانأ ةرداث *” مصف لاق التلق ةاش دحنأ ىلا

 هلروصو ولع ىلاعت هنلأ حتف 1 لق هنع ىلاعت هللا ير ةريره ىف نعو

 ىنناو هللا دمح سانلاف لسو هلو هيلع يلاعت هللا للص هللا لوسر ماق ةكم

 ننمّؤملاو هاوس ا ا

 (ل)دل ايناو ناين نم ةعاب ىل تاحأ امناوأ ىلبق ناكدحال لم ل اعاف

 الجان رالو كرش ىلتتب الد ع 1 د اى

 زحدالا الا ساسلا لاقف ن ءرظنلا 'ريخب وبف ليتق هل لتق نمو دشنم الا

 هبلع قفتمرخذالا الا لامه انتودوانوويقىملعجم اناغ هللا لوسراب



 ف

 هللا لوسر نا هنع ىلاعت هللا ىضر مصاع نب ديز نب هللا دبع نعو

 تعرحراو ابلهال امدو ةكم مرح مهاربا نا لاق سو هلاو هيلغ ىلاعت

 هيءاعدام لثع اه #8 و انعاف : ق توعد ىباو ةكم مهارب مرح مك ةنيدملا

 طم دكم له لو

 ىلصهللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت ع بلاط ىتأ نت ىلع نعو

3-38 

 رسم هآور راون ىلا ريع نيبام مارح ةنيدملا لسو هلاو هيلع ىلاعت هللا

 4-5 ا وحدو يملا 4 همص بأي 0 منح

 هلأ اص هللأ فوسر نا اني لا هللا 57 !| كبع 7 باو .ءيع

 فى م 0 0

 ءامسا تدل وذ 0 ااذ اننا اذا جاتا للا و ةيلع ىلاعت

 هللأ لوشر ىلصو 8 رحاف بوك يذ رفثتسأو ىلستغا لاَكَف 0

 0-2 اذا يت> 0 يا ةحسلا مسودل اوهيلع يلاعت هللأ لص

 كنل كل رح د كيبل كيبل مهللا كيبل ديحو وتلا كلها ءادببلا ىلع هن

 . ملتسا تببلا انتا اذا ىتح كل كيرشالثاللاو كل ةمعنلاو دجلانا

 5 0 اصف مهارا | ماقمىنأ مت اعبر ىشمو انالث ل أمر

 د واجسلا نأ 1 نسا اهلل افالم ٠ جرخمل

 لبمتساف تيبلاى ار ّيحافصلاق رف هب هللا ادد اه (اوؤدلا) ادناللا. انش

 ا هلاة/لاكو ةركو هلا ادعم قتلا
5 : 1 ٌ 505 1 

 مرهَو هدبع سدلو هدذعو زكا هللا 0 هلا 0 يس لك ىلع وهو 8
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 ةورملاي ا امنصل نم لر 9 تار ستايل 4 20 كلذ لان ب أعد م دددحو -- اذحالا

 5 4 : "را تدعي
 رخآاات" ي ىح ىعتس قواو نطي يف هأمدق تبيضنا اذا قدح

 تأ 2 35 2 .٠ ١ 0035 ه0 هه .2 2 ٠

 ةيورتلاءوو نأك الفهفوثدحلارك ذو افعلاىلع اعف مك ةوزملا ىلع اعنف
- 7< 5 7 78 5 77 3 

 رهظلا اه ىلصق لسوهل او هيلعىلاعت هللا ىلص ينل نك رو ىن» ىلا اوهجوت | 3 ا 3 00 1 [< - ١١

 اخاف , ديلا تسلط - ىدح الملق ث عكس ع خقلاو ءاكعلاو: ىلا خعلا#
 ل ٠ هل -_. - ا : 2-2

 . انا ني يو ١ 7 - م. ب

 تاز اذا يس و لرتق ه رمش هل ثبرص دك ةق لح وو ةفرع نأ قىح

35 5 0 /' 1 3 4 

 نذام سائلا طش ىداولا نطل ىناف هل تاح رف ءاوصقلاب سعا هولا

 م 7 2 6 || ١
 ىدح 07 اكش اشم لصن و م هعلا ىلصف ماقأ ع < رهظلا يب لصق ماقأ

 -. ١ ١ م 5

 تاروخصلا لا ءاوصقلا هحقأ نطل ل |ءحف 2 ىلا 2
 ةاغملا لبح لعجحو

 يا 5 : 1 0 كادر ع :
 ةرفصلاتبهذو سبعا تاعيج افقاو 00و 2 ةليعلا 0 كي لد نيب

 / : 1 ا

 يل و لا لا يق الا تاع يملك 3 0 ًي 2 9
0-67 

 اكو ة .كلا ةيئكسلان بالا اما يع هام 9 وق :وهلحر ١ 0 بيصيل

 3 35 35 ا

 فترغملا 3 ىلصف هفلدزملا ىلا يتح دعصل تح ااملق أمل 6-5 المح 2

 ملط -_ مجطعذا م كة امسي حءمسسلا 5 تتماقاو دحلو نأ اذا ءارغ ةعلاو
6 

 خل اذا ىّتحا مل 5 ةماقاو ناذاب حمصلا هل نيس نيح ار حفلا ىلصف ردفلا
- 8 - 

 هدو ع ع

 كلسمن ال .اقك 3 سلتحم نطلاىنأ قخ 6 1 نأ ارقا عفا 1

 | يب هع 1 ا 0 0
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 همسسللا - مسلسل 000 0

 للاعب ةانمج لك ام عج لكم زبكي تايصح عبسب اهامرف ةرجشلا

 كر رجنف رحنملا ىل فرضنا مثيدا هلا رطل ا مر/يىدلعا ىدح

 رهظلا ةكع لصف تببلا ىلا ضافاف لسو هل او هيلعىلاعت هللا يلصَشا لوسر

 هللا ا
| 

 هيلع ي لاعت هللا لص ينلا نا هنع ىلاعت هللا يضر تآَي ن هعزخ نعو

 -!و هنا وصر 501 0 مو و. هنكخ :؟هللا لاس ه .«# ةوارجد كئفدللا ١ مااخلا ل هل ةنللار اتوا لاس 2 غدار ف هين عل ا ا

 فريعّص هلتتلا ىفاشلا هاور رانلا نم هيه ر ذاق 0

 ىلاعت هللا ىف هللا لوسر لاق لاق هنع ىلع هللا يضر رباج نعو
 انه تذق 0-5 اق ,كاذ رحتم اهلك نمو انهه ترحن سو هلاو

 كس هلو فقوم ابلك مجوأ - تفقوو فتقوم ابلك ةفرعو
 ا

 ملسو هلاو ولام مازعم دل نإ أبنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نعو

 هيلع قمتم اب ازمكلا 08 رخو كم اعأ نابل ا ءاحأل

 تايالا ةكم مدعي ال .ناكدنا امبنع ىلاعت هللا يضر رمت نا نعو
 0 هللا للص يب لا نع كلد 1 لسدعلو حبصل يدل يطا د

 هيلع قف لببو رفا او ع
 ا

 .٠ . 0 ِ 1 2 ١ ١
 د رجح 0 ناك هنأ امينع ىللاعن هللأ ىكر سابع ن 3 نعو

 افوقوم قريبا |او اعوف م ةيلغ دحسلو

 ةنداث او 5 نأ ملسو هلاو هيلع : ىلاعت هللا لص ينلا م الة



 انو بخ لوالا قاوطلا تديلافاط اذا ناك هنأ رمع نا معو ءحاو . أ ١ - | 5 ء|! 8 5 ١ خ ٠

 000 هما ىلإ أعل هنلا يل هللا لوسر تب أر ةءاور قو «اهرا

 هتماسلا ىا طا هيلث سيد هنأف مدقنأم لوا 5 رمعل /ا وا بخ 8 ق فاط اذا

 5 ١ م 11

 «نه ]سل امو هلأ و5 ةنلع عا هللا ىلح هللا لوسر را لاق هنعو
 ل / - 32 1 -

 0 هأور نيناهلا ملا 9 كلل

 رح كن للعا ىلا كاقورجخا ل ابق هنأ هنع ىلاعت هلل ىصر رمخ نعو 8 | |

 ا 3 8 5 5 1 3 0 ١

 8 - 6 هلاو هلع ىلاع هللأ د هللأ لوسر تدار ىبا الولو 2 مهل

 ةشلع قمتم كنتلقأم كلس سو

 هجوص و ىئاسنلا الا ةسْخلا ها هاور رضخا دربب اعيطدم لسو هلآو هيلعىلاعت

 يدمرتلا

 22009 . 00 . النعي نأ ىف 5 7
 0 هلع كع الف املا انهم ليم ناك لاق ةنع ىلأعن هللا ىدر سا :ع

 ا - 32 اية 5 3 غل

 هيلع قفتم هيلع ركتي الف ربكم انم ربكيو

3 
- 



 اقل

 لي منج نم ةفعضلا يف ل 1

 ىلص هللا وسر ةداوس تف ذاتسإ تااقابع لام هللا ىطر ةغئاع نعو

 ةليبقلا ي سل 0 + تناكو هلق مفد نا ةفلدزأأ هليل ملسو هل او هيلع ىلاعتّلا

 امهلع قمتم اهل 8

 هللا ىلص هللا لوسر انل لاقلاق امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نءانعو

 يناسنلاالا ةسخلاهاور سمشلا ملطت تح ةرمجلا اوُمرتال لسو هل او هيلع ىلاع

 عاطششأ هيفو
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا لسرأ تلاق اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نعو
 تضافاف تضم مث رجفلا لبق ةرآ[ تين يلا ل ماب سوه

 مطظرش ل هدانسسأو دوادوأ هاور

 هل او هيلع ىلاعت هللا ىلصهللا كار ل لاق سر ضم نب ةور 1 م

 فقودقو مفدن | ع عملا راب ينباع داع دلي ف لس

 ةيضضو اة |ءاوز هيما ىضقو هجح مث دّقف اراه وأ اليل كلذ لبق ةفرع

 ةعزخ ناو ىذمرتلا

 ملطت تحن وضيف. الاوناكن يكرشملا نا لاق هنع لاعت هللا يضر رمعنعو
 مهفلاخلسو هل او هيلعىلاعت نا ىلص يبنلا ناورييث قرش واويوسمشلا

 يراخبلا هاور سمشلا ملطت نأ لبق ضافأف

 مارملاغولب 9



 الكب

 يلع ىلاعن هللا ىلص يبنلا لزب ملالاق دبز ن ةماسأو سابع نبا نعو

 ىراخبلا هاور ةبقعلا ةرجج يمر ىتح يبل سو هلاو

 هع تنبلا لمج هنأ هنع ىلامن هللا ىطر دوعسم نب هللا دبع نعو

 تازت أىذلاماقم ادهلهو تايصح 0 ةرمجاىرو هنيع نع ىنمو هراسل

 هياع قفتم ةرقبلا ةروس هيلع
 يلع ىلامت هلا بص هللا ل وسر ىدر لاق هنع ىلاعن هللا ىضر رباج نعو

 | هاورسمشلا تلازاذاف كلذدنب اماوىحضرحنلاءو: ةرجا مسوهلاو

 بس ايندلا ةرمثجا ىىرب ناك هنا امهنع ىلاعت هللا ىضر رمت نبا نعو
 ابتلا لبقتسيف موي لبسي مث مدقتب مث ةاصح لك را ىلع ع

 لامثلا تاذ ذخأي مث ىلطتتتولا ين ع ل ديال لق

 ير م * الي وط موقنو هندب مفريف وعدد م " ةلبقلا لبقتسم موشو لبسيف

 اذكهلوةيف ف رصن مْ اهدنعفمالو ىداولا نطن نم ةبقعلات اذ ةرجج

 ىراخبلا هاور هلعفب لسو هلاو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر تيأر

 نيفلحم ا حرا مبلل لاق لسو هلآو هيلعىلاعت هللا صدا ل وسرزا هنعو

 هيلع قفتم نبرصقملاو ةثلاثلايف لاق هللا لوسراب نيرصقللاو اولاق

 ىلصهنلا لوسر نا هنعىلاعت هللا ىضر صاعلانبو رمي نب هتلادبع نعو

 لاكار لاهم ولاا زانخ عادولا ةححىف فقو 0 هل او هيلع ىلاعت هللا

 رعشا ل لاقف رخآ ءاجو ج رحاالو حيذا لاق يذأ نا لبق تف مشا |



 الو مدق 'ىث نع ذئموب لثس اف ج رحالو مرا لاق يمرأ نأ لبق ترحنن

 هيلع قفتم جج رح الو لمفا لاقالا وخل

 يراخبلا هاور كلدب هناسبحا سماو قلت نإ لبق رحب ملسو هلاو هيلع

 ىلاعت هلا لص هللا لوسر لاق تلاق اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشْنأع نعو
 افلام" ف ما لح دقق متقلحو ميمر اذا | ]سو اهل اوه

 فءعض هدانسا فو دواد وأو دخأ هاو أور

 "م ولح 20 0 لف

 نذاتسا باطما دعب نمابعلا ا انغال ماع هللا ىضر رمت نبا نعو

 لجا ١ قم قم لال ةكع تيه نا ملسو هلو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 هيلع قفتمهل نذاف هتافس

 ىلاعت هللا لص هللا ل وسر زا هنع ىلاعت هللا يضر ىدع نب مصأع نعو

 رحنلا موب نومري ىنم نع ةيوتييلا يف لبالا ةاعرأ صخر لسو هل او هيلع

 يذمرتلا هححصو ةسمحلاا هاور رفنلا مون تا 3 نيمويل نومر م

 كانَح ناو

 هللا لص هللا لوسر انيطخ لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةركب ىبا نعو

 هيلع قفتم ثيددحلا رحنلا موب لسو هل او هيلع ىلاعت



 افشل

 0 لم كور اندلع لاق ناسا هارجيزلا

 هأور ,تدحلاق رذتلا 0000 م أمف : سؤرلا موب رسودل او

 نسح دانسأب 0 2

 إو هلاو هيلعىلاعت هللا لص يبلانا اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نعو

 كمن رمعو كدمل كيفك ةورملا وافصلا نب (ك.عسو)ت بلا كفاوطامللاق

 لس هاور

 ا

 هيلع ىلاعت هللا ص ىنلا نا امهمع ىلاعت هللا ىحكر سابع نا نعو

 ىدمرتلا ال هيل لور كش ضمانا يذلا ع 2 لمرب ل لسو هل او

 5ك الا هححصو

 لسو هلاو هيلعىلاعت هللا لص ىنلانا هنع ىلاعت هللا ىذر سنا نعو

 ىلا بكر مث بصحلاب هدقر دقر م ءاشعلاو برغللاو رصعلاو ربظلا للص

 لوزتلا ىا كلذ لمشغ نكن مل اهما اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نعو

 ناك هبال سو هل او هيلع ىلاعتهللا لص هللا لوسرهلزن اءا لوو حطبالا

 17 أ كح 2 | 3

 ذأ ء 5 3 و9 00 ورمل حمسا الزعم

 رخ ا نوكي ناسانلا سما لاق امبمع ىلاعت هللا ىصر سابع نا نعو

 هيلع قفتم ضئاحلا نع ففخ هنا الا تيبلاب مده

 هللا لص هللا لوسر لاق لاق امبنع ىلاعت هللا يضر ريبزلا نب



 ل

 هاوساف ةالص فلأن م لضفأ اذه ىدج_ميفةالص ملسوهلاو هيلع يملاعت

 يدجسميف ةالص نم لضفأ مارملا دجسملا يف ةالصو مارملا دجسلل الا

 نابح نا هححصو دمحأ هاور ةالص ةثاع اذه

 « راصحالاو تاوفلا بان ف
 للص هللا لوسر رصخأ دق لاق امهنع للاعت هللا ىطر. سابع نبا نع

 رمتعا تح هب ده را هءاسل عماجو هسا قلع لسو هلو هيلع ىلاعت هللا

 ىراخبلا هاور الباق امأع

 هيلع يلاعت هللا ىلص ىنلا لخد تلاق امنع ىلاعت هللا يضر ةعئاغ نعَو

 ىنأ هللا لوسر اب تلاقف بلطال دبع نب ريبزلا تنب ةعابض ىلع سو هلآو
 ىط رتشاو يجح لسودل اوهيلعىلاعت هللا ص ينلالاتف ةيك اشان اولا دمرا

 هيلع قفتم ىنتتسبح تيح لحم نا
 لاقهنع ىلاعت هللا ىضر ىراصنالا وره نب جباجملا نع ةمركع نعو

 لحدتف ج رع وأ كن ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا 05 هللا .لوسو لاق

 كلذ نع ةريرهابأو سابع نبا تلأسف ةسءركع لاق لباق نم جملا هيلعو

 ىدفرتلا ةئنسح و ها هاور قدصاالاهف

 «ي ةللطح 2ك د16 2 ك3
 تكلا
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 حوييبلا نا

 #« هنع ىمامو هطورش باب ©

 يلع ىلاعت هللا لص ىتنلا نأ هنع ىل 2 ب هيي هيلع ىلاعت هللا دلا لأ هن ا ا

 رورنم عس ل لكوددس لجرلا ل امع لاق د ةط : بسكلا يأ لئس لسو هلاو

10 - : 

 ا 6 | -|

 اهناف ةتبلاموحش تيارا لوسراي ليقف مانصالاو ريزتخلاو هتيملاو ا

 مارح وه ال لامذ نيالا حقت دجاج ا

 دووملاهللا ل اناه كلذ د يي اع هللأ للص هللا لوسر لاق مث 83 1

 هيلع قفتم هن اواكاف هوعابمثدوامجت ابموحش مهلع ءرال ىلاعت هللا نإ

 / | لور كف لك قدم لاع نا ور هريس تا غو

 ةنب امهني سيلو نامدابتلا فلتخا اذا لوي لسو هلاو هيلع ىلاعت هللا

 ىك املا هححصو ةسمملا هاور ناكراتتب از ةيلسلا بر لوم ام'لوتلاف

 هللا للص هللا ل 12 نا هلع لابن هللا يضر ىراصنالا دوعسم يبا نعو

 هيلع قفتم نهاكلان اولحو يئبلا ربمو بلكلا نم نع ىهنلسو هل اوهيلعىلاعت



 ايعادقهل لمح ىلع ناك هنأ هنع ىلاعت هللا ىذر هللا دبع ن رباج نعو

 يل أعدف لسو هل او هيلع يلاعت هللا لص ينلا ىنتحلف لاق هبيسي نأداراف

 ه١ مال تدير هبس لاش يريم خا اس ا

 تعجرم 0 هتبب |تغلب الف لهأ يا دل تطرتشاوةبقو

 كيهاردو كلجذخ كلج ذخ ال كتسكام قارا لاف عا يف لسراف

 اا قايسلاب اذه دهنلع قفتم كلوق

 امد ءاريع لام هل نك مو رب 5 نع هلادع انم'لك و فضا لوم

 ل قيم ناو او لاش دلل يلص ىنلا هب

 تمقو ةرافذأ ملسو هلأو و هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننل !!جوز ةيوميم نعو

 لاف اهنع لسو هلو ٠ هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا لئسف نقد تنإت يا

 0 قاببنلاو بجسا دازو راجل ءاوره 17 1 ا

 هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوس رلاةلاةهنعىلاعت هللا ىضرةريسهىبا نعو

 ناكناو اهلوحامو اهوتلأفادماج ناكناف نمسلايف ةرافلا تعقو اذا سو
 مولابمتاح وباو ى ل 0 ديا ءاور ةونرم الف ايئأب

 لق بلكلاو رونسلا نم نع ارباج تلأس لاق ريبزلا يبأ نعو
 فاسدا لسم هاور كلذ نع سو هل او هيلع يلاعت هللا لص ىنلا رجز

 ديص باك الا دازو

 ىدإ تلاه ةرر يءاح لاق ايع لان | ضر ةضلاع



 نرد

 كلها بح انا تلتف ينينيعاف ةيقوا ماع لك يف قاوا مسن ىلع ىللها تناك

 مهل تلاقف ابلها ىلا ةربرب تبهذف تامفيبإ كؤالو نو , و مل اهدعا نا

 ملسو هلاو هيلع ىلاعت هنلا ىلص هللا لوسرو هدنع نم تءاخ اهماع اوباف

 محلءالولا نوكي نأ الا اوبأف | مهللع كلذ تضرع دق ىلإ تلاقف سل

 هللا ىلح ىب دا ةشئاع تربخأف ملسو هل أو هيلع ىلاعت هللا ىل اص ىنلا عمسف

 قتعا نمل ءالولااعاف هالزلا ملل طاب او ابدخ لاعف لسو لاو هلع 500

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ماق مث اهنع ىلاعت لأ ىشر ةشئأم د

 نوطرتشيلاجرلابافدعبامأ لاق هيلع يننأو هللا دمف.سانلا ف لسو هلاو

 وهف هللا تاتك يف سنل طرق نم ناك ان ملا تاتثك ىف تيم اطول

 ءالولا اغإو قئزأ ها طرغو قح اتا ءانقف ظرف هاما ناك نإو لاب

 اهقتعاو ام.رتشا لاق م دنعو يراخبلل ظفللاو هيلع قفتم قتعأ نم

 الولا مل ىطرتشاو

 تابما م نع رمع ىهن لاق امهلع ىلاعت هللا يضرر< نبا نعو

 تام اذاف هلاددام اهب متمتسي ثرو الو بهوت الو عابال لاقف دالوالا

 موف ةاورلا ضعد هعفر لاقو قهبلاو كلام هاور ةرح ىبف

 ىنلاو دالوالا تابمأ انب رارس يب انك لاق هنع هللا ىضر رباج ن 1

 هجامنا وقاسنلاهاور اسأب كلذدىربال يا لعو هلااو هيلع هيلع يل اعت هللا ص

 نابحنا هةححص و ىنطق رادلاو
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 هللال وسر (اناه) ىهم لاق امه ييللاءتهللاىضر هللادبعزب رباجنعو

 هءباوريدازورسم هاور ءاملا لضف نع لك هلاو هيلع ىلاعت هللا للص

 لجل بارض عب نعو

 هيلع ىلاعتدهنلا ىلص هللا لوسر ىبهم لاق امهع هللا ىضر رمت نبا نعو

 00 لحفلا بسع نع ملسو هلآو

 لبح عينعىجن سو هلاد و ةيلع لاه للا لم هللا لوسر نأ هنعو

 جنت : 1 لا نورملا عام لجرلا ناك ةيلهاجلا لهأأ هعاّس أع ناكو ةلمحلا

 يراخبلل ظفالاو هيلعقفتم اهنطب يف ىتلا جنت مث ةقانلا

 ءالولا ميب نعىبم ملسو هلو هيلع ىلاعت هللا ىلصهتنا لوسر نأ هنعو

 هيلع ىقتم هنيه نعو

 لسودلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىبم لاق هر يبأ نعو

 ملسم هاور ررغلا عيب نعو ةاصحلا عيب نع

 ا أ نم لاق لسو هلا و هيلع ىلاعت هّللا ىلإ اال ل نادم

 3 ملسم هاور هلاتكي ىتح هعبب الف اماعط

 نيتعيب نع لسو هلو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىبن لاق هنعو

 دواد يبالو نابح ناو ىذمرتلا هححصو يئاسنلاو دمحأ هاور ةعبب ىف

 ابرلا وأ امهسكوأ هلف ةعبب ىف نيتميب عاب نم
 هللا ىلصهنلا لوسر لاق لاق هدج نع هنأ نع بيعش نب ورمع نعو



 ال

 مام حير الو عيب يف ناطرش الو عيبو فلس لحال سو هل !زو هيلع ىلاعت

 ةع 510 ىذدمرتلا هححصو ةسمحلاا هاور كدنع سلام ماووش

 روك دملاورمع نع ةفينحيا هباورنم ثيدحلا مولع ىف هجرخاو كاملاو

 طسوالا يف ىناربطلاهجرخاهجولا اذه نمو طرشو عيب نع ىهن ظفلب

 بيغ 8

 ناب رعلاعب نع لسودلا اةظالاب هللا ىلص هللا ل وسر ىمم لاق هنعو

 هن بيعش نو ربع نع ىنلب لاق كلام هاور

 11 | لاق امهنع ىلاعت هللا ىضو رمح ن 10
 ١ لغرس 01 نإ دراي ادع اعرويت ىاطأت لجو وف عضوا

. 

 لاه تت :أ نب دز دوه اداف تن هتلاف يعاردب يئلخ نم لو لا لحرلا

 هيلعىلاعت هللا ص 3100 كلحرومللا هزومن تح هتمتا ثيح هك

 مكاحر ىلا راحتلا | اهزوحت ىتح عات# ثيح ملسلا عا ن ذا ع 0

 5 احلاو ناجل ع نبا هححصو هل ظفالاو دواد وأ 2010

 ل ماجاط ويعلم حلا مل قا كل لوس واب تلق لاقاست
 وِ - 0 2 6 35 ةنعو 3

 "0000 ىف 00

 شجنلانع رلسو هلاو هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىبم لاق هنعو



 داس أ

 ملسوهلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نا هنع ىلاعت هللا يضر رباج نعو

 ىدمرتلا هحككو هحام

 هيلع لاعت هللا لص هللا ل لوسر ىم . لاق هنع ىلاعتهنلا يضر نك

 ىئ 000- هنا اذا و ل ٠ رضاخملاو ةنقاحملا ن ع 00 و

 000 ميسالو 9 اوتنال 0 هلا او م 0 هللا لص

 يراخبلا ظفللاو هيلع قفتمارا سهل ن وكي الل اقدامإر ضاح ميبب الوهل قام سابع

 ىلاعت هللا لص هللا لوسرلاق لاق هنعىلاعت هللا ىضر ةريره ىنأ نعو

 قولا كرا اذاف هنم ىرتشاف قتلت نش ننلملا اوملنال صو هلاو هيلع

 يا 5 5و راما وهف

 رضاح مدننا لو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلَص هللالوسر ىبم لاقهنعو

 حا لع بطخالو هينا 0 0 احرلا ا 0 دابل

 ملا 2 مسا

 هللا قرف اهدلوو ةدلاو نيب يل هللا ىلص
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 نكل مك الاو ىذمرتلا هححصو دمحأ هاور ةمايقلا 3 هتبحأ نيو هل

 يقل هلو لادن

 ىلص هللا لوسر ىف سمأ لاق هنعىلاعت هللا ىضر بلاط ينأ نيىلعنعو

 انهي تقرت امهعبف نوخأ نيمالغ 5 نأ سو هلاو-هباع ىلا ا

 امبمجتراف امبكرد| لاقف سو هل اوهلع ىلاعت هللا ىلص ىنلل كلذ 0

 ناو ةعزخ نلا هحسص دقو تانثهلاجرو دفا هاوو امنجحالا امبمس الو

 ناطقلا نباو ىباربطلاو م احلاو نايح نءاو دور املا

 ةندملا ىف رعسلا الغ لاق هنع ىلاعت هللا يضر كلام 0 نعو

 كا لورا سانلا لاقق ملسسو هل او هيلع ىل !أعن هللا ىلصةللال وسر دهعىلع

 هللا نا لسو هلاو هيلع ىلاقت هلا ىلص هللا لوسر لاقف انل رعسف رعسلا الغ

 سيلووىلامت هللا ىتاا نا وجو ال ىاو (قؤارلا طسابلا ضياقلا:رمنبلا وه

 ةححصو يناسنلا الا ةسمخلا هاور لامالو مد ىف ةملظع ينبلطي ؟تمدحأ

 نابح نا

 اراطسا لاس دا الراو نمدعشا طر هنا دبع حب يتوعو ا
 ملسم هاور "يطاخالا ركتحم ال لاق مس 00

 هيلع ىلاعت هللا ىل_ص يننلا نع هنع ىلاعت هللا يضر ةريره ىنأ نعو
 نبرظنلا رين وهف دم) اهعانا نش مغلاو لالا اورضت ال لاق سو هلأو

 هيلع قفتم رع نم اعاصو اهدر ءاش ناو اكمام نااببلخ نإ دين
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 5 اهعم درو برجل 5 0 فو, مايأ الث رو وبف لي

 نتك 1 رعلاز يراسل لفل ماعط نم

 ةلفحم ةاش ىرتشا نم لاق هنع ىلاعت هللا ىطر دوعسم نا نعو

 رع نم لليعامسالا دازو ىراخبلا هاور اعاص اهء» دريلف اهدرف

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نا هنع ىلاعت هللا نضر ةريره ىأ نغو

 اللب هعياصأ تلانف اهنف. هدد لخدأف ماعط نم ةريص ىلع ص لسومل او هيلع

 اغا لاق: نا لوسو اب 9 هتاصأ لاق ماعطلا سحاص اب اذه ام لاَقف

 راو تم سيلفا عرمغا نو سانلا هآر يك ماعطلا قوف هتلعج

 لوسر لاق لاق امهسع ىلاعت هللا ىضر هدا ع ةديرب نب هللا دبع نعو

 هعيد» تحف اطقلا ءابأ بنعلا 56 3 لسو د هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 طسوالا يف ىناربطلا هاور ةريصن ىلع رانلا حت دّمفا رمخ هذخت نم

 ظ نسح دانسأب

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق اهنعىلاءت هللا ىضر ةشئاعنعو

 هححصودوادو.أو يراخبلاهفعضوةسمحلاهاورنامشلا جارحلا لس واللا

 ناطقلا ناو كاملا نابح نباو دوراجلانباو ةعزخنباو يدمرتلا

 هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا نا هنع ىلاعت هللا ىضر قرابلا ةورمع نعو

 عابف نيتاش هب ىرتشاف هانز دبل ه 5-5 ارانيدهاطعأ سو هلاو

 ىرتشا ول ناكف هعببيف ةكربلاب هل اعدف راند ةاشب هانأف راشدب اهادحا



 ثردح نع ىف را لام يعادل ىلاسنلاالا ةسمخلاا هأور هيف حر ابار

 ءازح نب 1 كرردع ىماقفاش هلا ئتمرتلا »وأو هظنل ندل و

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ هنع ىلاعت هللا ىضر يردمحلاا ديعس ىلأ نع

 0 عمت ح ميال بوو نابرا رس نع ا هيلع
 نعو مسن ىتح مالا ٠ ار نعو ل وهو دبعلا ءارش نعو ابعورض يفام

 رازعلا و هجأم 3 | هاور صناغلا ة هيرص نعو ضب ىتح تاقدصلا ءارش

 فيعض دانساب ينطق رادلاو

 هللا لص هللأ الو لاه لاق هنع ىلاعت هللا يضر ذوعسم نا نعو

 زاشاودحأ هاؤر ررغ هناف ءاملاىف كمسلا اورتشنال سو ذل

 هفقو تاوصلا نا ىلا

 ىلص هللا لوسر ىهن لاق امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبأ نعو
 رهظ ىلع فوص ؛عاببالو معطت ىتح ةرم عاب نأ سو هاو هيلع لامتنا

 دوادوبأةجرخأو ينطقرادلاو طسوالا يف ىتاربطلا هاور عرض يف نبلالو

 يوق دانساب سابع نا ىلع افوقوم اضيأ هجرخأو ةمركمل ليسارملا يف
 قيببلا هو

 هيلع ىلاعت هللا لص يننلا نا هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره يبأ نعو

 فيضهدانسا يفو رازعلا هاور حيقالملاو نيماضملا مس نع ىهن : لسو هلو

 ىلامت هللا لصدنلا لوسر لاق 5 هنع ىلاعت قرع ةربرهينأنعو



 ناو رادو هبرثع هللا لانس السلا نم لسو هلآو هيلع

 5 انئاو ذا نبا هححصو هجام

 « رابخلا باب
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نع امهنع ىلاعت هللا ىضر رم نبا نعو

 اقرفت ام رانألاب امبتم دحاو لكف نالجرلا 8ك لاق 6 لسو هلاو هيلع

 كلذ لع الف رح الاه يح نورنا اههدحأ ريخم وأ اعيجج اناكو

 دقف عببلا امهمدحاو كرم مو اعيان نأ دعب اقرفت ناو عيبلا بجو دعف

 مسا ظفالاو هيلع قفتم عيبلا بجو

 هيلع ىلاعت هللا ىل اص ينلا نا هدج نع هببأ نع بيعش نبور# نعو

 اجمع ناك نأالا اقرفت, ىتح رايخلاب عاتبملاو عئابلا لاق ملسو هلأ 9

 هاوروهجام نءاالا ةسمخلا هاور هليقتسي نأ ةيشخ 7 1 لح الو

 اهناكم نع ترف يح هءاور يفو دوراحلا ناو 4 0 نبا و ينطقرادلا

 ىلص هللا لوسرا لجر رك ذ لاق امهمع ىلاعت هللا ىذر رمح نبا نعو

 ب الخال لتف تمياب اذا لاقف عويبلا يف عدخم هنا ملسو هيلع ىلاعت هلل

 هيلع قفتم

 ابر باب ف
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نعل لاق هنع ىلاعت هللا ىضر رياج نع

 ملسمءاور ءاوس ملاقو هيدهاشو هبناكو هلك ومو ايرلا لك !لسو هل آو



 ىللاعن هللا ىلص ينلا نع هنع ىلاعل هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نعو

 لجرلا حكي نأ ىلشم اهرسأ اياب نوعبسوةثالل ابرلا لاق لسو هللاو هيلع
 مكاجلاو ارصتخم هجام نبا هاور لسملا لجرلا ضرع 7 ىرأ ا

 ' ظ هححصو ةمأمب

 هللا لص هللا لوسر نا هنع ىلاعت هللا يضر ودلع كين يبأ نعو

 اديدنالو لثع الثمالا هذلاب بهذلا اوعساال لاق 1 هلآ هيلع ىلأعلا

 !اتضءاونعت الو لثع الثمالا قرولاب رولا اوعسالو ضمد ىلع اهضعل

 هيلع قفتم « زجانب (ئاغ اهنم اوعس الو ضعب ىلع
 هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا يضر تماصلا نب ةدابع نعو

 ريعشلاو ربلابربلاوةضفلابةضفلاو سهذلاب بهذلا سوم اوهيلعملاعت هللا لص

 تفلخا اذاف دادي ءاوسنءاوس ل اثع اثم للأب علل لاو رقي رقلاو ريتا

 - هاور دس اديزاك اذا مش 000 اون :فايبم الا ةدج

 ىلامت هللا لص هللا ل وسر لاق لاق هنعىلاعت هللا ىضر ةربرهيبأ نعو
 نزوانزو ةضفلاب ةضفلاو لثمب الثمززوبائزو سهذلاب سهذلا لسوهل ًاوهيلع

 لبس اورابر رق دازتساو] دلؤ نهف لثع الثم

 هللالوسرنا امهنعىلاعت 0 5 ررهالاو ىردملاديعسىبأ نعو

 لاقف بينج رمت هءاخل ربيخ ىلعالجر لمعتسا لسو هل | آو هيلعىلاعت هلا ىلص
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 تنآوال لاَمَف اذكه ريت ركلك ملسو هلو هيلع ىماعتّنلا ىلص هللا ل لو

 لاقف ةنداثلاب نيعاصلاو نيعاصلاب اده نم عاصلا دخلا زل هلأ لد

 عتبا مث مار ردلاب عمجلا عد لعفتال لسو هل أو هيلعيىلاعت للا ىلص هللا لوسر

 نازيملا كلذكو لسلو هيلع قفتم كلذ لثم نازيملا يف لاقو ينج ماردلاب

 ىلص هللالوسر ىبم لاق امهمعىلاعت هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو

 ليكتب امليكم ليال تالا نم ةربصلا عب نع للسو هلاو هيلع ىلاعت هلل
 سم هاور نا وس لا

 لوسر معسأ تنك ىفا لاق هنعىلاعت هللا ىضر هللا دبعزب رمعم نعو

 انماعطن اكو لثعالثم ماعطلاب ماعطلا ل وق لس و هل او هيلعىلاعت هللا لص هللا

 ءاووب< ريتشلا يو

 ةدالق ريبخ موه تيرتشالاق هنعىلاعت هللا ىضر ديبعن. ةلاضف نعو

 نا ماقك امذ تدجوف اهلصفق زرخو بهذ اهف ارانبد رشع ىتاب
 عابمال لاق سو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص ينل كلذ ترك ف ارانيد رشع

 لبس هاو ليصل دك
 يلاعت هللا لص ىنلا نا هنع ىلاعت هللا ىضر بدنج نب ةرع“ نعو

 هححصو ةسملاءاور ةئيسنناويملاب ناويملا عيب نعيم ملسو هل آو هيلع
 دوراحلا نباو ىدمرتلا

 هللا ىلص هللا لوسر تمم لاق امهنع ىلاعت هللا يضر رمتنبا نعو

 ) ٠١ مارماغولب (



 : 2... تل دل م ه3 ٠ قل
 متيضرو رثبلاتانذادخاو ةنسعلاب ميا اذا لوقت ملسو هلاو هلع لا

 - هلام :قتح يشاع الالذ عيلع هلا طلس داما تك رثو ع رزلاب

 ب اور نم هوحن دمحالو لاَع امم هداتسا 1 مقا هنأو ا

 ناطقلا 0 هلاحرو ءاطع

 هل او هيلع ىلاعت هللا لص ينلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر ةماما ينأ نعو

 نم ءامظع اياب ىلأ دقف 7 هبده هل ىدهاف ةعافش 00 مسد

 امم هداتسا ىفو دواد وبأو دمحأ هاور ابرلا باو

 نعل لاق امهنع يلاعت هللا يضر صاملا نب ورم نب هللا دبع نعو

 دوادوأ هاور يثنرماو ىثارلا ٍسو هلو هيلع يلاعت هللا للص هللا لوسر

 هححصو ىدمرتلاو

 تدفنف اشيح زهجي نأ» مآ ملسو هل اوهيطعىلامتةللا ىلصيبنلانا ةنعو

 نيريعبلاب ريعبلاذخلا تنكقلاق ةقدصلا صئالق ىلع ذخأب نأ هرصأف لبالا

 تآمت هلاع رو قييبلاو مك احلا هاور ةقدصلا لبا ىلا

 ىلاعت هلا ىلص هنلال وسر ىهم لاق امبنع ىلاعت هللا ىضر رمت نبا نعو
 ناو اليك رع الؤم ناك نا هطئاح رمث عيب نأ ةنبازللا نع سو هلآو هيل

 ىهبم ماعمط ليكب ةعبل ٠ نأ اعرز ناكناو اليك بيز ةعبش , نأ امرك ناك

 هيلع قفتم هلك كلذ نع
 هللا لوسر تمم“ لاق هنع يللاعت هللا ىضر صاقو ىبأ نب دعس نعو
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 صقتسأ لاقف ركاب بطرلا ءازتشا نع لتس لسو هل او هيلع ىللاعت هللا ىلص

 ىبدملا نبا هححصو ةسمحلا هاور كلذ نع يهنف من اولاق نسب اذا بطرلا

 مك املاونابح ناو ىذمرتلاو
 ىهن ٍلسوهل أو هيلع ىملاعت هللا ىلص يبنلا نأ امبنع يلاعتهّللا ىضر رمتنب | نعو

 فيعض دانسابر ازيلاو قاحسا 8 نيدلاب نيدلا ىنعي "يلاكلاب 'يملاكلا عيب نع

 ايراقلاو لوألا عيو ايارعلا ف ةصخرلا باب »

 هيلع ىلاعت هللا لص هنلأال وسرد هنعىلاعت هللا ىضر تباث نب دز نع

 صخر مسلو . هيلع قم اك اصرخ ابيع يف صخر سو هلآ
 ابطر اهنولك اب ارت ابضرخم+ تيبلا لأ اهذخأب ةاربلا ىف

 هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نا هنع ىلاعت هللا ىضر ةرب رق نعو

 وأ قسوأ ةسمخ نود اهف رقلا نم اهصرخمابارعل | عيب ىف صخر لسوهلآو

 هيلع قفتم « قسوأ ةسخ يف

 ىلاعتهّنللا ىلص هللا لوسر ىهن لاق امهلع ىلاعت هللا ىضر رمت نبا نعو

 «هيلع قفتم.عاتبملاو عئابل ىه اهحالصو دبي ىتح راما عيبنعرسوهل اوهيلع
 اهتهاع سهذت ىتح لاق اهحالص نع لئس اذا ناك ةياور فو

 هيلع ىلاعت هللا لص ىننلا نا هنع ىلاعت هللا ىضر كلام نب سنأ نعو

 « رافصتو راحت لاقاهوهزامو ليقىهزت ىتحرافلا عيبنع هن لسو هلآو

 ىراخبلل ظفللاو « هيلع قفتم
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 ىعن لسو هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص يننلا نا هنع ىلاعت هنلأ ىضر هنعو

 يتاسنلاالاةسمحلااه اور عادعس نحب نال مي نعي دوسي ىّتح بنعلا عيب نع

 1 و نابح نبأ هححصو

 لص هللا لوسر لاق لاقامبنع ىلاعت هللا يضر هّللا دبع نب رباج نعو

 كل لح الف ةحئاج هتب اصأف ارم كيخأ نمت ىل لسومل او هيلع ىلاعن هلل

 هلهباور قو لسم ه اود قح ريش كيش لام ذخأت م« اعيش هدم ذخأتنأ

 ل حاملا خديسأ مم هلوديع قلن لوسيا
 هل اوهيلعىلاعت هللا ىلص ىنلا ن نعام ىلامت هللا ىضر رمت نبأ نعو

 نأ الا (ابعاب ىذلا) ابل ار ,مثف رب وت نأ دعب الخ عاشأ نم لاق هنأ ٍلسو

 هيلع قفتم عاتبلاطرتشي

 نهرلاو ضرقلاو ملسلا باوبا
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا مدق لاق امهسع ىلاعت هللا يضر سابع نبا نع

 فلسأ رم لاقف نيتنسلاو ةئسلا راملا ىف نوفلسي مثو ةنيدملا لسوهل او

 هيلع قفتم مولعم لجأ ىلا مولعم نزوو مولعم ليك ىف فاسيلف رم ىف

 02 5 نمىراخبللو

 ىلاعت هللا يضر ىوأ أ نب هللا دبعو ىزيا نب نمحرلا دبع نعو

 ملسو هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عم مئانملا بيصن انك آلاةامهلع



 ...3ةة تل سرت ا ل ا
 ىو بييزلاوريمشلاو ةطنملا ىف ميفلسنف مالا طانأ نم طانا اسطب
 نع مهلاسن انكام الاق عرز مل ناك أ ليق ىمسم لجأ ىلا ترزلاوةءاور

 ىراخبلا هاور كلذ

 هل او هيلع لاعت هللا للص ىنلا نع هنعىلاعت هللا ىضر ةريره ىلأ نعو

 اهاذخا نمو هنع هللا ىدأ اهءادأ ديرب نانلا كاوا داو 3 لاق للسو

 ىراخبلاءاور هللا هقلتأ اهف التإدبرب

 هل مدق انالف ن ! هللال وسراب تلق تلاق اهنعىلاعت هللا ىذر ةشئاعنعو

 هناا تع رشي ىلا ين نواس وعلا هانا نتا

 تاق هلاجرو قيببلاو م الا هجرخأ عنتماف

 00 لص هللا لوسر لاق لاق هنع يلاعت هللا ىضر ةرب رهىلا نعو

 اذاهتقفت. برشي ردلا نبلو انوه ناك اذاهتقفتب بكر ربظلا يلسو هلآ

 ىراخبلا هاور همفنلا برشيو ل ىذلا ىلعو انوه سمع ناك

 لسوهلاو هيلع ىلاعن هلل | لص هللال وسرلاق لاق هنعىلاعتهّللا ىضر هنعو

 طسرادلا ءاوزدمرع هلو هلع ةل هير عدلا لس 1
 هلاسرإ هريغو دواد ىبَأ دنعظوفحلا نأ الا تافث هلاجرو مكاملاو

 ففتسإ لس هل او هيلع ىلاعت هللا ىل ص ىبنلإ نأ ةنعدللا يضر مقار ىنأنعو

 ىغقنأ مفار ايآ أف ةقدصلا لنا ى 00 لجر نم

 سانلا رايخ ناف هايإ هطعا لاف ايعابر ارايخ الإ دجأ ال لاق هركب لجرلا



 ذا

 سم هاور ءاضق مسح

 هل او هيلع ىلاعت هللا لص هللا وسر لاق لاقهنع هللا ىضر ىلع نعو

 مدانساو ةمامأ قا ثراحلا هاور ابر وبف ةعفنم رح ضرق لك ٍمسو

 قهبلا دنع هنعىلاعت هللا ىضر ديبع نب ةلاضف نع فيعض دهاش هلو طقاس

 ىراخبلا ديع هنع ىلاعل هللا ىذر مالس نب هللا دبع نع افوقوم رخاو

 رجح او سيلفتلا أب

 لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره يبأ نع نمرلا دبع نب ركب ىبأ
 هنيعل هلأم كردأ نم لو سو هلاو هيلعىلاعت هللا لص 0

 كلامو دوادوبأهاوروهيلعقفتم هريغ نم هب قحأ وبف سلفأ دق لجردنع

 اعاتم عاب لجر امأ ظفلب السم نمجحرلا دبع نب ركب ىبأ ةءاور نزم

 وبف هنيعل هعاتم دجوف اش هنمع نم هعاب ىذلا ضبقملو هعاتنا ىذلا سافأف

 قبسبلا هلصوو ءامرثلا ةوسأ عاتملا بحاصف ىرتشملا تام نإو هنقحأ

 ةداخن. رم ةباور نم هجامنءاو دواد وأ هاورو دواد ينال امبت هفعضو

 نيضقال لاف سلف أدق انل حاص ىف هنع ىلاعت هللا يضر ةربرهابأ انينأ لاق

 كاماوا سظأا نم ملسو هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ءاضت 35
 كر

 دواد وبأ هفعضو 5 الا هحجصو هب قحأ وهف هنيعل هعاتم لحجر دحوف



 كد ١

 تثوملا رك د ىف مداي لا ع انا

 هل اوهيلعيلاعت هللا لص هلال وسر لاقلاق هب, نءدم رشلان, ورمعنعو

 هقلعو ىثاسنلاو دواد ولأ هاور هتومعو هضرع لحن دجاولا ملسو

 نابح نبا هححصو يراخبلا

 دبع قلجر ةبصا لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىردملاا ديعس ىبأ نعو

 هند راثكحف امانا رامثف لسد: هلآو هيلع لات للا رش لا ل
 سانلا قدصتق هياعاوقدصن 5 هلاو هيلع ىلاعلا هللا ىلص هللا لوسر لاف

 ملسو هل اوهيلع ىل ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاققف هند ء ءافو كلذ غلب لو هيلع

 هاور كلذ الا يل سيلو متدجوام اوذخ هثامرغل
 00 :, تنل نا نعو

 ىنطق رادلا هاور هيلع ناك نيد ىف هعابو هلام ذاعم ىلع ربح لسمو هلآو

 حجرو السم دواد وبا أ هجرخأو ماملا هححصو

 هللا ىلص ىنلا ىلع تضرعع لاق امبمعىلاعت هللا ىضر رمت نبا نعو

 تضرعو ينزج رفة ةرشع عبرأ نإ 1 د موي ملسو هل أو هيلعىلاعت

 قيببلل ةباورىفو هيلع قفتم ىنزاجاف ةنسةرشع سمح نبااناو قدنحلا موهيلع

 ةعزخ نبا هححصو تنلب ريو ىزجي رف
 هللا ىلص ينلا ىلع انضىع لاق هنعىلاعت هللا يضر ىظرَقلا هيطع نعو

 تبفي ل نمو لتق تبنأ نم ناكف ةظيررق موي سو هل او هيلع ىلاعت
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 نبأ هححصو ةمئرالا هآور يليبس ىلفن تبل م 0 تنكف هليبس ىلخ

 نيخيشلا طرشرملع لاقو 5 احلاو نابح

 ىلاعت هللا ىلص هنلا لوسر نأ هدج نع هبانع بيعش نب ورم نعو

 زوجتال ظفل ىفو اهجوز نذابالا ةيطع ةأمالزوجتال لاق سو هلاو هيلع
 نال ناكصأو دا هاور اهيصع اهج وز كلم اذا. آحلآم يف نما ةآرملل

 كالا هححعص و يذمرتلا هلا

 هلاو هيلع ىلامت هللا يبص هللا لوسرلا لاق قراخ ن , هصيبق نعو

 ا لمح 1 ل ل امن ال ع 1| 0

 0 موشن 0

 لسع هاور ةلئسملا هل تاخل ةقأف انالف تاس هلو فال

 #« حلصلابأب ف كك
 هللا ىلص هللا لوس رنا هنع ىلاعت هللا ىضر ينزملا فوع نب ورمج نع

 0 ؤيملسأل نيب زب اح 0 0

1 0 0 0 

 0 دقو هقرط 11 ا يو ع ورمع نا

 هنع ىلاعن هللا ىضر ةربرهيىلأ ثيدح نم
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 هيلع ىلاعت هللا لص ينلا نا هنع ىلاعت هللا ىضر ةربره يبأ نعو

 وبأ لوقي مث هرادج ىف ةبشخ زرغي نا هراج راج عنمال لاق لسو هلآو
 هباع قذتل متانكأ نيياهب نيمرًالّلاو نيضرعم اهنعك ارأ ىلام ةربره

 هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر يدعاسلا ديم ينَأ نعو

 ل ع دعا ناريس ل سو هلو هيلع ىلاعت هللا لص

 امهيحيحص ىف مالو نابح نبا هاور هنم سفن بيط
 « ناضلاو ةلاوملا باب ©

 ىلامت هللا ىلص هللا لوسرلاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةربره ىبأ نع

 هيلع قفتم عهتيلف "م ىلع م دحأ عب اذاو للف يتلا لا لخو هلا هيلع

 هانطنحو هانلسغف انم لجر ىفوت لاق هنع ىلاعت هللا ىضر رباج نعو

 هيلع يلصت انف سو هلآاو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر هانينأ من هانفكو

 هانيباف ةداتقوبأ امهلمحتف فرضناف نارانيد انلق نيد هيلعأ لاق مث اطخ اطفن

 ملسو هلاو هيلع يلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاف ىلعنارانيدلا ةداتق وأ لاف

 دواد وأو دمحأ هاور هيلع لصف من لاق تيما امهنم "ىربو ميرغلا ّقح

 مك املاو نابح نبا هححصو يناسنلاو

 هيلع ىللاعت هللا لص هللا .لوسر نا هنع ىلاعت هللا ىضر ةربره ينأنعو

 ءاضق نمهنيدل كرب له لأسيف نيدلاهيلعىفوتملا لجرلاب ىنْويناك لسودلاو

 هللا حف ايف مكبحاص ىلع اولصلاق الاوهيلع ىلص ءافو كرت هنا ثدح ناف
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 ىلعف نبد هيلعو يفون نمف مهسفنأ نم نينم ولا / واانا لاق حوتنل هيلع

 مكوك عار احلام ما يراجتلا ةباوزاقو هبط قلي هالات

 هللا ىلص هللا لوسر لاق ل أاق هدج نع هيأ نع ءاسعش نب ورم نعو

 فيعّص دائساب قبلا هاور دا لسو هلا وهيلعيلاعت

 « ةلاكولاو هكرشلا باب »

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقل لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةرب رهينأن ع

 ناخ اذاف هبحابص اههدح أ نم ملام نيكيرشلا ثلاث انا ىلاعت هللا لاق سو هلاو

 1 | هححصو دواد 00 تةرخ

 كاودط لات ما نس منا هلا فل ناكر ورا فاسلا نعو

 دنع[ ءاور كرتون 11 لام متفلا موب ءاخ ةشمبلا لبق اسو

0 

 هحام نءاو دواد وناو

 ىاسنلا هاور ثيدحلا 0 بيصل ايف دعسو

 يلا جورملا تدرأ لاق هنع ىلاعت هللا ىضر هللا دبع نب رباج نعو
 رييخم ليكو تيا اذالاتف ملسو هلاو هيلعيلامت هللا ىلص يننلا تيدأف ريبخ

 هةيضيئراد نا نإ 1 اقسإو يقع ةنيجح ةئمر لقت

 يملاعذ هللا ىلص هللا لوسر نا هنع يلاعت هللا ىضر قرابلا ةورع نءو

 يراخبلاهاور ثيدحلا ةيحضأ هل يرتشي رانيدب هعم ثعل سو هل او هيلع



 ١ون

 مدق دقو ثيدح ءاننأ يف

 يلاعت هللا لص هللا لوسر ثعب لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةربره ىنأن عو

 2 هيلع قفتم ثيدحلا ةقدصلا ىلع رمع ملسو هلا و هيلع

 هلاو هيلع يللاعت هللا ىلص يىنلا نا هنع يلاعت هللا ىضر راج نعو

 قابلا ذي نا هنع ىلامت تا ضطرالع ضار دا ملسو

 لس داوو تيدللا

 هللا ىلص يبنلا لاق فيسعلا ةصق ىف هنع ىلاعت هللا يضر ةربره ىلأ نعو
 ابجراف 0 نان ةأرسما ىلع سيأاب دغأ سو هلو يلع كانت

 هيلع قفتم ثيدحلا

 # رارقالاباب »
 هل او هيلع يللاعت هللا لص ىنلاىل لاق لاق هنعىلاعت هللا ىضر رذىف/نع

 ليوط ثيدح نم نابح نبا هحمص اسم ناكو لو قملا لق لسو
 # ةيراعلا باب ف

 هللا لبص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر بدنج نب ةرعم نع

 ةعل دالاو قش انو هيدا تزال ملسو د ار هنا ا

 5 الا هححصو

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنعىلاعت هللا يضر ةربره ينأ نعو

 ئدمرتلا هاور كلناح نم نال و كنيتثا ننمنلا ةنامآلا دإ لسو 2



 اذ

 هجرخأو ىزارلا متاح وبأ ه راسا املا هححصو هنسحو دواد وأو

 هبراعلل ل اماش وهو طار نم هعامج

 ملسوهل او هيلعيلاعت هللا يلص هللا لوسريل لآ لاق ةيمأ نب يلي نعو

 وأ ةنومضم ةيراعأ هللا لوسراي تلق اعرد نيثثالث مهطعأف يلسر كتتأ اذا

 هححصو يقانلاو دواد وأو ذأ ةاور ةاداوم ةيراعلب لاق ةادؤم ةيراع

 نابح نبا
 هالشي و هيلع ىلاعت هللا يلص ىنلانا ةيمأن 5 ' ناوفص نعو

 دوادوأ هاور ةنومضم ةيراع لب لاق دع مقل تف نينح موب اعورد

 سابع نبا نع 0 ادهاش هل ع ا 0000

 « بصتلا بان
 ىل أع هنث هللا ىلص هللا لوسر نا هنع ىلاعت هللا يضر ديز نب ديعس نع

 موب هأبا هللا هقوط الظ ضرالا نم ريش عطتقا نم لاق لسمو هلو هيلع :

 هيلع قفتم نيضرأ عبس نم ةمايقلا

 ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص ينلازا هنع ىلاعت كلا قو وبلا نعو

 ةمصقت امل مداخ مم نينمؤملاتارمأ ىدحا تاسرأف هئاسن ضمب دنعناك

 لاقو ماعطلا اف لعجو ابمضفةعصَقلا ترسكف اهديب تب رضف ماعط اهيف

 ىراخبلا هاور ةروسكملا سبحولوسرال ةحيحصلا ةعصقلا مفدو اولك
 هل او هيلع ىلامن هللا ىلص ىنلا لاف دازو ةشئاع ةيراضلا ىعمو ىذمرتلاو
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 هححصو ءاب اب ءابإو ماعطل ماعط ملسو

 ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعن هللا ىضر ميدخ نب عفار نعو

 نم هل سيلف مهنذا ريغب موق ضرأيف عرز نم لسو هلاو هيلع ىلع هللا

 لاو ىذمرتلاهنسحويباسنلا الا ةعبرالاو دمحا هاور هتةفن هلو "يش عرزا

 هفعض ىراخبلا نا

 نافعا رد زكر لاق لاو ةنغ قامتاشا جر قنا را
 هللا لوسر ىل امصتخا نيلجرذا لسو هلآو هيلع ىلامت هلال هلا لوسر

 ضراالاو الخ اهف اهدحا سرمغ ضراء ف لسودلا ودم ناحل رح

 مماطل ضرالاب لسو هلاو هيلع هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر يضقف رخالل

 ونا هاور قحملاظ قرعل نبل لقول جر كأول نحاس أو

 ديعس نعةوىع ةباور نم نئسلا باك ادنع هرخاو نسح هدانساو دواد

 هينأاحص نييعنىفو هلاسراو هلصو ىف فلتخاو دز ننا

 ةلااو هيلع كابن هللا ىلص ىلا نا نع ىلات هللا ىضر ةركبينأنعو

 ةمرك ما رح - 7 و 1 امدزا ىنع رحنلاموب هتبطخيف لاق 6-6
 فتم اده لب ىف اذه كربش يفاذه ركموب

 "سل باب )*
 ال هلا كلر نتف لا هع ناسا ضر ن1 ل

 تقرتتو دود لاق اذان مسقب ملاملكيف ةمفشلاب لسو هلآو هيلع لاش
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 لك يف ةعفشلا ملم ةياور يفو ىراخبلل ظفللاو هيلع قفتم هعفشالف قرطلا

 قا بازم لع رن وع مس نأ حاصبال طئاحوأ عبروا ضرأيف كرش

 لكحوى هعفشلاب سو هل اوهيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا يب ٍضق ىواحطلاهءاور

 تاّش هلاحرو * يش 7 '

 هللا ىلص هللا لوسرلاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر كلام نب 0038

 نابح نبا هحمص و ىناسنلا هاور رادلاب قحأ رادلا راج ملسو هلاو هيلع يلاعت

 عاقل

 هيلع ىلاعت هنلأ لص هللا لوسرلاقلاق هنع ىلاعن هللا يضر مفار ىنأ نعو

 ةصق هفو ىراخللا هجرخأ هبقصل قحا راجلا سو هلاو

 هيلع ىلاعتهللا ىلص هللا وسر لاقلاق هنع ىلاعت هللا يضر رباج نعو

 امهقترط ناك اذا (يئاغزاكن او اه- رظتني هراج ةمفشب قحأ راما لسوهلاو

 تا لاك رو هير الاو دبحأ ءاور ادنأو

 هل آو هيلع يللاعت هللا لص يبنلا نع امهنع يلاعت هللا يضر رمع نبا نعو
 ىأنلإةلقشالو داؤو : وجل ءاوز اهنا ركج فعلا لاق سو
 كي

 م(نقارتلاخا)»
 ملسوهلاو و هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نأ هنعىلاعت هللا ىضر بيبص نع

 تيل ريمشلاب ربلا طلخو ةضراقماو لجأ ىلا مييبا ةكربلانهيف ثالث لاق



 فيعض دانساب هجام نبا هاور عيبللال

 لجرلا لع طرتشد ناك هنا هنع ىلاعت هللا ىضذر مازح نب ميكح نعو

 الو رح يف هلمحتالو ةبطر دبكيف يلام لمجالنا ةضراعم الام هاطعأ اذا

 1 هادا

 هاور يل !اه حرز نعف كلذ ع تي سرامف اف نطب ىف هب لزنت

 ع تاي نب ءالعلا نع اطوملايف كلام لاقو تافث هلاجرو ىنطقرادلا

 وهو امهنيب حبرلا نا ىلع ناهثءل لام يف لمع هنا هدج نع هيبأ نع بوقعب
 حيحم فوقوم

 *( ةراجالاو ةاقاسملا باب )*

 هيلع ىلاعت ةاركملا لوسر نا امهنع ىلاعت هللا 0 نع

 هيلع قفتم عرزوأ رع نم أهم حجج رخام رطشل ربيخ لهأ لماع 0 هل 1و

 000 ملو ابلمت اوفكي نا ىلع اهم مرفت نأ هولأسف امهل ةءاور يفو

 انئشام كاذدلع هس كرت 3 رو أنناو هيعمل هللا ىلص هللا لوسر مل لاف

 سو هلو و هيلعىلاعت هللا لس طال كل ام اورقف

 مو ماو أ نم اهولمتعي 3[ لعابضرالا لخي ربيخ دوم ىلا مهد

 اهرمث رطش
 ضراالا ها رك وع حيدخ نب فار تلال قاع نب ةلظنح نعو

 لوسر دهعىلع نورجاؤوي سانلا ناك اما هب سابال لاق ةضفلاو سىهذلاب

 نم ءايشاو لوادحلا لابقاو ةاناب ذاملالع سو هل اوهيلع ىلاعت هللا ١ لا



 بد م0111 سلا سال زر تس
 ءارك سانال نكي ملو اذه كلبمو اذه ملسيو اذه ليو اذه كلببف عرزلا

 لسم اور هب سأب القا نومنتعم 2 'ىث اماف هنع رجز كلذاذ اذهالا

 رالا ءارك نعىهنلا قالطا نم هيلع قفتملا ف لجأ امل نايب هيفو
 هللا ىلص هللا لوسر نا هنع ىلاعت هللا يضر كاحضلا نب تبان نعو

 اضيأ اسم هاور ةرجاؤملاب ىعأو ةعرازملا نع ىهم ا ىلاعت

 ىلصهللا لوسر مجتحا لاق امبنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نعو
 هطعن ل امارحناكو لو هرجأ همجح يذلا يطعأو لسو هلاو هيلعولاعت هللا

2007 

 ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا يضر جيدخ نب مفار نعو

 ملسم هاور ثيبخ م ذاع بسك ل سو هلاو هيلع ىلاعتّنل

 ها لاسدطا سو لاجول هنع ىلاعت هللا ىضر ةربره ىنأ نعو

 لجر ةمايقلا موبمبمصخ انأ ةثالث لجو كا كت رسم هلاو هيلع ىلاعت

 ىوتساف ًاريجأ رجأتسا لجرو هنت لك أف ارح عاب لجرو ردغ مث ىب ىلطعأ

 ملسم هأور هرجأ هطعي لو هنم

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرزا امهمع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نعو

 ةجرخأ هنا بناتك رجا هبط متذخأ ام قحأ قالا ملسو هلاو هيلع

 : ىراخلا

 هللا ىلص هلا لوسر لاق لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نبا نعو



11 

 نبا هاور هقترع فجي نا لبق هرجأ 1 اوطغارسو هلاو هيلع ىلاعت

 قييبلاو ىلعي ينأ دنع هنع ىللاعت هللا يضر ةرب ره ينأ نع بابلا يفو هجام

 | فاض ايلكو ىياويطلادلع راج
 هللا ىلص ينلا نا هنع ىلاعت هللا ىضر ىردملا ديعس ىنأ نعو

 ها مسيلف ًاريجأ رمال نيل لسو هلآو هيلع قلاع

 ةفينح ىفأ قيرط نم قيببلا هلصوو عاطقنا هيفو قازرلادبع

 *( تاوملا ءايحا باب )*
 ىلامت هللا ىلص ىنلا نا امنع ىلاعت هللا يضر ةشلاع نع ةورع نع

 ةورع لاق اهم قحأ وهف دخأل تسيل (ًضرأ مع نم لاق لسو هلاو هيلع

 ىراخبلا هاور هتفالخ يف رمع هب ىضقو

 نول سو اوال رانا نا ينلا نع ديز نب ديعس نعو

 السرم ىورلاقو ىذمرتلا هنسحو ةئالثلا هاور هلىهف ةتيم (ًضرأ ايحأ

 نب هللا دبع ل يقو ةشئاعليقو رباج ليقف هياحص ىف فلتخاو لاق 5 وهو

 ' ش ش لوالا بارازارق

 نأ هربخأ ةماتجن تعيملاا امينع نابت هللا ىضر سابعنبا نعو

 ىراخبلا هاور هلوسرلو هَللالا ىجاللاق ملسو هلآو هيلعيلامت هللا لص ىنلا

 هل و هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق امهنع ىلاعت هللا يضر هنعو

 هلم عسا ثيدح نم هلو هجامنءاو دمحأهاور رارضالو ررضال

 (مارملاغولب )1١

 مسو امس
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 لسرم ًاطولايف وهو
 ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر بدنج نب ةرمس نعو

 دواد وأ هاور هل ىهف ضر ىلع اطئاح طاحأ نم ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا

 دوراجلا ننا هححصو

 هيلعلاعتهّلا ىلص ىنلانا هنعيلامت هللا ىضر لفشم نب هللا دبع نعو
 هجامنءاهأور هتيش * |. انطع اعارذ نومدرأ هلف 1 رفح نم لاق سو هلاو

 فيعض دانسأب

 ملسو هلاو و هيلع ىلاعت لا ىلص ىننلاذا هيبأ نع ل اًثاو نب همملع نعو

 نابح نبأ هححصو يدمرتلاو دواد وأ هأور تومرضحن اضرأ هعطقأ

 هلآو هلعىلاعت هللا ىلص ىننلا نا امهنع ىلاعت قل ينمو ربح نبازعو

 لاقق هطوسب ىبر مث ماق ىتحسرفلاىرجأف هسرف رح ريبرلا مطقأ ملسو
 فيض هيفو دواد وبأ هاور طوسلا غلب كضص ءوطعأ

 هللا ىلص ىننلا عم تو نغلاقهنعىلاعت هللا ىضرةءاحصلا نم 0

 رانلاوءاملاو لكلا ةيالث ق ءاكر شسانلال ومن : الط لاطع

 تافث هلاجرو دواد وبأو دنجحأ هاور

 « فقولا باب ف
 هل اوهيلع ىلامتهّللا ىلص هللا لوسرا هنعىلاعت هللا ىضر ةربره ىلأ نع

 ةيراجةقدص ثالث نماالاءلم هنع مطقنا(مدآ نبا)ناسن الا تاماذا لاق لسو
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 6-5 هلوعدب ملاص دلو وأ هب عفتشي لع وأ

 يلاعت هللا ىضر رمت باصأ لاق امهنع ىلاعت هنا قعر نعو
 لاَقف اهف ه ىمأتسي ملسو هل آو هيلع ى أمن هللا ىلص ىنلا أف رييخم اضرأ هنع

 هنم ىدنع سفن أ وه طق الام بصأ مل ريب اضرأ تبصأ ينا هنا لوشنوإب

 عابسال هنأر مت اهب قدصتف لاق اهم تقدصتو اهلصأ تسبح تئش نا لاف

 باقرلايفو ىبرقلاىفو ءارقفلا ف اهب قدصتف بهوب الو ثرودالو ابلصأ
 اهنملك أي نأ اهملو نم ىلع حانجال فيضلاو لينسلا نءاو هللا ليبس يفو

 اود ورا عيار طول درع ريغ اقتدص مطيو فورعملا

 هرمث قفن نكلو بهوبالو عابسال ابلصأب قدس يرام

 تلا المان لاسر تس لاق دع نام ةرب ره ىنأ نعو

 نادت انه كلاعنامأ و اهنقو تيدملا ةقدصلا لع رمج لسو هلآو هيلع ىلاعت

 هيلع قفتم هللا ليبسفف هداتعأو هعاردأ

 *( يقرلاو ىرمعلاو ةبحلا باب )*
 ىلص هللا لوسر هب ىنأ هايأنا هنعىملاعت هللا ىضر ريشب نب نامنلا نع

 لوسر لاقق يلناك امالغ اذه ىنبا تاحمىنا لاتق لسو هل او هيلعىلاعت هللا

 لاق اللاقف اذه لثم هتلحب كدلو لك أ لسو هلآو هيلع لات هللا ىلص هللا

 ىلا ىنأ قلطناف ظنل فو هعجراف ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا يلص هللا لوسر

 اذه تامفأ لاف ققدص ىلع ه هدهشيل ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا يلص ىننلا
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 كل درف ينأ مجرف مكدالوأ نيب اولدعاو هللا اوتأ لاق ال لاق ملكك دلو
 كرب ألاقث ىريغ اذهىلع دبخأف لاق ملسمل ةباوريفو هيلع قفتم ةقدصلا

 نذا الف لاق ىلب لاق ءاوس ربلايف كلا انف كا

 هيلع ىلاعت هللا لص ىنلالاق لاق امهنعىلاعت هللا يضر سابع نبا نعو

 ا ل
 مجرب مث ءىت بلكلاك هتبه يف دومي يذلا ءوسلا لثم انل سيل ىراخبلل
0 

 هللا ىلص يبلا نع مهع ىلاعن هللا يضر سابع نباو رمت نبا نعو

 ايف مجرب مث ةيطعلا يحمي ١ نأ لم ل اجرل لمحال ل لاق لسو هلآو هيلع ىلاعت

 نابحنباو يدمرتلا هححصو ةعئنر ,الاودمحأ هاوو هدلو يمعي امف دلاولا الا

11 
 ١ لدتا لوسر ناك تلق اهع لامت للا ىطر ةنقلاع نعو

 يراخبلا هاور الع بشو هيدهلا لب 6 هلاو هيلع ىلاعت

 هللا لوسرل لجر بهو لآق امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبأ نعو

 لاف هدازف اللاق تيضرلاّف اهلع هنانافةقان سو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص

 نابح نبا هححصو دمجأ هاور منلاق تيضر لاقف هدازف ال لاق تيضر

 هيلع ىلاعت هللا لصهنلا لوسر لق لاق هنع ىلامن هللا ىضر رباج نعو

 مكلاومأ مكيلع اوكسمأ لسلو هيلع قفتم هل تبهو نمل ىرمعلا ملسو هلاو



 ةقساشسسسالا حوش سد سا سلا
 هبقعلو اتيمو ايح اهرمعأ ىذلل ىهف ىرمع رمعأ نم هناف اهودسفنالو
 هلاو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر اهزاجأ ىتلا ىرمعلا امنا ظَمل يفو

 مجر "اهناق تشعام كل يه لاق اذا اما كبقعلو كل ىه لوقي نا سو

 ايشاراقإلا نفرارأ 11 قتال ىتاسنلاو دواد ىبالو اهحاص ىلا

 هيرو وف اش ال

 هللا ليبس يف سرف ىلع تلمح لاق هنع ىلاعت هللا يضر رمت نعو

 هللا لص هللا لوسر تلأسف صخرب همئاب هنا تنئظف هبحاص هعاضاف

 كثردحملا مهردب هك اطعأ ناو هعتسال لاّقف كلذ نع لسو هاو ةلع لاح

 هيلع قفتم
 هيلع ىلاعت هللا لص يننلا نع هنع ىلعت هللا ىضر ةريره ىلأ نعو

 ىلعل وأو درفملا بدالا يف ىراخبلا هاور اوباحم اودابم لاق 0 هلاو

 نسح دانسأب
 هيلعىلاعت هللا لص هللا لوسرلاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ نعو

 فيعض دانسايوازبلا هاورةميخسلا (سهذب) لسنةءدهلا ناف اوداهم ملسوملاو 1

 هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللأ ىضر ةريره ينَأ نعو

 نسرف ولو امرا ةراج نرتحنال تايسملا ءاسناب لو هلو هيلع ىلاعت

 هيلع قفتم ةاش
 هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا نع امهمع ىلاعت هلا ىضر رمع نبا نعو
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 ,ك اجلا هاور اهلع بفن ملام اهم ني | لع هيبه تقأو نم لاق سو هلاو

 هلوق ري نع رمح نبا ةءاور نم ظوفحملاو هححصو

 « ةطقللا بإب ف
 هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص يب ونلا ص لاق هنع ىلاعت هللا يضر سا

 ةقدصلا نم نوكت نا فاخأ ىنا الول لاق قيرطلا يف ةرمتب سو

 هيلع قفتم اهنلك ال
 ينلا ىلا لجر ءاج لاق هنع ىلامت هللا ىضر ينهجلادلاخ نب دز نعو

 اهءاكووارصافع فرعا لاقف ةطقللا نع هلأسف ملسو هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص

 كل ىه لات مثلا اضف لاق اهب كأشفالاو اهمساص ءاج ذا ا

 اهؤاقتس ابعم املو كلام.لاق لبالا ةلاضف لاق فذلل وأ كيخالوأ

 لاق هنعو هيلع قفتم اهمر اهالي تح. رجشلا لك أتو ءاملا درت اهؤاذحو

 لاَ وهف ةلاط ىوا نم ىلسو هل او هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق

 ملسمهأور أبف رعب ملام

 ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر رامح نب ضايع نعو

 ظفحيلو لدع ىوذ دبش هطمل دجو نم لسو هلاو هيلع ىلاعت هللا
 ملاوي قحا زف ابر هان نان تحلو مكبال مث اهءاكوو اهصافع

 نبا هححصو ىدمرتلاالا ةمدرالاو دما هاور ءاشي نم هس ؤب هللا لام

 ذابح نباو دورالا نباو ةعزخ



 سمها ةصض ويت عل لا
 ىلص ينلا نا هنع ىلاعت هللا ىضر ىميتلا ناّمع نب نمحرلا دبع نعو

 هاور جاحلا ةطقل نع ىبن لسو هلاو هيلع ىلاعت هللا

 هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر بركي دعم نب مادقملا نعو

 راما الو عابسلا نم بان وذ لحال الا ملسو هل او هيلع ىلاعت هللا لص

 دواد وأ هاور اهنع ىنغتسي نا الا دهاعم لام نم ةطقللا الو ىللهالا

 #« ضئارفلا باب
 هللا لص هللا لوسر لاق لاق امهمء ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع

 نحر لدا ىف ناش ابله ضئارفلا اول لسو هلآو هيلع ىلاعت

 هيلع قفتم ركذ
 هل اوهيلع ىلاعت هللا ىلص ينلا نا امهنع ىلاعت هللا ىضر ددز نب ةماسا نعو

 : هيلع قفتم لسملا رفاكلا ثريالو رفاكلا لسملا ثربال لاق سو

 تخاو نبا تنبو تنب ىف هنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نبا نعو

 نبالا ةنبالو فصنلا ةنبالل لسو هلآو هيلع يلاعت هللا ىلص ىنلا يضق
 ىراخبلا هاور تخاللف تتامو نيثلثلا ةلمكنت سدسلا

 ىلص هللا لوسرلاةلاق امهمع ىلاعن هللا ىضر رم نب هللا دبع نعو

 ةمبرالاو دما هاور نيتلم لهأ ثراوتءال لح هل او هيلع ىلاعت هللا
 كم دك لالا يورو ةناشأ لفل 1 اهل اهجرخ ا و(يذمرتلاو)ىذمرتلاالا

 طظفللا ادهم ةماسا
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 ىنلا يلا لجر ءاج لاق هنع ىلاعت هللا ىضر نيصح نب نارمع نعو
 هناريم نم يلاهف تام ينبا نبا نا لاقف لسو هلاو هيلع ىلاعت هللا بص

 لاك هاند لو الف رخ !سدس كل لاق امد نو لك سدسلا كل لاقق

 نموهو ىدمرتلا هححصو ةمنرالاو دجحا هاور ةمل رالا سدسلا نا

 فالخ هعامس يفو نارمع نع ىرصبلا نسحلا ةءاور
 ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نا هبا نع هدو نبا نعو

 يف ودانلاو دواد 201 مأ اهنود نكي مل اذا سدسلا ةدحلل لمح

 دم ارح نمد

 نسال يدع نبا هاوقو دوراجلا نباو ةعزخ نبا
 لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا يضر برك. دعم نب مادقلا نعو

 هجرخأ هل ثراوال نم ثراو لاملا سو هلاو هيلع ىلامت هللا يلد هلل
 مك الا هححصو ىزارلا ةعرز وبا هنسحو ىذمرتلا ىوس ةعبرالاو دما

 نابح نباو

 هللا ىضر ةدببع ىنأ ىلا رمع ىتك لاق لبس نعة ماما ىنأ نعو

 هلوسرو هللا لآق لسو هل او هيلع ىلاعت هللا للص هللا لوسو نإ هتع لات

 ةمدرالاو دما هاور هل ثراوال نم ثراو لاخلاو هل ىلومال نم ىلوم

 نابح نبا هححصو ىذمرتلا هنسحو دواد ىنأ ىوس

 هلااو هيلع ىلاعت هلا لص ينلا نع هنع ىللاعت هللا يضر رباج نعو

 نابح نبا هححصو دواد وبأ هاور ثرو دولوملا لهتسا اذا لاق سو



 لال

 ىلص هللا لوسر لاق لاق هدج نع هيأ نع سيعش نب ورمع نعو

 ىناسنلا ءاور *ىث ثاريملا نم لئاقلل سبل ٍلسو هل او هيلع ىلامن هللا
 ورم ىلع هفقو باوصلاو ىئاسنلا هلعاو ربلا دبع نبا هاوقو ىنطق رادلاو

 هللا لوسر تعم“ لاق هنع ىلاعت هللا ىضر باطملا نب رمع نعو

 ناك نم هتضماوهف داؤلاو ا كلاولا و رخاامل وع لسو هل او هيلع ىلاعت هللا لص

 ربلا دبع نياو ىنيدملا نبا هححضو هجام.نباو ىئاسنلاو دواد وأ.هاوو

 ىلص هللا لوسرلاق لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر رمح نب هللا دبع نعو

 بهوبالو عاببال بسنلا ةسع هل ءالزلا لسمو هلاو هيلع ىلاعت هللا

 فسوب ىبأ نع نسحلا نب دس نع ىففاشلا قيرط نم م احلا هاور
 قبلا هلعاو نابح نبا هححصو

 هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا يضر سنأ نع ةبالق نأ نعو

 كندا كاد تان نإ ديز مكضرفأ لسو هل او لاف هللا. لص

 لعأو م املاو نابح نباو ىذمرتلا هححصو دواد ىبا يوس ةعبرالاو

 لاسر الاب

 # اباصولا باب وف
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نا امهنع ىلاعت هللا ىضر رمت نبأ نع

 تيس هيف يصو نأ ديرب "يش هل لاسم "ىرما قحام لاق سو هل او

 هيلع قفتم هدنع ةبوتكم هتيصووالانيتليل



 هللا لوسرأي تلق لاق هنع ىلاعت هللا يضر صاقو ىبأ نب دعس نعو

 تلقال لاق يلام ىثلثب قدصتأفأ ةدحاو ىل ةنباالا ينئري الو لام وذ انأ

 ريثك ثلثلاو ثلثلا لاق هئلثب 0 تقال لل هرطش قليلا

 ساثلا نوفنتكت ةلاع خردت نأ نمزيخ ءاينغا كلبكرو رذب نازكلا

 هيلع قفتم

 هيلع يلاعت هللا ىلص ينلا ىنأ الجر نا ابنع هللا يضر ةشئاع نعو

 ول اهظاو صوت ملو اهسمت تنلتقا ىأ نا هللا لوسراب. لاقف لا هلاو

 لشمل ظفللاو و هيلع قفتتم ممل ل لاق ابنع تقدصت نا رحال هش

 ىلاعت هللا لص هنلا لوسر تءعسلاقهنعىلاعت هللا يضر ىل اهأبلا ةماما ىنأ نعو

 ثراول ةيصو الف هقح قحىذ لك ىطعا دق هللا نا لوقت ملسو هل او هيلع

 ةعزخ نا هاوقو ىذمرتلاو دمحا هنسحو يقاسنلا الا ةمبرالاو دما هاور

 ناالا هرخاىف دازو سابعنبا ثيدح نم ىنطقرادلا هاورو دوراحلا نباو

 نسح هدانساو ةئرولا ءاشي

 هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا لاقلاقهنع ىلاعت هللا يضر لبج نب ذاعم نعو

 مككانسح يف ةدايز مكتافو دنع ما | ثلثب يلع ق ودصن هللاز نا سو هلاو

 هجام نبا و ءادردلا ىلا ثيدح نم رازنلاو 1 هحرخاآو ينطقرادلا هاور

 ملعأ هاو ضعبب اهضعد يوقيدق نكل ةفيعض ابلكو ةر ره بأ ثيدح نم



 اا/ا

 « ةميدولاباب ف
 هآو هيلع يانا لص يبل نع هدجب نع هيانع بيعش نبورمت نع

 هدانساو هجام نبا هجرخأ نامض هيلع سيلف ةعيدو عدوأ نم لاق سو
 ةمينغلاو 'يفلا مسق بابو ةاكزلا رخآ يف مدقت تاقدصلا ممسق باب كل

 ىلاعت هللاءاش نا داهملا بقع يناي

 ماسلا 00 للسسسم

 يي كدا

 ذاكر ا

 هيلع قفتم

 هلع لاطقلا لص ىنلانا هنع ىلاعت هللا يضر كلام نن سنأ نعو

 رطفأو موصأو مانأو يبصأ انا ىنكل لاقو هيلع ىنثأو هللا دح لسو هلآو

 ةنلغ قهتم ىم سيلف يتنس نع بغر نف ءاسنلا جوزتأو

 ةءابلاب ماي ملسو هلآو هيلع ىلاعت "يا ل ا

 مب رتاكم يناف دودولا دولولا اوجوز لوقو اديدش (يب لتبنلا نع ىهنو
  يورصستاو بيويجإ نتج مهن ا
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 دواد ىنأ دنع دهاش هلو نابح نبا هححصو دفعا ةأؤر هللا موب ءايسالا

 راع ن لفعم ثيدح نم أ نابح نباو يقاسنلاو

 لاق لسوهل اوهيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع هنعىللاعت هللا ىنضر ةربرهينأنعو

 تبر, نيدلا تاذب رفظاف اهنيدلو املاجو اهسحل وال ال عدرال ةآرال مكس

 ةعبسلا ةيقت مم هيلع قفتم كادب
 جوزتاذا اناسنا افراذاناك سو هل او هيلع ىلاعت هللا لص ينلا نا هنعو

 ةميرالاو دمحأ هاور ريخ يف امكني عججو كيلع كرابو كل هللا كراب لاق

 نابح نءاو ةعزخ نباو ىذمرتلا هححصو

 ىلص هللا لوسرانملع لاق هنعىلاعت هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نعو

 هنيعتسنو هدمحت هلل دمنا نا ةجاحلا ىف دبشتلا لسو هل او هيلع ىلاعت هللا

 للضن نمو هلل ضمألف تنادهت نم انس | رورش نم هللا ذوملو هرفتتسنو

 أرقتو هلوسرو هدبع ادم نا ديشاو هنلاالا هلاالزا دبشأو هلىداه الف

 مك املاو ىذمرتلاهنسحو ةعدرالاو دما هاور تانا ثالث

 هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر رباج نعو

 هوعدبامىملا اهنم رظني نا عاطتسا ناف ةأرملا دحا طخ اذا سو دا

 هلو 5 املا هححصو تافث هلاجرو دوادوباو دما هاور لمفيلف اهحاكن يللا

 ثردح نمنابح نباوهجام نب ادنعو ةريغملا نعيفاسنلاو يذمرتلادنع دهاش

 ملسوهل او هيلعىلامت هللا ىلص ىنلا نا ةريره ىنأ نع لسلو ةملسم نب دمج



 ل سس 325125 2253 -
 املا رظناف بهذالاقال لاق اهلا ترظنأ ةأرصا جوز لجرل لاق

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرلاق لاق امنع ىل !امت هللا ىضر رمع نبا نعو

 نذأيوأولبق بطاحلا كرت : ىتحهيخأةبطخ ل ىلع دحأ بطخمالا سوه ١ آو هيلع

 يراخبلل ظفالاو هلآ

 ا تءاج لاق هنع ىلاعت هللا ىضر يدعاسلا دعس نب لبس ب

 نها تع هللا لوسرأب تلامف لسوهلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرولا

 يفرطنا صف سو هلآو هبط ىلا ىلص هللا لوسر اهملا رظنف ىسفن كل

 تأر ملف هسأر ملسو هل اوهيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر أطأط من هنوصو

 نا هللا ل وبران لايق ةياحصا نم لجو ماَقف تسلجائيش ايف ضن م هناةأرملا

 هللالوسراب هللاو ال لامف* وم ا ددع اف لاق امنج و زف ةجاحاهم كل نكن

 اوال لاقف مجر مث بهذف ايش دجت له رظناف كلهأ ىلا ب فهذا لاقف

 اهتاخ ولورظناراسو هل اوهيلع يباعت هللا لص هللالوسر لاقف اة يا

 نكلودبدح نم اعاخالو هللا وسراي هتلاو الل اقف مجرم بهذف ديدح نم

 ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاققف هفصنابلفءادر هلام( لبس) لاق ىرازا اذه

 مل هتسيل ناو يش هنم اهءاع نكي مل هتسبلنا كرازأب من عنصتام لسوهل او هيلع

 ىلصهللا لوسر ةارفماقهسالاطاذا ىتح لج رلا سلف ءيث هنمكيلع نكي

 نم كم اذام لاق ءاج ايافد. يعدفد» سمأق ايلوم لسو هلاو هيلع ىلاعت هللا

 ا نهأر مت لاف اهددع اذك ةروسواذك ةروسيمم لاقارقلا



 . ". . خلط هاو 11281512175 + دلال
 ملسمل ظفالاو و هيلعق فتم نارقلا نم كعمامم ابكت كلمدقف بهذا لاق منلاق

 ىراخبلل ةياورفوذ ارقلا ن ابق اركتج وز دنق قلقا لاق ةياور ىفو
 ىلاعت هللا ىضر ةرب لا هلع لك كارت ىلا طلساع اهكانكما

 آي رشع اهملعف لاق اهلتيتلاو ةرقبلا ةروس لاق ايام لا هع

 هللا لص هللا لوسر نأ هيبأ ن :رع رييزلا نب هللا دبع نب ماع نعو

 5ك الا هحمصو دمجأ هاور حاكنلا اونلعأ لاق ملسو هل و هيلع ىلاعت

 هللا لص هللا لوسر لاق هافانا نع توم 8 نب ةدرب ىنأ نعو

 هحصصو ةمبرالاو دححأ مامالا هاور ىلوب الا حاكت ال لسو هلآو هيلع ىلاعت

 لاسرالاب هلعاو نابح نباو ىدمرتلاو ىندملا نبا

 ىلاعت هللا لصهللا لوسر لاق تلاق اهنع ىلاعن هللا ىضر ةشئاع نعو

 لخد ناف لطاب ابحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكت أسما امأ لسو هل ةوهيلع
 ىلوال نم ىلو ناطلسلاف اورجتشا ناف اهجرف نم لحتسا اع ربملا ابلف اه
 مكاملاو نابح نباو ةناوع وبأ هححتصو قاسنلاالا ةميرالا هجرخأ هل

 هيلع ىلامت هللا بصهّللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ضر ةريره يبَأ نعو
 نذأتست ىحركبلا حك الو ىمأتست ىتح مبالا حكت اللاق لسو هّلاَو

 هيلع قفتم تكسن نأ لاق اممذإ فيكو هللا لوسراي اولاق
 هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا نأ امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نعو

 اهنذإو صأتست ركبلاو اهلو كرم ابسفنب قحأ بيثثا لاق ٍملسو هلاو



 261 :لضطسستسللا 2. موا ل ف
 هك ةميقيلاو ىمأ بيثلا عم ىلولل سيل ظفل يفو لسم هاور توكسلا

 نابح نبا هححصو يتاسنلاودوواد وبأ هاور

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةرب ره ىنَأ نعو

 نا هاورابسفنةأرملا جوزت الو ةأرملا ةأرملا جوزنال سو هل او هيلع يللاعت

 تاقث هلاجرو ىنطقرادلاو هجام

 لا لوسر ىبن لق مهن يات للا يضر رمح نبا نع عفان نعو
 هنا لجرلا جوزي نأ راغشلاو راغشلا نع ملسو هلآو هيلع ىلاعتللا يلص

 هجو نم اقفناو) هيلع قفتم قادصامهني سيلو هتننا رخ الا هجوزينأىلع

 ( فان مالك نم راغشلا ريسفت نأ لعزخلا

 ىلص ينلا تنأ اركب ةيراج نأ امهنعىلاعت هللا ىضر سابع نبا نعو
 0 هوي ايه ور اعلن نإ ترك ذف سو هل أو هيلع ىلاعت هللا

 هجام نباو دواد وأو 006 هلال نا هللا ىلص هللا لوسر

 لاشر الاب لغو

 لاق لسو هلآو هيلع ىلاعت هللا يلص يلا نع ةرعس نع نسما نعو

 هنسحو ةعلرالاو دمجأ هاور امهنم لوالل يف نايلو اهجوز ةأسسا اعأ

 ىدمدرتلا

 هيلعىلاعت هللا لبص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر رباج نعو

 دمجأ هاور رهاع وبف هلهأوأ هيلاوم نذإ ريغب جوزت دبع اعأ ملسو هاو



 ١ك

 لابح نا كلذكو هححصو يدمرتلاو دواد وباو

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نا هنع ىلاعت هللا ىضر هرب ره ينأ نعو

 هيلع قفتماهلاخو ةأرملانيب الواهسعو ةأرملا نيب عمجم ال لاق سو هل او هيلع

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا 2

 بطخالوهل ةباور ىفو اسم هاور حكنبالو مرح ا مكبإل سود او هيلع

 هيلع بطخن الو نابح نبا دا
 هيلعىلاعتهنلا يلص ىبنلا جورتلاق امهلع ىلاعت هللا ىضر سابعنب|نعو

 ىلص ينلا نآ ابسفن ةنوميم نع سلو هيلع قفتم 1 فلو هلاو
 لالح وهو اهجورت لو هل أو هيلع ىلاعت هللا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر لاقلاق هنعهللا ىضر رمأع نب ةبقعنعو

 هيلع قفتم جو يا نإ لجو رشلا قحا نا لسو هلآو

 هللا لو سر صخر لاق هنع ىلاعت هللا يكر عوكألا نب هماس نعو

 أمع يبن مث مايأ ةثالث ةعنملا يف ساطوأ ماع راسو هللاو هيلع ىلاعت هللا لص

 لس اور

 هل اوهيلع ىلاعت هللا لص هللا ل وسر ىهن لاق ىلاعت هللا يضر ىلع نعو
 هيلع قفتم ربيخ ماع ةمتلا نع سو

 ملسودل اوهيلعي لمت هللا ىلص هللا لوسر نا هنع يللاعت هللا ىضر(١)هنعو)

 مالسلا ليسو مارملا غولب يت هيدنبلا نأملا ةخ نب نادوحوم هدمب ىذلاو ثيدحلااذه ) ١(



 ١ا//

 الا ةعبسلا هجرخأ ربيخ موب ةيلهالا رجلا لكأ نعو ءاسنلا ةعتنم نع ىم

 دوواد 1

 هلاو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر نا هيبأ نع ةربس نب عبر نعو

 مرح دقدتلا نإوءاسنلا نم عاتمتسالا يف كنذأ تنك ىإ لاق لسو

 اوذخأت الو اهليبس لخيلف *يث نهنم هدنع ناك نمف ةمايقلا موبىلا كلذ

 دمحأو هجام ناو ىئاسنلاو دواد ونأو ملسم هجرخأ أيش نهومتيا اذا

 ( نابح نءاو
 ىلامتّلا لص هللا لوسر نعل لاقهنعىلاعت هللا ىضر دوعسم نبا نعو

 يفوهححصو يذمرتلاوىاسنلاو دمحأ هاور هل للحلاو للحلا سو هلاو هيلع

 ىناستلا الا ةعنرالا هحرحلا لع نع تالا

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ىلاعت هللا ىضر ةربره ىنأ نعو

 دواد وأو دمحأ هاور هلشم الا دولج ا ينازلا حكت ال إو هلاو هيلع

 تافث هلاجرو

 انالث هنأ سما لجر قلط تلاق اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع :رعو

 اهجوزعي نأ لوالا اهجوز داراف ام لخدب نأ.نبق اهقلط من لجر اهجوزف

 قوذد ىتحال لاَتف كلذ نع لسو هل او هيلع ىلاعت هللا لصهّنلال وسر لاسف

 ملسمل ظفالاو هيلع قفتم لوالا قاذام اليسع .

 (مارملاغولب )١6
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 يب رايخلاو ةءافكلا باب »

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقلاق امنع ىلاعت هللا يضر رمح نا نع

 ضيف ءاك 1 متم ل لاوملاو ىن ضعب ءافك أ مهضعب برعلا لسو هلو هيلع

 متاحوبأ هركتتساو مسي وار هدانسايفو مك الاهاور اماجح وأ اكئاح الا

 عطمنم دنسب لبج نب ذاعم نع رازتلا دنع دهاش هلو

 ىلاعت هللا لص ىنلا نا اهنع ىلاعت هللا يضر سيق تن ةمطاف نعو

 : لس اورةماسأ حك امل لاقإسو هلآو هيلع لات

 هللاو هيلعىلاعت هللا لص ىنلا نأ هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىنأ نعو

 0 الح ناكو هلا اوحكأو دنهابا اوحكنا ةضايس ينباب لاق

 ديج دنسل مك حلاو دواد وبا

 نيح اهجوز ىلت ةريرب تريخ تلاق اهنع هللا ىضر ةشلاع نعو

 قو ادبع ناك اهجوز نأ ابنع لسلو ليوط ثيدح ىف هيلع قفتم تقتع
 هنع ىلاعت هللا ىطر سابع ن نبا نع حصو تنثأ لوالاوارح ناكاهنع ةءاور

 ادبع ناك هنأ ىراخبلا دنع

 تلق لاق هنعرىلامت هللا ىضر هنأ نع يمليدلا زو ريف نب كاحضلا نعو

 هيلع ىلاعتهّللا لص هللا لوسر لاف ناتخأ ىتحنو تملسأ ىتا هللا لوسراي

 نا هيتمضو فادنلا الا ةمدرالاودمحأهاور تنشامبتا قلط 0 هلاو

 يراخبلا هلعأو قهببلاو ىنطقرادلاو نابح



 نملسأف ةوسن رشع هلو لسأ ةملس نب ناليغ نا هيبأ نع ملاس نعو

 دما هاور امرأ نهنم ريخت نأ هل او هيلع ىلاعت هللا لص ينلا هرصأف هعم

 متاحوبأو هعرز وأو ىراخبلاهلعأو م احلاونابح نبا هححصو ىدمرتلاو

 هيلع يلاعت هللا ىلص يبنلا در لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نعو

 حاكنلاب نينس تس دعب عيبرلا نب صاعلا ىبا ىلع بنز هننبا لسو هلاو
 مك الاودجاهحمصو ىئاسنلاالا ةمر الاون اهاور احاكت ثدحن مو لوألا

 هيلع يلاعت هللا لص ينلاا هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمت نعو
 ثيدح ىدمرتلال اق ديدج حاكن صاعلا ىبأ ىلع فز هتبا در ملسوهلاو

 بيعش نب :و رمت ثيدح ىلع لمعلاو ادانسا دوجا سابع نبا

 كيور ءاسا تل ل يضعن سي لس
 اعزتاف ىالسا كيطو سلس تسد ناسا 1 نه

 اهجوزرلا اهدرو رخ آلا اهجوز نم ملسو هل اوهيلعىلاعتهّللا لص هللالوسر
 ى احلاو نابح نبا هححصو هجام نءاو دواد وأو دج ءاور لو

 هللا ىلصهنلا لوسر ج وزن لاق هبا نع قرع نب نيل نب دز نعو

 اهيايث تعضوو هيلع تلخد املف رافغ ىب نم ةيلاعلا سو هلاو هيلع ىلاعت
 كبايث ىسبلا ٍلسو هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص ينلا لاف اًضايب ابحشكب يأو

 ديزي نب ليمج هدانسايفو احلا هاور قادصلاب امل سمأو كلهأب قمحلاو

 اريثك" اذالتخا هخيشيف هيلع فاتخاو لوهجم وهو
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 اعا لاق هنعىلاعن هللا ىطر باطلا نب رمعزا بيسملانب ديعس نعو

 ابف ةموذجم وأ ةنونج وأ ءاصرب اهدجوف اه لخدف 2 جوز لجر

 اواطنم نب افسس ةمجرخأا اهم هّغ نم لعهلوهو اهانا ةسيسع قادبملا

 دازوهوحن ىلع نع اضيأ ديعس ىورو تاق: هلاجرو ةبيش ينأ ن ,او كلامو

 قرط نمواهجرف نم لحتسا اع رهملا اهلفابسمناف رايحلاب اهجوزف نق اهو

 تامتث هلاجرو ةنس لجْؤي نا نينعلايف رمع يضقلاق اضيأ بيسملا نب ديعس

 « ءاسنلا ةرشع تاب ل
 يلاعت هللا لص هلال وسر لاق لاق هنع ييلاعت هللا ىضر ةريره ينأ نع

 يقأسنلاو دواد وبأ هاور اهريد يف أما ىتَأ نم نوملم 1 + هلا هيلع

 اس رالا لعأ نكل تاق هلاجرو هل ظفللاو

 ىلاعت هلا ىلص هللا لوسر لاقلاق امهع ىلاعت هللا ىضر سابع نبأ نعو

 هآور اهربد يف ةأب هم اوأ الجر ىفأ لجرولا ار او

 فقولاب لعأو نابحنا و يناسنلاو يدمرتلا

 هل او هيلع ىلاعت هللا لص ينلا نع هنع ىلاعت هللا يضر ةربره ىأ نعو

 اوصوتساو هراج ىذْؤِي الف رخ'آلا مويلاو هتلاب نمؤي ناك نم لاق 0

 تبهذنافهالعا علاوي جوعأ ناف ماضنم نقلخ نهماف ًاريخءاسنلاب
 لطألاو هلغ قم ارمخ هءاننلا د ا يم ةمئقت

 ابميقت تبهذ ناو ج وع 1 اد تعتمتسااهم تعتمتساناف لسلو ىراخبلل
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 يبنلا عم انك لاق هنعىلاعت هللا يضر رباج نعو ابقالط اهرسكو اهءرسك

 لقرتسن انبعذ ةنيدمل انمدق املف ةوزغىف لسومل آو هيلع ىلامتاللا ىلص

 قفتم ةبيما دحتستو ةثمشلا طشتع كل ءاشعينمداليل اولخدن يت>اولبما

 اليل هلهأ قرطب الف ةييغلا رك دحأ لاطأ اذاف يراخبلل اور يفوهيلع

 يلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىردحلا نس نعو

 يقفل لجؤلا ةمايقاا موب ةلزنم هللا دنعسانلا رشنا لسو هل او هيلع لان هللا

 ملسم هجرخأ اهرس رشني مث هيلا ىضفتو هنأ سما ىلا

 جوز قحام هللا لوسرإب تلق لاق هبأ نع ةءواعم نب ميكح نحو

 ترش الو: تيستك !اذااهريكت و كل اتا ايمن لاق هلع |

 نباو ىئاشنلاو دوادوباو دمحا هاور تيبلاىفالا رجممالو حبش الو هجولا

 مالا و نابح نبا هححصو هضعب ىراخبلا قلعو هجام

 اذا لوقت دوهللا تن 5 لاق هنع ىلاعت هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو

 ثرح مكءأسن تازنفلوحأ دلولا ناك اهلبقيف اهربد نم هنأ ما لجرلا يأ

 ملسا ظفنلاو هيلع قفتم متلش ىنا < رح اونأف ل
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نعو

 انينج ميللا هللا مس لاق هلها أ نا كارا مدحأ ناول لسو هارد

 هرضي مل كلذ دلو امه. ردها هاف انتقزرام ناطيشلا فنجو ناطيشلا
 < توحي سم يح اي ا سس يشم

 هيلع قفتم ادب ا ناطيشلا



 اة

 هل او هيلع يللاعت هللا لص ينلازع هيلا هللا يضر ةرب رهىلا نع
 اهتمل نابضغ تابف'يجنذا ت : ,افهشأرف يلا 2 "0 ذا 3

 ال يلا زاك للو يراخبلل ظفللاو هيلع قفتم حبصلا ىّتح ةكلالللا

 امنع يضرب تح ايلعاطخاس
 ملسوهل !وهيلع يلاعن هللا للص ينلاناامهلع ىلاعت هللا ىضز رمت نبا نعو

 هيلع قفتم ةمثوتسلاو ةمثاولاو ةاصوتسملاو ةلصاولا نمل

 لوسر ترضح تاق ابنع ىلاعت هللا ىضر بهو تنب ةمادج نعو

 ىهمازا تمم دقل لوقت وهو سانا ىف ملسو هل او هيلع ىلاعت هللا يبص هللا

 كلذ رضي الف ممدالوا نوليغي مم اذاف سرافو مورلا يف ترظنف ةليغلا نع

 هل اوهيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف لزملانع هولأس مث اثيش مدالوا

 ملسم هاور ىنملا داولاكلذ لسو
 اناو ةيراج يلا هللا لوسرأب لاق الجر د 8 | ىردملا ديعس با نعو

 007 دوبيلاناولاجرلا ديربام درا أنا 2 نا هرك ااناو ابنع لزعا

 هملخم نا هللا داراول دوريلا تبذك لاق ىرئغصلا ةدوؤملا لزعلا نا

 يواحطلاو يناسنلاو هل ظفنلا ودواد وباو دمحا هاور هف دهن نا تمطتساام

 تافن هلاحرو

 للص هللأ لوسر دهع ىلع لزمن انك لاق هنعىلاعت هللا ىضر رباج نعو

 هنع انأبنل هنع يهنب ائيش ناك ولو لزغي نارقلاو ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا



 تح سسك علا
 هنعانبن ملف لسودل او هيلع ىلاعت هللا ىلصهللا ىن كلذ علبف ملسل و هيلعقفتم نارا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نا هنع ىلاعت هللا ىضو كلام ن. سنا نعو

 ملسمل ظفللاو هاجرخأ دحاو لسفن هلاسن ىلع وطي ناكملسو هل آو

 #« قادصلا باب ف
 هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ نع

 هيلع قفتم اهقادص أبقتع لعجو ةيفص قتعأ لسو

 ىلاعت هللا ىضر ةشئاع ت تلاس لاق 4 نكات ,, ةملس ىأ نعو

 ناكت تلاق لسو هلآو هيلع ىلاعت * هللا لص هللا 00 ناك اهنع

 تلق لاق شنلاام ئردتأ لاق اشذو ةبقوأ ةردع قتل هجاوزال هتادص

 ىلص هللا لوسر قادص اذبف مرد ةنامسجخ كلتف ةبقوأ فصن تلاقال
 سم ةاوز هجاوزال لسو هلاو يلع لاعت هللا

 لاق ةمطاف ىلع جوز امل لاق امهنع ىلاعت هّللا ىضر سابع نبا نعو

 ”ىش ىدنعام لاق ايش ابطعا لسو هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هل

 5 املا هحمصو ىئاسنلاو دواد ونأ هاور ةيمطحلا كعرد نئاف لاق

 يلص هللا لوسر لاق لاق هدج نع هيبأ ن نع بيعش نبو رحت نعو

 دعوا هلك ل1 نايل لك فيكتللا ةأرسا اميأ لسو هلاو هيلع ىلاعت هللا

 هيطعأ :رمل وهف حاكتلا ةمصع دعب ناك امو امل وبف حاكنلا ةمصع لبق

 ىذمرتلاالاةعبرالاو دم هاور هتخأوأ هتناا هيلع لجرلا مرك ألم قحأو
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 و ةأما جدز لجر نع لثس هنأ دوعسم نبا نع مقلع نعو

 لشق اج دوما نا لاق تاي عع اج لعمل لو انادص اال نمارفي

 نب لقعم ماقف ثاريملااملوةدعلا اهبلعو ططشالو سكَو ال اهاسن قادص

 يف سو هل او هيلع ىلاعت هللا للص هللا لوسر ىضق لاقف ىجشالا نانس

 هاور ءدوعسم نبا اهب حرفف تيضق ام لثم انم ةأرصا قشاو تنب عوزب

 ةهعامج (هنسح)و ىدمرتلا هححصو ةعنرالاو دمحأ

 ىلاعت هللا ىلص ينلا نا هنع ىلاعت هللا ىضر هللا دبع نب , رباج نعو

 لحتسا دف ارمتوأ اةوس ةأرسما قادص ىفيطعأ نملاق ملسو هل او هيلع

 هفقو حبجرت ىلا راشأو دواد وأ هجرخأ

 يلاعت هللا ىلص ىننل انا هيأ نع ةعسبر نب ىمأع نب هللا دبع نعو

 هححصو ىذمرتلا هجرخأ نيلمذ ىلع ةأرسا حاكن زاجأ لسو هل اوةيلع

 كلذ ىف فلوخو

 هللا ىلص ىنل | جوز لاق هنع ىلاعت هللا ىضر دعس نب لبس نعو

 فرط وهو كالا هجرخأ ديدح نممخم ة ةأىصاالجر راسو هل اوهيلعىلاعت

 حاكدلا لثاوأ يف مدقتملا ليوطلا ثيدحلا نم

 عاردةرشع نم لقأ رهملا نوكي ال لاق هنعىلاعت هللا يضر ىلع نعو

 لاقم هدتس ىو افؤقوم ىطقرادلا هجرخأ
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 ىلامتهللا ىلص هللا لوسر لاقلاق هنع ىلاعت هللا يضر صاعنب ةبمعنعو

 5ك املاهححصو دوادوأ هل تلاه با قادصلا ريخ لسو هلاو هلع

 نم تذوعت نوملا تنب ةرمي نا اهع ىلاعت هللا ىضر ةشئئاع نعو

 ال لب هلع ت تاخدأ نيح لسوهلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 "022 رسار املطف ذاعع تدع دقل لاقف ابجوزت

 نم حيحصلاىف ةصقلا لصاو كورتم وار هدانسإ ىفو جامو ورك

 ىدفاسلا كيلا نازك

  ةمولا باب اف »
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نا هنع ىلاعت هلا ىضر كلام نب سنأ نع

 لاق اذنه الا ا فوع نب نرحرلا دبع ىلع ىأر لسو هلآو

 هللا كراب لاق سهذ نم ةاون نزو ىلع قاوم تحت اق هللا لوسر اي

 ملم ظفللاو هيلع قفتم ةأشد ولو !وأ كل

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق امهنع ىلاعت هللا يضر رمت نبا نعو
 اذا لسلو هيلع قفتم اهأيلف ةملو يلا كدحأ ىد اذا ملسو هل آو هيلع ىلاعت

 هوحت وأ ناك اسرع بجييف هاخأ مدحأ اعد

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىلأ نعو

 اهيلا ىعديو اهنتاب نم اهعنع ةملولا ماملط ماعطلا رمش ملسو هلآو هسيلع ىلاعت

 ملسم هجرخأ هلوسرو هللا يصع دّتف ةوعدلا بحي مل نمو اهابأب نم
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 ىمد اذا ٍلسو هل او هيلع ىلاعت هلا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنعو
 هجرخأ مطيلف ارطغم ناك ناو لصيلف امئاص ناك ناف بجيلف مكدحأ

 كرت ءاش ناو ممط ءاش نا لاقو هوحن رباج ثيدح نم هلو اضيأ سم

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نبا نعو

 موب ماعطو ةنس ىتأثلاو قح موب لوأ ةملولا ماعط سو هب اية لاك

 لاجر هلاجرو هبرغتساو ىدمرتلا هاور هب هللا مس 1 هععح ثلاثلا

 هجام نبا دنع سنا نع دهاش هلو حيحصلا

 لسو هل او هيلع يلاعتهنلا ىلبص ينلا وأ تلاق ةببش تل ةيفص نعو
 ىراخبلا هحرخا ريعش نم نيدع ةناكشل ضع 5

 ربيخ نيب ملسو هل او هيلع للاعت هللا ىلص ينلا ماقأ لاق 000

 ناك اف هتمأو ىلا نيملسملا توعدف ةيفصن هيلع ينم لايل ثالث ةنيدملاو

 قلاف تطسف عاطنالاب ىمأ ناالا انف ناك امو مل الو زبخ نم أف

 ىراخبلل ظفالاو هيلع قفتم نمسلاو طقالاو رّملا اهللع

 عمتجا اذا لاق لسوهل او هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا اها وم لجرنعو

 هاور قبس ىذلا بجاف امهدحأ قبس ناف ابا امممرقا بجاف نايعاد

 فيعص ةدئسودواد وأ

 هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةفيحج يلأ نعو

 ىراخبلا هاوراثكتم لك ١1 خو هلاو هيلع ىلاعت



 هد سس كيال 2
 ىلص هل لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةملس يببأ نب رم نعو

 كيلي امم لكو كنيميب لكو هللا مس مالغاي سو هلاو هيلع ىلاعت هَل

 هيلع قفتم

 هيلع ىلاعت هللا ىلص يننلا نا امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نعو
 نم:اززلك الز اين ارك زماان اثم ديرتنا هنت ينأ لسو هلآو
 يناسنلا ظفل اذهو ةمدرالا هاور اهطسو ىف لزنت ةكربلا ناف ابطسو

 حيحص هدّنَسَو

 هيلع ىلاعتهّللا لص هللا ل وسر باعام لاقهنعىلاعت هللا ىضر ةرب ره ينأ نعو

 ةلغ قدك ةطيكذأو هلك أ اذيش يهتشا اذازاك طق اناعط لسوفلاو

 لاق لسوهل اوهيلع ىلاعت هللا يلبص يبنلا نع هنع ىللاعت هللا ىضر رباج نعو ٍْ

 7 ملسم هاور لامثلاب لك أ, ناطيشلا ناف لامثلاب ولك انال
 هل او هيلع يلاعتهللا لص ينلا نا هنع ىلاعت هللا يضر ةداتقىلا نعو

 نع دواد يبالو 5138 ءانالا ف سف الف كدحأ برش اذالاق لسو

 يدهمرتلا هححصو هيف خفن.و دازو هوحنسابعنا

 4 مسقلا باب »

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاق اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع

 الف كيمأامف ىمسق ادهمبللا لوقو لدعبف هلاسل نيب مسقت لسوهلاو هيلع

 نكلو مكاملاو نابح نبا هحعصو ةمبرالا هاور كلمأ الو كلمت ايف ىنملت
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 هلاسرإ ىدمرتلا جر

 هيلع ىلاعت هللا ىلح ىنلا نا هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىلا نعو

 1 ىرخالا نوح انغادحإبلا لاق ناتارصا هل تناك م لاق ملسو هلاو

 حيحص هدئسو ةمنرالاو دمحا هاور لئامهقشو ةمايقلا مون

 ركبلا للجرلا جور اذا هنسلا نم لاق هنع ىلاعت هللا يضر قيل نعو

 مث اثالثث اهدنع ماقأ بيثلا وزن اذاو مسق مث امعبس اهدنع ماقأ بيثلا ىلع

 يراخبال ظفالاو هيلع قفتم مسق
 هللاو هيلع ىلاعت هللا بص ينلانا اهنع ىلاعت هللا يضر هملس مأ نعو

 تشان اوه كلهأ لعكب سيل هنإ لاقواثالمث اهدنعماقأ اهجوزنال سو

 لص هاور يلأسنل تعبس كل تعبس نأوكل تعبس

 ابموي تهو هعمز تئةدوس نا اع ىلاعت هللا ىضر ةشناع نعو

 موبو ابموب ةشئاعل مسقب لسو هل اوهيلع ىلاعت هللا لص ىنلا ناكو ةشئاعل

 هيلع قمتم هدوس

 لوس رناكيتخأنااياهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاعتلاف لاق ةورمع نعو

 نم ملا ىف ضمل ىلع انضعل لضفتال لسو هل "و ةنلع لابن هللا ىلص هللا

 لك نم ونديف ميج انيلع(قرطي)فوطيوهوالا مون لق ناكو اندنع هثكم
 دوادواودمح أ هاوراهدنعتيديفابموب وه يتلا ملي يِتح سيسم 5

 ناكت لاقاهمع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع لسمو مالا هتف طل الا
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 ةثانن لع زاد رصعلا يلص اذا لسو هلاو هيلع ىللاعت هللا ىلص كلا لوشو

 يدم نونم وندب مث

 هلاو هيلع ىلاعن هللا لص هللال وسرزا اهلع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نعو

 هلذذاف ةشئاع موب ديرب ادغانأن هيف تام ىذلا هضرم يف لأس ناكلسو
 هيلع قفتم ةشئاعتسب ىف ناكف ءاش ثدخ نوكي ةخاوزا

 دارأ اذا ملسو هل آو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاق اهمعو

 هيلع قفتم هعم اهب جرخ ابمهس جرخ نبّتأف هئاسن نب عرقأ ارفس

 يلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةعمز نب هللادبع نعو

 ئراخبلا ةاور كيلا لح اا لا | لجمال لس هلآو هيلع ىلامتهلا

 : 1 ا
 تن سيق نب تبان ةارصا نا امهنع يلاعت هللا ىضر سابع نبا نع

 بيعأام سيق نب تبان لوسراب تلاَقف لسو هلاو هباع ىلاعت هللا لص ىنلا

 هللا لوسر لاف مالسالا ىف رفكلا ه ءرك أ ىكاللو نيدالو قلخ ىف هيلع

 ىلصدللا ل وسر لاَقف مث تلاقف هتنقتدح هيلع نيد رت لسودل اوهيلعيلامتهللا لص

 ةءاوريفو ىراخبلا هاور ةقيلطت اهقلطو ةقيدحلا لبقالسو هلآ هيلث

 سقنب تباث ةأرما نا هنسحو يذمرتلاو دوادىنالو اهقالطب معاك

 ةباوريفوةضيحاممدع لسو هلاو هيعيلا هللا لس كو اولا

 اممد ناك نسف نبت باث نإ هجامنا دنعهدج نعهسأ نع بيعش نب ورمع
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 دمحالو ههجو ىف تقصبل ىلع لخد اذا هللا ةفاخئالول تلاق هنأ صا ناو

 تانيالا ىف ملخلوأ كلذناكو ةمثح يبأن لبس تردح نم

 مب قالطلا باب
 هيلع يناعتهللا للص هللا لوسر لاق لاقهنع ىلاعت هللا ىضر رمت نبا نع

 هحمج وهجام نباو دوادوبا هاور ,قالطلا هنلا ىلإ ا لالملا ضفبأ ملسو هلأو

 هلاسرإ متاح وأ حجرو مك الا

 يف ضئاح ىههو هنأ صا قلط هنأ امينعىلاعت هللا ىضر رمت نبا نعو

 هللا لص هللا لوسر رمل أسف ملسو هل او هيلعىلامنهنلا لص للا لوسر دهع

 ربطت ىتح اكسيل مث اهعجاريلف هرم لاتف كلذ نع ملسو هلاو هيلع ىل
 كلتف سعنأ لبق قلط ءأش ناو دعب كسما ءاشنا م ربطت مم ضيحن مث

 هرم لسمل ةباور يفو هيلع قفتم ءاسنلا امل قلطت نا هللا ىمأ يتلا ةدعلا

 تدبسحو يراخبلل ىرخأ ةباور يفو الماح وأ رهاط اهتلطيل من امجا ريف

 ناف نيتنثا وأ ةدحاو اهقلط تناامأ رمت نبا لاق لسمل ةياور يفو ةقيلطت

 قحابكسسا م اهعجار انا ىف ين. ما ملسو هلو هيلع ىلاعت الغ هلال

 تنا اماو اهسسانا لبق اهتلطا مل ربطت ىتح الما مت ىرخأ ةطيح ضيحن

 ةياور يفو كن ىماقالط نم هب كسا امف كبرتيصعدقف انالث اهنقلط

 تروط اذا لاقو ايش اهرب ملو ىلع اهدرف رمع نب هللا دبع لاق يرخا

 كسل وا قاطيل
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 هللا لوس ر دهع ىلع قالطلا ناك لاق امهنع ىلا عن هللا ىضر سابعنب | نعو
 ثالثلا قالط رمح ةفالخنمنيتنسو ركب ناو لسو هل او هيلع لات هللا لص

 انشا نا ادق مهل تناك مأيفاولجستسا دقن مانلا نارمع لاقف ةدحاو

 ملسم هاور مهلع هاضماف مهيلع

 هيلع ىلاعت هللا] وسر ربخ |لاق هنع ىلاعت هللا ىضو دييلن ا, دوم نعو

 لاق م نابضغ, ءاتف امج تاكلطل تال هلال سا نا لجر نع ملسو هلاو

 هلتقأالا هللا لوسراب لام لجر ماقيتح ص طا نناناو هانا يال

 نوقثوم هلاووو قايل كال

 ةناكر مآ ةباكر ونا قلط لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نعو

 ينا لاقف كنت اما عجار لسو هل اوهيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر هل لاقف

 قلط دمحال لغَأل يفو دواد وا هاور اهعجار تملع دق لاق ًاثالم' اهنقلط

 هللا لع ملا كوبر هل لاشض اهل نوت ادا دساو لع فد اسال
 دقو لامم هيفوّقاحسا نب ١. اهدنسيفو ةدحاو واهناف ملسو هلاو و هيلع ىلاعلا

 يلا ما قلط ةناكر ابا نا هنم ع 0 ا دواد وا يور

 هيلع ىلاعت هللا لص ينلا هيلا اهدرف ةدحاوالا اهب تدرا ام هتلاو لاف ةتبلا

 لسوف

 ىلامتَّنلا لصدنلا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبا نعو

 هناكر هبسال] فاعتسالاَو' ةباضالا ف قاقلاوةناكر وب) تنادللا ا ردضق راس اك ١
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 ةعجرلاو قالطلاو حاكنلا دج نهلزهو دج نهدج ثال“ لو هلاو هيلع
| 

 هجو نم ىدع نال هءاور يفو مكاحلا هححصو ىباسنلا الا ةعنرالا هاور

 ثيدح نم ةماسايبأ نب ثراحالو حاكدلاو قاتعلاو قالطلا فيعض رخآ

 :ققاتعلاو حاكنلاو قالطلا ثالث سللازوجالهعفر تماصلانب ةدابع
 2-0 0 - . ه . 5

 فيعص ةهدمسو نيحو دمف نملاق

 هلاو هيلع يللاعت هللا ٍلبص ىنلا نعاةنع ىلاعت هللا يضر ةرب رهىلا نعو

 لكتوأ لمعت ملامابسفنأ هب تثدحام ىتمأ نع زواجم ىلاعت هللا نا لاق سو

 هيلع قفتم
 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع امهع ىلاعت هلا يضر سابعنبا نعو

 اوهركتسا امو نايسنلاو ًأطما ىتمأ نع عضو يلاعت هللاذا لاق ملسو هلاو
 تثنال متاح وبا لاقو كا لاو هجام نبا هاور هيلع

 سيل هب ارما لجرلا مرح اذا لاق امهنع ىلاعت هللا يضر سابعن. ا نعو

 نع) سل وىراخبلا هاور ةنسح ةوسأ هللالوسريف 3 ناكدمللاقو "يشد

 اهرفكي نيع وبف هتأرما لجرلا مرحاذا (سابع نبا

 تذعدقل لاف كنم هاب ذوعاتلاق اهسم اندورلسو هل او هيلع ىلاعت هللا لص

 ىراخبلا هاوركلهأب قحلا مظعل



 ا ل
 هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر رباج نعو

 هحصو ليو اهاور كلمدعب الا قتعالو حاكن دمبالا قالطال ملسوهلاو

 هدانساو هلثم ةمرخ نب روسملا نع هجام نبا جرخأو لولعم وهو مك الا

 اهنا لوس تكل نيم

 ىلص هللا لوسر لاق لاق هدج نع هسأ نع تبيعشس نب ورم نحو

 كلجيالامفال قتعالو كلل ايف مدا نبال رذن ال لسو هلاو هيلع ىلاعتهللا

 قع لقنو هعحصو يذمرتلاو دوادوأ ةجرخأ كلعال امفهل قالطألو

 0000 58 هنا يراخبلا

 هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص يننلا نع اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشناع نعو

 يا ملا ا مانلا نع ةنالث نع رقلا مرا رسل
 ئدمرتلاالا ةضرالاو نجا ءاوز وشو نفح قع نوما و عوك

 نابحن ا هج رخأو مك ام اهححصو

 4« :هسران باكو
 قلظي لجرلا نع لئس هنا هنع ىلاعت هللا ىضطر نيصح نب نارمج نع

 دواد وأ هاور اهعجر ىلعو اهقالط ىلع دبشا لاف دبشي الو مجاري مث

 نيصح ن.نارمع نإ ظفلب قييبلا هجرخأو مييحص هدنسو افوقوم اذكه
 ىتارتطلادازو :ن الاديشيلف ةنسريغ يفلاتقدبشي وهنأ ما مجار نمت 3

 (مارملاغولب ى)
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 هللا رفغتسيو هءاور يف

 ىلص ىنل لاق هنأ نما قلط امل هنااهنع ىلاعت هللا ىضر رمت نبا نعو

 هيلع قفتم اهعجا ريلف ه ص رمعل راسو هل .اوهيلع ىلامتهّلل

 # ةرافكلاو راهظلاو ءالبالا باب »

 ىلامت هللا للص هللا لوسر ىلا تلاق اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع

 هآورةرايثك نيميلل لعجو امارحلاللال مخ مرحوهئاسن نمرلسو هل اوهيلع

 تافث هباورو يدذمرتلا

 ها يش ةعلرأ تضم اذا لاق (هنع ىلاعت هللا ىضر رمح نءا نعو

 ىراخبلا هجرخأ قطن ىتح قالطلا هيلع عمي الو قاطي ىتح يلوملا
 باحصأ نم الجر رشع ةعضن تكردأ لاق راسي نب نابلس نعو

 يفاشلاهاور يلوملا نوفي ميلك سو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 ةنسلا ةيلهاجلا ءالبا ناك لاق اهنع ىلاعت هللا ىطر سابع نبا نعو

 ءالياب سيلف ربشأةعيرأ نم لقأ ناك ناف ربشأ ةعبرأ هللا تقوف نيتنسلاو
 قيبلا مر

 امل مقو مث هنأ اا قرم ضلع الجو نأ ايننع لايت هللا ىض هنعو

 نإ را كامرا لير لاو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىنأف

 هححصو ةعنرالاهاو رهن ىلاعت هللا كأم لمفت ىتح اهنرقتالف لاقرفك أ



 ههه هه كك كل 1 ا صا
 سابعنبا نع رخآ هجو نم رازعلا هاورو هلاسرا يناسنلا حجرو ىدمرتلا

 دعتالو رفك :5 هيف دازو

 ناو اند نأ نصت ناعم ليم لاق روع نى ةملستاوغو

 لويس لآ لق ابطا تع فا ةلبل اهم "وت لادن ان | را كما
 لاق يتبقرالا كلمأام تاقف ةبقر ررح سو هل او هيلع ىلاعت هللا لص هللا

 معطأ لاق ماصا نمالا تبصأ يذلا تبصأ لهو تلق نيمداتتم نيرهش مصف
 هححضو قالا الاةمر الاو دا ةجرخأ ا اكس نوم رعنم 8ر١

 دراما ناك ةكرعما

 *« ناعللا باب ف

 هللا كوسراب لاق نالف لا لاق: هع ناي هللا سا يع نا ع

 ملكت ملكت نا عنصي شك ةقيلافا لك ه1 ديف و رو ا

 كا دك لادم ع كن رد تر

 رونلا ةروس ىف تا الا هللا لزنأت هن تلتادق هنع كتلأس يذلا نالاقف

 باذع نم نوهأ ايندلا باذعزا هربخأو هركَذو هظعوو هيلع نهالتف
 كلذك اهظعوفاهاعدمث العتب ذك ام قملاب كئمب يذلاوال لاق ةرخالا

 تادابش برأ دهشف لجرلاب أدبف بذاك لهنا قملاب كثمب يذلاو ال تلا
 ملسمهاور امهنيب قرف مث ةأرلابىنن مث هلل
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 مكوملاو و هيلعىلاعت هللا لص هنلال وسر نااهنع ىلاعت هللا ىضر هنعو

 لوسرايلاق اهلع كل ليبسال بذاك امدح هللا لعاكباسح نينعالتملل لاق

 تنكاو اهجرف نم تللحتساام وبفاهيلع تقدص تنك نا لاقف يلام هللا

 هيلعقفتم اهنمكلل دمنأكاذف ابيلع ايذاك

 لسو هل اوهيلعىلاعت هللا لص ينلازأ هنعىلاعل هللا يضر ربنا ناو

 لك أه تءاجح ناو اهجوزا وبفاطبس ضيأ هن تءاحناف اهؤرصن لاق

 هيلع قفتمه اهأمر يدللوبف ادعج

 هيلع يلاعت هللا ىلص هللا لوسرزا امبنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نعو

 هاورةبجوملاملا لاقو هيف ىلعةسماحلاادنع هدد مضينأ ا

 تافئثهلاجرو ىناسنلاو دوادوأ

 لآق امهنعالا نماغرف املفلاق نينعالتملا ةصقيف دعس نب لبس نعو
 هللا ل وسرهمأي نألبق اثالئابقلطف اهتكسمأ نا هللا لوسر اي اهيلع تبذك

 0 هيلع ىلاعت هللا لص

 هللا ى لص ىنلا ىلا ءاجالجر نا امبنع ىلامت هللا يضر سابع نءا نعو

 فاخأ لاقاب.سغ لاق سمال ديدرال قاصانا لاقف لسوفلآو هملع ىل اعت

 هلاجرو رازبلاو ( يذمرتلاو ) دواد وأ هاور أهم عتمتس ساف لاق ىسفن : انك

 لاق اهملط لاق ظفلب سابع نبا نع رخ 007 يناسنلا هجرخأو تاق
 لالا انهم
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 ىلاعتهللا ىلص هللا لوسر معس هنا هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره يبأ نعو

 موق ىلع تلخدأ ةأرصا امبأ نينعالخملا ةنا تل زننيح لوقت ملسو هلاوهملع

 دححج لحجر اعأو هتنج هللا ابلخدب لو 'يثيف هللا نم تسيلف مهنم سيل نم

 نيرخ الاون يلو الا نور لع ةعيضف وهن هللا جت ايلا رك وهو هدلو

 نابح نبا هححصودهجام نباو ىناسنلاو دوادوب أ هجرخآ
 هلسيلف نيع ةفرط هدلوب رقأ نم لاق هنع ىلاعت هللا ى رحت نعو

 نو سف ا
 نا هللا لوسراي لاق الجر نأ هنع ىلاعت هللا ىطر ةريره أ نعو

 ابناولأ اف لاق معن لاق ل ان( نيكل نع 8 تضم
 قرع هعزب هلعل لاق كلذ ينف لق من لاق قروأ نم اهيف له لاق رمح لاق

 ضرعل وهو لسمل هنا ور ىفو هيلع قفتم قرع هعزب اذه كنبا لعلف لاق

 هنم ءافتالا يف هل صخرب م و رخآ ىف لاقو هيفنن نأ

 م دادحالاو ةدعلا باب

 تسفن ابنع ىلاعت هللا ىضر ةيملسالا ةعيبس نأ ةمرخم نب روسملا نع

 ملسو هلآاو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلاىلا تءاخل لايلب اهجوز ةافو دعب
 نيحيحصلا يفهلصأو ىراخبلا هاور تحكنف امل نذأف مكس نأهتذأتساف

 لاق مسمل ظفل يفو ةليل نيسرأب [هكيوز ةلفاؤ كابل تدون لكلا كلذ



 : . ... . . تلاوات ل1335:
 اهجوز امري ال هنأ ريغ ابمد ىف يهو جوز نأ اسأب ىرأ الو ىرهزلا

 رهطل ىتح
 ثالثب دتمت نأ ةريرب ترعأ تلاق اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نعو

 لواعم ةئتلكتلا تاه هباوزو هجام نا هأآور ضيح

 هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع سيق تنب ةمطاف نع يبعشلا نعو
 لسع هاور قف ا با نبل (00/* ةقلطملا ىف لسو

 ال لاق سو هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نا ةيطع مأ نعو

 الو ارشعو رهشا ةمدرا جوز ىلع الا ثالث قوف تيم ىلع ةارسصا دح
 اذا الا ابيط سمت الو لحتكت الو لصع بوث الا اغوبصم ابو سيلت

 دواد ينالو سم ظفن ادعي ةيلع نتي كانظا[و الطن معا هذي تري

 طشتع الو ىئاسنللو بضتخ الو ةدايزلا نم ناسنلاو

 دعنا ربط ىنع لك تلعج تلاق اهنع يللاعت هللا يضر ةملس م 1 نعو

 انهعب هيا ملسو هلاو هيلعىلامت هللا لص هللا لوسر لاقف ةملس وأ ىفوتنأ

 ءانحلا الو بيطلا ىطشنع الو راهنلاب هيعزناو ل ايللاب الا هيلمجت الف هجولا

 ىئاسنلاو دواد وأ هاور ردسلاب لاق طغتمأ ءيث ىأ تلق باضخ هلاف

 اهنع تام يتنب! نا هللا لوسراي تلاق ةارما نا ابنعو نسح هدانساو

 هيلع قفتم ال لاق اهحلكتفا اهنيع تكتشادقو اهجوز

 ابلختذج نأ تدارأف يتلاخ تقلط لاق هنع ىلاعت هللا ىضر رباج نعو
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 لاقف لسو هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص ينلا تنأف جرخل نا لجر اهرجزف
 ملسم ءاوز انور نتف دا دعب نا ينهون كلخي ىدج لب

 هولتقف هل دبعا بلط ىف جرخ اهجوز نأ كلام تنب ةعنرف نعو

 لهاا عجرا نالسو هل او هيلع ىلاعت هللا بص هللا لوسر تلاسف تلاق

 يف تنك الف من لاقف ةقفن الو هكلع انكسم يل كري مل ىجوز ناف
 كثلاق ةللجا تاتكلا لِ ىتح كتي ىف يثكما لاقف ىتادان ةرجملا

 هجرخ أن امع كلذ دعب هن ىضف تلاقارشعو ربشأ ةعبرأ هيف تددتعاف
 .8م ريغوك املاو نابح نباو ىلهذلاو ىذمرتلا هححصو ةعبرالاو دمحأ

 ىنقلط يجوز نا هللا لوسراي تلق تلاق سيق تنب ةمطاف نعو

 سم هاور تلوحتف اهرمأف ىلع متت نأ فاخأو انالث

 ةنس انيلع اوسبلت ال لاق هنع ىلاعت هللا ىضر صاعلانب ورمع نعو

 ذيتحأ ماور دعو رمشإ ةسرا اهسيك اج قوما ذا كارا نا يا

 عاطقتالاب ىطقرادلا ل مالا ةسنمو اهتلاب نئاو جواد

 هجرخأ رابطالا ءارقألا امنا تلاق اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئئاع نعو

 حيحص دنسل هصق يف كلام

 ناتميلطت ةمالا قالط لاق امبنع ىللاعت هللا ىضر رمح نبا نعو

 وأ هجرخأو هفعضو ًاعوفرم هجرخأو ينطقرادلا هاور ناتضيح ادعو
 هوفلاخو ىلا هححصو ةشئاع ثيدح نم هجام ناو يدمرتلاو دواد
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 هفعض ىلع اومفتاو ٠

 لاق لسو هلاو هيلع ىلاعت 6 ىنلا نع تبان ن نب عفيور نعو

 هريغ عرز هءام ىتسب ل 3 موبلاو هللاب نمؤي ءىرمال ل امم ال

 زلا هنسحو نابح نبا هححصو يدمر حلاو واد ربا كيسا
 رر

. 

 نينس مرا صئرب دوعفملا ةأرصا يف هنع يلاعت هللا ىضر رمع نعو

 ىفاشلاو كلام هجرخأ ارشعو رهشأ ةعبرأ دتعن مث

 هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةبعش نب ةريغملا نعو

 يدان ىظرادلاهعرت ا نايبلا ابنأي قس ارما دوتفلا ةأرما سو

 ىلاعن هللا ىص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا يضر رباج نعو

 : عاج وز اق" ان نوكي نك آلا ةارما دع لجو نئيبي ال لسو هلاو هيلع

 1 هأور

 هيلع ىلاعن هللا ىلص ىنلا نع امهمع ىلاعن هللا ىضر سابع نأ نعو

 ىراخبلا هجرخأ مرح ىذ 2 الا ةأرمأب لجر نولخم ال لا لسمو هلاو

 انابسيف لاق ٍلسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ص ىنلا نأ ايس يبا نعو

 ةضيح ضيحمن يتح ل+ تاذ ريغالو عضن ىتح لماح أطوت ال ساطوا

 ينطق رادلا يف سابع نبا نع دهاش هلو مالا هححصو دواد وبا هجرخا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ينأ نعو
 نمو هثيدح نم هيلع قفتم رجحلا رهامللو شارفلل دلولا لأق ملسو هلاو
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 دواد يبأ دنعنامءنعو ىناسنلا دنع دوعسم نبا نع ةصقيف ةشئاع ثيدح

 #« عاضرلا باب »+

 هيلع ىلاعت هللا لصهللا لوسر لاق تلاق اب-عىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع

 لس هجرخا ناتصملاو ةصملا مرحنال لسودلاو

 نم نرظنا لسو هل او هيلع ىلاعتهثلا ىلصوتلا لوسر لاق تلاق ادعو
 هيلع قفتم ةعاحلا نم ةعاضرلا اف نكئاوخإ

 ىلوم املاس ناهللا لوسزاب تلاقف ليهس تند ةلهس تءاج تلاق اهمعو
 هل رع هحرأ لاقف لاجرلا خلببام غلب دقوانتيب يف انعم ةفيذح ىلا

 هأور

 تلاق باجحلا دسب اهيلعنذأتسي ءاج سييقلا ىبا اخا حلفا نا ابنعو
 ةياراخلا لسو هلو هيلع ىللاعتّنل للص هللا لوسر ءاج ايف هل نّذآ نا تيب

 هيلع قفتم كلم هنا لاقو ىلعهل نذا نا ىبهصاف هتعنص ىذلاب

 نمرحتامولعم تاعضر رشع نارقلا نم لزتأ ايف ناك تلاق اهنعو

 ملسو هلو هيلع ىلامتهنلا لص هللا لوسر ىفوتف تامولعم سخي نخسن مث
 5 هاور نارقلا نم ارمت امف يهو

 هل اوهيلع ىلاعت هللا لص يننلانا امبلع ىللاعت هللا ىضر سابع نبا نعو

 ةعاضرلا نم ىخأ ةناءاهنا ىلإ لحم الا اهنإ لاتقل زج هنا ىلع ديرأ سو



 انكي

 هيلع قفتم سسنلا نم مرحي هعاضولا نم مزحبو

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق تلأق !معىلاعن هنلا ىضر ةملس ءأ نعو

 هاورماطفلا لبقناكو ءاعمالا قتف ام الا عاضرلا نم مرحنال سو هل اوهلع

 الاو وه هححصو يدمرتلا

 نيلوحلا ىنالا عاضرال لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نءو

 فوقوملااحجرو افوقومو اعوفىم يدع ن ,او ينطقر ,ادلا هآور

 هللا لص هنلا لوسر لاق لاق هنعىلاعت هللا ىضر دوعسم نبأ نعو

 دوادوبأهجرخأ حالا تب 1 ل |سوهل أو هيلع يباعت

 3 صا تءاخ باهإىنأ تنل ىحن | 5 جر هب "ا نعو

 دقو فيك ل اقف سهل او هيلع ىلاعت هللا ىلص يننلا لان عتيمرانع حلاق

 ىراخبلا هجرخأ هريغ اجوز تحكتف ةبقع اهقرافف ليق

 نا ملسو هلاو هيلع ىلاعتهّنلا لص هللا ل وسر ىهلاق ىمهسلا دايز نعو

 همحص دايزا تسدلو لسرم وهو دواد ونا أ هجرخأ قملا عض كسلا

 ةأصا ةبتع تن دنه تلخد تلاق 0 ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع

 هللا لوسرأب تلاقف ٍلسو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص نال نايتس يأ

 تذخأأمالا ىب ينكيو ينيفكيامةقفنلا نم ينيطعي الحيحش لج رزافيس ايأنإ



 هلم فرش 020205 حتاال ١ حج |:
 فورعملابهلام نم ىذخل اقف حانج نم كلذ يف ىلع لبف هملع ريغن هلام نم

 هيلع قفتم كين ىنكي(ام)و كيفكيام
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اذاف ةنيدملا انمدق لاق ىبراحا قراط نعو

 نع أد اوايلملا ىلععملا دد لوفتو سانلا بطخ ربنملا ىلع مق لسو هلاو هيلع

 هيضيصو ى|لدقلا هاور اوف كاندأمث كاخأو كتخاو كاراون لا لوس

 ينطقرادلاو نابح نبا

 هيلعىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةربره ىبأ نع

 قط امالا برشا نم تلك الز كو ةئانلطإ كوانتا) سو هلاو

 هاور

 تاقلاق هنع ىلاعت هللا ا هيأ نع ىريشملا هنوأعم نب ميكح نعو

 اهواك ةيمل اذا امم نا له د ان سس اد

 ءاسنلا رقع فز متسو كدلل تيا

 سو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص ىننلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر رباج نعو

 نبموسكو نهقزر يلع نهلو ءاسنلا ركذ يف لاق هلوطب جملا ثيدح ىف

 ملسم هجرخأ فورعملاب
 هللا لص ل لوسنر لال علن بع لاك ناقل رحمن هللا دبع نعو

 وهوىاسنلاهاورتوقت نم عيضي نأ امئإءرلاب فك ملسو هل او هيلع ىلاعت

 هبوق كلع نمع سدح نأ ظفلب لد دنع
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 هجرخأ اهلةقفناللاقاهجوز اهنع يفوتملا لماحلا يف هعفرب رباج نعو

 ثيدح ىف ةقفنلا يف تدنو هفقو ظوفحلا لاق نكل تاقث هلاجرو قييبلا

 ملسم هأور مدقت © سيق تنب ةمطاف

 80غ هللا لوسر لاق لآق هنع ىلاعت ديلا طر جربزعات نعو

 لومي نب كدح دحأ ًأدببو ىلفسلا ديلا ن :,م ريخ ايلعلادبلا ملسو هلو هيلع ىلاعت

 .زل6 جزل نح هدانساو ينطقرادلا هاور ينقلطوأ ىنمعطا ةأرلا لوقت

 قرش لاق هلهأ ىلع قف امدجتال لجرلا يف بيسملا نب ديعس نعو

 تلق لاق هنع دانا ينأ نع لايفس نع روصنم نب ديعس ا ام

 ىوق لس رع |نزهو نش لاقف ةنس بيسملا ناو

 0 قماسالا د مآ ىلا ةسك هنا هنعىلاعت هللأ ٍىضر رمح نعو

 ةعفنس اوثمل اوّملط ناف اوقلطيوأ وقفتن نأب مو ذخأ, نا مهئاسن نع اوباغ

 ندع انساب قيللاو ىفاشلا هجرخأ اوسئلام

 ىلص ينلا ىلا لجر ءاج لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةربره ىبأ نعو

 لعالتما ل يطل 0 لاثك هللا

 لعهقفنأ لاق رخا ىدنع لاق كدلو ىلع هقفنأ لاق رخا ىدنعلاق كسفن

 تن لاَ 2 ىدنع لاق كيداخ لع هقشأ لاق 54 ىدتنعالاق كلهأ

 مدعم مك احلاوىنانلا هجرخأو هلظفللاو دوادوناو ىعفاشلا هجرخأ ملعأ

 دلولا ىلع ةجوزلا



 "م

 نم هللا لوسراي تلق لاق هدج نع هنأ نع ميكح نب زب نعد

 نم مث تلق كمأ لاق نم من تلق كمأ لاق نم من تلف كنمُأ أ لاق ريأ

 هتسحلو: ىذمرتلاو دواد وأ هش ب رقالط برقالا م كابأ لاق

 #« ةءاضحلا باب وف

 لوسرايتلاق ةأصانا امهنعىلاعت هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع
 ناو ءاّوح هل ىرجح و ءاّمس هل يبدنو ءاعو هل ىنطب ناك اذه ينبا نا هللا

 هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر امل لاّتف ينم هعزن, نأ دارآو ىنقلط هابأ

 مك اهلاهححصو دوادونأو دمحأ هاور يحكتن ملام هب قحأ تنأ لسوهلآو

 تلاع سوا تلاع ةارما نا هنع ىلاعن هللا ىضر ةريره ىبأ نعو

 ءاخ ةبتع ىلأ رثب نم ىناتسو ينعفن دقو ينباب بهذي نأ ديري يجوز نا

 هنه رت[ نع مااقإل لسوملاوةين نا يلا ال لاق“ ايو

 ةعبرالاو دمحا هاور هب تقلطناف هما دكا تا ةانعادم دقن كلا

 ىدمرتلا هححصو

 ىلص يلا دمقأف لسن نا هنأ صا تبأو ملسا هنا نانس نب مفان نعو

 امهس يبصلا دعقأو ةيحأن باللاو ةيحاب مألا لسو هلآو هيلع ىلاعت هللا

 يناسنلاودوادوب | هجرخأ هذخأف هنبأ ىلا لاف هدهامبللا لاتفاةعأ ىلا لاف

 5ك املا هحدصو



 د < . اسس ايلي ل
 ىلاعت هنلا لص ىنلا نأ هنع ىلاعن هللا ىضر بزاع نب ءاربلا نعو

 هعجرخلا مالا ةلزنع ةلاملا لاقو اهلا ةزم- ةنبا يف ىضق لسو هلاواةبط
9 2 | 

 ةدلاو ةلاملا

 هلواتملفهعم هساجن 1 ناف هماعطن همداخ كدحا ىبااذا ملسودلاو هلع ىلاعت

 ىراخبلل ظفللاو هيلع قفتم نيتمقلوأ ةمقل

 هلاو هيلعىلاعت هللا ىلص ىنلا نع امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا نعو

 اورالا تلكم تام اقع ةزظاو اءارمأ تدع لاق سو

 شاشخ نم لك ات ابتكرت يهالو اهتسبح يهذإ اهتقسو اهمعطا ىهال

 هيلع قفتم ضر الا

 تايانجلا 0

 هللالوسر يناو هللا الا هلال دهشي لسم ءيصا مد لحال لسو هل اوهيلع

 قرافملا هسدل كراتلاو سفنلاب سفنلاو ينازلا بيثلا ثالث ىدحاب الا

 هيلع قفتم هعامجلل
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 هلاو هيلع ىلاعت هللا صل وسر نع اهنع ىلاعتهللا ىضر ةشئاع نعو

 مج ريف نصحم ناز لاصخ ثالث ىدحإ(ب) !يفالا سم لتق لحال لاق سو

 هللا براحبف مالسالا نم جرخم لجرو لتقيف ادمعتم املسم لتقت لجرو

 يناسنلاو دواد ونأ هاورضرالا نم ىئن وأ فاصيوأ لتميف هلوسرو

 ش ْ رك احلا مي

 ىلصةهللال وسر لاقلاق هنعىلاعت هللا ىضر دوعسم نا قادع نعو

 ءامدلا ىف ةمايقلا موب سانلا نيب ىضام لوأ سو هل او هيلع ىلامت هللا

 هيلع قفتم
 هيلع ىلاعت هللا ىلصهننا لوسر لاقلاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةرع“ نعو

 ةمدرالاودمحأ هاور هانعدج هدبع عدج نمو هانلتق هدبع لتق نم لسو هلاو

 فلتخا دقو ةرمس نع يرسصبلا نسحلا ةءاور نم وهو ىذمرتلا هنسحو

 هدبع يصخ نمو ةدايزب يناسنلاو دواد يبأ ةناور يفو هنم هعامس ف

 ةدايزلا هذه كاملا محصوهانيصخ

 لصةلاالوسر تععس لاق هنعىلاعت هللا ىضر باطحلا نب رمج نعو

 يذمرتلاو دمجأ هاور دلولاب دلاولا دامت ال لوقت ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا

 برطضم هنا( قهبلا)يدمرتلالاقو قهبلاودوراجلا ننادححصو هجام نباو

 ن ارقلاريغيحولا نم «ينث كدنع له يلعا تلقلاق ةفيحج ىبأ نعو
 نارقلايفالجرللامتهّللا هيطعي مهفالا ةمسنلا أربو ةبملا قلف ىذلاو ال لاق



 لل

 ناوريسالا اكفو ل أعلا لاق ةقحصلا هده يفامو تلق ةفيحصلا هده يفامو

 نميناسنلاو دواد واو دمخأ هجرخأو ير ءاحبلا هآور 0 اتم ال

 يسنو ءءامد افا نونم وللا هيف لاقو هنع ىلاعن هللا ى يضر ىلع نع ارخآ هيو

 دبعوذ الو رفاكب نمؤم لتعم الو ماوس نم ىلع دب موعاندأ مهمذي

 : مول ف

 دق ابسار دجو هبراج ناهنع ىلاعت هللا ىضر كلام ن سنا نعو

 اوركذ ىتح نالفو نالفاذه كب منص رم اهولاف نيرجح نيب ضر

 ىلامتهّللا ىلص هللا لوسر صافرقاف ىدوهللا ذخأف ابسأرب تمواف ايدو

 سل ىفتم نبرحح ةاقسا صرب دم

 عطق ءارمف رمف ساب ال امالغ نا ةنع هللا يضر نيصح نن نارمج نعو

 لعجم لف لسو هل :او ةيلع لابتت هللا ص ىنلا واف ءاينغا سأءال مالغ لذا

 م كاما هنا داتلا و دج هاور 00
 د . ا

 نرعب الجر نمط الجر نا هدج نع هسا ن رع بعش نب ورمح نعو

 لاقف يندقا لاقف لو هلاو هيلع ىلاعت هللا يلص يب كا ىلا غاتع عكر يف

 هلثا لوسراب لاَعف هيلا ءاج مك هداقأف يندقا لاقف هيلا ءاج مث ا

 ىف م كميرع ليطبو هللا كدساف ىتيضنف كتيبن دق لاقف تجرع

 ةلس ازد حرج نم صتقبا ملسو هل او هيلع ىلامت هللا ىلص هللا لوسر

 لاسرالاب لعاو ىنطقرادلاو دمحأ هاور



 1 تلتف لاف ميج قامت لا يشير ةربر ىلا نعو

 لوسرلا اوييمتغلظ | هظ ىف امو اهتيص ري ىرح الا[ 0121

 هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر ىضَمف ب هلاو هيلع ىلاعت هللا لص هللا

 اهتلقاع ىلع ة أرملا ةيد ىغقو ةديلو وأ دبع ةرغ ابنينج ةيد نا ملسو هلآو

 فيك هللا لوسي يلذهلا ةنبانلا نا لج لاَمف مهعم نمو اهدلو اهبثروو

 لاتف_*لطي كلذ لثف لسا الوطن الو.لك أ الو برشال نم ءرذ

 راسل نارا نم اذه امنإ لسو هلآو هيلع ىلاعت نإ لي هارتارلا

 تدخل نمىاسنلاو دوادو.أهجرخأو هيلعقفتم مجس ىذا هعجس ل اجا

 قا و ءاضك ل 1 تل سابعنبا

 نيب تنك لام ةفيانلا نب لمح ماتف لاق نينملا يف لسو هلآو هيلع ىلاعت

 هيو [رصتتع هرك ف ئرخ ال اهادحا تبرضف نينا سا (ىدب)

 كايا

 ترسكه تبع رضنلا تنب عيبرلا نا هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ نعو

 هللالوسر اونأف اوبأف شرالا اوضرمف اوبأف وفنلا اهيلا اوبلطف ةنراج ةينث

 لضتل[كوسيرب صاف صاصقلاالا او .اف ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 تأ لل ناي رشا نا نبا كلذ صاصقلاب و هلاو هيلع ىلاعت هللا

 لوسر لاقق اهيا رسكن ال قحلاب كثعب: يذلاو ال عيبرلا ةينث رك

 موقلا يضرف صاصقلا هَللاباتك سنأأي ملسو هللاو هيلع ىلاعت هللا لص هللا

 (مارماغولب 18 )



 0 . ت3 ها ب

 0 نا سو هلاو هيلع لام هلا ىص هلا لوسر لا وف

 يراخبلل ظفللاو هيلع قفتم ::م هرب أل هللا ىف ع مسقأول

 ديا لع ها لوس لف لاق اهنع وا نو نابع ما نعو

 ا ينو وا وشاؤلا يح " ئراوأ نايم يف لتق نم , 5 هيلع ىلاعل

 هللا ةنمل هبلمف هيود لاح نمو دوق وهف ادمع لق نمو رطملا لقع هلقمف
 يوق دانسأب هجام نب او ىتاسنلاو اخ ار

 هلاوهملع ىل لامن هللا لص ينلا نع امهنعىلاعن هللا يضر رمت نبانعو

 سنو لتق يذلا لتم خلا هلتقو لجرلا لجرلا كسمأ اذا لاق لسو

 ناطقلا نبا هححصو السمو الوصوم ينطقرادلا هاور كسأ يذلا

 لسرملا حجر قيببلا ناالا تاقثهلاجرو

 ملسو هل او هيلع ىلاعت لا ىلع ينلاذأ يتامليبلا (ن) نمر لا دبعنعو

 انكهقا زرلا دبع هجر أ قو نم م ىلوأ انأ لاقو دهامعب املسم ّلتق

 هاولوصوما دانساو يفرم نبا ركذب ينطقرادلا هلصوو السم

 رم لاقف ةليغ مالغ لتق لاق امهنع ىلاعن هللا يضر رم نبا نعو
 ىراخبلاهج رخأ هب مهلتقل ء ءامنص لهأ هيف كرتش ءاول

 لا اوهيلع يلاعت هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاقىازملا حرش نعو

 لهوا لهل ونحنا امإ نيتريغو هلمأف هذه يتلاتمدم, لقال لقنف

 هانمعةربره يبأ ثردح نم نيحيحصلايفهلصأو ىلاسنلاو دوادوبا هجرخا
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 « تايدلا باب
 ىلص ينلانا هدج نع هببأ نع مزح نب ورم نقم ن ركب يلأ نع

 نمنا ةيفوكردحلا ركذف نهلا الهأ ىلا بتك لسو هلااو هيلع ىلاعت هللا

 نسفنلا ف ناو ل وتقملاءايلو ضرب ناءاللا دو هناق ةنينمالك انا كم لحل

 يقوةيدلا نينيعلا قو ةيدلا هعدج نعول اذانيضالايقو لالا كاملا
 يفو ةبدلا نيتضيتبلايفو ةيدلا رك ذلا يفو ةيدلا نيتفشلايفو ةمدلا ناسالا
 ىو ةندلا ثلث ةمومأملايفو ةندلا فصن ةدحاولا لجرلايفو ةدلا نلبعلا

 عداصأ نم عبصأ لك ينو لبالا نم ةرسشع سمخةلقنملا فو ةيدلا ثلثةقئاجلا
 سخ ةحضوأاقو لب الا نم سم نسلا فو لب الا نم شع لجزلاو ذِنلا

 ا راند كمل بهذلا لهأ لغو ااا لت لجرلا نإو لبالا نم

 دمحأو نابحن او دوراجلانباو ةمزخ نءاو ىناسنلاو ليسارملا ين دواد وأ

 هو ِف اوفلتخاو

 هل او هيلع ىلاعت هللا لص ينلا نع هنعىلاعت هللا ىضر دوعسم نبا نعو

 تان نو ريثعو ةعدج نورشعو هقح نورثع اسامحا ًالطلخا ةد لاق لسو

 هجرخأو ىطقرادلا هج رخا نوبل ينب نورشعونوبل تانب نورشعو ضاخم

 ىوقأ لوالا دانساو نوبل يب لدن ضاخم ينب نورشعو ظفنب ةمدرالا

 هجرخاو عوفرملا نم حصأوهو افوقومرخا هجو نم ةبيشىبأناهجرخأو

 هعفر هدج نع هِيبأ نع بيعش نب ورم قيرط نم يذمرتلاو دواد وأ



 شلل

 اهحالوأ اموطن يف ةفلخ نومدرأو ةعذج نوئالثثو ةقح نوثالث ةددلا

 هل او هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا نع امهنع ىلاعن هللا ىضر رمت نبا نعو أ

 هلتاق ريغ لتقوأ هللا 58 لتق نم ةبالث هللا ىلع سانلا يتعا نا لاقالبلا

 هحح ثيدح يف نابح نبا هجرخا ةيلهاملا لحذل لتقوا

 هللا لوسرزا هنع ىلاعن هللا ىضر صاعلا نبو رمت نب هللا دبع نعو

 طوسلابناك ام ) دمعلاهبشوأطحلاةءدناال لاق ملسو هلاو هيلع ىلاعن هللا لص

 دواد وأ هع اهمدلؤا اب رظفنوعرأ 5 لب الا نم ةئام (اصعلاو

 نابح نبا هححصو هجام نءاو يناسنلاو

 هل او هيلعىلاعت هللا ىلص ينلا نع امهنعىلاعت هللا ىضر سابع نبأ نعو

 ىنالو ىراخبلا هاور ءاتونألاو رصنخلا ينعي ءاوس هذهو هذه لاق لو

 نبالوءاوسسرضلاوةينثلاءاوسنانسالاوءاوس عباصالا ىذمرتلاودواد

 عبصأ لكل لباالا نم رشع ءاوس نيلجرلاو نيديلا عباصأ هيد نابح

 نكيلو ببطت نم لاق هعفر هدج نع هنأ نع بيعش نب ورمت نعو

 هححص و ينطق رادلاهج رخا نماض وبف امود اف اسفنباصأف افورعم_ طلاب

 ىوقأ هلسرأ نرم نا آلا امهريغو ىناسنلاو دواد 5 دنع وهو كالا

 هلصو نمه

 لاقل هلآ هيلعى لاعت هللا ىلص ينلا نا هنع ىلاعت هللا ىضر هنعو

 عباصالاو دججا دازوةميرالاو دمحا هاور لبالا نم سس حضاولا يف



 نك

 دورالا نباو ةعزخ نبا هححصو لبالا نم رشعرشع نبلك ءاوس

 ملسو هلو هيلع ىلاعتهّللايلص هللا لوسر لاقلاق هنعىلاعن هللا ىضر هنعو

 دوادىبأ ظفلو ةمدرالاو دما هاور نيملسملا لمع فصن ةمذلا لهأ لّقع

 لبي ىتح لجرلا لقعلثم ةأرملا لمع ىناسنللو رملا ةيد فصن دهاعلا ةيد
 ةعزخ نا هححصو ابّتد نم ثلثلا

 هل او هيلعىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاقت هنع ىلاعت هللا ىضر هنعو

 وزني نا كلذو هبحاصلتقنالو دمعلا لقع لثم ظلفم دمعلا هبش لع لسو
 هجرخا حالس لمح الو ةنيغض ريغ يف سانلا نيب ءامد نوكتف ناطيشلا
 هفعبضو نطق اذا

 دهع ىلع الجر لجر لتق لاق امبنع يلاعت هللا ىذر سابع نبا نعو

 هلآو هيلعيلامت هللا ىلص يبنلالمفس سو هلآو و هيلع يامن هللا للص هللا وسر

 هلاسرا متاح وباو ىناسنلا حجرو ةعلر الا هاور افلا رمشع ىتلا هتد سو
 لاقف با يعمو سو هل آوهيلع ىامت هللا ىلص ىلا تينالاق ةثمر ىلا نعو

 هاور هيلع ينم الو كيلع ىنجال هنا اما لاّمف هب دهشاو ينبا تلمف اذه نم

 : درؤأملا تاه رس نا هححصو دواد وأو يناسنلا

 < ةماستلاو منلا ىوصد تاب ل
 لبسن هللا دبعزا هموق ءاربك نملاجر نع ةمثح ىنا نب لبس نع

 نا ربخأف ةصيحمينأف مماصا دهج نم ريبخ ىلا اجرخ دوعسم نب ةصخمو
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 هومتلتق هللاو متنا لاف دوب ىنأف نيعيف ح رطو لتقدق لبس نب هللا دبع
 ايف ]مر نش ل[ دضو ةبقيرش ءاوخاو وه نياق ءادنمام للأو اول
 ديري ربك ر يكل سو هلو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر لاَقف رلكتيل ةصيحم

 اودع اناس ان وسر لاقف ةصيخم ركن م ةصيوح كش ل

 اوبتكف كلذيف مهلا بتكق بوح اوذأ نا اماو عبحاصاودم 1 اما ٍلسو

 لومحتسل ةونوملحما لبس نب ن هك ,ل لاقفهانلتقامهللا وانا

 لوسر هادوفنيملسم اوسيل اولاقدوب ركل فاحتقلاقال اولاق ؟بحاص مد

 لبس لاق ةقاب ةثام مهملا ثعبف هدنع نم لسو هل او هيلع ىلاعن هللا ىلص هللا

 هيلع قفتم ءارمح ةقان ابنم ىنتضكر دقلف

 هللا لص هللا لوسر نا هنع ىلاعت هللا ىضر راصنآلا نم لجر نعو
 اب ىضقو ةيلهاجلا يف هيلع تناك ام ىلع ةماسقلا رقا ملسو هلو هيلع ىلاعت

 ليتق ىف راصنالا نم ساب نيب لسو هلاو هيلع ىلامت هللا يلص هللا لوسر

 ملسم هاور دوبملا ىلع هوعدا

  ىنبلا لهأ لاتق باب ف
 هيلع ىلاعن هللا للصدتلا لوسر لاق لاق امهنعىلاعت هلا ىضر رمنبا نع

 هيلعق فتم نم سيلف حالسلا انيلع لمح نم سو هلاو

 هيلع ىلا هلا بص ىنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر ةربره ىلأ نعو
 ةنلفاحةتنب «تنف تامو ةغاجلا قراقو ةعاطلا نع ججرخ نم لاق لسو هلاو
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 ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق تلاق اهمءىلاعت هللا ىضر ةملس مأ نعو

 ا لل اا

 ينل نميف 1 0 ا اه 0 4بلع

 لت الو اهب رج ىلع بجي ال لاق 00 لاق همالا دافيد

 مموفهححصو رك املاو رازبلا هاور اهئيف مسقب الو اهيراه بلطي الو من

 ىلاعت هللا ىضر ىلع نع حصو كورتموهو مكح نب ر هداتسإ ىف نال

 ماملاوةبيشيبأ نبا هجرخأ افوقوم هوحن قرط نمهنع

 هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر تمم لاق رش نب ةرع نعو

 هولتقاف مكتعاج قرفي نأ ديرب ميج كيمأوو انأ نم لوقت لسوهلاو

 رودرا
 # دترملا لتقو ىباحلا لاتق باب »©

 ىلص هللا لوسر لاق لاق امهمع ىلاعت هللا ىطر رمت نب هللا دبع نع

 دواد وأ اور دتيش ىف ملام تيوخ لك لسوهلآو هيلع قامت هللا

 0 ىناسنلاو

 دلع نا يلعي لتاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر نيصح نب نارمج نعو

 ينلا ىلا مصتخاف هتينث عزف هف نم هدب , عرمتأف ةيحاص اهدحأ ضعف الجر
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 ةيدال لحفلا ضعب ام هاخأ كدحأ ضعبأ لاقق لس وهلا و هيلع ىلاعت هللا لص

 ملل ظفالاو هيلع قفتم 4

 اد لس مساقلا ونأ ل او لاق هنعشىلامت هللا ىضر ةرب ره ىنأ نعو

 هلرغ تاّمفف اصح هخذفع ن نذ ! ريغ كيلع ملطا امان أول لسو هلاو هيلع

 007 نا همحصو ىاسنلاو دجال ظقققو هيلع قفتم انج كيلع نكي

 صاصق الو هند الف

 ىلص هللا لوسر يضق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر بزاع نب ءاربلا نعو

 12 ناواينها لع ابنا ظنا ول الغفح نا لسور هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ءاور ليللابمهتيش شام تباصأام ةيشاملا لهأ ىلع نأو ابلهأ ىلع ليللاب ةيشاملا

 فاللتخا هدانسإ يفو ذبح ن : أ هححصو يذمرتلا الا ةميرالاو دمحأ

 ءاضق لتقب يتح سلجأ ال دوهت مث لسأ لجريف لبج نب ذاعم نعو

 دق فلاكو واع يال اور قو هل فتم لتقف هب سمأف هلوسرودلا

 كلذ لبق بيقتسا
 ىلاعت هللا ىلص لوسر لاق لاق امهمع ىلاعت هللا ىضر سابع نانعو

 ىراخبلا هاور هولتقاف هنيد لدب نم ملسوهلآو هيلع 1

 هللا ىلص يب ونلا مع مشت دلو مأ هل تناك ىمحأ ناامهنعىلاعت هللا ىضر هنعو

 ذأ لي تا ناك ىو ال ا,ف هيف عفتو لسومل آو هيلع لات

 ىلامت هلا لص ىبنلا كلذ ملف التف (هيلع) اهلع اكناو اهنطب ىف هلمفم لوم
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 تان هياورو دواد باها كليم كلاود 2 سو هلاوهيلع

 هس ء يس

 « ينازلا دح باب ف

 الجر نأ امبنع ىلاعتهّللا ىضر ينهملا دلاخ نب ديزو ةرب ره ينأ نع
 لوسراب لاقف ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوس ر ينأ بارعالا نم

 ملهنم هدفا ىهو رش للك للا تاتكب ىل تيضقالا هللا كدشنأ هللا

 اذه ىلع ًافيسع ناك ىنبا نا لاق لق لاقفىل نذأو هللا باتك انني ضقاف
 ةديلوو ةاش ةئاعب هنمتيدتقاف مجرلا ينب العنا تربخأ ينو هنأ يصاب نزف

 ىلع نأو ماع بيرغتو ةثام دلج ينبا ىلع اهنا ىتوربخأف ملا لهأ تلأسف
 ىسفن ىذلاولسو هل او هلع لاقت هللا لصدتلا لوسر لاقف مجرلااذهةأرما

 دلج كنب ا ىلعو كيلع در منذلاو ةديللا 31 تاقكي اكتم نست ال رك

 قفتم اهجراف تفرتعا ناف اذه ار لاير 5 دغاو ماع رغنو ةثام

 ظفألا اًذهو هيلع

 هللا لص هللا ل وسر لاق لاق هنع ىلاعن هللا ىضر تماصلان. ةدابع نعو

 كيلا البس نمل هلا لمجدَتف ينع اوذخ ىنع اوذخ ملسو هلاو ةيلعولا

 ملسم هاورمجرلاو ةئام ةدلج بيئثلاب ببثلاو ةنس ىننو ةئامدلج ركبلاب
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 هيلع ىلاعتهّللا لصّنلا لو سرينأ لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةرب ره ىبأ نعو

 ىلا هللا لوسراب لاقف هادانف دجسلا ف وهو نيملسملا نم لجداع ,هلاو

 ضرعأف تيز ىنإ هللا لوسرا:لاقف ههجو ءاقلت ىحنتف هنع ضرىعاف 5-5-5

 هاعد تادابش برأ هسف ىلع ديش الف تاء ىم عيرأ هيلع كلذ ىنأ يّتح هنع

 لبف لاقال ل نو كلا لاقق لسو هلآو هيلع امته ىبص هلا لوسر

 هن اوبهذأ ملسو هلاو هيلع لع ىلاعت هللا ىلص يبلا لاقف من لاق تنصحأ

 هيلع قفتم هوجراف

 ىلا كلام نب نعام ىأ ا لاق امهمع يلاعت هللا يضر سابع نبا نعو

 ترظنوأت ّرمَغو أت لبق كلعل هلل اق ملسو هل آو هيلع ىللاعت هللا لص ينلا

 : ىراخبلا هاور هللا لوسراب اللاق

 هللا نا لاقف بطخ هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر باطملاا نب رمت نعو

 مجرلا ةا هيلع هللا لزنأ امف ناكف باتكلا هيلع لزنأو قحلاب ادم 'ثمب
 لسوهلاو و هللعىلاعت للا لص هللا لوسر مج ىف اهاتلمغو اهانعوؤااهانإ نق

 مجرلا دجتام لئاق لوقي نأ نامز سانلاب لاط نا ىثخأف هدعد انمجرو
 تاتيكف قحا نزلا نإو:للا انزن| ةضيرو كل َس اولضيف هللا باتك ىف

 وأ ةئييلا تماق اذا ءاسنلاو لاجرلانم نصحأ اذا ينز نم ىلع لانا

 هيلع عومتم ا رتغالا و ١٠لئحلا ناك

 ىلص هللا لوسر تمم لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةربىه ىلا نعو



 سن 7 1 دس با
 اهدلحلاف“ اهانز قاع ,بتف كدحا ةمأ تنز اذا لوي لسودلا" آو هيلع ىلاعت هللا

 تنزذإ م : ين بريا لولا اعالي تن تا اهلج برج الو اللا
 لسم ظفلاذهو هيلع قفتم رعش نم لبحسولو اهعبيلف اهانز نيبتف ةثلاثلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا يضر ىلع نعو

 ىف وهو دواد وا هاور كاع | يكل ىلع ردم اةزرلتما سو هلاو

 فوقوملسو

 ريدالابمحا هننع لاس هللا ينتو ' قانظج نب لاراع نعو

 ابزلا رم ليح يهو ملسو هلاو "يحل ابدلا لسع اح
 هللا يىلص هللا لوسر اعدف ىلع هقاف ادح تبصأ هللا "2 تانقق

 قاب حان كالو اذاف اهلا نسحأ لاف ا هيلع ىلاعت

 رمج لاق اهيلع ىلص م ت تجرف اه. يضأ ا اها اهلع تكشف اهب صأف
 نيعبس نيب تمسفقول ةبو تبان دقل لاّقف تنز دقو هللا يناب اهيلع ىل رصنأ

 هلل اهسفتن تداج نا نم !اضقأ.كدج لهو مهفس ول ةئدمل قمل

 لبس هاوز كان

 هللا ىلص ينلا جر لاق هنع ىلاعت هللا يضر هللا دبع نب راج نعو

 ا ةارساو دولا نم الجرو لسأ نم الجر مو هل او هيلع ىلاعل

 هنع هللا يضر رمح نبا ثيدح نم نيحيحصلا يف نيبدوهيلا هصقو

 لجو انتا يف ناك لاةهنع ىلاعت هللا يضر ةدابعنب دعس نب ديعس نعو
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 ىلاعت هللا للص هللا لوسرل ديعسكلذ ركّذف مهئاما نم ةمأب قبب فسم

 كلذ نم فعضا هنأ هللالوسراب اولاتف هدح هوب رضا لاقف ملسو هلاو هيلع

 اولمفق ةدحاو ةبرض هب هوبرضا م خارمث ةئام هيف الاكشع اوذخ لاقف
 هلاسراوهلصو يف فلتخا نكل نسحهدانساوهجام نباو يناسنلاودمحأهاور

 هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص ينلا نا اهنع هللا يضر سابع نبا نعو
 هب لوعفملاو لعافلا اولتقاف طول موق لمع لمعي هو دجو نم لاق يلسو

 ةعنرالاو دمحا هاور ةميهلا اولتقاو هولتقاف ةميهس ىلع مقو هوعدجو نمو

 افالتخا هيف ناالا نوقونوم هلاجرو

 ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص ينلاناهنعىلاعن هللا يضر رمجنبا نعو
 هلاالا تاقهلاجرو يذم ؤلاءاور ب رغو تر ضزكب اياناو ترغو ترض

 هعفرو هفقو يف فلتخا

 ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر نعل لاق هنعىلاعن هللا يضر سابع نب انعو

 مموجرخا لاقو ءاسنلا نم تالجرتملاو لاجرلا نم نيئنخلا لسو هل اوهيلع
 يراخبلا هاور 6 نم

 ىلاعن هللا ىلص هللا لوسر لآق لاق هنعىلاعن هللا ىضر ةريره ينأ نعو

 دانساب هجام نبا هجرخأ امفدمامل تدجوامدودحلا اومفدا سو هل اوهيلع
 ظفاباهنع هللا يضر ةشئاع ثردح نم 5 املاو يذمرتلاهجرخاو فيعض

 نع قبلا هاورو ضيا فيمضوهو معمطتساام نيملسملا نع دودحلا اوردا
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 تاببشلاب دودحلا اًوردا ظفلب هلوق نم هنع هللا ىضر ىلع

 ىلاعت هللا للص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر رح ننانعو

 الأ نف اهنع ىلامتهللا ىهن يتلا تاروذاقلا هذه اوبنتجا لسو هلآو هيلع

 متن هتحفص انل ديب نم هناف ىلاعت هللا ىلا بتيلو ىلاعت هللا رتسبب رتتسيلف

 ملسأ نب ديز ليسارم نم أطول يف وهو مك املاهاور ىلامت هلا باتك هيلع
 « تلا حن باو

 ال ور مالو قرذدع لو امل تلاق ابنع للا ىضر ةشئاع نع

 حا لز امل نارقلا التو كلذ رك دفهللا لع ملسو هلو هيلع ىلاعت هللا

 ىراخبا يارا ةنيوالاو لا هج اذا دال يب كلا ماو نيلجرب

 ى تناك نانلالو ألا هنع لاتثادثلا ئطؤاكلاه ىاسأ َنعَو

 لوسرهل لاف هنأ راب ةيمأ نب لاله هفذق ءامحس نب كيرش نا مالسالا

 هج رخأ تيدا اري خلا نبا سو آو هيلع لاتنام هل

 يضر سابع نبا ثيدح نم هوحن ىراخبلا يفو تافث هلاجرو لوب أ
 هنع هللا

 5000007 ا

 كلام هاور نيمبرأالا فذقلا يف كولمملا نوبرضي مرأ مف ممدعل نمو

 هعماج ف يروثلاو

 ىلاعت هللا للص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ةرب ره يبأ نءو
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 آم نوكب نآالا ةمايقلا موب دحلااهيلع مامن هك وامم فذق نم لسو هلاو هيلع

 هيلع قفتم لاق

 جب هفرسلا دح باب وف
 هيلع ىلاعن هللا لص هللا ل وسر لاق تلاق أبنع يملاعت هللا ىضر ةشناعنع

 ظفللاو هيلع قفتم ادعاصف رانبد عير يفالا قراس دب عطقت ال لسو لاو

 هباور ىفو ادعاصف راند عبر يف قراسا ايلا عطس ىراخبلا ظفلو لسن

 كلذ نم نأ كان ردع الزر عدر يف اومطقادججأل

 هل[ و هيلع ىلاعن هللا ىلص ينلا نأ هنع ىل !اعت هللا ىضر رمت نبأ نعو

 ةيلع قفتم ممارد ةنالث يرجو طملسو

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةربره ىلا نعو

 قرسيو هدب عطقتف ةضيبلا قرسي قراسلا هللا نعل لسو نرد
 ًاضيأ هيلع قفتم هدب مطقنفا لب

 هلو هيلع يللاعت هللا ىلص هللا لوسر نا ابنع يللاعت هللا ىضر ةشئاعنعو

 امنا سانلا اهسأ لاف بطفن ماق مث هللا دودح نم دح ىف مفشنأ لاق
 قرساذاو هوكرت فيرشلا مهبف قرساذا اوناكمب اكتب نمنبذلا كلهأ

 رخآ هجو نمهلو ملسمل ظفللاو هيلع قفتم قفتم دحلا هيلع اوماقأ فيعضلا مهف

 00 هدحجمو عاتملا ريعتست ةأرصا تناكت تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 اهدي عطقب لسو هلاو هيلع يلاعتدللا ىلص يبنلا



 اةولل

 مس هلا ا ىلا هللا ىل يبشلا نع نع هلا ىضر رج نعو
 هسا 0 كل هآورمطق تهتم الو نملتحالو ناي لع سنل لاق

 لابح نب او يدمرتلا

 هللا ىلص هللا لوسر تمءعس لاق هنع هللا ىضر محيدخ نب مفار نعو

 نوروك ذلا هاور رثك الو رم ىف عطقال لومت لسو هلاو هيلع 0

 نابح"نباو يدمرتلا اضرا هححصو

 هللا ىلص هللا لوسر ىتأ لاق هنع هللا ىضر يموزخملا ةيمأ يبأ نعو

 هل لاقف 2 يدير ياا سل 1 صلب للسو هلاو و هيلع يلاعت

 ديل ةاعاف ل لاق تم ريرفلالإا اي افكر اض هللا لوسر

 لاقف هيلا بتو هللا رفثت 1 لاقف هب "يجو عطف هب كلت انت د

 ظفللاو 1 وبا هجرخأ انالث هيلع بن ميلا لاقف هيلا بوتأو هللا رفغتسا

 نات 5 الإ ةجرخأو تاك دلابروقايننلاو داو ول

 هومسحا 3 هوعطقاف هن اويهذا هيفلاقو هانمعهتاسف هنع هللا يضر ةربره

 هدانساب سأب اللاقو اضيأ رازبلا هجرخاو

 هللا ىلص هللا لوسر نا هنع هللا ىضر فوع نب نمحرلا دبع نعو

 ليال 1. دلل هلع ميقأ اذا قراسلا مرغيال لاق لسو هلو هيلع ىلاعت

 ركتم وه متاح وأ لاقو عطقنم هنا نيو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نع صاعلا نب ورمتنب هللا دبع نعو
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 ريغ ةجاحينذنم هيف باصأن م لاف قلعملا رّملا نع لئس هنأ ملسو هلاو

 هن ير اما ع جب رخ نمو هيلع 'ىث * الف ةنبخ دختم

 وبأ هجرخأ عطقلا هيلمف نحن | نع < ملبف نيرحلا هيوؤيلأ دعب هنم“ ىشب جرع

 كاخلا هححصو قاشنلاو دواد

 امل لاَ ءلسو هلاو هيلعىلاعت هللا ىلص ىنلا نا ةيمأ نب ناوفص نعو
 هج رخأهب نأ "نأ لبقكلذ ناك د الههيف عفشف هءادر قرسىذلا مط مآ

 مك احلاو دوراجلان ,ا هححصو ةعنرالاو دما

 لاَمف ملسو هل او هيلع يامن هللا ىلص ىنلاىلا قراسب "يجلاق رباج نعو

 لاقق ةيناثلا هب*يجب مث مطتق هومطقالاق هللا لوسراب قرس ان! اولتف هولقا

 مث كلذك ةمبارلا هب 'يجمث ةلثم رك ذف ةثلاثلا هب ءيج مث هلثم ركذف هولتقا

 هركنتساو ىناسنلاو دواد وبأ هجرخأ هولتقا لاقف ةسماملا هب *يج

 لتقلا نا يبفاشلا رك ذو هوحن بطاح نب ثرملا ثيدح نم جرخأو

 خوسنم ةسماملا يف

 « ركسملا نايبو براشلا دح باب
 برش دق لجرب يآ ٍسو هل اوهيلعيللاعت هللا ىلص ينلازاكلامن شنان

 سانلا راشتسا رمناك املفركب وبأ هلمفو لاق نيعبر وحب نيتدب رجم هداج رم

 هيلع قفتم رمع هن ىمأف نونامث دودملا فخأ فوع نب نمجرلا دبع لاف

 هلو هيلع ىللاعت هللا ىلص ىنلا دلج ةبقع نب ديلولا ةصق يف ىلع نع ملسلو



 فر

 اذهو ةنس لكو نينا رمدلجو نيعبرأ ركب وبأ داجو نيسبرأملسو

 نامع لاثف لجل ايقتي هاو هنادي كيش الج رانا تدك انوا ذل
 هير ىح اهابتتإ هلا

 براشيف لاق هنأ ملسوهل او هيلع ىلاعت هللا ىلص ينلا نع ةءواعم نعو

 هودلجاف ةثلاثلاب رش اذا مث هودلجاف برشاذا م هودلجاف برش اذا رجا

 ركذو ةعبرالاو هظفل اذهودما هج رخأهقنع اوبرضاف ةعبارلا ب رش اذا مث

 ىرهزلا نع ان رصدوادوأ كلذ ج رخأو خوسنم هنا ىلع لدبام ىدمرتلا

 سو هلاو هيلعّشلا ىلصهللال وسر لاةلاق هنعهّللا ىضرةرب رهينأنعو

 هيلع قفتم هجولا قتيلف كدحأ برض اذا
 ماقال سو هلاو هيلع ىلاعت هللا ٍلصدّنلا لوسر لاق لاق سابع نبا نعو

 مك املاو يذمرتلا هاور دجا!!يفدودملا

 برشي بارش ةنيدلاب امو رخلا يرحم هللا لزنأ دقل لاق سنأ نعو

 ملسم هجرخأ ركنم الا
 لسعلاو رقلاو بنعلا ةسخ نم يهو را ميرحت لزن لاق رم نعو

 هيلع قفتم لّقعلا ضاخام رجخلاو ريغشلاو ةظنملاو

 لكو رج ركسم لك لاق لسوهلآو هيلعللا لبص ىنلاذا رمتْبا نعو
 ملسم هجرخأ مارح ركسم

 م لاق لسو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر نا راج نعو

 (مارماغولب ) ٠6



 فش

 نابح نبا هحمصو ةمدرالاو دمحأهجرخأ مارح هليلقف ةريثك
 000 هيلعىلامن هلل | ىلص هلال وسر ناك لاق سابع نءا نعو

 رمش ةثلاثلا ءاسم ناك اذافدغلادملو دغلاو هموب ههرشيفءاقسلايف بيزلا هل

 دج شا هقاجا "ىث لضف ناف هاقسو

 مءافش لمح مل للانإ لاق ملسودلاو هيلع هلا لص ىنلا نع ةملسمأ نعو

 نابح نبا هححصو قييبلا هجرخأ مكيلع مرح اهف
 هلاو هيلع هللا بص ىنلا لاس دي وس نب قراط نايمرضحلا لثاو نعو

 را 0000 ءاودب تسيل اهنا لاق ءاودلل ابعنصيب را نع لسو

 ١ |هريغو دواد وأو م

 9 لئاصلا ركحو ريزعتلا باب له

 هيلع ىلاعل هللا ىلص هللا لوسر مه مع هيأ يراصنالا ةدرب ىلا نع

 ىلاعت هللا دودح نمدحىفالا طاوسا ةرشعقوف دلجمال لوب ملسودلاو
 هيلع قفتم

 ىوذ اولعامل لاق لسو هل او هيلع يلامث هللا لص ىلا نا ةشئاع نعو

 (يهيبلاو) يفاسنلاو دواد وبأو (دمأ) هاور دودحلا الا مهم ارعتاملا

 ىضن ىف دجاف توديفادح دحأ ىلع ميتال تنك أم لاقىلع نعو
 ىراخبلا هجرخأ هتدو تامول هناف را براشالا

 لسو هل او هيلعىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاق ديز نب ديعسنعو



 ففي

 ىدقرالا هةحججدعص و ةعلرالا ةأورا دينك وهف هلام نود لتق نم

 هللا لص هللا لوسر تمم لو يفا تمعسلاق بابخ ن هللا دبع نعو

 نكتالو لوتقملاهّللا دبعإب اهف نكف نتف نوكتلومت اع طيح
 ةلفرصن داع ع ؤيعدقلا علو ىنطقرادلاو ةمثيخ ىنأنءاهج رخألئاقتلا

 اس لا سا ل يس

 دابجلا ناتك
 ملسو هلا هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىبأ نع

 هاور قافن نم ةبعش ىلع تام هب هسفن تدك يح ملو تام نم

 يناسنلا (لسم)
 لاق لسو هل آو هيلع ىلا هللا ىلص يبنلا نا هنع هللا يضر سنأ نعو

 انشا دما هاور مكتنسل 5 كفنأو ملا نتا نيا رسل وده

 املا سس
 داهجءاسنلا ىلع هللا لوسراب تلق تلاق ابنع هللا ىضر ةشئاع نعو

 را طلسم هجامنبا هاور ةرمعلاو جملا وهةقلاكال داهح منلاق

 ىلص ىنلا ىلا لجر ءاج لاق اهنعدلا يضر رم ناادللا ميع صو

 من لاق كادلاو ىحأ لاقف داهجلا يف نذأتسي مس هل او هيلع ىلاعت هللا

 قست ىأ 2 دج نم دواد يناو دم ألو هيلع ق قفتم دهاج امهسفق لاق



 ضلنلا

 هربقالاو كل انذأ ناف امهنذأتساف عجرادازو ا

 هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر ربرج نعو

 هدانساو ةنالثلا هاور نيك ر كرشلا نإ ميت لسم لك ن 2 "رب انا لسو هلاو

 هلاسرا ىراخبلا حجرو حيحص

 ىلص هللا لوسر لاق لاق امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا نعو

 هيلع قفتم ةو دابج نكلو حتفلا دعب ةرجهال لسو هل او هيلع ىلاعت
 05 هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر ئرعشالا ىسوم يفأ نعو

 ليبسف وبف ايلملا ىهم هللا ةلكن وكشل لتاق نم ملسو هل آو هيلع ىلاعت هللا

 هيلع قفتم هللا

 هلاو هلع ىلاعت هللا 20 لاق ىدعسلان. هللادبع نعو

 لابح نأ هححصو ىقاسنلا هاور ودعلا لتوقام ةرجسملا مطتنتال ملسو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر راغأ لاق هنع هللا ىضر مقا نعو

 ىتدح مه-رارذ ىبسو مهاتاقم لتقف نوراغ#و قلطصملا ينب ىلع سو هلو

 ةيريوجذشمو باصأو هيفو هيلع قفتم هنع هللا يضر رمجن 'ء هللا دبع كلذب

 ىلاعت هللا ٍلصهتلا ل وسر ناك تلاقةشناع نع هبا نعةد. رب نب ن املس نعو

 ىوقت(هتصاخ) ىف هاصوأ ةبرسوأ شيج ىلع اريمأ ىمأ اذا سو هلو هلع

 اولتاق هللا ليبس ىف هللا مسا ىلعاونغا لاق مث ًاريخ نيملسملا نمهعم نعو هللا

 اذاو اديلواولتمت الو اولثع الو اوردمتالو اولثت الو اونغا هللاب رفك نم



 هه نس 220320 و رسل
 اهيلا كوباجأ نهمأف لاصخ ثالث ىلا مهعداف نيكرشملا نم كودع تيقل
 مهعدامأ مهم لبقاف كوبان اف مالسالا ىلإ مهعدا مبنع كلوا بأ مهنم ل ايقاف

 نونوكي مهما مربخ ًافاوبأ ل ناف نيرجاىملا راد ىلا مراد نم لوحتلا ىلا

 ٠ اودهاج نا يش 'ينلاو ةمينغلا 27 4 نوكي. الو نيملسملا بارععاك

 اونأ مم ناف مهنم لبقاف كواحا م ناف ةيزملا رهطاساف اوبأ م ناف نيملسملا

 ليف نا ةلوارل نيس نم[ تروا نو نامشا
 الاعب ل اناا لعجا نكلو لعفتالف هيبن همذو هللا ةمذ مهل

 0 مهلزنت نا أ كودارأ اذاو هللا ةمذ اورمخت نا نم نوهأ عمذ

 ال ماسلا كح مهبف بيصتا يردت ال كناف كلكح ل 2 ل الف

 لسا ميرا
 هلاو هيلع يلاعت هللا ىلص يب لا نا هنع هللا ىطر كلام ن / نبت نعل

 نا اهريغل ىرو ةوزنمع دارأ اذا ناك لسو

 لاوس تالجس لل هنع هللا ىضر لرفم نب نامعنلا نب لقعم نعو

 ىتح لاتقلا رخآ راهنلا لوأ لتاقت ل اذا سو هلاو هيلع ىلاعت هللا للص هللا

 هححصو ةئالثلاو دمحا هاور رصنلا لزميو حايرلا بمتو سمشلا لو َر

 ىراخلا و .ليمار 5 ان
 هللا لص هللا لور لكس لاق هنع للاى ةباث ى نصلا نع

 مهئاسن نم نوبيصيف نوت نيكرشملا نم ارادلا نعلسو هل او هيلع ىلاعت
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 هيلع ىعتما بينم اقف مهمرارذو

 ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص يننلا نأ اهنع هلأ ىضر هشناع نعو

 لشمءافز كرشع نيعتسا نلف مجرا ردد موب هعب لجرل لاق

١ 

 و هيلع ىلاع هلل ىلص كلا لا همع هلل ىو رك نب نعو 4 . ١ ا ىو 51 2 ّح !١ ا |1
 يب

 ع

 ةلع قم نامصلاو ءاسنلا لكقركم افاهنزانم ضمد ىف ةلوتقم.ةأرساىأ

 هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىصر ةرغم نعو

 هححصو دو دوا هأآور مهخرشاوقبتساو نيكرشملا خ ويشاولتقا 0و

 ىدمرتلا

 هج رخاوىراخبلا هاور ردن موب اوزرابتمها هنع هللا يصر ىلعنعو

 الوطم دوادوا

 رامز الا ةسمانبف هن الا هنع تلت اغا لاق هنع هللا ىصر تزد أ نغَو

 ركن ! نم ىلعادر هلاق ( ةكلبلا ىلا مكيدبإب اوقاتالو ) ىلامت هلوق ينعي

 ناويدمرتلا هحدمحك و ةبالثلاهاور مهمف لخد ىتح م ورلا فص ىلع لمح نم ىلع

 مك احلاو نابح

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر قرح لاق هنع هللا ىضر رمت نبا نعو

 هيلع قفتم عطقو ريضنلا ينب لخم لسو هلاو هيلع
 ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر تماصلا ن ةدابعنعو

 ايندلا يف هباحصأ ىلع راعو ران لولغلا ناف اولغت ال راسو هلآو هيلع يلاعت هللا



 لا

 نابح نبا هحدصو يناسنلاو دمحا هاور ةرخ لاو

 هلآاوهيلع ىلاعت هللا لص ينلا نا هنع هللا ىضر كلام نب فوعنعو

 2200 دوادوأ هاور لتاقلل بلسلاب ىضق لسو

 هاردتاف لاق لهج ينأ لتقةصقيف هنع هللا ىضرفوعنب نمحرلادبعنعو

 هلااو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر ىلا افرصنا مث هالتق تح امهفيسل
 امهف رظنف لاق ال الاق انكيفيس امحسم له هلتق اكبأ لاقف هاربخأف ٍلسو
 ورمتنب ذاعمل هباسب راسو هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص يضقف هلتق م الك لاذ

 هيلع قفتم حملا نب
 ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبن نأ هنع هللا ىضر لوحكم ن حو

 هلاجرو ليسارملا يف دوادوبأ هجرخأ فئاطلا لهأ لع قينجيتلا ب

 هنع هللا ىذر ىلع نع فيعض دانسأب ىل 000

 لخد سو هلو هيلع ىلاعأ هللا ىلص ينلازا هنع هللا ىضر سنأن ءو

 راتسأب قلمتم لطخ نبا لاَقف لجر هءاجهعزن املف رفا هسأر ىلعو كم

 هيلع قفتم هولتقا لاقف ةبعكلا

 هيلعىلاعت هللا لص هللا لوسر نا هنع هللا ىضر ريبج نب ديعس نعو

 تامثهلاجرو ليسارملا يف دوادو أ هجرخأا ربص ةنالث ردد موب لتقرسوهل او

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نا هنع هللا يضر نيصح نب نارمت نعو

 يذمرتلا هجرخا كرشم لجرب نيملسملا نم نيلجر ىدفرسو هلاو هيلع
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 لسع دنع هلصأو ةحصسو

 نا لاق ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلبص يب نا لآ ةليعلا ن نب رخص نعو

 نوقوتوءهلاجرو دواد وبا هجرخأ ملاومأومءامداوزرحأاوملسأ اذاءوقل

 هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنل !! نأ هنع هللأ ىضر معطم نب ريبج نعو

 ينتنلا ءالؤه يف ىنلك مث ابح ىدعن ميطملا ناكول ردب يراسأ يف لاق ٍلسو

 ىراخبلا هاور هلمبتكرتل

 تاطواموب انايسائبسا لاق,هنع هللا ئطر ردا سس يأ نعو

 تريكلمانالا ءاسنلا نم تانصحملاو ) ىلاعت هللا لزأف اوجرحتق جاوزأ نمل

 ملسم هجرخأ ( بالا كناعأ

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لودبر ثمل لاق هنع هللا ىضر رميتنبا نعو

 مهتاعبسس تناكتف ةريثكآلبإ اومنغف دجن لبق مه انأو ةبرس مسو هلآو

 هيلع قي انين ريس اواقنو'ازرهمنا رش وا

 هاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مق لاق هنع هللا يضر هنعو

 ىراخبلل ظفللاو هيلع قفتم امبس لجارللو نيمبس سرفلل رييخ موب سو
 هلاانيش و هسرفل نايتس مهسأ ةثالث هسرفلو ل ا ةواد نلف

 هللا ىلص هللا لوسر تمعس لاق هنع هللا يضر ديزي نب نعم نعو

 دواد وبأو دمحأ هاور سنا دعب الا لفنال لوقت لسو هلاو هيلع يلاعت
 يواحطلا هححصو



 كيقزا

 ىلص هللا لوسر تدبش لاق هنع هللا يضر ةملسم نإ تينح نعو

 07 ةعجرلا يف ثاثلاو ةأذبلا يف عبرلا لف لقت لسوهلاو هيلع ىلاعت هللا

 اواو دوراجلان با هيت هةدادال

 هللا ىلص هللا لوسر نأك لاق أمهمع ىلاعت هللا ىذر رمت نبا نعو

 ةصاخ مهسفنال ايارسلا نم ثعبب نم ضعب لفتب سو هلاو هيلع ىلاعت

 هيلع قفتم شيجلا ةماع مسق ىوس

 هعقرت الو هلك أنف بنعلاو لسعلا انيزاغم ىف بيصن انك لاق هنعو
 نابح نبا هحصصو سلا هنم ذخؤي ف دواد يبالو ىراخبلا اور

 مون اماعط انب ةبصأ لاق هنع ىلامت هللا ىضر ىفوأ يبأ ن /| هللا دبع نعو

 وأ ةيرعلا يراطكا مث هيفكيام رادعم هنم دكا لجرلاناكف ربيخ

 كاملاو دوراملا نبا هححصو دواد

 هللا لصدنلا لوسر لاق لاقدنع ىلا: هللا ىضر تبان نب عفورنعو

 نم ةباد سكري الف رخاالا مويلاو هللاب نمّؤِي ناكن م سريا

 نيلسلا ءىف نم ابوث سبل الوهيف اهدر ابنجع اذا قس دلل
 م ل تا هلاجرو يمرادلاو دواد وبأ هج واق هدر هقلخأاذا تح

 لا لصلاا كونو ابرج لاق هنع قات هللا ىطر ةدينعىنأ نعو

 ةبيش ىلأ نباهجرخأ مهضعل نيملسملا ىلع ريجي لوقي لسو هلآو هيلع ىلاعت

 ىلع ريت صاعلا نب ورمت ثيدح نم يسلايطللو فعض هدانسإ ينو دمحاو



 ل

 نيملسملا ةمذ هنع ىلاعت هللا يضر ىلع نع نيحيحصلا يفو مثاندا نيملسملا

 ماصقا مهيلع ريجنو رخا هجو نم هجام نبا داز مادا ابب ىعسي ةدحاو
 ترجا نم ابرجا دق'ىناه ما ثيدح نم نيحيحصلا فو

 هيلع ىلاعت هللا ىلصهَللا لوسر معسدنأ هنع ىلاعت هللا يضر رم نعو

 ىتح برعلا ةربزج نم نراع يكل 5220000 ملسو هلآو

 لسم ها الر املسمالا عدأال

 هللا ءافأ اممريضنلا ينب لاومأ ت تناك لاق هنع يللاعت هللا ىضر هنعو

 ىلص ىتلل تناكف باكر الو ليخم نوملسملا هيلع فجوب ملامم هلوسر ىلع
 هلعجم يف ١ ب ا هله لك قفني ناكف ةصاخ للسو هل او هيلعياعت هلل

 هيلع قفتم لجؤ زع هللا ليبس يف ةدع حالسلاو عاركلا يف

 هللا ىلص هللا لوسر عم انوزغ لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ذاعم نعو

 ةقل ليج هلا لوسر نيف مسقف ام اهف انبصأف ريبخ سو هلو هيلع ىلا

 هلاجرو دواد وأ هاور مغملا ىف اهيقت لعجو ةفئاط ملسو هلو و هيلع يلام

 يرش

 سيخا الينا لسوهل اوهيلع ىلاعن هللا ىلصهللا ل وسر لاق لاق مف 0

 نابحن ا هحمصو ىناسنلاو دواد وأ هاور لسرلا سيحاالو ديعلاب

 ىلامت هللا ىلص هللا لوسر نا هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نعو

 تصع ةيرق امبأواهف م<,ف اهيف منقاف اهومتلأ ةبرق اعأ لاق لسوهل وهيلع



 افقد

 هاو كل ىه مث هلوسرو هَل ابسمح ناف هل وسرو هللا

 4 ةيدهلاو ةيزجلا باب »ف

 ىلاعت هللا لص يننلانا هنع ىلاعت هللا ىضر فوع نب نمجرلا دبع نع

 هلو ىراخبلا هاور رحه سوم نم ةءزجلا ىنعي اهدخا ٍلسو هلاو هيلع

 عاطقتا ايف اطوملا يف قيرط

 ىلاعت هللا ىضر ناماسىفأ ن نامع نعو 0 نع رمح نب ل

 ىلا ديلولا نب دلاخ ثعب ملسو هلاو هيسلع ىلامت هللا ي بص" ئتلا:كنر تا مهنع

 ةيزحلا نا همد نَمْخ هب او ا لا 5

 دواد وبا هآور

 قاتلا لس را لان ليت هع نايف او لبج نبذاعم نعو

 هل دع وأ اراد ملاح لك نم دعا نا كا نيا ىلا لسو هلاو هيلع

 مكاملاو نابح نبا هحصصو ةثالثلا هج رخأ ايرفاعم

 ىلاعت هللا ىلص ينلا نع مهنع ىلاعن هللا ىضر يتزملاو رمع نب دئاعنعو

 ينطق رايز نب الو اوب قالا 0 يحفل

 هيلعىلاعت تارسقلا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر ةراره ىبأ نرعو

 يف مدحأ م قل اذاو مالسلاب ىراصنلاو ةيضالرخم لاق ملسو هلاو

 1 ملسم هاور هقيضأ ىلا هورطضاف قيرط

 هل او هيلع ىلاعت هللا لص يبنلازا ناورصو ةمرخم نب روسملا نعو



 فس

 هيلع حلاص ام اذه هيفو هلوطل ثيدحلا رك ذف ةيبدحلا ماع جرخ ةلالسو

 ابيف نمأي ن امس رشع برحلا عضو ىلع ورم نب ليبس هللا دبع نب دم

 جرخأو يراخبلا كا وا داه و هجرخا ضعل نع مبضعن فكيو سانلا

 كءاجنمو مكيلع هدر كتم ءاج نم ناهكإو نيل نيدو هو

 بهذ نم هنأ من لاق هللا لوسرأب اده بتكتأ اولاقف انيلع هوعددر نم

 احرخ واج رف هل هللا لعجيسف مهنم انءاج نمو لا بسيف يلا ان

 ىلاعت هللا لص ىنلا نع امبنع ىلاعن هللا يضر ر , نب | هللا دبع نعو

 نمدجويلاهحر ناو ةنحلا ةحنار كلو 7: ده هويت هل اوهيلع

 220 نينو ةريئص

 #« ئرلاو قبسلا باب ع
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا قداس لاق امبنع ىلاعت هللا ىضر رمع نبا نع

 عادولا ةينث اهدمأ ناكو ءايفخلا :رم ترمضدق يتلا ليخلاب ملسو هلاو
 نبا ناكو قيرز ىنب دجسم ىلا ةينثلا نم رمضن مل ىتلا ليما نيب قباسو

 هيلث ىلا ءايفحلا نم نايفس لاق ىراخبلا داز هيلع قفتم قباس نميف رمت

 ليم قيرز ىنب دجسم ىلا ةينثلا نمو ةتسوأ لايمأ ةسخ عادولا

 سو هلاو هيلع ىلامت هللا ىلص يتلا نا هنع ىلاعت هللأ ىضر هنعو

 هححص و دواد باو دمحأ هاور هياغلا ف حرعلا لضفو ب نيب قباس

 نابح نبا
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 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةرب سه ىنا نعو

 ةثالثلاو دماهاوررفاحوا لصنوا فخىف الا قبسال لسو هلاو هيلع ىلاعت

 لابح نبا هححصو

 لاق ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبن ١! نع هنع ىلاعن هللا ىض هنعو

 ويف نما نناق دب ناي داب قيم !نمابذل رهو نيس رف اسرق لها

 فيعض هدانسإو دوادو.او دما هاور راق

 ىلاعن هللا ىلص هللا ل وسر تمعسلاق هنع ىلاعت هللا ىضر صاع 5 ةبقع نعو

 نمو ةوق نم متطتساام ملا ودعاو) أ رقت رينأا ىلع وهو لسو هلاو هيلع

 ىرلاةوّقلانا الاىرلا ةوقلا نا الا ىرلا ةوقلا نا الا ةءالا ليخلا طابر

 م
 ىيعطالا كا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر ةرب ره ينأ نع

 50 لس هاورمارح هلكأأف عابسلا نم بان ىذ لك لاق لسو هلو
 ريطلا نم بلخم ىذلكو دازو يه ظفلب سابعنبا ثيدح نم

 ربيخ مول لسوهلاو هيلعىلاعت هللا لص هللا ل وسر ىهن لاق رباج نعو

 ظفا ىفو هيلع قفتم ليما مول ف تذاو ةيلهالا را موه نع

 صخرو ىراخبلل
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 ملسو هلاو هيعمل !أعن هللا ىلص هللا لوسر عم انوزغلاق يفوأ ىبَأ نبانعو

 هلع قفتمدا رجلا لك ان تاوز زغ عبس

 هنلا لوسرولا ابكرو ثعبف اهحندف لاق فرالا ة ةصقىف سنأ نعو

 هيلع قفتم هليمف ملسو هلاو هيلع هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ىلاعت هللا لصدنلالوسر ىهن لاق هنع ىلاعت 9 ىضر ها نعو

 هاوردرصلاو دهدملاو ةلحنلاوةلغلا باودلا نم ميرا لتقنعلسو هل اوهيلع

 لابح قا يراها

 لوسرهلاق تلق من لاق وه ديص عبضلا ريال تلق لاق رامسىبأن ا نعو

 هححصسو ةعبرالاو دمحأ هاور من لاق سو هلو هيلع ىلاعت هللا لص هللا
 نابح ناو يراخبلا

 (امرحم ىلا ىحوأ ايفدجأ ال لق) لاف ذفنقلا نع لثس هنارمي هذا

 ىلامت هللا ص ىنلا دنع ركذ لوقت ةريرهابأ تممس هدنع خيش * لاف هن آلا

 دواد وأو دمحأ هجرخأ ثئابحلا ترم ةئيبخ اهنا لاق لسو هلآو هيلع _

 لسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك نا رمت نءا لاقف فيعض هدانساو

 لاق م وبف اذه لاق

 نع ملسو هلاو هيلعيلاءت هلال س دوا لوتيل ارح لا رت نبا نعو

 ىدمرتلا هنسحو يناسنلاالا ةعنرالا هل اهءابلاو ةلالحلا

 ىلاعن هللا ىلص ىنلا هنم لك أف يثحولا راملا ةصقىف ةدانق ىلا نعو
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 هيلع قفتم ملسو هل أو هيلع

 هللا ىلبص هللا لوسر دبع ىلع انرحم ت كلا رك قا ا تلب ءامسا نعو

 . هيلع قفتم هان أف اسرف لسو هلآو هيلع ىلاعت

 ىلاعت هللا لص هلل لوسر ةدئام لع ىضلا لك لاق سابع نبأ نعو

 هيلع قفتم سوهلاو هيلع

 هللا رض يالوسر لاش انيلع نا [ترتلا قع ' نمحرلا دبع نعو

 دمجأهجرخأ اهلتقنع ىهنف ءاوديف ابلعجم عدفضلا نع لسو هل اوهيلع ىلات
 يئاسنلاودواد وأ هجرخأوك املا 6

 4 مثابذلاو ديصلاباب
 نم ملسو هل أو هيلع ىلا هللا ىلص هللا لوسرلاق لاق ةرب ره ينأ نع

 طاربق نو لك رجا نست عرزوا ضو ةند

 ل1 تم

 لح هلاو هيلع ىلا عل هللا لص هللا لوسر لاق لاق م ماح نب يدع نعو

 اح هتكردأف كيلع كلسما ناف هيلع هللا مسا ر 1 ذاف كلك كانرأ اذا

 ابلك كبلك عم تدجو ناو هلكفهنم لك أن مولتق دق هتكردا ناو هحذاف
 رك اذ كممبس تيمر ناو هلتق امها ىردد الك ناف لك انالف لتقدقوهريغ
 ناو تنتشلزآ ل يتتف كامبنم رئاالا هيفدجم لف اموي كنع باغ ناف هللا مسا

 ملسم ظفل اذهو هيلع قفتم لك أت الف ءاملا يفاقبرغ هندجو



 ي«2ْن2ُ

 نع لسو هل او هيلع ىلاعت هلل ىلص هللا لوسر كلاسلاف يدع نعو

 هناف لتقف هضرعن تبصأ اذاو لكف هدحن تبصأ اذا لاَمق ضارعملا ديص

 ىزاشتلا ءاكر لع ان اان ديكو

 ناو ل نع ةبامث يبأ نعو

 لم هعارخا نان مام َدِلكَف 1 كنع باغف كامبسل

 اموق نا لسوهلاو هيلعيلامت الا ىلص ىبنل اولاق اموق نا ةشئاع نعو
 منا هيلع هللا اوعس لاقف المأ هيلع هللا مسا اوركذأ يردنال محللاب اننوتأب

 يراخبلا هاور هوأكو

 ملسو هلاو هيلعىل !أعل هلا وب ناوسوالل] لفغم ن هللا كمع نعو

 وبكم اننكلو ارك دست ماالا+ ال لاو فذحلا نع ىم

 ملسمل ظفللاو هيلع قفتم نبعلا اد

 اوذختال لاقملسو هلاو هيلع ىلامت هللا ىلص ينلا نا سابع نبا نعو

 لي اور راضرغ حورلا بف ع

 هللا ىلص ينلا لئسف رجح ةاشتحذ ةأ مانا كلام نب بعك نءو

 يراخبلا هاور اهلك أب سمأف كلذ نع لسو هل او هيلع ىلاعت
 رهماام لاقلسو هلو هيلعيلامت هللا ىلص يننلانع حيدخ نب مفار نعو

 رفظلا اماو ظمف نسلا اما رفظلاو نسلا سيل لكسف هيلع هللا مسا ركذو مدلا

 هيلع قفتم ةشدحلا يدش



 كس ل اا اش ةالطا# ماا
 هلاو هيلع يلاعت هللا ىلص هللا ل وسر ىبمن لاق هللا دبعنب رباج نعو

 ال ل 7 لام نا لو

 لسوهلا او هيلعيملاعت هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق نو ن دادش نعو

 محيذ اذاو ةلتقلا اونسحاف متلتق اذاف ىف لك لع ناسح الا تك فلا

 ملم هاور هتعذ حريلو هترفشكدحأدحيلو ةحذلا اونسحاف
 هل او هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ىردحلا ديعس ىبأ نعو

 نابح نبا هححصو دمحأ هاور ا دنيا ةاك ذ لسو

 هيفكد لسلا لق سولو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا نا سابع نبا نعو

 ينطق رادلا هجرخأ لك ايل مث م ميلف جذي نيح ىمسي نا ىبن ناف همسا

 قودص وهو نانس نب دي زينب دمحخ هدانسأ قو فعض هظفح ىف وار هيفو

 افوقوم سابع نبا ىلا ميحص دانساب قازرلا دبع هجرخأو ظفحلا فيعض

 مساركذ لذلح ملا ةعذ ظفلب هليسا سيف دود يبأ دنع دهاش هلو هيلع

 نوقوثوم هلاجرو ركذي ملمأ ابيلع هللا
 #« يحاضألا باب »

 سن - هلاو 5 هللا لص يبنلا نا كلام نب ل

 ظفايفو امه> افصلعهلجر مضيو ربكيو ىمسيو نين رقا نيحلما نيشبكب

 لدب ةثاثلاب نينيع هحيحص يف ةناوع ىبالو نينيمس ظفل يفو هدي امهحذ
 تدح ني ندد | تاوشلا مس لوقو ملسمل ظفل ينو نيسلا

 ( مارملا غولب )



 قد

 داوس يف رظنو داوسف كربو داوس يف أطب نرقأ شبكب سمأ ةشئاع

 هللا مس لاقو هحنذ مث سا اعدحأ مث مل يدلل | يذحشال اقف هن ٠ ىحضيل

 دمت ةمأنمو دمحم لآو دمع نم لبنت مهلل

 ملسو هلاو هيلع ىلاعت 1 د 5 ةربرهىبأ نعو

 هححصو هجأم نب ,اودحأهاور انالضمنب رن الف حضي ا اهلل نع

 مل كالا

 هيلع ىلص هللا لوسرمم ىحضالا تدبشلاق نايفسنب بدنج نعو
 نم لاقق تحنذ دق مغ ىلا رظن سانلاب هتالص ىضق ايف لسو هلو

 هللا مسا ىلع يذيلف خذ نكي لنمو انك حبديلف ةالصلا لبق منذ

 هيلع قفتم
 هل او هيلعيملعت هللا لصهللا لوسر انف ماق لاق بزاع نب ءاربلا نعو

 59 ةضيرلاو اهررغ نيلا ءاررسلا اناكتنتلا ىرزوجال مدرأ لاتف سو

 ةعنرالاو دمحا هاور يت ال يتلا ةريبكلاو ابعلض نييبلا ه2 لاا ع

 نابح نباو ىذمرتلا هححصو

 ةتنيمالا اوحمذال لسودل وهيلعلامتهّنلا ىبصهنلا لوس رلاةلاقرباجنعو

 1 سا ؟يلع رمل نا الا

 و هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ان ىمأ لاق ىلع نعو

 ءاقرخالو ةربادمالو ةلباممالو ءاروعن ىحضنالو نذالاو نيعلا فرشتسن



 0" سس سس هش 2
 مك احلاو نابح نباو يدمرتلا هحمصو ةعئرالاو دمحأ هجرخأ ءامر'الو

 هيلع قاف نا نيمار ينرسأ لاق بلاط ينأ نب ىلع نعو

 ىلع املالجو اهدولجو ابموحل مسقأ 1 ىلع موقأ نا لسو هلاو

 هيلع قفتم اهنم اعيش اهترازج يف يطعأ الو نيك اسملا
 د كر مارس د د هللا دبع نيرباج نعو

 سم هاور ةعبس نع ةرقبلاو ةعبس نع ةيدبلا ةسدحلا ماع سو

 «*« ةقيمعلاباب ف

 نشد نع قع مسودلاو هيلع ىلا هللا للص يبنلا نا سابع نبأ ن

 دوراملا نباو ةميزخ نبا هححصو دواد وأ هاور م 0

 ثيدح نم نابح نا جرخأو هلاسرا متاح وبأ حجر نكلو قملا دبعو
 مال

 نأ مىمأ لسو هلو هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نا ةشئاع نعو

 هححبعو ىذمرتلا هاور ةاش ةءرالا نعو ناتئفاكم ناناش مالغلا نع قعي

 هوحن ةيبعكلا زرك مأ نع ةعبرالاو دمحأ جرخأو

 مالغلك لاق لسو هلو هيلعوىلامت هللا لص هللا لوسر نا ةرمس نعو

 ةعبرالاو دمحأ هاور يمسيو قلحتو هعناس موب هنع حنذب ةقيقعل نهتم

 ئدمرلا هححصو
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 روذنلاو ناميالا باتك

 | وو هلال طلال له ةالوسر نع رمح نبا نع

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر م ٍعادانف هسأب فاح رمعو بكر يف باطحلا نب رمت

 يحيل املاح ناك نف ؟ناباباوقحتذا كابن هللا نأ الا ملسوهل آو هيلع :

 ةريره ينأ نع يناسنلاو دواد ينال ةباور يفو هدع قف تديحلا وأ هان

 الا هلا اوقثحت الو دادنالاب الو كتابمأبو متابأب اوفاحتال اعوفرم

 نوقداص منأو

 و هلاو هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةرب ره يأ نعو

 فلحتسملا ةيل ىلع نيعلا ةءاور يفو كبحاص هب كقدصيام ىلع كدنيع

 ١ ملسم امبجرخأ

 هل اوهيلعىلامت هللاىلص هللا ل وسر لاقلاق ةرمس نب نمحرلا دبع نعو

 كنيع نع رفكق اهنم ًاريخ اهريغ تيأرف نيعب ىلع تفاح اذاو لسو
 ريخ وه يذلا تئاف يراخبلل ظفنا يفو هيلع قفتم ريخ وه يذلا تئاو
 وه يذلا تئا مث كننيعنع رفكف دواد ىنال ةباوريفو كنيع نع رفكو

 حيحص اهدانساو ريخ

 نم لآق ملسو هللاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نا رمع نبا نعو

 هححص وةمئرألاو دمحأ هاور هيلع ثنح الف هللا ءاشنالاقف نيع ىلع فلح



 2ك

 نابح نبا

 باقموال ملسو هلاو هيلع ىلاعتهللا ىلص ينلا نيم تناك لاق هنعو .

 ىراجبا اور نارا

 هيلعيلاعت هللا ىلص يبنلا ىلا يبارعأ ءاج لاق ورمع نب هللا دبع نعو
 برسل نبع ع دا ني ران اسال ل ملسو هلاو

 اياوهازبم صا لام أهم مط طتق يذلا لاق سومغلا نيملا امو تلق هيفو
 ىراقبلا هت ل

 وه تلاق مكنامباىوذللاب هللا كذخا وبال ىلاعت هلوقيف ةشئئاع نعو

 ًاعوفرم دواد وأ هاورو يراخبلا هجرخأ هّللاو ىلبو هللاو ال لجرلا لوق

 ملسو هلآآو هيلعيلامت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةربره ينأ نعو
 يذمرتلا قاسو هيلع قفتم ةنأ الخد اهاصحا نم امسا نيعسنو ةعسن هنلذأ

 ةاورلا ضعب نم جاردا اهدرس ناقيمحتلاو ءامسالا نابحن نءاو

 ملببو هلا ةيلعالا هللا لس هيا لوس كل

 هحرخآ ءانثلا يف غلب ادعف اريخ هللا كا زج هلعافل لاَمف فور عم هيلا عنبص نم

 نابح نبا هححصو يذمرتلا

 رذنلانعىبم هنا ٍلسوهلاو و هيلعىلاعل هللا لص ينلاوع رم نبا نعو

 هيلع قفتم ليخبلا نم هن  ج رختسي اهناو ريخ ىنأيال هنا لاقو

 ةرافكّسو هلاوهيلع ىلاعتهّللا ىلص هللا لوسرلاق لاق سماع نب ةبقع نعو



 1 7 تل تل ل اوف
 ىنالو هححصو ملاذا هيف يذمرتلا دازو لسم هاور نيع ةرافك رذنلا

 ةرافك هيرافكف مس م مارد رذب نم اعوفسم سابع نا ثيدح نم دواد

 هعطنال لا نمو نيع ةرافك ا يم ايدو نيع

 يراخبالو هغتواوحجر ظافملانأالا حيحص هدانساو نيم ةراقك هب زاتكاف

 ثيدح نم لسمو هصعب الف هللا يصعب ناردن نمو ةشئاع ثيدح نم

 ةيصعم يف ردنل ءافوال نار مع

 ةيفاح هللا تم ىلا يشع نأ ىتخ 1 فرد 0 صاع نب هبقع نعو

 ظفللاو هيلع قفتم "0 هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص ينلا لاقف

 هرم ائيش كتخأ ءامش منصب ال ىلاعت هللاذا لاق ةمدرالاو دم الو

 مايأ ةثالث مصتلو بكرتلو رمتختلف

 ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر ةدابع نب دعس ىتفتسالاق سابع نبا نعو
 اهنع هضقا لاقف هيضفتنا لبق تيفوت همأ ىلع ناكرذن ىف ٍلسوهل آو هيلع
 هيلع قفتم

 1 0 لوسو هع لع لجو ردن لاق كاكشلا نب كنان وع
 هيلع ىلاعن هللا ىلص هللا لوسر ينأف ةناوببالبا رحثنأ ملسو هل او هيلع ىلاعت

 ديع اهف ناك لبف لاقال لاق دبمي نثو اهف ناكل ه لاقق هلأسفلسو 01

 يفالو هللا ةيصعميف رذنل ءافوالهناف كرذن فوأ لاقف ال لاف مدايعأ نم

 وهو هل ظفللاو يناربطلاودواد وأ هاورمدا نبا كلمالامفالومحر ةعبطق
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 دمجحأ دنع مدرك ثيدح نم دهاش هلو دانسالا حميحص
 ىنا هللا لوسراي حتنلا مو.لاق الجرزا هنعىلاعت هللا يضر رباجنعو

 هلأسف انهه لص لاّمف سدقملات»» يف لصأنا ةكم كيلع هللا ناترذب

 مك الاهحصو دوادواو دمحاهاور اذا كنأشف لاَدف هلأسف انبه لصلاقف

 ىلامتهّللا ىلص ىننلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر يردحلا ديعس ىلأ نعو
 01مم اسس هناا للآألا لك ردنا لذ ملسو هلآو هيلع

 ىراخبلل ظفللاو هيلع قفتم اذه ىدحسمو ىصقالا دجسمو
 ىف ترذد ىنا هللا لوسراب تلق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر رمح نعو

 هيلع قفتم كرذن. فوأف لاق مارملا دجسملا يف ةليل فكتعا نا ةيلهاجلا

 ةليل فكتعاف ةءاور يف ىراخبلا دازو

 ءاضقلا ياتك

 ةيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةددرب نع

 قحلا فرع لجر ةنجلا ىف دحاوو رانلا يف نانئا ةثالث ةاضقلا لس هلاو

 مكحلا يف راجو هب ضقتب لف قملا فرع لجرو ةنملا ين وبف هب ىضقف
 هاور رانلايف وبف لهج ىلع سانلل ىضتف قملا فرعي لجرو رانلا فوبف
 مك املا هحمسو ةمئرالا
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 امن هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلا عل هلل | يضر ةرب ره يبا نعو

 ةمنرالاو دمحا هاور نيكس ريل - دعف ءاضقلا ىلو نم لسو هلاو هيلع

 نابح نباو ةعزخ نبادححص

 هل او هيلع ىملاعتهللا ىلص هللا لوسر لاقلاق هنع ىلاعت هللا ىضر هنعو

 تمعنف ةمايقلا موب ةمادن نوكتسو ةرامالا ىلع نوصرحتس عينا ملسو
 ىراخلا داوو ةيطافلا تشو ةعشرلا

 هللا ىلص هللا لوسر عم هنأ هنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نعو

 نارجأ هلف باصأ مث دهنجاف مالا ع اذا لوقت سو هلآو هيلع ل !امت

 هيلع قفتم رجا هلف أطخأ مث دهتجاف كح اذاو

 ادق لص ها كوسو انس لات نعال يطرأ زكي بأ نعو

 هيلع قفتم نابضغ وهو نينا نيب دحأ مكحمال لوقت لسو هلاو هيلع

 هلو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر ىلع نعو

 رخآلا مالك عمست ىتح لوالل ضقت الف نالجر كيلا ىضاش اذا ٍلسو

 ' 10 انها ءاور دملا امطأ# "كوااق لع لاق مم فك ىردت قوق

 دهاش هلو نابح نبا هححصو ىندملا نبا هاوقو هنسحو ىدذمرتلاو دواد

 سابع نبا ثيدح نم م احلا دنع

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق اهنع هللا ىضر ةملسءأ نعو

 نمهتجح نأ نوك, نأ مكضعب لملف يلا نومصتخم مكنا لسو هلآو
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 عطق |امافايش هيخاقح نم هل تعطق نْث هنم معمم وحن ىلع هل ىغقاف ضعن

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تعمم لاق هنع هللا يضر رباج نعو

 ناداور مهفيعضل مديدش نم دخؤي ال ا نق 0 هلاو

 هجام نبأ دنع

 ىلاعت هللا ىللص هللا لوسر تعم“ تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 0 قليش نا ا

 ا نايحلا ن | هاور هرمع يف نين ,نأ نيب ضل هنا ىنع ام باسحلا

 هر ناقد ولا
 ملسوهلاو هيلعىلاعت هللا ليص ىنلا نع هنع هللا ىضر ةركب ىلا نعو

 يراخبلا هاور ةأرصا مما اولو موق حلفب نل لاق

 هيلع ىلاعت هللا ىبص يننلا نع هنع هللا يضر ىدزالا ميسم ىنأ نعو
 مهمجاح نع بحتحاف نيملسملار وما نيا ضال ال ل

 يدمرتلاودوادوا هيج خللا هتحاح لوح هللا بجتحا 3 ريعفو

 ىلاعت هللا ىلص هللا لو سر نعل لاق هنع هللا ىضر ةربره ىلا نعو

 هنسحو ةعبرالاو دححا هاور مكملا يف ىثشترملاو ىثارلا سو هل أو هيلع
 دنعو رمح نب هللا دبع ثيدح ن نم دهاش هلو لابح ن نباهححصو يذمرتلا
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 ىناسنلاالا ةمدرالا

 هللا لص هللا لوسر ىضق لاق هنع هللا يضر رييزلا نب هللا دبع نعو

 دوادو.ا داور مك الا ىدب نيب نادعمن نيمصحلا نا و هل او هيلع ىلاعت

 5 الا هححصو

 #« تادابشلا باب ©
 هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا نا هنع هللا يضر ينهملا دلاخ نب دبز نع

 الأي نأ لبق ةدابشلاب ينأ.ىذلاوه ءادبشلار يخي مكريخأ الأ لاق لسومل او

 مسماور

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر نإ ءصح نب نأرمت نعو

 00 لل ل نق ل اخ نأ لسوال اودع لاح

 الوزوردنبو نونمتؤيالو نونوخلو نودهشتسيالو نودبشي موق نوكي

 هيلع قفتم نمسلا مهف رهظيو لوفوب

 ها ىلص هلا لوسر لاق لام هنع هللا يضر رمع نب هللا ديغ نعو
 هيخا ىلع رمغ ىذالو ةئناخالو نئاخ ةدابش 1 ملسودل أو هيلع ىلاعت

 دوادوباو دمحأ هاور تيبلا لهل عناقلا هدا حلاو

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر معم هنا هنع هللا يضر را فا نعو

 دوادوبا هاور ةيرق بحاص ىلع ىودب ةدابش زوج ال لاق ملسو وهل او هيلع

 هجام نباو



 ١ظظ«

 اوناك اسانأ نا لاّقف بطخ هنا هنع هللا يضر باطملا نب رمت نعو

 ناو سو هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دبع يف يحولاب نودخؤي

 ىراخبلا هاور ؟تلامتأن م انلرهظ ام نآلا مَ دخان هاو مطقنا دق يحولا

 هل اوهيلع ىلاعت هللا لص ىنلا نع هنع ىلاعت هللا يضرةركب ىبأ نعو

 ليوط ثيدحيف هيلع قفتم رئابكلا ربك أ ىف روزلا ةداهش دع هنأ ٍلسو
 هيلعيىلاعت هللا ىلص ينلا نأ امهنع يلاعن هللا ىضر سابع نبا نعو

 هجرخأ عدو أدهشاف ابلثم ىلعلاق من لاق سمشلا ىرت لجرل لاق ملسو هلو
 ًاطخافك اهلا هحصصو فيعض دانساب ىدع نبا

 دهاشو نيب يضق لسو هلو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر نا هنعو

 ديج هدانسإ لاقو يثاسنلاو دواد وبأو سم هجرخأ

 ىذمرتلاودواد وبا هجرخا هلثم هنعىلاعت هللا ىضرةرب ره نأ نعو

 نابح نبا هحمصو

 #« تانيبلاو يواعدلا باب ©

 هلع كات شان لص ىتلانا امنع كا ع اع
 ملا ومأو لاجر ءامد سان يعدال ماوعدب سانلا يطميول لاق ملسو هلو
 ىلع ةنيبلا حيحص دانساب قبسبللو هيلع قفتم هيلع ىعدملا ىلع نيملا نكلو
 ركن 1! نم ىلع نيكلاذ ىلا
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 هيلع ىلاعت هللأ ىلص ىب دا نأ هنع ىلاعن هللا ىضر ةريره ىلا نعو

 نيا يف مهني مهسي نأ ىماف اوعر اف نيمعا موق ىلع ضرع سو او

 ىراخبلا هاور فاح مها

 للا ىلص هللا لوسر نا هنع ىلاعت هللا ضر ينراحلا ةمامأ ىبأ نعو
 بجوأ دقق هنيمبي ملسم "كد مأ قح مطتقا نم لاق سو هل و هيلع يبات

 هللا لوسرأب اوسع انش ناك ناو لجر هللاَمف ةنحلاهيلع مرحو رانلا هل هللا

 ملسم هاوركلارأ نم ابيضق ناكن او 0

 هللا لص هللا لوسر نا هنع ىلاعن هللا ىضر سبق نب ثعشالا نعو

 لسع ءعشلا لام ا مطتق نيب ىلع فلح نم لاق سو هلاو هيلع ىلاعأ

 هيلع قفتم نابضغ هيلع وهو هللا يتأ رجاف ابف وه

 سيلوةباد فامصتخا نيلجر نا هنعىلاعت هللا ىضر ىسوم ينأ نعو
 امهني ملسو هللاو هيلع للاعتهللا ىلص هللا لوسر اهب يضف ةنيب مهم مدا و

 ديح هدانسإ لاقو هظفل اذهو ىناسنلاو دواد واو دما هاور نيفنصن

 ملسوهل اوهيلعىلاعت ها لبع يبلا ناهي ند 1

 دعا ةاوو رانلا نم ةقمتم آوت ةمأ نعم ب اذه ىربن نم لاق

 ناصح 00

 ىلامت هللا بص هللا لوسرلاق لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةربره ىنأ نعو

 مو مهكزي الومهلارظنب الو ةمايقلا موب هللا مهملكب ال ةنالث سو هلاوهيلع
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 عباب لجرو ليبسلا نبا نم همنم ةالفلاب ءام لضف ىلع لجر ميلأ باذع
 وهو هقدصف اذكو اذكب اهذخال هللاب هل فلُخ رصعلا دعن ةعلس الحر

 ناو ىفواهنم هاطعأ ناف ايندللالا هعياب ال امامإ عياب لجرو كلذ ريغ ىلع

 هيلع قفتم في ملام هطعجل
 لك لاف ةقان ىفامدتخا نيلجر نا هنع ىلاعت هللا ىضر راج نعو

 قامت نإ للص هلا لوسر اهب يضقاةنن اناناو ىدع جت ابل لإ
 هدد يف يش نمل لسو هل 10

 ملسو هل اوهيلع ىلاعت هللا للص ىنلا ل با نعو

 فعض اههدانسإ يفو ىنطقرادلا امهاور قملا بلاط ىلع نيملا در

 تاذ لسو هّلاوهيلع ىلاعت هللا لص ينلا ىلع لخد تلاق 5 نعو

 ىلا اق ارظن يل دملاز زج ىلا ىر 1 لامفههجو ريراسأق ربت ارورسمموب

 هيلع قفتم ضعل نم اهضعل مادقأ هذه لاف ديز ن هك ةنراح نب دنز

 سو هل او هيلع ىل !اعن هللا لص هللا لوسر لاق لاق ةرب ره ينأ نع

 رانلا ٠ نمهنما وضع هنم وضع ل امي هلل ادعنتسا الشم 0 ىعاربم ور اعا

 02-0 اقتعا 2 6 اعاوةماما يأ نع هححصو ىدمرتللو هيلع ققح#



 نم

 او ةرصنب سك ث يدح نم دواد ىنالو رانلا نمهك اكف اتناك نيتماسم

 رانلا ابك 1 تناك ةمللسع اغا تعا ةملسمأ أرضا

 يأ لسو هلو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا تلأس لاق رذ ىنأ نعو
 لاق لضفأ بآترا مل داهجو هّللاب ناعا لاق لضفأ لمعلا
 2 قفتم ابلهأ د نع اهالغأ

 مسودلاو هيلع ىلاعل 0 210 لاق لاق رمع نبا نعو

 ىطعاف لدع ةميق موق دبعلا نع غل ل لام هلزاكفدبع يف هلاكر ش 0

 امملو ه.لعقفتم قتعام هنم قتع دقفالاو دبعلا هيلع قتع حرصصح ةءاكارش

 ةباعسلا نا ليقو هيلع قوقشم ريغ ىدستساو هيلع موفالاو ةرن ره ىنأنع

 لسوهل " ]و هيلع ىلاعت هللا لما لورا قو 5 ..عو

 لسمو هآور هقتعيف هن رتشبف اكولمم هدجيزأالا هدلاو دلو يزال

 كلم نملأق سو هلو هيلع ىلامت هللا ىلص ىلا نا بدنج نبةرع“ نعو

 فوقوم هنا ظافملا نم عج حجروةميرالاو دمجأ اور رحوبف مرحب مجراذ

 هيوم دنع هل كلام ةتس قتعأ الحر نا نيصح نب نارمج نعو

 10 ا ممريغ لام هل نكي مل

 ديدشالوق هل لاقو ةعبر أ قرأو نيننا قتعأف مهنب عما من اثالثأ مزج

 لسم هاوز



 اوه

 كيلع طرتشاو كقتعا تلاقف ةملس مأأل اكولمم تنك لاق ةنيفس نعو

 وبأو دمحأ هاور تشعام لسو هلآو هيلعىلاعت هللا ىلص هللا وسر مدخت نا

 3 املاوىناسنلاو دواد

 ءالولا اما لاق ملسو هل او هيلع ىاعتللا يلص هللا لوسر نا ةشّئاع نعو

 ليوط ثيدح ىف هيلع قفتم قتعأ نم
 هيلع ىلاعن هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر رمح نبا نعو

 نباو يفاشلاهاور بهوبالو عاببال بسنلا ةمحاكة مل ءالولا لسو هلاو

 فدي انما ردا ريلي ةفاوك كاران
 هدلولا مأو بتاكملاو ريدملا باب »

 نع هل امالغ قتعأ راصنالا نم الجر نا هنع هللا ىضر رياج نع

 لاقق ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا كلذ غلبف هريغ لامهل نكي موربد
 يفو هيلع قفتم مرد ةلاغ لا دبع نب م هارتشاف م هءرتشلل نم

 ةئاعامب هعابف نيد هيلع ناكو يناسنلا ةباور يفو جاتحاف ىراخبلل ظفل

 كنيد ضقا لاقو هاطعاف*رد

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نع هدج نع هيبأ نع بيعش نبورمع نعو
 دوادوبأ هجرخأ مبرد هتنتاكم نم هيلع يتبام دبع بئاكملا لاق لسو هلو

 مك احلا هحمصو ةئالثلاو دمحأ دنع هلصأو نسح دانساب



 النا

 هيلع ىلاعت هللا لصهّللا لوسر لاقتلاق اهنع هللا ىضر ةملس مأ نعو

 بجتحتلف يدؤيام هدنع ناكو بتاكم نك ادحال ناك اذا لسو هلاو

 17 يدذمرتلا هححصو ةمدرالاو دمحأ هاور هنم

 هيلع ىلاعت هللا ىلص يتلا نا امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نعو

 هنمقرام ردو رحلا ةبد هنم قتعام رد بتاكملا ىدؤي لاق لسو هلاو

 يناسنلاو دوادوبأو دمحأ هاور دبعلا ةيد

 لاق هنع هللا ىضر نينمؤملا ما ةيربوج يخأ ثراحلا نب وري غو

 ارانيدالو اهرد هنومدنع سو هل او هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر كرئام

 اال .ايترأو النو ءايضيلا ةقن لا ائيشالو ةمآ الو ادبعالو

 يراخبلا هاور

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نعو
 ا تا دعب ةرح يف اهديس نمتدلو ةآ اعأ لسو هلاو هيلعىلاعل

 هنعهللا ىضر رمت ىلع هفقو ةعاجج مجرو فيعض دانسأب 8 املاو هجام نبا

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نا هنع هللا ىطر فينح نب لبس نعو

 وأ هنرسع يف امراغ وأ هللا ليبس ىف ادهاجم ناعأ نم لاق سو هلاو هيلع
 مك الا هحمسو دمحأ هاور هلظالا لظ ال موب هللا هلظأ هتبقر ىف ابتاكم

 يحصل جل سحمو
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 عماجلا باتك

 « بدالا باب »
 هلااو هيلع ىلاعتةللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ةرب ىهىنأ نع

 اذاو هبجاف كاعداذاو هيلع لسسف هتيقلاؤا تس للسما ىلع ملا قخ لسو

 اواو هدعف ضيم اذاؤ هتمشف هللا دمك سطع اذاؤ هحصناف كحضنتسا

 لسمهاور هعبتاق تام

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةنع هللا ىضر ةزيره ىنأ نع

 ونه نم ىلا أورظنن الو مكنم لفسأ وه نم ىلا اؤرظنا لسو هلآو هيلع
 هيلع قفتم مكيلع هلا ةناوردزت النا ردجأ وبف مكقوف

 ىلص هللا لو سو تلأس لاق هنغ هللا يضر ناممس نب ساونلا نعو

 مئالاو ىلا 200م ا ءراسو هلاو هيلع ىلاعت هللأ

 ملسم هجرخأ أ سانلا هيلع علطي نأ تقرت د كررنص ف كلت

 ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبأ نعؤ

 اوطلتخم ىتح رخآآلا نود نانثا ىجاتنالف ةثالث متتكاذا لسو هلاو هيلع

 ملل ظفنلاو هيلع قفتم هنزحم كلذ نا لجأ نم سانلاب
 هيلع ىلاعت هللا ىلبص هللا لوسر لاق لاق اهنع هللا ىضر رمت نا نعو

 اوحسفت نكلو هيف ساحب م هسلجم نم لجرلا لجرلا مق. ال لسو هلآو
 ( مارملا غولب 71/)



 اكل

 هيلع قفتم اوعسوبو

 هيلع ىلاعت هّللإ لص لوسر لاق لاق هنع هللا يضر سابع نبا نعو

 ايقمل وأ ابقعلي ىتح ودب حسمت الف اماعط كدحأ لكأ اذا مسو هلاو

 هيلع قفتم(هريغ)

 ىلأعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ا

 ريثكلا ىلع ليلقلاو دعاقلا ىلع راملاو ريبكلا ل ر يغصلا لسيل سو هلاو هيلع

 ىثاملا ىلع بك ارلاوسمل ةباوريفو هيلعقفتم
 0 علان ده ىلع هفإ لوجو لاق اع هنع هللا ىضر ىلع نعو

 درب ناةعاججا نعائزجنو ؛ مدحأ ١- مسي نأ اوىصاذا ةعامجا نع 'يزحب ملسو

 قيبلاو دمحأ هاور مدحأ

 ملسو هل اوهيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسرلاق لاق هنع هللا ىضر هنعو

 ممورطضاف قيرط يف ممومتيقل اذاو مالسلاب ىراصنلاالو دوبلا اؤدتال

 ملسم هجرخأ هقيضأ ىلا

 سطعاذالاق ملسو هلاو هيلعيلامن هللا يلص ىنلا نع هنع هللا ىضر هنعو

 هللا كنمحرب هل لاق اذاف هللا كنمجرب هوخأ هل لقيلو هلل دجلا لقيلف كدحأ

 يراخبلا هجرخأ لاب حلصيو هللا عيده هل لقيلف
 ملسوهلاو هيلع ىلامتهّللا ىلص هلا ايلا قطعا يضر هنو

 ملسم هجرخأ اهئ ةدعا نر



 الكنأما

 وهلاو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر هنعو

 امملوأ ىنملا نكتلو لامشلاب ًادبيلف عرتاذاو نيملاب ًادبيلف مدحأ لعت ا اذا

 كلام هبقاب جرخاو لامشلاب هلوق ىلا لسم هجرخأ عزت اهرخآو لعنن

 دواد واويدمرتلاو

 سو هل او هيلع ىلاعتهللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر هنعو

 هيلعقفتم ًاميجج امهعلخيلوأ اعيج امبلعنيلو ةدحاو لمن يف كدحأ شمال
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر رمع نبا نعو

 1 هيلع قفتم ءاليخ هبوثرج نم ىلإ هللا رظن. ال سو هل او

 لاقلسو هل'او هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نا هنع هللا ىضر هنعو

 لك أي ناطيشلان اف هنيه برشيلف برش اذاو هنيمب لك ايلف كدحأ لك أذا

 ملسم هجرخأ هلامشب برشيو ةلامشب
 لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر هدج نع هببأ نع بيعش نب ورم نعو

 فرس ريغ ف قدصتو سلاو برشاو لك ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا

 ىراخبلا هقلعو دمحأو دوادوأ هجرخأ ةليخالو

 * ةلصلاو ربلا باب ف
 ىلامت هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ةرب ره يبأ نع

 هرثأ يف أسني ناو هقزر ىف هل طسبب نأ بحأ نم ملسو هلآو هيلع
 ىراخبلا هجر خا همحر لصيلف



 نك

 هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر مطه نب ريبخ نعو

 هيلع قفتم ( حر عطاق ينمي ) مطاق ةنلا لخدبال لسو هلاو هيلع ىلاعت

 ىلمت هما لنح هنا لوسر نا هنع هللا ىضر ةيعش نب ةرينلا نعو
 ثانبلا دآوو تابمأألا قوقع مكيلع مرح هللا نا لاق لسو هلاو هيلع

 هيلع قفتم لاملا ةعاضاو لاؤسلا ةرثكو لاقو ليق ؟كهركو تاهوامتهو

 ىلاعت هللا ىليصينلا نع هنع هللا ىضر صاعلانب ورم نب هنلادبعنعو
 طخس ىف هللا ظخسو نيدلاولا ىضر يف هللا ىضر لاق معو هلاو هنلع

 كالا وزابح نبا هححصو يده اشر

 ملسوهل او هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نعو
 هيلع قفتمهسفنل سحنامهراحل حن تح دبع نمؤيالهديب ىف ىذلاولاقهنا

 ملسو هلآو هيلعيلاعت هللا صفا لوسر تلأس لاق دوعسم ن ما نعو

 نا لاق ىأ مث تلق كاقلخ وهو ادن هلل ل افحن نا لاق ظعأ بنذلا ىأ

 كراج ةلياحم يبازت نا لاق يأ مث تلق كمم لك أ, نأ ةيشخ ةيشخ كدلو لتفت

 هيلع قفتم

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ صاعلا نب ورم نب هللا دبع نعو
 لترا ده لقورليع هينقاو لسا نبع كابكنلا نمل لسو هلآو

 هيلعق قفتمهمأسسبف همأ سدو هابأ سسيف لجرلا ابأ بسي مفلالاو

 لحاللا ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسزنا بو.أىبأنعو
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 اهريخو اذه ضرع واذه ضرعيفزايقتل لايلْث البق وف هاحارحبانا سل

 هيلعق فتم مالسلاب ًادبب يذلا
 لك لسمو هلآاو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاق رباج نعو

 يراجبلا هج رثبا يضل

 نرقحال لسوهلاو هيلعيللاعل هللا لص هللا ل وسر لاق لاق رذ ينأ نعو

 قلط هجوب كامجأ قلت نادل يل سلا

 تخبط اذا لسو هلآ هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسرلاق لاق هنعو

 للسم امهجرخأ كن اريج دهامتو اهءاماتك اة

 ملسو هلو هيلع ىل لان هللا ىلص ِهّيلا لوسر لاقلاق ةرب ره ىنأ نعو

 موببرك نم ةبركه نع هللا سفن ايندلا برك نم 0 ص
 السمو نمو هر الا دايينلا ف ةككشا مييِل ريسعم عرسي نمو ةيايقلا

 هيخأ نوع يف دبعلا ناك ام ٍدبعلا نوعيفهّللاو ةرخاالاو ايندلا يف هللا هرتس

 ملم هجرخنأ
 ملسو هل او هيلع ىلا هلا لص هللا لوسر لاق لاق دوعسم نا 0

 سم هجرخأ هلعافرجا لثم هلف ريخ ىلع لد نم
 ك ذاعتيسا نم لاق سو هل اوهيلع ىلا هلا ليج ىلا نع رم نب نعو

 هوثذاكف افورعم ركيلا ىأ نمو هوطعاف هللاب مكلأس نمو هوذيعأف هلل

 قهبلا هجرخأ هل اوعداف اودجي مناف

/ / 

/ 
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 « عرولاودهزلا باب

 هلو هيلع ىلاتهلا لص هلا لوسي تمس لاق ريش ن , نامنلا نع

 مارملاو نيب لالجملا نا هينذأ ىلا هيعبصأب نامننلا ىوهأو لوقي سو

 دقف تاهشلا ىتتا نف سانلا نم ريثك نبملعيال تاهتشم امهنيو نبي
 ىعربي يعارلاك مارحلا ىف عقو تاهشلايف عقو نمو هض معو هنيدل ًاربتسا
 همراحم هللا يجناوالا ىم كلم لكل ناوالادهيف عمبذا كشو ىلا لوح

 00 تدق اذاو ةط دلما كم تلم اذأ تدل دسلا ف ناوالا

 1 هيلع قفتم بلقلا ىهوالا هلكد سجلا
 قبع سمل سو هلاوهيلعلامتهّللا لصهتلا لوسر لاق لاق ةريره ىبأ نعو

 ىراخبلاهجرخأض ريل طعب ملناو ىضر ىطعأنا ةفيطقلاو مردلاو رانبدلا
 يبكنع ملسو هلاو هيلع هيلعىلاعت هللا لص هللا ل وسر ذخأ لاقرمتنا نعو

 اذ لوق رماد را ناكو ليبس رباع وأ بيرغ كناكايندلايف نكلاقف

 كتم نم ذخو ءاسملا رظتنت الف تحبصأ اذاو حابصلا رظتنتالف تما

 يراخبلا هجرخأ كتول كنايح نمو كمعسل

 نم ملسو هلاو 07 نال دكا ىلع اكان لل رم نبا نعو

 نابح نبا هحمسو دواد وبأ هجرخأ مهنم وبف مومن هبشل

 اموب ملسو هل او هيلع هللا ىلص يننلا فلخ تنك لاق سابع نا نعو

 لاساف تلاس اذاو كهاجن هدج هللا ظفحكظفحت هللا ظفحا مالغايلاقف



 لا

 حيحص نسح لاقو يذمرتلا هاور هللاب نعتساف تنعتسا اذاو هللا

 ملسو هلاوهيلع ىلامتّللا ىلص يبنلاىلا لجر ءاجلاق دعس نب لبس نعو
 دهزا لامف سانلاىنبحا وهّللا ىنبحا هتلمعاذا لم ىلع ىنلد هللا لوسراي لاف

 هريغو هجامنبا ءاورسانلا كبح سائلا دنع ايف دهزاو هللا كبح اينالايف
 نسح هدنسو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تعم لاق صاقو يبأ ن دعس نعو

 ملسم هجرخأ ينل يننلا قتلا دبعلا بحي هللا نا لوقت ملسو هلآو

 نسح نم ملسو هل او هيلعىلاعت هللا لصهنلا لوسرلاق لاق ة ةرب رهىنأ نعو

 نسح لاقو ىذمرتلا هاور هينعيالام هكرت ءرملا مالسا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق برك دعم نب. مادقملا نعو

 هنسحو يذمرتلا هجرخأ نطل نم ارش ءاعو مد ا ن ١ المام ملسو هلآو
 يحل لق اودي لان هللا لص هللا لوسر لاق لاق سن نْعَو

 يوقهدنسوهجامنباو يذم رتلاهجرخأن وباوتلانيلاطملا ريخو ءاطخ مدآ

 تمصلا لسو هلو هيلع انت هللا ليم هناك را ين

 فوقومهنأ حمو فيعُص دنس ب عشلا يف قيببلاهجرخأ هلعافل التو كح

 ميكحلا ناهتل لوق نم

 « قالخالا ىواسم نم بيهرتلا باب ف
 ماا ملسو هلاوهيلعىلاعت هللا لص هللا ل وسر لاق لاق ةريره ىنأ نع
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 دوادوبأ هجرخأ بطحلا رانلالك أت اك تانسملا لك اب دسحلاا ناف دسحلاو

 هوجن سنأ ثيدح. نم هجام ناالو

 ٍديدشلا سبل ملسو هلاو ١و هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنعو

 هيلع قفتم بضغلا دنع هسفن كلي يذلا دددشلا اما دا

 لغلا لسو هل او هيلع ىلاعن هللا ىلص هللا 0 لاقرمع نا نعو

 هيلع قفتم همايقلا مون تايلظ

 ملظلا اوقلا سو هل اوهيلعىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق رباج نعو

 دال علبة ناك نمكلهأهنافجشلااو ءفتاو ةمايقلا موبتارلظ مظلاناف

 يسودهلاو و هيلع ىلامت هللا لص هللا لوسرلاق لاق ديبل ن دوم نعو

 نسح ةلئسا ديا هن رتمافايرلا رتيمالا كر ذل يعين! قرعلا

 ةيآآ لسودلاو هيلع ىلاعت هالي فال وسر لا لاق ةرب رهىلا نعو

 لطاقم ناج نحااذلف لع روحو اذاو بذك ثدحاذا ثالث قفانملا

 ( رْخ مصاخ اذاو ورمج نب هللادبع ثيدح نم امحلو )

 بابس يسودل او هيلعىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاق دومسم نبا نعو

 هيلع قفتم رفك هلاتقو قوسف ملسلا

 ملسو هلا هيلع ىلاعت هللا ىلص هلا لوسر لاق لاق ةربره ا
 هيلع قفتم ثيدحلا بذك أ نظلا ناف نظلاو كل

 هل او هيلع يلاعت هللا لص هللا وسر ٍتمعس لاق راسب نب لّمدم نعو



 نك د سطس 25055310060 2 <
 هتيعرا شاغ وهوت وع موب توم ةيعر هللا هيعرتسي دبع نمام لوقت لسو
 هيلع قفتم ةنلا هيلع هللا مرحالا

 موللا ٍلسو هلاو هيلعيلاعت هللا لص هللا لوسر لاق تلاق ةشئاعنعو

 ملسم هجرخا هيلع ققشاف مهلع قشف ائيش يتمأ سما نم ىلو نم
 اذا للسوهل او هيلعىلاعت هلا ىلص هنئأ ل اشو لاق لاق ةرره ىبأ نعو

 هيلع قفتم هجولا بنتجيلف ىدجأ لتاق
 ارارص ددرف يضيننال لاق ىنصوأ هللا لوسراب لاق الجر نا هنعو

 يراخبلا هجرخأ بضغتال لاقو

 نا سو هل اوهيلعىلامت هللا يلص هللا ل وسر لاق تلاق ةيراصنالا ةلوخ نعو

 ىراخبلا هجرخأ ةمايقلا موب رانلابلف قحريغب هللا لاميف نوضوع الاجر

 هبر نع هيورب ايف ملسسو هلآو هيلع هللا ىلص يتلا نع رذ ينأ نعو
 اولاظت الف امرحم منيب هتلمجو ىف ىلع لظلا تمرح ىنا يدابعاب لأق
 هجرخأ

 نوردبألاق سو هل او هيلعيلامت هللا يلص هللالوسرا ةربرهىبأ نعو
 ةمارذإ لاقمارك اعكلاخ) كرك ذبل ملعأ هل نيروربسا نلف ١ كا
 هيف نكي ناو هتبتغا دقف لوقبامهيف ناكن الاق ٍلوقأ ام يخأ يف ناكنا

 هجرخأ هتبم دف
 اودساحتال ملسو هلاو هيلعىلاعت هللا لص هللا لور لاق لاق هنعو



 10 رى را 1 1ا ن
 اونوكو ضعل عيب ىلع ركضمل عب الواوربادبالو اوضغامالواوشجاننالو

 انره وقتل هرتعال ففعل و هملظيال للا وخ وخا للا اناوخا هللا دابع
 هاخأ رفح نأ 0 0 يدلك اق تلا ىلا ريشدو

 سم هجرخا يي فو لابو هك: مارح للسملا ىف اع مسملا لك لسا

 ملسو هلاو هيلعىلامت هللا ىلص هلال وسر ناك لاق كلام ن 0

 هجرخأ ءاودالاو ءاوهالاو لامعالاو قالخالات اركنم ىنبنج هبللا لو

 هز ةقملا + ال هيو ئكمرما

 لس و هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلا لوسر لاق لاق ضابع نا

 فيض: ىذمرتلا هج رخأ هناتكا دعم عديت الود زامالو كاخاراعال

 هلااو هيلعىللاعت هللا لص هلا لور لاق لاق ىردملا ديعس ىبأ نعو
 ىذمرتلا هجرخأ قلملا ءوسو لخبلا نمؤمىف ناممتجمال ناتلصخ لسو
 فعض هدنس يثو

 لسو هلاو هيلع ىلامت هللا لص ها لوسر لاق لاق ةربره ىنأ نعو

 ملم هج رخأ مولظملا دتمي ملام *ىدابلا لمفالاقام نابتسملا

 ملسو هل أو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةمزص ىلأ نعو

 دواد وأ هجرخأ هيلع هللا ىحابلتم قاف دوا هللا راض ايل راَبَعَم

 هنسحو ىدمرتلاو

 ملسو هل اوهيلعل )اعل هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ءادردلا يأ نعو



 تعا 7 ل ا ل ا ل
 ثيدح نم هلو هححصو ىذمرتلا ةعئارجا قدنلا شحافلا ضب هللا نا

 يذبلا الو شحافلا الو ناعللا الو ناعطلاب نمؤملا سيل هعفر دوعسم نا

 هفقو ىنطقرادلا مجرو مك املا هححصو هنسحو

 هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق اهمع ىلاعن هللا يضر ةشلاع :رعو

 اومدقام ىلا اوضفادق , وبلا تاؤمألا اوبسنال لسو هل او هيلع ىلاعت

 ىراخبلا هجرخأ

 لخدبال لسو هل اوهيلعىلاعتهّنلا ىلص هللا لوسر لاقلاق ةفدذح نعو

 ل و

 فك ملسودلاو هيلعىاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاق سنأ نعو

 نم دهاش هلو طسوالايف ىناربطلا هج رخأهءاذع هنع هللا فك هبضغ

 ايندلايفانبادنع رمت ناثيدح
 سو هل او هيلع ىلامتهّللا لص هللا لوسر لاق لاق قيدصلا ركبىنأ نعو

 5 لس ما حا لا“ ىسالو ليخمالو بخت ةنملا لخد.ال

 نبش ةااذلا قو نودع

 نم لسوهلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نعو

 ىنعي ةمايقلا موي كن الا هينذأ ىف بص نوهراكدل مو موق ثيدح مسن ١

 ىراخبلا هجرخأ صاصرلا
 هلنشنم ىبوط لسو هلاو هيلع ىلاعتهّلا لصدللا لوسر لاق لاق سن أنعو
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 نسبح دانيساب رازإلا هجرخأ سانلا بويع نع هبيع

 نم ملسوهلاو هيلعيلا من هللا لص هللا لوسر لاق لاق رمع نبا نعو

 مك اجلا هجرخأ نابضغ هيلع وهو هللا ىتل هتيشميف لاتخاو هسفنوف ضاعت

 تافب هلاحرو

 ةلجعلا ميسو هلاو هيلع يلاعت هللا ليصهلل|لوسر لاقلاق دعسنب لبس نعو

 نسح لاقو ىذمرتلا هجرخأ ناطيشلا نم
 ءوسعؤشلا لسو هل !وهيلع ىلاعت هللا لصدللا لوسر لاق تلاق ةشئاعنعو

 ف حام و عا هي رجلا قلع

 لسوهل او هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ىلوسر لاق لاق ءادردلا ينأ نعو

 ملسم هجرخأ ةمايقلا موب ءادهشالو ءامفش نونوكي ال نينامللانا

 ىِذييتلاهجرخأ هلمعلا تح تعمل فاد داخأ ريع نم ملسو هلاو هيلع

 عطمنمهدنسو ةلنسحو

 لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر هدج نع هيبأ نع ميكح نب زيم نعو

 بدكيف ( سانلا ) ثدحت ىدلل لبو لسو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص هللا
 ىوقهدانسأو ةثالثلاهجرخأ هل ليو مث هل ليو موقلا هب كحضيل

 لسو هل او هيلع ىلامت ملا ىلبص ينلا نع هنع هللا ىضر سنا نعو

 تفيطدانسإبةمايبا ىأ نب ثراملااواوز هلت نا هتبقا نئةرامك لاق



 5ك
 ىلامت هللا ىلض هللا لوسر لاق تلاف اهنع هللا يضر ةشئاغ نغو

 لس هجرخأ مصخلا دلالا هللا يلا لاجرلا ضفبأ لسو هل او هيلع

 # قالخالا مراكم يف بيغرتلا باب و»
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةنع هللا ىضر دوعسم نبا نغ

 يذب. ربلا ناو ربلاىلا يدب قدصلا ناف قدصلا كيلع لسو هلآ او هيلع
 هللا دنغ تكي تح قدضلا ىرختو قدصي لجرلا لازنامو ةئملا ىلا

 روجنللا ناو روجفلا ىلا يدبي بذكلا ناف بذكلاو مك ايإو امدض
 دنع تكي ىتح بذكلا ىرحتبو بذكب لجرلا لازيامو رانلاىلا يده

 هيلع قفتم اياذك هللا

 هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسرزا هنع هللا ىضر ةرره ىبأ نعو

 هيلخ ق متت ثيدحلا ىذك ١ نظلا ناف نظلاو كاب لاق سو هلآو

 هللا ليغ هللا لؤسو لاق“لاق ةنع هللا ىضر يئردملا ديعس يأ نعو

 نم دءانلامهللالوسراياولاقتاقرطلا ىلع س راجلاوك ١ انا !لسودلاو [ هلع لاك

 همح افو اولاق هّمح قيرطلا اوظعأف مني اذا ام انماق :لاق اف ثدخت انسلاخ

 نعيهنلاو فورعملاب ىمالاو مالسلا درو ىذ الا كو رصبلا ضغ لاق

 هناغ قشع ركشلا

 هيلع ىلات هللا 0 لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ةنواغم نعو

 هيلع قف قفتم نيدلا يف هبتف ًاريخ هن هللا درب نم لسو هلاو



 قف

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ءادردلا ينأ نعو

 دوادوبأ هجرخأ قلخلا نسح نم لقثأ نازبملا ف 'ىث نمام لسوهل او هيلع

 هححصو ىذمرتلاو

 هيلعىلامت هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر رمع نبا نعو

 هيلع قفتم نامي.الا نم ءايحلا ٍلسو هلاو

 ىلامت هللا ىص هلا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبا نعو
 حست مل اذا ىلوألا ةوبنلا مالك نم ن بانلا كردا ام م نا ملسو هلاو هيلع

 ىراخبلا هجرخأ تش أم عنصاف

 لامعا لص هللايل وسر لاقلت هنع هللا ىضر ةربره ىبأ نعو

 فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلا بحأو ريخ ىودلا نمؤملا ملسو هلاو هيلع

 كياصأ ناؤ.زحسن الو هللاب نعتساو كعفن. ام ىلع صرح اريخ لك يفو

 هللا ردق لق نكلو اذكو اذك ناك اذك تلمف ىناوا لمتالف 'يث

 ملسم هجرخأ ناطيشلا لمت حتفتول ناف لمف ءاشامو

 الا لعشا ل وسر كن لاق هنع هللا ىضر رامح نب | ضايع نعو

 يغب ال ىتيح اومضاوت نأ ىلا ىجوأ ىلاعت هللا نا ملسسو هل او هيلع ىلاعت

 ملسءهجرخأ دحأ ىلع دحأ رخفي الو دحا ىلع دحأ

 هل او هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ءادردلا ىنأ نعو

 ةمايقلاموب رانلا ههجو نع هللادر بيغلاب هيخأ ضرع نع در نم لاق 2
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 هوجن ميزي قل ءامسأ قدح نم ديالو تيجو قبر ارت

 ىلامتهللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نعو

 اموأنعالا وفسب دبع هللا دازامو لامنم ةقدص تصقتتام سو هل آو هيلع

 هجرخأ همفرالا هلل دحأ مضاوت

 هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر مالس نب هللا دبع نعو

 اومعطاو ماحرالا اولصو مالسلا اوشفا سانلا ابسأإ ل هلاو هيلع ىلاعت

 هححصو ىذمرتلاهجرخأ مالسبةنجلااولخدن ماين سانلاو ليللاباولصو ماعطلا

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر ىرادلا ميمت نعو
 هباتكلو هلل لاق هللا لوسراب يهنملانلق انالث ااا يمال

 سم هجرخا مهسماعو نيف اقع د رع

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ةريه يبا نعو

 ةجرخلا قلخلا نسحو هللا ىوقت ةنملا لخدب ام رثك أ ملسو هل او هيلع

 مك الا هححصو ىدمرتلا

 لس وهلاو هيلعىلاعت هللا ىلص هللال وسر لاق لاق هنع هل ئطر هنعو

 نسحو هجولا طيات مسيل نكلو ملاومأب سانلا نوعسن ال 0 ١

 مك احلا هححصو لبيوبا هجرخا قلملا
 ملسو هلو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقلا هنع هللا يضر هنعو

 نسج دانساب دوادوبا هحرخلا نمؤلا هشبا ةآررع قمل



 ا

 هيلع ىلاعت هللا للص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر رمت ننا نعو

 ىذلا نم ريخ ماذا ىلع ربصيو سانلا ظلاخم ىذلا نمؤملا د هلاو

 ونهو نسح داثسأب ةحام نا ةجرخا ماذأ ىلع ريصل اللو سانلا ظلاخمال

 يباحصلا مسي م 1 هناآلأ يدمر ملا دنع

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق نعول هورس نانعو

 نابحنبا هححصو دما هاور قلخ نسخ يتلخ تنسح مبللا ٍلسوهلاو

 «ءاعدلاو ركذلا بابو
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر ةرب سه ىلا نع

 هج ارخ اهات تكرفحو قرك دام ىدنغ عمانا ناعتهشنالوق لس هلو

 اقيلعت يراخبلا هرك ذو نابح نبا هححصو هجام نبا

 ىلاعت هلل | ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر لبج نب ةذاعم نعو

 هللا رك ذ 000 0 1

 ةكئالملا ا ع٠ وق ىلتتات 0

 ملسم هجرخأ هدنع نميف هللا مركذو ةمحرلا مهتيشغو

 ملسو هل او هيلع ىلامتهللا ىلض هللا لوسر لاق ل لاق هنع هللا يضر هنغو

 هيلع ىلاعت هللا ىلَص ىنلا ىلع اولصي ملوديف هللا اورك د ادعم موق دعقام



 نر س05
 نسحلاقو يذمرتلا هجرخأ ةمايقلاموب ةرسح مهلع ناك الا سو هلآو

 هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاق يراصنالا بونأ ىبأ ,نعو

 هدسدمخلا هلو كاملا هل) هل كبرشال هدجو هللاالإهلإ ال لاق نم لسو هلاو

 قتعأ نك ناك تارم رشع (ريدق *ىث لك لعوهو تيعو ىحب ديما
 هيلعقفتم ليعامسا دلو نم سفنأ ةمنرأ

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر ةربره ىبأ نعو

 اااه هنعب تامح ةرمم ةثام هدمحتو هللا ناحبس لاق نم لسو هلآو هيلع

 هيلع قفتم رحبلا دبز لثم تناك ناو

 ىلص هللالوسرىل لاق تلاق اهنع هللا ىضر ثراحلا تنه ةيربوج نعو

 تاق اه تنزو ول ت عبرأ كدعب تلق دقل لسو هلاو هيلع ىلاعت هلا

 ةنزو هسش ءاضرو هقلخ ددع هدمحتو هللا ناحبس نيتزول مويلا ذنم

 هجرخأ هنالك دامو هش نع

 هللا لص هللا ل وسر لاق لاق هنع هللا يضر يردحلا ديعس ينأ نعو

 هللا ناحبسو هللا الا هلإ ال تاحلاصلا تايقابلا ٍلسو هلاو هيلع ىلاعت

 هححصو يناسنلا هجرخا هلابالا ةوقالو لوحالو هلل دحلاو ربك أ هللاو

 مك احلاو نابح نبا

 هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر بدنج نب ةرمس نعو

 تأدب نممأب كريضنال عدرأ هللا ىلا مالكلا بحأ سو هل!و هيلع ىلاعت

 ( مارملا غلب 1)
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 ملسم هجرخا ريك أ هللاو هللاالا هلإ الو هل دجحلاو هللا ناحبس
 هللا لوسر يل لاق لاق هنع هللا يضر يرعشالا كوم ىلا نعو

 نك 0 كلدأ الأس يق نب هتلادبعاي سود او هيلع ىلاعت هللا بص

 (ىسومىبأثيدح نم)ىلاسنلاداز هيلع قفتمهللابالاةوقالو لوحال ةنجلا
 هيلاالا هللا نم ًاجام ال

 هل اوهيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ريشب نب نامعنلا نعو
 نم هلو يدمرتلا هحمصو ةعلرالا هاور ةدابعلا وه ءاعدلا نا لأق ل-سو

 ثيدح نع هلو ةدابعلا مح ءاعدلا ظفلب اعوف ص هنع هللا قالت ثردح

 ايوادلا يقل طوكر * سيل ةعقر ةنع هللا ىضر ةربرهينأ

 مك احلاو نابحنبا

 هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر سنأ نعو

 هحصس وهريغو يئاسنلاهجرخأ دربال ةماقالاو ناذ ألا نييءاعدلا لسودلاو

 هريغو نابح نبا
 هل اوهيلع ىلاعت هللا لص هللا ل وسر لاق لاق هنع هللا يضر نالس نعو

 هدر نأ هيلا هيدي مفر اذا هدبع نم ىحتسسي ميرك بح ميد نأ لسو

 مك اهلا هححصو ىئاسنلاالا ردا رع

 هلاو هيلعىلاعت هللا لص هللا لوسر ناك لاق هنع هللا ىضر رمع نعو

 ىذمرتلاهج رخأ ههجو امه حسمب يتح اههدربمل ءاعدلا يف هيدي دماذا لسو



 هور ل7001 ل 16 ل 6 خا
 ىفق اهعومجو هريغو دواد ينأ دنع سابع نبا ثيدح اهنم دهاوش هلو

 3 ظ نجح يدع هنأب

 ىلاعت هللا ىلط هللا لوو لاق لاق ةيعاقلا لطر دوغ نان نعو
 هجرخأ ةالصىلع مرثك أ ةمايقلا موب يب سانلا ىلوأ نا لسو هلاو هيلع

 نابح نبا هححصو ىدمرتلا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر سوأ نب دادش نعو

 هلإال يبر تنأ ميللا دبعلا لوقت نأ رافغتسالا ديس لسو هلآو هيلع ىلاعت

 كبذؤوعأ تمطتساام كدعوو كدهع لعانأو كالبعانأو كتتلخ تأ الا

 رفغيال هناف يل رفغاف ينذب ءوبأو يلع كتمعن كل ءونأ تعنص ام رش نم
 ئراخبلا هجرخأ ثنأالا بونذلا

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نكي مل لاق هنع هللا ىضر رمت نبا نعو

 ىلا مالا بصي انيننو ىسع نيل تالكلا الوعل مشار
 نماو يتاروع رتسا مبللا يلامو لهأو يايبدو ينيد ىف ةيفاعلا كلأسأ

 نمو ىلاهش نعو ىنيع نعو ينلخ نمو يدب نيب نم ىنظفحاو ىاعور

 هجام نباو يناسنلا هجرخأ يتح نم لاتغأ نأ كتمظعل ةرغأو يقوف

 مك احلا هححصو

 هيلع ىلاعت هللا للص هللا لوسر ناك لاق امبنع هللا ىضر رمت نا نعو
 كتيفاع لوحمو كتمعن لاوز نم كب ذوعأ ينا ممللا لوق لسو هلاو



 فة

 ملسم هجرخأ كطخس عيجو كتمت ةءاخو

 هللا لبص هللا لوسر ناك لاق امبنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع نعو

 ودملاةبلغو نيدلا ةبلغ نم كب ذوعأ ىنا مهللا لوقت لسو هل آو هيلع ىلاعت
 مك الاهححصو يناسنلا هاور ءادعألا ةنامثو

 او هيلع ىلإت هلا للص ىنلا معم لا هي و ديو

 تالا هلإال نا تنأ كنادبشأ ىنأ كلأسأ ينا موللا لوقت الجر لسو

 هيلعمنلا لص لاقف دحأ اوفك هل نكي لو دلويلو دلي م ي هذْلا دمصلا دحنالا

 هجرخأ باجأ هب ىعد اذاو ىطعأ هب لثساذا يذلاهمساب هللالأس دل سو
 نابحنا هححصو ةعرالا

 يلاعت ا تال رن مله نع هللا يضر ةريره أ نعو

 ايم كيو انيسمأ كبو انحبصأ كب مهللا لومي حبصأ اذا ملسو هلآو. هيلع

 كيلاو لاق هباالا كلذ لثم لاق ىسمأ اذاو ووبنلا كيلا توف كيو

 ةعيراالا هج رخأ ريصملا

 ىلص هللا لوسر ءاعد رثك أ ناكلاق هنع هللا يضر سنأ نعو

 ةنسح ةرخ آلا يفو ةنسح ايندلا يف انا انبر ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا
 هيلع قفتم رانلا بادع انقو

 هللا للص ينلا ناك لاق هنع هللا يضر فرعا ىسوم ىنأ نعو

 ىرمأ يف ىفارساو يلهجو يتثيطخ ىلرفغا ميللا وعدي راسو هلاو هيلعيلاعت



 ا ا
 ىدتو ىنطخو ىلزهو ىدج ىلر فغا ملا ينم هب كاعا تناامو

 اعف ترربف امو ترا انك تمدق أم ىلر فغا مهللا ىدنع كلذ لكو

 لك ىلع تناورخؤلا ثناو ملدسقلا تنا ىن« هب لعا تنا امو تنععا

 هيلع قفتم ريدق 'ىث

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق هنع هللا ىضر ةريره يبا نعو

 حلصاو ييرما ةمصع وه يذلا نرد ىل حلصا مهللا لوقب لسو هل آو هيلع

 ةايللا لمجااو ئدامماببلا يتلا تر ىل حلساو شاعت اف ولا نادى

 مسم هجرخا رش لك نم ىل ةحار توملا لعجاو ريخ لك يف ىل ةدابز

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق هنع هللا يضر سنا نعو

 يننعفس ىلع ىتتزراو ىنعفتبام ىنملعو يتتملع اع ىنعشا مبللا لو سو هلآو

 ىقلافوي ا هر هررره يلا ثيدح نم يناسنللو م احلاو ىناسنلا هاور

 رانلا لها لاح نم هللاب ذوعاو لاح للك ىلع هلل دجلا الع يندزو هرخآ

 نسح هدانساو

 ابملع لسودل او هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نا اهنع هللا ىضر ةشئأع نعو

 انوا كاع هلجاع هلكر يا نم كلأسا ينا مهللا ٠ ءاعدلا اذه

 ميللا معا ملامو هنم تملعام هلجاو هلجاع هلك شلا نم كب. ذوعاو معا م

 (هنم)ه.ذاعامرششنم كب ذوعاو كيدنو كدبع كلأسام ريخنم كلأساىنا

 لمع وا لوق نم اهيلا برق امو ةنجلا كلأس ىنا مهللا كيبنو كدبع
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 لمجم نا كلأساو لمع وا لوق نم اهلا برق امو رانلا نم كب ذوعاو

 رك احلاو نابح نبا هححصو هجام نبا هجرخا ًاريخ يل هتيضق ءآطق لك
 هللال وسر لاق لاق هنع هللا يضر ةرب رهيبا نع ناخيشلا جرخاو

 ىلع ناتفيفخ نمحرلا ىلا ناتبيبح ناتلك لسو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص

 ميظعلا هللا ناحبس هدمحتو هللا ناحبس نازيملا ىف ناتليفت ناسللا

 ةقفنىلع ماكحالا ةلدأ نم مارملا غولب بانك عبط مالا عرب نوع:

 يتكلا ناردب نمحرلا دبع ةرضح نارففلا هبر نم ىجارلا

 هبرجه 8٠ ةنس مظعملا نابعش فصتتم يف كلذو



 هفحص

 هآمملا باب (ةراهطلا باك (

 ةين . الاباب
 اهناسبو ةساجنلا ةلازا باب

 بأي

 باي
2 

)2 

)2 

0 

 ءوضولا

 نيفخلا ىلع حسملا

 ءوضولا ضقاون

 ةجاحلا ءاضق بادآ

 ننلا مح و لسشلا

 ضيا باب 4 مميتلا

 تيقاوملا بإب ( ةالصلا باتك )
 ناذالا باب

 ةالصلا طو رش

 يلصملا ةرتس

 ةالصلا يف 3 وشنّلا ىلع ثحلا

 ددحاسملا

 ةالصلا ةفص

 هريغو وهْسلا دوجس
 عوطتلا ةاللص

 ةمامالاو ةعاتلا »

 ضيرملاو رفاملا »
 هعلا »

 فوخلا »

 نيديعلا 2,

 فوسكلا#

 اذه

 ءاقستسالا ةالصباب م4

 زئاتلا باتك م8 سابللا » م
 ةاكزلا باتك هم

 رطفلا ةقدص باب
 عوطتلا » »

 تاقدصلا مسق 2

 اصلا تك

 هموص نع ىهنامو عوطتلاموص باب
 ناضمرمايقو فاكتعالاباب

 نم نايبوهلضف باب جملا باتك
 هيلع ضرف

 تيقاوملا باب
 هتفصومارحالا بوجو ٠
 هب قلعتيامو مارحالا 0

 ةكم لوخدوجحلاةفص (2

 راصحالاو تاوفلا ٠
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 ال
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 ضارقلا با
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 فقولا »

 يقرلاو يرءعلاو ةبغا 2 +١١

 ضئارفلاباب ١١7 ةطقللا >7

 ةميدولا با ١/١ اباصولا ) اذه

 حاكنلا باتك ١

 رابخلاو ةءافكلا باب 4/١

 ءاسنلا ةريشع 3

 قادصلا » ١م

 مسقلاباب 1417 ةعلولا ١ مه

 قالطلابا ٠.٠ علخلا ) امه

 ةمضرلا تاكا ك#

 ةرافكلاو رابظلاو ءالي الا باب ١ذ.5

 ناعالا باب ١ةه

 دادحالاو ةدعلا » اةا/

 تاقفنلابابل عاضرلا 0
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