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 )او هك رادت اندراعيطماطت باتكلا اذه نم ىناثلا ءملا ق عقو ْ

 | وهاذهو ةيفاص ةيقن نوكتل هيلع هتفسن معصب نا <ىراقلا ىلا نيبلاط هيلا

 باوص

 م



 هي

 ,دحلا فاس ففيرعتلاو نايبلا باك نم ىفاثلا ءارجلا ةسرهف ا

 عم ةدخوملا ايلا فر

 فلالا

 لادلاو ءاخلاو ءاحلا عم هابلا

 نيعلاو نيسلاوءارلا عم ءابلا

 واولاو نونلاو ماللا عمءابلا

 ءايلاو ءابلا عم ءابلا

 ةيقوفلا ةانثملا ءاتلا فرح

 ةثلثملا ءانلافرح

 عملا فرح
 ةلمبملا ءاخلا فرح

 ةمحعملاءاذإ! فرح

 ةلمرملا لادلا فرح

 ةمحعملا لاذلا فرح

 ا
 ىازلا فرح

 ةلمهملا نيسلا فرح
 ةمجعملا نيشلا فرح
 ةلميملا داصلا فرح

 فيرشلا ثي

 ةمحعملا ءاضلا فرح 4

 ةلمملا ءاطلا فرح 1

 ةلمملا نيعلا فرح ٠

 ةمحعملا نيغلا فرح 5

 ءاقلا فرح ١٠

 فاقلا فر> +١١

 فاكلا فرح 5

 ةفيرشلا لئاهشلا ركذ 6

 ماللا فرح 5

 ميلا فرح *١48

 نونلا فرح 44

 ءاملا فرح مو

 واولا فرح "هال

 ال فرح 4

 ةيضلا ةاناملا ءايلا فرح

 تو



 "مد 0 ًاريشب نيماعال هتلسرا نم لع مارس 0 بلا 71 |

 يلا دورو بابساباتكن اك الف دعب وهباطخ ىلِظذاحو همولع ىف راووهباكك و ١

 ا
 ىوح ىتشمدلا ىنيسحلا ةزمحن باب ريهشلا مهرب اديسلا ةمالعلاهفلا ىذلا في رشل لا

 ١ هلا بك لجانم هناوناند عدل و ديس ثيدح د دورو بس بس .؟9نمهريغدوحام ١

 ىئافرلا ىد ةارهاط دم ديسأ ادج املابشلا ةرضحهلهطا قفون الا ىتح عبطي م اهكل

 | ةرغفءاببشلا بلح ةنثاكلا ءاهبلا ةعبط »ىف متنا ىلاهتقفت 0 زتلاف ىباحلا ٠ ظ

 ا ثيدحلا نتم طبضو هح صخب ىنعدؤو 3 رخ 5 ماع حاتتفا مار مرا ْ

 ةفرطو هيف رظانل | نيعل ةفحت هللادمحن ءاخ هتوالت 0

  هخرا هعفت ىنج اندو هعبطردب لكألو عبطلا ميدي فنلا يظعهيعماسوهيئراقل

 ل اةفى لاخلا ىننامرتاا نيدلا ءاهب دمع ىلاعت هيلا ريقفلا ه-عصم ٠

 , 1! ري قسسصلا ثيدح ظحإ * ريتملا ميظعلا لضفلا بلطاي |
 رفسلاو ةماقالا ىف ةداعسلا هبو * اعم ايندلاو نيدلا كالم هف

 ا 0 لوصرلا دف سم .+ هب نكف (ثيدحلا بانسا)كلاو

 ردص دل دورولا بابسا ناب * ىذلاىاسلا دحوالا باتكلا وهو

 ىنيسوم» 1” دظ# هلو بر بن * ليم

 رردلاو ىراردلا ردق هبنج ىف * ايرزتسم هلاك ردب لجتساف
 . رضم ىنب رفخ « ميهاربا ١ خيشلا * ىلعلا اخا بيقنلا هفلثوم ركشاو

 رغالابسنلا ؟رهاطلا) ءاهبلا لبش * هعبطب ديحلا "ىعافرلا اذكو

 رثالا اذ ىف اعيبا عرش دبات + ٍِ اا اي هر

 رق عفنلا ( ثيدحلابابسا ) عبط ىف + ام هخرا عبطلا ءاهتنا ىدلو

 "0 1 هاوس 0



 سل ا تا مد سسسمو حم تعط ١ دن 7: هج دس 5-1
 2 2 . ع

 كلأسأف كتمحر ىلا ترقتفا لمع فعضو يبأررصق ناف ىتجاح كب لزنأ |

 هغلبت و كَ هنع رصقام مهللا روبقلا ةنتف نمو روبثلا هوعد نيو ريعسلا ا 1

 ةيطوم تناريخوا كؤةلخ نم ادحا هتدعو ريخ نم لاسم هغابت و نأ

 نيلاملا براي كاينحسر نم تللاساو ةيف كيلا خرا كانادا 00
 موي ةنجلاو ديغولاموي نمألا كلأسا ديشرلا ىمالاو ديدشلا لبحلا اذاي مبلل
 دودو ميحر كنا دوبعلاب نيفوملا دوجسلا 31 رلا دوهشلا نيبرقملا عم دولخلا ا

 كئايلو الامل سنيلضمالو نيلاضريغنيدتبمنيداهاناءجا ررالاديرتام لعفت كناو

 مهلا كفلاخ نمكتوادعب ىداعنو كبحا نم كبي سحن كثادع الًاودعو ١

 ىلقىفارون ىللعجا مبلل نالكتلا كيلو دبجلااذهو ةباج الا كيلموءاعدلا اذه |

 نع اروثو ىنيق نع ارونو ىتلخ نم ارونو . ىدب نيب ارونو ىربق ىف ارونو

 ىرعش ىف ارونوىرصب ىف ارونو ىععم فارونوىتت نمأر ونو قوف نمار ونو ىلاعُت

 ارون ّ مظعا مهلا ىاظمع قارونوىدف اروثو ىلع كارو و ىو تل ارونو ٍ

 سبل ىذلاناحبس هب لاةوزعلاب فطعت ىذلا ناحبسارون ىل لعجاور ون ىنطعأو .
 لضفلا ىذ ناس هل الاويبستتلا ىغبني ال ىذلا ناس ب مركتو روما

 لدتا ذ نادل مركلاو دحملا ىذ ناحبس معنا ٍٍ

 ىفو ةنسح ايندلا ىفانثآ انبر مهللا مارك الاو

 كلير ناحبسرانلانافعاقو ةسح : الا
 ىلع مالسو نوفصي ام ةزعلا بر

 نيملاعلا بر هلل دما ونيلسرملا



 ظ ١«
 ندم نسا ؤ ا اوتاغبلاحر ىف ىواعخ ءوتلار ا تكر كن

 دحا كتم قب له لاقف مب اوح اوضقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور |

 1 ليقف ينوعدي نا مثىماف انلاحر ىف ءانفلج م مالغ هلل لوسراي معن اولاق ْ

 ْ ناو ةاطنملا يت ىلفغسلا ديلاو ةيطاملا يف اياعلا ديلا نأف 6 3 دفا ظ

 ظ 0 ٠ انتغلبرل ياسو هيلع 0000 لور أك ىو لراس لام | ظ

 ديسلا نبا دم ديسلا نبا ميهربا ديسلا ىنغلا وفع ىلا ريقفلا هفنصم هملقب |

 ىتمدلا قنحلا تسحلا هزم نباب رهبشلا ماشلا مر ضم بيقث نيدلا لاك ظ

 | ةيحملا ةذيطنطسق ةيلعلا ةنطلسلا راد كلذ نآكو هن مهل ىلاعت للا رفف |

 | ىنا مهالا ٠ نطب امو اهنم ربظ ام نحملاو نتفلا نم مالسألا دالب رئاسو

 | ىف ىثعشش اهب مد 2 عمجو ىلق اهب هيسدهت كددع نم ةمحر كلأسا ظ

 | ىدشر اب ىندبلتو ىلمع اهب يزتو ىدهاش اهب عفرتو يئاغابب حلصتو |
 | هدعب سيل انيقيو اناا ىنطع ايعأ ميلا ءودس لك نم اهب ىنمصعتو ىتنلأ اهب درتو

 | زوفلا كلأسا ىنا مهللا ة رخنالاو اندلا ىف كتمارك فرش اب. لانا ةهعرو رفك

 ىفا ممللا ءادعالا لعرصتلاو ءادعسلا شيعو ءادبشلا لزنو ءاضقلا ىف

 لرزنا

 ُخ ْ هنا_عس لا اهسرح ماشلا قدمد ةنيدع هديوسلو ه4عمج ف عورشلا ناكو



 دبس ٠ 4 د : 37 ظ

 هرك ذف

 ظ "لالخ ظ
 | ناذيشلاو دمحا مامالا هجرخا ( نبل ديلا 0 ريخ العلا 2

 ١ ود عر ورح هع فازوا رمع نبا نع ريبكلا ىف ىناربطلاو |

 ا ىفاطعأف ماسو هبلع هللا لص هلا لوني تلات ا نب كح نعآ

 ْ  ةواخسب هذخا نف ةولح ةرمذخ لاما اذه نا ميكحاي لاق مث ىناطءأف هنلاسو |

 ١ ىذلاك ناكو هيف هل كرايي ني فارما هر نمو هيف هل كروب سفن 0

 ادثلا لوسراي تلقف مكح لاق ىلفسلا ديلا نمريخ ايلعلا دبلاو م ظ
 | دمحاجرخاو ا ابل قرا ىتحاثش كدعب ًادحا أزرأ الوحل لاب كشعب ىذلاو

 | لاقف تنلأف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس لاق. ءازحح نب مكح نع ١
 - موه افاو ةولح ةرضخ * لاملا اذه نا ريكحاي كتاأسم ركنأ ام ميكحاي ىل

 ١ دي قوف ىطعملا ديو ىطءملا دي قوف هللا ديو :سانلا ديا خاسوا كلذ

 | هللاىضر ةريره ىبا نع ىراختلا جرخا ها ديىدي ألا لفض 1

 أ ةقدصلا ريخو لوعت نمي أدباو ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا اعوفرم هنع |

 | ةياور ىفو هللا هنغي نغتسي نمو هللا هفعي ففعتسي نمو ىنغ ربظ نع ناكام
 أ لاق كانداف كانداو كاخاو كتخاو كاباو كما ةدايز هرخآ ىف ىناربطلا
 ظ نسح هدانسا ىرذنملا لاقو ح يصلا لاجر هلاجر ىمشيملا

 | ىف اسم نبا هجرخلا (هاطتملا ىف لفل[ ادلأو ةيطلبلا ا ل0 ظ

 هنع هللا ىضر هيبا نع ىدعسلا ةيطع نب دمحم نب ةورع نء هخرات |

 .(| هللا لص هللا لوسر لع تمدق لاقل ىثدح لاق هنريبكلا ماجا فاكههيبس» ١



 ظ 1 7

 مالو 1 ىرالا اظن هدا نر اق لف ل

 انلتختالو امواطتو ْ

 : ل ىحرر با نع مر ةحر >| ( كي 0 هنع م

 ا تام لجر نع لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر لئس لاق هنع ( هببس )هنع

 1 : هرك ذف ناضهر ربش موص هيلعو !ِ

1 

 | هيلع هللا لص ىبنا نا لاق هنع « هببس » هنع ىلا ىضر سابع نبا نعريجلا | ْ 5 هاور ( مدي ىف اباعجيف ران نم رمج يلا مكادحأ دمي ) |
 ْ 70000 ديب لاقو هعزتك لحر دي ىف نمهذ نماتاغ ىأر لسو

 0000 اف ولا هل ( ةيراجلا 'لوب :لسفيو العلا 'لوب مضي )ا
 ورك هلا لص هللا لوسر ناك تلاق اهنع « هببس» شجج تنب بنيز

3 

 ٍْ 0 هتاأعذ هلظفوي نا تيشكل جردي ىلع نب نيسح ءاخ ىتب ىف أعان ا

 يدر فر ط عضوو سو هيلع هللا ىلص ىبلا 0 دل

 . لوسر لاقف كلذأ تعزفف اهيف لابق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةرس
 ا ظ "عشب لاق 1

 5 ”لاجر َينأنف ح ف طحت نأ 0 .كشيبو انهاه ملي نأ هانبأأ كلشوبا

 ١ مهل د 0 3 0 ماو 1 8 فلل سيف ناكم معيجعيأر هند دملا لهأ

 ا 0 ا

 ١ نأ 3 أ فو ةكم لهأل ان 1-2 5: ! نإ علل نوملعي | ارناكرأ ْ

 ْ دس ةحرخا ( 0 ا ل 5 كر 3 ا
/ 

 ١ لاق هنع « هييس » نع هللا ىضر درفلا ىلا نب نايفس نع ىوغبلاو دمحأو |
 ا 5

 . كنشوي لاقف ةرحلا باحل غاب ىتح لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تجرخ |

52 



 ض 6

 مث معن لاق لع لخد ةعاضرلا نم اهممل اًبح نالف ناكول هللا لوسراي

 ظ 1 5000 5” ) 0 آش ظ

  ىفويذكي كيلام هللا لوسر اي لاق الجرد اهنع ( هيبس )اهنع هللا ىضر |
 | ام بحي لاق مهتم: نيكف رهيرشقاو ميغشاو ىنوصعياو ضر |
 ظ .هركذفإ

 طقراا هجرخاو دهاحم ن ء يليقملا هجرخلا ( تاَلَوْرَسْل 0 اة

 أما نا ىنغلب لاق دهاجم نع « هببس » ءاسنلا نم هظفلو ةري سه ىلا نع |
 سو هيلع هلل ص ىبلاو اهب ايث اهنع تفشكناف أهتباد نع تطقس ظ

 هللا مجري: لاق لب واس: اييلع تنرا ليقف ةنع ضعاف انتهن ل

 تالورتلا ظ

 ىضر سابع نبا نع ريبكلا ىف ىناربطلا هدرخا ( هيل 00 ةيشي) ظ ٠

 لاق ءابطا دو سو هبلع هللا لص ىنلا يف لاق هنع هنع « هبس” هنع هللا [|
 أ

 هركذف
3 1 2 0 9 1 5 ١ 

 ) ناؤيشلاو دمحا مامالا هجرخلا ( اورفنت الو !ورشبو اورسعت الو اورسي

 هثدب ام ملسو هيلع هلا ىلص ىبنلا نا ىسوم ىلا نع « هبيس » هنع هللا ىضر



 . ىوغبلا هحرخا(' نيعتسن انو كاي ند 1 ماوي ا ا

 نع ىليدلاو ةليلو موي لمح ىف ىنسلا نباو هنع 2 ىضر ةحلط ىبا نع
 . هللا ىلص هللا لوسر عم انك لاق ةحلط ىلا نع « هببس » هنع هللاىضر سنا
 هركذف لوقي هع ودعلا قلف ل ف 2و هيلع

 ئ 0 كاع او م ع7 2 ١

  ةوبوشف فلحأاو وغالا اهطلاي مزه 'ركقوس نإ راجت ريشعم اي

 .ةرزع يبانع قازرلا دمع ه>رخا ( 3 قا ند 0 رمل نم ءىش

 انيلع جرخ لاق ةرزع ىلا نع ريبكلا عماجلا ىف ام ( هبس ) هنع 0

 هك ذف رشعم |ي
 / هجرخا (. (رانلأ لهأ رثك ١ نكتيرأ ىبوف نفدصت ءاسزلا رشعم اي) ظ 0000 ل ا ا ا

 ظ لوسر جرخ لاق ؛ هنع ( هببس ) هنع هللاىذر ىردخلا ديعس ىلا نع ناذيشلا

 هركذف لاق ىلصلا ىلا رطفوا ىصضأ ىف سو هيلع هللا لص هللا
 1 معن وبا هحرخا وعضو تاعامإلا ٠م نودعءاتيف ا نوبحي (

 / هلع 10000 ن ١ سماع نب 0 نا دعو تاق رق دا نب

 | ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر لاق لاق هنع ريكلا عماجلا ىف اك ( هبيس )

 لا لوسراب فيك ا ا ريس

 ءركذف نوبحي لاق.
 00 دمحا 0 ا 208 نم ١> ب ام ةعاضرأ أ نم لإ

 تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نعا هيبس ) اهنع 0 سابع نبا نع ةجام

 تك سرت ةييسسم 2-59 اناكز تدل ا و وي ا ويت

 برفح ٍِ دة ةح .

0-77 > 



 أب هذ
 1 كن ةشئام ب لسو 1 هللا رع يبا لاففر ا

 ْ ري نعل نيام دما رثأ ةاثم كلذ ةشئاع ايل[
 يقر -

 سك لا امم اب ١ نسي 9 اهدقفيف هر امد ةعاضإلاو ظ
1 

 ا
 1 دك نهر لا 06 جرخا امك هيونذ نم 00 1 10 1 نإ ظ

 ٍلص ىبلا تلأس امنا «هيس» انع شان ىضر ةشئاغ ن ء رير> نباهحرخا |
ٌْ 0 

 ظ ه5 كف تاق هب زحب ةوس لمعي نع هي ل نع ملَسو هيلع هللا : ظ

 | نع ىوغبلا هجرخا ( مءاوهلا ةَرْثك الؤل ”لزنملا اذه ةثئاع اي)|

 يا لوسر جرخ لاق هنع ( هبس (ةنع ولا ضرار نع رق ىنا نب نايفس ٠ْ

 ْ مركذف لات نمسا ا ا ا 0 هللا ىلص ١

 ! كير لس كلو ايف كلع ساالا "ا ا
 ف 0 رمل

 رمد

 دعس نباو دمها مامالا هجرخا ( 0( الار
 مر

 د ىلا

 اند
2-2 

 ْ ريبكلاعماجلا ف م ةبئس )هنع هللاىضر لئابع نب نع ريكلا ىف ىناربطلاو ا

 ىنملع هللا لوسرايلاق هنا هدج نع هيبا نع سابع نب هللا دبع نب ىلع نع |
 : هكذف لإ اق 3 هب 1 يوفنراثش ا

 0 2 هر ْ
 | ( ةوقعال حاصي ”لهاجو وفءلإ حا 0 لاف نجر ”رانلا لع اي ا

 ْ ىبنلا ىنذفنا ال لاق هنع « ةيدس » ةنع هللا ىضر لع نع ع نبا ه>رخأ

 ظ هرك ذف ىلع اي لاق نولا ىلا سو هيلع هللا ىلص

 | كلام نب بك نع نابح نبا هجرخا ( هلأ ٍرَدَق "نم 10 10

 أ هب ىوادتي ءاود تأ هللا كرا لاق هنا هنع « هيس » هنع هللا ىضر

 ا ا ا ْ
 ا ذف لاق اك ىلا هليأ ردو نم درت له العن 0 و ا راس ايقرو :

0 



 د

 0 ذذ كاملا نا ا

 ا 0 2 ىذلاو 1000 00 م ا 4 ا تك نإ مابا سَ ظ

 ل - 0 ٠

 وكس نبا هجرخا ا متنا. انوتألا نودعوت ان هل

 فيعض جرفلا نب دمحا ةبتع وبا هيفو هنع هللا ىضر قر دخلا عاب ىلا نع
 ةديلو ديز نب ةماساىرتشا لاق ديءس ىلا نع ريبكلا ١ عماجلا ىف ناين ْ

 لا لول الا لسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر لاقف ربش ىلا ريناد ةيناثب |
 0000 01 يدل ىنلاو لمألا ليوطلا ةماسا نا رهش ىلا ىرتشملا ةماسا
 ا)00 الو ور هللا ضيفي تح نايقحابال ىرفش نا تننظالا ىاذيغ
 ال تع تلخاالا ةيقل تمقل الو 50 ىتح هعضاو ىلا تاظف

 هركذف مدآ ىنباي لاق مث توملا نم اهب صغا ىتح
 هحرخا ( اخ ل ىباحصأ يشأ نيف وم دع ىلإ يا ب ب

 0000الاا اا 101010137 بب-7717 لا 1,

: : 

 دروس ع مبوب جسوم: نصت هب ومم؟ دم بسحب ديس مج يب

 « هببس » هنع نبا ىضر ىشرقلا نائع نب نمحرلا دبع نع ريبكلا ىف ىناربطلا

 ناثع سأر لسغت ىثو هتنبا ىلع لد سو هيلع هللا ىلص هللالوسر نا هنع
 ا
 هر ذف لاق |

 ١ 2 7 #0 0 10 2 0 00 3 ا

 هله لبج أم اوملع "موق كلذ نفي بحعاب َكربخأ هل ساي

 0 يضر صاقو ىلا نب دعس نع ماع نإ ةحرخا 0 اولهج مث ع

 ءاوس مهماعناو م وق دعزم كدب ل لور قلع « هيه

 هرثذف لاق
 0 وو هع

 ظ هجرخا ( ءبالأ مهبجعب 5 نرفو | كم 0 ذأ ةقشلع اب )

 لجر لا أ | تفزابلا اهنع

 نيش قي اه ياه ني و ننس ا د ا انه سن ين ل ا ا 0577011 تو

 4 كيم : 1 000 2-0-0 5



 ظ ْ دم . حري ظ

 "تلاقف ىلابش اهبعأو ل ا ا ساب انر رق مآ انإو عدو نم ١

 "لل اهدع تف ارفع ابن م لعل تلمجو انحراف درا درا

 ظ ءكنف سانام لرسول ْ نك راو أذا ني سو هيلع هللا لع ؛ هللا لوسر اذاف تودغو تحببصا مت ١
 ا 22م و ٠ -هو 5ك 216 ا

 | ضرالا ىف هلل نحسو توملا دار ىمحلا نإ سانلا اهيا ايا 517 7 8 و 0 ه8 عى و

 ني نورا دبع نت لاثمالا ىف ىبكسلاهجرخلا راثلآأ نما
 هيلع هللا ىلص ىبنلا حتتفا امل لاق هنع « هس ١ هنع هللا ىضر 0 نب عقرملا

 . اوكشف ىلا ممذخاذ هيف سانلا عقوف هكاوفلا نم ةرضخم تناكو ربيخ ملسو

 ] . هركذف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا كلذإ

 اكلاس ناطيشلاك يل ام مركب دمحم [ نت يزلأوف باآلمخلا نبأ |
 0 نا سل ع (َكْف رع اف كلسالإ افا

 0 هيلع هللا ص ىبنلا ىلع مم نذأتسا لاق هنع ا ( همسا) هنع هللا ىضر

 ظ الف هتوص ىلع نهتاوصا ةيلاع هنرتكتسي واةناأس شرق نم و

 ' لص هللالوسرو لخدف باجحلا نردابت سو هيلع هللا ىلص ىبلا هل نذا

 ارا كحضا هنا ]و جرأ نام تلا كاي لا كحضي لسو هيلع هللا

  هالذوه نم تبع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف كاكحضيام كنس

 . لوسراب تاق رمجلاهقق باححلا نردابت كتوص نعم الف. ىدتع نكي قالا

 كيد ا لاق نويلع لبق مث كلذ .ع نا قحا تنك ىاو تنا ىلأب للا

 طظفاتنا معأ ناق ملسو هياع هللا لص هلأ لوسر نيوتنالب شن عا نيستا

 . ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا لاقف سو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ظاغاو



 د . مد

 |0001 11 لودر عن تايهأزت هع« هيسد نيمح تا
 أ دابلا,لهاي لوقي نيتك رالا ىلصيال ةلبأ ةرشع يناث كمي ماقاف سعفلا |

 | رفس انف ابا ارم

 ا ل 0 ا هميتاوخ ع مأكل مماوج تو ' ف اق ىلإ "ل 0 اي) ظ

 هابل ل ا مف ف ءاضيب اهب مكي ادقلَواراصتخأ ظ

 ظ اا دولا نامتو ليتملاو متاح ىلا نباو رذنملا نباو ىلعيوبا هجرخا

 نم اياك تخسنلساف انا تقلطنا لاق رمع نع « هببس» ةنم هللا ىضر رمع |

 1 ظ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىل لاقق ميد! ىف هب تئج مث باتكلا لها ظ

 ا بضفف العب دادزتا هتخسن اك لا لوسراي تاق رمح او كدي ىف اذهام | |

 ايما ةولصلابىدون مثهاتنجو ترمحا ىتح ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر

 ا لوس را اوقادحا ىح اواكخ حالسلا حالسلا ببن بضغأ ًاراصنالا تااقف ]

 ا سانلا اهيااي 5 هياع هللا ص ىلا لاف ملسو هيلع هللا ىلح هللا ظ

 1 نإو لأ ءآسنلا 00 اتمتمالب تنذأ تنك ىلإ 'ىالأ اهيأايا

 ١ ا 1 كلذ ند ادع ناك وق ةماقأ ماي ىلإ كلذ: ا ارق م ْ

 ِ نبا 4ب>رخا / 9 رعت م اود 0 امايبس "لخلف ا

 ْ اك لاق ةربس ن نء ريكا ممأجلا ىف امك « هيبس » هنع هلل فر هريس نع يرحل |

 ٍْ اوعتّتسا لاق انالحو : 8 انمدق الف عا عادولا ةحح ىفإسو هيلع هللا للص ىبنلا عم

 ١ برضي ناالا نحوزتي نأ نياق“ ءاسنلا رع كلذ انضرعف ة لاق ءاسنلا هذه نم |

 ْ ب أوبر ضا لاف سو هيلع ىلص هللا لوسرل كلذ انركذف الجا نونييو انني |

 | دوحا هدربو درب هعمو درب ىعم ىل ,ع نباو انا تجرن الجا نينو |

000 



 م0

 ا 0س هبدلم هللا لص هلا لوسر لاق م ةءاعوا ابلغ طر ىذا ف كارلا

 ْ هركذف بهذا باطخلا نبا ا ظ

 | تاارإ لاق شارل نحاس د نعوم الي رح باف ايت
 1 را ار رو ع اء .ةيطاق ونا ذأ 5

 ا هللا ىل ىلا دنع ادعاق تحك لاق هنع “ هيبس » هنع هللا ىكر سنا نع ٠

 هك ذف نا اي لاق هنع ىرس الف ىحولا ةيشعف سو هيلع
 2 37 ع ب 5 9 9غ 2و - 5 - ا

 | سلا نع بيطخلا هجرخا ( همّدقب هيلع اطيال 00 نئا ناي |

 ا 11 هل 22
 ا داحس ةدرال ةيحولاب هنو

 ا ل ا 00 ا
 ١ ف ا و 2 10 4  ءاج - كيرلا ءاح بكار كم 1 داق ْ

 ( 2و و ٍِ ا 0
 .٠ >7 أ|

 1 و 1 1

 ءاج ايف ل ب 0 0 هلل اعبلا 50

 .ََ هووم
1 

 ا ا يأ أملا راق لأ رم ناش أب
0 

0 : 
2 0 

 ا (قوينمو قاع كيخل رعاسأ 00 1 اغا نإو ا رعاس 1 نإ

 ْ نع مة نع ءاطع نب نيضرلا ن ا نباو هيلاما ىف خيشلاوبا هحرخا

 ظ سو هيلع هللا لص هللا لوسر نا هنع « هببسس * هنع هللا ىضر ةيطع نب ديزي

 ١ ىدانيف هيلع موقيف دجسملا نأ ىتح جرخ اولفغ دق سانلا أر اذا نك

 ءركذف لود ىلعأب

 | نارمم نع دواد ب هجرخا (رس إف برأ أَم لأ (سأع



 | ذخأو لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لخد لاق هنع ( هببس ١ هنع هللا ىضر هيب
 ملسو هيلع هللا ىلصبنلا برضف نيتتكر ىلصي ةنبحب نبا ماقف ةمافالا فلالب
 31 ذف نبا اي لاقو هبكيم

 كلا 0 (تْوسلا دنع كل اند كلا نإ م 1 ا )
0 

 | دنع تأرق لاق ا ادع هللا يضر قيدصلا ركب ىلا ن الا

 ْ كير ىلا ىعجرا ةنئيطملا سفنلا اهتيااي سو هيلع هلا ص هللا لوسر

 | كلما نا اما ركبابااي لاقف هللا لوسر اي اذه نسحا ام تاقف ةيضرم ةيضار
 ظ ترانس كل اهرتج
 ةيوهار نبا هجرخا ( لمثلا بيب د نم ىفحَأ "كيف كرشأأ كبابأ اي)

 فيعض هدنسو هنع هللا ىضرركب ىبا نع راسي نب لقم» نع ىلعيوباو

 ملسو هيلع ىلص هللا لوسر نا قيدصلا ركبوبا لاق لاق لقعم نع ( هببس ) ١

 له هللا لوسر ايركبوبا لاقف لغلا بيبدنم ىفخا وه لاقف كرشلا ركذ

 | كباب كما كتلكملاقف رخآ اهلل! لا مم لهي ناالا كرشلا

 ل 518 كرشلا ريغص كنع يهذ هتلعف اذا 0 كادأسو هرخآ

 000 رمسلاو عا انو لا هع ىلا وبلا

 ٌْ ا اولا 1 ا نأ سانلا 3 داق اهدا باطلا َن ا (

8 

 ىدادلاا ىذمرتلاو 0-00 5 الو ةبدش 7 نب هح 5 ) ني

 نننميول و تاس تي و ا ل ا م

 د ا ووجب 6 نصي ني ف ا سس و م يح ىلع ا و ا ع ا ودل
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 ظ سرق لف رذالل اي لاق نيس الا هللا لبر ١ نط انذسا

 ظ يردي هلأ نك "لاق ال لاق ناحطتني ايف ىردن رذابأ اي ) '

2 

 مثلا ىضررذ ىبا نع دمحا مامالا هجرخا | قا ةأأ ب 3 يضعسو

 ١ ناحطتني نيتاشىّأر بو هيلع هللا لص هللالوسر نا لاق هنع ( هببس ) هنغ ١
 هركذف لاق

 ١ رهاب هال ل م 0 س ًانيزرابأ اين

 ١ دمحا مامالا هجرخا ( *لقعأو لجأ لاف لاَ هللأ سا نم نا ْ
 | ىليقعلا ني ذر ىلا ن سر ىئاربطلاو ماملاو هجام نباو دواد وباو |
 ١ هب ايلخم هبر ىري انلكا هللا لوسراي تاق لاق هنع“ هببس » هنع هللا ىضر |

 ْ را همس ىلا
 ا ةعاشلا أ مود 00 نأ 1 ومالسلا كن ردي لير جاده هللأ 0 انأايا

0 

 2 ىناخلا ركب وبا هجرخا ( م 0 0 نع ”بذأ ىلا

 ١ تقلا هنع « هبلس » هنع هللا ىضر رمح نبا ن كا وتايناليغلا |

 ا ظقبتسا ىتح ههجو نع بذي ريبزلا سلخ مان دقو سو هيلع هللا لصوعتلا |
 هرك ذف لاق

- 
 ىابلاو سارشألاب لأ" ل مِجَو نم 2 اق يف نإ سباح نيأايا | 4

5-0 

 «اةببس» هنم للشر ميشالارإكب ني نا عر نسل ا

 0 000 ا 2 00 ظ

 | دعم ةبيش ىلا نبا م مصل لع شعل 7 0



 دك را

 دخلا ( تذك ا ردألا لاب اب الو هللأب "سما الل

 «  هببس » هنع هللا ىضر داوج نب هللا دبع نع قرتفملاو قفتملا ف بيطخلا ا

 نم وملاب ذكي له هللا لوسراي ءادردلاوبا لاق لاق هنع ريبكلا عماجلا ىف اك

 هركذف نمويال لاق

 ] مامالا هجرخا هسفنل ا هيخأل سس 1 ”دحأ 08 الز ظ

 ' هدرخا م « هبس » هنع هللا ىضر سنا نع دواد ىبا ىوس ةتسلاو دمحا ظ

 ااا 200 ىلإ نب لآلن دنع متنك لاق ىشرتلا ديلولا ىلا نع ىناربطلا |

 . فكودئوي ال فطلا لها نا ريمالا هللا حاصا لاقف سيقلا دبع نم لجر
 سقلا درع نملاق تنانمم لالب لاق ريمالا تربخاف كالذ تلعدقو مهنا 0

 لاقف سبقلا دبع هنعلأسي هطرش ىحاصا ىتكف نالف لاق كمسا ام لاق

 نع ىموم ىلا ىدج نع ىلا ىنثدح ربك | هللا لاقف:ةبسح ىف رمعي هلدحو
 ظ هركذف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 # ةيتمتلا ةانثملا “ايلا فرح

 / ناؤيشلاو 00 هحرخا ( امهثلات لا نينا كلنظ ام ميال ألي ,

 لاق ركب ىلا نع( هبس ) هنع هللا لل نا نع نا عع فرقد

 هيمدق تحن رظن مثدحا نا وول راغلا ىف اناو ملسو هيلع هللا ىلص ىنال تلق

 ' هركذف لاق انرصب أل

 دو ىزخ 0 2 كنإ رذابأ ايا

 ١ ةبشىلا ن نباو لسم هجرخا ( 0 و 5 دم هذا "نمالإ

 « هبينس » هنع هلل ىضر رذيبا نع ماحلاو ةناوع 1 ةيزخ نباو دعس نباو

 )111110 ||| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]ذل ا
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 سانلا ىلص دقو مجرف منيب حلصي سو هيلع هللا لص هلل لوسر بهذن |
 يغنيال متسحا دق لاقركبوب اولاق رصعلا سانلاب ىلص نم لاق رصعلا

 هريغمهيف ىلصي ركبوبا مويف نوكي موق
 ةبقع نع ىئاسنلاو ناذيشلاو دمحا مامالا هجرخا ( نَعَمْ اذه ىغباي الز

 | ملسو هيلع هللا لص ينل ىدها لاق هنع “ هبنس# هنع هلأ ىضر تاع

 ْ نيت انه دي لال ل ريرح جورف
2-2-7 11 

 ١ دجا مامالا هجرخا (احير َدَجي وَ 0 عمسي - فرصني الثا

 همح نم ميت نب دابع نع نابح نباو ةمزخ نباو ىذمرتلا ىوس ةتسلاو |

 هلا هيلا ليخي لجرلا لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا اكش هنا هنع هللا ىضر

 ظ مركذف فرصني ال لاق ةواصلا ىف 'ىثثا دج

 .ناث الا لكشم ىف ىواسللا هجرخا كَرْذَأ م الإ 'مكلسولا مقتيال) |

 انمأ نا هللا لوسر اي انلق لاق هنع « هبيس » هنع هللا ىضر ديز نب ةللمس نع ٍ

 ١ تتامو ةيلهاجلا ىف تدأو ا اهناو محرلا لصتو فيضلا ىرقت تناك ظ
 ا

 ' هجرخا (نيلأ موي ىتثيطخ ىل فغأ بر امي لقي ل هنإ همقتبال) |
 ناك هللا لوسر اي تلق تلاق اهنع « هببس » اهنع هللا ىضر ةشئاع نع لسم |

 لاق هعفان كاذ لبف نيكسملا ,مطيو محرلا لصي ةيلهاجلا ىف ناع دجنبا

 هك دف ةمش ال

4 
 - اس



 1 ىلصلاقف ائيش لسو هيلع هللا لص ىبنلا ةيل 00

 مركذف نكيال ئ
 ”0 ير دل حا (نيثر م رحج نم َن هملا عدلبال) | ٍ

 ْ هجام نباو دما مامالا هجرخاو طب ولأ يضر ةيع صه ىلا نع هجام نباو ' 0

 اداب ىعاشلا حلا ةرغوبا رسأ هنا « يبس هنع هللا ضر رمع نان |
 ا ءادف ريغب هقلطاو سو هيلع هللا لصىبنلا هيلع "نف ًارققو ةلئاعاكشف

 | لوقت :كب كيضرام حمال لاف ةلئاعوًرقف ركذو "ىلع نم لاق دحأب هب

 ؤ ديعسنع ةريسلا ب يذهت ىف ماشه نبا لاق لتقف هب سم أو نيترم دمحب ترخم ظ

 | راصف هركذف غدلي ال ذئنيح لاق لسو هيلع يل ىلبم يبلا نا كيبل نإ

 كلذ لبق عمسي والثم ثييدحلا

 ةلسما نع طسوالا ىف ىناربطلا هجرخا ( ا لا

 | يسفن ثدحا يفا هللا لوسر أي لاق الجر نا اهنع « هببس اهنع هلا ىضر

 هركذف لاق ىرجا تطبحأل هب تملكت ول * ءىثلاب |

 دما مامالا هجرخلا ( لمت أبن اغلا نميحي وهَوالإ مك دحأ ( هيوفالا

 لاق « هببس» هنع هللا ىفر هللادبع نب راع هجامنباو دوادوباو لو

 نتوميالمايا ةثالثب هتوملبق لوقي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تمم رباج
 كف

 يل يمل هجن( تلا نأ يول يف جيلا
 ةرهش باك ىف ىنزوزلا سابملا وبا جرحا ( هببس ) اهنع هللا ىضر ةشئاغ
 ىثيلاوعلا لها نم راصنالا نم سان نيب عقو لاق دم نب مساقلا نع لقعلا

0000000-7-722 



 3 ل ظ

 نم هنأ اولس كلوي ا مين تام كا نانالاا

 | هتع ع 0 ديبع نع ىوغلاوريكلاف ىاربطلا هجرحلا ( هلضف ْ

 هركذف لاق انل رع هللا لوسر اي اواق ةنس سانلا باصا لاق هنعا (ةنضأ
 رو

 ع هو

 ظ م 6 ةارصتالو يدوب ا نم 2 2 مالا 0

 ٌ مسم هحرخا )َ رانا باحصُأ نم ناكل 5 ار لل نمي 0

 (هببس )لا عمسي ال هديب ىسعت ىذلاو هاغفلو دع 2 ىحكر ةريره ىنا نع

 | ءاج لاق هنغ هللا ىضر دوغسم نب هللا دبع نع دارفالا ىف ىنطقرادلا جرخأ |

 | قم لج ”تيأرأ هللا لوسر اب لاق ”لسو هيلع هللا لص ىتلا لا لجسد |
 ةلوسزو هل نموي ةاروتلاب اكسقمد مأ|نمالجرو ليحنالاب اكسعمىراصتلا ٍ

 ىئنارضنوا ىدوه. نم يف عم نم سو هيلع هللا لص كا لوشر لاق كعبتي 3 ظ

 ظ رانلا ىفوهف ىنعبتب مث

 | نابحنباو دمحامامالا هجرخلا ( "لجو رَمَشَأ تيك كنإ "يكل لصيالا |
 | « هببس » هنع هللا ىضر ىزاصنالا ديوس نب دالخ نب بئاسلان ء ءايضلاو |

 1[ 1 هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةلبقلا ف قصبف اموق مأ الجر نا هنع |

 ٍ ٠ ' هر ذف لصي ال

 ظ ىذمرتلا لاقو ةنع هللا ىضررباج نع :ىذمرتلا هحرخا ( عل دلل 1

 ْ ةعرلاب 20 لاقف « ا 00 ةعرب رح أ 7 5 دو 0 دابجاو 0 و ا

 ةليلو موي لمج َّق قبلا نبا كدا دا ا 5 ةمسأا كب "علال :

 | « هبس مءانع هللا ىضر ىراصنالا بويا ىلإ نع ؟اهلاو ريكلا ىف ىناربطلاو ْ



56 
 | نم هتمعمأ نينمولا ريمااي أو ىناكلادف لاقق لجر هيلا ماقف حاملا ليبس
 ِ عالج انثتا امل هنم ريخ وه امو معن لاق سو هيام هللا ىلص هللا لوسر

 ا 000 دك ةسيح نيدحفلا هان نيقاسلا ةلور نيبعكلا ءاقور ةءاحلاو

 : 0000 لآ اك ال تلقو ام تبعا اتيأر الف نيتنللا ةلوقصم نيحبتكلا

 كاش (! اهلاج تيسنأ تلك ايف "ىف ىف ابادجي سو هيلع لا ىلص هللا

 ا )11 ثمشت الو ىع ىلخت نا تيار ناددمع اي تلاقق اتحاصف

 عئاجلا عبشي و ىناعلا كفيو رامذلا ىمحي ناك يبا ناو ىوق ديس ةنبا ىناف

 | ٍنلاطد ريو مالسلا ىشفيو ماعطلا مطيو فيضلا ىرقيو ىرابلا سكيف

 ةْفص هذه ةيراجاي لسو هياع هلا ىلص ىبللا لاقف يل متاح ةنبا انا طق ةجاح

 يح ناك اهابا ناف اء اولخ هيلع انمحرتل السم كوبا ناكول اح نينماوملا |

 ا ْ

 ا هجو نمراحينلا نب هاورو هركذف هل لي 1 ىذلاو سو ظ

 ' . ةماماىلأ ع نع ىراخنلا هحرخا(' 1 آ ةلخذأالإ م ِق ةيلادم يال

 0 َس و هيلع هللالص لا
 ْ يكلف فاإلا ج 3 دال 4 اك ام ةذلصف دعا ”لا ديال )

 !تنك لاق 4نع ريكلا عماجلاوف 7 هبس ” هنع هللا ىضر ةحلط ىلا نع

 0 لازي ال لاقف ملعا 0 سات تاقالعلا باق | نورمتا لاق

 - | ةماقلا ةلدتعم فنأألا ءامث ءاطيع ءاعاو ءاسعل ءارج ءاح ةي راج تفقو

 / هيلع للا ىلد هللا لوسر لاقف قالخالا مراكم بحي هللاو قالخالا مراكم

 1 _ لوسر لاق لاقق ثرحلا هلآ نم ائيش ىأر هنا هنع ( هببس) هنع لأى ضر

 1 1 1 0 نو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ميم

 ندد” 5 1 و1
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 وعو ناكع هب درفت قييبلا لاق ابنع هللا ىضر ةشئاع نع ىقييبأا هننرحاو

 ىناربطلاو ىنظقرادلا هاور ثيدحلا اذه حتنفلا ىفرجح نبا لاقو فيعض
 ىو لالح حاكتب ناكام مرحي امنا لالحلا مارحلا مرحي ال ظفلب ةشئاع نع |
 نبا نع هنم ىلوالا لبا هجام نبا جرخاو كورتم ىصاقولا نافع اههدانسأ ظ

 هللا للص هللا لوسر لثس تلاق ةشئاع نع « هببس » حلصا هداتساو رم

 هركذف اهتنبا عكتيأ امارح ةأرلا ؛ لجرلا نع سو هبل

 .دوادوباو دمحا مامالا هجرخا ( السم عرب نا ملي لي الل
 ةباحصلا نم لاجر نع يليل ىلا نب نمحرلا دبع ثيدح نم ىئاربطلاو

 هتعمل نطوسلا زمرو نسح ثيدح قارعلا نيزلا لاق مهنع هللا ىضر .
 لجر ماقف لسو هيأع هللا ىلصىنلا عم نورسي !وناك ةباعصلا نا «هبس »

 ىف هوخن مو هركذف لاق هعزفف هذخاف هعم لبح ىلا مهضعب قلطناف مهنم

 - عيربنا ن ثيدحأ
 لئالذلا ىف قييبلا هجرحلا ( قلخلا نسحبالإ دحأ ةنجلأ لخدي ال )
 ىف أك ( بيس ) هنع هللا ىضر نينمما ريما ىلع نع خيراتلا فرك اسع نباو
 ةزمح ىلا نع دبمح نب مصاع انثدح لاق درص نب رارض نع ريبكلا عماجلا .

 ىلا نب ىلع لاق لاق داي ز نب ليك نع بدنج نب نمحرلا دبع نع ىلامسلا
 لجرل ابجيريخ ىف سانلا نم اريثكدهزا ام هللا ناعبساي هنع هللا ىضر بلاط |
 اباَوُث وجري ال ناكولف الها ريخال هسفن ىري الف ةجاحلا ىف لسملا هوخا همجي ظ

 ىلع لدن اهناف قالخالا مراكم ىف عراسي نادل ىنني ناكلاباتع ىثخيالو

 ا ماَرعلا مرحي ال )
 ا
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 0 ا ةرسلا نع فاه لوسد .

 | هجرخا“ ةنجلأ ىف ةدحاو جرد يف اني اك ذإ مست نكلوالد ظ

 | لتق لبج ىلا نب ةمركع نا « هببس » بيبح ىلا نب ديزي نع ركاسم نبا |
 ظ كلذب ]سو هيلع هللا لص هللالوسر ربخأف ردحلا هل لاقي راصنالا نم الجر ظ

 | نم لجر لتف نام هللا لوسر اي راصنالا نم لجر هل لاقف مسبتف ظ

 هركذف ال لاقانم الجر كموق
 ام 'هللأ داع الإ ع نطوملا اذه لثم ىف ربع بق ىف نامي ال

 نباو يئاسنلاو 5ظ7 لقلب هع هعزخا ( انا 7 0 0

 هنع هللا ىفر سنا نرع بعذشلا ىف قبيبلاو ىنسلا نباو ىلعي وباو هجام

 00 0 الا را

 وال فاحاو هللا وجرا لاق كدجن فيك لاقف
 أ( ليربج 4 ها راشأ 0 03 امنإ م هنا يف رم ندجبال ) ظ

 الات هنع ( هببس ) ا ىف ىناربظلا هحرخا

 ظ هركذف 00



 فشل

 ْ لاق ةاطرا نب ماعلا نع ىلا ن .ءاانريخا تفسصملا ف قارا دع لاك
  ىلص يبا ىلا اهيف امصتخاف نيلجر نيب تناك ةلخن نا رفعج وبا ىنريخا ظ

 قايم ىلا لاقف كتيو ىب نينصت اهقتبثا ابعيحا لاق لسو هيلع هللا |

 ظ ظ ظ مالسالا ىف ررضال سو هيلع | ظ

 ١ هحيرتنا( فوثرمملا ىف ةعاطلا امثإ رشأ ةيصدس_ ىف رحال ةعاطال ) ظ
 ' هنع هللا ضر نينم ولا ريما لعزع يئاسنلاو دواد وباو ناخيتشلاو دجا مامالا |

  اشيج ثعب ماسو هيلع هلا ىلص هللا لوسرا ىلع نع مسم ناك قي ٍ
 ظ / لاقو هولخدي ن سانداوافراهولخدا لاقوراران دقواذ الاسر لل ١

 ئ لاق سو هيلع هللا لص, هللا لوسسرل كلذ ركذف اهنم انررف دق انا نورا.
 || لاقو ةمايقلا موي ىلا اهيف اولازت مل اهومتلخد ول اهولخدي نا اودارا نيذلل ظ

 هركذف دحأال ةعاط ال لاقو انسح الوق نيرخالل ظ

 ' قازرلا دبعو دبمحا مامالا هجرخا ( هللأ ةيصعم ف قولخمل ةعاطال )

 ا هللا. لص هللا لوسر لاق لاك دم ( هس )همر ىضر دوعسم نبا نع

 أ ةيببلا نت روئقلس نا ميلع ناكاذا هللا دبع اي كب فيك ملسو هيلع

 ىنأس لاق هللا ل قرأت فيك لاق اهتاقيمنع ةولصلا نورخكويو

 هيكل, لعف نك هيعمل

 59 2 هنم نر ب الإ“ م الو ”ءاع ”كيلعى أمال

 ١ هنع هللا ىضر سنا اني ناشر ىذمرتلاو ىراخغيلاو دما مامالا هجرخا

  جاجحلا نم ىتلن ام هيلا انوكشف اسنأ تيتا لاقىدع نب ريبزلا نع ( هببس )

 ين نم هتمعس لاق مث هرك ذف ىفأي ال هنأف اوربصا لاقف



 هلماع نم 0 ماق الجر 7 1 دبل سطل سرع جا 0 ظ

 '0000 ١ ةلماملا ف هيو انني تناك لودي انذلا هنا هللا لوسراي لاقق ||
 |0000 لا يدر :دانق ىإ نع هجام نبا هجرخا ( لش الو ماضل
 هركذف لاق رهدلا موص نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا لاس ايبارعا نا هنع
 - لص ىبنلا نا هنع ةللاىضر رمج نبا نع هجام نباو قاسنلاو ناخيشلا جرخاو

 مامالا اضيا ةجرخاو دب ألا ماص نم رطفا الو ماص ال لاق سو هيلع هللا.

 . .امهنع هللا ىضر سابع نباو ريبكلا ىف ىناربطلاو دبا.
 1 نإ اج نم كطقرادلا هجرخا ( دتسلا ىفالإ دجسملا راجل ةالصالا
 |0000 دانا ىاطقرادلا لاق هنع هللا ىضر ةريره ىلا نعو هللادبع

 ىبلا دقف لاق ةريره ىلا نع ىنطقرادلاف م( هببس )هريغو رجم نبا لاق
 .ةالصال لاق اننيب ناك امل اولاق كقلخام لاقف ةولصلا ىف اموق سو هيلع هللاىلص

 : ْ هر لو ّْ

 لا هيكل دوحتلاو عيت للا ف .ةبلص ؛هيقيال ءيرمال .ةالصإلا.
 | هنع ريكلا عماجلا ىف اما هببس ) هنع هللا ىضر ناديش نب ىلع نع ةبيش.ىلا

  هعم انيلصو هانعيابق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع انمدق ىتحانجرخ لاق

  ىلص ىبلاىضق الف دومهسلاو عوكرلا ىف هبلص ميقيال الجر هنيع رخذوب عل
 ظ . هركذف ةالص اإل نيلسملا رشعم اي لاق ةولصلا ٍلسو هيلع هللا

  هنع هللا ىضر سابع نبا نع دمحا مامالا هجرخا ( رارضالو ررضاَل) |
 !١ |0000 |رسر ىف لاق هنع هللاىضر تماضلا نيةدابح نع دجا حرخاو

 || ( هبس ١ قح ملاظ قرعل سبل ناىخقو ةرورضالو ررضال نا لسو هيلع هللا

 000 لاق
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 ىلم هللا لوسر ىلع انلخدف عطقتت ال انضعب لاقو تعطقنادق انضعب لاقف

 هرك ذف كلذ نع هتلأسف لسو هيلع هللا

 همأ هلت ناسنالا ٌنإف انكسؤر ترها 7 امك 1 ءاماكلا

 نباو هجام نباو دما مامالا هجرخا )هلل ل 2 ل

 | هنع هللا ىغر نيبدسالا دلاخ ىنبا ءاوسو ةبح نع ىمدقلا ءايضلاو نابح
 . دلاخ ىنا ءاوسو ةبح نع ىلبخرش نب مالس نع ةجاف نبا ق ام"( هبيس )

 ال لاقف يل هانمأن انين ادي وهو ليسو هيلع هللا ىلصبنل ىلعانلخد لاق ظ

 ظ هرك ذف قزرلا نم اسأت

 - ىضر سابعنبانع ىناربطلاو قييبلا هجرخا ( اسأل .ةروس دعب سبحال) '
 ىنطقرادلا لاق اذكو فيعض وهو ةعيطل نب ىسدع هيفو ىمثيحلا لاق هنع هللا

 ظ لاق ءاسنلا ةروس تازن الل لاق سابعنب'نع ( هببس ) هنسحىطو.لازمرو

 ظ ف ملسو هيلع هللا ىلص ما لوسر ظ

  قوعبالإ رثأ رطط لع ةَوقالو رطأ وق الإ هللأ ةيصّم نع لحال )
 ْ مماجلا ىف اك ( هبس ) هنع هللا ىذر دوعسم نبا نع ىلثدلا هجرخا ( و مَ

 رستم ةئردت امني ينو ال ىلص هللا لوسر لاق لاق هنعريبكلا

 برض م هركذف لوح ال لاق لعا هلوسرو هللا لاق هئابالا ةوق الو لوس

 ةزعلا برنعليربج ىببح ينثدح اذكه ذاعماي لاق مثذاعم فتك ىلع هديب .

 هب غانال و دتسوا

 نع ايلا دا مال هحرخ | ( ريابس لخأل مَراَمإلا ف ريخال س١

 لاجر ةيقبو ةعيل نبا هيف ىمشيملا لاق هنع هللا ىضر قادصلا يأ نب نابح
 000 نسوا تسمم تس سسوس نس مسلم

 اب
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 0 ل ير فر متل ل زيك
  هجرخا رضح ام مدقت ناو اندنع سلام فيضال فلكتن ال نا لسو هيلع |
 بعشلا ىف تبيبلاو هخيرات ىف ىراخملا ظ

 أ الو سلا لال ثوب هوارس او ماس الو صب ارسلت ال

 م ارا ابطل و نيد سليل نلخلا د 1 حلا الإ فافخلا 0

 000000 | نارتعتا ةسم ميش بابثلأ 9 اند الو نيكل ]

 ا دل نيرانلا نش اَلَو ةمرسلا أملا بقت |

 لاق الحر نا هنع ( هبس ) اهنع ا ىضر رمع نبا نع ىئاسنلاو يشار ظ

 ظ هركذف بابثلا نم مرحلا سبل ام هللا لوسراإب
 |0000 ءايدلاو صاع هجرخا ( ةلوسرو هلأ بجي كنف ونمت ال)
 ْ ناكو ارامحس قلي ناك الجر نا 0 ترابا ترم

 ظ  اذاف لسعلا نم ةكمااون مسأ نم كسلا ملسو هيلع هللا ىلص بلا ل ظ

 لعامل وسرايل إف سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا هب ءاج هاضاتي هبحاص ءاج

 | ودل وع هب مايو مسني نا سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ديزي اف اذك نم
 فونت . ىو لا نا عح ىو ديا ا

 ”هق

 : | مهلا لجر لاقق رجلا برش دقو سد هيلعهللا ىلص هللا لوسر ىلا انوه | ]

 ' .هللا لوسر لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ىف يلم هرثكا ام نعلا
 | ظ هركذف هونعلت 1 350 هللا ىلص '

 ا | ميعن وباو نيعم نب نسحلا هجرخا ( ”راعكلا كركم: ةرجبأا هايقتلال)

 ١ || عماجلا ف اما هبيس ) هنع هللاىضر ىدزالا ةبما نب ةدانج م ا نار

 0 ةرجبلا ىف انقلتخاف سو هيلع ء هللا ىلص ىبنلا دبع ىلعانرجاه لاق هنع ريبكلا |
 0 تس :

 ل“ لق

8 



ٍ 
 ا

 6-0 0 22 1 ْ ْ الإ 0 نا دأ شل هال ف حض 107 0 تاع |
 هبدعأ ء ءاع 0 نه ءاراخعل 8 هلو وو 2 1 0 درشأو هل أ ظ

 ىنا نباو ىذمرتلا ىوس ةتسأاو دمما مامالا هحرخا (هب 1 هلإ ٍ

 . نع ىراغتلا ىف اك « هببس ه هنع شا ىضر دوعسم نبا نع نابح نباو ةبيش

 .اناق سو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم انيلص اذا اك لاق درس ني

 . هيلع هللا لص ىتلا اقف نالفو نالف ّلَع مالسلأ هدابع نم هللا ىلع مالسلا

 ظ ملا نيتمكر ىف متسلج اذا ثيدح قمر سو داك ذك اورق

 مس ىمسنو ةالصلا ىف ةيحتلا لوقن انن " لاعاشبا هنع ىراخيلا جرخاو ظ

 كد لو هيلع هللا ىلع هللا لوس تع ضع عانس

 5 هل رفغأ بلا اوأوق كلو ناطيشلا هيلع رتعتال | دكه ار ال

 ا هللا ىضر ة ةري ه ىلا نع دواد وباو دما مامالا هيا ( ةمحرأ ل

 | هللا لص هللا لوسر لامتف رجلا برش دق لعرب أ ان هيع( ديس ظ

 ] هيلع هللا لص هللا لوسر كاف لا هاوجأ موقأا ضعب لاف هوب رضا سو هيلع ْ

 ) هركذف اولوقت ال لسو

 | ىسرافلا نالس نع هخيرات ىفركاسم نبا هجرخا ( فيضال اوت ال)

 | تاخد لاق ةملس نب قيقش نعريبكلا عماجلا ىف اى ( هببس) هنع هللا ىضر
 | لص هللا لوسر نا الو ىل لاقف ًاحلمو ًازبخ انل جرخاف ىسرافلا نالس ىلع

 قلي ورلا هحرتلا كلل تفلكتل دحأل دحا فلكتي نا اناعن ماسو هيلع هللا .



 357 ا
 000 1 ها 0 0 ا هه عهد داطا امس هل ا 8 0 8 1

 اويرشلا ( ريخ لإالإ كدي طست الو افورعم الإ كناسلب لقت ال

 باج مل لاقف ايلا رقت هيلا جرخن اع ل 0 5

 نافع نب ناثعراقمداخ هدنع نم لاقف | امداخ اهب تدرا تلف هذه كلبإ

 يل( كسلا ن نم هللأ دنع ةرطأ ىو رشا ثيبشلأ ايم الو

 | هّللالص هللالوسر ضبقو اهت ذخلاف اهب ءاجخ تابف لاق هلا لوسراي ىدنع
 "|| اذاف تلق كناسل كلمت له لاق ىنصوا هللا لوسر اي تاق هلبإ لسو هيلع
 كلمُأ] اذا كلما اذاف تلق كدي كلمت له لاق ٍناسل كلما ملاذا كلمأ

 ٠ هكاذف ةن اال لاق ىدي |

 لا : 0 0 ْ ' | تلق نئلَو اوضق دِإ ارجأو نيعأ 0 يف نإَف َكاَذ لق الر
 0 | ريبكلا ىف ىناربطلا هجرخا ( ها مو .ةل >مو 1 9 نإ لاذ

]020 
 /: 0 لقال با ادا 10

 هيبا نع حالجلا نب دلاخ نع نا نباو ريبكلا ىف ىناربطلاو دعس نبا |
 | مجرب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سما لاق هنع < هبيس » هنع هللا ىضر

 د 0

 58 ا 0 كلو '.كاسلأ وه هللا نوف هللأ لع ”ءةلسلا ارا

 ت11 تصسص سا ان وج يظر ع روج ا يجج موو بج حج وي رويصم جوج ١ داوم بج يووم ووو



 ١ دي هد

 | ثيدحىفهوحت سمو هركذف هلتقتال لاقدلتقأ هلل تاسا لاق ةرجشب ىنم ذال مث
 آ . 4 وا

 امون موصي نأث لجرالإ نيمويالو مويا موصب ناضمر ايدول ل
2 2 0 

 هنعدللا ىضر ةريره ىلا نع ةعبرالاو لسمو دما مامالا هجرخا ( ةمصيلف ْ

 أ هللا لوسر لاق لاق اهنع هللا ىضر سابع نبا نع قييبلاو دواد وبا جرخاو ||
 00 1 1 2 ١ د
 جرخا « هبس » نيمو الو 2 مايصب ربشلا اومدقت ال سو هياع هللا ىلص ا

 | . ١

 سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نع هخيرات ىف راجنلا نبا |
 لوسراياناق نيثالث اودعف ؟<بلعمغ ناف هتيئورل اورطفأو لالحلا ةيئورل اوموص | | ع : 0 تاع |

 | 3 ٠
 ْ هرك ذفاومدقت ال لاقو بضخف نيموي وأ مودل هلبق مدقتن ال وأ هللا ْ

 ا 00 لا

 ا هلا قوسر قدي نيب تمدق لاق هنع « هيس » هنع هللا ىغر ركب ىلا ىلوم ظ

0 : 
 نأف اونراقت ال ظفلب رمح نبا هآورو هر دف اونرقف ارق ملسو هيلع هللا ىلص :

 | هجرخا هاخا لجرلا نذأتسي نا الا نآرقلا نع ىهن سو هيلع هللا ىلص ىجنلا |
 | نبالوق نم ناذئتسالاب ءانثسالا ببطخلا لاق قرط نم ةتسلا ةممالاو دمحا |

 ظ هجرخاهنايبو ىراخيلا هجرخا ةبعش نع ساياىلا نب مدا هنيب دقعوفم الر مج |

 ] الإ نذألا ىرا ال ةبعش نع ردنغقيرط نم هتياور ىف لسم لاقو بيطخلا |

 ظ رمح نبا لوقنم
 ظ هللا ىمر مزح نب ورمت نع دما مامالا هجرخا ( روبقأ َُط 3 الر 00

 ؤ ربق ىلع هىتم اناو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرىفآر لاق هنع « هس » هنع |

 ربقلا بحاص ذت ال لاقف



- 
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 ا 31 صا ىف لل لرش تلق تلا اهنع « 0 هايس

 "0 اجلا 00 ا نع ان هلملا ىرتشا نإ تدرأ اهو
 نتةساف ةعلسلا عيبا نا تدرا اهرو هب اهذخا انا دي را ىذلات اعذحلا نع

 / ىلعفتال ىل لسو هبلع هللا ىل هللا لوسر لاقف هب اهعيبا نا ديرا امرثكا اهب

 ١ ظ 6
 . طسوأالافىناربطلا هجرخا ؛ ضل ثروي اذه ّنإف ةشئاعاي ىلعتتال)

 لاقف سعشلا ىف ءام تنغما تلاق اهبنع « هبيس » اهنع نا ىضر هلا ظ

 هركذف ىلمفت ال ملسو هيلع هللا ىلص 0
 نب +, ةعمع نع ريبكلا ىف ىلاوبللا هحرخا ( ريصب 00 ةنيم ًاتهكر ٌْ

 هيلع ىضتف لجر نيع روعا 0 هنع « ةبلس » هنع هللا ىضر كلام |

 ١ .ركذف تنقال لاق يدلي سو هيا هللا ص ىلا ٍ

 نبا نع ةتسلا هحرخا ( : لولغ نم ةقدركلو رى ريغ ةدلَص '[2ألر ظ

 آ 0000 ل0 نع لم ىف اك « هيس» ىراغلا ىوس هنع أ ىضر رم ٌ

 لاقف ضيرم وهو هدوعي صماع نبا ىلع هنع هللا ىضر رمع نبا لخد لاق ظ

 | لبقتاللوقي لسو هيلع هللا ىلص هللالوسرتءعسلاق رمسنبا ايىلهشا وعدت الا .

0 

 ظ دانتلا نع د 3 ل و نزيل او دمحا 5 5 ) 1 ةىنأأ 52 0
 ه- 54

0 1 

 )| تيأرأ هللا لوسراب لاق هنا هنع « هببس » هنع هللا ىضر ىدنكلا ورم نبا

 7 اظن فيسلاب ىذي ىادخا برع ع اتتفاف رافكلانم الجر تيعل نإ
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 | لجبلا لاق نابع نباو دعنا داو نحت ال لاقارا رع هو شت ال لاذ ظ

 ةءادق نب ةي راج وه لجرلاو هلك سالا عمج بضغلا اذاف لاق ايف تركفت |[

 معن وباو نابح نباو قاربطلاو دما هنع هحرخاو :

 دمجا مامالا هجرخا ( دجسملا نم جرخت ىتح كبوت ىف اهّدر لعفتال )
 ظ 7 ظ هبوث ىف لحر دحو لاق هنع ( هبس ) هنع هللا ىضر ىراصنالا بويا ىبا نع ظ

 لعقت ال ملسو هبلع هللالبص هللا لوسر لاقف دجسملا ف اهحرطيل اهذخأف ةلق
 ظ هركذف |

 رص ل
 ر)وؤذؤر - سد 91ه 226 ا

 "عامك ا[ هيت اللا ال
2 0 . 7 

 0 دف

 هم
000 

َ 2 
 ْء
 ضاوي نمم

 نأ

 اذ طور نس يس اللا 000 ملا لإ جري ]
 ١ ( هيس) هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباجنع يش نقل ناد رخآ ( ةعيس اب |

 أ .لوسر لاقف هنم برقن .نااند را دحسملا نم ةيصاق انازانم تناك لاق هنع |

 ظ هكاذف 0 للص هلا ظ

 00 سيل انف وتنال ظ

 . هنع « هيبس » هنع هللا ىضو ةلثاو نع هكا ك0
 ١ ثيدح ىف هوحن سو هرث دف لزملا نع نتن سو هيلع هللا ىلص ىنلا نا ا

 ظ ُ للا ردقان ا

 هب طمأن ا 9 هب ىر م نأ كد اذإ نكلد هلق اي ب اذكه ىبمننال) ٍ

 ؟باءالث ةنثاك ىعوالإإ اهيلعاقاثيم نأ ذخأ ةمسان

 ا ىعيت 5 بمد رأ اذإو تنمو ت تيا 2 هيذخأت 1 نيدانر 0 يذلا ا

 ١ نا دي ر : ىذلا ىاتسأف امش ٠  0ه>رخآ ) قسرا تأ 3 ميدل 1

 ] راغاىنبما يقنع ركل ف ىلإ نيل تاكل دنيا سايت



 ا
 أ

 تطل

 درا كل ااق ةشئاع ن ( هدس ) نوقثوم هاجر عملا لاق اع هللا

 لركاسلا ةمملبتالا ا لبقف هلك أي ملف بضب سو هيلع هللالص هللا ١
 هرك ذف لاق
 9 هدوم 1 101

 "011 يدر ةئلاع نع ىراغلا هجرخلا ربطت ىتحت تيا فول ١
 | جيحلاالا ركذنال ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر عم انجرخ تلاق اهنع ( هببس )

 00 عشا ىلا نكد ماي اح رد انك لف
 | معن - اق تسفن كلعل لاق ماعلا 8 م ىفا هللاو تددوا كمدكيام ْ

 | ناريف جاحلا لعفي ام ىلعفاف مدآ تانب لع هللا هبتك يش كلذ ناف: لاق '

 ظ نا ريغ جاحلا ىضقي ام ىذقاف اضيا ىراخيلل ةياور ىفو هك لف ىقوطت ال ظ

 ىوطت ال
0 ّْ ْ 

 | ا1] سر دق نم لحجر نع دج مامالا هجرخلا ( السلاب ةلابأ ب ذمتال)

 هتددش دقو سو هيلع هللا لص ىبنلا ءاج يبا تام امل لاق هنع ( هببس ) هنع

 اللسلاب كابا بذعتال لاقف نفكلا اهب تددشف ةالس تذخاو هنفك ىف
 : 0 200 ل ل ملل ل 5
 | ريبكلاف ىناربطلا هجرخلا (”رعنم مدالؤأ نِإف جرحالو كلذ اوادمعتال )

 ا هلل لوسر ان لاق هنا هنع « هبيس ” هنع هللا ىضر 0 بعصلا نع

 هك دق لاق لبللاب ةراغلا ىف مييصأ : نيكرششملا لافطا

 / ىلإ 2 كلا ىف ىاريظلاو ايندلا ىلا نبا هدرخا ( ةنهْلأ كلو بضعتال)

 اا اا انسأب قاريطلا هاور ىشيملا لاق هلع يا ىقر ءادردلا
 | ىلخدي لمعىلع ىناد هلا لوسر اي تلق لاق ءادردلا ىبا نع ( هببس ) تاقث ظ

 ىنصوأ لسو هيلع هللا لص ىننلل لاق الجر نا ىراغلا جرخاو هرث ذف ةنجلا ا

 ' : : 2 1 ل ري م م م م اي م

3 



 0 لا هرقاو 57 م 1 اننا لا هعشا ضر يررألا 7 ْ

 |رفن ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ت تاخد لاق ةدانج نء « هببس »

 | انلق سما متمسألا مايص ان نقف هيدي نيب ماعطل اناحدف ةعمجاموي دزألا نم

 | هركذف ةعمجاءوز اوموصتال لاق مث اورطفأف لاق ال انق ادغ نوموصتلاقال |

 ظ | دما مامالا هحرخا ( ناشي يكل الإ "نعال اي 0 يال ظ

 ا دا جرخا « هببس » هنع هلل ىضر ةريره ىبا نع دواد وباو ناؤيشلاو ظ

 ملسو هيلع لل لص ىبنلاىلا ةأرما تءاج لاق ديعس ىلا نع ملاحلاو دواد وباو ظ
 انا ئبرشي لطعملا نب ناوفص ىوز ناردشا لوسر ان تلاتف دع ظ

 لاق سمشلا علطت ىتح رجفلا ةالص ىلصي 7 تيم اذان رطع د ةلص |

 تدلص اذاىنبرشياهطوق اما هللا لوسر اي لاتف تااقا حت لاس د ظ

 ظ سانلا انلا تفكل ةدحاو ةروس تناكوا لاقف اهتيهن دقو نيتروس رقت اهئاف ]

 ١ ربصأ الف باش لجر اناو موصتف قلطنت|مناف تعص اذا ىفرطفيو اهنوق اماو

 ظ دما لغفاو هركذف ةارع موصتال دم هود سو هيلع هللا ىلص ا لاقف

 أ رحفلا ةالص ىلدا ال ىنا املوق اماو اهجوُر نذاب الا ةأرما نكنم نموصت ال ظ

 ظ ىتح طقس داكز ال كاذ ان فيىع دق تيب لها انأؤ نشل علطن ىتح 0

 «5١ لخوعما اذاف - دل ل

 ْ : 20 0 0 : لاق نمسا لح ]
 ْ | دبعنب ةبتع نءريبكلا ىف ىناربطلا هجمرخا ( هب 1 نءطا نكلو اذهب برضنال ) ا

 | ' 1و هلع شا لص للا لوسر لاق لاق هنع « هيبس » هنع هللا ىضر مك ٍ

 1 لاق فعضو 1 ر هيف فيس 3 اذاف هلسف ف فرأ

 ا قصر ةشأاع ن نع 0 مامالا 4د> رخآ ( نوم ان الا مم م نيك1 206 أ ار ىطتال (ِ !



لس هيلع ذا لمد لوس ناقل
 كالا ماو ”اسلا 

 ,هركذف ىبست ال لاقف اهيف هللا كراب ال ىف ا |اق نيرفزت كلام لاف

 1 رحل نأ مككاوخإ الذ إف مظمايالو ثا ب ردا |

 | قاريطلا 0 |( ةهييس ) هنع الأ يشر 2 وعسم نإ نا دبع نع ىذمرتلا |

 1 هيلعشا ىل هللا لوسر عم نحن اخد لاق دوعس م نبا نع لو ام الدلا ف معنوبأو

 | نموقي الو لجر مكنم ىمم مقيل لاق ذا هباحصا نم رفن ىفودو ةكمب ملسو

 اهيسحا الو ةوادإ تذخاو هعم تءتف ةرذ لاقتم شغلا نم هباق ىف لجر |
٠. < . 0 1 

 ازال اع ةدوسأ تيار ةكم العاب اك اذا ىتح هعم تجرفت ءامالا |

 | تمقف كيتآ ىتح انهاه مق لاق مث اطخ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ]

 | هيلع ندا لص هللا لوَسَر مرعم رهسف هللا نوروثتي مهتيأرف مهيلا ىذمو :

 | دازلا ىفولأس دقو مهنيب تناك روما ىف "ىلا نومصتخي ىنواج نيبيصن نج |

 ارق هودجو ثور نم اودجو امو ةعجرلا لاق مهتدوز ام تلف م6 دوزف ا

 | هللا لح هللا لوسر يعن كلذ دنعو اساك هودجو مظع نم اودجوامو

 معلاو 0 5 باطتس نا سو هياع ا
5 
 7 ه4 3 يع

 ظ انيلإ ل زنا امو هللا أن

 ظ لاق هنع « هبس » ةنع هلل ىضر ةريره ىبا نع ىراخنلا هجرخا ( ةيالأ ظ

 | مالسالا لهال ةيب رعلاب امتورقيو ةيناربعلاب ةاروتلا نورقي بانكلا لها ناك ظ

 بَ و و - ه-

 نع احلاو و قاسنلاو - دمحأ مامالا هحرخأ أ 0 رهه م ةعمجلأ موي هدرا :

 ةداج

 11 روق رر ذكنالو باد كلا هأ 0 مذصن الز



 3 هللا لوسر لاقتف ماييسف ثيئاولا انف و يع لل لم ثلا ظ

 انتبق هللا ركذل ملفقوت كتباد ةبادلا تممنف ثيغاوإلا اوبست ال لسو هيلع
 دج ةليلا كلت |

 | نب ديز ا ةولصإل ظقري ُهنِإَف كيرلا اوبال
 هلاجر هريغ لاق و حمص هدانسا ىوونلا لاق هنع هللا ىضر ىنبجلا دلاخ ظ

 ملسو هيلع هللا لص ىبنلا نم اي رق كيد خرص لاق ديز نع « هببس » تاقث

 هكا هم لسو هيلع قاما لاف ليا

 َريَخَو اهَريَخ كلأسأ نإ ملأ لق نْكلَو رم نزف اهستال)

 ”رشو اهنق ام رو اهي نددت درعا فيت را ايفآم
 ع ضر لسى 00 هب ترمأ كم

 ليرات دا ل لوسر دبع لع تاه اسر نا

 . نوهركتام متيأر اذاف جيرلا وب بستالا هظفلو ىلأ نعىذمدتلا هجرخاو ه دف
 0 ريخو اهيف ام ريخو حيرلا هذه ريخ نم كلأسن انا ميللا اولوقق

 | نسح لاقو هب ترا ام رشو ايام رشو حرلا هده رش نشل

  دمحا هجرخاو اضيا ىبَأ نع ةليلو موي لمح ىف ىنسلا نبا هجرخاو ميص

 اوبست ال هظفلو هنع هللا ىغر ةري ىه ىلا نع هجام نباو ةبيش ىلا نباو

 ' اهريخ نم هللا اولس نكلو باذعلاو ةمحرلاب ىأت هللا حور نم اعناف جيرلا

 ْ اهرش نم هالاب اوذوعتو

  هيكلأ 3 اك 28 3 طخ يهد 1 محلا 0
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 رع 0 رح 00 ءد ا ىرلااو يباح 0 الرا

 يبا نع "يسرا هحرخا ( هل 0 1 كرةااعاهد

 لاقف حيحصل ا ىلع ه-رذطتس» ىف ىفاقربلا ءاورو هنع هللا ىضر قفادشادعما

 سلا نع دمحا جرخا « هبيس » ابهذ دحا لثم موي لك قفناو م دحا نا

 مالك فوع 5 نةنلا دبع نيبو ديول نب دلا> نيب نآك لاَق هنع هللا ضر

 | لبق اهب انومتقبس مايأب انيلع نوليطتس' فوع نب نمحرلا دبعل دلاخ لاقف ٠
 | هديب ىسفن ىذلاوذ ىباحصا ىل اوءد لاف كاذ ملسو هيلع هللا ىلح ىنلا

 | نبا جرخاو ميلامعا متنلب 1 ابهذ لابجلا لثم وا ابهذ دحا لثم متةفناول

 | دلاخ نيبو فوع نب نمحرلا دبع نيب ناك لاق ىردخلا ديعس ىبا نغرك اسع .

 ١ اذيجا اوبست ال سو هيلع هللا لص هللا لوسرلاقف دلاخ هبسف ”ىهث ديلولا نبا

 | الو مثدحا دم كردا ام ايهذ دحا لثم قفتاوا كدحا ناف يناحصا نم
 نيب ناك لاق نسحلا نع فوع نبا ةمجرت ىف رك اسع نبا جرخاو هفيصن .

 نبا اي ىلع رخفت ال دلاخ لاقف مالك ديلولا نب دلاخو فوع نب نمحرلا دبع

 أ سو هيلع هللا ىلص هللا الزمر كلذ غابف نيمويوا مووت تأب قرع

 | ابهذ دحا لثم كدحا قفئاول هديب ىسفن ىذلاوف ىباحصا ىل اوعد لاقف

 رق يم

 | الزم انلزنلاق هنع « هيبس م هنع للا يمر نيم وما ريما لص نع طسوالاق |
 ااهوستال 8 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاف اهانيبسف ثيغاربلا انتْذ اف ظ

 هللا

 أ الا هلأ ا "يتقي ان ةيادلا تاعك اهيل ال)

 ٠ ٍ لوسر عمنحت | اند ظفلب تايهاولا ىف ىزوجللا نباو ىليقعلا هجرخاو هرك ذ لف
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 ةجح ىف هلق سو هيلع هللا ربص ىبللا نا ريرج نع ىراخلا ا ىفاك ( هيبس) |

 ] ءكذف ارت ال لاق مث 0 سانلا تع ا عادولا ْ
 م /
 ] نب ةريغملا نع دما مامالا هجرخا ( ءاحألا او درع نا رمل ايدل ا

 | نبا نع هحص وك اجلاو دمحاو دعس نبجرشا ( هببس ! هنع هللا ىضر ةبعش ا

 لاطملادبع تيأرا هل لاق ظفل ىفو هنم لانف سابعلا ابا ركذالجر ناسابغ |

 يه للا طن انام اهمج بس ىنب ةنمك اظل و مشاه نأ ١
 لح سو هيلع هللا 0 :ل1 كلذ غلبفهمطل | مك سابعلا نمطعليل هللاو لاقف ْ

 ايلرؤتم انإو نم ساسلا ناذ لاذ 0 اولاق هللا لع سانلا مركا نم لاق ا
 | ةلسما نع 0 احلاو دعس نبا جرخاو ءايحالا هب اوذئوتف انتاوما اوبس ١

 نم اذا هنا ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ىلا لبج ىلا نبا ةمركم اكش لاق |

 ابرطخ مو هيلع هللا لص هللا لوسر ماقف هللا ودع نبا اذه هل لبق ةنيدللب |

 اوذاوتال اوهقف اذامالسالا ىف 00 .خ ةيلهاجلا ىف مثرايخ نداعم سانلا لاقف |

 تاومالامهبسب ءايحالا نوذويماوقا لابام لاقف دعس نبا ظفلو رفاكب السم

 طين نع هخيرات ىف رك اسع نبا جرخاو تاومالا متشب ءايحالا اوذأؤت الالا ا

 ركب وبا لاقف ةحنجا يلا ريش ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنللا ىملاق طيرش نبا | ئ

 لعا ىف هنا ىفرسي ام هللاو ديعس نب دلاخ لاقف قسافلا ةحنجا ىباربق اذه |

 ىوملا اوبست ال لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف ةفاق ىلا لثم هناو نييلع ظ
 ىلع نب دم نع قالخالا ىواسم ىف ىطعئارخلا جرخاو ءايحالا اوبضغتف

 ١ لاقو اوبسي نا: نيا ربما نم ردب ىلتق نع جن سو هيلع هللا لص ىبنلا نا ا

 نا ةانلاداب الا ٠ ايحالا هب , نوذارتل نواوعا» ملا شخ ال هنا ا

 تيب يب ب بلل



 ْ ا

 ا هيدي سو ا ربا ت كا ل و مقرف اذا انراشب م 0 3“ ةلاجلا ف ف انالف

ل لاقف هيطبا ضايب تيأر ىتح |
 د و ىلع ما ىنجت ا

 ا

 5 قى ىلاريطلا هجر هلل 1 هد 00 الأ َك.لع رسال '؛

 ١ توحش لاف هنع « ةبيس » هنع ا ىضفر ةناحر ىلا نع ز "ا نياو ريكلا

 هر لف ىلع هتقشمو نأ هلا ها: 00 ءاع 3 0 ثالودر كلا

 ا ىلعي وباو ىناربطلاو دمحأ م امالا 4هحرح 1 نيدل ب ك0 أو هيف : الر ْ

 ان ىدانسا دحاا م لاق هنع ء هلا عشر را ةبقع نع قييبلاو

 ١ ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر لاقدم آل ةياور ناك« هببس » تاقث هلاجر |

 | فيخت اهو هللا لوسر اي لقف سفنأألا لاق وا كسفنا اوفيخت ال هباحصال |
  .اذامو اولا اهنمأ دعب كنا وفيختال يفاربطلا دنع هظفلو نيدلاب لاق انسفنا |
 نيدلا لاق هللا لوسر اي |

 | هنع ارد ةر نه ان :.ع ىذمرتلا هجرخا (”ر 5 تاذ نمدنإلا |

 قل ىلإ نعوم راشتسلا ثيدح ف يس < هس 2 ويبسلا زمد |

 | ١٠ هللا ىشر ةشئاع نعىاسنلا هج رخا( ريما 00 او” ذم الز |
 1 بع « ةبلس » هتحصل شويسلا زمرو ديح كانا قارعلا ظفاحلا لاق ١

 ا” ال لاق هوب كلاه لسو هيلع هللا لص ىبلا دنع ركذ تلاق |

 ظ نذف |
 م 2 م 3و مترا 1 ا ١

 مامالا هحرحا (ضعب باقر ' 0 برص [رامذ دع اوعجر 90 ال ) ا

 ظ للا ىكر هللا كمع نإر 7 هد هجام 6 ناو ىئاشلاو ناؤيشلاو دمحا ١

 ك مدع
 ٠6
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 | قراط نع كردتسملا ىفاك« هببس » دانسالا يح كاملا لاق هنع تا

 | ىل ةمايي ىف اناو زاجما ىذ قوسب سمرلسو هيلع هللاىلص ىنلا تيأر لاق
 ' اوحلفت هللا الا هلا ال اولوق سانلا اهيا اي لوقي هتمعسف ءارجح ةبج هيلعو رف |

 ظ  اومطتالس انلا اهيااي لوثي وهو هك ئدادقو ةراحل اب هه ةعب لج ر

 نبا داز بلطملا دبعىنب نم مالغ اذه ليقف اذه نم تلّقف باذكهناف اذه

 رهظا ايلف تا بمهوبا وهو ىرعلادبع همع اذه اولاق هعبتي اذه نش ةبش ىبا

 ةنيدملا نم ابي رق انلزن ىتح انل ةنيعظ انعمو ةذبرلا نم انجرخ مالسالا هللا

 . انلقف موقلا ىا نملاقف انبلع اسف ناب وث هيلع لجر اناتا اذاو دوعق نحن انييف

 ' اذكب انلقف رب كاقف من اناقت لجا قومي, لاقف رمت لج انو ةديالا نم

 ناطدح ىف ىراوت ىتح هب يهذف لما ماطخي ذخاف رم نم اعاد ذك

 موُقلا مالف هفرعي انم دحا نكي ملف لجرلا نوفرعل ضعبل انضعب لاقف ةنيدملا

 اوموالت الف ةنيعلفلا تلاقف نوفرعت ال نم كلج نوطعت اوااقف اضعب مهضعب

 نم ردبلا ةليل رمقلاب هبشا ائيش تيأر ام كب ردغي ال لجر هجو اكذر ديل

 ْ . متثج نيذلا مت ١) منيا 0 السلا لاقف لجر اناتا ىشعلا ناك اإف ههجو

 ظ وهو كيلا ملسو هيلع نا ىلص هللا ]وسو ل سارا لاق م هن انلق ةذبرلا نم

 ..انلكأف اوفوتست ىتح اولانكتو اوعبشت نا ىلا ل اذه نم اواكأت نا كرس
 ١ اذاف دغلا نم ةنيدملا انمدق م انيفوتسا ىتح النكاو اعيش تش

 دي لوقي هتمعسف ربنملا لع سانلا باطخي مئاق دو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب

 ظ م خو كاندا كانداو كاخاو كتتخلاو كاباو كما لوعت نمي ادار أيلعلا ىطعملا

 ا , اولتق وب د ثا ةيلعث ودب ءالءوه هلا لوسر اي لاقف راصنالا نم لجر



 دي ا

 ديوس نب ديزي نب ةمقلع هل لاقي قشمد لحاسب يش ىنتدح لاق ىنارادلا

  ىأر ام هبا هانثكو هيلع اناخد الف ىوق نم ةعبس عباس لسو هيلع هللا لص

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مسيتف نونموم انلق متنا ام لاقف انيزو انتمس نم

 سمانأق ديوس لاق مكاماو م ةقيقح اه ةقيقح لوقلكأ نا لاقو ملسو

 ل || 0 نسج و اع نماون نا كلسر انتا اهنم سمخ ةاص+ ةرشع

 ايش اهنم هركت نا الا كلذ ىلع نحنو. ةيلهاجلا ىف اهب انقتلخت اهنم سمخو اهب

 نا لسر تما ىلا لاصخلا سما ام ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 |0000| 1 د ةدكو ةكتالمو هللاب نمان نأ كلسر انت ماانلق اهباونماوت ١

 . كلسر انترما انلق اهب اولمعت نا لسر كتما ىتلا سمخلا امث لاق توملا دعب

 ها كارو ةراصلا ميقن ناو هللا لور ادم ناو هللاالا هلا ال نا دهشن نا

 لاق كلذ ىلع نحن الدبس هيلا عاطتسا نم تيبلا جحنو ناضمر موصنو
 ربصلاو ءاخرلا دنع ركشلا اناق ةيلهاجلا ىف اهب متةاخت ىتاا لاصخلا سجنا امو

 دنع ربصلاو ظفل ىفو ءادعالا ةزحانمو ءاقللا دنع قدصلاو ءاللا دنع |

 لاقو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مسبتف ءاضقلاب ىضرلاو ءادعالا ا

 ملثعاو اهنيدأو اهفرشاام لاصخ ىف ءايبنا نونوكي اوداك الح القع اقف يدا

 طظفل فو لاصخ سمخب مجيصوأ سو هيلع هللا ص هللا لوسر لاق م اهباوث

 لاق هللا لوسر اي انصوا انلق ةلصخ نورشع ل لككت اسخ مديزا نا

 هرك ذف نولكأت ال ام اوعمجت ال نولوقت اك متنك نا

 ىبنراحلا قراطنع ماحلاو هجامنباو ئاسنلاهجرخلا ( دلَو لع أ ىنيمتال )

 يدر

 ١ ىلا لع تدنو لاق ثراملا نب ديوس ىدج نع ىلا ىتثدح لاق ىدزالا |

 277 #61 ب 4 1 ا ير روت ا ل و ع و
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 | بج بانا( هيبم) هنع هللا ىشر هيا نع ريفن نب ريبح نب نمحرا ادع

 ( اذبتاأل لاقأ هش اذ كر ءوضوب اعدف ماسو هيلع هشلاىلصىبلا لعمدق

 ْ هرذق

 | ادع نب اع نع قازرلا ذه هجرخ ١ نيف را ننس نع رافال

 | ىبلا هل لاقفلجر دجسملا لخد لاق هنع 0

 ظ ظ هرتذف سلو لوول

 ( ريبكلا ف ىناربطلاو هجامنباو دما مامالا هج لا ايزو يطل

 ١ تلاق ابنع ( هببس ) اهنع هلأ ىضر سمع تنب ءاعما ن نع بعشلا ىف قتبيبلاو |

 ] هركذف هيهشن ال انلق انيلع ضرع 00 سو هيلع هللا ىلص ىتنلا ىفا |

 | هحرخا (ًانين بايذْلاو را نينو راو م ا اوعمجلال)

 ْ جرخا يسرا رباج نع ناؤيشلاو دما مامالا ٠

 أ سيزلاو ملا نيب عمجالاقف رمحنبا لأس الحر نا قاحا ىبانع قازرلا دبع

 ١ لجر ركس لاق مل تلق لسو هيلع هللا لص ىنلا هنع من لاق مل لاق ال لاق

 | مت وهاذاف برق اذا ورك نا داو مس هيلع هللا ىلص ىبللا هدخ

 / ىنلي لاقو بيزو رت اني نحنا لسو هيلع هللا لص ىنأأ ينف نيزو

 ظ د يدع

 تاءون كا وفاتالو نوكست الام ان ب الو نرلك ل أم ماوس

 7ك 1 كاجو جهل "77ه

 93-737171 جاد نا

 3 © ه-

- 
 : هللا ا نر ه4 فو 0 هباع 8 اربغأو نأ 1 ا

 نع ركاسع نباو ىقبيبلا هجرخلا ( نوضرعت كلعو 0 ىلإ ىلا

 | نايل  ىبا نع ريبكلا عماجلا فاك ا هيبس ) هنع هللا ىضر ثراحلا نب ديوس



 كا

 لسم و دممحا جرخاو مل جالا نع ا دا لم رس هيلع هللا ص ظ

 رهشب تومي نا لبق لاق ]سو هيلع هلل ىلص ىبلا نا كا دع ني راج دعا

 سفن ضرالا هجو لع أم هللاب مسقا هللا دنع الع امناو ةعاسلا ع نع نياك ْ

 هذه متل معبأ | نأ تنادح ىف ضو ةنس ةئام اهملع أ عيبلا ةهيغتم ْ

 نع ناؤيشلا هجرخلا ( او ”ريصأف م ومي اذإَو ودعا ءاَما رئمحتال) |

 هللا ىلص هللا لوسرن ا هنع ىراختلا ف ام « هبس ه هنع هللاوضر ة ةريره ىلا |

 مق ث سهلا تلام ىتس رظنا ودملا اهيف تل ىلا همايا ضعب ىف لسو هيلع |
 '.اوريصاف موه اذاف ودعلا ءاقل اون ال سانلا اهيا لاقف ابيطخ ىا سانلا ىف ْ

 2 ىرحمو باتكلا لزنماي مهللا لاق مث فويسلا لالظ تحت ةنجلا نا !و عا

 مهاع رم مسوعا بادحالا مزاهو باعللا | |

 ظ 00 لو كاي ا ٍْ

 سأب ال لاق هتيدأت ىلع ردقن الو ثيدحلا كنم معسأ انا هللا لوسر اي لاق |
 هركذفإ

 11 م 71 1 3 م 5 1 1

 نعريبكلا ىف ىفاربطلاو ىدمرتلا هح ردا ( لصفت ىتح بهدب عجبت ال ) ْ

 ام« هببس » مي نسح ىذمرتلا لاقو هنع ا ىصر ديبع نب ةلاضف

 بهذ أهيف ارانيد رع ىلا ةدالاق تيرتشا لاق ةلاضف نع ريكلا عماجلا ف

 هركذف لاق سو هيلع هللا ىلص ىنال كلذ تركذف زرخو |
 ف - هّص و 77 2

 ' الط ناو هدم نبا ةحرخا ( هيب أدي ناطشلا ناف كعب ادنال )

 5 0 00 راو تيل

10 



 دك م | دي

 لسغل هضقن افا ىسار رفض دشأ ةأرما ىلا هللا لوسر اي تلق تلاق ابنع

 هركذف ةبانجلا
 ا 0 0 3 2 9 كل

 0 كالياو ىنلأ نم 01 ىقتا نمل ةحصلاو ىقتا نمل ىنغلاب نعال

 اب راسب نع كاحلاو هجاع نياودججا مامألا هجرت اذ ا

 لوسر جرخ لاق راسي نع « هبيس ”ىبهذلا هرفاو ع ماخلا لاق هللا دبع |

 ىلا هنا اننظف سفنلا بيط وهو لسغرثا هيلعو انيلع لسو هيلع هللا لص هللا

 نمل رذ مشل لسا لف سلا يس
 هركذف س بال لاقف

 ( فكمارس كاك كلإ الأ قاس قو رنه نإ كد لال |
 ةةبنس اهتعاللا شر يدل نإ 0117 ريكلا ىف ىناربطلا هجرخا

 لسو هيلع هلام هللا لوسر لاقق تاكاف تينف ةُئاص تنك تلاق اهنع
 ءركذف ىلبال
 | ريبكلا ف يئاوبطلاو قازرلا دبع هجرخلا ( كلم رج وه انثإ اا

 ظ تسسم هللا لورا لاق الجر نا هنع ( هببس ) هنع هللا ىضر ةماماىلا نع

 هركذف سأبال لاق ىلصا اناو ىركذ '
 ود مكر 2

 هنع هللاىضر سنا نع ىنكلا ىف ملاحلا هجرخا ( اهمشي ةناحير سأب ال ١
 هتأآرما لقي لحرلا نح ل ا ل ىلا لثس لاق هنع« هببس»

 هرك ذف سأبر ال لاق ناضمر ىف

 - لسم هجرخا ( ميل ا 1. ضرألا لمتو اع هنا ام قأت الد

 ىطصلاا عجر امل لاق هنع « هببس » هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ىبا نع

7 
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 ىلصو ىلستغا مثابيف نيضيحت تنك |
 اد ويروح نياورازإلا هجرخا ( لأ ىثوضاو لع ىلع نأ ا

 0 رسال ف ىلا دلع رباك

 هتردايف هئوضول ءام ىّت ةسي ملسو هيلع هللا ىل هللا 00 تار لاق هنع ظ

 ظ 00 د ىكرشينا هركا ىناف رمعاي هم لاقف هل ىتتسا |
 داجاالا

 0000 00 ع كيني نأ بحأ نم نكلو قوفملا بحأال) |

 هيبا نع ثدحي ةرعش ىنب نم لجر نءراث ”الإ ليتم ىراحللا هجرخا

 سو هيلع هللا ىلص ىبللا ا هنا هنع ( هببس ) هنع هللا ىضر همع نعوا

 نع هبيا نع بيعش نب ورمت نع جرخاو هرث ذف بحاال لاقف ةقيقعلا نع |
 قوقعلا بحاال لاق ةقبقعلا نم لسو هيلع هللا لص هللالوسر لئسلاقهدج |

 لاق دلو هل داوي ادد نهتللادن اما دما لوسر اي لاق مسالا 4 هاد ظ

 نعو ناتئفاكتم ناتاش مالغلا نع ٠ كسنيلف هدو نع 0 نا سحأ نم ظ

 | ناهبشتملا لاقف نيتئفاكتملا نع ال ل ديد تايم دواد لاق ةاش ةيراجلا |

 هريغ بابلا ىفواعم ناحيذي
 1 1 1 1 للا

 ل ا لا للا لم لقدم هسه
 ١

 هركذف يهدلا هرابن |

 9 5 9 2 5 0 با 0

 | نيضيفقت مث تابنح ثالث كسار ىلع ىن# نأ فلكي نإ الز
 1 : 70 بس 122 جو <

 | ( هيس ) اهنم هللا ىضر ةلس ما نع لسم هجرخا ( َنيربطتف املا كيلع
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 ا عم الجر تيأرب ةدابع نب دعس لاق لاق ة ريغملا نع ناخيشلا 1 ٍْ

 ] هيلع هللا ىلص هللا لوسر ما حفصم ريغ فيسلاب هتبرضل 0 (
 ْ نم: ىنم ريغ هللاو هم ريغان ال هللا رق لعل" ريغ نما نوسيملا كافر ظ

 | ريغا ضمت الو.نطب امواهنم ربظام شحاوفلا مرح لجو زع هللا ةريغ لجا |

 ١ نيملسرملا ثععب كلذ لجا نم هللا نم رذعلا هيلا نخا ضخ الو هللا نم 0

 ا ضمك بالج نم هللا نم ةحدملا هلا نحا صخت الو نيرذادو نرش

 ظ ةنجلا هللا ظ

 1 ' دعس نب لبس نءرامتلا نبا هجرخا ( قرح بفيغر عال را

 ا اذه هجالغب .ديبشا هللا لوسر او لاق العر نا هنع ( هسما] هلع قل ىدم ْ

 | ىلإ ثيددخس هوك سو هرك ذف ال لاق هلكم تلمح كداو لك لاق ىلا |

 ظ المعقم روج ىلع دهشا ال |
 ةراطلا يدف كتفي" تايقأ اًذإَف ضّيعب نمل فرع كذااسنإ الا |

 حن وكس "لكل شر لس الا كح ىلسغاَف تريد اذِإَو
 . هللا ىضر ةثئاع نم ةعبرالاو دمحا مامالا هجرخلا ( ُتْقَوْلَأ كلذ هج |

 ةولضلا ىننثجا ةضدلاب سلو قرع وه ازا ال هجام نبا دنع هظفلو اهنع ظ

 ريصحلا ّس مدلا راق ناو ةالص لك يئضوتو لستغا مع كضح مايا ظ

 : ادا ىفاميبا لوسر اي تلاق نتبع ىلا تن ةيطاف نأ ةثئاع نيا ظ

 نع ىراخيلا جرخلاو هتركذف ال لاق تلاق ةولصل؛ عدّأفا ربطا الف ضاحتسأ |
 1 ١ ا 1 0

 ىتلا مايالا ردق ةولصلا ىعد نكلو قرع كلذ نا اال لاق ةولصلا عدافا ربطا



 يدر

 اللا لاذ لمدلو هللا وسر ان ينل امر دع لا ٌْ

 "قلل ره لاقف اند ايبش ىأرف لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر رظنف هتديلو

 ' ملف تلاق ةعمز تنب ةدوس اي هنم ىبحتحا رجحلا ىهاعلاو شارغلل دلولا دبع اي ظ

 ظ طق ةدوسرب

 د ال فرح ]
 ميت شرعا يراك اتورْشَأ تاحبس ميركل ميكملا هنأالإ هلال
 مولا ىف ىنسلا نباو دجا مامالا هسجرخ هل بر وه دملاو |

 ادب | هع لاى نر لع نع يعشلا فقيعبلاو كاحلاو نابح نباو ةليللاو |

 ال لوقا نا بركب لزن اذا سو هبلع هللا ىلص هللا لوسر ىنلع لاق هنع |
 ] هركذف هلللالا هلا

 نع ملاحلاو دما مامالا هجرخا ( ُهنمَث ىردنع سل انش ىرتشأ ال)
 | نبا نع ( هببس ١ ىبهذلا هرقاو سيحص محلا لاق هنع هللا ىضر سابع نبا |
 5 0: ا

 .اقاوأ حيرف اعيب اهنم لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عاتباف ريع تمدق لاق سابع '

 | اق ىرتدا ال لاقو بلطلا دبع ءامإ نيب اهب قدصتق بهذلا نم
 ظ هن ىدنع

 00 0 0 ريغأ كحال

 رغم ْ

 0 دج 00 4 كيلس م كنع لل ىدر ع نبا نع كانثلاو ئذمرتاو | ا

 ا ا ل ل ول م ا و ع دم



 دب + « دو

 ىفرمأت اهناو تجوؤت ىتحح ىب لزت مل ىلا نا لاقف ءادردلا ابا ىفا الجر نا ١
 | ىلع ىبنلا تععسو قلطت نأ الو اهقمت نا كرمك ىذلاب انا ام لاقف اهقالطب ظ
 ا هرك ذف لوقي للا ظ
 ١ بيطخلاو ريكلا ىف ىئاربطلاو لجا مامالا هجرخا قمن مل هالو )|

 ' اهنع نا ىضر ةشئاع ن 2 ناخيشلا هحرخا و هنع هللا ىضر سابع نبا 3

 ١ نبانعٌاسنلاو دوادوباو هلوا ىف امن ةدايزي ناحسكلا هجرخاو ةري سهلا نع

 / هيلع هللا لص ىنلا ةبطخ ىف قتعا نأ ءالولا اماو ظفايو هنع هللا ىشر رم
 فس رم « هيبس ه اهنع للا ىذر ةشئاه نع ةتسلا بتكلا بامصاو سو ظ
 رتاوتمافنا طولا كر ذو للا لاب اف دسم كلا

 'هحام نبا ىو ةحسلا رتل( ةمملا لورد طنا
 :ايلها طوتشاف ةريرب ثيرتشا تلاق اهنع( ةييسا) انع هللا ىضر هللا

 . ءالولا ناف اهيقتعا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ تركذف اهئالو
 انوع تاق قرولا لع نأ ظ

 دوادىبا ىوس ةتسلاو دما مامالا هجرخا ( ا ا 1 وأ

: 
 20 دواد وبا 0 اهنع هللا

 م هحرحاو
١ 

 | هلع هلل ىضر رمم نبا نع هجام نبا هجرخاو ريبزلا نبا نعو دوعسم نبا
 ل 1 000 5 . ١

 ظ هللا ىذر ةثئاع نع ىراغلا ىف امك« هيس » هنع هللا ىذر ةماما ىلا نعو /

 | لاقف مالف ىف ةعمز نب دبعو صاقو ىبا نب دمس مصتخا تلاق امنع

 ر ١ ل ا نأ 200 الهلا هنا هنأ ىلا دبع. ضاقو ىلا .. هده ىحا 2000: ناذهلا



 ا لبو هلظفلو صقتو ةدابزي ناغيشلا هجرخا دقو اءاطقتا هبف نأ
 ها قلحو هذه لثم جوجأمو حوجأ مدر نم مويلاحتف برقا دق رش ظ

 .رثكاذا معن لاق نوحلاصلا انيفو كلهمأ هللا لوسر اي لبق اييلت ىتلاو ماعبالا |
 . ملسو هيلع هللا ىلص ىلا جرخ لاق ةري سه ىلا ن نعإسم ىف م ( هببس ) ثبحلا |

 ظ 0 درملل ليو ةلللالا هلا ال لوقي هعجو اريح اعوذ موي

 |0000 1ع نبا هجرخا ( اذه دوو اذه نم ىمأل ليد) |

 ْ 000 كسل لس طا لوسر نأ لاقدن «هيس» بيع ْ

 ا . صاعلا نب ملا رف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم اك لاق معطمنب ريبج نبا |

 ا 0001| اور اذه بلص قام ىتم ءأل ليو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق ٍ

 ظ ريبكلا عماجلا ىف ظ

 ٠ لأب ىللا# 6*
 | ١ ١١ وحسم نبا نعد دواد وبا هجرخلا ( رانأأ ىف 3 ةدئاولأ )

 ءكالف اه أتنب دا

 , هجامنباو ىذمرتلاو دمحل مامالا هجرخا ( نجلا باَوبَأ طسؤوأ ةَدلاَولأ )

 _ ( هبس ) ىبهذلا هرقاو مالا لاق اذكو حمص ىذمرتلا لاق هنع هللا ىضر

 نأ

 2 ظ اهاطردلا يبا نع بعشلا ىف قهبلاو هةحح# ىف نابح ن نباو ىسلايطلاو كاحلاو

 | عفان نع ركاسع نبأ جرخاو هركذف ليو لاقو لعفي لف هكنجيل دولوم وهو |

 1 ْ لمح هاور دقف لعأ وأ لاق ام وهو يوانملا لاق هك لطوبسلا مز هنع

 ' [| ىنبا نا« هيس » ميعصلا لاجر هلاجرو ىمثيهلا لاف امهريغو ىناربطلاو



ل تنل كلب تدع نا قا لودر ابا رع هدام
 | ىلام ىفتي ج

 : ثدح نا هللا لوسراي لاف جات ىتح ىلا عجراف كل لوقيام رظناف . ظ

 فرع تام اذاهأسلف مجرا 4 لاق ايلع رلعأف رم لاق ىنيضتي نفركب وبا |

 ءركالف الو انو هدا !:لوسر هل لاق يدش |

 ْ دَقف اذه م "نم نيف ىداؤوف : رمَلو نبأ ا ش 0 تاو :

 نس انعربتت 00 ها دقف ىلإ 1 ىناذآ ١

 ا أ د تانعألل ليو 2

 3 امنع اللا ىفر ,ةشئاع نع سم هجرخلاو هنع هللا ىضر ةربره ىلا نع هجام 1

 0 م 0 لاق |

 نال جماح روح تيم

 ال لاقف يخت هن اهني .نكلر ال لاف كضيف لإن سو ا

 | تاع ذا هلأساف مجراف لاف ايلع رلمأت ركبوبا لاق ضني نت تادص نلا

 ا هك يلا

 رانلا نم باقعألا ليؤلاقف 1 يلع سم اضوت هد

- 
 ه-

  هحبردلا يدي نك حلفأ رفا دق رش نم برعلل هادا

 ىهذلا هبقعتو ماخلا ةحيحص هنع م هللا ىضزةي ل احلا دوادوبا



 هج رد كلذ ف

 00 ىرن هلل رد ارنا نا هنعا هيس] دنع

 هركذف لاق رجأ كلذ ىفانل لبف هب ىرتشن ام اس ساو 0
 ١ ا قدس كدت لإن نر تال "لف يد 2 جل نأ ” نإ كحبو ْ

 | كِلمع نم كلوني م هش َنإكراعلأ ءارو نم قمعأت لاق من ها
 1 ل نباو ىئانااو دوادوباو ناخيشلاو دما مامالا هجرخلا ( 00

 ْ هيلع 01 لم يب "| لاس ابار عا نأ هنع« هييس » هنع هللا ىفر فردا ديس ٍ

 د ها لا
 ا 0 «هنع هللا ىضر قلط نع نابح نبا هحر خا( كنم هال وه "لهوا

 ْ هدي بيصتق ةواصلا ىف نوحي أدل نا هللا لوسراي لاق الحرنا ه4زع 6 ةبلس م 1

 : هرك ذف لهو لاق هركذ
 ٍ اج نع مجمملاىف عناق نبا هج اعل منا أ هيو

 | لاق هنع ريكلا عماجلا ىف اك ( هببس ) هنع هللا ىضر ىرافغلا ةقارس نبا ١

 ' |١ لبق هللا لوسر اي دحأ ىلا هجوتم وهو سو هيلع هللا ىلم هللا لوسرل'تلق
 200 هركذف لاق ادغ لتقت كنا ىل

 ااا 1 اثبت نأ تطسأ نإف مع تاناذإ كحبو)

 لضفلا هيف ىمثيملا لاق هنع هللاىضر كلام نب ةمصع نءريبكلا ىف ىنارباغلا

 ا ريبكلاعم املا ىف م « هببس » هنسأ ىط وسلا مرو ادج فيرهضوف وراتخلا نبا

 لم ا اهارتشاؤ هل ل ةيدابلا لها نم لدر مدق لاق ة ةمصع ن

 لود اهارتشاف ىللب ان تمد لا ف كمدقا ام لاقف "لع هيقلف سو , هيلعدللا



 نافاس هن هلا رح قلل رم واير 12 ( اعد ام

 كلرَسي ام هل تلف ارورسم هتدحوف أموز ِلسو هيلع هللا لص بنلا ىلع تاخد

 هركذف لاق

 "مكر افظأ نوم يا نرسل يلح مكَأَو نع يدل ] 1و

 قييبلاو دمحا مامالا هحرخا ( ”مكمجارب قوقننالاو كبي راو و 7

 هللا لوسراي لبق هنا هنع ( هيب ) هنع هللاىضر سابع نبا نع بعشلا ىف

 هركذف ليربج ا

 رمع نع ةنسلا ىف نيهاش نباو ىلعي وبا هجرخأ ( امنه ناسر املا منول

 قتاعلع : نيسخلاو وسلا ثيأر لاق هنع ( هببس ) هنع هلا ىضر باطخلا نبا

 أ هياع هللا ىلص لا لاقق امتحن نيالا رف ناو سو هيلع هللا ىلع ىلا

 هرك ذف منو سو ا

 ٌْ فريال لهو هَراَج ”راجلا فريال 1 ا ” اعل فرعيال لمو) ٍ

 | تيرغ لاقو اهنع هللا ىكر رمح نبا نع زاحيلا نبا هحرخا ( هراج ”راجأ |[
0 <«َ ْ 

 ا كوضلا ىداب ارتسالا ىنثملا نب رادنب نب نسحلا نب ىلع نسحلاوبا هيفو [ ٠

 ىلص هللا لوسر لاق لاق رم نبا نع ريبكلا عماجلا ىف م( هبيس ١فيعض |
 قرش نم "ىلع لس نم ىلع مالسلا نادري نيكلم ىل هللا قلخ لسو هيلع هللا | .

 الو ىسفنب السا هيلع درا ىفأف ىراد ىفّلَع لس نم الإ اهبرغو دالبلا ||

 || لوسرايمهفرعت لهو انلق مهباسن اومهباسح المبيلع درا ىنآف ةنيدملالها أيس

 | راجلا فرعي ال لهو .لسو هيلع هللا ىلص لاقف كدعب نم نولسانتي مثو هللا

 - حملا همم جس م حصوم و _ هررك و هراج



1 2 
 د م دو تر ل ا ل دال

 | نا نم "ىلإ بحأ ركشأف ىفاعأ نآل هللا لوسر اي تلق ربص وهاذا باوثلا
 : >ٍ ا

 ىف ىناربطلا هجرخا ( داو 0 ندي ليدل م دإ ءاقبلا تقول |

 هجرخاو حيرعصلا لاجر هلاجر ىعشيمل لاق اهنع هللاىضر ةشئاع نعظسوالا ا :
 .ىلم هلل لودر تأس ةشئاع د تااق « هببس » نوقثوم هلاجر دنسي اضيا دما |

 هركذف ؟اةابتفو نكسر ب هللا
 ١ | دوعسم نإ نم يئاسنلاو نرافيشلا هجرخلا ( اهئرش ' ميقا اهرش تيفو ١ ظ

 ظ ةيح انيلعت.دوذا ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر عم نحن انبي لاق هنع (هببس ) ]

 : هركذف لاق تبهذف امانردتباف اهولبقا لاقف

 000 ا الايقركي نك هلل دييش هنأ كيرذي امز)|
 | ةريره ىلا نع ءالخيلا ف بيطخلاو بعشلا ىف ىقربيلا هجرخا( ةصقني الأسب |
 | تلاقن ا هتكبف ًاديهش لتقف الجر نا هنع 4 هبس » هنع هللا: ئضو ظ

 : نك ذه ءاديبش و

 1 0 لايرعأو .اوسيفأ هتيصأ نق قر نأ كيري 00
1 

 . || ( هيبس ) هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ىبا نع ةتسلاو دما مامالا هجرخا

 ْ ىلص هللا لوسر لاقف منغلانم ميطق ىلع بانكلا ةحتافب اغيدل اوقر ارفن نا هنع |

 هركذف كي ردي . امو لسو هيلع هللا |
 اسس سلا جب 1-0

 0 ديرك ذأ رشي ةعاسلأ يرنع نم جرخ لبرج ىنعنمب 0

 00 لمنع 0 تانسح مشع 1 ا لص ص َنلَس

 عويد را اك لع نضل نجت رع لبو 3
: 4 

0 

 يه ا ا ا يلا

 ا



 550 ا

 ةلس ىنبأي 13 نم لاق ملسو هيلع هللا لص ىبلا نا راج نع ريبكلا عماجلا ]

 ئ ردوا لا كهرب للا نمىودا ءادىأو لاقهيف ل ىلع سيقنيرحاولاق ظ

 لاق ةريره ىلا نءةلسىلانع ةياور ىفو ميعنوبا هجرخارورعمنب ءاربلا نبا |
 00 ركل انا هد ع بلاي ة هن نا : ملسو هيلع أ ىلص هللا لوسر لاق ظ

 3 ءاربلا نيرشب كد دم لب للا نمئودا ءاد ىأو لاق هيف لخب ىلع ظ

 اوااق 5 او ةم بسال نا ىدرومملا 5 ىوانملا لاف ريرج نبا هجرخا |[

 لفز مهلخغل اوهركف ريلا لحاسب اولزن اموق نا لاق هللا لوسر اي فيكو |

 ءاكلا رز نهدعبا فايضالا رذتعنا انعءاسنلا دعب اولاقف مهب فايضالا ٠ْ

 ءاسفلاب ءاسنلاولاجرلاب لاجرلا لفتششاف دءألا ,عيلع لاطف اولعفف لاجرلا دعب
0 

 لغلا نم ىودا ءاد ىأو

 7072 أ ذآ ذ 0 ز ز ز ز ز ز ز زذز ز +> زةذةذزذزةزذزذزةزةذةزةذةذة2ة2يةي420ي

 ب 97 ا م ظنا 34777 فب

 ع 2 ا 0 20

 : هللا ىذر رم نبا نم مل احلا هحرخا ( .لسعلا نم دا ءوضو ادا

 ل 0 , هيلع هللا ىلصيبنلا نا ريبكلاعم اجلا ىف اكأ هببس ) هنع |

 ْ هركذف لسفلا دما
 | (ههس) عال ىفر ىلا نم لس هجرغلا اتيت كح 0

 ١ قاشا ءاذهش: ونا ثيدح ىف هو مو كلذ لاَقف ةزانجي م لاق هنع ا ١

 ا اريخ هيلع عينثا نع ثيدح ىفو شوال

  2ىلا نع ريبكلا ىف ىناربطلا هجرخا ( ةيفاعلأ بحي كلعم لأ

 0 فيعض ىمشرهلا لاقو رك يطع رط علا لاق هنع هللا ىضر ءادردلا [

 ' امو ةيفاعلا لو هيلع هللا لص لل لوسر ركذ"ادردلا وب لاق“ هيبس»ادج |
 هم دعأامو دالبلاركذو ركش ل اذا 0 رار اها دعأ ١



 دل

 | لات هلوق ىف لاق ةام هيلع هللا ص هللا ١ لوسر نا + هنع :ء ركلا 0س

 5 /ذف ولام سرفو
 5 2 -6 - 5122 كد 1 2 مه طا و

 ْ (اهب عع مها كلف نوت ذل و ةعض أه 1 دما ٍّق مد 0 ينل و (

 ١ هيبس ) ةنع هللاىبضر عفار نب ةعافر نع مالو عناق نباو ئاسلا هجرخا

 | 00١ ل0 ثلتمف ]سو هيلع هللا لض هللا لوسر فلخ تبلص لاق هنع

 هرك ذف لاق و ار بع 6 هيلع رابم ًاريثك ادم هل

 (| راسي نب لّمعم نع دواد وبا هجرخا (هللأ كير اهتمحر نإ ةاشلأو

 1 لا ناشر ننابازب ةرقن 00 ىنا طلاو دمحا 00 1 نرخأو

 ا 00001 هلا 1
 0 2 7 31 0 0 م ع 0

 | نمراذه ىوي دعب لاا ماو)
3-7 

 ا 0007 اع نإ نع دجا جرخبا « هيما هنع هللا ىضر ةريره

 00 هضوعف 1 0 ةملع هللا ىلص ا لور لآ يدها ١أيبارعا نا

 ْ 6 1 ىتاوشادمخ 1 هيلع هللا ىلص ىب ا كللذ غلبف هطؤسأف تا ب

 ١ تهد لها ضعب فرعا م اهفر 3 ا ىتقان يه هو ةقان ىلا ىدها انالف نإ لاق

 ١ ال نا ا دق انشا لف تارك ثرعا /ه هتضوعف تاباغز مو ىم

 ىسودوا ىفَُث ىراصناوا ىشرق نم الا ةيده لبقا
 4 : ٠ه !'وو 3 و ّ>ً 7 0ك

 1 اديس ا دل .؟ال جرو هلا دبعنب

 أجلا

 0 2 و

 | نركي نأ الإ ةيده دح
 تا 2 3

 ؛ ىبا نع دوادوبا هحرحأ ( ايفيقث وأ 2 ا 2 ا >ابم



 دين منش منح تينا كل ب روزا ىف

 7-0520 17 ا ا 017 0 ز ز ز 0 ز0ز2ة0زة2ة2ةز0ز0ةزةزةزة0زةزةزةذزة2زةزة

 ةمشفب هنت ىو ل تكن نا نسم

4 

 تلقا أطوي نأ اهداو ىلع تيشخ موقلا همأ تَأر 0 0 ىصو |

 'اهدلو ىتاتل هذه تناكأم هللا لوسر اياولاقف هتذخأف ىببا ىنبا لوقو ست

 هركذف رادلا ف ظ

 كل ىف فاو طأأ هحر جا( رى 0 7 ليعا ني أ /

 2. ىردخلادبعسيلان كاد دمها مامالا هح رحاو 4ع 1 !ىذر ةزربى ا نع .كاحلاو

 ظ

 ] ١ مرصلا لاجر هلاجر ةيقدو نابح نبا هقثو سدق نب قرزالا هيف ىمثيحلا لاق ْ

 2 تادعاملجر#للاقف همستف لام ٍلسو هيلع هللا لص ىبنلا ىلا ءاج هنا « هببس » .

 هركذ م بضغف ةمسقلا ىف موبلا ظ
 ىقبببلا هجرخلا ( حو لك أي نأ يحتسي فيما نق كمرض لكاو) ٠ ع 8

 هللا للص ىلا ىلوم نابوث نا ( هببس ) هنع هلل ىضر ناب وث نع بعشلا ىف

 ىللص ىبلا لاقق ماعط هل مدقق لسو هياع هللا ىلع هللا لوسر راز لسو هياع

 ] هركذف كفبض ى ركاو .ةثئامل ملسو هيلع هللا

 ظ تاج وهب يعداَذِإ يذل ماتملا 4+ هنأ 0 0 هديب ىِقن ىو ْ

 كك

 ظ هللالبص ىبلا عمم لاق هنءريبكلا عماجلا ىف مك ( هيبس ) هنع هلي ىضر كلام

  نانخلا تناالا هلاال دجلا كلل ناب كاأسا ىفا موللا وءدي الجر سو هيلع ظ

 هذ مويق اي ىحاي ما ةاركألاو لد اذاي ضرالاو تاوعجلا عيد نانلا .

 ١ نيب 3 نِإَو ِضْرلاَو ء 1 0 0 0 ,ءاقترأ نإ هدم يمقن يِذلأَو |

 ظ 0 سلا رع نأي> نباو قاسلاو دجا مامالا هحر أ ىلدعأ ب 0 ل

 تاسيلا ه1 ىددط 0 دما 4 حا( ءاع ةئامسخ مايزال



 3 هلع

 ظ د ادرخا ( ا رد ل كلل يح جر لادبب ل 5 هلا ١

 ظ نأ هي ) هتعصل لعوبسلا زمر هنع هل ضر ىدعاتسلا دعس نب ليسوع

 ظ .ةيارلا نيطع ًلربخ موي مسو هيلع هللا لص تانلوسو لاق لاق كيوب ن[يش

 ظ  لاقفسرا وهو أي العاق هدرز تادحموا هلوسرو هللا ب ادغ

 0 ١ متحاسب كن كلسر لع دفنا لاقف انلثم اونوكي ع هال ّس

 | ىدهي نال اوف هيف هللا قح نه محيلع اب عربخاو مالسالا ىلا مبعدا مث

 ظ ١" ”اذحاو "طع نأل ب 008 0 1

 ؟فلاذلو ريثك "ع ميكو اليأق م دك ضا 'لعأ (م قوملعت ا

 لكشم ىف ىواحطلا هجرخا ( ل ع مهأىلإ نورا تا بقل ىلإ ظ

 ةتسلاو دما مامالا هجرخاو هنع هنلا.نئىضر مازح نب مب ع نع راثالا |

 اي عال اليلق مكمل لعام نولعأ آل هلغقلو عرتنا: نع: دواد ىلا: اوس

 | لوخر اني لاق مازخ نب يك > نع ىواحظلا 001 ا ظ

 8 اولاق 01١ نوع“ لعمل لاقذا هباحصا عم ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ظبطأ عمبسأل ىنإ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق هللا لوسر اي ؛ ١ ينم

 | دجاس امإ كلم هيلعو الا مدق عضوم اهيف اهو طقت نا مالت امو ءاهسلا

 تطأ لو هيلع هللا ىلص هللا لور لاق لاق رذ ا نع ىوراهفو تاق امإو

 | دجاس كلم هيفواالا عباصا عبرا عضوم اهيف ام طمت نا اهل قحو هاهسلا
 ظ هركذف نوملعل ول هللاو .

 ىضر» كلام نب سنا نع محلا هجرخا ( رانلأ ىف ةبيبح 'هللأ ىتليال هللأَو)

 هباحصصا نم رفن ىف م ملسو هيلع هللا لص ىننلا نا هنع « هببس » هنع هللا



 ككل
 | ع داتا انئيبو سو هيلعهللا لصوبنا 1 هةنع « ةبلس

 | ةفيعصب ىفوتاو برق عبسب ىولسغا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 .ىلص هللالودر اوتنا ةوسنلا لاقف ادبا هدعب اولضت نأ اباتك كل نع ةأودو

 ] نكت ترضع ضع اذا ةحاوص كناف نتكسا تاق هاش ملسو هيلع هلا

 نه لسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر لاقف هقنعب نتذخا َحص اذاو .
 | 3 ريخ

: 2 2 
 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ناغيشلا هجرخا ( ةيده انلو ةقدص ابل َوه)

 0 3 1 ١

 | اهماعط لك أو ةريرب رادلخد سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر نا اهنع « هببس

 ةيده انلو ةقدص الو ه لاقف ةقدصلا نم ناكو ةئاغ نو

 دمحاو ىفاشلاو كلام هجرخا ( ابك أ ما رح م اهدا ب تعفن ًاله)'

 | هتع( هبس ) اهنع هللا ىضر نابع نبا نع ناس ناو اننا نتن ٍْ

 الهأضيا هنع ةياور ىفو هركذف ةتيم ةاش ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دجو لاق ْ

 ظ الك مرحافإ هب متعفتناف هومتنبدف اهباهإ متذخأ ْ

 أ هللا يضر سابع نبا نع ماحلا جا اسي اذا ١ نا 0 0 اه 0

 طرش ىلع لاقو حئابذلا ىف هداعاو ىراغيلا طرش ىلع حصص لاقو اهنع |
 نبا نع هجام نبا هجرخاو السم ةمركع نع ىنازبطلا هجرخاو نيفيشلا

 | ىراوت ناو رافشلا دحت نا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىمأ ظنلبرمج |

 رهراعنا نأك ةاشجضأ الجر نا سابعنبا نع ( هببس ) متاهبلا نع ْ

 ظ 0 تاتوم اهتيمت نا ديرلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاقف هترفش دحب ا

 ظ ارمهصت نا لبق امترفش تددح |
 د« وارلا فرع ا



 كبس نة

 هركذف |

 لاق هنع « هببس » بحل ىلا تنب جوز نع دما ةجرخا ( با نم 'له)

 بهل ىبا ةنبا تجوزت نيح سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع لخد ئ

 هركذذ

 هل هلام عم < املا نإ فايا ع ١ كك موك لام نع كل لها

 ظ كلانا هجرخا اه داك ْنَأ هل 0 0 نأ ع ةمدق ْ

 يمس لام نا لوسراب لجر لاق لاق هنع « هبيس » ديبم نب هللا دبع نع ْ

 هركذف تيوبلا ْ

 . مامالا نع ريبكلا ىف ىناربطلا هجرخلا (ٌميحلأ هيف ةكؤش ال داهج ىلإ له

 00 ار ىردملا قلو ىدسشقرفلا لاق هنع للا ىفر طبسلا ئيسملا |

 اجلا لاللجر ءاجلاق نيدنملا نع ( بس ) هنسل طويسلا |

 هركذف له لاف فيعض ىفاو نابج ىفا لاقف 7 ْ

 ظ هللا ىضر ةلبم ما نع ريبكلا ىف ىناربطلاو هجام نبا هحرخلا (ْن ملغ ْ

 دمج اماو مسا همأل فرعياال ىريمدلا لاق هما نع سيق نب دمع هيف 0 ا

 ف 00 01 12 ثيدحلا ريثك ناكو ذيرملا دنع نب رمع وخ افيد نبل ْ

 ىلص ىنلا نك تلاق ةللس ما نع ( هببس ) ىذمرتلاو سم هل ىورو تاقثلا |

 نب ورمعوا هللا دبع هيدي نيب رف ةلس ما ةرجج ىف لصي ملسو هيلع هللا
 اذكه هديب لاقف ةلس ما تنب ينيز ترف مفرف هديب لاقف ةلمم ىلا

 ظ بلغا نه لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لصالف تضف
0 

 "| هنع هللا ىضر باطلا نبرمع نع دعس نبا هجرخا ( "م 2 ريخ اج نه) |

1 0  - 



 !آ : 1 0-2 5 7 ا 2 7 م 2 ْظ هركذف روبطلا |

 ظ م الاس ع ىراغلا هحرخا ( مئافعضب الإ نوفزرتو نورصتت له) ا

 ْ هحبعص ىف ىناقربلا هجرخاو هنع هلا ىضر لعس هيبأ نع بعصم ثبدح 1

 : ةمالا هذه لأرصت اغا كاكا ةياور قو هببا نع بعصم نع -اصتم ط

 ١ نورصنت اهنا قاسنلاو دمحأ لدادعو مهصالخاو مهتالصو مّتاوعدب مهةفعضب |

 هدا دار 11-_ 7

 ىأز لاق دعس نب بطعن نع ىراخنلا ىف م« ةيلس  مئافعضب نوفزرتو ١

 | نورصتت له سو هيلع هللا ىلص ىبللا لاقف ةود نم ىلع الضف هل نأ دعس
 م د رط نم قازرلا دبع ىوروهرك ذف '

 موقلا ةعماج 55 الجر تيأرأ هللا لوسر اي دعس لاق لاقف لاسرالا : 1

 ظ اذه للعو ثيدحلا ركذف هريغ عل نوكيا هراحصا نع مفديو ْ

 ' ماهس نا ملسو هيلع هللا لص ىبنلا هلعاف ةينغلا نم داي زلا لضفلاب دارملاف |

 | لضفب حجرتي فبعضلا ناف هتعاجيت لضفب حجرتي ىوقلا ناك امءاوس ةلتاقملا |

 ةصالخلاو هئاعد |

 لطاسي هلم اذهل هلجا اذهو تان و اذخ اد ا قدا له

 ظ ىردخلا ديعس ىلا نع دما هجرخا( كلذ نود ” ]جلا ةحادخف لمألا

 ظ ُثرخأ هبنج ىلا زرغ مت ا هيلع هللا ىلص ىبلا نا هنع « هببس

 ذ مهدعباف ثلاثلا زرغ

 ىلع نع هدنسم ىف ديمح نب دبع هجرخا (ىت 1 0 ا ناذه |[

 ظ ىلص هل لومار انياع جرخ لاق هنع < هييبس » هنع هللا ىضر نينملا ريما

 | ناذه لاقف ري رح ىرخالا ىو بهذ هيدي ىدحا ىفو ملسو هيلع هللا
 1.772 ص مس م سس سس سس سم



 يكب هو

 . متاتاف رسب انمعطا لاف راصنالا طئاوح ضب لشد شح همم نو ىلا

 سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر لاقف اوب رشف ءامب مهاتاو هنم اولك اف قذعب

 موي اذه نع نول“وسأ انإ رع لاقف هنع نولعست ىذلا ميختلا نم اذه |

 ظ ىراويةقرخو هتعوج اهبل جرلا دس هد تحل مالا معن لاق ةمايقلا موي

 ااا نيد لخدب جو هتروع أه ظ

 ةاذركأ 00 7 0 الانف العر دي 7 نمي هلل 2ع هزه ) ]
00 

 0 تكلم َداَو ”ىأ 3 َّ ا م هل ابه ىَرْخأ ظ

 0000 0| 4 ةللأ ىخر دوعسم نبا نع ركاسع نباو ركتم لاقو ظ

 ىتح بكار للقاف سو هياع للا ىلص ىبلا دنعا انك لاق هنع ريبكلا عماجلا ظ

 ىليل تربساو ىتاحار تيضنا عست ةريسم نم كتتا نا لوسراي لاقف خانا ظ

 هيلع هللا ىلل < ىب ١: هل لاقف يناتربسا نيتلصخ نع كلاسال يراهن تارظاو |

 اناا رخل ديز تنا لب هل لاق لبخل ديز انا لاق كمسا ام لسو |

 7 نهف هتمالعو هديري نمف هللا ةمالع كلأسا لاقو اهنع 11 هدا

 ١> تما لاق تعبصا فيك لسو هيلع هللا لص ىبلا هل لاقف هديري ظ

 'ىش هنم ىتتاف ناو هباوثب تنقيأ هب تلمع ناو هب لمعي نمو هلهاو ريخلا

 هرك ذف هللا ةمالع هذه !-و هياع هللا ىلصىبنلا هل لاقق هيلا تننح |
 ىلا نبا هجرخا ( لظَو ا 0 1 5 ف ل اذكه ) ]

 ىو ودها ل ا اس 7

 3 ىف ام( هيبس) هنع هللا ىضر هدج نم هيبأ نع بيعش نب 0

 1 ' |اسالجر نا هنع هللا ىضر صاعلا:نب ورمع نب هللا دبع نم ريبكلا عما

 | اذكه لاق مث اثالث اثالث ارتفاع ادق هوشرلا نع لاو
 / 19١١-2 17: 1ل01ذ1ه1ق1هلقلاطأةةقت طف سال اسفة ةةااةةاةق تا ة سلال |

 رووطلا



 دي هما

 مههفىل ناو اهياسناب شي رق ملعا ركبابا ناف لجن ال لو هيلعللا لصدلا
 صخل دقل هللا لوسر اي لاقق عجر مث ناسح هاتاف كل صخلي ىتح ابسن
 نيجعلا نم رعشلا لست 5 مهنم كنلس ال قحلاب كثعب ىذلاو كبسن ىل

 حور نا ناحل لوقي سو هيلغ هللا لص هلا لور تعسف ةشئاع ثلاق

 كيلو يع هللا لم هلا لوتمر نع تال ام عطل ال سدقلا

 هركذف ماجه لوقي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تفتح

 1 ةكئالملا كي ىناي ءاسسلأ باوبأ نس اياب ميتف 5-2 اذه)

 نع ريرح نبا هير ال نورلظتني و يرق اضف ىدابع

 | لص لاق هنع ريبكلا عماجلا ىف كك« هيبسس د هنع هللا ىضر رم نب هللا دبغ

 ظ جرف بةعنم بقعو عجر نه عجرف برغملا ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 هركذف كير بع لاق الو هللا ليصدما لوسر

 , ىباو سابع نبا نع يللا معدل كاما بجو ال "يلع اذه )

 ظ جيرج نبا نع ةيقب نعريبكلا عماجلا ىف م( كا
 لخد لسو هيلع تل نبا نع ءاطع نع

 ١ لجر هللا لوسراي اولاق اذهام لاقف لجر ىلع سانلا نم اعمج يأرف روجسملا

 فاتخا امو رعشلابو برعلا باسناب سانلا لعا اولاق ةمالعلا امو لاق ةمالع |

 هكذذ اذه لاف برعلا هيف

 لكشم ىف ىواحطلا هجم لل قولت ىذلا ريغلا 1 اذه) |

 هللا لوسر جرخ لاق ه:ع( هببس ) هنع هللا ضو لي ا نعراثالا
 قلطنا مت مث هيلا جرش ه هاعدف هنم هللاىضر ركب يال سلا



 ْ ا د

 6 ءاملا فرح
  ىدع نباوريبكلا فاديا قرغلا ةحرخا ( هلأ حلمي اذ تاع ْ

 ١ تاو ظفلب دما ةياور ىفو عيرس نب دوسالا نع سعشلا ىف قييبلاو |

 ١ كح دما لا وسر تاقل اق دوسالا نع( هبس ) كبر هب ثحدتما اما

 هرت ذف تاه لاق ةحدع كتحدمو ةحدمب اا

 . هللا ىضر ةوهمنعريبكلا ىف ىناربطلا هجرخا ( الحم تقلب ْدَقَف اهيئاه )
 ماعط نم له سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاق تلاق اهنع 00

 ] هركذف اهيتاه لاق ةقدصلا نم انل ةالوم هتبطعا رن

 ظ ب رت نبا نع كاحلاو جاع ن ارا رشا( ةتارسلا مسا

 - لاسنلا نع نازيملا ىف لاف ىناسارلا نوع نب دمع هيف كا لاق هنع هللا

 10 17 الب نبل نيم نبا نو ثيدحلاركس ىرالا نعو كورتم ظ
 هللا لوسر لبقتسا لاق رمع نبا نع مان نع هجام نباىف 5( هبيس )ربخلا |

 وه اذافتفتلا مث اليوط بي هيلع هيتفش عضو مث رجملا ملسو هولع هللا ىلص ظ
 1 : تاربعلا بكسل اهاع رعاي لاق كب بالخل يرعب
 ا .اهنم هيلا ىضر هشام 0 هجرخا ( تشاو فش ناسح ثا 0 ( ظ

 0 ا ارا 0 هيلع ه 0 :ع «هيلس

 1 ْ 00 للا 2 نب ناسح لا لسرا كل ْنإ 37 ىلا ]

 7 لعجت هناسل غلو وأ مهند براضلا دسالا اذه ىلا اولسرت نأ 0 دق
 ا ١

 1 لوسي لاقل يرف قالب يهديزفأل قحلابشا ىذلو لاقف ك
 "اللا



 ْ سا ٌناسنلا قوس ا ل همع ا اعلا و

 سو هيلع | ىلص ىبنلا نع هنع هللا ىف ر ىّرِدَجلا ديب قا:ننع ناعألا

 قييبلا جرخا « هببس » ابها اوفا نم برشي نإ ةيقسالا ثانتخا نع ىف هجن هنأ

 لجر 0 هللا كم 00 هناا

 *« لأب ىلحلا +

 ( هنأ ف ديئولأو ةجلأ ىف ةواوملاو ةنجلا ف ' يشل لأ ف ىب ى ا
 0 ١

 مهنع شأىضر ةباهصلا نم لجر نع ميعن وباو دوادوباو دمجا مامالا ةحرخل#

 ةييرصلا ا 0 دوادىلا ىف 5« هدس » 0 3

 2 1 0 9 ءألأ 1 ا تماما ِء

 ىتمأل هن
 نعسمو دمحا 0 ا 0 0 را بهذ اذِإف

 نع ةدرب ىلإ نم لسه ىف 5« هين 94+ هللا ىحر ردا تحول ا
 . انسلج ول انلق م م هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم برغملا انيلص لاق هيبا ظ

 لوسراي اناق اذهاه متازاملاقف انيلع جرفن انسلف لاق ءاشعلا هعم ىلصن ىتح

 متنسحا لاق ءاشعلا كعم لصن ىتح ساخن انلق مث برغملا كممم انيلص هللا

 نا يلا لهب فري ام اريثك ناكو ءامسأ ىلا هسأر مفرف لاق متبصاوا |

 ظ ركذف موحنلا



0 
 بطلا نم بلخع ىذ لكو عابسلا نم بلذ ىذ لكو ام غبو ا
ْ 1 
 ا نع لسمو دما مامالا هد( بع ٌباَودلأ م 2ىش قفا غل |

 | سابع نبا نع فاربطلا جرخا ( هبيس ) هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج

 اي امام اوبصن دق موق ىلع جرخ سو هيلع هللاىلص ىبنلا نا هنع هْها ىضر ٠

 ْ 00010 ا نع لاف هنودرب و ظ

 | نبا نع دمحا مامالا هجرخا ( ُهَدَحَو لجأ تيب نأ ةدحولا نعىعن )
 ل ىلص هللا لوسر لاق لاق رمع نبأ ١ را دار هع ثا نضرب رع

 ظ 0 "01 دحاراساف ةدحولا فام الا لرأس دبل
 أ ناطيش كارا لاق ملسو هيلع هللا لص يبنلا نا صاعلا نب ورم نب هللا دبع نع
 0 2 م ىلا نع دما ا الار لطب ناكارلاو

 نوي شب ىدللا لاخر ىنحم سو هيلع هللا لص ا لوسر نعل لاق هنع

 نولوقي نيذلا نيملسملاو كاجرلاب تاهبشتملا ءاسنلا نم تالجرتملاو ءاسنلاب

 || تئابلاو هدحو ةالفلا بكارو كلذ نلقي ىناللا تالتبتملاو جوزتنال

 هعبتاف رببخ نم لجر جرخ لاق سابع نبا نع دمحا جرخا ( هببس ) هدحو

 هل لاقف لوالا قمل مث امهدر ىتح اعجرا اعجرا لوي امثولتي رخو نالجر

 0 هللا لص ىبلا تاتا اذاف امهتددر ىتح امهب لزا ل ىفاو ناناطبشلا نيذه نا

 هل حاصت "الو اناندس مج ىف هربخاو مالسلا هأرقاف ملسو هيلع
 01 كلذ دنعف لسو هيلع هللا لصىبننلا ربخا ةئيدملا لجرلا م دق ايلف هيلا اهانلسرا [

 1 ةولخلا نع نع لا يح ىلد هنلا لوسر ىهن ظ
 عمد

| ةعبرالاو ىراغلاو دا مامالا هجر 0 ءأنع لآ ىف "نم برشا ء من )
 . 

 دك“ ينس رى 000 ا 907 0-7
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 سس ى
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 ْ ظ , ةيبنلا مد ١> لاطا اذا ثيدح '
 هن َلاَقَو فدخل ن ءىمن) |

 0 كلو ًاديص ليصيالو ا ال
 ا 0

 ا

 ا هيلا ىضر لفغم نب هللا دبع نع ناؤيشلا هح 5-35 مرر امو ل

0 

 ١ راب 00 قاسشلاو رادو خا «هيبس دنع

 فذخلا نع ذئموي شنو ةاش ةئامسج ظ

 سس م يي تت

 ١ هنعطاىررمعنبانع نانا هجرخلا ( لها رسل مولي رك ايون |
 لوسر مرح لاق هنع هللا يضر ىشملا ةبلعث ىلا نم ناذيشلاو دمحا جرخاو |

 عابسلا نم بان ىذ لكموحلو ةيلهألا رجلا موه ملسو هيلع هللا ىلص هللا |
 ىهن ملسو هيلع هللا لص ىنلا عم هنا ىترجلا دلاخ. نب ديز نع دمححا جرخاو ١

 أ ناكل لاق هللا دبع نب رباج نع دمحا جرخا ( هببس ) ةسلخلاو ةببنلا نع

 اهنم المو اهوحيذف ةيسنالا رجلا اوذخاف ةعاحم سانا باصا ريبخ موي |

  4رودقلا اانكف ان رراف ملسو هيلع هللا لع هللا لوسر كلذ غلبف رودقلا ظ 0

 . انأفكق اذ نم <99 بيطاو اذ نم لل حا وه قزرب كيتأيس لجوزع هللا نا |
 | | رمخلا ذئموي لسو هيلع هللا لص هللا لوسر مرك ىلغت ىنو رودقلاذثموي

 '  8مو ريطلا نم للخيو عابسلا نم بان ىذ لكو لاغبلا موحلو ةينالا ٍ

 . لوسر عم انوزغلاق دي ديلولا نب دلاخ نع دما جرخاو ةيهنلاو ةسلخلاو ةمشحلا |

 ظ ىف ماف دوهي رئاظح ىف سانلا عرسأف ربيخ ةوزغ سو هيلع هلا لمثل

 . هدم رئاظج ف متعرسا دق حنا س سانلا اهيا لاق مث ةعماج ةواصلا يدانا نا ]

 ٠ اهليخو ةيلدالا رمخلا موحل يلع مارحو اهقحي الا نيدهاهما لاوما لاوما لحال الإ |

 ل



 3 اا

 00000001 نأ نع نارطلا ءرمف رخلو ةنع هللا يضر ةقيذع
 ! تناث نب ىدع نع دواد يبا ىف م «هبس » حرصا لاحرىاربطلالاحرو

 ةراقلا توفاف ىنيادملا رساي نب راع عم ناك هنا لجر ىثدح لاق ىراصنالا ظ

 ىلع ذخاف ةفيذح مدقتف هنم لغسا سانلاو ىلصي ناكد ىلع ماقو راع مدقتف

 ملا ةفيذح هل لاق هتالص نم راع غرف ايلف ةفيذح هلزنا ىتح راع هعبتاف هيدي .

 | مقي الف موقلا لجرلا ما اذا لوقي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمسلا ظ

 ظ تذخا نيح كتعبثا كلذل راع لاق كلذ ووا مهماقم نم عفرا ناكم ىف
2 ١ 

 2 6 01 0 | ىدي ىلع

ْ | نيرباج نع دما مامالا هجرخا ( اليل ةلهأ لِجّرلا قرطي نأ صن )
 1 

 هللا ىلع ١ لومر ناك لظفلب هع دواد وبا هحرشاو ةنع هللا نحر تادع |

 | ىلا نب دعس نع دمحا ج رخاو اقورط هلها لجرلا يفاي نا هركي سو هيلع

 | ةالص 00 لها حرا قرطي ناعن ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر نا صاقو
 ظ ميهربا نب دم نع لجر نع حيرج نب قازرلا دبع جرخأ « هببس » ءاشعألا

 وه اذاف فيسلاب ا« وتم هتبب ىفاف لْمَقف ةيرسس ىف ناك ةحاور نبا نا ىلا

 .ىري اهف اهبنج ىلا ةعجضم ريرس ىلع هتأرما اذافروستف باتراف حابصللب

 | تلظقيتسافهتاسمازمغف عرولا هكردا مث برضي ناوبف سارلا رعشرئاث الجر

 اا نذل هذه تاق اذه نم كليو لاق كءارو كءارو تلاقق .
 || ءاسنلا قورط نع ىجن ملسو هباع هللا ىلص يبنلا كلذ علب الف اهسأر تاسفف
 | غلب الف الجر هنأ عم اهنم دحاو لك دجوف اهلها اقرطف نالجر هاصعف

 ]| ىف هوك سمو ءاسنلا قورظ نع مكبنا ملا لاق كلذ ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا |



 د م إب

1 0 

 يئاشااو دوادوباو دممحا مامالا هج رخا (ء ءاودلل را 0 نعى مز ١

 هرفاو مالا هحيفص هنع هللا ىضر 0 نائع نب نمحرلا دبع نعم احلاو ظ

 ىنلا لاس 0 نمحرلا دبع نع دواد يبا ىف م « هببس » ىبهذلا ْ

  لسو هيلع هللا ىلص ىبن هابنف ءاود ىف اهلعجي عدفض نع سو هيلع هللا ىلص

 ع مامالا هجرخا ( سلكي 1 نم بوش ا مسي "6 ظ

 يا ناك (هيسز هل رمل كفر هنعبلا ضر ةركد فارع دوادواو | ظ

 . نم هللجر ماقف ةداهش ىف ةركب وبا انءاج لاق نسحلا ىلا نب ديعسنع دواد

 حسينا نعي اذ نع ىهن ل ا 0
 هر لف

 ] يعاد و ف ع نمذرملا ع اذ نع فل ظ

 راش جرخا ( هببس) هنع هللا ىضر تباث نب ديز نع ركأسع نبا

 . هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تباث نب دي ز هدهش دهشم لوا لاق ىدقاولا

 . عم ذئموي بارتلا لقني نمم ناكو ةنس ةرشع سمخ نباوهو قدنخلا سو
 . الوهو هحالس ذخاف مزح نب ةراع ءاخل دقرف ذئموي هانيع هةبلغو نيلسملا |

 لاقف مالغلا اذه جالسب ملع هل نمل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف رعشي ٠

 . هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهنف هدرف هتذخلا انا هللا لوسر اي مزح نب ةراع |
 ءركدف نموملا وب ناك سو ظ

 نع دوادوبا ديل خا 20 ”نالاو 00 + ”هامإلا هي نأ هن ) ا ظ
 3 واسد هاك اشملا7 اف ساناطقطلاا اجا لدا .٠ :31٠ مقطع 2
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 - مهيلع هللا نيمتسنو مثهدبعب ىغن افرصنا لاقف
 نب سابعلا نع ريبكلا ىف ىناربطلا هجرخا ( انآيرع ىثمأ نأ تين )
 | عمج هفعض عيرلا نب سيق هيف ىمشيحلا لاق هنع هللا يضر بلطلا دبع

 ا ءافعضاا ىف هدروا برحنب كأءم اضيا هنفو ىوانملالاقو هربغو ةبعش هقثوو

 - يطوي ساازمرو نيل هثيدح ىف شارخ نبا لاقو هفعضي ةبعش ناك ةقث لاقو |

 1 اا 0 الا ىلإ ةراحجلا لق انك لاق سابلا . نع ( هببس ) هتمهصل

 0 تنك ةراجملا نالقني نياجر نياجر شيرق ثدرفناف هذبآ شيرق

 1 0 انرزاو انباقر ىلع ةراجملا لقنن ملسو هيلع هللا ىلص هلالوسرو |
 تيقلاف ركن رازا انيلع سيل ىاما وهو ىشما انيبف انرزتا سانلا انيشغ اذاف

 ْ لق كنأش ام تلق هقوف ءامسلا ىلا رظني وه اذاف ىعسا تئجو ىرجج

 ] 0 ولو نا ةفاخم امك ا تن :كف لاق هركذف تيب لاقو هراز اذخاو

 ْ ب هللأ ريظا ىتح

 1  ناذيشل اود امامالا هج هجرخا ( ؛ لأ را نداحي ْنأاَلِإ نارقثأ ا

 ِإ "نب ةلبج نع ىراغتلا ىف ام( هببس ) هنع هللا ىضر رمع نبا نع دواد وباو

 ]  نحنو انب ري مي نبا ناكو ارمت انقزرف ريبزلا نبا عم ةنس ماع انبامصا لاق مخل

 | لوقي مث نارقلا نع جن ملسو هيلع ثا ىلص ىبلا نافاونراقت ال لوقيو لكأ

 ظ رم نبا لوق نم نذالا ةبعش لاق هاخا لجدرلا نذأتسي ناالا

 ظ ا هنع هللاىضر رمعنبا نع ناؤيشلا هجرخا ( ناييصلاو هاسنلا لتق نع عن ) ظ

 ١ » ىعنف ىزاغما ضعب ىف ةلوتةم ةأرما تدجو لاق هنع ملسم فاك « هبس |
 اذهوطويسلا لاق ناببصلاو ءاسنلا لتق نع ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر |

 هلة اتسع ست حس قطا ددسن تسع قت د د 0 سر و ص ع ص سس

 رتاوثم

 ناني ل ا مح او ماج لب



 ' يئاسنااو دوادوباو دما مامالا هجرخا (ءاّوّدلل عدفضأأ لد نعىعن !

 | هرقاو مالا هحصتم هنع هللا ىضر ىميتلا ناؤع نب نمحرلا دبع نعكاحلاو |

 ٠ ىلا لاش 0 نممحرلا دبع نع دواد يبا ىف اك « هببس » ى هذا | ْ

 ١ سو هيلع هللا ىلص ىبلا ءابنق هاون ىف اهلعجي عدفض نع سو هيلع هللا لب |

 ا دمحأ مامالا هجرخا ( سلكي ل نم بوش كَ 0 مسمي نأ ىقن ) ١

 ظ ىبا ىف م( هببس ) هنسل طوبسلا زمر هنءهللا ىضر ةركب ىلا نع دوادوناو

 ْ نم هللجر ماَقف :دايفف كر ١١ ان ءاح لاق نسحلا ىلا نب ديعس نع دواد ١

 حو نأ نع ينو ا نم ىن لسو هبل هلا لع ىنلا نا لاقو لاف سلحم

0 

 هجرخا ( ادجالو ايْلاَل ةمانم َدَحْوي نأوَأ ”نمؤرملا عّورب نأ نعىنل |
 نع كاسح نبا حرا قس ةضوا يضر ل

 هيلع هللا لص هلا لوسر عم تباث نب ديز هدهش دهشم لوا لاق ىدقاولا |

 | عم ذئموي بارتلا لقني نمم ناكو ةنس ةرشع سمخ نباوهو قدنحلا لسو |
 | الوهو هحالس ذخاف مزح نب ةراع ءاجخ دقرف ذّئمموي هانيع هةبلغو نيلسملا |

 | لاقق مالغلا اذه جالسي ملع هل نمملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف رعشي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهنف هدرف هتذخا انا هللا لوسر اي مزح نب ةراع [

 0 نموملا عرب 0 دكموي سو ْ

 نع دوادوبا هجرخا ( ةفلخ الا ءىَش ل ”مامإلا 30 نأ ىقن ) ا 07 1



 ديب

 ظ رنا الو ثم يارس لك
 0000 نع ديبكلا ىف ٠ ىناربطلا مرا الاو ل را تل

 ا ءافعضا! ىف هدروأ برح نب كاوم اضيا هشو ىواتملالاقو هربغو ةبعش هقلوو

 ١ ىطو.ساازمرو نيل ةنادح ىف شارخ نبا لاقو هفعضي ةدغانك هنا لاقو

 ال1 0 للا ىلا ةراحجلا لقثث انك' لاق سابلا نع( هبس ) هتمصل

 | (] 13) راجملا نالقي نيلحر نيلجر شيرق ثدرقناف هينبت شيرف

 ١ ا رخرازا انيلع سيل ىاماوهو ىشما انيبف انرزتا نال انشغ 0

 0000 نا ةفاخم ابك ا تن كف لاقورت دف تنبع لاقو هراز اذخاو ظ

 هتوب هلا ريظا ىتح

 | لوقي م نارقلا نع ىهن ملسو هيلع ثا لص ىبلا نافاونراقت ال لوقيو لكأت
 رمم نبا لوق نم نذالا ةبعش لاق هاخا لجدرلا نذأتسي نا الا

 | ىنف ىزاغملا ضعب ىف ةلوتةم ةأرما تدجو لاق هنع ملسم ىف اك « ةبس »

 || اذهوطويسلا لاق ناببصلاو ءاسنلا لتق نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رتاوثم

 . (| ةراجملا تحت انرزاو انباقر ىلع ةراجملا ىلةنن ملسو هيلع هللا ىلص قلل مرو.

 ١ مق كنأش ام لق هقوف ء ءايننلا ىلا رظني وه اذاف ىعسا تئدو ىرجح ' 1

 ١ 0  ناغيشلاودحا ما الا هجرخلا ( ُهاَحَأ لجأ َتذأنسي نال نارقثأ نعت )
 0 1 ' نب ةلبج ن ء ىراختلا ىف ام( هببس ) ةنع هللا ىخر رمع نبا نع ذود وباو

 ره يحل نبا ناكو ارمان أنقزرف ريبزلا نبا عم ةنس ماعانباصا لاق ميل
 ١ ْ  نحنو انب

 | ةنع هللاىضر رمت نبا نع ناؤيشلا هحرخا ( نادصلاَو ءاسنلا لتق نع عن :

 نتي رو تضخ تع ندم موس ا يس وو اي

 5 9 ن”ىتنا * 9

0 



00" 

 0 الحر نوتسو ة ةعنر اراصنالا نم بيصا دحا 0 ن6 لاف عا« ةيس» |

 اموي مهتم انمصا نك داصنالا كلاقف وى اولْثُم هزه متم حس نيرحابلانمو

 متبقاع ناو لاع هللا لزنا كل جتتف موي ناك ايلف مهيلع نيبزنل اذه لثم ٠

 ْ ب لوسر لاقف نيرباصلل ريخ وم مربص نئأو هب مايو أم لثمب اوبقاعف

 ةعبرا الا مولا نع اوفك بقاعن الو ربصن ملسو هيلع هلل

 | نب رباج نع ةعرالاو ملسمو دما مامالا هجرخلا ( لحل م اًدالأ 2 ظ

 !ٍ اهنع هنأ ىضر ةشئاع نع ىذمرتلاو ملسم هحرخاو هنع هللا يضر هللا دبع :

 | مدالا هلها لأس لسو هيلع هللا لص ىلا نارباج نع ملسم ىف اك « هيبس»
 ْ هركذف معن لوقيو لكاي لم هب اعدف لخاالا اندنع ام ليقف

 ظ « هببس » اهنع هلا ىضر ةثئاع نع ىراغتلا هجرخا ( جملا ذاب 8

 ا داججلا معن لاقف دابا نع ءاراسأ سو هيلع هلا لص ى دلا لأس ةشئاع تلاق

 ا دابا لضنا :ككلاق دهاجم الفا لمملا لضفا دابجلا يرن اور افر لا

 ١ لاَقف يعم دهام و از نال شا ]ونر ا تلق تلاق ةياور ىفو روربم حا

 تمعسذا دعب جملا عدا الف ةشّئاعتلاقف روربم جالجاو ذا ىدحلا 0

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اذه ظ

 ةفيذح نع هجام نباو ملسم هجرخا ( لع ان سسلو مدمإ تل )

 اودي ديشا نا قام لاق هنع اسم ىف 5 ( هدر هع هللا ىضفر ناعأا نبا" ظ

 نوديرت كنا اولاقف شيرق ةرافك انذخاف لاق ليس>وباو ا حا الا

 نفرصننل هقاثيمو هللا دبع انم ذخاو ةئيدملا الا ديرن أم هديرن أم انلتف ادمم

 | ربخلا 0 و هيلع هللا ىلص هللا كا انيتاف خلا ١ ضال ةنيدملا ىلا ٍْ
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 ا( ردا هجرت( اهيف نوني ىتلأ ديليت ف اسي نيبلأ) |
 ] كالا لاق هنع هللا ىخر قرشا كيعس يلا نع ةللسىبا اروح نع احلاو

 ىرصملا قتناغملا بويا نب ىحي هيف ىرذنملا لاقو ىبهذلا هرقاو (هطرش ىلع |
 اعد ديعس وبا رمشتحا امل ةل“وبا لاق « هببس » ريك انه هلو ناخيشلا هب جمتحا ظ

 تيما لوقي ملسو هياع هللا ىلص هلل هللا لوسر كج لاق 5 اهسيلف ددج باش 0

 ع نونأا فرح# 2

 ٠ نإو هن 0 رولا د كا عنب نإ لنآ ف | انإن او ره ثدلت لأب 8 | ١

 ' || هللا شر ىردخلا ديعس ىلا نع دي نب دبع هجرخا ( َرانلا لْخَد هتاف |

 شاينا ديري, ى:.هل 0 كب هللا لوسراي لاق الحر نأ هنع « هبيس » ةنع |

 21 دق يب هدشات لاق ىلاع

 نءنيهاش نبا هيلرخا ) 3 0 ا 1 او كتر ل يع (

 هلق لمع :ا دنع ساج لاق ةنع « هببسا» هنع هللا ىضر ا

 لف هللا دمحي لو فيريشلا سطعف رخآلا نم فرششا امثهدحا نالجر ملسو

 لوسر هتعْمفُيا دمخ رخالا سطعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هتعشي

 هدعشف اذه سظعو ىنتمشل ملف تسطع فيرشلا لاقف لسو هيلع هللا للص هللا

 هركذف هللا تيسن كنا لاق

 رذنلا نباو قاسنلاو ىذمرتلاو دما مامالا هجرخا ( بيق الو صن )

 ”|هىلا نع ماحلاو ىناربطلاو نابح نباو دئارفلا ىف ةميزخ ناو متاح ىلا نباو

 1 ْ وهدوفعل لعوسلازمرو مالا هحهءصو ىذمرتلا هنسح هنع ار تك
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 ل دير ءدها جرخاو 0 1 وخأ لسملا ٌتفكَص لاقف ىحا هنا

 ثيدح ىف مو وحا ملسلا م هقدصاو مراسل لا لاَقُق هلخفلو ١

 ئ هوحن ملسملا وخا ملسملا تقدص ظ
 ىن 0 1 مث نم م رجال و هد هناسل نه 50 ا نم لنا (

 اههنع هللا ىضر ورمج نبا نع ىئاسنلاو د ىراغلا هجرخلا ( نع ةللأ

 لال وسر أي لاق الجر نا لهأبلا ةماما ىلا نع ريبكلا عماجلا ىفاك ( هسا

 هناسل نم نوملسملا ملس نم سو هيلع هللا ىلص هللا 00 لاقف رشم ظ ِ

 نعليوط ثيدح ىريكلا عماجلا ىف اما ناث سس ) راجنلانبا هجرخلا هديو 0

 سانلا مل.-نملاق ماا نيمسملا ىا هللا لوسر اي تلق لاق ىرافغلارذ ىلا .

 نحل هحرشا تاثريبلا ف نملاق ليما للا ىف لق هوا

 هنع للا ىضر ىرافغأا رذىبا نع ركاسعنباو ميعن وباو نابحنباو نايفس نبا '

 هيلع تكسو ئركسملاو ىاضقلاو ىمليدلا هج را (هيخأب ريك 1 م ممل( ظ

 ىبنلا هب دع هن وأ ىف رفعج لتق امل هنا قييبلل ومالا لئالد ىف م ( هببس )

 ْ هيخاب ريغك ند 5 لاقق ملسو هياع هللا للص
 هجرلا( ضرألا يف لأ ءادبش "متنأو ءامسلا ف هللأ ءادبش ةكتالملا)

 نع « هبيس » ه:دح 0 سلا زمر هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع قالا ظ

 اريخ اهيلع اونثاف سو هياع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةزانجي اورم لاق ةريره با ] ٠

 اهيلع اونثاف ىرخلا ةزانجي اورم مث تبجو ملسو هياع هللا ىلص ىنلا لاقف

 لوألا كلزق تا لوس اولا تل 1 و هيلع هللا ىلصىبالا لاقف ارش

 هركذف ةكئالملا ملسو هيلع هللا ى 1 ىبنلا لاقف تبجو ىرخلالاو



 2ث 5

 ئ ىذمرالاو إس هجرخا / اذه ىديب سى 00 يدا يللا ١

 | نع ؟احلاو دمحا مامالا هجرخاو هنع هللا نضر ىردخلا ديغس ىلا نع

 | قارعلا نيزلا هركلأو ىهذلا هرقاو كالا هددت هدخب لبا يشر نتك نبا

 7000 اا تيسئوفو لسالا ماع نب للا دبع هلاجر دج ا نب
 سو هيلع هللا ص ىنلا ص تاغد لاق

 ْ تاقف' هئاس ضعبل تدب ف

 نيكني ىلا نعو نكذف ىوقتلا ُّس شسا .نيددحتسملا ىا هللا لوسرب

 ا 01 00 113 ىوقتلا لع نسا ىلا دجسلا ىف. نالجر فلتخا لاق

 | ىردتلا دحام ىلا نع ىذمرثلاو سم هجرخا ( لها بشأ كلسلا)

 | ىنب نم ؛ا ما تناك لاق ديعس ىلا نع ملسم ىف ام ( هبيس ) هنع هللاىضر .

  اتاخو بشخ نم نيلجر تذختاف نيتليوط نيتأسما عم ىشَع ةريصق لاسم

 ظ نيت ًارملانيب ترسطلا ببطا وهو اكسم هلشح مث قبطم قلغم بهذنم ظ

 | ىبا نع أضيا هل ةياور ىفو هدي ةبعش ضفنو اذكه اهديب تلاقف اهوفرعي مم
 00 0 لو ّآ نا : 1 ١

 | تشح لبئارسا ىنب نم ةأ ما رك ذ ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نا دبعس

 1 نيبظلا نيلطا كلامو اظكنس ايقنت
 1 ل م ل

 | مامالا هجرخا ( هماسي الو .هلذخيالو ةملظيال ماسملا وخا مسملا )

 | ديوس نع دوادوبا جرخا ( هببس ) هنع هللا ىضر رمت نبا نع ناخيشلاو دمحا

 ظ نب لئاو انعمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ديرن انجرخ لاق ةلظنح نبا

 انينأف هلدس لخ ىخا هنا تفلحو اوفلحي نا موقلا جرحت هل 6 ير رجخ

 ت.ةلحو اوفلحي نا اوجر ص موقلا نا هتربخأف للسو 4 هيلع هللا ص هللا لوسر



 دي ا ظ

 | يتح البق ال اخ رف كرما مل تنذاو هوقو ميما ىلإ لدم ىلا
 نولكأي اولعجل مهيديا نيب هعضوف اقذع هلخن نم محل مرصف مثيل وبا ءاج |

 | ىلص هللا لوسرلاقف ةاشو حيذي نا ىماو ءاملا نمم اوب رش 3 رشبلاو بطرلا

 | محالاو بطرلا نماولكافمحالاب اوتا مث مهل جيذف رد تاذ عبذتال سو هيلع هللا

 | اذه ناو اذه نع نلئستل ملسو هيلع هللا لص تاكو لاَقذ اوعبش ىتحا

 | اناتا اذا لاق لسو هيلع هللا ىلص ىلا فرضنا الذ هنع نولئست ىذلا ميعنلا نم

 | مثييلاوبا هاتاف "ىشب ىلا ىتح هللاءاشام اوغبلف مداخب كل رمان ىنح انتاف قيقر

 ظ لوسراي لاقت شمهيامهنمرتخا سو هيلع هللا لص ىنلا لاقف هنع هبا ىضر ئ

 | مثاثالثوا نيته نوم راشتسملا ملسو هع هللا لص ىبنلا لاقف ىلرخ هللا

 ' قلطناف نيلصملانعتيمم ىفأف لصي هتيأر اناف اريخهب صوتداف اذه ذخ لاق

 كي ىكاصوا دق ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نا لاق هلها ىتا الف مثييلاوبا 8
 ل 1

 هللا هجول رح تناف

 ىاضقلاو ىناربطلاو ةيلحلا ىف ميعنوبا هحرخا (ندوم لك تمي دس )
 | دهاوش هلو فيعض وهو ىزملا اص هيفو هنع هللا ىذر ىسرافلا ناطس نع

 ءادردلا ىلاهلا ناسي تك لاق ىريرحلا نائع ىبا نع ةيلحلا ىف م ( هبس)

 لوي لسو هيلع هللاىلص هللا لوسر تعمس ىناف همزلاف دححْلاب كيلع يخااي |

 1 لاق عساو نب دمحم ثيدح نم ىعاضملاو ىناربطلا ةياور ىفو هراذف ظ
| 

 | لزني نا لبق كغارفو كتص ىخا اي منتفاف دعب اما ءادردلا يبا ىلا نالس :

 0 دحسملا نكلو ىلتبملا نموأأ ةوعد مَتْعاو هدر عاطتسي الام ءالبلا نم كب.

 هرك ذف لوقي لسو هيلع هللا لص هللا لوسر تعم ىناف كتبي



 ديت د

 آ0000 3 لوقت فك لاق لسو الع لل لم للا لوسر لا
 هركذف ءرملا سو هيلع هللا ىلء هللا لوسر لاقف رعب قحلي الو

 ْ  1 00ا ١ ا ١ 2

 اكل اللا كب ىف اك 4 هيس » هس طولا مرا هنع هللا ىشر كلام ١

 هناكمب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىماف دجبسملاب لابف ىلارعا ءاج هلا
 موتا بحي ءرملا هللا لوسراي ىلا عالا لاقف ءام نم اولد هيلع بصف رفتحاف

 11 للسر ليشالو ]
 ااا هك ماس هد هلو هو ا

 قارعلا نيزلا لاق هنع هللا ىضر دام نب ضايع نع ىسلايطلاو بدالا ىف:
 ويلا زمرو حيصصلا لاجر دما لاجر ىمثيبلا لاقو حيحص هدانسا |
 وهو ىن.س وق نم لجر هللا لوسراي تلق لاق 00 رع( هيس) وصل |

 هرد ف 1 1 00 ظ

 ظ 1 ىفاقلا هجرخاو هيأر 0 7 ند تاس هس ناز 2 ءاش نا |

 ْ لكشمىف ىواحطلا جرخا ( هببس ) ملكتي [ مام رايلاب وهو هظفاو ءافشلا ىف ْ

 | تاذ جرخ سو هيلع هللا لص ىب ١: نا ةنع هللا ىضر ةلس ىلا نع راث ' الا |

 5 0 00 "ب ىلا ا ءاج ا ظ

 520111001 ا

| 



 00 دب مح 4 دي

 ' موي هللا دنع ةلزخم ريخ سانأا ىا هللا لوسراي لاف لحر هاتاف سانلا نم ا

 ' هرخبا فو رك ذفادللا ليس ىف دهاجلا لاتق هئاصاو هئاينادس ةماقلا ١

 ْ لوسرايلاق هرش نمكرتو هبر ةدابع نسحا ةيحانب ءرمأو لاق نم 9 لاق ا

 | لاق نم مث لاق كرشملا لاق ةمايقلا موي هللا دنع ةلزنم رش سانلا ىاف هللا |

 دحلا نع روجيب رئاج ماماو |

 نع ةبيش يلا نبا هجرخا ( اهتبح تيتو اهبيط مصتت ريكلاك ُةَتيركمْلَأ ) |
 نع سدو ىراخيلاو دا جرخا « هببس » هنع هللا ضو هللادع نا ْ

 هيل لل يلم هلا لوسر ىلا لجر ءاج لاق هنع هللا ىضر هللا دبع ني رباج
 | ىلا ءاخ مح نا ثبلب لف ةرجحلا ىلع هءيابف لساف بارعالا نم لسو ١
 ظ لسو هيلع هللا يلد ىبنلا اقف رفف اللاق ىنلقالاقف سو هيلع هللا لص ىبللا ١

 | ىغر تباث نب ديزنع ناخيشلاو دمحا جرخا لاق (ناث ببس) هركذف ةنيدملا |
| 

/ 

 ه
| 

1 1 ٠ . : 

 | لوقت ةقرف نيتقرف مهف سو هيلع هللا لص هللا لور باحصا ناك هعم ا
 ظ لاف نيتنف نيةفانملا ىف ملف لجو زع هللا لؤناف ال لوقت ةقرفو ملت ا

 ظ ٠ ا | ثبخرانلا ىننت م ثبحلا ىننت اهناو ةببط اهنا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر |

 ا

 < لمت دل 7 ا

 تح -ّ -6جخ ا

 نع هجام نبأ ىوس 4 و دما مأ هجرخا ( ب نمبع ري .عدحأام نبا ني ةتئلاو انجل مارال | لهل سر( را سم ا
 ١ 0 ا

 | ىفطورسلا هدعو هقرط ةرثكلر تاوتم وا روهشم ثيدحلا ىثالعلا لاق هنع |

 لجر ءاج لاق دوعسم نبا نع ىراخيلا ىف ام « هببس » ةرئاوتملا ثيداعالا



 ا

 ١ هتجرخاف ريغص رق ىدنع ناكل اق .لالب نع هنع « هببس » هلع هللا ىضد |

 | ملسو هيلع هللا لص هللا كوسر تربخاف عاصب نيعاص هتعبف قؤسلا ىلا ]

 0 لاقق |

 | تح كاتم دبع اك انج دبع نت اق لمد
 | فوع نب نمحرلا دبع ن 0 يكلف ىناربطلا هجرخا ( ولام ظ

 أ ىلص بلا لاق "وشب ةيق نب صاع لك ةحلط نا( هي تعا ىض
 هركذف الهم لسو هيلع هلا ظ

 هبا( ينألا بك نب اذهان تان مالم
 ريغ ىلع يرافظا عطفا اناو نمحرلا دبع ىخا سأر نإفأ ناو لسو هيلع هللا

 هركذف الهم لاقف 'ىش
 دي لأ ىلحلا

 | ناخيشلاو دمج مامالا هجرخلا ؛ روث "قو سيلك طعي لامب + ميشتلا)

 ةشئاع نع لسم هجرخاو اهنع هللا ىضر 1 كب لا

 ظ كلبا لو سراي ثلاق ءأ ىانانأينا نع ىراخيلا ىف امك ( هببس ) اهنع هلا ىضر |

 ا 00000 ىذل يخاجتوز نم تعبتت نا حاج ىلع لف ةرخ لنا |
 هك ذِق منتشأملا

 3 5 هلإأ و 4 ىد :> هلامو هدف الألي ف دهاجملا) 1

 | ىلص هللا قوضر لع لخد تااق « ةبلس » أبنع هللا ىخضر ةشئاع نع معن ونا

ا ىضر رمع نع أطولا ىف هجرخا ( مئات ذا سرق نتم لع |
 . || هنع هلل

 | دعو دو هيلع هلا ىلص هللا لوشر دنع ن تنك لاق هنا نعم« هيبس» |

 . نيو ٍ 1 »2 100م و رو ا وس اتم



 فها سيح نش: انش اى ايش وطن 3: خمس خ46 تي شيع 2

 دش اة س7 هاش ل سيتا ا يعم تيت

 23 سةسضيتللا ثمضصملا تع دبسل
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 هنع هللا يضر ءادردلا ىبا نع ريبكلا ىف ىناربطلا هجرخا ( تعبأ دق ىفإ

 ىبلا انيلع جرخ لاق « هببس » مهنع هللا ىضر سناو ةماما ىلاو ةلثاو نعو
 0 هم هم لاق ردعلا راج نحنو 0 ىلص

 ] ( لأ 7 د ىلا هلأ سلا اطيشلا 2 2 الو دك وق ب انلوق 00

 هنع هللا 0 0 د هحرخا

 . هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع صاع ىنب دفو ىف ىبا دفو لاق هنع ( هببس )

 همهم لاقق | نلع لواتلا وذو انديس تناضا لس ارا

 هرث ذف

 ىزدجلاديعس قاوم قامنلاو دوادوبا ةخرشلا "5 ا ال :(لأ)

 ظ طسوالا ف ىناريطلا ةرعلو روبط دواح نا ةياور ىدازو هع ما 1

 نيدلا ىلو خيشلا لاق ىهالتلا كورتم ثيدحلاو اهنع هللا ىضر ةشئاع نع
 نبانعدمحا هاورو حيحص ثيدحلاو هيف سانأا فالتخلا ىكحام دعب ىقارعأا

 « هيببس » هنسل ىطويسلا زمرو هعفري دعس نب لبس نع ىنطقرادلاو سابع
 ملسو هيلع هللا لص ىبنلاب تور لاق ئردخلا ديعس لا نع ناسنلا ىف اك

 نم هركي ام اهيف حرطي وهو م أضرتا تلوم ل ظ
 *ىش هسحنبال ءاملا لاقف نتنلا

 ا لب ا 8 ةلثم راب ”رشأ ؟ 26

 ظ ناعونلأ فلتخأ ْذِإَف نزوياناَو ضف ع دوب أنثؤو بهذلاب ظ

 ادم نعريكلا ىف اوبطلا هجرخا ( ةَرمشعب ؛ دحر دب سبوق



1 

 "0117 هللا ىفر ةئئاع نع دوادوبا جرخا «هببس » هنع هللا ىضر
 ظ ةوادبلا دارا هناو عالتلا هذه ىلا اودي لسو هيلع هللا ىلص لنا لوسر نك

 | قفرلا ناف ىتذرا ةشئاعاي لاقف ةقدصلا لبا نم ةمرحي ةقان ىلا لسراف ةرم

 ٠ ظ هناش الا طق “ىش نم عزن الو هنا لاا ين ىنكي|

 | اى رةشئاعنع م اخلاوهجامنباوىذم رتلا هجرخا ( قيس ف خانم ل

 | موضعي هفعضونسح ىذمرتلا لاقو ىلا هرقاوإل م طرش ىلع كاملا لاق اهنع
 ' | ةثئاع نع هجام نبا فاك« هببس » اهلاح فرعي الفسوي ما 1كم ف نأ

 1[ لاق كلظي انيب ىنم كل ىنبت الا هللا لوسر اي تاق تلاق اهنع هللا ىضر .

 3 | 3 : 1 7-١ 0 12 ه هو -- 1 قبس نم خانم ىنم

 ١ || ثيدح نم ؟احلاوىنطقراذلا هجرخا ( روبط ُهؤامَو لآلح رحبلا ةني )

 هللا ىضر صاعلا نب ورم نب هللا دبع هدج نع هببا نع بيعش نب رمت
 1[ « هببس ”فبعضرجح نبا لاقو هريغومتاح وبا هنيل حابصلا نب ىنثملا هيف هنع

 ١ ىلا نع هجام نبا جرخاو هتتيم لحلا وام دوهطلا رحب ثيدج ىف سم.

 إ "ماكر انالاقف سو هيلعّنبا ىلص هللا لوسر ىلا لجر ءاج لاق ةرب نه

 |  لوسر لاقفرحبا ان موتنا أنشطع هب انعضوتناف ءاملا نملياقلا امو

 ةتليم نلطا فاه م روهطلا وهل نو 4 ع ل ص ا

 301 , - 3 ِء هةموو + ودل

 هللا ارق 2 ةملا : | ١ م ال ناعللطم ناقيمع نايداَو هدم ةما 5

 1 د تزذعأ م 5-5 32 0 0 0 جبر 8 مرااشعو ظ



 فلل

 مانوا ةالص كدحا ىسن اذاف ةظقيلا ىف طيرغتلا اما طيرفت مونلا ىف 5
 هللا لوسر عم انك لاق ةداتق يبا نع دمحا جرخلاو اهركذ اذا اهلصيلف اهنم
 انهَف انتالص انياع اولظفحا لاقو انسرمعول لاقف رذس ىف لسو هيلع هللا لص

 راسف سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر 0 رف انهبتناف سمشلا رح الا انظقيا ايف

 مثرجفلا دعب نيتمكرلا وادو لالب نذا مث موقلا ًاضوتف لزن مث ةينه انرسو

 :!| ىف طي رفت ال لاق انتالص ىف انطرف هللا لوسر ايانلق انكرو بكر
 امتقو دغلا نمو اهولصف كلذ ناك اذاذ ةظقيلا ىف طيرفتلا امنا

 ان راهن بح نيا ميصسم رس

 . 7 دج 0
 107 777777 وو 1

 مو

 ناذيشلاو دمحا مامالا هجرشا ( هَياَع مين امب يدمي هلع 31 نط يجو رج مبا ورسم هحرع اتا 7717777777777

 ةعبر نب ىلع نع( هبيس ) هنع هللا ىضر ةبعش نب ةريغلا نع ىذمرتلاو

 ١ لاق مث هيلع ىثثاو للا دم ربنملا ةريغملا قرف هيلع حينف لجر تام لاق هنا

 | لوق سو هيلع هللا ىلك هللا لوسر تععم 0 ىف حونلا اذه لابام

 مر وج مسبب جبر عيرح جب

 د
 من1

 دواد وباو : ,ئيشلاو لها مامالا هحردا ا مر ال "جنرال ن 7 3

 ثأر ّ 1 ١
 نبريرج نع ءايضلاو ناذيشلاو هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع ىذمرتلاو

11 : 5 :1 
 ىف م(هبس) رتاوتم ثيدح اذه ىطوويسلا لاق هنع للا ىضر هللأ لع

 لاق ةري مهابا نا نة>رلا دبع نب ةلس وبا انثدح لاق ىرهزلا نع ىراخيلا

 لاقف سلاج ىلا سباح نب عرقالا هدعو عاقب نيسحلا هللا لوسر لبق

 هيلا رظنف ادحا مهنم تلبق اه دلولا نم ةرشع ىل ._:.ا سباح نب عرقالا

 محري : رم ال نم لاق م 2 ىلص هللا لوسر

 هللا دبعنب رب رج نك يمه جرخلا ا و ف رلأ ءَر بنس

 ظ



 د6
 تا

 ا اذا الصبي نأ اتراتكف | امي 5 هدم ص نر | |

 سلا نع ناخيششلا هجرخلا ( ى ا ةرلصإا م قأ كلذالإ اب ا ْ

 5 ا ماحلا لجأ ىلا نع [طوسلا لقن 6 ( هيلس كنع دا ىكر كلام نبا ]

 ا ١ انربخا هيلاما ن٠ سلخم ىف لاق هنا ظفاحلا قاضسا نب دمحا نب دمت هعساو |

 1 ظ ا ااقءالملا نب دم انثدح لاق قابحلا نيسحلا ندم رمح وبا

 1 : نعيياسلا 0 كيعدس نع ىرهزلا نعرمعم ان دخ لاق ىيسماعلا بويا نبا :

 1 نيح اهلصيلف اهيسن وا ةولصلا نع ماث نم لاقو لصف سعثلا تعلظ

 ' |١ ىلو خيشلا طخي تيأر طوبسلا لاق مث ىرك ذل ةواصلا ملا أرق مثاهركذ
 : 2 ا

 0 أ دمحاوبأ هحرخاةصنأم فيا اده دروا دقو هءيمأح ضعب ىفىقارعلا نيل :

 1 نع يرىهزلا نع . نع رمعم ثيدح نم ببر - لاقو هاما نم نباح َّى محلا ا

 1 بويا 2 فلخ ريغ هب تا ادحا معا ال ا هرب سض يبا نع كيعتس ْ

 0 لاق رمعم نع ىجحي نع راظعلا دي زي نب ناباو ةياورلا هذه نم ىرماعلا ا
| 
لآ 0 نع انوع توكل نأ ن سحو نيدلا ىلو ميشلا ا ْ

 1 | عقب ل موعو روهشلا 

 1 | هللالص ىبلا ناك لاقف ليللاب ةولصلا تضرف دقو رهلظلا ىف الا ليربج ناي ظ

 !ةدكاف هذهو 1 د ل مانلاو حبصلا 5 0 اعان سو هيلع ا

 ١ لاق 5 سيلو تلق طويسلا ظفاحلا لاق حصص هدانسا ثيدحلاو ةاياج 1

 ١ . ىف ىرس ةليل ثيدحلا اذه.ىفدارملا ناف 0 0 0 7 1 1

١ 
 ا ردنا ل اصلا ن نع مهمو 0 0 0 لاق ةداتق نع ا



 1 لاا 6 عن دب ماع مور 3

 نم تام نم هنا ينربخاف لي ربج يناتا سو هياع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 قرس ناو فز ناو هللا وسر ا تلق ةملا لد اثم تا كرش لما

 01 0 0 ناو 1
 © وهن ا ين الا

 0 يسر 1 ع ا

 هتراج لبقي هدجوف ردقس ىمحس دبع عابنزل نك لاق هاعريكلا عماجلا أ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور نا فإف يار هنن عدجو هيف لا

 نولكات ام مومعطاو نوقيطي الام مثولمحت ال لاقف عابنز ىلا لسراف

 هللا قلخ اوبذعت الو اوكسماف الامو اوعببف متهرك امو نوسلت ام ثوسكأو
 | لوسر هقتعاف لاق هركذف هب لثم نم )سو هيلع هللا ىلصّْلا لوسر لاق ع
 | كب ىصوا لاف ىب صوا هللا لوسر اي لاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ا

 ظ مسلك |

 | 4 3 ا هلامب كلَ قاَو ريغ 0 م 8 تك امم) 1

 ْش ا ماجا نكس ه١ رد

 ْ كف كلر ناش كأم لق ىيتب هنم برضا اف هلل ا

 يس م و ع اعنمو دست أبيفو ”يانفلخ بن م ابنم) |
 | يلا نع مال هيبرخا"( رمأ لوسر كلم لسد ا 0 3 1

 | ما تعضو امل لاق هنع ريبكلا عماجلا ىف امك ( هببس ) هنع هللا ىضر ةماما
 هركذف لاق ربقلا ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب موثلكا
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 000 هللا هلا ال لاق نم ثيدح ا

 0 00 نع ركاسع نبا هجرخا ( ران نم لاقعب كل كل نم )|

 لو هيلع هللا ىلص هلل لوسر لاس الجر نا هنع « هببس » فعضو هنع ا

 1 1 , ران نم لاقعب كال نم لاقفونغملا نم الاقع ِ

 ش أ هجرخا ( فر 5 لح للم خرا ل نا خلو هلأ

 | قارعلا هازعو هنسحل ىمويسلا زمر هنع هللا ىضر رمح ئا نع دمحا مامالا :
 0 | «هيس» نسح دما دانسا ىمشيملا لاو نسخ هدانبا لانو فاما اميل 1

 ا < نيل لحر .اج هنا.

 ا ل 2 20000 ا

 1 5 .لاق هيبا نم اعد هللا ل هببأ ب ع ْ

 ََ هركذف لسو 00 ْ
 000 اادبس ( هيل لح نه هاب كريات تام نمل

 أ ثيدح نم لسع ىف !؟«هيبس» هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع 5 ظ
 | نم لاق نابجوملا ام هللا لوسر ب لاقف لجر ءاج لاق هنع للا ىضر رباج
 7 | راكا لخد ائيش اب كلرشي تام نمو ةنجلا لخد ائيش هلل كرشي ال تام |

 م ِ. 1 7 3 : .٠

 ع ةذب راب رذوبا هللأو 5-50 لاق ضو نب دير نع ىواحطلا جرخاو ٌ



 #0 01 ا موكل رغنالا مواد رش "نمي تاكا 3

> 

 0ب71أ7ذ ذ] ]| ]|0941

 طسوالاىف ىناربطلا هجرخلا ( ةماعلا مي نأ الإ هل الب كا نمر ٍ

  عماجلا ىف ا”( هيش ) هنع هللا يضر دي ز نب ةماسأنع عاطل نو ا ْ

 1  تاقرحلا انيصف ةيرسف لسو هيلع هللا لص هللا لوسرانشعب لاق هنع ريبكلا |

 ل مقرف هتنمطف هللا الا هلا ال لاقف الجر تكرداف ةنيبج نم ا ش
 | ملسو هيلع هلل لص هللا لوسر لاق ملسو هيلع للا ىلص ىبنل تركذف كلذ ا 1

 لاق حالسلا نمافوخ املاق امل هللا لوسر اي تلق هتلتقو هللا الا هلا ال لاقأ |
 الا هلا الب كل نمال ما املاق كلذ لجا نم رعت ىتح هبلق نع تققش الفا ْ ْ

 ىف م دقو ديكموي نلسا ىلا تينت حاس را لا اف ةيلسا لاق

 كف هم ةرخآلا تن نم لذ وهو 0

 نمو نك نمل
 رخآلا معو ولاد مهاب(

 00071 ا ل! نال

 دما مامالا هجرخا ( :تكبلا وأ ايخلاكت رخآلا مْويلاو ثأب ١
 . فاك هيبس ) هنع هللا ىضر ةريرهىباو رشا نع دواد ىبا يوسةعبرالاو ا
 هللا لص هللا لوسر ىلا هنا مالس نب هللا دبع نب دم نعريبكلا عماجلا ظ

 ١ ىراج يناذآل اقف ةيناثلا هيلا داع مع ربصا لاف ىراج ىاذآ لاقق سو هيلع

 هذذقاف كعاتمىلا دمعإ لاقف ىراج ىناذآ ل اقف ةثلاثلا هبلا دام ربصا لاقف

 ْ ناك نم ةنمللا هيلع قمنف ىراج ىناذا لقف تآ كيلع ىف  اذاف ةكسلا ىف
 رخسآلا مويلاو هللاب نمثوي ناكن مو هراج موكيلف رخسآلا مويلاو هللاب نموي

 ةباعصلا قرم ىف يس ربإ ةجرخا تفل والا را ا

 . ىواحطلاو ةناوعوبأو قاسلاو دواد وباو قلدعلاو ناؤيشلاو دممحا مامالاو ا

 3 121117770212171 1177777717777 نا
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 ىاىفرما سو هياع هللا لصىبنلا نا لاقف ةنيدملا نم تدب لها ىلا مث مثلو
|0 

 .(| ىلص لل لوسر ىلا الوسر اولسراو تيب هل او 'ءاف تعلطتسا تش تيب لها ظ

 آ00 01 وناق هيلا الطتا رمو ركب ىال لاقق هوريخاف ملسو هيلع هلا ظ

 | ءاتيفكدتوالا امكارا الوءاتيذكدق اتيمداتدجوناو رانلاب هاق رح هالتقاف 0

 ١ ءاقزف تافىعفا ةيح هتغدلذ لوبي ىلبللا ند جرخ دق هادجوف هايتأف هاقرغ
 | ةلعنا لعل |ةف ربخلا هاربخاف لسو 4دلع هللا لص هللا لوسر ىلا أمجر مث ا

 0 ! ٠ هر دف بذاك نملسو ا

 هاربا نع لسمو دما مامالا هجرخلا ( 0 را ا ا

 (| ىضر برصحلا نب ةديرب نع اضيا دما هحبرخاو هنغ هللا ىضر بزاع نبا

 ٠ : | قصر جرا نب ديز نع ىمسدقملا ءايضلاو يئاسنلاوىذمرتلا هجرخاو هنع ما :

 ا | لاج كر رشا عضوم ىف لاقو تاقث دمحا لاجر ىبثيحلا لاق هنع ها! ْ

 | تسل ىلعل لاق ةماسا نا ( هببس ) رتاوتم ثيدح طوسلا لاقو ميصصلا |

 |١ هيلع هللا لص ىبنلا لاقف لسو هيلع هللا لص هللا لوشر ىالوم امنا الوم |
 ظ ا شوا

 ١ 00 ا نذل 0 نمو ل ضو ل أ هّنع

 ظ ا بك امالإ اندلأ نم هَ 00 00
 | خيراتلا ىفراجنلانباو همحعم ' انانلل كنار ريكلا ىاربطلا ه>رخا

 ال سابع نبا ند ريبكلا عماجلا ىف اك« هببس » هنع هللاىضر سابع نإ نع

 1] اههركذو هللا دمغ ع ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انبطخ
 عي

 , مخ ىف

 002-ك و
 0004 2 ره

 لل

0 



0 

 ظ رس ا لاف |
 1 هل 5 ا
 0 0 ىتح 0 نس لي الفر الا مو لاو 7 7 4 نكن ل

 ظ 30 0 ل ل ا ا ل 0 1

 هللا ىضر ةرشبملا ةرشعلا مهنم ةئاملا ىلع نوديزي ةباعصلا نم ريفغ عج نع ظ
 . هان 6 دما هللو ةطساو رشع ةسمخب عاعسلاب ايلاع انل عقورتاوتم وهو مهنع ظ

 ' ىمر ةديرب نب هللا دبع نع ىوامطلل راناالا شم 800 ك2 فانا

 | ىلص ها لوسر نا لاقف ةئيدملا بناج ىف موق ىلا لجر ءاج لاق هنع هللا ظ ٠

 مهنم بطخ ناكدقو اذكو اذكى كيف ىأرب كعانا ىن عا م |سو هيلع هللا ؤ

 | موقلا ثعبف 2 رملالعا 'لزن ىتح بدذف هوجوزي نا اوباف ةيلهاجلا ىف ةأ معا |

 نا لاقف الوسر لسرا ع هللاودع بذك لاق سو هيلع هل لص ىبنلا ىلا ] ٠
 هقرخ اتيم هةدجو ناف ايح هدجت كارا امو هقنع برضاف ايح هتدجو تنا |

 نملسو هيلع هللا ىلصىبنلا لاق كلذ دنعف هقرف تاف غدل دق هدجوف رانلاب

 نع طسوالا ىف ىناربطلا جرخاو ىدع نبال لماكلا ىف هومنو هركذف بذك

 | هيلع هللا لص ىبنلاةلح لثم ةلح سبل الجر نا صاعلا نب ورمع نب هللا دبع



 52 ظ

 ا اج ل بنج نع دعا او لا مل جذي الس
 | نم لاقف اوجيذي مل موقو اوحيذ دق موق ىلع ىعضالا موي ملسو هيلع هللا ىلص |

 ١ 0 هللا مساب ميذيلف جيذي لنمو دعيلف انتالص لبق جيذ
 . | هجرخا ( فانك ُهْنم بلقني نأ ىلا لسلاب ىضقت ايضاق نك نم ) |

 : | هدروا ةليمح ىلا نب كلملا دبع هيفو هنع هللا يضر رمح نبا نع يذمرتلا

 3 | هلاجر لاقو ىناربطلاو دمحال ىتهيبلا هازعو لوبح لاقو ءافعضلا ىف ىبهذلا |

 1 ا | لها نم ناك لبجي ىغفي ايضاق ناك نم ىناربطلاو دمحأل ةياور فو تاقث |

 1 « هبس » انافك بلقنملا لثس لدعب وا قحي ىضقي اناع ايضاق ناك نمو رانلا

 | سانا ني اا رج نال لاق ناثع نا للعلا ىف ىذمرتلا هني اك
 0 0000000 كابا ناكو هنح ركتأم لاقق نينماوما ريمااي ىتيفاعتو لاق ١

 3 هرك لف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 5 ةيواعم ن ءركاس نب ىلا 0 نك نمل

 5 0 لوي ماسو ا هلا لم

 ا "اعلم نع 5 31 رخألا وب 0 0 0 نك

 00007 0١ 00 رربكلا ف



 ظ دب دو

 ' لاسقف تباث ني مصاع ماقف موقتيقل اذا موقلا نولتاقت فيك ردب موي لاق
 ١ اذاف لبنلاب ةامارملا تناك ل بنلا ملاني ثيح انم موقلا ناك اذا هللا لوسراي ْ

 ْ ١ راح ةثالث ذخاف ةراححلاب م مثاياو انلانت ىتح اوبرتقا |

 ٠ْ تناك حامرا مهاياو اناانت ىتح اوبرتقا اذاف هتزجح ىف نيرمحو هدي ىنآرخ |

 ١ لوسر لاقف فويسلاب ةدالجلا تناك حامرلا تفصقنا اذافحام مرااب ةسعادملا |

 ْ هكذف لاق نم سوه عدل :

 ١ نبانعقييبلاهجرخا ( هيلع ءْئَش الف هَ رغأ ذا انشدك نب ملق نما |

 ْ هللا دبع نع دوادوبا هاور أم هرسسنب ( هيببم ) هلل لاوس سابع

 ٠ْ عادولا ةجح ىف سو هيلع هلا لص هللا لوسر فقو لاق صاعلا نب ورمع نبا !

 ١ جيذانا لبق 6 هيا لورا اتق لسرخاشع نواس 1

 | لاقف رخآ لجر ءاجو جرحالو حيذا لسو هللا هبلع للص هللا لوسر لاقف |
 ا لس اف لاق جرح. الو مرا لاق ىرا نا. لبق ترحف رعششا مل هللا لوسراي ْ

 ظ ,جرحالو منصا لاق الا رخآ وا مدق ”ىش نع ذوي ١
 م ّ[ْنَمَو ىرخأ امركم شلع صب نأ لبق ميد ناكنم |

 | ىضر ىلبجلا بدنج نع د ا( رش مسأب مبدل 0 تح | ١

 | هنعدمجا مامالا هجرخاو هللا مس اب ميذيلف 00 نمو امهظفلو هنع هلا ْ ظ

 ْ ثلا ىلص ىبلا عم م ىلص هنا د م روك ذملا ظفالاب | ٠

 | ميلا وه اذاف لسو هي اع هللا ىله للا لوسر فرصناف ضنا موي ملسو هيلع. ّ /

 | ىلصي نالبق تحيذا مالو هللا لوسر فرعف ىعصالا غابدو أ
 ا ىتحف ن ل نمو ىرخا اب 5م ملل لس 1 ها لاقف إ ا
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 9 ] هللا ىضر دوعسم نبا نع صوحدالا ىلا ثيدح نم رازبلاو ىلعي وباو 50

 ] صوح الاوبا لاق « هس » مصل لاجر رازبلا لاجر ىمثيملا لاق هنع
 ا 00000 ُطَقُق 11 لع ينك ةيح اذاف ” انيب ْ

 | ةداتقىلا ملل دوادوراوتنانتشلا هبرتا (ةلسلفا را ْش

 هللاىضر سنا نع دواد وباو دما مامالا هج .رخاو هنع هللا ىضر ىراصنالا |

 1( نمنينح موي لاق لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا ةداتق ىلإ نع( هبيس ) هنع |

 _ ١ رج نبا لاق مبالسا ذخاف الجر نيرشع ذئموي ةحطوبا لتقف هرك ذف لتقف ْ

 ١ (/ نع دواد بلا ىفو اليتق لتق نم يراغيلل ةياور ىفو ردب موي لاق نم موو '

 0 أ اذكرلف اليتق لتق نم ردب موي لاق سو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا سابع نبا ْ

 تس ظراكأ
 : د1 نب لق

 0 هال اخ ديب 5 هلهأ نوذلف " نمو يش وف هيد نود 7

 ١ ١ لاق هنع هللا ىضر ديز نب ديعس نع ىتاضقلاو نابح نباو ةنالثلاو دمحا :

 0| لم هللا لوسر لاق لاق ديز نب ديعس نع( هبيس) رئاوتم وهو طويسلا |
 | هادهش نالاق هللا ليبس ىفلتق نماولاق مكيف دجرشلا نودعت ام لسو هيلع هللا ظ

 1 0 جرخاو ه ءركذذ ذف ىلتقءنم لآ ةهلا لوسر اي منم نم اولاق ليلقل نذا ىتما

 1 و ووف هلام نود لت نم ناؤيشلا

 1 نب مفار نع ريبكلا ىف ىناربطلا هجرخا ( مصرع لاق اعف أف نم )

 تل رُْسالالا اشم فات نم
! 

 +  ةهيض» :كهوخل هوي 5

 " 7 عيا يو ةيدي و يقلل هلم



 ا لخدا هيلا ماسلا هريخاف عيبت فيك هلأسف اما هط عيبب لجرب سم سو ١ ْ ٠

 ملسو هلع 9 ىلص هللا لوو 1 لوابم وه اذاف هدي لخداف هيف كدي 10

 | لص هللا لوسر نا ربت نبانع رات ناد عا ربا اا :ثغنم انم سيل |

 2103: لهنا ليت تنهال ةتاكا يردد 202 كن اولا قالق

 ار 017 5 ا ل ع ية ويقلات

 7 0-22 در اع و ندد نوت نا

 تاذالا

3 
 3 ا

 الجر نا )ا هبس) 1 ورسلا

 | نابح نباو مكاحلاو قابلا هسرخا ( هيلا نكح اني اذه لثم لاق نم)

 تكس ىداي لالي لق لق هع« هيد عاشر ةربره فا زع | ٠
 .راتف نال الا لوسر لا َ ١

 لئس لاق هنع ( هبيس ) هنع هللا ىحصر يريدالا رم ىبا نع ةتسلاو دما 0

 كلذ ىا ءاير لتاقيو ةيمح لتاقي لجرلا نع ملسو هيلع هللا لص هللا لوسآإ ٠
 هرك ذف هللا 0

 ْ قطيش اسرع وهو ءادردأا قاب رع
 | ال لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحاص تناو اذه لعفتا هل لاقف
 ظ هركذف لوقي هتمعم "ىلع لجعت
 | ( هبس ) ةنغ هللىضر ءارجلا نا نع ةحامورا هحرشا اه سس 00
 ٠ هيلع هللا لص الوش نا هع هللا طر ةريرغ 0 :,ع لسمو دما جرخا

 ا ماعطلا فوج ىف هدي لخداف هبجتا ماعط لع ةئيدملا قوسب م ملسو هيلع هللا

 بحاصب ملسو هيلع هللا ىلص هللا اوسر فنا صهاظلاب سيل اعيش جرخاف

 ١ يوت رمو امس يلف اننغ نم نلحلا سن سن اذا اهيا ىدان ع مامطلا

 نت نك ام ب تح قا

 مامالا هج .رخا ( . 10 ل طمس . ىف وهبت 5 1 قف نأ ملكا نكح َلئاَق ْن
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 ١ اساسا 1 1 د لح د دق 3 الج سس ان اكف ةب 4ي.> . لتق 2

1 
 بيايو



 وع و

10000 

 ف
 الآ 07 ناوشلا حشا !َنيملسسلا ةنس باصأو 2ك ” مدع

 ةدربوبا ىلاخ ىجض لاق ءاربلا نع اسم ىف ام ( هبيس ) هنع هللا ىضر بزاع ْ

 لوسراي لاقف ملل ةاش كلت سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةولصلا لبق

 نم لاق مث كريغا حلصت الو اهب مت لاقف عملا نم ةعذج ىدنع نا هللا |

 هركذذ 1 ا

 أ هجرخا  ُدَل دارج 0 ل1 تاذأ اهرط طقؤأ ًالزنأ رم نما

 ظ زمر هنع هللا ىضر هيبا نع ىنهجلا سنا نب ذاعم نع دوادوباو دمحا مامالا

 | ( هس ) هنع هللا ىفر شايع نب ليععتا دمحا دنع هيفو هنسحل طوسلا

 ْ عم توزغ لاق هيبا نع ىنبجلا سنا نب ذاعم نب لوس نع دواد ىلا ىف اك
 | ارسطو لزانملا سانلا قيضف اذكو اذنك ةوزغ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٠

 | قيض نم نا سانلا ىف ىداني ايدانم ملسو هيلع هللا ىلصىبنلا ثعبف قيرطلا

 ره -و  1 2١ل 1 ا ا 0

 1 5 ١6

 ١ أ هبرخ( جألا ه نيلفك هل د 1 ا راما 1 ه0

 020 ' عض ةدنس ف قارا لكفاملا لاق 4:ع 4 ىكر ا نبا :رع ه>أم نبا

 سو هيلع هللا يد ىنللا نا « هببس ”لاقم هدانسا ىف حتفلا ىف رح نبالاقو

 |هل ليقف دعما ةرشم . نئانلا لطعء فوفصلا نمايم ليضفت ىف 0

 0 ا ١ 0 ٍ 0 30 م 31 0 |[ اسرع 7 س (

 يبا نع ريجكلا ف ىاربطلاو دمها مامالا ه>رخلا ( 1 0 7 1 الإ

 || زهرو رضيال مالك مهيفو نوقثوم هلاجر ىمشيملا لاق هنع هللا ىضر ءادردلا |



 ْ هذ دوش نم لويس يع 9

 هد يك ١
 هدا” ض ننس ح سمسم دوم عل

 | ىليقعلاو ىلعي وبا هجرخا (فاجت هل وهف هلأ الإ هلإ ال نأ دبش نم )
 أ لاق هنع ( هببس ) هنغ هللا ىضر قيدصلا ركب ىلا نع دارفالا ىف ىنطقرادلاو

 (هرث لق دوش نم لاقف هيف نحن ىذلا ىمالا اذه ةاجنام هللا لوسر اي ثلق |
 5 ه س

 اب نست 'يبأ اكلم رع نأ اهَرَدَبَأ ددل تالكلا بحاص سل

 | هللا ىنضر ىلا نع قازرا دعم جرش ا( لاس 1 ناار

 ظ الف هيف اك رابم ابيط ًاريثك دجلا لاقف ىلصالجر نإ هنع ( هيبس) هنع

 0 لاق سو هيلم هلل لص هللا لوس غرف
 (1ل] اسحق ةاسلا تاوبأ تيار د تاكل بحاص نم)

 ىلص الجر نا هنع ( هببس) هنع هللا ىضر رمع نبا نع قازرلا دبع هجرخا
 ظ ينلاىضقاإف اليصاو 8 هللا ناكتسو اريك تدخلا اريك ا هللا لاقف

 هركذف تايكلا بحاص نم لاق ة ةولصلا لسو هيلع هللا ىلص
 ب ةنررو ادع 2 هلم هلأ لص ةدحاو كنمأ : نم كيلع لص ْن 7

 رع نع ةراتلا ىف ءايضأاو اس سرالا ىف قاربطلا هي ل( كاس ١ ع

 | هيلع هللا لس ةلالوسر جرخلاق هن« ههس اجرا سر للا

 ىلص ىبنلا دجوف دلج ةرهطمب هاتاف رمع عزفق هعبتي ادحا دجي ف هتجاحل ٍلسو

 سو هيلع هللا ىلص ىبلا مفر يتح هقلخ نم هنع ص هر لالالا

 ليئاربج نا ىنع تيمنتف ادجاس ىتدجو نيح رمع اي تنسحا لاقف كَ

 هرك ذف كيلع ىلص نم لاقف يفاثا
 درلعلا د 9 نمو هنت حبذ امن .ةولصلا لف يضع



١ 

 ا | ىلصىبلا براش نم ذخا اماجم نا بيبحنب قراط نع ريبكلا عماجلا ىف اك ا 7

 وسلا 00 000 ١

 اند

2 00 

 هد م
 00030000 0 رعي ماع درع راجلا نبا هجرخا ( مع لأ
 0000 صاعلا نب ورهع نبا نع ريبكلا عماجلا ىف « هببس »

 | ىئش انالف نا هللا لوسر اي لاق سو هيلع هللا ىلص ىبأا ىلا لجر ءاج

 ٌِ ْ ” 71 لوسر لاقف ادي الو اناسل ىنم لوطا ناك ام هلوسرو هللا الوأو ىنبرضو . ْ

 هيلع داما كلف فك سو هبل هللا ىلص |
 ْ 000 ا لاك

 0000 د 0 كيرثال :دحو نأ الإ هلال نأ تدر سل

 01 ظ م 0007 ع كايذل 5 هذال 00

 .(أ ناملا نب ةفيذح نع ركاسع نبا هجرخا ( ةنحلا َلْخَد 0 ا

 ةنجلا لخد انيكسم ملا زم ثيدح ىف يم « هببسس » هنع هللا ىضر ظ

 ا[ 11 مرح رْثأ ؛لوسر ادمحص نأو هثأالإ ةلإ ال نأ دهش ْنَم)
 : ( هيبس) هنع هللا ىضر تماصلا نب ةدابع نم - ةجرخا ( 9 هلع ظ

 || وهو هيلع تاخدلاق هناتماصلا نب ةدابع نع يحي ءايضلا نع سم ىف اك

 | نئلوأ كل ندبشال تدبشتسا نثل هللوف كبت م البم لاقت تيكبف تول ىف
 ا ثيدح نم ام هللاو لاق مث كنءفنال تمطتسا نألو كل نعفشال تعفش ١

 | ايدحالا هوكشثدح الا ريخ هيف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هثممس

 [| هللاىلص هللا لوسر تععسىسفنب طيحأ دقومويلا هوكتدحاف وسو ادحاو



 ا

 | نم نيموك تيأر ىتح سانلا عباتت م تزجع دق لب اهنعزمعت هلك

 هنأك هبجو لابتي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر ىتح بايو ماعط |

 ةنسح ةنس مالسالا ىف نس نم سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر لاقف ةبهذم ظ

 كمون مروج ند ىصقتي نا يع نس دعاس لس ا

 ريغ نم هدعب اهب لمهن ه رزوو اهرزو هيلع نآك ةثيس ةنس مالس لا ىف نس

 نيغ لم لجز لاس لاقاةفيدقخب نم محا جرشاو رجم نر سا

 موقلاىطماق هاطعأ الجر نا مث موقلا كدسماف لسو هيلع هللا لص هللالوسر |

 ورح نو هرجاهل ناك[هب نتشاق اويخب نيب نم:لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف ظ

 هرزو هيلعناك هب نئساف اوس نسنمو اًئيش 9 روجأ نم صقتنم ريغ هعبتي نم |

1 . 

 ةن ان” ةبفبش نم فن تيت“ نورت شطتم ل ييسر

 ةريسهىلا نعدما جرخاو اًئيش مهرازوا نم ص قتتنم ريغهعبتي نم رازوا نمو | ٠

 ىدنع لحر لاقف هيلع ثْخلسو هيلع هلاىلد هلااوسو ىلالحر ءاجلاق | 1

 لوسر. لاف راك وا لقام نقدصت دك نمالا لخلاف جاف اذكو اذك )

 روجا نمو الماك هرجا ناك هب نتساف اريخ نسم نم ٍلسو هيلع هللا لص هللا |

 هيلع ناك هب ناساف ارش نس نمو ائيش مثروجا نم صقني ال هب نتسا نه |
 ائيش مثرازوا نم صقتني ال ه, نسا ىذلا رازوا نمو الماك هرزو |

 مينو ريبكل ىف ىناربطلا هجرخا | لصيف ِهلحَرِف ىلصي نأ ءاش 3 1 ١(

 هللا لوسر عم تدهش لاق هنع < هيبسم " هنع هللا ىضر ريمت نب ةمأسا نع | ٠

 لوسر فدان ئداتق رطم ىف نم انباصأف أنينح ملسو هيلع هللا ىلص ظ !

 ا لو هيلع هللا لص هلا أ
 ىذمرتلا هجرخا (3 ةمايقلأ [ 2 ا ال تاكمذا الملأ فة ةيش باش نم )| |



 0 نإ
 لاين هننأر مفرف هبجو ىف رظنا ىمأر ةباطاطن تكح نب ىثما تايفلف

 ) ا 01 نأ تيفش هللا لوسر اي دوجسلا تلظاءامل اقف نمحرلا دبعاي كلام

 | لقد ربح تيقل للا تاخد ىنيأد ام لاقف رظنا تم كسفن ىفوت هللا

 0 كذف رد لو ل ورع هللا نا د
 ' ةلئفلاو ذ دواد وبا هجرخا ( 0 ”لس# هَلإ ةقسي ام لإ وش نعل
 0 َ ةلقع أبما نع ءرباج تنب ةديدس هما ن ..ع دع لا وتحت ما نع يسدقملا

 | [رمسالسإ ن نكسلا نبا ١ لاق هنع للا ىدر رعب با اهنا نع سرضن نب رع“أ تنب

 || لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تيتا رعما لاق ( هببس ) دحاولا ثيدحلا اذهالا
سم هيلا ه4هيسل / 3 ىلا قبس نم لاقذ هتعيابف

 1 نوداعتي سانلا جرش هل وهف ما

 ا نوظاختي

 1 ا هروجأ لثمو هر 0 ا ” خم 3 نا ساسو م ف : لي 8 0 ف (

 7 .لاوع

 1 ةف.ج ىلا ن 6 هحام نبا هح ردا ( نش هر م رصا نأ ريغ نم

1 
0 

 1 ا لاقى اهلا لبا دبع نب نيرج نع ملسمو دمحا جرخا ( هببس ) هنع هللا ىضر

 1 | ةارع ةافح موق هءاخ راهلاردص ىف سو هيلع هللاىلص هللا لوسر دنع اني 7

 1 7 ا | ريغتف رضم نم مهلكلب رضمنم مهتماع فورسلا ىداقتم ابقلاو راغلا يناتحم

 | حم لخدفلاق ةقافلا نم مهب ىأرامل سو هيلع هللا لص هللا لوسر هجو ظ

 ١ ير وقتا سانلا اهيا اي لاقف بطخ مث ىبصف ةولصلا ماقاو نذأف لالب م ا

 'رظ:ةلو رشحلاىفىنلا ةيآلا أرقو ةي الا رخآ ىلا ةدحاو سفن : نم كه ىذلا

 0 8 عاصم هبوث نم همهردنم هرانيد نم لحر قدصتي دغل تمدقام سن

 | ةرصب راصنالا نم لجر ءاخل لاق ةرق قشب ولو لاق ىتح هر عاص نم



520 

 جس ما لع تخت لدحلا لاق « هببس » قثو ىلدجلاو ىهذلا لاق ةق وهو

 تلاق هللا ناس تلقف .كيف للسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بسيا تلاقف

 هئرك ذف اياع بس نم لوقي هتععم

 لكفم ف ىواحطلا هجرتلا رمت فس هاا
 | نا هع هاش را رع « هيبس » ةنع ماد باطخلا نبرمتنعراث الا

 ىاقم سو هيلع هللا لص ننال وسر انبف ذ ماق لاقف ةيباجلاب سانلا بطخ رم

 اوشفب مث مهاب نيذلا مم مهنولي نيذلا مث اريخ ىلاحصاب اوصوتسا لاقف مف

 نف اهأسي نا لبق ل اهأسينا ىلبق ةداهشلاب أدبي لجرلاناىتح بنذكلا
 نيتثالانم وهو دحاولا مم ناطيشلاناف ةعابجلا م .زايلف ةنجلاةحوحب كتم دارا '

 هركذف هتنسح هترس نمو اثاث ناطيشلا ناف ةأرمأ م دحا نولخيالو 556

 باط1لانب 0 ريبزلانب هللا مدع نع ريمعنب كلما دبع ثيدح نمجرخاو '

 لاق ريم نب 'تلما دع نع ىرخا تيرم قفار ع ابيطخ ةياجلاماق

 لاق بطخي باطخلا نب رمع تعمس لاق بطخي رييزلا نب هللا دبع تعمبس
 نبا نع ةياوو ىفو هلثم ركذ م بطخي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدعم 2

 هم ركذ غ ماشلاب باطلا نب ريع بلح لاق بألا
 هجرخا( هيلع تدص كيلع لص نمو هلع بلس كلغ لس

 ريبكلا عماجلا ىف م « همس » هنع هللاىوضر فوع نب نمحر لادب ع نع راجنلا نبا! ٍ

 هللا ىلص هللا لوسر تيأرف دحيسملا تلخد لاق فوم نب نمحرلا دبع نع.
 ' الفن لخد مث ىلرعشيالو هءارو ىثما هتعبتاف دجسملا نم اجراخ سو هيلع

 هافوت دق هللا نا تنداظىتح هءارو اناو دوحسلالاطاو دحسف هللا لبقتساف



 دك ا رادع
 000000005 هس لل لك يلا عاج فر عل

 ا ةيض اب ثيدح م بكل ال برا ملا ْ

 تاقف قيرطلا 0 مفرف هعم لجرو ا نك |!
 0 0 0 ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ١
 0  ىذمرتلا هجرخا ( رز م الاعل 1 ملأ ليبس ىف ٍمعسإ مر نم) |

 ٠ « هيبم»ىبعذلاءرقاو اعطرش لع ىاحلا لاق حيجن ىلا نم 0ك
 8 ظ هيلع هللا للص هللا 0000 رصق انرصاح لاق حينا ىلا نع

 1 ١ هركذف لوقي 5 ظ
 1 دمجا املا هجرخا ( ع 0 و ممم الف 2 راز نمل

 1 نع مثالوم ىليقعلا ةيطع ىلا ثيدح نم ىقبيبلاو هجام نبا ىوس ةعبرالاو |

 5 ةيطع وب اىكدعا ظ
 1 اس ا ل ا ان 0 لصف مدقت هل انأَوذ دا توقف ع ظ

 1 نم لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر تمعس مب لبصا ال م ا

 يل
 .٠

 د دو دف ايلع بس نم )

 أ كالا لاق اع هللا فر ةلسما نع ىلا هللا دبع هلا واللا

 0 8 مامالا هحرخا ) 11 بدم



 دي 1م

 ظ واعرب و طرا مامالا هجرخل ( هلع ا هلق اخ 1ع لاا

 هنع لسم ىف ام « هيبس » هنع هللا ىضر ىردبلا دوعسم نبا نع ىذمرتلاو

 .لاقف ىنلجاف ىل عدبا ىفا لاقف لسو هيلع هللاىلص ىننلا ىلا لجر ءاج لاق

 0 هلدحي نم ىلع هلدا اننا ودمر لعر لاش عدم

 ةميرجلا ( هد نم ةدوؤؤم ىحأ اريك ناك هتف ورع ق١

 ءافإ سو دخلا يقر اا ء كاجلاو هجام نباو دوادوبا

 مثيملا ابا عمبس هنا ةمقلع نب بمك نع دواد ىلا ىف اك « هبيس  ىبهذلا هرقاو

 را نوبرشي ناريج ان ناك لاق سماع نب ةبقع ستاك انيحد معم هناركذي ظ

 . يناو رمثلا نوبرشي ءالثوه انناريج نا سماع نب ةبقعل تلقف اوهتني ملف مهتيهنف
 ةرم ةبقع ىلا تعجر مث مهعد لاقف طرشلا ملل عاد اناف اوهتني ملف مهتيهن .
 طرشلا مل عاد اناو رجا برش نع اوهتنب نا اوبا انناريج نا تلقف ىرخا ظ

 | ىأر نم لوقي سو هيلع هللا للص هللا لوسر تمعم ىتاف ,معد كحيو لاق

 1 نإف هنا مِظتسي 1 نإف ودي هَريمْلَف اكلم م كر

 ٍ كو دما مامالا هك ) ناميالا 00 َكِلْذَو هلق ماكسي

 « هببس » هنع هللا ىضر ديعس ىلا ند باهش نب قراط ثيدحنم ةعبرالاو
 ' ناورم ةولصلا لبق ديعلا موي ةبطخلاب ادب نم لوا لاق هنع ملسم ىفاك

 ' كلانه ام كرت دق كرت دق لاقف ةبطخلا لبق ةولصلا لاقف لجر هيلا ماقف

 ظ هيلع هللا لص هللا لوسر تمعم هبلع ام ىضق دقف اذه أما ديعس وبا لاقف

 517 اطلع د:
>58 

 م مج



/ 0 1 ْ  : ١ 7 ١ 35 

» 7 

 0 الأ لاكوأ هل رشأ دقق 00 م ءائشب قا

 ظ أ ريك عماجلا ىف 5 ؛ هيض ا ةنع دكا ىضر رمح ن نع قازرلا دبع هجرخلا |

 00 | ين خولي يعش لس شالو ابق ىأو فلم ناك رمع نا هنع |
 0( |ريخ دل تاع اما اهريغ ىأر ني ىلع فلح نما ْ

 ةريرص ىلا نع ىذمرتلاو لسمو دمحا مامالا هجرخا ه هي 2 0 18 1

 ىبنللا دنع لجر متعأ لاق ةريره ىلا نع سم ىف ام« هببس » هنع هللا ىضر |

 1 هماعطب هلها هاتاف اومان دق ةيمصل! دحوف هلها ىلا عجر مث د هطول لع
 1 0 اال اس لا للا دل ا

 ظ م سو هيلع هللا للص هللا لوسر لاقف هل كالذ دفا

 3 هركذف ظ

 | ٍْ 5 ره 00 ةىرمأ ا 00 مطتقي ريص نب. ٍط فاح نم ( :

 1 لاقرب 08 د لغد 0 ىف ايل تل الفلا درمستم نبا نع
 ّ )00 015 تل: ىف قدص لاق اذكو اذك اولاق نم را دبعوبا مدح أم

 1 . له لاقف سو هيلع هللا ىلص ىنطسملا ىلا هتعمفت نميلاب ضرا لخر نيبو ظ

 هيلع هللا ىلص هلا لوسر لاقف فاحي نذإ تلق هنيعث لاق ال تاق ةنبب كلل ْ

 7 0ث ديكعب .1ةرورتشد نيذلا نأ تازنف كك فلح ىم كلذ دنع ملسو |



 دي | هدي

 لكم ىلا سكي اع |
 : ١ ىراضلاو دما مام هالا هجرخلا ( 1 طبح رصعلأ هم كَم 00 ْ

 ْ | ىلإ نع ىراغلا ف اك( هييس )هنعمل خر بيست كيد ٠ رونا ]

 رسعلا ةالصب اوركب لاق يخ ىذ عيال يرض ف تي
 ؤ هل طبح رصعلا ةالص كرت نم لاق ملسو هيلع هللا ىلصىنلا ناف

 ا لات تا م ما ىف ايدج َنيديرأ ىتمأ يلع ظفح نم) |

 ةفن ىزاوشلا عل شو المش ةدايقلا 01 كو اهييف د

 ف ظريسلااعجج ةديدع قرط نم دهاوش هلو كحد نا نس

 | لسو هيلع هللاىل هللا لوسر تلاع لاق ةاهردلا فنانة( هنا د ءزجا |

  ِلسو هيلع هللاىلض هللا لوسر اقف اههقف ناك لجر ا هغلب اذا معلا دحام تلق ْ ١

 لاق هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع ةلبس ىلا ثيدحب نمو هركذف ظفح نع |

ع نآك سما هلع اذا يذلا ملعلا ىصتنمام هللالوسراي لبق ٍ ١
 ْ هللا لوسر لاقف املا

 . هللا هثعب اهنيد سما نم اثيدح نيعبرا ىتمأ ىلع ظفح نم لسو هيلع تارا ا
 ظ الام ب ةمايقلا موي ظ ّ

 نمو هنأ ضر ىف هل هنأ تب ليم هو بتكلا كرت نمل
 ا هكثم نبا هجرت (2ل ل أ ةللأ ّىب دم وهو ءارملا

 ا

 ا عماجلا ىف اك( هيببم ) هنع هللا ىضر ىرصبلا ناثدحلا نب سوا نعمينوباو ١ ظ

 | ناك هلا هبا نع ناثدحلا نب سوا نب كلام نع نادرو نب ةلبس نع ريبكلا

 ايسر ]

 | لص هللا لوسر لاقف هللا لوسر اي تبجو ام هباحصا هل لاقف اثالث ا



 دع

 هك د لدب ١ مر طاطا ىلع ىلا ّْ

 1 هجرخ أ ةلثم هل 0 ل 0 2 تي ادجسم كل قيما ظ

 ١ دنعلرف 3 ا هنع هللاىضر نافع نب نامع ١

 ٠ ريبكلا ىف ىئاربلعلا 0 فس 5 0 م نيتم ا م 1

 لاق 44 اقر ىدرالا فرطم ىب نب لا دع نَء بعشلا ف ىقيبلاو )

 || ماشه هقثو ىتازوالا نع ةعاضق نب ةدفر هيفو ىناربطلل هوزع دعب ىمشيملا |

 ٠ ةأرما جوزت الجر نا ( هببس ) تاقث هلاجر ةيقبو رولا هفعضو دامحنبا

 عمج هنال نيتمرحايطختم ناكامناو ريرج نبا لاق عرشلا ةروص ىلع دقعب هيب | ٠

 صن هيلع حاكتا دّقع هللا مرح نم ىلع حاكن دقع اهعادحا نترك نك

 0 ١ 2و 02000000 ا هل اا
| 

| 1 
 “م أ 10

5 



5 3 

 ةنا فاسمملا ]ل فا ىف كتل نات ق6( هسضار لح نع متاح نبا هعبات |

 انمي نا هانرماف ةولصلا نم ةالص تناخ ماع نب ةبقع اهيف ةنيفس ىف جرخ ا
 ' لاف ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحاصتنا كاذب انقحا كنا هلانلقو
 5 هد ار رك ها ظ

 ( ةجاحلا اَذَو َريِكْلاَو فيعضأأ ةقلخ َّنِإف فيخياف سالأ مأ نم)

 عم اجلا ىف م« هببسس » هنع هللا ىضر دوعسم ىلا نع قازرلا دبع هجرخا
 امم ةولصلا دبشا ام ملسو هيلع هللا ىلصىبنلل لجر لاق لاق هنعريبكلا ا

 | ا 2 رثكاةظعوم ىف بضغ سو هيلع هللا ىلص ىبللا تيأر اف نالذ انب

 ءاك ذف ما نم لاقو ذثموي هنم |

 نباو دما مامالا هجرخا ( ةوعيطت الف ةيصعمب الرا نع ًَ 2 را ظ

 ْ انك لاق هنع ' هس هنع ةللاىضر قئردلا ديعس يبا نع كاملا 1 ظ

 الرخم لْؤنف ةباعد هيفو ردب لهآ نس ناكو ةفاذح نتادعا 3000
 . ىفاف لاق, لب اولاث ةعاطااومعسلا 5 ]سلا لاق نواطسي !رانورقلا دالك

 . اهيف نوعقاو مهما نظ ىتح اوزححم” سان ماقف اتا فمي دا حلا

 هللا لص هلا لوس رل هوركذ اومدق الف كم كوضإ| تدك اهئاف اوكسما لاق

 ] هك ذف ملسو هيلع

 ' نبا نع ةعبرالاو راحت لها مامالا هحرخلا ( وراق 5 لس 2 71

 . ىراخيلا فاك ( هس وفك احلاهكردتساو رج نبا لافامبنع هلا ىضر سابع '

 مهقرحا ملانا تنك ول لاقف سابع نبا غلبف اموق قرح ايلع نا ةمركع نع
 0 0 1 و ٠ تاذعب 5-5 ال 0 ل ه0 ل 3 ا



 ظ :ًاقاوا اوحا يارد عاج لناو ا سو بلة شا لودر

 0 ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاف مولو لصب ديد جر ْ

 ٠ لا يذلك ل الوىبنلا لحتاللاقوأنب رقي الف ةثيبخلا ةلقبلا هذه ]

 ظ ملاقهنع ملل نضر قودجلا دعس ىلا نع ملسءودحا جر اوقف لمار

 1 ظ ء عايج سانلاو | ادب 1 الكا ان :ا6 ًافتلةلا كاتىف أنعقو ري ا نأ كعب ع

 | لكا نم لاف حيرا ملسو هياع هلا ىلد هل هللا لوسر حوف دح ما ىلا انهجر ظ

 ١ | تمرح سانا لاتف لاحت دس |١ ف ا ذرقب اللف اثيث ة هذ 5 8 ردعُشأأ هذه 0

 | لام مرت ىل سيل سانلا ا لاقذ 5 00 كلَ غابف ْ

 ظ اهو م 1 هللا ٠
 ١ 2 0 .٠ و“ 10 0

  1 8د 4م ا 4 راح 1 0 0 ذأ

  1لسعد اا رالف ىراخلا هحرحا ( ةائل 000

0 

 وأ هطاماق دا ف تلا الا صعب 2 0 2 تي ةيو اقم 0

 ! 00- اةدمف تمنص ككار تاق كلد ع كال م لاك 2 هدو ل

 هذ طاما نم لوي و 4 3 ل يلد هللا لودر و
 !آ 0

 0 1 'هلو ا 0 م 1 تو .أ اعف 0 ءأ ن

 | اه نباو 0 :او دما مامالا هجرخلا ( "مب مب لعالو هبات كلذ

 ظ ا ىراتلا طرش لع كاحلا لاقو هنع هللا ضر ىنبجلا اع نب ةبقع ن 9

 1 كل 1 لاقو بويانب ىبحيب نالع ها نبا هلعاو

1 

 هي

 17 او يملا كل والجو ١ ب دم 70 0



 لاق هنع هللا ىضوادلل 00 قلو 2 ناؤيشلا 5- ْ

 هيلع هللا ىلع هللا لوسر ىهن لاق رباج نع « هببس » رتاوتم وهو ىطويسلا
 ا 1 ال لل انتلفف ثا لاو لصبلاو مولا اع لس

 ع امير بهذي 2 ها لعل مره نم لكأ نم ) 0

 ىلا نع اسم جرخأو هع هللا ضر رم نبا نع ناخيششلا هجرتلا (موشلأ |
 | ةرجيشلا هذه نءلك | نم ملسو هيلع هللا ىلد هللا لور لاق لاق هنا ةريره 1 ||

 | ةريغملانع دما مامالا جرخا ( هببس ) موثلا حيرب انذئويالو اندحم «نيرقي الف |
 ظ هت دجوف ماو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلصم تتا مث اهوث تلك! لاق ةبعش نبا : ظ

 | هذه نم لذ | نم لاقف موثأا حير دجوف ىفقا تّقىلص ايف ةعكرب ىنقبس دق ظ

 ١ تاقف هتيتا ةواصلا تيضق اهلف اهحير بهذي ىت> اندجسم نيرقي الف ةلقبلا .
 | اهتلخدأف هدي ىنلوانفالبس هللاو هتدجوف لاق كديىتوان ارذعىلنا هللالوسراي |
 لسمو دمحا جرخاو ارذع كل نأ لاف ابودعم هدحوف ىردص ل :

 | ثاركلاو لصبلا نع ربيخ نمز هن لسو هيلع هللا ىلص ىبلا نا رباج نع
 ( هنأ ملا ملسو هيلع هللا بص هللا لوسر لاقف دجسملا ىلا !ًواج ث موقارلكاف 7

 | لاقق عوجللا اندبجا نكلو هللا لوسراي ىلب اولاق نيتنتنملا نيترحيتلا نيتاهنع |
 | هكئالملا ناف اندحسم رضحي الف ابلكا نم سو هبلع هللا ىلص هللا لوسر ّ

 هللا ىضر ىنشحلا ةيلعث ىلا: نع دمح' 7 مذآ اونب همم ىذأت امم ىذأت
 ْ ) ظ انيصاف عايج س انلاو ريخ او ةياع هلل لص هللا لوسر عم توزغ لاق 1 ظ 32
 نهرا كنع ما ةملسو هلع 1 0-8 اهانحيذف ةدسل ًالارحلانمأرح 38

 3 2 ةيسنالا رجلا مول نا سانلا ىف ىدانف فوع نبا 1



 ل كا

 0 ار هلع لزم ا لوسر نا عدف تئش ناو لبقاف تم 7 نا مث

 | ىطعأ نم لسو هيلع هللا لص ها لوسر لاقذ كلوق لثم ا ظ

 1[ : هللا لص هللا 0 2000 ىفو هركذذ

00 [ 
 1 دمحا مامالا هجر ١ اه هلع رهو ًس ىقل املاظ ا مطتقأ 5-0 ْ

 | تنك لاق هنع لسم ىف كك( هببمس ) هنع هللا يضر رجح نب 0 رس

 ٍّ / لاذ شرا ىف نامضع نالجر ءانأف ملسو هيلع هللا نص هلا لوسر دنع |

 سيقلا* ما وهو ةيلماجلا ىف هللا لوسرايىضرا ىلع ىلع ىرتتشا اذهنا امهدحا ١

 ' | كتيب لاق نادبع نب ةعيبر همصخو هنع ا ىضر ىدنكلا سابع تبباأ

 أ لف لاق كلذالا سي لاق اهب بهذي ذِإ لاق هنيب لاق ةنيب ىل سي لاق |
 )|  هركذف اضرا مطتقا نم ملسو هيلع هللا لبص هللا لوسر لاق فاي ماق |
 "|| نب ةفيذح نع ركاسع نبا هجرخا ( ةنجلأ لخَد وثب انيكسيم معطأ نم) |

 ٍْ 000 ل لص تلد لاق دع ريكلا عماجلا ىف ولا ظ

 _ هنأ نا قر _ىلعىلا دناسني هير رف هيقضبق 3 هضم ىف ملسو هيلع

 0 ولف ءذه كتليل ىف تبعت الا كاراام نسحلا ابا اي تلقف هناكم ساجاو

 ! كنمهناكب قحاوبف هعد ملسو هلع هللا لص هللال وسر لاف كتنعأف تحت

 ا ادم ناودل كيرش ال هدخو هللا الا هلاال نا دبش نم ةفيذح اي ىنم ندأ |

 | تلق ةجلا لخد هل ابك معطا نم ةفيذح اي ةنجلا لخد هلوسرو هدبع |

 1 200 لاق هب ثدحتا 000 ظ

 5 6 هت ِ ف مقل ع م ”لوكسيلوأ انزكميلف الصأ وأنك أ نم



 ظ لسمو دمها مامالا ةحرحا 3 م يانا كم عاطتسا 8-6

 لاتوع وب ىف !م « هببس » هنع هلا ىضر لاذع ىف اعيع هلم نا ]

 ظ الر ىلا 0 نر ءاخ ىقرلا ن ء سو هيلع هللا ىل» هللالوسر ىعن '

 ْ نم اهب قر ةيقر اندنع تناكدنا هللا لوسراي اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا | ٍ

 ١ ىرا املاقف هيلعاهوض ذرعف لعاهوض عاف لاق قرلانع تهت كناو ب - ١

 | برقع انمالجر تغد/ لاقرباجن ضيم ةياوريفو ءركذف عاطتسان اسأ 1

 نه لاقيقرا هللا لوسر ايلاقف لسو هيلع هللا ل هللا لوسر عم سوأج نحنو

 ] هادف[ ٠
 14 ل نإ مصيلف م طي ل َنَمَو يلف ةءابلا' 0 عاطتسسأ ا 3

 دك صو

 1 «ةءيردلو

 . هنع ( هيبس ) هنع هللاىضر نافع نب نامه دنسم ىف ىوغبلا هجرخا ( اجو ْ

 لاق مهيف انا شيرق نم ةيتف ىلع لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر خلق ||

 ظ هركذف شيرت رشساي | |

 .( موسم لجأ لإ موُلسندَوَو عوام يكف اضيف ىث ففلسأ نم 1 3
 | مدقلاق هنع ]سم ىف 5( هبيس ) هنعمل ىض رسابعنبانعةتسلاو دمحاهحرخ '
 .هرك ذف نيتنسلاو ةنسلا راغلا ىف نوفاسي يول هلا لضوبلا 1

 | ملف شأ نم قزر ُهنإف فارشّيسأالو لاوس ريغ نمَتيش يلمعأن م١٠

 ] هنع هللا ىضر باطلا نب رمسنع و اسع نئاو ىناتلا هن 2 هد 2 َ

 | ىلا باطخلا نب رمت دايز نب لل دبع ن ء ريكلا ماخلق مشا و

  اهيلا جوحا و» نم طعأ ايف ىل ةجاحال لاقق ريش 8

 اسس |اق ام كثدح تح كلر اع ..علاتق ىنم

 ؟/



 0030 60اا0ل 00
 | 0111 لوسر ىلا اصتخأ نيلجر نا ىردتلا ديعسوبا هنأ ىظرثكاو
 '000107 يناس ىف رتخآلا ضرا ىف الخت اغدحا سرغ سو و هما هللا |

 00 اهتيأر دقلف لاق اهنم هلخت جرخي نا لخفلا بحاص سم ا ]

 0 نم ا لح ع لخ امناو سوؤللاب اطوصا |
 | يس نا نبا هجرخا ( ةللأ ةقاخأ ةيدسلا لهأ فاخأ نم

 . ةنيدملالها فاخا نم اضيا رباج نع دما مامالا جرخاو ةللا دبع نب رباج

 5 فدئض فاصرأا صفح نب دم هيف 000 ا فاد |

 . لييقق رباج رصب بهذ ناكو ةنيدملا مدق ةنتفلا ءارمأ نم اريمأ نأ ( هببس ) ظ

 ١ .لوصو فانا نم سع لاقف بكم نب ني ىذه جر هجوم تضضنول راخل ١ ظ

 1 ْ هيلع هللا ىلص هلل لوسر تععم دق لاق تام دقو 000 :

 1 )2 هببس ف ىوق داخل 8 لاقو فيعض 17 لاقو هنع هللا 8

 1 أ ةنصلا لها ن سان تلع 5 تماعلا نب دو 3 ظ

  نآرقلاو باتكلا هلعأ تنك ن مم سوق لا 0 هللا لوسراي تلقق هنت :
 3ك نم قولت نأ حت تنك نا لاقدما لدم ى'اجغ رآو اب ىلج سل

 5 - هركذو اهل. قاف غدا ا



ٍ 2 

 1 ١ 6 ظ
 1 1 لوي سو 1 و تدعم هنعاأ ٠

 راكتحا ىف دوعاال نا كدهاعاو 2 دهأعا نيئمأوملا ريما اي كاذ دنع خورف 1

 اموذحم رمع يلوم تمأر |
 17 2 ا ا ا و رح ج6 ه2 ل

 أ 3ك, الملاو هلبأ ةنعل هيلعف اثددم ىوا وا 00 بلح نم)

 (اهجرخا(ًالدغالو اقنع ةنم نأ ليال تيبعا 0

 وكلا عماجلا ىف 6 هلا ىشر ىلع نع لئالدلا ىف قا ظ

  لوقانك كاش دق لاقيو سأل نر أي ناك ايلع نا ناسح ىلا نع |

 | هيلع هللا ىلص هللا لوسر كيلا هدبع ءىش : ةىأ هل ليقف ةلوسرو هلا قدضا |

 سمنلا نود ةصاخ ايش لو هيلع ها لالا لوسر نإ هس

 ظ ةماا لاق ىنيس بارق ىف ةفيحسص ىف 'هنم هتممس مالا |
 ظ 0 ايف انف ةنمصلا

 | نمو ةياهاجلا ىف لدغ ا 1 عولسالا ف ندحأ ل

 | ذجا مامالا هجرخا ( رخآلاو لوألا ذخوأ عالسالا ىف ءاسأ ظ

 0 | نعلم ىلا «هيبس» هنع قا ىسر درع ياا ظ

 | ننحا نم لاق ةيلعاملا ف انلمعامب ذحلاتنا هللا لوسر اي انلق لاق هللا دبع

 ظ هركذف

 | هجرخا ( قزح _ماظ قاتلا َسلَو هل ىهف ةتبم اضرأ ىحأ نم

 | دوادوباجرخا « هبس » هنع هللا ىضر ديز نب ديعس نع دواد وباو ناخيشلا 00

 | ملسو هيلع هللا ىلص ىلا باعصا نم لجر ىئثدح لاق ةورع قيرط نم |



 ا تا ين
1 

259 

 ففشلم
 1 لاف ريحا 1 ركل درا لوسر دم لاق ةنم ها ىشر دوعسم ظ
 1 ةمأ لك نم انثج اذا فيكذ تغلب اذا ىتح ءاسنلا : هلع تأرقت ًارقا

 هانيع اذاف يسأر تعفرف هاجرب ىزمخ اديرش هالكوه ىلع كب انثجو ديبشإ |

 1 هركذف بحا نم لاقق ىرجت |
 0 :دالهأل ؛تيدهأ ىف أ ار ىفإف للبيلف قر اد ليسا ع نعل |

 نءىراغبلا ىفاك ( هببس ) اهنع هللا يغر ةقئاع ع ىراغلا هجرخا ( : قرم

 هيلع هلل ل هللا لوسر لاف ةجحلا ىذ لالمل نيفاوه انجرخ تلاق ةشئاع

 5 مهضعب الهأو ةرمحب ا لمان تلا ت ااقو هركذف بحا نم سو

 0 00 ضئاح اناو ةفرعع موي ىكرداف ةرمعب لهأ نم انا تنكو جح ظ

 0 || ىلهأو أو ىطشتماو كسأر ىضقناو كترمع ىدلاقف سو هيلع هللا لص بنل ىلا ١

 ال نمحرلا دبع ىخا ىعم لسرا ةبصحلا هليل ناك اذا ىتح تلعفف ظ

 د ] ا د طل ا لاتبخل
 1 | (يكشلات اذا نأ ةبرم ميمامط نيملسملا لع كدحأ نم )
 ا || لاق هنع هللا ىضز رمع نبا نع مكاحلاو هجام نباو دما مامالا هجرخا

 0 الر ةتأو يرش لاك فن ] تافف هجام نبالأجر طويلا ظ

 | || دل ىلا جرخ نينم ولا ريما وهو هنع هللا ىغر رمع نا ورف نع هظفلو
 ]| هيف هلا كراب لاق انيلإ بلج ماعط لاق اذهام لاقف ًاروشنم اماعط ىأرف

 "|| خورف اولاق هركتحا نمو لاق ركتحادق هناف نينمىلا ريما اي ليق هبلج نمو
 ”. (| راكتحا لعاكلججام لاقت 5 اعبلا 0 لولي ناللفو نائع لوم
 ل للا ىضررمع لاقف عيبنو انلاوماب ىرتشن نينم كولا ريما اي لاق نيلبسملا ماعط



 هو ٠

 هللا لوسر لاقف تبجو تبجو تبجو تاقف ارش اهيلع ىثثاف ةزانأ# سمو

 ٠ ٠ 0 00 سو هيلع هللا ص

 | نأ رك نشأ اقل 2 نمو 'هءاقل هلأ بحأ ره ءاقث ل 0

 | هللاىضر ةشئاعنع يئاسنلا او ىذمرتلاو ناذيشلاو دما مامالا هجرخا ( هءاقل

 ئ هللا ىلص ىلا جاوزا ضعب وا ةشئاع تاكسي ظ

 .ٍ 7 هرصح اذا نماولا نكلو ا 0 رانا سودا

ْ 

 37 1 0 هتبوةعو لابانم 100 رثاكلا ناو هءاقلا 0

 الدم هركو هنا هاقل هركهماما املا | 07
 ا (رانأ نم 'هدمتم بلف امآيق لاجل ل لمي نأ بحأ نس ٠
 0 زمر هنع هللا ىضر ةيواعم نع يدير ا دهجا مامالا هجرخا 2

 | ةلنسباب دوادوبا ءاوز ربتمملا لاق دقفنريصتت وهو واحلا لاقت لد | 1
 اع نباو رييزلا نبا ىلع ةيواعم جرخ لاق دام يلا نع « هببس » حبس

 تمعس ىنأف سلجا سماع نبال ةيواعم لاقف ريبزلا نبا ساجو سماعنبا ماقف |
 هركذف بحا نم لوقي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر |
 .ةءارق لع ارتبط :لزنأ ابك انخ نآارتلا نأ بس ص (
 هنم هللا ىضر:قاطضصلا نيرمع نع ديحا مامالا هجرتلا دبع أ نيل |

 لماكوبا ىثدح دهزلا دئاوز ىف دما مامالا نبا هللا دبع لاق ( هببس ) |

 || ايثدح لاق نمحرلا ديعوبا وكلا لضفملا انثدح لاق نيسحلا نب ليضف ١
 | خي دبع نع ةدايع نم منا مب هربا هلا ال تلا



 ئ 3 ٠

 تك صغت كتيأر لجرا الع الس ا لرسر لاق لاذ ةلا

 ىذأ نفود خا فو هرك ذف السم ىذأ نم مهيذ ذاوتو سانلا ْ
 هللا ىبص ىبنلا

 هللا 5 0

00 2 
 نم أرتس هل 0 نوملإ نحف هك تالا هك ىلتأ ن

 امنع هللا ىضر ةشئاع نع ىذمرتلاو ناذيشلاو دمج 0 0 ظ

 ىنتلأسف اهل ناتثبا 5 أ ما اج كلاق ةشئاع نع ملسم ىف اك « هبلس » ٍ

 . || لكات لو اهيقبا نيب اهتمسقف اهايا اهتيطعاف ةدحاو ةرق ريغ ىدنعدجت لف
 8 ٠ سو هلع هللا ص ىلا ع لخدف اهاتنباو تجر تماق 5 امقاتحا

 ىف هوحنو هركذف ىلبا نم لسو هيلع هللا ىلم ىنللا لاقف اهثيدح هتثدخ

 ا ةكذ اهنا اهتسساطتساف اهلك أتل ةر افلا تضرر ظ
 | هللا لوسرا تعنص ىذلا تركذف ان أش ىنبحعاف اهنيب ابلكأت نا ديرت تت ظ

 رانلا نم . كاوشملاب اهل بجوا دق هللا نأ لاقف مس 7 1 كس /

 7 هل ُ

 هيلع ' مدين تسي هلا تبجَو ًاريخ ع مي نم )

 3 اهجر رخا ) درا ف وش ا 0 ”نل 1 تبجحو 7 ُ
 تو ع. وي و دمي ا وع ا يما د د ا : 17 در يف
 : عج و ص عج هير 20011

 ١ «هبسد هنع هلل ىكر كلام نب سنا : ١ تاسلاو ناك اود هامالا

 | هيلعلا لم ىلا لاقف اريخ اهياع ىبئأف ةزانجب ىم لاق هنع لسم ىف اك
000 

 ثثيحو 00 رش ليطولأ ةزاجت ل
0 ١ 

9 ٍ  
3 1 0 2 



2 
 سو هيلعهللا ىلص ىبنلا نم هودعم ءال'وه لك
 نب ةيقع نع بابشلا دسم ف كاضقلا هعذلا ( ةمئاوخ لكلا كالم)

 هلا ىلص هلل لوسر عم انجرخلاق هنع« هببس » هنع هللا ىضر ىنبجلا ماع
 ' اهنمكلذواهلوطب ماسو هيلع هنا ليص ىلا ةطخركذو ك وبت ةوزغف سو هيلع

 .رباج نع ديمح نب دبع هجرخا ( ةَنسَح ٍةَوْطَخ ”لكب مك ّنِإف ' مكن ] ١)
 ظ اوكشف رجس ا نم ةديعب مهنك اما نانا نك راجلاق 0 هيلس » هع هللا قف 3و

 هركذف لاق لو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا كلذ |
 0 ىذمرتلاهجرخا ( هيأ سلع ع الإ ىناذأ دقق لاعلى 7 ( 0

 ةباصصلا لئاضق ىف .دارط-ءاورو اهننع هللا ىضرساع نات ”اسعنا

 ! فرغت انآ هلا لوسر اب لاك ساسعلا نا« هيس » نياعلا لدن سال

 ' هركذف ]سو هيلع هللا ىلص بطغن ةيلهاجلا يف اهانعق 2 مئاقوأ ماوقانم نئاغض

 71 ىف كاحلاو خيراتلا ىف دما مامالا هجرخلا (ناَذك دف ابيع ىذآ نم )
 ْ ظ ةنع لبا ىضر ىدسالا لقو لالا ان رع ةباصصلا لئاضف !

 « هببس » ميعصلا لاجر هاجر ىمشيملا لاقو ىبهذلا هرقاوسيحص ملاحلا لاق | 1

 تمدقف ىسفن ىف تدجوف ىنافخل نميلا ىلا ىلع مم تجرخ لاق ورمتنع ١

 هللاو ورمعايلاقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر غلبفدجبسلاب هتياكشترهظتساف ||

 هركذف ايلع ىذا نم لاقف كيذا نا: هللاب ذوعا تاقف تا ١

 1722777105 15 رسنل 1 +7 .انق7 142153

 ْ داما تاما تا نورا نم ]: ظ 0

 نع 04 كملس 2 مهضعب هقنوو مهضعب هفعض ىمعلا 0 1 نب ريكو



6 
 |0000, نكلإ لاقت ةئلاثلا داعأف هل اوداعأف داعأو سانلاب لمي نأ
 ْ ضرالا ناطخت هبلجر ىلارظنا ىفأكن يلجر نيب ىداهي جرفن ةفخ هسفن نم ظ ئ سو هيلع هللا لص ىبلا ا ركبوبا جرش سانلاب لصيلف ركب ابا اورم

 ,كناكمنا لسو هيلع هللاىلبص ىنلا هيلا أموأف رخأتي ناركبوبا داراف مجولا نم

 سو هيلع هللا لص ىبنلا ناكن ل لل راق هج لا ىلع حادي لأم
 من هسأرب لاقق ركب ىلا ةالصب نولصي سانلاو هئالصب لصي ركب وباو لصي

 ظ وك 7 ١ مه 0 00 2و 0 0 1 0 1 .٠

 | (ةلك هوبنتجت 1 نِإَو ركنملا نع اوهنأو هولعمت مل نإو فورعملاب اورم)

 . || هيف هنع هللا ىضر كلام نب سنا نع طسوالاو ريغصلا ىف ىناربطلاهجرخا .
 ١ | شنا نع « هيبسس » ناقيمض امهو ىمشيمل لاق سودقلا دبع نب مالسلا دبع
 ١ ) هلك هنتجن ىتح ركنملا نع جنن الو فورعملاب مأن ال هللا لوسراي انلق لاق ْ

 | ةرمشلا لك اي. عئاجلا لكم هدو ىف ريو ةعوف ار ميال ىذْكأ لثم)
 م - ىو, 0

 | نباو ىلعي وباو هخيرات ىف ىراختلا هجرخا ( ايش ةنع ناينغي الو نينرمتلاو
 | | ىردشألا للا دبعىلا نع كاسعنباو ريبكلا ف ىناربطلاو هدنم نباو ةميزخ |

 | ١ ةادبعيلا نع ريكلا عماجلا ىف ام « هببس » هنع هلا ىضر ديلولانب دلاخنع

 1| هعوكر متيال صب لجر ىلا لسو هيلع هلل ىلص هللا لوسررظن لاق ىرعشالا
 1 ريغلع تام هلاحىلع اذه تامول لاقودع ركد متب نا هرعأف هدو قزرقنيو

 / | ئادما ليقف هركذف ىذلا لثم سو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق مث دمج ةلم

 . ]| دانجالا ريما لاق ملسو هيلع هلا ىلص هلا لوسر نع ثيدحلا اذهب كثدح نم

 ا | هئسح نب ليب>رشو نايفس ىلا نب ديذيو صاعلا نب ورمعو دياولا نب دلاخ .



0 ْ 

 1 ْ دقت عز ماشه نب ثراحلا ىلاو برحنب نايفس لالا ةيما

 ىلثم ملسو هيلع هللا لص هلا لوسر لاق ىتح ايا ل *م هللا

 ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ءايح تمضتفناف رمع لاق هرك ذف كلثمو

 لاقام لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر م لاق دقو ىنمردب نوكي نا ةيهارك

 نع بحذل جورم ف ىدومسلا هجر مَ ١ ب ىن ة ةنبأب اح“ ره ) ظ

 هجرخاو ريكلا عماجلا ىف طويسلا لاق هنع هللاىضر سابع نبا نع ةمركع

 نع« هبرم » تاقث هلاجرو السم ريجب ب دعس نع هيلامأ فقال 1

 اهاتلتن سو هيلع نا لص نال ناس دلاخ ةئنا ثدرو لاق س أبع نبا 0

 هركذف ابحرم لاقو ايدركاو ديخب 1

 ناسح نم ريبكلا ىف ىناربطلا هجرخا ( َنيِرحمْلاَو نيرفصسلاب ابحرم) | ٠
 هيلع هللا لص هلا لوسرنا هنع « هببس » هنع هللاىضر ىللسالا رباج ىبا نبا | ٠

 هر ذف اورمح دق نيرخآو مها اورذص دق هباححصا نم الاجر ىأر سو
2 36 0 0 0 

 نع هجام نباو ىذمرتلاو ناذيشلا هجرخا ( سانلاب لصيلف ركبابا اوره) !

 ىضر ىرعشالا ىسوم ىنا نع اضيا ناذيشلا هجرخاو اهنع هللا ىضر ةشئاع | ٠

 هنعهللا ىغر ىعجيئالا ديبع نب ملاس نعو هنع هللا ىضر سابع نبا نع اضيا ! ٠

 أنع هللا ىضر ةشئاع دنع أنك لاق هوت الا يع ىراغلا ىف اي «هبس » . 1

 هيلع هللا لص ىبلا ضرع م تلاق اهل يظمتلاو ةولصلا ىلع ةبطاولل انزكذف 1
 ركب ابا اورم لاقت امل نذأف .ةولصلا ترضخ هش 0 لس

 مطتسي ل كماقم ماق ىتم فيسأ لجر ركبابا نا هل ليقف سانلاب لصيلف
 1 سس اسف رت سور اخ 1 سال
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 تلييض ارم ءا

 فلل
 ْ 0000 نيللاصلا نا لاقديلغ تدجوا انضعب اذه عنصرا تاقف تشيو ظ

 هرم
 1 ايندلاىلانبا هجر 5 هلام. 9 هلإ بِحأ هثراَو ”لآمالا ٍدحأ نم .كتمامل | ١

- 

 ا هنع ريكلا عماجلا ىف 5 ' هيبس | هنع هللا ىذر دوعسم نبا نع ةعانقلا ىف

 / هثراو لام نم هيلا بحا هلام يآ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق

 - ]| اولعا لاق هثراو لام نم هيلا بحا هلامالا دحا انمام هللا لوسر اياولاق |

 أ هثراو لامالا دحا نم مكتمام لاق هللالوسراي كاذ الاملعت اماواق نرلوقثا« ٠
 - (| لامو مدق ام ؟دحالامامثا لاق هلا لوسراي 125 راق هلا نمقلا حا

 1 ْ 0 هثراو

 ال ال اور ةشاط نع لس رخل عال يتم ما
 7 | ةرخ دوه لثم لاق لصملا ةرتس نع ملس هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس تلاق

 0 لخرا
 )01 ترو طسقلا يف طقأو يملأ يف لدعام ىلىذلا ل )

 ' ١١١ نباوريكلا ىفىناربطلا هجرخا ( ةنم تسَآَو ينم سيلف كلذ لمد 1 نمف

 ١ هركذف ىل ىذلا لثم لاق كدعب نم ةغيلغللام هللا لوسراي انلق لاق

 1 ٠ كلام دن موب "كيل بيرث اليت وخإلا ف سوب لاق امك“ مسوس ظ

 1 000 8 هج هللا ىضر رع نع 5 اسع نبا هجر | (نيمحالا حر اوهو ظ

 . | اللاقهنا باطخلا نبرمتنعرمج لآضعب نعىرعزلا نعريبكلا عم اجلا ىف اك ظ

 0 نب ناوذس ىلا لس ١ هك و هيلم هلل لص هل | لوس 1 7 موي ناك
 رهو جوج جيو 0



 نم ام هديب ىسفن ىذلاو لاق ةنجلا لخد 0 ٠

 د 4 4

 )مريت ةحاالإ شا ةمادأو د رام 7 ةلصخ لمي جاسم نيام ١
 'قاومراو لكلا و ناريلللا هعرشل ( هلا هدد ع ةناقلا

 مك( هبيس) هنع هللا ىضررذ ىلا نعءايضلاو ا ى ىتييبلاو نابح نباو
 لاق رانلا نم دبعلا ىجنب اذام هللا لوسر اي تلق لاق هنع ريكلا عماجلا ىف ١

 نا تيأأرا تاق هللا هقزر امم طضريي لاق المع ناينالا مم 0 نامالا |
 ا

 نإ تبأرا تلق 00 حسم توا ىمأي لاق هب غضربال اريقف ناك ١ ١

 : ال منصي لاق ركنم نع ىهني وا فورعملاب ىمأي نا عيطتسي ال اييعناك | ٠
 تيأأرا تلق ابواغم نيعب لاق ايش عنصي نا عيطتسي ال ناك نا ترأرا تلق ٍْ

 ك.حاص ىف كرتت نا ديرت ام لاق ابولغم نيعي نا ميطتسي ال افيعض ناكنا :

 كلذ لعف نا هللا لوسر اي, تلف سانلا نع ىذألا كسع ريخلا نه امه

 هرك ذف ةلصخ لعفي

 ني وقم الإ هذا ايلول نب ال 1 يلي ليم نما
٠ 

 هحامنباو دم مامالا هحرخا ( لْخَدَ 7 من م ةنامشلأ م !1باوبأ 3 ِ

 ابيع ) نانح هذاا يت لفدحل

 ىلص هللا لوسر ىلا ة ًارما تءاج تااق ةيلمسألا ءاجر نع اضيا دمحا جرخا

 ال ا 6 ْ

 رح 3 7 [يقلأ موي ادلع يب ا لإ ا باص : يضم امل

 لايف ةشئاع ,ء ناؤيشلاو دما مامالا هجرخا ( اناغي هك وعلا

 هشارف ىلع ب امتي ل لم عجو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قرط ت



 0 ظ 1 ١

 | بحمل سو هيلع هلا لم هلل هللا 1 ا مش هل دقد اناا ْ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر بضنف هلوق ضعب ركبوبا هيلع دررثك أ الف مستو |
 ا ذ كنع دري نم كعم ناكهناف لاق همايقنع هلأ ف ركبوبا هقحضضماقو لسو |
 | 0 هركذف ناطيشلا عم دعقأل نكا مف ناطيشلا دهقديلع تدر |
 01 خا 000 ا ةاحاك ةناحس أ را رآَق بولا نماع) |
 ْ ا | يعنوباو ايران لاربطلا رن ( كن د "لأ ةباحس ةتلع ذإ |

 0 نرد الا ف 5 « هيس » هنعللا ىضر نينم 1 ع ْ

 1 -تلععم لاقو 0 هيسأ ذا ثيدحلا ثدحي لجرلا لاقف ايلع لامر

 ف الا سام لرش لسو هيلع لص هللا 0

 1 ع نع الإ تايكلا هيب 3 0 0 1 ضي ره 0 ا

1 
0 ًَ< 00 11 

 | هيشي ل رطل شرعلا بر ملغ أ أ 'لاسأ ميلا رش 0

1 0 

 0 ل

 لا
 ٠ آ| /هببس) هنع هلا ىضر ىلع نع خيراتلا ىف راجنلا نبا هجرخا ( تآرم 1 عي |

 0 تف لسو هياع هللا ىلص نا لوشر ىنداع لاق ىلَع نع ريبكلا عم اجلا فاك ظ

 افا |

 هم |

 3 ا 1 ف بأ نيب و هئين 1 ٠ أك 353 الإ قلم 00

 | مم يلا مويلاوه ةعبارا وا ةئلاثلا ىف لاق لاق عا هلوسرو هللا 1 لاق

 __ ءركذف ةعملا موي ريب مكربخا نكل لاق كوبا وا كوبا هيف



 هسا هلع 0 0 كايعس ا نر .حأ ( 0 ١

 0 انلام انييصت ع ص 1 هذه 0 هللا ل 7 لج و 3 لات د

 يسع 0

 ظ ' ناسنا هسم اف ةعامجيف ةبوتكم ةالصالو هللا ليس ىف ىف دابج الو ةرمع الو

 تام ىت> هر> دجو الا

 | الإ هحيعرل رئاغوهو تومي موي نومي ةبعر طا هيعرتسي دبع نماهأ
 ا هنعدللا ىضر راسي نب لقعم نع نافيشلا هجرخا ( ةحلأ هلع هنأ 2 ْ

 ظ | رايس قبب لقعم ةدايز نب هللا دنع ذاع لاق نسل نع ملسم ىف 5 ( هيك

 ' نم هتعمس اثيدح كثدحي ىنإ لقعم لاقف هيف تام ىذلا هضرم ىف ىنإملا

 | تمس ىفاهب كتثدحام ةايح ىل نا تلعول ٍلسو هيلع اع هلا ىلص هللالوسد

 | نع لسأ ةياوز ىفو هركذف دبع نم ام لوقي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هل لاقق هضم ىف راسي نب لقعم لع لخد ةدايائب هللا دع نإ حيلملا

 | هللا لوسر تمعم هب كثدحلا ل توملاف ىفا الو ثيدح كندعع ىلا لش

 ١ حصني الو مل دبجي ال مث نيملسملا رما نهىلب ريمأ نمام لوقي لسو هيلع هللا ىلص

 ؤ هنا ميس لخط

 0 م ايندلا يف ا 9 0 دع ب م١

 ا”تمشلا ىف ىلا هر ةياقلا ميدع لاش ٠ ادا

نسا ىهذلا لاق هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ىبأ نع
 ( هييس !١ نسح هدا



 هي 1

 ب رالا ةليل نمليللا طسو لسو هيلع هلل 8

 | | 1 0000 0 َ و |

 000 ل ربا جرا( بقع وأ لن هل ناكف طق دحاعسماه)
 5 7 1 بي . .٠

 اك ل وري طع ||

 نبا جرخا ( هببس) هنع هللا ىضر ةديرب نع ىذمرتلا جرا اي ظ
 ىرقلا ىداوي عوتاالا نب صاع تام لاق نيزملا نب هللا دبع نع ركاسع [

(1 
لجر تويال هنا لسو هباع هللا ىلح هللا لوسر لاقف

 قامصأ نم 
١ 

 دلي كلذ لها ديس ةمايقلا موي هللا هثعب الا نادلللا |

 ا -
 05 سس 0 8.

 1 موي ِك 0 ًارئاق ثعبالإ ٍضْرَأِب 35 ىباحصأ ندم 0 اعز

 تح دن ا

 ا ا ل الا كة وس سا وسلا وكاس كغ مخ
 0001 لجو ع هليأ نأو 3 ةنسح | | ماعيف ةلسح لمعي دبع ىتما نم 0

. 7 5 1 : 7 

 1 "داعب ةكيس ابن

 "0| مامالا هس حرجا 7 َرهالإ ذأ الإ بوش انك ال نأ لك

 تاق لاق هنع « هببس » ىليقعلا نيزر ىلا نع طسوالا ىف ىناربطلاو 1

 14 لاف نومي رعا ناب ىل فيك هللا لوسراي ظ
 مه

 001 لبقأ الإ تعنص امك | منصيف ل ا هىرمأ نم از .

 ْ مامالا 0( كلا تكحص امك هلإ كحضو لجو رع هلأ

 ' ١ هيلع هللا لص هللا لوسر نا هنع ( هيبس ) هنع هللا ىضر سابع نبا نع دمحا

 ) || ةدحاو هللا للهو اثالث حبسو اثالث دمحو ثالث ربكف ةباد لع هفدرا 0

 هركذف د ا

 | نم وب ةعادلا ركالإ ورتج ف نزلا ابي هاش نم امل



0 

 نكي نا مل و هيلع هللا ىلص ىلا لاقف *ىش لوقي امم ناكام هلا عأو بذك |
 هريخا 5 هريخاف ىنقدصت لنا نركتا نإ ريخ كباعصا نم د !ىف )

 هركذ ذف نوتفاهتت 3 را ىلام سو هيلع هللا يلص هللا لوسر لاقق لجرل ظ

 َحاَر 000 نمي لطم قاتل ايدل ىف انأ ام ايندللَو يلام )

 ىسدقملا ءايضااو كاحلاو هجامنباو ىذمرتلاو دما مامالا هجرخا' كو

 ١ لالهريغ ميمصلا لاجر دما لاجر ىمخيحلا لاق هنع هلل !ىضز دوعسم نبا نع ظ

 م « هببس » ىبهذلا هرقاو ىراخلا طرش لع م احلا لاقو ةقث وهو نابح نبا |

 سو هيلع للا ىلص ىبنلا عجطضا لاق دوعسم نب هللا دبع نع هجام نبا ىف |
 ا اسذإ“تكاوا للا 'لوسر ا او تنا ىلإب تاق دلع ى دان نس 1

 ظ هركذف لسو هيلع هللا لسدقلا لوصر لاظ <. كيرا 00

 كردتسملا ىف ماحلاو ةبيش ىبا نبا هجرخا ( ًاراقَو دب ثوجرتال "كلام | ظ

 | هللا ىلص ىبلا ىأر لاق دنع « هس ه هنس دق وشو بالط نا ظ

 | ىلعاب يد انف فقوف رزأ م.ماع سيل ةارمع رهنلا ىف نولستفي اسانا لبو هيلع |

 ظ را تدخر ال الا

 ظ |ركب ىلإ نع هجام نبا هجرخا ( ( 00 00 نفذ الإ 5 تاماح) ظ

 فل:+اليوط ثيدح نم هحام نبا نام ل نار ةيدصلا |

 نفدي نولئاق لاقف سو هيلع هللا ىلص ىبنلا رفجي ىذلا ناكملا ىف نولسملا |
 | هللا لوسر تعمم ىلا كل وبا لاف هباعصا عم نفدي نولئاقلاقو هدسمىف ١

 | اوعفرف لاق ضبتي ثيح نفدالا ىن ضبقام لوقي لسو هيلع هللا ىلص ا

 | نفد مث هل اورفخ هيلع فوت ىذلا رو هيلع هللا لصهللا لوسر شارفا]



 ظ الإ ا
 | نم نامالا 21 ىنبباو قالخالا را ىف ىطئار او هيبدمت ىف ا

 7 هنع 37 00 007 نآقربرلانع بشوح نب رهش * قيرط

 11 مال ع نبا محلا 0 محد 1 فو أ أ رهأ غ

 ظ ا
 اما سانا ايبا لاق لل يال تنب املا ١
 ظ نبا ىلع بتكي بذكلا لك رانلا ف شارفلا عب اني كبذكلاىف اوعباتت نا !

 ا | نيب "17 لحروا هنع ىغرتل هنأ ما بنك ا لامخ ثالثالا مآ

 | جرخا «هيبس» برح ةعيدخ ىف بذكل جرو أمهنيي تاذ حلصيل نيأرما ٍ

 1 0 ا تم

 .[| اهوجيذي نا اوبأف ةلوزبم اولاقف اهوجصذيل ةاشوا دوعقب مهاتاف لجر لع تازنف

 (| ىلع ىشخا لاقف ةلظلا ىف نوكن ' ىتح منغلا جرخا اوقف ل خف هيف ةظدأو

 اوجرخأف كفغنم انبلا بحأ انسننا اولاقق جرخي نا موملا اهيف ىضرا ىف

 | | وهيل للا ىلص ىنلا ريخاف قلطناف هْفَغ تحر ف ةلظلا ىف اوناكف غلا

 .اولاقف لجرلا هل لاف ىذلا .ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ركذاو اج اهلف مهعينصب
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 د د ني حرا يجمل اخ تا يا 5 7-8 1و يدك ا. دلع ل يرو رع روج ع ل حا

 0-2 د ب يعج

 ظ
077 2 

 0 يعجل د 2

 -- مي

2 
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 ظ 8 0 ا 4 خت

 2-7 0 ثم 320 يا

 را ”«  /يليكخ 0 --
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 24 كك ل
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 007 كا نع ىمففلا كاد دي نب دع

 6 ١ هلام نآملا ةبقرو هناش الا طق ؟ يف ىف فرش نكامو ظل ١

 ] لاف هددرت تاع ةبوعص هيف أريعب اهنع هللا ىكر ةشئاع 2 ملسم ىف

 "يه ىف نركي ال قفرلا اف قفراب كيلع لسوةلعدلا ل
 قفرلاب كيلع ثيدح ىف موه ا

 / ىذمرتلا يوس ةعبرالاو لسمو دمحا مامالا هجرخا أ ( نِيِزع ”مكارأ يلام)

 انيلع جرخ لاق هع لسم ىف 5 ( هببس ) هنع هللا ىضر ةرعس نب باج نع

 / ليخ باقذا اهنأك“ ميديا ىفار كارا ىلام لاقف ملسوهياعهللا لص هلل لوس ظ
 / لاقنيزع مارا ىلاملاقف اقلح انآرف انيلعجرخ لاق ةولصلااونكساس مش .

 ظ , لودر الل دا ةكئالملا فصت اك نوفصت الا لاقف انيلع جرخ مث
 ' لوالاف لوألا فوفصلا نوب لاق مهير دنع ةكماللا فصت نيكو هللا

 فوفصلا ىف نوصارتيو

 ىف ىزاريشلا هجرخا ١ ةفالخلأو ةّبنلا نيرمأ مكيف ممجييل هلأ ناك ام )
 .ىلىرسملاو ةمطافو ايلع نابض ةيسءاع شات

 هرك ذف لاق ةفالخلا هولأسف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لع اولد نيكل

 ريبكلا ف ىناربطلا هجرخلاا منع ءرذهَو تآم ال هبرل الق دمحم نك آم ١

 0-1 دع 2177 7 0

 جرخ لاق هنع « هبس » هنع نأ ىضر نابع نيا نع ةلطا ف ميعنوباو

 أاممسقف يهذ نم ةعطق هدي ىفو هباعص ىلع مل... هيلع هللا ىلص هللا لو

 هرك ذف لاقو

 ' هتاقيطىفبدعس نبا هحرخلا ( سأنلا بونذ قاس لع كلمعتسال تنك ام )

 ؟



0 

 . نع( هيبس ) لوب لاقو ءانعضلا ىف يهذلا هدروا ةرم ىلا ني هللا دبع |

 لزعلا نع سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر عحجما نم لجر لاب لاق ديعس ىبا |

 ْ : هركذف

 دمجا مامالا هحرخا ( ها الإ انف 2 نأ ردق (

 لاق هنع « هبس» هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع نابح نباو ىئاسنلاو

 لاقق اهنع لزعا انأو ةي راج ىل نإ لاقف لسو هيلع هل لص ىبنلا ىلالجر ءاج
 لع ها لوسر ازا تلج دقالا لوسر اي لاقف 0 اع ظ

 ف ردقام سو هيلع هللا |
 هل سو

 دمحإ ءامال هحجرخا ( 1 ل 0 قو ل ن* ”مطق ا

 00 استرو ظ

 ديعس يلا يرع اا رات هلا ىنزر# انا ىع عاملا هجم

 1 | ىضر ىرادلا ميت نع ريبكلا ىف ىناربطلا هجرخاو هنم 00 ىردملا

 3 نع ىذمرتلا ىف ال( هدس)) ىهذلا هيلع كردتساو ل احلا هدفص هد هللا

 0 لبالا ةغسا نوبجي مهو ة ةئيدملا سو هيلع ل لص ىج :| مدق لاق دقاو ىلا

 ا هركذف عطقام لسو هيلع هللا لص لاق نا تالاورظُمو

 ' | فىسدقلا ءايضلاو لعيوبا هجرخا( ىعْلأَو 2 ام ريخ ىفكو لقام)
 ٠ ]| ميصلا لاجر هلاجر ىمشرملا لاق هنع هللاىضر ىردخلا دبعس ىلا نع ةراتخلا

 5 اللا لودر تععم لاق دعس يبا نع « هببس » ةقث وهو عيبرلا نب ةقدص ريغ ظ

 11 ل ا هللا ىلص

 | هجرخا ةلاشالإ ءئق نع عزن امو ةلازالإ هاش يف قف أ نك ام)



 دي 4 و

 هثرواف ىفرمأي هنا تننلظ ىتح راجلاب ىنيصوي |
 فوع نب نمحرلا دبع نع كرابملا نبا هجرحلا ( تنرطفأ الو تمص ام
 نب نمحرلا دبع نب ةللس يلا ن .م ريكلا ماجا ىف اك « هببس » هنع هللا ىضر ا

 هنال ةليسوبا لاق هركذف لاق نينس عبرا ذنم ترطفا ام لاق الجر نا فوع

 أ د و هم

 | ىوس ةمعلا مؤيل نيبو د ا دعا مح لعامل

 هللا ىضر مالس نب هللا دبع نب فقثوي نع دواد وبا هحرخلا ( ةنمم و

 لاق هنسحلا طويسلا زمر اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هجام نبا هجرخاو هنع |

 لض هللا لور نا ةشئاع نع ا نبا |

 لاق راغلا بايث مهدحا ىلع ىأأرف ةعمجلا موي سانلا بطخ ملسو هيلع هللا |
2 

0 
 م هه. هره < 2 - 262 6 ا
 2 2-002 »2 2 0 1 .٠ 21 ا ٠ ملا ه٠ 56 1 1

 ف نودهازلا ني افك ريغ هلأ نوفرعي معوق ضرالا هجو ىلع اه
_- 2 

 هللا ىكر دوعسم نبأ نع ءركاسع نبا هحرخا م رخآلأ ف نش || نذل ْ ٠

 ردب موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع حرت دس او ا

 هرك ذف ءارمح ةبف نم ١

 - 8م ١ - 6-2 و - هو 2 8

 ذاعم نعدواد وبا هحسرشا ( "رشف كللد ع ةشسلاو نارالا
 ل ة ا 1 ل ا

 | ىوقلاب سيلو دوادوبا لاق هرك ذف لاق ضئاح تو ةأرما نمل جرا ل اع |
 ا 2 7: 8 ا 0 1 2

 | ريبكلا ىف ىناربطلاو دما مامالا هحرخا ( نركي- محّرلا ىف ردقام) |

 | هيفو ىوانملا لاق هتسحلا طويسلا زمر هنع هللا ىضر قرإلا ديعس ىلا نع ! ٠



 ا لج ناني ةمكع ل لاق هنع هللا ى خر كالام نب سنا نع

 ظ ' راصنالا تلاتف كيضف ملسو هيلع هللا ص هللا لوسر كلذ عب ىراصتالا |

 0 ١ لاق اماوم الحر كموق نم لجر لتق نا كوضت نبا لوسر اي ظ
 | هجام نباو ىذمرتلا هجرخا ) 2 ”ءاقفأ يقلد الإ طق م 2 1

 نبا ىف اك « هببس © م اجلا دسم نعال ىضر نافع نب نائء نع ماحلاو ]

 عبرت ىلع فقو اذا نافع نب ناهع كاكا لاق ناتع لوم 'قاه نع هجام |

 نرالاق اذه نم ع<تو يبن الو رانلاو ةنجلا ركذت هلل يقف هتبل لتبتىتح |

 آ 0١010 20 ا لزانم لوا ربقلا نا لاق لسو هبلع هللا لص لوسر |
 . | ىلص هللا لوسر لاقو لاق هنم دشا هدعب اف هنم جنب مل ناو هنم رسيا هدعب اه ظ

 ظ اقل نا ثيدح ىف سو ءركذف تيأر ام ملسو هيلع

 5 مامالا هك( ةنأ تنظ ّىتح راجلاب ىصوي ليربج ا ظ

 7 . هجرخاو هنع هللا ىضر رمعنبا نع ىذمرتلاو دوادوباو ناخيشلاو دمحا ظ

 1 5 نءريبكلا عماجلا ىف 3 هببس » اهنع هللا ىضر ةشئاع نع قييبلاو دما | ]

 1 .امضاو افصلا ىلع ْلسُو هيلع هللا لص هللا لوسر اذاف تررم لاق ةلسنبا ظ

 0 ] هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنادان الا ثبلا لف تبهذف لجو دخ ىلع هدخ ظ
 ا 1 001 ]دبر اي تلق لست نا كعنم ام دمع اي لاقف هل تمقف سو

 1 | نأ تهركف سادلا نم دحلاب هتلعفام انش لخرلا اذهب تلمف |
 00 16 اذه ىل لاقدقو لي ربج ناكلاق هللا لوسر اي اذهناك نم كنيدح
 0 ازال للنأ لوسر اي كل لاقاق تلق هلع 07 اما اسي لو لا

 ا لزي ظفل فو هث واف ىف معي ىت ته رظتلا ت دك ىتح راجلاب ىنيصوي لاز 7



 د( 11

 لوسردهل لامه رمع هدرف ءاطعب باطخلانب رمعىلا لسرا ملسو هيلع هللا ىلص ١

 ريخ نا انتربخا سبلا هللا لوسر اي لاق هتددر مل مي علل لص

 51 ناكام اماف ةلعسملا كاذ امنا لاق ايش دحا نم ذخأن ال نا ذخألا 0

 ظ لاا ل قلك كشعب ىذلاو اما رمع لاقف هللا كقزر قزر وه اًمئاف ةلئسم |

 ظ هبذَحأ الا ةلئسم ريغ نم نيتأيالو ايش ادحا

 أب 8 او 2 نكتالو 20 0 الف باتكلا لهأ مكئدحام) ٠

 نزل دال نأ ْنِإَو وبر 3 1 نح ناك نإ + ا هك

 هنع هللا يضر ىر اصنالا ةلبع ىلا نع راث ا الا 5-1 ىف ىواحطلا هجرخا

 هنا هربخا ىراصنالا ةلبعىبانعرأث الا لكشم ف ىواحطلاجرخا اك« هببس ه ١

 دمجاي لاقف دوهيلا نملحر هءاج لسو هيلعمشلا لصىبنلا دنع سلاج وه انيب ْ

 ىدويهلا لاق عا هلل ِلسو هيلع هلال هللالوسزلاق ةزانجلا هذه ملكتت له
 ظ هك ذف مكثدح ام لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ملكتت اهنا دبش انا

 ] 0 . مكلاومأ طذ 201 نبال رحبالو رب ف لام نهذاه

 اذ ءاعدلاب ءالبلأ قرا راّوط م 0 افا ةقدصأب ثاضاح اا

 ظ 0 'لزني م امَو كيك 0 ام'لزني 1 امر 0 7 مقني ءاعذلا
 لاق هنع « هببس » ةنع هللا ىضر تماصلا نب ةدابع نع ركاسع نبا هجرخا

 ظ لوسراي ليقف ةكمب ميطحلا لظف دماقوهو ملسو هيلع هللا ىلص لا لوسر ىفا
 , هيلع هللا يلص هللا لوسر لاقق هب بهذذ رخيلا فيسب نالف لام ىلع ىفا هلل ْ

 ظ نا ار
 ١ ركاسع نبا هجرخا ( ِةَنِجَرَد ىف همم رهو هلق ةنكلو ىكحضأ َكاذام )
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 [| هعبتاف لوبي ملسو هيلع هللا ىلص بنا قلطنا تلاقةشئأع نع هدا نان
 0 تام لاق دا م لاق رمع اي اذه ام لاَقف ءاعرمع

 | هنع هللا ىضر تاحنب ىدع نع يذمرتلا هج ه جا( نكن كلع كاما ام)

 ا ءك دف ئرابلا ا ا هلع هلال هللا لوسر تاأسلاق هنع « هريس »

 1 ب لا 2 1 11م اولكَف هلع هللا لما كو مدلأ رن اه)

 1 "كالوس < تااقلاق هنع ةيبس » ةنع هللا 0 نفر يالا ظ

 ا مدلا را ام ملسو هيلع هللا ىلع ىلا لاقق ىدم انعم سيلو ادغودعلا ىتلن

 (| نسلااما كلذ نع مكثدحأسو ارفظوا انس نكي ملام واكف هيلع هللا مسا ركذو

 1  مفارقككنم جاردا ملا ككدحأسو هل اوق ليقو ةشنملا و اماو مظعف ظ

 1 قلم ما نع دوادوبا هجرخا ( زنكب سيف رف ن5 1 يفوت نأ 3 ((

 ١ لاقو لاقم هدنسم ىف ريلادبع نا لاقو هش لموسلا رمر ع هلل ىضر

 1 تنك لاق ةللس ما نع « هببس » حب وصأ| لاجر هلاجر دج هدانا قار ءلا |

 ظ ا كذا ليسا تاقف احاضوأ سبلا |

 .[| ىلا نبا هجرخا ( "نأ كقزَر قزر وه امنإف ةلثسم ريف ن راجع

 ْ ١ ةزاتخلا ىف ءايضلاو بعشلا ىف قيهبلا هحصوربلادبع نباو 1 وباو ةبيش

 1 ةللا لوسر ىلا لسرا لاق هنع « هببس » هنع هلأ ى عر باطلا نب رمت نم

 : | تلسرا أم درت ناىلع كلمحام لاق هتئج ايلف هتددرف لامي لسو هيلع هللا ىلص

 || » لاقائيش سانلا نم ذخأت النا ىلتلق دق سيلا هللا لوسر اي تاق كليلا هب

 1 كقذر ق قزر وه امناف َةلْئسم ريغنع كءاجام اما سانا لأست ال نا كاذ امنا

 ظ ها لوسر ناراسي نب ءاطعنع لسا نب ديز نع كلام مامالا هحرخاو هللا



1 
 | ةماماىبا نع « هبس » فيعض هدنس ىمخرملا لاق هنع هللا ىضر ةماما ىلا نع

1 

 ١ لوسراي ةييصم اولاقف عجرتساف سو هبلع هللا لص بنا لمن'لابق مطقنا لاق |
 ظ هرث ذف نمثملا باصا املاك هللا |

 : ِِ 1 مصر يكد ى 3 0*2 2 0200

 ٍْآ هحرخأ ( 4ةايط يف مداَو لع بوتكم وهو الإ اله - ىش ىنباصا 2 أ

 ا 0» هيلس 0 ديلولا نب ةيشب هيقو ىوانملالاق هنع ا ىكر ره نبا نع هحام نبا

 / .٠ ّ ش . |١ هه -.

 | عجو ماعلك ىف كبصي لارا ها لوعرااد ةلسما تلاث لاق رم نبا نع

 ئ 5 5 دن اما ام لاق اهتم تلكأ ىتلا ةموعسملا ةاشلا نم

 . ل 1
 : دمحأ مامالا هد رخا / م دكدمحب و للا ناحل هيكت المل "نبا طف م /

 1ْ هللا لص 31 لاوس لكس لاق هنع( ياس ) هنع ساس ىلا نع ملسمو 1

 ١ نعئاسنلا جرخاو هركذف هللا هافطصا ام لاق لضفا مالكلا ىا ٍلسو هيلع |

 | ىفطصاام لاق اندومجسىلوقتام سو هيلع هللا لص ىننلاتلأسلاق هنا رذ ىبا |

 ظ هدمدكغو لا ناو ههكيالم هللا ظ

 ريبكلا ىف ىناربطلاو ىذمرتلا هجرخا ( ل هيف تب ُمْدَأ نم َرفقأ ام) | ْ : : 2 ل ا
 : 1 : ا ا 0 1 00 ا

 ا هحرخأو ببرع معاوبأ لاق مغ هللا 6 فاه مأ نم ةيلحلا ل 2 وأو ا ١

 | * يش كدنعأ لاف سو هيلع هللا ىلص هللا لوس "ىلع لخد تلاق "اه ما !

 ظ هك ذف رئقاام لاق لخو سايز ًالاال تا |
 2 7 هه هد 00 00 530 - 5 5 ا ا

 مامالا هجرخا ( ةنسأ تئاكل تلف الو اضرت نان ا ل

 ١ هللا دبعب ىووللا هفعض ابنع هللا ىضر ةشئاع نع هجام نباو دوادوباو دممحا ؤ ش

 ا 0» 4يلس 2 هس طوسلارا ندسسح هنا راتخلا قارعلا لولا لاقو ىحي نبا ظ :



 يا م
 ا اونب ءاج ورم عجر الف مهتبصع ناكو ورمتمهعدوف ساومنوعاط ىف اوئاق | 0 ٠
 7 نم تعمم اب كتيب ىضقا رم لاقف رمج ىلا مهتخا ءالو ىف هنوعكاخي ر

 ؛ هركذف زرحا ام ل ا ا ا ل لا لوس ا

 ١ 1 هحامنباو ىذمرتلاو دوادوباهجرخلا كلذ نملجعأالإ ر لارا اه ١

 0 ظ زمر مث نمو حيض ندسح ىذمزتلا لاق هنع هللا ىضر ورمتنب هللا دبع نع ْ

 ا | هللا لم ىلا انب ع لاق صاعلا نب ورمع نبا نع « هببس» هنعأ للا
 ١ 0 م نت ىثو دق انلق اذه ام لاق انل اصخ 00 ّْ

 ش | قييبا هجرخا ( يسلب ايعر كندا ةناخا ا كاَرأام) |
 | لصيبلا لاق هنع ( هيبس ١ هنع للا ىشر هنان ء ناي> ىلا نع بعشلا ىف ٌْ

 ا هيف كدي لخدا نا ليراع هلا يحوأف 86 لحرب ملسو هيلع هللا ا

 7 ندع نما انه سل ف سمو ه لف ْ

 ا | الق ةذيِقَو هنن لف هضأ رعي باصأ امو ةلكف و دحب باصأ ام) ا

 | لاق هنع (هيبس ) هنع هللىضر اح نب ىدع ن ال يللا نامل هس أ ا

 ا 1 1 ضارملا دابص نم لس ا ىلص وبلا ت كأن

 ٠ | أ| نع ىناربطلاو دما مامالا هج هحرخا ( ضان ير اللا 5 ١

 ةدنس فو ىوانملا لاق هنسمل طويسلا زمر هنع هللا ىضر جيدخ نب عفار ظ
 | انشروا تاملاق عفار نع «هبيس » اهريغو ةباصالا يف هني بارطضا ا

 0 0 باشا اه 0 هيلع هللا لال اماجح ادبعو |

 ااريب اك فاربطلا هجرخا ( ةبيصم ريف خي 5 7 3 باصأام) 1

 َّ ا

0 
1 



 ا
 ظ ىلا تجرؤ ميا ىتح تالعتو تيلصف دجيسملا ىلا ت>رخوا تلقف عوج ٍْ

 , علط ذاكلذكانا انيبفدجيسملا ةيحانىلا تدناست مث هللا ءاشام تياصف رجيسملا

 ةعاشلا هذه كجرخا ام لاق ركب وبا تلق اذه نم لاق باطخلا نبرمع |

 ىلا 'ىلخ كجرتلا يذلا الا جرام دهماو لاق ةسصلا ل
 .انركنأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع جرخ ذا كلذكنحن انيبف ىبنج ْ

 ' هذه مجرخا ام لاقف رمعو ركب وبا اذه لاقف رمع ىنردايف اذه نم لاقف

 نم تلقف ركب ىلإ داوس تي.أرف دجيسملا تاخدف تجرخ رم لاقف ةعاسلا
 اهو تلققزاك يذلا ردن ةعالا ذه كييخ اه تلق كي ا

 .هللاو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف كجرخلا ىذلا الا ىنجرخا ام هللاو ظ
 0 جرحا ىذلل الل يملا

 | يذمرتلاو دوادوباهجرخلا (اذكو ذك ىل نآَواناسنإ ت كح ىلأ ااما

 ىطويسلا زمرو فرعي ال نم هيف ىهذلا لاق ابنع هللا ىضر ةشئاع نع

 سو هيلع هللا ىلص ىنال تلق تلاق ةشئاعنع دواد ىلاىف اك « هبيس » هنسحل

 ةذ ةريصقىندت ددسءريغلاق اذكو اذكة يفص كتجوز نم كبسح
 هكا حلا لاقف اناسنا هل تبكحو تلاق هجن هلا اع تجرمول ةلك

 دوادوباودممحامامالا هجرخلا 57 ههتبصتل وب ذل لاَولأوأ 27

 « هيبس هن حل ىطويسلا زمر هنع هللا ىضر باطخلا نب رمسنع هجام نباو

 0 بابر جوزت لاق هدج نع هبيا نع بيعش نب وره نع هجام نبا ىف اك
 تيفوتف ةثالث هل تدلوف ةيحمتارمعمتنب لئاووبا مهس نب ديعس نب ةفيذح

 دلال هس رتاللاو ورم مب جرف ايلاوم ءالوو اهعابر اهونب اهثروفميما
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 اا لك 0 ل 0 ل تقام 1 ع 0 ص ا ل ١

 1 ' لاقف تيقباام ركب اباايلاقف هدنعام لكبر كب وبا ىفاو هلثم تلقفرل تيا

 ا ادبا يبسل

 ١ قيبلاو ىلعي وباو رازبلا هجرخلا 34 نم اهل كا 1 لكلا ل

 1 هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع نسح.هدنسو ىطويسلا 7 لئالدلا ىف

 0 4. اء ل ىلد هلا لوس َّقأ كنع « ةيدس
 0 1 | بنك دعب نوحبجلاب

 ١ [امس ١ ىتذك نم ىلابا دل ةيآ مويلا 2 مهللا | لاقف نوكرشملا هاذآ الل نيزح |

 * هقساال تاق هلو رو 5 8 سا 0

 0 1 قشث تءاخ ةنيدملا لها ةبقع لبق نم ةرج ىدانف ىدان ليقف وق نم ظ

 1 هرك ذف اهعضوم ىلا | تعجرف اهرما مهبل نرحل هللا كت ١" يح نيرألا

 || ريكلا ىف ااا كر داي هلحل لواباب اذه يشل امر

 00 السئ رس يف ناهد يس لالا
 ْ هركذف نيت سم مونلا نم ريخ ةولصلا لاَقف امان هدجوف

 ْ | اهو هيض هنع لاى ضرر مع نيا ٠ نع قاربطلا هحرخا ( 17 نام ْ

 | هبوثف ىمملاب ا | لج ام ضرالا تحضاق هليل تاذ انرطم .لاق |

 | / هركذف اذه ن 50 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقت هتحت طسنف

 '0000 0 اود ع نياو لعب وبا هجرخا ( اكجرخأ ىذلاالإ ىتجرخأ اما
 ا 00 رع هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع هببا نع هللادبع نبا |
ٍْ 
 0مل 00000 ىجحنو 0 كاش

1 



 د6 ظ

 . 1 ىلص هللا لوسر ءاجل لاق ربقلا ىلا هأنا-و ءانفكو ءانطنحو ءانلسغف هلا 1

 ١ دحللا نافا اوشن الو اودحلا لاقف ربقلا ةفش ىلع سلج يتح لسو هيلع هللا |

 ركذف ا

 ةدايزْلاَو ةحلا سلا ليظرلا ” هأ وسلا انتسخأ َن نيذلا ١ م

 هب ودم نباو متاح ىلا نباو ريرج نبا هجرخلا ا هنأ جَو لإ رش ٌْ
 ْ ريبكلا مماجلا ىف 1 هةيلس» هلع كاس ىأ نءقيبلاوىنطقرادلاو ١ ١

 / نيتلل ىلامت هلوق نغ لسو ةيلغ هللا لص هللا لؤسو تلأس لأق نأ نع |
 / اونسحا نيذلل لسو هيل هلا لص هللا لؤسر لاقف ةدايزؤ ىتسحلا اوندنخا |
 ظ .ركذف |
 # ملا فرح 3: ظ

 قل اال ما قبقر 0 ل هاو نقدا طل لج "لأ ةامزإ

 أ سنا نع هجام نباو ىاسنلاو لسمو دمحا مامالا هجرخا ( ذآ ولأ ةريشأ
سنا نع هجام نبا ىف م< هببس »كلام نبا 1 ١

 ْ ل الوش ا ميلس مانا 

 ,ىلص هلا لوسر لاقف لجرلا ىري ام اهمانم ىف ىرت ةأرملا نع لسو هيلع هللا |
 ظ نركب هللا لوسر اي تلاقف لسغل' اهيلعف تازناف كلذ تاراذا سو ةيلغهلا ْ '

 ٍ ءركذف لج ءام من : لاق اذه 0
 ] هنع هللا ىضر رمع نع يذمرتلاو دواد وبا هجرخا ( كزهأل تا 8 ا ا

 0 لاق رمح نع سودرفلا دئْسم ف ام ١ هببس / حرص نسح ىذمرتلا لاقو.إ
 | الام كلذ نفاوو قدصت نااموي ملسو هيلع هللا ىلع نا لوسر انرعا

 ١ |! 6 ؛ ٠ : ص فام ةتتس نا ركب ابا قسا ءولا تاه ئيدتع ١

 1 لاف ىلاه ءاهتهلف نان

 هت 2570 7 يي را . تعض



 ظ | نع دواد ىلا ف 22 نقاط افطار ات الا لج لام متال لو

 7| نيعيل ال ةل لاقف رمت هو اهيلع ل خد سو هيلع هلل ىلع بن ادا ةلس ما

 ا ديمحا مامالا هجرخا ( بات كلا رهأ نس انريغل ( قس كلاو انل 2

 ١ رم نبا نائم "0 ناعما وبا 4.فو 4: هللا ىدر هلا داع نب رب رح نع 0

 ا أ كادعب ما 0 ندا 0 (ندخ لا قرزالا امس انثدح |

 ١ | ىكار اذا ةييدملا نم انزرب ايف لسو هيلع مّ هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ لاق .

 0 ا لاك دبر ابا بكاراا اذه ملسو هيلع هللا يس لاقف انوحت عضوأف ]

 ْ نم سو لج تار ١: هل لاقف مالسلا هيلع اثددرف ]سف انيلا لجرلا ا

 ١ ٍْ لوسر دي هالات دي رتامو لاقف قريشعو ىداوو ىلها نم لاق تابقا ني أ ْ

 . || ديشت لاق ناوالا ام هلل لوسر اي لاق هتبصأ دق لاق لسو هيط هلل هللا |
 0 تيبلا جحتو ةوكزلا ىف وتو ةولصلا ميقتو هللا لوسر أدم ناو للاالاهلا النا |

 1 ا ىف هلجر تلخد هريعب نا مث لاق تررقا دق لاق نابغءر موصتو ظ

 0 هللالوسر لاق تام هتماه ىلع عقوف لجرلا ىوهو هريعب ىوبف نادرج ْ

 . || ناولا نب ةفيذبحو رساي نب رام هيلا بثوف لجرلاب "ىلع لسو هيلع هللا ىلص |
 ١ || هللا ىلص هللا لوسر اهعنع ضرعاذ لجرلا ضبق هللا لوسراي الاقف ءادعقاف

 00 ماعدا نسل
 0 هيلع هلا ص ربا لور لاقمت اعئاج اعئاج تام هنا تملعف ةنجلا رام نم هيف ىن |

 0 ْ | مغ اوسبلي لو ونمآن يذلا لجو نع هللا مهيف لاق نيرنلا نم هللاواذه ماسو ٠

 | ىل ءاناقحاف م كرد لاق م لاق نودتمم مهو نمأألا مل كلوا رغب

 عا + يوه عه ديس دع هس هج جوست عج طر يت 0 جناب ياو ياو وحراس "جوك ةيؤئدبإ جودك همت

0 



 2 ام

 لاق تيدعت دقالا ىئارا ام ادبع انبلا دبع سو هيلع للا ىلص هلأ وسو
 ىفاراامو بك ارلا داز لثم م دحا ىنكي نا انيلا دبع لاق كيلا دبع اذ امو

 دنعو نكس اذا ككل ديعدلا قئا دعسان تنااماو تس ديرت نقرألا

 اللا كرعام هنا ىتفلف تراث لاق تيمس اذا كمه دنعو تس قانا تل ا

 (5 3و هوحت هلخ ماحلا جرخاو هدنع تناك ةففن نم امهرد نيرشعو ةعضب

 ظ 0 حيعص لاقو هلولع بببلا
 نع ريكلا ىف ىناريطلا هحرخا ) ادعأق نيت دج دس هكا 0

 0 سو هيلع هللا ىلص ينلا نا هنع « هيس# هنع هلل ىضر تماصلا نب داع

 الا ردي ني «داس ف ىعس لجر نع لك ١

 . مالا اما ا لا ل مآل هداه ف نوكأ ٍ ١١

 | يضر رم ن ءانعشلا يف ناس تاو اناناس همر نعرف ا

 | تاغوضوملا ةس- ئزوجلا نباءدرواو لطان رينا نا لاقو ع2

 آف ددببملا لوقلا باتك ىف رمح نب ظفاحلا درو ناح نبا لوق ىلا دنئساو |

 ظ لاق رم نع (هيل) ىرشأ قرط كيد هنا دما دئسم نع بذلا ١

 ْ يلا لاتق يراه او سو هيلع هللا ىلصينلا جوز ةلسما ىخال دإو

 ظ ثيدحلا اذه ىور دقو ل دف مكتنعارف مسأب هومتيعم سو هيلع هللا ىلص ظ

 هومسف همسا اوريغ تنعارف ءامساب هلوق دعب هيلع دازولئالدلا ىف ميعن وبا

 , ملا ةمالا هذه ىف نوكيس هنافشادبع ظ

 'آ ىضر ةلم ما نع + ماجلاو دواد وباو دما مامالا هجرخا ( نيل ال هَ ١)

 ياال ل كن وأد هللا ىهذلا هرقاو حمص محلا لاق اع هللا 1

8 8 

 )تح ١

 انك و زجل تن ل ا تي ني يس



 د | راب

  هنع هللا ىخر هدج نع هيدأ نع بيعش نب ر.ع نع نك اسع نبا بدطألاو

 ' ىنامئاق الجر ىأرف بطخ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنم (هتسا)

 ا 00 لازا ال نا ترذن لاق كنأش ام هل لاقذ سمثلا |
 هيلع هللالم ل لوساز نا أضيا هنع لها جرخأو ه دف رذنب اذه سل لاق

 ئ ىلا ىشع نا اود الاف كدبلا نلا ناش نانركفم اهو نيلحر يأر سو

 هركذف نينرتقم تيل
5 

 0 13 كيتا اذإ | ضعب ىلع يضع نيالا مالس اذه 2

 إ 5 0001 نالردلا هجر( يأ ةمحرو يم اذاعلا لئنيملسلا ١

 ظ ' لاق هنع (هييس ) هنع هللا ىضر ئدزالا دبع نب نمحرلا دبع دشار ىبا نع ؟

 || مالس انه س ل لأق دمع اي احابص منأ تلقف سو هياع هللا لص ىنلا تيت ١

 1 0 نيلسأ| ا

 ا 00 مما ا د باَقلا ”قح عرايصب ّن 1 لو اذه سل ا

0 00 

 || العا هللا لوسر لاقفةماسأ حام هربا تام امل لاق |

 هركذف اذه

 ا هحام نبا هحرخإ ( كارلا دا ل

 ١ تع تبا ن :رعهحام لا نع |

 || امو دعس هل لاقف كي هآرف دعس هداعف ن الس كتشا لاق هنع هللا ىضر ىنا |

 000 اا لوسر تعم دلل ىنلاي ككي |

 رخالل ةهارك ك١ الو ايندلل 5 - ياام نيتنثا نم ةدحاو ب !.نالس |

 7-3 د ساو

 8 هما دعس هس جنم 0-0-3 مس

2 5-5 01 

3-7 



 فو
1 5 

 أجلاو 0 0 مرات مناي كل مامالا هي ا نما 0 سه

 أ بع ني هاما نع ريبكلا م

 ْ هللا لوبسر 2 ليسا ةري سه يلا نع هيبا نع نمحرا

 ظ نلت نا لج ءاتاف.هعيبت فيك هلأسف اماعط عبدي لجرب سو هيلع هللا ىلص

 ' ىنلا لاقف لوليم وه اذاف.ءدي لخداف هفوج يف كدي لخدا نا هيلا يحوأف

 !  ىركسيلا جرخإو قازرلا دبع هجرخا شغ نم انم سس مسو هيلع هللا يلم

 ٍ . سبيف انيثغ نم اقر و هيلع هلل يلع يبلا نا ةريرره ىلا نع لاشإلا ف ظ

 | ميعنوبا جرخلاو انلثم سيل لاقق اذم سيل كلوق ىنعمام هللا لوسراي ليق انم
 | وكملاو ايم ىسيلف شف نم .دوعسم نبا نع ريبكلا يف ىناربملاو ةيلحلا يف | ٠

 ] انم سبي انش نمشيدج ىف وحن أو رانا ىف عابلاو ا ٠

 | سنا نعىّدمرتلاهجرخا ( انيك هدو ان ريغص "محب , 1 نماتمسيل)

 ١ ىويبلا نمرو بيرغ ثيدح اذه ىذمرقلا لاقو هنع هللا ىضر كللام نبا .

 ١ اسيافرسو هيلع هللا ىلص ىبتلا دي ري خيش هاج لاق سنا نع (,هببس ) هيصصا ظ

 ظ مكون مل اوهيبويرنا نع مولا
 و  مابالا هجرخا ( "صقل رق وأ لك اذِإف ةطانت ركدحأ لصِل)
 هللا ىفر كلام نب سنا نع ىذمزتلا ىوس ةتسلا بتكلا باجصاو دمحا

 / بح اق لسو يلع هلل لص ىبلا لخد لاق هنع راق ف 5 ( هسا هنع
 | اذاف ىلصت يني زا لبح اذه اولاق لبحلا اذهام لاقف نيعي رإسلا نيب دودمم

 ْ ءركدف دواجن ال لاقي قلبت ب :

 ْ ديجا ىابالل هعيجا (رثنأ ةجروب ىتبأام ردنا نإ ردن اذه يب
 ل8 04ه , ل حو نع قمل 7+ هي دع ٠ 1 نع د22 3 يم



 د لاح نب يا

 ا متاص لجر اذه او اقف هيلع .للظ دقو شانلا ؛هنلع مع. | الف الخر | ا

 ظ اة 1 ا لنا هام نك مدل ماعوب ربا لاك
 هللا لوتستز انوعدول ةمطافتلاقن اماعطال مننفف ايلعفاضالحر نا دواديبا ىف

 ىف تر دق مارقلا ىأرف تالا فداتضع ىلع هيدي مفرف هاج انعم لكأف ْ

 اقر اتنإ لخدي نا ىتنا شيل وا ىل سيل لاقف مجرف تيبلا 7 1
 3 3 ب ت5 علا آل 0 ا اس ٍََ . أ يكلأ :
2 

 ' ىلا ىتح 0 ىلا لا لاق ةثا هنع (يردم

 | نتن لاقرتكلا نم هنا نومعزيةيصوق ناو ىطونس الجو ىلعن كاش ىف هبحأل
 1 هركذف وكلا |
 أقإ اع وأ ةاؤشب ماب ”مئاميإ رسب 1 ين نسل" ا

 00 | دوعشم نبا نع ناؤيشلا هج هجرخلا « يي ”ذاقل هر هلأ 3 ناَح وق |

 مه مهناجتا اوسنبلي لو اؤنمأ نيذلا تلزن ال لاق هند ( هبس ) هنع هللا ىضر |

 :يدخربل لاق هسفن رقي مل انيأ ل لوشر ايانلق |
 ] ييرابتشلاو دجا مامالا هجرخا (ونلا ”مآيصلأ "ربل نم سيل) |

 أ تدكنع قاربطلاو دما هجزخاو هللا دنغ نب زباج نغ ذمرتلاو دوادؤباو ا

 | مس هيلع هَل لص هللا لؤسر لاق هلغفلو هنع هللاقظر ئرغشالا مظاغ .نبا ا

 (| جرخا ( هب ) رتاوتم وهو ويسلا لاق رفسمأ ىف مايصمأ ربمأ نم 0 ١
 || ىف رفس ىف ملسو هيلع هللا ص هللا -لوشر ناكل اق نب .اج نع ناؤهييشل اود

 0 | وس ادام عا او يطول لم ذا كسر.



 | الا باكشا نبالاقو ناسللا برذ وكشي وهو الا دسجلا نم 'ىث سبا لاق |
 ا هتدحب لع ناسألا لجو زع هللا لاكشي رظأ ١
 | ةنوهم نع ريبكلا ىف ىناربطلاو دما مامالا هجرخا ( ةياتج ءاملأ لعل ) |
 ١ تنحل .تلاق ةئ ويم نع 6 هين » هنسل طويسلا مراق لل ندر ا

 أ لو هيلع للا لص هللا لوسر اخ لف اهتم تاضن ناس سات ١
 ا هركذف اهنم تلستغا دقىنا تاقفاهنم لستغي | ٠
 ْ شر نا نع قراخلا ةحرشا( رولا د كيأ ُُط سل ) ا ا

 ا لو هيلع هللا ىلص ىلا لقث امل لاق سنا نع ىراغبلا ىف 3 هببس » هنع |

 | برك كيبا ىلع سيل لاقف هاتبا برك او ةمطاف تلاقف بركلا ه اشفتيلمج

 / سودرفلا ةنح نم هاتبأ اي هاعد ابر باجا هاتبا اي تلاق تامالف مويأ دعب ا

 ا كسوف تباطا سنا اي ةمطاف تلاق نفد الف هاعني ليربح ىلا هاتبا أي هاو ما 0

 ظ بارتلا مسا ل ا لوسر لع اوت“ نأ ا

 "لسع هيلع سل .لجترا نأ نك لزنل ىح ليغ ابلع ل

  اهنع هللا ىضر 7 تنب ةلوخ نع ةبيش ىلإ نبا هجرخا ( ( لوني ىتح |
 | هللا ىلص ىبنلا تلاسابلا اهنع ريبكلا ع ماحلا ىف اك« هببس » سيحص وهو لاق |[

 | لسغ اهيلع سيل هنا لاقق لجرلا ىلا اهمانم ىف ىرت ةأرما نع لسو هيلع |
 هرك ذف لزنت ىتح
 / هجام نباو دوادوباو دما مامالا هجرخا(اقوتمانن لججإ نا[ ريل

 ١ ناربم همسا لسو هيلع هللا لص ىبلا ىلوم ةنيفس نع ريبكلا ف ىفاربطلاو ||
 | نارمح نب ديعس هيفو ىوأنملا ردصلا لاق ةنسا طويسلاؤ مز هنعمل ىخكر 0



 كل

 ا 00 لاق اد 7 نكلا 1

 8 ريبكتل ماسالا 0 ردعل 0 8 نهد 21 1 ء'لضفأ 1 سس ١ ظ

 4ع ريا يضر ةخالق ٠ نع هوجن نأ هج رجا ) دلو ردنسو |

 ٍْ 8 برشفأ 08 اوناكم لاق انا ةحلط لاقف 1 1 ارسم 1
 | ال م هللا ءاشأ» اوذكم مث دبشتساف مثدحا هيف جرفت اهب سانلا |

 .(| لاق“ هشا رف ىلع تام ىَتَح 1 دهشتساف ىاانلا هيف جرفت رخآ |

 ظ ! ىلا اذاف مهايسو مهئاعماب مف عا فأر ةنجلا لخدا أ تلاد هك ظ

 ا ملوا 51و هّرتا ىلع نيدهشتسلما نم ىفاتلا اذاو موا لخد هشارف َس تام

 . كل5تركذف سو هيلع هللا ىلض ىلا تيتاف كلذ هنم ىنلخدف لاق مت ا ظ

 هكذق |
 || نم ىلا + رخآ ( هب متبل م ماما بيل ا أ نشا |

000 > 2-8 

 هع ا 2-2 0 0 اه ب ا رح يح حل يلع يس

 أ هللا لوشر لاقف بعلي بهذ لئاق لاقق نالف نيا لاف الجر دقتفا ٍلسو | هس

 ” ةناولا ىزااشلا بالو انام زنبو ةيكظشا لف"

 ناقل نانا برذ ركشي َوِهَو الإ دسبلا نم 2ث سلا |
 !' رمع نا ( هينس ) هنع ىضر قيدصلا ركب نا نضال لم ىف ىتسلا

 ْ | 00 ل دبرعو هلق هلا ىلز 05 يبا ىلع علطأ هنع هللاىضر ظ

 1 و هيلغ ء هللا ىلطا هللالوسر نأ ا اذهنالاق هللا لوسر ةفيلخاب

 00007 لاق



 هك +١ هدلع

 : ملا ألا ياس! ةج و زوأو اذاناسلو أو اهات", ادح ادخل ش

 ] هعّدو ىذمرتلا هنسحو نابوث نع هجام نباو ىذمرتلاو دما مامالا هجر خا ْ

 أ نع هحام نبا ىف ك ( هبس ) عطقنم ثيدح اذه ىقا رملا لاقو طويسلا |

 أ رمع لاق ذختل .لاملا ىأف اولاق لونام كهذلاو ةضفلا ىف لزن امل لآق نابوث ْن ْ

 ظ هيلع هللا ىلص ىبنلا كرداف هريعب ىلع عضواف كلذ مآ لما اناف هنع هللا ىضر ١

 ظ هرك ذف ذتمل لاق ذختل لاملا ىا هللا لوسر اي لاقف هرثا ىف اناو لسو |

 | هجرخا ( هرمت عراص نم قوس . عاص 2 ا قاكصتيلا ْ

 أ طويسلا زمر هنع ما ىشر ةفحج قاع رازيلاو طسوإلا ف نارا |

 أ ىلا نع « هببس » قثو دقو مالك هبقو ليئارساوبا هيف ىعتبملا لاق هنسمل |
 ىدلقتم سيق نم سان ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر مد لاق ةفيحج !

 | مث لصف جرخ مث هتيي لخد مث لصق ملاح نم ىأر ام هءاسف فويسلا |
 | هءاخ هركذف قدصتيا لاقف اهيلع ضحو ةقدصلاب ىماف اا ١

 | ىتح للا عباتت مهدي ىف ايعرن مس رس اسال ظ

 ظ نهد هن م لا جو تأ ملط بايث نم نيموك ىأر 0

 | ىضر ةريره ىلا نع نابح نبا ها ' هيف ”لصيل مث ب حشوتيلا
 | بوثلا ىف لجرلا لصيا هللا لوسر اي لجر لاق لاق هنع ( هبيس ١ هنع هللا |

 0 دحاولا |

 ارسم نمايتف برعأأ نم هرعت ةسر كلو اهابالو ضر نا

 | ةاحلاوىدع نباو دي نب دبعو دج مانالا هجرشا نأ مهاشتو نس

 1 وهام ًابسس نءانربخلا هللا لوسراي لاق الحر نا هنعا هببس ١ سأع نبا نع |



 مال

 ما نع مالو ةيلخلا ىف ميعن بأو هدل:سم ىف ىلعي وبأو ريبكلا ىف يناربطلا :

 هركذ ال و
 ه2 هو

 .سانلاو راعشا راصنالا مبعشو راصنالا ىد داو كلت اع وأ ايداو ناتلا

 ضوحلا ىلع ىف .ءلت ىتح اوريصاف ةرثا ىدعب نوةلتسكا رابوا

 ١ هحرخا كا كا لا 7 ا ماوي د ا 51

 ١ ىطويسلا زم دو .ةديج ىناربألاو ىلعي ىلا دع هدناسا ىشملا لاق ةلس |

 / ناكو ىتيب ىف ملسو هيلع هللا لصىبنلا ناكتلاق ةلمس ما نع * هببس» هنسحل |
 . ههجو ىف ضغلا نابتسا ىتح تاطباف احل وأ هل ةفيصو اعدف كاوس هدب
 "1 لوسرو نيبعلت كارئاالا تلاقف ةممهيب بسعلت ىو اهيلا ةلبس ما تحرفل |

 | هيلع هللا ىلع لاق هتممس ام قلاب هثعب ىذلاو ال تلاتف كوعدي هللا |

 000 از اكسو راضألا نأ رمأ تنكت هربا اول |
 ] | هنسحو ىذمرتلاو دما مأ» هال هد ) راصتالا ثا ْ

 || ةبيش ىلا نب عشا «يب» هال ىقر بك ني ع عكار

 أ ءافأ ام نينح موي هلوسر ىلع هللا ءافأ ال لاق دي ز نب هللا دبع نع ناهيشلاو |

 | ىف اودجو اوناكف ائيش راصنالا طعب + لو مهيولق ةفل ملا ىف سانلا ىف مسق ْ

 ملا راصنالا رشعم اي لاقف مهبطقن سانلا باصا ام مهبصي مل نأ مهسفنا |

 ' ةلاع متكو ىب هللا كعمل نيقرفتم متنكو ىف هللا مادهف الالض مدجا
 . اذك انضخ متلق متسشوا اما هلوسرو هللا الاق ائيش لاق الك ىب هللا «انغاف |

 000000 |. 1ر لويهذتو ريعلاو ةاشلاب سانلا بهذي نا نوضرت امأ اذكو

 كالسواو اال نم أما تنكل ةرحملا الو مكلاحر ىلا لسو هيلع هللا



 د
 00 هلت 0 هب تداح ذا هعم ص هل غب ىلع راجيا يول طئاج

 لاق انا لجر لاق ربقالا هذه باها فرعي نم لاقف ةعبرا وا ةسمحو ا ةتمس

 اهروبق ىف ىلتبت ةمالا هذه نا لاقف اذكىف اوتام لاق ءالدوه تامه ىتف

 مث هنم معما يذلا ربقلا باذع نم كعمل نا هللا توعذل اوتفادث نا الولو |

 لاققهنم هللب ذومن اولاقف رانلا باذع نم هللاب اوذوعت لاقف هبجوب انيلع لبقا
 ' نتفلا نم هللاب اوذوعت لاق هنم هللاب ذوعن اولاقف ربتلا باذع نم هللاب اوذوجت ئ

 لاجدلا ةئبف نم هللا اوذوعت لاق اهنم هللب ذوعن اولاق نطب امو اهنم ربظام |
 هيلع هلا لم هللا لوسر خد لاق ضنا نع دمحا جرخلو اهنم هللب ردن ارق

 اذه نفد ىتم هنع لأسف ربق نم اتوص معسف راجيا ىبب ناطيح نم اطئاح ملسو

 اونفادت ال نا الرا لاقو كلذ هسجيأف ةيلهاجلا ىف اذه نفد هللا لوسر اي اولاق .

 ا 26م ١ لك هس 68 «© - -25 ىو 2 812 نا ا :

  اهنتيأ نكلو كئربخأل ةلبللا كلت الإ ةرلصلا الا كتي نأ الل[
 ' هللا دبع نع ريبكلا ىف ىاربطلا هجرجلا ( ربشلا نم نيرشعو ثالثف |

 ظ ةليا ةبأ ينربخا هللا لوسراي لاق هنا هنع « هببس » هنع هللا ىضر سبنا نبا |

 هر ذف لاق ردقلا ةليل 0

 - باجصسا نإ هنع ( هببس) هنع هللا ىضر سنا نعرك اسع نبا هجرخا ( بل |
 .الول مل لاقق بونذلا نم بيعت انأ هيلا اركشر لو دلع هللا 1. ىلا ظ
 يىبا نع ديمح نب دبعو ىذمرتلاو لسمو دمحا مامالا هجرخاو هركذف |
 مر فغيف ن.نذي الخلا قلل نوبنذت منا الوا هظفاو بويا أ

 ا ا اج

 ا



 |0000 2 مامالا جرحا ( تدر ام نادطب نم نوفرتت تكل
 لاقو ىبهذلا هرقاو جيمس 5 احلا لاقو هنع لا ىضر ىلسالا دردج يبا
 لوسر ناعتسا هنا دردج ىنانع « هببس » مييهصلا لاجر دما لاجر ىمشيحلا ْ

 أ لاقت مثرد ىنأم لاق تقدصا مك لاف حاكك ىف سو هيلع هللا لص هللا |
 هركذف متن .؟ ول|

 : ا علب ام وشأ لسيف قلل اهذ أ ثم "م دحأل 3 ئ

 ١ هنع هللاىضر مالس نب هللا دبع نع ءريككا ف ىف ىناربطلا هجرخلا ( ُهَفيصن الو
 ْ 1 و ا
 | نيل نم "كلت انأ "كلضا نومك رو رمش 0

 تيكا يهل دبع نع بشلا فيي هجرخا ( ( ملأ . لمَ 2 ١
 01 باتتكب سو هيلع هللا لص ىبنلا لع هنع هل هللا ىضر رعلخد 000 ا

 |١ ٍبايكلا لها نم لجر عم اهتبصا تنك هذه لاقق ةارونلا نم ظعاوم هيف |
 ظ هركذف لزن ول لاق مث اديدش اريغت هور أهضرعف ىلع اهضرعاف لاقف ْ

 ١ هجرخا ( "مكعم تعدل هيلع مكتوباغيو اكسن ةنوذختي سانلا نال!
 1 ظ هلبا ىلص ىبلا نا هزء « هببس » هنع هللا ىضر سابع نبا نع دمجا مامالا

 ١ هرتذف لاق ةياقسلا ىلا لسو هيلع

 1 هنع « هيبس » هنع هللا ىضر كلام نب سنا نع يناسنلاو مليسمو دما مامألا 0| ا ؛ 000 | 9

 ٠ نمملسم دنعو كلذ لاق نيكرشلا روبقب ملسو هياع هلل لصنلا رم ام لاق
 ا لحد هيلع هللا الس ىب | انيب لاق هنع هللا ىضر تباث نب ديز ثيدح ||

 5 2 001 م "4 را ح7 96-070 : 3 0 و
51 80 
 لل

000 
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 هنع للا ىضر ةديرب نع ماحلاو اهنع هللا ىضر ةشئاغ نع هجام نباو هنعا] ٠

 سيق نع دواد ىلا ىف مك( هببس ) هنع هللا ىضر ىفوا ىلا نبا نع نابح نباو |
 نص هللا لوسر تلف مل ناب زر نودح مهني أرف ةريملا تدتا لاق دعس نبا ظ ْ
 تلقق مسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تيتأف لاق هل دج نا قحأ سو هيلع هللا | 1

 د تاقخا هللا لوسر اي تنأف ملل ناب ز رمل نودح مهتيأرف : ةريحلا تبتا نا | ٠

 ا الف لاق ال تلق لاق هل دهن تنك ىربقب تررموا تيأرا لاق كل دهن | ٠
 نال دجسل نا ادحا ارمآ تنكول هظفلو هك ذف اربأ تنقال اولعفت !١ ا

 لاق قحلا نم نييلع مل هللا لمج امل نهجاوز أل ندجسسي نا ءاسنلا ترمألا| ٠

  هيفو اذه نم متاب دمحا ءاور دقو ىوانملا لاق ىبهذلا هرقاو حصص كالا ظ

  مههلع بعصتسا هيلع نوةسي لج ملل راصنالا نم تبي لها ناك لاق ةصق

 ] عرزلا ناب هوريخأف ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ىلا |*اخ هربظ عفا

 ةيحان ىف لملاو طئاحلا لخدف اوما اوموق هباصص أل لاقق شطعلقلاو

 ماع هنأ وخر اد ىراصنالا لاقف هوحن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىشف
 ' هيلالجلا ران : الف سأب هنم”ى عسي لاق هتلوص كيلع فاذن ب كلا بكلك 0

 | هل لاقف لمع ىف هلخدا تح هتيصان ذخأف هيدي نب ادجاا راش رض لل

 ١ كل رسل نا قحا نفف لقعن نحنو كال دع لقعي ال ةم.بب اذه هباكأ ]

 ْ ابجوزل دل نا ةأرملا 0 حلص ولو رشبل دول نا رشبل حاصي ال لاق 0

 ١ حيقلاب سحيت ةحرق هسأر قرفم ىلا همدق نم ناكوا اهيلع هقح مظعل

 ١ لاق سنا نم دما مامالا هاور هقح تداام هتسهلف هتابقتسا مث ديدصلاو |

 نوروهشم تاقث هتاور ديج دانسأب ىرذنملا

+4) 
141 

 117ج



 ا ايندلأ يف َتْنَأَو ةنجلا ف كل ىب ىزلا كءانب ت ما تاديلللا
0 30 
 ا رك أسع نباو ميعن وباو هيلاما ىف نيهاش نباو دارفالا ىف ىنطقرادلا هجرخا :
 « الع 1

 | ىلص هللا لوسر عم هدي تييصا امل هنا هنع « هببس » هنع هللا ىضر نع ( دلوع

 0 ا ا ١ كا دقرل 2 لاق سو هلعللا |
 متيرذعا اهب اوموقت ل ولو اهب اوموقت 00 0 "من تلق و

 0 نع هجام نبإ هجرخا ا

 ا وف ملكا لا ا
 (| نازيشلا هجرخا ( سراف ن٠ ”لاجر كوانتل رم دنع ناميإلا ناك وأ )

 | دنعنيدل ناكول ظفلب ملم ءاورو هنع هللا ىضر ةرييض ىلا نع ىذمرتلاو ظ

 ْ | لاقدتع هللا ىضر ةريره ىلا نعا هيبسا سراف نم لجر هب بهذل ايرثلا |

 أ ن | نيرخآو ةعمجا ةروس هيلع تازئاف ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا دنع اسو اج انك

 | |” ىح هسا 7 8 نه يلا لوسر اي مبنم لئاق لاقف مهب اوقملب ام معهنم

 ُ يلع هدي سو هيلع هلا لص هللا لوسر عضوف ىسرافلانالس نيف انالث
 َ هركذ
 امنت دجحأ نأ ةأرملا تزرمأل دحأل دبحا نأ ًانحأ ًارمآ تكد

 نع دواد وبا هجرخاو هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم نع دمحا مامالا هجرخلا |

 100 ع - (ىدمرتلا ١ هجرخاو هنع هللا ىغر ب 595
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 ةاؤبشلا م ةولملا ق تماف نملاجر لا لص اذا نك ل

 هللا وسر ىلص اذاف نيناحم ءالوهن ىلارعالا لوي ىتح ةفصلا بادصا شو

 هرك ذق نولعت ول لاقو مهيلا فرصنا لسو هيل هللا لم |
 رداونف يذمرتلا يكحلا هجرخا ( ةحراوج تعشخ اذه بق َمشَح رك) |

 - هفعاغ ىلع قفتم ىلا دوادوبا هيفو هنع هلا يضر ةريره ىلا نع لوضالا ||

 ظ ةريره ىلا نع « هببس » مسي مل لجر هيفو هفنصق ىف ةبيش لا نبا هجرخاو
 . هركذف ةؤلضصلا ىف هتيحلب ثبعي الجر سو هيلع هللاىلص هللا لوسر ىأر لاق

 "ميقات شورملا ُهَلَحَو ليئاكيمو ”ليئارْبجَو زيفارنإك ل امد || ١
 ركاسع نباو هدم نبا هحرخا( كل تتش ى لأ ةأرملاالإ 0 ام ظ

 ا يي

 ىلإ

 فنرا دينرا ىفا هللا لوسراي لاق الجر نا هبا نع ىدعتساا دف نب ةديوب |

 ظ هرك ذف لاق ىلعداف ةنالف ةياوز فو ةأما صا جوزتا ظ ش

 سانخنبانع ناذيشلا هجنرخا ( هذه تلج ة نب ريثغب ادحأ جر وكل ١

 ١ ] هيلحت هللا' لص هللا لوسر دنع نعاللا ك5 لاق دق راتبا قايل اهيا ظ

 | نم لخز اخ فرصنا مالوق كلذ ىف ىدع نب مها لاقث سو قؤمه 

 || وا تصل طرا دجو هنأ وكشي

 تاكو كارل ىذلاب هربخأف ملسو هيلع هللا ىلصىبنااىلا هب بهذف ]

 ااكب هنا هيلع ىعدا ىذلا ناكو و رعشلا طببس متللا ليلق ارفضم لجرلا |

 تعتظوف“ نين معلا لو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ملا ريثك الذج“ مذا هلها ِ

 ميطستا للم يتلا نعالف ءاشمتع دصو ه اتزز كذ ىلا لتر ان



 لت

 ا لع هللا ىلص هللا لوسر لاق ا كلا لا رييرل

0 10 

 دنا اه ا
2 0 0 

 35 ا 1 .
 ظ مغأ موقب ا هللا ءاح ! 5 ل

 جرخاو 'االالا بويا ىلا نع سم هجرخا (

 0 |0000 ال لم لا لوسر لاق لاق هنع هللاىتغر ةريرره ىلا نع

 ١ هللا نورفغتسف نوذذي موقب ٍءاجو 5 دل بهذ اوينذت مول هديب ىبمفن

 5 هبيس ) اهنع هللاىضر سابع نبانع ىناربطلا هوحن ج رخاو ملل رفغيف
 ْ ا ب

 ْ 1 01 ل لا لسولا بلصص ادع هلا ضر نا نع ءاكاسع نبا

 0 ظ ْ هركذف ما لبا ل لاقذ بونذل دع انا هيلا

 دع مامالا هجرخا ' َ نك كلو الم اق 1 1 نر 4

 | لوسر بطخ لاق هنع ( هببس ) هنع هللاىضر سنانع دواد ىلا ىوس ةتسلاو
 1 دنع رجم يااللق هركذ مث طق ابلغم تعم ام ةبطخ لسو هيلع هللا ىلص هللا

 | هيلع هللا ىلص يبلا غلب هظفلو ةبطخلا ببس اهنم ربلظي ةدايز هلوا ىف لسم
 1 ظ مويلاكرا ملف رانلاو ةنجلا ىلع تضرع لاقف بطفت 'ىش هباحيصا نع ملسو

 01 00000 قوت قايد .ركذف نوملش و ريشلاوريخلا ىف
 ١ هجرخا ( ماع و َةَفاَف وداد وأ 0 هلأ : دنع "يكلم مول ول . | 5 ل 8.
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 ٠ مفادم نع دعنا مامالا ةجرخلا ( اوي" 1 رار وحيل ركل |

 جرخا « هدس » هنع هللا ىضر لع نع اضيا هجرخأو هنعهلبا نضر ريبلا نبا ْ
 أ هللا وسر لاق لاق هنع هللاىضر هللادبع نبرباج نع قاخيشلاوءادمجا مامالا

 أنا ريب زلا لاق ة مولا ربخب ىنيتأ نم بازحالا 0 لسو هيلع لا لص 0 1

 نم هللا نأ رحال رص اع 5 0 ولأ 4 ةنم نأ :ىذلا ءاهلإ نايل |
«7 7 

 ا اغباو دعنا مامالا هجرخلا ( ابقلاخَر زمان لاس اللا نويل

 ] هاورو نسح 0 ل لاق هنع هللا ىضر سنا نع رازبلاو, 0

 أ هللا ىلص ىبنلا لحر لأ لاق سنا نع « هبيس » هحنعحصو نابح. نبا: انضيا

 ٠ هركذف نؤملا نم: لو عيلع
 | ”كتمئاصل عع أب اع نأ ىتل للم لاح نك لع نورك منال ظ

 نوبن ذي مروقب هللأ هجن 0 رف كتر موق ايقك ةكمدلملا

 هنع هلا ىضر ةريره ىلا نع ىذمرتلاو دما مامالا هجرخا ) مل ظ

 لها نم انكو انبولق تقر كانيأر اذا هللا لوسر ايءانلق لاق هنع «بهمش »

 هركذف ؟باوا لاق دالوالاو ءاسنلا انمعشو ايندلا انعبجعا"كانقراف !ذاو:ةرخنالا

 ىف قاربكعلا هجرخلا ( وصلا اذه تافأل ربكم نمتدحأ كفاك ]|

 لاجر هلاجر ىنشثيملا لاق هنع هللا 5 ىراصنالا هناي ىبإ نع :ريبكلا ١

 |ول ملسو هيلع هللا يبص هللا لوسر لاف ىص نفد لاق هنع «هيبس » ميلا 1

 ظ :.ركذفا|

 | ركب ىلا نع :ريكلا ىف يناربطلا هقرحا كيش اا ل ك2 1 ا

 ا أ هييس | هنع هللا ئضر هدج نع هيبا 92 لخلل ورم نبةزمح نب. دمج نبأ



 دك ١ < د

 ظ أ كيوغر ركب :ع.ىراخيلا هجرخلا ( ًةأرمأ مرمأ الو موق حلغي نأ )

 0 ين و ميدعش لم شا اوردر غلب امل لاق هنع هببس » ةنع

 ا هركذف حلفب نا لاق يرسك تنب اوكلم دف

 ظ اعل هللا دبع نع ركأسع نباه> خا ( سيحش : محلا جلي نأ )

 0 هيلع: للا: ىلص هللا لوسر لاق: لاق هنع ريبكلا عماجلا ىف م « هبيس » هنع

 ١ أوين ةرحش زانلا' ىفو. ءاغسلا جرخ اتم ءادج < ىممأ ةرجيث ةنجلا ىف ]سو

 حي ةنلا جلب ناو حشلا جرخي اهنم حشللا

 امين ير ديت .هلادابسأ نيكل تح :كلدحأ نمي نأ
 ا الالم رايلا هيرتلو دح طاوشر رعرع هريغو يندعلا ٠ ا

 أ يكك اجي ؤاك«هيس ءالف اياك مك دحأ نم :.آل هلئاو هلع هللا

 ا [| | هللاو لاقف“ سو هبلع هللا ىلص ىبنلا ىلا رمت ءاج لاق 5 بيسملا نب ديعس ن

 ا || بحا نوكا ىتح كسا نمي سهيل هلا لم نا لاق كح ا

 0 4 ىلهاز ىشفن.نم.ىلا بحا تن ل هللاو رمع لاق هلهاو هسقن نم هيلا

 ةرر سابحينبا نعهجيام نبا هجرخا ( مياكنلا ”ثم نيباحتملل ري ملل
 1 نباو هتضيشمىف ناذاش نب نسما لع را خا ديه امض

 هللا ىلط ىبنلا ىلإ لجو ءاج.لاق:هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج ن ع دادغب

 سس نالجر اهبطخ دق: ةعتب اندنع هللا لوسراي لاقفإسو هب هيلع

 ردن مايو رايلحمللا ىلص هللا لوسر لاقت رسولا ىومم نو رسعملا ىوهت

 | 2 حاكللا لثم نيباحتلل

 ا

 د

 ولا 0
5 5 ٠ 



 دك ١ * هدب

 2 0 0 م اع انام ا :

 ٠١ دما مامالا هجرخا ١ "ةموطغم اهلك ةقان ةئامعبس ةمايقلا موي اهب كل )

 ا لاق « ةيلس » ىراصنالا دوءسم نأ دف كنارع ناح نباو قاسنلاو لسمو ١

 : هل لوسر لاقف هللا ليبس ىف هذه لاق ةموطخم ةقانب لجر ءاج دوعسم وبا )

 ظ هركذف اهب كلل سو هيلع هللا ىلص |

 1 .لرازيشلاو دمها مأم هالأ 4 رك 51 ا كحضي 3 ١

 9 . هللا ىلص يبنلا نا « هببس » هنع هلا ىضر ةعمز نب هللا دبع نع ىذمرتلاو ظ

 هركذف ةطرضلانم كولا ىف م

 | يأ ةجو كاذب ىقتي هنأ الإ 2 ةمايقلا م دبع قي ن

 | كلام نب نا.دع نع هدنسم ىف قازرلا دبع هحرخا ) رانلأ لع 0 0

 ا . لسو هيلع هللا ىلص ىبللا تنتا لاق نابتع نع ريكلا عماجلا ىف اك « هيبس » ا ظ

 ا وق دمتم ني راعي لوح لوسلا نآو قرش تلال ىنا تكلف

 | هللا ىللص ىنلا لاقف ارسم هذخا انكم يتب ىف تيلصف تح كناتددولو ٠

 يل ءاش نا لعفا لسو هيلع

 هل ترشأف ىلصا نا ديرت نيا مئاقوهو لاقف لخدف نذأتساف هعم قلطناف ١
 0 للا ءانعنض ريزخولع مانسع ماليرأ تلا

 أ لجر لاقف شيخذلا نبا وا نشخدلا نب كلام نيا لجر لاقف تدبلا التما

 ملسو ةيلع هللا ىلص يبنلا هل لاقف هلوسر الو هللا بحي ال قفانم كلذ نا ظ ظ

 | انا هللا لوسر اياولاقف هللا هجو كلذب يغتبي هللا الا هلا ال لوقي وهو لن ال[

  اواوقت ال لسو هيلع هللا لص بلا لاق نيقتانملا ىف هثيدحو هبجو يرنل نحن
 دنع فأي ناو لاق لب اولاق هللا هجو كلذب ىختبي هللا الا هلا ال ىلوقي وهو |



 هع

 را نر نم الإ رس نان ال 5 و مه" ْ
 را

 |١١ ةريردا ىلإ نع كالو رازبلاو ىادنلاو دمحا ءامالا هجرخلا ( "يمد وأ

 ١ لاجر ىمشيملا لاقو تاقث هلاجر يقارعلا لاقو احلا هحصصو هنع هللا ىضر |

 لوسر لا ىلا ىعا ىدها لاق ةرب سه ىبا نع« هببس » مييصلا لاجر دمح | ْ

 ١ ىبنلا غلبف هطغسف تاركب تسب اهنع هضوعف ةرك 0 هيلع هللا 00 ْ

 ا ظ الل ىف ةللس ما نع لسم كح را ل ل عبس را ْ

 ا 0 ل 6 (هبسإ) هنع هللا ىقر نا نع هجأف نار يدا هيرشاو ْ

 01 |0000 وهلال لس لا لوس نإ لترا دع نارك هنا نع

 1 نأ ص 1 0 لاقذ 4ب وش تذخاف 0 نأ دارأ ذ اهلع لخدف ا ا

 هركذف هب كتبساحو ل تع نا سو هيلع 1

 ا نامؤي.. 8 كلذ ْ
 نع ةباعمصلا ةفرعم ىف هدنم نبا هسا( موي

1 

 |١ ثيدح ةباعصلا ىف ىهذلا لاق هنع هللا يضر ىسودسلا وع نب: دوسالا
 طم هيلع هللا لص هللا لونسر ا لاق دوسالا ع 6« هبدس » فيعض ظ

 هركذف م 1 نيب عمبجا نع

 ءامالا هجرخلا / ا 6 3 َكَِو دي نب ا تو ون 1 كل )

 01 ىنا جرخأ نعم لاق « هبيس » هنع هللا ىكر كر 00 نب نعم نع ىراغتلاو

 اا[ لاو لاق امدخاف ت 1 3 لنوهسملا ىف فق لجر ىلع اهعضوف اهب قدرصعت رين اند ١

 | ل دسار لاقف سو هلع هللا للص لأ لونر ىلا نفماقت تدزا كاياام|

 ظ ا تيول و كالإسو ه.اع 5 ىلص كَ



 د | < موز

 / هللا لوسر تمعمهل اريخ ناككا هلوقف دصق ول ورع لاقف لوقا رثك افلح ماق نر ماق

 ا ا 0

 ١ ىلع نع ةيلحلا ىف يعن وطاف وتللا( ةئلمدلا ف 9 ربج ىل 2 0 كذا

 ا لاق لاق ةنع هللا: ىضر ىلع نعزيبكلا عماجلا ىف اك« ةيبس» هنع هللاضرإ

 ا كلناف تش نم بدحأ دمار د ليربجت ىل 2 لاق ا هللا لص هللا لوسو.

 1 ١ لوسر لاق:تيمكلناف م شعو هيقالم كنأف تعش 0 : املهعاو هقرافم

 ا .ركف دق سو لل ل هيلع هل

 ْ 0 هو قرفس 1ر7 1 1 1 4 نال 4 9

 0-2 دنا تسد ديد امانا د تل الج :تيويترك كي دياب ماج ع ووجوب تاون خو نمل ١ ينل انو

 نب؛سنا:نك ىرراخلا هحرشلا ( ”رشأاَو ريسلا ىف م 0 "فار ادع |

 ( هبيس ) هنع هللا ىضر كالأأ» َ
 هيلعهيلعتهّنا لص ىبلا ان 9 1 لاق هنع

1 0 

 ( 2 هركذف تيأر دقل لاق م دجسملا ةابق.لبق هديب راشاف ربمملا قد ما
 1 - هه ع : و - هو ]هه .ه ود 0 ع 0 |[
 ا 2 و 5 3 5-0 .٠ . 5 3 21 34 ايد ٍ 1

 | هب ىعد اذإو ىطغا هب لكس اذإ يذلا ملظعالا هميسأب_ هللا لاش“ دقل)
 هنا: هللا ىضز كلام نب سنا نع ةعبرالاو دما مامالا ةجرخا ( َباَجَأ 3

 0 نا لمسنا لبو معلا هعيش

 - ع | فرع ( كاان هلإ الب كقيراصتب كبك كنع هنأ رك دل )

 فاكلا أفرح |

 هعمل ضر, ةوويرس ىلا ' نع ىراشملا هديتنا ( :افساؤن تح دلال ||
 لاقق.همم انمقق ةالص ىف سو هيلع هللا بم ىبلا ماق لاق“ هنع «هيبس » ||
 لسالف ادحا أنعم 2 الو ادمعو ىن>زا مهلا ةولصلا ىف وهو يلارعا ا

 ظ اعنساو ترجحا دقلا ىبارععالل لاق سو هيلع هللا ىلص ىبلا



 لل :

 اال 0 ا
 ْسَأ نعلو رشأ ريغ حبذ نم" 0 نعل 4

 011 ع 00
 ع

 نلو ادعت يوا نه دس ٠6

 صاع نع ٍلسم ىف اك « هببس » هنع هللا ىضر نينمأوملا ريما لع نع لسمو
 ىلا ناكأم لاقف لجر هاتاف بلاط ىلا نب ىلع دنع تدك لاق ةلئاو نبا

 هيلع للص وجبلا ناك ام لاقو بضغف لاق كبلا رسي لسو هيلع هللا ىلص | ئ

 نام لاقت لاقعبرا تانك ىتثدح دق هنا ريف سانلا هتك ان اًييش ىلا سي لسو ْ

 5 ظ هركذف هللا ن نعل لاق لاق نينمولا ريما
 :  قاسنلاو نافيشلاو دححا ما اماللا هح رخآ ( ناوي 0 ا "5

 لاق ريبج نب ديعس نع ىراغيلا ىف اك« هببس »هنع لا ىضر زمع نبا نع |
 ل7 نالوأر الف اهنودجري ةحاح داورصن رقنوا ةيتقب ارفع نبا دنع تنك ٠

 ظ ثم نم نما لسو هيلع هللا ىلص ىجلا نا لعف نم رمع نبا لاقف اهنع اوقرفت ظ

 ؤ ناويحلاب
 ا ا نبا نع ريبكلا ف ىاربطلاو لسم هجرخا ( هج ىف' م ١ ةمااعأ نسل

 | نامح ىلع لسو هيلع هللا ىلص ىتلا م لاق 00 هدبس ) سابع |

 هعمو نم هللا نما لاق ههجوىف مسو دق |

 1 ا ره لرقلا ف ناوبلا نِإَف لولا ىف دَوْمَتَأ نأ تْرمأ ذهل |

 | | قمر: هنع هللا ىضر صاعلا نب ورمع نع ٍبعشلا ىف ىق قيببلاو دوادوبا هجرخا |
 ا .لاق ىفاورهنلا ديما دبع نب ناملس هيف ناب يرانا هيمو هذ لطوإللا |

 . [لقساات ورم نرع دواد ىبا ىف اي « هيس » فيعض فئثاكلا ىفا



 ا

 هيل كاسر بلان ايه هيا ل
 . ىلع نع طسوالا ىف ىئاربطلا هجرخاو 000100 سو

 | فعليا ىضر

 | هجرخا ( مهتغدل الإ ةَريغ الو اين خدتام برقملا هلأ نمل )
 ئ هنع هللا ضر نينم ُوملا ريما ىلع نع ريغصلا ىف ىناربطلاو بعشلا ىف ىقبيبلا |

 ١ ىلص ىبنلا تغدل لاق ىلع نع « هببس» نسح يناربطلا دانساو ىمشيما لاق
 0 حلمو ءاج اعد مث كلذ لاق غرف الف ىلصي وهو برقع سو ل

 نيتذوعملاو نورفاكلا اهيا اي لق قايل
 لكل نع َنييبنتمْلاَو لاج راب هانا: نم تايبشتملا هلأ نعل

 2 ىذمرتلاو 0 وباو او ىراخلا دج دعا( ءاسلاب

 ١ ارت )
 هجرخا ( ةعضؤم الإ رشأ تانك اوعضت ال اذه لعَف نم هلآ نعل! || ظ ٠  0ل ا 00 ا 2 3 57 0

 ١ :  4هنع ؟ هدس ) السر زيزعلا دبع نب رمع ثي دح نم ىذمرتلا م 0

 ءرك ذف ضرا ىف باتكي سو هياع هللا ىل هللا لوسر ىم

 أ : الا لكشم ىف ىواحطلا هاك( نم ةعيحلا ةلصاو ا 5

 ا لم تل 3 تتا تلاق اهنع « هيبس» الا ل ظ

  قزقف تكتشا اهاو الجر ىتتبا تجكلأ ىف ما هللا ىن اي تلاقف زال

 ' لاقق هب اهلججا ائيش اهسأر ىلع ضأن اهتم اال الا فر اهرم

 | رباجو دوعسم نبا نع هوحنو هزت ذف هللا نمل لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسو |



 2 ظ اك 7
 1 اوتنأ َلاَهَف سرف هعم الا لجر انعم سيلو ديم اباو انا ىدعف |

 / اهانيأر ىح انقلطناف اهنم هوذفن باتك ابعمو ةأرما اهب نوقلتس كنأف ظ

 1 ١ باحكاا اه املاناقت سو هيلع هللا لص هللا لوسر ركذ ىذلا ناكملاب ١

 | لاقف اهعاتم ذ هدجن زف هانشتفف اهعاتم انعضوف باتك ىعم ام تلاقف
 || للص هللا لوسر بذك امانلقف باتك اهعم نوكيال نا هلعلف دئرموبا |

 ا نوقتل اما تلاقف كنيرعنل وا هنجرختل انلقف انبذك الو لسو هيلع هلل
 . | نم ظفل ىفو اهتزجح نم هتجرخاف كنبرعنل وأ هنجرتتل اناقف نولسم متنا اما ١
 1 ةعتلب ىلا نب بطاح نم باتكلا اذاف رو يلم هنا ىلع ينل اهي ابق
 َ هقنع برضاف ىل نذيا هلوسر ناخو هللا ناخ هللا لوسر اي لاقف رم ماقق |

 1 لوسر اي ىلب اولاق اردب دهش دق سيلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف |
 ' || لص هللا لوسر لاقق كيلع كئادعا ىهاظو ثكن دق هنكلو رمع لاق هللا
 1 م هلوسرو مثلا لاقت رمعانبع تضافف_ءركذف هللا لعلف لسو هيلع هلل

 | ىلع كلمح ام لاف بطاح ىلا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لسراف

 | ىلها اب اهب ناكو شيرف ىف اقصلم الجر تنك هللا لوسر اي لاق تعنص ام

 أ تيتكك هلامو هلها عنه نم ةكمب هلوالا دحا كباصا نم نكي لو ىلامو

 [مللا لوسر لاقف هلوسرو هللاب نمل ىفا هلا لوسرأي هللاو كلذب مهلا

 | هللا لزناف اريخ الا بطاح اولوقت الف بطاح بفدض سو هيلع هللا ىلص

 ا 0 ةدرلا مب معا نقلت 0 52 ىودع ارا جا

 ري

 ظ
 ظ
 ظ
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 | ىذر شاع ! ميعن ونا هر ل تنتاك كايور تقص نك

 | ىلصىبلا لاقرحت رقب ىلو>و لتىلع ىفأك تبأر تلاق اهنع « هبيس» اهنع هللا

 ظ ا لس هبلع هلل

 (( هذه ب أ ان ىلعل ىرذأ ال ىنإف مككتا مادخل ١

 أ هنع 1 ىضر 0 خ نباو ئاسنلاو دوادوباو لسم هجرخا

 ١ هتلحار لع ىري سو هيلع هللا لص بنلا تيأر لاق هنع مسم ىف اك « هببس »

 .ركذف مكسانم ىنع اوذخأتل لوقيو رحل مو
 ىرعشالا ىسوم ىلا نع دمحا مامالا هجرخا ( ةيكسلأ هكلع نكت )

 ْ هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع اوارع اسان نآ هنع. « هبيس » هنع هللا ىضر

 هركذف اهب نوعرسإ ةزانجي 0و
 || هنع هللا ىضر سلا ح 'رع ةعرغ نلاو ماخلا هجرخا ( هب قرت كما )

 | بيرغ حيحص نسح ريبكلا اا عماجلا ىفو ةحبحص هديناسا ضايرلا فذ لاق

 | اكشف فرتحم رخ آلاو 0 0 امهدحا ناوخلا ناك لاق سنا نع ( هر

 ْ م هيلع هللا للص ىلا ىلا هاخا فرتملا

 ( لييوبا هجرخا « عش 00 عا لاق ردي لهأ ىلع ملط هللا لل »

 ّْ هام «هببس » بلاط ىلا نب ىلع نينموملاريما نع رذنملا نباو ىلصوملا .

 | هيلع هللا ىلص هللا لوسر دارا مل لاق ىلع نع ثراحلا نع ريبكلا عماجلا

 | ىلا نب بطاح مهف دكَم ديري هنا هباعصا نم سانا ىلا لسرا ةكم سو ظ

 | نرا ةكم لها ىلا بطاح بتكف انينح ديري هنا سانلا ىف ىشفاو ةعتلب

 ١ لا 5 هلا لوسر يأت مديري. رشف هيلع هلل نيو لوس



 0 هنع ء هلل ىضر 5 ار ىبا نع ركلاو ىئاربطلا 0 تبرعر
 نع نع ةاو 0 0 اق نبا 0 00 ىلا نب ديزي هيف 3

 1 : ه 1 ءاسشاب 0 7 هئيحا

 | ن 0 هجام نباو لسم هجرخا ( عساتلأ موصل لبا لإ تبقي نك )

 أ هللا لوسر ماص نيح لاق هنع ٍلسم ىف اك ( هيبس ) هنع هللاىغر سابع
 0 0 ل

| 0 
5 1 | 0 3 , 

 ا أ تراك اذاف سو هيلع 0 1 لوسر لاقف اعلا رجلا هيلع

 1 قوت قت لبق للا ثأر ا سلا ميلا انسه ءاشنا لبقملا ماعلا

 07 سو هيلع هللا لبم هلا وشر

 0 ولأ نم كسلا الوفانلا يكن انناكف تلق انك تنك نيل)

 : رع ب عنا نو لسة (كلذ ىلع تمد ام 'مبيلع

 هآ ةبارق ىل نا للا لوسر اي لاق الج نا هنع ( هبسو ) هنع هللا [|

 هر ل نلا لاف لطم

 .يذف لاح



 د 0 ١

 ناك[ ليق هماثو هركحأف د لاق ةينغلا هك رمل لس

 نم بدوا تلف فلل حلم هحرطست ببذل الو ال لاق لأ "نم ند قالا

 ملسملا كبخلا

 0 الأ نمر ءاحعلا نب دوعسم 4 0 ص آل ) 0

 أهل ريخ ربطت نال لاق ايدفت
 ا ا 1 1 0 7 َ 3 5
 هش 1 نا 5 دو وا كر د لوح سه ْن (

 ىمثيملا لاق نع هللا ىضر سنا نع ذمحا مامالا هججرخلا ( 'هدنع سيل ام

 نع " ةبيس * هنسحل صووسلا زمرو اضيا ىتويبلا ةنع هاوزو تاقث هلاجر

 ىدوبي ةياور فو ىفنارصن ىلا ملسو ةيلع هللا لص هللا لودسر ىتنعب لاق سنا

 "از الو ةعات لمحمام هللاو ءرسنملا امو .لاقف ةرسمملا يلا اياونأ هلأ سس

 هللأو هللا ودع بذك لاق سو هيلع هللا ىلبص هللا لوسر آر 00 ف

 325 ذآ نم هل ريخ ةيرب ى ة> أحيق 00 5

 رص
 - | سمس 6

 هيا ضر ةريره ىلا نع ةتسلاو دمحا مامالا هجرخا( ًارعشر

 2 رين نحن اهب لاق ةنع هللا يضر دعس ىلا نع لس قالك
 هللا لص هللا قؤلسر لاقش سني عاش ال "ضرع د سو هلع هللا لص

 هركذف ءىلذي نال ناطيشلا اوكسما سو ةلغا
 مل *ءي- ص

 4 هيلع تملط امم كل ريخ اج هدي لعل ىدعيذألل |

 ْ تقرس ىلا ةيمورخلا ىف لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق ةنا ةنع «ةبس هع

 ' ةيقبو همحرت نه دحا و ىفعجلاب سيلو ديري نب رباج هل لاقي وار هّيقو



 ديج: يي مل ١ دج ةيييسب بص وجرمبوعبسم يم هع عروب

 ١ لوسر عم تيهذف ىف لاق هع ماهم سو يع السهل لوسر ا 1

 | هللا لص“ للا لوسر ىلا برقف ماعطلا كلذ ىلا سو هيلع هللا ىلص هللا |

 ا 0 تيًأرف سنا لاق ديدقو ءابد هيف قرفو ريعش نم ازبخ ملسو هيلع ؤ !
 | ذئموي نم ءابدلا بحا لزا ملف ةفصصلا ىلاوح ءابدلا عبتني لسو هيلع هللا ||

 ا راث الا لكشم ىف ىواخنطلا تبمسلا عم هجرخاو

 (:قئابأ ' اكل ايف لأ ارثتأ ةواضلا ةرلصلا دمك رخآ نك 1
 هنرصا طويسلازمر نينموملا ريما لع نع هجام نباو دواذ وبا هجرخا ظ |

 | ) ىبلا ةيصو ةماع ناكل اق هنع هللاىضر سنا نع دعس نبا جرخا ا هببس | -

 | لج ىنح عناوا تككم امو ةولصلا تول هرضح نيح مو هيلع دلل لص |
 | لرد قاساتلاب صعب داكي امو هردص ىف اهب رغرغي 00 0

 ؛6 ماللا فرح “ ظ 7

  11ظ د ىبا تع 00 دمحا 0 هةحرخا( 5-0 كنم ََك عر ”,دقأ

 ا ا 000 ل دوعسم 0 رك ىف مك « هيبس حبس

 1 | انااذاف تفنلاف دوعسم ابا معا دوعسم ابا لعالوقي يناخ نمالئاق تعمسف
 "1| لاقف هرخك ىو هركذف ردقا هلل لاقق لسو هيلع هللا لص هللا لوسرب
 || دلع كرذ> قة سو كلذ دس اكوام ىل تيرتخ :اف'ةوعتسمؤبا
 ش هدد

 0 نينلب نف لجر نع ىوغبلا ةجزخلا( شاجإل نيام ميرو نس 5 ؛

 | تلف لاق نيقلب نم لجر نع ىونبلا جرخا ريبكك عماجلا فاك اهيل



 دك ١ ه هازل

 ظ هيءارزو هردص عضو دحب اذا نرالف كالوم ىف كل له هل لبق هنا هنع

 هركذ مث باكلا ضب ري اذكه لاف ضرالاب
0 0 

 دمحا مامالا هجرخا ( مجاري مل تاّرم ثلث ءىثلا لاق اذإ ناك

 ظ
 ظ
| 

 . ىلسالا دردح ىبا نع باقلالا ف ىزاريشلاو ريغصلاو طسوالا ف ىناربطلاو

 / ىدعتساف هارد ةعبرا هيلع ىدوهيل ناك دردح ابا نا « هببس » هنع هللاىضر

 , هقح هطعالاقف اهيلعىنباغ دقو مثارد ةعبرا اذه ع ىل نا دمثاي لاقف هيلع

 ١ كعب ىذلاو لاق هقح هطما لاق اهياع ردقا ام قلاب كنعب ىذلاو لاق |

 . ائيش منعن نا جراف ربيخ ىلا انثعبت كنا هتريث) دقو اهيلعردقا ام قحاب |
ٍَ< | 

 هرك ذف ناكو لاق هتح هيضقاف
 ١ | أ ءاش نإ 0 00 لا 1 ص رم لع 0 اذإ 0ك ْ

  لخد لاق هنع (هدس ) اهنع هللا ىضر نا نبا نع ىراخبا هحرخلا لأ ظ

 ظ ' يبارعالا لاقف كلذ هل لاف هدوعي ىلا عا لع سو ا هللا ىلص ىبنلا ْ

 هللا ىلص ىبنلا لاقق روبقلا' هريزت ريك خيش لع روفت ىح هلا ظ

 ا هجرخا ( ةهركي ءىشب هيجو ىف ًادحأ جال 00

( 
 ظ )

0 
 لاق هنع هلل ىضر سلا نع فاينل دواد وباو درفملا بدالا ىف ىراغلاو
١ 

 ا جرخ اف ةرفصلا رثاهبو لخد الجر نا « هببس » فيعض هلت ظلما

 هنع اذه لسغي نا اذه 0 ول لاق
 ظ

 قاسلاو لئامثلا ف ىذمرتلاو دجا مامألا هرشل اء لإ د ناك

 .الايخ نا نع لالا ف 5 «هيب» هعرطل يفد نا نم هجلم ناو



 ل هوا

 | ظ | هلا لو مسي دال نتا م ل 2 ل

 ١ ا رو تعا انجب لاق مث ىراصن الالوقب ع رف ملسو هي هيلع هللا لص
 ا ٠ الاعألا لاف 7 ليقف سيِخلأَو نيرا م 1

 ه6و 2 ف و

ترج علأالإ مل را غش ف سيخ 7 0 5
 2 لوقبف 

١ 
 1

 ( بفلاخأ 1 يأ َنيحررشملأ , ديع 0 7 0

 ما نع قيببلاو كا كلا قف كارطبلاو دعا ءامالا جرش
 1 ْ ىضر ةللس

 .[| ىلا هوثعب ةباعصلا نم اساناو سابع نبا نا ربخا أبي رك نا «هببس» اهننع هللا
 ٠١) دحالاو تبسلا موي تلاقف امابص احل رثكا ناك مايالا ىانع اهلأسي ةلس ما
 / |١ ركحنم ىهذلا لاق هتركذ م قدص تلاقق مهعجاب اهيلا اوماقف مربخاف
 تاقث هتاورو

 0 الأ قو ةسح ايدلا ىف اتآ انبر اهب وعدي ةومد رثك !ناك)
 ّ ل دراد وباو ناذيشلاو دما ءامالا هحرشلا ( راثأ باذع انقو ةسح

 00000 نا نعا هيس] نعش ىقر كلام ني ىنا نع ةداتق ثيدح
 هك | و هيلع ا نر ا اسنأ دالاس

 نباو دمجامأمالا هحرخا( 4 4 5 00 ير 0 10 روح اذإ نأكل

 ]| هنسل طويسلا زمر هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع ةناوعوباو ةميزخ

 اااودو حيصلا لاجر ددحا لاجر ىمشرملا لاقو حيحص ةعرز وبا لاقو

 ١ ضايي ل 00 هيطبا نع هيدي 0 ناك ظفلب 0 ظ



 دك | هم

 م هيفو لسم دنعوه ادع هيل نك لإن قا 0

 هللاو تل ةجاحل اموي ىنلسراف اَتلخ سانلا نسحا نم ناك هنع:

 هللا لوسر اذاف قوسلا ىف نوب ملت ناقص لع يشأ سن ل عشا

 لاقف كحمضا وهو هيلا ت رظنف قارو نم كاتس 10 سو هيلع هللا ص

 ريعخلا نذا من تلق“ تما شح تنتشر ْ

 ناخيشلا هبجرخا (سانلأ مجشأَو نئانلأ ةَوِجأَو سانلأ نس أ نا

 هم اههه# هببس » هنع هللاىضر كلام نب سنا نع هجام نباو ىذمرتلاو

 ملسو هبيلع هللا ىلص ىبنلا ناكف ةنيدملا لها عزف دقلو لاق هَ ئراتلا |

 تاذ ةنيدملا لها عزف دقلو سم ىفو ارحب هاندجو لاقو سرف ىلع مهقبس
 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مثاقلتف توصلا لبق سانلا قلطناف ةليل

 . هقنع ىف ىرع" ةحلط ىبال سرف ىلع وهو توصلا ىلا مهتبس دقو اعجار

 ظ . رحيل هناو ارحب هاندجو لاق اوعارت ل لوةي وهو فيسلا

 .هنع هللا ىضر ثريوحلا نب كلام نع ىراخيلا هجرخلا « اميحر ناك»

 نم اوجن هدنع انثيلف لسو ةيلع هللا لص ىلا [ءانمثق لاق هنع« هسه أ
 ,ةيلع نبا ةياور فس داز اهحر سو هيلع هللا لص ىبنلا ناكو ةليل نيرششم ظ

 | نب سنا نعدرفملا بدالا ىف داز موملف م دالب ىل 1 متعجر وأ لاف ايفر

 ) . ةنادتسالاب«رمأ الو هدنع نأك نا هل :مئأو هدعوالا دحا هيت أي ال ناكو كلام

 ظ , ىدنعام لاقف هيطعي نا هلأسف هءاج الجر نا ىذمرتلا ثيدح ىفو هيلع ْ

 هتيطعا دق هللا لور اي رمعلاقف هتيضق ”ىش انءاج اذاف "ىلع عتبا ا ظ
 ا

 راصنالا نم لجر لاقف رملوق هركحف هيلع ردقت الام هللا كفلك ام



 ا

 | ءامم ىف لكا هنا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ىلب لاق انفيض اذه |

 ظ

 1 ةلثاو نب سماع ليفطلا ىلا .رع لئاشلا ىف ىذمرتلاو دواد وباو لم ْ

 1 هللا لم أ لوسر ا ليفطلا وبا لاق ه4زع 4 ةيلسس » هنع هللا ىشر |

 3 لاق الاهل لاق خا ىل ناكو لاق هنع ةماإ « هببس » هنع هلا ىضر

 | اليوط تنكو ىريغو هللا لوسر ريغ دجسملا ىف قبب مف هسيلج ديب لجر |
 0 ىلا سو ةيلع هللا ىلص هلا لوسر ىلب بهذف دحا لع مدقي ال يلع ظ

 : : سلا هللا لوس ا نما مأ تلاقذ تعبشو تيورف ازنع ىلبلخ هلزنم 0

 | هرك ذف (ءامما ةعبس ىف لكأي رفاكسلا) رفاك ءاعم ىف كلذ لبةلكاو نءئم
 1 ىضر ىرافغلارذ ىلا نع لسم هجرخلا ( ناظم 0 22 0 ظ
 0 لوسر لاق لاق رذ يبا نع تماصلا نب هللا دبع نع ( هبس ) هنع هللا

 1 | هيدي نيب ناك اذا هركسي هناف لصي مك دحا ماق اذا سو هيلع هللا لص هللا

 1 )17 ةوسألا باكلاو ةأرملاو رامخلا هتالص عطقي هناف : ضاع الكا
 ١ 6 7 01 نما رملالا ناكلا نم دوسالا لكلا لاب ام رذابإ اي
 | ىتأسا نع زل هاي هللا لع ثلا لوسر تاب ىلا نبا لاق
 نالكمخ ادرمألا ثلكلا لاقت

 ا  ةفيرشلا لئامثلا ركذ 9“
 1 ا ) ا الما ضبأ سو هلع لل 0 هلأ لوسر ناك ) ١
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 |. هركذف هتيأر فيك ل يق ىريخ هآرلجر ضرالا هجو يلع امو ملسو هيلع

 6 51 نب سنا نع دوادوباو لسم هجرخلا ( الخ سانلأ نسحأ 2 |

 لاق ةآرفا سو هيلع هللا ىلص ه هلل لوسر ءاج اذا ناكف اهطف ناكهبسحا



 دك | ه اد

 | دقو فيك سو هيلع هللا يلص هللا لوسر لاقف هلأسف ةئيدلاب ملسو هيلع |
 ١ ليق دقو كب بك لاق هاؤفلو ىواحطلل رانألا لكشم ىف هوحنو لبق

 ظ امنع ىنابتو كلذ |
 ظ 6 لأب لحل 9 ظ

 | حر نم طموتقأو هلأ حور نم ئليإلاو هللاب الرثلا ”رابحلأ | ١
 | هني ظوملا مو هنع هللا ىشر .سايع نبا ترك رازإلا هجرخا ( هلأ

 || لوسر لأسالجر نا لاق سابع نبا نع «هببس »نسح هدانسإ قارعلا لاقو
 هركذف ر ءايكلا ام سو هيلع هللا ىلص هللا ]

 هسرخا ( سا 1 لاو هاا يس نك اكل |١

 هع دل ىغر ىرااا اال ىف ميعنوباو ريكلا ىف ىناربطلا ظ

 ىوق نم رفن كَ تمدق لاق هاج,ج نع ريبكلا عماجلا ىف م ( هببس )

 ] سالف ديرما لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم اورضخ مالسالا نوديري ظ

 ىلص هللا لوسر ريغ دجسلا ىف قي لف هسيلج ديب لجر لك ذخأب لاق |
 | ىل هذف دحا لع ردقي ال اليوط ملقط تنك رم ملسو هيلع هللا ظ

 ١ ىتح ادلع تهتاذ الع ىل كلك هازنم لا سو و هيلع هللا ىلص هللا لوسر |

 | تلاقو اهيلع تيتاف ةمرب عنصب تأ اهيلع تيتاف زنعا عبس ىل بلح |

 | نميام ا هم لاق طل لب ل لير عطس ل

 | لجرلا لع هباعصاو وه عجاف اودغف اوصاف هللا ىلع انقزرو هقدر لكأ ظ

 تدتاف 1 عنصو اهب اهيلع ثدتاذ 0 ىل تدلخ تاقف هيلا يلا امب ربخي ا

 0 ذخألا لاقق برغملا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر مم اولصف اهيلع |



20 
 75 جا اناس زاتاننانات قطان ات 731 تل طاح الاصوات سطل سلو

 1 هللا ىضر ةديرب نع نعشلاو ناسلا ىف ىتبيبلا و ىلعي وبا هجرخا ( رعتعتم |

 هكا هك ” بئاسلا نب ءاطع هيف ىلعي ىبأل هو ع دعب ىعشيملا لاق هدا

 ( ٠ نب ورم هذ ىتبيبلل هوْزرع بيقع مهضعب لاقو تاقث هلاح هلاح ر ةيقبو طاتخا ْ

 ١ ناح نار هحام نب هحرخاو نك ورالا ىف ىهذلا هدروا ءاطع نع ءسق |[

 ١ ا  ذخئيال ةما - سدقشب سك هلثفاو هنع هلا ئضر هللا دنع نب رياج نع ا

 | |١ ىلإ توجو |ل لاق رباج نع هجام نبا ف اك « هببس» ميغيعضل مديدش نم |[
 0 ْ | مهأرام + أم بجتاب ىنوثدحت الا لاق رحيلا ةرجابم ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر |

 001 أ انب ترم سولج نحن انيب هللا لوسر اي ىلب مهنم ةيتف تلاق ةشبحلا ضراب ١

 0 ا لع مهتم ىتفب ترش ءام نم َهْلَق انعأب لع ,لمحت مهني اهزئاجم نم زوجي ا

 امستلف ترسكناف .اهتبكر ىلع ترفن اعفد 5 اهفتك نيب هيدي ىدحا ْ

 ادغ هدنع ك سحأو ىرما مبعت ْ
0 هنا لوسر لاقف لاق

 

 00 ه لق ل سدقب ا

 هرثذف لالا نم كا زكان همك < كلما عضي موي

 0 نبا ىوس 0 ىراغلا هجرخا ( 9 دقو ا

 ظ لاقف اهب جوزت ىتلاو ةبقع تعضرا ىلا تااقف ةأيرعا هنتأف زيزع نبا باها
3 1 - ْ 

 , هللا لص لل ليسوا ولا ند رف ىنيتربخا الو ىتيتءضرا كنأ لعا ام ةبقع اهل



 دك 14 ١

 هلا لص هللا لوسر ام نيمو لاق ايش م لب عاف هتف رفس نع
 هللا ىلص هللا لوسر لع لع لخ دن اين ذ صخر دق هنا تلاق لسو هيلع

 هر ا لاق كلذ نع هلأسف سو هيلع

 دعسنبا هحرشلا ( ك1(: لع انعاش تلاد ال
 نبرسب ما تلخد تلاق اهنع ( هبيس ) اهنع هللا ىضر ةشّئاع نع هتاقبط ىف

 هيفتام ىذلا هضرم ىف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرولع رورعم نب ءاربلا

 ان فءاضي 5 لاق دحا لع كيلع كعو لثم تدجو امل تلاقف هتسف

 ' لوسر طنا اعز تلاقسانا لوفر ام اللا يع تماس كن
 ١١ نم جرمانا ص ابطلسيل هللاناك املاق ينجلا تاذ سو هياع هللا لص هللا

 ىبببصي لاز ام ربيخ موي كنباوانا ت تاك ى ىتاا ةلكالا نم هنكلو ناطيشلا

 ا ا اذه ناك ىت ىتح دادع اهم

 'ءيطتسأ ال /:لافياماعإ يق ل ميايتسأ ال 1 منوم نك

 0 امرا ف اولا هجرخا ( منا إب" 6

 :لا ىناخدي لمع ىلع ىناد هللا لوسر اي لاق الجر نا هنع( هببس ) هنع

 هركذف نك لاق
 ( ةعجتو اَوْحَأَو عابر اوك "بين اورعش عرق ل 0

 هللا لص ىبنلا نا هنع ( هببس ) هنء هللا ىضر سنا نع ديمح نب دبع هجرخأ .

 لزناف هزكذف يك هس 0 لاق سو هيلع .
 ن ذولا مهنافمهبذمي وا مههلع بوتيوا 0 مالا نمثل سيل لجوزم وزع هللا |

 -ِ ١ ل عا -و 220
 ريغ رهو اعيرق نم ةقح اعفيمض ذخ ايا ة ةمأ الأ دش س١



 دك را

 0 دولوع

 0 ال1 رسب رك ]ةياور فو( 11 قلخ آمل رسم ل كر

 | نيضح نب نارمع نع دوادوباو ناخيشلاو دما مامالا هجرخا ( 1

 | يبا نع دمحا هجرخاو باطخلا نب رع ا

 0 ناصح نب نارمع نع ىراغلا ىفاك ( هببس ) هنع هللا غر قيدصلا ركب

 1 0 لاق من لاق رادلا لها نم ةنجلا لها فرعتا هللا لوسراي لجر لاق لاق

 0 هركذذ رسم لك لاق نولماعلا لمعي
 21 نم ريكلا 000 للا هحرخا (”ريخ هل تاك ملا ء لاآط املك

 1  لاقو هنسل ىطويسلا زمر هنع هللا ىضر كلاي نب فوع نع دادش ثيدح ظ

 00 .نوعاطاي فوعلاق دادشن ع (ةبس) فيعض وهو معف نب ياهثلا هيف ىمشيملا | ظ

 " | هركذف لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدعب اما اولاقف كيلا ىنذخ ظ

 1 ىل لاق
 0 ا يبابطلا 000 دال ردم نكست كلك دارس رجألا يف ل
 0[ "00 عا ىجر نيم لا ديما ىلع نع نابحئاو يللا ف يمنوباو ظ

 ظ | لوسراي 7 لاقف لسو هيلع هللا لص ىبنلا ىلا رفن ثالث ءاج لاق هنع ١

 1 هللا لوسراي رخن آلا لاقو ريئاند ةرشعب اهنم تقدصتف رانيد ةئام ىل ناك هللا

 ١ 0000001 ا لوسر اي رج ألا لاقو رانبدب تقدصتف. ةريشع ىل ناك
 هال هان

1 0000 1 

 07 بيطخلاو دما مامالا هجرخا ( ةبكأ يذ ىلإ ةحولا يذ نم 57

 ( | لع مدق تلات اهنع « هببس » |هنع هللا ىضر ةشئاع نع قرتفملاو قفتلا ىف



 | رتاوتم ثبدحلا ىطغويسلا لاق هنء لا نقر 0 هجام نبا

 كرو ةيعطل لس ىلا تي لفى ا
 هل لاقي انضرأب عنصي ابارش نا هلا لور ان تلفت نبيا ىلا لبج نب ذاعمو |

 ظ مارح وتس لك اجت لكلا ند ال تارشو رزملا |

 مك ارم يسم 1

 ١ هللا لوسر نم .تمع# اع ككننا لاقو هسأر ىلع هدي م اندف ظ

 هرخا ىف لسه ةياور ىفو هرك ذفروصم لك لوةي هتعم ملسو هيلع هللا ىلص ظ

 ظ هفارش الاميز رع نصاف الاف دبال تك نا هل لاقو ١

1 
 ا
 ا
9 
0 

1 
1 
3 

 ١

3 
 ُّق

 | نع ماحلاو ريبكلا يف ىناربطلاو نابج نباو ريرج نباو ىئاسنلاو ىرادلاو |

 ظ هيلع هللا لص كالوسر تتالاق هنع ؟ يكس هة:ع نا كد ودم 5 ديس ظ

 ظ غلبف نادلولا اولتق ىتح ذئموي سانلا لتقف ًارذظ تبصأف هعم توزغو ملسو

 ظ مويلا لتقلا مثزواج ماوقا لاب أي لاَقف 6 هع هللا ىلص هلل لور كلذ ظ

 0 لقي را اولتقل ال الا ةيرذ اولعقت ال الا لاق ع نيكرشلا 0 ظ

 لك
 هحرخاو هنئع أ هر ةريره فا نع هجام نبا وىئاسنلاو دممحا هجرخاو

0 3 0 1 
 0 هب 0 1 أاهروم 2 ةرود لكب 4 0 رانلا ىف ر مم لك

 ' نبا . نع نسحلا نب هم تود نم يبو لا ماشا 0 2

 ىلا لاقف سابع نباىلا لجر ءاج لاق ديعس نع « ةبيس » ةنعدللا 77 0

 ظ ىم ندا لاق مث اندف ىنم ندا هل لاف أهيف 0 ةروصلا هذه روصا لكر

 | م7 هود

 أمنع ب ارعي “د ابيلع "لا, اعف ةَرطِْلا ل 1 دوم كل

 ] درا مامالاهجرخلا ( انانضطم 9 ينام انادا” دا 0 1 ًّظ انا

 . نإالا لاق نيكرشلا ءانبا مهامنا هللا لوسر اي لجر لاق ةيرذلا اواتق ىتح

 0 و 77م مب جو ترج ادم ملال



 دك ١
 ل ا ل

 |0000 الو دحا مامالا رشا ( احرف كسأ باش 711
 ظ ىلبص هللا لوسر لس تااق اهنع ىراخلا ىف م « هبس » اهنع هللا ىضر

 "|| ملسمل ةياور ىفو مارح وهف ركسأ بارش لكل اقف عتبلا نع سو هسيلع هللا

 00| 0 ااادكب عل | مارح وهف ةولصلا نع ركسا الك يموم ىلا نع
 0 لسعلا ذيبن ةيقوفلا ةانثملا

 8 3 .٠ 6ع 0

 10 1 ٠ ١
 ع ا 1-0000 3 2 3 ْث

2 
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 0 ليلة ينك أ الإ
 7 ظ ملت لا نيب 1 لا مو رف لجل نيدو ارم

 | نع حابر ىنا نب ءاطع ثيدح نم ناسا هحرخا ( ةحاسلا لجأ

 1 جيص هدانسا ةباصالا ىف لاق ىراصنالا ريمع نب رباجو هللا دبع نب رباغ ظ

 ا ىرف نابرب اهتأر ءاطع لاق اهنع « هببس » هنسل شويسلا زمرو |

 0 لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ا لوسر تاع رج الا لاق نلخ :افعدحألا

 ظ رونق
 ٍ ٠ رهين نع كاحلاو دججا م ايلالا هجرخأ/( هانلأ نم قلخ 6

 | دمنا لاجر ىمشيملا لاقو ىبهذلا هرقاو حيحص 0 الالي هعاقا ىشر

 ١ تلق لاق ةريره لا نع ( هببس ) ةقث وهو ةنوه* يبا الخ ميصلا لاجر

 | ىشث لك نع ىنئبنأت يىنيغ ترقو يسفن تباط كتير اذا هللا لوسر اي

 ظ ظ كك ذف
 3 / 3-1 5 ٠ 20 ٠

 ا نع ىذمرتلا قوس لاسنلاو دعا 0 ةجرخا ( "مارح يل 010



 دك | + وَ

 هالاو رم لاف رفعج ىحا نبال اهتددعا لاقو أهرغصب لتعاف موثاك عا

 0 20 مي كلا 5

 ا

 هللا ىضر 00 قاض دين لل ل
 ' هفعض لاقو ءافعضلا هك ىهذلا 17 لصاو نب دحاولا دبع هيفو هنع

 ميعن وبا لاق كورتم ىئاسنلاو ىراختلا لاق ديز نب دحاولا دبعو ىدزالا
 ركب آل ناك لاق مترا نب ديز نع «هيبس » رباجو ةشئاع نع بابلا يف

 هب تتج نيا نم لاق مث ةمقل هنم لو انتف ماعطب هليل هاتاف هيلع لغي كولمم

 نا تدكشكل ف لاق طع م تبقرف ةيلهاجلا ىف موقب تريم لاق

 جرخت ال هل ليقف جرخت ال تلعجو أي ا لم لؤدإف تكامل

 ةمقل لحا نم اذه لك هل ليقف اهب ىري ىتح ًاقتبو برش لعج ء ءاملب الا

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم اهتجرخأأل ىسفن عمالا جرخت ملول لاق

 هرك ذف لوقي
 ب لا ا
 0 كد ىبسنَو ىس الخام مايا مي ع ا برسنو عبملدم ل

 هَ -وم نب 11-3 ه- ه- تح اص 5-2

 (مهتبصعو ربان أك ةمطاف دو الخ ام ييأل ضع
 مهنع هللا ىضر باظخلا نب رمت نع ةباوصصلا ةفرعم ىف ميعنوبا هجرخا

 بااط يلا نب ىلع ىلا بطخ باطما نب رمع نا نيصح نب للظتسملا نع
 لوسر كععت نكلو هأيلا درا / يللا لاف أهرغصب ةيلع لتعاف موثلك ما هتنبا

 هركذف لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا |

5 



 ا ا هد

 | الأ رانا. اسد تاب 0 يدكلا قف نوخأع 7 ا سمبل

 1 ايسيلغأر | لجرلا بذكت الث ىف الا مدآن بارع بوتكم بذكّلك نا |

 ١ 08 لحرا تكو ةعدخ بول ناف بوحلا ىف لحرلا بذكوأ

 ظ |ةاديع. سما 00 ا علا هللا ناف نيلجرلا نيب |

 0000 0 لوطن يب جىلل ني حلمات ديسم]
 || ةس تع سو هيلع للا لص هلل لوس ت ١, هنع ريرج نبا جرخا 6 |

 || اهوحيذي نا اوبأف ةلوزوم اولاقف اهوحيذيل ةاشوا دوعقب مناف لجر ىلع التف ْ

 0 7 | لاقف ةللغلا ىف نوكت ىتح منغلا جرخلا واقف هل نغ ايف ةلظدل ناكو ا

 ١ | بح انسفنا اولاقف اهياع جرخي را ىشخاو مومسلا اهيف ىضر !ناىنعأ]

 / ىبلا مبعيذصي ربخأف 0 ةلظلا ىف اوناكف من :|| اوحرخاف كؤَع نم انيلا ٍْ

 ظ

 و د 5

 ع

 ىذلا كلذ لسو هيلع هللا لص ىتتلا م ان اج اذ ملسو هيلع هللا ىلص |
 ا[ لم ىبا لاقف ىش لوقي امم ناك ام هلا ياو بذك اولاتف لجرلا هل لاق ظ

 :| نوكت نا ىسعف ريخ كباعصا نم دحا ىف نكي نا ملسو هيلع هللا ْ

 ٍ 0 هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف لجرلا هربخا اك هرخأف قنص ٍ

 11 هلك بتكي بذكلا نا لاق مثرانلا ف شارفلا تفاهت بذكلا ىف نوتفاهتت |
 1| 000 ل ترا ف لجبلا بقكيردا الا ابنك ةاعالا

 1 0000 مدلل لعل

 | يسلب اطال داذ هلام مب مست نإ 8 أي ا

7 

01 
 : سم



 اا هبادصأل لن ا ضب نموا 4 نم ظ

5 
 قانا ل رك اسع نباو دعس نبا هجرخلا ) ير نموجراريخلا لك |

 ىبأل وجرتام لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لأس هنا هنغ « هببس» هنع هللا ىضر |
 ظ هركذف لاق بلاط |

 برحلا ف بدك لجأ ْثدِلَ ىألإ مد نبأ لع بتكي بركلا لك ,
 2 00 اعيضْريَف ا 9 أَو ةعالخ بحل َنِإَف |

 ىف ىنسلا نباو ريبكلا ىف ىاربطلا هجرخلا « مب حلصيل نيج نيب
 ىضر ناعمسنب ساونلا نع قالخالا مراكم ىف ىطئارخلاو ةليلو موي لمج

 وهو راطعأا عماج نب دمش هيف ىمشيملا لاقو هنسل ىظويسلا زمر هنغ هللا

 ىدع نبا جيرخا « هببس » فعضو عاطقلا هيف ىقارعلا هخيش لاقو فيعض

 بطخ مو هلع هللا لص هللا لوسر تعمم تلاق ديزي تنب ءاهسا نع

 عباتت م بذزكلا ىف اوعباتت نا ىلع م كلي ام ىاثا اهيا الوش

 هبيذهت ىف ريرج نبا جرخلاو ا -كي بذكلا لكراتلا ف شارفلا

 قب روش د ؤيرا نم عسل ف قييبلاو قالخالا ىواسم ىف ىلعئاملاو

 | هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ناععم نب ساونأا نع ناقربزلا نع بشو>
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 0007 كيدح رج نإ لاق 22 لا ا 1 1

 1 2 قب ىف مك « هببس » ىهتنا رظن هيفو كالو نا .ح نباو ةيزخ نبا هحفصو

 )اينما سو هيلع هللا ص هلل كرس دا لاق واح نع هجام

 هركذ مث ةعصقلا ىف هعم
0 

 00 للا نحقق تلك أ ذل لعاب هيفا لك أ لع رمسلف لك -
 1 7 نر تاصلا نب ةجراخ خان نك 1لاو ئاسنلاو دواد وباو دما مامالا

 00017 نع دواد ىلا فاك( هيبس) ىهذلا هرقاو حرص كالا لاق هنع هللا

 انيتاف لسسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع نم انلبقا لاق همت نع تلصلا

 دنع لبف ريخي لجرلا اذه دلع نم متن 6 نا انشن انا اولاقف برعلا نم ىح

 | هوتعب واخ لاق معن انلقف لاق دولا را اندنع ناق ةيقر وا ءاود نم

 | ةيلعو :ةودغ مايا ةثالث بانك ة ةحناف هياع ثأر ةذ لاق دويقلا ىف

 ال تاقف العج يناوطعأف لاق لاقع نم طشن امنأكك لفتأ مث قازب

 را ظ ةتلاسف 0 هباع للا 0 0 8 1

 تاي اسرع نسبا ب 0001

 دواد ىلا ىف اك ( هيس ) ةعيمل نبا هيفو رج نبا لاقو هنسلل ىل طويسلا زمر |

 أ لات ايارعا نا 00 اعفا نع نعش ن 0



 كلام ظ

 | دال ل رشر دنع لجر اعيت لاق ربع نبا نع هجن نلف 0س
 ها ةاقيلسوا مباع هللا

 | نبا هجرخأ ( اقرتم توملأبأ ىتكف هاذأل 'نيضأَو كاذآ ةنع فك )

 نع اعوف سم هود صحو السم ىلبجلا نمحرلا دبع نبا 3-5 خيراتلا ىف راجتلا

 اكغ لاق ريكلا عماجلا ىف اك( هيبس) اظعاو نهذلاب وك تيادح فانلا

 هرذ ذف هراج ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلا لجر

 هنع هللا ىضر ةلمس ىلا نب ريع ضرع ىراخيلا هجرخا ( كيلي امم لك )
 نري تاكا لاق اخ هس مر هينا ل ا

 ةيىصلا ىحاون نم را ثا سو هيلع تاس

0 

 شاركع رع هحالما نبأ هجرخا ("ةنحاو مام نك 0 3 10

 ةنفجب سو هيلع لا لص يبنلا أ لاق هنع « هيبس » هنع هللا ىضر بيرق نبا.

 لاقت اهيحاون هس ىدي تابت اهئم لكأت اتليقاف كودلاو ديرثلا ةريثك

 نم نارلا يف ىبطب اذنتأ هاو اطلالات نال ظ

 شاركي لاق قبطلا ىف سو هيلع هللا لص هللا لوسسو دي تلا ةبطرلا

 داو نوليغ هنا نش هزكش ثلحتا نم لك

 ..:رغ ةفش لا نبا ةجنرتمل ( راق نا ننمألا] امرألا ىذه ركل
34 

 لوسر تأسس لاق هنع ( ةشس ) مهبم هيفو هنع هلا ىضر جيدخ نب مفار

 هركذف لك لاقخ ةطلبلب يذلا ن ءامسو هيلع هللىلص هللا:
 ا فايح نباو ةعيرالا هج 3 رخا هلأ لع الكرتون ةقب هلأ أمك



 د + 6١

 دودي يكد د17 نوح ةداع نيدعس تنااث نبال بق لاق هتع ( ( هببس ) هنع

 | انك ع ىا الجر تناث م | عم تبأر كنأرل تيأزا ارويغ 0

 1 أ دق كاذو ميلا ةعرا ؛يجا ىتح رظنثا ملو فيسلاب اهبراض ف تنك لاق منصت

 0001 | ةدابش 00 ال, دعا لويرضف اذكو اذك لوقاوا سهذو هتجاح ىغق

 1 هرك ذه لسو هيلع هللا ىلص ىبنال كلذ ركذف لاق ادبا

 | دواد وباو دمحا مامالا هجرخا ( توي ْنَم عيضي نأ امن ءر لأ ىكتر

 1 0 | تصصا عن ل يشر سلا ثارت نا تع قييلاو كاحلاو قاننلاو

 أ ظنلن لسم هجرخاو حيحص هدانسا ضايرلا ىف لاقو ىبهذلا هرقاو مالا

 | ساشا درع تاع هلوق كلي نم نرع سبحي نا اما ءرملاب ىفك
 انه ميقا لاقف هل ىلوم هاتاف سدقملا تيبب ناك ورمج نبا نا قييبلا ىف اك

 ١ هلل ىلص ىبنلا تمعم لاق ال لاق مهتويأ١ كله أل تكرت له لاق ناضمر

 ]| 0 #1 )هد لدي سو هيلع

 3 ىئك لاق هللا لوسر نافمبطعاف قلطناف لاق ال لاق مهتوق قيقرلا تيطعا

 أ 1 نع سنا

 7 1 نع ىلليدلاو ىاسنلا هجرخا ( نتف هسأر لَم فويسلا ةقرابب ىف م

 ظ 7 0 هوصل ىظويسلا زمر لسو هبلع هللا ىلص ىنأا باحصحا نم لجر

 | هللا لوسر اي لاق الجر نا “ هببس » ميعص ص هدنسو ريبكلا ١ ىف لاقو ريغصلا

 "01 7 نا لفدوبلا الا دوف ىف نوذتقل نينمؤألا لاب ام

 0 1 1 ا م طأ 0 01 أ نإ ةاءاشحا 0 ظ



 دك | م هدا

 رضنلا نب سلا لاق ضايعتإاب ف را سو ةيلع هللا ىلص ىنلا اوتأف اوبأف

 لاف اهتينث رسكتال قحلاب كنعب ىذلا هللاوال هللا لوسراي عيبرلا ةينث رسكتا
 | حسو هيلع هللا لصين لاقق ونعم مرتلا شرت ساس اا

 نا ىف سمو هرب أل هلا ىلع مسقا ول نم هللا دابع نم نا

  نانيشلا هجرخا « ةقدصلا أَ الانآ تاركا امأ اهب مز مك م

 نب نسما ذخا لاق هنع ىراخغبلا ىف مك «هببس »هنع هللا ىذر ةريرهيلا نع

 كرما لا لع يلا 4 لاق هيف ىف اهلعخل ةقدصلا رم نم رق ىلع

0 
 مفع رسك نا تي سه ( 8 ءريكك تملا _ماظع م 0 (

 "نع 1 هلإ الب كقالصب كيك كي أك ظ
 ١ لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا ا 0 هللا ئصر نشا نع 1

 هلعف هنا لعي هللا لوسرووهالا هلال ىذلا هللاوال لاق اذكو اذكتلمف نالفاي ]

 ظ هركذف كبذك كنع هللا زك سو هيلع هللا ىلع لاقت
 موي لمع ىف ىنسلا نبا هجرخلا (اقرقم تْوملأيَو اظعاو رهدلاب ىك )
 ذا لات نسق هيما كل لالا لو

 . ىلطربصا لاقف ىنيذأوي يراج انالف نا لاقف لسو هيلع هللا ىلص بلا ىلا لجز

 ' نا هللا لوسراي لاقق ءاجذا ًاريس الا بلاش لاق كاذا هنع فكو هاذا

 هرك ذف تام كاذ ىراج

 هللا ىضر قبحلا نب ةلمس نع ها. نبا هحرخا ( انفاق فلا ىف ذإ
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 أ دمجلاو ةمئيخ ىلا نباو دواد وباو ناخيشلاو دمج مامالا هجرخا (”ريك يك )
 ظ « هيض # هنع هللا ىضر جدخ نب عفار نع هجام نباو يئاسنلاو ىذمرتلاو
 3 ْ 0000| اشحنو لبس نب هللا دبع قلطنا لاق لبس نع ىراخلا ىف اك

 0 ل ترب هللا دبع ىلا ةصيحم يلاف اجرفتف حلص ذئموي ىنو ربيخ ىلا

 || نب نمر دبع قاطناف ةنيدملا مدق مث هنفدف البتق همد ىف طحت وهو
 هنن سو هياع هللا ىلص يلا ىلا دوعسم أنبا ةصيوحو ةصيحمو لبس ظ

 01 لاق اكن ككسف موقلا د نيل ىلا لاقف ملكتي نمحرلا دبع ظ

اخو 0 0 000 0
 ” 

 0| ام 7 ناريس 0 كك ةئام نم ةريخا

 |0001 يشر الاه ما نم هجلم نبا هجرخل( ةَقروام نسيت
 1 || نع ةبتع نب دمه نع رولظنه نب ايركز نع مدخلا ةاوزو ةنسل طويسلا

 ١ اتا كرا يحتل طقوم اهنع هللا ىضر ىناه م ||

 تاقف ملسو هيلع هلل لص هللا لوسر ىلا تيتا. تلاق  اهنع ةحاسال ىف |

 سس هلل 000 ا تنسو ترك دق قاف اف لمع ىلع ىناد هللا لود

 هكدا ١

 || ىذمرتلا ىوس ةتسلاو دما مامالا هجرخلا ( صاصقا لاي هللا باتك) ((
 كلت قاك ديس يي "تتر نإ نب

01 ١ 



 ديب ١ هارد

 ١ اناو .ىالؤم هللا نإ لولا لعام 0 اقك 0-1 | اب اعيف

 هالآَو نم لاَو "لأ الز ىف الرع ل نم 0

 دينيوع لوقللا ىلا نع للبر ريكلا ف ناريطااهسيرخا (اياماع دار
 | اما ىالوم تسل ىلعل لاق ةماسا ثرا هنع « هببس » هنع هللا ىضر ترا نبا

 هرك ذف ميسو هيلع هللا لص هللا وسر تلد

 ( دال لعشر ع قلْخم اوه. ةقْوف امو ةاوه نحت امو ءامعفف نآك )

 ةملظعلا ىف خيشلا وباو ريبكلا ىف ىناربطلاو ريرج نباو دما مامالا هجرخا
 | تلق لاق "8 هبيس » هنع هللا ىضر نيذر ىلإ نع |

 هرثدق نجوتالاو كاريسلا 5 سيدا لق ايد نبا هللا لوسراب

 او رمق 8 ايل ع نا 1 ١

 هنع هللا نفر ىملسلا حلا نب ةيواعمع نرع نابنلاو دان لسمو

 1 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم لبصا أنا انبي لاق هنع سم ىف اك « هيس » ظ

 تلقق مجراصباب .موقلا ىنامرف هللا كري تلقف موقلا نم لجر سطع ذا

 ياخى 0 نودرضي اولعش ىلا نورظنت ككأشام بنا رعكتاوا

 كيارامع روددأف سو هيلع هللا بص ىبنلا لص اإف تكسىننوةمصي مهتب را

 ظ مث ىنتشالو ىنرضالو ىف رخام هللاوف هنم اهلعت نسحا هدعب الو هلبق العم

 | حيبستلا ىف امنا سانلا مالك نم ثئث ايف حلصيال ةولصلا هذه نا لاق

 | تاق مسوعبط هلا لس لرسم اقم فارق ايزو كاكاو

 ١ دجحا مامالا ةحرخا ( كاد ةطخ قفار

1 

ْ 
 ١

 1 كلا امم نإو مالسالاب هللا ءاج دقو ةءاهاجب دبع ثيدح ىفا ب لوسراي |

 نبى نك ٍّ .لنروطخي لاجر أنمو لاق مهنيتأت الف لاق نابكلا نون ظ
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 ١ رق نك ا 1 0 ملا 7 م ل ا 3 0

 ] ديس ىلا اهتوقراصتالل

 ١١ ىضر ىرع<+ ةاة نور 00 ا

 لك وتو اهلقعا ثيدح ىف هوحن مدقتو لك وتو ديق لب ْ

 00 *6 لأب ليحل 3“ 1
 ناعِبلأَو ةدابش قَرَأَ : ةداهش نوما ده لا ليس لقال

 ( هلال اهررسب اهئ اهرب ها[ فاو هاش لسِلاَو قرحلأو ةداهش ْ
 0000 لامر هنع هللا ىضر شيح نب دشار نع دمحا مامالا هجرخا

 || هللا ىلص هللا لوسر لخدلاق دشار نع « هبس » تاقث هلاجر يمشيحلا لاقو |

 7 | 1 نم ديبشلا نم نوملعتا لاذ هدوعي تماصلا نب ةدانع ىلع سو هيلع
 ظ ربصلا ل هللا لوسراي لاقف هودنساف ينودناس ةدابعل اقف مراصبأب موقلا مواف |

 005 ظ هركذ مث ليلقل ىتما 10 ناف لاق بستحلا |
 70 1 يار كلام ني سنان نا قرأ كلا ءاطقلا) |
 1 | لثس لق ناد عا« ةيلس» ركشم ربخ هنأ يذلا هدرو هطرش لع مالا ظ

 هكذف ةرطنقملا ريطانقلاو ىلاعت هلوق نع سو هيلع هللا 05 هللا لوسر |

 ٠ 0 فاكلا رع "4 ظ

1 

 0-35 5 3 5 0 " مدع

 2 دوت 8

 يلو

 عر ا

 7 و هس

 7-0 ب77 ب د



 ١ ( ذيع ديرح كن ميهرإإ لآ لع ميهَربإ لع تكَراب اك داسحم
 أ ىضر ةربع نب بك نع ىذمرتلا ىوس ةتسلا ةمئالاو دمحا مامالا هجرخلا |

 ٠ ىانعم نلخ لا هيلع هللا ىلص هلال وسر اناتا لاق هنع هللا ىضر دوعسم

 ا هللا انرما ريشب نب نامنا وبا وهو دعس نم ريشب لاقف ةدابع نب دعس سل ]

 هلأسي / هنا انك ىتح ملسو هيلع هللا لص هلل لوتمر نكشف كاع ىلصن نا

 متلع 7 مالسلاو هركذف اولوق لاق مث ظ

 نع قرتفملاو قفنأل ىف بيطخلا هجرخل ( لجو رع هلأ لاق انك اووف ١)

 سلا 717321 77773177107771 ل177723 77 د72 جن ت77 777771 جبسج

 َى اه 1 0 2 اح اعد 0
 5 32 1 .٠ : 3 2 سس ع 53 عت 2 0

 ا و ا ل ل ل

 أ ديعس ىلا نع اسنلاو .دواد وناو ناخيشلا هجرحلا 0 دع لإ نم ا
 | اولزن ال ةظيرق لها نا هنغ دواد ىلا ىف اك ( هيس ) هنع هللا ىضو ىردخلا ١

 ! 1 ىلا دعق ىتح ءاخ ريخأ ىلا 0 ديس ىلا وموش ايمو هيل هلل لص ىنلا ١ أ لاقف قا رامح ىلع ءاخ ملسو هيلع هللا ىلص ىنللا هيلا لسرا دعس كح ىلع

١ 

 احتل



ن ندا فق 0 ل 0
 ١ نما ىش هشبو ىد ا تللااقق كرع نبا نيا ا

 نيا رآثأأ ناسنأل 6 هيلع هللا لد سا لوشر لاق 2 ىدنع 0 ف جرحا ْ

 00 هللا ىلص هللا لوسر ءاجخ ادقار دحسملا ف هللا لوسرأب لاقف ٠ ءائوه ١

 لولو لفك تار هباضاو هتك نع ءدادر طقس دق 00 ودو 0

 بارا ق بابان قلوقيو هنع هحبسي لو هع هللا لص هلا
لا ةجرخأ ( دش هاملت نإ ”لصف ْ : 1١

 نع هجام نباو دمحا ماما

 لآ ةرب. سه ىبا نع ه>ام ننأاف : 00 ذل ل ىكر هر ره ىلا :

 الا تفئلاف تسلج مث ََ تالصف ثأر در ملسو ةبلع هللا لص ىبلا م ْ

 هنع ةياور ىفو هركذف معن كل درد دك لاقف مو هيلع هللا للص ىللا 1

 2-7-5-5 )0 دونم لاقق دحسلا متاناناو لاا لو لد لاق

 71 لس اقل لس

 ا ماا عدلا يا كن 0 ىهو ةيا نيم( 3 1 ١

 2 ع 0 8 1

 020 73ج جم احمل ل 2 هك 5 ا ديم دي كل مه 0 ط ظ
 5 3 بي _نوسو جحا



 دك | سس

 هكدف لل ل سلا لا

 قيرط نم ىلئدلاو ىناربطلاو نيهاش نباو نكسلا نباو عناق نباو ىدروأبلاو ا
 نب ةبلعت نع ىلهايلا ةماما ىلا نع مساقلا نع ديزي نب ىلع نع ةعافر نب ذاعم

 هدانسأ 2 هربا لاق كنع هلبا ىكر ىراصنالا بطاح ىلا نبا وأ بطاح ا

 ىذ لك نيطعأل هينقزر نت قحلاب كشعب .ىذااوف آلام ىتقزري نا ىل هللا |
 مهللا لاقف الام ىنقزري نا هللا عدا هللا ىنن اي لاقف هقبطت ال لاق هقح قح

 ناكف اهب ىجننش ةنيدملا هب تقاض تح تنغو اهيقادل كرو انغ ذنشاف الأم هقزرا |

 لص هلل لوسر لاقف ةعامجالو ةعمج دبشي ال ناك مث ةسجلا ىلا ةنجلا نمآلا |

 هيلع ار نيلجر ثعبف هنم ةقدصلا ذخأب ىمأ م ةباعث جيو ملسو هيلع هللا |
 نم مهنمو هيف ىلاعت هللا لزناف ةيزجلا ةيخأ الا هذه ام لاقف ةقدصلا الاقو |

 ةي الا هللا دهاع ْ

 هلا ىضر دعمن نب لبس نعىراخبا ا 6 مباع 0 0 ظ
 ----- م سس ق تيتشسلا

 للعلا لاق لضفا لدعلا يا لاقق سو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلا لجر م

 ل ما ىنريختو لمعلا نع كللأسا هللا لوسر اي لاق اثالث هلاق هللا !

 معلا تا (ذيلت ال رك ريخ هركش ىذوت لبلق ) |

 . ةبلمث ءاج لهابلا ةماما وبا لاق ( هببس) هتبحص مدع ىلا ةباصالا ىف راشاو رظن

 ' ىققزري نا ىل هللا عدا هللا ىنن اي لاقف سو هيلع هللا لص نطصملا ىلا ظ
 اما هقيطتال ريتك نم ريخ ءكش ىدكوت لل ةلشاب كو ن0 ا

 ؤ عدا لاقف تراسا ابهذ لابجلا ىعم ريست نا تئشولف لم نوكت نأ

  دهشيال ناكف تف مث لبللا ةالص دهشي الو راهنلاب نطصملا عم ةولصلا دبشي |

ْ 



 داك | مسام لي

 ١" [ذانعو نعل ا ىلع مسو هيلع هللا ىلص ىلا ىتع لأق هنع هللا قر ْ

 هه 7 :
 هركذف لسا هتيئاف رخ آلا هفصن ىلع ٍ

 اولا ا 0 ه 3 9 ْط 2 -

 0 1 بهذيال هناف ل ا ىله هاو ىمهَل لع هارب تحب 0 ذِإ نك

 ,ى
 ا ١ع مال ىةر نا.ع نبا ن يوب لكف ىوس سأا نبا هحرخا ( هرم

 ىلا لحر ا تحذ لاق نسساع نيا نغ « هياس » فيءذ ةداتنما ىووتلا لاق ' 1

 هركذف لق هل لاف تافآلا 1 هنأ و هيلع هللا ىلع ىبللا 1
 0 : ا : .٠ ٠ مقل ا ال ا 4

 1 | 3 0 هنع « هس » هنع أ ىفر ىفقثلا 0 كغ نب ل :رع دواد ىلا 1

 | ركتن كدعب ادا هنم لاسا أل الون مالسالا كَ ىل لق هللا لوسر اي ٍ

 ! : | مسعا 0 ىتثدح هللا لوسراي تاق لاق هجأم نبا ىفو لسم ةياور هذه ْ

 | "لع فاخت ام فوخا ام تلق ىذممتلا دازو مقتسا هللا بر لف لاق هب ا
 07 هناسا ذخاو اذه لاق

 0 ادي دو دا : رمال كنيمت ياس 71 10 ناساور 0 تك ظ

 06 ةماما ىل ع بيشلا ىف قبيل م ل لا تك زم بح

 كاذب سيل ئاسنلا لاق بويا نب ىحي هيفو هنسل طويسلا زهر هنع هللا ظ

 أهل لما لور لقا هنع هللا ىضر ةماما ىلا نع « هببس ” ىوقلا

 1 ! 0 باد و هيلع

 هجرخا ( لحجلا م مم ماسلا و ميلا مم مم عل هني لمعلا نلف

 1 اق هنع « هببس ” هنع هللا ىضر كلام نب سنا نع 0 ما ىليدلا



 تكسي وتعوك سور حج لا --

 : | لوسرايما اذه 1 هعمز نب دعا 5و يضل اغا هنبا هنا لإ 00 هللا :

 ١ . ىلا سو هيلع لا كضارملا لوشر رظف ةندلو نم ىلا ش ارف ىلع دلو هلا

 ا سهاعللو شارغال دلولا ةعمز نب دبعاي كل وهل اقف ةبتعب أني انكر ,ث هةبمش

 1 ةدوس را ل ل

0 
/ 

0 

 لأ نب : 3 0 ه7 1 1 0

 ا 1 و 0 نسل لع نضل 0 مل لق ظ

0 
 -و ه-

 ا 00 أ. ند كب دع أ آلإ لإ ال نأ 0 ككِيلَمَو 93 1 ْ

 | انو ديشأ اذإو مشا نإ
 ع

 لق ك رخو نظن" رس

 ١ 0 كلان ىذم 0 0 ا ل ترا ظ

 ا هلاجر دما دانسا دحا نيت لاقو ةحردص هديناسا ىذمرتلاو دواد ىبأل

 ْ  (هيبس) نورغل ةفعضو هيلا دبع يبا ريغ مرصلا لاجر

 تاك يفرم لسو هيلع هللا لص ىبلا لأس ركب ابا نا لاق ةريره ىلا نع
 هركذف تيما اذاو تحبصا اذا
 | هلإ تبيدنلا ”تشبال نإ عك نط تن 5 كلط نإ أ لق

 ر9ل-هرو

 ('يحلأ وفعلا تنأ َكلنإ ئدهنأو كوع نم ايم ل ل

 هل اللا ىشر ره نبا نع ةراذ قا ىود ةعرالاو دلل ءانآلا هجرتل |
 0 هلا لؤسر اي تلق لاق هنع هللا ىضر فيكما كل نا نع « هبلس » ا

 .كذذ قالس قادر 1
 و يىذط م

 عر لأ كتياده هيعلاب ا ىندأ د ىنهأ ميلا لقا ظ

 ْ ع دلا» قاسنلاو دوادوباو را سلا خا( ملأ ذا دادس ادسل اد ٠



 0 كلذ نا « هببس » م فخرا ةرف رنا سيلا ْ

 ' باودو نايبصمهيف براي لاقف ابجعتم فقوف اهلها بونذب هللا كلها ةيرق |

 "كلذ هلل يقف لكلا قرحأت ةلف هتغدلف ةرجش تحت لزن ئابنذ فرتقي ملنءو ١
 سو هيلع هل يلص ىسوم هنا هريغو ىدابالكأا مزجو ريزع وه لبق ا

 ” | 1 و تل مس وس 2. ا 0-20 : در 6

 1 3 ةيسد 2 لتاقلل و نوتدسو عدس رماللف ل ز> نيعبس رانا ثمسف ١ ١

 ١ نملجر نع ىنزملا هللا دبع نب ديزي ثيدح نم دمحامامالا هجرخا الصعابة  ١

 ةقثوهو قاحسا نب دم ريغ حيصصلا لاجر هلاجر ىمشيملا لاق هنم هللا يضر أ |
 ' د 0 روكا ىباصلا رع « ةيلس 1011 0 مرو يّ كل
 00 ف ّ

00 

 1 250 سد هب دحو مق ا هللا ءاشام د ع 5 1 0 1

  لمعتسا دق ١ لور اي لجرلا لاقف: هيلع هدر لسو هيلع هللا ىلع ىبنلا ْ

 0 نامضلاب جالا م هيلع هل لص هللا لوسي لاقف ىالغ ْ

 ردح ىف هبلس عم م ) اهردصب ع ةباَدلأ بحاص نأ ىضق ) ا

 اهردصب قحا ةبادلا يح اص ١

 دع سا و ىلا نب دعس 0 0 ةشئاع نع ( هيس ) هنع هللا ىو. 1



 دي | + هد
 1 0 ا ا ا ا ا

 نع ىدعنباو هنع هللا ىضر بطنح نب هللا ديع نع ىنفاشلا مامالاو دمحا ظ

 انبطخ لاق بطنح نب هللا دبع نم « هببس» هنع هللا ىضر ةريره يلا
 اشيرق اومدق سانلا اهيا اي لاقف ةعجلا موي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر |

 ١ « هبس» هنع هللاىخر سابع نبا نعريبكلا ىف ىناربطلا هجر خا (وركد 2

 هديتي دقاتكلا فوطي وهو ناسنا هل ”سمسو هيلع هلل لس يبلانا هنع ظ

 هيلع هللا لص ىنتلا_ةمطقق كلذ ريغ *ئىثياوا طخ وا ريس رشا نا 0
 ْ هدب هدق لاق م

 ةيشاك ا ا أبو انهأ إف كيف رم محلا ٠ برك

 ىضر ةيما نب ناوفص نرع بعشلا هك قييبلاو مباحلاو دمحا مامالا ظ

 ١ لوا تلق عاطقتا هيف ىرذنملا لاقو ىبهذلا هرقاو يحص ىاحلا لاق هنع هللا
 ْ 1 ىنآر لاق ناوفص نع « هببس » م 3 ىراخملا هجرخا ثيدحلا

 0 ناوفص اي لاقت ىدي ملغملا نم م كلا نا اما 1 هللا ىلص هللا

 : 0 نع يذمرتلاو دوادوبا جرخاو كيف نم ملا برق لاق كبل ظ

 | لاقق ىديب مظعلا نم كلا تذخاف ملسو هيا هللا ىلص ىبنا عم لك أتاك
 ١ ىراخلا ىفام حيوصلاو هيف ام ىم دقو أرماو أنها هناف كيف نم معلا ندأ

 / هَل يار اوأف تقإ رحال د ري رمق ءاينألا نم دن ةلمن صر
 : م ع

 1 دوادوباوناخيشلا هجرخلا « بسن م لأ نمةمأ تق رحأ لمن كتصر 2



 د6

 ا 001 لا رشعو ريشا ةعبرا اهنا جاوزلا نيدرت تامل لاقف تلحت دقو اهساقن
كذن ملسو هيلع ل لس ىلا تتاف كوز ١

 01 لاقف كبانسلا وبا لاقام هت

 ظ ا دة تال لق ملسو هيلع هللا ىلص ىبن 9 هل ا

 ا يييفلاو ريبكلا ىفيناربطلا هجرخلا ( بنبأ اهتمحرب ىلاعت لأ ١ ممحر الق) |

  ىتعجلا ةيواعم نب جيدخ هبفو ىنملا لاق هنع هللا ىضر ىلع نب نسحلا نع ا

 ١ نسحلا نع ريبكلا ! عماجلا ف م( هببس ) هنسحل ىطويسلا زمر دقو فيعضوهو ا

 | ثالثاماطعان هارأل لسو هيلع هللا يلص ىبنلا ىلا ةأرما تءاج لاق ٍ

 0 0 ع ,ة الكأف ةرق اهنمدحاو لك اهينباتطماف تارت |

 دق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف لاق اهديب نيفصن امترق تقشف |
 ١ هركذف ا ْ :

 أ ىرادلاو سيو دحا مالا هجرخا هك كلذ كل هلأ مسج دق

 اوس ]هع ىف بمك نب, ىبا نع نابح نباو ةيز+ نباو ةناوعوباو |

 || هنم ديهسملا نم دعبا الكف معا ال لجر ناكل اق هنعريكلا عماجلا ىف اك ا

 تيد 00 2 7-3 اب ىوءايلظلا ف هكرت 1 000 0 ةالص هيطخت ال 1 ظ

 «عتحو 0



 ىم لعب 0 تيتا اذاق 0 ىعم 0 الو 3 نا 02 انا هللا 5 2 ْ)

 ١ كلاه الإ يس 00 0 7 1 ابيل ءاضيبلا لع 7 نقد
 1 و 2 9 را 5 2-لا

 ا م كلم اريذك - اف التخا الا رع 00 ا

2007 
. 3 

| 

 : 5 كي و 6

 ا لملاك ارو 6 ا اف ا.ثيح 21 2 الأب كَ جاونلاب

 :  ماحلاو هحأم ه نباو 0 دما مامالا هحرخا« 5 ديق ل ننألا ْ

 1 0 لع رم نيب هدا
 ا

 ١ نمحرلا دبع نع هحام نبا ىف م(هدس) ل : ا

 ا ١ هللا لص لوسر انظعو لوقي ةيراس نب ضاب علا يا

 ٠ لوسر اي انلقف بولقلا اهنم تلجوو نويعلا اهنم تفرذ ةظعوم ملو هيلع
 هركذف ؟5ك رت دق لاقف انيلا دبعت اذا 0 ةظعومل هذه 3 هللا .

 :5 نع ويمشي ىلا ل 2 قرا نم ملف قا

 ءافا ثيدح ىف ىم ( هببس ) لوبحم طيسق نب دعس هيفو هن هللا ىضر

 ابا قزر نم |

 | ديمح نب دبعو قازرلا دبع هجرخا ( كالمح تضَو َنيح تآلح دق ) ظ

 ظ ديبع نعريبكلا عماجلا ىف م“ هببس ” أهنع هللا يضر ثراحلا تنب ةعيبس نع ظ

 ' ثراحلا تنب ةعيبس ىلا ةبتع نب هللا دبع ناورم لسرا لاق هللا ديع نب هللا

 0 تناك أها هتربخاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب اهاتفا امع الأس ظ

 | لبق ابلمح تعضوف ايردب ناكو عادولا ةحح ىف أبنع ىفوتف ةلوخ نب دعس

 نم فدعف نإيح كنيانسلا وبا ابمةاف هتافو نم رشعو رهشأ ةعبرا ال ىخ نا



1 "تينا 0 0 ديلا ريغ 17 2 يذلا ْ
 : | اذه 

 ا 0 ةيرالاو ملسو بهحا ماع ءالا هجرشا ( 0 ' انا ىدعلو ئدشل

 | ىبنلا نع ثدح ةريره ابا نا رس اك اهبس) هنع هللا ىذر ةريره |

 : تسب لاف كسفن ىف اهأرقا لاقق مامالا ار نا ما هل ليقف ما ريغ 000 ا دس لسلك

 أ/ 0 هركذف تسق لاعت هللا لاق لوقي سو هيلع هلل ىلص هلا لوسد |
 3 دك هال ناو رهدلا + 0 نبأ ىنيذري لات هلأ لاق 0

1 0 
2 

 ا ثوم نم ا ةلزانلا تئاصملاو ثدا واو لزاو لع ىهدلا |

 1 ا ىلع ىلا لاف صهدلا ةبخ أي , نولوقيف كالذ ريغ وا لام فلت ْ
 ا

 0 01 ناؤيشااو ديجامامالا 4ةحر 3 ) املا ا :

 امنأم نك برعلا نأ « هبيس » هنع هللا ىذ ها

 1 انيديغل ال سو 4 و

 ده 2و 0 ا 0

  ىوس نئسلا باصاو دما مامالا هجرخلا ا 02 نأ زها نان اعلا

 1 ءالام نب سنا نع 1 ف يطألا ليس ثيدح نم ماحلاو دواد ىلا ْ
 ظ 5 7 ١ درفت دقو ىوقلاب سبل ليهسو تيرغ نسح ىذمرتلا لاق هنع هلل ئمر ا

 َ ١ هللا ىلص هللا لوسر نا سنا نع ( هيس ) بقعتو » مأحلا هحصصو تبث نع

 هر لاق لاف ةرفغملا لهاو يوقتلا لها وه 2 ل اق ملسو هيلع

 .ر لثسلاق هنع هللاىخر سابع نبا نع هيودرم نبا ةياور ىف 0 ل

 ]اعف ةرفغملا لهاو ىوتتلا لها وه هللا لوق نع سو هيلع هللا لص هللا



 هع عيت و ل

 | ل

 2 هل ل

 ا 2 الو تو نع 007 م دأب 3 نا ملأ لأ لق

 ْ نباو ىذمرتلاو دما مامالا هحرخا ( وشب لق لع 1100 تعوسشس ا

 ' ةدش ىلا نبا هجرخا أم روثنلا ردلا ىف ي «ةيلد ةريرضص يبا نع هجام

 ' هيودرم نباو ةمظعلا ىف خيشلا وباو ناربطلاو ريرج نباو ىذمرتلاو لسمو | ]

 هللا ىلص ىنللا ىلا هعفري ةبعش نب ةريغملا نع تافصلاو ءاعسالا ىف قبيبلاو |

 . ةلزنم ىفدا ةنجلا لها ىا بر ىا لاقف هبر لأس ىموم نا 5 هيلع |
 ' لوقيف لخدا هل لايف ةنجلا ةنملا لها لخد ام دعب ءىحن لجر لاقف

 كلنوكي نا ىضرتا هللاقيف مهتاذخا اوذخاو ل انم اولزن دقو ل شك

 ناف هل لاعف تضر دق ير ىأمع لوقيف اي ايندلا كوام نم كلل ناك ام لثم ا

 عم كل ناف هل لاقيف بر ىا تيضر لوقيف همم هلاثما ةرشعو اذه كل |
 | .ةنللا لها ياثر ىا ىموم لاقف كنيع تذلو كسشن ىيشا اياه |

 ىدي مهتمارك تسرغ ىفا مهنع كثدحأسو تدرا اهايا لاق ةلزنم عفرا |

 ' لاق رثثب بلق لفرطخ الو تعم نذا الو تر نيه الف اهيل كش

 | نيعا ءرق نا ملل نخل اننا م الف ىلاعت 1 باتك ىف كلذ قادصمو

 ظ هيدر نيفصَ ىِدِع نيب و ب ةرلصلأ يس ل 11 لآ

 ىذ ع ىدمح 1 لق نيل ؛ بر هل هسا الملأ لآق اذإف 0

 هد -لآق اذإف ىريم لعد اذا لاق م

 5-5 ذه لاق" نيس ةلايإو 0 كاي لآ 0 ندع لآق :

3 
- 

 اطال ل طارقلا اندهأ لق ذإف 4 اعملو فيش ع



 10 ص 0 هللا ىلص ل لوسرب لزن ال الق ل هللا دبعو ةشئاع نا ظ

 3 | لاق هبحو ]نزع امفشك اهب متغا اذاف هبحو ىلع هل ةصيخخ حرطي ةْفُط | ئ

 1 دجأسم مهئايبنا روق اوذخما ىراصنلاو دوهيلاىلع ل ةنعل كلذكو هو

 1 3 اردنس اه ردع :

 | ىنلايطلاو دواد وبا هجرخا ( نال نور وصي موق ةللأ تاق ) |
 00 طوسلا هر هلا نضر دينو ةماسا نع ىمليدلاو ىسدقلا ءايضلاو |

 0 | اهف يأرو ةبكلا لخد أم لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا « هببس » هتصا

 0 هركذف 0 آ
 0 | بوقت أ الور انس نأو هللا الإ هلإال نأ اودي حلت ا

 0|( ّلِجَو عدلا ا اعل ا الإ 00 ل ا اندم ١

 أ ( هيس ) هنعرشا ىضر ة هربإ ضن دا ريكا للم اق زارع نبا هجرخا |
 1 .ادغ ةيازا نيطعأل ريب موي سو هيلع السا لوسو لاق لاق هنغا

 0 طق ةرامالا تبنحا ام ا لا ع هلو ودا قع الاخر

 0 ا | ءاطعاو هخعف الع اعدف اس ماقتل ان تفرشتف ذئموي الا |

 1 | لوساب لاقف تفتلت الو كيدي ىلع هللا تفي ىتح لتاقف بهذا لاقو
 0 ََت أ كيد ىف هو لوي 0 قلق سانلا لتاقا مالع هللا |

 0 ظ تا س انلا 0 ناإ

 0 كلا يح 5 7 لا 4 ا َ 0 ة اودالسو اوبرا ظ

 01 دا نع ىذمرتلاو 0 دما ءامالا ها ةكرشلا وأ 5 ٍ

 11002500-04-1777 7 ١727 ل ديس

 ١ كاز د 4نع 0 كنع أ ىضر را ةريرش 0 0 0



 ةهشم دونر تح

 رجلا مرح لجو عع هللا نأ ةكبب وهو حتتفلا ماع لوقي ملسو هيلع هللا ىلص |

20 

 هللا بشر صاعلا نب ورمع نب هيا ذيع نع روملا ردا فاك« ةيس» هع دلل
 ظ ذوعالق لجو :ع هللا لوقنع سو هيلع هللا لص هللا لوسر تلأس لاق هنع ظ

 . نباوةرن هىلبا نءريرج نباريسفت ىفو ه ذف مج ىف نو هلاقق افلا برب ظ

 . هيلع مهجرعق ىف تاحلا نبا ةياور فو ىلعغم منهجىف بج باطخلا نيرمع

 'ارح ةدش نم ميج هنم حيبصت ران هنم تجرخ هنع نشك اذا كا

 هنم جر ام
 ع فاقلا فرح ظ

 ًاهرامج 0 نمل 0 مرح 01 ل ل ّنِإ وبل الأ مَ

 ةتسلا ىتكلا بادكاو ردم مالا هحرشلا ([نانشأ اوك اف اهيغابت 7

 0 0 نايشلا هجرخاو هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع ْ

 ع رك نا كلر "رع هجام نبأو يئاسنلاو ناذيشلاو دمحا هحرخاو هنع هللا ْ
 ١ هللا لور عمم هلا رباج اج نع ىراخيلا ىف امك « هيبس » هنع هللا ىضر باطخلا

 . ىلطي اهناف تيل موحش تيرا هللا لوسر اب ليقف مانصالاو ريزنخلاو ةتبلاو
 مث مارح وه ال لاقف سانلا ابيب حيبصتسيو دولجلا اهب نهديو نقسلا اهب

 نأ نع دوادوبا جرخاو هركذف دوهلا هللا لتاق ٍلسو هيلع هللا ىلص لاق

 . ماقملا فلخ ادعاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ناك لاق هنع هلأ ىضر اق ؤ

 هل خاف ذ ءاملا ىلا هسأو عقرف ظ

 ء ىراخلا هجزخا ( د ”يئاينأ 51 اوذْعمأ ةرمسلا 4 هللا 200
| 

 ظ

 هللا دبع نب هللا دبع نع ىراغللا جرخا « هيبس » هنع هللا ىخر ةريره ىلإ [



 0 يخط 00

 01 جئاوحلا نوضقيف لاق كلذ فاعضاو معن لاق ايندلا ىف نولكأب انك نك

 /: هيدا نم مهنوطب ف ف ا بهذي نوم او نوقر هلا يبتكلو اي لأق
 1 وك

0 

 "|| هنا هنع ىراخلا ىف < « هبنس » هنع هللا ىضر صاعلا نب ورمع نبا نع هجام
00 

 0 كادلاو أ لاققدابجلا ىف هنذأتساف ة سو هيلع هللا را لج

 1 لأب ىلحملا
 ا اراد وباو يراتلا ذ ىراغبلاو دما مامالا هجرشا ( ةَرْوَع دخلا )

 ' كتليرتلا ةشحو هنع هللا ىضر ىس 00 رج نع ىناربطلاو ىذمرتلاو

 | نبا ن نع ديم نب دبعو ىذمرتلاو دمحا اضيا هحرخاو نابح نبا هححصو

 ١  لاقو ةولصلا باتك ىف حيصلا ىف هقلعو هخرات ىف ىراخلا هفعضو سابع

 | اضيا هجرخاو اريثك افالتخلا هدانسا ىف اوهلتخاو بارطضا هيف رم نبا

 اع نمواع وفر شحج نب دمحم نع ىناربطلاو هرات ىف ىراختلاو دما

 أف كك( هيببس) ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا انخياشم نم نيبدمحملب لسلسم
 0 ةارل» ' | هبا نع دهرج نبا نعو انزل ىلإ نع :ئذمرتلا

 ىبلا هل لاذ هذفن نع فشاكو هو هب سم سو

0 0 



 ] د + د

 ا هياع هللا ىلص هللا لوسر عم ريسم ىف انك لاق هنع ٍلسم ىف اك « هببس » هنع '

 هيلع هللا لص هللا لوسر هبرضف سانلا تايرخلا ىف وه امنا حضانرإع اناو لسو ظ

 نانا مدهتي كلذ دعي لعش لاق كعد نك 2 دارا عشت لاق م ظ

 انكي ؛ هغيبتا لو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف هفح ال ىنا ىتح ىنعزاني |

 ظ تحوز أ اقف هللا لوس را كلوه تلق لاق كل رمي كلو اذكو ظ

 هركذف البف لاق ابيث تلق لاق اركب ما ابيث لاق من تلق لاق كيبا دعب |

 اهءاعلو ىراذعلا نم تنا نياف م دنع ةياور ىفو ظ

  ناهلا نب ةقيذح نع دما مامالا هجرخلا ( 'ييلع لأ نيوتستو مل اف )
 هوذخا نيكرنملا نا هنع ريبكلا عماجلا ىف اك ( هببس ) هنع هللا ىضر |
 . هيلع هللا ىلع ىبنال الاقف ردب موي مثالتاقي ال نا دبءلا اهيلع اوذخاو هاباو |

 هرك ذف كلذ سو
 ؤ ةفارس نع هحام نباو دمحا مامالا ه>رخا ا ىرتلا تاذ 1 ىف)

 ظ

 ١ هللا ئضر : ضاعلا نب ورم نب هللا دبع نع اضيا دا هحرجاو كلغ |

 ظ تاذ لك ىف هظفلو هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع ناذيشلا هجرخاو هنع ظ

  0.هللا لوسر تلا لاق ,تتارس نع هحام نبا اك( هيس ل
 ىللف ىلاالا امتع اف ىضاح ىتس لالا هان مو هيلع هللا ىلص ,

 هرك ذف مع لاقف اهتيقس نا رحا نم

 ءراث الا لكشم فا ىواحطلا هحرشا ( 00 ةعكاف ايف (

 3 دوهيلا نم سبان ءاج لاق هنع ( هس ) نع هللا ىضر صاعلا نبا

 ابان ذف اهيذ لاق ةبكاف ةنجلا ىف دمع اي اولاقف:لسو هيلع هللا ىلص |

5 



 000 000 1 || نع ىلاو فوردلاب مالاو ةقدصلاو ةولصلاو مايصلا اهرفكي
 |١" نينمولاريماي او كلام تلقفلاق رجلا جوكجومت ىنلا منا ديرا اذهسبل رمع
 ١ رمسكي لب ال تاق لاق متعب ما بابلا رسسكيف لاق اقلغم اباب كنيو اهنيي نا

 1 بابلا نم عي رمت ناك له ةفيذحل انلق لاق ادبا قلغيال نا ىرحا ثالذ لاق

 1 || انهف لاق طيلاغالاب سال اثيدح هتثدح ىفا ةلِدلا دغ نود نا ل مك معن : لاق

 0 ' 00 د11 3 هلح قورسمل القف بابلا نم ةفيذح 1 نا
 7 ل م هلأ نإ 'طانذأ ىلع لينك ديان لع 3 ل
 0 اهردج ىف 1 5 < نيم -الأو تا أ لهأ ٌةَكنكلمَو

 . ةمامايبا ن ليلا هل را ري الأ 9 ىو را

 ا 1 حي نسح ةخسل ىفو بيرغ 2 لاق هنع هللا ىضر لطهابلا

 || ةماما ىلا نع «هيبس» ةعرز وبا هتينك ليج نب ديلوا 0 ىواذملا ردصلا
 ١ | ماد رخخآلاو دباع امهدحا نالجر لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا ركذ لاق

1 1 

 ظ 0
 اب |0000 قا نع دوادوباو نانيشلا هجرشلا ( لوألا ىدمأ ”رمق)
 ا "0 اع السلا 1 1 كلا قل عسا هم
 0 ا007 00011 لبالا لاب اق هلال وسو اي ىلارعا لاق ةريطالو ىودع
 بلع هللا لص هللا لوسر لاقت اهيرجيف برجالا ريمبلا اهطلاخيف ءابقلا امك
 ّ لوالا ىدعا نم سو

 000 اركض كبع التو 5 بعالت اك البف )

 1 0 1 | ادع نا 0 نع ىذمرتلا ىو ةنبلا ابتكل باحصاو دمجا
1 ١ 

0 53 
 د 0

3 

 هنع



0 2 

 د | 4

 مسالا هرك ذف باتكلا | ةئاذ ةمسو هيلع لم هللا |

 4ح رخآ( ّن َنيِعست و كيب قع و هذه ص أ ع ةرانغر موب تف ا ا

 وصأ| نام« ةبلس م كنع ناعقر هربإ سضن ىبا نع ناؤيشااو دم مامالا ا /

 هللا لض هللا ليسر لظقتسا تلاقابنعشا ىشر نك تس سس ظ

 ظ « هببس » هنع هللا ىشر ملا نب ديس نع راثالا نم ف 0 هجرخا 1

 دعس نع ثدح باطلا نب ر# نع مصاع نب صن > نع ا
 ْ ىف نآك هل |ىلعملا نب

 ْ دنس هللاقف هاتاىلص ايلف ملسو هيلع هللا ىلص ىبننلا هاعدف لصي امئاَو رسما 1

 ْ لجو رع نا لو نيد ١ | ىنبيمت نا كعنم ام لسو هيلع هللا ىلد هللا !

 ْ الا لاق معةيألا يحيا ماعد اذا لوسرللو هلل اوبيحتسا وئُمآ نيذلا اهيااي ْ

 ْ | مم م تدشن نوضما نم جرخا تالق نارقلا ىف ةروس ملظعا .ةروس كلعا |

 ظ 0
0 

 0 ١
 ١ لوسر ل لاقف هتركلف دهسا باي غلب اذا ىتح 30 هيلع هللاىلص هللا لوسر ا

ْ 
ٍ 
1 

 ١  دقرش نم برعلل ليو هللا الا هلا ال لوقي هه>و ارمت مونلا نم ملسو هيلع |

 0 ا برتؤقا ظ

 0 اعل أ 0 ما ِمِدلَوَو هيلو ِدلأمَو هلهأ 25 ل | ةدئف )

 *ه9 هم

 ا 0 حلا يع 0 فورس الاوز ةنديسلا» 0

 | ةنع هللا ىخكر ناعلا نك ةئفيدح نع هحام نباو يذمرتلاو ناؤيشا | هحرخا ا

 | دنع نثتح لاق هنع ل ىكر ةفيدح نع قيفش ص سم ىف م“ ةيلس » 0

 | ىف لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لوق ظفحي 5كبأ لاق هنع هللا ىضر رمت
 1| هللا لوسرا تءعس تلق لاق فلكاو ير كلا لاغا 211 لاذ هنا
 | اعرب هدلوو هسفنو هلامو هلها ف لجإا ةنتف لوقي ملسو هيلع هللا لص



06 6 1 ) كيِدو يو "لأ ل ا
 1 هللا قطر 07 يلا ن 

ا لودرأب لاق نالف ا وزعت الا ةثراحىن سا لجرأ ١
 1 ناو ل ايدو تدرغ هل

 1 ريخ وْؤَعْلا سو هياع هللا ىلص هللا لوسر لاف مياعا نا توزغ نا فاخا !

 «ستموتلاو دواد وبار سم هسجرخا ( 5 هركي امب كاخأ كا ذ ةيبغأأ ) |

 1 ١ ىبلا لاق لاق هنعإسم ىف ك(هببس) هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع لاشلاب ا

 نوردتا ملسو هيأع هلل لح !
 هيمرد ا اولاَق ةييغأا ام

 0 هركذف م اعا

 4 . ىفاربطلا هدا ( اع 0 لا ةطنرلا ا

 0 ةمطأاف : 0 كيلا بحا أيا 1 1 ا لاق د هريس أ

 : ىف ترذن فا دل لوسر اي تلق لاق هنع « هببس » هنع هللا ضر باطخلا ا

 ايلا ال كلاَو نمل رعبسلا يق باتكلا ةعئاف »

 | هيوقت للا دف نام |

 0 هذوجاو ىدولا ٠ نصلك هبذو كحوق لجحرلا انف كيدوأ

1 1 1 

 # ءافلا ف رح

- 

 ظ ' ” دير نقلا ب 1111 باعماو ىرادلاو دما هحيرشا ( لرد ياكل

 0007 اموي ظفل و هل رسما ىف ىتكمعا نا ةيلهاجلا
 م

 ع

- 2 



 ديا د

 ٌْ ا < م> لوسرلا سحو اراك موقلل لاقو مكحما براغ لوقيو ماعطلا

 أ حءصق ترا ا لور لا ةر وصلا ةءصقأا 0 أعصقب ىرخالا

 ريدك يتلا ةرسكنلا كرو

 0000 م 1 ١

 م رل| ضايع نب دم كالا هبيزحلا ( عر سا ا

 ريكلا ةررع همر "حك ريفصلا ةراوع هم 0 هتروع هم

 و

 هتنمو لغم هدائسفا نأب ىمذلا هبقعتو نيخبشلا ىلع كالا 0

 لوسرى لا تءفرلاق هنع ( هببس ) ةباصصلا فضايعنب دمحخ او ركذي مو ركنم ر

 ٠5 دف قروعارارت ل قا رخ لعو كر ” ظ

 0 تسل بصت تسلا ضو تيضلا ك4 نا ك7
 بَ هر امال ب ل 0 10 ءاللا كيصا

 يبا نع ممريغو ماحلاو نابح نباو دمحاو ةبيش ىلا نبا هجرخا ( ايدل ف
 حالصلا فيك هللا لوسراي لاق هنأ هنع ( هبي ) هنع هللا ىفر :ةيديملا 0 ظ

 لوسر لاقف هب انيزح هاتلمع وس لكف هب رع اوس ليف نت بالا هذه لعب

 هرك ذف كل هللا 0 هيلع هللا ىلص هللا

 نبا هعترشلا ( رطل نم دخيل نيف ”ةروم ابن آف كد ”طغ)

 مماملا ش7( ةينب ردع هللا ىضر ىلسالا دهرج نع ميعن ند

 هذفن فشاكوهو هيلع لد لسو هيلع هللا لص هللا لوسر نا هنع ريبكلا ظ

 انو ملا ذخفلا ترا ثيدح ىف هوب صو م طغ دهرج اي لاقف'

 ةروع ذخفلا ثيدح ىف >اًضعَف
 و ه2 5 7-2 مم

 دا مم ا انلأ ى 2ك أم سايولا وه ىنغلا )

2 



 دك 3 ١ ١

 1 1 1 ءوضو ةفصو اولا ع كلان مامالا هاور 0 3 1 دو

 01 ةفرغ هنم ذخايف ضرالا ىف حدقلا عضوي الو ءام دعب يف اوي نا ءايلعلا ةررق

 و سسك ديو

 : ظ عا هنك هب لسغي ام هنم ذخاي مث حدقلا ىف ابحمي م اه ضمفتبف

 5 3 نيالا «#قفرم هب ىلسغي ام هلاهثب مث ىرسإا هفك هب لسغي ١ هنيعب

 1 . لسغي مث نيفكلاو نيققرملا نيب ام لسغي الو رسيالا هقفرم هب لسفيام هنيعل
 ' || لكو ةمدقتملا ةفصلا ىلع ىرسبلا مث ىنهلا 1 مث ىرسيلا مث ىعلا همدق

 ١ ظ ٍ نميالا هوقح يلب ىذلا ىلدلا فرطلا وهو هرازإ لخاد 5 حدقلا ىف كلذ |

 | ا 1 ا ىلع هفاخ 01 اذه لكتسا اذاذ

 )0 ناحل نادلاَو نامجرت ناسالأو نامبق نآت هَ 7 ناليلا : نايا )

 ْ نقار كسول املكلاو سفن نر كاع ل 0 كلَ

 0( هتيعر تادسف تامل 1 اذإ 1 6 ْتحَلص كَمْ ملص اَذإ ذاف كلم

 نع 0 ىدع نباو' ةملظعلا بات 51 نإ ْن ل هحرخا

 لا ميكحلا جرخا < هيي هن ل ىضر ىردحلا ديعس ا
2 

 أ

 ) انكم تااقف كاللذ احل لاقف رامحالا نك اي لخد هنا اهنع هللا ىضر
3 

 - ةتركذو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعمم

 6# ةمحعملا نيغلا فرح 6

 ادلع ( ةيس) هنع هللا ىضر سنا نع ىواحطلا هجرخلا ( 3 أ را )

 / ىدحا ” الرزاق ةئاسنا ضعي دنع سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر ناك لاق :

 أ  ةعصقلا تطقسف ةمداخلا دي تبرضف ماعط ايف ةعصقب ني:موملا تع

 16 عني لجو نيربككلا مضف ملسو هيلع هلل ىلص لا ذخاف تقاقافر



 | ُث ىناربطلاو ريرج نبا هجرخا ( هميتاوؤ لمعلا همدتاوخجب لمعلا / ظ

 د6 | | هدا
٠. 

 ١ رباح نع ءاطغ قر ,ط نم ذأ مامالا جرجا ! ابدأ كح ىرمصأ (

 ا نا 0 نع مهرب 0 ل قيرط نم لمح | رع 2 ةبلس ) 4ضع هللاى ذر ُك

 ْ .ارااقت دارنا ءاذن تئاق اغا لك نا لا را الا نم الجر 3

 | مهنيي اممسقف لسو هيلع هللا ىلص ىبنا ىلا اومصتخلاف ءاوس عرش هيف نحن ١
03 ْ  

 ١ ىملا هدي حف هدب ىف نيلي ىلع ضبا وهو ضو هساللا ل تلا

 0 :+لا لها هيف ع نمحرلا نم باتك ميحرلا نمحرلا هللا مسب لاف مم

 ا دادي الو دجحا مهن صعني ال مهيأع لم مهاسناو , منايدحاو ما

 ْ نم-رلا نم باعك مرا نممحرلا هللا مس لاقف ىرسرلا هديب حتف مكدحا مههف | ش

 ١ صقني ال مييلع 0 ءاسناو 6 انحار مدادعأب ناثلا لها 4ف ميحرلا | أ

 | ةداعسلا لها قرط ءايقش الاب كالي دقو دحا مهف دادزي 'الو دحا مهنم

 ا كلاش دقو هتواقش ممدحا كردي مث مهب ميشا مث مهنم مث لاقي ىتح

 ا كردي مث مهب مههبشا ام مث ث مهنم مث لاقي ىتح ءاقشلا لها قرط ءادعسلاب

 هيلع هللا ىلص هللا لور لاق مث هتقان قاوفب توم لبق ولو هتداعس 1

 هر 9 0 لمعلا
 71017 1 جوج 2 6-« 11 7

0 

 لا اذِإَو ا ةتقاس ردقأ قباس + 0 1 1 و نيعلا /ْ

 (هبيس) ) اهنع هللا ىكر ماع نبا نع .٠ 0 دا 00 هحرخا ) | اوأسغاف

 0 4- بلع : هللا للا ىلص ىلا أذ 1 لع 0 فرنح نب نب ليس ٠ تا 1



 د6 1

 ١ تاق 0 تل ملسو هلع شا نم هللا لوسر ع تلاق ةشئاع نا |

 ْ ردن بحعلا لاَقف هإ اءقن نك ل كما دفق ايش كريعبص 0 لوسي :

 | رمل زك ل1 فو راج ةحرج ندسلا و راج لاوراجس امجنأ) 000
 « هبيس» هنع هللأ ىضر ةريه ىلا نع دواد وباو ناذيشلاو قازرلا دع |

 7 ]ا عاب برقي نع عرج نإ "السلا ل ناز دع لاق ١
 ءاحعأا نا ىضق يضق ملسو ةيلع هللا لص هللا لوسر نأ اومعز دم نب ليعاعما ا

 .(| ةلهاجلا 0 000 لاق نجلا زكا فو رانج ندعملاو راخ رئلاو راج ]

 أ هللا لوسرل كلذ ركذالف مهنداعمو مثرابأ و معماهب باصا ام ىحلا نونمضب |
 نع قازرلا دبع لاقو ءاضقلا نم لاق ىذلا كلذ ىف لاق سو هيلع هللا لض ا

|| 2 

 ظ 00 هيف زيزعلا دبع نب رمعأ بانك نع رمع نب قازرلا دبع ىنريخا لاق جيرجنبا

 ٠١ | امهدحا لع ضمر نيلجر ىف لاق ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نا انغلب |
 | ١ راج ءاحملا لتق امو رابج ندعملا لتق ام لاق .ةمعب رخ آلا تاتقو ندعم |!

 0 ردملا ةماهت لها مالك ىف رابجلاو

 |١ ءايغألا ىف نكلو نسح ءافتسلا نسحأ ءار ا ل ل
 0 ١ 2 هاك ٠ جدد 5-١2 هو ١ - جبس  ةكاألا
 0| 0 ا جس مع 7 ا ل 1 1
 00 نكلو نسح ربصلا نيج 2 | 5 نحلَو 9 عرولا 8 ٍْ

 0 8 ا بف و ت4 5 0 3 رم د

 نكلو نسح ايلا نسحأ باب ثلا ىف نكلت را ا ا
 || هنع هللا ىغر ىلع ا ىليدلا هحرخا 00 0 0 ءاسذلا ىف

 || ىن اي تلقق لسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تلخد لاف هنع ا هببس) ١
 سانلا نم ةحس ىف و نسح ع مشا ة فس لاق ند هوما ةمالع ف هللا ُ

 'نيرجأ
 ظ 00



 دي | ١ موو

 ١] لوسر ناسا لاق دنع للا شر دوجسم نا نس راسا نا ىو 0
 ا هللا لوسرأي نواوةيف لجرلا هنع فلختي لعج كوبت ىلا سو هيلع هللا لص هللا

 ١ كلذريغ كب ناو 3 هللا هقحليسف ريخ هيف كب ناف هوعد لوقيف نالق فلخت

 ا هريعب هب أطباو رذوبا فلخ هللا لوسرأي لبق ىتح هنم ىلاعت هلا ٍّ ارادقف

 | 1 ىلاعت هللا هقحليسق ريخ هيف كيب ناف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 ٍْ ّطبا |إف هريعب ىلع رذوبا مولتو هنم ىلاعت هللا حارا دقق كلذ ريغ كي ناو

 | هيلع هللا لص هللا لوسر رثا عني جرخ مث هربظ ىلع هلمخ هعاتم ذخا هيلع

 | لاقف نيلسملا نم رظان رظنف هلزانم ضعب ىف هللا لوسر لزنو امشام سو

 ١ ىلد هللا لوسر لاف هدحو قيرطلا ىلع ىْدِم لجرلا اذه نا دنا لرسا

 | لاقفرذوبا هللاو وه هللا لوسراي اولاق موقلا هلمأت الذ رذابا نكس و هيلع هللا

 ا هدحو ثعبيو هدحو توميو هدحو ىشم رذ 0 اع هللا ىِإص هللا لوس

 اجاقلا دملاَو اَندلأ بصن 5 أ هس

 أ ىلا نع لسم هجرخا « ُباَودلَأَو ”رجشلأو ”دالبلأو دايما ةئم ميرَكْسإ
 1 هيلع" م دو هيلع هللا لص هللا لوسر نا هتع « هبيس » هنع هلا ىضر ةداتق

 حارتسملا امو جيرتسملا ام هللا لوسراي اولاق هنم حارتسمو جيرتسم لاقف ةزانجي

 هكذف ديعلا لاف هئم

 | تيلأب ادع :درق نم لجل تنل قومي ماء بجلأ)
 1 ليسا دو كا مهيف 0 1 2 500 0

001 
 ءاكو 27 و

 : هحرخا ( 'معئانلم هلا“ مشعل ىت 0 1 سا 0 10 5 لصيو ًادحاو 59 نك

 1 رييزلا نب هزيأ ديع نع ملسم ىف َْق و مك 4 هبلس 2«, اين هل ىخكر كا نع ملسم
 2 3-3 5 هلا 1 < دش - نا

 لا



 "3 7 هيلع الع ىد || تفدر لاق هنع ( هبيس) هنع هللا ىضر هد نية

 1 | الك ةفاق 0 هتدشنأف مث تلق ةيما رعش نم ىش كعم له لاقف لسو

 حا ةيما رات ثياح قهوحت سو هر ل لات ةياق يدش

 ا كداب لم الآ 05 اير مدننا كلكم جاحد ءاينغألا ذاتتأ دنع) |
 -2.م|7

 ا لاق هنع هللا ىشر ةريره ىلا نع ىنليدلاو هجام نبا هجرخا (ىرقلا |

 70000 درو داو هلا يريمدللا ادت طويسلا لاقو فيعض وهو ىواخنسلا |

 ' || ىتما ءارقف منغ جاجدلا) اعوف م هنغ هلاىضر رم نبا نع ءافعضلا ىف نابح ١
 0 | (امتارقف جمح ا 5

 ا 9 أ 0 ا 0 8م
 1 دمجا مامالا 1 5 رخآ

 . | ىضر رم نعو ىزنعلا مين نب داس طير الا ف ناربطلاو لعي وباو ١

 1 نابضف ىعىتثدحلاق يزئعلا ةرضاغ ىلا ن نع ةراتخللا ىف اك (هبس )هنع هللا ١

 ا ٌ لاقف ماصع نب نآر ع ءاج لاق مب هن نب ةلظنح هنأ نع ىزاعلا ةلظنح نا ا

 1 ف 00 ل عيل رب كل ركذ ىذلا ام حايرابااي

 - 7 م د ع

 077 تي تيا كو 7 جيسون

 انا نينموملا ريما اي ت ليلعف كنا نمو تلا نم ل أاو ملط رع لاق ةزاع ١

 | 0107 لوسر تمعت فا اما لاق معن تاق ةزاع لاق ىزنعلا ميعن نب ةلظنح ا

 الغ امو هللأ لور اي هباعحصالاقف مون تاذ كموق و 1 ملسو هيلع هللا ا

 هكا ل انهاه نم 6-2 0 قيل 7 هديب راشاف ا

 هر 9 - 7ع 1 .ء 1 4 ا

 ١ 0 ”ددأا 0 00 ا

 - يجو 7 7 دفضس ع



 1 ديا

 ا هذه قوراف اذهو زبك الآ قيدصلا اذهو ةمايقأا موي ىنفاصي نم لواو ل نممآ | ظ

 نيملاظلا باوسعإ لاملاو نيم دل بوسعي اذهو كوالا ْ

 وهجر 0

 نا ١ ةديرب نع ةعبرالاو ملسمو لمح ماهالا ه4ح- رخا ( 0 1 3 ص 0 ١

 ملسوهيلع هللا لصىبتلا لصلاق 9 ع ف م (هدس) هنع هالاىضر بيصخلا

 ١ هجم مح هل لاق 2 هيفخ ىلع حسمو دحأو ءوصول كك مو تاولصلا

 هركذف ادم لاق هعنصت نكت مل مويلا ايش |

 ا دواد وباو ناذيشلاو دما مأم ءالا هن يح ”لولعت ناصمار قا 5 3 :

 1 قاسلا ريغ ناسلا تاك ا هحرخأو امنع ىكر سابع نبا نع هجام ناك ' ١

 ١ نب ريب زلا نءريكلا ىف ىناربطلاو سن ف بهو نع هجأم نباو لقعم مانع ا

 ْ | نع سم ىف امك هبس» 0 ىكر سنا ولع نع رازبلاو ماوعلا ا ظ
 | هللا ىلص هللا لوسر لاق لوقي سابع نبا تعمم لاق ءاطع ىنربخا لاق جيرج |

 نأ كاما سا تاق سابع و :نا اهاعم راسا نك نم : ظ

 ١ كاتو حضان ىلعا ناو اهدلو وبا جك ناوككانالا انل نك 7 عم 8 :

 رك عاف ناضمر ءاج اذاف 0 4 اع هللا 0 ىنلا لاق هياع حيضتلت |ىصأ انا 1

 ش ا دم ردا ف لقعم مأ ن ع دواد ىبا دنع عقوو ةوح لدعت 4يف ةر ع ”ناف

 : ل ص تال اذه لاق دقو ةرم ه ةرمعلاو ةح 7 جحلا 0 وق تنم تكاقا ا

 داع سانال ما 1 ع 5 !سو هيلع ١

 ىسلايطلاو ناؤيشلاو دما مامالا هد رشا أ ينكر 3 و ل 55 لمع) ْ

 نسوستةنسنو انا“ نفاويل ا يا رس ع نادال دع

 ملا 3 ا مدقتا هدس) هنعرشا ىترإ 3+ رد ايلا

 نمريبكلا ىف ىاربطلاو م !سم هجرخا ( ت اصلا أ ن 0 أعدل نعل |
-_ 



 ١ للا لامعالا 0

 ا 4 ف ريكلا 2 ناريطلا هحرخا ) عامح 7 ”يكياعَو اول م ا هيلع

 0 هفر عا - ةهددع نب دع 4يف قي لاق هنع هللا ىكر 00 3 نبا

 0 00 57 0 ا 0 5 سس ديزي, نب 1 نع ل ْ
3 000 1 : : 8 

 ا هلعج يذلا قملان م اذوعنهو انياعىذلاق ةطاب نودحاي كدم , نم ءارمأ انيلع |

 هركذف ماع 11 كه ىل ل دي

 ا أ مامالا هجر >أ «يدعب 0 4 الإ ى ىسوه نه كندر ةأزامب ىف 0 2,

 | دجا لاجر يتم لاق هنع هللا ىضر ىردخلاديعس يبا نع رازبلاو دا |

 1 اهلا ىلص ىبنلا نم ناك لوذلا اذه نا ىواضيبلا ىف اك «هببس» مييعصلا لاجر

  هلها ىلع هنع هللا هر اءلع فلخ دقو ك وبت ةوزغ ىلا هجر لبق لسو هيلع |

 انو وهلالا اقعسا الا ا ا اولاق 3و نوقفان | 3 وا مف ةماقالاب هرمهأو

 ١ لا لوس 1 0 جرخ 3 هاو كن[ عض كلا د ذر ىلع عع القةنم-|

كالا لاقف فرجلاب لزانوهو سو هيلع لا ىلص
 .اذك نوقف انما معز 

 ' كلهاو 0 00 يراد ف ىف تكرت ا كتفلخ اما اوبذك لق

 ١ (  2 000 1نيقياسلا+ 20 38 أو (١ ف ىدع 0 يا رحل 92

 رض ريغ ثيدح للعلا ىف ىزوملا نبا لاق هنع هللا ىضز ىلع نع لماكلا

  | 0ةس» الوطم هنع هللا ىضر ناملسو رذ ىب نع رازبلاو ىااربطلا هأآورو

1 
5 

5 



 باعصا نم الز نا هنع هللا شر ةريرع نأ نم صلسرلا حرا 000

 نأ نم ةأكلا لاقق ضرالا ىردج ةأجلا اولاق سو هياع هللا لص هللا لوسر
 لاق هنع هللا ىضر رباج نء ردكمملا نبا قيرط نم ىناربطلا جرخاو هراذف

 ١ اولاقو اياك | نم موق عنتماف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دبعرلع 2: تر

 سس أجلا نا ماسو هيلع هللا ىلص لاقف كالذ هنلبف ضرالا عودا

 ْ هك ذف نا نم أجلا ناآلا ضرالا ىردج

 0س ا ًادصاق ايده كَم ًادصاق ايده ' لع ًارماق 0 يلم (

 "ا 1 دمج م ا (ةهنلك نب تلا اذه داش
 نوقوثوم هلاجر ىمثيملا لاقو ىبهذلا هرقاو مع الا ةهنع هللا ىضر ظ

 ١ موي تاذ تجرخ لاق ةديرب نع « هببش ” نسح دمح! دانسا رخنبا لاقو

 | اميمج انقلطناذ ىديب ذخلاف ىشَ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب انا اذاف ىشما

 ا . هللا تلق قارع اذ> يرتا لاقف دوجملاو عوك لا نم رثكي لصي لخرب اذاف

 ١ ااهيرخر هيدي عفرب تارم ثالث هيدي نيب قبطو هدي لسراف لعا هلوسرو

 ا : 0 3 لوقيو

 ا هيرخل ارادت يح لال هللا إف نرييات ام لامع الا نم
 ْ سانلا اهيا هظفلو اذه نم تأ 00 نا نا

 ا ىلا لامعالا بحا ناو اوامتىتح لميال هللا ناف ن وقيطتام لامعالا نم 3 ْ

 ١ هللا لص ىنلا نا ةشئاع نعىراختلا ىف 8 هببس) لق ناو هيلع موودام هالا

 / "نم كذت ةلالق كلاق هده نم لاق كا سما اهدنعو اهيلع لخد سو هيلع

 | نمو نم 0. أ كاسل هنن 55 لف 00 ماع هم سم مولع 0

 مدس م يصمم نتن نيو ورب حي حيل ع



 1 معلب اولاق هل ام لاق 2 اع لاظ دقو هباع 00 5

 7 دا رفسلاف اوهوصت نارب | نم سل 0 هياع هللا ىلك هللا لوسر لاقف

 هركذف هل هلأ ةصخرب مجاعة 4 عش قار ُط نم

 ا 0 وال ولاة ل وم س2
 | نع دوادوبا هجرخا« اههاوفأ ىلع ثالي ىتلا مردالاةيسأ 0-0

 مس صا 7

 : )دبع كوع ف 4ع (هييس) 0 ىطمويسلا زمر اهنع ل ىضر ساع نبا
 0 ١ : ا 7

 | واع لنو هيلع للا ىلد ىنا لاقق هللا لوسر اي برن يف اولاق سقلا

 0 هركذذ
 مك 0

 ند نم ةتونص 1 ا مضر 2 ملل هرم 0 اكل 0 0

 | اول ىلشللا 0 دو ا داك د ع متيبان 0

 0 با

 5 هه. ©

 ا 4: ا ىكذر 0 نب ةلثاو نع ءركاسع نباو 1 ف ىارباطلا هح

 /دنجي سو هيلع هللا يىلص هللا لوسر ناك لاق هنع ريكلا | عماجلا ىف 0

 ( تانف ب رغلابد نحو قرتجماب ددحو ماشلاب دا>و نعلاب د ادانحا سانا

 ا فما أهياف نامزلا كلذ :ةكردا ناف نسلا دج لحجر ىلا هللالوسر أ

 1 ءركذف ماشلاب عيلع لاق
 رار 0 واكل 1 0 17 0

 نإ نط ع ع و ل
 0 / مالكا اا

 "000 00 راج نع باقلالا ىف ىزاريشلا هجرخا ( ناطيشلا ق

00-0 
0 

 ره

0 00-30 

: - 

7 

8 

/ 
 : ]| هتدشدنزا ىتحلسو هيلع هللا ىلص ىب دا حدم ايبار ءا لترا هنع « هبس »

00 

000 
 1 0 ند نب | باب باتش اهواَمَو "نمل نم انإك ةبطتلأًامكلأدامب "كيل 1

00 1 

 00 هنع هللا ىكر ىمورأا ني ا ىوبتلا بطلا ىف ميعن وباو قسلا نبا



 هركذف يلع لوقي هتنممنو |

 يك

 | ثعب لاق رعسل ا ذم نع هسا » ميرعلا افجر هلاخر ةيفو نت

 ْ ابلسرا 5 ءادوس ةماعب  هممعف رببخ ىلا اياع ماسر هب هلع هللا لص هللا لاوس

 | سوق لع أكو تي شيلا عني ينلا جرخ مث ىرسيلا هفتك ىلع لاقو هئارو نم
 ا هركذ غاباسي نم ةنوملم امافاهتلا لاقف ايسرف اسوق لحي لجرب رف ظ

 ١ دما مامالا هجرخا ( 5 1 ب 27 : ىذلا ف خلا ىصحب كل 1

 | رمج نبا لاق اهنع هللا فضر سابع نب لضفلا نع دانيا نس

 ١ هللا لص هللا لوسر فدر تنك لاق لضفلا ف سادسا ل

 ْ هرك ذ ىنم نطب لخلف ةفرعب سو هيلع
 دهزلا ف دما مامألا هجرخا ( داو ةَمكَر ْولَو ليالأ ةالصب ”كيلع )

 | ىمثيحلا لاق هنع هللا ىضر سابع نبا نع ريبكلا ىف قاربطلاو رصن نباو

 ( لوشر سما لاق سابع نبا نع ( هببس ) فيعض وهو هللا دبع نب نيسح هبف ظ
 . ليلا ةالصب 1 لاقىتح اهيف بغرو ليللا ةالصب سو هيلع 0

0 

 ظ هجرخا ) عاررذلا ةنم لَ او مالا بيطأ 0 4 نإ ا لا محل كيا ظ

  اضيا ىناربطلا اذكحه هاورو هنع هللا ىضر رفعج نب هللا دبع نع ميعن وبا

 لاق هللا دبع نع « هببس » كورتم بشوح نب مرص هيفو ىمشيلا لاق
 ع 3 - ه١ 9

 ' نولك ايو لك اي لمج ةفغراو ةاش لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدها

 ١ ا
 | هللا ئضو رباج نع لسم هجرحا ( ”مكل صخر ىتلا هلأ ةصخرب مكيلع)

أرف رفس ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا 100 ناك لاق هنع « هبيس » هنع ٌْ
 1 ى



 1 | (هدابعأ 0 الإ ىص هد دا ةنيخ اي م مشب ا
 1 يكلم لفلم دنا ترة م كاس جا

 1 هللا ىلص هللا لور دنعانا انيب لاق هنع هللا ىضر نايفس ىلا نب ةيواعم نع |

 ٠ | كيلع لاق ىلرخ لجر لاق مل نكمو كل جاف هللا نا لاق ذا لسو هيلع 1
 0 هكذن ذف مأشلاب |
 08 م ” دلعأو ماشنأب_ يل لتكن ذق هلأ نق ما انلأب 0 ْ

 لآ نك ا الأ تراد اذإ هن لغتل يفو اهنإف 50 ماشلأ |

 || سابع نبا نع رك اأسع نبا هجرخا ( هيف رام 1 ىف نالفدفا لها

 8 لوسرل لجر لاق لاق هنع ريبكلا عماجلا ىف اك « هببس» اهنعللا ىضر |
 || لسو هبلعشلا ىلص ا كوه 8 وزغلا ديرا ىلا ملمو هيل ء هللا لص |

 ةركذف م اشلاب كيلع !

 ا ةبرض ةهجوأ ضر ال د 3 5 ' ضدألاب ْمِيلع ظ

 00 هحرخا اني هلا لِ ةيذو 0 أبب 3و 0 ئر 1 0

 ع ٠
[ 

 1 1 هم

6 

 دم 5 و ضُئأ الا و ءاسفنلاو نجلا انيف ن 00 0 رالاو 3 ةث اللا الا ظ
|1 

 007 هركذف 00 اع لاقف ءاملا

 0 3 ر ١ اود 50 20 ّ دكر هم

 0 د * هللا زعل ناف ا 5 د اني يلم

 1 نا لور نا براق 5 لاق لابن 1 ع 0

. ١ 



٠ 

 لاقوا ةنلا ب هللا ىنلخدي هب لما لمعب ىنربخا تاق سو هيلع هللا ىلص |
 | هنلأس م تكسف هتاأس م تكسف لجو زع هللا ىلا لامالا بحاب تلق

 | كيلع لاقق سو هلع هللا لص هللا لوسر كلذ نع لأن لاقف ةنلاثلا

 أ هتاف ءادردلا ابا تيقل مث نادعم لاق هرثمآ فو هركذف دونا 0

 أ لاق ىلسالا: بمكنب ةعببر نع لسع جرخلاو نايوث لاق ام لثم لا
 | ىل لاقت ةجاحو ءوضوب هتيتاف لسو هيلع هللا ىلص ىبلا 00 ظ

 ١ لاق كاذ وه تلق كلذ ريغ يأ نآق ةنجلا ىف كتقفامم كالأسا تاقق لس ظ

 ظ . دوحتلا ةرثك كسفن ىلع ىنعأف ظ

 : نم ”ءرأ ب ةنازآلإ ىف نوكي ال قفار لا نا
0 

١ 

ٍ 
 ئ 08 اك « ةننب * اينع هيلا يضر ةشئاع ن ءمسم هجرخا ( هناش الا ء د ظ

 لك تلعخ ةيوعص هيف ًاريعد تاكر ةشئاع نا سم ٠

 ظ هركذف كياع لسو هيلع هللا يلص

 بدالا ىف ىراخيلا هجرخا ( شحْفْلاو فنعلاَو كايإو قفرلاب كيلع )

 عم اهنع ناذيشلا هجرخا موو ل دقو اعلا درفملا

 هلك مالا ىف قفرل بحي هللا نا ث ثيدح ىف هببس ركذ
0 

 ا ا نإ ىناعلا دعك دابا م اهنا 1 0 كلذ / ْ

 ىضر ىنا ما نع هيلامأ ىف اشاو ريكلا ىف يارطلا عرج ( زب!

 | لوسر اي تلاق اهنع « هببس » هريغ اهل 5 الو ىوغبلا لاق اهنع هللا
 كيلع لاق الميينملع كم اناو ةنجلا نم لعالا ففرلا ىف هللا كلعج
 0 ةولصلاب



 للام

 ع 2

4 0 
2 

 أنام . هديب "يذلا ف لا ل قاخلأ نسحب فالق |

 هلاح ”ىنملا لاق ةدع هللا ىضر سنا نع لعيوبا هجرخا ) اميلثمب قئالخلا َ

 | ىرذنلا لاقو سنبف مكألا نب راشب هيف لاقو اضيا رازبلا هازعو تاقث |!

 1 ظ 000 تاقثث هتاور دبج دانساب سنا نع لعيوباو رازبلاو ىناربطلا هاور

 ' (| ىتالاقسنا نع «هبيس» هاو دانساب ةنع هللا ىضر رذ ىلا نع يْشلا و وباهاورو !

 ا ل ظ لقت 0 رولغلا 0 ناتفيفخ مه نيتلصخ لَم كل كلدا الالاقذ رذ أيا هللا كليسر ٍ

 0 ٠ رت دف يلب لآق اهريغ نم نازيملا ىف ْ
5-0 

 ملل هك 2 227 َ -َ

 1 ا هجرخا « ائيد 'مهتسحأ اهل سانلأ ندحأ َنِإَف قاتلا نسحب كلع» |

 1 رافغلادبع هيف ىنشيملالاق هنغ هلل ىضر لبح نب 5 كعركلا ىنفاربطلا ْ

 هللا لوسر نا ذاع٠ نع (هببس ) دهاوش هل نكل ىعتنا عاضو وهو مساقلا 05 ْ

 ا ظ هرك ذف كيلع هل لاق سو هيلع هللا ىلد |
 1| درقملا بدالا ىف ىراخلا هجرخا ( ماعلا ٍلذَبَو ككل نحب كلع)

 1 | لاق هنع هللا يضر قراخلا دعما ديزي نب جرش يبا نع ء اجلا 0

 | هل نكك هنبا ريغ وار هل سبا ”ىفاه نا امهدنع هتلعو هل ةلع الو حيي محلا ْ

 5 0 هيلاما الا هلا 31 الا لاقو 0 هرقاو امهدنع رئاأثن |

ْ 

 ل

 1 هل 5 0 ع ال كنز ويلا 7 كيم ,

 أ لا لا لوس ال نابوث تي 1 0 ةحلط نب نادل نع ىذمر ا :



6 

 ] ةئماردسسب امو كلانا

 | ةسرالا ل 21 فرك 1 ل ريكتلاو لاعت هللأ ىوتي كّلعم

 | هنسحو هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع هجام نباو ةليللاو مويلا ىف ئاسنلاو

 | لاق الخر ترا لاق هنع ىذمرتلا هس اك ( هتقثو هس ) تنمرتلا

 || لكل ع ريبكتلاو هللا ىوقثب كيلع لاق ىنصواف ارفس ديرا يفا هللا لوسراي
 | اذه رفسلا هيلع_:روهو ديعبلا هل وطأ مهلا لاق لجرلا ىلو نا الف فرش

5 
 ل

00 
 ( هن اف هلل

 ِء مجلاب كيلعَو ريخ ملا ما 2 يرض : | هنن دابا كلم ريح 'لك عاج اننا طا سن لا
 06 و 2 هو

 باك ةوآلتو هلأ 7 ذب للعامل اف هللا تب

 ريخُن نمالإ كناسل ناخاو ها كل ذو ضر ىف كدر

 ' 0 ديعس يلا نع طيوبا هجرخا ( ناطيشلا ا كذب ”كنِإَ

 || وهو ميلس ىلا نب ثيل هيو ىمثيحلالاق سيرضلا نبا كلذ هنع هللاىضر

 | لحر لا ديعس لا :رعء( ةبيس) تاقث هلاجر ةيقبو قثودقو سلدم

 : هركذف ىنصوالاقف لسو هيلع هللا يلصىبلاىلا

 أ اذِإو ٍربشَو رم 2 0 0 تسلا هلأ يوقتب َكدم)

 ْ (ةينالملاب ةيناكمأَو را ىلا 1 ع ا ةئيس ا

 ظ ذاعم نع ءاطع ةياور نم ريكا و فارما دهزلا ىف دمحا ءامالا ه>رخآ

 | اناس قلي 0 نسح هدانسا ىئرذنملالاق هنع هللا ىضر لبج نبا

 ةييس ندح هدايا تلا لادا مسي الجر اهني لكفاط للا دو

 هر ذفدللا ىوقتب كيلعلاق ىنصوا هللا لوسراي تلق لاقذاعم نغ

1 



 دي ١ ١

 ا ا اطمح ايف مالسلاو ةالصلا هياع ىبنلا هتوصل لقيتسا

 0 ءوضولاب اعدف لزن مث ديب ريغ اوراسف اول<را رمخي الوأ ريضال لاق مهباصا
 ْ لج رب وه اذا هتالص نع تافنا الف سانلاب , لصف ةولصلاب ىدونو اضوتف

 | عاملا موُقلا عم ه ىللصت نا نالف اي كءنمام لاق موقلا عم لصي 1لزتعم

 0 كيلع لاق ءام الو ةبانح

 ١ نابح نباوىئاسألاو د.حا مامالا هحرخلا ( هَل لئمال نإ هرم كلم (

 0 ١ نبا هيوري ثيدح وه ناطقلا نبا لاق هنع هللا ىذر ةماما ىلا نع مالو

 0 دا لاجر ىمثيحلا لاقو هلاح اف رميأل بوقت ىلا نب يانبع هقو ئدبم

 ' | هللا لوسر اي تلق لاق ةماما ىلا نء كاسنلا ىف اك« هببس » ح رمملا لاجر

 ٠ رو ارم لاق قل عندا م أب فرم ةياود فد# هللا كا |

2 

 01 1 كل 3 1 ه ريذو ملل نمو "3 10 ملي نإ ملل لأي كاع 2,

 الرخا كندر ايم دار ل 0 0 أ قف رلأو 'هميق لمعلاَو

 تنك لاق هنع « هبس » هزغ هناا ىمر سابع نبا نع يذمرتلا مي كلا ظ

 | كفن تالككملعا الا لاقف لسو هيلع هللا لص هللالوسر اةيفر 31 3
 ا ا ا ل ايلف نب

 1 0 000 ممطْلاَو كلايإو سأنلأ ىدي أف امم انا 0 ظ

 ٍ 1 ىف مك « هيبس » هنع هلل يضر سامش نب سيق نب تباث نع ميعن وبا هجرخا ظ

 || الجر نرا هدج نع هيبا نع تباث نب دمع نب ليعاعما نع ريبكلا عماجلا ظ



 | هنع هللا ىضر ةثاكع تخلا نصح تنب سبق ما نع ةجام نباو دواد ونا

 ْ ىل نباب . ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر ىلع تلخد تلاق سبق ما ن رع « ةيلس»

 | دقل ىل نباب هيلع تاخدو تلاق هشرف ءامب اعدف هيلع لابف ماعطلا رك أيل

 ئ 0 0 نم 0 ٠

 ّْ ليو 5 ا ء هي رات 90

 : ىفمات مب ملسو هيلع هلل ىلصىبلا الق لا لاق هنعربكلا عماجلا فاك

 : 0 انا

 سابع نبا نع لاثمالا ىف ىزمرمارلا هجرخلا « ٍلَترسلأ “لالا كح ظ
 هللا لوسراي لاق الحر نا هنع ريكلا م عماملا ىف اك( هيبسس) هنع هللا ىغر

 أ 2« نآرتلا ةوالت هن دا رد هرقل كيل لا لضفا لامعالا ىا
 ١ رار وع قاسنلاو ناضل هجرخا ( كفك هنإف لسا .تيلعلا

 ١ يلا نعفوع ثيدح نم ىراخيلا ىف اك( هببس ) هنع هللا ىضر نيصح نبا |
  0أ ريسأ اناو ملسو هيلع هللا لص ىبنلا عم رفس ىف انك لاق نارمع نع ءاجر

  1ىللحأ رفاسملا دنع ةعقو الو ةعقو انعقو ليللا ندا انك اذا ىتحىتتان '

 ٠ || نالف غ نالق مث نالف ظقيتسانم لوا ناكو سمشلا رحالا انظقيا اه اهنم |
 ٠ | هلم ىبنلا ناكو عبارلا باطخلا نب رمع م «فوع ىسنف >ءاجر وبا مهيمسي |
 "لافتا 17. انأل ظقعس ىذلا وه نوكي ىتح هظفون ملم ان اذا ملسو هيلع 1

  0 0 00 0انا تاس[ 0 ٍْ



 ف
 - 1 ورا م ا هللا داعب كل ءامغلا نع دوادوبا هجرخلا ( ةلاسلا ةيقر ةصخح ىعاغ) ان 1 ا

 هن ع ايايصح 2 م 2 2

2 5 

 ' ا همأو ةلاب '' الاانا عقخ ىل نع بن رغلا فدي عونا هحرخاو

 5 اناو سو هياع هللا ىلص هللا لوسر لع لخد تلاق ءافشلا نع دواد ىلا ىف

 2ك ةباتكلا اهيتماع ام ةلمغلا ةيقر هذه نيماعت الا ىل لاقف ةصقخ دنع

7-7-7-7 2220-5 
 7 1 ربع 3

 ىبسلا ةدابع نب نمحرلا دبع نع ريرج نبا هجرخا ( ٍرَدَقْلا عقاوم لع

 | ىتدح لاق ديعس نب دشار نم ريبكلا عماجلا ىف !؟ ( هببس ) هنع هللا ىضر
 ! . ١ , 1 ظ
 01 لاق ملسو 4 هيلع هللا ىلص ىبنأا بائىصا نم ناكو حلا ةدابع نب نمحرا دنع.

 ١ نم قاذللا د هلا قاخ لوقي لسو هيلع هللا ىلص هلل لوضع

 | لئاق لاف ىلابأ الو راثلا ىلا 00 الذهلاقف هربظ

 ماو لع لات لس م5 آاعفهللا لوسراي |
 | سي ام هنأ نم 3 0 هاحأا كادحأ ”لثقي مالع) .

0 

 ظ 1 00 لالا يلا نع هجأم نياو اسنلا هجرخلا كتر ذل عاكيلف ٠
 ا] ائيش ىنلا نم م! مو ةياور هل بي رقتلا لاق هنع هللا ىضر فيذح

 || نعدجام نبا ىف اك« هتقتو ةببسس » هتعصل ىطويسلا زمرو لسرم ثيدحلاف .
 0 م لاقف لستغي وهو فيذح نب ليست ةعيرب نب سماع ع لاق ةماما ىلإ

 ١ | ليقف ملسو هيلع هللا لص ىبنلاهب ىقاف هب طبل ناثبلاف ةانحم دلج الو مويلاك .

 | هركذن مالع لاق ةعيب رنب ىماعاولاق هب نومبتت نم لاقاعي رص البس كردادل
 || يدنا دوعلا اذعب نكيأع قآلعلا اذهب نك دالوأ نرغدت مالع)
 0 3 : ا 00

 طعسإو ٠ ننحلا اذ م داو دع نم_ ةيفشأ ةعبس ف نوف |

 وك

 1 نراخيشلاو دما مالا هةح 1 بهل تاذ ند هيدا و هرم ن



 يو

 ١ فيعض ديم ىلا نب دمع هيف ىمشيمل لاق هنع هللا ىضر دوعشم نبا نع

 . ىلع هلا لوسر عفر لاق دوعسم نبا نع ( ةبيس ) هنسل طورسلا زمروأدج

 ) هك ذف لئسف كوهضف ءاهلا ىلا هسأر لس هيلع هللا

 نب دوسالا نع ىناربطلاو ماحلاو دمحا مامالا هجرخلا ( هلأ قلل فرع )
 دنع هيف ىمشيرملا لاقو ىبهذلا هقعضو عاجلا هحمص هنع هللاىضر عيرس
 لاجر هلاجر ةيقبو هريغ هفعضو دمحا هقدو يعصم نب دمحم ىناربطلاو دما ظ

 ىلا ريسأب ءئج لاق عيرمم نب دوسالا ن ءريبكلا ماجا ىف اك «هببس» حرصا ْ

 ا 7-3 دف دمج لل بوتا الو هلل ىلا بوتا لاقف سو هيلع هللا ىلص كاالددر 3

 هيما واخ لاق مث 7

 1 لا م اهءاكوو اهصافع ظفحأ ْ ةس اقع |

 سا ا هحرخل( كا 1
 اثدح مزالاوبا اثدح ىفرشلا نبا لاق ريكلا عماجلا ىف م« ةبيس» مهنع ظ

 ةعير ىثدح لاق ريمعنب تباث نع ىعازوالا انثدح ىازجلا دلا> نب بويا | ٠

 سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ممم هنا يبا ىثدح لاق راصنالانم لجر نع

 .ركذف فرع لاقف قل نع لئس دقو
 . ىلدلاو طسوالا ىف يئاربطلا هحرخلا ( كيونذ نم 0 هَ راع

 لاق اهنء هللا ىضر ةشئاع نع ىركسعلاو قيبلاو ميعن وباو سودرفلا ىف

 ىاىنلللاق ثراحلانب ؛ سيح نأ ( هببس ) يعض ناوك ذنب حون هيف ىمشيهلا

 لاق بتف تبنذا الك ملسو هيلع هللا لص للا لوسر لاقق بوئذلل فارقم |
 هرك ذف هللا وغع لاق رثكت نذإ لاق بت علاق دوعا مث

 ىإ

 0-2 0-لا © و



 د راد

 | ناممس لاق ث انالث ربكأ هللا امالف هلل دمللا لاق غ نينرقم هل انك امو اذه ان
 هنا ىل رفغاف ىسفن تلظ دق ىلا كناعس تنا الاهلا ال لاق مث اثالث هلا
 ىنلافدر تك لاق نكيض 7 تاقف كمحسا تل فو كلا رخل

 كحضف هتركذ ىذلا ركذ باكرلا ىف هلجر عضو ايف لسو هيلع هللا ىلص

 ْ هرك ذف تبجي لاق هللا لوسراي تكحسض م تلقف

 0000 الا لع كرالك رحل نوك زي ىمأ نم موق نم تبغ )
 ا نب سنا نع ىراغبلا ىف 5( هبيس ) اهنع هللا ىضر مارح ها نع ىلراغلا

 ' 1 مان 00 هللا لص ىنلا نا 3. ما ىتئثدح لاق هنع هللا ىضر كلام

 ا لوسراي تلق كلاق كعضي رهو ظقسساف اتي ى اموي
 1 لوسراي تاقف ةرسالا ىلع 0 نيب ماما نمموق نم تبحت لاق |

 | كحضي وهو ظقيتساف مان م مهم تنا لاق مهنم ىن يح نا هللا عدا هللا

 [لق مهنم ىبلعجي نا 0 هللا لوسراي تلقف اثالثوا نيثرم كلذ لثم لاق

 ا . تعجر اهفوزغلا ىلا اهب جرت ' تماصلا نب ةدابع اهب جوزتف نيلوالا نم نا

 000 اهقنع تقدناف تعقوف اهيكرتل ةباد اهيلا تدرق
 اا 3 ادم نايلي ضرألا يلإ ًالزن ةكئالملا 9 نيكلمل تلي

 ١ 0 00 85 5 0 الا م يل 0 1 3 0 ١

 ظ
 ظ
 ظ

 0ك
0 

١ 
1 

 ا

 0 ا م 3 أ 7 عش هلك 0 الو 0 2 يش

 كالا ىسلايطلاو رخل هجرخا ا لسع ناك م أ
0 2 



4 

 ها ( اهقتعف نينا 2 َرلا كفو اههتتعب د رفتت نأ ل 0 ا

 مياخلاو نابح نباو ىنلايطلاو دواد وباو بدالا ىف .ىراخيلاو دمجا مامالا |
 ئداوملاب ةيزاقتم ظانلأب .هيوهار نباو ةيش ىلا ناو برشلا ف ىملا

 روك ذملا ظفللاب ىنطقرادلا هجرخلاو هنع هللا ىضر بزاع نب ءاربلا نع دحاو ٍ ظ
 نع هناو .فورعلاب لمار ف الخلا قساو عئاجلا معطأو ءرخآ ىف دازو ءاربلا نع ْ

 لاجر ىمشيملا لاقو هدجا مل ةداوس نب دما نب دمم هيف ىنايرغلا لاق ركتما |
 لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ىبنلا ىلا ءاج ايبارعا نا (هببس ) تاقث دمحا |

 ةلئسملا تضرمعا دقتل ةبطلا ترصقا تنك نل لاق ةنجلا ىناخدي المجىنلع ١

 مرك نم ةيسننلا ندع اللاق ادهباو اكلوأ لات هن ىلا كفو ةبقرلا قتعا ١

 نع ىلعي وبا هجرخلا ( ةرخالا ىف "لوو نلف "لَو نافعارب نامثع) |

 هقعتو تاعوضوملا ف ئزوللا نبا ءدروإ هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج

 لاق رباج نع ( هببش ) حيحصص لاقو مااا لطدسلا ظ

 لاقق نيرجاهملا نم رن كس لبو هع هللا ىلص هللا لوسر عم نحن امنيب | ظ

 نامع ىلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ضهنو هافك ىلا لجر لك ضمنيا | .
 هركد م هقنتعاف ةنع هللا ىضر ا

12 
 0 بدعي 5 رت ')

 1-0 اع

 : تي 0 ةغأ لاق اذ

 ىف ديمح نب دبع هجرخا (ىريغ م هلع لاق تنأألإ

 هنع هللا ىضر نينم وللا ريما ىلع نع ة ةعير نب ىلع قرد را يعل

 اال 0 (هببس )
 || رخس ىنلا ناح لاق م كانا هلل دمحا لاق جرسلا ىلع ىوتسا ايف هللا مسب لاق

 عسعييم



 لل
 هد دهن فق ككل اكتطحت طا ظن نكران ن1: تفتك م هت دهم سن تحتج

 لاذ نينحل اعورد حتتفلا مأع ةيما نب ناوفص نم ريعتسي لسرا - هيأع

 ةئوعجءىاّءادكم ةيراع لب لاقف دمع اي اصغأ
 0 ا ا 1 كا م

 4>رخآ ) مكهوجو نيب هللا نالاخيل وأ مفوفص نول هللا داغا)

 أ| هنع« هببس » هنع هللا ىضر ريشب نب نامعنلا نع ىذمرتلاو دواد وباو ناؤيشلا

 تسلا انك :ىح انفوفص ىوس سو هيلع هللا ىلص للا لرسر ناك اع
5 0 5 ًُ 

 يىارذ 00 دا ما أهو 2 3 4:2 انةء لو انا ىار ى- حادقلا 4

 ظ د فصلا نم هردص ايدابالجر
 ., مر سور دوه و 1 أ ىأ ا د لاه كت

 ءاود ل وأ َءاَد 0 77 1 ١ نإ 0 هلل 0 ء كلبيَو

 ناريلطلاو عين» نباو ىبلايطلاو دوادوبا هج حا( 1 5 ًادحاو ءاد ا

 تنتا لاق 4نع 4 هيلس » كنع هللاىضر ىناغتلا كيرش نب ةماصأ ك0 ىلليدلاو

 ننارعألا هت ءاؤخ ريطلا مهسور ع امنأك هباحصاو سو هيلع هللا ىلص ىنلا |

 ' 00 داع لاقذ اذك ىف جرح انيلع له اولاقف ءادشا نع هأست فاوج نم

5 
 و7

 . || دمحا مامالا هجرخا ( ةنحلا ف ةَرشع ُرشاع ماالس نب هللا دبع)

 000 1 كاملاو ريبكلا ىف قاربطلاو ىذمرتلاو هخترات ىف ىراغبلاو
 نم ىراختنلا خيرات ىف اك «هببس »سيعصوهو ىمايدلا لاق هنع هللا ىضر لبج .
 ١ 1 ثدوملا هنع هللا يضر ذاعم رمخح 01 لاق ىديبزلا ةريم نب دياي ثيدح ا

 هللا دبءو دوعسم نباو ناطسو ءادردلا ىلا دنع لءأا اوسمتلا لاقاندوا هل

 هركذف لوي ملسو هيلع هلل ىلد هللا لوسر ثععم مالس نبا |

 ل م

 - تا مع

 تح دوس نع عع وضع وم ا ل ده محتل 2 ع

 "24+ اون م نا
 يا ا <

 ع رم حب جعل حس جو حساس حم

 اج لن



. 

 ا 5 7

 .قارعلا ظفاحلا لاق هنع هللا ىضر رسب نب هللا دبع نع ةيلحلا ف ميعن وباو

 هنا « هببس >هنسحل ىطويسلا زمرو سلدم وهو نع ةغيضب هاور ةيقب هيف

 ثيدح ىف هوحن ىمو هرك ذف ريخ سانلا ىا لسو هيلع هللا ٍلصىنلا لئس

 ارامعا ممل وظا كرايخ ظ

 هللا ىلص يبنلا ىلا لاق سابع نبانع «هيبس» هنسم طويسلا زمرو فيعض
 ربنملا دعصف اننيب قرفي نا ديريو هتم/ىنجوز ىديس لاق لجر ملسو هيلع

 5 امني قرغي نا كيري ع هتمأ هدبع جمب كدحا لاب ف لاقف ْ

 عينم نباو دما مامالا هجرخا « سرمْلاَو ّةَرمْلاَوراَدْلأ ىف 'ةريطلأ » ظ

 ةشئاعىلع الخد نيلجر نا « هببس» هنع هللا ىو ةريره ىلانع ىمليدلاو

 لسو هبلع هللا لص هللا لوسر نا لاق ةريرهابا نا الاقف اهنغ هللا ىضر

 لهإ نا لاق افاو هلاق ام تلاقو اديدش ابضغ تبضغف ملا ةريطلا لاق

 نع ماملاو هححصو دواد وبا جرخا دقو كلذ نم نوريطتي اوناكة يلهاجلا
 انلوحتف انل امو انددع اهيف ريثك راد ىف انك انا هللا لوسر اي لجر لاق سنا

 ةيمذ اهورذ لاف كلذ اهيف لقف يرخا ىلا

560 : 
 هجرخاو اهنع هللا ىضر سابع نبا نع ماحلا هجرخا ( ”ةادّوم ةيراع)

 نبا لاق ةنرعضم ةيراع هظفلو هنع هللا ىخضر ناوذص نع قاسنلاو دوادوبا

 ١ هللا ىلص ىنلا نا « يدرس تيدا اذه قرط ناظقلا نباو مزح نبا لعأ ورح
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 | لسو هيلع هللا ىلد هللا لوسرلاقف عاقرلا نم قالا كلك ملسو هيلع هلل

 ١ ةلعداب نمحرلا ةكلالم نال لاق هللا لوسراي 'ىذ ىأل انف ماشال نوط

 13 كرذحلا اذه ىف ىوطن دارألا ةيابنلا ىف ريثالا نبا لاق اهياع اهتحنجا

 .ةرداحاالا نم هريغ ىف دارب 5 ايف || ةرشلا الو ةزجلا ال بطلا نم

 2 | (تا ا حان 1و ىف( ع ها ا
0 
 ا هضنع هنأ يضر رم نبا نع ديمح نب دبعو ىسلابطلاو دواد وبا هحرخا 1

 تيأرا هل ليقف لسو هياع هللا ىلع هلل لوسر لس رمعنبا لاق ( هببس )

 ىعم كلوا ىناوخا كئاوا لاق كري ملو كقدصو كري لو كب 37

 سل نا قرط © ار 2 1 2 يب نما ل

 'ىردملا | 1 رع نابح نإاو دعا مامالا هجرخا ( ىنَري يب

 . هرك ذف كب , ماو كار نلف وطدنلا ل رسرايلاقالجر نا (هبس) هسفاوغر

 كمر دلامْنم لضنلا قو سأنلأ بويع 0 5 25 ل ورظد

 ا ةلجرخا « ةعدبا ىلإ ابنع لدي لق ةنسلا ةتعسوو هلوق نم لضفلا

 ٍإ اجرا هنع هللاىضر سنا نع لاثمالا ىىركتسلاو سو درفغلا فىمليدلا

 |' اكو قارعلا ظفاحلا لاق اضيا هنع هظسو قبيبلاو ىفاربطلاو شنا نع

 1 ا لاقق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انبطخ لاق سنا نع ( هببس )ةفيعض

 0 0 ذف نوط
 نمل بوُط)



 كل
 اكعِف سو هيلع هللا لص هللا لدول ع سرا ا
 ' ظ ودق نيام اذ ةرافك ان تلف ءانالا ترسكف ةريغ ىتذخاف هب

 ' نم يمليدلاو هجام نبا هجرخا « ٍضْرّأْل ِدجو لع ىشي يش "حاطط »

 ىف رع هحرات: ىف قاطع نبا هحرخاو هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج

 نب اك« هيمو هاما لوف ل در اعم ديعس ىلاو ةريره

 هل ذو هركذف ملسو هيلع هللا ىلع ي يبنلا ىلع سم ةحلط نار نع هجام اع ُ | | رياج ..عهحام

 ظ /نرلم طك ل : . لا لع ىلا 1 قل

 هديا

 تايناليغلا فركب وباوىنطقرادلاو قهيبلا هجرخا (ةغاررد_مدأ 0 0 (

 لاقو ىهذلا هعبتو تاقْن هتاور يقهبلا لاق اهنع هللا ىضر ةشئاع "رع ظ

 . نيزلا لاقو هرصتخم ىف ىبايرفلا هعبتو تاقث مهلك نسح هدانسا ىتطقرادلا

 .ةاش تتام تلاق ةشئاع نع ( ةببس )حيك هقيرط ىذمرتلا حرشفف قارعلا |

 ككاتلام اهياهأب مت جمتنسا الا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الافق ن نوه ظ

 هركذذ ةتيم يهو هب مت ١
 ل 0 ا ركل ا ندحلا ةكمالم نأ ماشلل نوط ) 1

 ىنيملا لاق هن رثأ ىف تراث نباديز ا ا احلا و ىذمرتلاو دمجسا مامالا

 يبا نب 5 وبا هجرخاو بيرغ نسح ىذمرتلا لاقو يصل | لاجر هلاجر

 ءايضلاو يعشلا ىف قييبلاو ريبكلا ىف ىناربطلاو نابح نباو دمحاو ةبيش '

 ىلص هللا لوسر دنع اك لاق ديز نع ىذمرتلا ىف اك ( هببس ) ةراتخملا ىف |



 ف

 رن و هياعدللا ىلص ا لوسرو هتلك افهتررتحاف رك لاتماعا ندعان ىو 7

 ْ هنع : هللا ىضر رباج ن ءنسا باوصا هج م شكا هيفاو نام كيص هم ظ

 وهزو ىذيهرثلا ه4:نسح كاع ل ىدر ساع نا نع ء ينادترادلا هج رخاو 0

 ١ تأأم لاق رباج : نكد « هباس »4:سإ- ىطويسلا ١ نع سو هع لا ىلَد ىبأ |

 7 مرحي 0010 1011 1و ديظرع لاق عينا ظ

 ١ 0 رخا ( ةَقَدَص وف كلذ هارد لك ف مايأ ةثالث ةقايضاأ ) ظ

 0< ىةر ةريرش يف نع دواد وباو دها مامالا 4 >رخاو 92 يبا ن

 ىانذا تعم لاق ىودعلا يرش يفا ند ىراغتلا ىف ا « هتمو هبس » هنع | 0
1 
0 

(1 
0 

 | || نماوي تراك نم لاقث دبل يلع يبا لكت نيح ىلنيع ثرصباو |[
 0 هللأ ]دراي هترئاح امو لاق هترئاجو هفيض مركيلف ردنا مويلاو هللاب |

 ١ نمو هيلع ةقدص وهف كلذ ءارو ناك ام مأيا ةثالث ةفايضلاو ةليلو موي لاك

 0 ١ 7١ حبلا اريخ لقيلفزخلالا مويلاو هللاب نم ثوب ناك

 0000 6*9 ةلمهملا ءاطلا فرح ]
 ١ ظ | ىضر كلام نب سنا نغ ىذمرتلا هجرخا ( اب |, انو مامطب ”ماعظ ) ]

 ا لاق فا: نع ىذمرتلا ىف اك« هبس » ن انا رم نبا لاق هنع هللا ظ

 1 | سو هلع لس ىلا ا سو هيلع هللا ىلص ىب ءلا جاوزا ضعب تدها

 ىلص ىبلا لاق اهبف ام تقل أف اهدب ةعصقلا ةشئاع تبرضف ةعصق ىف اماعط ظ

 َ ةياور ىفو .؟ ذك ماعط مو هيلع هللا

 ا 37 ىضر ةشئاع نع دمحا 8 هجرخا ( ايئانإك انو اهماعطك ماعط)

1 
1 

0: 
7 0 

 0 | ترام تلاق  ةيثئاع رع“ هدم » نسخ رخال رجم نبا لاق ب
 د



 0 اوي رو ار ب : دن

 1 0. نس توس# يسب 2#

 و

 فل

 هلل ا ىضر ةسبنع ىلا تنب لوقو بيسع تنب ةنوهيم نء ريبكلا ىف ىفاربطلا
 بعصم نب مجتملا ىثدح لاق ةباعصاا ةفزعمىف ريثالا نبا ركذ ( هببس )اهنع

 ةسبنع ىلا تأب ليقو بيسع ىلا تنب ةنومي* نع ةذم نع دن منب ةعير نع

 ىنيثيفا ةشئاعاي تلاقق لسو هيلع هللا ىلص ىبلا تنا شرج ن* ةأرسا نا ظ
 احل لاق هناو اهي ىنيتمظتو اهب ىنينكست سو هيلع هللا لض هللا لوسر نم ةوعدب

 هرث َذَف ىعض

 نيا حرش (ةئغ طقكي نأ هما دك نلف لع ل

 لاق هنء ربكلا عماجلا ىف 5 ( هبيس ) هنع هللا ىضر رمع نبا نع ةبيش ىلا

 . لوسراي اولاق جرخ الف سبتحاف دعس ربق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخد
 ْ هركذف دعس مخ لاق كسيحام هللا |

 ا لأب ىلخا

 بكلازب بامر د لا (ةلمارحأ الو هلك ١ نيل ا
 لكس لسم ىف اك « هببس » هنع طل اضل رع نع دواد ىلا ىوس ةتسلا |

 كيم دخ نم قاسنلاو سم دعو هر " ذف بضلا نع ملسو هيلع هلل ىلد ىبنلا

 نا لن لاق انرمأت امث ةبضم ضراب انإ للا لوسراي لجر لاق ديعس يبا

 سابع نبا نع ىراخيلا جرخاو هني لو سمأي لذ تغنسم ليئارسا ىنب نم ةمأ
 ةنوم* تدي ملسو يلع هل لبس هللا لور عم لخد هللا ديالا نيا

 ضعب لاقق هديب 2 هللا لص هللا ل وسر هيلا ىوهاف هرم و اقف

 ظ بضووه اولاقف لك أي نا ديري امع ٍلسو هيلع هللا لص ةللالوسراوربخلا ةوسنلا ظ

 ضراب نكي م نكلوال لاق هللا لو سرايوه ما رحأتلقف 0 عفرف هلل لوسرأي |



 ا لا لجر لعد

 ىف ىيدلا هحرخا نيش رح 00 مم كسْرضّلع اجلا فكتدعا ! عض)

 اا 02 تت الحر نا ( هيس ) اهنع تاير سابعنب نع سودرفلا

 : هركذف ليو هلع 0

 عبس "و مدل مثل ب لكَ هس 0 يأ لع كدب لأ عض

0 

 . دما مامالا هجرخا ( احا 2 رش 5 هتردقووللاب دع |
7 

 20 0| نب نام نع ةلبللاو مويلا ىف ىلاسنلاو هجام نباو ىذمرتلاو دوادوباو سو |

 1 . ىققتلا صاعلا ىلا نب نامعنع ملسم ىف اكل« هببمس » هنع هللا ىضر صاعلا ىل

 ظ انكف ئىالسح ىف هدحا أعجو سو هيلع هللا لص هللا لوسر 1 ترك لاق

 ل لسإ ٠

 / .هقيفاربطلاو دما مامالاهجرخا ) 38 رحم 2 0 نيكسملا رلي ىف ىعض 0 ١

 ا ظ ا دل ل نع ؛اديبس » هيصعل طوبسلا رمز اهنع نار ديجي ما ن .ءريبكلا .

 ١ 116 يدحام ضعب هل دهازز :اف لئاسلا ىنتأب هللا لوسراي تلاق .

 م . بهذ أيل هلأ مس تا ما ثزلت يلوق اع كدي ىيض) ٍ

 هك( مس كد نكملا كراجلا7 ءهطلا كي ةوعدب عم

 0 نا 0 خيران ف كابن ناو قالخالا مراكم ىفىطئارخلا

 جرخ تااق ءا ِء اهسا نع ريبكلا عم اجلا ف 2 4 ما هس » أهنء 0 ىدر قيدصلا

 هركذف مسد 4. ىلع هلل ١ ىلا تاأسف 4م تفوت م ح ىقنع ف

 / كئاودب نواد 3 1 ميجسسبإ ينو كداتو : ٍس قنبأ : كدب يطَ)

 ظ ل ١ 00 ”ىعْرِدَحَأَو 0 نع ءكالضفب ىننغَأَو كئافشي ىنثشأو
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 | نب ةمصع نزع ريكا ىف ىاربألا هجرخاو ريجشلا نب هللا دبع نع هجام

 | رج نبا لاقو حيصلا لاجر دما ديئاسا ضعب لاجر ىمشبملا لاق كلام ١
 | ىلص ىلا انيتا لاق دوراجلا نع« هببسم » حصص هدانسا يئاسنلا ثيدحو

 | البإ ديف هاهسدق تيد نجنو ملسو هيلع هالا

 | ىلص ىنطصلا ىلع تمدق لاق ةمصع نعو ةركذف للا ةلاض لاق اهيكرنف
 ظ نم الاوض دحين هللا لوسراي انلقف صاع ىنب نرم طهر ىف لسو هيلع هألا

 ظ يدق بالا

 | مو هلأ يلإ نوفاسي قرشَمْلا لبق نم ْرْكَتوت أي سآت نم اتكحض)
 ىضردعس نب لبس نع ريبكلا ىف ىناربطلاو دما مامالا هجرخا ( نوهراك

 ىلص ىنللا عم تنك لاق لبس نع « هببس » هتعصل ضويسلا زمر هنع هللا |

 أ لاق ككعضضب ام هل ليقف هس يخرج نسم

 ينك
 نب ديز نع ىذمرتلا هجرخا ( ىل آى ذأ ةنإق َكنْذَأ لع ملقا مر َ

 نبا هاور دقف طرفأف هعضو ىزوملا نبا عزو يعبي اانا لاق اوما ظ

 سنأ ثيدح نم اع نبال ىرخا قيرطنم درو هنأ رح نبا هدرو دعس

 لعتلخد لاقديز نع (هببس) عضولا نغ هحرخن نيفلتخم نيدنسب هدوروو ]

 ةحئاوح ض.ب ىف هياعىل اب وهو تتاكهيدي نيب و لسو هيلع هللا ي اه نالوا

 هركذف عض لوقي هتمعج“ |
 هنع هللا يضر سابع نبا نء قيبلا حرا < كاس دجسيل كقنَأ مض» |

 أ هلع هللا بص ىبنلا م لاق سابع نبا نع ( هبيس ) هنسحل طويسلا زمر

 ١



 هللا وحمي لجوزع 3 ة نع بلاط ىلا نب ىلع نب  نيسحلا نب ىلع ني دم

 لاق بلاط ىبا نب ىلع ىدج نع ىلا ىثدح لاق ةيآلا تبثي و ءاشي ا ا

 ا اج كنرشبأل لاقت ٍلسو ١ هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهنع تلأس

 ظ هركذف ةقدصلا ىدعب نم ىتءا اهي رشنف

 . د ا دي ل ولا |
 هدحو رح و 4ة..هغ دس بصغب هسزلا قرص لك ةءرملا)

 ظ ةباعص'ا نم لجر نع دما مامالا هجرخا ( 36 عرصيف هر ا ظ معو

  ةيقو لوبحم ةصفح نباوا ةصفح وبا 4 يف ىمثيملا لاق مهنع هللا ىضر ظ

 هللا ىلم هللا لوسر تدهش لاق روكذملا باعصلا نع « هببس » تاقث هلاجر

 ءركذف عيرصلا اواق ةعرصلا نوردت ام لاقف ب بطي سو هيلع
 ١ نيس ءاملا دج مل ْتِرِإَو ملسلا ؛ 7-5 بيطأأ ديمصلأ 10

 . ىضر رذ ىلا نع ىذمرتلاو دواد وبا هجرخا 110 ا ءالخاو

ور ىفو حيت” ندح ىذ.هرتلا لاقو هنع هللا ظ
 سلا روبط بياعلا ديعصلا ةيا

 ْ ظ هل لبا ىف بذوي ناك هنا رذ ىلا نع ىذمرتلا ىف م « هببس م هلا#ىفالاو

 هرك ذف هللاَف ملسو هيلع نا ىلص 1

 ١ ' تينئمرتلاو دواد وباو 4 مامالا هجرخا ( هيف 1 نر وصل )

 0[ « ةييس# دواد ىبأل ظفالاو هنع هللا ىضر الانا بارز نع ىاخلاو

 || هيف خفني نرق لاق روصلا ام هلا لوسر اي ىبارعا لاق لاق ىذمرتلا ىف 5 .
 ني ةمجملا داضلا فرح 9“

 نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو دما مامالا هجرخلا ( راثلأ قرح ملل ةلاض )

 ا[ نيو دجا_هجرخلاو دنع هل ىشر ىلع نب دوراملا نع ىواطلاو ناجح



 ه5 لف انحاوزا اًنيفف كمم ةولصلا 0 مث انا 36 لور ١ تااق دعبل

 ةأعا نع دمحأ مامالا هدر م | « كرا الو كلال ترسل مري ”ءايص ١

 دمحا حرخا « هببس » ةء_ه نبا هيف يملا لاق جرعالا دي> ةدح ىه ١

 هللا ىلص هللا لودر ىلع تاخد ما ندد 1 لاق جرعالا ديم نع

 | ةئئايم ىلإ كلا لكم لا لاش تقاطع سو هيلع

 هرذفال تكن

 0ك لاب د ظ
 مامالاه رخل« َرطفَأ ءاش نإو ماص ءاش نإ هنت ريمأ 'عوطتملا ”ءاصلأ»

 ا لاق فهةنع ول ىكر ءىاه مانع ءاكاحلاو هحأم نبا ريغ ناسا 0 دما

 « هببس » ريثك فالتخلا هدنسم ىف ئاسلا لاقو لامتم هدانسا ىف ىذميتلا

 بارشب اعدف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لخد تااق ءىناه ما نع

 هركذف ةئاص تكا ا امانا لودر تاق تملا ىلا مارا

 هنغ هللا ىضر نيل 7 مرات >| ( 0 2 اا دل 0

 لذ غريبا ف ىب حبا 0 0 ا

 3 نيدو لا 0 و فور ” عانامأو و ّط ةقدصلا»

 ا ا عٍراصم قتو نع 5 3 زاد 0 املأ 0 ْ

 هب درفت هحرذ لاق هنع هللا ىذر ىلع نينمّوأا ريما نع ةياحلا ىف معن ونبأ

 ا 7 ةءاملا ع 3 )0 4 هل 0, 2 نا وباوه 1

4 

 ني ك5 مم|

 0 ةئدملا تم لا ىئازوالا نع ا ا نم > وأد + ىنأ قب ل وح 5

 251 4 : 8 يا



0 

 201 ا 0 هل 1 0

 ا نع 00 تاما با 0 ما 3 0 7 1 ا 01

 هللا ىذر صاخأأ نب ور# نبا 1 هجا» نبا هجرخاو تباث نب بيبح ىلع
 ْ ةالص م يا ل دعاتلا ةالد ورع نبا ثيدح قارعلا لاق هنع

 7 ىضر كلام نب سنا نع « هببس » هجو ريغ نم ىوري حرص ماقلا ْ

 | لكدت س الا 2 ىهو ةيدلا ملسو 4ساع هللا لد ىبلا مدق لاق هنع |

 [هدم لاقف دوعق نم نوملصي ساالاو دحسملا ملسو ةهسياع هللا ىلص ىبلا :

 ١ نعل ىناثال ظظاالاو ىذءركاو دواد ىلاو و ملسم ىفو هركذف دعاقلا |

 | هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا تثدح لاق صاعلا نب 0 هللا دمع

 ادب رم هتدجوف هتيتاف اًءاق ةالصلا فصن ادعاق لجرلا ةالص لاق لسو

 أ تادح كلف ورم ن هللا دع اي كلام لاقف ئم ارا لغ اقدياة د ضروف

 صن 'تناو را نصت ادعو لحرلا ةاليع تلق هللا لوسراب

 :ه دحأك 1 ىكلو لجأ لاق ادعاق |
 ملا 200

 اد اذا نم / ٠ لضفأ نك 0 1 ةالص) |

 0 2 نكسر نأ ركتالص م .نلدفأ كم

20 

 ها جا 215 مكة سكت نق رع

 هن 0 0 اهم هللا ىضر ةيراصنالا ديمح ما نع قريبلاو ريبكلا

 د 0 مالك هيفو ةءيل
 غ0 2 ل



 0 ىتح الاوش ٍ

 . « هببس » هنع هللا ىضر هدأتق ىبا نع 3 مامالا هجرشا (ٌمراطفإو

 ظ نم تالث ٍثيدح ىف ىم ظ
 ْ داخل نم هاوس اميفوالص فلأ ن روش عسسل ل

 ظ نع دواد ىلا ىوس ةعامجلاو لا ءامالا هحرخا ( مارحلا ل لإ ظ

 ] دمحأ هاورو ةنوميه نع ملسم هآورو رم نبا نغ لبو دمحأ هاورو ةريره يلا

  ربلا ديغ نبا لاق مهنع هللا ىضر مقترالا نعو دعس نعو معطم نب ريبج نع '

 نب ميهربا نع فنصلا ىف قازرادبع جرخلا « هببس »تباث ثيدح ريرحتاىف | .
 . هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ديرشلا ءاج لاق حابر ىبا نب ءالطعع نع ديزي .

  ناةكم كيع حتف هللا نا ترذن ىنا هللا لوسر اي لاقف حتتفلا موي سو ٠

 لت هع لصتاساج عض يم النفل

 انهاه لوقي ملسو هيلع هللا لص ىبنلاو تارم ثالث هذه هتلاقم ل

 ايلا تيسر بيس فال ظ

 | ةالص فلا ةئام نم لضفا مارحلا دجسملا اذه ف ةالص لاق مث كنع |

 ظ سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا ءاج هنا قرالاىلا نب مفرالا نع دمحا جرخأو |

 + تيب ةهج ىلا هديب أموأف انهاه هللا لوسراي تدرا لاقف ديرت نيا لاقف
 لاف هيف ةولصلا تدرا نكلوال تلق لاق ةراجتلا هبلا كجرخي لاقف سدقلا |

 ىلا هديب ًاموأو انه ءالض فلا نم ريخ ةكم ىلا ءدم اند اراه ةذلص نانا
 ماشلا ١



 000 ا ل ل

 د 1 00 ( هييس) هنع هنأ فر ١

 اولكاي نا موقلا ىماف امد اهب تيار ىنا اما ىعارال لامتف ةيده ةيوشمينراب |

 7 || كءوص فيك لاق مئاص ىف لاق معمم لكت ساجا ىئارال لاقف لكأاباو

 7 | هلوا نم لاق موصت ثالث تسأو لاق مايا ةثالث روش لك نم موصا لاق |
 ظ 0  ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف نوكي اك هرخآو هطسواو ظ

 6 تأ :!: سيح و كاعيرأ لك و دياب اء دلو ناس ُت (

 نإ 0 بعشلا ىف ىقييبأ اوُئاسنلاوىذمرتلاو دواد وبأ هحرخأ ) هد |

 "|| زمرو دوادوبا هفحضيإو بيرغ ىذمرتالاقو هنعّشاىذر ىثرقلا هللادبع

ر لئس وا تلاس لاق ىشرقلا سم نم « هببس » هتعصل طويلا ١
 "هللا لوش

 30 5 ا
 0 نحل مايص نع مو هلع هليأ ص ا

2 

 ا 18 ري 00 ارا يأ ةثالث 0 را ا 0

1 
 ا

1 

 7011 ارا كتقراف ذنم ترطفا أم هللا لوسراي تلّمف ىراام كب خامل ا

 مص كسفن تذعُت نا كرما نمو ردا
 0 0 ربصلا ربش

 هع وا مدرع سول !



 م

 لصف ىلايل اهي للصف ناضمر ىف ةرج سو هيلع هللا لص هللا لوسر ذخت' |
 ْ دلال رعدق لاقو هيلا جرقندعتي لد معب ملعا ارو دراشسا نس سا تالا ا

 ل 1 0 7 9 © م2 , 8 ” ا

 ر ةعطق وه امئاف تدل 0 تذ در تا / 3 ٍق اليف 1

١ 

 دنيا نلبس ازكلا اي ني اكل
 . نحىذرتلالاق اهنع هللا ىضر ةشّئاع نع ىذمرتلاو دمحا مامالا هجرخلا |

 ظ 0 نا بحا كنك تلا ةشئاع نع ىذمرتلا ىف مك« هبنس » حرم ا

 جملا ىلشداف ذيب سر هيلع هللا ىل ح هللا لوسو دل هين لسان لا |
 ْ ] 0 دف 4 لاقو ْ

 ا 7 هر

 "توت دعاوي تو اق , مصلا تيقش ا ىد لم ليل ل
 ( همس هنع هللا ىضر رمعنبا نع ىراغتلا اة ذم يقام كال

 ظ باع وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلا ءاج الجر نا هنع ىراختلا ىفاك |

 هركذف لبللا ةالص فيك لاقف |

 ال هات اذَو َنيِكلأَو نيعطلا بف ناو نما ؟ دلل معبأ لص ْ
 | !ذاعم نا ةنع « هيبس » هنع هللا ىضر ىلع نع عينم نبا هجرخا ( نق ا

 ناكايلف هل حضان هعم,بارعا لجر هقلخو ةرقبلا ةروس أر ٌأرقف رجفلا موق ىلص |

 ملسو هيلع هللا للص ىبنلا هب اوربخلاف اذاعم كرتو ىبارعالا لص ةيناثلا ةعك رلا ىف

 هيلع هللا ىلص ىبلا لاقف مهيلع بسكحا لايع ىلو ىضان لع تفخ لاقف ظ

 ,هركذف لص سو ا
 باقل: نب رم نع اعسوالا يف قارب ملا هجرخا ( ضو ثالث عم ْ



 طا
 ا نم 0 0 ا ا 1 م ساذأ مسرب َ 0 ْ

 راخنلا او ةولصلا بادكك ىف نمد عرار طسوالا ىف ىااربطلا ْ

 هفرعأ ال نم هيفو شبا لاق ه4نع هللا ىصر رم نبا نع دادغب خيرات ىف ١

 هلعجاو ثيدحم ىتثدح هلل لوسر اي لجر لاق لاق رم نبا نع ( هبس )|

 ئ هركذف ازجوم |
 هامل 0 مليتست ل نإ ًادماَقف | لش 1 نإ نإ لص)|

 “4 4س ١» كنع ليا ىكر نيصح 0 نارمحع ْن علم الا ةءاملاو ديجا مامالا | ْ

 ظ سو هيلع هللا 0 ىلا ا ريساوب اى تناك لاق هنع ىراخلا ىف اك ١

 ْ هركذف لص لاف ةولصلا نع

 | ىطتراذلاو ىليدلاو 5 داريا قرا تان وألا مم لص ظ
ْ ٍ 0 : 0 
 نسح قييبأا لاقو سم طرش ىلع ماحلا لاق 4:ع هلأ قضر ر4 للا نع ْ

  لسو هيلع هللا ىلص ىلا لثس لاق رمع نبا نع «هبيس » يقارعلا هيلع ه رقأو 5

 هرك ذف ةنيغلا ىف ةولصلا نع |

 اري هناَذَأ لع ذخأي اند دام انج الو مرفأ و فاض الص ”لص) ا

 هللا ىغر ةبمش نب ةريفملا نم ريبكلا ىف ىئاربطلاو هخيرات ىف ىراخيلاهجرخا ٍْ

 لاق ةريغما نع (ةيسزو رك ذ نمارا ل ى املا د هن ىعشيطلا لاق هلع ا ٍ

 ذذتاو عفعضاب دتقاو او ماما تنالاقاوت رق مام ىلسحي ناش لوسر 0 ظ

 ارجا هناذ لعدخأيإل انذئوم |

 الإ جي ف ءارلا ةالص ةراصلا لضفأ نإ هكتوبب ف لن ابىأ اواس) |
 اا لاف ادبسا هنع هلا يفر تبث ا خا( ةيوتكملا ا



 ١ لم لل لور قاف قر قرت دل دق دلو موي ىبصب يب ةللدللالعا نأ |

 ٠ ظ لاق هركذف تقدص لاق هللا لور نا لاقانا نا مولع اي سو هيل هللا

 ظ ةماعلا كرايم همست انكف ىلا ٍلاقلاق بشىتح أهدعب ملكت | مالفلا نا مث ظ

 ىراختلا الا ةعاملا هجرخلا (نَمَقَدص اوقاف ا 8 هلأ قدس قدس /
 رمل تلق لاق ةيما نب ىلع ن ءلس ىف م( ا ىضور# نع (

 ا مكتفي نا مخ نأ + ةواصلا نم اورصقت نا ح 5 بلع سيا باطنلا نبا ظ

 تلاع ةدما مع مدع لاقك ىلا 00 ذلا 0

١ 
 ا

 هك ةقدص لاقف للك م هلل يد هللا ا

 آ نع رأث :الا لكم ىف يراسل 01 راسا وخأ“ الأ فدع) ظ

 | لاق هنا هنع راثآلا لكشم ىف اك( هبيس) هنع هللا ىضر ةللظنح نب ديوس .
 ا

 ا | هلودع هذخاف رح نب ل او اندمو لسو هيلع هللا ىلص نا را انحرخ 1-7

 هركذف تقدص لأ هَق هنع لدن لك هنا تفاحو هل اوفلح نأ سس انا جرحت

 ظ ل هدأ محا حب ٍةنجْلأ صيماعد اقم ةياور فر 0 | ْ

 ١ 4:2 ددلا ىضر ةريره ىلا نع وح كامرا ها بدالا ىف ىراغلاو

 ىل تام دق هنا ةريره ىبأل تلق لاق ناسح ىلا نع لسم فاك ( هيبس )

 انسفنا بيطت ثيدحي !سو هيلع هللا لص هللا لوسر نعانثدحمب تنا امن نانبا

 هللا لوشر نم تععم ىلهف هل ةياور فو هر لو ممراغص رمن لافاانانو# نع

 هركذف اني د 2

 كاري ةنإ هاما ت 1 نإ هاك كنأك عادم ةالع

 “9س ممل د

 دمحأ مامالا 4._حرخا ( ةنحلا ا 0 ءالأ ةلخر ىنح > ىثتني الف هبوشب ١

 و



 ظ ا
 0 00 ايم ع شاع ةروعنم 00 رد نحل هريسفت ف

 ظ مردف م نم نينم'وملا ا ىلاعت هلوق نع « سو هيلع هنا لصونلا لس

 3 نب هحر أ ( ضار 00 َُب او ىناقلت 2 نامتعاب ايم اريص) |

 00 نبدح قس 00 د رنا نمر لح نع ةخرات ىف كاع |

 0 ا و او رو و حلا ةروعلا

 .٠ | نبا هجرخا ('هدَْو َباَرَحَأْلا َمَرهَو هدبع َرَصنَو دعو هللا قدص ) |
 : نع لبمارلا ىف دكا ع 000 ىلإ[

 1 اورعاعي امو منص ةورملا لعر لا 0 نوثس - 1

 8 هللا لوسر ماقف رذنملا نب دمهم لاق ناثوالاب تطدحا دق ةيكلاو او ناثوالاب ١
 || ين للا ريشي وه اف ناثوالا ىلا ريشإ بيضق هعمو ملسو دمها

 ظ أ ةبكلا باب لبقتسم ماقملا مادق اهو ةلبانو فاسا ىلا ىتح طقاست الا اهنم :
 ْ 1 لاق هلل لوسر اي لوق اماولاق اولوق لاق نوملسملا اهاقلاف اهورقعا لاقف |
 ئ هركذف هدعو هللا قدص ارأوق ْ

 - 71 ىف راثلا نا هسيخا ( تليفذللا كرا ترص ١)
 . || ىفاك« هيبس» ىهنكلا سنوي نب دمج ةبفو ها ن1 الا نعم
 5 ةدح نع 4 هيا 0 ضرعم نع ريبكلا عم اجلا

 1 ةج تيب لاق بيتم نب ضر ظ

 وعسر



 يو

 ظ 1 ةدابعب دعس نب نع ريبكلا ىف ىناربطلاو دما مامالا ل :

 أ ريبكلا ف ىفاربطلاو باطخلا نب رمسنع دما مامالا هجرخاو ةلس نب بيبح
 ْ طسوالا قو ىراصنالا ثيغم نب ةورع نعو ىءاعألا كلام نب ةعضع نع

 | ءارهزلا ةمطاف نع ميعن وباو ةريره ىلا نع رازبلاو نينمئملا ريما ىلع نع
 أ سيق نع ( هببس ) تاقث دما لاجر ىمشيملا لاق نيعمج مهنع ىلاعت هللاوغر
 / هانيتافلستغاف السغ هل انعضوف لسو هياع هنلالصدنلالوسر اناتالاق دعس نبا

 | رامحب ءانبتا م هن.كم نم سرولا رثاىلا رظنا ىف أكف اهب لمتشاف ةيسرو ةفحل

 | هللا ل م هللا لوسر انراز لاق ىمطخلا كلام نب ةمصعنعو هركذف بكريل

 ' اذه هللا لوسزاي ادلق نكرف رام ءاناج مجري نا دارا اإف ءابقىلا لسو هيلع

 ظ هركذف ةبادلا دري كعم أي مالغلا
-1 - 

 . ةنيمبف هم رجعي افيعض نركينأ الإ ةلمحي نأ هئيشب قحاع ثلا بحاصا
 | ركاسع نياو ىلسيوباو طسوالا ف ىفيطلا هضرخنا الي آ د
 ] فيض هداس رحم نباو قارعلا ظنا لاق هنع ا ىذر ةرب سه ىلا نع

 ظ هيلع هلا ىلد هللا لوسي م قوسلا اموري تاخد لاق ةرب ره ىلا نعا هببس )

 ظ قوسلا لهحأل ناكو 9 ارد ةعبرأب لي وارس ىرتمثاف نيزازيلا ىلا سل و

 | هذه نا نازولا لاقف حجرأو نز سو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف نزي نازو ظ

 ظ نا ءافجلاو نهولا نم كب ىفَك تلقف ةرب صه وبا لاق د>ا نم اهتععسام ةلك

 ظ لاقو هدي بذل اليبقث ديرب هدي ىلا بوو نازيملا حرطف كدذن فرد ال

 ١ لاق حجراو نزوف مكتم لجر انا امنا كالو تلو ابكولوجاعالاهلءفيامنا اذه

5 

 ل هنع هلمحا تبهذف ةريره وبا .



 ظ

 ظ

 نائنو ىنازتاضياهجام نبا ه>ر داو هذ هلا ىضر ةربره ىلإ نع در

 1 هركذف ةمامح عبتي

 ي لأب ىلا
 ُط نءىركسعلاو دمحا مامالا هجرخا ( 2 يريال امىري ”هاغلا)

 00 0 00 هنع لل ىذد سأ نع 0 0

 0 00 يا ا ا ظ

 هركذذ دهاشلا لاق بئاغلا ىريال ام ىري دهاشلا ما ةايللا
 َء
 هيف هنعمل ىذر ةريره ىلا نع: او ىدع نبا ه>رخ ا ع 0

 لاق رب نه ىلا ن نع « هبس » فيعض رجح نبا لاق نالجم نب ءالبملا دع

 ةاكي ال ءلسو هيأع 01 ىلص هللا لور نم دحمم هل نك ىرامغنلا يشب نا

 ءركذف دورعشأا ماسو هيلع هللا ىلص ىلا لاقف درشف اريس عاتب هاو هتطخي ظ

 يي .سعلأو معنوباو يناربطلاو دما مامالا هحرخا ١ ناخأ 30 ل 1

 000 ا ربا هف ىنشملا لاقو ىرذنملا هقعضو اننع ا ىضو ةشئاع: نع

 نع 0 ىف ىفاربطلاو دارفالا ىف ىنطقرادلا هحرخأو فيض وهو ع

 0 000 ا

 *6 ةلمملا داصلا فر 5

 / بييصح لا نب ةديرب نع نأبحنبا هجرخا ؛ اهرالصإ أ ةبادلأ ؛ بحاص )

1 

1 

4 
2 

١ 



 ترليون
 ظ ل سو هياع هللا للص هللا لوسر هل لاقف ةوزج هل دبشف هدحجل

 كنا تملعو هب تّج اج كتقدص لاق ارضاح انعم نكت كست 1و ةدابشلا

 هريغ نير ةدابشب هتذايش لسو هيلغ هللا لص هللالوسر لاف اةحالا لقتال!

 ىلع نع دمساو قازرلا دبع هجرخلا ( رضا ىلمسولا تواصلا نعول |
 نيب رصعلا انيضق بازحالا ع تراك امل لاق هنع ( هيس) هنع هللا ىضر

 هللا الم هماق 3 رك ذف انولخش سو هيلع هللا لصيبنلا لاف ءاشعلاو ب برقا

 ١ ران مهفاوجاو مهيواف ١

 هخرخا ( ترنلا تادللا و رك سلا ةياور فو كلا اميوش )

 لاق ( هببس )السم ىناسارخلا ءالع نع توملا ركذ باتك ىف ايندلا ىلا نبا ١

 هركذف كرعملا هاللعتسا دق ساحب سو هيلع لا للص ىلا ىم ظ
 لائكوسلا ىعلا ءافش امنا ثيدح يف هببس عم رم «'لادو دكا 11 هافش م,

 صاع نب ةبقع ن 6 ريخلا ىف ناربطلا 5 اهئاوشأو و 0

 ىضر ركب يلا نع ريبكلا عماجلا ىف ام ( هبس ) هنع هللا ىضر ةفيجج لاو

 لبق اهناوناو دوه لاف كسأر بيخاماشا لوشر اي تان لان
 سمشلا اذاو نولءاسني معو ةعقاولا تعقو اذا لاق اهتاوا امو تاق بيشملا | ا

 هلعا دقو ةيراقتم رخأ تاياور ثيدمحلا ىفو بشملا لق نشنم تزول
 نبا لاثو جرصل | لاجر هلاجر ىواضتلا لاقو مالا هديدصو ىنطقرادلا 00

 ىراغلا طرش لة داع ادبلا ققد.

 00 هحرحأ (ةناطيش عب 0 ما : نامل



 رتفا 5 0 اا ىأردت 000 هل 0 لقا ظ

 1 0 هيانع مالا 0 مهم هلل نعت ا 0 0 0

 ]| : هللا ص لا لوس مسقو ىلاعت هللا مهمزهف نيرب

 َ « قبلا ني ميئاغ لمد

ٍ 

 .: الم نسل "ل عرس

نابضغ هلع وهو هللا ىقل رحاف اهفوه ١
1 ا ريغ شمالا كتدادح ركذ م 

 

 0 . هللا ىلع ىبنلا ىلا | داو ب ةطح ةيوصخ لحر نيبو قيب تناك لاق |

 هرك لف 0

 7 .وليدلاو ميعن وباو رازبلا هجرخا ( سأنلأ ىف ء هامل ا رارش س نأ رارش ) ظ

 1 نب ليلخلا هيف ىرذنملاو ىمثيحلا لاق هنغ هللا ىضر لل جدا ع ]

 1 | الن وا تضرع لاق ذاعم نع «هببس » ثيدحلا ركنم ىراخخيلا لاق ةرم ]

 | نانا ىأ تلق تبيبلاب فوظي وهو سو هبلع هللا ىلص هللا لوسرل

 000 ءركذ ثوشلا نع لأسل الو ريخلا نع لسا رفغا مبللا لاق

 شط مدطم نب ريبج نع ىلعيوباو دمحاو ماما هجرخاو ( اهفاوسأ نابل رش 1

 0 هنع هللا ىضر رمع نبا نع هحيحص هس نابح نبا هجرخاو هنع هللا ىغر |

 قاوسالا عاقبلا رشو دجاسملا عاقبلا ريخ ثيدح ىف نم ( هببس )
 00 هي ممسس اي سس

 1 ١ 4 5 : _5 2 ا 9 0

 ٠١ ٠ هاو لااا طتساللا اع د ةماعلا



 0000100 اذ 11 0 1 آ آذآ 1 0

 فكن

 ١ روني مراد فو اولاق اب مزاد كلم نآل لاقف هربتاعو مولع لدا

 . لوسر لاقف ارونس مراد ىف نا اولاق ةداتق ىلا نع دا جرخاو ه ركذف

  "تافاواملا وأ نيفاولعلا نه هناو كيلا لعل نقر | لسو هياع هللا ىلص هللا

 كالا هديوصو ىنطقرادلا هئسحو كنام هدود> دقو 3

 ةايالاو مولا لمعيف اسنلاو دواد وباو دما مامالا هرخا ( لأ ديسلأ )
. 

 ها

 ' فرطم نع دواد ىلا ىف م ( هببس ) هنء هللا ىذر ريغشلا نب هللا دبع نع |

 . لوسر ىلا سماع ىنب دفؤ ىف تقلطنا لاق هبا نع رينمشلا نب هبا دبع نبا |
 انلق ىلاعتو كرابت هللا ديسلا لاقف انديس تنا انلقف لو هيلع هللا ىلص هللا

 م ضعب وا كلوب اولوق لأاقف الوط انملتعاو الضف انلضفاو

 #1 ركاسع نباو ىوغبلا لاقو هلوسرو هللا دبع انا ناطيشلا ؟دبرهتسي الو ظ

 ْ انديسب ابحر لا لو هييأع هللا لصصىبلا قل اللدءر نا ىرصيلا نسا ظ

 هركذف ادي نباو ظ

 د ةمحملا نيشلا فرح ا“

 كل 3 ةلس نع لس هحرخلا ( 2 تاع ظ
1 8 1 0 

 . لاق ةلس نع ملم ىف م «هببس» هنع هللا ىضر سبابع نبا نع ماك ظ
 ١ تمدقت ودعلا انرجاو ايلف انينخ سو هياع هللا لض هللا لوسر عم انوزغ

 ' تيرد اف ىنع ىراوتف مهسب هتيمرف ودعلا نم لجر ىنابقتساف هتينث ولعال
 , ةباصصو مه اوقتلاف ىرخا ةينث نم اوعلط دق مثاذأف مولا ىلا ترظنو عنص ام

 / عجراف ملسو هيلع هللا للص ىبلا ةباحص ىلوف ملسو هيلع هللا ىلص ىنا

 اهتعمج ىرازإ قلطت .اذ ىرخالاب دت رم اهدحاب رزتم ناتدرب ىلعو امزبنم

0 



 ظ د6

 ٍ ف ىاضنلا هجرخا ( أ ةعاط 3 ال دا 77 ه6 مالا

 ظ ىضر رمح نبا نع بد املاو هيو نباو سؤدرفلا ىف ىمليدلاو بابشلا

 "| دنع هيفو ادج بيرغ بابشلا لاقو فيعض هدانا قارعلا 7 اهتع هللا

 0 ةلفغ هيفو ةياورلا ىف ادومم نكي م هنا لاقو ىروزبلا ميهرب بيطخلا ظ

 | لس هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس لاق رمع نبا نع « هببس » 0

 2 هركذ ةداعسلا نع ظ

 5| ى راصنالا بويا ىلا نع نع لسد دمحا مامالا هج ها( ةقلأ ١

 | | لزت هيلع لزن سو هيلع هللا ىلص ىبلا نا هنع « هبنس : هلع ما ىغر»

 0 ظ بويا وبا هبتناف لاق ولاا ىف بويا وباو لفسلا ىف مأسو هيلع هللا ىلص ىبلا

 "| ىف اوتابف اوحنتف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سأر فقوف ىثمن لاقف الإ
 ١" | اناو ىلعالا ىف كللمجا هللا لوسر اي لسو هيلع هللا ىلص ينال لاق م بناج
 - | تنا ةفيتس ولعا ال لاذ قفرا لفسلا ]سو هيلع هللا ىللصوىبلا لاقف لفسالا ىف

 1 اللا ىف يوياوباو ولءلا ف ىف لو هيلع هلل ل 3 ىبلا لرمت احم
 " | نب رباج نع هحيحص ىف ةناوع وبا هجرخلا ( ةنيكلا للأدابع هيأ (
 أ
 أ

 7 ضافا امل لاق هنع ريكلا عماجلا ىف اك « هببس » هنع هللا ىغر هللادبع

 "دعك لعج ةفرع نم م هللا لص نا ظ
35 

 ' ةريره ىلا نع ماحلاو ىن طقرادلاو را عملا وفل (

 1 ف نأبو ىو ريغ ثيدح دمحا لوقب عزونو مالا هحص هنع هللا ىضر |

 " ]| نع ( هيبس ١ مريغو نابحنباو ىئاسنلاو دواد وبا هفعض بيسملا نب ىسدع
| 



 مور لع وني الو منك 2 صن الق ىرلعت ؛ نو غار رمأ نوكيا ظ ظ

 ( ضْعلا لع د ب مل بملظ لع مياعاو يدكب ندع نمل

 |« هبس » هنع هللا ىضر ترالا نب بابخ نع بعشلا ىف ىتبيبلا هجرخا

 | هيلع هللا ىلص ىبلا باب ىلع ادعاق ناك هنا بابخ نع ريبكلا عم اجلا ىف اك

 | لاق هللا لوسر أي انعم انلقف وعما لاقف دوعق نحنو ىبنا ' جرغ لقا
 0 نكي هنا

 000 د لأب ىلحلا
 ظ ' نو لا جشلاوباو ماملا هجرخا « باتكلا ةحتاف ىناتملأ مي ا
 لوسر ىل لاق لاق ىبأ نع( هيسا مالا هحصص هنع هللاىفر بك تا

 1 ةروس مل ىتح لوعسملا نم جرخت ال نا وجر أل ىفا لسو هيلع هللا لص هللا ض ئ

 ا هرك ذ مت اهلثم نآرقلا ىف الو ليجنالا ىنالو ةاروتلا ىف ام ا

 . | رمع نبا نع ىذمرتلاو ىنفاشلا مامالا هجرخا ( ةلحارلاَو ال نيا |

 لمويسلا نمر .اهنغ هللا ىضر ةشئاع نع ىبلا هييرتلو اسس نا

 | لسرم دهاش هل نكل فيعض وهو ديزي نب ميهربا هيف ىبهذلا لاقو هتصصأ ٠
 ا ىفاشلا دسم ىف أك 4 ةيس» امنع هللا ىظر سابع نبا نع قسم ل 1

 1 1ْ جاحلا ام لاقف سو هيلع هللا لص هلا لوسو لجر ل أس لاق رمع نبا نع ٍْ

 ْ جملا لاق لضفا جملا ىأ هل لوسو اي لاف رخل مأقف لقثاا ثمشلا لاقف ا

 ا ىقتبمبلا ىفو ةلحارو داز لاق ليبسلا ام هلا لوسر اي لامفرخ + ماقف جنلاو ا

 هركذف جملا ىف ليبسلا ام هللا لوسر اب لبق اهنع للا ىضر ةشثئاع نع |



 فقل ظ

 0000 لل يس حشا نر أ
 هللا ىلص هللا لوسر ىل لاقف ةنصسلا ف شيطت ىدي تناكو سو هيلع هللا ا

 نمو دعب ىتمعط كلت تناكحف لاق هركذف هللا مس  مالغ اي لسو هيلع ]

 لوسر تأ لاق السرم ناسيك نب رهو نع ىراخلا دنع ىرخلا قيرط ١
 ا 00015 هللا س لاقق ةملش يلا نب ةيببر هممو مامطب لسو هيط هللا لعمل |
 كليامم

 ل تل هجرخأ « هوجو ل ل ملاح 01 000 اووسشو» ظ

 ١ . ناهنلا نع « هيبس » هتعصل ىلمويسلا زمرو هنع هللا ىضر ريشب نب نامعتلا |

 . أ هلمجي ىتح فصلا ىوسي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق ريشب نبا
 0 | روس لاق كن لجر ردم ىأز نا ل ظ

 1 هء_
 98 بوعي هج رجح “» 1 3 له 1 ل لأ بصغد ا ءاَردعب 0 م

 ةعيط نبا ثيدح نم عاطقتا هدنس ىف ةباصالا ىف لاق هخئرأت ىف 0 نبا

 0 0 لوقي سيدي |

 0 .ىمليدلاو دوادوباو دنا مامالا هجرخلا (ءاعّدلأ ىف 0

 1 | انستا ليوا ةمسحح هنع هلا ىضر ضاقو ىلا يدعنم نغ

 201 لاق ا لاق ةنللا نيك نرع ضيبالا ريصقلا كلأسا ىلا مهللا لوقي ةنبا

 .مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدعم ىناف رانلا نم هب ذوعتو ةنجل هللل لد



6 

 ىوانملا لاقو "فيعض هتاور دحا ناب درو حصص ؟اجلا لاق هنع هللا ىضر |
 لوسر ايهيملام راق مالغ نم جرو لاق د ,اجنع ( هببس )لسرم هباوص

 هك ذف ا ْ

 ىضر هللا دبع نب رباج نع ىراخيلا هجرخلا ( ن حلا دع كنبأ ا

 مساقلاباكينكنال انلقف سساقلا هاعسف الغانم لج رادلو لاق هنعاهيبس) هنع هللا |

 ا هيامدثلا لص ىلا ريخأف ةماوكالو ا

 ( يي ريسقأ انهاق انعب اَنْلِإ إف تبكي انكت الو ساي اوس!

 خس م« هببس» هنع هللا ىغر هللا دبع نب رباج نع نايشلا هجرت ]

 هيمسي نا دازاف مالغ راصنالا نم انم لجرل داو لاق رباج نع ىراختلا
 تيتاف قنع ىلع هتلمح لاق ىراصنالا نا زوصنم ثيدح ىف ةبعش لاق ادم .

 نا داراف مالغ هل دلو ناولس ثيدح ىفو ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا هب

 ظ هلو اًومست :ثنيدح.ىف:ةوحن لع دقو هرك دق ىعماب اومست لاق ادم همست ظ

 هللا ىلص ئينلا ناكل اق :هنع هللا شو سنا نع/ ىراغتلا ىف كر بيس
 ملسو هيلع هللا ىلع ىبنلا ت تةتلاف مساقلا ابا اي لجر لاقف قوسلا ىف لسو هيلع

 هركذف اوعم ب ١: لاقف اذه توميد ]فاول

 اننع هللا ئشر ةدلا# نع ىراخلا هجرخا ( 2 2 ةللأ ١ اوس

 اوركذأ ىردنال مهاب انوتأي اموق نا هللا لوسر اياولاق موق نا اهنع“ هببس»
 هيلع هللا اوعم لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقق ال ما هيلع هللا مسا

 4ك 0 ِء ا ل

 ىلا نب رمع نع ىراخيلا هجرخلا ( كيلي ام لكو َكِنيَسِب لكو ةللأ مس

 ع



 ظ 0 هياع 1 ط 1 01 وب للا هل ا اندك 5ث هتمارق أرق :مسب رلتبو هلع هللا |

 - سلجم دبع ما نبا ىلع ه هأرقيلف لزنأ اكابطر ٌنآرقلا ارقي نا هرم نم لسو

 : هرك ذف لوقي )وايل ةالا لموت لومر نسل رعدي لجزا
 أ نبورعع .,ع كاملا ريبكلا ىف ىناربطلا هجرخا ( تيبلأ لم انم 'تاملسا)

 أ هيف ىمثلا لاقو هدنس فعضب ىهذلا انفاكلا مرج هع للا ىغر فوع

 ]| (هبس)تاقث هلاجر ةيقبورورملا هفغض ىنزملا هللا دبع نب ريثك ىناربطلا دنع |

 . بازحالا ماع قدنخلا طخ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا كردتسملا ىف اك

 انم نال سنورجابملا تلاقف اعارذ نيعبرا ةرشع لكل عظقف جحاذملا غلب ىتح |

 |  تيلالها انم ناس ملسو هيلع هللا ىلع ل |اقف انم ناطسر اصنالا تلاقو ْ ٠

 . هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع ةراتخلا ىف ءايضلا هجرخا ( اهاضر مترك ٍْ

 ا حكت ال لسو هيلع هللاىلص هللا لوسر لاقلاق هنعريجكلا عم لا فاك(هيبسا) |

 ١ . ىتستركبلا نا هللا لوسرأب اولاق راشتست ىتح بينلا الو ىمأتست ىتحركلا |

 ْ اماضر اهتركسلاق
 | ( ةيفاَملأ نم اريخ نيقبلأ دب طعب 1 انحأنإف ةيفاملأو وفعلا هللأ | الم
 ْ لاق هنع هللا ىضر ياك ل هدر تدب مامالا هحرخا )

 7001 لطوبلا زمر دقو نعنتا ميمص هديئاسا دحأو قرط نم يئاننلا"
 | لعلو زم انيق لاسو هيلع هللا ىلسدثلالوسرماقلاق قيدصلا نع( هيبس ١)

1 
 1 1 0 نب رباج نع[كالا 4> ا لإ ايما 1 كا



* 2) 14# ٠ 

 ١ لجر نع دمحا مامالا هجرخا ؛ سانلأ ارش اهثريذدي نداعم نوكتس | ١
 0 لاق هنع هللا ىضر رمع نبا نع ب بلعخلا هاورو ميلس ىنب نم |

 ىنلا قأ لاق رمع نبا نع « هببس » ميما لاجر هلاجر ةيقبو مسي مداد ظ

 ظ ا ندعم نم هتءاج ةقدص لوا تناك يهذنم هما لو هلع هللا ظ (ُ

 هكاذف ندعم نم ةقلص ارا ْ

 ظ ةيلحلا ىف ميعن وباو للعلا ىف ىنطقرادلا هجرخا 0 براقو : دادس )|

 ظ « هببس  هنع هللا ىضر قيدصلاركب ىبا نع تايناليغلا ف ىثاشلا ركب وباو |

 ظ قاسلاةلشبب نخاف رازرلا نم ممسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس لاق هنع | ظ

 ظ نم لفسا وه ايف ريخال لاق ىندز تلفت ةلضملا مدفب ذأ ىلدز تل ظ
 ] هرك ذف ركابا اي لاق هللا لوسيراي اكله تلقف كلذ '
 ] . يراتلا ف ىراخيلا هجرحلا ( ةرخالاو ايندلأ ىف ةيفاعلأو وفعل ةللأ لس) | !

 ا | لجر «“ أج هنا هنع (هببس) هنع هللا ىضر رفعج نب هللا دبعنع كاملاو ريبكلا ]

 اا لوب عع معن لاق نين هللا مشت تاوعدب ىنرم لاذ ئ

 ا | نع ىاسنلا جرخاو هركذف هنع ىتتلأساعلجرهلأسو] سو هيلع |
 ءاعدلا ىأ هللا ىناي لاك لع عر هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا لاق هنع هللا ؟

 تحافا دف ةرخ .الاو اندلا ىف ةيفاملاو وعلا كبر لسلاقلضف ا[

 رمع نع ماحخلاو ناب نباو يئاسنلاو ىذمرتلاو دما هجرخلا ( لمعت لس )

 لازيال سو هيلع هللا لص هللا لوسر ناكل اق هنع « هببس » هنع هللا ىضر |
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرفت هعم اناو ةليلتاذ رعم هناو ركب ىلا دنع رعسي |

 لس ثلا لوسر واق دجسلا ىف ىلصب مق لجر انقسم اجرخم لسير



 احم ري

 1 اسرغ هللا لوسراي لقدر عال عنصت ام لاقف ةنيدلاب ىل اسرغ
 6 تلا ىأب ىب تلق لا كريخا الفا لاق هسر أ

 ' ْ هركذف هللا ناحبس لوقت لاق هللا لوسر اي تاو ْ

 ئ هلل ىلس رع هلل يربك أ رت ةللأ ىو 0 ةللأ ى جعرمس ) :

 ىذمرتلاو لاسنلاو هدنسم ىف دما مامالا ةجنو ا معن مل 0 تكس : م ا

 « هبيس» سيرغ : نسح ىذمرتلا لاقو ا نابح نباو |
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 ْ  3ىنللا ىلا تءاج ميلس ما نا سنا نع ىسدقملا ءايضلل ةراتخلا ىف
 1 ” قو قالص هع هب وعدا امال تااقف لسو هيلع هللا ا

 هركذف هللا ىهبس لاقف ترلص اذا نكلوقا ةياور فو قالص ىف نيبوعدا !

 ' لمسإ داو نم 3 قر ام كلل 'لدعت اهنإف ةحيست ةئام هنأ يسبس) |
 ا 2

 ” اة سرف 3 ام ثأل لدم 07 اف اةديعت ةئام بأ ىدمعلو ا

 وكل 1 نإ مري أ م ام هلأ ىريكو دل لنسب ايلع نيا حت ا
 يدهس و ه- 0
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 ثتخا 'ناه مانع .كاحلاو ريبكلا ىف ىفارم مطلاو ع مامالا هح ثلا تتأ ئ ا

 .لوسرايت تاقثااق 8 4 هيد » ةنسد هديناساى مثيلا لاق هنع هللاىضرلع ١

 7 05 ذه ةججلا ىلخدي لمع ىلع ىئدف ىلع قرو يسرك :
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 ١ هللا دبع نع ةعبرالا نئدلا بامضصاو ريكلا خي راتلا الا ىف ىراخلاو قييبلاو :

 ' قاس نإ ثم دجى: ةداتق ىلا نع لم (هبسس ) ةنع هللا شر قدا قا نا

 ] ىل عدا لسو هيلع هللا ىلصويبللا لاق.اك ةريره ىلإ ثيدح حيمصلا ىفو ملا

 ْ هرك ذف ةريره وبا برش مهبرش دعب ا اوبرشو اورضح ايلف ةفصلا لها
 | هجرخا ( مد ةمزحك ولام ةمزحو فك ةلاتقو قو ف ماس باس )

 | لاجر هلاجر ىمثيملا لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع ريبكلا ىف يناربطلا

 | نم ىمارلا دلاخ ىلا قيرط نم ىنارباطلاو ىوغبلا جرخا اك( هببس ) حيعصلا
 سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىهتنا لاق ىفزملا نرقم نب نامنلا نب ورمع
  ءاذيلاب فرع دق ناكج .راصنالا نم لجررو راصنالا سلام نم "سلع ىلا
 | قوين سلا بابس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقق سانلا ةثاشمو

 الجر باسأ ال هللاو لجرلا كلذ لاقف ةياور ىف ىوغبلا داز ربك هلك

 ظ | ىيخوتتلا ن ٠ع دما مامالا هجرشل (هنرأب لا ءاج اذإ 0 ل 1 (

 ا كامو اقع وكل عماسجلا ىف ام « هببس » هتمصل طويسلا زمر |

 ْ تاوعسلا اهضرع ةنج ىلا ىنوعدت ماسو هيلع هللا لص ىبتنلا ىلا ب _ دك ل قره | ظ

 | ةجرخا ام هل دهشيو ىجقلعلا لاق هركذف هللا ناحيمس لاق راخلا نيأف ضرالاو

 | هيلعالشا لم ىبلا لا قلجر ءاجب لاق. ةريزه ىلا نزرع هلا 1

 ١ لاق زاتتتلا عن نمر نار بلا امضر + ةنجي تمارا دما لاذ

 لاق ملعا هللا لاق اهنا لمح نيآف ترك لكشف ينل سلا ا | ظ

 ءاشيام لعفي كلذك ١

 لاو نأ الإ هل ًالو هال ءَصْلََو فدخل

 ظ
 ظ

 :وقالو لوجالو ديك ألا



 تساف قاف ا اناكح ىتح رانلاو“ةنجلا انركذف 1
 ١ تقفان تقفان تلتؤ كب ابا تيقلف 0 ا هلق 5 ىدلات رك ذف ٍْ

 ]| انركذف لسو هيلع هلا ىلص ينلا دنع نوكن تلق كاذامو لاق ركببابا اي |

 || دالوالاو جاوزالا انتفاع هدنع نم انجرخ اذاف نيع ىأر اناكر اثلاو ةثجلا |

 || ىدنع نونوكت اك مكلعا دنع متنك ول ةاظنحاي لاقف كلذ هل تركذف سو
 ظ ةعاسو' ةعاس ةلظنح اي: قزز ا لا ظ

 1 | بعشلا ىف قييبلا هج هحرخا ! اطعلا تاعاب نهدي ضار الا ةءاعاس 0

 1 ا كلذو ىرذدلا هطخ هلعاما ىضر ىراصنالا بويا ىلا نع

 '”0 لاذع نب رشب ثيدح نم بمشلا ف اك(هتتتت ) ثعشألا نب مل

 1 هللا لوسر داع لاق بويا ىلا هدح نع ا نع ىراصنالا بويا ىلا .

 0 أ

 كتي ع 0 د ا ل

 ]| تض ام لاقف هلا هيلع ثكااف ناسنالا نم 000 85 ْ

 1 هركذف ضارمالا تاعاس لاقف عسذنم |
 1 ”هء*“* |
 | ١ ةداتق نا نع هجام نباو ىذمرتلا هجرخا ( ابرش مارك اق

 00 يللا ظلا 4>- .رحاو منا نششح ىذمرتلا لاف مث 4 4ت:غ هللا ىكر ا

 37 أ رسما حر جحا ارش * ظفا ن نودبو هنع ء هللا 1 ةيعش نس ةريغملا ن "ع ء ىاضقلاو :
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 5 هد

 .ىثلابحاص ثيدح يف هوحن ىفأيو حجرأو نز لو هيلع ا

 تل أمثيح يخلا كود كن رفغَو يرق نأ كَدْوَر | ١

 هس 8ع

 هللا ىضر سنا نع ء م احلاو ىدذمرتلا هةحرخأ 0 [فخ هبا ةياور قفا

 ١ ا ا لاق هنع ١

 10 3 58 لاق ا

 | نع ىراغلا هج هجرخا ( ميل هب 0 0 0 دارو تالا

 | تدران ىل ىلح ىدنع تناكو ةقدصلاب مويلا ت 0 ناب تلت ْ
 ١ لاق مييلع هب قدصت نم قحا هدلوو هنا دوعسم نبا معزف هب قدصتا نا |
 ْ تفدصت نم قحأ دلو كحوز دوعسم نبا قدص ملسو هيلع هللا لصىنلا ا

 د“ ةلمبملا نيسلا فرح <
 4 ّء 2 2 هم

 انآ ( د تاس ةدحاَو ىلع و نيكل ىإطع أف نول ىبر تلاس)|
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 : 0 0-6 ٠
 4 1 01 كيبال نأ ا 5 ناطعأ 5 قرغلاب ىّتدا كايال ا

 - د -. هَء 0 ا همس دس الد

 ال ا 21 "ساب لحي ال نأ ُهَلأَسَو اهيناطمأف |
 2 ا

 : | ىضر صاقو ىلا ن 1 ١ دعس نع نابح نباو ةميزح نباو ملسمو دمحاو ةبيشأ

 1 | ل ودلع للا لص هللا لوسر نا دعس نءريبكلا عماجلا ىف اك «هيبس » هنع هبا :

 | هيف مك رف لد ةيوأعم ىنب لوس ل لقا |

 ا ىفر تاس لاقق انيلا فرصنا 5 اليوط هبر اعدو هعم انيلصو نك ْ



 54 ا يل خا 1
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 + لجل" 0 1

 0 )| اكتب 0 + ا ةرايزلا بانا كيع ظ 1

 )ما وع اذا ىديالاب لئسيو * ايئاد عسي ثيفلا تير فاف
 00 ءاريشلا قمل ىركسملا دشناو |

 ْ 1 ايغ هرزف بيجلا ترزاذا * ارب ناكو ىبنلا لاق دقو ْ
 أ تك نيا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل لاق لاق ةريرهىلا نع «هببس » ا

 ظ هركذف ابغ رز لسو هيلع هللا ىلص لاَتف ىلها نم اسان ترز تلق س ءالاب |

 0 كو ةديرب نع هدنسم ىف ىنايورل هجرخا ( 1 ل مذ ا

 ظ 0 رهسم ىف لسو هيلع هللا لص هللا لوسر أنني لاق هنع“ هبس »

 تاو راهلاب لطابو ىللاب مون سفناي لوقيو ءاضمرلاف باةتيوهولجر ١

 فل مع عد نا

 | الق لا ماخا منود لاقف انيلع هب لبقا هسفن تاذ م هيلع هللا ىلص
 ( كمحراندز 0 ل خرم ىدملا لع عجبا مبالا لاق هللا ثمحري انل عدا

 | ل يبا لقط كمي اندز انلق لاق مهداز ىوقتلا لعجا مبللا لاق هللا

 اج ةنجلا لعجا مبالا لاق هبقفو مهلا مثدز 0 هللا

 أ لا باو يا رطل دحا مسالا هجر ا حج 5 نز)

 , لاق هنع هللا ىخر ىدبعلا سيق نب ديوس نع نابح نباو ماحلاو ةعبرالا
 |١" بارطضا هيف ليقو سم طرش لع حرص م احلا لاقو حبس نسح ىذمرقلا

  ةمرخمو انا تبلجلاقسسق نب ديوس ىثدح لاق برح نب كأم نع( هببس )
 6 ]| ىتع سو هياع هللا لم هللا لوسر انءاجخ ةكم هب انيتاف رجم نم ازب ىدبملا |

 ا هللا | لص ثا لوسر م لاق رع كاب ل احر و هانعف لي هارع ف[

 0 سهم سس 20 1 ىو 0 2 تي نوم لقت ف دق
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 م 70ه نضل يحي د 59

 د + مار

 كالذك هناف لا لاق 0 0 تت |اق ا يلا دل 2 ا

 هللاىضر رمع نبانعسودرفلا ف ىلبدلا هجرخا ( هب م ا

 مهضعب همهتاو هوك رت ىبهذلا لاق ىرمعلا هللا دبع نب نمحرلا دبع هيفو هنع
 لاَتف الجر سو هيلع هللا لص هللا لوسر دقتفا لاق رمع نبا نع( هبنس) ١
0 

 لوسر لاقىريب هذ هنالبقف انةلخ ب علل ام لاف بعلي هنا هلل يقف نالف نيا

 هركذو بعلي ىرلا سيل سو هيلع هللا ىلص هللا

 »5 ىازلا فرح 7

 دواد وباو ىراغتلاو لم-إ مأم مالا كح را ) 5 الو 0 رح 2 َكَداَو )

 ١ ةفلت# مهظافلاو رع نبا لاق هنع هلأ ىو 1 نع 1 نباواسنلاو

 لسو هيلع هللا ىلصيبنلا ىلا ىهتنا هنا ةركب ىلا نع ىراغتلا ىف اك( هببس )

 هياع هللا لصىجنلل كلذ رك ذف فصلا ىلا لصي نا لبق مترف مكار وهو

 دقق كداز لاقف لسو

 نباو بمشلا ىف ىنببلاو ىسلابطلا و. زازيلا ها ( اع ك2 00١

 ىقبيبلاورازبلا اضيا هجرخلاو هنع هللا ىضر ةري سه ىلا نع لماكلا ىف ىدع

 ل ريبكلا ىف ىناربطلا هجرخاو هنع هللا ىضر رذولا نع

 ةيقب ىفو احيفص اثيدح هيف لعن ال رازبلا لاق هنع هللاىىضر ىروفلا ةلبسم ا
 لع ديناسا هل نا هتياغ هقرط عمجل ظافحلا ضعب ىتتعاو مالك هقرط

 مث هقرط ميعن وبا درفاو ةيوبنلا لاثمالا نم ىركسعلا هدءءو هريغو ىناربطلا

 ىوقتي اهعومجتو ىواخضسلا لاقو ةرايزلا يغب ةراث الا ىف رجح نبا ظفاحلا
 ام َْق ديرد نبأ | دقو مدل



 ظ 0

 : لاقف ا فانتا لحر اذه تارا تلقف تلا ةضمح تن

 ١ . ناكول ةشئاعت لاق ةماضرلا نم ةصفح مهل انالف ه هأر أ ماسو هيلع هللا ىلصوبلا

 1 لف ةعاض لا منن لاف ىلع لخد ةعاضرلا نم ابمعلأ أح نالف
 م

 " 1[ نب دعس نع هدنسم ىف ديمح نب دبع هج رخا « ة:يدبتو 1 0 طل

 5 1 ملسو هياع هللاىلصهللا لوسر عيأب [لاقعنع « هيبس » هنع للاى ضر سيات

 لعلك هلا 001 لاس ضمادات نم اتاك ءأ ما هيلا تماق ءاسنلا
 001 كف تطول لاق مهلاوما نم انل لحي امن ان ور 1 انثانيا

 |[ أ باد آل لخالا ميلعت ةلاسر ىف نولوط نبا هح رخا « مشلا َن د , 0

 0 . اوعضوف هيرتشبل دبعب ىلأ ماسو هيلع للا لم ىلا نا« هيس» كدو كالا
 00 راك وفرح ذف ةبغرلا ريد هللا لصوبلا لاققف هلك هلك اف اماعط هل

عزأ الو قا الإ ءىش يف 0 0 5
 5 ظ | هجرخا (ةنا ا 0 

 ظ ظ ف 'ا11 ١ اهنع ذا ئخر ةقئاق :نع د 0 بدالا ىف ىراختلاو لسم

 لم لاقف هددرا تاء ةبوعص هيف ريعب ىلع ت 5 5 اهنع درفملا بدالا

 0ك 7 كيلع لسو هيلع هللا
 0000007 ع اثالا ىلا نبا هحرخا « هلو اهل ثومبال ىتلأ بوفرلأم

 ال00 000 لأ يس ) حيمصا لاجر هلاجر ىنقيملا لاق ةنعشا ىقر بيصخلا
 7 ]| تعزف اهنبا تام راضنالا نم ةأرما نا لسو هيلع هللا ىلص ىبلا غلب لاق

 ّ ا ىلا تلاق تعزج كلنا ىنغلب هنا امأ لاقف اهيزعي هباعصا هعمو اهيلا ماقف

 3 ّ | هلع 1 د دلو 0 ال بوقر و 0 0 ْ



 تعنصام ةرافك مجرلا ماسو ةياع هللا لمس هلا لوم لايق هيلا
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 0 نباو دما مامالا 00 اقر نكىابأ نإ نسل ىإ ار

 ص لاق 4: هحأم نبا ّى : م( هبزمم ) هنع لا ىخكر نابع نبا نع ماجلاو

 3 ةياورنم هوحنرم دقو هركذف ايمر لاقف نومري رفنب ملسو هيلع هللا ىلصىنلا |
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 لما اومرا ثيدح ىف عوك الا نب ةل# نع ىراغلا :إ :

 د لأب لحلا 9“
 © نس 0 ل 20 طا ب 0 2 2خ- 21 /

 : قفقاو هلحر يف موي ناو هشار 7 لادا هاد ردصب 0 ا

 : كتاد ردصب حا ا 0 سه ةيملس 0 ا

 اسمو دعس نسق زاب فانك لاق ةلطلل نيا نع ةودا د(
 | تعمم ةيلظنحلا نبا لاقف لعفال تنكأم لاقف مدقت انف ةباعصلا نم ةعامج

ركذف لوقب ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر | ظ ٠
 ه

 ٍإ 0 ا 10 كاببلاةخ جل( ند امةرافك جرا ( - 0 2 54 ّ 0 0 .٠

 0 5 ل 5 مع هلا
 هذه انمجر دق تلتف ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ىلا تئج اهنء انغرف الف

 ري مامالا هجرخلا ( ةدالولا همر ام مرت ةعاضرلا) |

 نع ىراخب 0 0 ا

 ٠ْ نأتي لجر ا 3 0 هيلع شا لم جلا ْ
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 ركب ىلا نرع ىسدقملا ءايضلل ةراتخلا ىف اك «هبس » ( هب نؤرجت ام

 دك وا
 ادق ىربأ كيم سل 1 ا ا

 ةيآلا هذه دعب حالفلا فك هللا لوس راب لاق هنا هنع هللا ىضر قيدصلا

 ةجرغأ» 00 كمحر لاقف هب زج لم “ىش لك هب زجي ءوس لمعي نم
 ا ةنع هللا ىغر قيدصلا نع نابح نباو دما |
 اماما معجاضم يلإ ةياور ِفَو ًابعجاضم يلإ ىلتفلا اُدُر) |
 ناح ىذمرتلا لاقو هنء هللا ىغر هللا دبع نب رباج نع ةعبرالا ننسلا |

 ىتع تءءاج داي نكن لاق 1 ىف اك( هيبس) حمص

 هركذف اودر ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىدانم ىدانف انرب ةءىف هتفدتا ىلأب

 لا ل رعذأ م عما ىلإ ود

 .ىنلا ثعب لاق ىنأ نع ريكلا مماجلا ىف ك1( هببسم ) ىدفاول هنق هنع هلل

 رس نم ىح ىلع اوراغأف اثم ىزعلاو تاللاىلا لسو هيلع هللا ىلص

 7 كوب ولا دا 1

 ا
 ا

 لملا لاف ءاءد ريغب انيلع اوراغا هللا لوسر اي اولاقف مهتيرذو مهلتاقم ٍْ

 1 اس احا  ةنمسلاا ا

 .؟” هك



 ُإ
/ 

 ا
 أ
. 

| 

 أ

ْ 

 لاقف هورساف نجلا نم ةثالث هيقلف هتحاح ضعبا هليل جرخ هنا ىنربخا هناو

 ةفارخ نأ ةفارح أم نيردتا لاف ةفارح ثيدح 4ل نوم 1 تلاقق ١

 ثيدح س انتا لاف بيجاعالا ْن ٠ مهن ىأر 5 ا
 ةذارح

 تب اوذختا ثيدح |

 3 >> كا 2

 ظ مامالا هجرخا 0 رافد ان ند 3 10 ة ىسوم هللا محَر ) ا

 فقل
 هللا ىلع ىبلا لاقق ضرع انرشالا قشلا نه ءاج غ هن ضرعلف رع

 10 ريمج هلا 2 ملسو هيلع

 ف ىضلا لضفملا هجرخا ( ( احلاص اك ناك 2 17 3 هللا محر)

 هيلعمللا لص ىنال تلاق اهنا اهنع ( هبيس ) اهنع هللا ىضر ةشئاع نع لاثمآلا |

 احلا الجر نآك هنا ةفارخ هللا حر لاف ةفارخ ثيدحب ىثدح لف

 ةصق رك ذف مهنم لحر مرت هقتينرخا لاقو هل 2 را لاو ءديفتلا 3

 ىذمرتلا ىورو اهنع هللا ىضر ةشئاغ نع لضفملا ةياور نم هلك اذه ةليوط |

 " ثيدحي هءاسن لسو هيلع هللا ىلص ىلا ثدح تلاق اهنا اضيا ةشئاع نع

 ١ ثدحي نراكو عجر م ارهد ثكسف' نجلا هترسسا ةرذع نم الجر ناك |

 ا 2 ىف 00 هح رخا ) ءاسنلا نم هاا ةللأ مدحر 2

 ا 00 ايلتس

 ْ هللا ىلع ىب :لا| ضرعاف أه ترثع هداج ايلف ةباد ىلع رع توم

 | فِي هنع هللا ىضر ىلع نع هوحن سمو هركذف ةلورستم ليقف سو هب

8 

 ا

 ا 2

 كلتع ىراغلا ىف 7 00 ىحر دوعسم نبا نع ناؤيشلاو دمحا



»..+ 

 لوقي اهيلع بكاف عومدلاب هانبيع |

 7 ات اععشل ىف ا ير م

 احراب تسل (مكيربق ىلع يم

 ايعاد نابيجن ال مون لوط نما

 ىذا هوتيل لوط اكيكيو
 1 را را

 ةياقو سفنل سفن تلعجولف

 اةدقر دقام لاطابه ليلخ

 د

35 

 ) لاجل هل تلض هنا ملسو هيلع هللا ىلص ىنطصملا نخلا هر ٍ 0 ْ

 ”دارلا | 3 ةرارح نيعب وه اذاف د رف ملسف ةرحش لظ ىف ا اطنخ

  هعّبف ءاهل اهدحا قيساذاف : نيوظمب نيادساو نيربق نيب دحجس»و ةروخا ظ

 / تاق تالق نم برشا ىتح عجرا لاقو هدي ىف بيضقب هبرضر الا ظ

 7 از وراق هب تر اكرشي ال هللا نآدبسب .ناك ىل ناوخا لاق ناربقلا ناذهام ١
 ١ ترغرغتف اهيلا رظن مث اهب قحلا ىتح اهيربق نيب انا اهو اهتربقف توملا

 ا نايفتنال اكدجا

 ماوس ليلخ نم اهيف ىلامو

 امادص بيجي وا ىلاوالا لاوط

 امكاقس راقعلا قسي ىذلا نأك

 ' ماكب نا ةعوا ىذ ىلع دري

 اماتا دق امكيربق ف ىحورب

 .٠.٠ 2 3 ماعال

 . 00 لسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 نمأ لهأ هَ" 0-2 ا 1 ا 0 ْ

 ء ة لع ”00 0 يس د

 1 001010 ءاخ ]سو هيلع هللا لص هللا لوسر دنع انك لوقي ةريرخ ابا. |

 00 اذهل[ نم ءاج مت هنع ضرعاف ريمح نعلا هللا لوسر اي لاَتف سيق نم |



 ا
 تاوماو هايس تابماو ءابآو تاوقاو . ؤرزاو تليو ط0

 'اربعل ضرألا نق ناو ارب ءاينلا ف نإ 1 ١ تايآو تاتششاو عمج

 | نيون انتا ىرا ىلام ج جاوما تاذ راحيو جارب ١ تاذ ءاوسو جاد ليل

 اح ايف قا اومأنف كانه 00 0 اوماتف ماقملاب اوضرا نوعحري دلو

 ١ اينو هيلع ىذلا مكنيد نم هيلا بحأ وه انيد لل نا اعِإ الو 4 هيف نحال ْ

 ”ليوو هادهف هب نمآ نأ ىنوطف هنابا مكرداو هنأوا مكلظاو هندح ناح ظ

 . ةيضاملا نورقلاو ةيلاخلا مالا نم ةلفغلا بايرال 8 لاق عءاضعل هنلاخ ىلا

 ْ ' ةنعارفلا نياو داوعلاو ىدر ةرملا نياو دادحالا ءاي الا نيا : ءايا رش عمال
1 

 ىغب نم نيرا دلولاو لاملا هرغو دجتو فرخزو ديشو ىنب نم نيا دادشلا

 .الاوما مكنم رثكا اونوكي ملا ىلعالا مكبر انا لاقو ىتواف عمجو ىنطو

 مهقزمو هلكلكب ىرثلا مهنحط الاجآ كتم لوطاو الامآ كم دعباو ادالواو .

 ١ 0 ةيداعلا بائذلا اهترمغ ةيلاخ مهتودو ةبااب يان كيت ارح
 ١ هيلع هللا لص ىنلا لاق دولوم الو دلاوب سيل دوبعملا دحاولا هللا وه لب

 ْ لاقو هنع هللا ىضر قيدصلا ركبوبا هدشناف لاق هرعش ىوري مكيأف لسو
 رئاصت انأ نورقلا نه نيلوالا نيبهاذلا“ ىف

 رداصن امل نت تول © حراس 1
 رباك الاو رغاصالا ىضمت * اهوحن ىوق ترو

 يي 0 عم وع بعلو رجلا 307

 ' رئاص موقلار اصث يحول + 12 2 تنقيا

 مرت هللا لوسر اي لبق اسق هلا محر ٍلسو هيلع هللا ىلص هلل 5

 0 اه ريغو هن 0 دما ءركذف ناكدنا معن لاق سف



4 
  ينلا نا اهنعريبكلا عماجلا ىف اك ( هببس ) اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ركاسع ظ ظ
 .نفزت ةيشح اذاف نايبصلاو سانلا ءاغوغ عك بف |لاج ناك ]سو هي هيلع هللا ىلص | ظ

 تتاح هبكن هلع ىدخ تعضوف ىرظناف ىلاعت ةشئاعاي لاقف الو> سانلاو | ظ

 00 ]ل ]وأ تعبشام ةفئاعاي لوقت لع هسأر ىلا نيبكملا نيام رظنا |
 نايبصلاو اهنعسانلا قرفتفرمع ملطف هيمدق نيب حواري هتيأر دقف هددع ىلزنم

 0 تر موه هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاف ا
 | نيرباج نع لسم هجرخا ( لأ ىف عا دحملا نبال ب لادم قع بر ) ا

 00000000 ]نع تاتلبلا ف دعس نبا هجرخأو هنع هللا ىضر ةرمس
 ْ ظ لاق 1 ال ثا ضرب هلا اذ نم لزن امل لاق هنع « هبس » هنع هللا ْ

 ش ا هيف اطئاح هتضرقا ىلاف لاق ة معن لاق انبر ر اتضرقتسا هللا لوسراي ةحادحدلا وب 00

 /| جرعالا ءاطعنب ديم هيفو رازبلا وار يمشيبلا لاق هركذف 0 ةئاعس |

 فيعض سق نب ليععسإ هيفو طسوالا ىف فاربطلاو ظ

 ىنابطلا جرحا ميهارنإ نب ليس بأ نيدّلسناك نإ اق لأ 2 ْ
 قرط نم درو ( هببس ) هنع هللا ىضر رجيا نب ساعنع طسوالاو ريبكلا ىف

 ' هللا لوسر مبلأس اولبساو ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا .اومدق امل دايا دفو نا |

 ' 1 ىدايألا ةدعاس نب سق فرعي مكسببا لاقف سق نع سو هيلع هللا ىلص ا

 1 | وهو قروا رمحا لمج ىلع ظاكع قوس هس هيلا رظظنا ىفأك لاق انلك اولق ا

 ظ ' رف موقلا ضعب لاف هظفحا ىنارا أم امالك لوقي وهو سانلا بطخب :

 اومعسا سانلا اهيا اي لاق هنا مهلئاق لاقف اوتاه لاف هللا لوسراي هظفحن |

 وهام لكو تاف تام نمو تام شاع نم هنا اوعفتناف متيعو اذاو اوعو ١

 ا
| 



 و ع

 ا قالو داو دمحأ ما امالا م الا ' موي نيرا بهذ 1-1 ْ

 ا هللا ىضر سنا نعىراختلا ىف م« « هيرس » هنع هللا عر كلام نب سنا نع

 ١ أءافهئاسكب للغتسي ىذلا الظانرثكا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عمانك لاق هنع

 ١ لبالاو باكرا اوُدعبف اورطفا نيذلا اماو اًئيش اولمعي لف اوماص ىذلا

 | لسم داز هرك ذفنورطفملابهذملس و هيلع هللا لص ىبنلا لاقف اوجلاعو اودهتماو

 | ىف الزنم انلزنق لاق رطفملا انمو مئاصلا انيق رفس ىف مداع نع رخخآ هجو نم
 أ طقسق هديب سمشلا ىتتي نم انمو ءاسكلا بحاص الظ انرثكاو راح م

 د اوررضف اورلعفا نيذلا اماو ماوصلا ظ

 د لأب ىلحلا
 تال نوب نر ةضفلأب ةضفلاو نْرَوب 5 بهذا بهذا ظ

 نس كب ىلا نع هدنسم ىف ديمح نب دبع هجرخا (رانأيف ديرملاو

 | تذخأف انهتحا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلوم عقار ىلا نع“ هيبس»

 كوبا ىتيقلف ركب وبا ايف لكسا ىلا سلا قاعي تح هال لاك

 أ ديرا اقرو ىعم نا لاق ةقفن ىلا ىلا جاتحا ةأرملا ىلاغلختلقق اذهام لاقف .

 | ةنكلا ىف قرولا عضوو ةفك ىف نيلاخللا عضوف نازيملاب اعدف لاق ةضف اهب

 | هللا لوسر ةفيلحاب "تاقق هضرقف ناد نم اون نالاشللا شف ىلا

 ْ هل< ال لجوزع هللا ناف هتللحا نإ كنا مفارابا اي لاقف لالح كلر ه ظ

 هركذف:يهذلاب ثهذلا لوقي ٍلسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تعم
[ 

 6 ءارلا فرح لي
 | 3 .٠ 0 ٠ 2 - 1 7 لإ 01

 1 نباو ىدع نبا هحرخا « رم نم اورف ناو سلا َنيطايش تيار»



 دي 52

 م 3 ' قانلا ىوس ةعررالاو دمحا مامالا هحرخا ( أ همأ 00 0 86 0

 هنع للا ىضر ودخل دعس قا رع ا او ىنطقر ادلاو نابح نباو |

 / هجرخاو هنع هللا ىحكر هلل دبع نب رباج نع كاخلاو دواد وبا هجرخاو

 | ىفاربطلا هجرخاو هنع هللا ىضر ةريره ىلا نعو بويا ىلا نع ملاحلا

 1| كلام نب بك نعو هنع هللا ىضر ءادردلا ىبلاو ةماما ىلا نع ريبكلا ىف

 1 د لاق ىئارعلا هدرو ماحلاو قارعلا هديك و ىدتمرتلا ه2 سوح هلع ىحكر |

 ظ أاهف ل قحلا رج نبا ظفاحلا لاقو اهلك هدداساب دتعي ال و دبع ظ

 ئ تلأس لاق ديعس ىنا نع دواد ىلا ىف ا” ( هببس ) ةحملا هب ضهتام

 || ددسم لاقو متكث نا هولك لاقف نينجلا نع و هيلع هلا لص هللا لوسر
 0 ا 1 ل 3

 ْ . هيقلنا نيجلا اهنطب ىفو ايلا وأ ةرقبلا ذو ةقانأأ رحنا هللأ لوسو اب اناق .

 هما ة5 ذ نيدلا ةاكذ لاقو منش نا هولك لاق كانوا

 ع اندنع هيي كه كف اندنع ابن ةولصلا ف انو تك ذ )

 هللا ىضر ثراحلا نب ةبتع نع ىراخيلاو دمحا مامالا هجرخلا ( هتمسيب .

 هيلع هبا ىلص ىبنلا ءارو تيلص لاق هنع ىراخيلا ىف ام ( هببس ) هنع

 عرق مان رح ضعب ىلا سانلا باقر ىطختف اعرمسم اق مث لسفرصملا دلل ظ

 00000 | 3 هنورب نمار 2 مبا ىأرذ مهنلع جرفت هتعرس نم ناانلا ١

 ,جئسقف ةياور ىفو هركذف ةولصلا ىف اناو

 51| تماضلا نب ةدابع نعركاسع نبا هجرخا ( نيراتكلا لهَأ لف كلذ)

 01 هيلع هللا لص هللا لوسر تلأس لاق هنع ريكلا ىف مك «هبيس » هنع هللا ىضر

 . | ههركا نيباتكلا لها لعف كلذ لاق .كتمو انم هللا لبقت سانلا لوق نع لسو

 ل ل
1 

 ا يو لا ا ل و و

3 1 8 7 

 انفرأ ل

2 



0 
 هركذف سانا رذ لسو هب كا لصد لرسو لاف يان يرحل

 ظ 0 مرتكب مكلف نكن 1 كلم اننإف "مسك : ام ينور )

  مطسأ أم نم اما - ا ذاق يان ل امهفتالتخأو ظ

 ] قاسلاو ناؤيشلاو دمحا مامالا هجرخا 60 هوعذق 5و

 ظ لاق قفتم سلاو فات هلئفلو هع طل ضرر ما ظ

 نابح ناك يلا ءارخ نعش ضر

 , اهيااي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انبطخ لاق ةريره يلا نع َ
 / لوسر اي ماع لكأ لاقق لجر ماقق أوجخل جملا مكيلع ضرق هللا نا س انا

 ”تلقو ِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف اثالث اهلاق ىتح تكسف هللا

 عرقالا وه لئاسلاو هركذف ىفورذ لام مطل بجروح ْ

 ظ هنع هللا ىضر سباح نإ ظ

َّ 1 2 : 

 نع ع :اذإو

 وه 2, و

 ظ هي ردو َنيلماع اراك ان م رميئابآ مم َنيِنْوْل 1 1 ١

 ركاسع نبا هجرخلا ( ”نيلاع ارث اني الغ "نأ ابا مه نيك رح |
 | سيق نب هللا دع دوسالا يبا نع ريكلا عماجلا ىف ضع ٍ ْإ

 رصنلا قتكد نعد نك كلل ةيَرْحَو 0000 1

 نينمأوملا ةيرذ لاقف كلذ نع لسو هيلع هللا لص هللا لوسر تلأس تلاقق ١

 0 ةيرذو تلق نيلماع اوناكأمب ّ هللا لاق لمع الب تلق مهئأبا عم ]

 انكر أماو نيلماع اوناك امي ملعا هللا لاق لمع الب تلق مهئابآ عم لاق ا

 ' لبق اهيلصي نآك نيتعكر نعو هولغش سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناف ر هعلا |
 1 لاصول نع يهني هللا لوسر ناكو تلو و ١ ردا ا



 كة

 دما هجرخا ( ناقبالأ ةْناَغِإ بحي ُهللَأَو هلعانك ريما لع ”لادلأ )

 هجرخاو هنع هللا ىضر ةريرب نع ىسدقملا ءايضلاو ىركسعلاو ىلعي وباو

 | ىذمرتلا هجرخاو هنع هللا ىفر سنا نع حئاوحلا ءاضق ىف ايندلا ىلا نبا

 هلعاف رجا لثم هلف ريخ ىلع لد نم لس. هس هلغفاو لادلا نا ظفلب

 8 0 . «نأ ل ُ 0 00
 | هع هللا ىضر دوعسم نبا نع ىنابيشلاو رمح نبا ثيدح نم هجرخا

 ملسو هسيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا لجر ءاج لاق هنع سم ىف اك« هيس»

 كلمحي هلعلف انالف تا نكلو هيلع كلمحا ام دجا ام لاقف ىنامحا لاقق

 | ىف اذك هلعاف رجا لثم هلف ريخ ىلع لد نم ملسو هيلع هللا لص لاقف هلم

 لا لخبر ءاج لسم ىف ام ( هببس ) ىمقاعلا لاقو ىواخسلل ةنسحلا دصافملا

 .|| لجر لاقف ىدنع ام لاقف ىنلمحاف ىبأدبا لاقف لو هيلع هللا لص ىبللا .
ْ 7 0 0 

 ما لد نم ثيدح ىف ىف ايس اك هركذف هلمحي نم لع هلدا انا هللا لوسراي
 د ةمحعملا لاذلا فر> ظ
 ا ه6 هال 1 ا |

 14 ندتحرد نيدام ةحرد ةئام ةنحلا نإ نولععي سانلاارذ (

 0 ل تر ات معو ىلا اوم 0 6 ع مع
 : اوفو اطسواو هحرد اهالعا سودْرملاَو ضرالاو كانا نم |

 هم ده 00

9 

 226 ارا د هد ادهم - كا ا ع

 "00 || ملاس اذاف ةبلأ 'رابأ رحفت اينمو نمحرا شرع |
 ظ لاق هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم نع ىذمرتلاو دمحا هجرخا ( َسْوَدْرمْل ظ

 هتعصل ريغصلا عماجلا ىف زمرو عاطقنا هيفو ريبكحلا عماجلا ىف طويلا

 | نم لاق ملسو هيلع ىلص هللا لوسر نا ذاعم نع ىذمرتلا ىف م «هيس» |

 ظ ىلع اقح ناك الا ال ما ةاكرلا ركذأ ىردا ال تيبلا جحو ناضمر ماص ظ

 لاق اهيف دلو ىتلا هضراب ثكموا هللا ليبس ىف رجاه نا هل رفغي نا هللا !



 يه
 | درام اهيف ىف اهقير سي دق اهتيأر ىتحاهبلع تليقاف ىرصتلات كلو

 ههجو لابتي ٍلسو هيلع هللا لصىبلا ٍتيأرف اعيش لع ظ

 ظ * لأب ىلحلا # ظ
 سنا نع نيودرفلا ىف ةجرشا ( لقملا .يف اييرتو عاملا ا اكل
 نبا ىحيو ةقثب سيل هريغو قىئاسنلا لاق دامح نب رصن هيفو هنع هللا ىضر ظ

 ١ نبددمم و ثيدحلا عضي باذك دما لاق 'افعضلا ىف ىههذلا لاق ءالعلا ا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا كل دهاوش هل نكلو نايح نبا هنيل ىلعيملا هللا دبع ظ

 . يضر ةشئاع نع تاينالبفلا ىفو ثيداحا ٌةدع ىف درو اي هبحي ناك ملسو |
 سنتا نع سودرفلا ىف 5« هبس» نيزرلا ىلق دشو هنا اعوف مانع ل |

 ظ ا ءابدلا لك | نم رثكي ِلسو هياع هللا ىلء نا لوسر ناك لاق |

 ظ للاب ف بيرو نامدلا مال .يدلا لاقذ ءاينلا كلنا هللا ظ 1

 ظ لسمو دما مامالا هجرخا ( رفاكلا ةنجو 0 ا نرجس ايلا ( ْ ٍْ

 ُغ ىناربطلا هجرخاو هنع هللا ىضر ةريره ىبا نع هجام نباو ىذمرتلاو | ٠
 ىركمعلا جرخا « هيبس » هنع هللا ىضر و ع م احلاو ريبكلا ]

 ' لاق مادط ىلع هركا نالس تبأر لاق ةيطع نب سماع نع لاثمالا ىف

 سانلا لوطا نا لوقي لسو هيلع هللا لص هللا لوسر تععم ىلا ىسح

 1 نماملا نس ايندلا امنا ناطس اي ايندلا ىف اعيش مرثكا ةمايقلا موي اعوج

 ١ كرابملا نبا داز هنع هللا ىضر رمع نبا نع رازبلا هحرخاو رفاكلا ةنجو |"

 ناك لجر لثك هسفن جرخت نيح نماوملا لثم امناو رمع نبا نع هتياور ىف
 .__ ىوانلا هلقن ايف حسفتيو ضرالا ىف بلقتي لمح هنم جرخاف نم ىف

 نا شحن نلبي نيش ىو ل نسبا ل وحط ننس ا وديع ىلا 17000000 7

 ظن

 كَ



 00007 ىلا جرت لاق هنغ «هّيس» هنع ُتاوضرسنانع ةيم
 0000 0 ادام نملاق ها لوسراي كبل لاق ذاعماي لاقق بابلاب ذاعمو
 ' هركذف مهعد ال لاق سانلا ربخا الا ذاعم لاق ةنجلا لخد ائيش

 ' 1 كا بابشلا دسم قىضاضفلاهجرخلا (تاامثكملا نم تانبأ نفد

 | 000٠ ىرع الل لاق هنع ( هس هنع هْئاىضر سابع نبانملاثمألا ف |
 || هركذف هلل دجلا لاق نافع نب ناثع ةأرما ةبقر هبا نع سو هيلع ل لها

 | 3 قارا جرخا ( نيرادؤس مذ نم رشأ دنعؤزأ ءارنع مدل

 | او عملا لاق اهنع هللا ىضر ةيعازلا نايفس تنب ةريثك نع ريبكلا .
 | لوسران تلق تلاق ةريثك نع ( هببس ) فيعض وهو لوع-“ نب ناملس نبا . ظ

 ا انل لاقو تلاق تابقر عبرا ىق قتعالاق ةيلها اجلا ىف نينب عبرا ثدأو ىفا هللا

 ظ ْ ا ءارفع مد

 ظ ءاتلطب اهدتو سلا بطتو باقلا دشن انإف دنصابأ كو
 ا ههدئا غر قادع نب ةحلط نع قفتملا ف بطخلا هجرخا (ردصلا

 ا ةراعصا نم ةعامجج ىف وهو سو هيلع هللا ىلص ىبنلا تيتا لاق هنع « هيبس » |

 ظ ءركذ م ىوحن اهب احد هيلا تساجنا الذ اهبل ةلجرفس هديبو |

 ١ نمابنع هللا ىضر ةشئاع نع هجام نبا هجرخا ( ىريعشأف كنود ) ا

 ' هدكل ةنث نيس نيا لاقو نيل داخ ىدع نبا لأق ةلجت نب دلاغ تيدح ْ
 ١ بي ع تلظ ةىح تاعامةشئاع تلاق ه>امنباىف م5« هبس » ايلع ضغبب ؟

 وب ىبا ةذب 0 اذا كيسحا ل وسراي تلاق مثىضغىثو نذا ريغ ا



 : نا ارك ل هيلع هللا لص ىلا ىل را ظ

 ْ هر ذو ناجم

 ةريره ىلا نع ىذمرتلاوناخيشلاهج خلا ( الام "دل بحأصل نإ” هوعد)

 ظ لسد ةيلع هللاىلص هلال وسر ىضاقت الجر ناىراخغلا ناك( هببس) هع هللاىضر

 . هوطمافاريمبهل اورتشاوالاقم لا بحاصاناف هوعدلاقفهباصاهب فهل ظلغاف ٠

 ءاضقكتسحا مريخ نافدايا» وطعافورتشالاقدتسن«لضفاالادجنال او راق هيا. ظ
 . ( ليلا هيل ميرسي يلاعت رثأ ءامسأن م مس بنينا نإ ا ظ

 فاما ( هببس ) |هنع هللا ىضر ةشئاع نع نيوزق خيرات ىف ىففارل هجرخأ ١

 | اندنضصو لسو هيلع هللاىلص هلال وسر انيلع لخد تلات ةشئاعنم ريبكلا عماجلا .
 هركذف هوعدلاق كسا هلانلذق ني 7

 ف ىناربطلا هجرخا (هجرفو هن :امبل الا [منإف ناوسلأ نم ىنوعد )

 أ هدنس ىواخخسلالاق هدنسفف ا ومات .كلاعنع هللا ىضر سابع نبا نع 0 ا

 ظ ١ ؟ ذلاق سابع نبانع ( هيبس ) اضعب اهضع د وي دعا هل نا الا فيعض ظ

 هركذف سو هيلع هللا يلص ىنلا دبع نادوتلإ)

 ا ىعكر ر# نب انع ريبكلاف قاف ريطلا هحرخأ ؟ 1 نه قع ىتلأ ةنيطلاب نفد (

 رازبلا جرخا « هببس  فيعضوهو ىسدعنب هللادبع هيفىعشيملا لاق هنع هللا ظ

  ىأرف ةنيدملاب ىم ميسو هيلع هللاىلص ىبلا نا هنع هللا ىضر ديعس ىلا نع | .
 , هللا الا هلا ال لاقف تاف مدق ىشبح اولاقف هنع لأسف اربق نورفحي ةعامج

 اهنم قاخ ىتلا ةبرتلا ىلا هئاعمو هضرا نع ىتيس ؟

 ظ ف يعن وباهحرخا ( ال نأ اع ذإف لامعألا يف | تفاحيلق يعد



 » ب :

 ا « هيبس  هنع هلل ىضر كك 0 نع موب يئاسناو كلا 1 ءالا ا

 2-5 -و م دلل ” 820 1

 ١ 0 دل ناعم الا هما 1 1 5 نبعد) |

 ا سو هيلع هلا ىلص هللا لروما لا ىف كم تام لاق هنغ« هيس) هنع ا

 ١ هركذف نهدرطيو نهاهني رمع ماقف نيكي ءاسنلا مقجاف ا

 000 (دلسأ اذإت ضب نم وشعب بيضي لأ ارعد) |
 ١ ع 00 ريبكلا ىف ىناربطلاو دمحا مامالا هحرخا ( 0 ا

 | نمت مهضعب هللا قزري سانلا اوعد لم دنع هلغفلو هنم كا مر اعلا

 ا ل111 دقو ىلا لاق بئاسلا نب ءاطع ىاريظلا دس قو ضعب !

 ١ سئاسلا يلا نع( هبس ) اهانركت ىنلا لسم ةياور ءدغاش و هعوصل اظرتنلا

 | لاقف لجر هءاخ هبحاص مواسي وهو لجرب لسو هيلع هللاىلصىنلا ىم لاق 1

 هكذف هعد ىرتشمل ]
 1 دودو 0

 ا 0 ا لثم متقفنأو )مدي ىسعت 20 يذلاوف ىبا حصل ارعذ ١

 ' ىك:ع ل ىكر سلا نع راؤبلاو 1 مامالا هحرخا 1 لامعأ متغلب ١م :

 "ارسل ل 0 26 وع نباو ديلوا /| ا

 1 ا بيم .ط ناسللا ؛ 20 هن 0 نب ناو ابعد ١

 0000 اع هيف ىعيملا لاق هنع هللا ىضر ةئيفس نع فاربلتلاو ىلعي وبا

 | نع « هييس م ميعصلا لاجر هلاجر ةيقبو عمج هقعضو عمج هقثو تسر نباص ظ

 70000000 رد ىلا نع كاملاو هجام نباو يئاسنلاو دما مامالا هجرخا |

 ا 1 0 د17 نو نآك لاق نا نع « هببس » حيكصلا لاجر هلاجر ىمشيملا لاق ْ

 0ظظ00077700677“

 : 52-7 ١ ١



 تيتاف مالا سف لاق نرسل ناو نع دي# نب ذبع :

 0 - متن تلق ماعلا جحلا ديرت تااقف ءادردلا ما تيقلو هقلا ملف ءادردلاابا |
 نك لسو هيلع هللا ىلص ىبلا ناف ريخب 1 عداف تلاث

 ا ءرملا ءاعد لوقي

 ظ كلذ لثم لاقف ءادرادلا اا تيقاذ قوسلاىل ف رثل نا وغص لاق هتركذف

 ا َنيملاللأ نم 06 نإ كلاب كك الإ إال نيلأ يِذ ةَرعَح ١

 1 لعيوبا هجرخا ( م هر 0 اهب“ ب "عال ”1ِإَ

 هللا ىضر صاقو ىبا نب دعس نع هحممصو ءاعدلا ىف ريبكلا ىف ناربطلاو | ٠

 5 ةوعد لوا انل ركذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنع ( هبس ) هنع ]

 || نا تقفشاف ال هللا ىلص هللا لوسر ماق مث هلغشف ىارعا ءاج |

 | هللا لص هللا لوسر لا تفتاف ضرالا ىدت تبرد هام لا

 ظ الا هللاو ال تاق همعلاق هللا لوسر اي متن تاقدعسا اذه نملاقذ سو هلع

 نوثلا ىذ ةوغذ من لاقف ىلارعالا اذه ءاح م ةوعدلوا انل ترذ ذ كنا

 نباو ريبكلا هخيرات ىف ىراخللاو دما مامالا هجرخا ( قبذلا يعاد 'عد)

 ا دما هاور ىتملا لاق 4ع لا ىضكر روزا 0س رارض نع ماحلاو نادح

 ظ تنارا سو هيلع هللا يىلص ىنلا نا ( هببس ) تاقث هلاجر اهذحعا 7

 | ىف 00 ا نبللا ىعاد 00 م 000 ةقان
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 ا ل وشما ا لل امن لا ل و يي 0 ا ا هد ا مريم حجج
 كح 5+ 7 1 2 0

 , 7 5-2 + ص 3 7 09

1 : 5 9 4 . 1 1 5 : 4 35 

 1 : ْ م

 3 ا

 00000 للاب هحرخاو هنم هللا ىضر ريرغ ل ,ء قاسنلاو لسمو دا

 نباوئاسلاو ناؤيشااو دمحاو كالأه ةمأ يقلا موي ىلا ريخلا أمصاون ىف دوقعم ظ

 1 يفر دعجلا نب , ةورع نعو هنع هللا ىغر 0 نا مفأش اأو ةحام

 يوب ةرألاو لسمو هنع هللا يضر سنا نع اضيا ىراخلا هحرخاو هنع |

 كيعدم ىلا نعو رذ ىلا نع دمحاو هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع دواد ىلا

 0 || ةشبك ىلا نعو ريشب نب نامعلا نعو عييرلا ني دا . نم يكلاف نارطلاو

 7 | لاق ريرج نع «هببس» رتاوتم وهو ىطورسلا لاق ركذ نم ريغ بابلا ىفو

 1 مركذف لوقيو سرف 1 م لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر

 ا ةامبما لادلا فرح

 اع نا ترف رع ملسو دما مامالا هجرخلا ( ' ا آم دل | غابد )

 ظ نع ةعبرالاو هنع هللا ىضر قمل نب ةلل”نع دوادوبا هجرخاو اهنع هلا ىضر

 نعو هنع هللا ىضر ةماما ىلا نع ريبكلا ىف ىناربطلاو هنع هللا ىضر سنا ظ

 تلأس لاقيابسلا نع ملسمو دمحا جرخا اك« هيبس » هنع هللا يضر ةريغملا ا

 |0000 0001 ةيقسألاب سوجلا انيئاف برغلاب نوكن انا سابعنبا |

 ' لوقي لسو هيلع هللا ص هللا لوسر- تبمعم لاف هارت ىأر ًأتاقف برشا

 هركذف

 اا ار ةلعرشلا رب هحألابابتتش ليشلا رنا اخد
 هج شا ( هَ كلو نينا 1 ريَخب هيخ 3000 7 لوم
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 1 ..دنسمىف 3 (هبس) 4ع تاريضر ءادردلا فاو :امردلامأ نع ةهددئشسم فد. نبا ظ

 7 همس م ميسم - !:

 0١ دبع ظ



 46ه ظ

 | هيلع هلا لص ىبلا جرفن لجالا ىشم دقفانع جرخا كبحاصل لقاراقق.
 ا ةمطافا لاقو اهدي ذخاف ىلع اهلوانتف معاي ع اي ىدانت ةؤمح ةنبا هتعبتف ملس و

 | اهتذخلا انارلع لاقف رقعجو ديزو ىلع اهيف مصتخاف اهيلمحا كمع تنب كنود

 ْ ىغقف يخا ةنبأ دي ز لاقو ىتحم اهتلاخو ىمس ةنبا رفعج لاقو ىم ةنبا يثو
 ١ ىنم تنا ىلعل لاقو مالا ةلزنمم ةلاا لاقو اتا سو هيلع هللاٍلصبلا اهب ١

 | انالومو انوخا تنا ديزل لاقو ىتلخو ىتاخ تببشا رفعجل لاقو كنماناو

 ةعاضرلا نم ىخا ةنبا اهنا لاق ةزمح تنب جوزتت الا ىلع لاقو |
 ا يضر ةشئاع نع ىدمزرتلا ةسرخلا(هل تيراوالا نم ك0 0 ردا ؤ

 ا بي رغ ىذمرتلا لاقو هنع هللا ىمر ةادزلا لا ل اهنع هللا

 | نيعم نبا هقعضو رردلا ىف طويسلا لاق مادتللا نس دواج با

 يي ب تثتثتآ|آ

1 
1 

 هيتس

 -.يمسستسس

 ١ هثريو هيف لقعي ةياور ىف هجام نبا دازو كالا هنسحو نابح نبا هححصو

 كفيو ملأ ثري هأ ل 0 ىلو» لاخلا ايلاف دواد ىبا دنع لظفاىفو

 بارطضالاب ئاسنلاو تبيبلا هلعا نكل هلامْث ريو هيناعك ذي ةياور ىفو هينأع ا

 ظ لاخ امهالكو بهو نب دوسالا ةياور ىو بهو نب رمت مدق هنا « هببس » ظ 1

 لاقف هءادر هل طسبف دعاق سو هيلع هنلاىلض ىبلاو سو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 دلاو لاخلا امناو معن لاق هللا لوسر اي كادر ىلع سلجا ظ

 م « هببس » اهئعهللا ىضر ةشئاع نع راختلا نبا هجحرخا ( 5 الأ

 ىلاملاقف سان لو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلع جرخ تلاق اهنع ريبكلا عماجلا ىف |

 | لوسر لاقفلخلا الا اندالبيام اولاق مدا 1 دالبب اما ةعدافم كماسجا ىرا | ٠

 ظ مدا لخلا لسوهيلع هللا ىلص هللا ظ

 ا
 ف 05225717071 10 ]1



 د

 سابتلالا ف شك ىنانخياشم زيت لاقو ىراغبا مك تملا 2 نامب ب ااا )

 نع يناربطلا هجرخحاو هنع هللا ىكر بزاع نب ءاربلا نعم دنع 1 قفتم ا

 هيقدر ىضر ةريره ىلا نع ىلوةعلا هجرخلاو هنع هللا فير ةوطسم نبأ ؟

 رصتقا لاسرالا 5 الس م ىلع نب دم نع تاقبطلا ىف دعس نبا هجرخاو ْ

 ' فصلا عيص رهاظ هحرش ىف ىوانملا لاقو ريغصلا عماجلا ىف طويسلا ا

 ىمشيعلا لاق اعوفرم دوعسم نبا نعهجرخلا ىناربطلا نا عم ادنسم هري مل هلا ا

 000 راسقولاف تاقث هلجر ةقبو هيف فاتخم عيبرلا نب سيق هيفو ظ

 اهني اعني عملا ذا مجني ال ةيلثمالا ضرفب وهو لثما لسرملا ةاور نا فلؤوملا نع |

 . مجام ىلا ةجاح الف مرعصلا ىف جرم هنا هانررق اب ملع دقو تلق عنماو عفنا ا

 . لثم ىف يطويسلا ظفاحلا ىلع باعي الو عجرتلاو راذتعالا نم ىوانملا هيلا |

 /« هيد ميلع ملع ىذ لك قوفو هريرقتو هتسرادمو هريرحت ةرثكل كلذ '
 . ةدعتلا ىذ ىف سو هيلع هللا لبع ىبلا رقعا لاق ءاربلا نع ىراخيلا ىف اك |

 ١ مايا ةث الث اهب ميقي نا ىلع متاضاق ىتح ةكملخدي هوعدي نا ةكم لها ىناف ْ
 71 اذهب كلرقنال اوناقءثلا لوسر دمع هيلع ىضاق ام اذهاوبتك باتكلا اوبتكالف |

 '0 ٠ انإ لاقف هللا دع نب دم تنا نكلو ائيش كانمنم ام هللا لوسر كلنا معنوا |

 هللاو ال ىلع لاق هللا لوسر عما ىلعل لاق مث هللا دبع نب دمج اناو هللا لوسر |

 ,نسحي سلو باتكلا لسو هيلع هللا يلص هللا لوسر ذخاف ادبا كوحا ال |

 حالسلا ةم لخديال هللا دبع نب دمش هيلع ىناقام اذهبتكف بتكي نا | :

 : ناو هعش نا ثار ١ نا دحاب اهلها نم رتب الا هلاو بالا قبلا الا | ا

 ْ ايلع اونا لجالا ىضمو املخد اهلف اهب ميقي نا دارإ اذا ادحا هباعصا نم عنمال

 0777 ا

 7001-07-0 آ] ]1 1 1 1 1 0



 د د

 ظ  ركذف يخ نيكل ىل سو هيل للا لص ثلا لوسر لأس

 مهقأف نر 8 مر أ ساتلاري خل ش
 ا ”رعملاب مآ هلإ تاق اوشأن ديف

 رخل قفار اودجا يح ميلصوأو ل 5 1

 ىلا لاق اهنع هللا ى ىضر بهل ىلا تنب ةرد نع بمثل ىف ىئبيبلاو

 ماق تلاق رد نم « يبس »رشي اال مالك ئيضعي فو تاق
 هرك ذف ريخ سانلا يا لاقف ربنملا لع وهو ِسو هيلع هلال ىبنا ىلا لجر ظ 1

 مفارىلا نع ىراختلا الا ميلك ةعاملا هجرخا ( ءآضق ' اخ نانا يح ٍ

 هت ءاخ اركب ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر لحجر فلسإ لاق هنع « هببس ». َ

 لاق ايعابر المجالا ذْحآ ال لاقف ةركب لجرلا ىشقا نا ىفرمأف ةقدصلا لبا | 0

 ءاضق مهنسحا سانلا ريخ ناف هايا هطعا . 1
 نباو يئاسنلاو دما مامالا هجرخا ( ”ندح رتل ليعأ اص 1

 هرقاو حيد مالا لاق هنع هللا ىضر كيرش نب ةماسا نع كاجلاو هجام

 لاق ةماسا نع « هبيس » حيحصهجام نبا دانسا ىقتارعلا ظفاحلا لاقو ىهذلا |

 هركذف سأنلا ىطعا ام ريح انف هللا لوسراي اولأك !

 يف دقو لع "لأ شرف هانم باص نيالا نيك رش ا
 هم

 ا د

 - ا 2 3 3

  ناذيشلاو دمحا مامالا هجرخا ( هدي تاذىف جور ىلع هاعراو هرغص | '

 ١ بطخ ملسو هيلع هللا لص ىبلا نا « هبيس » هنغ هللا ىضر ةريره ىلا نع 0

 هركذف اهدالوا ةطلاختالو اهسب يذأتيالنا | .



4 
 نبا لاقو رمحالا نبا باور ىركلا هللس ف وهو لوقاد دق فلتارسا آت ظ

 دق انك نيبوث دحاب قدصت الجر نا ( هببس ) راونالا علاطم ىف لوقرق

 ا٠00 2 ناك امققدصلا ريخ لاقو كلذ نع هابتف هيلع امعن قدصت
 ريبكلا ىف ىناربطلا هج رخا (:أي الام همْوق نع مفرادملا وقل زيخ)

 « هببس » هنع هللا ىضر ىنيدملا ةلمرح نب هللا دبع نب دلاخ نع مين وباو

  نافسعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فقو لاق هنع ريبكلا عماجلا ىف اك
 موقلا ىفو ججدم ىنب نم لب الا مداو ءاسنلا لئاقع ىف كل له لجر لاق

 د 1 لا نير نر دخولا عا د
 01 نو 7 5

 ميز

 ١ 000 دة دع هين نم لج

 : 'ملأَو لارألا ع لأ ا 'هنغلأ لا 0 2 ثأأ ءامأأ 5-5

 آآ 7 لآ أ اذإَو اي رم كلك طقس اذإَو اني كاك فلخأ اًذإ 'لسلأَ
 : 00000 كلو ثيدحلا بح ىف ةئيق نبا هجرخل ؛ ان

1 

 ْ ةريره ىلا نع سودرفأا دنسم ىف ىليدلاو اهنع هللا ىضر سابع نبا نم

 ١ سو هيلعدللا ىلد 8 لوسرلاقلاق 00 نبا نع 4 هبدس »2 ه4:ع قار

 ْ نولزنت نيا اهماطف ةرارمو اهعاضر ةوالحو ايندلا رذحا ىفا ريرج اي ريل
 7 عيهانوامو عبر انواتشدلادك دو كبسو كاراو ملس نيب ةشييو فاك ا ىفلاق

 "|| هيلع هللا لص هل لاقف اهحياص سبحي الو اهفراش بزي الو اهحنام ماقيال
 1 الا ريخ نا اااسو

 5 ٍ 0 7 : ا 7
 3 وادم ةحرخا( ر هديو هناسل نهر نوملسملا ماس 1 يللا ريخا

 جر نا لاق هنع ( هس ) هنع هر هلأ دبع نع

 ل

 000 , : 9 5 ١ لاول 0 م ١ را يي وب هيك



 ا
 ْ زتس> 8
 ّ الب باوجلاو حلا ووتسلا لوا ىف هدنع عقوو نايح نبا أضيا هحرخأو 55 كف 1

 | ةريره ىنا ةياور نم رب ثيدلل لظاو كالا دا ىردا |

 | دالبلا ضنبأو اهدجاسم هللاىلا دالبلا يحا ظفلب ةصق ريغب هنع هللاىضر |

 ظ ظ ايةاوسا هللا ىلا
 0 ا تا 2 1 نه 5 هو 0 57 2 :

 نمو تفرع نم ىلع مالأ ًارقتو ماطلا ”يطت مالسإلا يح )
 ا 9 .٠ 2 : ١ م : ١

 الجر نا ( هببس ) هنع هللا ىضر رمع نبا نع ىراخلا هجرخا (فرعت م
 | هرك ذف ماعطلا ممطت لاق ريخ مالسالا ىا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لأس ١

 ارماع ةبقع نع ىئيبلاو محلا هحرخا / ا فاديا 0 1

 لاق ةبقع نع ( هببس ) ىبهذلا هرقاو اهطرش ىلع مالا لاق هنع هللا ىضر |

 | ةآرلل لاقو منلاق هل الف كجوزا نا ىضرتا لجرل لسو هيلع هللا لص |

 | دهش نمم نكو ائيش اهطعيإو اقادص ضرفي مو جوزف من تلاق نيضرتا |

 هياط سيم ظلال ب عن

 اككض نيوز وحلا

٠. 

 اك

 هركذذ نلا ةئاع هاف توأادع هبال 0 ١
 5 1 8 7 2 همر < 0 1 ا ا :
 | ىراخنلا هجرخا ( لوعت نمب ادباو ىنغ ربظ نع ناك ام ةقدصلا ريخ )|

 ٍْ هلوق الا اسم هل جرخي إو هنع هلل ىضر ةريره ىلا نع قاسنلاو دوادوباو ٍْ 8

 ْ نيميكح ثيدح نم لوعت نبب أدبا ثيدح ىف سم « هببس » لوعت نمي ادبا |
ْ 3 5 0 1 3 1 1 

 : كتارا لاق لوعا نمولاق ةريره ىبا نع ىئيبلا ةلاور ى دازو مازح ئ

 | ىلا لوقي كدلو ىنعب الاو ىنمعطا لوقي كمداخىنقراف الاو ىنمعطا لوقت | ٠

 | ريسفتلا اذه نا ىبلحلا ناهربلا هذيلت هعبتو ىقاردلا ظفاحلا لاقو ىنكت نم أ] ٠>

 ميقلا نبال ىدملا ىفو ةريرغ ىلا ىلع فوقوم جردم م
 أ اذه ياسنلا ىف نا

0 5 1 ٠ - . ٠ 

 ظ هللا لوسراي لوعا نمو لبق لوع'نمب أدباو هيفو اعوفرم ةريرهوباهلاق ىذلا



 4غ
 |0300 0 هيس» هنعاللا ىفي ىلا نع 0 م

 كريب كر
 | نع لس. هجرخا ( ةيودكملا ةولصأأ الإ هتيبيف ءرملا الص يخل |

 4 حتت ل نع و م ني

 0 هللا ىلص هللا لوسر رحتحا لاق هنع ( هس ) هنع هللا ضال تدان ل اددز ا

 ئ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرأل ريصحوا ةفصخي ةريجح لسو هيلع ا

 ١ اليل اًواج مث لاق هتالصب نولصي اًواجو لاجر هيلا عبتتف لاق اهيفىلصي '
 مهلا جرخي لو لاق مهنع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أطبأف اورضغل |
 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مييلا جرفت بابلا اوبصحو مهتاوصا اوعفرف ا

 ش ظ ةولصلاب 7 3 بيكتس هلا هنأ تننظ ىتح كميص رك لاز أم مهل لاقف ْ

 0 ِِ | ةالص ريخ لاقو كدي ا

21 
 ١ ) آى ىارنكطلا هحرخا قالا علقبلا و دجآسملا عاملا ريخ

هنع هللا ىضر رم نبا نع م احلاو ريبكلا :
ظ بئاسلا نب ءاطض هيفو ىمثيلا لاق 

 

 08 0 0من هر ةويارقا طلخا هنكل ةقث |

 ظ 00 00 ا لب 0 ظ

 ١ ظ مث اهسلا لا جرعف رشا عاقبلا ياف لاق ىلاعت 3 528 عاقبلا ريخ لاق منا ظ

 | نع نيقي رطلا ىدحاىف دقاو نب ديبع هب درفت قاوسالا عامتبلا رش لاقف هاتا ||

 ات ا ا ا م ب اةبحو

 ١ ىناربطلا جرخاواهب ىوقتي دهاوش ثيدحا نكل فيعضديبعو ةراع نيراع ||

 | ريخ عاقبلا ىا للسو هيلع هللا ىلص ىنلا لجر لأس لاق ماعم نب زيبج نع |
0 



| 
 ا

 مهاقَتا سانلا مركا ثيدح فم هلا

 | ىضر صاعلا نب ورمج نبا نع ىذمرتلا 1 0 3 0 ظ

 | نم لاق ريخ انئاسلج ىا هللا لوسر اي ليقل اق سابع نب انع بمشلا ىف

 قوهبلا هةمضوهلمع ر الا ككذو هقطنم مكلعىف كدازو هيو هللا 1 ظ

 الوئاريخ ما ند م رشو « ريش ن هوبو هزيد> جا نس 0

4 

 نسحاو فر

  نانيغلا رك اقف ! مالسإلا ىف 1 201 م

 | يئاسنلاو ىذمرتلاو ناضيشلا هجرخا ( نيدلا ءاضق 'كنسحأ ”كفايخ
 ةرعل بس داس

 أ فس ممل هجرخا ( ًالامعأ مكتسحأو ًارامعأ مكلَوْطَأ مكرايخ)

 | ىلع هللا لوس لاق لاق هنع  هيبس ) نع هلا ىضو رباج نع كردتسما
 ' مامالا جرخاو هركذف كر ايخ لاق ىلب اواق مرايخب مكربخا الا لسو هبلع هللا

 رابخ ا برع ةرييرط تا نع ل

 يف "كس رو فليم كسل دارو ةئياوز وأب ف لذ نم قانا 1

 ْ ( ةبس ) اهنع هلا ىدكر نابع نأ كريد نم كسلا هاورو هنع أ

 9 وو 1 2

0 



6 

 نيس 1 دلو تانلأ ا الإ لكيلا ١ ١ سنطسالو توما 0

 00د هجم نبا ةحرخا « عقلا مب دسللا ماكل اسمرار
 نع ريبكلا عم ماخلا ىفاك «هين»ا املع ها ىغر صايع نبانع ريكلا ىف

 ا لها دادس رم نبا عماسلا+ ناك لاق حابر ىلا نب ءاظع

 نا لعب هنع كبنأس رمع نبا هل لاقف هفلخ ةماعلا لاسرا نع هلاسف قارعلا

 ىف طهر ةرشع رشاع ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر عم تنك ىملاعت هلل هاش

 نب نمحرأ دبعوناءو ىلعو باطلا نب رمعوقيدصأ| ركب وبا مهي 5 هج سيم

 "| رمع نباو تدخلا ديعسوباو دوعسم وبأو دوهسم نباو لبج نباو فوع
 | 0 ]1 ال هللا لص ىنلا ىلع اسف راصن الا نم لجر ءءاخ مهنع هللاىضر
 | نينموملا ىافلاق الخ مهنسحا لاق لضفا نينموملا ىا لال سر اييلاق ع

 | ١ ساكاألا م كلوا ادادعتسا هل مهنسحاو اركذ تولل م انك لاف نك

 ١ (| رشمم اي لاقف ملسو هيلع هللا ىلم هللا لوسر انيلع لبقاو ىتنلا كسما غن
 | طق موق ىف ةشحافلارمظتال نهوكردت نا هللإب ذوعاو سم لاصخنيرجابملا
 ّ ]| ىف تضم لكنا / .ىبلا عاجوالاو نوعاطلا مهف اشف الا اهب اونلعي ىتح

 . || ةدشو نينسلاب اوذخا الا نازيملاو لايكملا اوصقني .الو اوضم نيذلا مهفالسا

 1 ءاهنللا نم رطفلا اوعنم الا مهلاوماةاكز اوعنه ملو مهيلع ناطلسلا روجو ةناملا

 0 مويلع هللا طاس الا هلوسر دبعو هللا دبع اوضقني و اورطمي مل 3 اهبلا الواو

 || باتكريغب مهنا مك مو مهديا ىف ناكأام ضعب اوذخاف مثريغ نم مثودع

 .[| لسو هيلعملل الص ىبنلا سما مثمهشبي مهسأب هللا لمج الاهثلا لزنا ايف اوشحيو هل
 ١ ,ةأحوس سييارك نم ةماعب متعا دقو حبصأف اهئعبي ةي ريما زبحتي نا فوعنبا ظ

 2. دلع _ 1 مس حلا تثكمرودا 0 نيج اح نا ع
 5 03 2522 تا ريو

: 1 



 للخيو أضوتي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ناكتلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع |

 هركذف اوللخ لوقيوهيبقع كالديو هعباصا نيب |
 اردكح امو وادع يب لَم طلس الإ دبملا موق و سي خا 1
 ا اهفالإ ةشحاقلا ب تارا و رمش 5 اَيَناَلإ د ] 7 ذأ 1 ريغب |

: 
 تيس تا ني بيع ل

 اي ب

 قارعلا ىلا ايكارو ماشلا ىلا ابنا ارو نها ىلا اكأر لسراف كلذ متغاف ١

 فتإلا لبق نم ىذلا بكارلا هاتاف ال ما دارجلا نم *ىش ىثور له لأي |

 دا لور يد هم نيب 0 د ظ

 ١ شا ظ

 هجرخا(ر 17 نم باَقعألل يو رانلأب امن د نأ للخيال كعباصأ نيد او الخ) |

 ظفاملا لقنو ابنع هللا ىغز ةشئاع نع نسق نب رم اور نس ترا

 رجح نبا لاقو نومي*نب ىحيو سيق فعضل هفيعضت ىناطقرادلا نع رخل
 لاق مث دوعسم نبا تيد نم: ىليدلاو ىناربطلا هاورو اذدح فيعض هدانس



 ْ يعطل :

 ظ بهذ 0 1 1 0 7 رو ةدوس لع 0 ىلع (

 ]1 هلع ام عميتساف اف نمواج ةكئالمْلأ نس ٍ أ و رمت كيا 5 5

 | اأن 0 اذالا لاق بهدف كتير ةقر كيك 9
 000 ا كفا تأ ةمحرو لذ رووا هلع 0 دل

 صعب قالا 18 " 3 مارد وس هلوُط يف 0 ةروص ىلع ةنجلا أ

 ىناربلعااو نافيشلاو دما مامالا هجرخا ( لا ا

 ىبلا هاهنف هدبع برض الجر را « هببس » هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع

 ءابألا جرخأو هرك ذه مدآ قلخ هللا نا هل لاقو كلذ نع ْلسو هيلع هللا ىلص

 1 دحا لتاق اذالاق سو هياع هللا لص ىنلا نا ةريرهىلا نع هدنسم ىف دما

 ىف اهيلع ناك ىتلا ىا هتروص ىلع مذآ قاخ لجو زع هللا ناف هجونا قتيلف
 تناكوهتيرذك اراوطا لقتني لو اهارذ نوثس هلوطىثو اهيلع فوتو ضرالا

 ظ ,.ديفتتا ل ضرألا ىف هتروص ىف ةنجلا ىف هتروض |

 ريل يف اال رحبلا يف اسس اهنم 0 أ نخل

 50 عانت ةارجأا م ملأ ذه نم كلعي ث "ا

 || ميكحلاو نتفلا هداج نب ا د ملعق اذإ ماظيلا 1 ْ

 نعبعشلا ىف 001الف جاور يندغ داو ىلعي وباو ىذمرتلا |!

 هللا دبعزب رباج نع رييكلا ماجا ىف اكاهيبساهنع ثلا ىضر بالعخلا نيرمج

 1 ” يت تلاناب 0 ىتلارمع ينس نم ةنس يف دارجلا "لفلاق |

 | م



 ىف ام « هس * اهنع هللا ىضر .ةشئاع نع ىذمرتلا ىوس ةتسلا ب سلا
 نا هللا لو-رأي تلااق ةبتع د دنه نإ اهنع هلا ىضر ةشئاع نع ىراخنلا

 هت ردا املا ىدلوو ىيفكي ََط ينيطعي سلو يح لحجر نايس ابا

 كدلوو كيفكي ام ىذخ ىراخيلا ىف هلظفلو هركذف ىذخ لاق ملعي ال وهو ١

 فورعملاب |

 ا ؛ مسوس را ا ظ هج رقا هي صضبخأ "ران را ل

 د هع 00 ضد رغعاوالا ر ةاملا 9 اهو اطاف ين ل نآلجر ' |

 ظ كورا دواد وبا هجرخا ( قت ةيباطوأ قب ِةَساَْوُأ |

 . لاق تماصلا نب ةدابع نع ىراخيلا ىف اك« هببس » هنع هللاىضر تماصلا .
 نيمللا نم نالجر ىحالتقردقلا ةليلب انربخيل ٍلسو هيلع هللا ىبننلا جرخ ا

 ' نا ىسعو تعفرف نالفو نالف ىحالتف ردقلا ةليلب 1 رخال تعش للا
 نم اضيا ةياور ىفو.ةسماخلاو ةعباسلاو ةمساتلا ىف اهوسقتلاف كل اريخ نوكي '
 ناضءر نم رخاوالا رشعلا ىف اهوسمتلا اعوذ رم اهنع هللا ىضر سابع نبا .

 . :كلام نب بنك انه نالجرلاو تبت ةسماخ ىف ىتبت ةعبانس ىف قبت ةعسات ىف 00

 ىلسالا ةرركم ةلمهم لادو ةحوتفم ةلمبم ءاجي 0 ىلا ناد

 ويكلا ى .يتاريطلاو كحا ءامألا هسرخلا ( 'مليقتأَو مايا نحأ هسخإا ظ
 | هذيلت لاقو ديج هدانسا يقارعلا لاق هنع هللا ىغر نابل نب ورم نبا نع |

 . لاق .نوعلغ» نب ناهع نا ( هس ) مالك مهضعب ىفو تام هلاجر ىمشيملا !

 ١ ةينابهرلا نع هاهنف لابجلا سور ىف بهرتا ناو ىصتخا ناب ىبفن ىتثدحت ْ

 يي ل ع نسم يس دلع نكس ةماعلا



 ْ اال م درادوبار كلام 00 ىف ىراخبلاهجرخا 0

 آان ] هحدللا يفر ةنيدلل نكس ىبج فلج شيمي هنا لق ||
 | هنا ريطم ىثدح لاقيرقلا ىداو لها 7 خيش ريطم نب ميلس انثدحلاق دواد ْ

 ظ ءاود بلطي هن اك ءاج دق لجرب انا اذا ءاديوسلاب ناك اذاىتح اجاح جرخ |

 | عادولا ةجح ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ممم نم ىنربخا لاق اضضحو
 هركذف ءاطعلا اوذخ سانلا اهيااي لاقف مهاهنيو ثيمايو سانلا ظعي وهو
 00 ]لاف ايداف تأىراصلاودوبرلا ملم حا ةدفرأىباي اوذخ) |

 | هجرخاو اهنعهّللا ىضر ةثئاع نع ىبعشلا ثيدح نم ىليدلاو ميعنوبا |
 رصتقاهلاسرا لعوىعشلا نعبولقلا لالتعا ىفىطعئارخلاو سيرغلا ىف ةديبءوبا |

 00 ةيلحلا ىف م « هيس » ريغصلا عماجلا ىف ىطويسلا 1

 ] اخرا تع كو مه اع ماقف ةنيدملاب نولكردي نيذللاب ملسو هيلع هللا لص هللا |

 ظ | بيطلا مس أملا وبا نولوقي اولعك تلاق هر ذف اوذخ لوقي وهو هنذا نيد |

 | هاو رخآ دانساهلو ركنم اذهنازيملاىف لاق اورعذناف رمعءاج بيطلا مساقلاوبا ظ

 ٠ /وباو ىسلايطلاو ناغيشلا هجرخا ( يب يِرمتَف كلم نم ةصرف يرنخ) |

- 

 | أمانا اهنع ىراخلا ىفاك « هبس ه اهنع هللا ىضر ةشئاعنع ىناولماو للعي .

 كاش نك اه سمأف ضيحلا نم اهلسغ نع ملسو هيلع هللا ىلصىبنلا تأأس
 00 ااق'اهب ىرهطتف كسم نم ةصرف ىذخ لاق

 أ رثأ اب سدت تاةف ىلا ابذدجاف اهب ىربطت هللان ايس لاق بفك تالق

 00 نكتلا نب ديز تنب ءاعما ىه ةلئاسلاو مدل
 باصصا هجرخا ( كذب ىنكيو كينكيام بفورمملاب مام نم يذخ)
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 9-4 ئ
 ١ هللا ص هيأ لوسر لاق لبللا مانت ال اهلا اوععز سيو بند ءالوخلا هذه

 ىفو اومأست ىتح هللا مأسي ال هلاوف نوقيطت ام لمعلا نم اوذخ سو هيام
 ناو اوله ىتح لي ال هللا نإف نوقيطتام لامجألا نم اوذخ اهنع ىراخبلا ظن

 لامجالا بحا نا ثيدح ىف هببس رمولف ناو ماد ام هللا ىلا لامجالا بحا

 حلا
 مدع هيض انهم فاسو د يعور اياعا لا 00
 0 داج ركلأب ركل اليبس نبل للا ل مج دق ىنءاوذخ ىنع اوذخ )

 ناك لاف ه4نع 2 هبدس 7 ةنع هللا ىعر تماصلا نا ةدابع نع ةعبرالاو ماو

 هل ديزتو كللذل برك ىحولا هيلع لن اذا سو هياع هللا ىلص هللا لوسر

 ءرك ذف ىنع اوذخ لاقف هنع ىرس مث كلذ ىقلف هيلع لزناف هبجو
 - , 2 #ن< نك 5 ص - كك ى عع يلا

 راث الا لكشم ىف ىوامنعلا هجرخا ( ةنوعلم ابنإف ابنع '”كعأتم اوذخ )
 1 : ١

 اوذخرلسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ل اقف اهتقان ةأرما تنعلف سو هيلع هللا

 هرك ذف

 هلا اا و هلا ك..عاو هلي لاق ..هب ووف ر ْنَد مكتنج اوذخ هنأ الإ ةلاالو ري دسلاو رش أ ناح بس اولوق راثلأ نم كتنج اوذخ )

 , رمدو ”هءعو مم ني 10 ىلا 2.

 نهَو تابنجو ِتايقعمو تامردقم ةمايقلا "موي َنيتأي نينإف ريك اأو
 هللا ىضر ةريرمه ىلا نع ماحلاو ىئانلا هجرخا ( تاحباصلا تايقاثأ 2 1 1 لا ب هو

 لاف ةريره ىبا نع ؛ هببس ) ىبهذلا هرقاو لسم طرش ىلع محلا لاف هنع

 هرك ذف سو هيلع هللا ىللص هللا لوسر انيلع ج خ
 ءاشرءاطمأ ار اصّوكلمل اهندي نكي رق تفحاجت نإف ءاطع مادام ءاطمأأو ذخ ١



 3 000 احلاو هجام نب هول أد هجرخا ( رقلا |

 نه ءاطع عام عم نا امبطرشيىلع , كالا لمد ىضر لبج ننذاءمأ

 0 ا ما صالفل ملا لاقو داهم

 هذ ذف يحلا ذخ لاقق نع جلا ىلا هس لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ااروسلا كر ١ ا ايا وأ ههلتلا 3 دار ةيتالز كلب كيلع ذخ (١

 ىبوثىنع لق فىشما اناواليق ت تلمح لاق هنع ( هببس ) هنع هللاىضر همر

 000ا يلا 7 هرك دف كيياع ذخ سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ىل لاقف

 نع كاخلاو هجام نبا هجرخلا ( فاو 0 و قادها كل لح ١

 6 هبلس » غ | ١ تاس يقرا لاقو املا هحيحمص و ةنع للاىضر ةزي مه ىلا ٠ْ

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاف هلثأ دبع نير رج نغ ريبكلاىف ىناربطلا جرخا |

 ..كذف دخول لا بحاصل ماسو 4 7

 لإ بلك نع قازرلا دبع هجرخا (رطشلا ع ِعَّدَو ةلمشلا ' بسكاي ةنم تخ

 تعفتراف هيلع هل ناك قحي الجر هاذ « هيل » هحاشا 07 ١

 اذهام لاقف جرغن سو هيام هلا لص هللا لوسر امهععم ىتح امهتاودا

 هركذف هنم ذخ راسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هوربخاف |

 نافيشلا هجرخلا ( اوت ىتح ميال هلأ نإف نوفيطلام لمعلا نم اوذخ )

 000 0 ف 5 (اهببس ا ا كن

 | نام

 وأ دعم دج

1 
 مراد

0 
75 

+ 

. 
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 ا 3 ديك نص و 07

 . نيد 0 نيب لو ]

 هلا ىضر 0 0 0 خا( نايل نم م هكيلأ) ٍ؛

 | . ىصاعملا
 سايا نب رق نع ريكلا ىف ىناربطلا هحرخلا ( د 5 دلأ رهف |

 | ةرقنع< هبس» فيعض وهوراوس نب ديجلا دبع هيفىمشرملا لاق هنع هللا ىضر |
 نيدلا نمءامحلا ليقف ءام ا دنع ركذظ سو هيلع هللا لص ىينلا دنعاكل اق ١

 هلك نيدلا وه لب سو هيلع هللا ىلص لاق

 6 ةمحمملا ءاخلا فرح ظ

 زازيشلا هيبرخا ( للا اونتوأو بزاوشلا ارفحأ نك رشملا اهنا |

 ظ هللا لوسر رك ذ لاق رمع نبا نع نا رم نب نومي* ىور « هبيس » رمح نبا نع ظ

 ظ مهوفلاخن هال نوقلحو 1 علايس نورفوي م لاقف سوا ملسسو هيلع هللا ىلص ظ

 ىلص هللا لوسر ىلع مدقلاق اههنع هللا ىضر سابع نبا نع راجنلا نبا جرخاو .

 هللا لوسر لاقف مهبراوش اون رتو معاج اوقلح جسملا نما دفو سو مدلل للا ]

 ظ يللا اوتعإو براوشلا | وقح ملمو هيلع هللا ىلا

 00 وو

 ٠ تنفخ ْنِإَو ضمأف ًاريخ هنبقاع يف قس نإ رييدتلاب ل 0

 | ممن وباوربصغلا هك نقيملاو لماكلا بك ىد نباح ) كسْمأَف غ |

 ظ لاو هنع هللاىضر سنا نع شايع ىلإ نبنابأ ٌثثردحأ نم ىليدلاو ىوغبلاو

 سن انع“ هبيس » هريغ هفعضو ةياورلا ىف فيعض شايعىبأ نب نإبا ىقبيبلا
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 . | ةكم مدقف ايقار ناكو اداهض عسا ءاونش دزا نم لجر ناك لاق اهنع هللا
 ا | لجر فا لاقق هاا انونحم لسو هيلع هللا يلص هللا لوسر نوع اهلها معسف

 : هلل دخلا لسو هع هللا ىلد ىلا لاق كاوا تابحا ناف يواذاو قرا

 . | ةنبكلا لوق تممس دقل هللاو لاقق هيلع داعاف ىلع دما داهغ لاق هركّذف
 . كمبابا كدي تاه طق مالكلا اذه لثم تععم اث ءاغلبلاو ءارعشلاو ةرحسلاو

 ' | هللا لوسر ثعبف كموق ىلَعو لاقف يوق ىلو لاقف مالسالا لع هاب
 . || ايش متبصا له هريما لاقف لزن ىلع اورف ةيرس كلذدعب سو هيلع هللا ىلص
 ١ ١ دارض موق ءال *ره لاق اهودر لاق ةوادا معن اولاق

 / ١١ تكسأمو هباتك يف ' ملأ محام 'ءارلأو هباك ف ”همأ لحأ ام لالغأأ
 1 نع مم احلاو هحام نباو ىذمرتلا هحرخا ( نع هللا ف ف 1 هلع

 ا لاق ىرانتلا ىني ادم هنع كأس للعلا قف ىذمرتنأ لاق ىمراقلا ناس

 ]| نعّلسو هيلع هللا لص هللا لوسر لثس لاق نالس نع (هببس) اظوفح هارا ام
 ' || ناعنلانع ةتسلا بنكلا باحصا هجرخاام هوحنو هركذف ارفلاو نيجلاو نعسلا

 1 ١ نييمارحلا ونيب لالحلالاقلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرناهنع هللا ضر ريش. نبا

 || هنيدل ًاريتسا تاهبشلا ىتتا نف سانلانم ريثك اهلعبال تاهبشم رومأ اهنببو
 ! دي ىلا لوح ىعري عارك مارحلا ىف عقو تاهبشلا ىف عقو نمو هضرعو

 || ىفناوالا هم راحهضرا ىفهللا ىمحنا و الا ىمح كلم لكل ناو الا هيف عقي نا

 1| ىفوالادلكدسملا دسفتدسف اذاو هلك دسجلا ملص تحلض اذا ةغفضمدسملا

 ” (| نع ىطويسلا ظفاحلا ىور مالسالا ثلث ثيدحلا اذه اولعج دقو بلقلا

 1 ثيدح ثيداحا ةثالث ىلع مالسالا لوصا لاق هنا لينج نب دمحا مامالا |



 فضل

 9 رخا ياي نع 1 دبع رارأا ناك ىذلا هلأ

 ل الا اا

 هنسحو تايهاولا ىف ىزوجلا نبا هدرواو ىوق ريغ هدانسا ىتيبلا لاقو هنع

 ىلع هللال وسر تبأر لاق هنع هللا ىضر رمع نع « هببس » هيئاما ىف رح نبا

 هركذلذ هن دبا لاق هيقارت تغلب الث اهسلف ددج باش اعد سو هياع هللا

 لثم لوقي مث اديدج ايوث سبلي لسم دبع نمام هديب ىسفن ىذلاو لاق مث
 اريقف اسم اناسنا ه,كيف عضو ىنلا هقالخا نم كمم ىلا دوعي مث تلقام .

 ماد ام هللا راوج ىفو هللا نام ىفو هللا زرح ىف لي لالا هللالا هوسكي ال |

 اتيمو أيح [ةنمو بح اتيمو ايح دحاوكلس هيلع
 1 2 400 1 2 0 0 0 0 0 ا

 ( وللا لوسر ىض ء امإ هللا لوسر لوسر قفو يذلاويي دهلا)

 «ةيس.» ةنع هلا ىشو لبج نب ذاعم نع هدنسم ىف .ديمح نب دبع هجرخا ظ ش

 ١ ضرع اذا ىغقت فيك هل لاق نهلا ىلا هثعب اا سو هيلع هللا ىلص ىنلا نا .

 ' ةنسب لاق هللا باك نكي مل ناف لاق هللا باك ىف ا ىضقا لاق «اضق كل .

 . دهتجا لاق هللا لوسو ةنس ىف نكي م نا لاق ملسو هيلع هللالص هللالوسر
 3 لاقو هردص ىلع سو هيلع هللا ىلصهللا لوسر برضفلاقولا ال يبأر

 , ب 21

 ظ 3 ولا هآع 0 هب نمو هنيْستو هد د "نعل
 ه- 0 2 |

 1 1 ه كلف 1 ءدهب ف . انام تاّئيس نمو انسقن' د مهر 6

 نو نأ الإ هلإ ال نأ و راح لف نأ نا نم و هَل

 ينذر سابع نبا نع ريكلا مم نكاد ةاوسَرَو ع ء انمحم
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 9 ل م
 ا نم ىذمرتااو دوادوباو ناؤيسلاو ديما مامالا هجرخلاا هةعدجد برحلا ١

 ظ هذع هللاىضر سنا لرءاضيا دمحا هجرخاو هنع مادقر هلل ددع نب رباج

 | كلم نب تك نع دوادوباو هنع هللا ىذر ةريره با فرع ناؤيشلاو

 | رازبلا هجرخاو اهنع هللاىضر ةشئاع نعو سابع نبا نع هجام نبا هجرخاو
 | نيسحلا نعريكلا ىف ىناربطلا هجرخاو هنع هللا ىضر طبسلا نيسحلا نع

 || دوعس» نب ميعنو كلام نب نوعو مالس نب هللا دبع نعو تباث نب ديز نعو

 دل نإ دلاج نع كاع نبا هجرخاو .هنع هللا ىضر ناعمسنب ساونلاو

 || نب معن نا تلاق اهنعهللا ىضر ةشئاعزع ( هببس )رتاوتموهو هنء هللاىغر

 تئش امب ىفرم يمالساب وق لعا لو تلسا ىفا هللاىبناي لاق دوعسم
 لصاو ةعدخ برملا امئأف تكش نا عداشل دحاو لجوك انف تناامنا لاقف

 نباو هفنصم ىف ةببش ىلا نبا الوطم كلذىور قدنحلا موي ناك كلذ دروم ١

 ظ راث الا بيذهت ىف ريرج
 ( هيلتعلا نك لاو ةتوأ ىذا ىناتملا رمسلا م نيملاعلا بروش المحل |

 مك( هببسس ) هنع نا ىضر ىلعملا نب ديعس ىبا نع دوادوباو ىراخيلا هجرخا |

 تلك لاقىلملا نب عيفنلا نب ثراحلا هعماو ر وكذملا ديعس ىلا نع ىراخنتلا ىف ظ

 ىف هلا لوسرأي تلقف هت م هبجا لق سو هيل هلل سلا قاعدف ىصا
 ظ الا لاق م كيال كاعد اذا لوسرالو هلل اوبيجتسا هللا لقي مل لاق ىلصا تلك ١
 | داراالف ىدي ذخأف دمجسملا نم جرخت نا لبق نآرَقلا ىف ةروس مظعا كلع ظ

 | لاقف نآرقلا ىف ةروس مثعا كنلعأل تاق كلنا هللا لوسراي تلق جرخي نا
 ظ هركذف نيملاعلا بر هلل دجلا |

/ 
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 ضع

 0 لضاوفو ةمعل ىف هدذنع 1 #3 مثاه لآ نم كدالهلا 4 ذي

 لضاتو 4هنود لتاقن أخو ىلإ كاد قر مسه هللا تببو متبذك

 لئالجلاو انئانا نع لهذنو »© هل بى[ عرصن ىح ىليسنو

 كورتهىلع نيمصاع هيفو تدرا كلذ لجا ملسو هيلع هللا لص هللال وسر لاقف |

 ِْ ةنع للايضر ترب, سف ىلا نع ةجام نباو دوادوبأ ةحرخا ) ند ل ( ظ

 . لوقتام لجن م اكو 4. اع لص تازلوشر لاقلاق هنع هحام نباق مك ةيلس (

 ظ 0 أما را ذوعاو ةنجلا ىلاعت هللا لأسا م دبشتا لاق ةولصلا ىف

 + هركذف اهل وح 00 لاقف ذاظم 0

1 

 م رمت نبأ نع هحأم نبا هةحرخا ) ران ا ءةفخا راع مر تراك 1

 (ةنس / ةلعررلا ىةرصاقوىلانبدءسن كلف ىئاربطلاو اهنع نأ ىو

 ظ ل ملسو ةيلع هيلع 3 ىلصيبتلا لا يار عا ءاحلاق رمخ نبا نع هجام نباىفاك ا

 ١ لاقي اىف لاقوهنيأف ناكو ناكو م محرلا لصي ناك يبا نا هللا لوتسراب 4 ْ

 . لاقءرخآفىو هركذف ائيحلاقف كوبا نيأف هللا لوسراي لاقف كلذزم دجو |
 0ت ررمأمأيعت سو هيلع هللالص هللا لوس قلك دقل لاق دعب ىبارعالا أف :

 ل 01 الاه رشا د

 د لأب لا
 ىضربزاعنب ال 2 بعشلاىف قييبلاهجرخا ) 2 050 5 هل بحلا) ا

 ا ؛ناينالا ىرع ىا لئس ملسو هيلع هللا لص للا لوسو نا « هببس » هنع هللا .

 هركذف بحلا لاق قثوا |



 يا
 5 01 ا ل ا ل و ف ل ل ا

 دمح| هحرخأ ) ةرخالا ةولح 35 دلا ةرهو ةرخالا ةره ايندلا ةولح )

 هجحصو هنع هللا ىضر ىرعشالا كالم ىلا نع قييبلاو كالا و لاربطلاو

 - «هبيس ”>.تاقث ىناربطلاو دمحا لاجر ىمثيحلا لاقو ىهذلا ءرقاو ك١ احلا

 0 لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس بئئاغلا |!

 . هنع هلل ىضر سنا .:رء ىليدلا ظفللا اذهب هجرخا ( انيلعالو الا

 الي (هيسو ] هس عم لم دقو انيلاوح مهلا ظفلب هنع ناؤيشلا هجرخاو ظ

 رول هللا لص ىننلا ىلا يلاررعا ءاج لاق سنا نع سودر هلأ ىف اك ظفللا

 ا دشناو عيطصا ىبص الو طنب

 نأ سلاما تلغش دقو * اهنابل يدي ءارشلاو كانيتا
 ىلحيامو مام افعض عوجلا نم * ةناكتسالىتنلااهيفكب تقلاو

 لعلاوهلعملا ىاعلالظحلاىوس * اندنعسانلا لك ًايام'ىش الو

 ا( ]|الا سانا رارف سلو . * انرارف كيلا الا ال سيلو

 لمارالا ةعصع ىاتبلا لاق + . ههجوب مامغلا ىتستسي ضيباو

 | دهاشلا غلب نييرعشالا رشعم اي لاق ةافولا هترضح امل ىرعشالا كلام ىل

 ئ 0 انامو كانتا دق هللا لوسداب لاف ةنسلا ةبودجو رطلا ةلق هيلا اكشو

 ْ . ءاملا برس ىتح هون ىلا هديدر اموعدي هدي 282 هيلع هلل ص هللا لوس ردم )

 لاف انيلع الو انيلاوحلاقف قرغلا هللا لوسراي نومي: حاطبلا لها ءاجو |
 | لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كعضف ليلك الاك ةنيدملاب قدحا ىتح باعتسلا
 0 دشتي نم هانبع ترقل انح ناكوأ بلاط يبا رد هلل لاقو هذجاون ثدب ىت> ا

 ْ هلوقتدرا كلعل هللالوسر اي لاف هنع هللاىضر بلاطىلا نب ىلع ماتف هلوق

 ا اذ 1 ذ 7
 : يضخ ا و 9 59 30



 قلل
 ظ 7 ضناملا لاق ل 1 رتكا د دحأ اا ىلذملا رك ناين عا 1 0 بدا ظ

 ؤ ناب رعشي اهبجرخ فالتخا نكلو ةيهاو ديناسابىور ثيدحلا ذه رم نان ١

 ىراج قحام هلا لوسراي تلق ةديحنب ةي واعم نع « هبيس »الصا ثيدحلا ]

 ءكذف راجل قدح لاق لع ظ

 اى اَذإ اهركيَو شط اذإ امه نأ ع جول لعارملأ ح١ ظ

 ةسرالا وج ( تان ينقي الو هولا برش ١
 ١ هنع هللاىضر ةديح نب ةيواعم نع ماحلاو كلا قاريطلاىةنا :

 أ ' لاق: ةديح نب ةيواعم نع « هبيس >ىراخملا هتاعو للعلا ىف ىنطقرادلا هحصص ا

 ف هبا ندا ةجوز قح نع سهيل سل لو أما

 ا الإ ةقث" اال ًاوديامَر لاوةحابسلاو ةياكلا كك نأ دلاوأأ ألسيلوأاقح)

 ' نعبعشلا ىفقبيبااو باوذلا ىف خيشلا و او ىذمرتلا ميكحلا هجرخا ( ص

 ا لاق ( هببس ) فيعض ثيدحلا دانسا رجح نبا لاق هنغ هللا ىضر عقار و

 | قحانيلع داوالأ هللا لوسراي تلق سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلوم 0 و

 ] هركذف مههلع
 | ىقبيلا هجرخلا ؛ ديد نسيحبو ةمسأ نسعي نأ را ظ

 ا ةيطع نب لضفلا نب دمع ىقبيبلا لاقو هنع هللاىضر سابع نبازع بعشلاىف ٠

 | هركرت اذه دم ىبهذلا لاقو هب درفنا اه جتحي ال ةرع فيعض هتاور دحا .

 ١ ىنطقرادلا لاق ىنيادملا ىسيع نب دم اضيا هيفو عضولاب ىا مضعب همهتاو |

 | لوسر اي اولاق لاق سابع نبا نع « هبي » الفغم ناك ليقو كورتمفيعص |
 ظ
 تالا درا نحاف دال لم دول نح اعدت ١



 ظ د

 هنقذ 0 هيدي ىدحا لعج هذحا ىدح مداح وانبهو أنبه رفي مالغلا

 1 . 7 ١ 1 0 ع 00 1

 أضيا هببس عم هجرخاو هرث ذف ىنم نيسح لاقو هلبقف هسأر قوف ىرخالاو

 - ا

 "1 5 امابسجلا ةحر 4 لاا نحل |

 ظ لاق هنع هللا ىكر ىردخلا ديعس ىلا نع كاجلاو نابح نباو رازبلا هجرخا

 ىننلا ىللجر ءاج ديعسوبأ| لاق « هيبس » نوروهشم تاقث هتاور ىرذنملا ظ

 ظ . كابا يطا لاقف جوزت نا تبا ىتنبا هذه لاقق هانبب ملسو هيلع هللا لص ظ
 ١ هتجوز ىلع جوزلا قح ام ىنربخت ىتج جوزتا ال قحلاب كشعب ىذلاو تلاقف |

 ظ اديدص هارختم رثتناوا اهتسحلف ةحرق هب تناك وله:جوز ىلع جوزلا قج لاق ْ

 ' لاقف ادبا جوزتاال ى ولاب كشعب يذلاو تلأق هقح تدا ام هتعلتبا مث امدوا ْ

 ظ ! نال نموجكي الا سوما هلل لس ىلا

 ١ داعلا قحَو ع هب 0 0 ع ءدابع ِط 5 10

 / 0000 ل ني ذامم نع ىراخبلا هجرشبا (' ا ف نال نأ مَ طا

 هك ذف هللاقحامت اق سو هيلع ّك ليصىبنلا فيدر ان نيب لاق هنع (هيب ) ظ
 كِضَر ل نإو تعيش ا نإو 4 كغ سر نإ راجلا نح) ظ

 ام 2 07 2--- مالاا_. ب ءدولا وج >< ا

 هب م ول ل ا م

 از حا وح 0

 نس , ٍِ 0
 هبدصم هتاص أنإو تنم يح ةباصأ نو ةتزتس 000 نإو ُهَحضَر 0

 ا 1 هذؤت الو حيل دلع : 0 هئان + قوف كءانب عفزت الو ت ع

 07 000 يك ف اطل جرش( هل فرقت أل آو



 ظ قل
 ظ نا انس نا هنع ءالكلا مال فاك ( ا دعا ىلا

 ٠ لاقت ماشلا ركذ ىت> مهيلع "فيو نيزسملا لع هللا 3 موي انركذ ملسو هيلع

 ا هركذف كبس ةديبع ابا اي كلجا ىف هللا ًاسني نا
 دي اقر هونك هيي ال نفل نيمار 0007
 | ىفو اهنع هللاىضر ةشئاع نع ركاسع نباو ىلبدلاو معن وبا هجرخا ( ”نيموم
 | ناسحةمجر م ىف رك اسع نبا هدروا ام (هببس) زجاح ةياور ىفو باح ةياور
 | .ام ىف ِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناسح نذاتسا تلاق ةشئاع نع

 نم ءرسشلا قش اك مهتم كتاسأل لاف يبض ىشضوافتا اس0
 هادف نابخ سو هيلع هلا لص يبلا لاقف نيجملا

 ىضر ةشئاء نع ىمليدلاو مالا هجرخا ( نامي الأ نم دملا ن 0
 | ةشئاع نع ( هببس ) ىهذلا هرقاو هل ةاحالو اعطرش لع خلا لاق اينغ هنا

 ( انا تلاقف تنا نم احل لاذ 7 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا زوتت ءاج تلاق

 ا اندعب 7 نك ملاح في 5 "فم: ةناسح حما ناقافت لوما ةمانح

 | انه 0 هده لع لبقت هللا لوسر اي تلق تجرخ الف ريخب تلاق
 ١ رهو ناءالا نم دبعاا نسح ناو ة<دخ نمز انيت أت تناك اهنا لاق لابقالا

 أضيا نإ ىف
 ه0 رد هو 20-7 2 0 1

 نيسحلاو نسحلاا انيشح بحأ نم " هنلأ بحأ ُهنم ناو ىضللا ا

 | هحام ع نباو ىذمرتلاو بد الاىف ىراخنلا هحرخا ( (طاسالا "نمر ناطبس

 | « هس » نسح ةدانسا ىمثيهلا لاق هنع هلل ىضر را نر اع كالو

 | نيسح اذاف هل ىعد ماعط ىلا سو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم انجرخ ىمعي لاق



 د

 دخلا 01 ىآ نع ناخيشلاو دبحا ةحرخا ( م و
 ىننلا نا اهنع هّللاىضر رمع نبا نع ناخيشلا جرخا ( هببس ) هنع هللا يضر ْ

 . | نعدمحا جرخاو ةيلهألا رجلا مول نع ريب موي ىعن مس هيلع هللا لس ْ
 ٠ | لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انوزغ لاق هنع هللا ىضر ديلولا نب دلا> |

 ١ مث ةعماج ةولصلا ىدانا نا ىفرماف دوهي ر ءاظح ىف سانلا عرسأف رببخ ة ةواغاأ

 نيدهادملا لاوما لح ال الا دوه رئاظح ىف متعرسأ دق مكتاسانلا أيا لاق

 ' 1| نم بان ىذ لكو اهلاغباو اهليخو ةياه ألا رجلا موه بلع مارحو اهقجيالا ٠

 ٍ ٠ 0 0 عابسلا ظ

 موي لمسىف ىنسلانباو ررغلا ىف

 0 ا ا

 لوسريانيع ترصباو ناتاه ىانذا تعع“لاق هنع « هببس » هنع هللا ىضر ا

 هامدقو انيسحوا انسح ىنعي اعيمج هيفكي ذا وهو لسو هيلع هللا ىلص هللا .

 ند ريع جينس يدرب 7 نجيب

 دك 4 7

 هيمدق عضو ىتح مالفلا قرتف هرخآ ىفو هركذف ةقزح لوقي وهو همدق ىلع |

 نم نسل ةمجرت ىف ركآسع نبا هدروا هلبقف كاف ا هل لاق مث هردص ىلع |
 ةريره ىلا نع هيبا نع درزم ىلا نع ةيوأعم نع ليعمسا نب متاح ثيدح |

 ظ

 لاجر هلاجر ةيقبو هقثو نم دجا مل درزم وباو ىمثيهلا لاق هنع هللا ىضر ظ

 نا
 ١ 3 2 7 0 0 91 03 2 ِء 5 - مى ه- 2 7 5 وذ 0 4 1 -

 ليي رفاسيإ مداخ و كمدخي مداخ لذ "ل ع 7 نعم 18 ١
 0 1 - م 1 : .٠

 يفخ 1 0 دع رت تس نا يس و ع اي - 7-7-7-5 د ييفروما

 ماعم

 6 4 1 2 2 ا

14 7 

 ا نمكاسع نإ هجرخا ( كما اكو كل يَ َكِلحَر



 تن دل اصل ول اا ع عي ل

 نسي جينيا“ نسم

 ايضتننيي تيوس للم نا جنت

 هركذف مارح لاقف ءاملاب هرسسكت انا هللا لوسراي اولاق مارح ركسم لكو"

 ىمشيهلا لاقو ىهذلا هرقاو حيي الا لاق 4نع ديلا ىكر كنرشق ظ

 أ "لوس مرخ) 5

*١ 1 
 . ذيب ذبن انا هللا لوسراي اولاقف موق ءاج لاق هتع( هببس ) هنع هللا ىضر

 ' اوذتنا لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف انئاشعو :ئادغ ىلع هب رشنو

 . هللاىضر ةشئاع نع دوادوباو ىراخيلا هجرخلا ( رضا ف راما (

 جرخ ةرقبلا ةروس نم شاوالا تاياآلا تلقا تلاق انغ ههيس *11ع

 ) هد ال ارق و هيلع هللا ىلد هللا ل وسر

 ظ نيمعىلع را اكل رحو هللأ قة نع تكي يعلم را رح

 .ْوأْشَأ مراحم نع 'تيضغ نعلم و 0 ما رد 01 لوس يف تروس

 . ةناحير ىبانع كاحلاو ريبكلا ف ىفاربللا هح را ( لأ ليس يف تحف نيع

 انجرخ لاق ىدزالاديز نب نوععت نع « هببس » تاقث دمحا لاجر ىناربطلاو
 درب انباصاف فرش ىلع انب ىفواف ةوزغ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر عم
 . ىأرالف ةفحح هيلع طغيو هيف لخديف ريفحلا رفحي اندحا داك ىت> ديدش

 جر لاقق التفاف يصر ءاعدب هل هللا وعدا ةليللا اسر جر الا لاق كلذ
 هركد مث ىل اعدف انا تلقا امدق انا نامضنالا نم

 نع لبقلا هجرخا (فاّرش نك نم كسلا رابط كل
 ' ةياورلاو بسنلا لوهحم ىناطغلا وش نب نمحرلا دبع هيفو ليقعلا لاق ىلع

 ال ةرشألا نع هر كلا هللا ىلص ىبنلا تلأس لاق هنع 0 ,
 0 هركذذ

 و مس سس نك ا ٠ه ءهو )لهو هدب 5 و 1 ١ مي 0



 و
 ١ ظ لاقف ىزةلاردبلا قشمد ثدحم هنعضو ةنجلا كلخدا |
 ؤ روصلا انالوم دحاولا ةبسن * دحا هللا وه لق ام نك 0

 ديبلا اذهىرولا يداه نع ءمص + دق ةددلا "اان ظ

 ءايضلاو يفاشلا هجرخا ( ىلصَو هيلسغأَو ء ءالأب هيص أ 4 هيتح) |

 تنب ءامسا نع ىنطقرادلاو نابح نباو ئاسنلاو ةبيش ىلا نباو قازرلا دبعو |

 هيلع هللا لصىبنلا لئس تلاق اهنع « هببس » اههنع هللا ىضر قيدصلا ركب يبا ظ

 1 هركذف هيتح لاق بوثلا ىف نوكي ضيملا مد نع سو |

 || ىليقعلانيزر ىلا نع ماخلاو ةعبرالا هجرخا ( 'رستعأَو كيبأ نع بحل

 توجو ىلع قبلا هب لدتساو حمر ناسح ىذمرتلا لاقو هنع هللا يضر

 ىف لعا ال لوقي لبنح نب دما تعم“ جاجملا نب لسم لاقو لاق هر ملا |

 || « هببس » ةئم 00000077 ىددالا تيسر“ ةوجا اثيدح ةرسلا باجل ظ

 1 ناهللالوسراي اقف سو هيلع هللا لص ىبنلا ىلا هنانيزر ىلا نع هجام نبا ىف ظ

 ١ هركذفسح لاقدنع ححأفأن ننقل الو ةر لا الوجملا عيطتسيال ريبكخ يشمل ْ
 ظ نع هجام نباو ا هلرخا ( ةمارسش دع جح م كسفت نع جحا

 | لاقو هنم حصا بابلا ف سيل حمص قبلا لاق اههنع هللا ىض ر سابع نبا

ِْ 

 1 الجر معم لسو هيلع هللاىلص تلا نا سانع نبأ نع دواد ىلا ىف اك( هببس)

 نعت حم لاق ىل بيرقوا ىلا لاق ةمربش نم لاق ةمربش نع كيبل لوقي
1 

 هرك ذف 5110 لة كض

 صاعلانب ورم نب هللادبع نع سعب هجرخا ( ةاريثك كسأ ام“ مارت 0

 يصر

ْ 

 ظ الام هتفرو بقر ىف فلعخا نكلو تاق هللاوز رحم تربل



 د 4 ١

 هركني | ترا ىأر ن٠ ىتدخد دايز لاق ماشه لاق ا فو َرهْلا َّق توحأ

 ١ ١ بلس ريغصلا عمأجلا ىلع 4 مساح ىف ىمقلعلا لاقو فبعض هالدس رج نبا لاق

  قيبلاو روباسي خيرات ف احلا ها هاور أي دارا ّط سو هيلع للا ص هئاعد

 قاف 00 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدي نيد تعقو ةدار> نا رمع نبا نع

 ١ ةضي نوعستوةعمت لو ربك ألا هللا دنج نم ةبناربعلاب ابحانج لع ببودكم
 . كلهامبللا لسو هيلع هللا ىبنلالاقف اهيف امم ايندلا اناكأل ةئامانل تتولو

 . عرازم نءامهاوفا دسو اهضب دسفاو اهراغص تمأو اهرابك لتقاو دارجلا

 يو بو ا سببا

 ١ بيتسا دق هنا لاقف ليربج ءاخل ءاعدلا ميعم كلنا شيام نير لا

 هضعب ف كل

 ظ دي ةامملا ءاحلا فرح 96 ظ

  ىثبللا ةلاضف نع قييبلاو م احلاو دواد وبا هجرخا ( نيرصحلا ىلع ظفاح ) ]

 . حمص ثيدح اذه ةنيابتملا نيعيرالا ىف رمح نبا ظفاحلا لاق هنع هللا ىضر

 سو هيلع هللا ىلص لوسر ىنلع لاق ةلاضف نع دواد ىلا ىف اى( هببس)

 اهيف ىلتاعاس هذه نا تلقف لاةسمللا 'ل لفاحو ىنلع أبذ ناكك

 أمو نيرصعلا لع ظفاح لاقذ ىنع رج هتلعف ام اذا عماج م قرش لاغبشا

 عولط لبق ةالطالاق للا لوشراب نيريمملا اهو تل انس تناك ظ
 ظ سمشلا

 اهيورغ لبق ةالصو
 سنا نع كرابلا ياا دبع نع( هيبس) ( ها كَ اها كبح ظ
 هذه بحا ىفا لو 0 لوسرل لجو لاق لاق هنع هلا ىضر ظ

| 



1 
 مه <

 ظ عاج , ل رمن ٌ ا ل اال لآ 07 كاملا نيد حلا 1

 | ىليدلاو يعن هت ودأو 1 نابح نباو ةعبرالا هحرخا ( ةدابع نب دع دعسو |

 ؤ ( هيبس ) ىبهذلا هرقاو ميعص م14 لاق اهنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع ٍْ ١
 هيب هللا ص هللا كوسا ىلا ١ حلج 3 تعنصف ةرير# ىلا ما لاق هنع ا

 نأ نا ىبع لاقت هتتدخل ىلا ىلا تعجرف ال تافق اذه ملأ لاقف ملسو ا

 هلآا ا ىلا راو ةاش هل ىوشف مهلا ضتشا ٍلسو هيلع هللا ىلص ذل ا

 ءركذف هللا ىرج ملسو ب هبلع هللا ص هللا لوس لاقق ظ

 ىلا

 سو هنيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأر هنا ( هربس ) هنع هلل ىكر ةريره 5

 ١ كبارشو قلت اعط مضوم قنا هنأف كب راشيوف ذخ لاةفليوط بر اههلالحو ظ

 : ةيسوحلانم أ ارباو ماذجلا نعىفع او لو هيلع هلال اهادح كلن ةديس هش آو ا

 | ىلبدلاو هخيراتىف مكاح اجر خا ( ءائثلأةلق مم لايعلا كا ا

 ملدا لس ىلا عملاق رمح نبا نع ( هبيس ) اهنع هللا ىضر رم نبا نع

 هرثذف* البلا دج نم هللاب ذوعتي د لسا

 دي لأب ىلمحلا ظ
 0000 0 تاو جاعزلا هجرتلاار - نات ا رخاأ) ١

 ظ كا نأ سناؤ رباج نع هجام نبا ىف اي( هببس ) اهنع هللا ىضر

 ظ ظ 10 100106 هراك كلها مهللا لاق دا رجلا ىلع أعد اذا نك سو

 1[ | لاقت ءاعدلا عيعس كلن انقازراو انشياسم نع ههاوفاب ذخو هرباد مطناو هض

 ظ | | ةرث 1 رجلا لاق .هرباد عطقب هللا د دانحا نيل ضد 2 أ ا لجر

 . 0 اجلا سوجملا اوفلاَخ ىلا اوْحْرأَو براوشلأ او 0 ا

1 
 ا
 ا



 ا كلك

 مص م لقرار واسال لاق كحد موصي نم فيك ل لوس |
 1 دحا كلذ قيطيو لاق اموي راعفيو نيموي موصي نم فيك لاق رطفي و ظ

1 

 | نم دهاوش هل ىتلعلاركذو تاىثث هلاجر ىمثيلالاق هنع تايقر زنق نبا ؤ

 نع ( هبببم ) باوصلا نع جراخ تامومضوملا فدل ىزوجلا نبا ركّذف قرط
 ١ ثلاثلا لاقف ريعب ىلع ةثالث سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأر لاق جالا

 ْ هقصم ىف ةمث إنا هاا ا هول

 نأ يم ريح نابع َكَترَو ردت نأ َكنإ ينك كاذلاو كفأأ) ظ

 1 دا ةنماعب و قت ن "أ نإ !و ان نوحي ةلاع 00

 ا ١ ىعفاشلاو كلام هحرخا ( تأ رمأ يف ىف ماو م ىت> اهب تت 'رجأ الإ

 1 « هدس » هنع هللاىضر ,ضانو ند دهس نع ةتسلل تكلا بادكاو د.جاو |

 ] ةجم مام ىندوعي سب هلع للا للص هللا لوجز ناكلاق هنع ىراخلا فلك

 | لاموذاناو ىرتام عجولا نم يب غليدق ىلا تلقف ىل دنا عجو نم عاذولا ظ
 ؟ تلق ال لاقف رطثلاب تلق ال لاق ىلام ىئاثب قدصتافأ ىل ةنبا الا ىثربالو
 ظ ظ هركذف ريثك ثلثلاو ثلشلا لاق ثلشلاب
 ة6جلا فرحا 00



 |0000 00 ره نإ نع دحا جرتلا( هيس) هنع للاوضز ىراقال ْ

 ْ مسيتيو بج“ سو هيلع هللا للص ىبنلا لع سلاج ىبن ىنأاو او ركبابا م مكس الجر
 وبا هقحلث ماقو سو هيلع هللا ىلص ىلا بضغف هلوق ضعب هيلع در ا

 هلوق ضعب هيلع تددر الف سلاج كناو ىنتشن ناك هللا لوسر اي لاقو رك
 | هلوق ضعب هيلع ثددر الف كنع دري كلم كعم ناك هنا لاق تو تبضغ ظ

 | قح نه ثالث ركبابا اب لاق ناطيشلا عم دمقأأل نكأ ملف ناطيشلا مقو
 ظ ثامو هرصنو اهب هللا هزعا الا لجو زع هلا اهنع رفغيف ةللظملظ دبع نم ام ظ

 | باب لجر متف امو ةرثك اهي هللا هداز الا ةبلج اهب ديري ةيطع باب لجر '
 ظ 2 اعقل ءدازإالا هكا < يبس

 بأ يف 'لاتلأ د'واد 'لآ ىتوأ ملثم وأ دق نينو نم ثالث ٠١
 امي

 | ( هيل ةينالعلاو رمساأ ىف نأ تلا رفلا يف نيمار ,ضرأأو . كا مهي

 لاق هنع ( هبس ) هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع ىذمرتلا يكمل هجرخلا

 اركش دواد لآ اومعا ةيالإ هذه التو لسو هيلع هللا ]رض هبال وسر بطخ

 َ هركاذم نيت وإ نع تدلث لاق م ظ

 ] )لك راثلا ءايه اذيف نر اضمريلإ ناضم ورم 72 1 نم ثالث )
 ا” قا يمر زداتف نا نع ىلاسللاو دوادوب | و ملسم هجرخل

 | موصن يك 01 لوسراب لاقف سو هيلع هللاٍلصىنلاىفا الجر نا هنع لسم |
 | هيغل ىضر رمج يأر ر الف هلوق نم لسو هيلع هلا لص هللا لوسر بضغف ظ

 1 سيم نم هلباب ذوعن ايان دمحمتو ائيد مالس,الابو ابر هللا انيضر لاق هبضغ

 1 هل ان هل لأكل اذه ددري رم لم هلوسر بضغو هللا



 .راطبشلا ناساف لاق ل 7 لف موي تاد َس 0 5 أ

 ءاسنلل يسر لاجرال حيبستلاف قالا

 نم اكس كن

 ١ دما هحرخا ( را ل 00 لا ذاوقل 0 ةنيباتلأ ) ْ

 ظ نم اسم ف ام« هبس » اهنعهئاىضر ةشئاعنعيئاسنلاو ل رت ار ناديشلا و

 , اذا سو هيلع هللا ىلد ىبلا جوز ةشئاع تناك لاق ةشثاع نع ةورع ثيدح ا

 /ثرا أمتداخو ابلهاالا نقرفت مث ءاسنلا كلذل عجاف الها نم تملا تاه

 ٠ اهئم نلك تلاق مث اهيلع ةنبلتلا تيصف ديرت عنص مغ تاق ةنييات نم ةمربإ |

 ] 0 ةنيبلتلا لوني سو هيلع ل للص هللا لوسر تمعم ىناف |

 عدلا بهذلأَو لب الثم ةطدحلاب ةلدألاو لثمب دك رمتلاب محال |

 1 واف ناعوت 0 لك وبانذو : ضل شا نو نو

  ىفاك« هيبس » لالي نع منوباو ريكلا ف قاربطلا هجرخا ( .ةرمب د
  اهنع هللاىضرلالب نعباطخلا نب رمتنع بيسملانب ديعس نعريبكلا عماجلا |

 قوسلا ىلا هتجرخأف ريغتف رف ىدنع سو هيلع هلل ىلس هللا لوسرل 0 لاق.
 الم لاقف هت اخاف لالباب اي اذهام لاق هنم هيلا تررقالف عا صب نيعاص هتعيف |

 لاق مث ارق هب رتشا مث ةطنحوا ةضفوا بهذب ارق عب مث عيبلا ددرا تيبرا |
 هرك دف ركاب رملا لسو هيلع هللا لص هللا لوسر |

 4 ةثاثملا ءانلا فرح 6 ا

 ةيللس ديع ميلظالو ة ةقدص, نم دع ل 0 نريلع يق الن ا
 ال دع الرا ٍَ ماما هلا ا اوال 1ع ريصف ْ

 ْ ةشك ىلا نم دما مامالا هح خلا( ٍ بابا 1 و أ مف لإ ا



 ] ا 00000 1 ىلا نع تاق نعةرازف راوابسا لووع ديننا |

 | ناسيك نب دشار هع'اورورشم ةرازف وبا ىدع نبا لاق هرث ذه لاق ر ذيبن 0

 ىنظقرادلا لاق اذكو |

 . || ىنطقرادلا هجرخا (ةنم رْبقْلا باذع ةملع نك لول نم اره را

 ٍْ ظ ربقلا باذع ةماع اا ريلح ى م« ةيسا» هلع ناىشر سنا نع | 0
 || تادبأ دان امنيدلو اراجلو سلو بال ميرأل "نا ١

 ا آب واع ينير ىوس سلا هلو كا 50 نر نيددلأ | |

 هددت

 نال ثيدح ىف م ( هببس) هنعهللا

 | ىضرباطخلا نب رعنع ىراخيا هجرخا ( "م “مث َكَرْكَذ لسغأَو امرنا
 | لوسراباطنخلا نب رمع ركذ لاق هنا رمعنبانعىراخنلا ىف ام ( هبيس ) هنع هللا

 | لل هللا لوسر هل لاقق ليالا نم ةبانجلا هبيصت هلاب راسو هيلع هلا ىلص هللا ظ

 3 ًاضوت ملسو هيلع هللا

 لاقدنع( هبس قاوم رىلع نعىراخنلاهجر خا( كو ذليغأ ًاواَضرت )

 هتنبا "ناكل سو هيلع هللا نيا لاس نإ دور ترداد ءانمالحار تدك |

 1 هركذف ًاضوت لاق هلأسف |

 | 06 لأب لحل 3
 ١ ١ 1 00 1 2 11 ا ا هاك

 1 ىبا نباو ةءبرالاو ناخيشلا هجرخا ( ءاسإلل قيفصتلاو لاج رإل حيبستلا )

 ظ
1 

1 

 دس سات ل -يدوصسسا :..  سه بما سال ج*ةسي

0 

52---- 

 نو نوح جنو نيواوسع سسوس

 تي ع ا يمس و دو ع

 عوج

 مم

 5 1 كم . 0 هءأاض 51
 ١ هنع هللا ىضر رباع نع دما هحرخأو هنع هللا ىضر ةريره ىبا نع هبيش |

 هيلع هلل ىلص ىنلا ىلصلاق ةرب ,سه ىلإ نعريبكلا مماجلا ىف م« هيلمس » أ

 ثا



 11 لا 2 0 نيل
 مهن هياكل هوجو هك ذناوكمتا

 نابح نباو هجام ناو عسر اج ءالذأ ىرشي هلجبكع كت ١)

 00 الا هلا ىو ااطلاو [ ٠

 ديع د لاق هدع ل ىضر 0 ىقركسلا رماع 2 |

 ىلع اوهثو هلاجر ةيقو بذكلا دمعتي ل فبعض معنا نب دايز نب نما

 0 قيرط نم دوك 0 ا 2

 ١ هرك ذف ربلا ماتام |

 ( ىراخلاو دما هجر ( رانأ 5 م 11 ا ”هأهت ١

 ذاعم لاق < ةيس» هنع لأ نحر لح نب ذاعم نع ىذمرتلاو بدالا ىف ١

 ١ لاق كتمعن مامت كلأسا ىنا مهلا لوي لجزب سو هيلع هللا ىلص ىبنلا م
 ] هركذف ةمعنلا ماام ىردتا

 دوس نبا نع قادنلا يؤم ةيئرالاةهعتخا ؛ د ةمياةط ركل
 ظ لقوا ا اورو هنم اون ىذمرتلا ةياور ىو. ١



 د6

 كلذك ان انييف تلاق هب ثدحتب ءاكب هنبكب أل ةبرغ ضرأيو بيرغ تاق ١
 هيلع ىندعست نا د هلا نم حاملا كلف ذا هيلع ءاكبلل تا

 ا شفاك و كلا هركاذف نيدي رمال لاقق ٍلسو هيلع هللا لصىبلا اهيقاذ

 ءاكلا ١
 مولد ري يدع ل 03 ا

 نباو ىذمرتلاو ناخيشلاو دما هجرخلا ( ىتدكب اونكت الو ىمساب_ اومسن )
 ظ الحر لجر ىدان لاق هنع « هبس » هنع هللا ىضر كلامنب سنا نع هجام

 لوسي لاقق سو هيلع للا لص هلل لوسر هلا تفنا مسالا اا اب عيل ؤ
 لجرا دلو لاق هنع هللا ىضر رباج نعو هركذف انالف توعد امنا كنعأ مل هللا ظ

 هللا ىلص هللا لوسسر ممسأب ىعسمي هعدن ال هموق هل لاقف ادمح هايسفمالف انم |

 لو هياع هللا ىلص ىبللا هب ىكأف هربظ لع هلماح هنبأب قاطناف ماسو هياع ظ

 هركذف ىوق ىنمنف ادم هتيعسف ىل دإو هللا لوسراي لاقف |

 ىبانباهجرخا ('ْحَل ىذا هنأ نرلاستو-:كنلع يذلا ىلا ةنرلن ١)
 ظ نع ريبكلا عماجلا ىف اك« هببس » هنع هللاىضر دوعسم نب هللا دبع نع ةبيش ظ

 || ةرثا ىدعب ن يس هنا لسو هيلع لا لص هللا ل ليو لاق لاق وبسم قا

 ظ هركّذف نوطعت لاق انم كلذ كردا نم ىمأ نضاتأَم هللا لوسراي انلف نورك روماو

 ْ هنع هللا ىقر ىاذجلا ىدع نع قازر ا دبع هجرخا ( 5 3 2و بيس

 ظ مهنم لجر نع تدحي ماذج نم لجر نع ريبكلا مماجلا فاك هببس) | ظ

 | هيلع هللا ىلص هللا لوسر عبتف تناف رجب هل ةارما ىر هنا ىدع هل لاقي |

 ظ | ل عراق ليسا لاقف وما هيلع صقق كوبي سو |

 لير نور دقت ال كنف ٠ قلاغلأ يف ١ 0 0 قفل 1 ىف 0



 هينا ا
 ءكا لد لاف هللا لو
 قازرلادبم هج رتل ( طول موق لس دس اسس نا ميك

 ىنلا تأر اهنا اهنء ريبكلا عماجلا ىف اك « هببس » اهنع ا فرقا

 ' تفوت لاق كنزحي ىذلا ام هللا لوسر اي تلاقف أنيزح ملسو هيلع هللا ىلص

 هكذف
 | هه رع - 2

 0 نباو لعب وباو رازيلا هر .: ا( ل ىباتو تيضر دق ىفاز 2

 ا زرع ع ةفردملا ف م :ىباو ريكلا ى .اريطلاو يطق را

 لص دار ىنتيأر دقلف نيدلا لع ىأرلا اومهتا ١ لاق هنع « هببس » هنع هللاىضر

 "لدن ىلا: موي كاذو قحلا نع ىزلا اه مد نا علا ل

 ١ يتكا لاقف دكم لهاو سو هياع هللا ىلص هللا لوسر ىدي نيب بانكلاو

 ام”ينكا نكلو لوقت اب كانقدص دق نذا انارتا واقف ميحرلا نممحرلا هللا مع هلل

 مهيلع تيباو سو هيلع هللا ىلص كالوس ىخرف مهلا كعماب نكن ت 7

 0 ىنازت رمعاي لاق ىتح

 نآ نيم نكن 06 (

 ع
41 5-2 

 0 نر أ تاك يشع ا

 ١ هنع دا ىكر ةريره ىبا نع اهلا ها ضوحلا لع اةريا ىذ

 ١ ةح ىف نانا لسو هيلع هللا لص ىبنلا بطخ ةريره وبا لاق « ةبلس »

 ا | ها 01 هو 00 8 تام ثلا 0300 15

 وبا هجرخأ ( هنم هللا هجرخا دق اتيب ناطيشلا ىلخدت نا نيديرت ١
2-0 

 نع لصوملا ىلعي يادي نات« هس ءايسدلا ىلا ااا

 0 تام | ةلسما تلاق لك اهنع هل هلبأ يمر # قاس 04 !نعرب# نب كيمع



4 
 ِهررشَو مريخ ردقلاب 'نمتو ِهلسْرَو هبتكو هتكئالسو أب "نموت ٠١

5 5 1 0 0 8 0 

 ْ ) 4يلس / كنع هللا ىضر متاحنب ىدع نع رك اسعنبا هحرخا ) اي ٍهولح ا

 برعلا نم العلا ملعا الو ةوينأاب ملسو هيأع أ لص نا لوس ث لاق هع ا

 ا 00 الرس ورايت تسون ةيحاؤدشا الراضنب هادشا دك |
 ١ ١ هثيتا ىتح لضرأ هيلا سانلا محا دقامو ةنسملا قالخالا نم هيلا وعديأم ا

 ا 0 مست مسا متاح نب ىدعأي لاف كايتو لالبو ترص هدنعو هيلع تدقوف ا

 001 هللا لوسراي تلقف هنك 0 نك ر تقزااف 01 تالاف 00 خإ !تلعف ا 0

 ١ ىلا نم نانيشلا هحر جا ( مالا 1 رح نم ا ةيلحلا 2 ْ ١

 ١ وهو ةردره ىبا دلع ا اعلا لاق « هةبدس » هنع كا ةريره ُ

 - ([ تملعوا لاق اذه ام هل تاقف هطب اعبأ لبي ىتح هدي دو ناكو ةولصلل اضوتي ا

 ْ ظ لوقي '0 1 ه9 لصدطا لوسر تمت ءوضولا اذه تأضولام انهكنا 1

 0 اذ ايغ ءاردأا مضوالإ 2 مضِ ل َهشأ َنِإَف رشأ أ داب اوواَدَت ْ

 ل كي رش نب ةفانأ ٠ نع احلاو سدس دمحاهحرخا ( مآ مر 2 !ًادحاَو ا

 ' | تينا ةماسالاق « هيبسس» ماما هحصصو حيصصنسح ىذمرتلا لاق ىبلغتا |
 را ل ماوكلا ميم اور ىلع نأكه دنع مااا لودر ْ

 ْ 0 تب مارب اف دا 00

 انمامانقد رثدحتأم لاقف ث ثروت ها ايلا 05 هلل الرس ا



 1 تل ب ا اب حصل

 كفل
 ظ العذ متسلف لاقأل ارا كولملا لاوخا مت :أف لاق ال اولق ةدرفلا ١

 ٠ لاق فضح ل ليو لقب دق مادامت نال هذ :ا ربك ألا

 ١ شيرق نم, لجر لاق تنأ لجرلا نف ائيش كقتكت لذ انتلأسدق كنا اذهاي |

 عار مون لن أ ل نف ةسايرلاو فرشلا لها خب خب لاق
 . عمج ىذأا بالكن ب ىصق مكتفأ ةرغشلا ءافص نم ىئارلا هللاو تنكمأ لاق

 . ديرثلا مثه ىذلا مثاه مكفأ لاقال لاق اعمم ىعدي ناك و رهفنم لئابقلا

 معاطم دجلا ةبيش مكنف ذأ لاق ال لاق. فاع نرتيييةكس لاح

 ظ 00 مالظلا لبا اوشا قذر ف ذك ىذلا ءاىبسلا ريط ظ

 ' نفأ لاق اللاق تنأ ةودنلا لهأ نفألاق ال لاق تن سانلاب نيضيفما نْمَأ |
 ' لها نفأ لاقاللاق تنأ ةباجحلا لها نفا لاقاللاق تنا ةدافرلا لها
 هلل لوسو ىلا جرف دكا مامز ركب وبأ بذتجاو لاقال لاق تا ةياقسلا

 ا
0 
| 

 أ ول هللاو اما هعدصي أرد ليسلا ًارد فداصلفغد لاقق سو هيلع هللا ىلص ٍ

 ١ لوسر مستتف لاق لفغدب انأ اموأ شيرت تاعمز نم كنأ كئربخ ال تنث ظ
 ظ ىلع فال يبأل تاق لعلاق سو هيلع هللا ىلص هللا ْ

 قطنلاب لك وم ءالبلا ناو ةماط ةماط لكك نا لجالاق ةعقاب ظ
| 

 ' نع ريبكلا ىف ىناربطلا هجرخا ( انت مناولة

 | ثعشالل ىبس نم ائيش عاب دوعسمنبا نا« هبيسس ه هنع هلى دوعسم نبا

 ع لاقف نيرشع» الا تعبام لاقف ةرشعب ه* اخ افلا نيرشعب سدق نبا ا

 ف لجا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كتثدح | ظ ظ

 د ةقوفلا ةاتثملا ءالا فرح ذك



 ئ |0000 0 لكل مالسلا ةيلعاودرف لسف ةنأ 3 ناكو ركب وبا مدقتف | ا

 | اهتماه ىأف لاق يمظعلا اهتماه نم اولاق ابمزابل نم مأ اهتءاه نمأ ل اقف ةعبر ١

 | |ةيس 1تاقت هلاجر ل

 ظ ثدي ىدع نبا لاق مخ نب مداع أضيا هبفو تاذكمنإ مج نع لقنو ٌْ

 أ لاقال اولاق ءايحالا ىهتنمو ءاوللا وذ ماطسب يا لال اول فوعا ظ

 ا را نرد لاق زاب ا نم ْ :

 | للا لم ىداا دعصت مرج اجو ىل لح اع قريشا هللا لوسراب تلقيلاق ةبلمت

 ظ 0
 ممل لك علميا اخر عالسو نأ ولف قطتملاب لك وم ءالب
 ْ ىاسا ارا ريصن ة ةمحرت ىف هدروأ 4ضئع كاارقو دوعتسم لا نع سيطخلا كي
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 | ىضر بلاط ىلا نب ىلع ىتثدح لاق سابغ نبا نع « هببس » فعض اهضعب
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 0 للسو هيلع هللا لص هللا لوسر دنع انك لاق هنع ( هببس ) هنع هللا ىضرةرب سه

 . اندحا لمجيفديصلا ديرن رجلا ىف قلطنت انا هللا لوسرأي لاققف دايص هءاخل اموي
 دجي ملاعرو كلك مدجو اهرفايرق ديصلا دخأي ناس

 | لملف ءمل اذه اضوتب أ تجي لملف هبي نا نظي م مل اناكم رحبا ىف غلي ىتح

 اذا هب ًاضوفن وأ هب لستغن نا رحصلا هام ىف ىرت لبف شظعلا هكلهي اندحا ظ

 اد اواستغا مسو , هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف كلذ انفخ |
 0 ىراخيلا هنعتلأسو حيحص نسح ىذمرتلا لاقهتئيم لحلا هأوام روبطلا |

 ظ هدنم نباو نابح نباو ةزخ نبا هحصتصو حيصم
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 ' ظفاحلا لاق كلذكو و حيمص وه ىملادلا لاقو نسح ثيدح يقارعلا ظفاحلا
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 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا تلاق اهنع دمحا جرخا ( هببس ) اهنع هللا يضر زرك
 لسغف هي سمافهيلعتلابف ةيراجب ىفاو حضنف هب أف هيلعلابف مالغب ملسو
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0 

ْ 
ٌ 
| 
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 ا ىراقتلا اسمعوا اباعالا هلعا ال يلع لاق سو هيلع هللا ىلص

 هللا لوسر لقي ملا تلقف اثالث ىفذخ نوعاطاي لاف نوعاطلا ىف نوجرخي
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 ىتح برشلاف نيالا دقتب بناس ورو ةيلهاجلا كول اراجع برلا ||
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 ريبزلا ن ٠«ع لما هحرخاو هنع هللا ىف ىصر ةرب مه 6 ء ملاحلاو دواد و ودأو

 نف دخلا رم ىف < (هيس) ديج هدسس ىوانملا ردضلا لاق هنع هللا ىضر

 ه1 نك لاق الع كا لو الا لاقف لجر هيلا ءاج ماوعلا نبريب زا

 هركذف لاق سو هيلع هللا 1 هللا لوسر نا ال لاق هب كفا لاق دونجلا |

 تلاَقف اقنع أ فقر هع ”اع ىلع لخد هنا ةيواعم نع دواد وبا جرخاو ١

 لاقف كب كتفي الجر كل دعقا نا كنما ام ةيواعم اي هباعصاو اريح تلتقا
 فيك لاق مث هركذف لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تمس ناما تيب ىف ىف

 هللا دنع 15 حو يد لاق خاص تلق ككجناوح ىفااثا |
| 15 

 نَع  تاقبطلا ىف دهس نبا هحرخا ( َ ىدي 5 ينل س 1 ةنايخ هاميإلا) ا

 ا

 أ

 دما تحج محجر سو دس وو هت جول ١ دوك <

 ْن عءارشل نإ نس 06 هانعم ىورو اك ابيع نبا لاق السر م بديسملا نب ديعس ا

 » كماس م ةاع 5 ىحكر كلام 3 ا لآ ل " ةدتق نع ع كلل دبع ل( عمل ا



 +: در« 1 نإ هوز بوو هيوم 7

 د هد

 هركذف نآلا لاقف امهتضبق لاققف دغلا نم هيلا داعف

 ىلا ف 5( هبيس ) لاقم هيفو ديعس نب رواح هيف ةنع كا فو باطخلا

 | لاقف هنء هللاىضر باطما نب رمع تيقل لاق قورسم نع هجام نباو دواد

 أ هبلع هللا ىلص هللا لوسر تممسرمج لاقف عدجالا نب قورسم تلق تنا نم

 ظ ناطيش 3 لوقي 1 و

 : لهابلا ةماما ىلا نع كاسنلا وبس ةعبرالا هحرشلا ( سال ىف م نادل

 | هحرخاو هنع هللا ىكر ديز نب هللادبع نع هحأم نبا هن مارس هللا ىضر

 ١ ثيدح نم ناسلا بادضكا هاور اهنع هللا .ىصر ىاغ نبا نع ىطقرانللا

 تاقأ هلاجر ديز ثيدح ىف اغبولطق نبا لاقو فعضو بشوح نب رهش

 | نبا تددعف 5 هب 3 دقو ديعس نب يودع الا لاقم مهنم دلخا ىق ىنيل

 | لوسرأضوت لاق لهابلا ةماما ىلا نع ( هببس ) ىنطةرادلا هلاجر قثو سابع

 : لاقو هان حسمو انالث هيديواثالث هرحو لسغف و هراع هللا ص هللا

 ظ هركذف نانذالا
0 1 
 ظ للا ا كات اهو فلا نم فرات اه ةندفف در حاورألا ١

 ا كلوصت كراك ارا نا( هييس ) 4 عدول ىذر نال نع ناؤيشلا هجر 5 ظ

 أ ربخأف ةنيدملاب ءاسنلا كدت ةأرما ىلع تازنف ةئيدملا تمدق ةككمب ءاسنلا |
 1 اجلا ةياور نم مدقتو ه ذف حاورالا لاقف كلذب سو هيلع هللا ىلض ىنلا

 حاورألا نا ظفلب

 ١ مياحلاو ىسلايطلاو دواد دواد وباو 1 هجرخا ( صقتيالو ا 1 رب مالسإلا ١)
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 ١ ةييس » ةنع لل ىدر ر نامت نب ساونلا نع ركاسع نباو ىل 3 ول هجرخأ « “|

 ا لوسراي 3 اقف هتناف م 0 0 ةءاع ا ىلك ا لوسر لع 3 لاق كنع ْ

 ا لاتق إل اولاقو اهرازوا بزملا تحضو دقو حالساا عضدو لش كيس

 هركذف ناالا اوبذك م لسو هيلع هللا لص هللا لو- ن لاقن

 هنع هللا ىخر سابع نبا نع .بهو لح | هحر 2 طولا ( ل تال |

 ا نب نامع نب ةنييع نع ريبكلا يف ىاربطلاو هنع هلل ىضر رباج 10 نم كالو

 لم 316 نه ام «4.س# ةنع ناشر ىرديعلا ىذولا دبع نب ةحلط ىبا 2

 نايفسوباوانا هتءزاف نينح موي ملسو هيلع هللا ىلعىبنلا عم تدهش سابعلا لاق |

 ىلا لواطتلاك اهيلع وهو رظنف ءاضي ةلغب لص وهو هقرافن رف ثراحلا نبا ١

 ْ جيم نم ةائفللا هذهو ه كف نالا 1 اع هللا ىلع ا لود رلاتف ملاتق / ْ

 هلو مدل ظ ١ ئ لسو هيلع هللا ىلص هلبق دحا نم مع

 درص نب ناجع ن 0 ىراغلاو دمحا ةحرخأ ) ا ب مور نآلأ) ظ ' ١

 ا 0 7 | ىبنلا تععس لاق درص نب ناولس نع ىراخيلا ىف اك« هبيس »هنع هللا ىضر
 1 انوزغي الو موزع نآلا لوقي هنع باز>الا ىلجأ نيح سو هيلع هللا ص
 ا

 مأ ربجل نك

 اج ند ماخلاو ىطفر ادلاو دما هح رخا ( ءداج 00 م 0 تالا ا

 ظ 1 راج نعاديتس) حيرت هدم ى مثلا 00 نيالا

 ىلصي لسو هيلع ال اير ل انتاو ءانتكو ءاكسشف لحر تاما

 امام فرصنأف نارازيد تاق نيد هيلعا لاق مث ةوطخ اطخف هيلع |

 ْ لالا تام امنا تلق نارانيدلا لعفام موب دعب لاق مغ هيلع ىلصف ةداتقوبا ظ

 دأمف



 : هك ا ناد أف موي ذهل ىلاوخإ 2

 1 (ةسيارل هذانساهحام نبال هازعأم دعب ىرذنلالاق هنع هللا ىضر بزاع

 | ىلع سلخ ةزانج ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انك لاق ءاربلا نع

 ْ هركذف ىف اوخا ىا لاق مث ىف ربقلا ريفش

 0 م« بع ثيردحل كاي 0 1 مدح بسحب )

 دق شا نإَوالَأ نأ هلأ اذه ىفامالا اعيش "م" 0 اع هنأ نأ
 ف

 ْ هللا نإ 5 أو 1 لك 0 0 ع 0 و 0

 دواد وبا هحرخلا ( 2 يِزَأ أ اذإ مران 0 8 1

 | هيف ىماصملا ةعش نب تشقا هدف. ىوانملا لاق عع كيل ىضر ضابرعلا نع

 عم ان: لاق 0 ةيراس نب ضابرعلا نع دواد ىبا ىف م (هدس ) لاقم

 ريخ بدحاص ناكو هباعصا نم هعم نم هعمو رب.خ لسو هيلع هل ىلص ىبلا

 نراك دمشايلاقف سو هيلع هللا لص بلا ىلا لبقاف ًاركنمو ًادرام الجر

 مو هيلع هللا ىلح ى لا بضغف ا ارا رجح اوحيذت

 ”نأو نفارا الإ لعل هكا نأ دات مث كسرف 2 را فوع نبا اي لاقو

 لاق 0 هيلع هللا لص ىبللا مهب ىلص مث اوعقج أف لاق هولضلل اوععجا

 آ هرك ذف يسخن ا ظ

 1 سس
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 ميصا ىتح لي ا فاوطلا هسك قا درع ليو رملا هحو ىف

 هللا لوسر اي لاقف هتفان ماطخي ذخاف لجرلا هل ضرعهتاحار ىلع دتشا ايف

 هقفخ هسبح نإ ىشخ ايلف ىلاف كتجاح كردتس كنا لاق ةحاح كلا ىل

 اوعقتجاف موقلا ىلع ههجوب ل بقا تلفنا ايلف مهب لصف ىضم مث ةقفخ ظوسلاب

 لوقي لجرلالخ مقلف موقلا ىفناك نا اهداعاف اغنآ تدلجىنلا نيا لاقف
 نذأ لوفي هيلع لا لم لا لوسر لجو هلا وسر مث للاب ذوعا

 طوسلا هلوانو هيدي نيب ٍلسو هيلع هلا اللص ملأ لور سيلك نهانا ىح نذا

 ' هللالوسراي توفع دقلاقو طوسلا ىتلاف ىل نوفمت ناالا كرا« ذخ لاقف

 ظ مكان ا ن1 كلب قوسا دك ةبقعلا ةأيل ركذت هللا لوسراي لام رذوبا ماقف |

 . ةقنخ كتقففن تضرتعا اهماطخ تذخا اذاو تطلث اهتقساذا تنكو

 آ 0110 لوسوأو ذخ كبلعسأبال تلقو موقلا كانا دقتلقف طوسلاب |
 ظ هيلع هللا لص هدا لودر ةدلخ للا حا هناف صتقا لاق توفعدق لاق

 ظ سو هيلع 0١1 ولا لوسر ةدلج نم :رريضتي هتيأر دقلف ديعسوبا لاق لسو ظ

 1 هركذف سانلا | 00

 ار د هل لات : ةللأ نإ : قتلا ل 0 0 1غ رمانلا 9 ؤ

| 

 لاق هنع هللاىضر هللا دبع نب رباج را

 لاق رباج نع هجام نبا ىف م « هببس » نسح. هجام نبا دانسا ف ىرذنلا |

 ةيحان ىقاف ةرغكلع ىلصي لجر ىلع ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر سم

 مث هيدي عمج ماقف هلاح ىلع ىلصي لجرلا دجوف فرصنا مئآيلم ثكمف ةكمب |

 هركذف سانا اهيا لاق



 تدي وتجول نوع ية يبيت

 ةساالم
00 

 ا ا 1 8 ل هيحاص دب - افلا 5 اقتل نيس اننا
22 
) 

0 

 0 أ
 ل ا ءايضلاو دمحا 4جرخلا 0 اعيا م 7 7 امج

 ظ ىئلمو ىدب دع اقداربلا قنيقل دواد وبا لاقك دبا فراغ كرر ءاربلا

 / تننظ ىنا الا ال تاق كدب تذخا مل ىردت لاق مث ىمجو فس كمضو

 ١ كلذ ىب لهفف ىنيقل مو هيلع هللا ىلص ىبلا نا لاقف ريخب الا هلعفت ل كلنا

5-5 

 يف انك ناميإلا َنكَاَلِإ تاو تا طع ثالث سلع نمؤم امي
 ١ ناكع سطع لاق هنع « هبس » هنع هللا ىضر سنا نع ىهلبدلا هجرخل ( هيف ظ

 ؤ هيلع هللا لص يبا لاقف سو هياع هلل ىل<ىبلا دنع هنع هللا 0 نال ظ

 . اها هللا نع ىنربخي ليربج اذه لاق ىاو تنا ىبأب ىلب لاق كرشبا الا سو

 ] هركذ سطع نمو ظ

 نبا هجرخل ( هل وسرد طا يلو رهو رعب رق دب لع ار ١

 نع ريبكلا عماجلا ىف م« هبدس » ىرصللا بيبح ىلا نب ديزي نع ملا دبع ظ
  هفنا عدجو هئاصخأب أف همهتا ىاذجلا عابنزل امالغنا بيبح نبا

 ظ هركذف كولمم اب لاقو ا م لوسر ىلا ىقأف ها

 ةنم "أ ادقكأ الإ امام نمو م يأاال ما لا ل

  هنع هلا يضر ىردحلا ديعس يبا نع ديمح نب دبع هجرخا ( يالا موي

 ظ . هيلع هللا لصوبلا ىلا ةجاح هلو افيعض ناكني. رجابملا نم الجر نأ ( هببس )
 ظ هللا ىلص هللا لوسر ناكو هتجاح هل ىدبيف ءالخ لع هاقلي نا دا راف ملسو

 | عجري ل تي يللا نمد ى م ناكو ءاحطب اب اركسعم سو هيلع ؟
 وعجم جججعج



 1 ظ امر د هسا نأن كب ران كاع ذخ أ نا لاق نيند كولا

 آ 000 دارا ظعاومو اندلا ىلا نااضيا رسب نغ ءاورو ابعاظم ريلا

 ١ ايس حو رك أع ثدح ىدع نبا لاق حصا نب دبع نب دما هيف قارعلا

 ] ىدضلا لها نم

 ّط اري مَع لَو هي ياا زأي !متديلوا تلا "ل6 11 لات امو دعاسأ)

 ْ هةهح رخا(| اا ُ سال 1 مام (يقلأ موي أب [مديلو م

 ا نأ ىراشلملا 1 اا ااسلاولا نع ء احلا

 ظ صاعلا نب ورمي منع مالا جرخا « هيلس 1 1 نو سمه نب كلما دع

 | ةينازاي لعتست الأ تلاقف ةيراجلا تأطبأف ماعطب هل تعدف هل ةمعراز هنا

 | لاق ال تلاق انز لع اهم تعلطا له امظع تاق دقل هللا نامس ورمع لاقف

 هر دف لوفي لو هيلا هلا لما لوشر توعب ل

 -هو 1 كل 511 م وس 200 ل تا ا

 ( نانثاوا ةثالث وأ ةنمل 1 0 ةلخذأ ريخبإ ا 4 3 ةىلبم 1

 ( هيس ) هنع ةنع نأ ىضر باطخلا نبر م اللا لاو ىراغلا و دما هحرخلا

 عقو دقو ةئيدملا تمدق لاق هنع هللا يضر هي ىلا نع ىراخلا ىف مك

 000007 3 هن هللا ىضر باطخلا نب رمع ىلا تسلل ضرم ١

 ىنثاف ىرخاي سم م يركو هنع لبا نمر ل لاقف ًاريخ اهبحاص ىلع ىنثأف

 ىلع ىتثأف ةثلاثلاب سم مث تبجو هنع هللا ىضر رم لاقف ًاريخ اهبخاص ىلع

 3 نينمؤو و 0 ع لاو لاقف تضر لاق | 0

 لالا ف 0 ءادهش متل



 ظ .:

 ١ ل دئءدمق اذ 0 حتا ده ا 0 رو ةاعلجر ايلا ْ

 هن هببس » هنع هللا ىضر سنانع دما هجرخا ( ةمحّرلأ ةرمف

 1 ةزمح ابا اي تلقف كلام نب سنا انيتا لاق ىطبحلا دواد يباثيدح نم دممحا ظ

 1 سو هيلع هللا لص هللا لوسو تدعم لاقق كدوعن نا انبتعب نو دعب ناكل

 ! فيعض دواد وباو ىعشيملا لاق ءركاذ لج ام

 | ةنيلا ةنم ترب دقق هنري ةعطتقاف ذاك لآمب فل ٍلِجَدا 5 (
 1 يضرم ىفا نع راثآلا ع م ىف عرايا هعرخلا 0 تحوو |

 1 لاق نمحرلا دبع نب. قراط ثيدح نم ىوامطلا جرخأ « هبيس ةنع هللا

 | وبا ىتتدح لاق اوفلخ نيذلا ةثالثلا دحا نك او نيف

 | ىبنلا دجسم دعما ىراوس نه ةراستلا هد ىلا را مس ا
 ا نب دمت كرخاو كلذ نإ هَ كوباو ان تنك لاق 0 هيلع هللا ص

 | لجرلا لام لع فلحي لجرلا ردن نو ةراسلا هن ا
 0 لجر امها كلذ دنعإسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف ابذاك هنيعب هعطتقيف

 أ لاق اليلق ناك ناو هللا لوسر اي بمكن بدم كوخا اقف هرخآ ىفوهركذف
 ا كارا نم ادوع ناكناو كا 00 امر

 ه- - خخ ج
1 

 1 تقيس ملأ ٠ َ ع 0 نإ هنيد يف لأ نم ةظعوم ا دبع اميآ)

 | ١ [بيدادريل د هلع لأن تع كا تت 4 9 اكمل ها

 رق اسعار بعشلا ىف قبلا هةحر جا ) 0 أب 4م ا هلل 0 نيو 52 2

 ١ روصنلا نا ( هببس ) فالي ىنزاملا هللا دبع حا ردك نب ةيطع نع خيراتلا ىف أ ىف
 أ

 ا . ريما اي ىنم هديرت ىذلا امو لاق انع كب ًأطبا ام هل لاقو ىتازوالا رضحا



 «ماد#

 ا هيب ىعتلا تر اهطرش 0 1 ل لاق بعقل حر[
 ظ ظ "ا هللا ىض 0 ةشئاعىلع ؟نذأنسا صم ل هانم ةوس ناىلذحلا حيلملا ىل ىلا نع |

 ظ . هيلع هللا ىلص هللا لودر تسع تاماجلا ىلخدي قاوالا نم ن لل كلاتن

 0 ةأم | اها لوقي لسو

2 

 0 1 9 ا ها ٌ ع

 1 -امدو ه 71 1 - 2 اا د 0

 000 رطل للا م اني نلو

 2. 3 أ موي ل تالا دال سند لع ةحضفو هم لا رقم 7

 وح عا ب 752577 9772 ج22 2222ج

 ا قل نع كاحلاو ناب نياو * هحامنباو قاشلاو دوادوبا ةحسر جدأ

 ا 0000 03 2« هيس» ىطقرادلاو نابح نباو كالا هوروص ا

 ' اها سو هيلع الأ لص هللا لوبمر لاق ناعللا ا ةيآ تلؤن امل لاق ةريره ىلإ

 دوج 7 جا يجدر 2772 دنا

5 
 -ه س 00 1

 تا
 .(اجاونأر هنآ ىف دعب راف هير اع قا ةارم

 | نا "0 هع ضر ءادردلا ىلا نع ريكلا ىف ىناربطلا هجرخلا ْ

 تمععم لوقي هنععم تااقف ءادردلا ىلا توم دعب ءادردلا ما بطخ ةيواعم |

 تاكامو هتقتو هكتحدنءأر ١اما لوقي سو هيلع هلل نفل لوسر ا

 ةمس# هنأذ موصلاب كنلعف املا يكف ءادردلا يلا لعراتخأل ٍْ

 ا” اج ا( لولا نم ةنالت 0 تام ءاسأ امبأ) |
 .نلق ءاسنلا ار ل ا نع ىراخلا |

 'صكحزف أ سما اميا لاقف نهظعوف اموي 8 لعدا مادو ها هلا لك ىذا ؤ

 ناذثاو لاق نانثاو ةأرما تلاق هتمتو

 2 ع



 د ١ الاد

 | ثاادبع نع دواد ىلا ىف اك ( هببس ) اهنع هللا ىضر صاعلا نب ورم نبا نع
 ' هرك ذف حشلاو مايا لاقف لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انبطخلاق ورمع نبا

 ] ىهذلا هرقاو احلا هحصصو

 نموا دصْوَأ اه > لقيلف لع لان نك م 2ثيدخلا 0 مكايإ )

 هجام نباو دما هجرخلا ا 9 ةدقمر رحاف كا ام ا

 ظ تعمسلاق هنع هجامنبا ىف م « هببس » هنع هللا ىضر ةداتق ىلا نع كاحلاو
 مالا لاق هركذف أيا ربدلا اذه ىلع لوقي سو هيلع هللا ىص هللا لوسر

 ظ رخنآدانساب دهاش هلو لسم طرش ىلع
 . خيشلاوباو دما هجرخلا ( ناميإلل ”بناجم' بكا ناك بكلامك ايإ )

 ركب يبا نع لماكلا ف ىدع نباو قالخالا مراكم ىف لالنباو خيوتلا ىف ظ

 مالا للعلا ىف ىنطقرادلا لاقو نسح هدانسا قارعلا ظفاحلا لاق قيدصلا
 ظ ركبوبا لاق « هببس » هفقو ىلع لوع مث قرط ةدع نم ىدع نبا هاوروهفقو

 ماع اذه ىناقتم لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيف :.ماق هنع هلل ىشر قدتتلا

 .ركذف بذكلاو مابا لاقو يب علوا
 ظ هجرخا ( جرا رجأ لثم هل نك ريخر هلامو هلهأ يف جراقلأ فلخ مكي 0
| 
| 

 دواذىلا ىف ام (اهييس) هلع للا يقر ىردجلا دعب ىلا نع دوادوباو لست

 لاقو نايل ىنب ىلا ثعب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نر ا ديعس ىلا نع .

 ل الا ة ع لجر نيلجر لك نم جرخب ظ
3-2 

 اهراس تكتف ننق"ارعور تل ريغ يف اهبيث تمضو هَ ءأ اميأ

 ةشئاعنع مم احلاو هجام نباو دمحا هجرخا ( لجو رع يلآمت هلأ نيبو نيب



 6+ | "د

 0001 بدعي 'قلطنا تلاق نالف نيا رو هلع شل لخشا لوس

 يبنلا ىلا رظن اف ءام نم ةبرق هياعو ىراصنالا ءاجذا كالذك مها بف لاق

 نم سانلا نم دجا ام ربكا هللا لاق ربك هيبحاص ىلاو سو هيلع هللا ىلع

 قذعب ءاَخ قلاناف ةمركب ةبرقلا قاعف مويلا مهن افايضا مركا يثئاواركذ

 0 هيلع هلل ىلص هللا لوسر لاف مهيديا نيب هعضوف سنيو بطرو رمت هيف

 لوسر لاقف ةيدملا ذخا مث هللا لوسر اي كنيعا ىلع اوريخت لاق هتبنتجا الو ظ

 لال ارش الف اراكحأو داش مل جيذف بولحلاو كيا ماسو هيلع هللاىلص هللا .

 ةمعنأأ هذه نع نائنل هدي ىسفت ىذلاو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرت:

 معنلا هذه نم متبصا ىتحا 0 1 عوجلا 8 م م ا 50 | موي |

 قير او 500 نيياسْلااَلِإ معي نإ تاق لأ لع اا 5 ايإ 1

 لاو ا ا عالسلا ألا كو ل ضغ اح

 ىماندلا لاق ىردخلا ديعس ىلا نع دواد وباو ناخيشلا هجرخا كسلا نع

 سواجلاو ؟اياوهظظفلو ىراغبلا ةياورف « هببس  هريغو ةريرهوبا بالاىفو

 الا متيبا اذاق لاق اهيف ثدحتن انسلاحم هامنا دب انلام اولاقف تاقرظلا ىلع
 آ017 ليرطلا قح امو هلا لوسراي اولاق ةياور فو هركذف سلاحا

 ةبقع نع ىذمرتلاو ناخيشلاو دما هجرخا ( ءاسّنلا َلَع لوخشلاَو و يإ)
 لوسراي راصنالا نملجرلاقف ىراخب | ىف ام هتعتودنع هللا ىضر سماع نبا |

 توا وجلا لاق (جوزلا بيرقياا را
 السن للاب ا لأب "كلف ناك نم كله امن حل

 آر درارادبرحا (اق روجمأ برم أَو امتد ٍةعيطقل الأب رم |



 تكاندنسسخحبت:ماف
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 ناد 1 دضح ايت

 ظ ظ

 / اهنع هللا ىضر رمتو ركب يباب وه اذاف اموي جرش لسو هيلع هللا ىلص هللا |

 في

 1 حلف لعفلاو كوقلا كن م ةنم ردت م ىلا قنا طفلي 0 وهم ةنع وللا

 لعموألا َْق قاريطلاو دعس ثيدح م ةلرادتمملا قى كالا هحرخأو

 511 وة

 ١ نم
 7 « هبسا» هنم رذتعي امو كايا ظفلب هنع هللا ئضر رباجو رمع نبا ثيدح

 ظ هركذف زجواوىنصوا هللا لوسراي لجر لاق بنا ن 0

 ا «هيس» ةنع هللا ضر ةيداغلا ىلا نع ملم هحرخا ( ندا اوس 00 كايإ)

 | ىلا نيرجابم ءالعلا ماو ثراخلا نب بيبحو ان تجرخ ةيداغلا وبا لاق

 أ وبا جرخلاو هرك ذف ىندوا ةأرما تلاقق انلساف لسو هيلع هللا ىلص هللالوسر
 نع ىوافطلا نمحرلا دبع نب دم قي رط نم ةباحصلا ةفرعم باتك ىف ميعن

 | هركذف ىنصوا هللا لوسر اي تلق لاقثراحلا نب ىوافطلا ورمع نب صاعلا

 ا املا همع نع نيكلا ىف ىلاربطلا عرشلو لوب سالو يالا
 َتلقق سو هيلغ هللا ىلع ىبلا ىلع اما عم تاخد لاق ىوافطلا ورمعنبا

 . ةيقلو روتسم صاعلا هيف ىمثيحلا لاق ا 4ب هللا ىعفني اثيدح ىثدح

 ظ مرعصلا لاجر دنسلا لاجر
 ىواحطلاو لياهثلا ىف ىذمرتلاو دواد وباو لسم هجرخا ( بوو كاي

 ' لوشر نا لاق هع «ةيس» هه شا ضار ةرياه ا نع راثرالا لك.

 انور لابقف دلل ا عوجلا الاق ةعاسلا هذه !اكحجرخا ام لاق

 . الجر اف همم اماقف اموقف اكجرخا ىذلا ىنجرخا نزملاب ىتنمب ىذلاو

 قلل لوسر ىلا تراث الف هنأ سما اذاو مث لجرلا م مف نابض نم

 ظ لاق .الهاو 5 تلاق 1 هللا ىضر م با ب هيلع هللا لص



1 

 ديس ١ دب

 ليلا ملا راو تالا نحف دا هيلا تازئادقو يبا ال ١

 ادع نوكاالا لال ا كالي و أهيف ركفت 1مم 9 أه أرق نا ليو ة 4ب الا راهلاو

 ًاروك كش |

 1 مراكسلا لع هوضرأأ اس داق تا 0 مكأال الأ |

 ةراتنللا ىف ءامضلا هحرخا (ةراعلا 0 ةلصأأ ”[شتَو 3 ملا ىلإ ْ

 تااق اهنع ريبكلا عماجلا ىف اك « هببس » أهنع هللا ىضر دبف تنب ةلوخ نع ْ

 هتمت تناكو باطملا دبع نب ةزمح ع لسو هياع ا ص نال در لكن

 مكتبنا الا اسو هيلع هللا للص هللا لوسر لاقق اهنم ولكاف ةنيغم هل تعنصف |

 هركذف خابسا لاق هللا لوسر اي ىلب تلق اياطخلا تارفكمب |
 رانا ا د لاك ملأ نرخ للا نريبصتالا) |

 لك ىب كل نإ اسلام هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوه نابوث نع

0 
 ةزانج ىف مهياود ىلع اسان ىأر ملسو هيلع هللا
٠ 

 ةياور فو د لكأ اي انإف ايلا وده امال الآز ا

 اهنع هللا ىفر 0 :ا را هع رخلا ( ءاشتلا عاقو لاَعْلَو لاعبو ا
 01 نط نا لوسر سا لاق سابع نبا نع ءريبكلا عماجلا ىف اك« هيبس» ا

 ال01 اودرصلال الا ىعىدانف ىارجلا ءاقرو ىلا نب ليدب ملسو

 هركذف جمباهقاص ىنم مايا لسرا ةب

 ىلبدلاو ةراتخلا ىف ىسدقللا ءارضلا هجرخلا (ةنم ٌرَدَعِي رمأ لكو ك 7
 هخرات ىف ينراخنلا هحرخأو هنع هدأ نضر سلا الا دنسم ل

 1 اج وجو ينو "379833923

 هللا



 ةداافنم

 دلال م 57 00 لكم 5 . كلب 0 ند أَو

 ديعس ىإا نع دوادوبا هجرخا ( لاجرلأ رَثَو نب .. رش
 هللا لوسر لخد لاق هنع دواد فاق 6 هللا ضر فردا

 ' ةماما وبا هل لاقي راصنالا نم لجرباذاذ دحيتملا موي تاذ سو هيلع للا لص

 ىنتمزل مومهلاق ةالص تقو ريغ ىف دجسسملا ىفاسلاج كاراىلام ةماما اباايل اقف ظ

 كلذ تاعففلاق هتقنوهركذف امالك كلعا الفا لاق هللا لوسر أي نويدو

 ىنيد ىذقو ىمدقابهذاف

 ىضرةشئاعنعراث الإ لكشم ىف ىواحطلاهجرخا ( يك رع 2 الأ ظ

 دييغو رم نب ياادف عمت لخد لاق حاب ر ىبا نب ءاطع نع «هببس » اعل

 اناق ءالئوه نم تلاقف اهردخ ىف يو مهنع 9 ىضر ةشئأع ىلعريبع نبا ظ

 ددزت انعرز لوألا لاق متن اديماب لاَتف ريم نبانيعو ربع نب كلا دع ظ

 لوسر نم لل أم بحتاب انيثدح اذه مجاطاب نم انوعد رمع نبا لاف ابح |

 ىناتا ابجي ناك هرما لك تلاق مئآديدش ءاكب تكبف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لاق مث ىدلجي هدلج قصل ىتح يعم لخدف ىشارف تلخد دقو ةليل تاذ

 بحال قا هللا لودر اب تلق تلات لسور رع ا كا ةئئاماي

 نارقلا أرق مث اهنم ًاضوتف تيبلا ىف ةبرق ىلا ماقف تلاق كاوه بحاو كبرق
 تننظ ىتح ىبو اعدف ساج مث هتوبح تغلب هعومد نا تننظ ىتحىب مث

 لاق كي هآر ايف لسف نذا ام دعب لالب ءاج مث ضرالا تغلب هعومد نا

 ظ للامو كةماا كينذ دا ام كل هللا ناونت ديو قولا هللا لوسراي

 سر يطل ا يسجل 8



 ديم ا ذو

 | ةنع محلا ميعن وبا لاقو نيرملا يحاص ةفيذح نب سنا نع ةبتعنب ىلا ظ

 ' هللا ىلص هللا لوسر ىلا تبتك لاق نيرحيلا بحاص نع ( هببس ) لسرم ٠
 ,رقلا نم رمخلا ركست اكركست ةبرشا رخل دعب اوذهتا دق سانلا نا لسو هيلع

 هللا لوسر لاقف متنملاو تفزملاو ريقنااو ءابدلا ف كلذ نوعنصي بييزلاو

 مارح ريقنلاو مارح تفزملاو مارح ركسأ با 0000 هيلع هللا لص .

 برقا هي سانلا ذختاف ةيكوألا اودسو برقلأ ىف اوب رشاف مارح متنحلاو

 هنا لاقف اببطخ سانلاىف ماقف سو هيلع هللا لص ىلا كلذ غلبف مثر أم

 هرك ذف مارح ركسم لك نا الارانلا لها الا تالذ ليجلا

 ندضرحملا نإ الأ نيعلل ةاغش اهامو 00 م : لأ نإ الأ)

 نع راث "آلا لكشم ىف ىواحطلا هحرخا (' جيسلا ند دانك رم 8

 دبع ىلع 3 قيرتك لاق 001 ا دع لا حر هللا دبع نب راج

 ىردج نم ألا نا ةباعصلا ضعب لاقف 0 هللا لص هللا لوسر

 دعصف حرذن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا كلذ غلبف اهلكأ نم اوعنتماف ضرالا
 امنا الا ضرالا ىردج نم ةامكلا نا نومعزي ماوقا لاب ام الا لاقف ربنملا

 ' 0 لا ناآلا شرألا ىردخ نع تسل

 (انيش هب كرشأال راش“ 0110 تاملك ك سلع الأ )
 « هبس » اهنع هللا ىذر 0 1 ا حاب دوائر هحرخا

 كل !لا راسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرىل لاق تلاق اهنعدواد ىبا ىف اك
 هك

527 

 كنع ا كم لع 2 بهذ ف اذإ مالك ك معَ 0 ا



 2020000 0 0 ]يي

 ورش نم 0 0 تائاقتلا : رس نس كينأ د ٌءآد لكن نم كنشلا ا

 مكاملاو هحأم نبا هجرخلا( تاك 7 كرك 58 3 1 اذِإ دساح ْ ١
 ا

 عماجلا ىف م (هببس) هنع هللا ىضر رع رج نبا ةح رخل( نافع ْ

 هللا لوسر هأر الف هل نذأف نع ءاج ث لخدف هل نذأفرمع ءاج مث لخدف هل

 ىضر ةشئاء لع كلذ ىشف تيبلا لد ىتح اعرسم ماق ملسو هيلع هللا لص

 لف رمعو ركبوبا كيلع لخد هللا لوسر اي تلاق موقلا جرخ ايلف اهنع هللا

 اولاق ةقدص كدحا عضب ىفو ةقدص ركمما نع ىبنو ةقدص فورعماب ىم و

 ىف ابعضوول متيأر | لاق رجا اهيف هل ل

 10 ناك لالخلا ىايسدوالا اذكف رزو هلع ناكأ 0

 هنأ كيقْرأ ل ميس "لوقت ليز 6 8 يناير كيقزأ الآل
( 

 ملسو هيلع هللا ىلصبلا ء ءاج لاق هنع (هيبس) هنع هللا يضر ةريره ىلا نع

 0 كيقرأ الا لاقف ىندوعي |

01 

 نم ىحع دعست 5 ةكم دلما نإ ةكئلملا ةنم قا ندم ىحع هنأ الأ)

 سبل هندي ىفرلسو هيلع هللا لص هلا لوسر سلج لاق سابع نبا نءريبكلا .

 نذَأف هيلع نذاتسي كلو 1 ءاؤناتحر امءانقيو هيلجر نيبهحرطف رازإ الاه 8

 مدقتو هركذف ىتسا الا ةشئاعاي لاقف تق ناؤع ءاج الف كلا> نع ريغت

 هوحن اهنع هللا ىضر رمع نبا ثيدح نم ملا ةكئالما نا ثيدح ف

 21 ل 00 مارح ريف د مارح 0 لا

 ثيدح نم ميعنوبا هجرخا ( كا اعلا 0 مارح 4 هلق

0 



 1 كلدا الا ا لاقاسار غلو

 ا ذل( بدال ديعويعلا مكلمأ 4 دما امال ا

 0 ا هذ لااا ول بيعش هيفو هلع هللا ىضر سلا نع لاما

 00 موكب لدم هللا لكى هلام لاق سن ل نع (هبيس)* افءضلا ىف :

 عيدا الا لاقف دشالا رح هيعسن انك رجح اذه هللا ىناي اولاتف اذه ام لاقف |

 اة صا ءاف أ نوءفري لاقو ءاور كح ىرك ديه أ لاقوه لف

 0 1 ل ةوتأمف اذإ أ و

 08 0 1 0 توأم يد ذأ

 ] ”(ةالص لك ريد َنيثدلثَو 0 0 ينك

 هجرخاو قازرلا دبع هر جرخاو ءادردلا ىلا نع

 ركاسع نباو طسوالا ىف ىفاربطلاو هخرات ىف د 0 رد ذى نع 0

 هلق ,ةالودحو ىلاالا هلا الب متختو نيئالثو اثالث ريكت هظفلو نسح هدنسو |

 7 || نع ريبكلا عماجلا ىفاك (هببس )ريدق ىث لك ىلعوهو دملا هلو كلا هل |

 000000١ لاصق رجال ءائغالا بهذ للا لوس اي تلق لاقءادردلا ىلا |

 ' لاقف قدصتن ' سر 6 نوحجحو موصن اك نوموصيو 1

 نم اسان نا هنع هللاىضر ىرافغلا رذ ىلا نع سم جرخاو ه رك دف كلدا الا |

 لوسراي سو هيلع هللا ىلبص ىبنلل اولا ملسو هيلع هللا لص هللا لووسر باحصا |

 1١) موصن 5 فت وموصيو لصن 5 نواضي روجالاب روثدلا لها بهذ هللا |
 1 | لكب نا نوقدصت ام كل ها لعج سياوا لاتفمهلاو ١ لوضفي نوقدصتيو ا



  الالاقف سولج 0 هللا لص 5 0 نأ هنع ظ

 / ىلب لجر لاقق تارم ثالث كلذ لاقق اوتكسف كرش نم كريخب كربخأ

 ] ] 7 مريخ لاق انرشنم اند انربخا هللا لوسراي
 ا يانأ ريخ ن نم نإ ل رشو ساتأ ريخب مبا ظ

 أ هريعب ريظ ىلع ذأ هس ريظ ىلع لج رغم ليس يف لع
 رمل الحر يانا نك ١ نم ّنِإَو توم 4 ل ربظ له

 ع ٍْ
 لوسر ناك لاق هنع « هيس» هنع للشر ىردملا ديس نا نع كار 1

 لاف: ةعلجارأ ىلإ مري دسم وهو نع كرد ماعإلسو هيلع هللا ىلص هللا ٍْ

 هكذق هرخأالا

 ( شاب الإ هر الو لوحات هلل باَوبأ نم باب ص كك ١
 | هنع هللا ىضر ةدابع نب دعس نب سيق نغ مباحلاو ىذنرتلاو دما هجرخا |

 « هببس » ىهذلا هرقاو اهطرش ىلع ه احلا لاقو حيحص نسح ىذمرتلالاق |

 ١ تيلص دقو يب رف همدخأ لسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلا ىبا ىتمفد لاق هنع

 ها ا رب ىنب رضف

 0 كَ نآحبس لوقت اذه نم 0 0 الر

 رابح هيلا لكي كلل ل 1 0
 ل

 هللأ لوو نا ةري ره ىلا نع هحام نبا ق5 ( ةيس ) 00

 اسنلاو دما هجرخا ( ةنم ءىش 0: يروعرألا 1 بات

 | سرغت ىذلا م ةري ىهابا اي لاقف أسر ,غ سرغيوطو هل ا هللا ىلص



 هركذ 3 ةراجحلاو نا
 ا 01 نع ةتنلاو داو ًاطرملا ف كلام هجرخا ( ةاشب ولو مو )

 1 أ ( هبس )هنع كافر فوعنب نمحرلادبع نع اضيا ىراخلاو هنع هللا ىضر

 ١" نو رجابلا لن ةنيدملا اومدق امل لاق اسنأ تعمسلاق ديمح نع ىراغتلا ىف اك

 ٍ كساقأ لايق عيبرلا نب دعس ىلع فوع نب نمحرلا دبع لزنف 000

 ]| جرفن كلامو كلهاىف كل هللا كراب لاق ىنأس ما ىدحا نع كل لزناوىل

 ْ لصوبنلالاقف جوزتف نعسو طقأ نم اًئيش باصاو يرتشاو علبف قوسلا ىلا

 ةاشب وو وأ و هيلع هللا

 نعرازبلاوىذمرتلا ميكمللا هجرخا ( 'هللأ َرك اء اذإ نذلا أ هايلوُأ )

 نب دعس 01 نو ةلخا ىف دوا هنن دلو اييدغا هيبا'ومر سانع نبا

 111 لودر تلأش لاقس أبع نبأ نع « هببس » هنع هللا ىضر صاقو ىلا

 هركذف هللا ءايأوا 01 هللا

 اعلا ةعرخلا ( توما دك ةدايز ةنحلا لهأ الكا ف ]5

 ظلي ىناربطلاو ىسلايطلاو دواد وبا هجرخاو ةنجلا لها ماعط لوا ظفلب ْ

 لاقسنا نم ىدلايطلا ىف اك( هس ) هن هللا ىضر سنانع ميلك 'ىشلوا
 لها لكأي ام لوا ام انربخا اولاقف لسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلا دوهيلا تءاج ١

 . ينل ناي ع ع اا ول ان ار ا تتييضل ا سل را

 ' || ميلا لاجرهلاجروفاربطلا ةياورف نبا لاق ءكذف اهولخد اذا ةلا
 1 نال اخ ني ص 0 يش نم مريخ مدخلا ١

 ١ دمحاهجرخا( ؛ رش نموي الو ةريخ ب ا نم 1 0 |

 0 ىذمرتلاىف مك« هبيس » هنع هل هللاى ضر ةريره ىلا نع نابح نباو ىذمرتلاو 1

 النبع
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١ 

  1مم ىبكنم لع هديب برضف ينامعتست الا سو هيلع هل الص الرا

 نمالا ةمادنو ىرخ ةمايقلا موي اهناو ةناما اهئاو فيعض كلنا رذ ابا اي لاق |
 ماسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر هل لاقو اهيذ هيلع ىذلا ىداو ابقي اهذخلا

 هركذف كيصوا
 ىناربطلاو قالخالا مراكم باك ىف ىلمئارخلا هجرخا ( راها . "كيصوأ) ظ

 ىناربطلا دانسا ىلكيملاو ىرذتمللا لاق هنع هللا ئضرل اهايا ةماما ىلا نع ١

  00لع وهو لسو هيلع هللا قكض هلا لوصو تنعم ةماهاوبا اة ( هس |

 هنا انلقف رثكا ىتح راجلاب مكبصوا لوقي عادولا ةجح ىف ءاعذجلا هتقان |
 ١ ظ ةرويس
 | ركاشع نبا. هحرخا ( ”ةنامبأ تكلم اس ا ةالصلاب كيتا

 نعريكلا عماجلا ىف 5 « هببس » هنع هللا ىضر بلطملا دبع نب. سابعلا نع |

 ا تلعق  هتافو دع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دنع تنك لاق س ابعلا

 ا نيينلا نم هيلع ل معنا نيذلا عم م لوقي هتمعم مث ليوطلا 4ب بهذت تول ١

 دوعي 5 هيلع تاقث مث 3 0 0 نسد>و نيملاصلاو ءادبشلاو نيقيدصلاو

 00 دف ميصوا لاق غابنم لوقيف
0 3 ٠ 

 ْ تح نس فلأ املعت دقوأ ّ ' ترمحأ تح نس فلآ راثأ يلع دقو
 هاو

 ا 20 , يضف 3 تربل 2 ص5 ةنس فل اهيلع دقو 2 20 ا

 ا ضر ع ل نباو ىذمرتلا هجرخا ( ملأتملأ ليلك

 ؛ سنا نرءقبيبلا جرخا ( هببس ) عصا هفقو ىذمرتلا لاق افوقومو اعوف مع | |

 | اهدوقو ةيآلا هذه لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الت لاق هنع هللا ىضر



 نمد ورا
 | ىئاربطلاو خيراتلا ىف ىراخلاو دما هجرخا ( نعل وكت ال نأ كيصوأ )

 ١ لوسر اي تلق لاق هنع « هبس »هنع هللا ىفرىرصبلازومرج نع ريبكلا ف

 ظ نب هللا دبع قي رظ نم ٍناربطلاو دما هاور ىمثيحلا لاق هركذف ضيزأ هللا

 اة ] روهرجو تاقث الاَجَر قيرظ ىو زوفرج نغ لجر نع ةزوه

 ىوغبلا 0 اذك ةيكوباوه ميهجلا لجرلاو

 000 0 | سىونت اك لانا نم ىّيس نأكيمأ)
 | قيبلا - ل13 قاربطلاو هئزج ىف نايفس نب نسحلا هجرخا ( كمق نم

 هلاحر ىغيملا لاق هركذف ىنصوا ملسو هيلع هللا للص ىنال تلق لاق هنع ظ ١ «هبس» هنع هللا ىضر 1 رولا نيد دي نك دعس نع مهلك بعشلا ىف ظ

 ظ مههيف فعض لعاوقثو
 نع هجامنبا هحرخا «يف 7 00 ريكتلا و لآعت وها أيوقتب كيصوأ 0

 | دير را سو هيلع نا لص ىنال لجر لاق « هببس » هنع هللا ىضر ةريره ىلا

 ظ نوهوضرالا ةلوزأمملا لاق لجرلا ىلو الف هتمتثو هركذف ىنصوأف رفسلا

 ظ ىف ىهذلا هدرواو دما هفعض 35 نب دب رنب ةماسا ةفو رمسلا ا

 ءافعضلا |
 . ١ 2 ص 2 ع |

 ظ دخلا 0 ذو كِل دا رع ارس يف رطأ يوت كي 0 5 ١ د م
 ىثيملالاق هنعمللاىضر ىرافغلارذ ىلا :رعد#ا هير « نيني ظ | ضيقت 5 الو ةلامأ [ 0 الو فاطر 1 نِإَو 2 7 ايا ا 3

 | لاق هنا رذ يلا نع ىواحطلا رصتخم ىف م ( هي ميرصأ| هاكر كهربا

 م

 1 عادت :

 7 ا ا لا +



 | متي ا و هيلع ها ىبلا فقوف ةلشسملا ىف لن اادق لجر ىلع انيتاف هل

 ى أبموقلا نم لجر لاقف مت نا بجوا ملسو هيلع هللا ىلم ىبلا لاقف هنم

 لأسنا رس فرص سيرا رس نس 2

 باو نيماب نالف .متخا لاقق لجرلا لاق ملسو هيلع هللالص ىلا
 أ ال 1 500 هلال رو يح ا نياقأ نأ لِإ يحوأ)

 لراس نيو قبال لموت طا ا
 | نم لجر نع ملاس نب ناهنلا نع هدنسم ىف قازرلا دبع هحرشا ( رش ُُط

 أ انياع لخد لاق هنع ريبكلا عماجلا ىف اك( هببس ) مهنع هللا ىضر ةباعصلا
 لءغ ةبقلا دومعب ذخاف دجمملا ىف ةبقىف نحنو لسو هيلع هللاىلص هللا لوسر

 | هيلع هللا لص ىنلا لاقف هراس ام ىردا ام هراسف لجر ةءاج ذا انثدحي

 | هللا الا هلا ال لوقي هلعل لاقف ىفاعد لجرلا افق ايف هولتقاف هب اوبهذا لسو

 يحوا هناف هولسرب ملل لقف بهذا سو هيلع هللا ىلص يبنلا لاف لجأ تلقف

 ا هرك ذف ىلا

 | بيلطخلاو يعن وباو ريبكلا ىف ىناربطلا هجرخلا ( ٌءوُولمَت' مك د جسم اوعسؤأ )
 | فيعض مرد نب دمم هيف ىمشيرملا لاق هنع هللا ىضر كالام نب بحك نع

 | ىلع ماتو هيلعدقا لع ىلا رس للا سل نع « هببس » ىهذلا لاق اذكو

 ٍ هركذف اج نوخا#
 ' ءاشااو نجا هجرخا ( "نامي تكلم انو كاد نطل

 1 هللا للص ىبلا ىفرمأ لاق هنع( هببس) هنغ هللا ىذر ىلع نع ةراتخلا ىف
 | برا تنغفن هدم ريشفت هدعب هتمأ لضتال ام هيلع بتكي قبطي هيلآ نا ٍلسو هيلع | ظ



 ظ ا لاقل ا ىحكر ريشب 10 ملا نع يكل ماب فاك

 هللا لوسراي مث نم ليق سأنلا نم نيلها لجو ىلع هلل نا سو هيلع هللا ىلص

 نآرقلا لها مث لاق

 6 واولا عم ةزمطا لي

 نع هجام نباو ىذمرتلاو ب هجرخل ( اوحبصت أ لبق اورتْوُأ ١

 سو هيلع هللا لص هللا لوسر ادا ددسربا لاق ةيسا) ىردخلا فيعس ىلإ

 هركذف رتولا نع
 سا املاورتاف 'ءاداسلاو مان ف لوملا ناميرلا ىر رع ةوثْؤَأ)

 سابع نبا نع ريبكلا ىف ىناربطلا هجرخا ( لجَو رع هلأ ىف ْضْعِلأَو
 ا ل١ لال ءارإلا نع ( هيس ) هنع هللا ىضز بزاع نب ءاربلا نع ىساايطلاو

  ةولصلا انلق قثوا نايالا ىرع ىا نوردت لسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 انركذ ىتح كلذ لثم لاقف مايصلا انلق كاذب تسيلو ةنسح ةولصلا لاق

 سابع نبا نع بعشلا ىف قيبيبلا جرخاو ذ مث كلذ لثم لاقف دابجلا

 قثوا نامالا ىرمع يا رذ ابا اي رذ ىبال لاق سو هيلع هللا لص يننلا نا

 هركذف هللا ىف ةالاوملا لاق لعا هلوسرو هللا لاق

 هنع هللا يضر ىريغلا ريهز يلا نع دوادوبا هجرخا ( نيم اب_متخنإ[ب جو (

 ىبا ىلا ساجت انك لاق ىسادقملا عيصم يبا نع دواد ىبا ىف اك « هببس »
 ثيدحلا نسحا ثدحتنف مهنع هللاىضر ةباعصلا نم ناكو يريمنأا ريهز

 01 لع عاطلا سنيسأا نيم اب هقحا لاق ءاعدب أانم لحرلا اعد اذاف

 | تاذ لسو هيلع هللا لص هللا لوسر عم انجرخ كلذ نع ءربخا ريهز وبا لاق
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 ا :

00 3 

5 

 | نياو يئاسنلاو دوادوبادجر ا (هلعرْشأ مسأؤ ذأو تثشامب 2 3

 ىف اك ةيلس ) هننع هنأ ضو ماحنب 2 مهاكنابح نباو كامله هاك ْ

 اديالو دل ةحأف ىلا بال لاق ىدع نع ناسا

 ا رجح نبا ظفاحلا لاق ءركذف بنا لاق اصملاو ةورلاب هيكذأقأ هي هكذا ام |
 ١ «رانلاامنمحدقي ىلا لبقو قارب ضيباربج ةورلا فرحا 00 وا

 ٠ ىذمرتلاو دمحا هحرخا ( 1 رم ا 0 نإ 5 معللا اوشبنإ

 قا هبض) ماي نا مصاع وباو م 1

 ١ يمسف علو اك لاق سا رت ا ظ
 ١ نائسالا فارطاب مللا ذخا وهوةإمعملا نيسلا ةياورىفوهركذفلوقي ناوفص ٠

 ا 1 5

 | ىسوم ىلا نع لسع اهلا ءاكسأ ركسم لأ نع ضنا

 ْ ىلا اذامسو لسوهيط هللا لم هللا لوسر يتب لاق هن« ميس» | ظ

 | لؤسراي تلقف لاقارسعتالو ارصو ارتشث لو ارتي سانا ارغد1

 ظ دقعإ ىتح ةيبن لصلا نموهو ميا نا انك نيا رش ىفانتفأ هللا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرناكف لاق دنشي ىتح ذبني ريعشلاو ةرذاا نم ٌراذملأو ظ
 0 ىننا لاقف كك ممل ظ

 كاملا عم ةزملا
 استعراض سل اه نأ

 ندا رع 0 هجأم نياو ناسفلا هجرتاو كضرلا 1 1
 _ (هيبس )هتماخ ةعطم اع 3 سانلا نم نيلعا ىلات نا هنو.



 ف
 هدنسمىف رازبلا هحرخا ( الالقإ شرما يذ نم شختال و الباي هنأ

 ظ ىكر ةوعسم نبا نع ريكا ف قاربطلا هجرخاو هنع هللا ىضر لالب نع

 | ةربص اندنعو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لخد لاق لالب ن نع ( هببس ) هنع هللا

 ' ىف اراخي هل ىرت نا فاختامأ لاق انيتأتل هانرخدا تلقف اذه ام لاقف رت نم |

 ] لخدلاق ديعس نبا ةياور نمو نسح هدانسا ىمثيفلا لاق ه ذف قفنأ منبج

 هتددعا لاق !ذهام لاقف رمت ةربص هدنعو لالب ىلع لسو هيلع هلل الم ىلا

 | 1 لاو نس امهدحا نيدانساب اور ىمشمحلا لاق هركذف كفايضأل
 ىبا نع ةياحلا ىف ين وبا هجرخاو نسح هدانسا رازبلا ةياور ىف رجح نبا

 هنع هللا ىضر 7

  (كِلع هلأ عوق نا كل أ ئدحبف ىدحت الو ىقفنأ )
 ظ اهنم هلل ىخضر قيدصلا ركب ىلا تنل ءاعما نع ناؤيشلاو دما ا

 ا” الات هئالوسراب كلق لاق ءاها نع ىراغلاف م« هيسد»
 تاياورب اوشللم لا ىعويف ىعوتالو قدصت لاق قديش انا نمدلا ص

 و

 ع ىغعسرا ثيدح ىف مدقنو اهأ هذهو

 م.
 نع ىراخيلا هجرخا ( كترمع ؛ ا ىسمأو ىل امةتمأَو ككسأَر ى ضقت

 لوسر عم تالها تلاق 1 11 نادر نع ىراقلا ىف 5 8 يس » ةشئاف

 تاقق يدملا قاسو متمت نمم تنكو عادولا ةجح ىف لسو هيلع هللا ىلص هللا |

 ةليل تلخد ىتح ربط ملو تضاح اهنا تمعزو ةفرع ةليل هذه هللا لوسراي

 0 ” سنا تست كنك اناو ةفرع هلل ءانه هللا لوس رأي تااقف ةفرع

 هرك ذف ىضقنا لسو هيلع هللا ىلإ ل

0 
 ظ

 >4 نسم ان يا سوقا 4 تاو كولا 82ج ىلا ؟ 65

1 5 
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 ىضر ةريره ا نع ةببش ىلا نإ هجرت( كلل ح ةسيطأف قللسإ |
 ىبنلا ىلا لجر ءاج لاق ةريره ىبا نعريبكلا عماجلا ىف م« هبيس

 ١ ىتأ سما ىلع تعقو لاق كاكلها امو لاف تكله لام لسو هيلع هللا لص

 لع عيطتسا ال لاق نيرهش مص ل |اق دجا ال لاق ةبقر قدعأ لاق ناضمر ىف

 ىنأذا كلذك وهازيبق سلخ سلجا لاق دجا ال لاق انيكسم نيتس معطأ |

 ١ ىذلاو لاق هب قدصتف ى هذا مس هيلع 7 ص ىنلا هأ لاق 7 هيف قدعب ْ

 ] د يت ل ةفاثدب لها ةنيدملا ىت ال نيبام نوما ضنا

 كلايع ةمعطأف قلطنا لاق مث 1 هبانثا 1 ٠

 | ىلإ نه كاسم نبا هجرت( نيرا نع هجن نياك تدر امن )
 ملل لماشا لوصر تقا 0 ابا كس تاس

 ظ هكذف رظنا لاق هب ىبعفتينأ هللا لع اندم 0 اف سو يطع

 ظ دحا ةيحرخا ( ةعاجملا نم ةعاشرلا اس نط ا ا

 ان ةقئاع ا ( هيس ) اهنع هللا ىذر ةشئاع نع ناؤيشلاو

 ا هنأ ور دا ل لسو هيلع هللا لم ىنلا
 اذه نم ةشئاعاي لاقف ةياور ىفو هركذف نرظنا لاقف ىلا هنا تلاقف كلذ

 هركذف ةعاضرلا نم خا تلف

 نباو ناسنلا هجرخلا ا كرت كنج وه 2 ةنم تنأ نب 5 يراتنأ

 هللا ىضر نصح نب نيصح ةمع نع ريكلا يف ىناريطلاو تاقبطلا ىف دعس ا

 اال /مقاسلابل

 - هركذف ىرظنا لاق |

 0-2500 ا



 دخل اعل

 ب د لو ا 8 ل نوعيه نع 1

 هللا ىل هللا لوسر لاق تلاةف كالذ ىف امل لرقف لكاف هتدعقاف ةّئيهو باث

 هت 5 لف الزنا ملسو هيلع ظ

 0000 0 ىلا نع ناغتشلا هجرخا ( امواظموأ [ملاظ ةحأ أ

 | هللظ نم هددراف اماظ كي نا ةدايزب رباج نع رك اسع نباو ىرادلا هجرخاو '

 ا || 1ذ كا رصنا ىراختلل ةباور ىفو هرئدتاف امولاذه كب ناو |

 ا” قوف دخأت لاقق املاظ هرصن كىبكف اموللخ« هرصنت اذه اولاق |

 نم مالغ :نرامالغ لتتقا لاق هللا دبع نب رباج نع 0 ل تلا

 ىراصنالا لاقو نيرجاهلا اي ىرجابملا لاف راصنالا نم مالغو نيرجاوملا
 ال اولاق ةيلهاجلاىوعد لاقف ملسو هيلع هلا لص هللا لوسر جرن ر راصن اللاب

 وا املاظ هاخا لجرلا رصنيلو 0 ال لاتفامهدحا كا نيمالغ ناالا

 هرصنيلف اموللغم ناك ناو ةرصن هل هناف يلف الاظ ناك 1 را
 مدلل لق الإ برج كلب رمي الف قيرلأ ىلع م م م نلفإ)

 "رح "لك نم ديل "يأ 10 سب تلكَ د هحاج ىف تأفت |
 حال نا تأ الإ فاشال نأ ميلا ل حج أ ديدحو ظ

 هللا ىخر رم نبا نع ركاسع نباو.نايفس نب ندخل د ديري الو

 ىلا لاق هنع هللا ىفر ىدزالا لبس نع ريبكلا عماجلا ىف اى( هببس ) هنم ْ

 مهيف رثك سانلا نا لاف دحا موي لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا لجر

 هرك ذف لاق ت تاحارجلا



 نفسك

 ريموت 1

 د6 4 هدو

 دبع نع ةبيش ىلا نبا جرخاو دوعسم نبا نع هوو كببال كلامو تنا

 هركذف كلامو تنا لاقف ىلام حاتجا ىبأ
 0 ل

 ل

 ىرسلا ٌمدضملا ىف عرشاىتحىنولاهدي لسغمت ءوضولا غيسأف ههجو لسفف

 . لستو هيلع هللاىلص دا لور تيار اذكف لاق < مث كلذك ىرسإلا مث 7 تا

 4ع هريغ بايلا

 هللا ىضر سنا نعو ةشئاع نع لسم هجرخا ( اند غاي لعأ منا ل . 1 ع : 3 2 2552 2 5

 اذكو اذكتلق اولاقتحقلام لاقفم مب رش اصيش جرف لاق هوك رتفعاصل اولعفت

 1 كاكا ْلِف 0 م لاق

 ١) موك ايف اهنييو سانلا نيب لخ م امد ىف اهلعت نيعأ ماهردل (

 ةيجان نع نابح نباو حييضص نسح لاقو ىذمرتلاو ةبيش يبا نبا هجرخا
 فك هللا لوسر اي تاق لاق هنع ( هبيس ) هنع هللا ىضر ىئازخلا بمك نبا

  0ندبلا نم يطع امي 00

 يما ىنيلا هلجر لسغ مث هسأر حسم مث دضعلا ىف عرما ىتح

  ىفو هركّذف نولجحلا رذلا متنا ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر لاقلاقو أضوتي

 ؤ وأ لاقف لغلا نوحقلي موق ص ملسو هيلع هللا لص ىبنلا نا اهنع (هببس) هنع

 نإ لاف سو هيلع هلا لص ىلا ىلا لجر ءاج لاق صأعلا نب ورمج نب هللا

 ظ عاطتسأ نب .٠ ف ا 4 كلا نع كا موي 0 0 0

 , هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع ٍلسم هجرخا ( ةليبعو ها 0 م

 ظ ابرد ةري سه أبا تيأر لاق رمحملا هللا دبع نب ع نا ام( هبس)

' 1 
 ا ذو ةشاع ن نءدودوا ا ) مارا 0 أذل

١ 



 د ا

 ' هعزني نا داراو ىنقلط هابا ناو هانا ىرخو ءاقس هل ىلدثو ءاعو هل ىنطب

 قازراادبع هجرخاو هركذف ق>ا تنا لسوهيلع هللا ص أ كوس لاقط ع

 ىجوزتت مام هلظفلو اضيا هنع

 ق ئمذقلا 1 اش ؟ داب نللو تنحل نم م نأ

 ىبنلاب لجر ىم لاق هنع « هدبس » هنع هللا ىضر كلام نب سنا نع ةراتخلا
 ىلاعت هب اذه دج نإ هدنعنمملجر لاف سانا هدنعو سو هيأع هللا لص

 لاقت هلعأف هيلا ماقف هلع أف لاق ال لاق هتلعأ لسوهيلع هللاىلص يبا لاقف

 لاق امب هربخاف سو هيلع هللا لص ىبتلا ىلا مجر مث هل ىتتبيحا ىذلا كيحأ

 "0 ام كالو تايحا نم عم تنا سو هب هيلع هلل يلد ى :ءلا لاذ

 هنع هللا ىضر لبنا نع يراخلا هجرخا ( ضْرأْلا ىف . تأ 1 هنأ ظ

 تدجو ملسو هياع هللا ىلكىبنلا لاقف اريخ (هياعاونثاف ة ةزانجي اورملاق هنع(هيس) ]

 ١ تبجوام باطلا نب رمع لاقق تجولاقف ارش اهماع اوتثاف ىرخأب اوم حث ْ

 هل تبجوف ارش هياع متيبثا اذهو ةنجلا هل تبجوف ًاريخ هيلع متينثا اذه لاق .

 م ارانلا |

 هجرخاو هللا دبع نب رباج نع هجام نبا هجرخا ( كيبل د تنأ)
 هلصو نم ًاطخا قبببلا لاق دعب نبأو ةرعم نع 00 ريكلا ىف ىناربطلا

 نم فرعي امنا رازبلا لاق نكل تاقتث هلاجر رجح نب ظفاحلا لاقو رباج نع

 ىراخباراشا ه:!لصاحلاو لاقملا وانما هيف لاطاو السم رذنملا نع ماشه
 نا رباج نع هجام نبا ىف اك( هببس ) ثيدحلا اذه فيعضل ىلا حيحصلا يف |

 لاقف ىلام حاتجت نا ديري ىبا ناو ادلوو الام ىل نا هللا لوسر اي لاق الجر |



 ديس دوك وتحت

 ىر ,اخيلا ىف يم اا ا ع م تاما لاقل

 ١ ىفوتلا لجرلاب خوي ناك لو هيأع هللا ىلص هللا لوسر نا ةريره ىلإ نع

 كافر اهيل كرت هنا ثيدح راق لشن ا سا
 .ىلوا انالاق حوتفلا هيلع هللا تأ الذ ؟بحاص ولع اولص نيما لاق الاوىلم

- 

 دبع نع 0 دانا ديسر ال ع 1

 ١ تلقا درع نا لقا مخَأ أ الاق ىسوم يلا نب ةدرب ىناو ديز نب نة-رلا

 نا اهندحي ناك ىلح ملا لاقف قافا معالاق ةئرب حيصن هللا دبع م ءاهثأ

 ظ ظ هكذف * كا للا ىلص هللا لوسر

 ادعا مامالا هجرخلا ( يل هل نأ الإ ى + كتباد رادصب سأل

 ْ تست نرسل نب لع هيفو هنع هللا ى در ا ىدمرتلاو ادا

 م نكل تيرس نا لتس
 ءاج ىثمي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امي لاق ةديرب نع دواد ىلا ىف 5 |

 ' هللا لوس لاقق لجارلا رضاتو نك را للا لوس راي لاقف را هو

 ظ ىنإف لاق ىل هلعجت نا الا ىنم كتباد ردصب قحا تناال سو هياع هللا ىلص

 كل هتاعج دق
 1 2 ١

 ىضر ورمع نب هللا دبع نع ىوغبلا هجرخا ( ىحكتت 'ملام هب قحأ تنأ)

 ظ .هيبا نع بسعش نب ور< نع كوري أم 5 هيبس ) ةنع هللا ظ

 راك اذه فان الا لرسر ران لاق ع

 ' سمج جهر 2223 ج51 3925ج و رم معو

 | ورمع نب هللا دبع هدج نع ْ



 يي

 آ000) 0 1111 لم قطصملا نا ةريره ىلا نع لسم ىفاك ( هبيس ) مهنع ١
 | دق انانوقحال © هللاءاش نا اناو نينمم موق راد ملك السلا لاقف ةربقملا

 ١ نرتب نيذلا انناوخاو ىناحا متنا لاق كانارشأب سلوا ارلاق اناوخا اخأز ١

 أ الر ناول تيأر ا نن ترف نك اواق ى

 ظ | لاق ىلب اولاق هليخ فرعي الا مهب مهد ليخ فئاربظ نيب 0 ظ

 | لاجر نداذيل الاضوملا ىلع مكظرفاناو ءوضولا نم نيلجح ًارغنوتأي مهئاف ٠

 | كدعب اوادب دق مهنا لاقيف لالا مهيدانا لاضلا ريعبلا داذياك ىضوح نع.
 اوس اوس لوقأف

 م فلا 0 ا 2 1 ا

 | 0 الطب يلعو ناثعو رمعو ركبوبأد 3 ةنجأ ف انا) 6

 1 100 ل ا لاق )( يقرع نبأ ندح 00

 1 رالا عل 01 لاق د وه و لق يس رشا ا

 ديز نب ديعسنع ركأ ع نبا جرخا « هببس » هنع هللا ىضر ليفن نب ورحتو ْ

 | هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لوقي هنع هللا ىضر قيدصلا ركبابا تعم لاق |
 سيل لاق ةنجلا لها نم انأف لاق ةنجلا لها نم الجر تيأر ىتتيل سو ئ

 011 111 لها نم انأف لاق ةنلا لها نم كنا تفرع دق لأسأ كنع |

 | هلا لا ن'ىلعو ةنجلا لها نم ناهعو ةنجلا لها نم رمعو ةنجلا لها ُ
 . كبعو ةنجلا لها نم دعسو 1 لما نير لاو ةنجلا نزعل و :

 هجيعسل رشاملا يمسأ نا تئش 2 ولو ةنجلا لها نم فوع نب نما |

 ١ ايد كرتف نيساؤرملأ كات نمف ميسقأ نم نيس لو 'ان1) 00

 ؤ ناخيشلاو دمحا مامالا هجرخلا ( هنو وب الم كرت نمو راض ىلعف :

 هسساس 7

 ناسنلاو



 ديب هد ٠

 ظ هركذف دمع انا لاقف سانلا بطخ مث ةنانك نبا |
  ناذيشلاو دمحا مامالا هجرخا (بلطملا دبع نبأ انأ ب ذك ال ىلا انأ 3 ا ا ا يس

 ١ هنع ىراخيلا ىف اك « هبس » هنع هللا ىضخر بزاع نب ءاربلا نع ىئاسنلاو

 | لوسر ىلوام هللاو ال لاق نينح موي ةرامع ابا اي متررف منكا لجر كا

 ظ ميعم دل 1 رسح مثوافخاو هرادصا نابش جرخ كل و سو هيلع هللا ىلص هللا

  مهس مهل طقس داكي ام ريضن ىنبو فكزاوه عمج ةأمر امر ا الس

 سو هيلع هللا لص ىبنلا ىلا كلانه اولبقاف نوئطخم نوداكيأم اقشر مثوقشرف

 | دوقي بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس وبا همع نباو ءاضيبلا هتلغب لعوهو

 ١ فص مث بلطملا دع نبا انا بذكأل ىلا انا لاق مث رصنتساو لزنف هب

 ظ هاج

 هللا ىضر باطخلا نب رمع نبا نع دواد وبا هجرخلا ( َنيملَسْلَأ هم انأ ١

 ' سو هيلع ها لص هلا لوس اناوس نم ةيرس انك ل ١

 . دقو عنصن فيك انلق انزرب الف صاح نيف تنكف ةصيح سانلا صاخ لاق

 الو بهذنل اهيف تيبنف ةئيدملالخدن اناقف بضغلاب انوبو فحزلا نم انررف

 لسو هيلع هللا ىلصدنلا لوسر ىلع انسفنا انضرعول اناقف انلخ دف لاق دحا اناري

 ىلص هللا لوسرل انسلخل لاق انبهذ كلذ ريغ ناكناو انقأ ةبوث انل تناك ناف

 فترورارفلا نحن اذاقف هيلا ان جر ايف رجلا ةالص لبق لسو هيلع هلا

 . نيلسملا ةئف انأ لاقف هدي انلبقف انوندفلا نوراكعلا متنا لب لا انيلالبتأف 1

 بدلنج 82 كطَر مان

 | هللا ىضر ةرعس نب رباج نع ملسمو دوعسم نبأ نع ىراخغلاو هنع هللا ىضر |

8 



 ةقلتم

 ظ 1 "ا ردنا كسلا اثم فرحوا 00 9 ءأانأ
 يرق نأ ما أر 4 "ىلا وا نأ هللا
 اضيا ةشئاع نع ىراخما ىف مك «هيبس » اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هريغو ا

 | ائيش سو هيلع هللا ىلص ىبنلا مند لاق باتعلاب سانلا هجاوي مل نم باب ىف |
 00 را بردي ارم يلا حلا علك رت ع وراق هن صخ ف :

 مهدشاوهللاب مهلع الانا كاد هعصأ 'ىشأا نع نوهزنتي موق لابام لاق م ٍ

 ةنامالل ماذأو مل ىلا ا اولعدق اهنع ماحلا د دنع ه8 ءهأو ةيشخ هل ا

 . 3 0 رع 0

 هجرخا ( ”ميرم نب ىسيع ىب رش نم رخآ ناكو مها اربا ةوعد ان
 مماجلا ىف !ك هذي »هلع هللا ليز تماصلا نب ةدابع نع 0

 هركذف ةوعد انا مع : لاق كلفت نر ادحارما لوس اهلك ل ا | ْ

 ا

١ 
 -ه و ص 20 -_ 6ك .٠ .ه ا 7

 تح دو ة. هاا ناس نم 2 ىش ىنبص» "لف يوبأ و

 يلإ تا 0 مَ نذل 0 أقس نم جر و مرا نس 1

 ا ل
 لئالد ىف قيبلا هيدا ((| 00 كلب ان ىماو ىنا

 هللا ىلص ىبللا غلب لاق هنع « هببس» هنع هللا ىضر سنا نع ماحلاو ةوبنلا .
 سابعلا كلذ لوقي امنا لامتف مهنم هنا نومزي ةدنك نم الاجر نا لو هيلع

 نهيلا 0 6 0 انا , كدب ان انمأيل ميلا اءذدقذا ن :اهس سأو



 دي 4 مول
- 0-6 1 

 .٠ ةردتع عبدأو ردع تع ل 0 تالف 00 تنك نإ |

 ] رذىبا نعريبكلا ىفىناربطلاو ىئاسنلاو دما مآمالا د ع 5

 يئاسنلا اكرم رك كافر يح ناكل هنعمل ا

 ْ تنرأ هعمو ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ىلارعا ءاج لاق رذ ىلا نع |

 | اهيف تدجو ىفا لاق مث لسو هيلع هللا ىلص ىنلاىدي نيب ابعضوف اهاوش دق
 ا | لك ىبارعالل لاقو ؛ ولك رضي ال لسو هيلع هللا لص هللا لوسر هل لاقف امد ْ

 ظ تنك نا لاق رهشلا نم مايا ةثالث موص لاق اذام موصلاق متاص ىفا لاق ظ
 ظ هرك ذف اًكاص |

 ْ ' نع نا نلاو دو ادوب اهجرخلا ( َنيلاصلا لسا الئاس نبال 0 ا

 ْ  مناللاق هللا لودر اب لأسا تلق لاق لح د هد هللا قر ىدءارفلا ا

 ظ 3 ظ

 « هيبس ” هي وأعم نع كردئسملا ىف ماحلا هحرخأ (نيحيدلا ؛ 0 ا

 ظ هللا لوسر اي لج لاقق رلسو هلع هنا لس هنا لو رك 0 1

 لا اج ىلع دف لازما اس لالا اعلا ءاملو ةسباي دالبلا تفلخ |

  ليق هيلع ركتي ملو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر مسبف نيجياذل 0 ظ
 تال رذن مزمز رفحي سما امل بلاعملا دبع نا لاق نيذيئذلا نبا امو ةيواعل |

 | دبعل مهسلا جرفت مهثيي مهسنأو مهجرخاو هدلو ضعب حيذي نا اهرما هللبس ١
 ' كنبا دفاو كبر ضرأ هل اولاقو مود ىنب نم هلاوحلا همامن هحذ دارافهللا |

 | ىبلعشلاو هي ودم نبا ها درو لوالا ا 0 ةرئعب هادفف |



 ني داتا ارد ديم ا وا ه'ور 0 لاقو 0 قئارعلا 0 ا

 ثا نبا لاق « هبس » حيصلا لاجر هلاجر دمحا ىدائسا دحا

 هللادبع تلقف اذه نملاقف عقمقلي رازإ لغو سو هيلع هللا لص هللالوسر ١
 0 - 50 2 ه |

 هترز|لزتملو نيقاسلا فصن ىلع ىرازإ تءفرفهتمتلو : "ذه تنك نا لاق

 تام ىتح
 ىنبحيي نم ىلإ عرسأ رفالا نإ اناذن_رقثأل دعأف ىُ ” تلك إل ظ 0 د 0

 ظ | نب هللا دبع :رع ىذمرتلاو دما مام ءالا هجرخل ( ماتم ىلإ لكان .

 ظ ىل ىجال ىل+ر لاق لاق ه:ع ىذمرتلا ىف م « هبس » هنع هللا ل ظ

 هللاو لاق لوقت اذام راظنا لاف كل,>اليفا 0 هللا لوسر أ لسو هيلع هللا

 ا ب ركذف حم تنك نا لاق ثتارم ثالث كحال ىفا

 ,رج نبأ

 0 دق دما ريش كن نوف محمل م نآضمَر هب ايناس تنك نإ
 ىذمرتلا هجرخا ( نب رْخآ ُُط 4فر 5 و موق 1 هيف 21 0

 لاقو هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع ىئاسنلا هجرخاو نينم ملا ريما "ىلع نع
 لح هلام لاق لع نع ىذمرتلا ىف م « هببس » بي رغ نسح ىذمرتلا ظ

 00000 اب لاق ناشمر ريش دب موصا نا ىف أت ريش ىا لاقق
 | هدنع دعاق اناو لسو هيلعشأ ىلص هللا لوسر لأسي هتمعس الجر الا اذه نم

 ظ تنك نا لاق ناضمر ربش دعب موصا ناىف 0 لوس 1



 ا هللا نارا اذا شيد فس در 0 دارا اذا دلولا |

 ظ 0 ظ

 ١ 0 هاا ليسُفَو أ رافي 00 00 6 ل 0

 5 نيود
 1 و ه- <
 : ماا هللأ ليش وف اهفعي هسْفن ا

 | ىضر ةرجع نب بكن 000 ىفاربطلا ا كريس 1

 / نب دمع هب درفن دانسالا اذهب الا بمك نع ىوري ال يناربطلا لاق هنع هللا |
 ح يملا لاهر ريكملا لاحرو 0 قاريطلاءلور حملا لا

 ا لبو هلع شا لص ىلا لك دكا لاق «هيس » ىرذنملا هيلا ةقلسو

 | اذه ناكول هللا لوسراي اولاتف مهبجتا ام 0 ْ

 ١ هركذف ناك لاَقف هلا لتس

 ل ل ريح كتيذأ نم هىشيف نآكنإ)

 ٌْ 1 مامالا هر نأ حا امو 8 قفاوت راث ةعالوأ

 ظ لاقمصاع نع « هببس » هنع هللا ىضر هللا دبء نب رباج نع ىئاسنلاو ناؤيشلاو ظ

 دق ىف حرج لاقف ىتشتام لاقق هب احارج تشي لجرو ائاهاىف رباج انءاج ظ

 هيف قاعا نا دي را لاق هب عنصتام لاقف ماجحب ىنتئا مالغاي لاقفى لع قش
 9 قشيو ىنيذؤيف بوثلا بصي وا ىنبيصيل بابذلا نا هللاو لاقاح<

 لوي لسو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمسىفا لاق كاذ نم همربتىأر ,الف ١

 ْ ظ 000 ا

 | دحا هجرخلا ( نقلا فاصتأ,لإ كرازإ ' هر 9 ذإ١ أ



 اهل ما لع ذا ةالا ىنامعتسا ل اك دانتلل نع (هيس) -) ميرعصلا ةاور

 "لإ ١١ ةااطام تلق ةرامالا تدحو فيك لاق تدجرالف لم لع اسو .

 ال00 لاق كلام نب فروع لب لع لأ او لرش ملك ىلا

 أ . ىلعأب تيدانق قامو ةرامالا نع مكتأبلا متثش * نا سو هيلع هللا لص هللا |

 هركذف ةمالم امو | لاق هللا لوسراب امو قوص '

 رشا لق رك تلا للا الإ ةلإال لوقي ْنَأ دعب ُهحاََف ْنإ)
 هسا خا

 ا
 ا
 أ
/ 
| 
 ا

 تين كانغ نادناو ل: كت دقو داع دات

 هنم ( هيبس ) هنع هللاىضر دادتلا نم ناغيشلا هجرخا ( كت نأ لق كم
 ا0 يأ رشلا نم لحرو انا ت تسال نأ مار ادا لعاب تلق لاق |
 لب لاق هعدا ما هلتقآ هللا الا هلا ال لاق هبرضأأل هيلا تيوها الو ىدي عطقف .

 | لاقف تالثوا نيترم هتعجارف لعف ناو لاق ىدي عطق ناو تلق لاق هعد
 هرك ذف هتاتق نا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ظ

 ١) ريفر جأ فص لف ادعاق ىلص ْنمَو لَفأَرم انئاق لص نإ : 1
  1رار نع ىراخلا هسجرخلا ( دعا رجأ فصين هلق انئا

 ل يي ل تل ا ل ااا ااا 010 0 ا0ا ا ا ا  تذذذآذ آ]ز | | ]| < <[ >1 1 1211101 10 ناع 8 زوم ة دي دغر نش طق تاع من تحت لنجت

 000 ري لتر نب | يسرع شر نيج ظ

 0000 اا 02 لو هيلع هللا لص هللا لوسر تلأسلاق هنا اروسبم ناكو

 هلذ ائان ىلص نمو ملا امئاق ىلص نم ظفل ىفو هركذف ىلص نا لاقق ادعاق .

 اههتضم ىنعي امان هللا دبع وبا لاق دماقلا رجا فصن ظ

 ىسلايطلا دواد وبا هجرخلا ( لَّرع ْنَِو "ركل انش لات ءالأ ىضق نإ )

 ديعس ىلا نع لسم ىف امك« هببس » هنع هللا ىفر ىردجلا دنعس ىلا نع ظ

 نكي ءاملا لك نمام لاقق لزعلا نع ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لئس لاق

7 
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 .هتبجي سو هيلع هللا ىلصىبلا دنت مث هقدصف نا قدص لاق, مارا ره ا

 ارجابم م جرخ كدبع اذه مبللا هثالص نم رظا "نسال ع

 كالذ لدا 00 لتقف كليبس ىف

 ىذمرتلا هجرخلا ( 0 ال َك دع أو #* 0 ا نإ

 نبا ..:ىع ىذمرتلا ف مك « هباس ” أهنع نا شر نتاع نبا نم ماملاو

 ران مهلا الا شحاوفلاو مثالا رئ "5ك نوننحع نيذلا لاق ةلوق سابع

 را امم اذهو هؤذف ملسو هلع هللا ىلص ىلا ظ

 لها ناك لاق دهاحم ند هريسفت ىف ريرج نبا جرخا ةيلهاجلا راعشا نم

 نا رعش نموه ليقو لا رفغت نا نولوقي مثو تيبلاب نوفوطي ةيلهاجلا |

 ىبهذلا هرقاو اعطرشش لع م احلا لاقو حين د 0 ىذمرتلا لاق تاصلاىب

 ةثئاع نع دمحا مامالا هج رشا( طال تش نإو 2 ع نإ) :

 هللا ىل ىبنلا ىلا ىلسالا ةرمح ءاج تلاق | نع( هيما عملا لا ر هلاجر ' 1

 لاق رذسلا ىف موصأفأ موصلا هربا ل ىنا هلا لوسراب لاقف لسو هيلع

 هذ نغ ميعاوبأ هجرخا ه دا ل نا و هيلع الص هلل لوس لاقف ظ

 نا لاف رفسلا ىف موصلا نع سو هيلع هللا لك ىلا تلأس لاق ىلسالا

 ظ مرافق ا ظ

0 0 
 نع رازبلاو ريجكلا ىف ىناريطلا هحرخا ( 0 الإ ةمايقلا موي ادع ظ

 اهتلثَو 0 ابيناثو 0 9 ىهامو ةراسإلاو ع ءمكتابا :انأ

 طسوالاو ريكلايف ناربطلا هاور ىهثيطالاق 4ع 7 ىحكر كل نك فوع ْ

 هثاورو ىناربطلاو رازبلا هاور ىرذنملا لاقو مهصلا لاجر ريكلا لاجرو |



 ا دا كلآ دا و ايلا نم
 أ نع ماخلاو كا 1 اد جل اير حلو هايمألا

 آ بيرغ قارولا نأب ىهذلا هيلع عنشو كالا هحصص اهنع هللا ىضر ةشئاع
 | وشو ناسح نب اص ةياور نمقيبلاو كاحلاو ىذمرتلا هاور فردا لاقو ظ

 | فيعض اكلاص ناف هحيمصت ىف احلا لهاست رمح نبا لاقو ثيدحلاركتم |

 | لوسر سأر دنع ىكبأ تسلج اهنع هلل 10 1 ظ

 هرك ذف تدر أ نإ ككياملافف مم هللا ىلص ةللا ظ

 (ميتيأ أر حسشأو نيكبْلا ميأطأت كل نيلي نأ تذَأ نإ |١

 كنك 17 سا نإ

 ا
 ا
 ا
| 
ْ 

 هلع هللا ىضر ةريره ىلا نع بعشلا ىف قييباو ريبكلا ىف ئاربطلا هجرخا |

 هللا ىلص هللا لوسر ىلا لجر اكش لاق هنع ( هببسس) لوهجت لجر هدنس فو |
 ظ هرث 5 ذف نا لاقذ هيلق 0 ْ

 'هاحلا ني دان تر ء كاحلاو ناسنلا هجر كل( كاني هللا لاصت نإ

 ظ ا كرد ما كانلا قاع ( هيل ) هنع تأ عمر ىلا ١
 ل يمراف كمم رجاهأ لاق مث هعبلاو هب نمآق سو هيلع هللالص ىبنا ىلا ١

 ظ هللا ىلص ىبنلا نأ ةوزغ تناك الف هباعصا ضعب ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا

 | ءاجاإق مثربظ كري ناكودل مسق|مدباصصا ىلععاف هلسسقو ةهنغلا مسقف لسوهبلع |
 ١ كتعبتا نكلو كتعبتا ا لاق كل همعسق لاق اذهام لاقف هيلا 0 ا

 فنرا لاقف ةجلا لا تو مهمب هقلح ىلا راشاو انهاه ىلا ىرأ نا

 ' ىلصىبلا هن كاف رسل لكك ىلا اومضمن م م البق اودبلف كقدصي هللا قدصت 1

 ظ سو هيلع ا لصصىبلا لاقف ما تايح ممل هباصا لق لمح سو هيلع هللا ا



 7 كح

 ب

 سان 1 نضر ىنثعي 0 دواد نات دعما ١

 | مالسالا ىبلق ىف ىتأ لمن مرام لرب كنان لو هيلع كلا

 | هللا لص هلا لوسر لاف ادبا مهلا عجرأ ال هللاو قالا كرا 00

 ظ ناكن اف مهبلا عجرا نكلو دربلا سيحا الو ديعلاب سيخلا ال ىفا ٍلسو هباع |

 ىلص ىبلا تبت تا مث تبهذف لاق انبلا عجراف ناالا كسفن ف ءذلا كنعنىفا

 تاساف سو و هيلعفللا

 1 < ىلمد» <
 1 اةانماو "تأ اَذإ اذ افا مر لات 1 حب 0 متببحا هل

 ' ريكلا ىف ىناربطلا هجرخا ( 0 راح مراوح اهنيحاو ١ متث دح اذ

 ٍْ دقاو نب دع هيف ىشملا لاق هنع هللا ىضر دارق ىلا نبا نع )ا دبع نع

 1 هللا لص هللا لوسر كن مك لاند ( هيس ١ فيعض وهو ىلا

| 
م لاقف هانعبتتف ًاضوت مث هيف هدي سمغف ر وبطب ىتدق

 متعنص ام ىلع ىلع مجلمح ا
٠ 

 ظ ا

 : ١ ةعكر ك ©« و - تا -_ -

 ْ 1 ه..اع تادف ناحانح "د ةليابأ نك سر ب هب تتأ ةحلا تامحاذلا /

 / ىراصنالا بوي اىل!نع ىناربطلاوىذمرتلا كوحر 1 ) 60 ب هال ٠0 رآ

1 
-2 

 )| لاسو ةيلع َّدا ىلج ى : فلا لاق كضع ىدمرتلا ف 2 م 1 6 هلأ ىكر

 | لص هللا لوسر لاق ليخ ةنجلا ىفأ ليلا بحا ىفا هللا لوسراي لاف يلارعا
 ظ نع ديح دنسإ ىاريطلاو قيللا جرخاو 1 امال لسوهيلع هللا

 ١ لوسرأي تلف 035 بحا تنك لات ةنع هللاىضر فوعنب محلا ديع نع

 ا سرف اهيف كل ناك ةنجلا هللا كلخدا نا لاقف لخ ةجلا ىف له هللا |

 ل تدح ككب ريلي ”احانحا 4 | 2 ,قأي

1 



1 
 0 | هلع نإ لضعأر اضنالا تلاقف ةعماج :ة راما قدرت مدان ْ

 مس هيلع هللا ىلص هللا لوسر ريك اوقدحا ىتح اًاخ حالسلا عدا ا

 ٌْ ا تعز نلف 0 رمح لاق هزل نق تدون نع انا اهما اي لاقق : ١
 ١

 الوسر كلبو 0 مالو 0 ْ

 ل ل 0 ب رماع ىف ( نب 7 ا 1 : ةكيدلملا ا د :

 ظ "2 تاقبلاق دعس نبا هجر اهيل ) ةضلا فاحص ف نّرمْلا ء

 هكا نخر 00 ل اق رت نير دعما عر تال تا ْ

 . اولأسف ا هلسغت مكبحاص نا سو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق هنعأ

 . ىضر ريشب نب نامعنلا نع ىئاسنلاو ناخيشلا هجرخا ( روج لع ا 0

  ىل ةبهوملا ضعب ىلا ىلا تلأس لاق هنع ىراخلا ىف ا « هبس » هنء هللا ا

 اول للا لع ىنلا دبنت نح ىضرا ال تقف ىل اوف ل اب مث لام نم |
 , هما نا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىب أف مالغاناو ىدي ذخاف اسوا 1

 ءارآف لاق من لاق هاوس داو كلالاقق ان ةبهوملا ضعب ىتنلأس ةحاور تن |
 ظ كوول لع ديشا ال ىعشلا نع زؤجوبا لاقو روج لع فديششت ال لاق |

 ا نع مناق نبا جرخلاو روج ىلع را لقتال كيوم ىف

 | ىلع الا دومشا ال لدع ينازسو هيلع هللا ىبص لاق هنا ريشب هيبا نع ناهنلا |

 ] لص

 ' دوادوباو دمحا مامالا هجرخا ( د ل دياب نيخأالينإ)

 آ 000 لا قضدللا لوسر لوم مقار ها نم عاملا ناس تيد قاسنلاو

 4بدنم

 هركذف باج وهو 00 تاع هتيحاص



 ا

 دوم لتق
 ماب ذرعأ لاق نأ دميام هع بعتل ايات ةملظ لع

 ىئى

- 

 هدنع نحنو سو هياع هللا ىلص يبنلا دنع نالجر بتسا لاق هنع اهيل

 ىنأا لوقيأم عم دا )قو ه را 0 ا

 ل هع 7 و و ُُء
 ميتا دقلو ار | ص أ ير صتخأَو هميتاوخو لكلا م 0 شل ٌْ

 ءايضلا 4هح رخآ ( نك 1 ل 7 كاف ف ءاضم ١

 لور لاقف ما ةل تكنح تنجح م : 00 اياتك نغسل انا - تقلطنا | ْ

 باعك هلئازوسو ان تلق لاقرمع اي كذب ىف اذهام ملسو هيلع هللا ل هللا

 )| كلي و لاق هللا قنا هلل لوسر اب لاقف رازالا رشم
 ' ديلولانب دلاخ لاق لجرلا ىلو مث لاق هللا قتي نا ضرالا لها قحأ تسلوا

 - نم كو دلاخلاقف ىلصي نوكي نا هلعل ال لات هقنع برضا الا هلا لوسراي
 . مليا لسو هياع هللا ىلص هللا لوسرلاقف هباق ىف سيلام هناسب لوقي ىل ا
 , وهو هيلا رظن مث لاق مهنوطب نشا الو نانا ولف نع مو

 ' مثرجانح زواجيال ابطر هللاباتك نولتي م موق اذه'يضاض نم جرخي هنا

 مهلتقال كا ردا نال لاق هنظاو ة ةيمرلا 537 مهسلا فري م نيدلانمن نوقرمت

 | هنغ هللا ىر درج نب نال“ نءىراغلا هجرخا ( يجر ا *اأ 0

 هللا ىلص ىنلا لاَقف هةهحو رهادق اضغم هبحاص يس اضل نسوا |

 ١ ثرمجا ىتح ملسو هيلع هللا لص هللا لونسربضقف انلىا الع ب دادزنلهتخحأ '

. 

| 
 ا



 ظ 200

 | هيلا ماقق 000 ءانمو هيحرب انلطازقا مث نيتمكر انب لصف رم

 ٠00 ةاتسا ىلا لاق هللا لوسر اي كلام لاقو مالاو بالاب ءادقف رمع

 01 اال نم اك ةحر كاد كسمدف ىل نذأي فىمال رافغتمالا ىف

 ظ ظ . 1 لف

 تنب ةيما نع دوادىبا ريغ ناسلا باعتصا هجرخا ( اسيل مفاصأال نإ) |

 ك0 نع لالا ناك ( هيسر انع هللا ىشر قبص ىلا نب ةقيقر

 لوسر اي اناتف هعيابن راصنالا نم ةوسن ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا تيتا
 ناتبب ىف ًانالو ادار قرسلا الو انش للاب كرش ال نا ىلع كعيابن هللا

 . نئقطاو نتعطتسا امف لاقف فورعم ىف كيصعن الو انلجراو انيديا نيب هي رتفن |

 كم لاقف هللا لوسر اي كعيابن مله انب انم محرا هلوسرو هللا انلق تلاق |

 ا لرتك ةأرما ةثامل ىلو انا. ءاسنلا غلاصا ال ىفا سو هيلع هللا لص

0 6 0 8 0 5 

- 

 أ

| 

0 ١ 
 ظ 1

 001 0 ف 3 هبس 7 هنع هللا ىضر 0 ديعس ىو نع ا دمحا
 "| ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسروملا بلاط ىلا نب ىلع ثعب لاق ديعس ىلا نع
 "| نيب ةعبرا نيب همس لاق اهبارت نم لصحت مل ظورقم مدا ىف ةبيهذب نهلانم

 9 ظ 5 صاع اماو ةمقلع اها عبارلاو ليلا ديزو سباح نب عرفاو ردب نب ةنييع ظ

 | كلذ غلبف لاقءالئوهنم اذهب قحأ ندمت انكهياحصا نم لجير لاقفىلفطلا |
 7 ' ءايسلا ربخ ىنيت اي ءامسلا نمنيما اناوىن ونم ات ةالاكلو هيلع هللا لصىبنلا ظ

 "|| ثكةببجلا زشان نيتنجولا قرششم نينيعلا رئاغ لجر ماقق لاق ءاسمو احابص |
 ةيحللا

| 



 ظ 0 ذيعس لا نغو هنع هللا ضر ةدي رب نع راث الاف صوادطلا حرش ١

 47 را

 ناؤيشلاو دما مامالا هجرخا ( ”موهوجُو عا درك نأ ةناح ١

 . ىراخبا ىف م « هبس » ةبراقتم ظافلاب صاقو ىلا نب دعس نع يئانلاو |

 مو الاجر سو هيلع للا ىل ىنلا ىطعا لاو دعس نع هل ظفللاو ئاسنلاو ]

 ظ اولا انالف ت الراس اي دعس لاق امش مهم الجر طعب ْ

 | ىبلاو ثالث دعس اهداعا ىتح لسموأ ملسو هيلع هللا لص لاقف نماوم وهو ]

 ال ىلا ماسو هيلغ هللا لص ىتلل لاق مث لسموأ لوقي مل سو هيلع هللا لص ا

 مك د الاجر ىصعا :
 ا 7 د 0 0 :

 ١ هنع هللا ىضر ةماسا نب زيرك نم ريبكلا ىف ىناربطلا لوالا هرطش جرخاو |

 ْ هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لبق لاق ةريره ىبا نع لسم ىف مى« هبس» |

 ١ لوسر اي ليقيناربطلا ةياور ىفو هركذف 1 لاق نيكرشلا ىلع عدا 0

 ] هركذف سماع 0 ف ىلع هللا 8 هللا

 لأ ديو نم تنم ىلإ ١ ظ . ضايع نع ىذمرثلاو دوادوبا هحر خا ( نيك رش

 . لص يبل تيدهأ لاق هنع دواد ىلا ىف « هيبس » هنع هلو دار راك |

 . ىفا لسو هيلع هللا ىلع يبا لاقق ال تلق ”تلسأ لاقف ةقاث لسو هيلع ثا
 هركذف تيب |

 ع

 أ امرابن م كد اا و روبقلا ةراين 0 مكتي 1

 ديرب نم (ةيبط ) ةريع ايف نأف اهورو ل رت مكتيبن هظفلو |

 هوان لزنف رفس فم هل هيلع هللا ىلد 7 م هل 0 0 انك لاق.
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 ا ا ثا ا و اسرار دل و

 دلجب ةتملاب اوعفتنت آلف ةتيملا دولح ىف 1 تصخَر تن تنك ىف :

 ' ا نباو ةعب نذل ناسلا باعصاو ىهحا مامالا هج هحرخا ( 00 ال

 ظ لاق « هيبس » بارطضالاب لعا ميكع نب هللا دبع نع هل اظفنلاو ناربطلاو

 أ| ضرا ىف نحو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ثاتك انياع ةىرق هللا دبع

 .[/ ىف يناربطلا ةياور كيو بصع الو باهاب ةتيملا نم اوعفتنت ال نا ةنيهج

 ظ تنك ىفا ةنيهجضرا ىف نو و هيلع هللا ىلص هلل لوسرب تك طسوالا

 قى لس لس ر قو ”00 اندح لاق مكع نب هللا دبع نع نابح نبا ةياور قو هركذف

 ١ نيعبراب هتوملبق را بما بتكإسو هيلع هللا لصىبنلا نا ةنيبج

 ل ءأف عيدي ملام اباها ىلا انآ نيش نيرضتلا لاقو دواد وبا لاه اموي

 اا انش ىمس

 ١ ىلموالاهجرخا (رمع نم اورق دق نيزالأو نيل نيط ايش يلإ رلظنأل نإ |
 نأ لاق ابنعا هبت )بي رغ ميصص ىنموتلا لاقو اهنع هللا يضر ةشئادنع |

 ظ ْ الوعر ماقف نايبصتوصو اطغأ انععس ة اسلاج 6-0 هيلع هللا لص كالوس

 ىرظناف ىلاعتةشئاعاب لاقفاهلوحنايبصلاو نفزت ةيشبح اذافول و هيلع هللاىلص |

 رظنا تلعخ سو هيلع هلل ص هللا لوسر نك ىلع يبل تعضوف تلك
 ا ا 5 لاق يسش اما تعشااما ىل لاقف هاربا بكلما نيب ام اهيلا

 لاقق تلق منع سانلا ضفراف رمع ملط ذاهدنعىتازنم ىلا رظنأ ال ال اللوقا
 اررقالق سنالاو نحلا نيطابش ىلا رظنال ىن سو هبلع هللاٍلص هللا لوسر

 أ



 هبا وع

 كلام نب ةيلقت ع لاخلا ناو كا نا ةحرحلا ا 0

 1 هللا لوسرب تررم لاق هنء ريبكلا عماجلا فاك( هبيبس ) هنع هللا ضر

 / تلقف نائعو رمعو ركب وبا هعمو ابق دسم ساسا سسا دقو سو هيلع هللا

 ١ لاف ةئ الثا رفنلا ءالكوه ريغ كغم سلو دجسملا اذه تاس هللا لوسر اي

 ظ ىدعب نم ةفالخلا د 1

 ناخيشلاو دما مامالا هجرخلا ( 0 نولجر كعرب اكدت تسادلا

 ؤ . ىلع تلخد لاق هنع كا ما مر دوعسم نبا نع ظ

 اكعو كعوتل كناذدشأ لودر اي تلف تكلس عر لسو هيلع هللا ىلصوتلا ١ ظ

 . كلذ لجا لاق نيرجا كل نا كلذ ت تاق هتمو هركذف لجا لاق اديدش .

 هلاكش ايهما زفك الا اقوفاف كوش نس فا سم نم ام كلك

 ظ ظ أبقاروا ةرحبشلا طحت اك

 ظ هي ”دحأك لإ وب 1 ايفيفإ) |

 دارا امل ذاعم لاق « هيس » هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم ن نء يلا بانك ١

 ظ 0 وبا لاقف هباصصا راشتسا نِهلا ىلا ىنحرسي نا لسو هيلع هللا لص ىبنلا ؤ

 ١ فوطعملاوباهيفو ىمشررملا لاق هركّذف ايف ىفا لاق انلكت امانترشتسا كنا الوا ١
 ؤ تانتث هلاجر ةيقرو هف سعا ل

 ةقئاء زمدجلا مما يس دل ل١ لع لإ نظنا شكا

 ظ ىلع ىبالل نك ةشئاع تلاق ( هببس ) ميصصأا لاجر هكر هلل ىخر

 . هللا لوسر اي اولاق هل ةيناجنأ ذخأو مهجابا اهاطعاف ةصيمخ ملسو هيلع هللا
 رك دف تنكا ىلا لاق ةينامينالا نم ريخ ىفن ةصيخلا نا.



 أ نملاقو كلذ هيلع دتشاف سو هيلع هلل لص ىنلا كلذ غلب 5-4

 اهاتأف رثلا عيب ةراق 1 1 لا نأ موق نق لحر لاقق اهب

 تلخدف اذه نم دوحا تدرا لاقف ارم هترأف معن تلاقرق كدنع 00

 | - ساري العق اناوخ الاري رف الامشو اني رظنف اهفلخ لخدو هيرتل

 ىلصونللا لاقف اكعفك هللا لوسراي لاق ملسو هيلع هلل ىلص ىبللا ىلا عب

 دام ااسرأ .وكذف ل نا سو هي هلل
 -_- - سه

 ةمايقلا مب لأ هاضرت ىضري ىتحوإسن نم ًاريغص ايبص ىضرت "نم "نإ

 نب ناهع ىلع جرخ سو هيلع هللاىلص هللا لوسر نا هنع ريبكلاعماجلا ىف 5

 هبمت لاق من لاق اذه كنباهل لاقف قلي هلريغص يبص هعمو نوم
 لاق ابح هل كدي زأ الفا لاق هبحأ ىفا هللا لوسر اي هللاو ىإ لاق نامعاي

 هركذف ىضرت نم هنا لاق ىاو يلا 0

 ىف ىااربطلا هجرخلا ( ةَريخك ”نانج اننكلو ٍةدحاَو ةنجب 0 م

 نا هنع ريجكلا مماجلا ىف ؟ ( هيبس )دنع ملا ىضر كلام نب سنا نع ريكلا

 عقوف برغ مهس هباصاف امالغ ناكو دحأ موي ًاراظ ءاج عب هلا نب ةثراح

 | ماقم تلع دق هللا لوسر اي تلاقف ”مب ىلا هما تءاجب هلتقف هرحن ةرفش ىف

 | مااي لاق نص 00 نال ريم اسف ةدملا لهأ نم كيناف روع ةنولج

 تلاق ىلعالا سودرغلا ىف وهو هتقثو هركذف ةدحاو ةنجي تسل اهئا ةثراح

 | ةفكاذل أ أَو أ الوم هّنإ) ١ ظنا ىو (ىولعب نم , فالخلأ 0 7

 00 (هبببس ) هنع هللا ىضر عقسالا نب ةلثاو نع ركاسع نبا ها ْى

5 . 11 



 ءاودب نا ءاد اهنا ملسو ا 1 ص يللا

 وه هم هدم # رس 6

 ا اة ع ا هنع 'تقدصتوأ ؛ هنع '.تفتماف امل 0 ناك نإ )

 ١ نبصاحل انا ( هبيس )صاعلا نب ورمعنب هللادبعزع ع ريرخ نبا هجرخا (كالذ

 ١ هنا داراف ةقر نيسمح ماشه هنع قتعأف ةبقر ةئام هنع قتعي نا ىصوا لئاو

 | هيلع هللا لض هللا لوسر لأسا ىتح لاقف ةبقابلا نيسمللا هنع قتمي ناورمت

 ٠ هنع قتعا اماشه ناو ةبقر ةئام ىتعب ىصوا يبا نا هللا لوسراي لاقف لسو
 | ول هنا اسوهيلع هللا لص ىبنلا لاق هنع قتعأفأ نوسمخ "لع تيقبو نيس
 ' م 00

 ةرخالا املأ الص ن 1 ٠ َنيقفانمل ع لقا الص نم سيل 0

 ١ نأ ارلعأو اوسلو امرك اميفأم نودع لَو حفلا ةدلم نمد
 ادرتزدسالدفان ةاقنو ةكي الملا فصل ط 5

 ةالس نَأَودَدحَو هتالصم ضف ل جتلأ م ملجأ ةالص نأ اوملعأو ||

 ا ( هللأيلإ ار يك نام 0 ”ريسأ ةلداثا عم ءاعلا

 | 5« هببس » هنع هللا ىضر بكام ةيش ىل نار هلا هتيرحلأا
 | ةادفلا ةالص سو هيلع هللا سهلا لوسر انب لصلاق نارع لا عماجلا ىف

 ىتح من انلق نالف دهاش لاق ةلق دحنملا لها نم ىأر ةالصلا ىضق ايف

 ضل ثمن اولاقف رخآن ع لأس مث معن اولاق نالف انرهأ ظفل ىفورفت ةثالث

 ظ هركذف سيل هنا لاقف من اواقق رخل

 ْ 0 سابع نبا نع ركاسع نبا هجرخا ( ناّرذع اب بيف طال 20

 ْ لجوبا | ةلظنح نم ةأرما تهشلاق دنع ريكل عي لا فاك سا



| 
 ا

 هل تلااَقف ممرلاب اهيلا ىوهأف عاف رادل ْف هنأ لم أ اذأؤ ها لخد عجر ايلف ا

 ' || لسو هيلع للا ىلص لاف سو هيلع هللا ىلص ىبنلل كلذ ركذف لجرلا تامو .

 1 0 ل 64 ظ

 ايئورلا الا ةوبنلا تارشم نم ىدعب قبي ١ هنأ س ايلا اهيا اي تغلب لهممللا ظ

 ا( فا وشر سق نيفنحالا نعدنجا مامالا هجرخا ( مد

 لوسر لاقف نيهللىدنكلا أيهتف ه وبا اهبصتغا ىدلاو ضراوىضرا اهنا معيام ظ

 ا
 222 اا

 ظ هكر 77 هشارف ُّط ةيوطنم ة ةح اذاف يلا لخدف بلا لخدا لجتت ٠

 000 00 اف لحرلا نضتتاو ةملا تضقتاف .ابعشوف رادلا ىلا ابجرخاف

 رو [لأاهار سل الإ زدات طبع نم يدوب م 2م
 الابل نافع ) 4بلس ( 0 نبا 0 ارا الا َّق ىواضلاهجرخلا ( هل هل

 لاقف سانلا موب هنع هللا ىضر ركب وباو ربنملا قر سو هيلع هللا ىلص هللا

 هركذف ةحلاصلا
 و 2 لهل اش

 م ١ را 0 ماوي 5 ىتلالإ هدب لع وأ ادم ماسالا 201)

 ٠ || لعل لمّا لوسر ىلا امصلخلا تومرمذح نم الجرو ةدكن مالجرنا
0 3 : 0 : 1 

 هوباو اذه اهبصغ ىضرا هللا لوسر اي ىرضحلا لاقف نملاب ضرا ىف ملس و

 هنا هقلعتسا هنا لوسراي ىرضملا لاقت ىلا نم اهتترو ىضراىدنكلا لاقف

 01 رك عطتتب ال هنا ليسو هيلع هللا لص هللا
 3 هللا ىضرا رم نب لثاو نع قازرلا دبع هجرخلا ( ءاودب سلا ةادابنإ)

 0 قراط نب ديوس هل لاقي الحر نا هنع ريكلا عماجلا ىف اك( ةببس) هنمع |

 ' ١١ لاقف .ءاودلل اهعنصا لاقق هاهنف رملا نع !سيميط لا لم ىلا لأ



20 

 نوقزرت امنا ثيدح ىف سمو هنع نورصن: له ثيدح ىف أيا هبس)
 ْ ىضر كللام نب سنا نع ىراختا هجرخلا (.ضرألا يف هادم ”منأ)

 هللا ىلص ىبنلا لاقف اريخ اهيلع ١ ثا ةزانجي ا اوم لاق 4 لا

 | رمع لاقف تئجو لاقف ارش اهيلع اوثأف ىر خاب اورم مث تدجو ملسو هيلع

 | متينثا اذهو ةنجلا هل تدجوف اريخ هيلع متينثا اذه لاق تبجوام 07

 ظ
 ظ
 ا

 ظ ضرالا ىف هللا ءادهش مااا ؛هيلع
 ٍ رام ضعي نمط نار نوبرضي ينم نم ن نأ نإ

 00 اليسا مهبر رع 5 0 0 نوع 0 هدم ناقل اه نوع

 | ىلا نع رك اسع نبا هجرخا ( رانأ ك0 7 7 0 نيد ظ
 ع كلا كال نإ د فيعض دبع نب ىرتحلا هيفو ةريره ظ

 ضرعأف اعيض تايداعلاام هلا لوسسراي سانلا نمر لاق لفة
 0 عجر مث هنع ضرعأف احدق تايروملا ام لاقف دفلا نم هيلا مجر مث هنع ظ

 هدهبوق ةيرصخع هشار نعاووكلقلاو ةمايلا مفرف احب تاريغملا ا

 للملا عزفف هانبع هيف ىذلا تعضوا هسا انماط تدر لاقف ةسار اه ظ

 مث لوقي ناكذ هرخآ ىفو هركذف نوكيس هنالاق و هللا ىبناي اولاقف ا نا ظ

 ةيردقلا |

 ا 1 نولي نسبا مح للا
 | ىف ىوارطلا ا ٍ ظ

 - و 9 4و 22

 ذِإ م أهنم لد ع هالاب اوذوعتف

 نا هنغ ( يس ) هنع هنأ ئقر'ئىدعاسلا دعس نب لي 1 0 00 رانا

دع تاس تال عبس صا اكراصنالا ن نمىتفا
 أ ن



1 

 ”نتفرلالا نيديلل ة ةبرضو هجولل ةبرض 'ناتبرض كيفكي بارتلاب

 هج شا( يأ ليبسيف رد لاملأ 0 َُ كن أنإ

 هللا ىضر ةعيبر نب ةبذع نب مشاه ىلا نع دواد يلا ىوس نئسلا باعصا

 نب مث ماه ىلا ىلا ةيواعم ءاج لاقلئاو ىلا ند ىذا ىفناك( هبيس ) هنع

 كقلقين ىا كزئشي مجوأ كنبكبرام لاخاي لاقف هدوعي ضيرم وهو ةبلع
 )| لوسر نكلوالك لاق اهون وفص بهذ دف هجام نبا داز ايندلالع صرحوا

 7 ]| مث هركذف كيفكي افنالاق هب ذخآ مل ًادبع ىلا دبع سو هيلع هللا ىلص هللا

 يدمج لق ندحأو لاق
- 2 

 | هجرخا ( ةرخآلا ىف ه] قكلخ ال نم ايدلأ يف ريرا ل م
 7-0 رز

 باطلا نب رمع هيا هس دبع نع ىذمرتلا ريغ ةتسلاو دما مامالا

 ناب دنع ل لح ار ةانا نأ رع نب هللا دبع نع« هببس » هنع هللاىضر

 دفولاو ةعبجلا موي اهتسبلف هذه تيرتشا ول هللا لوسر اي رمت لاقف دجبسملا
 ةياورو هركذف سبلي امنا سو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف كيلع اومدق اذا

 ثا هذه سببي امنا ىسلايطلا
 ا ع. 0 0 0 مس سا هدم رد

 دهس نم روبط ريغ ةولصلا نورمضحمي موف انتذلص انيلع نس امنإ )

 حور نع ةبييش ىلا نباو دما مامالا هجرخلا ( روبآطلأ نسحيلف ةولصلأ |
 ًارقف هباصصاب لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر لبص لاق هنع « هبس » ىئالكلا

 هد لا اهنا لاق فرصنا ف اهيف ددرف مورلا ةروس
 ١ ما ىو هج مف 7 ع هو ّ

 1 مه هكلخإو' مول كا مينرعاب امنيعضي ةمالاو هذه هنارصتي امنإ )

 هنع 4 ىضر صاقو ىلا نب لعس نع قدا ىناربطلاو قاسنلا هحرخا
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 أ مسدلاَو ءأ ع يقلأَو لولا طئافلا نم 0 نم هر 0 5

 ا

 ل 0 د نع ىدع نباو ىنطةرادلا هجرخا ( 'ي ملأ

 ظ ىلدا دأب ىلع انو مس هيلع هللا ىلع لص هللا لوسر لع نأ رامع لاق « هبس »

 ١ ىبوثلسغا ىاو تنا بأي هللا لوسراي تلق عنصتام راماي لاق وادىفءايشا
 هركذف سمخ نم بوثلا لسغي امنا راح اب لاق هتلسا

 بالمجلا نب ربع نا نعريكلا ىف قاريللا هحرخأ | د 2 اينإ)

 لق نذئريل الالب بلطف للسو هيلع هللا لص ىننا عم انكل اق هنع < هيبسد

 هيلع هللا ىلصهّلبا لوسر لاقف متي نأ دارأف لالي ءاجخل نذّأف الجر أف نك
 ءادص اخ نا ثيط فرس هك

 ىناربطلا هجرخا ( بكارلأ 1 1 اين دا يف ناك م دكا

 أ ءداسو ضرذما لاقديع لا ىعر باس سلا ا

 ْ ةَقث وهو ةديح نب ىحي ريغ حرصلا لاجر دما لاجر ىشيملا لاقو دج ظ

 . مسو هيلع هلل لسنا لوسر باصصا نم لن الحل

 كيك. لاقف وحلا ملسواليلع هنا لس لح عدا رشبا اولاقق |

 هركذف امنا ملسو هيلع هللاىلص لاق دقو هلفساو تييبلا ىلعا ىل راشاو اذهب

 . رامعنع دوادوباو ناخيشلا هجرخا ( اذكه كيدي لوقت نأ كينكي امنإ)
| 

  لو.سرلاقف بارتلاف كم بنجا هنا هنع « هيبس » هنع هللاىضررسأي نبا
 ظ
 رخَأ تاياورو ههحوو هيك رعد نيمعلاب لاعشلا حسم مث ةدحاو ةبرض 0

 | كمت هت نيح راما لاق ةي ةياور ىفو مالسلاو دال دلع هيف نم فس ندب ظ

 ا
 ا 01

 ضرالا برض م ازكه كيدي لوقت نا كيفكي امنا لسو هيلع هللا لب هللا



 د

 ١ هذه لاق اذعتام هلا لوسراي دعس لاقق هايع تضافف نشك 70007

 هرك ذف هللا محري امناو هدابع بولق ىف
 0000 سدا لشللا زهأ لضتلا لهأل :لغتلا فري اننإ )

 هلغفاو كلام نب سنا نع بيطخلا هجرخاو اهنع هللا صر ةقكاع نع

 عم أسلاج لسو هيلع هللا لص ىبنلا ناك تلاق ةشئاع نذ « هببس » لضفلاووذ

 هللا ىلص ىبنلا نيب سلخ هل عسواف سابعلا لبقأف رمعو ركب وبا هبنجيو هباعصا
 لص ىبللا ادي لاق هنع هللا ىضر سنا نعو هركذف ركب ىلأ نيبو سو هيلع

 هبف سلجي اعضوم رظنني فقو مث لسف ىلع لبقأ ذا دججسلاب لسو هيلع هلل
 سا نسحلا ابا اي انهه لاقو هسلحم نع هل حزحزتف هني نع ركب وبا ناكو

 ىف رورسلا فرعف هنع هللا ىضر ركب ىلا نيبو ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نيب

 مهو ىواخنسلا لاق هركذف فرعي امنا لاق مث سو هيلع هللا لص ىننلا هجو

 ركب ىلا ليضفت ىلع ةنسلا لها عامجا هشدخي الو حيحص هانعمو نافيعض
1 

 مر لوب نا ا لوبا نم لسغي امنإ ظ 00000001 دمر كالا لو ع اكسب امنا)

 ىدكر تثراحلا ل لضفلا 3 نع ماحلاو هجأم نباو دوادوباو دما مامالا ْ

 ىهذلا دكا مالا هدعصو ىرذذملا هاو دواد وبا هيلع 00 اهنع هللا

 ثراحلا تنب ةبابأ نع دواد ىباف 7 هبس » نسح ثيدح رح نبا لاقو |

 سلا تلقذ هيلعلابف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رجح ىف نيسحلا ناك تلاق

 ا ف رق ايو هركذف لمعي اما لاق هلسغا تحن كراذإ ئطعاو ابوث

 < رشا 5
 اا : ظ

 0 يا ل 0-7



َ 
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 ؟ تر انتو انحأ هلع هلا طم مولا يغ د / 0 ظ 1 لك انكزو اذ

 أ ةلكي الإ ع م مَدآ نبأ نأ ولو مدا دآ نبأ اجر نمل مدا

 « هبس » اهنع هللا ىضر رمع نبا ع نع ىذمرتلا يكحلا هجرخا ( هريع 94

 ١ لاقف قي رطلا ىلع عمجي ' دعس ق ص هنأ رمع نبا نع ىذمرتلا ميكحلا جرخا |

 ' لاق مث قيرظلا نع هاحنت هذان دخاف لدتق نإ 0

 ؤ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ل كا هللا ىلص هللا لوسر بذكام ظ

 هركذف طاسي اما
 نع لسمو دما مامالا هج 0 0 نم ”لاحتلأ ل 1 .٠ ع 2 |

 . دايص نبا رمعنبا تل لاق عفان نع اسم ىف اك« هيبس » اهنع ه هللا ىضر ةصفح

 ' نبال خدف دكسلا الم ىتح ًالتماف هبضغأ الوق هل لاق ةئيدملا قرط ضعب ىف

 .نلعام دايص نبا نميدراام هللا كمحر هل تلاقف اهغلب دقو ةصفح لع رمج

 ظ هرك ذف جرم ا لاق رسول تاريح لوسر نا
 رع ريبكلا ىف ىناربطلا هجرخلا ( ء احّرلأ هدابع. "نمر للا" محي امَنِإ)

 0 ةئسلاو دممحا مامالا هحرخا تي دح ضعب وهو هللادبعنب زير ش0

 سس لاش كنا مدح ف ةاتررق اذ ةيراقتم ظافلاب ديز نب ةماسا نع |

 ' ىلص ىلا تنب تلسرا تلاق ديز نب ةماسأ نع ى راخملا ىف مك ( هببس ) معا |

 ' هلل نا لوقيو مالسلا رقي لسراف اندبشاف رضتحادق ىنبا نا لسو هيلع هللا .

 . تاسرأف بنقلو ريماس لجأ دا لكوىععااه هلو ل

 »فأن ا ذاعمو ةدأيع نب دعس هعمو ماقف اهنيت ا هيلع مسقت هيلا

 عقحتل هسظو هربح ىف هدعقاف ىبصلا ميلا مف وللا رك
ْ 



 ىحريوذ فرش شب ىفوفاخت نا 5 « كل تمصأذاازج اذهناك ام

 ءاش نإف ةف دصلأ هلام نم 0 لح ل 0 عيوطتلأ عيوص لثم ءاينإ]

 الضر "0 مدل نباو ىلاسنلا هجرخا !؟ ا اش نإو اهانكما

 « هبس » هللع ىف ىذمرتلا نع هني م عاطقتا هيف قحلا دبع لاق اهنع هللا

 هللا للص هللا لوسر لع لخد تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ئاسنلا ىف ك
 دعب ىل م مث مئاص ىفاف لاق ال تلقف ءىش كدنعله لاقف اموي لسو هيلع

 تلق سدحلا بخ ناكو هنم هل هال نع ل رس دق و مويلا كلذ

 اناو تعصا:ىنااما هندأ لاق همم كل تاق دحانل عل هنا هللال وسرأت

 دف ان ملسو هيلع هللا ص با لوسر لاق مث 0 لكأف ماص

 فر ةموهز ىلصي ب يذلا لم م روس يذأ ثم امنإ)

 ىفاك« هببس» سابع نبا نع ريبكلا ىف ىناربطلاو لسمو دما مامالا هجرخا |
 ا 0 دو نت صوقس هسأرو د علا همر

 ا” 00007 انو كلام لاقق سابع نبا ىلا لبقا فرصن' الف هلحب لم

 ا هرث ده انا لو سو هيلع هللا ىلص هكا لوسر تعم

 | ىراخيلا هج رخا ( باتكلا يف 'يفالتخأب كاف نإ يدل ابنا

 0 طلاب مالا ني ورمت نبا نع ملسم هجرخلاو هنع هل ىضر دوعسم نبا نع |
 1 ظ لص هللا لومنر ىلا ترم لاق و رمع نب لا دبع نا سم ىف اك« هببس » هل ظ

 لوسر انيلع جرشن ةيآ ىف افلتخا نيلجر تاوصا معسف لاق ١ اموي 000 ظ

 هركذف كاه امنا لاقف بضغلا هبجو ىف فرعي روت ل اص هللا .
1 

 نب ١ نأ و مدا | 0 ا 9 مدا نب 5 أ لع ىلات هلأ د اطماسإ اننإ)



 ١ ديا دو

 أ هل ايس كد ف لاقاهتيد ىف نتفت كل كوس ذا كلل نال م '

 ' ىقدصت قدح لاق نسسلف مايا © اسم يدل ١ فدع اا

 ال هللاو كلو مارح للحل الو الالخ مز تنل سال يف دل ]

 0 ادبا ادحاو انكم هللا ودع تنلبو ملسو هيلع هللا لص هللا لوس في عمتج ْ

 ةقيلعتلا ىف قشمدلا نيدلارصان نبا ظفاخا لاق ةمدقملا ىف هيلا انرشا ( هيدنت )

 بدلا رصع ىف زان ثيدللا بسن نأ ةنيرشلا ةفضما كير 0
 ١ ةوبنلا رصع ىف هبس اما ثيدحلا اي نيردالا نأ ةراتو اهدعب ةراتو |

 لاقت لبج يلا ةنبا.اهنع هللا ىضر ةمطاف ىلَع هنع هلا ىضر ىلع ةبطغ ظ
 رصع دعب هببس أماو ثيدحلا ىنم ةعضب ةمطاف امنا ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا

 | نيزرعنمو مالسلا معيلع تبلال هال ةي صو ةلشت روسملا درو[ ظ

 مهاقلث امل كلذو هنع هللا ىضر بلاط ىبا نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نيدباعلا ظ

 ا 1نعز تدخل اةمارع نب قودمملا ماقلت نهف ناكو ةنيدملا اومدق نيح نولسلا

 اذه نع ةيلستلا هيفو ثيدحلا اذهب مالسلا مهياع تيبلا لهاو نيدباعلا

 ] مالسلا اهيلع ةمطافل بضخي ناك اذا ملسو هيلع هلا ىلص ىنلا نال باصملا

 | دقو هتنبال يضفي الأ !هاظ كلذ زاوج عم اهيلع ةلسم ةأرما ةبطخ نم

 ةنيدملا اولخد ال تيباا لها نا ىورو تدبلا لهاب اولعف أم اولعفو اهنبا اولتق ظ

 ١ اهسأر ىلع ابك ةعضاو اهرعش ةرمشان بلطملا دبع تانب نم ةأرما تجر

 لوقو 8 ىو

 | مالا رثك متاو ملف اذ ام * يل ىنلا لاق نا نولو# اذا

 | مدي اوجرضلتقو ىراسأرهنم * ىدقتفم دعب ىلهأبو ىنرتعب

 مو

| 
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 ا لاق ابر ىل نب ءاطع نع ئئازوالا اندحلاق نيرشدا ْ

 من ملسو هياع هللاىلص هللا لوسر دبع ىلع هسأرف حرج هباصا الجر نا ربخي ا
 هللا ىلع ىبلا كلذ غلبف تاف ركك لستغاف لاستغالاب ضأق مالتحا هبا ْ
  نقئاف ىفو لاوسلا ىهلا ءافش نكي موا هللا مهلتق هواتق لاقف لسو هيلع ٍ

 نأ ةي رام عم ثدحنب ايطبق نا سو 1 دل لصىبنلا ىنعي هغلب ىرشخمزلا |

 تدفرف ةرجيش لع اقرىنار ايلف هيلا تبهذو فيسلا: :ذخافىلعلاق هلتقب ايلع |

 آر هيلع ها ]م هلا لوسر تيتافروصح وه اذاف هبوث يلا |
 عاجلا نع رصح هنال بوبحلا انه روصحلا لبق هركذف ىبلا ءافش اه ٍ

 "0000| ىقعأ دقق اهضغأ نمف تم ةعضب ةمطاف امنإ) |
 اهيل اهنع هللاىضر ةمر نب روسملا َنَع مثريغو لمهحا مامالاو دوادوبأو نكاشنلاو

 لعنا هربخا ةمرخم نب روسألا نا اهنع هللا ىضر نيسحلا نبع نع( هببس | ١ 0

 هللاىضر ةمطاف تععم الف روسملا لاق لبج ىلا تنب يطخ للاط ىلا نبا

 بضنتال كنانوثدحتي كموقنا تلاقف !سوهيلع هللا لص هللالوسر تتااهنع |

 '000000 ٠ ماقق روسلا لاق لعج ىبا تب اكلات لع اذهو كنانبل
 ىتثدخ صاعلا ابا تحكلا ىنأف دعب اما لاق دبشت نيح هتمعسف لسو هيلع

 0000 0 ذي نادك !اناو ىم ةعضب دم تنب ةمطاف ناو ىقدصف |
 ل : ل ّ : 3
 دحاو لجر دنع هللا ودع تنوو دو هيلع هللا ىلص هللأ لودر تب 8-6

 ىلع نا روسملا نع لسم دنع ةياور ىفو ةبطخلا هنع هللا ىضر ىلع كرتف ادبا

 ١ ير سك اهنعشاىفر ةمطاف لع لبجح ىلا ا كك للاطولا نبا ؟
 لكسر اناو اذه هربنم ىلع كاد َّق نكلا بطخي وهو سو هيلع هللا لص هللا ١

 و ل م و يح ل د رم



 دب د 4 د

 0 را لخدف سو هيلع هللا لص ىنلا بت دا كلان انعاةجبا

 اوسلجا نا مهيلا راشاف امايق نولصي اولعخل اسلاج مهب ىلصف هنودوعي هباحصصا
 سنا نع ىراخلا جرخاو هركذف مامالا لعج امنا لاق فرصنا الف اوسخ

 ظ لدف اراك سو هيلع للا لع هللا لور نا عشا ل كلي

 ' انيلصف دعاق وهو تاولصلا نم ةالع ذئموي انل ىلصف سنا لاق نمالا هقش

 / ىلص اذاو سنا ةياور ىف سيلو هركذف لعج امنا لس امل لاق مث ادوعق هءارو
 ةريره ىبا ةياور ىف يال

 0ك ةضيلأ ؛ تليقاااإت دعا قرع كلذ امنإ )

 0 0 3 مّدلأ كنع ىلع م " ةولصأا

 ظ 0 ةدشئام نع ىذمرتلاو ناؤيشلا هحر جا ( قرا كلذ هى 1

 , هللا 'لوسر ان شيخ ىلا تاب ةيطاف تلاقاتلاقانع ا يس ااا

 . كلذافا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةولصلا عدأفا ربطأ ال ىف

 تنب ةمطاف'ثءاج تلاق ةشئاع نع اضيا ىراخلا دنع .ةياور ىتو هركذف

 ضاحتسأ أما ىفا هللا لوسراي تلاقف لسو هيلع هللا لص ىبلا ىلا شبح
 قرع كلذ امنا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف ةولصلا عدأفا ربطا الف

 كنء لسغاف تربدا اذاو ةولصلا ىىعدف كتضيح تابقا اذاف ضيحب سيلو

 ظ ليم مث مل
 ىرادلاو هجام نباو دمحا مامالا هجرخا ( 0 2 نيل اق نإ ظ

 1 ىضر' سابع نبا نع ةراتخلا ىف ءايضلاو هعبتو كلو ىنطقر ادلاو

 6-00 سيح نجلا دع ثيدح نيه مك« هيس» اهنع

 تسلا دعت 115 الا ا . يي . /



 ا
 : كد ىنثعي امنا م هللا لص ىب ١: لاذ فلئرتخا ىلا"

 م و - . ص

 اذهب ناملاو دجا مامالا هجرخأ ( ”كئافعضإ 0 نرقزر 0 امنإ /

 ظ
 ْ' ىناي« ةبيس » هبانع دعس نب بعصم نع نورص:: لد ظفل ىراغتلاو لقفللا :

 0: 5 :ةمالا هده رصن اغا لغفاب كانحلا هحرخاو 4: نورت له تيل ّ

: 

3 | 

 نورصنت له ظفلب ميعنوبا هجرخاو مهصالخاو مهتالصو مهتوعدب مهتفعضب ظ

 هنأد نأ م ْ

 نباوئاسنلاو دمحا مامالا هجرخا ( هاقَولَأَو محلا فاسلا ءازج امنإ) |

 يقارعلا طال لا ىخر ىوززحلا ةعيبر ىلا نب هللا دبع ن ع هجأم

 ىلك ىلا نا 16 ذملا هللا دبع نع هحأم نبا ىف اك « هبلس »7 ندح 0-0 ظ

 مدق ايلف افلا نيعبرا وا نيثالث انينح ازغ نيح هنهم فلتسا سو هيلع هللا

 كلامو الها ىف كا هللا ك راب لسو هب ا ىل< يبنلا هل لاق مث هايا اهاض

 ءافولاو دما ل ءادح امنا ظ

 ”قاعشلاو دج مامالا هجرخا ( رص لجأ نم. نادئتسالا لعج انإ) |
 فاك( ةيدس ) هنع هللا ىضر ىدماسلا دعس نب لبس نع نا نلاو ىذمرتلاو

 ىبنأا عمو و هيلع هللا ىلص ىننلا رم نم ةرج ىفلجر علطا لاق هنع ىراغلا ظ

 لعج امنا كنيعهف اهب تنعطارظنت كنا لعاول لاقف أ مش تاع ظ

 1 ا 5 22 ٍْ .٠

 اوعفراف ععر اذإو او 0ك 0 اذإَف دب + وي! مالا ليج امثإ) |

 1 دجاأ مامالاو ة ةينش ىبا نسا 0 ااا 1 ع نم اذإَو ا

 اهنع هللا ىضز ةشئاع نع نابح نباو هجام نباو ةاواد وباو ناذيشلاو |

 0 كماس



 0 ريما لوا ناكر ىلا شحم نب 0 دبع ان 6 كعف د كلعلار عوجلا

 ظ مالسالا
2-6 

 امنإ | | خال اك برت ولا  اك

 | ثيدح (هببس) هنع هللا ىضر كلام نب سنا نع ىدع نباوىلئدلاو ةبيش ىبا نبا

 أ تعشول لسو ةبلع هللا لص هللا لوسر ىل لاق تلاق باتكلا لوا ةشئاع
 ١ لوقيو مالسلا كثري كبر نا لاَقف كلم ىناتا بهذلا لابج ىعم تراسل

 [ عض نا ليريخ ىلا ناشاف ادبع انت تف ناو اهل كل تنك تعش نا كك

 أ دبعلا لكأي 6 لك ١ لزقيو انكم لكأي ال دعب ناكذ اديع هن تلعن كانا

 | يع انا اإ الس رم ريتك نب لك نع ىلا ءاورو بلا ىاع م

 نب سو 20

 أ للسو هيلع هللا لص ىبلاو دجسملا لا رعا لخد لاق هنع ( هيبس) ةريره
 ْ تغتلاف ايلا اني محرت الو ادمجو ىنمحرا مبللا لاق غرف الف لصف سلاج |

 ١( ىف لاب نا ثبلي ملف اهيساو ترد دعا لاق لسو هيلع هللا ىلص ىلا هيلا |

 0-0 ١ هيما رع لمد ملل ا كى كلا لاقف سانلا هيلا عرسأف اذ نوهسملا ٠

 2 5 ,افا لاق غ ا ارادوا مب نما ظ

 نع قيبلاوىذمرتلا هجرخ كا ع أَو 5 2 0 نإ |

 ا تدع ىنثعي مل هللا نا هلكفلو ملسم دنع هون مدقثو اهنع هللا ( طرا ةمئاغ

 ظ هللا ىلص هللا لوسر ساهل ارشدم املعم ىعي نكلو اتنعتم الو |

 ١ لا لب 0 اهنع هللا ىضر ة 9 ةشلاعب. أبف 1 ريدخت 1 هيلع



 د <”

 |0000 لوس وكت لودي لل لسا لوسر بح لاا

 0 ا ل يدعو نشل هللاققراسو

 تنب ةمطاف ناوا هللا جأو لاق مث هركذف قرس اذا اوناك مهنا كلبق نم لض

 0 نع قازرلا دا زمرو 0 عماجلا قو اهذي تمطق تقرش دج

 هيلع لل ل يبا صاف را لا ١ تناك نلاق

 هيلع هللا لصلا سر ةماسا كف 00 ةماسا أملها ىتاف اهدي عل علعفب سو

 هلا لس |0000 نا دودح نهدح ىف كت كار اال ةماسا اي لاقف سو

 ؤ هركذف اما لاقق ابيطخ و هيلع

 | نب دعس نع ةبش ىلا نب هحرخا ( ( ةق'رلا لق ناك نم كلعأ امنإ)

 | هيلع ا لخىبلا مدق ل لاق دعس نع ريبكلا ملاجا فاك ( هبس ) ضاقو ىلا

 | ىتح !] قثواف انزبلظا نيب تازن دق ل ءاح ةئيدملا سو

 بجرفوأسو هيلع هللا لاس هللالوسرانشعبف اواسسنو و مل قثوأت انمأتو كنمأت

 |0012 اح للا ةنانك نم ىح ىلع ريغن نا انرماو ةئام نوكن الو

 0 ذل نيثلا ف و نوتات ملالاقق ابعنمو ةنيوج ىلا انف اريثك اوناكو مهيلع
 0 لاقف مارحلا ربشلا ىف مارحلا دإبلا نم انجرخا نم لتاقث امثا انلقف

 ال موق لاقو هريختف لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلأت اولاق نورتام ضعبل
 امرصنق هذه ش ع ال ىعم سانا ىفانا تلقو انهاه مقن لب

 ريخلا هوربخاف لسو هياع هللا ىلص ىبللا ىلا انباصصا قلطناو ريعلا ىلا انتاطناف

 ف متثجو اعيمج ىدنع نم متيهذ لاف هبجوو هنول ًارمم ناضغ ماقف ظ

 ل كربصا مكريخب سيل الجر ا نس لل جل لل كحتم كما اما ظ

 عوجلا

 هيحمد امام تم وو نيوكرعسع مين ةيلازج * .4*ا حم

 د م ني يو دهر رس حا ل يسوي محي

 هيوم هج ا نورتو 0 همجي قي كو 7-0 د ص -- د اكل

 يوي ل
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 مهغابف اًثيش ىنغي كلذ نظاام لاق يفنالا ىف نولعحجيت 0 ذأ نم نوذخلي ل ْ

 ' نيني ناكنأ نان رع انا لاقف سو هيلع هللا ىلصويبنلا غلبف نعود

 . لسو هيلع هللا ىلع ى :1 نا لس ةيادر ىفو ه ؟ لف ردكم انا اقاذ وضاق انيق

 ٠ لاق مصل اولعفت يل لاقف نوربأب للا واق تل انغام 000

 ١ نا لاق سو هيلع هللا لص ىبلل كلذ اوركذف اصيش راصف نيماع اوربأي لف

 ظ ّىلاف مكيد سما نم ناكناو متأشف مايد م 0 .ىث ناك

 .هيلاما ىف ىلاقل لعوبا هجر با( نيم رع نآساب ”نآرقأأ ل .:| امثإ)

 لاف « هببس » هذج نع هيبأ نع . يدنا معربا نب دم نب ىسوم ن نع |

 ' تأشن ذا اسلاج هباحصا عم موي تاذ ملسو هيلع هللا ىلص هلا 00

 ام اولاقف اهذعاوق نورت فيك لاقف ةباحس هذه هللا لوسرأي اولاقذ ةباح

 ادشاو امسح ام .اوللق ةهاطنو روج فكو لاق انكم ل
 لاقف اهتماقتسا دشاو انسحتا اه اولاقايقساوب نورت تنك ديلا

 ظ لاق اقش قشي لب اولاق أش قشي ما ل ما اضيموا | قرع رت

 ظ هللا لمرطلا لوسر لاقق هداوس دشاو :هنبسا امارلاق#ا ينو نورا كك

 ١ امو. لاق كنم حصفا وه ىذلا انيأر اه هلا لوسسراب ارا ال سو ةيلع

 ا هرك ذق لزنا امناو ىعنم
1 3 لق ن ا كاهأ امنإ )

 0 فيرشلا 1 قع اذإ 

0 

 دجا 00 سرا هيلعا اوماقأ 00 يفقس 37

 ا
 أ

 ْ 0 ىرتج نس فس ا



 تلوم -
 00000 اوشن 5 ىش عم .., لاما امعدتع هلثشلو .نانيشلا ا

 1 ما م هلع م متياف باوصلا ر 5 لف هتالص ىف كدحا كلش اذاو لوكا ]

 دع نع ةمقلع نع ميهربا ن ماع نا ىف اك ( هس ) نيد دج

 أ لاقّصقتنوا دازف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرانب ىبص لاق دوعسم نب هللا ظ

 ٠ انا اها لاق "يش ةولصلا ف ديزا هللا لوسر اي هل لبقق ىنم مثوتلاو يهرب |
 ظ كرش

 ٍْ .ملسم "قحبه تليضق نم م م هود لعد ىفقأف ضعب نم هجحي
 أ دجاو كلام هجرخا ( اك زةيلوأ وأ متخ رآثلا نم ةعطق يف امنإف |

 | هللالوسر نع اهنع ىراغنلا ىف م« هببس » اهتم هل ىضو ةلمسما نع ةتسلاو

 ا هركذفافا لاقق مهلا جن ترج بايب ةموصخ عسانا سو هيلع لا يلع
 ا ةرش ع أ اذإوهب اوذخف ” اكييد نمعئشل ع مااخإ رتيانأ انإ) ١

 هنع « هبلس » جيدخ نب عفار نع سم هجرخا (": رح نائف ىو نم

 | نوحقلي نولوكي للا نورب أي مثو ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلصىبنلا مدق لاق

 , لاق اريخ ناكاولعفت ملل مكاعل لاق همنصن انك اولاق نومنصت ام لاقف لت

 ك3 اف لاقف كلذ هل اوركذف تصقت لاقوا ت تنضم هزكرتق ١
 - - كَ

 ا و ال لا نإو' 0 3 رسل ١ انأ امنإ )

 1 ظ ا او دعلا مامألا هجرشل ( هلأ لع بك أ : "اذ لأ لاَ كل
 | لاق هنع هجام نبا ىف مك «هنس» هنع هللا ىضر.هللا دبع نب ةحلط نع

 | ءالدح عنصيام لاف نوحقلي اموق ىأرف لخن ىف هللا لوسر عم تررم |

 لاق ظ



 كلقطتم

 ىف ىسقلا يضل هسرشا ( راش مدنا ١١١ ا
 نا هنع ريكلا | عماجلا ىف اك ( هببس) ايهنع دا قشر م

 هيلع اوضرمعو ماعط هيلا برقو ءالخلا نم جرخ ملسو هيلع هللا لص ىنلا

 هركذف ترما امنا لاقف ءوضولا

 ل نم رابع ئأ لجو رافد لع تطرتشأ ىلإ رش نأ اهنإ

 لسمودممساماخالا هجرخا ( أر 1 1 ٍآ 557 ”أ كلذ 1 نأ حسم ا 1

 سنا نع لسمو دما جرخا ( هببس ) هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع
 ةللا لوسر ىأرف ةمتنإ ميلس ما دنع تناك لاق هنع يبا نضر كلام نبا

 تمجرت كنس هلا ركل ترث دعيه تن لالا و

 ىلص هللا لوسر للَعامد لاق كلام ميلس ما تلاقف بت مملس ما ىلا ةهتبلا

 ميلس ما تجر اياسركأل القس كيال ت ا لسو هيل هلا

 هللا لوسر اهل لاقف ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدقل ىتح ةلحهتسم

 لاق ىتعتب لع توعد هللا ىناي تلاق يل ما اي كلام ملسو هيلع هللا ىل ام |

 لوسر كطخف لاق انس ريكي ال نا توعد كلا تهاق لمملا كاذ امو

 ىبر ىلع تطرتشا ىف نيلعت اما مياس ما ايلاق مث لسو هيلع هللا لص هللا

 دحا اماف رشبلا بضني © تضغاو رشلا ىضري 6 اضرا رش انااثإ تلقف

 ةب رقو ةاجنو اروبط هل اهلعجت نا لهاب ال سيل ةوعدب ىتمأ نم هيلع توعد ١
 ء ةبرشن 22

 نيتدحم نيل 1 0- ب اذ درستك يلا 011 ه-_- -_ -

 ةنع ةسرخلاو ةوعسم نب ا



 لاشك
 0600:1177 777970757 2 حبب

 1١" تدصاىفا هللا يبن اي لاقف لسو هيلع هللا ىلصىبنا لجرىلا لق رغالا نع

 دق ترا لد

 رم نبا نع ىئاسنلاو دوادوباو ناذيشاا هجرخلا ( قمع د هالولا امنإ )

 رع ا 00 باك تسيل مور

 9 هللا ىضر ةورع نع قازرلا دبع هجرخا ( ك تانك نم 0 كنس مث

 | هيبا نع ةورع نب ماده نع رمعم نع ريكلا عماجلا ىف اك ( هببس ) هنع

 / هللا ىشر رم لاق وا ركب وبا لاق وا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق

 ظ كتنانك نم مهس كنا امنا هعنص اًئيش هنبا لع باع لجز اهنع ظ

 "1| نياو رازيلاويناربطلاو دما مامالا ةجرخلا ( هَل ريغ نم حارسُ امنإ) |
 7 ]| نع ةيلحلا ىف معنوبا هجرخلا و هنع هللا ىضر ىشبحلا لالب نع ركاسع '

 7 | لوسر ىلا لالب ماق تلاق اهنع ةيلحلا ف اك « هبس» اهنع هللا ىضر ةشئاع ْ

 1 | هللا لوسر بضغف تحارتساو ةنالف تنام لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا .

 ظ درفت ةعيط نبا ثيدح نم بيرغ ميعن وبا لاق ه هركذ مث ملسو هيلع هللا بص ظ

 لاق رازبلا دنسو ةعيهل نبا هيف اضياىناربطلاو دمحا دنسو نارمع نب ىناعملا هب |

 000 تاز هلاحر نعمل ظ

 و | باطخلا فاك نودب ناغيشلا هجرحلا ( كاَفسَو هلأ كمعطأ م 1

 00 000016 هب هم ضر ةريره ىلإ نا دوادو ١ هحرخاو

 ا تاكا اذا هلل لوسرأب لاقف سو هيلع هللا ىلص هللا ليسد ل ىلا ىلا عا ءاع ظ

 ظ 0 انالاق مئلص اناوايسان تيرشو ١ ظ



 50 89 اي 55 هنتاي رف 9 5

 دوووم و م واو ل <

 1 00 1 222 كي

 يل رار ارمي وروح سس ا دول وب

 | لجرو رحلا ديدش موي ىف سانلا مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بطخ

 كلام نب سنا نع رازبلا هجرخاو أهنع هلل ىضر كا ىنطقرادلاو |

: 1 
5 00-1 

 3 7 تجين ةحسصبسم .» هيدا

#5119 

 | نا ةيش ىلا 0 ا هيلع هللا لص هللا
 ] ةندلل

 / راجتلا نباو ماع ناو شا( رشا هجر 7 هما ثلا امنإ )

 ا لافدنع « هيس »اهنع هللا ىضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع اههخيرات ىف

 ] اا هيلع هللا لص هللا لوسر هللاَقف غرف ىت> >ح سعشلا ىف ماق ىلامعا

 1 .هللالوسر لاق غرفت يتح سممشلا ىف اًماق لازاال نا ترذن لاق كنأشام

 رو ما ع هركذف رذنلا امنا رذنلا اذه سيل سو هيلع هللا ىلص

 آ امكارق الطا ثيدح ىف هوم

 ْغ ىتمولاو كادر ذمحا مامالا هحرخأ ( لاجر 1 قئاقشش ءاسنلا 1

 | ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس تلاق ةشئاع نع« هببس » هنع هللا ىضر

 ا | نو لستفي لاقف امالحا ركحذي و اللب دي لجرلا نع

 ملم تلاقو هياع لسغ ال لاق اللب دج الو محا دق نا ىري لحرلا

 | نع هتلأس مياس ١ !تاكامر اقف هرك لف معن لاك:لسع كلذ ىرت ةأرملا لأ

 | له تلاقف لتغتلف ءاملا تار اذالاق مونلا ف لحرلا ىر اه فت ءااإ

 أ ىضر ةشئاع قيرط نم وه ناطقلا نبا لاق هركذ م معن لاق ءام نم ءاسنلل

 ظ حمص ىذا قيرط نمو فيعض اهنع هللا
 هللا: ئضر راسي نيرغالا نعريبكلا ف يناريطلا هحرشا! لآ كا

 | “ هببس » رضيال مالك مهضعب ىف ناك ناو نوقثوم اجر عملا لاق هنع



 ] تاق الامر ةيئ و طلتخا ْ
 ( 00000 ىردخلا دعس ىلا نع ملم هجرخا (ءاملأ نمر هاملأ امنإ١ ١

 )| 5 «هيس» ىراصنالا بورا ىلا نع 0 نباو ىئاسنلاو دما مامالا

 0 موي 0 لع نا ص هللا لوسر عم تجر لاق ديعس ىلا ن نع ملسم

 001 هيلع لل ص 21 لوسر فلو. لاس ىب فانك" اذا ىتح ابق ىلا نينثالا

 0 هيلع هللا لص هللا لوسر اقف هرازا ري جرف هب خرصف نابتعبابىَم ملسو
 و 1 1و ما ل تحمي لحل تي أرأ للا لوسراي نابتعلاقق لجرلا آنلجعا سو

 00 فرم دقو ءاملا نم ءاملا امنا ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هيلع اذامنمي

 ظ لاقمنم هيف ام ناناتحلا قتلا اذاثيدح

 : ف 0000 يدل ( نلت مأ ةضم عامل 0 امنإ ْ ١
 سس لاقريكلا عماجلا ىف اك« هيس » هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع هخيرات

 ا ٍ
 : 0 اا 2 عا لاف ةع ايجي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 امنا باصم هنكلو نوذحملاب سل ماسو هيلع هللا لص ا لوساو ا
 ْ ظ 7 نونحملا

 56 لا هللا ةيصسس لع
 دججا مامالا هجرخا ( ايط صنت اتبخ نت ريكلك ةئيدملا امنإ)

 ا | 0 | نا دك نب راج ا

 باصاف سو هيلع هللا للص هلل لوسر عيب ايبا سمعا نأ ةنغ رس 0ك

 ىلقا دم اي لاقف ٍلسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىقاف ةنيدملاب كعو ىلارمعالا |
 ظ ىلص ىباف ىتعيب ىنلقا لاقف هءاج مث لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلاف ىتعي

 أ لوس لاقت ىبا ارمعالا جرفل ىل ىباف قعيف :اقا نس ملم هام هلل ظ
' 8 



0 
 | نم ارا ف خاسر ٍِ هلع هللا ىلص ىبلا انعبت امنا مهضعب لاق ضعب ىلا مهضعب

 كلذ رك ذف هبضغ نكسف رانا تدمحخ ذا كلذك مث اميبف اهلخدنفا رانلا

 ةعاطلا اها ادبا اهنم اوجرخام اهولخد ول لاقف ملسو هيلع هللا ىلع ىننلل

 ] فورعملا ىف

 | نع ىنطقرادلاو هجام نبا هجرخا ( قاسلأب 0 نمل ؛ةكاطلا من

 | ىف قأِيو كلي ظفلب ىنطقرادلا دنع ةياور ىفو 0 1 ىضر سابع نبا

 هنسحل طويلا زمرو قاسلاب ذخا نم ديب قالطلا ظفلب ءاطلا فرح

 بويا نب ا نع ةعيمل نبأ ثيدحت نم هجام نب' نأس ىف م « هببس »

 لجر ملسو هيلع هللا ىلع ىبنلا ىلا لاق سابع نبا نع ةمركع نع قفافلا

 لاق اهنديو ىنيب قرغي نأ ديريوهو هنمأ ىجوز ىديس هللا لوسر اي لاقف

 مكدحا لابام سانلا اهيا لاقف ربنا ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعصف
 هك ذف قالطلا امنا ايهنب قرفي نا ديري 3 هتمأ هدبع جوزي

 ( يوشع نيالا لع نبلو يراصلام ديلا 2 0000

 | هبا نع هما ىلا هدج نع دي نب نبأ دع نإ برح نع دوادوبا هجرخا

 | 4ك 4 اس »ياغت ىنب نم لجر نع دما مامالاو أضيادواد ودأ هحرداو هعفري ظ

 تلساف ل -وهيلع هللا ىلص ىبنلا تدت! لاق روكذملا لجرلا نع دوادنا ىف اك

 | هيلا تعجر مثملسا نمىوق نمةقدصلا ذخا فيك ىنلعو مالسالاىنلعو
 | امنا ال لاق مرشعأفأ ةقدصلا الا هتظفح دقىندلع املك هللا لوسر اي تاقف

 | هيف ةاورلا بارطضا قاسو ريكلا هخيرات ىف ىراغلا هأورو هرث كذف روشعلا '

 | بياسلا نب 1 ةياور ىف ىشيهلا ل اًذو و هيلع عباتي : ال لاقو



 دا ه را.

 |0000| امو تلاقت ىريصاو للا تا احل لاقف اهل ع ا

 لثم اهذخأف سو هيلع هللا ىلص لأ !لوسو هنااش لبق 0 ْ

 3 لاف هللا لوسراي كف رعا مل ت !ا نيباوب هيلع دبي ملف هبأب تتأف توملا ا

 لوألا ةمدصلا دع ريصلا نا ق سمو ةمدصلا دنع لاقوا هركذف

 وباو ىراخملا ا حل( رادلاو ةأرملاو سرتلا ف ةثالثف سرا امن ) ظ

 آلا ناك« ديس اهنع كاوقرر عتبان 0 ناو دواد 0

 , ناكنالسو هيلع هللا ىلىنلا لاقت لسو هيلع !ىلصوبلا دنع مثشلا 1

 ىضر دعس نب لهسنع اضيا جرخاو سرفلاو 1 رملاورادلا ىف 'ىش ىف شلل ْ

 سرغلا ىف ءىشىف ماوشلا ناك نا لاق لسو هيلعمللا ىلص هللا لوسرنا هنع هللا |

 نكسلاو ةأرلاو ظ

 ا” اب رشا ( 'لوعت نم ادبأَو ىف ربط نع ةقدصلا امنإ) |
 اذيع قتما الجر نا هنع « هبيس » هللا دبع نب رباج نعراث آلا رصلخم ىف |
 ىلع اهقفنا لاقف مثرد ةئاماثب هعابف هعدب و مالو جاتحاف هنم ريد نع ظ

 هركذ م كلايع
 ىاسنلاو دوادوباوناخيشلاو دمحا مامالاهجرخا (فوثرعملا يف ةعاطلا امنإ) |
 0 ا« هين ةددنغ هللا يضر نينم' وملا ريما لع نع |

 نم الجر مهلعرم 0 0 ةبلع هيا لم ىنلا ثني لاق هنعاللا |
 هللا لص ىلا م أ سلأ لاقو مهياع بضغف هوعطي نا مرعأز راصنالا |

 | متدقواو ابطح متعمج اا مكيلع ت توءسقا لاق ىلب اولاق ىنوعيطت نا سو هيلع ظ

 راظني ماق لوخدلاب اوم الذ ازان اودقوأف ابطح اوءمخل اهيف متلخد م اران |



 000 اذ

 ؤ لاقف ىل نذأت نا الإ كلذ عيطتسا ال ىفا هللا لوسراي هل لاقق هلتقب هرماف ظ

 ظ را ش

 راجيا نبا هجرخلا |( هيلي 3 "5 رح 1 نأ يف ةدشلأ امنإ |١

 لا ما لاقف ىطسولاو ةبابسلا |

 0 ريكلا عماجلا ىف طويسلا ا اهون 3 0 ةعدخ بأ 0 نا ١
- 

 ١ دوهيلا نم لجر ىلا هباحصا نم الجر ثععب لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا هنع

 نق بكل نالاد « هبيس » هنع هللا قشر ضقونلا طم

 0 اة هللا لص هللا لوسررم لاق هيبا نع صاقو يبا نبا دعس نب نا ا

 اها ةراححلا لمح َّى رق نود لاق 5-0 وره نود امغب ١ ا ان 2

22--- 00 

 ئ 0 ا 0 0 ىدح أوموصت الف نورس اعست

 ْ نبا نع ناؤيشااو 1 مامالا هجرخلا ( دل اورق 0 مع نإ هذ ور

 ] لزتعالاق هنع ةاوضر هللا دبعنب رباج نع سمو 16 ا « هباس » رمع ّ

 ظ  لاقف نيرشعو عمت حابص انيلا جرفت ارههش هءاسن ملسو هيلع هللا لص ىبللا | ]

 ا ل هلل لوسز لاقف نيرشعو اعدت نمسا امنا هنا لوسرأي موقلا ضعب ا

 ظ ا ا 1 ا 02

 : ل ا
 0 نع .هدسم ىف كيك نا دبع هجرخا ( ٌةمدص لوا لمع ريصلا امنإ!

01 ١ ١ 

 ىأر ملسو هيلع هّللاىلص ىبنلا نا هنع« هببس » هنع هللا ىضر كلاهنب سنا ١



 ا ظ اناوخا هللا دابع اكد شان عيلاو: ابا رضاح يالا 0 ١

 1 ريبج نع يراختلا هجرخا (”دَحاَو *ىش مشاه 1 باطملا 0 نإ ْ

 ١ لاقرعطم نب ريبج كل ىئاربطلا جرخا ( هبس ) هنع هللاوضر» مظم نبا ' ا

 0 نائعو انا تلق اهنيب ىبرقلا ىوذ مهس لسو هيلع هللا لص هلل لوسر مسق أل ١

 .٠ | هركذف ةلزنج كنم مثو نحنو انتكرتو بلطملا نب تيطعا هللا لوسراي |
 0 (/ قازرلا دبعنع ملسم هجرخا ( ءاسنلل 'قيدصتلاو لاج را  هيئاامإ) ْ

 ْ . نع ريبكلا عم اجلا ىف م( سا هسا مر ستانلس نا لبعدخا

 )| اع ”يج ذا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر دنع انك لاق لبس | ]

 7 .لعأتبأت مم ب حاصيل مهلا سو هيلع هللا لص ىبلا قاطناف *ىشابق لها
 1 ] ' مدقتف لالب ماقأف ت تقام لاق ةولصلا ميقا الا ركب ىبأل لالب 0 اننا

 | فوفصلا قشي ل اخ لسو هيلع هللا للص ىبنأ!لبقاىلصي وهانيبف كك ورا سانلا
 "1 اورثكا الف ةولصلا ف تغتليال ن "مو قودنصي اول ركبىبا فلخ ماق

 21 . هيلع هللا لص ىبنا هيلا راشاف هفلخ مئق لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اذاف ا
 1 ظ سو هيلع هللا ىلص ىننلا مدقتو هئاذ> ىلع صكنفو وهاك ىلصي نأ سو

 1 ا +ةبال لاق تيلص دق نوكت ال نا ترماذا كعنم ام لاذ لصف

 5 أم سو هيلع هلا لصلاق 1 سو هيلع هللا لص هللا لوسر مدقتي نا ةفاخ ىلا

 9 هرك ذف عسل افا قيفصتلا نأش

 يناربطلا هحرخا ا ل 7 ةذهر هذول متاحا امنإل |

[ 
 ا
٠ 
0 
0 

 07 فيعض هدانسا قار أ لأق هنع 1 ىكر ل ىسومه نا 2 ركاذ أ

 ظ ىفناخ باقا اناو ) سو هيلع نأ لص هللا لوسر فار

 1 ةباسلا

 لاق هنع ( هببس !



 رد. رب يا

 أل"

0 

 دكا ه هزي

 > هنع ٍلسم ىف 5( هببس) هنع هللا ىضر ىردخلا دبعس ىلا نع لسمو دا ١

 . انزتف لاق ماع يو كلا لبو هلعافلا للا لص حا رفاس لاق

 رطقلاو مودع نم متند دق عنا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف الزنم ١
 هللا لوسر عم موصن | :دبأر دقل مث انرطفأف ةمزع تناك اورطفأف كل ىوقا

 تندم 2

 تاقيطلا ف ديد حرا لاخلا مالا اذه ارك دث نا مكنِإ)

 لاق هنعّْا ىضر عردالا نب مفان نع تعشلابف 0 دمحا مامالاو ْ

 لص ىبن ىلا سرحا تكل اق هنع( يبس حيعتلالاجر دحا لاجر ىلا
 ١ ىلصي لجر ىلع انررقىدب ذخاف ىلا رف هتجاحلا إيل تاذ جرفن مل أسو هيلع هللا

 0 ارك ردت نل ملأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف نآرقلب ربخ ظ

 لها لم لب لجرلانا ثيدح ف هببس مدقت ( اهميتاوخي 'لامعألا امنإ) ظ

 همناو خب لمعلا ثيدح ىف هون يئايو ثيدحلا سانلل ودبي اهف ةنجلا

 ' ىضر ىردخلا ديعس ىلا نم هجام نبا هجرخا ( ضآرت "نم ميلا امنإ)

 ديعس ىلا نع هدانسأب بيذهتلا ىف خيشلا ىور ىريمدلا لاق ( هببس ) هنع هللا .

 سو هيلع هللا ىلص هلل لوسر نامز مدق ايدوهب نأ ثدح هنا ىردخلا .

 ىف سيلو مثردب لسو هيلعّشاىلصىبلا دمب ادم رعسف رو ريعش لمح نيثالثب

 سانلا ىفاو و اماعط هيف نودحيال عوج سانلا باصا دقو ْذُمموي ماعط سانلا

 نيقلال لسو هيلع هللا لص لاقف كلذ هيلا نوكشي سو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 الو اوشجانت الو اونعاطتال 7 دحا لام نم ادحا ىظعا نا لبق نم هللا |
 مدع ىدح لا نم ايش اوذخأتالو ا وسع ءرلا ميال 1 اودساحت ظ

 م



 ءركذف كنا لاقو ْ سو هيلع هليأ ِِس هللا

 ا كارلا ةجرغل ( كت نه يتب ب لهأ يف ناوليتم نإ ٍْ

 ا” 0 10 هنع لا ىشر ةطفرع نب دلاخ نب ىح نب ةزامع ثيدح ْ

  تعمسام اذه ان لاقف هنع هللا ىكر نيسحلا لتف ا داخ دنعاك لاق 1

 كد سو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ْ
 7 © سس

 وقت مح كل كلذ هم َر اذإَق 5 أ ي دعب دا م 5

 0 نب سنا نع أضيا 01 دما هجرخاو هنع هللا ىضر ريضح نب ديسا |

 ىلا فا الجر نا ديسأ نع ىراخلا ىف م« ا هلا ىكر كلام ظ

 ' جتا لاق ىنامعتست لو انالف تلمعتسا هللا لوسراي لاقف ملسو هيلع هللا لص ١
 هركذف |

 نإ هير يف نوماضتال 0 تروج مكن! ْ

 لق دال ردك عولط لق ةالص ُُس اوبل ال أ متعطتدأ :

 ا 0 سلا باعتصاو نانيشلاو دما مامالا هجرخلا ( ولف اهيورف |

 ص لصىنلادنع اك لاق هنع ىراخلا ىف ام« ةببس » ةنع هلاىضر هللا دبع نبا ا

 هرك ذذ نورتس ملا اما لاقف ردبلا هلي ار "تاركا ظردع ل ْ

 ةمايقلا موب كاع ةعادل و 6 ِو ةرامإل أ لع نور ,تعامم مكن ]

 م اس هو

000 

 ١ نع ىئاسنلاو ىراخغيلا ةجرخلا ( ةمطافلا تسشبو امضزرملا تمعنف
 ظ

 ل 0 هيلا ىلا ل وع راك تاقلاق هنع « هيس » هنع هللا و رس :

 يف سد و

 ىاالا ب هحر 0 !( اوثرطفأف مكل يرفأر رطقأأو مك ودع | 01 مك ١



 ني 1-37 ببي

 دج + نمو

 دمع لانا لاقق اهتكر توب كيلعامو موقلا ضعب لاقق اهياعلب اهذخاف ىف ى

 ظ هركذفا
 ظ ركابع نا وستلا ا فخ نسحأف كقلخ هلأ 0 أ كن )

 ظ لاق ىمايدلاو ىطئارخلا هاورو هنع هللاىضر هللا دبع نب ريرج نع خيراتلا ىف ظ

 هللا لص هللا لوسر ناكل اق ريرج نع « هببس» فعض هيفو يقارعلا ظفاحلا

 لوقو ي قاف يحل مث قلع نمياع لا سف رت ا ظ
 0 هركذف كنا ريرج اي ظ

  (ىنت نم لإ بهآ ره ايح يأ لآ لرألا لق يدا ك١
  انمدق لاق هنع ( هببس) هنع هللا ىضر عوكألا نب ةلس نم سم هجرخا

 . اهيلعو ةئام ةرشع عبرا نحنو لسو هياع هللا ىلص هللا لوسر عم ةيبيدحلا

 ظ ءابج ىلع لسو هسياع هللا لص هللا لوسر دعقف لاق اهيورتال ةاش نوسمخ

 . هللا لوسر نا مث لاق انيقساو انيقسف تشاجل لاق اهيف قصووا اعد اماف ةيكرلا
 , مث سانلا لوا هتعيابف لاق ةرحشلا لصا ىف ةعيبلل اناعد سو هيلع هللا ىلص

 ١ كتّسياب تلق لاق ةلساي عياب لاق سانلا نم طسو ىف ناكاذإ ىتح عيابو ميأب

 ؤ سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىنآرو اضياو لاق سانلا لوا ىف هللا لوسر اي

 | ةفجح لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىناطعاف لاق حالس ىعم سيل ىنعي الزع

 ' لاق ةلساي ىنعيابت الا لاق نماتلا رخآ ىف, ناك اذا تح عياب مث لاق ةقردوا

 | اضياو لاق سانلا طسوا فو سانلا لوا ىف هللا لوسراي كتعياب دق تلق .

 كتيطعا ىتلا كتقرد وا كتفجح نيا ةلساي ىل لاق مث ةثلاثلا هتعيابف لاق .
 ١ لوسر كىضفلاق اهايا هتيطعاف الدع سماع ىمعىنيقل هللا لوسراي تلق لاق



4 
 0 كارشم نيمتسن الانا |
 ١ ىراذيلاو دما مامالاهجرخلا ( نيك ردلا عكا رشملاب_نيعسسنالانإ ظ

 ىبنلا قمل الجر نا « هببس » هنع هللاىضر فاسي نب بيبخ نع خيراتلا ىف ؤ

 0 لاف هتدحلو هت ءارجل نومتملا هب 0 سو هيأع هللا ىلص ظ

 > هركذفال ان لاقو هدرف ال لاق ظ

 ىئاربطلاو دممحا مامالا هجرخا ( ءالبلا ع عا ضي ءايبألا را

 اهل لاقيو اهنع هللا ىضر ةفيذح تخا ناملا تنب هد كلان ظ
 ار لاذ نإ ةلعوما ىضر ىردملا ديعس ىلإ نغ هجام نبا جرخاو ةعرافلا ظ
 انت فعاضي 6 ءالبلا ان فعاضي ءايننالا رشم انا مسو هياع هللا لم لكل

 اوناك؟هناو هلتقي ىتح لمقلاب ىلتبي مالسلا مهيلع ءايبنالا نم ينلا ناكرجالا |

 هجام نبا ثيدح نا سودرفلا ىف ركذو ءاخرلاب نوحرفت ام ءالبلاب نوحرفي ؤ

 تخا ةعرافلا تلاق « هيبس » نسح دمحا دانساو ىمشيملا لاقو حيحص اذه |
 | قلعم نش اذاف ءاسن ىف هدوعن لسو هيلع هللا لص هللا لوسر انيتا ةفيذ>ح

 وأ هللا لوسرأي اذلت ىمحلا رح نم هدجيام ةدش نم هيف ىفهءام رطقي هوحن |

 ؟ ؟ دف ءاينالا ردم انا لاق كافشف ما توغدا|

 نابح نباو دمحا مامالا م ل( دما ان لحتال 2 لآ نإ ) ْ

 اعنم هللا ىضر نينم ملا ريما ىلع نب نسحلا نع ىراوحلا ىلا ثيدح نم |

 وبا لاق ( هبس ) ىوق هدانسأ رحم نبا لاقو تاقث دمحا ندر مبملا لاق |

 واراسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم تاقعام لئسف نسحلا دنع انك ىراوملا

 اهتقلاف ةرق تذخاف ةقدصلا رت نم نيرج لع رف هعم ىشما تنك لاق هنع |

 ىف



 نسجل ايت يربو

 ا
 هلا نر امهدحا لاقف ىمعىنب نم نالحروانا 5

 .ادحا م اذه ىلون ال هللاو انا لاقف كلذ لثم رخ ألا لاقو هللا كالو ام

 0 هيلع صرح ادحاؤا هلأس |
: 

 ظ ا الإ م مجريلف مجاري

 ظ سو هيلع هللا لص هللا لوسر عم تدبش لاق هنع « هيش » هنغ هللا ىضر ْ

 ] 0 الف ديعلا ا
 ثيدح نم ماكلاو دما مامالا رخل ( نيك رثملا ني ايش هال ا[!

 ظ تاقث هاجر ىهيملا لاق نع هل ىخر مازح نب كح نع كلام نب كار ظ

 ف "ما نمانلا لعبا سو هيلع هللا لص دمع ناح كاع لال

 يل وف فاكارسو مسوملا مازح نب ميكح دبش ةنيدملاملا جرخو أنت الذ ةيلهاجلا .

 يلع هلا لم للا لوس مديل 0 اهارتشاذ عابت نزيىذأ ةاح |

 | لبق ال انا لاقو ىباف ةيده ابضبق ىلع هدوارف ةنيدملا ىلع اهب مدقف ملسو |
 ] هب اهذخاف ناب اهانذخا تئش نا نكلو هتقتو هركذف |

 . ص 0 ص 2
21 

 ١ ' نا بث]|تو ان سلجياف ةبطغل ساحب نأ 2 نبك ا أ

 ا

 نع هجام نباو دواد وباو دما مامالا هجرخا ( كرشمب نيتسلال نإ ) |

 )قلل نإ ا رشملا نم الحر نا دواد ىلا ىف م (هبس ) اهنع هللا ىضر ةشئاع ا

 . جرخاو هركذف نيعتسن ال انا مجرا لاف هعم لاقل او هيلع هللا ىلص ىبنا

 موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ لاق ىدعاسلا ديم ىلا نع قييبلا

 هللا دبع لاق ءالثوه نم لاق ءانشخ ةبتك اذا عادولا ةيث زواج ىج دحأ ئ

 .اومجول لقال راق ولسا دقو لا عامنق نم هيوم نم ةلاتس ف لإ نبا



 5 ةدسلا بتكلا باعصادجر ا ( ضعب نم ابضعب مادقألا هذه ّنِإ
 هباع هنالم هلل لوسر نا 00 هيب هلع نضر ةقكاع نع دواد ىفا

 رزحم لاق أم ىععسا 3 لاقذ هبجو ريراسا قربت ارورسم اهيلع لخد لسو

 اعساور ايطغدق ةفيطق فوا دحاو بوثىف نيمئان اديزو ةماسا ىأروىجلدملا |

 2 لولا لاقف اعماذتا تلنو

 ةجرخا ( كَ ء اهونطاف ' متل اذإف 5 رع م امن ران ا

 اك «هيس» هنع لاى ضر د كحال سرح ل ء هحام نباو ناخيدلا

 أ .ىنلا ممأشب ثدخ ليللا نم هلها ىلع ةنيدملاب تيب قرتحا لاق هنع ىراختلا
 ظ

 ظ هرث ل

 دما مامالا هجرخا ( '.يئانإل 1 نما رك د ىلع مارح نيذه نإ )

 هلل ىضر نينم ملا ريما ىلع نع ىواحضلاو ىذمرتلا 000 باجصاو ١

 اا ودا اريرح وديلع هللا صىنلا ذخا لاق هنع « هبس » هنع

0 

 ' ناهشلاو دحن مامالا هجرخا ( ُهَداَرَأ نم انامع لع لمعتسن نا

 ْ 000 اسا مر ىرشالا ٠ ىسوم ىلا نع إلا

 نمنالجر ىعمو ملسو هلع هللا ىلص ىنلا ىلا تلبقا لاق هنع ىراختلا

 5 هيلع هلل ىلص هلأ ليسرو راسي نع رخالاو يني نع اهدحا نييرعشالا

 000 ل اما نق نب هللا دعابوا نوم ابااي لاقف لأس امهالكق كاسي سو
 الوا نل لاقف تصلق هتفش ت ا لا نارام

 هللا ىلص ىنلا ىلع تاخد : لاق د هنءاضيا نيذيشلل ةياور ىفو اكاد ابشن



520 

 يرقا تاق ًارقالاق مث تلزنأ كلذك ل سو هيلع هللا ىل اهزماك لو

 اذه ترا تلزنأ كلذك ملح هلع هللا لص هللا لوسر لاف ىنأرقا ىنلا

 هركذذ نآرقلا
2 0 2 - 

 ند هيف هل كروب هقحب هذخأ ن.ف# 5 ةوأح 0 ثا اذه نإ )

 يشيل ما كنك هيفال كري 2 سل فارشإ دخل

 رشا مامالا هجرخا ( 0 د نم 0 السلا لاو

 ىراغغلا ىف ام( هببس ) هنع هللا ىضر اس ع ئاسلاو يدمر,

 مث ىناطعاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ت تاأس لاق مازح نب يك

 هع را _ للملا اذه نا مكحاي لاق مث ىفاطماف هتلاس مث ىناطعاف هتلأس

 ايف كده اذحا ًازراال قحلاب كثعب ىذلاو هللا لوسر اي تلقف ميكح لاق

 ىلأبف ءاطعلا ىلا ايكح وعدي هن هلا يشر ركب وبا ناك اينالا قرافا

 ىنا رمع لاقف ايش هنم لبقي نا ىلاف هيطعيل هاعد رمع نا مث هنم هلبقي نا ظ

 ىبأيف قا اذه نم هقح هيلع ضرععا ىفا ميكح لع نيلسملا رشعماي 7 دبش

 سو هيلع هللا ىلط هللالوسر دعب سانأا نم ادحا مي مكح أزري رف هذخأب نا

 4:ع 0

- 

 اًنلخ ةحئم ًاريخ دب لاف نب دارأ نق
0 0 

 طسوالا ىف ىفاربطلا هحر 1 ائيس اقلخ ؛ ا 9

1 ١ 
 س

 هللأ
- 

 ىلا نرع هريغو ىركسملا جرخلا « هيب هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع
 رعو انت هل ذي رف ةركع هل لجرب سمع لسو هيلع هللا ىلص ىبتلا نا لاهنملا

 هك ذف قالخالا هذهنا لاقف هل تحيذف تاهيوش اهل ةأرماب |



 لع 1 دارج 10 كال رانا # هعاعم هنم كيذوي ىلا نا

 ْ دحاّبا وه نال هك ل سو هيلع هللاىلص يبنا 0

 . | هجرخا ( عالكلا نسحو عالسلا لانب ةرفقملا تابجوم نم ّنإ)
 ىضر ةديرب نب ىفاه نع قبيبااو ىلعئارحخاو ىناربطلاو دمحاو ةبيش ىلا نبا

 1 حرمصلا لاجر دمحا لاجر ىمثيملا لاقو ديج .هدانسا ىقارعلا لاق هنع هللا'

 ةنجلا ىناخدي لمع لع ىنلد هللا لوسر اي تلق لاق "فاه نع ؛ هبس )
 هكذف

 1 ا 02 5 1 2 0 7 3

 ( هنطب عاعطو هجرف ةفعىلع أرشع وأ َنينس نامث هسفن رجا ىسوم نإ ]
 (هبس ) ا 000 ىقر ردلا نب ةبنع نم هحام نباو دما مامالا هجرخا ظ د مور

 | سطأرتف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع انك لاق هنع هجام نبا ىف اك

 هر ىسرم نا لاق يدرب 0 كندا

 فر 0 1 َّص نس 0 601 نإ
 108 2 اوف

 ا نب زم نع هجام نبا ىوس ةتسلا بتكلا باحصاو دما مامالا هجرخلا |
 . || ماشه تع“ لاق رمع نع يراخنلا ىف اك« هببس » هنع هللا ىضر باطخلا |

 ) ١ لص هللا لوسر اهينئرقي مل ةريثك فورح ىلع أرقي اذأف هتءارقل تعقساف
 . | ىلع اهنأرقا لسو هبلع هللاىلص هللا لوسر ناف تبذك تلقف ملسو هيلع هللا 3 04 ١ ١ ظ
 ١ |0 سو هيلع هلل لس لال رسردلا .درقا هب تدلطناف اقام ريغ

 ْ | ١ ذا لور لاقف اينئرتت / قورح لع ناقرفلا : هروس رع ا

 | لاق اهأرقي تعا ةءارقلا هيلع أرتف ماشهاايارئادلسرأ و هيلع هللا

/ 

 لوسر



0 
 ١ : 0 ور ور يم 2

 2 ٠ -- 1 3 طع ا 7 3

 ا لاق هنع ريبكلا عماجلا ىف اى( هببس ) هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم نع ةبيش |

 ْ ماق كلأسأ ىلا مهللا لوقي وهو لجر ىلع ملسو هيلع هللا ص لا لوسررم |

 | توعد هللا لوسر اي لاق ةمعتلا مات امىردت لهو مدآ نبا اي لاف ةمعلا |

 ١ هو لف ةيعلا مامن نم نإ لاق ريا ءاجر اه. ةوعد ١

 أ كلا بام هسا 7 هلأ لع مسقأ وأ نم هلأ د دابع ًْن 6من! ) 0

 ١ ىراخلا ىف اك « هبس » هنع هللاىضر كلام نب سنا نع ىذمرتلا ىوس 5 !

 1 اوضرعف اوبأف وفعلا اهيلا اوبلطف ةب راج ةذث تردك هع 0 ناهنع[

 رات نداسللا الا اوباو سو هيلع هللا لغ نا لوسرا | رنأق اوبأف شالا

 رن رضنلا نب سنا لاقف صاصقلاب سو هلع هللا ىلص هللا لوس | ظ

 هللا ومر لاقف اهتزت رقت ال ككل كح عرار عيبرلا ةينث رسكتا هللا |

 لوسرلاقف اوتمق ءرتلا ىف رف ضاصقلا للا تانك سدا 1 ملسو هيلع هللالص ١

 ظ هركَذف هللا دابع نم نا راسو هيلع هّللاىلص هللا ا

 < نم يلب دل رتل ازعل نابتنأ سرر كش سلا ا
 ظ ركب نب دما نع ريبكلا مماجلا ىفاك( هينس) هنع هللا قصر ىدنالا ا ظ

 ىأو الف زملسو هيلع هللا لم هللا لوسر ىلا هنا ا ايدج لاقى |

 | كتحاصق نم ىرا اممم نآرقلا تأرق له ىرشناي كديو لاق هتحاصف |
 ؤ لاف لق لاقفىنم هعمساف ارعش تلق نكلوال لاق .'

 "الخلا مفرت دقف ىفدالا تكفا + 3 0 ناغضالا ى وذيحأو ١

 ْ ركل 0 كنع 0 #* م ل ١ 0 - ناو ظ



 دب 6

 ( ا
 م

 اامع نأ كام زبرتلاو هادا مراح هجر 1 ع ني 1 ِ 2

 م هللا ىذر رامت نع ثيدح ضعب . 0 ا نبا ا

 /! فرشلا ادار لاق رمت نبا نم ىراغيلا ىف اك« هببس» هنم |
 هركذف نا مملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف اههناببل سانلا بجعف ابطفت |
 للا لج لاق سابع نب مسقم قيراط نم ةوبنلا لئالد ىف قييبلا جرخاو |
 سقو مهألانب ورمتو ردب نب ناقربزلا ا هيلع هلأ ص هللا لاسر ا

 باحملاو مهيف عاطملاو ميت ىنب ديس اناهللا لوسراي لاقف ناقرب زلارخفف ماعنبا |

 نب ورم ىنعي كلذ لعب اذهو مهقوقحب مهنم ذخآو ملظلا نم مهعنما مين ْ
 ناقريزلالاتذ هنداىف عاطم هبناجي < منام ةضراعلا ديدشل هناورمتلاقف مته 0 ا

 لاقف دسحلا الا كتي نا 0 لان رع دقل هللا لوسر اي هللاو |

 دلاولا قمحا لالا ةينح لاثل ميل هلا هللا لوسراي هللاو هل دسحا انا وربع ٍْ

 ةينانلا ف تدذك امو ىلوالا فت ةدص دفا ملأ لردتزاب هللاو ةريشعلا ىف عيضم ظ

 00000 اذاو ةلعام ندحا تاق تضر اذا لجر ىكلو ةرخآلا
 ظ هركّذف لاق تدجوامهتتا |
 نبا نع لاثمالا ىف ىزمرمارلا ةجرخا «نمرملا لجراك ا ند ْ

 قوت سما لجراكح ةرجيشب ىنوربخا ظفاب ىراختلاو اهنع هللا ىضر رمح |
 نبا نع « هببس » ةلخنلا ىغ لاق مث اهقرو تاحتبال هير نذأأب نيح لك اهلكا ا

 نم نا لاقف اراج لكايوهو مد هيلع هللا ىلص ىن :أ| دنع نيك لافرمع ١
 هرحو ىف ترظنف ةلخلا ىف لوقا نا تدراف رمع نبا لاق هركذف رسنثلا |
 ا
 | ةلختا ىف سو مد ا اسست ١



 د6 هد

 ' هما ىف وجري هنا ركذو كلذ لثم هل لاقف هاددف هتربخاف سو هيلع هللا ص

 مدر ل حل ام كلل ا سو هيلع هللا للص ىبنلا هل لاق ر لا

 كنان شر 1 "كيف ترم مَدآ ن 1 اع م عااس لك نإ)

 ١ سالج نع ةامصا ميس ىوغبلاهحرخا ( 5 رخال يف م

 ١ ىوق نم رفن ىف تدفو لاق هنع ( هبيَش ) هنع هللا ىضر ىدجلا ويضل

 . هللا لوسر اي انصوا اناق عوجرلا اندرا ايلف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل

 ظ هركذف
 ا ها كم 5 0 1 00 3

 | ىذمرتلاو ناذيس'ا هجرخا ( ريبزلا يراوح َنِإَو ايراوح ىف لكل نإ )

 ١ ىضر لع نع احلاو اضياىذمرتلاوهنعشاىضر هللادبءنب رباج نعىئاسنلاو .

 ] ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا لاق لاق رباج نع ىراختيلا ىف اك( هببس ) هنع هللا
 | ريخي قع نم لاق مث انا ريبزلا لاق بازحألا موي موقأا ربخي ىنيتأي نم

 ] لسمو هوو وفل لكأ نا مسوهبلع مال ناري لات وللا

 0 0 زاديعس ىلا نعيئاسنلا هج ردنا ( نركب يح 0 ا نق امنإ) ْ

 نع ملسو هيلع هللا لص هلي لوا الجر نا هنع (هبس ) هنع هللا

 هركذف لمحت ناو ا ظل سما نا لاقف لرملا

 ١ ىضر باطخلا نب رمع نع دواد وبا ةدحر حا ( اناط طلسم نسر ا 52 هن! )

 لآل ةالوم تبهذ لاق ريبزلا دئادع هللا

 مث اهعطقق سارجا اهلجر ىفو هنع هللا ىضر رمملا مل ةتئاب ريبزلا

 | مهتالوم ىرذنأا لاق هركذف عم نأ لوي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 رم كردي مل ماعو ةلوبحم 1



 1 هدنع 'ىش ا طعا [ه هلو ذخا اذ درا لوقيو مالسلا ”ىئرشي

 نب دعت هع٠و ماقف اهنيتأي هيلع مسقت تاسراف يدعو ريصتل) بم

 5 لوسر ىلا عفرف لاجرو تباث نبدي زو بكن ىباو ليج نب ذاعمو ةدابع

 " || اهنأكلاق هنا تبسح لاق عقعقلت هسفنو ىبصلا ملاسو هيلع هللا ىلع هللا
 ' || هللا اهلج ةمحر هذه لاق اذهام هللا لوسر اي دعس لاقق هانيع تضاففنش ١

 ظ ءامحرلا هدابع نما 2 امناو هدابع بولق ىف

 5 مي احلاو هجام نبا هحرخا ( ءأ ىلا ف 5 عد 30 0 نم ١ جودا نإ ) 1

 كوخا لتق اهل لبق ااا نع « هيس » اغنعاسا ىغرا شح تنب.ة 00 ظ

 هانزحاو تلاقف كجوز لتق اولاقف نوعجأر هيلا اناو هلل اناوهلدا همحر تلاقف ظ

 ا هركذف جوز زال نا ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر لاقف

 اهنعدتلا ىضر ةشئاع نع دا ءامالاهجرتبا ( الاقم قحلا بحاصل ّنِإ)

 7000001 11 يحلصل ةظنلو هنم لا ىضر ةريره ىلا نع ناخينلاو

 هيلع هللا ىلص هللا 007 ىفاقت الجر نا ةريره ىلا نع ىراختلا ىف اك

 ١ لام قحلا بحاصل هوعد لاذ هباحصا هيب مهن ظلافاف سو

 . || بنك نب ىلانع ىسلابطلاو دوادوباو لسه هجرخا ( تبستحأ ام كل ّنإ)
 1 نم لجر ناكح لاق هنع ريبكلا عماجلا ىف ا هيج» دنع ادلا فر

 ” ١١ هللا لوسر عم ةولصلا هيطخت ال ناكف ةنيدملا ف تيب ىصقا تيب راصنالا

 ]| ارامح تيرتشا كناول نالف اي تلقف هل تعجوتف ماسو هيلع هللا ىلص

 1| ىتيب نا بحا ام ُهللاو اما لاق ضرالا ماوه نم كيقيو 000 كيقي

 هللا ىن تدتا ىتح المح هب تلمح ملسو هياع هللا لص دم تيدي بنطم ظ
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 ض 0 للص هللا وشو مم ةزانج ىف انجرش لاق هع هللا ىشر
 ريفش ىلع ملسو هيلع هللا لص ىبلا 0 غرفي مل وه اذاربقلا انئج اذا ْ

 لاقف اهرسكيل بهذف ادضعوا اقاس ايظع رافحلا جرخاف همم انسلجو ريقلا .

 اب أيا كركك اتم دابا كرست نافع لسو هيلع هلل لموللا

 مانع ةياورىف ءاج هنا ىريمدلا نعىمتلعلا لقنو ربقلا بناجىف هسد نكلو ظ

 تملا لغم رسك لاق هنا 00 هيلع هللا 00 ىبلا نع اغنم هللا ىضر ةلس
 00 0 هع 0

 (ةتصانو هنأ لعأ 8 ناكل زغأ أ نم نيلهأ يلاعت هَ كل

 ىضر كلام نب سنا نء ماجلاو هجام نباو انلاو دما مامالا هجرخا ٠
 هنع اهلل غر لع نع خا نآرقلا لها ثيدح ىف اي « هيبس »دنع هللا

 ءاردلا يف اب مداىب ةنسلأ لعوطت ضرألا يف ةكيدلم لاعت هلانإ ١

 كاام نب سنا نم بعشلا ىف قيبيلاو ماكل هجر (ترشناو 7
 رم” سنالاق « هببسس ”ىبهذلا هرقاو لسم طرش ىلع كاملا لاق هنع هللا ىضر
 ىرخاب ىمو تدجو ملسو هيلع هلل لص ى ١!: لاف ا ريخ اهيلع اونثاف ةزانجي

 لاف هنع لئثسف تدجو لعب هيلع هللا لص ىبنلا لاف ارش اهيلع اونثاف

 هكذف هلا نا

 ل ل هدنع ءىش لكو ىطعأ ام هلو دخأام لات ||
 نب ةءاسا نع ىذمرتلا ريغ ةتسلا بنكلا باعصاو دما مامالا هجرخا

 هللا ىضر ديز نب ةماسا نع ىراخنيلا ىف م « هدس » ةيراقتم ظافلاب ديز
 لسراف اتئافنضبق ىل انبا نارلسو هيلع هللا لصمنلا تنب تلددرا لافاعتم ١



 0 كيل

 لاق هانا آر ا. لاك اننا نف ترعدي نم لسرتو انسقنا لع كميان
 ا
 أ

2 

 ء5 دف كف نأ تقدض 0-0

 للا ؟بحأ الإ دحأ تاردْلا مييفيال ةئامأ لأ انيق نإ ١
1 

0 
 نب ةعافر نع ريبكلا ىف يناربطلاو بدالا ىف ىراغيلا هجرخلا ( هبرخدمل

 دما لاجر ىمشرملا لاق هللا دمع نب رباج نع ها انع نباو هنع للا عشر مفار

 لص هللا لرغارا نا لاق آر نع « ةيبس » ا ناربطلا فتاسادحاو 0

 مهلخدا لاقف 4ة.اع لخد من مبعمش وق ُ جا ردع لاق سو هيلع هللا ا

 كريغ دحا نم ف له لاقف مهلا جرخأ لب لاق مهلا جرختوا كيلع ١
 , نوعمست الا متناواتاوخا ونب و انم انو افلحلاق انتاوخاوشو ان“واغاح رن اولاق

 سانلا ىتأيال اورظناف الاو كاذف كئلوا مثكناف نوقتملا تم ئايلوا نا
 . اهيااي لاقف هيدي عفر مث تع ضرعيف لاقثالاب نونااتو ةمايقلا موي لامعالاب ١

 1 موقلا تشل نبا ثيدح ىف 0 نمو ءرت اف نأ نع انلا

 هجرخلا ( لجو ءء رشا مباصأ نم نيعبصأ نيب قئالخلا بوأق نإ )

 ىف اك « هببس » هنع هللا ىضر كلام نب سنا نع تافصلا ىف ىنطق رادلا

 ظ هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق سنا نع نايفس ىلا نع ريبكلا عماجلا ظ

 ىثخنا هللا لوسرأي اولاقف كنيد ىلع ىبلق تبث بولقلا باقماي لوقي ماسو
 هركذف قئالخلا بولق نا ىنردي امولاقفهبانتتجاب انقياو كب انمادقوانيلع .

 نباو دواد وبا :هحرخا 0 ءراكسك 57 الا ماظع ل 1 |

 هديعصو اهنع نبا ىضر ةشئاع نع روصنم نب ديعسو قازرلا دعو هحام

 هللا دبع نب رباج نع هيتياور نم ءزج ىف عينم نبا جرخا ( هببسن ) نابح نبا ها ووحيو 2س تا ع جم يح يخت
 0191515179 جوم ير صو وك 5 فيس ل

 ىكر



 26 وع

 ١ ماسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر اب لوالا لاق هنع هللا ىضر جشالا

 | قرشملال ها ريخ م ار انهاه نم يلع علطيس مل لاق ذا هباصا ثدحي

 ِ ىنب نم اولاق موقلا نم لاقف | ل رشع ةثالث ىتلف مثوحن هحوتفر ع ماقف

 ' هللا ىلصى لا نا امالاق ال اولاق ةراحتل ١ دالبلاهذه كمدقا املاقسقلادبع

 ىلص هللا لور اونا ىتح مبعم ىضم مث اريخ اولاقف انآ ؟ركد دق ملسو هيلع
 ظ مولا ىر ف لنودير ّ ىذلا عيحاص اذه موقلل ر مح لاَقف سو هيلع هللا

 | يح ىعس نم مهنمو ل مهنمو هيلاىثم ه نم منش مهب مهباكر نع مهسفنأب

 اوفا متر هدس باث الا اونا مومو هلا هرد5 أف سو هلع هللا لضىنلا اوتا ظ

 ا

 ْ عمجو اهخانا ىتح باك رلا ىف موقلا رغصا وهو جشألا فلختو اهولمقف هدب ظ

 ا غات ا ىفو لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نيعب كلذو موقلا عاتم

 ظ لوسر دب لبقتق انلحاور نمر دات انلم> لاق قبببلا دنع ىدبعلا ىماع نبا ظ

 سلف هتبع 35 ىح جشالا 0 رظتناو هلحرو ميو هيلع هللا ىلص هللا ا

 ١ اهسلفهباي نم نيضربانيبوث جش ألا جرخأف دما مامالا دنع هثيدح قودهبوث ٠

 > الجر ناكو ابابةفولسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر ديب ذخا ىتح ىشمي ءاج مح ا

 ىتتسي ال هنا هللا لوسراي لاق هتمامد سو هيلع هللا لص ىبناا رلغن الف اهمد |

 هل لاقف هبلقو هناسل هي رغصا ىلا لجرلا نم جاتحي امنا لاجرلا كوسم ىف

 ظ محا هلوسرو هللا اههبحت نيتلصتخل كيف نا ملسو هيلع هللا ص نا لد

 ا هللا ' امهبحي نيتلصخ ىلع ىنابج هللا م ١ , اهب قلختا انا 4 كرا لاق ان

 ظ موققلا لاَقف كموقو كسفنا ىلع نوعيأبت : يبل مش لاق م ةياور فو اوم

 ١ هنيد نم دشا 'ىش نع لجرلا لوازت ل كنا هللا لوسراي جشالا لاقف من
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 700 وا دبع تيأر لاق لفون ىلا نع ملم ىف م ( هبس ) اهنع هللا

 هللا دبع هيلع م ىتح سانلاو هيلع رق شيرق تلعف لاق ةئيدملا ةبقع لع

 ماللسلا بيبحابا كييلع مالسلا بيبح ابا كياعمالسلا لاققهيلعفقوفرمعنبا
 تلعام تنك نا هللاوامااثالث اذه نع كاما تنك د قا هللا واما ييحابا كييلع

 نبوللا دبعدفن مريخ ةمأل اهرش تناةم أل لاو اما محرال الوصواماوقاماوص
 ىىتلاف هعذج نم لزناف هيلا لسراف هلوقو هنا دبع فقوم جاجحلا غلبفرمت

 نا تباف اهنع هللا ىضر ركب ىبا تنب ءامسا هما ىلا لسرا مث دوهلا روبق

 اك]و 3 نه كسل نم كيلا نثعب ال وا ىنتأتل لوزا اهيلع ذاعاف هيئات
 لالت لاق قررلر عيل نم ىلا. ثعبت ىح كيتا ال هللاو تلاقو تااف

 ىتتيأر فيك لاقف اهيلع لخدىتح قذوتب قلطنا مث هيلع هذخاف ىتبس ىفودا

 كترخا كيلع دسفاو هاند هيلع تدسفا كتيأر تلاق هللا ودعب تعنص |

 |تل] ا4] نيتاطنلا تاذ هللاو انا نيقاطنلا .تاذ.نبا اي لوقت كنا ىنغلب

 اا ماعطو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماعط هب عفرا تنكف

 لص هللا لوسر نا اما هنع ىنغتستال ىتلا ةأرملا قاطنف رخآلا اماو باودلا

 اا 11١١ دل امأق ازيمو انك فدقت ىف نا امثدح سو هيلع هللا

 اهمجارب مو اهنع ماقق لاق هاياالا كلاخإ الف
 ( ةانألاَو ملأ ارب ناك نا امسح نتا صخل كيف نإ ) ظ

 ا تلد ءاعسإ 0 هنن اريمو 0 بفيقت ف د!

 1 وما من ف

 1 جرخا / 4اس ) ايهنع لبا ىدر اق نبا نع ىدمرتلاو 35 هحرخا

 نع أضيا للعب وباو ىرصعلا كلأم نب هدي زم نع قييبلاو اربطلاو ىعي وبا '



 هلل لاق اذه تلف هلل لوسر اب ليقف عم بق لك ىلع 0 نترك

0 

 نباهحرعلا ١ ليثاردإ ىف ا يرسل 00 لع نإ

 ظ هللا ىضر دوس نينا دع ع زيراتلا ىف ركاسع نباو ليلا ف :

 ظ كلي 5 لسو هيلع هللا لص هللا لوسر انلأس دوغسم نبا لاق ( هببس ) هنع

 هد ذف ةفرلخ نم ةمالا هذه

 ءارسلا تدسو نعل قستام شع رانثلا ةقرض نم يسرا 0

 | ىضر رمكنبا نع ريرج نبا هجرخا ؟ ردم فصن بارغلاب قا
 ظ مسوهيلع هلل لصىبنلا 0 لاق هنع ريبكلا عماجلا ىف ام ( هبس ) اهنعدللا

 رفاغم نم نميلا لها نم هعبت نمو لالك دبع نب ثراحلا ىلا نمعلا لهاملا

 هركذف يا لع نا نادل رق

 نبأ نم هيرغغر نبا ةحرحل ( رح لدا ناضمر 1 78 نإ ) طا

 سيخ نبا نع ىبمشلا نع رييكلا عماجلا اك ( هببس ) هن هللا ىشر سينخ ّ

 ديرا ىلا كانف ةأرما هتاف سو هيلع هللاىلص ىبنلا دنع اسلاج ت تنك لاق

 ا

 ا

 ءرث دف ةرع نأ نايضمو رش ىق ىرتعا لاق رثكا روبذلا ىا نق رقعأ نا

 هحام نباو دواد وباو ناؤيشلاو دمحامامالا هجرخا ( دا ةالصلا ف 'نإ) ا

 ىلع لسن انك لاق هنع ىراغلا ىف اك ( هببس ) هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع

 ىثامتلا دنع نم انعجر ايلف انيلع دريف ةولصلا ىف وهو سو هياع هللاىلصىبنلا |

 نبا نع قازرلادبع جرخاو الغش ةولصلا ىف نا لاقو انيلع دري ف هيلع انلس

 الغش ةولصلاب كو الغشل ةرلصلا ىف نا ظفلب دوعسم

١ 



 سس سومر مسا كامو ل

 ءكذق لَو وط نا لوي 5 هللا ىلص ظ

 تلق لوبلا نم ربقلا باذع نا تلاقف دوهيلا نم ةأرما لع تلخد تلاق |

 ضرقيل هنا 5 تكتلااق 52-
. 26 - 

 ا كلف اذهاملاقاتاوصا تعفترا دقو ةولصلا ىلا سو هيلع |

 اولد 0 نيناسناتوص مه وأ ةنيدملا ناطمح نم طئاد سو ظ

 د سا رايد

 هركد مماشه تا لب لاق |

 نبا هجرخا ( ةيضقي ىتح هبحاص لع ةناطلس هَل نيدلأ بحاص نإ )
 يف : باطي لجر ا دينا هللاىضر سابع نبا نع هحأم

 | لوسر باعصا مب ذ مالكلا ضعبب ملكتف 4و نيد سو هيلع هللا ىلص هللا ظ

 0 سو هيلدا لمدللا

 ' ةولصلا اول طاق هبقف نم ع ع رصقو لج 3 ةالص ليل نإ نإ ١

١ 

/ 
 ا

 5-5 هذآ

1 

 نع لسمو دما مامالا د 24ح را ( 6 اردسمس نآيبلأ َّن 3ك و ةلملا ا

 رامع انيطخ لاق لئاو ىبا نع 0 0 0 0 0

 هللا لوسر تععم لاق تغلباو برجوا ناظقيلا ابااي اَنَقْف غلباو هحواف

 ديمح نب كدبعو هحام نبا 00 نم ربقلأ ا 0 نإ )

 | نع ىاجلاو 1 :اةلمل ا ودا دلل

 0 00 ةرسح ةياور نم ةدش ىلا نب "بأ ججرخأ

 | (هبس ) اهنع هللا ىضر سابع

 هللا ىلص هلل لامار جرف بوثلاو داحلا همم

 ص لاق اقنع ا ىصر نساع نبا :. ىراغلا جرحأو

 لا لإ لاق م مث ريك ىف نابذعيامو نابذعي ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا لاقف

 00 دي امد مث ةميهلاب شم رح ألا ناكو هلوب نم رتتسي ال امثدحا |

 نيترسك

 000700 ااا 0 ز ز زل

 0 هتاامر /

 . ٍ جوا



 ظ 2 37 0 قع هج
 - ظ ) ةولصلاب وأ هدر ف رحم َش ثا اذإف موج كل نم ا ةدش مَن

- 

 ظ ظ انك لاق هنع « هبس » هنع للا شر ان راخشلا رح نأ نع يراسل

 ىنلا لاقف ربظلل نذوي نا نذو اا دار اف رض ا تا

 | لافلولتلاٌىف اني ارىتح د درب لاف نذوي نا دارا مث دربا سو هيلع هللا لص

 ظ كاد دلت نأ 00 هيلعشا ل عىبلا

 راد نسوا اذإ 0 1 ةمايقلا | وي باسملا دش 0

 ظ ليوا ما 0 1 تا 1

 ظ مث اسلاج لصت 0 أاسلاج لصي وهو ]سو هيلع هللا

 00 نا كال لاقف تيكبف ةري .سهابا اي عوجلا لاق كباصا

 الأ هك رت” نم ةمايقلا مي كلا دعاةلرس سالا 0
 كي ,ع ل دواد وباو ناخيشلا هجرخلا ( هشَحف

 07 و هيلع هللا ص ىلا لع ندا ١ الحر نا اهبنع :ىراخلا ىف ام « هس » |

 :|| قلطت ساج املف ةريشعلا نبا سئبو ةريشعلا وخلا سب لاق هآر الف ظ

 لويس رأب ةسئاعت#ا تن تاقل را قلاع اين ها طرا جوت

 طا 0 تلق لجر تارا

 هللا ىضر ةشئام نع بعشلا ىف ىتييبلا هجرخا ( ناطيش أ ايايش ّنِإ) ْ
 ظ بابش هل ل لاقل الجر ر ملسو هيلع 0 ىلص ىبنلا مع تلا اهنعا هبيس !اهنع |



 ا
 ناطقا 1 نادل هل الو ذب دسحل ورش 0 نإ )

 د6 0 د

 اا هيلع ل ص ل لوسر لعش ةاضملاب اعدو رد 0 اوعلطا لاق 3 ا

 أيباع اوباكت ةأاضملا ىفءام سشانلاعأر ناىىلا دع ملف مهي هس ةداتق وباو بصي ظ

 لج اواعفف ىوريس كاك ذل اونسحا سو هيلع هللا للص هللا لوسر لاقف

 ريغ قام ىت> مهيقسإ ةداتق وباو بص مو هياع هلل ىلك هللا لوسر ظ

 هيلع نا لد هللا لوسر بد من لاق 5 هياع هلل ىلج كارلو رديغو ١

 هيلع هللا ىلد ا لرسر درشي ىتح برشا ال تاقف برشا يل لاقف سو ظ

 هركذف موقلا قاس نإ لاق 1 ظ

 َن

 نباو ىذمرتلا 4 د ا( ارو ةرجشلا هو ًاطقاست 3 ل ظ

 سنا نع شمالا نع ( هببس ) هنع هللا ىضر كاملا ءاكاسع.

 سي دق ةرجشب رف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم يشما تجرخ لاق

 || اهقرو طقاستف هعم تناك اصعب ملسو هيلع هللا لص ىبنلا اهيرضف ابقرو

 كا

 :مأ 01 تاون
5-0 
0 

 م

 قولو كالو دوادوبا هناا ( أ ليس يفد ذاهللا ي

 نأ هنع دواد ىلا ىف م ( هبس ) هنع م هللا ىضر ةماما يبا نع نعشلا ىف ْ

 نا سو هيلع هللا ىلص يبا لاقت ةحايسلاب ىل نذئاْما لوسر اي لاق الجر
 ةما لكأ نا ظفاب ىناربطلا هاورو يبهذلا هرقاو مص م احلا لاق هركذف

 0 0 0 ةما لكاودللا ليس ىف دال ياا ةحايس

 لا ليس قدابلا

1 

 تو م يح تو ميحد سسوع ةصج تيوص رو

 0 لا( ا 2-7

 اس ون كاب بعسل  هييبج جبججبي يت



 هني م

 | جتح 3 و دبع لاقو قار 9 هدرو ركلملا هويت و ىذا 1

 , « هببس» ةجحلا هب ضيتا» اهيفنا قحلا رح نبا ظفاحلا لاقو اهلكهديناساب | |

 ةاشلاوا ةرقباا يذنو ةقانلا ر أ لوجو أنلق ديعس ىلانع دواد ىلا ىف 3 ظ

 ظ هما ةأاك 5 نينجلا ةاكذ ناف متكش هم ناسك لاك هلكأنوا هقلنا نينجلا انطب ىف ا

 ١ دكرلاو دخلا ا هبنرخأ( ةورضاخل نحن اودي رقاد نإ ظ

 | « هيش » هنع هللا ىضر كلامنب ىنا نعيفاربطلاو رازبلاو طيوباو ىوغبلاو .
 |هاز همما ناك ةيدابلا لهانم الجر نا سنا نع ىذمرتلل لياهشلا ىف اك ٠

 هللا لوسر هزرجيف ةيدابلا نم ةيدبلا لسو هيلع ا ىلص ىنلل ىدبي ناكو

 ملسو هيلع هللا لصانلا لوسر لاف جرخي نا دارا اذا سو هيلع هللا ىلع

 الجر ناكو هبحي ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ناكو لاق هركذق !مهاز نا
 هفلخ نم هنضتحاف هعاتم عبجلا وهو اموي سو هلع هللا ىلض ىنلا ماتأف اهمد

 ملسو ةيلع هللا ىلص ىلا فرعف تفتلاف ىنلسرا اذه نم لاقف هرصيي الو

 لءُخ هفرع نيح سو هيلع هلا ىلبص ىبنلا ردصب هربظ قصتلا ام ولأي لع

 هللا لوسر اي لجرلا لاف للا ىرتسي نم لور لو هيلع هللا ىلص ىبلا

 دنع تسل ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف ًادساك ىندجت هلاواَذا

 لاجر دمحا لاجرو ىمثيهلا لا لاغ هللا دنع تنا لاق وا دساكب هللا .

 ةداتق ىلانع ملسمو دما مامالا ع1 هرخأ وتلا ف ةاس نإ ) |
 .اوناك مهنا هرخلآ ىف ليوط ثيدح نم هنع ٍلسم ىف اك هيبس )هنع هللا ىضر أ 0 5 ' :
 ظ حيطنلمال لاقف اشظع انكله هللا لوسراي اولاقف شطع مل لصف رفس ىف



 ظ دقف غبد باها لك ىنطقرادلاو ىذمرتلا ىف هلغفاو ربط دقف باهالا غد ١

 رخآ قرط هلو [ ع دلل يصار وع نبا 3 تبدج نم ىنطقرادلا هحر خا ربط

 ف ل وهيلع هللا ىلصىبلا عم انك لاق نوج نع هدنم نبا جرخا « هببس»
 .لاَقف برشا نا داراف أم 4ف قلعم ءاقسل هباعصا ضع ف ةراعبسا ضعي |

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مهقحلل ىتح كسماف ةتيم دلج هنا ءاقسلا بحاص هل

 0 ير رة دل ندل نوحو هركذف غابذ ناف 0 لاقف هل كلذ 0 ظ

 22 د - - ا طا 2 1

 7 0 0 01 ب كضارعأَو 5 2 7 ظ

 1 اغلا ثهاشلا عب ذه مب يف اش 0 2 5

 01 اك( هيسز (س 11 يأ 1 7 دع ءادهاشلا

 كييطاَو هريخب ىلع دعق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا هنم هللا نيو 8 ىبأ

 هنا اندظ ىتح انعتكسف اذه موي ىا لاق همامزب وا ةماط#_ ناشا ]

 اندكسف اذه ربمش ىاف لاق ىلب انلقف رحتلا موب سيلا لاق ةعما ريخب هيعسيس
 داب ىاف لاقولب انا ةححلا ىذب نبل لاق هعمأ ريغر هيعسس هلا اننظ ىت> ظ

 نأ لاق لب انلق 2كم سدلا لاق هعما ريغ هيعسيس هنا اننظ ىتح انتكسف اذه ١
 ةصباو نع هوحنو هرك ذف ا ْ

 هظفلو هنع هللا ىحكر تادبع نيرباج نع ماملاو دوادوبإ هحرخاو هنع هللا

 هنسح نإ ريغب نينجلا داو أ رخأجراخن هلو ةنإدودب اضمب ىف

 'طرتلا ا

 2020572 702 يل" , كل
1 017 



 يرض و اة جيا

 ف

 لف تجرح اي الف 00 00 00 00 7 1 م 0

 ١ نم 00

 | (ةعضوالإ اذّدلَأ رمأ نم ةىش مفتريال نأ يلاعت هللا ىلع اقح ّنِإ)

 | ىضر كالا نب سنا نم دواد وباو ئاسنلاو ىراخلاو دممحا مامالا هجرخلا

 ْ هللا ىلص هللا لوسرا ةقان تناك لاق هنع ىراخلا ق 7 هبيس » هنع هللا

 دعشاف اهقيسف دوعق لع ىلارعا ءاؤ قد تاكو ءامضعلا 10 سو هيلع ْش

 سو هيلع هللاىلص هللا لوسر لاقف ءابضعلا تتبس اولاقو نيملسملا ىلع كلذ ؟

 هركذف نا ا

 ع 1 -1 ا

 | ١إِنّ ىئاسنلاو ىراغتلاو دما مامالا هجرخا ( ءاضق عمكلسحأ مك رايخ

 ْ لاق هنع ىراغلا ىف ميك« هييس » هنع هلل ىضر ةريره ىلا نع هجام نباو

 ىلصلاقف هاضاقتي هءاخلبالا نم نس سو هيلع هللا لص ىننلا لع لجرل ناك

 | هوطعا لاف اهقوذ انس الا هل اودجي لف انس اويلطف هوطعا ملسو هيلع هللا

 مرابخ نا | و هيلع هللا لص ىنلا لاق كلل هللا فوا ىتتيفوا لاقف 0
  0هالا لصحبأا 0 لاق عقار ىلا ع نع قازرا دبع ج را ريكلا عماجلا ىفو

 ] تأقف اك هضنا نا ىف راف ةقد ةفدصلا لبا 1 ل 0 هيلع

 ءاضق مهنسحا سانلا ريخ لاق هايا هضقا لاقف ايعابر ارايخ المج الا دجا مل ظ

 كلام هاورو

 ا 7 17 ْ

 ) ىميتلا ةداتق نب نوج نع هدم نبا هجرخا ( اه'روبط ةتيملا غابد نإ

 اذا هلثفاو سال نبا تريد 0 م ةحر >او - اذهب هنع 4: ل ملا ىضر



 ا
 تفشل

 ١ هركذف ةعاسلا كلت نا لاقق انلفو انفو نايبصلاو ءاسنلا انقاع كدنع نم .
 ا ١ ةياتدلا قالعأ ذق نأ ّنأ يرشيف اننا ينانأ ليربج نإ ) 1
 ا 0000 1 يمر رسب ني للا دع ع كانغ نياوريكلا ىف اربطلا ا

 لو هيلع هللا ىل أص هللا لوسر راظتنن نحن انمب لاق هنع ريكلا عماجلا ىف اك |

 ادالآ ١ 01 لوسراب التف هبحو ىف انمقق لل تي هجولا قرشم 7 جرخ ذا |

 نا سو هيلع هللا ص 1 لرد للف كو قارشا نم ىزتام انسي هلا ا

 ف هلا لوسراب انلقف'ةعافشلا ىف اطعا دق هللا نا يفرش انآ ىناتا ليربج |
 ف ىف لاق كتما ىف انلقذ ال لاق شيرق فاناقق ال لاق ةصاخ مشاه ىنب . ا

 نيلقثملا نيبنذملل ىتما ا

 ةدملاو كمأ نم كع لص نم لاف ناتأ مالسأ هبلع ليربج نإ ١) ا

 0 ءايضلا هجرها ؛ تاجر َّرشع أب فرز ارم هلع 11 ف ا

 لوسر جرخ لاق هنع « هببس » هنع هللا ىضر بالطخلا نب رمع نع ةراتخلا ا
 نم ةررطمب هاتاف 00 ا اح لو هلع هللا للص هللا . 0

 0 هلع حا 000 ل ىلع ا

 00000 اا لاقف هسأر رلسؤ هب لع هللا ىلص ى :ا مفر ىت ىت> ا

 ورم هب درفت ىناربطلا لاق هركذف ليربج نا ىنع ترضت ل ا

 بلا نبا ا

 1 اهنع هيا 10 ةقلاع ن ء احلا ه>رخآ ( نامإلا ّن هديل يا لل

 7 "تاج تلاق اهنع « هدس »ىهذلا هر ذا ال اه لع كامل لاق | ١

 "1| تنارلب لاق ةينزملا ةءانجتلاق تنانملاقف زوجرلسو هيلع هللا لص ىبنلا ىلا ا



 انجرخاذاو انبولق تقراتتثدخ كدنعاكاذالسو هيلع هللا لص تنل اولاقىبنلا

 2 م كارل سس 2 2 5 1 1 20

 5 ا مف ءوضولا راثا نم نيلج## | رغ 2 مم لوع دي م

 اة نع نافمشلل ةخرخا ( لملم زب َرغ ليي 0 82 اطتسأ |

 ل ابا ىأر ل دع 0 ام ( هس ) هنع هللا 2

 ىتح هيلجر لسف مث نيبكنملا غابي داك ىتح هيدب و هعجو لسغبف م
 0 ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسو تنم لاق م نيا ا

 نوع دي لدب نوت 1 ىف هظفلو

 د ونقول نوب مشي واعي هنأ أي ةلَل لهأ َنِإ١ ظ

 يشل ومب كانبلا عشا 0 يقرون اذ اعط كلا و نواس

 نع دوادوباو لسمو دما مامالا هجرخلا ( 0 آو ديْحلأَو ظ

 هللا لوسر ىلا دوهيا نم لجر ءاج رباج لاق « هببس » هنع هلل ىضز رباج

 لاق معن لاق نوبرمشيو نولكأي ةنجلا لها نا معزت لاقف سو هيلعدلا ىلع
 ظ 0 ىلا ناك

 ظ ' ماقي ةيما ىلا تنب دنه نع نافيشلا هجرخا ( 5 اقرت انن ابي نإ (

 ظ هللا لص ى ب ضاىضر سو ل

 هرك ذف ةرل نرخ امي نا لاق ةعفس اههجوب د ىف ىأر ردو
 ءاضلا هجرخا ( ةكيالملا ”كتح فاصل بيع نونو يول ا كلتنإ)

 تارا نا هنع « هببس » هنع هللا ىضر كلاهنب سنا نع ةراتخلاىف يسدقملا

| 

٠. 

8 



 لا الام د #

 0 ا( ل هللا : 07 ء نادلا ار "ناد

 ا ازو هنع هللا ىفر ديز نب ةماسا نع سل

 , ناك لسو هيلع هللا ىلد ىن نا نا دواد ىبا ىف م ( هببس ) نيملاعلا بر ىلع ْ

 هرك ذف دابملا لامعا نا لاقف كلذ نع لئسف سييلاو نينثالا موصي ظ
 / ولات َديَغ لق نمو مرملا ويف لق نم ؛ أل لك نيالا ىعأ نإ |

 صاعلا نب ورمجنب هللا دبع نع ةبيش ىلا نبا 2 ( ةيهاجل كيددبا
 لس هيلع هللا لص ىبللا نا هنع ريبكلا عماجلا ىف !ك ( هبيس ) هنم هللا 00

 راص ىتح مل نذاف ركب ىنب ىنع ةعازخ الا حالسلااوفك دكم حتف موي لاق

 ىنب نم الجر ةعازخ نم لجر دغلا نم تلف حالسلا اوفك ملل اق مثرصعلا
 ابيطخ ماقف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر كلذ غلبف :ةفلدزملاب هلتقف ركب.

 هركذف ىتعا نالاقف

 نار 2 لكم دما مامالا هجرخا ( ءاسنلا أ 0 مَ 8 0 ظ

 ناك لاق ح ا ىلا نع راسم ىف اك (ةيبسس ٠ ما 00 يا

 "000 ل امال دع نم ءامغ ناتأ مارا دع نا فرطلا

 هللا لوسر نأ انثدخ نيصح نب نارعع دنع نم تئج لاق ةنالف دنع نم
 هاا لاق ىلسو هيلع هللا ىلص ١

 قيهيلاو ىناربطلأ ةجرخا ( ”نوأقشمْلأ اه زوجي ال 0 'كبامأ؟ نإ )

 مالا لاقو تانث هلاجر ىمثيملا لاق ءادردلا ىلا ن - ايو ملا ا

 ىبال ءادردلا ما تلاق ىناربطلا ىف م « هببس » ىبهذلا هرقاو ميمص ا

 لص هللا لوسر تمعس لاق نالفو نالف بلطي اك بلطتال كلام ءادردلا |



 هسا

 'لسافا ليس نس ماا لعلا انو كلذ رع

 هركذ قحا نا مسو هيلع هللا

 دما مامالا هجرخلا ( 0 رف نأ هيمو ندا رق كد اسا نا

 '"ىضر قادصلا ثراخلا نب دايز نع لاسشلا ضر نينا سا

 ظ حبصلا ناذا لوا ناك 1 لاق هنغ دءاذاىا لف 5 هللا

 | لوسرأي ميقا لوقا تلض تنذاف نذئوأنارلسو هيلع للا لص ىلا ىندييف نفل

 ملط اذا ىتحال لوقيف روقلا ىلا :قرمتملا ةسيحان ىلإ رن فكل ظ

 ميقي نا لالب داراف هباحصأ قحالت تقو ىلا فرصنا مث زربف لزن رجلا
 ظ ءلردف نإ لو ها هللا لوسر لاذ

 أ دجا 00 هلا ةرذ 00 ةمايقلأ موي ابان رش نإ

 3 : 1 1 ْش 1 ْ

 مي نبا لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع قوردم نع ميل

 | ليثاق اذه قورسم لاقف رم ليثا# هيف تبب ىف قورسم عم تع

 فت هللا دبع تمس ىلااما لاقق ميرم لات اذه تلقق ىربك

 (| ىفدوك مدقتو هركذف دشانا !سوهيلع هللاىلص هللا لوسر لاق 0 دوعدسم

 م 9 هه

 ١ ) هتردق كدر مع ْن مك أو نا 1 0 2 2 5

 عماجلا 1 لع [ هجرخا |

 ظ لاقف ارح ,كوعفري موف ىلع م 5 مهر هيلع هلل لص ىبنلا رم لاق 4ع ريكلا ١

 كا راطخلا نأ



 دم براد

2-0 

 هحرخا ( لق نإو ةياع موودام مآل ىلإ نير 1 0

 00000 صا لاجر هلجر اهنع للا يقر ةشئاع نع دحا ملمالا
 | ارو ذف لاق اهدابتجا نم ركذت اهيلع لخدت تناك ةأرما نا اهنع

 ا ١١ ةاور قو ءرك دف نحا نا لاقف 0 هيلعّشا ىلص ينال كلذ

 ْ نوةيطت اب يلع هم ملسو هياع هللا ص ىلا لوسر' لاف دعا دنع

 أ هيلع موادام هللا ىلا نيدلا بحا نا اول ئيتح لجو زع هللا لي نأ هللاوف

- 1 6 1 

 ١ نيب نقم ال هب ر ىب جاي

1 

 كل

 ال يي - 0 5-8

 رانلا ف 6 4 هيس د هلع هللا ىغر كا م ْ

 اد اهكذ إبقْلا ىف ةماخن أ ملسو هيلع 00 ا

 ماق اذا هر وأ لاف هلعإ ةتدشو كاذل هتهارك هيف ىأورو

 ١ هتلبق ىف نقزبي الف ةلبقلا نيبو هنس همر وا هبر جاني الق هتالص ىف

 درو هيف قزبو هئادر فرط ذخا 5 هيمدق تحنو هراسي نع نكلو ظ

 016 لقا لاق شعب لع همسي

 اان هجرخا ( ْشأ ْباَتك ًارجأ هلع مالا

 0 بامصا نم ارفن نا "هينا اع هلل ىضر سابع نبا

 ' لجر مل ضرعف ميلسوا غيدل هيف هاج اورم ملسو هيلع هللا لص هللا
 ايلسوا اغيدل ا١لجر ءاما ىف نأ قار نم كيف له لاقف ءاما لها نم

 1 هءاعصا ىلا ءاشلاب اج ءاش ىلع باتكلا ةمئافب ٠ اقرف لجر قلطناف



 د6 سامو
 يا ورع ووو وطور و ووتر 13 و 7

 ىنغلب تلقف 0 هيلع هللا ص هللا لوسر اناتإ تلاق اهتبدب ةزمحر وزي سو

 وري نا: ىلا "نم :أ انأأ بحاو معن لاق وع ةماعلا هر تل نا تن

 تقةرتحاف لكأبل اهيف هدد عضوف ةرب رح اهيف ةمرب هللا تدقق كموق 4 ظ

 ! ( ةلمغهقرحا ا اذاناسنالا نور هوأكس .>) رد سلسال

 © م 0-لا

 ٠ نيتمرظع نيف نيد هب + حلصي نأ هللا لكل ديس اذه نبأ 5

 ' نبا ىوس ناسا باع ىراخيلاو دما مأمالا هجرخا (َنيِمِلَسْلأ

 لعشا لود أب لاق هنع « هس » هنع هللا ىضر ةركد ىلا ن عاطل

 سانلا ىلع لبقي وهو هبنج ىلا ىلع نب نسحلاو ربنملا ىلع ملسو هيلع لا

 ظ ءركذف اذهىنبانا.لوقيو ىرخأ ةيلظو رم ١

 .اهنع هلل ىضر ةشئاد نع ىراخلا هجرخا ( اأن "كس *؟لعأو نأ نإ )
 مس مثىما اذا راسو هيلع هللا لص هل هللا لوسر 0 أمنع (هيس) |

 ٠ رفغ دق هلا نا هللا لوسر اي كمشيدك انس ان اولق اق نوقيطي اب لامعالا نم
| 

 4 من هيجو ف بضفلا فري ىتح بضغيف رشات امو كيثذ نم نهانا كل
 ظ هركذف ذاق نا لوقت .
 ١ نع ىراخلا هجرخلا ( لق نِإَو مادام لأ ىلإ لاعألا ٠ بح نإ

 | رحتحي ناك لسو هيلع هللا ٍلصىبلانا اهنع « هبس » اهنع هللا ىضر ةشئ اع

  ساسلا ليف هلم نلت ربي هطسيو مف لمد لس ١
 ١ لّقاف اورثك ىتح هتالصب نولصي سو هيلع هللا لص ىنلا ىلا نوبوثي

 ' ناو اول ىتح ليال هللا ناف نوقيطتام لامعالا نم اوذخ سال اهياي لاقف



 دي + د

 ساس, 5 ا 3 1 0 0 2 1 7

 نآلمكي ب نيرْبظ 4 نإو يدنلا 2 أه هنإو ىبا ميه ربإ نإ )

 ىضر كلام نب د 3 00 ديمحأ مامالا هحرخا ؛ حلا ف عا

 نم لايعلاب محرا ادحا تب را“ 0 نع ملس» ىف ىف م« هببس » هنع هللا
 1 ىلاوع ىف هل اعضرتسم  مهربا ناكلاق إو هيلع نيا ليم للا لوشر

5 0 

 000 0 نحدبل هناو 000000 4م 0000 ناكف ْ

 0 '[ يِذّلأ تيرا تبرفبلا هلأ لإ هلأ دابع ضمان

 0007 7 ىدنلا نانع ىلا نم بعشلا ف قييبلا هجرخلا ( ٍرآَوالَو ظ

 تاهتث هلاجرو هنع هلل ىصضر ىردخلا ديعس ىلا نع اعوفرم ىزمزممرلا ظ

 7000000 .لوالو هلامالو هلحا الو هسفن ف ًازري ل ىذلا هظفلو

 ناعم لجر مهيفو سانلا عيأب لسو هيلع هلل ص هللا لوسر نا ريبكلا عماجلا ظ

 اء اعش كفن هلآ 1 كلا ادعو ملسو هيلع هللا لص ىبنلا هل لاف ظ

 نا نأ دعاي لاق ال لاق كلها ىف لاق ال لاق كدلو ف لاق ال لاق .

 0 ضغبأ
 ( سدح لاق درب ةباصا نإو سح لاق رح ةباصأ نإ مد نين اا 0 فاق هج ها سما مل |

 ةيراصنالا سيق تنب ةلوخ نع ريبكلا ىف ىناربطلاو دما مامالا هجرخلا .
 كاسب قارطلا ءاوروميرعصلا لاجردما لاجر ىمشرملا لاق اهنعهللاىضر ظ

  هيلعّشا ىلصىبنلا ناكذ ةلوخ ةزمحجوزت « هببس >مميصصلا لاج رهلاجرامهدحا ١

 ل ظ

 0 غ1 0 حسم م مع 3



 د6 هد

 هرب رش فىانع ار نودب 000 او ىلعيوبا ةحر 6 0

 ظ 0 ا « هبس » حيصصلا لاجر هلاجر قبيبلا لاقو هنع هللا

 ' ىلص ىبلا ىلإ ءاج الجر نا هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع قيبلاو |

 ١ ىناذا دق هناو اقذع طاح ىف نالفل نا هللا لوسر اي لاق ملسو هيلع هللا .

 . لاف هيلا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لسراف هقذع ناكم لع قشو ظ

 ' لاقف ال لاقف ىل هبه لاقف ال لاقف نالف طئاح ىف ىذلا كقذع ىنعب

 ثياذاب سو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف ال لاقف ةنجلا ف قذعب هينعب .

 رك مواسلال ل ىذا نا رع ىذلا

 ل لري تدع هنأ“ دو لح .لحالا لصد أ ربل رب ا

 ىكر باطخلا نبر معن با نع ىدذمرتلاو دوادوباو لسمو دعا مامالا هحرخأ ظ

 ١ هنا (عنع هلأ ئشار نع نب هنا دع نع رطب اسم ىف ا” « هس » اهنع هللا

 ظ ةلحارلا ا لم اذأ هيلع وداي تن رام هل نع اجرخ اذا ناك ١

 ' لاقف ىلا رعا هب سم ذاراجلا كلذ لع اموي وه ايف هسأر اهب دشي ةمامعو |

 ' اهي دش ةماهلاو اذه بكرا لاقوةماعلاوراجلاءاط عاف ىلقلاق نالف نباتسسلا

 . ًارامح ىلارعإلا اذه تيطعا كل هلا رفغ هباخحا ضعب هل لاقف كسأر

 | هلال وسرت معسيلا لاقق كسأر اهي دشت تنك ةئامعو هيلع حورت تنك

 ا ىنا نع دواد وبا جرخ خاو هر صف ربلا ربا نا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ْ

 ' لجر ءاجذا ]سو هيلع ريا لص هللا لوسر دنع سولج نحن اد لاق ديسا | ش

 . مث لاق اهتوم ذعب هن .اههربا ىث ىوبارب نم له هللا لوسر اي لاف |

 امامنا ها نم 0 ذافناو 2 الاب ايباع ةولصلا



 ع سدت دانا رع ارا رخل ةديدش ا ىذا

 هسوقب اهرودق | ًانكاف هسوق ىلع ىشمي لسو هيلع هللا لص هللا لوسر' ءاح ذا ْ

 ١ ةجيلاناوا ةتيملا نم لح ايات ةيمنلا نا لاق م تايم كاع لعحج م 5 :

 ىتنيملا لاق هنع هللا ىضر ىدزالا ةيما يلا نبا ةدانج نع دما مامالا |

 هللا لص هللا لوسر ىلا تقلطناف كلذ ىف اوفلتخاف تمطقتا دق ةرجحلا نا |

 رهفع نع كاحلاو ىناربطلا هجرخا ( روت لا دول 2 ١

 دولا ىفهلا لوسر نه تعمم ام ركب وبا هل لاقف هنع هللا مارا انا |

 .|؟ ْ 2 0 3 0 يا ا ه- لن هم ١

 اهنعهّشلاىضر ةسلا ةيمانب مكحتنب ةلوخ نعريبكلا فىناربطلاوهنعملا ى درا ا

 هرقاو لسم م كا لاق دوسالا ثيدحو ىوق هدانسا ىهذلا لاق |

 تلاق ةلوخ نع ىناربطلا ىف اك « هببس » حرص هدانسا يقارعلا لاقو ىبهذلا
 هركذف نا لاق 1اس وطلال ام ىبأاذخا |

 اب لخب ( نم م سانلا ع نإ !١)
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 دااه نم كشلأ ةببنلا نم ل كسب

 22 1015 اف ةياور فف ( ذاب مادام مطقت ال جردعلا 0

 ظ مهضعب لاق ةراعصلا نم الاجر نا لاق هنا هنع ( هببس ) م. ركصلا لاجر هلاجر

 هرك ذف ة را رع

 ظ كالاه ةيطع نب فسور 4ف َن أ يهذلا ه4هفعتو كاخلا هدحوكو هنع لل ىصكر

 ىشْعِ ناك برعلا نم لجر ريفع نع ريكلا ىف ىناربطلا جرخا « هيس »

1 

 ا ع 1 ره. سانلأ ا 2 3

 ءاعدلا



 دام + اإل

 0 هحام نبا عم ) كباس )ءافعضلا َْق ىحهذلا هدرواو 1 6-0 . 1 ا

ْ 

 ظ 00 انوع ثا لعل لع تمعع“ ةعبرا 1 ْ

 ظ ظ ا

 اهني بست لك اهرضحأ محررا ىف ترقتسأ اَذِإ ةقطنأا نإ )

 ىضر ىراصنالا سأيانب عيبر نع ريبكلا ىف ىناربطلا هجرخلا ( مد نينو

 ١ هللاق لسو هيلع هللا ٍلصىبننأا نا هنع ريبكلا عماجلا ىف م« هببس » هنع هللا |

 لاقف ةيراج اماو مالغاما ىلدلوي نا ىسع امو هللا لوسراي لاق كل دلوام أ

 هيلع هللا لض ىنلا هل لاقف هأبا اماو هما اما هيشي نا ىسع امو لاق هبش نم |

 ةي الا هذه تأرقاما هتمتأو هركذف ةفطنلا نا كاذك ناوقث ال هم اهدنع سو

 ةككر ءاشاق ةروصئا فه كلا باك ل ١

 ىلا نب ةلمث نع ناح نياودحاح نا هحرشا © لح ال 10 ظ

 ىلا لاق اهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىناربطلاو هنع هللا ىضز ىغبل ظ

 انغ انبصا لاق ةبلعث نع هجام نبا ىف 5 ( هبس ) تاقث ىناربطلا لاجرو

 رودقلاب رملسو هيلع هللا لص ىتلا نمأف انرودق انبصخ اهانيتناف ودل

 هرك ذف نالاق ْمتفكاذ ]

 5 ا 23

 نم لجر نع دوادؤبا هجرحا ( ةتيملا نم لحاب تسل ةببنلا نإ )

 جرخا ( هببس ) لودع مهنال رضتال ىباعلا ةلاهجو هنع هللا ىضر راصنالا |

 ىضر راصنالا نم لجر نع هبا نع ان مصاع ثيدحنم دوادوبا |

 باصاف رفس ىف سو هيلع هلل ىلص هل لوسر عم انجرح لاق مهونع هللا

1 



 0 وشو ا هف ف معقتب ىذلا |

 ممن ماد كو فورعمب يألف ةعفنم ال ىذلا يقل ةماعت ىلا 0 ١

 هيف هنع ضرفلا طقسف كلذ ىف بجاولاب مايقلا لع هركتي نم عم ةوقالو ظ

 1 حار نم ول ا ارا هاا ف رك انا 5 ٍ

 راج هيف يعثيمل لاق هنع هللا ضر هللا دبع نب رياج نع دمجا مامالا هحرخلا |

 :رم دما جرخا « هيبس » ميصلا لاجر هلاجر ةيترو هفرعا مل باجل 0
 لاق هنغ هللا ىضر رباج نع ربا راج ىثدح لاق رامع ىلا دادش ثيدح ا

 امو سانلا قارتفا نع هثدحا تلمفل ىلع لسي رباج ىنءاخ رفس نم تمدق ا

 كذف ف لوذ 0 هيلع 0 00 0 اء اوثدحا ا
 ع 28 2

 كيرلا هيا 04 0 م 0 0 اذإف نيدلا يب وب م ا

 ىناب ناطقلا نبا هةفعض هةنع 3 ىضر ميكا ليعس ىلإ ْنَع هحام نباو ا

 ب ا 3 ا هدضصو 1007

 رظ

 ىهتناراث الا لها ل رام لض نم هرضيالو هسفن ةصاخ ىلا هرماعجري

 هس

22 2-2 

 ىاطلغم لاقو فيعض مبات ىهذلا اق س0 ناو كالذك لاق نراه

 ىذمرتلا ىف اك( هدس )يخص لب نسح ىذمرتلا قيرط ريغ قيرطنم درو

 00000 ب احرف لوتف دعس ابا قات اك لاق ىدسلا نوراهم

 هركذف لاق و هيلع هللا ىلع ىبلا نا يلا ط
 لإ ب اور رالق ىلع ةءاقلاب موب يلاعت فأن نرسل سانأ نإ )

 نر

 هجام نبا هجرخلا ( بار 2 ”ةنااثأ 2 : يناثأأ 2 ودل تاعمجلا

 | دواد ىف ٍ' نبازيزعلا دنع نب دوحلا دبع هيفو هنع هلل ىخر دوعسم نب ع



 أ اذ "سانلا نا هنه هلغفلو ةراتخلا ىف ءاسنلا سرح 1 دق سانا ل د
 ظ اي لاق هنا هنع هلغفلو راّث آلا ىف ىواحطلا هجرخاو هوريغي لفركشلا اوأر

 ام ريغ لع اينو صلو لج عدنا بادك نم ةباألا مل نور آن! ى

 .ميدتها اذا لض نم مرضيال كسفنا مكيلع اونما نيذلا اهياي هيلع هل اههضو
 ا يصاخملاب مهيف لمح اذا سأنلا ن نالوقي 0 هللا لص هللا لوصر تسكت ل

 لاق ةيما ىلا نبا نع ىورو لاق م ب أّمعب هلل م : نا كور ىقلارش

 تقف ا 21 لا ة ةيالا هذه ىف عنصت ل أبا ت كلان

 هللاو اما ىللاقق تيدتها اذا لغم كرم رضيال كسف ع أ اونمانيذلا اهيا اي

 اورمتنا لبلاقف سو هيلعمللا لس ل عتاب اريبخ انع تلاع دل

 ةرثثوم اذدو اعدم ىوهواعاطم احن كيأر اذا اكمملا نع اوظاتو فر
 كايا كيفي كلف هتم كل دب الارما تيأرو هيا ىاآر ىذ لك باج

 لماعلل ربجلا ّلَع ضبق نييف ربص نم ربصلا مايا مكئارو نم ناف ماوعلا نم
 ىواحضلا رفعج وبا لاق هلم لثم نولمعي الجر نيسمح ل دئموي

 هنااعشوم ريغ ف ةيذإلا هذه نوعص نانا نا ك ناكر ىس نال

 ىذلا نمزلا وه هيف لمعتسا ىذلا اهنمز ناو اهنمز ريغ ىف اهنولمعةسيهب ديري
 هللاب ذوعنو هب هفصو 1 ىنشحلاةبل ىلاثيدحف لسو هيلع هلا لص ىبنلاهفصو

 ىهنلاو فورعملاب رم ألا هدابع ىلع هيف هللا ضرف ةنمزأألا نم هلبقام ناو هنم |

 ةماعلا كلبمال سا نا لاق هلا سو هيلع هللا لص ىنلا نع ىفورو كحملا نم

 ةماعلا هللا بذع هوريغي لف مشربظا نيب ركمملا اوأر اذا نكلو ةصاخلا لمع
 نامزلا نوكي ىتح كملا نع نلاو فورعلاب رم ألا ديك أت اذه ىفف ةصاخلاو
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 ظ ف امك« هس » هنع هللا ىخر باطخلا نب ةلئاو نع رز نبع نيو عشا ١

 لخد لاق بااعخلا نب ةلئاوزع ىسلبارطلا دقرف نب دهاحم نع ريبكلا عماجلا ٠ 1

 ملسو هيلع هللا لصىبللا هل كرت هدحو ملسو هيلع هللا لص ىبنلاو دجتملالجر ]

 هركذف اةح نمئوملا نا لأةف عساو ناكملا هللا لوسراي هل قف ٠

 00 02 لابشلا هجرخلا ( هيأع ره اكس ا 0 نإ ) ظ

 نأرمع لوق امنع هللا ىضر ةشئاعل ركذ هنا « هببس » هنع هللا ىضر باطخلا

 تناقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا هعفري هيلع هلها ءاكبب بذعي تيملا .

 رم اها ةياور ىفو أطخا وا ىسن هنكلو بذكي مل هنا نرلادبع ىبأل هللارفغي |

 |0710 با لاقت الع ىكي ةيدوع لع سو هيلع هللا لص هللا لوسر |

 هللاو ال رمع هللا محري اهل ةياور ىو هيلع قفتم اهربق ىف بذعتل اهناو

 هأهأ 20 نماوملا بذعبل هللا نا لو هيلع هللا لص هللا لوسر ثدحام

 نبا نع ةكيلم نبا ةياور نم هاجرخلا دقو هيلع ىملا ءاكبب اسم ىف هظفلو

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثدحام هللاو ةشئاع تلاق هرخخآ فو رم

 هللا نا لاق لسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر نكلو هلها ءاكبب نمل بذعيل
 ةلع لسا ءاكب ايانع رفاكلا ديزل

 هلآ 0 ف كنا هيدي لع اوثخأي ل مالا راح سانا نإ

 لاق هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىلا نع نأسلا بادنصا هجرخا ( 2 باق
 هللادمح نا دعب ركب وبا لاقو دواد ىلا ىف اك« هبس » ةحيحصهدينأسا ىوونلا .

 |0020 2 لع اهنرمشتو ةلآلا هذه ناورقت كنا سانلا اجاب“ هيلع ىثاو |
 . لإ ل-وةيلع هللا يتلا تمعس فاو تيدتها اذا لض نم كرضيال كسفنا كيلع



 هقاسأل

 6 ليس هيا را ان اخ لخدف رمع

 ظ 00 ملسو هيلع فام لا لوشرو لخدف نافت نب نامع ندا

 ] ةعاس اوثرحت اع ىرتاتلا هنأ نعال لاكو هكر ىلع هبوث درف ةتكار نع" .

 حاصت ظ 01 كد لخد هللا كوسا لف ةثئاع كلاَقف اوحرخ م 5

 ىقتست لجر نم ىهتسا الا ةشئاعاي لاق ناثع لخد ىتح ىنرخكوت لو كبوث |

 ١ لخدوأ ولو لاق مث هر ,تلذ: هكمالملا نا ا ا هكفدلملا 4م ظ

| 

 جف قي م هسأر عر مل ينم ةبيرق تناو ظ
 0 نار ع لأ علا ريخب رفاكلا ةزاتج' محتال ةكئالملا نإ ا

 ظ « هيبس » هنع هللا ىضر رم. ءاب نب رامصنعدوادوباو دممحا مأم الاد تلقا ا
 ١ ىادي تققشت دقو اليل يلها ىلع تمدق لان راق كو 0

 ١ تئجو هتلسفف تبهذف كنع اذه لسغاذف بهذا لاقق ىب بحري مولع , درب لف هيلع تلتف لو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلع تودفف نارفعزب ىنوقلخت |
 ظ لسغاف بهذا لاقو ىب بحري مو ىلع دري لف تلبسف عدر هن ىلع ىتبدقو |

 0 ارا لاقو يف بحر لعدرف تاسفتمم ملف تدان كنا ١

 رك: ةكئاللا
 ا ل ل ا ل ع 90

 و دمحا مامالا هجرخلا ( اوموقف اجل '؛تيأر اذإف غرف تملا َنإ) |
 ْ ا مل ذ ىف م( هبس ) هنع هللا ىضر هللادبع نب رباج نع ظ

 يكول ا هللا لؤسر اي انلفف هع انفو لسو هيلع هلل لص هللا لوسر اهل ماقف.

 ءركذف توملا نا لأقف ظ :

 تا ويلا ه0 0 0 نأ 1 ءآرا ذِإ 53 نمذملل نإ ) ا



 ل 5 اه

 ١ / ىلايلا نمل تجر ل كا ءسم ف قاك «هيس» هعدللا يمر ىرلخللا

 ظ ا ''تقلئفل أق ناسنا 4م سبل هدحو ىشمي مس هيلع هللا سس هلا لوسر اذان )

 7 | لآرف تفتلاف رمتلا لظ ىف ىشما تادجن لاق دحا هعم ىشمي نا هركي هلا ١
 00000١'( لاك لاك رذابااي لاق كاف ريا ىلمج رذوبا تاقف اذه نم لاقف ظ

 | ||| 11 تيثق لاق هنتتو .ركسذف نيرثكملا نالاقق ةعاس هعم ١
 | لاطاف ىنع ثبلف هارا الىتح ةرحلا ىف قلطناف لاق كيلا مجرا ىت> انهاه
 ١ تاقفربصا ءاج الف لاق انز ناو قرمم ناو لوي وهو هتععم ىفا مث ثلا ظ

 | عجري ادحا تعمم ام ةرحلا ٍبناج ىف رلكت نم كادف هللا ىنلعج هللا يبناي

 | كتمأرشب لاقق ةرملا بناج ىف ىل ضرع ليربج كلذ لاق 'ئشب كبلا
 ١ ناوانز ناو ليربج اي تاقف ةنجلا لخد ائيش هللاب كرششي ال تام نم هنا ظ

 | ناو انز ناو تلق لاق معن لاق قرس ناو انز ناو تلق لاق معن لاق قرس

 ظ . ثلا برش ناو ف لاق قرس
 أ ناو منو وبأ هحر ا (دحسلا رالص يف ا ءيسلا نم ّلصت ةكبالملا نإ (

 | هللا ىلص ىبناا هاا للا اسال ؟انعا

 | لخد لسو هيلع هلل لسى 1١ نا هنعز كلا ل

 ا نش مثوبعرا لاف ديما ردص ىف نولصب سانلا ىأرف رسلا نم دجسملا

 ْ ا ةكئالملا نا لاقؤو هلوسرو هللا عاط دف مهبعرا | ظ

 0 00 هلأ نم حتست 1و يحتل ةكئالملا نإ )

01 



 ديب | رد
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 ىضو هللا نبغي راح نع قاسلاو او مو دما مامالا هجرخا

 ىأر رملسو هياع هل ص ىنأا نا رباج نع ىراغتلا يف م « هببس » هنع هللا

 هباعصا ىلا جرخ مث هتجاح ىضتف اهل ةئينم سعه ىثو بني ز هت أ ماىق فة أما

 0 ١( نا لاتفا

 بيرت

 كيع نب زباج 7 نع قاسلاو ىدمرتلاو ملس»و دما امال هحرخأ ( كادي

 هركذف ةأرملا نانذا كانف لاق نتصور ىد 0

 ىفرالم مأ 3 هحأ .نباوة دش ىلا نبا 0 ىكر ةثكاع ٠ نع دوادوباو ْ

 نع ةحأم نبا جرخا » هيلس 2, ناطقلا نبا ةاسحو قبلا هفعض مع هللا . ظ

 دلسو ةياع ل ص 5 لوسر لخد تاق ةللع م | ىتربخا 00 0 ظ

 هركذف لوتس نا هتوص لعاب ى «دانف - اذه ةحرص
3 2 2 

 ََس

 نع نيش ىف لغفالا اذه قدفوتلا كار ل الا نإ )

 0 ها ملا ىف هنمتلو ةكياس عم قايو هنع ل 0 ١

 و

 |( وسفن قام درر ؛ كلذ نإف هلها تالف ةتحعاف ةارعا ل ل ل ل ل الا

 ل لا تاذب كيلعف اهلامجَو ارلامو نيد م املا نإ

 ظ ةيلع هللا لص ا لوس دبع ىف جوزت هلأ هنع « هبس » هنع ل ىضر هللا

 كليف لاصق اق تنال 1 1 0 م 6 تتوزرا# اب لاقف سو

 ١ هخيرات ىف ىراغلا هجرخا ( ضئاح 0 بنجل لحبال روسملا تنأ)

 نس

 هيف م هنف داي 1 أ ا ! ةماقلأ موي نوي 1 من رثكملا نإ ) ظ

 رد ماا ادجرخا (ًاريذ هيف ل معو ةءاروو هيدي نيبو هلامشو ةنيمي

3 

 ا



 ةلاقدل

 هعاضاف يأ ليس ف سر ىلع 0 لود تاطخلا نجر ع تمم لاق

 000007 ةمئاب هلا تادلظف هنم هيرتشا نا .تدراف هدنع ناك ى ذلا

 دحأو مثردد كاطع ناو ةركشل د لاف 0 هيلع هللا 00 كلذ نع

 هلظفاو امنع ا ىخضر صاع نبأ نر ءاضيا هج رخآو 5 لكاعلا ناف

 نق داش تم دنا

 ىف ىناربطلاو دما مآم الا هجرخا ( هناسأو 4 هقيسبإ لهأجي ندؤملا نإ ) ١

 اال ردك ءاور ىنيحلا لاق هنع هللا ىشر كلام نب 0 نع ريكلا

 نوواغلا مهعبتي ءارعشلاو ثازن امل بعك لاق « هببس » مييحمصلا لاجر اهدحا

 كل ملال ىرحام ا ملسو هيلع هللا لص هللا وخر تنبأ

 لاقف رعشلا ىف ىرت اذام هللا لوسر اي لاق هنا بمك نع ريرج نبا جرخاو

 ىذلاو هناسلو هفيسب دهاجم نمكوملا هاوي دبا لح هلا ل

 0 عماجلا ىف اك لبناب مر نأكل هدب ىسف

 0 َن نموا ل مباع ةكشي؛ نينهوم 31 نإ ) (
5 5-5 
 تق

 ) ةئيطخ ةنع 0 ةجرداب 3 هلأ عفر الإ 'مجوالو | مقوف ا ظ

 عع 1 هللا نع تلا ىف قيببلاو أحلاو د ا هيا

 باقتي لم عجو ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر قرط تلاق اهنع « هببس »
 ءركذذ هيلع دجبت نا ىشخ انضعب اذه عنصول للا لوسرايتلق هئارأ ذ لع

 ىلا هرقاو 0 مل لاق ٠
 1 مل © ]|

  0ىإ 1 .٠

 ْ ياراذإف ناطيش ةروصىف ايذتو ناك اطيش 2 البت 3 ملأ!

0 
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 د ؟اه د

 ٍْ لك هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاف نموزاالا نما ترو نععضوف كنع ْ

 ا ىذلاوف لاق هللا لوسراي معن اولاق ابخارف خارفالا ما مر نودجتلا هراصصأل

 ْ نوني كح نع جرا امخارفب خارفالا ما نم هدابعب محرا هللا قحلاب ىنثعب .

 نجر منو فا نجح

 رمح

 7 ةقلدج نع 80 ا 00 دما الودع ظ

 ا ريبكلا ىف ىئاريطلاو هنع أ دوعسم نبا نع يئاسنلاو هنع هلا ىضر“

 : هيلع هللا ىلصىبنلا نإ ةريره ىلا ن نع يزاختا ىف اك« ةبس » ئمؤم ىلا نعأ ظ

 ١ تلستغاف تبهذف هنمت سكاف سنجوهو ةنيدملا قيرط ضعبوف هيقل لسو ظ

 | كسلاجا نا تهركق اينج تنك لاق ةريرهابا اي تنك نيا لاقف ءاج مث

 ثيدح نم ماحلا داز سجئنبال نمّوملا نا هللا ناجسسلاقف ةرابط ريفرلعاناو

 اتم الؤاخ هل تا

 ظ 00 برشي فكل َنِإَو دحاو ءاعم يف ُبترشي نمو
 , دمج نع ركأسعنباو ىوغبلاو هدنم نباو ىلعي وباو هخيرات ىف ىراخيلا هجرخلا |

 ظ عماجلا ىف م« هببس » هنع هللا يضر هدج نع ةيبا نع ةلضف نب نعم نبا .

 يلق هل لئاوت سو ا و حا للص هللا لوسر قل هنا هنعريبكلا .

 سو هيلع ثا لم هللا لوسر تربشف ءانأ ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لول

 | ةعبس برش أل تلك ينا قلاب كنعب ىذلاو لاق مث دحاو ا

 ا ا لاقف ءلتما دو عشاق

 1 ا نع ىراغلا هحرخا (ةئيف“ دوعي اكلك ه كدصيف د دئاعلا د

 ا

| 
 ا
 ١



 نإ ] ةعزخ نباو نئسلا ب |مصاو لمح د ا اعبي را 8 3١ ا
 ' لاق اهنع هللا ىضر سابع نبا نع قيبلاو انلاو ناد نباو ىر ,ادلاو

 ا لأب نإ ى ا( هس ١ ةيرخ نباو احلا هحصخو مص ن رح ىذميتلا

 ' ةئفج ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جاوزا ضمب لستغا لاق سابع نبا نع
 ااا 1 لودراب تلاق ًاضوتل وا لستنيل لسو هيلع هللا لص ىبنلا اخ |
 ظ هركذف هلا نا لاق ابنج تنك ٍ
 2 0011 ا
 ةاكانعا مم ةباصا اذإ ا ١ نإ!

 ١ :  9 4 0ا 7 .٠

 ةصعومو "ع 3 ا

 ه-

 | 1 ”ناهأ أقع ريعبلاك نك أ 1

 . ةهنع( هبس )زا عر ىءارلا ماع نع زواج نادر ا( 0

 ا راق ادهام تلتف ةيولاو تايآر الل تعفو ذا انذالبل ىفا ل ١ ظ
 ' سلاج وهو ءاسكدل طسب دق ةرجبش تحت وهو هتبتأف لسو هبلع هللا ىلص هللا ْ

 ظ سو هيلع هللا لص هللا لوسر ركذف مهيلا سلخ هباصصا هيلا 53 دقو هيلع ا

 ' هللا لوسراي هلوح نمملجر لاقق هرخا ىفو هركذف نهملا نا لاقف ماقسالا |!

 ' ذا هدنع نحن انيبف انم تسلف انع ّث لاق طق تضرمام هللاو ماسالا امو |

 . ىفا هللا لوسرأي لاقف هيلع فتللا دق ةىش هدي ىفو ءاسك هيلع لجر لبقا |
 رئاط خارف تاوصا اهيف تعمسض ريش ةضيفب تررف تلبقا كتيأرام !
 ا ع 9 د ا , 3 50 :
 17 ىسار ىلع ترادئساف نوما 0 لاند قا نعيضوف نمتذخاف م

 . نبعض لاق ىعم ءالوا نبف لاسكب نوئيفلف نهعم نهباع تعقوف نوع اهل



 د | حدو :

 , بولقلا بلقماي لوقينا رثكي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق سنا ن
 فاخت لبف هب تئج او كلذي انمآ هللا لوسر اي تاقف كنيد لع ىبلق تنث

 ظ ءركذو معن لاقف انيلع

 ٠ نا:الا ىف ىنأي ثيدحلا ( نحل دافش اهاامو نمل نسر ةامكلا نإ )

 ىضر سابع نبا نع ٍلسم هجرخلا ( ابعيب مرح ارش مرح ىذا نإ
 ةيوار سو هيلع هللا ى اص هللا لوسرأ ىدها الحر نا هنع ( هس ) اهنع هللا

 أ لاق ابمرح دق هللا نا تلع له سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف رمخ

 لاقف هترراس مب لس هيلع هللا لص هللا لوسر هل لاقف اناسنا راسف لاقال

 اهينامبهذ ىتح ةدازملا لجر مف لاق هركذفىذلانا لاق ابعيبي هت سما

 يل لاقف ناقل مين ورد يصل ل نيد نإ

 (هبسز ةنعاشا ىضو رم نبا نع يئاسنلاو ناذيشلاهجرخا ( ”متقاخأم ا

 ةشئاع نع ىراخلا هجرخلا ئار وصلا هيفىذلا تيبلا نا ثزدح ىف مدقت

 ا

 ننسلا باحصاو دمحا مامالا هجرخلا ( يئش ةَسْجتيأل نوبط ءاملأ ّنإ)
 تررع لاقى ردخلا ديعس يلا نع قيبلاو ىنطقرادلاو هجام نبا ىوس

 هللا لوسو اي تلقف ةعاضب رثب نم ًاضوتي وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب |
 بالكلا موحللو نئنلاو ضيحلا قرخاهيف ىتلت رب تو ةءاضب رتب نم ًاضوتتا ظ

 ىضرلهابلا ةماما ىلا نع هجام نبا جرخلاو ”ىش هسميب ال رورطءاما نالاقذ
 أ الا "ىف 0 ءاملا نا و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ل |اق هنع هلل

 مريس يل ليسممملبببببجببتت”جببببببببدئ بع بباب عجب

 بيسي مب بااببببببعً بببببببببب اجمل ا7ُا7ل7ا



 6+ | د

 « هببس » ىبهذلا هرقاو حيعص جلا لاقادبع هللا ضر هر نع كاحلاو

 | هللا لوسر ساج لاق ةفصلا باعحا نم ناكو دهرج نع دواد ىبا ىف اك

 1 اادلا نإ تلع اما لاقف ةقوشكم ىذقتو اندنع سو هيلع هللا ّض

 لا دنا فاو

 / هجرخا ”00 ب روت ففاحأ ةنس الر أ تارقأ نإ

 . ماشه تت لآق ةنع « هيس » هنع هللا ىضر تاظخلا نب رمغ نع ئراختلا |

 هللا لوسر ناكواهئرقا هريغ لع ناقرفلا ةروس أرقي مازح نب ميكح نب ظ

 مكل فرصنا ا ىتح هنلما مث هيلع لبعانا تدك اههنًرقأ سو هيلع هللا لص

 هان تدعم نا تلق لسو هيلع هللا لص هللا لوسر هب تن هئادرب هتذك |

 تاززا اذكه لاق أرقف أرقا هل لاق مث هلا ىل لاقف اهينتأرقأ امريغ لع رقي
 هرك ذه نآرقلا نا ظ

 هن ماسلا هد 5 ةنم تملأ اجننإف م رخال لزانم لَم َريقلا نإ ) |

ْ 

 ظ لراو يذمرتلاا هدرخا ةذنع ذأ 00 أمف ةنم تب 0 ف

 ١ 000 الاسد ادي اع ١ كتم ماحلاو هحام ظ

 هتيحل لتبت ىتح كب ربق ىلع فقو اذا نافع نب نامع ناك لاق هجام نبا ىف

 ىلص هللا لوسر نا لاقف اذه نم ىكبتو ىبت الو رانلاو ةنجلا ركذت هل ليقف
 كدا لاق 0 هللا

 هجرخا ( ءاشي ثيحاهبلقي همَأ عباصأ نمر نيعبدأ نيب بولقل نإ

 سلا لات هع هللا ىض كرام نب نأ نع ءكاملاو ىذيرالاو دحا مامالا

 ”0 08 نسج ريكلاف طوسلالاقو 5 مصاف ملسملاجر ه هلاجر وانا

 نيس انه ىو نجت 22 سي يتب

 ا



 دي ١

 ا هكذ دعلا نا لاق, هلل لوسراي كلذامو
 الاف كاقردلا كلر ءاقر رملأ نع نا ا قالا نإ!

 ا ليم لع انك بنا هبيس ) هدج نع هيأ نع لجر نع دوادوبا هجرخا |

 | ىلع لبالا نم ةئام هموقل ءاملا بحاص لعج مالسالا مهغلب اف لهانملا نم

 ١ ىلا هنبأ لسراف مهتما ,عحتري نا هل ادبو مهنيب لبالا مسقو السان راسل

 | هل لقف سو هيلع هللا ىلص ىنلا تنثا هل لااقف لسو هيلع هللا لص ىنلا

 ا ارلسأو اولبسي نأ ىلع لبالا نم ةئام هموقل لعح مالسلا كرش ىبا نا

 | من كلل لاق ناق # ما قبلا ا ابل هلادبو مهنيي لبالا مسقو
 ١ لع نا كلاش هناو ءاملا ىلع كفي رع رع رق عل ىبا نا هل لقف الوا

 هرك ذف ةفارعلا نالاق هدعب ةفارعلا ىلا |

 | ريرج نبا هجرتلا ( بيرت دملاو ةباصم لاو 51 تيما 00
 ربق لع ىكبت ةأرم م هبنس ) هنغ هللا يضر ةريرش ىلا ع

 هركذف نيعلانا اهعد ملسو هيلع هلا لصمللا لوسر لاقف اهرجزف
 نسا نماوإ و هاف ف دلما ن راسا نسر حف نإ ١)

0 

_ 
0 ٠ 

 ْ نك باوصاو دما مأه هآلا ةا َ 2 مسح ا امالسإ سانلا ظ

 : 4ةنع مار ةرع' نب رباج نع اك اندلا ل ريبكلا ىف ىناربطلاو '

 ا لاقو تاقث هلاجر ىعشيطا هذيل 5 لاقو 0 ص هدانسا قا كا ظفاحلالاق

 سلع قف تك لاق : هرعت نب رباخ ن عيب هدس » دح دما دانسا ىرذنلا :

 كن شحفلا نا ىنلالاقف ةرغمو لحر مصاخت م هع هللا ىلص بلا ظ

 1 ىدبلا لا مراتأ را ا ةروعدخيلا نإ (



 | ىتايال دس 3 5 6 بأن تاجر

 ] ئاسنلاو ىراختلاو دمها مامالا هج هحرخا ١ مم ف 8 ىو

 1 لاق كاحلا ”ا1 ناك «ةيسد هنعا ل ىضر ةري ره يبا نع كاخلاو

 ] م كيو ةمقلع هل لاقق ميكيضيف ءارمالا ىلع لخدي لاطب لجر نآك

 / هلا |. + نا ثدحم ثراحلا نب لالب ني ييشف الام م ظ

 هركاتق دبا ن 000 هللا لص

 عرف دا ىح اب علو هن 1 ة ىف 0 و اذِإ دما ل

 2 اذهفف لوقت 0 اعد نالوةبن 4 هنادي .ناكلم هات
1 

 اذن أ لات 1 0 0 1 0 1 ا نمو ا رسم
2 

55 

 0 0-لا

 أتيت ةحلأ نوم ادعم هب 03 كاد 0 م م لإ
 -اواود 8_ِ 2

 0 9-5 م هو -1 01 هور

 ا 05 505 "اولا 15 سلو“ ” ذاكلا 0 نرحب

 ا يرد اله 01 را لوي م 0 ىرذأال لوقبف
 دعس هر دم ل ٠ 6-2 | هج دء م

 وه

 1 ةحبص حيي هيندا نيب 0 ايوا نو * قار طم ؛ برب تل

 سوال ه |

 ٍ ) 5 للا 0 0 ا 1 1: 00

 ْ 9 لخد سس ذاع د دواد ىلا 07 هبيس )هنع هللا

 ١ ١ لوسر اي اولاقف روبقلا هذه باعضصا 00 عزفف اتوص عمسق رانا ىنبل |

 ْ  اولق لاجدلا هنتق 0 ريغلا بادع مو هللاب د ذود لاقف : ةياهاجلا ىف ا اونام هللا

 ا
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 ظ هل نوكي هلها لمك قكراضتالا ريج ىلا نبا داع سو هيلع هللا لص

 نبعد لاقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوذاوت ال ربج مبا لاقف ١

 . نوكينا ىرن اككام مهضعب لاق نتكسنلف تدجو اذأف ايح مادام نيكي ظ

 هلال 0 ليدس ىف لفت ىتح كشارف لع كتوم

 انوش“ نان نبا ليس ىف لتلا ىف الان ةداشلا اهدا 0 هيلع هللا ىلص

 ركذق ا 1 7 7 ظ
-_ 16 

 ع ( هش ) ةلنعا للا ىحد د 0 0 0

 تباث نع ناولع نب نيسخا نع ىطامنالا مثيب لا نب دمع ةغتا قف ني

 انك تباث لاق نينماوملا ريما نع هببا نع ني دحللا نب لع نع ةيفص ىلا نبا

 ريفاصع انتر سو هياع هللا ىلص هللا لور دم نيسحلا نب ىلع عم ْ

 تععم نكل سنغلا ملعا ال ىفا اما لاقال انلق لوقتام نوردتا لاقف نحب

 .ريطلا نا لوقي سو هيلع هللا لص اهلا .لوسر معم هنأ ىدج نع ىلا

 ظ فعض ناواعايب نيس هركذف |

 جّرخ هنآلص فر هَ وضيق 05 اذِإ ! ميسا ديعأاَنِإ ) ١

 | نع روصنم نب ديعس هحرخا د . ١ نم جرح امك ةتالض نم ظ

 ظ نبديعسل زمرو ريبكلا عم هاجلا ىف اكاهيبس) 00 نافع نب نامع '

 ظ امرك ءوضوب اعد ا 6 ” لاق ناره نع روصتم [

 لاقو مست م تأضوت هلسو هيلع هللا للص هللا لوسر ًاضوت لاق غرف ايف ظ

 هركذف دبعلا نا لاق لعا هلوسرو هللا اولاق تكحض مف نوردت له
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 ياللا لاق سو هيلع هللا لص ىلا لوم مفار 0 1 اللاو ناسنلاو

 ىف ك(هبيس) ىهذلا هرقاو اهطرش لع, < لا لاقو حيعص نسخ تيدح

 سو هيلع هللا ىل اناا لور نإ هع نأ ىضر عفار لاا نع ئىدمرتلا

 بايصت 00 عفار ىبال لاقف ةق ةقدصلا ىلع موزخم ىنب نم الجر ثعب

 ١ ىلا قلطناف اسس آرب نأ ىح لاق ابنه

 0 م هلأسف ها هللا لص

 رججح رثعيلإ راوءاملا دج م ميسملا , كلوب بيطلا ديعصلا نإ )

 ىذمرتلاو دواد وباو لسم هجر كيفن ل ل يلو اذإف

 ؤ . ىف نم لجو نع دواد ىلا ىف اك هببس )هن ثلا ىضر ىرافتلارذ ىلا نعا

 ظ 0000 لاقل ردابا تيتأف ىبد ىمهأف مالسالا ف تاخد لاق سماع
 ٠ْ 0 لاقف مغبو دوذب و أع هللا ىلص ه1 لويعر ىلا حاف ةردملا تيزحا

 اهي لاق هللا لوسراي تكلم معن تلقف رذوبا لاقف اهنابلا ترم برشا
 لصاف ةيانجلا ىنبيصتف ىلها ىعمو ءاملا نع بزعا تل لأ تلق فكلها

 ةيراج تءاخل ءامب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل ىمأف روبط ريغ
 تئج مث تأستغاف ريعب ىلا ترتسنتف نر الم هوام ضضختإ سعب ةادوس

 01 33 ديعضلا نا رذابا اي ل هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقق

 ا ىردلاو ا هاما هي طلو ذاق م نإ )

 ناربلعلا ةحرشا ( ةداش جلا اك كابا ءالبلاو ا ملا ظ

 ' ريكلا | عماجلا ىف 0 نضز ع ىف لارت يكلا

 | 0نا هدج نع هيا نع نع قار نب ةعافر ندا 9 لمعلا نع
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 نيف رعت لمار 1 را لوقي كاأم نب 0 00 ف ذاعللا تا

 ربق دنع بت ينثو اهب سم لسو هيلع هللا لص ىلا ناف لاق معن تلاق ةلالف

 لاق ىتبيصم نم ولخ كناف ىنع كيلا تلاقف ىربصاو ا قنا لاقذ

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كل لاق ام لاقف لجر اهب رش ىضمو اهزواخل

 هباب ىلع تءاخل لاق سو هياع للص هللا لوسرل هنا لاق هتفرع ام تلاق

 هللا لص ىبللا لاقف كتفرععام هللاو هللا لوسر اي تلاقف اباوب هيلع دجت لف

 هركذف ريصلا نأ سو هيلع

 .هحرخا ( س 1 مار هه م ل لآل غال ال ةقدصلا َنِإ ١

 جيس ةعيبر نب سلطملا دبع نع ء لسمو دما مالا

 نيذه انثعب ول الاقف يلطملا دبع نب سابعلاو ةعيبر وبا مهتجا هنا سم ىف ]

 0 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا سابع نب رسل ظ

 هللا لوسر ىلا انقلطناف سانلا بيصي ام اهنم اباصاف ةقدصلا هذه ىلع اهب

 لعانر 5 اتم هللا لوسر اي لاثق ايدحلا ملكت م لاق ة سو هيلع هللا لص

 هركذف ةقدصلا نا لاق قدسلا هذه ظ

 لود 9 هجو م ب ةدعلا 01 ع اب ىف ركب ةقدسلا نإ ) ظ

 ةمقاع نب نححرلا دلع نع ريكلا ىف ىناربطلا هر ( ةحاسا
 هللا ىلص ىتلا ىلع فيقث دقو مدق لاق هنع ( هبس ) هنع هللا ىضر ىقثلا ظ

 ه5 دف ةفدصلا نا 'لاق ةقدص اولاق هذه ام لاقذ ةيده مهعمو سو هيلع

 مهم ابابقف ةيده لب ال اولاقف ظ
1) 
 فادمرلا اود 0 الا هح رخآ(' 0 ولا كومنإونل ل حت ١ الةقدصاَنإ

 ب



 يا

 0 الذ ىح تنب ةيفص هتتا سو 5 هللا لع ىلا نا هخ ىراغبا |

 | ناس الاق ةيفص ىف امنا لاقق !هتاعدف راصنالا نم نالجر هب رش اهعم ى اعلا

 ظ هركذف ناطيشلا نا لاق هللا |

 ظ ءامال ا ادعاب كم قرتل طل فو فاحت َنيطايشلأ نإ
- 

 ىف م( هببس ) امنع هللا ىضر ةديرب نع رك اسع نباو لعي وباو دما ظ

 | هيزاقم ضعب نم مدق 0 فالس ى :اا نا ةديرب نع ريمكلا عماجلا |

 ا 0 ردك تنك قا نا لوسر اي تناقق ءادوس ةيراج 0 ظ

 ظ تاع الف الاو بر ضاق ترذن نا. لاق فدلاب كندي نيب برضا نا املس.

 000١| كسي ويا لخدف نيلاجملسو هياع هللا لص ىبلاو برضت |
 0 هللا ىلص ا | در لاق هلاك ثدعتو ابتحت فدلا تقلأف رمح لخد من

 ( لخد مث برضت ىثثو اسلاج تنك ىفا هتمتتو هركّذف نيطايشلا نا لسو هيلع
 ْ هيلع 00 0 تلا تملا لد الف برضت ىفو ركبونا |

 1 غراي يتح ةَكئالملأ هلع نسل 7 1 ةدنع لك ١ اذإ هإ ماضل نع ظ
 -_ ل

 قيبلاو دوادءيلا ىوس ننسلا باعصاو دما مامالا هجرخأ ( هماعط نم

 | ]09 | 11 للا ىشر ةيراصنالا بك تخا ةرامع ما نع سلا قا

 للص ىبلا نا ةرامع ءا نع ىذمرتلا ىف م هببس ) حيحص نسح ىذمرتلا

 ةئاص ىلا تلاقف ىلك لاقف اهاعط هيلا تمدقف اهيلع لخد 0 هللا

 هركذف مئاصلا نإ سو هيلع هلل ىلص هللا لوسر لاقف
 ١ باضصاو دا مامالا هجرخا ( 0 'لصلا دنع ل 101 '

 رع ىراخنلا ىف 5 « هبس » هنع هللا ىضر كلام نب سنا نع ةتسلا |
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 يك ان ةلمح اذا اذا نكف هناماسع ها رب نك دراب ءأك ١

 نم هك رلا ترا لاقف ةبكرلا نع فشكت ال كلام هللا لوسراي تلا ظ

 هبوب همدقو ةقأس ىلعغف ناهع انيلع علط ذا هلوح نحن انيف لعاب ةرودلا ٠

 الف ةفوشكم كمدقو كقتاسو كلوح انك هيأ لوسر اي نا نام اقف |

 ملط مث ةكرالملا هنم ىتتست نمم ىتتسا اما لاقف هتيطغ ناؤع انيلع علط ١
 تررم لاق كاذام لاق ناّع نم كبمحتا الا هللا لوسر اي لاف رم ادلع

 كب ىتلا ةناكلاو نوما اذهام نافعا تاتق بيتك نرسل

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدعم دقو رمع اي .نرزحا ال ىلام لاق ظ
 عطق دقو ىربصو ىبن الا ةمايقلا موي عوطقم رهصو بسن لك لوقي

 رمح تنب ةصفح هياع تضرعف مس هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ىزبص
 1 عون الفا رمعاي لسد لب هلل لم ل لوسر لاقق ىع كلم

 هللا ىلص هللا لور جوزتف هلل لوسرأي لب لاق نامع نم ريخ وه نم ٠

 ضعب لاقذ يرخالا هتنب ناعع جوزو سلحلا كلذ ىف ةصفح - و هيلع

 فرش ىأف تنب دعب اتنب نامع جوزت هللا لوسر اي خب خب ناثع دسح نم
 ةدحلاو دعب هدحاو ناوع تجوز طن نودرا لنا كلل مثما

 كبيصت ىولبو تنا نيا ناهعاي لاقف رظنو ةدحاو نبنم قبب ال ىتح

 يناقلت ىتح نائع اي اربص اربص لاق هللا لوسراي عنصا ام لاق ىدعب نم

 ضار كنع براو ||

 دما مامالا هجرحلا ( ) ءدلا م - م مد نبأ نم ىرحَب ناطيشلا نإ (

 م 5( هحس ) اعنع هللا ىشر كلام ني سا نع واذ ناو ناكر |



 ناااتس
 لوقل ماا انمقف متاع دق ة هر 1 هذه ىراال 0 هيلع ل هللا

 ةيبكألا انذدأف انابا ضعب رفن ىح و ةيلع ا ص هللا لوس

 اهنم اهانعزنف
 دلع 5 7 0 رك 1 ذي مل اذِ مننا ماعط 0 ناطيشلا نإ ١

 هنع هللا ىضر ناهلا نب ةفيذح نع راثألا لكشم ىف ىواحطلا هجرخا

 ةنفجي ىلأذا ملسو هياع هللا لص لأ لوصر دع نخي اب لاق هنع (هبس)

 هدي عضي ىتح انيديا عضنال انكو سو هيلع هلل ىلص هللا لوس اهنع فكك
 هللا لوسر ذخأف "1 ا عملا ىلا ىو حل ريطب هناك ىلإ عأ ءاخ

 ذخاف لكأت اعد توهاف ةيراج ت“ 0 ها

 مار ا هلأ مشا قو هركذف ناطشلا نا لاق مث اهسلحاف اه

 5 0 با 10

 ظ 6
 ليم يقل كبس قفل هيل ا 0 نلاَذإ) |

 ١ ىنطقرادلا لاقو هنع هللا ىضر نينم ملا ريما ىلع نع ةبتع نع ىراؤفلا

 ظ 000000١ 5 فاو روصنم نيرشتلا نازيملا ىف ىهذلا:لاقو فيعض

 | «هببس» ىزأر ١ متاح وباو ىنطقرادلا هفعض اذه ةمقلع نب ةبقعو هب جنتحي ل

 اكن "وألا ريما ىلع نع هخيرات ىف ركاسع نبال زمرو ريبكلا عماجلا 07

 ظ ةعئضام ا ناعب 7 هيلع هللا ىلص هللا لوصر 2 دل

 | 10 هلأ لوسر لوح انك لاق هب عنص امو انلق رمعب الو 5 ن الووب

 0 دل رلاةرثكم ناو همدقو , اسولج ملسو هيلع هللا . ظ

 أ
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 لاق مكاص اناو لقا لاقف خيش ءاخ ال .لاق مكاص انآ لك هللأ لو 1

 0 خخيشلا كنا ضعبأ ضعي راظن 0 دكا ضعبل انضعب رظنف معن

 ظ سأب ال ثيدح ىف ىفايو ه لو

 ف
 نم قرعشب ذخ ا هال ىف َّوهَو 1 قي ناطيشلا نإ )

 دحي 3 ا مسي ى 0 فرص داق 1 2 ايام ا

 ىضر ىردخلا ديعس ىلإ نع ننسلا باككاو دمحا مامالا ل ظ

 "تدسملا نب دعس نع ىرفز /| ثيدح نم ىراخبلا ج رخا « هبيس » ةنع هللا ظ

 لجرلا سو هياع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اكش هنا ةمع نع ميم نب دابص نع ١

 ىتح فرصني ال وا لتفني ال لاف ةولصلا ىف ؛ىثلا دجي هنا هيلا ليخي ىذلا.

 رك ذم امير دجيول انو عمصإا

 ىذ بوت لكَ ةَرصْلأَو 'كايإك ةريسلا هيي نسما
 ةاصلا ميسم فن نباو ىكلا ا كالا هجرخل( 2 ظ

 ١ ىف ىدع نباو

 ظ ىئقثلا كري نب عفار نع طسوالا ىف ىناربطلاو بعشلا ىف قهبلاو لماكلا

 ' ىلص هللا لوسر نا يدخ نب عفار نع دمحا جرخا « هيبس » نع هللا ىضر

 . ىلعاولءج جيدخنب عفارتام ايلف اههركف ترهظ دق ردا ىأر لسوديلع هللا .

 . مفارنعدماجرخاوهرك ذفىبنلا لاقق كلذ نم سانلا بجعف ءارةفيطقريرس .

 | ىتلع اولزن الف رفس ىفلسو هيلع هللا لصدثلا لوشر عماوجرشم مهنا يدش ١
 ظ لسنا لوس الا رعخسلا ىف نهاناسرا مث هتقان ماطخ لجر لك
 . سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عقرف انرععابا ىلع انلحاورو ملسو هيلع هللا

 هس رم نهع نم طوب 2 انا هك محتال ىأذ فسار
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 | ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ( هيبس ) هنع هللا ىضر نينموملا ريما ُط ْ

 ' لاقف هلتقيل ةيرام ىلا ددرتي ناك ىذلا جلعلا لتقل هنع هللا ىضر ًايلع لسرا ١

 . هآر مهرخآىفو هركذف دهاشلا نإ لاقق ناك ف يككسماىضمأ هللالوسراي |

 ظ 0 ْ

 ظ ا ا 0 ل 1 57 0 0 1 فرخ هلا 1 ت ْن

 | رمعؤبا نع دوعسم نبا ن 0 قاسلاو ناشلا عع 0

 | (هيس) مهنع هللا ىخر ةركب ىلا ن نع قاشلاو ىاقلاو ةريحلا نع ناييشلاو.. ]

 1 51 امنا سانلا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نبا يهربا تاماملهنا |

 . نا نومعزي سانلا نا ملسو هيلع هللا لص ىنلا لاقف ميهربا تول سمشلا |

 0 هلو ءالشعلا نم منع توملالا نافسكتيل رمقلاو سمشلا |

 ا نيرشعو ةلسن 0 هلأ َنإ) ظ
 ظ ىضر هل ا

 نع ملسمو هنع هللا ىضر كلام نب سنا نع ىدمزتلاو ىراخلاو اهنع هللا |

 ةللسما نع ىراغلا ىف ام ( هبس ) اههنع هللا ىضر ةشئاعو هللا دبع نب رباج '

 رقم اله روش ةكاسن لع لخدبال نأ فاح ملسو هيلع هللا لص ىننلا نا |

 لخدت ال نا تفلح هللا ىناي هل ليقف حاروا نييلع ادف أموي نورشعو مسن ظ

 ءركذف ارهش نيهلع

 0| عع كلا قل .ءطلأو دما مامالا هجر 5 11 لل عيبذلأ نإ ( ظ

 (هبيس ) ةعيذ نبا هيف ى ثلا لاق اهنع هللا ىخر صاملا نيورمعنب 6 دبع 8

 _لاقف باش ءاخل مللسو هياع هللا يلع ىبنلا دنع انك ورمع نب هللا دبع لاق ظ

 ا



 ا
| 

 ل واودرإل لاو

 نب ةيزخ نع ميعن وبأو ةبيش ىلا نبا هجرخلا ( َموُزلَأ ا حورأأ نإ )

 هع ريكلا | عماجلا ىف ام « هببس » هنع هلل ىضر ىراصنالا ةلاغلا نب تبأث

 لوسرا كلذ رثلف سو هياع هللا لص ىلا نيج ىلع دول هنا مانا ف ايدل

 هركذف حورلا نا ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاقت لسو بط كا

 م نادك مث هسأر سو هيلع هللا لص هللا لوسر عنقأف هرخلا 1

 ظ ملسو هياع هلا ىلص هللا لوسر نيبج ىلع

 ةياذلاو "لاحكلاو ناذشلأ تالا عر ىتح أل ةعاسلأ 1
 : بر قرشملا نع يفوسح 41 : النو 5 رغم نم . سل ٌعولْطَو مي 5 « < 0 1

كو ىتدد كلر ةييس
 28 عوج امو جوج ا

 «ه_

 يل

 | تح مم نيت رتجملا لإ نب نأ م 0 جر 0

 | با_صاو لسمو دمحا مامالا هجرخا ( وأ ا ميعم ليتر ا

 ناك لاق هنع سم ىف امك« هيبس» هنع هللا ئصر دسا نب ةفيذج نع كالا

 1 نوركذتاملاقف انياع علطاف هنم لفسا نو ةف ةفرغ ىف لسو هيأع هللا لض ىنلا

 هركذف ةعاسلا نا لاق ةعاسلا انلق

 ظ 0 :ء ء الخيلا باتك ىف بيطخلا هجرخا ( اليخ نركبال سلا

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع « هبس » هنع 0 كلام نبا

 ١١ هللا لص هللا لوسر لاق هزخا اذاو .سدق نب رح اولاق لامس نك ةلس ىبل :

 لغلا نم ىودا ءاذ قا كرادح ىف رش قادبر دل ددسلا نأ 0

 كك نافذ كاهس 0 ةهر 0 باغ كرب و10 يللا ةماشلا نإ ) /



 ا 100 لحرلا ناو ناثاو لاق نانثاو هللا لوسر اي اولاق ةّمالئو لاق |

 | ركاسم نبا هجرخلا ريحَر "مطلق 'محيف موق ىلع ل راتال ةمحالا نإ

 00000 113 هيد هع طا يشر قدا كا نبا هللا دبع نع
 محر مطاق مويلا ىنسلاجيال لاف لسو هيلع هلا ىلص ىبنلا دنع اسواج انك لاق

 اا 1 يقل ضعب ايهنب ناك دق#ل ةلاخ ىف ةقاحلا نم ىتق ماقق
 ظ هركذف ةجرلا نا هلا لوسر لاقف سلحلا ىلا داع مث هل ترفغتساو |

 ] 1011+ نع ناغيشلا هجرخا ( هدأ ولأ نم. ”مرحبام 0 ةعاضرلا نإ ) |

 1 |0000 اا الب رجس نع ىوغبلا جرخلا « هدنس » اهنع هللا ىغر ظ

 ١ اهدنع نآكك سو هيلع هللا ىل اانا لوسر نأ اينرشأا اهنا اهدع هللا ىضر ظ

 تاقف ةشئاع تلاقف ةصفح تدب ىف ىف نذأتس لخارا كاوضا تنعم اناو ا

 ] سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاه كيب ىف ة نذأتسي لجراذه نا امرا ا

 0 ناكول ملسو هيلع هللاىلص هللالوسرل ت تاقف ةعاضرلا نم نم ةصفح ممل انالف هار هارا |

 ظ سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاقف "ىلع لخسل ةعاضرلا نم همس ايحنالف ١

 ها 0

 ' رقم هالا 4>رخ ا ةعبت 00 يدل ذإ ا

 من“ ما نع سم ىف م « هيس » سو هيلع هلل ىلصىبنلا جوز ةلس مإ نع |

 هسلان نع قشدقو ةملسىلا ىلَع اس هيلع هللا ىلص هلل كور اح تاق ْ

 الإ كسفنا ىلع اوعدت ال لاقف هلها نم سان حاصف هرك ذف حورلا نا لاق مث ا

 ظ ظ مفراو ةلس ىبأل فغا مالا لاق مث نولونتا« ىلع نونموب هكمالملا ا ريشي ا

 1 نيلاعلا ب اي هلو انل انل ريضار نراقلا قويت ىف ناكاو نييدملا ىف هتحرد (!



 في لا ١ ١2 1 ”0

 د | 4 د

 ىف ورثأ عطقنم يلإ هلسيق مدلؤم ريغب تام اَذِإ لجرلا َنِإ) 0 ع ا هيي 6 رف
 هس هو

 | ايبنع: سامر غو ادع ع تسل ل ل ا يرسل[

 ظ لوسر هيلع لصفاباهانم ةنيدأاب لجر ىفوت لاق هنع هجام نبا ١ ىف اك «هيبس»

 سانلا نم لحجر لاقف 0 تام هتيلاي لاق م 5 ل هللا 0 هللا ٠

 هركذف ل نا لاق هللا لوسراب 3

ْ 
 أ
 ا
 ا

 ا ”مايق هل بنك فرصني 0 مامإلا عم ىف 1 اذِإ 0 هم نِإ) ْ

 هنع هللا ىشر. ىراقنلا رذ ىلا نع ناسللا باتصاو دمنا ملمالا 0١
 ْ سو هيلع هلل ىلص هللا لوسر عم ام لاق هنع دواد ىبا ىف اك 0

 ثلث بهذ ىتح انب ماقف عبس ىقب ىتح 0 0 8 مب / ناضمر

 رطش بهذ ىتح أنب ماق ةسماخلا تناك الف انب مقي ل ةسداسلا ت تناكالفليللا ١

 ىبص اذالجرلا نا لاقف ةليللا هذه مايق انتاقنوا هللا لوسرأي ا

 الف مي مل ةعبارلا تناكألف لاق ةليل مأيق هل بسح فرصني ىتح مامالا عم

 حالفلا انتوفي نا انيشخ ىتح انب ماقف سانلاو هئاسنو هلها عمج ةثلاثلا تناك

 نسح ىذمرتلا لاق ربشلا ةمقب انب مت مل مث روحمسلا لاق حالفلاامو تلق لاق

 200 لك مقا سل غدي تأ نم لجأ نإ

 نسحكلا هجرخا ( مايو 00 ىتح رات رعب ىتمأ نم َلِجَر

 ىلكملا شيقووا شيقا نب ثراح ا نع ميعن وباو ريبكلا ىف ىنارغلعلاو نايك نبا

 ملسوهيلعهللا ىلص هللا لوسر نأ هنع ريبكلا عم اجلا ىف اك( هيبس )هنع هللا ىضر ٠

 ةنالث وهقلا لوسرأ او أ ءأق هن نجلا الخ دالاطار وأ ةعبرا أمبل تومي نيلسم نماه لاق ١
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 د ردم

 خرالا 0 ةقيس لصن عضوف توملا مم ا 9 ,ح 2 0 كم 1 ظ

 هللا ىلع هللا لوسر لاف هسفن لئتف هيلع لماحت مث هيبدث نيب هتابذو ظ

 هركذف لج رلا نا كلذ دنع 0 ْ

 كلام 0 ع ( ةمايقلأ ماوي 1

 )الد 1 0 0 ىلإ ىوس 2 بسر دم ْ

 | قوس هب ناب وهو 57-5 ةئيدملا ١ لها نم لحرب م 0

 هين دق مالك برف 4 ' امو لوقت ١ 1 0 2ع 5 ل
3 

 ا 4 وم و

 00 كمل : ل 7 0

 قاشلاو دؤاد وباو دما 1 ا 0
 مامالا دنسم ىف اك ( هبس ) هنع اجل دعو رتل ان نام نع ناتخلا قباو

 لاق تففخ ناعيا ابا اي هل ليقف اهففخف ةالع للص رساي نب رامع نا دا |

 ,وهس ترداب لاق ال اولاقف الف اهكردفل كرما نطقت فرغار له |

 | هركذف لجرلا نالاق لسو هيلع هللا ىلص هل انارطن نإ ناطيشلا ||



 هلال ا

 ةعاضرلا نم ىلا نا اهنا لاق اهجوزتت الا 1

 ' كلام نب سنا نع ىذمرتلا هجرخا ( هلماَتَك ريخلا لع َلاَدلأ َّنِإ ١)
 (هيس) فيد هنو ىنملا لاق يرغ سلا لات لا

 هامحتسي لجر ملسو هيلع هللا ىلص ىننل ءاج لاق سنا نع ىذمرتلا ىفاك |

 لسو هيلع هللا ىلص ىلا قاف دايك رخآ ىلع هلدف هلمحي أم هدنع دجي ف ظ

 لادلا ثيدح ىف هونن قبو هر هو ذف لادلا نا لاقق ءراخلا |

 0 موه سانا ودي أميف دل أ 0 سيل َلِجَدأَنِ 1

 0س ضيا 5 لهأ لبع لعل َلِجَرأ َّنإَو رانلأ ْ

 هاذ كلما ىغر ىدعاسا دعس نب ايس نع نيس عا ا

 ليس ١ يزال ام« هببس » اهميتاوخي لامعالا امئاو ةءاور ىف ىراختلا ْ

 لوسر لام الف اواتتقاف نوكرشملاو وه ىتنلا لسو هيلع هْلاِلص هللالوسر نا ١
 بارنصا ىفو مهركسع ىلا نورخلآلا لامو هركسع ىلا سا ظ

 ايهتا الا ةداق الو ةذاش مم ميا فار ا

 هللا لوسر لاقف نالف ًازجا اك دحا مويلا انم ًازجا.ام اولاتف هغيسب اهيرضي ا

 هبحاص انا موقلا نم لجر لاقف رانلا لها نم هنا اما سو هيلع هللا ىلص

 لجرلا حرج لاق هعم عرسا عرسا اذاو هلم فقو فو الك هنم جرأل | ١

 هيبدث نيب هتبابذو ضرالاب هفيس لصن عضوف توملالجعتساف اديدش احرج
 هللا ىلع هللا لوسر ىلا هعبت ىذلا لجرلا جرف هسفن لتقف هفيس لع لماحت مث ١
 27 ئىذلا لحرلا لاق كلذ امو لاق لا لور كنا 0 ارا

 تل تجرؤل 0 انا ت تف كلذ سانا ريما رانلا لها نء هنا افنأ هنا اقثآ |



 1 1 عد و 0 2 - ا لا
 ١ 10 رانا مَ ايثلأ نم لصْقيَو رخ الاي ندزي نهنإو

 ١ ند هر ناثلا نيدادباو حلاو شحفلا نإ ينل يف نصقني أمم 3 1 ا 7 0 وم ل 2 0
 ١ 1 3 جة . 6 2 ا

 ا ندِزي امم ٌرْيَد ار رخال نم نصف 0 ه م م نصقنيو اهلا

 ْ ريبكلا ىف ىناريادلاو نايفس ا بوقعيو نايفس نب 0 هحرخأ / 1 ثلآ ىف

 | دج نع ركآسع نباو ىمليدلاو ةيلحلا ىف ميعن وباو باوثلا ىف خيشلا وباو

 | نبا دامو لوهح رشإ نب ركبو فيعض راوس نب ديملا دبع هيف ةرق نب ةيواعم

 ىرشبلا ىلا نبا دمم نع ريبكلا عماجلا ىف امك هببس » ريكانم هل ىرشبلا ىلا |
 0 ارد نإ ديحلا دبع نع ىلسلا شب نب ركن نع ىنالقسعلا لكوتملا |

 00 اور دنع انك لاق هدح نع هبا نع .ةرق نب ةيواعم نب سايا .

 'االآ1 ]نم ءالل لا لوسر اياولاقف ءابملا هدنع كذف سو هيلع هلل

 نا هللا لوسر لاق مث هلك نيدلا وه لب سو هيلع هللا لص هللا لوسر
 هدا ءاحلا |

 1 '00000 نباو دواح وباو دمسا مامالا هجرخلا (ةدلاَو املأ نإ ١)
 ةنا 0 0 نم انجرخ امل لاق 4:6 « هبس » هنع هللا ىخر ىلع نع ظ
 كنود تلقف ةمطاف ىلا اهتعفدف اهدس اهتلوانتف معاي معاي 0 0

 ةثراح نرب ديزو رفعجو انا ايف انمصتخا ةنيدملا انمدق الف كمع ةنبا

 ةنبا ديز لاقف سيم تنب ءاعسا ىنعي ىدنع اهتلا>و ىمع ةنبا رفعج لاف '

 سو هسييع هللا ىلص هللا لوسز لاقق ىمع ةنبا ىثو اهتذخا انا تلقق ىحل ظ
 "000 ارق ديزال تن هو قلخو ىقاخ كتل رجلا تلاامأا
 هللا لوسر اي تقف ةدلاو ةلحلا انأف الاخ دنع ةيراجلاو انالومو انوخاو ظ
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 0 لا ل ا ا

 ظ اوك أَ را ةتافاح ند الكف ماعطلا .طسو فى ”لزنت ربل نإ ل

 ظ مي اهنع 15 ىضر 6 نبا نع كاجلاو ىذمرتلا هحرخا (هلسو 0

 ظ م اذا | ثيدح ىف مدقت

 . مامالا هجرخا ( ةكمالملا اخت آل 2 يف ىزلا تل نا

 ١ ضراغلا ف رابع ا ..ع ناؤيش !او أطوملا ىف كلام

 ظ سو هياع هللا ىلص هللا ل وم هاذ ال ا اف ةقرغ ترتشا اهنا ابنع

 ا هللا لوشر اي تاقف,ةعاركلا ههحو ىف تقرعف تلاق هلخدي م ىلع ماق

 . سو هيلع هنأ لعد لود لامن تأ انام مارس فاول ل

 ظ لور لاقق اهديسوتو اهلع ديت كلل اتيركشا تاق ةقرع لا

 مل لاق نبذ ةمايقلا موي روصلا هذه بامصا نا ٍلسو هيلع هللا لص هللا

 هوذف ت تيا لاا

 ا ركاسع نبا هجرخا ( اهتوكس اهنذإف تكستف ىتسف رماتستل كلا نإ
 ِِع 2
 ا
 تلق تاااق نع «ةيس» هع لاش ةشئاع نع نوعاضبا ىف اىفءاسلا هرقل ١

 هركذف ركلا ناب لاق

 هللا ىذر زمعنبا نع ىذمرتلاو ناذيشلا هجرخا ( ن اعلا َن سس 8 ل نإ )

 ىصويسلا ظفاحلا هرك دو مع هلا ىضر ةباحصلا نم ةدع نع يورو هنع

 ىلا نرع ندنحلا نءريبكلا عماجلا ىف امي « هبيس ” ةرتاوتملا ثيداحالا ىف
 ىلا لاقف ءايحلا ىف ءاخا ظعي الجر معم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا 3

 0 املا نا سو هيلع هلا ص

 يبلأَو 1 نإ (



 د 1 ١

 [ سانلا ىف ماق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ماما ع سم تان

 ا
| 

 00 ناو كا ابيك اخ

م 5 د ا مالسإلا نإ )
 ١ (ًالزات هم ا 16 ايعابز م اينث 

 مس ملوار هيف ىمثيلا لاق هنع هللا ىضر رمج نعء دما مامالا هجرخا

 . ىفزلا هللا دبعنب ةمقلع ثيدح نم دمحا جرخا « هببس » تاقث هلاجر ةيقبو

 0000 1| يضر رع نلح ىف تنك لاق لجر قئدح لاق |
 ظ مهلامألا عني لسو هيلع هللا ىلص لآ كوش نع 1 مولا نم لجرا ظ

 ناصقناا ىف ذخأيسو هتوق لمكتسا مالسالاف ىا هركذف لوقي هتممس لاق |

 2 11 3 لما أهنم ةقوام انف 5 ا حاو 0 نإ ) 1

 حاورالا ظفاب ناخيشلاو هنع هللا ىضر نالس نع كاملا هجرخا ( فلم

 :  ناهنع "00 دلتا امم مانت امو فلتا انف فراعت أم ةدنم دونج ظ

 ظ كوت :ًارما ىلع تلزنف ةنيدملا تمدق ةكم ءاسنلا كعضت تناك أما

 هك دف حاورالا لاقف كلذب سو هيلع هللا سس 0 ةنيدملاب ءاسنلا .

 مامالا هجرخا ( اأو نيثإلا مويا دمأ لع ضرعت لامعألا نإ ١)
 م ع ةعزخ نباو ىرادلاو ىسايطلاو ٌاسلاو دواد 020

  ةماسا 0 ا اوكا عماجلا ىف ام « هبنس » اهنع ةفايشر هنو وعل

 موب قو هلا ىداوب لل ىلا 1 ناك ةماسا نا ديز نبا أ

 'تيأر ىفا لاقف تققرو تربك دقو موصتا هل تلقف سيمللاو نينثالا
 . موصتا هللا لوسر اي ت تلقذ سمللاو نينثالا موصيٍإسو هيلع ىل اكول لوو ا

 نك لابعألا نا لاقف سيملاو نيل نب ظ

 نأ



 0 ل ريدأ 1 هيلع ىفقمملا لاقف نيلجر نيب ىَخكف سو 4 اع هللا لى: ١ نا 1

 0 ل هللا نإ مسو هب هلع هللا لص ىبنلا لاققا موللظم هناباضي رعت لكلا معنو هل هللأ ظ

 لام

 ان دل اوما ىلِإ ناس م فصنلأ هلل لزفي يلعن هللا نإ ( :
00 

 000-5 هذآ ذآ

 يشل دمار ايتمواو دعا مائل دل لك رعش دادع ْن 0 :

 ' نمإلا فرعي ال ىذ..رتلا لاق ىراختلا هفعضو اهنع هللا ىضر ةشئاع نع |

 لن لا تدقق تلاق اهنع هجام نبا ىف اك (هبيس) ةاطرأ نب جاجا قيرط |
 كالا لاسر ضار عقباه اذاق هيأ خلا ْ

 /تاقدق كلاق هلوسرو كدلع هللا شح نا نينا تكا ةشئاعاب لاق |

 0 2 لاقف كئاسن ضعب تدتا كنا تن ىدكحاو كلذ ىنامو

0 ْ 
 ظ اهلل يع نع ىراخيلا هجرخلا ( م يأ . اوفلحت نأ "اهني ىلاَعَت لأ َنِ :

 ظ . لو هيلع هللا ىلص لا ا ا |

 ظ هللا نا الا لاف هيباب فلي كَ ر ىف ريسي وهو باطخلا نب رمع كردا

 ا ىو تدعباو| فلحيلف املاح ناك نم أب اوفلحت نا كابي ْ ظ
 . اهب تفلح ام هللاوف هنع هللا ىضررمعلاق عكئاباب اوفلحت نا مابني للا نااضيا هل |

 هريغ نع بكاس ىاًرثا الو 11 ذلسو هياع هلا ىلص ىب )| تمعس ذنم |
3 

 هبإ : 1
 ظ / ءاسنلابإ مكبر لا 31 نإ (

 قلعت امو ةأرمْل و باكل لها لل نإ ”كتالاَخَو 0
 قاريطلا هحرخا ( هبحلص "نع ان للا 1 ا ١ طا هادي |

 اجر ينل لق هل يشر بك ىدس ميقا ب ء ريبكلا ىف

 :كانو مكتاعمأَن ا



 دي + د
 ا ا عع

 ىلع بصو سمشلا ىف اوهتا دق ماشلاب سان لع سع هنا ماشه نع رس ظ

 | لوسر تعم ىفا امأ لاق ج ارا ىف نويذعي ليق اذهام لاقف تيزلا مهساور ١

 ) هك ذف هللا نا لوه 0

 ترد اإع نعو هلع تلم َكِلع ماس نم ”لوقي لات هللأ َنإ) |
 هنع هللا ىضر فوع نب محا دبع خرع راختلا نبا هحرخا ٠ هيلع ع ١

 | لمذا لوس تيأرت دهسا تلخد لاق هنء ريكلا مماجلا ىف امك( هببس ) ا

 الخت لخد غ 000 ال ءءارو ىتما ةتفتاف 0 اولا ا

 هأقوت دقدللا نا تننظ ىتح هءارو اناو دوجسلا لاطاو دحيسف َدلبقْلا لبقتساف |

 )00000 اق رظنأ ىسأر تأطأطف تثج ىح ىتمأ تابتاف |

 | نوكي نا تيشخ هللا لوسر اي دوجيسلاتلطّأ امل تلقق نمحرلا دبعاي كلام |
 ا رالا للم ىنيار اذ ىفإ لاقق رظنا تن كاسفن ىفت هلل ظ

 هركذف كيلع ري نم لوي لجو زع هللا نا كرشبأ لاق ليربج
 همردا( سيشلا ىلإ رجنلا عولط' نمي دابعلا ( َقاَزْرَأ 'مسقي لاَ ةللأ نإ )

 ريبكلا مماخلا ىف اك( هببس) هنع هللا ىضر نينم د رم

 000010 ادع ةئاط لح سو هيلع هللا لص هللا لوسر لخد لاق هنع

 ىنوكت الو كبر قزر ىدهاشت ىوق ةينب اي لاقو هلجرب اهكرخ مان شو
 هركذف مسقي هللا نا نيلفاغلا نم
 « 5”. كلغ داى كلاب كيلع ن وتل 1 هلأ

0 

 ' ةليللاو ءويلا لمع ىف يئاسنلاو دوادوبا هجرخا ( لكَو ولأ مو ةللأ بح ظ

 مهثدح هنا هنع دواد ىلا ىف امك ( هبس ) هنع هللا ىضر كلام نب فوع نع ظ



 ارو كن جل

 6041 ظ

 لص هللا لوسر لاقف لقعاو مه مالغ اناو لاف سو هيلع هللا ىلص ىلا

 هركذف هللا نا نكلو هرضي الو تبلل عفني ال اذه ا

5 

 | هنع هللا قصر 0 نبا نع قازرلا/ دبع هحرخلا ( ةرلصلا ف 0 5 ْ

 د سو هيلع هلا لص ىبنلا لع لسنا انك لاق هيعاربكلا مالا ى ك1

 ١ ىلع دري ملف هيلع تللس ةشيحلا ضرا نم تئج ايلف أتيلع دريف ةولضصلا ىف رهو |

 ١ لاقف هل كلا توك ذ هتالص ىضق الف هتراظتتا ا مدقت م قدا

 العا
 3 0 كا هبا : 507

1 0 

0 

 ةلثاو نب سماع نع 1 اك ةبلس 0 ه4نع هل قدر ةحام نا ا

 0 نبل و 0 قوم 1 را نبا 00 0 لها 0 انا م

 ربع لاق نضنارنلابا ماع هنا للا تاكل يرق ذا لاقىلوم مهيلع تفاتساف |

 هكذف ع ا نأ لاق 00 4ك. دلع هللا لص مك 3 8 لأ أما ا

 كا ذلأ يف نيالا نريد 0 درا لا مر لامت سا نإ ) | :

 ىف قييبلاو دمحاو ايننع هلل ىكر يح ماشه“ نع نع لسمو دما امامالا | ا

 و

 ١ هلوق دعب ةياور فو نسحي نا اًئيشل مج اذا لءاعلا نه بحي هللا نا 6 هيلع |

 | أ هللا للص هللا لوسر لد نكمت لو ربقلا ىلا ةزانجلاب صقناو لمعاو مهفأ

 1 ه0 5 ا 1 1 . 8 ا
 31 نأ تدحا لاق واىضق لق هنِإو ءاشيام 2 مآ 0 بالجو ”هنبأ َن

 لم هحرخا 5 ا 4 ا عضيَو م هارقأ ان امكلأ اذهيْمف ل هلا

 ٍ ف 3 نرسل ا نا داسإ 1 قار ملا لاق | لاق منغ نب شايع نع بعشلا ْ



 كك
 الاتن 5 لئاقر نا را هنا انثاأت م ىلا 1 0 0 ا

 نيلتلا تعب داكف رانا ىف لسحر هيلع هللا ىلص ىبناا لاقف تام دقو اديدش ا

 ' نآك الف اديدش احرج هب ”نكل تي ل هنا ليق ذا كلذك مث اهيبف باتري نا |

 لاقق سو هيلع هللا لص ىبنلا ريخاف هسفن لتقف حارجلا ىلع ربصي مل ليلا |
 مل لالا 2 ئئانف الالب ما 5 هلوسرو لا دنغ نا ل ربك ا هللا ًْ

 هركذف نيدلا 00 هللا ناو ةلسم سفن اما ْ
0 

 ا رصيف 1 ال 'يطَأَو قفل ًاراقإلا لا بحي نا ا

 ْ ههنا ئمر نيصح نب نارمتنع رك اسع نبا هجرخا ( اذا كيلع ]

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دخلا لاق هنع ريبكلا عماجلا ىف ام( 0

 70000 0 ةللسلا بحب هللا نا نارمع اي لاقق ىئارو نم ىتنامع فرطب !
 لاق موا 1 درا 1 لك قرم عامل دعنا

 هللا ىضر ةشئاع نع ناخينشلا هجرخلا ( هلك ٍرمألا يف قفز بحي هلأ نإ ) ْ

 ىلص ىبنلا ىلع دوهيلا نم طهر لخد تااق اهنع ىراختلا ىف م ( هببس) اهنع
 ءاسلا ؟كيلعو تلقف اهتمهفف ةشئاع تلاق مكيلع ماسلا اولاقف سو هياع هللا ١

 هللا نرا ةشئاد اي الهه لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف تلاق ةنعللاو ا

 لوسر لاق اولاق ام عمست ملوا هللا لوسر اي اي تلقف هلك مالا ىف قفرلا بخي ٍْ

 اضيا اهنع دمحا مامالا هجرخاو ؟يلعو تاق سو هيلع هللا ىلص هللا |

 قيببلا هجرخلا ( هنتي نأ المع مث دحأ لمص اذإ بحب يلاعت هللأ نإ ١
 اهريغو ركأسع ناو لعي وبا انفو اهنع هللا ىضر ةشئاع نع بمشلا ىف.

 اهدبش ةزانج ىلا بابش هببا عم جرخ ىمرجلا املك نأ ٠ باءيتسالا ىل ىناكهيبس) ا

1 
 ظ



5-0 2 

5 

 يا ليل لع لق رابنل ليو 3 02 لبق لبللا 0

 '(هقلخ ن ره كلا ل 1 هم تا 7 3

 عفرإ ل 0 ربو د ْضفخي 2

 ( هيس ) ةنع لأ ىكر قرعشالا ىموم قا نع هجام نباو 00 عي

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 0 ىذا ١ يا

 الا مام امالاو ناؤيشلا هحر ا 0 0 ل م ا

 ْ د ءاليخ ةياور ىفو هنع هللا ىضر رباع نا نعال.

 ها تعج لاق ةنغ هللا يضر زنوج فا ع ايو 0

 رقما وهو ه2 نصرا ارد ليش ٍِ ز2 الحر ىار دقو ةنعولا

 هيلع هلل ص هللا لونير لاق ريمالا ءاج ريمالا ءاج لوقي وهو نيرخب ا لع
 ل ا 1 5 0

 ىلص هللا لوسر ىلع تررم لاق ر4 نبا نع ةياور ىفو هركذف هللا نا 2

 0 كا | ! مفرا هللا دبع لاقف ءاخرونا ىرازإ فو رسولا 1

 فايس لاق دا موُقلا ضعب لاقف دعب اهارحتأ تلزاف ثتدزف دز لاف

 نيقاسلا

 5 3 ا 2 0 06 9
 ناؤيشل ا هحرخلا » رجاقلا لجران يدل اده ديوي يللاعت هلا نإ » ا

 عم اندهش ةرب, ره وبدأ لاف سم ىف اك «هببس » هنع ىضر ةريره ىلإ نع[

 اذه مالسالاب ىتدي نمث : 0 20 ظ

 ليق ةحارج هتاد ا .اديدش الانف لاتقلا انرضح الذ رانلا لها نم



 دي

 ظ قالا لاق -4:ع و ىصر لهايلا ةماقأ ىلا نَح قاسلاو دواد وبا هحرخا ْ

 ظ لاقو ديح هدانسا ىرذنما لاقو ماحلا حمص م يبص ثيدحلاو يئالعلا

 | ىلإ نق لاسنلا ناس ىف 5 « هبس » ديج رح نبا هذيل" لاقو نسح قارعلا |
 ا ا

 | الجر تيارا لاقف لسو هيلع هللاىلض ىنلا ىلا لجر ءاج لاق ىلهابلا ةماما ظ

 هل ينال ىنال سو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقق هلام ركذلاو رجالا سمتلن ازغ

 . مث هل شال لوقي لسو هبلع هللا للص هللا لوسرو تارم ثالف اهداعأف
 ظ هركذف ىلاعت هللا نا لاق

 ابار 211 را َوإ لبسم لجَر ةالص ل |بقيآل يلاعت شأ نإ ) ظ

 هاعأو م0 الرش لع حمص هداتسا ىووتلا لاق هعانلل يمر ةري رع كا

 | ةريره ىلا ند هببس) فرع ال ةنيدملا نمىلجر رفعج وبا هيف لاق ىرذنملا
 ظ . لسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر هل لاقف هرازإ البسم ىلصي لجر ام لاق ظ

 خم 0011 لور او ليي هل لاقف اضوتو صهذف ًاضوتف هذا ظ

 ١ ليقيال هلل ناو هرازا ليسم وهو ٠ للصي نك هنا لاقف هنع تكس عأض 3

 هرازأ لبسسم ل 0

 و 100 و هوك ل اك ا 5-5

 مامالا هجرخلا « ةَقَح ١ :م فيعضلا َن راكي الاةمأ أنس دقي ال ةللأ نإ.

 اقلب هع ها نارام نأ ىضر دوعسم نبأ  .لكرع قاريطلاو ىب هفاشلا |

 | رباج نع نابح نباو ةيزخ نباو هجام نباو مثريرش نم مهفيعضل ذخؤوي ال

 اا لو هياع هللا ىلصى جدلا نا ىعفاشلا هاور اك « هببس » هنع هللا ى 3 ظ

 | دبع ما نبا انع 0 5 سهر ىنب نم ىح لاقف روذلا سانا عطقا ةنيدملا |

 | نا نذا ىتثعب ملف ملسو هياع هل ىلص هلل لوسر لاف دوعسم نبا نونعي '



 ١ ! ةبس م وبا هفعض ىهذلا لاق نيما نب ا ا هيفو مرة عراخلا

 | انمدشو انءانسنو اننا اهالعو ايفاعالحت دقو سلاسل 0

 د را
٠ 7 

 ظ 1 تاوزغ ضني ىو سو لس هللا رس لاو انك لاق رمع نبا

 نبا ايعمو اهروت نصخم ءارباو نولسملا حت اولاقن موقلا نم لاقف موقب

 | تلاقق لبو هيلع هللا ىلس ىلإ تنتأف هب تحت رولا جهو عفترأ اذاف ابل

 ظ ل لاق نيمحارلا جدا هللا سلا ناو تنا ىأ تان م لوو كنا

 ش المال ناف تلاق ىلب لاق اهدلوب مالا نم هدابعب محرا هللاسيلوا تلاق

 لاق هسأر مفر تت سو هيلع ىلص هللا لوسر بكاد رانلا ىف اهداو

 هركذف هللا نا

 ممل ضنا ن كلو دانا نم عرب اننا للا ضيفي أل ال هللا ١
 ا 2 اوك الاب سؤ ناك حت ميلا قب :اذإ ىتح 00 أ ضبق

 ا هجام نباو ىذمرتلاو ناذيشلاو دما مامالا هجرخا نا 0 ماع, ريغب

 ذاربطلاو دما مامالا جرخا « هببس » هنع هنبا عر ضصاعلا ني ورك

 هيلع هللا ىلص ىبلا لاق عادولا ةمح ىف ناك ال لاق ةماما ىلا ثيدح نم

 | نا الا لاقف عفري فيك ىنا عا لاق عفري وأ ضيقي نا لبق للعلا رد

 . لملا عقرب فيك هللا ىن ايه: ةياور ىنو تارم ثالث هتلمح باهذ لعلا باهذ

 . مجربظا نيب ىراصنلاو دوهيلا هذه لاقف بضغم وهو ةسار هلأ مفرف

 ' نمثيدملا اذه رهتشا رح نبا لاق مث ةوايبنا هع ءاج ايف اهنم اوللعتل + فحاصملا

 ام ةياور فو ماشه ةياور

 | نآك م الا لمعلا نم لع اليل هن نإ
 ظ

 ْ (ةجتدبا ىغتبأو اصاَخا



 دي

 ' سلجا لاقف متاع ىفا تلقف اذه انماعط نما كيصأف ىلا :لاقثا لكأ ١
 . ىلبحلاو عضرما نعوهتقلوه 00 هللا نا ءايصلا نعو ةولصلا نع كثدحا

 اهدحا وا أاعيمج اهباق دقل هل هللاو 1 فو موصلا ىذمرتلا ةياور ىف سلو
 ا

 ا | سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماعط نم تلكأ نوك ١ ال ناىسفن تغبلتق لاق | ظ

 وبأو دممحا مامالا هجرخلا ( لوألا تيصلأ ىلع نواصي هتكالمَو هللا نإ

 ْ .  :.ءاضيا هحام نبا هجرخاو بزاعنب هادا نع ماو محام نباو : دوأد | أ

 ْ . نع رازبلاو ريشب نب ناهنلا نع كاركلا ف ىاربطلاو فوع نب نمر ادبع

 لوسر ىأر لاق دهاحينع ةبيش ىلا نب | جرخا ( هنا ميعدلا ىف ,رباج

 . مدزات اا ف هيأ نا لاقف ةقر مدقملا فصلا ىف سو هيلع هللا ىلص هالا ظ

 ع هللا ىلص هللا لوسر ناك ءاربلا نع دواد ىلا ةياور ظفلو هيلع سانلا

 | اوفلتختال لوقيو انبكاموان انرودص حسم ةيحان ىلا ةيحاننم فوفصلا لاختب

 . لاقو نسحهدانسا ضايرلا ىف لاق ا كفا ناار ناكر , موت فاق

 ظ نوقثوم دمحا لاجر ىشثيملا

 ١ الست مب لمحت أمْوَق عسيؤأ مزق كلي 1 لجو ع دلل َنِإ) |

 ل يراسل هجرخلا( كلذ لبق اوقلخ 0 د 5 ّنإو ةباعو

 ظ . ىلص ىبنلا لثس لاق هنع ( هببس) هنع دا ب در نب هللادبع نع راث ا 2

 هر ذف هللا نأ لاقق خدم امم ىأ ريزاخلاو ةدرقلا ن 0 ظ
-_- 

 0 1 ىذلأَدَر محملا دراملا لإ هدابع نما ب سيال هللاَدإ)

| 

 ع حد

 هلل ىكرر مع نبا نع هجأم نبا هحر حا (هنأالإ هلال 0 نأ ىو ظ

 ظ 00 < نبا لاقو لف ادا الو رام ن ماشه هيف اهنع



 6م
 هللا 000 3 اسلاح دك لاق ىرعصلا 01 ىلا نع « هبلس » ىهذلا

 نحن اناقف انردتاف مهسإ الو حصي نا بح نم لاَقف ملسو هيلع 0 ىلبص

 ةلايصلا رباك اونوكت نا نورمحتأ لاقف ةهاكلا هيحو ىف انقرعف هللا لوسر اي

 نأ هدم ىسنل ىذلاوذ تاراثك باص اونوك نانو خا

 لاقت اهربد نم. ىقأ را تأ ىنا لاف سو هيلع 0 قا كلر

 هللا لوسر نطف من | ما الث وا نيترم اهاَقف ملسنو هياع هلل لص هللا لوسر

 هلل كا أهربد قامأو 2 اهلبق ىف اهربد نم اما لاقف سو هيلع هلل ىل

 ك1
 رعرأل إو دما قرارلا ةططدلإلا ضباقأ واحلا 7 َىلاعت ةللاثإ)
 ) لامآلو 0 د ف 15 ًايتملظ ةيلطسا 0 ا لا ل لأ نأ ا

 ادخل وقييبلاو نابح نباو ىئاسنلا ريغ ننسلا باحصاو دما مامالا هجرخلا

 -و

 حيحص ندح ىذمرتلا لاق هنع هللا ىضر كلام نب سنا نع ةراتخلا ىف

 هللاىلص هلل لو دبع ىلع رعسلا الغ لاق ىنا نع هجحام نبا ىف 5 «هبس»

 ه5 ذك هللا نأ ملاعق اهل عسف دلل واخادق هلا لاوس لو هيلع

 نول مامالا سنا © را عل رئاسلا نع مضَوهلأ نإ ١

 امكهع(هيشا 000 ىضر للام ب 0 نع 8 ولاو ناسلا ناضصاو
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 ياو ائيش ىلع دري مف طفلا ىأرف تسلا ىلارظنف كَ اودكرعا ىذلا

 انقزر اهف انرمأي مل هللا نا لاق مث هكته ىت> طغلا ىنأف ههجو ىف ةهاركلا

 ركن ملف افيل اهتوشحو نيتداسو هتلعخل هتمطقف نبللاو ةراجحلا دسك نأ

 -- سم يف هوختو ىلع كلذ

 ريزانخلاو د را دك دقو نع للا ماسمل لعجي م ةلأدإ

 هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع م ديا ءامال هجرخا ( َكياَذ لبق

 | مهل م هيلع هللا ىلص ىننلا جوز ةبيبح ما تلاق هنع ( هببس ) هن

 ا ابو نايتس ىلا ىأبو لو هيلع هللاىلص هللا لوسر بجوز .
 , ةادودعم ماياو ةورشم لاجألا هلا تلأس دق لس هيلع هللا لص لا لوسر ظ

 0-0 وأو هلح نع ائيش رخ 0 ويو هلح لبق ائيش لحن نا ةموسقم قازراو

 000000 لات رثلا ىف تادغوارانلا ف باذع نم كذيعي نا للاتلاس ١

 لاقف حسم نم ل ]انما لاق 1 لاق ةدرقلا هدنع تك ذو تااق

 هجرخا ( نآرقلأ ةباتك عالكلا ريخ يل را
 00000 هلع هللا ىضرا ةرير يلا نع 0
 هك ذف هللا نا لاق كنم صا انأرام هللا لوسر ايان ل
 ماحلا هجرخا (ِهْيَلَع هتماركل الإ ديك امو نموملأ تسل يلاعت هللا نإ

 ةمبطاف يلا نع غبصا نب نب مساقو ةببش ىلا نباو هدنم نباو ىكلا باتك ىف

 ىلاعت هللا ناةغلب كردتس 1 ىاضيا اليد رخاو هيج ل ىحر ىرعملا

 هرقاو اهطرش ىلع لاقو بنذ لك هنع كلذ رفكي ىتح مقبلاب هدبع قتيل

 ىهذأا



 د ا رو سد

 كقح 11 رطعا ءازجالا
 ا ا

 ظ هحرخا ( ارضم املعم ىنشعي نك 0 0 ا ىندعبت 0 ةللانإ ) 1

 هلل نم تال ره ل ا هيو
 ' انهرش اع للا ضر قاد ًادبف هئاسن ريمختا هللا هه ا سو هيلع

 ا'هللا نا هلا لوسر لاقف كترتجل ىلا لال الوسم ا تاس

 | اتنمتم ىتتني لو افلم ةيآ تب امنا ظفلي يذسرتلا دل رس ىلا
 ةشئاع نا ةلسىلا نع ىراخيلا قيرط نم ةنسلا حرش ىف ىوغبلا جرخاو

 | لسو هيلع هللا لص ها لوسر نا هتربخا سو هيلع هللا ىلص ىبلا جوز

 ىلم هلل لوسر ىب ًاديف تلاق هخاوزإ ريخ نا لأ هنا كما ناس 0

 سلا سما كلل ركاذ ىفا لاقفلسو هيلع هللا

 1 0 لاق مث ثللاق هقارف 4 ىفنارم أ انوكي ىوبا نأ لع دقو كيوبا

 ْ 5 هل تلقف نك تالا 0 ىلا كجاوزال لق ىنلا اهيا اي لاق ىلاعت

 ١ ىلع قفتم تثدح اذه رخآلا رادلاو هلوسرو هللا دي را ىنأف وبا ماجا

 ربخت ال نا كلثنا ةئكاع تلاقلاق دورب 2 اج نعرييزلا وبا هأورو لاق من هدهص

 هركذف هللا نالاق تلق ىذلاب كئاسن نم ةأرما
 س و 2 ا ُ 1 ا كم

 (َنيطلاَو َنيللاو ةراححلا رد نانو أميف انرماي ل ىلاعت هللا نإ )
0 

 هن زعم ضعب ىف مسو هيلع هللا لص هللا لوسر جرح تلأق اع دواد ىبا

 | ءاج الف ضرعلا ىلع هترتسف انل ناك اطغ تذخأف هلوفق نغأ تدكو

 : 1 ةتاكربو ؛ 5 هللا هايس" ا كيلع ١ مالسلا تل تاقف 0 ا

 "و



 د6 | ردو

 ظ قراخم نب ناسح ثيدح نم قبلا هلصو أفوقوم دبع ما نبأ نع اقلعت

 0000 ر نبا ظفاكلا هدرواو دمحا ءاورو اهنع هللا جر ةشئاع نع

 0 اديدن تدنن كلا ةملس مأ نع ( هبيس ) ةحيهك قرط نم قيلعتلا

 تكتشا تاق اذه ام لاف لغي وهو سو هيلع هللا للم هللا لوسر لخدف ١

 د1 انك لإ لاق ادعلال نضضف ىلةنا
 امنإو مكياومأ نم ىبب ام بيلي الإ زنك ذا نع ضرع مةلأَدإ ١) 0 26 2-0 ْ

5-2 

1 

 0 ريخ ربخأ 3 3 0 نمي نكت 0 شرف
 - عكا ا

520 

 '0000| | اهرعأ اذإو ةئَرس اهيلإ رظن اذإ ةحلاضلا ةأرملا ةزرملا
 ع

2 ٌ 

 ا

 ىضر سابع نبا نع قيهبلاو ماملاو دواد وبا هجرخا ( ُةَلظمَح بع باغ
 1 زلا ف صيخلتلا ىف ىهذلا هرقأ و اهطرش لع مالا لاقو اهنع هللا

 نع دواد ىلا ىف 5 « هبيس » فورعم ريغ هلاجر دحا“ناب ريسفتلا ىف هدرو

 ا لاو بعذلا نوزتكي نيذلاو ةيآلا هذه كلزن ال لاق سايغتبا
 لاقف قلطناف ؟كنع جرف انا هنع هللا ىضر رمع لاقف نيلسملا لع اذ ربك

 هياع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةيآلا هذه كباصصا لع تربك هللا ىناي

 - لق هللا نا سو

 3 ذ مكَح تح تاقدصلأ يف م ِميَغالَو ىبأ مكحي ضي مل هلأ د ظ
 اعلا ثراحلا نب دايز نعدوادوبا هجرخا ( ءا زج ةينامل ا

 هتعيأبف سو هيلع هللاىل اد هللا ا ا ظ

 هل لاف ةقدصلا نم ىنطعا هللا لوسر اي لاقف لحر هات ًاقاليولع انيدح ذو ظ

 0000 كة دقو راف نر اانا رلسو هيلا لما لوس ظ
 ءازحالا



 د

 ظ تنك نا هللاو شبا ثلاق تنولأ لاق ضال را وجر انو لاق

 هلل لوصر لاف اك هك تدق تلك ذك كاف رش نكح نإ وخر ظ

 هركذف سلا نا سو هيلع هللا لص ١

 ريبكلا ىف ىناربطلا هجرخلا ( اسف يعسلا 'ْكَيلَع ببك لات هنأَّنإ )
 ! وهو ةقدص نب لضفلا-هبف (سشحلالاق اهنا ىو نام ١

 ظ*10خااأ10أ1[||1]|1أ]>1]>]1 101 ]1 10 1 1 [10 0 0ز |]ذ|ز ز|] ]| ]| | ]| | ]| |]|]|]|[|[]|]|]|]| ١

 نام ا حمص ثيدح ا 0 لاا 0

 قع مر لاح اينو افا هنأ تك هللا نإ ١

 ريبكساا ىف ىناربطلا هجرخا ( ديرشلأ رحآ الك اهل ناك اياستحأو اناميإ .

 حايصلا نب دبع هيف ىنشثيهلا لاق هنع هلل ىضر دوعسم نبا نع رازبلاو . ْ

0 
 ا

 دوعسم نبأ نع « هببس » تاقث هلاجر ةيقبو رازبلا هقثوو متاح وبا هفعض

 ةأرما تابقا ذإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم اسلاج تنكح لاق

 هللا لوسر هو ريغتف هلا اههشو ابوث اهبلع ىتلأف لجر اهيل ماقف ةنايرع

 هكذ ذ ثا ةريغ ىف ةغل) ًاريغ اهبسحأ لاقو م 2 هيلع هللا ىلص

 كلام نب ىلا نع نايل هبل( ةضقاذه دولت علا

 الحر ىأر سو هيلع هّنلا لص هللا لوسر نا هنع ( هببس ) هنع هللا ىضر ظ

 هللا نا لاقف تييلا ىلا ىثمب نا رذن اولاقق اذه ام لاقق نينثا نيب ىداهي ٠

 كا هع مما نع ىتنأ

 ريبكلا ىف ىفاربطلا هجرخلا ( 'مكْبلع مرح اميف مك افشل مجي "كات ةللاَدإ)

 ىراختا : ريكا ا هللا ىضر ةملس ْما نع قتييبلاو نابح نباو ىلعي وباو |
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 نب كلام نيا مهم لئاق لافت اومتحاف ددغ اووذ رادلا 2211 000010
 ا نا لماما لوو لاف هل وسرو هللا حي ال قفانم كاذ 0

 ىرن اناف لاق ا هو كاد كيري هللا الا هلا ال لاق دق هارت الا كلذ لقت

 هللا نا .ملسو هيلع هللا ىلح هللا لوسر لاقف نيقفالا ىف هديصنو هعجو
2 : 5 

 َرطخالو ”تعس نذأالو تأر ٌنيعال ام نيحلاصلا هدابعل داش نإ

 اناا يمر ىردللا دعس ىلا ن ء ؟اسم نإ هجرشا ( رش باق لع

 نع هنع ريبكلا عماجلا ىف ام هبس ) ىدبعلا نوراه وبا هيفو ىطويسلا لاق

 تاقف ةي راج ىنتابقتساف ةنجلا ىلا تعفر ىنا لاق ملسو هيلع هللا للص ىبنلا

 راهناو نس ع دام رابثأب انا اذاو ةثراح نب ديزا تلاق ةيراج اي تنا نم

 ىنصه ىلسع نم راهناو نيبراشال ةذل رمخ نم راهناو همعط ريغتي / نبل نم

 لص اهدنع لاقو هذه كتب هن اكاهرئاطعب اذاو ايم ءالدلا اهنأك اهتامرو

 هركذذ هللا نا لسو هيلع هللا

 يففاشلاو كلام مامالا هجر خا ( هنن رد لع رح َمقْوَأ د شأن (

 ا نع .مكاخلاو نابح نباو تيرا فرس ناسا ياطكاو داو

 هللا لوسر نا لاق هنع دواد ىلا فذ ام « هبس » هنع هللا ىضر ةبتع

 هب اصف ب 10 حوف تنبات نب هللا دبع دوعي 18 سو هيلع ملا لص

 هيلع هللا للص ملا كلور مجرتساف هبجي لف مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر | ظ

 كيتع نبا لع نيكبو ةوسنلا حاصف عيب لا ابا اي كيلع انبلغ لاقو ملسو |

 نيكل الف بجو اذاف 0 سو هيلع اع هلا للا ىبص هللا ل هللا لوسر لاقف نبت كالا |

 ةئكأب



 د 1/4 د

 اذاف نيعستو اعست رخاو ضعب لع اهضعب ريطلاو شحولاو اهدلو لع ةدلاولا |

 دبع نب بدنج نع دمحا جرخا ( هبس ) ةمحرلا هذهب ابلكا ةيقلا موي ناك

 . فلخ لج اربع دل ع اناف ىنارعا ءاج لاق هنع هللا ىضر ىلجبلا هللا

 ١ غاييكر غئاهلاقع قلطأف هتلحار ا لص ايف لسو هيلع ملا لصقل لودر ١
 ىلص هللا لوسر لاف ًادحا انتمحر ىف كرششت الو ادمحو ىنمحرا مبللا ىيدان

 مدل لاق ىلب اولاق لاق ام اوعمسم | هريعب ما لضا اذه نولوقتا سو و هيلعّشا |

 ' فطاعت ةمحر لزناف ةمحر ةئام قاخ لجو زع هللا نا ةعساو ةمحر ترظح

 0 لضا وه نولوشت| نوعستو مس مهل اهئاهبو اهسناو أهنج قلخلا اهب ظ

 ْ 2 3 تاياور ثيدحلاو هريعب ظ

ْ 
1 

ٍ 
 ا

: 

 َهِجَو كلذب ىنتي تأ الإ هلإ ال لاق نس داتا لع | مرحلق هللاَنإ> 1

 | م« ةيس» هنعمل ىضر كلام نإ راع سنا

 ما كوسراب لاقف سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلا هنا هنع ىراخم 8
 ىنيب ىذلا ىداولا لاسر المرالا تاك اذاف ىوقل ىل اصا اناو ئرصب تركنادق |

 ىنيتأت كنا هللا لوسر اي تددوو مها لصأف مدهسم قنا عطتسام مهنيبو

 نا كفا سو هياع هللا ىلص هللالوسر هل لامتف لصمهذخ أف ىتب ىف لصف

 عقترا نيحركب وباع امو ولعل لسا لور اذف قاب لل

 لخدىتح سلجي ملف هل تنذأف لسو هيلع هللا لص هللا لوسر نذأتساف رايب

 تيا نم ةيحان ىلا ترشأف لاق كنتبي ن«ىلصا نا بحت نيا لاق مث تيبلا
 لس مث نيتعكر ىل 8 انقفصف انمتف ريكك لسو هيلع هللا لص هللا لوسي ماقف

 لا نم لاجر تييلا ىف باتف لاق هل اهانعنص ةريزخ ىلع هانسبحو لاق.



 د را

 نا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لامتف اوفختساو اوتصنا نا سانلا ىف ىدأف

 0 دج ل مما رس هيمسم بشو فق اذه مكعمج ىف لوطت دق هللا ا

 هك دخن لاقو هللا كرب ىلع اوهفداف
 هس 1 ع

 ري م نشر هلأ ريخو ميقرفريخ يف ىنامت قلغلا قلخ هللا نإ )
 كك مخه ا 0 5 22-6 2-0

 0 ١ 0 1 اء ثول 0 2 3 2ك راح ْ ىناعح لك 5

 31 - 3 1 3 7 26 9 يا ول
 ُّ . قر ٠.٠ 0 ا
 نب سايعلا ن تت قىدنرتلا هدحر كح ) ا : راج و ان مهريخ 4

 أشيرق نا ل نلاوسر ا تلق لاق 4ه:ئع م 4بلس 5 كنع را ىدكر بلطملا دع

 ظ 6 0 ا لثم للعم ولع مهدي مهباسحا اوكاذتف او اوساح ا

 ١ : 0 قل لاَقذ

 هجرخا ( الهأ هِذبلَو الهأ ل | َقآخمرا انآ َقَلَغَو .ءلأ قلخ هشأ نإ )

 ”اهعادتسا انف تاق ةشةاع نع ىذمرتلا ىوس 0 ناوصاو مني

 ' هللا لوسر لاقف ةنجلا ريفاصع نم روفصع هل ىبوط تاقث ىص فوت تلاق

 00 ةاخيضا.نا نيردأ الوا م هيلع
 2 60 مآ 7 -

 | سا و6 0 500 5 7
 | اعست هدنع كتماف كمه ر أه 58 5 موي 2 1 |

22 

 م ”زاكلا ملي ولف د 5 ؟ هْماَخ ىف لسْرأو 0 ناعساو

 دوور مكيالو دبل ْ 'سآي ا نم تأ دع يزل د ١
 نع ناؤيشلا هحرخلا ( زانلأ نم م س ا ْ مل باذعلا نم_ولأ دع ىزلاب

 ىردخلا كليعس ىبا نعو ىسرافلا نايس ن ع لسمو هع هللا ىحكر ةربر سه يلا

 .لكة محر ةئام ضر ,الاو تاوعسلا قلخ موي ق 01 000 فاى

 | فطعت اهيف ةمحر ضرالا اب لعخ ضرالاو ءامسلا نيب ام ق 2

 ةدلاولا

 ل 10100 ]| ]ا



 د

8 
 ناذيشلا هجرخلا (بسنلان م. مرح ام عراضرلا نم. مرح هشأ نإ )
 7 . 9 د 00 500 ا
 | ىضر اضيا ىلع نع ىدذمرتلا هحرحاو اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىذمرتلاو '

 | مرحي ام عاضرلا نم مرحي ةشئاع نع نيحبحتلا ىف هظفلو هل ظفللاو هنع هللا |

 ىبح هلأ نإ ) ظ

 ا و عاضر لا
 ملا

 مث 00

0 

 ظ ريكلا ناو ا ىضرر 1 نبا ٠ نع رك اسع نبا هجر ل ظ

 |رتعب يندم سو هيلع هللاىلص ىبنلا نا هنع

و كيلع عال سن دو رن[ رد م
 أ هللا نا لاق تعرف دق

0 

 1 لاقو هذا ل مرحأم عاضرلا ند 0 7 نا قدمرتلا قو ةدالولا نم

 : ا هللا 00 لاق نيئماوملا ريما ىلع ل ىذمرتلا 2 م ) هيلس ( 0 عك نسح |

 انا تشع اها لاقت شرف ف ةاف لجأ اهنأذ ةزج كيع تنب ف كل له 0

 3 نا امعنع هللا ىضر سابع نبا نعو هركذ مث ةعاضرلا نم يخا ةزمح
 | نم ىخا ةنبا اهنا ىل لحتال امنا لاقف ةزمح ةنبا ىلع ديرا سو هيلع هللا

 ا ) ناتسلف :دحأ ل تغأ اذإف 0 وو ا تح نيتس

 ١ هللا ىصر 0 / حا «» نع قاشنلاو دوادوباو لجا مامالا ه>رخآ 1

 ىهذلا لاق ناولس نس كالملا كبعو 4 ف 0 نا نب ركل ةيفو ف4ضع ْ

 هللا "لوسر نا دواد ىلا'ىف 5( هبس) “طخ ةعث دما نع لشاكلا ف

 1ْ ىتاوهللا مش ريما دعصف زاربلاب لسشغي الحر ىأر سو هيلع هللا ىلع

 ْ هركذف هللا نا لاق 0

 | ( ةصاخ باطقلا نب رمعب 'رماهابو ف رع لهأب ةتكتالم هاب هنأ نإ |١



 د6

 ' مامالاهجرخا ( اينّذلل الثم مَدآ نبأ نم جرخي ام لعجيلاعت هللأَنإ )
 علا لاق هنع هللا ىضر كادعضلا ديعسس ىلا نع ىتيبلاو ىناربطلاو دما

 ناعزج نب ىلع ريغ ىفاربطلا اذك و حيعصلا لاجر دما لاجر ىرذنلاك |

 ملسو هيلع هلا لص هللا لودر لا لاق لاق دعم ىلا نع « هدس»قثو دقو |!

 , ١ اف نلع دقامىملا تلق اذام ىلاريصي مث لاق نبللاو محللا تاق كماعطام |

 اال (انبع ازاج ىلتسب , وأمير 0 0 ىلاعت هلا نإ )|
 دا ا ىروللا لاق دنع هللا يضر رسب نب هللا دبع نع حام نباؤ دواد وبا |

 0000006 نت هجام نبا ف 6« هيس » تاقث هتاور هريغ لاقو ديج |
 | لسو هيلع هللا لص هللا لوسر انج ةاش ملسو هيلع هللا ىلص ىنل تيدها لاق آ
 7 هركذف هللا نا لاقف ةسلجلل ءذه اما ىعأ لاقف لكأب هيتيكر لع |

 ا نع ىذمرتلاو سم لا هس ريح تان

 هنع هللاىضر للعابلا ةماما ىلا ن ء ريبكلا ىف ىناربطلاو ةنع هللا ضر دوعسم

 ىلا نع دوعسم نبا نع مسم ىف ىناك (هبس )امهنع هللا ىضر رم نبا نع م احلاو

 000 0 مرد لاقتم هلق ىف نآك نم ةنجلا لخدي ال لاق ملسو هيلع هللا لص

 اا اح هافنو انسح هبوث. نوكي نا بحن لجرلا نا لجر لاقف |

 هريغو ىذمرالا كيو سائلا طمغو قمحلا راب ربكلا لاخلا بحي ليمج |

 راقتحالاو ةئاهتسالا دحاو ىنمب امثشو داصلاب سانلا 01
 هجرخا ( اين ة دا لع مرح يلاعت هلل نإ )

 ( هيبس ) هنع هللا ىضر ينقثلا سوا ىلا نإ ناوا نع ميعن وباو دا مامالا ظ

 نأن هف » ةولصلا ىلع اورثكأف ةةعصلا هيفو لاق ةمجلا 5 ثيدح ىف 4 هنع

 ا



6 
 رع اما لهأ لمعي لستم اذ سا

 زاك 1 َقلَخ اَذإَوة نعل 3 هلكنو ةنحلا لهأ ف و

 ا م ع ا 0 2 2
 ا رانلا لها لامعا نم ل لع توم ىتح ران ه

 8 ديم نب دبعو دما مامالاو كلام مامالا 4. كيرحلا )

 ا كاخلاو راح نياق هماسحو ىذمرتلاو دوادوباو ا ىراغلاو ْ

 ١ نا دا 00 1 نع 0“ ةبس م كنع هللا ىحر باطخلا 0 نع ءايضلاو |

 س مدآ ىبب نم كبر ذخاذاو ةيءالا هذه نع نئش كاططلاا 007
 | اقف ادع لم سو هيلع هللا ّط هللا لوشو تع ل هي ظ

 | جرختساف هنيعل هرهظ حسم مث مدآ قلخ هللا نا سو هياع هللا لص هللا لوسر 1

 | هديب هربظ حسم م نولمعي ةنجلا لها لمعو ةنجلا ىلا ءالوه لاف ةيرذ هنم .
 ْ لها لمعبو رانلل ءالوه لاق ةيرذ هنم 3 رتساؤ نيم هيدي اتلكو ىرخألا ١

 ْ ف مانا .وتسر لاعث لتعلا يفف سا لوشر اي هرخر لاش مواكب

 هركذف دل هللا نا - هيلع هللا

 ١ 0 رفاسمو ىتمأ ىض "+ ىلع م ؛ املأ راف ! قّدصت ىلاعت مان ْ

 ا ' دبع هجرخا ( 4 1 7 0 م ٍةقدص دحأ 3 00 نأ مدحأ ظ

 | مفارنب ليععسا دنيا رسل كاقاس هللا خيط رم نا ا

 | لسو هيلع هللالص ىلا لأسهنا رمنبا نع ريبكلاماحلا ىف اك هببسس هكورتم

 أ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف رفسلا ىف 51 رهش ىف موصلا نع

 هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاق هللا لوسراي وصلا ىل ىو ىنإ لاقف رطفا

 ظ هركذف قدصتا: ذا نانا ما ىوقا تناملسو



 د1 د

 «هبس#» هنع هللا ل الا رع ةراتخلا ىف ءا لاو هيوم ند ْ

 هيلع هللا ءاطأف باتكب هكم لها ىلا ةعتلب ىلا نبا بطاح بتكحرلاق هنع |
 000 اراد لع ءأرلا اكردأف باتكلا رثا فس رييزلاو ايلع ثعبف هين |
 لاق بطاح ىلا لسرأف ملسو هيلع هللا ىلع ىبنلا هب ايتأف اهنورق نم |
 لاق كلذ ىلع كانمح امث لاق معن لاق بادكحاا اذه تدتك تنا بطاحاي |

 كم لها ىف اييرغ تنك نكلو هلوسرلو هلل حصان ىفا هللاو اما هللا لوسر اي |
 ىلا 1 اراك بتكا تلق مهيلع اوبرضي نا تيشفت مهيف لها تاكو |

 000000 0 اانلاذ لعأل ةعننم تزوكي نا ىسغو ايش هلوسرالو |

 0000000 كا ردباموا لاقق رثك دقق تأ لوسراي هقعبرضأ | ٠
 آكل ترفغ دقف متئش ام اولمعا لاف ردب لها ىلع ىلع علطا هللا نوكي نا |

 ركاسع نباو سيطخلا هجر 7 ىلع: نم ةمطاَق َجوَرَأ نأ ىنَرمأ هلل نإ (

 سنا نع ريبكحلاعم د ناسدسسب كاع حر كلام نب نينا نع

 هنغ ىرس الف ىحولا هيشفف لسو هيلع هللا لص ىبنلا دنع ادعاق تنك لاق :

 |0000 اص دنع نم ليربج هب ءاج ام ىردتا سنااي ىل لاق ١
 هللا نا لاق شرعلا بحاص دنع نم ليربج هب ءاج امو او تنا نأ

 ظ هك

 00011 ةلكدلاو ءاثلا 055 تاكرب لزنأ لات هلأ نإ )

 نب رضنلا هيف ىمشيملا لاق اهنع هللا ىضر "فاه ما نع ريبكلا ىف ىناربطلا
 ىلام لاقت سو هياع هللا ىلصىبنلا لخد لاق اهنع «هبس» كورتم وهو ديمح |

 هك ذف لاق ديرت تاكرب ياو تلق ائيش تاكربلا نم كدنع ىراأل ٍ
7 

 نا



 هللا لص هللا ل لوسر ةهنع 2 لقا اذودت الا لا ىذا لاق 1 !ِ ش

 ةثاثلا لاق نأ ربصي مث طاف ذا للا هلبق نمعو سو هيلع |

 هللا لوسر هيلع لبقأف لتقلا نم اذوعت الا لاق ىذلا لاق ام هللا هلرشرا

 ؟ انالث اهلاق هركذف هللا نا لاق م هبحو ىف ةءاسملا فرعف سو هيلع هللا ىلص ظ

 : نع دمة نب دبع جرخا ام هحضويو قرتفملاو قمل ف بيطلا هجرخا ْ

 ( نمررلا تاق ف د تازان سو هيلع هللا لص هللا لوسو لاق 9 لك ظ

 6-هل

 : رش دا 5 و هةر 1 لب اهني أ ايلا 7 8

 ا

 : مي علا هحرخا (ةماقأ“# مويا 4 ل ىتح هدب هيلع كسمأ :

 ْ هللا دارا اذا ىف ىف مدقت ( هببس ) هنع هللا ىذز ل نيشانع

 ريخلا هدبعب لع
 -د<س-م.و - هللا َنإ١
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 ا ىضر قيدضلا ركب يبا نع ةرائخلا ىف ءايضلاو ىكبيبلاو ىلعي وباو دوادوبأو |

 أ جرخا (ةيسر ركل عماجلا ىف اك هضبق مث ةمعط دعب ةياور ىفو هنع هلل

 ىلا اهنع هللا ىضر 0 تاسرا لاق ليفطلا با نع دواد وباو دمححا |

 1 ١ هلها | ما ا وسر م ةنع للا ىضر ركب ىلا ا

 ٍْ سو 0 هللا للص هللا لوسر تعم لاق همهس نياف تلاق هلها لب لاق ْ

 هركذف لوي 0

 ١) كل ترتغ دقق 'متكش ام اوأمعأ لاَقق رد لهأ ىلع مل لا شأن ١
 املا 0: يف اريطلاو كاحلاو ا لعب وباو ريرج نباو رازبلا هحرخا ٍ

 ١ دما مامالاهجرخأ( 2 يل يهفةمعط |. معطأ ا ا

ٍْ 
| 



0 ١ "4 
 ٠ عش ا نان امملا 0 0 ةناع هللا ىلع 0 تكن 3 ها ْ

 نم لاقف امداخ اه تكرا تلق هلق كلب 1 0 اج ل ل 0 املا اهدا هلا

 اهي ءاجخ تارف لاق هللالوسرايىدنع هنء هللا ىضر نافعنب نائع لاقت مداخءدنع |
 1 قضوا 5 لودرأي تاق هلبإ 1 مد هلع هللا لص 1 الوعل ضبقو اهتذخاف

 كانت لح لاق ىفاسل كلم اذا كل.أ ذاق لاق كناسل كل لع اق |
 الو افورعمالا كناساب لقت الف لاق ىدي كمأ ملاذا كلم ًااذاف لاق كدي ا

 سو هياع هلل صيبا ل دكر نأ ةياور ىو ريخ ىلا الا كدي طسنت ١
 ظ هركذف ةاجنلا ةقيّتح نع ا
 2 نونلا معمم ةزمها د :

 ىئاسنااو دمحا مامالا هجرخا ( ثالث انمأؤم لتق نيف لع ىلا نأَنِإ) |

 لاجر دمحا لاجز ىمشيملا لاق هنعشلاىذر ثلا كلامزب ة ع نعل اجلاو ]

 ع هيلاما ىف قارعلا لاقوة ةقن وهو ىغلللا مصاع نب رشب ريغ مميعصلا ١
 ديشناع ام ليم كب كيع م 2 رم ع ىهذلا لاقو مسي 3

 كالام نبب ةبقع نع ريبكلا عماجلا ىف اك( هببس ) هنع هللا ىضر نسسحلا نع هل |

 لجر ذشف موق ىلع تراغأف ةيرس ملسو هيلع هللا ىلص هلال وسر ثعب لاق |
 ا 5 ذاشلا لاقف هىهاش ةيسسلا 4م ةيرسلا لها م لحر هعتاف موقلا نم

 ' ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ثيدحلا ىهنث هلتقف هبرضف ملسم ىإ موقلا

 لاق دإ بطخم م ةيلع هللا لص هللا لوسز انف 0 الوق هيف لاقف

 هنع ا لتقلا نم. اذوعت الا لاق ىذلا لاق ام هللا لوسر اي لتاقلا

 177132: بز 1#

 تروج دبا ك2
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 5 2 اا دوبز طوع ا 7 1 ا ا رييخطمم ان نير ل واخ ايادي فيا

 ادب | لوسرأي ٍن ةيناثلا لاق مث سانلا نم م هلق ن نو ملسو هيب هياع هل ىلع 4 لوسر



 هع تزن دةةدن لل

 521«0'ذؤ2ش77771 نا وخلا ويل - تنال نفيا ل هدف سالاوو دب الانف ليد

 يا
 1ْ هنع هللا يمر 0 لا ع هجامنبا هحرخاو ندح ثيدح ىذمرتلا

 . هللا ىلص هللا لومسر ىلا لجر ءاج لاق ةريره ىلا نع ٍلسم جرخا ( هيبس )
 ] لاق نم مث لاق كمأ لاق باص نين نياذا نحل نم لا سو هيلع

 || اضيا ىراخيلا هجرخاو كوبا مث لاق نم مث لاق كما لاق نم مث لاق كما ١
 | ةربصلا نسم سانلا قحأ نم هللا لوسراي تلق لاق هحام نإ ىف هلغفاو

 ا

 ١ هجرخا( كتكيطخ لع كبأو كتيب كعسيلو كناسل_كِلع كلم )
 ظ هد 1 لاقو هنع هللا ىضر 000 ىذمرتلا |

 ظ هركذف كلما لاق ةاحنلا ام هللا لوسر اي تلق لاق

 ني ركلا فرط ا 5 كلمإ)

  اهدحازإ دانساب ىناربطلا هاور ىمشيملا لاق هنع هللا خر ماشه نب خا

 0 هب مصعأ 0 لربخا 00 تاق لاق ثراملا نع (هيبس) ديج ْ

 نب ةعصممف نع ركاسع نبا هجرخا“ كيلجرو كي ند كلمإ»

 هللا لوسراي تلق لاق هنعريبكلا عماجلا د

 ىبسح لوقا اناو ت 5 وذ كيلح رو ثيل نيبام كلما لاف

 تمصلا ىف ايندلا ىلا نباو رييكلا هخضرات ىف ىراغلا هجرخا ( كدي كالمإ )

 نيدوسإالا نك 0 ناربطااو

 ديكو لع تن ف ةنيدملا دل ىلا نا بأ, تمد لا تريك عماملا



١ 
 3 1 0 م 06 - 0 53 0 3

 0 ء ناؤيشلا هحرخا ) أ ريح وهذ كلام ضد كيلع كسما 1

 ' نا هللا لوسراي اق لا هلع « ةبس » هنع ا ىضر كلام نب سح

 ل زف كيسا لاقدل زر لاو نأ لا قدم لام ه نم ملختا ن سحأ

 ثا لا 0

 كوت ةوزغ نع هفلخت ةصق ىف كلام نبا

 0000 01١ لمح نب دعو دعس نبا هش( كدلج ءاملا 0 0 (

 ظ تدك لاق هنع "هس 9 هنغ للا شر تل 3 اسالا نع ىواوطلاو

 . مث ماسا اي ةليا تاذ ىل لاقف هل ل سو هيلع هللا لص ىبلا مدخلا
 . هداج مث يع نم ةبانح ىتبا كاد را كلف لخراف

 ظ هللا"لوسر كر لع م مي 3 علس ا اي ق لاقتف ديعصلا ةيآب ليربج

 ' ىتح ههجو اعب حسم مث اهضفن مث ضرالا هيفكب 0 هيلع هلل لص

 أ اهدحا كالدف ضرالا هيفكب حسمو ضرالا ىلا اهداع اعا مث هتيحل ىلع سمأ ع

 3 نيقفرملا ل ايهتطاب و اهرهاظ هيعارذ اهب 0 3 اهضفن م 5 ىرح :الاب

 كداح ء 000 كات لا نس يح راف هلت احر

 ثمأ ) تاقيطلا ف كعس نبا ةحر 0 ةكمالملل ىر# كا اواو ىدامأ او اا
 ٍُء

 هب درع" 2 هل وبأ لاقو 4ع هللاىضر أ دبع 0 رباج نع ةيلحلا ف 5 وباو

 هللا ىلص 2 لوسر جرخ لاقرب ءاح ٠ نع « ةبلس 0 نافل نع ديز نب دوراخلا

 هركّذف اوشما ةباصص أل لاقو سو هيلع

 هجرخا ( بترقألا بترقألا ”م كابأ م" كمأ مث تلمأ مث كم

 لاقو 4نع هلل يعد ةديح نإ ةيواعم ن ءهحام ن نباو ىذمرتلاو لمح مامالا

 را



 ت4

 يل
 ا

 ءركذف تردأ نكلر رخ الاركف تدع ام لاق
 هجرخا ( الاصل لست الو ايطَألِإ كأن آل نأ ”لسألا ترمأ )
 يضو توا ندادق تخا تنب كاد ع كاجلاو رييكلا ىف ىفاربطلا ظ

 هلا هدور سيعص كالا لاقو ميسم ىلا نبا ىناربطلا دنس ىف اهنع هللا

 ْ نبل حدقب سو هيلع هلل ىلص ىبنلا ىلا تعب اهنا هللا دنبع ما نع“ هيبس» |

 ا

 ا
 ا
 ا
 ا

 كل ىا لاق ىلءاش نم ٍتلاقاذه كل ىفالوسرا بط رقع

 هركذف برشف ىلا نم يرش تلاق ةاثلا
 هل( والا ني تساج هايم كك اق ا ل
 ىلا نع ىنربطلاو دمحا مامالاو اههنع هللا ىخر رمع نبا نع ناخيشلا |

 لص ىنلا ىلع نذأتسي ليربج ءاج لاق هنع « هبس ” هنع هللا ىضر ادا

 اخو لس الع ني لس نا كر عل ًأطبأف هل نذأف مس هيلع هللا ١

 . انكحاو هللا لوسر اي لجأ لاق انذأ دق لاق بابلاب مئاقوهو هيلا ماق

 ظ لاق مهتويب ضع ىف اورج اودجوف ةروص الو باكح هيف اتيب لخدن ال
 أ رابانا اذاف تلتف الا الك ةنيدملاب عدأ لف تعصا نيح ىفرمأق عفاووبا

 ىلا تجرف فرأت تنجو هتكرتف اهجرت اهيلع ع: ةلكش الو
 ظ هتلتقف بلا ١

 عل رع ىراختلا هجرخا ( اهلاصن كنار |

 لص هللا لوسر هل لاقف مأهس هعمو دجبملا ىف لجر ع لاف حس

 ا 0-0 2 هيلعلا |
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 تمرحاهولاق اذاف هللاالا هلال اواوقي ىتح لاق مهلتاقا م لعمل لوسراي لاق

 ا ىفهلاق اذه ىطرقلا لاق حرص هدنسو ىطوسلا لاق يا مالا

 أ ىف هلاقق روك ّذملا ثيدحلا اماو ديحوتلاب نورئيال نيذلا ناثو الا لهأل هلاتق ةلاح أ

 ' أماو أصوصخوا أامومح تون نودحجي و نوفرتعي نيذلا بائكلا لها لاتق هل هلاح

 | اواتاقي نا مهكح نا تاعاطلاب لمعي ملو ةوبنلابو ديحوتلاب دهشو مالسالا ىف |

 لوقتاك ةدارم ةلاسزلا هللا الا هلا ال لوق لع راصتقالا ىفو كلذ ىلا اوبغري ىتح ١

 | ىبرادلاو دمحاو يسلابطلاو دواد وبا جرخلاو اهلك ة روسلا ديرتو دما تأرق ا

 .لخد لاق هنع هللا ىضر ثلا سوا يلا نب سوا نع مبدن وباو ىواحطلاو ٍْ
 ظ هراسف لجر هاتاف ةنيدملا دجسم ِةبق ىف نحنو راسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع ا

 ( دهشي هلعل لاقف هاعد مت دا لاك عدا لا ل لوش اع قرد ذأ: دل ا

 يفأذ هولسري ل لقف بهذا لاقف من لاق لا لوسر. ناو هللا الا هلا ال نإ ظ

 | |هولاق ذاق هللا لوسر ىناو هللا الا هلاال نا اودبشي ىتح سانلا لتاق' نا ترمأ |

 5 طارمأو 0 ع ا

 | نباو دمحا مامالا هجرخلا (ىنم هور الا هغأبي الأ 0 مَ ٍ

 ظ ل د نع دارفالا ىف ىنطقرادلاو ةناوع وباو ةيزخ

 | جحيال ةكم لها ىلا ةءاربب هثعب ملسو هياع هللا ىلض ىب :ا1 نا هنع ( هببس )
 | سفن الا ةنجلا لخدي الو تايرع تببلاب فوطي الو كربشم ماعلا دعب |

 درق هقحلا لع لات مئاثالث انرادف مادعرو نيكرشملا نحب :ىوب هللاو هتدم |

 ياا نيس رو و م اا نا نيش داع عون نيو محل نيج د تامر
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 ٠ ظ لخد نم نا ىلا ةراشا ه.فف ةركزلا ءاتياو ةولصلا ماقاةدايزب ىرخاالا ةياورلا

 || لايقاف ةدمم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيبو هنيب نآك نم ةماسم



 50100110 0 101 10 10202 2ز يل

 8 تداليرشل 7

 ةلاضشضن يي ب يع ثلا تحبط اع

0 

 ةورغ ىفانجرخ لاق ةينع نع هيس 1مل ا ركل نعقنابألا
 رف هلي ىلع اهنم نآك ذا سو هيلع هلأ ىلص لنا لور: تقرتساف كود

 رجفلا انل الكا لالباي كل لقا ملا لاقف مر سيعلا تدك سي اطار

 دج 5 ىلص 3 ديعيريغ لقتتاف كب سهذ ىذلا ىلب بهذ هللا لورا لاف

 هرك ذذ دعباما لاق 1 هبلع ونا 1

 هام نيا هجرخا ( لجو دع طل مشارك أو تشن ا نا

 انا هللا لوسو اي تلق لاق الن < مسد ع سار ّتاح نب ىدع نع

 هجرخاو هركذف مدلا ىما لاهتف اصعلا ةقشو ةوا اي

 لوط رو لفل ا طظذلو ماجلاو دواد وباو دما ماءالا ا.ضيا هنع

 ةورأاب جذيا نيكبس هعم سيلو اديص باصا اندحا نرا تارا هللا

 ضيبا رحح ةورملاو دمج تاع در عي < كفاضملا لس

 ليسو َفأَو ”نأالإ هلإال نأ اءذبشي تح َسادلا نيقأ نأ تر أ

 'ميباسحو ابتحب 1 ملا 0 "هءامد ىم انعم هر آذإك هلأ

 ىفو هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع ةتسلا بنكلا باصا هجرخلا ( هلال

 ىلا نبا ظظفالا اذبب هجر اوشا 91 كلا 190 لورق لع راصتقالا اضيا هنغ ةياور

 رمح نبا ثيدح ىفو ايهنع هلل ىضر رمت نع ةري ره ا ثيدح نم ةبيش ظ

 ىلا نع ةبيش ىلا نبا فنصم ىف م« هبيس» ةوكزلا ءاتياو ةالصلا مانا ةدايز

 كلا ادهن ءاوللا ن خل لاق سرا تاس لاق لاق ةريره :

 نك لفة كور الا در ا رمع لاق هب هللا تش هلوتشاو نا رع زجر

 ظ
 كدلع ل 2 ئدح 0 الو لتاقو بهذا م ىلعأ لاق ل تل راطت 01 0

5 



 د ١ د

 هس ىو

 ا باق ال الا ةرامريخ و وشف مديح ل ْ
 + 0 0 0 . دس وجو هور
 7 ْ آكل 58 - انج 3 لواغأ ًرةيلها 8 لمع نم ةحالاو ا

 ةلابح ءاضلو ممل عامجر لو نسل ! ريماز 3 نمرعشلاو رات نم :

 ١ ل0 موي ل نو لل كار ل علا د

 ا ةمايقلا مويا شو نوملا ضحي يحرر َرشَو يعل ًاورغ 4 !ِ

 0 مال نأ 00 و ارا ةوكصلا أمال نم يأن 1 60-2 2 0 - ا - 0
 95 دار ر يخي ىلا د ىلا رخ >و كلا 0 0

 ا
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 5 ل و ايزل 3 7 رشو و نونا ن : ع تاكلي نالع أ ا

 ا ف 2-5 نم ل دري ظعُو ل م هلا ا لك ل ا
- 

 201 31 0 ٠ . 0 0 ا  2 0ءهو ٠
 : ٍ الموو 2 رع أَو عرذأةميرأ عضوميلإ عدحأ سنو هم انطب :

 م سوو 2

 0 هاك يركلا اناورايادلا رش ةئاوخ 0 لسلأ ا

 : وكلا 0 1 لا لات قو قوسف ند آل

 هب 1 0 :
 ا ةب ذكي“ هللأ لع ل أتي نم نمو همد ةماحك ا

 ه-
 0 هلا هرجوي ظيغلا مل و 0 ال ْ 0 1 ا ا ا ل 0 ب اي

 ا 7 00700

9 ١ 0 

 0و 9 نان رعامنو ث و - 1 1
. 2 . 

 ٍ "اص نمو هلأ ع عملا عتب ل يل هللا ةضاوعي أ

 - 01 - دو 0
5 

3 

 7 0 0 0 ذغأ ل 6 1 دعي 0

5-0-8 

3 

1 
 ل

 هنع هللا ىكر 0 صاع نب ةبقع ن نيوقالا هاورو 0 ْ

 ضعب لاقوافوق وقوه 5 وعسمْن بأ نع را 5 ءدأو ةدش ىلا نبا هد ,حاو

06 3 

 باك ف ى» ..عسلا لامعتس نب هل هللا دبعرصنو وبأ هح رخآو بي رغنسح بابشلا حارش |

 ةنابالا



 هع الآ ان نضل فينس نك فوض اميل ل لا

5 
 و

" 

ْ 

 قب 1 1 0 7 ها 0 ا ودب ريس َ مقأ 0

 دس 1 , لهأ يف هلل ذأ ك5 ذأ

 لاق نابح نب ديزي, نع 2 جرخا « هببس » هنع هلل ىكر مرا نب ديز

 هيلا انسلج املف مترا نب ديز ىلا سم نب رمتو ةريس نب نيصحو تقلطنا

 هللا لص هللا لوسر تيأر اريثك اريخ ديز اي تيت دما نيصح هل لاق

 ديز اي تدل دقل هفلخ تيلصو هعم ترزغو هثيدح :تععمو م

 ١ و هيلع هللا لص هلا لوسر نم تفضام دينا امدح ارتكك

 ١ ىذلا ضعي تيسنو ىدهع' مدقو ,ىس تراكادقل هللاو ىنا نبااي 0

 أ الامو اولقاف مكتدح ان سو هيلع هللا لص هلل 1 م

 ءامحىعدي ءامب ابيطخ سو هيلع هلل ص هلل لوسر ماق 00

 ه5 دك دع اهل لاق مت دكأو ظعوو ةلغ ىلاو سادبش لل دكم نيب

 هيب لها نم هاواست سلا دي ز اي هنن لها نيا,نيصخ هل لاقق ها

 نم لاق هدعب ةقدصلا مرح نم هتبب لها نكحاو هتيب لها نم هئواسن لاق

 > ءالوه لك لاق سابع لآو رفعج ل آو ليقع لآو ىلع ىلا مث لاق '

 ملل
 يوك ةق ىرمأ 1 او ا بايك ثيرحلا قدصأ نإ 23 7 0

 11 - 9 2 20 0 “أ

 تل لاو ف ننسلأ رخو هه م لال 0

/ 

 مج ا سوا

- 

 ع4 2 -_و - ع اهو -ه- -

 رومألا رشو اهمزاَر وع ريمألا ر .>و ونار 2 اذهرصصقلا ن 0 هلأ 0

 م هر ا ةبح
 ا "ا تو 1 تر ءاو ءاينألا ىو ىذبأ ن . ل

 عب أ ام ىدبلا ريخو عاام ليل رغد قدرا 8 ةالشلأ ل أ ىعأوا



 د6 ١

 مل اللا 00 0110 نان ايامأل كلذ تيك دف تلمف ىل ءالولا نركيو
 0 هللا لوسر معسف تااق اذا هللا اهال تااقذ اهتربتناف كللذ تاكذفىنتتأف ْ

 ناف ءالولا / ىطرتشاو اهيقتعاو اهيرتشا لاقف هتريخأف ى ايف ملسو هد هلع هللا

 ةيشع ملسو هيلع هلل ىلص هل لوسر بطخ 3 تلاق تاعفف قتعا نمل *الولا ظ

 0 دعب 0 0 امي هيلع 00 ادت ظ

 2-2 نا ع 2 ا. - 01

 || .٠

 ا له اكد 3 ا 5

2 

- 
 ع

 ا 3

 2 3 - همه ل

 ه2

 ةور ا

 ال٠ هديب د سفن هن ىذل أوف 0 1
 ورع + ا لي و ا
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 تناك ذو امر 1 هب ءاح ج اري اكن 00 97 ةليخم هتافلا“

 هللا ىضر ىدعاسلا ديمح ىنا نع دواد وباو ناخيشلاو دمجا مامالا هجرخا

 لمعتسا سو هيلع هللا ىلص هللا لور نا هنع ىراغلا ىف اك« هبس ه هنع

 ىدها 1 اذه لا ل أذ هلمع ند غرف نيح لماعلا ءاخ الماع

 مثال ما كل ىدهيا ترظنف كماو كببا تب ىف تدق الفا هل لاقف ىلا

 هللا لع ىتثاو دهشنف ةولصلا دعب ةيشع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق

 كر 00 ل هرخآ ىفو هرك ذف دعب اما لاق مث هلها وه امب

 هيطبا ةرفع ىلا راثننل انا ىتح هدي - هيلع هللا لبص هللا .
 أ مد ادا 0-5 6-0000 ص ا 22 0

 00 لرسر لأي ن) كشري رثب انآ اننا 'سانلا اهيأ الآ دعب امأ
 -_ 5 ٍّ 20 دل ١ 5 5 0 هه 007 0 -- ا 3 7

 رونلاو ىدبلا هيف رشا باتك امهلوأ نيلقث مكيف كرات 0 بخاف
 0 و 2 را ع رو 0 3 د -

 اودع لض ه طخاأ نمو ىَد ا ٍ

 ا ا 5 1 كرا إل راوخ اهل هب هاج 2

 اسجل يي و



1 

 ظ ل مامالا هجرخا ينم : َ ا 17 00 يد

 ْ (ةيس) هنع هللا حر هللا دبع نب رياج نع هجام نباو 0 0

 : ترمحا يطخ اذا ملسو هيلع هللا رس هللا لا وسر ناك لاف هع لسم فاك

 ْ كاسمو كح لوك سا هبضغ دتشاو هتوصالغو دانيعلا|

 ىلعسولاو ةبايسلا ةيعبضا نيب كة رفلو نينأك ع أو : 00 لّوعو

 يدلل ناو ةياور فوه دف ن اف دعب اما لوقيو

 ْ عد ىذا داو ندا عدو لجأ اء ىلإ شارك دلع دا

 | طر ين ان تا رسأ اعوام
29 11 ٍِ 

 ْ 90 0 0 ل

 : لاب ىلا سو هيلع هللا لص هلا لوسر نأ هنع ( هيا هنع هنا ىضر 1

 أ هللا دمك اوبتعاوك رث ىذلا نا هغلبق الاجر كرتو الاجر عاف 8

 ظ معلا ارخراسو 4 هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا باك يف تلا ايورش نوطرتشي ماوقأ لاب امق ذط انآ

 طا همام نك لطاي وهف وم 06 0
 باص هسرشل ( قتعأ ندخل ااه 00 ُقحأ هلأ هاضق

 تلاق سم مميحص ىفامابنع «هيس» | رع هللا يشردللاو سلا بكلا

 لك نينس عست ىف قاوأ مست ىلع ف ناك ىلها نا ت 20 ا

 ا اهدا تاع نا ات ا

0 



 0 ه2 اذ

 نع دواد ىلا ف م 4 4بلس 2, 00 هل 1 ا لاجر 00 0 0 ا

 | للسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف تيكبف رانا .تركذ تلاق ةشئاع |
 ْ هملول | موي جلها نو ذا هفتيكف ةانلا حبر ةحو تلاق تكي ام ١

 كد ا و هيلع هَل لص هللا لوسر لاف .

 امأو راَزإْلا 7 ا لاا يو هتأر 0 0 0 0 0 ا

 ِء 7 3 2و ع 2-2 ُ 4 0

 ْ هسار ىلع ضيفيو اضوتي 2 ع 0 0 1 احلا 52 لسا

 062 د صج

 ا همح خا ( همي رون هاش نمف رق نارتلا 1 رق امأو ءاملا هدر |

 ظ ا ايلا نم رفنلا حلا نع ورم نب مماع نع أ طوملا ىف و

 ْ نينم'وملا ريما اي اولاتف هوتا مهنأ « هببس » هنع هللا ىضر باطخلا نب رمت نع |
 ] 000 دا فر هتارعا نم لحرلل لح ام لاص+ ثالث نع كلأسن

 ' متنا ةرحسأ هللا ناس لاقف تويبلا ىف ْنآرَعْلا ةءارق نعو ةبانجلا نم لسفلا

 ] لآ ١١ ]سو هيلع هللا لص هللا لوسر هنع تأأس 'ىش نع ىوقلأس دقن

 ا احلا ]

 ندع و

 امدم ىئده هه ىلا لضفأ نو هلأ باتك ثري دحلا قلصأ نإ: دعب أ امأ ١ ظ

 هو ا م را 2 0 0

 ١ لال لك و ةلالض وعذب 12 ةعدد هن دوغ و اهتاثدحم روماللا رس و 0

 1- -كاح د كو 7 و 1

 ا 7 ةعاس سلا انعم 0 ةءاسلاو 5 4 ةمغب ”ةعاسأا 1 ارانلا يف

 ١ 0 2 ني د .ه-
 هسفن نب نم عم ”لكب يلو انا ركتسو ١  3نمو هِلهالق الام كرت ٠ ل

 انيد

 ١ ْ  1ف ل1 ا 1 اناو دعا 1 دل ّ

 ا عضل ا وا اء هايتي يدش ليو اف نون نع ان شاوي ن1 ادعو كاست وحسب
6 



 ا
1 
 ش
 ١
 أ
 ش

 د6 | < 1 و4

 نا هنع ىراخلا ىف مك « هببس » كلام نب سنا نع يئاسنلاو يزاغتلاو
 هلأسي هاتاف ةئيدملا سو هيلع هللا ىلص ىنلا مدقم هغلب مالس نب هللا دبع

 طارشا لواام ىنن الا نهملعي ال ثالث نع كلئاس ىنا لاقف ءايشا نع

 همأوا هيبأ ىلا عزني دلولا لاب امو ةنجلا لها هلكأي ماعط لوا امو ةعاسلا

 ةكئالملا نم دوهيلا ودع كلذ مالس نبا لاق افنآ لئاربج هب ىنربخأ لاق

 لاق هللا لوسر كلناو هلاالا هلا ال نا دشا لاق هركذف لوا اما لاق

 تءاخ ىتالسا اوملعي نا لبق ىنع ملأساف تبب موق دوهيلا نا هلا لوسراي

 نباو الضفاو انريش نباو انريخ اولاق هللا دبع ف لجر ىا لاق وهلا

 اولاق مالس نب نا دبع لسا نا مت دارا سو هياع هللا لص ىبنلا لاف انلضفا

 لاف هللا دبع ميلا جرفن كلذ لثم اول اف مهيلع داعاف كلذ نم هللا هذاعا

 هوصقنتو 0 3 0 اولاق هللا لوسر ادم ناو هللا الا هلا ال نا دبشا

 هللا لوسر اي هفاذا تاك اذ_ه لاق

 دما مامالا هجرخا (' ا اي اورونف نون هدي يف لجّرلا ةالص امأ)

 مصاع لاق « هدس » هنع هللا ىضر ورم نع ورم نب ماع نع هجام نباو

 ىف ءرملا ةالص نع هولأسف هنع هللا ىضر ري ىلا قارعلا لها نم رفن جرخ
 ةركذق سو هيلع هلا لس للا لوو تأ هس وقلا هب

 1 ناري دنع ًارحأ 9 01 3 ناطاوم َةنالَث 5 امأ )

 اًورقأ ماه 1 َنيح باّتكْلا َدنِعَو 1 7 نايم ا 0

 ظ 00 واتش أ هنيدي ىفأ 8 يد 11 نبأ مليح ةياتك

 ْبيلالك مانفان 0 طنب عضو اذ 5 طاّرصلا دنعو 0س
0 



 كلللما
 أ ا 0 .امإلأ لق 5 كح عقر اذإ ىت

 نع ناخيشلا هجرخا ( رامح ة 0 00 للا لعجب وأ رامج 8

 ا لس قا نمدجا ءامالا جرخا هي هع لا ىفر ةريره ىلا ا

 مفربو مكر نا لبق مكر لمخل رس و هيلع هللا ىلص ىبنلا فلخ لجر ىلص لاق |
 اذه لعف نم لاق ةولصلا ا يدق الف خر نا لبق |

 جادخ الانف هال أ ا اا تنحل ل[ لوسر ايانا لاق

 ءركذ غاوضرا عقر اذاو اونكر اف مامالا مك < ذأ ةولصلا |

 (١ :راقشلا انآ اعأو ةداعسلا لمع ا ةداسلا لهأ أ ّ

 ال راما لع نع ىراغلا هجرخا ( ةواقشلا لمعل نورسنف 2000|
 ا كولا جلب ىف ةزاج كانك لاق ةنع« هيبس» هنعلا 00000)

 هترصخمب 1ك لي 1 يح هر > اندعقو دعقف ]سو هياع 5

 رادلاو ةنجلا نم اهئاكم بتك الا ةسوفنه سفن نم ام دحا نم متم ام لاق

 ىلع كت الفا هللا لوسر اي لجر لاقف ةديعسوا ةيقش تبتكدقالاو
 لها لمح ىلا ريصيسف ةداعسلا لها نم انم ناك نث لمعلا عدنو انباتك

 لها لمح ىلا ريصنسف ةواقشلا لها نم انم ناك نم اماو ةداعسلا ]000"

 كاسر قو لسعأ نامت أرق مث هركذف ةداعسلا لها | .ا لاق 000

 ل سانا رمثحتف قرشسلا نم جرم ذلك ةءالا طارشأ 3 امأ)
 ةبشامأَو 0 3 ةدايِ رة 0 1 9 ا

 10 11747337-02042” ة وخد 7113572287 < ننتج 023372701---71

 5 و135 »+ ةس

 0 ع
5-5 

 ريدا را 0 0 0 1 قارملا م ا

 يراخيلاو

 ظ>2خ0ذخذ 1 1 ]17-1



 1 0 م در ص 1 ا امل 0 تاكو أو امأ أو

 أ هيلع هللا ىلء هللا لوسر ىفداعق دمر ىنباسا لاق هنع ريبكلا مماجلا ىف اك

 ١ لاق يستحأو ربصا تنك لاق اعناص تنكام امه ام كانبع ناواتمأ را لافت |

 آل هانم تناك نا م مترا نينيوأب ل نبا هحرخاو كا اما ظ
 5 أ

 هظفاو ىلصوملا ىلعي وبا هون جرخاو ,١ هنا تلخت تيسر تربص امهب
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 نك نونا نضل ع يعل اربح ل ا م ُ 5 .د# جا

 ١ نذا:لاق ربصاو بسثحا نرذا لاق تي ىدن ترا شاك
 سو هيلع هلل ىلص ىنلا تام ام دعب ىمعف باسح ريغب ةنجلا لخدت

 أد 1 ا رش ةءاورفم هب 00 دج ناكل املا ظ

 ْ كاحلاو نابح نباو دواد وباو دما مامالا هجرخا ( هبات هب 1 ًَي ظ

 ءاانسا قارعلا لاقو ىهذلا هرقاو ايبطرش لم لاف للا
 هللا ىلض هللا لوسر اناتا هللا دبع نب رباجلاق ا نا ى اكد ( هيس ) ديح ظ ظ

 اول

 هيلا ديدحلا ىعردب بهذا رازبلا دازو .
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 1 | ( هيس) هنع ناشر قراندي زنعستلا د ا ندا 2

 ا سو هياع هللا لصوبلاا تيقلف ت>حرخ َُ ةقافالا ضعب تقفا كدغلا 00 و

 را نكس ام اذه د ناك ما اقف مرش قرش دق عش دس

 ] ىلا لدرأف 0 0 00 لف اميض 0 0 ا 0 لا لوُسَر

 ءإك ف هللاو امالاق نهرب الا ال لاقف بحر ىلا اقيقد فلسا توولا نع لحر

 ا



 دع | 6 راد 0

 . هتيرش تغرف الف لسو هيلع هللا لص للا لوسر تممح ماس لاق( هيس)
 |0000 مالنا تلك امأ ملساي تحبو لاقف هتيرش هللا لوسراي د تف
 يشأ "نم. عرقا لوم ترو ةقدصلاان ا لانا تسلع مأ ١
 ريكلا ا هنع هللا اة :,د ةبدش ىلا نبا هجرخا

 دارأف 0 ل درع ا م الجو لبو هيلع للا لص ىبلا تعب
 هركذف تلع اما سو هيلع هللا لش لا لاقف لاق هب 0 00 0

 عا

 2 2 كد 0 00 1 رك 0 هنأ مَآ :

 ص لاه سف ل 2 3

 ا 00 0 لا اا 1 هيف رة ظ
 ا لا ا ل 5 ند اذِإَك دولا تي اأو

 0 م هيلا تلت و ذك ىلإ ى رظ لعيب نس 0 10 ]ام

 ةنلأ ىلإ 00 يد ورص ب ل عتيق كلب مدص ىرتَسُف لإ ظ

 "00 الواح مالافلا هل لاق اكل وأ رجال 0 نفذ اذِإَو

 ترص مو كتلو ذإف لإ عر لع سي نم ” ضفي ا تل ن5 نإ
 الع فاختر و هلع يلب يح 4 مشلبق د لب ى ىبنص ى م 1

5 

0 - 22 

 0 أم 1 أ يف تمل 1 ادحاو نول 1 5 00 1 ضيقيو

ِ- 8 : 

 هب ىضفي مخ ةشرخبر ةشهنيف اندلأ تيقرام عش

 1١ ٠ -ه 1١

 0 تعا را و هج ا 8 0 هادا ا |

 هللا لوسر لخد لاق هنع ( هبس ) هنع هنا نصر فردا دعم نا ا

 : 11 55 اما لاف نور مهئاك اسانا ىأف م اشو هيلع للا لص :



 ك1
 م 2 ا 2 7 3 سس سل

 ع وهو صأعلا عك فر رس انرضح ةساعشربا لاق 4 يمس م2 ةاع هللاىضر صاعلا نبا

5 

 ١ هل لوقي هبا: لبيك ر ادحلا ىلا هبجو 0 اليوط ىحتحبرب تول ةقايس ىلا

 لبقأف اذكب كرشب اما اذك سو هيلع هللا لص هللا لوسر كرشب اما. هاتبا اي |
 ظ
 هللا لوسر ادم ناو هللا الا هلا ال نا ةداهش دعن ام لضفا نا لاَقف ةبحوب ظ ا

 | لطدبلا لوسر اضي دشإ دعا انو ىتيار دق ثالث قابطا ىلَع تك ىنا |

 ١" تمولف هتلقتق هنم تكمسا دق نوكا ناالا .يحااالو ىتم لو هيلع هللا
 | ىبلاتيتا ىبق ىف مالسالا هللا لعج الف رانلا لها نم تكلاحلا كلتىلع

 | تضيف لاق هني طسف كمياب الف كني طسبا تاقف سو هيلع هللا ىلص
 ١ فرا تاق اذاب طرتشت لاق طرتشا نا تدرا لاق ورمعاي كلام لاق ىدي .

 هبق ناك أم مدهي جحلا ناو هلبق ناكام مدهي مالسالا نا تلع امارلاق ىلرفغي
 ْ هنم ىنيع ىف لجاالو هلو هيلع هللا للص هللا لوس ند "ىلا حاد ناك ان

 | تقطا ام هفصا نا تلئسولو هل الالجا هنم ىيعالما نا قطا ترف ال

 نم نوك ١ نا توج ةلاخلا كلت لع تمؤلو هنم يع الما كا 0
 ةحئان نصت الذ تمانا اذأف اهيف ىلاحام ىردا ام ءايثا انيلو محةنملا لها
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 نجل خاتما 7/7 ا تن 5710717237 هن 7

 رحنأ ام ردق ىربق لوح اوهقا مث انس بارتلا لع اونسف ىنوقتتفد اذأف ران الو
 ىبر لسر هب مج حار ١اذام اذ راغناو ب سنأتسا تاج مسيو دوزحلا

 ةراوصلا ا هجرخلا ( 0 ”مارح مدل نأ تعلع اهل
| 

 1 | نبا دواد هعساو فاحلا ود ا ةدنس ىف هنع هللا ىضر ماجحلا دنه ىلأ لاس 3ع

 0 متاح وب ى| لاقو هب أت ال :فاسذلا “ل |اقو نيعم 4 2 كبار دسم قاع قل

يلاغ 32 1 تقل ىدع ع وهر ,لادبع + تا لاقو داع
 1 لا | ة



 011371 71711 حما تحمل 076 جب نجر تروج 2707/7777 ا حم جول لس تطالب يحل + عوج رجوع مي حج هع الع حمس رجس و يك بج تح اع رخو موو وجو جو جرو كج 7522:7252959250029:555225 22352537 2 ست

 1 لذ 0 ا لاق برت هع « تالا او د

 يف اول اهبجَو ف عم كي ملا سو انه 0 1 م
 هه
 ا

 000 ابا ماعم ع دواداو 0 نفح

 0 ىف 0 قوه لف

 هو

 .ماسمو ىراختا 4 ا رخال انو انذلا أميل نوكت 0 ا كس ا

 كس ىراخيلا جرخا « هببس» هنع هللا ىفر تاطشلا نإ رع نع هحام نباو.ا

 000 اكل نيتللا نيتأمملا نع تاطخلا نب رمع لاس امل سابغ نبا ثيدح

 ئىش م هنيبأم ريصح 0 ملسو ةيلع هللا لص هناو هيفو ةصفحو "ا مه ْ

 تنأو هيذ امه ايف رصبقو ىرسسك نا هللا لوسراي تلقرمتاي كيكيي املاقف
 هركذف 0 ل

2 

 كِيلع ا نأ تا رب , الأ وأ ىم ا 0

 | ليقف هبجو ىف ىري رشبلاو اموي لسو هيلع 0 للا رسل الاف د

 | لاقف ىناتا اكلم نا نايف ار نكل ل اد كلت ىف ىرتاناادللا ار دراي هل

 هركذف ى ضرتا م ا كال أ لوش ك كبر نا َّن

 ن اكام اموات ذ ةرجبأأ 3 اق تاكا 0 مالسإلا 2106 ا أ (

 ورم نع ةساعش ىلا نع لسم هجر 0-0 ( هلق نكاح مدبب جحا نأ اق

 21010728020 23075057-10105 3252 تن7722.

 نبا

 ا

 ١ الإ د |

  0-1ا تع 0 ا” ءاطدلا خللع ماسي ا 0 هلع ”

 "نوع يا ص 5 ا ا

 تو تا وول ع و را

 هسا



  ةحرابلا تغدل ىفا لاقق ملسو هيلع هللا لص ىبنلا ىلا ّلجرءاج لاق ةريره ||

0 

 كلل

 ل

1 
 410 26 7 و : 28 0 -و

 ديزي نع ريكلا ىف ىاريطلا ةحرشا( اْقَد رالف مفي فيرعلا نإ امأ )

 نإ دودوم ثيدح نم ىناربطلا جرخا « هبيس » هنع هللا ىضر فيس نبا

 لاق يتوبريلا ةثراح نب فيس نب ديزي نع هدج نع هيبا نع ثراحلا
 بهذ ميت ىنب نم الجر نا هللا لوسراي تلقف لسو هياع هللا ىلع ىننلا تيتا

 هكيطعاام ةسدنع سبل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هلك ىلاه

 ىئبخلا لاق هركذف نا اما لاق ال تلق كموق ىلا فرعت نا كل له

 ١ اير نيك | هوباو دودومو

 م 'نم_تاماتلا هنأ ت تاملكب 5 ا تلقؤأ كن امَأ)

 .ه 0 نع هيلاري لص سلا و 0 6 رضت 7 0

 1 لاق ا نا 2 0 ل /لوسراي

1 

 ظ
 | 8 رش تا هللا ٠ تاملكب ذوءأوسمأنيح ل اق 0 امَأ)

 نال( هع غال ةرضام لح
 و ىلا ن ء هحام

 لوس ليقف هتلمل ميواف الحر برقع ا هنع ( هبيس )ا هذع ا فو

 ١ يا نع زاث آلا ناعم ىف قواخطلا جرخاو هر ذف ماسو هيلع هللا 0 هللا

 نم الجر نا اضيا هنع ةياور ىفو هركذف كنا اما هل لاقف تدبصا ىت> 0
 0_0 ملسو هيلع هلل ليمثل لور ل لان ا
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 آ 000 0110 ىلا ىف انركرشاو ةئولا انرفك دقلو مهنم للق ققاس

 كاذب كاذف لاق ىلب اولاق 00 سلا وهب ْ

 تيدح ىف ةيلس 2 ل 00 ةنم ى ىتست 11 لأ 0

 ْ هللا نهذك رانا ْ

 ظ دوادوبا هجرخلا ( آلام الإ ًالامالا ! هبحاص لع و اش 0 نامل :

 ا داجر رع نا ظفاحلا لاق هنع هللا ئيذر كلام نب سنا نع

 ا ةلثاو نع دهاش هلو فورءم ريغ ىدسالا ةحلطوبا وهو سنا نع ىوارلا |

 انيق و هيلع هللا لصد لوسر قارا قربنا نرعء( هييس )يىناريطلا دنع

 ظ 00 |0010 ذا د يكف نالقا اولاق هذهام لاقف ةف -
 اهرب ملف ماسو هيلع هللا لص هللا لوسر جرن اهمدهف رب كا هءاعصأل

 هكذف اهمدهف هانربخاف كيل ادله انيلا كش اولاقف لاف

 ادع مامالا هجرخلا ( لا اور املا نع 0 نإ ام ١

 هللا ىضر عبرس نب دوسالا نع م احلاو ئاسنلاو درفملا "لا ف ىراقلاو

 ١ جرخا م ( هببس ) ميعصلا لاجر هلاجر دما ديئاسا دحا ىثبغلا لاق هنع

 01 0 اللا عيرش نب دوسالا نع درفملا بدالا ىف ىراغلا

 01 لاق هالو دو دماحم ىبرتتتسنم دق هللا لوسرايت اعف لس
07 
 38 57 ل داش لرقلا تليق دجلا حم كبرنا حدملا بحي كبر

 جرخ 5 ك1 فاس مكتف لخدق 11 ماسو هيلع أ ىلص ىنلا لاقذ علصأ

 اذه نم تلقف اثالثوا نيت كالذ لعف جرخ مث ىنيكسف ءاج مث هتدشناف |

0 

 ىذلا



0 6 
 ءكأدنع له لاقف ةحاح م كل نكي نا امم ا لا هذ دلير

 تسلج هايااهتيطعا نا لاف ىرازإ الا ىدنع اه لاق ابقدصت ”ىش نم

 نم امئاخاولو نسعلا لاقف انش دجا ام لاقف ايش ىسعلاف لاق كارازإ أل

 ا ةروسو انك ةروس معن لاف نآوقلا نم كعما لاق دج لف لد لحس ْ

 نآرتلا نمسا اكسر لاف اهاعم روس اذك

 نع دوادوباو دمحا مامالا هجرخا ( "نِتخَأ ثأر مكلا دش كل قا

 ا 3 رخآ (هبس ) فيعض م نبا ظفاحلا لاق هنع هللا ضر يل

 | هيلع هللا لص ىنلا ىلاءاج هنا هدج نع هيبا نع بيلكن ب ميثع نع دوادوبا

 ا هجرخاو هركذف قلا سو هياع هللا لص ىبلا هل لاف 1 لاقف لو

 | ظفاحلا هل مجرتو ميثع نع نيقيرط نم الصتم ةياعصلا ةف رعم ىف ميعن وبا

 ظ تالا ىف نابح نبا هركذ لاق مث ىزملا
 ١ ماحدا وطال( ل
 ١ ةنوعم نع ىراغلا هجرخلا ( '"كتمست اولك و ةوحرطاف اهلؤحا٠و اهوقلأ )

 ظ را ل 1 و هلع هللا ص هلل لوس نا اع « هلل نع هللا ىصر

 ٠ 0 ا

 هللا ىضر بالءلا نب رمع نبا نعريبكلا ىف ىناربطلا هجرخأ ؟ تلم ميلإ)

 ١١ هلمعتسا الخر را « هيس » هوفعض تارقلا ىلا نبا تارقلا ءدنس قوم

 ٍْ 0 وسر الا ل 30 هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ْ 2 ءامضلا ه-حرخا ( كاذب هادف مه نوعان 'ميلماوج نس 1)

 ظ نورجامملا لاك أ هنع ( هبس )نع هللا ضر كللام ني ربنا نع ةرا اخملا:|

أ 8 ا ا لاب راصنالا تيهذعثلا لو زر
 : نسحاال د دك نسح

ْ 



 م
 / لاق سنا نع ىراغبا جرخاو هر ع م 1 هلع هللا لك دا مهلجأف |

 .ماقاففوع نب ورمع اونب م لاقي ىح ىف ةنيدملا ٍلسو هيلع هللا لص ىنأا مدق

 راك راغلا ىلا لسرا مث ةليل نيرشعو اعبرا مهيف سو هيلع للا لصوبلاا ]

 هتلحار ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبللا ىلا رظن اعطت فيشلا نيداقنما ١

 700000 اا نا ءانشب ىلا ىح هلو راغلا ىنب المو هقدر ركيوباو |
 ءاننب ىما هناو منفلا ضبارم ىف لصيو ةولصلا د تح سدا

 اذه كطئاحب ىنونماث راخنلا ىنب اي لاقف راحتلا ىنب اللد ىلا لس ران رمل ا

 لوقا ام هيف ناكو سنا لاق لجو زع هللا ىلا الا هنم يلطن ال هللاو الاولاق |

 لسو هيلع هللا لص ىبنلا رس هنو حدنب نكرر كارول 2 ٍ

 للا اوفصف عطقف او تيوس 0 كيش نم يالا نوف ا

 نوزجتري مثورخصلا نولقني اولعجو ةراجألا هتداضع اولعجو دحيسلا ةلبق |

 هإك ذف مهللا لوقي وهو مهعم سو هيلع هللا للص ىنلاو ا

 2 0 م ةزمهلا 0 : ا

 هحرخا ( انأسم كيف رَخَمْلَو علا - دجي ال 2 نشا كا سل! ) ا

 ١ نار هعرألا يمر يرافتلا رذ ىلا نع لدلاو يعنوبا 000000

 «هيس» لاسرا ةيفو بيرغ هدنم نبا ظفاحلا لاق هنع هللا م كامصلا نبا[

 در لذ لدقلا سلا رذ ابا اي ردن ىف ال لاق اع هيلع هللا ىلص ىبنلا نا ا

 دواد وناو ناخيشاو دما مامالا هحر جا( ٍديدح ّ 0 امتاخ ولو الا | ١

 0م أرها ت 000 هببس » نع هّللأ ردع ن لوس نع ١
3 000 5 
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 : لشن دخت تاق اريبطت ةربطبو تلا لها نيكرلا 00 ا

 0 أ مع هب مث : انو ءاسكلا ْ
 00 0 7 0 هدب

0 1 

 همر #

212 6- 3 9 

1 0 
 م ننال تل بلع للشر ةشئاع ىاينلاو |

 تنا نر تااقف ةشئاع ٍلَع لخد ةساهش نبا نا « هببس » اهنع ةساعث نبا |

 | ريمالا ريخ لاق مكتازغ ىف جيدخ نبا مثدجو فكو كات رست

 | هللا 0 هللا لوسر نم كتععلاف مثدحا نا ىخا َهلتق ىنعنم ال هناتلاق ١

 هترك دف ىلو نم مهللا لول ل ا
 : لهس نع ناؤيشلاو دمحا مامالا هةح رخآ ( و م رخال شعل شغال“ هال1) ا

0 
 | كلام نب سنا نع ةبيش ىلا نبا هجرخاو هنع هللا ىكر ىدعاسلا دعسنبا ا

  لسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر انءاج لاق لبس نع ( هببس ) هنع هللا ىضر |
 | هللا ىلص هللا لوسر لاقف انفاتكا ىلع بارتلا لّقتنو قدتلا رفحن نحنو |

 يراغيلا طظفاو راصنالاو نيرجاعملل رفغاف هتمتو ةركلف مهل سو هيلع |
 | ىلا لسو هيلع هللا لص هللا لوسر جرخ لاتقلا ىلع ضيرمتلا باب ىف
 | ديبع مل نكي رف ةدراب ةادغ ىف نورفجي راصنالاو نورجاهملا اذاف قدنلا
 شيلا نا مهللا لاق عوجلاو بضنلا نم مهب ام يأر اف مل كلذ نولمعي |

 مح ل1رع ةبيش ىلا نبا ظفلو ةرجاهملاو راصنالل رفغاذ ةرخ الا طلع

 وقت قدنخلا موي راصنالا تناك لاق رطل
 ادبا انيقب ام داهجلا لع * ادم اوعياب نيذلا نحن ظ



 ١ للك هللا لودراي ركيوبا لاق هل ىرخا ةياوزر فو كءحضم 00000

 ١ هجرخاو هركذف مهللا لق لاق ىنعصم تذخا ذاو تيسما اذاو تععبصا '

 ا هنع هللا ىضر ةرييره ىلا نع هحام نبا ىوس نئسلا باعحصاو دجا مامالا

 ا حي ن 00 00 لا لاك أق

 0000 د رسسو لقارسإ) ليكم ليج بر يل ١١
 1 تلاد د للاومويلا لف ا نيو نان را نال
 | 077 07 ىرلاو قابنلاو دجحا مامالا هجرخاو هنم لل يضر هدلاو نع |

 ا تاذع نمو راثلا رح نم كلب ذوعا هظفلو اهنعّسا ىضر
 ا قكد سو هيلع. للا ىلص هللا لوسر عم تبلص لاق حيلم ىلا دلاو نع ١
 ظ ٠ ءركدذن 1 مللا لوقي هتعمسف 0 ْ

 | هجرخا ( كمل مجاري كلَ 14 5نلا كد ديملا كلدعلا

 ركل لا اك هنت ) ةعيزلا ىحر صاقو ىلا نب دعس نع ىليدلا ]

 ظ شف نارا ل لعن ءاغد ل سو هيلع 1 ىلص ىبلل لاق أدارعا نا

 را مل
 'رهرطو نحر مهنع به 0 ا ىتب لهآ 2 زم "علل ْ

 اهنع « هبس » اهنع هللا ىضر ةماش ما نع دمحا مامالا هجرخا (ًاريهطت

 تاخدف ةريرح اهيف ةمربب ان دتانا تت نك - 4 اع هللا لصىبلا نا |

 هيلع اواخدف ن.دحتو نيسحو ىلع ءاؤ تلاق كلذباو كلجوز ىعدا لاقف هيلغاهب

 أ ” ةراكو دل لع وهو ةري را كلت نم نا ايد

 نر اها 01 الا هذه ' لجو زع للا لزناف ة ديلا ف لا اناو تلاق ىربيخ
 'لفتاز مم نسم ةلمسس تر اصح_ بحس < + مام مة مج ماعم ١ مم وأ

 أ
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00 7 

 50 0 او انلمعَأَو مال كر ل انذز 7

 "دب ظ2»2ح©!ض2ط+ص1 27

 تابآ رشع ىلع لزنا لاق مث هركذف مبألا لاقو هيدي مفرو ةلبقلا لبقتساف هنع |

 04 0 2 دعم. انضر 16 2

 مال او 0 لاو مهاداع 0 داع ميللا)

 ا رش نمو ا رش نم كنا رع نأ الإ هال ناديش أكس ا

 ا
 ا
0 

 | نع هدنسم قدي ندع ةح شل 0 ا انقر انلع روت

 ١ لاق ئراقلا دنع نب نمحإلا دع نع «هدس» هنع هلأ ىضَر نايا

 | هيلع لزنا اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا راك ل وقي باطخلا نب رمع تعمم

 ' قرف عا انكف اهرب كلض لراف ليت معسي يحول

 ظ تايآرشع متا ىتح نونمئوملا حلفا دق أرق مث ةنجلا لخد نمماقا نم

 ْ ُث لصوملا لعيوبا هجرخا ( '

 | تن ةاماف تنام تاق ع «هبس» اهنع هللا ىضر ةلم# ما .نرع هدنسم

 مقل كورد 0 هيلع هللا لص هلل لوسر ىلا ملسو هيلع هلا لص ىبنلا

 [٠ هياع هل 1 ىلص ى 1١: أت تتا ىتح سدح اهيف نحلل ةمرب اهدي قف نييكلاو

 | سلخ هاعدف تيبلا ىف تلاق نسحلاوبا نيا اهل لاق همادق اهتعضو الف سو

 أ غرفالف مم ةمطافو ىلعو لسو هيلع هللا ىلص ىب لا

 ظ ءرلادف ىلا لاق قيعو ياما

 وش كا را كح 0 ضرألاَ تاومسلأ َرطاق ىلا

 ا ا نع ةربرره ىل ةياود نم ةراتخلا ف ايلا هجرخا (هكرش هد ناطرشلا

 لوسر لاح 5000 نع « ةببس » نع هللا ىضر قيدصلا

 أ .تيسما اذاو تحيصا اذا نملوقا تابع ف لف هللا للص هللا

 ل تس اذا نيق لاق رش فود ب ىلا لئلا



 كتمت
 000 1 لور نم ا نم لأفف 0

 دو هيلع

 | للا ىشر كلام نب سنا نم ناخيشلا هجرخلا ( انيلع الو انيلاوح "يللا

 0 هللا لص هللا لوسر دع ىلع ةنس سانلا تباصا لاق هنع «هببس» هنع
 بطخي ةعبا موسي ربنملا ىلع لسو هيلع هللا لص هللا لوسر انيبف لسو

 0 ةرذ انأ هللا عداف لاعلا عاجولللا كله وللا لوسراي لاقف ىلا رعا

 هدي ىدفي ىللاوف ةعزق .ءاسلا ىف ئرن امو هيدي سو هيلع هللا لص هللا

 الا اأو عار ىلع لزي. مل مث لابجلا لاثم 1ك باعتم ران ىتح ايههضوام

 ىتح هيلي ىذلاو دغلا دعبو دغلا نمو كلذ انموي انرطقق هتي ىلع ردا
 ا

 مفرف ءانبلا مددت هل هللا لوسر اي لاقف هريغوا ىلا رعالا كللذ ماقف ىر كال ةنحلا ظ

 هدد ريشي اث لاق ٠ ,؟ دف ميللا لاقو هيدي ملسو لطلا لص نا لون

 الآ ١ ىلا لثم ةنيدملا تراصتخ تجرفنا الا بارعشلا نم ةيحان ىلا | ا

 د 3 ثدحالا ةيحان نم دحا ”ىجيملو ارهش ةانق ىدا _

 (راثأ تاذع انو ةنسح ةرخالايفو ةددح 0 ىف انتا ان 0 1
 لوسردام لاق هنع «هببس» هنع هللا ضر كللاف زب سنا نع نا ا 00 ظ

 هل لا#قف خرفلا لثم راصف تفخ دق نيلسملا نم الجر سو هللا ىلص هللا

 الا ارا لات قب تارعدت تك له سو هيلع هللا ىلك هللا لوسر
 ظ
 "|| لاقف ايندلا ىف ىل هلجعف ةرخآلا ىف هب ىقاعم تنكام مبالا لوقا تنك معن ظ

 1 مهللاتلق الوا هعيطتسن الو هقيطن ال نحن لس هيلع هللا لد هللا لوسر |

 1 هلل ءافشف هل اعف لاق اق هركذف



 81 7 0 0 0 اي رامبل

 انيق ال نا مادقالا تنثو + اندلع ةءيكحس 'نازئاف

 تدحو تأقف همحرا مهللا 0 هللا ص 97 لوسر لاف ١

 راثلا بانع' نمر كب هاو ريقلا باذع' نع كب ' درع 0 للا
 ا

 كب 0 تاع أو اهلا + نع 3 0 كب دوعَأو 0

 ا ا

 | عينلا ةقانع
 1 «هيس » هنع هللا ىضر ةرْز م ىلا نع قاسنلاو ىراخبا هجر ا ( لاجسلا ا

 ١ دعتسلف دهشتلا نم كدحا عرف اذا سو هيلع هل 0 ١: لاق لاق هنع ١

 0 مهلا لومي 00
 مربلاو لخبلاو ال كلو رجعأ نم_ كب ذوعأ ل ىلا

 . 1 ه

 يا 0 م ا ل اجلا ةفَوَ ل

ْ 

ْ 

 نيالا عن كب عاقل ..1 اهذل' زم أم ك0 نك
ْ 

 6 5 ا
| 

 ] . هجرخل ( 1 باح آل ٍةَوَعَد نمو اعبشتت ال ن لعل ) 'نمرو مشخي ال ب اق ظ آه: أ
  هنع هللا ىضر ُثرا نب ديز نع د. نب دبعو ىذمرتلاو لسمو دمحا م امالا أ

 ناكامالا كلعا ال لاَقف انلع مرا نب ديزل انلق ثرحلا نب هللا دبع لاق ( ميم ا

 هكذف الع سو هيلع هللا ىل ام هللا لوسي ٠
1 

 | * راف اعاسمو اهتامص كل اهافؤت تن يسن تقل تن لا
 | هجرخا ( ةيفاعلأ كل اسأ ل ال ةيغاف انآ ناو حلات امحأ ا

 |'ثيدح نم لسم جرخا « هببس» هنع هللا ىضر بالما يار قنا نع سم ا

 ْ ثرخل نب كلاش تعم دلاخ لاق رمع نبإ نع ثرحلا نب هللا دنع نب دلاخ ١

 هل لافقف كلذ ل ركن وموسم ذا اذا الحر نما هنا رمع نبأ نع ثدحي
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 1 مهلا لاق نوحشي راصالا نا ا ليس
 26م

 ١

 ا

7 0200 
 ا 1

 | ىونبلا هجرخا ( نعل مخ | ريغ 8 مهتفزر اميف ل اراب اب مبللا )

 0 لاق هنع « هدس» 1 ىحر رسب نب هللا دبع نع ةئسلا رس ف

 .اهنم لكاف ةكيطو ىف امامط هيلا انبرقق ىلا ىلع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر |

0 هيعضا نيب ئوبلا قلبو هلك اي ناك ا ىلا مث |
 ىطسولاو ةبايسلا 

 م دخاو ىلا لاقذ لاق 4.4 ّط ىذلا هلوان مث 0 هب رشف تا ّك نا َ ا

 ١ 0 ان أ دا هتباد ١

 كالا نب 0 راخنلا نبا هحرخا ) أاهروحس يف ىتمأل كارأب أ 1 |

 ١ لوسر اي ليقف نارينلا هذه ام سنا اي لاقف نارين رف ناضهر ربش ىف سو
 ا 8

 هركذف كور حساب راصنالا هللأ ا
1 ّْ 2 

 ش كو لواحأ كب ل اك نئاقأ َكِبَو لوصأ َكبَو ”لوحأ كب 1 (

 ظ : ظ بيهص نع ٌةبش 2 نبا قاثلابو ريرج نبا لوألا ظفللاب هرج ( رام

 ظ د
 هللا لوسر نا بسسص ن 6 رييكلا 0 8 5 04 كباس 22ه 0 ىحر 1

 لبفف رخفلا همام هضوش 0 ,َ نينح مايا ناك ملسو هيلع ا ىلص ظ

 ٠ لوقت ىذلا ادق ام هلعت تنك اامء 00 هر م لوما

 ظ : هركذف ميللا لوقا لاق
 ظ باطخلا نب رع نع دارفالا ىف ىنطق رادلاو يئاسنلا هجرخلا ( ةمحرأ ّمهللا ) | ّ 2 0 1 ٠

 هللا ديعل سو هيلع هللا ىلص هللا لوف لاق لاق هنع « هيلس » هنع 1 5 ٍ

 | لاق عطاو معا تاقف ىلوق تكرت دق لاق باكرا ان اذ را جاور نبا ظ

 مهلا



 )ذأ 57 27-

 ا و ا ا زا رول بلا ل و سلطسسلالا -

 يا يمل
 نارراع ناو حا سلا 0 "علل ١
 نبا نع ريكلا عمماجلا ذ امي « هيبس » مك لا ا

 وه امع هدريف 5 اذه ىلع لخدي نم اولاتف شيرق تعمتجا لا

 هيلع هللا لص هللا لوسر نيعلا قاقانا تاطخل ب م لا ل ل

 ىللص لبص نا الف رذح ىلع هنم نك كِتأي رع نا هللا لوسر اي لاقف سو

 فنرا ايلف ةجيدخ اي ىجتثا لاقو بابلا رمت عرق برغملا ةالص سو هيلع هللا

 نم هدنع نم لاق: رمح اذه هلأ ئن.اي تلاك رمح لاق نم كلاف د

 برضتؤ هللا لوسر اي ىنتشن الا مهترشاع ةحبدخو مايص ةعسأ مثو نيرجاهملا

 نا لوقا لاق دمم اي لوقث ام لاق لخد ايلف هركدف مهلا لاق ثاللاق هقنع

 نم وتو: هلوسروهدبع اذمم ناو هل كيرش ل هلو نازل كلا

 ءاملا نم هياع اوبصو مالسالا لبقو هعيابف ثوملا دعب ثعبلاو رانلاو ةنجلاب

 هعم ىلصي تابو 0 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم دعا مث لستغا ىتح

 نورجاهملاو هولتي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو هفيس ىلع لّقشا حبصا ايف

 هدحو هللا الا هلا ال نا دهشا لاقق اوعتجا دقو شرق لع فقو ىتح هفاخ

 ءاش نمو. نم ولف ءاشأ رق كلوسرو هدعاادخم ناايسا) تلا

 أهسلاح نع 0 : ذتيح تقرغتف رفكيلف

 ىرضاعلا نص رع ةعيرألا ةحرشلا اهروكب يف ١ تسأل ٌكراب "ملل (

 كلام نب نلا 0 رع راها ناو نقلا عرش « هببس » ةنع هلاا 1

 يشف 1 4نيلع 07 لص هللا لوسر عم ةل انحرخ لاق هنع هللا نو

 تلقا تتناريلا هذه ام سنااي لاقف راصنالا تود ف 10١ نافع



 هكذف كتالص ربد ىف افوقل ت اك
 قي ال ىتنالعو ىدرس متو فاكم ىرتو ىمالك عمت كنإ معللأ)

 اا هلا ع ديلا يعل نس 0 نأو ىرمأ نم: 5 كلم ظ

 كيلي نك ةلثسم كل اسأ هندي فرت رمل قيشملا
 تعضخ نم "راض لا فئاخلا ءاعذ ةلوعذأ ليلذلا بذل لابتبأ

 أ ا مرو ةمسج كل َنلََو ربح ثآلنضاتَو قرت ظ
 00000 دا اجب انور ىف 00 كئاَعدب ىنلستَل ظ

 امنع هلل ىفر سابع | نع ريبكلا ىف ىناربطلا هجرخا (َنيطعمْل ريح ايو

 ا ىح هكا ىعب هلا هذيلت هنيو فيعض هدنس قارعلا ظفاحلا لاق

 ' ىوانألا هلاق حيعصلا لاجر هلاجر ةيقبو ريكانم هل ىلبقعلا لاق و ىلمالا
 ا عشا ل هب اعد اهف ناك لاق سابع نبا نع « هببس »

 1 "ع راو ع نع لنرى

 (اااك هلع دذراف كين لع هسفتب قدعت كدع نإ مبلل (

 | ىضر لع لع سمشلا در ىف ىتارفلا ىلضفْلا ناذاش نبأ درا
 لو ٠ فانك ا لاق لع نغ ريكلا ل١ عماجلا ىف اك «هببس » هنع هللا ظ

 ةالص عم ناكو دغلا نم ناك الف نيكرشملا لاتق ىف لسو هيلع هللا ص هللا ٠

 مو لقثتساف مانف ىرجح هس هسأر عضرف رصعلا لصا ملو هتئج رصعلا |

 لوسر اي تلق سمثلا بورغ عم ظقيتسا الف سملا تبرغ ىتح ظقيتسي

 هللا ىلص هللا لوسر عفرف كمون نم كلثق وا نا ةيهارك تيلص ام هللا
 9 هرك ذف مهللا لاقو هدب رلسو هلع |
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 ا مس هيلع هللا لص هذلأ لوضو لاك اريخ هب بيضا ءاعد ىنلعل اقف مجد

 هركذف هللا 1 لاذ هتبكر سن هكر تيك ع <> اندف ندأ

 ١ م ريسع ع لك ريست سلك نإَف ريسع ل ف ل 0 3 / ظ

 ا ىفاربطلا هجرشا ( 5 دال يذلا يف ناسا رسلا 10 و ريس ظ

 لوسر هحو ال لاق هنع « هبيس » هنع هللا ىخر ةرب ره ىبا نع طسوالا ىف

 ! هذه هدوزو هعيش ةشملا ىلا لاط ىلا نب رفعج راسو هيلع هللا ىلص هللا

 ا وفرع مل نم هيف ى دلل هلق تالا
 |... رع هجم نبا هجرشا ( ةرئامأ ذإ كرا ىشأ نع نأ ىلإ علل

 ٍْ هيلع هللا ىلص ىنلا سم لاق هنع « هببس » تفاح 0 ظ

 اولاق ىنازلا دح يب اتك ىف نودجت اذكه لاقف ماعدف دولحم رمش ىدوهب سو ظ

 | ىسوم ىلع ةاروتلا لزنا ىذلا هللاب كدشلا لاف مهئالع نم الجر اعدف معن

 ١ دح كربخا م ىتدشن كالو و ال لاق كباتكفف ىنازإا دح نودجي اذكه

 | !فيرسشلا اند اذا انكف افارمأ ىف رق ه(كحل ١ مجرلا انبات ك ىف ىنازع |

 | ”ىش ىلع عمجتلف اولاعت انلقف دحلا هيلع انتا فعلا انذخلا اذا انكو هانكرت

 لاف مجرلا ناكم دلجلاو ميسحتلا ىلع 0 عيضولاو فيرشلا ىلع هميقث

 ظ هركذف ىبحا نم لوا ىفا مهللا لس هيلع لا لص

 | ىنسلا نبا هجرخا ( كتدابع نحو كركشو كرك ذ لع ىنعأ لل ظ
 ا لابق هنع « هبيس » هنع هل ىضر لبجح نب ذاعم نع ةلللاو مويلا لم“ ىف ظ

 ا ىف كبحا نا ذامساي لاقت ىدي ذخاذ سو هيلع هل ىلص هلل لوسر ىبق
 1 ( كملعا الفا لاق نا كيس هللا لوسر اي هللأو اواناو تاق لاق هللا
 - 77 جموع ومعع - 2ضك ل ع كت ةقاحرإ ة و

| 

 ظ

 ظ
 أ



 را ل ملسو ةيلع هللا ىلص ىلا كستا“ لاف دمت نإ 0 هبا ا

 هركذف مبلل لق لاقف كب دخأف لاق هب ذويثأ اذومت ىلع هللا |
 تادرتع رم كلافاسبو كلمخ نمر كاضر دوعأ ىنإ ملأ ) |
 اا 0 داك كنأ كم دات ىدحأ ال كنم كب اوعأد |

 داق انعا هيس) اهنغ هللا يضر ةشئاع نع ناسلا باهصأو ملسم هحرخا

 ىلإ رفرف ةعسغلاف شارفلا نمرلما سو هيلع هللا لص هلا لوس تدقف

 هركذف ل وق وهو ناتبوصند اهو دحجسلاب وهو ةيمدق نلعب لع ا

 م احاجتَو قلخ نسحفف امي و نايإىف : ةدرض كل ًاسأ فإما ْ

 كارياقلا هسرخا ) ًااوضرَو 00 ١ رك ةيفاعو كلنمر ةمحَرَو حالف ْ

 تاقث هلاجر ىثيعلا لاق هنع هللا ىشر ةريره ىلا ن ء كاخلاو طسوالا ىف ٍْ

 لاذ ريخلا نال لسو هيلع هللا ىلص هلل لوس ضف |اق هنع«هبس»

 نوب وعدتو نييف هيلا بغرت نمحرلا نبلأتتالكك هني نأ ديري هللا ين نإ |

 هركذف راهنلاو ليللاب |

 (كأالإ انككبال نإ "كَيَحَرَو كلضقنم. ”كلأس أف لل | ١
 ةنع هللا ىضر دوعسم نبأ ن نع لا ف ين بو ديكلأ ىف الا جر ْ

 هجااوزا ىلا لسرأف انيض مسو هيلع هللا ىلص ىلا فاضأ لاق هنع « هببس »

 ظ هركذف مب لاقف دجي رف اماعط نهنم يفتي ْ

 نع طسوالا ىف ىناربطلا هجرخا ( "مرو رفع كنإف ينع فعأ مبلل ١
 راغلا : روع نب ىحي هبق ىكب هلا لاق ا ادم نا

 | هيلع هللا للص هللا لوسر ىلا لجر ءاج لاق دي ع ةيسا) كورت
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 ١ 0 1 دما هيد | ظ 0 00 2

 1 ةنغ هلل ىظرإ رشح نت نانع ع ا 0

 ظ دلك نأ فسخ نب ناك م هرقاو اهطرش ىلع ماحلا لاق

 : " لاقف 0 1 "اناا لاقف 3 هيلع هللا لص ىلا فارسا

 :أ نعد

 ٍ ىدمرتلا دنع هلغفلو 0 ءاعدلا 00 وعدي و 0 0 0

 نإ

 تربص تش ناو هجام نباو

 ظ

 ظ
 1 (ةلعأال اعأ ال : ال كنفتتسأو ”لعأ انأو كرشأ نأ كب ذوعأ إملأ

 | قيدصلا ل نع مزاح ىلا ثيدح نم ةراتخلا ىف ءايضلا هحرخا

 ْ لاق لاق قيدصلا 1 نع مزاح ىبا نع ( هبس ) اهنع با قر

 | ىلع للا بنيد نم ىتما ىف ىنحا كرشلا ملسسو هيلع هللا لس هلا ل
 كلذ نم جرخملاو ةاجنلا فيكو هللا لوسر اي ركب وبا لاق لاق اصلا
 لب لاق هريغصو هريخكو هليلق نم تئرب هتلق اذا ىشب ١ ءاريخأ الا لاق

 هركدذف لاق ا لوسر اي

 ىناسأ ريث نم_وىرصب ريش "نمو بس ريم نم. كلب وع ينإ ملأ
 ' هأ ظفالاو ىدمرتااو دواد راو اا 00 8 0 ا

 1 ىدكر ديمح نب لكش نع كاملا
 1 اذه ريغ هل !عا الو قوغلا لأق هنع

 نع لكحش نب ريتش نع« هدس» بيرغ نسح ىذمرتلا لاق ثيدحلا



 همم <

 ا0000 0 ل1 ىرامطلا رتل ا كنون دا

 بعشر لوس لا 01 هلع هبي هنع للا ئضر ت 0

 اذأف لاق )عا هلوسرو للا تلق لاك كشارفا ىلا تيواباذ . لوقلا ءارب

 م15 تملسا مبللا لقو كلبي دسوتف [رهاط كشارخ ىلا 1
 نانا 9

 ن6

 مل امولنم سلع ام ِهلجآَو هلجاع هلك يلا اما عا نا يمللا ١)
 022 61 5 - ماو ا سه ع |

 ا ملعأ اهل اَمو هَ 0 تماعام ايدل 1 رشل 1 كب دوعأو ماعا

 : ل هسا د 9 ا تا

 0 درك تليد وك دع دن كل سام ريخ نم كل اسأ ىنإ مهل
 هن هه هم 3 7 ب 00 4 ا 0 ا 0 0 ع ه- 1 ُ

 اهيلإ برك امو ةنجملا كل انما مهللا كايباو كاع 1 داع ش 0

 50 000 ا 0 11

 لمعوا لق نمايبلا ب ةاه وا راثلا نس دار ةوفاو لمعوا لوف نم

 ما ١

 سب

 راش والا ءاماللاهجيرخلا اريل ىل تيضق ءاضق لك ل مجت نأ كلل اسأو ١

 اهنع هللا ىضر ةشئا .نرع هحمصو ماحلاو هجام نباو درفملا بدالا ىف |
 سو هيلع هللا ىلص هللا ل - ل لاق كلاق ايع لام نبا ىف اك« هين.

 اهنع ىواحلعلا راث ١ فو هركذف مبالا ىلوق لماوكلا م.اوجلاب ةشئاماي كياع ْ

 هلك حبصلا ىلدا اناو سو هيلع هللا لماشا لوصر لع ا 1

 هتبتأف ةشئاع تلاق لماوكلا عم ماوجلاب كييلع لات هععسأ نا هركمن اكءالكب |

 ف وق لا ة لماوكلا عما اوجلا 0

 عذلا لإ "ألا كاش 1 را ال هللا ْ
 2 18 ٠ و 0 2-4-1894

 3 ١ تمحرتسا اذإَو تيلععأ كي كس 8 10 تتاح ا

 ىخر 00000007 نبأ هج ا نا 1 هبا 0 رد رفتسأ :

 هلعب نا لسو هيلع هللا ىلص بلا لأس الئاس نا امنع( هييس اب ا ا

 7 ج77 ل كبة انيتط تضر د ا دي عطانا لل

 أعماج
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 ظ .معنلأو و ا 0 آل ,إ حين خذي ال ىذلا ناحبس

 ا هجرخا ( ماؤإلأو لآلجلا ىذ َنآحْبس 0 هلا ىو نآحبس ظ

 ١ اهنع هللا ىفر سابع نبا نع قهبلاو ريبكحلا ىف ىناربطلاو ىذمرتلا

 أ هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا سابعلا ىتثعب لاق سابع نب هللا دبع نع ؛ 6

 مالت ربا ن لص لح ةنومع“ اخ رف كيج هو ل هتنتأف سو

 نوقرترم هلاعرو در دق كلاما ىنا مهلا لاق رجفلا لبق نيتتكرا

 ىناتنحأو ادعاق مالسإلاب 0 السإلا  ىظفحأ" ملأ (

 ظ نم كلل أسأ ىفإ ملل ادنماح الو اًودَع ىف تخت الو ادقار مالسإلاب

 ( كري ةنئارخ َرَش لك نم كب ذوعأو كركي منار ريع ل

 ىضر رييزلا نبا و دوعسم نبأ نع ءا هجرخا

 ظ هللا دبع نب مشأه قيرط نم تاوعدلا ىف ىتهبلا جرخا « هببس » هنع هلل

 . هيلع هللا لع هلا لحب ىنأف ةبينصم هتباصا باطخلا نب رمع ناريبزلا نبا .

 كال تر تس نإ لاف عن و ل رح نا هأسو هيلا اكشف سو

 اف قسوب ىل ممأو نه ىنلع لاقف هنم كل ريخ تالك كدلع تق ْ

 ظ هرك ذف ىنظفحا ميللا لق لاقو لعفأ لنك

 3 ظ خالد كيَلِإ ى رمأ ْتضَوَفَو كيل 00 الأ )

 ”كباتكي اتنما كيلإ | يم ءام ال تأ راد دا



0 1 : 
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 7 همجو ىف اهب ىدلب كد م ند هانم مبللأ
 قع كس 3 2 2 0 6 ّس 20 0

 ىلحع مب 1 ّ قوق ى دهاش مب ل و ىثراغ اهب ع و ىعش | 7 ا و

 يل و 7 00 2 2 1 همر 36 تت 6 5 7

 / | وس لك نم اهب ىثمصعلو 0 دابو 2 ام ىبدهلت

 7-2 لا 7-21 6 تا تأ 7

 كمال ف فرش اطار
 ا 22ه 2 0 ا

 ١ ءامبشلا لانو ءاضقلا يف َرْوَقأأ كا اسأ ىنإ ”مبلل ا 00

 7 ا - 2 0 2 2

 0 رفتف نع ا 0

 هم هت 2 ًَّ 5 1 7 0 00
 .٠ 0 ه 8

 ا وبلا باذع 355 3 0-0 نا نعلا ريخ رودصلا 21

 ١ رؤةر 0 "ووو 6م 2

 | ةغلب 0001 ةنغ صقاف رمللا روشلا 4 ف "نمو رولا ةوعَ نمرو |

 1 3 هَ 1

 ل 3-4
4- 

- 

 يم2غه د َّّ

 كح فلل اسأو ريف كلإ 5 نر

 ا ل 0 ل رمَأْلاَو ديرتشلا لب اذا ملأ ”نيملاعلا أ

 5 دوعشلأ نيرا 2 م ووأتلأ م ود اة كم ع 01 0 نمل ا

2 

 لأ ديرتام لسع 0 0 مير م لا نيفوملا ادسلا
 وادعو كل“ :ايَْأل يلع نالوا 1 ريغ 0 ند انلعحا

 ل 0 اذ كاتو وادعي 0 1 3 تكي: بدا : كا دعأل ظ

 ىللمجأ ملأ 24 كلو علا اذهَو ةباج الأ كاع ءاعّدلا اذه |

5-2 

 ا 9-1-0 0 8 2 9 3

 ع رونو اخ نإ هأ رونو ىذي نيب ًابوأو ىربق ف رونو ىبأَق ف ًرون
 0 1 2 2 ى 2 و 2 َ 00 | 1 0 0

 ا اا3 ولو ىتحت نم ًارونو قؤف نم اونو ىلاسش نع ًارونو
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 ْش كذف هبللا ل ىو ةيحو 7 1 4. ف هدب 2 وهو ء 1 حد

 1 لرايشلا هجحرخلأ ) ىلعألا قنا ىنْحَأَو ىمحرأو يل ردغأ هيأ

 ١ ١ 0 ب 6 2

 ١ «هببس » اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ريبزلا نب هللا دبع ثيدح نم ىذمرتلاو
 ا سو هيلع هللا ىلص هلل لوسر تعم اهنا هتريخا هشئاع نا رببزلا نبا نع

 هركذف لوقي |!
 ا هح رخا (قّزر فى 2 رابو ىراد ف عسوو ١ ندا 6 ميلا ْ

 ظ نع ىذدمرتلاو هع با نضر ىرفش الا قيوم ا نع سلا قار السلا ْ

 ظ ىسوم ىلإ نت ىطويسلا زمرو 1 ىضر ةريرضه ىلا ا

 اةنزكاذف ذف مهللا لوقي هتعمسف ًاضوتف ءوضوب سو هيلع هلل لصيبنلا تيتا لاق ا
 و <

 نيسارملا ئأن رش انآ انا هاش ايم ”بلل 1!
2-6 

 و - »م د دعا

 1 ب رثو ها 2 0 م ةنبذج وأ ةتمتش وأ 8 ْ]

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبا نع ناخيشلا هجرخلا ( ةماعلا موي اهب برق
 ا ىلا جرخ' « هس » ةنع ل ىذر فكردملا كيبعس ىلا نع دمحا مامالاو

 را ل ل نا مالا اض هللا لوسر 80 كلاعت نب سنا نع ظ

 , لوسر "لخدفا لع رلا ىغهوهنع ةصفح تاذغف هب ىفتحا احل لاقف الجر ظ

 1 ”لزسراب تنم كاف لع نم حنا لاه لسو هيلع هللا لص هللا |

 ْ اهدي تينرف كد هنا عطق سو هيلع هللا ىلص لبا لوس لاف جرخل هللا |

 ( تلاق ةصفح اي كلام لاقف سو هيأ هللا للص هللا لوسر لخدف اذكه
 هللا تاأس ىنأت كدي ىعض لاقف اذكواذك لق تلق هللا لوسراب |
 1 | جتات هب 3 ا ل نا هيلع هللا 0 ىتمأ نم نا اها لجو هلع |



 دي | م ذل

 0 ةبش ىا نبا هح دا و «ن عار حتا 0 2ع
-_-_ 

 دعس نع ريبكلا عم الن اك ( هج ل ظ

 نيش لع ل لورا اقسم بط لا لم ىنلا ىلا ىبارععا ءاج لاق |

 ” دل اءارك ركأ نإ هل كيرش ال هدحو هشلاالا هلا ال لق لاق هلوقا.|
 لاقف ميككلا زيزملا هلل الا ةوق الو لوح ال نيلاعلا بر هللا ناس اريثك ]
 0 مهللا لق لاق ىلاف ىبرا اذه ,ينارعألا ١

 نعكرراس لل ْبَطَو خيل 1 هروح 1 أهلَ ]

 نع هخيرات ىف راجبلا نبا هجرخا ( يف :ع هكر لإ نلف اهذنالو ْ

 نومي نع داي ز نب دم نع ريبكلأ مم اجلا ىف اك( هببس ) هنع هللا م

 ىل لاق ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا ترا بلاط ىلا نب ىلع نع ناربم ن 00
 كنيد حالص نيف تالك سمح كلعا وا ةاش فالاةسمح كيطما |

 لق لاقف ىنملع نكلو ةريثك ةاش فال ١ ةسمخ هللا لوسر اي تلقف كامندو |

 هكذف ممللا ْ

 رازبلاو بدالا ىف قييبلا هجرخا ( ىتمأ نم تآلورسَتملل مغ ل ١
 لص ينلا عم تنك لاق هنع ( هبيس ) هنع هللا ىضر نينموملا ريما ىلع نع

 "000 دابر اع ضرعأف ةباد نم ةأرما تطسف لو هيلع هلل

 ْ هركذف ةلورستم |

 000 دش( ايرسلا تا كسوأ ثوملا تاق ع ابلا) ظ

 اهنع هللا ىتضر ةشئاع نع ةلبللاو مويلا لمع ىف ىئاسنلاو مكاجلاو هجام نباو |
 | هدنعو تولاب  ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 0 تلق اهنع ( هيبس) ْ



 6< د

 وع
 2 2 وي ا 1ع يي

 ثراَو لاخأو هَل ىلومال نمي لوم هلوسرو هلل) |

 نع نابح نباو دواد ىلا ىوس و باريصاو ة ةبيش ىبا نباو لهجا مامالا | ظ

 كف كرت قا للرسم هلل لوس ا هنا

 ماد
 سما اذاقىدسب 8 هلع هللا لصبنلا ىلع مدق لاق هنع «ةببس” هنع 0

 ا ٌَق رم نع ناؤيشلا هحزحا ) اعداون هذه 0 هدابعب مح

 و ال انلق رانلا ىف اهدأو ةحراط هذه نورتا لسو هيلع هللا ىلضىبنلا لاقف

 .ركذف هحرطت ال نا ىلع ردقت أ

 نب سنك ييرط نمر ئدمرإلا يبخل( 2 دإ قس سلا ”بللأ )

 لاق صاع نع قاربطلا جرخا « هبيس » هنع هللا يضر دعس نع مزاح ىلا

 نيبىرا تكاردي موي لاف ةوعدلا تلصا صم, صان) نإ 0
 لوعا م نوتلا 5 مهسلا مضأق سو هيلع هللا للص هللا لوسر ىدي

 هللا ىلص ىبنلا لوقيف لعفاو مهب لءفاو مهيولق بعرأو مهمادقا لزلز 8 ظ

 هرك دقيت ميللا ملسو هيلع

ْ 

8 

 2 هجرخا(أ ثراوال' نم

 ا لاقاشح هين هدم تيدح ىذمرتلا لاقو "00# ال ظ
 ا 3 بك لاق فيدح نب لبس 0 ها يلا ن ء ةراتخلا ف ىسدكقملا ءامضلا

 ا ١ نيب نوفلتخم ا :اكق ىجرأا 0 اوملع نا ةدبع ىنا ىلإ

 ا هلاخالا لها مالغلل اع وو مو هلتقف امالغ كيتا بر ب ءاك نصار خالا

 | لاق هلقع مفدي نم ىلا مالغلا نأش هل 5 ذب رع ىلا هدف را نشف لذ

 ا ةتكض رأو اهنطب ا هتذخاى سلا ىف - أسص ثتدحو اذا ىعست ىبسلا نم



 لقت
 ا سو هيلع هللا ص ىلا 1 كك ثالث ىبلا مع مف لس درف هلللا ْ

 هيلع هللا ىلص يبنأ | جرقن فرصنا الاو هل نذأ نأف تايلست ثالث قوف ديزي |

 اهتددرو اهتمهس الا ةيلسن لس ام هلا لوسراي لاقق اردابم دعس اج !سو
 ل دق هللا لوسراي لخسداف ةمحإلاو ما مال السلا نم انملع رثكت نا تدرا نكلو ]

 000 0 ]' و هلع هلا لص ىلا .هنم باصاق اماعط دعس هلا برقق |
 لوسر لك ةنسلا حرش ىف ىوغبلا دنع ةياور ىفو هركذف لك(لاقنفرصني |

 هرك ذف لك ١ لاق غرف انف اني ةذاع نب دعس تدب ىفدلا ْ

 هجرخا نيف را منال هنو فارسإلا نم نيت معيوملا يف ل ل

 ىلار تااق اق امنع ريبكلا عم ناو اكافس ) اهنع هللا ىضر ةشئاع ن ءييدلا ا

 . نيبحتاما ةشئاعاي لاقف نيت سم موي ىف تاكا دق سو هيلعهللا ىلص هللالوسر ْ

 هركذف مويلا ىف لك آلا كفوج ىف الا لغش كل نوكيا |

 د« ةلالجلا اهدعب ةزمبلا 9

 اونيلََو "يوب | ا ”هروبظ اوس ”كناميأ تكلم اميف هلل هْللأ)

 اا ركل ىاربطلاو هتاقذط ىف دعس نبا دعا لو 0 1 ؤ

 هلا ىلص مكي يدبع لاق هنع « هبس » هنع هللا ىضر كلام نب 5 نع

 هوك ذف هللا هللا لوقي هتععسف لاي سمخب هتافو لبق سو هيلع |

 «ةيبس» هنغ هللا ىضر ةثمر ىلا نع يئاسنلاو دواد وبا هجرخلا (ةييبطلا 1 ظ

 ىذلا ىلا ىأرف لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ىلع ىلا عم تلخد لاق هنع |

 0117 لاق بيط ىنإف هللعأ 0000 هنظو ةوبنلا متاح ىا)هربلعب |
 ةيمست ةها رك ثيدحلا ىفو ابن 1 ىذلا هللا | اهببط قيفر لحجر تنال هتغلو ':

 لاا
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 1 ل م ىذا دس لاف ة الجر نا ريبكلا عما عماجلا ظ

 ظ ااةنع ذوي ىفر ةريره ىبا نع ناؤيشلا هحرخا ( ”ماَقنَأ س 3 0

 ممركا لاق سانلا مرك ان 0 لا

 | ىل فسوي ىانلا موكأف لاق كلأسن اذه نع سل هللا لوسر اي اولاق مثاقتا 0

 | قدام نمفأ لاق كلأسن اذه نع سيل ارلاق هللا لل كالا نا

 أ اوبقف ذامالسالا ىف مرايخ ةيلهاجلا ىف مرايفنلاق من اواق ىنوأست برعلا |

 ناؤيشلا هجرخلا ( ميه ميهربإ ! نب قاحسإ نب بوقعي و تسوي سانأأ أ

 «ةيس » دوعسم نبا نع رثكلا ف. ىاربطلاو نع تا نسر ىلا نع

 رك سانلا كان سو هيأع هللا ىلص هللا لوسر لس لاق هنع ظ

 . جْرَملَو ةنأمأل وكل او ةولصلأ + ا مكل لفك لآ مسا الفك

 . ةريره ىلا نع ريغصلاو طسو آلا ىف ىاريطلا هجرخا ( َناسِللاَو نطلاو |

 |. هلوح نأ لسو هيلع طا لع هللا لوسر لاف لات هس ميس سا
 هيف ىثيعلا لاقو هب سأبال هدانسا ىرذنملا لاق هركّذف ىل اولفكا هتما نم

 ىرانملا هلق تاقث هلاجر ةيقبو هفرعا ال ىلاطلا ا
 كَم 6 يررتتاسا مكدنعا رطفأو ناربألا تانط نك [0)

 00 كلام نإ قا يدع نب انحلال را ا 525 َدلَمْلا ظ

 هللا لوسر نأ ١ سن | نع ؟هبيس » هع هللا ىضر نييزلا نبا نع ةخام باو نع

 نايبص ءاح راصن لإ رود نا ءاح اذاد اع 0 ناك لسو هيلع هألا ىلص
 لا لا

 ىلا تأ مهام ليو مهساور سيو مهلوعدبف هلوح ىرويودي راصنأل
 ) ةج 1 ركيلع 0 لاف مههلع 0 4ع ءهلا ىضر ةدابع نب كد هدم بأب ظ
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 م

 سعد

 هركذف ةيفاعل اب ءاعدلا رثكا مع نبااي سو هيلع هللاىل |.مىنلا لاق هلل أنا

 د ١" الا طل هد مكأر

 211 1 تع

 ساي هه 5-5

 ني ناسا ىردلاك ىتبعلا لاق هنع هللا ىضر سنا نعرازبلا هجرخاو |

 هركذف اورثكأ لاف جرحلا نو ا

 يار كللق الإ ريخكا يف نكي ال نإ ل ددلا مامر 1

 , هيلع هنا امينا م لاق هنع «ةيلس اهنع هللا ىضر رمح نبا نع لاثمإلا ف

 0١ 11 لاق نوكمضتو نوحي مو راصنألا سلاح نم سلعمب لسو |

 ا الاب تاركا لاو ةولصلا

 ”ره كيو ترسل لو ( 1 اداداعتسأ 1 م اقف د مر 5

 1 ا 0 لودر لق لاق هع ةهيبس » ايهنع هللا ىن ىكر سأب

 تك ٌسض مدع دحأ :

 0 فعض هيقو هنع هلل ىخضر ةريره 1 نك ا ف ا 0

 ا لا ىلص للا لوس ره لاق ةربإ سه فن انع » ةبلس 2, ءةرمصل ضطويسلا زمرو

 ١ هللا لوصر لخد ىقييبلا دنع هظفاو هرك ذف نوكيضي مثو سأحمب سو هيلع

 ئ 0000 سلا ان قيلا هج كل( ا 1 ةلاور وا ل ا

 "| نب داعم نعريكلا ل ىناريطلاو دمحا مامالا هحرخا( اذ هي مهارتكأ)

 5 : هللا لوو لكس لاق ريكلا عماجلا ف امهنع « هيبس » هنع هللا ىضر سنا ؤ

 اذكو املا مظعأ نيمئاصلا ىأو اد مظعأ نيدهاج ا ع سو هيلع هللا لص |

/ 

! 

 ا

| 

3 

: 
 1 ا

0( 

٠ ( 

 ش ١ :

١ 

 ْ 2-0 | ف ىناربظلا هجرخا( ةرخآلاو اينذلأ فرشب اويهَذ سائلا

 | ىفاكدتع «ديبراعنع هلل ىضررمع نبا نع يلا يوب كاملا,



 دب ظ

 اذ امو م قحيو كلذك م لاق ةوبنلاو هتلاسرب هللا مهمركا نيذلا

 اودبشتسا نيذلا ءادهشلا هللا لوسراي اولاق مجريغ لب اهب ممىنلا ةلزنملا نلامزنا

 عم ةداهشل اب هللا مهمركا دقو مهعنم امو مط قو كلذك م لاق ءاربلالا عم

 هركذف هللا لوسر اي ن اولاق ريغ لب ءايبنالا

 »6 فاكلا عم ةزمحلا

 درا حرش ل 2 يدع لاق ابك هاك 1

 اهبنع هللا 000 5 بعشلا ىف قبيبلاو ريبكحلا ىف ىناربطلاو هجام

 م دجلا كل بر لاق هللا دابع نم !دبع نا هنع ريبكلا عماجلا فاك« هيبس»

 فيكم ايردي لف نيكللاب تلضعأف كناطلس ميظعاو كبجو لالجل ىغبني
 مك ف ال ةلاّتم لاق دق كدبع نا انر الاقف ءاعسلا ىلا ادعصف نابتكي

 . الاق ىدبع لاق اذام هدبع لاق اي عا وهو لجو ىلع هلا لاقف ابتكحن

 لاقف كناطلس ميظظعلو كبجو لالخ ىغبني امدجلا كل بر.لاق هنا براي

 5 3 اهابنك | ىلاعتو كرات انت هللا

 قييبلاو ريبكلا ىف ىناربطلاه جر خا (هنآسل ' نمر_ مدا نبأ انانخ يك 13

 ةاور ىناربطلا ةاور ئرذنملا لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع بعشلا ىف ظ

 ىئاربطلا جرخا ام« هببس » ىثبخلا لاق اذكو نسح قيييبلا دانساو حيمصلا

 . نبا قترا لاف هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع لئاو با ثيدح نم قيعبلاو

 رم ع تكا منعت اريخ لق ناسلاب لاقف هناسلب نخلق افضل 11 ا

 ظ 5 ذف لو هللا لوتس تمم لاك 1 :

 نع ىناربطلاو نسح دانساب كاحلاو ىيدلا يلا ءاعدلأ ٍرْْ



 ١ كيدف نع مكر هدم نباو ىوغبلا هحرخأ ( ًارجأبم نك 0

 ١ ىرهزلا نع هريغو ىتازوالا نعريبكلا عماجلا ىف( ( هببس ) هنع هللا ىخر

 سو هيلع هللا ىلص ىبلا نأ يدق هذج 1 درا كيدف نيرش نب اص نع

 , هللا ىلص ىبلا لاقف كله رجا مل نم نا نومه 1 مهنا هلا وسر ان لاعف

 سس

 نع ىديسزلا ديلولا ن "نا كم نع ديبع نب ردت نع يراحلا رن الا دع

 هركذف هببا نع 10 اص ص نع لاقف ىرهزلا

72 2 8 

 لالا زل كلا يربط ءاَرَو نم“ 7 ان قا 35 ”كفوفص اوميقأ ١

 ْ ةولصلا تعا لاق 5 هنع « ةيس» هنع ا ىضر الاف نب سلا نع دواد وباو

 | ىراختلا ةياور ىفو هركذ مث هبجوب لسو هيلع هللا لص هللا لوسر انيلع لبقاف

 9 30 هب .حاص كتب كم قزاي اندحا ناكم

 6-08 9 0 )ع 2

 ورب ملَو ف و د نم ا لاج“ 2 2١ بالصا ف ماوقا )

 ا ءاآلذ ف هيف ب . نواح كالا نر نودي 21 ' ملو يتوق دصإو 0

 ظ لعب وباورازبلاو ةيوحنز نباو هيوهار نبا هةحر 01 0 اميإ ناميإلا لهأ 1

 ؤ دع هق نانرع نبا ظفاحلاهق.تو هنع هللا قدر رع نع كالو ىنوزقلاو

 'ىس ثيدحلا فيعض دم ةيلاعلا للاطملاىفلاقو ثيدحلا كورتم ديمح نبا

 ا

0 

 ريا عونب» لسرم مسا نب ديز نع هلا باوصلا رازبلا لاقو ظفحلا |

 ١ لها لضفاب فانا لاقف اسلاج سو ل مم تنك لاق ظ

 امو كلذ ممل قو كلذك مث لاق ةكحئالملا هللا لوسراي اولاق اناما نامالا
 ءايسنالا هللالوسراي اولاق مريغ لب اهب محلزنا ىتلا ةلزنلا هللا مهلزنا دقو مهعني |

 ا ع

 نتن صم

 ا نب هل دع ةركحد 0 لاقو هركذذ ةواصلا 1 م سو م

 0 ع8 2-2

 كنه 7



 د

 1 ناعمتجيال سو هيلع هللا لد هللا لوسر لاقف يلونذ فاخاو نا وجرالاق .
 فاخن امم هنمآو وجريام ىلاعت هللا هاعا الا نطوملا اذه ىف نموه بلق ىف '

1 

 ١١ ابنع هللاىضر ةشئاع 1 . 2 ىذمرتلا هحرشال هناك 1 ابضقإ |

 ا انلكأف ةاتيرحشا ماعط 00 ضرعف نيتمئاص ة ةصقحو اناتنكتل اق :ءاهيس) ا

 ا سم هيلع هلل سهلا لوس لاقق نم

 ىف منوبا هجرخا( "و هع لاعت وما مسأرك ذو نكي مطقإ |
 ١ امنع( هببس ) |بنع هللا ىضر نينمئولل م | ةنوعم ع نع شلاق جار 0

 ظ هركذف نينجلا نع ميسون هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس تلاق
 تديحأ اموت .حجحأو ةضور غم 1 !"دأوةيوتكملا ةواصلا مق ا

 عادف كب ”سانلا هلعتي نأ تهرك امو مهب لفأف“ سانلأ كلب ل ذأ

 مك( هيس) هنع هللا ىضر رجج نب دياو- نع ريرج نبا هجرخا ( 7

 هللا ىلع هللا لوسر تقل لاق ىلا ىنربخ لاق ديوس نع زيبكلا عم
 ١ نم ىنرقي اذام تاقف هتق ان ماطخب تدحأف ةقدرلاو ةثرع ف 37

 دقل ةلثسملا :تزيبوا تنك نئل'هّماو اما .لاق رانلا نو ىندعاييو ةنل

 و ذف .ةوليملا 1 تلوطاو تمئما ١

 أ نم لقأَو تسلا كلَ نبي بوناذلأ نم لفَأ ١

 ظ ا

ْ 

 ظ

ٌ 

 ل هلل

 ل
 ا ار نع 0

 لاقوا اهنع هللا ىضر رمع نبا نع ىئتاضقلاو فيولا قييباا هجرخا ظ

 أ رمع نبا نع < هدبس » هقعضل طويلا زهرو فعض ءدانتمأ ف ٍ قبلا ظ

 0 رم رهو نامل نعوو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تمم

 ل ََك رق ضزأنمزز تأويل رجأو كل تاو ةولصأأ مف



 تاج ةباد رادلا فو نكارجرأ ,ق لاق ه:ء«هببس»هنع هللا يضر ءاربلا |

 ماكذف أرقا لاق ملسو هيلع هللا لص : سا
١ 
7 

2 
ْ 

 . هطابر ىف سرفلا نأ 1 اذاف طوبرم هسرؤو ةليل أرق هنا هنع « ةببس » هنع |

 ' («لقفلو ءركذف لاق سو هلع هللا لص للا لرش كلذ ركذف فرضناف |
 0 كلم كلذ ناف د.ساأي ًارقا 00 كا 0 1

1 

4 

 00 ا يس اال اى 0

 . اهنع ىجح لاق امنع جأفأ تتام ىتح جمت رف جن 2 نا ترذن ىا نا تاق | 1ْ

 ظ هركذف هتيضاق تنك أ نيد كما ىلع ناكول تيأرا . ا

 000٠| اظنع هللا ىضر سابع نبا نع ناخشلا هجرخا (ابنع هضقإ) |

 تنام ىلا نا لاق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىتفتسا ةدابع نب دعس نا ا

 اهنع هضقا ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هضقت مو رذن اهيلعو |

 عيت الا ما د 000 1
| 

 ْ لاق 5 7 ليلا نع ا هنع هللا ىضر 0 ع دواد ىبأ ىوس ا

 )00 05 لاقت توملا ىف وذو باش رع ملسو هيلع هللا لص ىنلا لخد |
 ا

 دا
 و ل يكتو هع هكر همن قات ا حم

7 

 ا

 , تارق ولف دك 2 07 ' 2 ولدا نإف د ُقإ

 هم مئيو -

 (ةكك دلل 0 نانا اه ارتي ٍضْرَألاَو ء سا م نا
! 

 ا يدا نع ديل نب دوم نع ريكلا ىف ناربطلا هجرخلا

١ 

4 

 و

 6م ا

 لان



 د ماد

 ا هنسحو ىذمرتلاو لدمج مامالا هحرخا ( دوعسم نبا دعب اوكسمتو رامع ش٠

 نع ىذمرتلا جرخا «ةياس » هنع هلبا ىحكر نايا نبا ةغب دح نع هحأم نباو ْ

 | لص هما لوسر دع نحن اني لاق عسا ىلا دريم

 | نابح نبا هحصصو هركذ ث كيف لاقي ردقام ىردا ال لاق ذا لسو هيلع هلا

 كحل هجنرخاو اهنع هللا ىشر رمو ركن ىلا ىلا راشاو هحاما نإ ىذا ْ
 4 اقف -5-ب 1-1

 ىريمدلا هلاق نيفيا لئاضف ىف ىورام لجا نم اذهولاق ث ١

 1 هر ارشعف / رفادلف نيردعف ل لكي نال آرقإ 1

 كن لع د: 3 دخلو عبس يف
 ا ىضر رمح نبأ ن نع دواد وباو ناؤيشلا هةحر أ (

 1 ريخأ مل سو هيلع هلل لص هلا لوشر ىل لاق لاق هنعا« هي ” اهنع هللا
 أ

 ْ موص مصفلاق اريخ الا هب درا ملو ىلب تلق نآر ١ ًارقتو هدلا موصت 20

 أ لضفا قطا ىلا تلفربش لك ىف نارتلا ارفاو سانا كنا
 || كلذ نم لضفا قطا ىفا تلق ةليل نيرششع لكى هأرقاف لاق كلذ نم

 عبس لكىف ءرقاف لاق كللذ نم لبغفا قطأ تلق رشح لك ىف ءا 1 لذ ظ

 ظ لع ددشف تددشف رمع نبا:لاق كلذ ىلع دزت الو

 ا ماي لإ لوألا لدألا مكانا فرع ساس مل ا
 | يردكل دعس نأ نعيباقلالا باكح ىىرايشلا ل 01 ١

 ١ ١ ا ْ : ْ
 , 2ا تحب ٌَى ملسو هيلع هلبأ لبص هلأ لوَسَر انءح لاق دوعسم نيا نع 0 كيس

 : انظعوو انلاعدو انيلع ا انعدوف الاجر نوثالث نو ا هلبأ ىدذر ةز وعم

 2006 001 2 ا 1 ا

 نع ىراخلاو دحا ماقالا هجرشل( تا تلا 00 الا



 كلش

 ١ دل 00 رم 0 تن 07 كنعأ اهب نيد 0 د ١

 ا 0 2 ع ا يحلل لك اا ا هح را ا

 )00 دلذأ لاق هذه قتعا نا تدرا ىنا هللا لوسراب ت تلاق ابنا اهنعري ىلا |

 ١ 0 ل درا أ نع ريكلا ىف قاربطلا هجرخا ( را م القأ) |

 1 دي دوا نك ةرررصحا ىلا يا

 م ةءارقلاب نورهج قلاع نإ هدا لرسراب لق لاق هنع <« هي » نم ١

 0 الفالاق راهن ا ا

 96 فاقثا عم محلا 6 ْ

 ْ 0 وباو ناؤيشلاو دما د ا هتاف هنأ الإ ةلإال لاَ ا ا

 ظ عماجلا ىف اك « ةبلمس ااا دير نب ةماسا نب ع ىلا اريطلاو ىئاسنلاو ١

 | نم تاقرحلا | نصف ةيرسىف سو هيلع هللا للم هللا لوسر انثعب لاقريبكلا |

 كاذ نم ىسفن ىف عقوف هتنعطف شالا هلا ال لاقذ الحر ا ةنيبح |

 ال لاقأ لو هيلع هللا لص هللا لوسر لات لسو هيلع هللا لص ىننال هتركذف |

 000 ا سانوخافاق اف هللا لوسراي تلق هتلتقو هللا الا هلا |
 هللا الا هلا الب كل نم ال ما احلا الاف كالذ لجا نم لعت ىتح هبلق نع تققش ظ

 ةئموي تلا نكا مل ىفا تينت ىتح اهرركي لاز افرع مدي ْ
5-5 

0107 0 

 2 1 ا ا اح عك

 .بسشوح نب رهش نع ىنسلا نباو دواد وبا هجرخا 0 ا اَقَأ )

 ضعب نعوا هنع ريبكلا عماجلا ىف م ( هببس ) هنع هللا ىضر ةماما ىلا نع

 ةالصأا تماق دق لاق 0 هانا ذا الداب نا م, دع هللا ىضر ةباعصلا

 هرك ذف هللا اهماقا 0 1 0 ىلا لاق

0 
 يالي اودتهأَو َر معو ركب ىبأ ىباحصأ ' نم قلعت 0 نيذللأب اوف!
١ 

0 

 1 كاد كم دة نو سلع اخس ادا ا لا لا داس ل ل ل
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 دعاء نت ندد ا اي دج

 ةداخم
 | طلاس هيف ىرابلا لاقادن كل ١ نقر بني قليب مادا نع 20

 لاق مادقملا نع « هببس » حدقب 3 مالك هيف رمل لاقو رظن هيفىح نبا

 رف تحلف ل كم م سو هلع هلا صل لوسر برش
 أ ( ربطت "ىتح ثدلاب فولت ال نأ ريغ حاحا لم امك لضإ )

 | كم تسذق: تاق اهنع « هيس» اننع هللا ىضر ةقئاع نع ران 0
 ظ هركذف ىلعفا مسو هيلع هللا لص ىنلا لاقق ضئاح انو

 ١ أبنع هللا ىضر ةفئام نع كيفقاةحرخأ/ اركض اع نا

 ١ ىضر ةشئاع ىلع تلخد لاق ءاطع نع هتااسر ىف ىريشقلا جرخا « هبيس »

 هنأ لوصر' نوت كن ارامع تع أانيربخا تاقف ريم نب ديبع عس م اهنع هللا

 ا لقسف لإ نانا ايغ كي هاش ىأر تاتو تكلا يسد ل هللا لص

 | ديعتا ىيرذ ركب ىلا تنباي لاق ث هداج ىدلج ىنم ىتح ىئارت تس ارح

 ظ عرعر 50 لا ا ام

 ْ هنذأف لالي ءاج ىتح كلذكل زي لف كبف هسأر عفر : مخ دع رك

 1 ١ كبنذ نم مدقت ام كل هللا رتغ دقو كك اهدقا لومر ان تاقف ةولصلاب

 ْ قاخ ىف ناكلع هللا لزنا دقو لعفا ال لو اروكش ًادبع نوكا الفا لاقرخأت امو ||

 ةيآلا ضرالاو تاو ميسلا

 و دا | يبا نع ركاسع نباو ما هةجرخا( 'روبطلا كنب تاق الفأ )

 || هلام ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر لاقف لجر رم لاق هنع < هيس » هنع هللا

 ظ هو دف تلق تلق الفا لاق اضيرم ناك واق



 د | + د

 ع ا ال نك او رومتاسلا اك دنع ف |١
 هع ىصر رتبرلا نب هللا ديء نع نابح نباوهجأم نبا هحرخا (ةّكئالملا ظ

 داعم نب دعس دنع رطفا سو هيلع هللا ىلص هلل لدم .:إ هع( هنسمز ظ

 لب تلق ةدابع رب دعس هنا لب لبقو هركذ مث ادم ف هع رما ىغرا

 لكك ىف أي هنيدح

 1 ْ ظ
 هيلع هللا لص هللا لوسر ىلا دجن لها نم لجر ءاج لاق هنع (هبدس ) هنع

 ع

 لأسي وه اذاف اند ىتح لوقيام هقفنالو هتوص ىود ممسف سأرلا رثاث لسو |

 مويلا ف تاولص سمخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مالسالا نع |
 هللا ىلص هللا لوسر لاقف عوطت نا الا ال لاق اهريغ لع له لاقق ةلدالاو |

 لاق عوطت نااالا ال لاق هريغ ىلع له لاق ناضمر مايصو ملسو هيلع ْ

 عوطت نا الا ال لاق اهريغ "ىلع له لأق ةوكزلا سو هيلع هللا ىلص هلركذو |

 )00000 سنتا الوانه لع ديزا ال او لوتي وهو لجرا ربخأف لاق.
 هرك ذف حلفا سو هيلع هللا ىلص هلا :

 نع ريبكلا ىف ىناربطلاو خيراتلا ىف ىراخيلا هجرخا ( 3 فز نم َملفَأ) ظ

 تاقث هلاجر ةيقبو مسي مل وار هيف ىثبغلا لاق هنع هللا ىضر ةريبه نب ةرق

 ىلا انتا لاق دوؤولا هوجو نم ىريشقلا ماع نب ةريبه نب ةرق نع ( هببس )

 نهانعدوف هللا نود نم نهدبعن بابراانل ناك هنا انلقف لسو هيلع هللا لص ظ

١ 

 هركذف
 ٠ ا 06 يو ف ل ا ا

 هجرخا ( افيرعالو ات الو ًاريمأ نكت و تم نإ ميدقاي تصلفا )

 دواد وبا

 ٠ هللا ىضر ةبلعث نب رباجنب هللا دبع نعىراختلا هجرخا ( قّدص نإ منلفأ )

 ا
 ا

 ا

 ظ
 إ

1 7 

3 : 
37 ٍ ْ 

0" 8 : 

001 
1 
ْ 
| 
 ظ
/ 

0 ١ 

| 
 ا

 ا

 ا

 01 ل + 1
 : ا
 ا
| 

1 
00 

"3 
0 

1 | 2 ُ 

7 

 تي لا ند هب سال نت تت شو و اعل يي م را دوو حال

90 

3 7 

3 

1 

1 

3 

: 1 
96 

1 0 

0 
- 37 
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4 
1 
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 ا
1 
١ 

2 

 نيش ا عسا ىرعع

 كظآ5
 ب

 ناك تك تزراويف 6ع مج
 مدد

 نايغ 4



٠ 

9 
3 

2 
0 
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 «ه :3:2:4:: نتن يي سس صح نو يعم

1 
 2 0 ظ هرد لف نينمأو كرما لض 17 ذأ لاق ا
 ] ع 3 د لاو ير خ تن ةحيرتخ ةنجْلأ لهأ» اسنلضفأا 1

 ١ دما مامالا هدحترخلا ( نور غارمأ رحاوم تل ةيسآَو نارمع نب

ْ 

| 

 0-لا

 ١ اهلا براووخلا ل أأق اهنع هلا ىضر سابع نبا نماكلا يح واركلاو 1ْ

  0 3طظفلب يئاسلا هحرخاو ىهذلا هرقاو سا لاق 5و :

 م ني ىكر ابغا نع هيأ حيف هدانساو |

 ٍ هللا اولاق اذه ام 0 رووا لاك وطخ ةعبرا ضرألا ىف ٍلسو هيلع هللا

 ْ 002 ءاسن لغفا لاك لا هايم

 : نباو ئاسنااو ل ”ىجحملاو احلا را )

 أ نباو هيوهار نبا هحصصو هنع هللا ىضر نابوث نع قيبلاو ماحلاو نابح

٠ 
 نع ىذهرتلاو دمحا مامالا جرخلا (هببس) رتاوتم وه يطويسلا لاقو ىنبدللا .

 01 بلاوي رفا لاق
 ل

 , لوسر سم لاق هيبا نع بدنج نب ةرعم نع فرطم نع ىفوكلا بولك نبا
 ام نان ا

 0 اهيل 1 ىلص كرا لاق هنع 6 0 00

 مكاصلل ةماحملا هر 5 كاذإف ل هيلع ىّشغف امرحم 1 محتحا ملسو



 00000 نادك ل فابللا جرخا « يسد تاىقث هلاج حرو يبا 1

 ا

 ا

 ظ مامالا هجرخا ( ورش ' ل نان 0 0 0 باعش أ نمر بعش ىف ا

 0 ايا ىجح نب ةيوأعم هيفو ىئلا لاق هنع هللا ىضر تال

 ' اذه نم طسبأب رذ ىلا نع لاثمألاف ىركسملا هجرخاو ىوانما لاق
 ا ىأ مكل نبا مكل ايندلا ف كالا عشا نو ب نا كشوي هلظفنو ظ

 هللا لوسر لكس لب ؟ نع « هببس » نيميرك نيب نم وم سانلا لضفاو
 1 ه١ ادا زو هلع دا لع ظ

 ا ع قيما أ (

 0 000 ال الا ل نابإلا ل
 0000 دقو ابع هللا ىفر رع نعرل اع اد ( لاو ظ

 ماجا ىف اك« هببس » نسحلا ةبترم هغلبت دهاوش هل نكل كورتم ميكح ظ

 هللا لاق نينموملا لضفا نم ىردت له دبع ما نبااي دوعسم نب هللا دبعل |

 , قودص ىهذلا لاقورل طل ري تاكل عيمج و ه دف كلا لضفا |

 بذكلاب هومر

 الهاي نو ل أ

  هنع هللا ىضر ىردحلا ديعس يبا نع هجام نباو ىئاسنلاو ناخيشلاو دما |

 هزت ذف لضفا سانلا ىا هللا لوسراي ليق لاق هنع « ةبلس » |

 د6 ١ + مد
 ةة

 0 مس ل زم ان نعل

 ع ه-_-
 نم مغ” هلامَو هس ولأ ليس

 سا

 ا

 ا بك نع ريبكلا | ىف ىناربأطلا هجرخا ( نيم 1 نر لا لصف

 ملي 3 )011 نكطربلا اندلخأ“
 م

0 

 ه4 ىعا

 ِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقلاق اهنع هللا ىضر رمع نبا نع ريبكلا

 هلوسرو
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 ريخ نأف ككويب ىف اواص ىلا ايدها و وع ناس

 2 اللا اذه لع حرجا دقو ةبوتكملا الا هب ىف ءرملا ةالص

 هتبب ىف 1 ةالاص ريخ ثيدح ىف أبو تباث نب ديز نع
١ 

 ١ ةشئاع ا ءانعع هحرخا( اهممح اة ١ افا

 / ريثألا نبا ةياهن ف وهو كبصن ردق ىلع كرجا اهنا هظفلو اهنع هللا ىضر
 ١ لئساظفلب هنع « ةيبس» ايينع هللا يضر سانع نبا ىلا بوس ظفللا اذ

  ةلمعملاب وهو اهبمخا لاق لضفا لامعألا يأ سو هيلع هلا لص هللا لوسر

 وه ىزملا لاقو ىزملا جاجحلا وبا هدانسا ركناو اهتْشَأو اهاوقا ىأ ىازلاو

 اذب عي ىبتناةتملا بكلا نمت ةمف د و ثيداحألا تارغ 57

 نلضفا ثيدح نأب ميضعب موت دقو ىنعما ىف جيرص سم ىف اهف الاو ظل
 روظتسا دقواعوقرم نامع نع سودرفلا ىف هاور وهو هضراعي اهفخا ةدابعأا

 ظ لضفا اعوفرم رباج نع ىوريام هديدويو ةرحتلا ةانثملاب هنا ىواخسلا ظفاحلا

 ظ ضيرملا ددع نم مايقلا ةعرس ًارجا ةدايعلا
 . ةدأبع ن نع نععشلا ىف قييلا هجرخا ( 0 و مدل لمسلا ”[ضفأ 7

 0 لاق لاق ريبكلا عماجلا هَ ام «ةيس» هنع هللا ىغر تماصلا نبا

 نا لاتقل ديرا لاق ةحاعسأاو ربصلا لاق لضفا لمعلا ىا ل

 هئاضق نم 2 ىف هللا مهتتال ل أاق كلذ

0 

 لاق هنع هلل ىضر ىر اصنالا نأ نب زرنا نحوك ى افاردطلاو

 | لاق م نا ن ءروبزملا ظفللاب طسو لاو ريبكلا ىف ىفاربطلا ؛ هاورو ىوانملا



2 
 ظ قاسللاو دواد وباو دما مامالا هجر 0 قس را ”]ضفأ 1

 ا ل0161 ال6377
 . هج رخاو هنع هللا ىخز ةدابع نب دعس نع اونا نابح نباو هجام نباو

 ١ دعاس نم دواد ىلإ ىف اك« هببس » اههنع هللا ىفر سابع نبا نع لطيوبا |

 ١ لاق ا فعلا ىأف تنام دعس ما ل ليا لاق هنا داع نبا
 اد سلا سأ ةياور قو دس ل هذه لاقو ارك رفخ لاق ءاملا قس

 هركذف كليا

 00000 ادتلا لقمع نم ديجو ريك ىلإ رسدهدصلا لصف )
 ا 15 لآق هم « هيس» هنع هل ىضر ةماما ىلا نعريكلا
 لطف ليوط ثيدح ة دخلا ءاورو ىوانملا لاق هركذف لضفا ةقدصلا

 ' قالها ءاوراع ارنم داو هل نكل فيعض وهو ديز نب ىلع هيفو ىمشببلا

 ظ فاعضا لاق ىهام ةقدصلا هللا لوسراي تلق لاق رذىبا نع ليوط ثيدح

 ورهتوبا هيفو ريقف ىلا رسوا لقم نم د بج لاق لضفا اهياف تاق ةفعاضم |

 ىبتنا كورتم شم ةثمدلا |

 ناخيشلا هجرخلا ( ةيونكملا الإ هن ىف ءرملا ةالص ةولصلا لضفأ )

 ( هبس ) هنع هللا ىخر تباث نب ديز نع ريبكحاا ىف يناربطلاو قاسداو:|

 ىضر دعس نب 3 دمع ثيدح نم ليايشلا ىف ىذمرتلاو هحام ل جرخا

 ىتيب ىف ةواصلا لضفا اما لسو هيلع هللا لص هللا لوسر تلأس لاق هنع هللا ظ

 ىف لصا نالف دحيسملا نم هبرقا ام ىتب ؛ ىلاىرتالا لاق دجيسملا ىف ةولصلا مأ

 فىورو ةيونكم ةالص نوكت ناالا رجيسملا ىف لصا نا نم ' ىلا بحا ىثيب

 اوعمتجا امل سانلل لاق سو هيلع هللا ىلصىبللا نا راث آلا ىفناعم ىف ىواحطلا



 دج 1 1

 ننسلا باحصا دنع هيف مهنع هللا ىضر كل نب كيوراط رع لاا

 ا”ءاور شايرا" شت لافوءوسص فقللا ب 0 نازل ودل

 ظ هحام نبا جرخأ «هببس» حس نآملاف ىرذنلا لاق اذكو حيحص دانساب فاس

 / هللا ىلص هللا لوسرا ضرع لاق هنع هللا ىضر لهابلا ةماما ىلا برع

 ' لضفا دابجلا ىا هلل لوسر اي لاقت ىلوألا ةرمجا دنع لجر ملسو هيلع

 .ةبقعلا ةرجج ىرالف هنع تكف هلاس ةنافلا ةرلا ىر الف هنع كس

 . لضفا لاق هللا لوسراي انا لاق لئاسلا نيا لاق بكريل زرغلا ىف هلجر عضو
 ظ هركذف قح ةلك دارجل
 نباو باطخلا نب رمعنبا نع ىذمرتلا هجرخا( 2 للا حلا م

  رمهلع هللا ىضر دوعسم نبا نع ىلعي وباو ركب ىلا نع قييبلاو كاملا هجأم

 ' ثيدحو ىوقب سل نامَع نب كاعضلا هيف هنع هللا ىضر رمس نبا ثيدح
 دوعسم نباو قيدصلا نع « هببس » ىهذلا هرقاو كالا هحهص قردصلا

 ] هركذف لضفا جحلا ىأ لثس لسو هيلع هللا لص ىبنلا نا اننعرشأ ىضرنا

 دما مامالا هجرخلا ( اهلهأ دنع اهسفنأو انمث اهالغأ باقرلأ لضفأ ٠١

 نع ريكلا ىف ىناريطلاو دلو رذ ىلا نع هجام نياو ابسلاو ناذتشلاو |

 | تنراغغلا رذ ىلإ نع « هببس » تاقث دمحأ لاجر ىمثيبلا لاق ةمام | ىبا |

 ' اهالغأ لاق لضفا باقرلا ىأ سو هيلع هللا لص هللا لوسر تلأس لاق
 ١ تاقرخأل عنصتوا امناص نيعت لاق لف ١ ناف تلق اهدا دنع اهسفناو انم

 كسفن ىلع اهب قدصت ةقدض اهاف رشلا نم سانلا عدت لاق لعفا مل ناف
 5 راكع 13 هدنععقوو.ا
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 م

 ا

 ١
 ا

ْ 
 ا



 دع | 4 ظ :

 ل 0 ل دلت ليلا تإ فأي كلا لام آاهأرأ
 يكحلا هجرخا ( م 0 5 ليا 1 0 نا أ

 را ل نع اهريغو ربلادبع نباو هرداوت نا

 ل لف لامعألا ىا لاقو سو هيلع هلل | لص ىبنلا ىلا ءاج الجر نا

 كغ كلأسا امئامّملا ل وسرت ا كالذ لثم لاقف هلأسف هاتا مث هللا 0 ا

 هل لان ١ لاقف لمعلا

 86 0 كناسل لو 0 هي بحت نأ نآمبإلا أ ] ١

 مكن ام ب 0 هو كيت حف ام سال" 0 تأ تأ
 نرءريكلا ىف ىناربطلا هجرخا ( تمصت ْو

 )0007 د رهو ةعل نبا هيف ىتبخلا لاق هنع هللا ىضر سنا نب 1 1

 هركذف نام الا لضفا نع ٍلسو هيلع هللا ىلم ىبلا تلأس لاق ذاعم نع |
 ىضر نينموملا ما ةشّئاَم نع ىراخلا هجرخا ( ٌروُربم ٌجح د دارا لم

 دهاجن الوا لمعلا لضفا دابا ىرن ل لوهران كااق اع« ةدس هاهتع هللا |

 تلق لاق ان ع اضيا ىراخلا جيغا ةكده داما للا كا ١ لاق ظ

 8 1 هلمحأو داهجلا نسحا نك لاقف ؟عم دهاجتو وزغت الا هللا لوسراي

 هللا لص هلا لوسر نم اذه ها دا[ قلاع تلاته زورام

.٠- 

0 

 بايصصا هجرخا 6 راج - راطلم - د 2 املأ لضفأ »
 م ىناربطلاو دمحا مامالاو ا دعم ىلا نع قاتلا ىؤس ننبلا

 َْق قيببلاو ةانسلاو لمح مامالاو ةفامأ ىلا نع بعشلا َّق قييبلاو ريكلا
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 ديا 117 د

 ْش لوا اطل سدل هنأ تفرع ةنيأر لك ادلع انا ىف تتخا

 ار هنع مدقتو ه هركذف مالسلا اوشفا س انلا | جأ اي لق نا هب كت 'ئش | ١

 ْ نة-رلا اودبعا ١

 ْ ديبع نب ةلاضف نع يث اسنلا هجرخا 1 9 ” ضع نم 0 لضفإ ) ا

 | اهيف ةدالق رببخ موي تبصا لاق هنعريبكلا مماجلا ف اك(هببس) هنعهّللاىغر ١
 اق لعل سو هيلع هللا | ىلص يبا لاق اهعيبا نا تد دوف زرخو هذ

 نع ملسم هجرخا ( ن ريد ولا يو اهتقول و 2 لامعألا لضفأ |

 ّْ 00 هللا لصد لوم 0 لاق هنعت © يبس“ هنعمل ىفز دوعست

 | ىو نيدلازلا رب لاق ىا مث تلق اهتقول ةولصلا لاةف لضفا لمعلا ىا ف

 | فو هللا ليبس ىف داهجلاو ةدايز هنع هللا ىضر سنا نع بيطخلا خيرات
 ( 5 نا تشل وف ما ةياور ف هظفلو ىندازإ هتدزتسا ولو هرخآ ىف ةراتخملا

 ا دبع هجرخا اهتقو لوا ىف ةولصلا لامعألا لضفا اههنع هلا ىضر قيدصاا
 ريبكحلا ىف ىفاربطلاو كاحلاو ىذمرتلاو دوادوباو ةبيش ىلا نباو قازرلا '

 ةتنيع ل ا ال م

177 7 77+ 

 .: دوعسم نبأ ن نع نابح نباو اهنع ينطقرادلاو | :

 ٠ ىف و 0 ار نر كيشأ لع لخادت نأ أ لامعألا أ 1
0 

2 
1 
 ا

0 

 . نباو حئاوحلا ءاضق ا قنا ندلا ىلا نبا هجرخا ( ًاربخ ل أ نيد ةنع

 ١ ا ىيحكر ةرير ره ىلا ع نع بعشلا ىف و قييبلاو قالخألا مراكم ىف لالا

 ا | لوسر لس لاق هنع ( ةيس ) : نسخ رج لج هدم واع ةفعض

 ا

]| 

 01 هواه

 ا ف3 ىدع نبا هع رشاو هواتف لفل لاك ل سو هيلع هللا للص هللا

 اهنع هللا يضر رمح نب نع لماكلا



1 
 ١ راما ضو 00 ل 1 5 39 هنقان هتصقوف , 8 را
 0 ا

 ىناربطلا هجر 1 ةجولا تاو بلآ رذقب بقاعف 0-2 نإ انغإ 0 ا

 .هنع( همس ) ) هنع هللا ىضر سيق 000 لاو تاور ريكلا

 راق اكل الث رفغا لاق مهبقاعا مذ ىوصع لها ناهللا لوسراي تلق لاق ]

 رم ىلع لخد ءزج < مح ةنيع نا وبلا رصع دعب ( هبسو هك ذف تلقاع

 انني يحن الو ل11 ا ظضأم هللاو بالع 31 ٠ 0 أه لاف هنع هللا ىضر ْ

 لاق 4 عقوا نا مث ىح رمح بضخغف لدعلاب 1
 هللا نا نيم ولا ريماأي ب«

 ركذ مث نيلهاجلا تع ضرععأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخ هيبنا لاق ىلاعت

 ربخلا اذه
 ' هور 2-1 0 ١-

 ىف نسحلا نب دم مامالا هجرخا ( ميلا اذه يف ةلئسملا نع مهونغأ ) |

 ١ مولع ىف كاحلاو اهنع هللاىضر رم“ نبا نع مفان نعرشعم نبا نع لصألا |
 درا م نما نع «هبس» مويلا اذه ىف فاوطلا نع مونغا ظفلب هذ

  اوجرخي نا لبق رطفلا ةقدص اودئوي نا ثرمأي ناك لو هيلع هللا ىلص يلا |
 هركذف مثونغا لاقو لبصملا ىلا |

 ا 00 5 ءافلا عم ةزمحلا
 هجرخا ( نانجلا 0 مالا اوبإ 9 0 31 . ماعلا ا السلا اوشفأ (

 ١ جرخا 6« هبيس 7 بيرغ نسح لاقو هنء هلل ىضر ةريره ىلا نع ىدمرتلا ْ

 . هللا لص نطصملا مدق امل لاق هنع هللا ىضر مالس نب هلأ دبع نع فكنا

 | [ و هلع هللا لم هللا لوسر مدق ليقف هلبقسانلا لفجنا ةئيدملا ملسو هيلع
55 

 تش

5 
 و
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 ظ
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 يا | هج

 مالا لاق اعوفرم سابع نبا نع بعشلا ىف قبيبلاو ماحلاو السم نومي“

 4يف كر ىئوانملا هيقعتو دءوصأ طوسلا زهر ىهذلا هرقاو اهطرش ُّس

 نب ورك نع )» ةيلس 20 ثا ررتلاو ءاريخأ | ّق ىهذلا هدروأ ناكر نإ رفعح

 هلغمي وهو لجرا لسو هيلع للا لص هللا لوسر لاق لاق السرم رومي“
 1 25 ف ميغا

 : ىوس نانا .بادصاو 00 هحرخا (ىمهرحاو - ىرءشتساو ىلستغِإ (

| 
! 

 ١) ريبكلا عماجلا ذ - 6 « هبس» دنع هللا ىشر هللا دبع نب راج نع ىذنرلا ْ

 تداوذ ةفيلخلا اذ انتأ ىح سو هيلع للا لص هللا وسر عم انجرخ لاق هنم |

 هركذف ىلستغا لاق عنصا فيك هيلا تاسرأف سمع تنذي ءاعسا

 ) رييكلا ىف ىناربطلاو ىئاسنلا هجرخا(ةولصأل كَوضْو اضوتَو ك5 لسغإ |

 ا لئس لاق هنع ( هببس ! هنع هللاىضر جيدخ نب عفار نع ةراتخملا ىف ءايضلاو

 هركذف لسغا لاق ىذملا نع سو هيلع هللا للص هللا لوسر

 هجرخا( ديل نمّبيطأ ءانإ "نم سلف اهيف اوبرشأ 6 كيل اولي

 أ لاق اهب: هللا ىضر باطخلا نب رمت نبا نع بعشلا ىف ىقتبببلاو هجام نبا
 ١١ لاق رمع نبا نع هجام نبا ف م ( هبس ) فيعض هدانسا رح نبا ظفاحلا

 | اوعركال سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر لاقفاهف عركل اناعخل ةكرب ىلع انرم

 هك لف اولسغأ كلو

 « ةنلس 02, أ ظ مو هيلع هللا ىلد ىنلا عم نآك الحر نا هنع ريكلا عال



 000 لسا طال نمش ىضر نارك لب

 يلا نع ريوكلا ىف ىنارباطلا جرخلاو هركذف اولمعا لاق لمعلا ميفف لاف رقلا هب |
 01 غرف دق سما ىلع لمعنا هل لبر الق لاق هلع للا ىضر ةيدصلا رك ْ

 . لمعلا مفف تلق هنم غرف رفقا لع لب لاق فتتؤم ع ىلع ما هن ْ
 0 ا

 هركذف لكل اقب هللا لوسر ا
 ٠ ( ها نيب 0 نيدو اولا ند كا را دال كذا ٍْ

 0 رو 'وملا ريما ىلع نع ء ىليدلا هجرخا ( ضرألاو ظ

 . مهلا لوقا اناو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىف رم لاق هنعريبكلا ع ءاجلا !

 00 هركذف ا لع ول ع ظ

 اما رجافالو ب نه ذواجياال أ تاماتلا هيأ تاملكب ذوعأ ) |
 ا 5 رش نمو اعنم جلخ ام رش 'نمَو ٍضْرَأْلا ف 0

 اي

 ريخب كف أمي اقراط الإ قرا الط لك رش نمو اهنم لزني امو ءامسلا |

 0 |سأ رملا ىف ريبكلا عم احلا ىف هجرخا (( م

 لآ اق نركب رجلا نم ارفاك نا هللا 0 لاق ديلولا نب دلاخ نا
 ىع هلا هبهذأف تلعفف لاق هكذف تاماتلا هللا تانك ذوما |[

 36 ةمحتملا نيغلا عم ةزمبلا 6 ظ

 000 تاتو كلر لق كتاج سخ لبق اسخ يع )
 هجرخا ( َكرَتَف لبق َكانغو كمره لبق كبابشو كلغش لبق َكْعاَرْفَو |
 نب ورمت نع بعشلا ىف قييبلاو ةيلحلا ىف ميعن 0 يئاسللاو ديا مامالا ْ

 نومي



 د | | مد

 اذاف 1 هلع | كل ذا ىف ادالغ لضعلا نت ١
 /طقسف ةياورففو هدي نمظو كلا ثي لاق هريس لارسال

 ظ : هلل نيرا كلل ه3 لف دنا تا ةردشم ا عا لاقف هتبيهل ىدي نم طوسلا

 رانلا كلتحفلل لعمت ملول اما لاقف هللا هجول رخ وه

 [دجاقم اجا نزل اننا كل نانا راح تا
 هنع هللا ىضر حارجلا نب ةديبع ىلا نرع ىلبي وباو دمحا مامالا هجرخلا

 هيلع هللا بص ىبنلا هب لككام رخخ لاق هنع ريبكلا عم ءالا ذة اك« هيس»

 . اولعاو برعلا رب نع ا لهاو زاجحلا 00 اوجرخا لاق لسو

 ظ و 0

 هلام نمسا لح أ هن راوب لامدالا دعا 9 نسل هنأ ايملق ا |

 ىانسشلا طفلا اذ هلك دل( تنعم كلراو ”لامو تمدق ام كاع
 نبا نع « هيبس » نيحرصلا ىف انج هش هع هللا ىخر دوعسم نبا نع

 هلا م ريا لسو هنا لا حشا وتمر لاك لاك هر

 5 ودعا لاقىردن ال اولاق هلام نم

  نينم'ومل ريما لعن نع نافيشلا هجرحل (] قاش امل رسم لكف انلطعإ 1
 نيطخ نب سررت قو نتابع نا نع ةيكلا ف ىناربظلاو هنع هللا ىضر

 ظ عدم ىف ةزاتح ىتانك لاق هنع هللا ىضر ىلع نع « هببس » مهنع هللا ىضر

 | سكتف ةرصخع هعمو هلوح اندعقو دعقف سو هباعلا لص ىبنلا اناتأف دقرغلا .

 نم هدعقم بتك د قوالا يا جكتمام لاق 5 هترصخمب كي لعجو

 | نبا نعو هركذف اولمعا لاقف انباتك ل ع لكتت الفا هللا لوسر اي اولاقف ةنجلا



 لاق هنع 2 كغ ا ع ىلبدلاو لع وبا هج رخا ( ناثرغ ا

 * ر عا ةيلس» ادج فدعض وهو عسل نب 8كم لعب ىلا كف قفى ميلا ظ

 هركذف | عا 0000 و دقا لم هلل لوو لكس لاقرب احا

 م َكلع 0 ا ”ملعإ» ْ

 لاق ك:ع ةيلدم 7, 1 ىضرىردللا لماع َن ةيقع د و عسم ىف نع ريع

 أ

 دي | ١ د ” نهي نورا

 2-1-8-5 ىذلا نع ًارجأ ءظعأ مامإلا ا رم حل اعل طش

 نك ا نية ا : هجرس دن +

02-0 - 
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 4ع ل ىحكر ىرعشالا ىسوم أن - نازؤيشلا هحر كل ١ ا 3 اع
 هع

 ىسوم ىبا نع « هبيس » هنع أ يضر ةربر. له ىلا ع هحام نبا هحرخاو

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف دجسملا برق اولقتني نا ةلمس اونب دارا لاق

 ل رك ذف امءا مو

 ةيلحلا ف ميعن وباو بعشلا ف قييبلاو ىدمرتلا ةحر >ا الا ءامعإ 0

 27 لش تكف ىلا ضيع تتم مشل +

 ا( 00007 املا دبعس نب ىحت لاق يذمرتلا لاقو هنع هللا ىذر.نلا نع

 ظفلب ةريره ىبا دج نم ناربطلا دنع وهو بيرغ ىدذدمرتاا لاقو

 ' نم ىفاربطلاو ةم:خ نباو هحيحص ف نابح نبا هجرخاو لكرتو اهديق

 اك ( هيس) حي ءدانساو يقارعلا لاق يرمضلا ةيما نب ورمع ثيدح
 ىنلا ىلا لجر ءاح لاق ىرمضلا 0 بو رمت ثييدح نم نابح نبا جرخا

 لكوتو اهلقعا لاق لكوتأو ىتقان لسرأ هللا لوسر اي لاقف سو هيلع هللا ىلع
 ظ 001 ]ارنا ايقلطا وا لكوت اوىفان لقعا ىذمرتلا فو

 ماع بحاص 1 هيلع ىلإ ىانأ ماع 0 0 سانأ أ (

 3')ذ77أ0700أ1|ا1ا1ا'ا]|] ]| ]11010000

 م م < 200

 717 ا 77 ا ا ز ز ز | 2 2 ز2زة2ةز2زةز2ة2ة2ة2ةزةزة2ةزةز2ةزةزة2ة2زةزة 2 ة ةز2ةز 2ة2ةزةزةزة ة 2 2 2 2 2 2ة 00 ا

 هادف دوم ايما نم ةوصت مشط وسلا لامالخ براك
 توصلا

 '“"ذع 605ه هس نيكو



 ديا ١ ! د كك

 كد |سو هيلع

 ةري ره ىلا ندع اسم هجرخا ( َنيِمْلَسْلَأ قيرط نع ىذألا لزعإ)
 نبا سس هع ما شرس نا 2 رف مام نا عسا حر

 ءركدف لرعا لاق مساح ع ا ”.|ق ل

 ةمايقلا | ماوي ىلإ ةنئاك ى_ةمسن نم_ىلاعت دن لأ ب تك اماولزعتال الوأانازعإ ) 5
1 
1 |] | 

0 
 ىرذتلا ةمرع مريكلا ى قارا طمنلا اذ حرش كاكا صولا 0

 كرعس ىبا نع قاسِنلاَو دوادوباو 1 هأنعو هريغل هىجرخاو ك4نع 1 3 -

 هللا ىلص هلا لور آزغ لاق ةمرص نع ( هبس) هنع هللا ىضر ىردخلا و
ّ 
 000 دقو عتمتلا ىف انبغرف بر ءاا مئارك انبصأف ان ربوة لعأ 3

0 
 كلل عض را لا انضع لاقف لزعنو عتتتسا نا 0 1

 هك ذف ءانلاسف هلأسن ىتح انربظا نيب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو 3

1 
 ركب ىلا تنب ءامما نع دواد وبا هجرخلا ( كبلع اكويف ىوتالو ىلتعأ ) ِآ

 اهنع « هببس » ىئاسنلاو لسم ةياور نم ىنصرا ظفلب مدقتو اهنع هللا ير و

 لاق هنمطعافا هتيب ريبزلا لعل خدأ ام الا *ىشىلام هللا لوسراي تلق تلاق ظ

 قص و اا ا ني تر تلاع نع هاتوا راو هركذف ىل أدعا

 2 نأ 2* كّيلخ وهو ادن ل لمجت نأ ْمَأ دْيع ينذلأ متع

 دمحاوناؤيشل اهدرخلا (ًةلراج ةلياح ىلا“ نأ” كم ا نأَةفاخَمكَدَو و

 هيلع هللا ىلص ىبنا تاس هنع « هببس» دوعسم نب هللا دبع نع ةثالثلاو

 هركذف ىا ثتلق .ركذفىا م تلق ٠ هركذف هللا دنع مغعا بنذلا ىل سو
 ظ ىذلأَو مهالعبأف ىشمم الإ 'ماعبأ و ةولصلا ىف ارجأ نأ هع

 ا و
 هلام



 دا ٠4

 لو ب داعم نع ىناربطلاو قتييبلاو دواد وباو دما مامالا هةحر ا م 5 |

 دع نإ ماع نع دواد ىلا ىف اما هببس ) )هقعصل طويسلاو رك هلأ مضر ا

 ىلص ىبلار ظننا انيقب لوقي هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم مس هنا ىنوكسلا ا 2-7
 لئاقلاو جراخي سي هذ ناقلا نط 00 سم ْ
 امك هل اولاقف مم هيلع هللا ل جرخ ىتح كلذك انأف لص لو انما

 ظ ناكل او | لاق الا :

 لسم هجرخا ( كرش هيف ْن كي مام ف ه0 نا ا عامر 0 ا

 هنع دواد ىب اا هللا ىضر كلام نب فوع نع دواد وباو

 لاف كلذ ىف ىرت فيك هللا لوسر ايانلقف ةيلهاجلا ىف قرن انك لاق

 ه -هو

 (رحسلا نم جرخت ىحدجسملا ىف اهحرطتال كبوت ىف اهدعأ ) |

 1 ريبكلا مماجلا ىف امك(هببس )شيرق نم ةكم لها نم يش نع ىوغبلا هجرخا

 وهو هبوث نم ةلث ذخا الجر مو هيلع هلل لص هلل لوسر ىأر لأق هنع

 هرك ذف اهدعا لاق دحسملا ىف

 ْنِإَو تعطق اذإ مح لال لا 0 أصت 'كباسنأ اوف رعإ )

 ةاود ناجل 0 0 كمواد اع هما 0

 طرش ىلع كاملا لاق اههنع هللا ىضر سابع نبا نع ماحلاو ىسلايطلا

 001 كل في ردح ىبلاظلا .دانسا ئووتلا لاقو ىراخلا |

 )13 رمت نبا: لاق سابغ نبا نع ىومالا ورمت نبا تيدح نم كالا

 هللا ىلص هلا لوسر لاق لاقف ةديعب حرب لجر هيلا تف سابع نبا دنع |

 ةلع
٠. 



 «”ةطت15 هج مع تين
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 ا
 ا

 فاطم. دج اولا مو ف مولا 0217 وضل ا قد 373 ٠:7
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 را كم
 نسح ىدمرتلا لاقوهركذف مالسلا أنشأ سال يا 5 لاق نأ هب ماكتب

 ْ قاربطلاو بدالا ىف ىراختلا هجرخاو دارف الاب دقعا ةياور ىفو -

 | ورمع نب هللا دبع نع هدرمص ىف نابح نباو ةيلحلا ىف يعن وباو ريبكلا ىف

 نال اوان م ملغفلو اهم هب يضر

 ١ كالو ىطقرادلاو هجم نباو دعس نبا هجرخا ( اهُدلَو ميهاربإمأ اوتعأر

 ١ ريكلا مسماجلا ىف اكهنع«هيبس» اهنع هللا ىضر سابع نبا نع قبببلاو

 اللا قتنعا سو هيلع تلالص هللا لوسر لاق ةيطبقلا 0 تدأو الل اق

 / وبا هجرخا (رانلأ م نم ةنمأوضع اهنم وضع ء نكي هنأ قد 0 ِ ةبقر هلع اوقتعأ )

 لاق هنع هلل ىضر عقسألا نب لاو نع ىئاوبطلاو نابح نب .!و كاخلاو دواد

 . لاق ةلثاو نع دواد يبا ىف م« هببس »ىبهذلا هرقاو ايهطرش ىلع حصص م احلا

 . ركذف لاق لتقلاب بجوأ انل بحاص ىف سو هيلعدللا ىلع ل لوسرانيتا
 ظ . ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا عم انك لاق أضيا هنع ركاسع نباو ىوغبلا جرخاو

 زف انحلص اولا لوما اوقف ميلس ىنب نم رفن تاق كرش

 ظ ءرةخارتعأ لسر هلع شل سا علو ل
 نب رمح نع فاكتعألا ىف مصاع ىبا نبا هجرخا ( كردي فْوُأَو فكسشعإ )
  رذن لَم ناكل اقر مع نع ريبكلا عماجلا ىف اك ( هببس ) هنعمثلا ىضر باطخلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لصف الذ اموي تيبلا دنع ضكتعا نا ةيلهاجلا ىف

 ا دنع فكتعا نارذن لع ناك هللا لوسراي تلق فئاطلا نم البقم سو

 هركذف فكتعا لاقف فكتعأذأ تيبلا اذه

 رئاسي سىلع اهب "اضف ا واصلا ل اومعأ )

ْ 



 ا
 نحل لأم لاذ امي نآ لأ مم لثو يش دب ذلرشتالو ضأ دابعأ ١

 اديس ب اضيفي تاكنإو ريك وأ أريغص نب ه هب هاج نمل
 اي لالا حذرا

 لع ىندلاو داع ن اتا( 1 ديرك ا ريغصنهردب< اخ

 ١ قشمدلا بيبح نب سودقلادبع هيفو ىوانملا لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبا
 . نبا نع خيرانلا ىف ركاسع نبا جرخا ام(هببس) هوكرتءافعضلا ىف ىبهذلا لاق

 1 0 ا ماسو هيلع هللا ىلص ىبنال تلف لاق دوعسم '

 : اوعْزأتت هدوم أ'لَأ الون م اوعيطأَو شدي اًورشت الو اما ظ

 ْ نع كالا ,ريبكلا فىناربلعل اوريرج نبا هجرخلا (ّوس 8 ناك وله مآل
 اج جرخ لاق هنعرب كلا مماجلا ىف ام(هببس) هنع هللا ىضر ةيراس نب ضابرمع

 م

0 
 مرذحو مهبغرو سانلا ظعوو ماقؤ ملسو هيلع هللا لص ليا كاوا امل ا

 هركذف هللا اودنعا 00 1 نا لا ءاشأم لاق ظ

 (مالسي نجلا او ا مالا ا 227 هاا طار نمح كاع )

 نع هجام ناو هْنَع هللا ىضر ةريرش ىلا نع ىذمرتلاو دمحا مامالا هحرخا

 . لوسراب تاقلاق ةريره ىلا نع « هببس » هنع هللا ىضر مالس نب هللا دبع .

 ْ ىشرك لاقى ش * لكنع ىتبنأف يع ترقو ى سفن تباط كتي أر اذا يفا هللا |

 | ثيدحلااذه لواود ذف ةنجلا تلد هتلعف اذا ”*ىشد ىنئبناتلق ء أم نم قلخي ظ

 . لاق مالس نب هللا دبع 0 الا ةرارز نع هجام نبا ىفام |

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق دق لبق ماس هيلع هللا لص هللا لوسر مدقاملا

 لا راب ال سانلا ف تخل ثالث ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر مدق دق ملسو
| 

 | هتعمس * ىث لوا ناكو باذك هحوب سنل هبحو نا تفرع هبجو تشد اإف د



 0000 7 2020 02ةز2ز 1 ز 1 ز 1 ةي0 هي دع 3

 و لا

 : ذل اناا ملأ باتك 0 اخو 5 م 0 ام فوعيطأ ١

 أ لل ىف نآرقلا ىلع رضا مناع نأ هنأق هكا ف مدعو ةنع هلا

 هركذف ىنصوأ هلل ا لوسرإب 0

6 

 ىصنالا كلام نب فوع كا ل ا مر

 إ ا هتاور يرذنلا لاقو نوقف هلاحر ىلا لاق كنع ا ىصر

 1 وهو رو هيلع لأ ىل< هل ُك وسر انيلع جرش لاق فوع قل »4 ةيلس 2,

 : داعم ن ء ىليدلا هج رحاو ةيمدام ةلافر ف قوه هرك الف كوعوم لاقاؤا بوعرم

 فحاصملاو بولقلا نم خسنيف

 ظ د6ةمجملا ءالثلا عم ةز زميل

 . ةلس ما نع سودرغلا ىف ىميدلا هجرخا ( ةطخلاا اوُْحَأَو حاكنلا اوريظأا

 | اوررطا لقلب اهنع هللا ضو هنا وكلا د ان ىءانع نإ

 ١ ىف هبس مدقت دقو اونلعا ظفلب اهنع 0 0 ةيأع اوبرضاو حاكتلا

 هنع هللا قطر دوسالا نب رابغ نع حاكنلا اوديشا نرد

 26 ةلمبملا نيعلا 4 ةرج ا

 ىتومأأ ف كسفن دالعأو ركل اكو لمع هبئلر شت اوم نادعأ)

 ظ هس لمعأف ةئيستلمعاذإَو رم !ورحش هر 4 01 دعت أرك ذأ

 اسس ركل نال ا (ةينكلعلأب ةينالعلاو م لآ

 يقارعلا ظفاحلا لاق هنع هلل ضر لبج نب داعم نع 10 ىلا ثيد..ح نم

 |'ملاحرو اذاشن لرد | ةلسورا ىثبعلا ءنيلت لاقو عاطقنا هيفو تاقث هلاحر

 ما ارهس تدرا لاق ايم ل ) ةبلس / هتحصل ٍوسلاز مرو تاق



 كلت
 آلا م لجر لع لجر لت لاق ريكلا م عماجلا ىفاكهنع« هيبسس»
 ل0 11 قوفرظتا لاق كانرظننا ال .اولاق ار *ءا لاقت يا دتر

 لكأ ال هللاو فيضلا لاقو هقوذا ال هللاو ةأرما هيل

 15 سعاو ىسفتو قيض عنما نا عمجأ لاق لجرلا كلذ ىأر ف الكأت منا

 | هل لاقف ةصقلا هيلع صقف سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىفا عبصا الف لكأف هدي عضوف

 . هركذلف تملا لاق هللا ياي تلك لاق تعنص ام م لسو هيلع هللا لص ىبلا
 000 دارالا جرخل( مالساب ةحاص أدي ىئلاش ”كعوطأ )

 انيأف قتلنل انا هل 1 5 لاق هنع « هببس» هنع هللا ىضر ءادردلا ىلا نع

 ظ مهفرعا نم هدنسس ىف ىئبغلا لاق هركذف مالسلاب أدبي

 . دما مامالا ةجرخا « روريمر عيب لك وود لخا لع بكل 0

 هللا ىضر جيدخ نب مفار نع رازبلاو م احلاو طسوالاو ريبكلا ىف ىناربطلاو

 . اهنع هللا ىضر باطخلا نير مس نبا نع م اسع نباو اضيا امهيف ىاربطلاو هنع

 لبق مفار نع « هببس» هتحصا طويسلا زهرو تاق هلاجرو ىئيعلا لاق

 ْ 00 لتس لاق رمع نبانعو هرك ذف بيطا بدكلا ىا هللا لوسر اي

 110 لجرا لمع لاق سسكلا نيطا ل
 *كايلاو هحام نباو دما مامالا هجرخا « رع مح ١ محلل أ 7

 3-5 ماجا لاقو هنع ل ْق هللا دبع نع بعشأا ىف قيبلاو

 0 تنقع هنأ رفعج نب هللا دبع نع هجام نبا جرخا ام“ هبي” يهذلا هرقأو ظ

 ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر معم هنا اريعب وا اروزج مل مبذ دقو رييزلا

 ا( 3 طا لود محللاملسو هياع هللا لص هلا لوتسرل نوقلي. موقلاو
 ع

 ينوعبطا

|! 
/ 
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 : كك ا 9

 | دهام نع السرم : قازرلد دبع هجرخلا ( نااعيشلأ َتيصَعَو نأ تسطا0 0

 | ولات ال مب لق هيلا هللا حواف فيفخت هيف ألا نم عامجج اثينا انيلعربكت
 0 1 ماعطلا نم م 4 ننام ىتح أتيب دبع ناخدي الو ثيراوملا ىف

 هيلع تيا لع هللا لوني لاق اهب اوهوقي ل مينا ف ارب. ادراج اف راحل
 ) 0 ثدح نم ةجلا بل لفكتا تسب ىف اولا كد اعلسو

 ورفو ؟جورفو مراصبأو ؟ د 00 رك الف نمتئا نمو فلخ الف دعو نمو

 0 دي اطل عم 0 د :

 | ركاسع نباو ريبكلا ف قاربطلا هج 00 مكاسلا لأ نكفأو ماعطلا .مهطأ

 | نب يرش نب مادقملا نع 0 مماجلا فاك( هيا هنعاشلا حضر "قلاش نع"

 جرخلاو هركذف لاق لمعب يفرم هللا لوسراي تلق لاق هدج نع هيبا نع 'ىناه ١
 أ لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لتس لاق اهنع هللا ىضر رم نبا نع ناضيشلا

 ا لاقريخ مالسالا ىا ظنل ىفو مالسلا لذيو ماعطلا ماعطا لاقف نامألاام

! 

 ّْ دما مامالا 00 فر 09 م نمو نق 2 ع مالسلا ا 00 ا

 ا جالو 4: اء 0 ىلص هلا لوسر لاق لاف ةضنع هللاىضر هللا دبع نب ر 0

 ا .مالكلا بيلو ا ل ١| ماعطا لاق ا ا ةنجلا الا ءارح - هل سيلروَر ملا

 1 هللا دبعأن ع راخنلا نبادحرخا(ر هللا“ هحودد ى خت امآلإ 07-2 ةاقلطأ)

 أ كردا لاق |عماجلا ىف ادع (ة بنز اهم هللا يشير سصانلا نارا

 . ىلإ هسفن اهدحا طبر دق نينرتقم نيلجر لسو هي اء شا لم هلا لوسر

 ]0 الأ كا أ لاب 8 م هياع ل ىلبص ى :أ|| 0 ةنيدملا قار 5 ا ْ ا

 ا ل اقلطا لاق تييلاب فوطن ىتح نرتقت نا انرذن ا لرسران

 ظ



1 
0 الو هللأب ) ايا نب نارك : اذه نإ طم 00 0

 0 ' 

 عاف ماحلاو ةياحلا ف يعن : وباو ريبكلا ىف ىاربطلا هجرخا ( رخآلا

 | ىلا نع ريبكلا عماجلا ىف اك( هبيس ) هنع هللا ىضر ىرعشالا ىسوم ىلا نع

 200 زل لاق شرح دش لسو هلع هللا لص بلا تبا لاسر

 لالا 0 :الإ برص الَو هون رضإ )

 : ىلا نع هلسرا 0 منع هللا ىحكر 2 ىلا نب دمه نب مساقلا

 مهل نذأف 00 كر ا ةيبس»

 عج < دو 0و0 2 1 يي 25-5-3222 3

 ا 50 7 1 5 00 سس 0 4 6 "م 0 3

 1 من دج اذإ اقص 1 ةنملا 0 1 هةر نم اكس 0 ارك

 ُُظ 3 1 1 000 َِ ١
 1 هسؤله 0م

- 

 ج60
 ْ . 3 ها 0
 ا اوضغو مكجور اناطبدلاو "ا اذإ >| 50 اوف أو

 ١ 0 ول

 ا نابح نباو . لجأ مامالا هجر جا( ( "يدب ان مك راصبأ

 0ك م عبخنا| لاق تيفاضلا نب هد أبع نع ساطملا ثيدح نم نبعشلا ف قيبلاو

 ١ ىبهذلا لاقو ةدابع نم عمسي مل بلطملا نا الا ىناربطلاو وسأل موعدا

 ا .اهبلكف و لاق ىوانملا حرش ىف اذك ديج هدنس ىئالعلا لاقو اص هدانسا

 ١ دهزلا ىف دمحا مامالا لاق ( هببس ) نسحلا ةجرد نع قترب م هنا ىلا ةراشا

 ٍْ ها ا اد ار لاق الخ لع ادع ل لاق دعصلا دنع ب كك |

 أ ةاروتلا نا اولاقف مالسلا هيلع ىسوم ىلا ليئئارسا وني تلهتبا لاق نسا |

 0000 ا د

 1 2277 ج7 7077

 5 - دسم يودع

 ا 0 ءابن قل نكذب ريثك اف نونم ةليللا كلات فالمف تياوق ف

 | لاف لارا لع ءاسنلا داز "الرخا لاجرلا 00 نوبرص 3 ,ىونف
 - د و ا يي ع دوس 8

 نيتك ص ا ير ل ا ا م ل ا ا تي و وو

 خ 1

 م وة



4-4 
 ا لاق هنع « هيبس » هنع هلا ىضر ىراضنالا لبس نب سيق نع,قازرا دبعو

 لاقف نيتككر ميصلا ةالص دعب ىلصي الجر سو هيلع هللا ىلص ىلا ىأر |

 نكال ىف 5 لاف نيترم عيصلا ةالصأ لسو هيلع هللا ىلع ىننا

 ِلسو هيلع هللا لص هللا لوسر تكسف نآلا اههتيلصف اب البق نيتك رلا تيلص :

 مامالا هجرخا ( مهلغشي 0 'يهاتأ دق نإ اماعَط رن رفعج لإ امص (

 قاربطلاو ىنكايطلاو هدو 1 احلاو يئاسالا ىوس لا بار عل ظ

 عماجلا تي «هنىس» نسح ىذمرتلا لاو رفتح نب هللا دبع ء يليدلاو

 هللا لص هللا لوسر لاق رفعج ىجن ءاج امل لاق رفعج نب هللا دبع نعريبكلا

 هرك ذف اوعنصا سو ةيلع
 ءاملا ع 000 يت ل ا امف' هكلادب ام اوعتصإ )

 هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ىلا نع دما مامالا هحرخا ( ولا نحيل ظ

 رو هرث دف لولا نغسو هيل هللا لص هللا لور ا لا

 2 دازا اذا تيدح قدرخ مدقتو هيكل لطوسلا

 دي ةمجملا داضاا عم ةزمحلا 8
 1 سس 08 ل ْ

 هنع هللا ىضر ةدابع نب دعس نع دمحا مامالا هجرخا ( هدح هويرضإ ١

 ايا

 مل فيعض جرتحم ناسنا انتايبا نيب ناك لاق ةدابع نب دعس نع « هببس »

 مفرف البسم ناكو اهب ثبخي رادلا ءامإ نم ةما ىلع وهو الا رادلا لها عري .

 اولاق هدح هويرضا لاقف ملسو هيلع أ لمذا لوز لل دس لال

 هل اوذفت لاق هانلتق ةئام هانبرض نا كلذ نم فعضا هنا. هللا لوسر أب

 ليس الشو ةدحاو ةبرض هب ءوبرضاف خام ةثام هف الك
1 

 ميسا



 ملا ا
00 

 كلر ؟ذف ىربصا ةمطافاي لاقو بف نحلعت 0 000 0 ءانك

 ىذرتف كبر كيطعي فوساو

 0 3 ر سو هبط للا لص 2ك

 ١ ةريره ىلا نع ةبيش قانا قازرلا دبع هجرخا ( 010 "لع ( ظ

 لص يللا نا ةريره ينا نع ريبكلا عماجلا ف 8 » هنع هللا ىضر:

 نيديلا ود 2 فرصنا ع نيتك ر ف : فايف اموي ىلص ْضس ه.اع هللا

 مو ةولصلا صقنت مل لاق تيسن ما ةولصلا تصقتا هللا لوسراي لاقق

 دصا سو هيلع هللا للص ىننلا لاقف قحلاب كشعب ىذلاو ىلب لاق ل

 ْ الار نئانلاب لمح لإ لوسر اي مع اواق نيدبلا وذ ظ

 | نبا ىرص ناسلا بارصاو لسمو دما مام هللا همرخا ( كرص فرصا )|

 كل لالا دواد وبا جرخا ام” « هبس » هنع هللا حر 0

 1 1 احلا لك نع سو هيلع هللا لص هللا لوسر ظ

 ع ريكلا ىف ىناربطلا هجرخا ( َبذَكْلا ىنمت لَو سانلا َنِب حلصأ) |
 نم نيلجر نيب عفو لاق هنع « هبيس » هنع هلل 0 ىدمحألا لهاك ىلإ |

 اهدحا تيقلف امراصت ىتح مالك لسو هياع هللا ىلص دا لوبعرب تاككا

 ءاعدلا نم كا رث كيو ءانثلا كيلع نس هتعمس نالفلو كلام تلقف ظ

 هيلع هللا لص ىنلا تيتأف احلطضا ىتح توا هوم تلق الا ثمقلو

 ىف اذك ب اذك وهو يلبسالا دواد وبا هيف ىثبعلا لاق هركذف هتربخأف سو

 حام 6 نباو ةبيش ىلا نبا هجرخا ( . 5-5 ةالصأ حبصلا ةالصأ )



 0 ١

 | سانا امد مةكيباب 1 0 هنح لأ 7 اعلا 0 1 الخ ئرشعو 3 نمسا كسلا ظ 7-.- 42 - 100 ايي أي 40

 ظ هترارغ ىفو هبارخ ف د لحرا| لع اوبهتتت الوا رول ا 0

 ماعطلاو اوغر ف واق هصق ك طبريا 035 || نا ىتح مهتيعوا ىف اوذخأو .1

 هك ذف هت ا ىلالاك وهاك

 ”قارالاو هير ف ناني ف سي ما ا 7

 بئاسلا نرءاضيا ىناربطلاو هنع هللا ىضر دوسالا نب رابهنع ريكلا ىف |

 جون دوسألا ني راه نأ 4 ةنس» هيا قاوم زاد ىدكلا ديزي نبا

 الط سو هيلع هللا ىلح هللا لوسر معسف ليبارغو ريك هدنع ناكو هب

 هركذف رابه جوز ليقف اذهام لاقف

 دي :|مهملا داصلا عم ةزممملا ا
 ف م« هيس» دهاحم نع قازرلا دبع هجرخا ( ىراض الا ك1 2 ١

 ةةلخرو تاطلا نار سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثعب لاق هنع ريبكلا مما ل

 1 غر رخسلا درب اهباصا نيح اذجأف نيلسملا ناس 0 رم نم

 كيتا ا تاسع 00 ب م ا

 ١

4 

[ 

 0 ىلبص ىلا لاقف ايل 2 مكب | حسمت" ل اديعص 0 ا بارتلاب ا :

3 ْ 1 20 2 

 3 موضع لاك 5 008 لأ نم مس ( َّ 0[

 « ةبلس 3 ىكر نباع ل نع سم ه>رخأ ؟ 17 1 ول 0 1ْ _,

 لاق ملسو هيلع هللا لم ١ يلا دبع لب سابا رق لاق هنع أ -
 لس نبا هحرخا ( ةرملا ميدل ١ ان دلا رار 54 ىلع ىر رص! 1 ا 3

١ 

 مب هدس » ةنع هللا 0 هللا ادبعنيرباج نع ىليدلاو راجلا ناو |



 000000000 02 تاودت كا ال ا قلرللاو
 مك« هيبس» هريخا حيعص ثيدحلا اذهو لاق ريبكلا عماجلا ىف اذكمهنع هللا

 لسو هيلع هللا لص هللا لوسر دنعاموي انك لاف ةلس نب دم نع ريككلا عماجلا ىف

 نا ةلهاجلا ردش نم ةدصق قدشلا ناسحاي تباث نب ناس لاق

 ىبنلا لاقف ريثك ءاجه ىف ةقالع نب ة.قلع اهب اجه ىنع الل ةديصق هدشنأف همفانل
 .لاقاذه ىسلح دعب ةديصتلا هذه ىل دشنت دعت ال ناسحاي سو هيلع هللا لص

 | هيلعدلا 0 11 لاق رصبق دنع يقم كرشم لجر نع فاهنت هللا لوسراي

 ا ناسا لأسرعيق ناو هلإ مركشا سانلل سانلا ركشا ناسح اي سو

 . سو هياعلا ىلصونلا لوسر هز ك2 لوقلا نسح اهانه لاسو ىم لوانتف ىع

  نبنايفسوبا هدنعو رصيق دقع تركذ ىلا ناسحأي لاف لغفل ىفو كالذ ىلع

 لوقلا نس ةمقلع اماو ىف كرت لف نايفس وبا اماف ةقالعنب ةمقلعو برح

 مراتلا رك اع نبا هجرخا س الا كش آل قم لاكشي ال هنأو
 00000 0 انهي قيال رثأ لوسر أو نال ةللال نأ ”سعأ) 0 2

 ١ لم ىب عم انك لاق هنع « ةببس ” هنع هللا ىضر نتاليخل نب رع

وباو لدعلأاو كي روهأر نبا هجرخأ ) نال رح 0 4 3
 ل . عريغو 0 لعي 

 3 كا هللا ا اقف ديدش عوج انباصأف كد 00 0
32 

 ا 0١ اا خت مور دكدفللا | انهار رف الأ الا كلا عاج لالا ماش و دج ءأا
 ١ م قعر لك ىف لال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف 00

 ا .لعج اعطن طسو هب ءىيلذ ماعط لضف هعم ناك نم ظفل ىفو هلحر ىف امي |

 1 امضب لا فا عج اك قدك عاصلاو دلاب حي لجرا



 . إش

0 
١ 

 ا

| 

4 
 0 دشا لاق 000 دشا ام تلتف

 بح لجأ لعب "ملا 0 لأ داب سانا دشَأ)
 لع لأ فر هنيد ف 4 0

 يوسع 0 0 الملا م ريب مق هنيو ردك

 هجوص و هحام نيرركلا ىدمرتلا 0 )ل هلع

 بعصم نع ةلذهب نب ريماع قيرط نمبك ءا نا ىذمرتلا ظ

 ةجرت قراقلا هلوا درواو. هنع هللا ىحر ةئا نع صاقو نان د

 هنيد هك نإ هند د

 ف يمورسلا هعبتو سودرغلا بيترت ىف رجم نبا هل زمر مث نمو هجرخي مو

 سشانلا ىا هللا لونمر اب تلق لاك صاقو نأ نب دعس نع ؟ هببس » هيعمأج

 ءكذف ءاينالا هالي .سانلا دا لاق ءالي دما

 هجرخلا ( هللأ , 0 ركام 3 ةمايقلا موي 3 نانأأ ةككنا

 تلاق « هبس » اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ف اسنلاو نائيشلاو دمحا مامالا

 هيف مارقب ىل ةوهس ترتس دقو رفس نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق

 5 دف نما دش لاك يده رو هيا هلل ل تاكل ا اثات

 نع ناؤيشلا هجرخلا ( ءاش ام همن نسل لع هن هلا أ ىضقيَو او --

 هجام نبا ىوس ناسلا تاصإ اذكو هنع هنأ ىضر قرشا وع

 .ج 16 اود هللا لص هللا لوسر ناك لاق هنع ىراخيلا ىف مك« هبس»

 هدذف ارميشا لا ةحاش هلا تل وا لن

 فِ ىناربطلاو دما مامالا هجرخلا ( سانلإ ”رهاكشأ ملل سانا كش[
 سيق نب. تعشالا 2ك ا ءايشااو تشلاف يف قولاو يلا



5 

 َ أهدر 0 ا الا هند 0 ف ةرسي ى ذل 0 : تالا ارا

 نفاع ةداتقىلا نع ىدمرتلاو دمحاءامالادجر خامسا
 ا 0

 000 : 5 7 ١
 ٌْ ىدمركلا ناو هع هليأ ىحكر ئردخلا كيعس ىلا نع لعي وباو كمحاو

 1 فاض ديز ب لع 4ف كييعس ىلا ةياور . 0 ىمثيملا لاقو حي هدانسا

 ظ اص هدانسا ىبهذلا لاقو مييعصلا لاجر هلاجر ةيقبو هب جاجتحالا ىف

 ' ثيدحلا اذهو لاق ىوانملا حرش ىف اذك سانل  فقرسا هلوا ىف لاق هنكل

 'االا 1002 نأ طويلا ظفاحلا ىنعي فل ومال ىثبني ناكف أطوملا ىف هجرلا ظ

 ا تلا ف ناك اذا ثيدحلا نا هبأد ناف هتداع ىلع ايرج وزعلا ىف

 | ىحم نع كلام ايي ام « هبس » هنا نيؤيشلا ىلع امدقم هل هوزعب

 ظ حسو هيلع '0010 هلا لومر نا ىراضنالا ةرع نب ناعناا نع دعس نبا

 ' مهيف لزني نا لبق كلذو لاق ىفازلاو قراسلاو براشلا ىف نورت ام لاق

 هركذف س 00 اولا

 00 تلا عم 00
 ا

 0 مو ع 0 3

 8 1 فاك ذأ وحلا مآ 0 3

 ١ هحام ا 1 4 هسا 1 0

 71 0 تل لاق كايهدس ىلا نع )0 4بلس 2, 00 هرذاو 1 طرش ا

 لوف ىدي تعضوف مومم وهوملسو هيلع ىحا هر : تت دج وف هع ةفيطقلا

 ' ديج دانسأب لغم نب هللا دبع نع : ةثالثلا ف ىئاربطلا هاور ىرذنملا لاقو



 ْ / ىف لس هيلع هلل هلل 1 مشألا هللا 7 يارا

 ١ هللا دنع يأ يس ملسف دحسملا

 ىلص هللا لوّسر هيلا راغنف اه*د الجر ناكو هللا لوسر ايانا لاتف جشلا

 ىلا لجرلا نم جاتجي امن لاجرلا ةلوسم ىف ىقتسيال هنا لاقت سو هيلع هل
 ٠ هيلقو 0 هب رغصا

 ١ ىنطقرادلاو طسوالا ىف ىناربطلا هجرخا 0 : 3ك مف لع هلأ مسإ )

 ْش 0 هللا ىفر ةريره ىلا نع هنلس ىف

 ْ اك لوح ل لاق هري ره أ نع( هببس ) هب هلعأو ىدع نب

 : هللاث لوسر لاقف ىم ا يبسايو بدي لج لجرلا تب را لو هيلع هللا ىلص ]

 ظ ءركذف لل عا زسقألا هيلع 1
0 

 نع ىراذلا هحرخا ) سل 0 0 عا 0 ولو ع اأو عمسإ)

 نع « هبس » هنع هللا ىمر ىرافغلا رذ ىلا نع 0 هنع هللا ئجر نا

 ١ فارطألا عدجم ادبع ناكن ا و عيطاو ممبسا نا ىلبلخ انوا لاق كفا

 ا 05 ىنلا تعمم أعنا ا هتدج ن + نيصح نب ىجح را

 ا دبع يلع لهعتسا واو لوقي وهو عادولا ةحح هك بطخب سو هيلع هللا
 ظ « ٍوعيطاو هل اومعما هلل باتكب [ دو

 ١  5ةحر ل 0 مب ا ا مك : لع او مبيع 1 01 انك اوعيطََو 1١

 :ةلس لاس لاق ( هيش) هبا نع ىرضللا لثاو نب ةمقلع نع ىوغبلا
 تماق نا تمّأرأ هللا ىناي لاقف سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ىفنجلا ديزي |

 يا اومجسا لاق انق دع اوت تدووحلا أف ءارما انيلع |

1 



 ظ
 أَو 0 اال

4 

 1 35 نأ 0 هلأ رم ل أ اهملاس 0 ١
 ها 00 ىئاربطلاو دما مامألا هج لا لاق ْ

 ا د دمج ةحللا هلقن ام ىفلبلا ةيقلح ىف اك« هبس » هنع |

 1 دعس نبا لاق هتريس ىف ْش

 000 ا ب هزاع كريع اذ لمجلف كيلي انمتاو هلوشسرو اب ١

 000007 ٠ او هدشلا ىفرصتااو .ءافولا الع: كلو راصنالا ةوخا انأف |

 ةريره ىلا نع ماسم هجر اوه 8 و هملع هللا ص هللا ]؟

 تار هلا لوسر اي تلق لاق هنع « هيرس » هلع هللا ىحكر مازح نب يك

 أهيف ىل لهف محر ةلصو ةقاتعو ةقدص نم ةيلهاجلا ىف اهب ثنحتأ تك ءايشا |

 ىراغلا دنع هلغفل ىفو هركّذف نلسا سو هيلع.هللا لص ىننلا لاقف رجا نم

 ريخ كلل نه فلس ام ىلع ظ

 0 را هك سانا انلأ مس و اعرط علا نع تملسأ ١

 هنع هللا ىضر ىدبعلا عفان نعريبكلا ىف ىئاريطلا هحرخلا ( نقلا 0

 لاق لاق عفان نع ( هببس ) هنع هللا ىضر ةورع نع ةتاقبط ُك دعس نباو
 نم بكر نيتأبل سيقلا دبع دفو مدق هليل ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر

 هللا لبم هلل لون هوو م نعو هر 3 مالسالا ىلع اوهركي م قرشم ا

 0 بك ر نتأل لاقك سلا دع دقو مدق ةليلقفالا ىلارطن : لو ةيلع

 مهبحاصي دازلا اونفأو باكرا اوضنأ دق مالسالا لع اوهركي ! يفرش

 واخ قرشثملا لها ريخ مث الام ىنولاسي ال ىنوت أسما دبعل رفغا مبللا ةمالع
 ظ211أ11111ذ ذا

 نيرشع

١ 

 تق

 اخ لق اولاقف م نم ةباصع ف نصحا نب رمت

 ظ نع ناغيشلاو لمح أ مامالا هج هحرخا (ريخ 0 اس1. لع 1 0 ا

 أ

1 

8 
1 

9 



 تدم
 «هبنس» ةنع هللا يضر ةريرع ىلإ ن :,ع ىراذلا هحرخا ( هلق نم اصاخم ا

 ' لاقف ةهقلا موي كتعافشب سانلا دعسا نم هللا لوسر اي تلق لاق هنع ١
 ا

 ودل اذه لع اسال نإ قط دس َ سو هيلع هللا لص هللا لوسد. ا 3

 كصرح نم تبأر ام كنم لوا دحا :
 .ركذ م ثيدملا ىلع

 ا

 "قعر سابع نبا نع دوادوبا كح رش "سان هن ا ْ ا
 هلام هللا ىلص ىبللا فاط لاق هن ريبكلا ع ءاجلاف مك«هيس*اهنعدللا |
 ' كل صرخ الآ سان نادل لاق را ل 0 ٍْ !َ

 سانلا هنم برشب امم ىنوتسا لات سانأا هنم لوانتي اذه ناف 0 ٍْ 1

 ران الا ل يراها حلا كراج املا ل 0 قس ١

 | نم الجر لجر مصاخ لاق هللا هنع ( هببس ) هنع هللا ىضر ريبإلا ثرع |

 ظ |. ةرخلا نم جارش يف سود هللا سهلا ًاردب ل ا 1
 لوسر لاقف هياع ىبأف ءاما حرس ىراصنالا لاقف لختلا اعيمج هب نايقسي اناك | 1
 ١ ىراصنالا بضغف كراجولا ءاملا لسرا مثريبز اي قسا لسو هيلع للا لص | ا

 . هللا ىلص هللا لوسر هجو نولتف كتم نبا ناك نآ هللا لوسر اي لاقو | ٠
 ظ ردجلا ىلا غلبي ىتح ءاملا سبحا مث قسارييزاي لاق مت لوي

 . هنع هللا ىغر بزاع نب ءاربلا نع ىراخغلا هجرخا ( لتاق مث ملسأ )

 لاف ديدحلاب 0 لحر 0 هللا ىلص ىبنلا ىلا لاق هنع 0 ١

 لوسر لاف ك3 اذ لئاق م ملسأ لاق لسأ م لتافأ هللا لوس أ ظ
 ثيدح ىف اها مك اليلق لمع ملسو هيلع هللا ىلص هللا ا ا

 ملا الية اذه لمع[

1 
 بِ
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 ا هك دف ليتسا لان
 1 2 لس اع ا ل ا ل اص ا 000

 | هجرخا (العتم مادام انك ار لازيال لجرلا نك لاعتلا نم. اورئكتسإ)

 | ف ملسو هيلع هللا ىلض ىبنلا تعمس لاق لسم ىف ام هثع « هببس » هنع هلل
 1 هر ذف اورثكتسا لوقي اهانوزغ ةوزغ ظ

 | ىنطقرادلا هجرخا ( ةنم ربا باذع ةماء َنإَف لوبا نم اوهزتتسإ)

 ] ا ا *| و

 | دوادوبا هجرخا ( كلمع ميتاوخو كتن امأو كنيد هللا 'عدوتسا )

 | حرص ىذمرتلا لاق اهنم هلا ىضر رم نبا" رع لاسلاو :قذمرتلاو

 ريرج نب ليعمسا نع دواد ىبا ىف 5« هببس »هتعصل طويسلا زمرو بيرغ
 | 0 0 1 ١

 | هيلع هللا ىلص هلبأ لور ىنعدو !؟ كعدوأ مله رمع نا ىل لاق لاق هعزف نع

 0 : 4-2 ءءء و. 0

 ىضر زيزع نبا نع ريبكلا ىف يناربطلا هجرخا ( ًاريخ ىراسأل اب اوصوتس هسإ)

 | موي ران الا ف تك لاق هنع « بيس » نسح هدانسا ىثبغلا لاق هنع هللا

 هركذفردب
 ا : 1 2 - هةوم ,و 2 |

 هللا ىضر كلام نبسنا نعدممحا مامالا هجرخا ( ًاريخ راصنأل اب اوصوتسإ )

 ] هللا دم ربنملا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعص لاق هنع « هيس » هنع

00 
0 

 ١) اصلاخ نأ الإ ةلإ ال لاق 6 نس لاقأ من فانني ياذا بسأ ١
-_- 0 ١ 



 كو
 ١ قراظط 0 نيل جحا (تارمل 1 1 تمد دوس

 1 ضويسلا هعشو ىهذلا مك 2 ا و ةزعء هللا ىضر ىلراحتا ١

1 ّْ 
 ظ ١ نوراطاب لبو اع هلل ىلص هللا لوسر ىل لاق لاق قراط نع ( هببس )

 ظ 000 5 ْ

 3 : ا
 ظ ىناربطلاو رازبلاو ىدع نباو ىذمرتلا هجرخا ( كلظفح ىلع 0 نعتسإ ) ا

| 0 ْ 
 ل رسكسا ىذمرتلا دنع هلظفلو هنع هللا ىضر هرب سه ا نع تاسع ْ

 ١ ىف دعو هجأم ن نباو ىذمرتلا مكحلاو ىناربطلا هجرخا اذكو طقف كين . ش

 ا ميعن وباو ىفاربطلا هاور ام اهنم دهاوش هل نككريكانملا نم ربخلا اذه نائيملا | ٠
 ا ىبنا اي لا اوديق اعوف رع رمح نب | نع اهريغو ةيللا ىف

 ١ لاق ظفحلا ءوس رلسو هلع هنا لص ىلا لل يراك لاق ةديزج

 9 لإ اا زا كابتن فت ١

 ١ | (كوتفَأَو 0 هاذ سر د م |

0 

 ْ مالأو نعل هبلإ ١ ْن اأو م

 انك لاشرمللو سا تنتاك ضار نع «هس»

 ظ هركذف كبلق تفلسا لاق معن تلق ربل 0 ظ

 ْ م نبا هحر حا ( ةماعلا 5 َكتالصا ليقتسإ ) ل

 : اجر لاقدنم كلا اشيا ف هس دهس نا نا ناس ا 1

 الحر ىارف هفلخ انيلصو هائعيابف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع انمدق ىتح ْ

 1 فرصنا ىت> ملسو هيلع لاا لص هللا لو فقوف فوفصلا فاخ ىصي ظ
8 



 1ك 1 0 00 3 -

 3 : | هنم 00 7 م ا عمم 0 ١ عم ا

 ٍ اع ناو ةدش ىلا نبا هحر تلا 1

 ا ىف اك« هيليوم » كلع هللا ىكر فراصتالا ورم نب ةيقع نع دوعسم نبا 0

 1 مم ةقعلا لها 0 هلع كار نال اندعو لاق كنع ريبكلا ع

 ْ هيلع | للص هللا لوسر اناتأف مثرغصا نم ىفا الجر نوعبس نحو 1 ا 1

 أ لوسر اي اناق شيرق رافك يلع فاخا ناد ةاخلا ىف اينسوا لاق سوا

 ظ لا لعدجلاو هلا ام انربخاو كباعصأل | ا ْ

 00 00 لاق كافر لجو حا
 50 مو -و

 0 ليل امنا قح هلأ 00 دل فكنا وح أ ا 00#

 ْ 'نمو للَأَو توم 1 الا نادبلأ ظاحبأو ىو "ا 1

 0 ملأ نم نعت دع دقق كلذ ف , فاندلا ةئبز 0 ةرمالا 5 ظ

 || دوعسم نبا ن ع ماحلاو ىديمزتلاو دعا مامالا هجرخا ( ءامحلا 0 ْ

 أ نب نابا هدنس كو وبلا هعبتو كالا هيبه ر دع للا ضر

 | ىلص هللا لوسر لاق لاق دوعسم نبا نع( هببس) بيرغ ىذمرتلا لاقو قاحسا |

 ا ىن اي هللا نم ىوقيسن انا اوااق هللا نم اويمتسا هراصصأل موي تاذ 00 هيلع هنأ |

 . ؟لفلي علف ءانللا قت نم ىوتسا نم 1 و ثالذكس ١ كويل ظ

 ظ اهنع هللا ىضر ةم اسوا ن ..ع ناؤيشلا هحرخلا ةراشلا | 0 نإ 5 |

 9 ةيراجل لاق ملسو هيلعايلا ص هللا ل لوس نأ ا را

 مك السا لاقف ةعفس اههجو ىف ىأرو ةماس ما تيب

 ا

 نأ



 لل
 هركف باقرلا ىكزا ىفربخا ا كربخاو

 كح سانلأ َدْنِع اميفذهزأَو 0 3 3 م 0 دهزإ )

 ليصل قييبلاو 0 ” ألا

 6 « أمل حصصتو ىذا هنسحو هلع ثا ىضر ىدعاسلا دعس

 هلل 0 هتلمج اذا لم ىلع ىناد هلل لوسر اي.لجر لاق لاق د

 هرك ذف دهزا لاق س انلاينبحاو

 : نم هللا ل١ هجرخا ( ةناَريِجَو ةلهأ رمياعلأ ف سانا دهزأ )

 قف ىدع لذ ةحبلا خو ءادردلا يبا نع قتشمدلا دحاولا دبع ثيدح

 هفعض دحاولا دبعو ىوانملا لاق هنع هلا 528 هللادبع نب رباج نع لماكلا

 دحاولا دبع نع « هبِبَس » باذكر ذنملا نب دم ىدع نبا دنسم فو ىدزالا
 سانلا لاب ام هل لق ءادردلا ابا تيأر دحاولا دبع لاق ءادردلا ىلا ثرع

 هللا لوسر تعمم لاذ سولج كتم لهاو ملعلا نم كدنع امف نوبغري | ظ

 هركذف دهزا لوقي مط

 ايدلأ ةنيز لضفأ َكَرتو يلد ربقأ ؛ 0 1 ف دهذأ )|

 0 وينال قا

 سانلا دهزا نم هلا لوسراي ليق لاق السرم كاحضلا نع «هببس» هفعضل

 هركذف سانلا دهزا ٍلسو هيلع هللا ىلص لاقف

 6 ةلملا نيم عم ةزمبلا#
 أ ملام انشد رس را امون اير كلا ظ



 | هللا لص ىبلا كءضف هتروع تفشكلاو مقوف هبنج تدماق لف هسا

 ١ هذحاون ىلا 0 ىح و هلع

 دن ا نك ماب نك ل دلشإ ا اومرإ )
 لك ةلمس نع ىراخلا هجر

 رق 000 "از ا ل لاق ول [هيس) ةنع شا ىضر عوكألا
 | ىراخبلا ىف ةمتث هلو هركذف ليغامساىنب اومرا لاقف فويسلاب نولضتني 5 نم
 ا احا كلبلا ةيرقلا هذه اوارم الو رسلا اوعرسأ )

 | نا هنع كلا 2000000 كر نيك نبا ان نع حم 1

 ا لاف دوم ىداو:نم رجحلاب نم ا هيلع هللا لص هللا لوسر

 ظ مص وهو لاق هركذف

 ١ ةهزخ نباو دما مامالا هجرخا ( فذخلا 00 تم راجل ارمرإ) . ْ
 ْ . ىلسالا و رم نب ةلمرح نع ءايضلاو ميعن وباو 111 نارطلاو ىوغبلاو | ظ

 | دا 7 فيدر تك لاق هنعريكلا عماجلا ىف اك( هيبس) هنع هَ ا

 ٠ | دال طع ةئرم اللقا لطفل لوني تأ انا جماع

 ْ 0 ادرآ لرش لاق لوقي اه ىبعل ت تلقف ىرخألا ىلع هبعبصا ىدحا |

 فقذحلا ىمح لثم

 : >< ىازلا عم ةزمبلا 6

 ا ا فلا اهالغأ باق ةرلأ ف ذأ

 ' ٠١ ةيش ١ هنع هللا ىخر نابها "رع راخنلا نبا هجرخا ( 5

 [باقرلا ىف نابها لاخ وهو رذابا تلأس لاق هنع ريبكلا عماجلا ىف اك
 ىتلأس اك لسو هيلع هللا لم ىبلا تأسلا-ق لضفا روبشلا ىاو لضفا ظ



 ( ممالا فس 5 ( هيس) منع هللا نسر تراس رن ركل ا
 (| سأر دنع توملا كلم ىلا لسو هيلع هللا لص ىبتلا رظن لاسق هنء ريبكل
 | كالم لاقت نمكوم هناف ىبحاصب قفرا توملا ثالماي لاقف.راصنالا نم لجر
 ظ قبفر نهم كب ىنا ماعاو انيع رقو اسفن بلع تولا

 هيلا نوكأ ام نا د 3 اقرأ اقرأ )
 1١ يي

5-0-0 
 6 1١

 أ ل اي 6
0 9, - 

 ْ ١ مهوب ٠ ل الو م دابعا اوعي ورع 7 نأ نوير ا بنك 0 نإو

 ١١ بالعخلا“ نب ديز نع ناش لاح داب ىناربطل اود ءأ الا هدرخا

 ظ لاق دير نعيم نم ىف 5« هيساا هع دلل نكويسلا اة رافعلاوا و

 د ذ كءاقرأ عادرلا جف | انو هلع هلا ىلد هللا لوس للف

 7 ميلك الو ةيئاب افرع ذئاو 70 بالا د هاربكإ |
 را رس 1 قام يانا كيداحأل

 0 00 كاحلاو يب وباو دعا ماسالا هيرخ ا ( كيب 5

 ١ لبس ريغ مسرحا لاجر هلاجر دمحا دئاسا دحا 0 لاق هنغ ا ىضر

1 

 هللا لص دا م لات ه:- ؛ هيس ) فعءض هيفو نابح نبا هقثو ذاعم نبا

 هظنلو .«.كذف لوادر ميل تاود لع فوتو مف رت سو هيلع

 1 ىناربطلا ف

 ا نع هجام نباو ىذمرتااو ناذيتعلا هسيرتلا ( مو نأ فا دماس مرِإ )

 ٍ هيلع ها لص :أ| نا ةعس نع قاربطلا رتل (هدس ) هنع هللا ىَضر لع

 ا .لاقف نياسأا قذحا دق نك رمل نع لجرناك لاق هيوبا نيب هل عمج مشو

 ا ,مسب تعوص دا يمأو ١ نا دال كفس وأ رظيف هيلع هلل | ىلص ىب :

 7: يطل



1 
 13197777313 ف ف حدس مفتت ب 2

 ايرغلا ا قر نار نار السمو هع ى درا بوم 1

 هلغفلو هكذف هرازإ رحب الخر سو هيلع هللا ىلط هلا لوسر رصبأ لاق ْ

 0س هللا لص هللا لوسر ىلع ترزم لاق رم نبا نع 0 ْ

 , اهرزتأ تاز ا تدرف دز لاق مث هةهفرف كراز 0 ءاخرتسا ىراذإ |

 .نيقاسلا فاصنا لاق نيأذ موقلا ضمب لاقف دع ْ
 دل 4 ةسلا نأ أ لاسأو ءاسلا ىلإ نايا مقدإ 0

 'اهدحا نيدانساب ىثيعلا لاق هنع هللا ىضر ديلولا نب داخ نع ريبكلا |

 7 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ثروات لا خلاد لطهي نسح ْ

 مرا كاسم قيفلا ْ

 ا ١ هذ 0 2 3 10
 ظ نايس نع لئاهشلا ىف ىدمرتلا ه>رخا ( ةقدصلا 0 الانإف اهعفرإ ) ١

 00 1 هماننا ىضر ةريزه ىلإ نع ( ةيسسا) نع هللا قضون ئيمراثلا |

 ظ ةدامب ةنيدملا مدق نيح و هيلع هللا 0 هللا لوضر ىلا ىسرافلا نالس ا

 نلعب لاقف 000 لص هللا لوسر يدي نيب اهبعضوف بطر اهيلع ظ

 | ؟َنف ابمفرا لاف 0 لع ةقدص لاقفاذهام[

 هيف 00 مهنم ا اذِإَو نيالا نع كتل اوم ا

 كلام نب لهس نع ةراتخلا ىف ءابضلاو ر 1 ىناربطلا هحرخلا ( رخ ظ

 نه سو هيلع هللا ىلص ىبلا مدق 0 لاق هنع ( هبس ) هنع 0 ىضر ١

 يلق أنا اج11ب لافو هيلع ىتأو هللا دمحم نبكلا دعص عاذؤلا ةغ |
 مل ليوا ننزل

 د

 قارب ُ أاو ردحلا َ ذ ايندلا تم ع ! ( 0 55 ىبحأ معد 2 0

 ف



 دك ارا 0 0

 , ىلا نع نابح نباو ةعبرالاو ٍلسم هجرخا 1 ماب عجذإ)

 ابا عمب ٍلسو هيلع هلل قم ىلا نا هنع « ةببس » هنع هللا يضر هرقل

 نال لسأف هب ىف قدري نأ اذ هال ناد الا 40 هرووش ظ

 ْش ١ هنيلا لوسَو .ءاعدف هموق نم ءابح هوص ضغش تاكا علب الف

 ءركذف عجرا لاقو هنذأ كرذو ملسو هبلع هللا لص
ْ 

 | هجرخا( ابلطبأف ؛لحفلا 'مضقي وأ لك اي امك مضقت وأ لك ان نأ تدَرَأ)

 . « هببس » هنع هلل ىضر نيصح نب نارمت نع رأث :الا لكش» ىف ىواحطلا

 ْ ىلا كلذ مفرف هاتينث تمزتناف اببذخ هعارذ لعرخا ضع الحر نا هنع.أ

 ْ رف را الا

 ىلا لاو لسم هجرشلا(كيلع ا ىوبف يعوتالو ٠ 50 ىنضْرِإ )

 هبا عوف رت ذل قلب نع 0 هجرخاو ابنع هللا ىضر ءاعما نع

 أ هلا لوسر اي تلق تلاق ءاجنا نع (هيس) مس ا را كيلع
 ١ لاقف هنم خضرا نا حانج ص لبف ريبزلا ىلع لكما 'ىبش ىل سبل ظ

 هركذف ىخضرا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نع ىئاسنلاو دواد وباو لسمو دمحا مامالا هجرخا « "كيف لصم اوضْرأ >

 و

 ْ اولاقف سان ءاج لاق هنع « هبس » هنع هللا ىضر هللا دبع نب ريرج

 | نإو اولاق هتقثو هركذف انوللظبف انوتأي نيقدصملا نم اسان نا هللا لوسراي
 | م لاملا ميبحل ممعز ىلع ءانب ىا متلظناو ؟يقدصم اوضرأ لاق انولظ ظ

 هر هني

 | نع ريبكلا ُك ىناربطلا هجرخا «شأ, قت د اَراَرِإ عفرإ>



 فقع
 ظ يل ىمقلعلا لاق تكعصض هذكئو كو هجم نبا هب د رفنأ فيمض

 | ىقتراف 00 نسح اضع هن هلعلو قرط نم هدورؤل هل انخم ٍْ

 لاق هنا هنع هللا ىضر لع نع هجام نبا جرخا « هببس » ةعصلا ةجرد ىلا !
 000101 لاق سولج ةومن اذاف لسو هيلع هللا لع هللا لوسر جرخ

 له لاق ال ناق نامحت له لاق ال ناق ناسغت له لاق ةزانجلا رظتن ناق |

 هركذف نعجرا لاق ال ناق ىلدي نوف نيلدت 0
 بأ قر ةراعصلا نم 00 نح ىواحطلا هحرخلا رئاتجلا زاك ا ١

 باعصا ضعب ىتثدح لاق نمحرلا دبع نب مساقلا نع «هببس» مهلع |

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انب ىِلَص لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اودنتال لاقف فرصنا نيح ههجوب انيلع لبقا مث اعبراو اعيرا ربكف ديع موي

 ثيدح اذه ىواجطلا لاق هماببا ضبقو هع ناكل ايلا 0 ٍْ

 ةشئاع وبا ىنربخأ لاق لوحكم نع دواد وبا جرخاو دانسالا جيحص |

 ناهلا نب ةفيذحو ىبموم ابا لأس صاعلا نب ديعس نا ةريه ىلا سيلج |

 000 تالة انو هيظ اللا لص للا لوسر اركي ناك فيك ١
 قدص ةفيذح لاقفز 00 ىتوموبا |

 ىف ىناربطلاو هاقعضو ىنطق رادلاو ىليقعلا هجرخا ( و ع اف عجْرإ) :

 عماجلا ت0 81( ةيلن) هنع نا :ىضر قيدصلا رك طسوالا |

 لجر ءاخ اسلاج ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دنع تك لاق هنم ريبكلا |
 ينلا لاقف ءاملا هسي ل هماهبا رفظ لثم همدق رهظ لع ىتبو ًاضوت دق
 كا دوضو متأف مجرإملسو هيلع هللا ىلص |
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 أ رظنف لبألا تحرسف الزنم هياصصا لزنف رفس ىف ناك رلسو هيلع هللا لص |

1 

 ا
1 

١ 
' 

0 
 1 نب مفار نغ 1 مس 1 0 6 هل 1 :

 )| هنا هنع « هببس » مسي مل لجر هيفو قارعلا ظفاحلا لاق هنع هللا ىضر جيدخ ا

 1ْ هركذف باتقألا ىلع رمح ةيسكا ىلا

 ١ هلأ وسر لاقى يال تاق عض تاودو ةيصضما تبرأ ْ

 ١ ىمرادلاو دمحا مامالاو ة ةبيش ىلا نبا هجر خا « َميِفَف 00 هيلع ل 3 '

 ْ ىكر باطخلا نب رمع نع ءايضلاو كاحلاو نع نباو قانلاو دواد وباو :

 | ةأرملا ىلا تششه لاق ربع نع «هن» كفن ثيدح كاسل لانو هل لا

 موسلا تغتنم تاق ءاسو هنا لص ١ تيتأف مئاض اناواهتلبقف |

 هرك ذف متاص اناو تلبق ىنا اهظعارما |
 1 ال6 تر ل ا ل 7 71 ا ا |

 : نمم قب م ا اهنم ونس ٠ ةئام ” هذه 2 مادا

 1 اهنع هللا ىضر رمت سا ء ناؤيشلا هح رجا « لا اهرهظ لع وه ا

 ْ هتايح رشا ف افلا سو هيلع هللا ىلص ىبلاا انب لص رم نبا لاق ( هبلس )

 هللا دبع نير باج نع لسمو ا و هركذف مكيأرا لاق لس الف

 روش ثوع نا لبق ؟لاق سو هيلع هللا ىلص ىلا نا هنع هلا ىحكر ظ

 هللاب مسقأ هللا دنع ابملع امماو ةعابلا نع ينال ظ
 ْ لطرإلا هحو للعام

 رضا ترهب لاق نها كات هير جتنا الع ىنَأِي موبلا ةسوفنم سنن

0 
 هيل

 | نينم وما ريما ىلع نع هجام نبا هحر جا (ْتا 0 0 نعجْرإ) 0

 ظ بيطخلا هاورو هع ملا ىحصر كلام نب سنا نع لعي وباو هنع هللا ىكر 1

 'ء ىريمدلا لاو هتصصأ ىل و املا زمر هنع هللا ىضر ةريره ىلا ثيدح نم :
 سلا 1 الو :



0000 

 | ديش نالف اولاقف سو هيلع هللا ىلص هللا لرب ايدل نضع لك

 ظ م04 231 لص هللا لوسر لاق ديبش نالف اولاقق لجر لع اورم ىتح

 | هللا لص هللا لوسر لاق مث ةءابعوا ةدرب هس رانلا ىف هتيأر ىناف الك سو

 | الا ترد 0 هرخآ ىفو 0 بهذإ باطخلا نبااي سو هيلع

 دوسولا الا ةنلا لخدي الهنا

 يقر كللاع نان سنا ن هدي نا هرم ( ةلكم كلتا ا ْهذإ )

 ْ هيلع هللا ىلَ هللا لوسر ىلا هيلو لتاقب لجر ىتا لاق هنع « هببس » هنع هللا

 | هلثم كناف هلتقاف بهذإ لاق ىبأف شرألا ذخ لاقف ىبأف فعا لاق لسو

 | كناف هلتقا لأق ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر نا هل ليقف قحلف لاق

 ظ هايس لع د
 ا 0٠7 نب نإ دع نع قازرلا دبع هجرخلا ( ح تنأف بهْذإ)
 ظ عابنز نب حور ابا اعابنز نا هنع ريبكلا عماجلا ىف م «هببس» اهنع هللا ىكر

 | ىلص ىبنلا دبعلا ىتاف هقنا عدجو هركذ عطقف ةيراج عم هل امالغ دجو

 | ام ىلع كلمح ام ملسو هيلع امرا لق كتب

 ْ تا بدلع شا لم ىبنلا لاقق اذكو اذك لف لاقق ت

 اعنع هللا ىغز سابع نبا نع قازرلا دبع هجرخا (ةومجنأك , هب او يهذإ ١

 | مث نيت انزلاب فرتعاف زمام مو هيلع هللا لص ىبلا قأ لاق هنع « هيبس»
 | ىبلا لاق متاعبرا فرتعا ىتح نيت فرتعاف هودر لاق م هب اوبهذا لاق

 د اوهذ املي هيلع هللا ص

 »6 ءارلا عم ةزمحلا ا



 0100010001 1 1 ز زا 7-1

 سانا هيت داق بهذإ) ْ

 هيلع هللا ا ل اماعأط ع 0 1 ١ لاق لاق 0

 1 سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر اعدف ىنا نتنلطناف ةدير تعنصف م

 7 نال راق 0 هد 0 ةيلعالل ا لم با ف |

 لك ب رحت كيا لاق مهقزر ف م 3 رابو مل رفغا

 0 ا هيلع هللا ىلص ىلا

 فاش آل فاشلا تبا سا تاو نبال بهذأ ١

 ىضر بطاح نب دمج

 تيس نانا اكو مالا هدأ هظفلو ان هللا 0 ةشئاع نع ناذيشلا

 ناسنا ىكتشا اذا ناك اهتس ردا: ال ةافش كٌوافش الا ءافشال ىفاشلا تنا

 بطاح نب دمت نع ريكلا عماجلا ىف «هيس» هلاق مت هنيمبب حسم |

 سلاج لجر ىلا ىا ىب تقلطناف ىدي تق رثحاف ان ودق تلواك قاف

 هنم ىتندإ م كيدعسو كيبل لاقف هللا لوسراي هل تلاقف ةئابجلا ىف

 . لوقي تاكام كلذ دعب ىا تلأسف وه ام ىردا ال مكتيو ثفني لعل
 كاع نو عن وبأو ريرح نبا جرخاو عا س ايلا ههذأ لوقي ناككاق ْ

 ١ مداع سو هيلعمملا ىلص يتلا تا هنع هللا ىضر سبق نب تباث ل رغ |(

 سانلا بر را ذأ لاق ضيم وهو |

 ار( ل الإ ةحلأ ا ١

 / ريبخ موي ناك امل لاق رمع نع «هببس» هنع هللا ىضر ٍتاطخلا نب رمح نع |

 هم

 ظ

0 
 (تنأالإ

 0 حرخاو 4: 3 .لرع ةبش ىلا نبا ا



١ 
 دع هلل اوجيذا لاق انرمأت اف بجر ىف ةيلهاجلا ىف ( مهتحلآل | اهنوجيذي اوناك

 اعرف عمت انك انا هللا لوسراي لاق اومتطأو هلل اوربو ناكر هش ىأ ىف لجو
 ) لاقف انرمأت امن ةيلهاجلا ىف ( مهتلآل هنوحجني اوناك ةقانلا جان لواىا

 ضاخم نبا نري اهنبلب هوذغت ىا ) كعيشام ةوذغت عرف ةمئاس لك ف

 تقدصتف هتجيذ ( ةقاطاو لما لع ىوق ىا) لمحتسا اخ نول تنبوا

 ريخ كلذ ناف كل ه1 هبحلا

 ناؤيشلا هجرخا ( ادام ٍلجَر ا ا مس الا
 ا

 | هللا لوسر راك لاق هنع ( هيبس ) هنع هللا ىضر كلام نب سنا نع

 نمو م ىلا مملس ما ىا كيس بسشرزب اسورع ا هللا ىلص ٌْ

 ىلا ادع بهذا للا كلافف روت هد فاش أسمح تعنصف طقأو ظ

 كرفت ىهو ىلا اذهب كيلا تشعب لقف 7 هيلع هل ىلص هلل لوسر '

 عداف بهذا لاق م هعض سو هيلع هللا لص ل لوسز لاقف مالسلا

 نمو ىمبس نم توعدف تيقل نم ىل عداو مثامس الاجر انالفو انالف ىل

 ءاهز لاق ناك كددع 5 سنال لبق هلهأب صاغ تيبلا اذاف تعجرف تبق
 لكتو ةسيحلا كت ىلع هدي عضو لسو هيلع هللا ٍلص ىبنلا تيأرف ةياثلل ٠

 اوركذا مل لوقيو هنم :رواكحأي ةريثع ةرسم وعدل لعءج مث هللا 00

 قالا | هللا رخل اوم ىح اولكأف لاق ءركذف هللا مس

 تعفز نيح مار ال ١ نأك تعصر نحن يرإل اف عفرا لاى لاقا

 نع ركاسع نبا هجرخا ( كيلي ان كح كو تأ د ذأ) ظ
 |١ يع نع ربكلا الا يجر همر ضرس نب هادم

 ا

 تقيس 7



 1 ظ
 ْ ا كر اير ارعدو ماع نم را ل 4 هللا 0 هلا :

 ا ىثبللا عقسالا كَ ةلثاو نع أضيا هحام يبا جرخاو دواد وبأ هحرخاو آ

 ا ديرتلا سأب , سو هيلع هللا لص ما وعر 1ث لا ضال نع
 | اهقوف نم اهيت أن مكرإلا ناك ايسر اوتعار اينارع نا مسب اولك لاقو

 ا نتا ةكرإلا نا ثيدح ىف قايو |
 ) لسمو دمحا :مامالا هيرشل/ هاك ناس لقا هاا مكدحأ َفَواذإ) ُْ 1 0 2 . 2 0 0 :

0 0 
 ا ةداتق أ - هحأم غ نباو ىذمرتلاو 4: لأ ىصر هللا دبع نب رباج نع

 ١ دسو هيلع هللا لص ىنأا نا هللا دبع نب رباح نع « هبيس » هيع هللا ىضر 1

 ١ لئاط ريغ نك نك تق هراكصا نم الحر 0 أموي بطخ ا

 | ىلصي ىنح اليا لجرلا ربقي نا لسو هيلع هللا بم ىبللا رجرف اليلدبقو |
 ا اذا سو هيلع هللا ىلص ىبلا لاقو“ كلذ .لاناسنا رطض ناءآلا فلعا ا

 ظ فكان لف احا كدحا ن .نك |
 ان

 1 ا نع ةيش .ىلا نبا هجرخا » 0 ادتغاف اللب تْدِجَو اذإ» | ا

 | دري ادع نع ريبكلا عماجلا ىف اك هببس» اهننع هللا ىضر ورمع نب هلا :

 0 ةرمسل 0 3 مَ 00 ا

 ا بأ اما هبرغا (١ دير 0 روش دوما كاستل 08 ١

 | لبر ىذان لاق ةنينر نع هيدر عد 0 لاقو كالا لاق .هنم هلا
 | .ةاش ىا] ةريتعرثمت انك اناهثلا لوسراي لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر



 توم ا لاق هل للا لوسر اي 0
2 - 

6 
 « 14 .٠ هكا 7 |

 | ىف ءايضلاو ىذمرتلا ىوس ناسلا باعصا هجرخا «اوحج راف متازو اذإ « |

 ةيل وكلا ند ىوقا ىفو ةيلعف ةلالد ءذهو حجرأو ا

 ىراخلا هجرخلا“ ابل رافتناف هلهأ ريغ 7 الن اذ 1
2500 

- 

 هياغ هللا ىلص هللا ]هلم ادع هليل 12 نيمار ا ةريرطا ىلا 0

 ١ ا ىف ةعاسلا ىتم لاقف ىلار أ هءاح موقلا ثدحي سلحم ىف سو

 | لاق ام ععس موقلا ضعب لاقق ثدحي سو هيلع نبأ لخ هللا لوسر ْ

 | لئاسلا نيا لاق هثيدح ىضق اذا ىتح ععسب مل لب مهضعب لاقو لاق ام هكف 1

 ةعاسلا رظنناف ةنامالا تعيض اذا لاق هللا لوسر اي انا اه لاق ةعاسلا نع |

 ”يادلا فراخلا ةاور فوه ؟لف دسو رفالاق اهمعاضا فيكلاَمف !

 يدفن نس ا 1

 2 لا نِإَف ةلمسو اورْدَو هتفاح نع نا مال عيال

 : أ زمر اهنع هلا ىضر سابع نبا نع هجام نبا ةحرخأ 110 0

 رعدل نب هللا لع نع اضرا هجام نبآ جرخا ١ « هبيس » هنسحل طوسلا

 5 1 7 ١
 للا راض لاقف ةعصقب ىفآ ملسو هيلع هللا ىلص هلع لوسو نأ ك6 هليأ ىصر

 ا ا 0 لاق 1 بجو ا 0 كرس 1 ا 00 ثا

 | 0 د ل ىف لاي «هبس» هنع هللا ىشر هللا دبع نب رباج نع ةراتخملا |
 ْ رق عار قاما ة ةمرؤتو انا تباج لاق سيق نب دبوس نع مهرأو ا

 | نزي نازو اندنعو ليوارس انمواسف مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انءاخ ا

 | نمع كدب دكا ذه نازواي سو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاش رسالا ا

 | ىل نزوف لاق هلمج ملسو هيلع هللا ىلص ىبللا عاب ال هنا ثلا دبعنب رباج |
 ظ

 م
 ا
| 
 ا



 ظ 0 ظ
 ناسف ميل ثالث قارعأ اهدخاف 5 ةئيطوب سو هيلع هلا لم هلل ل 5

 ا م مكسر هللا مدل لاقول هنا اما سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر '

 هحرخا م ىفر ةشاع قرع كا اذا فردخ ىف مدقلو |

 ىراخبا نبا.
 لهأ قرت ةليدل نشأت ةراقلا نإ حابصملاا يطأ ف اذإ » |

 وبا ةحرشلا 4 تار تكا الار داو تارا ع ا ا

 مامالاو اههنع هللا يضر سابع نبا ند 3 اذلاو نادرا هيحو 0 ٍ

 هللا ىغر سحرس نب هللا دبع نع كلاطلو ريكلا ىف فاربلسلاو د0
 (هبس ) حيعصلا لاجر ىفارباطلاو دمحا لاجرو ىثيعلا لاق هنغ |
 اهتقلاف ةليتفلا تر ةرأف تءاج لاق سابع نبا نع دوادوبا جرخا ام |

 ابيلع ادعاق كراك ىلا ةرخلا ىلع سو هيلع هللا ىلص ىبلا ىدي نيب ا

 اًوفطاف متم اذا لسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف مردلا لثم اهنم تق 2 ئ

 مفرح اذه ىلع هذه لثم لدي داما ناف م

 ا هجرخا « كل ا بجو اذإ» ْ

 نب رباج نع ل لإ نابح نباو د ىونم ناننلا .بباهكاو ا

 دواد ىلا ىف اك( هببس ) دانسالا حرص لا لاقو هنع هللا ىضفر كيتع ا ظ

 دوغي .ءأج سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا روث ذم رباج نع هريغو ا

 هيلع هللا لص هللا لوشر هب حاصف بلغ دق هدجوف تباث نب هللادبع |

 كياع انباغ لاقو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عجرتساف هبجي ملف م 3

 لوسر لاقف نا كيتع نبا لش نيكبو ةوسنلا حاصف عي درلا ابااي
 اهاسلسلالا نيا نو" 4 ساما

01 
 يس مسير



 ل اطللا هأ وعم ا

 ا تا هوما تلا
 مس رمش مكدع أةلعت مهراع اوءاسف ةريثلا لهابر 37 نزرع ادإ 0 ١

 : وللا نت

 ا مس دعا 0

 هللا لص ىلا ناوصا |[ تش لاق نسل نع ( هبيس ) فيعض هدنسو هنع ١

 مهتنسلأب اننوظفليو مهنيعاب انوظحلي نيقفانملا نا اولاسقف هيلا ٍلسو هيلع |

 : ا ل ل ا 1

 1 هحرخا ( اهك ذ اذإ اهاصيلف 0 مان وأ ةالص مدح ىسل ادإ ( ا

 ١ هنع « هبلس » هنع هللا يدر ةداتف ىلا نع حرص لافوا ىدمردلاو فاسحلا |

 | كسل هنا لاقف ةولصلا نع مهمون سو هيلع هللا ىلح ىننلل اوركذ لاق |

 | مامالا جرخلاو هركذف كدحا ىسن اذا ةظقيلا ىف طيرفتلا اما طيرفت مونلا |

 ا” 0 0 "لاك ةساق رشم ةلغ هللا اص هللا لونم اك 1 هداك ىلا ءعىدمجا |[
 || انهيتلاف سمسلا رح ألا انليشا اف انمنث انتالص انيلع اولغةحا لاقو انسرعول :

 موقلا ًاضوتف كل 5 ةينه انرسو راسف ب هلع هللا ىلص هللا لوس 1 ْ

 : رو ب ر مرجفلا اولص مر حفلا لق نيتع ىلا اولصو لالب نع 6 ١

 ةلظقيلا ىف طيرفتلا امنا مونلا ىف طيرفت ال لاق انتالص ىف انطرف هللا لوشر اي ا

 اهتقو دغلا نمز اهولصف كالذك ناك اذاف
 0000 2 1 رك تا 0 ٍ 2 أ

 ولأ 2-3 5 اذإ لقيلف هماعط ىلع وللا مسأ كد ا

 . ٍإ 1 0827 0-2 5 7 ةءاصلا 0 أ ا ةهدمسم 1 اص 0 لعب 2 خالل » 0 أ

 : ىلا تااق اهنع ) هينس) 4ددن



001 
 سو هيلع هللا الغ لزهر لاق لاق ا ْ

 لاق ملعا هلوُسَرَو لا اولاق اهنطب ما 5ك ريخ ضرالا ربظف تمم اذا

 ( هركذف 6 اذا ١

 بيطخلا هجرخلا ( كَل ”م ذأ نإ كناذأ لع كملف مضق تمك اذإ) |
 ةيواعم درا هنع (هيبم) هنع هللا وشر كلام ني سلا نع درت ل
 سو هيلع هللا لص ىلا نم ىأر اذا ناك هنع هللا ىضر يحولا بتاكا

 تبك اذا ةيواعمأي لسو هيلع هللا ىلص ىلا لاقف هيف ىف رتلا عضو ةلفغ ا

ْ 2 : 

 كاملاو دواد وبا هجرخلا ( ابَح محي ال نيتلق ءاملأ أك اذإ) |
 خس هركذ مدقت « هبس» هنع هللا ىضر رمعي نب يع نر يال ْ

| 51 3 0 

 :حرخأ ئاطيشلا ل اذإ)|

 هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع هجام نباو ةيش ىلا نباو لسه هجرخا |
 هيلع هللا ص ضل قل اح رباج ع هح ام نبا جرخا ام ( هببش) هنع ْ

 ىري ايف ةحرابلا تا هللا لوسراي لاقف بطخب وهو لجر ل ظ

 (ىنإ 5 تك الق هناك

 لاققف هتدعاف هتذخلف هتعبتاف ىسأر طقسو تبرض قنع ناك مئتانلا

 هركذف اذا لسو هيلع هللا بص هللا لوسر

 ( سب الف ىنسلا 'هبصأَو ًالالح اوم رحت م3 مارح اولحت إل اذإ١ |
 ذ- م« هيبس » هنع هللا ىضر عوكألا نب ةللس نع ركاسع نبا هجرخا |
 اني تالقف ]سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيتا لاق هنع ريبكلا عماجلا ا



 نا
 كك ترَعدَ لاقق فورس لأ هلأ عمج ماي مي ناكاذإ» ١
 اخ نمل اهيبف ىدابع ح : ا كمؤ ناك ام لع

 « ةَرخالا ذ فورسلا لهَأَو ايدل ىف فيرا لهأ اونوكتل ظ
 امهنع هللا ىضر سابع نبا نع حئاوحلا ءاضق ىف ايندلا ىلا نبا هجرخا |

 ىلص هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نع ريبكلا عماجلا ىفاك« هببس»
 ليق ةرخاالا ىف فورعملا لها ايدلا ف فورعملا لها 6 هيلع هللا .

 1 انا لاك كو
 2 عه 51 0 117 2و 0 م 5-8 2 |

 هحرخا( كشخ نم انس دختاف نايلسملا نب ةعملا تناك اذا 1

 نبا جرخاام ( هببس ) هنع هللا ىضر نابها نع ةجام نباو ىذمرتلا '

 هللا ىضر بلاط ىبا نب ىلع ءاج امل تلاق نابها تنب ةيدع نع هجام |
 ءالوه ىلع ىننيعت الا لاسم ابا اي لاقف ىلا ىلع لخد ةرممبلا انهاه هنع |

 ' هجرخاف ىتيس يجرخا ةيراج اي لاستف هل ةيراجي اعدف ىلب لاق موقلا |

 ا 0١ دل“ ناو للخ نا لاق بشده اذافر بشوت هنن لسف

 ' بشخ نم افيس ذختاف نيلسملا نيب ةنتفلا تناك اذا "ىلا دبع سو هيلع ظ

 0 كف ىل ةجاح ال لاق كعم تجرخ تئش ناف
 ظ 9 ا ا مرايخ ”مكاارمأ تناك اذإ)

 ١ نه 0 لف ركحني

 رخ ضرالا نابت ف ءانلإ 0 اب رارشأ

 لاقو هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع ىذمرتلا هجرخا ( اهرظ "نم

 ىزملا ّلاص ىمشيبلا لاق ىزملا لاص ثيدح نمالا هنرعن ال بير

 بفاعض
599 

 با 28221989



 *يسضيك بلا يس يوشدلف ض1 هتدددفب

 لق ادإو :تندح 0 لاق اري الإ هلإ ال كقرذإَو تنم لأ

 لأ لاق ىف "بلا تلق اذِإَ تقدص نأ لاق د امك
 0 6 م سو 0

 0 0 تق 01 تاق هلأ لاق ىنمحرأ ١

 نب سنا نع ةراتخملا ف ىسدقلا ءاضلا هجرس ( 0159

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا يبارعا ءاج لاق هنع « هببس » هنع هللا ىضر كالإم

٠ 

 و

 ىبارعالا دقعف لاق ربكا هللاو هللا الا هلا الو هلل دجلاو هللا ناكس لق هل لاق . ظ

 كم لقول يعدل لس بلا سيخ يدخل تس
 هللاو هللا الا هلا الو هنن ديلا للا نام هللا, لوسر اي لاقف اك نثألا

 تلق اذا ىلارعا اي لسو هيلع هللا لص ىبلا لاقف ىلا ىلاعت هَل هذهربكا |
 ىلو مث هدي لع يبارعالا دقعف لاق هركذف

 اهي رب هلو مرا نمر ايف لنا ازال نانا ف 0000
2 

 بيبح ثيدح نم ريبكلا ىف ىناربطلا هج اا ا

 قرط ةدع نع هروو هما لاق ب ,؟ ىدعم نب داذتلا ن 5 ا

 نع « هيس » طاتخا دقو 3 ىلا ىلع اهلك اهقرط رادمو ىئبخلا لاق
 ةيراخو نك ورشلاف هنع هللا در الملا دار لاق ديبع نب بيبح

 روسو تلا هيف هل ليقف مثاردلا ضبقي سلاج وهو ا: 0

 هدا خلا

 | هدي 1 هيلع هللا لض ىنلا لخاف اريخ ىنملع هللا لوسر اي لاقف لسو

 | 0 اذالوقي سوه هلل ىلع هلل 0 0030 “لاق م انم فرصا

 | ان هل ةنلا اد! 0 أ لاق هلل نا 6 اذإ (



 د ودب عتجخ لاق ين 0

 0 ور نلطتف عيقبلا انيت ىتح دحسملا ذئموي هتيبو هتيب ند سو ْ

 معن لاف همهفا اعيش تلق ىاو ناب تلف دابوط نكف سو هبلع هل

 ضطويسلا لاق يندعلاو دا مامالا هجرخلا ( 0 كاع انف اذإ) |

 هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نينم ولا ريما نع تاقث ةلاجرو ريبكلا ىف ١

 ا لومر ا لاقف لو هيلع 5 ىلد ىنلا نإ يارعا ءاج لاق هنع « هيبس» |

 هللا ىلص هللا لوسر لاف ةحيورلا اندحا نم جرخيف ةيدابلاب نوكن انا هللا |

 . هجرخاو اضوتيلف ةكدحا اسف اذإ قملا نم ىبتسي ال هللا نا سو هيلع
 1 ١ قلط نب ىلع نعريرج نب ببسلا عم

 نكس 00000 الو ةفارطأ كسل ولصلال] مك اذحأ ماقاذإ) |!

 000 بدلا مات نم قرلصلا ف فارطألا 0 َنإَف وبلا |
 مثيلا وحلا ,نم نع نباو مي وباو ىدع نباو ىذمرتلا ميكحلا ظ

 د نع ةيواعم نع ىّن نع ىروصلا كرابملا نب دم نع دلاخ نبا |

 '.نامور ما نعركب ىلا تنب ءامسا نع دم نب مساقلا نع هللا دبع نب ميكحلا ا
 ظ ةثالُث هف نا. هدانسا فئاطل نمو مهنع هللا ىضر قيدصلا 10 نعآأ

 00000010 إ ىيعلا لاقو اهبا نع ابما نع ةيباحصو نيياحص |

 لاق اننع هللا ىحكر امور ما نع «ةبس» ىراخملا حرش ف مف يعض ا

 تدك ةرجز ىرجزف ىقالص ىف ليما هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبا آر

 ا 6 مماجلا ىف اذك هركذف يي ادا لاق ىنربخلاو بر نم ليربج نانا ْ

 001 والا ل كيال ا ل“ ىلا ع
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 ٠ || كيذا كلوا اولتقي ىتح مههوجو نوتفلي الف لوالا فصلا ىف نوقلي «١

 هركذف كحض اذاو كبر مهيلا كنب ةمجلا ىف للا فرغلا ىف نوطيلتي
 - 5 8 3 2 2156 1 ١

 دم مامالا هحرخا ( هق ىلص مث مدلا عضوم ىبسغاف 5900 ادإ /

 ْ ىلا نع 4 هبيس » ةعيط نبا ه4ف هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع دواد وباو

 | اناو دحاو بوث الا ىل سيل هللا لوسر اي.تلاق راسي تنب ةلوخ نا ةريره

 |"جرخي ل ناهللا لوسر اي تلابق هعجتو ءركدف تراس انا لانة

 ْ رمال د الون ال كلكي ل
 أ , رمد ١ 010 ل ١ هد هو 70 20 ٍِ

 لقيلف هلل دمحلا لاق اذِإَو هلل دمحلا لقيلف مك دحأ سطع اذإ )
 2 ا 2 50 كك 0 2 0 0 : 20 ا
 مهيددهي لقيلف هللا كمحري .هل ليق اذإَو هللا كمحري هوخ ا

 | هجام نبا ىوس ننسلا باحصاو دما مامالا هجرخا ( كلاب ْمِلصيَو هنأ ظ ظ
 أ هنع هللا ىضر. ىعحشالا دبع نب ماس نع بسس ك2 قيبلاو ماحلاو

 | هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع ضيا بعشلا ىف قتيمبلاو مكاخلاو ىفاربطلاو ا

 || مدحا سادع اذا هظفلو ملاس نع اضيا درفملا بدالا ىف ىراخللا هجرخاو | '

 أ كمجحري هل لاق اذاف هللا كمر هبحاص وا هوا هل لقلو هلل دجلا لقيلف ظ

 | لاس نعدمحا دنسم ف ام( هيبس ) كلاب حلصيو هللا كيدهي لقيلف هللا

 | لاقق لجر سطمف رفس ىف لسو هيلع هللا ىلد ىلا نم: تنك لاف لد نا
 لقيلف كدحا سطع اذإ لاق مث كلما ىلعو كيلع ىبنلا لاقف ىكيلع مالسلا

 | لقيلو هللا كمحري هل لقيلو نيملاعلا بر هلل دما وا لاح لكى بع هلل دجملا

 ْ و ىل هللا رفغي هل

 هلالج © ١ مك دبي ديللو همر طيس ب نسسفلا ل 1201

5 

000 7 



 2-5 مك و مع 0 0 يوو م ا :

 قح ةلبقتم َه ةروصحم 0 ةالصلا 4 ” نام علا فرق سس 0 م

 ١ ليق ىتح داع نع "ري 0 فصتأ اذإف "زامل : م
2 

5 0 
 0-لا

 ا 2 0 1 ةماحوو ل
 | اذإف من + حيف 0س رحلا هدشَو ا لئنيح نإ 3

 ا ا صن ؛ ل 0 وشم 0 . ةراسأأ 3 0 |

 وع كلو مك 0 م

 ١  0دا هج 0 ل مع لع م ا ل ةاروطحم ئ 

 الحر نأ: هنع «هبس» هنع هبا قصر ةرب يسارا را الا يشم ىلا ا ١

 أ ليلا تاعاس نمأ هللا لوسر اي لاقف سو هيلع هلل لص هللا لوس
 | ا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاف اهيف ىلصا ال نا فرعا ةعاس رابنلاو

  0صاع نب ةبقع نع ظفللا اذه ريغب هاورو هركذف حب ملا تلص

 نبا جرخاو مهنع هللا ىضر ىجيافلا 1 دعو قا ةسنع نب ورمجو

 ١ نب ناوفص نع ركاسع نباو لعي وباو دنسملا تادايز ىف دما مامالا |

 ىنا هللا لوس اي لاق ملسو هيلع هللا ىلع ىلا لأس هنا يملسلا لطمللا
 ايف يك ةفايب راهلاو ليللا نم له لهاج هب اناو طاع هب تنا امع كلأسا ١

 نا معلا تيياص اذا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةولصلا |
 ه1 ةولصلا |
 307 - ا 1 هر م 0 3 7 5 ٌ

 نبا هح .ردحأ 4 هيلع باسح الاف بع ىلإ نط وم كب كك كحض اذإ 2, |

 ءاج لايف هكنع 4« 4بلس »ه2 هكنع هللا ىصر يافطغلا راه 6 ميعن نع هيوجنز د

 نب ذلا لاق لضفا ءادبشلا ىأ لاقف ملسو هبلع هلل لد ىلا ىلا لخرلا
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 قبو و ةبش ىلا نباو قازرلا دبع هحرخاو 1 طوسا ,هرو سحرس

 ريكلا | عماجلا ىف م «هببس» ةغرشأ نم رد وشألا نإ يق نع دا نبا

 ةحب سو هيلع هلل ىلص هللا لوسر عم تح لاق دوسالا نب ديز نع ظ

 لبقتسا لس املف رحفلا ةالص ملسو هيلع هللا لصدللا لوسر انب لصف عادولا

 لاق سانلا عم ايلصي 00 تايزتا ىف يلح ب وهاذا 1 سانلا ]

 ىف انيلص انك دق الاقسأن :أ عم اليه نا اكن لاق نيلحرلا نب 2 ولا

 عمم ةولصلا كردا مث هلحر ىف م دحا لم اذاف العفت الف را ناغرلا

 ةفان هل اهناف هعم اهلصيلف مامالا 1ْ
 لص ما هلع ءانقأأو لات هلأ ديسص أديل مكادحأ ىل لص اَذِإ)

5 _ 

 م اا
 نباو ىذمرتلاو دواد وبا هجرخلا ( ءاش أ ا "علل 7 ” ىبلا ع ا 1

 ىذمرتلا لاقو هنع هللا ىضر ديبع نب ةلاضف نع قيبلاو ماحلاو نابح ١

 نع « هببس ” ىهذلا هرقاو لم طرش ىلع ص كاملا لاقو سس ْ

 م هتالص ُك وعدي 1 سو هيلع هللا ىلص هلل لوسر مع“ لاق ةلاضف

 هللا للص هللا لوسر لاق دواد ىلا دعو هركذف رم.ام رخآىلا هلا دمحم |

 ءكذق اذأ رضوا هل ل هاعد مث اذه لج سو هيلع

 ع دا ارثع هلأ 0 لزق ةيوتكملا تياص اذإ )|

 معنا معن كلل لاك 1 0 4 ىلح ١ 7 6 كا أَو

 ةهشس» انع هللا 0 ما نع رظتلا ىف ىزوملا نبا هجرخلا ( ”معن 0

 ميلس ما أي لاقو اعوطت ميلس اكل ٍلسو هماع هللا لص ىبنلا نا ٠

2 



 ةخام نباو حصل | لاجر هلاجر دنسب هدخسم ىف دما مامالا جرخاو ١ قا

 ا هياع هللا ىل هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع |

 ١ مل ىنطقرادلا لوق للاعبف ةءارق هل ماس 501 ارف ماما هل ناك نم سو ْ

 ١ خيشلا ةمالعلا لاق نافيعض اهو ةفينحوباو هرم نيش الا ءدني ا

 ]  ىزملا لقت دقف هيلع دودر» فيعض ةفينح ابا نا هلوقو ا:رولطق نب مساق ا

 ْ ما هنت ةفيح وبا لاق هنا نيعم نب ىي نع لاكلا تك هباتك ىف '
 قو

 ْ زوصنم وبا خيشلا ا د1 لاق هددسم ف ريرح نبا ىورو فردحلا ا

 : وه ةقثا ةفينح ىنأ 0 كك لكسي وهو لوقي نبيعءم نب ىحب 00

 1 اردق لحاوهو ذك نأ نم رووا لاو ناك ةقث ةقئ من لاقف ثيدحل !!ىن؟

 ْ لجألا مام الإ فورو هلآ قودصم لاو فسوي 0 نع لئسو كلذ نم | ْ

 | هللا دبع ىلا هدنسإ همحم“ كت دأب نيا ني نيدلا جات قلاخلا دبع ا

 || ثيدللا ىف ةقث ةفينح وبا لوقي نيعم نب ىحت تمعم لاق ىرصملا دم نبا. ا

 00 ها "اند راتسا ب كلمت فجري وباو !

 ارمتلا فرعيال ه«.كحا للعالا + هتعشا اليل ىنتخت ال ردبلاك

 ٠ أنب ىلع لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع ريكلا عماجلا ىف اك «هببس» 3

 لاف ل لاق سالف ةالع سو يدوم هلأ لم تا لوصر

 هركذف اذا نأ هلا عزانا ىفا لاقف هللا ل أوسراي انا لجر

 ”لصيلف ا مولا ةييملا لحد منا هيب ىف 0 ها

 نيهللا 0-2 نع ريبكلا د نايكلا جرا ١ فا" . نكت 2



 ل ١ اهعشرا لاق نسبا ل 1 عراشتساف ر ءاصنالا

 | نالجر هيلع فلتخي لذ ماعدف تقلا ةرجابم نم شيرق ةْيشم نم انه نم
 | لاقف هيلع اوهيصاف ربظ ىلع حبصم ىفا ىدانف سانلاب عجرت نا ىرن اولاقف

 أ ناكو ةديبعابا اهلاق كريغول رمت لاقف هنا ردق نم ارارفا ةديبعوبا

 )| ناكو فوع نبا ءاجخل هللا ردق ىلا هللا ردق نم ين من هفالخ هكر
 : سو ةيلع هللا ىلص هللا وسر نأ الع 0 نا لاقف ابيغتم ْ

 ] تاس ببس اذه هركذف م بس اذا لاق 0

 ا ( عاملا تلظأ دق يرق انهاه 9 8 موقي متعب اذإ )|

 ١ ابنع ثائر ةلالما نش نع لل ا دا مامالا هجرخا |
 أ هنكل ةنئ وهو قاحسا نبا ريغ ميعحلا لاجر دمحا لاجرو سنيملا لاق |
 | ف ةسلامل ىف كلاق ةريش نع اهيسا هلل طربا ار علا

 ريشي وهو بطخي سو هيلع هللا لص هللا لوني تموسف دال ظ

 ] هركذف مت ىمساذا واتا اهيا اي لوقيو قربا هدد |
 ا

 ا 2

 ا هحأام نبا هحرخا ( انو 1 نإ 0 ا 0 0 ا

 ٠ْ هدانسا ىاطلغم ظفاخلا هجام نبا حراش لاق اهنع ل ىضر ةلبم ما نع

 .( هللا ىفر سابع نبا نع ىلاعت 1 و مسم جرخا 4 ةببدس » ميعص

 | ضمضقتق ءامب اعد مث انبل برش لسو هيلع هللا لص هللا لوسر نا لاق اهنع

 اسد هل نا لاقو

 0 هلا ىضر ا لا ىف نيبلا هجر ( ا ظ ءارق نإ تيم ان من لح مادحأي اماذإ)



 0س ا ل لرسوم لاق دا ْ

 لق لل وا اذه ىللعف نم هللا ن 3 لاك 2 .الواسم اق 24- دس نوطاعتي موق لع 1

 ظ 00 اذا م ع ْ

 ا 3 ولو كلناريج تعيس اذإ ( ّْ
 0 مهتعمس اذإو ا 4

 و 5-5 - 6

| ١ 
 يناريطلاو هجام نياو دمها مام هالا هحرخا ( تان“ دقف ت ا 1 دق 3 نر

١ 

 هجرخاو ديح هدانسا قارعلا لاق هنع هللا ىقر دوعسم نبا نع ريكلا نأ

 هجام نبا لاجر ريبكلا ىف ىوانملا لاق ىعازلا موثاكن ء اضيا هجام نبا |

 رازبلا اضيا هاورو لسع هل جرخي لف ىبحي نب دم شالا ييرعصلا لاجر ا

 لاق لاق ها[ نعء(اهنس) مسرهصلا لاجر هلاجرو ىئيعلا لاق |!

 . اذاو تنسحا اذا رعا نا ىل دن مرة ابل لجد |

 ظ مَآ عقَو اذَِو د ا ٍضْرأب 5

 ظ 00000 ردح مطل بغا (ةنأورو 00 أوج

 ًئاسلاو هنع هلا ىضر فوع نب 0 ع

 جرخ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نا « هبيس” هنع هللا ىضر ديز نبا |
 هباحصاو ةديبع وبا دانحالا ءارما ةيقل عوس ناك اذا ىتح ماشلا ىلا

 0 0 سابع نبال رمع لاقف ماشلاب عقو ءابولا نا هوربخاف |

 لاق اوفلتخاف ما كلان ..ءامولا نا مريخاو مثر اةيباف مثاعدف نيلوألا ا

 ارم باح" عم مهضعب لاقو عجرأ نا راحل رح تجرخ مهضعب

 | اعد مت مث ىنع اوعقترا لاق هيلع مدقت ل ىرأ الو 0 نا لعق ْ

 راصنالا ظ
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 | ىذلاو 0 ا راما درع عوكل نع 5 ْ

 ظ لصو هتتثو هركذف اذا لاق ايش ىسفن ىف 1 كشعب |
 أ اذا تناف لاق اهنيب تيلص انا ناف هلال وسر اي لاف هرخآو راهثلا لوا |
 را سو ةرثخ عراد 0

 لعد د رسموا 0 0 يّ ل اناث 7

 ٍ ىراخنلا هجرخا |( 9

 سو هيلع هللا ىلص ىلا نع هنع « هبنس » هلا طا عا نع 5
 0 لع اح نآك ناضمر ماصو ةولصلا ماقاو هلوسرو 5 نمآ نم لاق هنا ا

 | اهيف دلو ىتلا هضرا ىف سلجوا هللا لبس ىف رجاه ةنجلا هلخدي نا هللا |
 ا
 ا

 | ةجرد ةئام ةنملا ىف نا لاق كلذب سانلا ىتت الفا هللا لوسراي اولاق ؟

 أ ض الو ءاجسلا نيب ام اهنيام نيتح 000 هليس ىف نيدهاحملل للا اهدعا

 ] ,ركذذ 00 اذا

 ْ مم هج رخأ 0 ن ا 0 كتم كتداساو كد كن 1-52 ادإ ( م

 ا دا لص ىلا لاس الجر نأ هع (هيس) نمد ىشر ةماما نا سد
 ١ كاح اذا لاق ألا اف هللا لوسر اي لاق هتكلو ه 0 لع |

 ا د عاشت ىن كبسفن ىف ا

 تش ةاعأب ةلواج نأ تارا كلا ل ان 4 ص اذإ )| 1

 نع املا و كلا | ىف يناربطلاو دمحا مامالا هجرخلا 05 اواني مما 3 ١
 آ رح نبا لاقو يبن هرئاو 0 احل لاقو متع ىشر ةركيقا ل



 ظ ةيآ ىبأو ىناربأطلا ةياور فو سو هبلع هللا ىلا جاور تهد نو
 | 5 0 ءراا 0 ء ىلإ |

ّ 20 

: 5 0 1 0 
 ”دالا نب دادقلا ترع ىذمرتلاو دادوباو لسمو بدالا ىف ىراختلاو |

 0 د َ 0 < 0

 ليها مامالا هحرخأ ) باّرتلا مههوجأو ىف اوثحاف نيحادملا

 0 نأ ثراخلا نب ماه نع ةبيش ىبا نبا جرخا ( هس ) هنع هللا ضر ْ

 ال0 راو لاق هكر لع انج دادقملا دسف نادَع مده لج |
 )0 لاذ كلاش ام ناثع هل لاتك ىصملا هو فونع لمخ اينض |
 مدقتو ةوبنلا رصع دعب ببس اذه هك ذف اذا سو هيلع هللا لبص هل ْ

 اا ةيلح ىف يتلا رصع ىف هنس |
 اودعف بلم مغ نإف اوراعفاف هومتيار اذإو اوموصف لالبلا مهيار اذإ) ْ ١ 2 5 هد 6-2 3 ب 00 3 ٌّ ع و 1 هو 3ث 0 0

 ل00 نا يشر قلط نعراث الا لكشم ىف ىوامطلا هجرخا (َنيئالت ْ

 ظ الجر تعم لاق هيبا نع قلط نب سيق نع ( هببس ) اههنع هللا ىضر رمع نبا ظ
 نابعش نم ةقرذ لوقي سانلا هيف فلتخت ىذلا مويلا تيأرا هللا لوسر اي لاق ا
 هك ذف متيأر اذا سو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف ناضهر نم ةقرف لوقيو |

 أ اانا جرت ع كلينك )و لع كيتحار عضف ككراذإ) ١

 ا ك0 تحس اذإو ةذشام وضع لك ذخاي ىتح |

 رع نبا نع ريبكحلا ىف ىفاربطلاو نابح ناو ىزاريشلا هجرخا
 فيقث نم لجر ءاج لاق رييكلا عماجلا ىفاكأ هبس) اعهنع هللا ىضر

 0 لاما تابإك لا لوسر اي لاق سو هيلع ا لع تلا للا |

 )00011 تنك 6ك كتأنا تئش نا رلسو هيلع للا لض ىبنلا لاقق

 ناو



 ا
 دق وللا

 0-5 ع ل ا ص يح :اهن 5

 جي 0 6 د وسم يس دي ديد

 دف ةنتفلا 8ك

0 
 ا نا ا ل اهئاف ل 00 0 ل ع

 1 سس و هيلع هللا ىلع هللا لوسزر' تسعم لاق ةنع هللا ىضر ةدانق يلا نع

 0 0 با أر ذاق ناط خلا تضل نا لوقي

 نع ( هبيس ) هرصضت الآ امنأف أه م نم دوعتملو ثالث هراسي :نع تفنيلقا

 | لوسر اي لاقف لسو هيلع هللا لص ىبنلا ىلا ءاج الجير نا هللا دبع نب رباج

 أ هللا لص هللا لوسر لاقف هعتا اناو مطق ى ءآر نا مآملا ف تيارا لا ا

 ١ اهصقي الف اهك ايئور د ىأر اذاف ناطيشلا نم كلذ سو هيلع.

 0 ميشلا نم لب ذعتسيلو دحا ىلع |
ْ 

000 221 ْ 

 يل ١ 2 س ٍ ازكه 8 ”انامأ |[كوحو هدورع 1 ره دق ان بر اذإ )|
 مهنا تس 0

 َْ 0 دخو كناسل ١ كِلع كلمأَو ك ب د مرا : دكلمانأ نيب كبشو |

 هج
 0 ل دس

 ْ ) ةماعلا را تاع عدو كيان 10 0 كياعَو 0 عدو

 1 لا لاقو ه4نع 7 يصر صاعلا نب ورك نع كرش َق ول هجرخل |

 ١ «هبس» ىوأنملا هلقث نسح هدنس قارعلاو ىرذنملا لاقو ىهذلا هرقأو حصص

 ذا لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لوح اسوا اك لاق ساحل نير

 : ةمركع كيد ند ال دوادوبا هحر ا د أ متر اذإ 1

 نع «هببس» بيرغ نسح ىذمرتلا لاقو اهنع هللا ىضر سابع نبا نع.

 ( ضم ةدلق ل حبصلا ةولص دس نساع نبال لك لاف ةلل

 ١ ةعاسلا هذه دحست هل ل.ةف ادحاس رذن سو هيلع هللا ىلص ىبلا جاوزا |

 ِ , مظعا ا ل هركذ اذ : رود هلا ا هلا لوسر لا لق |



 اخ هللا نا لوي سو
 | ةيرذ هنم ج رسل 0 حسم ' 0 0 0 لمعيو ةنحلا ءال“ه

 ْ لمعلا يقف لجر لاق نولمعي رانلا لها لمعبو رانلل لا لح لاح
 ظ 0 لافتا لوسراب
 0 "00000 نس تح نلحي الق دنسملا 00 اتم نإ
 | ةداتق ىلاو ةريره ىلا نع ةتسلا بيدكلا 0 دمحا مامالا هحرخلا

 ا لص ىبنلا دجوف دحسملا لخد هنا ةداتق ىلا نع « هيس » اهنع هللا نفد

 | ركرت نا كعنم ام هل لاقف مهعم سلخ هباعصا نيب اسلاج لسو هيلع هللا

 هركذف لد اذا لاق سولج سانلاو ًاسلاج كتتيأر لاق
 نإ هدو

 : ةضرتساف ا ككل 6 اذ[ ةيحاف ةماعط ىلإ كاعد 7 ' ا

 هللا ىكر دوعسم نبا نعرير>ح نبا ه>ردا ( كلل 1 لع 4 نإَف

 ا 1 5 درر ني ثيرحلا نع ريكلا مماجلا ىف م ( هبيس) هنع

 هماعط ىلا انوعدي وهو حلصي ال أم ذخا نم الو ابراا لك! نم عروتي ال

 هركذف كاعد اذا لاقق كلذ ىف ىرت اقف هنم ضرقتسف ةجاملا ان نوكتو ظ

 , أ ”دحأ ىأَر اَذِإ )

 ل داك ىلا 00 0 ل 5 نك ا

 نعتسلو مدت هرب نع د ع 0 ا

 جرخاو هنع ا ىحكر هللا دع نا رباخ نع افلا دواد وباو مف هحرخأ

 هللا لص هلا 0 عع هنأ هنع هللا يضر ىردخلا ديعس ىلا نع ىراخغلا

 هللا دمحيلف للا نم ىه امئاف اهبحي ايئورلا كدحا ىأر اذا لوقإ لسو هيلع

 لإ 311 نم ىه اناف ركب ام رم كلذ نع ع اذاو اهب .ثدهيلو ابيلع |



 ا
0 

 نا /
 ند. لمعي |

 لاممأ ' نع لمع لع تو ىتح ران لهأ لس هعتسا رانلل : 0

 0 0-2 نا 1

 تجف كح اذِإَو نار أ 2 تاس ديتحاف مكن مك !5]) ا

 ع ا 700 عاج

 . ةريره ىلا نع ةتسلاو دممحا مامالا هج رخآ ( كَحاَر 1 1 هلف اطخاف 1

 1 ا

 ١ نايصتص نايمخ سو هياع هللا ىلع هللا لوسر ءاج لات هنع «هيس»

 ' لوسر اي ىن» كاذب ىلوا تنا لاق ورمع اي اههنب ضقا ورمعل لاقف | |
 ١ تيفق تنا تأ لاق ىلاف امهنيب تيضق اذاف لاق ناك ناو لاق هللا |

 تاطخلف تدين تنا ناو تاتسسن ردع كلت ءاسنا ل

 ٍ ىف ىناربطلا هجرخا (اهباوبا اوملغاف ليللاب م و م ادا ) ا 0 : ل . رجم فول هاف وس ا وت ا
 ا هللا ىضر هدح نع هنأ نع يشسحو نب هنرح نب ىثحو 0 ريبكلا ا 0

 ليللا 2 ةجاحل رح سو هياع هللا ص تلا نأ هنع (هبس ) ه4نع ْ

 7 ُ تيبلا طسو ىف ائاق سيلبا دجوف حر 5 احوتنم ثنلا تاىنكو ا

 لوسر لاق مث ىتي نم ثييخاي اسخا سو هيلع هللا لص ىنتلا لاقت ٍ 7

 1 هاجر يثبحل قثو هركلف معجرخ اذا سو هيلع هللا لم كل :
 و

 | تري يح حملا لهأ لمعي سعا هج علا نإ

 ١ 3 كك اذإَو ل 3 ظن 28 5

 00 عا

 ]1 لمأ لص

 1 و

 ١ نب رع نع ةراخللا ف ءاضلا 4 كح لا لا هبا ل اخف رانا له ٍ ه-

 ٍ هيلع هللا لص هللا لوسر تعمم لاق هلع « ةيش د: دكنعأ رنا ىضر باطخلا ا



 0 اظذللا 0 هلا نحر 0 نبا نع قازرلا دبع هجر 3 ْ

 1 هللا" لع مالسلا اولوقتاال تيكدبح ف 7 ةدسلا نكلا ىف ] ٠

 0 نالت حرا نلذ ع ريبكلا عم ا ىف 5 ل ا

 | ليثاكيم لع ليريج ىلع مالسلا هللا ىلع مالسلا 1 0 ةولصلا ىف |
 ْ وه للا تاهل لع مالسلا انقتال لاق سو هيلع هللا ىلص ىبللا انلعف |

 كلف مسلج اذا مالسلا ْ

 0 00 0 ” لصف ةالص ىف س اة تئجاذإ)

 ة 1 ةلفان تل خيرك ع ٍْ

 لاق سماع نب ديزي نع ةعصعص نب حون نع كلا عماجلا ىف م « هبس » ا

 ' رصعلا ىف اماو ربظلا ىف اما ةولصلا ىف سو ةيلع هللا ىلص ىنلاو تثج

 اب ةرلملا كح لغحا لف تسلج لزنلا ىف تيلص تاك دقو |
 نب تلف ديزياي لسمأ لاقف اننا لاف سو هيلع هللا ىلص هللا لوس

 أ ىف سانلا عم لخدت نا كعءنمي اموا كلام لاقف تلا دق هللا لوسراي

 000 نا علا ناو لزتل قا تلم دق حرك قا. تلق مالا

 8 ا
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 ظ هركذف كءاج اذا

 ( أوما يف كلام مامالا هجرخا ( لتعلق ةسسجلا 'ُكدحأ ءاج اَذإ
 ع ل يضر رمح نبا نع دواد يلا ريغ ننسلا باحصصاو ناؤيشلاو |

 ' جرخاام ( هيبس ) اهنع هللا ىضر ساب 0 كالا هانعب هجرخاو |

 ظ قارعلا لها نم نيلجر نا سابع نبا نع ةورع قيرط نم محلا ظ
 1 اعلا اعل لاق ع اطل لبفا نع ءاللغ لع

 سانلا ناك لسفلا أدب اذال كربخأسو رهطاو نسحا وهف لستغا نم

 ' فوصلا نوسبلي اوناكو نيجاتحم سو هيلع هللا لص هللا لوسر دبع ىف
 / جركل فقسلا براقتم اًميض دجحملا ناكو مثروبظ ىلع لغتلا نوقسيو

 | بطفت ريصق هربنمو رملا ىف ةعلا مزن لَسو هيلع هللا يلص هللا لوس
 ' ىتح فوصلاو قرعلا مير مهحاورا تراثف فوصلا ىف اوقرعف سانلا .

 ' 1و هلا ةيط لس هللا لوسر مهحاورا تلي سات يس
 ني اولستغاف مويلا اذه ناك اذا سأنلا اهيا لاقق ربنا ىلع وهو

 نرع قاستلا هوت جرخاو هتهدوا هبيط نم دجي ام بيلا 1 07
 اهنع هللا ىضر ةيثئاع |

 نيتك لصيف ”يطخي .مافألاو ةعسلل موز ف دعا 8 ,

 هللا دبع نب رباج نع ناخيشلاو دما مامالا هجرخا « امهيف ٌروِجَتلَو

 ٍلسو هيلع هللا ىلص ىبنلاو ءاجب اكس نأ 4ع ( ةدسا )هع ليا ىضر

 يلع لبقا ع نيتتكر ىلصي نا مسو هيلع هللا ىلص ىبللا هرمأف سلخ بطخي
 ىوس نئدلا باصصا دنع ه رجا فو هركذف ماه انا لاف ىللا



 ا

 عابسلاو باودلا نم هبوني امو ةالفلا ضرأب نر ل نع لثس

 ىفو ناك اذا ةياور ىفو هركذف غلب اذا "200 0 ْ

 هسحنب مل ةياور 1

 نار رتل 0 23 00 اذإ) ١
 دقريأ لسو هيلع هللا ىلض هلل لور لاس رع نا ( هبس ) هنع هللا ىضَر ْ

 هركذف 0 وهو اتلحا ظ

ْ : 0-1 1 11 2 

 ارذق 00 00 0 0 0 0 (
 سو. 2

 ا 00 هحرخا ضر |

 و ْ نم ىاحلاو نابح نباو دوادوبا اضيا هجرخاو هنع هلل ىضر ىردحلا ٍإ

 0000 1 1-3 أو اذا ظفلب هنع هللا ىضر ةريرع ىلا ثيدح |
 نع ( هبس ) مطرد * لع حي ثبد> اجلا لاقو بارتلا اهروبطف ظ

 ملخن ل عم اي لم سو هيلع قا لم ىبنلا نا ديعس ىلا

 لاقف كيلعن تعلخ كانيأر اولاتف كلذ نع مهلأس غرف الف مهلاعن موقلا |

 كدحا هان ءاج اذا لاق مث اهتءلكن ىذا اهب نا ىنربخاف ليربج ىفاتا

 ١ ءاكانق

 ع لئاس الو ف رشم ريغ تنأو ةوث لاملأ اذه "نمر كءاج اَذِإ

 00000 لا دع نع ىراغلا ةج اهل( كيش ةعبت الف لاَنَو |

 هللا ىلص هللا ب 3 لوغ رمع تععم لاق ةنع ( هبس ) اهنع هللا |

 وه نم هظعا لوقاف ءاظعلا ىنيطعي ملسو هيلع

 اذا
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 ١ لصي هناف اناتف نكت ال ذاعم اي لسو هيلع هللا للص هللا لوسر لاقف

 كنع هللا ىضر 5 هرب ره يبا نعو رفاسملاو ةحاحلا وذو فطار ريكلا ككاو

 نسضان نال م اس ناكل

 تلق تيا نضل نع اَنَأاذِ!
 دي راو ىذع كبار ططسوالا قا ناسا ةيلملا ىف مين وبا هجرخا

 ١ صاوخلا نوميم نب سم هدنس ىفو ةمثيخ ىلا نب لبس نع كا

 0 هس نأ هللا “لوس اي لجو لاا 4 ةيس د ةقلفنلا كنف

 ' لاق هدحلا ! ناف لاق رمح لاق هدجا مل ناذ لاق ركبابا كانا نبل لك

 ا هز دق هللا !مل نا لاق نافع

 | ('لصِلو م 1 "هر بماي دا اذإ)

 أ بلاط ىلا نب لغ نع رامتلا نباو يكلا ىف فاريطلاو قارا يع

 ْ 1 دادقملا ت تاب لاك ع عربكلا عماجلا ىف امي( هبي ) هنع هللا ىضر

 ا اذا اندحا نع ةتاأس هتنبا ىحت نا الو 1 لسو هيلع هللا لص هل لوسر

 ا لو دادملا لاذ أهسمب و كلذ كال و ىذمأف هتأ رمأ نم برتقا

 00 اذا لا 5 1 هيلع 7 7 هللا
00 

 ا

 0 نبا نع م لع لاقو 1 كا 3 11
 نبا لاقو ف ءلا ناو لتيعلا ىضاقلاو ربلا ديع نبا هقعضو اهنع هللا

 احداق هيف بارظضالا قبيبلاري لو هنتم ىف ريثك بارطضا هيف ماحلا

 هيلع هللا لص هللا لوسر تعمم لاق رمع نبا نع دمحا جرخا ام( هببس ) |



 اد لاب 55 هال ب 2 وسلا
 |0025 لاق .ةعافرو بوباوباو بنك نب ىلا لاق .كتمومع

 | 7001 هللا لم شللا لوسر دبع لع هلعفن انك تلق لوقث اه لاقق

 | الاقت ذاعمو "ىلع الا ءاملا نم الا نوكيال ءاملا نا لع اوةفتاف سانلا عمخل

 | جاوزا لس نينهؤملا ريما اي ' لع لاف لسغلا بجو ناناتخلا ىتتلا اذا

 | ىلا لسراف ملعاال تلاقف ةصفح ىلا لسراف ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا

 ١ لاقو ظيغت ىا رم ملع ال5 املا لح و ناثملا زواج اذا تلاقف ةفئاع

 | 000010 ذئلوأ ةوتع هكلعا الا لستفي موهلعذ دنحاب نيتوأ ال
 كو اليجغاف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو انا هتلعف اهنع هللا ىذر

 لزني موا لزنا هلظفل ةريره ىلا دنع هرخآ

 '00000 ار عملا ىذ نإف فتحلف سالا ”ةدحأ ما اذإ)
 اة 2( ءاضأم لوط رك رة كر سيكا

 ظافلاب ةريره ىلا 1يرع ىذمرتااو دواد وباو ناؤيشلاو دمحا مامالا

 هذع هللا 0 اذاعم نا هنع هللا ىضر 0 0 « ةهبس » ةبراقتم

 هل حضان هعم ىبارعا لجر هفلخو ةرقبلا ةروسب أرقف رجفلا موق ىلص

 ىبلا هب اوربخاق اذاعم كرتو ىلارعالا لص ةيناثلا ةمكرلا ىف ناكلف

 000 1 لاع ىو صان لع تفخ لاقف سو هيلع هللا ىلص

 | مف ا مهفعضا ةالص مهب لص سو هيلع هللا ىلع ىنلا لاقف

 نب مزح نع دواد وبا جرخاو اناتف نكت ال ةجاحلا اذو ريبكلاو ريغصلا

 000 لا فالس مولا لعب وهو لجن نب ذلكم ىلإ هنا بك نب فا:



 يا

 د.

 ١ ىف اماعط لكأي ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاق اهنع ( هببسس ) اهنع
 ا

 هرك دف لكأ

 لوتقملا لاب ا لئاقلا اذه هللا لوسر اي تلق هرخآ ىفو هركذف قتلا

 هجام نباو ىذمرتلا هجرخلا « للا بِحَو قف ناناتخلا قتلا اذإ »

 هنع هلا ىضر رمح دنع تكا لاغ مفار نب ةعافر نا « هببس » هتعصل

 هناب ىتغي ةياور ىفو دحسملا ىف .سانلا ىتفي تباث نب ديز نا هل لبقف

 ودعاي لاقق هب ىقأف هب لع رمع لاقق لذني الو مماجي نم لع لسفال |

 اذا مافكك هللا مسا 51 سو هيلع هللا لع تال

 0 تاما 2 ا ا ع | سا 2

 ىف لوتقملاو لتاقلاف هبحاص ا.هذحا لتقف امهيفيسي ناملسملا قتلا اذإ )

 هله «هيس ١> ةنع هللا ىشر سف نإ ل نع ىراخلا هحرحا ( رادلأ

 رصلا تلق دير نبا لاقف 3 ىنيقلف لحرلا اذه رع ال تعد لاق ا

 ١ اذا لوقي سو هيلع هلل ىلح هل ل لوشر كتيدع# فاف عجرا لاقن لحرلا اذه

 ةوبللا رصع دعب بببلا اذه هبحاص لتق ىلع اصيرح ناك هنا لاق '

 ؟ةبع للا ىضر ةريره كا قب او'اينعا رنا يمر ةشلاقل «.ع

 ظ لاجر رعح نبا لاقو 4ع ل ىكر صاعلا رب ور“ نع هجأم نباو ظ

 ْ نابح نبا هحرخاو جيلا نسح ىذمرتلا لاقو تاقث ةثئاع ثردح

 ا

  نينموملا ريما اي تلعفام لاقف كيأرب ىتفت نا كرما نم غلب وأ هسقنا



 ظ 6

 707 لا تلق لصت 1 كلاق لاق ىلب تلق السم تسلا لاق فزصنا |
 _ ءركذف اذا لو هيلع ا لص لاقف لحر ىف
 اقف 12 مرتلف ةضيللا نم 'مدلأ نكادحإ برن باصأ اذ ١

 قيدصلا 0 كبش 0 عر هحرخا ( هيف 0 ئ

 00 4 لسنا لوس 1ر01 تا اق ايبع للا ىشر 5

 عنصت ع ضيمحلا ىف مدلا اهبوأ باصا اذا ااذعا تنارإ نا لوسرا ١

 0 هركذف اذاسو هيلع هللا لص لاق ]
 ظ اندبأو هيف ال كراب "ملل لقب اماعط 'كدحأ لكأ ذِإ |١
 إف م اندرو هيفر انن كر ا لأ ليت نر 0 هم اريخا ا

 دجا مامالا هجرخلا 1 لاو د نع ىز 00 0 كلا ا

 ىضر سابعنبا نع بعشلا ىف ىقتهبلاو هجام نباو ىذمرتلاو دوادوباو

 سابع نبا نع دواد نا ىف ام «هببس » نسح ىتذمرتلا لاقو اهنعهّللا |
 نينمثوملا مأ ةيلالبلا ثراحلا تنب ةنوهمم تيب قف تنك لاق هنع هللا ىغر |

 ديلولا نب دلاخ هعمو لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لخدف اهنع هللا ىضر

 دااخ لاف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قزبتف نيبوشم نيبضب اًوالا
 سو هيلع هللا للص هللا لوسر لاقف نيب ىلإ مث لجا لاق هرذلقت كارا

 ددسم لوق نم ملثا ىزحي ”ىش سيل هناف هلوق يباطخلا لاق هركذف لكا اذا

 5 نباو سابع نبا ةلاخ ةنومو جتنا ثيدحلا ةمت' نمال |

 لذ ف فَ مس 0 ىسأ نق ' لا ا
 : يتم ٍْ

 آر هلئاو نعراملا نا هينا نر رخآو هدأ لع رشأ



 ايلا دع سس ا ل

 لستغي دا لسو هبلع هللا ىلإ اص هلل لوسر نا ريكلا عماجلا ىف 37

 ركذف مدحا لسكغا اذاذ ريتس يلع - هللا نا لاق را 0 | نحس ىف ْ
 علا ل عراف الا أو 0 نع 00 0 اذإ)
 ا
ْ 

0 

 نع هجام نبا ىوس ةتسلا بتكلا تبادصإ هحرخ ا( 2 املأ رطفا ْدَقف

 قاضنا. ىلا نع ىراخلا ىف ام « هيب د هع لا مر بااعخلا نب رمت

 أ لص هلل 0 هنع هللا ضر ىفوا ىلا نبا معس هنا ىنابيشلاو | ٠

 ظ موقلا ضعبل لاق سمشلا تبرغ ايف متاص وهو رفس ىف ىف سو هيلع هللا | ِ

 ١ ان حدجاف لزتاف لايق تيسماراف نالوا لاق انل حدجاف مث نالفاي ا
 ظ ما ذا لاق م سو هيلع هلل سهلا لوس ل ظ ظ

 'تأَو اموثاو نوت متو اهوثان دلك ةولصلا ٠ تجف اذ |

 ١ ةريره ىلا نع ناؤيشلاو دمحا / ألا هحرخا ( ةنيكسلأ ل 0

 . نش ادن لاك هع هللا ىف ةداتق يلا نع « هبيس » 0 ىضر |
ْ 

 ١ ْ لاقف امد ىلص الف لاجر ةبلج ععمذا لسو هيلع هللاىلد ىبلا عم لص

 | هنمتو هك ادعت ذل ل اصلا ىلا |:| يعتسا لوسر اي اولاق كك أشم |

 ظ اوتأف كتاف امو .اولصف مك ردا فآ ْ
 هنن (كلسر و ناس كاك نر نس سا إل[ |

  | 0هع نأ ىطر عردالا نب نج# نع ريك ا ىفإ 5« ةيسا» قاز رلادبع |

 أ ]سو هيلع هللا لص ىبلا ىلا تئج مث ىتي ىف رصعلاو ا رهلتلا تيلص لاق
 الث لصا لو سو هيلع هللا لص ىبنلا ىلصف ةولصلا تقف هدنع سلفا |



 !' هاور ثا فرصنا الاو هل نذا ناف تاملست ثالث قوف ديزيال سو

 | مالعا لوالا لاق هنا هنع هللا ىضر سلاط ىبا نب ىلع نع ةبيش ىلا

 ا نا اماو هل نذأي نا اما ةمزع ةثلاثلاو ة مام ةناثلاو

 ظ ” ع سيق نمل ريل ةَّدْش نإ راسل اوذ رب افلا نعش اذإ »

 ال0 3 يس «هيس » ةريره ىلإ نعةتسلا تكلا باصصا هيرخا
 ] ' هلا ف اعدرإ

 سل هان نبا جرحا ( ةيطلف انش اك دحأ ضيرم ىتشا اَذإ)

 : ْ «هببس» ىهذلا هفعض ةريبه نب ناوفص هدنس ىف اههنع هللا ضر سابع نبا

 | ىعتشت ام هل لاقف اضيرم داع سو هياع هللا ىلع ىبنا نا سابع نبا نع
 رب زبخ هدنع نآك نم سو هيلع هللا لص ىبنلا لاف رب زبخ ىجتشأ لاق تب ان ل د72:

 هركذف اذا 0 نا لمار هاد ١! ثعبلف

 )0 الددو لكما لات نأ ريغ نم نيش تيانعأ اَذإ )

 | «هيس» هنع د باطخلا نب رمت نع 0
 ىلع رمع ىنلمعتسا لاق ىدعاسلا دعس نب رشب نع هدنسب دواد وب! ه دام '

 ١ كل اها تلتف ةلاعب ىل سما هبلا ابتيذاو اهثم تغرف الف ةقدضلا |
 | ٠ 00١ لف تيطعا امدح لاق اماركأو هنم الضفت هللا لغي ىرخاو هل

 بجو عد

 .٠  00 00ا 6 2 | ١

 ١ ادع نباهجرشلا ( طئاح م.اذجي وأو نيتسْلَف مك دحأ لستغا اذإ

1 . 



 ١ بالكلا هذهب ديصتن موق انا تلقف سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر تلأس 0

 كرلع 2 هللا مما تركذو ةملعملا كبالكت لسرا اذا لاقف | '

 0 هن لع .كيلسا انا 00 ٍفاخا ىناف كأت الف بلككا لك أي نا الا | ا

 أهلا لس هللا لوسر تلأس رخل فو لكان الف اهريخ نم بكايللاخ فا أإ ١
 | هضرعب باصا امو لكف هدحي باصا ام لاقف ضارءلا ديص نع سو هيلع |

 نب رم نع كدا ىف قلل 1 اللوم حا نحت َتآَسَأ اَذِإ) 0

 لاقق ارفس لبج نب ذاعم دارا لاق هنع « هبيس » هنع هللا ىقر صاعلا |

 ريغو ىئاربطلا هنع هاورو هركذف ىتصوا هللا لوسر اي ٠

 مامالا هجرشل (:“ مجري 7 ندي لف اثات م ا اذإ 1 ا
 ىردخلا ديعس ىلاو ىرعشالا ىموم ىلا نع دوادوباو ناذيشلاو دمحا ظ .:

 ىلجيلا بدنج نع ةراتخلا ىف ءايضلاو ريبكلا ىف ىناربطلاو اهنعشا ىضر || ٠
 ةنيدملابأسلاج تنك لاق ىردحلا دمس قاع كوس هدع سلا
 رمع نا لاق .كنأشام انلق اعرذ ىرعشالا ئموم وبا اذتاف راضنالا سلحم ىف

 كعنم ام لاقف تعجرف دري مف اثالث تلَشْق هباب تيتاف هبتآ نا يلا لتضرا | ||

 اذهو ءركذف اذا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو فيكل اق لخدت نا ٠
 كا تيدعحتف ىلآي دولا نضع فا سلاو ةركأ دع دس ا

 دعس باب ىقا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا كلذو ثيدحل راربالا كماهط 1
 | ملف دعس درف هلا ةمحرو كبل م السلا لاقف مسقعة ل

 أ هيلعاشا ىلص ىبنا ناكو تارم ثالث ملسو هيلع هلا ىلع ىنلا عمسي



 د

 د هللا ةررسرر فرع الو انكم :

 | لاق مث مالسلا 00 ملا ىلط سف ءاج مث لصف ١
 | لصت / كاف دعا أ لوقي كلذ لك ثالث كاذ لف لصت مل كتاف دعا |
 ' 3 دق باتكلا كيلع لزنا ىذلاو ىاو ا ند ىالشا
 ئ 00 ' نا ثدرا اذا لاق ىناعو ىنبداف تصرحو تدهتجا ْ
 رك دنا دبع نع ةييك ىلا نبا هجرخأ ( 0 قرت نأ تْدَرَأ اَذِإ ا

 هللا لوسر لاسر مع نار معنا نع ريبكلا ع اجلا ىف م( هببس ) امهنع هللا ىضر ْ
 0 ىندملا جرخاو هركذف اذا لاق دقرأف ةيانلا ىنيبصت لسو هيلع لل

 ا ظ مطيو أ أضوشيلف ماني نا دارا اذاف لاق بنج وهو اندحا مانيا هلظفلو هنع |!

 ليللا نم ةبانجلا ىندصت هللا لوسراي. رمع لاق ىسلايطلا ةياورو ءاش نا |

 ا 0 :سا ١ نيك
0 7 

 رمش 3 4هقمرب سو ه.اع هل للا ل

ْ ! 

| 

 بسسس صل

 ١ م ىثاد ي ملا لا در ني ىضر سارح نب ىعبر نعا 7

 1 لا هلا ميرم وباوه ةحوتفم ءار مث نيش هرخآو ةلمبمل را
 سو هيلع هللا ىلص ىبنأا ىلا لجر ءاج لاق هنع « هببس » مرض دباع ةقث ١

 ا" 0١19 سانا ىو هيلع سا ىبح لمص لع ىند هللا لوسراي لاق

 | مز د1 لكف ثأر مسا ترودو ملأ كلك تاسرأ اذإ)

 ا افا نبا هماع لكك شارب توات كك
 / لافدعا ىراغبا ىف ف ام « هيبس » هنع هللا ىمر متاح نب ىدع نع ةفلتخم



 ع نب هللا دبع مدق | ل لأ مد را را ا

 ملا دبع بكف شروع ىلإ نع تذنح نكف ةرصبا اهنع هللا ضر

 لوسر عم تنك ىنا ىسوم وبا هيلا بتكف ءايشا نع هلأسي ىموم يبل ىلا
 رادج لصا ىف أاثم> قاف لوي نا داراف موي تاذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ْ

 لاي انا نك ليئازسا ىذا قييلا دعادعا هكذف اذا لاف ع لاف

 نرا مدحا دارا اذاف ضيراقلاب هضرق لوبلا هدج باصاف 0 1

 2 ءذلصلا تاو داش لإ نعد ها د 0

 1 نباو ىذمرتلا ىوس ننسلا باحصاو دما مامالا هجرخا ( ذى

 دواد ىلا ىف ام « هببس » حيحص هدانساو مترا نب هلا دبع نم موك عاملا

 5 ممماوي وهو سانلا هعمو ارمثم وا احاح جرخ هنا جرا نا هللا دبع نع ٠ ظ 1

 ىلا بهذو مدحا مدقتيل لاق مث محبصلا ةالص ةالصلا ماقاو موي تاذ ناك .

 ا اذإ لوقي 0 هللا ىلص هلل لوسر اع اق ءالخلا

 00 1 هلبقأ 2 0 ليص نأ تدر اذ 1 ا
 ا د ما ©ه 51+
 7ث 5 20000 ه..ه ”ْئ ا 3 3 ا : ْ - 2 0 ا ا

 0 فا 3 507 آني ىتح و 7 ًانجاس نيل ف ع 0 ١

 | اهنكاف اذه 10 1 5 ا لف كن الص اذه ل 1

 0 وث ةه-

 ' نب ةعافر نع ةيبش ىنا نباو قازرلا دبع هجرخا ( كفل ند ع

 ظ انك لاق ةعافر نع ريكلا عماجلا ىف 5 « هببس  هنع هلا ىضر 3

 ا 2 ةالس لص لج لح لخدذا لسو ةيلقا ل

00 



 شفر
 لوا مالنا موق بحا اذا ىلاعت ملا ناو ىدمرتلا هجر دنع هنت تو 1
 نبا نينا نع ماحلاو ىذمزتلا هحردحاو قسما هاذ لوس سل عر دن 0

 ١ لجرب أ عا تر لاق رهاب نإ 0 نع ىااريطلاو كنع 7 ىحكر كالام 1

 .[| لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىقاف هوجو ملف رادجب رف ايلا هرصب قدحأت |
 ْ جرخاو د داما ىلا لاق هرك ذف اك تاعف لاذ أمد لس وهو

 | طويلا زمرو هنع هللا ىضر .ةريره ىلا نع لماكلا ىف ىدع نبا هوحت |
 ظ 1 نا! هيل

 ١١ لا را ديلع لك اين تي لعاب ذأ دانأ اذ 000 (
 | ء بعشلا ىف قيهبلاو ريبكلا خيراتلا ف ىراخلاو دمحإ مامالا |]

 لاق هنع هللا ضر هللا 0 ند هم فا رازبلاو اهنعاشللا ضر

 .ناكو ىوانملا لاق هنسحل طويسلا زمرو ميرعصلا لاجر هلاجر ىثيعلا |

 7 هللا ىلص هلل 1 0 تلاق ةشئاع نع ( هبس ) هتحصل زمرلا هّقح |

 00 ةشئاع اي سو هيلع ْ

 ا و لم هجرخأ ١ و ؛ئىش ةعنم مل ءىث قلخ لأ دار اذإ )|

 ىف اي هنع (هبسس.) ةنع هللا 6 فردا كغم ا :ع ةحام ع نياندلا ا

 ا لاقت املا نم نع ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر لئس لاق لسم ا

 ظ لك ضراخلا هع ماو و كنق داولا نركب املا:

 ىردلاو ةواد وبا رشا ( هلؤبل ثتريلف لوبي نأ 4 َدَرَأ اذِإ )|

 فيض رو هريغو ىوغبلا لاق 4كنع هللا ىحصر ىرضألا ىسدوم ىا نع

 هلعاو هنسحل زمر ريغصلا ىف نكل ريبكلا ىف هلل طويسلا زمر كلذكو

 هدهاوشا



 لاق ةلبج نع« هبس » دانسالا حي لصتم اذه ةلبح تا ةباصالا

 ببسو ىمتلعلا لاقو هركذف هب هللا ىنفني ايش ىنلع هللا لوسر اي تلق
 هيلع هللا ىلص ىلا ىلا هنا لفو: نب ةورف نع ىذمرتاا لاقام ثيدحلا

 ءركذف ىشثارف ىلا تيوا اذا هلوقا ايش ىنلع هللا لوسراي لاقف سوا

 ىرت 5 ردجلا ازه ىلاوص 0 ىف تاياورا تعاد دقو |

 ك0 ماب 5 ِسأ هد :رعات ليلا نم ْ 0 101

 م بانج مولا ىفوللا جيغا( ميتايا ١

 أرفس 0 عم انرفاس لاق هنع« هبس » هنعمل

 تعلط ىتح لصن مث: ةولصلا تر 2 نوم 0 كور اولاعف موق هاتاف

 اذه نا لاق مث اولصو اتوضون ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقق سمت

 هدروأ ه 0 ,ىيصم كدحا ذخا اذاف ناطيشلا نم اذه ناوبسلاب سبل ٠

 ريبكلا ىف طولا ظ

 "يأ دارأ اذإو انولا ىف ةرقملا هل زم ريل دس يم 1 |
 0 2 ا ا ا 0 0 ْ

 مامالا هجرخا ؛ ةمايقلا موي هب ىفاوي ىتح هن ذب هنع كسمأ رشلاودبي.

 لفغم نب هللا دبع نع بعشلا ىف قبيبلاو ىفاربطلاو مالو ىذمرتلاو دمحا
 دحا اذكو حيرمصلا لاجر دما لاجر ىئيغلا لاق هنم هللا ىضر ىراصنالا

 3 هللا دبع نع ( هدس ) بيرغ نسح ىذمرتلا لاقو ىناربطلا ىدانسا |

 اهيلإ هدي طسب ىتن اهبعادي لمخ ابني "تناك ةأرما لجر ىل لاق لس |
 ىبنلا ىناف هجشف طئاحلا هباصأف ىلوف كرشلا يهذا دق هللا نا هم تلاقف

 | هركذ ع ًاريخ كلب هللا دارا دبع تنا هل لاقف هريخاف ملو هيلع هللا ىلم
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 ا 8 راع هش( 4 را 1 را ناعاو قرشا ع عد

 للا لص ىنلا ىل لاق لاق نع( هيبس ) هنع هللا ىغر بزاع نب هاببلا |
 هركذف تنتا اذا لسو هيلع |!
 300 1 43015 ةيحامل ا 8 5 16 ل ا ف :
 ىلا اذإو نودسحتم ا رسم كنا كناريح كيلع قنا اذإ ( :

!ٍ 

! 

 ظ

 ع ِك ه2 : 3 2 5 2 21 ص ١

 . هخيرات ىف ركاسع نبا هجرخا ؛ ةىبسم تناف ةىسم كنأ كناريج كيلع ١

 ١ ا لرسرا لجر لاق لاق دنع ( هيس) هنعدلل نكد حني نا نع

 0 هوس ف اع اذه ءكذف ادن نو "| قمو اسم نوكأ ىم '

 ا

 هيلع هللا ىلص هنا لوسر ىلا لجر. ءاج لاق ا ةريره ىلا نع |

 "لاق انسحم نكلاق م11 تايد هب تلمع انا اذا لمع ىلع ىنلد لاقف سو

 ' نسحم تناف نسح كلنا اولاق ناف كناريج لس لاق نسح ىنا م اءا نك

 ظ دداتلا عش انك اعطرشلع كال لاق 0 يسم كلنا اولأق ناو ١
 0 ناركلا ايأاع نع أو لك ني دس تعا نإ
 مكاحلاو ىذمرتلاو دواد وباو دوا مامالا ه>رجأ ؛ كرا ع 3 ّْ

 لاق ريغصلا عماجلا ىف اذك ةيواعم نب لفون نع بعشلا ىف ىقبيبلاو ا

 | ناف ىعجنالا ةورف نب لفون وه امناو لق قبس هنا رهاظلاو ىوانملا هحراش

 اهيااي لق لضف ىف هنيدح لاق مث اذه ةورف نب لفون جرت ريثالا نبا |
 آد هني يدل اذه قاس مث تبني الو دانسالا برطضم نورفاكلا |

 لفون 0 0 0 هوحرخأ ديال نباو ريلا دبع نباو ميعن ايا نا | :

 2 اق نباو ةراوصلا ىف ىوخلا هجرخاو اذهريغ اثيدح هلركدو ةيواعم نبا ١

 ىف لاق هنع هللا ىضر ةثراح نب ةلبج نع ةراتخحلا ىف ءامضلاو همححم ىف ]!

 دا
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 | قبس دقو مدحا ءاج اذاهب اودتقاف داعم كل نس دق سو هيلع هلل
 ؤ ملف مامالا غرف اذاف هتالصب مامالا عم لصيلف ةولصلا نم 'ىشب

 ] ل لها دنع اذه ّط لمعلاو هب هةبسام

 ١ ىضر رع نبا نع ىلاسنلا هجرخلا ( هومر أف موق رك مكانأ اذِإ)

 ' نع بعشلا ىف قييبلاو ىدع نباو ىناربطلاو ةمزخ نباو رازبلاو اهنع هل

 ظ ]13و ةنع هنأ لسر هللأ دنع نب رباج نع كاكاو دنع أ مر راح

 7 ابلك هقرط ىهذلا لاق قرط نم دحاو ريغ هجرخاو دانسالا مسيح

 | قاربلا هامش هع فدرك ا 01 ركحو ىوانلا لاف لسمو دهاش 5

 | « هببس >” ىم ملعلا وحلا لاقو عوضوم ال فيعض هنأب رح عا هذيلت مث

 | هي هيلع هللا للص ىبنلا ا ا حصص لاقو رباج وياج رو لج نم كالا هاو

  التماو هلهأب سلحملا صخ ىتح هباحتسا هيلع لخدف هتويب ضعب لخد سو
 | هللا لوسر عزنف بابلا ىلع دءقف اناكم دج ملف ىل اهلا هلا دبع نب 01 ءاخ

 ١ هذخاف اذه ىلع سلجا لاقف هل هشرفف هلا هاتف -ءادر سو هيلع هللا ىلص

 . هللا ىلص ىنلا ىلا هب ىرو ىكيو هلبقي لعجو هبجو ىلع هعضوو ريرج

 رظنف ىتمركأ 5 هللا كمركا كبوث ىلع سلجأل تنكام لاقو سو هيلع

 ظ هركلف انا اذا لاقو الاعتو اني لسو هباع هلا ىل |س ىبلا

 كَقْش لع مجطضا مث" ةولصلا لعرض ا كعجضم كن اذإ )

 يجو الجو كلإ لف ا مبللأ لق مث نيالا

 "1 كتبا كنم اجتمالو ًاجلمال كِل ا
 كلا 2 نإف 0 نأ ىذا كف َتَدْنَأ ل كياتكي |

| 

 كِل
 اح

9 

 ب .٠

ِ 
 0 ذيع

 درعا



 0 ا نع ىلع نب ةلس ا 0 1 ماد

 | لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا فار لاق اههنع هللا ىضر رمسنربا ن كا

 هركذف تيخآ اذا لاق الجر تيخآ تلق تفتلت كلام لاقف تفنلا انا ا
 ه1 د

 أ هجرخا ( ةنجلا ام ا 2 هيف ىلع تيلحا اذ ١

 ا دا لود نا هنعا هيبس ] ةنع لا ىحر كلام نب سنا 0 ناؤيشلا ا
 ظ ١ بهذ ىتم لاقف موتكم ما نبا هدنعو سو هيلع هللا ىلبم هللا لوسر ا

 او دل اذا لجو زع هللا لاق ليربح لاق ريغص اناو لاق كرصب ا
 دير نع سشلا ف 0 جرخاو ةنجلا الا ءازج هل نكي مل ىدبع' ووجب

 لوسر لاقف 01 مونكم ما نبا أب سم لوقي مع هنأ ديوس نب لاله

 1 لودي هل هللا نا لي ربج ىنثدح اب مكاندحا الا 5 هيلع هللا للص هللا

 ةنجلا الا ءازح هل سدل نا هيتورك تذخا نم ى ع

 1 'مامإلا مش 00 مصياف لاحلع 'هامإلاو ةالمعلا 0 نأ 5

ْ 

1 
59095 

 ل

 ب يس

 3 هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم نم ريكالا و ىلاربطلاو ل هجرخلا ؟ ا

 ؛ ذاعم نع قاربطلا جرخا « هيس» سرغ ثيدح اذه ىذمرتلا ع

 1 ماوس اذ | ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل ل دمع لع 0 0

 | لاا / ل دام لصيف هب قس ىنلاب هيلا اوراشاف مهلأس ةواصلا نم ئش ١

 ] سالف ماعم دعقف مهتالص ىف دوعف موقلاو ذاعم ءاخ مهالص ىف ميعم |

 |0011 ]114 قات ىشقت ماق سو هلع هللا لصاللا لوسر
 | ال تلقف ذاعم نع هل ةياور ىفو ذاعم عمم أم اوعنصا لسو هيلع هللا لص

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف اهيلع مهتدجو ىتلا مهلاحب تنككف اهيلع ثبل الا هدجا



 رم 2 م م

0 

 --- 5 كو 00 ربا ها فاقثا فرح ىف د

 ْ فو 7 ندأ كا تدم 0 هللا ىلص ىبنلا عم ,

 ١ 0 برق لاق كيبأ تلف ناوذصأي لاق ىديب ملا نم ل ذل اناوأ ٠
 ١ لمأتف صتنا كيف نه | ٠
 اتا ف 0 4 3

 ا 0 ليلا ا 300 يلاوجلا 0

 0 لاق م ل زمر م ١

 اها مابا ىف قاب هك ذف ساع رات ديال هلا لل ١ ظ 1

 6 ةمصلا لاذلا عم ةزمغلا د“ |
 باوسإ هرشل( هن 1 ل 00 مَا ريل الام هنأ كاتااَذإِل |

 1 ىضر صوحالا ىبأ در ونس ةعرألا ناكل | ْ ش 1

 2 . : ١ ا :

 قارعلا لاق فوع نب كلام وا ةبلعت نب كلام هوباو فوع هعسا هنع هلا | ٠"

 طم تس م مس نايتس

7: 

 | وبا هجرخا ام( هبس ) مص نسَح ىذمرتلا لاقو حيحص ثيدح هيلامايف

 0 سو هيع هللا ىلصىبنلا تبتا لاق هيبا نع صوحالا ىلا نع دواد 0

 | لبالا نم هللا ىفاتآ تلق لاملا ىا نم لاق منن تلق لام كلا لاقف نود 0 ١

 ظ هركذف كاتآ اذاف 0 قيقرلاو ليخلاو ظ
006 

 ١  3 0هلسف الجد كفا 5
1 

 ا هتلنغم ايئاف ناك نإ هيأ 0 2

 1 بعشلا ف قييبلا هن ١ ةلالهش كام َنإَو 7: دع اضيرم ناك ْنِإَو 1 ظ

0 



 دف
 هلكت ناع را سو هيلع هلل

 ” 5 نم عقنلا ريثث * اهورت / نأ قد تنذدع

 ءاسنلا رمخلاب نممطلبو * تادعصم ةنعالا نعزاني

 . هللا لص هللا لوسر لخدف هركذف اهولخدا لسو هيلع هللا ىلع ىبللا لاه

 ريل ذك ءاذك نم ملسو هيلع

 | نع ةعرالا ناسلا باوصا ه>رخا « 1 مهعراصم ىف تقلا اونفذإ 0

 5 00- نسح ىذمرتلا - ه:ع هللا يضر كا دع نارا

 نادر و اي ىف تا 3

 ظ 0 الا ىف ىناربطلا هحرخا « 0 0 دال ءانإ ىف نامذأ »

 ْ 1 حرصت ىهذلا دوو هنع لبا يصر كلأم نب سنا نع هححمصو ماحلاو

 . دقو لووموار ىئاربطلا قيرط ىف رم نبا لاقو هاور ا
 حرش ىف اذك أطخ هتعص معزف هحيص ىف ةفيعضت ىلا دا نا

 نبأ هيف بعقب سو هيلع هللا لص ىبلا ىقأ لاق سنا ل

 ءركذف نر
  نعدواد وبا هجرخا « ار ادع نإ تلف نع ملا نذأ»

 000 الو هيل لطرصلا زمر دقو هنع هللا ىضر:ةما نب ناوفص

 نم ىور دقو عطقنم هدنس نابرجح نبا ظناحلا مزج دقف لاق مك سيلو

 هنيبن 5 لكالا دنع كيف نم محللا برق ظفاب حححصو ىرخا قرط

 فرحفف



 ا : كحد 3 3 مرد د هدانا
 مع هنا يلا ملا لاق كن. هب او.هذ ىذلا فلالا ضيقا تلق لاق ْ

 دمي ببس اذه هركذف ةنامالا دا لوقي ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر 7

 ىثاوح ىف ىليلخلا نيدلا سرغ خيشلا انخياشم عش لاق ةوبنلا رصع 1

 ا همحر ىنيهاشلا دمحا وهو ءالضفلا انباحصا ضعب لاق سابتلالا 35-7 !

 هنس معي ملام ةمدقملا ىف هيلا انرشاام وهو رهاظ رظظن ابس هلعج ىف هللا 1 ١

 1 مهنع هللا ىضر ةباعصلا نو ء معو 0 هي هللا لسع 1

 | بد نع ةدش ىلا نا هحرخا ؛ 0-00 ياخ 0 الخذأ » 7 ١

 ١ هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع ( هببس ) ةليجب نم لجر نع نيفس نبا | 3

 مدصك لجرلا مدصت رظملا لولا مطق مطقك نت كا فدع و سو هيلع 0 ١

 ١ نموه ىسميو .ارفاك يدعو الطم 0 لجرلا حصي ناييثلا لوك هع 2

 ١ كلذ دنع من عنصن فكك هللا لوس اي نيل نم لج لاقق ارفاكحيصيو 5 ١

 ظ ىلع لخد نأ تيأرف ذا نيلسملا نم لجر لاق هرخآ فو هركذف اولخد ها لاق 17

 | نكلو هيدي كسهلف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق هراد اندحا
 | مالسالا هيف نوكي لجرلا ناف لئاقلا هللا دبع نكتالو لوتقملا هللا دبع
 ا اذك مج هل بحتو هقلاخ فيو هبر ىصعيو همد كقسيو هيخا لام لكأبف 3 ١

 1 هنغ تكسو ,ةقق نا نال زمدو كلا ىف طويلا ظفاحلا ا

 07007371 سند د:

 2 و ع

 1 رمح نبا نع رج نبا ه>رخا 04 0 0 0 سَ م

 ُ هبلع هللا لص هللا لوسر لخد> امل لاق هنع ( هبس )اهنع دل

 : ىل< هلل لوسر مسبتف 0 للا هوجو نمطلي ءاسنلا لع رلسو 3



 1 مدقف + مرور اهصنق 5 ناك 1 رفا د حلا دانس ْ

 5 الات هنأ الف ةلبلو مود ل لك هريتخ ةنس هدنع 1ك رمح ١

 ا هللا ىلص هللا لوسر نا لاق 0 ا الع ١

 20 هاللي نوكت نأ تيقخ لاق غ هيك دف ادح سو هيل ْ

 / ةنس هسبخ هّقطن هبحاف هيطقن هيلع مدق هنا ركاسع نبال ةياور يفو ا

 1 ا لوتمر ناو ناسللا ميلع اةفانم نكن نا ىثخا تنك لاف مث هربتخي :

 ] ا 000001 اكاذ عوف نوكت نأ وخراو هنم اًبردخ سو هيلع هلل ىلص

 ظ ىوانأا هلاق |

 +6 امعملا لادلا عم ةزمحلا 9 ظ
 ٠ ا 1 اال شا يا درر

 ١ دوا» وبا هجرخا( كناخ نم نخن الو كلنمتئا نم ىلإ ةنامالا د |١١

 ظ هللا ىحار ةريرع 0 و 0 ىنطفقرادلاو هنسحو ىذمرتلاو
1 

 أ ةنع هللا ىضر ىل اهابلا 0 ىناريظلاو "ل ضش

 دنت سنأ نع دواد وبا هاورو فيعض دنس اضيا هنع قييبلا هاورو ظ

 | نم حصيال لاق ىزوملا نب | نا ىوانملا لقتو نكسلا نبا هححص دفو لوح

 ْ اله هحمص دوو كك همححر هنم لماحم هنا قخي الو هقرط عيمج :

 | هيلع ىسيع نا اهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىور دقو لوحفلا ةمألا |
 "1 الاظ اوملظت ال ليئارسا ىنباي لاقق ابيطخ ليئارسا ىنب ىف ماق مالسلا |
 ”0 لو أ هيا[ (هيس) كير دنع علضف لطييف الاظ اوتفاكتالو |
 ٍآ ناكماتياةتان نالغ بتكا تكل اقىكلا | كهام نب فسوي نع هدنسب ْ

 "101 7ة هارت ؟[1017 1331 "171 اناطشلا 115117 ل1

1 

 مم



0 
 ' قاريطلاو 31 باو دمحا مامالا هجرخا الو ىركلا ةاركا : ١

 | نيفلا نوكسو ءافلا مب ءاوغفلا نب ورم نب هللا دبع نع ىلئدلاو ىركسشلاو |
 ظفلب ريكلا ف 00 هنس1 يطويسلا زمر دملا عم ةففخم واوو ةىعأا

 | هنمأت الو ىركلا كوخ لئاتلا لاق دق هناف هرذحاف هموق دالب تطبه اذا

 نع ىعازجلا ءاوغفلا نب ورمع نب هللا دبع نع دواد وبا هحرخا أم < هبيس» 2

 ا ىلا لام ىننعبي نا دارا دقو را هماع هللا 0 5 لوتمز قام د لاق هنأ | ظ 3

 ىفءاهخ لاق ابحاص سمتلا لاقف متعلا دعب ةكمب شيرق ىف مستي نايفس ىف 0:
 انغاص نعتو جورتخلا ديرت كلنا قنغلب لاه يرعشلا ةبازب ورح 3

 أ هيلع هللا لص هللا لوسر تت لاق بحاص كلانأف لاق لجاتلق لاف |"

 ىرعمتلا ةيما نب ورمت تلق نم لاف لاق ابحاص تدجو دق تاق 0 1
 | ىركبلا كوخا لئاتقلا لاق دق هنإف هرذحاف هنوق دالب تاه اذا لاق | ٠

 || ىموق ىلا ةجاخ ديرا ىنا لاق ءاوبالاب تنك اذا ىتح انجن هنءأتالو |

 سو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق ترك ذ ىلو الف ادشار تلق ىل ثبلتق نادوب . 3

 | ىضراعيوم اذا فاصالاب تنك اذا ىتح «هعرسا » هعضوا ئريعب لع تددشف 1 ١
 | ١

 | اوفرصنا هادف قا الف هتقبسف ىريع تعضواف لاق هموق نم طهر ىف

 ىتح تيضمو لاق لجا تلق لاق ةجاح ىموق ىلا ىلإ تنك لاف ماو!

  0 5١تابعت اكل :

 1 قالا هر خا افا 0 اع قفانم لك( ا ذاع 7 ناد[

 | باطجلاى رع نع ليلا ع 1 قارنا

 ْ ها ل 027 ديسلا ١ لاق هنع هل ا 5



 هذرو حيت كاحلا لاق لبج نب ذاعم نع مكاحلاو قيدلاو صالخالا ّْ

 . هلاق مطقنم الاوت داعم ثيدح نم ىليدلا ءاور قارعلا لاقو :ىهذلا |

 ا 0 اجا نبا فنع أضيا ريبكلا عماجلا ىف ىطويسلا ءاور نكنل ىوانملا ْ

 ا )اقرا تددءتف لبج نب ذاءم نع ةيلحلا ىف ميعن ىلا نعو ٍْ

 1 , يدور تلو نعلا ىلا ملسو هيلع را لص هللا لوسر 0 أاق ذ ع .

 ٍّ 2 1 ا

 | 0 ّ دصاو قولخلا 00 1 ا ا ا ماخإ )

0 - 

 ْ ' نع ا 3 ىؤ العلا 4ع لإ! 38 >2 ف 0 ب ا 6 : رمع 1

 ا
 9. رظ 0 عج

 ئنلا "ااا ع ديس # هنع للا ىضر ةمآ لعب نب ناوفس

 0 ةجلا 18 0 معلا نع لئاسلا نب لاق هنع ير الف لف
 0 نك نم 0 تم نفق ا لج مكارخ كتاوخإا | 7 ب 3 ا 42 0 0 : 0 ١

 1 دي ه 6. رخ6

 ةبلغي 7 ةنلكياال ل هي واس 0 ف ةسيلبلو و 4م 0 نأ ةمعطيلف 2

 اي اوه, نإئبشلاو دا مامالا هج 5 ةنعيلفا ةبلغي ام ةقلك نإف

 ٠ ع « هيبس » هلع ل ىصر نع اقفل ارد ىلا نعم ئاسلا الا 0 ْ

 ٍ ابلثم همالغ لعو ةلح هيلع رد أبا عز ديوس نب رورعملا نا هريغو ىراغتلا ١

 ْ هللا ىلص ىتلا لدحر 2 قاف أ هريعف الحر ا هناركذف كاذ نع هلأسف ْ

 | كيف ورما كلنا سو هس تعم ىلص ىلا لاقف فالح هل ؟ذف لم هلع ١

 . هركذف ؟كاوخا لاق متقيلهاج |
 0غ

 م

 كوخأ



5 

_ 
 ٍإ سو 0 هللا لص ىلا لاق :خ خلا 0 00 0 1 ١ 0 ظ

 | ىنسلا نباوةريره ىلا . :رعدواد وبا هجرخلا ( كيف. "نم. كاف انذَخَأ 1 1

 ٠ زمر مهنع هنأ ىضو ةرن ع ىركسلاو نا نع ىندلاو هدج نع ا 0

 | هبلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاف ةرعم نع( هببس ) هنسمل 0 (

 ْ كيلاي لاقف ةرضخ هذه لوقي اموي ايلع مش نسحلا لاف |

 | لساف رببخ ىلا اوجرفن ةرضخ ىلا نب اوجرخاف كيف نم كلذ 5 7

 1 لاق لجو نع هللا امنت ىتح بلاط نان ! ىلع فيسالا فيس اهنف | 1 ئ

 ا ورع نع ببسلاب اضيا يعنوبا هاورو ريبخ ىلع لع ةرضخ سوماقلا ف | ٠
 ] ءك ذه الجار 7 لاق هكل فوع نبا ] 0

 | هجرخا( جوالا دنع ىلفحأو هجولا ئضنأ هنإف يكبت الو ىشتخإ) | ١

 | لاق هنع هللا يضر ىربفلا كاعشلا نع 12 ريبكلا ىففاربطلا | ٠
 | هدنسو ىربفلا هن 0 ىف فاتخاو طهار موي لتق ةبحص هل لاقي ىبهذلا | |

 ) ال لاقب ةأرما ةنيدلاب ناك لاق سبق نب كاملا نع (هيس) فيعض | ١

 | يضخلا لسو هيلع هللا لس هلل لوسر ال لاق ىراوملا ناخت ةيطعما | 1
 | هفعضب مزج نممو فيعض اههالك ناقيرط هل رج نبا ظفاحلا لاق هركذف | ٠

 ! الو. هيلع لومي ريخ ؛ناتنلا ىف سيل رذملا نبا لاقو قارتلا ظفاخلا 00
 ْ ريغصلا عماجلا " ىوانملا حرش ىف اذك عبتت ةنس ا 1

 باتكوف ايندلا ىلا نب 5587 .ليقأ نيكي ْ

 ١ ةيبأ نع قرع نب ور ىذا دبع نب ريك نع علا ف أعم يعن وباو ||

 ا

0 
 0 لا :
 75 07 ا

 5 دفا 5



 | اوقلع دق مجملا نم دفو سو هيلع هلا لع هللا لوسر ىلع مدق لاق اهنع ا

 [ مييلع اوفلاخ سو هيلع هللا بص هللا لوسر لاف مهبراوش اوكرتو مثال ْ

 هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم رازبلا جرخاو ىحللا اوفعاو براوثلا اوذحا |

 ىنوتئا لاقف ليوط هبراشوالجر رصبا َس هيلع هللا ىلص ىلا نا اهنع ْ

 هزواج ام ذخا مث هبراش فرط ىلع كاوسلا لم كا 00 ْ

 نر | ديه ع لاستلاو دوادوباو لس.هجرخلا (ةلكةوكرنأو فحل
 أي ِلسو هيلع هللا ىلص ىبللا نا دواد ا ف اك ( هبس ) اهذع لا يشر رمت

 ىنىزلا لاق هرك ذف كلذ نع مثاهنف هضعب ك ارتو هرعش ضعب قلح دق ايبص

 ا . نطفتي ل هناكو نيخيشلا طرش لع حيعص دواد ىلا ثيدحو عومجملا

 ةياح ف ا ل يررتما هجرخا |

 6 ةمجلا + اخلا عم ةزنملا 3“ ْ

 ىتح ؛يش ' نك قرت اهنأو هنأالإ هلإال ٍةنجلأ حاتم نأ رك

 | 'تَحجَر اصلخم' ةمايقلا موي اهب“ 16 نذ ةنوذ ابجحت ال ولأ ل يت

 ١ ا ,ع نع ىليدلا ه>رخا « 0 0 1

 ١ كنا ذاعماي سو هيلع هللا لص أ لور لاق لاق هنع (هبس) هنع8

 ْ 7 عياش نع ةوائاس مهناو: بانكلا | لها ىلع مدقت ظ

 ” هلل سابا أ 4 ره يلو شأ نع حا ام ا ْ

ٍ 

3-0 

 سس جوس ووسام سس طا اال

 ْ هللا دبع نع .:راملتس نب رفاذ قير طم نم قالخالا مراكم ىف ىطئارخلا

 تاخد اذا ةأرما ىل نا هللا لوسر اي لاق الحر نا هنع ( هببس ) ىحاضولا

 00١' اح ىتأر اذاو ىتي لها دبسو هسديسب ابحرم تلاق اييلع |
 كنزحيام



0 

 ا كياني 6 ا 8 كسب ا كا 0 لاو هديل

 اقوا لسا 3 كل نو 0 1 ا ةنحا 0

 هع 0 ىكر ىعش احلا كم نع ةراخلا َْف ءايضلاو هدم نباو

 ' ىنصوأ ل لوح اب تلك لاق ةعصعص نع ريبكلا عماجلا ىف 72 كسب »

 هرك ذف (كناسأ ىال كيبل ظقفحا لاق
 هه -

 0 دا لقب كني 0 0 ِكِتِحْوَر 7 الإ كتروع محلا

 مل سا ص ا ّ 1

 دحا ار 3 2 قال ا نإ لاق ضعاف 00 ' موقلا ا

 حسي نأ ئحأ هنأ لاق ايلاخادظأ نك اذإ للا

 كالو ةعبرالا ناسا باوصاو له( مامالا ةهحردجلا ) ىلا نَح ا ا

 4ع هللأ ىحكر ةدمح- نإ ةيواعم هدح كح مكح 30 م ع مهلك قيبلاو ئ

 نايل انيس سر يمل هرقاو حمص كاجلاو ىذمرتلا لاق ظ

 هوبأو ' م أماو هقللمت ئراخما م > اذحلو 6 000 ىلا هدانساو رم

 نور 9 لات هدي نب ةيواعم نع« هبيس» ىوانملا هلاق هطرش نماسيلف

 < دف ظفحا لاق ردن امون انام اك
 ١ 100 51 -ٍ ا م 0 1 و هَ 8

 يقاسنأاو ىذدمرتلاو سم «ح- )ا ىحالا اوفعاو براوشلا اوم>ا 1

 سنا نك ىواحطلاو هرب سض ىلا نع ىدع نباو بال ع نب 6 نبا نع 0

 رمح نبا نع ناخيسلا هجرخاو دوهيلاب اوهبشت الو هرخا ىف دازو كلام نبا ا
0 : 1 

 ' | ىحللا اوفواو براوشلا اوفحا نينبك ردشللا انقلاَغ هلوا اهنع هللا ىضر |
 ع

 . ا كارما ناعنا ع راحل نبا جرا ( هبس ١ ءاحلا فرح ىف ىناي | ّ

5 



61 

 ولف مرا عنص ءاشامو هللا ردق لف ىما كبلغ ناف زمتت الو

 ردق 0 ّ كتاف ناف دعت الو كعفني ا ع صرحا اضيا كيع 3 داور ٠

 ناطيشلا لمع مت ادا 1 10 ىل) والاو كاباو لعق ءاشامو للا
 2 317 ل 2 : 0 7200

 ْ ها 1 تاك ارك ىت 0 ااحر راو كساب اونسحلا !

 : 31 11 7 0 3 ١

 0 احلا هجر 0 ملا /! دل بحي ال 7 نِإذ سس “لا َّث

 1 كئاوخا ىلع نومداق 1 ىفو هتمرب اضيا هجرخاو سانلا ىف ةماش هلو اك

 ١ ناك سنا ف ل 1 دال ين ارا مامالا خلا اوذسحاف

 1 0 الرس تس لاق هنع « هباس ” ةنع ب ىضر 00 تن لبس نع

 1 لوضر لاق وزغلا نم اوعجر اف ةث امعبرالا رك ب ريم ملسو هيلع هلل ىلص

 ظ لاحر اوحيلصاف مكتاوخلا ىلع نوم داقل دغ ىف ك1 سو هيلع هللا ىلص هللا

 0 00 دق 1 ةياور ىفو هرك ذف كساب اوئسداو

 ساق 017121 فكع هداج هلا ا كاع : 1 لحإ 5
 | ب 0006-2-2 91 7 2و - ١

 ظ 0 حلو ةنألا نأ أ "1و رش ردا دانك حيا اذار نأ
 2 و 20 م - 02 هم 1 ا 02

 ١ نإو كلا هلأ 4..:تح 95 كو الا دموع تلا ةىساإ كوع نأ

 و 0 - 2 ب 1 26 3 3 1 ا 8 1

 كيلع هَل ليا كب 0 ري ور م ةوشا كلو ضد نا ىلع اوعمج> ا |
 4 9 0 ع

 سانعا نبا نع ىدمرتلا هحر 0 0 تعموعو مالق الا 0

 نبا نع )»“ 4بلس 1 مح طخ نسب تت ذدح اذه ىدمرتل ١ لاقو اهنع هللا ىضر

 أ مالغ اي لاقف اموي 1 هيلع لا لم ىنلا قفلخ تنك" ل أ[ق ا

| 
 ف 5 3 4 هو سس | 5 ٠

 ةياور فو هتيعبرا ىف ىوونلا لاق هركذف كانا | للك كزع

 ف كفر ءاخرلا ف ل 2 عل لما ا 0 هللا ظفحا ىدمر لا ريغ

 الدة 



 ْ ليربج نإ 1 تحف جس تاج يح لرمع' اي تنس 1 :

 ّْ 00 نأ لم ةنداو كما كيك لص نم 2 لاق نان |

 | ف ءايضلاو طسالا ىف ىفاربطلا هجرخلا ( تاجرَد رشم اهي هكر ] ٠
 ِْ لص هللا لوفر عر لاق هنع « هبس » هنع هللا ىضر رمع نع ةراتخلا 7

 ا دلج ةرهلم ءاتأف رمح عزفف همت ادحا دجي ١ هتحاجل ملسو هيلع هللا

 | نم هنعيحنتف (ةفرغ ىأ) ةبرشم ىف ادجاس سو هيلع هلال م ىبناا دجوف | 1
 كف سو هيلع هللا ىلص ىبلا مفر ىج هفلخ 0

 | ةرثع ميرأو ةرثع ثالث رع فلا ضيرلا اهلتجاق تتسحأ )|! س مه
 أ ير نباو بمشلا ف قيبلاو انااا نبا هحرخا« تع سا
 ا ىنلا ىفا ايبارمعا نا هنع «هبس » هنعاهللا ىضر تاطخللا وب رك نك 1 5 1

 | لوسر ناكر ةيده لاق هذه ام لاقف ل اهدهي بنرأب لسو هيلعدللا لص | ٠
 | اهتم لكايف اهبحاص ىمأي ىتح ةيدحلا نم لكايال م هللالصهللا| ٠
 أ هللا لص هللا لوسر لاقف رييخب هل تيدها ىتلا ةموعسللا ةاثلا لجانه 0

 رهش لك نم ثلا لاف اذام يم لق ماس ىف لاق نم لك لو يل 0
 ] 00١ هكذف تلحا لاق
 | ( نالنبلا لمع مي ولأ نق وأد ايو كني ام لع صرحإ:|

 ] هع لا يفر ةيرع فا تى راثألا ادي ف يرامطلا هيت 0

 ريخ ىوقلا نمؤملا سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق هنع « هببس » ٍإ 1

 ا ع صرحا ريخ لك ىفو فيعضلا نمولا نب هلل 0 0



 | هجرخا ( هلأ ىشخي هنأ تيَأَر ارق اذإ ىذلا ةءارق سانلأ نسحأ )|

 ظ خيراتلا ىف بيطخلاو بعشلا ىف قييبلاو ةولصلا باتك ىف رصن نب دمح ْ

 ّْ | ةدئاع نع سودهرفلا رصتخم ىف هجرخاو اهنع هللا ىضفر سابع نبا نع |

 : ظ سو هسياعدللا ىلص هللا لوسر لثس نلاق ابعا“ هيب » اهنع للا ىضر إ

 0000 0 ةجاح نبا هجرشاو هركذف نآرقلاب اتوص' نسحا سانلا ىا |
 ع + 2 0 ا 0 ا
 تيآر أرقي هئعمعم اذا ىذلا نارقلاب اتوص سانلا نسحا هلمفلو هللادبع [

 . ىمشيملا ظفاحلا لاق اديس رازباا هاور دقو ىلاعت هللا ىثح هنا !

 | نبا نع بيطخلاو ةمامالا ىف ىزحلا هجرخلا ميعصلا لاجر هلاجر |

| 
 ا

| 

ٌ 

ٌْ 

 0 00 ا 6 0 10 00 0 أ

 | نم مهلكق هللاو ىدع .نباو ةعبرالا ناسلا باخصا هجرخا ( 'مهبلإ |

 | فيعض اولاق اك نامعو كلام نب سنا نع تباث نعرطم نب ناهع ثيدح |

 | لاق فيعض ىرقوملا ىتييبلا لاقو اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةورعع نع |

 ْ هللا ىلص هللا لوسر ىلع لدم ثلاث اننع( ةيس) ىوانأا هلق تعض.

 |( انكار اهحبف .اهنخاف ةاتلم ةربك أف لسو هيلع ا
 | او ب0 1 ةراو ثيدح وعو سابتالا فك ىف انضاشم بش لاق |

 | ىرهزلا نع ىرقوملا دم نب ديلوا ثيدح نم بعشلا ىف قتيعبلا جرخاو

 1 اضياوهو ةشاع نع هيبا نع ماشه نع يود ليعاعما نب ءاطع هاورو

 ظ اال نوم عدف مضوأب هيلع اذه دعب كلا قيلي الف بسن وذاضياومفافيعض ناك |

 | ةياور فو تاعوضوملا ىف هدع ثيح ىزوجلا نبا لعدر هيفو ( فلاخ) اذ

 هلغفا



 رع دما مامالاو ةارقلا نداح نع رك انبع نباوورمت نبا نع ممن ظ :

 ءاج ا تااق 1 ا َّىَص و 6 نع « هس » منع 0 ىد 7 ةفماعا

 ' كوسر ساع ةحاور نى اللا دعو كاراح نب دين ضربا نيا رن

 نم عل اا اناو ةشئاع تلاق ن:هلا ههحو ىف فرعي ملسو هياع هللا لح هللا ا 1 1

 نرتاكب نم رك دف رفعج .ءاسن نا هللا لودر اي لاقح لجر مانا بالا

 ءاج مث لجرلا به ند نبع نإ ملسو هياع هللا لع هللا لوسر هما

 "هللا لؤسر نا تف ةثلاتلا ى ناك ىج هدام 1 ناو د د ظ 7

 ' مهرا تلق ةشئاع تلاقف بارتلا نرهاوفا ىف ثحا لاق ملسو هيلع هللا ىلص أ

 أ هيلع هللا ىلص هللا لوسرتكرت الو كا لاق ام لعافب تناامهللاو كفناهللا |

 : لاق هانعم ف هزكا نيحادملا 0 4و نكي مل ناو تلو اذهو سو ظ !

 ش مهاوفاب م روق دارملا وا هلححا اذا دامرلا هبحو ىف اذح زاحلا نم ىرشخم) ا 0
 : اذا ىف ناي تلا ١نيبس دلو 0 نأ كلذ لمعتس فرملاو تارلا َ

 نيحادملا منا

 ىلا نبا كغم“ 0 ىذمرتلاو 6 نع 5 مامالا 7-2 1 0 م ا

 ١ هرقاو مالا هححصو هيعات ركذي مو دحا دحا دازو ميمصلا لاجر دجا ظ 3 'لاجر شيقل لاق نم 2 سس ىذلرلا لاف سس ا

 0 لع رع لاق هيض نا ىدقرتلا ل امك 0 ١
 0 ىذمرتلا 2 كاز دان حلا لاققف قباعاب و |٠ اناو ل ظ

 8 هماع هللا ص 5 لوس لاف هيعبصأب ١ وعدي ناك الحر نأ ةر له 2 | ِ!َ

 ةبابسلاب راشاو مدخلا هدحا لعس نع اسنلاو د دواد اد ىلإ ةياور ىفو د دكا لا !ً



 0 2 دس 92 7 7 2

 نر 0 دع بدءا ا لو ها 2 نيا ىذا
 م ه-

 1 ةييرالا ادا ةباححصاو ريكلا خيراتلا 8 0 ه>رخا ( كسفنل

 '00021 ف نيلاو كاحلاو هل ةنانلا ةياورلاو ريبكلا ف ىناربطلاو

 ' هبيس 1 تاق5 ىناربطاا لاجر ىمثيلا ااه دبا ىدردسا نيدي زي نع

 ةنجلا نحنا مسو هيلع هللا 0 هللا لوسر ا لات لاه ديا نب ديزي نع

 كيل نع امناكخ ذل بحا لاق 0-4
|! 

 - ومس ه-
 .ها© م .

 : علا وبأ ةحر ا (ئ ف ١ دل ف 0 انآ اونماو فور 0-00 :احأ ْ

 0 نإ هس لاق لاق هنعا هييس | هذع 1

 ةراوصصلا ضعب لاف ىايحا ىلا ّىم 2 ا ىلا كم لسا هناع هللا 0 هليأ

 ٠ كلو ىناهحا متنا لاق كبابحا نحن سيلوا
 ' فوري مّ

 ظ هركذف ىل اونمأو |

 ' نع ظسوالا ىف ىناربطلا هجرخا لظىا ( ذا! ةكمب عاعلطلا راكتحإ ١)

 0 عب ٠ كل را ىرعلاا اهنغ هلا اواو 5

 ْ ىف قيهبلا هحرخاو عوفرملا كح ف وهو هءاملا 53 ماعطلا راكتحا ل وي رمع ا

 نسلط رمت 0 نا ءاطع نع قيهبلا ىور « «بلس 7 كعفرب احرصم بعشلا

 لاق عيبال اولاق عيبلل وا تيبال لاقف اماعط ىرتشيل بهذ اولاقف الجر
 ببدس اذه وك لوشي سو هيلع ا ىلص هللا لوسر تعمم ىفا هوربخأ

 خلا ركتحا نم ثيدح ىف هوحن ىقايو ةوبنلا رصع دعب
 و 07 ع . .. 23 ٌ

 هجام نباو دواد وباو سم هجرخا ( َباَرتلا نيحادملا هوجو ىنوثح'!)
| : 0 

 وباو ىدع أ 30 و 7 ريرغ ىلأ ن نع ىدمرتلاو ورمخ نب دادهملا نع
 تك

 د ص ساعت اق م1324 < ٠ ا 1 واول ول تالا لب ومو يول ل و سم دراما



 ّْ بحأو امي طفي امزي و و ب نك د9 'مايصر هل 0 مايصلا بحأ ١ ١) 3 ا

 دي ا 3

 لاق ةماما ىلا نع« هبيس»هنسحل طويسلا در اى 0 ذع نا 1 :

 |( عضو دقو ةرمجبا دنع لجر سو هيلع الم ىف 1 ٠

 0 0-0. لضفا داهجلا ىا لاق |( ٠
 وبملاو ن1 نب قاورم نع ىرادتا هع دصأ لإ ثيرنحلا بح ' ١١

 لاق لسو هيلع لل ل ىبلا نا امنع «هيبس هنعمل ىضر مرعب( ١
 | محل لاقف مهبسسو ملاوم م« لا دربنا هو 0 نزاوه دفو هءاج نيح |

 ظ 'اوراتتشاف هقنسا لا يدم بحا سو هيلع هلا سس أ ُ 1

 ىراخملا ىف ةقت هلو لاملا اماو ىبسلا اما نييئفئاطلا ىدحا |

 ا اة هني 70 موق و و ليلأ ص 'هأنإ ناك هاد ةذلص ولاا ى !! دالصلا ٍ 1

 ' صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع دواد ىبا ىوس ةتسلاو دما مامالا هجرخلا | ٠
 دريس ناك هنع هللا ىضر صاملا نيورع نب هللا دعنا ( هدس) هنع هللا ىضز 0 ١

 ' كيلع كدسجل نا ٍلسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر هل لاقف مايقلاو مايصلاموادي ىا 5 ٠

 رك قس و ىلا عسل ا أقح | 1

 | ريكا ف قارياغلا هح ما ( ه1 5 شأ ىلإ رثأ دابع ا 1 ْ ١

 | لاق هتسا لطوسلا مرد هنع هللا ىضر فايل كرك نب ةمأسا نع َ 3

 أ ىف مهب جنح هتاور ىرذنملا لاق هتعصل زمري نا ىلوالا ناكحو ىوانملا) ٠
 | هللا لوسر ديدع انواع انك لاق كيرش نب ةءاسا نع ؛ هببس ) حيصلا ا 1

 ظ ادا ملكتي ام ريطلا انسواو لع افك سو هيلط هللا لص | ٠

 هركذف هللا ىلا هلل داع 3 اولاقف ١]



 ا ا
 ْ نيملاعلا برع لامعالا اهيف ضرعت ناموي كناذ لاق سجلنا د ىنالا|

 ١ قمر ةفاسا نعاضنا ناسنلا هجرخاو متاَص اناو لمع ضرعي نإ بحاف

 ١ هنع هللا

 000000 0 لطر فلئاسو كوع نأ هللا ىلإ لاعألا بحأ
 ١ 00 لل ةليللاو مويلا لع ىلانلاو نا نبا هرخا

 نبال اعبت هتعصل طوبسلا زمر هنع هللا ىضر لبج نبا ذاعم نع '

 لجو ديك لا لم هلل 0 هور مالك كك لاق دان نع «هيسد |
 0 قع بطر كان كناس'و تومت نا لاق هللا ىلا بحا لامعال 0

 ىأوسلا هللا دبع نب بهو ةفحم ىلا ل 0

 لاق هللا ىلا بحا لامالا ىا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق

 تادسإلا طعم لاق ذولا هع 0 ان كسف

 نافيشلا هخرخلا ( ( اهونَأ ل |اخ لا نمو ةكاع ىلإ سمان سا

0 
| 
 ١
 ظ
ْ 
 ص

 ١ سلا نع نأب> ناو هحام نباو قير عدلا نحر ا م

 لاق .نامع ىلا نع دلا> نع سم ىف 0 هبس ) هنع هللا ىضر كلام نبا

 ١ شيج لع هنعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا صأعلا نب ورمت ىنربخا

 نمو تلق ةشث ةشئاع لاقف كيلا بحا سانلا ىا تاقف هتيئاف لسالسلا تاذ

 | تكتف ىراغلا داز الاجر دعف رمع لاق نم مث تاق اهوبا لاق لاجزأا '
 مهرخآ ىف ىنلعجي نا ةفاخم

 0 خا( راج مامالالال قع : ”ةملك هلأ 1 (

 ظ
 ظ
| 

 | رباج الكا هنم هللا ىضر ةماخا ىلا نع ريكلا ىف قاربطلاو دمحا

 نبا



 ا + ةالملا لق انعقد د 0 0
| : ' 

 | ةشئاعو ةروذحم نباو سنا نع هوحن ىورو هركذف هلعجا لاقف ل
: : : 

 | ةتلاثلأ دس ريفض لَو اهوعب ل يس ا ْ

 ا نب دبزو ةريره ىلا نع را ىف ىواحطلا هحرخا « سار وأ

 | لسو هيلع هللا لص ىنلا اممم اهنا اهنع ( هبيس) اهنعهللا ىضر دلا> | ٠

 0 هركذف اهودلجا لاق نصحت ملو تنز اذا ةمالا نع لئسي وهو أ 1

 | دعس نب لبس نرع ةفرعملا ف معن وبا هجرخا « بارت بأ ني م0 7

 ا لسور هيلع هللا اضل جرخ لاق هنع ( هبس ) 00 ىضر ىدعاسلا ظ 3 ظ

 | بارخأا ىلا سلخ حن ريل نع .ءايولطت دق ل ا

 ا بارت ابا سلجا لوقيو هديب هحسمب لع هيلع هللا ىلص هللا لوسر لع ظ 1 ٍْ

 | هللا ىضر ةمامأ:ىلإ نع ىدمتلا هحرشل "1 شو ا غوجأ « 8

 | ىو ىلع ضرمع لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنع « هببس » هنع |
 ' اموي عبشاو موي عوجا نكلو براي ال تلقف ابهذ دكم ءاحطب ىل لما

 ا كتركشو كتد+ج تعبش اذاو كئثركذو كيلا تعرضت تعج اذاف ا

 0 00 لل ظ

 1 تلق لاق هنع « هبيس » اهنع هللا ىضر دب نإ ةماسا نع ةراتحلا ف

 موصت هاك ال تح نطفتو را طفت داي ال ىح موصت كلنا هللا لوسراي 3

 أ موي تلق نيمي ىا لاق امهنمس الا, كمايصف الدنا نيموي ألا |



 سام
 ا كم بحمل هءةوص 0 قفتم حي تع لاق لا اذه ة كب اهلا ف نامه ر 0 ٍْ

 ظ هيلا رقتغي ىذلا كرما 0 هماملا مدع هيف هعقوا لاقو حالصلا نبا :

 | هللا ىلص ىنطصلا ماق لاق اههنع هللا ىضر رم نبا نع ( هببس ) ماع لكأ|

 هدا لبا 3 رادعب 0 ا

 ىف ةناوه وبا هجرخا ( براي برأي اق 2ك لع اج! )

 سعاع ثيدح نم مهلك طسوالا ىف ىناريطلاو ةئسلا ىف ىوغباو هجرك

 | ةحراخ نب صاعو فال_ئخا هلك رجح نبا لاق لاقم يرد قو

| 

 ظ

 ظ ك4ضئع هللا ىضر صاقو ىلا نب 1 هدجح نع هنأ ع نع دعس نب ةحراخ نبا

 « هبيس » ثيدحلا !دهادل قاس م رظن هيف ىراخلا لاق هريغو ىهذلا هفعض ا

 هركّذف اهواعجا لاقف ههجو فشكت و هيمدق ىلع اهنورجيو ءامدق فشكتتف |

 هللا ىلص ىف جادصملا ىلا موق اكش لاق هنع هللا ىذر صاقو ىنا نبا دعس نع

 || عقرو بر اي بر اي اواوقو بكحلا ىلع اوذجا لاقف رطملا طقم لسو هيلع

 مهنع فيكي يلا اوبحاىتح اوقسف اولعفف ءايسلا ىلا ةبابسلا
 هجرخا « رجشلا اذه نمر هيمادَق ىلع اواعجاَو ِهيجَو ىلع اهولمجإ »

 ] هظفلو هنع هللا ىضر ديسا ىلا نع ةبيش يلا نباو ريبكلأ ىف يناربطلا
 ْ لمرملا ريت نم هيلجر لع اولعجاو هسأر ىلع اهودم ةبيش ىلا نبا ةياور ىف

 هللا ىلص هللا لوسر عم انا لاق ديسا ىلا ن .ءدريكلا عماجلا ىف اك( هيس)

 ههجو لع( ةءابعلا] 5 0 نور ل ةزمح ربق لع سو هيلع

 : هش ه « 1 1 7 3 3 5 5

 |وباو ريبكلا ف ىئاربطلا هجرخا ( مصل َتنْدَأاَذِإ َكناَذَأ ىف ةلعج'إ
 ( دا. 0 ل فلا ف رك نأ ن نع !

 لص



8 

 هركذف لاق | ٠
 تادعصأأ سلاح ملسم دنع هظناو ( ة يكفل ىلا اريدك
 ةحلط يبا نبا هللا 0 يلح نأ لس برا دحاو د

 نب, ديعس هاور ةريشعلا ظفلو هنع هللا ىضر ةحلط ىلا هدج نع هببأ نع

 نع ملسم حب ىص ىف ام ( هدس ) السرم نابإ نب ناع نع هنتس ىف روصنم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاجذا ثدحتن ةينذالاب ادوعق انك لات ةحلط ىلا
 سلاحم اوبنتحا تادعصلا س !ام لاقف انيلع ماقف ميم سو

 نذإ اما لاق ثدحتنو 50 ادع سارام ريغل اندعق اما انف تادعملا

 مالكا ن0 : مالبلا دوز ريعبلا شاب

 دااما 1 يأطوتو ليعا ع كيلا ”مايأ.' ةولصلا ينتج (

 نع ( هنن ] انعدلا ىضر .ةشئاع غ نع يرام 50

 تااقف ]سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا شيبح يبا تنب ةمطاف 500 اانا

 ءايا ةولصلا ىبتجا ال لاقف ةولصلا عدأفا ربطا الف ٌضاحتسأ ةأ ةأمافا
 ريصحلا ىلع مدلا رطق ناو هجا« نبا ةياور ىف تدازو هركذف كتضيح | ٠
 تافل هاا ٍلاجرو 1

 0 يتأ 5 اروذاقلأ هذه . اوندجإ ا
1١ 

 مهنا ةعيتط ان ب نم. هَل 00 هللا 0 0 هلأ 0 لا

 اين هللا ىضر رعت نيا نق نيو 5 هجيرخلا ( هللا باتك هلع 0
 لاق بنما ىو بيرغ لاق ىهتلا هتعد ايش 0 ١
 مامأ | ك5 الو مج نإ ظناحلا لاقو نكسلا نبا 8 اك هداك 5



 ظ
 ا

 ظ

 نا نباو قاربطلاو ىذمرتلاو هدام نباو واد ساو ليهحا مامالا ه> رجا 1

 قارعلا لغفاحلا لاق هنع ضر شرما برح نب ىّدحو نع 0 ١

 هيلع هللا ىلص 5 كرش باوصا دواد ونا هاور 0 ) هكيلس نسد>ح 3

 'ارلاق نوفر كدا ملف لاق عبشن الو لكان انا للا كوسر اهاولاق ننال

6 

 دورو كلذ نه دقتساف دا هل 1 دنا 0 ةمحرت اع

 ردح نبا هلاقلعا ىف ثيدملا اذه

 6 مهلا عم ةزمحلا 6

 ظ 000 نباو بضغلا مذ ىف اينذلا ىبا نبا هحرخا ) يعل بقع ١

 ظ هانمو ثيدحلا اذهو مهنع هلا ىد ر .هياخأا نم لحجر نع اهخرات ىف

 ظ اراب لاق داحر نأ ةريزره ىلا ثيدحت نم هف.ذا ىراخغلا حرص ىف

 ظ 4 0007 نع اعنا خيرات ىف 2 فيي »يوت 3 لق ىضحا هلا

 ا يلع لص نينا باعصا نم لحجر ىنربخا لاق فوع نب نمح را دبع

 ا رثكتالو نهب شيعا تاذكب ىثدح هللا لوسر اي لاق الجر نا لسو
 . هجرخا ةمادق نب ةيراج لجرلاو ةنجلا كلو ىناربطلا داز هركذف لاقل م

 كربلا عمجم بضغلا اذاف لاق ايف تركت لجرلا لاق نابح نباو دمحا

 ىل لق هللا ىن اي تلق ىتقثلا هللا دا ثيدح نه ىناربطلا ىفو

 ' لوسر اي تلق ءادردلا ىلا نع هيفو بضغت ال لاق للقاو هب عفتتا الوق

 ' نا ىهاظلاو ةنجلا كالو بضغ: ال لاق ةنجلا ىلخدي لمع لع ىنلد هللا

 ا
 أ

 ظ

 ظ
 ظ تالذ اولاين ةعاج
 000 كك ةارابثولع تأ 7 كمان ى انيحلا (



 ١ | هللا ىضر كلام نب نا نع ةراتخلا ىف ءايضلاو طسوالا ف قاربعلاو |

 | ظ قاريظلاو امنع هلا نشر ثلا نعو ريش نب نامعنلا نع رازبلاو هنع

 ٠ ىف طويسلا هركذ مينع هللا ىضر ةماما ىلا نعو سابع نبا نع ريبكلا ىف] |
 || ناف هنع هللا ىضر اح نب ىدع ةياور ف هرخآ ىفو ةرتاوتملا ثيداحالا '

 و ١ ظ هن كل ةنز ةملك سلا دحا نما ينج اه هلوا قوة ةلكف اودجي

 الف 4مم اراسي رظنيو مدق ام الا ىري الف هنم نميا رظنيف نامجرت هنو |

 لاق هنع هلل ىخضر متاح نب ىدع ن :رع « هبس » ةيلع قفتم ٌرهتم ةرغ ا ّْ 1 0

 . وكف غاثالث ههجوب حا حاشاو اهنم ذوعتف رانأا سو هيلع هللا لبص هللا لوسرركذ

 ظ 0 عم ةزمحلا ا“ 5 ا

 | برشو ةماعط 1 ع 1 ل اب هل اوعجأ يك اشأ ا 211 ؤ 0 ل رس ل ف ع ا
 دوادوبا هجرخا (' جهنم هب اوث َكاذق 5 ربلاي هل ىعد مث ُةبارش | < 5 0 25 0 20 0 :

 لا زمرو هنع هللا ىضر هلل دبع نب رب باج نع ىف دتمعلا ف ىف قييبلاو ّْ

 .اهدو اماعط مثيلا وبا عنص لاق رب اج نع دواد وبا هاوراق# هةيسد هنيحل ٠

 ظ هيك اوال ارخحاإ اتوا زسو ١

00 
٠ 
 , ىأر مس هيلع شا لص ىنلا نا « ةيلس » ع وع نضر ١

 ' لجر ماقف همم لصيف اذه ىلع قدصتي لجرالا لافق هدحو ىلصي 0
 م 0 ةعاج نيه رلبف هيلع هللا لص لاقف هعم ىل نأ

 59 مكاجلاو ىنطق رادلاو هجام نبا هجرخلا ( ةعامج [َقْرَف اف ناثالأ ) ا
 ار ةماما يفا نع ىناربطلاو دمحأاو هنع هليا طر يرعشال ا ىموم ىنا



 آ 00000073 ةيرخ ناو دواد وباو دحا مامالا هجرخا ( ةَطَص
 | لاجر دمحأ لاجر ل لاق هنع ل ىضر ةلطدملا نب لبس نع 1 ْ

 حينما هداتسا ةواذ ىبال هودع دع ضايرلا ف ىووللا لاقو ح مصل

 ] سو هيلع هللا ىلع ىب ١ م لاق. لبس نع ( هبس ) ارا زمرو

 | ةياور ىفو هركذف هنطي هربظ قصل دق ةيزخ نبا ةياور ىفو قل دق ريعبب ظ

1 

 7 دقو داب || رخأ هب سم مثراهنلا لوا باب لع خانم ريعب م هلع

 1 3 رانا عب هيلعمما ىبَك لاقف كدحوي 1 ذ ىغتباف اذه بحاص نيا لاقق

00 

 | بعشلا ىف قريبلا هجرخا ( ممتيل ٍىيصلاو َةلمر ادا

 1 ل 0 00 رجلا زهرو هنع هللا ىذر كلام نأ سلا نع

 لوح لاقو دك وتلا ف ىهذلا هدروأ طاتخلا روصتم نب رمح كل 1

 ا 0” برقللا تيدهت ىف ريح نبا ظفاحلا لاق نكأ هتنا نيتاملا لبق

 007 لاق سلا نع (هبس ) قودص نونلاو ةلعهملاب طانخلا روصنم

 ! ا اوهنا انإ لاقف ةافولا هتردح نيح 1 هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هسفن هول ىد سع رغب وهو ةولصلا لوقيو أهددري 0 هركذف

 سو هيلع هللا ىلص
 5 0 1 ا ع

 نع ئاسنلاو ناؤيشلاو دجا مامالا هحر جا( ( هرعت قش ولو رانلا اونإ /

 ا رازبلاو اهنع هللا ىضر ةشئاع ص دا هنع هللا هبا ىضر متاع نب دع

 يناربطلاو



 «هذ 0
 ىال كلاللاب لكم بهذ نم اروصقو بهذ نم نيادم ىرا براي لاف
 ىطعا نم اذه لاق اذه ديبش ىالرا اذع قيدص ىال وا اذه ىن

 نع كوفع لاق اذامب لاق هلم تنا لاق كلذ كلم نمو براي لاق نْغلا ظ

 هلخداف كهل در دقن للا لاق هنع توفع دق لاذ ترا لاا ظ

 ةهقلا موي نيل سأاا نيب حلصي هللا ناف كنب تاذاو هلساو هللا ارنا ا ظ

 ريشب نب نامعنلا نع ناخيشلا هجرخلا ( والو ف ا دعاو ا رقت ١ ١

 كالو | نيب اوادعاو هللا اوقتا ظفاب هنع ىناربطلا جرخاو هنع هللا ىضر ]

 لوسر ىلا ىلا يف لاق ريشب نب نامتنلا نع ( هببس ) كوربب نا نوبحت اك |
 لكأ لاقف ىل ناك امالغ اذه ىنبا تلح ىنا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا |
 كدلوب اذه تلعفا ةياور ىفو هعجراف لاق ال لاق اذه لثم هتل# كدلو |

 كالت درف ىلا مجرف ناهعنلا لاق هركذف اولدعاو هللا اوقتا لاق ال لاق مهلك ظ

 كدلو لك تيطعا سو ةيلع هللا ىللص هللا لوسر لاق ةياور ىفو ةقدصلا |

 روج ُُ دهشا ال م >الوا نيب ؛ اولدعاو هللا اوقئاف لاق اللاق اذه لثم

 ةحاور تنب ةرمع ىما تلاقف ةيطع ىبا ىناطعا لاق ناهعنلا نع « هبسو » ؟ ظ

 سو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاف سو هيلع هللا ىلع يلا ديشت ىتح ىضراال | ٠

 . تيظعا لاق كدبشا نا ىترماف :ةبطع هرم نم ىتأ تبطعا ىفا لاش |

 ىوس دلو كلا ريشب اي لسو هيلع هللا ىلص لاق ةياور ىفو ءركذف كداو لك |

 نذإ ىدبشت ال لاقال لاق اذه لثم هل تبهو مهلك لاق من لاق اذه |

 هددرأف 00-9 0 ا

 اهرلكو ةحلاص اهوكراف ةمجمملا ,ئابلا هذههف نأ اوقنإ ) |



 .ةفدصلا ىلع نه 0 هيلع ل ل عع حمأأ

 ا كالذ ناهللا لوسر اي ةدابع لاقف ثيدحلا ديلولا ابا اي هللا قتا هل لاف

 ١ كذب ىذلاو لاق هللا محر نم الا هدب ىسعت ىذلاو ىإ لاق كلذ 3

 ا يناناالو نيبثا لع كحلا ىلا ال ىإ ادبا نينثا لع لمعا ال قملاب

0 
١ 
 اع نبا هجرا دحبا |

 ظ ىفأ نكت كلذللأ م مق ا ضراو ال نأ مراحلأ قت
 > فلسا من يللا ّبحَأو ١ 0 ىاكا ا ىلإ نيو نما
 | هجرحا «قلا يت' كيسا هتك نإكَح كرا رك راسا نك
 أ ىلا نع ن 0 8 وباو قييبلاو ىذمرتلاو دما مامالا ْ

 | ةيقبو ىرذنخلا لاقو مطقنم بيرغ ىذمرتلا لاق هنع هللا ىضر ةريره

 0 لاق لاق هنا ةريره را م أف هدناسا |

 لم نم 0١ نإ لمت كالكلا وده ىع ا - هيلع هللا |

 0 مراحلا قتا لاقف اسمح دعف ىدبب دجاف انا كلف نإ ظ

 ١» مب نيل نيب ملصي ةللأ َنإف مكسب تاذ'اوحباصأو ةللأ اوقتإ |

 نع بقعتو ماهلاو قالخالا مراكم ىف ىطئارخلا هجرخا « ةمارقلا |
 سو هسيع هللا ىلص ينل 0 دة ماشا ومر كلام نب ىلا

 | ىرلظم ىلذخ براي اهدحا لاف ةزملا بر ىدب نيب ايثج ىتما نم نالجر |

 ىث هتانسح نم قبب ملو كيخاب منصت نك لامتا هللا لاعب خا نم

 ١ نا سانلا جانحي ميظع موبلا كلذ نا يرازوا نم لمميلف براي لاق
 | هسأر مفرف رظناف كرصب عفرا بلاطلل هللا لاف مثرازوا نم مهنع لمحي

 لاقف



 ىنصوا تلق عوجرلا ترا ساغلا نم هفرعا داكا الو ىبنجي ىذلا ىلا

 هاك ذف هللا ق قتا لاق هللا لوسراي ظ

 ظ
 َكهجَوَو كاخأ قت نأ و وو اًئييش فورم نم َنرقحت الو هنأ قتإ »

5-2 
 -ه عم

 ارح ع 10 قتستسللأ انإ ىف كولد نم غر تارا 1 ظ

 انزل 6 ردع اه ةبنشت الن كف 0 ع كعش هوما ناد

 ّ تعا نإك ناسا فصن ىلإ زنا هرزو هلو أ كل 1

 0 يه هنن رارالا لاسإد كايإو نيمكسلا لإ |

 ىضر ىميجهلا لس نب رباج نع ىسلايطلا دواد وبا هجرخلا « ةايخلأ

 ىدروابلاو ىوغبلاو دمحا مامالاو ئاسنلاو دواد وبا هجرخاو هنع هللا

 قوونلا لاق روكذملا راح نع مبلكب يرتلا ف ةلاخم ريغ ناج ١

 تلق لاق ينيعملا باج نم « هيني» بنص اهداسا ىدمرتلاو 0 |
 لاق هركذف هب هللا انعفني ائيش انملعف ةيذابلا لها نم موقانا هللا لوس راي

 تقف هيأر نع نوردصي :'سانلاو ةعردبأ هتان نسل ىفو ىوانملا

 كلع لاقف ثلا لوسر أي مالسلا كيلع ت تلقف هللا قلوس ازلاق اذه ند

 تنا كيلع مالسلا تلقف كيلع مالسلا لة نكلو قوما ةيحت مالسلا |

 زمر هرك ذق هللا كملع ام ىنلع هللا لوسر اي تلق معن لاق للا لور

 هتصل طويسلا

 ةراقؤلا ءامأ 2 1 لمحت ريعبب ةماعلا ١ موي ا ل ولأ | نأ ةللأوتإ»

 مر كلا ل يناريلملا هحرشل ؟ 0 0 50

 لاجر هلاجر ىبثيبلا لاق هنع هللا ىضر تماصلا نب ةهابع نع خيراتلا ىف
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 7 0 سراقتلا رد ىلا نع ىنرادلاو' ةراتخلا ف ءايضلاو قييبلاو كالو
 ظ ْ رك اسغ نباو هنع هللا ىذر لبج نيذاعم نع ىناربطلاو قييبأاو هنع هللا

 ظ ١ نم نيحهصلا يف أك( هببس ) هنع هللا ىضر كلام نب سنا نع ىنا ربطلاو

 ا ىلا ل 5 2ك سا الرد اذا نا اهنع اثار سابع نبا ثيدخ |

 ا آر الف دي هللا يعتني نا ءاجر كموقب قحلا لسو هيلع هللا ى 0

 1 كلذ لع ردي ال هنا سو , هيلع هللا ىلص عراشلا معو هلم ءأ ماقملا ىلع

 ّْ 0 تنك ام ثب تحل |قتامل لاق

 | ىذمرتلاو ريكلا ١ خيراتلا ف ىراغيلا هجرخا « ملعت .اميف فر هل قتإ 0«

 ]| هللا ىر قيجلا ةلس نيديزي نع عوششا نب ديعس ثيداح نم قاربطلاو

 | ديعس لاقف ىراغلا ىنعي ادمحع هن ثلاس للعاا ىف يذمرتلا لاق هنع

 ىف طور ظفاحلا لاقو لسرم ىدنع وهو ديزي نم عمسب عوشا نبا

 | لبس نب دي, نا (,هبس ) ىلؤا يراخلا هيلا منج امو مطقنم ريبكأا عماجلا

 لآ أب نإ احا اريثك انيدح كنم تععم دق ىفا هللا لوسر اي. لاق

 لسو هيلع هللا ىلص هدشراف م |مت امف هلا قتا لاقف ةعماج ةلكب ىفرف هرخآ

 مل#عي اب لمعي نا ا

 كسا نر م 1 ا سلفا يف نك اذإَ أ قتإ»
 م

 دواد وبا هحرخأ » هنأت الق 0 نا مهتععتا 1 >[و هتئاف

 3 ( ةبيس) هنع هل ىحكر ىربنعلا هللادبع نب ةلمرح نع مع وباو ىسلايطلا

 يلا تيتا لاق هببا نع ىلا ىنتدح لاق ةلئمرح نبا ةيلع نب ماغرض نع

 | طخ حبفلا ةالم ان لصف ىلا نم بكر ق رلسو هيلع قا لص



 يا هد
 مت هللا دودح نم دح ىف عفشتا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ة

 قرس اذا اوناك مهنا ؟لبق نيذلا كله امنا سانلا 0 لاقف بطن ماق ظ

 هللا أو دحلا هيلع اوماقا فيعضلا مهيف قرس اذاو هوكرت فيرشلا مهيف أ

 ١ دوعسم نع هجام نبا هاورو اهدي تءطقل تقرس دمحم تنب ةمطاف ناو ظ

 ظ تيب نم ةقيطقلا كلت ةأرملا تكرم ال لا هللا ىضر دوسالا نبا ظ

 اكن ارثيرو نم ةأرما تناكو كلذ انمظعا سو هيلع هنا املا لاس

 لاف ةيقوا نيعبراب اهيدفن نحب انلقو هل 3و سو هيلع هللا لص ىتاتا ظ

 ظ عالما لرسر ماكانت 5
 00 ىأر الف 0 هلعاتلا لص هللا لوسر ملك انلقف ةماسا اذيتا سو

 / دودح نم دح ىف "ع مراتكأام لات انبطخ كلذ سو هيلع لل لم هل ظ

 ةمطاف تناك وأ هديب ىسفن ىذلو كلا لجو نع هللا |

 ٍّ اهدي 0 هب تلزن ىذلاب تلزز سو دلع تاالص تايلوملا :
22 0 
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 و ىهر يأ هنأ ةنم ريغ انأل او دم ها نم نوبحعتأ » '
 6 ردح

 زخا « ط 0 55 رهظ ام سحاو 21 أمر 7-0 . الأ ةريغ ادا ا

 ثيدح اذه لاقو هنع هللا ىضر ةريغملا نع ىراخلا قيرط نم ىوغبلا

 عمالجر تيار ةدايم نب دعس لاق ةريغملا ع نع( هيبم)هنعص لع قفتم

 ْ هللا ىلص هللا لوسر كلذ غلبف حفصم ريغ فيسلاب هتبرضل قأرما ظ

 هركذف و هيلع |

 . ىلنأ قاخَو اهحفت ةنسحلا ةئيسلا عتأَو تنم تنيح هلأ قتإ »
 - 2 و

 1 دمربلاو نابع اراده ا ىف دما مامالا هجرخإ « نسح قلخب



 لاف 01 ىذمزلا علا لي . نع نابح نباو ٌْ ١

 ا 111 ىكي .ىزورملا لسم نب هللا دبع هدانسسا ىف رح نبا ظفاحلا ؤ

 | الا ىف نابح نبا لاقو هب جتحي الو هدحب مكي ىزاز !| متاح وبا هيف |

  'هتتا نسحلا هتاجرد لقاو هل ةلوبق ة لع ل أدف هحمص كلذ عمو ءليعا

 لا ءاج الجر نا هببا نع ةدي رب نب هللا دبع نع دواد ىلا ىف 0

 ا 1-1 لام لاق (رفصا ندعم )هش ن» متاح هيلعو ]سو هيلع هللا بص ىبلا

  كيلع ىرا ىلام لاقق ديدح نم متاخ هيلعو ءاج مث هحرطف مانصالا جير
 ١ هذختا لاق هذختأ 'ىش يا نم هللا لوسراي لاقق هحرطف رانلا لها ةيلح

 هركذف قرو نم ظ

 ْ ادد هحرخأ « لحفلا م مضَقَك اهمضَقَف كيف ىف ف 0 عدن ء,َ

 | ىلعي نع ةيما نب ىلعي نب ناوفص نع "1 كدب نمراثألا كدب ف ظ

 آل اردو عم توزغ لاق هنعا هنيس) هنع هللائغر ةيما نب
 ا اهدحا ضعف اناسنا لتاقف ريجا ىل ناكو ةرسعلا ور لو هيأع ظ

 ردهأف سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا هان ءاعل طف هما عزتناف .

 ليسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ناوفص نا تبسح ءاطعلاق هتينث
 ؤ ظ ا هاك ذف عل ظ

 ظ بتكلا باحصاو دمحا ماءالا هجرخلا « هلأ دودح نب 0 ف منشأ

 ىلا: رمل مهتما اشيرف نأ ابنع 1 [ضل د نك للا

 تي نمو ايات سو هيل لا لص هل لوسر اه كي نساراقق تقرس
 هلكف ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ب بح . ديز نب ةماسا الإ هيلع ا



0# 

 لرملا ةمرو هعاشا ضر يراسل نا يللا
 ىنلا ىلع تاخد لاق ةحلط ىبا نع دمنا دناسم ىف ام"( هيبس ) هحضل

 اش 0 ببطا كنتبأر ام تاقق. قربت هبجو ريراساو سو هيلع ا

 ءركذ م ىرشب ربظيو ىسفن ببطت ال ىلامو لاق كموي نم
 «فط أوس وسم اوم ل محرك احتل رذتْوكْبلَو لينا سا

 ىلا نع شا ريدا هحر ك1 نا كلو 0 كللقا ذب كماعط 0

 كا ققيغلا لاق . رم هلا

 ميتبلا س أر حسم هل لاقف هلق ةوسق سو هيلع هللا لص ىتكصملا اوشا

 0 نيكل ملا | بكام |[ م
 000 8 ل ”اسناهبا اراصح وب ؟بايثرتسأن اا تاليوارسلا اواذختإ)

 ل خال قولا لماكلا ف ىدع نبا و ءامعضلا ىف ىليقعلا هجرخلا ١

 ظ
 ىدع نباو ليقعلا وأجر هلعا مث ليوط 00“ ىف: هنع انا ىشر ىلع

 هبقعت نكل هعضوب ىزوجلا نبا كسح غن 00 دمحمب |
 وبف لاق ىرخلا قيرط نم هوور ىنطقرادلاو ىلماحماو رازبلا ناب رجح نبا | ظ
 0 لاق تاعوضوملا رصتخم ىف ىلع 0 عوضوم ال يعض ' ١

 زل و هيلع هل ىلك ىبلا دنع ع ل هنع هللا ىضر ىلع يي :

 ضرعأف تاعقسف رامح ىلع ةأرما ترف رطمو ميغ ىا نجد موي ىف عيقبلاب
 هكذف هربنا ال تلا

 م رح ل

 ىباسنلاو فلولا دوا 6 وباهحرخأ |( الثنم مالو رفرو نم

 هاج“ حا* 2. -يزاقناجما 0 -- م
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 ٠ ةيدلا ف د ل سو هيلع كارم هلأ ل عم كا لك

 ١ لوي امن اذه لثم يدع نأ ىرسي ام رد اباأي لاقف ارحأ اننقساف

 هللا 00000 4 لوقا نإ الا نيدل هدصرا ”ىثالا رايد هنم ىدتعو ثالث |

 ظ ٍ ا حربتال كناكملاق مت هفلخو هلاعشو هنيمي نع اذكر اذكجو انكم ]

 ا نوكي نا تفوخت عفترا دف اتوص تععست ىراوت ىتح ليللا داوس ىف قلطنا مث ا

 / ىفاتا ىد حربا لف حربت ال هلوق تركذف هءتا نا تدراف هل ضرع دخلا |

٠ 
 ا ليدبج كاذ لاق معن تلق هتءع© لهو لاق هنا تفو# انو تعم تلقفا

 0 هركذف ىفرشبف ىفاتا ظ
 ا سو ا سرا اا ني ل كري دتع ا ١

 ا ا 0 7 |

 | هنع هللا ىشر ىرعشالا ىموم ىلا نع دمحا مامالا هجرخلا ( ةعافشلا
 هنعدلاإ وو الا كلام نإ فوع نع نابح ناو غدمرللا ه>رخاو

 '”000000| نم دخلا دنسم ىف اك( هيس ) تاقث .دمحا لاجر ىقبعلا لاق

 الل تيقناف انب رض سو هيلع للا لص يلا حم انوزغ لاق ىرغشالا
 أ 0 ام بلطي ىباذكا نم لجر اذاف 0 هتبلطف هدحا مف هخانل

 ١ ضعبل تلق ةجاح كل تدب ذاولف فرح را ىف :تنا انا انلع

 1 لق كيسا اسرلا اديك يدع تمم لاقف كعم ماقف كبحص

 0 ىفاتاو

 | ةالس كدمأ ني كِبلع لص نم لاق َلِجَد هجر نم. تا زان )
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 هل مقرو ٠ ا 0 ع ان ثنا 0 اهب 2 هلئأ 1

23 
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 ةبيش ىلا نباو دما مامالا هجرخلا ا ( اهلثم 4 15 1 احد 2



 الا يكتب ل الل ةعجلا

 ١ مكس ارو نم اوت اوُرمشبأ 0

 ىلا ن 0 ف قارشلاو دمحا مامالا هجرخلا ( ةنجلأ َلْخَد اعب 1

 | ا  ةريغلك قرط هلو تاقث هلاجر يمشيملا لاق هنع هللا يضر ىرعشالا ىسوم

 ئ هللا يفز كرشألا دوت فاو ع (هبس ) هتعصل يظويسلا زمر مث نمو

 | ىلص ىبنلا لاقق ىوق نمرفن ىعمو سو هيلع هللا ىلص ىبنلا تيتا لاق هنع ١
 : ا ىضر رمح انليقتساف سانلا رشن هدنعنم انحرشن ا ورشا زمول

 ْ تكفاولكتي نإ هل لوسرايل قس هيلع لما كان ع رف هنع هلا

 ٍ ىلا نباو نافيشلاو دمحا مامالا هجرخا ؛ ”معنم وقل تح نإ ْ
 ظ ٠

 ١ ءايضلاو هنعدللا ىضر ىرعشالا ىموم ىلا نع ىناربطلاو هجام.نباو ةبيش |

 | هللا ىضر ىرعشالا كلام ىلاو سابع نياو معطم نب ريبج نع يفاربطلاو |
 | ىضر رممل لاق سو هيلعمللا ىلص ىبنلا ن مالا ىور اكأ هببس) مهنع |
 1 لاق نولخدي ما مههلا جرخما لاق مث مهعمجل شيرق ديدانص ىف عمجا هنع هللا ْ

 | انسخا نباالا ال اولاق مكريغ نم كيف له شيرق رشغماي لاق جرفن جرخأ .
 ( ينايال اورظناف نوقثملا ب سانلا ىلوا نا شيرق رشعماي لاق مث 57 ْ

 ( 2 ىعجوب متع دصاف اهنولمحت ايئدلاب نوتأتو ةهقلا موي لامجالاب سان |
 ْ ع ءاثأا عم ة 3 3

 | اذه ناب كرشيأل فيما سو تف نك رد ليربج نانا
 : هش فرس نإو ان نِإَم لاق قر تاون نا لق هم َلْخَم |

 لاق ىراخنلا ىف م ةبس ) هلع هللا ىصر ىراذغلا رذ ىلا نع ناخيشلا ١



 ام
 أ هبننلالا ناسنألا ى مك امو هتداع ىلَع لوهنل ىلا نس ظناحلا هل ا
 ١ ىف طويسلا ظفاحلا زمر لوعت نمب ًادبا ظفلو هللحاس الرحي لعلاو |

 ١ ا نع اههالك ىناضقااو ىوانملا دازو ريبكلا ىف ىناربطلا ميرختل هيعماج |

 ١ يمنرحلا لاق دقف لاق سيل هتعصل فلما زمر 0 لاق مث مازح نبا
 ْ . ةراشالا هيفن ىلا رظناف هتنا همجرت نم دجا مو مكح 1 اص وبا هيف

 ئ ا الؤ هي ىص ىف 207 انشا 0 يلا هنا نم هب 0 أب
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 ١ ملا ىفر مدام ىراختلا هح.رجأ ها ايو مر 1

 لااا لوسر تلأس لاق هنع هللا ىضر مازح نب مكح نع ( هبس ) هنع !

 | نع أضيا لسم ةياورو لوعت نمي :  أدبا لاقف لضفا ةقدصلا ْىآ ملا |

 (١  1مامالا هج د ع منذ 00 لا ةرش 1 مظلاب اود 2

 - م 6 ردع
6 5-0 

2 06 1 9 
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 ظ ىضر ىردخلا كيعس ا دع نا ةبش ىلا نباو ير اغلاو درا |

 ظ ىبا نع ىثاسنلاو ةمرخم نب ناوفص نع قاربطلاو كاجلاو لاو هزعأ هللا ظ

 اهبل نب أو دوعسو م ع ريكلا 0 ىااريطلاو ىرءشالا ىموه

 ا هللا ىخر هللا دبع نب رباج ن 2-00 ىذدع نباو ةبعش نب ةريغملا نع نااريطلاو

| 
 ةياور ىفو |.ناوص رشع ةعضب هاور رتاوتم ثيذاح لعونساا ل أ(ق 2

 ١ 000١| لتلك نب ةينثا نعدحا جرت >ا ( هبس ) ةولضلا ' آودربا “|

 هللا للص هللا لوسر انل لاقف ةرجاه لاب ربظلا 0 اص ىلا

 وظل حشو سمج يأ رمل ةدشدلاف ةداسملا ون ماسلا



 متسلسل اما 1
 لاقف هب مج ُ نا مكر متنا اولثساف متكش نا لاف 1

 قزري نا هللا ا قاب نبأ نمو قزرلا نع فوت مث منج مهل

 هللا با ظفشي ئركلسلا ءاؤزو نستحلال يفت نماالا د هدبع

 | ىوانملا لاق نوبستحي ال ثيح نم الا نينماوملا هدابع قازرا لمجي نا
 , هدانساو قارعلا لاق ءافعضاا ىف اضيا ىلع نع نابح نبا ءاورو هاو هدشسو

 أ خيش در لب خزون نكل عوضوم يزوجلانبا لاقو هوفعض مهنا لصاحلاو هاو

 | دقو تلق سابتلالا فك ىف لاقف هل ىاضقلا ميرخت؛ هفعض انخضياشم |
 | قلامتءهللا نباح اف احل ء درو دقو عوضولاب سيلف هريغو ىاضقلا هجرخ ا
 | لضف نأف كتبارقىذإو ئىكلضف نأك اهبلع قدصتف كسفني أ دبا |
 ا ه1 دل عيبا نط ناففلا ةملرخا ( اذكاهو اذكيف كتبارق يذ. نع

 | هنمعل ويلا زمر مث نمو حيت هدانساو هنع هلا ىكر ىراصنال | ا

 0 غلبفأ هتؤم دعب) ربد نع ادبعلجر قتعا لاق هنع هلا ىخر رباج نع (هببس) ا

 ىنم هيرتشي نف لاق ال لا_ق ةريغ لام كلا لاقف ا :

 | اهعفدف سو هيلع هللا ىلص ىبنلا اهب ءاخ مسرد ةئاماغب ىرذملا مين هازتش
 هميم ىف بسلا عم سم هجرخا دقو هركذف كسفن أدبا لاق م هللا

 ىف ءادتإلا 0 مجزتو ةوكزلا باتكىف هنغ هللا ىضر رباج نع |

 ىف هنا طويسلا 0 يبمجأاو ةبا رقلا مث لهالا ث سفتلاب .ةقفنلا |

 | نمو ىوانلا هركذي و - جيرخم ركذي مو ىئاسنلا نع هجرخا هيمماج |
 || ةنيرتو مكرم هدانساو :نتسلا ركذ دقت زيقتلا عاب هلررش ىلا

 , هيلع علظا واورملاس يرخت نعلفخ هلماو كلذ ىلا ةجاح الف رسم هجرخا |



 فل
 آ00 ورسا مامألا هجرت ( كييي تبرع كع ةناق هل قدتإ )
 ىوغبلا ةياور ىف هظفاو اب :ء هللا ىذر ةثئاع ن ع مراك هلا بلا ق قيفلاو ظ

 نت سيرت | لاجر هلاجرو دحا داس٠ ىف م (هدس) كيلع جليلف كمع هناف

 ظ هل نذآ نا تببافىلع اانا سا ىلإ انما يلف نا اهنع دما ىغر ةيئئاع ظ

 اان لوسراي تلادقهل قذنا لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر لاف

 كلذو تلاق ءركذف هل ىنذئا لاق لجرلا ىتمضري ملو ةأرملا ىنتعضرا .

 باجحلا انياع برض ام دعب
 ع ءابلا عم ةزمحلا 4 ظ

 ريبكلا ىف ىناربطلا هجرخا ( بوث نمارلأ لتاقل لمح نا هههأ ىلا )

 قف لاك قواس 0 عدلا يشر كامب ن'' سنا نع ةراتخلا ىف ءاضضلاو |

 لانا ( هبس ) خغبللا كام نب ةبقع نع عمج ما 1 جيمس بودرفا | ْ

 | يبان ا ار ديف موق لع اوراغاف ةيرس تعب سو هيلع هللا لص

 ا ىعنأف هلتقف ملسم ىلا لاقف هفيس !مهاش ةيرسلا نم لجدا ظ

 ٠ كرما ىلا لاق اديدش الوق لاقف سو هيلع هللا لص هللا

 هجرخا ( بستحياال ل ندألا 8 1 اع قا ما و 1

 ىنر ىلع نع هخمرات ىف لل بسلا قييبلاو ةريره ىلا نع ىميدلا

 هدج نع هيبا نع دم نب رفعج نع باهشلا باتك ىف ىتاضقلاو هنع هللا

 ىضر جارجلا نب ةديبعوباو لبو رمجو ركب وبا عمتجا لاق هنع ( هببس )
 ىلا انب اوقلطنا هنع هللا ىضر ىلع مهل لاقف هىش ىف اوراتف مهنع هللا

 سده الن هيلع اوفقو ا ملسو هيلع هللا لص هللا لوشر |
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 اذنك نولعفب ماوقا لاب أم 5 هيلع هللا دم[

 و رسام ةرملا
 كلل: ل ؛ ا ذأ تدعي ؛ امرأ 0 "0000 8 ملأ 3 1 1

 دعس ناو ال را ) ميلا ميغ 56 0 :

 ؤ ةباىصلا ةفرعم ىف ىدورابلاو هنا مصلا مجعم ىف ىوغللاو هتاقبط ىف ظ

 هنع 0 ىضر سأيأ نب هللا دبع نب ةلمرح نع بعشلا ىف قيهبلاو |

 درفملا بدالا ىف ةلمرح ثيدح رجم نبا ظفاحلا لاق هريغ هل فرعيال ظ

 هللا ىضر ةلمرح نع( هببس) نسح دانساب امهريغو ىسلايطلا دنسموىراختلل |
 ظ فورا تا لاف لضا باى رمال اع هن لوس سل

 ظ لاق هرخآ ىف دازو هخيرات ىف راجنلا نبا هجرخاو هرركف كلذ رركو هركذف |

 | فورعملا نايتا ائيش كري مل نارما اهاذاف ترظن هدنع نم تق اإف ةلهرح |

 ظ ركنملا بائتجاو ظ
 كسك 15١ ا ه0 | ايميل 2 . فا كئرح ا

 نع كح نب زهب نع دواد وبا هجرخا ( بر ضت ا الو

 | نع ميكح ىبا ىتثدح لاق زهب نع“ هببس ) هنع هللا ىضر هدج نع هي ٍ

 .١ قاقم اناولسف هللا لوسراب تلق لاق ىريشتلا هدي نب ةيواسس عدل |
 را ىو ءكدق تش نإ كل 0 رذن امو اهنم ١

 ىوانملا هلق زاج ىا |هيلع لح امب الا ضعب ىلا مكضعب ىضفا دقو فيك |
 يل د اقنالل دمروا . ٠



 ةقن زب نود نم ١ نأ 0

 0 ا البنا َنيقفاَمأ نب 1 و انسيبام هيأ ) |

 ا نعلم ىف مكاحلاو هنن هجأم ئباو او ريكلا خيراتلا ىف ىراختلا |

 نسال نغ ركل ىف ىناربطلا هجرخاو اهنع هللا ىضر سابع نبا نع مهلك . ظ

 جرخا ( هببس ) تاقث هلاجر اههدحا نيدانساب ىثيغلا لاق هنع هللا ىضر |
 | لأق كك يلا نبا ن+رلا دبع نب دم نع دوسالا نب ناع نع هجام نبا |

 لاق مزمز نم لاق تئج نيا نم لاقف لجر هءاخل سابع نبا 0

 ةلبقلا لبقتساف اهنم تبرش اذا لاق فِكو لاق ىغبنب 5 اهنم تيرشلا ]

 لوسر نأل هللا دمحاف تغرف اذاف اهنم ملضتو اثالث سفنتو هللا مارا
 اا كباور ىف طقس دقو هاك ذق انني ام ةيا لاق لو هيلع هللا لص هللا

 نبا نم مع“ نامع ناك نا مكاجلا لاق مث نمو نمحرلا دبع نب دم هجام

 ٠000 كاشراللاق ىهذلا هبقعتو اعطرش ىلع وهف سابع ظ

 ظ عاطقنا هيف يوانملا لاق كلذلو ريبج نبا ءدزييشم رككاو ةثامو نيس ظ

 ندح ثيدح لظفاحلا لاقو هام نإ ةياور ك تلك مقدار

 َنمتنأ اذاو ا00 | دعواذاو بك ثوح اذا ثالث قفانلأ ةيآ (
 نع مهلك ىاسنلاو ىذمرتلاو ناذيشلاو دمحا مامالا هجرخا 0 ظ

 ادعي دازو قفانملا ةمالع نم سم دنع هظفلو ةدعاسا نصر ةريرخ ىلإ

 مصعب م يباطحلا 50 هنا مرو .لبصو ماص ناو ثالث .

 8 000 ال لع ىنلا ناكو قفانم هنيغب لخير ىف درو ثيدحلا نأ

 هلوقك ةراشا ريشي امنا ١ قايد نال لو اف لوقيف ل لول ل عع مج 2



* 
 بيسو هبلق رفكو ةيما رعش نمآ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 هيلع هللا ىلع ىب لا تفدر لاق ديوس نب ديرشلا نع مسه ةياور

 أهو سو

 أ

 ا هتدشنأف كد هه لاق معن 2 ى * تاصلا يبا نبا ةما رعش لَه كعءم لاقف

 ظ ءرشا ل نا 0 هةياور ىفوه ريش كلتا داك نا لاذ تدب ةئام

 نب سنا نع ىراخلا هجرخلا ( نودماح انبرل نودباع نون نوي (

 -لسو هيلع هللا ىلع ىبنلا لبقا ام لاق ها شمس هن ناس

 ءركذف 535 لاق ةئيدملا ىأروا نيالا نا اندو ربيخ نم

 مالصلا ا 1 0 اال نأ“ دهشت مالمالاتل

 ندب نع سخلاف قيل متل 2000
 . لاق هنع ( هبس) هنع لأ نمر ةدنح نيف داس هل> نع هبا ن 0

 تفلح ىتح كتثج ام هللا لوسراي تلقق للسو هيلع هللا للص يب 23

 ١ لقعا ال ارما تيتا ىفاو كنيد عبتاالو كمعبتا ال نا هذه ىعباصا ددعب

  ىلاق انيلا كير كنعب م هللاب كلئسا ىناو هلوسرو هللا ىنلعام الا .اثيش
 لا لالا ال نا دشن لاق مالسالا ةيااخو تاقف مال.سالاب لاق مث سلجا

 / لبقي ال ناريصت ناوخا مارح ل لكل طلسم لك ناو هلتتو هركذف

 دا يعاد ىبر ناو المع همالسا عم 4 ليش كرشم نم هللا |

 مادقلاب رهو هأ وفا ُُط أاهدقم نوعدت مك 0 م دهاش غلب لق يعدابعا

 0ث انيد اذه هللا لوسراي ا 00 هدو دعا نع لئسي ام لوأف

 7 يكحو نيل هف قوم لاقو ءانسشا ىر ىكتلا 0 م

 هداثسأ لاقت هدح نع هدأ نع م نع نيعم نبا لكسو قود.ص بيرقتلا 0 |

 ا م و وح و حو وح



 ' ةلاتح ىف متبقي اذأ متنا فيك مهنع هللا ىضر هباعصال لاق سو 4 1

 هنباسنما لخدا مث اذكه اوناكو ممدوبغو مهتاناما تجرم سانلا نم

 اوذخس لاق هللا لوسراي لعفن فبك كلذك ناكاذاف اولاق ضعب ى اهنضنب
 4 قرأت اد صافلانيدورمع نب هللا دبعنلا# مث نورك ام ازعذو نوقزتت ام
 ءركذف كلذ ناكاذا هللا لوسراي ظ
 ةالضلاماقإَو هدب دعو شلأألا هلا النا ةدابشا 0 ناميالأ عما يمت

 نك ابنا تعا نع ا ا اتي

 ير هجحرخا (تفَر 11 أم لأ ريتا هان دل ن عربا نع

 0 وعلا نر اع

 00 انسلف رضم راقك كدتنو انيب ةعير نم ىلا اذه انا هللا

 ركذف ؟رمآ لاق انءارو ' ص ؟ هيلا“ اوطيرلو هن نخنأل ماب انزف حلازللا بغلاف
 ا دلع 0مل كو تلصلأ ىبا 500 ا

 نع اعيخنرات ىف ركاسع نباو تيلقحلاو نحاس ناتك ق١ ىتايالل

 نع هحيضص ىف سم هيل كنان [هذع هللا نمر“ ناك نا
 "نيب فارقلا

 سابغ نبا نع( هبنس) هرعش ىف لسي نا د5 دقل هظفلو هند وسلا

 لع ت تاينضلا ىنانبا ةنما تخا ةغذاعلا تمدق لاق اهنغ 5 ىذا

 ازال لاكو بل ثاذ تناكو اهل لاننقت سو هيلع هللا لضم لون ١

 10 رغش نم هتدشناف معن تل تلاق' ائيش كّدْخا رعش نم نيظفحت |

 ةيما لوق عمال سو هيلع هللا ى اص ىلا نا لبس نغاركذو ىريمدلا لاقؤنإ

 ادحعاو ادم كانم للعا *ئش الف * انبر لضفلاو ءاعنلاو دما كل



00 1 
 | تثشؤل ملسو هلع هللا لص هللا لوسر ىل لاق تلاق اهنع هلل ىضر
 ئ مالساا كئرقي كبر نا لاقف كلم ىفناتا يهذلا لابح ىعم تراسل ظ

 ١ ليزيج "ىلا راشان ادع تقف ناو اكلم اين تنك تشع نا كا لوقر ١

 / لكشآ لوفيو اثكتم لكأي ال دعب ناكك ادبعايبن تلقق كسفن عضنا

 ظ نم ليامشلا يف ىرقملا نبا نيسحلا وبا ىورو ثيدحلا دبعلا لكأي اك ظ
 ع دوس ماعطلا ىلع دعق اذا نأك هنع هللا ع كلام نب سنا ا

  لتفاو دبعلا لكأي اك لكآ دبعانا امنا لاق مث ىنعلا ماقاو ىرسيلا هتبكر
 هاورو فيعض هدانسا قارعلا نيدلا ىلو خيشلا لاق دبعلا لعفي ا

 / دهزلا ىف دما مامالا هاورو سلجا هلوق نود رمع نبا ثيدح نم رازؤبلا

 هتلمجي نسحلا ثيدح نمو حابر ىبا نبا ءاطع ثيدح نم

 مقل لال نباو ريغصلاو ظسوالا ىف ىناربطلا هجرخلا ( قلك محملا )
 نع منك قيقا ةعات د ؟احلاو قيدلاو ليخلاو

 يف 0 را انخاشم م علا ةؤيعض دياساب |

 رجح نباو قييبلا حرص دقو نوقتنملا 00 "نا ارق مث هتباور ىف

 هلا ىضر كلام نب سنا نع ( هببس ) هب جاحتحالا مدعو هفعضب ىواخنتلاو

 نا ىورؤ هركذف دمج لآ نم سو هيلع ىلص هللا لور لس لاق هنع

 هلوق ند هللا دبع ني رباج نع قيبلا هاورو هنع هللا ىضر ىلع لئاسلا |

 دهاوش هديناسأل نيدلا سرغ خرشلا لاقو فيعض دانساوا
 قيببلا هج رشا (رولالا ةماعو كان إو كمن _كيلعو شأ يرق 58 2

 هللا لوسر نا هنع (هببس) هنع هللا ىضرىدعاسلادعس نب لمس نع بمعشلا ىف
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 آ يدا لا مسقلا نم يالا هدو ءدستماى ذمحا ءامألا هنأت ةزك5 ةياقتلا |
 ظ | ملسو هيلع هللا لص هلوق (هببسا ةعافشلا ثيذَحو لاق جلا ف قلق | :

 ّْ ا( د ناك ةجرشا امريبكلا عماجلا ىف ١ )رع الو ما دلو دشألا

 | هللا لم هللا لواسر لاق لاق اهنع هللا يمر نياغ نبا عتعرات ف ١

 ْ عسيمج ىلع قبب لها نم ةثالث ىف ىنراتخا لجو نع ىملا نا در

 / ىلا نيللعو ىنراتخا ر هالو ةيفلا موي مدآ دلو ديسو ةثالثلا دس انا قماأ ظ

 ْ | مطنالاب ادوقر انك بلاط ىبا نب رفعجو بلطملا دبع نب ةزمحو بلاط |

 ١ ىلجر نع ةزمحو ىراسي نع رفعجو ىنيمي نع هل |

 تيتلاف ىدخ تحترلَع عارذ دربو ةكئالملا ةمتجا قفخالا ىنبب 1

 | ليريجاي ةثالثلا كالمالاضعب هل لاقف كالا ةثالثف ليربخو قدقر نم |

 1 ديس وهو اذه ىلا لاقو هلجرب ىنرضف تلسرا ةعبرالا *الاوه ىا ىلا ْ

 ظ اذهو نييبناا دس هللا دبع نب دمع لاق ليربح اي اذه نم لاقف مدا دلو ٍ

 | هل رفغج اذهو ءادهشلا ديس بلظملا دبع نب ةزمح اذهو بلاط ىبا نب لع ظ

 لاك نإ بوني كيدح نم ه د ا بيض ةحملا ىف اعرب نال |

  دعلا 19 01 ةفيلا الك نم بر نب ةيانع هبف نلكل |

 ا ااارالا ناكلا اياحسساو دعس نبا هجرخلا ( ْدِسْلأ نيلي انك نلجأو |
 || قبلا ءاورو اهنع هللا ىضر ةشئاع نع مهلك ةضيران ىف كاخلاو لعبوباو ظ
 | دازو ةرق نب ورمع نع دانه هاؤرو دبعانا اماف د اذو السرض ريثكنب ىحتنغ |

 ارفاك قم ام ةضوعب حانج هللا دنع نزت اينألا تناك وا هديب ىسفن ىنلاوف

 0” نا ةيسر) هل سودا مر قرطاا هذه ددعتا و ااكاننم |

 ادكضاوساير دي

 يكر



 ام 2 عال هح 4 0 روهشم 2 تي اذه (هللا |

 نع طويسلا ظفاحلا 0 ةدس ةنغ هللا ىو تاطخلا نب ريع نع تريغو
 يا

 دمه نع نسحلا نب د# ىثدح ةنيدملا راخخا ىف لاق هنا راف

 ةيلع هلل ىلص هللا ا

 هترحم تناك نماثالث ت تايثلاب لامعالا امثا س

 اهبلطي ايند ىف هترم تناك نمو هلوسرو

 لقنا مبللا لاقف هيدي عفر مث هيلا رجاه ام ىلا هترج افاف اهبطخي ارجوا

 ةيله ءادوس نون اذ ا ةلدللا هذه تتأ لاق ميصا ايلف اثالث ابولا انع

 لقنو م 2 اهولعحا ت تاق اهيذ ذ ىرت امشى هذه لاقف اه. ءاج ىذلا ىدي ىف

| 
 0 رودنم نب ليعس اًهاَدَر ر سيق مأ رحابم ةصق نا ىطويسلا ظفاحلا

 هل امئف اعيش يغتني رجاه نم لاق دوعدم ىلا نع نيذيشلا طرش
 ديعلا ق رقد 2 لاق سقف ما رجابم هييست اءكف دوعسم ل لاقو تلح

 اا | 5 6 ع 1 8 2 | 00

 دارفأ نم ةرحضأ هب يو املس نود هارألأ رد ثيدحا ق نع اذهو

 ةيويندلا ضارغالا

 ا كت

 ماعلا موي ةنجلا باب ا :
 1 م



0 

 ١ نيدياعلا نيز 0 مدع - نب 0 و 5 0ك ةندملا اومدق

 ا تاصملا اذو نع ةيسلا هفو"تيدحا 2 منع هللا ىخر تيا لهاو

 ا ثيداحا ىف اك وبلا رص كعب 505 11 نا ل لأ هر تايرعدتوا

 1 ١ نا 1 صعد ر طر دقو منع رنا يم . نح :.عاهدو 2 ةدانلا اوك

 2 2415, لق بالا ل 'أد

 1 ٍُس ا ا 34 ْ ١

 ا . هللا ىخر ةباغعا ن «و ا 1 ؛ابمف 51 اهركذ نكلو كلذىف

 هل

 5 نركب لدلالاو نا راو عال لع !واظفاحو لاعفذالاو لاوقالا اولشفح مهلع

5 ا 50 د مهن دورولا 2 تسلا
 3 1 0 4سلع هل 3 ىلد ى 0 كيم. لع 

0 

 1 ٠ . اهحرش لوطي ثنايا ا 0 نر صصقلاو ةعب لا باو 1 فو

 نار 3 نأ لخدمو كللأسملا 5 0-0 ل بغرب نأ جدومأ هانركذ امو

 1] ديئاسلاو مجاعملا نم هتيداحا جرت تينعو كلذ ىف 0 فنصي

 00 ف دلل نآك اذا هنا ةيثيدحلا ةعانصلا ىف بجاولاو ةتسلا بتكلاو

 ا لاقم مأقم لال لالا قل دفا اذا الا 3 ةعبلا هر هع ىزعي ا دحا

 ١ ١ تانلاب لامعالا انا ١ ثيدحي ءادتالا ىف تانثالا ةمئالاب تيدتقا دقو

 1 هلل ىنقفوي نا تاملستلا لكأ و تاولصلا  لضفا هيلع هلئاقب السوتم

 ا تاحلاصلاب نأ 2 م ناو تالا لا م قى  صالخالل ىلاعتو هناوعس

 | لكل اهناو تاينلاب لامعالا امنا ) اجتلا هيلا دبع باخ امو كو ينح وهو

 . هلوسرو هل ىلا هر دق اوسرو هللاىل 1 هنتر م 1-7 نم ىون ام ء سها

 رجاه ام ىلا هترج يق م اهحكتي أم ىلا وا اهبيصي ايند ىلا هترم تناكن مو

 هلا



 1 فيرشلا ثيدحلاو ن زارقلا لوزن 0 ًاكعيدملا دورو بابسا نا 1 :

 , دق ببسلا نا مث هل بس الامو « هلجال ىلبق بيس هلام نيع-ف ىلع دورولا ىف |

 ١ ناميالا يف مالسلا هيلع ليئاربج لاوس ثيدح ىف ع ثيدحلا فب 10 ا

 | بونتلا بيصي ضبحلا مد نع لاوسلا ثيدحو ناسحالاو مالبنالاو '

 | كلذو ربكا بنذلا ىا لأوس ثيدحو لضفا لاعالا ىا لئاسلا ثيدحو
 ١ يغني ىذلا وف هقرط ضعب قادر ثبدحلا ىف بسلا كذيال دقو دك | ْ

 أ ءاور ةيويكملا الإ. هني ىف هلا ةالع ضنا تدع تا
 | هحام نبا ءاور دو هنع هللا ىشر تمأث نب ديز ثيدح ندا ريعو نانا ا

 | كدر هع هللا وخر دعس هللا دبع ثيدح نم ليامشلا ىف يذمرتلاو ْ

 ايف الا لدن زم هي للملا سر تالا ١ سل
 ا ىتبي ىف ىلصا نالف روهبملا نم هيرقا ٠١ ىتين ىلا ىرت الإ لات رش ىو ا

 ١ اذه يف مد انو ريك ملل نكت نا الا ريهتملا ىف لصا نا نم ىلا بحا '

 / ىبنللا اظفل نم ببسلا. كلذ بقعرك ذ ام نوكي دق بابسالا نم عونلا ١

 | رومال تقولا كالذ ىف سو هيلع هللا ىلص هب , لكت ام لوا لسو ةيلع هللا لص |

 | نساحم امم. باتك ىف ينيقلبلا هدافاام صنم اذه ناشلا اذهب فراعال رهظت ٠

 ْ ثريدحل ةفيطللا ةقيلعتلا ىف قشمدلا نيدلا رصان نب ظفاحلا دافاو حالطصالا

 | اهدعب ةراتو ةوبنلا رصع يف ةراث ثيدحلا بس لاي هنا ةفيرشلا ةعضبلا

 ظ ىضر ل عةطفن ة هر ل .سعالاب ىلاي ةراتو |

 ١ نذل طفادسملا لاقف ايطشاىنر دهام لمعي فا ونا هنع هللا.



 هتلامجو«فيرشلاثييدحلا ةفالما ف فيرعتلاو نايبلا» هتيعمو٠ الغ لوعي ا :

ْ 

 ١

 ا و باناو, هل 0 ١.: ةيدمحلا ةئسلا بان بسأ لهس ىدلا را

 ا 1! لا دهشاو ٠ بادالاو ننسلاب قاخت نأ ةيوبتلا اهدراوم لساشسو |
 1 هديعيادمت اندسس نا دهشاو تاكل موي لوه نم اهلئاق ذقت ةداهبت هللا ا

 ١  لسو هيلع هللا ىلص ٠ بارتقالاب هصخو ٠ باححلا هل هسا اعلا هةضيفا

 لامجالا ميرا ناف ( دعب اما٠: بازحالاو راصنالاو ٠ باعتصالاو لآلا ىلع
 ٠ ازيشنو,اتف توكلملا ملاع ىف ابعوضاو ٠ ارفن اهمظعاو اكذ اهاقياو ارجا

 ظ ا ةيوفظصملا ثيداحالا مولع اهسال ٠ ىرخالاو ايندلا ىف ةعفانلا مولعلا بربك |

 ا لجبا نم,ناو ٠ باتكلا تايآ تالمم هوجو لامج نع : ندا هما ظ

 ظ ا 0000 يزل وبا ايف فلإ دقو - بابسإلا ةفرعم ثيدحلا مولغيعباؤنا
 ٍْ انرصع ىف رفظا و ٠ باقتلا لع هنم. فيو هنإ ربح نبا ظفاحلا ركذ دو اياتك ظ

 | طويسلا ظفاحلا هيف عرش فيلات لئاوا ريغ :بابلا اذه.ىف درفم فلومي.
 |' ماتا لبق ةينما هتمرتخاو ثيدح ةئام وحن هيف ركذف ٠ باوبالا لع هبترو |

 | لعهتبترف ٠ بالطلا نويع هب رقث اباتك كلذ ىف عمجا نا ىل نس .باتكلا |

 | تاقيقحتو اهيلا ةجاحلا س5 تاهت هل تفضاو ٠ فورعملا ناسلاو فورخلا |

 حرج تعيد سعتا# ادن

 ةرسيلا هوب هتعافششل ةليسوو سو هيلع هللاىلص موكل بيبا ةرضحل ةمدخب |

 ١ قيفوتلا وجرا :* 0 هللا وول مدنلاو 0



 هل 4 فيرشلا ثيدملا دورو بابسا ىف فيرعتلاو نابل ال
 + تدجلا ةمالغلا قيرخلا دسلا فل 1 دك رج

 دي ىسلا نب دمحم ديسلا نبا مهاربا ديسلا 6

 0 ماشلا مث رصم بيق نيددلا لاك 6

 دع 2 ةزمح نبابرييشلا 4

 6 دمحدمسلا أ هعبط مزتلم 0 ا

 ع 2 موج ا ىئافرلا ىدتفا مهاط 6 2

 :5 6# اقباس لحب 93 يدنفا نيدلا ءايا#
١ 5-6 



 فلوملا ةمجرت

 قشمدلا ىنحلا ىيسحلا ة:رج ناب ريشلا يذلا ل6 د 5 ميهاربأ ديسلا وه

 1 ) 0 1 ماع ىق 3 سم دلو : نيننفتملا ةذباهللاو نيثدحلا مالعألا نحا| ناك

 راككماو اهريغ نع ذخالا ىف عسوتو ن نمحرلا دبع دسلا هققشو هما جرختو

 ريهاشم نمو نينا «زيشم تغلب ىتح مهنم ةزاهساو مهلع اروشح خويشلا نم

 ناكل قالا دع ذسلاو ينكصملاو ىف 22 نايلس نيدمج قشمدت هخاشا

 لا دما نيمركلاب . ىرفبلا دمجو ئريوشلا دو قاقرزلا قابلا ديع رصعو

 ىاركلا مقر أو ىلا ئحا ىلع نب نسحلاو ىرصبلا ماس نباو
 ظ

 ءال وه ريغوىدادغبلا رداقلا دبع ققحملاو لمرلا نيدلا ربخ هخويش ن هو ةنيدملا

قلاو قشمدب ىربكلا باللا كس ةبان الون نكد 3 كا
 ةيإ هلا ةوس

 الا 30و (125* ) ماع رصم ىف فارشالا ةباق ىلوو تارم ةباقنلاو

 لئن

 ال دمو هراذ ىف ةثالثلا ربشالا ىف ىراخملا سردي ناكو اهئالع نعذخاو

 لالا 1( ةيدعالا ةسردملابو ةيللاصلاب ةينادراملا ةسردملا ف سردو ىصح ال

 بابسا هثافلثوم نمو ضفلا بدالاو داروالا ةمزالمو راقولاو :دامعلاب

 0 000 بروما ءاقلا يلا فدصم هيف صخل لفاح فلم وهو ثيدحلا

لع ةيشاح هلو ماعب هتافو لبق هنم غرف ةنسح تادايز
 7 نبال ةينلالا حرش ى

 ةلزنب جملا نم الفاق رفص ىف ( ١1٠١ ) ةنس هتافو تناكو لككت ل فنصملا

 م 0 ةداسلا نا ىذارملا 0 ىلاعت هللا همحر نفد اهو جحلا تاذ ىهسأ

 نم بر لاب 0 ةدإب ءا ا 0
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