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 ةءآ مس فاكتعالا باوبأ 1

 فكتعمب انأ ام اذهب َنْدرَأ ربلا ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر لاقف بنيزو ةصفحو

 تيبلا سر لبخدي فكتعملا باب ! ء«لاوش نم ارشع فكتعا رطفأ اًملف عجرف

 نع رمعم انربخأ لاق فسوي نب مان انتد> لاق كبدم ند هللا يح انتد> لسغال

 ضئاح ىهفو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لجرت تناك اهثأ ةشئاع نع ةورع نع ئرعزلا

 « دسار اهلءاش اهترككح ىف ىو كدكاسملا ىذ فكتعم وهو

 ريحصلا باتك نم لوألا عبرلا مامتا هقيفوتو هللا ريسيتب رجان لق

 ىر دراخبلا ىفعجلا ليعيسأ نب دمحم هللا دبع ىبا ةمالعلا مامالل

 « ىناثلا عبرسلا هللا ءاش نأ هولتيسو هنع ىضرو هللا هوحر

701. 1٠ 65 



 مس !!فاكتنعالا باونا

 يي هسواب ه 2 ءسو ته 2 0

 ىليص دللا لوسر فرصنأ املف ىرخا بق تبربضق اهب بيز 0 بق تبرضذ ةصفح

 نهلمخ ام لاقف نقرب ربخاف اذع ام لاقف بابق عئرا رصْبأ ةادغلا نم ملسو هيلع هللا

 اع
 - 3 2 ََط مما 5

 ىف فكحنعا  ىنح ناضمر ىف فكتعي ملف تعزنف ا.هارأ الف اهوعوذأ ربلا اذه ى

 ليعمسا انثدح اموص فكتعا ذا هيلع ري مل نم باب اه ءلاوش نم رّشَعلا رخآ

 هللا كيع نع عفان نسع 2 د هانا 0 نع ا ع 1 نع هللا كيع نبأ

 نأ ةيلعاجلا ئبف ترذن 5 هللا لوسر انه لق هثأ باطخلا نب رفع نع رمع .ن

 فكتعاف كرّْخُت فوأ ملسو ةيلع هللا ىلص ٌىبنلا هل لاقف مارحلا ىجسملا ىغ هليل فكتعأ

 هل ا نش كربلا لش ف  دكتحي ١ مساعاكلا» د نتا نأ تا ال١٠ ءان
 © 0 ن 0 0 7

 ةيلهاكلا ع رذت روع نا 4 ع عفان ن ع هللا نع نع ا وبأ انتدح لاق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف هليل لاق لاق ماركلا دجسملا ىف فكتعي نأ

 ثبع انتحح ناضمر نم طسوالا رشعلا ىف فاكتعالا باب “٠ «كرذنب فوأ ملسو

 ةردره 20 ع جلاص 0 نع نييصخ ى ىبأ نع ركب وبا انتدح لاق ةبيش ىبا ىب هللا

0 

 5 ناك املف:مايأ .ةرشع 00 12 ىف فكقتعي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك لاق

 أ هل ادب مت فكتعي ن دارا نس تك < نيرشع فكتعا هيف نع ىدذلا ماعلا

 ئ معازوألا انربخأ لاق هللا 5 انتدح لاق نسكلا وبدأ لشاقتم ن نب كيحم يك َج

 32 © ء

 ىضر ةشئاع نع نمحرلا دبع ل ةرهع ىنتتلح لاق ديعس نب ىيكاي

 ناضمر ىم رخاوالا وشعلا فكتعي نأ ركذ ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع هللا

3-0 0 9 0 5 0 5 
 تأر املف تنءاعفذ اهل ندا فسد نأ ةخذةتاع زذدسفح تلا سو اهل 00 ةسسياع ءيدداتساك

 53 د ع در 2

 حالا ىلص هللا لوسسر ناو تءلاق اهل ىنيف َء انجب ترسمأ شكاج تحد بنذدز كلذ

 ةشئاع ءهانب اولاق اذه ام لاقف ةينبألاب رصيف هثانب ىلا فرصا ىلَص !ذا ملسو هيلع



 مس فاكتعالا باتك

 «اًئيش امكسفنا ىف َىَقّلِي نأ تيشخح ىلأو ملا ىرجتم ناسنالا نم ىرجي ناطيشلا

 ىنربخا لاق هللا دبع نب ليعمسا انتدح هسفن نع فكتعملا ًاردي له باب ا

 نأ نيسح نب ىلع نع ىرعزلا نع فقيتع ىسبأ نب دكمكم نع نييلس نع 1

 ىرفؤلا. تعمس لاق ىيفس انثدج لاق .هللا: دبع. نب ىلع :انتدحو حب :هتربخا.ةيفص

 فكتتعم قالطإلا ملسو عيلعاا هللا ئلص  ىبنلا..نيخت | ةيفصا نار نيسح نيا ىلع نع ربكي

 ةيقبص ىف ٌلاعد. لاقف هاعد هردعبأ اًملف راصنألا نم لتحت هرصبأ اهعم ىشم تعجحر املف

 تلق مثلا ىرجم مدآ نبا ىم ىرجي ناطيشلا حاف ةيفص هذه نيفس لاق .امبرو

 عبصلا دنع هفاكتعا نم يرخ ىَّم باب لن ب 4ةليل الز ىفر لييقب لاق هليل هتقلا

 لوألا نوميلس نع. ميرج..نبا١ نع نيفس انكدح» لاف رش, ىج» نمحرلا"قبغ

 نب دبحم انثتدحو نيفس لاق ح كيعس ىبأ نع ةملس ىبا نع مجيجان ىبا نبا لاخ

 سلس ىنلاا نرح ءامكدنحا نيبك, بأ (هبا أد نظاو لاق ةيعسر ىبل# نع فلس, ىبأال نك او

 اًملف طسمألا رّشعلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انفكتعا لاق كيعس ىببا نع

 فكتعا نم لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا 1 اناتأف انعاتم انلقَت ىيرشع كابن ناك

 عجر اًملف نيطو ءم ىف دجسأ ىنتيأرو ةليللا هذه تير ىثاف هفكتعم ىلا عجريلف

 نم ءامسلا تجاه دقل فقحلاب هثعب ىذلاوف انرطمف هامسلا نيجاهو لاق دفكتعم ىلا

 « نيطلاو ءاملا رثأ هتبذرأو هفنأ ىلع تيأر كقلف اشيرع كجحسملا ناكو مويلا كلذ رخآ

 ناوزغ نب ليصف نب ديحم انربخا لاق نديحم ىنتدح لاوش ىف فاكتعالا باب ا

 هللا لوسر ناك تلاق ةشئاع نع ىمحرلا كبح تنب ةرمع .نع كبعس نب :ىيكي نع

 ىذلا هتاكم لختد ةادغلا ىلص اذاف ناضمر لَك ىف فكتعي ملسو هيلع هللا ىلص

 3 - ءمح 3 7 - 008 هاء

 اهب تعمسذ ةيق هيذ تبرضف اهل نذاف فكتعت نأ ةتثاع هتنذاتساف لاق هيذ فكتعا



 انز» فاكتعالا باوبا

 ىمحتلا :ىبعا+نب ةيلس !ابأ. : تعمس .لاق ريثك . ىبا أ نب .ىيحي .ىنثدح .لاق .كرابفلا' ىبا

 ركذي ملسو .هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تعمس له تلق ىئردخلا كيعس ابأ تلأس لاق

 نكت طسوألا شعبا ملسو هيبلع هللا ىلص هللا لوسر عم انوكتعا معن لاق ردقلا ةليل

 ةكيبص ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر انيطخف لاق نيرشع ةكيبص 0 لاق ناضمر

 ىناف ردو ىف رخاوألا رّشَعلا ىف اهوسمتلاف اهتيسن ىثاو ردقلا ةليل تيرأ اء لاقق نيرشع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم فكتقعا ناك 5 نيطو ءام ىف دجاسأ ىنأ تنير

 ةباحس تءاجف لاق ٌةعرق ءامسلا ىف ىرَذ امو ىجاسملا ىلا سانلا عجرف عجيبلف

 قديس هنلاو يطال ذر لسوا ,يلخ للا ؟ىلضالعللا "لوس .ناكسمفإ ,ةولصلا :تفيقأو  ثرطمف

 لاق ةبيتق انتدحم هضاكتسفلا.:فاكنعا باب 1... «هقهبجو :هقبترأ ىف نيطلا تسيأو

 كن تلاق اهنع هللا ىضر خةشتاع نع ةمركع نع كلاخ نع عيلرز نب ديزي انتدح

 سه >

 ةرمكلا ىرذ تناكو هجاوزأ م 5 ةأومأ مالسو هيلع هللا ىلص للا لوسر عم

 ىف اهجيز ةأرملا ةرايز باب |! 2« ىلصت ىهو اهتحت كتسطلا انعضو اهبرف ةرفصلاو

 نب نيحرلا 0 ىنتدح لاق ل ىنتدح لاق ريقع نسب قم انتر> هناكتعأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا بوز ةيفص نأ :ىيسح« نب: ليلعا قع تاه :ىما , نع :نليخ

 انوبخا لاق فسوبد ندب ماستنهم اندندد> لاق لليحام نسب ىللا 0 ىنتدحو 2 هتربخأ

 قلل لطوز  هللح ادللا ,ىلصاا بنل. ناك لاق نييسح ا ناب :ئلغ قع ىئرعؤللا نع ىمعم

 كعم فرصنأ ى ردح ىلكعت 2 يح تنبد خيفصل نافع حوف هجأو دز هدنعو ككاسيلا

 نم نالجر هّيقلف اهعم ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا ج دعب ماشا واذ, قفار اههكلا ناكر

 ىداص ئبنلا 0 لاقف اراجأ مث ملسو هيلع هللا ىلص ى عشنا ىلا ارظنف راصنألا

 س ع د

 9 قافح للا: لؤسر اني هللا «ناظكيسي الاطقنق: ويح نب: ةيفص اهنا ايلاعت ملسو هيلع



 نمو مر» فاكننعالا باوبا

 : قفكتعي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك كتلاق ةشثاع نع :ةرمع .نعا ىيحي
 0 ٍِء - هش 0 مل ع 0 1 527
 تدذاقساو هءلخدب مس جييصلا ىاصيف ةابخ هل بوضأ تينكذ ناضمر م رخاوالا رشعلا

 ن د هع هم -_-0 8 3 1ك مم 5 2 ع هيو 2 2 3

 شاك تنب بنيز هتار املذ ءايخ تييريضق اهل تندذاخ ةايد بروضنت نأ سماع ةدعفح
- 

 اذه ام لاقفأ ةيبخألا قر ملسو هيلع هللا ىئلض ىبنلا مبصا املق رخل ءابخ تبوض

 مث رهشلا كلذ فاكتعالا كرتخ ىسهب 10 ربل ملسوا هيلع مللا ىلع ,ىبنلا لاقت ٌربْخَأف

 كسي ني'دللا#ا نّيغر انقدح :نعسملا نت ..ةيبخألا بايب! لررك:لاوشال نما 1 رشعلا تكمل

 ةيماع ش2 3 يد لأ[ نلمح تمنع 552 ندع كيبعس ىب ىيكي نع كلام انريخا لاق 20 0
 ان كرد كر . تزعل ْت

 نأ تازآ .ىخلا+ ناكملا# ىلا فرضنا الق «فكتغتيا نأ :دارأو ملسو ميلع هللا ىلع ىبنلا

 مق نهب نولوقت و ربلأ لاقف كك ءابخو ةصقخح ءابخو خكتاع ًءابخ ا اذا .فكتعي

 فكتعملا :يرخي, له باب +  .«لاوش نم ارشع نكتعا | ىنحن تفكتعي .ملف ؛فوصنا

 لاق :ىئرعزلا.ىع بيعش انيبخا, لاق ناميلا وبا انتدح كجحسملا باب ىلا هجتاوحل

 انيق تربت ملموأ هيلع هللا ىمليص .ئبنلا ١ يور ةّيفصاا نأ, نيسكللا نب ىلع ىتروحا

 رشعلا ىف دجاسملا ىف هفاكتعا ىف هروزت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا تءاج

 هيلع هللا ىلض ىبنلا ماقف بلقنت تماق مث ةعاس هدنع تثدحتف ناضمر نم رخاوالا

 م نالسجر وه ةيلص 1 باب كنع .ءنيكاسوملا كاب ا اذا ىذح اهبلقي اهعم مالسو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاامهل لاقف ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع املَسف راصنالا

 امهيلع ربكو هللا لوسر اي هللا ناحيس الاقف يهح ات ثني ةيفص ىع امنأ امكلسر ىلع
0 

 000 ىنأَو مدلا عَلِبم ناسنالا. نف غلبي ناطيشلا نا ملسو هيلع دللا .ىلص ىبذلا لاقف

 ع

 ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا يرخو فانكتعالا باب 1 ءايش امكيولق ىف فذقي' نأ
5 

 . : ع | 1 , 5-2-2 5
 ىاع انتثتدح لاذ لبعيسا ند نورمض عمس ربغم ند هللا دبع ىنتدح ىنيرشع ةكيبص



 مرا !فاكرتمالا ١ باولي'

 : 1 دعا د60 00 ١

 هيلع هللا ىلص هللا لوسسر نأ ىردخكلا ديعس ىسبأ ىد نمدحرلا كيع نب ةملس ىبأ

 ةليل ناك أذا :ىتح اًماع فكتعاف ناضمر نم طسوألا رشعلا ىف فكتعي ناك ملسو

 فكتعا ناك نم لاق هفاكتعا نم ايتحبص نم يرخُي ىتلا ةليللا ىعو نيرشعو ىدحا
 هلأ[ 0 0 2 5 د 03 5 2

 لكلدكاسأ ىنتيار كو اديتسفا مس ةخليالا هذه تيرأ دقف ,خاوالا رشعلا فكتءيلف ىعم

 3 سد - 6 ١-2 هم

 ترطمت ردو لك ىف ادوسمتلاو رخاوالا رشعلا ىذ اهوسمنلاف اينكيبيص نم نيطو ءام ىف

 ٌلوسر ىانيع ترصبف لكسملا فكوف شيرع ىلع دجاسلا ناكو ةليللا» كلت ةءمسلا

 «نيرشعو ىدحا حبص نم نيطلاو كاملا رثأ هتهبج ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نع ىيحي انثدح لاق ىتثملا نب محكم انثدح قكتعملا لجوت ضصئاحلا باب 0

 لا ئغشي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك تلاق ةشئاع نع ىبا ىنربخا لاق ماشع

 ا ا يسال هاير اقع ماش: انكأو لج افخ ىعسولا ١ ىف رواجعم وفو .هشار

 - ِ 2 5 ©-2> م سس

 كيع تننيد ةرمعو ةورع ندع باهش نبأ نع تثيبالا انثى2> لاق خييتق انتد> ذجحاكلت

 ىلص هللا  ٌلوسر٠ ناك ناو تلاق .ملسو هيلع هللا ”ئلص. ىبنلا وز: ةشئاع نأ. نمحولا

 او 1 لج يدم ناك هدجراف ناعما قف وهور سارا راع نخدم ملسو هيلع هللا

 لاك تسرع: نجت نيحمانتدح .تكتعللا "لسع "باب © 1 افكتعم ناك اانا ةجاتكل "الا

 هلئاد لص: ىبنلا» ناك“ كتلاقا اغكتاع ”ىح. دوسألا :ىع .ميعربا نع“ راوصنمب نح نيقس' ايثدح

 هلسغأف فكتعم ومو دجسملا نم هسار يرتكي ناكوا ضئاح :انأو ىنوششابي الينوي عيلغ

 ييوس ندا دكت سددخ: لاق: دوسما انت البلا .فاكمعالا» بابه ١ .«نعقاحت اهو

 امرأ ع 2 د 8 5 5 2

 ملسو هياع هللا ىلص ىبينلا لدبس مح نأ ورمع نبأ نع عفان ىنربخا لاق هللا كبدبع نع

 9 ع 2 ع أ ب د 5 د

 « كرذنب فواف لاق ماركلا كياسملا ىف ةليل فكتعا نأ ةيلهاكلا ىف ترذن تنك لاق

 انترح لاق كيز نب دامح انتدح لاق نمعنلا وبا انترح ءاسنلا : فاكتنعا كاد | 1



 مم ردقلا ةليل لضن باتك

 ردقلا ةليلب انربخيل ملسو هيلع هللا ىلص.ئبنلا ٍيوخ لاق تماصلا نب ةدابع. ىع. .سنأ

 نالفو نالف ىمحالتف رْذقلا ةليلب مكربخأل تجرخ لاقف كيما ىف نخب حوف

 ءةسماخلاو ةعباسلاو .ةعساتلا .ىف اهوسيتلاف, مكل اريخ نروكي | نأ ..ىشعو :تعفرف

 ايكدح لاقورعللا نبع نب. ئلع_ انقحح. نايخمر "ىف. رخاوألا اوشَعلا "ىتف لمعلا ةجلكبام

 ىبنلا ناح تلاق ةشئتاع ىع قورسم نع ىَحشلا ىببأ نع روفعي ىبأ نع ىيغس

 يدها ٌطَقْيُو هليل ايحأو هررتم لق رشعلا لد. اذا .ملسو هيلع هللا ىلض

 0 محنه هك. نه وي

 ىلاعت هلوقتل اهلك دىجاسيلا ىف فاكتعالاو رخاوالا رشعلا ىف فاكتعالا باب !

 رخآ ىلا اهقوُبرقَت الف هللا دوُدُحخ كنت سجاَسَمْلا ىف َنوُفكاَع ْمُنْآَو نفورشابت

 نع هربخأ اعفان نأ .سنوي نع بقو نبا ىنتدح لاق هللا دبع .ىب ليعيسا .انتدح

 ف رخاوالا رشعلا فكتعي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ان ناك لاك نبع ىب كلان دع

 نع باهدش ىبأ نع ليقع نع كل انتح> لاق فسود نب دللا 0 انتدح ©« ناضمر

 رخاوالا رْشَعلا فكتعي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ْنأ ةشتاع نع ريتؤلا نب و

 ىنثدح لاق ليعمسا انثدح »دعب نم هجاوزا فكتعا مث هللا هاقوت ىن> ناضمر نم

 نع ىميتلا تراحكلا نب ميعربأ نى د ليكم نع داهلا نب هللا كيبع نب كهيزي نع كلام
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 مم ردقلا هليل لضف باتك

 هنأو دعم رواجاي ناك م عجرو كم كا عجر نيبرشعو ىدحا لبقتسيو ىنيضمي كاي

 هللا ءاش ام مهرمأف سانلا بطخف اهيف عجري ناك ىتلا ةليللا هيف رواج 0 ىف ماقأ

 نمف رخاوألا رشعلا هذع رواجأ نأ .ىل !دب ىف لاق مت رشعلا هذه رواجأ تنك لاق مث

 اهوغتباف اهتيسنأ مث ةليللا هذه ثسيرأ دقو هفكتعم ىف تبثيلف ىعم فكتعا ناك

 ا ىنوطو 0 ىف نكس معيار كذو 0 0 ىف اهوغتنبأو رخاوالا رشعلا ََى

 هللا ىلص ئبنلا ىّلصم ىف دجسلا فكوف ترطمف ةليللا كلث ىف ًءابسلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌليسر ىنيع ثرصيف نيرشعو ىئدحا ةليل ملسو هيلع

 م6 2

 ىنتملا نب كمكم 0 « ءامو انيط ىلتمم ع يجوو جيدصلا ى م فرصنا هيلا 95 رظنو

 هيلع هللا ىلص ىب رام نع ةشئاع نع ىبأ ىنربخا لاق ماش نب ع ىبكي انت>> لاق

 نع ةورع نب ماسنه نع ةدبع انربخا لاق دمحم ىنتدحو ح اوسمتلا لاق هنأ ملسو

 رخاوألا رشعلا ىف رواجي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس, ناك تلاق ةشئاع :نغ هيبا

 نب ىسوم انتر.ح « ناضمر نم رخاوألا رشعلا ىف ردقلا خليل اورحكنت لوقبو ناضمر نم

 ىلص ىبنلا 3 سابع نبأ نع ةمركع ع نع بوُيأ انتدح لاق 0 انتدح لاق ليعيسأ

 ةعسات ىف ردقلا ةليل ناضصمر ىئم رخاوالا رشعلا ىف اهوسمتلا لاق ملسو هيلع هللا

 لاق .دوسألا ئسبا ىب هللا لنبع انتدح «ىقبت ةسماخ ىف :ىدقبت ةعباش ىف“ ىقبت

 لاخي نيابتع نبا -لاق :الاق ةمركعو ولكم ىبا . نع. مصاع :انتدح لاق حاولا نبع 'انتدح

0 

 نبأ نع ةةمركع نع كلاذ نعو اني ع باهولا ع دعيباش ردقلا ابل ىفعد نيقبي

 سانلا ىدالنل ردقلا هليل ةخفرعم عشر باب 5 ©« نيرشعو ععمبرأ ىف اوسمتلا نئاكف

 نوح انتدح ثر اكلا ىب دلاخ ىنتدح لاق ىنتملا نب دمحم م2 ىنعي



 ةءأ مم ردقلا ةليل لضف بانك

 ماق ومو «يذذ ىم مدقن ام رفغ اسباستحاو اناميأ ن مر ماسح 0 لاق ماسو هيلع

 « ئرخؤلا نع ربتك َى نوولس معدات دكيذذ نم مدقت ام ىل وف اباسنحاو انامبأ ردقلا غليل

 انربخا لاق فسوي ىب هللا دبع انتدح رخاوالا عبسلا ىف ركقلا ةليلا سامتلا باب "
 مع

 ملسو: .عيلعا هللا «يلص للا لوسرباحسأ + نم. الاجر. .نأ نمع بألا نعا عفان نعا كلام
 -و

 ىرأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقت رخاوالا ع عيسلا ىف ماخملا" نك ررقلا ةلجلم ارا

 عبسلا ئف اهرستيلف, ايرحتم ناك. نمد رخاوالا ,عبشلا ىف تاطارد ا نبك كانو

 ا ا تي ن ى 0 ال63 بلس ملا مكي 2 ءاشه انتج لاك دكلاج 1. ناعم د52 ا

 ملسو ديلع هللا ىلص ىبنلا عم كلا لاقذ اقيدص 1 ناكو دكيعس ابأ ل

 رّدقلا هليل تيرأ ىلا لاقو انيطخف نيرشع ةحيبص يرخف ناصمر نم طظسوألا رشعلا
 د هع ع 32 3 0 سو د 0 مع 5

 دجحاسأ ىنا تيار ئذاو ردولا ىف رخاوالا رشعلا ىف اهوسوهتلاف د وأ اهتييسنأ مث

 انعجرف عجرملف مالسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم فكتعاأ ناك ىنهذث نيطو ءامد ّط

 نه نحمي ملص هيلع ىللا»ئلط» هللا "قوشر تابازح ةولسلا اسمر راك ا

 ىف رحقلا خاببل ىركت تاني“ « هتهيج ىف نييطلا و 1 ا ىنح ىنيطلاو ةاملأ

 هسد

 ليعمسا انتدح لاق كيعس نب ةبيتك انتحدح ةدابع نع هيف رخاوالا رشعلا نسم رثولا

 ديلحا هللا: لص ,ةللا  لوسر نأ ةشئتاع نع هينا نع ليهس وبا انتدح لاذ رتعحا نإ

 ميعزبا انفنج 4 نام, نمرزخاوالا رشعلا (ىتو رثولا ؛ىسن ردقلا ةليل اوركت لك

 نب ديكم نع داهلا نب ديزي نع 2 وادلاو مزاح ا ا ىمتدح لاق ةزهتح ىبا

 هيلع هللا ىلص هللا ' لوسر ناك ؛لاق ىردخلا ىيعس ىبا ىع ةملس ىدبأ نع ميفرتا

 0 1 ا 3 0 0 0
 نيرشع نم ىسمي ىنيح ناك !ذاف رهشلا طسو ىذ ىنلا رشعلا ناضفمر ىف رواجكي ملسو
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 دز جيوارتلا ةولدص بانك م

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر يرضف ةثلاثلا ةليللا نم سجسملا لما رثكف اوتّدكتف

 يرخ ىتح هلفا نع ٌمجسملا رجع ةعبارلا ةليللا تناك اًملف هنالسب اوصف ىلصن

 مل هناف دعب انتا لاق رك ةهشتمابلانلا' ىلع لسبأألا مجفلا/  ئصق امان حبلا ةولصل

 هللا لوسر ىقوثف اهنع اورجْعَتف مكيلع صرتفت نأ تيشخخ نكلو مكثاكم ىلع فَي

 كيعس نع هكلام ىنكدح لاق ليعمسا انتدح «كلذ ىلع رمألاو ماسو هيلع هللا ىلص

 تدان فيك اهنعادللا» ئدمر اةهعاعا الاثنا دتآ ا ءوييتكإلا ١ سبع نوي ملم قابلا لغ : قربقملا

 الو ناضمر ىف كيؤي' ناك امأ تلاقذ ناضمز ىف ملسو هيلع هلئا ىلص هللا ٍلوسر. ةولص

 عمقا لوط نهنسح نع لاست الف اعبرا ئلصي ةعكر .ةرشع ىدحا ئلغ هريغ ىف

 مانكأ للا لوسر اب تلقف اتالتق ىلصي م. نهلوطو نهنسح ىء-ع 1 دف اعدرا ىلصي

 و 00 - 2 ع

 0 ىبلك ماخي و ناماخن ىنيع نأ ةخمداع اي لاق مر نأ لبق

 ردعفلا هليل لصف ناتك 7

 ام“ كاَرذأ ع رْدَقْلا هليل ىف هاَنْلَو 5 نأ ىلاعت ةلئا لاقو ركقلا ةليل لئصق باب ١
 ه ءومش 26ه

 ةيلعأ لق كاردأ امو ناوقلا ىف ا ام ةاديبع نأ لان ظر وسلا أ أ ردقلا خليل 5 0 0 0 5 0 2 0 22

 لاق ىيفقس انتدح لاق هللا كبع نب ىلع ىنتدح ء« ملعي مث هداف كيردي امو. لاق امو ! .ء. .. - 0 -12 5 6 "2 © د 8 3 :

 للا قلض: ْى ينل نع ةردرف ىعدبا ندع ةخولس ىسبأ نع ىرعهزلا نم لذزؤح انبأو 0



 حميوارنلا ةولص بانك م

 ل نع كيلا ىدتدح لاق ركب نب ىيحكي انكتدح ناضمر ماق نب م لك 6 ١

 هللا ىلص هللا لوسر تععمس لاق ةريرق ابأ نأ ةيلس وبا ئترببخا لاف“ بانيشأب قرأ اع

 انتدح ءِهبْنَذ نم مكقت ام هل رفغ اباستحاو اناميا هماق نَم ناضمرل لوقي ماسو هيلع

 نع نوحرلا كيع نب نيب نع باهتش ىبأ نع كلام انربخأ لاق فسوي 0 هللا دبع

 رغغ اباستحاو اناميا ناضمر ماق نم لاق ملسو ةيلع هللا ئلص' هللا لورا نأ هريزع ف دأ

 ومالاو: ملسواةيلعا هللا: :ىلطح هللا“ وشر ,ققوتح ؟باشهستلاا ىبأ لاق "هيتذاب ورم متقن ان وحل

 نعو رمع ةفالخ نم اركضو ركب ئبأ خخ نالخ ىف كلذ ىلع رمألا راح مذ نتكلذ ىلع

 رمع عم تجرخ لاق ىراقلا دبع نب نمحرلا دبع نع رولا قب ةورحم نع انيس

 لجيرلا ىلصي نوقرفتم عازوأ ”لمانل» ل ذان تحس ىلا“ اضمر# يف !ةليل ؟ياطخلا ١ قبا

 قلع «ءالؤه تعيج#ولا قرأ ىننا ِ لاقف ظعرلا هتالصب ىلصيف لبجرلا ىئلصيو هسفنل

 هليل دعم تجرخ مث ٍبْعَك ىب ّْىَبأ ىلع مهعمجاف مزع مث لثمأ ناكل ىحخاو ئراق

 اهنح ناومانت+نتلاو هنكم“ ةطحبلا معن رمع لاق مهئراق ةولصب نولصي سانلاو ىربخأ

 ليعمسا انتدح ءهّلوأ نوموقي سانلا ناكو ليللا رخآ كيري 'نوموقت“ ىلا“ م خف

 هللا لوسر نأ هثربخا :ةشئاع نع ةورع ىنربخا لاق باهش ئبا نع كلام ىنتحح لاق

 لاسجر ىلصو كىحسملا ىف ىلصف ليهللا فوج ىم ةليل جرخ ملسو هيلع هللا ىلص

 سانلا حبصاف دعم اوليصن ىّلصف مهنم رثكا عمتجاف اوتّدحتف سانلا جبيصاف هتالصب



 د27 ج
 0 مودعلا بانح 1

2 

 هعوصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ةيلهاحلا ىف شيرف هموصت ءاروشاع موي

 ءاروشاع موت كر ناضمر ضرف املف همايصب رمأو هماص ةنيدملا مدقق املف ةياعاكلا ىف

 باهش ىبأ نع كلام ىع ةخماسم ىب هللا 3 انتدح « دكرت ب نمو ةماص ءاش ندهن

 اهأو

 حح ماسع ءأر 1 موي ىبيقس ىمسبأ نب ةدواعم عم هنأ نمحولا دبع نب نك نع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس تعمس مكواملع نيأ ةنيدملا لغأ اي لوقي ربّثملا ىلع

 - ه د م

 نمو مدعولف 0 نمف مكاص نو ءمايص مكيلع للا 00 ملو ءاروشاع ع ١لنف لوقي

 انتدح لاق بوي .انتدح لاق. ثراولا ثبع انتكخ لاق رمعم وبا انثدح «رطفيلف كش

 هيلع هللا ىلص ى م مدق لاق نابع نبأ نع هيبأ نع 0 نب لكييعربب نب كالا 0

1 
 لوف حلاص ب ١ذه اولاق !لف ام لاقذ 5 ار وشاع موب مودعذ دوهيلا ىو ةنيدملا ملسو

 ةمايعق مكنم ىسومب فقحأ اناف لاق ىسوم همابصف مهودع نم لكارسأ ىنب هللا ىحَت مود

 هس د

 نع سيمع ىسبأ نع ا د انت>> لاق هللا كبع نب ى ملع انتدح ء«دمايصي رمأف

 ثوهيلأ ن0 ءاروشاع ع ناك لاق ىسوم ىبا نع باهش نب قراط نع ملسم نب سيق

 نع ىسوم ىب هللا 10 02 « مننا هوموبصق ماسو هبلع هللا ىلص ىب ل لاق اًديع

 هد

 هللا ىلص ىبنلا تير ام لاق قيلطع نبأ نع ديرب ؛ ىبأ نب هللا اي نع ةنيبع ىبأ

 لس نع 0 ىبأ ئب كيزي انت>> لاق مهرب 3 نب 0 0 5 ناضمر رهش ىنعي

 قله نا دال ردا ىلإ لست نه الحير ملس يلعأا هلل . ئليغ. ىقنلا ارمأ , لاق عوكل كوإ

 <, ءاروشاع مود مويلأ ناف مدصيلف ل نكي مل 0 هموي ةيقب مسيلق لكلا ناك ا



 0 م, موصلا بانك

 لاق لاينم نب ياجكح انتحح «مويلا اذه مايص نع ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهنو

 كديبعس ابدأ كس لاق عر كك لاق ريمع نب كلما 3 انتد> لاق ةخبعش اندتدح

 اعبرأ 0 لاق وز ةرشع ىنذنت ملسو ك«باع هللا ىلص 0 عم أو هع ناكو ىردخلا

 انهعمو الآ :نيموي ةريسم ةأرملا. رئاسث: ال. لاق ئنتيكعاف ,ملسو هيلع هللا "ىلص ئبتلا .نع

 1 ىددح مي ىضالاو رطفلا نيمود ىف موص الو مركم وذ وأ اهجوز ل كلعد ةولص الو

 دب د ايل مس 07 - ه 5 2

 دجاسم تلق ىلا الا لاحرلا كشن الو برغت ىدتح رصعلا دعب الو سمشلا علطت

 لاق فيرشتلا مايأ مايص باب 4. 2 ءاذه ىدجسمو ىضقألا ىجحاسمو ماركلا دجحسم

 ىبا ىنوبخا لاق ماش نع ىيحي انتدح ممل نب كمكم ىل لاقو همللا دبع وبا

 اند3> .لاق راتب نب كيحكم انذذلل> اهمودعي دوبأ ناكو ىنم مايأ مودعنا 0 تناك

 ىرهؤلا نع ىليل ىدبأ ند ىسيع نسب كءللا ديع تيعمس لاق خيعش انتر لاق ردنغ

 د

 كك فيو نخل ماك ىف ص مل الاق يع ىدبا نع ماس 0 متاع نع ةورع نع

 نع كلام اذربخأ لاق فسوب نب هللا 5 انتر « ىلا كحك مدل نمل هلأ نمصي

 ىبسلا ةرمعلاب عتمت نمل مايصلا لاق رمع نبدأ ندع هللا دبع ىب ملاس ىب ع باهش نبأ

 اذوع :تاهش عونا مرعو» ىقمو عامأ ا ءاضر مضي ملو [انكع نحن ناف ةفرع موي ىلا حلا

 هود

 موسي مايص ا 41 < باهش نبأ ندع 0 ند مهيعرب ٍدآ جعباذ دلتم ةضتاع نسع ةورسع

 ع مصاع وبدأ انتج ءأر وضاع ىلص ىينلا لاق لاق ديدأ نع ملاس ى عادمكم نىب ره ى

 نع 1 انربخا لاق ناهملا وبا انتك> ء« ماس ءاشش نأ ءاروشاع موي ملسو هياع هللا

 ملسو : ديلح هللا : نليصت اللا لوسر ناك تلاع ماع ناروسسملا رس ل ا

 انفاكح ©“ ظدأ ءاتن ندد مايح ءانتن 0 ناك ناضيمر ضر نلف 2 ءار ومتناع موب مايحب ور 31

 3 0 هه نى, دع نم 28 0 ء .. 3 *

 ناك تلاق تذاع نأ ةببدأ ندع ظورع نب مان نع نكتامم ندع واسم ند ىللا ىنيع



 ئبا ىع كلام انربخ) لاق فسوي نب هللا انيع انندحو ٍ هنتوا ليففلا 00

 رضا ت1 اح وب هللا: ىدعاب كوسا معا ص سسللا , نبع ١ قب ومع نللوم اعقل

 ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ممص ىف ةفرع موي اهدنع اوزامت اسان نأ ثراحلا تفب

 دلع اًانفقإو فو 0 حدقب هيلا تلسراف مئاصب سيل مهصعب لاقو مئاص وه مهضعب لاقف

 ولا لاق هيلع ى ٍِق وأ كمر 2 ىذوبخا لاق ىميلس نب ىئبيحي انتونح هب رثنف ةردعب

 ةيليج للا اماولس عةيدلا# ايضا" وك وعش _نسانلا# أ ةةقونميم' ىع ,بنيرك نرحب نكت“ نع 0

 « نورظني. سانلاو هنم بوشف فقوملا "ىف فقاو وثو بالحب ؛ ديلا تاسراف ةفرع موي ملسو

 باهش نبأ نع كلام: انربخا لاق فسوي نب هللا كبع“ انتدح طفلا موب موص باب 8

 تءد

 ناذع لاقذ باطخلا نب رمع عسم كيبعلا تاحعش لاق رهزأ نبا ىساوم دكييع ىدأ نع

 موملأو مكماجدم نم مكرطف موب امهمايص نع ماسو هياح هللا ىلص جالا لوسر ىهن ناب

 تلوم, لاخب 21 ةنبيع ١ نبا لاق+ للا: فبعوبا لاق( رككطت» م هيفا نويلكأك ريخآلا

 ند ىموم انتدح «بادصأ كقذ فوع نب ىنمحرلا كيع ىلوم لاق ع ا لفف رضزأ

0 

 لاذ كبيعس رض نع هببأ نع ىيكي نسب ورمع انتك> لاق تيفو انتىت> لاق ليعومسا

 ملا د

 0 ءاهلجلا ىعو ردك كلا رطفلا موس موددح نع مب طسو هيلع هلثأ ىاص هالأ لوسسر ىهن

 مود مو.ص باد "1 «رصعلاو جيصلا دعي ةولصلا نعو كدحاو بود ىف للجيلا ىبتحي

 ومع كرا لاف جايرج ىبأ نع ماسه انو.ي.خا لاق ىبسوم ند ميفربأ انتدد ركذلا

 وه - مس مم 5

 يما نع ىهن لاق ةردر# ىبأ نع ثدحي هدعمس لاق ءاضيم ند ءاطع

 5 5 سلس ها 2 ه2

 تاعم انتل لاق ىنتملا نب كمحم انتدح ةكبانهتاو ةسمالملاو ركذلاو

 ع 503 3 مل هد د

 نأ رحن لجر لاقف رمع نبأ كل ليجر ءاج لاق رببج نب دادز نع نوع نبأ انربخأ لاق

 ه - مهم 2 2 - 30 م١5

 ردفلا ءافوب عللا وم رمع نبأ لاقف دا موب كلذ ففاوذ ىبنخالا لاق دنظأ اموي مودحبل



 د موصلأ باند

 وأ هلأس هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع نيصخ نب نارمع نع فرطم نع ريوج

 لاق هّتظأ لاق رهشلا اذه روس تمص امأ نالف ابا اي هل لاق عمسي ناوهعو الجر لاس

 تع لقي مل نيموي ,مصف ترطفأ اذاف لاق هللا لوسر اه ال لجرلا لاق ناضمر ىنعي

 ىلص ئبنلا نع نارُمع نع فتم نع تبات لاقو هللا حبع وبا لاق ّناضمر ىنعي هّنطأ

 موي امئاص حبصأ !ذاو ةعمجلا موي موص اتاكرنال اع روس نم ملسو ةيلع هللا

 وبأ انتدح «<هدعب موصي نأ كيري الو دهلبق مصي مل اذا ىنعي رطغي نأ هيلعن ةعبجلا

 الاع تانغ نب كيكم نع ةبيش ىب يح نب ديبكلا كيع نع جيرج نبا ىع مصاع

 مغ كاز معن لاق ةعيجلا موي مودد نع ملسو هيلع هللا .ئلص ئينلا ىهنأ !رباج تلاس

 5و عل ع

 ىبأ انتدح لاق ثاسيغ نب صفح نب رمع انت>> < هموصب درفني نأ ىنعي مصاع ىبأ

 هللا ىلص ردا 2ك ةرير2 ىبأ نع جلاص وبا ىنتدح لاق شمعألا انتد> لاق

 9 مكتمل ََ 3 - د

 م هد 6و ب 3

 ةبعش انتدح> لاق ردنغ انتدح لاق ديكم ىنتدحو ح ةبعش نع ىبيكي انتدح لاف

 ماسو ةياع كلل ىلاص كالا 3 تراصكلا تما ةيريوج نع ا ىسبأ نع ::دانتق نع

 ىموصت نأ نيديوت لاق: ال, تبلاق سمأ تييصأ لاقت ةمئاص ئمو ةعيجلا موي اهيلع لخد

 8 تأ ىلا ىنثدح لاق ةدانق عيس دعكلا نب دامح لاقو ىرطتأف لاق آلا لاق ادع

 5 هةمسسس سلا نيع ع 5-5 0 20 3 ع © سب

 ددسم انتد> مايالا نم ادمن صخي ليف باب « تراطغاف اه رماغ هنتدح ةيريوج

 |هد

 ناك لف خهداعل كلف ةمقلع نع مهيربأ نع روصنم نع نيفس نع ىبكإي انتد> لاق

 مكيأو ةميد هلمع ناك ال تلاق اي مايألا نم ضتخي ملسو هيلع هللا ئاص هللا لوسر ]أ هع 3

 انتدح ةنرع موي مودم باب 'د « فيطي ماسو هيلع هللا ىلص هللا 0 ناك ام قير

 مأ ىدوم ريمع ىفندح لاق ملا ىفهتدح لاذ كلام نع ىيحي انتدح لاق 5-56



 م, موصلا بانك ورم

 لاق ميلملا وبا ىنتدح لاق ةبالق ىبا نع ءكّذحلا كلاخ نع هللا دبع نب كلاخ
03 

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ انثدحف ورمع نب هللا دبع ىلع ىيبأ عم تلخد

 ضرألا ىلع سلجاف فيل اعوُشَح مدأ نم ةداسو هل تيقلأف ىلع لخدف ىموص هل ركُذ

 لوسر اني تلق "لاق ماَيأ ةثالث رهش لك ىم كيفكي اَمأ لاقف هنيبو ىفيب ةداسولا تراصو

 ار دلما عشت لاقل ١ قشر اي تلقا اعيننا" قاع .ةلئا "لؤسإ" اي "تلق 'انييمخ ا لاقاذللا

 دا مويص قوف موص ال ملسو هيلع هللا ىلبص ٌىبنلا لاق مت ةرشع ىدحا لاق هللا

 سمخنو ةرشغ عيراو ةرشخغ تلك ضيبلا مايأ مايص باب 4. ء«اموي رطفأو اموي مص رهدلا

 وبا ىفتدح لاق حاّيتلا وبا انتدح لاق ثراولا دبع انثدح لاق رمعم وبا انثدح ةرشع

 1هد

 مايأ ةثلث مايص ثلثب ملسو هياع هللا ىلص ىليلخ ىتتاتظرأ !لاق ةريزم , ىبا نع ىمناع

 رظفو ملو اموق راز نم باب ال « مانا نا لييق وثوأ 0 ىحضلا ىتقعكرو رهش لك نم

 كيمح انكدخ لاق ثراحلا نبا وه دكلاخ انثدح لاق ىثتبلا نب لمكم انثرح مهدنع

 قلع“ كد ىلع اذللا "الق ىبتلا "نكح 3” ناك يشأ قع

 0 مم , 0 مل همه ع

 تيبلا ىم ةيحان ىلا ماق مث مئاص 0 ةداعو ىف ا مكرمتو هثاقس ىف مكنمس اوديعأ

 ىل نأ هللا ٍلوسر اي ميلس مأ تلاقف اهتيب لصأو ميس مأل اعدف ةبوتكملا ريغ ىلصف
 سهمد

 1 تالا اينو انواع رحت ريح" ىرج, امه" نأ كك مداتحا' تلاه يهم لاه .ةنقيوخ

 2 00 3 2ع _- 5 0 ,ن م 00

 ىقفنبأ ىننتل حو الام راسعنالا رتكحاأ نمل ىذاف هب مل كك راجو اكدأوو لام هفزرأ مهلا

 عنادا

 ٍَح >5 3 د

 3 ماسو هيلع هللا ىاص ىبذلا رح اسنأ عهد ليبييح ىنددح لاق بوبا 5 ىيحاب انربخأ

 ندع ئدهم انت2>33 لاق دمحم ند تيل انتدح رهشلا رد ىم مويعلا طا 1

0 1 3 

 نب ىدهم انتدح لاق ىمعنلا وبا انتدحو ح نالبغ
 وه

 ندد نالجع انتدح لاق نوميم



 قلص ّىبنلا لاقف ككلذ نم لضفأ فقيطأ ىنأ تلقف مايصلا ليضفأ وهو دواد مايص كلذف

 ةفيكج وسبأ داور موصلا ىف لفالا فقح باب هي كء«كلذ نم لصفأ ال ملسو هيلع هللا

 نبا نع مصاعاوتبا "انكذخ” لاق ' ىلع ىب ورمع .انتدح" علسواكيلعأ هللا ئلص بلا وع

 هم - ع 0 مع مم د د

 علب ورمع نب كللا كيع عمس ىذأ دريخحأ رءاشلا سايعلا ابأ نأ ءاطع تععمس لاق خيرج

 2و - 1 2 كا 2 د هع دع >2

 5 5 نع 0 ١ ناعك 95 1 سع عمها هع 2 ن

 كببئبعأ مسنو مو طفأو مدعت ماس 2 ىلصتو راخفن 2و مودصت كنأ ربخا ملأ لاقف
2 

 َمايص مصق لاق. كلذل ئوقأل ىستا لاق اظخ كياع كلعأو كسقنل نأو اظح كيلع

 هذيب كك 0 لاق ىقال اآذأ رغد الو اموي رطفيو ا-موب مودحب ناك لاق فيكو لاق دوأد

 ملسو هيلع هللا ىلص :ئبنلا لاق دبألا مايص ركذ فيك ئردأ ال طع لاق, هللا يبقا

 نب هللا دبع ىع !دعاعم ا لاك ةريغم نع ظبعش انتدح لاق ردنغ انتدح لاق

 رثكا فيطأ لاق مايأ ةثالث رهشلا ىم مص لاق 'ملسو هيلع هللا ىلص. ىبنلا نع ورم

 ىنأ لاق مهش لك ىف نارقلا ارقأ لاقذ اموي رطفأو اموي ممص لاق ىتح لاز:امف كلذ نم

 امسح مدلسلا ةيلع دواد مودح باب نا « كرك ىف اف ىتح لأز اهذ رثكاأ قيط

 ىكملا نتابعلا ابا .تعبس لاق :تنات :ىبا نب تيبح انتذح :لاقإ ةبعشا انرخحا لاق .مدآ

 اق اعلا :نب 'ورمع نب هللا ٌقبع تععمس لاق هثتيدح ىف مهتي ال ناكو ارعاش ناكو

 كنا لاق معن تلق" يللا عوقتو وهذلا موضتل نتا ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ىل لاق

 ةثلك موص رفذلا ماض ىم ماص الا سفنلا هل تهفنو نيعلا هل تمحم كلذ تلعف ذأ

 موصي: ناك دواد مص مصف لاق كلذ نم رثكا فيطأ ىتاف تلق هلك وهدلا مص مايأ

 ىسقال اذأ رغب الو اموي رطقيو اموي انثدتح لاق ىلساولا نيفاش ىب' قحسا. انتدح
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 لبيعمسأ ىب نور اذوبخا لاق فكسا يس موطأ 3 سلا فقد باب ه « ملسو

 انتدح لاق ةملس وبا ىنتدح لاق ىيكي انتدح. لاق كرابملا ىب ىلع انتدح لاق

 ركذف ملسوا هيلعإ هللا ىلص هللا ٌلوسر ىلع لخد لاق .ضاعلا نب ورمع ىب هللا دبع

 لاق دوأد موص امو تلقف اقحح كيلع كجورل ناو اقَح كيلع كروزت نأ ىنعي ثيدحلا

 انربخأ لاق لئاقم نب كديمحم انتدل> مودعلأ ىف مسجلا فاح باب ةؤ «رفذلا ع

 هناا ستحل ردع ىلا ني! اييحيي سدح لاق ىقازوالا: ان بختا لاق ءدللا  كيع

 ةللا لوسر ع لاق لاق سصاعلا ند درع نك د هللا ل ىنتدح لاق نوحي ىلا كبع نبدأ

 همه

 ىلب ل لل 55 راهنلا مودعت 5 ربخأ ملأ هللا بع اب ملسو باع هللا ى

 تل نأو انتحر ىلع [ىدنسكل ناك مل كو رطفأو مص ٌلعفَت الف لاق هللا لوسر

 عوبصت 'نأ اةيهاكب نأو اقحح كيلع كروزل نأو اقح كيلع 00 7 اقح كيلع

 هلك رفذلا مايص كلذ ندا اهلاثما دم سلا لك كل

 ظل

 واد هللا ىبن ماهص مصف لاق دوق دجأ ىلا هللا ٌلوسر اي تلق ىلع دّدشف ٌتدّةشف

 لوقي هللا. كيع ناكف رهذلا 5 ياذا ىلا فلا ةايطابناكا اصلا تلقا عيلعت نركز الو

 مج

 تليق ىدتيلا اه بك اه لعب وص باب هن « ماسو بلع ىلا ىلاص ةللأ لوسر دع

 بيسملا :نِد كيعس ىنربخا لاق ىرهزلا نع بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انتدح رمدلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربخأ لاق ورمع نب هللا دبع نأ نمحرلا دبع نب ةملس وبأو

 ا ةدلقا لف ل تلعن تيشنع ام ليللا 00 راهنلا نموصألا هللاو لوقأ ىننأ ملسو
- 

 وى“

 هد ها هع

 ماي قالت وهشلا نم ع 5-5 مسقو و طق ذأو مدعق كلذ عيطتست ال كناف لاق ىمأو ا

 كلذ نم لسصفأ فيطأ ىلا تلق رهدلا مايص لثم ىلذو انيلاتما رشعب ةنسكلا ّناف

 اموي رطفأو اموي مدعق لاق كلذ ىم لضفا فقيطا ىلا تلق نيموي رطنأو اموي مصف لاق



 وز 0 موصلا حك

 ةيلس ىسنا نع رضنلا ىبا. نع كلام انربخا لاق فسوي ىب.هللا كبع انتدح نابعش

 رطفيو رطفي ال لوقن ىتح موصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر ناك تلاق ةشئاع نع

 ناضمر الأ رهش .مايص لمكتسا  ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا ,تيأر امو. موعد الإ لوقت ىنح

 نع ماش انتدح لاق ةلاضف نب دامي 5ك نايعتش ىف هنم امايبص رتكحأ هقايأر امو

 ملسو هيلع. هللا ىلص ئبنلا نكي مل تلاغ هتتدح ةشئاع .نأ ةملس ئبأا نعا ىيحي

 لوعلا نم نو دخت لوقناا ناكو هلكيب نانعسر وسد ناك هذاف نابعش نم مكأ اريش. موصي

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا ةولصلا يحلو اولبتا مخ 1 لجت كلرقنلا نات نوع لل

 ةذاوع وبا انتدح لاق ليعمسأ فرد ىدسوم ىذنتدح هراطفأو ملسو هيلع هللا ىليص ىبغلا بع

 هيلع هللا ىليص علا ماسح اسم لاق سايع نبأ نع ريب نب كيعس نع رمش ىدا نع

 ىذح رطغيو رطقي 7 هللاو 3 لثاقلا لوغب ىذدح مودعدو ناضمر رهبغ 0 الماك ارهش ملسو

 قيحم ىنتدح لاق هللا دبع نب زسيوعلا 00 انترح ء« موي ا هللاو 2 لثاقلا لوقي

 رطقي ملسو: هيلع هللا ؛ىلض# هللا ,الوشسر: ناكر :لوقي اسسنأ (عيساولا نيبح (نع ركل نك

 رطفي 0« َن 1 نط اح 5 خضم مودعي 2 نأ نظن ىنتح رهشلا ئم

 تأ لي نع ىمياس لاق همر هل امكان الو ا ل ايبآصم لامللا نم هارد 5

 لاق رتحألا كلاخ وبا انربخا لاق. مالس نبا وما ىمحم ىتكدح 4 موصلا ىف ءاسينأ لا

 تنك ام لاقف ملسو هيلع هللا .ىلص ىبنلا مايص نع اسنأ تلأس لاق دنيمح انربخا

 الا. انئاه ليللا عم الزإهقيأر, الا ةلرطقم) الو هتتيأرا لا ايمئالط ريسلا نم ها نإ

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ا نم ل ردح الو انو 000 و 5-5 الأ امتان الو هقيأر

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةحئار نم ٌةحئار بْيظأ ةربنع الو ةكسم تسمين الو ملسو



 موصلا ىف لاسصولا ندع ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر ىهن لاق ةريوه ابأ نأ د ىحنللا

 تيبأ ىسنأ ىلتم مك لاق هللا لوسر ا لصاوخ كنا نيماسملا نم لسجر خل لاقذ

 هسع اس

 لاقذ الهلا كَ اموي مث اموي مهب لصاو لاصولا نع أوهتني ن 1 اودأ اهلخ ىفيقسيو ب ىنمعطي

 لافأ ىموم خت ىوحي انتدح .« اوينغي نأ" اؤبأ ١ نوح مهل ليكنشلاك مكشدول رخآت ول

 هيلع هللا ىليص ىبشلا نسع ةريرف ادأ ع عمس هنأ مامك نع رمعم نع قازولا كبع .انتدح

 ا

 ىنيقسُيو ىبر ىنمعطي كتيبآ ىنأ لاق ليضاوت كنا ليقف ىيتوم م ٌلاصولاو مكايأ لاق ملسو

 ةزمح نب ميفربا انتدح ركسلا ىلا لابعولا باب هت. ء«نوقيطت ام ليعلا نم اوفلكاف

 ىردخلا كيعس ىبأ نع بابخ نىب هللا دبع نع قير نع مراح ىب اناوجا ىنتدح لاق

 قيضاوبلفا ليطاولل نأ كارأ 0 اولضاوت ال: لوقي ,ملسو هيلحا هللا» قلص .هللا "لوس ”عمس هنأ

 معلم ىل ثتيبأ ىلا مكتئيهك تسل لاق هللا لوسر اي لصاوت كتاف اولاق ركل ىنح

 ركياءمنلو:, عوطتلا ىف رطْقيل كيحأ ؛قلع ْمَسكأ نما باه 00. ١ «قميقسي ئاسو :ئدمعطي

 لاك ناو نبأ فج ضرح«لاقا راقب نبا دسك انكدح اهلا نقوأ :قاك 131" ةاسك«ةيلخ
 - مدم و 2 - 2 هم

 هللا ىلدص ىيخلا ىسخا لاف هيبأ ندع ةفيكج ىبأ نب نوع نع سيمعلا وبا انتددح

 7 مس ء حاط 0 05- 2ع 5 1 لاحم 2 ١ تهم

 خلك ينم ءادردلا مأ 27 ءادردلا ابدأ نمملس راؤذ ءادرحلا ىباو ى-ملس نب ١ ةياع

 لليأ اغا اينجلا دم ةجاحح هلل نقل :2[دردلا ا وبا .كوخأ“ تلاق كاش ام: اهل' لاقف

 لكان لكات ىتقح لكاب انأ ام لاق مئاص ىتاف لاق لك لاقف اماعط هل عنصق ءادردلا

 اكن العب مك لاعت_ عوقب ءييهشا عمم اعف تا لاقي موقت, رجلا »اوبا .بعذ !ليللا "ناك الف

 ىسفنلو اقَح كيلع كبَرل نا نملس هل لاقف ايلَصَف نآلا مق نسلس لاق ليللا رخآ نم

 هيلع هللا ىلص ىئبنلا ظ 58 كك تفرك طعأف اقتح كيبلع كالو 2

 مويح بابي هل ء سلك قدص ماسو هيلع هللا ىلص ىبينلا لاقذ هل كلذ ركحذ ماسو



 هب ع هد 0 7 مع 14 5

 لوسر نأ ةشئاع نع ةورع نع هتدح رفعج نب دمحم نأ رقعج ىبأ نب هللا نيبع نع

 نع او قل ءعبان ا ةهنع مايص مايص ديلعو تام نم م ناك ماسو هيلع ىأللا ىلاص هللا

 لاق ميحرلا ديع نب كمدحم اندتدح © رذعج ىسبا نبأ نع ا نب ىبيحعحي ةأور ورمع

 - ع 2 -

 نب دكديعس نع نيطبلا ماسم نع شمعءالا نع ةدقأز انتد> لاق وردع نب ةيواعم انتدد

 هللا لوسر اي لاقف ملسو هياع هللا ىلص ىبنلا .ئلا] لجوب ءاجسا لاف سابعا نجا ى

 لاق ىصقي أ كح هللا نيحن معذ لاق اهنع ةيضقافأ 3 مودع اهيلعو تنام 1 0

 الق ثيدحلا اذهب ملسم ثَدَح نيح سولج اعيبج نحنو ةملسو مكحلا' لاق نميلس

 شمعألا انثدح دلاخ ىبأ نع ركذيو سابع نبا نع !ذه ركذي !دماجم انعمس

 مم سد 37 - - هد

 نع دعاكمو ءاطعو روبج نب كبيعس نع ل.بييكح نب ةخوالسو ىنوطبلا ماسمو مككلا نع

 هذ س

 وباو ىيحي لاقو تنام ىشخحأ نا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ةأرمأ :تلاق» سابع. ىبأ

 ىبنلل ةارمأ تلاق لاق نا نبأ نع دكيعس ىع ماسم ندع شمعألا انتدح ةيواعم

 يجلا) نمر عشزلا قيادي هيرو ىفيدللا كي نانو كانوا نأ ملسو هيلع دللا ى
١ 

 اهيلعو تنام ىمخأ نأ ماسو ءبلع هللا ىلص ى هنلل 1 م تلاق نر نبأ ى ع ديعس نع

 - ع م * د 3

 ىليص ىسيفلل نأ مهأ تلاق ساسبع نبأ رح ةمركع ىفتدح رع دوَح ودا لاقو ا موق

 د ىتم قاف « امو رشع سد مي اهيلعو 1 تنام ماسو هيلع

 لاق: ىديتحلا, انتدح ,سمشلا, صرف. باغ نيح ئردخلا كىيعس وسبا ارطغأو .متاصلا

 رثع د مداع 0000 لوقت ى د 20 لاق .ةورع ند ماس انتدد> لاق . 0 امل

 نم. ليللا .ليَبقأ 1ذاءملسو. هياعدللا يلصا هللا «كوشر لاق لاسر هبا ىلع باطخلا

 ىنيعاش نب فاكاديأ انتوح « متاعلا ر ا لفذ ريمحلا تمد ارغو انيه نمر راهنلا ربدأو انهه

 ىكذ ىىح لوسر عم امك لاق ا دأ نب كلا كبع نع ىنابيشلا نع دكدلاخ انتد> لاق ىطساولا



 ب مودعأأ اح

 مكلعلو مكاذف ام ىلع هلوق ىلا نارقلا هيف َلْونأ ىذا خاتضمر .رهدشا .اهتتكلست عوكألا

 قلبل ىدا نبا امقدحب.. لاق .ةرم» نيب ورمع اننتدح لاق. :نقسعألا ريمث نبا لاقو «نوزكشت

 سم ناكف مهويلع قيشف ناضمر لوسن ملسو هيلع هللا ىلص دمكم تاعك انةد> لاق

 هدم ته : 98 7 نب د 0 2 3 5 0 ت د5  همهع د 2

 اوموصت نأو ايدزكسنف كلذ ىف مهل ضحلو هقيطي نمم مودحأأ كرذ انيكسم موي لك معطأ

 دا ©50

 هللا كيبع انتدح لاق ىلعألا دبع انتحح لاق شاّيع انثتحدح « موصلاب اورمأف 2000

 2-5 2 تالا تا

 ىتم اكاي 16 « ةتوسنم ىف لاق نيكاسم ماعط كك 5 نبأ نع عفان نع

 م هود

 مايأ نم لعق جتلاعتي كلنا لوقت رقم .نزأ ساب ا فان نسا" قب لاق ناضمر ءاضق ىصقي

 ميهوبا | .لاكو |مناشخمابءادبي"/ققح/ عالَصَي .الوشعلاب مو ىف. تينيملا "نبا ةيعس : لاقو ركل

 ةير١ 000 ا اماعظ هيلع مب ملو امهموصعي دح اا ءاكلأ دك طق ذأ
 د ىح ا :5 د 062 ا 2 ن 2 ى تويز

 : نم 8 ةدعق لاق انك ماعطالا ى لاعذ هللا ركذي ملو معطي نأ سا ناو السرم

 تيرا افا ولع ىبأ نع ىيعكي ىنتدح لاق رهقز انتد>ح لاق سنوي نب كديدحا اندةللد

 الأ يتتا نأ عيطتسا اهغ ناضمر نم مودعلا ىلع نوكي ناك لوقت اهذع هللا ىضر ةشتاع

 دلع هللا اصل ينل اسوار ملظو :اعيلَخ اهلل ىاص», يتلا هرب لغشلا ١ ئايحاوا لاق نرابعشا ىف

 نقكلا ةوجْووا ننسلا نأ دانؤلا وبا لاقو ةولصلاو موصلا كرتت ضتئاحلا باب #0  ملسو

 نأ كلذ نم اهعابثا نم ادب نوملسملا دجي امف ىأرلا فالخ ىلع ارينك ىنآقل

 قحاب انوبحا ؛لاق مرض يبا نبا انترح. « ةولصلا :ىضقت.الو موسفلا- ىتضقت: ضئاكلا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق كيعس ىبا نع ضاييع ن نع نكي ىنربخا لاق رفعج ١ نيا

 نب اء و

 قف 3 نر “ اهنيد ناصقت م كلذ مصن م-لو لدعت مسأ تضاخ !ذأ نمل ملسو

 نب كيكم اتدح زاج ادحاو امو الجر 00 ةكنح مايص نأ ىسكالا لاقو مودص هيلعو تام



 رم مودعلأ بانك

 كم ىلا' جرخ ملسو هيلع هللا ىلص كلل لوسو نأ ل اع نبأ نع 10 ند حللا كبع

 ام كيدكلاو هللا فبع وبا لاق سانلا رطنأف رطفأ . ىيدكلا غلب ىتح. ماصخ ناضمر

 نب ىيحكي ىنتدح لاق :فسوب ند دللا 3 انتددح باب رو 2 0 ناعم ندب

 م لوح ف دحتسالنيبع قل: ليعيسا: نأ رباجلا نيلحيو راو حرا دحبح نع ربح

 هرافسأ ضعب .ىف .ملسو ةيلع.هللا ىلص قبنلا عم انجرخ لاق. ءادردلا ئباد ئع ةادردلا

 ام الا مئاص انيق ءامورركلا :ةدش :ىم. ةسارائلع ةدنيا لاجرلا عصي ىفحا راح موي ىف

 هللا ىلص ىبنلا لوق باب ا «ةحاور نباو ملسو هيلع هالا ىلص ىبنلا نم. ناك

 لاق. مدآ انقدح رفسلا ىب ذب مونحلا ريلاع ىم سيلا كلا يتتعاو هيلعي للظا نمل مالا دبلع

 ىب ىمحم تعيس لاق :ىراصتألا :نمحرلا دبع ىئب دمحم انتدح لاق ةيعش, انتدح

 هيلع ةعللا أ قلضرا هللا لوشرا» ناك لاق ارغللا 1( نبع جب  ىباجتن نحال[ لج نب [نسكلا وج ردع

 سيل لاقت مئاص اولاق اذه ام لاقف هيلع لثظ دق الجرو اماحز ىأرف رفس ىف ملسو

 ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا باحصا بعي ملل بابن احب. يع رعسلا الكيف اهكولعلا ربلا ف
- 

 ىك'

 ان ىسع كلام ىع 1 ندب هللا 3 انتدح ناطخالاو مودعلا ىبف اضعب مهضعب

 بعَي ماذ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم رفاست انك لاق كلام نب سنأ نع ليوطلا

 سانلا هارمل رفسلا ىف راتثأ نم باب "+  ء«مكدصلا ىلع رطقملا الو رطفملا ىلع مئابسلا
 52 ١ 0 ادتاتتسما

 سواط ى 5 كفاكم نع روصنم نع ةناوع وبأ انتد> لاق ليعمسأ نب ىسوم انتل

 ىلا ةنيحملا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يرخ لاق سابع ىبا نع

 ىف كلذو ةكم مدق ىندح رطفاف ساخلا هيرجأ هيدي ىلا هعفرف ءامد اعد مت نافسع غلب 0 5 3 0 0 ا 01

 مس

 ءاش.,ىمف رطقأو ملسو هيلع هللا :ئلص ةللا لوسر: ماض لق. لوقي» سابع نبا ناكفا ناضمر

 هب حص 3 2 ل 1 - مس عا مم -

 نب ةملسو رمع ىبأ لاق ةيدذ هنوقياحب نيدلا ئالعو. باب . "1 «رطنا ءانش نمو مايص



 ريغأ) عار نينحلاا قبح -انفوريو . يقتن, الف, ةشفاعا لافغ مجتحن انك ةيقاع 2 اربع

 لاق ىلعألا :تبع انتدح شايع ىل لاقو « موكحكملاو مجاحلا رطفأ لاق اعوفرم دخأاو

 مدع معلا لاقل اسوس يلح ادللا + ىلع ئتبنلا نوح اال لبق ةيلعم .خشملا+ نع سنوي, انتيح

 نبأ نع ةمركع نع 520 95 كيو انتدح لاق 0 1000 0 « ملعأ للا لاق

 ندي سنا, لتس لوقيم ىتاعقلا) .اهبانك . كيعيست لاقا,ةبعش. انفدححع .لاقب شائياا, قاسأ نب :مدإ

 اتتدحب ةبابش دارو ا فعضلا "لجأ نم الا ال لاق مئاصلل ةماجخلا نوهركت مُثنكُأ كلام

2 
 راطفالاو ةافاسلا 1 وصرب !كابراد» بادو دعو يلع هللا ءىئلص: علا ةهع» ىلع عش دد

 اهو 8

 دأ با عمس ىنابيشلا فحكاسأ ىف
 هج

 عيل حدجأف لينا ةرجخرلاب لا قدمك ىف لنوم هيك مللا ىلدق علل لولو عم انك لاق ىنوأ

 لونا لاق :سمشلا هللا“ لوسر اي لاق ىل حدجلاف لون لاق .سمشلا هللا لوسر اي .لاق

 لطلب تناول اذا: لاح مدفع ا هسا مرا مق: ترصشلال حادا لنفي يقوم: علل, دخلات

 نبأ نع ىنابيشلا نع نساك نب ركب وبدأو 5 :«ىباذ مئاصلا ر 20 انه ى 0 لبق

 لاق .دكسم انثدح «رفقس ىف ملسو هيلع هللا ىلنص ىبنلا عم تنك لاق ئفوأ ىبا

 نب ةزمح 3 اهنع هللا ىضر ةمداع نع ىبأ ى :ةليح لاق ماي ندد ىبكي اندد>

 لاق. فسوي نب هللا كبع انتدحو م موشلا درس ىنا هللا لوسر اي لاق ىملسألا ورمع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىئبنلا بوز ةشئاع نع هيبأ ىلع ةورع نب ماشع. نع كلام انربخا

 داع

 كك ناكو رفسلا ىف موصأ ملسو هيلع هللا ىلص ىب ىمتلل لاق ىملسألا 0 نيادورمخاا نإ

 ندد

 مث ناضمر ىم.امايأ ماص ذا باب م» «رطقأف 5006 ناو مصف تمت نأ لاقف مايدصلا

 0 2 هللا كيبع فر ترد ذر ع باهش ىردأآ ىوع كلام انربخا: لاق فسوب نب حلالا 50 111 رذاس



 اي لاقف ل هءاجح ذأ ماسو هيلع هللا 0-52 الا تع سولج نكن امنيد لاق ةريرع

 ىلص هللا لوسر لاقخ مئاص .انأو ىنأرمأ ىلع كيعقو لاق كل ام. لاق نيكلع هللا لوسر

 نيرهش موسصت نأ عيطتست لهف لاق ال لاق 0 بق دج لع ماسو هيلع هللا

 هللا ىلص ىبنلا ثكمف لاق ال لاق انيكسم نيتس ماعلا دجت لهف لاق ال لاق نيعباتتم

 2 اهيذ قرعب ملسو ءبلع هللا ىليص ئبذلا 6 هككلذ نئلع نك كارز انييف ماسو هيلع

 ىلعأ لجرلا لاق هبب قدصتف اذه ْقُحخ لاق انأ لاقن .ٌلئاسلا نيأ لاق لّقكملا قرعلاو

1 

 للعأ نم رق 5-5 لعا يت ىلا ديري ا نمد ام هللاوذ هللا لوسر اي 00 نأ

 <كىلهأ هيعطأ لاق مت ةيامنا تحب ىنح ماسو هيلع هللا ىلص يملا ككاضف ىنيب

 انثدح محيواكم اوناك اذا ةراقكلا نم هلعأ معلجي له قاضمر ىف عماجملا باب ا8]

 دكديع نب 10 ندع ىرغ هولا نع روصنم نع روج انت لاق خيم بأ نب ىمتع

 عقو :رخآلا نا لاقف ملسو .هيلع هللا ىلص. ئبنلا ىلا لجر ءاجا ةريره. ىبأ نع نهحو

 نيرهش موصت نأ عيطتستف لاق ال لاق بقر ر رك ام دجتا لاقف ناضمر ىف هنأرمأ ىلع

 لق _ىلص بنل تالا الهلا :انيكسم ىبتس سلش لم نتن لاني كان ىلا

 نيب ام ام ٍيَوْحُأ ىلع لاق بكنع اذه معطأ لاق ليبزلا وهو رمت هيف ىرعب .ملسو هيلع

 مئاصلل ءئقلاو ةماجحلا باب مم ء«ىكىلفأ هيعطأق لاق امم ٍيوَحُأ تيب لها اهيتبال

 نع ريثك ىبا نب .ىيحي انثدح لاق مالس نب ةيوعم انثدح ملاص نب ىيحي ىل لاقو

 جلوي 0-0 ركب امّناو رطقُي الف ءاقإ اذا: لوقي .ةريرف ابا عيش نايوك نب, مككلا نب رمغ

 لخَد اًمم رطفلا ةةمركعو سابع نبأ لاقو حصُأ لوالاو رطقي هنأ ةريره ىبا نع ركذبو

 ليللاب مجتحي ناكف هكرت مست مئاص وهو مجاتكي رمع نبا ناكو يرخ امم سلو

 هل سال 8 00

 لاقو امايص اوهكاتحا ةيلس ماو مق نب كيزو كعس نع رك دليل ىسوم وبدأ مجاتحاو



 ىب ءاطع نع قرهزلا انتدح لاق ِرْمْعَم انربخا لاق: هللا بع انربخا لاق نادبع انتدح هل
 ِ ع عاب لكحل د هو

 مث رتنتساو ضمهمضم مل اتلت :بدب ىلع غرذاف اضون نمنع تيار لاق نارمح نع تل

 للا "قبلا هني“ لسخ مه انلك ففرملا ىلا ىنميلا هدي لسغ مث انعلت يجر ةلدلع

 لاق مك املك :ىرسيلا لسغ مك-اثلك“ ىنميلا هلجر لس مك مسار مسم مك :اثلك ففرملا

 ىءوضو اضوق نم لاق مت:اذه ىءعوضو وكن ًانضوت ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تير

 « هينذ ىم مكدقن ام هل رفغ ءىشب امييف سفن ثدحي 9 نيتعكو ىلصي مت اذه

 زممب 0 ءاملا هرخذمب فقشتتسيلف ًانضوت اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق تاب

 ىتلا لسي مسأ نأ مئاصلل اكو عسل اد ا 2 نسحلا لاقو دربغو مكئاصلا نيب

 دقير كردؤيب نأ ةرببضي ال ءاملا نم هيف ىف أم غرفأ مث ضمضم ن ءاطع لاقو لكتكيو

 0 0 5 ك0 -_- ىف ىقب اهو قيقا قكلو ' "رطفي هذا لوسقأ ال ىلعلا قير دردزا ناف كلعلا غضميو هيف

 نم اموي رطفأ نم هعفر ةريره ىبا نع رّكْذيو ناضمر ىف دو !اقآ باب نق“ 16 هفع

 لاقو دوعسم نبأ لاق دبو دماص نأو رفدلا مايص هضقي مل ضرم الو خلع : رمغ نم ناضمر

 ىنتدح هناكم اموي ىضقي دامحو ةداتقو ميكربأو ريبج نباو ىبعشلاو بيسعلا نب ديعس

 كبع وأ ديعس نبأ وف ىبحكي انتدح لاق نور 5 تيزي عمس وبنم ىب هللا قبح

 نع كلي 0 ند ماوعلا نب رهبزلا نسب رفعج نب كيكم نع هربخأ مساقلا نب ىمحرلا

 ىلبص ويقل وش الجر نأ لوقت خشداع عمس همنا هريخا ريبزلا ىب هللا دبع نب دايع

 ىبنلا ىتأف ناضمر ىف 7 ثبصأ لاق كل ام لاق قرّتحا هنا لاقف ملسو هيلع هللا

 «!ذعيب ىّكصت لاق انأ لاق قرتكملا نيأ لاقف قرعلا ىعدي لقكمب ملسو هيلع هللا ىلص

 وبأ انتددح رقكيلف ةيلع ىقةدصتف ءىش هل نكي م-لو ناضمر ىف عماج اذا بانب م

 ابأ أ نمهحر لأ كيع ند ننيد ىنربخا لاق ىرفزلا“ ى 0 كح انربخأ لاق ن اهلا



 قاكو د متاصم انأو هيفا! مكعتأ وبا( علو حر اكا "ناضل هناك الجرتنم انيعد جيصيلف مكدحا

 كه م

 معطل ليق .كطرلا كاوسْلاب ساب الأ جيريكا ىبا لاقو هرخلأو راينلا .لوأ ١ كاعسي مع“ نيا

 ءاسابأ مهاضلل لكلاب :ميهزباو ىشسكلاو | لسنأ )زي: كو هيأ نصمصمك هتناوأ عل اعل“ فاملاو

 نع باهش ' نبا نع سنوي .انتدخ لاق. بقو نبا انتدخ :لاق:حلاص نب ديحا/ انتدح
 200 هد 039 هد

 ناضمر ىف مجفلا دك دب ىينلا ناك اهنع دللا ىضر خكتتاع تلاق لاق وكب أو ةورع

 مسد مسشسلل 53 19_20

 ىمس نع كلام ىنتدح لاق ليعيسأ انتدح « موصيو لسقغيف ملح ريغ ىم بنج وهو

 وركب ابأ ميس تا ةريخملا 0 ماش عى 1 ثركلا د ع لأ لبيع نى ركب يل ىلوم

 اهنع هللا ىضر ةشئاع ىلع انلخد' ىتح هعم تيهذف ىبأو انأ تانك لاق نوحرلا دبع

 ع مم 0 جبصيل :ن راح نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع كيشأ تلا

 مكاصلا , باير هدو ىكذلقم تلاع "هيلو ىلع ملحد :ترضرسلا تارمصحللا

 مل-نأ ساب .ال :هقلخ ىف داملا ليخدف رتنتسا نأ ءظع لاف: ايساف ية رز )ركل طا

 دماجمو 0 لاقو هيلع ءىش الف هقلح بابذلا لخد نأ نسحلا لاقو هذر كلمي

 انتدد> لاذ عب د كيزي انربخأ ا نادك امك هيلع ءنش الخ ابيسان عماج نأ
 ختيز ن. ى

 افا ,لاق ءملسو هيلع هللا: ئلصد ىبنلا نع :هريزه عيبا نع | نيردسإ ىبا امدح لاك اضف

 بطرلا كاوس باب م82 ءهاقسو هللا همعلطا هناف هموص ميلف 525000

 كاتسي ملسو .هيلع هللا ىلص ّىبنلا تيأر لاق ةعيبر ىب رماع نع :ركذيو: مئاصلل سبابلاو

 فاوسلا» معو أ !ةيرهاعللا قلق قملان نع ةهماعت السا در ل الام مهاضررك
902 

 ئلص ى دنلا ندع ةريره ىسبأ لاقو دقير علت ةدافنقو ا لاقو ٌبوال ةاضرم مقلل 3 رهطم

 53 - 0301 030 عم سس دع ع

 هوكاذ ا ءوضو 15 لدنذع كاوسلاب مهترمأل 5 ىلع فقدنا نأ الول ماسو باع هللا

 “ ةريغ نم مثأ فصلا ل 3 ب ملو ماسو باع هللا ى اطدح ىبتلا نع كئاخ نب كيزو رباج ى



 ِه ب تناكو ةفيلكلا ئذب عمننجكاذ نأ انل رّدق مث نمحولا 0 كلذ هركنذ

 - 25 3 هع و 3 د 52

 ىلع مسقأ ناورم الولو ارمأ كل ركاذ ىذا ةريرغ ىبال نمحرلا ثبع لاقف ضرأ ككلانع

3 

 علاج ند لضفلا ىنتلح كلذك لاقذ خماس مأو شقاع لوقا! ,كحلخف كل ده ملأ ' هيف

 كلك هللا كتف :ىبنلا ٠ ناك ةريرشبا قربا قع رقع قي» هللا ؟انلبط-نباوب مامه: لاقو د وهو

 تلعأ مندحاي ا هشتاغ تالاقو»اةداطلل :ةرشائبملا باها 88: !؟قتسل . لوألاو :رظفتاج وماي .علسو

 خشتاع نع وسلا نع ميعربا نع مككلا نع ةبعش نع برد ىب ىميلس انتلح اهِجِرف

 لاق ورا مككلا» ناك قاض ؤفو :رضابو الكفي ململإل بلع للا قلص بدلا "لاك كخلاق
 د و 9 هس

- 
 لاقو ءاسنلا ىف دل ةجاح ال فْمَحَألا ةبرالا ىلو

 قب دنيحم انثدح مئاصلل *كليقلا باب ع .٠ «ةموض مدني ئنماف وظن

 ىع اهنع هللا ىضر ةخشتاع نع ىيبأ ىئنربخإ لاق ماش نع ىبحكي انتد> لاق ىقتنملا

3 
 نع ماشه نع كلام نع ماد نب هللا ديع انتدحو ُ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنل .؟

 لبق ملسو هيلع ءللا ١ لف هللا لوسسر ناك نأ تلاق اهنع هللا ىضر ةشئثاع نع: همبأ
 ىلص

 < هب ع 2

 نب ماشه نع ىيحي انتدح لاق ددسم اك مت مئاص وو كجاوزأ ضعب

7 

 مآ تنب بنيز نع يلع ىبأ نع ريثك ىسبأ نب ىيكي انتدح لاق هللا كبع ىبأ

 تضخ نأ ةليمكلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم انآف انيب تلاقيه نع .ةفاس

 ىف هعم تلخدف معن تلق تسفنأ كل ام لاقن ىقضيح بايت .تذخأف تللسناف

 ناكو دحاو ءانا نم نالستغي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسرو ىع تناكو ةليمخلا

 غئاص وفو.هيلع» ىقلاف ابوك رمع نبأ لبو مئاضلا لاشتعا باب .8١ « مئاص وقو اهلبقي

 ىنشلا وا ٌرْخقلا معطتي نأ ساب ال سابع نبا لاقو مئاص ومو مامحلا ىبعشلا لخّدو
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 7 ريت مودحلا تانج

 هللا ىلص ّىبنلا ماق مث ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم انركست لاق تعبات نب كيز ىع

 ؛ يآ نيسمح ردق لاق روكسلاو ناذألا نيب ناك مك تلق ةواصلا ىلا ملسو هيلع

 اولصاو هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأل باجيا ريغ نم روكسلا ةكرب باب :٠

 دبع نع عفان نع ٌةيِرْيَوَج انتدح لاق ليعمسا نب ىسوم انثتدح ءروكحسلا ركذي ملو

 كنا اولاق مهاهنف مهيلع قشف سانلا لصاوف لصاو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هللا

 انتدح لاق سايا بأ لنا مدل انكدحلاع عشا معطل لاغأ ىذا مكتئيهك تسل لاق لصاوُت

 ئبنلا لاق لاق كلام ىب سنأ تعمس لاق بيهص نب زيزعلا كبع انثدح لاق ةَبعُش

 اموص راهنلاب ىون !ذا باب اذا . «ةكربن روكشلا ىف ناف اوركست ملسو هيلع هللا ىلص

 ىسوي مئاص ىّناف ال انْلُف ناذ اعط مكدنع لوقي ءادرّدلا وبا ناك ءادرخلا أ تلاقو

 ديزي نع مصاع وبا انتدح «ةفيّذحو سابع نباو ةريرف وباو ةكلط وبا هلعفو اذه

 ىداني الجر كثعب. ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ عوكألا نب ةملس نع كيبع ىبا ىبا

 باب 1" لكي الف لكأي مل نمو مصيلف وأ متيلف لكأ نم نأ ءاروشاع موي سانلا ىف

 ركب ىبأ ىلوم ىمس نع كلام نع ةملسُم نب هللا دبع انثدح انج حبصي مئاسلا

 ىمحرلا دبع نبركبا ابأ : عمس :هنأ كزيغتلا» قب :ماشع# ىب !كزركلا) نبا ,قمخأإلا "اهبع نبل

 انربخا لاق ناميلا وبا انتدحو: > ةةملس و نقال لح انا ختحت نعت لطاوا اهل ككامك "ناك

 هابأ نأ ماشه ىب ثرحلا ىب ىمحرلا دبع ىب وكباؤبا ىنربخا لاق ىرعرلا نع بيعش

 هيلغ هللا ىلص هللا لوسر« نأ. ءانكربحلا ممل ماو نستتاح, نأر :ىاورما اربخأ ا سحلاا كلك

 نمحرلا كيعل ا لاقو موعدو ليسدغُي مت هلها ىم تَدحَ وهو ركفلا هكر ني ناك ماسو

 ركب ىبأ لاقذ ةنيدملا ىلع ذةموب نا ةريرف ابأ اهب نعرقتل هءللاب مسّشأ ثرحلا نبدأ
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 3 ن 2 هم

 نم كوسا طيخلا نم نئيدالا ,لطببخلا : مخل« ىيبقلا ىعج براد, اولكو_ قلابجت هللا |لوق

 انتدح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةآربلا هيف لِيللآ ىلا مايصلأ اومتأ مك : رجع

 ىبعشلا نع نمحرلا دبع نب نيصح انربخأ لاق ميّشف انثدح لاق لاهنم نب احح

 طْيخْلا نم ضيبألا .طيخلا ب مكلا نسيبتي .ىتج كتلؤن امل :لاق_متاج ىب, ىدع. ىع

 كثلعجف ىتداسو تحت امهتلعجف ضبيا لاقع ىلاو دوسا لاقع ىلا ثحمع دوس

 تركذف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر: ىلع ثتودغت ىل. ىنيبتسي الف. ليللا ىف رظنأ

 لاق مييرم# ْئدِل ند كيعس ل «راهنلا 0 ليللا 00 كلذ اما لاقف حل كلذ

 لاق ميرم ىبأ ىب كيعس ىنتدحو 5 كعس نب 0 نع هيبأ نع مزاح ىئبأ 3 اندتدح

 لاق تعيس. نير لهش نع. مزاج ىبا. ننتدج لاق فرطم ىنب كيحم .ىب ناسع وبا انتج

 لوقا علو وسأل طيخلا نم ضيبألا ظيخلا مكل يبني ىتح اوبرشاو اولكو تلون

 ضيبالا طيخلا هيَلُجِر ىف مهذحا طبر موصل اودارا !ذا .لاَجر ناكو رِجْفْلا نم

 اوملعف ٍرِجْفْلا نم ثعب هللا لزنأف امهتيور هل نيبتي ىتح كاي لازي الو ٍدوسالا طيخلاو

 نر مكدعمم_ 3 ملسو ا ديلخ هللا قلبخاا ىتتلا قوقل باي اب. 1- فرايتلاوب ليللا+ ىنعيا امن

 اللا نددرحل نع دابا سبا حب ليعشل نب ديبعي عمتدج :كالبأ ناذأ مكروكّس

 نّذوي ناك الالب َك اهنع هللا ىضر ةشئاع نع دكيمكم نب مساقلاو رمع نبأ نع عفان

 دنع كعمل حا نقكي نق اويوتار لزلك . ملتلو فيلع دللات لص هللا وشر, كاقف :لاملب

 لونيو_اذ. ىقري نأ الأ انمهنادأ نيب: نكي مل مساقلا لاق. ركقلا علطي. ىتح. ندوياال

 كيع انتدح لاق هللا ديبع نب كيحم انتدح روكسلا ريخأت ليجعت باب اء ء«!ذ

 نوكت مث ىلتأ ىف ركستأ تينك لاق دعس نب لهس نع هيبأ نع مزاح ىبا..نب ويزعلا

 نيب مك رّْخَق باب ! ءملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر عم ّدوجسلا كرذأ نأ ىتعرس



 نأرهمق لاق ماسو هيلع هللا ىلبص ىينلا ندع هبيباأ نع ةركب ىبا ند نوحيأأ كيع

 تارت دعو عسا فحم -الاق , هللا .نبخ وبا لاق! «هجكلاب ودا اضمر تبعت اًورهشي[ناضقتي

 خحاحلا وذ سقن نأو ةكحلا وذ مت ن اضمر سصقن نأ ليخح نب كيحأ لاق 3 امو

 نأ ةليضفلا ىف ناصقني : الا هلوقي ةيوهأر نب فحسا ناك .ىسحلا وبا لاقو. ناضمر مت

 بتكت. ال «ملسو هيلع :هللا  ئلصىبتلا ,لوق. باي: ا... 6 نيتالقأ وا نيوشعوأ ةعسنا تناك

 انتدح..لاق :سيش نبا دوسألا .انكرحت لاق. غبعسأ انتدحلاق مذآءانندحا يسكت الو

 تاب لاق اهلا ةيلشو يلع هللا ولم خلا نوع لمح نبال عصرسلا نفك ننال

 < نيدالخا زير قرفسوا ةعبسأا# طل دعوا ناكر ان | قكعلا يمال يسكن الوز وج 7

 ان3دح لاق ميعربا نب ملسم 0 بمول وأ موي وصد ناسضمر مكدقتي م كا ل

 هلأ ىلط قبلا هارعا ةريزه, بارع ةملسا لزب اذا دنس يدك سبا ند نكس كابا

 ناك لجر نوكي نأ الآ نيموي وأ موي موصب ناضمر مكذحا نمدقتي ال لاق ملسو هيلع

 ثقرلا مايضلا ليل ْمُكَل ّلحأ ىلاعت هللا لوق باب اذ - «مويلا كلذ هن انتم وعل

 قبأأ قع لشارسا نع ىسوم ىب 0 انتدح ميلا هلل تكا ام هلوق ىلا كت انبات ىلا ا

 امئاص. لجرلا ناك اذا ملسو هيلع هللا ىلض دمحم باكحصأ ناك لاق ءاربلا نع فحكشسأ

 ا نو ىسمي ئتح :هموي الو. هتليل :لكأاي مل رطفي نأ لبق مانف راطنالا رضخف

 تاق ماعط كدنعأ اهل لاقف هتارمأ ىتأ راطفالا رضخ اًملف ايئاص ناك ئراصنالا ةمردق

 هنأر املف هئارمآ هثءاجف هانيع هتبلغخ لمعي دموي ناكو كل. بلطأذ فلطنا كلو ال

 ملشو هيلع هللا ىلص ىبنلت .ئكلذ ركّذف هيلع ىشع راهنلا فصتتا املف كل ةبِيَخ تلاق

 اديدش احرق اوحرفف مكفاسن ىلا ثفرلا ماهبحلا ةَلْيل .مكل ٌلحأ ةيالا هذه كتلرنف

 كم - هع هرم د6 مع تا وه نه م نم د + هدكممم

 بتاد 4 « دوسالا طبخلا /1 نم م (ضيبالا مب لآ مكل 00000 د> اوبرشاو اونكو تنلؤذو



 مودحلا فاتح ب

 ملسو هيلع دللأ ىلص مساقلا ابا ىصع دقف كشلا موي ماس نم رامع نع ةّلص لاقو

 هللا ,لوسر نأ رمع نب ؛هللا دبع نع عفات نع كلام نع ةملسم نب .هللا .كبع انتدح

 ىتح اورطقت الو لالهلا اورت ىتح اوموصت ال لاق ناضمر ركذ ملسو هيلع هللا ىلص

 نع كلام انتدح لاق ةملسُم نسب هللا دبع انتدح <مل اوردقاف مكيلع مع ناف هورت

 لاق ملسو هيلع. هللا ىنص هللا لوسر نانابرمع ل ىكاتنللا تبع: قح "راشيدب وم ةللاودجبع

 «نيتالث ةّذعلا اولمكأف مكيلع ْمُه ناف دورت ىنح اوموصت الف هليل نورّشعو عست ٌرْهَشلا

 لوقي ع 3 اتبع لاق ميكس ند ةلبج نع 0 انتد> لاق كيلولا وبا انتدح

 انثدح «ةثلاثلا ىف ماهبالا نينخو اذكمو !ذكه.رهشلا ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا لاق

 لاق لوقي ريوس ابأ تا لاق دايز نسب 5 انتدح..لاق ةبعش انتدح لاس مدآ

 هتيورل اوموسح ملسو هيلع هللا ىلص.مساقلا وبا لاق لاق وأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ند

 خيا: نع مضاع وبا انتدح-.«:نيتالك .نابعش. ةدعب اولكأف 'مكيلع مغ ناف ةتيوول. اورطقأو

 ل كيور يهلك ةنزكحل نع وفخر ىلا مدلل نبع انو وبكم عع موج

 1 امل  معسما | ينقي يلدا ار عسا ةيدمما نم جيتا : ملسوا ةيلخ فلا ىلتفا قينلا نأ

 ةعست نوكي رهشلا نأ لاقف ارهش لخدت ال نأ تفلح كىّنأ هل ليقف حار وأ !دغ

 كيبح نع لالب نب :نميلس انثدخ لاق هللا سبع ىب زيزعلا بع انتدح .«اموي نيرشعو

 هلجر تكقنأ تناكف .هثاسن نم ملسو هيلع هللا ىلمص هللا لوسر ىلا لاق سّنآ نع

 نإ لاقف ارهش تيلآ هللا لوسر اي اولاقف لون مق هليل نيرشعو انعستا :ةبريشم ؛ لف 'ءاقإك

 انكرخ لاق كد انكاكحي ناضقتي ال :ىيخ ,ارهشا باج ٠١ +... ىيزشعو._اعشت: ىوكي قولا
 ب - د - 2 هد

 ىبنلا ىع هيبأ نع ف مكب ىببأ نب نمحولا دبع نع كيوس نب فكسأ تءعمس لاق رهمعم

 ى

 مل“ هد 3 ب -

 دتدح .لاق ءادكلا ىناخ نع رمتعم انتلل> لاق ندسم ىذتدحو َح ملسو دبلع هللا ىلص



 نىبنلا ناك. ام نوجا باب « . «ملقنت ام هل رف اباستحاو.اناميا ناضمر :ماص نمو

 ميعربا انثدح لاق ليعمسأ نب ىسوم ىنتدح ناضمر ىف نوكي ملسو هيلع هللا ىلص

 قيلايع ا قمل وأن ةبتع نب هللا دبع نب هللا 0 نع باهش نبأ انوبخأ لاق نعد 5-5

 ىف نوكي ام َدِجأ ناكو ريخلاب سانلا ٌدوجا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك لاق

 ضرعي ْيلَسنَي ىتح ناضمر ئف ةليل لك هاقلي ليربج ناكو ليربج هاقلي ىيح ناضمر

 جدرلا ىم ريخلاب ٌدوجأ ناك ليربج هيقل اذاف نآاوقلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هيلع

 نيا يباع :اينهحب موصل يكن هه قيل روولا وقت عدوي مهلا [ىسسام لذ منال

 ةريرغ ىبأ نع هيبأ نع ىربقملا ديعس انتدح لاق بيذ ىبا نبا انثدح لاق سابا

 اح هلل سياف هب ٌلمعلاو روزا ٌلوق عدي مل نم ملسو بلجتدللل ىلص ىبنلا ةايقادك

 نب ميعربأ انتلدد> مش اذا مكان ىنأ لوقي لف بان 1 < هبارشو ةماعط عدد نب ىف

 جلاص ىبا نع ءاطخ ىسنربجلا لاق جيرج نبأ ىع فسوي نب ماشع انربخا لاق ىسوم

 لجو نع هللا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوقي ةريره ابا عمس هنأ تايؤلا
 دن. 5 - -

 موب ناح اَذاو 0 مايبشلاو * د , ىرِجَأ ل ىل هناك مايعلا الا 5 مدأ نبأ لمع لك

 تلاو- متاصت دنا ( قفيلت هلكت داريدت ب د 0 ثري الق مكدحأ ؛ موض

 ناتحرف مئاصلل .كسملا مير نم هللا دنع بَيطأ مئاسلا مق فولكل .هديب كيكم 0

 هسقن ىلع فاخ نمل موصلا باب ٠١ ء«هموصب حرف هبر ىقل اذاو ,حرف رطفأ اذا:امهحرفي

 ئشمأ انأ انِبد ةمقلع ى ع ميعهربأ .ىع نيعألا» نق ع ةزمتح ىبا نع نادبع انددح ةيوزعلا

 ةءابلا عاطتسا نم لاقف ملسو ةيلع هللا ىلص ٌىبنلا عم انك لاقف هللا دبع عم

 < ءاجو هل هذاف مودصلاب هيلعف عطتسي مسل ىمو جرغلل ى .ىصخأو رصبلل ضغأ هناف جورتملا

 اورطقأف هومتيأر !اذاو !وموصف ٌلالهلا منايأو اذا .ملسو هيلع .هللا :ئيلص ,ىبنلا .لوق. باب لل



 ىدون .هللا .ليبس ىسف يجوز ففتأ نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرغ

 باب نم ىدعُد ةولصلا لفا نم ناك نمف ريخ اذه هللا سبع اي نجلا باوبا: نم

 مايصلا ىللعأ م ناك ع نمو داسهعكلا باب م ل داهجلا لعغأ نم ناك .ع نمو ةولصلا

 ركب وبا لاقذ خةدصلا باب وسم ىبعد ةقددعلا لعأ نم ناك ى نايولا باب نم ىعذ

 نم باوببالا كلت نم .ئعُذ نم ىلع ام. هللا لوسر اي ىمُأو تسنا ىبأب

 © مهنم  عوتكتا ع نأ وجو معن لاق اينك باودالا كلذ نم د ىعدي

 عزم -ملسو :ةيلخ .ذللا لص. .ئينلا لاقو اعساو».هلك : قاري نمو .ناضمر  رهش وا ناضمر. لوقي

 نب ليعمسا انتدح. لاق ةبيتق انتدح 6 ناضمر اومدقت ال لاقو .ناضمر ماص

 ءاج 1٠١ لاق ملسو هيلع هللا :ئلص هللا .لوسر أ ةريره قلبآ نع هيبا ئغ. ليبس ىببأ

 ليقع نع. كثيللا انثدح لاق ريكب نب .ىيحكي ئنتدحو - ةنجلا باوبأ تكاتف . ناضر

 ابأ عمس هنأ هتدح نام 0 نييميثلا ىتوم قري ىسبأ نبأ ىنتدح> باهش نبا نع

 ءامسلا باوبا تحتق ناضمر لخد اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٍلوسر لاق ٍلوقي ةريره

 ثيللا انثدح لاق ريكب نب ىيحي انتدح نئيطايشلا تلسُلسو متهج باوبا قلو

 لاك ردع كيل نا يردك قلك علل نيبحإا نقي لاس ىدربخا لاق: .باهش - نبا, نم. ليقع نع

 اورطفأف هومتيأر !ذاو اوموصف دومتيأر اذا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تعمس

 باهش نبأ نع سنئوبو ليقع ىدتدح كثيبللا ى رع هريغ لاقو هل اورد مكيلع يا اعو ف

 ىّضر ةشداع تلاقو منو اباستدحاو اسذنامدأ ن انضمر. ماسص نب 3 كاب 4 < ناضمر لالهن

 ميعهربا نب ملسم انثدح مهتاين ىلع نوثعبي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع .اهنع هللا

 قلص ئبنلا . نع ةريره ئبا١ىح ةملس“ ئسأ نع. ئيحي انتذح لاق :ماشع انتتدخ لاق

 هيفذأ وم مكقت اسم دل رف اباستحاو اناميا رذقلا ةليل ماق ىم لاق ملسو. هيلع هللا



 5: هه لس

 نب كارع نأ بيبح ىبأ نب كيزي ندع تكلل انتدح لاق ليعس نب ةبيقق انتدح

 ىف 31 اروشاع موسي مودصنت تناح اشير نأ ةةتاع نسع هربخأ ور نأ هتدح كلام

 ٌلوسر لاقو مراضمر ضرف ىنح همايصب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ مث ةيلعاجلا

 موصلا .لضف باب 8 2 ءهرطْقأ ءانش نمو همصيلق ءاسش نم ملسو هيلع هللا ئلض هللا
 مع

 أ ةريرش ىتأ نع جرعالا نع دانؤلا ىئبا نع نتكلام نع ل نب حللا كيبع م52

 هاناق ور نأو ل و تيفرو الفا ا مايدصلا لاق ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر

 كنع 0 مكاصلا مسق ولكل هلايبا سنو ىحتاو كينم_تاص_ ننا لفالل سال

 2 هب ىزجأ انأو ىل مايصلا ىلجأ نم هتوهشو هبارشو هماعط كتي كسملا م هللا

 انثدح لاق هللا ديه نب ٌىلع انجرح جاقك شلل باج “' ١ ءايلاتن رمت هيسحلا

 كيد ظدكي نم 2 لاق لاك ةةيكح 3ع لكما كل 0 عماج انتدح لاق ىيفس

 هلعا ىف لجرلا ٌةنتف لوقي هقعمس انأ ةفيذح لاق ةنتفلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ىتنلا نع لأسا امنا هَذ نع لأسأ سيل لاق ةقدصلاو مايصلاو ةولصلا اهرفكي هراجو هلامو

 رسكي لاق رسكي وا مجتفيف لاق اقآغم اباب كلذ نود نأو لاق ركبلا يومي امك جومت

 ىَم ملعي رمع ناكأ هلس قورسمل :انلقن ةميقلا موي ىلا :فلغي ال نأ ردجأ كاذ لاق

 انكدح .ىيمئاصلل نايرلا, باب' ١+ ! ؟ةلبللا د نود ْنأ ملعي امك معن لاقف هلاسف : بابلا

 ىبنلا نع لهس .نع مزاح وبا انتكدح لاق لالب:ىب  نميلس انتدح لاق كلكم نب كلاخ

 مود نومئاصلا هنم لخدي نايرلا هل .لاقي اباب ةّنجلا ىف نأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 هنم لخدي ال نوفموقيف نووتئاسلا ىيا لاقي مه ريغ يح ديم :ناكيتم حل ع

 لاق رذنملا نب ميعربأ نمو وكلا 21 ملف فلُغأ اولخد !ناف مهريغ لح

 ىبا نع نمحيلا كيع ندب 5 نع باهش نبا ىع كلام ىنتحح لاق نعم انتدد>



 11 ني دلا» لتاشسم ناعك

 دكيز نع مساقلا ى نب حور نع عيرز قب لاقو كلوسر كلب ىف ىنتوم لعجاو كليبس ىف

 ديز نع ماع لاقو دوكن رمع تعيس تناك ومع تب ةصغح نع ما نع ملسأ نبأ

777 
 )أ رهمع تعيد خعمفغدح نع ةبدأ نع

 ميحرسلا نسمح رلا يلتخلا مسستنج

 موسصلأ بان 1

 مُكيِلَع بنتك ار 50 اها 0 دلل 0 ناضمر موص بومجو باب ١

 ْنم َنيذلا ىلع بتك امك ماَيَصْل

 لوسر ىبسأا ءاج اًمبارعأ 3 5 ىب ةدحلط ىع هيبأ نع نيس نع رفعج نبأ

 ىلع هللا ضرف اذ ام ىنربْخَأ هللا لوسر اي لاقف ساولا َرئات ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىلع هللا صرف ام ىنوبخأ لاقن اًيش عوطت نأ الا سمخلا تاولصلا لاق ةولصلا نم

 لس 0 هللا ضرف اذ ام 57 لاقف اًيش. عوطق نأ الا 0 رهش لاقف مايصلا نم

 دوع *

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف ايش ىلع "هللا ضرق: امم صقنأ الو ايش عوطنأ ال .قحلاب

 انت لاق انوش 1 « ندم 3 ةنكلا لخذأ وأ ندد نأ ملثأ ملسو بلح

 ءكروشاع ملسو هيلع هللا ىلص ئَبنلا ماص لاق رمع نبا نع عفان نع بويا نع ليعمسأ

 « دموص قئفاوي 3 لأ ةمودعي ال هللا يح ناكو كرس ناضمر ضرسق املخ .همايصي 0



 م5 :تيدملا ! لئاضشن»: باتك

 ىلص ئبنلا ةيعارك باب ا ءايبح نم اهكرح ةبأد ىلع ناك نأو هتلحار ع عضوأ

 ديمح ناع ىرازفلا- ىنربخا لاق مالس نبا انثدح ةنيدملا :ىرعت نأ ملسو هيلع هللا

 ىلص هللا لوسر هركف ىجسملا برق ىلا اولوحتي نأ ةَملَس ونب دارا لاق سنأ نع ليوطلا

 ءاوماقأف مكراخآ نوبستحكت الا ةيلس ىنب اي لاقو ةنيدملا ىرعث نأ ملسو هيلع هللا

 كي ىنتدح لاق رمح ىبب هللا 0 نحل يحيا نع قدسم:انكدلك باكا |

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص .ىبنلا نع ةريره ئبا نع مصاع نب صفح نع ىنيحرولا دبع

 نب ديبع انتدح «ىضوح ىلع ىربنمو نجلا ضاير نم دورت :ئوبتمإلا ئتيبأ ليك

 كلاق انهنع اعللا :ئضر تاع ١ نح ةيبات نع : ماقعا نا عماسأ ناكآ اسد لادا ليش

 ركب وبا ناكو لالبو ركب وبا كعو ةنيحملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق امل

 لوقي ىمحكلا هتّدخا اذا

 هلعت كارش نم ىَنْذَأ ثوملاو

 لوقي هتريقع عفرب ىبحلا ةنع علقأ اذا :لالب. ناك

 ليلجوب وجدل سلردحر+ داون“ نإ هليل نكمل للك حش تلد نأ

 ليعطو+ ةمانك لذ وحبي لهوا اة ةتحم "ايه انتو نس 1ك

 انضرأ نم انوجرخأ امك فَّلَخ نب 5 ةعيبر نب ةبقعو ةعيبر نب ةبيش - نعلا مهللا

 ةنيدملا انيلا ٌبِيَح مهللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر لاق مت ءبولا ضرا ىسلا

 اهامح لقنأو انل اهحكصو انكم ىفو انعاص ىسف انل ٌكراب مهللا شا وا انكم انيكك

 ىئرجي. ناحطب, ناكم! تلاق هللا صر انبوأ قو .ةنيقملا» انتر تناخا ةنكشالا لا

 ديزي نب كلاخ نع تلا انتدح لاق 5 نب ىيحي 01 5 ءابم نعت الكت

 ةداهش ىنّقزرأ مهللا لاق رمع نع هيبأ ىع ملسأ نب كيز نع لاله ىبأ نب 2707 نع



 ا ةنيدبلا لكاضذ بانك 3

 كيع نب هللا ديبع ىنربخا لاق باهش نبأ ىع ليقع ىع ثيللا انتدح. لاق ريكب .ىبا

 اثيدح ملسو .هيلع هللا ىلص هللا لوس انتدح لاق ىردخكلا ديعس ابا نأ ةبتع ىب هللا

 نا ديل مخلط ىعور لابجتجلا قام ادلاق ارمي ايم دو انين قزكف «لاجنكلا : ىح .الياوط

 وه لجر فتوي هيلا يرخوف ةنيدملاب ىتلا حابسلا ضعب لزني ةنيدملا باقن لخدي

 لا كي هايددح دنا لاجدلا كنا نمش  لوقيحر(سانلإ نينح ”قملاوأ  نسانلا بج

 لع هقيبحأ مث اذه تلتق نأ تيأرأ لاجدلا لوقيف هّتيدح ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 2ك ا كلان هييبحات نيح ,لوقيف هبيكي ملتي الار ىوكلوقبح مالا قف نوكشت

 ةنيدملا باب اني ع هيلع 0 الف هلتقل لاجحلا لوقيذ مويلا ىنم اذ ميدعب نس كف

 نع نيفس انتدخ لاق نمحزلا طبع انثدح لاق سابع نب ورمع انتدح ثيبكلا :ىفنت

 ل هيئات ملسو يبلع للا قلصت ىبقلا ئييبازعل اج رسباجت'" ىعارويكتمنلا !ني نحف

 ىفنت ريكلاك ةنيدملا لاقف رارم ثالث ىبأف ىنلقأ لاق امومكم دغعلا نم ءاجف مالسالا

 ثبات نب ىدع نع ةبعش انثدح لاق برح نب نميلس انثدح ءاهبيط عصئيو اهَتبَح

 هللا ىلص هللا قوس جرخ يل لوغي تيباتذ ند كيز تعش لاق ديزد نب هللا دبع نع

 مهلتقي ال ةقرف تلاقو مِهلَمْقَي مهنم ةفرذ تلاقف هباصصا نم سان عجر دخأ ىلا ملسو هيلع

 ٌلاجيلا ىفنت اهنأ ملسو هيلع هللا ىلص .ئبنلا لاقو نيت نيقفانملا 1 مكل امك تلونف

 نب بهو .انتدح لاق دمحم نب هللا دبع انتدح «سنيدحلا َتَبَخ رانلا ىفنت امك

 ىلص نحل ندع نين نع باهش ىسبأ نع سدوي ا لاق ىسبا انتدح لاق ريرج

 هعبات ةكربلا ىم ةّكمب تلعج ام ىقعض ةنيدملاب لعجأ مهللا لاق ملسو هيلع هللا

 نع 0 نع رفغعج نب لبعمسا انتدح لاق 0 انتدح> ©« سنوي .ىع م نب .نمتع

 بدلا تاراكج ىلا ىطنف وقسارىم مق الا ىلك مّلسو  ميلع هللا ىلص_ ىبنلا نأ :سنأ

 ع
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 سذأ انتدح لاق رذنملا ىب ميعربا انثد> ةنيدملا ىلا 0 ناميالا فاير ب «نونلع

2-2 

 مصاع نب 0 نع نمحرلا دبع نب بيبخ نع هللا 0 ىنتدح لاق ضايع نبأ

 ع

 ةنيجملا ىلا :زرأيل ناميالا نأ لاق ”ملسو هيلع“ هللا 'ىلض هللا ةودسر نا ةرطرع ,ىعبار, نع

 ىب .نيسح انتدح ةنيدنلا لها داك نم مث باب « ١ .«اهركج , ىلا ةيكلا نراقا امك

 لاق: [دغس .كنعمس :تلاقا كيعس تدب ةشتانع )2 ىيعج نع لصقلا انإبخا, لاق تيرح

 جّلملا عامنا الا نحل يدين لقا ديكي ال لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا 0

 لاق ىيفس انتدح لاق دللا بع نب ىلع ل ةنيدملا ماظأ . باد باد م « ءاملا ىف

 ءبلع هللا ىاص ىبنلا ُُف لاغ الا 0 لاق ةورع كح لاق باهش طا 00

 لالخ نّمفلا عقاوم ىرأل ىنأ ىرأ .ام نورت له لاقف, ةنيدملا ماظأ نم. مطأ ئلع ملسو ا

 لخدي ال باب 1  «ئرهزلا ىع ريتك نب نميلسو رمعم' دعبات رطقلا' عقاوبك مكتوب

 نع 5 نس ميحربأ ىنتدح لاق هللا دبع ىب زيزعلا كح انتدح ةنيحملا احلا

 ةنيدملا لخدي 5 لاق ملسو هيلع ىللا ىلص 5 نع ركب ىبأ نع هدج نع هيبأ

 ليعمسأ انتدح « ناكلم باب 00 ىلع تاون 3 خعبس ثتةموي اهل لاجل جيسملا بعز

 هللا لوسر لاق" لاق ةريرع ئببإ , نع, ريجملا هللا سسبغ نتا ميعت, :ىعا كلاما جدخ لاح

 «لاجدلا الو نوعاطلا اهلخدي ال ةكشآلم ةنيدملا باقنأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص

 فحسا انتد> لاق ورع وبا انتد> لاق كيلولا انتح> لاق رذنملا نب ميعربأ انتدح

 الا, :سلب نم نسي لاق |ملسو+ هيلع: هللا: خلص ئبنلا, نع ةكلام) تب" نين ىضدح لاح

 اهنوسرحي ىيئاص ةكثالملا هياع الا بقت اهباقن نم سيل ةنيدملاو ةكم الا ٌلاجدلا ةوطيس

 د

 ىويحي 0 « ففانمو رغاك زك لل هللا ح .ركايف تافجر تالت اهلعاب ةنيدملا تجد مت

1701. 60 



 ١ ةنيديلا لئاصن بانك

 ةهخم ل 9 نيعمجأ سانلاو ةكثالملاو هللا ل ةياعذ هيلاوم نذا ربخغب اموق ع و

 كه

 هاك ) حل فاو ياكفلا لصح  ناي 000108 21لكا لاداع اظالا تبع وبا لاق لكف "الز اكاَص

 اسبأ 0 لاق كيعس نب ىيكي نع كلام انربخأ لاق فسوود نب هللا 5 اند

 ملسو ا هيلع" هللا ىلص هللا ٍلوُسَر لاق لوقي' ةريرق ابا" تعمس لوقي راسي نب: ةيعس بابكلا

 د ًٌّ 0 د - ل ع 07 د 3

 روكلا ىفني امك سادلا ىفنت ةنيدملا ىو برثي ن ولوقي ىرقلا لكان ةيرقب ترمأ

 نفميلس انثدح لاق كلخم ىب كلاخ انت2> ةباط ةنيدملا باب »>< ء«كنيدحلا َتَبَح

 هم اع 2د

 انابقأ ١ لاق .كنيبح. ىبا ىع دعس نب ليس نبأ نتابعلا نع ١ ريكي نما مع انكدخا لاف

 «ةباط هذه لاقنا ةنيدملا ىلخ" انثرشأ ' ىتح -كوبث نم ملسو هيلغ هللا 'ىلتح ئبنلا ' عم

 تاهش نبأ نع كلام انربخا لاق فسي ىب هللا! لبغ' انثدح :ةنيدملا ئتبالا باب ©

 عشر ةخديدملاب ءابظلا تيار ول لوقي ناك نأ ةردرف ىبأ ن 2 سلا ند كيعس نع

 + هر نيبال يي هاك ملدا انيكك هللا" قاتم وللا: اٌقوشمر' "لاق اهنوعاك ام

 نب كيعس نع ىرعز لآ ندع كي انربخا لاق -نامدلا وبأ 0 ةنيدملا ىع كك

 ةنيدملا نوكرت#ي لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فعلا نزع ابا“ نأ اتيسفلا

 رشي نم رخاآو ريطلاو عابسلا ىفاوع كيري ىقاوعلا الا اهاشغي ال تناك ام ريخ ىلع

 اغلب اذا ىتح اشوحو اهنادجيف امهمنغب ناقعني ةنيدملا ناديري ةنيزم ىف 'نايعار

 نع كلام انربخا لاق فشسوي ند ىللأ 0 انتد> « اهئدوجو 2 از عادولا“ خينت

 لاق هنأ ربغز ىبأ نئىب نيفس نع رهبزملا ىب هللا دبع نع ءيبأ نع ةورع نب ماشه

 نولمكتيف نوت موش ىقايق نومبلأ جتنا لوقي ملسو ةياع جالا ىلاص للا لوسر تءعوس

 موسق  ىدايف ماشلا مقفتو نوملعي اوناك ول مهل ريخ ةنيدملاو مهعاطأ نمو مهياعأب

 سد ءو- 1 تتدا 2 : - - 1 سد

 جتفتو نرملعي اوناك ون مسهل ريخ ةخنيدملاو مهعاطأ نمو مهماعاب نوايكتيف نوسبب



 مسي تح سس نسسحرلا هكلخلا محاس هدب سس
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 ةنيدملا لكتاضن باتك 8

 مصاع امتدح لاق ديزي نب تباث انتدح لاق نمعنلا وبا انتدح ةنيدملا موتح باني:

 مرح" ةندملا "لاق" علشوا يلح 1ةللا# ىلتع»ا ْىَبتلا لح :سفأ ءىععلوخألا نيحرلا 8 وذا

 انتدح اهيذف تنال 1 57 اهيبذ تكي هلو اقركش عطقي * ١ثك ىلا اك م

 تر تراوما 5 انتى لاق رهعم ودأ م « نيعمجأ ساسنلاو ةكتالملاو هللا نعل هياعف

 سبب رماها 'ةنيدنلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا محق لاق 00 حايتلا دار 2

 نيكرشملا روبقب رمأف هللا ىلا الأ هَنْمَم بلطت ال اولاقف ىنونمات راجكنلا ىنب اي دجسملا

 انتدح ىكجسملا ةليق لخنلا اوقصق عطقن ل.خذلابو تاسيوسف توكل مت تشيفف

 كيعس ىع هع ند كلا كيبع نع نوماس نع ىخا ىفتدح لاق هللا كيع ند لبيعمسأ

 ةنيدجلا ىتبال نيب اانم مرح. لاق ملسو ةيلع هللا ىلضا ئبتلا نأا ةريزع' ئبا "ىعقربقملا

 ةفراشمب ندب اي يسارأ لامن هزات قيما ممم ةيلحا هلي علم وربنا 0 ىناسل ىلع

 لاق رانثتب نب كمحم انتدح ء« هيف متانأ للب لاقذ تسفتلا مث مركلا نسم متجرخ دك

 نع هيبأ نى ع ىهيبتلا مهربأ نح شيعألا نع نفس انتد> لاق نوحرلا 6-5 اندد>

 ماسو هيلع هللا ىلص 1غ مننا“ نع ةفيكدملا هدو كالا ع لإ عىشن اندنع ام لاق: ف

 ةنعل هيلعف اتدكم ىوآ وأ اتدح اييف ثدحأ نم اذك ىلا رئاع نيب ام مرح ةنيدملا

 ةديحأو 0 مذ لاو و الو فرص همم لبغي ل نيعمجا نانلاو : ةكتالملاو دالا

 4 نه ء - -

 لْحَع الو فرص هنم لبقي ال ىيعمجا سانلاو ةكثالملاو هالا ةنعل هيلعف اماسم رفخأ نوف



 5 ٍ ال ةوكنو كيبصلا ءارد بانك

 ءاطع نع. ميوكلا تبع نع هللا ديبع لاقو ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ىع سابع ىبأ

 ةبعش انثدح لاق بح نب نميلس انتدح «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىع رباج ىع

 عم ازغ دقو كيعس ابا عسا دايز ىلوم هدف ىلع | ريمحب نتج هكلعلا :ةنيع م

 ل ءللا لوسسر نم نع عبرأ لاق ةوزخ ةيشع ىتنتا ملسو هيلع هللا ىليص ىبنلا

 ديقتلو « ىنييععاف) ملسو, هيلع هللا لص ,ىبنلا ر نع نيتدحي لاق اوأ؛ ملسو ىيلعي هللا

 نيموي. ىف موص الو مرحم وذ وأ اهجوز اهعم سيل نّيموي ةريسم ةأرما رفاست ال نأ
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 ىنح جوبعلا دعبو سمشلا برغت ىنح رصعلا لعد نيتولص لعد ةولص 2 كضألاو

 6 تاع 3 32 با 2
 ىدكاسمو ماركلا دكحسم دكجحاسم ةتالت ىسلأ الأ لاحبرلا 0 ا هلو سمتلا علطت

 مالس نب ديحم انثدح ةبعكلا ىلا ىسملا : دكر جمر هاج رانا بيرك ىضقألا كيحاسمو

 ىلص ىبنلا نأ سنأ نع تبات :ىنتدح لاق ليوطلا ديمح ندع قازغلا انربخأ لاق

 ىشمي نأ رذن اولاق:اذع لاب. ام. لاق دينيا. نيد: ىتداهي ايش ىأر ملسو هيلع ةالا
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 ىسوم نب ميعربأ انتدح « بكري ل هرمأو رم هسفن !ذه بيعت نع هللا 8

 نب كيزي نأ ونبأ ىدبأ نب 3 ىنربخا لاق م2 بأ جيرج نبأ 0 فسودب ىد 0 انوبخا لاق

 ىشايت نأ ىتحا ترد لاق زماعإ ني .ةبقع ىعامتدحخ ىيضلا انآ, نأ. هبخا .بيبحا قنا

 ليتل تيوعتسات !هلينو هيلع هللزأ ىلصد: بلا اهل. ئقعتسا نأ: توماو:ءللا كيب ىلا

 لاق ةبقع قرافي ال ريخلا وبا ناكو لاق بكرتلو ىشفتل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 ىدأ نب دكيزي نع ا نب ىبكي نع مي ٍعيرج نبأ نع مصانع وبأ انتد> هللا لنيع وبأ

 - - هو

 « تيردلا ركذن ةبقع نع ربكلا ىئبآ ىع كيبح



 مم لم هةوكانو كببصلا ءارجج بانك

 نع سنوي لاقو 'ملسو ؛ةيلع هللا .ئلص هللا لوسو ءاروإ نيانلا .عم تقفضقإ تعترف انهنَع

 متاح انتدح لاق سنوي نب نمحرلا دبع انتدح « عادولا ةبكح ىف ىنيب باهش نبا

 ىلص ىبنلا عم ىب مح لاق ديزي نب بئثاسلا نع فسوي نب دمحم نع ليعمسأ نبا

 كلام ىب مساقلا انربخا لاق ةرارز نب ورمع انتدح «ىينس عبس نيا انأو ملسو هيلع هللا

 كلنيزي نب بتاسلل :لوقي زيزعلا .دبع ىب رمع تعمس لاق. ىمحرلا دبع. ني كيعجلا

 ءاسنلا مح باب اا 2 «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لقت ىف هب. مح دق بئاسلا ناكو

 يتلا جاوزال رمع نذأ هدج نع هيبأ نع ميعربا انتدح لاق ديحم نب ديحا ىل لاقو

 نوهحولا كبعو نافع ند نمتع نوعم كتعبذ ايكاح ةكاح رخآ ىذ ملسو هيلع دللا ىلص

 رمح ىسبأ ى 3 سيح انمدح لاق ك_>اولا نا انتد> لاق 5 م فوع نبأ

 الأ هللا لوسر اي تلق ..تلاق.. نينموملا أ ةشئاع نع ةحلط :تنب .ةشئاع انتتدح لاق
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 تا تلاقت رورجم جح ححلا هليجأو داهجلا نيسحا ع لافقف مكعم دكعاطانو وزغت

 وبا. انتدح «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىم اذه تعمس ذا دعب ححلا عذأ ,الف

 نبأ نع سايع نبأ ىلوم 0 ىبا - ورهع نع كيدز ند دايخ انتدد> لف نومعنلا

 لخدي الو ممحم ىذ عم الا ةأرملا رفاست ال ملسو هيلع هللا ىلص ئينلا لاق لاق سابع

 شيج ىف جرخآ نأ كيرأ ىسنأ هللا لوسر اي لجر لاق ميكم اهعمو الا لجر اهيلع

 ديزي انربخا لاق نادبع انثحدح ءايعم يرخآ لاقن محلا كبرت ىتأرماو اذكو اذك

 ىلص ىهنلا عج -, امل لاق نابع نبأ نع ءاطع نع ماعملا 0 انتد> لاق عيرز نبدأ

 وبا كتلاق ب نم كعنم ام ةيراصنألا نانس مأل لاق متجحح نم ملسو هيلع هللا

 لاق انل اضرا ىقسي رخآلاو . ايهدحأ ىلع ٌمح ناحضان هل ناك اهجوز

 تععمس لاق ءاطخ نع جيرج نبأ دأور 'ىعم زةدكاح وأ ةحاح ىضقُت ناضهر ىف ةرمع ناف
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 ا
 أ

 اذ هوكنو كيصلا ءاوج بانك ع

 ثرخُن ىمأ نأ تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا تءاج ةنيبج نم ةارمأ نأ سابع

 ناكاول تيأرأ اهنع. ىسكح معن لاق اهنع محافأ تنام ىتح حكت ملف حكت ن

 نمع محلا باب ا» ءءاقولاب حُأ هللاف هللا اوضقأ هتيضاق تنكأ نيد ىمأ ىلع

 نع باه نبا نع ييرج نبا" نع مصاغ:وبأ انثدح ةلحارلا' ىلع توبثلا عيطتسي ال

 اقتدحو» ح .تلاق اوم "نأ نابع نسب "ليضفلا نع سابع ' نبا : نع راسي: ىب ىميلس

 نع باهش نبأ انثدح لاق ةملس ىبا نب ريزعلا 0 انتدح لاق لييعمسا ىب ىسوم

 اني ”تلاق, عادولا ةجححم ماع مكتخ “نم قاما تءاجإ لاق سابعا نبا نع راسي نب نميلس

 نأ عيطتسي ال اريبك اضيشا' ىبا تكردأ محلا ىف هدابع ىلع هللا ةضيرف نإ هللا لوسر

 ةأرملا يح باب اع معن لاق هنع ُمخأ نأ هنع ىصقي لهف ةلحارلا ىلع ىوتسي

 راثالب, نفت قيلت "نع تاهس تلا ىتح كلام“ قع هملطس و هللا بق امتدح لجبلا“ ع

 تءاجاف' ملسو هيلع هللا ىلص.ىبنلا فوذر :لضفلا ناك لاق سابع نب دللا دبع :ىع

 ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لعجو هيلا رظنتو اهيلا رظني لضفلا لعجاف .معَدَح نم ةارما

 اريبك ايش 2 تكر دأ هللا ةضير ة نأ تلاقف رخآلا فشلا ىلا لضفلا هجو .فيدعي

 جمح باب "د « عادولا زكاح ىف كلذو معن لاق هنع جحأتأ خاحارلا ىلع تيتي ل

 ديزي ىسبأ نب هللا كتيبع نع كبز ند نامحت انتدح لاق نمعنلا وبدأ انتدح نايبدعلا

 لقتلا ىف ملسو ءعباع هللا ىلابص ىينلا ىنمدق وأ ىذقعب لوقي سامع نبأ كعمل لاق

 ىبخأ ع انتد> لاق مي بأ نب بوقعب انتدح لاق فحكسا 0 6 لبلد عيج نم

 نأ دوعسم نب ةبتع ىب هللا دبع ىب هللا كيبع ىئدنردخا لاق دمع ندع باهتش نبأ

 ىلص هللا لوسرو ع نانا ىلع رمدسأ ماكحلا ترعان كفو تليقا لاق سابع نب هللا كبع
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 تلوذ م3 لوالا فصلا ضعب ىتحي نيب ترس ى زز>- ىنمي ىلصي مكاق ملسو هياع دللا



 تك

 سرد يلع هوكنو كيصلا ءاوج بانك

 ء اانثدح لاق مامع انتدح لاق ديئولا وبا انتدح هيلع ةراثك الف ايسان وا الهاج

 هانأف ملسو هيلع هللا ىلنف ىبنلا عم تنك لاق هيبا نع ىلعي نب ناوفص انتدح لاق

 ىحولا هيلع لون !ذأ بحت ىل ٍلوقَي رمع ناكو هوكن وأ ةرفص مَكَأو ةبج هيلع لجر

 ضَعو كحخ ىف عنصت ام كترمع ىف عنصأ لاقف هنع ىرس مذ هيلع لونف ةارث نأ

 بتايا“ ..«ءلشو ةيلح !هللا ,ىلصر قينلا اهلطباد ىتيتت عرتنات يعي نتج نياك

 ١  0 5 0 5ع 1 2 58 تاك 2
 جحلا ةبكد خدع ىدوسب نأ ماسو ةيلع للا ىلص ىبخلا رماج مسأو ةدرعب توب موكل

 نب كيعس نع رانيد نب وروع نع كيدز نب دامح . انتدح, لاق برح نب ىميلس انتدح

 د

 ذأ ة#فرعد ملسو هيلع هللا ئلص قينلا عم فسقاو للجر انيد لاق سا نبدأ نع ريبج

 1 مب هلسغأ ملسو ةياع هلثا ىلص ىبنلا لاقف هتصعقف لاق وأ هتصقوف هتلحار ى

 موي هثعبي هللا ناف مك الو هسار اورصخت الو هيبوث وأ نيبوث ىف هوئفكو ردسو

 انيعس_ نحاكويأ, حا: هيرتب عيبا دافع هه دن لاق بخت ني“ يلة ةلرادتانكجإ ل [تلب ةغفللا

 قا" ةفرعب ملسو# هيلع هللا لص ئبنلا عم فقاو لجر نيم لاق "سابعا نيا "لزع ينج نبا

 ءامب هلسغأ ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا لاق هتَصقواف لاق وأ هتصقوف هتلحار ندع عقو

 ةتعبي هللا ناف هىطنخحت الو هسأر اورمضات الو ابيط وسمت الو نيبوذ ىف ونفكو ركسو

 انتدح لاق ميعربا نب بوقعي انتكح تام اذا مرحملا دنس باب م١  ءايبلم ةميقلا موي

 ئينلا» عم. ناك الخرب نأ. سابح# نبا ىعنيبج قب قايعسا نع رشم وبا انربخإ لاق ميّشه

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف تامف مركم وهو هققان هثصقوف ملسو هيلع هللا ىلص
 مد ءع 0 0 5 5 : 3 0 م ع

 تعب ةناق كسأر اورمكان الو بيطب كومود هلو ةبود ىت هونفكو راحو ءاهد دواسغأ ماسو

 انتل. ةأرملا ار 2 ب لجكلاو تّدهلا د روخذخلاو جحلا باب 0 « ايبلم ةييقلا موب

 نبدأ ندع ريبج نب كيعس نع وشب ىجبا نع ةخذاوع ىبا انتدح لاق ليعمسأ ند ىسوم
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 ا هةوكنو كيصلا ءاوج اح ل

 لاق نسنوجا.ىب .لدمحا انتدج « مركملا لسيوارس سيليلف ارازأ دجي مسل نمو نيفكلا

 ةللا لوسز .لثشةللا:ىنح !ىع .ملاس: ع .باهتشا نبا انتحح لاق دعس .نب ميعربأ انكدح

 الو مئامعلا الو صيمقلا سبلي ١ لاق بايتلا نم ميكملا سبلي ام ملسو هيلع هللا ىلص

 نيفكلا سبليلف نيَلَعَن دجي مل ناو 0 ا نا نم رايوع واورو سقملا هلو تاليوارسلا

 سيليلف رازالا كجحي مل اذا باب ! «٠ نيبعكلا نم لقفسأ انوكي ىقح امهعطقيلو

 نيرا نم نباجت ىعا رانيد. نب. ورمع. انتدح, لاق, ةبعش .انثدح لاق. مكآ انتدح .ليواوسلا

 كي. مل نم لاقف .تافرعب ملسو هيلع هللا .ئلص ىبنلا .انيطخ لاق سايع .ىئسبأ نع

 واحعلا ىشك انآ ةمركع لاقو مركملل حالسلا سبل باب ٠١ «نيقُكلا سبليلف نيلعنلا

 نع لثارسأ نع هللا كيبع انتدح «<ةيدفلا ىف هيلع عباتي ملو ىدتنفاو البلا سيل

 لها ىبأف ةدعقلا ىذ ىف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر رمّتعا ءاربلا نع كد 1

 باب ام  ء«بارقلا ىف الا جالب ةكم لخدي ال مهاضاق ىتح ةكم, لبخحي وعدي نأ ةكم

 هيلع هللا ىلص ىبنلا رمأ امثاو لالهالاب رمغ نبا لخدو مارحا ريغب ةّكمو مركلا لوخد

 لاق ملسم انتدح معريغو نيباطحلل هركذي مشو ةرمعلاو جحلا دارأ نمل لالالا ملسو

 ةيلع هيلثلا  ىلض* بنللاا ىأ نابع, نبا نع مينا قع نيواطار نبا انثدح لاق تيفو انتدح

 نهر ململا .ىنميلا لعألو. الرانلا نرق جن .لعآلو, ةقيلكلا اذ ةنيدملا .لعإل !تقو ملسو

 نمخ كلذ نود ناك..ىهف ةرمعلاو ّجدحلا دارا, نم معريغ نم نهيلع تأ ّنكلو نيل

 كلام انربخا لاق. .فسوي نسب هللا .ثبع انتدح ءةكم نم ةكم لعا ىتح ًاشنأ ثيح

 ماع, كم. .لخد ملسو هيلعا هللا ىلص .هللا .لوسر مآ كلام نب سنأ . نع باهت نبأ نع

 ةبعكلا راتسأب فلعتم لْطَخ نبا نأ لاقف لجر هءاج هعرذ اًملف رفغملا دسأر ىلعو جْدقلا

 نيل وأ !بيطت !ذا ءاطع :لاقو .ضيبق هيلعو الصاج مرجأ اذا باب 11 ٠١ «دلتقا لاقف



 2! ام هوكنو كيعلا ءاوج 2

 م ء مع

 الو نارفعر هسم ايش. اوُسبلت الو نيبعكلا نم ّلقسأ .عطقيلو نيفخكلا' سبلياف  نالعت هل

 نب ليعمساو ةبقع نب ىسوم هعبات نيزافقلا سبلت الو ةمرحملا ةأرملا .بقتنك الو سرولا

 ٌسرو الو هللا دبع لاقو *نيزاققلاو باقتلا ىف فحسا نسباو ةيريوجو :ةلبقع ب“ ميعربأ

 نبا نع عفان نع كلام لاقو نيزاققلا سبلت الو ةمرحملا ةأرملا بقتنت ال لوقي ناك

 نع ار سوح ل > يف كو كيس ا ثيل هغياتو ةمركملا هت ع

 5 ©61ع 09 2د

 هنكان مردكام ليجرب تمددعقو لاق سابع نبدأ نع ريبج نب ديبعس نع مككلا نع روصنم

 هسار اولتغت الو هونتكو ةولسغأ لاقذ ' ملسو هيلع هللا :ىلص هللا .لوسر هب 'ىتأف هتلتقف

 ليخدي سابع نيا لاقو : مىكنلل لاستغالا, بابا ذل. .ليم تعبت ههتاف ا ابيطءهؤيرتكاللو

 فسوي ىب هللا كبح, انقدحت .«اننأب :ككلاب#ةشئاغو ولع: عباءرتيا مكر مامكلا) كلا
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 نأ هبيبأ ىع 000 نب هللا دبع نب مهعربا نع ملسأ ى د كيز نع كلام انربخا لاق

 نسعي نابع« نجاادللا [تبع, لاقف  ءوبالاج اغلعخا فرضنا جاو وسملاو نئابع<قباندللاة ضع

 ىبا ىلا ننايع ب [ةللا ليعبر ىنلسرافااعسار مرحسلا لسع وسلا لاقو: دسار :مرحملا

 ندم لاغع اةيلع: تاملسنا جريب لطسي  اويعو؛ قيترعلا | نيون سعب هوجو جونا ديال كرا

 تيكا كلاسي سائح نب هللا كبح كيلا لسا !قينحا نم اهلل يع, اني تلقت اذ

 00 هدي بويأ وبأ عضوف موتحام وهو هسار لستغي ملسو هيلعاهللا ١ ئلص هللا :لوسر ناك

 ىلع بصف بيبصأ هيلع .بصي .ناسنال لاق مث .ةسار :ىل !ىب». ىتحا .ءاطاطق  بوثلا» ىلع 6 7 ا نه د

 « لعفي ماسو جياع هللا ىلص اهناو اذكه لاقف يبدو امه ليقف هيدبب دسأر كر كك مث كسار

 انتدح لاق كيلولا وبا انتدح نيلعنلا سحب مل !ذأ مركملل نى مقكلا 00 تالق كل

 لاق اتعب نبأ ا لاش كيدز نب رداج تدعمس لاك رانيد نب ورمع ىنربخأ لاذ ظيعنت

 سيليلف نيلعنلا ىجي مل .نسم تافرعب  باطخي مداسو هيلع هللا ىلص بدلا 000



 ام دوكذو كيدصلا ءارج 02 نال

 نمتع| انتكح .:امد:اهب .ئكسفي ل: .ملسو هيلع .هللا..ىئلص ىبنلا, ىع جيوش 01 لاق كد

 جربلابع نبأ ىئع سواط ىع نماكم نع روصفم نع ريرج انتد>- لاق ةبيش ىبدأ نبأ

 اذاو ةينو داهج .نكلو ةرجع ال ذككم مدننا مي ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا لاق لق

 ةمركاب مارح ؛وهو ضرألاو تاومسلا فلخ موي.هللا. هموح .كلب ذه. ناف !ورفناف مارق تأ
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 نما ةحاشم الا يل لكيلا هلو, البد لكنالا ميقرإ لاععلا ١ نكي دل د متاوررهميعلا موي ىلا هللا

 اك درو ىو رب 2ك د دشن ل ةيبقلاب نعي نزلا ملل عمك و ماح اومن وانه

 ؛رخنالا الا لاق مهتولبلو مهنيقل هناف رخذالا الا اهالخ ىلتكي الو اهنرع ىم.الا هتذقل

 هيف نكي مل: ام ئوادتنو مرتك وفوا هنبا مك نبل: ىوكو مركاملل ةماككلا باب أ

 دلع فال عد 32 رمح اقلب لاقرب نيس ا طاح لاعلان اد كاتعا ىبب ىلع سدح يبط

 رو ردعوال ديو هيلع طللا »لرياض يللا ةلوشر (مجشحلاب لوقت سابعا نيد نسعبس: .لوقي

 انتاج فرحت“ اينما دعيني هلغلا تلقح ابغا لما ,نودع#» نسوادظرا ىتخدحا لوي ,ةتغمس

 ىبحولا ادبعب نعا ةيقلع نبا وب ةمقلعب نعءالالسب, .ىب ,قميلس انثدخ لاق ساخم !ئبا

 لمج يحلب مكم وهو. ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مجتحا لاق.ةنيكب نبا ىع ل

 0“ ني 5 1 مسلم هود -َ

 جاجحلا نب سودقلا كبع ةريغملا وبا انتدح مرحملا حدوز وجد باد ا 2 هشسأر لطبشو,: ئف

 قلص يكبنلا نأ: سابعا بأ١ (وع ةدابر قيأد ىبةءاطع ئنتدت لاق“ ئعاروألا انقدحج. لاق

 مركملل بيطلا نم ىسهني ام ا ا * ميكا زم وو ةدوميم 2 7 ملسو باح جال

 2 كلا 3 0 نارفعز وأ 55 ابوت ةمركملا نيك ا خشتاح تلاقو ةميكملاو

 اي لافن لليجر ماق لاق ف نب هللا دبع نع عشان انذد> لاق ثيللا انتدد> لاق هيب

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف مارحالا ىف بايقلا نم سبلت نأ انرهاق 1فاءاصاهللاا لوسر

 ن عربا مم و و لييييسوحا نأ ا نقار نيل يللا - الور كاملا الو تاليوارسلا الورع صفقلا 'انواسبلك( آلا م



 ا ةوكنو كيصلا ءاوج مح

 ىبنلا. جوز ةشاسع .ىدح يور + ةورسع. نع !باهش. نبا (ىع..كلام دانثدح .لاق ليعشا

 لدي 0 مل مهنأو 32 نسم ىنم نأ نأ اذهب افذرأ امنا هللا دبع وبا لاق دلتقب م

:5 

 كيعس ىبأ نب كيعس نع ثيللا انثدح لاق ةبينق انتدح 0 كضعي ال ملسو هيلع

 خكم ىلا ثوعبلا تعبي وهو دكيعس نب ورمعل لاق هنأ ىودعلا ميرش ىبا نع" ىربقملا

 موي. نما ىغلا املس هيلع هللا ىلض هللا.لوسر هب ماخ كلوق ككدحا ىبمألا هنأ ىليوذتا

 ىنقأو هللا كيح هنأ هب ملكت نيح ىانيع هترصبأو ىبلق هاعوو فاننا اهتعسم عتفلا

 موهلاو هللاب 5 ىرمتل نكي الك سانلا اهموكاي ملواعللا اهمرح ةكم نانلاقءامق عيلع

 ىلص هللا .لوسر لاتقل 1 د ناف ةرجش اهب ىصعي الو امد اهب كفسي نأ رخآلا

 ةعاس  ىل .نذأ اما مكمل ناذاي دلو :دللا ”كوحول ذأ اهلنا نأ هل اولوقن ملسو هيلع. هللا

 ىبال ليقف بئاغلا كهاشلا غلبيلو سمألاب ايتمدكك مويلا اهتمرح تداع كقو راهن نم

 0 يعي ال مركلا نأ يرش ابا اي كنم كلذب ملعأ انأ لاق ورمع كل لاق ام عيوش

 5-2 مس 0 ك5 ه هع - -

 وغني 9 .باب 1 « خيلب ةيرخ هللا دبع وسبا لاق يرحب اراف و محي اراف لو ايصاع

 نع كلاخ انثدح لاق باقولا دبع انثدح لاق ىنّتملا نب دمحم انتدح مركلا كيص

 ّلكت ملف ةكم مرح هللا نأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ئئبنلا نأ سابع نبأ نع ةمركع

 اقلك ]بكون نايف ىف ةعاشم قل تلحأ امثأو ىدعب دحأل ٌلكت الو ىلبق دحأل

 لوسر اي سابعلا لاقو فّرعمل آلا اهتطقل طقتلت الو اهذيص رفني الو اهدحش كضعي الو

 ىردت للف لاق ةمركع نع كلاخ و رخذالا لأ لاقذ ان ذر ومو اهتغاصل و رخذالا هلا دللا
 ْن

 لاتققلا لكي 9 ا ٠ '« :مناحم 0 ٌلظلا . نسم 0 ْن اوه اهديبم رفني 2, ام



 0222 22223 بيبسسس يب ب بيب ب6 ب بيبسيبتي؟6 ب؟ بيب

 ا وكانو كيبصلا ءاوج تاك 1م

 ند 0 نب هللا دبع ند هللا 0 نع بايهش نبأ ى > كلام انربخأ لاق فسوب نبأ

 هللا ,لوسرل .ىدعأ .ذنأ ىتيللا ةماّثج نب بعصلا ىع سابع ىب هللا سبع نع. دوعسم

 ىف انما :ىأر اًملخ هيلع دف ناذوب وأ .ءاوبألاب ومو اًيشحو ارامح ملسو هيلع هللا ىلض

 انثدح ٌباودلا نم محملا لقعو ام اكاج 6 مرح انأ آلا كيلع هذرَت مل انا لاق هيجو

 هللا لوسر نأ رمع ىب هللا :ىبع نع عفان نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا كبع
 اردد رح

 للكَر :حانجب ىملتخ ىف ,مركفلا «ىلخا لجل !تاودلا ١ قم سمح لاق« ملسواب هيلع, هللا قلص

 5 مدلسو هيلغ هللا  ىلص هللا لوس نأ معا نالس ا هللا بكبغا ىح ناتي ' قكبانذلللا نبع

 25د - , 2 - 2 1

 لوقي ردع نسبأ تعمس لاق ريبج ىب4ب كيز نع ةناوع وبأ انتدح لاق ددسم اةتدحو

 علسو ةيلعا هللا, ىلض ئبنلا قاع ,ملسو هيلع هللا "ىلط ىبتلا ةوسن ىدحا ىئنتكلح

 سنوب نع به.2و نب هللا دبع ىنذربخا لاق جرغلا ند عغبدصأ عي

 ىلص هللا لوسر لاق ةصفح تلاق رمع ىب.هللا ىبع لاق لاق ملاس ن

 ةراغلاو ءدحلاو بارغلا نهلتق ىم ىلع َحَوَح ال باودلا نم سمخ ملسو هيلع هللا

 هس د 0 2 2
 ىنربخا لاق بهو نبا ىنربخا لاق ىميلس ىب ىيكاي ىنتدحو روقعلا بلكلاو برقعلاو

 لاق ملسو ةيلع مدلل ؛يلطعامللا لونسر نأ ةشقاعت نعل اةلوربحا نع فانهش : قبا - ىع ”نمدوب

 ةراقلاو برقعلاو ةأدلاو بارغلا مرحلا ئنف نلتقي فساف نه هاجإا تاووكلا قع سمح

 شنعألا :انتدح لاق. ىبا انتدح لاق ثايغ نب صفح نب رمعاانتدح «روقعلا .بلكلاو

 هيلع هللا ىلص ئبنلا عم نحن انهب لاق هللا دبع نع دوسالا نع 2 ىفنتدح .لاق

 نأو هيف نم اهاقلتا ىثأو اهولتيل هاو تالَسرمْلاو هيلع تلرذ. نأ ىتمب راغ ىف ملسو

 وس

 اهانركتباف' اهولتقا ملسو هياع هللآ7 ىلص ىبتلا لاقف ةيح انيلع تبثو نأ اهب بطلا هاف

 انتدح «ءاه.دتش متيفو امك مكرش .تيقو ملسو هيلع هللا ىلض ىبغلا لاقف  تبعذف



 ا اذ هةوكحنو كيبصلا ءاوج تك

 ّىبنلا عم انك لاق ةدانق ابا عمس كيحم ىبا نع ناشيك نب جعلاص نع نيفس انثدح

 هللا دبع نسب ىلع انثدح م ثالث ىلع ةنيدملا نم ةحاقلاب ملسو هيلع دللا ىلص

 لاق. ةدانق ئلبأ نع .سمعم ىنبا "نع ناسيك نب 'ملاص انقدح لاق. .نيفس انثدح .لاق

 تيا دا موكملا ريغ :انمو .مكملا' انمو: ةحاقلاب ملسو هيلع ةللا» ىلصإ ىننلابا عم انك

 هيلع كنيعن ال اولاقن هطوس عقو ىنعي شحو رامح اذاف ترظنف اييشو وكرم نباتا

 ل ه«درفعفت رك ءارو نم رامكلا 00 مذ هثةخاف ل اننذ نومركام اذا ءىشنب

 ملسو هيلع هللا ىجلص ىبنلا تيتان اولك 0 مهضعب ُلاَقو الك مهضعب لاقف ىباكاصأ ديد

 اذه نع كلئساف ملاص ىلا اوبعذآ ورمع انل لاق مت لالَح كلك لاقف هتلأسغ انمامأ وهو

 ىقل لالكلا .ناطسب نيضلا+ ىلا ,مركنلا ريشي. الاباب م ١.  ءانعاعإ انيلع  مدقو ةريغو

 ملط ' هيلحا هللا ئلض هللا لوسشر' :نأ, دربخلا اهابأ "نأ ةذاتقز, ىجارائب املا تبع |[ ريخا

 ركبيلا ليحاس اوءنخ لاقف ةداتق وبا مييذ مهنم ةفثاط فرصناف دعم اوج خذ اًجاح جرخ

 2د

 مرحي مل ةدانق وبا الا ملح اومرحأ اوفرصنا املف ركبلا لخاس اوذخأف. ىقتلت ىتح

006 07 

 اولوذف ا اهنم رقعذ لمسك لآ ىاع دانت وبدأ ل ف شحو رمح ا ٌّك نوريسي د مهانيبف

 مدكال نم ىفقب ا ب َن ومرككم نكانو .كيص مكان للك أ اولاقذ ا ىم اولكأ اف

 كفو .انموحا انك انا هللا ..لوسر+ اي -اولاق, .ملسو يلح ةلثا ١ ياض ردللا, لوسر. اونأ .املخأ ناغألا

2-0-0 

 انّلونف انانأ اهذم رقعف ةدانق وبا اهياع ليكات نار وح انيأرف مردكاي ملأ ةدانق وبا ن اك

 نم ىقب اه انلمكتف نومركام ىنكانو كيص م دك لكأتأ انلق مث اهمكا ىم انلكاف

 ئعبأ ام طولك لاف ال ةولاه ابابا ناضارللا اًهيلغر نشحلا ناس نك مكتمأ لاق اهمحل

 هللا كيع انتدح لبقي مل ايح ايشحو ارامح مركملل ىدعأ اذا بابا ٠ «اهدكلا ىم

- 



 ا" هوكحنو كيبحلا ءاوج بانك 1

 ضكعب كا مهضعب ىكحكضي مياكدصأ عم انأ امنييف ملسو بلع هللا ىلص ى يدل فاطناذ

 25د ع 2 0 ع د

 اظنف ىنونيعي وأ اوباف مهب فدعتساو «ةيثاف هتنعطن هيلع قاليكف شو رامكب اذأ ١ذاذ تو

 سوف عضرأ ملسو هيلع هللا ىاص ىبنلا. تبلطف عطتقن نأ انيشخو هيكل نم انّكأف

 ىبنلا تكرت نيا تلق ليللا' فوج :ىق رافغ ىنب .نم الجر تيقلف اوأَش ريسأو اواَش

 كلعأ ٠ نأ هللا لوس اي :تلقفاايقسلا لئاق ؤهو نعت هتكرت لاق ملسو:اديلع هللا (ىلص

 اي. تبلق معرظتناف كنود .اوعطتقي نأ اوشَح دىلف مهنا هللا ةمحرو مالسلا كيلع نورقي
 326 2ع

 لاغ 4 (قوموكما ؛مقوا اولك < موقللا لاقفا .ةلضاف: اهنم قدانغو ؟نتحو راسح :نيبصأ»اهللا لوشر

 لالكلا» ىلطفن اوكحصقا !ديص نومركملا ىأر اذا ثابااحا ١١6 ةرما واش هللا تبعا وبأ

 نب دلتا لع ندع ىيبكي نع 5 رايملا ندب م انتلد> لاق عيبرلا نب كيعس انتدح

 - 0 هي ع مباع

 :يميدخحلا ماع ماسو هبلع هللا ىلص ىينلا عسم انعغلطنأ لاق متدكح هماديأ نأ ةداننت ىبأ

2 
 7-30 ع 2 مل 0 ع هلم 35

 رامكي ئ داحدصأ رحيق مدوكذ اذيجونن ةقيغب ودعب اكيداف مرح مسدأو ءباكصأ مرحاش

 و - د د ع 3 3 01 5 0-5

 هتنعطخ سيرفلا هيلع تلمكف هتيارذ ت ,رظنف ضعند ىلا كخككضي مهضعب لعكاف شحو

 ع د ع د 9-6

 هيلع ةللا ىلص هللا لوسرب كامل مث د كا ىنونيعي نأ اوبأف مهةنعتنساف ةنيتاف

9 
 23 ع 2 ع ع وي مع - 2 ع -

 رافغ ىفنب نم الجر تيقلذ اواسش هيلع ربسأو اوان ىسرأ عشرا عطتقن نأ انيشخو ماسو

 هتكرت. لاقف ملسو  هيلع-هللا -ىلص هللا. لوسر كتكوت“ نبأ هل :تيقف ليللا" فوج .ئقف

 5 2 د - ٠ 5 هه

 تءاقذ هتيتا ىف ملسو باع هللا ىلص هللا لو-سرب تقكحافذ ايقسلا ل3 وو نيعنب

 ١ اوشخ نق“ مهناو هللا ةمحرؤ مالسلا كيلع“ نورقي اولسرأ كباحصأا نا هللا لوسر اي

 ١-9 23 3 م 0-0 : 0

 نأد شدو رمد ناك انآ هللا لوسر ابي تماقث ليعفت مهرظنناف كنود .دعلا ميعطتقي

 «نومركم مهو اولك هباحصأل ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر لاقف ًةلضاف هنم اندنع

 لق لديكم نب دللا 1 ىنتدد كيصلا لائق: دة لالخ لا موتك ملأ: عد 0 كا

 حج



 هذ اذ ريصحملا باوبأ

 هيباع هللا ىلص هللا لوسر 1 ةركاع ن د بعك ىع ىلايل ا نب نمحولا 0 ىنتدح

 انقحح َتَمَر الف لجو زع هللا لوق باب 1 ة«هلثم ههجو ىلع طقسي هلمكو هأر ملسو

 لاق لاق ةردروف ىذا نع مزاح [بأ تعقل روصنم نع خبعش انتدح لاق بروح نب نميلس

 مويك عجر فسفُي ملو ُتْورَي ملف تيبلا اذه َمَح نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا 11
 289 هم

 نيكم انتو محلا ىف لاَدَج الو قوس اَلَو ىلاعت هللا لوق باب 1١١ . ءدمأ هتحلو

 ىبنلا لاق لاق ةريرفت ىبأ نع مزاح ىبأ نع روصنم نع ىنيفس انتد> لاق فسوي نبأ

 3 3 2 2 / 355 ع

 «همأ هتالو موببك عجر فسفي مأو ثري ملف تملأ طل جح نم ملسو هيلع هللا ىلدص

 مسيح سلا نسيم حلا هللا مسي

 دوكانو ديبصلا ءارج بانك ام

 رج اَنمَعَتِم مكنم ِهَلَثَق نمو مرج مثنأو نيسلا اولتعتا ال١ 'هئاكيس هللا .لوق كان ١

 تاو طضامرلا الا“ نو فاحت هيل ىخلا للا لوقتاو ةيويكلوفا ىلا معنلا نم :لسق ام ثم

 ومو اسلم عاخلاب لب ارو سكعب نبا قدوم لك ديلا ميكملل فدماع .لداكلا كاد

 ترسك !ذاف لم لْجَع لاقي ليخلاو ياجدلاو رقُبلاو لبالاو مّنَعلاو لبالا وحن نيصلا ١

 ةلاضف نب ناعم انتدح الذع نولعجي نولدعي اماوق امايق كلذ ةنز وهن لكع تلق

 ماسع ىببا كلطنا لاق :ةناتف ىعبأ نب, ىللا دبع (ىلع ىيكيب نع مجم اًذنذح لف

2 

 سو م0  سع ماد هود 5 ع

 لونغ أودع نأ ملسو بلع هللا ىلص ىبذلا تدحو مروخاب ملو دياكصأ مودا ةخيبييدكلا ؤ
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 اذ رصخحملا باوبا 6 6 5-

 هللا لوسر لاقف هللا لوسر اي معن لاق كماوع كاذا كّلعل لاق هنأ ماسو هيلع هللا ىلص

 مشن نإ نى كاسم تسر عطل ىل مانيلا ةقالكا طور كسار فلجيا مليتو هيلع خللا قل

 ميعت وبأ انتدح ىيكاسم ةّنس ماعطا ىفو ةككص دار ىلاعتوتفلناو لوق باج 9 جف ةاشن

 نأ ىليل  ىتنا نبا نمحرلا .قبع تعمس لاق دماجم. ئنتدح لاق, فيس انثدح لاق

 ةيييكحلاب ملسو هيلع هللا للضرءللا لوس ىلع كقوب لاق ةقدخ ةريكع نبا بعج

 قاف فلخلا وا تكسو :فلخآيف لاق معن تلق .كماوه .كيذوي  لاقد الِمَك : تقاهتالا, قسارو

1 

 عنا لاقف اهرخآ تأ سس 0 فلا ِ 5 اضيرم مكّنم ا 1 ةيبالا هذه تلؤن 7

 عشب ان كدا رأ حشا نينا فرعي. ىحسم ىأ١ ماجا :ةقالث” مص ةملَسو هيلع هللا لص

 ديع نع ةبعش انتدح لاق كيلولا وبا انتحح عاص فصن ةيلفلا ف ماعطالا م

 هتلاسف ةرجاع نب بعك ىلا تسلج لاق لقعم نب هللا دبع نع ىناهبسالا نب نمحرلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوس, ىلا تلمخ ةَماع مكلو ةسصاخ ىف تلون لاقف ةيدفلا نع

 "00 اع كب كلبي ولا ىزا تنك ام: لاقف ىمجو ىلع .رئاثتي لسقلاو ملسو

 معلا وأ مايأ ةثال مف لاق ال تلقف اش ٌدجت ىرأ ام كب غلب َدْبَجلا يك

 اا دا كوخ مال كتل يبان اب 6 عاص فصن نيكسم لكل نيكاسم هس

 ثبع ىئنتدح لاق دماجم. نع ميعتا لينال نمأا وع ليش انوع لإَع ور انربخا

 جانكر | از لسو ةيلعا ةلئل ىلع هللا لوسرا نأ ءةرحح نب ابعك قعا ىلعل. لرتا نب ىنخولا

3 

 ةيبيدحلاب ومر فلكي نأ هرمأف معن لاق ئكماوه كيذويأ لاقف ههجو ىلع طقسي هنأو
 و

 ةيحفلا هللا لؤنأف خدم اولخدي نأ عمط ىلع مهو اهب نولحي مهنأ مهل 596 ملو

 اك

 مودصي وأ ةاش ىدبي وأ تس نسالك معلتي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هماف

 اى
 لاق دعاجم نع جيجن ىبأ نبا. نع ءاقرو انثد> فسوب نب لمكم نع



 نكس اب رصحملا باوبأ

 اًملابيوأ ذللا مويبغ نأ عفان نكح لآف "ىرتعلا ديكام قيااومد ل نكي قاديلولا! نم عاجش

 مهد

 لاحف نيرمتعم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انج لاح ردع واعلم قيل املك

 د س د

 « عسأر فقلحو 0 ماسو دبياع هللا ىلص ىلا 10 ردكتف تحيملا نيد شيرق ر افنجح

 -ٍ 3 و - 220903 .يباتحتست هم ن0

 نع جوبكان ىبأ نبأ نع للبش نع جدر لاقو لدي ريصخكملا ىلع سيل, لاق نم بعيب *

 س 2 ء

 ةدع ديدح نموامات .ةذيتلاب هج نطتن نما ىلغاءلدبلا امنا سابع نبا نع دعاجم

 ال ناك نأ هرصن ٌرصكم ومو ىذف هعما ناك "ناو عجري الو لكي هتاف مكلذا ويغ وأ

 داكم ىئذيلا : لبي ىتح لحي ملهي تعبي نأ عاطتسا :ناو هير ثعببا آيا عيطتسي

 ىبنلا نذل ديلع ءاضق الو ناك عضوم أ ْىف فقلاكيو هيدف ركني هرب وأ كلام لاقو

 ليق ءىش ليك نم اولخو اوقلخو. اورحكن. ةيبيدكلاب .«باكصاو ملسو هيلع دالا ىئلض
 ىك

 - 5 د

 ملشو« يلع هللا قلص رعينلا +نأ ركذير مل مقا تيبلا لولا ىدهلا لصي نأ لبقو فاوطلا

 الر عدلا انتدح « مركلا نم يراخ ةيبيددكلاو هل اودوعي الو ب اوضقي وأ اًدحا رمأ
5 

 أومتعم كم ىلا جر نيح لاق رمع ىب للا دبع ُّك عفان نع كلام ىناتددح لاق

 عم انعنص امك انعنص تيبلا نع تددص ن نأ ةنتفلا ىف ملسو باع ىلا ىلص ىللا لوسر

 ةيبيدحلا)ا ماع“ ةزمعب .لضأ: ناك ملسوا ةيلع هللا 'ىلص '!ئينلا 0 لجأ نم ةرمعب لفاف

 هناكصا ىلا تفتلاك كثحاو الا ايعرمأ ام. لاقف هرمأ ىف رطق رمع' ىب. هللا بع نأ مث
 هه

 كلا :نيبجوا| ىق, ئذأ حزما ٌيحاو الإ امغرما ام لاقذ

 ع

 اهيل فاط مث ةرمعلا عسم 2

 - _ - 0 4 25 هاو - ع ع 5 5 ع ع

 ناك ىمغ .ىلاعت هللا لوق باب د « ىدهفاو دنع ىرجام كلذ نا ىارو !ددحاو اناوط

 كت عد دو هك هاءاس هز -ً 3 26-65 .2 رثطا 6 نك هكا 6 تا

 ريكم ومو د وأ ةيفوص وأ ماهص ىم ةيدقف هسأر نم ىذأ دب وأ اضيرم مكنم

 نب كيمح نع كلام اننريخا لاق فسويب نب هللا 0 نذل مايدأ ةالت مونصلا اما

0 2 
 هللا لوسر نع ةرجكلع نب بعك نع ىلابل ئدأ ند نمحرلا كبع نع نلنفادكم نع سيد



 0 رصخملا باوبأ ا

 ال .الاقف ريبزلا قباب شيجلا' لرن ىلايل ريغ نب هللا تبغ امْلَك امهنأ ةاربخا 'هللا تبع

 عم انجرخ لاقف تيبلا نيبو كنيب لاحي نأ فاكان انو ماعلا ٌمحَت ال نأ كّرصَي

 لقا قلص ىهنلا رصقفا ةنيبلا عواد, سيرف راق لاكن ملسو اويل للائلص“ هللا ” لوس

 ناف فلطنأ هللا ءانش نأ ةرُم تبجوا دق ىَنأ مكُدهّشَأو هّسار فلخو هَيْدَق ملسو هيلع

 ةللا 'ىلتف ىبنلا لعف انك ثلعف هنيبو ئنيب ليحأ ناو تفط تيبلا نيبو ىنيب ىلخ

 امهئاش امنا لاق مك ةةعاس راس مث ةفيلحلا ىذ ىم ةرمعلاب ّْلَعأَف هعم انأو ملسو هيلع

 موي لح ىتح امهنم لكي ملف ىتريع عم َةّجاَح تبجوا دق ىتأ مكذديشُأ ٌدحاو

 انكدح كم لخدي موي ؟دخاو' اناوط فوطي: ىتح "لحي الا لوقي ناكو: ىدعأو ركتلا

 كل دنا لاف دلتا نيكل الا دعت" تان عا رووا انك لاف ليعمسا" نب" قوم

 مالس نب ةيواعم انتدح لاق حئاص نب ىيحي انتدل> لاق لكويحم هنو « اذهب ا

 هللا 7 رمصخأ لك لامعا قباكلاعن' لاف" مكعا قة كارينكا ىلا انجن نيكي 'انكحخل لاق

 « الباق اًماع رمتعأ مت هيدج رككو ةءاسن عماجو هسأر قفلكف ملسو هيلع هللا ى

 انتدح لاق هللا بع انربخا لاق دمحم نب ديحا انتدح محلا ىف راصحالا باب ٠

 ا الا كسا نيلا لوفي رم نلبي“ ناك لاك هناا ئدربتخا "لاق "قعرلا نم“ سنوي

 ةورملاو افصلابو تيبلاب فاطف محلا نع مكدحا سبخ نا ملقا يركع هلززا' فضا هللا

 تت اًيدح نجي مل نأ مودع وأ ديف الباق اماع محي محلا ارش زك( نك" ل

 بي ا ووك رمع نبا نع ملاس ىنكدح لاق' ىرهزلا ىع رمعَم انربخأ هللا دبع

 0 2 3 ممسسسسلا ه 2 هد

 انوبخا لاق قازردلا ديع انتدح لاق دومكم انتدح رصخحلا ىف فقلاحلا لييق ركنلا

 لكملا كح  ملطو ةيلع للا" ىللقا هللا لوس: قالك وسملا نع ةورع نع ىرعؤلا نع م

 ودب وبا انتدح لق ميحرلا دبع نب كلمكم ىنتدح « كلذي هباكحصأ 1 فلكي نأ



 د م ةرمعلا باوبا

 انتدح هلا ىلا لكعتو ريسلا هب كج اذا رفاسملا باب "8. ءدهلعا ئلا لكعيلف

 هيببأ نع مكس نب كيز ىنريبخا لاق رفعج نب كيكم اذربخأ لاق ميرم ىبأ نب 5

 ةحش 0 ىبا تعني ةيفص نع «عغليخق كم فقيرطب هع نب هللا كبع عم تدك لاق

 اهينيب عمج ةيتعلاو برغملا ىلَصف لون فَقشلا بورغ تعب ناك ىتح ريسلا عرشساق عجو

 سدع > هس

 ترعملا خا .عيسلاب نب ككج 131 ملسو /ةيلعااللا قتلكف ا ىتعلا' تيار! اناحأ مك

 نإ طلاس عمجو

 ىلاعت دلوقو ديصلا ءارجو رصحهلا باوبأ اب

 م هه 6 - همم ٍّ ه2 ه

 تح مكسور اوقلخت لو ىذه نم َرْسِيَقسأ امق مئرصحأ
 اى

 «هلتكحام قديش نلف

 ىتأي ال اًروصخ هللا ىبع وبا لاق هسبكي ءىش ْنُك' نم راضحالا ءاضَع لاقو

 كلام انربخا لاق فسوي نب هللا لبع انككح ريقعملا رصحأ !ذإ باب | ءةءاسنلا

 - تدحص نأ لاق ةنثغلا ىف ارمتعم ةّكم ىلا يرخ نيح ع نور للا ندع

 لجأ ىم ةرمعي لصاف ملسو. هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انعنص ايك انعنص كثيبلا

 د هللا كبع انتدح «ةيبيذحلا ماع ةرمعب لعأ ناك ملسو هيلع هللا ىلنح هللا لوس

 2 مع هب ع

 د ملاسو هللا دبع نب هللا ديبع نأ عذان نع ةيريوج انت>> لاق ءامسأ ىب كمكم



 ا" ةرمعلا باوبأ ٠

 نب سنأ انقدح لاق جاجحلا نب كبحإ انثدح ةاحغلاب مودقلا باب 1 ., ه«هقلَخ

 ناك ملسو هيلع ةللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع هللا ديبغ “نع ضايع 1

 نطبب ةفيلحلا ىذب ىلص عجر اذاو ةرجشلا يحسم ىف ىلصي ةكم ىلا يرخ اذا

 لا ليعمسأ نب ىسوم انتدح ىشعلاب لوخدلا باب 1 < عبسي ىتح تابو ىداولا

 ىلص, :ىننلا .عراكأ لاق, نسنأ' نع ةحلطاىباا ربا هللا تبع. ىب تحسا نع, مايه :انكدح

 الباب ا! 2 «ةّيشع وأ ةودغ الا لخدي ال ناكو اليل هلهأ قرطي ال .ملسو هيلع هللا

 نع براحم نع 50 انتد> لاق مه2ربأ نب ملسم ا ةنبوملا غاب ١!نا هلهأ قرطي

 هنا اونمي باي كلبا دلعل يرطب نآلا اسوا [ةيلك هللا 1ىلص ' ىبنلا!ىفن: لاق رئاج

 لاق رفعج نب كمحكم انريخأ لاق ميلر ىبا ى د كيعس كل ةنيديلا غلب اذا هتقاث

 رف نم مدقا !ذإ ملشو هيلع ىللا "ىلضاءىبنلا ناك .لوقي'اشنأ | عمس هنأ اطيمح .ىنربخا

 ثراحنا داز هللا دبع وبا لاق اهكرح ةباد ناك ناو هتقان .عضوأ ةنيدملا تاجنرد سعباف

 ديبح نع ليعتسا انثدح !لأق | ةبيتق !انثدح ,« انهبح نم' اهكرح .كيمحل نع ريم نبا

 قريسللا داو يلاقي ةللا , لوف ناب اج "فريم نب تراجلا طبات :تارذت لاق سنا نع

 لوقي اربلا تا لاق فكس ىبأ نع ةبعش انتد> لاق كيلولا وبدأ 22 ايباوبَأ ن

 باويأ لبق نم اولخدي مل اواجف اوكح اذا راصنالا كاك [يد عك هاف تلو

 كلذب 0 هذأكف هباب لبق نم لخدف يكل ىم لجر ءاكف اهروهظ.. نم  نكلو :مهتويب

 3 دو 3 سل ددوص دكهم هد . 2 هم مهم ها ما نه هم

 انثدح' لاق ةملسم .ىب هللا كبع انتدخ باذعلا ىم علت رفسلا باتا, 1 كا

 دلع هللا ىداص قسيس ندع ةريرص ىسبأ نع جلاب ىسبأ ندع 1 نع كلام

 تمعن ىضق !ناف دهموتو هبارنتو هماعط مكدحا عنمي باذعلا نم زخعظف رفسلا لاق ملسو



 7 اا ةرمعلا باوبأ

 سيق: :نيح بعشر انتذح لاق زكتخ ءانتدخ "لاك زاشك ند يحلم, انفاجحر « ظوزملاو فصلا

 ىلص.ىبنلا ىلغ تنمدق لاق قرعشالا ' ىسوم .ىبأ نع باهش :ىب ,قراط :ئنع.ملسم نبا

 تلق تللخأ امب لاق معن نلق تِحاَحاحُأ لاقف ينم وهو ءكطبلاب ملسو هيلع هللا

 اقسلابو تيبلاب ْفُط تنسحأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لالعاك لالعاب كيبل

 قار تلقذ,, سيق | ننم#ةازما | تييتأ مش ةورملاو افصلابو تيبلاب .تفطف لحأ تر

 باتكب انّذخأ نأ لاقف رمع ةفالخ ىف ناك ىتح هب ىتفأ تنكف ٌجحلاب تللعا مث

 نىدح لكي مل دنا ملسو هيلع هللا ىلص ْئبنلا لوقب انكخأ نأو ماهتلاب انرماي هناف هللا

 وربع انربخا لاق بقو نبا انتدح لاق حلاص ىب ديحا ًانتدح «هلكم ىدهلا غلبي

 ءامسا عمسي ناك هنأ هثدح ركب ىنبا تينب ءامسأ ىلوم هللا .ىدبع نأ دوسالا :ئباب نع

 ذقيوي ىحكنو انيف هعم انلوذ ىقل هلوسر ىلع هللا ىّلص نوجحلاب ترم ام املك لوقت

 اًملف نالفو نالشو ريبزلاو ةشتاع ىتخأو انأ ثريتءاف انذاوزا ةليلق انيَط ٌليلق ٌفافخ

 نم عجر اذا لوقي ام باب " 2 ءميحلاب ىشعلا ىم انللعا مث انألحا تيبلا ا

 نع عفان نع كلام انربخأ لاق فسوي نب هللا دبع انتدح وزغلا وأ ةرمعلا وا محلا

 جح وا وزغ نم لفق اذا ناك ملسو هيلع هللا .ىلص هللا لوسر نأ رمع نب ةللأ هيع

 د مي ١ -َ 2اض ته -

 هدحو هللا الآ هلأ ا لوقي مث تاريبكت تالق ضرالا ىم فرش لك ىلع ربكي ةرمع وأ

 نودباع نوبات نويلا يدق عى ع نك يلع ومو هيحلا دل كلما دل خل تك

 باي اذ ' هلحو َبارحألا مزتو هديبع ربعتو هدو هللا ىدص نودماح اةيول نودجاس

 ديزي انتدح لاق نيس نب ىلعم انتدح ةبادلا ىلع ةتالتلاو نيمداقلا جاحلا لايقتنسا

 3 ئلص هللا ٌلوسر مك.ق امل. لاق سابع: ئبا نع ةمركع: ىع دلاخ, انثدحح لاق عيرز ىبا

 رخآو ةهددب ع اددحاو ليكف بلظملا ليع ىغب هلك ا خكم ماسو هيلع ءالا

 ع 1 2 ل 3 0



 ا" ةيمعلا باوبأ نقرا

 نع كلام انر يخا لاق فشسوي نب جالا 0 انتل> « ككاد 0 عنصت 6 كترمع ع

 اننأو ملسو“ هّيلع :ةللا' ئلص ىبنلا جوز ةشئاعل تلق لاف تأ هينا ندع: ةوؤع كير ماكاو

 مين < و 2

 مق هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نأ | ىلاعت هللا ّلوق تيأرأ ىسلا ثيدح ذتموي
 هع 210 ه3 م حاصأ هم اء هع 2 هداوئف 22

 ل نأ عك نك ع ىرأ ١ ل امي فوطو ن 9 هيلع حانج ةلكف رمتعأ 5 تملأ جح

0000 

 اميب فوظي نأ هيلع َحانُج الف تناك لوقت امك تناك ول الك ةشئاع تلاقن امهب فْوُدَي

 سن حج

 اوناكو ديَدُت َوُذَح هانم تناكو ةاندل نولهي اوناك راصنألا ىف ٌهبآْلا هذه تنونأ امنا
 000 ع هب 5

 ؟< رص هللا "لوسر اولاس“ مالسالا ءاج“ امل" ةورفلاو افضلا نيب اونوطي "نأ نوجركاني

 َتيَبْلا جح مف هللا رئاعش نم ةورملاو افصل نأ ىلاعت هللا لزنأف كلذ نع ملسو هيلع 0 3-0 -
 ع هع ملء عمم 2

 دييات جاجا الق رمتعأ وأ ١
 مباع 16د همه جم

 مدا ام'“لاق ماين ئى ع ةيواعم وبباو ىيقس دأز امهي فود 7

 رمثعيلا لكي ىقم تا 1 « ةورهلاو افصلا نمد في مل ةترمع هلو ع حح جلا

 2 207 5 ع م
 اوفوطيو ةرهج اعولعجكب نأ ديداكحصأ ملسو ديلع هللا ىلدص ىينلا ومهأ رباج نع ءاطع لاقو

 نب دللا دبع نع ليعمسأ نع ريرج ندع ميعربا نب فحسأ ا اولكيو أورحقب مت

 فاظ ةّكم لخد املف هعم انرمتعاو ملسو هيلع“ هللا "ىلص هللا ٌلوسر رمتعا لاق ىفوأ ىبا

 دحأ ةيمربإ يأ ةكم لعأ نم ةرئاسمل مك عم امقانيتأو ةظورملاو افسحلا قفا ا اي

 اورشَب لاق ةجيدخل لاق ام انُّثدحف لاق ال لاق ةبعكلا لخد ناكأ ىل بحاص هل لاقف

 5 ا مديسسلل 2 2 0 - هم -

 ده١

 مو هن هتروح ئى فاط لجر نع رمع أ انلاشس لاق ر انيد نب 16 نع نيقس امتدح لاق

 فاطق ملسو هياع هللا ىلص كلا مدق لاقذ هثار م ىتايأ ةورملاو اقفصلا نيب فطي

 ىف مكل ناك لقو اعبس ةورملاو انفصلا نيب فاطو ماقبلا- فُّلُخ ىّلَصو اعينش تيبلاب

 9 2 عع دب 2 ع هد :



 م كك ةرمعلا باودأ

 مساقلا ى 5 نسي نب جاف انتد> لاق مع ىبأ انتدح عادولا فاوط نم هتوجاي لف

 رهشأ ىف جحلاب نيلهم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ تلاق ةشثاع نع

 مل نم هباحضأل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف فرسب انلونت جحلا محو ححلا

 عم ناكو الق ىدف معمم ناك نو لعفيلف ةرمع اهلعكي نأ ٌبحأف 0 دعم نكي

 ةرقخ, مهل نكت, ملخ,.ىدحلا ةّقلا :ىرذ هباحصإ. نم لاجرو: ملسو ميلع_ مللا ىلص _ىبنلا

 لوقف يقعبس  تيلكا ةكيكب, اها لاقف "نيا :انأو : ملطبو_ةيلع هللا ىلص كلا مك كل

 نم تبنأ كرصي الك لات يامل ال ثلق كنا امو لاق ةريعلا تعنمذ تلق ام كباحسأل

 اهيكقزري نأ هللا ىَسَع كح ىف ىنوكف نهيلع بتك ام كيلع هللا بتك مدآ تان

 كتخأب يرخأ لاقف ىمحرلا كبع اعدف ٌبّصحملا انّلنف ىَنم نم انرقت ىنح تتون, تلات

 ليللا فوج ىف انيتأف انهام ايبكرطتنأ امكفاوط نم اغرفأ مث ةرمعب نهشاف مك ل

 تيبلاي فاط نمو ياكل ليكتراف هباحصأ ىف ليحرلاب ىدافنف معن تيلخ امتغرف لاق

 ليفي ام ةرمعلاب لعفي باي ١ 1١  «ةنينملا ىلا ايجوم را جيصلا ةولص لبق

 نب ناوفص ىنتدح لاق ءاطع انثد> لاق مامع انتدح لاق ميعذ وبا انتدح محلاب

 ف يل 1 1 0 عيلعلا ةناويعكالاب وهو ؟هلسو ىبلخ ءللا# لص ىبنلا عينا الح ,نآ عنا ع نما نت لك

 لونأف 00 ف عنصأ 0 نمت فيد لاقذ ةرقمح لاق وأ ىولكلا ّ_ّك ةبلعو 0

 لق, ىدثأ تددو رمعل تلقذ بوثب رتسف ملسو هيلع للا ىلص ّئبنلا ىلع ىنلاعت هللا

 ه5 لاعت رمغ لاق ىحولا هيلع هللا لزنأ دقو ٌملسو هيلع هللا :ىلص ىبنلا تيأر

 3 معن تلك ىحولا هيلع هللا لو د كقو ملسو هيلع هللا ىلبص ى ارارنلا د رظنت ا

 0 لاق منع ىرس املف ركبلا طيطغك لاق هبسحأو طيطع هل هيلا ترظنف بوثلا فرط

 عفصأو ةرفصلا فناو كنع قولكلا رتأ لسغأو ةبجالا كنع علخأ ةرمعلا نع لئاسلا

 هيب سسسئئلل٠ساللللل سلس
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 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا غلبق رطقي اندحأ ركّذو ىنم ىلا فلطنتأ اولاقف :ىدهلا

 تللحأل ىدهلا ىعم 5 الولو تيكا ام تربلتسا ام رق م تلي وىل لاقف

 اي تلاق تفاط ترهط املف لاق فكَت مل اهنأ ريغ اهلك ىسانملا تكستف تضاح ةشئاع ّنآو

 - عا - ع د - 32

 نأ ركب ىسبأ نب نمحرأا كيع رماف محلاب فقلطناو ةرمعو ةجكاكب نوقلطنتا ىللأ لوسر

 نب كلام نب ةقارس ناو ةكحلا ئذ ىف محلا دعب تريتعاف ميعنتلا ىلا اهعم يرخي
52 0 

 ابد ةصاخ هذه مكلا لاقذ اهيمري ومو ةبقعلاب ملسو هبلح هللا ىلص ىبنلا ىقل مدن عج

 ديحم انتدح ىذَع ريغب محلا دعب رامتعالا باب « ءادبألل لب ال" لاق هللا "لوسر

 ةشئاع ىنتربخا لاق ىبا ىنربخا لاق ماشع انتدح لاق ىيحكي انثدح لاق .ىنتملا نبا

 قوس * لاما هع ىذا نالت ؟نوفاوم هلو" ةيلك»هللا ئلطا هللا "لؤسر“ ع عم انجرخ تناق

 ةحاكب لهي 1 محا وا قتيلف قرت لهي نأ ابحلا  نم ملسو يلع هللا "يلم هللا

 دب لع نم مهنمو ةرمعب لعأ نم مهنمذ ةرهعب تءالهأل كندنكا أ لولو لييلف

 0 الر افزع مبا ىدكردأتا كلا لكلا نأ البف تضخ هرمعزا لقأ "ندم" كفنكو

 ىطظشتماو كسار ىضقنأو كترمع ىعذ لاقذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ثوكشن

 ميعنتلا ىلا نمحرلا ٌفبع ىعم لسرأ ةبصحلا ةليل تناك اًملذ تلعفن ححلاب ىلقأو

 نم ءئش ىف نكي ملو اهترمعو اهتّكح هللا ئضقف اهترمع ناكم ةرمعب تلعاف اهقدرأف

 05 ك0 2 وه هد نوع ادل 0 >5

 ددسم انتدح بصنلا ردق ىلع ةرمعلا رجا باب م « موص هلو كا هلو ىدف رف كلذ

 نوع نبأ نعو للايكام نب مسالا نع و نبأ انتدح لاق عيرز بد ديزي انتد> لاق

 دباو ع

 ردصأو اييكسش الا ردصي هللا لوسر اي ةشئاع تلاق الاق دوسالا ىع ميعربأ نع

 اذك ناكمب انيثآ 2 ىلعأف ميعنتلا ىلا ىجرخآف ترِهْط ا!ذاق ىرظتنا اهل ليقف كسب

 مث ةرمعلا فاوط فاط اذا رمتعملا ةكاكر 1١ رن ىيظنا وأ كىتقفن ردق ىلع اهّمكلو
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 ا" ةرمعلا باوبا

 3 ا ءادطع نع ويرجح ن .ردأ نى ابكت انقل ناك دس ةامكوخ ناضمر ىف

 سابع نبا اهايسو راصنالا .ىم ةأرمال ملسو: هيلع هللا: ىلص' ٌىبنلا لاق لوقي انربُكي .سابع

 نالف 1 يحك د : مصان انل ناك تلاق انعم ىكحت 0 انكم دام اهيسأ تيشلقف

 ناف هيف ىرمتعا ناضمر ىف ناك ا!ذاف لاق هيلع مصضنن احضان اكرتو انهنباو اهجورل

 ىنتدح اهريغو ةبصحلا هليل ةرمعلا باب ه٠ ةكلاق امم اوكن وأ ةكح ناضمر .ىف ةرمع

 اهنع جالا ىسضر خشتاع نع مبدأ نع ماشخ انتد> لاق ةيواعم وبأ انريخأ لاق كيكم

62 
 انل :لاقذ ةيحكلا ىذ لاليل نيفاوم .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرح تلاق

 يي سبا د عااس 0 - ساد 37 سد ع سا ماع -

 ا ولف ةرمعب لهيلف ةرمعلاب لهي نأ بحاأ نمو 0 مححكلاب لهي نأ مكنم بحا نم

 3 س هع

 نوم كر محب للفأ . نم م٠ امو ةرمعب 0 نم انهف تلاق ةروعب 6 تيدقأا نأ

 لاقذ ملسو هيلع هللا ىلص .ئبنلا ىلا توكشذ نضتاح. انأو .ةفرسع موي ىنلظاف ةرمعب لأ

 لسرأ ةبصحلا هليل ناك املف محلاب ىلعأو ىلطشتماو كسار ىضقنأو كتر

 ميعنتلا ةرمع باب ا كك ةرهص نانكم ةرمعب تللهاف ميعفتلا ىلا نمد ىلا 5 ىبعم

 مع هع وه. - اه د

 كيع نأ سوأ نب ورمع عمس ورامع ندع نوفس انتدح> لاق هللا دبع نب ىاع انددح

 2 اك

 اهرمعيو خهتداع فدريب أ ةرمأ ماسو ةيلع هللا ىلص ىبنلا أ هربخأ رك ىدلا نب نمحوألا

 همهم د 2 ١هد

 ىنتملا نب ليكم انتدح «ورمع نم هتعمس مك [ممَع تعمس ةرم نيفس لاقو ميعنتلا نم

 ىدهتدح لاق ءانطع نع ماعم لإ كك نع ديكاملا كيع ند باقولا ديع انتر لاق

 عم سمئو ححلاب هباكصأو لفك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا َْقأ هللا كبع نب رسباج

 مدق ىلع :ناكو ةكلطو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ريغ ىدع مهنم سندا نميلأ ار

 7 11 1 ٠م 4 أ 5 3 | 5 ٠

 ىلص ىبفلا تأو ماسو :بباع هللا ىلاص جالا لوسسر هب ىلع امد تنلللعا لاقف ىدف ةهعمو

 دعم نم لا اولكر كب اورصقي مد اونوطي رمح اتولعدكو وأ هباحسأل نذأ ملسو ديلع هللا

 .701 انفي 1



 ا" ةرمعلا باوبأ

 مهتولص, نع ةانلاسف .لاق ىكاضلا :ةولص ىداسنلا ىف نولصي سانأ اذاو: ةشتاعا ةرجاح# ىلا

 ىف نءادحأ اًعبرا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر رمتعا مك هل لاق مث ةعدب لاقف

 كي راسل فت قيننوملا 1مل ةيداحل نانا اهعشألا ]لاق ولع قرت نأ :انقركك كلج

 لاق لوقي ام تلاق نيحرلا دبع ودأ لوغقي ام نيعمسُدت لأ نينموملا 3 اي ا اب ورح

 تلاق بجر ىف نعادحا تارمغ عبرا رستعا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ لقي

 بج ىف رمتعا امو هطهاش وهو الأ طق ةريع رمتعا ام نمحرلا دبع ابا هللا مدري

 رهبزلا نب ةورع ىع ءاطع ىنربخا لاق ميرج نبا انربخا لاق مصاع وبا انثدح < ق

 ىف ملسو هيلع هللا ئلص هللا .ٌلوسر ممتعا ام تلاق اهنع هللا ئضر ةشئاع. تلأس لاق

 تق 2ك انين لاو هنلححل نك اءاعقا اكدر لاك ناسخ ب( ناشحا اهدح بحل

 هّدَص ثيح ةدعقلا ىذ ىف ةيبيدكلا ةرمع اًعبرا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا

 نأ ةنارعجلا ةريعو ميكلاص ثيح.ةدعقلا ىذ ىف لبقملا ماعلا نم ةرمعو ن وكرشملا

 دبع نب ماشه ديلولا وبأ انثدح «ةدحاو لاق جح ميك تلق نينخ يا اخظم

 ملسو هيلع ةللا ىلص ىبنلا ممتعا لاقذ اسنأ تلأس ةداتق نع مام انثدح لاق كلملا

 ًانتدح «هتجاح عم ةرمعو ةدعقلا ىذ ىف ةرمعو ةيبيدكلا ةرمع ليباقلا ىمو ةودر ثتيح

 هنجاح عم رمتعا ىتلا الآ ةدعقلا ىذ ىف رمع عبرا رمتعا لاقو مامه انتدح لاق بوف

 ٌةرمحو نينخ مئانغ مسق ثيح ةنارعجلا نمو لبقملا ماعلا نمو ةيبيّككلا نم هّثرمع

 ميعربا انثدح لاق ةماسم نب ميرش انتدح لاق نمتع نب لمحا انثدح ءهتجاحا عم

 رهتعأ اولاقذ !دعاجامو ًءاطعو اقوردسم لاس لاق :ةقكشا ىبأ نع هيبأ نع فسوب نبأ

 رمتعا لوقي بزاع نب ءآربلا تعمس لاقو مكي نأ لبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس

 نو مسلل

 ةريخ باب 1“ نيترم ماكي نأ لبق ةدعقلا/ ىذا ئف ملسو هيلع اءللا :قلتق هللا لوسر



 عرعر او محلا بانح

 تلاق رضنلا ممي تْفط تنك لاق مث مكتسباح الا اهارأ ام ىَرقَع ىَقْلَخ ملسو هيلع

 درر يتلا 21 نى اف نام تلال دك د[, عللاد لوس ان كلك « ىةناق لاف معن
 د م از ا 2 رود ىر 1

 «اذكو اذك ناكم كذدعوم لاقن اكلدم هانيقلف اهوخأ اهعم

 ةمعلا باوبأ م

 لاقو ةرمعو ةحَح هيلعو الا ٌكحا سيل رم نبا لاقو .اهلضفو ةردغلا بوجو باب

 هللا تبع انتدح دلل ةريعلاو جَحْلَأ اومنأو هللا باتك ىف اهتئيرقل اهنأ سابع نب

 خلاص ىبا نع نمحرلا دبع نب ركب ىبا ىلوم ئمس نع كلام انربخا لاق فسوي

 ةراقك .ةرمعلا ىلا ةرمعلا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريزغ ىباأ ىع نامسلا

 ّجَكلا لبق رمتعا نم باب 8 ءةْنَجلا الا ةاوج هل/سيل روربملا .جحلاو امهنيب امل

 ىب ةمركع نأ ميرج نبأ انربخا لاق هللا كبع انربخا لاق ديحم نب ديحا انتدد

 رمتعا رمع ىبا لاق ةمركع لاق سأب ال لاقذ محلا لبق ةرمعلا نع رمع نبا لأس كلاخ

 فحسا .نبأ نع دعس نب ميعربا لاقو محي نأ لبق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلأ

 انثدح لاق. ىلع نب ورمع انثدح ءهلثم رمع نبا تلاس لاق كلاخ نب ةمركع ىفتدح

 باب ا ههلثم رمع نبا تلأس كلاخ نب ةمركع لاق ييرج ىبا انربخأ لاق مضاع وبأ

 روضنم نع. ريرج ,انفدح, لاق ةبيتق .انكهدح ملسو. هيلع هللا ئلصا ىبنلا ريتخا مك

 سلاج رمع ىب هللا دبع اذاف تجحسملا ريبزلا .ىب ةورعو انأ تلخد لاق كداجام نع



 ]| 1 0 ار 1 و را د1 لا ري ياا

 اة: محلا باتك 8ع

 ةرمعلاو. ححلا نع رحص اذا ناكو ةورملاو افصلا نيب فوطيف هلزنم ىلا عجري نأ لبق

 ءانهب خِيني ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا ناك ىتلا ةفيلحلا ىذب ىتلا ءاصطبلاب مانأ

 هللا :ىيبع لتس .لاق .ثراحلا نب ثناخ .انتدح لاق باقولا ىبع نب هللا دبع انتدح

 هيلع هللا ىلض هللا ٌلوسر اهب ص لاق عفان نع هللا ٌديبع انثكدحف بيصحتلا ىع
 د. د

 رهظلا فتيدحتلا] ىنعي 5 ىلاصي ناك ومع نبأ ن 1 عفاسذ نعو لع نع ردعو ملسو

 كلذ ركذيو ةعجفق ع عيهيو ءاشعلا ىف كشأ ال ىلاخ لاق برغملاو لاق هبسحأ َرصعْلاو

 ةكم نم عجر اذأ ئوط ىذب لون 0 كاب ا « ملسو هبملع هللا ىلص ىبنلا نع

 ناك هنأ رهع نبأ ن ع عئان ى ع كم 7 02 كك خ1 لاق ىسيع نب كمكم لاقو

 ىتح اهب تابو ىوط ىئذب رمرفن اذار لخد مبصأ !ذأ ىقح ىوط ىذب تاب .لبقأ !ذأ

 ةاحتلاا بابا لذ. اذنك هكلذب لعقت راك ملتسو هيلح ادللا "ىلصر ىئينلا نأ ركذي ناكو جيبصي

 يرجي, نبا ١ افزيخالاقا متيهلا نب, ىمثع انتدح ةيلفاجالا ىاوسأ ئق:.عيبلاو.. مسوملا :مايآ

 ةيلفاجلا ىف .سانلا رجتم ؛ظاكعو ناجملا وذ: ناك, سابع نبا لاق رانيد ىب..ورمع:لاق

 1 5 هد ع

 الضف اوغتبت نأ مانج مكيلع سيل تلون :ىتح كلذ اوهرك مهتأك مالسالا ءّج .اًملف

 ه2 2 هت >2 5 و -تس ب هدر 0

 صفح نب رمع انتدح بصخهملا . ىم عددا باد !هأ « يكلا مسأوم ىف مكبر نم

 تلا ةختتاع نع دوسالا نع ميعربأ ىنتدح لاق شيعألا انتدح لاق ىبا انتد> لاق

 ىلص ىبنلا لاق مكتسياح الا ىتارأء ام تلافي ةشلا هليل يفض ىضاخ

 هللا دبع وبا لاق ىرفنأف لاق معن لبق ركنلا مود كد اك ىقلح ىَرقَع ملسو هيلع .هللا

 ختتاع نع نوسألا نو ع ميهربأ نع شمعألا انتك> لاق رضاسعم انتلل> كيمكام ىئفدازو

 5206 لع محلا لإ ركْذت لام .طسو هيلع هللا ىماص جالا لوسسر عم انجرخ تملاق

 لا ىلص ئبنلا .لاقف ٌىَيَح تنب ةيفص نضاح رفثلا ايل تناك انملف لكت» نأ اذرمأ



 ه٠ صحلا بانك 2 دز ا
 يت”

 اَمأ .انتسباحلا كنا قلَ  ئرقلع .مللاو هيلع هللا عطلض ,ٌقبنلا .لاقف :ىيحن تدبر مقص

 انأو ةكم لعا ىلع ادعشم هتيقلف ىرفذأ سأب الف لاق ىلب تلاق ركتلا موي تقل تنك

 ىف روصنم نيع ريرج هعباتو ال لق دّدسم لاقو طبهنم وهو ةدعْصُم انأ وأ 00

 لاق ىثتبلا نب ديحم انثدح مطبألاب و رفنلا موي رصعلا ىلص .ىم باب | ال هلوق

 لاق عيقر نب ريزعلا دبع نع ئروتلا نيفس انثدح لاق فسي نب فحسا انتدح

 ىلص نيا ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نع هقلقع ءىشب ىنربخأ كلام نب سنأ تلأس

 نعفأ لاق مطبألاب لاق رفتلا موي رصَعلا ىّلص نيأف ثلق ىنمب لاق ةيورتلا موي رهظلا

 قربك لاك دييفوا,نباءانتدجيةلاق !بلاط» نب ىلادعملا «ةيع يمدح ةءيكدازمأ لكم اذا

 ةّيلع:ةللا ىلض, ىبنلا: ىغي هتدح. كلام. نب :سنأ نأ ةقالحا ةداتق. نأ ثراكلا . ند. وزمع

 ىلا .بكر مث بصخحملاب ةدقر, ىقرو ءاشعلاو  برغملاو رصعلاو: رهظلا» ىليص. هنأ .ملسو

 ماشع نع نيفس انتدح لاق ميعت وبا انتدح بصحملا باب ا  ءهب فاطف تيبلا

 ةيلع هللا ىلص ىبينلا هلوني اًلرنم. ناك امنا تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هيبا نع

 | نيقس انتدح لاق هللا .دبع. نب ىلع انثدح «مطبالا .ىنعت هجورضل حَمْسأ نوكيل ملسو

 ٌلونم وع امذاو عى كك سيل لاق 1 نبدأ نى ء ءاطع نع ورع انتح> لق

 لخدي 3 لبق كط ىذب لوزسنلا ابا ام  ءملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر هلوذ

 ١١| قيقا نب ميعربا انتدح ذكم ىم عجر , اذا ةفيلحلا ىذب ىتلا ءاحطبلاب لوزنلاو ةكم
 ر “>2

 كلت ناك رمع ل نأ أعان“: ع ع ا ند ىسوم انتدح لاق ومص 0 انت>د> لاق

 انسان مدق..1ذا: ناكو كم ىلعأب :ئنلا هينثلا "نم لحي مت: ىيتينتلا/] نينا وطرب ىلا
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 | ًادبين دوسألا نكرلا ىتأيف لخدي مت دجسملا باب دنع الا هتقان جني مل اومّشعمو

 0 8 58 ا 2 ا هواس م ل : 5
 فلطنب مسد نينلالكاس ىاصيف افريشنو ملئ ابشم اعبرأو ابعس انالث اعبس فوطي ملئ هب



 اة مكلت ١ َكاَمَح

 ىنثدح لاق ثيللا هعبات هب فاطف تيبلا ىلا بكر مث بصحملاب ةدقر كشر مث

 قبنلا "دعا هتوحا! الام نب: سنأ نأ ةدانقأ نع“+لالف «ئسبا» عربا وها ديعس" نع ةلاخ

 ةللا" كبع ىنتدح نضافا ام دعب ةأرملا تضاح !ذأ باب !5  «ملسو هيلع هللا ىلص

 3 كاسح نع كببأ ندع مساقلا ند نوحرلا كيع نع كلام انربخا لاق فسوي بأ

 هللا لوسرل كلذ ركذف نضاخح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جوز ُىَّيَح تنب ةّيفص

 ىمقدح ءاَّذإ الف لاق ىضافأ هلق اهّنأ اولاق ىه انتسباحأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 امان وراس يكلم ندع ةيرعست رحب كيج, عا نانخ, انوح لاق ىقشلاا كونا

 لاق كيز ٌلوق عدتو كلوقب طخان ال اولاق مفنت مهل لاق نتيضاح 0 تفاط ةارمأ نع

 تود لانك كأن راسا لربما لاك اولللم ةفينسلا كل ومجق فانا ولأسكا ةييدسلا' مناهج ق اذا

 اننا لاق" ةيبيعو: انهدخ" لاق ملسم انثدح «ذمركع نع. ةدانقو قا هأور ةيفص ثيدح

 كتعيسو لاق تضاقأ اذا رفنت نأ ضئاحلل صّخر لاق سابع نبا ىع هيبا نع. سواط ىبا

 صخر ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نأ لعب لوقي هتعمس مكث رفنت 'ال اهّنأ لوقي ارمع. نبا

 نع دوسالا نع ميهربأ نع روصنم نع خناوع وبا انتدح لاق ندخل رك هنو « نهل

 محلا لا ىَرُذ و ملسو هيلع هللا ىلص اعيننا عم انجرخ تلاق اهنع هللا ىضر سنا

 قاكون لكي: ملو ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب فااطذ ملسو هيلع هللا ىلص لا مدقف

 دعم نكي مل“ نم مهتم لجو 0-1 هثاسن نم دعم. ناك نم فاطو ىدَيلا دعم

 نينوطت  ننك ام 'لاق ىريغ ةرمعو ب 0 اياجما نك اللا لويسرا ذا كتنلاق

 د مم ع ع مم 25د 03

 ةروعب كيا ميعنتلا ا نكببتحأ عم ىدجرخاغ لاق ىساب تلاق انمدق ىدئاجل تييلاد

 تصاحو ةرمعب تللعأف ميعنتلا ىلا نمحرلا دبع عم تجرخف اذكو اذك ناكم كُذعوَمو



 عمو »8» مم معلا بانح

 ةلبقلا ليقتسم .موقيو لهسيف لامشلا تأاذ طخأيف كلذك ىطسولا ةرمجلا ىمري مت هيدب

 فقي الو ىداولا ىطب ىم:ةبقعلا تاذ ةرمجلا ىمري مث ديدي عفريو وعديف اليوط امايق

 دنع ءاعجلا باب 88 «لعفي ملسو. هيلع هللا ىلص ىبنلا تير اذكه لوقيو امدنع
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 نأ ىردرلا قع ستوب انتريخا /لاقن ربع ىب ,نكتمإ انتج هيحم راشد نيتدحلا م

 اهيمري ىّنم تحسم ىلذ ىتلا ةرمجلا ىمر اذا ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيحي اعفار ةليقلا لبقتسم فقوف اهمامأ مكقت مث ةاصخب ىمر املك ربكي تايصح عبسب

 املك ريكي تايصح عبسب اهيمريف ةيناتلا ةريجلا ىتأي مث قوقولا ليطي ناكو وعدي

 هيدي اعفار ةلبقلا لبقتسم فقيذ ىداولا ىلي امم راسيلا تاذ ردحني مت ةاصكب ىمر

 ةايطل لك .كنع ربكي تايصح عبسب اهيمريف ةبقعلا دنع ىتلا ةرمجلا ىناي مث وعدي

 اذه لتمي ثّدحي هللا دبع ىب ملاس تعمس ىرعرلا لاق اهدنعا فقي الو. فرصني مت

 يبقا باي ال": ملكتم رمح ىبا ناك (لاع ملم ةئلع هللا نئلصإل مملا . نع هنا ند

 نيفس انتدح لاق هللا دبع ىب ىلع انتدح ةضانالا ليق فلكلاو رامكلا ىمر دعب

 لضفأ ناكو هابا عمس هنأ هنامز لعأ لضفأ ناكو مساقلا نب نمحرلا دبع انتحح لاق

 هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر تبْيَط لوقت اهنع هللا ىسر ةشئاع تععمس لوقي هنامز لبا

 «اهيدي , تطيسبو. فوظب, نأد ليبق لحأ نيج هلحلو مرحأ نيح 'نيتاه ىديب» ملس

 نعء.هيبا ىع سواط نبأ نع نيفس انثدح لاق دّدسم انتدح عادولا فاوط باب اع

 «صياحلا نع فقخ هنأ الا تيبلاب معديع رخل نك ايوا سافل رمأ لاق" سامع ىبا

 سّنأ .نأ ةداتق نع ثراكلا ىب ورمع نع بو نبا انربخا لاق يرفلا نب غبصا انثتدح

 ٍءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا ىلص ملسو هيلع هللا 'ىئلص ىبنلا.. نأ .هثدح .دكلام نبأ
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 اه محلا بانح وعاجل يي

 ميهربأ ىع مككلا انتدح لاق خبعش انتدح لاق مدا انتدح هراسب ىع تيبلا لعجتو

 عبسب ىربكلا ةرمجلا سم أرق دوعسم نبأ عم مح هنأ ديزي نب نمحرلا ديبع نع

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ريع نبا هلاق ةاصخح لك عم 0 . ام  «ةرقبلا 1 7

 ٍلوقي َجاحَحلا تعمس لاق شمعألا انثدح لاق دحاولا كبع نع دّدسم انتدح ملسو

 ةروسلاو نارمع لآ اهيف ركّذي ىتلا ةروسلاو ةرقبلا اهيف ركذي ىتلا ةروسلا ربنملا ىلع

 ديزي نب نمحيرلا دبع ىنتحح لاقف ميعربال كلذ تركذف لاق ةاسنلا اهيف ركْذَي ئتلا

 ىذاح :!ذإ ىتح ىداولا نطبتساف ةبقعلا ةريج ىمر نيح دوعسم نبا عم ناك هنأ

 ا ىذلاو انيه نم لاق مق ةاصح ل عمم 5 تايصح عبسي ىمرف اهضرتعأ ةرجاشلا

 )و :ةبقعلا "ةرمج؛ ئمر نم. باج 11 < ةرقبلا ةروس هيلع تلوثأ ىذللا'' ماق. هريغ هلا

 عوقي/ قيتريجلا قر !قأ١باب 16.1 + ةملسو هيلا هللا/ىلص ىبنلا .ىغ ريغ نبا هلاق:فقي

 لاق, ىيكي. نب ةحلط انتدح لاق ةبيش ىسبا نب نمثع انتدح لهسيو ةلبقلا لبقتسم

 عبدسب ايندلا ةريكلا ىمري ناك ا ومع نبأ نع ملاس نى ىرعؤلا نع سنوي انتدح

 مرقيف ةلبقلا لبقتسم موقيف لهسي ىتح مّدقتي مث ةاصح نك وأ ىلع ريكي تايصح

 لييقتسم موقيو الهي لامشلا تاذ دخأي مت قطسولا ىمري مث هيدي عفريو وعديو اليوط

 نم خبقعللا ةرمخ كردي مث اليوط موسقسدو هبدبي عضرملو وعدسد مسن ةكدبقلا

 كلل ىلص ىدعلا تسيأر اذحف لوقبو فريدصني مست اقدنع فشقفي لو ئداوسلا احدد

 ليعمسأ انتدح ىطسولاو ايندلا ةرمجلا دنع نيديلا عثر باب ١ ء«هلعفي ملسو هيلع

 نع باهش نبأ ى ع ديزي نب سنوي نع ىمهيببلس نع ىيخأ ع دتدح لاق هللا دبع ىبا

 ربكي تايصح عبسب ايندلا ةرمجكلا ىمري ناك رمع ىب هللا دبع نأ هللا دبع ىب ملاس
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 عرس ي اه محلا كاححجح

 باحاصأ تيبي لت باب ا"» «عادولا ةحح هذه اولاقن سانلا عّدوف ليشأ“ مهللا لوقي

 انتدح لاق نوميم نب 0 نب ديبحم انتدح نم ىناهل كمي مهريغ وأ ةياقسلا

 هيلع هللا ىلص حلا صخر رمع نبأ ندع عفان نع هللا ني نع سنوي نب ىسبع

 جيرج نبأ انربخأ لاق و كب نب دكيحم انثدح لاق ىسوم نب ىيكي ىنتدحو 9 ماسو

 َح نذأ ملسو هيلع هللا ىلص 2 ريقلا أ رمع ئبأ نع عفان نع هللا ني ىنربخا لاق

 لاق هللا نا انتد> لامست ىسبا انتد> لاق رم نب هللا دبع نب دكيحم ىنتدحو

 2 تيبيل ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا: نلتسا ,سايعلا نأ معا نبا نع. عفانإ ىنتدت

 < عرمص ىباو كلا نير ةبقحو. ةماسأ وبا .هعبات ءةلز/ن ذاك“ همياقس: لجأ, نم: ئتمدقلاعل

 ىحض ركنلا موي ملسو هيلع هللا ىلص ىينلا ىمر رباج لاقو رامجالا ىمر باب لا

 نبأ ل لاق 5 نع ركسمم انتدح لاق ميت وبا انتدح لاوؤلا دعد كلذ دعد ىو

 نّيحتت انك لاق (ةلثسملا هيلع. ثحعأف: همز راف كمامأ ىمر اذإ لاق رامجلا ىمرأ ىَقَم رمع

 ديدي 'انتدح ىداولا ىطب .نم'رامكلا, كمر بابا اه .. «انيمر- نيمتشلا ٍتيكلاوء !ذاف

 لاق ديزي نب نمحولا دبع نع ميف بدأ نع شمعألا نع نيف انيبخا لاق ريتك ىبا

 اهقوذ نم اهنو.هرب اسانذ أ نيحرلا دكيع اد اب 0 ىداولا ىنطب نم هللا 0 ىمر

 ئب هللا بع لاقو  ةرقبلا د 0 تلون ىلا داقمبا ع قريع لا وال يتناول كك

 ثايصح عبسب ر امجحلا ىّمَر باب ا ءاذهب شمعالا انثدح لاق ع ىينسا ابحت :هيلرلا

 انتدح لاق هع نب 0 اندر م-اسو عيلع هللا ىلاص 0 ندع رع نسبا هركذ

 هللا كيع نع كيزي ىب نمحو لا كيع نع مهيعرب ٍدآ ىع 0 ء نبأ ود مككلا نع خبعش

 عبسب ىس-مرو ةئيمي ندع ىو دراسي نع تيل ل عج يملا ةرمجالا ىلا ىهقنا هنأ

 د هك د هاد. ه 5 8

 :بقعلا ةرهج ىمر نسم باد ]ب « ةرقيلا نر وس هبلع تمأوذأ ىذلا ىمر ادنتكرو لاقو
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 مة ححلا كتاب 0

 كيز ند رداج كس لاق ور ا-ذريخأ لاق ةخبعش انتا> لاق ريع ند نم انتلح

 هعبات تافرعب بطخي ملسو هيلع هللا' ئلص هللا ٌلوسر تععمس لاق سابع نبا تعيس لاق
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 لاق ماع وبا انثدح لاق ىمحم نب هللا دبع ىنتدح ء«رانيد نب ورمع نع ةنيّيع نبأ

 لصتأ :لجرو ةركب ىبأ ىب نا كبح قنربخلا لاق" نيريس ب قمحات/ وح 5:5 انكدبح

 ريشا عيطختلاع رك واير 115 ةيخلرلاب يبغا نبأ قيمحلا ىبحارلا» نايف :قيمأو رلسفت ىف

 تعسف ر لعن هلوتسروا هللا" امل "١ع قريد ىأ [نووكقأ /لاكءوصنلا# موو ملفو, ةيلخ هللا قلص

 اذه ريش لا ىلب انلق ركنلا 5 سيلا لاق. همس ريغب هينسيس هنأ :اننط ىتح

 ةكحلا وذ سيلا لاق همسا ريغب هيّمسيس هنأ اًننط ىتح تكسف ملعأ هلوسرو هللا انلق

 ريغب هيمسيس هنأ اننط ىنح نتكسف ماعا هلوسوو هللا انلخ اذه كلب أ لاق ىلب انك

 مارح مكيلع مكلاومأو مكءامد ّناف لاق ىلب انف ماركلا ةدلبلاب نتسيلا لاق همسا

 معن اولاق تغلب له الآ مكبر نوقلت موي ىلا اذه مكدلب ىف اذه مكموي ةمركاك

 ىدعب اوعجرت الف عماس نم ىعوأ غلبم بره بياغلا دعاشلا غلبيلو ٌثهشا ٌمهللا لاق

 نب ديزي انتدح لاق 0 نب ديحم انتدح « ضعي باقر مكضعب برضي فك

 ىلص ىبنلا لاق لاق رمع رملعأ ويا ع ديبأ نع ديز نب لمكم نب مصانع اذريبخأ لاق و

 ع
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 زيكا رتل نور دنت عايش قلي لاق ملعأ هلوسرو هللا اولاق اذه كلب ىأ نوركتفأ

 مكضارعأو  مكلاوماوبمكءامد. مكيلح: مرح هللا ّناف لاق مارح رهش لاق ملعا هلوسرو هللا اولاق

 انيبخأ زاغلا 0 ماش لاقو اذه حكت 1 اذم مكرهش ىف ا!ذف مكموي ماكك

 نفانانازمجلا ليج يكنلا قو ةلساوب طيلخ للا قلص بنلا . ققو ؤع "نول نع عفان

 ماسو ديلع هللا ىلدص ىبتلا قفاحف ربك الا محلا موب لم لاقو اذهب جح ىنلا ةححلا



 مو ١" مكلا باتك

 فق 'ملسو هيلعا هللا ىلض هللا لوسر نأ ورمغ' نيا ذللا كبغ" نح ةكلط 0 ىسيع

 جبذأ لاقف جبذأ نأ لبق تقاحف رعشأ مل لجر لاقف هنولأسي اولعجكف' عادولا ةكح ىف

 لتس امك يرحل مرآ لاق ىنمرأ نأ لسبق تركنف رعشأ مس لاقف رخآ جف جرح لو

 نيا يخل لت ليقسا اهدح كد لطفا لاف لالا أ ور 1و وسو ةنضزإإ

 نيد ئسيع نع :ىرشؤلا :ئتربخاا لاق' يدرج" قلبا انتدح لاق" انكلخا لاق ةايعس

 ملسو ةيلع هللا ىلص ىبنلا كهَش ةنأ هتحدح صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نأ ةحلط

 رَخآ ماق مث !ذك لبق اذك نأ بسخأ تنك لاقف لجر هيلا ماقن ركنلا موي بطخي

 ص

 قرأ للا لبث اتنركات رسكانا نأ "لبق تقلح اذك لبق اذك نأ بسحأ تنك لاقق

 لح مف نيك َنْهَل َجَرَح الو ْلعذأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف كلذ ةايشأو

 ميفربا نب ابوقعي انربخا لاق فكسا ىنثدح «يرح الو ٌلعنآ لاق الأ ءىش نع فموي

 ديبع نب ةكلط ىب ىسيع ىنتدح لاق باهش نبأ نع جلاص نع ىببا انتد> لاق

 ملسو هيلع 'هللا ىلص هللا لوسر ففقو لاق صاعلا نب ورمع ىب هللا تبع عمس هنأ هللا

 ىّنم ْمايأ ةبطخلا باب ا*# ء«ىرعزلا نع رمعم هعبات ثيدحلا ركّرق هققان ىلع

 ناوْزَع نب لئيصت انقدح لاق ىيعس نبا ئيحي انتدح لاق هللا دبع نب ىلع انثدح

 سانا بط ملسو هيلع هللا ىلطص .هللا لوسر نأ" سابع نبا عا ةمزكحا انتدح لاق

 قلَبَ ونام قع كلب اف لاك مالك عدي اولاق تف« هوبا أ ساشا اي لاقت رحنلا' موي

 مكيلع مكضارعأو مكلاومأو مكءامد ناف لاق مارح رهش اولاق اذع رهش ْىَأَف لاق 0

 مسار عفر مك اراوم افداعاف اذه مكرهش ىف اذه مكدلب ىف اذه مكموي خم 2-0

 هتيسول اهنأ هديب ىسفن ىذلاوف سابع با لاق تغلب له مهللا تغلب لع ا لاقف

 5 هي

 ضخعد باقر مكضعب برضبب اراقك ىدعي وعجل 2 بياغلا كفاشلا غلبولف ةزخمأ ىلا



 ان جدلا ادا 1 - :3

 لاق ةبقح !ىنب ىموم انكحح لاق نميلس ىب (ليصف انترح لاق مب ىشبا ىتي .دبحم

 هياحصا رمأ ةكم ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا مدق امل لاق سابع نبا ىع بيرك ىنربخأ

 موي ةرايزلا باب ال8 ءاورضقي وأ اوقلحيو اولحي مق ةورملاو افصلاب تيبلاب اوذوطي نأ

 ةراسيزتلا ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا رخأ سابع, نباو ةشئاع نع يل نامل ىلا

 اك 1 هيلع فللاب ىليعرر ودلا نأ ساحل نبا نع ناخبا نع كةبدإ لثللا . ىلا

 نع عفان نع هللا ديبع نع نيفس انتدح مهَعُف وبا انل لاقو ىّنم مايأ تيبلا روزي

 ىازرلا دبع هعفرو رحنلا موي ىّنم ىنأي مق ليقي مت !دحاو افاوط فاط هنأ رمع نبا

 ةعيبر نب رفعج نع ثيللا انتدح لاق ريكب نب ىيحكي انتدح ء«هللا 00 انويخا لاق

 عم انجحح تلاق ةشئاع نأ نمحرلا دبع نبا ةيلس وبا ىنتدح لاق يرعالا نع

 دللا ىلص ىبنلا داراف ةيفص تضاحف رحذلا موي انضفاف .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 انتسباح لق صياح ايذا هللا لوسر اي تلقن هلعا ىم لجرلا كيري ام اهنم ملسو هيلع

 دوسالاو ةورعو مساقلا نع ركذيو اوجرخا لاق ركنلا موي تضاف! هللا لوسر اي اولاق ىه

 فلح ,وأ ىسما ام. نعي ىمر اذا باب ا". , ءرحنلا موي ةيفص نتيضاشا ةشئاع قع

 نع سواط نبا نع بيقو انثدح لاق ليعمسا نب ىسوم انثدح الهاج وأ ايسان عِبْذَي نأ لبق

 ىمرلاو ,فلحلاو مِبّْخلا ىف هل لبق ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نأ سايع نبا نع هيبا

 عيرز نب ديزي انثتحدح لاق هللا ىبع نب ىلع انتدح « در ال لاقف ريخأتلاو ميدقتلاو

 ملسو هيلع هللا ,ىلدع, ىبنلا ناك لاق سابع نبا. نع ةمركع نع ,كلاخ ,انتدح :ىلاق

 لاقف ميذا نأ لبق تقلح لاقف لجر ل يرجح ال لوقيتا ىنمم رحنلا .موي_ لّكسي

 ىلع ايهتفلا باب 1 ءجوح ال لاقف تيسمأ ام كعب تيم لاش جرحت الو جببذأ

 نع باهش ىبا نع. كلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع انتدح ةريحلا دنع ةبادلا



 ارا ف محلا بانح

 5 5 هع 3 ١ 0 1 0-2 6ع

 انرماي ه«ناف هللا بانكب _خان 3 لاقذ هل هنركذنف روع ةقالخ ىتح سائلا هب ىقفأ

 هللا لوسر ناف ملسو هيلع.هللا ىداص هللا لوس ةنسب تخان ناو مامتلاب

 دنع هسأر جبل ىم ا الراي « ملحم 2 علب ىتح لكي مل ملسو هيلع هللا ىلص

 رمع نبأ نع عنان نع كلام انربخا لاق فسي نب هللا دبع انتدح فلحو مارحالا

 نم تنارءللجت :ملو, ةرمعب .اولح , نياغلا نانش,ءام هللا لوسر: اه .تلاق“ اهنأب صفح نع

 فلحلا باب !8/ ءركنأ ىفح ليحأ الف ىيذَم تدلقو ىسار تدبل ىنا لاق كترمع

 انثدح. لاق ةزمح ىبا ىب بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انتدح لالحالا دنع ريصقتلاو

 انددح « هتك ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوُسر .فلح لوقي رمع نبا ناك عفان

 د

 هللا لوسسر. نأ .ممع نب هللا بع نع. عفان نع كلام انربخا لاق فسوي ني هللا, يع

 محرأ مهللا لاق هللا لوسر اي نيرصقملاو اولاق نيقاحملا محرا مهللآ ملسو هيلع هللا ىلص

 مخر عفان ىفتدح ثيللا لاقو نيرصقملاو لاق هللا لوسر اب ىنيرصقملاو اولاق نيقلحملا

 « نيرصقملاو ةعبارلا ىف لاق عفان ىنتدح هللا كيبع لاقو لاق نيترم وأ رم نيقلحملا هللا

 عافعقلا نب ةراسوع ان نات نب, محكم ايقدحي لافروبلولا رون |سشابعل كوع

 وقغأ  مهللا , ملسو .هيلع ؛دللا ىلص هللا. لوس. لاق :لاق ةويره.:ىسبا ىعةعرز ىببا نع

 رفغأ مهللا لاق نيرصقملاو اولاق نيقلحملل رفغأ مهللآ لاق ىيرصقملاو اولاق نيقلحلل

 نب كيحم نب دللا ثبع انتدح «نيرصقمللو لاق اثالث اهلاق نيرصقملاو اولاق نيفلحملل

 ئهنلا :فقلح :لاق رمع نب اهلا نبعا نأ عفان. نع ءامسأ .نب, ةيريوجا ايكدجت لاق ءامسأ

 نبأ نمع مصاع وبا .انتحدح « مهضعب رصقو هباكصا ئم ةفئاطو .ماسو هيلع هللا ىلص

 ني ترصق :لاق .ةيواعم+ ىغ ' نيانع خنبا نع نواطو قعاملسم نبين نسحلا نع ماج

 انتدح ةرمعلا ليعد عقمتملا ريصقت باد | 0 صقل ملسو هيلع هللا ىاص دللا لوسر



 م جحكل ١١ ظاتَح حست

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا حِبَذ ليقف اذه ام تلقف رقب محلب ركتلا موي انيلغ لخف

 06 : 8 ى* ا اك اذ اكل لالا ناقد تت ملل تي زلعخلا نم ان تكتف“ هكون لاق وحاول ما

 م

 لاق بشوح نب هللا دبع نب ديحم انتك> فلحلا لبق جبذلا باب 115: أ "ديكو

 ىبتلا لكس“ لاق سابع ىبأ ىف ءاطع وع ناذاز نب روصنم انربخا لاق“ ميش انكدحت

 انترح « رح 3 رح ال لاقذ هةوكنو حبذي نأ لقد فلج .نمع  ملسو: هيلع هللا :ئلص

 هع

 ءاطع نع عمفر نب زسيزعلا دكبيع نع شاسع نس ركب وبا انربخا لاق سنوي نب دكمحأ

 جرح ال لاق ىمرأ نأ لبق ترز ملسو هيلع هللا ىلسص ىبنلل لجر لاق لاق سابع نبأ نع

 لاقو "يرسح ال. لاق ىمرأا نأ لسبق .تحبذ لاق يرحاأ ال لاق محبذأ نأ لبق تقلح لاق

 نع سابع نبدأ نع ءاطع ىبنربخأ لاق ميخخ نبأ نع ىزاوشا نمياس نب مهحولا دع

 د د

 نع ءاطع نع ميناخ نبأ ىذةدتدح ىبيحكي نب مسالا لاقو ملسو بلع هللا ىلص ىبنلا

 ميك قبإ .انقايط «ينيقو ىعاا هازأعا ناعم "لاق" ملعو+ةيلح, دلذا: لنص ”قبنلا> وع سابا, ىبا |

 عطا «دارح# لاسو دلسإ# غيلع/هللا/:ئلتع ئبنلا ندع ناجع, نبا" نع ريبجل+ وو“ ىوعش“ قد

 « ملَثتَو هيلع اءللا 'ئلص (ئبغلا نع رباج  ىئع ءاطعا ىع روصنم نب دايعو كعس نب سوق

 نع ةميكع نع كلاخ انثدح لاق ىلعالا دبع امتدح لاق ىتتملا نب دمحم انتدح

 ال !لاقك تيينسما "ام+ىعب :تيمز“ لاقف ملسو يلغ«هللا “ئلص“ ئبنلا لثتس لاق سابع: نبأ

 د كس ع - د تا تا

 نع ىبأ ىدنربخا لاق نادبع انتدح 2“ جرح "لاف ركنا" نأ لكبق تقلحخ لاقف جرح

 لوسر ىلع 52525 لاق ىسوم ىع ِدأ نع باهتش ن د قراط نع ماس د سيق نع دعت

 تلق تلاها امب لاق معن تلق تججحخأ لاقف ءاكطبلاب وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 كتيبلاب فلطف قلطنا تنسحأ :لاق ملسو هيلع هلئا ىلص ىبنلا لالعاك لالعاب“ كيبل



 ىف ايش :اهبلح :ىطقلا الور ىدحلا ىلجا موكا نأر مله ر وتل هللا لص نينلا ىنرما لاق
 03 مت 0 33 ) مسحمس

 نبأ نع ىبحكي اندتدح لاق ندسم انت>> ىاحهلا دولجكي قنددسصتي باب اذ «اهتراوج

 نأ امعربخأ ادماجم نأ ئرزجلا ميركلا كبعو ملسم نب نسحلا ىنربخا لاق جيرج

 نرمهأ ماسو هيلع هللا ىليص ىينلأ دهريخحأ اهلع 3 ل ىايل ىبا نب نوحرلا كيع
 و

 م0003

 يف ىطعي الو .اهئالجو اهدولجو اهموحل اهَلخ هند مسقي نأو هندب ىلع .موقي نأ

 فيس. انتدجر لاقو عيعتروبا "انتيح» نديلا .لالخاب «ىىدصتي باب 1", .ءايش ايزاخ

 لاق هخيحح :ليلع نأ ,قلعل نيا ىبا"ىيندحجو وه ,انماخم تبعمس لاق 'نتملس ىلا ندا

 00 مت اهتمسقف اهموكلب ىنرماف ةخندب قام ملسو هيلع هللا ىلص لل ىدعأ

 هع نمنرمم سا دما هس 1 اا ابل 2 3 3 5 ع

 نأ تيدا ناكم ميهربال اناوب ثأو باب الراو : ا-جةهسفف اهدولكب مد اهنيسفف اهلالكإب

 نيلتلا ف نذاو هدجاملا_عكرلاوب نيسققلاو ىيدتاسنا ىنتب وضد اع يب سرت د

 نيدبلاب نم, لكأي ام باب اخ هن َدّنع ُهَل ري يعملو لا لاَجر 3ك حك

 ديصلا , ءارج نم لكوي ال رمع نبا نع عفان ىنربخا هللا ديبع لاقو: ىدصتي امو

 ىدَسم انتددح «ةعتملا نم معطيو للكاي كاطع لاقو كلذ ىوس امم لكويو رذثلاو

 انك لوقي هللا ىبع نب رباج عميس ءاطع انثح> لاق مدرج نبا نع ىيكي انتدح لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا انل صخرذ ىّنم ثالت ىوف اننكب ممحل نم لكأت ال

 ءال لاق ةنيدملا انتج ىتح لاقا ءاطعل تلق لاق اندوزتو انلكأف اودوزتو اولك لاقف

 ىئنتتدح لاق ىيكي .ىنتدح لاق لالد نب نميلس انتدح لاق 0 د نلاح هتوح

 سيخل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ لوقت ةشئاع تعمس تلاق ةرمع

 ىلص هلللا ٌلوسر رمأ ةكم نم انوند اذا ىنح ميحلا الأ ىرن الو ةدعقلا ىذ_ نم نيقب

 تاع سلاف لكي نأ ,كيملاب تاط اذا ىدعإ هعم نكي مل نم اد دل

 يبي 7777ج _-_- تت سس سس سل دج رح ب زحل 2



 م مكلا بانخ نري

 امتدح لاق راكب ند 1 انتل هديب 0 ىم باد ١ < قولبملاو ركلا مهيذ

 دللا ىلاص ىبنلا ركذو لاق تيدحكلا رحدنو 0 نع ةيالق ىبأ نع بويأ نع فِيفو

 2 ارصتخم نونرقأ ى دكامأ نيشبعَي ةنيدملاب ىكضو امايق 4 عبس هديب ملسو هيلع

 عير نب كيزي انت لاق ةملسم ىب دللا 0 انتدح ةديقملا لبالا ركن باب 1

 هناي 90 دق لسجر ىلع يلا رمح 0 كير اق ل نب دايز نع سنوي نع

 سقوي ىع ةبعش لاقو ملسو هيلع هللا ىلص كمحم نس ةذديقم امايق اهتعبأ لاق اهركَنَي

 ةيلع هللا ىاص كيحكم 2 م نبأ لاقو ةمئاق ندبلا ركق باب" ا1 6 داجز ىنربخأ

 اعبرأ ةنيدملاب ريظلا ملسو كبلع هللا ىلص ى مك ىلص لاق سسنأ نع الق ا نع

 جبسيو للبي لعكاف هتلحار بكر جيبصأ املف اهب كتابفخ نينعكر ةفيلكلا ىدب رصعلاو

 ىبنلا ركنو الكي نأ معرمأ ةكم لخد ايلف اعيمج امهب ىبل ءاديبلا ىلع الع اماف

 (نيكركا ىيكلما نيشبك ةنيدملاب ئكضو اًمايق ىاكب عبس هديب ملسو هيلع هللا ىلتع

 لاق كلام ىب سنا نع ةبالق ىبأ ندع بويا نع لبيعمسأ انثدح لاق ليا تا

 نينعدحر خفياكلا ىذب رصعلاو اعبرأ ةخنئيدملاب رهظلا ماسو باع جللا ىلص قولا ىلص

 ىنح هقلحأر ر مت حيض ىلصف جيصأ ى دح تاب مث سنأ نع لجر نع بوبأ نعو

 9 ا هم ند همس هنوضس د ب ع

 ىدهلا ىم راوسجلا ىطعي 2" كابا « خذ عاح>و ةرمعب للفأ بما لب تونسأ !ذأ

2 - 

 نع جيكان كك نبأ ى مدت لاق يي انو تأ لاق ريتك نب ليكم 7 ا

 ابل ىبا نب نمحرلا دبع ىدع كدفاكاو هياع ةالا ىلاص ىجب ىئى ى نسع ىئ علا 9 علا لاك لع

 اهنولجو اهلالج 0 ى رمال را اسهموكلت يي ىنرمأف ندبلا ىلع ع ماسو

 ىلع نع ىلجل ىننأ نب نمحر ىلا كبع نع ندفادم نع مدور كلا م ىندددح نىويغس لاقو



 م1 اه جدلا باتكح

 عفان نع ةبقع نب ىسوم انتدح لاق ةرمَص وبا انثدح لاق رذّتملا نب ميعربا انتدح

 سانلا نأ هل ليقف ريبزلا نبا هع ىف ةيرورحلا ةّجح ماع جحلا رمغ نبا دارأ لاق

 ةنسح اةؤسأ هللا لوس ىف: مكل. ناك ادقل لاق كوّدصي' نأ ؛فاضنو» لاق“ مْهنيِم ”نتاك

 لاق  ءاديبلا رهاظب ناك اذا ىتج ةرمع تبجوا. دق ىتأ مكذهشأ عنص امك َعّنْصأ اذ

 ايذَع ىدعأو ةرمع عم مكلا تعمج لق ىذأ مكُديشأ دحاو الأ ةرمعلاو ححلا ناش ام

 للكُي ملو كلذ ىلع ٌدِرَي ملو ةورملاو: اقصلابو تيبلاب فاطف مدق  ىيح ءارتشا 1كّلقم

2 

 محلل هفاوط ىضق دق نأ ىأرو ركذو فلكف ركنلا موسي ىتح هنم ميس ءىش نم

 مجيَذ باب !> ء«ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عنص !ذكه لاق مث لوألا دفاوطب ةرمعلاو

 نع ؛انكلام اَنرْيَلا لاق: فسوي-ىب هللا ثيح انتدح , نمرمأ نع منوم هقاسنا نع رقبلا لجيلا

 اهنع جلل ىضر تاع يعي تاق نهحرلا ديع تنب روع ندع كيعدس نب ىيحي

 ىرن ال ةذعقلا ىذ نم نيقب سمخل ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ لوقت

 دعم ,نكي ميلا نم ملسو هيلع هللا: ئىلص  ةللا لورا كم كم لم انوددا اهلك وحرر

 محلب ركنلا مي انيلع لخدف تلاق لكي نأ ةورملاو افصلا نيب ىعسو فاط اذا -ئدف

 ىيحي لاق هجاوزأ: نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا“ لوسر مكن لاق اذه ام تلقق رقب

 ىبنلا ركتم ىف ركذلا باب 1 ء«دهجو ىلع ثيدحلاب ىتتأ لاقذ مساقلل هتركذف

 لاق ثراحلا نب تلاخ عمس ميعربا نب فحسا انتدح ىتمب ملسو هيلع هللا ىلص

 كييع لاق ركذملا ىف ركذي ناك كلا بع 5 عشان نع رمع نب جالا 0 اندتدد>

 سنأ انثحح لاق رذنملا نب .ميعربا انتدح « ملسو : هيلع هللا :ىلص هللا لوسر ٍركْدَم هللا

 نم هيديعب ثعبي ناك رمع د 0 عفاذ نع 2 ند ىسومع انتد> لاق ضايع نبأ

 ه- <« ند مم جاجح ؛عم ملسو هيلع. هللا ىلص هللا .لوسر َر عيج

 ىنم هب ليخدي ىنح ليما رخا نم ع
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 1 مكلا بانكح ١ قر

 انثدح لاق نمعنلا وبا انتدح ءابنغ ةرم ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا ىّدعأ تلاق انينع

 تنك كتلأق ةشئاغ“ نع دوسالا نع ميعربأ انثدح لاق شمعالا انتدح لاق دحاولا بع

 انتدح ءالالخ هلها ىف ميقيو منغلا كلقيف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلل تالقلا لتفأ

 نب ديحم انثدحو ح رمتعملا نب روصنم انثدح لاق داّمح انتدح لاق نمعنلا وبا

 اهنع هللا ىضر ةشئاع ىع. دوسألا نع ميعربا ىع روصنم نع نيفس انربخا لاق ريثك

 ءالالح كمي مث اهب ثعبيف ملسو هيلع هللا ىلص بنل منغلا تالق لتقأ تنك تلاق

 تلتف تلاق ةشئاع نع قورسم نع رماع ىع ءيركر انتدح لاق ميَعُن وبا انتدح

 دثالقلا باب |! ء«مركي نأ لبق دئالقلا ىنعت ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا ىدهل

 ىحا نازك قار انككحا ملاج ذاعش قب“ ناعم انكدخ قاف يلح« قب ورتخ اشدح نهعلا نم

 كيلت ناب نااقيلم ع ىدقع ناك 0 نم اهةتالق: تلتف تلاق "ئينضوملا أ , نع“ مقلاقلا

 زيغم نع ىلعألا دبع نب ىلعألا تبع انربخا لاق :مالس نبا وه ديحم ىتتحح لعتلا

 ملسو بلع هللا ىالص هللا كب و نربي مخ ىبأ نع ةمركع نع رمخك ند ىبيحي
 ىبأ مر

 اًهبكار هقيأر دقلف لاق اهبكرأ لاق ةندب اهنا لاق اهبكرأ لاقف ةندب ىوسي الجر ىأ

 انتدح لاق راشب "نب دمحم هعبات «اهقنع ىف ٌلعتلاو ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا رياسي

 نع ةريرغ ىبأ نع ةمركح نع ىيكي نع كرابملا نب ىلع انتدح لاق رمع نب نمقع

 نم: كلدُي كل معا قدا ناكوت نحبللا لالككلا بابا هيلو -ةيلع هعللا "قلص ”ىبثلا

 ىذصتي مت ملا اعدسفي نأ ةناخم اهلالج عون اهرحن اذاو مانشلا َعسوم الا لالجلا

 نبع نع دفاجم نع ميكن ئبا نبا نع ىيفس انثدح لاق ةصيبق انتدح «اهب
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 ىدصتأ نأ ملسو هيلع هللا ىلبح هلئإتا لوس ىفرمأ لاق ىلع نه ئليل“ قبلا قجامكولا

 اهدلقو فيرطلا ىم هيدح ىرتشأ ىم باب باب 1[ « اهدولكابو ترف ىتلا نكبللا لالكاب



 وجب او جحلا َناَنح

 هيلع هللا. ىلص ئبنلا نكب' ىثالق .تلنف تلاق *كثتاع ىع مساقلا ى 5 انتدح

 تابءلإي < عل ّلحأ ناك ةىش هيلع مرح امف. اهادهأو اهرعشأو .امدلق .مخ ىديب ملسو

 ىنربخا لاق هللا ىيبغ نع ىيحي انتدح لاق دّكسم انتدح رقبلاو نّدبلل كئالقلا لثق

 لكت ملو اوَلَح سانلا ناش ام هللا لوس اي تلق تلاق ةصقح نع رمع نبا نع عفان

 انتدح .« محلا نم ٌلحأ ىنتح ٌلحأ الو :ىيدع تدّلقو ئسبأر كرد ىننأ لاك تين

 ةرمعأ (وعو ىاو محار نع باهش ىدبا .ئنثذح لاق. كثيبللا :انتدح. لاق .فسي. ىبادللا» كبع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك نيلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ :نمحرلا كبع تنب

 « مرحجملا بنتجاي امم اًيش بنتجُي ال مث هيكف دئالق لمثأف ةنيدملا نم ىدهي ملتسو

 َىَدَهلا ملسو هيلع هللا. ىلص ىبنلا لق روسملا نع: ةورع لاقو نّدبلا راعتشأ باب .!.م

 ع .ةييحت نب علفأ انثدح لاق ةملسم ىب هللا دبع انتحح ةرمعلاب: مرحأو هرعشأو

 ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ىَذَع َنّثالق تلتف تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع .مساقلا

 ءىش هيلع مرح امذ ةنيدملاب ماقأو تيبلا ىلا اهب تعب مد اهتدلق ىأ اهدلقو اهرعشا مذ

 لاق ف.سوي نب .داثا ثتيعح انك نبت نتالعلا كلك ىم 1 2 0 هل نَح

 اهنأ نيحبلا دبع كثنب. ةرمع نع موج ىياركباىما :قيا هللا تنبع . نع دكلاط ,انريخا

 نكي لاخآب سابع نجا هليل تبع ناارشماع دل بكا دعس بام هداك ناس

 ةشئاع تلاقف ةرمع تلاق هيدع مني ىنح جاكلا ىلع مركُي ام هيلع مرح ايذق ىدعأ

 قديب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىف الق تلتف .انأ سابع نقله لاك امك

 ىلع مركي ملف ىبأ عم اهب تعب مث هيديب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهدلق مك

 نيام بكب هلا 1 رك ىتح هل هللا .هلخأ. ءىش ملسو هيلع هللا ىلص .هللا:لوسر

 للا ىضر :شناع نع دوس لآ نع ميعرب ءدأ ىع شمعألا انتد>- لاق مهَعُن وبا |1201 منغلا



 م جحكلا باند نورا

 دنع تييلاب  هفاوط ىضق نيح عكرف اعبرا ىشمو فاوطأ ةتالث ٌبَح مد ءىلش .ّلوأ

 فاطف افصلا . ىتأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس فرصناف ملس مث نيتعكر .ماقملا

 رحنو ا ها ئضقا ىتحا هنم مرح ءىتش نم للكي مل مك فاوطأ ةعبس ةورملاو .افصلاب

 ام ّلثم لعتو هنم مرح ءىش لك نم لخ مث تيبلاب فاطف ضانأو. ركنلا موي ديده

 وك ةورخ نحو . ؟«سسانلا خرم: ىدقلا١ ىاشو «ىدفأ نم. ملمس هيلع هللا ىئلص:هللآ :ٌلؤسر .لعف

 هلا ١ ةرمغلاب . دعقمن: ىلا ملسو' .هيلعا هللا» ىلضا 'ىبنلا نع. هتربخا :انهنع؛ هللا 'ئضر, ةشئاع

 ىلص هللا لوسر نع رمع نبا نسع ملاس ىنربخا ىذلا لّثيب هعم سانلا عتمتت محلا

 لاق نمعنلا وسبا انتدح فييرطلا نم ىلا, ئرتشا بيم كابن: .«ملسو هيلع هللا

 مقأ هيبأل رمع نب هللا نبع نب هللا تبع لاق لاق عفان نع بويا نع داّمح انتدح
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 هادا ليزك لصرا هلال لوتمو لحمي اسك ١ لخغأ ,عرذا كالاقبت كيبل نع ةضعتس نأ اهنميل لآل - ىلإ
 كالا ام

 لعأ ءاديبلاب ناك اذا ىتح يرسخ مش لاق رادلا نم ةرمعلاب لهاف ةرمعلا . ىسفن ىلع

 مث ىيدق نم ىدهلا ىرتشا مث لحاو الا ةرمعلاو محلا ناش ام لاقو ةرمعلاو . جحلاب

 زعشأ نم. باب ٠.4 -ءاعيمج امهنم ٌلحا ىنح لكي ملف اذحاو افاوط امهل فاطف مدق

 هدّلق ةنيدملا نم ىدمأ اذا رمع نبا ناك عفان لاقو مرخأ مت ةفيلحلا ىذب دّلقو

 «ةكراب ةليقلا "لبق اههجرو ةرفشلاب نميالا همانس قش ىف نعطي ةفيلكلا ىذب هرعشأو

 م0 5د تي سحرا

 ةورع نع ىرعؤلا نع رمعم اسذ ريخأ لاق هللا كبع انيبخا لاق لمكم ىب كمحا انتدح

 خمرا ملَسو هيلع ةللا قلص ئسبنلا يو .الق ناورصو. ةمركم "نب روسملا نع :ريبولا :ىبا

 ةفيلكلا ىذب اوناك اذأ ىتح دباكصأ نم خدام ةرشعح عضب ىف خنيدملا ىم ةيبيدحلا

 لاق ميعذ وسبا انتدح «ةريعلاب 'مرخأو رعشاو ىدنهلا ملسو هيلع هللا ىلض ىبنلا كلك

 ب عححم د
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 نع 0 جدلا تنانتكح

 مل 35 3 5005-5 د 3-0 مل - 5 »و

 باب 1 ءرورمم 2 :خلطبقتم ةرمع ةيعدت نع ردغنغو ردرج ند بسوو مدأ لاق ملسو

 دو هرم ة<565 < 60 ذةرمم

 اوركذاخ ريبخ اهيف مكَل هللآ رثاعش نم مك اقاناعج نديلاو ىلاعت هلوقل ن ديلا بوحر

 0 د هرم من هع 21-35 2 ك1

 اك حدبم «' نفاكم لاك َنينسَحُمْل 0 دلوق ىلا رد تنم اذاق ف اًهيلع هللا مسأ

 هللا رئاعشو ريقف وأ ىنَغ نيم ودل ابو عت وحلا عملا و هون عناقلا اهنّدبل خوديلا

 ئلا :تطقش..تبجو. لاقي .ةربابجلا نم: هقتع .قيتعلاو. اهناسكتساو | ندبلا ماظعتسا

 ىسبأ ن ع كلام انربخأ لاق فسوب نب ةللا 0 اكنخ نكسلا تبيجو كد سو ضرالا

 قوسي الجر ىأر ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ ةريره ىبأ نع يرعالا نع دانؤلا

 ىف كليو اهبكرأ لاق ةندب اهنا لاقف اهبكرأ لاق ةندب اها لاقتف اهبكرأ لاقف ةندب

 انثدح .الاق ةبعشو ماشع انتدح لاق ميعربا -ىب ملسم انتدح «ةتلاثلا ىف وأ ةيناثلا

 ل لاقن ندب ىوسي الجر :!ىأر» ملسو هيلع. هللا ءىلص ىبنلا , نأ. سلنأ قع ةَداَثَق

 قاس نم باب !.* ءاثالث اهبكرأ لاق ةنحب اهنا لاق اهبكرأ لاقف ةنحب اهنا لاق

 2 ون يطيل م

 نع باتش ع نبأ نع ل نع ثمبللا انتد> لاق ركب نب ىيحي انكدح غعم : نديلا

 ةحاح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عتمت لاق رمع دبا نأ هللا دبع نب ملاس

 هللا لوز ابو ةفياكلا ىذ نم 1 ملأ دعم قاسق ىو محلا كن ةرمعلاب عادولا

 خالأ ىليص ى معلا عم 0 عقمتف جحلاب لع مذ ةرمعلاب لفاف مالسو ديلع هللا ىلص

 مل . نم .مهنمو ىدهلا .ناسف ئّدهأ نم. سانلا ىم ناكف محلا ىلا ةرمعلاب ملسو ديلع

 هناك. تف ,نمكنم نانكا قيم: لسانلل لاق هتكم»؛ملسو ةيلعر هللا ىلض ىتنلا) ةيق امنت نم

 فطيلف ىذدفأ مكنم نكي مس نمو هكاح ىضقي ىنح هنم مر ءىش نم لكي 0

 مصيلق اندم لحكاي مل نمغ محلاب لهل مث 1 اكيلو ريعقبو | 5و رملاو افدحل ابو تملا

 ىكرلا ملتسأو خكم مدق نيح فااطخ لف ىلا عجر أنآ عبسو جحلا ىف مايأ قال 3

 بس



 لك جحلا ص

 ١ ناكملا اذه ىف امهتثو نع انلوح نيتولصلا نيتام نأ لاق ملسو هيلع هللا

 مث رفسأ ىتح فقو مت ةعاسلا هذه رجكفلا ةولصو اومتعي ىتح اعمج سانلا مدقي الف

 عفذ مأ عرسأ ناك هلوقأ ىرذأ امف ةّنسلا باصأ نآلا :ضافأ نينموملا ريما نأ ول لاق

 8 ىتم تاي 1+ «ركنلا موب خيقعلا ةرمج يمر ىنح ىبلي لوي ملف نمتع

 ند ورمع كام لاق فدسإ ىبأ "ن ع ةبعش انتدح لاق لاهنم ى د جاجحح 0 عمج

 ال اوناك نيكرشملا نأ لاقف فقو مش جيصلا عيجاب ىلص انهت تطوع لوميا وون
 ع

 ملسو دياع هللا ىئلص ىقبنلا "قو أو ريبت رعت نولوقيو الممشلا علطت ىدح نوصيفي

 نيح ركذلا ةأادغ ريبكتلاو ةيبلتلا تاكا .ن1 كفل ل لخألا علطت نأ لبق ضافا مت مهقلاخ

 لاق كلكم ىب كاكضلا مصاع وبا انتدح ريسلا ىف فادنرالاو ةبقعلا ةرمج ىمري
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 لصفلا فدرأ :ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نأ سابع نبا نع ءطع. نع: ميرج نبا انربخأ
 بن

 لال - 08010 ع 2 ن ع

 نب رهيعز انتددح «ةرمكلا ىدمر ىتح ىبلي لود مل هنأ لضفلا يخاف

 دكيبع نب هللا 0 نع ىرعزلا نع ىليألا سنوي نع ىبأ انتدح لاق ريرجح ند ا

 ىلا ةفرع نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا 0 قذر ناك «ةتماسأا نأ سابع لوبا نع -هللا

 ىلص : معلا لومي مل لاق ايهالكف لاق ىغم مم ىلا ةفلدوملا نم ٌلضقلا فَذدزأ مث ةفلدوملا

 ِعحْنآ ىلا : ةرمعلاب عنا عتمت نمف باب 1.8 ٠ ءةبقعلا ةرمج ىمر ىتقح ىبلي ملسو هيلع هللا

 رودصعغم ند فادكادسأ ىنشدح ماوكلا دجسمْلا ىرضاح هلوق كا ىذدهْلا ن مم م رسيتسأ اهف

 ع سايع نى أ 2 لاق اةوسودجح وسبأ انتدح لاق خدع انربخأ لاق رضنلا انربخأ لاق

 5 هه و و و . هد د ع را هد

 مذ ىف كرش وأ ةاش وأ ةرقب وأ روزج اهيف لاقن ىدهلا ىع هتلاسو اهب ىنرماذ ةعتملا

 ةعتمو روربم مح ىداني اناسنا ّنأك مانملا ئف تيأرف تمنف .اهوعرك اسان ناكو لاق 2-3 و د م

 ع 3

 ءبلع هللا ىلص مساقلا ىسجبأ 0 رمح هللا لاقذ ع سان 6-50 تنبيداك ةليقتم



 عود مه معلا فك

 دّدسم انتدح «هلهأ ةفعص, ىف ةفلدوملا هليل ملسو هيلع: هللا ىلص ئبنلا مكَق نْمم' انآ

 ليل تلون اهذأ ا نع ل ىلوم هللا 00 انتدح لاق جيرج نبأ نع ىيكي نع

 تلق رمقلا باغ لع ّىَتِب اني. تلاق مث ٌةعاس تّدصف ىلصت تماقف. ةفلدوملا دنع عمج

 اناك راق اولكتراف تنلاذق معذ 000 رمقلا تاغعيلف ئعب اب تنللاق مست حاس كيلقف 5

 ام ةاتْنع اي اهل تلقف اهلونم ىف محبصلا تّلصف د مقا ةرمجلا تّمر . ىقح.انيضوف

 « ىعشلل نذأ ملسو هيلع دلئا ىلص هللا لوسر نأ ىنب اي تلاق انلسع ىف الا انارأ

 نع  مساقلا نبأ وق. نوحو ملا نايف انتدح لاق نيقس انت>> لاق ربك نب كيمحكف 0

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةدوس تنذأتسا تلاق أهنع هللا ىسضر ةشئاع قع مساقلا

 ٍنيمحعا نب جلقأ انقثدح لاق. ميعن وبا انثدح ءاهل نذأف ةطبت ةليقت تناكو عمج ةلها

 هللا ىلص .ّىبنلا تنناتساف ةفلدوملا الون تلاق ةشئاع نع دمحم نب مساقلا نع

 كتعفدف اهل نذف' ٌةتطب ٌةأارما تناكو. سانلا ةيطخ لبق عفدت نأ ةدوس ملسو هيلع

 6 ن و13 الف عقاب انعند مس ى دكاف انكي ىنح انِوقاَو سانلا ها ليك

 « ب حورغم م علا حبا ا تن انك ملسو كبلع ىالأ ىليص دلل ٌلوسر

 طع انتد> لاق ثايغ نب صفح ىب يع اند عمجاب و ريفلا ىللصي ىقسم ان 11

 تير ام لاق هللا دبع نع نمحرلا دبع :نع ةرامع ىنتدح لاق شمعألا انتدح لاق

 كشعلاو برغملا نيب عمج نيتولص الا اهتاقيم ريغل ةولص ملسو هيلع هللا ىلص .ىبنلا

 ىنبا نع لايتم انتد> لاق ا نب هللا ٌنيَع امكن «ايناقبم لبق ركافلا ىلضو

 ع 56 مد كم ىلا هللا ديع عم كتاجرخ لاق ديزي نب نمحولا دبع نع فكاشأ

 علط نيح رجفلا ىلص مق امهنيب ةشعلاو ةماقاو ناناب اهدحو ةولص لك .نيتولصلا ى

 ىليص هللا لوسر نأ لاق مذ رجفلا علطي مسك لوقي لا رجافلا علط لوغقد ليكم رجكفلا

 0 - ع
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 م عحلا بانذ نار

 انتدح لاق لالب ىب نميلس انتدح لاق كىلضم نب كلاخ انتدح ءايينم ةدحاو لك رثا

 ىبطخلا ديزي نب هللا 50 ىنتدح لاق تبات نب ىئدع انتدح لاق كيعس نب ىبحكي

 كا ىف عمج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 0 ىراصنالا بويا وبأ ىفتدح لاق

 انثدح ايهنم ةدحاو لكل ماقاو نّذأ ىم.باب 10 2« ةفلدوملاب ءاشعلاو برغملا عادولا

 نيك ليلا نبع  تاغيسإ الاف ا عجسلا وباء اكل ج لاق ويقر .انكدخ لاك ,يلاخأ قيادورمع

 رماذ كلذ ىم ابيرق وأ ةمتعلاب .ناذألا نيح ةفلدزملا انينأف هللا كبع مح لوقي ديزي

 مت ىشعتف هتاشعب اعد مث نيتعكر امدعب ىلصو برغملا ىلص مت ماقأو نذأف الجر

 نيتعكر ءاشعلا ىلصص مث ريعز نم الا كشلا مّلعأ ال ورمع لاق ماقاو نذاف ىرأ الجر رمأ

 الا ةعاسلا هذع ىلتصي ال ناك .ملسو هيلع هللا ىلص :ىبنلا ّنأ لاق ريكقلا علط املف

 نع نالوكت ناتالض انف .هللا دبع لاق مويلا !اذه نم: ناكملا اذه ىف ةرلصلا هذه

 رو و ا ويلا را زرع دال 2 ممعو 040 1 ل ا ثلا ينال ملا سانا نا ام ليد تاغملا قاصر اهقتو

 نوفقيف لسيللاب هلعا ةفعض مك نم باب 1+ .«هلعقي ملسو هيلع هللا ىلص ئئبنلا

 اكشللا ([ضر لان يتب. محب كوكل تلا تاكا ذ) | قعر وعدت ورع فلة رملاب
 5 505 2 2 ١  7 5(ةرد ىد ٠

 ن وفقيف هلعأ ةفعص مّدقي ومع نب ىللا 0 ناكو ملاس لاق باهش نبأ نع ذود ىع

 نأ لبق. نوعجري مت مهل !اذب.ام هللا نوركذيف ليلب ةفلدوملاب. ماركلا رعشملا دنع

 كعب مدقي نم .مهنمو رجلا ةولصل ىّنم مدقي' نم .مهنيف عفدي أ لبقو-# مامالا ا !بغَقُي

 ىلص هللا لوس .كتلوأ !١ ىف صخر لوقي ربع نبا ناكو ةرمجلا اومر اومدق !ذاف كلذ

 نع بويا نع ديز نب دامح انتدح لاق .برخح ىب ىنميلس انتحح «ملسو هيلع هللا

 اتكدح .«ليلب عمج نم ملسو هيلع.:دللا .ىلص ىئبتنلا  ىنثعب لاق سابع نبأ نع ةمزكع

 لوغي نك نبأ عمس كدزي ىسبأ نب ىللا 0 ىدربخأ لاق نيغس انتدح لاق ىلع



 عنا ا”: محنا باتك

 تافرع نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تفدر لاق هنأ كيز نب ةماسأ نع سابع نبا

 لابف خانأ ةفلدوملا نود ىذلا َرِسْبَألا ٌبعََشلا ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر غلب املف

 ةولصلا لاق هللا لوسر اي ةولصلا تلقف افيفخ اًدوضو ًانضوتف وضولا هيلع تببصف ءاج مث

 فدر مست ىلصف ةفلدؤملا ىتأ ىنح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس بكرف كمامأ

 نب هللا, نبحإ نينربخاف (تيركأإ لاق ِعُمَج ةادغ .ملسو هيلع هللا ىلصص هللا ٌلوسر ٌلضفلا

 «ةريجلا ىمر ىنح ىبلي لزي مل ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ لضفلا نع سابع

 طوسلاب مهيلا هتراستاو ةضافالا دنع ةنيكسلاب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رمأ باب 4ع

 ىسبا نب ورمع ىفتدح لاق ديوس نب ميعربا انتدح لاق مدرم ىبأ نب دكيعس ن3

 نبا ىنتحح لاق ئفوكلا ةبلاو ىلوم ريبج نب كيعس ىنربخا لاق بلطملا ىلوم ورمع

 خحيباع هللا ىلص ىبنلا عهسف ةفرع موب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم عفد هنأ سابع

 رسجز هءارو ملسو

 نم مكلالخ أوعرسأ أوعضوأ عاضيالاب د نبت رسبسلا ناف ةنيكسلاب

 مكيلع سانلا اهيا اي لاقو مهيلا هطوسب راشاف لبالل ابرضو اديدش ١

 0 ةرجاغو مكنييب للختلا

 فس ند هللا 0 انتدح ةفلدزملاب نيتولصلا نب عمجالا باب 1 « اهينبب اميلالخ

 لوقي دعمس نا دكيز نب اس نع ل نع ةبقع نب ىسوم نع كلام اذربخأ لاق

 غبي ملو ًانيوت مث لاب بعشلا لونف ةفرع نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عفد

 تميقأ مث غبسأف ًاضوتف ةفلدوملا ءآجف كمامأ ةولصلا لاقف ةودصلا هل تلقذن دوضولا

 ملو :ىلصت ةولصلا تييفأ مث هلونم ىف هريعب ناسنا لك 0 مث برغملا ىلصف ةولصلا

 ىد 0 انت>> لاذ مدأ 5 ع عوطتي م ٠و امعنمب عمج 0 باك 1 « امهنبب ليعي

 حيلع هللا ىلص ىبنلا عمج لاق ومع نبأ نى ع هللا : ليبع ند ملاس نع ىرغو 3 نع بكذ

 ىلع الو امهنيب جيسي مأو خماقاد امينم ةدحاو كح عمجاب ءاشعلاو برغملا نيب ماسو
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 اة ملا تاب نزلا

 هللا ىلص ىبنلا تير ةفرع موي هيلطا تيفذف ىل اريعب تللضا لاق معطم نب ريبج

 فرحا( دير 5 0 نت 5 ر لل ورا ا را اهلا نو دطكاخ ءانخأ# ريمكلا ا ترد للا وى نها تقف تعم طوق اطلع كلالح

 نوفوطي سانلا ناك ورح لاق ةورع نب ماش نى 2 رهسم نب ع انتدح لاق 2 رغملا ىبأ

 نوسبتحي+ سمحلا كناكوأ تلو: امو. «شيرقب سمكلاو :سمكلا الآ: ةارغ ةيلهاجلا ىف

 فوطنت بايتلا ةأرملا ةأرملا ىطعتو اهيف فوطي َبايثلا لجرلا نجلا ىطعي سانلا ئلع

 تافرع نم سانلا ةعامج ضيفي ناكو انايرغ: تيبلاب فاط سمدلا هطعت مل نمق'اهيف

 نسمحلا ىف تلرن ةيآلا هذه نأ ةشئاع نع ىبا ىنربخاو لاق عمج نم سمحلا نضيفبو

 « تاغرعح . ىلا 0 عمج نم نويقي اوناك لاق الا فاق كبح نم اوضيفأ 8

 نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع انتدح ةفرع نم عفد اذا اديس اني 1#

 نلضر هللا نزيير 1 ماك تقيم نانا ءاماو . همام لكس لاق اق ميازا» يه >الروع دج :ةاعته

 دجو اذاف :قنعلا ريسي ناك لاق عند نيح عادولا ةكح ىف ريسي ملسو هيلع هللا

 عيمجلاو عستم ةرجف هللا ىبع وبا لاق فَنَعلا قوف نثنلاو ماشه لاق ضن ةوكف

 نيب لووملا تاب هن...« رأرف نيح سيل سصانم ءاكرو كر كلذكو ءاجكفو تاوكق

 ىسوم :نع دكبيعس نب ىئيكي نع كير نب دامح انثدح لاق دّدسم انتدح عمجو ةفرع

 ١ 1 دلك هللا نلنو ليعلاداوأ ديول وج طماع جز ابخل اوواد ىلا .اييزك وخاةبعط“ خب

 ىلصتأ هللا لوسر' اي تلقف_ ًاضونف هتجاح ىضقف بعشلا ىلا لام ةفرع ئم صافأ ثيح

 ناك لاق .عفان نع ةيريوج .انثدح لاق. ليعمسا ىب ىسوم انثدح «كىمامأ ةولصلا لاق

 هدحا :ىذلا بعشلاب رمي هنأ ربع عمجاب ءآشعلاو برغملا نيب عمجُي رمغ نب هللا كبع

 ىلوم بيرك نع ةلموح ىبأ ١ نب كيحم نع رفعج نب ليعمسا انتد> لاق 5 انتدح



 سل سلسل 22255222 2 ل ل ل م ل م ع ع مم م ص صج م م م م مصصسسصسم

 2 ٠ جحلا باتك

 كلذ ىأر اسماف هللا دبع ىلا رظني لعجف فوقولا لجكعو ةيطخلا رصقأف ةدسلا كيوت

 فلكم نب هللا قبع انتلح ةنرعب ةيادلا ىاع فوشولا كال مه « ىدبص لاق هللا يح ا

 تني ليضفلا ا 2 سابع نسب هللا دبع ىدوم ريهع ندع رضنلا نبأ نسع كلام نع

 لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبغلا موسح ىف ةفرع موي اهدنع اوفلتخا اسان نأ ثراحلا

 ةردعب لع كك وهو نجل جاحقب ديلا تااسرأف مدادعب سبل مهضعب لاقو مكايص وه مهضعب

 عم ةولصلا هتتاف اذا رمع نبأ ناكو ةشضعب قيتولصلا , نتيب: عمجلا# باج. مل < ديرقف

 نأ ملاس ىنربخا لاق باهش ىبا نع ليقع ىنتدح كثيللا .لاقو امهنيب عمج. مامالا

 موي افقوملا ىف عنصت فيك هللا دبع لأس ريبزلا ىباب. لون ماع فسوي نب ياجحلا

 رمع 0 هللا 0 لاغقف ةخذرع مود ةواصلاب رقت ةّئسلا كيرذ تك نأ ملاس لاقذ ةفرع ا

 كلذ. ل ملاسمل كلفن ةدسلا ١ ىل 0ك ذ رصعلاو رهظلا ى هدد ن وعيكاي ودا مهنأ ىقدسم

 جوابا 1+. «ةعقس, الا كلذ . ىف" وعبقما ا لاهو: ملاس #ناقفرإ ملكيلو تيل ىلا عليم انلالر لل
 - 2 06_20 ري 3 5 م

 نع باهت نبأ نع كلام اند2>> لاق ةوياسم ند هللا كبع انتددح ةغرعب خةبطخلا ودصق

 هللا ىيعب متاي نأ ياكحلا ىلا بتك ناورص نب كلملا دبع نأ" هللا .اجبعا قر املاس

 تلاز وأ ثغاز يح هعم اننأو رمع نبا كاسح ةفرعا موي ناك املخاا جحالا
 رر ىف رمع نبأ

 نآلا لاقذ جاوولا رمع نبدأ لاقذ هيلا جراف اذه نأ هطاطسخ لكنع جابصق نمسا

 كلَقَف ىببأ 1 قف ىغيب راسف جرخ ىتحار يع ا لؤخف ام ىلغ ضيفأ ىنرظنأ لاغذ معذ

 رمع ئبا لاقف قفوقولا لّجَعو ةبطخلا رصقأف مويلا ةتسلا بيصت نأ كير َتْنَك نأ

 | انتدح لاق ىيفس انتدح لاق هللا دبع نب ىلع انتدح ةفرعب فوذولا ا 1 « ىدص

 خائ ّى اردعب بلطأ تح لاق هيدا نسع معطم ن 1 زيبج نب كيحكم انت> لاق وره

2 

 ديبأ ى ع معطم ندي يح نب ةيحم عم دروع قرح نويقس انتدح> لاق قلاب انتددو
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 اة عحلا تان 4

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر :ىلص لاق هيبا نع رمع ىب هللا دبع نب هللا ديبع ىنربخأ

 انتدح لاق مدآ انتدح «هتفالخ نم اًرُدَص نمثعو رمعو ركب وباو نيتعكر ىّنمب ملسو

 هللا لوشر, اني ىلص. لاق ئعازخلا .بعو. نب ةكراح نع ئنادمهلا فخحسا .ىبا نع: ةبعش

 ةصيبق .انتدخ « ىيتعكر ىنمب: هنماو لطف انك .ام رثكأ ىحنو ملسو هيلع هللا ىلص

 ع ا١هد هد

 نع ديزي نب نمحرلا ديع نع ميهربأ نع شسمعالا ىع نيفس انثدح لاق ةبقع نب

 نيتعكر ركب ىبا عفو نيتعكر ملسو هيلع ,هللا ىلص ىبنلا عم تيلص لاق هللا دبع

 خيرا ىم ىظح تيل, ايف فرطلا مكب تدقرفنأ مت نيتعكر :نمثع عمو نينعكر رهع عد

 ىنيفس انتدح لاق كبع نب ىلع انتدح ةنرع مود موص ا مه « ..انلبقتم .رانعج

 تلاق لضفلا مأ نع للضفلا مأ ىلوم .اريمع تعمس لاق ملاس امتدح لاق ىرهزلا ىع

 هللا ىلص ىبذلا ىلا تقعبف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مودح ىف ةفرع موي سانلا ككَش

 ةفرع, ليلا .قنم نم 1ع طنا: ريبكلاو .ةيبلتلا باب 5 د ةيرشق :باوشب.: ملسو هيلع

 ا هنأ ىفقثلا ركب ىبأ نب كيكم نع كلام انربخأ لاق فسويب ند ةللأ 3 اندر

 مويلا له. ىف. نوعنصت+ متنك فيك , ةفرع . ىلا :نئينم م. نايداغ امهو .كلام نب. سنأ

 ربكملا ديكيبو ا ةنلع نكنيرالت لهملا امم - ناك لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر' عم

 فسوي ىسب هللا 5 انتدح ةفرع موي حاوولاب ريجايتلا 52 اب “ هيلع 1 الق انتم

 ال.نأ ياجححلا ىلا كلملا يع بتك لاق .ملاس ىع .باهش. ىبا نع بكلام انربخا لاق

 حاصف .سمشلا تلاز نيح ةفرع موي دعم انأو رمع نبا ءاجف محلا ىف رمع ىبا فلاخي

 نيحرلا دبع ابأ اي كلام لاقف ةرفقصعم ةفحّلم هيلعو يرخف ياّكعحلا .قدارس دنع

 ني نبك قن ظياع ملاح ضلع حاس ينقع لاه هتسلا سيرت كانك نأ حاورلا لاقت

 كتلنك نأ تلقف ىبأ نمنو ىنيب راسف جاجحلا جوخ ىنح لؤنخ جرخا مث ىسأر ىلع



 ع ١! يحلا باتك

 لوس ركذت ال تناكو كتلاق 'اهانلأس .تلاق وأ اهتلأس ةّيطع مأ تّمدق. اًملف. نينموملا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تععمشأ انلق ابيب تلاق الا اًدبأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 فئاوعلا وأ رودخلا ثاوذو فئناوعلا يرخضتل لاقف ابيب معن تلاق اقكو !ذك لوقي ملسو

 ىلصملا ضيحلا_لوقعيو .نيملسملا ةوعدو: ميكلا ندهشيلو, ضيحلاو زززحخلا [تاود

 لالعالا باب م 2 ءاذك كهشتو اذك دهشنتو ةفرع كهشت سيلز نى سيلاعا ا( نتاكلا | نيقف

 ىبليأ .رواجيلا .نع ءاطع لّمسو ىنم نم :جرخ اذا جاتكلاو ىكملل اهريبغو ءابحطبلا نم

 لاقو ةتلحار:ئلع: ىوتساو,رهظلا "ئلصا_اذار .ةيورتلل موي يلي ارمع ١ نيا» ناكل لاقت: مدلج

 ىتح انللحأف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم انمدق رباج نع ءاطع نع كلملا كبع

 ءاكطبلا نم انللحا رباج نع ريبولا وبا لاغو جحكالاب م رهظب خكم ع ةيورتلا موب

 مو :لالهلا,ا!وأر :1ذان(عساتلا  لسقأ هيو تنك نر ركمتيأر ردع كالا عايزح نيرديسع لات

 تعينت ىتح ليي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رأ مل لاقف ةيورتلا موي ىتح تنأ ليت

 لاق دمحم نب هللا 2 ىنتدل>ح ةيورتلا مود رهظلا ىلصي نيا تايإ من « هتلحار ب

 رهظلا ىلسص نيا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هتلقع ىشب ىنربخأ تلق كلام

 ل لاق مث جطبألاب لاق رغنلا مود رصعأا ىلص نيف 59 عد لاق ةيورخلا مود رصعلاو

 تيل ردوعلا ىبع انتدح لاق شابع نب ركب ابأ عجس ىلع انتل * كوأرمأ لعغي امح

 كح لاق زيزعلا كبع نعار ركب وبأ انتدح كاقا ن ابأ نب ليبعمسأ ىنتدحو 8 ام

 ىللا ىلص ىبنلا ىلص نذل تلات رامح ىلع ايهاذ 05 ل ةيورتلا موب مم كل

 نمت ةولضلا باج مح: 4( لضح ةكوارمأ ىلصي, تيحع وطن لاه زيظلار تدلل ل0 لس

 لاق. ,باهش, :ىبا "نع سنوي: ىنويخا لاق فو نبا ءايحدح ,لاق د ورتتملا نب معربا انندح



 ةشئاغ نع هيب ىع مساقلا ىب نمحرلا دبع نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا ثبع

 افصلا نيب الو تيبلاب فطأ ملو ضياح انأو ةككم تمدق تلاق اهّنأ اهنع هللا ىضر

 احلا لعفي امك ىلعفأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا كلذ ثتوكشف ةورملاو

 كيع انتدح. لاق ىثتملا ىب فيكم انثدح «نئرسهطت ىقح. تيبلاب ىفوطت ال نأ ريغ

 ءطع نع ملعملا بيبح انتدح لاق باقولا بع انتدح ةفيلخ ىل لاقو ح باقولا

 سيلو مكلاب هباكصأو وه ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ّلعأ لاق هللا ىبع نب رباج .نع

 نوميلا ىم 0 مدقو ةكلطو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ريغ ىدع مينم سحأ عم

 هللا“ ىلض» ئبنلا' رماق ملسو هيلع هللا“ ىلص ٌىِبتلا هب لعأ امب تللعا .لاقث ىده ةعمو

 هعم ناك نم الا اولكيو أورعقتي مق .اوفوطيو ةرمع :اهرلعجي نأ هباكضا ملسو هيلع

 ملسو ديلع هللا ىلص ىبنلا غلبف رطقي اندحا ركَّذو ىثم ىلا فلطنتأ اولاق ىدهلا

 كبح ىلا عم. نأ, كلا وكلإلا تيدطأ ؛انم ترئاداتسا !ءاننم عما +نره تلبقتتنا:ىل "لاقف

 تفاط تريط اهلف تيبلاب فطت مل اهنأ ريغ اهلك كسانملا تكستف ةشئاع تضاحو

 نيا نمحرلا ٌّقبع رمأف ٌجحب 'فلطنأو ةزمعو ةجاحب نوقلطنت.هللا لوسر اي تلاق تيبلاب

 لاق ماشع ىب لموم انتدح « محلا دعب ثرمتعاف ميعنتلا ىلا اهعم درس نأ واول

 ةأرم تمدقن نجرخي نأ انقتاوع عنمت انك تلاق ةصفح نع بويا نع ليعسا انثدح

 هللا لوسر باحصأ ىم لجر تكن تناك اهتخا نأ تثدحف فلخ ىنب ٌرصق تلونف

 ةوزخ ةرشع ىتنت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس عم ازغ دق ملسو هيلع هللا ىلص

 قظرملا ىلع موقنو  ئملكلا ىوادن' اَنَُك ' تلاق تاوزغ تس ىف دعم ىتخا : تناكو

 نيلي كيد سانا انادحل» قلك لكل يلع رو :ًايرع هللا لص. هللا: لؤسرا يكل! تلاسم

 ةوعذو ”ريخلا ىهشتلو : انهبايلح .:خمانيتيحاص اهسبلفل لاه ردكم الأ بابلج اسيل



 لو "5 يحكلا باتح

 ىسيع انثدح لاق كيَبع 'ىب كيكم انتدح نيسح ىبا ىنب ىاقز# ىلا .دابع :ىنب راد

 دلتا . يلنصا علال لور ناك لاخر رمح باع ىوحأا فام وعر نزع ىلا انللا دينع ل لج , ينوي قل

 ليسملا : نط ىعسي ناكو .اعبرأ ىشمو اتالث بح لوالا فاوطلا فاط !ذأ ملسو هيلع

 ىناميلا نكرلا غلب اذا ىشمي هللا دبع ناكأ عفانل تلقف ةورملاو افصلا نيب فاط. اذا

 نب ىلع انتدح «ديلتسي ىتح هعدي ال ناك هناف نكولا ىلع محازي نأ الا ال لاق

 كانط: لج .نع.رمع' ىبا انلاأسا لاق رانيد نبا ورمع. ىنع.نيفس . انثدح لاقاددللا تبع

 هلا |ىلص+قبنلا ! مهق.لاقفا هتلرمأ :نينأيأ .ةورملاوإ .افضلا ب نيب. فطيبملو بةرمغت ىق كايفلاب

 ةورملاو افدعلا نيب فاطو نيتعكر مادقملا فلخ ىلصو اعبس تيبلاب فاطف ملسو هيلع

 اهني يدا نه هانا هبه يلوي ا زيا ةنلاسو ا نشك وللا وسو 0 مكل ناك كنق ؛اغبس

 ىقوبخا لاف ميرج نبا نع .ميعهربا نب. ىكملا انتدح ©.ةورملاو..افصلا) نيب .فوطي ندح

 فاطق .ةّكم ملْسو هيلع هللا ىلص .ئبنلا مدق لاق رمع ,ىبا تعمس لاق رانيد نبا ورمع

 لوسر ص مكلا اكان حقل الغش دك هو ملاوأ افضلا, قمل ىتستعت سقيعتا ىلضا مك. تايإقلاب

 قل 60ه

 مصاع اذربخأ لاق هللا كيع انريخا لاق كديمحكم نب كمدأ سحر ةةوسسأ هلآ

 تناك اهنال معذ لاقف .ةورملاو افصلا نيب ئىعسلا نوهركت .متتكأ. كلام نب .سنأل تلق لاق

 تيل حح مك هللا رئاغش نم. ةومْلاَو ةرخلا ١ ىلإ هللا بلكت ى

 نيفس انثدح لاق هللا دبع .ىنب ىلع انثدح ءاًمهب قوطي نأ هيلع حاَنج الق رمتعأ و

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىعس امذأ لاق كاطع نع ءاطع نع رانيد نب ورمع ىع

 نضياكلا .ىضقت .باب 10١ ءاك ملثم سابع نبا: نع: ءاطع تعفس»لاق' ورمع اند لاق

 انذدلحح ةورملاو افصلا نمد وصَو ريغ ىلع ىعس اذاو تييلاب فاولطلا الا اهلك كسانملا



 ٠١ يحلا بانك ع

 ناميلا وبا :انتدح هللا. رئاعش نم العجو ةررملاو افصلا . بوجو: باب 1 :اولَخ نكزلا

 تيّأرأ اهل ,تلقف اهنع هللا ىضر ةشئاع تلأس ةورع لاق ىرهزلا نع بيعش انربخا لاق

 جات ءالقوتتعا وأ تيبلا مح نمَك هللا رئاعش نم ةورملاو اقصلا نأ ىلاعت هللا ّلوق

 نسب تلاق ةورملاو افصلاب فطي ال نأ انج دحأ .ىلع ام هللاوف امهب قوطي نأ هْيَلَع

 الا نأ هيلع انجل ال تناك هيلع, اهتلوا امك تناك ول هذه نأ ىغخأ با اي تلق ام

 ىتلا ةيغاطلا ةانمل نولهي اوملسي نأ لبق اوناك راصنالا ىف تلونأ اهّنكلو اميب فوطي

 املف ةورملاو اقصلاب فوطي نأ يركتي لمأ .ىم ناكف لكشملا دنع اهنودبعي اوناك

 انك امنا هللا لوسر اي اولاق كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر اولاس اوملسأ

 تلاغ ةيآلا هللا رئاعشا ىم ةورملاو افصلأ نا هللا لونأف ةورملاو افصلاب فوطن نأ يركتن

 نيملخ اههنيب ؛فاوظلا ملسو هيلع هللا :ىلض.هللا لوسر نس .كقو اهنع هللا .ىئضر ةشئاع

 ملعَل 56 نأ لاقف نمخرلا ىْبِع نب.ركبا ابا تربخا. مت .امهنيب :فاوطلا .كرتي نأ. نحل

 تكف ..: م الا سانلا نأ نوركذي ملعلا للف! نم .اللجر. ثيععمس قلو هتعمس تنك ام

 اوظلا هللا .ركذ اًملف ةورملاو افصلاب مهلك .نوفوطي اوناك ةانبل لهي ناك نيم ةشئاع

 ةورملاو افصلاب فوطن انك هللا ٌلوشر اي .اولاق نآرقلا. ئف .ةورملاو افصلا ركذي ملو.تيبلاب

 اقصلاب فولت نأ ير نم انيلع لهف افصلا ركذي ملف تيبلاب قفاوطلا لوذأ هللا نأو

 عمسأف ركب وسبا لاق ءةيآلا هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نأ ىلاعت هللا .لزشناف  ةورملاو

 ةيلعاجلا ىف اوفوظي نأ نوجرحتي اوناك ىيخلا ىف امهيلك ى يقيرغلا ىف تلون ةيالا هذه

 نأ لجأ ىم مالسالا ىف امهب,اونوطي نأ .اوجرحت' مث  نوفوطي ىيذلاو ةورملاو .افصلاب
- 

 فاوطلا ركَذ ام دعب كلذ. ريكذ ىن> .ةورملا اقصلا ركذي ملو تيبلاب .فاوطلاب رمأ هللا

 نم ميعسلا 1 .بأ لاقو ةورهلاو افصلأ نب دولا ىسف 2 نا كا 4 ©« تيبلاد



 عرس ا محلا اننانكت

 ريبؤلا نباب ج ٍاَححلا لوس ماع ص محلا دارأ رهع ا ,١ !تماقأ, قلع ءاثبل ىنتدح> لاق

 ىف مكل ناك دقل لاقف كوُدَصَي نأ فاضن اناو لاتق مهنبب تاكل عططاهلا نو ؟ناعن اليم

 هللا ىلص هللا ُنوسر عنَص امك عّمصأ ن را ةيسح“ وسلا هلو :عايلص هللا 1 لطةطللا لوقو

 ءجيبلا ,رهاظب ناك .اذا |ىنخ :يوخ مك ةرمع تيجوا فكقا ىذأ مك ُلهشأ ىنأ ملسو هيلع

 ع عم اكاد 5-- كش يس مكدهشأ نحاو الا نرمعلاو محلا عا ام لاق

 مرح .ءىسن ىم لكي ملو اركنُي' ملخ كل ىلع ,دوي ملو ىيدقب :هارتشا ايده, ىّدفأو

 قاوط ىضق دق نأ ىأرو فلَحو ركنف رحنلا موي ناك ىتح رصقي ملو فلكي ملو هنم

 «ملسو هيلع هللا ىلض هللا ٌلوسر لعف  كلذك رمع نببا لاقو لوألا هفاوطب ةرمعلاو مكلا

 لاق بهو نبا انتدح لاق ئسيع. ىب دمحا انثتدح ءوضو. ىلع فاوضلا باب

 وب .ةورع لاس هنأ ىشرقلا لفون نبا نمحرلا :ىبغ نب 'ةمكم نع ؛ثراكلا نب ورقعا ىقزبخأ

 هب أدب ءىش لوأ نأ ةشئاع ىنتربخاف ملسو هيلع هللا ىلدص ّئبنلا م دق لاقف ريبولا

 لو ناكو ركب وبدأ مح مد ةرهع نكت مدل مث كتيبلاد فاس مذ ضو 25 مق نيح

 دع 3 3 ان د ٍِء

 هنيارذ ىمتع مح مذ كلذ لقم رمع مث ةرمع نكت مل مت تيبلاب فاوطلا هب ادب عى

 د د 2 9 ع

 تجاكاح مث رمع نب هللا كيبعو ةخيواعم مث ةرمع نكت مل مذ فاوطلا هب !ىكب ع ىش لوأ

 مث..ةرمع نكت مل مث تيبلاب :فاوطلا هب ادب ءىش ّلوُأ ناكف .ماوعلا نبا ريبزلا ىباأ عم

 ككلذ ليعذ تيأر ىم رخآ مت ةددعأا كن مل مث نكلذ نولعفي ر اصتألاو ند رجايملا تييأر

 ىبضم نهم كا الو ةنولاسب الذ م2 ذع رمع قي اذعو 0 اهضقنت مل مذ رهع نبأ

 تبر كو نورك 29 مث تيبيلاد فاولحلا نم مهما د قأ نوعضبب ى ريح عىبشنب روحي اوناك ام

 ا 1 1 ب 2 3
 2 محل مث هب نائوطت تيبلا ىم لوا ءىشب ناكبذن ال نامدقت نيح ىتةلاخو ىمأ

 3 د ماع مع 33 3 *- 5

 أودكاسم املذ ل معب نالفو نالفو رمبزلاو اينخاو ىف نلف اهنا ىمهأ ىةنربخا كقو نالكن
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 1 جلا بانتح

 لاق ىرغؤلا نع سنو انربخأ لاق دال 5 انربخأ لاق نادبيع لاقو مزمز ىف ءاج ام

 جوف لاق ملشو هيلع هللا ىلص هللا لونسر نأ ثدحي رَّذ نبا ناك كلام نب .سفقأ

 نم كيينطي ءاج مث مزمز ءامب هءلسغ مق ىرشص جرفف ليربج لوذف خكوب اننأو ىلفقس

 ىلا يوعف ىديب ذخا مث هقبلثأ مث ىردص ىف اهغرنأت اًناميا, ةمكح ئلتمم بهذ

 «ليربج لاق اذه ىم لاق متفأ ايندلا ءامسلا نزاخل ليربج لاقف ايندلا ءامسلا

 سابع ى اي نيعشلا ن ع مصاع نع ىرازفلا انربخا لاق مالس ىب ديحم ىفهتدح

 مدصاعح لاق مثاق وغو برش موعز نم ملسو :ءبلح هللا ىلص هللا ٌلوسر تي لاق هثلدح

 دبع انتدح نراقلا فاو كابا «ريعب ىلع. الأ ذكدوي ناك ام ةمركع فلحخف

 انجرخ تلاق ختتاع نسع ةورعح نسع باهتش نبأ نع كلام اذربخأ لاق فسوي نب ىللا

 ناك نم لاق مسد انءوعب انللعأف عادولا زدحاح ىف ماسو كبلع دللا ىلص هللا لوسسر 5

 انأو خم 0 امهنم لكي ىنح لك ل مث ةرمعلاو مج صخحلا ١ لييلف ئىوف معمم

 هذي» لاقف ترمتعاف..ميعنتلا .ئلا :نمحرلا .دبع عم ىنلسرا 55 انيضق املخ ضئاح

 اوعجر نأ كعب رخآ اناوط اوفاط مث اولَح مت ةرمعلاب اولقأ نيذلا فاطف كترمع ناكم

 ىنتدح ءادحاو افاوط اوفاط امثاف ةرمعلاو مدكلا نيب اوعمج نيذلا امأو ىنم نوم

 نسعد 2

 هنبأ لختد رهمع نكس نأ )عفان ع بويأ نع خيلع ىبأ انتد> لاق ميحربأ ىب بوقعي

 سانلا | نين, ماعلا |[ نرووكي -نارا ما ل ىنا لاقف رادلا .ئف هرهظطو هللا كبع- ىب هللا .ثبع

 2 ع 7 2

 ماسو دياح هللا ىلاص هللا لوسر َج م كق لاق كتوقأ واش تييلأ نع انك و ليدعببت

 هللا لو لعن امك لعتأ هنيبو ىنيب ليح 0 تيبلا نيبو هنيب شيرف ر اقك لاكف

 ع 5 6 02 5 8 2 1

 تأ مككيهشأ لاق م3 ةنسح ةوسا هللا لوسر ىف مكل نأك كقف ملسو هيلح هللا ىلص

 - إي لل - سااع 23 2

 ا ىنتد> «؟ادحاو افاوط امهل فاطف مدق مت لاق احح ىترمع عم تبجوأ لق



 00 أذ#ذتذآذ ذآ ذآذآذآذ]آذآ]ذآذ]ذ ذ]ذ]ذ] ] ذ]ذ ذز]زذ]زذ]|]ز]ز]ذ 1 ذ ذا

 ع! و جحلا ن2

 ىنتدح ءاهبورغ ىنعو سمشلا عولط كنع ةولصلا ىع ىهني ملسو هيلع هللا ىلص

 عيقر نب زسيزعلا قع ىنتدح لاق 000 نب ةديبع انتدح لاق كمحم ىب ىسحلا

 د زيزعلا دبع لاق نيتعكر ىلصيو ركفلا دعب فوطي ريدزلا نب هللا دبع تيأر لاق

 نما» ع 202 3

 هناتللح اهقعا هللا ىضر ةشتاع نأ ريكابو رصعلا دعب نيتعحكر ىلصي رهبزلا نب ءللا/ كيع

 فوطي نضيرملا باب ”»ع 2 ءايعالص الا اهتيب لخدي مل :ملسو هيلع هللا ىلص: ىعتلا“ نأ

 نع ةمركع نع ءّذحلا كلاخ نع كلاخ انتدح لاق ّئطساولا فحسأ ىنتدح ابكار

 ىتأ املك ريعب ىلع وهو تيبلاي فاط ملسو هيلع هللا :ىلص هللا لوسر نأ سابع نبأ

 اتربخا لاق ةملسم نب هللا كبع انثدح ءربكو' هدي: ىف ءىشب هيلا راشا نكرلا يلع
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 هرج ةملس مأ تع بذخيدز ع ةوردع نع لفوق 3 نمحرلا كمع ند لييكام نع نتكلام

 نم: ”ئفوط.. لاقق.:ىكتشأ نأ حلسو هيلع“ هللا "ىلض ثا لوسر نلا كوكش :تلاق ةفلس مآ

 بنج ىلا ىلصي ملسو ةباع ىللأ ىلص هللا لوو انفك بكار اقفلنأو سانلا ارو

 ىببا هللا 3 امتدح ياحلا خداقس تاب د «ر وطسُم باتكو رولحلاب ارقي وهو تيبلا

 سابعلا'ن ٌقانسأ لاق ومع نبأ نع عشان نع هللا 0 انتدح لاق : مدح وبأ انتد> لاق قولا ىبا

 هتياغس لجأ ىم ىتم ىلايلا ةكمب تيبي نأ ملسو هيلع دللا ىلص هللا ٌلوسر بللتملا دبع نب

 نابع. .ى 3 نع مر ا نع نكتلاح : نع كلاخ انت- لاق نيعاست نب فدحساأ انتل 5ك

 ىلا بعذأ لصف اي سائبعلا لاق ىغستساف ةياقسلا ىلا ءاج ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوُسر نأ

 هللا ىلص هللا ٌلوسر ثيتأف اهدنع نم بارَشب ملسو هيلع هللا ىلد هللا ٌلوسر تأق كمأ

 مث هنم برشف ىنقسأ لاق هيف مهيحيا نولعجي مهنا هللا ٌلوسر اي لاق ىنقسأ لاقف ملسو هيلع

 ال ول لاق مت معلاص لمع ىلع مكتاف اولمعأ لاقق اهيف نولمعيو نوقسي مهو مزمز ىتأ

 00-5 ا

 3 ا ئ 7 7 يك . / باب , 2 ءدقتاع ىلا راشأو هقتاع ىنعي هذه ىلع ْلبَكلا عضأ ئفح تلونل اوبَلْعَت ن



 اه جحكلا بانح

 ملسو هيلع هللا ىلص ىينلا مدق لاق نابع نب هللا ىيع ىع بيرك ىنربخا لاق ةيقع

 عجر ىتح اهب هناوط دعب ةبعكلا برقي ملو ةورملاو افصلا نيب ىعسو اعبس فاطف ةكم

 اجراخ رمع .ىلصو دجحسملا. نم اجراخ فاؤطلا ىتعكر ىلص نم باب 7 .«ةفرع .ىم

 نمحرلا ديع نب دكيكم نع. كلام انربخا لاق فسي ىب هللا كبع انتدح مرحلا نم

 ح ملسو هيلع هللا. ىلص هللا لوسر ىلا توكش تلاق ةملس مأ نع بنيز نع ةورع نع

 نح قئاستلا ءايحوب ىبأ ا قب وئيحن ناوره وبا انتدح لاق بردا, ىبا دنحم ئنقدحو

 هللا لوسر نأ ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا يوز ةيلس مأ نع بنيز نع ةورع نع ماشع

 تييلاب تفاط ةملس مأ نكت ملو جيورضلا داراف ةكمب وهو لاق ملسو هيلع

 جيصلل .ةولصلا. تيميقأ اذأ ملسو هيلع هللا ىلص, هللا لوسر اهل لاقف» يرخسلا .تدارأو

 باب ا“ 6 تجربخ قئتح لصت ملف كلذ تلعفف. نولصي سانلاو كريعب ىلع ىفوطن

 ل ِِرَمَع انثدح لاق ةبعش انثدح لاق مدآ انثحح ماقدلا فلخ فاوطلا ىتعجر ىَلَص

 اعيس تييبلاب, فاطف ملسو .ةيلع هللا .ىلص ىبتلا مدق لوقي رمع نبا تعمس رانيد نبأ

 مكل .ناك كقل لجو وع هللا لاق كقو افصلا ىلا جرخ

 ربع نبأ ناكو رصعلاو مجبصلا دعب فاوطلا باب .»
- 

 ىتحا بكرف جبدصلا ةرلص دعب ربع فاطو . سمشلا .علطت مل ام .فاوطلا ىتعكر ىّلص

 عيرز نب كيزي انتدح لاق ىئرصبلا ريع نب ىسحلا انتدح ىوط ىذب ىنيتعكرلا ىلص

 مت مجبصلا ةولص كعب .تيبلاب اوناط اسان نأ ةشئاع نع ةورع نع ءاطع نع بيبح ىع

 ىتح اودعق ةشئاع تلاقذ نولصي اوماق سمشلا تعلط اذا ىنتح ركذملا ىلا اودعق

 لاق رذنملا نب ميعربا انتدح «نولصي اوماق ةرلصلا اهيف هركت ئتلا ةعاسلا تناك !ذا

 رينا يس لاقيزدللا دبع نش عفان نع 5 ىد ىسوم انت>> لاق ةرهض وبا .انتدح



 ط7 جحا
 1 اة محلا باء

 هذق لاقو هديب ملسو هيلع هللا ىلص ىبتنلا هعطقن كلذ ريغ ءىشب وأ طيخب وأ ريسب

 نبا نع مصاع وبا انتحح هعطق فاوطلاب كركي ايش وا اريس ىأر اذا باب 1 <«هدبب

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ سابع نبا نع سواط نع لوسحألا نميلس 59 جدرج

 الو نايرع تيبلاي فوضي ال باب 4, . . «هعطقف ؛هيغ.وأ١ مامزب ”ةبعكلاب .توطي الجر ىأر

 باهت نبأ لاق سسنود لاخ تايللا انتدح لاق ركب نسب ىبحي انددل> كرشم مكي

 ىف هقعب فيلكصلا ركب اسبأ نأ هريخا ةميره ابأ 0 نيمحرلا كبع نب اة ىنتدح

 ىلا موي عادولا ةّكح لبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر اهيلع هرمأ ىتلا ةححلا

 <« ناسدرع تيييلاب فوطي الو كرم ماعلا دعي مكي كل نأ سانلا ىف نوي طقر ىف
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 ع عقدي وأ ةولصلا ماقتف فوضطي نميف ءاضع لاقو فاوطلا ئف فقو اذا باب

 دبعو رمع نبأ نع وحن ركذيو ىنبيف هيلع عطق تيح ىلا عجري مس اذا هناكم

 ىيتعكر هعوبسل .ملسو هيلع .ادللائلص» ىبنلا لص تاير 4111 ركوب, نك ندحرلا

 قرد ران تلقب يما ني ليعسا#الاجوا ةويتعكر ١ عويس لكن لس نوت ا نا

 ىبنلا فظي مل ٌلَصْفَأ ةتسلا لاقف' فاوطلا ىتعكر ىما ةبوتكملا هئرجات لوقي كاطع. نأ

 نيفس -انتدح لاق ةبيتق انتدح .« نيتعكر: ىلص الا ءلظق .اعوبس :ملسو ةيلع هللا ىلص

 اغصلا نيب فوطي نأ لبق ةرمعلا ىف هتّأرمأ ىلع ُلجرلا عقيأ رمع نبا انلاس ورمع نع

 فلخ ىَلَص مث اعبس تيبلاب فاطف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر مدق لاق ةورملاو

 ةنسح .ةوسأ هللا لوسر ىف مُكَل ناك ْنَقَل لاقو ةورملاو افصلا نيب فاطو نيتعكر ماقملا

 « ةورملاو افصلا نمد فولعي ىدح هتأرمأ برقي "5 لاقف هللإ كيع ند رباج ال لاق

 فاوطلا كعب عجريو ةفرع دنا جرب ىنح فلي مسأو ةيعكلا برقي مس ىم تاب 7.

 ند ىسوم ىنتك> لاق نمياس نب ليصف انتد> لاق ركب ىبأ نب كمحم انتدح لوألا

 تسل مييشا سسس



 و ٍ اد محلا بانخ

 انتدح لاق ر كيلا نب مهخربأ انتدحا « ةورملاو افصلأ نوب فوط مد ىن را اك اش ليكحاشس

 ىلا ىلاص ىبنلا ل اره نب هللا ديع نع عفان نع هللا 0 نع ضايع نب نين

2 

 هذأو ةعبرأ ىشميو فاوطأ الخ 0 لو لأ فاوالحلا تيبلاي فاط نأ ناك ملسو هيلع

 عم ءاسنلا فاوط باب 1* ء«ةورملاو افصلا نيب فاط !ذا ليسملا نطب ىعسي ناك

 ذأ كاطع ئنوبخا .ييرج نيبا لاق مضاع وبآ. انكفتح: لاق ئلع "نب ورمع ىل' لاقو لاجرلا

 ىبنلا ءسن فاط دقو نيعنم3ت فيك لاق لاجرلا عم فاوطلا ءّسنلا ماشه نبا عنمم

 دقت  ىَرِمْعَل ىأ لاق لبق وأ باجحلا يعبأ تلق لاجرلا عم ملسو هيلع هللا ىلص

 ةشئاع تناك. نطلاخي ّىكي مل لاق ٌلاجيلا نطلاخي تيك كلك تاجكلا نعي ةقكرذأ

 مآ اين' ملتست ىقلطتا ةأرما تلاقف مهطلاضت ال لاجرلا ىم ةرجحح فوطت اهنع هللا ىضر

 لاجرلا عم نفطيذ ليللاب تاوككننام نجترضي ءاسنلاا نك تيبأو كنع ىقلطنا تناق 0

 تاع ىتاأ كيكو لاجيلا رخو ىاخدي نويح نمق تيبلا . نلختد اذإ نك " جونكلو

 ةكفأ ئفلا هاء لاق: اهباحح او“ تلق, زيبك فوج ىف ةراواكام ياهو ريمعا نوفا كيبعإت اق

 ليعيش انكدج «اذروم اًعرد اهيلع تيأرو كلذ ريغ اهنيبو اننيب امو اش ايل ةيكرت

 بذيدز نع رمبزللا نب ةورخ نع لثون نب نمحرلا كبع نب دكمكم ىع كلام انتحت لاق

 لوسر ىلا توك .تلاق» ملسو: هيلع هللا: ىلص ىبنلا يور“ ةملس 1 ا سلا علا تف
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 كثفلخف ةبكار تنأو ساقلا ءآرو نم ىفوط لاقف مرالا منو ةايلخا "هللا: لولط ذل

 رولخلاو ارقي ومو  كايبلا بنج ىلا .ىلصي كئنيح :ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌنوُسَو

 اتكدح لاق ئسوم نب ميهربأ انتدح فاوطلا ىف مالكلا كنق ٍ ءروطسُم باَتَكَو

 سابع ى ِدأ 05 هريخأ اسواط ن 5 لوحألا ديا ىنربخأ لاق مهريخأ م ميرج ند م1 ءانعف

 ناسنا ىلا هدي طبر ناسناب ةبعكلاب فوطي ومو رم ملسو هيلع هللا ىلص ىبغلا نأ



 أرد جدلا باند

 رجحلا مالتسا نع رمع نبا لجر لأس لاق ىبرع .نب ريبزلا نع كيز نب دامح امتدح لاق

 7 نأ تيأرأ لاقو هليقيو دملتسي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تيأر لاقف ا

 هلّيقيو هملتسي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تير: نمبلاب تيلرأ لعجا لاق تبيِلُغ نأ

 ويبؤلا هللا كبع وسبا لاق رفعج ىبا كانك 25 تدجو ىرسوفلا فسوب ىب كويكام لاق

 يياز اذا نكيرلا ب ىلا ناار نم شاع كزرررب < سنك يدع ني رس د م

 ةمركع نع بلاخ انثتدح لاق باهولا دبع انثدح: لاق ئتثملا نب نيحم انتكح هيلع

 ىلع ىتا املك ريعب ىلع تيبلاب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا فاط لاق سابع نبا ن

 دلاخ انتدح لاق دسم انثتدح ىنكرلا كنع ا باير - .«ديلا راشإ ىكلا

 ٌئبنلا فاط لاق .سابع نبأ نع ةمركع نع أ ذحلا كلاخ انتدح لاق هللا ىبع ىبأ

 هدنع ءىشب هيلا راشا نكولا ىلع ىنا املك ريعب ىلع تيبلاب ملسو هيلع هللا ىلص

 اذإ تيبلاب فاط نم تاب د . ءذحلا قلاح نع ناببط نبا بشرا دنع كلا

 انتدح افصلا ىلا يرخ مت نيتعكر ىلص مخ تبدء ىلا جرد نأ لبق ةكم مدق

 نب ةورعل ثرحذ لاق نمحرلا دبع نب دكيحم نع ورمع ىنربخا لاق بهو نبأ نع
 هيلع هللا, :ىلصرا ىنتلا مده ,نيح قبرا يوعيش لوا نار يبت تاك لاك ا مساع

 عم تججحح مث هلثم رمغو ركب وبا يح مث ةرمع نكت مل مك فاط مث ًاضوت دنأ ملسو

 دقو هنولعقي راصنألاو نيرجاهملا تيأر مث فاوطلا هب أدب ءىش لواخ نرممرلا «ىلفا

 ىكرلا اوصدعم اًملف مشب نالتفو نالفو رييولار اهتحار ئه تيتعز اهتأء وا

 انتدح لاق ضايع ند سنأ ةريمض وسبأ انتدح لاق رذنملا نسب ميعربأ كلك «اوساح

 ميسو, ةيلح وللا . ىلع هللا لودر نلمح نيييدللاب ديع' نح عفان نح ةبقع نب: ىسوم

 مكر ةعبرأ ىشمو (فاوطا_ةثالك ىعس مدقي ام, لوا ةريعلا واروجلا د تناط اذا نجح



 أه مجدكل ١ كام

 ملعأل ىسحتا دللاو 2 تك ال لاق باطخلا نب رمع أ هيبأ نع ملسأ نب كبيز ىنوبخا

 كيلتسا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 87 ىتأ الا ولو عفننا الو وضتا ال رجح كذآ

 ميكلعأ ىقو نيكرشملا هب انيأر انك امثأ لمرللو انل ام لاق مث هملتساف كقيلتسا ام

 انتدح «دهكرتت نأ بحت الق ملظو هيلع هللا ئلص هللا ٌلوسر هعنص 2ىش لاق مت هللا

 مالتنسأ تحررت ام لاق رمع نبأ نع عشان نع ىللا دكيبع نع ىبيحكي انتد> لاق ةنيدم

 امهملتسُي ملسو هيلع هللا ئلص- هللا“ لوسر تيأر فم ةاخر الو ةلذش ىف ىيتكزلا نيّذه

 هم م هع

 رشا نوكيل ”ىشمي ناك امذأ لاق نينكرلا نيب ىشمي رمع نبا ناكأ عفانل تلق

 نب ئيكيو ملاص نب دمحا انثدح ىنجحكملاب نكرلا مالتسا باب هم ءهمالتسال

 نب هللا ديبع نع باهش نبأ ىع سنوي ىنوبخأ لاق بسضو با انتدح اللق نميلس

 ىلع عادولا ةةكح ئف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا فاط لاق سابع ىبأ' ىع هللا نبع

 « دمع ئنع ىرع هولأ ى ع نبا ندع ىدروادلا «عدان © قرد او نكوأأ ماتسي هرجع

 جدرج نبأ اذوبخا ركب ىمب كيكم لاقو نييناميلا ى نحإلا لأ ملتسي م 0 نم باب نأ

 ا 1 ارسل ندا تيحاا وفيا يمر كاع لأ اتش قاعد نود اب ورققلا فرحا" لاق
 قرد

 ىيذع ملتست الا نانكرلا :ناقع ملتسي ال هنا سابع نبا هل لاقف ناكرألا ملتسي ةيواعم

 نيملتسي ريبرلا نبا ناكو اروجيم وا روجيمب تيبلا نم ةىش سيل هل لاقف ىينكرلا

 هللا نيك نبا لانا د تيا لبا ا قلعت كيبل اهدا لاف كيلولا اوبآ سدح" « َنِمََك

 «ىييناميلا نينكرلا الا كي نم ملتسي ملطو هيلع هللا ىلص ئبنلا رأ مل لاق هيبا نع

 لاق 0 نب ديزي انتدح لاق ناسنس ندب دكيبحأ انتدح رككلا ل ٍميقت 5 4

 ركعلا لبق تاظخلا ند رم تمير لاق ديبأ ىع ملسأ ىب كِيز انتدح لاق

 ددسم ًانثدح «كتلبق اما كلبق ملسو هيلع هللا ئلض هللا ٌلوسر تيأر ىسثأ الول لاقو
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 م اه مكل 2 !١

 ملسو :بلع هللا ىلاص للا لوسسر و ودعا لاق يقفوا ىئجأا ى د ا ذللا (ككع ندع كلاخ ا

 لجر هل لاق سانلا ىنم هرتسي نم دعمو نيتعكر ماقملا فلخ ىلصو تيبلاب فاطف
 سا 25 - د هس مآ

 ىحاون ىذ ربح ىم باب 7 «ا لاق ةيعكلا ماسو هيلع هانا ىلص هللا لوسر ليخدا

 | ةمركع انثدح لاق بويأ انثدح لاق ثراولا دبع انت3دح لاق رمعم وبا انتدح .ةبعكلا

 هنو تيبلا لخدي نأ ىَبَأ مدق امل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ لاق سابع نبأ نع

 لوسر لاقف مالز لأ امييدبأ ىف ليعمسأو ميعربأ قر وص اوجرخأف تجرخأف اهباو 0 يلا أ

 || لق اهب اهسقتسي مل امهنأ اوملع ْكَقَل هللاو مل هللا, مهكتانك, ةلسو» هيلخاو#للا «ىلصااهأللا

 ًانتحح لعدولا هب ناك فيك باب ه»  ء«هيف ّلصُي ملو هيحاون ىف ربكف تيبلا لخدف
 هس 5 - مع 0

 نع ريبج نب كيعس نع بوبيأ نع كيبز نبا وه دامح انث>> لاق برمح ىب نميلس

 هنأ نوكرشملا لاقت هباحصاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُليسر محق لاق سابع نبا

 اولمرب نأ ملسو هيلع هللا ىلص َ 5-5 مو رمافذ برد ليدح مهْفَتو 7-5 مكحيلاع مدقي

 لأ ابك طاوتشالا اولعو ل 0 «عاجد ملو نينكر ل ترو ا اى و تالتلا طظاوستألا

 خيدأ ى ملاس نع باهت نبأ نع سنوي نع بغو نبأ اذربخأ لاق غبدصأ انتىدد اتالت

 لوا دوسالا نكولا'ملتسا !ذا ةكم مدقي نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر لاق

 | انكدح ةرمعلاو محلا ىف لمرلا باب ه/ ء«عبسلا ىم فاوطأ ةثالث بحي فوطي ام

 لاق ورمع نبأ نع عفاذ نع عياف نع نمعنلا ى : جدوس انتدح لاق ىلاعذلا وع 0

 مدلا ىئذ ةعبرأ ىشعو طاوشأ خالق ملسو هيلع دللا ىئاص ىينلا ىعس

 | هيلع دللا ىلص ىبنلا نع رمع ىبا' نع.عفان نع دقرف نب ريثك ىنتدح لاق ثيللا

 لاق منك ىسبا نب رذعج ند كويحم أذ ريخا لاق مي ره ىعبا ند ليبي عد [نةدح « ماسو



 لاعا علعر نب رمع اسد ١ هبا :تسكيت :ةيعكلا |نشيح وزي  ملسو |ةيلحاا هللا قلص

 لا - نبل نتي” لاغاستخألا, نعي# هللا نيبح انكذح لاق :نيعسا :نب ٠قئيحي+انكداح

 مدْقأ دوسأ هب ىناك لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع سابع نبا نع ةكيام

 نيالا نع ١ يقوي ١ ىع ا تبلل : اكدت نافأ ريكبا ىبب بحي ؟ ئدتدح اج ار جخ ءاهعلقي

 ملسو هيلع هللا ىللص هللا لوسر. لاق لاق“ ةريره. ابا نأ :بيسملا' نب 'ديعسا ىح  باهش

 نر ولائم كذا م باير هن اورو كلان مع نيقققي وسلا لاذ يعل": كربكي

 ةعيبر نب سباع نع ميعربا :ىع نشمعإلا نع نيفس انوبخا لاق ريتك :نب دمحم انتدح

 الولو عفنت الو رضت ال رجح كنأ ملعأل ىنا لاقف هلبقن رجالا ىلا دج هنأ رمع نع

 1 لل ل دا 6 كابن ام كلبقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كيياره وفا
 ع

 ندع .ثيللا+ انتدح لاق كيعس ىبا ةبيثق  انتدح ءاش .تيبلا ىنحاوت' ىأ ئف ىلضبو

 هع, كنان ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ليذ3 لاق هنأ هيبأ نع ملاس نع باهش نبا

 ياذا كيني ركبت اساع تابنيي يولخس وقعا يحاكم ىلا نيفعو ا لالبو ب كنير يوب :ةنماشأو

 نيب معن لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف ىلص لع هتلاسف الالب تييقلف. يلو

 انربخ لاق لمكم ىب لمحا انتدح ةبعكلا ىف ةولصلا باب ه" .«ىييناميلا نيدومعلا

 معلا لكلا 311 ناك ابدأ المع وبلا ىع, عفاف نش ةبقع> حربا ١ سوما! انوبخلا , لاق“ هللا -اكابع

 اينو“ هنبي | نوكيا وحلا ضامي رهظلا هلع :تابلا» ,لغعايو لكني :قيح | هجتولا لبق: ىشم

 هريخا ىذا ناكملا ىّوتي ىلصيف عرذا ثالث نم بيرق ههجو لبق ىذلا رادجلا
000 

 ىلسعي 3 ساب ك.حا ىلع سيلو هيف ىلص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لونسر نأ ١ للك

03 

 حكي رمع نبأ ناكو ةبعكلا ليدي م نم ا حان اكد كنت ىحاون 0 ىف

 نب ليعمسأ انيبخا لاق هللا دبع ىب دكلاخ انثدح لاق ددسم انتدح لخدي الو اريثك



 2 ب ام صخحلا بتانخ

 - ددره

 ساقلل اماَيق ماركلا . تيبلا ةبعكلا هللا لعج.. ىلاعت .هللا .لوق باب. : < َنوركشي

 ىف امو تاومسلا ىف ام ملعي هلل 3 اوملعتل كَلَذ قالو قدملاو ماوخلا ىهشلاو

 انتدح لاق ىيغس انتدكد لاق هللا ديع نب نكلَع انتددح مهل ع 5 لكي 5 و صل

 هللا ىلص ىينلا نع ةريرف ىبدأ نع يسم نب كليعس نع ىرخزلا نع دعس ئب دايز

 نم نير وسلا وذ ةبعكلا برت لاق مالسو باع لاق ريكب نب ىبيحي انتدح «ةشبحلا

 نب ليكم ىنتدحو 9 خضقتاع نع ةورع نع باهتش نبأ نع لد نع كتيللا انتدد>

 ةورع نع ىرهزلا ىع ًةصفح ىبأ ىنب كدمكم انربخأ لاق هللا 0 اننوبخا لاق لئاقم

 :ءين وتست اموي ناكو ناضمر ضوقفي نأ لبق ءار واع نوموصي اوناك تلاق ةشثاع نع

 موضي نأ اه ,نم. ملسو خيلخ هللا, ىلضر هللا لوسرا_لاك (قاضمر هللا صرف املك, ةبعكلا
٠ 3 > 

 لاق ىبأ انت>دح> لاق صفح ند نا كل ه5 دكر ذيلن دح هحرتب نأ كاش نمو ديسصياخ

 ىبأ نع ينفع ىبا ند كللا ديع نع دانك احح ئب جاجحلا نع ميهربأ انتد>
 انت يح

 : 00 ثيبلا  نسكاحيل ,لاق .ملسو هيلع .هللا !ئلص .لئبنلا نع« ىردكلا,دىبعس

 «ديعس ابا هللا كبعو هللا تبع ةداتق عمس هللا ىبع وبا لاق جوجامو سوجاي ورح

 الي تح ةيعاسلا ,ىقت ل ,ةبعتت عا قمح كا دبع لامر ةذابك  نحا ناسك ناسإ 21

 باقولا دبع نب هللا كبع انتادح ةبعكلا ةوسكا بابا: . ىرتكأ ا لوالاو.تببلا عك

 ىدا نع ٌبدحالا لصاو انتدح لاق. . نيفس انت>> لاق تراصكلا نب كدلاخ انت>> لاق

 سلجملا !ذه سلج سقل لاقف ةبعكلا ىف ّىسركلا ىلع ةبيش عم نسلج لاغ .لشاو

 ممع

 اص نأ كلف ا ءاسضيب الو أ رفغص اهيف عدا ل 5 تيوم» كقل لاقف 55

 ىبنلا لاق ةشئاع تلاق ةبعكلا مّْدَه باب 88 ءامهب ىدتقأ نآرملا امه لاق العفي مل

 2ةويميبيبت57” ”ة 353-٠3©252929797977ْ الل ب



 اه محلا بانك 2

 3 ه2 : قم 2 هاوم <( مورمع ام -ً 6/20 ل تاع 000 كا عم

 هانلعج ىذلا مارحلا ىحسملاو دللا ليبس نع نوكضيو اورقك نيخلأ نا ىلاعت هلوقل
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 «ميلأ باّذع نم هذ 5 ملظب داحلاب هيف ثري نمو ىدابلاو هيف فكاعلا كوس سانلل

 نع سنوي نع 5-55 يأ ىنربخا لاق 55 اهديك كاسوكم افوكعم ىراطلا ىداجبأا

 تلالاع ةتايصفر يب, ةماسأر قي قع اود دمع ىلع يسجل قب قلع نع باهش , نبا

 ليقع ناكو رود وا عابر ىم ليقع كرت لهو. لاق .ةكمب كراد ىف لونت نيا هللا لوسر

 ناكر نيلسم اناك امهنآل اًثيش ىلع الو رفعج هّقوَي ملو ٌبلاطو وه بلاط ابا ثرو

 بائهش بأ لاق . رفاكلا نموملا ثري ال لوقي باطخلا نب رمع ناكف نيرفاك بلاطو ليقع
 د نكس

 مهِسْفْنأو مهلاومأب اوُدَقاَجو اورجاهو اونمآ نيذلا نأ لجو رع هللا ّلوق نولوأتي اوناكو

 م 2 2 5أ 2 22 هدد سا تسمع 022 2

 ىينلا لوونسن كاك 1 * ضعب ءايلوأ مهضعي كلوا اوودصنو اووأ نيحلناو دللأ ليس ىف

 ىنهتددح لاق ىرخو كل نع 0-50 انربخأ لاق ناميلإ وبأ انتدح ذكم ماسو هيلح هللا ىلص

 ةكم .مودق .دارا نييح ملسو .هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريرغ ابا نأ ةملس وبا

 ىديمحلا انتدح رفكلا ىلع اومساقت ثيح 3 ئنب فيخب, هللا ءاش. نا .!دغ .انلونم

 ىبا نع خماس سبأ. ى ع ىرضولا ىنتدح لافي ىد عاروالا انتد> لاق ديلولا انتدح لاق

 نكن ىتمب وهو ركفلا موي ىغلا ىم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره

 كلذو ٌبصحملا كلذب ئنعي رفكلا ىلع اومساقت ثيح ةنانك ىنب فيخب ١!دغ نولزان

 الإ نأ ١بلظملا» ىنب وا كلظملا :سبغ  ىنبو مشاه: ىنب ىلع .تقلاحت ةذانكو,..اشيرق :نأ
 ص

 نع ةمالس لاقو ملسو هيلع هللا ىلص ئينلا مييلا اوملسي ىتح مهوعيابي الو معوككاني

 ىو مهام ىب الاقو باهش نبا ىنربخا ىعازوالا نع كاكضأا نب ىبيكيو ليقع

 كله قلؤا [يلاعتو للا لوف, كاين بز, ءدبشا يبلطملا# ىجا 'ءللا:ىبع وجا لاق كلطملا
 ع

 وك 2 2 6ةظكيرما 7252 ها يا عد ند ه مد 00 للا سلا 1 تانغ تامرمر 22005 3

 مهاعل هلوق كل مانيصالا كيعذ نأ ىنبو ىنيذجأو انمأ دليلا .|ثف لعجا بر مهوب



 هيل

 انو محكلا بانح

 53 الحولو اذاسم نما !وعنمجو واش م اولخديل كموق كلذ لعف لاق اعفترم دباب

 نأو تيبلا!! ىف ردعلا لخذأ نأ مهبولق ركن نأ فاخأن ةيلهاجلاب .مهدهع .ثيدح

 ىع هيبأ ى ع ماش ى 95 ةماسأ ودا انتدح لاق ليعمسا نب 0 ىنتححا ©« ضرالاب كباب

 كيضقتلرقكلاب ا هكموق قادت الدول ملسو يلخا للا :عيلص هللا ٌلوسر ([ىل لاق تلاع هن
 هم 5 هم 3 5 0 1 د 2

 لاقو « افلخ ىل تءاعجو هدام تريصقن:سا اشرد ناغ مهيجربأ ساسأ ىلع ةكةينمل مث تيبلأ

 لاق يزد انتدح لاق ورمع نب نايب انتدحدح « اياب ىنعي افاخ ماش انتدد> ةيواعم وبأ

 اهنع هللا ىضر خمتاع نع ةورع نع نامور نب ديزي انتدح لاق مزاح نب ريرج انتو>

 :يلماكب ديع ثيحح كفوف نأ ال ول .ةشئاع. اي اهل. لاق. ماسو, هيلع هللا :ئلض ىبتل

 اياد ندب كل لامحم ضرالا ب دتقؤْلأو كغم 5 انم عيف كا جف تييلاب ترم

 همدق ىلع ريززلا نبا ليخ ىلا كلذف ميعربا نماسأ هب. تغلبق اهبرغ :ابابو .ايقرش

 تيار !كىقو.< رك جلا, قلطم) ةينا لك خذو «ءاطبو ةدليدعا نيج نيرا نبا تويشو كيزي لاق

 ثلخدن نآلآ هكيرأ لاق دغضوم نيا هل ثلقن ريرج لاق لبالا ةمنساك ةراجحح ميعربا شاسأ

 ءأ عرذا تس رجاحلا نم ترزحكف ريرج لاق انها لاقف ناكم ىلا راشاف رجكحلا دعم

 هَدْلْبْلا هذه 7-3 قلع نأ ترسمأ امنا قاعت هلوقو مرسكالا ليضق كك م 2 افوحت

 تهدم هس سد © ن٠ دونم ل ا د2

 مهل ى .ركمذ أ هلوقو نييلسملا را 0ك 1 ثرسمأو 8 كر كلو امرت ىلا

 3- هم

 انتدح» نوفلعي الإ مهرتكا“ ن نكلو اندل نم اًقزر 5 هش لَك َتاَرَمَك هبل ١ ىَبجي انمآ اًمَرَح

 نع ىماجكم نع روصنم ىع كيمكلا كبع ىب يي انذد> لاق هللا دبع نب ىلع

 اذه نأ ةكم متف موسي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق. سابع .نبأ نع سواط

 ءاهفرع ىَم الا دتطقُت طقتلي الو هديص رفني الو هكوش دضعي ال هللا همرح دلبلا

 ةصايخ ةلوس ؛ماركلا. :.ىكاسملا ىدخ نماخلا ؛ نآو اهتارشو اهعببو ةكم رود ثيروق باب.



 ع جحلا 00

 دي يحترم بيبقو انخدح لاق ىدسوم انتدح « هلوخم ىألأ اهيدرذأ ناكو 0 مرو

 لخدي ةرزع ناكو 1كم متغلا ماع ملسو .ةيلع هللا ىلص' ئبتلا :لخد لاق هوبا ىئع

 ءادك هللا دبع وبأ لاق. « هلونم ىلا امهبرقأ كك نمي لشد يرام نكات اهيبعلك انهت

 هم همم

 تيبلا انلعج ناو ىلاعت هلوقو اهناينبو ةكم لضق باب ©" «ناعضوم اَدَكو

 -ِ 2 هم 5 دو - ١ ه 2-6 2 جمد وغم 3

 515 7 ىلا انديعو ىلصم ميدرسبأ ماقم نرد اودختاو انهآو سانلل

 كنا كسلا هلوق ىلا دوجسلا عكرلاو .نيفكاغلاو نيفئاطلل ّى تايب

 نبأ ىنربخأ لاق مدصاع وبدأ انذةدح لاق سضودحم نب هللا 3 ىنتدح

 دما ىنينلا بهذ ةبعكلا .تينب امل. لاق: هللا كيع نب رباج تعمس رانيد ىباورمع

 لكحل علو «ءيلغ«ةللا“ قلنطىقنلل, :نلابغلا«لاقح ةراكخلا» نالقتيد:سابعو. ملطو  هيلغ

 هتف ىرازأ ىنر ذرأ لاقف ءامسلا ىلا دانيع تحمطف ضرالا ىلا رخف كقبقر ىلع كرازا

 ةالآ كيع ند ماس نع باهتش نبأ نع ىكلام نع 0 ند ىللا كاي انتو.ح> « حبلع

 ىبنلا ختقاع ندع رهمع نىب كللا كيع ربخأ ركب ىسبأ نب كمدكم نب ءللا كيبع وأ
 جدز

 ىدؤم خا" قره الا اهل لاق ملشوأ هيلعاتللا !ئانضءةللا/!لوسر نا ملسو هيلع: هللا“ لص

 مقري 'قعاوق ىلع ءاهدرد. الآ لور اني :تاقفميهربا ادعاوق» نع اورصتقا ةبعكلا' اوغب يح

 اذه تعمس ةشئاع تناك نثل هللا دبع لاق تلعفل رفكلاب كموق ناثتكح ال ول لاق

 مالتسا كرت ملسو هيلع هلا ىلض هللا ٌلوسر. ىرأ: ام ملسو .هيلع .هللا ئلص هللا لوسر ىف

 - 3 هدي

 قلم 0 *“ ميغربأ دكعأاوق ىلع انهتي مل تيبلا ن 1 هلأ رجحلا ن نلت ىبذلا نيكولا

 هللا ىضر ةشتاع نع كيزي ىب دوسالا نع تعال (:ةند لاق سصوخالا وبا انةح> لاق

 معن لاق وع تيبلا نمأ رادنجلا نع ماسو هيلع دللا ىلص ىبنلا تناس  تناه :انينع

5 30 7 5 .-* - 5 3 

 قطف اهنا تلق“ ةققنلا مهب توصف كموذ نأ لاق تيبلا ىف هولخدي مل مهل امذ نملق
 ع



 تيبي . مث ,ةيبلتلا نع .كسمأ .ميكلا .ىتذأ .لخد !ذا, رمع نبأ .ناك,.لاق.. عفان :نع .بوُيأ

 ملسو هيلع ةللا ىلص هللا ىبن نأ ثّدحيو لستغيو َحْبَصلا هب ىلصي مك ىَوُط ىذب

 ىيحي انتدح لاق دّدسم انتحح اليلو اراهن ةكم لوخد باب ا «كلذ لعفي ناك

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تاب لاق رمع نبا نع عذان ىفتدح لاق هللا ديبع نع

 0 ا هن نبا ناكر .ةكم ليبخد | مه عبصا | ىتج 0

 عفاسن نع كلام ىنةدح لا نعم ىنتدح لاق رذنملا نب. ميعربأ انتل> ةكم لخدي

 قنركفو ايلعلا ةيدنلاب ىمو جة ءلسو اديلع ملل لص دللي لويشر ناك ناظر ند

 انقدححا لاف هدم سدح كمر ندم. يربي نما ىم بامور هب «ىلفسلا ةدلتلا نب

 2 لخد 0 هيلع هللا للطهي وسر ا نارمع نيل نحر عفان ع, هللا يسبح نى

 نم يرخو ءاصطبلاب ىتلا ايلعلا ةينثلا نم ءآدك نم ذكم

 نع ةورع نب ماشخم ىسع ةنيبع ىب نيقفس انتدح الق ىدقملا رن د ليكامو د

 كم !ىبلا. اج اامل .ملسو هيلع هللا ئلص' ىبتلا نأ. اهنع للا ىضر خشتاع, نع هيبا

 انتدح لاق ةماسأ وبا انثدح لاق دومجم ىنتدح ء«اهلغسأ نم. يرخو اعالعا نم اهلخد

 مانع ليخد ملسو هيلع هللا, ىلص هللا لوسر نأ ةشتاع نع ةيبا نع ةورع نب ماش

 جوخ ةادك نىم جذفل 11 ٍتْفَو نبا انثذح لاق .دمحا انتدح «ةكم ىلعأ. نم اذك نم

 هيلع“ هللا ىلص ىينلا أ خةشتاع ىع هيباأ ىئدع ةورع نب ماش نب ع ورهع انريخا لاق

 نم لخدي وح ناكو ماشع لاق ةكم ىلعا 0 ءادح نم جدلا ماع لخد ملسو

 «ةلونم ىلا امهبزرقا تناكو اًدك , نم. لخدي ام رثكاو اًذكو ةادج ني امييتلك

 لبنلا .ليخدر.ةورع ىع:ماشع ١ ىع متاح انتدح لاق باقولا كبع نب هللا طبع انتدح

 ليخدي ام رمكا ةورع ناكو خكم ىلعأ نم ءادك نى م متفلا ماع ملسو هيلع هللا ىلص



 ”: يحلا باتك

 عين لاق تْؤنيَأ نع كيز نسب تامح انتكك ناك هون .نعوخ هامسو جحلاسب ئ

 ملسو هيلع .هللا ىلص هللا لوسر عم انمحق لاق هللا دبع نب رباج انتدح لوقي !ىفاكم

 «ةرمع اهاتلعجف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انرمأن يحلاب كيبل لوقن نكنو

 لاق لسيعمسأ نب ىسوم انثدح ملسو هيلح هللا ىلص ىبنلا ىهع ىلع عّمتلا باب ا“

 قلص ىبنلا ىهع ىلع انعتمت لاق نارمع نع فْرَطُم ىنثدح لاق ةداتق ىع مامع انثدح

 ككلَّذ ىلاعت هللا لوق باب ث ءءاش ام هيأرب ل لاغا نارعلا# لودر ادناقو كليلع زدللا

 وده2 هه ود

 قوصبلا نيسح" نا ليصت لصاكأ وبا لاقو ماَرحْلآ دجسملا ىرصاَح هلفأ نكي م نمل

 لتس هنأ "سابع نبأ نع ةمركع نع تابغ نب نمثع انتدح لاق ءاربلا رشعم وبدأ انتدح

 ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا حاوزأو راصنألاو نورجاهملا لعأ لاقن يحلا ةعْتم نع

 اولعجأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةكم انمدق املف انللعأو عادولا ةّحح

 ءاسنلا انيتأو ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب انقط ىدعلا كلق نم الإ ةرمع مجحلاب مكلالعا

 انما مكاهلكم ىديلا :غلبي -ئىتح لحي .ال هنا ىئحهلا كلف ىم-لاقو .بايثلا انسَبلو

 ةورملاو افصلابو تيبلاب انفطف انّمَج كسانملا ىم ا اذا يحلاب له نأ ةيورثلا ةينتتح

 م نم 0 7 0 انهي وكت 0 ةلللا لاق امك 0 51 0 دقن
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 سانلل هحابأو ع م هبانك ىف هلونأ هللا ناإض ةرمعلاو مجحكلا ( نمي ماع ىف نيكس

 رهشأو ماركلا ىجسملا ىرضاح ةلفأ نكي مل نمل كلذ ىلاعت هللا لاق ةكم لها ريغ

 ىف عتمت نمذ ةجحلا وذو ةدعقلا وذو لاوش هباتك ىف هللا ركذ ىتلا محلا

 باب اء 2 «ةارملا ُلادَكلاو ىضاعملا قوسفلا عامجلا ثفرلاو موص وأ مد هيلعف مهشالا

 هدم

 انربخا لاق احا نبأ انتدح لاق ميعرسأ ند بوقعي نكح لوخد كنع لاستغالا



 ا يع

 لاق ليعيسا انثدح «ٌلحلاب ىنرماف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع تضدق لاق '

 نبأ نع عفان نع كلام ىنربخا لاق فسوي نب هللا دبع انثدحو م كلام ىنتدح

 نانلا ناش ام هللا .لوشر اين تنلاق اهنأ ملسو هيلع هللا :ئلض ىبنلا يور ؛ةصفح ىع ريع

 رك لف ىيدع تدلقو ىسأر تك لينا لاق كترمع نم تنأ للكت ملو روعب اولح

 23 56ه مل ممل م هع

 ىعبضلا نارمع نب رصن ةرمج وبأ اذربخا لاق ةبعش انتدح لاق مدأ امتدح “ركنا ىنح

 مع 25د

 لوقي الجر ناك مانملا ىف. تيأرف ىمنرماف“ سابع. .قبا. تلاسف٠ نما ' ىناهنف, تعتمت لاق
 ف _ِ 1

 هيلغ هلثا :ىلص هللا لوسر .:ةّنس“ لاق سابع :ىبا'!تزبخاف::ةلبقتم .ةرمعو روزبمب يح ىل

 ابورلل لاق مل تلقف ةبعش لاق ىلام نم امهَس كل ْلَعَجَأَر ىدنع مقأ ىل لاق مق ملسو

 روب كم اعتمتم ل لاق تايش.وباا انتى لاق ميعن وبأ انتدح «تسيأر ىقلا

 هلآ ليد ا كب كنا ح قالا رهصت ةخكم لفأ نم نانأ 2 لاقف مايأ ختالقب ةدوو

 هللا لوسر عم عح هنأ هللا كبع نب رباج ىنتدح لاقت هينفنسأا ءاطع ىلع فلخدف

 اولحأ مهل لاقت ادرفم يحلاب اولغأ ىقو دعم .نديلا' قاس موي ملسو هيلع ,هللا ئلص

 اك اذ نحب نالخ ةاومزفأ مق أوودصقو ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب فاولحب مكمارحا نم

 ةعتم اهلعجن فيك اولاقن ةعثم اهب متملق ىتلا اولعجآو يحلاب اولهاف ةيووتلا موي

 ىذلا لم تا حلا 0 ىف ١ ولف مكشرما ام اولعتأ لاقف محلا 0 كقو

 هللا دبع وبا لاق « اولعفف هلحّم ئدهلا غلبي ئتح مارح ئنم لكي ال .نكلو. مكتورما

ْ 

 0 امس اا 4 216 5

 : جاجاح انثتدحا لاق :كبعس نب ةبينق انتدح ءاللض الآ لنسم هذ سيل باهش وبدأ

 3 - د مدد

 ىلع فانخا لاق بيتسملا 6 ناي ع دبي ندع قرم نب ورمع نع ذيع نعر وعالا كليكام

 هع
 | الوش  دلعق: نمنع عنجتا وألا يلا جيرت# امك ىلع لاق ةعتملا عوضا نفسا انهو نش 5

 نم: باب من“ :«اعيبج امهب»لعأ:«:ىلع كلذاىأر. املك لاق: ملطوا هيلع هللا ئاضا هللا



 ا محلا بانك سول

 سانلا عجري هللا لوسر اي تلق ةبصكلا ةليل تناك اًملف تيبلاب فطأ ملف تضخف

 ىبهذاف لاق ل تلق كم انمدق  ّىلايل كتف امو لاق ةّححب انأ عجرأو ةرمعو ةححب

 الا ؛ ىتارأل ءاضا ةيفص: تلاقد .! نك" تك كدعوم مث ةرمعب ىلعأف ميعنتلا ىلا كيخأ عم

 ىرفنأ سابا ال :لاق!ىلبا:تبلق تناقنركتلا موي تفط اموأ ىَقْلَح ىَرقَع لاقف مهتسباح

 ةكم نم ٌدعصم وسفو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىنيقلف اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق

 لاق فسوي ىب هللا كبع انتحح ءاهنم طظبهنم وهو ةحعصم انا وأ اهيلع ةطيهنم انأو

 رهبزلا نب ةورع نع لون نب نمحيلا ديع ىب لكمكم وسأل ىسبأ نع كلام انربخأ

 ماع ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ تلاق اهنا اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 لعأو جحلاب لعأ م ان ةرمعو مكب لما ٠ نم م انمو ظرمعب لعأ ىم انمف عادولا كاد

 مل ةيعلاو ححلا عمج ءا ّيحلاب لها نم امأذ ٌجحلاب ملسو هيلع هللا ىلص .هللا ٌلوسر

 ىةح اولكي اذربخأ لاق ردفغ انربخا لاق راشب نب ديحكم انتدح «ركذلا 0 ناك

 ان نقع تدع | لاح معك بأ قاورم وهل فلست وجال نعل وع اككلا نع ةبعش

 01 لب لكفاب نلح 21 بايع بيلا نقلا لاو [ةعتملاا نسا يهني ١ نلتععا

 ىسوم انتحح «دحا لوقل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةّنَس َعْدَأل تنك ام لاق ةرمعو

 لاف نيابعا ىبا عفا هيأ نعت سوانط بلا انكححت لاقأ [كيكو ا انكدصعا لاق :ليعمسا ىبا

 مركفلا» نإولغجايو» نمرالا :ئف 'روجافلا رجفأ نما محلا رهشا ئف ةرمعلا نأ نوري اوناك

 ىبنلا مدق رمتعا نمت ةرمعلا تلح رفص ئلسناو رثألا افعو ربذلا ارب اذا نولوقيو ارقص

 ةمع اهولعجي نأ معرمأاف محلاب نيلهم ةعبار ةحيبص هباحصاو ملسو هيلع هللا ىلص

 0 ا لك لح لاق لكلا يأ ا هلثا لوسر اني اولاقق  مهونع» كلت“ مظاعتن

 ىسوم ىبأ نع باهش نب قراط :ى نع ماسم نب سيق ىع ةبعش انتدح لاق قتلا نبأ



 موو ١" جحكلا بانتح

 ع

 ركب وبا انتدد لاق راستنب ند كمكام امنه « نامرح وأ ناسارخ نم مركب نأ نمقع

 3 د 55 هم م د د ءهع 4 دفا 21

 ىضر خشداع نع كومحام ئب مساقلا تعمس لاق كدييدح نسب ملفأ انت>> لاق ىفذحكلا

 ىلايلو ححلا رهشأ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لّوسر عم :انجرخ نلاق اهنع هللا

 هعم مكنم نكي مل نم لاقف هباحصا ىلا يرخف تلاق فرسب انلونف ّجحلا مرخو جحلا

 اهب ٌكخالاف تلاق الف ىْذَهلا هعم ناك نمو ٌلعفيلف ةرمع اهلعجي نأ ٍبَحأف ىذق

 هباحصا نم ٌلاج رو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امأف تشلاق هباحصأ نم اهل كراتلاو

 لوسر ىلع لخدف تلاق ةرمعلا ىلع اوردقي ملف ئدهلا مهعم ناكو ةوق لها اوناكف

 ىلوق تعمس تلق هاتنع اي ىكيكُبي ام لاق ىكبأ انأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نم 0 0 تنذا اهنأ كر ضد دال لاق . ىلصأ 2 تلق كاش امو لاق قر ةدرعلا 00 كيباكصأل

 اًهيكفرري نأ هللا 'ئشسع' كك ىف ئنوكف  نهيلع بتك ام كيلع“ هللا“ تنك +مدآا «تانغب
31 5 3 2 5 7 

 تضفاف ىنم نم تجرخ مذ ترهطف ىنم انمدق ىنح هنكككاح ىف انجرخكف تلانق 565 . 7 . مالا 6 . هال 5 55 0 5 ا 1 0

 اعدف هعم انّلوردو بصحملا لزت ىتح رخآلا رقنلا ىف هعم تجرخ مث تلاق تيبلاب

 اين مذ اغرفأ مد ةرمعب لهلف مركلا نم ىكحأت 0 لاقذ ركب ىبدأ' ىب نمحرولا قيبع

 فاوطلا نم غرفو ثتغرف اذا ىتح انجرخف تلاق .ىناينأت ى دح امكرظنأ ىتاف انعام

 نينا لكاتر اذ هياكصأ ىف لسيخحر 2 نّذاف معذ 500 مقغرذ اف لاعفا ركسب هداج مث
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 ٍجحلا خسفو جحكلا ىف دارفالاو ناوقالاو عتمتلا "تاب» هع «+٠ ةئوحملا ىلا! اهجوتما روح

 عا ميهربأ نع روضنم نع ريرج, انثدخ..لاق نمتع نتدخل دفع دعم نكيأ مل نمل

 0 هنأ الا ىَرت الو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم انّجرخ نلاق ةشئاع  ىع دوسالا

 ىذدَيلا :قاس نكي مل نم ملسو هيلع هللا ىلض ئبنلا رمان تيبلاب انوطت انهدق اماخ

 تاع نلف نللحأف قي مل هذاشعنو 2 ناس ىكي مسأ م لكف لكي نأ



 ه١ يحلا بانك مسوع

 ءادحاو افاوط اوفاط امثاف ةرمعلاو حلا اوعمج نيذلا اًمأو ىنم نم اوعجر نأ دعب

 هيلع هللا .ىلص ىبنلا لالغاك ملسو هيلع هللا ىلص ىيتلا نمز ىف لهأ نم. باب ا»

 ندألا نع | مهرنا ني ىحلا انتيح ملتيو ديلع هللا قلص ىبنلاب نحرمع 9 ةلاق . ملسو

 همارحا ىلع مدعي : نأ. انيلع) ملسوو داع دللا لزم  نيصلا .رمآ ناجت لاق: ءاطع لاق. مدرج

 ىجيصلا كبع انثدح لاق ىئلذهلا لالخلا ىلع نب نسحلا ىنتدح «ةقارس لوق ركذو

 قلع دق ,لاق كلامي ىب ليت قح ارفضالا ناورم تعيس _ نايح؛ ىب. ميلط انثحح لاق

 ىبنلا هي ّلفأ امب لاق تللمأ اب لاقف نميلأ نم. ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع

 نبأ نع ركب نب دمحم دارو :تللحأل ىذهلا ىعم نأ:الول لاقن .ملسو هيلع .دللا :ىليم

 قبنلا هب ّلهأ امب لاق ىلع اي تللقأ ايب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاق ييرج

 فسي نب ديحم انثدح «تنا امك امارح ثكمأو كقاف لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ىدقعب لاق ىسوم ل نع باهش نب قراط نع ماسم نب سيق ىع نوفس انتد3> لاق

 تللعأ امي لاقت ءاحطبلاب وهو تّجاذ نميلاب ىموق ىلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ال كنلق ىدم نم كعم لح لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا لالماك تللعأ كلق

 ىسموق نم ةأرمأ تيتان تللحأف ىنرما مك ةورملاو افصلابو تيبلاب تفطف تنم

 مامتنلاب انرماي هناق هللا باتكي 0 نأ لاقف رهع مادقخ ىسأر ل وأ ىنتطشمف

 مل هناف ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةّئسب فذخان ناو هلل ةربعلاو جحلا اومتأو هللا لاق

 ضرَف ْنمَف تامولعم رهشأ :يحلا ىلاعت هللا لوق باب "» < ىذهلا ركذ ىتح لكي

 ْلَق ةلعألا نع َكَفوُلأَسُي هلوقو  َجَحلا ىف لادج الو قوسف الو َتَفَ الف ع لآ نهيف

 نيورررشيوي هدعقلا قدور لاوس يدازإ و هاو مع ىبانولاقو َجَحْلو سالت تيقاوم :ىده

 هدو محلا رهشأ ىف الا جحلاب مرتكب ال' نأ .ةنسلا ,نم سابع, نبأ لاقو, .ةكحلا  ىذ
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 هب تاب ىوط 1ذ ءاج ,!ذا ىتح كئسبي مك مركلا  غلبيا ىتح' ىبلي مت امتاق .ةلبقلا

 لعف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ معزو لستغا ةادغلا ىلص .اذاف يبصي ىتقح

 لاق عيبرلا وبا دواد نب نميلس انثدح «لسغلا ىف بويا نع لسيعمسا هعبات « كلذ

 سيل نفطي نعذا كم ىلا :يورخلا دارا اذا رمع نبا ناك :لاق عفان :نح. مِيلخ. انتذحت

 هب توتسا اذاف بكري مت ىلصيف ةفيلكلا ىذ لجسم ىنآأي مث ةبيط ةكيأر هل

 «ليعقي ا ملسو هيلع هللا ىدكيصودللالوسر | تنيأر [ذكمي لاق مصر محا .ةيناوروتلكلر

 نبا انتدح لاق ىتتملا نب دمحم انتدح ىداولا :ئف ردحنا اذا ةيبلتلا باب |".

 هنأ لاجدلا اوكذف نابع ىبا١ دنع .انك .لاق ,ىدهاجم نع :نوع نبا نع ,ىدع قا

 رظنأ ىثاكف ىسوم اّمأ لاق هّتكلو هعبسأ مل ساّبع نبا لاق. رئاك ةينيع نبي .بوتكم لاق

 ملكت ّلعا ةسفنلاو ضياحلا ّلهت فيك باب ا . ىبلي ىداولا ئف ردحنا اذا هيلا

 لغأ امو باحسلا نم يوخ رطملا ليهتساو روهظلا نم .هلك .لالهلا:انلكعأو انللهتساو عب

 كلام انثدح لاق ةملسم .ىب. هللا كيع انتدح «ئبصلا :لالهتسا .ىم وه هللا رّيغل هب

 تلاق ملسو هيلع هللا ىلص .ىبنلا وز .ةشئاع. نع ريبؤلا نب ةورع نع باهش. نبا :ىع

 ىبنلا لاق مت ةريعب انللعأف عادولا ةّحاتَح ىف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا عم انجرخ

 ىتح نكي ال مث ةرمعلا عم جحلاب َليِيلَف ىْذَق هعم ناك نم ملسو هيلع هللا ىلص

 ةررملاوب ءاقتعلا «نيلالوإ كيبلاب نها ولف :قدياحتلات15 كمر تموت اسمح هيت 0

 ىّلعأو ىطشتماو كسار ىضقنأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا كلذ ثوكشف

 عم ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا ىتلسرأ ّيحلا ,انيضق ؛املت تلعفذ ةريغلا :ئعدو . يحلاب

 فاطف تلاق كترمع ناكم هذه لاقف ترمتعاف ميعنتلا ىلا ركب ئبا ئب نمحرلا دبع

 رخآ افاوط اوفاط مق .اولَح مق .ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب .ةرمعلاب اولقأ اوناك, ىيذلا



 2 : امن: محلا باند

 «اًعيمْح امهب ن وخرصي مهتعمسو نيتعكر َر ةفيلكلا ىذب رصعلأو اعبرأ ٌرهظلا خنيدملاب ملسو

 دبع نع عفان نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا يع انتددح ل باي 89

 هدد م

 كيرش ال كيب كيبل مهللا كيبل ملسو هيلع هللا ىلص هللا :لوسر ةيبلت نأ رمع نب هللا
 و

 لاقب فسوي :نىب محم انثدح ءوىكل كيرش ١ كلملاو :كل ةمعنلاو تيكلا نأ كل

 فيك ملعأل ىنأ تلاق ةشئاع نع ةيطع  ىبا نع 0 انج :نفسعألا ىف طقس اقه ويح

 كيبل كل كيرش ال كيبل كيبل مهللا كيبل كلعوأ هيلع هللا عولص» رجنلا»ناكم

 لاق نييلُس“ اننربخا ةديعش لاقو نسمعألا“ نح :ةيراعم وبا هعبات  «كل ةمعنلاو: سسدكلا 0

 ريبكتلاو ميبستلاو ىيمحتلا باب 8/ ه«ةشئاع تعمس لاق ةيطع ىبا نع ةهايخ تعمس

 بويأ انثدح لاق لسيعمسا“ نب :ئسوم انتدح ةبادلا : ىلع :بوكرلا دنع لالعالا ليق

 هعم نكذنو ةنيدملاب ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ىلص لاق سسنأ نع ةبالق ىسبا نع

 ىتح بكر مث مبصا ىتح اهب تاب مث نيتعكر ةفيلحلا ىذب رصعلاو اعبرا رِهّشلا

 انهت: نمانلالعأو  ةرمعو جحب لغأ مث ربكو محبسو هللا ديح ءاديبلا ىلع هب تونسا

 ىبنلا وتو لاق جحلاب :اولما *اوورتلا موي ناك ئنخ :اولكف :سانلا رشأ- انمدق الف

 ةنيدملاب ملسو هيلع :ءللا "ئلص هللا ٌلوسر جبذو امايق هديب تانَحَب ملسو :هئيلخ+ هللا لص

 < سنأ نع لجر نع بويأ نع اذه مهضعب لاق هللا دبع وبا لاق نيدكلمأ نيَسِبَك

 عيوج نبا انربخا لاق مصاع وسبا انتدح هتاحار هب تونس ىنيح لسعأ نم باب !»

 هيلع هللا ىلص' قبنلا ٌلعأب لاقارمع نبا نع عفان. نع ناسيك نب محلاص ىنربخا :لاق

 ىذب ةادغلا ةلبقلا ليبقتسم لالعالا باب 8 2 ءةيئاق هتلحار هب تونسا نيد ملسو

 وه نبدأ ن اك عسفان نع بويأ انتد> لاق تثراونا دبع انتدد> رمعم وسبأ لاقو ةقيلكلا

 لبقتسا هب :ترتسا اذاف بكر مت نلحرف هتلحارب رمأ ةفيلحلا ىذب ة'دغلا ىلص اذا
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 مه جدلا امج

 نأ سب ال ميعربا لاقو «ةأرملل فخلاو دروملاو .دوسألا بوشلاو ىلحلاب اي

 لاق. نيس نبا ليعف ايفدحر لاق. نمكقملا ركب نا نر ديحم انهدجي «هياين لدبي

 ٌىبنلا فقلطنا لاق ساّبع نب هللا دبع نع بيرك ىنربخا لاق ةَبقع نب ىسوم انتدح

 ةباكصاو وه «2ادرو هرازأ سبلو نمداو لجرت ام دعب ةنيحملا نم. ملسو هيلع هللا ى

 مّيَصف كلجلا ىلع عَدْرَت ىتلا ةرفغزملا الا سّبلُت رزالاو ةيدرألا نم ةىش نع َهَّنَي ملف

 هندب دلقو هباكصأو وف لع ءاديبلا ىلع ىوتسأ ىنتح هتلحار كك ةفيلكلا ىذب

 ةححلا ىذ نم نولخ لايل عسبرال ةّكم مدقف ةدعقلا ىذ نم نيقب سمك كسلذو

 لزن مت اهدلف مهنأل هنّذِب لجأ نم لكي ملو ةورملاو افصلا نيب ىعسو تيبلاب فاطف

 ىتح اهب هفاوط دعب ةبعكلا بَرْقَي ملو جلاب لهم رعد وجحل | نيعدحا

 مهسور نم أورعقي مد ةورملاو كل نمو 5 اوفولطي .ن 31 ةباكصأ رماو فرح نم عجر

 هو

 لالح هل ىهف هنأ ىمأ دعم تناك نمو اهدجلق ددَدَي دعم 0-50 لا نمل كلذو اولي م

 نع و كا «لاق « بصي ىنح ةفيلكلا ىذب تاب تم باب 1 9 كانا تنل

 فسوب ند ماشع انتد> لاق محم ىب هللا 010 انتدح «ملسو هيلع هللا ىلص ىهنلا

 ّىبنلا ىَلَص لاق كلام نب سقأ نع ردكنملا نبا ىنثحح لاق جيرج, نبا انربخا لاق
 هم هع

 جيصأ ىدنح تاب مسنت نيتعكر ةقياكالا ىذسبو اًعبرأ ةنيدملاب ملسو هيلع كلا ىلص

 50 انتد> لاق 0 انتل ©« ل كد توتسأو هتاحار نكح املف ةفيلكلا ىذب

 هيلع هللا ىلص خللا ن 1 نب نيكل ى 5 ةيذلق ىبأ . نع بونأ انتدح لاق باهولا

 تاي. هيسحأو لاق ىيتعكر.ةفيلكلا ئذب نصعلا كيمو اهرإ ديدملاهيزهشلا!ىلص كر

 انتدح لاق برد ىب نميلس انتدح لداعالاب توصلنا عشر باب امد « عبصأ ىتح اهب

 ءبلاع هللا ىلص دل ىلص لاق الا نع ةيالق ىسبأ ندع تت نع كي ند دامدح



 اذ محلا باتك رس

 تلاق ملسو ءبلع هللا ىلص ىبنلا جوز خداع نع دببأ نع مساقلا ند نمحرلا لبيع نع

 فولحي 0 لبق دلحلو مرحي نيح ترد ماسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تا تاعك ا

 سدوي نع تر ا انتد> لاق غبصأ انتدح ءاَدبَلم لدعلا . نم باب 1 « تيبيلاد

 « اًدبَلم لهب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اتع لاتق هءيدأ نع ملاس نع باهدش نبأ نع

 انثدح لاق هللا دبع نب ىلع انتدح «ةفيلكلا ىذ جسم دنع لالالا باب .٠

 رف نبا" تعلس لاه هللا قاع" قب ملاس":ىكعمس لاق اةيقح' نب ىسوم انتدح -لاق قيفس

 دبع نب ملاس نع يق نب ىدسوم نع كلام نسع 20 نب هللا دبع انتدحو 3

 دكحسملا "دنع نم الا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر لَغَأ ام لوقي دابا عمس هنأ هللا

 نبع انثدح «بايثلا نم موتكملا سبْلَي الام باب #8 ءةقيلحلا ىذ تحسم ىنعي

 لوسر اي لاق الجر 00 نب هللا دبع نع عفان نع كتكلام انريخأ لاق فسوب ند ىلا

 ضيبقلا"لسَبلَي آلا ملسو+غيلع“ هللا قلص هللا لور لاقا .بايغلا نم“ مركملا سلي: ام :هللا

 نيبايلف قيلعت" نجي الا لح الأ قافخلا الو سناربلا الو تاليوارسلا الو تس الو

 هم

 « رو وأ نافع ا ايش بابثلأ م اوُسْيلَك الو نيبعكلا نه لفسأ اههعْطقيِلو نىيفح

 انتدخ لاق ىمكم نب هللا دبع انتدح « مكلا ىف فادترالاو بركرلا باب 1
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 دبع نب هللا 5 نع رهو لآ نع ىليألا سنوي نع ىبأ انتدح لاق رجوتج ىد بعو

 ىلا ةفرع نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َفْدِر ناك ةماسأ نأ سابع نبا نع هللا

 ىلص ىبنلا لزي مل لاق امهالكف لاق ىّنم ىلا ةفلدْؤملا نم َّلَْصَقلا فَدرَأ مث ةفلدؤملا

 بايقلا ىم مركملا ُسِبلي ام باب طا ءزئيقعلا ره د ىبَي ملسو هيلع هللا

 ال تلاقو ةمركم ىعو ةرفشَعَملا بايثلا اهنع هللا ىضصر ةشئاع كيسبلو رزألاو ةّيدرألاو
 20000 د

 يد ملو اًييط رقصعملا ىَرأ 32 باج لاقو نارفعزو سرو ب ايوست يبات الو ع عقرب الو متلذ

 الح



 ان ١١ محلا“ باتك

 ءاحَْبب كنا هل ليق ىداولا نَْبِب ةغيلحلا ىذب سرعُم وفو قرأ هنا ملسو ةياع هللا

 سرعم ىركتي خ جيني هللا 'ةبع ناك ىذلا جانملاب خوفي ملاس انب انا لقو ةكرابم

 مهني ىداولا ى ابب ىذلا دجاسملا | نم خلا وفو ماسو هبلع ةللأ ىلبص كلا لوسسر

 لاقو «بابتلا نم تأرم م تالت قولكلا لع كانك « كلذ نم 0 فيرطلا نمدو

 ىنرأ رمغل لاق ىَلْعَي نسب ناوُفَص نأ ةاطع ىسنربخا لاق جير نبا انربخا مصاع وبأ

 ملسو هيلع كللا ىلص يحل اسمنيبق لاق هلا ع ريح ملسو هيلع كلل ىلص ىبنلا

 لجر ىف ىرمش فيح هللا لوسر اي لاقذ لج هءاج ةباكصا نم رعت دعمو ةنارعجلاب

 م هع

 ىحولا هءاكاف فان ماسو ةباع هللا ىليص قولا كاككسن دك جمضتم وو ةرمعب مرحأ

 ّىلظأ دق بوك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلعو ىَلْعَي ءاجف ىّلعي ىلا رمع راشاف

 550 ظغي وهو هجولا هدحم ملسو هيلع دلقاب يلتفدللاا لوس ']ذاخ شا لكما الإ

 ٌتالث كب ىذلا بيلحلا لسغأ لاقف لجوب ىتأف ةرمعلا "ىع لاس: ىذلا نيا لاقف. هنع

 دارا ءاطعل تلقف كح ىف عّنصَت امك كترمع ىف عنصاو ةبجلا كنع عوناو تاوم

 امو مارحالا دكنع بيبطلا باب م < معن يلاقف تارم تالت لسغي أ هرمأ نويح ءاقذالا

 2 62 ع 200-

 رظمتو ناكذرلا موخاملا مشيرا سابع. ننال محبو لجرتيو مونكي نأ ىكارأ :1نا +سلي

 فابطو .نايمهلا ِيليَو ا متكتي 4طغ :لاقو ؛ىمسلاو .تيولا لكاي اهب ىواحتتوةزرملا ١ ىف

 3 ع 3539 7 - 6 هد - 7 501 د 0

 | ىيكلل اساب نايتلاب ةشئاع رت ملو وت هنطب ىلع مزح كقو مركام وهو رمع نبأ

 اهو

 لبعد نع ر ودصخم نع نيقس انت لح اق فسوب 5 للوكام انتدح «اهجنوم نولخد

 ىنتدح هدلوقب عتصت ام لاقف ميعربال 1 5 تيزلاب نعَدَي رمع دم ناك لاق نم نبأ

 هع

 لوسر قراغم ىف بيلا صيبو ىلا رظنأ ىناك تيلاق اهنع هللا ئضر ةشثاع .ىع .نوسالا
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 0 جحلا تح زم

 ٌلكلو نيلعأل قف ملِملِي نميلا 'لفألو لزانملا رق دجت لمألو: ةقكحلا ماشلا لغألو

 ًاشنأ ثيح نمق كلذ نود ناك نّمو ةرمعلاو جحلا دارا نمم نعريغ نم نهيلع تأ

 ملسم نب ولع امكدحا «قارعلا لعأل قرع تاذ باب ا ءةكم نم ةكم لا ع

 رمع نب هللا دبع نع عفان نع هللا ٌديِبع انثدح .لاق ريمث نب هللا بع انتدح لاق

 هللا ىلص هللا لوسر نأ نينموملا ريما اي اولاقف رمع اوَّنَأ نارضملا ناذح جنش امل لق

 انيلع فش اًنْوَك انذرأ نأ اناو انقيرط نع هب وج وهإا انك نكت «لضأل لح الشو # هيل

 ةفيلكلا "١ ىدخب ةولصلا باب ٠8: 0 تاذ مهل قكف مكقيرط نم اهْوُدَح اورظناف لاق

 لوسرا خرا رمع ب اهللا سبع نع عفاف نع كلام: انربخا لاق فسوي نب هللا ٌقبع انثدح

 ىب هللا طبع ناكو اهب: ىلصف ةفيلحلا ىذب ءاكطبلاب خانأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 «ةرجشلا فقسيرط ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ورح باب ٠١ ءكلذ لعفي رمع

 نبعا قع عفان نع هللا ىيبع نع ضايع نب سنا انتثدح:لاق رذنملا نب ميعربا انتدح

 لخديو ةرجشلا فيرط نم حرخَي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نب هللا

 ةكم :ىلا جرَخ اذا ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناو :سرعملا قيرط ىم

 ىتح تابو ىداوسلا نطَبو ةفياكلا ىف ىلص عجر اذاو ةركاشلا نكيدكسم 2

 ىتيمحلا :انتدح :كرابم داو نقيقعلا, ملسو :هيلغ' هللا“ ئلض' ىبنلا لوق باب

 لاق ىيحي انتدح لاق ٌىعازوالا انثدح الق ىسيِتعلا ركب نب رشبو ثيلولا انثدح لاق

 هللا ىلص هللا لوسر تعمس لوقي رمع عمس هنأ لوقي سابع نبا عمس هنأ ةمركع ىنتدح

 ىداولا اذه ىف لص لاقف 2 5 تأ ةليللا ىناتأ لوقي فيقعلا  ىداوب ماسو ةياع

 دءه١

 نميلس نب لك انتدح لاق ركب ا اني ران « نكح ف ةرمع لَقَو كرابملا

 2 د 2

 ىلص ىبخلا نع هيدأ ىدع هللا دبع نب ملاس انتد> لاق ةيقع ىب ىئسوم انتل> لاق



 2 5 ه٠ محلا باند

 هللا لوسر نأ مع ب هللا كبع نع عشفاسنت نع كئكلام انربخأ لاق فسوب ند هللا 3

 نم ماشلا لا لهبو ةفيلكلا ىذ نم ةنيحملا للسما لهي لاق ملسو هيلع هللا ىلض

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىنغلبو هللا ثبع لاق نرق نم سجن لاو ةفكجحلا

 انقدجح لاق 3سم ؛انتدحا + اهلا لما قيما باب 1:1٠ 4 ملمتي نم. لدقلا) لعا لبو لاق

 تلك هللا يلضزا وللا كوبر كدر لام لاب نبا وعي نماطا' ىعا راند نر روض نك دنع

 لقألو لزانملا نرق دكت لعألو ةفكجلا ماشلا لعألو ةفيلحلا اذ ةنيدملا لقأل ملسو

 ةريعلاو محلا ديري: ناك نمل نهلعأ ريغ نم نهيلع ىتأ نملو مهل نمذ ململي نميلا

 تاب ٠١٠١ ءابتم ن ولعب كما لما تح  كاذكو كاذيو هلع نما ةلهمت نيتوك ناك اك

 ع ملاس ىئع ى ىرهؤلا نم هانظفح لاق :٠ نيف انتوبح> لاق 0 انترح « نكت للفأ 0

 انتدح لاق ىسيع نب كمحا ىنثدححو ح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تقو لاق هيبأ

 تععمس بدأ نع ءللا دكيع ند مكاس ن رع باهش نبأ نع سنوي ىنربخا لاق ف نبأ

 ماشلا لع ّلَيْمَو ةفيلكلا وذ ةنيدملا لا لهم لوقو ملسو هيلع هللا ىلص للا لولب
 دس 0م

 ةيلع هللا ىلضت ىنلإ» نأ' ووك دعا بأ لاق قرح 3 دجت لفأو ةقكاكالا ىو ةعيبم

 “< تيقاوملا 0 0 م لهم باب الإ 0 ملِمْلَي ا لا لي ل ملو لاق مالسو

 ىلايح قىلنلا أ 0 نبأ نع سواسط نع ل نع د انتدح لاق 0 انتدح

 8 لسعألو ةفكجلا ماشلا لمألو ةفيلكلا اذ ةنيحملا لعأل تءقو ملسو هيلع هللا

 0 03 ع - 53 5 ةد همس ه ع هع

 ناك نوم نيهلعأ ريغ نم نهيلع ىسنا نحأو مهل نمو انرق دجن لسعألو ماها

 « اهنم" ل ولهي ةكم لها نأ ىقح هلعا نمف نهنود ناك نمن ةرمعلاو جحلا

 ني هللا نبع ىحإ بنمو انتدح لاق يسأ نبىلعت انجدح نييلا نعزا لم

 ةقيلكلا : اذ ةنيدملا لعأل تقو علسو هيلع هللا ىلص ىبنلا. نأ سابع ىبا نك يبا نع



 ان محلا بانك ثمن

 لوس كلاب ناسا لاق اصلا ,لاقعألا نأ ملطو (ةلاَح اللا :ىلص : ئبنلا لستسا اناقإل ليزك

 نبع كاوحي «روزيبم ٍجح لاق !اذاباشم مهو للم | ادللا اريبم نوما دامك لاق اذ[ انك لدم

 ةشئاع نع ةرْمع ىسبا نب ٌبيبَح انربخا لاق للاخ انثدح لاق كرابملا نب نمحرلا

 يلا لكش] ةايجلا .ىرنا هللا كوس ١ ايات الاغ اينأ) نيشوفلا أ قاع ا قع خلط كعب

 لف يش ندب لاقي علا اسدحب « ورب عح داهجلا ّلصتأ نكل ال لاق معاحُت القأ

 ىبعلا لاق قرير 514 لاق مزاسحا ابأ ةفعمس لاق مككلا وبا اا انتدح

 0 © < ءءء ه3 هت. 3 20و

 « كما هناكلو موببك عجر فسفي ملو ثفري ملف هلل ِعَح م لوقي ملسو هيلع هللا ى

 لاق ري انتد2> لاق ليعمسأ . نب كلام انتنك « ةرمعلاو محلا تيبقاوم ضرف تانب 0

 1 هم 2

 هتالاسف قدأو د 11 هلو هلونم ىف ويح نإ د هللا كبح قا هذأ رهبج ىب كيز ىنتدح

 نوك نم دكت .لفال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس اهضرق لاق ريتعأ نأ زوجي نأ نم

2 

 أودوزشو لجو و دع هللا لوق كاي 1 « ةفكحلا مالا لغالو ةنياكالا اذ ةخفيدملا لخألو

 ه2 ههه سس م ندي م ده مت همن ها هع.

 ورمع نع ءاقرو نع ةيايش انتد> لاق رشب نب ىيكي انتد> < ىوقتلا داؤلا ريخ ناف

 نودوزنب و نوكاحي ندجلا لسا ناك لاق سابع نسبأ نع خمركح نع راسضيد ىنأ

 م60

 مَ ناق اق اوتو هللا لوقأف سانلا اولأس ةنيدملا اومدق !ذاف نولكوتملا نجف ناولردبو

 خكم لغأ لهم تع 07 هذا ةمركع نع ورمع ندع 2 ا ةأور وتلا داولأ

 نع سشواط قفا امتدح لاق 258 انتدد لاق ليعمسأ ند ىسوم ايد ني :معلاو عحللت

 ةفيلكلا ١ذ ةنيدملا .لمال تَقَو ملسو هيلع هللا ىتلص ىبغلا نأ لاق سابع نبا ىع هيبأ

 ىتأ نملو مهل نغ ملُمَلَي نميلا لصالو لزانملا َنَوَق حتت لعالو ةقححجلا ماشلا لعالو ١

 ىذنح اسنتننأ كتيبدح نم تكلذ ندد ن اك نمو ةرمعلاو حج ححلا كارأ نم ندربخ نم نييلع

 انندح ةءييلكلا" ىدذ لبق ئلهت الو ءةديقملا لمار تاقيم باكا ب6 ةكم نم ةّعم لما



 زكا اه محلا ناَيَح

 ىلا لضقلا هجو فرصي ملسو هيلع ةللا ىلص ىبنلا لعجو هيلا رظنتو  ابهيلا رظْمي لضقلا

 ل دج كك دكا
 ىبأا تكردا مكلا ىف هدابع ىلع هللا ةضيرف نأ هللا لوسر اي تلاقن رخآلا فشلا

 « عادولا ةحخا ىف كلذو معن لاق هنع ٌمحَأَتَأ ةلحارلا ىلع تبي ال اًريبك اضيش

 قيبع مق رك و رماتم 5ك ىلكي الاجر كوشي ل رع هللا لوق باب ١١

 ٍّس انثدح لاق 8 ىب طمحا انتدح « ةعساولا ؛ قولحلا .ج جاجعغلا مهل عف َفاَنَم اوُكهشمل

 2 هد

 لاق رمع نبأ نأ ةريخأ رمع نب هللا دبع ىب ملاس نأ باهش نبأ نع سنوي نع بعو

 دله م تاد هس - 5

 ىوتست نيبح لبي مت ةفياحلا ىذب هتلحا ر بكري. ملسو هيلع هللا ئلصا هللا لوس واما

 عليش  يلر والا انه دحر لاح فيلولا .اننربختا الاقا ىسوم ندا مهرس انصدح يدا

 ىذ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لالغأ نأ هللا دبع نب رباج نع ثححي َءاطع

 جلال باب نك 16 سابع ىباوو دكا داور .هملحار بر ترحب, نيج تسلل

 هنا قينلا د نأ ا ةشفاحأ نع همكم نب ساقلا نع رانبد نب ىلامءاضدحا ناك دج

 مدربا 56 اهاخا اهيعم ثعد ماسو هيلع هللا بت ىلع اهلمحو ميعنتلا نم اهرمعأف ى

 رحب
 وه د - 5 3 تاو 0

 تل د كمكم لاقو « نيداهجلا لح هناذ جحلا ل لاحرلا اودش رمع لاقو
ٍ- 2 2 

 هللا دبع نب ا نع تنبات نب روع انتد> لاق عيرز ند ثيزي انترد ىهدقملا

 هللا ىلص ىبنلا نأ ثذدحو اًهيحَش نكي ملو لخر ىلع سنأ جنح لاق سنا نبا

 مصاع وبا انثدح لاق ىلع ىب ورمع انتدح «هتاماز تناكو لحر ىلع َمَح ماسو هيلع

 اي تلاق اهْنأ ةشئاع نع دمحم نب مساقلا انثدح لاق لبان نب نئيأ انثد> لاق
 د هس عن

 مهعْنَتْلا نب هل ارمعأف 0-5 كذا نيحولا ليع اد لاقذ رمتعأ ملو مثرمذعأ هللا لوسر

 هس ع

 ندر علا كبع انتدح “ردو ريهلا يوك كلا لسفف باد ا © ترمتعاف ةقات ىلع اهبقحاف

 ىسب نع كسل نب كيعس نع ىرسع مولا نع لعدن نس ميعربأ انتد> لاق هللا كبع



 نييكولمملا ىذ ىرعؤل ١ لاقو كولمملاو وكلا ىلع و رطفلا ةقددص باد ب عل ظقألاو

 دامح انتدح لاق ندعنلا وبا انتدح «رطفلا ىف ىكَوُتو ةراجتلا ىف ىَكَرُت ةراجتلل

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ضرق لاق ومع نبأ نع عفان نع وأ انتد> لاق كير نبأ

 اهاض وا ريك نم اضاض بكولمتلاو ا ركلاو ىقتالاو ركذلا :قلع ناضمر لاقوو؟ ا رطغلا ةقدض

 نم لما زوعأف م طع 0 ىبأ ناكف رس و عام فصن هب راع لدعف روعتش

 2 د ع

 كى _و -- هنو هز ىك 2 ص 5 جدلا 2 ىئ ذر 1 كيحلاو :بعصلا) مرح (مطقن ف عغ,ءتدأن ناكم نعش © ططمءاخنإطمتلا نم ةنيدملا

 6 د هد 20 52 هو 5 ند

 نوطعي اوناكو نوايغي ىنيذلا اهيطعي روع نبأ ناكو 2 نع ىطعيل ناك نأ رح

 5 - ون

 د1 ريبكلاو ريغيعلا ىلع ر ركفلا ةقاكاما كان <« نيموي وأ موب رطفلا لبق

 5 - 23 و هسد

 ةمللا لوسر ضرف لاق رمع نبأ نع عفان ىدتدح لاق هللا كيبع نع ىيحكي انت>> لاق

 ر.بيغصلا ىلع ردم نم اعامص وأ يعش نسم ا رطغلا قص ماسو ةءبلع هللا ىلاص

 0 كولاهملاو ركل رهبكلاو
-2 

 مدل ناتبح
8 

 نم تيبلأ جاح سال لع هلو ىبلاعت هللا لوقو دلضفو جحلا بوس جو تانيا

 فشوي نب هللا دبع اتقدح ءنيملاعلا نع نع ةألأ ناق رت ْنَمِو اليبَس هيلا طقس
<2 

 دمه١ا

 لاق ع نب هللا كبع نع راسي نب نميلس نع باعه نبأ نع كلام انربخا لاق

 لكحات) عتخا نم ةارمأ تءانجحد, مقتل هيلعأ هللا ىلص هللا لوس فيدزا لبصتلا, ا ناك



 مما 0 ةوكؤولا نادك

- 
 دبع وأ رمح, لك ىلع ويعشاءىم انعاضإروأ رمت نم اًعاص رظفلا ةركر صرف ملسو هيلع

 ةصيبق انتحح ءرسيعش ىم عاص رظفلا ةقحدص باب 4 ءنيملسملا نم ىننا ىاركت

 كيعس ىبأ نع هللا دبع. نب ضايع 1 ملسأ -نب كير ىع نيعس .انندج لاق يقع قنا

 انتحح «ماعط نم عاص رظفلا ةفدص باب .* ءريعش نم اًعاص ةفدصلا معّطُت اَنُك لاق

 دعس نب هللا دبع ىب ضايع نع مّلسأ ىب ديز نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع

 اًعاص راتفلا ةدكر يركن انك لوقي ىركخلا ديعس ابا عيش هنأ ىرماعلا حرس ىبا نبأ

 * بيبز ىم اعانض وأ طسقأ ئم اعاص وأ رمت نم اعاص وأ روعش ىمم اعاص وأ ماعط نم
 5 اي

 نع, ثيللا انثدح لاق سنوي نب كمحا انتح> ءرمثت ىم اعاص رطفلا ةقدص باب ع

 نم. اعاص رطغلا ةوكرب ملسو هيلع هللا ئلصض ئينلا رمأ لاق رمع نب هللا نبع نأ عفان

 ممم ن هي د 00-5 د - د 9 6

 باب اه هيطنحل نم نيدحم هلدع سانلا لعجحاذ هللا دبع لاق رهعش ىم اعاص وأ رود

 لاق ىندعلا ميكح ىبأ نب كيزي عمس رهغم ىب هللا دبع ىنتدح بيبز نم عاص

 0. 2 اهد

 نع حرس ىسبأ ند هللا تبع ىب ضايع ىنتح>ح لاق ملا نب كيز نع نيفس انتدح

 قلم اغاصر ملسو ىيلعب هلل( اضإ, ىلنلا , ناهز ىف اهيطعت انك لاف ,قردكلا_نبعس ىأ

 تءاجو ةيواعم ءاج املف بِيبز نم اعاص وأ رعت نم اعاسص وأ رمت نم اعاص وأ ماعط

 1 17 كا هع هن د ه2 5 3و هع لا حسه
 انكتلح © ديعلا لسبيق ةقددعلا باب دبا 3 نيحم لدعي اكد نم ألم ىرأ لاق ءارمدملا

 5 15 000 7 ١ 200 07 ١ د

 رهع نبأ نع عشان نع ةبقع ىب ىسوم ىنتدح لاق ةرسبم ىب صفح انتى لاق مدآ

 امتدح ء«ةولدعلا ىلا سانلا جورخ ليق رطفلا ةوكرب رمأ ماسو هيلع هللا ىئاص ىبنلا نأ 1 50 م . . 537 0 2 للسما 2 - : وبيع

 ضايع ىنع ملسأ نسب كسوز نع قرع ند كح مع ىبا انتدح لاق خلاضق نب 5

 ىلص ىبذلا كيد ىف ح مير امك لاق قدك ىلإ دكيعس ىبأ نع 0 ند دللا كيبع نبأ

 كيبولاوا ريعشلا انماعطا ناكو |نيغيس وبا علاق ماعط نم اعاص راطفلا موي ملسو هياع هللا
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 ار ةركرلا بانح اول)

 رع هللا :لوق باب 4 «سمخلا:راكرلا ىفو رابج ندعملاو رابج راب ريبلاو رابج ةابجعلا

 لاق "نىسسوم ند فسود انددح « مامالا ع نيقحصملا ةايساسكمو 0 نييلماعلاو لجو

 ناك قمار ييسحلا با نه ويبا/ نع ةورع, قير عاما اكتويخا (لاقإ ةماسأ قلبا _ انقدحت

 عدي مبلل ع 1 تاقدص ىلع ك0 نم الجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس لا

 ةكرولا ديوك امنابلاو ةنفدشلا لك لامعتسا كان ام+: ب ءدبساح حس املا ةيبتللا ىبا

 نم 0 نأ نتا ع ةذامق انتدح لاق ةيعتت نع ىسيكاي انتر لاق 0 م

 ةقحصلا لبا اوتأي نأ .ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر مهل صّخرف ةنيدملا اووتجا ةنيرع

 هللا ئلص هللا ُلوسر لَسرَأف َدوُذَلا .اوقاتساو ئسعارلا اولتقف اهلاوبأو اهنابلأ نم اوبرُشَيف

55-2 

 «هديبد خقددصلا لبا ماهالا م باب 41 « منا ىع كييحو كينان ةيداق وسدأ هدعبات

 لاق :ىعازوألا وه ورمع وبا انتدح لاق كيلولا انثتدح لاق رذنملا نب. ميهربا انتدح

 تودع لاق كلام نب سنار دذذةد> لاق ةكلط ىباان د دالا دبع ند فيكاسيأ ىندتدح

 أ

 ةكيبإ( عق هتيفاوف هكنكيل ةكلط ىبا نب هللا 0 ماسو هيلع هللا ىلص ننلا كا
 ىف

 يس بأو ءاطعو ةيلاعلا وبا ىأرو و افلا ةقدص ضرك باب «, «ةقدصلا ّلبأ | مسي مسيملا

 همه

 مضهج نب قي دل لد وكسلابَق د ليكم نب ىيكي انتدحأ « ٌةضير 3 رطفلا قص

 با

 ٌلوسر ض ضر لاق ع نبأ ى ع ةيبأ نع عفان ى د ةييع نع رفعج نب ليعوسا انت>> لاق

 ل ىلع ريعش ىم اعاص وأ كيت نم امام رظفلا 0 ماسو ةيلع هللا ىلص هللا

 جووخ لبق ىدوث نأ اهب ومأو نيملسملا نم ريبكلاو ريغصلاو ىتذألاو ركذلاو ركلاو

 انتدح «نيملسملا نم هريغو كبَعلا ىلع رلفلا ةقحص باب د «ةولصلا ىلا سانلا

 ىلا ىلص هللا لوسر ن 35 وه نبأ نع عفاذ نع كلام انربخأ لاق فسود نب كللا كبع



 نمل ١١ ةركرلا بانك

 لاق :نيفرأ "اا نبا هللا نبك 1 وزمع“ نع ةبعشا انكذتخ» لاش رمع نب اضفحت , انتل

 نالف لآ ىلع ْنَص ْمُهللا لاق مهتقدصب موق هاتأ اذا ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ناك

 نم ينركتسي امابابا < دفئا لآ ىلع لص مهللا لاقف هتقدصب ىبا هانف

 سحلا لاقو ركّبلا هرّست :ىش وه زاكرب ريمعلا»7 ليل“ ةرزاجع 4 خك) , ناقوس“ ركابلا

 نسل ”سمخلا زاكزلا ىف علشوا هيلع' هللا "قلص ىبنلا لعَج' امّثاو نسمكلا قلوللاو ربنعلا

 نب نمحرلا كبع نع ةعيبر نب رفعج ىنتدح كتبللا 'لاقو .ةءاملا ل كاع ىذلا ىف

 ليبكارسأ ىنب نم السجر نأ ملسو هيلع هللا ىلبص كللأ لوسسر نع ةريرف ئسبأ نع زميف

 نلجحاي ملف و كولا َىث 0 كف ىلا اهعندف ر انيد فلا هقلسي 3 5 ىخنب ضعب 10

 2 ه - - ه2 2 000 1

 للجولا جراف ركبلا ىف اهب ىمهرف رانيد فلا اهيف لخداف اهرقنذ ةبشخ كظدخاف ابكرم

 امرشت املف تيدحلا ركّذف اَبَطَح هلفألا اهذخاف ةبشكلاب !ذاف- هفلسأ ناك ىذلا

 نفد ناكرلا سيردلا ناو كلام لاعب سمكا تاكرلا نما بايسس"77 عيناي نيكو ةياماكلا

 ب د هد. 9 2: 5 1 مم 5

 ىف ملسو ءياع هللا ىلص ىينلا لاَقو زكر ندعملا سولو سوكلا دةريخكو كابلق ىف

 ساو 000002 20000 8 3 5 , ه-

 1ك نم نداعملا نم زسيزعلا كبع نب رهمع كخاو سمكلا زاكرلا ىفو رابج ندعملا

 ا : : ع
 ناك امو سمكلا هيفف ب بركلا صضرأ ىف زاكر ئه ناك ام خسحلا لاقو ل نينتام

 نمي

 تناك ناو اهقرعن ودَعلا ضرا ىف ةطقللا تدجو ناو ةوكزلا هيفذ ملسلا ضرا نم

 لاقي هنأل ةيلهاحلا ىفد لثخم زاكر ندعملا سانلا ضعب لاقو سمخلا اهيفذ ودعلا ١ ىم

 0 1 ل 2 0 : .: ّغ 2- 5 - 0 ه2 2 وه. 2-0 3
 جدر أ ةىشلا هل بهو نول لاقي نقف" اعل ليق 2 يش هنه جرخا آذآ ندعملا رزكرأ

5-0039 

 <« سوخكل ىدوي هلو كك أ نما ا لاق نصقان مد تأ ٍركرأ هرَمَت مك وأ 2-55 اكبر

 كلا نب كببعس نع باهتش نبأ نع كلام انوبخا لاق فسوي - هللا كيبغ انتدح

 لانك ماسو باع دللا ىلاص هللا لوسر نأ أ ةريره ىبأ َىَع رقيويحر أ لدع نب لس ىئبا نعو
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 ْ ةوكحرلا نان ممم

 5 0 3 8 هنا 0-2 ع 3 ---

 هللا ىلص ىينلل ةشثاع تيكذف اهءالو أوطرتشي نأ اهيلاوم داراو فقتعلل قرير ىرننشن

 تلاق فّتعأ نمل هالولا امتاف اهيرتشأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا اهل لاقت لانو كلك
- 

 وه لاقف ةريرب ىلع هب ىّدصت ام اذه تلقف مكب هلو كلا هلال ملص , سبل ىتأو

 هللا كيبع 0 ع 021 6 ةقانسلا ت2 أذأ تا 4 « يرو انلو غةدص اهل

 هنااا 22 -

 ةيطع ٍٍس نع نرفر تشب 1 نع نناخ انتد> لاق عسيرز نب كيوي انتدح لاق

 لف لاقن اهنع هللا ىضر ةشئاع ىلع ملسو هيلع هللا ىلص فلا لح كر لاك ةيراصنالا

 نم اهب تتعب :ىتلا ةاشلا ىم بيست اانيلا' هب .تتعب ؟ىش لا ال:تلاق 8ئش مكدنع

 لاق عيكو انتدح لاق ىسوم ىب ىبحي انتددح «ايلكم تو دق اهذا لاقذ ةةددصلا

 هب 7 د

 :كدصت مكب ىذا ماسو هبلع هللا ىلص ىبينلا نأ ل نع ةدامننق نع ة# امتدح

 ةداتق نع ةبعش انأبنا دواد وسبا لاقو ةيدع انلو ةقدص اهيلع وه لاقف ةريرب ىلع هب

 ءينغألا نيم ةقدصلا دخأ باب 4 . ' «ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا- ىع اَسَنأ عمس

 نب ةيركز انربخا لاق لئاقم نبااوه كيحم انتدحا ءاوناك ثيخ: ءرقفلا ىف ٌدّرَتو

 نبا نع سابع نبا ىلوم كيعم ىبأ نع ىفيص نب هللا دبع نب ىيحي نع قحسا

 نديلا ىلا هتعب نيك لابج ؛ىبا: تانعمل_ ملشو 'هيلع هللا نلصر هللا+ لوشزا لاق لاق سابع

 ناو للا للا هلأ ل نأ اءذهشيا نأ ىلا ميهداما ههنتجا تان تانك لها: اموق" نأ كنا

 سمخ مهيلع ضرق دق هللا نأ معربخأاف كلذب كل اوعاطا ْمُه ناف هللا لوسر اًدمحم

 ةفدص مهيلع ضرق هللا نأ معربخأف كلذب كل اوعاطا مه ن راف ةليلو موي لك :قفا كاولص
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 مهلاومأ مئاركو : كا ايآف كلذب كل اوعاطأ مه > ناف مهتارقذ ىلع ٌقْرتَف مهتاينغأ 00

 1ك ماسالا !ةولط تابا17 10١ تاج اهللا» نيبو اهدي نيل هذاف مولظملا 26 فثأو
 هدد 4« هرم هردمس م5 عمسش ء

 مهن نى د ل ل مهلا 5 ىل وو كاملا اكسب ةكوك ل١ مهرهطت ةقدص 0 0 0 ل خقدصلا بحادصت



 مسي 1 ةوكرلا نااناكا

 رامثلا عّيَب ندع ىهَت ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع كيمح

 ىرستشي نأ نياك لإ سرت ىرعتشي ليه كاكا 51 «رامكت خا لاق قر اح

 ملو ءارشلا نع ةصاخ قدصتملا ىهن امنا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأل هريغ ةقدنم

 نع باهش نبأ نع ل ح يللا ىنتدح لاق رك نبا يكد انتدحا «دريخ 0

 ليبس ىف سرغب دست باطخكلا نب رمغ نأ تّدحي ناك رمع نب هالا ىبع نأ ملاس

 ال لاقف هرماتساف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىتأ مخ هيرتشي نأ داراف عابي هدجوف هللا
 ه 2

 ءلعج الا د ىدصت ان عاتب و كرنب 2 0 3 ناك كك. ليف كنقدص 6 ذ لعذ

 لاق هبباآ ىع ملجأ نب كيز نع كلام انريخأ لاق فسوب نب هللا 0 انتنح | « ةةوض

 تدرأف هدنع ناك ىذلا «عاضاف هللا ليبس ىف ا ىلع 5000 لوقي م ا

 هرتشت ال لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا تلأسف صخورب دعيبي هنأ تتنظف  ديرتشا' خوأ
 ونه 0 ه 23د ّ

 « دّئِيبق ىذ دئاعلاك هنقدص ىف دئاعلا ناف معردب :تكاطعأ نأو كش د ىف دعت الو

 لاق مدآ انثدح «هلآو ملَسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ةقدسلا نم ركذي ام باب

 2 نب نسحلا ناقل لاق ةريره ابأ تا 1 نب دمحم انتدح لاق يع انتدح

 صك مك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقت هيف ىسف اهلعجف ةقدصلا رمك نم ةرمث ىلع

 جاوزأ ىلاوم ىلع ةقدصلا باب » 2 «ةقحضلا لكأت ال انأ َترعَس امأ لق مت اهحرطيل

 سدود نع 0 3 انتد> لاق رمقع نب ٌيِعَس 3532 8 ماسو هيلع هللا ىلضا ل

 تملا دجو لاق 00100 ندا ندع هللا ديع ىب هللا 00 ىنتدح لاق باهش نبأ ىغ

 03 - ل هدا هي سماعي

 مدآ انتدح ءاهلكأ مرح امنا لاق ةعيم اهنا اولاق اهدلجب متعقتنا اله ملسو هيلع هللا

 نأ تدارأ اهنأ ةشثاع نع ادوسالا ىع ميعربا نع مكحلا انتدح لاق ةبغش انتدح لاق



2 
 تا م ةركرلا بانك زم

 ةسمخ نود اميف :سيل باب ه١ - <لضقلا ُلوك كرشو لالب لوقب قارا ىئلص جف .لالب

 ديحم ىنثدح لاق كلام انتدح لاك ىيحي انتدح لاق ند انكدخ “4 نس كي

 نع ىردخلا' ىيعس ىبأ نع هيبا نع ةعصعص ىبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع ىبا

 ّلقَأ ىف الو ةقدص فسوأ ةسمخ نم ْنَكَأ اميف سيل لاق ملسو هياع هللا ىلص ىبنلا

 ءةكدص ىرولا نم قاوأ سمخ نم. ّلَقَأ ىف الو ةقدص دوُذلا لبالا .نم ةسْمخ نم

 « :ةدصلا 0 01 ىبصلا كرقي لفو لتختلا مارح كنع مثلا ةقكنم يافا هن

 ّض ميهربأ انتد> لاق أ انتدح لاق ىدسألا نسحكلا نب ىبكم ىب رم 0

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق ةريرغ ىسبا نع دايز نب بحكم نع نامهط

 دي ربصي ىتح رمت نم اذهو هرم اذه هىِحْيف لكتلا مار ىكنع رمتلاب 1

 ىف اهلعجف ةرمَت ايهدحا نَخأف ريثلا كلذب نابعلي نيسحلاو نسحلا لعجف رمت نم

 تأ تلع اك لاه نسم اهجرخأف .ملسو. هيلغ هللا ىلص هللا لوسر هيلا رظَتف هيف

 دقو هعرز وأ هضرأ وأ هَّلَكَن وأ درامت عاب نم باب هم. , «ٌةفقدص نولكاي ل تبكم لآ

 ةقدصلا هيف بِحَت ملو هرامث عاب وأ هرمغ نم ةوكزلا ىداف_ةقدصلا وأ . نعلا سنابس

 عيبلا رظحي ملف اهحالص هدَبَي ىتح ةرمثلا اوعيبت ال ملسو هيلع هللا ىلص, ئبنلا لو

 انتدح ءّبِحَت مل نمم ةركولا هيلع تبجو نم صخي ملو نحا ىلع حالصلا دعب

 ىهن لاق رمح نبا تععمس لاق رانيد نب هللا كبع ىنربخا لاق ةبعش انثحح لاق ةاجح

 نع لثس اذا ناكو اهخالص ودبي ىتح ةرمتلا عيب نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 لاق. ثيللا ئنثدخ لاق فشسوي ىَب هللا تبع انتدح «هتفاع ٍبَقْذَت. ىتح لاق اهحالص

 ندع ىهن لاق هللا دبع ىب رباج ىع اجر ىبا نب ءاطع نع ديزي نب ىلاخ ىنتدح

 نع كلام نع 50 انتل « اهحالص نس ىتح رامثلا عيب نع ملسو هيلع هللا ىلص



 2 ارز ةوركدلا بتانذ

 ريعب دعم ناك نمو كل ىموقي ال ةديدش ل ةايالا 5 اهنا ل لاق كويت

 0 كلم ىكفأو ةىضض ٍلَبَجب هققلاف لجر ماقف ةديدش جدر تنفر اهانأقعف هلقعيلف

 كا انلع مهردكامب هل بتكو ادب هاسكو ءاضيب ةلغب ملسو هيلع هللا ئلص ئينلل

 ىلص هللا لوسر صرخ فسوأ ةرشع تلاق كتقيدح ءاج مك ةأرملل لاق ىرقلا ىداو
- 1 5 2 

 2 1 د مسو ىاصب عمسو نا هن خنيدملا سلا رش سنا لير ل للا لس لا 1 ا

 ةنيدملا ىلع فرش اهانعم ٌةيلك راكب نبا لاق اًملف ٌلجعتيلف ىعم لجعتي نايك

 د0 ربو مكربخأ لأ هبكتو انبكي ليج اذه لاق !ًدحأ ىأر املف ةباط هذه لاق
 و2

 ةدعاس ل 2 مكر لهشألا سنبعوب ىنب رود دق راعنلإ ىني رود: لاق .ىلب اولاق راصنالا

 ل تراكلا 1
1 

 ف نميملس 1

 6 ١ 2 2 ءتم

 ندب كعس نع ىهيلس لاو ةدعاس ىخب م.3 تراكلا ىخب راد مد ورمع ىفتدح لالب

 ملسو هيلع هللا ىلص ى ملا نع هيبأ نع ا نبأ ىع ةيوغ ندب ةراهع نع كيعس

 تاو

 امو ا وهذ 0 هيلع ناتسب 1 هللا دبع ونبأ لاق هبكُتو انيحي 0- ليحأ

 م نم ىقسي اهيف رشعلا تان هو 0 لقي م 1 هياع نكي ملل

 ىسدأ نب ع انذدس> « ايش لسعلا ىف زيرعلا كيع نب ب و ملو «ىراجكلا ءاملاو

 نع باهت نبأ نع كيري نب سنوي ىنريبخأ لاق و ىب هللإ 00 انتد>. لاق ا

 ءا ل تقاس اميذ لاق ملسو هيلع هللا ىلص نكمل ندع هببأ نع كالا كيع ند ماس

 اذه هللا ىبع وبا لاق رشعلا فصن حضنلاب ىقس امو رشعلا ايرتع ناك وا نويعلاو

 رشعلا ءامسلا .تقس :اييف رمح نبا تيدح ىنغي لوالا ىف تقوي. مل ذنألا لوألا ريسفت

 تَبَتلا لسعا فاورن ءازقا مهبملا» ىلع ىصقي و سعملاو :ةلوبقم ةدامولاو/تقور دم ىف 0

 لاقو . ةبعكلا ىف لص مسل ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ سابع ى



 راح ولأ ابك

 ثلقف هيف ْمَلعَأ ام ىنبلع مث اليلق ثكسف لاق املّسُم وأ لاق اًنِموم هارَأَل نأ هللاو نالف

 مد الءملق عع املدم وأ لاق اًمموم كارل ىمنا هللاو خالق ع كتل ام هللا لوس اي

 وأ لاق انموم كار ىنأ هللاو ن نالف نع هكل ام هللا لوسر اي تلقف هيف مّلعأ ام ىنبلَع

 دن د

 ههجو ىلع رانلا ىف بكي نأ ةيشخ هنم ىلا بخأ دريغو لجرلا ىطعأل ىنا 0

 لاقنذ اذهب ثححي أ 50 لاق هذا كيمحم نب ليعمسأ ى ء جلاس ى ع هيبأ

0 

 مد ىفتنكو ىقنع نيب عمجف هديب ماسو هيلع هللا ىلص هللا قوش بروضف هديددح

 نك ابيكم اوبلُق اوبكيكف هللا ىبع وبا لاق ؛ٌلجرلا ىطغأل قط ُدْعَس ىل بقا لاق

 « انأ هتببكو ههجول هلثا بكد تلك لعفلا ع عقو اذاف دحأ ىلع عقاو ريغ هلعف ناك اذا

 انتددح مع كا كر تأ كت وهو ىرهؤلا ى 0 ربكا قود ناسك نب جلاص هللا دبع وبا لاق

 ةرورل أ نع جرعالا ن 2 دانؤلا ىبا نع كلام ىنتدح لاق هللا كبع ند لييعمسأ

 ةلامللا ادرك نيلاعلاا» ىلك كراكو قتحلا ا: ىيعستلا "قيل لاا :لسو اا ةييلعأ هلقاا قلذخ :ةلذا» قوسز

 - 2 ند 2 2 2 ف 8.2 3 هد 0س

 هد نطفي الو هينغي ىنغ دكاي ال ىذلا نيبكسملا ىكلو ناترمتلاو ةرمتلاو ناتمقللاو

 ةدد

 انتددح لاق تاَكْلَبَع مر صفح را ومع ا « سانلا الاعب و الو هيلع ا

 هللا ىلص كا عا ةردرفا كرا نع جئاص وبا انتدح لاق شمعألا انتك<-> لاق ىبأ

 2 0 596 5 6 2 6256ه 27 و 2 د د هع

 ----- 052 هيلا للا - ع ع نإ 5 2 - دع 2062

 انددح « رمتلا سصرخ باب « ساسنلا لاسي نأ نم هل ريخ قندصتيو لكايذ عييت

 هه 5-55 : 1 0 د © م

 ىبأ نع ىدعاسلا ا نع ىبكي نب ررمع نع ببعو انتدح لاق راكب ىب ليس

 ىداو ءاج املث كوبذ 8 و ماسو هيلع هللا ىلط تنل عم اَنوْوَع لاق ىدعاسلا نييحل

 صرَخو اوضرخا هباحصأل ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا لاقف اهل ةقيدح ىف ةأرما اذا ىَرُقلا

 انْيَتَأ اًملفاهنم حركي ام ىصخأ اهل لاقف فسوأ ةرشعح :ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لقوسر



 كبه 0 ةوكزلا تابح

 كلذك مهانيبف نذألا فصن قرعلا غلبي ىقح ةميقلا موي ونكت سمشلا نأ لاقو مكل

 علاص نب هللا كبع دازو نيعمجا مهيلع هللا ىلص ديكامي مت ىسومب مذ مداب .اوتاغتسا

 ىنح ىهموف قلكلا نمد ىضقيل عفشيف رفعج ىبأ نبأ ىنتدح لاق فسدللا ىنتدح

 . هد هه 2 ِ د 0 هه ع

 لاقو مهاك عمجلا لخاأ هدمكي ادومكام اماقم هللا هتعبب كتمويف بابلا خ+قاحي ثخاي

 - َتاد

 ىع قرف هولا ىخأ ملسم نب هللا دبع ىع كسار نب نمعنلا 2 0 انذ>> ىلعم

 «قلئسملا قف, ملم, هدنح هللا ىلص: ىلا ننع ريعر نبا حمس ملل دبع د هيج

 ىلص ىبنلا لوقو ىّنغلا مكَو اًناَحْلا سانلا َنولَتْسَي ال لجو وع هللا لوش باب د»

 اة ل بس اورسصخأ َنيْخّلا هللا لوقل هينْعي ىلع ُنِحاَي الو ملسو هيلع هللا

 لاق لاهتم نب ْئاَحَح انقدح «ميلع هب هلل ناَق دلوق ىلا ضرألا ىف اًبرَص نوعيطتسي

 هللا ىلص 0 نعي ةردرف ابأ كي لاق دايز نب دكيحكم ىنذريخا لاق ةبعش انتدح

 نيل طفلا رو يكسملا كل نانكاناو لك ال[ د لا يسال ملسو :هيلع

 انتدد> لاق مههربأ ى د بوقعي ني ءافاحلا مررت ل 2 5 ئيحكتيسيو ع م

 نيهدجي لاهد ىبعشلا : نع عوشأ نبأ نع :دكلإ ةلاخ اضدح لاك, ةيلحر نب ليج

 لا نأ ١ ةرييغملا ى | ميداعم تك لاك ةبعشا ند ةريخملا كاك

 هيلحا للا هللا قئلط ىبنلا تعيس هيلا بتكف ملسو جيلع هللا ىلنص قينلا نياتكم

 نبي ديك اهدح «لاوسلا ةرتكو لاملا ةعاضاو لاقو لببق انالق مكل هك دللا نأ لوقي ملسو

 باهش ىبا نع. عدلابمإ) نع هليبا ندع, ميقربا نب, بوقعي انتدح لاق, ىرمرلا رع

 اًضْقَر ماسو :بلع هللا ىلص هللا ىئطعاأ لاق هببأ نع 10 نب او ماع ىنروبخأ لاق

 00 هطعي ملا مهنم الجو, علسو ديلعىللا ,ىلص (عللا  لوسر ,مكرشف, لاق مهيف هج انأو

 0 ٠ 30ه 0 2 د٠ هع

48 * 



 00 ص ةوكحنلا بانذ

 مهلا نع ماوعلا نب ريبزلا :نسع هيبا :ىع :ماشع انتدح لاق. بيقو انثدح لاق ئسوم

 هريظ ىلع بطحلا ةمزعب ىناين هليح مكدحا ذدخأي ْنأَل لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 انتدح < ةوعنم وأ كىاحعأ سانا ءانسب 5 نم كل ريخ هيجو اهب هللا 55 اهعيبمت

 نيعسو ريبرلا ىب ةورع' نع ىوهؤزلا نع سنوي انربخا لاق هللا .كبع انربخا لاق نادبع

 ىاطعاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تلأس لاق مازح نب ميكح نأ بيسملا ىبا

 نمف ةولح ةرضخ ّلاملا اذه نأ ميكح اي لاق مت ىناطعأف هتلأس مث ىناطعاف هتلأس مث

 32-5 3 7 2 2 6 1 ا

 للا لويسر اها كلعف يكتب /لاه» ئلفشلا نيا نم اول الخلا: كيلا عيش هود لكابإ ىدلاك

 وعدي ركب وبا ناكف ايندلا قرافأ ىتح اًيش كدعب اًدحا أزرأ ال قحلاب ىكتعب ىذلاو

 نم ل ع دباق ةيطعيل ةاسعد رمع 3 مث دنم ل َّن ىباهف ءاطعلا ىلا اميكح

 2 ةيلع ضرعأ نأ ميبكح ىلع نيلماسملا رشعَم اب مكذكيهشأ حلا عع لاقف اب

 تر ىبايف دىفلا اذه

 فارثشا الو ةلئسم ريغ نم ايش هللا هاطعأ نم باب هأ *ىقوُت ىتح ملسو هيلع هللا

 ملاس نع ىرصرلا نع سنوي نع ثيللا ىنتدح لاق ريكب نب ىيكي انتد>> «سفن

 ىنيطعي ملسو هيلع هللا ىلض ةللا لوسر ناك لوقي رمع تعمس لاق رمع ىب هللا تبع نأ

 ءىش لاملا اذه نم كداج اذا هّْنُخ لاقن ىثم هيلا رقنا وه نَم هطغأ لوقأف دعا

 نساملا لاش نم «بابااذ# :١ « سفن, هعبتت الق ل ؛امو .هّذدكق لبئاسا الو فرشم رهغ تنذأو

 لاك ردعج ١ ىبا" نب ءللا» نويعرٌع كيلا: ايكرح لاق. رْيكُب | نب. ىيحي انكدح « اًرثكف

 ىلص ّىبنلا لاق :لاق رمع نب هللا تبع تععمس لاق رمع نب هللا دبع #نب ةزمح تعمس

 مل هيب قا سلا لصقل ٠ ويا كاي محلا ساعلا» لاسم: لجإلا :لاويااط اهله هيلع هللا



 دب يردي نم ةوكوأا بانذ

 هللا ليبس ىسفو يمر اَعْلأَو باقولأ ىفو لجو زع هللا .لوق باب 8  ؛«مهيلع تقفنا

 نأ نسحلا لاقو َحَحلا ىف ىطغعيو هلام ةركر نسم قفتعي سابع نبا .نع ركْذيو

 امْنأ الت مث محي مل ىذلاو نيدفاجاملا ىف ىطغيو زاج ةوكوؤلا نم هاسبأ ىرتشأ

 نأ ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا لاقو ثرِجَأ تيطعا اهيأ ىف ةيآلا ا ا

 هيلع هللا ىلص ّنبنلا انكمَح سال ىبا نع ركذيو هللا ليبس ىف هعارذأ سبتحا اًدلاخ

 وبا انتدح لاق ٌبْيَعُش انربخا لاق ناميلا وبا انتدح « جَحلل ةقدصلا لبا ىلع ملسو

 ليقف ةقدصب ملسو هيلع دللا ىلص هللا ُلوسر رمأ لاق ةريره ىسبأ ىع :يرعألا نع .دانزلا

 هيلع اءللا, ليم. يتلا" :لاقف + بللفلا .كبغ“ بر نيابعو .ىيلولا ىب هكلاكو:ليمجت ربا عقم

 ناوملظت مكتاف. للاخ اَمأو هلوسرو هللا هانغاف .اريقف “ناك هنأ الا ليمج- نبا مقّنَي ام ملسو

 عما بلظملا جبع: قب :سابعلا (ايمأو هللا :لييبسا | قه دكععاو ىعازدا نيابعحا نه .1ةنإح

 نع دانزلا ىبأ نبا هعبات «اهعم اهلتمو هقدم هيلع سيف كفوا هيلع مللا يامل ةلنا لولا

0 

 هل جيرج ىبا لاقو اهعم اهلثمو دياع ىف دانؤلا ىبأ ىع فحسا ىبا لافو هيبا

 لاق فسود ند هللا نا [نتوك « :لئسشملا نع فافعتنسالا فأي 60.

 باع

 | ىرخخلا ديعس ىبأ نع لكبللا كيزي ىب ءاطخ نع باهش نبأ نع كلام انريخأ

 دق ةهاطعأف' نواس ميت ١مهاطعام“ مالمو ةيلح ادللا +ايلط املذأ قوز اولأك زانصتألا "لم اطلت
 هداهم دمع

 مكنع هرَخْدأ نلف ريخ نم ىدنع نوكي ام لاقف هدنع ام دفت ىنح متاطعأف ةولأس

 و ا 0 ةهشسوا - تاو 3 - ِ

 كدا ىطعأ امو هللا ةريدشبل رمدصتي ىمد خللا كنغي عتسي نمو هللا هفعي فعتسي نمو

 دانون ى أ د نع كلام اذوبخا لاق فسود نى د ىللا 5 001 «ريصلا ع م عسوأو أ 1 طع

09 

 قلاب نذل «لببد ىتسفن ىذلاو لاق ملسو كباع هللا ىلص للا لوسر أ ةربرف أ نع مرا نع

 انتدلح «هعنم وأ ءاطعأ هلاسيف الجر ىتأي نأ نم ل ريخ هرهظ ىب اع َبطتخيف هليح مكذدحأ



 8 ةرحولا 2 دين

 ءاضحرلا هنع: جسُمف لاق هيلع لوني هنأ انيثرق ملكي الو ملسو هيلع هللا ىلص قبنلا

 و! لتقي عيبرلا تبني امم ىاويرشلاب رخل نابت هنا لاقف هديَح هناك :لئاسلا» ىبأ لاقو

 تظلَتم نمشلا مع تل اهاترصاخ تزلتمأ أنآ ىمح تا رضخلا خلك هلأ ملي

 هع 4 هد 8

 ميتيلاو نيكسملا هنم ىلتعأ ام ملسملا بحاسص معنف ةولح ةرضخ ّلاملا نإو تععترو تسلابو

 ئذلاك هقح ريغب هخخأي نم هناو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق انمك وأ ليبسلا باو

 ماتيألاو. يوزلا ئلع :ةوكرلا» باب 6. «٠ ةيبقلا, وي هيلع !ديهش .نوكيو: عيشي .الوا لكأي

 لاق صفح ْنِب رمع انثد> «ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ىع دكيعس وسبا هلاق رححلا ىف

 بديوي نعت رتراجلا]| نب ؛ورمجا رع ايقيعش : ىنمدتر لاق" نشمعالا اشد لاق با انتدنج

 خش 506 ع, ةديبح | ىلتأ وع ميعربا: | كوت ميعربال .هتركذ ف: لاق هللا كبح أ رمأ

 سنلا تيد يح شمل ىفرت افرتك ..تلاق اوس لعمل للا :(كيبع ةأرمأ بنيز نع. ترانكلا

 دبع ىلع قفنت بنيز تناكو نكيلخ نم ولو نقصت لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ىرجايأ ملسو هيلع. هللا ىلص هللا ٌلوسر لس هللا ديعل تلاقف. اهردكحخ .ئف مانو هللا

 هللا ّليسر تنا ىلس لاقف ةقدصلا ىم يرجح 0 للا دعو, هكيلع قفز لأ ع

 ا زل تتصوعري لسور مقلخ اغللا يلف للا د لوطسر | نيقلا + ةتيعاطنات . مسا: هيلع .ةللا ١ قلص

 هللا ىلص ىبنلا ليس اناقذ لالي انيلع رمذ ىنجاح 0 يل ابل ىلع راصنالا

2 
 ها 0 3 0 2 0 3 8 00

 ويحب 9 اناقو ىركاح ىث 0 مكاو ىجوز ىلع كالا نأ دع ىرجايأ ماسو ديلع

 لاقف هللا دبع ةارما لاق بنايؤلا افلا بنيز .لاق امه ىم .لاقف هلأسف لختدف امب

 ايترحا لاق ةبيشالئذا نيانومتع ىيكدح «وددصلا رخو | ةيارقلا , وجأ نارخلا اهل معن

 هللا ٌلوسر ابد لق تلاق 007 58 ميكو بيني ندع دببأ ندع ماسي ندع ا

 ام رجا كلغ مهيلع ى ةفذأ لاقذ نب مف مذا فاش ىبا ىنب ىلع قف و رجأ ىل



 ١ ةوحرلا بادح

 كلذ مبو نلف رامنلا لعا تكا نكتيأر ىتاف نودصت ءاسنلا رشعم اي لاقن .ءاسنلا

 َبَحْذَأ 1 ٍلقع تاعقان نم تير ام ريشعلا نرفّكَتو نعللا نوتكت لاق هللا لوسر اي

 ثءاَح هلرّنَم ىلا راص اًملف فرصنا مذ ءاسنلا شعم اي نكادحا نم مزاحلا لجرلا بل

 بنايؤلا ّقآ لاقن بيز هذع هللا لوسر اب ليقن هيلع نذاتست دوعسم نبأ ةأرمأ بَنِي

 ترمأ كنا هللا ىبذ انيدإ تيلاق اهل ناسف اهل اونَّذَتا معن لاق دوعسم نبا ةأرما ليقف

 دوعسد ل محْرف هب ناصتأ ل تدراف 1 ىلخ ىدنع. .ناكو .خقدسصلاب مويلأ

 نبأ ىدص, ملتو هيلع للا ىلبم ئبنلا لاقت  مهيلع ادب. .نتقّدصت. ىم اجا هَدّلوو د

 هد تحكم 0 - سامع 3 و هس

 ىف ماسملا ىلع سيل باد و « مهيلع مب تم لدحذأ م فدا كسلوو كجوز دوعيسم

 ا لا رانيد نب هللا 2- انتدح لاق ةبعنتت انتد> لاق مآ انترح 4 تدي ةديبرق

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق ةريرق ىسبا نع كلام نب كارع نع راسي نب قلم

 ىف ملّْسُمْلا ىلع سيل ببي 8# ءةقدص همالُثو ةسرف ىف ملسُملا ىلع سيل ملسو

 لاق كارسع نب مرح | ع ديعس نب ىيكي انتدح لاق 0 انتدج « قادت هديع

 بوح نب .ئميلس انتدحو. ع ملسو, هيلع. ةللا | ئلص. ىبنلاباىع ةريرع, ىبا _نح, نبا, ىتتداح

 نع هيبا نع كلام نب كارع نب مُهَتْخ انندح لاق ىلاخ نسب بيقو انتدح لاف

 دير( ىفب الو هجيج كفر ةكدص ملسملا نلجأ سيل ,لاق .ملشو..ةيلع هللا! ىليغ , ىبتلا

 ىيحي. ىع ماشع انثجح لاق ةلاضت نب ذاعم انتدح «ىماتيلا ىلع ةقدصلا باب 5:

 ثذحي ىرذخكلا ديعس ايا عبس هنأ راسي نب اطغ انتدح لاق ةنوميم ىبا نب لالع نه

 ىسنا لاقف هلوح انساجو ربنملا قلع ردم تلاد سا ملسسو  هيلك ىلا نكد

 لوسر اي لجر لاقف. اهتنيزو اهندلا ةرفز نم مكيلع مَنْقَي ام ىدعب نم مكيلع فاخأ ايم

 ملكت كاش ام هل ليقف ؛ ملسو: هيلع اوللا ىلصأ ئبنلا .تكسف زهلاببريحلا تاتا هللا



 اع ةركزلا باتك

 بلا 2 لاق رد ب ىلبا نع قليوب نب رورعملا نع نتنمعألا انتدح لاق ىبأ اند

 قنا, هلا وكت لج لم اما تفلح امك ىلا ةريش علا ال ئذلاو. وا هخين :ىسفن .ىئذلاو لاق
 2م هم ةهع

 دوطتذ هنمساأ نوكن ام مظعأ يعل موي اهب ىنأ لأ اهقح ىدوسي ل 3 عب أ

 س3

 « سانلا نيب ىضقي ىنح اهالوأ باع تدر اهأو ١ تز اج انك اهنورفب دحطنتو اهفافخأب

 اققاجا م عبا © لس :هيلعا دكا قلع !ىيتلا نع ةفردرما قنا نع. خلاص ىبلا نع ركب أور

 «ةقدصلاو. ةبارقلا "نارشلا هش ملسو .هيلغ هللا ىلص ٌىبنلا لاقو .براقألا ىلع ةوكزلا

 ةحلط. ىبأ نب هللا .دبع -ىب فخسا .نع كلام انربخا لاق فشوي نب هللا كبع انتدح

 لكت ىم الام ةنيدملاب راصنالا رثكا ةحّلط وسبا ناك لوقي كلام نب سنأ عمس هنأ

 ىلص هللا لوس ناكو دجاسيلا ةلبقتسم تناكو ةحربب هيلا هلاوما َبَحَأ ناك

 ةيذلا هذه تلون ادلع شار لاك انبيِم هلي دلع يدا فاقول ناو علل بو يلع مدللا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ةحلط وبا ماق نوبحت امم اوُقفُنُت .ىتَح ربلأ اولاَنَت ْنَ

 امم اوقفت ىتح ربلا اولاتت نَل لوقي ىلاعتو كرابت هللا نأ هللا ٌلوسر اي لاقف ملسو

 3-6-5 3 هع 5 3 مم 3نهدا سس ده ت0 اك 5 0

 هللا دنع اعرخذو اهرب وجرأ هلل ةقدص اهناو ءاحريب ىلا ىسلاوما بحا نأو ن وبكت

 كلذ صب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقق لاق هللا كارأ ثيح هللا لوسر اي اهعصف

 لاقف نيبرقألا ىف ايلعكت 5 ير ىنأو تلق ا تل ىكقو جبار لَم كلذ جار ا

 لاقو - ةعبات © دمع ىنبو هبراقأ ىف ةكالط وبا اهمسقف هللا لوسر اي لع خدكحلط وبأ

 ديحم انربخأ لاق ميرم ىبأ نبأ انتدح « عيار كلام نع لايعسا ىبكي ىب ىبحكي

 نع هللا كبع نم ضاييع حح ملَسُأ جما و ليو ىنريبخأ لاق ريقك يف نب رفعج نبأ

 لا وطف وأ ىحكاضأ ىف ماسو دياع هللا ىلص دللا كد جوخ لاق ىردخلا ليي عس ىبأ

 ىلع َوَمَه . اوقدصت ساننلا اهنا لافت ع تسلاب معرمأو .سانلا ظعوف فرصنا مك ىلصملا



 ١ ةوكحرلا د ح

 الو ةلوسإ للا ارم, ! لدلا ةعادنخلا هل, :بقك كور ابأ] نا: همكتلا سن نان ةمامش . ستدح
 سمه >

 خا باب 2.٠ .« ىدضملا ءاش ام الا سين الونراوع تاذ الو ةمرع, ةقحنصلا ىف يوكي

 5 هاد

 ثيللا لاقو. ح ىرعزلا نع بيعش 'انربخا لاق ناميلا وبأ انثدح  «ةقدنصلا ىف قانعلا

 550 ند ىللا ىبع ند جالا 0 نع باهت نىبأ نع كلاخ ئن نمحولا قع ىنتدح

 للا 1 اهنودوي:اوناك 'انقانح دوعنم خل ةللاو يكب وبا لاق لاق ةريره ابأ نأ دوعشم نبأ
 د ع

 نأ تسير نأ الا وه امف رمع لاق اهعْنَم ىلع مهتلتاقل ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٍلوسر

 ١ مئارك حوت ال باب 8 ءفحلا هنأ تفرعف لاتقلاب ركب ىبا ردص حرش هللا ل

 انت>ى> لاق عوز ند كيو :ب انتدح لاق ماطسب 3 وى ةرمأ [انتدح « :قدسصلا ىف ساننلا

2 6. 

 ىتبا نع ىقيص نب هللا كيع نب ىايكاي نع ةيمأ نب ليعمسأ نع مساقلا ن-» حور

20-1 

 يلا نلغأ اقاعم.فثعقبا نمل. :ملتو+ةيلع هللا "ىلض هللا. لوسر نأ سابع نياك ىعتبعم

 اوفرع !ذاف هللا ةدابع هيلا معوعدت ام َلوأ نكيلخ باتك لحا موق ىلع مدقت كذا لاق

 مهربخأف أولعف !ذاف مهتاايلو مهموي ىف تاولص سمخ مهيلع صرَق دق هللا نأ مهربخأف هللا

 اوعاطا١ !ذاف  مهثارقف ىلع .دّرْتو مهلاوما نم فوت: ةوكز مهيلع ضرق دق ىلاعت هللا نأ

 ءوميح' اذوذأ سسمكت“ نؤدا ايفا نايل باب 2831 ؟ قتلا لزومإ مكتك كوكو ينم كح ا

 ىسبأ نب نمحرلا دبع ىب دمكم نع كلام انريبخا لاق فسوي نب هللا كبع انتل

 ماسو هيلع هللا ىليص هللا لوسر أ ىردخلا نيب ع 0 يزراعلا 000

 نم قاوأ سدة نود اهيف سملو قى يهحلاا ن

 رقبلا ةودحز كم 1 3 0 ليال ير َ سمخ نود اهيف سلو ةقدص قرولا

 راوخ اهل .ةرقبب ٌلجر ةللأ ءاج ام ندر ملسو هيلع هللا ئلص' ٌىبنلا لاق ديمح وبا لاقو

 اف تايغ ىب 0 نب ومع 72 « ةرفلا راجت امك مهتاوصا نوعتري وراتب داراوج لاقيو

 0 ا م م ل ل



 80و كرلا تانك ماو

 7 للا :كع ب  كيحم انتدح « منغلا ةوكز بابا م تاكا وأ امهرد رمح اهعم

 نأ "شا+ نب“ :اةلثا "ضلع نب“ ةمامذ قنكردخ لاق: قبا ننقدخ !لاق-ئراصنالا :ئتثملا !با

 انااا ١ لديوقكلا در توب اكل نانا 3ع اذ 1 عمك وكنا“ اب## نأ قداح انيق

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ضرق ىتلا ةقدصلا ةضيرف هذه ميحرلا نمحرلا

 و اهظعبلف اهيجو "لع قمل قلل جرم اهلئمس نما قومي اهب تطل .لمأل حلاو لجسم

 سمخ ْلخ»«ئد ملغلا"عوم ااهتود اامف»لبالا !ىم- قيوشغو :عيرأ ف ظعي الق !اهقوف» لش

 مل ناف: ىتنأ ضاخضم ثني اهيفن' نيتالثو' سفخ .ىلا نيرشعو اًسمخ كغلب ؟ذاف ةاش

 يفالفو "ةيسا اعل اذاف ىش اهعم سيلو قد وتلا نراه غنا ضاخم تمد 'اييق كت

 اهي ليتل للا عر واناقلم تقلب! ؟دانفو قلنا نوبل,« تنبأ اهيففأ عقييعي اون سك "ميل

 هانا جلا اهيدذ ويعم نيم ىنلا : نيقشو ةدحاوال بغلبأ اذاف لمجلا ةقورط ةقح

 ىلا نيعستو 'ىدحا تغلب اذاغ َنوبَل انتنب اهيفف نيعست قنا" نيعبسوا' انشا مدعي [ىعلب

 يقرأ ليك“ ىفحر ةئاموأ نورشخ“ قلع تذاز !ذاف ليجلا انقورط ناتقح اهيفف ةثامو نيرشع

 اهيف سيلف لسبالا نم عبرأ الأ دعم نكي مل نمو ةقح نيس نكح ذرب قارنا تان

 ىف معلا ةقدص ىفو أش اهيفف ّلبالا نم اًسمخ تقلب اذاف اهْبر ءاشي نأ الا ةقدص

 ىلا ةثامو نيرشع ىلع تداز اذان ةأش ةئامو نيرشع ىلا نيعبرا تناك اذا اهتمئاس

 ىلع "تداز 'أذاف هايش ثالث اهيفف ةئامثالث ىلا ىيتتام ىلع تدار !ذاف ناتاش نيتئام

 ةدحاو ٌةاش نيعبرا نم ةصقان لجرلا ةيئاس تناك اذان ةاش ةئام لك ىفف ةئامئالت

 ئامو نيعست الأ نكت مل ناف رّشغعلا عْبر ةقرلا ىفو اهْبر ءاشي نأ الا ةقحص اهيف :سيلف

 ثاذ الو مزق ةقدضلا ىف ْلَخَوُي ال باب 4. ءاهبر ءاشي نأ الا *ىش اهيف: سيلف

 لاق ىباأ ىنتدح لاق هللا دبع نب كلمحم انتدح < نّدسملا ءاش ام الأ سيت الو راوغ



 رت 3 ع ةوكرلا ابح

 لاقول ةيوسلاب' امهنمج“ ناكجارثي 'امهناق نيطيِلَخ ىم ناك ام باب ان» كةقدصلا ةيشَح

 دح بجت ال نيفس لاقو امهلام عمي الف امهلاوما ناطيلخلا .ملع' !ذا. ةاطعو .سواط
 ىك

 ىفتدح لاق هللا دبع نب ىمحم انندح «ةاش نوعبرأ اذهلو هاش نوعبرا اذهل متي

 ىلص هللا ل ضر ىتلا هل كشك مكب ابدأ 3 ننجح انك أ ا ىفتدح لاق ىبأ

 «ةيوسلاب امهنيب ناعجارتي امهناف ىنيطيلخ نم ناك امو .ملسو .هيلع هللا

 امتدح « ملسو هيلع كللأ ىلص ىبنلا نع ةريرغ وداو رذ ودأو ركب وبدأ هركذ لبالا ةوكز

 ىنتدح لاق ىعازوالا انتدح لاق ملسم نب كيلولا ىنتدح لاق هللا تبيع نب ىلع

 فز هللا ٌلوسر نا اهبارعأ نأ ىردخلا ديعس ىبا نع كيري نب ءايطع ىمع باهش 1

 ىذوت لبا :ىم. كل ليف كيدش اهتاش نا كحيو لاقن :ةرجهلا ىع ملسو هيلع هللا. ىلص

 ءائيش كلّمع نم َكَرتَي نآ هللا ناف راحبلا ءارو نم لمعأف لاق معذ لاق اهتقدص

 كبع نب كيمحكم انتدح ؛«هدنع تسسيألو ضاخم تنب قلص هدنع تغلي ىم باب اب

 ةضيرف ةل :بتك اكبتءاسبأإ "نأ هكدحت ءاسنأ نأ. ةمامق + ىتخدحت لاق : ب سقحح لاك يللأ

 لبالا نم هدنع تغلب نمو ملسو هيلع هللا ىلص هّيوسر هناحيس هللا رمأ ىتلا ةقدصلا
 - 3 ههو 2 500 3 5 0- د

 ايعم لعكيو ةقحلا هنم لبقت ايناذ ةقدح هدنعو ةعلج هدنع تسيلو ةخءدخالا ذخقدص

 هحدنع تسيلو ةقحلا ةقدص هدنع تغلب نمو امهرد نيرشع وأ هل اترسيتسا نأ نيتاش

 دس هد هو هدا 2525 5 2 عا 0-5

 وأ ايهرد ندرشع قدسملا هيطعيو خعلخلا هنم لسيقت 0 ةخعدجالا هدنعو ةقكلا

 ةئم لد اهئناذ َن وبل تلد الأ هدنع تيسبلو :ةقحلا ةقدص هدنع تغلب نمو نيناش

 ةفح دهطنعو ناو كن هدقدص تغلي نمو امعرد نيرشع وأ يناس ىطعيو نوبل تمني

 2 - - © 3 هب هد 3 0

 هنقدص تمغلب نمو نبينا وأ اسهر د نيرشع ىنددحملا ديطعبو ذقكلا :هنم ليبقت اهناذ

 هد 0 2 هن 2 5 312-0 د -

 ىطعيو ضاخم تنب هنم ليقت اهناذ ضاخام تنب هدنعو هدنع تسبلو نوبل تنب
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 سملو م قاوأ سمخ نود اميذ سبلو لب اللاج حم 0000 دود ني نود اميذ

 د هع

 لاق باهولا 0 انتد> لاق لينتملا نب نيحم ىنتدح « قرص فسوا ةخسوخ نود

 50 ىردخلا لييبعس ىبأ نع 1 عمس ورهع ىنروبخأ لاق كيعسا ند ىوخك ركاب انتدح

 قاعم لاق نيواط لاقو :ةوكولا :ئفا نضرعلا بابا. ماب تهب :ملسو. هيلع هللا _ىلط . ٌىبنلا

 ةركلاو ربعشلا ناكم ةخقدصلا ىف سبل وأ صيمخ ب با.بذ ضرعب ىنذوتتا نمجلا لعل

 3 هع

 للا ىلا, قيغلا_ لاقوإ ةنؤدملاول لسور اديلع, دلما ىلا نئينلا»:باخضأل ويخو, مكيلع "نوكأ

 هللا ىلص عملا لاقو هللا ليبس ىف هكتعاو هعارذأ انكم نفت قلاك امو ملسو هيلع

 ةارملا تلعجاف اهريغ ؛ىم ضرعلا» ةقدص ننسي. ملف نكيلح نم ولو ىقّدصت ملسو هيلع

 دبع ىب كيحم انتدح <« ضورعلا نم ةضفلاو بهذا ل ملو اهباخسو اهضوخ ىقلت

 وغفل ىهلا هلا بصح ركب ابا, نأ «يدحت است :نأ .ةبامنا!ئدتبحت لذه :ئب)' قدح لاق هللا

 قير نبع, :ننح تيلو ضاخم تنب هتقدص تغلب ىمو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر هللا

 ثني هدنع نكي مل ناف نيتاش وأ امعرد نيرشع قدصملا هيطعيو دنم لبقت اهئاف نوبل

 لو اتتدح «5 ؟ىست دعم سيلو هنم لبعي هناف 5 0 نبا هدنعو اهيِجَو ىلع ضاخم

 قلخا فيش سابع ىبا لاق. .لاق ابر. .ىبا .ند كطع نع بويأ نع ٌنيعمسا .انتدج .لاق

 قفاناف ءاسنلا عيسي مل هنأ ىلرف ةبطكلا لبق ىلَصَل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلا. بويا راشأو ىقلت ةأرملا تلعجد نئّدصتي نأ نفرمأو نهظعَوف هبوت وان ّلالب دعمو

 نع ركذيو عيتجم حيت ىرنفو الو قرغننم نيب عمجي ال[ بير, , « عل لاو هند

 هللا دبع نب. ثمحم انتدح « هلثم ملم: عيلعا هللا: قلصت ىبتلا نعي رمح .نبابىحا ميا

 <32 ابسك نك ابل نأ :مهدح اسنأ + نإ ةمامك ىيتجج لاق , ىبا: :ىنتدح لاق. .ىرابمتإلا

 عيتجام قبر كرفيالو قرفتم نيب عمجاي .الو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضوق ىتلا ظ



 ص

 غمس هنأ“ قدح  ىمحرلا قب نأ ناننولا! وبا انوبخا' لاق بيعش ؛؛انإيخاا لاق: قايبلا قفا

 الديك  ففدملار .نيخبلا لكم لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر عمس هنأ ةريرع ابأ

 الا "”فقفتي الف قفتملا امان :امهيفارت“ ىلا 0 نم دودع# قل قاويج اهيللع ولج
 5 2 5 1 2 - ن 2

 تيد هله نليكتلا امأو رد ا ةتانب نجان ىنتح ةداجت ىلع توفو وأ تاغبس
 و

 نع ملم ىب نسنكلا عياش عسنت لق ايعموي ويف اهناكم ةقاح كك تقول الا اًميش

 نبا "نع زفصبن» كو اح ”تيللا»لاقو ناتج قيؤاطاا جرحا ةلظنح لاقو"نيتبكلا نقار نالاط

 كاكا قلد باب 185 «ناننج ماسو ةيلع هللا ى ىبينلا نع ةردره ادأ 0 ومرت

 ستاد هدوم د

 ١» متيسك ام تابيَط نم اوقفت اونا ا اَهيأ اي لجو رع هللا لوقل ةراجاقلاو
2 

 2 د تك 2 هه 6

 : فولط ملام لك" يلا كاجوال « كيِمَح ىنغ هلوق ىلا صرألا 35 مكل انجرخأ

 انثدح لاق ةبعش انتدح لاق ميعربأ ىب 00 انتدح «فورعملاب لمعَيَلَ نجي علل

 5ك ىلع اق ملسو ديلع ىللا ىلاص ى "فلا نع هج نع دهببدأ نع ةدرب ئبا نب كبيعس

 قودعتيو ةسفن عقتيف هديب ل لاقف نكي ملأ نوف هللا ع اي اولاغقذف ةقدص مام

 ليمعيلف لاق ىحي مل ناف اولاق ٌقهْلملا ةجاحلا اذ نيعب لاق ىجني مل ناف اولاق

 ةكزلا نم ىطْعي مك ٍرْدَع باب الإ 2 «خقدص هل اهتاف رشلا نع كسميلو فورعملاب

 نكلاخ نع باهش ىدأ امة لاق سنوي ند قةوخا !نكوح انتل < داش ىطَعَأ نمو خةدنصلاو

 ٠  2دبع أ اها - مسالا 21113 0 -

 ةيراضنالا اي لا تعب تلاق اهنا ةيطع مآ نت تف ةصفح نع ءادحكلا

 تلاقذ 2 ىدت مكدنع مالسو هيلع ىلا ىلانص َى يبنلا“لاقف اهتم, هشئاع "ىلا تلسراد فاني

 م هك

 بد“ م: ابيكم" تغلي لقف تاه لاقف 'ةاشلا اكلت“ ىم ةبيسن هب" تلسرا اهم,الأأ ال

 وكزاملا“ ئبضي وب ورفع لع ؛ كلام ءادرججلا قاف مسوي ىبادللا اذيع اهتوك 6 رولا زكر

 سيل ملسو هيلع ةللا .ىلص ةللا لوس :لاق لاق ؛ئدضلا كيعس ابأ تعمس لاق هببأ ىع
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 مع ةوكزلا, باتك سرع
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 قرد مال وبا انتدح لاق ءالعلا نب ليحكم ع «كلذ لثم نزاخللو تسكا

 لع كلير | نلع ىللا ,قلضا بنل" نتعب ىيسرما با قع ةذ ابر: ىبأ: ىعاءللا دبع با

 هسفن هب ابيط ارثوم الماك هب رمأ ام ىطعي امبرو فقتي ىذلا نيمألا ملَسُملا نزاضلا

 كة[ ف اذا ةأرملا َِك باب ا « نيقدصتملا قا 0 ىلا ىلا هعدديف

 مم هع

 5 وصخم انتك> لاق يعش انتد> لاق مدأ انتدح « ةدسفم ريغ اهجوز تب ىم تيعطأ

 هللا ىلص تالا نع اهنع هللا ىسضر ختتاع نع قورسم نع لكاأو غلا َنَع شمعألاو

 لاق صفح نب رمع انتدحو ح اهجوز تيب نم ةأرملا تفّدصت اذا ىنْعَت ماسو هيلع

 اهيع هللا ندر ىشتاعب ىع ,قورسم : نع فيعس نع ,شيعألا)انكترحج لذ نا“ انتج

 ىبغلا لاق تلاق ةدسغم ريغ اهجوز تبي نسم ةرملا تيعطأ اذا ملسو هيلع هللا ىلص

 يي 6 قالا امد رايلر ل ببستك نامت ل نكلذ ليمان نيكل هلثم هلو اهرجا ايل ناك

 3 ند قدرض# نع رَد 0 د ند ىويكب . سماع دع نيو .شيم عءاقيبقش ىوع دعخم ٠ مخ مج انتدح لاق ىويكاي هول يكاد

 اهلف ل 0 اهجوز ماعط نى 5 1 ل ا ١ذا لاق ماسو ةياع هللا ى هت ىبنلا

 نم ا زسع هللا ٍلوق باب 80 . .<كنذ لتم نزاخللو بستكا امب 0 اهرجا

 همه 5 37 سب )> - 7> همه - مق ل

 ةهللا ةيالا | ىتكتساو» لبكأو ىَم.امأو ىرسيلل هرسينسق ىتسحلاب قدس ئيقتاو :قيطعأ

 دسه١

 نب ةيواعم نع نويلس نع 9 انتى لاق ليعمسا هيك ءا لام قفنم طغأ

 رو
 نم ام لق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةريرغ ىبا نع بابحلا ىبا نع دروم ىبأ

 لوقو افلح اًقفنم طعأ مهللا ايهدحا لوقيف نالني ناكَلُم الأ هيف دابعلا جبصي موب

 لاق ئسوم اضدح « ليخبلاو ىدصتملا لد كل ا كاكا اكسمم طعأ مهللا رخالا

 اذا ليم تقلا لاقر لاا رت إى سنار نع نسواكر نبا .انتنح: لات عل انددح

 انتدحو ٍِ ليرد م ناتبح اهييباع يلج 6 تنس ليخرلا لم ملسو باح



2 :253055525252223 

 مناد وع ةوك يل تح

 0 , 8 -- 2 مم

 0 جاجاح نع ميحرألا كبع ندا كمكم ىفنتدحو ح جدرج نبأ نع مدصاع وبدأ انتددح

 هن هاذي

 هريبخأ ريبزلا ئ د هللا ؛كبع ند قانيع نع 2 ىب 585 ىنربخا جرجا ى د نع كويكحم

 ىعويف ع ال لانقخ, ملشو»ديلح اللا -نياص“ ىبنلا: تءاج ؛انهتأ ركب ٠ قب ةئبإ ءاهشأ ١ قع
2 

 ةيبنق انتدح «ةتيطخلا رفكت ةقدلصلا باب !» < نيعطتسا ام ىخاضرا كيلع هللا
2 - 

 ظفحي: مكيأ سمح لاق+ لاف فوذح رع «للقاو . ىدبا نع نتسعألا “عا يرجح( انكنكت :قاف

 اق لاق امك هظفحأ انأ تلق لاق ةنثفلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيحح

 ةولصلا اهرفكي هراجو هدسوو .هلها ئف لجرلا١ ةنتق تلق لاق فيكن رجل هيلع كنا

 د هاف

 نع 7 ذلاو فورعملاب رمالاو ةقدصلاو ةولتصلا لوقي ناك ل3 59-5 لاق فو رعملاو قرشا

 د 0 د. مرا 3 : 5 2-0-0

 كيلع سمل تلق .لاق مكبلا ٍِ ومك جومت ىنلا كيرأ ىنذكلو كيرا هذه "سيل لاق ركفملا

 س0>) هع ك؟ءهود

 لاق جدفي مأ كان لأ وسيف لاذ فلغم تاي تخملو كفي 2 هيموملاا# مىمأ ادد اهغم

 مز5 ه

 5 ةلاسافا نأ انبهف لجأ تلق لاق اًذَبأ فلغي مل رسك افاد عناق لاف سكي ١ قبر االلا كلق

 هم ءءع

 معن لاق ىنعت مك اوفو ملعفأ انلقف لاق ريع - (لاقف: «لاسف كاف ملس قورسمل انلقك باولأ

 نم باب "ع © ظيلاغالاب سيل اتيدح هنتر ىدفأ عيلدو لقبا هع خود قا راذكك

 خا ماشع انثدح لاق محم نب هللا كبع انثتدح « ملسأ مق كّرشلا ىف نكنلف ان
 ا

 ءايشأ كتيأرأ هللا لوسر اب 0 لاق مارح نب ميحح نى 3 نور نع ى ىرعز 9 نع 7-7

 رجأ نم اهمذ ليم مح 3 :لصو :خةاننع وأ ةقدص ىم خيلعاجكلا ىف اهب تنك تن

 ؤعجأأ باد 6 1 ري ةكرمب تفلت ام ىلع ةياولطلا ماسو بلع ءللا ىللص ى قرشا لافذ

 3 نس س35

 ردوج انتد> لاق كبعس نب ةبينق انتدح « ليلي ريغ هبحاص ماج ىكصت اذا مداخضلا
5 

 هببلع هللا ىلص هللا ”ٌلوسر لاق: تلاق.ةشتاع نع :ىورسم نع: لشاو» لبا . قلع ,شمعألا لع

 اوي: اهجوولو اهرجا انهن ناك ةديسفم ريغ اجو ماعط نم ةأرصلا تاقددصتأ تال



 ]2 نكرلا رخل سوو

 ماسو بلع هللا ىب نا نع ةريره 1 نع هديبأ نع ماشه انتدح لاق بيكو نعو

 رمع نبأ نع عشان نع بويأ نع كيدز ند كا انت>> لاق ا وبا انتدح « ذيب

 نب اكلم ندم فلهم اب هللا ,ثيع انتقدت ح ملسو هيلع هللا ىلص ىدقلا تعمل لاك

 ربتملا ىلع وفو لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر نأ رمع نب هللا دبع نع عفات

 يح ايلعلا_ نّيلاو .ىلقسلا كيلا نم ويخ ايلعلا, كيلاو .ةلثشملاو : قفعتلاو# ةقدصلا ْركَذو

 نوقنني نينا ىلاعت؛ هلوقل ئطعأ امي نائملا باب 1! 2« ةلئاسلا ىه. ىّلفسلاو ةقفنملا

 اماع لامس هدم ءهوغع

 بحا نم باب ٠٠6 « خيالا ذأ 3 1 اوقَعْنأ ام نوعبتي ل مك هلآ ليبس ىف مهلاومأ

 هءد مشسشسللا 2 هَ

 ةكيلم ىببأ نبأ نع كيعس نب رمع نع مدصاع ىبأ انتدح « ايموب نم خقددعلا ليكعت

 هم 2 030

 مست عوسأف ريصعلا ملسو هيلع هللا ىليص نئينلاب ى اح لاق هتلاح ترامحكلا ند يقع َّ

 ارب تيبلا ىف تفلخ تنك 'لاقن هل ليق وا تلقف يرَخ نأ تيلي ملف تيبلا .لخد

 ةعافشلاو .ةقدصلا ىلع. ضيرحتلا باب ١ . «هتيَسقن هيب نأ تعركحف ةقدصلا ىم

 «-5د

 نرد تع نا اذرد ا مم 4 بدأ عا دج ىميإ كبعتم يغ هلع انتوح لاق 2 انتددح لاق ماسم انتدح ءايبيذ

 لي نصي مسأ نينعكر | ىلصف لبدع موي ماسو ةبلع للا ىلص 5 جرخ لاق سابع

 ةارملا تّلعجاف نقدصتي نأ نوسقرمأو ىنهظعوف دعم لالعبو انين ىلع لام مذ ب الو

 انتدح لاق. دحاولا ثبع انتحح لاق ليعمسا ىب ىسوم انثدح « ضرْكلاو :َّبْلقلا ىقلن

 ءاج أآذأ ماسو هيلع دالأ ىلص جالا 07 ناك لاق بدأ نَح ىو ئ د 0 00 وأ

 «دات اها هيبتا ناس ىلع مللا/ ىضقيو الورجوف ازوفعشأ) لاق ةجاح هيلا ' كيبلط : ذآ. لكاشلا

 لاق تاق كلا نع خوطاف نع ماسه نى - لا انوبخأ لاق ليضقلا
 5 تحكم
 ند قد. انتدي.ح

 ىسبأ نب نمثع ىنتحح < كيلع ىكوين ىكون الا ملسو: هيلع هللا ,ئىلص ىبنلا ىِل

 ظ « عاطتسا اميف ةقدصلا باب 8 « كيل جالا ىضصتخيف ىبمحكتت ال. لاقو ةحبع ىع.ةبيش



 موز ١ ةوحرلا بانك

 تعج وبل ٌلخرلا :لوفيفا متعصب: لجاولا"ئىشتتا ناي مكيلع ىتايسف اوقدصت لوقي ملسو

 ةقدصلاب همداخ رمأ ىم باب ٠١ «اهيف ىل ةجاح الف مويلا امأر كنم ابتلبقل نسمألاب اهب

 نسم 3 و 3 2

 2 ىيفدستملا لدا وذ ماسو حيبلع هللا ىلص ىبخلا نع ىسوم وبدأ لاقو هسفنب لراني ملو

 د © - 45 / ٍ 60ه 0 هادا
 نع قورسم نع فيقش نعر ودحنم نع ريرج انددح 'لاق ةييش ىبجأ نب نقع ىنةدح

0 3 

 ند م ةأرملا تَققنأ ١ذا:ملسو هيلع هللا :ىلص ىبنلا لاق تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع
 - 2د مم عع د 0 هد -

 َن ناخالو بسك اهي هرج اهحو ل و تقفنا اهب اهرجأ اهل ناك اةدلسفم مغ اهتم ماعط

 ء هج 3 ا 2 2 2 ٍِ 500
 ىفغ زهظ نع الأ ةقدص الل باب ام ءاككمنا ردع حا مهضعي سقني ا ىكملد لخم

 س73 ع هاد ع > © يب «<ؤ ن ء

 نم ىصضقي نأ فحا ىنيدلاف نيد هيلع وأ ع كم هلهأ وأ جاتحم 0 ىدست نمو

 لما ينل ناقو سانلا لاوسما فلثي نا داقلا سلا هيلع د وخو ةبهلأو فتتععلاو خقلصلا

 اًيررعم نوكي نأ الا هللا هقلتأ اهتالثا ديري سانلا لوما ذخأ نم ملسو هيلع هللا

 كلذكو هلامب دست نبح ركب ىبأ لعفك يا هب ناك ولو هسفن ىلع ردومف فعلا

 أ هل سيلف لاملا ةعاضا نع ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا ىهنو نيرجاهنلا راصنالا رَثآ

 ىتيوت نم نأ هللا ٍلوسر اي ثلق كلام نب ٌبعك لاقو ةقدصلا ةلعب سانلا .لاوما عيض

 وهف كلام صعب كيلع ٌكسْمُأ لاق هلوسر ىسلاو دللا ىلا ةقحص ىلام نم َعلَخدَأ نأ

 قيعر اكربخلا هالاغر ناحيعايكدحر هرريتكي ىلا | 02 كسمأ ىتاف 2100

 ع 35 11 ااا

 نع ةريرغ ابا عمس دنا ةكيسولا نب كيعس ى-نربخا لاق ىرعزلا نع سدوب نع هللا

 عام نم

 «لوعت كي اجبداو ىفغ غ رهط نع ناك ام خقدصلا ريخ لاق ملسو ديلع هللا ىلص 0

 مدل

 ميحد قرح هبيدأ نى + ماشع انتدح لاق 0 انتدح لة لبيعمسأ ند نو اهدود>

 ؟تيزو !ةيلعسلا ليلا 75 ريخ اًيلعلا كيلا لاق مليش هيلع ا هللا ؟الاضاو ىيفلا »قعر م ازدح ' نبأ

 0 00 6 0 اد 0 5 8 هس 5 -

 دالأ دنغي نعنتسي 0 للا نقعد تقعتاسي نمو و رهظ نع خقدسصلا ريخو لوعذ نمب



 نر ةوكؤنا اح 6

 2 2 2 َ -ٍ 2 2 5 و 2
 نوتدحكتي اوكبصاف قزانس دي ع اهعضوف .«نقلدصب جراف 0 ىقدصت « لجر لاق

 اهعضوذ ءنقددصب جرف ةقدصب نةدصنال نيمحلا كل مهالا لاقق قراس د 3 11 د ا
2 

 26: سد ََ اي 2 ء هع -

 كديكلا كل مهللا لاقف ةيناز ىلع ةايللا ىدطصت نوتدكتي اوكيصاخ ةيناز كلي ىف

 < هع

 نؤمونعتي اوكيصاق ىنَع دي ىف اهعضوف دنةللدحب جرد كاف غةلصب نقدصنأل ةينأز ع

 ىنأف ىنَع ىلعو ةيناز ىلعو: قراسس ىلع ثِمَحلا كل“ مُهللا .لاقف ىنَع ىلع قْدصُت

 نأ اهلعلف ةينازلا امأو هتقرس نع فعتسي نأ العلف |ىزاتن ىلع ىتفودضءاَمأا ل" ليق

 اذا باب ٠١ ءدهللا هاطغأ امم قفنيف ربتعي نأ هلعاذ ىنعلا اما: اهاتزا يد اتعتنك

 انثدح لاق: ليثارسا انربخا لاق ففسوي نب ليكام انتدح «رعّشي ال وهو هنبا ىلع ىّدصت

 م 6م هد

 امنا ملسو هياع هللا ىلص هللا لوس تعياب لاق هتدح كيزب نب نعم قأ ةيريوكلا وبأ

 0 هه اع 5 - ان 2 ع

 رهئاند جر حل ثيزي ىبأ ناكو هلأ كتيصاخو ىنككلنأف ولع تطخو ىدجو ىبدأو

 ع ها د 2 هب : و 5 -

 ام هللاو لاقف اهب هتيتاف اهيدلخان تتدحذ لحسملا ىف لجر كنع اهعضون اهب ىدعتي

 ديزي اي تيون ام كل لاقف ملسو هيلع هللا ىلمص هللا لوسر ىلا هتمساخف تدرأ كايا

 ىيحي انثدح لاق دكسم انتدح «نيويلاب ةقحصلا باب !! “نعم اي تذحأ ام كلو

 ه©ه-2 د هامد

 ةريرغ ىبأ نع مصاع نب صفح نع نمحرلا دبع نب بيبخ ىنتددح لاق هللا كيبع نع

 دلك الا لظ 52 موب هلظ ىف ةللأ مِهْلظُي ل لاق ام طسو هدلع هللا ى ادص ىبنلا ندع

 اباكت  نالجرو دجاسملا ىف 1 واللا ةدابع ىف 22 تاكو ٌلداع مامهأ

 فاخأ ىنأ لاقف لامجو بصنم تاذ هتعد لجرو هيلع اقرفتو هيلع اعمتجا هللا ئنق

 ركذ ل 2 0 ففتح 2 اشم هلامش ماع 5 ل ىتح اهافخاف 0 د لجو ةلثا

 كبعم ”ئذربخا لاق ةبعش'انربخا لاق: ىعجلا' ىب ىلع انثدح ؛هانيع تضافف ؛اًيلاخ هللا
 ىديم
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 ءارك لآ نيكو 0 خقر اح 2 لاق: لاذ نبأ
0 2 

 ةياع لك ىلص ىبذلا اكتم لوفي ىح



 مد ٠ ةوكرلا بانك

 تماق مث اهنم 0 مو [ يعن نمد اهتامسقن اهايأ اهتيطعأف ةرمكا 5 م ىدنع

 هيلع هللا ىلص اويل لاقف دكر حاف انيلع ملسو هيلع هللا ىلص نا لخدف تّجرخف

 ةقدتم ا لدختا| باحد ن٠: هراشلا مرد رعس اعلا ىك ع يسم تنين يخف نب كلش( ] نمو حلب
0 

 0 نم مكانقرر امم اوقفت اوُنَمآ نيخلا اًهيأ اي ىلاعت هللا لوقل عيحّشلا .حيحصلا
 هد نك - - 5

 مك انقز ر امه اوُقفذَأو نوملاظلا مه و رئاكلاو داق 3 ل الو ه ديبذ : عيب ال موي ما ف

 انتد> لاق لبيعمسأ ند ىسسوم انتل « ديخلا كا ثوملا -- 8 3 لبق نم

 ةريره وبدأ انتدح لاق عر رز وبا انتدح لاق عاقعقلا نب ةر ةامع انك لاحت تيارلا

 مظعأ ةفدييملا يأ هللا: نوير اي لاق ملسو هيلع املا قلص قسعلا ىلا ور دانيل
 سام

 يلح َلِهْمَت الو َىنغلا لك 0 نم عيحَت عيحص 0 نددعت ل لاق رج

 ىب ىسوم انثدح «نالفل ناك دقو اذك نالفلو اذك نالغل تلق مىقلكلا تغلب اذا
 206 سماه

 هلأ ىضر خكداع نع قورسم نع ىوعشلا نع نيا نع ةناوع وبدأ انتى> لاق ليعمسأ

 انا ملسو ملخ هللا ىلاص ىبنلل ا ملسو عبلح هللا ىللابص ىبيخلا جاوزأ ضعب نأ اهنع

 اَذي هلوطأ ةدوس تناكف اينوعرْذَي ٌةيصق اوذَخأف اذي نكلوطا لاق اقوكل كب عوسأ

 هيلع هللا ىلص هب اقرحت انعرسأ تناكو ةقدصلا اهدي لوط تناك امثا دعب اندلعف

 مهام وقفني نيخلا هلوقو ةينالعلا خكقدص باب /» ٠ « ةةدصلا بحت تاكو ملسو

 ىلص ّىبنلا نع ةريره وبا لاقو رسلا ةقدص باب ال ءديالا ٌةينالعو 7 راهنلاو ليللاب

 نينا اتعتيما م 0 ملت 0 انانخد ديس ىدست لك ملسو هياع هللا

 ؛ذيألا مكل ريح وهف كرقفلا اهوتوتو اهوغحت نأو ف معن تاقّدصلا اودبن ل هلوقو

 يعش انربخا لاق ناميلا وبا انتدح ملعي ال. ومو ىَنَغ ىلع ىكصتلا نزور تاج راع

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةربرغ ىبا نع جرعألا نع دانزلا وبا انتدح لاق
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 «سهسد

 كيلا لسزأ ملأ ىنلوقيل م قلب نلوقيلف هلام ككتوأ ملأ هل ىلوقيل مك ذل مجرقي نامجرت

 هلا ىري:االف هلاخش يع وظني. مك+رانلا لاري القا ةنيمي قع :نظْنَيَف: ىلب ٌنلوقيلف' لوز

 ديحم انتدح «ةييط ةملكبف نجي ملا ن راف ةرمذ فقشب ولو رانلا هكدا :,يقتيلف رانلا

 ىبتلا  ىع ىسوم نئسبأ ىع ةدرب ئسبأ نع كيرب نع 1 ىدأ انتل لاق ءالعلا نبأ

 بهذلا نم خقدصلاب كيف لجبلا فوطي ناهز سانلا ىلع عودقاجل لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 هدد ءءء

 نم هب نحل ةنارمأ نوعبرأ 0 كحاولا لجبلا ع عم اهذخاي ادحأ كح 0 مت

 خةىددعلا م ليياقل و ظرمن فشب وو رانلا اوقنأ 5 أ ؟ املا ةرتكو لاجيولا خلق
- 

 د هءد 2 سن < دم 5 ءم د

 ب ىللا كلكبيع 1 < تارمَثلا لك نم ايف هلوق ى ١ مه لاومأ نوقفني نب .ويذلا لةمو

 نع ع انتل لاق :ى طولا هللا كيع ب كح لأ وذ ىسعفلا اب هدأ ىنتدح لاق كيعس

 مم - 2 سس 3 3 مم 5-5 هته اس ع

 ءاكاف لماكت انح ةةددصلا ةيا تعلوذ امل لاق دوعسم ىدا نع لتاو نئدا نع نويمس

2 
 3 0 5 1 : ١ مي 5و ب 2177 مل مل 2 كد
 ىنغل ىللأ نأ اولاقذ عاصج ليدعتف لل جر ءاجوا قاوم اوناقذ روخحح ءىشي نداعتت لج

 غو ورم هم 00 -

 ل نيخّنأو تاقدسصلا ىف نينموملا ند نيعوطملا نوزماد نيذنأ تلوم !قف عابص ىع

 انقدح, لاق :ىعبا ,انثدح .لاق. ىبكي قب ن1 كاف 4 سلا 0 3 07
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 موهلا مهضعيل ناو ٌدملا بيسيف لماكيف قوسلا ىلا انذدحا. فلانا ةقدصلاب انرمأ اذا

 5 1١ 5 ها م سلا 2

 تعوس لاق فكدسأ ىبأ نع ةيعش انثتدح لاق برح ند ىئهياس ىنتدحو « فلا ةثامل

 ملثشو هيلع هللا قلص.( قبنلا:نيغمتس لاق متاحا نب ىدع لا ٍلقعَم وللا تبغ

3 3 

 لاق هللا كيع .انربخلا لاق كمكط..ىبا رشم (ئنتدح < ةزمت فشب ولو رانلا اوقتآ لوقي

 0 ها كفءعه

 ىع ورع مح ىب ركب ىبأ ىب هللا كبع ىنتدح لاق قرعؤلا نع رمعم انربخأ

 ىجحت ملف لاست اهل ناتنبا اهعم ةأرما تّدَخد. تيلاق اهنع .هللا ىدضر ةشئاع

- 



 مار كرر اخ

 5 ادي ه2 - 1 2 ا حا

 ىب هللا كبع ىبأ وع نوحيلا دبع انتل رضخلا ابا عمس ريغم نب هللا دبع ىنتدح

 ملسو بلع هللا ىاص هللا لوسر لاق لاق ةربر# ى دأ نع حئاص ىبأ نع مقلد نع رانيد

 اهلبقتي هللا ناف اكيبلسلا لإ هللا لكبتي اذ 0 7 نم ةرمث لذعب ى

 حبات «لبكلا لكم نوكت ىننح هولك مكلحا ئ درب امك اهيدحاصل اهب ميك

 ىع ةريرغ ىلا نى 2ع راسي نب كيعس نع رانيدو نبأ نع ءاّشرو لاغو راغيد نبأ نع نميلس

 ىجبأ 0 0 ماسأ ضر كيزو مور ىبأ 0 ملحم ةأورو ماسو هيلع ىللا ل ىيح 9

 « كولا لايَح خقىددحلا ا 1 « ماسو هيلع هللا ىلص قبنلا نع ةريره ىبأ نع جلاص

 بهو نب ةثراح تيعمس لاق كاك ند 0 انتد> لذ ةيعش انذدح لاق مدآ انتل ةءن د لاا أي إبلا 0 - د ههس

 5 32 0 0-2 2 1 - 2 8 هم 989
 ىشمي نامز مكياع ىتاي هند اوقراعنت لوقي ملسو بياع هةللأ ىملص ىبفلا تعوس لاق

 اًماف اهتلبقل سمألاب اهب تعح اون لجل لوقت ابليقي نم ادعوا الما دس دن نا

 هدو

 دانؤلا ورا اد لاه تمعس انربحأ لاق ناميلا ودا انثد> ءاهيف ىل ةجاح الف موملأ

 ةحاسلا) موعنا ال !ملسو. ةيلحا هللا ىلص هللا« لوسر لاق لاك .ةريرع ئتا نع نمح رد

 ةضرعي ىتحو هتقدص ليبقي نم لاملا تك مهيب ىنح ضيفبف لاملا كمت كي ىتح

 وبا انتح> لاق دمحم نب هللا كبع ىنتدح «ىل برأ ال هيلع هضرعي ىذلا لوقيف

 نب لكُم انتدح لاق دعاجم وبا انثدح لاق شب نب َناَدْعَس انربخا لاق ُليِبَتلا مصاع

 ةيئلَح هللا ١ لص هللا ١ لوسزا ىتعب تنك لوقو“ متاحا ني ”ىدع  ناعمس لاق [ئتاطلا ل

 هللا نوير لاقف : لكيبشلا عطف وكشي رختالاو: ةليغلا روكسي ابعد البجا مءاكدا لكلا

 زهعلا نرصتا خبح ليلق الا كيلع :ىتاي ال هناف ليبسلا علتق امأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ال هتقرسب مكدحلا .فوطُي ىتح موقت ال 0 ناف' ةلبعلا اهو ريغخ دو ةكم ىلا

 53 0 ساشا -
 الو باكح هنيبو هنيب سيل هللا ىدي نيب مكدحا نقيل مث دنم ايلتقتا نم 3
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 ١2 ةريكحرلا بانك

 مع ع 2 --- 0 < ن ع مع 00 0

 ءاجذ شيرق نه الم ىلا تساج لاق مهتدح سيق ىب فنحالا نأ ريكشلا

 فضرب يررطعلا رشب لاق مد ماسف مهبلع ماق ىتح ةقيهلاو بايتلاو لعشلا نشك 0

2 

 ضْعْن نم رح ين ىف دما ىَحَت ةملاح ىلع عضوي مد تيجو ران ىف مهبل ىمحي

 اور نق الآ موقلا ىرأ ال هل تلقف وه ىم ىرذأ ال انأو هيلا تيسلجو هتعبتو ةيراس

 نع يلبس نموا تلك لاك نلئاخي ىلإ لاق وايش نوعا غي: ال مهنأ ناك. تلك قدك

 ىقب ام سمشلا ىلا ثرظنف لاق اًدخأ رصبنا رد ابأ اي ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا لاق

 معن ثلق هل ةجاح ىف ىَنْلِسَرُي ماسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ را ةلناد والا

 نواقُعَي ال الوش ناو ريناند ةتالف الا دلك هقفلأ ايَهَذ نخُأ ّلثم ىل نأ ٌبحأ ام لاق

 «ةللا ىَقْلأ ىتح نيد نع مهينثتسا الو اين مهلاسأ ال هللاو الو ايندلا نوعمجي امنا

 نع نيجي ءاندخ لاق ىنتملا نإ. :لفحم. ىنتدح  «مقح ىف لاملا قاغنا ”باج:ه

 ا د لل هيلع مدلل نولص ١ ىينلا تعتقل لاغ] وعتاد: قع ندك يقدح ناك ليعمشا

 ةاثآ لجرو فتحكلا ىف هتكله ىلع هطْلسف الام هللا هاثآ جر نيتنثا ىف الا نَسَح ال

 اهيأ اي ىلاعت هلوقل ةقحصلا ىف. كترلا باب 4 ءاهمآعيو اهب ىضقي وهف ةمكح هللا

 َنيِرغاَحْل موق ىديَي لإ .هللاو:ءلوق ىلا"! ىذألاو نملاب مكتاقدَص اولطبت ال ,اونما نينا

 ؟ ودنا  لطلار#ةيدعشي طم لبأو موك كاك 2 ع اهلل نسل ذلك. نتابع نبانالإغ

 هلوقل بْيط بسك نم الا لَبَقَي الو لولغ نم ٌةقدص هللا لبقي ال باب ٠

 8 ه ء همم يدوس ادا 31ج مع عياد ددد اهم 0 3 2-5650 كص

 بيط بسك ىم ةقددصلا باب م « ميلح ىنغ هللاو ىذا ايعبتي ةقداص نم رهخ ةرفغم

 هد
 تاحلاصلا اوُلِمَحو رد نيذلا نأ ميثأ ر راغك لك بحي ل هللآو ت تانقحسصلا ىبرجو هلوقل 0

 32 370 - ©زا 2 كن © 35 ه2 ©د

 نوذزكي م2 3 مهل فوَح 3 مهر دنع مهرجأ مهل 0 جلا آو ةلصلا اوُماَقَأو

 دع



 نا ةوكولا باند

 نيذلا نيسحت 3 دل مد كونك انآ كلاس كل لوغقي مث هيقل كب ىنعي هته حا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبغلا لوغل ٍرْثكب سولف :توكر ىذأ ام 2 ّ «ذخياألا نوال

 انتد> لاق كبيعس ىب بيبش نب ني نقزنك 4 هد قاوأ 10 نود اميف سيل

 رمحا نيالا جبع عم انجرجا لاقارملسا نم ,ىلاخإ نوعا ءباهشا اودإلا نع سدود نع نبأ
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 نبا .لاق ةضفلاو بهذا نوزنكمي نيِذّلاو لجو رك هللا لوقا ىع ىنربخأ ىباوعأ لاقن

 5 د ءسهد ع هم د ب كه 2 مقعد 2 2

 املذ ةوكوؤلا لزنت نأ لبق اذه ناك 2 هل ليوذ اينوكحز دوي ملاذ اهرنخ نم

 كت 2 تيت انربخأ لاق ديزي 2 ا ىنتدح «لاومألل ا

- 1 

 هربخأ هر امنع ندب ىيكي نب ا نأ ريقك ىببأ نب ىيكي ىنربخأ

 ل مل لاق لوقي كيعس ابا عمس 5 ىسحلا ىب !١ نب ةرامع نب ىيحكي هدأ

 و هل هم 0 هد

 ه-ء- د 5 3 مسلم 25 د هع
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 ام هل كل رذ ل ياست اسنأ 0 ةطيرلاب ت دره لاق 2 نسب كبز نع نيصح انوبخا

 َبفّذلأ نوزنكي نينذلا ىف ةيواعمو انأ .تفلتخاف ماشلان تنك لاق ذه كّترنم كلوتأ

 هنا 2

 انيف كلون تلقف باتكلا لها ىف ثلرن ةيواعم لاق هللا ليبس ىف د اهتوقفني الو ةضفلاو

 مَدشَأ نأ نمتع لل بتكف ىنوكشي 0 ىلإ بتكف كلذ ىف هنيدو ىنيب ناكف مهمثو

 كلذ تركذف كلذ لبق ىنوري مل مهنأك ىنح سانلا 7 رثكف اهقمدقف ةنيدملا

 م سوس

 وأو ٌلومملأ ذم ل 2 كلذ ابرق 1 كي 5 تفتش 0 ىل لاقف نر

 انتدح لاق ىلعالا ديس سن لاو ناش عوكل م 5 تل اي لع اورمأا

 نب فحسا ىنثكحو م تسلج لاق سيق نب فئنحألا نع ءالعلا ىبا نع ىريوجلا

 وبا انقدح لاق. ئريرجلا ىنقدح لاق ىبا  نيددح لاف تّمسصلا تيس ايلا لا



 نو ةركزلا 2 مورع

 دقف اهّلاق نّمف هللا الا هلآ ال اولوقي ىتح ٌسانلا لتاقأ نأ ثرمأ ملسو هيلع هللا ىلص

 قرف نم ٌنلئاقأَل هللاو لاق لجو رع هللا ىلع هباسحو هقحب الا هَسْفَنِو هلام ىنم مصع

 ىلا اهنوُدوَي اوناك اقانع ىنوعنم ول هللاو لاملا ٌفَح وكلا ناف ةركولاو ةولصلا نيب

 ١ الا وه ام هللاوذ رمع لاق اهعنم ىلع مهتلتاقلا ملسو هيلع هللا .ىلص هللا لوس

 نع ةوكحرلا ءانيا ىع ةعيبلا باب ! يلا كذا تفرعف ركب ىبأ ردص دلتا حرش

 انثدح لاق ريَمُث نبا ىنثحح «نيذلآ ىف مكناوخاف ةوكزلا اوثآو ةولصلا اوماقأو اوبات

 هللا: ىلص ىبتلا تيعياب هللا نبع نب ريرج لاق لاق سيق نع .ٌليعمسا انكدح لاقى

 عنام مكأ باب ا» ءملسم لكل يصنلاو ةركولا ءكقياو ةولصلا ماقا ىلع ملسو هيلع

 هلوق ىلا اهنوقفتي الو ةضفلاو بقذلا نوزنكي نيل ىلاعت هللا لوقو ةوكزلا

 - هد ه

 نريحاا يعش, انويخا لاق عفاف نو مكان راي 1 اضدخ نومك عينت ءانم اوفو

 ىبنلا لاق لوقي ةريرع: ابا عمس هنأ هتدح سرعألا ومره نب. نمحرلا تبع نأ دانؤلا وبا

 اهيف طعي مل اذا تناك ام ريخ ىلع اهبحاص ىلع لبالا ىتأت ملسو هيلع هللا ىلص

 طعي مل وه اذا تناك ام ريخ ىلع اهبحاص ىلع ِمَنَعلا ىتأتو اهنافخأب هوت اهقح

 الو لاق كا ىلع تا 5 اهقح نمو لاق اهذورفنب دكطنتو اهفالظأب هولطت اهقح اهمف

 الإ للذات ,قيحم راين لوقيف راي اهل ةبقر ىلع اهلمكي ةاشب ةميقلا موي مكذحا ىتأي

 ديحم اي لوقيف هاَغر هل هتبقر ىلع هلمكي ريعبب ىنآي الو تغلب لق ايش كل كلمأ

 انقدح لاق هللا. دبع نب. ىلع ىنتدح «تغلب دق ايش هللا نم كل كلمأ ال لو

 ىحأ نى ع هيبأ نع راغيد نب مالا كيع نب نمحرلا يح انتد> لاق مساقلا نب مشاع

 الام هللا هاثآ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاق لاق ةريرع ىبا نع نامسلا حلاص

 مد ةمبقلا موب هقوطب ن هرافي هل َّك اعاجش علا مود هلام هل لّشم هتوكر قوي م ف



 مدح ْ ةركرول أ تا

 ١هد 5 كه ما 5 -

 متع هوسبأو نمنع نب للايحام اننناح لاق خدعت انتل زدب لاقو * مخرلا لضتو ظوكز لا

 ةيلح هللا: ىلط , ىتبنلا ئعبجودأ) :ئبا٠. قع ءةحلط# ىبا ىشوم اعلمس !امينأ ؟ةللا) .نييع نيا

 2 رمح وح ل طظوفكم رع نيم نوكي نأ ئشخلا دللا كدي وبدأ لاق «اذيب ماسو

 6 هم هد 35 2

 نع كك امندد لات مادي نب نافع انتدح لاق ميحرلا كلكيع د للايدكام ىدتدح

 م ند

 ىلص كنا م اًهبارعأ ل ةردرد ىبأ نع ةعرز و نع رايح نب كيعس نب ىيكاب

 الو ذللا نعت .لافا ةنكلا تكلخو ا: تلمع 1نارركملع, قلع يتم 3 لاقف' ملسو هيلع اغلا

 ىذلاو لاق ناضمر موصتو ةضورفملا ةوكؤلا ىدوتو ةبونكملا ةولدعلا ميقو ا كِرشُت

 هدم نم علسو هيلع ةلكا) ةيلبخ :نينلا> لاق: [ئدلز ءاملف 11ذهد ىلع قيرأا الل ارك ١ كلقت
 ف 3 -2 ع

 نع ىبيحاي نع 0 0 «١ذو كك ١ رظئملف :مكلا للفأ نم للجر ل رظني نأ
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 جاجاح فتدح «ءاذيب ماسو هيلع هللا ىلص لتلا نع ةعرز ىبأ ىنربخا لاق ناح ىبدأ

 د ©

 لمو مدق ٍلوقي سابع نبا نعبس .لاق ةرمج وبا انكثدح لاق٠ديز نب كامح انتدحت لاق

 ص ىلا اذه نأ هللا لوسر اسي اولاقف ملسو هياع هلثا ىلص ىبنلا ىلع سجعلا كيك

 م 0 د س د

 ماركلا يلا ىف لأ كيلا 0 انسلو رصم راعك كنيبو اننيب تلاح كف دعمبر

 م وا مس ما سل ار 0 ى و عد 4 مكال أ عيرامد 01 لاق نك 0 هيلا أ 3 ككنفع 0 ءا.دشد 0

 ةوكرلا ءانياو ةولصلا ماقأو اذكع هيب َكَقَعو هللا الا هلآ ال نأ ةداهشو هللاب ناميالا

 نميلس لاقو « تّشَرملاو ريقثلاو متّنكلا ٌءاَبْدلا نع مكابنأو متُينَع ام سْمْخ اودوَت ناو

 مكحلا نامّيلا وبا انثحح ءهللا الا هلأ ال نأ ةداهش هللاب 0 كابس "لكى ختنا وكل

 كيع نب هللا" 0 انتدح لاق قررا 2 ةزمسح ىئبجأ ند بيعت انربخا لاق عفان نبأ

 ع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوشلو يفوت لمل قاع هفريرع ب1 نأ بدرعا نيا ع |(: هللا

 هللا ل لاق كفو نسانغلا لاقت فيك مع لاقذ برعلا نمار قك نم م رفكو ركب وبدأ ناكو



 م ئانجلا بانك

 ع ىبأ انتد> لاق ضف نبداو 2 0 ضوملاتلأ ردت 11 1 « شموعالا نع نيقأ

 00 ب هه. د 00 < ندع ١

 ىبيخال بيل ودا لاق سابع نبأ نع ريبج نب دكيعس نع ةره نب ورمع ىفنتدح لاق شمعالا

 <« كو كبل ايم اأدْي' تبت تلونق+ مويلا رئاس هنكل 'ابت :ملسو: ةيلع هللا ىتاط

 دكا نان ١

 يابا نبا,« لاقو' 1 ةوكولا“:وثاو: اةولص
2 

1 
 7 مدس

 ده١

 ةوكزلاو ةولصلاب انرماي لاق ملسو هيلع: هللا '“ىئلص» ىبنلا ثيدخ ركّذن .نيقس وبا ىنتدح

 نع فكحسا "ب يحز نع كلكم ىب كاحضلا مصاع وبا انتكح < فافعلاو ةلضلاو

 هم 0

 0 هللا ىلص ىبنلا 5 ا نبأ نح دكيعم ل نسم ىفيص نب هللا ني 5 ىبحكي

 الر م هللا الا هلآ ال نأ ةداهش ىلا مهعدا لاقف ىمهلا ىلا اًذداعم تعي ملسو هيلع

 موي لك ىف تاولص َسِمَح مهيلع ضرتفا هللا نأ مهُملْعَف كلخل اوعاطا مه ناف هللا
2 

 فخوت مهلاوما ىف ةقدَص مهيلع صرقفا هللا نأ مهملعاف كلذل اوعاطا مه ناف ةلهلو

 كيكم نع ع انتدح لاق رمع ند نددح كك اكدت ف مهتارقف ىسدذ نرش مهتاينغأ نم

 همه 1

 لاق ذلج جر نأ ترجى د نع خئلط ند ىسوم ىع بهجوم نب هللا كيع نب ىنمتع نبأ

 ١ سلا لافوورعلام هلام لاك نكن نيرحكو نتنعت تربشل حاسوب هيلع هللا لوقا

 عو هس 23 31 2 5 - ع

 ىتوتو ةولصلا ميقتو ايش هب كرشنت الو هللا كيعت هل ام برا ملسو هيلع هللا



 وز نرخ رئانكلا تاعك

 كيع نب ركيرج انتدح .لاق ةييتق انتدح «اّدبأ سد كا 0 عيقبلاب ىبحاوص عم

 3 ن - 30© بال -

 تيار لاق ىدوالا نومميم نب ورمع ىنسع نمحرلا دبع ىب ىنويصح انتدح لاق ديمحتا

 هللا قضرا فتاح ؟نينسوملا نا نتا بهذا روع ىباذللا في اك نم كنخلا ني
20 

 تنلاق ىبحاص عص يفت 1 اهلس مست مالسلا كيلع .باطخلا نب رمع ارقي لق اهنع

 تدنأ لاق كْيَدَن ام هل لاق لّبْكَأ املف ىسفن ىلع ميلا هنرتوالف ىسْفَنل «ديرأ تنك

 ىنولمحاف تضيف اذاف عّجَضَملا كلذ ىم ىلا مقأ ءىش ناك ام لاق نينموملا ريما اي كل

 ىلا و الاو ىنونف ذاق ىذ تأ نك باطخلا ىب ومع نذاتسي 1 مد اومكس مث

 لوشر دوت" نيحلاا رعتلا' الوحم رمألا ةىيب فحل انحا ملكا ال ىلا نيملسملا رباقم

 هل اوعيساف  ةفيلكلا وهن ئدعب اوفآكتسا: نمت ضار مهنع ومو ماسو هيلع هللا ىلص هللا

 ١ - ها -

 نأ ل 3ع ل 5 نوحولا كح وييزلاو ل ةكلطو ابياعو نمقع
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 ودبي اهعيبط | 5
 ىئ

 0 ردع هللا ىرشبب نينموملا ريمأ م ىشبأ لاقف راصنالا ئه بانت ديالح جلوو سصاقو

 دعب ةداهشلا مت تلنّدعف تفلكتسا مت تملع دق ام مالسالا ىف مّدقلا نم كل ناك

 نم ةفيلخلا ىصوأ ىل الو ىلع ال اًناقك كلذو ىخا نبا اي ىنتيل لاقف هلك اذه

 هيصوأو مهتم تع مهل ظفكُي و مهقح مهل فرعي نأ اريحا خ4 1 لإ نيرجاهملاب ىدعب

 ءهود هد 1 2 2غ ةءد د 5 39

 مهتايسم نسع ىفعبو مهنسكم ن .رم ليبقي نأ ناميالاو رادلا اووبذ ىنيذلا اريخ راصنالاب

 دود رد مم 9 ع 5 6 ع 5 6 3

 اوفلكي ال ناو مهثارو ىم لئاقي نأو مهديعب مهلا ىفوي نأ هلوسر ةنمذو هللا ةمدب هيندوأو

 نع ةبعشا انكر ,لاقأ, مذا انتدح :تاومالا تس ىف. ئهني ام“ تابا# 6 مهتفاط قرد

 ملسو هيلع 'هللا قلص ربتلا لاق تناك: اهنح/هللا| ىضر« سماع نه نضام ان نال

 ةرعرع ىنباو دعجلا نب ىلع هعبات اومدق ام ىلا اوصْتَأ دق مهثاف تاومالا اوبست ال
 و

 د هد - >> 2

 ند 0 نسمح نع ليرات كيع نب هللا دبع ةأورو ةبعش نع ىدع ىبأ نباأو



 نارع زئانكلا بانك

 نف م ىثو ند مير يي د ةاتف ذريخا لاق رفعج نب لكيمكام انتك>- لاق مي ال 0 كح

 مأ نا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل لاق: الجر

 3 20 ف هع 95 3 5 هاد هر تيد ع و هم 6.

 «معذ لاق اهنع تقدصنت نأ رجا اهل ليذ تقردصت تمالكت ول اهنظاو اهسفن تتدالتفا

 قكللكتا هللا الفور دعو رعبا ىكاو ملسو يلح هللا, ىلط ب ىينلا ربك ىف ءاج اما باي 4
 ىك

 اهيف نونوكي اَناَفَك هتندد هثربقو اًربَق هل تلعج !ذأ درب ٌلجرلا ثربقا هرَبْقاَف

 -ِ هعءدو د مديشسشسلل عء ل هك مهد ممم ن ع

 َح ماشح ىع 0 ىنتدح لاق للييعمسا انثدح «اناوما اهيف نونفديو ةءايحا

 نع ماش نع ءايركز ىبأ نب ىيحكي نا وبا انتدح لاق بروح نب كيمكم ىنتدخو

 رحقتملا ملسو. هيلخ هللا قلع هللا ٌلوسَرَل ناك نأ تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةوزع هد

 هللا هضبق ,ىموب راك املخي ةشتاعإ موديل . ءاطيعسا, !ةغربانأ نيا مويلا' انأا نبأ :ةضرم

 هد

 ىلص هللا .لوسرا لاق. تاق  اهنع.. هللا. ىضر. ةشئاع' نع. ةورع. نع. .نازولا وع لاله نع

 مهثايبنا روبق اوذختا ىراصنلاو نوهيلا هللا 0 هنم مقي مل ىذلا هضرم ىف ملسو هيلع هللا

 لاق لالم نعو اًدجسم فتي نأ ىشخ وا ىشَخ هنأ ريغ هربقزربأ كلذ الول دجاسم

 ركب وبدأ انربخأ لاق هءللا دبع انيبخا لاق دبكم انة ل كلوي مأو وييؤلا نب ورع ىنانك

 0 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا | أ دكر تح دنا راهتلا 56 نع شايع ىبا

 مهيلع طقس امل 55 نع ةظوورع ند ماش نع وهسم ىب لع انتدح لاق و قدح

 اوتطو اوعرفف مّدَق مهل ثدبف هثانب ىف اءذخا كلملا دبع نب كيلولا نامز ىف طئاحلا

 ةورع مهل لاق ىقح كلذ ملعي ا!دحا اودجو امف:ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مدق اهنأ

 نع ماشع نعو رمع مدق الأ ىع ام ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مّكق ىف ام هللاو ال

 سا نم

 ىنفداو مهعم ىنفذت ال ومب ل نب حللا ع تق اهنأ اهنع هللا ىضر ختتاع نع ةيبأ



 م١ رئانجلا بانح

 جاتو عايش انهلصأ١ ىفو ةفيظع ةزجاش :اهيف 'ءارصخ :ةضور ىلا انّيهتنا 'ىعح ؛انقلظناق .

 .: 0 9 5 5 د 7

 نيب ةركشلا نم بيرق للجر اذأو
 ل نى : 50 كا

 ىنالخداو ةيكاشلا ىذ ىب |دعصف اهدقوي راذ هيدي

 اهنم ىناجرخا مت نايبصو ةآسنو بابشو خويش لاجر اهيف اهنم ٌنَسحا طق را مل :اًراد
30 > 

 ىنا.هتفوط تاك كاني ويش اهيف لضفأو وا 2 اراد ىنالخذأو ةركاشلا ىف ادعبصف

 0 ثدي تت هقدش فضي هتيأر ىذلا امأ معن الق تيأزا انه ىناربخأف ةليللا

 سأر خحشي هقيأر ىذلاو هلق موسد ىبلا هب عتضيف قىافآلا غبت ىنح 6 ليك

 ةميقلا موي ىلا هب لعقي راهنلاب ديف لمعي ملو ليللاب هنع :مانف نآرقلا هللا قلع جرف

 لصأ ىف جيشا اوبرا اولكآ رهنلا ىف هتيأر ىذلاو ةانزلا' مهف بقتلا ىف هتيأر ىذلاو

 رادلاو رانلا نزاخ كلام ّرانلا دقوُي ىذلاو سانلا كاوأف هلوح نايبصلاو ميعربا ةرجشلا

 , د ع 7-3 0 اه 2 تاع عم 0 0

 اذعو ليدربج انأو ءاديشلا رادحف رادلا هدم اماو نينئموملا ةماع راذ تلخد

 د

 ل ككل اون. كاذع الاق باحسلا' لقم ىقوق !ذاف 'ىسار !تنعفرذ كسار :عقراف' لديئاكيم

 < كّلونم 2 تركنا كلف هلمكتسن مدل ومع كل" ىعب هذا الق ىلزنم لخدا ىناعد

 <©©6هد

 ترج مان ى - بيبخو انتل.> لاق كس ند ىلعم ل 6 نينتالا و توم "باب 4

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا متنفك مك ىف لاقف ركب ىبا ئلع تتاخد تلاق ةشئاع ىع ههنا

 لع اهل ةلاقو ةمامع الو سيم اسهيف سيل ني نفيب فاو اذهالقاا د شيد كنف

 اذع 37 أو” ناقاقيشالا» هني كتلاكا لصور متلك ملا ىلصةةلقإ» لون 1متر اا

 ضرمي ناك هيلع بوت تلا رظتخ ةليللا نْيِبَذ ”ئتيب اميف وجنا>لاق»ىبتتالا)| وبا كلاك

 كلق ايهيذ ىنوُنقَكَف نيبو هيلع اوهيزو اذه ىبْوَت اولسغا لاقق نارَفعَر نم عدرا: هي اعيف

 قَتُي ملف ةلهملل وع امثا تيملا نم ديدجلاب فيجا يكل نأ لاق فلخ اذع نا

 «ةنغبلا ةاجكفلا توم باب 40 « عبي نأ لضيق نفدو ءاتلتلا ةلليل نسم فص قنا
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 م رئانجلا بانك

 ملعا هللا لاقف نيكرشملا ىرارَذ نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لثس ةريرخ ابا عمس هنأ

 ةملس ىبا نع ىرعزلا نع بثذ ىبا نبا انتحح لاق مدآ انتدح «نيلماع اوناك امب

 هنآ دول لك ةيلسو ةيلغ هللا قلبك أ يلا! لاغا لاق (عريزها ىباز/ عيل ىمحتلا» نبع ىقا

 «ةاعّذَج اهيف ىرت لق ةميهبلا لتمك هناسكمي وأ هنارصتي وأ هنادوهي هاوباف ةرطفلا ىلع

 نقع ءاجر وبا .انتدح لاق مراحا نبا وه ريحا انهذح, لاق“ ليعمسأ/ نبا ئسوم انتدح

 ةيجوب انيلع' ليقأ هكولص» ىلص !ذأ. غلسو هيلع هللا ىلض' ىبنلا ناك لاق بدنج» ني ةرمس
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 انتا ايل ) كشر امر الر هيع راهضك حنا: ىارو[ن اقرا لاقززايوو :ةليللا مكس. ىاز, نها لان

 اذخأن ىنايتأ ىيلجر ةليللا تيأر ىتكل لاق ال انّلَق اًيور مكنم خا ىأر له لاقف

 انباحصأ ضعب لاق هديب مئاق لجرو سلاج ٌلجر !ذاف ةسدقم ضرا ىلا ىناجرخأف ىَدِيِب

 3-2 تباع

 رخآلا هقدشب لعفي مت دافق غلبد ىتح هقدش ىف هلخحي كيدح نم بولك ىسوم نع

 ىتح انقلطناف قلطنا الق اذه ام تلق هلتم عئصيف دوعيف اذه هقدش متتليو كلذ لثم

 اهب خدشيف ةر.كص وأ 0 هسأر ىلع مداق لجرو هافق ىلع عاصم لجر ىلع انيتأ

 مكتلد ىتح اذع ىلا عجري الف نال هببلا فلطناف رجاكلا هدمت ةيرض اذاف عسأر

 ِبَقَت ىلا انقاطناف فلطنا الق اذع نم تلق هبرشف هيلا داعف وع امك شار كاتو
 - 5 0 5 0 ىثسا و 0

 ارداك ىتح اوعفترا برنقأ !ذاف ران هنكن كقوتي عساو هلفسأاو فيض هالعا رونتلا لم

 فلطنا .الق اذع ام تلقف ةأرع ءاسنو لاجر اهيفو اهيف اوعجر تديَخ اذاف نوجرخي

 بوو كيوي“ لاق رهنلا طسو ىلعو متاق لجر هيف مد نم رْهَت ىلع انيثا' ىتح انقلطناف

 ٌلجرلا ليقاف ةراجح هيدي نيب لج زهنلا اظشسا ىلعو | اح ندر ريرج١ نع ربرجج ىبنأ

 لعجف ناك ثيح هدرف هيف ىف رجحب لجرلا ىمر جرخي نأ. دارأ .أذاخا رهتلا:ئف :ئذلا

 كلطتا لاه [نع ام تلفن َنََح ان عجريف رجاكاب هيبذ ىف ع 5 ءاج ل



 مه رئانجلا بانك

 ! ام امهنع فقخي هّلغل لاق مث ربق ىلع امهنم دحاو لك زرغ مق ىيتئاب

 ىنتدح لاق ليعمسا انتدح «ىشعلاو ةادغلاب هذعقم هيلع ضرعي يملأ باب

 مكّدحا نأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نب هللا بع نع عفان نع كلام

 ةنكلا لعأ نمف ةّنجلا لعأ نم ناك نأ ّئشعلاو ةادغلاب هدَعَقَم هيلع ضرع تام اذا

 ؛ةييقلا موي هللا كتعبي ىتح كدعقم اذه لاقيف رانلا لحما نمف رانلا لخأ نم ناك ناو

 ىع ديعس نع ثيللا انتدح لاق ةبيتق انتدح « ةزانكلا ىلع تيملا مالك باب 1

 كعضو اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوقي ىركخلا ىيعس انا عمس هنأ هيبا

 نأو ىنومتت ىنومّدَك تلاق ٌةحلاص تناك ناف مهقانعأ ىلع لاجولا اهليتحاف ةزانجلا

 ناسنالا الا ءىش لك اهتوص عمُسي اهب نوبقْذَت نيأ اهّليو اي تلا ةحلاص ريغ تناك

 نع ةريره وبا لاقو ىنيملسملا دالوأ ىف ليق ام باب 17 <فقعصل ناسنالا اهعمس ولو

 هل ناك تّنحلا اوغُأْبَي مل دّنولا نم ةنالكإ هل (تام_قما ملتنوا هيلع هللا :ئلضا عبتلا

 لاق ةّيلع ىبا انثدح لاق ميعربا ىب بوقعي انثدح ةنكلا لسخد وأ رانلا نم اباجح

 هيلع هللا ىلص هللا لوس لاق لاق كلام نب سنا نع بيّهص نب زيزعلا طبع انتدح

 ةقجحلا» ةللأ ,لختأ الا :تنجلا اوغلبي_ مكن ةفالح مل ثوهي مس ,سانلا نم اما ملسو

 عمس هنأ تباث نب ىدع نع ةبعش انتدح لاق كيلولا وبا انتدح ء معايا هتمحر لضفب

 ءةتجالا ىف اعضرم هل نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ميعربأ ىثوت امل لاق ءاربلا

 هللا 00 انربخا لاق ىسوم نب نابح ىنتدح نيك عل دالوأ ىف ىلييق ام باب ةز»

 هللا ٌلوسر لتس لاق سابع نبا نع ريبج نب دكيعس نع رشب ىبا نع ةبعش انربخا لاق

 «نيلماع اوذاك امب مّلعأ مهقلخ نا هللا لاقذ نيكرشملا داليا نع ملسو هيلع هللا ىلص

 قييللا لاسدزيب ند ءاطع ىنربخأ لاق ىرعؤلا نع 90 انريخأ لاق نامبلا وبا انتدح



 نع زئانكلا اع

 هباحصأ هنع ىلوتو هربق ىف عضو اذا دبعلا نا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لجرلا اذه ىف لوقت تنك ام ناوقيف هنادعقيف ناكلم هاتأ مهلاعن َعْرَك عمْسُيل هنا

 نم كدعقم ىلا ٌرظنا هل لاقيف هلوسو هللا دبع هنأ ٌدَيشَأ لوقيف نموملا امك دّبحمل

 عسفي هنأ انل ركذو ةداتق لاق اًعيمج ايغاريف ةنجحلا ىم اًدعقم هب هللا كَلَدْبَأ دق رانلا

 حقك ام هلا ناقيف وفاكلا وأ فئفانملا امو نق سنأ تيدح ىلا عج مث ةربق ىف هل

 الو تيرد ال لاقيف سانلا لوقي ام لوقأ تنك ىرذأ ال لوقيف لجرلا اذه ىف لوقت

 « نيلقثلا ريغ هيلي نم اهعمسي ٌةحْيَص حيصيف ةبرَص ديدح نم قارطمب برصيو تيَلَت

 لاق“ ىيحي انإبخا لاق ئتتفلا ني لمحم' ىئنتدخ «نبقلا :باذخع نم .ذوعتلا باب هم

 عا اهيزاخع نب 21 يلا نما ةيبا "نع :ةقيكج قلبا ب" نوع« ئدهحخا : لاق : يعش“ انوبخا

 لاقف اتوب عمسف سمشلا تَبَجَو دقو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ٍيِرَخ لاق وأ ىبا

 انك 1 تتسلق روك اهو اوله ' بوقت اف ركل رضتلا "للم اهروبق ' ىف 'بّذعت نوبي

 اهدح لاك لغم نكح( لسور ةيلك “هللا ىلا: قلبفلز | ىع يوزأ قنا وطن ظقوبلا» قع

 تسي امنا لكاس 4 نوفل _ قب لناحت تعب كت ق3 قاف: هيقغ لب" ىتسؤما ىلع ٌبيقَو

 لاق ميعربا نب ملسم انثدح '«ربقلا باذع نم نوعتي وهو ملسو هيلع هللا ىلص قبنلا

 لص فلا" قوسرأ ناك أقف :ةريرع قبأ 'ىعاذتلش يبا نط ىبعي انتدح قاف“ هاشم ءاهدخ

 نمو رانلا باذع نمو ربقلا باذع ىم كب ُثوعأ ىنا مهللا لوقيو وعدي ملسو هيلع هللا

 اجدخ لدَبلاَو ةابيغلا نم ربقلا باذع باي م١ «لاجتحلا حيسملا ةنتف نمو تامملاو اًيَكّملا ةئتف

 الط تلات ؟قمابع لبا نق نكلط قع دهام قعبوشم علا قع زير اههتكل اقاعأ ةئقف

 [مكيحلاامأ قلب" لاق ربك قفا ناك عيااامو :نابتكيل امهنأ لاقف نْيَرِبَق ىلع ملسو ةيلع هللا

 هرريمكش اًبَظر اًدوع نحل لاغخ هلو نم رتتسي 32 ناكف ايهدحأا امأو اب عسي نانكف



 منعم مه ئانجلا باتك

 همم م ءءء دهم 1 م سم هه مع ست همام هدب

 دقرم نب ةيقلع نع 0 انتك> لاذ رمع نب صفح انتدد> « باذعلا كدأ ن وعرف

 نعت اذا لاق ملسو هبلع هللا ىلص ىبفلا نى 09 بزاع نب ءارهلا نع 0 نب 0 نع

 لوح يكل قردللا لوس ناومكما ناو ىلا دلاائلا هال نأا قيصر معا قطخا ١٠ رقو لقا نموا

 انتدح لاق راقت نب 0 انتدح 2 لوقلاب نر يذلا هللا م ىلاعت

 «ربقلا باذع ىف تلون اونمآ نيخلا هللا تيبّتي دازو اذهب ةبعش انثحح لاق رّكتغ

 لاق ملاص نع ىبأ انتدح لاق ميعربا نب بوقعي انتدح لاق هللا دبع ىب ىلع انتدح

 لاقق بيلقلا لعاأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا علطا لاق هربخا رمع ىبا نأ عفان انتدح

 ال نكلو مهنم َعمْساب متنأ ام لاقف اتاومأ وعدت هل ليقف اقح بر نطو اذ مئااجو

 يدا وع ةورع اند ماشع نع نيفس انثرح لاق دمحم: ىب. هللا ةكبع. ىنذحح < ن وبيج

 3 رملعيل مهنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق امنا تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 نادبع انثدح « ىَنومْلا عمست ال كنان هللا لاق ىقو فح مهل لوقأ تنك ام نأ نآلا

 ةيدوعب نأ ختداع نع قورسم نع ىببأ نع ا كك 1 نع ف ىننوبخأ لاق

 ثتلاسف ربقلا باذع ىم هللا كّذاعأ اهل تلاقذ ربقلا َباذَع تركذف اهيلع تلخد

 ٌباذع معن لاق ربقلا باذع نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر اهنع هللا ىصر ةشئاع

 الا ٌةرلص ىلص كعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تيأر امف ةشئاع تلاق. فقح ربقلا
 اهمد وه 3 00-32 < هو

 انتدح لاق نوميلس نب ىبكي 10 ا ربقلا تاع ردنغ داز ربقلا باذع نم قوعنأ
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 ءامسأ عمس هنأ ربو 0 نب ةورع ىنريخا لاق باهش. ىبا ىع سنوي ىذوبخأ لاق 2 نبأ

 قنا ريع نثق ركذف ابيطَخ ملسو هيلع هللا ع غلا: لوسر ماع لوقت نكي نإ كل

1-0 

 لاق كيلولا نب شايع انتدح « حض نوملسملا م ٍصض كلذ ركذ املف ةرملا اهيبذ نتتفي

 مع

 نأ مهتلح دذأ كلام نب قيلتا نع ةدانق نع 5 انةدد> لاق ىلعألا كيع انتل



 م رئانكلا بانك مدعرج

 قيعبسملا | قلع ثدز و ! ىثأ ملعأ ول ثرتخاف تريخ دق ىنأ لاق هياع ثرّثكا اًماف رمح اي

 ثكمي ملخ فرصنا مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا 58 هيلع ىلَصف اهيلع تذول هل رَفْعَي

 هلوق ىلا أنبأ تام مهن دحأ | ىلع لصت انوا ةعكردا نحل ناتيآلا تلون , تحت ريشي الا

 ذةموي ملسو بلع هللا ىلص ىللأ لوسر ىلع 1 نم قا 0 لاق 3 وقساف مهو

 ةبعش انثدح لاق مدآ انتدح تيملا ىلع سانلا ءانق باب م ءملعا هلوسرو ةللاو

 اونْكاَف ةزانجب اورم لوقي كلام نب سنا تعمس لاق بيّيص نب زيرعلا دبع انثدح لاق

 اس اهماع اوتْكاف م 7-0 5 تا مالسو هيلع هللا ىلص ل لاقف ادي اهيلع
- 

 اذه لاقف تَبَجَو ام باطخلا نب رمح لاقنف تببجو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف
 هد هم وع

 ء|هحيش 5 001 تنحف ا هيلع متين اذهو ةنكالا عل تنحف رم هياع موخت

 تارقلا ىبأ نب ب ثواد انتدح لاق راقصلا وه ملسم نب نافع انتدح «صرالا ىف هللا

 د 5 2 “-> هَ -

 تسكت ضوم اهب عقو كفو ةةيدملا فال لاق دوسالا ى دأ نع ةديرب ند ىللا ع:
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 مد كح رم لاقف اًريخ اهبحاسص ىلع ىنقاف ةراغج مهد ترهق باطخلا نب روع 8غ

0 
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 اهبحاص ىلع ئنقاف ةثلاثلاب رم مذ تيجو رمع لاقف اًريخ اهبحاص ىلع ىنثأف ىَرْخأِب رم

 لاق 0 كل ناك نينموملا. و مم 6 2 امو كلقف قوس وبا لاقذ تيك لاقف َس

 انلقن تكلا هللا هلخذأ ريخب ةعبرا هل هش ملسم اميأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ءاج ام باب مب !١١ .«ىخاو_نع هُلَمْسَن مل مك“ نانتاو لاق :نانثاو انّلقف ةثالثو لاق ةقالتو

 اوظساب ةكئالملاو توملا تاره ىشض نوملاظلا ذا ىرت رت ولو ىلاعت هلوقو ربقلا باذع ىق

 هم ةموم 23 2

 ناوهلا وه وهلا هللا كيع وبا لاق نولأ كاع نق رجا موهلأ م اوجرْخَأ مهيدي

 هس ظشءد 2 52 هدد يسهم د

 لب قاَحو هلوقو ميظع ِباَذَع ىلا نودرب مق نقره 000 هلوشو فتذولا اكمل

 ءمح 2

 0 اولخدا ةعاسلا 7-0-5 مويو اًيشَعَو ا اهيلع نوضرَع عب را باَذَعْل 2 نوعرذ



 !إ

 مدعي مه رئامجلا بانك

 ثبتك ل الاو راغلاو دكا م اهناكم بتك الا ةخسوفنم سفن نم ام نك نم 'مكنم

 ناك نمف لمعلا عَحَنو انباتك ىلع ٌلكتت القأ هللا ٌلوسر اي 56 لاقف ةديعس وأ ةيقش

 ةراقشلا لعا نم اثم ناك نم امأر ةداعسلا لها لمع ىلا ريصيسف ةداعسلا لصا نم امم

 لها اًمأو ةداعسلا لمعل نرسل ةداعسلا لها امأ لاق ةراقشلا لها لمع ىلا ريصيسف

 « ةةيالا ىنسحْلاب قَكَصَو ىقتأو 0 ا ارق مك هراقشلا" لعل !قاؤرسيبف- ةرافشلا

 لاق عيرز نب ديزي انثدح لاق دش ايتها 8| قيفدلا' ليكاف ىتف ءاجا ام باب"مع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع كاكضلا نب تبات نع ةبالق ىبا نع ةئاح انتدح

 ةذيدكب هسفن لْثق ىَمو لاق امك وهف اًديعتم ابذاك مالسالا ريغ ةليب فْلَخ .ىم لاق

 نَسحلا نع مزاح نب ريرج انتخح لاهنم نب جاجحح لاقو لاق «مّتِهَج ران ىف اهب بدع

 قلع ابنكج بذكي نأ فاضت امو هافيست امفا نتكستلا اذه: خم 'بَدنج !انتالخ لاق

 دبع“ ىنردج .هللا لاقف' هسفت“ لشقف نرخ لجرب "ناك لاق .ملَسو !هيلع:هللا  ئلص- ىبتلا

 ذانزلا وبا انتدخ لاق يع ؛انبخا لاق !ناحيلا وبا انتدح ! تكلا :ىيرع ! فسيح مات

 هّسفن فْنحَي ىذلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق ةريرق ىسا نع يرعألا نع

 ىلع ةولصلا نم ركب ام باب .» ءرانلا ىف اهْنَعْطَي اهني ىذلاو رانلا ىف اهقْنُكَي

 ًانتدح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىع رمع نبا هاور نيكرشملل رافغتسالاو نيقفانملا

 كبع نب قا يع نع باهت نبدأ نع ليقع نع تيللا ىنتدح لاق ريكب نب ىبحكي

 قول با نبأ ىب'ذللا كبع تام“ امل لاق اةثأ باطخلا نب ريع قع نابع. نبا“ نع اهلا

 ١/ ىلص هللا لوسر ماق املف هيلع ىلصيل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل ئىعد

 5 5 ساء دع و همعسد

 اأذك مود لاق كقو ىعبأ نبأ ىلع ىئاصتا ىللا لوسر ابي نلقذ هبلا تسبتو ماسو هياع

 ون رخل .لاقو سو “يلح "هللا جدتك لا! وطر ا. مسيعم ةتوق هيلع اهكنقا اذكر ككاو

 7 59 تلا



 م* رئانجلا بانك

 ةسلاقملا كلتي نادوعيو هيلع اهضرعُي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر لؤي ملف بلظملا

 نزوات الانلرعو الر قفار بلطملا دبع ةّلم ىلع وه مهملك ام رخآ بلاط وبا لاق ىنح

 لزناف هنع هنأ مل ام كل نرفغتسأل هللاو اَمُأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هللا

 ل ىبلسألا ةدتل ىبصوداوز اوبقلار ىلع يحل ساد مس +: < نبشلملا ناكر ام هيف هلث)

 اب هعرنا لاق نمحرلا دبع ربق ىلع اًطاطسف ربح نيل فازوا ناتديرج. هربقر ىلع لحي

 نأو نئثغ نمر ىف ناَبش نحكنو ىنثيأر بيز نب ةجراخ لاقو هْلَمَع هلظي امئاف مالُع

 ميكح نب نمتع لاقو كواجاي ىتح نوعظم نب نمثع ربق بثي ىذلا ٌةبْتَو انّدَشَأ

 امّثا لاق تباث نب ثبزي همع نع ىنربخاو ربق ىلع ىنسلجأف ةجراخ ىديب ذخأ

 انتدح ءروبقلا ىلع سلجي رمع نبا ناك عفان لاق» هيلع ثّدحأ نيل كلذ رك

 للعام رندا نك قاطو قع انفاكم : ىلع نييعألا_ ىعأ ةيوعم ئبا | انتدح لاق ئبحي

 لفي قايدنعي هلم, نايذعبل امهنأ لاه ناكتكمل ندين دلع دللا لطي اقلام

 ذخأ مك ةميمنلاب ىشمي ناكف رَكآْلا امأو لولا .ىم رتتسي ال ناكف 00 امأ ريبك

 تعنص مل هلئا لوسر اي اولاقف ةححاو بق لك ىف ررغ مت نيفصنب اهقَّشف ةيطر ةديرج

 ربقلا نع ثّدحملا ةظعوم باب ها“ ءاَسْبيِي مل ام امهنع فقكي نأ هلعأ لاقن اذه
 5 مهم ه هدم هد

 1 ىضوخح ترعب تري ترثعب روبقلا ثاَدْجَأْلآ 5 د قرح هلوح هياحصا دوعفو .

 بوصنم ءىسش ىلا نوضفوي بصت ىلا شمعألا ًارقو عارسالا ضافيالا هالعأ هلفسأ

 «نوجرخُي نولسُنُي روبقلا نم يورضلا موي ردصم بصْنلاو دحاو َبْصّنلاَو هيلا نوقبتسي

 نمحرلا ديع ىبأ نع 0 نب ن0 نع روصنم ىع ودرج انتدح لاق نيثع ىنتدح

 هللا ىلص 'ئبنلا اناتأف دّكرَعلا عيقب ىف ةزانج ىف انك لاق هنع هللا ىصر ىلع نع
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 ام لاق مث نر رصخامب تكفي لعكاذ سكنف ةرصخام دعمو كأوح انْدَعَتو لعدم ملسو هيلع



 زسرعإ م١ رئانجلا باتك

 | لوقي وهو ماسو هيلع هللا ئلص ىبنلا يرخف مكسأف مساقلا ابأ عطأ لاذ هحنع وعر دبا

 لاق . ني انتدح لاق هللا دبع ند ىلع ا رانلا نم هّدَقنأ ىذلا هللا كيمكلا

 ل ظتسملا# لم ىّمأو انآ ترنك :نوفي» سابعا نبا تاسست كارب زا نير اننا ةيييغكلاب

 فاهشانبا#لاعا تعش اربح لاف« ناميلا» وبا هنكحح ر«ةستلا نم ىمأو ناَدّنولا نم انأ

 | ىعَذَي مالسالا ةرظذ ىلع دلو هنأ لجأ نم ةيَعل ناك نأد ىقوعم ءادوذوهيإ لك (ليلخب قصي

 اًخراص هيلع ىلص ليتسا اذا مالسالا ريغ ىلع همأ تناك نأو ةصاخ هوبأو مالسالا هاوبا

 بنل لاق ثّدحي ناك ةريرع ابأ ناف طقس هذأ لجأ نم لهتسي ال نم ىلع ياض

 | وا هنارصتي وا هنادوهي هاوباف ةرطقلا ىلع كلوي الا دولوم نم ام ملسو ةيلع هللا ىلص

 وبا لاف مح كحالجا اوما ايهيق 1 وسكت لح داعب دمع ةيييبلا جنت 2 هناسجمي

 ُثْيَع اقزبخا:لاق .نأدبع ؛انتدح «ةسآلا  اهيلع :نءاسلا طق : ىملا' هللا ترطف ,ةريرخف

 الط نأ «ندكيلا كدبعا وب :هيلس اونبا.«ىقوبخلا لاف ئىرعرلا ىعا/نسدقوي انربحلا ا لاك هلل

 هاوباف ةرلتفلا ىلع كلوي الا دولوم نم ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر لق. لاق ةريرق
 3 20| 612 جص 0 2 2 5 ءةود ما#» د مس سد معد

 | كلذ هللا فلخل ليدبت ال اًهيَلَع :سانلا وظح نعلا هللأ :ترطف :ةريرحاوبأ "لوقي مهاءاحتج

 . فحسا انتدح ءهللا الا هلا ال توملا تع كرشملا لاق اذا باب م ءمِيقْلا نيكلآ

 ىذربخأ لاق باهش نبأ نع حلاص نى ع ىسبأ انتدح لاق مههربأ نب بوقعي انربخا لاق

 دللا لوب عاج ةافولا بلاط ابأ تردضتحح امل هنأ ةربخأ هنأ هيبأ نع طجشعمالا نب كي

 ا 0

 نب عم ىببأ نب هللا كيعو ماش و لج ابأ هدنع كجوف ملسو هيلع هللا ىلبص

 ماك هللا الا هلآ ال نق ْمَع ىا بلاط ىبأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر لاق ةريغملا

 كيع لم نع بَعد بلاط .اب اي هللا كيك 0 وبا لاقذ هللا دنع اهب كل كيش
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 نار رتانجلا فاتح

 نع سنوي ىدع ىلا اي انربخأ لاق نادبع انتدح «ىّلعي و ولعي مالشالا لاقو ةموق

 ىبنلا عم فقلطنا رمع نأ هربخأ رمع نبأ نأ .هللا ىبع نب ملاس ىنربخا لاق ئرهزلا

 كنع نايبصلا عم بعلي. .هوذدجو. .ىتح .دايص نبا لبق طفر' ىف ملسو هيلع هللا :ىلص

 هللا ىلص ىبنلا برص ىتح رعشي ملف ملكلا دايص نبا براق دقو ةلاغم ىنب مظأ

 سمر لير ةدلح هللا يلستب هللا قرر ب سلا ناكر اذان . نال/ لاق : مث مدنين هلو هيلع

 ل هللا ىلص ((سنللا تايصا) قباب لاقد+ ىيتمألا لور مكنت . تهشأ لاقت .كايصو نبا: اةيلا

 نبا لاق ىرت !ذ ام هل لاقف هلسربو هللاب تنما لاقو هضقفرف هللا لوسر ىثأ ُدَيشَنا ملسو

 كم رمألا كيببلع 00 ماسو بلع دالا ىلص ىبنلا لاقف اك 5 ىنيتاي نا

 ْيَدلا وه داّيص نبا لاقن اًنيِبَخ كل ثابخ دق ىَنأ ملسو هيلع هللا ىلس يلا ل نا

 هللا ىلص هللا لوسر هل لاقذ مقنع برصأ ىنعد رمع لاقف كرْذق ودعت نلف ًاَسْحأ لاقف

 لاقو هلت ىسف كل 0 الق هنكي مسل نأو هيلع 1 نلف نكي نأ ملسو هيلع

2 2 3 5 00 
 ىبأو ملسو هياع للا ىلاص دللا وسر نككلذ دعد فاطنأ مث لوقي روع نبأ كلءعوم ملاس

 كيف 3إِيَص نبأ ىم عمسي 3 مك وهو تايص نبأ اهبذ ىنلا لكتلا لإ كا نبا

 هل ةفيطق ىف عجطصم وو ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا كرف دايص نبا وأ ١ لبق

32 9 22 

 عوذجاب ىقتي وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر دايص نبا مأ ت

32 

 اقف ا نبا راثف 50 ١م دايض نبأ مسأ وهو فاس اي دايص نبال تلاقف لكتلا

 هوم 5 همود

 فحسا لاقو ةضخرف ةضرف ةخمزومز  بيعش لاقو و ةناكوت ل ماسو ءبلع هللا ى 1

 و

 وسو نم امتدح لاق ٍبِرَح ند 01 0 < ةقزمر معمم الار ةمرمر ل ىبلَعلا

5 

 ملسو هيلع دلتا ىلص ى طل مدخو ار 00 اك لاف را ع تنبات نع كيز َ نبأ

 ىلا وظفف ملسأ لإ لاقح هسأر+ ندع .قعقف: مدوغكي ملسو هيلع هللا لص: ئبثلا» هاف ضرمف

 013112111 ت3 1 1 ص ا ا 1 1 1 0 ل ع تك طة ل ا ا ا و د دعا



 مدرس م رئانجلا باند

 هءسهد

 نم هيف ثفقنو هيقبكر ىلع ةعضوف جرخاف هك رمق هترفح لخُذأ ام لعب ع نب هللا

 ناكو :ةريزه وبا :لاقور نييفس لاقو هاصيمق' اًسابع اسك نراكوملعا هللاخ: هضيلق دسبلاو ا مقدر

 سيلا هللا :لوسر اي هللا ىبع نبأ .هل لاقذ ناضيمق ملسو هيلع؛هللا ىلص هللا لوسر ىلع

 سبلا ملسو ديلع هللا ىلص ىبذلا نأ نوروبف ىبيفس لاق كىدلج ىلي ىذلا كصيبق ىبأ

 لاق سلا ند رش انتكح لاق كش امتدح « عفبص امل ةاناكم ةدعببمت هللا تيع

 ليللا نم ىبأ ىناعد كحا رتصح امل مذاق ىياجنا نعا ءاطح. ىف ملعملا نيسح انتدح

 ماسو هيلع هللا ىليص ىبثلا باحكصأ م لتقي 5 م لوأ ىف الوناقم لا 6 ام لاقف

 0 نأو ملسو هبلع هللا ىلص كالا لوسر سفن ريغ كنم نك وع ىدعب كرذأ 2 ىثأو

 هربق ىف ركل هعم تنقدو ليتك لوأ ناكف انكيصاف اريح كتاوخأب سوتسأو ضقأف انيك

 ةقعضو رصك وع أذا 5 اكن لعد دناج را كةساف رك ا هكرأ ا ىسفن ا دن ملف

 نع رخل نع رماع ا ديعس انددح لاق هللا كيع نب يل اندددح «هنذأ وبخ ةعيه

 ىنذح ىدس 0 بطت ملف لي ىببأ عسم نى 3 لاق رباج ىع ءاطع نع حيجت ئبا نبأ

 مح مس سسسسس ا - نم 25د د

 ى و ئق 0 - 30 انتنت .*“ ربقلا ىف ىلا دحللا باب 0 «انليكخا لع يق مخ هةدلعكان . هتجحع خا

 نع باهش نبأ ىنتدح لاق دعس نب ثيل انربخا لاق هللا كبع انربخا لاق نادبع

 كالا ىلاص ىبنلا ناك لاق هللا دبع نب رباج نع كلام نب بعك نب نمحرلا كبع

 اذاف نآرقلل اَذْخَأ رثكا مهيأ لوقي مت دحأ ىلتق نم نيلجرلا نيب عبكي ملسو هيلع

- 

 هم هع

 لاعو هيلع لص لله تاهذ ا لطسأ 1ذأ كا 7. «ميلسعي مألو مهئامدب ينحل

 كاولاف امخندحا ملسا اذا ةداتقو حيرشو ميعرباو نسحلا لاقو مالسالا ىبصلا ىلع ضوعي

 5 5 030 ٠ 0 هد
 نبد ىلع بدأ عم نكي مكو ىيفعضتسملا م م عمه سابع نبأ ناكو ملسملا عم

- 

 5 ٍَ ع عل ِِء هت 3 7
 رماق ةميقلا موي هالوع ىلع كيهش انأ لاقف نكّللا ىف همذق ايعدحا ىلا هل ٌريشأ



 ند رئانجلا بانك خم

 ىب ديحم انتدح اكايرض ناك اميقتسم ناك ولو الدعم اذكتلم ةيحان ىف هثأل نكللا

 نع باهش نبا :ئنكدح: لاق دعس قب, يللا انربخا لاق: هللا كبح :انربخا .لاق' لستاقم

 لع تدلل دصرادللا كوس نلا هللا نبعل ىرإ اجلا نع كلام» نت يعل قب" ىحالا اتبع

 رثكأ مهيأ لوقي مك ىحاو يوك ىف 5 نلتفت 'ىمأ قيلجتلا» يب عمجي ناك ملسو

 الوم ىلع ثيهش انأ لاقو دْحّللا ىف ِهِمَّدَق امعدحأ ىلا هل ريشأ اذاف نآرقلل اَنَخَأ

 نع ىعازوالا انربخا كرابملا' ىبا لاق «مهلسعي ملو مهيلع لصي ملو مهثامحب مهندب رمأو

 ىلققل :لوقي. ملشو هيلع هللا «ىلص' هللا لوسز ناك لاق" هللا. كنبع نب 'رباجل نع ىرهزلا

 هيحاض/ لبق اددحللا ند هيدق لج“ ىلا هلا ريشأ ١ اداه [ىارملت ليكنأ ىتكا' ءالوه ىا  داخأ

 ريثك نب نميلس لاقو هللا كبع وبا لاق ةححاو ةرمك ىف ىَمَعَو ىبأ نقكف رباج لاق

 «ربقلا ىف شيشحلاو رخذالا باب ب ءارباج عبس نم ىنثد> لاق قيعرلا !اتتتح

 سرح نيك ند كفرا دبع اندخا لوك يح قيدللا ىف :ىب نبكي سوح

 ملك ده لكورع هين وج لاق مهليو ةلخ للا كما ملا لع نيابح ناد نع ةمكق نع

 203-2 2 ن اس ع ع 5 2
 الو اهالخ ىلتكي ا راهن نم ةعاس هل تلحا ىدعب كحال الو ىلبق دحال لكت |

 رخذالا الا ساّيعلا لاقذ فرعمل الا اهتطقل طقتلت الو اهذيص عني الو. اهرجش ُدَصْعَي

 انروبقل .ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا ىع ةريره وبا لاقو رخُالا الا لاقف انر 0 اتقغاصل ٠

 ىبنلا 0 يق تنِي يقص نع ملسم نب نسحلا نع جلاص ىب ناجأ لاقو اندومبو

 * مهتوجلو مهنيقل سابع نبأ نع سواط ى ع نداحم لاقو ماتم ملسو بلع دلتا ىلص

 انتدح لاق هللا دبع ىب ىلع 2 ةلعل نحلل و ردقلا“ "5 تيبملا وم لك 25

 اهءد

 بع ماسو هيلع هللا ىلص لا 0 لاق هللا كيبع نب رباج ا 00 لاق نسيفس

 111111 اولكر م او تدع هكا لا لا سفر طاش رئت د ال اكلات وكلا كو ا د محل



 مدني م» رئانجلا بانك 36

 انّدهَش لاق سسّنأ نع ىلع نب لالع انثدح لاق جيف انثدح لاق ناتس نب دمحم

 ربقلا ىلع #سلاجت ا علسو هيلع هللا قلص .ةللا ' ٌلوسرو* ملتشو هيلع 'هللا قلص“ هللا“ لوس“ تاَخي

 انأ ةحلط وبا لاقف ٌةليللا فراقُي مل سَحَأ نم مكيف لع لاقف ناعمدت هيِئْيَع تير

 َبْنُّذلا ىنعي هازأ حّيَلُف لاق“ كرابُملا نبا لاق اهربق ىف لزنف لاق اهربق ىف ٌلْْتاف لاق

 لاق. فسوي نب هللا طبع انتكح .«ديهشلا ىلع ةولصلا باب ماه“ ءاوبستكيل اوفرتقي قيل

 رباج ىع كلام نب .بعك “نب نمحرلا كبع نع باهنش: نبا ىنتدح لاق ثيللا انثدح

 ىلتق نم نيلجرلا نيب عمجي ملسو هيلع هللا ئلص  ئبنلا ناك 'لاقا هللا بع نبأ

 ابعدَحأ ىلا هل ريشأ اذان نآرقلل اذْخَأ رنكا امهّيَأ لوقي مت دحاو بوت ىف دخأ

 مللو, مهتامدا ىف“ مهنقداب ارمأو ةميقلا ني: ةلوشا لع ٌنيِهَش اننأ 'لاعو :ككلا د ؟همدك

 انتدح لاق ثيللا انتدح لاق فسوي نب هللا دبع انتدح ءمهيلع ٌلصي ملو اولسعي

 ماع و

 يلح هللا  ئلص :قبنلا«نأ :رماع قب غبقح قع ريكلا# وبا نع بنحب

 لاقف ربنملا ىلا فرصتا مت تّيَملا ىلع هّتولص نحأ لها ىلع ل ننوه ارح لق

 ىناو نآلا ىضوتخح ىسلا رظننال هللاو ىناو مكياع نيهش' انأو- مكلا طرف ىسنا

 اوكرشَت نأ مكيلع فاخأ ام هللاو ىاو ضرالا نئازرخ ميتافم كسيطغأ

 وأ نِيكجيلا ! ىفذ باب« ا ءانييف اوسفانما نأ مكيلغا نانخأ- نكلو ىَدتَكَي

 نبا امتدح لاق" تينا" انندحح لاق ىميلسا نتا كايحللا اتحدح , < قانحاو ” ريق ىلع هناا

 هللا" ىلض.:ئبنلا نأ ةربخلا هللا قبع»ىب نباج. نأ كعك :نب“ ندحرلا "دلع ىف ناجي

 لكس رك مكلا نما بابا" ء«دخأ ىلتق نم نيلجرلا نيب عمكي ناك ملسو' هيلع

 نب: نمح ل بع لخط !باهسر با ىحأ تكيلا انت دحك لام ءادينولا وواضح 117

 مهثتامد ىسف مهوتفذأ ملسو هيلع هللا :ىلص ىبنلا' لاق لاق رباج نع' اهكلام: نب بعك



 هه رئانجلا باتك منردسا]

 اًدعقم هب هللا كّنذبأ رانلا نم كدعقم ىلا رظنا' لاقيف هلوسو هللا دبع هنأ كيش

 لوقيف ففانملا 1 رفاكلا اًمأو اعيبج ايفاريق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق ةّنَجلا :ىم
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 نم خف راحمب برضيب ةر ل الو تيد 3 لاقيف الا لوقي ام لوقأ 0 ىرذأ 9

 ه0

 نم 5 411 نيلقتلا الا هيلي نحلم اهعيسي ةكيص 07 هينذأ نمد ةبرض دير

 2 تتح يع 95 تا

 ىمبا نع هببأ نع كلم لسرأ لاق ةريرف نسسواط نبا نع رمعم انربخا لاق قازرلا كيع

 لاقذ هبر ىلا ع عجرف هّتيع ًاقفف هكص هءاج اماذ ملسو هيلع هللا ىلص ىسوم ىلا توملا

 ىلع 5 0 هل ٌلقف عجرا لاقف هتيع هيلا هللا رف 7 كيري 9 كيَع ا

 مد 5 لاق | مد 3 ىأ لاقف فذ كس رعت ١ لك 1 د م م اك هلق ر 3 ندم

 ل لاق رجعي ةيمر 0 ضرالا ى م هندي 5 ىلاعت هللا 0 نااف لق 00

 ِتيِنَكلا قنع» فيرطلا بناجع ىلا كبق مكتيرأل مك كنك ولف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 50 1١

 لاف نيس عدا «؟.باا مح ىنتدح « اليل ركب وبا نذذو ليلا نفدللا بابا ادا «رمحألا

 هيلا اكو يقل لس اناك سابق ىبا نع قبعشلا# نعا ةابمشلا نهج روع اسزيخ

 اذه نم لاقذ دنع لأس ناكو هباحصاو وه ماق ةليلب نفذ ام دعب لجر ىلع ملسو

 ليعبسأ انثدح ءربقلا ىلع ىجسملا ءانب باب .  ١ هيلع اوُّلَصف ةحرابلا ندد نالف اولاق

 دللا ىلص ىبذلا ى

 مأ تناكو ةيرام اهل لاقي ةشبحلا ضرأب اهتيأر ةسينك هتاسن ضعب ركذ ملسو هيلع

 كتشا امل تلاق ةشئاع نع هيبا نع ماشع نع كلام ىنتدح لاق

 لاقف دسأر عفرف اهيف ربواصناو اهنسحح نم انرككذف ةشبكلا ضرأ انتأ ةيهبَح ماو ةملس

 روصلا كلت هيف اوروص مق !ًدجسم ِكْبَك ىلع اونب حلاصلا ْنجرلا مهنم تام اذا كئلوأ

 انقيح“ «ةأرملا نبق :لخدي نم 'بابا# + .«لنجو:رع هللا .دنح .فلخلا راو ”كتلواو



 م* رئانجلا باتك

 نب ميِلَس انتحح لاق نانس نب ثيحم انتدح «تاريبكت عبرا هيلع ربكو مهب فض

 ىلح/ىلض» شو !ةيلغ“ هللا ىلض» ئبنلا نأ باج "ىعافييمأ نبا كيعت .اعتححت لاق نايح

 « ةمحصأ ميلس نع نمَصلا :ثبعو نوراه نب كيزي لاقو اعبرا ريكف ىشاجنلا ةبكصأ

 ةحتافب لفطلا ىلع ارقي ىسحلا لاقو ةزانجلا ىلع باتكلا ةحئتاف ةءرق باب

 انثدح لاق راشب ىب دمحم انتدح ءارجأو اطرقو افلس انل هاعجأ مهللا لوقو باتكلا
320 

 انتدحو سابع ى د ا كيلَص لاق ذكلط نع ع نع 0 انت5ك> لاق ردنغ

 ده١

 نب هللا دبع ىب ةكلط نع ميعربأ ىب 0-5 نع نوغس انيمبخا لاق ريثك نب كيبكم

 اهنأ اوملعتل لاقن باتكلا ةحتئاف ارقف ةزانج ىلع سابع نبا فلخ تيلَص لاق فوَع

 ةدد

 انت>> لاق لاهنم نب ياجاح انتل ىددي ام كعب ربقلا ىلع ةولصلا كر 41 « خي"

 03 هب نأ هس 5 . ه2 اهم د د

 ىبخلأ عم ره تر ىدح تريخأ لاق ىبيعشلا انك دم لاق ىنابيشلا ىويبطس اننريخا لاق بعدت

 ا ايأ اذه 1 ىم تلق 0 اولَصَو مهماف و رمق ى اع ملسو كاع هللا ىلص

 كباخ ىع ديز . نب دامح انتدح .لأق لضفلا :نب ةمكم انتدج © سابع ىبا لاق ؤردع

 ملو: تامذ. نجسملا' ىف. مقي :ناك  ةأرصا وأ الحر. اذوب, نا اوربرع» قل نع ورعفار لباد

 ناشنالا كلذ لعف ام لاقذ موي تأذ هركذف هتومب ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا ملعي

 اورقكف لاق اذكو اذك ناك هنا اولاقذ ىنوتتذا الَثأ لاق هللا لوسر اي تام اولاقف

 كف عمسي تيملا باب 4+  ءهيلع ئّلصف هّربق ىتاف لاق ةربق ىلع فولد لاق ةناش

 ىنل.لاقو لاق 2 ٌثيعس انتدح لاق ىلعألا ثبع انتدح لاق شايع امتدح «لاعتلا

 ىلص كيلا ى 2 لقا دل ع ةذانق نع 3 انتد> لاق عي عيرز ند كيوي اندلح ةقيلَخ

 عيِسيَل هنأ ىتح هباحصأ بهّذو ىلوتو هربق ىف عضو اذا كبعلا لاق ملسو هيلع هللا

 لوقيف دمحم لجرلا اذه ىف لوقت تنك اه هل نالوقيف هادعقأف ناكلم هانأ مهلاعن عوق



 م١ رئانجلا بانك

 نا لاق ةريرف ابا نأ انجنيملا نب كيس ىنهتدح باهش نبأ نعو مكيخأل أورفْتسأ

 1 1 انثدح «ءاًعبرا هيلع ربكن ىلصملاب مهب فص ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا

 نع عفان نع 0 ند ىسوم انتد> لاق ةرمدص وبا انتدح لاق ىماجحلا رذتملا

 م 00 مهنم لجرب ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ىلا اوءاج نوهيلا نأ رمع نب دللا

 ذاضا ىم هركي ام باب 47 ءسجسملا دنع رئانجلا عضوم ىم ابيرق اجر امهب رّمأف

 لع ةبقلا .هتاوما, تايوضا علغ نيا ىسحلا نب: قيفحلا :تام..انلو روبقلا . ىلع

 ا لب را هباجأف اودقف ام اودّجو لَك ل لوقي اكياص 2 تعفر مك هن

 نع ظورع نع أر وسلا وه لاله ىع نإبيش ىع ىسوم نب هللا نبيع اندر

 توهيلا هللا َنَعَل هيف تام ىذلا هضم ىف لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةشئاع

 قاييوشف 000 رويل كلذ الول تلاق !دجسم مهئايبنأ روبق اوذخكتا ىراصتناو

 نرسم :انتكح ءايسافن-ئف تنام اذا ءسفنلا ىلع ةولصلا باب * , ءادجسم َدَكَتَي

 نع ةديرب نب هللا كبع انتدح لاق نيسح انثدح لاق عيرزز نب ثكيزي انتدح لاق

 ةأرشما, ليلحا مانو, هيلع, هللا ىلص ئبنلا) اءارو تيلص,. لاق ايكسج نب .ةريس

 د نارمع انتدح لسجرلاو ةأرملا نم موقي نيأ باب 4 ءاهطسو ماقف اهسافن

 رب ةرمس انتدح لاق ةديرب نبا ىع نيسح انثدح لاق ثراولا دبع انتدح لاق

 ذ اهسافن ىف تام ةأرما ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءارو تّيلص لاق

 كف سيتا اني ىلص فيمح لاقو اعبرا ةزاتجلا ىلع زيبكتلا باب ٠ , «اهّطسو

 د هللا دبع انتدح  «ملس مك ةعبارلا ربك مك ةلبقلا لبقتساف هل ليقف مكس مت

 هللا ٌلوسر نأ ةريرف ىبأ نع يملا نب كيعس نع باتش نبأ نع كلام انربخأ لاق

 ىلصملا ىلا مهب يرخو هيف تام ىذلا مويلا ىف ىشاجنلا ىعت ملسو هيلع هللا ىلص



 انملع ام لال نب 10 لاقو كباع ىدذلا تَيَسَف لفقد كبلص اأذأ تيا نب كيبز لاقو

 انتد> لاف نوعنلا وبأ و «ظاريق لق عجر مد ىلص 6 و اند ظزانجلا ىلع

 ةرانج عبت نم لوقي ةريره ابا نأ رمع نبا ثّدح لوقي اعنان تعمس لاق مزاح نب ريرج
 د

 تعيس تلاقو ةريره ابا ةشئاع ىنعي تقدصن انيلع ةريره وبا َرثكأ لاقف طاريق هلق

 هاد

 ةريخثك طيرارق ىف انطرق 5 رهع ن لاقف هلوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر

 نب هللا قي انتدح نكدي ىتح رظتنا نم باب ن1 < هللا ريمأ نم 00 تطرق

 س د

 3 هيأ نع ىربقملا لييعد ىجدأ ند لبيع نع بدذ ىب ١ نبأ ىلع تثأر لاق 2

 ديحم نب هللا ٌكيع ىنتّكح م ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تععمس لاقذ ةريرع ابا لأس

 زا نيم لأ نحب تيسنلا قرا, نعا ىوتعرلا نع 0 اسنربخا لاق ماشع انتذح لاق

 ىبا | انتدجا لاق .ىيعسا نسي :بيبش :نبا:ثيحا انتدحتوب , ,ملسو هيلع: هللا, ىلصا ىبنلا

 لاق لاق .ةريره ابا نأ جرعألا نيحرلا ثبع ىنتدحو باهش نبا لاق سنوي انتدح لاق

 تينا ىمو ا طابق, هلخب هيلع لضم قدح هزاتكلا نيش نمر ماو بلك ملكا ىلا

 ن 2-0

 « نيميظعلا ن لا لم لاق: ناطاويقلا امر ليغ, ناطاربفوتلا ناك ضدك نح

 انثد> لاق ميعربا نب بوقعي انتدح رئانجكلا ىلع سانلا عم نايبصلا ةولص باب ".

 رماع نع  ىنابيشلا اقكسا وبا: انتدح. لاق .ةدئار .انثّدح لاق ريكب ىبا نب ئيحي

 تنفذ وأ نفد. اذع اولاقف اًويَق ملسو هيلع هللا !ىلض هللا, :لوسر تأ, لاق سابعا نبا» نع

 رئانجلا ىلع ةولصلا باب 4 «اهيلع ىلص مت هقلخ انففصف سابع ىبا لاق ةحرابلا

 نبأ نع 0 نع للا انتد> لاق يكب يبكي انتدح ن2 ىلصملاب
 نفذ ى*

 انل ىعن لاق ةريرغ ىسبأ نع هان لح امهنأ ةخملس ىسباو 2 نب كيعس نع باهش

 لاقف هيف تام ىذلا ميلا ةشّبحلا ٌبحاسص ىشاجنلا ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر
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 هه ئانجلا بانك منردنإد

 6 كاع 5 لاق كتدح نم 5 ل اعبرأ 0 مهفصف سلا دك ىلع كا ملسو جيلع ىللا

 لاق مهربخا ٍعيج و أ فسوي ند ماش انوبخا لاق ىسوم نب ميعوبأ كي

 دق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ ةاطع ىنربخأ

 ئلص ّىبنلا ىلصف اَنفَقَصَف لاق هيلع الص مله شّبكلا ىم حلاص ٌلجر ّىيلا ىفوت

 ل اعلا دقشلا اووف تاس راجت نزع زيرزل اوتار لاك فوعص» قوحينو قطو قلع 5للا

 انثدح لاق ليعمسا نب ىسوم انتدح ءرئانجلا ىلع لاجرلا عم نايبصلا فوفص باب أ

 او كا طربخرناب نوت نال ادعت دلل نع كفا ا طك تاريشلا) انفادكح لاك :هحاولا# نع

 نوما ءالفأ لاق: ةحرابلا اولاقف اذه. نفد :لتف,لاقفا البلا ىفدا ربقب نم ملشو' هيلع

 انأو سابع نبا لاق هَقلَخ انففصف ماقف انكظقوت نأ انفركف ليللا ةملظ ىف هاَنقَد اولاق

 يلع ادت ينلط .ققعلا قاطو راسا يلح «ورلدعلا تس مصابا هيدا: «ةيلغ 9

 داما يشاكنلا.نقلع# اولَصالاقو: مكبحاصاب ىلع اولَص' قاقوإاةزانبجلا ١ ىلع «نلص انهم

 ربع نبأ ناكو ميلستو ريبكت اهيفو اهيف ملكتي الو نوجحس الو عوكر اهيف سيل 5

 لاقو هيدي عقريو اهبورغ دنع الو' سمشلا عولط دنع ىلصي الو. امها الا ىَلَصي ال

 تدحأ ؛ناو' مهضتارقل مهوضر» نم' معرئانج ىلع: ةولصلاب مهقحأو .سانلا ثكردا يسحلا

 نوُلَصُي مهو: ةرانجلا' ىلا ىهتنا اذاو .مميتَي الوا املا . بلطي ةزاتجلا دنع وأ ديعلا مد

 لاقو هاعنزا ا ريصخلاو ءوفسلاو؛ راهطلاو :(لكللاك بكي تيل, ىبانةلاقو ةريبكتب مهعم لاخدد

 هيفو مهن دَحَأ ىلع لت الو لجو رع لاقو ةولصلا ح 2انافتتسا ةدحاولا ةريبكتلا 5

 دسءمهة١

 ىبعشلل ؛ نع. ئنابيشلا ىنعا .ةبغش >انثدح لاق »بروح نب. نمياس انكدخ .« ماماو فوفص

 مه انفف 3 0 ذوبنم ربك كك ماسو ةيلع دللا ىلص مكيبت عم 2 نم ىنوبخأ لاق

 زئانجلا عابتا لضف باب هم. '؟سابع نبا لاق ىكتذح نم ورمع.اب اي انلقن انيلصف



 مدري نا رزتانجكلا كلا

 لاق هللا ىبح ىب ويزعلا لبع انتدح ءاسنلا نود ةزانجلا .لاجرلا لمح باب ها

 هللا لوسر. نأ ىردخلا. نيعس ابآ  عمس هنأ .ةيبا نع: ىربقملا كيعس: نع .ثيللا انثدخ

 تناك ناف مهقانغأ ىلع لاجرلا اهلمّتحاو ةرانجحلا تعصو اذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 عمسي اهب نوبعذت نبأ هلو اي تلاق ةكلاص رمغ تناك نأو ىنوملدق تلاق مكلاص

 قفا ءلافوا ةرانكيا سعت ثلا بانر هن ريع قعصتا هعيش لولا واكينل النزل لن نك ايكوم

 «اهنم ابيرق هريبغ لاقو اهلامدت نعو اهنبمي نعو اهفلَخو هيدي ندب شماف نوططسع مننا

 نب .ديعس نع ىرهزلا ىع هانطفح لاق :نيفس انتدح .لاق هللا ىبع نب ىلع انتلح
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 كت ناف ةرانجلاب اوعرسأ لاق ملسو :هيلع هللا, ىلض قبلا نع. ةزيزها با قع بيسملا

 لوق باب ها"  «مكباقر نع هنوعصت رشف كلذ ىوس كت ناو اهنومذقت ريكف .ةكلاص

 كاق..كتيللا  انتدحت :لاق, فسوبد ا ىبادللا دبع /انتححج ىنومدق ةزانجلا ىلع وهو تيملا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك لاق ىردخلا كيعس ابأ عمس هنأ هيبأ ىع كيعس انثردح

 تلاق ٌةحلاص تناك ناف مهقانعأ ىلع ٌلاجرلا اهليتحاف ةزانجلا .تععضو !ذا لوقي ملسو

 اهتوص عيسي اهب نوبقذت نيا اهّلْيَو اي اهلقأل تلاق ةحلاص ريغ تناك ناو ىنومدق

 ةثالث وا نيقَص فص نم باب هع ء«فعصل ناسنالا عمس ولو ناسنالا الا" ءىش لك

 رباج ىع ةاطغ: ىعا ةدانقد ىع ةناوغ .ىبأ نع تحسم انثدح مامالا!قلخ ةرانجتاب ىلع

 فصلا ٠ نيف: :تنكذ ,ىشاجكانلا ىلع ىلص, ملسو.:هيلعا هللا ىلا هلكا ,لوسر ا قكعللا كتيعا نإ

 ديزي انتدح لاق ددسم انتدح ةزانجلا ىلع فوفصلا باب ه» ء«نثلاثلا وأ ىناتلا

 ىلص ع ىعذ لاق ةريره ىبأ نع كيعس ىع ىرجؤلا نع ا انتد> لاق عيرز نبأ

 ملسم انتدح ءاعبرا ربكف هقلخ اوفصف مدقت مث ىشاجانلا هباحصا ىلا ملسو هيلع هللا

 ىلص ئبنلا دهس نَم ىنربخا لاق ىبْعَشلا نع ىنابيشلا انثتدح لاق ةبعش انثدح لاق



 نرد رش فندلا بانك

 هسا د

 دعقي ىتم باب 6 « َعصوت وأ مكفلاكت يس ةريبصلا دأز ملسو هيلع هللا .ىلص

 نع و 0 نبأ ىع عفان ىع كتان انتدح لاق ديعس نب و انتدح ةرانجلل ماق ذأ

 مل ناف ةرانج مكذدحا ىأر اذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةعيبر ىب رماع

 انتد>ح « هقلكت نأ لبق نم عضوت وأ هفلخت 0 ايفلكي ىتقح مقيلف اهعم ايتام نك

 ل 02 عسا بالا نعاس ليحل نك نكي اكتدح لاق مام ع اج لاف 5

 «عضوت ىتح ُْعْفَي الف اهعبت نمف اوموقف ةزانجلا مّثيَأر اذا ملسو هيلع هللا ى

 < مايقلاب رم دعق ناف لاجرلا بكانم نع عضوت ىتح ثطعقي الف ةزانج عبت ىم باب 1

 لاك ديلا نع فرعا يع ا ىدي بشت, ىقبال قيال كد ذلاقأ نينوي , نو تيح كدحرك

 كيعس وبا ءاجاذف عضو نأ ليسفا اسلكف راوسر جت ةريره وبا 3 ةزانج ىف ا

 لاق .اناهن ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نأ اذه ملع كقل هلئاوف مق لاقف ناورم نيب فخف

 ىب داعم انثدح « ىدوهي 8 ةزانحل ماق نم باب ه. 0 «ىدّص ةريره وبا لاقف كلذ .ىع

 هللا دبع نب رباج ىع 2 نب هللا ديبع نع ىبيحي ىع ماشق انتدح لاق :لاضق

 اهنأ هللا ٌلوسر اي انلقف انمقف ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبتلا اهل ماقف ةرانج .انب رم لاق

 انتدح لاق ةبعش انثدح لاق مدآ انتدح «اوموقن ةرانجلا مقيأر اذاف لاق ئدوهي ةزانج

 2 هم >0

 سيق فينح: ىب. لهس.»ناك لاق ئليل ىبا نبا ىمحرلا .ةبع كخمش لاق ةم ىب وومع

 ضرالا ىللهأ . ئىم اهنأ امهل ليقف اماقف ةرانجب اههباع ورهف ةيسداقلاب . ىيدعاق 0 نبأ

 هل ليقن ماقف ةرانج هب ْتْرَم ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نأ الاقف ةمّللا لها نم ىأ

 لع ديما نيناورمعا نحل, سمعالل نحاةومك وبا»لاكو «اشقن :تسيلا لاقت ئدوهي ةزانج اهنأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم انك الاقف سيقو ليس عم تنك لاق ىليل ئبا ىبا
 ع

 «ةزانجلل ناموقي سيقو دوعسم وبا ناك .لاق ىليل ىبا نبا نع ىبعشلا نع ءيركز لاقو



00 
 منن م تانجلا باتك

 ال اولاقذ ىضصق ىق لاقف هلهأ ةيشاغ ئف هدجو هيلع لخد اماذ دوعسم .ىب :هللا كبعو

 عمدب بّذعي .ال هللا نأ نوعمست. الأ لاقف اوكب ىبنلا ءاكب موقلا ىأر اًملذ هللا لوسر اي

 تيملا ناو هللا محي وا هناسل ىلا راشاو اذهب بّطعي ن لكنا كلعلا# رستم هلو ىبعلا ا
 3 © - ه2 ّ 2 0 هم و

 « بارتلاب ىتكايو ةراكحلاب ىمررو اصعلاب هيف بروضي رمع ناكو هيلع دلغأ ءاكيي بدعي

 هللا كيع نب نيحم انت كلذ نع رجلا ءاكبلاو جونلا نم ىهني ام 1 1
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 ةرمع ى ةئاربخأ لاق كيعس نب ىيحكي انتدح لاق باقولا كا انت>> لاق بٌدوَح ند

 ةدحاوو .نب هللا تبغ رفعجو ةقراح: نب دير ُلَمَد ءاج امل لوقت ةشئاع  تيععمس تلاق

 هانا كاملا قش نم علطا اناو: نوكلا هيف فرعي ملسو هيلع هللا ىلص ةيينلا ملك

 لجرلا بعذف نعاهني ناب هرماف نفداكب ركّذو رفعج ءاسن نأ هللا «لوشر نأ" لاكن ع

 مث بهذف  نفاهني .نأ ةيناثلا هرمأف هنعطي املا هنأ ركدو: نيتيسستا ىعو ناس ما ا

 نوت نأ تمجد سوح: نو هجم قم كيلا اذنباع )اوال سنبلع دكعل هللاو لاقف. ىتأ

 نكفتأ هللا مهْأ ١ تلقف تارتلا ١ نم نيماولتا قا! تحف ا لاقا ملسو» هيلع ءلللا للم انا

 ىنتدح ء«ءانعلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر تكوت امو لعافب تنأ ام هللاوف

 دمم. نب. بويأ .انتدح لاق :دير ىنب :دامح .انتدح لاق: باسقولا !دبح ىب. هللا نبع

 حوت ل نأ ةخعيبلا كنع ملسو هيلع هللا ض
 03 7-5 2ع 5 35

 3 دع 3 2 مع ع د سم هس 5 و 35 ه ءس 3

 ذاعم اظأرهأ اقرب ىسبأ ةنياو ءالعلا مأو ميلس مأ هود سيح رمغ ظارمأ انهم تيسنو اهذ

 -ه 2 قع

 انتدح ةزانجلل مايقلا باب مثل < ىرخأ ةأرماو ناعم ةارصاو ةربسا با هعباشوأ ناكر

 ماع. نع يبا نعال لاش نعت ىرعرلا اهدخكي لامز جيفس .انتدجع /ناه لل كبح 1 لك

 مكفلخُد ىقح اوموقذ ةزانجلا متيأر اذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةعيبر نبا
5 

 قيل : نع. ةعببر قياما انريخا لام ةيومإ كلغ مئاشسا ىنريخلا ير كن لا ل نك



 ثا

 1 ردانكلا كاتح

 5 2 ادبإ -

 ناك امب ملسو هيلع هللا ىلص ئىبنلا ربخأ مث ملسو هيلع هللا :ىلص ىبنلا عم .ىلصف

 نيفس لاق امهتليل ىف اميل كرابي نأ هللا َّنعَل ملسو ديلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف اهنم

 دنع وبصلا كا م نارقلا وأرق ثيكل علك دالوأ ةعست تي رف راصنالا ى م لج لاقف

 انا اولاق ةييصم مهتباصا اذا نيذلا ةوالعلا معنو نالدعلا مَعَ رمخا#لاقو ؛ىلوالا, ةنمّدَصلا

 هلوقو نوحتهملا م2 كت وأو محو مهجر ىم تاولص مهجاع يل نوعجأر هبلا انو هلل

 لدن نبيكم ىنكرح ؛ نيعشاكلا ىلع الأ ١ ريك اهنا ةولصلاو ربمعلاب لاب اونيعتسأو ىلاعت

 دح تلا نع 0 0 لاق تبات نع 2 انترح لاق ردنغ 505- لاق ر

 ةيلع هللا“ ىلص' ىينلا .لوق.باب © . «ىلوألا ةمكصلا كنع ربصلا لاق ملسو هيلع هللا

 نوعلا عمدت ملسو ةيلع هللا ىلص ئبنلا نع رم نبا لاقو نونوزحملا كب انا ملسو

 لاق ناشح نب ىبحكي انتد> لاق زيوعلا كيع نب ىسحلا ىدتدح « بلقلا نركفو

 هللا لوسر عم انهت لاق كلام ند 1س نع تيات نع نابح و وه قر انتلح

 ىلص هللا لوسر فخأف ميعربال ارم ناكو نيقلا فيس ىبأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص

 هسقتب دولكاتج ميهرسبأو كلذ كعب دياع اننكد مست ةمدتو ةليقف ميعربأ ماسو هيلع هللا

 8-0 ن نه سم

 فوع نب نمحولا 3 ل لاقف نافرذت ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيبع تداعدكاذ

 ىيعلا 5 لاقف ىرخأب 0 مذ ةمحر اهنأ ل نك اي لاقذ هللا لوسر انك كن

 هاور نونوزحمل ميعربا اي كقارفب اناو انبر ىضري ام الا لوقن الو نري بلقلاو عمدت

 « ملسو هيلع هللا ىلص علا نع سنأ نع تباذ نع ةريخملا نب ندملس نع ىسوم

 ديعس نع ورمع ىنربخأ لاق كفو نبأ نع غبمصأ 51 ضيرملا كذع ءاكبلا ا و

 هكا رعت ا نب 3 ىكتشا لاق رمع نب هللا دبع نع ىراصنالا تراكلا نبأ

 صاقو ىبأ نب قلو فوع نب نوحر ذأ تلع عم هدوعي ملسو هيلع هللا ىلص فلل



 ا مه رئانجلا باتك

 ىبا انتحح لاق صفح ىب .ورمع انثدح «ةبيصملا: نع ةيلعاجلا+ ئوعدو .لسيولا» قم

 ىبنلا لاق لاق هللا دبع نع قورسم ىع قرص ىب هللا ديع نع سشمعالا انتدح لاق

 «ةيلعاكلا ىوعدب اعدو َبويجلا فقشو دودخلا برض ىم امم سيل ملسو هيلع هللا ىلص

 لاق ىنّتملا نب كيمحم انددح « نزحلا ةيذ فرعي يملا دنع سلج ىم اتاك

 ةحاور نبأ رد ةقراح ىبأ ل ماسو هيلع هللا ىلص ىبغلا ءاك املا تناك اهنع هللا

 قانا لامن هجر ف اخلحار بحل فاش بابلا وئاص نم رظنأ اناو .نزكلا هيف فرعي سلج

 يهنأ لاقن دتعطي مل ةيناثلا هاتأ مث بعذذ نفايني نأ هرمأف نفداكب ركّذو رفعج ءاسن

 6 ثحاف لاق هنأ تمعزف هللا لوسر اي انَئْباَع كدقل هللاو لاق ةتلاقلا داتاف

 نأ دييلع هللا ىلسم هللا لوسر : كرمأ رام ينك مل قت سلنل محلا تلقت تارا

 انثدح لاق :ىلع .ىب.ورمع انتدح: «ءانعلا.. نم. ملسو. هيلغا هللا !ىلص# هللا. ًلوسر ! كرتت

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنك لاق سّنأ نع ُنوحالا مصاع انتدح لاق ليضف نبا دمكم

 طق نوح وحلا ملسو ةيلغب هللا قلي: هلا اكلوطرب امبار داسقلا ةوغللا لك "نيج نرهش مل
20 

 عرجلا بعك ىب ليكم لاقو ةييصملا دنع ؛هنوح :رهظي مل نم باب 50 . ءهنم كش

3 

 ملل كنا عز 35
 هللا دبع نب فحسا انربخا لاق ةنييع نب نيفس انثدح لاق مكحلا نب رشب انتدح

 تال املا مالسلا) هيلع توقعي «لاقؤ هئسل اموطلاو هئسلا لوقلا

 وباو تامذ لاق. ةكّلط, ىببالا نبا .ىكتشا لوقي. كلام نب سنأ. عمس .ةحّلط .ىبا ىبا
5 
 املف تيبببلا بناج ىف هتحتو اك تابف تام دق هنأ هنارمأ تأر اهلف 57 اخ خدحلط

 وبأ نظو حارتسا دق نوكي نأ وجراو هسفن ادع دق تلاق مالغلا فيك لاق ةحلط وبا ءاج

 لع نشدد ةماعلا عركي نأ دارا اًملخ لستغا جبصا اًملف .تابف لاق فياض امنا فال

42+ 
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 درب كلارا كل دما انمل نيكل لو 1ةيلغ سلا ذ لص ءاوبتلا/لاع + لاه" ةلزا> سبع ىعا ووش

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءاثر باب ١س ءةيلهاجلا -ىوعدب اعدو بويحلا ضو

 رماع نع باهش نبا نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع انتدح ةلوَخ نب َنْعَس

 ووعي . ملتسو يلع“ هللا ئلض هللا :لوسز : ناك 1لاق ةبزا) ىحا نماقو !ىنا, نق دعس . نبا

 الو: لام وذ انأو عجولا نم ىب غلب دق ىلا تلقف ىب شا عجو نم عادولا ةةجَح ماع

 ثلثلاو ثلثا لاق مث ال لاقذ 0 كثلقف :ال'لاق ىلام ىقلتي .قدضصتأتا ةئبا: الا .ىنقري

 سانلا ' نوفقكتي لاح معرذت نأ نم 0 اير كنقرو رذت

 دس ه

 كتأرمأ ىف ىف ُلَعِكَت ام ىتح اهب ترجأ الا هللا هجو اهب ىغتبت ةقَفَت ففنت 1 كنأو

 الا احلاص البع ٌلَمْعَتف فلضت نل كنا لاق ىباحصأ دعب فّلَخَأ هللا لوسر اي تلق

 مهللا نورخآ كب رَصِيو ماوقأ كب عفتني ىتح فّلخُت نأ كلعل مت ةعن

 هل ىثري ةلوخ نب ذعس سئابلا نكل مهباقعا ىلع مهذوت الو مهترج» .ىباحُصألا ضْمَ

 تح تقلكلا١ نمر ئهني ام1باب :مم.. .١ «ةكمي,تام# ناد ملشو هيلع هللا "ىلض ءللا» لوشر

 رباج نب نمحرلا دبع نع ةْمَح نب ىيحي انتدح ىسوم نب مكحلا لاقو لاق ةبيسملا

 ىسوم وبأ عجو لاق ىسوم ىبا ىب 8 درب وبأ ىنتدح لاق هتدح ةرميدكام نب مساقلا أ

 امل ايش اهيلع دري نأ عطتسي ملف هلعأ نم :ةارمأ رجب الط مسار بلع قو اكو

 ىلص هللا لوسر نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنم ْىرِب نمم 5 ىنأ لاق قافأ

 برص نسم انم سيل باب ثا «ةقاشلاو ةقلاحلاو ةقلاصلا نم ؟5ىرب ملَسو هيلع هللا

 ء هع

 دديكلا .- ينس انه لاك 22 ا ننعحنات لح لافإب ان ين يكتم انتدح ةودحلا
 تيد در نوعس 0 : 2| ك0 و2

 لاق :ملسو هيلع مللا ىلص ىبنلا نع هللا ١ نبع نع قورسم ىنع ةرم نب هللا كبع ىع
02 

 ىهذي ام باد 7 «ةيلهاكلا ىوخدي اعدو بويكلا ع دودخلا برض نك انتم سيل



 منه ئانجلا باتك

 دك بزعل كيعلا نا ةراق < كسومذيركا لالا كال كنت لا ةكميعا اه لك لعن

 نع ركب ىبا نب هللا دبع نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع انثدح «ىحكلا

 هم

 لوسر م امذأ تلاق ةشئاع تعمس اهثأ هتربخلأ اهنأ نمحرلا كبع تعذب ةرمع نع ةيدأ

 انين هيلع ةناوكعيل مهن لاقف اهّلعا اهيلع ىكبي ةيدوهب ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نيكبي يع 0 لاقو تح ىلع :كاينلا م ركب ام ا مر «اهربق ىف نعت

 *توصلا! ةفلقللاو ١ نماركلا ىلغأ بارثلا : ةعتلاو فلفت. وا عقت .قكي ملام قابلت بلا اللح

 ع لاق - نع ةعيبر نب يلع - ديِبع نب يعول انتدح لاق ميَعُذ ىدأ انتدح

 كنك ماو عا ىلع بدككا نسل ىلع“ يحك" نإ (لوقينإعلسو "هيلع (رةلثإا , قلل[

 ه د

 حفي نم لوقي ماسو هيلع هللا ىمص ا كتلوج رانلا 0 هقيعفم اوبتيلك اديعتنم ىلع

 - د محملا - هاش ءد 2

 نع ةداناف نع ةبعش نع ىبا ىنربخا لاق نادبع انتددح «هديلع جين امد بدعي هيلع

 كييملا "لاه ملسو هيلع ىللا ا ىلع »قوقل عن اةيباا» قه ردظالا وبر * عكا يوسف جا

 انتدح لاق عيرز نب ديزي انتدح لاق ىلعألا كيع هعبات «هيلع حين امب هربق ىف 5-7

 دلع ّىكلا ءاكبب . بدعي تيملا' ةبعش نع مدآ لاقو ةدانق' انثدح .لاق كيعس

 تعيس لاق ردكنملا نبا انثدح لاق نيفس انتذح لاق هللا! دبع نب ئلع انقدح' باب اند

 لوسر م ندب" عضو ىتدح هسب لكم لق لحا موب ناب 6 لاق هللا نبع نب رباج

 ىموق ىناهنف هنع فشكأ نأ كيرا تبهذف ابوت ىجاس دقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 عقرف ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر هب رمأت ىموق ىناهنن هنع فشكأ تبعذا مث

 أ ىكُبت ملف لاق ورمَع تأ وا ورمع تنب اولاقث هذه نَم لاقث: ةحياص توص عمّسف

 قش نم اّنم سيل باب 4 *عفر .ىتح 'اهتتكتجأب نظن ةكئالملا اتلاز امف ىكبت ال

 قعر ميدرب 7 نع ئمايلا كي انتدح .لاق 7-1 انتا>> لاق ْمِهَعُ وبا انتدح « بويل
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 ه* ئانجلا باتك مرتع

 نب لاله ىع يي نب حيل انتد> لاق رماع وبا انتدح> لاق دمحم نب جالا 0

 هللا ٍلوسرو لاق ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلل انني انّدهَش لاق كلام نب سنا نع ىلع

 نا 2 لاي لع  ناعفجت يفعل سلات لام قنا, ىلع, نيلاج عمور هيلع ةللل لك

 لاق د نيك دخ ءاهربقز نقيلزفق لوناف لاق انا ةحلط وبا لاقو ليلا فراقمإ ملا لاخر

 ت0 تيدنردو لاق ةكيلعم ىلا نول هلل دسح نور دلتا و ةنيع ان بخا لاقد ميجا قباب انوبخا

 0 ا ايينيي سلال لئلا كاسل ىناو يقع نذر افرسحو ا اهدييشبلا انعم كيم نككعل

 دل ارمع ندي هللا جنح لاعق ينجم ىلا نيلجت لكل اج مج امهد>ا ىلأ تدتاج

 تيملأ نأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناسف كلا نيل ون الأ ١ نمنح وبا

 لاق تدحاا مذ .انكلذ ,ضعب,!لوقي رمع. ناك .ىق سابع ! نبا: لاقف, هيلع ءلعا ع 0

ِ 3 © 2 > 

 لاقف ةريس ّلظ تيحت بكر وع اذا ءديبلاب انك اذا ىتح ةّكم نم ريع عم ترّدَص

 د

 تعجرف ىلا ةعدا لاقت ةكريَخاف تيهص !ناف» توطنف؛ لاق» .بكرلا تلو نم رظناف؛ بهفذا

 1 0 يي ف ع ٌبيِصأ انكيلفز, نرتم دل رع ا جاك, ليكترا ثيلقفا ا يبوص يلا

 للا قللك هللا قوش الاقي كو قلع كا فيض اايوردح لاقف,ءايحاص او ناخأ او, لوقت

 تركذ رمع تام املفخ سابع نبا لاق. هيلع هلها ةاكب ضعبي ل لا نأ ملسو. هيلع

 نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا' لوس, ثّدَح ام هلئاو َرمع هللا محر تلاقن ةشئاعل كلذ

 هللا نأ لاق. ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر نكلو هيلع هلعا ءاكبب نموملا بذعيل“ هللا

 لاقرب رخا رزو ةيزاو روت الو نارقلا مكبسح  تلاقو هيلع هلعا ككبب اباذع رئاكلا ثيويل

 ىبا لاق ام هللاو ةكيلم, ىذا نبا لاك ىكباذا ةكحصإ وع ةللاوإ مكلذ,! دنع سابعا نبا

 فقحسا وبا انربخا لاق رهسم خدي ىلع انتدحي لاق ليلخ»# نب :ليعمسا انكنيحا اءايش نع

 هد 2302209 د 0. 2

 ها-تا او لوقي بيهص لعج رع بيبصأ امذ لاق هيبأ نع ةدرب ىنبأ نع ىنابيشلا وو



 م١ رزئانجلا بانح

 هللاب نموت ةارمال لحي ا لوقي رينملا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تعمس

 باب ا"##* ءارشعو رهشأ ةعبرا جوز ىلع الأ ثالث ىوف تيم ىلع تحت رخآلا موهلاو

 نار كلاما يو نسا نع «تياف انماهحم لاق يعي امتدح لاس مور ميحدح رزبفلا ةراييز

 تلاقف ىربصاو هللا ىقّثأ لاقف رْبَث دنع ىكبت ةارماب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا وم
 2د 21:

 كتتاف ملسو هيلع هللا, ىلص ىبنلا هّنا اهل ليقف ىتييصمب بصق مل كناذ ىّنع كيلا

 هللا ٌلوسر اي كك درع مل تلاقن نيباوب هّدنع دِحَت ملف ملسو هيلع هللا ىلص ىبيمنلا باب

 ِبّذَعُي ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا لوق باب ما ءىلوالا ةمّدَصلا دنع ربصلا امن لاقف

 هد اء د>«ع 1. 0

 مك سفن اوق ىلاعن هللا لوقل 0 نم جوعلا ن .اح اذأ هيلع هلعأ ءامكب ضعبب تيملا

 ا!ذاف هتايبعر نع ا 0 عأر مكلك ماسو باع هللا ىللص يدل لاقو اان مكيِلْفأو

 02 د مد د هد

 رجع 7 ةرزأو 3 الو اهنع هللا ىضر ةشاع تلاق امك وهذ هنننس نم حوذلا نكي مل

 20157 27 قر

 ىف 2 نم صخري امو 2ىش هنم ليكي 2 اهلمح ىلا اقم عدت ن 5 هلوقكح وهو

 مدأ نبأ ىلع ناك ل اًمْلظ 2 ا ل ماسو هيلع كالا ىلص ى عل لاقو 557 0

 انريخأ الاق ةينكحي نادبع انتدح «ّلتقلا ىَس نم ّلوأ هنأب كلذو اهمذ ىم لفك لوالا

 قاف نيو ند ةماسأ :ىشمحي ,لاقا ىمتعا قرا نعإ ديل ىو عصاحب افدحا الك هلا 7

 ىرقي لسراف انتأف ضبق ئدل انها, نأ هيلا ملسو هيلع دلتا ىلصر ىبتلا تشتم تالا

 بستكتلو ريصتلف قسم لجأ هدنع لكو ىطعأ ام هلو نخأ ام هلل نأ لوقيو مالسلا

 ند ا ٍلبَج نب كا هكا ند 5 كعضو ماقف اهنيتابل باع مسن هيلا تّلسراف

 هسفنو ىبيصلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ىلا عفرف ٌلاجرو تبات ب لييزو ب بع

 هم

 !ذم ام هللا لوسر ب 5 لاقذ هانبع تضافر 05 اهناك لاق 5 ب لاقو عقعقنت

 انقدح ء«ءامدرلا هدابع نم هللا مَحْرَي امتاف هدابع بولق ىف هللا اهلعج ةمحر هذه لاف



 اذر» رزدانجكلا بانك

 هللا ىلص ّىبنلا اهذخأف اهكوسُأل تكثف ىدبي  اهتحست تلاق معن. لاق ةلمشلا اولاق

 انهمسحإ انه اهيتسكا لاقف نالف اهنّسَكف هر ازا اهناو انيلا يرضف اهيلا اًجاتكم ملسو هيلع

 هتلاس منت اهيلا اجاتحم ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا اهَسبَل تنسحا ام موقلا لاقف

 لْيَس لاق ىنقك نوكتن هنلأس امتا اهسبلأل هثلأس ام هللاو ىلا لاق د

 انثدح لاق ةبقع نب ةصيبق انثدح ةرانكلا ءاسنلا عابتا باب ل. ءدتقك

 هد ١

 عابتا نع انيهن تسلاق اهنأ ةّيطع مآ نع لينملا مأ نع ةّذَحلا دلاخ نع نيكس

 لاق دّدسم انتدح اهجوز ريغ ىلع ةأرملا دادحا باب ا“ ء«انيلع مرعي ملو رئانجلا

 ىذون لاق نيريس نب كمكم نع ةمقلع نب :ملش اننوندلإ لاق 1 5 0 0 2

 35 0 ع 0 3 32- هد _-َ 3 ملا سا سل ل

 كد نأ انيهن تلاقو اهب تاكسمتف ةرقصب تعد ثلاتلا مو ناك املخ ةيطع مال نبأ

 اهد 537 دممسسسسساا 5 2

 نب بويا انتدح لاق نيفس انتد> لاق ىديمحلا انتد>ح 2 وزب الأ تالت ىم رثكا

 ده س2

 بأ ىعت كح ايل 'تناق يلس ىِف) تفي مدير ن- غانا ند ةيمحا ىدربكا لاق ىسوم

 ا در راع يحسم فالاعنإ د وبلا لا 2 ة هيويحلا أ تاعك ماسلا ماع يقف

 ال لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تععمس ىنَأ ال ول َةَينَعُل اذه نع تنك نا تلاقو

 اهناف جوز ىلع لأ تالت نقوذ تيم ىلع نكت 5 خالا مويلاو كلاب نموت نأ مالا لكي

 د هع 0

 ىبأ نب هللا دبع نع 50 ىنتدح لاق لي 1022 ءارشعو رهشا ةعبرأ هيلع دحتا

 هد

 اهنأ ةملس ىئبأ تب بنيز نع عشان نب 0 نع مزح نب رمح نب كيكم نِبداركب

 - 0 52 5 موا ذل 2

 تيم لع حت رسخأالا مويلاو هللاب نموت ةأرسمال لكي ال لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 نيح شكَج تنب بنيز ىلع تلخد مق اًرشعو رهشا ةعبرا جوز ىلع الا ثالث قوف
0 

 نأ ريغ ةجاحح نم بيلتلاب ىبل ام تلاق مك هب. نيسمف بيطب تعدف اهوخا ئقوث



 نرفإ ناز رمانكلا 2

 مث نيدلاب مك ىقكلاب ادبي ميعرب' لاقو 'لاملا عيمج ١ىم :ظونحلا"راتيد نب ةرمع لاقو

 ٌلكملا + محم ني احط انقحح 16 نقلا نم اوه ؟لتسفلاو | ردعلا رخأ ( قيعسا لاقو ةيضواا

 ن- 5

 اموي افوع نب نهحرلا كيبع وق لاق هبيبأ نع 0 نع نعل ند ميكربأ انذد> لاق

 ك4 نو م0 ء 63 هس هع د

 درب الأ ديف نفكي ام دل 5 لع كم اريخ ناكو ريمع نب بعصم لف لاقذ  ماعطب

 ازكبي «لعج مك ايفذلا» انتويحح لينف ع ان تلج كح ىلا وكت قرأ تيشخ ىقل

 هللا تبع انيك «لاق الكاتم بر فيكم انتداداقيحاو :برق' لأ ) نحو مل اذا باب ا

 ماعلحب ىتأ فوسع نب نمدرلا كبع أ ديبأ نع ميعربأ نب دكعس نع 5 انربخا لاق

 0 ند و #8 55 هسد 5

 كسأر ىطغ نأ ةذوب ف نفك ىنم ر ريح وهو رميمع ند بح 0 لاقذ امثاص .ناكو

 0 تنإ 25 هد ع 2 3 مد 3 3

 طداسب مد ىذه ريخ وهو او دح لست لاق ةأرأو هسأر ادد هالجر ىطغ نأو مدلج تدد

 وك انيشخ ف انيطعأ انه اينولا خم انياحعأ نافارا ب املا ا
- 

 كر

 اَنَثَك نكي مل اذا باب ١" . «ماعطلا كرت ىنح ىكبي لغج مث انل ثتلكع انتانسد

 هدم سلس 2 0

 ىقلغ ةهيمدق وا هسار٠ ىراوي اسما الا لاق تاببغ نب ضصتقس نب رهع امدلل> « ةسأر د

 عم انرجاه الاكا تابح ايدك لك 1 انتدح لاق شمعألا انتدح لاق ىبا انتدح

 ملو تام قم.ءانيف هللا ئلع +اننرجأ :عقوفاهللا دجو سمتلتا«علسوا هيلع: هللا ١ ىلص» قبلا

 هس 5 د © ينير بع

 لتق اهبديي وهف هرمث هل تعنيأ نم اقمو د تا سل يو سر قر نك

١ 

 ني اذاو هدلجر تجرخ ةسأر اهب يظَع أذا ةدرب هلا ب هنقكذ ام دج ملف يحل مود

 ينل انرماف ةشأر جرخ هيلجر ىلع ليعكت نو دسار ىطْعَن نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىب
- 

 تكتل 5ك

 ملطو يلح هللا 'عيللخ» ىبقلا !نمز ؛لرعا فكلا ادعتسا)'لوم بوب هلأ 11 رحتالا ل هيلجر
 ل

 مع ه هس د

 نأ لهس نع بدأ نع مزاح ىئبأآ ئ ا انتد> لاق 0 5-5 جالا كاع انتل> ركني ملف

 د

 د يلا ام نوردت اهتيشاح اههذ 0 ةاومب ملسو هيلع هللا ىليص يلا تعج ةأرمأ



 ١ :ةانكلا بانك ا

 هم

 لو نيبوت ىف هونفكو راسو اءاهب هولسغا لاقذ تامف ع 0 لاقو هتاصقوف بويأ

 «ع3 - ١ تاو

 «اًيبلم ره لاقو ىبلي كيرا لاك ةمنقلا موي ا هداف مسار أورمكت الو هوطنخات

 فر جت ب ١ أ 0-01 ىذا صيممهقلا وكلا ا 7 52-6 3

 أ هع نبأ ىنع عفان ىنتدح لاق هللا يع نع ديعس ىب ىيحكي انتكح لاق 5

 مدد «٠

 ىنطعأ لاقف ملسو هيلع حالا ىلص خلا ا ةدنبأ ءاسج ىثئت امل ل د هللا 35

 هسع#

 اًملف هنّذاف دياع لصأ ىنذأ لاقذ هصيمق هاطعاف دل رفغتساو ديلع لصو حيف عقلا كيصيوق

 . انأ لاقف نيقفانملا ىلع ىلصت 0 كاهذ هللا جرتنملا لاقف مَع هيد, هيلع 5 ا
 2م هم

 رفغي ن لق ره نيعيس مهل رفغتست 3 مهل و 0 2 وأ مسهل رفغتسا لاق قر نيب

 ههبك ولع مقتا"لو71لنبأ تاما عهنم نحأا ىلع: لص لو كتلؤنفا هيلع ؛ئلصع ا مهل :هللا

 هد

 خيبدلا ض لاق ارباج عمس ءرمع نع 0 نبأ انذةل> لق لبيعمسأ نب كلام انتل

 ةسمتاو هقدر نم م ع هج خاف ىند ام كعب يأ نب دللأ 0 ماسو بلع دللا ىلص

 1١ هد 2و هدسسخ 95

 ماش نع نيفس انتدح لاق ميعذن وبا انتر صيمق ريغب نفكلا باب ا « ددعبمت

2 

 باوذأ ىذ ماسو هيلع هللا 1 دم ىبنلا نفك تنلاق اهنع دللا ىضر ةختتاع نع ةورع نع

 د
 ده و د َ

 نع ىميحي انتدح لاق ننللم انتج «ةمامع الو ب اهيف سيل 35-5 لوكس

 قالك كا ىقك, , للظو ديلعمدللا قلع اةللا <لوسر: نأ ةشئاعا نع با ىدكدحخ لاق ماشق

 ثبعو ةتالث لوقي ال ميعُن وبا هللا ىبع وبا لاق «ةمامع الو نسم( نفل سيلا تازرخأ

 بايثلا ىف نفكلا «ةمامع الب نفكلا باب !> ءةثالث لوقي نيفس نع ديلولا نب هللا

 نأ ةشئاع نع هيبا نع ةورع نب ماشع نع كلام انثدح لاق ليعمسا انتدح صيبلا

 الو سيمق اهيف سيل ةيلوكس ضيب باوتا ةثالث ىف نفك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةدانقو راثيد 'ىب ورمعو ىرعولاو ءاطخ لاق هبو لاملا خيمج نما قفكلا | جايا لا < ةمامع



 هيلع هللا ىئلص ئبنلا اناتاف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تانب ىححا تيفوت تلاق ه0

 ناعجأو كلذ قدور نأ كلذ نم رثكا وأ اسمخ وا اثالت اردو ركسلاب اهنلسغا لاقف ملَسَو

 انيلا ىقلأف هاندا انُعرف املف ىفثذاف نتغرف اذاف روفاك نم اي وأ اروفاك ةرخآلا ىف

 انتدح ىفكلل ضيبلا بابثلا باب ١) ءايقلَح اهانيقلا نورق ةثالث اهَرَعَش انرفصف وقح

 ةشتاع نع هيبا نع ةورع ب ماشع انربخا لاق هللا“ 3 اذربخأ لاق لتاقم نب كيحم

 ضيب ةينامي باوتا ةثالق ىف نفك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر

 اذةللح نيبوك ىف ىفكلا كانا ا الو سيق نييف سيل كتفك ىم و

 - 3 مبيع كو نس 1 د

 امنيد لاق سابع نبأ نع ريبج نب كيعس نع بوبأ نع دامح انتدح لاق نمعنلا وبا

 اى 0

 ديبللع هللا ىليص حلا لاق هتصقواف لاق وأ هتصقوذ دتلحأر نع عقو ذأ ةذرعب تفقاو ليجر

 -ود - سب 25

 تعبب 0 هسأر ورم و هوطنحت الو ني 5 دونفكو ردسو ءامب هواسغأ ملسو

 توادأ نح نايح اتفولك ,لاقإ يكتف انتج ىيملل طردخلا تاج ليد هالك يدع موي

 3 201 35 هءد

 | ىلص هللا لوسر عم فسقأو لسجر امنيد لاق سابع نبأ نع ريبج ىب كيعس نع

 نيم ع هع

 ىاص جالا لوسر لاقف كفا لاق وأ هتعصقاف هتاحار نم عقو ذأ ةفرعب ماسو ةياع

 - م1 ع2 هي ام 3 نا هيزازم 3 مم ِن

 هسأر اورمكت الو ةوطنخحت الو نيبوت ىف دونفكو رادو ءامب ةواسغا ملسو هياع

 عءسمد ون

 لاق نمعنلا وبا انتدح مركهلا ىقكي ْنيح ا 0 ؛ اهبلم عقلا موسي كقعبب ىلا

 3 - داس سرح ب هم د

 هريعب ةيصقو الجر نأ سابع نبا نع ريبج ىب كيعس نع رشب ىب ٍدآ ىع ةناوع ىبأ اندتددح

 ىلص ئبنلا لاقف مرسكم وضو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم نكنو هيلع هللا
 تح

2 
 5 “ً س م د ١ 2 ساعد , 5 5 ا 3 كب

 ٍ ىءللأ ناف هسا اورمكان 2 ابيط هودييهت و نيبوت ىت دةونفحو ردسو ءامد هواسخأ

 3 6 0 0 5 ه٠ مميش هس

 نبأ نع كببعس نع بويبأو ورمع نع كيز نب داهح انذتك> لاق ددسم انتد> ء«ايبلم

 ر نع عقوف ةفرعب ملسو هيلع هللا ىاص بغل عم قل ليجر ناك لاق نابع
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 م وش انكلا بانذ

 انيلا ىقلاف هاندا انغرف املف تلاق ىنتذاق ن "عقيم !فافر نوفاك نما ايش وأ: اررتاك و ع خألا

 لاق هنأ تنلاقو هوني ةيطع مم نع زخدصغح ندع ودي نعو ءاسيأ اهترعشأ لاقف دوف

 مأ تلاق ةصفح تلاق نتيأر نأ كلذ ىم َرْثكُأ وا اعيس وا اسْمَخ وا اثالث اهناسغأ

 نساك الا(ىيريس نبأ لاقو. ةارملا رعش ضقت بابا 1 * نورق ةتالث اهسأر انلعجو ةيطع

 ده - 2 1

 لاق عالج دأ انريخأ لاق ب.2و نبدأ انتللد> لاق كمحا م م يعش ضقني ن 1

 و د

 دللا لوسر تن سار نلعج نيخأ يطع 21 انتتدح دروس 2 ةرعفح تعمسو بوي

 دما منام

 باب 5 78 ةختالث دنلعج مت هئاسغ مذ ا نوف تالق ماسو هيلع هللا ىلص

 نيكرولاو نيدخقلا اهب ٌدْشَن ةسماخلا ةقرضلا نسحلا لاقو تييملل راعشالا فيك
 مباع

 تومان عيرج فيا اوبك لاق 7 نبا انثدح لق ديحأ انتدح «عردلا نحت
2 

 ىعياب ىتاللا نمار .اصنالا نم الاوما ةيادع 35 دا لوقي نى دريس و تعيس :لاك هريخأ

 تنلاق انتتدحكنف هكرذت ملف اهل انيك دايت : ةرصبلا تمل مالسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 اتالت اهنّلسغا لاقن هتنبا لسُْعَت ىسكنو 5 هيلع ىلا لص هللا! لوسر ؛اةيلع,,لجخد

 ةغرف اذاذ اًروفاك ةرخآلا ىف نلعجأو ركسو ءامب كلذ تيأر نأ كلذ نم رثكا وأ

 "الو كلذ ىلع دوي ملو هاْيأ اهنرعشا لاقن وقح انيلا ىقلا انغَبف املف تلاغ ىنتذاف

 نأ ةأرملاب مما نيرمس نبأ ناك كلذكو هين اهتفغلا راعشالا نأ معزو هتانب ىأ ىردأ

 انتدحا لاق ةلصيبق انتدح نوزك. ةقالك, ةأرملا رعش لكي باب 1١1 كرزون ,الو رعشت

 لئلا ىلصا ىلا تب عع انرفصا لاق يطع مالا نع ليكلا مآ ىع. ماسع. نع نيعس

 ىقلي باب / 2٠ اهينرَقو اهتيصان نيفس نع عيكو لاقو نورق ةثالث ىنعت ملسو هيلع

 لاق تكسم, انقدح « نورق ةقالث  اَهَقْلخ كأزملا عش لعكي باب ا. ءاهقلخ .ةأرملا عش

 ةيطع مأ نس ع ةصفح انتتدح لاق ناسح نب ماشع نع ديعس نب ئيحي انثدح



 مأرب هه رئانجلا باتك ظ

 تل مدل 3 ه هد ع - هد مدسسلا 317 - 26

 لاق كيكم ىفنتدح « أوو لسغي 0 بحتةسي ام باب 1 ٍ زازا ىنعت هايأ اهنرعشأ

 قم يرتكا انوا اشم درا .انالخ 00 لاقف هتنبأ 0 نكت ملدبو هيلع هللا: ىلص_ هللا

 ءمع نب اسد 0 ادب انبي مع ام يا 2 5 7-2 5 م 6 مم ون مم 3

 ىقلاف هانذا انغرف اهلف ىنذذاف نةغرذف اذاف اروفاك ةرخالا ىف نلعجاو ردسو ءامب كلذ

 : ناكر دمحم تيدح لثمب دصفحلينتكدحتو ثوبا لاقت هايبأ اهنرعشأ لاقذ هوقح انهلأ

 لاق هنأ هين ناكو كك وأ ا وأ انالث هيف ناكو ارو اهنلسغا ةصقدح .كايردح

 ةثالث اهانطشُمو تاق يطع مأ نأ هيف ناكو اهنم ءيضولا عضاومو اهنمايمب نأكبا

 ليعمساأ انتدح لاق هللا كيبع ند ع انتلح <« تيملأ نمايمب 1 باب. ٠ 0و

 07 لاق تلاق ةيطع م نسع نيريس تب ةيحفح نع قلاخ انتدح لاق ميعربأ نبأ

 «اهنم ءوضولا عضاومو اهتمايمب نآدبأ هتنبا لسع ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا
ٌ 5 

 نع عيكو انتدح لاق ىسوم نب ىبكي انددح © تملا ندم ءوضولأ عضاوم باد |

 2 3 0 5 03 مسا# عاب :

 تثني 'اناسغ ام) تلاق ةخيطع مأ نع نيريس تيب ةصقح نع ءاذكلا كلاخ نع نيغس

١ 

 ءوضولا عضاومو اهنمايمب ند اهلِسْعَت ى حنو انل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 لاق دايح!ىي نمحرتلا كبعانتدح « لجتلا رازأ ىف ةارملا نفكت له باب |" ' «اهنم

5 52 3 32 5-3 2 5 

 هيلع هللا ىلص ىينلا ةنبأ تيثوذ تلاق يطع مأ نع كمكم ىع نوع نمأ اندددح

 | نيا محل 5 س ةهع

 | ىننذان 6-0 اذاف نتيأر نأ كلذ نم رثكا وا اسمخ وا انالث اهَتْلسغأ انل لاقف ملسو

 مور ىداكلا كتبك“ ؛ ايا اهقرعشا لاقو هرازأ وقح نم عرنف هاَنَذآ انغرف الف

 هم

 ا مآ نع كمكم نع بويأ نع كيز نب دان انك نام رمع نب دكماح انتدح « نرخ

 ا 1
 هيلع هللا , ملص بدلا جيرخف ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تانب ىدحا تيفو تلاق يطع

 ١ كلذ نم َرّثكا وا اسِمَخ وا اثالق اهنلسعأ لاقف ملسو



 ا اا 2522 22-2 --

 انج زئانجكلا كتاَح

 دبع انتدح .لاق 'ثراولا دبع انثدح لاق: رَمعم وبا انتدح « َنيِرباصلأ ٍرسشَبو ىلاعت

 ماسم نم سانلا نم ام ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق سسنأ نع زيوتعلا

 5 د5

 لا مسايا هتمحر لضصفب ةنكلا هللا هلَخدأ الا كتنحلا اًقفلييا معلا ةحالك ,هنلاب ئقوعي 0

 دبع انثدح لاق ةبعش انثدح لاق ملسم انتدح ع« ٍبنْذلا تنحلا هللا دبع وبأ

 مل ٠ مدع

 هيلع هللا ىلص ىبنلل ىلق ءاسنلا نأ كيعس ىبأ نع ناوكذ نع ىناهبسالا 3 نيل

 اباجاح اننا 6 نك دلولا ى 7” تالت اهل تام 5 م ا لاقف نيظعوف اًموي انل لع ملسو

 ىنتدح لاق ىناهبصالا نبأ نع كيرش لاقو « نافتاو لاق نانثاو ةأرماأ تلاقف رانلا ىم

 ةريرجا زيبا الإ ملو هدلع ةللاز ليفي لبنلا نك هيد ىبأوبةيعس :يسا» قع جلاص وبا

 نب ديعس نع ىرعزلا تعمس لاق نيفس انثدح لاق ىلع انثكدح « تْنحلا اوغلبي مل

 تت د د

 كلج لسسفل فومي لإ ناك ملثسو] فلك, ةللإا لاك قينلا كي هدرف « لقال نحن (بيستلا

 « ىربصأ ربقلا ىنع ةأرمال لجرلا لوض باب « «٠ مسقلا ةلكت الا راغلا جليف كولا

 عحدلصإ رضيعا اع ره ه٠ لاك كلام ند د سنأ ى 35 3 انتد> لاق 2 انتد>ح لاق مدآ 0

 وه

 لسع باب م « ىبربصأو هللا ىقتا لاق ىكبت ىو ربق دنع ةارماب ملسو هيلع هللا
 37 _ِ 2 د 0 هس مم -ه-ِ 5

 ملو ىلصو هليحو كجدز ند ديعسل انبأ ورهع نبأ طنحو ردسلاو ءاملاسب هتوضوو تيملا

 2 - هم همم 32 هم هم 5 6/5 2 عاس

 نبعا ند ليا اكدكر نوحتي الا نفوملا + ملسو هيلع (غللا ئلض, ئبتتآ لاقو هتسسم

 يلع مأ نع نسدريس نب لمكف ىع ىناينخسلا و نع لاك ىئنتدح اق هللا

 ه> د

 لاقف هتنبأ تيقوت نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع لخد تلاق ةيراصنالا

 ةرخآلا ىف نأعِجاو رّذسو ءامب كلذ يأ نإ كلذ نم رثكا وأ اسمخ وا انالث اهنلسغا

 لاقف هوقح اناطعاف هاثّذا انغرف املف ىنذذات
- 



 ال ةللاوف تلاق ىبب لبعفي ,ام. هللا: لوسر.انأو ىرذأ ام هللاو ريصلا» هل زجرألا/ قا هللأو

 نب عفان لاقو هلتم كيلنا انتد> لاق ريقع نب 0 انتدج “كيلا ه«دعب نكن قكأ

 نب نيكم ىنتدح ع رايد نب انرمَعَو كيعش هعيانو هب 0 ام ليقع نع ديزي

 2 د - د هء هد

 تعمس لاق ردكنملا نب كمكام تعيس لاق خبعش انتردح لاق ردنغ انتد> لاق 18

 همه د

 ىنوهنيو ىكبأ ههجو نع بوتلا فشكأ كرلاخت ىبأ لق امل لاق هللا كبع نب رياجن

 قلم ئبنلا لافت ىكبك فطام مسح تلععم الر فايسقااال» سو ا هيلمكا هللا نرش سلا
 3 نهم

 « نيتعتر ىتح اهتكنجاب هلظن ةكتالملا 'تيلاز أمف :نيكبت' الا وأ نيكبت .ملسو هيلع هللا

 ىعْني لجرلا باب * ءارباج عمس ردكتملا نب محم ىنربخا لاق جِيَرَح نبا هعبات

 كيبعس ئىع باهش ن دأ نع كلام ىئنتدح لاذ ليعيسأ انتدد < مسفنب م ىللعأ نإ

 ىتاحتلا سانلل ىعت ملسو هيلع هللا ىلاص هللا لوسر 0 ىبا نع اكن لا نبأ

 رمعم وبا انتدح ءاعبرا رْبكو مهب فصف. ىّلصملا ىلا يوَخ هيف تام ىذلا موهلا ىف

 لاق كلام ىبا: نعنأ نع :لالها ني, كئيمح" نع بويا, انكاحح «لاق :كراولا ىبجا انهيح الاف

 مق ٌبيصأف رفعج اهذخأ مت بيبحأف 0 ةيارلا فخأ 0 هيلح هللا ئلص ئينلا لاف

2-0 

 نافرُذتل ملسو هيلع هىللأ ىلص هللا لوسر ل نأو كيماف ةداوو ند هللا 0 اقذخأ

 لاق « ةزانجلاب ناّذألا كاي 5 « عل جتفف ةرمأ ريغ ىم ديلولا نب كلاخ اهذخأ مس

 كيدحم ىفتدح ك يقوتكتاا د ماسو هيلع هللا ىلص ع لاق ا ِدأ نع عفأر وبدأ

 تام لاق سابع نبأ نع ىبعشلا نع ىنابيشلا فحسا ىبأ نع ةيواعم وبا انويبخا لاق

 مَّيَصَأ املف اليل ةوننّدف ليللاب تام هدوعي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ناسنا

 فقشن نأ ةبلظ تناكو انفركف لسيللا ناك اولاق ىنوماعت نأ مكعنم ام لاقف ةوربَخُأ

 هللا لوشو بستخاف قي هل تام ىم ٠ للضف باب 4 « بلع ىلصف ريق ىنأف كيلع

 ||! كك



 مه رئانجلا بانك مسرع

 كةء هم

 رمعم انربخا قازرلا طبع هعبات ؛« سطاعلا تيمشتو ةوعدلا ةباجاو رئانجلا عابتاو ضيوملا

 جرذأ اذا توملا دعب تيبملا ىلع لوخدلا باب اذ ليقع نع ف ني تمالسل ا

 سنويو معم ىنربخا لاق هللا دبع انربخا لاق ديحم نب رشب انثتدح «هنافخأ ىف

 هثربخا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا وز ةشئاع نأ ةملس وبا ىنربخا لاق ئرعزلا ىع

 ملف دحاسملا لخدف لون ىتح مئسلاب هنكسم ىم هس ىلع ركب وبا لَبْقَأ. تلاق

 ملسو هيلع هللا ئلص ىبنلا مُميَِتَف اهنع هللا ىضر ةشئاع ىلع لخد ىنح شسانلا مَلَكَي

 ىباب لاقذ ىكب مث هلبقن هيلع بك مث ههجو نع فشكف ةربح دب دش نر

 ىقن كيلع هللا بتك  ىتلا :ةتوملا امأ نيتتوم كيلع هللا عمي ال هللا ىبن اي تينا

 سلجلا قاف ,سانلا مَلَكُ رع يو رع انا نأ نداخ نيا تيجان ةتلس وبا لاق 4

 12 0 3 لاقف رمح اوكرتو اعلا هيلا لامذ ركب وبأ يد ىباف نسل لاقذ ىبياف

 مح كالا ناف هللا 0 ناك نمو تام لذ !كيكم ناف اييكرم ل مكنم ناك
0 

 ى

 د د هرم 3 65 ها © د 2 5- و

 ١ لسولا هلي نم ترا لذ لوسر الا 0 ا 2-0 رع للا لاق تود
5 

 - 3 ا

 قذركاشلا
 مع

 ف ناقل كب تيا امالح قتخلا امل دتا رقللا نأ نوملعبا اوتوكم مل, ساقلا ناكل هللاو

 ليقع نع "ثيللا انثدح لاق. ريكب ىب ىيحي انثدح ءاهولثي .الا وشب عمسي امف سانلا

 راصنالا نم ةارمأ العلا 5 2 تنبات نب دز نب ةجراخ ىذربخإ لاق باهتش نبأ نع

 نمتع انل راطف, ةدعف نورجاهملا مص هنأ :هتريخا. ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تععّيان

 نفكو لسغو ىنفوت .اماف ديف ئقوت ىذلا هعجو عجوش انتاهبأ ىف انلوناف نوعطم با

 بئاسلا ابا كيلع هللا ةمحر. تلقف ملسو هيلع هللا ئلدص هللا ٌلوسر لخد هباوتأ ىف

 هللا نأ كيرْذُي امو ملسو هيلع هللا ئلص ّىبنلا لاقف هللا كَمركأ ىقل .كيلع ئتداهشف
 و

 نيقّيلا هءاج :كقف وه اما. لاقف هللا ةمركي ىنمف ةللا لوسر اي تنأ.ىبأب تلق ةمركا. لق



 باتكح ٠

 ةبنم» ىبال «ليقو»ان .ةللا»الا ةلا.ال همالك رنا ناك مو رتانكالا لح هاجت لان كلبا

 تج ناف نامسأار دل الا حاعفم “سيلا نكلو يلب لاقأ لكلا انعم هللا الا دلل 3 نبتآ

 انتد> لاق لبعمسأ نب ىسوم انتدح « كل عتفي مل هلأو ككل جتف نا ل جاتفمب

 َ ىبأ نع 0 ند رورعملا نع ٌبَدحالا لص انتدح لاق 0 نب 0

 نم هنأ ئنرتي لاق أ ىنريخاف ىبر رن تأ ليفاخأ ماسو هيلع هللا ىلص طاح هللا لوسر لاق

 نأو لاك قرس تاو 0 نأو تلا ةنكلا 0 كك هللا كرش 3 01 م تام

 د ةشسسلا ا -

 انتد> لاق شمعالا اندتد> لاق ىبأ انتدح لاق صفح نب رمع انتد> «قرس ناو ىذز

 ا

 لختد هللاب كرشي تام ىم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق. لاق هللا كيع نع فيقتت

 عابشاب رسمألا كاك | | كدنكلا نكد انيس هلاك كرشي ال تام ىمم انأ تملقو رانلا

 ب, ةيواعم ١ تسعمس لاق علا نع ةبعش انتدح لاق ديلولا وبا انتدح «رئانجلا

 عيسب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر انرمأ لاق بزاع نب ءاربلا نع نرقم نب ديوس

 راوباد مولظملا رصنو ىعأادلا ةباجاو ضيرملا ةدايعو رئانجلا عابتاب انرمأ عبس نع اناهنو

 ريركلاو تاكل م-تاخو ةضغلا هيث ىنسع انناهنو سطاعلا تيهوشنتو مالسلا رو مسقلا

 نع ةَملَس ىبا نب ورمع انثدح لاق ديحم انتدح « قربتسالاو ىسقلاو 0

 تع لاق ةريرض ابأ 0 كيسا نب ني ىنروبخأ لاق باهش 5 ىنوبخأ لاق ىعازوالا

 ةدايعو'مالسلا در سمخ ملسملا ىلع ملسملا فُّح لوقي مءاسو هيلع هللا ئلص هللا ٌلوسر



 م ويسلا ىف ءاج ام باوبأ ادازر

 ىلص دللا ٌلوسر بكف ةعم ساكنا ىف مهنيب علصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوك

 هللا لوسر نأ ركب ابا اي لاقف ركب ىبا ىلا قالي جادا ةرلغملا' تناجوإ علشوب يلع اهلل

 3 - دة ع هم د د

 ع

 ال ركب وبا ناكو فيفصتلا ىف سانلا قخأف فصلا ىف ماق ىتدحخ فوفصلا ئف ىشمي

 راشاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر !ذاق تفقلا ١ سانلا ٌرَمَكْحُأ املف هتولص ىف تفتلي

 س سد

 هللا نيكف هْيَدَي ركب وبا عفرف ىَلَصي نأ هرماي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر هيلا

 ىلصف ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر مدقتقف فصلا ىف ماق ىدح ةءارو ىوقيقلا عج

 قف ع ىدلتلا مكياجي يلام نمانلا يرام اب لاعنو ساقلا "يلع, لبق“ عوق :املف سانلل

 < > ٠ه

 لقيلف هتولص ىف ءىدتت ةياذ نم كاسل 5 امنا كعب ف كحل ىف متانخا ةواصلا

 ان ركب ابااك  تعتلا الا #ةللا ؟ناكبس» لونقي' نيك طا ادب هاف هللا“ ناك

 سد

 ةعاكقا قبلا قدال قغبتيا ناك“ انما يكم قرا :لاقح,انكيلا + توشا + يح سانلل - ىلصت' نأ: كعنم
2 

 انا لم د ماويحو ءاسجحح يلو ةءيلع لذا | قلقا ةللأا# وشر: قديم قبب نصي" وأ

 يك + : ناكل سا عما ةيطافاا نحنا ءاشعا كعب ئروقلا, اههححتا اها: بو“ نها قنكالح

 تراهاخا سلا » ناقااام .تيلعتا مايك لمانلاو ا ةيقاق ىلصت ١ قمو) اهنع-هللااب ى ضر“ هشئاع -ىلع

 كلام انثدح لاق ليعبسا انتدح «معن ىا اهسارب تراشاف يآ تلق ءامسلا ىلا اهسارب

 لؤنَسَر 'ئلص :تلاق) اهنأ ؟ملسوا يلع هللا لص ئبتلا' بور ةشئاق .ىح هيبا - نع“ ماشع قع

 مهيلا رايثاخ اًمايق موق هعارو ىلصو اسلاج 000000000

 «ءاوعفراف عذر اذاو اوعكراف عكر !ذاف دب متويل مامالا لعج امنا لاق فرصنا املف اوسلجآ نأ



 ١ وهسلا ىف ءاج ام باوبأ

 ةيلس ىبأ نع باي نبأ ى 2 0 انربخأ لاق فسوي نب هللا 3 ب درو دعب

 مكدحا نأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ئبا نع نمحرلا ضيع نب

 كلذ دجو اذان ىَلَص مك ىردي .ال ىتح هيلع سيلف, ناطيشلا ءاَج ىَلصي ماق اذا

 هديب راشاف ىلَصي وهو ْ اذإ تاب ى' 4 سلاج وهو نيتدحم يح لن يحدجا

 0 نع ورم ىنذوبخا لاق بهو نبا ىفاتدح لاق ىمباس ند ىيحكي انكتونح 6 عمتسأو

 ةشتاع ىلا دولَسرَأ رعزأ نب نمحرلا تبعو ةمركَم نب روسملاو سابع نبا نأ بيرك نع

 اقأب اهل لق صعللا ةدللب دعب ,نيتتكيلا_ نع ايام اعمل امم السلا يلع تلد

 نبا لاقو ءابِهْنَع ىهَت ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نأ انَغلِب حقو امِهيَِلَصُت كنأ انربخأ

 هنا نع تل بيك نانا هنعب تالتكلا ١ نيرمتي عم اغلا برص تدي سا

 ىنودرف اهلوقب مهتربخاف مهيلا تجرخضف ةملس م ل لاف ترتسم ابن

 3 2 .2٠ أ يع -

 ىلع ليختإ مقا رفعلا ىلص ويح امهيلصي مهتيأر مكب اهنع 9 ملسو هيلع للا [َكِلِص

 هبنجاب ىموق ثلقف ةيراجلا هيلا كلسراف راصنالا نم مارسَح ىنب نم ةوسن ىدنعو

 ناف امهيَلَصُت كارأو نيتاع نع ىهنت كعمس هللا ّلوسر اي ةملس مأ كل لوقت هل ىلوقن

 لاق فرصنا املف هنع ترخأتساف هديب راشأف ةيراجلا تّدعفف هنع ىرخأتساف هحبُب راشأ

 نكتلا م( ىيعا نر ومال نناقأ هاو رصعلا دعب نيتعكرلا نع تلأس يما ىبارزطنما 1

 «ةولمصلا» ىف .ةراشالا, باب 1: 4 ناناه :امهف رهظلا دعب نيتللا .نيتعكرلا نع, ئنولغشت

 د يتق, لانتدحل) ملسو نييلع مللار لدم, نينلا قع عتلم ضاع

 8 ىدعاشلا ' كعس نب لي نع مزاح ىبأ نع. نمحرلا كبع نب بوقعي انت لاق

 ناك فوع نب وومع ,ىنب.. نأ هغلب . ملسو .هيلع هللا ,ىلص هللا ٌلوسر



 م" وهسلا ىف ءاج امه باوبأ أ.

 نم باب د « ةرسره ىبأ ثعيحتح ىف سبل لاق 0 نيل ىنددكاس ىف دكديدكامل

 ع ميعرب ردأ نب تيزي انتد> لاق روع نب 0 02 «وهسلا ىندداس ىف ريكي

 كيحم لاق ىشعلا ئتولص ىدحأ ماسو هيلع هللأ ىلبص ى ,لرغلا زيح لاق ةريره ىبا نع كيكم

 هذي عضوف ككسملا ملقم .ىف ةبشَخ ىلا. ماق مث ملَس مث نيتعكر رصغلا ىنظ 1

 ةولصلا ترضصقا اولاقذ نيانلا :ناعرس د 7-00 كايف 2-5 ديا سدا يحلل مهلا مح 2 1 اتكايف همر الكب لب كبح! اهبلع

 مل لاقف تردعق ل تيِسَنأ لاقف نيحيلا أذ ملسو هيلع هللا ىلص ىب رك هةوعدي نك

 هءعع

 ادوجالم لدم نيحاسم آلَجك + مكاململا مقا: قيتعكراب لصف تيس دق ىلب لاق صعتاا ملو لرمنأ

 عشر مد لوخأ وأ هدوجحاد لم لياحاسف وبكف ةسأر ع مث رجكذ كسأر عشر مسن لوطأ أ

 نع حج رحال نع باهتش ى نع تل انتد2>- لاق كيعس نب ةبيتق انتدد « ربكو ةسأر

 هنيباع هللا  ئلص. هللا لوسر نأ بللحملا نقع ل فيلخ وشال كيكات نقاعللا نابع
 اى

 ةدجتل لك ليف بكي قيتناجس نحس هكولص مكأ املق سولج ةيلغو رهظلا ةولط ىف. ماق ملسو

 - 3 2 2 سنس س5 ع ىو

 هعبات « سولكلا نم ىسن امم ناكم ءعم سانلا اهيجدكاسو مست نأ لايق سلاج وضو

 اعبرابوا اتالخ لص عك ردي ملا ناظور ةزيبكعلا عفا !ةطاهشا وبا« لوع“ ييرج "نبأ

 02 نب مانت انتدخ لاق ةلاضف نب اع 211 ءةيلاج وحو نيتدجس لكيكاس

 دنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ماع ىبأ نع ريتك ىلا نب ىبيكي نع ىتاوتسللا هللا

 طارض هلو ناطيشلا ربذأ ةولصلاب ىدوت اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس النا الاخ ع

 َبِبوُتَتلا ىصق اذاف ربذَأ اهب بوث اذاف لبقأ ناذألا ىصق !اذاف ناذألا عمسي ال ىنح

 قتح ركْذَي نكي مل ام اذكو اذك ٌرُكَذا لوفي هسْفنو ءملا نيب رطخي ىتح لبقأ

 دجسيلف اعبرأ وا اتالث ىَلَص مكذحا رْذَي مل اذان ىَلَص مك ىرْذُي نأ لجرلا لطي
 -. 0 - 07 07 هد مسن تل

 نين لا كاس سابع نبأ ليكاسو عوطتلاو ضروفلا ىفذ ويسلا باب 37 «سئناج وخو بد ل حاس

 كح



 3 ا" وهسلا ىف ءاج ام باوبأ 0

 دداسشف ميلستلا ليق ربك هييلست انرظذو هتولص ىبضق املف هعم ناكل ماقن سلكي ملف

 + كام اكربحا لاعرو يس و ىذا هللا هجيعب انت اى لل م كال ومو يسم

 لوسر نأ لاق ذأ نا نب دللا كيع نع ىرعألا نومحيلا كيع ىع دكيعس نب ىبكي

 هتولص ىصق املف امينيب سلكي مل رهظلا نم ىيتنتا ىم ماق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ديلولا وبا انتد> ءاسمخ ىلص اذإ تان "٠ « كلذ دعب ماس مت يد كوكس

 3 دللا دبع ىع كلا نع ميعأردأ نع مكحلا نع ةبعش انتكد لاق

 تيلصلاقفر كلذ“ امور لاقتر ةرلصلا ىد .ىيرأ عل ليقف اسمح نيوظلا .ىلضرا كلسو اعيلك ىلإ

 تالكر يد وا كينعكولا قف ملس لذ باير“ يناااك كشرام دعب نب تدك نحمد ( 25
 هم مع

 نع ةبعش انتح> لاق مد انذدح < لوطأ وأ ةولصلا دوكاس لستم ىينتدكاس لككاسف

 ىلص ىبنلا انب ىلص لاق حنع للا ىضر اةردرف ىبأ ى ع فا ىمبا نع ميهربأ نب للعرس

 هد

 تدحقتا .ةللا  لوسر اسي .ةولصلا نيكيلا وذ هل:.لاقذ, ملسف رصعلا وأ رهظلا :ملسو. هيلع هللا

 نيتعكر ىلصف م عذ أولاق لوقي ام تح هباحسأل ماسو هيلع هللا ىلص ل لاقذ

 5 ِح <« ملسو ةباع كالا ىلاص علا لكعف اذكم لاقو نون كاس ليكاد مث م

 4 هع

 لانه داسكب لاعؤا  [ىهشتي امجلو :ىسكلاو نسا, ملسو دوهسلا | ىندحكس قررت ف ل07

 ىأ ب كل نع سسنأ نى ل كلام انوبخا لاق فسود نب هللا ديع انةتدح < ليشتم

 هيلعا هللا ىلصا هللا ةهلوسر 1ق ىبب نع ودرس ند لليكام نع ىنايمكسلا يد ١ ةريره د

 هللا لوشرب اي .كايست, مأ :ةولصلا "تروصقأ  ىيديلا وانا دل بلاقفا نيعنتا» م فرصتا هلو

 للا قومي ماخذ معَ 1 لاقف ىنيدهلا وذ ىقصأ ماسو هيلع هللا ىليص جللا لوح لاقذ

 هع 2 2 30 م هم 52 ءممعه

 2 هن هَ 4س ه ممم هةءرمع

 تلق لاق ةوقلع ند ةماس نع دامدح انتدح لاق برد نب نمياس انتدح « عشرا مث لوطأ
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 از ةولصلا ىف لمعلا باوبأ زم

 انثدح «<هتمسقب ثرمأت انندنع تيبي وأ ىسمي نأ تفركف انهنع اًربت ةولصلا ىف اناو

 ةريره وبأ لاق لاق نرعألا نع ةعيبر نب رفعج نعح ثيللا ىنتدح لاق كج نب ىيكيب

 هل ناطيشلا ربْذَأ ةولصلاب نّذأ اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق هنع هللا ىضر

 تكس اذاف ربذأ بوث اذاف لبقأ نذوملا نكس اذاف نيذاتلا' عيسي ال ىتح طارض

 نكي منام ركذأ هل لوقي ءرملاب لازن الف َلْبقُأ ثكس' اذان ربذأ بوث !ذاف لبقأ نّدوملا

 مكدحلا كلا لع اذا ىمخللا, لع نب ةملس وبا لاق « لص مك ئردي 3 نقعح كدي

 ديعس نع بثذ ىبا نبا انربخا لاق رمع نب نامثع انتدح لاق ىنثملا نب محم

 لوسر أرك مب تلقف الجر تيقلف ةريره وبا رْثكأ سانلا لوقي ةريرغ وبا لاق لاق ىربقملا

 ىلب لاق اهدهشَت ملأ تلقف ىرذأ ال لاقف ةمتعلا ىف ةحرابلا ملسو هيلع هللا ىلص. هللا

 ه«ءاذكا ةراوسو ١ك ةراوس أ رق ىئردا:انأ قكلا تلقت

 مسيحرسلا ىهحر لا هللا مسبب

 وهسشلا ىف ءاج ام باوبآ 7

 فسؤي نب هللا كبع ًانتدح «ةضيرفلا» ىتعكر نم ماق اذا وهسلا ىف ءج ام باي.١

 ةييكباب قبا هللا, كيبع نع جرعالا نمحرلا يبع. ىع باهش نبا نع كلام انربخأ لاق

 ماق مث تاولصلا ضعب ٠ نم. ىيتعكر ملسو هيلع هللا ىلص هللا :لوسر انث ئّلص لاق هنأ



 ع لكومكم انتد> لاق ماش انذدح لاق ىيحي انذحح لاف ىلع ندب ورمخ انتد>

 م ةولصلا ىذ لمعلا باوبأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ركب ابا اني ناهس وع فورت حلا لال ءاجف ةولصلا

 قالب _ماقافا تعش“ نا عنو لإخا لمانلا وك نادل 'لكهدا ةولصلا !ايداخلا نقو سيخ دق

 ىف ىشمي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاجو سانا ربكف ربكم وك ملقتو ةولصلا

 خيفصتلا لهس لاق ميفصتلا ىف سانلا فخأف فشلا ىف ماق ىتح اَقَش اهقْشَي فوفصلا

 ٌلوسر اذاف تفتلا سانلا رثكا اماف ةتولص ىف تفتلُي ال ركب وبا ناكو لاق فقيفضتلا ؤه

 هللا ديحن هذي ركب وبا عفيف ىلشي نأ هماي هيلا راشاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدقتو فصلا ىف ماق ىنح هءارو ىرقهقلا عجر مت

 ؟ئش مكبان ىّيح مكل ام. سانلا .اهيأ اي لاقف سائلا ىلع 'لبقأ خرق اًملف-سانلل ىلصق

 ٌلقِيلف هتولص ىف ةىسش هبان نم ءسنلل جيفصتلا امثأ جيفصتلاب مّكدخأ ةرلصلا ىف

 قيح. نسسانللا ىلضت' 'نأ : كغنم ان ركب اباث اني لاقت لكبأ ىبا' ١ نلا» نقتل مهادللا :قاكبس

 لوس: ىد  ىلإي ؟ئلصوا نأ فاكس نسبا: قيبالا/ قعيتو» ناك نم ركم با لاقت كبلا تدنن

 لاق نمعنلا وبا انثدح «ةولصلا ىف رصخلا باب 0 ١ «ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 3 ةولصلا كى رصخلا نع ع لاق ظ نرش نبأ نع كمكم نع تك نع 0 انتد>

 ملسو هيلع هللا ىلص ىينلا نع ةريره ىبأ نع نب دريس نبدأ نع لاله وبأو ماشع لاقو

ّ 

 ىفف اء علا لتجتللا ركفحا بإب زم 1 ءاركتحم 5 00 نأ ىئهن لاق ةريرع ا ىببأ

 لاق روصنم نب :فحسإ انتدح « ةولصلا ىف اناو ىشيج وهج ىنأ رمع لاقو « ةولصلا

 نب ةبقع ىع ةكيلم ىبأ ا ىنربخأ لاق كيعس ىبأ وع وع انتد> لاق انتد>

 لخَد اغيرس ماق ملس ايلف رضعلا ملسو هيلع هللا ىلضص ىبنلا عم كيلص لاق ثراحلا

 تركذ لاقف هةعرسب مهبكاعت ىم موقلا هوجو ىف ام ىأرو جوخ مد هتاسن نضعب ىلع



 نيب. :نقوبياءالف هير ىجاني هتاف ةولصلا ىف ينحل ناك انا, لاق ملعق ؟دبلع كلل قلص

 فقص, نم دياب , .. < ىرسيلا همكق بحت: علامش نع .نكلو .هنيمي.نعاألو ديدي

 هللا ىلص ىبنلا نع دعس نب لهس هيف هتولص ىسفت مل هتولص ىف لاجرلا ىم العاج

 ديحام انتدح ساب الف رظتناف رظتنا وأ مدقت ىّلصملل ليق اذا باب ١ ء«ملسو هيلع

 نولصي سانلا ن ءااكا لاق لاعب ئب لهس نع مزاح ىبأ نع يفنب انربخا لاق ربقك نبأ

 ءاسنلل ليقف رغصلا نم مهباقر ىلع مسعرز 1 ودفاع مشو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم

 لسا لير مالطلا ورم ذل بابي زد نن17 اكولخت لاجإلا ىوعسي ناحل كسور عفوت: مال

 نع ميعرب دأ نع شمعالا نع لكيت نبأ انتدح لاق 2 ىعبا نب هللا 00 0

 ةولصلا ىف وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع مَلَسأ تنك لاق هللا دبع نع ةيقّلع

 انثلدح ..« الْغش ةولصلا |ىسف' حوا لاقو ىلع تريا ملف هيلع نملس انعجر .املف. ىلع ريف

 حابر ىجبأ نب ءاطع ندع يظن نب 0 امتدح لاق تراولا كايع انتدد> لاق رع ودأ

 تقلطناف هل ةجاح ىف ملسو هيلع هللا ىلص لبا نتعب لاق هللا دينا لوو باج ةاهح

 ىلع َنرَي ملف هيلع تيمّلَسف ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا تينأف اهتيضق كقو تعجر مث

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعل ىسْفَت ىف تلقف هب معا هللا ام ىبلق ىف عقوف

 تاع ع - سد 5 دع سعات

 نم كشأ ىبلق ىف عقوسف ع دري ملف ةيلع تماس مد هيلع :تاطبأ ىذا ىلع كجو

 ساد و مع مدع ع 5 35 - أ د س 8

 ىلاصأ تنك ىنأ كيبلع درأ نأ ىنعنم امنا لاقذ ىلع درف هيلع تملس مث ىلوالا رهلا

 رمأل ةولصلا ىف ىديالا عفر باب !| ءةلبقلا ريغ ىلا اهجوتم هتلحار ىلع ناكو

 غلب كس نب لك نع مزاح ىسبا نع زيزعلا 0 انتد> لاق ل انتر «هب لؤي

 جرخذ ءىش مهنيب ناك ا فوع نب ورمع ىنب 5 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر



 ا" ةولصلا ىف لمعلا باوبأ

 انك لاق سيق ىب :قرزألا انثدح لاق ةبعش انثكحخ لاق مدآ انتدح «ةولصلا عحسو

 هىيبا ةتنأد ماجحل ؟ذاوأ ىلصي لج 1 ااوعت فرج لع :انأ, انيبن >ةيروراكلا ٌلتاقن زاوعالاب

 نم د لعجف ىملُسألا ةزوب وسبا وع ةيعش لاق اهعبتي لعجو هعزانت ةبادلا تلعجاف

 ىناو مكّلوق : تعمس ىنأ لاق يِيشلا فرصنا املف ييشلا اذهب لعفا مهللا لوقي يراوخلا

 تديشو ىنامت وأ تاوزغ عبس وأ تاوزغ تمس ملّسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم توزغ

 اهفلام ىلا عجرت اهعدأ نأ نم ل تح ىنباد عم عجرأ نأ ا ْن

 نع سنوي اسدربخا لاق هللا كبع ابنربخا لاق لئاقم نب دمدم انتدح < ىلع فقشيف

 ىلص هللا لوسر ماقف سمشلا تقسَخ اهنع هللا ىصضر ةشئاع تلاق لاق ةورع نع ىرعزلا
 هذ ه

 ىرخا ةروس جدتفتسا مد هسأر عقر مد لاطاف عك عكر م ةليوط قر ونس ارفف ماسو بلع هللا

 نحيا امهذأ لاق مت ةيناثلا ىف كلذ لعف مث دجسو اعاضق ىتح عكر مت

 0 ع تلد 07 58 ع 3

 ١ ىماقم ىف تجار دق مكنع جرغي ىذدح اولصف كلذ مخيأر ا!ذاذ هللا

 هام 5 داس ع 0 2ع 2 3 0 ع 0 5 7

 ىدفومتيار نيح ةنكلا نم افطق منم كخا نا كديرآ تيار كفل ىنح هندعو

 1-2-_ د سع

 ورمع اهيف تيأرو ترخأت ىنومتيأر نيح اصعب اهضعب مظخي منهج تيار كقلو .مكقتأ

 ىف خفنلاو قاسعبلا نم زوجك ام باد ا! « بئاوسلا ات ىذلا رخو ىحكل ب

 هدوجاس ىذ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا فت ورمع نب هللا بع ىع ركذيو «ةولصلا

 !:ىلع 00 دجحشملا !ةلبق ىف ةماخت ىلا ملسو هيلع اةللا' ئلض ,ىبتلا“ نأ رمح

 معدتي ال ,لاق. وا ئقربما, الف متولض ”ئلف' ناك, اذا رمكدبحا لبق هللا ناار لاقر .تكسملا

 انتدح « هراسي ىلع قزبهلف مكذحا كرب اذأ ع وب لاقو هديت ايتكف لؤسذ , مك

 ىبغلا نع كلام نب سنأ .ى ع ةدانق كعمل لاق خيعش انتدخ لاق ردنِغ امندح دي



 ا" ةولصلا ىبذ لمعلا باوبا

 0 اهنبأ ةارمأ تداذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا 1 لاق لاق زهره نب نمحرلا كيع

 ئمأ مهللا لاق حيِرَج اي كلاقف ىتولصو ىمأ مهللا لاقف ْمِيَرَح اي :تلاق هتعموص ىف

 ص مقا 02 سد ١ محا س 5 هسد

 رظني ىنح جحيرج تومي 52 مهللا تنلاق ىتواصو ىمأ مهللا لاق جيرج اي تلاق ىتواصو

2 

 لك تدلوذ مَنَعْلأ مك ةيعأر دتعموبص ىلا ىواث تناكو سيمايملا 0 د

 معؤن ىنلا هذم نبأ جيرج لاق هنعمودص نم لون جيرج نم تللاق كن الم 57

 ةاصخلا مسُم باب مل «مَتَعلا ىعار. .لاق كونبا نم سوباب اي لاق ىل اهَدَلو

 - د -3 ساس سسسسلا

 ىةتدح لاق خماس سا نع ىبيكي نع نايت انذد> لاق ميهعذ وبدأ انتدح ء« ةولصلا

 و هسو

 نحسي ثيحا بارثْلا ىوسي لكجارلا ئه: لاق ةلشو ااذيلعاذللا <كلض :ى دخلا 3 بيق عم

 لاق 0-5000 0 « دوكاسلا ىف بوتلا طرد كاب 4 « ةلي>اوق العاق هكا نأ لاق

 ناطر وع لالا لير يظر كلغ هللا نلبغ قي ىكتزا نعال عئاظقلا# تلاع نه اح لاق رقاب! نكح
 هع 5 - ٠ ان ساس 2 سد

 نأ اندحا عاحهسي مل ذاف كلا هد ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبينلا عم ىلصت انك

 م«

 1 لمعلا نم زوجي ام باب 1 « هيلع لكشف هيو طسب شضرالا ىم ههجو نكمي

 اهلل نيا ١ دعا رصنلا (ئللبا: قف« كلانا  انتححا :لافإ ةيلسم' نت ادللا " لبع ”انكحح“ «ةولثفلا
 ادع

 مالسو هيلع هللا ىليص ىبينلا ةلبق ىف ىلجر نكنمأ ا تلاق اهذع هللا ىضر خداع نع

 لاق ناليع نب ثووكم ان53- 00007 ماق اآذاف اهتعفرف 0 كندحس أذا ىَلَصي وخو

5 

 ىلاص ىبنلا نع ةربره ىجبأ' نع دايز نب كمكم نع يعش انتى لاق يابنت اندتدد

 و 2 ى 7-0-0 3 ى ماسو لال طفل اك نسف مطل ندع !اطرتضلا) 1! اناغنا ةرلم هلأ هنأ امو كلك ءللا

2< 0> 

 اورظنتف اوكيصت ىننح ةيراس ىلا هقتوأ ن نأ تمحو نقلوا خم ذق طعما هللا ىننكمأع 21

 ع 3 - - هم - 325 1 - 3 7

 ءامساخ هللا :طذرف ىدعبأ !نم*لخال نغبنُي الاكلم ىل به بر نميلس لوقا تاكذفأ هيلا

 قراشلا َعْبْتَي هيو نخأ نأ ةداتقا لاقو *«ةولصلا ىف ةبادلا تقلغنا !ذا باب ١!



 م١ ةولصلا .ىف لمعلا .باوبأ

 ىسيع نب ورمع انثدح «ملعي ال وهو ةهجاوم ردغ ىلع .ةولصلا ىف مّلَس وأ اًموق ىمس

 نب نيصح انثدح لاق كيدصلا دبع نب زيزعلا قي ىمعَلا قيقلا نيك ردا ايتكح لذ

 ةولصضلا ىف ةّيكتلا لوقت امك. لاق. دوعسم نب هللا دبع نع لثاو ىبا .نع نمحرلا دبع

 اولوق لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هعمسف ضعب ىلع انضعب مسيو ىمسُنو

 مالسلا هتاكربو هللا ةمحرو ميا اهْيَأ ىكيلع مالسلا تابيطلاو تاولصلاو هلل تايحتلا

 ل د هع

 0 اًديكحم 5 كيشأو هللا الا هلا ال نأ كهشاأ نيحكلاصلا هللا دابع ىلعو انهيلع

 «ضرالاو ءمسلا ىف حلاص دبع لك ىلع 7 قف كلذ مقتلعَت اذا مكناف ل

 انكدتحل لاف ينس !ايكيحلا الاقازدللا .نيبع هوما قلعت اهدحتا# ةايلكلل١ عيفستلا تاكو

 تقيعصتلا)لاغ) ةلطإل هيلحرمللا (ىلط قبلان نع ريع كلبا قحيدتلسل مقال قع الا

 مزاح ىبا نع نيفس نع عيكو انثدح لاق ىيحي انتدح «لاجرلل ميبستلاو ءاسنلل

 فيفصتلاو لاجرلل ميبستلا ملسو هيلع هللا ىلدح ئبنلا لاق لاق دعس نب ليس نع

 نب 0 ةأور ةب لؤي وما مكقت وأ ةولصلا ىف ىرقهقلا عجر ىم باب 1 « ءاسنلل

 دلتا 0 انرسيخا لاق كيكم نب رشب امتدح انتدح « ملسو هيلع هللا ىلص ى ل ىع 5

 رجاقلاقق. مهانيب ' قيملسملا/ نأ, كلام نبا سكت  ىنريحا ىوهزلا لاق. سنوي, انقدح لاق
-_- 

 راس فشك دق ملسو هيلع هللا .ىبلص ىبنلا مهاجقف مهب ىلصي ركب وباو .نينثالا موي

 ركب با ؛ضكنف كحضي» مشبتك ٌفوفص :مهو .مهيلا رظنف .اهنع. هللا ىضر, ةشتاع ةركاح

 منو ةولصلا ىب ١ [ررخي ل ديري ملشو هيلع ةللا ىلص ةللا لوسر نأ : نطو هيبقع ىلع

 راشاف ةوار نيح ملسو هيلع هللا ىلص ىينلاب احرف مهتولص ىف أوذتتنغي أ َْن ىياساملا

 ءملسو هيلع هللا ىلص ميلا كلذ ىقوثو رثسلا ىَخْرَأو ةرجاكلا لخد مث اوهتا نأ هديب
 د د دلل اهم 8+ 5 مسلا

 نع ةعيبر نب رقعج ىنئتحح ثيللا لاقو «ةولصلا ىف اهدلو مالا تعد اذأ باب

 كل



 ا" ةولصلا ىف لمعلا باوبأ

 نيتعكر ىلصف ماقن نوملا هءاج ىنتح عجطضا مكث رتوأ مت نيتعكر مث. نيتعكر

 « ةولصلا ىف مالكحلا نم دنع ىهن ام ا 7 4 خبصلا ل رخ مت نيتفيفخ

 نع ل نع ميهوب د نع شمعالا انتد> لاق ليت نبأ انتدح لاق ويمت 1 3 انت

 انيلع ديف ةولصلا ىف وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ملسن انك لاق هللا دبع

 ءاَلْعُش ةولصلا ىف نأ لاقو انيلع تري ملف هيلع انّمْلس ئشاجانلا دنع نم انعجر اًملف

 نيغس نب .ميرف .انتدح لاق“ قلولسللا»رؤصنم: نب: (فكسإ ؛انتيح لاق ريمث نبا انثدح

 « دوكان ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ى ع دللا كبع نع منقلاك نع ميعربأ ى - شمعالا نى

 ةولصلا ىف ملكتنت انك نأ مقرأ نبا نيوز ىحلا لاق لاق. ئنانيشلا . وزمع نبا نع..ليبش

 اوظفاح تلوذ ىتح هتجاحب ةيحاسص 5 ملكي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تهع ى اع

 مس د ه2 2 هن د دم 262ه لق 2 هد ءءء م م
 زوكاي اثم تاير“ « توكسلاب انرماف نينئاق هلل اوموقو ىطسولا ةولصلاو تاولصلا ىلاع

 لاق ةملسم نب هللا كبع اتثدح ءلاجرلل ةولصلا ىف سمحلاو ميبستلا ىم

 ىلص ئبنلا يرخ لاق دعس نب لهس نع هيبا ىع مزاح ىبا نب زيزعلا دبع انثدح

 لال ءاكف ةولصلا تناحو تراحلا ند فوع نب ورم ىغب ندب جاي ملسو ةيلع هللا

 ماقاخا متتنن ناب مغت»لاقا ساننلا موق ملسو هيلح هللا. نلصٌىبنلا. نيبخ لاقف وكب اجا

 فوفصلا ىف دج ةلطو افهياكتامللا ىلص اق 0 د 55 د هللا ذي

 اذاف تفتلا اورثكا املف ةولصلا ىف نفتلي ال ركب وبا ناكو 0 وه داع

 ىك ى ديكنف هيدي ركب وبا عفرف كناكم هيلا راشاف فصلا ىف ماسو هيلع هللا ىلص ىننلا

 نس تاكل ١ ولصق لسور ةقيلعا للم :ضتحمح



 مرإ ةولصلا ىف لمعلا باوبا ا

 ماوكلا دجسم يجاسم ةقالق ىسلا الإ لاديجرلا» ةلكفاب ةلون: نيسشنلا ترش

 « ىدجكح سمو ىدصقالا كك سمو

 نولفلا  ىكا ليخلا باوب]

 نيعتسي سابع نبأ لاكو < ةولصلا رمأ ىم ناك.اذا ةولصلا ىف ديلا ةناعتسا باب ١

 اهعفرو ةولصلا ىف هّتوسنلق فحسا وبا عضوو ءنش امب هدسج نم هتولص ىف لجيلا

 ءاّبرت جلشي وا ادلج كي نأ الا رسيألا هغسر ىلع هقك هنع ةللا ئضر ىلع عضوو

 نبا ىلوم يوك نع نميلس نب مرام نع كلام انيبخأ فسوب نب هللا 0 اندترد

 هنلابخ ىو ىينموملا مأ ةذوييم كنع تاب هنأ سابع ند هللا كيع نع ةريخحأ هنأ شاسع

 عجاطضاو ةداسولا ضرع ىلع تعجطضاف لاق

 ةدعب وا ليلقب هلبق وأ ٌليللا فصتنا' ىتح ملسو هيلع هللا ىلصا هللا لوس .ماثق, اهلوط

 هيديب ههجو نع مونلا مسيف سلجف. ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر : ظقينتسا 'مك' لّجلقب

 نسحاف: اهنم“ ًاضوتف ةقلعم ّىَش ىلا ماق :مك.'نارمع. لآ روس. متاوخ تايآلا اوشعلا» ارق مك

 تبهذ مث عنص ام ّلشثم تعنصف. تمقف سابع نب هللا ثبع لاق ىَلصي ماق مث هءوضو

 ةنجأو لمار قلع ىنميلا «دؤب ملسو ءيلغأ:هليا لص #ءللا» لؤيشز
 2د

 عضوف ةينج نئلا تييقذ

 الكا نيتعكجر# ثا قيدعكر نأ بسكر مق نيتعكر ىلضف هديب اهانغي ىنميلا
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 م". ةنيدملاو ةكم ىدكسم ىف ةولصلا لضف باتك 6

 تيأر امك عّدصأ اما لوقي ناكو اهينشامو ابكأر 0 ناك  ملسو. هيلع هللا ئلصا هللا

 نأ ريغ راهن وا ليل ىم ءش ةعاس ىا ىف ىّلص نا ادحا عتمأ الو نوعنصي ىباحصأا

 < تاس اراك كف نحسم كنا نس تل 9 12 ءايدورغ > الو :سمشتلا عولط اوركمت ال

 رانيد نب هللا ىبع نع ملسم نب ريزعلا كيع انثدح لاق ليعيسا نب ىسم انتدح

 اينام تبس لك كبك :ىحشما تايب ملسوا عيلعا هللا لص: ئبنلا ناك .لأق رمع نبا نع

 ءايشامو ابكار ءابق يحسم نايا باب * ء«ءلعفي رمع نب هللا دبع ناكو ابكارو

 لاق رمع نبا نع عفان ىنتدح لاق هللا كيبع نع ىيحكي انتدح لاق هد

 انكّذدحا ريمث, نبا كاوا ءايشامو ابكارا ةآبق تحكسم ئتآي  ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا .ناك
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 <« رينملاو رسل 4 ام لسضف ل 4 6 يسكر دهيذ ىلصيف عفان ح ىللا يي

 ىنب دابع ىع ركب ىبأ ىب هللا دبع نع كلام انربخا لاق فسوي ىب هللا كبع انتدح

 ندب اه لاق, ملسو' ةيلعا ادللا ' ىلصا هللا ءلوسر :نإ) ىتراملا :تيزب نبا.هللا نبع نع غيمت

 نب هللا نيبع نع ىيحكي نع ا 1 ضاير ىم ةضور ىربخمو ىَرِبَق

 0 ىبأ نع مصاع نب صفح نع نمدرلا دبع ىب 0 ىنتدح لاق 5

 ىربخمو ةنكلا ضاير رح ةضور ىربخمو ىنوب دي ام لاق ملسو دباع دللا ىلص ىينلا

 ةبعش انثدح لاق كيلولا وبأ انثدح « سدقُملا 0 دك كاك 00١ : ىضوَح ىلع

 عراب تحي ىردخلا لبيع ابأ 000 لاق دايز ىلوم عوق 0 نكاملا لبيع نع

 اهعمو .الا ىيموي ةأرملا فاست ال لاق ئنتقتاو ىننبجعأف ملسو ةيباع هللا ىلص ىبنلا نع

 كس عدد ةولص لو ى ك_1يضألاو رسطفلا ن -بساوسل ىسف موك و موسكام وذ وأ اهجوز

 ىتح ربصعلا كدعبو ليما علطت ىنح حابيبعللا نلدعب نتولس



 م ا دحيتلا بانك

 ملسو .هيلغ ةللا . ئلص هللا (ُلوسَر لاق لاق مع نبا١ نع عفاق نع اهللا ىيبعو :بويأ نم

 «بويا ىع باقولا دبع هعبات «اروبق اموذختت الو. مكتولضا! ىلم « مكتوب ١ ىف: !اولعجلا

 ٠ :ريرولاو دكم نحسم ىف ةولقطلا لضفا تان ©

 انثد> لاق رمع نب ضع انتدح « ةنيدملاو ةخكم لاسم ىف ةولصلا ليضف باب ١

 كعبس | لاق ابرأ دكيعس ابأ ا لاق ةعرق نع ربع نب كلملا ع ىنريخا لاق يعش

 ىتنث ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم ازغ ناكو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نم
<2 

 نع ةريرف ىبا نع ديعس نع ىرعؤلا نع 1 انتدح لاق كَ انتدحو 9 ةوزخ ةرمنع

 الا ضي ىلا 2 كا نال تتش ا دتلع هللا لل ا
 ازيخر - وى 8 ر و ى ى

 نع كلام انربخا لاق فسويب ند هللا 3 انتدح « ىصقالا كدكاسمو لوسرلا لجكاسمو

 ىبأ ئع رخالا دللا دبع ىبأ نع در نب كيز رخألا هللا كيع ىسبا ند هللا نيكعو حاسب ا

 فلا. نيم .ريخ ا!ذه .ىدجسم ىف ةولص لاق .ملسو هيلع دللا ىلص ؛هللا 'لوسر. نأ ةويره

 ىَلَصُي ال ناك رمع نبأ نأ عفان نع بويا انربخا لاق ةيلع نبا انثدح لاق ىقروذلا

 تمبيلاب فوطوف ىدكض اهمدقي ناك هذاف كم مدقي موب نيموي ىف هلا ىحكضلا نم
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 ميهربا ىب بوقعي انثدح ءءاَبذ لجاسم باب " ء«ماركلا دحسملا الا هاوس اميف ةولص

 تيس للك هيناب ناك هناج ءابق دكحاسم ىناي موو ماقملا فلخ نيتعحر ىلصي مث 0

 ا
1 



 1 دجحوتلا باتك 1

 انكم ىتيب نم ىلَصْتَف ىتأت كتأ ثددوف هزايتجا ىلع فقشيف راطمالا تءاج اذا ليسَي

 للزب كل هائل لو رى ىلعب انغف ٠ لاس علطو تلح هللا ىلفد : ئينلا .لاقف ئلصم .هنخاتا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ندأتساف راهنلا لتشا ام دعب ركب وباو ملسو هيلع

 ناكملا ىلا هل ثرشأف كقيب نم ىَلَصَأ نأ بحت نيأ لاق ىتح سلجي ملف هل ثنذأف

 در انسمو نبيكم ملسو ةيلعاانللا ىلصا هللا لراس ماقف هيفا ىلصي نأ بنحأ/ :ىنشلا

 لعا عيشف هل عّنصي ريزَخ ىلع هتسْبَحذ مْلَس نيح انيلَسو ملس مث نيتعكر ىَلَصف
 لاجرلا رّثك ىتح مهنم ّلاجر باثت ىتيب ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ْنَأ رادلا

 تاق عيبم ل لاح لإ ١ لينخالا نيب كلا لد ان مهتما لجو لاق تبل ىت

 داتا الل كاذب لقت خلو ملسو هيلع علنا ئلصأ ملئ لوسر لاقق دلوسزو ا هللا تحي » فقام

 ال هللاوف نحت امأ ملعأ هلوسرو هللا لاقف هللا َمْجَِو كلذب ىغتّبي هللا الا هلا ال لاق

 هللا ناف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاق نيقئانملا ىلا الا هتيدح الو هّدو 1

 ني دومحتم لاق هللا, ةجو كلذب. ئغتبي هللا الا هلا آل لاق ىم رانلا ىلع مح لف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ُبحاص ىراصنالا بوي ونا :مهيف اًمرق اهتتكحف عببولا

 بويا وبا ىلع اهركنأف مورلا ضراب مهيلع ةيواعم نب ثيويو اهيف ىفوث ىتلا هتوزغ ىف

 ل ا رن كر تيلعر اهب ىزاق يلشوو هيلع الل قلقا ةللابز لوتسر . ىطأ: اهه» هلو: كاقو

 كلام نب َنابتع اهنع لأسأ نأ ىتوزغ نم لفقأ ىتح هللا ىنملس نا هلل تلعجف

 تمدَق ىفح ثوس مث ةرمعب وأ ةحكل كللفأف تلفقت هموق دجسم ىف اًيح هثدجو نأ

 ةولصلا نم مَلَس املف هموقل ىَلَصي ىمعأ خيش نابثع اذاف ملاس ىنب تينأف ةنيدملا

 ّلوأ هينثدح امك مينث3دكفذ ثيدحلا كلذ نع هتلأس مث انأ نم هتوبخاو هيلع تيّلَس

 تفنقو انتد.> لاق دامح نب ىلعألا 0 انتدح « تيبلا ىف عوطتلا َتاَح مرني



 ا 1 دجحينلا بانح

 جيصلا ةولص لبق ىيتعحرو هنغبب ىف ءاسعلا كعب نيتعدرو هنيب ىف برغملا كسعب

 2 تكد « اهيف ملسو ءبلع هللا ىلادص ىبنلا ىلع 0 هنا دكا تنناكو

 6-00 م سمس سا هد 5 5 57 د سماع ع 5 2.

 ىبحي انتدح لاق ددسم انتل « نيتعكر ىلص رجعفلا علطو نذوملا نذا اذا نأك

 نأ ااهنع للا ىضو (ةشكاعا,للعت ةقيقا# نح رشتنملا نب دمحم نب ميعربا ندع ةبعش نع

 ذعبات ءةادغلا لبق نيتعكرو رّهظلا لبق .اغبرا عَدَي ال اك ملسو اهيلعا هللا [ئلط» ىبنلا

 زمعم وبا :انتدح:«برغملا «ليشبقا ةولبملا تام نو ١ 6 خبعش ندع, ورقعو ىدع ىبا نبا

 ىنتدح لاق ةديرب نب هللا دبع نع ملعملا وهو نيسحلا نع ثراولا دبع انثدح

 ْئف لاقاءبرغملاءةولص لسيف اولص' لاق' ملسو "هيلع هللا ”ققلط “ىلا قطا ىنََملا هللا قي

 قركدلل ودردورب» نب هللا كبح انتدح"« قس سانا اهدحتم نإ“ ةيمرك اذه نمل ةثلاثلا

 َلَتِرَم ا لاق بيبح ىببأ نب كيزي ىنتدح لاق توي ىبأ نب يس انتدح لاق

 د ىبأ نم كبجاَعَأ الأ ل ىسنهجلا سماع ند 0 تا لاف ويل هللا لكدع أ

 ىلينلا .دهع ىلع هع انك انا بقع لاقف برغملا ةولص لبق نيقعدكر ع ميت

 ةعامج :لغاونلا ةولص بإب للا لاق َنآَلا كعنمي امث تلق ملسو هيلع هللا ىلط

 توقعي ءاتربخا: لاق قحلا !انفدخ +« لس: ةيلع ةذللا١ ىلك ١ ىبتلا# نع هد قارا كنا كد

 قراصنالا (عينرلا 'ىبا نومحما ئقربخلا لاق .كاهشاى يا كه ىببا اسد لاه, معد ال

 ئف تناك رب نم ههجو ىف اهحَم يعم لقعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لبقع هنأ

 عم ارب ىهش نمم' ناكو ىراضصنالا .كلام ىب نابتع عمس هنأ 00 معزف مراد

 نيب :لوكوا ناككو كانلب يل رطل ىَلَصأ تدك :لولعي (ملسوا ءاللع“ هللاو قلص دنا

 هللا لوس :تتكافا معاك سم لبق هايتجا ىلع فقشْيف راطمالا تءاج !ذا داو مهنيبو

 هلق نينو ئدما'لىشلا داولا  قاؤ قربا تركتأ ىذا .هل تيلقق# غاسوا |ةيلخ هللا ؟قلْيَص



 ١1١ دجحيتلا بانح

 لاق رمعف تلق ال لاق ىكضلا .ىلصتأ رم نسبال تلق لاق قروم نع ةبوث نع ةبُعُش

 مدأ انثدح «هلاخا ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلاف تلق ال لاق ركب وبأف كثلق ال

 لل قنا" قفا نرحل نبع تعمس  لاطع ةرثم» نو :وردع) يدوم لاق ةبعش- انكدج“ لاق

 ءىناع مآ ريغ ىَكصلا ىلصُي ملسو هيلع هللا ىلص ّىبتلا ىأر هنأ ٌدحا انتدح ام لقي

 ىلصو لئستغاف ةكم متق موي اهتيب لخد ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نأ تلاق اهقاف

 كا مع < نوكاسلاو عوكر للا مي هنأ ربغ اهنم ل طق ةولص ل ملف تاعكر ىنامت

 ئرهزلا» نع :بتذ:ئبا« با انتيح لاق. مذآ:انتدحا «اعساو:ةآرو ,ئىكضلا لصي ملا
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 د

 حبس م طسو ةيلع هللا ىلص ىبتلا تيأر ام تنلاق اهنع للا ىضر متاع جرح ورع 5

 0 2 0س سمسا مع 3 - و

 ِد نابتع هلاق «رضحلا ىف ىحضلاأ ةولص باب ا « اهكيبسال ىنأو ىحكصلا كابس
3 - - 

 خبعش انث3لت> لاق ميعرسبأ ند ملسم انددح < ملسو هيلع هللا .ىلص ىسبنلا نسع كلام

 ل ار: داع و سيرها جا قحأ: ىدينلا امتع لاا قع ئررركلا يع: سابع اهقدشت لاق

 لك ىم مايا ةثالث موس تومأ ىنتح نهعذأ ال ثالتب ملسو :هيلع هللا 0 ايباخ

 10 ازيكم و قاحر ناصتألا "نم لجو( لاما اقر اكلام ' خقا لنا كاعمس لاق“ نييوؤس“ قبا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبذلل عنصفق كعم ةولصلا عيطتسا ال ىنا ملسو هيلع ةللا ىلص
 ى

 2د 0 - سا مسل - مساح ِءَ .:

 نب نالذ لاقو نيتعحر هيلع ىلصف ةءامب ريصح فرط هل حضنو هقيب ىللا هاعدذ اماعط

 لاق ىححضلا . ىَلَصَي ملسو هيلع هللا ىلص ّئبنلا ناكأ كلام نب سنال دوراجلا نب نالف

 11 نميلس عشالحم لا لاب نيتعكرلا بابا سب« موبلا كلذ ريغ ىلصا ةتيارا ام

 3 2 د

 نم تطظفح لاق رمع نبأ نع عفان ىع بويأ نع كيز نب دامح انتدح لاق بروح

 ء اعدعب نيتقعكرو رهظلا ليق نيتعكر تاعجحر رشع ملسو ةيلع هللا ىلص ىبينلا



 ١١ دجحينلا بانك

 ةورع نب ماشع نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع انتدح ءرجافلا ىتعكر ىف

 1ص. ملسو :ةيلع هللاب ىلص هللا, لوسر ناك تلاق, اهثح هللا قوو ةشكاح وع ديبآ نع

 «نيتفيفخ نيتعكر ميصلاب ءادنلا عمس اذا ىَلَصي مت ٌةعكر ةرشع ثالث ليللا ىف

 ديحكم نع ةبعش انتدح لاق رفعج نب ديحم انثدح لاق راشب نب ىبحم انتدح

 للص :ئبنلا ناكر تلاقي [هنعلانللا :ىضر :ةققاع ب ع زطرمخإ متسع نك نك لل ديمو

 وهم ىيحي انثدح لاق ريقز انتدح لاق سنوي نب ثيحا انتدحو ح ملسو هيلع هللأ

 تاق اهنع هللا ىعحضر خةتاع نع ةرمع نع نمحرلا ديع نب لكمكام نع كيعس 3

 ىنأ ىتح مبصلا ةولص لبق نيتللا نيتعكرلا فكي ملسو هيلع هللا ىلص ىبغلا ناك

 انتحح لاق ٌدّحسم انتحح «ةيوتكملا دعب عوطتلا باب 8 نرقلا مب ارق له لوف

 ىبنلا ع عم 6 لاق رمع نبأ نى ع عفان ىنوبخأ لاق هللا 0 نع ديعس نب ىبحكي

 برغملا دعب نيتدجاسو رهظلا دعب نيددجاسو رهظلا لبق ىنيتلجاس ملسو هيلع هللا ىلص

 ىنتتدحو 0 ىفق ءامشعلاو برغملا اماف ةعمكلا كعب ىيتدكاسو ءاشعلا دعب نيندجكاسو

 ام كعب ىنيتفيفخ نى كد دب اك ملسو هيلع هللا ىلص قيفللا 3 ع ىناخأ

 ريثك هعبات «اهيف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع لخذأ ال ةعاس ناكو رجكقلا علطي

 كعب عفان نع 0 ند ىدسوم نع داسنؤلا ىب ايوا لاقو عفان ى 6 كلا دقرذ نبأ

 هللا كبع نب ىلع انتحح «ةبوتكملا دعب عوطتي مل نم باب ا“. «هلغأ ىف ءاشعلا

 لاق :نسابعأل نبا تعش لاق ارهاج ءادعشلا» يأ, كعمش لاق وربع« نع بنس فهد لذ

 ابا اي تلق اعيمَج اعبسو اعيمج اينامث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تيلص

 ءدّدظَأ انأو لاق برغملا رخو ءاشعلا لجتاعو رْصَعلا لّجاعو َرْهظلا رخآ هنظأ ءانعشلا

 نع ديعس نب ىيحكي انثدح .لاق داسم ًانثدح ءرثسلا ىف ىدكضلا ةولص باب



 11 دحينلا بانك مع

 ملس ايه دحلا اذه ياهل قباب نع ليقع نحت شيلا نامعدح ريك نين يحي نوح
 لبق نيتعكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا :لوسر عم كتيلص لاق رمع ىب. هللا دبع نع

 نيتعكرو برغملا دعب نيتعكرو ةعبجلا دعب نيتعكرو ريظلا دعب نيتعكرو رهظلا

 6ك تشس نان انيد ا ب وه اتقن لاق كس اكدت لاق حز طتدح ؟ ءاضعلا» نك
 د ر نذ ذر 0 9

 مكدحأ ءانج اذا بطخي وهو .ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاق لاق هللا دبع نبا

 نب فيس انتدح لاق ميعن وبا انثدح «نيتعكر َلَصْهلَف ٍيرَخ دق وا بطخُي مامالاو

 لويز ادم هل ليك ملزم دونغ قيل قفا, لوكوو ةتطاتحم تعا لاقا كفلا# يلف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسي ثجف تلبقاف لاق ةبعكلا لتخَد دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هللا ىلص هللا ُلوسر ىَلَصأ ّلالِب اي تلقف امئاق بابلا دنع الالب ْدجأو ٍيِرَخ دق ملسو

 لك دبور ةياطسعللا يليلنقا قبب ولع 1س ئتاعلا نو نابقع لاقرا«يكشلا

 ىتعكر دعب ثيدحلا باب 8 2 «نيتعكر عكرف «ءارو انففصو راهنلا تما ام دعب

 نع ئبا نقدح» رضنلا وبا لاق»ىيفس انثدخ لاقادللا تبع نب ئلع انقدح ءرجقلا
 قلصي ناك ,ملس ةيلعهللا ئلص ئينلا» نأ :اهنع هللا, ىضر. ةشئاع ىع ةملس : قبا س د5

 ةدورب مهضعب ناسف 5-55 لَك عجاطضا هلو ىنتدح ٌةظقيتسم 111 ك ناف نيتعكر

 «كاشوطت ءافاسسب نيو رجلا مفكر دقاعتا باباه“: 1 «اةكاق: وه“ ىيفس لاق نْجضَقلا :ليتفكو

 ءاطع ىع جيرج خبل انتدح لاق ديبعس ىب ىبيحي انةدح لاق در نب نابب انتدح

 هيلع هللا ىلص ىبنلا .ىكي مل تنلاق اهنع هللا ىنضر ةشئاع نع .ريمع ىب- كيبع نع

 ارقي ام..باب ٠١ . رجقلا -ىتعكر ىلع ةنم !دفاعت َلَشَأ لفاونلا نم ءىش "ىلع. ملسو ا



 ا١ دجحيتلا تانك

 تاب 8" +: « ىميألا هقش ىلع عجاطصا رجقلا ىتعكر ىَلَص اذا ملسو هيلع هللا ىلص

 قيس انتدح لاق مككلا ناو سَ انقدخح « عجطصي ملو نيتعجرلا كعب تدكن ع

 ملسو هيلع هللا ىلص ملا ن أ تاع نع يلق ىبأ نع وضخلا وجأ ملناش :ةلد> لاق

 « ةولصلاب 0 ىنح ع معحاتضا هلاو ىنتّدح ةظفايتاسم 5 نا : ىّلص اذا ناك

 ىبأو رامع نع كلذ ركذيو نبحم لاق «ىنثم ىنثم عوطتلا ئف ءاج ام باب د
 5 م

 تحكحردا ام ىراصنالا دكديعس نب ىيحكي لاقو ىرهؤلاو ةمركعو كيز نب رداجو نيتفاو رذ

 كبع انثدح لاق ةبيتق انثتدح «راهنلا نم نيتنثا لك ىف نوملسي الا انضرأ ءايقف

 لوسر ناك لاق هللا بع نب رباج نع ردّكتملا نب ىمحم نع ىلاوملا ىبا نب نمحبلا

 نم ةروسلا#انبلعي امك" ابنك رومألا فد ةراكتسالااسلعي ملموا ديلك هللا" ىللطا هللا

 مهللا لقيِل مث ةصيرفلا ريغ نم نيتعكر عكريلن رمألب مكدحا مه اذا لوقي نآرقلا

 الو ردقت كتاف ميظعلا ىكلضق نم كىلتساو كترذقب كردقتساو ىكملعب كريختسا ىسنا
 “كتنه ع م6

 ل ريبخ رمال اذه نأ ملعت نك نأ مهللآ تويغلا مالع كنذاو ملعأ هلو ملعَتو ردقأ

 تراب مث ىل هرسيو ىل هردقاف هلجاو ىرمأ لجاع لاق وا ىرمأ ةبقاعو ىشاعمو ىنيد
 هع - 52262 1 دبع 22ه  ه

 2 لاق وأ ىيمهأ تك ىشاعمو ىفيبذ ىث ىل ع رمالا انف نأ ماعن تحذك نأو هيف

 3 مم 5 ه م مل 0

 لاق هب ىنضرأ مث ناك تببح ريكلا ركنا هنع ىنغرصأو ىنع هفرصاف هلجاو ىرمأ لجاع

 سماد

 كبع نب رماع نع كيعس نب ةللا كبع نع ميهربأ نب لكعلا انتدح « نجاح ىهمسيو

 لاق لاق ىراصنالا ىعبر 5 ةذانق ابأ عمس ئقروشلا 3 نب ةمو - رميبزلا ند هللا

 سب اس 2

 «نيتعكر ىّلصي ئتح سلكي الخ ةجشملا مكذحا لخ اذا  ملثو هيلع هللا (ئليص ىبنلا

 خكلط د هللا دبع نب فكحسا ىع كلام انربخأ لاق فسوي ىب هللا 0 انتوح
 ىببأ نب

 « افرصنا مث نبنعك دنع , ماسو هيلع هللا ىلص كالا لوس اذل ىلص لاق كلام ند سئنأ نع

5701. ٠ 038 



* 

 ١1 كلا َنحح لال

 دبع كلذب ئنعي تفرلا لوقي ال مكل اَخَأ نأ ملسو هيلع هللا ئلصح هللا .لوسر ركْذَي

 < اور, نيل هللا

 عطاس رجقلا ىم فورعم قشنا اذا . ..هباتك ولتي هللا لوسر اتيفو

 ةأواا لاق, انلمزب نأ تانقوم هب .انبولقن ىمَعلا دعب ىدهلا انارأ

 عجاسُملا نيكرشملاب تلقتتسا اذا ١ هشارف نع ِهّيْنَج ىناجي تيبَي

 كح ةويرعلا ىلا قفار وعألاو كيعس نحا ىرعزلا ئنربخا ىدييزلا لاقو  ليقك هعبان

 ىلع تيأر لاق ع نبأ نع عفان ى 3 توداى 7 دنح (اكدح لاق نامعنلا وبدأ

 قربتسا ةعطق ىديب ّنأك ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا ديع
 20 مع

 نم اناكم ما ل ىننكف

 ع

 اههاقاتق رانلا ىلا ىب ابقذي نأ :!دارأ ئنايكأ نينا قاك تيلروا هيلا تراط الا ةنكلا

 ىدحا ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ىلع ةصفح تّسقف هنع ايَلَخ َعَرَت مل لاقف 5

 لدللا قمر لعب قاكدوا ةيلاز دبع لجملا معن ملسوا| ةيلع ,ةللاوئلض: ىبتلا) لاقفإر قاجور

 يلح دلل قلصت ىبقلا نلحا قوصقيب نونارفأ ل وداكو: :ليللا» ىما ىلصي هللا تبعا ناكف هه

 لتر ديلع ضلت ىلصاب ىبنلا لاقف رتخاوالا علا , نما ةعباسلاةليللا: ف :اهثأ ”ايوولا .ملسو

 رشعلا ىف اعرحتيلفن : اهيرحتم ناك ىنّمف رخاوالا رشعلا . ىف تاطاوت دق مكايور ىرأ

 ند جللا ع انهدددح «رجكفلا ىتعكر ىلع خموادملا باب مل ١ ءيخاوألا انتدح لاق كيؤد

 نع ةملس ىبا نع كلام نب كارع ىع ةعمجر نبرفعج ىنتدح لاق بويأ ىبأ نبا وه تن

 ىك نيتك: تاعكارو دامت ملص هد كستعلا هلسو يبلع هللا | جلف بسلا *ىتص تيلاق :ةشقاع

 فشلا ىلع ةعجاضلا باب 81 ء!لبأ امهعدي نكي املو نيعادنلا نيب نيتعكرو اسلاج

 ع د هس سس نه ء - هع

 بوبأ ىببأ نب كبعس انتدح كدزي نب دللا ةن اند «رجافلا ىتعدر دعي نميالا

 ىبنلا نك تاق اهنع ةدالأ ىضر + ةساع نع بيرل ى 3 ةورح نع نوسالا وبدأ ىهتدح لاق



 ١١ دحيتلا . تاضنكخ

 لامعألا ىم :نوقيطت ام مكيلع هم لاقف اهتولص ىم تركذف ّليللا مانت ال. ةنالف تلق هذه

 « فوقي ناك نمل لبللا ماش كرد نم رك ام م 1 المت ىنح 0 هل هللا

 ىمتدحو 9 نخابو الأ نىسع ليعمسأ .. ند رشبم : |0112 لاق نيست لأ ند سامع 0

 نب ىبيحكي انتدح لاقى ءازوالا انريخا لاق هللا دا انربخا لاق ىسحلا وبا ل َّس اديك

 نوح قنا. ورمعا نبهللا حيف ىنقدحا لاق 17 قبغا ربا ةيلساوبا, يصبح قدومك با

 نالن ّلثم نكت ل هللا ّفبع اي ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر ىل لاق لاق. ىصاعلا

 انمددل> لاق ٠ نييرشعلا ىبأ ىبأ انتجت ماش لاقو ليللا مايق كرشذ ليللا م موب ناك

: 5 0 9 ٍِ 
 اذيب ةئاس وبأ ىنتدح لاق نادوت ند مكحلا ند رمع نع ىبيكي انت>> لاق ىعازواا

 جالا كبع نب ىلع انتددح بات 1 دك ولأ ئ ع يا ىسبأ ند يع هعدات « ءلتم

 ىل لاق لاق ورْمَع نب هللا دبع تيعمس لاق:سابغلا .ىبأ نع هرمع نع نيفس .انتدح لاق

 كلقألو اقح كسفتل ناو كبسفن تهفّتو: كنيع تمكاع تلعف اذا كاف لاق كلذ
 هي هع هد

 قوم ايتن « ىّلَصف لييللا ىم راعت نم للصف باب ال 8 5 رطغأو مدحق 5

 لاق ىناع نب ُرْيُمَع انتدح لاق ىبعازوالا انتدح لاق ملسم نبأ وع ديلولا انربخا لاق

 ىبنلا نع تماصلا نبا وع ةدابع ىنتدح لاق ةيمأ ىبا نب ةدانج ىنتدح

 كلملا هل ادل كيرش. ال هّدحو هللا الا هلا ال..لاقف .ل.يللا» نم راعذ..نم لاق. ملسو هيلع

 | هللاو هللا الا هلا الو هللا ىاحيس هلل !ةيحلا+ يدق عيش :لكخ  ىنعيزمو :جيحلن دلو

 ًاضوت 'نافا هل بيجتسا: اهذا وا ,ىل رفغأ“ مهللا لاق. مك .هللاب :الأ هوقايالو لوح الو بكا

 نبأ نع سنوب نع تثيللا انذدح لاق ريك نب ىبيحي انتدح ؟ مشوا تدب ىلصو

 وو ةضصصق ىف نضَفَي وعو . ةريره ابأ عمس نأ نانس ىبأ :ىب متيهلا ىفتدح لاق باهش



 11 دحيتلا باتك

 ةدلح لكلا ءلجلا هللا لوس | ةءلض تيناك .تليكي اينح هللا قصر :ةضفاح# لاس ددنز ايدل
 : اى را (نتووس كرو

 2و ناضمر ىف كيؤي ماسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ناك ام تلاق ناضمر ىف ملسو

 مت نهلوطو نهنسح ندع نا الق اعبرأ ىلصي ةعكر ةر شح ىد_دأ ىلع هريخ ىف

 اهتع هللا ىضر ةشئاع تلاق اتالك ىلصي مت نهلوطو نهنسح. نع لأست الف اعبرا ىلصي

 9 يبيلك نعل الو ب ناضانت .ييع نأ ةشئاع اي لاقف رتون نأ لبق .مانتأ هللا .لوسر. اي .تلقف

 ىبأ ىنربخأا لاق ماشه ىع ديعس نى. ىيحي انتدح لاق ىنتملا ىب كيبحف انتد>

 ءئش ىف ارقي ملسو هيلع. دللا. ىلص ىبنلا تيأر ام تلاق .اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 نوتالث ةروسلا ىم هيلع .ىقب اذاف. اسلاج أرق ربك اذا ىقح اسلاج ليللا ةولص نم

 فحسا انتدح ءراهنلاو ليللاب روهطلا لضف باب ٠١ ء«عكر مث نعارقف ماق ةيآ نوعبرأ وأ

 5 ةردرف بأ نع ةعرز ىبأ نع ىميتلا نايح تل نع زخماسأ وبدأ انتدح لاق رعت ىبأ

 لمع باج ئيندح لاقي ناك ير كفلا + ةولنف ةمتعت لالثنا علاق متو... ةيبعلهليا :ىلط_ قفعلا

 0 تلمع 1م لاق ةمكلا ىف 2 نمد 5200 5 ا ىناف مداسالا ىذ هقامع

 امجرو وهطلا كلذي م الأ 0 وأ ليل ةعاس ئف اروهط رهطتا مل يأ ىدنع ىجرأ

 هوكي 0 تا 71 « كيركت ىنعي تكيلعت ع هللا كيع وبأ لاق « ىَلصُأ 5 كك بقك

 بع انتدح .لاق ثراولا كبع انثدح لاق .مْعَم وبا انتدح «ةدابعلا ىف ىيدشتلا نم

 نيك ناب كلو يلع ضلال ياش قيال بضخ ذاع دةجلاظ/ نبه فنا خو جيوط نط زايرفلا

 نيتيراسلا ى مدل ريل كقلعت :ثوتق .؟ذاخ بّئيولا لبَح اذه اولاق ”لبكلا 1ذه ام .لاقف

 لاهو عميد شك تاه هطاشت  مكحخا لَصُيل هولخ ل ملسو هيلع هللا :ئلط- ىثنلا لاقق دم
 تلاق ة+تكاع نع ديبأ نع ةورع نب مايك 0 كلاخ نع ملا 4 3 هللا 56 0

 نوي لاقت (لو كفيل ع هللا -ئلصيةلقلا ليست, كلا لحم ناس نينا وم قاما (قشسَم ناك



 0 ا١ دنجويثنلا بانك

 وع انتدحتو لاف هيلع, نب. لكعمسا ءانضذخا لاه ماضقأا ىب لوم اهكديح اك السك نيفقلا

 5 هد د ب يا

 ىف ماسو بلع هللا ىلص ىينلا نع بدنج نب ةرمس انتدح لاق ءاجر وبدأ انتدد لاق
2 

 ةولصلا نع ماتيو هضفريف . نارقلا ثخاي هتاف رجخكلاب سار ٌعلتي ىذا امأ لاق ايورلا

 لاق. .ندسم..انتدح هند: ئف,ناطيشلالاجا لدصت»# موا تاضذ اذا تامر ل ١ك ةيوتكملا

 كذع ركذ لاق دللا دبع نع ىلل-تاو ىبا نع لوصنم اندددح .لاغ نموحألا وبدأ انةلل>

 ةولضلا ىنلا.ماق ام مبصأ ىتح انئان لاز ام ليقن ٌلجر ملسو هيلع هللا :ىاص ٌىبنلا

 هللا لاقو «ليللا نخل ىف: ةولاصلاو .ءاعدلا باب 1 «نذأ نه: ناطّيشلا لاني لاقف

 1 ةرير2 ىبأ نع رغألا هللا كبع ىعاو 2 ىببأ نع باهت نبأ نع نكاام نع

 ىقبي نيح ايندلا ءامسلا ىلا هليل لك لجو رع انبر لوني لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 قينرفعتسر نمد يطغام سلافي ومداد كايجساد نوع لاو تاو قوهيلا ردك كاد

 املف مك ءادركلا ىبأل ناملس لاقو هرخآ ايحأو ليللا َلوُأ مان نم باب ١ ءدل َرفْغَأف

 وبا ..انقدجم (؟ نابلس قال !ملسو هيلع هللا. للضأئبنلااناق مقا لاق !ليللا«ارخلا»» نما ناك

 ىسبأ نع ةبعش انثدح لاق برح نسب - ىةتدحو 3 خبعش انتدح لاق كيلولا

 ىلص هللا لوسر ةولص ناك فيك اهنع هللا ئضر ةشئاع“تلاس لاق دوسألا نع فحتسا

 هشارف ىلا. عجري مست ىلصيف «رخآ مىقيو هلوأ ماني ناك تلاق ليللاب ماسو هيلع دالا

 ماقال هناا همك ردو اضوقا“ لاو: للستعا«ةجاح مب“ تناك قاف عنق انا ةؤيلا لقا انا

 لاق. :فسوي نب هللا. لبيع 'انتدح 4 ةريغو ناصر ىف .ليالاج ملسو اهيباع هللا ؟ىلص ٌقدنلا

 هنأ .ىمحرلا :بنبعا .ىنب::ةملس ىباا١ نع. ىربقملا اديعس صبا" /ىب انايعسا قعا ىلا انربخا



 ١1 كدحبتلا باز

 51 0 نمو مشل ه 5

 :كظنح انربخا لاق ىسوم نب كللا ديبع انتدح « رجافلا ىتعحر ىوس ةرشع ىئددحاو

 نه ىلصي ملسو هديلع هللا ىلص م ناك تلاق ةشثاع ىع دكيحم نب مساقلا . ىع

 هللا ىلص ىئبنلا :مايق باب | «٠ رقلا اتعكرو رسولا اهنم ٌةعكر ةرشع الث  ليللا

 ماوي د همه هي

 مك لمؤملا دا رت رع هلوقو ليللا مايق ىم يسن امو هموتو .ليللاب ملسو هيلع

 ئقلنس انآ اليترت ن قاوقلا لستر هِمَلع أ اًليلق 0 م صقنآ وأ ا اًليلق الا نكس

 . تأ 5 52ه 2 2

 ككسأ نأ البق موقأو / 9
 تت -

 2ءةرهسب 6 30ه2-2123-١ و: 13 1 1

 مم 0 ام اءارقاف م-كيلع كيلع بان دهوصخات 0 نأ ملع لدحيو وع هلوشو

 © هاه هموم هعومم - إ 2122 مهل هوم د

 ليضف نم نوغتبي ضرالا ىف نوبرصي نورخاو ىضرم مكنم 0
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 ّيثد صو 2 3 كرما هده د 3 2. هرض 03 هد دهم هد م ءا6مهس

 مظ و ارومخ وه هللا دنع هنودكات ريخ نم م كسفنالا وصدقت انفو اًقسح انضرق

 - كك مم م مدع
 د
 نك ةولصلا اوُميِقَأو 3 م رسبت ام اورق هللآ ليبس ىف 7

 ةيسدكلاب :ماق شن سابع با لاق دللا كبع ويا-لاغ 6 ميحَر ,وفغ هلل نأ ىلا اورفغتسأو

 2 كه د وه هء هد 9 3 ما 0

 زيرعلا ديع انتج «اوقناويل اوعطاومأ هبلقو دهردعبو هعمسل ةقفاوم كش ناوقلل ةاطاوم ءاطو

 نب كيكم انت>> لاق هللا دبع نبأ

 اين هروب س 7 - ع مم -2 ع هد يع 3 2

 الأ .ايلصم 2 ا أونا 0 نمد ناكو ايش هنم رطغي الأ ىضن ىنتح موصيو

 ِه- همسد 2 هع / ب هب هع

 ندفع باب '«ديم> نع رمحالا كدلاخ وباو ىميلس هدعبات “ هتيأر كل امثان الو هقيار

 1 تتم ىب للا نيه 5550 50
 م ن : و وعر ى ْن

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةربرغ ىبأ نع ٍجرْعَألا نع دانزلا ىبا نع كلام انربخا

 ئلع :برضي نقع تالت مان.وه اذا مكدحا سار ةيفاق ىلع ناطيشلا دقعي لاق ملتو

 09و مت نن سد

 ًاضوت ناف ةدقع تلكنا هللا كّذف ظقيتسا ناف ٌةقراف نيف يي 1 د ن6



 157 1 دحينلا باتح

 هاقلأ ام, تلاق ةشئاع نع ةماس .ىبا ىع ىبأ ركذ لاق ىعس نب ميعربا انثدح لاق

 مت ركست نم باج م ., ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا :ىنعت .امئان الأ ىدنع ركسلا

 ور انربخا لاق ميهربا نب ٌبوقعي انتحح «َحْبَصلا ىلص ىقح مني ملف ةولصلا ىلا ماق

 قليع 'ةلئانا يلف نأ سكتلاه: نب سنا ,,نحا هداثق ىعار ةبورق» قتنا» قبو ىيعسا انتداحلا لاق

 هللا ئلثع هللا : بن ماق امهروكسا نم اغرق املخ اركست .تباك- نبا .ىيزو. ملشو يلح .هلنإ

 وحس نم اًمهغارف نيب ناك 7 كلام نب سنآل انّلَقَف ىّلَصف ةولسصلا ىلا ملسو هيلع

 ىف مايقلا لوط باب 1 < هيأ نيسمخ ٌلجولا ًارقي ام ركقك لاق ةولصلا ىف امهلوخدو

 لدقاو لبا (ىع ”نتمعألا نع ةبعش .انتدح لاق ثرح قب: نقميلسانتدحتبك لئليللا ,ةولط

 ىتح امئاق لري ملف. ٌةليل ملسو هيلع هللا: ىلص ىبنلا عم تيلص لاق هللا كنبع ننع

 ءملسو هيلع هللا 'ئلص ىئبنلا رذأو ةعقأ نأ تممع لاق.تممع امو انّلق ةوس رمأب 55 3 هع هم د هع

 ىلع. لثاو: ئبأا نع :نيصخا ىعاعللا نبع ؛ىب: ةلاخ اهجحلا لاهارمع كم ضفحا مضسدح

 ءاف :صوشي ليللا نم .دكبتللا ماق اذا: ناك ملسو ةيلع هللا قلص ىبنلا نأ ةغيذخ

 اصب ملسو .هيلع هللا ىلص ىسينلا .ناك مكو ليللا ةولص فيك باب ٠١ .. «كاوسلاب

 كبع ىب, ملاس ىنربخا لاق ىئرفرلا نع ؛بيعش ؛انربخا لاق, ناميلا وبا انتدحا «ليللاب

 ىتنقم..لاق, :ليللاب ةولص فيك دللا» لوسر ١ايز:لاقد الجلرر#قا لاف يارسح - جهلا تبع !قأ هللا

 خبعش نع ىيحي انتدح لاق نادم (كدكلا ةديح اود رقواف جبصلا تنك اذاف ى 5

 ملسو. هيلع هللا "ىللص ئبنلا» ةولص: تناك لاق. سابع ىبا :ندع ةريج وبا: ئنقدحا لاق

 لاق ىسوم ىب هللا كيبع انرببخا لاق فحسا انثدح ء«ليللاب ىنعي عكر ةرشع ثالث

 قاع كا لاق قورسم نع تاَكْكَو نب ىبكي نع نيصح قما نع ليتارسا اذربخا

 ه6

 عشتو عيس تل.#: لسيللاب ماسو هيلع هللا ىلص هللا ٍلوسر ةولص ىع اهنع هللا ىضر



 أ ومو لمعلا َعَدَيَل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ناك نا تلاق ةشئاع نع ةورع نع

 22 7-2 دع © 5

 ىلص دللا لوسر ج 20 امو مهياع ضرفيف سافلا مد ليعيد َن يح خد لمعي نأ كي ا

 ءءء -

 لاق فسوي نب ةللا 1 مكوك ءاهحبسأل ىثأو طق 7-5 ا كاس ملسو هيلع هللا

 للا لوسر نأ زا نينموملا َ ةختداع ى 2ع 0 نأ 00 ةورع نى باهت نبأ ار كلام انربخا

 قلم قلنو» مش | سان تولصيا لصق ىحاستلا]' خف غليل تاذإ ئلص !ملسو هيل هللا: لص

 هللا وسر مهيلا يرضي ملف ةعبارلا وأ ةثلاتلا ةليللا نم اوعمتجا مش سانلا رثكف ةلباقلا

20-0 

 ج ورخلا نم ىنعنمي ملف متعنص ىذلا بحار دق لاق جبصأ املف ملسو هيلع هللا ىلص

 سند هع

 ىلص ىبنلا مايق باب 1 < ناضمر ىف كلذو مكيلع ضرفي نأ تيشخ ىنأ الا مكيلا

 رطغت و ماق اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقو هامدق مت ىنح ةليللا ملسو هيلع هللا

 ا نع حجم انتد> لاق ميعن كا انتوح 6 ترطفنا قوقشلا رواحفلا “< دام داي:

 0 5 7 ملسو:ديلعا هللا: قلص .ىبنلا ناك نأ لوقي .ةريغملا» تعمس. لاق ةقالع نبا

 ماذ ئى 0 كا 0 سل اك نوكأ الم لوقيف دل لاغيفذ داقاس وأ هامدق مون ىند

 رانيد ند ورمع انتدح لاك 5 انتدح لاق كالا دكيع ند ىلع كا كاكاشللا لضذع

 -ع مع

 ىلض هللا لوسر نأ هربخا ىصاعلا نب ورمع نب دللا ثبع نأ هربخا سوأ نب ورمع نأ

 مايص هللا ىلا مايشلا ٌبحاو. َدواد ةولص هللا ىلا ةولصلا :ٌبَحُأ هل لق ملسو هيلع هللا

 انتدح « امو رطقيو اموب موضصدو 52 مامدو هتلت هت موغبو لييالا فصن ماني ناكو 1

 م0 د

 لاق اقورسم كش لاق ىبأ 000 لاق تعا نع ةبعش ىع ى دأ ىنذروبخأ لاق ن

 سعى 2 ع

 مد , ى وسعي ٍ ن ى فاذلا تناك 21 ءانلاا ملك لل نول ملز يحال اك لمعلا أ ةضتاعي تناك

 انربخا لاق مالس نب طمحم انتكح « حراصلا عمس اذا موقي تلاق موقي ناك ىنم كثلق

 ليعمسا نب ىسوم انثدح «ىّآصف ماق خراصلا عمس اذا لاق تعشالا نع .صوحخألا وبا
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 ١ دجيتلا بانك

 :شتاع. نأ ورع ىنتدخ «لاقأ ئرعزلا نع كبيعع نام راكا لاق“ ل امبلا وما ةكدج هلجللا

 كلت::تناك «ةعكر أ هرشح# دخلا :ىلتصي .ناك+ :ملسو هيلع هللا ىلع هللا | لوو نأ هقؤسخيا

 سار عقرب 3 ليبق يأ ١ نويسمخ مكدحأ أر قي ام ركق كلذ ىم ةددكسلا نكي هتولدص

 كنان ا ىنح نميالا هقش ىلع ع عجاطضي مست رجفلا ةولبص لييق نيتعكر كو

 ءعع 1 3 2 م اع حتا

 دوسالا نع نيفغس انتددح لاق 8 وبا انت>> <« ضيرملل مايقلا كرشق باب * « ةولتخلل

 4! ريتليلا دا .ةلولم مقيد لك« ملسوأ ولع دللا> قلما كابغلا ١ ركتتتلا الواعي ا دقج يعمل تانك

 هد

 دكيع نب بدنج ىع سيق نب دوسالا نع نيغفس انتدح لاق رمقك نب كيكم ادد

 دعا هع 3

 اطبأ« شيق: نم ةارلمأ لاف. ملتسو ةةيلخ“ هللا هولك« تبملا قلعا لكيردجا نشطت لام هنالك

 آق امو :كسبرب كعدو ام :ئجاس اذا :ليللاو ىكضلاو: .تلؤنف' هئاظيش هيلع

 باجحيا ريغ نم لسفاونلاو لسيللا مايق ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ١ ضيركف

 لاق لتاقم ند نييك رك « ةواصلل ليل كح ةخمطاف ماسو هيلع هللا ىلص ييفلا

 ها مس ةلاوع ثراتكلا  تنب دثع نع ىرهزلا نع رمعم انربخا لاق هللا طبع .انربخأ

 نم ةليللا لسن اذ ام هللا َناحبس' لاقف هايل ا ملسو :هيلع هلثا ىلص ىبينلا

 اهندلا ع ل ب اه تار عدلا بحاوسص ظقوي نم نارا " لون اذ ام

 لس اوربا الاف ئزعرلا وهاب تيتا ايروكا ادار اع وق مكب وزر طي دس رتاج سام ةيراع

 هللا لوسر أ هريخحأ كلاظ ىبأ نب ىلع نأ هربخحأ ىلع نب نيسح نأ نيشكلا نبأ

 متلو د ا : 5 ا ى هلل ناعم كيتا ةلسر يلع اللا لص مينلا «"تكنط مطاط وي ءطو طاقم د 0ك ل

 عويح»فرضفاف, انتعبا انقعبما< نأ عاش. ؟ذاه للاب اجيب انسفلا اللا .:لؤسرا اي .تكلعذم نابلصت
- 

 1 7 2 ا 94 1
 ناو لوقي وهو هدخف برضو لوم ىقو هقعمس مدت ايش ىلا عجرَي نا مكلو كلذ ١١كنلد

- 

 تاهل :خبا١ نع. كلام»انوبخا لاق فسوي | نب.اهللا كبع؛انترخ 5-2 اء رتقكا. نافل



 ١١ كنكايتلا بات ام

 ملم ىمبأ نب ناميلس انتودح لاق. 1 انتد> لاق هللا دبع نب 1 انتدحا «< حد

 ليللا نم ماق اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك لاق سابع نبأ عمس .سواط نع

 تنا ثمحلا كلو نهيف نمو ضرالاو تاومسلا ميَق تنا ثبحلا كل مهللا لاق دّجهَتَي

 نهيف نمو 00 تاووسلا كلم كة كلو هيف نمو ضرالاو تاومسلا 0

 دا و

 مي لا نجلا كلرفر تلت ككاشلا يق الك عوو ا فقكلا تلا كينعالا ةنكلو
 د ل

 تنم: كبو تسملسأ كل. مهللا يي تلا ب 0 يكب كح رد نس راخللو

 ا تمعن فحت يوكاجت كيلو اسطح كيور ثينأ سكبلاو , نلكوتت) كيلو

 «كريغ هلا ال وا تنا الا هلا ال رخوملا تناو مدقملا تنا َتْنَلَعَأ امم ثررسا امو ترخأ

 نيف ليست ناك قادت لإ وق, الو هلو در عسا ىبز ا كرها كبه دارورب نفس لاق

 لجو هيلع هلل ل لشلا ىعنلا نعي سامع قمل ىف سواتط,, نمر! وعمسي ءليبم طبل قفا

 انربخا لاق ا انثدح لاق. دمحم .ىب 'هللا كبع اتتدح «ليللا مايق لصق باب

 نع ىرعز ىءلا نع 2 انوبخأ لاق تاروجلا 0 انن>د> لاق يح ىنتد>و حا رمح

 اييورب ,ىأر :1ذا.ملشو :ةيلع< هللا ىلص, هللا :لوسر ةايح: ىف :لجرلا ناك لاق :عينا نغ ملاس

 الا لح اهي اسر وز هك ىرأ نأ: تييسفف ملشوا ةيلح للا قئلص دلل لودر :ئلغا:اهبنق

 دهع ىلع دجسيلا ىف مانأ تنكو اباش امالُغ تنكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 راكللا ىلا ىف اذذم ىتادخاب نوكلم ناك. مونلا ىف .تبجارعا علسو: هيلع. هللا .ىلص. قبلا

 لوغأ تلعجاف مهتفرع كق 1 ايف لف ناكرف انهن ناو ديلا طك 5 ا

 ن 70 9 "2 30 7 3

 مرد كا ل لاق رك( كلم اميقلخي لا رابلاا نم _عللام انوع اهنصقذن ةيصفح ىلع اهتصيصعقف ع

 ىَلَصي ناك ول هللا ٌثبع ٌنجيلا ْمُعن لاقذ ملسو هيلع دللا ىلبص هللا لوسر ىلع ةصفح

 مايق ىف دوجسلا لوط. بايءا» .. «اليلق الآ ليللا نم :هاني ال دعي ناكوا ليللا .ىم



 رن دس أم ةولدصلا رويصقت باوبأ

 ميعربأ نع كرايهلا نب هللا دبع ىع نادبع انتدح « دهجو ناك .ثيبح ىلص خلبقلا

 لاق نيصح ند ناومع ىع ةكيرب نبأ نع بتكملا نيسحلا ىنتدح لاق نامهط نبأ

 ناف :اهئاق ٌّلَص لاقف .ةولضلا نع ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا تلأسف ريساوب ىب .نناك

 خص مث !دعاق. ىلص اذا باب ا. « ِبْنَج ىّلعف عطتسق مل ناق اًنعافف عطتست مسل

 نوينعكرو !ىعاق قيتعكر ىلص ضيرملا ءانش نأ نسحلا لاقو ع ام مم ةفخ دجو 5

 هييبأ ىلع ةورضع ىنب ماتت نع تسلام انريخأ لاق فسوي نب هللا 0 انتدح «امداق

 هللا. -ىلض. هللا .ٌلوسر ربت مل اهنأ هتربخا اهّنأ اهنع هللا ىضر نينموملا مأ ةشئاع نع

 دارأ اذا ىنح اًدعاق ارقي ناكف ّىَسُأ ئتح ظق !دعاق ليللا ةولص ىلضي. ملسو' هيلع

 نب هللا 0 انددح « عجر مذ ا نيعبرأ وأ ىبتالق م وكن ارفف ماق ع 2 5

 هللا 00 نب رمع ىلوم رضْنْل ىبأو كيزي ىب هللا كيع نع كلام انربخأ لاق فسوبد

 ٌةيلع هللا ىلض هللا, لوسز نأ :نينموملا' مأ .ةشئاعا نع« ىمخولا لع نبا ةملسا ىبا ىع

 وأ يزل نيدالكا نم وكت هتءارق نم ىقب !ذاف سنان وهو ًارقيف اسلاج ىَلَصي ناك مسي

 ّلثم ةيناثلا ةعكرلا ىف لعفي دجس مت عكر مث مئاق وهو اعارقف ماق يأ نيعبرأ

 « عجحطصا ةمئان تنك نأو ىعم ثدلحن ىظقي تنك ناف رظن هتولص ىصضق اذاف كلذ

 دكجيهتلا باتك 11

 ب - ن0 مت

 رهسأ ىل ككل لفات هب ْنِجهَتَت ليَللآ نمو لجو رع هلوقو ليللاب دجهتلا باب ١



 1 ةولصلا روصقت باوبأ 1م

 انتدح «كعاقلا ةولص باب ١) < بكر مث ريتا لص لحوم . نأ لاف وسلا تحغأز

 ىلص تلاق. اهنأ ةشئاع نع هيبا نع ةورع ىب ماشع نع :كلام :ىع كيعس ىب. ةبيتق

 اًمايق موت, :ارزر/ ىلصو .اسلاججب ىلصف كاش لوقو ار دتيما) ىئح . ملسو«هيلح هللا ىلض .دللا : لوس

 اوعكرأت عكر ا!ذاف هب متويل مامالا لعج امنا لاق فرصنا املف اوسلجأ نأ مهيلا راشاف

 د سنا نع ئرمإللا نع 0 نبأ انتدح لاق ميعَن وبأ انتددح « اوعفراف عفر اذاو

 ديو ضحك وأ سيك , نرخ نع“ ملسو: جماع هللازا ئلض هللا: لوس. ظقفس» لاق كلام

 ل ى ر وجد ذر - الأ لاكع كي ا( |دساشإ لسع هرالإ) تاكت فرجت هيلع انلكلح كل

 هللا عمس لاق !ذأو اوعفراف عفر !ذاو اوعكرأف عكر !ذاو اوريكف ربك اذاف هب مّتويل مامالا

 حور انربخا لاق روصنم نب فحسا انثدح «طمكلا كلو انبر مهللا اولوقن هدمح نيل

 ىبأ تعمس لاق كّمصلا كدبع انربخا لاق فكسا انثددحو ح ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا
0 2 

 اروسم/ ناكو) نيصح نب نابع ىيكدخي لاقرب ةوئرتا تيا | ندع :ىيسحلا  انقكش "لاق

 امداق ىلص نأ لاقذخ !دعاق لجيلا ةولص ندع ماسو هيلع دللا ىلص جملا لوسسر اذعس 1

 رجأ فصن هلف امثان ىلص نمو مهاقلا حل ع كلخ !كعاق ىلص ىمو ليت وهذ

 لاق ثراولا دبع انثدح لاق رَمعَم وبا انتحدح «ءاميالب دعاقلا ةرلص باب ا» ك«دعافلا
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 الجر ناكو نككصحخ ند نارمع ل ةديرب نب هللا كيح نع ملعملا نيسح انتد>

 - 5 ع 6 2 2س < 52-5

 ىلص.ىبنلا تلاس لاف ىيصح ىب نارمهع نع فرس ارمعم وبا لاقو اروسيم

 ليست نينا انتاح لص نع لاس قعاتر وهو (لجيولاةوفليص- ندع ملدعو هبيلغااءللا

 باب !! ١ «دعاقلا رجا فصن هلف اًمئان ىلص نمو مثاقلا رجأ فصن هلق اًدغاق ىَلَص

 ىلا لوحتي نأ ىلع ردقي ممل اذا ءاطع لاقو ءبْنَج ىلع ئلص !ٌدعاخ :قطي مل اذا



 00ااا بر

 ام ا١ ةولدصلا ريصقت باوبا

 ةراص نيب عمجي ملسو هيلع ةللا ىلص ىبنلا.ناك *لاف كلامى ب' ]شذا نوع نسف" نبأ

 ىع سفح نع ىويكي ندع بر.حو كرابملا ند ىلع ءعباذ « رفا قف ءاشعلاو برغملا

 ميقي وأ! نذوي لشق: باي:11+ «ملسو ءيلعا هللا يلضئينلا» عمج#لاق .كلاه خج, نما

 لاق مرا 2 ببعد انربخا لاك ناميلا وسبا انتدح « ءاششعلاو برغملا نمد عمج اذ

 هلع هللا - ىلطع ةءللا لوس تيار لاق ةرمح--ىبهللا#نيص نوح هللا اقبح نيا لاس [ئزربخل

 ءاشعلا ئمبو اهنيب  عمجاي' ىتخح برغملا ةولص رخوي رقسلارر قفة دهملا لكم اذإ علتتو 55

 نالت اهيلَصُيَف برغل ميقي ريسلا هلكعأ اذا هلعفي رمع ' نب هللا كبغ ناكو مئاس لاق

 ايينبب جيسي 2« مآسي مث قيتعكو [ يل ءاشعلا بقي و 0 ل 0 مث مااتعب مد

 اذربخأ لاق ا انتد> «ليالا فوج نم موقي ىندح ةلاكاسب ءاشعلا لعب الو ةعكربد

 356ه ىف ه 523 0

 صفح امتدح لاق ىيدكي انتدح لاق برح انتد> لاق تراولا كبع ند كمصلا كبع

 عمي ناك ملسو ةيلع, هللا ئلص“ هللا لوس نأ ةقتشع:اسنأ» نأ. سناب ىبا هللا ١ ىيبعب نبأ

 لسا رْهظلا رخوي كك < ءاشعلاو برغملا ئىدنعي رفشلا ىف قيتودصلا دئاه٠نيف

 ةييلج مالا ب ئلطال ىبتلا ناطقا نيابحا ئباا سيحل نتلمتسلا ل خيرك رنطلوابلا لاك تر :.انانج تكلا

 تاهشأ ىبأ ١ عا ليقع نحب علاضك» نين لصفطلا انكتنخ .لاقو قطملولا (١ ناسحت نكد ءاملسو

 غيرت 'نأ ليق لسحترا اذا ملسو هيلع هللا ئلص ىبنلا ناك لاق كلام نب سنا نع

 كلارا ؟ذاها انهنيمأ) عمم لون مرق انهديب, محي + مك وصفلا تقو.”ىلاإرهظلا يكتم نيكل

 نعار.'ام ؛ لعبا لحترأ , اذا باب. .14 ٠ .« بكر.امك رهط ىلتعالضكتقزي» نا لقتل

 ةلاضف. ىب لضفملا انتدح لاق كيعس نب. ةبيتق- انتدح, « بكر, مث مهلا لد سما

 ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر ناك لاق كلام ىب . سنا نع .باهتش نبأ ىغ ل نع

 عمجات لذ مثار 0 ثقوب لاو هظلا رخآ نمسا عيزذ يأ لمد لكترأ اآذأ مقاك اييعبم



 1 واصلا ويدعقت باوبأ

 هام 2 سمس د

 حكقز لحم رع هللا لاقو و ديب ىف 2-- ١ ملف ماسو بلع هللا ىلص ى يد كك

 4.2 ء, ٠5ه هال هس

 ىسيع نع ىيحي انتدحخ لاف 000 0 اةوسأ هلآ لوسر ىف مكل ناك

 ىلص حلالا ٌلوسر ك0 لوقي رمع 5 عهد ا ىببأ ىنتلدح لاق مصاع د 0 ند

 ءىلذك  نامثعو رمعو ركب. اباو نيتعكر ىلع.رفسلا ىف نايك هلت عيلع هلل
 5 7-0 5 2 رد . 5 5 8 5 ٠ 31-5 - 323 ها 3 را محب 5 5

 هللا ىلبح ىسدينلا عحكرو اهلبقو تاولصلا ربذ 0 حك رفسلا 1ع عوضح د اب.د

 د ايه تاك - 203 2202

 نع ةخبعش انتدح لاق رمع نسب صفح انتثتدح « ردفلا ىتعدر رفسلا ىذ ماسو

 د

 هيباع هللا ىليص فلل ىأر هنأ ليحأ انريخا اه لاق ىليل ىبا ىبا ىع ره نب

 كم مدقق موب ملسو هيلع هللا ىلص سلا أ تركذ يناع 0 1 نكضلا ل ماسو
 اط

 - د مع » 2 - لآ - -

 متي ىكنأ رهخ اهنم : فخ ةولص ىلص هنيأر امك تاعدحر نامت ىلاصف اهني ىف لسنغا

 هللا, بع ئنكجح لاق! باهش, نبا ىع سنوي ىنتدح ثيللا لاقو. . «دوكسلاو' عوكرلا

 ةحبسلا» ىلض_ ملسو«عيلع هلئا ىادح ئينلا# ئأر .هنأ'يربخا .هابآ ,نأ ةعيبر نب رماع :ىبأ

 انريخأا' لاق ٠ ناميلا وسبا. انتدح ءديإ تيجوت, تيد هتلحار رهط ىلع قس :  ليللاب

 د 3 - مع تا 0-03

 اح جالا لو-سر ن 2 0 نبأ رح للا كميع ند ملاس انوبخا لاق ىرعؤلا بيعت

 5 2 < - سدد

 ةراكو .هسارب ىموي دييجو ناك تيح دتلحأر رهط ىلع جبس ناك ملسو هياع هللا

 د

 قاع هن ف ءاشتعلاو برغملا نمد رفسلا ىف عمَج لآ كابا مس <« ءاعفي رهع

 غلا ىلص 0 اك لاق ءيببأ 2 مكب نع ىرهو لأ 0007 لاق: . قيدس انتد> لاق دال

 نع نامهط ند مقربا لاو ريدسلا د 0 اآذأ ءاشعلاو برغملا نيب عبجكي ماسو دياع

 جالا لوسر ناك لاق 0 نبدأ نى 2 ةمركع

 ناك ا1ذأ رّضعلاو

 هو بردعملا نمد م



 امي ا١ ةولصلا رويصفت باوبأ

 ص ىلصي رع نب هللا 50 ناك لاق راغيد نيب هللا 0 انتد> لاق ملم نب زيرعلا

 ندع

 بلع هللا ىلص سيلا ن 5 ىلا 0 ركنذو « ىموب هب تيجوت اهنبأ هتلحار ىلع وقسلا

 ثيللا انثّدح, لاق ريكب نب ىبحي انتدح .ةيبوتكملل لوني باب :1: ب 6 هلعفيب ناك ملطو

 س6 ع

 هربخا ةعيبر ىب رماع ن 0 ةعيبر نب راع ىب هللا كبع نع باسهش نبأ نع ليقع ىع ا

 ىأ لبق هسارب ىو جيسي ةلحارلا ىلع وهو ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا تير لاق

 «ةيوتكملا ةولصلا ىف كلذ عنصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نكي .ملو. هجون دجو

 ىَلَصي ريع نب جلا قا ناك ملاس لاق لاق باهش نبدأ نع سنود ىنتدلح ثايللا لاقو

 ناكو رمغ نبا لاق ؛هيجو ناك ثيح ىلابي ام رفاسم وهو ليللا نم هتباد ىلع

 انهيلعا رى دويوا هجوت هو ىأ لبق ةلحارلا ىلع ميسي ملسو . هيلح . هللا ئلصا:ةللا لوس

 يبكي ىع ماش انثدح لاق :لاضق نب دام ندخ ةيوتكملا اهيلع ىلصي ال هنأ ريغ
 ىئك

 قيبملا نأ ايبا ديبع! خب رتباجتر ىتفدح لاق" نارك جوي قتحرلاسدبعا نب ابك ف

 ةيوتكملا ىَلَصي 0 دارأ اذانذ قرشملا وك كن كن هتلحار 0 اع ىلصي ناك ملسو باع هللأ ىلص

 ديعس نب ٌدمحا انثدح ءرامكلا ىلع ع وطتلا ةولص باب .٠ 2 «ةليقلا للبقتساف لون

 نب سنا اَنلبْقَتسا لاق نيريس نب سنا انثدح لاق هايف انهدح لاك نامح يدلك
 دن

 أن نم ميحموو رامح ى اع تلت مقايأرف ادعت نيعب انيقلف ماشلا ن م مهق نب .ببحح كلام

 تييأر ' ىلا" ال ول :لاشف ةليقلا ريغلا ىلصت هكئيأر تاقف ةاابقلا راسو ء ىنعي بناجلا

 2اجح لع« ناتميطا نب 0 هاور ءدلعفأ مل هلعقي ملسو هيلع هللا ىلبح هللا ٌلوسر

 نما بتابر.11:4 اك غلسو( هيلعر هللا قلص ىبنلار قع انكلام , قيمز نسسيقألر نعت نايريل» ىلا ا

 نبا انثدح لاق ناميلس نب ىيحي انثدح «اهلبقو تاولسلا ربذ رفسلا ىف عوطتي مل
 ب

 لاقف ردو ا تلاس لاذ كد مصاع نب صفح نأ ديكم نب رمع ىنتدح لاق بهو
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 ام ةولصلا ريبصقت باوبأ

 لاقا مدت ةشتاح .ٌلابا:امه«ةورعل .تلقف« ئرهرلا :لاف نَضحَلا اةولص :تشنأو رقسلا١ ةولض ترف

 لافا« نامل ىبا "اتفدص«ركسلا يد اهالك:برغتلا لصو  بابا ٠ ٠ 1١ نانتاح 0 7 0

 ٌلوسر تسير لاق يح نب هللا لبيع نع ملاس ىسنروبخأ لاق ىرغزلا نع بيدعنلا اذربخا

 اهنيب عمي ىتح برغملا رخوب رغسلا ىف ريسلا هلجعأ اذا ملسو هيلع هللا ىئلص هللا

 لاق ثيبللا دازو ريسلا هلجعأ اذا دلعي رمع نب هللا ثبع ناكو ملاس لاق ءاشعلا نيبو

 ءاسشعلاو برغملا نجمي عيكي رمع سبأ ناك ملاس لاق باهت نبأ نع منول ىنندح

 با تدني ةيقص هقارمأ ى ءاع جرصقسا ناكو برغملا رمع قبل رخو ملاس لاق ةفلدرملاب

 هم د

 مثا ةثالث اوا نيليم راش قمح رس لاقف ةولصلا هلا تلقف رس س لاقف ةولدحلا هل كلقفا كيري

 ا
 ريسلا هلكعأ اذا ىَلَصِي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تيأر !ذكه لاق مث ىّلَصَف لون

 السيف ٌبرغملا ميقي ريسلا ةلصعأ ذا ملسو هيلع هللا ئلص ئبنلا .تيأر هللا شبع لاقو

 ظبوق ملسي مث نيتعكر اهيل ءاشعلا ميقي ىنتح بأي ام لق مث مكسب مث انالث

 قلع عوطتلا ةواص باب 0 © ليلا فوج نم موقي ىنح ءاشعلا كليعد جيس و عوطتي

 لاق ىلعألا كبع انثدح لاق هللا دبع نب ىلع انتكدح ءهب نيجوت ام ثيح ةبادلا

 ىلنلا «كياسيأر لاظ, عيبا وغلا ةعيبزاب با وسماه« لبا هللا ىببغ قع. قرعزلا نه نمعم :انثدج

 انثدح لاق ميعن وبا انتدح «هب تبهجوت ثيح هتلحار ىلع ىّلصي ملسو هيلع هللا ىلص

 دللا ليع نب باج نأ نوحرو لأ لبيع ند ليكم نعاو تك ىبا نب ىبحكب نع نايبش

 عفاذ ن ع بقع ند ىسوم امتدح لاذ 06 6 انك لاق ناو نب ىلغألا 3 نقد

 ملمو ءايلع هللا ىلض.» قبلا نأ ربخابو اهيلع رتب هتلخار ىلع قلص ومع با" قاكأ لاق

 58 انتدح لاق ليعمسا نب ىسوم انتدح « خباحلا ىلع ةاميالا باب م « جاعفي ناك



 زلم | ةواصلا رهيصقت باوبأ

 بلع هللا ىلص ىينلا ماقأ مك باب د « نانايقتم نانعكر تاعحر عبرأ نم ىظح

 نع بويا انتذح "لاق بيقو' انتدح لاق ليعبسا نب :ئسوما انتدح ا «هتكح 'ىف .ملتو
 ن

 - 05 ل

 مكسور هليلخاا لئا» ول 29 ىمسو ةولصلا رصقت مك. قف بابا 001+ ةرباج
20 0 

 ءاكسر رشع خد هنو دوب خعبرأ ىف نارطقبو نارصقي كاع وجاف مع نبأ ناكو لَم

 نبأ نع عشان نع دللا 0 مكتلاح زماسأ ىبأل نضل اق ميعربأ نب ا انتدد>

 ىذ 'عم الا مايأ ةثالث نوف ةأرملا فاست ال لاق ملسو ديلع هللا ىلص ئبنلا نأ رمع

 5 د 7-00 تان للا سمه ع

 د ىنريخأ لاق هللا ليمع رح ىويحاي انةدلدح لاق قل دبي._م انتردح د

 هعبات «مرحم وذ اهعم الا انالث ةأرملا رفاست ال لاق ملسو هيلح هللا ىلص ئبغلا نع رمغ
0 

 ىللا ىاص ىبيذلا نع رمع نبأ نع عفان ندع هللا كيبع نع كرابهلا نبأ نى ع 3

 نا وع كعللاا ىف هه نيكل هاؤاح قعد ىبأ قبلا انتدحن لاق:مدآا انثداح ؟!عليسو: هيلع

 نوت: ةأرمال "لكي ال ملسو هيلع-:دللا ئلص ىتنلا لاق: لاق«ىدع: دللا» طر «ةريرعاا ىبأ+ نع

 بأ نب ىيكي هعبات < مرح اهعم سمل خابلو موب ريس رفاست 5 رخآلا موهلاو هللاب

 دعضوم نم جرخ اذأ ردصقي كك 0 ا ىنا نع قربقملا نق 8 كلامو ليس

 م« انا ةخنوكلا هذه ليق عجر املف توهبلا قى 0 لطف بلاط ىبأ نب ل جرخو

 نب مهيربأو رادكنملا نب كيمكام نع ليف انتددح لاق ميعُل وبا انتددح ءايلخحت ىنح

 ةنيدملاب ماسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر عم َمهَظلا تيلص لاق كلام ىب سنا نع ةرسيم

 نيفس انثدح لاق ديحم نب هللا دبع انتدح «نيتعكر ةفيلحلا ىذب رصعلاو اًعبرا

 ناتعكر تطرف انم ٌلوأ ةولصلا لاق اهنع هللا : ىضر ةشئاع نع ةورع نم 'ئرهزلا :نع
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 اب“

 اكيمحدلا نيس لا 101 مسمي

 ةولصلا سنت بابا +

 لاق ليعمسا نب ىسوم انثدح ء«رصقي ىنح ميقي مكو ريصقتلا ىف كج ام باب

 هللا ٌلوسر. ماقأ لاق نمابح نبا نعا ةمركغ نعأ نيضخو؛ مصاع ىع .ةناوعاوبا انتدح

 نآو انرصق رشح ةعست) انمقاف انراس ١ذإ" ىحتف اوصقي انوي رشع ةعست ملسو هيلغ هللا: ىلص

 ىسبأ نب ىيحي انثدح لاق ثراولا دبع انتدح لاق رْمْعَم وبا انتدح ءانيمنأ انذز

 ةقيدملا نما ملسو هيلع هللا .ىلض  قبنلا, عم انجْرَح لوقي اسنأ تعمش لاق فحسا

 ةكمب متمقأ تلق ةنيدملا ىلا انعجر: ىنح نيتعكر نيتعكر ىلصي ناكف ةكم ىلا

 ىيكي انتدحا لاقا ىدشم, انكدج « ىستمب ةولضلا هك[ مع اهب« ابمكا لك ايش

 ىلضص يبنلا عم  تيلص لاق رمع :نب: هللا دبع نع عفان ىنربخا لاق هللا ديبع نع

 ءاهمتأ مق هترامأ نم اردَص نامثع عمو رمعو ركب ىباو نيتعكر ىتمب ملسو هيلع هللا

 بفو نب ةتراح كعمس لاق فحكسا وبا انأبنأ لاق ةبعش انتدحا لاق كيلولا وبا انتكح

 ةبيتق انتدح « نيتعكر ىتمب ناك ام َنَمآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا انب ىّلص لاق

 نعبس لاق ميعربا انثدح لاق :شمعألا ىع دايز نب دحاولا ٌقبع انتدح لاغ كيعس نبا

 ىنمي هنع هللا ىضر نافع نب نافتع انب ىلص لوغي ىوسألا : نى د ديزي نب ىنمحرلا كبع

 لوسر عم ككل لاق مث عجرتساف دوعسم نب هللا دبعل كلذ ىف ليقف تاعدحر عبرأ

 هللا ىضر فيدسصلا ركب ىسبا عم تيلصو نيتعكر ىتيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 بلف نيتعحر ىنيب هنع هللا ىضر باطخلا . ند قمح عم تيلعو نينعحر ىنمب هنع



 ١ نارشلا دوكس بانح

 ىلع ةدجسلا امنا نامثع لاقو انودَغ اذهل ام ناملس لاقو « هيلع هبجوي ال هنأك اهل

 ىسف تسناو تدجس آذاف ارفاط وكت ١ نأ الأ :قنحاست ال ئرهزسلا لاقو ءاهعمتسا نم

 بئاسلا ناكو كبجو ناك ثيح كيلع الف اًبكار تنك ناو ةليقلا لبقتساف ردطتخ

 نب ماشه انربخا لاق ىسوم نب ميعربا انتدح « صاقلا دوجسل دجسي ال ديزي نبأ

 دبع ني نامتع نع ةكّيلُم ىبأ نب ركب وبا ىنربخا لاق معربخا جيرج :نبا نأ فسوب

 رايخ نم ةعيبر ناكو ركب وبا لاق ريذهلا نب هللا دبع نب ةعيبر نع ىميتلا :ىيحلا

 لكذتلا ةروسب رينملا ىلع ةعيجلا موي أر ارق باظطخلا (ىب رم ىم: ةغيمر رصخ. امع+ نماثلا

 ةلباقلا ةعيحلا تناك اذ؛ ىنح سانلا ردكسو فكشف لزت ةدكسلا ءج اذا ىتح

 نحس .ىمذ دوجسلاب رمت ايثأ 'سانلا اهيأ اي لاق ةدجسلا تءاج !ذا ىنح اهب أرق

 و 30 2 - 2 5 5 ع

 عفان د كأزو « دنع هللا ىضر رمع كلاكادب مس-أو هيلع - دف لكدكاسي مل نمو بابصأ كقف
 ر2

 ئم باب لل < ءامشن نأ هلآ ٌدوكسلا انيلع ضرفي م نيقو رع هللا نأ رمع نبأ نع

 ىبا انثدح لاق رمَثْعُم انثدح لاق ندسم انتدح «اهب ىجسف ةولصلا ىف ةدجسلا أرق

 ا ةمسلاا اذأ أو قف ةينعلا ةريره ىبأ عم عم تل لاق عشار ىبا نعاو كب ىنتدح لاق

 ازا دك. ملسو عوبصل مساعلا 6 قادا 313/ ملنشا يلع اهلل ةيرصر معلا اننا عشك ين تلى نه سلس سن قحاب

 ءماحرلا نم مامالا عم ديجسلل اعضوم دجحاي مل نم باب 1 ءداقلأ ىتح اهيف دجاسا

 نبأ نع عفان نى ع هللا 0 نع ديعس نب ىبحكي انربخا لاق لدضقلا + نب كرس انةوح

 دجسيف ةدجسلا اهيف ىتلا ةروسلا ارقي ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ناك لاق رمع

 32 تو عضومل اناكم اندحا كدي اسم ىنح هعم كلجكاسنو



 7 نارغلا دوكاس بح 0

 نويلسيلا هعم دجسو مكتلاب دجس ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا ّنأ سابع نبا

 ةدحجحسلا ارق نم باب !" ء«بويا نع نامهط نب ميعربأ هاور سنالاو نجلاو نوكرشملاو

 لاق رفعج نب لبعمسا انندح لاق عيبرسلا وسبا دواد نب نميلس انتد> « لكسي ملو

 ٌكيز 0 دنأ هربخأ هنأ راسب نب ءاطع نع ل نبأ نع 00 نب كبزي انوبخا

 ءاهيف ككسي ملف مكنلاو ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ىلع أرق هنأ معرف تسبات نبا

 هللا كبع نب كيزد انتح> لاق بتذ ىسبأ نبأ انتدح لاق سابا ىبأ نب ل اند

 هللا ىلص ىبنلا ىلع تأرسق لاق تبات نب كسيز نع راسي نب ءاسطع نع 1 نبأ

 انتدح «نقشنا ءامسلا اذا ةدجس باب « ءاهيف دحسي ملف مكَتلأو ملسو هيلع

 لد مياس ا نحت نحت قع ءاسعب انهدح الامر ةلالضد قل ناعمو جيف داماس

 نحسن سكرأ. ملا ةريرج. اباءاي تلقف اهبإ دحسف تقشنأ ةامسلا انا ارق ةريره ابا تيار
 ع

 لو مسا

 دكحس نم باب م« 2 «<ةحسأ مل كيس ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رأ ملول لاق

 ةدجحاس هيلع .ًارقف أرقأ..مالغ وهو ملْذَح نب. ميمتل دوعسم نبا لاقو. ىراقلا» دوجسل

 | ضن لاكي بكب , اندجا لاقي دنس .انهداج _ « اهعي انمامات ىتيناش نيتحتل فاقد
 م

 انيلع ارقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك لاق رم نبا ىع عفان ىنثدح لاق هللا

 با « هتاهبج عضوم اندحأ دجي ام ىتح دجحستو كحسيف ةدجسلا اهيف ةروسلا

 رهسم نب .ىلع انتدح لاق! مذآ نب رشب انتدح ءةدجحسلا مامالا ارق. !ذا سانلا ماحدزأ

 ملبنو ميلج هللا ئلص نبنلا : ناك لاق مَع نيا نيج عشان ىعادللا ايينح .انربخا لاق
 انددحأ دجحاي ام ىتح محد زف دقو نيعجستا 0 56 0 ع 0-0 1

 دوجسلا بجوي مل لجو رع هللا نأ ىأر ىم باب ٠.2 .ءهيلع دحسي اعضوم هتهبكل

 كعت ول تيأرأ لاق اميل سلجي مكو ةدجسلا عبسي للجيرلا نيصح ىب نارمعل ليقو



 نارفلا دوجس باتك ا

 ردنغ انتدح لاق راشب نب ديحكم انتدح اهتنسو نارقلا  دوجكاس ىف. ءاج ام. باب ١

 ّىبنلا ارق لاق هللا فيع نع دوسالا.تيعمس لاق فقحسا ىبا نع ةبعش انتدح لاق

 ا
 تأ عيش ريغ معم نم لجاسو اهيف كجكاسف خكمب مجانلا ملسو هيلع هللا ىلص

 باي 8 ء«اًرفاك لتق دعب هتيأرق اذه ىنيفكي لاقو همهْبَج' ىلا هعفرف 200

 ند تك نع نيفس انتدح لاق فسوي نب دمحم اندددح «ةرلكسلا ليزك ةدحاش

 ىف ارقي مالسو حيلع هللا ىلص ىيغلا ناك لاق ةريرغ ىبا نع نمحرلا ديع نع ميعوبأ

 ةدحاس تاب ا" < ناسنالا ىلع :ىتأ .لفو. ةدحسلا ليرنك ملا رجلا ةولص ىغ ةعمجلا

 بويأ نع كيز نبأ وو 0 انثد>ح لاق نامعنلا وباأو بوح نب ناميلس انتدح 2ص

 قلص ىبنلا كتير ىقو دوكسلا .مكاوع» نم نيل "نم لاك: سابع قبلا نع ةوركعا نع

 عما نعل نب ند م 0 0 ا 5 ل اح دل "0 ءابعل هنأ ةلامق محلا نكس ككإ 4 ل

 نع فيكاسأ ىما نع ةيعش انتدح لاق رمع نب كف انتا )2 ملسو هيلع ىللا ىلص

 امذ اهب نكشف مجانلا ةروس أرق :ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هللا دبع نع. دوسالا

 ىلا ةغفرف بارت وأ ىَّصح نم انك موقلا )نمر نكي : نحتم ءديعاد )هلا واقنإ لوب هلل

 دوجس باب ٠ ءاوناك لثق كعب هقيار ىقلف هللا لبع لاق اذه ئنيفكي لقو دهجو

 ىلع. دجسشي اري نيل ناكو ةوضو:دل نيمل؛ نسكت اقرشملاو نيك رشملا» عمر نديلستملا
 3 د 4 مديسسلسلا د

 نع ةمركع نع بوسيأ انذدح لاق ثراولا يبيع انت>> لاق ددسم انتد> « ءوضو ريغ



 ىلص ىبنلا ذيعا ىلع شسعشلا  تفسخا لاق ةركبا ىبأأ نع !ىسحلا نع سنوي انثدح

 ىلصف  سانلا هيلا باتو دىجسملا ىلا ىهتنا ىتح هءأذر رجاي يرضف ملسو هيلع هللا

 نافسخي ال اهناو هللا تايآ نم نايا رمقلاو سمشلا نأ لاق: سمشلا تلجناف ىيتعكر

 ىبنلل انبآ نأ كلذو مكب ام فشكي ىنتح اوعدآو اولصتا ىلذ "ناك اداه دحا 0

 ةعكرلا باب 1م ءاكلذ ئسف !سانلا لاقف. تام ميهربا هل لاقي ملسو 'هيلع هللا“ ىلص

 انتدخ لاق كىبحا وبا انثدح لاق ناليغ نب دويحم ًانتدح « ُلوُطأ فوسكلا ىف ىلوالا

 ملدلو رديلطر هللا نيش لبملا اا نأ انها للا 1: دز ءهكلا وع: ومع نع ىيكي نع ويفس

 تاب: 11: < لوطا ئلوالاا نيتحجش ىف تاعكر؛ عير سمشلا“ فوسك ىف مهب 'ىلش

 ملسم نب ثيلولا انتدح لاق ناربم نب ديحم انثدح «فوسكلا ىف ةءارقلاب رهجلا

 رهج تلاق  اهنع هللا ىنضر ةشئاع نع ةوزع نع باهش نبا عمس رمت نبأ 'انقربخا لاق

 كح مك عج فارق ىوعتا غ 1 اذاق هتءارقي فوسكلا ةؤلص ىف ملسو هياع هللا ىاض ىبنلا

 . 2 007 - 0 ٠
 ىف ةءارقلا دواعي مث كمكلا كلو انبر هذدمح نمل كالا عمس لاق ةعدولا نم عشر اذاو

 تعيس هريغو ىعازوالا لاقو تادجس عبراو نيتعكر ىف تاعكر عبرا فوسكلا ةولص

 ىبتنلا :دهع ؛نئلع ثفسخ سمئشلا نأ اهنع هللا "ىضر ةشئاغ نع ةورع: نع قرهزؤلا

 نيقعكر ىف تاعكر عبرا ىلصف مدقتف ٌةعماج ةولصلا اًيدانم ثعبف ماسو هيلع دللا ىلص

 ئرهزلا لاق هلم: :باهش نبا عمس رمت نب نمحرلا دبع ىنربخاو لاق تادكاس عبرأو

 نا 'مِبصلا 0 نينعكر هلأ ىلض كو وجل ل نب هللا نكاح كتكاذ كوأ عفص ا_م 6

 هدم د ١

 نيس نب نيفسو ريتك نب ناميلس دعبات « يس !؟ اطخأ هنأ لح لاق ةنيدملاب ىب



 اذ فوسكلا باتك | ١

 لالا هعيكر نود عوكرلا لاطاف عكر مق ىلوالا. هتءارق نود ىو ةءارقلا لاطاق هسار

 ماق مث كلذ لقم ةيناثلا ةعكولا ىف عنصف ماق مث ىيتددجس طجاسف هسار عفر مث

 هللا تايآ نم ناقيا امهنكلو هتويحل الو دحا تومل نافسخي ال ربقلاو سمشلا نأ لاقف

 كاور فوسكلا ىف ركذلا باب /* ء«ةولصلا ىلا اوعوفاف كلذ مقيأر اذاف هّدابع امهيري

 هللا ديع نب نيب نع ةماسأ وبا انتدح لاق ءاليعلا نب 31 [نتدح < نابع 5

 شنو هفلح للا قلقا قليعلا ١ ؟ماقكاد سضمشلا» + تقشتختلا لاعاا سوسن انا, عبدك اسال لع

 الو دحا تومل نوكت ال لجو رع هللا ٌلسرَي ىتلا ثايألا هذه لاقو هلعفي ٌظَك همي

 هثاعدو هركذ ىلا اوعزفاف كلذ ىم اًيش متيأر اداف هدابع اهب هللا فوضي نكلو هتايكل

 ىليص ىبنلا درج ةشكاعو يك وبأ هلاق «فوسكلا ىف ءاسعدلا باب 5 « هرافغتنساو

 2. و لاق هقالع نب دايز انتدح لاذ ةدثاز انتر لاق كيلولا ودأ م ةبيلع هللا

 كاقسكنا سانلا .لاقف. ميفربا تام .موي»٠ سمشلا .نغسكنا لوقي ةبعش نب. ةريغملا تعئس

 تان ناعيا مدقلاو قاقمشلا ب ن نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسر. لاقف ميشربا ثومل

 «ىلجُنَت ئتح اوُلَصو هللا اوعدأف اهومتيأر اذاف هتايحل الو. لحا .تومل نافسكني .ال .هللا

 لاق ماشاف ؛انهدحت «ةماسأ ئدبأ  لاقوا «ةعب) املأ ١ فوستكلا' ةنبطتخل ىح.مامالا»:لوق. ببال

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرصناف تلاق ءامسأ نع رذنملا تنب ةمطاف  ىفتربخا

 تاب ٠١١ «كعب امأ لاق مق هلعا وه امب هللا ليكف بطخق سمشلا تلجات. دقو

 نع رماسع ند كيعس انتدح لاق (نااسبعا ن د دومكام ل «رمقلا فوسك ىب 3 ةولصلا

 ىبذلا ديع ىلع نيعشلا تفسكنا لاق اظومكب ىسبأ نع نسحكلا نع سنوي نع ةبعش

 لاق ثراولا دبع انتدح لاق رْمَعَم وبا انتدح «نيتعكر ىلصف ملسو هيلع هللا ىلص



 ١1 فوسكلا بانخح

 ىف :فوسكلا !ةولص باب 1١ . . <سمتشلا فوسك ىف ةقاتعلاب ملسو هيلع هللا .ىلص .ىبتلا

 تسنب ةرمع نع دكيعس نب ىيكي نع كلام ىنتثدح لاق ٌليعبسا انثدح «دجسملا

 ربقلا باذع :ىم هللا كّذاعأ تلاقف اهلأست تءاج ةيدوهي نأ ةشئاع نع نمحرلا دبع

 مهروبق :ىق :سانلا بّطعيأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر اهنع.هللا ىضر ةشئاع تّلأسف

 ىلص هللا لوس بكر مث كلذ نم هللاب اًذئاع ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر لاقف

 ىلص هللا لوسر رمف ىكض عجّرف سيشلا تقسّكف ابكرم ةادغ تاذ ملسو هيلع هللا

 اليوظ :امايق ماقف هقارو -سانلا .ماقو ىّلَصف ماق مث ركحكلا ىتارهظ ىيب ملسو هيلع هللا

 اعوكر عكر مث لوألا مايقلا نود وهو اليوط امايق ماقف عفر مث اليوط اعوكر عكر مث

 اليوط امايق ماق مث اليوط ادوجس لكس مث عفر. مث لوالا عوكرلا نود وهو اليوط

 امايق ماق مق لوالا عوكرلا نود ومو اليوط اعيكر عكر مش لوألا مايقلا نود وهو

 دىجحس مث .لوالا عوكرلا نود وهو اليوط اعويكر عكر مث لوالا مايقلا نود وهو اليوط

 هللا ءاش اسم. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف فرصتا مث لوالا دوجاسلا نود وهو

 توما نيهشلا"لسكفك الا باب 4 1 «!ميقلا باذعاب نما !وذوعتاي ١ نأ + مهرمأ , مك: .لوقي .نأ

 اهكوح اكسل قباورزدابعا+جوياو , اسوم قياو :ةهعملاو ا ةركبالؤجلا ءاورارع تابعا الوموحا

 لامن لاك ةرعتعلا طز سوما بكا قعدت لاق لطوعسا) نفت لييكي .اقدحب لاه دسم

 ةمايحال» الو نللككلا تراسل نافسكتو الت رقلاو بسال. ملبسو, ةيلعان هللا لنص هللا, لولشر

 لاق ليكم. ىبهللا كبح انتتدح ءاولصف امهويتيأر !ذاذ هللا تايآ نم ناتيا ايينكلو

 ىضر ةشئاع نع ةورع نع ةورع نب ماشعو ئرعزلا نع رمعم انربخا لاق ماشع انتدح

 ّىبنلا ماقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يع ىلع سمشلا تفسك تلاق اهنع هللا

 عفر مث عوكرلا .لاطأف عكر مق ةعرقلا لاطاف سانلاب ىّلصف ملسو هيلع هللا ىلص
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 م ١ فوسكلا باتك

 اولاق هللا اوركنذاف كلذ مقيأر اذاف هتايحل الو ىحا تومل نافسخي ال هللا تايآ نم .

 ىلص ّىئبنلا لاق تعكْعَكت كانيأر مث كماقم ىف اًنيش تلوانت كانيأر هللا لوسر اي

 تقي ام هنم متلكأل هتبصا ولو ادوقتع تلوانتو ةنجلا تير ىلا ملسو هيلع هللا

 اولاق ءسنلا اهلها رّقكا تيرو َعطَْأ ظق مويلاك رظْنُأ. ارظنم رأ ملف.رانلا ثيرأو اينحلا

 ناسحالا ن فكي ريشعلا نرفكي لاق هللاب قرعكيأ ليف نعرفكب لاق هللا لوسر اي مب
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 « طق اريخ تيأر ام تلاق ايش كنم ثأر مق هلك رهدلا نفادحا ىلا تنسحأ ول

 لاق فسوي ىب هللا كبع انتدح ؟فوسكلا ىف لاجرلا عم دّسنلا ةولص باب ٠١

 يبا تدي كتتعسا ندا نراكتملا .تنب هيطافا «كازملا نعم هورعا نب" ماشعا قع كلام ءانربكا

 يلا 0 نيح .ملسو هيلع .هللا :ئلص. ىبنلا» حن .ةشئاع كيا“ تلا يدوم

 ىسلا اعديب ترانشاف سانلل اسم تلق ىللصت,ةقتاقا, تم .اناوا جن ىلضي# مايق شافلاب ذاع

 نكنالخ ورح تحب تطاقف ا كلام معن ىا تراها خو بكيلعتا هلا ناكل كلنا ملا

 ملتمو .هيلخ (ةللا 4 عيتلصالوللا ةلوتسز فرضقا,ءاملف !ءاجلا» يسار“ نفؤحتا تصأ :تلعجتا» نقلا

 اذه .ئماقم , ىف هقيأر. دقو الا هرأ ملا تنك ءىش: نم اه.لاق' مث هيلع ىنتأو هللا لمح

 ةنتف "نم ابرق وأ ّلقم روبقلا ىف ن ويت كنا 0 دقلو رانلاو نجلا ىقد

 لجرلا اذهب كمّلع ام هل لاقيف مكّذدحا ىقوي ءامسا تلاق امهقيأ ىرذأ ال لاجحلا

 هللا 1 ثيحم وه :لوقيف مسا تيلاق كلذ ىا ىرذأ ال نقوملا لاق وأ نمؤملا اًماف

 تع نأ انهلع ىكقن اكلابح 9 8ك اعنف الكا انَماَو [ كا تانيبلاسب اهنءاج
 كلك

 تفقس ئرادأ 2 لوفتم' هما !تيلاق:اههتيأ ىذا اباسكرملا| ن١ فئامبلا ان ان

 انثدح سمشلا ففسك ىف ةقاقعلا بَحُأ نم باب ١  ء«هتلقن ايش نولوقي سانلا
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 ١ فوسكلا باتك 1

 ماقو ىلصي ماق مث رجحلا ِىَنارْهَط نيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر رمف ىَحص

 عفر وهو اليوط امايق ماقن عذر مث اليوط اعويكر عكر مق اليوط اًمايق ماقف هءآرو سانلا
 مث ككشف ا 2 لوالا عودرو لأ نود وغو اليوط اعوكر عكر مت لوالا مايقأا نرد

 عوحرلا نود وخو اليوط اعوكر عجحر مذ لوالا مايقلأ نود وغو اليوط امايق ماخذ ماق

 نود ومو اليوط اعيكر عكر مت لوالا مايقلا نود وهو اليوط .امابق ماقف عفر مق لوالا

 اوذوعتي نأ معرمأ .مث لوقي نأ هللا ءاش ام لاقف.فرصناو ىجاسف عفر مت لوالا عوكرلا

 انتدج .لاق. ميعُد وبا انتدح :“«فوسكلا ىف :دوكاسلا لوط باب م ٠ .«ربقلا :باذع ىم

 قيشلا تينا اهل للام نزور محرر نبت للا انامل ىعيتبتسو قا وع ليست كعب نايوش

 دم ىبنلا عكرف ٌةعماج ةولصلا نأ ىدوت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع

 مث سلملج مث ةللكاس ىف نينعكر عجون ماق مذ ةلكس ىف نيتعكر ماسو هيلع حالا

 : ان لوطا نكييست دزركسإ تدكس لام يفناع تلاعوالام .سمعلا رك يح تا 2

 عمجو مزمز ةقيص كا شاسع | ىلبا مايكل فلا ةفادسج ! هوب كلا !قودلشو ا بنار

 ا در فاس يول ريع ايبدخ يمك ئبا اء اظو رت طابع ووك ددلإب نبع حا قلع

 نيمشلا ١ تفستا لاق: سانبع نب هللا بع ىع راسي ئب ءاطع ىنع.ملسأ ىب اير نع

 ماقف : ملسو هيلع للا ,ئلض هللا. لوسرر لصق :ملسو هيلع. .غللا» قئالبص هللا ”لوسر: كوع ىلع

 امايق ماقف عفر مت اليوط اعكر عكر مق ةرقبلا ةروس ةءارق نم .اوكن اليوط امايق

 دجس مث: لوالا عوكرلا نود وهو اليوط اعوكر عكر مت لوالا مايقلا نود وهو اليوط

 عوكرلا نود وهو اليوط اعوكر عكر مش لوالا مايقلا نود وعو اليوط اماهق ماق مت

 نود ومو اليوط اعوكر عكر مت لوالا مايقلا نوددوهو اليوط. امايق .ماقف: عفر« مث 'لوالا

 2 دا
 ل -

 عاتي نمعلاو .سمشلا نأ لاقف سمشلا ,نلجات ىقو فرصنا مث نجس مث لوالا ع



 14 فوسكلا باند

 نب ةيعس انتدح !ءريقلا فسخو:لصجاو ردع هللا لاقر تقشخ وا .نسدشلا

 خب . ةيزخ ىدربحا لاه بانوس نا نع لوف لاق تيرلا» يفك دك

 تفس .موي ىلص .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هقربخا ملسو هيلع هللا ئلص ٌىبثلا

 هللا عمس لاقف هسار .عفر مث اليوط اعوكر. عكر مق ةليوط ةءارق ارقذ ربكف 'ماقذ سمشلا

 عكر مث ئلوالا ةءارقلا نم ىنذأ ىعو ٌةليوط ةءارق ارق مث وه امك ماقو هددح نمل

 ىف. لعق مث اليوط ادوجس دجس مث ىلوالا ةعكرلا نم ئنذأ وفو اليوط اعوكر

 فوسك ىف لاقف' سانلا بطّخف سمشلا تلجات دقو مّلس مث كلذ لثم ةرخآلا ةعكرلا

 ؟ذاسن هتايكل الو لحا تومل نافسخي الا ءزلا تانأا ندم ناش امهنأ نمعلاو نيمشلا

 هللا فوحي ملسو ةيلع هللا ىلص ّىبينلا لوق. باب 4 -. «ةولصلا ىلا !وعرفاف امهومتيأر

 انتدح 2 ء«ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىع ىسوماوبا هلاق- فوسكلاب :دابع لجو قع

 لاق, ةركب : ىنبا  موعر« سحالا نعد سنون ءقحا حيزا قوم ياسحلا انتحرت لاق": فايع عيا ابيك

 نافسكني ال هللا تايآ نم ناتيآ ريقلاو سمشلا نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 كرابم نع ىسوم هعبات «هذابع امهب فوخي + لات هللا نكلو هنويكل الو لحأ توم

 امهب هللا فكي ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ندع ةركب وبا ىنربخا لاق ىنسحلا ى

 انتدح «فوسكلا ىف ربقلا باذع نم ذوعتلا باب « «ىنسكلا ىع ثعشأ هعباتو هذابع

 نمحرلا كبع تن ةرمع نع كيعس ىب ىديكي نع كلام نع لكم نسب هللا ع

 اهلاست تءاج ةيدوهي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ٍيوز اهنع هللا ىضر ةشتاع ىع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةشئاع تلأسف ربقلا باذع نم هللا كّذاعأ اهل تلاقف

 كلذ نم هللاب !ذئاع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف معروبق ى 3 نيلانل أ دع

 عجرف سمشلا تفسكف اًبَكَرَم ةاّدغ تاذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس, بكر مث



 :١١ كوسكلا .باتك نك“

 ول هللاو يبحم م اي ةثمأ 0 د ب قي 1 هللا نم رهغأ كدحأ نم ام هللاو

 ىف ةعماج ةولصلاب ءآدنلا باب ا» ءاريثك متيكبلو اليل متكحصل ملعأ ام نوملعت

 مالسس نب ةيواعم ىندددلد لاق حلداص نب ىيحكي انربخأ لاق فحسا انتد> فوسكلا

 د د ا عل تا نب بكير نسل لاعب سحلب فيجا كت نجا ب

 تفسك امل لاق ورمع نب هللا دبع نع قىرهزلا فوع نب نمحرلا :ةىبع نب ةيلس

 « ةعماج .ةولصلا نأ. ىدونن ملسو هيلع هللا. ىلص هللا .لوسر دهغ ىلع .سمشلا

 ةيلع هللا ىلص 0 بطَخ ا ةشئاع تلاقو. فوسكلا ىف مامالا ةبطُخ باب م

 2 ىيحكاي اندتدح « ماسو

 ىنتدح لاق باهش نبا نع سنوي انثدح لاق ةسبنع انثدح لاق ملاص ىب دمحا

 ىبنلا ةايح, ىف سمشلا تفسح لاق .ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا يوز ةشتاع نع ةورع

 لوسر ًارتقاو ربكف ةعارو سانلا فصف لاق ىجسملا ىلا يرخف. ملسو .هيلع هللا ىلص

 ملو ماقف هدمح نمل هللا عمس لاق مث اليوط اعوكر عكرف ربك مث ةليوط ٌةءاَرق هللا

 اليؤط اعوكر عكرذ هكا مث .ى ول ةءارقلا | ىم: ىتنأ.. ىف :ةليوطلا ةءارق _ اقوا حسي

 دجحسش مث نبحلا كلو انبر هدمح ىمل هللا جمس لاق مث لوألا عوكرلا نم ىندأ وهو

 تلكتإو تادكحاس عبرأ ىف تاعكر عبرأ لمكتشساذ كلذ لم ةرخحالا ةعكرأا ىف لاق مث

 م نافيا انه لاك مك ىلحا قهرامو, هللا يلع قاما ماذق مك فرصتي" أ ليقا ليضشلا

 ناكو .« ةولصلا ىلا اوعرفاف :اهومتيأر !ذاف هتايحل الو دحا تومل نافسخي ال هللا تايآ

 لمد نر تكفيك مون ثدحكي ن ك1 سابع ى د هللا دبع َ 00 نب 0 ثدحي

 دوي مل ةخايدملاب سيلا تف مود كاخأ نأ ةووعل ل ختتاع نع ةورع ثيدحح

 ق2 لرغب لع كاسل 4 سلا طخ نددلا لجأ لق حصا لثم ىنيتعكر ىلع
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 اله فوسكلا بانك

 دحا تومل نافسكني ال رمقلاو نسما نإ لاقف سمشلا تلجانا ىتح نيتعكر انب ىلّصف

 نقدحتب لاك "ةانع كي اةكاهش 00 مكب ام ْفَشُكي ىقح اوعذأو اوُلَصف اهومتيَأر اذاف

 ىلص ّىبنلا لاق. لوقي نوعسم ابآ تعمس لاق سيق نع ليعمشا نع. ديمح نب ميعربا

 نم ناقيآ امينكلو سانلا نم دحا تومل نافسكني ال رمقلاو سمشلا نا ملسو هيلع هللا

 قفوبحا لاق, قو قب! ىنريختا لاق عْبْصَأ انتدح ءاوُلصق  اوموقف امهومتيأر !ذاف هللا تايآ

 0535 502 ع د 3-5

 ىهيغلا نع ربخي ناك هنا ارمع نبأ نع هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا كيع نع ورمع

 اييّتكلو هتايكل الو. لحا  توبل. نافسكي ال زمقلاو «سمشلا نأ ملسو. هيلع, هللا ' قلص

 انتدح لاق كيكحم ىب هللا نك اولصف امعومتيأر اناف. هللا :تايآ .ىم: ناشي

0 

 ةبعش نب ةريغملا نع ةقالع نب دايز نع ةيواعم وبا نابيش انتحح لاق مساقلا

 لاقف ميعربا تام موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دفيع ىلع سمشلا نقسك لاق

 يشلا نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ميعربا تومل سسلسلا تفسك سياكل

 «ٌلجو وع هللا اوعدأو اوُلَصف مير ! اذاف :هئايكلا الو دكحا تومل نافسكني ال رمقلاو

 ىب ماشم نع كلام نع ةيلسم نب هللا دبع انتدح «فوسكلا ىف ةقدصلا باب #

 لوسر َدْيَع ىف سمشلا تَفسَح تلاق اهّنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هيبا نع ةورع

 اطاق ماقف سانلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلصفق ملسو هيلع هللا ىلص هلثا

 لاطاف عكر مث لوالا مايقنا نود وهو مايقلا لاطاف ماق مث عوكرلا لاطاف عكر مث .مايقلا

 ىرخالا ةعكرلا ىف لعق مث ٌدوحسلا لاطاف دجس مت لوالا عوكرلا نود ومو عوكرلا

 نيك ساكلا !نطكم ليسا ةتالكت ؛نقو فرفطنا مث ىلوالا .ةعكرلا نئف لعق ام لَم

 دحأ تومل نافسخي ال هللا تابيآ ىم ناننيأ رمقلاو سمشلا نأ لاق مق هيلع ىنثاو هللا

 نيينجم. داما اي. لاق يقااوق نشكو اوليكو از ريكو هللا اوعداف كلذ متيأر !ذاف هتايكل الو



 |. ءافسنتسالا تام

 ةيلع هللا: ىلص: دللا٠ لوس .انت .ىلص لاق هنأ ئنهجكلا كلاخ“ ىب كيز ىع دوعشم نبا

 ىلص ىبنلا فرصنا اًملق ليلا ' نم تناك امس رثا ىلع ةيِبْيَدَحلاب جبصلا' ةولص ملسو
 م َ

 ةلوئوو ل هللا اولاق مكبر لاق اذ ام. نوردت لع لاقق نسانلا :ئلع لبقأ ملسو هيلع هللا

 هتمحرو هللا لضقب انرطم لاق ىم اًماف ماكو ىدب نفع ىدابع نم حّبصأ لاق ملعأ

 ىب رئاك ىلذن اذكرو اذك نب لاق نم امو بكوكلاب رئاكو ىب نموم اكلذف

 وبا لاقو 2< للجو رع هللا الا رطملا هىجاي .ىتم ىردي ال باب 11 ءبكوكلاب نموم

 يح وك لجو وع هللا الأ نيماعي ل ا ملسو ءيلع هللا ئلص قبلان ع ةريرف

 لاق لاف معز نحاادللا ناكر وح نانتد وهلا هيحا نعي ىيقش_انهدح لاق: تقينونيب نبا

 اتم حل. ماعيرلال هللا لذا اهدلعت ال , سميك جوعا علمتم, كنزا ةيلخ هللا: ىلنو قَشْلل

 هع يي سها لك ملو ماع الا ت11 وككيا ءاص زر ادجإ+ ةلعي .ةلودقع | نقي ووك
 3, 5 5 هع و

 «« رطملا 2ىكاب ىنم دا ىردب امو توهذ نضرأ ىاب١ سفن ىردت امو

 فو شد 5لا)ا تان 1

 نيكل دنا اصدح نا نيزك تو روك نحدحم ٠ سيلتا: كوونيك:: ند: ورشا بايت

 كفسكناف. ملسو هيلع هللا ,ىلص ىئيبنلا :ىتع انك لاق :ةزكب ىبا- ىع دن يعي قنوف

 انلخدت .ةنحسملا لخد ىتح هءاذر رسكي :ملسو .هيلع هللا :ىلص ىبنلا ماقف  سمشلا



 ءاقسنسال بانك

 نمو كلذ انّموي انرطمن لق هيكل ىلع رذاكتي رطملا تيأر ىقح دربنم نع لوني مل

 ىلا هيلي ىذلاو دعلا دعب نمو دعا هريغ نجر وأ ّىبارعالا كلذ ماقن ىرخألا ةعيجلا

 لاقف هيدي هللا لوسر عفرف انل هللا عئاف ّلاملا قرسعو ةامبلا مج سهت اهلل .قوشر , اياب لاقف

 ىلا هيديب ريشي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لعج امف لاق انيلع الو انيلاوح مهللا |

 ىف ةنيحملا تراص مح ة هلا ,ءامسلا» نما ةيحات قداؤلا لاس نعح :يوحلا لدم

 ىسع اذأ كاف 0 « دوحلاب 1 لأ خيحان م 5 حبي ملق لاق ارهش ةانق ىذدأو

 ىنربخا لاق رفعج ىب ىيحم انربخا لاق ميرم ىبا. نب كيعس انتدح ءعيرلا تبق

 سع 65 همد

 5 نكلذ فو 5 1 أذأ ةديدشلا جيولا تناك لوقي كلام نب نس عمس ةخنأ ليمح

 اانا ل

 ترصن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوسق باب م8 «ملسو هيلع هللا ىلص ا هجو

 5 سايع نبأ نع دفاكم ىنع مكحكلا ى ع 0 انتد> لاق ماسم ل يضلل

 اييكاج بن الكر لدن دي واحع تكلفأو يل تردحُت ناقد لس, ةيلع ةدللاد قلصأا ئبقلا

 دانؤلا وبا انتدح لاق 5506 اذريخا لاق ناميلا وبأ انتدح « تايالأو زالوا ف لكك

 موقت 2 ماسو ءبياع هللا ىلص بنل لاق لاق نردرق ئنجا نع جرعالا نوحرلا لديع 6

 د هد

 دو رولا كوم ّتفلا َرْهظَتو نامزلا تراقتيو لزالزلا رثكيو ملعلا ضيقي ىتح ةعاسلا

 انكدحج لاق ىتتقلا ١ نين ىمحم اهو ؛ ضيفُيف لاملا مكيف َرْثكَي ىنح لثقلا لتقلا

 امل كراسب مهللا لاق 00 .ىبأ نع عفان نع نع 8 انتد> لاق ىسحلا ند نيسح

 اننمي ىو انماش ىف انل 0 مهللا لاق لاق اندجاَت ىفو اولاق لاق اننَمَي ىفو انماش ىف

 بال اب. ١9 ناطيشلا- نرك :علطي اهبو نتتغلاو ٌلزالزلا كلانه لاق اندجت نفر «هةيلاقأا لاذ

 سو هد سس دسم هم

 انتدح «مكوكش سابع نبا لاق نوبّذكَت مكنأ مكقزر نولعِجتو لجو رع هللا لوق

 00 نب هللا ديع نب هللا كي نع ناسببك ىب جلاص ى ء كلام ىنتدح لاق اة
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 هيدي ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوس عضرف سانلا كلع لايعلا كلع ةينابلا تكاع

 انجرخ امف لاق نوعْذَي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم مهّيحيا سانلا عفرو وعدي

 لجرلا ىنأف ىرخالا ةعيجلا تناك ىتح رتمن انّ اف انرطم تح نحمل" ل

 فيرطلا عنمو رفاسملا فش هللا لوسر اسي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا

 كيرو كيعس نب  ىبكاي نع , رفعت , نب قيم ىنتدح د الاغزا < لاما أ تفس

 « هيطبأ ضايب تيأر ىتنحح هيدي عفر ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع اًسَنُأ انعيس

 ىيكي انتدح لاق راشب ىب ديحم انتدح «ءاقستسالا ىف هذي ماسمالا عفر باب 1

 هللا .ىل + ىبنلا ناك لاق .ككلام نم سنا نع ةداتق نغا نيعس نع ىدع .ىسبا':ىباو

 ىتحح عفريت ناك هذاف ءاقستسالا «ئنك الأ ةثاعد. نما ءىش ىف. هيدي عفري ا ملسو. هيلع

 لاقو رطملا بيَصك سابع نبا لاقو «ثرطم !ذا لاقي ام باب ط» ء«ديلطبا ضايب ىري

 لاق هللا نبع اسنربخا لاق لشاقم نبا. وه قيم :انقحدح <بوصي باضاو باص ةزيغ

 لوسر :نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع دمحم نب مساقلا نع عفان نع هللا ثيبع انربخا

 نب مساقلا هعبات ءاعفان اًبْيَص مهللا لاق َمَسَملا ىأر اذا ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 رسل نمد طبق نم بجد 16 عفاف قع اليقعواا ئحاروالا ةاوروأ هللا هيب نع ىبحي

 كرابملا نب هللا دبع انربخا لاق لئاقم نب دمحم انتدح «هتّيحل ىلع رداحتي ىتح

 لاق ئراصنالا ةحّلص ىبا نب هللا دبع نب فحسا انثدح لاق ىعازوالا انربخا لاق

 الل ءللن 'ئهط هللا لال , نيخ "ىلع كنس ساقلا » تباشاا لاق نكلاما + ىب» سنا: ئبكدتح

 ىبارعأ ماق ةعمجلا موي ربثملا ىلع بطخي ملسو هيلع هللا ىلص هللأ قوي :اننبحبلا ملم

 ٌلوسر عفرف لاق انّيقسي نأ انل هللا عداف لايعلا عاجو لاملا. كلَ هللا لوسر اي لاقف

 مث لابجلا لاثما باحس راثق لاق ةعَرَق َمَسلا ىف امو هيدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا



 ]6 ادت دل بانك

 ةيلاع هللا !ىلتم“ قبلا وخلاف دمع لع ميكن ىب ادابعاا نعابئرفرتسلا "نع بشد نبا '

 انييف ريكي نيتعكر 14 'هق هءادر لوحو وعذي ةلبقلا» ىلا هجوتف :ىقستسي“ ماسو

 انتدح .«سانلا يلا هرهَظ ملسو ةيلع ةللا ئلص ىبنلا» لوح فيك تاب ٠ ١! . .«ةءارقلاب

 تسير لاق دمع نح مينق نب دابع نع قرعزلا نع بتقذ ىبا نبا انقكتح لاق مدآ

 ليقتساو هرهظ سانلا ىسلا لوحف لاق ىفستسي يرخ موي ملسو هيلع هللا ئلص ىبنلا

 ةولص باب 1١ . «ةءارقلاب امهيف ريِجَي نيتعكر انل ىّلص مك“ هءادر لوح مت وعدي :ةلبقلا

 نب هللا تبغا ىلع ىيفس انثدخ لاق قيعس ىب .ةبيتق انتدح « ناَمعَحَر ءقستسالا

 اصف! ىقستسلا ؟ مئلسو , هيلح "هللا! ىلتك نبعلا 1( ىهعاا نع ميمت نيابي د ىع ماكو

 ىكيبحم نب هللا .نيع انتدح_ «ئلصملا ىف :ءاقستسالا 00-- 1 « هعادر بلقو نيتعكر

 ىتنلا١ يوخا هْمَع 'ىع ميمت نب دبع عمس ركب با" "نبا هللا! دبع نع نيفس :انقدح لاق

 تاقو ”نيدعكحر».ىلصف ةلبقلا"لسبقتساو «نعسسي ئلصملا ىلا !ملسو ظيلعاا ملل [قانض

 ؛:لامشلا نال قيبيلا لعكت لاق زكي" نبا: هوط# ىدوغسللا ئكربخاوءويعشا اذان

 باقولا كبع انربخا لاق مالس نب دمدم انتدح ءءاقستسالا ىف ةلبقلا لابقتسا 1 7

 هربخأ ميت نب اداب نأ, كمكم ب ركب+ وبا ىئنربخلا+ لاف كيعس نب "نيكي انفدحا لا

 ىلصملا : ىلا" ٍيوَخ  ملسو هيلع هللا ىلص ىبقلا نأ ةربخا :ىراصتالا كيو “نب اهللا نبع نأ

 هللا كيعادللا ليعوبا لاق *ه2در لوحو ةلبقلا لبقتسا وعدي .نأ دارأ وأ اعد امل هثأو وعدي

 ٍ نمل مدلل هد و 5 دز: مسح 3 :
 مهيديأ سافلا عضفز باد ا « كسدز نبا وه ىنيح لوالاو ىذزانم اد كيدز نبأ

 قم ىسبأ ند ركب وسبأ ىنتددح ناميلس 0 تولت لاقو ِء ءافستسالا ىف مامالا

 ا عأ لجر يك لاق كلام ند أ تق لاق كبعس نب ىبكي نع لالب ن را

 هللا لوسر اي لاقف ةعمجلا /موسي ملسو هدهلع هللا ىاصا ةللا :لوسر ىلا ءدبلا' لدها نم
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 ١5 ءاقستسالا بانك

 م ع هموم

 روصنم نع طابسا دازو رْخب موي نومقتنم انا ىرِبُْلا ةَشطْيلا شطْبت موي هلوق كلذف

 نياقلا اكتر ايم مهبلع تقبطان تيغلا 5 ملسو هيلع هللا ىلص هللا .ٌلوسر اعدق

 سانلا اوفس هسار نع ةباحسلا تردحناف انيلع الو انيلاوح ّمهللا لاقن رطملا تك

 ىبأ نب كيحم انتدح ءانيلع الو انيلاوح و راطملا رك اذا ءاعدلا باب ا « مهلوح

 ىبنلا ناك لاق كلام نب. سنأ نع تباث نع هللا ديبع نع ريتعم انتدح لاق ركب

 طحف هللا لوسر اه اولاقف اوحاصف سانلا ماقف ةعمجلا موي بطخي ملسو هيلع هللا ىلص

 نيترم انقسآ .مهللا لاقف انيقسي نأ هللا عداف مئاهبلا تكلهمو رجشلا ترمحاو رطملا

 ريغملا نع لوتو ترطُمأو ةباكس تايشنن# باتكشا ىمإ عرفا ءامسشلا ىف. قرك,اما ةلثأا ميو

 ةيلع هللا ىلص ٌىبنلا ماق اًملخ اهيل ىتلا ةعمجلا ىلا رطملا لزي مل فرصنا اًماف ىلصف

 لاق اَنَع اهسيحَي هللا حداف لبسلا تعطقنأو تويبلا تميت ديلا اوحاص بطخُي ماس

 ةغيدعلا تاحشكتو اهيدلع ناز 8 :تلاوجي قفل الاقرب مام عمل نلت .١ ىليعت يتلا عشت

 م : 30 1 0 ١ 9 5 ١
 للم ىفغل اهناو ةئيدملا ىلا ترظنف ةرطق ةئيدملاب رطمت الو اهلوح رطمت تلعجاف

 ىبأ نع ريغز. نع ميعن وبا انل لاقو ءامئاق ءقستسالا ىف كاعدلا باي ١  ء«ليلكالا
 ر

 مقر نبي تيزو تراع نيريداربلا» دعم جرخو ىراصنالا كيوي نب هللا كي ري فحكسأ

 مو ةءارقلاب رهكي نيتعكر ئاص مسد رينم ريغ ىلع هيلجر ىلع مهل ماقف ىقستساف

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ديزي نب هللا دبع ىورو فحسا وبا لاق «مقي ملو نذوب

 ميمت نب .كابع ىنتدح لاق ىرهزلا نع بيعش انيبخا لاق ناديلأ وبا انتدح «ملسو

 "لع نللا ١ نلصلا ندنلا ناب مدحلاب كبد يلع هللا لص قلاب باحصأ ني ناكوز بكا نأ

 ةءادر لوحو ةليقلا لبق هجون مث امثاق هللا احذف ماقذ مهل ىقستسي سانلاب نرخ ملسو

 بأ .انفدحت , لاق: ميعت وبا /انتدج < ءافستسالا "ىف ةءارقلاب رهجكلا باب 1111 © !وقيساف



 ١5 ءاقستسالا بانخ

 اي لاقت ملسو. هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ٌلجر ءاجف ةغمج ىلا ةعمج .ىم اورطمف

 هللا ىلص هللا ٌلوسر لاقف ىشاوملا تكلعو ٌلبسلا تعطقتو تويبلا تمدهت هللا لوسر

 تباجناف رجشلا تبانمو ةيدوألا نوطبو ماكآلاو لابجلا سوور ىَلَع مهللا ملسو هيلع

 مل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ لدي انه باب ١  ءاوتلا تكتكنا ةيدملا نع

 ىّقاعم انتدح لاق رسب ىب ىسحلا ًانثدح ءةءيجلا موي ءاقستسالا ىف هئادر لوحي

 كلام نب .سنأ .نع ةحلط ىبأ نب هللا دبع نب, فحسا نع ئعازوألا نع نارمع نبأ

 هللا اعّدف لايعلا َفْيَجو لاملا ٌكالع ملسو هيلع هللا ىلص ْىِبنلا ىلا اَعَش الجر نأ

 ىلا اوعفشتسا اذا باب |" .ء«ةليقلا لبقتسا الو. هءادر لوح. هنأ ركذي ملو ىقستسي

ْ 
 ح يلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع انكدح «مهْدرَي مل مهلا ىقستسي مامالا

 لوسر رجلا ل ءاج لاق حذا كلام نب سنأ نع ره ىسبأ ن ئب دللا كيع ند ان درمتت

 هللا عداق ليسلا تعلتقتو ىنشاوملا تكلم هللا لوسر اب لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا
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 اي لاقح ملسو هيلع, هللا "ىلص ىدنلا .ىلا 1 ءاجف ةعمجكلا ىلا ةعمجلا ىم انراطمف

 هللا ىلص هللا ٌلوسر لاقف ىشاوملا تكلعو لبَسلا تععلتقتو ثويبلا تمّدهَت هللا لوسر

 تباجناف رجشلا تبانمو ةيدوالا نوطبو ماكآلاو لابجكلا روهظ ىلع مهللا ملسو هيلع

 دنع نيبلسيلاب نوكرشملا عفشتسا اذا باب ا ٠ بوتلا بايجنأ ةنيدملا نع

 ىبا نع شمعألاو روصنم انثدح لاق نيفس نع ريثك نب ديحم انتدح «طخقلا

 اعدذ مداسالا نع ل اشيرف نأ لافذ دوعسم بل ا لاق قورسم نع ىكشلا

 ماظعلاو ةييملا اولكاو, اهيف .اوكله ,ىتح_ لتس مهتذخاق_ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل مهلخ

 1 اوكله ىق كموق نأو محلا ةلصب رماث تقج سيحم اي لاقن نيفس وبا هءاكن

 ملم تن م

 مهرفك ىلا اوداع مث ةيألا نيبم ٍناَحْدب ءامسلا ىنان 5 بقتر "6 أرقف لجو وع هللا
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 هللا ىلض هللا ٌلوسرو ةيناثلا ىنعي ةعمجلا ىف بابلا كلذ نم لسجر لخد مق انيس

 تعطقناو ٌلاومالا تكلم هللا لوسر اي لاقذ امئاق هلبقتساف بطخي مئاق ملسو هيلع

 لاق مث هيدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر عفرف لاق اًمع اهكسمي نأ هللا عداف ليسلا

 لاق ركشلا ١ كيانمو- ةيدوالا ىنوطبو بارظلاو ماكآلا ىلع مهللا انيلع الو انيلاود مهللا

 ناكل لايف انكلام نت« نسنا:تلاشم* كيرا لاق: «لئملا * ىف. :ئشمق“ انجتزختو تعلق

 وبا انتدح لاق تُّكسم انتدح « ربنملا ىلع هاقستسالا باب م ءىرْدأ ام لاق لوالا

 بطي ملسو'ا هيلح هللا ىلص# هللا ٌلوشر ا اهنيب'لاق' انكلام نب: سفا نع ةداقق وع" ةناوع

 اعدف انّيقسي نأ هللا عناف رطملا طحق هللا لوسر اي لاقف لسجر ءاج ذأ ةعمجلا موي

 كلذ ماقف لاق ةلبقملا ةعمجلا ىلا رمت اَنْلِر امذ انلزانم ىلا ٌلصت انّدك امف انرطمف

 هللا ىلص هللا ٌلوسر لاقف اًنع هفرضي نأ هللا حذأ هللا ٌلوسر اي لاقف ةريغ وأ ٌلجرلا

 وؤرطمي المثو انيمي عطقتي باحسلا تيار كقلف لاق انيلع الو انيلاوح مهللا ملسو هيلع

 انثدح «ءاقستسالا ىف ةعيجلا ةولصب ىفتكا. نم باب 1  «ةنيدملا لها رطمي الو

 للا لكك دج ناك "نمت - نع” هالل» سلخ لب تكوون لص ةكلام“ ىح :عيلسما قب 'هذا+ ٌقفبع

 نم انرطمف اعذف ٌلبَسلا تعاقتو ىشاوملا تكلم لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىشاوملا تّكاقو قطا تعلتفتو تويبلا تمديت لاقذ ءاج مث ةعمجلا ىلا ةعمجلا

 نع ىتباكناف ندشلا تسبانمو ةيدوألاو بارلاو ماكآلا ىلع مهللا ؛لاقف ماقف

 رظبلا ةذك نم لبسلا تعطقنا اذا هاعدلا باب ٠١ ءبوتلا َبايجنا ةنيدملا |
 -_ل

 هع ىبأ نب هللا دبع ىب ككيرش نع كلام ىنتدح لاق و ىبأ نب ليعبسأ انتل أ

 الوتر ؛ اني« لاقت ملسو“/اعيلع هللا ئلض* ةللا' قوسر "قلل لج ءاج لاق“ اكلم" ىَبأأ لشن وع

 ملسو هيلع هللا ىلنح هللا لوس اعدق هللا حداق ٌلبسلا تيعطقتو ىشاوملا تكلم هللا |

 داو كح تل يو ل ا ا و ل عك كا كسل ا لك وت شت ل ا و د تي عقلا



 مع -

 هنأ رمت ىسبا نب هللا دبع نب كبرش انتدح لاق صايع نب سنا َةرْمَص وبا انربخا

 لوسرو ربتملا ةلجو ناك باب نم ةعمجلا موي لخد الجر نأ ركذي كلام نب سنا عمس

 انما ملليلو ييلعا هللا! لص هللا لوسر 'ليقتساف بطي ةقانأ السر يلح هللا قلص هللا

 ٌلوسر عفرف لاق انثيغي نأ هللا عذاف ٌلبسلا تعادقناو ىشاوملا تلق هللا ٌلوسر اي لاقذ

 الف سنأ لاق انقسأ مهللا انقسآ مهللا انقسآ مهللا لاقذ هيدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 تيبد نم علس ىببو اننيب الو اعيش الو م الو باحس ىم ءاكوتدلال ئف ىرن ام هللاو
2 
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 ترطمأ مث ترشتنا ءامسلا تلتسوت املف نيرتلا نتما خباحس ةقارو م تاعلطم' لاق اذ الو

 ةلبقملا ةعمجلا ىف بابلا كلذ ىم 0 لخدمه انيس سمشلا .انيأر: ام: ةلئاوفا لاق

 تّكلع هللا وسر اي لاقف امئاق هلبقتساف بلتختي مئاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسرو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عفيف لق اهكسمي نأ هللا عذأ لبسلا تعطقناو لاومالا

 تبانفمو ةيدوألاو بارظلاو لابجلاو ماكألا ىلع مهللا انيلع .الو انيلاوح مهللا !لاق .مث هيدي

 لجرلا وهأ اسنأ تلاسف كيو لاق «سمشلا .ىف ىشمت' انجرخو: تعظقناف لاق ركشلا

 انتحح ةلبقلا ليقتسم ريغ ةعمجلا ةبطخ ىف كقستسالا باب « ء«ىرذأ ال لاق ُلوالا
2-3 

 د

 ل نأ كلام ند سنأ ى - ىو نع رذعج نب ليلا انتلد.> لاق كبيعس نب ةخبينق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ءاضقلا راد وكن ناك باب نم ةعيكالا موب قككسشولا لخد

 هللا لوس (اما لاق مك: ايقاع ملشوا ةجيلخ هللا ريلصإرعللا قوس هربقتساف .بطخت كد 7

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عفرف انثيغي هللا عّداف ُلبسلا تعطقناو لاومالا تكلم

 كمنسلا فرى رنا اع اهليزر يو ربل انّغأ مهللا اننعَأ مهللا انّثغأ مهللا لاق مث هيدب

 اكل دارو نم كلم لاقر 15 الو تبي نم علشان نمنو انذمد امو ذعر 8 لو باكدس نم

 سمشلا .انيأر ام: ةللاو :الفإتوظسمأل امك: ترين! دامسلا 5 انين نزعل لكم



 ٠١ ءاقستسالا بانك الأ

 لاق ىلع نب ورمع ىنتكح اوطحق اذا ةاقستسالا مامالا سانلا لاوس باب ا" 2 مورلا
 د د د

 تعمس لاق دجيبأ نع رانيد نب هللا دبع نب نوحرلا دكيع انتدك> لاق ةيينق وبا انتدح
 أ

 , ٠ بلاط ىبا رعشب لدمتي رمع نبأ |
 35 د د ٌ

 اينو >ٍ د - سه هد - ءهعم

 لمأ اردلل يدعع ىماتيبلا لامت دميجوب ماهغلا ,ىقستسي ضومبأو

 هَ د نع 2 - د هد و ه ا

 هجو ىلا وظنا اناو رعاشلا لوق تركذ امبرو هيبأ نع ملاس انتدح ةزمح ىب رمع لاقو

 تاريم الك: شيخي تخت لوني !اهف ىقستسي ملسوةيلعاا للا «لورسا ىضلا* ||
 تل

 لدكازألل 0 ىمانيلا ٌلامت يجوب مايغلا يقلطخمب لفت |

 فرد دللا ”ديع ....ب كيحم انتدح لاق ليحكم نب خقسحالا ىفتدح ء« بلاط ا لوق وهو

 نع سنا نب هللا دبع نب ا نع قفل د هللا 3 ىبأ انتدح لاق ىراصنالا

 ابعلاب يقستسا اوطخش اذ ١ افك 'ةيعادللا مئضرا تاطنضلا وب. اًوُهَح نأ كلاضا خب“ سنا

 نكيلابا ليكسو جت اناو انيقستف انيينبا (هكليلا لسوف انك انأ مهللا لاقف اهلظنلا نابع#نبا“ |

 20 مسدس ا مل مم هسا 5060 3 5 35

 نع وكب ىبأ نب
 كيع نع ميمت ند دايع اك د لليكام نع 7-3 انربخأ لاق رد دردح ند تَعَو انتدح لاق

 نت ى هللا يع اع انثتدح «هءادر باقف ىقستسا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ كيز ىب هللا

 نع دادأ ثدحي مدهمت نب نع عمس هنأ ركب ىبدأ ند “للا كيع نع نيعس انتدح لاق

 ىقستساتف «ىلصملا» ىشلا كوخ :ملسو ' هيلع هللا ' ىلص' قينلا "نأ دنيز نب هللا دبع دمع |

 لوقي ةنييع نبا ناك هللا دبع وبا لاق «نيتعكر ىّلصو «ءادر بلقو ةلبقلا لبقتساف |

 ىب كير نب هللا دبع اذه نأل هيف مهو دنكلو ناذألا بحاص :ديز نب هللا طبع وه

 اذا طخقلاب هقّلَخ نم لجو وع بولا ماقتنا بب ه ءراصنألا نزام ىنزاملا مصاع

 لاق لاوكام اننلدح « عماجلا كسلا ىئذف ءاقدسسالا ا 7 قاتم كييتنا

 ف مع



 ميعُت وبأ انثدح ءاقستسالا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا يووخو تقستسالا باب |

 جرخ لاق قاع ىع مهمت نب دايع نع ركب ىبأا ئ د دللا كيع نع نيف انت>> لاق

 هللا ىلص ىبنلا ءاعذ باب 8 ه«هئاذر لوحو ىقستسي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 د ع ئب ةريغم انتل لاق دبش انتل فسوب ىنسك ىيفس ايلعجلا ملسو باع

 ةللأا | نلصأ ىبتلا (نآ هنعا ةللزبا قضر/ ةريزع ا تأ نك رحال نع نانرلا ىنأ نفك كلا

 ةعيبر ىبأ نب سا ذأ مهلثا لوقي ةرخالا ةعحرلا ىم ةسأر عقر اذا ناك ملسو هيلع

 ىنينموملا نم نيفعضتسملا ج مذ مهللا كيبلولا نب دكيلولا جدأ مهللا ماس. نب ةملس ذأ م يالا

 هيلع هللا ىلص ئبتلا نأو فسوي ىنسك ىينس اهلغجأ مهيللا رضم ىلع هكتاطو ددشا مهللا

 ىف هلك اذع هيبا نع دانزلا ىبا نبا لاق هللا اهملاس مّلسأو اهل هللا رْفَع رافغ لاق ماسو

 نع اًكّضلا ىبأ نع روصنم نع زير انتدح لاق 0 ىبأ نب تح 1515 ءمّبصلا

 نئانلا ىم ىأر امل ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نأ لاقف هللا نبع كنع انك لاق "ورسم

 دولجلا اولكأ ىتح ءىش ّلُك تصح ةنَس مهثَّدخاف فسوي عْبَسك اعبس مهللا لاق اربد
 اهد

 نىيقس وبدأ داناغ عوجلا نم ناخحلا ىرهف ءاودتلا ىلا مهلدحأ وظني فيجالاو ةهميقلاو

 مهل "هللا عالق اوكلم لق كموق نأو مخولا ةلدبو هللا ةعاطب رمأت كنا نيدكم'اي' لافف

 2 َنوُكَتاَع مكن هلوق ىلا نيب ناَححب اس فات موي بقكر راك لجو رع هللا لاق

 سبأ ماؤللاو ةشطنلاو ناخدلا تيم كلقف ردد موي خشاطبلاذ علا ةشلحبلا شطب



 فسر را 7 777جم

 1 ردوا باوذأ مم

 جبصلا تيشخ اًملف اي لاقل كم فيرطب رمح نبا هللا كبح عم ٌريسأ تانك, لاق مثأ

 تيشخ ىنلق تنك ىيأ رمع ىب هللا كبع لاقف هتقحت مق ترئواف تلون

 ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف كل سيلا رمح ىب هللا دبع لاقف ترتوأف تلونف ميبصلا

 ءريعبلا ىلع رتوي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ّناف لاق هللاو ىلب ثقف

 نك ميلا نب ةييوج, نيتدجي لاق :ليعبسا نيا سومر انتدج «زفسلاب ققررتولا بان

 هدلحار ىلع رقسلا ىف. ىلصي ,ملشوب هيلع هللا ىليد , ىينلا ناك لاق رمع, نيا. نع عفان

 . باب « 2« هتلحار ىلع وتويو ضمتارغلا الا ليللا ةولص امي ىموي دب تاهّجونا يح

 نحس ال نع حدا ند دا اند لاق دنع اكيدح نع عوكرلا لبق تونقلا

 لفل مدسو, هيلع هللا ىلضا ئ ريل سلا كفلاع ىلا نينا ليقش لاعب ير نب دمحم

 ددسم انتدح ءاًريسي عوكرلا دعب لاق عوكرلا لبق تَنَكوُأ ليقف معن لاق حبلا

 لاقف' تونقلا نع كلام نب سنا تلأس لاق مصاع انتدح لاق دحاولا دبع انتدح لاق

 كنك كنع ىنربخا انالف ناف تلق هلبق لاق هحعب وأ جوكرلا لبق تلق ثونقلا ناك دق

 عوكرلا دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنق امذا بذك لاق عوكرلا دعب تلق

 ةكرشلا قف قف ىنا الجرب نيعبس اهو. ذارقلا ةمل لاقي موق تعب ناك ءارأ ,اوهش

 دللا ل كل نبع ليم هيلع وللا قلص ةللار لوسر + نيد: ينيب ناكو: كلوا (نود

 نع ةدئاز انتلح لاق سنوي نب دمحا انتدح « مهيلع وعدي اريَش ملسو هيلع هللا ىلص

 اًرْهَش ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تنفق لاق كلام نب سنا نع راجم ىبأ نع ئميتلا

 0 تلج ايبحا للك لي 1 اصر ليف دسم اكجح . ناركذو لسعر ىلع وعدي

 «ركفلاو برغملا ىف تونقلا ناك لاق كلام نب سنا نع ةبالق ىبا



 تلا

 نادح وكيس 0 ناو ثالثب ن هروب انكرد' ذنم اسانأ  انيأرو مساقلا

 نأ 7 ىنتدح لاق رو ملأ نع تي انربخا لاق ناميلا وبأ انتدح 0 هنم

 ةريوه وسبا لاق <رشولا. تاعاس باب م ٠ «ةولصلل 0 ةينأي (ىتح .نويالا دقت

 نامعنلا وسبا انتحح « مىنلا لبق رثولاب .ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىنناصوا دنع هللا

 3 همم. 00 2د

 ىف 2 رك كر 7 رمسلا عك د لاق, ىبا+انتدح,.لاق .نذقح نباومع انثدح .«ةدعرسب. ىا دامحالاق «ءيئذاب ناذألا

 لوسر انتوا ؛لبللا .لك»:تلاقر ةشئاغ, ىع» ورسم, نك ملسم' :ىرندخ لادا نمسا ضدك

 للا ىليح قينلا م كاعناا تاير هللا كعسلاب ىلا رو ىهتناو: ملسو: هيلع هللا": ئلصأ هللا

 انتل لاق ماشه انتدك> لاق ىبيحكي انتد> لاق 0 انددح «رتولاب هلهأ ملسو ءباع

 اننأو ىلصي .ملسو+ هيلع: هللا :ىلص, ىبنلا ناك: تلاه ءاهنع:هللا ئضر. ةشتاغعغا ئبأ

 ىنددح لاق هللا كيبع نع كيعس نب ىيكي انتدح لاق هدد كنك و هتولص

 مككتولح مخ !ولاعدا» لاق .ملدسوهيلع: هللا“ ىلتط ىبتلا - ىعيرمعا ىلا هللا نبع نع عفان

 ئبا نع. كلام ئنثدح لاق. ليعمسا  انتدح :«ةبادلا , ىلع رتولا بابه ؛ اوتو ليللاب
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 نورد ٠١ رثولا باوبا

 عكر ةرشع ىدحا ىَلَصِي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هتربخا ةشئاع

 مكدحا ارقي ام ردق كلذ نم ةدجسلا دكجكسين ليللاب ىنعي هتولص كلت تناك

 ىلع عجطصي مث ركفلا ةولص لبق نيتعكر عكريو هسار عفوي نأ لبق يأ .نيسمخ

 ائضر در

 ثييارأ نهج ,نسجالا القلاف ىيريس ؛ىبا«نسنا انتو لاق كيرا ,ىب ا تامح  انددح لاك

 ل ا ب يدم 0 .رانك لاق ةءارقلا امهيف ٌليطأ ةأدغلا ةولص. لبق نيتعكرلا

 5-5 ه0

 نَكو ةادغلا ةولمص لبق ع نيتعكر ىلصيو ةعجرب ا ىدتم ىنتم ليللا نم ىلادصي

 رخآ ٌلعَجَيل باب © ,«ثرتواف ىفظقيأ رتوي نأ دارا اذاف هشارف ىلع ةضرتعم ةدقار



 زه١ز

 مسهيهحرللا نسوحرسلا هللا مسي

 ردوكلا تايشأل

 عنان ئع كلام انربخا :لاق' فسوي ىب هللا كبع ًاتثدح رتولا ىف ءاج ام باب ١

 د

 ةولمص ىع ملسو هيلعا هللا ىلص ىبنلا لاس الجر نأ رمع نبأ نع رانيد» نب هللا كبعو

 مكدحأ ىشَخ اذاف يتم ىدتما ليبلا»«ةورتض لتاو ءاعقلاع للا: ئلض للا :لوس«لاغفايل يللا

 ناك ومع نب دللأ 00 وأ عشان نعو ىلص كق ام هل رذون ةدحاو ةعجر قلص َحْبصلا

 هللا .ثبع انتدح .«هتجاح ضعبب رماي ىنح رثولا ىف نيتعكرلاو ةعكرلا ىيب مآسي

 ديبخحأ سايع ا 552 نع ناميلس نب يمر نع ا د كلام ىع 0 نبأ

 هللا ٌلوسر عجطضاو ةداسولا ضرع ىف تعجطضاف هقلاخ ىعو ةنوبيم دنع تاب هنأ

 ظقيتساف هنم ابيرق وأ ليللا فصتنا ىتح مانق اهلوط ىبف هلهاو ملسو هيلع هللا ىلص

 3 ىليص هللا لوس ماسق مست نارمع لآ نم تايأ ودع د مت هيجو نع مونلا جسمي

2 - 

 تنييث كاتم ا ىلَصي ماق 2 عوضولا نى ا ًاضونتف ةقلعم ل ئس كا ماسو هيلع

 مث نيتعكر ىلص مق اهلتفي ىنذاب طخاو ىسار ىلع ىنميلا هدي ع
“- 0 

 عجطصا مت رثوأ مث نيتعكر من نيتعكر مث نيتعكر مث نيتعكر مث نيتعكر

 نب ىيحي م < حبصلا ىلصف جر م مد نينعح ه, ىّلصف ماقف نادوملا هءاج ىنح

 نمحيلا كيع نأ ثراحكلا نب 0 ىنريبخا لاق 2 ىب هللا 0 ىنتدح لاق ناميلس

 ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا لاق لاق رمع نب هللا دبع نع هيبأ نع هتّدح مساقلا نبا

 لاق تيلص ام كل رتوت ةعكر عكراف فرصنت نأ ثدرأ اذاف ىَمّنَم ىنّتم ليللا ةولص



 اذهأ ارب نيديبعلا 2

 هيلع هللا ىلص ينل ناك لاق هللا كيع نب رباج ى 3 تراحكلا ند كبعس نع نميلس

 كيعس نى + ميلف ى عاليكام نب نيو ةعبات « قيرطلا فلاخ دكديع موني ناك اذا ملسو

 مد 5ك
 هيض

 ىلصي نفل هتان اذ) تاب اه « حصأ وباج هو هنع هللا ىضر ئبا نى

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل ىرقلاو تويبلا ىف ناك نمو ةاسنلا كلذكو نيتعكر

 عمجف ةيواولاب ةبنع ىبأ نبأ هالرم كلام نب سنا ومو مالسالا ّلعا انخيع اذه ملسو

 ىف' نوعيتتجاي .داوسلا لعا ةمركع .لاقو. © مهريبكتو رصملا لها :ةولصك ؛ ىلضو هينيو هلعأ

 يعكر ىلص كيعلا هتاف اذا ءالطع لاقو « مامالا عنصي امك نيتعكر نولسي كيعلا

 نع ةوردع نع باعتش نبأ نع 1 نع كيلا انتدح لاق ربكب نب ىيكي انتدح

 ناففّدت ىتم مايأ ىف ناتيراج اهدنعو اهيلع لخد ركب ابا نأ اهنع هللا ئضر. ةشئاع

 ىينلا فشكف ركب وبا ايهرهتناف هبوتب شتم ملسو هيلع هللا .ىلص ىبنلاو ناسبرْضَتو

 مايا مايالا كلتو كيع مايأ اهتاف ركب ابا اي امهَعَد لاقف ةهجو نع ملسو هيلع هللا ىلص

 اسننأو ىنرتسي .ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا تنير اهنع هللا ئضر ةشئاغ كتلاقو ىتم

 هيلع هللا ئاص ىبنلا لاق ريع مهاجرف ىكسملا" 5 نيعله ومو: فشبكلا هيلا للقفأ

 لاقو اهدعبو ديعلا ليبق ةولصلا تاب ١ نمألا نم ىنعي ةدفرأ ىنب 5 مهعد ماسو

 دكيبلولا وبا انتد> < كيعلا ليق ةولصلا 5 ربا نبأ نع نيكس اك تععمشس ىلعملا ودأ

 نبأ نع هيرب نب كيعش 5007 لاق تنبات نب فدلع ىنربخا لاق خبعش انتد> لاق

 سا عد

 4 لالب هعمو اهدعب الو اهلبق



 ا» ىيديعلا بانج 0

 يبان جر 0 - نه هد - -ٍ © 32 2 د -ء 42 5

 3 م2العم نلوتعيو مهتوعدو نيماسملا ةءامج نديشيف ضيكاللا اماف روحخكلا تاوذ

 انتّدح لاق فسوي نب هللا دبع انثح> ىلصملاب ركنلا موي حبّخشلاو ركنلا باب 1
 ع

 يلع هللا طل ىبنلا د نأ معي نبانناوع عنان نع دقق نب ريتك ىنتدح لاق دلال
 و

 حّيعلا ةبيطخ ىف .سانلاو مامالا مالك باب 8" . . «ىلصملاب جددي ىا ركنا ناك مليش

 هم هع 5 دش و 3م ل 3 0

 لاق صوخحالا وبا انتدح لاق ددسم انتد> بطخاي ومو ءىش نع ماهالا لس اذاو

 كلتا لوس امنيط+خ لاق بزاع نب ءاوملا نع ىبعشلا نبع روتقعملا نب روصنم انتدد

 انكسن ىستو انتولص ىلص نم لاقف ةرلصلا دعب ركتلا موي ملسو هيلع هللا ىلص

 راهن نب ةدرب وبا ماقذ مكل اش نكلتف ةولصلا لبق كس نمو كسنلا باصا دقف

 موي موهلا نأ تفرعو ةولصلا ىسلا يرخأ نأ لبق تكسن كقل هللاو هللا لوسر اي لاقف

 انا دلل دلتا لورق ننام يكفر رمجو ىبلعا كد تاك تلت بوو لك تسعاجإ

 حا فاش عمار ىِهَل ةعذج اقانَع ىدنع ناف لاق 0 ةاشا بكلتا ملسو. هيلع

 نع رمع 0 د01 سوح 0 دحأ نع ىرجات دكر مع ذ لاق ىنع ىرِجاَت لعف

 هيلع دلل لص هللا] لورا واذ كلام ! نيب نمنا نع يحمي وعي بوما نع اندير: نم: دايح

 ماقف هحبَذ ديعي نأ ةولصلا لبق عِبَذ نم مَآ ما طخ مكووحتلا مور لق ملشو

 نك يللا امو د مهب لاق اما ىسل ناريج للا, كوديرزيام لاقت راستالا). ىمل نجر

 هل صخرف مك 0 الا 0 ل ا ىدنعو.  ةولصلا ليبق تحبذ ىسناو

 ىليص ل ىلص لاق بُدُنَج نع نوسالا ندع خبعش انتد> لاذ 5 72512 «اهيذ

 عيليلف ىلصي نأ لبق مبذ نم لاق مِبَّذ مث بطَخ مث ركتلا مي ملسو هيلع هللا

 اذا فقيرطلا فلاخ نم باب © ءهللا مساب ٌجبذيلف َمِبْذَي مل نمو اهتاكم ىرْخُأ

 نب جيلف نع جضأو نب ىيكي ع وبا انربخأ لاق 7-5 انتدح كبدعلا مود عجر



 م اه ىيديعلا بانك

 نامثعو رمعو ركب ىباو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم طفلا تدهش لاق سابع ىبأ

 د نع

 رظنا ىنك ملسو هيلع هللا ىلص قشلا جوخ 0 بطخي مت خلا ليق اهنولصي

 مسد هةهع

 ىلا اهنأ ايا ناهد لالي عم هسنلابءاكإ ىعح قضم لبا سا سلي نييح ليلا

 ةأرمأ تلاقف كلذ ىلع َنَنْنُأ اهنم عرق ىيح لاق مت ةّيآلا كتعيابي ثاّنمومْلآ كءاج اّذأ
 ٍِِح

 لالجا طسيف' نقدصتقر لاقى دم قسح ىرسي لا معن اهرب هك ملا داو

 لق «لالب بوت ىف ميتاوضلاو ْخحَتْفلا نيقليف ا أ احق نيكل -ملع لاك وك دووخ

 اهل ىكي مل اذا باب ». ءةيلعاجالا ىف تاك ماظعلا ميتاوخلا ٍيَدْقلا قازولا كبع

 0 قزدرح 5 0 03 ب 1 دم كرت امدح وناغ تن انسلا نشعر انك دخت لان[ هل تاك دك نسا لك ا

 - هب 2 2 ه د - ح 3 ء0 هم

 ظارصأ تءاسكف كبعلا موسي نجرخكي نأ انيراوج عنمن انح تلاق ندريس تنب ةصقغح
 6 انو

 هر ه2 6
 هيلع هللا يلص ئبنلا عم اوغ اهنْخآ جوز نأ تتدحف اهثينأف فّلَخ ىنب َرْصق تلونف ١.

 ىضرملا ىلع موقن انكف تلاق تاوؤغ تس ىف دعم اهتتخا .تناكف»ةوزغ ةزشع ىتنت 0

 هنأ بابْلَج اهلر نكي املا ناز سان ايدج نلف , هللا )لور اذ تلاع دكا ىواحن

 تييلاق نينمؤملا ةوعدر ان حلا ,قويفيويدا اكمنابرحل نك يح اسيل لاقذ يرضت

 ىبأب معن تلاق اذكو اذك ىف تعمم اهتلاست ءاهنيتا ةيطع لإ نمدق املف ةصفخ

 تاون هيدا جيرخيل لاق 3 تلاثق الا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تركذ ام ّلَقو

 ىلصملا ضيحلا لوتعيف نضيحلاو بويا, كش رودخلا تاوانو, فتاوعلا لاق وا زودكلا

 ضياحلا“ سيلأ معن تناق ضيخحلا اهل :تلقف تدلاق نينموملا .ةوعدو ريخلا نديشيلو

 انتدح ىلصملا ضيحلا لازتعا باب 8١ ءاذك ديشتو اذك دّيشتو تافنرع كيش

 ةيطع, مأ تلاق لاق ىمحم نع نوع نبا نع ىدذع ئبا نبا اننهح لاق .ىثتملا نب نيكم
 0 0 د هد ع ه2

 فناوعلا ءأ نوع نبا لاقو روحخلا تاودو فتاوعلاو ضيحلا جرخنف جوخ محن ة نر ١ انوع



 ار ىنيديبعلا كبح انا

 لابقتسا باب ٠١ <« ةقدصلاب نعرماو نهركذو نىهظعوف ءاسنلا ىنا مث بطخ مث لصف

 َلباقم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ماق ديعس وبا لاقو «ديعلا ةبطخ ىف سانلا  مامالا

 ءاربلا نع ىبعشلا نع 00 نع ّ+ئكلط نب دكيحكم انت>> لاق مهعت ىبأ انتل سانلا

 هد

 مق نينعدر ىلصف عيقبلا ى ىحكضألا موسي ماسو بلع هللا ىلص ى قر 0 1 لاق

 ردت عجرف مت ةولصلاب ل أ اذه انموي م ا ئيشت و نأ لاقو هيدجوب انيلع ليبقا

 سيل هلعأل هلكع ؟ىش وه امتاف كلذ لبق جبذ نمو انّتَتس فقفاو لقف كلذ لعق ىمف

 2 4 5 1١ 9 53 ٠ 0 5 3 5 ى

 ىلصملاب ىذلا مسآعلا تاب 1 «كدعي كحاأ نع ىفغت الو اهكبذأ لاق 0 نم

 نب ”نيخرلا 'كنبع: ىنتدح لاق نيفس انتدح:لاقا ئيحي .انثدحب لاق عل انكدح

 ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا عم تيعلا تدهَشُأ هل ليق سابع نبا تععمس لاق سباع
4 

 قفا ربرتك راد! نيع" ىدلا ١ ملعلا نك قمح هتديش ام رغصلا نم ىناكم الولو معن لاق

 ةخقوصلاب ى رهرمأو نعرك كك نوظعوف ٌلالب هعمو ءاسنلا نودقأ مد بطخ مث ىلصف تّلصلا

 *ةتيي ىلا (ٌلالبو وه فلطنا امك لالب بوت ىق هنفذقي نييدياب 5 د نهتيأرف

 انتكح لاق رصن نب ميعربا نب فحسا انثدح دكيعلا موي ءاسنلا مامالا ةظعوم باب 13

 هتعمس' لاق هللا "نبع نب رباج نع ةاظع :ىنربخا لاق ميج ىبا: انربخا لاق قازولا 3

 اًملف بطخ مت ةولصلاب ًادبف ىتصف رفلا موي ملسو هيلع هللا ىلص نقلا مانو لوعب

 دهن رعلم» ديوت .ةطشاماا لالي ؟ءنالبر مقل نرغب ةكوتي ةوفو ا ىعزك قف :هاسنلا»! ئتاف. لون“ غرك

 ىقلت ذئنيح ىنقدصتي ٌةقحدص نكلو ال لاق طفلا موي ةوكر ءاطعل تسلق ةفدصلا ءاسنلا

 نكت هنأ لاق نفركْذُيو كلذ مامالا ىلع مح ىرتأ هطعل تلق نيقليو اهَكَتَق

 ندا“ سواط» خوع ملسم نب نسحلا ىربخاو مير نبا لاق «هنولعفي ال مهل امو مهيلع

 تح ل حب



 اه ىيديعلا باتك

 -> د - ع

 عم فقيرشنلا ىلايل زيزعلا دبع نب رمعو نامتع ند نابأ فاخذ

 يفقُتلا ركب ىبأ نب 0 ىنتدح لاق سنأ نب كلام انثل> لاق ميعُت وبا انتدح

 متنك فيك :ةيبلتلا نع تافرغ ىلا ىنم نم نايداغ ىحكنو كلام نب سنا لاس لاق

 هب د2

 ربكيو دبيلع ركني ال ىبلملا ىبلي ن ..اح لاق ملسو هيلع هللا ىلص ى 5 عم ن 05

 مضاع نع ىبأ انتد>ح لاق ل ند ع انندح 3 انتدح « هيلع رك الف ربكملا

 3 هو 2 عادمسعو مدار د هع هس

 تدك نىم ركبلا خر 6 تح ديعلا موب جرد كن نأ رموذ انك ةيطع ع نع ةصفح نع

 نوجرب مهتاعلاب ن 2 م 2 يكذب نر ريكي سافلا فلخ نكيف ديلا ٍيِرْكُن ,ىتحو

 نب كيبحم انثدح ديعلا مود ةيركلا ىلا  ةولصلا باب .ا* ؛ هّترهْطو موملا كلذ ةكرب

 ىينلا نأ و 0 نبأ نع عن عفان ىع كلا نين انتدح لاق باقولا 0 انتل> لاقر اثني

 ىلصي مث ركذلا موسبو ا موي هماذق ةبرحلا هل ركرت ناك ملسو ةيلع هللا ىلص

 ميخربأ انقدح «ديعلا موي مامالا ىدي نيب ةبركلاو ةوَمَعلا لسْمَح باب «)+ ارز اهيل

 دقو ح ؛ لاك. يعاروالا ومع ىبا:ءانخذخ لاق. ثيلونلا) انتقدت لاق :ئمارحلانذكملا نبا

 اور ةرتعلاو لصملا اولا وهو » ملسو ”ةيلحا هللز يلضإ/ةقنلا 3 اكمال لزوج نبا نع كلن

 ءاسسنلا جوردخ باب 15 «امهيلا ىلصيف هيدي نيب ىلصملاسب 0 لت بحب

 ىع دير ىب دامح انثدح لاق 0 دبع نب هللا طبع انثحدح ىلصملا ىلا ضيحلاو

 رودخلا تاوذ فيئاوعلا جرخن ل ان ل 317 تلا ةيلدع . نع ديكم ندع بوبأ

 تاوّذو قتاوعلا تلاق وا لاق ةصفح كثيدح ىف دازو هوكانب ةصفح نسع برج | كو

 ورمع انتدح ىلصملا ىلا نايبصلا يورخ باب باقا0 11 اك ئلصملا نط نلرقعيو رودحلا

 سباع نسب ىمحرلا دبع نع نايفس انتدح لاق ىنمحزلا دبع انثدح لاق سابع نبأ

 ىكضأ . رظف مو ماسو ءباع هللا ىلص ىبذلا عم تاجر خ لاق نيانع قب تام لاق



 اذ ىنيدبعلا بانح لا

 هدخع انأو م نبأ ىلع ٍجاجاحلا ليخد لاق ميبأ نع نماعلا ند كيعس نب ام نبأ

 مول جالستلا لمكب رسمأ نم ىفباصأ لاق كباصا .ىم لاقف حلاص لاقإ وه .تفيكا لاك

 سب نب هللا انا لاقو « جيعلل رميكبتلا تاب ؛ اجحلا ىنعي هلمح خبق لحي 2

 الك كح ىدا ناكل اقدح عيبستلا ىنيح ىكلذو ةعاسلا هذه ىف انغرف انك نأ

 ةلئاا ىلض :ىبتلا .انيطخ“ لاك براعي قبادةاوبللا عا ىبعشلا نع كيمز :قغاةيعش انتدح

 ركاننف عجيذ مث ىلصُت أ اذه انموي ىف 0 امه 1 نأ لاقف ركنلا موي ملسو دبيلع

 ىلصي دلعأل دلجع مكَل وع امتاف نأ لبق مِبَذ نمو انّتنس باصأ كقف كلذ لعف نمف

 كبد اذا هللا لوسر اي لاقذ راين نب ةدرب وبا ىلاخ ماقنف عرش (4ذ ا نم سيل

 ىلو اهكبذأ لاق ىا اهتاكم اهلعجأ لاق ةّنسُم نم ردح عد يحمل لال نار قف

 خباب لاقور (ينعيرمعلا مااا ىف لئمعلاب لصق: باجر ازرار «هكرغب دحا نع ةعذج :ىئرجت

 مايبأ تادودعملا مايالاو رشعلا مايأ تامولعملاو تامولعم مايا ىف هللا اوركذأو سابع

 ربكيو ناربكي رْشَعلا مايا ىف ىوسلا ىلا ناجرخي ةريرع وباو رمع نبأ ناكو فيرشقلا

 لاق ةرعرع نب ثيحم انثدح «ةلئانلا َفّْلَخ ىلع نب كيحم ربكو ايعريبكتب سانلا

 نع سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع نيطبلا ملسم نع ناميلس نع ةبعش انقدح

 الو اولاق هذه ىف هنم ٌلضفا رشعلا مايا ىف لمعلا ام لاق ملسو هيلع هللا ىلص ّبنلا

 عجري ملف هلامو هسفنب رطاضي ٍجرَخ لج الا ناهجلا الو لاق هللا .ليبس ىق .داهجلا

 معبفا ند ءاوبكي )ل رملحات ىلا ناكو انفو ىلا, ذطخ (افاو لوقم | اجا نييكتلا باب 6-39 ءئشم

 ناكو اريبكت ىنم جدت ىتح ىاوسالا لها ريكيو نوربكيذ دحَسَملا لأ هعيسيف ىتمب

 هسلكمو هطاطسغ ىفو هشارف ىلعو تاولصلا فلَخو .مايالا كلت ىنيب رَبكيي ومع نبأ

 ل

 ًءاسنلا ناكو ركتلا موي ربكت ةنوميم تناكو ءاعيمج مايالا كلت هاشممو نربكي د



 حيد هيب يس هةية سصرصلاب

 ]د نيديعلا مح

 اح دللأ لوسسر
 من م

 بوقعي انتد> « ةبادخلا ل نولصي اوذاك مهلكف نامتعو رهعو ركب ىمجأو ملسو هيلع هلتأ

 00 نبأ نع عفاذ نع جالا يع انتد> لاق ا ودا انتدد> لاق ميه كلا نبأ

 نيف حي تيعلا .(ولصواهينع وللا, تضر سو يكانوبتوم مللاو اهياكل 1 ب كيلا لك

 تيعلم ل رع تقاقا ني ئدعلا نعد ةبعش  انتدحلا لاق كددح, نبا نانيلسإ اهدا ءعطخلا

 نينعكر رطفلا موج لط (ملتسو هيلع هللا «لولنماب تتنلا أك لماسعا لرخا" نع حا ا دحأ

 نيقلي ىلعجف ةقدصلاب نعرماف لال اقوا ءبلا ىستأ مق اهّدعب الو اهلبق ّلدصي مل

 45 هءد

 لاق كسيبز انتى> لاق 2 انتل لاق 2 امتدح « اهباضس وأ اهصرخ ةأرملا ع

 انم وأ نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبقلا لاق لا بزاع نب ءاربلا نع ىبعشلا تعيس

 - 50 ع 3 1 8. 9 5 0 هع 5 4 1 ع هم

 ىمو انغنس باصا كقف كلذ لعف ىمف ركن عجرذ مث ىلصن نأ اذه انموي ىذ ادبن

 3 ذا كسنلا نم سيل هلهأل همَحَق محل وه ايتاف ةولصلا لبق رحت
 نم لجر لاقف 2 ءعىش ى

0-9 2 

 ةتسمرب نم مريخ .ةعدجي ىدنعو: تسبذ هللا لوس اني نامت نير ةدرج وما هلا لاقي ناشنألا

 0 نم ورك ام باب 1 « كعب حلا نع ىزكات وا ىضوت ص هناكم هلعجأا لا

 اوفاخي نأ الأ ديع موي حالسلا اولمكُي نأ اوهن. ىسحلا لاقو .مركلاو كيعلا ىف جالسلا

 ناجم 552 لاق ىبراحملا انتح> لاق نيكسلا ل ىبيكي نب ءاب ركن انت

 ىف 2 نانس ءباصأ نيح رمع ىببأ عم ا ا لاق زيبج نب كيعس نع ةقوس نبأ

 ءاكاف جاجحلا غلبف : ىنمب كلذو اهننعو ف تلونف باكحرلاب هم1ق تقول ممدق ندا

 لاق فيكو لاق ع تنأ رمع نبا لاقذ كباصأ نم ملعت ول ٍباجحلا لاقذ هدوعي

 كيب ملواوكلا نمر حالما تلَخدَأو هيفا لمكي نكي مد .موي ىف: السلا تلمح

 كيبعس نب كسا ىفهتدح لاق بوقعي ىب كيمحا انتدح « مكلا ىف ليكدُي جالسلا
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 نيدبعلا بانك نروح

 لاقف فرصني مث هب رم ع ىبهثنب رماي وأ هعطق سعب عطقي نأ ع ناك ناف مهرصأابو

 ىف ةنيدملا نما 0 ا نراوربم عم تجرخ ىتح كلذ ىلع ناكل لؤي ملف كيعس وبا

 عوهة  2 3

 انآ كيرف ناورمز نان تّلصلا وب ىيتك داني, زينه 131 ئلضملا ' انيتا ,املخ رطف وأ ىكشأ

 هللا كلقم الخلا ,لابق طخ عفتراف ىنذبجاف هبوثب تذبجاف ىّلصي نأ لبق هيقتري

 هل

 لاقف مكعأ ال امم 0 هللاو ملعأ ام تلقف ملعت ام بهذ دف ديعس ابا لاقف دللاو مريع

 ىشملا باب زبر, ن6 ةولعلا لبق اهتلعجت,ةرلصلا لعب ءانلا؛نسلجي اونوكييدامل نسانلا» نأ

 نب ميعربا انتحح ةماقأ .الو ناذأ ريغب ةبطخلا لبق ةولصلاو كيعلا ىلا 00

 هللا ىيع نع عفان نع هللا ديبع نع ضايع نب يس نسما نات ىمازكلا راختملا

 هك ىكصألاو راخفلا ا عم ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نانوستع مرت

 مهربخا ميج نبا نأ ماشع انربخا لاق ىسوم نب ميعربا انتحح «ةلصلا دعب بطخي

 هللا ىلص هللا لوسر نا لوقي هتعمس لاق هللا دبع نب رسباج نع ٌءاَطَع ىنربخا لاق

 ىبا نأ طع ىنربخاو لاق ةبطخلا لبق ةولصلاب أدَبف وطفلا موسي يرسخ  ملسو هيلع

 رطفلا موي ةولصلاب نوي نكي مل هنأ هن عيوب ام لوأ ىف ريبزلا نبا ىلا لسرا سابع

 الق هللا ينبع, ىب رباج: نعو' سابع ىبا١ نع ةاطع' ىنربخاو .ةرلصلا دعب ةبطخلا .امئاو

 لوقي ةقعمس لاق هللار ىبعازىج ا ناجت نعو: 6 ىكسألا) ني الو راتفلا نيا دوج .نكيومل
 3 تر

 ىبن غوق اهلف كعب سانلا  بْطَخ مث .ةولصلاب أدّيف ماق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ

 لالبو لالي كي ىلع م وحو نحرك ف ف ءاسنلا ىنأف لون ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 كاسل نال اللا ملفنا ىلع دج يدا فاعلا ترق !ةقدنو: ةاسنلا»رديع يوعلبو هيوقا لسلام
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 «اولعفي ال نأ مهل امو مهيلع فحل كلذ ّنأ لاق عرفي نيح ْنفِكَذيِف داسنلا

 ى
 نربخأ لاق عيرج نبأ انربخا لاق مصاع وبا انتدح .ءىكيعلا دعب ةبطخلا باب م



 لاق كئلام نب سّنأ ىع سقأ نب ركب ىبا نب:هللا ىيبع انربخا لاق ميش" انتدح

 ىجرم لاقو تارمت لكأي ىتح رطفلا موي وحغي ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ناك

 قسلا ىف هكلام» ىلا" رعتوحا لاف د ركج با ىقءللا نلقاه راكلا هجت» نبا

 لاق دسم انتدح ركنلا موي لكألا باب ٠ ءاّرْثو نيْلُكْأَبِو ملسو هيلع هللا ىلص

 روبعلا لاق. لاف كلام قب»> سلتا نح نيريسا نبا محم ؛ىعكلويا (قح لحيدتسا»# خذت

 موك (1 لتس لانه للفت ا مانعتف ٌدعيلف ةولصلا لبق جبد نم ملسو هيلع هللا ئلص

 لاق هَقَّذَص ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأكف هناريج نم ركذو مكللا هيف ىَهَتْشي

 الفو هلسول ديَلُك هللا 1/ لص يبعلا اهيل :نذخرما»وكت+ ا نفاس« لاا ولا م تختمةهكجلا قوقل

 نع روصنم نع ريرج انثدح لاق نامثع انتدح ءال مأ هاوس نم ٌةصْخَرلا تغلبأ ىرذأ

 دعب ىحضألا موي ملسو هيلع هللا ىلص ٌنِيعلا انيطخ لاق بزاع ىب كربلا نع ىبعشلا

 ةولضلا* لبق نكست نمو اكسنلا «ثباضا «نقفاءانكشت  كتستو ؟اهتولطم ىلمتا نمااناعن ؟كورشلا

 ىنأف هللا لوسر اي كربلا لاخ راين نب ةدوب وبا لاقف هل كسُن الو ةولصلا لبق اذك هتاف

 ماطنا ريوكفا خلا, كيببحلاو برو لك موي مولا نأ تفرعو ةولصلا لبق ىتاش تكنمت

 فاش لاق ةولصلا ضل ُنأ لبق كك ىناس قفحكيذت ىذيب ىف حبذت امن 1

 نيتاش نم ىلا بَحَأ ىع ٌةعْدَج انل اقانع اندنع ناف هللا لوسر اي لاق محل هاش
 3 د 5 ممم هج ب . 0 0 ِه 5

 ىلصملا ىلا جورخلا كا 1 «كدعب كحا نع ىرجتت ىلو معن لاق ىتنع ىرجاتفأ

 5د 5د ابيل

 كيز ىذوبخا لاق رفعج نب كيحم انتدح لاق ميلر ىسبا نب دكبيعس اةنتدح ربغم ريغب

 ناك لاق ىردخلا دكيعس ىبا نع حرس ىبأ نب هللا دبع نب ضايع نع مكتبا /قوبا

 ادبي ءىش لواف ىلصملا ىلا ىحضألاو رطفلا موي جرخي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا



 م نيديعلا باتك م

 اي لاقت 2-3 هيلع هللا ئلص عللا لوشر اهب ىقان ومع, اهيا لببفأت جابيد ةابجاب ملسو

 ةبحلا هذهب . ىلا تلسراو هل قالَخ .ال.ىم سابل هذه امنا تلق كنا هللا لوس

 مع

 ناطيشلا ةرامؤم لاو نى تفاخر وول لد دج , لوجو, شارفلا ب ىلع عجاطصاف

 باركلاو قردلاب نرسل >بف بعلي دبع مي ناكو انتجرخف امهْتْوُمَع لفَغ اًملف

 ٍجاجحاَح انتدح مالسالا لكأل كيعلا ةنس باب ا" ىيبقذاف لاق معن تلق

 هللا ىلص ىبنلاو تعيس لاقي ا رمل | معا, ىيعشلا ا ,تعمسكيبر , ىنربخا لاق ,ةبعش
 - و. _َ 5-2 2 5 2 0 6 ماليعا ب

 نع ماشه نع ماسأ وبأ انتدح لاق لبعمسأ نب 00 دك اح بابحأ ”لقذ

 0م امس ع 2

 هبأ رحب وبا لاقف قيستعمب انتسيلو تلات ٌتاعب موب راصنألا تلوافتت ا نام

 لاق

 لاكلا بادر .٠ «اينتجباحا ابي بينك يدار اهعيشاب علو هيلع اغلا ئلصايدللا: لوسو لل

 وركع انريخا لاق :بتو,ر نبا .اتتدك لاق ,ىسيع ني ءةبحا :انتدحا ديلا موي, قردلاو

 تلاق, اهتغ,.دللا_ىضر ةشئاع. نع ةورع ىع هتدح ىدسألا ىمحرلا بيدا ىب نيحم نأ

 تاعب .ءانغب, نايتقت , ناسيراسج , ىدنعو ملشو هيلع ىللا ىلض هللا, ٌلوسر , ىلع لخد

 كدكنع

 امهعد لاقذ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لرد ديلع ليقف ملسو هيلع هللا ىلص .ى م

 ىنماقاف معن تلقف نيرظنَت نيهتشت لاق امو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تلأس

 يح لاق 6 آذأ ىنح ةَدَقرأ ىني اننو مكلود لوقي وغو هدخ ىلع ىَدَخ ةءارو

 انت لاق

 هيلع

 ديدأ

 راصنألا ىراوج, ىم' ناتيراخ' ىدنعو ركب وبا :لخد :تلاق, اهنعا هللا .ىضر.؛ةشئاع. نع

0 

 موي لكألا باب .. ١ « انديع !ذهو اًديع موق لكل نإ ركب ابا اي ملسو هيلع هللا ىلص

 لاق ناميلس نب كيعس انربخا لاق ميحرلا دبع نب ديحم انثكح> يورخلا لبق رطفلا

 هجسسسسسلسسسسسسسلسسسسس سس م يس ا يس جس يتيم



 مم اذ فوضلا ةولص باتك

 ؛مهنم اًذحا فّنعُي ملف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلل كلذ ركْذف كلذ ىتم دري مل

 انثدح لاق نّدسم انتدح برحلاو ةراغالا دنع ةولصلاو مبصلاب سلغلاو ريبكتلا باب 9

 لوسر 5 كلام ىب سنأ ىع ىنانبلا تياثو 1 نب زيزعلا دبع ئع كيدز نب دامح

 د69 ء

 ريِيَخ تبرَخ ربكا هللا لاقف بكر مث سّلْعغب مبصلا ىّلَص ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نولوقيو ككسلا ىف نوعسي اوجركف ىيرذنملا حابص ءاسف موق ةحاسب :انّلْوَف !ذا انأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهيلع رهظن شيجلا شيمخلاو لاق سيبكلاو ثيحم

 هللا ىلص هللا لوسرل ٌتراصو ىبْلَكلا ةيخدل ةيفص ثتراصغ ىرارخلا ىبسو ةلتاقملا لشقف

 تنأ دمحم ابا اي تباتل زيزعلا كبع لاقف اهقتع اهقادَص لعجو اهجوزن مث ملسو هيلع

 « مسيتف اهسفن اهرهمأ لاقت اهرهمأ ام كلام نب سنا تلاس

 0 ا اك دكت

 يعش انربخل لاق ناميلا رز انتدح اهييف لسجتلاو نيكيعلا ندا عاج“ ام تاكأ)

 ا مع نحو لاق َّ نب جالا 5 0 هللا كيع ند ملاس ىنذربخا لاق ىرغزلا نع

 هللا لوسر اي لاقف ملسو هّيلعا هللا كيلص هللا لوس ىتأق اهذخأف ,ىوسلا ئفاعابث ىوبتسا قم

 نم سابل هذع امذآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف دوغولاو كيغلل اهب لمجات هذه عتبا

 هيلع هللا ىلض هللا ٌلوسر هيلا لسرا مث بلي نا هللا“ ءاش ام رمع:ثِلق هل :نالخ ال



 ١ فوضلا ةرلص باتك

 ىرخألا ةفئاطلا تاو مهتاوخأ اوسرحو اودجاس نيذلا ماقن ةيناثال ماق مث دعم اودجاسو

 بابا هنااا« اكعج ١ عيظعب : نيركي: قكلو ةولص ىف مهلك سانلاو هعم اودكسو اوعكرف
2 

 مسلو متفلا ًايهت ناك نأ ىعازوالا لاقو «وْذَعلا كقلو نوصحلا ةّصفانم دنع ةرلصلا ِ

 ىنتح واصلا اورخأ املا ىلع اورجقيب مل ناف هسقنل حملا 2 اما اولص نرد

 ناف نيتدكشو ةعكجحر اولص اورحقب مل ناف نيتعكجر اولصيف اونماي وأ لاتقلا ل

 نب سنأ لاقو ٌلوحكم لاق هبو اونْمأَي ىتح اهنورخويو ريبكتلا مهُثرجي الف اوردقُي مل

 اوردقي ملف لاتقلا لاعتشا' لتشاو ركقلا ةءاضا دنع رتشت ىصح ةضفانم ثرضح كلام

 ءانل حتفف: ىسوم ىبا عم نكنو اغانيلصف راهنلا عافترا كعب الا لَصَن ماك ةولصلا ىلع

 ياكم وروح ءايرعا اه“ ايدهأل) كوالا" كلنخأا قضت هيا انمو»: كلاخ اوم نعت! لاق

 نع روقك ىمبأ نب ىيكي نع كرايم ند ىلع نع و انتاد> لاق ىراخبلا رفعج

 رافك تم لعكاف ىدتكلا مود رمع ءاج لاق هللا ديع نب مساج نع ةيلش ىَبا

 لوسر لاقف بيغ نأ ا تداك ىذدح رصعَلا ل ام هللا لوسر اي لوقو شيرق

 و اضوقف ن ىلأ ل أ ناك ملشو ى ]ك5 د12 اح طب" ل ل دف لاك نكبر الييلتف كك دللار اناا لس. يلح هللا ٠ لع“ للا

 ويك 5 2 كيو رح و هليرشسلار اللا راف كا 00 2 ءافنعت (تاعفلاا ملص خا اديشلا  ىباع امنع. ضعلا

 ةياكصاو طمسلا نب ليبحرش ةولص ىعازوالل تبككذ ديلولا لاق» امتاق وأ ابكار

 ىبنلا لوقب ٌثيلولا ٌحتحاو توقلا فوحت اذا اندنع مالا كلذك لاقف ةّبأدلا رهط ىلع

 ىب هللا كبع انتدح «ةظيرق ىنب ىف الا َّرصعلا دحا نيلصي ال ملسو هيلع هللا .ىلص

 هللا < ىللص ؛ئبنلا لاق لاق رمع نبا نع عفان نع ةيري وج انثدح لاق ءامسا نب سنمحم

 كرداف ةظيرق : ىنب "ىف الا رصعلا للخا: نيِلصي ال بارحألا نم عجر امل انل ملسو هيلع

 ىلضن لك مهضعب لاقو اهيتأت ىنتح ىلصت »ا مهضعب لاقو ف.درطلا ىف ٌرحعْلا مهضب

 هضغتتملا



 تلال اب

 0 9151 5 سا و هدوم ندك نمق 3 - 3

 نم اورصقت نأ حاضج مكيلع سيل ضرالا ىف متبونص اذاو للجو ردع هللا لوقو

 ص 36 هده 6 ١س

 ءاًنيهم اًَباَذَع نيرئاكلل َنَعحَأ هلل نأ هلوق ىلا اور فك نيذلا مكتفي نأ متفخ نا ةولسلا

 دنلا" كليم لقا قلاش لاف | ىرعرلاا نعي تيعش انيك لاق نامبلا ردا تتدخل

 قاف رمحي نداعللا اةيبحأ نأ ملانب ىنربخا لاقت فوض ةولضر ضعي ملسو هيلع مللا لك

 لوسر ماقف مهل انقَتاصف ودعلا انيزاوف كح لبق ملسو هيلع هللا ىلص ىئبنلا عم توزغ

 عكرف ودعلا ىلع ةفئاط ثلبقاو هْعَم ةفئاط تفماقف انث ىلصُي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ةفئاطلا ناكم اوفرصنا مق نيتدحس نيكس دعم نَمب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسي

 نيتدحس» ىكاسو, ةعكرا) مهب ماسور اةيلعب علا ىلص هللا لوس عود 5 لصن مل ىتلا

 ةولص باب ١١ « نيندعس 0 عكر ةهديفنل عكوف مهخم نحو 5 ماقذ ملس مت

 ىو ندا ىمحو نب مد 2و 2 لاق تب لأ لييعس بد ريال 6 كيس اندددح 3 لسجار انابك اجر فوخلا

 وكت رمع نبأ نع ع عفاذ نع 5 نب ىسوم نع عيرج بأ انذ>> لاق ىبأ انتدح

 ناو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رمع نبا دازو امايق اىطلّتخا اذا دعاجحم لوق نم

 1 اًضعب مهضعب 0 باب م « انابكرو اًمايق ل كلذ نم رثكأ اوناخ

 نع ىديبزلا نع بوح نب نيك1 كن لاق حيرش نب م امتدح فو.ىلا ةولص

 هللا .ىلص ئبنلا ماق لاق سابعا نبا نع ةبتع نب هللا كبع نب“هللا نيبع ىع ىرمزلا
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 ١| خئبكلا بانزذ لاا

 ىلا لوس نأ رمع نب ىلا دكيع نع عشان ىع ا انربخأ لاق فسوب ند ىللا ع

 برغملا دعبو نيتعكر اهدعبو نيتعكر رهظلا لق ىلصي ناك ملسو دهياع ىللا ىاص

 فرصني ىتح ةعمكالا دعب ىلَصي 2 ناكو نيتعحر ءاشعلا دعبو هني ىف نيتعكر

 نعوم د نم > ١ يا مت 2 2 - -. 0 وه م

 ضرالا ىف اورشتناف اولصلا تيصك 5 لجو زع هللا لوق تان ١5 « ىينعكر ىلصيف

 0 مم
 ىنتدح لاق ناسغ وبا انتدح لاق مكرم 1 كايصلا 0855 هلآ ليضت نم عبو

 اهل ةلعر وم 2 ءاعبرأ ىلع لكك ةأرصأ انيف تناك لاق 0 ند ليه نع 00 وبدأ

 هيلع لعجت مت رّذق ىف هلعجتف فّلسلا ٌلوصا عونت ةعمجلا موي ناك اذا تناكف اًقْأس
- 

 ه2

 خذعمكلا ةولدص نم فرصُمُت ع د فرع فلسلا لوطا 5 وكرت اهنكطت رهعش نم ضنك

 «ىلذ اهماعطل ةذعمجلا موي ىتيتن انكو هقعْلتف انيلا ماعطلا كلذ برقثف اهيلع مكَسْنف

 ع نب لا ندع هيبأ ىع مزاح ىسبأ 7 اننا لاك ةيلجم ىب هللا قاع اندةدح

 ةعمجلا !نعب ةلئاقلا باب 20 ٠  «ةعبجلا كعب الا ىدغتت .الو ليقت اتك ام لاقو::!ذهب

 للتل نع اكينخ «نع قزارفلا تحس با, اهتاطكتيلاك قنابيقلا .ةنقغا ىب :نبحمانقدح

 وبأ انتد> لاق ميرما ىسبأ 5 0 انتل «ليقت مذ خئيكلا ىلا ركست اك لاق

 هللا ىلص ىبنلا عم ىلصَن انك لاق دعس نب لسْهَس نع مزاح وبا ىفتحح لاق ناَسَع

 ةلئاقلا نوكت مث ةعمجلا ملسو هيلع



 موس ١١ ةذعبكلا باتك

 0 ىذلاوف َةعَرَف ءامسلا ىف ىرن امو هيي عرف انل هللا عذاف لايعلا عاجو لاملا

0 

 تيار ىةح هريغم نع 0 لمي مل مست لابجلا ٌلاتمأ تانعكلا رات ىنح اهعضو ام هديب ل

 هيلي ىذلاو دغغلا لعد نمو دغلا نمو كلذ انمود انوطمف هقيحل نلعكر ,داحتي رظملا

 هانبلا مكهَت هللا ّلوسر اي لاقف هريبغ لاق وأ ىبارعألا كلذ ماقف ىرخألا ةعمجالا ىنتح

 ىلا هديب ريشي امف انيلع الو انيئاوح مهللا لاقف هيدي عفرف انَل هللا حدف :لاملا قوغو

 اًرْهَس ةانق ىداولا لاسو ةبوجلا ّلثم ةنيدملا تراصو تَجَرفنا الا باحسلا نم ةيحان

 مامالاو ةعمجلا موي تاصنالا بابن «دوجلاب ثَّح الا ةيحان نم نحا عجب كو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ناملس لاقو ءاَعَل دقف تصنأ هبحاصل لاق اذاو 8

 نبأ نع ل نع ل انتد> لاق ركب نئب ىبيكاي 0 مامالا ملك آذآ تصُمي

 هع

 دللا لوسر نأ هريخأ دنع هللا ىضر ةريره ابأ ب تسلا نب 0 ىنوبخأ لاق باهش

 دقن بطخي مامالاو تاصنأ ةعمكلا موي كبحاصل تلق اذا لاق ملسو هياع هللا ىلص

 نع 0 5 ان ب انتج ةعمكلا مود ىف ىستلا ةخعاسلا ا من « توغل

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرغ ىسببأ نع قرع اى ع دانز ولا ىببا ىع كلام

 ايس هلي ناسي :ىلصُي_مئاقا ومو .ملسم تبع اهقفاوي الإ ةعاس هيكأ لاقفي ةعدجالا نب ركذ

 ةعمجالا ةولض ىف. مامالا نع. .سانلا َوَقَنِ اذا باب ام اهلي هديب .راششأو هايأ مح الا

 نّيصخح نع ةدئاز انثدح لاق ورمع نب ةيواعم انتدح ةرئاج ىقب نمو مامالا ٌةولصف

 عم ىَلَصُن نكد امنيب لاق هللا ىبع نب وباج انثدح لاق دعجالا .ىبا ىب.ملاس نع

 ىقب اسم ىتح اهيلا اوتفتلاف اماعط لمكت ردع تلبقأ ناو ولسا ةيلع هللا ليك لا

 راجت اور اَذاو ةيآلا هذه تلونف الجر َرَشَع اَنْثا الا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم

 انثدح اهلبقو ةعيجحلا دعب ةولصلا باب "8 ءاًمئاق كوكرتو اهلا اوبصخلا لوا 1

 ل
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 ١١ كلا تاك مرضا

 لاق م نب هللا دبع ىع عفان نع رهع نب هللا يسع انثتدح لاق ليضفملا نب رمنب

 عامتسالا باب 8# ءايهنيب كعقي نيتبطخ بطخي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك

 ةالا ىيع ىبأ نع 5 مولا نع بنتذ ىبأ ى 1 انت>> لاق مدآ ع رطل ىحا

 موب ناك اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق هنع هللا ىصر ةريرغ ىبا نع ٍرَعَأل

 لتيك رجايملا لتمو وآلاف لوألا نوبتكي كجتسملا 'باب: ىلع .ةكتالبلا 'تقفو ةعيجلا

 جوخ اذان ةصيبا مث ةجاجد مك اًشبك مدا ةرقب ىدهي ىنذلاك مك ٌةنَدَب ىدبي؛ ىذلا

 وهو ءآج الجر مامالا ىأر اذا باب »* ءركذلا نوعيتسيو مهفحص اًووط مامالا
 2 7-2 0 2 ع ع -

 6 ضر ن كم تر 2 اك 5 - د عاتي: ى ب تامح ااننيتنح لاف .ءامعتلا ودا !انتَد2ك < :.ندعكح اضي لأ هم :ةنطخات

 ملوي هللعا هللا "للمفأ) يكل و لسكر + ءامجب لاق هللا "نعال نيا اكباشج + وع رايد نب 0

 نب "0 |١١ «مكراف#مقإ لاق اال .لاقف+ نالخ اي ؟تيلصأ :لاقق ةعمجلا/ وي: سانلا بطقي

 و 03 ل ىلص بطي مامالاو ءاج ىنعح ىندملا دللا ليع ند ىلع انك ©“ نبينفيفخ 9

 عمس وروهع نع نى را انددلل> لاق النام يتلا معلا نيدلج :نحدر لاك ناك

 نيديلا .عفر , باب »+ . « نيتعكر لصف مق لق ال لاق َتيَلَصأ .لاقذ بطخي ملسو هيلع

 0 ن2 هةممسس هد هم د

 نع بيهص نب زيزعلا كيع نع كيز نب دامح انتدح لاق ددسم انتدح « خبطخلا ىف

0 
 بطخاو مالسو هياع هللا قلص: ى رسل امديب لاق سنأ ى ع تنبات نع سدود نعو 9 نو

 نأ هللا عذاف هاشلا كلف عاركلا ىلق هللا لوسر اي لاقف لجر ماق ذأ ةعمج مي

 ميهربا انتدح ةعيكلا موي ةبطخلاب ىف ءاقشتسالا باب انه: ”ءاغدو: هيدي, لم« انيقسي

 يدا لاقا ىعا ءالاو و عارم انكبح لاك ملظما قب نيلولا :انفحح :لاقبرذقفلا ليا

 ىلع نس سانلا تيباضصا لاق كلام نب سنا. ى ع هكا ىبأ نب هللا كيبع ب نقاكسا

 كلخ هللا لوسر اي لاغقذ ىبارعأ ماق 0 موب ىف بطخي معابص ىبنلا انبتين ل يع



 مرنم ١١ ةعبكلا بانك

 7 نبع 0 ماع

 لوس, نأ ةثربخا ةشئاع نأ ةورع ىنربخا لاق باهش نبا نع ليقع ىع ثيللا انتدخ

 لاجر ىلصف ىجسملا ىف ئلَصف ليللا فوج ىم هليل نرخ :ملشو هيلغ هللا ىلص هللا

 اوثلكتف كانا حّبصاف هع الصف مهم رثكا عمتجاف اوتلكتف احلا جبصاف ةقولعي

 اوّلصف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليس يرخف ةثلاتلا ةليللا ىم دجسملا لها رثكف

 املف حّبصلا ةولصل ٍرَخ ىنح هلعا نع ثحسملا رجع ةعبارلا ةليلا تناك اًملف هتولصب

 مكناكم ىلع فكي مل هنا عب امَأ لاق مت ليشتف سانلا ىلع ٌلَبَقُأ وحقلا ىضق

 0 هع 0 كا

 لاق ناميلا وبا انتدح «سدنوي هعبات « اهنع أوزجعتف مكيلع ضرفت نأ تيشخ ىنكل
- 

 ع منيع 0 5 هم د 32 هءد

 نأ هريخأ ىذا ىدعاسلا 0 ىباأ نع ورع ىنربخأ لاق ىرهولا نع بجبعش انربخأ

 وح امد ىللا ىلع ناو نيشتف ةولصلا لعد 2 ماق ماسو ةباع هللا ىلص همللا لوسر

 هس د

 دييح ىبأ ىع هيبأ ىع ماين» نع ةماسأ 0 ةخيواعم وبأ هعبات «نعب امأ لاق م هلحأ

2 

 ىف نيفس نع ىندعلا هعبات تعب امأ لاق ملسو هيلع هللا ىلدص ىبنلا !ئعاىدعاشلا

 ند قلغ ىنوبخأ لاق ىرسعزلا ندع ع ىتريخأ لاق ناهيلأ وبدأ انتدح « لعب امأ

 2 - د 9 م 0 - 92

 نىيح منع ودسك 3 بلع هللا ىلص ديلا لوسر ماسق امركم ند روسملا 3 نيسحلا

 لاق ا ناب 00 لايعمل انكوكا « ىرهولا نع 0 ل هعبان عب أ لوقي 5

 هيلع هللا ىلص ئبنلا دعَص لاق سابع نبا نع ةمركع انتدح لاق ليسعلا نبا انتدح

 امأ لاق مك هيلا :اوباثف 'ىئلا“سانلا اهيأ لاق مك هيلغ  ىنتأو هللا نمكف  ةمسك ةباضعب

 33 2 3 د د هل نبا 2 2 5 35 د

 - - - ده

 نم © 2 م0 2 - 2 سا ع ع

 نسع زواكاتيو مهنسكم نم لبقيلف !اذحا هيف عفني وأ اكلحا هيف رضي نأ عاطغساف

 هك ع 1 هند تحلل 2
 انتدد> لاق 00 انتل « خئعيدلا موس حى .يتبطكلا نمد ةدعقلا باد ا“. « مهةيسم



 هللا ىدضر خشتاع ىلع تمل خد تنئلاق كيدصلا ركب ىبأ تنب ءامسأ نع رذنملا 0

 تراشاف يأ تلقف ءامسلا ىلا اهسارب ثراشاف سانئا ناش ام لق نولصي سانلاو اهنع

 1 ةححلا تنك مربع

 ا
 ا

 ْيْشَعلا ىنالجت ىقح اًدج ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسر لاطأف تلاق معن ىل اهسلرب
 هللا 8 فيصتان سار. قلع اهنمد تضز .تلعجمل [هتعتقح 2: اهيف ايو نيبنج» لَو

 3ةءسر-+

 ام .ةشعانعل تلا 0 نهيلا 0 راصتالا 50 سك طغلو تنلاق اح ام لاق

 ىقح اذه ىماقم ىف هقيأر دقو الأ هثيرَأ نكايإ علي هىش.ىمت امن لاق ةيللاك لاق

 7 ةانتف نم ابيرق وأ لقم روبقلا ىف نونتعت 5 2 5 ىلا ىحوأ ل5 هذأو راغلاو

 5 نقوملا لاق وأ نيموملا اماف لجرلا اذهب كملع ام هل لاقيَف مكدحأ ل لاحدلا

 ايلا ايدل انماف لاو تايسلاب ( 21 نيم وه هللا لد وه ٍلوقيغ ماشه

 05 | اجدانملا امو د انمومل تنك نأ ملعت انك كق احكلاص مث هل لاقيف انقدصو

 نولوقي سانلا تعمس ىرذأ ال لوقيف لجرلا اذهب كملع ام هل لاقيف ماشع كش باترملا

 0 ام تركذ كا ريغ ككل امو 0 يحل تلاق كلف ماش لاغ تلات اي

 ل لاق مزاح نب ريرج ىع مدصأخ وبأ انتدح لاق المعمر د 3 12 « بلع

 وا لامب ىتأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ بلُغَت نب ورمع انتدح لوقي نَسحلا

 ىنثأ مث هللا ىمكف اوبَتع كرت نيذلا نأ هغلبف الاجر كرتو الجر ىطعأف همسقف ءىشب

 خه ىلإ بح عدا فشلا ورا لجلا حدو لجيلا ىطغأ ىنأ هللاوق 9 امأ لاق .مت هيلع

 اماوقأ ْنَكَأو عّلهلاو عَوّجْلا ىم مهبولق ىف ىرأ امل اماوقا طخ ن كل حب قل

 0 ام هللاوف تا ند ردع مهفم نيكلاو ىنغلا م م.يدولق .ىف للا لعج اع ىلا

 ا
 مت خاتا

 لاق ركب نب ىيحي انكثدح ءمعنلا رمح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيلكب



 نري ١| ذعمدكلا بانخ

 اهب رمق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا تّلساف اهب ءاج مت ةباغلا قرط نم

 اًهَيلَغ قفو ريكو اهيلغا ىلص ملسو ةيلع هللا ىلضا هللا لور تيار مك انهاج تاعضوت

 ليقأ غرف املف داع مث ربنملا لصا ىف دجسف ىَرَقهَقلا لزن مت اهيلع وهو عكر مث

 انفك ع ىتولص' اوملستلوا رس اردتانلا !له تعبر اهنا املا 0 ]5 ام

 ىلإ ىبكي ىنوبحا لاك ربثك ىبأ نب رفغعج ىئب لمتعام انتدج لاق ميرم ىبا نب كيعس

 هيلع موقي ع عّدج ناك لاف هللا دبع نب رباج عمس كل ص ىنربخا لاق كيعس

 ىنتح راشعلا تاوصأ ّلثم عّذجلل انعيس مبنملا هل عضو اًملف ملسو هيلع هللا ىلص ا

 قطنابخلاول | يعل ا عا ديل لاق, هيلع وتشمل مورد لسور عيل مالا ىلس شا 5

 ىلا ! نبا مدإب انككحل مدلل )ىبع نيب رباح كش ددإر لسنا !ىيرعللا تيبع نبا سح

 ىدتلا تعيس لاق هيث نع لاسر نع ىرضرلا نك تشد يار قيزا اسد لاك ساييأ

 « لست غيلف ةعبجللا ىلا ءاج نم لاقن ربنملا ىلع بطخي ماسو هيلع هللا ىلص

 انتحح اًمئاق بطخي ملسو هيلع هللا ىلص قنا ةيطخلا بابا

 ىب هللا 0 انتدح لاق ثراكلا نب ىلااك انكناك لاق قويراوقلا و 1 ىب هللا 0

 مقا اهتاف بطش ملسو عيلع هللا #ىلصا#كينلا] ناك لاف رمح ىلا نع فانا رك

 ليقتساو بظخ ؟ذا مامالا سانلا لابقتسا تابااول ١ ؟نآلا نولعتي امك موتي من نسكت

 لالع نع حي نع مشع انت نافا ةلادت نب داعم انتدحي لامألا ساو 00

 .نيأللا مز هرأ لاق ىردكلا قىيعس ابا عمس هنأ راسي ىب داطح 'انتدح ةنوميم ىبا نبأ

 لاق ىم طاق 05 تث:0- امسلخ ربنملا ىلع موي تاذ سلج ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع نس نبأ نع ةمركع ةأور « لعب امأ .ءانتلا لعد ةبطخلا ىف

 0 0 د 0 ٌٌ ع و

 ةيطاخ ىنتربخا لاق ةووع نب ماع انتدح لاق ةماسا وبا انتد> دومكم لاقو ملسو



 ١١ ةعبكلا بانخ

 د 1 اا ا ع هيتح نبا لطهس قي ةلامأ . ىباد لف ىزتخ ولدوا علا

 ربكا هللآ ةيواعم لاقف ربكا هللآ ربكا هللآ لاقف نذوملا نّذأ ربنملا ىلع سلاج ىو

 لوسر !ديحم نأ يشأ لاق انأو ةيواعم لاقف هللا الآ هلا ال نأ دهشأ لاقن ربكا هللآ

 قلص, هللا لورا تعمس ئنا سافل اهيأ"اني لاق قيناتلا» ئَصَك نأ املك انأو ةيواعم لاق“ هللا

 «ىتلاقم نم ىثم متعمس ام لوقي نذوملا نذأ نيح سلجملا اذه ىلع ملسو هيلع هللا

 امتدح لاق ريكب ىب ىيحكي ًانثدح ىنيذأتلا دنع ربنيلا ىلع سولجلا باب 8ع

 موي ىناثلا يذأتلا نأ هربخا ديزي نب بئاسلا نأ باهش نبأ نع ليقع نع ثيللا

 سلُجَي نيح ةعيجلا موي نيذأتلا ناكو دجسملا لها رثك نيح نمّثَع هب رمآ ةعمجلا

 هللا دبع انربخا لاق لتاقم نب كيحم انتدح ةبطخلا ىنع نيذتلا باب 85 ء مامالا

 ةعمجلا موي ناذألا نا لوقي تيري نب تئاسلا تعمس لاق ىرهزلا نع سنوي 'انربخا 'لاق

 هللا ١ للط دللا لور" دبع ف ريتفلا ىلع دعتكلا | ني مامالا :سلجاي ١ نيت ةلؤأ ناك

 ندا ناكتم مآ اودكو  نايتع :نالخا ا ىفأ ناك املتا رثعوا ركب ئباو املس هيلع

 0 رس الا نيمار لف دولا رداع كالاغلا7 نافع ؟ةفحلا 9 زيا! ناقف

 نك كلر هللع هللا لص قيما ةيلظخلا نيكاالاعو ا ختسلا ؟قلع ؟ةبططلا "تاب اك

 نادل ن6 ب هيعما اىبا لمحرلا نبع "نما ثوقعي" انكي لاق ةنيتع انتدح , ٌربتَمْلا

 لهس اونأ الاجر نأ رانيد نب مزاح وبا انتّدح لاق ىناردنكسالا ىشرفلا 0 دّبَع

 ىنا هللاو لاقذ كلذ نع اولاسف ةدوع مه و بنهملا ىف رت كقو ىدعاسلا عش ىبا

 تع بلا ىرتخ دلل "لوم هيلع لفل وك" لوأو عضو موي ّلوُأ هقيار كقلو وه امم فرعأل

 ٌلهَس اعاَبَس دق راصنألا نم ةارما ةنالف ىلا ملسو هيلع دللا ىلص هللا ُليسر لَسرَأ

 ليس دكرماك“ ماغلا "تملك ذا" نيبلعأ سلجأ !!ناوعأ "لل لمعي! خا زاكنلا كمالغ



 انذار ١١ ةعيكلا بانك

 لاق ةدانق ىسبا نب هللا دبع نع ريثك ىبا نب .ىيكي .نع كرابملا نب ىلع ابتدي

 ىتح  اوموقك 00 -لاق»ملسو هيلع هللا ”ئلص. ىبنلا |[نح ايبا : نعحاالا هيلع اليدللا كلبعاويأ

 لاق نادّبَع انتدح ةعيجلا موي نينثا نيب قرقي ال باب !! ءةنيكسلا مكيلعو ىنورت

 ةعيدو نبا نع هببأ نعا ئوبعملا يعش ىع بكذا نبا وبار انيبخا لاقل هللا, كِبَع :انربتخا

 ةفحلا "موي !لدستغا قوما ملسو: هيلع هللا ئلبم هللا لوو: ,لاق لاق ىئسرافلا» ناملس نع

 نيش نكد قرفب ملف حار مت بيط نم م . نعذأ مد رهظلا نم عاطتسا امب رهطتو

 ءائكتلا ىطحالا " ىيز نيبو اكول رفغ تصنأ مامالا ٍيرَح اذا مث هل بتك ام ىلصف

 ةياووم :ةيكن نمو حت ونكمل قمح دعقيواوةعمعلإ نمر هايحا لجيل معن ةلايجاجا

 هيي ن1 اك فلل نك مرج نبا. انربخا:لاق .ديري ىب كلكم انربخا لاق مالس

 سك هدعقم ىم هاا لجيلا ميقي نأ ملسو ءبلع هللا ىلاص ضل ع لوقي را نبأ

 كح لات ًّ ع مد َُح 2 7 د

 انتدد ةئمكلا مو ناذالا باد ا « اهريغو خعيكلا لاق ةعمكلا عانت تلق هيذ

 2|لنلا ناح لاك ديزي نب بئاسلا نع ىرعزلا نع كحد ىبأ نب انتدح لاق مدآ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا كهع ىلع ربتملا ىلع مامالا سلج اذأ هلوأ ةعبجلا موي

 اع ٌتلاتلا» 2دنلا كاز. .سانلا: ٍرْمكو .نامثع» ناك ااملف رمعو .ركي نئباو قلبا لاق «ءارورلا» قي

 انثدح ةعمجلا موي كحاولا نّدوملا باب .١١ ءةنيدملاب ىوسلاب عضوم ءاروزلا هللا كيع

 بئاسلا نع ىرعزلا نع نوشجاملا ةَمَلَس ىبا نب ريزعلا ثبع انتدح لاق ميعت وبا
 ع

 لا رثك نيح ناقع نب نامثتع ةعمجلا موي .ثلاثلا نيذأتلا دار ىذلا نأ كبزي نبا
 بع

 مب نيذاتلا ناكو دحأو ريغ)ا ندوسم+ ملسو ا ديلغ هللا ىلصا ىينللا نكي ملو هيبتا

 ريذملا ىلع ماسمالا بيجي باب الاد « ربغملا ىلع عد ماسمالا نيلكب نيح ةعبكلا
 ىو

 نامثع نب ركب وبا انربخا لاق هللا ثبع. انريخا لاق لتاقم ىبأ انتلح ءادنلا عمس اذا
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 ١ حلا 2ك 5-7

 لافافللا ةيع انوحاا لاق. قادما انتدحا ؟«ستعشلا ليمت نيح ةعمجلا ىَلَصَي ناك

 باب /٠ 2 ء«ةعبجلا دعب ُليقَتو 0 ركب انك لاه كلهن قي نشنا :قعاويمح انربخا

 ىمرح انتدح لاق ئمْدَقُملا ركب ىبا نب ىدحم انتدح «ةعبجلا مى وحلا نققثا اذا

 لوقي كلام ىب سنا كمي لاك رانيد ىب كلاخ وه 0 وبا انتدح لاق ةرامع

 1 كلر تعقل داو هون برركبأ كربلا يتكت الدا ماسر كلع هللا: قم قبنلا ناك

 وكذي .ملو :ةولصلاب»لاقو ةحلخ ىبا انربخا ريكب ىب» سنوي لاقو «ةعمجلا ىنعي .ةولصلاب

 يشل نع يسع ل رد راموس لس[ ةدلر و نر اند دج كيان با يشي لاقور ةعمخلا

 ةعمجلا ىلا ىشملا باب ١ ءريظلا ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك فيك

 ىلاعت هلوقل باهّذلاو ْلَمَعلا ئعسنا لاق ىمو هللآ ركاذ ىلا اوعساأف لجو رع هللا لوقو

 5 0 23 نتن م مس - 5 20 232 ه 3 2 1 معن 0-2 52 2-2

 تاع ةنعلا مودكات ؟ طع لاقو « ل.ةنيح عهيبلا مودكاو سابع نبأ لاق اهيعس اهل ىعسو

 - د سمع مع 5 * 0 19 59 0 ني

 رفاستم وهو ةخعمكلا موس نذوملا نذأ اذا ىرهؤلا نسع دعس ىب ميهربأ لاقو الت

 نقحإ لع لون تينلا, انتدحل لاننا ةةيحا با[ ئلح انكجج .«ةيشي أ هيلع

 انأو ري وسبأ ىنكرذأ لاق ةعافر نب 0 انتد> لاق مم ىسبأ نب كيوي انتل

 هانمدق!تربغا ؛ نم !لوقي . ملسو.. هيلع هللا :ئلص قبنلا :تععمس' لاقفا ةعمجلا . ىلا“ بهعذأ

 ل لغا هليل عم حج ةلئانيلطيسلا لف 1 ١نبا» انثدح لاق..مذآ .اتقحح «زاننلا

 يا نع هلع جللا ىسضر ةريره ىدبأ نع ل ىعبأو ىتبعس نع ىرتهزلا انتدد>

 رهرلا نع بيعه اير داكا كاع ناكيلا وكنا كنقديحو |: ملسو' هيلع: هللا: ىتلتف

 ةللا) قلم دللا لوسر تعيس «لاقإ ةريرعإ انا يوأ ,ننحتلا نبع نب ماس وجا  ىقربخلاا لاق

 ةنيكسلا مكيلعو نوشمت اهوثآو نوعست اهوتأت الف ةولصلا تميقأ اذا ُنوقي ملسو هيلع

 لاق ةبيتق وبا انتدح لاق ىلع نب ورع انتدح «اومتأف مكتاف امو اولَصف متكردا امذ



 الارق ١١ ةذعمكلا بانك

 ء ىنربخا لاق ٌليعبسا انثدح لاق ثّدسم انثدح «رظملا ىف ةعبجلا رصخي مل نأ

 نيروس نب ليكام مح ا تثراكلا نى ِد هللا 50 ا لاق ىدايز هلأ تا ديبحلا

 ءهةهع

 لقت .الخ“دللا, لوس اًدمكم نأ :تهشأ تلق ذا ريم موي ىف هنّدومل سابع نبا لاق

 3 كه - - - مساع تد هو تا

 تان 5 « ضخشلاو ىنيطلا ىذ نوشيتن ع 5 تفرك ىناو دموع ةعمكلا نأ

 ةررسللا سرد اذ ىلاعتو كرابت هللا لوقل بجت نم ىلعو ةعمجلا ىتوت نيأ نم

 ىدونف ةعماج ةيزك ىف تنك اذا ةاّطع لاقو هللأ ركذ ىلا اوعسأت ةعمجلا موي نم
2 2 - - 32 - 

2 
 همه 3-2-2

 ناكو ةعيسن مل و ل كو اهديشت 0 نككيلع فكذف ةعبكلا موي نم ةولدصلاب

5 
 هم ءمهمس

 [52- « نىيكسرف ىب اع ةمبوأ اولاب وو عمجاب هل انايحأو عمجي نايك هرصق ىف سنأ

 نع .تراكلا» ني. وزمع ىستربخالاق قو نب هللا كبع“ انتدحا لاق علاص | نب قيكا

 ع رهبؤلا نب ةورع نع هتددح ريبزولا ىب رفعج ىب دكمكم نا رفعج ىبأ نب هللا 00
 فر كدا كرب

 مهلزانم نم ةعيجلا نوباتني سانلا ناك تلاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا يوز ةشئاع

 200 2 5: و ع 3 3م

 جللا ٌلوسَتر ىتاف قرعلا مهم جرخيف نرعلاو رابغلا مهيبدعيإ رابغلا ىف نوتامف ىلاوعلاو

 مكنأ ول ملسو هيلع هللا ىلص ئىبنلا لاقف ىدنع وهو مهنم ناسنا ملسو هيلع هللا ىلص

 نع دكت كلذكو 5 كيال تلاز اذا ةعمجكلا تنقفو ب 4 «اذه مكيويل مترهطت

 ءللا ديع اسذربخأ لاق نادبع انتل “ ثيرح ندب ورمعو ريس نب نامعنلاو ىلعو رمح

 ةسماكا ناك لاقت خئعبكلا موب لاسغلا نب 2 ةرمع 0 هذأ ديعس نب ىبكي انربخأ لاق

 دنع لصمس د

 مهل ليقف مهتثيه ىف 'اوحار ةعمجلا ىلا اوحار اذا: اوناكو مهسفنأ َهَنمم سانلا ناك
 ى

 هس د

 ئىد نامتع ارح نامياس 055 جيلف انتدح لاق نامعنلا ند جديوس ع رسل ول

 ملسو هيلع هللا ىلص ئتتلا# ن 2 كلام نب سنا نع فيتا نامتع نب نوحرلا كبع

5701. 1. 30 



 ١١ ةعمكلا بانخ

 له باب |" 2(« هتيعر نع لوتسمو أر مكلكو هتيعر نع لوئسم وهو هيبا لام ىف

 نم ىك امثأ رلغ نيل ناموا معزيعو» نايهضلاو  ءاشملا ١ ىنألا كسا ةعيجلا ١ كهشياا مل اج

 ىرعزلا .ىنع بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انتحدح «ةعبجلا هيلع بحت ىَم ىلع ٌلِسْغْلا

 هللا ٌلوسر تعمس لوقي رمع نب هللا بع عمس هنأ هللا دبع نب ملاس ىنتدح لاق

 نبا هللا كبع انتددح « ٌلستغيلف ةعبجلا مكنم ءّنج نم لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 تر نحلا» ديعسا كاان نع راشنتا ناني ءالجع هلى حا فلس نكد ناوفض. قح :تكلام» قعر ةفلبمفم

 « ملتحتم لك ىلع بجاو ةعمجلا موي لسع لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ

 ىمبأ نع هيبأ نع (سواسلا» ع كا انتد>ح لاق تع ىنتدح لاق ميربأ ند ملسم 0

 اوددأ ةكتيتلا رند نر عاملا" نرخ يجي لاو يلعر هللا قلص طبل: لورا لاق هلاك رف

 ا!ًدغف هللا اناداهف هيف اوفاتخا ىذلا ىلا !ذيف مهدعب نم هانهتوأو انلبق نم بانكلا

 0011 ىف لسجعيا نأ ملسم تت ىلع كح لاف مك تكسف ىراصنلل دم 3 نو بلل

 2 - - - د هم 2 مع

 سواط نع لفاكام نع حب 2لاص ند نبأ ةأور © دهدسجو هسأر كيف لسغي امو ماندأ ةعيس

 ى ىحبأ نع هح ملسم لكك ىلع هلل ملسو هيلع هللا .ىلص ىبنلا لاق لاق ةريرع

 انتحكح ؛لاق ىمحكم خيبهللا ةىيع انثدح باب ا, 6 اموي(مايأ .ةعبس, لك . ئفا لستغي

 فلض دل فا رفع ناك نماكم ىدترانيد“ ىلا ورمعب نع, دافرو«انكدحت : لاق ٌةبابش

 ىسوم نب فسوي انتدح «لجاسملا ىلا ليللاب ءاكنلل زوبدفأ لاف ملسو هيلع هللا

 ناك لاه رش نبا 2 فانأ لع ردا قب هللث]ديبع انتدح» لاف ةماسأ قبا ١ انكنحت :لاق

 نيجرخَت مل اهل ليقف ىجسملا ىف ةعامجلا ىف ةشعلاو عبشلا ةولص 3 رمعلا ةازمأ
 ع6

 لوق هعنمي لاق ىناهني نأ هعتمي امن تلاق راغيو كلذ هْركَي رسع نأ نيملعت دقو

 جمخرلا باب اخ ب!« هللا! قاسم هللا , دمار اوعتفك ذل  ملسو ةيلع هللا ! يول |.ةللأ (لوُسر



 نر ١١ ةعيكلا باتكح

 ىنربخا ةورع نب ماشع: لاق لالب "نب ناميلس ىتتدح لاق ليعبسا انكدح «هريع كاوسب

 كاوس' معجب زكر با نبا ندحترلا بح لدختاكناهب !ييعأ هلت), يضرب هشتاعا قع نك

 اي كاوسلا اذه ىنطعُأ هل ثلقذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر هيلا رظتف هب ننسي

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور هتيطعاف هتغصم مك هثامضقف هيناطعأف ىمحرلا يع

 «ةعمجلا موي رخل ةولضأ  ىح ارقي ءام :باب 1١100716 روض ىلا كنتم نفر عب وتشإك

 ومع“ ني“ نمخرلاا دبع :نعأ ميعرتا نبا سعس نع نينعإ اكتدح الاخ ميعن وبآ انتدح

 ىف ُاَْقَي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك لاق هنع هللا ىضر ةريرغ ىبأ ىع ِيَرْعأل

 علا كانا « ناَسْنأْلآ نع نصا نكف لينك ملا ةعمجلا موي رجلا

 قاف ىدقعلا رماثع وكنا «انككحتا لاه تملا نك نيكم اسدتح 06 ىدملاو ىرغلا 1

 ةعبج ّلوُأ نأ لاق سابع نبا نسع ىعبضلا ةرْيَج ىبا نع نامْيَط نب ميعربا انثدح

 سيقلا نبع دحاسم ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فدحسم ىف هسا ناب تعمج

 سنوي انربخا لاق هللا دبع انبخا لاق نمكم ىب رشب انتدح. « نيركبلا نم اناوجب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تععمس لاق رمع ىبا ىع ملاس ىنربخا لاق ىرهزلا نع

 دعم انو باهش نبا ىلا ميَكَح نب فير بتك سنوي لاق ثيللا دازو عار مكلك لوقي

 1 اهيفو اهلمعَي ضر ىلع لماع فيزرو عْمَجَأ ن 5 ىرن لع ىوَقلا ىداوب فموي

 نا ةزماي عشت ءاناؤ !كاطهش نبأ بككتاةليأ !ىلح 1ةعيوما قرروا مهريغما# ناووسلا

 هللا ىلص هللا ٌلوسر تعمس لاق رمع نب هللا تبع نأ هتكح اًملاس نأ هربخي عمجي

 ار لجرلاو هتيعر نع لوئسمو عار مامالا هتيعر نع ٌلوتسم مكّلُكو عار مكّلك ملسو هيلع

 اهديعراىح ةقلوتشم اهجوز تايب ىبف ةييكارااةازملاو ةعيعر , نع لوش سما كو هلأ 7

 عار لسجيلاو لاق 'كنف نأ" تيليكلر ا لاق هعيطرا ١ ىلع :لوتسشمو, حبش لاغ نف قرب كاكاو



 1 ن اذذإ كامح نارا

 سابع با لاق «بيطلا نم اوبيصأو اًبْنَج اونوكت مل ن ناو مكسوور اولسغآو ةعمجلا موي

 ماشع انتدح لاق ىسوم نب ميعربا اننحح «ىرذأ الف بيلا امأو معنف لسغلا ام

 هنأ 0 نبأ ىع سوانض ى ع ةدسيم ب ميعربأ ىنربخا لاق مهربخأ جيوج نبأ ُُ

 تام دع

 نيا نلبع ىبالا تلقن ةعيكلا ميد لسغلا ىف ملسو هيلع هللا ؛قلط» ىبنلا  لوق. ركذ

 «دِحَي ام نسحأ سلي باب « ء«هيلعأ ال لاقف دلعا دنع ناك نأ اَْقُد وأ اًبيط

 3 رمع 6 للا دكيع ى ع عشان ى ع كلام انروبخا لاق فسوي نب ىءللا نك 0201

 هللا ٌلوسر اي لاقف دجسميلا باب دنع كريس ةَلح ىأر هنع هللا ىضر باطخلا ىب رمع

 ىلص هللا ٌلوسر لاقف كيلع اومدق !ذا كثوللو ةعمجلا موي اهتسبلف هذه تيرتشا ول

 ىلص هللا لوس تءاج مث ةرخآلا ىف هل قالخ ال نم هذه سبلي امنأ ماسو هيلع هللا

 باطخلا ىب رمع لاقف ٌهلخ باطلا ىب ريع اهنم ىطعأف لح اهنم ملسو هيلع هللا

 لوسر لاقذ تلق ام دراطع ةّلخ ىف تلق دقو اهينَدوَسك هللا ّلوسر اي هنع هللا ىضر

 ل أ باطخلا نب رمع اهاسكن اهسبلتل ا مل ىنأ ملسو ديلع هىللأ ىلص ىللا

 هللا ىلص ىبنلا نع دكيعس ىسبأ لاقو ةيماحلا موي كاوسلا تاك " «اكرشم ةكمب

 نع دانزؤلا تأ - كلام انربخأ لاق :فسوي - هللا قايم ع 2 ماسو هيلع

 نأ ال ول لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريرغ ىبا نع جرعألا

 انتدح «ةولص لك عم كاوسلاب مهثرمأل سانلا ىلع قشأ نأ ال ول وا ىتمأ ىلع فش

 سنا انتدح لاق باحبكلا نب بيعش .انتدح لاق ثراولا دبع انتّدَح لاق ومَعَم وبا

 ديحم انثدح ءكاوسلا ىف مكيلع ترّدَكَأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق

 لاق د نسسع لكاو ىسبأ نع نيصخو روصنم نع نايفس انربخأ لاق ريثح نبأ

 كي نإ ك1 ايكيا صو دب لقلة ماعلا ملل .ةيلح و فللا يوليم ف بقنا ناك



 ١١ خعيكلا باتك

 0 : وه بجاوأ ْمَلْعُأ هللذ ُبيطلاو نانتسالا امو بجاو هنأ نيف ُنَسْعلا ام

 ركب وبأ مسي ملو ردكنملا ى د دكيحكم وخا وه هللا دبع وبا لاق «ثيدحلا ىف اذكه

 ردكملا نب ديحم ناكو «ةكعو لاله ىبأ ىب ثيعسو مشألا ىب ريكب هنع ىور اذه

 فسوي  ىب هللا بع انتدج  «ةعيجلا لصق بابا(, ةاقللا لن 1 كي انا نك

 عامسلاب علاض | يبا نحب نمحرلا# دبع نباركبا جا ىلوم ىمسو نع احلام اهيح كام

 موي. لستغا نم لاق. ملسو. هيلع .ةللا ئلص هللا ٌلوسر نأ دنع هللا :ئضر ةريره, ىبأ ىع

 امتأكف .ةيناثلا ةعاسلا ىف حار نمو ٌةندب بوق امثأكف حار مث ةبانجلا ل

 ةعاشلا, ىف عار, نمو , نرثأ اشبك برق .امئاكف ةتلاتلا, ةعاسلا ىف حارا نمو اةرقب وق

 جيرخ !ذاف ةضيب برق ايثاكت ةسماخلا ةعاسلا ىف حار نمو ةجاجد برق امئاكف ةعباولا

 ناييش انثدح لاق ميعن وبا انتدح باب ه «ركذلا نوعيتسي ةكثالملا ترضح مامالا

 تاطخلا ب نوم رمح) نأ نو بره ب ىلبا ١ نحر ةملسا تنل نك سخر ىسا قنا نشا كل 7

 مل باطخلا نب كح لاغقف لجر لخذ نأ ةعمدكلا مو تمل وع امنيي دنع هالأ ىضر

 اوعمست ملأ لاقف تاضوت ءادنلا تعمس نأ الا يح لما لجلا لاح ةولسسلا نع ن وسيد

 باب. 12( لستغيلف ةعيجلا ىلا مكذحا, حر 'اذا الوقيا, ملسو هيلع هللا ىلصا ىبنلا

 ىنربخا لاق َىرِبْعَملا ديعس نع بتذ ىبا نبا انتدح لاق ٌمدآ انتدح «ةعمجلل نْمُذلا

 لطي , ةلطو هلع هللا [ىلص ئبفلا لاق لاناق .ىارافلا  ناملسإ ىحوتعتد كلذ

 بيط نم سمي وأ .هنفذ نم نهدي رهط نم عاطتسا ام رهطتيو ةعمجلا موي ٌلسجر
23 

 مامالا ملكت اذا تسْني مت هل بنك ام ىَلَصي مت نينثا نيب قرفي الف جرخي مذ هتبب

 نع بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انتدح ؛« ىرخألا ةعيجلا نيبو هنيب ام هل رفغ الأ

 اولستغا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نأ اوروكذ سابع نبال. تلق رسواط لاق ىرجؤلا



 ١١ ةعيكلا بانح مروع

 انتدح ءاوضمأف اوعشاف «َنوَُلعَت مُثُْك نإ ْمَُل َويَخ مُكلُذ َعْيَبْلآ اوردو هلل ٍركذ ىلا
 جرعألا زمرف نب نمحرلا يبع نأ دانزلا وبا انتحح لاق بيعش انربخا لاق ناميلا وبا

 هيلع هللا ىليص دللا ٌلوسر عمس هنأ ةريره ابأ عمس هنأ هتلح تراكلا ند ةعبدر ىلوم

 ف انلْبق نمي املا اوكولاو لل نيب سسسلارل لعل نإ وقباسلا نورخآلا نك لوي ملك

 ةويملا َعَبَت هيف انل سانلاف هل هللا اناديف هيف اوفلاتخاف مهيلع ضرف ىذلا مهموي اذه

 ثوهش ىبصلا ىلع لسعو ةعمجلا مود لسغلا لصق 0 ١ « لق كعيد ىراصنلاو كك

 عشان نع كلام انوبخا لات فسوب نب هللا 0 انتدح « ءاسنلا كغ وأ هبا موي

- 

 مكّحل كج اذا, لاق. ,علشو هيلع هللا .ىلصر هللا لوسر. نأ .رمغ' نب هللا تبع ىع

 ند ةيريوج انتدح لاق ءافسأ نب كمكم نب هللا 0 ىنتلدح تا ةعبكالا

 2 د 2 - مع مع

 نب رمع نأ رمع نبأ نع رمع نب هللا دبع نب مسلاس نع ىرعزلا نع كلام نع دءامسأ

 0 لف لاحد فز مع للا ىبإ ةيطخلا نب تح ولم انيبرنع ىللا كوت هاظكلا

 هذه ةعاس يأ ومع هادانف ملسو ديلع هللا ىلص ىينلا باحصأ نم نيبلوألا نيرجاهملا

 لاقخ تاضوت نأ ذزأ ملف ىيذأتلا تغمس ىتح ىلعا ىلا ٌبلقنا ملف تلغش ىذا لاقف

 بع تكدح «لسغلاب رماي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ تملع دقو اضيأ ءوضولاو

 ىسبا ىع راسي ىب ءاضطع نع عيلَس نب ناوفص نع كلام انربخأ لاق فسوي نب هللا

 بجاو ةعمجلا مسي لع الاه كسو هيلع هللا قلع هللا لوكس" نأ ىرخخلا 0

 - و

 نب انت>> لاف ىلع انتر « خعمكالل بي دلا بد تاز « ملتحم لك ىلع

 قرانصتالا ميكس نب ورمع ىنتدح لاق ردكنملا نب ركب ىبا نع ع انتدح لاق ةرامع

 ٌلسعلا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 01 ل لاق يعش ىلا لك 3207 ل

 هوو تدد هع ع



 ا ٠١ ناذالا بانح

 لاق ةعرق نب ىيحي انثكدح ءلاجيلا فّلَخ ءاسنلا ةولص باب 1 « معن تلاق

 ناك لاك فلم مأ ندع تراكلا تنب كنه نع ىرهزلا نع 0 نب ميعربأ انثتد>ح

 كتكمدبإ ردك يلبد ىسقي قيحاءاسنلا ماك" ملس 1نذالا ملظتو دينك هللا ىلصر هللا“ لوس

 ءاسنلا فرصنت ىكل ناك كلذ“ نأ ملعأ هللاو ىرن لاق موقي نأ لبق اريسي هماقم ىف

 فقحسا ىع ةنيَيع نب نايفس انتدح لاق ميعن وبا انتدح «لاجرلا ى رم نهكرذي نأ لبق

 مأ تسيب ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىَلص لاق كلام نب سنا نع هللا دبع نبا

 ميصلا ىم ءآسنلا فارصتا ةعرس باب !» ءانقلَخ ميلس مأو هقلخ ميتيو تمقفا ميلس

 روصخم د تانك انتدح لاق ىسوم ند ىبكاي انتدح « لل _كسملا ىف نهماقم خلقو

 ع

 عودص اهلا !لوسر .نأأ ةشتاح نع هيبا نع مساقلا (قب نيحرلا .نبعا نع ميلف اسد لق
 هم 6س د

 / سلغلا نم نفرعي ل نينموملا ا نفرصنيف سعب َحِبصلا ىلصي ن 0ك ملسو هيلع هللا
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 انككح «نكسدلا كا جورخلاب اهجحوز ةأرملا ناذيتسا باب 1 2 «اضعب نهضعب فرعي ال

 هيبأ ىع هللا دبع ىب ملاس نع ىرعزلا نعاو 0 نع عيرز نب كيوي انتدح لاق 7

 ءايعنمي الف مكدحا ةأرما تَنّدآتسا اذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 مسبب رسل نايحيلا هللا مسدس

 ذعمجلا باتكحك ١)

 اوعسأف ةعمجالا موي نم ةولصلل ىدون اذا لجو رع هللا لوقل ةَعمجلا ضرق باب |
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 لعأ نم مكريغ ٌثحا اعرظتني ام لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا يرضف ُنايبصلاو

 فقّشلا َبيغي نأ نيب اميف َةمَتَعلا نوُلَصُي اوناكو ةنيدملاب الا ذمدوي ىّلصي الو ضرالا

 هللا دبع نب ملاس نع ةلظنحح ىع ىسوم نب هللأ لي انتدح «لوألا ليللا تل ىلا

 ىلا ليللاب مكواسن مكنّداتسا اذا لاق .ملسو ةيلع هللا ىلص.ىبنلا نعارمع ىبا نع

 بنل نعاريع. نيا نعاىفاكم  ىعا شفعألا | نع[ ةيعش: هعباتا < قهل اونتذداق .ىكبسنلا

 هللا ٌكبع انثدح «ملاعلا مامالا مايق سانلا راظتنا باب 14 ء«ملسو هيلع هللا ىلص

 ىنتتدح لاق ىرهزلا نع سنوي انثدح لاق رمع ىنب نامتع انثّدح لاق دمحم ىبا

 ءسنلا نأ اهتربخا ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ٍيوز ةمّلَس ْمُأ نأ ثراحلا ثنب ٌلنع

 كدر ببتر نفك ةودكملا | نمد نملس 1ن11نوك, ملسو ةيلح هللا ١!ىلطا هللا .لوشر تهع ىف

 لص همللا لوب ١ ماقإ اذاكر هللا نتن ام لاجيإلا  ىم) ىّلَصأ نمو, .ملسو: هيلع هللا قلص هللا

 دبع انثدحو ح كلام نع ةملسم نب هللا ثبع انتكدح «ٌلاجرلا ماق ملسو هيلع هللا

 نمحرلا دبع تنب ةرمع نع دكيعس نب ىيكي نع كلام ىنربخا لاق فسوي نب هللا

 همه

 فوَصْنيف َحْيصلا ىّلصيل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ناك نا تلاق ةشئاع نع

 انتدح لاق نيكسم نب ثيحم اننتدح <« سّلَعلا نم نفرعي ام نهطورمب تاعفلتم ءاسنلا

 ند هللا كيع نع ريثك ىببأ نب ىبحي انتدح لاق ىعازوألا انربخا لاق ركب نب وشب

 ىلإ نفسا فن لير دلع هللا ىلص. هيلا لوسزا لاق لاك. يبا "نع ىراضتألا ةذاعق: ىبأ

 نأ ةيماك ىتولص ىف زوجناف ى يببصلا تك عمساف اهيف

 اكس نم (نيحو نه تلاع اويحلا ناد اكسو عب هللا تبع انتدح « هنأ ىتع فل
 و«

 ام ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر كردأ ول تنلاق اهنع للا ىضر ةشئاع نع ةوهع نع

 ري 6ر8

 نعنموأ ةرمعل تسلق ليئاسا ىنب سن ثعنم امك َنِحسملا نهعنمل كسنلا ثَدَحَأ



 2 د هو هد , ها همم 8

 ىف انل ريح ىلا تيقذ مكب ىلصالف اوموق لاق دنم للكاف هنعنص ماعطل مدلسو

 ىعم ميتيلاو ملسو هيلع هللا الص هللا لوسر 'ماقف' ءامب ةتكضتق سنبل ام لوطا نما وا

 نع نتكلام نع لا نس ىالأ 0 0 « نينعكر انِب ىلصف انثارو نم زوجعلاو
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 اًبكار تيليقا لاق 5311١ نيابعا# لوبا ارغ هبعع رو دادللا# لابغا (وجااوللا» وينبع نك كاهن" با

 ىَلَصي ملسو هيلع هللا ئلص هللا ٌلوسرو مالتحالا تزقان نق قتموي: انأو ناتأ رامح قلع

 نانألا تلسراو تلونف فصلا ضعب ىحي نيب ثررمف رادج ريغ ىلا ىتمب سانلاب

 انربخا لاق ناميلا وبا انتحح «لحا ىَلَع كلذ ركثي ملف فشلا ىف تلخّدو عترت
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 قلص هللا" قوش معْعا ءاسبلاه' شيئا نأ ليبرلا ا اقبأ ةوزها:ىنربخ ا »لاق عرمرلا) كت 5 همو
 6و

 قع ةورعأ حا يزهولا »لع ردعم هه ىلخألا نابع انف ىحب نتامك ناموا نمر اكرخ اذا

 ىتح كاشعلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر معا تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع

 سيل هنأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخف نايبصلاو ءاسنلا مان دق رمع هادان

 لقا ريغ ئلضي كتموي 'قخلا نكي" املو : مكريع :ةرلصلا "هذه لاصو,ا ضرالا لها ١ نم قحا

 ىنترلح لاق 7-5 انتدح لاق ىسيحي انتدح لاق ىلع نسب ورمع 0 « :نيدملا

 دل تدهش نجر هل لاقو نتابع نبا كاعشلالاد سباع نب نمحرلا 0

 رم ىنعي هتدهَش ام همم ىناكم ال ولو معن لاق ملسو هيلع هللا ىلص هالا

 نفركُذو نهظعوف ءاسنلا ىسذأ مث بطَخ مك تّلدعلا نب ريتك راد دنع ىذلا مَلَعلا

 مك الالب كوك لوقا فلك اهقاح ىلا امديب 5- ةأرملا تعكف ىقدصتي نأ نعرمأو

 انتدح «سّلَعلاو ليللاب دجاسملا ىلا ءآسّنلا يورخ باب 1 «تيبلا لالبو وه قنأ

 ىضر ةختتاع ى يبو 9 ند ورع ىبسنربخأ لاق ىرهزلا . ى ع 2 اذو خا لاق ناميلا وبدأ

 هاسنلا مان رمع هادان ىنح ةيتعلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر متعأ تلاق .اهنع هللأ
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 ٠١ ناذالا باتك 1

 انكد> لاق رّمعم وبا انتدح «ثيدكلا ىف وأ ىرعزلا ٍلوق نم وهو ىئردأ الو رّدقلا

 كلا 111 ىذا تفس انه, كلام : ىو «نتكا لكك !الأسا لاك قيوغلا>اهنبح. نع تراولا كب

 0 لكلا ندم مشوا هيلع ا ةلئأ ىلضا قتلا لاه لاغ (يوقلا "ىف لوفي ملسو هيلع هللا

 بجي ىتمو نايبصلا ضو باب ا! ءانعم َنيِلَصي ال وأ انيرقي الف ةرجشلا هذه

 ٌثيحم انتدح « مهتوفصو رئانجلاو نيديعلاو ةعامجلا مهروضخحو روهطلاو لَسْعلا مهيلع

 ع ىنابيشلا نائل تعش ناك وعش انددحا لاكن ارددغ امكدخ لاق ئقتفلا»!قبا

 قوبنمم و ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا عم َرَم نم ىنربخا لاق ىبعّشلا تعمس

 نبا لح اهدا 2 نابع نبا لاك كلمدحل نمو اورمع ءاكأ ايبا تلقح هيلع“ اوقَضوا جيماك

 ل رانا يمت اح ناش قبب قاوفصلا سيد لاق خئيقس :انهنكلا لاق هللا. كبح

 ىلع بجاو ةعمجلا 0 ْلَسْعلا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىرْخحلا ديعس

 كك ىتربخا لاق ورمع نع 0 انتد>ح لاق هللا كبع نب 8 انتدح « ماتحم 0

 الف ملسو هيلع هللا ىلص نعل مانخ ليل ةنوميم ىتلاخ كنع تدب لاق“ سابعا نبأ) نع

 اروضو فّلعم نش نم ًانتوتف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ماك لكيللا "ضع" ىف "ناك
 دس د

 1 مش ًاضوت م اوكَت تاضوتف ا ىلصي ماق مث اًدج هلَلَقَيو 0 دففحاي اغيذخ

 اا

 مان عجطضا م الأ ءاشش ام ىلص مد هنيمب نع ىنلعكف ىتلوكحف تراس نع تعوق

 انلق ًاضوتي ملو ىّلَصف ةولصلا ىلا هعم ماقن ةولصلاب هنذوي ىدانملا هاتأف جفت ىنح

 ورمع لاق هيلق ماني الو هنيع مانت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا نولوقي اسان نأ 2
 -َ -. 5 < ه د

 ىرأ عيا رق مل حو مهيلع هللا تاولدص ءايبنألا ا لوقي 2 نب دكيبع تعيس

 دبع نب قاحسا نع كلام ىنتدح لاق ليعمسا انثدح « يحبذ قا ماَممْل ىف

 كالا ىللص الا ٌلوسسر تع ل نجح ل كلام نب سنا ى ء عحلط ىبأ نى د هللا



 8 ٠١ ناذالا بانك

 5 همع

 فارصنالاو لاتفنالا باب « هتايسقب ثوماح ![ عسي نأ تقركف انكنع ربت مدا

 ىلع بيعبو هراسي نعو هنيمي نع لتفني كلام .نب لا ناكوبسلاوشلاو نيني لوك ١١

 نع ةبعش ؛انريخا الاق ىيلؤللا ىبا::انتدخ ءاونيمي هلع لاثفتالاامفمعتا نما وا -ئكوتيا ىم

 ناطيشللا مكدحا لمعي ال هللا كبع لاق: لاق  دوشألا ىع ريمع لمن قرامع ,ىع , ناميلس

 ىلص ىينلا تير دقل هنيمي نع الا فرصني ال نأ هيلع اقَح ّنأ ىري:هتولص نم ايش

 لَصَبلاو ءىّنلا وتلا دا اتم اضناباس اذ: ةكيواسولا نعي دوعن لردخلا لسور كاك دلل

 ةربخ وأ عوجلا نم ع ٌلصملا لكك نم م ملسو ةيلع كالا ىلص لكحل لوقو ثأر

 انريخا لاق مصاع وبا انثدح لاق دمحم نب هللا ثبع انتدح ءاندحسم ىبرقي الف

 60سم

 علا نديم لينلا» لاك لاذ للا ةخبع ود تاجك كد لا يع كيبل لف ميرَج نبأ

 211 ج7 2-0 امي تلق انزجحسم ىف ءاثاشغي .القاموقلا :نيريادرحاملا هتف نم لك نمياعلسو هنلع

 دهسا س 26 2 -ِ - 2 هم د

 ©« هننن 3 جحدرج نبأ نع كيزي نب دلكم لاقو «هكين 2 ,.ىذعي دأرأ ام لاق هب ىنعي

 هع

 نأ مع ىبا نع عن عفان ىنتدح لاق هللا 0 نع ىيكي انتدح لاق 0 اندتدح
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 موثلا ىنعي ةرجاشلا هذه نم لكا نم َرِبِمَح ةوزغ ىف لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 مما موس

 نع سنوي ىع 5 نبأ انتدحح لاق رِهقع نب دايس انكوخكح :انهكساف نبرغي الق

 لاق ملَسو يلع ! هللا لص ىبنلا) نأ معز عللا+ نيبع هلو ىياجلا نأ !ذاطع, مقر سام ندا

 ىبنلا ّنأو. هتيبا ىف كعقيلو اند جاسم  لؤتعيلف لاقل وأ امل دعبلف لطب وا اموكنلكأ وه

 ربخأف اي اًكير اهل لجوف لوقت نب م تارضَخ خيذ ردقب ذأ ملسو هيلع هللا , ىلص
 وى

 اهلكأ هك أر املف هعم ناكو ةباحصا ضعب ىلا اهوبرق لاقف ٍلوقبلا نم اهيف امب

 ردبب ىتأ بقو نبا نع ملاص نب ثمحا لاقو < ىجانت ؛ال نم :ىجانأ ىناف لك لاغف
 هم 0 50 كفا. 2 ف 0-5 هك 5 1
 يطق سنوي نع ناوفغص وبأو تيجالا ركحدب ملو تارضخ هيف اقيط ىنعي بو نبا لاق



 ٠١ ناذالا بانك انام

 ىف ىلسصي رمع نبا ناك لاق عفان ىع َبويأ ىع ةبعش انثدح مذآ انل لاقو « مالسلا

 مامالا عوطتي ال هعفر ةريره ىبا نع ركذيو مساقلا هلعتو ةضيرفلا هيف ىّلص ىذلا هناكم

 نب ميعربأ انةدح لاق كلملا كبع نب مانثع ديلولا وبا انتددح عصي ملو «ناكم ىف

 ]ل ىلملا نأ تلسءأأ] نى حا تراكللا| كني نسم نللخب ىابعرلا ءاسس قلم لف ادعس

 ملعأ .هللاو :ىرتنخ باهش نبا لاق «اريسي :هناكم' ىف تكيي :ملس اذا ناك ملسو هيلع

 لاق تيزي نب عفاذ انربخا مّيرم ىبا ىبا لاقو ءسنلا نم فرصني نم ٌففني ىكن
 د كو ن هم - 2

 تراحلا تي كنح ىنتتدح لاق هيلا بتح بايش نبأ نأ ةعيبر نب رفعج ىنددح

 تلاق اهتابحاوص نم تناكو ملسو هيلع هللا ىليص ىبنلا حور ةملس و رفلا

 هلا كليك للا ءلوسر ترسب وا لفك ماد يدوب نلحدبف ةاسنلا فرصْنُيِف ملسي ناك

 لاقو « ةةيسارفلا ينم ىفيوخا باهش نبأ ح سسذوي نع كَقَو نبأ لاقو « ملسو هيلع

 نيا ييينزلا كفو .؟ليشفلا نيهنئبتتتحلاقرعزلا ىعا عفوي انزبخلار ومع, قم وامفع

 ومو دادقبلا نب دّيْعَم تحت نتناكو هتربخا ةيشرقلا ثراحلا تنب ادع نأ قرعؤلا

 يش كقول ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جاوزأ ىلع لخدت تناكو ةرفز ىنب فيلح

 دنع نمع فهلا 2 0 ىبأ نبأ لاقو فيشر هلأ ينم 1 ىرس»ز ١: نع

 هع

 سيرف نئم ةأرما ءرآ باهدش نبأ 0 ديعس ندب ىيحي ىنتدح ا لاقو « يسارفلا

 ةجاح ركّذف نانلاب ئلص. نم باب 154. ٠6 ملسو. هيلع هللا ىلص, ىبنلا نع هتتدح

 نع سسنويب ند ىسيع انتدح لاق نوميم ىب 0 نب رياك املاك مهاطختف

 لف ىلص ىسدلا ءارو ا لاق 0 نع كلم ىببأ نبأ ىنوبخأ لاق كيس نب رمع

 رجح ضعب ىلا سانلا باقر ىطختف اًعرسم ماق مك ملَسَف رصعلا ةنيدملاب ماسو هيلع

 ثركذ لاقف متعرس نم اوبجع دق مهنأ ىأرف مهيلا جرخف هتعرس نم سانلا عرقف هثاسن



 ارا 1 ناذالا كح

 كيحلاو هللا ناحبس لوقت لاقف هيلا تعجيذ .نيتالثو اًعبرا رمكو نيثالثو اثالك ليكتو

 فسوب نسب نيك ١ سنك « نوتالتو ثالت نيلك نهنم نوكي م ربكا كلو ىلل

 ىلع ىّلُمُأ لاق ةريغملا بتناك دارو نع ريمع نب كلملا نبع نع نيفس انتحح لاق
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 ىف ٍلوقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةيواعم ىلا باتك ىف َةَيعُش نب ةريبغملا

 وعو ُثَمَحْلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال ةبوتكم ةرلص نك 0

 نجلا اذ ْعْفْنَي الو تعّنم امل ىطعم الو تيطعأ امل عنام ال مهللا ريدق ءىش لك ىلع

 نير نع نسج 03 ةانين سمع قتال د نس ل ل كتم

 انا ياسلام ليدي تاب ادا ديا ذيب ارو نع و ميكا نا مساقلا) ا نع مككلا

 نع (ءاجير وبا انتدخ 'لاق مزاح نب. ريرج انتدح لاق لايعمسا نبب ىديوما انتدح لش

 انيلع لْيقأ ةولص ىلص اذا ملسو هيلع هللا ىلص لجفلا ناك لاق 200 نوب مس

 هللا نيبع نع ناسيك نب حلاص نع كلام نع ةمّلسم نب هللا دبع انتدح « ههجوب

 وعلا انل :ئلس' لاتزمنا يحلا دناخ ا نتودنا نع دعي نيستا لل 0

 فريصتار ايلذ ليللا نما تدان مم وق ىلع ةيبيححلاب عبصلا ةولص ملسو هيلع هللا ىلص

 ملعأ, ةلوتيسرو هللا .اولاقأ لكجو ارعا مكر لاقي اذن [م نورخف نسا لح سانلا ىلع لبق

 كلذف هتمحرو هللا لقب انرطم لق نم اًمأف رفاكو ىب نيوم ىدابع نم جْبصُأ لاق

 00 0 ىلذف اذكو اذك هونب انرطم لاق نم اًمأو بكوكلاب رئاكو ب نوم

 عهس و 0 نب للا لبيع 22 كك ١ نمومو 0 امنريخا لاق 0 نب كيوي

 رظش ىلا هليل تاذا ةولضلا ملسو عيلع عللا لص" ئينلاارخأ لاف كلاما ب

 اودقرو الص ىف سانلا نأ لاقف ههجوب انيلع لبقأ ىلص املف 'انيلع روح نك ردا

 دعب هالصم ىف مامالا ثم باب ا« 4« ةولصلا مترظتنا ام ةولص ىف اولازشت نل مكناو

 ضع كح 3 كك ككل |
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 5 ل ل 2 ا 9 3 همع

 ىبنلا تبا ملاس ىخب ىموقل ىلصا نكد لاق ملاس ىنب نحا مث ىراصنالا 5

 0 نمبو ىنيمب لوك 3 7 نأو ىرسعب تركنأ ىسنأ كيلاقع ملسو كيلع هللا ىلص

 ان نأ لعثأ لاقف اًدجسم هذختأ اناكم ىتيب ىف تيلصن تمج ا تثددولذ ىموق

 راهنلا كتشا ام دعب هعم ,كب وباو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوصسرا# ىلع نقلا هللا

 نأ بحت نيأ لاق ىتح سلكي ملف هل تذذأف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نّداتساف
 س6 هم < 0 2 مع - هد

 هقلخ انفْفَصو ماقف هيف ىلصي نأ بحأ ىذلا ناكملا نم هيلا راشاف كتيب نم ىَلَصَأ

 رت نب اك هوك « ةولصلا كعب ركنلا هكا « ملَس نيح هسا ملس مث

 0 كبعُم ارت رع طبخ لاق جيرج نبا انربخأ لاق قازرلا بع انثدح لاق

 سانلا فصني نيح ركذلاب توصلا َعْفَر نأ هربخا سابع نبا نأ هربخا سابع نبا

 ملعأر تنك سابع (ىننا  لاقو .«:ملشو“هيلع“هللا  ىلطآ قتلا" كهعا ىلع ناك :ةباوتكملا نم

 يول لاعا نيفس انها لاغااةللا نايك قو قلع ندح: دمع اذا: كذب! اوفظناا "اذا

 ىلص ئبنلا ةولص ءاضقنا فرعأ تدك لع اتا اعط دّبعم وبا ىتربخا+ لاق: ورمَع

 ىدسسأ !تايعماوباا/ ناك "لاق! وزمع“ وج ا نيفش :انقاطحل جلخ لقو اويبعتلاب "حلوا :ةيلعا هلأ

 ديبع نع رمتعم انثتدح لاق ركب ىبا نب ثيحم انتدح «ٌلفان همساو سابع نبا ىلاوُم

 هلذا نلت ىدنلا ١ ىلا افا رقفلا» انج لاك ةريرح صبا نوع حالاصأب نبا« ىعاا ىمسأ! نع'اهللا

 نولصي ميقملا ميعنلاو ىّلْعلا تاجرّدلاب لاومألا نم محلا لما( هطعذ)' اولاقم ملط لع

 نودحاجادو نورمتعيو اهب نوحي لاومأ نم لضَف مهلو موصت امك نوموصصيو ىَلَصُن امك

 حا مككرذي ملو مكقبس نم متكردأ 5 نأ امب مكثّدَحَأ الأ لاقف نوقدصتيو

 نواجيسككوأ ن وحبَسُت هلم لمع نم الا مهينارهط نيب مثلا نم ريخ متنكو مكعب

 نهثالثو انال َعْبَسُت انضعب لاقف انتيب انقلَتخاف نيثالثو انالث ةرلص لك َقْلَخ نوربكتو



 هللا ىلبط»ومقلا الاعق الفوب نالفرز لعل !مالعفلا هداسبع نم هللا ىلع مالسلا انلق .ةولصلا

 هلل تايكتلا]ةوكومت" قكلو مالشلا وف اهلنا ناسف هللا ىلع. مالسلا اولوقت ال ملسو هيلع

 ىلعو انيلع مالسلا هناكربو هللا ةمدرو بسلا اهيبأ كيلع مالتسلا تابيطلاو تاولصلاو

 ءايزبلاالل ىكب هدأ ؟ءامسلا/ لف دبع لك ٌباصأ كلذ متلق اذا مكان نيحلاصلا هللا نابع
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 عدلا .نم:ريختيل  مثاهلوسؤو هلبع !ًديحم نأ .كهشأو هللا الا ههلا الا أ مدهش ضرالاو

 وبا لاق < ىلص ىتحا هقنأو هتيبج حسمو ميل نم باب 101٠ < ههبوعلايف هيلا دبكاعأ

 «ةولصلا ىف ةهبجلا مسمت ال نأ ثيدحلا اذهب َمَتْعَي ىديمكلا تيأر هللا دبع

 انا تماس جاز اه ةملقا "رج »روع يصب وكت افعل اهناوح لاف لطيمدار نود قير

 نيطلاو كاملا ىف دِجسَي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر ثيأر لاقف ىرذخلا ديعس

 لاق ليعمسا١ نب: ىسوم انتدحا «ميلطتلا ١ بايام 1,6 هقهيجت. ىف قيطلا» ىأ تيارا ىتح

 ١ ثراكحلا تنب دنع 5 ئرهزلا انتنح :لاق دعس 57 ميهربأ 0

 كيمو: همياتت : ىصقي ا قبيح ةسنلا ماك مّلَس !ذلار مشو هيلع هللا ىلط هللا لتر ناك

 ليك ةليملا  قفنكا وكلب ققكملا نأكل لعامل »راق بوسع نما ةاياح اك عب نا لكك نم

 نبأ ناكو ءمامالا مْلَسي نيح ملَسُي باب اول“ < موقلا نم فرصنا نم نهكردي نأ

 انربخا لاق ىسوم نب نابح انتدح ءهفلَخ نم ملَسُي نأ مامالا ملَس اذا بحتسي ريغ

 كلام نب ناِئَتِع نع عيبجولا نبأ و2 دومحم ىنع قرعزلا نع 1 انربخا لاق هللا 3

 دري مل ىم باب !.+ 4 مّلَس نيح انملسف :ملسو .ةيلع هللا , ىلص :ىبنلا عم انيلض :لاق

 لاق هللا دبع انربخا لاق نادبع انتدح «ةولصلا ميلستب ىَفَتكاو مامالا ىلع مالسلا

 ىلص هللا قوز لقش نتأ وغزل عيبولا خيب قومك ىدريخلاب كاك عرعر نم رسم كرت

 نب َنابثع ثعمس لاق معراد ىف تناك وْلَد نم اهجم هجم لقعو ماسو هيلع هللا
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 ٠١ ناذالا بادكح نزرع

 قاف اهلسوةعيلع اهلل >نلصا هللا ةلوسراضّيلا كتغقلاع والو. نالط قلع السلا ليتابع

 مالسلا« تابيطلاو.تاولصلاو هلل :تايكتلا ٍلقيلف مكذخا ىّلص !ذاف مالسلا وه هللا نأ

 يكل نيحلاصلا هللا نابع ىلعو انيلع مالسلا :تاكربو هللا ةدحرو ئبنلا اهّيَأ كيلع
 عا هع ا د>» هع ع مل ساس ب هم : تاق ه ع

 هلأ ال نأ تيشا ضرالاو ءامسلا ىف 0 لجو رع هلل كبع لك تباصأ اعومتناق !ذأ

 طب اه دج مالسلا ليف انامللا , تاب 1م“ ةلوسوو ةكبح, اسمكم نإ كهشاو ةللاوخلا

 منلا يور .ةشقاحا ىحا(رييزلاا ىب ةورح انربخا..لاق -ىرهولا نع بيعش .انربخا :لاق ناميلا

 ةزلصلا يه اقعد ئاك هلو تلح ادللاءلالص هللا !!قوسر . نأ, ةثزبخا“ ملطو: ةيلغ هللا .نولتع

 هكا نوعاور لاحت جيستملا نثق ومد مكفي نوعاوروبعلا | باذخ لم كعب ةفوغأ 2 مهللا

 لكاق هل .لاقف .مّرْعَملاو (ملكاملا نم كب ثوعا ىستا مهللا تامملا ةنّققو ايحملا ةنتق 7

 لعوو ابن خف ثّدح مر اذا ٌلجرلا نأ لاقف مرْعَملا نم فيعتست ام َمُكَأ ام

 خيسملاو عيسملا ىف لوقي رماع نب فّلَخ تعمس فسوي نب دمحم لاق  «فّلخأف

 نحو لاخلا رخالاو» التسلل هيلع. لايعلم دج ا ٌنحاو ان درك فيكم للسن

 ليم اعللاب لوس | نعمت ساق انيس علل قتيصزانكشتاعا نأ ليورلا ا يؤم ةورغما ينوبخل' لاق

 لاق. كيعش نب: ةبيتق .انتدح '«لاجندلا ةئنتف نم هتولص ىف ذيعتسي ملسو هيلع هللا

 نع ورمع نب هللا دبع نع ريخلا ىبأ نع بيبح ىبا نب ديزي نع ثيللا انتدح

 غادي وغذأ ءاعذي قنملع. ملسو يلع, ىللا.:ئلص هللا. :لوسرل لاق :هنأ كيدصلا ركب :ىتبا
 ى

 رفغاف .تنأ-الا ٌبونذلا رفغي الو اريثكا امْلُظ ىسفن تملط ىنا مهللآ لق لاق ىتولص

 :ً بيل د 2 دنا | ع 0 3 مم 01 2 ةمادد ِ

 نم ريختي ام باب اد. « ميحرأا روفغلا تنا كسنأ ىنمحرأو كلفع نسم ةرفغم ىل

 ع و ك0 03 5 مس كي 1

 شمعالا ندع ىيكاي ىنددح لاق نددسم .انتدد> « بجاوب سيلو كنيشنتلا كعب ءاعدلا

 نك ملينو ةيبلعدللا 'ىلطا ئبنلا عمر انك: اذال انكر هللا !,ىبع ىعأ: يعش علتدح ' لاق



 مدير ملسو ميل هللا ىلع دللا لوس ةولبعل مكطقجار تدك نأ ىدعاشلا نيمح يدا لاك

3 

 را موا عكر اذاو ع ري هيدي لعج 7 اذا ري

500 5-0-2 

 عج

 د نع يلج نيتعكرلا ىف سلج ,اذاف - هياجر عباصا فارطأب ليقتساو امهضباق

 ىرخألا بصّتو ىرسيلا هلجر مذق ةرخآلا ةعكرلا ىف سلج !ذاف ىتميلا بصتو ىرسيلا

 60ه 53 - 5 - -

 اكاد نب كمكم نم كيزيو بيبح ىسبأ نب ديزب تيبللأ عمسو « مءدلعقم ىلع كعذو

 كرابملا ىبا لاقو «ةتاكم راق لك ثيبللا ىع حلاص وبا لاقو ءاطَع نبا ىم :لحلجا نيزو

 ةاكلخ ند وروع ند قيم 0 بيبح ىسدأ نب كيو د ىنتدح بوي نب ىيكي نع

 هيلع هللا لص .ىبنلا نال ابجاوا,لوألا انيهشتلا رد لإ نمر تاجا ال1 راق لك

 قرمزلا نع بيعش انربخا لاق نابيلا وبا انتدح «عجري ملو نيتعكرلا نم ماق ملسو

 ند ةعيبر ىاوم م لاقو تناقل ديع ىنب ىلوم زهرف نب نمحولا 0 ىدتددح لاق

2 
 ناكو «هفانم قبع ىنبل فيلَح وهو ونش دزأ نمدوعو تيحبا قب هللا تبع نأ تراكلا

 رهظلا مهب: ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باحصأ نم

 رظقناو ةواصلا ىب ضق اذأ يناح منعم نياعلا ماقف ملكي مد ا نينعحرلا ىفذ ماقف

 باب ا « ملس مست ملسي نأ ليق نيتدجاس لكاس سلا وو ربك 000 نا

 د 605

 نع ةعيبر ىب رفعج نع ركب اندتدح لاق كيعس نب ةبينق انتدح + كّيشتلا

 رهط ماسو هيلع هكللا ىلص هللا لوس انب ىلَص لاق كح نب كلام نب هللا دبع ى ء جرعألا

 باب 1 « سلاج وىعو نيتدجاس لاعاد هدواص رخآ ىف ناك املك 50 هبيبلعو ماقف

 لاق مكس ننفقيقش ,ىح نمعألا -انقدح /لاق .ميعت وبا انكيح  كهرخالا ىف نجشتلا

 ليربج ىلع مالسلا انلق ملاسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ انيأص اذا انك هللا لبع لاق
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 ةملسا ني ورمع لونعيا اذه انخيش ةولص لتتم لاق هتولص تناك فيكو ةبالق ىبأل تلقف

 سلج ةئيناثلا ةذكاسلا نع هسار عفر !ذاف ريبكتلا متي ديشلا كلذ ناكو بويأ لاق

 نبأ ناكو ليكدعسلا نم نا وهو ربكي ا | « ماق مث ضرآلا ىلع كوتعأو

 سدد

 نع نايل !ىب علق انتدح لاق ملاص" نبا ىيعي انثدح «هتصهت ىف ربكي ريدزلا

 دوجحاسلا نم هسأر عفر نوح ريبكتلاب رهكاف دكيعس وبدأ انل ىلص لاق تراكلا ند كيعس

 ةللا ىلاص ىينلا تيار النكد لاقو 2 نيكل كر ما يح عفر رس دحسش نيحو

 :4 انتدح لاق كيدز. نب دب ك1 لا بروح نب نايس انكل2: «لعفي ملاسو هيلع
 ىضر بلاط ىببا ند كَ لاك 1 نأرهعو اذأ تكا لاق ةفرطم ن .رع مدرج نب نيَغ

 ملس اهلف ربك نيتعكرلا نم صين اذاو ربك عفر اذاو ربك ككس !ذأ ناكف هنع هللا

 د # ن

 لاق وأ ملسو هيلع هللا ىلص كيكم ةولص اذه انب ىلص كدقل لاقو ىديب نارمع فخأ

 ىف سولجلا نس باب 5*٠ ءملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةرلص اذه ىنرككذ دقن

 نب هللا 3 امدمللح « لجرلا ةسْلَج اهتالص 8 ذ سلكت ءادردلا مأ تناكو «ديشنلا

 ةربخأ هدأ هللا دبع نب هللا دبع ىع مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلام ىع ةيلعم

 2 5 ع 2 - 3 ّ دي - -د -َ -- ع

 ثيدح ذثةموي اناو هتلعفف سلج !ذأ ةولصلا ىف عيرتي رمع نب هللا دبع ىرب ناك هنأ

 39-95 - م05 2 1 0. 2ع دس 7 0 3 3 07 يل

 ىرسيملا ىذتتو ىنييلا كلجر بدحنت تأ ةولصلا خذس م لاقو رمع نب هللا لبيع ىناهذق ىسلا

2 
 نوكأ ده ىو نيكي اسدح ىناليكت ال ْىَلِج نأ اعد كلذ رقت كنا تلف

 هد اس ن ع “> 2

 نع ز[لكلح نب ورمع نب ليكم نع لال ىبأ نبأ وه تي نع دلاخ نع تيلالا

 23 -- مل

 نب كيزيو بوبح ىبأ نب كديزي نع ثيللا انتدحو لاق ََح ءاطع نب ورمع نب

 اسلاج ناك هذا ةاطع نب ورمع نب نب كمكم ىع ةاكاح نب وردع نب كيكم نع

 ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ةولص انركذف ملسو هيلع هللا ىلص ىينلا باكصا نم



 ال ٠١ ناذالا باتك

 ةهامع

 ةولص را مكيلاعأ ىلا متعجر 0 لاقذ هلنع ا ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا انيتاف ا

 مكذحا ندويلف ٌةولصلا ترضح ا!ذاف اذك نيح ىف اذك ةولص اوُّلص اذك نيح ىف اذك

 نب 5 احلا وبا انتدح لاق ميحرلا كيع نب نيك 555 ككل مكمويإو

 نع ىَلْيل ىبا نب نيمحرلا دبع نع مكحلا نع رعسم انتدح نات ىيورلا :هللإا تنبع

 بيرق نيتدكسلا نين هدوعقو هعوكرو ملسو هيلع هللا ئلص ىبتلا دوجس ناك لاق غاربلا

 سنأ نع تبا ىع قير نب دامح انتدح لاق ٍترَح نب ناميلسأ انتدحا «كوشلا نه

 ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص ّئبنلا ثيأر امك مب ىَلَصَأ نأ ولآ ال ىقا لاق كلام نبا

 هسأر عفا ذآ ناك هذوعنبصت مكرأ ك م عفصي كلام نب أ نك 1 لاو ا

 دق لثاقلا لوقي ىتح ىنيتككسلا نيبو ىسَف كق لئثاقلا لوقي ىتح ماق عوكرلا ىم

 ةرلصأ نرنلا لحس قيمح وبا  لاقو «دوكسلا ف هيعارذ شرتقي ال باب 1١ 2 *ّىست

 انتل لاق ر قم نب ن1 « امهضياق 2 شرتفم ريغ هيدي عضوو ملسو هيلع هللا

 ىبنلا نع كلام د سستا نع ةدانَق 20 لاق 0 انروبخأ لاق رفعج ند 3

 طاسبنا هيعارذ مكذحا طسبي الو دوجاسلا ىف اولدقعا لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 نب ليحكم انتدح «ضهت مث هتولص ىم ردو ىف اًدعاق ئوتسا نم كاكا 18: «بّلَكلا

 كلام انربخا لاق ةبالق ىبا نع ّذكلا نلاخ انربخا لاق مْيَشُف انربخا لاق حابسصلا

 نم ردو ىف ناك اذاف ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىأر هنأ ئتيللا تريوكلا | نبا

 ماق 1ذا ضرألا ىلع كمتعي فيك باب ا! « اًدعاق ىوتسي ىتح صضهني مل هتولص

 لاق ةبالق ىبا نع بويا نع بيكو انثدح لاق دَسأ ن ىلعم انثدح « ةعكرلا ىم

 ةيرار امو مكب ! ىنأ لاقف اذه اندجسم ىف انب ىلصف ثريوُلا نب كلام انءاج

 بويا لاق ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا تيأر فيك مكيرأ نادرا لنك هم



 ٠١ نأذالا باتك 0

 انب ىبلصف انوطماف عرق تءاجفا ايبا ءامسلا, ىف ىونراانمو .لتتلا .تيرحا ىحشملا

 ىلص هللا لوسر ةهبج ىلع نيطلاو هآملا َمَكُأ تيأر ىتح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 هيلا مص نمو اهَدّشو بايثلا قع باب ا  هايو فقيدصت هتبترأو هلو ا ةيلخا هللا

 نع ويفس انربخأ لاق ريتك نب كمحكم 2 « هثروع فك أ فاخ !ذأ ديون

 لَسَو يلع هللا ىلص» ىبتلا عم نولضي.سانلا ناك: لاق ةعس نب لهس» ىغ مزاح "نأ

 ةوتست ئىدح نكسوور نعرت ال ءاسنلل ليقف ميخاكا ىلع رغصلا نم معرزأ ودقاع مكو

 وه دامَح انتدح لاق نامعتلا وبا ًانتدح «!رعش فكي ال باب اب ءاسولج لاجرلا

 ةيلع هللا ىلص ّىبنلا رمأ لاق سابع نبا نع سواط نع رانيد نب ورمع نع كي نبا

 هيوك نقي ال باب 1 < لوعش الو هبوت فكي الو مظعأ ةعبس ىلع دكسي نأ ملسو

 نع سواط نع هرمع نع ةناوع وبا انتدح لاق ليعيسأ نب ىسوم انتدح « ةولصلا ع

 مظعأ ةعبس ىلع ىجاسأ نأ ثرمأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع سابع نبأ

 اذإ هوس انقرح «دوعسلا/ ىف: داعذلاو ججيبستلا باب "8 ءابوت الو ارعّش 6

 ىبأ جيبص نب ملسم نع ريتعملا نب روصنم ىنتدح لاق نايفس نع ىيحي انتحح

 الك لا ليلا لا ناك كلاق: اينخأ هللا "ىص) (عشتاع نما وتم « نع ؟نيحصلا

 ىل وفغأ مهللا كديكبو امبر مهللا كناحيس هدوجاسو هعوكر ىف لوقي نأ رثكي ملسو

 انثدح لاق نامعنلا وبا انتدح «نيتدجسلا نيب نسكملا باب ا. ءنآرقلا ٌلواتي

 2 سادس

 د لآ هباحسأل لاق ثريوكلا نب كلام 5 ىببأ نع بْوُيأ نع كيو نب دامح

 انخايش ةملس ىب رم 0 98 يف هسأر عفر مت لجاس مث يله ماقف دسار عفر مت

 لاق ةعبارلا وأ ةتلاتلا ىف دعقي ناك هنولعفي معرأ مل ايش لعفي ناك بويا لاق ءاذه



 |. ا قانالا !اهبادوك

 سابع نبا نع سواط نع رانيد نب ورمع نع ىيفس انتدح لاق ةصيبق انثدح * مظعأ

 الو اًرعَش فكي الو ةاضعأ ةعبس ىلع نكسي نأ ملسو هيلع علا للص ىبلخلا رم

 انثّدح لاق ميعربا نب ماسم كوكا < نْملَجرسلاو قيم كردلاو ا قنكلاو ةيبجلا ابوك

 انرمأ لاق ملسو .هيلعا هللا ىلصأل ىبقلا» ندع سابع نبا ىع ؟نيواطا) ناد بخ نعي ءبعم

 ليثارسا ىنتدح لاق مَدآ انثدح «اًرعَش الو ابوث فت الو مظعأ ةعبس ىلع جست نأ

 و دكد بخ وو بزاع نب كربلا انثحح لاق ديزي نب هللا دبع نع فحسا ىبا نع

 مل هديح نمل هللا عمس لاق اذاف ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا فلَخ ىلصن انك لاق

 < لضرالا ىلع, هديبحا ملطمو :هيلعاتمللا نيلصأا بدلا ضبا تح كلط انم ع نكي

 زعم انتدح «فنالا ىلع دوكسلا باب ام
 هدد مع

 كيع نع بابلو انكدح لاك ىلا ند ى

 2 2 © ع

 نأ ترمأ ملسو هيلع هللا. ىلص ئينلا لاق. لاق تابعا ىبا.؛نع هيبا نع سواطا نبا هللا

 فارطأو نيتبكرلاو نيديلاو دفنا ىلع هديب راشأو ةهبجلا ىلع مظعَأ ةعبس ىلع دجسأ

 انثدح «نيطلا ىف فْنَألا ىلع دوجسلا باب ا*» «رعشلاو باهتلا تفكت الو نيمدقلا

 ينعش شبا, ىشلا ١ كتينفلظتا هلاق املس سبا نعر بح لا ىطماب ع اس ع كا

 ام ىَنْثَدَح تلق لاق جرضف ثذدحتن لكنلا ىلا انب يرُكَت الأ تلقن ىردخلا

 هللا ىلص هللا ٌلوسر فكتعا لاق ردقلا ةليل ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىببنلا تعمس

 بلطت ىذلا نأ لاقف بربح هانأف دعم انقكتتعاو ناضمر نم لوألا َرْشَع ملسو هيلع

 نكمامأ .بلطت ,ىذلا لاقت ل يزيح اءاثاف هعمانقكتعاف !ضسوألا شعلا «كعكتعاف كمان

 ناك 0 لاقذ ناسضمر ندم نييوشع ةكيبص ل ماسو ةياع هللا ى تلا ماقف

 [قيسن ىنأو ردقلا هليل تسيرأ ىناف ا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم. فكتعا

 كل ناكو امو نيط م ككاسأ ىناك تبر ىح ذأ د ىف رخاوالا رشعلا ىف اهناو



 1 ناذالا بانح

 تيس اند لرقينا كقلخ | ىقشا نوكا الابرا اني لوقيفا :تلاس ؛تنك ىلا يع لاستا الأ

 عمن هء

 ام 5 ىطغيف كتكلذ ريغ كلاس 5 كت 0 7 لوقيف ريغ لاست نأ كلذ تيطغأ 8

 اهيف امو اهترشز ىأرف اهباب غلب !ذاف ةتجحلا باب ىلا همدقيف قانايمو د

 لوقيف ةذكلا ىنلختأ بر اي لوقيف تكسي نأ هللا ءاش ام تكسيف راسلوا ةاستلا لك

 دع لا قاثيملاو" ٌديعلا تيطعأ لق سيلأ كرّدُغَأ ام مذآ نبا اي ككيو هللا

0-7 

 مث هنم لجو رع هللا ئككصُيف ىقلخ ىقشأ ىنلعدات ال بر اي لوقيف ا

 5 5 دة ه2 تم د د ع٠
 ع مللا لاق دنينمأ عطقنا اذا ىتح ىنمتيف نمت لوفيف ةنكلا لوخد ىف هل نذاي

 و

 كلذ كَل هللا لاق ىنامألا هبا تهتنا اذا ىتح هبر هركّذي ّلبْقأ !ذكو اذك نم در ْلَجو

 هللا ىلص ةلئا قوس نأ .دنغا هللا ىئضر ةزيرغ ىبأل ئردكلا .دنيعس وبا لاق « دعم هلتمو

 نم هظفحأ مل ةريره وبا لاق هلاثمأ ةرشعو كلذ كل لجو رع هللا لاق لاق ملسو هيلع

 ىستا كيعس وسبا لاق "دعم هلثمو كلذ كل هّلوق الا 5 هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ن2 - -

 * دوكاسلا ىذ ىفناجكايو ةهبعبض اد تان ري « هلاتنمأ ا نكل نككلذ لوقي 1

- 2 

 زعرف نبأ نع رفعج نع او رض ب ركب انتد> لاق 6-5 د ذللا اننَع 5
 ا

 ع ه - 5

 ىلص !ذأ ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىئبنلا نأ ةنيكب نب كلام نب هللا كبع نبع

 نه 0 5: - سمس 0 ل د 3 6

 < دوكت ةعيبر نب رفعج ىنذدح ثسيهللا لاقو هميطبأ ضايب ودبي ىنح هيدي نيد جرف

 ىلض» ىبنلا  ىغا ىدفاسلاب كئيمح ثا هلاق يلج ."فارطاب ةلبقلا لبقتسي باب 1

 2 ن سي

 لاق كبحم نب تّلصلا انتحح ءهدوجاس متي مل اذا باب |“# «ملسو هيلع هللا

 ساد 0 ع ع 23 هم 537 هد ع

 مذنب 2 الجر ىار هنأ ةقيلح ىع لكاو ع نع لصأو ىع نومبم نب ىديم 5205-

 كف 1 ل هبسحأو لاق تيلص ام ةفيّذخ هل لاق هّدولص ىضق ايلف هدوجاس الو 0

2 

 عينت قع دوداسلا ا عسر « ملسو ةباع هللا ىلص نجمحإم قس ريغ ى



 زا ١ ناذالا باتح

 لوس اني و "اولا تاكاس لتر د سيف ودبل ديلا نا 2 شيوع ف اا

 هيررك مكتتاما الاه ف اوناذا تاجس ابيدوذ نييلا شالا را د نراك لييف لاما كل

 ٌعِبَعَي نم مهنمذ هعيتيلف اًنيش دبْعي ناك نم لوقيف ةميقلا موي سانلا رَشَحُي كلذك

 اهوفتفانم هيف هيلا هذح قبو تيغاوطلا عبتي نم مهنمو رمقلا عبتي نم مهنمو سمشلا

 اذاف انّبر انينأي ىتح انئاكم اذه نولوقيف مكبر انأ لوقيف ىلاعتو كرابت هللا مهيتأيف

 ظارصلا برضيو مهوعديف 57 تنأ نولوقيف ع انأ لوقيف هللا ميينأيف هانفرع اني 6

 الا حا ذتموي ملكتي الو هتمأب لسرلا نم زوجي نّم ّلَوُأ نوكأف متهج ىَارهظ نيب

 نادعسلا كوش ثم ٌبيلالك متهج ىفو ّمَلَس مّلَس مُهللا ذثمي لسرلا مالكو ٌلسولا

 رْذَك ملعَي ال هنأ ريغ نادعسلا كوش ّلّثم اهئاف لاق معن اولاق نادعسلا َكوَس متيأر لَم

 مث لدرَكِي نم مهنمو .هلمعب .قبوي' نم. مهنمف مهلامعأب سانلا فطخخت هللا الا اهمظع

 ةكئالملا َّلَخو رع هللا رَمَأ رانلا لها نم دارأ نم ةمحر هللا دارا اذا ىتح وجني
 هع

 رق الا راغلا هلكأت مدآ نبا لك راحل نم نوجركيف دوجسلا راتآ لكأت نأ رانلا

 تبنت امك نوتبنيف ةويحلا هم مهيلع بَصيِف اوشحتما دق رانلا ىم نوجرخين دوجسلا

 هكا نيت لج قبو دابعلا نيب ءاضقلا نم هللا غرفي مث ليسلا ليمح ف ةبحلا

 ىهجو فرصا َّبَر اي لوقيف رانلا لبق دهجوب البقم نجلا اًلوخد رانلا لها رخآ وهو رانلاو

 نأ كب كلذ لعف نأ تيسع لع لوقيف اهاكذ ىنقرحأو اهكير ىنبشق, نقر قاتلا نلخ

 هللا فريف قاتثيمو دِهيَع ىم ءانشأ اه::ةللا ىطعيف كتزعو ال لوقيف كلذ ريغ لست

 تكسي نأ هللا ءاش ام تمكس اهتحِبَب ىأر ةنجلا ىلع هب ٌلَبقُأ اذان رانلا نع دهجو

 قيتاوملاو تويعلا تيطعأ نفق سيلا هل هللا لوقيف ةةجلا باب دنع ىنمكق بر ايلاق مث



 ٠١ ناذالا باتك 0.4

 لوقيب ملك. مدمخا ملا هللا ؟عمس لوقي مقا عكري يح ربكي مث..عوقي: نيح ربكيقا ةريغو
 قي نكي كا اذجاس ئوقيا نيج ريكا هللا ,لوقي مخ ,كاكسي نأ لبق فيحلا نكلو انيز

 دوكاسلا وسم هسأر عفري نيح ربكي مث 1 نيح ربي مث دوجاسلا ى م هسأر عفرد

 غرفي ىنح ةعكر 1 ىف كلذ لعفيو نيتنتالا ىف سولجلا ىم موقي نيح 0 مت

 لوسر ةولضب اه مدت مك ل ىنأ ددبب ىسفن ىذلاو فروصني ى باح لوقي مث ةولصلا ى

 ةريره وبا لاقو الاق ايندلا قراق ىتح هتالصت هذه تناك نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هدامخ نمل هللا عمس لوقي هسأر عفري نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو

 كيبلونا . ى ل كيلولا م جذأ مهللا لوقيف مهئامسأب مهيمسيق لاجل ل مث كتيكلا تكلو امير

 هكفاطو تحشأ يللا« نينسوقلا خم نيفعضتسملاو جعيبر  ىباا نصل شايعو مانع ١ با ةيلسو

 قودلاخم ريطم نم تقم ىرشملا .ليعاو تقوي ئبسكا نين. مهيلع 0 ىلع

 هعمل ىرهزلا ىعغ رسم ريغ ايبدش انثدح لاق هللا كنبع ىب ىلع. انتدحا «هل

 ينس انا اظورو سرق نع ملسو هيلع هللا, ىليص» هللا ,لوسر . ظبقس :لوقي كلام ئي.: سنا

 اكعاف اني ىلطف ةولطلا [ترصحف هدوعت هيلع انلخدن نميألا هقش صحجف سرق نم

 هب مكويل .مامالا لعج امنا لاق ةولصلا ىصق اًملف ادوعق انيلص هرم نيفس لاقو ءانطعقو

 هدليح نمل هللا عمس لاق !ذاو اوعفراف عفر اذاو اوعكراف عكر اذاو أوربكف ربك !ذأف

 كلق رمغم امي هجا ذك ىتيعتسا لاق «اودعحساف :دكشس.  !ذاو لمكلا كلو انبو .اولوقف

 انْجرخ اًملذ نَميَألا هقش نم ثظفح ُدْمَحلا كلو ٌئرعْزلا لاق اذك طفح ىقل لاق معن |

 لصف باب ا" «نّميألا هثاس شحخف هدنع انأو مْيَرَح نبا لاق ىرعزلا دنع نم

 تيسملا نب كيعس ىتربخا .لاق ىئرعزلا نع بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انتدح «<دوجسلا

 انبز قرف لق هللا لوسر اد اولاق سانلا :ن ١ امهربخأ ةريره ابأ نأ 1و اسي نب ءاطعو



 ٠١ ناذالا بانك

 برغملا ىف تونقلا ناك لاق سنا نع ةبالق ىبا نع ةّذكلا كلاخ نع ليغ

 نعاو محملا كللا كيع نب ميعتاب و ع كلام ندع 0 نب هللا 3- انتدح «رجقلاو

 لص, انك لاق. [يقررسلا» مقار :قمب ةعامرر نع هين عال وفر رنا نالكل  نانووكي ١ قيم

 م هللا 0 1 05 عمس لاق ةعكرلا نم هسار عفر اًملف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءارو اًموي

 فرصنا املذ ديف اكرابم ابِهَط اريثك .!ٌطمح ةمكلا .انكشاو ءانبز“«ءارو لدجر الاف هدمَح

 « لو ايبتكي مهيأ ا-هنور 6 اكلم ىنيتالقو ةعضب ا لاق كا لاق ماكتملا ىم لاق

 ذر نيمح وبأ لاقو ؛ عوكرلا نم 0 عفر نيح ةنيئامطألا باب 18

 لاك كيلرلا .بأ ندككا هدداكم راقق لك ىتح اًسلاج ىوتساف ماسو هيلع هللا

 هيباع هللا ىلص نلا ةوليص انل 1 كلام نب انا 8 اك لاق تبات ىع 56 انتدح

 ديلولا وبا انتدح «ىست دق لوقن ىتح ماق عوكرلا نم هّسار عفر اذاف ىّلصي ناكف ملسو

 تلا 5 وكر 0نح لاق ءاوملا نع قلق ىبأ نبأ نع ىلا نع 0 انت0ك> لاق

 نم ابيرق نيتدكاسلا نمدو عودرأا نم هسأر عشر اذأو هوك ماسو هيلع هللا ىلص

 ةبالق ىبا نع بويأ نع كير نب 'دامح انثدح لاق بح نب ناميلس انثدح ا ءاوسلا

 كاذو ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ةولص ناك فيك انيري تريوحلا نب كلام ناك لاق
 هه. هءهع

 تيصناخ دسار عشر 0 وكر !أ نكماف عجحر مث مايقلا نى 1 ماقذ واصلا ا رهغ ىف

 د َِ 1 هو هدد ع0 5 5 ىلا متع

 نم ةسأر عشر اذأ ديرب وبدأ ناكو ديرب ىسبأ ادع اعكوش ةولص انب ىلصف لاق بينغ

 «ىكسي ىيح ريبكتلاب ىوبي باب »١")| 2 ؟ضهن مث !دعاق ىوتسا ةرخآلا ةدجسلا

 ع اذربخأ لاق ناميبلا وبأ انتدد> « هيتبكر ليف هيدي عضي رهمع نبأ ناك عفان لاقو

 نب عا ىداو مامن ىب 8 تراصلا نب نمحيلا ديع نب ركب وبأ ىنربخأ لاق ىرهزلا نع

 ناضمر ىف اعريغو ةبوتكملا ى م ةولص 1 ىف ريكي ناك ةريرف ابأ 0 نمحيلا لكيع
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 ٠١ ناذالا باتك م

 ءآج مق ىلصف لصنُ مل كتاف لصف جرا لاقف مالسلا ملسو هيلع هللا ىلسص ىبنلا هيلع

 لاقف اتالث ٌّلَصُت مل كتاف ٌلَصف عجرأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع مّلسف

 ارقأ مت ربكف ةولصلا ىلا تك اذا لاق ىنملعف هريغ نسحأ ام فقحكلاب كتعب ىذلاو

 امئاق لدتعت ىقح عفرأ مث اعكار نئيطت ىتح عكرأ مث نآرقلا نم كعم رسين ام

 نيتمطت ىتحا نحسأ مت اسلاج نتيطت ىتح عفرأ مث اًدجاس نئيطق ىتح لنجاسأ مت

 ًانتدح «عوكرلا ىف عدلا باب !* ءاهلك كتولص ىف كلذ ّنعفأ مت اًدجاس

 ةشئاع: عا قورشما نعا] ىكاضلا , با, ىع روصنم نع ةيعش .انكدخا لاق مع نب ضْفَح

 ىدصضصر هدوكاسو هعوكر ىف لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك تلاق اهنع هللا

 هفلَخ ىمو مامالا لوقي ام باب لد 2 رفغأ مهللا هكديكبو انو مهللا نكتاكيس

 ىربقملا .ديعس نع بينا ىبا نبا :انتدحا لاق مذا انثدح .« عوكرلا .نم' هسار : عفر . اذآ
0-1 

 لاق هديح نمل هللا عمس لاق اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك لاق ةريره 00 نع

 هسار غفر اذاو عكر اذأ' ملسو هيلع هللا ىلص:ىبنلا !ناكو ثمَحلا كلو انبر مهللا
 هد

 ء«لمحلا كلو انبر مهللا لضت باب ا/8» ع« ربكا هللا لاق نيتدجاسلا نم ماق اذاو ربكي
 م ضلال

 ةرير ىبأ نع حلاص ىبا نع يمس نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا كبع انثدح

 مهللا اولوقف هدمح نمل هللا عمس مامالا لق اذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ

 «هبتذ نم مكقت ام هل رفغ ةكئالملا ٌلوق هلوق فقاو نم هاف دمَكلا كلو نير

 ىلا !ىنع ىيحي .ىع ماشع انتدح: لاق ةلاضق نب ناعم انتادح .«تونقلا .باب

 تنقي ةريرغ وبا ناكف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةولص َنْيرْقأَل لاق ةريرغ ىبا نع ةملس

 هللا عمس 3 لوقي ام كعب عبصلا اةولصو ءاشعلا ةوادحو رْهظلا ةولص نم ةرخالا ةعكرلا ع 3

 انتدح لاق وسلا د نب هللا 0 انتوح 2 رافكلا نعي ىنينمومللا وعدبت هديح نمل



 ٠١ ناذالا باتك

 سمح

 مت عوكرلا نم لل ا رح هديح نمل هللا عمس لوقي مذ عك نيح ربكي مد

 محدش ع5 2 رك 0 ىوهي 0 بكي مس قمكلا كلو اني مئاق وهو نركب

 ىتح اك ةولصلا ' ىف كلذ لعفي مث هسار عفري نيح ربكي مك انكسي نيح ربكي

 نع محلاص 0-_- دللا 00 لاق « سولكلا كعب نيتنثلا نسم موقي نيح ربكيو اهيضقي

 2 وبا لاقو «عوكرلا ىف بكرا ىلع فكألا عضو باب 1 ةنيحلا ىلإ تبلل

 نيلولا' وبا انثدحا ءاويتيكر. نم هيدي ملسو هيلع هللا ئلص ٌىبنلا نكمأ هباكصأ ىف
 وه د 00 6 مسأ ص02 د

 بنج ىلا تيلص لوقي ىعس ند بعصم تعمس لاق روقعي ىبا نع 2 انتدح لاق

 انيهنف هلعفت اَنَك لاق» ىبا ىناهنف ىّدخف نيب امهتعضو مث ىقك نيب: .تقبطف ىبا

 انثدح « عوكرلا مي مل اذ باب 01 «بكإلا ع اسضيديإ عسضمسق نأ انومأو 1

 218 3ع

 ار لاه ايسر نك - تعمس لاق ناميلس ىع ةيعش انثدح لاق رمع ىب صفح
 د ده ج د

 ةرطقلا ريغ ىلع تم: تنم ولو كيلص ام- لاق توكسلاو عوكل مي ال الجر ةقيذح

 «عوكرلا ىف زهظلا ءاوتسا باب |" «ملسو هيلع هللا ىلص !ٌمحم اهيلع هللا رطق ىتلا

 ىلص ىبنلا عكر هباحصا ىف ىيمح لاقو « رهط رصق مك ملسو هيلع هللا

 انتد> ربكملا نب 1 0 « ةنينامطألاو دين لادنعالاو عوكرلا ماهتا كح باب الرا

 موك ناك لاق كراعا نب هربنا رع ندين نقلا ىذا ف مكحلا ىنربخا لاق ةبعش

 ام عوكرلا ى مم مسار اذاو نيتدكسلا نمو ةدوكاسو ماسو هيلع هللا ىلص تلا
 عفر

 ىذلا ملسو هيلع هللا ىلص. ىبنلا رمأ باج 1# ٠١ «ءاوسلا نم ابيرق توعقلاو مايقلا الخ

 هللا قييع نع كيس) ب( يك اهدا لاك كنس اضنح < ةداعالاب عكر معي ل

 ملسو هيلع هللا ىلص قبنلا نأ .ةريزرغ .ىبأ' نع عيبا نع ىربقملا كيعسا ,ىنكدح لاق

 توف. ملسو هيلع هللا ' قلص" ئبتلا ىلع ملسف»ءاجب محا اشتر لجو لكتف تحشللا نكت



 ٠١ ناذالا باتك 2

 لاق ىطساولا فحسا انتدح «ثريوخلا نب كلام هيفو ملسو هيلع هللا يليق ملا

 لاق نيصخلا نب نارمع نع فرطم نع العلا ىبا نع رجلا نع ٌكلاخ انثدح

 ىلص هللا لوسر عم اهيلصن انك ةولص لجرلا اذه انركَذ لاقن ةرصبلاب ىلع عم ىلص

 نب هللا دبع انتدح < عضو ابلكو املك بكي ناك هنأ ركّذف ملسو هيلع هللا

 ىلصي ناك هنأ ةربره ىبأ نع ةملس ى نع باهتش نبأ نع كلام اذربخأ لاق فسوب

 سعد

 هللا ىلص هللا لوسرب ةولص مكهبشال ىنأ لاق فوصناأ !ثاذ عفرو ضف املك ربكيف مهب

 انتدح لاق: نامعنلا وبا انةكح «دوكاسلا ىف ريبكتلا مامتا باب |!!! ملسو ةيلع

 سا ع د هم

 ىلع فّلَخ تيلص لاق هللا دبع نب فرطم نع مسيرج نب ناليغ نع كير ىب دامح

 اذاو ربك هسار عفر !ذاو ربك جس اذا ناكف نيصح نب نارمعو انأ بلاط ىبأ نبا
2 0 - 

 لق لاقت, نيصح نب نارمع ىئديي ف"خا ةولصلا | ىئصق ااملذ ربك نيتعكزلا نم ضهن

 ديحم ةولص انب ىلص ىكقل لاق وأ ملسو هياع هللا ىلص دمحم ةولص اذه ىنْكد

 ةمركع نع رب نكا نع مهو انربخلا لاك وعر لما مورمع ,انتبجت «ملسو هيلع هللا نيلص

 نبأ كتربخأف عضو !ذاو ماق !ذاو عفرو ضف لك ىف ربكي ماقملا ىنع الجر تيار لاق

 ريبكتلا باب )!“« 2ءكل مأ ال ملسو هيلع هللا ىلص ْىبنلا ةولص كلت سيلوأ لاق سابع

 نع ةدانتق ى اعف انتدح لاق ليعيسأ ند نىسوم 0 « دوكاسلا نسم ماسق أن

 هنأ 0 نبال ل ةريبكت نيرشعو نين 06 ذكمد 2 فلا ل لاق ةخمركع

 اص,مساقلا ىسبأ نس كما ؛كتلكق .لاقف .فقمحأ
- 

 انتدح ,نىسوم لاقو ماسو باع هللا ى

 ثيللا انثدح لاق ريكب نب ىيحي انتدح «ةمركغع انثكح لاق ةداتق انثدح لاق نابا

 عمس هذا تراكلا نب ىمحرلا دبع نب ركب وبأ ىنيبخا لاق باهش : نبأ ىع ليقع نع

 ندير نيح وكيل ةوطملا ليلا ماع ءذذا , لس ةنلحإ هللا ىلمم , هللا كوبر عراك الوقيان ةزيرع هاب



 م ٠١ ناذالا بانك

 لعفيو ةيناثلا ىف رصقيو رهظلا ةولص ىم ىلوألا ةعكرلا ىف لوحي اك ملثنو «هيلعإ هللأ

 ت2 هم 20 ملا هما نا ملل هذ

 نما ةءةاعد نوما ءاطع لاقو « نيماشلاب مامالا 7-0 باد ا « جيصلا ةولص ىف كلذ

 الا ءامالا. ئداني .ةريرع وبا ناكو علل. دحسملا" ليف نأ ١ ندا عوز نمو رثبرلا اقنإ

 اق ء و هد

 «اربخ اهكلذ ىف 'هنم تعمسو مهصخايو هعدي ال رمع نبا ناك عفان' لاقو» « نيماب ئنتفت

 تيسملا نب كيعس ؛نق» باهش !:نبأ "نع كلام اانربخا لاق تشويا نبا هللا دبع امكدح

 هيلع هللا ىلص هللا :لوسر نأ ةريره ىبا :ىع هاربخا اامهتا' ىمحلولا سبعا: نبا اةملس ,ىباو

 مدقت ام هل رفغ ةكثالبلا نيمأت هنيمات ففاو نم هذاف اونمأف مامالا ىمأ !ذا لاق ملَسو

 تاك ل 0000 ملسو هيلع هللا ىلص هللا كود ناكو باَهَش نبا لاكا ؟ةبند نم

 ع ءاكدلل) تك نع كلام اسذ اريخأ لام "كسويبا 25 خللا 3 ب 6 نيمانلا لصق
 فز كنا الكا 27

3 
 تنل ناجم 2 ا . َّك 1 2
 ندم مكددا لاق ١ذأ لاق ملسو هبلع هللا ىلص ىللا لوسر ةربره ىدأ نع جر ل

 «هينَذ نم مكقت ام هل رفغ ىرخألا اهثادحا تقفاوف نيمآ ءامسلا ىف ةكتالملا تلاقو

 نس < 2

 ىفس نع كلام نع :فاسم ندب هللا 506 0 « ىيماتلاب موماملا روج تك اذا»

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ ةريره ىبا نع علاص ىبا نع ركب ىبا ىلوم

 لوف هلوق ققاو م هتاف ىنيمأ اولوقف نيلاصل صل الو ميمَع بوصْخمْل 0 مامالا لاق اذأ

 ل ىبأ نع هيأ نع 0 نب كيحكم دهعباذ < «بذذ نم مكقنأ كم عل رف خكتالملا

 همر

 ه0 د نع رمجاملا ميعذو ملسو هيلع هللا ىلص وبنلا# ع ةريره ىبا نع

 ملعألا :ىع. ماع انتدح لاق .ليعمسا ىب ىسوم انثدح « فصلا نود خكراماذاذ تاجا

 وهو , ملثنو .ةيلعهللا »قلص ىبفلا )املا نومتنا"هقأ ةركب"ىيا نعزوسكلا نك نا 2

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلل كلذ ركذف فشلا ىلا لصي نأ لبق عكرن عكار

 نع سابع نبا هلاق “ عوكرلا ىف ىيبكتلا مامتا باب |ا> «ٌّلعَت الو اًصرح هللا كّداز



 ١ ناذالا حك 1

 نأ اوعركو مهلصْنأ نم هنأ نوري اوناكو مكفكرت مثقرك ناو ثلعف كلذب مكّموأ

 كعنمي ام نالف اي لاقف َرْبَكلا هوربخا ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا مهاتأ املف ريغ مهُموُي

 ةعكر لك ىف ةروسلا هذه موزل ىلع ىكّلمُصَي امو كباحصا هب كرماي ام لعفت نأ

 لاق ةبعش انتدح لاق مدآ انتدح «ةنجلا لكك اهايا ل اهّبحأ نال

 00 اركسا ناوين حر 0 نط لثاو ابا تعبس لاق ةرم نب ورمع انثدح

 ىبنلا ناك ىتلا رئاظنلا تقرع كقل رعشلا ٌلِعَك اذه لاقذ ةعكر ىف ةليللا لسعملا

 0 ىف قجتر ود لدتا نم ةروس نيرشع ركذنف نينيب قرَعَي ماسو هيلع هللأ ىلص

 لاق ”لايعمسا نب ليسوم“ انكحدح-  «:باتكلا ةكاتاقي -نييرخألا ؛:ئف ارقي باب ؛ ةعكر

 دلتا ىلص فعلا نأ ءببأ نع ةدامق ىسبأ نى ل كللا لكدع نع ىبيحاب نع مام 1
 م

 هم 6 3 هءء 2 هب ر.س
 ا 12 1 َ 6 آت ع 5 ماكأ 5 5 1!

 نيبتعحرولا -29 مر 6 باتكلا ماي ىنوهلوالا ىح رهظلا تتح ارغب ناحخ ماسو ةيلع

 اذكعو رصعلا ىدف 0 ةخيناتلا ةعكولا ى 8 لوطيو خيالا انعمسيو باتكلا 0 .يييرخالا

 1 1 : 100 - رمد تح 93 مس 0 بي بح 03
 دبيعس نب ةبينق انتدحم «رصعلاو ريظلا ىف ةعارقلا تناخ نم باب ا.ه « جيصلا ىف

 ناكأ بابل انّلُف لاق رمْعَم ىبا نع ريمع نب ةرامع نع شمعألا نع ريَج انثدح لاق

 تملع نيأ نم انلق معن لاق رصعلاو ريظلا ىف أرقي ملسو هيلع هللا ىلص هذلا لوس

 لاق فسوي نب كمحم انتدح «ةيآلا مامالا َعمسأ اذا باب ام.1 ء«هنيحل باولضاب لاق

 طاب هللا اذ كرو لاه وبعخا نعبا ىبإ يحلو ئدمجح لاق“ ىعازوألا ١انكداخ

 5 اهعم ةروسو باتكلا 2 ارقي ناك ملسو جيلع هللا ىلص ىَبقلا نأ هيبأ ىع ةدانق
 يت

 ليطي ناكو انايخأ يالا انغمسيو رصعلا ةولصو رْيظلا ةولص نم نييلوألا نيتعكرلا هس +

 انتدح لاق 00 وبا انتد> < ىّلوُلا ةعكرلا ىف لوطي باب ٠ < ىلوألا ةعكرلا ىف

 ىلص علا را ديب نع ةدانق ىبأ نب هللا دبع نع ريتك ىبأ نب ىيكي نع ماش



 ىيدماع ةلضَنِب وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا ةماهت وكت اوهجوت نيذلا كتلوا

 و َن : َر 2 وو قوس ى ةكاقف دل 211 لا 2 امان كرقلا ل1 ..احشس قاكعرم كد قل

 اولاقذ مهموق ىلا اوعجر ىنيح كلاب كلا ربخ نهبو مكنيب لاح ىذلا هللاو اذه

 لوناف اًدحا انبوب كرشن نآو هب انما كشرلا ىلا .ىئدبي ابكع انارق انعيس انا انموق اي

 « ىجلا ني هبل يصحو اًماو ىلا ىدحوأ ا ملسو هيلع هللا ىلص هيب ىلع هللا

 لاق 00 نبأ نى ع مو ع نىسع ا انتدح لاق يلا انتدح لاق 5 0

 َلَقَلِو اًيسن ١ 0 ناك 0 ايد ت1 رع اميف ملسو ةيلع هللا ىلص قيعلا ار

 دهكرلا »ىف نيكروسلا نيب مسجلا باب. 1 ؟ةقيسخ ا ةوسأ هللا بلوسرا ىت مكلا ناك

 بئاسلا نب هللا دبع نع ركْذيو «ةروس لوأبو ةروس لبق ةروسبو ميتاوخلاب ةارقلاو

 نم ءاج اذا ىعح يصل ىف ىينموملا علو هيلع هللا ,ئلص :ىبتلا اق

 يأ نيرشعو ةئامب ىلوألا ةعكجرلا ىف رمع أرقو ؛« عكرف ةلعس هذّذخأ ىسيع ركذ وأ

 للف» نلرألا ١ ف كبك سشخألا اردقود«داعملا» ىماةروسب) ةينانلا فو رسل

 هع عم ىََلَص هنأ ركذو <سنوي وأ فسويب ةيناثلا

 2 - تعد د كحل مم

 ىممف ةدانق لاقو « لصفملا ىم ةروسب ةيناتلا ىفو لافنالا ىم خيا

 د ه- 2 5 5 0 2 2 دس د هم

 ديبع لاقو «ليججو وع هللا بانك لك نيتعكر ىف ةدحاو ةروس ددرب وأ نيتعحر ىف

 ناكيرامابك ةعاسمب نفد مهمري راصنألا قطا لحوإ ناك ةاكلاغا نيد[شقلا نص تا ا

 د قحا هللااوعا لق رق امي سانولصلا» ىف مهن ا جتتتفا املك
 ر.<

 ديلكف ةعكر تت ىف كلذ عنصي ناكو اهعم ىرخا ةروسب ارقي مث اهنم غرفي



 5: ناذالا باتح

 ةرلصلا, ىقح ,ءىش لك "ىف :كوكش .دقل. فعسل؛ مع لاق .لاق ةرمس .ىب. رياج. .تعمس لاق

 20 0 هم هّء كا هء- 2 دع عا سع

 ةواص ىم هب تيدتقا ام ولا الو نييرخالا ىف فدحأو نيجلوالا ىف دماخ انأ امأ لاق

 باي 1.8, ”كب. ىتط وا كب ىلا كاذ تقدص لاق ملسو هيلع هللآ ىلص هللا لوس

 اتقدح ؛«روطلاب ملسو هيلع هللا .ىلص. ئبنلا ًاوظ ةملس مآ تلاقو ءركقلا ىف ةءارقلا

 ىباو انأ تلخد لاق لاهنملا وبا وه ةمالس ىب رايس انثدح لاق ةبعش انثدح لاق مدآ

 هدلحا هللا قلص ىهنلا ناك. :لاقق, تاولصلا :تدقو« نع, .هانلاسفا ئملسالا 2 با ع

 سمشلاو ةئيدملا ىصقأ ىلا لجولا عجريو صعلاو للا لو اونا نييح يظل

 تر هيلو ا ل دلنإو لكلا يدا ةدامعللا نحاعي ناجح الراوظفملا نق لاف اما تيسنو ةهح

 ناكو هسيلج فرعيف ّلجِبلا فرصنيف حبلا ىلصيو اهّدعب تيدحلا الو اهلبق مونلا

 انتل لاح, ةكسك اهدا نك ةتافلا ىلا, نيتنلا [نيف امآ انفاذحا ىآن] نيتك ىف رعي
 وه

 لوقي ةريره اسبأ عمشس هنأ ةاطع ىنربخا لاق جيرَج نبأ انربخأ لاق ميعربا نب ليعيسا
 رد

 انَع ىقحأ امو مكانعيسا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انعمسأ امف 0 ةولص 0 1 د

 02 دل اددلا للص ىيقلاوب «نماسعلا# ارو قط .ةيلش» مآ, تابقو ا ةولص ةءارقب 2362

 كيعس نع رششب ىباأ نع ةناوع وبا انتدح لاق 5 255 «روطظلاب ًارقيو ىلصي

 هباحصأ نم ةفئاط ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىيدنز انعلطتا لاق نسلتح قيل ىع ريب ىلا

 مهيلع ثّلسرأو ةامسلا بح نيبو نيطايشلا نيب ليح كقو طظاكع قوس ىلا نيدماع

 ءامسلا رْبَخ نيبو انَئْيِب ليح اولاق مكل ام اولاقف مهموق ىلا نيطايشلا تعجرف ٌبْهّشلا

 اوبرضأف تّدح 2 ىش الا ءاطتسللا ربَخ نمو مكنيب لاح ام اولاق تيشلا انيلع تّلسرَأو

 فرصناف ءامسلا ربَخ نيبو مكنيب لاح ىذلا اذه ام اورظناف اهيراغمو .نضرألا قراشم



 ان فل ياك

 سعد اذ نممد

 ىغب اي تلاقذ امو تاللسرملاو أرقي وعو هدعمس لضفلا 3 أ لاق نأ سبح نبأ نع

 هللا ىلص ةللا لوسر نم 0 ام رخال اهنا ةروسلا هذه كتءارقب ىفقركت دفقل هللاو

 ا ىبجدأ نبأ نع جدوج نبأ نع مصاع وبدأ 0 ؛ برغملا ىف اهب ارقي ماسو باع

 ىف ًارقت كَل ام ثبات نب كيدز ىل لاق لاق مكحلا نب ناورم نع ويبؤلا نب ةورع نع

 ؛«نييلوطلا ئلوطب اهيف ارقي ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا تعمس دقو لصفملا ر ,اصقي برغملا

 با ,ىنح كلام اننربخل لاق «فسوي : ىب هللا كبع ءانتدح 'ءبرغملا ليف رهكلا تاليا 1

 هيلع هللا ىلدص هللا لوس 0 لاق هيدأ نع معلتم نب ريبج نب لمكم نع باهش

 انثدح نامعتلا وبا انتدح «ءاشعلا ىف رهكلا باب 1. ..«روطلاب  برغملا ئف .أرق حلسو

 د مي سد

 داملسلا ذا اقف“ كمتعلا .ةريره":ىبا عم تيبلص لاق عفار ىبا نعاو 0 نع «ببأ نع 0

 ملسو هيلع هللا ىلص. مساقلا ىبا فلخ تحجس لاق هذه انم هل نلقن ىجسف تقّشْنأ

 لاق ىدع 0 ء ةبعش انثدح لاق كيلولا وبا انتدح «هاقلأ ىعح اهب ىجسأ ازا الف

 ىئدحا ىف ءاشعلا ىف أرقف رقس ىف ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناكل 00

 2ك سب مسبب ه2 مس

 ىف ةءارقلا باب ١ 1.١ © نوتيزلاو نيتلاب نيتعكرلا ددسم انتدلح ©« ةددكاسلابد ءاسشعلا

 عم ف لاق عغار ىبأ دع ركب نع ىديتلا انتد> لاق ع نب كبري انتد> لاق

3 

 اهب تدجحس لاق هذه ام تلقن ىجحسف نقشنأ كمسلا اذا. ارق ةمتعلا ةريرع .ىسبا
 ع

 باب ا“. .>«.هاقلا ىتح اهيف نحسأ لازا الف. ملسو هيلع هللا . ئىلص ,مساقلا' ئبا .فلخ

 5 6 ىنذدح ركسم انتدد> لاق ىيحكي نب ندفخ .نككك ىلا 2 ةءارقلا
 نم: ف

 نيتلاب ءاشعلا ىف ارقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تعيس لاق ءاربلا عمس هنأ تباث

 ةهءدء 2 نادرو ممم عايل 50 5 01

 نييلوالا ىف لوطي بايد ارا «ةءارق وأ همم انودص نسحا ا|لىأ تعمس امو نوخيؤلاو

 ند 9 مس لل هدع .غ 02 0 كح د

 نوع ىئدبأ نع ةخبعش انتدح لاق بردح نب ناميالس امتدح « نييرخالا ىف فدخكايو

5701. 1. 26 



 اهيتاق لدتعَت ىنح ع عضرأ مت اعكار نةةبطت ىتح عكحرأ مث نارقلا نم نكعم رسبت ام

 كتولص ىف كلذ ٌلعفأو اًسلاج نئمطت ىنح عفرا مث اًدجاس نئيطت ىتح ٌييحسأ مت

 نع ةناوع وبا انثدح لاق نامعنلا وبا انتدح هرهظلا ىف ةءارقلا باب 1١ «ايتخ

 - - د كه ه 3 همو

 هللا لو-سر ةولص مهي ىلصأ تنك دعس لاق ةروس نب رباج نع رومع نب هللا كي.ع

 ىلص فذخأو نيل د كرا تنك اهنع موُخَأ «( ىشعلا ىتولص ملسو هيلع هللا

 "ليكي نع ناييش اقدح لام ميعت وبا انتهت ءايكبا نظلا .كاذأ رثحا لاق نيورخألا )قف

 يعل فيات لشرب يلقي هللا لق ىنعلا + قاك الاهالي 113 لت ةداعق ءلوسا «عوب قلل نبك اخ

 ,هتقيو ىلوألا ىف لوطي نيتروسو باتكلا ةحتافب رْهَظلا ةولص نم نْيَيلوَألا نيتعكولا دا»# د

 ناكو خوك وسو باتكلا ةكتافب رصعلا كس ارقي ناكو اًنايحأ لا مسيو ةيناثلا ىف

 «ةيناثلا ىف رشقُيو حْبصلا ةولص نم ىلوألا ةعكرلا ىف لوطي ناكو ىلو اوألا ىف لوطي

 قنا ىع :ةرامع  ئدثدح, نكسعألا انتداخ ؛لاق. قلبا اننتدح“» لاق. نتفح» نب رمع. انثدح

 عناب لاخر كعلاو ,ازهظلا مالا زا هلسو «ديلظكدللا)ا لت عبذلا هناك أ تاباجخ :املاسا لاه رم

 | ىف ةءارقلا باب 1 2 ء«هتيحل بارطضاب لاق كلذ نوفرعت متنك ءىش ىأب انّلُق
 هس

 ل ديفا ب ةرامع نع لتمعألا ؟نع 5 ايمدحلا لاه كتسويب ىلمر نفينحاب انكاخح

 رهظلا ىف رقي ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا ناكا ترألا نب بابخل ثلق رْمعَم ىبا

 هيه يعل باراتضاب لاق هقءارق ن ويلعت متنك ءىش ىأب تلق معن لاق رصَعلاو

 وع داس ا انال نب كلا 2 يك تعم قرش سنا بكي وع داضه اع اميعربا قير نكمل

 ةكتاقإأ ا وردعلاو ا رهظلا | لما ىيتتكرلا7 لق رقي كشر هيلع هللا ؛ىلض قينلا ناك "لاق قا

 كيع انتدح «برغملا ىف ةءارقلا باب 1١ ءانايحا ةيألا انعمسيو ةروس ةروسو . باتكلا

 اا اللا نعت ىبوقللا# يح ىح باهر كيلا نع اعلام انزلبخا (الاهةعشو» يو .ةللا



0 

 نع ريمع نب كلملا دبع انثحدح لاق ةناوع وبا ءانتالظةاتق ىسوم انتدح .«تناضي

 اوكشف ارامع :مهيلع لمعتساو هلزعف رمع ىلا ادعس ةفوكلا لها ىكش لاق ةرمس نب رياج

 نويعزي ءالوه نا فحسا ابا اي لاقف هيلا لسرف ىلَصي نسكي ال هنأ اوكذ ىتح

 ىلص هللا لوسر ةولص مهب ى 1 ىناف عللاو انا اع لعق ىلصت ىسحت ال كنأ

 ىف فخأو نيبلوألا ىف ثكرأف ءاشعلا ةرلص ىَلَصُأ اهنع ٍمرْخَأ ام 0 هيلع هللا

 ةفوكلا ىلا الاجر وأ الجر هعم لّسرف فحسا ابا اي كسب نظل كأذ لاق ىييرخألا

 لخد ىتح اًنورعم هيلع نونثيو هنع لاس الا اًدكحسم َعَذَي ملو ةفوكلا لها هنع لاسي

 لافتا هلعس ماكل ئتكي  ةداصم نيب ةماسأ سلا لاعبو ينم لخو ب ماعم نيقح, نىدلن ذك

 ةيضقلا ىف لدي الز ةيوسلاب مسقُي الو 1ةناسلاب ١ سب اذ ١ ناك دك نإ 0 ذأ مآ

 35 رم لطأف ةعمسو ةثر ماق ابذاك اذه كذبع ناك نأ مهللا ثالثب نوعْدَأَل هاناو اما ٌيَعَس لاق
 و

2 5 5 9 4 5 5 3 , 

 ةوعذ ىفتباصأ نوتفم ريبح جيش لوغي لس اذا كعب ناسكف نعل غلاب هضرعو رق لطأو

 هاو ربكلا ئىسم 0 ىلع ةايجاح طقس قال 1 قد انأف كلملا 5 ع لاق دعس

 ١هد 3 ةمملشسس 3 - سا د5 هس 00

 نميقس انتدح لاق هللا دبع نسب كح انت « ىم زوخي قرطلا ىف ىراوجلل ضرعتيل

 ىلاص هللا لوسر أ تيماصلا نب دا نع عيبوأا نب دومكم نع ىرعزلا انتدح لاق

 لاق راشب نب دكيحم انثتدح كه باتكلا ةكتافب ارقي مل نمل ةوابص ل لاق ملسو هيلع هللا

 ةريرغ ىبأ نع هيبأ نع كيعس ىبأ نب انحا ىنتدد دللا 0 نع ىيحكي انتدح

 ىبنلا ىلع ملسف ىلصف لجر لخّدف ٌيكسملا ليخد ملسو هياع هللا ىاص هللا لوسر نأ

 مكر ئلص اهك 0 عجرف لصت مس كاف لصف عجرا لاقو ترف ماسو هيلع هللا ىلص

 لس مم لسع ملسو لاغذ اتالت عد مأ كاف دعو عجرأ لاقف 07 هبلع هللا ى ىذا آسف ءاج

 د

 اا ربكف ةولصلا ىلا تمق اذا لاقف ىنمأعف هريغ 0 ام فكلاب كتعب, ىذلاو



 ٠١ ناذالا بانك

 ةيورع ىسبأ َشأ انتد> لاق دك بعس نب ىيحي انثدح لاق هللا دبع نب ع انتدح

 اي لل لع هذلا لضرئبنلا لاه. لاق ةجدخا كلام( بد سينا نأ .ةداعق_ابكدح لاك

 لاق ىعح كلذ ىف هلوق لتشاف مهتولص ىف ءامسلا ىلا معراصبا نوعفري ماوقأ لاب

 س 3.60 ع

 ثلكسم ًانتدح «ةولصلا ىف تافقلالا باب 1 ء«مهراصبأ نفدتل وأ كلذ نع َنِهَتْنِيُن

 ةتداع نع قورسم ىع هيبأ نع منهلسا نى ل تيل انتى لاق صوخألا وبا انتدح لاق

 قالتخا ونه لامع عولشلا ىفر تاقتلالابىع ؛ملو ءناع هللا ,ىلصا هللا لوس) (ثلاس ,تلاق

 نع قرعزلا نع نيغس انثدح لاق ةبيتق انثحح ءدبعلا ةءلص نم ناطيشلا هسلَتْكي

 لاقف مالأ اهل ةصيمَخ ىف ىأص ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا نأ ةشئاع نع ةووغ

 كل ل «هتيناجبنأب ىنوثتاو مهج ىبأ ىلا اهب اوبعذا هذه مالغا ىنتلعش

 يلا ىارتززوكواوما ةتفعلا ليسا لاقو «ةليقلا ىف اًفاَصِب وأ اًنيش ىري وا هب لزْني 0

 6-5هء-د

 2 ريع نبأ نع عفاسذ ىنع كلل انتدح لاس ةبينق 0001 « ماسو ةياع هللا ى

 ىدي نيب ىلصي وهو دكسملا ةليق. ىف ماخذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ىأر لاق

 ىلاعت هللا ناف تلضلا لد ناك اذإ :كدخ) 3 نأ فرصنا ىيح لاق مت اهتكف سانلا

 اور ىبأ نبأو يقع ند ىسوم تكور «ةولصلا ىف يجو لبق ا ىمكذتي الذ ديجو لبق

 ىنربخأ باهتش نبأ نع ليقع نع للا انتل لاق و ربكب ند ىيكاي انتدح « عيان نع

 0 03 كاع ه2 ها

 ىلص هللا لوسر الا معْاَجْفَي مل رجلا ةرلص ىف نوملسملا امنيب لاق كلام نب شنا

 صكنو ككاضي مسبتق 1 معو مهلا رظنف ةشتاع نرجاحح راس فشك ملسو هيلع هللا

 اونقتفي 5 نوملسملا مهو جاز خلا ديري ىكذأ 0 را دل لمعمل ةيبقع ىلع ركب وبدأ

 باب 18 6 مويلأ كلذ رخآ نم ىنونو رتسلا ىحرأو مكتولص اوم نأ مهيلا راشاق مهتولص ئف

 امو ابهيف رهكي امو "رقسلاو رضكلا ىف اهلك تاولصلا ىف موماملاو مامالل ةءارقلا بوجو



 ورد 1 ناذالا اح

 ةنكلا ىنم تندد كف لاقف فيصنا مت : دوكسلا لاطاف ككس مت عفر 0 دوحسلا لاطاف

 نا تلقا: محلا راكبا ىنم تا اهئاطق نم فاطقب مكتعجل اهيلع تأرتجأ وسل ى تتح

 اولاق هذه ناش ام تلق ره اهشدُكت لاق هنأ ثّيسح ةارما اذاف مهعم اننأوأ َبَر

 لاق هنأ تْبسَح عفان لاق لكأت اهنلسرا الو اهّْتَمَعْدَأ ىه ال اًوُج ثّتام ىتح اِهَنَسَبَح

 ء«ةولصلا ىف مامالا ىلا رَصَملا عفر باب 1 صرالا شاشَخ وا ضرالا شيش نم

 تيار فوسكلا :ةولص!!ئعملسو اذنيلع: هللا :ىلص ؛ىينلا لاق ةاهتع هللا ضر شقاع تالاقو

 5 انتدح لاق ىسسوم انتد> « ترخأت قسنوهتتار نيدح اضعب اهضعب مطخي مسي

 ناكأ بابل انلق لاق رْمَعَم ىبا نع ريمع نب ةرامغ نع شمعألا انتدح لق كحاولا

 نوفرعت متنك اب اَنْلُق معن لاق رصعلاو رهظلا ىف أرقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لاك, تكس وكلا نايناو لاف يس لانك دج جاجاح تقدح ءتيكل :تارطصاب لاك كلذ

 اذا اوناك مهنا بوْذَك ريغ وهو هاربلا انثدح لاق ٍبُصْخُي كيزي نب هللا دبع تععمس

 دق هرري ىتح امايق اوماق عوكرلا نم هّسار عفرف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم اولص

 نع راسي نب ءاطع ىع ملسا نب كيز نع كلام ىفتدح لاق ليعمسا انتدح «دكجحس

 ىلصف .ملسو هيلع هللا. ىلص ىبنلا دبع ئلعانسمشلا .تفسخ لاق. سابع نب هللا سبع

 ىلا لاقت تعكعكت كانبرا مهراكماعفا لوقا كيش :لواثع هكانمإر  ةلئاا قوسرا "اولاد

 يح اهدك تالنارل ينيبقي, ام نمير تاكل تانك ىلو, ادركتكا اهنا ُثتلوافتف ةنجلا

 انل ىّلص لاق كلام نب سنا نع ىلع نب لالخ انتدح لاق يلف انندح لاق نانس نبا

 لاق مك كحسملا ةليذ لبق هيديب راشاف ربنملا ىئقر مث ملسو هيلع هللا ىلص ئهنلا

 رادجلا اذه ةلبق ىف نيتلثمم رانلاو ةنجلا ةواصلا مكل تيلص ذنم نآلا تير كقل

 ءةولصلا ىف ءامسلا ىلا رصيلا عفر باب 1 ء ثالث رشلاو ريخلا ىف مويلاك رآ ملف

 احح



 كلا

 داع كح لاك كبس ا( 12 لاك 0 انتدح لاق راشب ىب دمدم ًانثدح

 ناذالا بانك 11

 لنقيو منو كندا ىهني :لسيعمسا "لاك' «ملسو: هيلكإ هللابا قلص. :ئبنلا :ىدلا”كلد ىمتي اهلا

 ئبا نع كلام ىنثدح لاق ٌليعبسا انثتدح <ةولصلا ىف عوشُكلا باب م. 6 ىمني

 نورد ىلل-١ لاق ملسو هيلع هللا ىلص جالا لوسسر نأ ةريرف ىفكبا نع جرعالا نع دانؤلا

 ؛ ىرهظ © هاا تم !مكارال ىنأو مكعومخا هوا ىديخكر يلدا: فكي اش اةللاو : انوه. قتلو

 نع 8

 هللاوف ٌدوجسلاو عوكرلا اوميقأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص 3 نط علام عنو صا

 باب م1 ؛ كدجاس اذأو متعكر اآذأ ىرهظ كعب نم لك ايد رو ىدعب ىم عكار أ

 نأ سنأ ىع ةدانق نع ل انتد> لاق رمع ند 1 انتدح ء«ر.يبكتلا كعب ارقي ام

 بر هلل كمحلاب ةولصلا نوحتتفي اوناك:ربعو ركب باو« ملسو» هيلع" هللا« ىلع ىبقلا

 انثدح لاق دايز نب دحاولا بع انتدح لاق ليعمسا نب ىسوم انتدح « نيملاعلا

 ىلص هللا لوس ناك لاق ةريره وسبا انتدح لاق ذاعرز وبا انتدح لاق عاقعقلا نب ةرامع

 قلقفا يف لاق هيسحأ لاف ةناكسا ةءارسقلا ديو نمبكتللا يب تكسي ملسو هيلع هللا

 مهللا لوقأ لاق لوقت ام ةءارقلا نيبو ريبكتلا نيب كتاكسا هللا لوسر اي ىمأ و تنأ ىبأب

 اياطخلا ىم ىنقت مهللا برغملاو قرشملا نيب تدعاب امك ىاياطخ 0 عاب

 «دربلاو ملتلاو ءاملاب ىاياطخ ٌلسغا مهللا سّندلا نم ضيبالا بوثلا ىقتي امك

 ةكيلم با نبأ ىنكدح لاق رمع |نب» عفان انربخا .لاق“ميرم ىئبا نبا انثدح باب“.

 ناعم هفوسكلا :ةولصأ ىلص ملسو ا« ةيلعأ هللا ؟قلص»« يبفلا ا: نأا ركب ئجا تب ءانمسا نع

 مث عوكرلا لاطاف عكر مث مايقلا لاطاف ماق مذ عوكرلا لاطاف عكر مت مايقلا لاطاف

 مايقلا لاطاف ماق مق ثوحسلا لاطاف دحس مت عفر مث ٌدوحسلا لاطاف لحس مق عفر

 دجسنف عفر مث عوكرلا لاطاف عكر مث مايقلا لطاف عفر مث عوكرلا لاطاف عكر مث



 لل ٠١ نآاذالا بانك

2-9 > 

 دسار عفر اذا كلذ لعفيو عوكرلل ربك نيح كلذ لعفي ناكو هيبكنم ا انوكت ىتح

 نب ىلع لاق «دوجسلا ىف كلذ لعفي الو هحيح نمل هللا عمس لوقيو عوكرلا ىم

 هيدا نع ملل. نع ىرهرلا تييححتا يمد اوعترم نأ لل لإ ل تح دنا 07

 ةبالق ىبا نع كلاخ نع هللا دبع نب ثلاخ انثدح لاق ىطساولا فكسا انتدح

 ديدي عفر عكري نأ دارأ اذاو هيدي عفرو ربك ىَلَس اذا ثويوحلا نب كلام ىأر هنأ

 عنص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ثّدحو هيدي عفر عوكرلا ىم هسار عفر اذاو

 ىلص وعلا عفر هباحصا ىف ديمح وبا لاقو «هيدي عقر ني ىلا بارده ك1دكح

 لاق قرعزلا ىدح بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انثدح « هييكنم وُدَح ملسو هيلع هللا

 يلع هللا ىلض,ءدللا لوسر تيار. .لاق:مح» ىب علل, تبع نأ, هللا دبع ىب .ملاس ىتربخا

 اذأو هيبكنم هْذدَح ايهلعِاَي ىتح و ربك نيح هيحي عفرق ةولصلا ىف ريبكتلا حتنفا ملسو

 كمحلا كلو انبر لاقو هلثم لعق هحمَح نمل هللا عمس لاق !ذاو هلثم لعف عوكرلل ربك

 نيديلا عشر باب م1 « دوجاسلا ىم عسأر عفوي نيح الو دجسي نيح كلذ لعفي الو

 انثدح .لاق .ىّلعالا ثبع انثدح لاق ديلولا ىب شايع انتدح . «ىيتعكرلا ىه ماق اذأ

 عكر اذاو ديب: عفرو وبك, ةولصلا ىف لحد اذ, ناك ردع ىبا نأ. مئات ىع هللا تدع

 هيدي عفر نيتعكرلا نم ماق اذاو هيدي عفر هدبَح نمل هللا عمس لاق اذاو هيحي عفر

 نع بوي نع ةملسا نب دامح اورو «ملسو هيلع هللا .ئلصا, ىبنلا ىلا رمعب نبا عقر

 ىئسومو..بويأ نع نامهط نبأ داورو ملسو ةيلع هللا ىلص ئبنلا نع.رمع, ىبا.. نع عفان

 5 انتدح « ةولصلا ىف فراسبلا ىلع ىن ل عضو باب 5 « اًرمتخم ل نبأ

 معو

 نورموب ا ناك لاق نِعَس ند 0 نع مزاح ىببا نع كلام نع اسم نب هللا

 هملعأ ال مزاح وبا لاقو ةولصلا ىف ىرسيلا هعارذ ىلع ىنميلا كيلا لجيلا عضي نأ



 هللا لوسر نأ ىراضنتألا كلام. نب سنا ئقربخا لاق ئرعزلا نع بيعش انربخا :لاق

 نتموي انل ىّلصف سنا لاقو نمي هقش شحجف اًسرف بكر ملسو هيلع هللا ىلص

 متويل مامالا لعج امثا مّلس امل لاق مث ادوعق هءارو انيلصف ٌلعاق وهو تاولصلا ىم ةولص

 عمس لاق اذأو اوعفرأاف عفر اذا اوعكرأت عكر اذاو امايق اوُّلَصَف اًمئاق ىّلص !ذاف هب
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 ثلا انتلح> لاق كبعس نب ةيبنق م «(نيحلا كلو امبو اولوقف هديح نمل هللا

 نبع ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوُسر رح لاق هنأ كلام نب سنا نع باهش نبا نع

 امنا وا مامالا امنا لاقف فرصنأ مق ادوعق هعم اذيلصف اًءاق انل ىلسف شحجف سيرف

 عمس لاق !ذاو اوعفرأف عفر اذاو اوعكراف عكر اذأو اووبَكف ربك !ذاف هب متويل مامالا لعج

 َناَنَيلا وديا انكدح 2 1, لككسف :نسكس !!ذاو :تيحلا ١ ىللو ءانبرأ اولوقتا هدمح نمل هللا

 هنع هللا ىضر ةريره ىبا نع جرعألا نع دانؤلا وبا ىنتحح لاق بيعش انربخا لاق

 ذل بكف ريك لذاه هك ب مامالا لعّج امنا ملسو هيلع هللا ىلص ىئبنلا لاق لاق

 اودجسأف ىجاس اذاو ثيحلا كلو انبر اولوقف هدمح ىَمل هللا عمس لاق اذاو اوعكراف عكر

 ةرلوألا  ةريبكتلا .ىف قتيلا عفر باب هن ١١ نوغمجا اسولجت اوُلَصف اسلاج ىّلض !ذاو

 ملاس نع باهش نبا نسمع كلام نع ةيلسم نب هللا دبع انتدح ءءاوس حاتتفالا عم

 هيبكنم هذَح هيدي عقري ناك ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر نأ يبا نع هللا ىبع نبا

 لاقو اضيا كلذك امهعفر عوكرلا ىم هسأر عفر اذاو عوكرلل ريك اذاو ةولصلا جنتفا اذا

 باب * ه«دوجسلا ىف كلذ لعْفَي ال ناكو ٌدمحلا كلو انبر هديَح نمل هللا عمس

 نبع انوبخا لاق لتاقم نب ه1 سسك عفر اذاو عكر اذاو و 2ك اذ نيحبلا عفر

 دكيع نع هللا دبع نب ملاس ىنربخا لاق ئرهولا ع سنوي انرب>ا لاق كر ابملا ىب هللا

 هيحي عقر ةولصلا ىف ماق اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر لاق رمع نب هللا



 1 ناذالا تان

 لاقو هنيمي نع ىنماقأ ىتح ىدشعبو ىديب فخاف ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا راسي

 محلا (لاقرا «ةركشا دا هطقاحا ىقلا قبو مامالا نيب ناك اذا كابس, ٠ ارع [ىتارو: قماح

 0 يااا او نا متل متأي ركجم وبا لاقو رْهَف هنهبو كنيبو ىَلَصُت نأ ساب ال

 ىيكاي نع كنا انربخا لاق مالس نب 0 هديا 0 عمس اذ دادج وأ

 م 6 <

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس, ناك تلاق ةشئاع نع ةرمع نع ئراصنألا حيعس نبأ

 ىلص هللا لوسر نمل (نياعللا ىأوف ويصف ةركاكلا رادجو ةردحا ذ ليللا ىم ىلصي

 ةيناتلا ةليللا ماقذ كلذب اوتدكتت 1 هتولصب ن ولصي 0 ماقذ ملسو هيلع هللا

 فيد تعبر ناكذ اداب ىدخ انالكااوا :نيقليل ككلذا ارعتصااةتولطبا نولسي | سانا د20 ع

 لاقف سانلا كلذ ركذ مبصا املف حو مضي اعلق (ملسوءيلعادللا ١ عرلص ا مللا لور نلح

 نب مهجربأ انتدح «ليللا ةولص باد ىأ « لكلا ةولص مكجاع 2 3 تس كا

 ىبا نع ىربقملا نع بتذ ىبا نبأ انتدح لاق كيَدفلا ىبا نبا انثدح لاق رذنملا

 ريضحادنل ناك :ملسو يلعأ هللا ىلصو نقلا نا هفماخب قده نمكلا سسخ ك
5 0 

 نب ىلعألا 0 0 < ةءارو اوفصف نياك هيلا بان ليللاب هرجاتكابو راهذلاب ءطسمب

 هسد 3 نو

 رسب نع رضنلا ىسبأ مسلاسس ئ ع ةبقع نب ىسوم انتدح لاق بيعو انتد> لاق دامح

 لاق ةرجاح ذخكتا 0 هيلع هللا ىلص هللا لوسسر أ تبا نب كبز نع كيعس نب دأ

 نم ساكن هتولصب ىلصف يلايل اههف ىلصف ناسضمر ىف ريصح نم لاق هنأ 5---

 مكعينص نم تير ىذلا تقرع كف لاقن مهلا جر كاف دعقي لعج مهب ملع اماف هباكصأ

 لاقو «ةبوتكملا هلا هتيب ىف .هّرملا ةولص .ةولصلا َلَصَتُأ ناف مكتويب :ئف سانلا“اهيا !اوُلصف

 ئنبنلا_ ىع فيرا قف رسوب نحيوصتلا ءاباكيعتم «لاق!عسسرم اكو تي دنا 7

 ناسيلا وبا انتدح ءةولصلا ساقتفاو ريبكتلا باجايا باب م" «ملسو هيلع هللا ىملل
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 اوميقأو نيعمجا اًسولج اوُلَصَف اًسلاج نام اذاو اودجحسأف دجاس !ذاو كمكلا كل انبر

 انتدح لاق كيلولا وبا انتدح «ةلصلا نسح نم فصلا ةماقأ ناف ةولصلا ىف فصلا

 ناف مكغوفدص 0 لاق ملسو هيلع دللا ىلص سال 0 سنأ تى

- 

 ىب داعم انتدح «قوفصلا ماي 000 مآ باب »© ء«ةولصلا ةماقا ىم فوفصلا

 0-5 ىتاطلا كيِبَع نم كيعس انإبحا لاق :ىسوم نب لصقلا انتدح .لاق

 1 تدهع عب كنم امم تركنا اما هلا ليفد»ةباحملا مدق هنأ كلام نب سنأ نع ىراصنالا

 لاثو «فوضملا نوميقت ال مكنأ الا ايش تركنا ام. لاق ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوس
 نإ أح سللا همو هءو و هد

 قاولا باب ا « اذهب ةنيدملا نس انباع مدق ر اس نب ريشب نع كيبع ىب ةبقع

 نزلي ّلجرلا تيأر ريشب نب نامعنلا لاقو «فصلا ىف مهقلاب مّكقلاو بكنملاب بكنملا
 هدد هسد محلللا ءةود

 نع 00 نع كيمح نع ريهز انت لاق كلاخ نب ورمع انتر ءهيداسص 1 ةبعك

 اندنجتلا) اكو ىرهُط ءارو نم مكارا ىناف مكقوفص اوميغأ لإق (ملسو: هيلع دلل .خيلطط لبنلا

 دو دنس 5 5 5
 مامالا راسي ىع لجرلا ماق اذا باب از/ <« همدقب همدقو ةيحاص بكنميد ةهبكنم

 ع

 و ندو تمص ه هد

 واد انتدح لق ليببعس نب خيبت انتد> « «تولدص تيممذ هنخدمب كلل 1 مامالا لاح

 ىبذلا عم تيلس لاق 0 نجدأ نع ا نبأ ىلوم بيرك نع رانيد ند ٍِع نع

 ملسو ِهيِلَع هللا 'ىلص هللا: ٌلوسر قَحَأف هراسي نع تمقف ةليلأ تاذ ملسو هيلع هللا ىلص

 0 ديبأ د 2. اضوتي ملو .ى نذوملا ءاكن كقرو ىلصن هنيمد نع ىنلعكاف كل نم ى

 د مس ل د - ع ا سس

 0 انتدح لاق ديكم ىب هللا ديع انتد> ءافص نوكت اهدحو ةارملا باب م

 - و و تس

 ملسو ديلع هللا ىليص ىبيخلا قا! انتي ىف ممندو انأ تيبلدص لاق سنأ نع فكس نع

 انددح لاق ىسوم انددلح « مامالأو كجحاسملا ةئييم باد 1 « ميلس ّك انفلخ ىمعأو

 تاداغ < د سا هس عل 2

 ايقلا خاب تسيق لاق سابع نبأ نع ىبعشلا نع مدحاع انت12> لاق كيزد ند تنيبات



 قاع تلافقف سانلل لصيلف و ركب ابدأ ور لاقف ىلسي لع 1 ءاكبلا م سانلا عيسي م

 سال عمشي مشل اككماقطزب ىلع ا ماعأ ذأ فيا لكلوك انا نأ هل ىلوق ةصفحل كثلقنف

 ملطسو هيلع هللا ىلص زةللا لوسا !لاقد :عطفحك تدلخفت (نيانللا لدلك رفحا ريق كاكبلا نك

 انم ةشئاعل ةصفح تلاقف  سانلل ٌلسصيلف ركب ابا اورم فشوي  بحاوص نعت نينا م

0 

 كتنعمس لاق ,ةرم' نب ورمع؛ ىفوبخا لاق ةبعش انكدخا لاق كلملا تبع نب ماشع كيلولا ىبأ

 ملسو يلع ةللا, ىلض ىبغلا ,لاق كوقي ريش نب نامعنلا تعمس لاق ىعجلا ىبا ىب ملاس

 ماا او

 دبع انثدح لاق رَمْعَم وبا انثدح «مكعوجو نيب هللا نفلاضيل وا مكقوفص نوستل

 اوميقأ لاق ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ سّنأ نع بيهص نب زيزعلا دبع نع ثراولا

 ةيوُسَت دنع سانلا ىلع مامالا لابقأ باب # ء«ىرْيَط َفْلَخ مكارا ىناف فونصلا

 ةدئاز انثدح لاق ورمع ىب ةيواعم انتدح لاق اجر ىبا نب لدمحا انتحح « فصلا

 اثيلع ليقف ةيلضلاب تميكا/ا اقر منا ءامتكح لاك ليوطلا تح انو لا ةلدحا

 ءازو نف مكارا ىّناف اوضارتو مكقوفص اوميقأ :لاقف ههْجوب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 جلاص .ىبا نع ىمس نع كلام نع مصاع وبا انثدح «لوالا فصلا باب با“ ء ىَرِهَط

 ناوعطظملاو .نطبملاو :قرعلا .2جهنتلا ملسو ,ةدلع ىللا ,ىلص ىينلا ,لاق لاق ةريره ىبأ نى

 جيصلاو خينتعلا ىف ام ن وملعي ولو ديلا اوعرتسال ريجمتلا ىف ام ن وملعب ول لاقو مدهلاو

 قيصلا ةماقأ تاي عرار «اوييتسألا مدعملا تقصر ىف ام :نوسلعو سلو اريح ندر ا

 انويخا لق قاررلا 0 اكن لذ نبيكم نسب دللا نيك 0 « ةولصلا ماهت نم

 *؟ م ن ع 037

 مامالا لعج امذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريرغ ىببا نع مامه نع رمعم

 اولوقن هدمح نمل هللا عمس لاق اذاو اوعكرأف عكر اذاف هيلع اوفلتخت الف هب متويل

 انتدح ء«اهدعبو ةماقالا ىنع فوفصلا يرسل باب “أ م ًاريخ ككفذم 59 نك



 1 ناذالا كابحل امك

 20 فيسأ لتر نكي انا نأ هل ىلوق ةصقحل تلقذ سانلاب َلَصي زكي ءانا لوما لاَقم

 اورم فسوي بحاوص ىنتنأل نكتا لاقف رمع .ترمأ ولف سانلا عيسي ال كماقم مقي ام
 هع

 ماسو هيلع هللا ىلص هللا 10 نحو ةولصلا ىذ لدخدا امافا سانلاب ىئلصي نآ,ركب ايا
 ى

 - ع 3 25د - د 90

 ىت دجاسملا ليخد ىنح ضرالا ىف ناطخت هالجرو نيلح نيب ىداهب ماقن ةفخ هسفن

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا 1 ديلا ًامواف رخاتي ركب وبدأ تعد د ركب وبدأ عمس املف

 سامع د

 ع وركب وبا ناكف ركب ىبا راسي نع ساج ىندح ماسو هيلع هللا ىلبص عل ءاكف

 مامالا .ةطخاي لق. باب 41 . + :ءوكب ىبا ةولدعب نودتقي ؛ سانلاو, ملسو. هيلع .هللا + ىلص هللا

 ند توت 0 نع سنا ى د نكلام ٠ نع خمولاسم ند دللا نع انت1> « سانتا لوقب 5 آذأ

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرغ ىبا نع نيريس نب دمحم نع ىنايتكسلا ةميمت ىبا

 لوسر اي تيسن مأ ةواحلا تريمقأ «نيحقلا ىذب ذل |لاقح/ ىيميتل [ىشاا كرضتاا» ملققواب ةقلع

 قوس | ءاقح. معد, سانل)ا لاقت نيوتيلا ودب (كداصا, ملسوا هيلع لنا «ىلص للا .لوشر لاقحااذللا

 اندوجش :لثما نحاتسف ربك _ مك. ملس مث نييز ا عيتنكا ؛ىلصف,.ملسو؛ هيلع .هللاا للص ,غللإ

 دل نبا نع معربا نم, دعس نعد ةست (انتدخ لاق يلولا و ما لبكتح ةازوطأ وا
9 5 - 0 31 

 تيلصويتف هلو ليقت نيتعكر ارهطلا .ملتو هيلع هللا ىلا ىبتلا,.ىلظ؛لاق:ةروره . ىلا .نع

 2 مدمس 62 06 - 3 وه 5 هم

 ماهالا ىكب اذا باب ا”. 2« نيتدكس لكاس مث ماس مذ نيتعدر ىلصن نيتعحر
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 اَمنأ ارقد فوفصلا رخآ ىف انأو رمع جيش ةعيس 5 نب هللا قبح لاقو .«ةولصلا ىف

 د هع

 نب ماش# نع سنأ نب كلام ىنتدح لاق 0 م للا ىلا حو ىتأب اوكشاأ

 ىف لاق ملسو هيلع هللا ىلاص هالا لوكس لع نينموملا مآ خةتاع نسع حبدأ ىع ةورع

 كماقم ىف ماق اذا ركب ابا نأ ءل يلح يهد .ىتاق اناس قضي لاوكت امل, الورم هضرم



 1 ناذالا تان

 نع كلام نب سنأ نع ةدانق نع كيعس نع ىدع ىسبأ نبأ انتدح لاق راش نبأ

 ءكب عمْسُف اهلاطأ ةليراد دلصلا نيف (لخدالا ىستا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 لاق :نابأ, انه, قيايؤم لاقوا ءدتاكب : خم ةماددجو ؟هدجس قم | غلا امم نارك كافر بشلل

 !ذإ فايت «دلشمر الشبو هيلع هيللا »< ىلص 9 قعر نسنا  انهدح لاف مكنات ابا وخ

 نير نم نامح ؛انكذح ؛الاق"نامغنلا ىباو بوح قب ناميلس انهدح## موكا آلاركاا ولط

 ملسو : هيلع .ةللا» ىلض !نيتلا» عم ىتصي قاعم: ناك ةباج ولع زانيدااوب اوزمحا نع كرد

 نا 05 «مامالا ٌريبكت سانلا َعَمسأ نَم باب 4“ مهب ىلصيف هموق ىنأي مت

 خشئاع ىع دوسالا نع ميهربأ نع شمعألا انتد> لاق دواد ىب هللا 5 انتد> لاق

 ها مين تام ىذلا هيض رم ملسو هبلع هللا ىلاص نبعلا ضرم امل [تِناَع اهنع هللا ئتضر

 4 36 5 د م 0 ا ك0 5

 نأ فيسأ لجر ركب ابدأ نا تمل سانلاب لصيلف ركب ابأ اورم لاغذ ةولصلاب هنذوي لالب

 ف لاقذ دلقم يلا لصيف ركب ابأ 0 لاقذ قعر رقلا | ىاع ردقي الف كبي ىنكماقم مقي

 "لاما نقلا جرخو ىلصف لصيلف ركب ابا أورم فسوي بحاوص نكن ةعبارلا وأ ةتلاثلا

 وببأ أر املق ضرالا هيلجرب 1 هيلا رظنأ قناكبق ماجعر نمد ىّتدابي ماسو بلع هللا

 م سع

 ملسو هيلع هللا .ىلض نسل ركبنا رخاتف لص نأا هيلا زراشاف, رخاتي''بعهذ» ركب

 باب 4 « شيعألا نع رضاحم دعبات « ريبكتلا ساكنا عمسي وكب وبأو ةينج ضأ

 را ماسو دياع هللا ىلص مينلا ع كتبو < موماملاب نيالا مكاو مامالاب مكي لجيل

 نع ةيواعم وسبا انثلح لاق سبيعس نب 30 انتى. ء مكعب 05 مكب مدايلو ىب

 ىللا ىلص هللا 1 لقت مذ تلا اهنع دللا ىضر ةخقتاع نع دوسألااب نب ع ميعربأ ى ع شمعألا

 لوسر اي تلقف سانلاب ىَلَصي نأ ركب ابا اورُم لاقف ةولصلاب هنذوي لال عاج ماسو هيلع

 رمع تربت ولف نسانلال عيسي ال كتاعم, مقيءءاشم ؛ اون اعتاور, كيسا لاك دكا اير نارااذألا



 1 ناذالا نانكح ام

 ةرقبلا ةروسب ارقف د ىلا ليقاو هيكضان كرتف ىلصي اذاعم فئناوف ليبللا َمْدَج كقو

 ملشو هيلع هللا ىلض# قتلا ىعتاف هنما:لاتق !!ًداعْش نأ :هعلبف لجيلا :قلطناف" ءآسنلا' وأ

 قلن كاع ةراذل تقنا: ١ اق, داعم كينيا هلو ميلكا مانا ولط" ئلبتلا :لاقفا اذاعه: ديلا اكشن

 انا ليللاو اهفاكضو سمشلاو ىلعألا كبر مسأ حبسي تيّلص ال ولف رارم تالث تنا

 «ثيدحلا ىف اذه بسحأ ةجاكلا وذو فيعضلاو ريبكلا كرو ىلصي هتاف ىَسْعَي
 -ٍ ع

 3 تك 3 5

 ريبزلا وداو مسقم ن د خلا 0 ررمع لاق ىسنابيشلاو رعسمو قوردسم نب ديعس هعباتو

 زاجيالا 1 1 2 برام نع شمعألا هعباتو ةرقبلاب ءامشعلا 1 ا رق رباج نع
 ع

 زيزعلا دبع انتحح لاق ثراولا دبع انتحح لاق رّمعَم وبا انثدح «اهلامكاو ةولصلا ىف

 ءاهلمُكُيو ةولصلا زجوي ملسو هيلع هللا ىلص معلا ناك لاق كاع وبا ؟لبشا نع

 انربخا لاق ىسوم نب ميعربا انتدحا' «ىبضلا ءاكب ىنع ةولصلا فخأ نم باب

 ل داعم يباب اللا ىتحب قع كيفك نبا نبا نيكو قب زعاروالا  ايكرحأ لاق" كيلولا

 نأ ُكيِرَأ ةولصلا ىف ممل ىلا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نع ةداتق ىببا هبيأ

 ةحباشا ١ طالع نقشأ - نأ !ةيفارك (قتولص' ىف:زاوجفأف ئرصلا كب : عمستا' اهيف لوط

 انتدح لاق ننْحَم نب ٌدلاخ انتدح «ىئعازوالا نع كرابملا ىباو ةيقبو ركب نب رشب

 ام لوقي كلام نب نس كفي ناك ىللا دبع نب كيوم : انتدح لاق لالب ىب عامبلس

 عْمسَمَل ناك ناو ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نم متأ الو ةولص فَخأ ظق ماما ءآرو كي

 انتدح لاق هللا بع ىب عيل 1 نتفت نأ ةفاخم فَقَحيَق 0 كك

 6 5 دوك ىلا نبا (سنأ 1 ن اك [سن لاك يحس انتدكا لاق عجرز 0 ثيزي

 ءاكب عمسأف اهتلاطا كيرا اناو ةولصلا ىف لْخْدَأَلا ى لا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هس سلا 0 3 وه - هم هدع 1 ع

 000 انتدح ء«هتئاكب ىم دمأ دحجو ثدانلا نم ملعاأ امم ىذوملص ىف زوجااف ىبصلا



 زر ٠١ ناذالا بانح

 م ناك لاق هللا دبع نب رباح 0 لاق ورمع ىع ع انتدح لاق ردع انتد>

 ءاشاعلا ئلصق موق موف عجري مت ملسو هيلع هللا ىلص ىنبتلا عم ىلصي لبج ىبا

 لاقف  ماسو هيلع هاثا ىلص ىبنلا' غليف هنم لاني ناعم ىاكف لجرلا فيصناف ةرقيلاب أرقف

 - نا

 نلاصفملا !ةطنسوا ١ نما نيتروشسما) ؤماو اةتاف اًمتاف اًمتاف لاق وأ راو و تالت ناتف نانذ ناتف

 «دوجسلاو عوكرلا مامتاو مايقلا ىف مامالا فيفخت باب ءاييظفحأ ال ورمع لاق

 لاق اًسْيق تععمس لاق ليعمسا انثدح لاق ريفر انثدح لاق سنوي نب كمحا انتدح

 نم ةادغلا ةولص نع رخآتأل ىسنأ هللا ّلوسر اي هللاو لاق الجر نأ دوعسم وبا ىنربخا

 تتادع

 لش ةظعوم ف ملشو يلع ذللا : عيلض#ةللاولوشر ١ تيار انف كنب ليلي 0 نالف لجأ

 مهيف ناسف ار وكاتيلد؟للانلاج ىلع ام مكيف نيرفمم مكنم نأ لاق مث فموي هنم ابضغ

 انكدح ءءاش ام لوطيلف هسفنل ىّلص !ذأ باب #4 «ةجاحلا اذو ريبكلاو فقيعضلا

 ميادع

 ١ ةريرع ىبأ نع جرعألا نع دانزلا ىسبا نع كلام انربخا لاق فسوي .نب هللا ثبع

 مهْيف ناف فقكيلف سانلل مكذحا ىّلَص !ذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نم باب ك» ءءاش ام ٌلويلف هسفنل مكذدحا ىّلص اذاو ريبكلاو ٌميقسلاو :فيعضلا

 5 مدشس 30 ماس 5-2 2. 2

 فسوب نب لكلدمدكم انتدح « ىنب اه اند تلوط كيببسأ ودأ لاقو « لوط ١آذأ هماهأ ىكش

 دوعسم ىببأ نع مزاح ىبا ىب سيف ىع كلاخ ىبا نب ليعمسأ نع نينا انتد> لاق

 اهيف نالف انب ليطي امم رجغلا ىف ةولصلا ىع رخاتأل ىتا هللا لوشر اي لجر لاق لاق

 هنم ابَصَع كشأ ناك ةظعوم ىف بضع هيأر ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر بسَعف

 ح ناف زوجةيلف قاتلا ءادألا قود نيرغنم مكنم نأ سانلا اهيا اي لاق مت فتوي

 لاق ةبعش انتدح لاق .نمانلا ىبا نب مدل انتدح :اءةجاكلا انوا ريبكلاو:فيعضلا

 نيكضانب لجر لبقا لاق ىراصنألا هللا دبع ىب رباج تعمس لاق راثد ىب براكم انتدح



 : ناذالا 2 امل

 لاق كلام نب نيف عهس هنأ حايتلا ئدإ نع بعت قع ردنغ انتد> نابأ نب كمكحم

 مدس ب - مع 3 - ا م - 3

 باب هي * ةيملز هسأر ناك 0 ولو عطأو عمسأ رذ ىبال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 لاق بمح نب نانميلس انتدح « نينثا اناك اذا ءاوس هاذ كب مامالا نيمي نع عوقب

5 

 اكثكلءبد ىف ور لاق نابع نبأ نع را د 5 اكل ودمي لاق مكحلا مرح 2 اهتدح

 تاعكر عبرا ىلصف ءاج مث ءاشعلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ىلصف ةنوميم ىتلاخ

 مث تاعدحر سد ىلصق ةهنبمب نع ىذلاعكاف دراسي نع 0 تع ماق مث مان مث

 ءامهتولص .نسفت مل اهنيمي -ئدلا , مامالا هلوحاك ماغالا رابغي .نع لجنلا .ماق. ١ذأ باج: هد
 ةممصسس سس

 تى 2 نب نر سم رص الا ([ 2 دلفشلا اى. 1111 مق, دع راند ومحو نان هد أ اتمام ناك نيكل اهماننخ

 ىتلاخ دنع تمذ الاع ارضع قبل نع نيابسا لبا لما كنك ع ناتي ب ةموكم

 21 تدقق ىلضي ماك منا اضوتم' ةليللا كلش اهدنحا لمو هيلع ىلا :ايلص ىينلاووظنوميم

 ناكو عفن ىتح مان مث ةعكر ةرشع ثالث ىلصف هنيمي نع ىنلعجاف ىنذخاف هراسي

 لاقذ ارهكب هب تترك 0 رهع لاق ًاضوتي ملو ىلصف جرخكف نّذوملا هانا مذ يقن مان اذا

 نب كبيعس نب هللا دبع ىع ع نع ا نب ليعيسأ لاف انكر دوسم انتدح

 همد

 هبلع كلتا ىلاص ىينلا ماقف ةنوممم ىتلاخ كنع تبا لا 5( سا نبأ نع ةيدأ نع 0

 نع ىنماقاف ىسارب كخاف هراسي نع تمقف هعم ىّلصأ تيقف ليللا نم ىلصي ملسو

 ملسم انثدح «ىلصو يرخف ةجاح لجرلل ناكو مامالا لوُص اذا باب ٠ ءهنيمي

 1 ىلصي ناك ل نب 5 3 هللا كيبع نب رباج نع ورمع نع خبعش انتدح لاق

 5 راشب نب كيحام ىنتدحو ح « دعو مويف عجري ملت ماسو هيلع هللا ىلص ىبيذلا ص



 ناذالا باتك

 انمأ ,لاق :ملسورديلعاعللا لص نئبنلا تع تريح اما ىف م إف دايز نب دمحم نع

 ته

 هسار هللا لعجي نأ مامالا لبق دسار ,عفر اذا مكذحا ىشخي الأ وأ مكدحا ىئَشُْكي

 تناكو., ىلوملاو دبعنا 7 كلا 00 ع راح ةروص هتروص كل لكبر رامح سار

 ىبارعألاو ىغبلا 0 . تحشملا نم ناوكنذ ا 52 اهنع هللا ىعضر هك اك

 2 ءع ةعم 35 0 َ 2

 ند ع اندر لاق رذنملا نب ميهربأ 323 ؛ ةلع ريغب ةءامجلا ىم كيج عتمي

 ْن در نورجاهملا مدق اهلا ناك رمع نب هللا دبع ىع عفان ىع هللا 126 نع ضايع

 ىلوم ملاس مهموي ناك ملسو هيلح هللا ىلص هللا لوسر مدعم لبق ةابقب اعضوم ةبصعلا

 د ثيحم انتدح ءانارو معرتكا ناكو ةَفيَّذَح ىبا
 انتدح ل.3 ىيحكي انتدح لاق رابثب د

 ىبنلا م 0 د نا اج قا افا لو« ىللا كلش لا 2 كلام 0 ين ٠ الا نإ 21

 مدع د ا هك و -ِ مع 5 و ع - همم

 متأو مامالا مذني مل اذا باب هم « خبمدز هسأر ناك ىشيبح لوعتسا نأو أوعيطاو اوعمسأ

 2 سس نع 3 0-50 د0 مس لع للا س0 -

 انتدح لاق بيبتالا ىسوم ىب نىسحلا امدح لاق ليس نب ليضفلا انتدح «هفلخ ىم

 لل نع راسب ند ءاطع نع لس نب دير نع راند نب هللا نع أ نحلل ل2

 اواطخا ناو مكلف اوباصأ ناف مكل ن وّلَصي :لاق .ملسو هيلع هللا ,ىلص:هللا.لوسز, نأ: ةريره

 لاقو هقعُّذب هياعو لص نسحلا لاقو عدَتْبَملاو نوتفملا ماما باب دا مهيلعو ٌمُكَل

 نوحرلا دبع ىب قير نع ىرؤلا انةلح ىعازوألا انتد> لاق فسوي نب كمحم انل

 رولا ىهو ن .رافح ند نامتع ى اح لسخد هنأ رايخلا 2-5 ىدع ند هللا كيبع ندع

 ةولضلا لاقف جرمكتانو ع ف ماصأ انلقلصيو رش اسر كيال ونو ةماع ما كنا لاقف

 «مهتءاسا . بنتجاف اذاو مهعم نسحأف سائلا. قست لاا دإد. سانلا لكم لا ل5

 نمنح «اهنم حت هي ل ورض نم ل ترم 0 ىلصي نأ ١ ىوذ لع در هل لاق ىديولل لاقو

21 



 ىّلص .تلاق اهنأ نينموملا م هشتاحإب نه الما نخا ةرزع | نو .ماههد نوع ؛ةكلام انؤبحا لاق

 كد ارا اسر اسناجت» يتصف كاكت وهو ,١ قبلا" عام ر مالو هيلع علنا: قيل هللا نولطر

 عكر اذاف هب متويل مامالا لعج امنا لاق فرصنا املف اوسلجأ نأ مهيلا راشاف اًمايق

 اذاو ديحلا كلو انبر اولوقف هدمَح نمل دللا عمس لاق اذاو اوعفراف عفر اذاو 3

 نت نما لاما بربك لاف «فوي (نيايدللا ىلع انكدحا «انولج, زولضفا اسلاللخ-“ . ى

 بكر ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ كلام نب سنا نع باهش

 اهاذ !ًدوعف ةءأرو ا ٌلعاق وهو تاولدصلا ىم ةولص يلصق . نميألا دقش ذ شحجاف

 اوعكراف عكر اذاو امايق اوصف اهئاق ىلص !ذاف هب متويل مامالا لعج 5 لاق فرصنأ

 ىلص اذاو ٌطمحلا كلو انبر اولوقن هدمح نمل هللا عمس لاق اذاو اوعفراف عفر اذاو

 ىّلص اذاو هلوق حوسنم اذه ٌىديمحلا لاق هللا دبع وبا لاق *نيعمجا اًسولُج اوُلَصَف اًسلاج

 ملطو هيل للا لص ىيتلاا ىلذا لعبا ىلض مها حقل" ةضومب قد عا اسولج ةوللطغ اهنا

 ىبنلا لعق نم رخالاق رخآلاب ُثَحوي امئاو قوعقلاب معرماي مل مايق هفلخ سانلاو اسلاج

 هتف «تابمر خلا هتضرم "ىف, ئلص, ملسو :هيلعأ هللا +ليلط ىبنلا 2 ملسو هيلع هللا ىلص

 نع سنا لاقو «مامالا فلخ نم ىجسي ىتم باب ه» «مايق هفلخ سانلاو اسلاج

 كي اه دكا ناد دبس اهدخ ٠ اووكساف :ىعاتر اذأاوملطأو :ةيلغهللا» قلص «نبنلا

 لاق .ديزي نبا هللا نبع ىنتدح لاق :فدكسا وبا ىنتدح لاق نيغس نع :كيعس نبأ

 عمس لاق اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ناك لاق بوذك 0 انهو كربلا# فادح

 اًدجاس ملسو هيلع هللا ىلص قبنلا»عقي ىتح هّرهَط .انم ٌلحا نكي مل هدمخ نمل هللا

 ةفقا مك
0 

 « نكن فحكحدسأ ىدبا نع لي انتد>ح لاق مهَعْن ىبأ انتوحا « هدعب !درودكاش ع

 ةبعش انثدح لاق لاهنم نب حاجح انتدح «مامالا لبق هسار عفر نم مث باب د“



 ٠١ ناذالا باتك

 ىلع تلخد لاق ةبتع ىب هللا كيع نب هللا خ نع ةشئاع ىبا ىب ىسوم نع

 لقت ىلب تلاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر ضرم نع ىنيتكحت الأ تلقن ةشئاع

 لاق. هللا: لوس اي 'ككتورظتتي, امها ال. انلقفا 'سانلا :ىَّلَصأ ,,لاقف ملسو هيلع هللا لص ىبنلا

 قانا مت هيلع َىمْعَأف َوْنَيل بعّذف لستغاف انّلعفذ تلاق بصُحملا ىف هم ىل اوعَص

 بَصخملا ىف ام ىل اوعَص لاق هللا ٍلوسر اي كنورظتني مه ال انلق ساتنار لص (قاعف

 ذل انلق .سانلا , ىلصأ لاف نانا نت هيلع ىف ءونمل بهذ مك لستغاف دعقن تلاق

 بهذ مث لستغاف دعقف بضخملا ىف هم ىل اوعض لاق هللا لوسر اي كنورظتني مه

 سانلاو هللا لوسر اي كنورظتني مه ال انْلُق سانلا ىّلَصَأ لاق قافا مث هيلع ىمُعاف د 9 ه5 2 ة هع هد اه

 لسرافا وحلا ءاضعلا ةولطل لسمو: ةيلغ دلل“ نول لنلا نورطس حا 0

 لوسر نأ لاقف لوسرلا هاتف سانلاب ىَلَصي نب ركب ىبأ ىلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 لاقذ سانلاب ّنَص رمع اي اقيقر الجر ناكو ركب وبا لاقف سائلاب ىلصت نأ كرماي هللا

 3 35 5 هما هع 32-3 5 21 د

 لصي اركب ,ىداو ىجظلا اةرلصت, سابعلا .امهدحل /نيلجر ! نيد جيرضف فخ ةتلفت ىف جو

 اللواتي دلو ةيلع دلال ينل قبلا! [مواك ةرخاتتل "بهذا ركب وليت" :1) ١ املك "ساكنا

 ىلصي ركب وبا لعجف لاق ركب ىبا بنج ىلا هاساجاف هبنج ىلا ىناسلجأ لاق رخآتي

 قيتناوريركب عسا ةولطتاانوقتاي ١ ساسنلاو ىلشو . ةملغ هللا لبق ىفتلااعولص» تس

 تلقح, سابعا ب هللا! دبع ىلع تلخجت: ليز ويّبشلاقو  ٠«ةعاقرب كيو يمل كلل

 و 20 6- 2 لق كان يلع ملال ةينلاا ضالس ع ةضفماح1 نتن .(كنو كلا ا ١

 ىنلا ٌلجرلا كل تمسأ لاق هنا ريغ ايش هنم ركنا امف اهتّيدح هيلع تدع تاسه

 ل . ىبأ نى وى سا عم# ن فشوي بي هللا قع تتدحب نك تاطن نجا زملا لكاولم للك كيل ل 2



 ناذالا باتك

 لوس هب هرمأ ام ىباع هللا يحن هيدي ركب وبا عفيف ىكئتاكم  ثكمأ ل ملسو هيلع هللا

 مدقتو فصلا ىف ىوتسا ىتح ركب وبا رخاتسا مث كلذ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 0 خل كعنم ام ركب راكآ اي لاق فرصنأ اهلث ىلصف ملسو ةبلع هللا ىلص هللا لوس

 حلص, ةلللا لوسر ”ىديا نقيب“ ئلصي . نأ :ةفاحقا# با نبال ناك ام, ركب يا لاقح كترأا ذا

 قيفصتلا مترتكا مكنيأر ىل ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاقف ملسو هيلع هللا

 م2 تفنلا جبس !ذأ هتاف جيسيلف ةعرلصا ىف م 82 فاذا نم

 انثدح لاق برح نب ناميلس انتدح «مهربكا مهمويلف ةءارقلا ىف اووتسا اذا باب 51

 م ىلع انمدق لاق ت موكا" د كلام نع ةيالق قا نع كك نب كسدز نع داي

 3 هم - و

 ةولص 7 مكوربم د مكدالب ىلا متعجر ول لاقف اهيدحر ملسو هيلع هللا ىلص

 «ركربكا مكمويلو مكدحا مكل نذويلف ةولصلا ترضح !ذاف !ذك نيح ىف ا!ذك

 لاق هللا دبع انريخا لاق كسا نب فاعم انتدح «مهماف اموق مامالا رآز !ذأ باب ه.

 لام نب نابع تعيش لاق عيبرلا ند دومكم ىنريخأ لاق ىرعزلا نع رمعم انوبخأ

 نأ بحت نيا لاقف هل تنذأف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ْىَلَع ندأتسا لاق ىراسنألا

 ءايماسو لس متيدقلح انغفصو ماتا تح تلا« ناكملا7 ىلا, عل ترتقاف» نكقيب, نم .ىلصأ

 ةضرمر 22 كلي يلع للا | قلص ةينلال عضو بدا كويل مانمالالكعج امثا "باب ها

 تكييف دوعي مامالا لبق عفر اذا دوعسم ىبا لاقو :سلاج وهو سانلاب هيف ىقوث ىذلا

 ردقي الو نيتعحر مامالا عم عجحري نجف نسكلا لاقو « مامالا عبتي مذ عقر ام ردقب

 اهدوجسب ىلوالا ةعكرلا ىضقي مث ىنيتدجس ةرخآلا ةعكرال دجسي دوجسلا ىلع

 ةدئار انربخا لاق سنوي نب دكيحا انثدح «لكسي ماق ىتح ٌةدِجَس ىست نميفو
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 و 3

 ةزمحح نع باهش نبأ نع سنوي ىنثدد لاق  بعو نبأ ىنتدح لاق ناهميلس نب ىبحي

 هعجو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب كتشا امل لاق هيبا ىع هربخا هنأ هللا دبع ىبا
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 لجر ركب ابا نأ ةشئانعب تلاق سانلاب ؛ٌلسَصْيلِف ركب ابا :اووه لاقف ,ةولصلا "ىف هل لق

 ع

 ٌبحاوص نكناذ لصيلف هورم لاقف هتدواعف لصيلف هورم لاق ةكبلا ةبلغ ارق اذا عقر

 لاقو ئرجرلا «نع ١ ىتلكلا نيكو قبا#فخشاو»اق ىرعؤلا ىخأ ٠ نياذ ديزل اح اكسو

6-2 

 مب باجر ثني < ملسوأ ةيلخا هللا ,/ىلصر ىبنلا نع هيلا نعت قمرلا )ا نع 1 ليقع

 انربخا لاق ريمث ىبا انثدح لاق ىيحي ىب ةايركر انتدح « ةلعل ماهالا نجلا ىلا( مأق

 ركزلام او قر ديرك مللي قصر دلل ةوكر رم. كيناع دع اك ىعا سبا ا نك را كك

 للا ىلض اهلل لوس :دكوف . ةوربعت لاق مب ئاصي» ناكم) ضرما ىح !نيانلاك ا ىلضو ا نإ

 عدي رك ونا ايفانح, ملسو: هيلع اعلا ؛ قلصرإ علنا ب جرضف فخ هسفن. نم ملسو هيلع

 ةيلعا هللا  ىلص هللا, لوسرإسلجات :كتنالاقك ؛ ئأادبلا رامات 5 وكب ويا ها, املف» نمانلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةولصب 7 ركب وبن ناكم ينج ىلا زعم ىبافتك

 لولا ! مامالا ءاكف ساما د 1 نم باب كا 506 ىببا هولصب نولصي نااعلاو

 « ماسو كبلع هللا ىلص كلا نع خشن ع نع ةبيذ < هثولص تزاج رخآتي مل وأ لوألا رخاتف

 ند لك نع رانيد نب مزاح ىبا نع ككلام ذو يخا لاق فسوي نب كالا 5 ايدو

 هه

 فوع نسب ع ىلا وحلا بفهذ ماسو هيلع هدللا ىللص هللا لوسر نأ نعال لكعس

 قإغا ميماح سافل قلصت لاح رك لاب رولقلا ندوملا وحجم يضل [كناكد يم جلشيل

 28 ةولصلا ىف سانلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاجحذ. ركب وبا ىلصذ معن

 رثكا املغ هتولص ىف تفتلي ال ركب وبا ناكو سانلا قفصن فيعلا يفر تفقو | ىدح

 ىلض: هللا لوشرءرعتلا قاتهاق ملكيو لعيلحا للا ئلتش بنل ىلرجف تكلا نكعيططتلا نقاتل ظ



 ٠١ ناذالا باتكح 1

 ىينموملا 71 خشتتاع ىع هيبأ نع ةورع نب ماشعم ىع كلام انربخا لاق فسوب ىب هللا

 ايلا ورم, هضرم ا ىف. ,لاق :ملسو .ةيلع هللا ىلضهللا ,ّلوسر .نا .تلاق" اهنا انهن هللا ضو

 نا عيسي لو ىناقماب قف داق اذ زكيزيآب' نأ تلق: ةشئاعا 'تلاق, سانلاب» لصيلف وكي

 اذاا ركب ابا وأ هل: ئلوق. ةصغخل_ تلق؛ةشئاع تلاقخ, سانلاب لصيلفارمعإ مغ ءاكبلا نم

 لاقف ةصفح كلعفذ سانلاب لَصيلف رمع ريف ككبلا نم سانلا عمّسُي مل كماقم ىف ماق

 سانلاب ٌلَصيلف ركب ابا اورُم فسوي بحاوص نئذأل نكنا هم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 انربخأ لاق ناميلا وبا انتكح ءاريخ كنم بيبصأل 111 | ل 1

- 

 هللا ىلص ىبنلا عبت ناكو ىراصنألا كلام نب سنا ىنربخا لاق ىرهزلا نع بيعش

 هيلع هللا ىلص ىبنلاعّجو ىف مهل ىلَصي ناكل نام هيكشصو همدخو ملسو هيلع

 يبل" ضيم ولكنا يدر قر دتظا ىو نيستا لوف ناكل اذا مح قيد ىقوحا خلا ماكي

 م فحكاشم ةقرو ههجو نك متاق وهو انيلا رظنُي ةركلا رتس ملسو هيلع. هللا ىلص

 وبا ضكنف, ملسو: هيلع: هللا ئلضا ىبنلا ةيورب عوفلا نم َدَتْفَت نأ انمميف ككاضي مسبت

 ةولصلا ىلا حراخ ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نأ نطو فصلا لسيل هّيبقع ىلع ركب

 51 را سلا دكا مكتورصا زودنا نأ يس ميلي دلتا ىلع ئبشلا  اننلزر رجم

 زيرزعلا 5 انت>ح لاق تراولا 0 انت>> لاق رمعم وبأ انتدح « ملسو بلع هلثأ ىلص

 وبا بهذف ةولصلا تبيقاف اثالث ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جاضي امل لاقذ سنا خع

 ىّبنلا هجو عضو, املف هعفرف باححلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ىبن لاقق مدقتف ركب

 هيلع هللا ىلص. ّىبنلا هجو. ىم انيلا بجعأ ناك ارظنم انريظن ام ملسو هيلع هللا ىلص

 مدقتي نأ ركب ىسبا ىلا هديب. ملسو هيلع هللا ىلص. ىبنلا ًاموأن انل صضو نيح ملسو

 ايقدح ٠ :«تانم. ىتحا هيلع ردْقَت ملف: َتاجحلا ملسو هيلع هللا ىلص؛ ىَبْنلا "ىخرأو
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 هاور هللا دبع وبا لاق «ةولصلا تميقا ناو هنم هّتجاح ىضقي ىقح ُلَجْعَي الق ماعطلا

 مامالا ئعذ اذا باب #8 ءىنيدم ٌبُقوو نامثع نب بقَو نع رذنملا نب مهكربا

 نع ميعربا انتدح لاق هللا كيبع نى رب زيزعلا دبع انتدح «للكأي ام هديبو ةولصلا ىلا

 5 5 ع , ساع مسا

 لوسسر تيار لاق هابا نأ ةيمأ نب ورمع نب رفعج ىنوبخا لاق باهش نبأ نع جلاص

 حرطق ماقف ةولصلا ىلا ىسعذدف اهنم رتعي اعارذ لكأي .ملسو هيلع هللا .ئلص هللا

 «يرضف ةولصلا تسيقاف دلحا ةجاح ىف ناك ىم باب © ءأاضوتي ملو ىلصف نيكسلا

 كتلاس لاق دوسألا نع ميعربا ىع مكحكلا انثتدح لاق ةبعش انثدح لاق مدا انتدح

 ةهم ىف. نوكي ناك تلاق هتيب ئف عنصي ' ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا' ناك ام ةشئاع

 ف لقت هلك
 252 ب 5

 نسم باب د « ةولصلا ىلا جرخ ةولصلا ترضح !ذاف هلعا خمدخ ىف ىب

 انثدح «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةولص مهملعي نأ لا ديري ال وهو سانلاب *ىّلَص

 نتكلام انءاج لاق ةبالق ىبأ نع بويأ انتدجبلاق ,بيقو انتدج لاق ليعفسا ىب ىسوم

 فيك ىَلَصَأ ةولصلا ٌطيرأ امو مكب ىَلَصأَل ىلا لاقف اذع اندجسم ىف ثروبوحلا نبا

 ّلثم لاق ىّلصي ناك فيك ةبالق ىبأل تلقن ىلسي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تيأر

 ىف ضهني نأ ليق دوحسلا نم هسار عفر اذا سلجي خيشلا ناكو اذع انخيش

 رص قنا :قحسا ءانتدح ةمامالاب حا نيطفلاو ؛ كحلاو لقا تاج 01 4 نادك

 نيا ١ عر هك ونا [فضدحلا داع ريتخ قبلنا نتحر يق ة دق وعي نيس ل

 سيل ركنا نجلا, ويم لاقع يضرم قششاحا ملم ا هيلع ةللار ا ىلصا ىنتلا ضرسَم لاق ىسوم

 لاق. سانلاب ىّلَصُي نأ ؛عطتسي: مل كماقم ماق ذا اقيقر .لجر هذا ةشئاع تلاق سانلاب

 تخاوص, ىكتاف, ناننلاب قدضيلف ركجا ايا ىرمم لاقف تداعف سانلاب ٌلَصيِلف ركب ابا ىرم

 دبع انثدح . «ملسو هيلع ةللا ىلص ّىبنلا ةويحن. ىف نانلاب !ىلصف: لوسرلا :هاتاف فسوي
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 « مكبكر ىلا نيطلا نوسوُدَت نوئيجتف مكمتوأ نأ ثهرك لاق هنأ ريغ وكن سابع نبا

 ىردخلا دكيعس ابأ لاش لاق قلم ميكب نع ماشع انتاك> لاق 1 0
 ىبأ رح ابرح

 ةولصلا تييقأف لختلا ديرج نم ناكو فقسلا لاس ىتح ترطمف ةباحس ثءاج لاقف

 نيطلا رثأ تيأر ىتح نيطلاو ءاملا ىف دجاسُي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس, تيأرف

 تعيس لاق نيريس ىب سنا انتدح لاق ةبعش انثدح لاق مدآ انتدح «هتهبج ىف

 عتصف امكَص الجر ناكو كعم ةولصلا عيطتسا ال ىّنا راصنالا ىم ٌّلجر لاق لوقي اًسنأ

 فرض مضْنو اريصخ هل طسبف هلُنَم ىلا هاعدق اماعط ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلل

 هللا للما ىبنلا "ناك ا وبكأل ؟توراخكلا 3 نمر لدكفر ناعف"" قيطعكو هيلع لصف: نيصقلا

 ماعطلا رضتح قا بابا 80 «٠٠١ قئموي الا اعالص هتيار' ام لاقف ىكضلا ىلصي ملسو ةيلع

 هلابقا ءرملا هقف نم كدركلا وبا لاقو «ءاشعلاب ادبي ريغ نبا ناكو  ةولصلا تببقأو

 ىيحي انثدح لاق دّدسم انتدح ء« غراف هبلقو هتولص ىلع لبقي ىتح هتجاح ىلع

 لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا نع ةشئاع تعبس لاق ىبا ىنتدح لاق ماشه نع

 انثدح لاق ريكب نب ىيحي انتدح ءءاشعلاب اوأدباف ةولصلا تسيقاو ءاشعلا عضو اذا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع باهش نبا نع ليقع نع ثيللا

 « نتاشع وع اوُلَجْعَت الو برغملا ةولص اولصت نأ لبق هب اوأدبأف ءاشعلا مّدق اذا لاق

 د اساسا نام د كيِبع انثدح

 107 مكدحا ةشع عضو اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 الف ةولصلا ماقثو ماعطلا هل عّسوي رمع ىبا ناكو هنم عرْفَي ىتح ْلَجعَي الو ءاشعلاب

 نب ىسوم نع نامتع نب بعوو ريعز لاقو معلا ةعارق عمسيل هذأو غرفي ىتح اهيناي

 ىلع مكدحا ناك !ذا ملسو هيلع هللا ىلص ّىئبنلا لاق لاق رمع نبا نع عفان نع ةبقع



 2 -د 0 هه و

 كيع نب هللا كيبع ىسنربخأ لاق ىرسهولا نسع رمعم نع فسوب نب ماس انريخا لاق

 هجاوزأ ندا 8 حنا ملسو ةياع دلتا ىلص ى ا لقت امل ا تنلاق لاق دللا

 - 5 5 انما هءد 0 م 14 /

 سابع ىمب ناكو ضرالا هالجر طخت نياجر نيب جرف هل نذاف ىتيب ىف ضرمي نأ

 لدم ىلا لانا! شئاع :كتلام اهم ؛سابع نيالا ىلذ :تركذفإ'اهللا ؟نيبع ناهاراخا !لجرو

 هللا ىضر بلاط ىببأ نب قع وع لاق ال تالق كا مسن مل ىذلا لجترلا م نم م ىردت

 نب هللا فايع انترد> هلحر ىف ىّلصي وأ ةلعلاو رطملا ىف ةصخرول عكا كانا « دنع

 جيرو دري تاذ' ةليث ىف اةولصلاب ن نفاع عا عفان نع كلام انربخا لاق فسوي

 رماي ناك ملسو 'هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ لاك مك ا!لاخرلا ا اولص الأ لق مت

 لاق 0 انتل « لاحرلا ف ال لأ لوقي- رطمو درب 6 ةايل تناك ١ذأ نذوملا

 كلام ىب نابقع نأ ىراصنالا عيبرلا ى د دويكام نع باهش ىنبأ ندع كلام ىنت

 0 هللا 0 اي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس لاق 00 0 وفو 1 ا

 - عا اس 2 تاو

 ان ذا أ نأ بحت نيأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس هءجف ىّلَصَم

 ىلَصي لف باب © «ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر هيف 'ىلضف تييلا نم ناكم

 نبع نباهللا ليع .انتدح  ءردملا ىف :ةعيكلا ! ويا بطخي ' لصو رضح. ىفبا مانمالا

 نعمس لاق ئدايزلا بحاص ديمكلا دبع انتدح لاق نير ىب .دامح انتدح لاق باقولا

 نذوملا رما غزو ىذ موي ىف سابع بأ انيطخ لاق :ثراكتلا ىببهللا قب

 2 لاقف اوركنأ مهناك ضعب ىلا مهضعب رظنف لاحولا ىف ذ ةولصلا لق لاق ةولصلا ىلع
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 اهن ذآ ملسو: هيلع هللا! |يلطظ هللا نوسز اغيب ىتن ويح وها ىم ةءلعمال دعا قذر اذنه تدك

 نع ثراكحلا نب هللا  لكنع نع مصاع نب ع دامح نءعو < مكجرحأ لأ ترك ىناو ةمزع

 1/01: لع 958
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 هللا دبع نع مصاسع نب صفح ىع ببدأ ندع دعس نب ميعربأ انتدح لاذ هللا كبع

 لابعر ىنثتحو لاق ح لجرب ملسو هيلع هللا ىلص ىفتلا رمي لاق ةنيكب» نبا كلام“ نأ

 لاق ميعربأ نب 0 ىسنربخا لاق يع انتدح لاق 0 نب هب انتد> لاق نوح ىلا

 3 ء-ٍ

 الوسر” ن . ل نبأ كلام ل لاقي دزألا نم الجر تعم لاق مصاع ى د صفح 2

 فرصنا ايلف نيتعكر ىّلصي ةولصلا تميقا ىقو الجر ىأر ملسو ةيلع هللا ىلص هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف سانلا هب ثال ملسو هيلع هللا ىلص هللا نسر

 5و9 8 |5122 5 2000 3 نه

 فحسا نبا لاقو «كلام ىف ةبعش نع ٌذاعمو ردنغ هعبات اًعبرا جيصلا اعبرأ جيبصلا

 اسحلا نلب ةلفع د حم ةايح لاقو ! هييحب أ درر فلل قشبع ةىع.أ صعخا رع ادعت ع

 ني .ضفح: ىب ربع انثدح «ةعامجلا ةنهشُي نأ ضيرملا َنَح باب "+ 2« كلام نع

 ةشتاع دنع انك .دوسألا لاق ميه,با نع شمعألا .انتدح لاق ىسبا انتدح لاق ثايغ

 ل كيد هللا قلص بدلا يما اسلا تكئلاقا اهل طعتلاوب دوادعلا كلك ةيطاوملا# اندم

 هن ليقف سانلاب لصيلف ركب اسبأ اورم لاقف ندا ةولصلا ترضحف هيف تام ىذلا هّضرم

 ذل !وداعاف داغأو ساسلاب .ى اصب نأ عطتسي مل كماقم: ماق !ذأ فيسأ نيك را ابا

 ركب وبأ جركف سانلاب لصيلف و ورم فسوي باو 2 111 0 اننا ار مبلل هو اك ساو م كنسي ربا نحنا ولع نكنأ لاقذ ةتلاثلا داعاف
 - 2 هوب 03 0

 را ىدابعي جراف د سف نه مالسو ءكباع دءللا ىلص 2 ل جوف ىدصي

 هيلا اسواق رخاتي نأ ركب وبا داراف عجولا نم ضرالا ناطكَت هيلجر ىلا رظنا ىن

 شمعالل -ليق هبنج ىلا" سلج ئنحاهب ىتأ مث كئاكم نأ ملول« هيلع للا قلص !قنقلا

 ةولصي» نولضي .سانلاور هيتولصي, ىَلَصُي ركب, وباو ؛ىلصي :ملسو هيلع, هللا "ىلص ىبنلا ناكف

 وبدأ دازو ةهضعب شمعالا نع ةيعش ىع دواد وبأ ةهأور « معن هسأرب لاقف ركب ىئبا

 ىسوم نب ميخربأ انتد> ء«امتاق ىلصي ركب وبأ ناكف ركب ىبأ راسي نع ساج ةيواعم



 ناذالا باذخ ٠ ١

 نع تريوكلا نب كلام ندع ةيدلق ىبل نع ثلاخ انتد> لاق عوز نب ل كيزي انتدح

 ءايكربكا امكمويل مث اميقأو انّذاَذ ةرلصلا ترضح !ذا لاق ملّشو ةيلع هللا ىلص ئىبنلا

 هللا بح نكت <43 ليضفو ةولصلا رظتني كىجاسفملا ىف سلج- ىم باب اذ

 لص مللا ٌلوسر نأ. ةريرع بأ, ىع, يربعألا نعت تانرلا ىبا نع مكلام نع ةفلسم, نيا

 مهللا ثدي مل ام هالصم ىف ماد ام مكدحا ىلع ىلصت ةكئالملا لاق ملسو هيلع هالا

 نأ هعنمي ال هسيكت ةولصلا تماد ام ةولص ىف مكذحا لازي ال همحرأ مهللا هل و

 هللا ديبع نع ىيحكي انتدح لاق راَشَب نب ديحم انتدح «ةولصلا الا هلها ىلا .بلقني

 ىبنلا نع ةريره ىبا نع مصاع نب صفح نع نمحي يلا دبع نب 3 ىهتدح لاق

 دانشلا 7 دا لا الكر دلي ويا هلك ى 2 ى لداخل كاملا | دلط رلأ 00 ا يا هل فيلا الشتا ميلعيسسللا 1

 هللا ىف ايات نالح ١ نجاسملا (ئب 2 تلعم هلعوز را ةدابع ىف ًاشن بانو

 هللا فاخا ىلا لاقف لامّجو بصْنم ثاذ ةارما هتيلط لجرو هيلع اقرفتو هيلع اعمتجا

 اًنناَخ :هللار كن لجو (هنيعت قفُنت ام هلامش ملعب الا ىقح (ىقخا وحددت للبت

 نك ل لاق 0 ندع رفعج نب يكمل انتدح لاق دك انت>> <« دهانيع تاضفف

 ىلا ءشعلا ةولص هليل رخأ معن لاق امتاخ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوس نخذا لع

 ىف اولازت . ملو اودقرو سانلا ىّلَص لاقف ىلص ام دعب ههجوب انيلع لبقأ مت ليللا طنش .

 ادغ نم لضق باب ث# ء«هيتاخ صيبو ىلا رظنا ىثأكف لاق اهومترظتنا قنم ةولص

 انربخا لاق نور نب ثيزي انتدح لاق هللا دبع نب ىلع انتحح « مار نمو دجسنلا ىلا

 ىلص سلا ع ةريره» .ىنأا نيع راض ع د ءاطعخ نع مّلسأ نب كيز نع فرم نب دكيحم

 ادغ املك ةنجلا نم هلت هل هللا دعَأ مار وا دجاسملا ىلا ادع نم لاق ملسو هيلع هللا

 زيرعلا اي امتدح < ةروتكملا لأ ةولص الف ةولصلا تي أآذأ كلاب م « حار وأ

 ها

 ف



 1: ناذالا اح 7

 ىذلا ىم اَرِجَأ مظعأ مامالا عم اهيَلَصِي ىعح ةولصلا رظتني ىذخلاو ىَشِمَم معدعبأف

 نع كلانم ىع بيق انتدح ءٍرظلا فلا ريجاهتلاب لصف باج م0.« ماني عت ىلصي

 لوسر نأ ةريره ىبأ نع نامسلا جلاص ىبأ نع نمحرلا دبع ىب ركب ىبإ ىلوم 0

 قيرطلا ىلع كوش نصغ ىجو فقيرلب ىشمي لجر امنيب لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 قيرغلاو نوُطْبَملاو نوعطملا ةسمخ 2دهشلا لاق مك هل رفغذ هل هللا ركشف هرّخأف

 ءادنلا ىف ام سانلا مّلعي ول لاقو لجو زع هللا ليبس ىف كييشلاو مدهلا بحاصو

 ريجابتلا ىف ام نوملعُي ولو هيلع اوييتسأل هيلع اومهتسي نأ الا اودجاي مل مث لوألا فصلاو

 باستح باب ان ءاوبحح ولو امفوتأل مبصلاو ةمتعلا ىف ام نوملعي ولو هيلأ اوقبتسأل

 انثدح لاق باقولا دبع انثدح لاق بّشوح ىب هللا دبع نب كبحم انتدح ءراثآلا

 هلا ةللسا جني اير الشوا 'عيلعا: هللا ١ لص هللا لوسرا لاك لاق هكلانم !قن" سنا: نع ؟قلنيمح

 «مهاطخ لاق معراتاو اومدق ام بتكتو ىلاعت هلوق ىف تعاجم لاقو مكراتآ نوبستكت ه

 نأ سدأ نع 0 ىنفتلح لاق توبا نب ىيحي انويبخا لاق م ىبأ نبأ انتد>و

 ملس هيلع هللا ىلص َىبنلا نم ابيرق اولونيف مهلزانم نع اولوكتي نأ اودارا ةملس ىنب

 ءمكراتثا نوبستعت الأ لاق ةنيدملا اورعي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر هركق

 ىف ءاشعلا ةولص: لصف باب م 2 ءمهلجرأب ضرألا ىف ئّشملا راثآ :مهاطخ قماحم لاق

 ىنتدح لاق شمعألا انثدح لاق ىبا انتدح لاق صفح نب رمع انتدح « ةءابجلا

 ىلع َّلقثا ةولص سيل. ملسو هيلع هللا ئلص' ّبنلا لاق لاق ةريره ىبا نع ملاص وبا

 نأ تسميه دقلو اًوبَح ولو امفوتأل امهيف ام نوملعي ولو ءاشعلاو رِجاَقلا نم نيقفانملا

 ال نم ىلع ترحاق راح نم العش لثخأ مس سانلا مود الجر رمأ مذ ميقيف ندوملا ومهأ

 لاق ثلسم :انتدح ؟ةعابج .ايهقوف انخ ناسخا باب.م0.- لعبا ةولصلا ئدلا رخو



 “1 ٠١ ناذالا بانك

 هللا كبع انتدح «ةجرد نيرشعو عبسب ّكَقلا ةولص لضفت ةعامجلا ةولص لاق ملسو

 بايد نب هللا كيع نع داسصلا ند ثيزي ىنتدح لاق تاك انتد2> لاق فسوي نبأ

 ةعامجلا ؛ ةولد_ لوقي ملسو..هيلعا هللا .ىلص“ ىبنلا .عمس, ةننا ئردخلا بيعس,ئبأ ىحن

 دبع انتدح لاق ليعمسا ىب :ىسوم انتدح >«ةجرد ىيرشعو : سمخب ٌلقلا ةولص لضفت

 ٌلوسر لاق لوقي ةريره ابا تعمس لوقي حلاص ابأ تعمس لاق شمعألا انثح>ح لاق كحاولا

 ىفو هتيب ىف هتولص. ىلع: فعصت  ةعامجلا ىف .لجرلا ةولص ملسو ذيلع هللا ىلض هللا

 دجسملا ىلا جوخ مث ءوضولا نسحأف ًاضوت اذا هنأ كلذو افعض نيرشعو ةسمخ هقوس

 ةئيطخ اهب منع ظدو ةجرد: اهبل تعشر الا ةوطَخ طي مل ةولصلا الأ جرحي .

 الو همحرأ مهللا هيلع لص مهللا هالصم ىف ماد ام هيلع ىَلَصَت ةكئالملا لزت مل ىَلَص اذاف

 «خعامجكالا ىف رجفلا ةولص لضف باب ا | ء ةولصلا 0 ام ةولص ىف مكذحا لازي

 ةملس وباو تيدحملا نب ناب ذ يثأ ىرعزألا نع بيعش انريخا لاق نامبلا وبأ انترح
 ىلا

 ليضفت لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر 0 لاق ةريره اننا أ ىنمحرلا ديع نبأ

 ةكئالمو ليللا ةكئالم عيتجتو ادرج ىيرشعو ةسيخب هدحو مكدحا ةولص عيبجلا ةولط

 ءلدوهشم_ ناك رجقْلا ن نارك نار مععشا نأ لو اركاوا ةرزرج وجال لوقكار فاررك ىلا يدتم كا راجت

 < ةجرد نيرشعو عيدسب اهلضفت لاق رهع نب هللا كيع ىسع عفان ىنتدد>و 0 لاق

 لاق اسملاس تعمس لاق .شمعألا انتدح لاق ىبا انتد+ لاق "ضف ىب رمع :انتدح

 هللاو لاق كبضغأ ام تلقف بصغم وهو ءدردلا وبا ىلع :لخد لوقت ءادردلا مأ تعيس

 تتدح ءاعيمج نوّلَصي مسهنأ الا اثيش..ملسو' هيلع هللا ىلص ديحم رمأ ع فرأ 1

 ع2 2

 نع ةدرب ىبأ نع كالا كيع ند كيوب نع ةماسُأ وبأ ىنتدح لاق ءالعلا نبا كمحم

 مهُذعْبَأ ةواصلا ىف اًرجأ سانلا ْمظَحَأ ماسو هيلع هللا .ىلص ىبنلا لاق لاق ىسوم ىبا



 ٠١ ناذالا باتك 1

 قبانللع ءءاجلا ءلشو «عيلعا هللا لص ئبملا قلب هللا ةبع. قلب رباجت :انويتجا  لوعم فلس

 اعتلاء ادداكا ىعحم ىلَصأ نأ ثدك ام هللاو هللا ّلوسر اي لاقف ىّدنخلا موي بالتخلا

 اهثيلص ام هللاو ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا لاقف مئاصلا ٌرَطْنَأ ام دعب كلذو برغت

 ام كعب رصعلا ىلص مث ًاضوتف هعم انأر ناكطب ىلا ماسو هيلع هللا ىلص ئبنلا لونف

 ءةماقالا هعب ةجاكلا هل ضرعَت مامالا باب مل ءبرغملا اهدعب ىلص مت سيشلا تايرغ

 زيزعلا طبع انثدح .لاق' ثراولا دبع انتدح لاق. وربع ىب هللا دبع رمعم نك 25

 الجر حافلا كير هذيل دلل , رانك ا نننلاو قلصلا تمي لاق سنا: نح:بيهشا,ىبا وق

 ةياهرخ انك عرشك اكاجر ا: لايك ين اماح يمحي ٠ ةوليمل ذل لا« ماه, امه وع سيلا تناخب عرف

 تلاس لاق ديمح انتدح لاق ىلعألا دبع انتدخ لاق كيلولا نب شايع انتدح «ةولصلا

 الاف! ىكلاست قييم نايناتا نع ىنتّدحنف ةولصلا ماقت انم دعب ملكتي  لجرلا : ىع ئنانبلا اتبات

2 0 - 35 0 
 « ةولصلا 2 ام دعي هسريكاف 1 ماسو هيلع هللا ىلص ىيبنلل ضرعف ةولصلا تهيقا

 ىلا

 ةعامج ىف ءاشعلا نع ا دناعتم نأ ىسحلا لاقو «ةءايكلا ةولص بوجو كا لفل

 دان زا ئجا ع كلام انربخأ لاق فسوي ندب للا يح م اهعطي مل هبياع قف

 ساع

 هديب ىسفن ىذلاو لاق ملسو بلع هحللا ىلص ىلا لوسر نأ ةربرخ ىببأ نع يرعألا نع

 مع 2 2-0

 موق لك رسل مد اهل ىانويق ةولصلاب عل مذ تا باحكي رمل نأ تيمي كقل

 مهدحا ملعي ىل هديب ىسفن ىذلاو مهتوبب مهيلع قرحأف لاجر علا فلاخأ مث سانلا

 واح 1ك تاب م. 0 ءاشعلا َدِهَشل قيعتلسكلا قيدامرم أ انيمتي اقع كلك ع هنأ

 نب سنا ءاجر «رخآ دىكسم ىلا بهذ ةعامجلا هتتاف !ذا دوسألا ناكو « ةعامجلا

 ئب هللا ثبع: انتدح.«ةحامج :ىلصو ماقاو .نذافا'ءيغ .ىلص. دق دجشم ىلا كلام

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخا لاق فسوي



 ليلي ٠١ ناذالا بانح

 ىح.ةريزه) ىلا نع بمسملا | نب يعش نع قرهزلا ءايكرخلا لاق بكذا ىبا نبا ,انتدج

 ىلصأ قتلا نع اةرفرع ىلا نعا هملسا ىلا نع. ئرهزلا نعو 2 لمو دبلع هللا ىلصا ىيتلا

 الو راقولاو ةنيكسلاب .مكيلعو ةولصلا ىلا 57 ةماقالا متعيس اذا لاق ملسو هيلع هللا

 مامالا اور اذا سانلا موقي ىتم باب " ءاومتأف مكتاف امو اوُلَصذ متكردا امف اوعرشُت

 يبا نب بحي ىلا! ابتك لقا ماسه .انفدح# لاق ميقزبا, نب. ملسم ,انكدحلا «اكالإ دنع

 آفا ملسؤو هيل دللا ىلظا هللا ٌلوسر لاق لاق, عيبا نع ةناتقا با نب هللا كبع وع ربدتك

 اهيلا .موقي الو ةولصلا ىلا ىَعسَي ال باب !* «ىنورت ىنح اوموقت الف ةولصلا تميقأ

 نع نيكي ىح.نابيش. انثدحا لاق مِيَعُن وبا انتحح «راقولاو ةنيكسلاب مقيِلو الجعتسم

 كيما“ ادإبل ملسوا هديلع هللا! (ىلض» هللا, .لوشر .لاكيملاك نيلا قع ةداسكا ىيار ب هللا

 تاب. 8ع :.:.«كرابفلا نم ىلع هعبات «ةنيكسلاب مكهلعو. ىنورت ىتح , اوموقت الق ةولصلا

 د زسيدرعلا قع انتدح «ةاعل كدا سملا
32 - 

 5 نك جت ميعربأ انتد> لاق هللا دبع دي لفه

 نأ ةريرف ىعبأ نع ةخولس ىسبأ نع باهت نبأ نع 0ك د جلاص ى < نعش ىبأ

 آذأ خد وسلا تسلعو ةولصلا تمميقأ كفو جرح ماسو ة:بلع دللا ىلص دللا لوسر
 ىك

 رخ ىتقح انتتيع ىلع انّثكَمَف مكناكُم ىلع هلاق فرصنا ربكي نأ انرطتنا هالصم ىف ماق
632 

 َعجري ىتح مكتتاكم مامالا لاق اذا باب ٠ «لسمغا كقو هام هسار فطني انيلا

 ئرعؤلا نع ىعازوألا انتدح لاق فسوي نب محم انربخا لاق فحكسا ًانتدح «هورظتنا

 مهقوفص سانلا ىوَسف ةرلصلا تميقأ لاق ةريرغ ىبأ نع نمحرلا دبع نب ةملس ىبأ نع

 عجرف مكناكم ىلع لاق مث بنج« وو. مكقتفا ملسو !اهيلحر للاب [ىلط هللا ءلوتسر جرشاف

 هللا“ ىلتم. ىجدلل للجن لا» لوقأ باجر“ د. < هبا لصف دام رظعوم شارو جوخ..مث. لطستغاف

 ابا ا لاق ىويحب نع نايم انتدح لاق مهعن وبدأ ايتددح «انيلص ام ماسو بلع



 5 ناذالا اح

 انكنتل لاق, ةحسما انكدحج © مكربك ١ كلل مكدحأ مكل ع ندويلف ةولصلا ترضح اذاذ

 دراج لجل نفر رفع نيا نذأ لاق. :غلفان :ىضتخك لاق مح ؛نك,هللا كنيبع قغا نيكي

 ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ انربخأو مكلاحر ىف اوُلَص لاق مث َنانْجَصِ

 ةريطملا وأ ةدرابلا ةليللا ىف لاحرلا ىف اع لأ هرتأ ىلع لوقي مك ْنْذْوُي انّدوم رمي

 32 ليمعلا وبا ايكدتح كلاق# ن وسع قبارتعح ان دخا لاق الفحسأا انكدحلا .«فسلا | لف

 طيالاب« ملسوا:ةيلع ادللا ىلص اعلا +لوشر ١تكيأر لاق هدليبا ا ىسعا :ةفيصتج قنا نبا الع

 ىلص هللا لوسر ىدي نيب اهوكر ىنتح ةونعلاب الب جوخ مث ةواصلاب دنذاف ٌلالب هءاجاف

 لعو انهفو انهم هاف نّذوملا عيتتي لع باب ! «ةولصلا ماقاو حاتبألاب ملسو هيلع هللا
 2 1١

 ال رمع نبأ ناكو هينذا ىف هيعبصا لسعج هنأ لالب نع ركذيو «ناذألا ىف تفتلي

 ءادطع لاقو « ةوضو ر 0 ىلع 0 َك نبا 2 ميهربأ لاقو « هينذأ ىف ا ااههد

 ليو كينغ ةعللا ”نلص»ا نبنلا/ ناجح :اهنع هللا! ف صر". ةضشتاح «تلاقو -«ةتشو انحني ةومفولا

 811 نت يدم ءانربخلا!!لاقا:كييوي ,نيانهتكم انتدحأ 1«ةنايحإ نك ىلع هللا ركذي

 ناذألاب انهفو 5 تاذ عبقتا تلات نذوي الالب كر 5 ديدأ نع ةقيكاج ىبا نبأ

 لقي ةولصلا اننناف لوقي نأ ىيريس ل هةركو ةولصلا انتتاف نحل نوفا كاي

 نابيش انتدح لاق مُيَعُن وبا انتدح ءمَصَأ ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا لوقو كركن 5

 ىبنلا عم ى 1 ىحكن امنيبإ لاق ةيدأ نع ةدانق ىببأ د ىلا كليع نع ىسيكحيب نع

 خلا انلحعتسا. اولاق مكناس انثا:لاف.ا قلص امله لاجلا» ةبلج عمس نأ ملسو هيلع هللا :ىئلص

 مكتاف امو العن متكردأ امن ةنيكسلاب مكيلعف ةولصلا متيتأ اذا اولَعْفَت الف لاق ةولصلا

 الظف متكردأ اه لاقو راقولاو ةنيكسلاب ياكل ١ ولعلا» ىلا لعشو الا تاجا « امد

 لاق عد انتدح « ملسو هيلع هللا ىلص يننلا ع ةدانق وبا هلاق اوم مكناف امو



 لي ا ناذالا كتاتحل

 نيم. ملسو .هيلخ,ادللا ىلا قنلا ! لاق :لاق «لفكم نجا هللا ايعبشب نع ةحيرب ”ىيرذللا نع

 0 باب 1 «ءاشش نمل ةتلانخلا ىف لاق مذ ةولص و نأ 0 نمد لص : ىيناذأ لك

 دع ةدءد كلا 3 “كو باع مع

 بودأ نع ببحو انت>> لاق قا ند ىلع 1 «نضناو نوما رقسنا!.ىب ذ نذومأ لاق

-- 

 رغن ىف ماسو هيلع هللا ىلص يلا تك لاق ثريوك لآ ىب كلام نع ةيالق ىببأ نع

 انيلهأ ىتلا انقوش عا انيلم اقيبذر اهيحر ناكو 2 ى 20011 هلحاع يي ىموق ينم

 يع نحل مكل نذويلف ةولصلا تربضدحح اذاذ اول موملعو مه يبق اوذوكف اوعجرأ لق

 عمَجو ةنرعب كلذكو ةماقالاو ةعامج اوناك هكذا. رفاسملل ناذألا تاب ا. «مكربكا

 ميعربا !ىب ,ملسم, انثدح .«ةريطملا أو ةدرابلا ةليللا ىف لاحولا ىف ةولسصلا نذوملا لوقو

 نك لاك رح د نع كر نب كسبز نع نسحكلا ى دأ رجاهملا نع ع انتدح لاق

 كارأ مست ثوسبأ هل لاقف ندي نأ ندوملا (تاراق قس ىف ملسوي هيلع هللا ىلتم قينلا عل

 هع نه هع

 َلولَتْلا لشلا قزاطس ةدح نبأ ثربأ هل لاقف نذوب ادا درب هل لاقف نذوي أ

 1 مس سم 2 نم م 2 5 03

 انددح 2 مخهج مين نم رحلا نوكد 3 مساسو ةيشع ىلا ىلع ىينلا لاقف

 نب كلام نع ةيالق ىف نع ءاذكلا كلاخ نع نيف انتدح لاق فسوي نب 5

 علم ([ودملا نانا سلا ناديري ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نالجر ىتا لاق ثريوكلا

 ثيحم انثدح ءايكربكا امكمويل مث اميقأ مث انذأف ايتجرَخ امتنأ اذا ملسو هيلع هللا

 كلام انتدح لاق ةبالق ىبا نع 0 انريخا لاق. باعؤلا كبع :انربخا لأق  ىنتملاا نبا

 ىيرشعا »دنع انمقاق قوبراقتم:ةببشا# نكانو»ملسو اديلع,اءللا١ قاف يتلا ميلا راجيكا لاك

 انيهتشا دق انأ نط املف اقيفر اميحر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوطن ناكوإ ةليلو :اموب

 ل مكياغأ يلا اوعجرأ لاق هانربخاف انّدعب انكرت ىمع انلاس انقتشا دق وا انلها
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 ناذالا بانك ع

 مكمئان هبنيل وا مكتتاق عجريل ليأب ىداني وا نّدوي هناف هروكس نم لالب ناذأآ مكنم

 ىتح لقشأ ىلا ًاطأطو قوف ىلا اهعفرو. هعباضاب لاقو بصل ارز لكتقلا لوي نال سل

 ءءلاعتو هتيبي نعي انعدم ملف# ىرخألا وف .اًيفادحأا .هيتبابسب ريفر , لاقو 4 !ذكم لوقي

 دمحم نب مساقلا ىع انتدح هللا نقيب لاق ةنماسأ وكنا اند لاق فكذسأ انكدح

 ىنتدحو لاق ح ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ رمع نبا نع عفان ىعو ةشتاع ىنع

 هدم وس

 مساقلا نع ار 2 نب ىجللا اة انتدح لاق لضفلا انتد> لاق ىزووملا ىسيع نب فسوي

 1 نود داب نأ لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص كنا ندع خشتاع نع كيمكم نبأ

 انذدح  ؛ ةماقالاو :ناذألا, نيب مك. باب. 12 7١ ؟موتكم أ ردا( ندوب ىف اويرشاو ا ااولكم

 نيس دعك ناكل دب ندا لكلا يريرجلا نسر ىلا انجح هلاغا قطساوللا# قبلا

 نمل انال ةولص نيناذأ لك نيب لاق ملسو ةيلع هللا ىلص هللا ّلوسر نأ ىنؤملا لّقَعَم
5 

 ورهع تعيس لاق كك اندر لق 0 الا لاق راشب ند كيك اند. « كانت

 ةاسيملا قع ندلحا ملك جرذأ اقام ندوملا ناك لاق كلام نب سّنأ نع ىراصنألا رماع نبأ

 هيلع هللا ىلص يبعلا مهيلا جرخكي ىنح ىراوسلا ن نوردتبي ملسو هيلع هللا ىلنح ىبنلا

 ءىش ةماقالاو ناذألا نيب نكي ملو برغملا لبق نيتعكر نولصي كلذك مهو ملسو

 نم باك (١ 1٠١ ؟نيلقر الا! !اههنيؤرء نكي منلا عبعشاا عع .تواداوطإاو: ةلمج لوف نامثغ' لاقو

 نب ةووع ىنربخأ لاق 5 مل نع كيش انربخا لاق ناميلا وبا انتدح < ةماقالا رظتنا 2 3

 عى ا ةدش

 ار نايك نةزفلا تكس نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ناك تلاق ةشئاع نأ ريبزلا

 هل نيبتسي نأ دعب رجفلا ةولص لبق نيتفيفخ نيتعكر ع عكرف ماق رجفلا ةولص ىم
 نود باب ل مدام ندم هّينأي ىدتح نيالا هقش ىلع عجطصا مدار جقلا

 م6 <

 0 ىنسحلا ند نك انتد> لاق ديزي ند هللا 5 م « ءانث مول ةولص مناد



 |بس 1 ناذالا بانك

 هع -

 نوملعي ولو ملا ءاوعيتسال ريكايتلا ىف اشم ناوملعي رلو ارميتسالا بلع أومهتسي أ الأ
 ع

 د

 ناسْيلس ماكتو» نادال _ارسف» لكلا ,"بابر 10ااود ءااوبجا ولو اكدت جعبضلاو ةمتعلا ىف ام

 د بعد

 2 « ميقي 00 نذوب وفو ىئكضي نأ ساس ىسحكل كلا لاقو « هناذأ قف رص ىبأ

 نع 0 مدصاعو ىدابيؤلا بداص ديبكلا دكدبعو َبويأ نع قامح انك لاق 506

 نلخا نح - نّذوملا غلب 5 اقلك غزر موب ىف سابع ىبا انبطخ لاق ثراحكلا نب هللا يع

 اذه لعف لاقف ضعب ىلا مهضعب موقلا رظنف .لاحرلا ىف ةولصلا ىداني نأ 0 ةولصلا
 مسلسل 3000 عاشلل 5526

 انت دريخاب عى ل ناك اذا معلا ن ءرآاذاآ باد !! * مزع اهنأو ةم ريح وف ىم

 ناري دسار نع هللا نبع نب ؟متلاشا نع« باهش نانا! ىاعياتكلام نك ةملسما نبا هللا ني

 يدا ناتج ٠ ىدحع اوبرا و: راولكت «ليلب نّذوي ةذلجأ قار ناهز ملسو يلح هللا دصاشللا لوم

 باب ١ 2 ءَتحْبْصأ تكيشأ هل لاقي ىتح ىداني ال ىمْعُأ الجر ناكو لاق موتكم. م

 دبع نع عفان نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع انتدح ءرْجَقلا دعب ناذالا

 اذا ناكا#ملسو هيلغا هللا, ىدصضر هللا لوكس "نأ 'ةصفح ىنتربخا !لاق ومع نيددللا

 انتدح «ةولصلا ماقث نأ لبق نيتفيفَح نيقعكر ىّلص مبصلا "!كبو ١ عّيصللا ع ندوملا .نذأ

 اهنع هللا ئصز ةشتاع ىنع ةملسا نكارا نعي يحيا تعا نابيج انكدج لاك يعن زوما

 ةماقالاو ءدنلا نيب نّيتفيفخ نْيَتعكر ىلسصُي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك تلاق

 رانيد نب هللا ىبع نع كلام انربخا لاق فسوي ىب هللا دبع انتدح « عبصلا ةولص نم

 ليليا يدان نأ لاق ملسو, هيلع هللا , كلص هللا لوشر وأ رمع»:ىبا هللا,« نيعل نع

 ثيحي[ انتدجحي ءرجنلا لمقب ناذألا باب لن اع ىقكم مأ) نباا قداني»ىنمل ويس 0

 نع ىدْبتلا نامثع ىبا نع ىميتلا ناميلس انثدح لاق ريقز انتدح لاق سنوي نبا
 رس قس

 !ًدحا وا مكدحا نعتمي ال ْلَأَق ملسو هيلع .هللا. ىلص' ىبنلا نع دوعسم نب.هللا ىبع

 ها



 ٠١ ناذالا بانك

 ه0هدع

 تبكرو بكر اناذأ عمسي ملو مبصأ ايلف اليل مهيلا انيهتناف ربيَح ىلا انجرخف لاق

 انيلا اوجرخف لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مدق سمتل ىمَدَ ناو ةحّْلط ىبا فْلَخ

 يح بالا ايديكم ! لاق ميلطتنو» يلع علا, | ىلضأ ىدبتمللا أرب املف) مييحاسمو ' مهاناكتت

 تدبر ريك هللا نيكاةليا لاه ليسوا هيلع هللا ىلصإ هللا لتر: مهرج املفد شيكلاو

 عمس اذا لوقي ام باب « « نيرذتملا حايص ءاسف موق ةحاسب انلزن اذا اذا 0

 نب 500 نع باهش نبأ ى ع كلام انوبخأ لاق فسوي نب دلتا 1 0 « ىدانملا

 !ذا:.لاق :ملسو. ةيلع هللا ئلص هللا ٌلوسر نأ ىردخلا ديعس ىبأ نع ىتيبلا ديزي

 ماشع انتدح لاق ةلاضف ند ا 1 6 نذوملا لوقي ام 0 اولوقش ءادنلا متعمس

 عمس أ ةحلط نب ىسيع ىنتدح لق تراحكلا نىب ميهربأ نب كيمكام نع ىيكبي ىع

 لاهي قكشلاب ابكريح هللا «لوحتر ا !تمحم !نأ نهشاو . هلوق ىلا“ لعبنا لافف 'انموَي ةيؤاكم

 د - د مله كن - 5 002

 ضعب ىفنتدحو ىبكي لاق هوكن ىيحي ىع ماش انت>> لاق ربرج نب بهو انتدح

 اذكه لاقو هللاب الا ةوق الو َلُوَح ال لاق ةولصلا ىلع ىح لاق امل لاق هنا انناوخا

 ىلع انثدح «ءدنلا دنع ءاعّذلا باب . ء«لوقي ملسو هيلع هللا ىلص مكيبَت انعمس

 نب رباج نع ردكنملا نب ديكم ع عمو ويخ خباب 1 ايعت اهنلج لاف تانك نبأ

 مهللا آننلا عمسي نيح لاق نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ هللا دبع

 اًدومحم اماقم هتعباو ةليضقلاو ةليسولا !ًديحم تأ ةمئاقلا ةولصلاو ةماعلا ةوعدلا هذف بر

 ركذيو ناذألا_ىف ماهتسالا باب 1 «ةمايقلا موي ىتعافش هل تلح هتدعو ىذلا

 لاق. فسوي نب هللا تبع انتدح .«لعس مهنيب َعرقأف ناذألا ىف اوفاتخا..اموق نأ

 هللا لوسر نأ ةريرغ ىسبأ نع جلاص ىبأ نع ركب ىبأ ىسلوم ىمس نع كلام دريحلا

 اردجاي مل مث لوالا فصلاو ءادنلا ىف ام سانلا ملْعَي ول لاق ملسو هيلع هللا ىلص



 ىب سنا نع ةبالق ىسبأ نع هاذحكلا ٌتلاخ انتدح لاق ىَفَقَتلا باهقولا 5 ىنتدح

 أ اوركّذف هنوقرعي ةىشب ةولصلا تو اومَلُعُي ّن أ اوركَذ لاق سائلا رثك امل لاق كلام

 باج اجر ٠ يلع ةماعالا, رقوم ا نأوا قاذألا عفش, نأ قالسيرووماعاسوتاس ار رسم لوا ءاراشنااوروك

 ليعسا ,انهدح اكاتر هلل اربع ني ىلع اهدا ةرلصلا تمالك كود الأ ةدحاو ةماقالا

 عفشي 5 لالب رمأ لاق سنا نع خبالق كل نع هاذكلا ٌةلاخ انتد> لاق ميهربأ ى

 لضق باب ©  «ةماقالا الا لاقف بويل ثركذف ٌليعمسا لاق ء« ةماقالا وقود نو ناذالا
 ع

 نع ج عال نع دانؤلا ىدأا ان > كلام انيبخأ لاق فسوب نب دللا قاع 0 ىنيناننلا

 هل ناطيشلا ربذأ ةولصلل ىدون اذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرع ىبا

 ربذأ ةرلصلاب بوث اذا ىقح ِلَبْقُأ ةدنلا ىصق اذاف َنيذانلا عّمْسَي ال ىتح ا

 ركنا اذك ٌركذا لوقي هسفنو ءرملا نيب رطخي ىنح لبقا بيوثتلا ىضق اذا ىتح

 توصلا عفر باب ه٠ ء«ىَلَص مك فردي .ال «لجرلا لطي يدحالإ كفي قكب# امل اذك

 هللا ع 00 اناوتعاف الأو ك2 اناذأ نّذأ زيرعلا ديع نب م لاقو « ءادنلاب

 ١ نب نمحيلا ديع نب دللا كيع نئب نمحرلا كبع ىنع كلام انريبخأ لاق فسويد نبأ

 ىنا هل لاق ىرذخلا ديعس ابا نأ هربخا هنأ هيبا نع ىنزاملا مث ىراصنألا ةعصعَص

 كّتوص عقرأف ةولصلل تنذاف كتيداب وا كمَنَع ىف تنك !اذاف ةيدابلاو مّنَعلا بحت كارأ

 موسي هل دّيشي الا ءىش الو سنا الو نج نّدوملا توص ىَدَم عيسي ال هذاف ءادنلاب

 حي :ام باب كب: «ملو هيلع: هللا "قلص ةللا .لوشر « نم .ةعشن نوع وللا لاه ىككتلا

 0 نع رَفعَج ندب 0 انتدح لاق دكيعس نب سس انتدح هأمدلا ىم ناذألاب

 نكي :مل ااموق .انب اوسع !ذإر' ناك, ملسو هيلع اللا, ىلضىبنلا نأ كلام ندب سنا لع

 مهيلع راغ اناذأ ميسي مل ناو مهنع فك اناذأ عمس ناف ٌرظنيو جبصي ىتخيانب ريغي

 ميسا



 1 ةولصلا تيقفاوم بانح 1

 اهنم اولكاف 6-0 0ك عم 2 ملعأ هللاو ساسنأ مهم لل لك عسم الجر

 «لاق ابك وا نوعمجا

 مسيحرسلا نسمحرلا هللا مسب

 ناذالا باتك ٠

 رم اقوذكَتا ةولصلا :ئلا مثيدات اَذاو ىلاعت هللا لوقو ةماقالاو ناذألا هدب باب ١
 2 5 56 ع

 0 موي نم ةرلشلل ىدوث اذا ىلاعت هلوق» نولقُعَي ال موك مهْنأِب كلذ اَبعلو

 ىبا نع. ةكذحكلا تلاخ انتدح لاق ثراولا دبع انثدح لاق ةرَسْيَم نب ناومع 0
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 نان لال ٌريماف ىراصتلاو توهيلا اوركّذف شسوقانلاو رانلا اووكذ لاق سنأ نع ةبالق

 قازولا بع انثدح لاق نالبعَع ىب قودوخم انتكلح « ةياقألا رتوب نأو ناذألا عقشي

 نيح .نوملسملا ناك لوقي ناك ومع نبا نأ عفان ىنربخا لاق جيِرْج نبا انربخا لاق

 كلذ ئف اًموُي اوملكتف اهل ىداني سيل ةولصلا نونيكتيف نوعمتكاي ةنيدملا اومدق

 نوهيلا نك ّلثم اًقوب لب مهضعب لاقو ىراصنلا سوقان ّلثم اًسوقان اوُدضَنا مهضعب لاقف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاقف ةولصلاب ىداني مكنم الجر نوتعبت الوأ ومع لاقف

 لاق بوح نب ناميلس انثدح ىَنّثَم ىنْثم ناذألا باب " ء«ةولصلاب دانق مق لالب اي

 رم لاق سنا نع ةبالق ىبأ نع بويأ نع ةيطع نب كامس نع ديَز نب دامح انثدح

 لاق مدل نب دكف ىنتدح «ةماقالا الآ ةماقالا ستوي ع ناذألا عَفْشُي 7 لالسب



 51 1 ةولصلا تيقاوم باتك

 ,» نيم ىقبي ال ةنس ةئام سار ناف هذع مكَتلُيَل ْمَُنيرَأ لاقن ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةلاقم ىف سانلا ّلهوف حا ضرألا رهط ىلع ميلا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق امثاو ةنس ةئام نع ثيداحالا هذه نم نوتّدحتَي ام ىلا

 عورتا كل مرن اهنأ كلخب كيري ضرالا رهظ ىلع موهلا وه نمم ىقبي ال ملسو

 ناميلس ند ل انتد> لاق ناسا وبدأ انترح «لهالاو ا عم و الا كاك انوز

 باكصأ 9 ركب ىبأ ىب نمحرلا نبع نع. نامتع وبا انكي لاق :ىبأ .انتدح لاق تح

 نينثا ماعط هدنع ناك نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأو ءعارقف اسان اوناك ةفصلا

 ىبنلا ,ةقلطتاو .ةمالتب اجا نكي. انبأ ناو سداس وا. ساكن ةغيرإ ناو تلات تعدت

 هداك يداوماو الاغا لف ىرْذَأ الو ىّمأو ىبأو انأ وهف لاق ةرشعب ملسو هيلع هللا ىلص

 تبل م 5 .ملسو هبلع هللا ىلليص ى عدلا كنع يا كو اك نأو ركب ىببأ تيبو ان نمد

 ظ عج مك ءاشعلا تيلصا .تيح ءاجحاف ملسو هيلع هللا ىلص يلا عن ىنح ثيبأآف
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 فللاق م 0 نع ىكسيح ام هتأرما هل نتلاقو هللا ءاش ام ليللا نم ىَصَم ام دعب

 كافذت لاق | اوباف أوضرع كد ”ىجان 5 طخ ار تلاق مهتيشع 5 لاق كفيص نع

 ه6

 هيعطا ال هللاو لاققف مكل نيِنَق ال اول لاقو ٌبسو عّدجف رّتنغ اي لاقف كتايعحاف ان

 تراصصو اوعبَش لاق اهنم رثكا القس نك كر الإ ةلمقل لم كلنا اتكلم مالا مياو ادب

 هقأرمال لاقف رثكا وأ ىه:امك ئه .!ناف ركب وبا اهيلا' رظنف كلذ لبق تناك امم رثكا

 ثالثب كلذ لبق اهنم رثكا َنآلا ىِهَل ىنيَع ةَرثو ال تلاق !ذه ام سارف ىنب تيل - -

 اهنم لكا مت هتيمي ىنعي ناطيشلا نم كلذ ناك امنآ لاقو نكب«وبا اهبم ل راوم

 هس هع

 2 رد 8-5 هطكلحع كلان 0 ىبنلا ىلا 3 - مست عل



 5 ةولصلا تبيذأوم ناك أهم

 قلبا ومر لكار اكر : لاف ماهم ندع ليكي ءاًهادحح لاق ةدسم اسدحا يك ىلكرألاف

 ام لاقف معراقك تسي ىذدنكلا نو 0 لعج لاق باج نع ةملس ى نع ربتك ىبأ

 _- م 2 د 0 د 2 ه تاددا 2

 تبرغ ام كعب ىلصنف ناكطب انلونف لاق سمشلا تسبرغ ىتح ومصعلا ىلصأ تدح

 لالا نم كاكا « ءاشعلا دعب ارمسلا نم هركي ام باب سو « برغملا ىلص مث سعت
 ور

 انني همس ه- 2 د ت2 د 2

 ىيحي انةد>- لاق ددسم انتدح « عمجالا عمضوم ىبف انيه رماسلاو رامسلا عيمجالاو

 ىملسالا ةزرب ىبا ىلا ىبا عم تقلطنا لاق لاهّثملا وبا ىنتدح لاق ٍفوع انتدح لاق

 لاق ةبوتكملا ىَلَصَي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ناك فيك ائُّدَدَح ىبأ هل لاقف

 0-2 سد دو د 2012-520 مد 2 516- - - ساو

 مث رصعلا ىلصيو سمشلا ضحدت ىنيح ىلوالا اهنوعدنت ىتلا ىمو ريكيلا ىلصي ناك

 بوْعُملا ىف لاق ام تيِسّنو هك معلا ةنيدملا ىَصْقَأ ىف هلغا ىلا انلحأ ٌعِجَرَي

 اهدعب تيدحلاو اهَلِبَو مونلا هركي ناكو لاق ءاشعلا رخوي ن 1 بحتسي ناكو لاق

2-0 

 « ةثاملا ىلا نيتسلا نم ًارقيو هسيلج اندحأ فرعي نبيح ةادغلا ةولص : ى 7 ٌلتَعْتَي ناكو

 لاق حابصلا ما هللا ن2 مكه هكدا رشف ريكلاو دقفلا قف الا ل 2

 دا قشسحلا ءافطعا ناك قلاح نر قا نوح ,ىنتحلا ىلع ورا اانتدح ىتح انيلع تار

 ىبنلا انْرَطُت سنأ لاق لاق مث ءالوه انئاريج اناعد لاقف ءجف هماّيق تّفو نم اًبيرق

 انيَطَح مث انل ىلَصف ءاجف هغلبي ليللا َرطَش ناك ىتح ةليل تاذ ملسو هيلع هللا ىلص

 لاق ةولصلا مترظتنا ام ةولص ىف اولازت مل مكناو اودقر مك اولص دق سانلا نأ الأ لاقف

 تيدح نم وه رق لاقو «ريكلا اورظتنا اسم ريح ىف نولازي ال .موقلا 1 نسل

 ىرفزلا نع بيعش انربخا لاق نابيلا وبا انثدح «ملسو هيلع هللا ىلص ئىبنلا نع سقأ

5-24 

 لاق م ىب هللا كيع نأ مح ىبا نب ركب وبأو رمح ىب هللا دبع ىب 0 ئنقوح

 ىبنلا ماق مّلس اًملف هتايح رخآ ىف كشعلا ةرلص ملسر هيلع هللا ىلص ئينلا ى

 2ايام



 أهرب 9 ةولصلا تيئاوم تانك

 باعذ ّبعب ناذألا باب ال» ءوْلَمَع طبخ كقف رصعلا ةولص كرت نَم لاق ملسو هيلع

95-02 9-53 5 
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 « كقول

 ةليل ملسو هيلع هللا ىدص ىبنلا عم انرس لاق هيبا نيح ةدانق ىبأ نب هللا .دبعغ ىع

 لاقف ةولصلا ىع اومانت نأ فاخأ لاق هللا لوس اي انب تسرع ول (موقلا نضعب لاقف

 ءوس 0 هلع 60 5 هءهع ها 0 ع5

 ظفر ساق ماش دانيبع هنيلغن دتلحار ىقلا هرهظ لالب كنساو اوعجحطضاف مكظفوأ انأ لالب

 لاق تلق ام ىيا ٌلالِب اي لاقف سمشلا بجاح علط كقو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 قيخا !مكيالعا »اهتز رءاسا ىيحل كح اورأ ضيقالاهللا ( نا, الاقاا لكقراهلقم ة قرط ىلع يعل
 0 ه 2 5 ل عام هس هد 5 مل

 « ىلصف ماق تضايبأو سمشلا تعفترأ املف اضوخذ ةولصلاب سانلاب ا مك لالي: اب ءانت

 لاق ةلاضق نب داعم انتدح <بّولا باهذ عب ٌةعامج سانلاب ىلص ىم باب 4

 -ع

 باذدكلا 05 مع نأ هللا كيع نب رباج نع ا أ نع ىيكي ىع ماشع انتد>

 0 1 تايم ناسا اعلا تيدرع ام نكعد ىَدنكلا مود ءاج هنع هدللا ىضر

 07 2 د ًَء 2 هادو

 هللا ىلص ىبنلا لاق برغذ سهلا تداك ىنح رصعلا ا تدك ام هللا لوسر اب لاق

 رصعلا ىلصف اهل اناضوتو ةرلصلل اضوتف ناحطب ىلا انيق اهَتْيَلَص ام هللاو ملسو هيلع

 اذا ٌلَصِملف ةولص ىست نم باب ا, 2 ءَبرْعَملا اهدعب ىلص مك سمشلا تبر اما دعب

 ةنس نيرشع ٌةدحاو ةولص كرت نم ميعربا لاقو ءةرلصلا كلت الا ثيعي الو اعركذ

 اتثدح الاق ٌليعبسا نب ىسومو ميعن وبا انتدح «ةدحاولا ةولضلا كلت الا دعي مل

 ىسَن نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىع كلام ىب ستنا 'ىع ةداتق نع ماه

 لاه: شوط :لاقو « ىركنذل ةواصلا مقأ ىلذ الا اهل ةرافك ال ركذ اذا لضم ةولص

 ةداتق انتدح مامع انتدح نابح لاق» < ىركذل ةولصلا م-قأ دعب لوقي هتاعمس مايك

 ىلوالا تاولصلا ءاضق بابا الم ٠١ «هوكَت ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نع سنا. انثدح

5701. 921 



 1 ةولصلا تيقاوم باتك ادا

 ىباحصأ ثيأر امك ىلصأ لاق رمع نبأ نع عشان نع 0-52 ع دير نب كايا اكد

 باس 5

 سمشلا 'عولط اوركت ال نا. ريغ ءاسأ ام راهت وا ليك ىلصي_اذحائهنأ لب نولصي

 1 ب1 كر.رلاكو « اهوسكتو تشكاوفلا نم رصعلا ىعب ىلصي ام باب تا «اهبورغ الو

 يللا سان ىدلغشا !ناعوو نيعوك و ريشعلا» نكي كيوان ميلعر هللا لص . علا !قيلضي ةيلشلا أ

 نب دحاولا ٌدبع انتدح لاق ميَعُن وبا انتدح «ربظلا دعب نيتعكرلا نع سْيقلا دبع

 ىقل ىتح امهكرت ام هب بقذ ىذلاو تلاق ةشئاع عبس هنأ ىبا ىنتدح لاق َنْمِيأ

 ىنعت اًدعاق هتولص ىم اًريثك ىلصي ناكو ةولصلا نع لقت ىتح هللا ىقل امو هللا

 ىف امهيَلَصي الو امِهيْلَصِي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناكو رصْعلا دعب نيتعكرلا

 ددسم انتدح «مهنع فقَكُي ام بحي ناكو هتمأ ىلع َلقتي نأ ةفاضم ىجسَملا

 نك ذي ل لا أ ىترتبخاا لاك ماش انتدح لاق ىيحي انثدح لاق

 © 0 لمح معلا هيغل نيد يحسلاو ماتو هيلا هلك ؟ىلقفا وبما "كورك, اش ىتخأ

 ار ناك قتانيشلا انف دحتب لاق ىجلولا !هبعاءابددح ناك: نيس ني قسوم ءانحدخ

 نلت , هدلا|,لوضر وكنا اعل - نانكتكر لاق ةشتاع: جحر عيبا -ىع  دوسألا نب" خمحيرلا "بع
 ه ه6 2 0 3 0

 «رصعلا كعب نانعكرو جيصلا ةولص ليق ناتعكر ةينالع هلو رس ععدب مالسو هيلع هةلثأ

 اقورسمو ٌدوسألا تيأر لاق فحسا ىبا نع ةبعش انتدح لاق ةرعرع نب ديحم انتدح

 نقم نقود ىف نتصل لتر  ةبلجر هلئار لق: بتنا ناك ان« تلاق عشتاخ ىلع ابعت

 نب داعم انتدح مِهَغ موي ىف ةولصلاب ريكبتلا باب »م «<نيتعكر ىلص الا رصعلا

 جيلملا ادأ 3 ةبالق ى ِدأ نع روقكح ىبأ نبأ وه ىيحكي نع ماش انتدحت لاق لاصق

 هللا ىلص ئبنلا ّناف ةولصلاب اوركب لاقف ميغ ىذ موي ىف ةديرب عم انك لاق هتدح



 ]ثل/ 1 ةولصلا تيقاوم بانك

 باهذ ٌقعب ناذألا باب ن» ' ءوُلَمَع ظبح كقف رصعلا ةولض كرد نَم لاق ملسو هيلع

 نيصح انتدح لاق للكيَصف نب قيكما انندك لاق ارسم وب تاع انتدح « قيفتولا

 خليل ماسو ةيلع هللا ىدص علا عم ار لاق هيبأ نع ةدانق ىبأ نب هللا كبع نع

 لاقف ةولصلا نع اومانت نأ فاخأ لاق هللا ٌليوس اي انب تسرع ول موقلا ضعب لاقف

 6 02 هءء- تاما سك هءهع 2 00 000 ع ك5

 للظفر ساق ماخق دانيبع هتيلغف هتلحار ىلا هرهظ لالب كنساو اوعكطضاف مكظقوأ انا لالب

 لاق تلق ام :نياا قالب“ «انيا لاقف سمشلا ٌبجاح علط دقو ملسو هيلع هللا ىلص :ىبنلا

 نيح مكيلع اهذرو ءاش نيح مكحاورأ صف هللا نا لاق طق اهلثم ةمون ىلع تيقلا ام
 5 ه 2 ن0 م #ع هد 9 هَ

 « يليصف ماق تضايبأو ريس تعفترأ اًيلق اضوخف ةولدحلاب سانلاب نذاذ 3 لالي اني عاش

 لاق ةلاضق نب ٌفاعم انتدح <بقولا باهذ عب ةعامج سانلاب ىّلَص ىم باب 4

 باذخلا ند 0 ل هللا دبع نب رباج نع تاع ىبأ نع ىبيكي ىع ماشه انتد>

 ه5 ماس -

 شرق ر َّك بسب ا ل عكف احلا تدوُع ام كعب ىدنكلا موي ءاج هنع هللا ىضر

 هللا ىلص ّىبنلا لاق برغت سمشلا تّداك ىتح َرْصَعلا ىَلَصُأ ثدك ام هللا لوسر اي لاق

 رضا لصف ايل اسناضوتو ؟ةولصللا اشرت ناكاطب "مولا اانيقنا] اهكيَتص لما كلارا كلو بع

 اذأ لصف ةولص ىسَت نم بايدي « َبرْعَملا اهدعب ىلص مك سمشلا تبرع اما دعب

 نس نيرشع ٌةدحاو ةولص كرت نم ميعربا لاقو ءةولصلا ككّلت الا نيعي الو اعركذ

 انثدح الاق ٌليعمسا نب ىسومو ميعن وبا انتدح «ةدحاولا ةولصلا كلت الا دعي مل

 ىست نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع كلام نب سنا نع ةداتق نع مام

 لاق ىسوم لاقو «ىركذل ةولصلا مقأ كلذ الا اهل ٌةراقَك ال ركذ اذا ل هرم

 ةداتق انتدح ماَمَع انثدح ْناَبَح لاق» < ىركذل ةولصلا مقأ دعب لوقي هثعبس ماي

 قلوالا ''تاولصلا . ءاضق باج نم .٠ وكت ملسؤأآ هيلح .هلكا» ئانصا, قيبتلا )نع نسفا ء انتل
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 مدحح
 1 ةولدتلا تيقاوم باتك 5

 لاق ؛قايختلا لبا اسدح +« هوز وجاف كيعَس وباو رمع نسبأو رم هاور ؛رْجاقلاو رصعلا

 ىباحصا ثيأر امك ىَلَصَأ لاق رمح نبا نع عفان نع َبويَأ نع دْيَز نب ْداِمَح انثّدح

 شفشلا عولط اوركت العا ريغ ءاشا ام راهت وا ليَلِب ىَلَصي اًذحا ىَهْنَأ ال نولي

 نع بيرك لاقو «اهوكَنو تثاوفلا نم رُصَعلا ىعب ىَلَصُي ام باب # 2« اهبورغ الو

 2 5 8 00 ا

 نب دحاولا كبع, انتذح لاق, ميعن وبأ انثدح اءرهظلا دعب نيتعكرلا نع شييقلا ىبع

 ىقل ىنح امهكرت ام هب بهذ ىذلاو تلاق ةشئثاع عبس هنأ ىبا ىنتحح لاق نمي

 ىنعت اًدعاق هتولص نم اًريثك ىَلَصِي ناكو ًةولصلا نع َلْفَف ىتح هللا ىقل امو هللا

 ىف امهيَلَصي الو امهيْلَصُي ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناكو رْضَعلا دعب نيتعكرلا

 ددسم انتدح «مهنع فْقَكي ام بحي ناكو هتمأ ىلع َلَقَتُي نأ ةفاضم ىجستلا

 نك اني ةطاتح تناق ملكا قضرتخلا لاك 6 انتدح لاق ىيحي انتدح لاق

 0 كيسي ارحم دعا ىكتع تالا ملقم ا ةيرحدشللبا يدع كسلا كرك مو سا

 ادرح ناك ضاييشلا |انعرحب# لاف ,ىجاولا !ثيعاءابكتتح لآكا ليسا قل سوما اتحجح

 ىلطصر هللا لوس ؛نكيأ مل - ناتككر« تللاقا ةشتاع نعي مينا نع دوسألا نب نمحرلا'"ثبع
 .ه 3 - ا ع - لا احاخ

 2 رصعلاأ كعب نانعكرو جيصلا ةولص ليق ناتعك ر ةينالع الو رس اميعدب ماسو هيلع ةللأ

 د

 اقورسمو تود تيأر لاق فحساأ ىبأ نع 0 انتد> لاق ةرعرخ نب د كيكام انتو

 دقي نفود ىف ىقتيصابا ملطإو ١ هيلع دللاو :لولنف١ يقلل ١ ناك اه: كلاق طشتاخ, ىلع ادهش

 ىنب داعم انتدح مِهَغ 3 ىسف ةولصلاب ريكبتلا باب طا+ «نيتعكر ىلص الا رصعلا

 جيبملا ادأ ف ةبالق ى دآ نع ريثك ىبأ نبا وه ىيكي نع ماش انتدح لاق ةلاضق

 هللا ىلص ىبنلا ناف ةولصل ب أووكب لاقف ميغ ىذ مو-د ىف ةديرب عم 5 لاق هتدح



 |دد 1 ةولصلا ثيقاوم بانك

 ؟اهيورغ لو سمشلا عولط يتكولصب ويح الإ لس لع هللا لص هللا لوسر كح ذا:

 5 علط اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاق لاق رمع نببا ىنثدح, لاقو

 دح ةولصلا اورخأف سمشلا بجاح باغ اذاو عفترت ىتح ةولصلا اورخآف سمشلا
- 

 ى

 همد - ٍ د مسمس٠س 5- ه- -
 ع هللا كيبع خماس ا نع نك ند قبس انتد> «ةديع هعيات بيغت

- 

 هوساع
 ظز

 هعءد

 دللأ ىلص ءللأ ٌلوسر نأ ةريره ىبأ نع مضاع نب نس نع نمحو ل تيع نب بيبخ

 ركقلا 3 ةوليصلا نع ىهذ ني لا نعو نيتسبل نعو نيتعيب نع ىه ملسو كباع

 ءابنحالا نعو ها نافعا نعو للا برع ىكمح ريصعلا كعبو اند علطت ىنح

 ىركاتو ل باد ا! “يم ااملاو هكا نعو تل كا هجر ىضُفي دحأو بوت ىذ

 عفان نع كلام انريخا لاق فسوي نب هللا كبع انكدح _ ؛ سمشلا بورغ لبق, ةولصلا

 دنع ىلَصيَف مكذحا ىرحتي ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ رمع نبا نع

 مهعربا انثدح لاق هللا دبع ىب ريزعلا دبع انثكح «اهبورغ دنع الو سمشلا عولط

 عمس هّذأ ىعدتجلا تيزي نب ءاطع ىنتدح لاق باهش نبا نع جلاص نع دعس ىبا

 َدعَب ةولص ال لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّليسر تعمس لقي ىرذخلا ديعس ابأ

 ٌثيحم انتكح < سمشلا بيغت ىتح رصعلا دعب ةولص الو سمشلا عفترت ىنح عبصلا

 ند نارمح تدعمس لاق جايتلا ىفب) نع ١-2 انتد> لاق رد انتد> لاق نابآ ىبأ

 هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر انبحص دقل ًةولص نوّلَصَتَل مكتأ لاق ةيواعم نع ثدحي نابأ

 ا « رصعلا كعب نيتعك ولا ىنذعي امهنع ىهذ دقلو ايهيلصَي هانيأر اهث ماسو

 ىبأ نع مصاع نب ك0 نع 0 نع هللا 0 ىع ةديبع اذريخأ لاق مالس نبأ

 عاطت ىندح رجقلا لاعب ىيتولص نع ملسو هيلع هللا ىلاص هللا لوسر ع لاق ةريرف

 للعبد لأ ةولصلا 3 تو ملل ى 57 2 مم « سمشلا برخغذ ىند رصعلا للعدو نيشدلا



 1 ةولصلا تيقاوم بانح ال

 ّلجرلا ارقي ام َرْدَك لاق ةولصلا ىف امهلوخدو امهروحس ىم امهغارف نيب ناك مك سأل
 هد 2 2 ١ مسلسل همس 66ه

 مزاح ىبا نع ناميلس نع هيخا ىع سيوأ ىبأا نب ليعمسا انت> ءغغيأ نيسيخ

 0 هع د2 ع 2 0 س0 ع مع

 كردأ نأ ىدب ةعرس نوكي مت ىلع ىف ركاسنا تنك لوقي كعس ىب ليس عمس دنا

 نة اى ى دكالا تتلادحا | © ملسو هيلع هللا اص هللا لوسر ع انتر لاق اك عم ركاقلا ةولص

 كر اسلام دربك ةنكوعلا أ رتكللا نانو فأ نراك هاش نبآ' ىع نايقع مخ كابتلا

 تاعقلتم رجقلا ةولص ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر عم َنْدِدْشَي تانموملا ءاسن

 ) سآغلا ئىم 3 نيفرعي ل ةواصلا نيصقي نبح نهتويب جدلا ىبلقني مق نهطورعب

 0 نع كلام نع ةيلسم ىب هللا دبع انتدح ء«عكر ركقلا

 ىبأ نع هنوتكحكي جرعألا نعو ديعس نب رسب نعو راسي نب ءطع نع ملسأ نب دي

 َعأطَت نا لبق ةعكر حبصلا ىم كرذأ نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس“ نأ ةريرق

 كردأ دقن سمشلا برغت نأ لبق رصعلا نم ةعكر كرذأ نمو حبصلا كرثأ ىقف سمشلا

 ةفسود ىب اهلتلا "لبق ايتدج «٠ عكر ةولطلا لم اكرذأ نام باب 19 «رشعلا

 نإ هدوم كنا عا مخ لا قبح نتا فلس كا نع نانا عنا" قع كلام ' انّريَا "لك

 ءةولصلا كرذأ دقن ةولصلا نم عكر كرْذأ نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا َلوسر فروع ريح نا

 انقدح لاق رُمع نب صفح انتدح «سمشلا عفترت ىنح ركاقلا دعب ةولصلا باب ا”.

 نويِضَرَم لاجر ىدنع 0 لاق سابع نبأ نع ةيلاعلا ىسبأ نع ةدانق نع ماش

 م جيلا دعب ةولصلا نع ىهت ملسو هيلع هللا' ىلص ىبنلا نأ رمع ىدنع مهاضراو

 د 265 سس © >2 مس >0 س -

 ةبيعش نع ىبكي انتدح لاق 3011 طك كل 0 كح رععلا دعدو سمشلا قرشت

 انتقد « اذعب را ىنتلح لاق كاك نبأ ى ع ةيلاعلا ابأ تع لاق ةدانق ى
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 رمع نبأ ىنربخأ لاق ع ىنربخا لاق ماش نع دكيعس نب ىيكي انتدح لاق 5



 |ماس 1 ةولصلا تيقاوم بانك

 ميح لا 0 ك3 « اهريخات ٌبحتسي مللسو هيلع هللا ىلص كا ناح 8ك وسبا

 هللا :ىلض" يتلا 2201 الاف منا حا لدياوطلا ديمحا 2 0 اددح مرام احسلا

 اَمَأ اومانو سانلا ىَّلَص ىق لاق مث ىلص مك ليلا فصن ىلا ءاشعلا ةولص ماسو هيلع
 هدر

 ىتتدح نول ني يحي انربحا مرمر | ىدبا نبا دارو افويندتحلا 5 ةولص ىف مكنأ

 رجكاقلا ةولص لضف باب ٠9 < تقليل د هيتاخ صييو ىلا رظنأ ام ىداكو اسنإ عمس 5

 لج لاق سيف اكن نان الجبس نع نيكي نرجو لان :دهدس سدح 4 ثيدحلاو

 هليل مَقلا ىلا رظَت ذا ملسو هيلع هللا .ىلص ىبنلا دنع انك هللا نبع ىَب 0 9

 هنا ادا ا را تينا وح د 0 تر 0 اَمُأ لاقف رذبلا

 ارق مق اولعفاف اهبورغ للبقو سمشلا عولط لبق ةولص ىلع اوبَلْعَت ال نأ متعطتسا ن راق

 انتدح لاق دلاخ نب ةبذه انتدح ء« اهبورغ لبقو سمشلا عولط لبق تكبر دمك حبسف

 ص هللا الوش "نأ نينا نع سوما قنا كاوا نك تحال ل 05

 انتدحي مانع انتدح هاجر نبا لاقو ةنجلا لخد نيدربلا .ىلص.ىم لاق: .ملسو هيلع. هللا

 لاك فحسا .اننحح . «1ذييإ هبخا, سف ىبإ هللا سبعا نك ركب ابا ,نأ ةربجا وبا

 هيبأ نع هللا دبع نب ركب ىبا نع ةريج وبا انثدح مايه انثدح لاق نابح انتذح

 مصاع نب رع امة ا تنقو اك ١ « هلتم ملسو هيلع هللا ىلص سنلا نع

 ىبنلا ع وم اووكست مهنأ «ةد> تنبات ند كيدز 3 سنذأ نى 2 ةدانق ى دمو انت>ك> لاق

 ه بِ

 وا نيسمخ راق لاق ابهنيب ناك مك كتلق ,ةولصلا. ىلا اوماق مق: ملسو هيلع هللا ىلبص
 هس هم

 نع ٌةيعَس انةدلح لاق 0 نخ جورا جمس 2 تالا نسب نسحلا انتدح « يأ نيتس

 اركست تنبات ند كسدزو ماسو :باع هللا ىلص هللا ع 0١ كا ئىن سسنأ ظرح ةدان5

 0 هت 1 3 5 5

 تلق انيلصف ةولصلا ىسلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ىبت ماق اممروحس نم اغرف اماف



 3 ةولصلا تيقاوم رح ]نإ*

 ناميلش ندا توبا, انتدح « بل نمل ءاشعلا لبق مونلا باب مج ءاقّدعب ثتيدخكلاو

 ناسيك نب ملاص انتحدح لاق لالب نبا وغ ناميلس نع ركب وبا ىنتتح لاق لالب نبا

 هيلع هللا ىلخ هللا لوسر .مقعاأ تلاتق ةشتاع نأ -ةورع نع باهش نبا ىنربخا لاق

 اعرظتني ام لاقف يرخف نايبصلاو هآسنلا مان ةولصلا رمع هادان ىتح ءهشعلاب ملسو

 نولصي اوناكو لاق ةنيدملاب الا نثموي ىلصي الو لاق مكريغ ٌدحا صرألا لما نم

 03 اهدخ لاق نويحب نندح < لوألا ليللا تلك ىلا: !تقفشلا بوعي نال نضام

 لوسر نأ رمع نب هللا طبع انتّدَح لاق عفان ىنربخا لاق مير نبا انربخأ لاق قازولا

 انظقيتسا مت دجاسملا ىف انّدَقر ىتح اعرخأف هليل اهنع 1 ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 حا نشل الرق مليا رسل ا ير عاممتلا»«نرلصا را يرخ مك انطقْيَتسا مك اندر مك

 اذا اهرخآ مأ اهمكتأ ىلابي ال ريع نبا ناكو مكريغ ةولصلا رطتني ضصرألا لشأ نم

 تلق جيرج نبا لاقو ءاهلبق طقري ناك دقو اهتثو نع مونلا ِهِيلْعَي نأ ىَشَحي ال ناك

 هاشعلاب ةليل ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر مّتحَأ ٍلوقي سابع نبا تععمس لاقف كاطع

 لاقف: ةولصلا لاقف باّطَكلا نب ممع ماقف اوظقيتساو اودقرو اوظقيتساو سانلا دقو ى
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 رطقي نآلا هيلا رظنأ ىنأك ملسو هيلع هللا 7 هللا ىبت جرضف سابع نبا لاق. ٌةاطَع
 همعم

 اذكع اجوُلَصي نأ مهتما ىتنمأ ىلع قّشُأ نأ الول لاقف هسار ىلع هَدَي اًعضاو 2م هسأر

 نبا هأبنأ امك هدي هسار ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عضو فيك ةطع تبثتساف

 عر ىلع هعباصأ قارطأ عضو مث كل نم اًنيش ةعباصأ نيب كاطع ىل ديف ام

 ىلَي امم نذالا فرط هماهبا تسم ىتح سأرلا ىلع كلذك اهربي اهمص مك سأرلا
- 

 ع 51 2

 نأ ال ول لاقو كلذك الا شطبي الو رصعي ال ةيحكللا ةيحانو غحصلا ىلع ةهجَوْلا

 لاكر, «ليللا تستر نقلا ةضعلا| تو باب ,ةلز0 مزنكه .اموكضي نان ميكرمألا يشل! قاغ



 أآهأ 1 ةواصلا تيئقاول ناحل

 اذا ءاشعلا تشو باب " 2<كحأ ضرألا رهظ ىلع مويلأ وه نيم ىقبي ال اهنم نس

 ند ع نع 2 انتدح لاق ميهربأ نب ملسم امتدح « اورخأت أ ال عمتجا

 اج تاس. لاك. بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا نبأ وهو ورمع نب كيكم نع ميعربأ

 ةجائبلاب َرْوُظلا ىلصُي :ناك “لاق ملسو هيلع هللا :ىلص ٌىبنلا ةولص“ىع'اهللا :نبع نبا

 رخآ ولك اذاو نكعا شاملا رثك ا١ذا كشعلاو. تيجوا اذا 'ترغفلاو ةيحا سمشلاو رضعلاو

 للا انتدح لاق 0 نب ىبيكي انددح « ءاشعلا ا باب نر ؛ سّلغب َحّبَصلاَو

 ىللا ىلص هللا 1 مدا تلاق هذ ربخأ متاع نأ ةووع نع باهش نىبأ نع 0 نع

 مان رمع لاق ىتح حركي ملف مالسالا وشفي نأ لبق كلذو هاشعلاب ةليل ملسو هيلع

 «مكريغ ضرالا لها نم حا اهرْطَتْتَي ام دجّسَملا لُقأل لاقف جرخف نايبصلاو ةاسنلا

 ىسوم ى 1 نع درب ىبا نى 5-3 كيوب د نع 2 مل انتد> لاذ ءالعلا نب كيمكام انتل

 قار 5 عيقب ىف اًلوْرذ ةنيفسلا ىف ىعم اومدق نيذلا ىباحصأو انأ تنك لاق

 ةرلص دتع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ٌبوانتُي ناكف ةنيديلاب ملسو هيلع هللا ىلص

 ضعب هلو ىباحصأو انأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا انقتاوف مهنم رفن ليل 1 ءاشعلا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا جيرخ مث ليللا راهبا ىتقح ةولصلاب متعاف رم ضعب ىف ٍلْغشلا

 3 هع هم - -2- 03 هي

 دءللأ زامعن م نأ يرش مكلسر ىلع طحت نب ول لاق هنتولص ىصضق اهلاذ مهب ىلابعت ملسو

 خءاشسلا هذه ىلص ام لاق ل مكرهغ ةظعاسلا هذه ىَلَصي سانخلا م نيحإ سيل 3 مكياع

 نما انعفس .امبا حرت انعجرف ىشوم "قبا .لاق لاق «نيتملكلا ' أ اق ال مكريغ حا

 انتوكا :«ءادعلا ليف لا ىم ركب اه يا «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىبأ نع هاذحلا نلح انتا>> لاق ىفقَتلا باسقولا قبح انربخأ لاق مدان ند كمكم

 ءاشعلا لبق َمونلا هركي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ ةزرب ىبا نع لاهنملا



 9 ةواصلا تبيقاوم كت ]هو

 سمسا دا 5 اييلَصب ماسو هيلع هللا ىلص ىببنلا ناك وأ اوناك حصل رخأ

 ىلص ىينلا عم ىَلَصَن 0 لاق ل نع 0 ىبأ نب كيوي انتد> لاق ميجربأ نبأ

 انتدح لاق ةبعش انتدح لاق مدآ انتدح «باجحلاب تراوت اذا َبرغملا ملسو هيلع هللا

 ىلص ىبنلا ىلص لاق ا نب هللا دبع ىع دي نجا و باج تا لاق را نب ورهع

 برغمال 0 نأ ل َّت نم كك 11 اي كافر امي ع ملسو هيلع دللا

 نيسحلا نع ثراولا دبع انتحح لاق ورْمَع نب هللا ثبع وه رمعم وبا انتدح ةاشعلا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىنزملا هللا دبع ىنثح> لاق ةديرب نب هللا ثبع انثّدح لاق

 ءءاشعلا ىعه بارعألا لوقتو لاق َبرْعَمْلا مكتولص مسا ىلع 0 مكنيلغت ال لاق ملسو

 هللا ىلص ىبنلا نع ةريرش وسبا لاقو ءاعساو كار نمو ةمتعلاو ءاشعلا ركذ باب .٠

 ةمتعلا ىف ام نوملعي ول لاقو رجقفلاو ءاشعلا ل ىلع ةولصلا ّلَقْثَأ ملسو هيلع

 ةولص كعب نمو ىلاعت هللا لوقل ٌةاشعلا ٌلوقي نأ رايتخالاو هللا دبع وبا لاق ءرْجَقلاو

 د داشعلا ةولص كنع ماسو هيلع هللا 0ك سلا تا كك ىسوم ىبأ ىع 500 6 هاشعلا

 ا لانو ءاشعلاب ملتح ةيلحادللا, ىلص» ىبنلا متع ب عستاعو شاع نبا لاقواهودامتعاف

 ناك رباج لاقو «ةمتعلاب ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا َمَثْعُأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 از هللا لس ىدشلا) ناك زيزي وبا اهلاقو, اك داستخلا يلضوتا ملم | هيلع هللا لليقا ىبنلا

 لاقو «ةرخآلا شعلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رخُأ سنأ لاقو «ءاشعلا رَخَوي ملسو

 نتيتلا) ترحسلا كل دك للا تلم ) فيدل ىقلطا) يابه نباو. بوتنيأ ونباو رقع نع

 ئتوبخا ملاس لاق ىرفزلا ىع سنوي انربخا لاق هللا ثبع انربخا لاق .نادبع .انتدح

 قتلا ىعو ةشعلا ةولص ليلا ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوس انت ىلص لاق هللا نبع

 ةكام سار ناف هذه مكتلُيل مكتيأرأ لاقن انيلع ليَبْأف فرصنا مق ةمتعلا سانلا وعدي



 1 ةةولصلا تيبأ باتنك

 مَمألا ن م مكلبق فلس ام ىف مكواقب امثأ لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر عمس هنأ

 ىتح اهب اولمَعف ةيروتلا ةيروتلا ُلسعا ئتوأ سمشلا بورغ ىلا رصَعلا ةولض نيب :امك

 اولمعف ليجنالا 0ييحنالا لعأ ذأ مث اطاريق اطاريق اوطغأف اوزجكع راهنلا فستنا !ذأ

 0 ل انلمعذ نارقلا انيتوأ م اطار 6 اًطاريق 000 اوزجاع م و عل ظوطص كا

 نيصارهق ءالوف تيما انير 0ك 526 لعا لاقف نيطاريق نيطاريق انيطعُأف سمشلا

 نم مكرجأ ىم مكتملط لك هللا لاق اَلَمَع رثكا انك نكنو .اطاريق اطاريق انميطعأو

 ةماسأ وبدأ انتدح لاق كك وبأ انتدح < شن م هيتوأ ىلضف وهف لاق ال !اولاق ءىش

 لسقم لاك هلو عيلع للاب |ئلص ! ىبنلا , نحإ كسره, ىبا نع مد سنا نش دنع

 اولمعف ليللا ىلا المع هل نولنعي اًموق رجاتسا :لجر لثمك ىراصنلاو دوهملاو نيملسملا

 ةيقب اولمكأ لاقذ نيرَخآ رجأتساف كرُجُأ ىلا انل ةجاح ال اولاقف راهتلا فصن ىلا

 انلمَح ام كل اولاق رصعلا ةرلص نيح ناك اذا ىتح اولمعف تطورت ىذا مكاو: مكمود
 مل

 باب 1+ .* ىيقيرفلا 0 00000 سمشلا تباغ ىتح مهموي ةّيقب اولمعف اموق رجأتساف

 نب كمسدم انتدح « ءاشعلاو برغملا نيب ضيرملا عمي ةاطع لاقو <برغملا تشو

 ها تملا فاحت يدا ضد نان ىمعازوالا انتدح لاق. ٌكيلولا :انتدحخ لاق نأرهم

 بوما قلصت انك قودي َعيِدَح نب فار تععمس لاق ٍجيِدَخ قر عقار لوم تي

 كك
 نيحم انتدح ء«هلبذ عقاوم رصييل هنأو انّثحا ُفرَصْنيَف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم

 نع ميعربأ نب دعس نع ةبعش . انثدح لاق رَفعَج نب كبحم انثدح لاق راشنب ىب

 هللا كبع نب ما انتلاسن ياجحكلا مق لاق ىلع نب نسكلا) د ورمع نب كيكم

 يق نيفشلاو ةطخلاو ةرجاهلاب رولا ىلصم مكسر هيلع هللا قلصإ لينلا ناك اح

 األتبأ معار اذاو لِجَع اوعمتجا مقار اذا انايخأو انايخأ ءاشعلاو تَبَجو اذا َبرْعَملاو

51701, 1٠ 520 



 1 ةوادحلا تقاوم تاتكح 1

 ممول! يعل هللا"! قلط 'هللا# لوسر نأ ءارلع- قي ةللا "كبعا ندا, عفأت“ لف كلام انربخا لاق

 ترو مكرتي كف وتاكل اةلاقراول لكلا وتو امتاكف رصعلا ةولص هثوفت ىذلا لاق

 نب ملسم انتدح ءرصعلا كرت ىم باب ا» الام تذخاو اليتق هل تلتق اذا ّلجرلا

 دل نع اةبالق'ئدبا | نعاازيهكم ١ ىلبا !ىبا|ىيحاي اقدح :لاق :مامع: انكينخ . لاف :ميقإلا

 ناف رصعلا ةرلصب اوركب لاقتف مم ىذ مى ىسف ةوزغ ىف ةديرب عم اَنَك لاق جيلملا

 باب !| ءهلمع طيح كقف رصعلا ةولص كرت نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا

 ليعمسا انثدح لاق ةيواعم ىب ناوزم انكدح لاف ىديمكلا انتدح «رصعلا ةولص لضت

 ليلا ةزضنف» ليو هيلع هللا ١ خلص نيتلا» ىقعا' انك "لاق هللا: ىبغ قباريزج"' ىع سيق" وع

 فقتل ناكل را اد اا عررخ اصلا هارتقلا نعال لووك امو" ركبوا زرت ا ركقاا ناقق هليل اذعلا

 دمحب جبَسَف ارق مك اولعئاف اهبورغ لبقو سمشلا عولط لبق ةولص ىلع اوبلعُت ال نأ

 ثبع انكرح ء«مكتتوفت ال اولعفا كيعمسا لاق « بولا 1 س هشلأ ع الك ليد كبر

 لوسز نأ ةريرع ئبأ نع جرعألا نع .دانزلا ىسا نع كلام انربتخا لاق فسود نب هللا

 نوعمتجيو راهتلاب هكتالسو ليللاب كل مكيف نؤبقاعتي لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 فيك مهب ملعأ وهو مهلاسمف مكيف اوتاب نيذلا يرعي مك رصعلا ةولصو ركاقلا ةولص ىف

 نم باب 1/١١ « نولصي» مهو مهانيتأو“ نولصي مهو  مهانكرد نونوقيف  ىدابع مَمكَرَت

 ىيحي نع نابيَش انثدح لاق ميعن وبا انتدح بورغلا بك رصعلا نم َةَعْحَر َكَرْذَأ

 كردأ اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس لاثق الاق 0 نيك ملطف دملج لفبرا دي

 ةدِكَس كرذأ اذاو هتولص متيلف سمشلا برغت نأ لبق رصعلا ةولص نم ةدكس مكذحا

 هللا كبع نب ز.درعلا 5 انتلح هدولص متايلف اركشلا 0 نأ لبق جيصلا ةولدص نم

 ةربخأ هنأ هبدأ نع هللا دبع ى د ملاس ى 2 باهت نبأ ىع 1 نب ميعرب ,دأ ىنتدح لاق



 ديعس نسب ىيحيو كلام لاق «دعب ءىقلا رهظي مل ىترجتخ ىف ةعلاط سممشلاو
2-1-6 

 انيبخا لاق لتاقم نب لبحم انتدح « رهُّطَت نأ لبق سمشلاو ةصفح ىبأ نباو بيعشو

 د ا ولع" هياء اصأ تكلحت لاك ةمالش+ ىو قابس عا افك دي و15 لل" كح

 لاقف ةبوتكملا ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس, ناك فيك ىبأ هل لاقن ىملسالا

 عجب مهباصعلا "لصيد" |سمنقلا# صحشت .نيحلا ْىَلوألاِ اتركك نعلا اديجوتا  كتم ناك

 ناكو برْعَملا ىف لاق ام فيشعر يح: سما وال ل ضنا رك هل ىلا اننحا

 تيدحلاو اهلبق مونلا هركي ناكو ةبتعلا اهتوعدت ىتلا ءاشعلا نم رخوي نأ بحتسي

 ىلا ىيتسلاب ًارقيو هسيلج ٌلجولا فرعي نيح ةادغلا ةولص نم لتقني ناكو امدعب

 ئبا نب هللا دبع نب قحسا نع كلام نع ةيلسم ىب هللا دبع انثدح كةثاملأ

 ورمع ىنب ىلا ناستالا يري مث رصعلا ىلصن انك لاق كلام نب سنا نع ةحلط
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 انربخا لاق هللا دبع انربخا لستاقم نبأ انتدح هرصعلا نولصي معْدجيف و ب

 ريب رمع عم انيلص لوقي ةمامأ ايا تعمس لاق فيتح نب لهس نب 'نامثع نب ركب وبا
 ان

 ٌرمعلا ئلصي :هانكجوف كلام: نب سنا ىلع انلخت ئدتح انجرخ امك رهطلا ويرعلا فبع

 هللا ىلص هللا لوسر ةولص هذهو ٍرصَعْلا لاق تيلص ىتلا ةولصلا هذه ام مع اي تلقف

 نع كلام انربخأ لاق فسوي نب هللا دبع انتدح ه«هعم ىلصن انك ئتلا ملسو .هيلع

 ةابق ىلا انتم بعاذلا بعذي مث رصعلا ىلصن انك لاق كلام نب سنأ نع باهش نبأ

 ىنقدح لاق قوعزلا خص مس .انريحأ الكر نانملا ونا ةاضكحت < ةعفتترم سمعلاو فحل

 ةعقترم- سمتشلاو رصعلا ىلضي: ملسو هيلع ' هللا 'ئلض هللا ؟لوسر ' ناك :لاق كلام نو شتا

 ةنيدملا نم ىلاوعلا ضعبو ةعفترم سمشلاو مهيتآيف ىلاوعلا ىلا ٌبعاذلا ٌبقذيف ةْيَح

 تقوي نب هللا ع انتدح «رصعلا ةتتاف يَ مّثأ تك 2 «؟عوككتا و ناثمأ ةعيرأ ىلع



 1 ةولصلا تيقاوم باتك

 ه هم ©

 هللاب انيضر لاقف هيتبكر ىلع رمع كربف ىنولس ّلوقي نأ ََثْكَأ مث ةفاذخ قوبأ لاقف

 اذ ضرع ىف اعد رانلاو نجلا ىلع تضرع لق مث تّكَسف اَيِبَن دمحمبو اًنيد مالسالابو ابر

 ىببا نع ةبعش انثدح لاق رمع ىب صفح انتثدح «رشلاو ريخلاك رأ ملف طئاحلا

 فرعي انذحأو ميَصلا ىّلَصي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك لاق َةَروَي ىبا نع لاهّتملا

 رادو نايم للا تمللو نلت ا روتللا | نيت كايا سئالر نيحتسلا ىف ام اهع 1 ازهوز ستلج

 برغملا ىف لاق ام كتيِسّنو 3 ةيح سمشلاو عّجَر مك ةنيدملا ىسكَأ ىلأ بَعَذَي اندحأو

 ةيعشب لاك طلعم ةلاعوولسللا رات ولا :للعو طأ لكللا وكلف نولا ةشعلا ريخأتب ئلابي الو

 لاك هللا دبع انتريخا لاق لتافقم نب دمحم انتدح « ليللا كلت وا لاقف ةرَم هتيقل مك

 ينؤملا هللا دبع نب ركب نع ُناَطَقلا بلاغ ىنكثدح لاق نمحرلا دبع نب 0 انربخأ

 رئاهظلاب ملسو هيلع هللا ىلص: هللا لوسر قْلَخ انيلص 1ذا اتك .لاق كلام نب سّنأ نع

 نابعُنلا ويا انثدح ءرصَعلا ىلث رهظلا ريخات باب 1١ 2 ءركلا قا انبايت ىلع انّْئَحَس
 ِء - هم

 نأ سابعا ىبأ , نع ديز ىباو باج ىع راغيد ند و - ؛نعب جيو: ني كامح .انكدج لاق

 ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رمل اًيئامثو اعبس ةنيدملاب ىَلَص ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 نب ميعربا انثدح «رصعلا تشو باب ا ءىَسَع لاق ةريطم ةليل ىف هّلعل ُبوُيَأ لافت د هع

 لوس ناك .تلاق ةشئاع نأ .هيبا نع ماشع نع ضايع نب سسنا انتدح لاق رذَنملا

 انتدح « اهترجكخ نم جرحت مل سمشلاو َرَصَعلا ىَلَصي ملسو هيلع هللا ىلص هللأ

 هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ ةشئاع. ىع ةورع نع باهش نبا. نع كثيللا انئدح لاق ةبيتق

 وبا. لاقو ءاهتبكح.ىم ءئقلا رهظي»مل اهترحاح ىف سمشلاو َرْصَعلا ىلص ملسو :ةيلع

 نع ةنييع ىبا انكدح لاق ميعُت ونبا انكدح. ءاهترجح رع بنو مشعل وتحتل

 ريتعلا ةولص ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك تلاق ةشتاع ىع ةورع نع ئىرعؤلا



 و 1 ةولصلا تيبفاوم تانك

 ةولصلا نع اوُدرْبََف ركلا لقشا اذاف منهج َحْيَف نم ْمكلا ةّكش لاقو رظتنا رظتنا لاق

 لاق قي انتدح لاف ىتيرفلا هللا نبع نب ىلع 35- « لولثلا 0 ا رح
 ع

 ذيأر ىب

 هءد تاد سا هش 5900

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نسع ةريرف ىبأ نع بيسملا نب كيعس نع ىرعزلا نم "نطصحل

 د ءع

 رانلا تكتشاو منهج حيف نم وكلا ةذش ناف ةءلصلاب اودربأف ركيا اديني [ةزاءاناق ع

 سنو ءانشلا ىف سقت نيسفنب اهل ديال اًضعَب ىضعي اكل بر اب تلاقذ 5 كا

 ليبي عرس صف نع جلاص ىبأ انتدح 000 انتد> لاق ىبأ انتدح لاق 205 نب رمع

 متهح عبد ىماركلا ةكش اق رهظلاب' اؤدرا»ملسو عيلحلاءللا ؛ ليلنم#هللا لوس لاق ناك
 مسدس سي 6 مدلل ١

 انتددح وعسلا 0 رهظلاب كاد مقرات ©« شيعالا ن ع ةناوع وبأو ىبكيو نيفس كعبان

 تعمس, لاق دللا يك (ئذبلا نلوم ىسكلا وبا رجايم انندحتو لاق ةيعش انقدح لاك هد

 ًِ هس ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم انك لاق ىراقغلا رَذ ىبا نع بقو ع

 نذوب نأ دارأ مث ثرِبَأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقتف رهظلل نذوب نأ أ نذومل |. دارأف

 نم ركل ةّدش نأ ملسو هيلع قلل ىلضر ئينلارملاعت لولعلا < ع ان نكح نبأ 1 اقف

 تلي | ٠ ؟ليمتي ايفتب نسابح ىلا لاق ء راسنا اودربأف ركلا لتشا اذاف منهج ميِق

 ف جاهلابا ليفي ملطلو ' هيلع هللا "ىلص» ىبتلا ناك رباح اناقو «لاورلا" ىنع اريظلل ت1

 ١ لام ىف نيسان تريخأ لاق كرا 7-1 ع انريخا لاق ناميلأ أ انتىح

 ىلع ماقف رضا اعف يلا تسغأز نوح جو 7-0 ماسو هيلع هللا ىلص هللا لور

 يي
 ءىش نع لاسي نأ بحأ نم لاق مث اماظع اروما اهيف نأ ركذو ةعاسلا ركذف ربنملا

 سانلا رثتكأف اذه ىماقم ىف تمد ام مكتربخأ الا ةىش نع ى دولاسن. الك لاسرلم

 ىث ىنبأ, ىم لاقذ ىمهسلا» ةفاذح | ىب. هللا فبع ماقفا ىتنولس .لوقي, نإ رتكأ» ءاكبلا | ىف



 انتدح .لاق ةرارز نب ورمع انثدح ءاهيف متعتص ام متعنص سيلا لاق ةولصلا ليق ملسو

 زدزعلا ديع ىخا داور ىبأ نب نامتع نع دادحكلا 0 وبأ لصا 5. ئب دحاولا 0

 ام ل ىكبي وهو فدشمللب نكلام ند نيف لع ع لوقي ىرصرلا ل 5

 © مس >

 ”تاعرص دق ةواصلا هذمهو ةولصلا هذه الأ تكر دأ م 0 فرعأ اك لاقف ا

 ©« وكان كاور طا نب ناينع انربخا ىناسربلا و كب ىب كيمحم انتدح فّلَخ ىب ركب لاغو

 ةداتق نع ماشع انتدح لاق ميغربا نب ملسم انتحح هبر ىجاني 5_0 تاب

 الف هبر ىجاني ىلص اذا مكّدحا نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق سننأ نع

 س36 ع

 همادق لفتي ال ةداتق :نئع كيعس لاقو «©ىرسيلا همّدق تحت نكلو هنيدي ىع نلفَتَي

 6 هارا هد تن

 هلو هيدب نمي فقزبد ل 0 لاقو «همدق تحاذ وأ دراسي نع نكلو هيدي نمد وأ

 هى هد

 ىلص ىبنلا نع سنأ نم - نم لاقو « همدق كصكاذ' وأ ةر أسمي نع نكلو هي نع

 - هه ه3 6© سب

 «ءمدق تنك وأ كر أسيل نع نكلو هنيمد ندع الو ةخابقلا ىف فنزدبي ل ملسو ءبلع هتللا

 ع 2د - د 2 5 تس مم

 نع سنا ندع ةدانق انتد> لاق مهعربأ نب تيزي انتد> لاق رمع ىب سسصقح انتدح

 بلكلاك هيعارذ طسبي الو دوجسلا ىف اولدتعا لاق هنأ ملسو هياع هللا ىلص ٌىبنلا

 زاظلاب اداروإلا تاب 1 ير جاني ةئاف ؛هتيمي/ قع الو هيجي يبا نقربي+ الق" نري !ذاو

 لاق نامدلس نع ركب وبا ىنكدح لاق لالبا نب 'نامياس ىب :تويا انكدح ركلا ةدد ف
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 لكدع ىلوم عفانو ةردرف ا نع هرهغو نمحي لا 0 جر ع انتدد ابك ئب جلاص

 ملسو هيلع هللا ىاص هللا لوسسر نع هاتر 6 رمع نب حلالا كيع نسمع رمع نب كلا

 ليحم انتدح «مدهج حيف نم . زج ةده ناف ةولصلاب اودرباف ركلا ٌكَتشا اذا لاق هنأ

 نب 55 عمس نسحلا ى ِدأ رجاهملا ن ع ائبعتت ًانتى> لاق را انتدح لاق راشب ىبأ

 وأ نوب نوب لاح روظلا | ملسو ١ ةيلطي هللا ىلع قلعلا ندوم نذأ لاق رذ ىبا
 0و

 نع بعو
2 



 معرس 9 ةواصلا تييقاوم نادح

 هع د6 5 3 ه 0 ع

 انلق اًدبا فلغي ال اَذا لاق رّسكي لاق عتفي مأ رسكيأ لاق اقلغم ابابأ اهنيبو كنيب نأ

 نييل نيرحكي, ديتدح ىنأ يللا دغلا نود. نأ, امك معن لاك تاز لج معا ناكا

 ةبيتق انتدح < رمح بابلا لاقذ هلأسف اقورسم انرماف َةَقيَّدَح لأسن نأ انبهف طيلاغألاب

 دوعسم ندا: نعا ىدعملا نامتح نبا: ىنعاىفدتلا ناييلسر نع خيرر نب فير اريخل لاف

 ىلاعت هللا لوئأف هربخاف ملسو هيلع هللا ىلص' ئبنلا ئنأف ٌةلبَق ةأرما نم باصا الجر

 اي ٌلَجرْلا لاقف تايسلا نبحْذي تاَتَسَحْلا نأ ليللأ نم اعل 0 0 د 0

 وبا انتدح اهتكول ةولصلا لصف باب ه ةءمهلك ى م عيمجل لاق اذه ىلأ هللا لوسر

 لاق ىسنربخا رازمعلا ىب دكيلولا لاق ةبعش انثدح لاق كلملا بع نب ماشع كيلولا

 للا نيك راثلا ىلا رايتاو ,راجلا» هدف بحابص انندح لوك ىنابيشلا مع الأ تيد

 لاق. ىللز سلا تحل لمعلا أ لصو هيلع ,دللاو ىلصر سمن نيس لف كي

 لييسا ىف ذاع جلا لاق كك مكررا ىدحل اولا و 7 مث لاق 0 3 لاق اهتقو ىلع ةولصلا

 ايطخلل ةرانك سمخلا تايلسلا بي 11: 4 ندر جدت ىلا نهب ىنثدح لاق هللا

 قنا نبا انثدح لاق ةزرمح نب. ميهربا انترح اهريغو ةعامكلا ىف اهتقول ن -فالص !ذأ

 ديع نب ةماس ىبدأ نع ميعردأ نب ديحم ع هللا دبع نب كيزي نع ىدروأ ارخلاو مزاح

 نأ وسل ميار لوقي“ ملسو .ةيلعا هللا ىلصا هللا لوسير, عفش هينا ةريرج ىنا نع تحل

 ال اولاق هنرد نم ىقبي كلذ لوقت ام اسمح موي لك هيف لستغي مكدحا بابب اًرهَت

 «اينفخلا ابن دانا نحب ؟نيمكلا تارلرخلا لدم هيلنخ نافعا حد 0

 ىَدْيَم انثدح .لاق ليعمسا نب ىسوم انتدح ءاهتو ىسع ةولصلا عييصت وقر هاجر

 هيلع هللا ىلص ؛ئبتلا ليغ ىلع ناك اسفرايش فرعأ انما لاه نيناإل ىعأ و ناليخ نع



 1 ةولصلا تيقاوم باتك 5

 ىلصف ىلص مق ماسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ىّلصف ىّلص مث ملسو هيلع هللا ىلص

 لص امك ملسو :ذيلع هللا ئلص هللا لوسرا ىلضف  ىلص مك ملسو هيلع هللا ئلض: هللا لور

 ثّدحُت ام ٌمَلْعأ ةورعل رمع لاقذ ثومأ اذهب لاق مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىَلَصَف

 كلذكو ةورع لاق ةراضلا  تقو ملسو هيلع هللا "ىلص هللا ؛لوسرل ماقأ وح ليربج اوأ هب

 هللا ىضر ةشئاع ىنتككح دقلو ةورع لاق هيبا نع ثّدَكي دوعسم ىبا نب ريشب ناك

 لبق اهترجح ىف سمشلاو ٌرَصَعلا ىلصي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر نأ اهنع

 يك ركوة هلو ةولشلا اوميِقَأو كوقتاو هيلا نيبينم ىلاعت هللا لوق باب #" 2 ءرِهْظَت نأ

 ةردجأا ىلبأ نع دابع نسبأ وسقو نابع انتدح لاق ديعس نب ٌةَبيَتَق انتدح َنيَكرْشُمْل

 اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع سّْيقلا دْبَع ْدْثَو مدت لاق سابع نبا نع

 ءىشب انرمف ماركلا رهشلا ىف الا كيلا لصت انسلو ةعببر نم ىحلا اذه نم اذأ

 هللاب ناميالا عبرا نع مكابثأو عبراب مكرما لاقف انءارو نم هيلا وعلنو ىكنع هذْحْأَت

 نأو ”ةوكرلا هامئاو ةولصلا ماقاو هللا لوسر ىنأو هللا الأ هلا ال نأ ةداهش مهل اهرشف مث

 ةعيبلا باب ا" ءريقّتلاو ريقملاو متنكلاو هنن نك تاجر متمنع ام سْمْخ ىلا اوُدوُت

 ليعيسأ انتدح لاق ىيحي انتدح لاق ىنّتملا نب دمحم انتكح ةولصلا ماقأ ىلع

 ىلع وا هيلع هللا | لص قبنلا ؟ثعيابا لاك هللا" نبع , نب زير" نع سيف انكدحل لاق

 5 انتدبح ةراقك ك2 راكلا باب ©« ملسم لكل مصْنلاَو ةوكوؤلا ءاتثاو ةولصلا عكا

 اسولج !انك لاق ةَفيْذَح تعبس لاق قيقش ىنتدح لاق شَمَعألا نع ىيحي انثدح لاق

 لف سوا هيلع هللا (نلضأ اهلل !لوسز لوف: اظفكي ةكيأ .لاقذ ةنع هللا ئضر ريع نع

 دلعأ ىف لسجيلا تف كلف ؟ىرجحل اهبلع وأ هيلع كنا لاق ةلاقا امك 0 ل ةنّثغلا

 برأ اذص سيل لاق ىّهّنلاو رملاو ةفدصلاو موصلاو ةرلسلا اًصرفَتُت هراجو هدلوو هلامو



 3 ةولصلا تس

 هعضو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر يحس امل معاقشأ تعبناف هيقتك نسب عضو

 ىلع مهضعب لام ىندح اوككضف اًدجاس ملسو هيلع هللا ىلص ززبعلا تبتو هديغنك نيب

 هم 6 نا سل 6 65-5 -

 تيبكو ىعست تّلبقاف ةيريوج ىمفو ةيطاف ىلا قلطتم قلطناف ككّصلا نم ضعب

 هللا لوسر ىضق املف مهبست مهيلع تلّيقأو هنع هثقلأ ىتح !دجاس ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 مث شيرقب كيلع مهللا شيرقب كيلع مهللا شيرقب كيلع مهللا لاق ةولصلا ملسو هيلع هللا ىلص

 8 هد ه- د 2 - و

 نقل هللاوف هللا دبع لاق كيلوا نب ةرامعو طعم ىسبأ نب ةبقعو فّلخ - ةيماو

 - همس 5 ع

 هللا ىلص هللا لوسر لاق مث رحب بيلق بيلقلا ىلا اوبحس مت رذب موي ىعرص مهنيأر
- 

 «ٌةنعَل بيلقلا ٌباحصا عبتأو ماسو هيلع

 مسي سس حرسسلا نسيحرولا هللا مسبب

 ةولصلا تيقاوم باتك 1

 اًباَتَح نينموملا ىَلَع تناك“ ةولشلا نأ ىلاعت هلوقو اهلضفو ةولصلا تيقاوم باب |

 نبأ نع كلام ىلع ثأرق لاق سلا ند ىللا 52 0 مهل نق انقوم اتوقوم

 د 3 مع

 نأ هريخاف رمبؤلا نب ةووع هياع لخحدف اموي ةواصنا رخأ زيزعلا دبع نب رمع نأ باهش

 الاعد ىلراضنالا" وكلا د1 بل زاخو قارعلاب ومو اموي ةولمصلا رك يعش قيااوربكلا

 هللا لوسر ىّلصف ىلَصف لون مالسلا هيلع ليربج نأ تملَع دق سيلا ةريغم اي اذع ام
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 46 ةولبحلا نايك

 ىف هقنع ىلع ةريغص ةيراج لمح اذا باب !.4 ء«هلعا شارف ىلع ةلبقلا نيبو ةنيب

 را 0 ىلا دبعا نب فاح نعي كلام انريحا لاق فموبا ىثإ هللا .تيهراسدح قبلا

 ا ل يلم شلل كدر اناا استانا ادب لتقل نيك قرنا ميلسي نبا ىومع ١ نع

 ىبألو ء«ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب بنُيَر تنب ةمامأ لماح ا اصب اك

 أذا باب ام/ هاهلمح ماق اذاو اهعضو دجحس !ذاف سمش دبع نب ةعيبر نب صاعلا

 ناك تاق ثراحلا تنب ةّتوميم ىتلاخ ىنتربخا لاق داهلا نب داّدش نب هلأ دبع

 ىنشارف ىلع اناو ىلع هبوث عقو امير ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلَصم ٌلايح ىشارف

 انك لا ىنابيشلا انتدح لاق دايز نب هحاولا د1 ايد لاح نايعملا ىءا سدخ

 ليو يلع ىللا ىلع بقل, ناك, لوقتنا نوما تعمس لاغ دداملا قب دا حشد ني :هللا:|ديع

 ل ب نوير يك سا اكل بانت جيلا هيج. !نافر دمتاتب دنع ىكلالاكأو !ةئلطو

 دج اناق/ ىلع ىب وريح انتدح < نيحشي ىحح نوكسشلا نسخ ةهقلرما لكجيلا ومعي

 تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع مساقلا انثدح لاق هللا ديبع انتدح لاق ىيكي

 نفسا دكقل رامكلاو لا انوي ام 0 ىلضيا ملسو هيلع .هللا:.ىلص 'هللا ٌلوسرو

 باب 1.1 ' «امهتضبقن ىلجر رمَع نِحَسي نأ دارا اذاف ةلبقلا نيبو هنيب ةعحطصضم انأو

 3 هَ 2 0 ع ع 2

 لاق ىرامورسلا فدا سأ ند كديمدحا انة2> «<ىنالا نم ايش ىلاصملا ندع ير

 نوميم نب ورمح نع فحكسأ ىبأ ىع ليثارسأ انتدح لاق ىسوم ىب هللا 0 انتدح

 2 ى 0 -ج دودو تى 0 ا تلك 11 ا لا لي امن لاك دللا ل

 ىلا موقي مكيأ ئتارملا اذه ىلا نورظنت الأ مهنم لئاق لاق ذأ مهسلاجام ىف شير
 5 د 00

 دجَس اذا ىتح هلهمي مث هب هىجيف اهالسو اهمتو اهترق ىلا فيعيف نالف لآ روج



 اا م ةواصلا تاَبح

 تسبأر دقل ابالك انويماعج نقل تناقف ةأرملاو رامكلاو ٌبلكلا اهعادقي اولاقف ةولصلا

 ا ئلع 3 ةعجاطصم اسناو ةخابقلا نمو غلا ىناو ىلصي ملسو هيلع ةذللا د لبق

 نسم: انتدحا مئانلا»ىقلخلا ةولضلا باب. ...:.٠.٠ + هون !الهنعبفللا يضر ةقتاعا ى ع دولسألا
2 32 

 نع ىبأ ى ىبنلا ناك كتلاق ةشئاع زقدح لاق مانشه انثدح لاق ئيحي ؛انتّدح لاق

 ىنطقيأ رتوي نأ دارا اذاف هشارف ىلع ةضرتعم ةدقار انأو ىلصي ملسو هيلع هللا ىلبص
 مع

 اتربخا !لاق .فسوي نب..هللا كبح انثدح . «ةأرملا ب قلَخ عوطتلا .باب 1.8: > «ترقواش

 نع نوحولا كيع نب مل ىئبأ نع هللا ني ند رمع ىلوم وضنلا بأ“ ى ع كلام

 هللا لوسر ىدلي نمد ماننأ رك تلاق اهنأ ملسو هيلع هللا . عاص ىينلا

 هما ان 31 4

 ماق اذاف ىّلجر تدصيقف هال نيعس) !ذاسخ هتلبق ىف ىالجرو علطو  ةليلتع هدلللا .ىللص

 ةولضلا عطقَي ال لاق. نم باب ا.د « عيباصم انف نيل لع  هكووبلاو ىلاع يدم

 لاق شدعألا انتدح لاق ىبا انتدح لاق تابغ نب صقخ ىب رمع انتدح «ةىسن

 نع. قوزسم حا ملسم ئنكدحو-- .نشمعألا لاق ةشئاع خطا دوسألا نع اعيعربا) انقاذح

 رملاب انومتهِبَش تلاقف ةأرملاو رامكلاو بْلكلا ةولصلا عطقي ام اهدنع ركُذ ةشئاع

 نيبو هنيب ريرسلا ىلع انأو ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا تيأر دقت هللاو بالكلاو

 ليلا لأ ينبغي للعلا قىذوأف نلجأ نأ, ةركاأف ةجاحلا ىل ودّبتف ةعحطصم ةلبقلا

 ميعربأ ىب بوقعي انربخا لاق را ١ له حاسا اهدا «ِهيَلَجَر دنع نم 0 ملسو

 لاقذ ءىش اهعطقي ةولصلا نع همع لاس هنأ باهش نبا ىخأ نما .انئدخع. لاقا# كعس:ىبا

 ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا وز ةشئاع نأ ومولانا قورضا ايان رخل < نع. اهعطقإا ال

 ةيضرتعمل ىناو ليبللا نم ىناضيف موب ملسو هيلع ىلا لص هللا لولسر ناك دقت تاق



 م ةولصلا بانك ا

 انثدح لاق ثراولا دبع انثدح لاق رْمَعَم وبا انتدح هلئاق هلتاقث وأ" للا دل ىلشلاقو

 ىلص ىبنلا لاق لاق ديعس ابا ابدأ نأ أ نامسلا جلاص قانا ع لاله . نب ني نع سنوي

 ىرذخلا ىيعسإ ابآ , تيار, لاق .نامسلا جلاص وبا انتدح لاق وضعا لالع نب ني

 ه-هد

 3 طعم ىسبأ ىفغي نم 3 دار اف سانلا ى ةوتسي ءىش ىلا ىلصي ريحا موي ىف

 نب الآ اغاسم دحي ملف بالا رظنف هرذص ىسذ دكيعس وسبأ عفدف هيدي نبب راتجي

 لسكت مث كيعس ىسبأ ئه لاف ىلوألا نم نشأ كييعس ىدأ معذلدذ زاغكيل داعنف هيدب

 5 ىلع دقلدح نيبعس ودأ ك3 ديعس ى أ نم ىف ام هيلا ىب ا اور ىلع

 لوقي ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا تععمس لاق ديعس ابا اي كيخأ نبالو كل ام لاقف

 هعقدبلف هيدي نيب زاتجي نأ نحل داراف:سانلا» نم, هتسي ةىنت ىلا .مكذحا ىئّلَص اذا

 اقدح, «!للضملا ,ىحب يبا نامل مثا | باجل.« ناطيشا وه :امئاق' .هلتاقُبلفا ىبأ نا

 خرَح هللا" دنيبع ١ ىب رمح .قدلوماازضنلا (ئبأ ,ىدغ كلام انوبخا لاق تشوي: نب اللا كنبع
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 - ع هس 2

 سر ندم يي !ترياتم كل ندد ميهجي
- 

 ع 0ع - 00 © >

 ىبدأ ىلا هلسرأ كلاخ نب دكيز نأ كيبعس نب رسب

 هللا لوسر لاق مههج وبا لاقف ىلصملا ىدي نيب راملا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نأ ناكل متالا نم. هيلع اذءام ىلصملا :ىدي ىَيِب راملا مَلَعَي ول. ملسو هيلع هللا ىلص

 امومب ىيعبرا لاق رك ل رضَلا ىبا لاق ةيدب نمد مي نك نم هل اريح نيعبرأ فقي

 ليد نأ نامتع هركو لل رك لج لاحول قايفعسا ةتاباراوطببا عتب وا ةزهسلالا

 نب ثيز لاق دقف هب ٌلغَتْشي مل اذا امأف هب لغتشا اذا !اذعو ىَلَصُي وهو لجيلا

 انربخا لاق ليلَخ نب لبيعتشا انكدح لجرلا ةولص عطقَي ال ّلجولا ن نأ تيناسام سباك

7 

 3 مها

 عطقي ام اهدنع ركذ خشداع نع قورسم ن ع! ملسم نع ننمع 1 رع رهسم نب ىلع



 ف.سوب د ىءالأ دكديع اندذدح ©« نيمدقملا عويدوسعلاالا نى 2ك لاق لص أ ُّلالب تاك

 هللا“ ىلضا هللا» لودر .قأ مع, ىنبدللا» كبح ؟اوصا,عفاس نك ١ ندنا )ا لباد كلام ١ امويحا#نأف
 ءموع 0و0 2 01 4 د 03 9 3 02

 اهقلغاف ىبجحلا خئكاط ند نامتعو لالبو كديز نب ةماسأو ةيعحلا ليخد ملسو هيلع

2 

 لاق .ملسو, هيلع هللا” ىيلص (ىبفلا' عنص ' ام“ نؤيخلا يح ةلالب. [تلاسفا اهيق"تكمو هيلع
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 ىلع دموي تيبل) ناكو هءارو ةدمعأ ةثالتو هنيمي نع ادومعو هراسي نع ادومع لعج

 2ك نع نيدومع لاقو كلام ىنتلدح 0 انل لاقو ىلص مث ةدمعأ ةتس

 بقع ند ىسوم ىفتلاح لاق ةييص وىسبأ انتد> لاق رختملا نب ميف اود اند باب 51

 للعجو ا ىنح ةيجو لبق ىتنم ةبعكلا لخد اذا ناك هللا يع د

 خرط ابي رة هيج لبق ىذلا ر ادجلا نيبو هنيد نوكي ىتح ىشمف هرهظ لبق تابلا

 ملسو اويل كلا لص اوبحلا ]نأ قاب هب هريخأ ىذلا ناكملا ىخوتي ىلص عرذأ ثالت
 هع

 هاش تيتا كارد أ ىف الاصل سا اندحا ىلع سيلو لاق هيف ىلص

 كما ليطا ث نبوومكتا امنج ل :6قحإلاو رجشلاو رهعبلاو ةلحارلا ىلا ةولعلا بابا

 كح نع 2 د نع عفان نع رمع نب هللا 0 نعاور 6 انتلح> لاق ىمدقملا

 تسبق اذا تيأرفأ تلق اهيلا ىلَصيِف هتلحار ضرعي ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص
 تاع هل سدسد د سب س5 52 12 5 6 5د

 ناكو هترخوم لاق وا هترخأ ىلا ىلصيف ملدعيف لحرلا اذه دخاي ناك لاق باكحولا

 د

 لاف ليش ىفا نب« نات عر اتدحا»« ريرسلا عودا (ةولطفلا باب“ 19يرا اكدلعفو هسينع 1301

 بلكلاب :اًيومتلكعأ ١ تيلافإ!ةشتاعإلاى ع ًاذوتسألا ' ىحا يكزبا نع ارووضنم“ ع ريبوتج انتدح

017 2 9 2 3] 

 - 2 5 تاس هك 2 5 د هل ه5 لا تت ا نا 0177 هب ا

 لسنأ ىف ويوسلا ىئدجح لست نم ليستاف هكافسأ نأ 3 ركاف 1 ريرسلا طسونبذ

 ساس

 « خيعكلا ىفثو كيشتلا ىف معو أ 5 0 نيبو ىم © ىلصملا كر ُُك تاب 1 « ناكل نم



 « ةواصلا باتك رس

 تعمس لاق ةفيحج ىسبا نب نوع انثدح لاق ةبعش انثكح لاق مذآ انتدح «ةزّئعلا

 ع اس 2 5 3 0

 اضوننذ ءوضوب ىئاف ةرجاهلاب ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انياع جرت لاق :ئحبا

 امتدح ءاهثآرو نسم نادم 0 ةأرملاو ةرنع هيحي نيبو رضعلاو رهظلا انب ىّلصف

 اخذومبم ىدبأ نب ءاطغ نع ةبعش نع نان انتدح لاق عيب نب مداح نب ليكم

- 
 هتجاحل يرخ اذا ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ناك لاق كلام نب سنأ تعمس لاق
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 : هانلوان نجاح نم غرف ا١ذاف ةوادأ انعمو قمح وأ اضع وأ راك ع أانعمو مالُشو انأ 0

 يعش انتدح لاق بوح ند ناميلس نك « اهريغو ةاكمب هلا بابا 5 « ةوادالا

 ىلصف ةرجاهلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر يرخ لاق ةفيحج ىباأ نع محلا نع

 نوح سر ساحل ارفع ارنوب هرقعر يدك قير تمنوا نكرم هععلا ١» وهلا ءاكاظتلاب

 نك كارلا كيا ناعما ريع نافوخ يمر ورقم ألو سنار ةزليملا هاير هاليإ دك وقوخوب

 لافح ةيزاس, ىلا هاك داق نيقناوطسا+ قبب . ىلصي ! الكجر ا رمع مبا .ىأرو ءاهلا نيتدحتملا

 ىتأ انما لاه نيم وأ ٠ بو نيزي ؟انتادخ لاه جيف رتا ني ”ىكملاانكححي “اننا لص

 ملسم ابا اي تلقن فكصملا دنع ىتلا ةناوطسالا دنع ىّلَسيِف عوكالا ىب ةملس عم

 هيباع هللا ىلص ىلا ٌلوسر كثير ىستاف لاق ةناوطسالا هذه كنع ةوادعلا ىركتت كارأ

 نع ارماع نب ورمع نع ىيفس 'انثدح" لاق ةصيبق انتدح . «اهدنع ةولصلا ئرحتي ملسو

 دنع ىراوسلا نوردتبي ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا باحصأ رابك تيأر دقل لاق سنأ

 «ملسو هيلع هللا -ىلص. ئىينلا َيركُي ىعح .سنأ, نع ورفع. نع .ةبعش. دازو بزغملا

 انكدحا لاق لديعشسا نسبا ىسوم 3 ةعامج ريغ ىف ىقناوسلا نيب ةولضلا باب 4

 كرر كيلا هلع دلل ىلع الشو زاك لاهر ريغ » نوار نع عفاف قع ةيرتوك 21 هس

 هرثآ ىلع لخد سانلا ّلوأ تنكو جرخ مت لاطأف لالبو حل نب نامتعو كيز نبا



 سو م ةءولصلا بانح

 باع هللا ىلبص ىب بنل نليصفو ةمكألا فرملطب كك شملا راسي م عذب در حلا تجسملا

 ىلصت هيض هرعت ول عردا وج نم َعَدَش هآدو ى , اضن ارح را دز د ىيعكللا 2 دك دورسلا ةمكألا لع دنع, لعشا لس

 0 ماسمالا رس باب 1 2 ةبعكلا نيدو كتيب ىذلا ليكلا م نيتصو فلا يقسم

 0 نع باهش ىبأ ىع كلام انوبخا لاق ا نسب هللا 35 كك ىمل

 رام> ىلع ابكار تلقت لاق هنأ م نب هللا 0 نع 0 ند “للا دبع ىبب هللا

 سانلاب ىلصي ماسو هيلع هللا ىاص هللا 0 و مالثحالا ات فان كق نتموو 5 0

 23 حك

 عذرت ناتالا تلَسرَأو تلونف فصلا ضعب 1 نمد كرو راجبج ريغ ىتلا ى

 هللا دبع انثتدح لاق فحسا انتدح «لحا ىلع كلذ ٌركني ملف فصلا ىف تلخدو

 هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر أ 0 نبأ ندع عفان ىع هللا 1 انتد> لاق نهم ىبأ

2 2 

 املا اهيلا ىلصيف هيدي نيب عضوتف ةيركلاب يسم ديعلا موي جرخ اذا ناك ملسو

 لاق: كيلولا وسبا انتدح ؛دآمألا اقذضتا مك نمف رفسلا, ىف. مكلذ:؟رعقي .ناكو ه«ءأرو

 كك 0

 هيلع هللا ىلص ئبناا ل 0 كك لاق يح جا نب نوع نع ةبعش انتديدح

 نين يوك ىيتعكر معلا قيبعكمر اضل ,ةرهعا سي كمن بلا تصمت

 + ةزتسلاو ىلصفلا يبد نوكيا نأ( ىتيتيرب مك راذبم بارا 0: ربعتاو ةارملا هيدي

 لي ندع هيبا ندع مزاح ىبا نب رزيزعلا 0 انربخا لاق ةرارز نب ورهع 5

 انثد>ح ءةاشلا ْرَمَم رادجلا ىيبو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىّلَصُم نهب ناك لاق

 كيحسملا ر ان ناك لاق مل نع 0 0 ند ديرب انتددح لاق مهعربأ ىب ىتكملا

 انتدح «ةيركلا ىلا ةولصلا باب 1  .«اهروجت .ةاشلا .تداح..ام 0 0

 ع 0 9

 قنوبخا لاق هللا 1 نع ىيحكي انةتىد> لاق تاس نأ رمع نب هللا دبع نع عفان

 ئيلا ةولصلا باب 1 . «اهيلا. ئلصيف' ةبرحلا مل_ركري ناك ملَسو اعيلع هللا ئلضي ىبتلا



 4 ةواصلا بانك رس

 ناك ماسو هيلع هللا ىلص حذبفلا 3 هقدحلا هللا َقيَح را « ٌحِبصْلا اسهب ىلصي كك
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 0 0 فقيرطلا هاجوو فيرنا نيهب ىدع ةتايوولا نود ةَمكَص خدحرس كتويكحتت ُلْوَْي

 انهالعأ ردسكنأ دكقو نيلبمب ةقيوولا ذو قير هفكحا ىم 2 ىذددح لد مطب ماربم ع - ه

 - اى 0 2 5 52

 خذللا كيع قو ' ةرينح 0 اهقاس ىسفو قاس ىلع ا ىو اهفوج ىف ىنتناف

 جرعلا ءارو نم ةَعْلَت فرط ىف ىلَص ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هقّكح رمع نبا
 كو تاس

 مضر روبقلا ىلع ةتالق وا ناربق ىجسملا كلذ كنع بصق للا بهاذ تنأو ةريبك

 ليبص ناك تامكسلا يلا اب نيب فيرطلا تانماس كنع فسيرطلا نيمي نع ةراكح نم

 ء«ىجسملا كلذب رهظلا ىلصيف ةرجاهلاب سمشلا ليمث نا دعب برعلا نم حوري رمع نب هللا

 أ 31 25د - هبدع

 تاسحرشس كنع لوك مساسو هيلع هللا ىلص دللا لور نأ هتدح رمع نب دللا كيع نأو

 نمدو 00 اشرف عاوكب فصال اليسا نتكلذ اشرف نود نا ىف فقيرطلا راسي نع

 تاحرسلا برأ ىع ةحرس ىلا ىَلَصي َرَمَع نب هللا بع ناكو ء ةوُلَغ نم ببرق فيرطلا
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 ديللك ' طللا»(ةظلنع ؟بعلا نأ سفاح ردح عوب هللا قيقت ناو" اج يلوطا ىفزا ةيتيرطلا , ىلا

 طبقي نيح ةنيدملا لَهق ناوهظلا رم يت اوف“ حقا ليسُملا 2 لِمَ ناك ملسو

 لكم" لأ بعاذ تسنأو قيرطلا راسي نع ليسملا كلذ نب ىف لمت تأو ارفصلا م

 ََّو «رجكب ليم الأ تتيرطلا قيبو ملسو هيلع هللا" ىلص هللا لوسر لِومَم اي قاف

 ققَوَط ىذب لوني نش ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا 3 تلح رمغ نسب هللا نع

 ءيلع دللا ىلص ءللا لوسر قلقمو 56 مكقيي 0 حيصلا ْئَلَصَي َجبصي ىتح تيبيو

 < هع 3

 قم لاما قلو مق ىنب ىذلا ىحشسملا ىف سيل ةظيلع ةَمحَأ ىلع كلذ ملسو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هقكح رم نب هللا دبع نأو «ةظيلع ةَمكَأ ىلع كلذ

 لعجف ةيعكلا وحن لسيوطلا لبجلا نيبو هنيب ىذلا لَبَجلا ىقّصرَف لبقتسا ملسو



 دجسم ىف افآتخا امهنأ الا اهلك ةنكمألا ىف اًعفان فقاو الا هملحا الثا اهلا تلاسو

 لاق ضايع نب سنا انثدح لاق ىمازحلا رذُنمْلا نب ميهربا انتدح «ءاحورلا فرش
2 

 ىدالأ ٌلوسر نأ دريخأ رْمع نبأ ىذفعي ءللا ٌقيع 5 عفان نع ةقع ند ىسوم انتسح

 تاكاذ جح منلجكاح ىذو 0 نيح ةخفياكلا ىذب لون ناك ملسو هيلع هللا ىلص
 -_ل

- 

3 

 5 1 جدني
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 ىف ناكو ةوزخ نم عجر اذأ ناو ةفياكلا ىذب ىذلا لك كاسملا عضوم ىب

 ةكلتبلاب م تاو نظم م رهظ اذا تاو نطب طيف ةرمع وأ مح وأ فقيراطلا كلت

 ىذلا 0-5 كنع سبل عبصي ىنح مك سرعف ةيقرشلا ىداولا ريغش نلغ ىسنلا

 هدنع هللا دبع ىَلَصُي َعيِلَخ مك ناك ٌدِحسملا اهيلع ىتلا ةمكألا ىلع الو ةراجحب

 ليسا نعيف احد "ىلضيو مكن لتشو عيلعا هللا لص هناا رت ناك : نيك ريب

 للا" نييع انو عاود ىَلَصي هللا دبع ناك ىذلا ناكملا كلذ نفذ ىتح ءاكطخيلاب

 ىذلا ريغصلا ىجسملا ثيح ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ئسبينلا ْنأ هتكح رمع نبا

 يف ىلدص ىذلا َناكملا ملعي هللا كبع ناك دقو ءاحورلا فرب ىذلا حجسملا نود

 ىلصت كيدسملا ىذ موقت نيح كنيبي ىع مت لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ىلا بهاذ تناو ىَنْمُيلا قيرطلا ةفاح ىلع دجسملا كلذو دكددكاسملا نيبو هنيب 2

 لكنع ىذلا قرعلا ىلا ىباصي ناك رمع نبأ نأو « كلذ وكن وأ رد يمر ربحالا

 ىذلا كتجسملا نود فقيرطلا ةفاح ىلع هفرط ىهتنا قوعلا كلذو' داسحورلا ,فرطتم

 للا كيم دكا هلت ٌدِحْسَم مك ىنقأ دبقو ةكم ىلا بعاذ تاو .كفريحتملا ١ نيلي نيب

 هِسْفَن قرعلا ىلا ةماقأ ١ نلضيو»نهقاروو واسم نعاسكرتم ناك, نيحستلا كلذ ا ىف نال

 ىلصيِف ناكملا كلذ ىنأي 1 ٌرهظلا ىلَصي الف .ءاحوولا .ىم 57 هللا ثبع ناكو

 نشير ركسلا ركل نمل ةاعاسب عْبصلا لبق قب رم 5 كم نم ٌلَبَقَأ اذاو رهظلا هيف
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 6 ةولادصلا بانح

 هللا 0 لاق لوقي وهو نبا ا لاق هيبأ نع لاقاو كل مموقف 1ك ملف ىبأ ىم

 : تيفي اذا :كب فيك 'ورمع نب هللا شبعان: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس .لاق
 ى

 ه2

 نب كيرب نع نيم انتدح لاق ىبيحكي ص دداقح ك5ي2 «١كهي ساسنلا نم ةلاتتح

. 

 لاك ؟اللسو هيلع هللا لصا تلا عب سوما لذا عا هد نع : ةكربا يبا نب :هللا هكيع

 لاق فحسا انتدح ةك«هعباصأ كبشو اًصعب هضعب كشي ناينبلاك نموهم نموملا ن

 انب ىّلَص لاق ةريرغ ىبأ نع نيريس نبأ نع نوع نبا انربخا لاق ليمش نبا انتدح

 وبا اهامس دق نيريس نبأ لاق ءاشعلا ىّتولص ىَدحا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر

 ىف ةضورعم ةبْشَخ ىلا ماقف مآس مش نيتعكر انب ىلصف لاق انأ ثيسن نكلو ةريره

 هعباصأ نيب اك ىرسيلا ى طع لا هدب عضوو نابصَع هذاك اهياع ًاكتاذ كدكسملا

 : 2 5 - - همسه د با ود ءةهع هه -

 اولقذ ككسملا باوبا نم ناعرسلا تيجرخو ىرسيلا هقك 0 ىلع نميبالا هدلدخ عضوو
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 5 لجر موقلا ىثو ل 5 هاداهف در 5 وبدأ موقلا ىثو ةواصل ا تردعق

 2 هب دبؤباا 2م 602 2 5 - 6 ,

 ١ مل لاق ةولصلا تريصق مأ تيبسنأ هللا لوسر اد لق ىيديلا وذ هل لاقي

- 

 دحسو ربح مك ملس مك كرث ام ىلصف مدقتف معن اولاقن ىيديلا وذ لوقي ايكأ لاقف

 - همم دع - 00 3 - - هع 3 -

 عشر مذ لوطا أ م«ثوكاديب لقم لدكاسو رع مث ربكو هسأر عشر مث لوطا أ هدوخادس لتم

 5-5 > تهديذ

 « ماس مد لان نيصح ند نارهع نأ تّديذ لوقيف ملس مد ةولاَس اميرف مك هسأر

 هللا ىلص ىبنلا اهيف ىّلص ىتلا عضاوملاو ةنيحملا قرط ىلع ىتلا ىجاسملا باب 1

 لاق ناميملس ى 5 0 انتدك> لاق ىمدقملا كب 11 د نيك انتدح < ملسو ةبلع

 ىلَصيف فيرطلا ى م نكامأ ى ىرحتيا هللا ىبع ىب ملاس تير لاق ةبقع نب ىسوم انتدح

 لضيأ ملسو هيلع هللا «ىلصأا ىبنلا  قأر ا دلنأو :انيبف  ىلصي ' ناك هانا نأ 'تدحيو اهيف

 ةنكمألا كلت: ىف ىَلَصُي ناك هنا رْمُع نبا نع عفان ىنثذحو لاق 218 كلت ىف



 ,: ةولصلا باتك

 اعضاو دجاسملا ىسف اًيقاتسم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر ىأر هنأ دمع نع ميمت

 نامت عور 3 ناك لا نب دكيعس نع باهش نبأ نى ع طع هيلجر ىذدحخأ

 «عيف نيانلاكب ررض ريخ ىم قييرطلا ىف نوكي يكشيلا بنان مآ( مكلد نالت

 ليقع ىعا كيلا انتدك لاقل ريكب نب ئيكي انكدح < كلامو كوبا ند كلا ررلاع كيو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا يور ةشتاع ن رن نوح كربلا لاك ل 1 ىح

22 

 دق .اتئناب ناز نوير اهيل روب مالو :نيدلا نايوم لمعر ل1 ىويا له ا

 ىقتباف وكب ىبالا !نب مخ .عيشعو,.ةركب ناهنلا ىكفرطا ملعتوا ةيلع يللا ىلص ةللإ رك

 مهواتبأو نيكرشملا ءاسن ةيلع فققف نارقلا أرقيو ديف ىلصي ناكف هراد ءانغب اًدجسم

 مم ع © 3 ميسابب_ ل 3س ه

 ناوقلا أرق اذا هينيع كلمي ال ءاكب الجر ركب ودأ ناكو هجملا نورظنيو هنم نوبجاعي

 ندع

 ىّلصو ىوسلا ىجاسم ىف ةولصلا باب م. ١ ؟نيكرشملا نم شيرف فارشا. .كلذ عوقاف

 ىح وبا انتدح لاق هد تاع يلا مهيلع فلغي ر ف ليككسم ىف د كك

 ملسو ديلع هللأ ىلص ىهنلا نع ةريرغ ىبأ نع هس ىبأ نع سيحل 2 2

 2 - 5 ١

 ةجرد ىيرشعو اسمخ هقوس ىف هتولدصو هنيب ىف ددولص ىلع كي ذأ عيمجلا ةولبح لاق

 ةوطَخ طي مل ةولصلا الا ديري ال ٌقحسملا ىتأو نسحاف ًاضوق اذا مكذحا ناف

 لش لدزرإ ىلا للحل ةئيطَخ اهب هنع طخ وا ةجرد اهب هللا هعفر الا
 ى

 هسلجام ىف ماد ام ىلع ةكثالملا ىّلَصَتو هسيكت ثقاك امة ةولط . يدا أك نع لولا

 كنان مل 4ك ثدي مل ام نوي مل ام ديحرأ مهللا ل رفغأ مهللا ديف ىلصي ىذا

 ك6 انتدح يشب ندع ع نب دماح انتددح هريغو كدكاسيولا ىسف عيابصالا اكييشن

 ماسو ةيلع هللا ىب طرا يعل انكينت لاق وومع نبأ وأ رمح نبأ نع بدأ نع ٌدقاو اهةلل>

 تيدحلا !ذه ا لاق دكديحم نب مصاع اندد> ىلع ند مصاع لاقو هعباصأ نمد



 " ةولصلا ناجح

 نب بعك  ىدانو. هشرحح فكس فشك ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو امييلا

 كنيذب نم: رطشلا عض نأ هديب راشاغ هللا ّلوسر اسي تيل لاهنت 04

 « مضقاف مف :ملسو«ءيلعا هللا «جولخل هللا لوس لاكي دللا . لؤي ناي بسلم ىف: تاعك لاق

 3 د

 ل.ضفملا نب وشب انتد> لاق 000 منح كداسملا ىف سولاكلاو فلكلا تاق 0

 وهو ملسو هيلع هدالا ىلاص ىبذلا ليف لاس لاق 0 ىبأ نع عفان نع هللا انا ىع

 للص عيصلا لوك دحي نيفح اذاكب بتم :عيتتم لاقي لخلللا لص فر قزم لق بشلا قلع

 ىبنلا ناف اًرثو ليللاب مكتولص رخآ اولعجأ لوقي ناك هّناو ىلَص ام هل َترَتوَف ٌةدحاو

 كل نع كيز ند دايح انتدح لاق نامعنلا ودأ انتدح ء«هب ره ملسو هيلع هللا ع

3 

 بطخَو ونهو ملسو هيلع هللا ىلص علا ىلا ءاج دلجر نا رمع ىبأ نع عفان نع

 ككل رذوت ةدحاوب وذوأخ جيصلا تيبشخ اذان ىنتم ىتثم لاقف ليللا ةولص فيك لاق

 د هَ 7 د هم هد

 د نبأ نأ هللا لمع ند دلل 0 ىنتلح ا ند كيلولا لاقو تييلص ىو ام

 نيع اانتدحا ا« نجسفللاا ,ىع.اوكمو ,ملسو_.هيلع,هللا# ىلص ىبنلا :قدان الجر نأ مهتدح

 اني ١ نأ, ةحلطا ىئسبا»لبي هللا .ىبع, نم. .فحكسا لح انكلام ,انويخا لاق. تسوي :ني. هللا
 ىلص ئبتلا امنيب لاق ئَثْيللا دقاو ىباأ نع هربخا بلاط ىبا نب ليقع ىَلْوَم ةرم هد

 ةلكا7 ىلضإ, هللا لوسر + ىلا. نانتا..لبقأف رق ةكالك لبقأف :ىكاسملا . ىف, ملسو هيلع ةللا

 عءمس مع هده 2 هد 2ع د مع و

 رخآلا اماو سلكاف ةقلكلا ىف ةجرف ىارق امهدحا اماق ل.حاو بهذو ملسو هيلع

 نرازالم مكسر يللا نا لس متل يور سر ب غرف امل مميقلخ نسلعف

 يحتساغ ريَخآْلا امو هللا داواف هللا ىلا ىوأف مهدحخأ اكمأد :تالثلابا جع مح ربَخأ

 دجاسملا ىف ءاقلتسالا باب مم ءهنع هللا ضرعأف ضرعاف رخآلا امأو هنم هللا ىيحتساف

 ند داي نع باهش نبأ ىع كلام ىع فلس ىسب هللا 5 انتد> لكحل لمو

 م



 الدق 1 ةولصلا باك

 لاه لاق مح ورجاا ناس نع قوفع ارانكداخ , نيم نب ايدلل از اجيحم كل جاك ةدلثا كبح نداذ لاك

 وبا انثدح ءاهباوباو .نمابع ىبا تجاسم تبأآر ول كلملا بع اي كلم بارو با كل

 رمع نبأ .نع' عفان نع بويأ نع كير نب دامح انثدح :الاق :ديعس مب ةبيتقو نامعنلا

 لخّدف بابلا متفف ةحّلط نب نامثع اعدف َدْكَم مدق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ

 تالا ءفلخأ لم هةككلط» ب نامتحو كير ١ نبي ةماساو ٠ .لالبو  ملسوأ لكلا ال1 نبنلا

 كلقف هيف ىلص لاقذ الالب تك تردبف ومع ل لاق اوجرخ مت ةعاس ديد كلنلت

 «نرتضا كيس نا ل دف مح نم ا سل هيحاون نأ ىف

 نب بيعس نع ثيللا انثدخ لاق .ةبيقق انتدح «ةتكسملا كرشملا لوخد.باب هل

 لبق اليخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوتمر كعب وقير ةردرعا اكبأ عمس هنأ كيعس ىبأ

 مكر اوس نم هرمي نطل لاخأ نب. ةمامثب هلا:لاقي ةقينح ليني وم لجوبا تءاكت نجد

 رفعج نب هللا دبع نب يلع 1 «د.حاسملا ىف توصلا عف هناي ىل> هع سلا

 و
 د نس م د 9 1 11- - 5-5 5-31 -

 نب دكيعجلا انتدح لاق ناطقلا كيبعس نب ىيحاي انتدح لاق ىنيدملا جويكان نىنأ

 بمهام د 2

 ذ امداك تنك لاق كيري نب كيفاش نع ةفيصخ ىب كيزد ىنتلح لاق نوحونأ كيع

 00-5 صا 6 اس 2 32 5و د 0 0 ١ 4و 2

 نيذيب ىنتاف بهعنا لاقن باطخلا ىد رمع اذاف ترظنف لحجر ىنبصخف لنجاسملا

 د 3 د هع - 5

 نم امتنك ول لاق فياطلا لعا ىم الاق امتنا ىيا نم وا امننأ ىم لاقن امهب هنتجاف

 « ماسو هيلع هللا ىلص ةجللا لوسر تدي 2 ذ امكتاوصا ناعفرت امكتعَجرأل دليلا لأ

 لاق باهش نبأ نع كيزي نب سنوي ىنربخا لاق بكي نبأ اهو لاح ن1

 ىبأ 3 بدأ ىضاقت هنأ هريخا دككلام ىب بعك أ كلام ىب بعك نب هللا 0 ىنتدح

 كجسملا ىف ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوشر :دهع ىف: هيلع هل ناك انيذا دردح

 جيرضف هتيب ىف وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر اهعمس ىتح امهتاوصا تعفتراف



 " ةولدصت أ تانك ام

 انكدحل لاعب لاقل | ني .ىيحم انقهك بانااذآ. 6 ٍروُطْسَم باتكو ر وطلاب ارقي تيبلا

 باحصا م قيل نأ نسا انتدح لاق ةدانتق نع ىبأ ىنتدح لق ماسثنو» نب نا

 3 ايهدحا ملسو هءبلع هللا ى اص ىبنلا دنع ىم اجو 5-5 ملسو ديلع هللا ىلص ىبنلا

 هد 2 هد 7-95 هم ه

 05 نيحابصملا لستم امهعمو ةملظم ظايل ىف ريضح ىب كيسا ىناتلا بسحاو رشب بأ

 ؛هلهأ ىتا ىتح ٌدحاو امهنم دحاو نك عم راص اقرتفا اًملف امهيحيا نيب نايضي

 ند 2 ههه سس نبيع 6 < ممم

 جيلف انتد> لاق ناسفس نب كيحم انتد> « ىكاسملا ىف رهملاو خةةوكلا تا

 * 0602 ه2 0 هسد

 ىردخلا كيعس ىبأ نع كبيعس نداو ل نع نينح نب كيبع نع رضخلا وبأ انةلح لاق

 ا 11 اضل قلب اهنكب ريد ىللا» نأ" .لاعفا ليج ا هيلع هللا جيلص ىتنلاا تطخبالاق
 اعط

 ترب اوبا ىكيف كلا كنع ام راتخاف هدنع
 هد 2

 ىكبي ام ىسفن ىف تلقف دنع هللا ىضر ر

 هللا كنعان اف ناتخاف مكنح, انما نينو «ايكحلا "نايا نبع بخ ,دللا "نكي نإ َحهشلا اذع

 لاقف انملعأ ركب وببا ناكو لبعلا وه ملسوب هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ناكف لجو رع

 ف ىلع سانلا !قضتناا تدك ولو ركي وبا ةلاموا ةعبكص مآل نا كيد محلا كك نانا اني

 نب مدمس

 رق نيف ا ةمدومو ا مالسألا 0 مدور كيباا اعنا تذختال اليلخ علا قمل

 لاق ىفعجلا نب هللا 5 ردك نيل كانا ا الإ أ لأ 00 حا كوكم ..بي ىلأ ناي ردوتح © كف 2 ب ل نش تاع لايكا مو

 ىع خم ركع نع ميكح ند ىلع كل لاق ىسبا انتددح لاق ريرج نب كك انةدح

 ابصاع هيف تام ىذلا هضرم ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا 0 جرخ لاق اان نبأ

 سانلا سم س.ديل هةنأ لاق مق دءبيلع 0دكأو هللا دمك 3 ربقملا ىلع كعقف 39 كب هسأر

 نم نكد كك وأو ةفاكق ىسبأ نب ركب ىنبأ نم هلامو سفن ىف 8 9 حا

 ا ىَدع اودس ٌلضفأ مالسالا ةَلُخ نكلو اليلخ ركب ابا تذّكتال اليلخ سانلا

 «سجاسملاو ةيعكلل فّلغلاو باوبألا باب ما : كوكب ئبا ةخوخ ريغ دجسملا اذه ىب 5



 )ني 1 ةولبصلا بانك

 َمَمْقَيِل اهوحن ٌةيلك وا ةحرابلا ىلع تلقت نجلا نم اًميرقع نأ لاق ملسو هيلع هللا

 تح نحسملا ئراوس نم ةيراس ىلا هظبزأ نأ .تدرأو هنم هللا ىنقكماخ ةولصلا ىلع
 عمد

 ال اكلم ىل بقو ىل وفغا بر ناميلس ىخأ لوق تركذف مُكلك هيلا اورظُنَتو اوحبصت
 طبرو ملسأ اذا لاستغالا باب كك ءاّمساخ هللا هدرف ور لاق ىدحعب نم دحأل ىَغَْبْنَي هم

 «دجسملا ةيراس ىلا سبكي نأ ميرغلا رماي حيرش ناكو دجسملا ىف اضيا ريسالا

 هنا ديعس ىبا ىب كيعس ىنتد>ح لاق تبلل نا رجس لاف . [فسودا ند هللا نع

 لجرب تءاجف نحت َّلَبق الْيَخ ملسو هيلع هللا ىلص ئبتللب تعب لد ةريع انا

 دبلا يرخف دكدجكحاسملا ىراوس ئم ةخيراسب :ةواحيرف لاثأ ند مام هل لاقي ةفينح ىنب نم

 دجسملا نم بيرق لت ىلا فلطناف ةمامث اوقاطأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 كيشا لاقذ تدكسملا لخد مث. لستغاف 2 3 « حالا لوس, !كيوكم 0 هلئا الا هلا ل 3
 ع

 انتدح لاق ىيحي ىب يركز انددح * مهريغو ىضرملل لكسملا ىف خميخكلا باب يب ا هَ 1

 26ه 2 -ِ ع ل همد د

 موسي كعس بيدصأ تلاق تاع نسع هيبأ ندع ماين انتدح لاق سمن ىسب ىللا دبع

 هدوعبل :دلكاسملا ىبف:ةميخ .ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ترضخ لككألا ىف ىدنخلا

 هد

 اولاقذ مهيلا ليسي مكدلا الا راغغ ىنب نم ةميح كجاسملا ىغو مهعري ملخ بيرق نم

 تابقر المدي يحج .تغي قعس لنا مكلبق نم انيتأي ىذلا اذع ام ةييخلا لها اي

 لص ل فاض سام قتارابلإقو ؛ةلعلل ىجاسملا ىف ريعبلا لاخّذا باب » ءاهنم

 ديحم نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع انتدح «هريعب ىلع ملسو هيلع هللا
 م

 هه 2

 م نع 0 ىسبأ تسفب بنيز نع رهبؤلا نب ةورع نع ليفوت ند نمحولا دبع نبأ

 نم ىفوط: لاقف« ىكتشأ ئنأ ملسوب هيلع هللا ئلص اةللاإ لوسر .ىلا ثوكش ,تلاق ةملس

 ِبْنَج ىلا ىَلَصُي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ثفظف ةبكار تناو سانلا كارو



 م ةولسلا باتك م

 ملح لاقر ٠6 يحد ءررغا نع نتيضي نحب باقولا ةبسو» يخي لاق (لك لاق رهفلا

 ةمزالملاو ىضاقتلا باب " ء«ةشئاع تعمس تلاق َةِرْمَع تعمس ىيحي نع نوع نبا

 ىنربخا لاق ريع نب نامثع امتدح لاق ىمحم نب هللا دبع انتدح «دكجسملا ىف

 فا نبأ ىضاقت هنأ بعك نع كلام ىب بعك نب هللا دبع ىع ىرعؤلا نى 2 و

 ىلص هللا لوسر اهعيس ىتح امهثاوصا تعفتراف دجسملا ىف هيلع هل ناك اًمْيَك دَرْدَح

 لاق ٌبعك اي ىدانف هتركاح فكس فشك ىتح امهيلأ يوكف هتايب ف ىهؤ ىلسو اهيلخا هللا

 ٌلوسر اي تلعف لقلت لاقف رطل يأ بلان نك كنيد نم عض لاق هللا ٌلوسر اي كيبل

 انتدح «ناديعلاو ىذقلاو قرخلا طاقتلاو ىجسملا سْنك تاك «دضقاق مق لاق هللا

 ةرير# ىسبأ نع عفار ىبأ نع تيانث ٠ نع كيز ند ناهخ انكدح لاق برد ند ناميلس

 هيلع هللا ىلص “ىبتلا لاسف تابف َتحسَملا مقي ناك دوس ةارمآ وا دوسأ الجر نأ
 3دثنادمس ن5

 ىكاف# اعرب :لاف وأ ريق ١ قلغا :قينولذب عب ىنومتت3 ةقتك ل1 لاق تام اولاقف' ةنع ةلمو

 نأدبع انتل <« لكاسملا ىسف رمكا لا قر اكان ميركت هتان نإ“ «اهياع ىلصف ريق

 ه

 تاي تود اهل تلاق ةخشتاح نع قورسم نع م نع نشمعألا نع ةزمح ىبا نع

 ىلع نفارقذ ىجسملا ىلا ملسو ديلع هللا ىلص ئبنلا يرخ ابرلا ىف ةرقبلا ةروس نم

 تردن».سابغا ىَبا لاقو .«ىنجسللا مدخلا باب ١ ١ ءريكلا :ةراجات_ مرح مث سانلا

 أ 6-2 ا 0 ام ككل
22 

 انتدح لاق كقاو نب دمحا انتد> « همدخو كجيسيملل اًرركم 0غ

 ََك مدع عع 56 هو سمع

 كددكاسملا مقت تناك دلجر وأ اظأرهأ نأ ةريره ىسدأ ىع عشار ىبدأ نع تبا نع دامح

 «اهربق ىلع ىلص هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا تيدح ركذف ةارما الا هاأرأ الو

 اقبح لاق“ معربا نم "نقصت: انقناحا ى.نككتيفلا ف : ظبي ميرغلا هوا !ريسلا" باج. م

 52-2 كك هم

 كلم | ىكقلا اج رع ةريره ىبأ نع دايز قب نسكم قع. ةبعش نع رفعجج نيب هتكمو حور

 ا شه تح  صصصصصص



 |ه م ةولصلا باتك

 قخاسلت لسيف انقاوسأ وا اندجاسم نم ةىش ىبف رم نوم لاق“ ملهو- .ةيلع !دللا :ىلض

 نامبلا وبا انكدح ١٠نكسملا ”ىتف رعشلا بابا « اًملسُم هقكب رقعي ال اهلاصن ىلع

 نمحرلا دبع نب ةملس وبا ىنربخا لاق ىرعزلا نع بيعش انربخا لاق عفان نب مككلا

 ىبنلا تعمس لع هللا كذشتأ ةريرع ابا ُدِهْشَتْسَي ىراصنالا تباث نب ناسح عمس هنأ

 مُهللا ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نع ٌبجَأ ْناَسَح اي ُلوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 نك سنا عك باركلا باحصا باب 8 دعت .ةريرم) وبا لاف سكفل) ١ رك هذيأ

 0 د 2 ةميهييبحلل

 باهش نبا نع حلاص نع دعس نب ميعربا انتدح لاق هللا دبع نب ويزعلا دبع انتدح

 ملسو هيلع هللا ىتلص هللا لوسر تيأر كقل .تلاق ةنتثاع نأ رم
00 

 هد

 أ 0 ةررح ىنوبخا لاق

 ده6هس

 ءبالع ىللا ىلص جالا لوسرو ككسملا ىف نوبعاب ةقبكلاو ىتركاح باب ىلع ا-موي

 ت1 أ انتدح لاق رذنملا 0 ميهربأ داز « مهبعُل ىلا رظنأ هثادرب 2 ملسو

 هيلع" ذكللا ' قلص ئبتلا ؟تكيارا هما“ نحو ةورشعا نع باهش نبأ نع سنوي ىنربخا لاق

 3 مم د اكل - د :

 ىف ربنملا ىلع دارشلاو عيبلا رسحذ باب م مهبأركاب ن وبعلي :تبكلاو مساسو

 ١هد - مدس-لل 2

 نع ةرمع نسع ىبيكب نع نويفس انتدح لاق هللا لدع نب ىلع اندرح «لدجحسميلا

2 
 نوكيو كلعأ 1 تتش نا تاق اهتباتك ىف اهلأست ةريرب اهتتا تلاق ةّشئاع

 اهتقتعأ تن نأ كر ناكل 0000 اهتيطعأ تن تعش نا اهلها لاقو ىل ةآلولا

 اهيعاتنبا لاقف كلذ هثركذ : ملسو ا هيلع هللا ىلصا هلآ لوسر :ءاجنإ املف اعل دالولا نوكي

 ربثملا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر ماق مق فَتْعَأ نمل ةالولا اهتاف اهيقتعأو

 ماوُثأ لاب ام لاقف ريثما ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٍلوسر تعسف ةَرَم 3 لاقو

 نسيلق هللا بانك! در ليلا اظرشا :طرتشا نم هللا بانتك ىف سيل اًطورش «نوط شب

 تعض :ركذي: حلو ةريرم مرا ةرفعا نح ىبحتلا نع كلام اورو و6 مقاما ظرتتلا نا

701. 1 17 



 4 ةولدعلا نا لمع

 خم :اعهسأف .ىيعس + ئبأ .ىلا: اقلطنا ىلع هنبآلو سابع ىبا: ىل لاق ةمركع نع. ةاذكلا
 3 اي 2ع مل 0 005 367 وهم

 انتدكحي اشنا مث ىبتحاف هءادر لخاف هكلصي طئاح ىف وه اذاف انقلطناف هتيدح

 يشب نيتنبل رامعو هَنبَل ٌةَنبَل ٌلمكَت انك لاقف دجَسَملا ءانب ركذ ىلع ىتا اذا ىنح
5 2 

 ةّدغلا هلتقت رامع حدو لوقيو دنع بارا ضعت لعدكف ملسو هيلع هللا كك 0 أف
 رو

 غلا ىم هللاب ذوعأ رامع لاق راغلا ىلا ةّوعحيو ةنكلا ىلا مهوعدي ةّيغابلا

 ه-ه-د

 لاق ٌةَبْيَتَف انقدح «ىدجسملاو ربتملا داوعأ ىف عانصلاو راجنلاب ةناعتسالا باب 4
 ةيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ثعب لاق لّهَس نع مزاح وبا ىنتدح لاق زيزعلا دبع انتدح

 د2 تحل - ها © ه3 هد مدل م اس 20 5 ع

 نب دالخ انتدح « نيهيلع سلجا !داوعأ تت لمعي راجنلا كمداغ ىرم ةارمهأ ىلا مطلسو

 لوسي اك خلاه ةارشأا وأ رباج نع ةيبأ نع نميأ نب :دحاولا .كبعا انكدح .لاق .ىيحُي

 هضلاا تالمعم كتل قأ لاق راكان, لمالغاب ىل افا هيلع .ىعقت ابش  ىل !لعجلا الأاادللا

 لاق كيف نبأ انتدد لاق ناميلس نب ىهيكاي امتدح « ادكسم ىنب ىم باب 4

6-5 1 

 هللا ٌقيِبَع عمس هنا هثلح ةداتك ىب رّمع نب مصاع نأ هقدح اًريكب نأ ورمع ىنربخا

 نيح هيف سانلا ٍلوق دنع لوقي هنع هللا ىضر ناَفَع نب ّنامتع عمس هنا ىنالوخلا

 ىلص هللا ّلوسر تععمس ىنأو مكرتكا مكنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل !ٌدجسم ىنب

 لل 1 ول لان اناا تسحي  بكي لاك نكاعنم ىنو نم لوعي ب ملسو<ةيلع ىلا

 هوجاتتلا 22 2 131 رستلا قرصتباو ةخليا تاجات ؟ينياع دتكلا .عوفا لغم عل ' هللا بِي

 هللا دبع ْنِب رباج تعبسأ وريعل تلق لاق نيفس انثدح لاق ديعس نب ٌةَبْيَتَق انثدح

 سم مِلَسَو هيلع هللا“ ئلطحا (ءللا لوسر هل لاقف ماهس هعمو دجاسملا ىف ٌلجر رم لوقي

 يك ضدك ناع ليسا نبأ نسر لانكححم 5 ناحسكلا . ىح رورملا تايد «اهلاصنب

 ينل نع عببأ نع ةداب ام وح لاق هللا دكيبع نب ةدب وبا انتدح لاق دكددحاولا



 مس م ةولصلا بانح

 ل :ناكو. نيتعكر لص ؛لاقن ىكض لاق هارأ رعسم لاق نكسملا ىف وهو ملسو هيلع

 0 د 5 هه

 نيتعحر عكريلف دك سملا ىسف ليخد اذا باب «ىندأزو ىناضقف نب

 نع ريب د هللا كبع 5- رماع نع كلام انربخا لاق فسوبي نب هللا ثيع انتدح

 سا مش

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسر نأ 1 ىملسلا ةدانق ىبا .ىع عر را ل نب ورمع

 5 دعسان 6 ) ثّححكلا هاك 4 ملكي ١ لبق نيتعكر كر لق ككسملا كالا لليخد ١ اذأ

 نع يرعألا نع دانؤلا كب نع كلام انربخأ فسوبد د هللا 31 انتر كدكاسملا
 ىف

 مكدخأ ىلع ىلَصَت ةكثالملا نأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ م

 ءدمحرا مهللا هل رفغا مهللا لوقت ثححي مل ام هيف ىّلص ىذلا هالصم ىف ماد ام

 لكتلا ديرج ىنم' دجسيلا فقس ناك ديعس وبا لاقو «دجسملا نايند تاجا

 200 سس س > 0-2 2 ع 3 ا - 5 2

 قر قدعت وأ رمكت ن 5 كاكاو رطملا م ساشلا نى رح لاقو دكدكاسملا ءانبد رمع هاو
 رب

 00 سابع ىبأ نافو .؟.اليلق الا ايدوومعي . الإ مخ اهدي ن وقابتمال نتن لاو كلا

 هدمءا6 -

 مهر د ب بوقعي انتدح لاق دللا كيع بد لع انهحح ك ىراصنلاو دويملا تفرخز ابك
 انك

 دريخأ كللا تنع 5 عفان انتدح لاق ناحك نب جلاص نع ىببأ انتد>ح لاق 0 نبأ ٠

 هاد

 هققسو نينلاب اينبم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ديع ىلع ناك دجسملا نأ
 َى

 د د 8 ع 6 0 ِه 3 د 0 200 2

 هناينب ىلع دانبو رمع هيذ دازو ايش ركب وبدأ هيف دزي ماف لكلا بشح هديمعو نب

 ع
 5 مه م0 302-2 35 نم

 ريغ مذ ابشخ هدمع داعأو دي ركل و ىجلل اد ماس ١ هيلع هللا ىلاص هللا لوس هر كيع

 سادس ع 5-857 - - 2 39 2

 نم هديع لعجو كعب او ةكوقنملا ةراجحل اد ةراذدج ىنبو ةريخك ةداب دز ديف داوف نامتع

 ل

 زع هللا لوقو دجكسملا ءانب ىف نواعتلا باب #4 2 ٍلاسلاب دهققسو ةشوقنم ةراجح

 275:20 تدك 2 هءم- 33ه هع

 اونوكي نأ كقلوأ ىسعف هلوق ىلا هلآ دجاَسَم اورمعي نأ نيكرشمأل ناك ام لجو

 3 هو د © تا لا وا ممسصيسشسلس ءهدةع -

 دلاخ انثدح لاق رانخملا ىب زيوعلا كيع انتددح لاق ندسم ادةدد> نيحتهملا نم



 + ةءاصلا بانك

 بيجاعت نم حاشولا موو تلاق الا اسلكم ىدنع "سلكت. الف ,تلاق ىئدنع تدكتن

 ل امد
 دع د د ع هد < 0

 ىعم نيدعقت ال كئاش ام اهل تلقف ةشئاح تلاق ىناجنأ رْفكلا ةَدْلب ن

 ىف لاجيلا مون باب هم 2< ثيدحلا اذيب ىتتتلكف تلاق اذه نلق الا اَنَعَقَم

 و أ لاغو « لكاسيملا

 اذ | يدوبتحاب لاح عقابا سسكح ناك هللا ةتيسلا حا ىيفي انتدك لاق هددسم انحححج

 نإ لع 2 نا لل لفل! نول ا دود ماني ناك قا مقل يامل

 مراح - نبا ,نيب ريزعلا نبع انتدح .لاك:ىيعس نب .ةبيتق انكدح .ءملسو هيلع

 ملفا يطاق تيب علسو طيلعا غلا ىليصا, هللا لوكلرا لج .'لاق ؛كعس :نب» لوس نع : مراح

 ىنبصاعَخ ةىسف نيبو تيب ناكر تناقق كيع اند ني لاق تنملاوب ىف ةالع اذكري

 ذأ ناسنال لقورر هبلع ةلكلا قلصت هللا لو ناسفتف لنج لقي ملق

 هيو يطب اةنلا ١ لصتللا لوفر ماجن كقأر قجسدلا  ىفاوه هللا لرش اجا لافكا كف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعجاف بارد هباصأو هقش نع وأثر رك
 د

 . ب 0 0 نا ع ل ل 0
 لاق ىسيع نب فسوي انتدح « بارت ابأ مق كم انبأ مق لوقيو هنع دكسمب ماسو

 م نيعبس تيأر ىكقل لاق ةريره ىسبا ىع مزاح ىبأ ىع هيبأ نع 0 نبأ انتدح

 اهتيذ مهقانعأ ىف اوطْير نق ءاسك اماو رازا امأ 2ادر هيلع لجر مهنم ام ةقصلا باحضا

 د 0

 «هتروع ىرت نأ ةيعارك هديب دهعيجايف نيبعكلا غلبي ام اهنمو نيقاسلا فصن عبي ام

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك كلام نب بعك لاقو « رس نم مدق اذا ةولصلا باب

 انتدح لاق ىيحيب ىب نالح انكدح « ديف ىلصف دودسملاب أدي رقس نم مدق اذا ملسو

 هللا ىلص ىبنلا تبدأ لاق هللا ىبع نب رباج نع ريم تركت 50-0 2



 م8 ةواصلا اح

 سع سهو 1 5 همد 1 3 5 5 52 9 5

 نأ ةيقع ىبب هللا دبع نب هللا كييبع ىسنربخأ لاق ىرهؤلا نع بيع انيبخأ

 ةصيمخ حرطي ففط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب لذ امل الاق سابع ىب هللا كيعو

 دوهيلا ىلع هللا ةنعل كلذك وهو لاقذ ههجو نع اهفشك اهب متغا اذاف ههجنو ىلع هل

 : ل الكا د
 ب هللا دبع انتدح ؛«اوعنص اه ردحي ليجاسم مهثايبنأ راو اوذ_كدتا ىراصنلاو

 ة د د ه

 ءللأ لوسر لأ 3 ل ل ب بيسملا 0 ليبعدبب خخ باتت نبأ 3 كلام رح ةينسم

 مس هع هت

 ا أ « دجاسم مهتايدنأ روب اودكتا 3 هر هللا تاق لاق ماسو دياع دللأ

 يحكم انتدح «اًروُمَط وأ اًنِحسُم ضرالا ىل تعج ملسو هيلع هللا ىلص

 ه2 و

 ريقفلا ديزي اننحح لاق مكحلا وبا وه رايس انثدح لاق ميشق انتدح لاق نانس نبا

 000 تيطعأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌنوسر لاق لاق هللا دع نب رباج انتدح لاق

 د © 2 هم مم هع ب ب 02

 ضرالا 2ك تعج 0 قربهم بع اك ترصن ىليق ءامبنالا ىم 0 نيطعي مل

 د ه5 ا ع تاع د62 ط5 22 3 3 ع 5. 5 وه

 ناكو مئانغلا ىل تدملحأو لدتا ةواصلا هتكردأ ىشقمأ نم لجر اميأو اروهطو |دكاسم

 جد هد

 تا 1 < ةعافشلا كتييطُعأو فاك سيانلا ا كتدعبو ا هموق كا تعب

 ماش ى ع :تفاسلا وبدأ انتد> لاق ليعمسأ نب 00 انتل « لك سهلا َى

 < ندع 0 - ميم <

 مهعم تناكذ اثوقتءاس برعلأ يسم ا ءادوس تناك 0 نأ ةشتاع نع دمبا نع

 0. 2 هس 3 د2 هع 55 هدد كه

 ءود 550 تتاح 5

 تلاق دهودجحاب م-اطغق هوسون لاذ تع.تاق هتقادكق امكل ا ىقام وهو ةايدح اهب

 و 3 - د سءد

 مهعم خيكاقل 0 هللاوذ تلاق اهابق اوشن ىتح ن وشتفي اوقفسف تحلق هد يا

2346© > 

 ا ى مهيب 1 ٌذ هةميذأ ىلا اذه 1 تكلف يد عش 5 تنلاق 0 اي لأ ترمه ذأ

 هع ء دهم

 ملسو هيلع هللا ىلص هالا لوسر ىلا تءاكف تلاق وه أذ وعو ةيرب هنم ا مئامعز

 د ِن 2 ©0 ع

 ىقيقات تتناكذ تلاثق شفح وأ دحكاسملا كك ةابخ اهل ناكف ةشتاع :كتلاق كتيماساف



 1 واصلا رح

 نبا تيأر لاق عفان نع هللا كيبع انثدح لاق َنايَح نب ناميلس انكرحت- لاق لصفلا

 32020 01 ٠ هيلغفي ءلسو هيلع اهلل, قلذحي لقبنلا [تذيأرا لاقف“ هزيعي ىسلا يلي
 3 5 2 د هد | هس ه و © د هم هو 5

 ىرغؤلا لاقو « لجو ع دللا هجو هب داراف ديبعي اهم ةىش وأ ران وأ رونت همادقو ىلص

 نأ 200

 امتدح ىلصأ اكن راسل اع تضر 2 ملسو هيلع ءللأآ ى 00 لاق 0 ى-نربخأ

 هللا كيع نع راسي ند ءاطع نع مل ِل كير نع كلام نع 0 ند هلثأ كبع

 تيرأ لاق مث ماسو ءباع للا ىلص دللا 1 ىلصف مخل كققتا لاق سابع ن

 - رباقملا ىف ةولصلا ةيمارك باب ه» ءعطفأ طق مويلاك اًرظنم رأ ملف رانلا

 ب
 8-2 .. . 0 ١

 اة ا ىجنلا نع رمع نبدأ نع عفان ىدريخأ لاق ىلا كيببع ا انتد>' لاق 0

 ه» ءاروبق اهيذختت الو مكتولص نيكم) مكتورد | يد ااولعجا لاق" ملسو اةيلعأ هلثا “ىلع

 ع 5 ةواصلا باب هرك هيلع هللا ناوصر ايلع نأ ركذيو باذعلاو فسكلا عضاوم
 كك

 هللا لبيع نع كلام ىنتدح لاق هللا كيع ند ل.بعمسأ انتد> لباب فسخ ةواصلا

 ارا نحن لا ملكوا هيلعامللا ١ ىلتك دلللا :قوكسر نأ ارمعأ قيهللا  قبع نع اسيد "حوا

 الإ مهيلع اولخوح خلف“ قيكاب «اوتوكتا# مل ناف نيكاب اونوكت نا ل1 قويدعملا ١ الوم لك

 ري

 نما عكستاتك (ليخوت ال انآ رمع لاقو ةعيبلا ىف ةولصلا باب ه* ءميباصا ام مكبيصي

 اهيف ةعبب هلأ ةعيبلا ىف ىلَصِي سابع ا ناكو روصلا اهيف ىتلا لتبتامتلا ل

 ور ميبأ نع ةورسع نب ماش نع ا انريخأ لاق مال نب كيكم انتدح ل

 ةشبحكلا ضراب اهذأر ةسينك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس تركذ ةملس ما نأ ةشئاع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقق روصلا نى م اهيف تأر ام هل تركذف ةيرام اهل لاقي

 كح 5 هم هما 2 2 2 د هد 25652 29 12
 اور وصو |ليكا سم هربق ىلع اون جلاصلا لجيلاو جلاصلا ديعلا مهمذ تام !ذ) موق ككتلوأ

 ميسا يي .ه ِ 5 | -ِ

 لاق ناميلا وسدأ انة باب هد «دللا دنع فقلحكلا راوست كتدأوا وصلا كلت هيف



 1 م ةولصلا باند

 هدغس 6 - 6-2 7 5 جمد

 «ةداعالاب كرمال ملو ربقلا ىبقلا لاقذ ربك دنح ىلادصي كلام
22 - 

 ندر[ سنا رمح ارو دكا

 ةشئاع” ىع ىلبا ىفيبخا لاف ماشع نع ىيحي اننرح لاك نننيلا نب دبحم انيح
 سَ سبع 30

 كلذ اتركذن يواضن اهيف ةّسيكلاب (فانأر ةسينك اتزكذ ةةملسإ أَو هبه 3

 اونب تامف جلاصلا لجرلا قد ناك اذا كلوأ نأ لاقت ملسو هيلع هللا ىلبد ىبنلت

 5 - 1 - 5 < 5 هس

 ىلص م مدق لاق سنأ ى م ىبأ قع ايضراولا فب انيدح نا دل د

 ماقاخ فو نب ورمع ع مهل لاقي 2 ني خنيدملا ىلع لوفف 2 ماسو هيلع هللا

 ايش رجلا نم ىلا لاسر ا مقر ددملا هسح عبرا مهيف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ركب وباو هتلحار ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا رظنأ ىنأاك فيسلا ىدلقتم

 ١  0لآ مم هع ه هه 3 7 5 سام د

 اعبي نأ بحي ناكو بويا ىبأ ءانقب ىفقلا ىتح هلوح راجنلا ىفب المو هقدر
 تو

 د لسراف نجاسملا ءانيب رمأ هناو منغلا ضبارم ىف ىلصنو ةولصلا هتك ردا تيح

 هنَمَك بلطت ا هللاو ال اولاق !ذع مكطئاكاب ىنونمات راكنلا, ىنب اي. لاقن راجنلا ىنب

 هيثو برخ عندو نيكر شمل ودك كل لوقا انين هع ناكع سن لاف لجواررح جللا كلاب ذا
 ع

 © تس د

 تيدوسف برخلاب مت تشينف نيكرشملا روبقب ملسو هيلع هللا ىاص علا رماف لكن

 نولقني اولعجو ةراجحلا هيَتاناصع 0 دجحسملا ةليق نكذلا اوقصف عطقف لكلاب

 الإ ريح ال ميللا ءلوبقي ىعو .مهعم ملسو هيلع هللا ىلص ىينلاو نورك 2

20 

 انقدح ءمَنَعلا ضيبارم ىف .ةولصلا باي 1, *ةرجاهملاو راصنألل دك ةرضالا ريح

 ىلص ىبنلا ناك لاق سنأ نع حايتلا ىبا نع ةبعش انثدح لاق بروح نب نامياس

 ضبا رم ىف ىلصي

 نب هدد انتدح « نبآلا عضاوم ىف ةولصلا 500 6 ىخيج 4 لبق مخغلا

 ناك لوقيد ع ا مد مدغلا ضيارم ىف 2 ماسو هيلع هللا

16 



 4 ةولصلا كتان

 أ عطتسا مل مهفيبو ىفمي ىذلا ىداولا نس اطمالا تناك ا!ناذف ىموقل ى ص

 «لضنأف ىتيَب ىف» ىلصتف ىنيتأت' اكن هللا !لووس ابي ٌتْددوَو ميج ع ملصاف 7

 5 ءدوع

 ناسبتاع لاق هللا ءاسقا نأ لعئاس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس عل لاك" كاف ى

 وسر نذاتساف راهنلا عفترا نيح ركب واو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ىلع :ادغق
2 53 

 00 ىبأ لاق مد تكديلا لخدا ن 5-2 سلجاي ملف دل تنذأف ماسو ءبلع هللا ىلص هللا

 ةلثا !١ ىلص: هقلا, ٌلوسير' ماقك :تنيبلا نم ةيحانا: ىلا لا ترشاف لاق. كتيب .ىم ىَلصأ 8

 ةريزخ ىلع هانسبحو لاق ملس مث نيتعكر ىّلصف انففصن انيقن ربكف ملسو هيلع

 ٌنثاق لاقف اوعيتجافا نّدنَع وذ رادلا لفأ نم ٌلاجر تيبلا' ىف .باثف .لاق هل اعانعتص
 مى

 بحي م قفانُم كلذ مهضعيب لاقذ نشخُدلا نع وأ ى كل نب كلام قدا مهنم

 علا ال لاق دق. كرت الآ كاذ. لقت الا ملسو هيلعا هللا ىلص هللا .ٌلوسر لاق هّلوسرو هللا

 ىلا هتحيصتو هّيجو ىرث اناف ْمَلْعَأ هلوسرو ةللآ لاق هللا هو ىلذب ديري هللا الا
 لاق يموراعلا كلغ مح !نق؛ هللا ناف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لويس لاهو نطعناسكلا

 نيبضصحلا كلذ دعب كلاس. مث باهش نبأ لاق هللا ةجو كلذنب ىغتبي هللا الآ هلا ال

 نب دومحم ثيل ىع مهئارس نم وهو ملاس ىنب دحا وهو ىراصنالا ليكم نبأ

 ناكو هريغو لنكسملا لوخد ىف نكفيتلا باب 20«  «كلذب هةدصف

 انثدح لاق 5 نب ناميلس انثدح ىرسبلا هلجرب ادب يرخ اذاف ىنميلا هلجرب

 هسد

 ىلص 9 ناك تلاق ةشتاع نع قورسم نع ةنئأ ٠ نع مهاس نب تسعشألا نع 0

 «هلعتتو هلجرتو ةروهط ىف هلك هنأش ىف عاطتسا ام 3 تكي فول هل

 ىلص ٌىبنلا لوقل ثجاسم ااهتاكم دَكتيو ةيلهاجلا ئكرشم روبق شيبنت لم باب م

 ةولصلا ىم هركي اسمو تجاسم مهئايبنا روبق اوُدَكَنا دوهُيلا هللا نعل ماسو هيلع هللا



 اذ 1 ةولصلا نِإَمح

 لوسر اي لافذ عطتسي ملف هلقي بقذ مث هبوث ىف ىّتَحَذ فخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 هاقلاف هلمتحا مث هنم رثنف ال لاق ىلع تنا هعقراف لاق ال لاق ىلع هْعْدَرَي مهضعب وم هللا 0 - 6©- هد

 ىفَح ىتح هرصب هعبتي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر لاز امف فقلطنا مث هلعاك ىلع

 6 د ايفم» مق ملل ا هدلع هللا+ قلص ادللا كون مان اذه هدصرح 5 انحع انيلع

 فسوي ىب هألا 3 ا كاجل م دجسيملا ىف ماعد ع 5 اك 0

 توحي« لاه اشعأ» لس ظنا نعلق نبأ ىب هللا اهيعع قو كسلا نع كلام انربخا لاق

 ظلك وبا هكلشرا ىلا لاف( كمن سان «ةعم نك د شعلا ىف. ملسوا ةيلح دلتا جلع ١ سذلا

 «مهيديا نيب تقاطناو فلطناف اوموق هلوح نمل لاقف معذ تلق ماعلا لاقف معن تلقف

 هروب ىت وما 00 ناعللاو ءاضقلا باب يحكي انت>> ءاسنلاو لاجرلا نيب دجكسملا

 ىعس نب ليس نع باهشا ىبا' ىنربخا :عيرج ىبا انربخأ لاق :قازولا تبع انثذحلا لاق

 دجسنلا ىف انعالتذ هلتقيأ الجر هتارما عم َفَجَو الجر تيارأ هللا ٌلوسر اي لاق الجر
 د ما 26 مل 357 ءأوم 2 مدس وي ع

 سسدائْب الو ومها كريريحح وأ ا كتريبيدح ىَلَصي اننيبد لخد أذأ باب تت « تكان اناو

 5 - 5 اهيل

 دويكم ىع باهت نبأ نع دعس ىب ميهوب أ انتدح لاق خيلسم نب ءللا كتبع انتدح

 ًالاعفب هلوتم»» قت: ءاكنأ ! لشؤأ ةيلعأ هللا جلف, ىبنلا ( نأ تناك نب نابع قع. عيجرلا نتا

 ىببتلا ربَكَف ناكما ىلا هل ثرغأف لاقا كتيب 'نم كل .ىلصأ نأ بحت : نبأ هللا ىلص

 هس د 2 ةمميسشسمللا 6

 ىةتدح لاق ريفغع ند كيعس انتدح « ةءامج ىف هرأد ىف نك ىف بزاع نب غارملا

 0 0 ك5هسد د

 ١ ىراصنالا عيبرلا ىب دومحكم ىنريبخا لاق باهش نبا نع ليقع ىنتدح لاق ثيللا
07 

 نم ارْذِب ىهش نمم.. ملسو هيلع 'هللا 'ئلصا هللا لوسر :باحكصا ؛ىم وهو انكلام نب نابتع

 انو ىرصب تركنا دق هللا ٍلوسر اي لاقذ غلسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ىنأ هنأ راصنالا

701. 1. 16 



 م واصلا بانك ا

 م06

 كلوب هعلبتا قفا ىَعْربَي الق هتلبق نيفو) هعزجا دورا والا دبر ىجتمي :اهتافوةعولصوا عقلا ماع رزقا

 لاق ضعب ىلع هضعب كرو هيف قزبف هدر فرط فخأ مك همدق تحن وأ دراسي نع

 انثدح ةلبقلا ركذو ةرلصلا مامثأ ىف سانلا مامالا ةظع باب م8. ءاذكه لعفي وأ

 نأ ةريرف ىسبأ نع يرعألا نع دانزلا ىبأ نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا ٌدبع

 ىلع ىفحي ام هللاوف انهم ىنلبق نوَرَت لع لاق مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوس

 لانو مدلاسا نور يخي ءاسدحلا« ورجل اور نما كرات ىستاف مكعوكر الو مكعيشخ

 اع ده ناك. تلتف ا نيناويع ملكت لاله نع ناميلس نب عيَلُف انثدح

 كادلظا وكلا ىفو ةولصلا ىف لاقف َرِبْثملا ىقر مث ٌةرلص ملسو هيلع هللا ىلص

 نب هللا ٌثبع انثدح نال ىنب ٌدِحسَم لاقي ل باب 87 ءمكارأ امك ىثاآرو نم

 هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخا لاق فسوي

 نيب فباسو عادولا ةينث اهذمأو ءايفحلا ىم ترم فقل ليخلا نيب تفباس ملسو

 ناك رمع نب هللا دبع نأو فيرز ىنب دجسم ىلا ةينثلا نم رمصت مل ىتلا ليخلا

 02235225 اهما لاق نأو لادلا نييدشتي اعدم و هذا قع ىمبا» اردو“ «اهز»:قياشا نموت

 رذآ لاق «لجسملا ىف ونقلا فيلعتو ةمسقلا باب 88 ءاضيا زاج لادلا عفرو لادلا

 لاقو « ناونسو ونص لثم ناونق اضيأ ةعابجلاو ناوُنق نانتالاو ىّذعلا وُنقلا هللا دبع

 نقط علا نأ لاق سنا نع بيهص ىب ريزعلا دبع نع نامهط نبأ ىنعي ميعربا

 هب ىتأ لام رثكأ ناكو دجسملا ىف هورثنأ لاقف نيرحبلا ىم لامي ملسو هيلع هللا

 ملو ةولصلا ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر يرخف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر

 ذأ هاطغأ الأ اًذحا ىَرَي ناك امف هيلا سلجف ءانج ٌةولصلا ىصق اًملف هيلا تفَتَلَي

 لوسر هل لاقذ اليقع ثيدافو ىسْقَت تيداف ىثاف ىنطعا هللا ٌلوسر اي لاقف سابعلا هءاج



 م4 ةولدصحلا باند

3 © 6 

 نع افصبيلو هنيمي نع الو هيجو لب مكانتي الف مكذحا مكنت اذا لاق مت * ايتحف

 ىنربخا لاق ةبعش انتدح لاق رمع ىب صفح انثدح ىرسيلا همكق تحت وأ هراسي

 نيب مكذدحا نامي الا لسور ميلا ادللا ريض ,ىبننلا | لاقر لاك 1 نا فمش! لاق تحاكم

 نع قزبيل باب دك * ردسملا هلجر تءيكات وأ هراسي نع نكلو هنيمب ىع الو ةددب

 لاف ةذالنك انتنح لإف خمعش انتل لاق مد انتل ىلا ه«مدق تكاذ وأ دراسي

 ىف ناك اذا نموملا نأ ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا لاق لاق كلام نب سنا كتعدس
 هيل - - - 2 نب

 تحت .أ دراسي نع نكلو هديل نع الو هيد نمد نىقزبب دلف هجر ىجاني ايد ةولبصأا

3 

 حل
 نمحرلا دبع ىب ديمَح نع قرهو را اتقن لاق ىيفس انتدح لاق ىلع انتدح ',دهمدع

 هم هع

 اهكحف دحسملا ةلبق ئف ةماخن رصبأ ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نأ كيعس ىبا نع

 هر 2 3 20 تزخإ تدك 02 0

 تحن وأ هر اسي نع نكلو هنيمب نع وأ هيدي نيب للجرلا قزبب نأ ىهن مث ىصحب
-_ 

 راك كا م « وكن كيبعس ىسبأ ى 5 انننخ عمس ىرسشز كا نعو < ىرستلا همدق

 سنا تعمس لاق ةدانق انثدح لاق ةبعش انتد> لاق مكآ انتدح دجاسملا ىف قابلا

 اهتراقكو ماي بحشملا ئفر قاوبلا ملسوب هيلطنوللا ميلف تلا كاف لاه ىلع نذأ

 اًكيريخا لاق قصت ىب فحسل :انكدح .نكسملا, ىف ةماكدلا ىحد كاب 011 كايد
 - -ِ- م6 5 23د

 لاق ماسو هيلع هللا ىلص ىينلا نع ةريرف اذ عمدس مام نع رمعم نع قازوسلا كيع

 د :ماد رام ىلاعتإ هللا ىحاني 4 همامأ فصبي الذ ةولصلا ىلا مكذحا ماق اذا
 رى

 ا 210:2 هد هم

 اهننديف 7 مق تك وأ راسب نع فصييلو اكلم هنيمب نع ناإف دنيبمي نع الو داعم

 انتد> لاق ليعوسأ نب ىلا سه هدوت فرطب 5 قاؤملا هركب اذأ باب مس

 : د قار ملسو بلع ىلص ىبنلا نأ سسنا نع ليبيدح انتدد لاق رمز
0 

 3 3 53 د - ن 3 52 - 1

 نأ لاقذ هيلع هنددشو كلذل هتيعارك ىثر وأ يق أرك ةمام ىذرو هديب اهككذ



 7 ةولصلا تانك الز

 انايرسسا «نيتدكس ىلسجسو هيلجر ىتقنءاسمخ تبلص اولاق كاذ امو لاق ةولصلا

 نع رفعج نب ل.بيعمسأ انتدح لاق ةيدتق انترد كد_كاسملا نم نيدعلاو قاز بلا كح

 كلذ. قشف :ةلبقلا ىف: ةماكت ' ىأو ملسوا هيلع هللا ىلص. ىبنلا نأ سنا نع ديمح

 ل 0011-7

 ةناف «تواص ىف ماق ذأ تدحاان 5 0 هدبد 0 ماقف ههجو ىف ىشر ىتح هيلع

 َّ اسي نع نكلو. ةليقلا لبق مكدحا ا نإ اود ب الق ةليقلا نيدو ةنيب 50 نأ وأ 5 هر ىحانب

 5 26 6 3 3 2 مم 6 خط

 للعفي وأ لاقف ضعب ىلع مضعب در مد هيف فقصيبف هثادر فرط ليَخأ مث همدق تيكن وأ

 رمح نب هللا كبع ىع ع ءثان نع كلام انربخأ لاق ل نب هللا كاع مكافح [نكم

 هءوع

 تك هتاف ةليقلا را اقاصب ىأر ماسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر 83

 « ىّلص اذا هج لبق هللا ناف هيجَو لبق فصبي الف ىلصي مكدحا ناك اذا لاقف سانلا
 ا تر لل ماش رح كلام انريخا لاق تس نب هللا بع 0

 فاضي وا( اطاخما اهلبعلاا رادجلا ئفب ارا علسو هيلعا هللا  ىلصا للاب ّلوسر / نأ نيدموقلا ١ أ

 سابع ىِبأ لاقو ىجحسملا ىم ىصخلاب طاضبلا كح باب مع ءمكحف ٌةماضث وأ

 ليعيسا نب ىسوم انتدح «ءالف اسباي ناك ناو هلسغاف بطر رّذق ىلع تقطو نأ

 0 نحل ديكو قبال ديمخ عا باتيشا | نبا انزيخلا »لاف. دعس ةي» بعدا | انكيحت لاق

 ادا ىف ةماخت, ىأرا ملسو عيلغا هللا قلص هللا لوسر. نأ ةافكح , ىيعشا اباوا ةزيزع, ابا

 تا م 4 و 0 5 ا ا ا ل كرا ترك انا لانن (نكي ةهشح لراسف نكس لا

 مدبب نع فق ل كاك كو « ىرسيلا همدق كلان وأ كراسي نع كعمتسلا ةهنبجد
- 

 نع باهش نبأ نع ل نع ثلا انتد> لاق ربكب نب ىبحي انتدح ةولصلا ىف

 هيلع هللا ىلبص هللا لوسر نأ ١ داربخأ دكيعس ابأو ريدر ابآ ن ١ نيحلا دبع نب نس

 ماسو بلع هللا 38 ىلا لويس لوانتن دلكسملا طتئاح ىف ا كر ماسو د



 م ةولصلا باند

 لاق « ملسو هبلح هللا ىلص ا ىلص دوعسم عب هلا 0 لاق لاق 5 نع مهيهربأ

 ءوه ةولضلا نطق ات ححا  ةللا» قوس, اسير هلا لمعم هادا املح) سكت ىلا دار لوزذا لل ته

 نيتدجس دجكاسو ةلبقلا لبقتساو هيلجر ىنتف !ذكو اذك كتيلص اولاق كاذ امو لاق

 قرا مكدحا اهكشإ اذاو :ىنو كنف تيست ذاق نوسنت امك: سنا كلعم شو اانأنامقا

 ءاجاام باب 8# نيتدجحس ٌدِحسَي مك ماسيل مث هيلع متيلف ٍباوصلا ركتيلف هتولص

 ىبنلا مّلس قو ةلبقلا ريغ ىلا ىلصف ىَيَس نم ىلع ةداعالا ري مل نّمو ةلّبقلا ىف

 « ىققب ام متأ مث ههجوب سانلا ىلع َلَبْقأَف رْهظلا ىقَعكر ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 زمع لاق لاق كلام نب سنأ نع ديمح نع :ميشق انثدح لاق' نوع نب ورم انتدح

 تلونف ىّلَصَم ميعربا ماقم نم انّذَكَتا ول هللا ٌلوسر اي تلق ثالث ىف ىسْبَر تقفاو

 نأ كءاسمذ ترم ول هللا ٌلوسر ابد كلك باجحلا 5ك خيلصم مير مب ١ ماقم ن 0 م اوذخناو

 دللا ىئلض' ئ اعل 00 عمتجاو باكحلا ا تلوقف رجافل و ل 0 هذاف 5

 اريخ اجاوزأ هّلَدَبَي نأ نكقلط 3 طر ىسع نهل كلقف ديالع ةريغلا ىف ملسو هيلع

 س 50

 بويأ نب ىبيحي انربخا ميرم ىبا نبا لاقو هللا دبع وبا لاق «ةيالا هذه تلونف نكنم

 انربخا لاق كفشوت ىب هللا 0 انتد> « أديب اهنا دعس لاق 0 ىنتدح لاق

 ةويلصر# ىذا قابقي "نادل انيبا لاق مع نبا هللا تنتع» ىقع'نانيدىبب مللا» وبك نداكلام

 ةليللا ديلع لوس كق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس نأ لاقذ تأ مهءاج ذا عبصلا

 كمسد

 اورادتساف  ماشلا ىلا: مهفوجو تناكو اهولبقتساف ةبعكلا لبقتسي ناار 7 دقو نارق

 نع ميعربأ ى ع مكحلا ى ع ع نع ىبح كحاب انتل لاق 80 انتدح « ةيعكلا ىلا

 00 5 اولاقح : اسمح ملشوت ا ةيلطا هللا (ىلص قينلاا هلقلاا ىلا لاق !هاللا | نييع نوح اةيَعْتَع



 + ةولصلا باتك

 ع نبأ لاقف ةبعكلا لخذد ملسو هيلع هللا ١ ىلص هللا ٌلوسر !ذعف هل ليقف رمع نئبأ

 تلأسف نيبابلا نيب امئاق الالب ُدَجَأ, يرخ دق ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلاو ا تلففاك

 قد نيدعك) مع. لاقاةبعكلا "٠ ىئس#ةهالشو ديلعبهللا» عيدلاتم“ ٌقبعلا - لسا تلعد: كلالكب

 « نيتعجحر ةبعكلا هجو ىف ىّلصف جرخ مت تلخد اذا هراسي قلع 'قينللا“ قيقيراشالا

 لاق ءاطع نع مجيرجع نبأ انيبخا لاق قازوسلا بع انت لاق رصف نب قحشا تنك

 ةيحاوت ازيا اع درب كيرلا لاول ةبباس هللا بآياش»و وبلا » لداحتقا مل +لاق نابع يبا كحل

 هذه لاقو. ةبعكلا .لبق يف نيتعكر عكر جرخ املخ دنم جرحا يح لي ملو اهلك

 هلل قلصت ىبنلا لاخ ةزيرعاوقبا«لاعوا ناكل تيكا هلابقلا وكس كيوتق> باب اسم *-> «ةلبعلا

 نع .ٌليثاوسا انثدح .لاق 'ةاجر -نب؛ هللا لبع انتدح ربَكو ةلبقلا لبقتسا ملسو هيلع

 كتلعبب ركحف ىلص مالسو هيلع ىللأ ىلص هللا لوس ناك لاق ءاربلا ير وما 5

 نكي ملسو هباع دللا ىلص هللا صر ناكو اره سنع عدد وأ رشع 2 5-5

 ا 5

 هجوتف كامسلا ىف ككِهَجَو َبْلَعَت ىرت ْنَق لجو ّرع هللا لوناف ةبعكلا ىلا هَجوُي نأ

 اهيلع اوناك ىتلا مهتلّبق نع معالو ام ثوهيلا مهو سانلا نم ةهفسلا لاقف ةبعكلا وحن

 ىلع, ىبعلا »عمل ئلضح, ميفعسم ؛طارص» ىلا اشي نم ئدهي-برغملاو قرشملا“ةلل لف

 رصَعْلا ةولص ىف راصنألا نم ٍموَق ىلع َرَمَف ىَلَص ام دعب يرخ مت نجر ملسو هيلع هللا

 هبلع هللا ىلص هللا لوسر عم ىّلص هنا دهشي وع لاقن سدْقَملا تيب وحن نوُلَصَي

 ملسم انتدح «ةيعكلا وكت اوهجوت ىتح موقلا فرحتف ةبعكلا وكن هجوت هثأو ملسو

 نع نمحرلا دبع ىب دبكم نع ريتك ىبا نب ىيكي انتدح لاق ماقع انتدح لاق

 اذاف هب تهَجوَت ثيح هتلحار ىلع ىَلَصُي ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا ناك لاق رباج

 نع روصنم نع ولج انت>> لاف نافممع انددح ؛ ةلبقلا لسفتساك لون ةضيرفلا دازأ



 الإ م واصلا بانج

 امتولاق اذاف هللا الا هلا ال اولوقي ىنح سانلا ّلتاقأ نأ ثرمأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 الا مهلاوماو مهوامد انيلع تمرح دقف انتكيبذ اوحبذو انتلبق اوليقتساو انتولص اوكصو

 لاق بويا نب ىيحكي انربخا مَيرَم ىبا نبا لاقو لجو وع هللا ىلع مهباسحو اهقحب

 نير يلح لاقو لاق 4 ملسو هيلع :عللا قلص: ئينلا ,ىع نسنا لسرح لد نسج ءانندح

 سنا هايس نب نوميم لأس لاق ديَمح انتدح لاق ثراحلا نب كلاخ انتدح هللا دبع

 لإ ملا ال نأ دهش ىم لاقف هّلامم دبعلا مت مركي امو ةزمح ابآ اي: لاق كلام نبا

 انمإ هيلعو ملسمللا اما اهل ملسملا وهف انتحيبذ لكأو اانّتولص ىلصو انتيك لمبقتساو ةللأ

 الو قرشملا ىف سيل قرشملاو ماشلا لعاو ةنيدملا لقا ةلبق باي زك, ١١ ؟ءلسلا ىلع

 لوب ءأ طتقاغل ةليقلا اولبقَتْسَت ال ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا لوقل دلجق برقم كح

 نع سعرا انتدح نيفس انثدح لاق هللا دبع نب ىلع انتكح اوبرَع وا اوَقَرَش كلو

 اذا لاق ملسو, هيلع هللا" ئلص .ئينلا نأ . ىراصتالا بوبا !ىبا ١ ىع, ىتيللا ديري ,ىب كاطع

 توب وبا: لاق اوبر ىأ, اوقرش نكلو اهوريدتسي الو ةليقلا) اولبعتست الكا طقاغلا ممشل

 نعو لجو رع هللا رفغتستو فركنتف ةليقلا لبق تينب ضيخحارم اندجوف ماشلا انمدقف

 مث.: . « ملثم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع بوُيأ ابا تعمس لاق ءاطع نع. ىرعزلا
 3 همعد ةارلا ع ١6 همم 2 امم سس 5 كك

 انتدح لاق ىديمحلا انتدح ىلاصم ميعربأ ماقم 3 ١.د_ظتاو لجو زع هللا لوق باب

 ملو ةرمعلل تيبلاب فاط لجر نع رمع نبا انّنأس لاق رانيد نب ورْمَع انثدح لاق نيفس

 فاطف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا مدقق لاقف هتأرما ىنأيا ةورملاو اغصلا نيب ْفطَي

 لوسر ىف :مكل ناك دقو ةورملاو افصلا نيب فاطو نيقعكر. ماقملا فْلَخ ىلصو. اًعبس تيبلاب

 اعبشلا نيب قوطي مح اينيركي الي لاعد هلل دبع نيارباح اهناسر ةنسح 00

 ىتأ لاق اًدهاجم تعمس لاق فيس نع ىيحي انتح>ح لاق دسم انتحدح ء ةورملاو



 م ةولصلا تبتاتك آأ+

 كلام نب سنا تلأس لاق ىدزألا كبري نب ديعس ملَسَم وبا انربخا لاق م انتدح

 ىف ةولصلا باب 852 ءمعت لاق هيلعَت ئف ىّلَصُي ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ناكأ

 مامح نع ثّدحي ميعربا تعمس لاق شمعألا نع ةبعش انثدح لاق مدآ انتدح فافخلا

 هدد

 نب ماق مست :هبفخ ىلع حسمو ضر مسلل لاب هللا ديع نب روج تيأر لاق تراحلا أ

 ميعربأ لاق اذه َلْثم عنص ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تير لاقف لئشسف ىّلصف

 انثدح لاق رض نب فحسا انتدح ءملسأ نم رخآ نم ناك اًريرج نأل مهبِحَعي ناكف

 ىبنلا .تأسكو لاق .ةبعش .ىب ةريغملا نك رولا نذر سم قدح نديعألا ب يقاتل قنا

 هك د

 انتحح ٌددجسلا متي مل اذا باب " 2 ىّللصو هيفخ ىلع حسمف ملسو هيلع هللا ىلص
 هه

 ىأر ا كا نع لخاو ىبأ نع لصأو نع ع انتد> لاق دكبحكم ند 1

 هبسحأو تيلص ام ةفيّذح هل لاق هّتولص ىصق املف هدوجس الو هعوكر متي ال الجر

 هيَعِبَص ىدبي باب 82. ءملسو هيلع هللأ ىلص تمحم ةّنْس ريغ ىلع َتُْم تم ول لاق

 نع رصم ىب ركب ىنتدح لاق ريكب نب ىيحي انتدح دوجحسلا ىف هيبنج ىفاكايو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةَنيَحِب نبا كلام نب هللا دفيع نع َرْمَرُغ نبا نع, رفعج
 2 2و هد

 رفعج ىنتدح كيلا لاقو هيطبأ نضام ودبي ىنح هيدي نيب يرق“ ى ىلص اذا ناك ملسو

 هلاق ءةلبقلا هيلجر ةفزرطاب ليبقتسي ةلبقلا لابقتساب لص كاب ظحابا «ووكت ةعيبر بأ

 نبا انتدح لاق سابع, نب ورمع انثدح «ملسو هيلع ةللا ىلص ئبنلا ىع كيمح وبا

 لاق لاق كلام نب سنا نع هايس نب نوميم نع دعس نب روصنم انثدح لاق ىدهُم

 ىكلذن انسحيِبَذ لكأو انتلبَق لبقتساو انّتولص ىلص نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر

 انقدح لاقو «هقمذ ىف هللا أورفشات لاك نوط منو تللا مذ "ل ىذلا . ماسملا

 لوس»:لك لاق: تكلا, نب :سلنا نع:ليوطلا ,قيمح نع فرابملا نبا :انثدخ لاق مَعَ



 1.1 1 ةولصلا باتك

 هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ماقف ءامب هتحضنف سبل ام لوط نم دوسا دق انل ريصخ ىلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل ىّلصف انئارو ىم زوجعلاو 2 ميتيلاو انأ تففصو ملسو

 انثدح لاق كيلولا وبا انتدح ةريكلا ىلع ةولصلا باب 201١ "١ فرصنا مث نيتعكر ملسو

 ناكل يلع وقفا نع كك نب هللا نبع نع يناييشلا» ناعيا د ل راق ادبعم

 شارفلا ىلع ةولصلا باب 88 ء«ةريضلا ىلع ىَلَصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس

 ملسو هيلع هللا ىلص .ىئبنلا عم ىَلَصُت انك كلام نب سنا لاقو هشارف ىلع سنا ىلصو

 يلوم قتلا (ئبااأ نع ىلام يسيح لاف لي عسا انتدحجا هيومن ىله اند تح
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 دللا ىلص ىدنلا جاوز ةشقاع نع نمحرلا كيع نب ةملس ىبا نع هللا كيك نب ارمع

 الجرو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدي نيب مانأ تنك تلاق اهنأ ملسو هيلع

 : 00 500 0 00 ١
 لذكموي تويبلاو تلاق اهينلطسي ماق اذاذ ىلجر ت.ضيقف ىسنزمغ كجاس اذاف هتابق ىف

- 

 همود

 نع لكدعح نع كلا انتد> لاق ريكب نب ىبيحي 0 < جيباصم اهيف سيل

 ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ هنّربخا ةشئاع نأ ةورع ىنربخا لاق باهش

 ساعد

 ىب هللا 0 انتدح ء«ةزانجلا ضارشعأ هلع) شارف ىلع ةليقلا نيبو دنيد ىفو ىلصي

 ملشو هيلع !ذللا «ىلص: نسبتلاب نأ !ةورع نع دكارع نغا دينا نع 5 انتدح لاق فسوي

 باب 8:  ء«ءيلع' ناماني ىذلا شارقلا 0 ةلبقلا نيبو هنيب ةضرتعم ةشئاعو ىَلَصَي ناك
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 وه 0 تشمل سا و 32 -

 رش انتدح لاق كلملا دبع نب ماش ديلولا ودا انتد> «هيبح َّ هاحدو ةوسنلقلاو

 لاق هكلام نب سفأ نى ع دللا دبع نب ركب نع نالطقلا بلاغ ىفتدح لاق لضفملا نبأ

 ركلا ةّدش نم بوثلا فرط انذحا عضيف ملسو هيلع هللا ىلص ئىبنلا عم ىَلَصُن انك

 لاك نلمالا كا نك مدا انثدح لاعنلا ىف ةولصلا باب »عاب «دوتكشلا ناككم ىف 1
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 2 ةولصلا تاج هل

 لي اس ىرغهقلا عجر مث هسأر عضر مد ءفاخ سانلا عجحرو عجحرو ارقذ هفلخ سانلا

 ىفح ىرقيقلا عجر مت مسار عفر مت حر مدت ار مث ريتفلا ىلع داع مد ضرالا ىلع

 نب 0 ختلاس دالا كبع ىب كَ لاق هللا كبع وبا لاق «هدناش اذيهف ضرالاب يكس

 ئلعل ناك ملسو هيلع هللا, ىلصا ئبنلا نأ تدزأ اامتاو لاق ثيدحلا- !ذهانح«لجتح

 قال تالعح اناقا |تييادكتا »توجت داع ا لما ملل ةاكحلا ؟نوكي» نأ سلسي !الطعت اعلا * تم

 كمحم انثكدح «ال لاق هنم دعيست ملف !يتك اذه نع لأسي ناك ةنيبع نب نيفس

 نم سنا ىف ٌليوطلا#كيمح اانربخا !لاق.(نوراه "نياكي انتدخ لاق ميحزلا جبع قب

 لاو دفتك ذا ةقاساا تسح حد عسزم/ ىعب عشا لسو# ةيلع هللا ىلَص 'ةللا قوس خا كلام

 هدودوعي باكا داك لكذلا عذج ئىم اهنجرد دل ةةيرشم ىف سلجف ارهش ةداسن م

 اذاو اوربكف ربك !ذاف هب مول مامالا لعج اما لاق ملس اًملف مايق مهو اسلاج مهب

 !.لاقف نييبرش و عستل لونو امايق اولَصذ امئاق ىّلص نأو اودحسأف ككاس اذاو اوعكراف عكر

 بوت باصا اذا باب !! «نورشعو عسن رهشلا نأ لاقف ارهش تيلا كنا هللا ّلوسر اي

 2 ا 9 دتس 0 5-0
 نع ىنابيشلا ناميلس انتدح لاق كلاخ نع ددسم انتدح سكس اذا هتارمأ ىلصملا

 انو ىلصي املسو هيلع: هللا ىلط هللا  لوسز ناك 'تلاق :ةنوميما ىعا داكش ' خوبادللاا سبع

 «ةرمكلا ىلع ىلصي ناكو نتلاق لحس اذا هبوك ىنباصا اميرو ضياح اناو هءادح

 ةنيفسلا ىف كيعس وباو هللا كىبع نب رباج ىلصو ريصكلا ىلع ةولصلا باب .٠

 ؛اًدعاقف لاو اهعم روحت كباحصا ىلع فشت مل ام امئاق ىلصت نسحلا لاقو امتاق

 ىقأ# قيل هللا نبا ىب ,فحسا /نع كتلاتم انإيخا ؛لاق' فسوي: نبا هللا :لةبع انتجت

 ىلص هللا لوس تسعد اهنع هللا ىضر ةكيلم هتدج نأ كلام نب سنا نع ةكلط



 6 ةولصلا بانك

 وه 26 بج حل ّظ د 5 وه -

 ورمع نب هللا دبع ىرمعم وبأ انتدح كلذ ىم هنع ىيهني امو هتولدبد كسفنت للم ريواصت

 8 8 ناك لاق سنأ ى ع م نب زيزعلا قاع انتد> لاق تراوسلا كاع انتد> لاق

 قع :يكملوقاانع ئطيمأ :ملسو هيلع, هللا  ىلط, ىبقلا .لاقف, اهتيب ,بداج عب: ترتس- هشئاعل

 هعزنإ مق ريح ”يورق ىف, قلص , قم. باي>19 ١٠6 ىتولص ىف' ضرعت ؛هريوامتتا لاوت ل ةناف

 0 نع ريكلا ىدبأ نع كدزي نع تبلل امتدح لاق فسوي نب هللا 3 انتددح

 مث هيف ىّلصف هسيلف ريرخ جوف ملسو هيلع اهللا :ىلص ىبنلا: ىلا ئدقأ لاق رماع نبا 9 5

 ةولصلا باب 1 < نيقتملل اذه ىغبني ال لاقوإ هل هراكلاك !ديدش اًعْوَن هعونف فرصنأ

 نوع نع 5 يد ص رمغ ىنتدح لاق عوج نب 0 اند رمحالا بوتلا ىف

 هم

 يه ءارمج ا ف ملسو هيلع هللا ىليص دللا لوسر تيار لاق هيبأ نع 0 ئدل نبأ

 قرراحتسي 57 تييارو :ملسو اديلع ! هلئارر قلبك هللا لوكسر ادوصو تحي الالب تارت مد

 لكب نم خا ايش ذم ا مل نمو خد حسمت كك ةنم بابصأ نمف ءوضولا كلذ

 6 6 7 2 : ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا يرخو اهركرف َةْرَنَع فخَأ الالب تير مث هيحاص كيب

 نيب نورمي باودلاو نمانلا تيأرو نيتعكر سانلاب .ةوتعلا ىلا ىلض ريشه كاربح ةلح

 منؤر هللا :ىبح وبا لاق تشكلاو -ةيتملاو >ئوطسلا لح وراسلا) [تاجارعا ١1 هرتغلا ىتد

 قال ايقوفرذارد لودر ايعكت ::ىراجكا ناو رطانقلاو محلا خلع ئلصتا نأ اكساب ىسكلا 2

 ىلصو مامالا ةولصب ىجسملا رهط ىلع ةريره وبا ىلصو ةرتس امهنيب ناك اذا اهمامأ

 نب يل انتدح « ملا ىلع ع نما وب ى ا[ لا ك0 اعوك لاك للا ني

 د ماعأ سانلا ىف ىفب ام لاقف ريمملا ع ىسنتن 0ك نم ادع نب لكس ل لاق مزاح

 ماقو :ملسو هيلع هللا لص علا كوكل ةنالف يلوم نالق ملمع ىباغلا نشأ نفاد

 ماقو ربَكو ةلبقلا ليقتساف عضوو لمع نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر هيلع



 م ةولصلا بانح

 اهانيصاف لاق شيجلا ىنعي سيمخلاو انباحصا ضعب لاقو ويزعلا تبعد لاك يكب )ذاع

 بهذا لاق سلا 3 3 ةير اج ىنطعأ دللا يف اي لاقذ ةايبحد ءاكاف ىببسلا ع عيكاف ةونع

 سات 2

 ملسو ةيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا 0 دككت ريح تشب ةيفص خاف ةيراج كَ

 كل الأ حلصت ال ريظنلاو ظرف ةديس ىيح تنب ةيفص ةيخد تيطعا هللا ىبن اي لاقف

 ةيراج تح لاق ملسو هيلع هللا ىلص لا اهيلا رظن اًملف امهب ءاجف اهب هوعذأ لاق

 اي تباق هل لاقف اهجووتو ملسو هيلع هللا ىلص ّىبتلا اهقتعاف لاق اهريغ ىّبَسلا نم

 هل 0 درج فقيرطلاب ناك اذأ ىنح اهجوؤتو اهقننعأ اهسفن لاق اهقدصأ ام ومدح ايأ

 مر م لاقق اسورع ملسو دبياع هللا ىلص ل جيصاق ليللا ٠ رح ل ايتدعأف ميلس 7
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 23 هع ه2 5د د < 2

 دق هيسحاو لاق ىمسلاب ءىجكاي ل جيلا لي_عكات اعطن طسبو هب ىجكايلف < ىتش هدنع

 «ملسو هيلع هللا .ىلص هللا لوس ةميلو تناكف اسيح اوساحف لاق قيوسلا ركذ
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 بوت ىف اهدسج ثراو ول ةمركع لاقو بايتلا نم ةأرملا ىّلَصُت مك ىف باب ا

 ةشئاع نأ ةورع ىنربخا لاق ىرهزلا نع بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انتحح راج

 نم داسن هعم كيشيف رجفلا ىلَصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس, ناك دقت تلاق

 كل نأ هدب يدري امن نيود لا | نك و اع نيظو مب ف تاعفلتم تاندوملا

 مدر ادد لل ندا با نمكلا انه دح راهتلعا للا نظنو العاب هل بوكا ىفاءىلص الكا

 ملسو هيلع هللا ىلص ّئبنلا نأ ةشئاع نع ةورع ىع باهش نبا ىنتدح لاق دعس نبا

 ىتسيبّكب اوبهذا لاق فرصنا املف ةرَطَع اهمالعأ ىلا رظنف مالعأ اهل ةضيمك برع تلم

 لاقو ىتولص نع افنآ ىنثهلا اهئاف مْهَج ىبا ةيئاجبناب ىنوتأو مْهَج ىبا ىلا هذع

 ىلا رظنأ تنك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق ةشئاع نع هيبا نع ةورع نب ماشع
 اع د -

 ١ ددصم توها ىط لص نإ تب ادا < تفي نا: فاكاقخ ةولصلا) ىف انأو+اًهيَلع



 م م ةواصلا بانج

 0 دمي عو
 لاق ناسيرع تييدلاد فولي الو 55 رمش ه ماعلا دعي محي 82 ن 1 رعب نوذ ركفلا مود

 ت3 هه سعد

 ندي نأ هرماف ايلع ملسو هيلع دللا ىلف هللا لوسر فَدرَأ مث نمحرلا دبع نب ُكيَمَح
 3 3200-7 ٠0ه - - مدمس

 ماعلا دعب مكي ل ركذلا مود ىنم لسا ى ىلع انعم نذاف ةريره وبدأ لاق ةءارمب

 و هر هد

 ئب زدوعلا ان 002 ةادراو عد ةولصلا باب ا < ناسيرع تييلابد فوطي هلو انكر مشنم

 رباج ىلع تلخد لاق ردكنملا ىب دمكم نع .لاوملا ىبا ىبا انتدح لاق هللا بع

 ساعد

 اك اك انلق ف رصنأ املف عوضوم ةوادرو د اًقكتنم بود ىف ىلادعي وهو هدللا دبع نبأ

3 

 ىبنلا تيار مكلثم لاهجلا ىناري نأ تبيحا معن لاق عوضوم. كوادرو ىلصت هللا كبع

 دري جلل جبع وبا لاق «ذخقلا ىف ركذي ام باب 1 ءاذكه ىَلَصُي ملسو هيلع هللا ىلص

 حفلا ملسو هيلع هللا ىاص لا نع 12 ند كوكامو لل رجسو 0-1 نبأ نع

 5626 03 1 2 ت0 : تلا

 نس م ترج هذخق ندع ملسو كهباع هللا ىلص ىجغل وردييح س.نأ لاق 4 خروع

 وهده ع
 ىلص ىيذلا ضع ىسوم وأ لاقو “ مهفالنخا نم جو 2 ىنح طوحا كقرج كك

 ىلع ىلاعت ءلالأ لونا تما ند كيدز ناقل َن امتع ليخد نيح كبك ملسو باع هللا

 3 د 5 20 0 30 اك 3

 بوقعي 8055 ىذخ كف ضرد نأ تفخ ىنح ىلع تلقتن ىدخذ ىلع هدخكتو هلوسر

 هدد

 سنذأ نع ابهيهدسص نب زبز علا 01 انتدح لاق ا ند لبيعمساأ انتددح لاق ميهربأ نبأ
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 ةاحغلا ةولص اهدنع انيلصف رَبْيَح ادغ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس نأ كلام. نبا

 كاع اس تل ه , 2ع

 قف سمتل ىذم 0( نأو ربيخ اق غاز ىف ملسو هيلع دلل ىلص هللا لوسر ىرجاسذ

 و نع

 صضايب ىلا رظنا لأ تح د ع رازالا رسح مث ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر

 هه

 ريبيخ كتاب 5 رَبكا هللا لاق ةيرقلا للخد اهلف ملسو هيلع هللا ىاص هللا ذا تحد

 مهلامعأ ىلا موقلا يرخو لاق اثالث اهلاق نيرّدتملا حابص ءاسف موق ةحاسب انأون اذا انا
 ع



 , ةولسلا بانح ع

 هم ن6

 امذ هيلع ايشغم طقسف هيبكنم ىلع هلعجف هّلكف لاق ةراجحكلا نود ىكيبكنم ىلع

 م اعد

 انتدح ءابقلاو نابتلاو لييوارسلاو صييقلا ىف ةولصلا باب 1 ءانايرع تلذ كعي ىور

 لاق ةريره ىبأ نع كيكم نع بويأ نع كيز نب نايح انتذح ناَق برح نب ناميلس

 لإعع  ةحاولا ءبكوقلا ىف ةولصلا نعي ءلاسما كلينر, هيلع دلتا« لطب ئبنلا ايلا لنجيب ماق

 نا

 هيلع ل عمج اوعسوأف جالا عسو اذا لاقذ رمح لجر 1 مد و لكلدحام مكّلُكَوَأ

 ىف ءادرو ل.يوارس ىذ ءايقو رآزأ ىف سصبهعقو دار ىف د دارا ىف للحجر ىلص دبات

 23 هع ب هم مسء د

 ميسدأو لاق سصبوتو نابذ ىف ءابقو نعت ىف ءابقو ل.يوارسس ىف سصي.هقو ليوا وس

 30 5 31 مدلل مهم 2

 ىرهتلا نع بذذ ىحبا نبأ انتد> لاق ىلع نب مصاع انتدحح «ءادرو نابت ف لاق

 نسبلي ام لاقف,ملتسو: هيلع هللا# ىلص هللا ”قوسري لجر لاس لاق, :رهع نبا نع ملاس نع

 كه م 35 0 3

 سرو الو نارتعر هسم ابوث الو سئربلا الو ليوارسلا الو صيمقلا سَّبْلِي ال لاقف مركملا

 نيبعكلا , نم. لفسا .انوكي ىتح .انهيعطقيلو نيفخلا' نييليلق 0 دجال قمن

 نم رتسي ام باب ٠١ ءدّلّتم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رمع نبا نع عفان نعو

©» 

 نب ىللا 0 نع باسهش نبأ نع كيلا انتدح لاق كيعس ىب ةيينق انتدح ةروعلا

 "لإ لك هللا لوسر, ىتهن) لاك ارنا ىردحلانيعس ابا لع ةبتع نتج +ةللا "تنبع

 هجرو ىلع سيل كحاو بوت ىف ليطحَي 0! ىبتكي ناو داما لامعا نع ملسو هيلع

 ِء ١هد هد د

 نع ج 8 نع دانؤلا ىبدأ نع نوفس انثدح لاق ةبقع نب ءدصْوب انتدح «2ىش هنم

 نأو ذاسينلاو سامللا نع نيتعيب ندع ماسو هيلع هللا ىلبص تلا م لاق ةردرف ىبا

 ١ د-كل 9 2 ع مسي م 2
 ايدردح لاو فكسسا اضدخح ءادخأو وح صف لككلا ىبتكي ناو: ءامصلا .لمتشم

 د هس د

 ند ديمح ىنربخا لاكف يع نع باهش نبأ ىخا ىبا انتر لاق ميعردأ ىب بوقعي

 معد

 نينذوم ىف هع سلق ىفوككبا وبا تعيب لاق ارت ره نينا نط كوخ نقرا قمحترلا» خب



3 
 6 ةواصلا اح

 نابيلس ند عيلف انتدح لاق ملاص نب ىيحكي انتدح اقيض بوتثلا ناك اذا باب ؛

 حاولا بوثلا ىف ةولصلا نع هللا ديع نْب رباج. انلأس لاق ثراحلا نب كيعس نع

 ضب دان تنك ا صضعب ىف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا عم تجرخ لاقف

 فرصتا اهلف هيناج ىلا كل د تلنعتاف ٌفحاو بوك ىلغو, ىلسي, «نانجوفا) ىرمأ

 ثيار ىذلا لامتنشالا اذه ام لاق تغرف املف ىقجاحب هتربخاف رباج اي كرس امر نزع

 «ب رزتئاف اقيَص ناك ناو هب فحتلاف اعساو ناك ناف لاق قاض ىنعي بوت ناك تلق
0 - - َ 

 نب لْيَس ىع مزاح وبا ىنتدح لاق نايفس نع ىيحي انتدح لاق دسم انتدح

 مهقانعأ ىلع م هر ىدقاع ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا عم ع نوّلَصي ٌلاجر ناك لاق دعس
 سا راسا ا

 باب كسولج لاجرلا | ىوتسي ئتحب ىكسوور ,نعدرت الا هاشنلل لاعبو ناييبصلا ةئيعل

-- 

 ري مل سوجسلا اهجسني بايت .بايتلا_ ىف .ىسحلا .لاقو. ةيماشلا ةبجلا ىف ةولصلا

 ماع  يلصو هب ةربلات غبص ام: نميلا بايك .ىم :سبلي  ىرعرلا تيار رمعم ,لاقو, ءاساي اه

 شمعالا ىع" ةيواعم وبأ انتدح لاق ىيحكب 001 «<روصقم ريغ بوت ىف هنع هللا ىضر

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم تنك لاق ةبعش نب ةريغملا نع قووسم نع ملسم نع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلطناف اهّتذخاف ةرادالا ذحخ ةريغم اي لاقف رفس ىف
 سب د - ه د - - 2 د - هم

 اهمحك نم هدي َج ركيل بهذ ةيماش ةبج هيلعو هنجاح ىضقف 2 ىراوست ىنتح

 1 ىلع جحسعمو ةولصال هءوضو فوت بلع اهلقسأ نم هذي رح كتيقاكمف

 لاق لضقلا نب رطم انتدح اهريغو ةولصلا ىف ىرعتلا ةيهارك باب ١ ء«ىلص مت

 ونه

 تعبس لاق رانيد نب ورمع انتدح لاق قحسا ىب ءايركز انثدح .لاق حور انتدح
 كو نهم

 حر

 مهعم لقني ناك ملسو هيلع كلا 8-3 هللا لوسسر خلا تحي هللا دبع ىب رباج

 تللعكاذف كك كرازأ تل ول ىخأ ن أ اب 0 نيايعلا كل لاقف 5 أزأ هبلعو ةخيعكلل ةراجاحلا



 ١. 1ولدنا بح 6

 ىّلصي ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ىأر هنا ةيلس ىبا نب رمغ نع ىسبأ ىنتدح لاق

 نم ديبع انتج « هيقتاع ىلع هيقرط» ىقلا ١ جفا بلس مأ كيب ىح نكح نك

 ع 3 ع ب

 ىبأ نبررمع نأ هيبأ نع ماش نع ةخماسأ وبدا انتدح لاق ليعمسأ

 د قد هباالمحشم نيحاور برق ىف ىَلَصِا ملسو هيلع هللا ىلضإ هللا: قوسر تيار

 ب كلام ىنتلح لاق ال ىبأ ند لبيعمسأ انت1> « هبقنتاع ىلع هبيفرط اًعْضأو ةخملس

- 

 ىببأ تنب ىناه مآ ىلوم قرم ادا نأ كالا 0 ند رمع ىلوم وضتلا ىبأ نع سنأ

 هللا ىلص هللا لوسر ىلا .تبعذ لوقت بلاط ىبأ تنب ّىنام مأ عمس هنا هربخا بلاط

 نم لاقف هيلع تيّلسف تلاق هرثست هثنبا ةمطافو لستغي هثدجوف مَنَقلا ْماغ ملسو هيلع

 ماق هلّسغ نم' غرف املف ئناع مب اًبَحَرَم لاق بلاط ىبا ثنب ىناح مأ انا ثلقف هذه

 نبأ معز هللا ٌلوسر اي ثلق فرصنا املف دحاو بوت ىف افحتلم تاعكر ىنابك ىّلصف

 ىق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقت ةريبه نب نالف :هترجأ دق الجر لتاق هنأ ىمأ

 6-0-5 نب ءللأ تان انةلح « ىّكض كلذو ىناه مآ تلاق ىناه َ اي ترجأ ف انرجأ

 0 الكاس 55 ةريرف ىبا نع كيشيلا ىب كبعس نع باهت نبأ نع كلام انوبخأ لاق

 ىلص هللا لوسر لاقف كحاولا بوثلا ىف ةولصلا ىسع ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر

 قلع ,لعجيلب يتبول توثلا نه ىلض ذا باه +٠0 4 قاووك مكلكلوأ علسو خيلحا هللا

 ىبأ نع جرعألا نمحرلا دبع نع دانزلا ىبا نع كلام نع مصاع وبا انثدح هيقئاع

 كحاولا بوتلا ىف مكذحا ىّلَصِي ال ملسو هيلع هللا ىلض هللا ٌلوسر لاق لاق ةريره

 ريتك ئىبا نياىيحيا نع نايس | انتدحالاق ميعن ىبا انكدح.« ءروش .هقتاع قلخاا سنت

 لوسر .تعمس ىتنأ ثهشأ لوقي ةريوه ابأ تعمس لاق هتلاس تنك وأ هتعيس ةمركع نع

 < هيعرط نم فلاخيلف دكدحاو بوت ىف ىلص نم لوقي ماسو هيلع دللا ىلص هللا

 م



 1. 6 ةولصلا ا

 ءءء 2 2 5 ماد - .ء

 رمأو «ىذأا هيف رم مل ام هيف عماجاب ىدلا بوقلا ىف ىلبص نو «رظن هال ىثو

 لي يعمسأ ند ىسوم انت <« نايرع تببلاد فوطي ل نأ ماسو ةبلع هللا ىلص

 ضيحلا يركن نأ انرمأ تلاق ةيطع مأ نع دبحم نع ميعربا نب ثبزي انتدح لاق همه د

 د س د

 نسع ضيحكلا لمعت مهتو عدو نيماسملا ةعامج نديفين رودكلا تاوذو ويعلا مود

 نما اه عج ا لل نت ا ايدنحم ايش !لاق تاكلح "اهل سيل ةافاوحلا دلل قوس 1 8 2 (١
 ناسا

 1 اندتدح ىنيريس ىب لكويكم انتدح نارمع انذدح داك ف ةللا يع لاقو اهباباح

 ىف اَقَقلا ىلع رازالا كقع باب ا» ءاذهب ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا تعمس ةيطع

 ىدقاع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم اولص دعس نب لنهس ىع مزاح وبا لاقو «ةولصلا
2 

 انتد> لاق كيدم ند مصاع انتد> لاق سنوي نب دكمحا انتدح « مهقتاوع ىلع مهرز

 - 35 20 :١ هد 2

 لبق نم هدقع كق را ئف ربا جن ىلص لاق ردكفملا نب كمكم نع كمكم نب كقاو

 0 5 ملا 203 5 20 . د

 تعئص اانهذا لاقف تحلو 0 ىف عييت لاق هل لاقف بجشميلا ىلع ةعوضوم هبامثو دافق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر كْيَع ىلع نابوث دل ناك انيأو كلتم فمحا ىناريل اذه
 - سه د

 لاما مرح لاوملا ىدأ ند عووحعو لآ 0 انتلد لاق ابعد م وبدأ فرم انتل « ملسو

 5 5 بادو ٌّ 0 د 00
 ىلص ىبيغلا تيار لاق كدأو بوت ىف ىلصي ىللا نلبع نب رباج تيأر لاق ردكنملا ىبأ

 : 21 ا 2-2 ىف ىلع 5 اا ك0 نحلم ناو رخل د ءاسلا كلك ١ ٠ ١> كر ملسو ةياع هللا

 60ه 000 د د ءءد 5 م

 وهو ا ىلع كبت ةردط نب فلاخملا وهو ح.شوشملا فخحالملا هيد ىف ىرهولا

 3 ع

 فلاخو 'بوتب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا فحتلا ٌيناعه ٠ مآ تالاف يكف علك لاك ألا

 نو

 نع و ع ئد ماش انربخأ لاق ىدوم ند ىلا ع انتدح « هيقئاع ىلع هيقرط نجد

 نق دحأو بود ىف ىلَص ماسو هيلع جالا ىلص ملا 3 خماس ىبأ نب رمع ىع هيبأ

 ندب كيكام 0 «ديقردط نمد فلاذ ماشع انثدح لاق ىيحكي انثدح .لاق ىنّتملا

5701. 1. 
14 1 



 1 ةولصلا بح

 نم تلق جلاصلا خآلاو جلاصلا ئبنلاب اًبحرما الاكا شيرداب :ملسو ءيلع هللا لللط ىلا

 نالاو حلاصلا ىبنلاب اًبحَرَم لاقف مالسلا هيلع ىسومب تررم مث سيردا اذه لاق اذه

 ىبنلاب ابحرم لاقف مالسلا هيلع ىسيعب ثررم مث ىسوم اذه لاق اذه نىَم تلق ملاصلا

 اًبحرم لاقف ميعرباب ثررم مت ىسيع اذه لاق اذه ىم تلق حلاصلا خألاو جلاصلا

 ىنربخاو باهش نبا لاق ميهربا اذه لاق اذه 3 تلق ملاصلا نبالاو حلاصلا ىبنلاب

 هيلع هللا ىلص ّىبنلا لاق نالوقي اناك ىراصتالا ةبح اباو سابع نى

 سناو موتحح نبا لاق مالثألا فيرص هيف عمسا ىوتسمل ثرهط ىنح

 فق ردا يحل عنا قاع دل ,نورعم لسور  ةيلع هللا قلل ءرعلا!ناقر كلاس قب

 نسمح نوردت ترزق" كنمل ١ قلع «هكل اللا ضرك اها لاعدا تون" ىلخ كرم "قدح :ةكلخب

 ثعجرف ارش عضوف ثعجارف كلذ فيطت ال كتم ناف كبر ىلا عجراف لاق ةولص

 عضوف تعج 58 ب هل 0 ناف كبر عجار لاقذ اهرطش عضو اق ىسوم ىبلأ

 ى لاقف هتعجارف كلذ فيطن ال كتمأ ناف كبر ىلا حجرا لاقف هيلا تعجرف اعَرْخَش

 نير ىلا عجار :لاقفأ ئشوم ىدلا# تعجرفا ىذل لوقلا "لدبي ل نوسيخ نهو !سملخ
3061-7 9 

 اهيبشغو ىهتنملا رسل ىدبب ى ينذأ ىتح ىب فقلطنأ مت ىر 0 تيكا ةخسأ كل

 ءكشملا كير د ةرافإو اقزوألا ٌلبانج اليف ذاق نحل تلخذأ نا ف ا ىرذأ واوا و

 0 د ةورع نع ناسيبك ع نب حلاص ى ء كلام انويبخا لاق فسوي نب هللا كايع انتدح

 ىف نيتعكر نيتعكر اهضرف نيح ةولصلا هللا ضرف تلاق نينموملا مأ ةشئاع نع

 ىف ةولصلا بوجو باب 8" ء«رصكلا ةولص ىف كيزو رفسلا ةولص ترقق رفسلاو رضكلا

 0 2 000 ه - نا 00 22 62 - 33 0 5 4 7 00

 بوت ىف اقحتلم ىلص ىمو نكتب لك دح مكتاندز اوذخ ىلاعت هللا لوقو بايتلا

 ةكوشب ل رز ا ملسو هيلع هللا ىلابص فلا أ عوكألا نب فلس نع كك انح»



 مسيح سلا ىسوح لا هللا مسبب

 ةولصل ١ كانك

 !1هد -

 د نيقس وبدأ ىنتدح اك كا لاقو ءارسالا ىف ةولصلا . تصرف 2-0 باب ١

 ةولصلاب ملسو هيلع هللا ىلص ىبغلا ىنعي انرماي لاق لفرع تيدح ىف

 سنا غب زباهش نبا ,ىع سنوي نع ثيللا انتج لاقت ردكب نب نيك انتدكك فال

 نع جرف لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس, نأ تّدحي رد وبا ناك لاق كلام نبا
 043 مس هم امرا 52 00 ع

 تسطب تكالححلا مت مزمز ءامجد ةادسخ مد ىردص ما ل.دريبج لونق ةكمد اناو ىخمد فقد

 0 ه هدفي ع -ٍِ مهد

 ىب يرعذ ىدبب ثخا مت دقيامأ مد ىردص ىف هغرفاف انامياو ةذيكح ىلانيمم بعذ ىم
2 

 جتفأ ءامسلا نرزاخل قدربس لاهو اينولا ءامسصلا ىلا تت ايلع ايل ا

 لاق هيلا لس لا ريحا نغم عمعت لاف, نا :تكشم نك, لاعب ليو ناك نا

 هراسي ىلعو ةدوسأ هنيمي ىلع تعاق ٌلجر اذاف ايّنُدلا ءايسلا انولح متف املف معن

 جلاصلا ىبنلاب اًبحرم لاقف ىكب هلامش لبق رظن اذأو كحكض 0 لبق رظن اذا ةدوسأ

 ةلامثتو هنيمي نع ةدوسالا هذهو مدآ !ذه,لاق اذه نم لئيربكل كتلق جلاصلا نبالاو

 وظن !ذاف رانلا لها هلامش نع ىتلا ةدوسالاو ةّنِحلا لها مهنم نيميلا ٌلهاف هينب مست

 اقذ ةيناتلا ءامسلا ىلا ند
2 

 جرعأ ىتح ىكب ةلامثت ح ظن اذاو ككض هنيمب نع 3 5 0 3 ا 3 .

 ىف دج هنأ ركؤفذ سنا لاق «متقف ْلوالا لاق ام لثم اهنراخ هل لاقف متفأ اهنزاخل

 ن 6

 حن كتأ وهجخ مهلزافم يح تنم ملو ميعربأو يل سوسو سيرد مدأ تاوهسلا

 ٌليرِبَج رم اهلف 6 لاق «ةسداسلا ءامسلا ىذ ميعرباو ايندلا ءامسلا ىف مذآ دجو هنأ



 07 مهيأ ابك

 مهيتي ال هللا ثبع لاقذ لاق ىلصيو مميتي ناك اَمأ ارهش ملا دجاي ملف بتجأ الجر

 ندد ولا فر وس ىف يالا هذيب نوعتصت فيكف ىسوم و هدأ كل لاقف اوهش دحكي 3 ناك نأو

 وبا لاقف معن لاق اذهل اذه رك ان اننا كلك و اومميتي : هاملا ا درب

 مللسو هيلع هللا ىلدص هللا لوس ىبنتعب باطخلا ند رمعل رامع ٌلوق عمست ملأ ىسوم

 تركذف كالا غرمت امك كيعصلا ىف تعرمتف ككل نحل ملف 000 ةجاح ىف

 هقكب برضو اذكه ٌعنصت نأ كيفكي ناك امنا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلل كلذ

 مجسم مق هقكب هلامش َرْيَط وا هلامشب دقك َرْهَط اهب حسم مت اهَصْقَت مث صرالا ىلع ةبرض

 نع نقمعألاب نع ئّلعي دارو نامعا لوقب..عتقيا مل, ريع رش ملا هللا ادبح,لاقذا ههجو اهب

 رمعل رامَع ّلوق ٌعَمَسَت ملا ىسوم وبا لاقف ىسوم ىباو هللا بع عم تنك لاق فيقَش

 انيتاف ىيعصلاب تّكعمتف تبنجاف تناو انأ ىنثعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 ههجو حسمو اذكت كيفكي ناك امنا لاقف هانربخاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر

 00 ا رانببخب .!لاقندللا, دليح اهنوبخا هلاك نادنيع انهدج !باير نإ 4 ةدكلو ةيفكحو

 ىئأر ملسو. هيلع هللا" ىلص هللا .لوسر نأ 0 كلا نّيصح نب نارمع انتدح ءاجر ىبأ

 ّلوسر اي لاقف موقلا ىف ىَلَصُت نأ كعنمم ام ُنالف اي لاقف موقلا ىف لَصي مل الوّتعم الجر

 « 1 ناك نيعفلا بر كبلخا لاق دام هلو بام قنعباصا هللا



 7 مهينلا باند

 سلا ىنعت ءمسلا ىلا امهتعفرف ةبابسلاو ىطسولا اهيعبصاب تلاقو هذهو هذه نيب

 نم اهّلوَح نم ىلع نوريغي دعب نوملسملا ناكف اقح هللا ْلوَسَرَل هنأ وأ ضرالاو

 تلوف نأ ىرأ ام اهموقل اًموي تلاقف هنم ىه ىذلا مربملا 0 وبيصي شت يكرشملا

 دبع وبا لاق *مالسالا ىف اولخّدف اهوعاطأف مالسالا ىف مكل لهف اًديع مكنوعتي موقلا

 باتكلا لقا نم ةقرف نوتباصلا ةيلاعلا وسبا لاقو «هريغ ىلا ندا نيا اخ 0

 فاخ وأ 00 7 0 هسقن ئلع  بنكلا»فاخح.1ذآ باب 00١ كراوبولا"نوورقي

 ىف بَتجُأ ساعلا نب رُمَع نأ ركذيو « مميت شطعلا

 انتحح ا ملف (ةلسوا هيلع هللا # ىلضاىيتللا كك ةاءاقيحر مكب ناك هللا
- 

 ن

 رم د هع

 ' مكسفنأ

 و

 لاق لاو ىسبا نع ناميلس نب ةبعش نع رَدْنْع وه كمحم انربخا لاق كلاخ نب مشب

 نأ معن هللا كبع لاق ىَلصَي ل سلا دجي مل اذا دوعسم ىب هللا كبعل ىسوم وبا

 نك بلا فدا نسم اذا ناك جم نم ىلا 2 لص مل ااه .افملا تحت اعل

 لوقب عنق ريغ َرأ مل ىذا لاق رمعل رامع ْلوق .يافز تلقا لاق ىلصو, مميت ندعي اذكع

 ةملس نبا قيقش تعمس لاق .شمعألا ىع.ىبا اتتدح :لاق صفح نبارمع انتدح ءرامع

 نمحرلا كبع ابا اي تيارا ىسوم وبا هل لاقف ئسوم ىباو هللا نبع دنع تنك لاق

 لاقذ ءاملا ٌكِحي ىتح ىَلَصي ال هللا ثبع لاقف عّنْصي فيك َءام كجاي ملف بتنجأ اذا

 كيفكي اك ١ ملسو هيلع دللا: للف ئبنلا:اهلأ, لاق نيكم رامح لوقب, عنصت فيك

 عنصت فيك رامع لوق نم انعّدف ىسوم وبا لاقف هنم كلذب عنقي مل رمع رث ملا لاق

 درب اذا كَشوُأَل اذه ىف مهل انّصْحَر ول انا لاقف لوقي ام هللا دبع ىرد امف ةيآلا هذيب

 «معن لاق اذهل هللا طبع هرك امناف فيقشل كتلقف مميتيو هعدي نأ ةاملا معدحا ىلع

 نع شمعألا نع ةةيواعم وبا انو يحأ لاق مالس ئى : 3 0 ةيرض مهيشلا ! هاي هكا



 0 مهيتلا ناَنَح

 لاقف مهباصأ ىذلا هيلا :اوكش طقيتسا املك ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا هتوصل ظقيتسأ

 ايفر ككل اهدفب لوقت مسا ىيعو يعي رام: !زلككرأت اولكّترا ٌريضي ال وا َوْيَض ال

 0 ار ا لرسم لح باوك ذدؤا هدول عروستنا الد لاتنام تضم :ولضلاب تدرك

 كيلع لاق كَم الو ةبانج ىنتباصا لاق موقلا عم ىلصت نأ نالث اي كعّتم ام لاق مقلا

 ندطعلا نما سانلا هيلا :ىكتشاق علوا هيل هللا: ,ىلضو ىبتلا راسو مك هكيفكي هتاف ىيعضلاب

 املا ايغتبا ابهذآ لاقن ايلع اعدو فوع هّيسد ءاجر وبا هيِمَسي ناك انالف اعدف لونف

 نيا اهل الاقف اهل ريعي ىلع كم نم نيتكيطس وا نيتدازم نيب ًةأرما ايقلتف افلطناف

 تلاق َنَّذا ىقلطنأ اهل الاق فقولخ ,انرفتوإ ةعاسلا هده سْمَأ ءاملاب ىَدْهَع تلاق خاَملا

 الاق هىباصلا هل لاقي ىذلا تلاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا الاق نْيأ ىلا

 ثيدحلا هاتّدحو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا اهب اءاجف اقلطناف نينعت ىذلا وه

 هاوفأ نم هيف غرفذ ةاناب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اعدو اهريعب نع اهولونتساف لاق

 رفا ماعلا لوقا فوتو ىلازعلا فقّلطاو اييقاوفأ ىكوأو نيتحيطسلا وا نيتدازملا

 اا عدلا ىنلطخا نأ كرد بخت ناكر اش ,نما . ىقتساو ا ىعسا قمزر ىقسحااوقتسلاو

 مل ه هع 9 1 ا

 اهئامد لعفي ام 1 ظنذ ةمداق ىغو كيالع ركام بحذأ لاق ءام نم دانأ :ةبانكلا
 لو

 لاقف اهيف أدتبا نيح اهنم َهّتْلم نيام اننا قيحبل هذاو اهنع علقأ قل هللا ميو

 ةقيوسو ةاقيقدو ةوجاسع 3 مرج اهل اأوعمجاف اسهل اوعيجأ ماسو هيلع هللا ىلص 8 لأ

 اهيدي نيب ٌبوثلا اوعضوو اهريعب ىلع اهولمحو بوث ىف هولعجف اماعط اهل اوعمج ىنح
 نفر اهلخإ تناك اناقشا ىدلا وه هللا نكلو ا كثام نم افرام نشك الا

 د
 م اء

 لا ئيابعتنن نالجب ىنيقَل ل لاك كلك اب كسْبَح ام اولاق مهنع تسيتحا

 نم سانلا ركسأل هنأ هلئاوف اذكو اذك لعفف ىباصلا هل لاقي ىذلا لجرلا اذه



 3 مهيتلا ناند

 لاق هيبآ نع ىنهمحوأا كبع نبأ نم 0 كقو مككلا لاق ىزبأ نب نمحرلا دبع نبأ

 ك5

 انكدح لاق بخ ىب ناميلس انثدح  «ءاملا ىم هيفكي ملسملا هوضو ٌبيطلا كيعصلا رامع

 لاقو 0 كيش هنأ هيبأ نع ىَرْبَأ نب نمحرلا دبع نبأ نع ا نع مككلا نع ةبعش

 انريخا لاق ريثك نب ةمحم انتدح ء«امهيف» لفك, لاقو. انبتجان ةيرس ىف انك راَمَع ل

 7 ىزسبأ نب نمحو نبا (نعار لاق ىمحرلا كبع هيبأ ىع طا نب نمحولا دبع ىبأ ندع 0 مككلا نع 5-0
 3 تنامي

 «نيقكلاو هجولا كيفكي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تيتاف تكعمت رمعل رامع لاق

 نوحو لإ كيبع نبأ نع د 3 مككلا ل١ نع خبعش اندتدح لاق ميخربأ ى د ماسم 5

 قاسو ر تره نى ىزب انهزنح «ت535-<لا ىاس 1 كل لاق ره تدعش لاق م>رلأ دبع ىيبأ نع 7 ىبأ

 © هو

 كدع نبأ نع رَذ نع مكحلا نع دمعت انتدلد> لاق ردنغ انتدح لاق راش نئب كي

 ضرالا هديب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا برضق دامعا لاق نفيا "نع ىرجبات نب نحس

 مس 5 دارا يدا د 3 مدس 6 52 -

 ع هد د 23 17 ا

 2 ىويحاإب لاقو « مههتام وسو سابع ى : بدأ مأو تدلحإب مل انك مهيأ هدوجاو نسحكلا

 مهدد | ديس 0 هت 0 مع

 لاق ل2 سم نب تو5يسنم |اننوهح 6 اهب مهيتنلاو خكيسلا ىلع ةواصلاب ساب ل كبيبعرس

 انك لاق نارمع نع ءاجر وبا انتدح لاق فوع انتحح لاق ديعس نب ىيكي انتدح

 انهو ليلن ووخاا ليه انك اذا" ىتحا انيس اناو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم رق ىف
 ه6

 - ند .اكنإ نيف اج ال ايظفت) امن ن6 ,فاسملا ننع ا دعا ل
 ى' نت 2 كر د 5 : -

 56ه

 باطخلا ندا ع ملت افوع ىسنف ةاجر وبا مهيمسي نرالف مت الف مث نالف لفرنسا

5 3 

 ظقيتسو وف ,نوكي ىنح مظقوُت امل مان اذا .ملسو هيلع هللا ىلض ىبنلا :ناكو,عباولا

 ناكو ّسانلا باصا ام ىأرو رمع ظقيتسا ايلف همون ىف هل ثدحي ام ىرذت ال انأل

 اذا !ىتجح ويبكتلاب ,هتوص, عشريو ربك لاز امق ريبكتلاب هّيوص عفرو ربكف !ًديلج الجر



 7 مهيتلا كا

0 

 رمأ كب لون ام هللاوف اريخ هللا كازج ةشئاعل ريصخ نب ُدْيَسَأ لاقف مميتلا يآ

 نإ ملا لذ ةقيعللا تايا# يع ايكوم نييلسمللو كل كلذ هللا لعج الا هتيعركت

 ءاملا هدنع ضيرملا ىف نسحلا لاقو ءاطع لاق هبو ةولصلا تود فاخو آملا دجي مل

 كيوم ري ا ترضخكاف فرجلاب هضرأ ىم و 0 فل لكيفأو مميتي كا نم نجي هلو

 لاق ريكب نبا ىيحي انتدح « دعي ملف ع ايلا هيدملا لكد محا للصم معَتلا

 لاق سابع نبا ىلوم !ريمع تعمس لاق جرعألا نع ةعيبر نب رفعج نع يللا انتكح

 ىتنح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ور ةنوميم ىسلوم راسي نب هللا ٌثبعو انأ ثلبقا

 نفقلا لابقا ةييج هولا" لافف 0 ةمصلا نبا ثراحلا نب ميج ىبأ ىلع انْلَخَد

 يت قو لنا عيل ٠ مليبدا لحجر هيعلن لما يم رعب وك كت ىم» ملسو ديلعأ هللا ىلظ

 هيلع در مت هيحيو هدهجوب حسمف ر ادجلا ىلع ليقأ ىتح مالسلا ملسو هيلع هللا ىلص

 مذأ انتدح كيشلل كيعبصلا اههب برضو ام دعي هءددي 9 َْى دقني لف 5 ع < مالسلا 5

 نع ىزبأ ئب نوحيلا دكيع ىب كبيعس نع ِرَذ نع مكحلا انتدد> لاق 2 انت>> لاق

 رامع لاقف املا بصأ غلق كبتجأ ىنأ لاقف باطخلا نب رمع ىلا لجر ءاج لاق ةيبأ

 : تنأ اماذ تناو انأ رقس ىف انك انأ ركذت اَمأ باطخلا ىب ومعل رساه نبأ

 لس 1 ا اقر يلح دلل ىلا نبنلل .كلذأب تاكد تيكن: تكقوتت انآ :امأو

 نورالا هدقكي كنور, ديلحإ هللا قلق ىبنلاا برقو  اذكه  كيفكي :نآك امثا ملسو هيلع هللا

 اندتدح نِهَقَكْلاو هجولل مهيتلا تايم 6 هيك ةيجو امي حسم مت امهيف خفنو

 نب نمحولا كبع نب كيعس نع رق نع مككلا ىنربخا لاق ةبعش انتدح لاق جاجاح

 مذ هيف نم اههانذأ مل ضرالا هبلبد يعش بروسضو اذهب رامع لاق لاق جيدا 1 ىزبأ

 نع لوقي َّذ 0000 مكحكلا ى 0 يعش ىنوبخأ و رصنلا لاقو « دينحو هيجو اههب جسم



 نقع عطقنا شيجلا تاذب وأ كدّيَبلاب اك اذا ىنح هرافسأ ضعب ىف ملسو هيلع هللا

 ىلع اوسلو عم سانلا ماقاو هسامتلا ىلع ملسو ةيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ماقاف ىل

 مهم

 تماقا شقاع تقص ١م. قرن ءاننأ اولاقف“ كقييدصلا ا ررككو نوال ىللا ١ نسانلا» ىماخاا

 وبا ءاجف 9[م مهعم سيلو كام ىلع اوسيلو ساقلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسورب

 تسيح لاقف مان ىف ىذخق ىلع هّسار عضاو ملت هيلع "هللا ىلكم هللات كر لور"

 ةشئاع تلاقذ 20م مهعم سيلو ءام ىلع اوسيلو سانلاو ملسو هيلع هللا ىلبص هللا ٌلوسر

 الف ىترصاخ ىف هحيب ىننعطي لعجو ّلوقي :نأ هللا ءش ام لاقرو ركب وبا ىنبتاعف

 لوتس :ماققر ىدحف» ىلع ملسوا:هيلع# هللا + ىلصا "هللا | لوتسر , ناكم الا كرحتلا | نها تكس

 لاقف | مييتلا يأ هللا لونا ءام ريغ ىلع حبصأ نى بح ملسو :بلع هللا ى لص هللا

 د 5 - 3 همس 5 ميك تع 3 د هيد

 تنك ىذلا ريعبلا انتعبف تلاق ركب ىبأ لا اي مكتكرب لوابب ىف ام روضح ىسب كيسأإ

 ىنتّدحو لاق ح ميشف انثدح لاق نانس نب ٌدبحم انتدح «هتحت دقعلا انبصاف هيلع

 لاق ريقفلا بيهص نبا وه ديوي انثدح لاق ايس انيك ييشج اك طتلازا صلال
 000 ف 5 3 رو 59 و |[ 0 2 فز

 نيظعي م )ل اسيد ثيطغأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ى علا نأ هللا دبع نب رباج انيبخأ

 لج 0 َ م اًدحسم ضرالا 1 تلعجو رْهَش قري سم تلات ترصن ىلبق 5

 ىلبق دحأل ٌلَكد ملو مئانغلا ىل تلحأو لصيلف ةولصلا هتكردأ ىتمأ نم

 ١ ىلا ثقعبو ةصاخ هموق ىلا تعبي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناكو ةعافشلا د

 يع انتدح لاق ىيحي نب هآايركر انتدح ابارت الو دام ل نِحَي م لان بابا, ١ ماع

 ءامسا نم تراعتسا اهنأ ةشتاع نع هيبا "نع ةورع نب ماشه انتدح لاق ريع ني هلل

 ةرلصلا مهتكردأف اهدجوف الجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر ثعبف تكلهف ةدالق

 ىلاعت هللا لزنأف ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا كلذ اوكشف اولصف ءام مهعم سيلو
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 4 ضيحلا بانح

 ماشع انثدح لاق ريقز انثتدح لاق سنوي ىب ثيحأ انثدح مظعأ ةولصلا: تّلَص اذا

 نيرو ةفيخلا | تلبقا# اذا ملسوب يلع هللا بلس ىبنلا لاق: كلاق :هشتاعا, قع ةورخل ىع

 اهتئسو ءاسفنلا ىلع ةولصلا باب " ٠ ىّلَصو مهلا كنع ىلسغاف ثربدا اذاو ةولصلا

 ملعملا نيسح نع يعش انت>> لاق ةبابش انتدح لاق جيرس ىتأ ند ةكلا هاخ

 عىلص ىبنلا انهيلعا ىلصقا ىطب ىف كتام كرما نأ ابحتجا» نب ةرمس ؛نما ةحيزب ,ىبا١:نغ

 انقدح لاق. كركنم نسبا نسحلا انتدحا باب ا. ٠ .ءاهطسو ىتع. ماقف..ملسو. هيلع'هللأ

 اهنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا وز ةنوميم ىتلاخ تعمس لاق داَدَش نب هللا دبع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم كذحب ةشرتفم ىفو ىَلَصُت ال اضياح نوكت تناك

 «هبوت ضعب ىنباصأ جس اذا هتريخ ىلع ىَلَصِي وهو ملسو

 -_ل

 مهتما با: 7

 مكهوجوب اوكسماف اًبْيط !ديعص اوهميتك ءام اردت ملك لجو زع هللا لوقو

 ءانم كيدي

 اهيلعلا« ب٠ ىقحزلادنيَح قع كلام فريح لان تكسو نب هللا زدابع ,انحدكلا) فاحت

 ىلص هللا لوسر عم انجرج تلاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا وز ةشئاع نع هيبأ نع



 مايأ زد حدكاد اهنرَق دعي مدلا ىرسدد ةارملا ندع نيروس نبأ ل دكبببأ ص رمش لاق 7 0 1 0 - 2 هد 1

 لاق ةماستأ وبأ انكدحت لاق ةانجر ىبأ ىب نيحا انتدحا ٠ ئلذب ملعا ءانسنلا' لام

 هس

 52 فن ىبأ ل خوطاف نأ متاع َنَح ىباأ ىنربخأ لاق ةورع ند ماشع تيعمس

 2١ داومع عا ه9 هع 3 - ب 2

 ١ ال لاق ةولصلا عذأقأ وهشأ الف ضاحتسا ىلا تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا
 -ع

 «ىلصو ىلستغا مث اهيف نيضيحت تنك ىتلا مايالا ردَق ةولصلا ىعد نكلو قرع كلذ

 انقدح لاق !دنعس ند ةبيتك انت ضبحكلا ماسيأ ريغ ىف ةركلاو ةرفصلا كا د

 هد ه2

 تا ةردكلاو ةر .ةيصأأ 0 «( ك2 كتلاق ةيطع . نع كيحم نع توب 3 095 اري

 نب وعم انتدح لاق ىمازحلا رذثملا نب مههربأ انتر ةضاخفسالا قرع كَ لف

 ىبنلا جوز ةخكتداع نع ةرمع نعو ةورسع ىع باهت نبأ نع 7 ىبا نبأ نع ىسيع

 هللا ىلص هللا لوسي تّلاسف نينس عبس تصيختسا ةبيبَح مدنأ اهلمو هيلع ذل كلك

 «ةولص لكل 0 تناكف قرع اذه لاقن لسشْعَت 5 اهرماف كلذ ىنع ملسو بلع

 نع كلام اذربخأ لاق فسوي نب دالا 0 انتدح ذضافالا كعب ضيكانت ةأرملا كاك ا
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 كديع تاني ةرمع نع ةيبأ نع موسح نب رع نب كمكم نب ركب ىسبأ نب هللا كيع

 هللا ىلص هللا لوسرل تلاق اهنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جوز ةشئاع نع نمحرلا

 سا سعد

 كلتا ىلص هللا لوس لاق هيا ل5 ىيبح تب ةيفص نأ هللا لوسر اب ملسو هيلع

 د

 ىاعم "نتلدح 2 + خآق لاق ىلب اولاق نى 0 كتنفاط . نكت ملأ انسبكت اهلعت ماسو هبلع
 ىكدء

 لاق سابع نبأ نع هببا نع سواط نب هللا دبع نع بيقو انتدح لاق كسأ نبأ

 رفذت ال اهنا هرمأ لوأ ىف لوقي رمع نبا ناكو تضاح اذا َفْنَت نأ ضياحلل صخر

 اذا ١ باب 0. 76 نهَلر ضيخر لسور, هيلع“ اةللا#يلتضر هللا لوصسرا ناب فتك لوفي تشل 5

 اهجوز اهيتايو رام م عاش وأو ىَلَصَتو لسقْعت سابع نأ لاق ٌرهطلا ةضاختسملا تأر
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 ؟4 ضيحلا بانج 1

 نم باب 8" ءةبانجلا نم دحاو ءانأ نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاو انا لسقغا

 ع ماشع انتدح لاق ةلاضن نب داعم انتدح «رهطلا بايت ىوس ضيحلا بايت لختا

 5 ا يبا يللا نيف درس نجا كنب بنيز نع ةملس ىسبا نع ىيحي

 تايث تنخاف ثللسناف كسضح ةايمخ ىف كم ملسو هيلع هللا ىلص ىينلا

 ه دع

 تاب مس «ةليمكلا ىف دعم كي < لطضاف ىناعدف معن يل تاسفنأ لاقف ىغضب د

 نتن ىدرخم نأ انقتاوع ع عنمد انك تلاق ةصقخ نع بويا ىع باقولا دبع انربخا

 ١ جوز ناكو اهتخا نع تتلحكف فَلَخ ىنب رصق تلزنف ةأرما تّمدقن نيديعلا

 2-5 ئه 0 تناكو و - ةرشع قت ملسو هياع هللا ىلص ىدلا عم اوغ

 هيلع هللا "ىلص ىبنلا ىتخا ىلاسف ئضوملا, ىلع موقنو. ىَملَكلا ىوادن اتكف تيلاق

 اهتيحاص اهسيلتل لاق حركت ال نأ ٍبابْلِج اهل نكي مل اذا سب انادحا ىلعأ ملسو

 ىبفلا تعمسأ الان طع ْغأ تمدق اهلف نينموملا ةوعدو ريخلا  نهشتلو اهبابلج 07

 هم

 هتاعمس معن ىباب تلاق الا وكْذَت ل تناكو معن ىبأب تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 سمس ده هم مضص

 نديشيلو نيكل روححلا ثاوذ فيشاوعلا وأ رودخلا تأوذو فيتاوعلا 00 لوغي
089 

 تملاقذ ضيكلا هك ل تلاقى رعمأا ضاسلا لوَمعتو نيييرملا ا يلا

 امو ضيح َتالث رهش ىف تضاح اذا باب اع 2 1ذكو اذكو ةنرع ديشت تسيلا

 لكي لو 0 هللا لوقلا ضيخلا ند ىكيإ طيف :ليكلاو . .ضيخلا ىف .ءاشنلا "ىدصي

 2 - هد هم 3 هد

 تءاج نأ رمأ ن نأ جيرشو ىلع نع كو < نهماجرأ ىس 5 د هلآ تل ل م نمتكي ىهل

 لاقو 0 اتالت رهش ىف تضاح اهتأ ا 0 نيم اهلعأ ةناساحب نم م
221 

 «رشع ةسمخ ىلا موي ضيحلا ءاطع لاقو «ميعربا لاق هبو تناك ام اهوأرقأ طع



 مق ١4 ضيكلا بانح

 اضياح لزَأ ماف تقم تنلاق هتاح متيلف ٍط مكب لكم نمو هيَذَع ركن لحي ىقح

 صضقنأ ل ملسو هيلع هللا ىلص ىبينلا ىنرماف ذم 33 للغأ مثلو خذرع 4 ناك ىنح

 تعبذ ىتجكاح تيضق ىتح نككلذ ا ةرمعلا كرو ححلاب ٌلعأو لع طشقمأو ىسأر

 باب 1 «<ميعنتلا نم ىترمع ناكم رمتعأ 3 ىنرمأف ركب رو نب نمحرلا كبح ىعم

 د

 ةرقحلا كبش كفسكلا اهيف ةجر نك ختتاع ىلا قتَع 4 اسمن ا رد ضيكملا لابقأ
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 تنب  غلبو ةضيخلا نم ٌرْهْظلا كلذب كبرت ءاضيبلا ةصقلا نيرت ىنح َنلعِجاَت ال لوقتف

 تلاقذ رهطلا 1 نرتظني ليللا فوج نم ج حيباصملاب ن رك ءاسن نأ تباق نب كِدز

 انتدح لاق :ىبحم ىب هللا دبع انتدح .“ َنيِيلَع تباعو ؟ذه 0 ةاسسلا ب راكتشا

 5 7 ا امر ل وويل نجح نى كفا اذان يكل 0 ردح ,كل5 لاننا لس كك ىلا كتل تكاد

 نطياحلا ىضقت ال باب م. < ىّلَصو ىلسغاف تربدأ !ذاو ةولصلا ع ةقيكلا

 انهدح ءورالصلا محك !عاسو :هبلع' للأب ئلص ؛ئلبتلا# نع (اجيعساواباوا باجل قامو ةزاشلا

 ةأرمأ نأ ةّداعم ىنتتدح لاق ةدانق انتدح لاق مامق انتدح لاق ليعمسأ نب ىسوم

 ع 2 را 5 4 ىَر عم ضيخكن انك ل 2 تلاقذ ا 1 اذ انت مادا 5 خشتاعل تلا

 نض اه 2 ١ دار 0 ى ك[كلا 20 سلا كاك  .ىرلكتتا كلف لاف د[ ردم كف كل 212 كلل ا

 ةملَس أ نع ىيكي نع نابيش انتدح لاق سصفدح نب 3 اندل> اهبايث ىف ىعو

 هللا ىلص ئبنلا عم اناو تضح كتلاق ةملس مأ نأ هتتدح ةملس ىبا تنب بنيز نع

 لاقف اهتسيلف ىتضيح َبايث تذخاف اهنم تجرخف نتللسناف ةليمكلا ىف ملسو هيلع

 ىح ى تت مع 000 كح ) مص دادعم, اطصات , ابل كنا تلك نسعت) كلش 1-1 ل ا

 ثنكو ' مئاص وهو اَهلْبقَي ناك :ملسو هيلع هللا ىلص“ ئبتلا "نأ ىنتكدحو تالاقةليبكلا



 ةليل تلخد ىتح ريظت ملو تضاح اهنا تسمعزف ىذدَقلا فسي 2

 د هذ

 ىالأ - اهل لاقذ ةرمعب ةفعيك 0 امتاو ةفرع 5 هذه هللا ٌلوسر اب تلا قرع

 تيضق اًملف تلعفذ كترمع نع ىكسمأو ىطشتماو كسار ىضقنأ ملسو هيلع هللا ىلص
 ي

 2 كنا 0 ناكم ميعنتلا 0 ينرمعاف 2 كلا ةايل 76-000 لأ يع رمهأ محلا

 انثدح لاق ليعمسأ نب ثيبع انتكدح ضيحملا لسغ دنع اهَرعَش ةأرملا ضقت باب 4

 لاقن ةكحلا ىذ لالهل نيف ناوم انجرح ثلاق ةشئاعا ع هينا: نع: ماع. نعا ةماسأ"ؤ بأ

 م هع

 تيدعأ ىنأ الول ىف لهي 0 : لع هللا“ ىلص هللا لوس

 هع 23 »م عع - ع 5:3 : 0 - 25د م مع هد د هب ماع

 ىةكرداف ةرمعيب لجأ ىمم انأ تنكو مجدي مهضعب لعاو ةرمعب مهضعب لهاق ةرمعب تللفأل

 ةناو كترمع ىعد لاقف ملسو هيلع دللا ئلص ىبنلا ىلا ثوكشف ضياح انأو ةنرع موي

 ىخأ ىعم لسرأ ةبصحلا ةليل ناك ذا ىتح تلعفف جب ىلعأو ىطشتماو كسار

 ماش لاق ىترمع ناكم ةرمعب تللعف ميعنتلا ىلا تجرخف ركب ىبا نب نيحرلا دبع

 داعم هللا لوقا بكرا ب. 117 فوط: هقواب عورص _ الو ىاتنع ؟ككتتلذ حما ءءاريشا* فوكو" فللو

 نع ركب ىسبأ نب ن د هحللا ل - ع انتح> لاق 0 انمدل> ةقاخم معو :قاكم

 هيلا مس

 انهو محراب !لكو# لجو رع ادللا نأ لاق 0 هيلع ا هللا لص عبتلا نع كلاما ىو نلنا
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 ركتأ لاق هَفْلَخ ا ّن تقي نأ هللا دارا اذاغ ةعضم بر اي قلع بر اي ةفطن بر اب لوقي

 كيك كاك ءدنأ نط ىف بكيفه لجأ! امو ا ف ٌنيعَس مأ قف نقثأ اهأ

 ليقع نع ثيللا انتدح لاق رْيكب نب ىيحي انثتدح ةرمعلاو كلاب ضياحلا ٌلهت

 فا ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا عم: انجرخ: تلاق *شئاع نع ةورع نع باهش نبا

 هللا لونسَو لاقف كم انمدقف ةذححب لقا ىم انمو ةرمعب لأ ىم انمذ عادولا ةحح

 لكي الف 5ع ةرمعب موححأا غ نمو للكيلف دعي ملو ةرهعب مرحأ 5 ماسو هيلع هللا ى



 ىلا

 لاق نسضاكام نع جيجت ىببأ نبأ نع عفان نب ميعربا انتدح لاق مهن وبدأ 0 هيف

 مد نس ىسش ضو 2 ِ 5 هان اك 1 ل لل الا انادحال ناك ام ةشئاع نتلاق

 انتدح ضيكملا ىم اهلسغ كنع ةأرملل بيلحلا باب | ءاهرفظب هَتَعَصْمَف اهقيرب تلاق

 همه

 3 نع ةصفح ندع ا نع كيز نب دا لاق باهولا ديع نب هللا 32

 شعو رهشأ ةعبرأ يوز ىلع الا ثالث قوف تيم ىلع لكن نأ ىهنن انك تلاق ةيطع

 ثنعأ انلإ صخر قو تضع ,يوبت الا  اعويصم اموت سلف الو ئببطتت ليي وكت نو

 نع ىهنن انكو رافطأ كسك نم هذبث ىف اهضيحُم نم انادخا تلستغا اذا رهطلا

 يلح رللا ىلص بدلا نع نقع هاا نع رةصتح وح ناصح ني ماعم كر طل ل

 ذخأتو 0 فيكحو ضهيكملا ىم تريطت اذأ اهَسْفَن ةأرملا كلذ كك مس « ملسو

 هسد 5 مو ه5 0-0

 نب روصنم نع ةنيمع نبأ انتدح لاق ىيحكي ع ملا و أ دب عبتتف كم خصرق

 و
 مع 3-8

 نم اهلسغ نع ملسو هيلع هللا ىلص ىسبنلا تّلأس ةأرمآ نأ ةشئاع نع همأ نع ةيفص

 فيك تنلاق اهب ىرهطتف كسم ىم صرف ىذخ لاق لستغت فيك امرمأف ضيحملا

 تلقتف ىلا اهتبدتجاف ىرهطت هللا ناحبس لاق فيك نلاق اهب ىرهطت لاق اهب رهطتا

 لاف تع اه لاك ملسم انتدح ضيحملا لسغ باب < مدلا رح اي ىعبتت

 هيلع هللا ىلص ىبنلل تلاق راصنألا ىم ةأرما نأ ةشئاع نع هم نع روصنم اًنتدح

 ئينلز) نا مق انالخ [ىكضوقور ةكسمم ةصرتا(ى جدخ لاق نديكملا نم ليستعا حا 1

 ايتيدجف اهتذخاف اهب ىتّضوت لاق وأ ههجوب ضرعاف ايكتسا ,ملسو هيلع .هللا ىلص

 اهلسغ نع ةأرملا  طإشتما بابازدر., .«يلسو يلع هللا ليف ىلا كبد لمع اين

 نع باهت ىبأ انتد> لاق مهي0ربأ انتج لاق ليعمسأ ند ىسوم انتدح ضيحملا نم
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 عادولا ةجحح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عنم تللقأ تلاق ةشئاع نأ ةووع



 17 يحل كانك ىلا

 ةءيدأ نع ماسه ..بع هكلام اذربخا لاق فسوي نب هللا 0 اهتنك ةضاكتسالا كا 1

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس شيبح ىّبا تنب ةمطاف تلاق تلاق اهّنأ ةشتاع نع

 كلذ ابنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاقذ ةولضلا عّدأفا رهظأ ال ىنأ هللا َلوسر اي
50 

 ىلسغاف اعردق بهذ اذاف ةولصلا ىكرتاف ةضيحلا تبقا اذاف ةضيحلاب سيلو قرع

 لاق فسوي نب هللا دبع انتحح صيحمملا مد لسغ باب 1 «ىَلَصو َمَْدلا كنع

 تلاق اهنأ ركب ىبا تنب ءامسا نع رذنملا تنب ةمطاف نع ماشع نع كلام انربخا

 اذا انادحا تِيَأرَأ هللا لوسر اي تلاقذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر ةارمآ تّنأس

 ١ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف عّنَصَت فيك ةضيحلا نم مّكلا اهبوت باصأ

 « ةيف لصقل مقالا هحضُتتل مق هصرفتلف ةصيخلا نم مّكلا نكادحا َبوَك باصأ

 نمحرلا دبع ىع ثراكاا نب ورمع ىنربخا لاق بهقو نبا ىنربخا لاق غبصأ انتدح

 مدلا صرتقت مت ضيحت انادحا تناك تلاق ةشئاع نع هيبا نع هتّدح مساقلا ىبا

 فاكتعا باب ٠١ هيف ىلصت مق هرئاس ىلع 0 هلسغتف اهريط كنع اهبوت نسم

 نع دلاخ نع هللا دبع نب كلاخ انربخا لاق نيعاش نب فحسا كوك تا قفل

 ضعب هعمو فكتعا ملسو هيلع هللا ىلص ىئبنلا نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةمركع

 3 30 - 2 6 جد 5 5 مل

 نأ معزو مهلا نم اهتكت تسطلا تععبضو ايبرذ مدلا ىرت ةضاختسم ىعفو هثتاسن

 د - د 4 3 ماع 5 02 مل نه عم 0 2

 خبينق انتدح “ هدجت ةذالف تناك ؟ىش اذه ناك تلاقن رقصعلا ءام تار ةتثاع

 د

 هللا لوسسر عم 0 تلاق ختتاع نع ةامركع نب ء كنلاخ نع عيرز نب ديزي انتدح

 ىفو اهتكت. تسالاو ةرفصلاو..مهلا ا ىرت تناكفا اهجاوزأ نم 3 مشو ةيلعأ' هللا 'عليلص

 ضعب نأ ةشئاع نع ةمركع نك تلا 02 رمتعم انقوحخ لاق ارسم انكحح |! ؟ لصف

 تضاخ بوكت ىف ةأرملا ىلصق له باب | ءةضاحتسم ىفو تفكتعا نينموملا تاهمأ



 ما-لل

 ا نبا وع كيز ىنربخا لاق رفعج نب 1 اذوبخأ لاق ميره ىببأ ن : قي انتد>

 هيلع هللا ىلص هللا لوسي يرخ لاق ىرذخلا كيعس ىبا نع هللا دبع نب ضايع نع

 نددصت هاسدلا رم اب ناش هسنلا ىلع رمق ىلصملا 0 طق ىف وأ 7 يف ملظقو

 هده.

 ريشعلا نرفكتو نعللا نرثكت لاق هللا ٌلوسر اي مبو نقف رانلا لفا َرثكا نكتيرأ ىنان

 امو لك نكادحا نم مزاكلا لجيلا بلل تالا نيدو لسع تاصقان ىم تيأر ام

 نلف 0 ةداهش فن 4 ةأرملا ةداهش 0 لاق هدللا لوسر اب انلقعو مع ناصقن

 لاعر لك ن دع دعت كسا ذأ ل اك ناصقن و كلذف نادل ملك
 ىك اق مص 5 4 ى 3

 تبييلاب فقاوطلا الا 8 كسانملا "ضياكلا' ىضقت باب «٠ ناس 5

 ىبنلا ناكو اسأب بنجلل ةءارقلاب سابع نبا رب ملو ةيالا أرقت ن

 ضن نأ رموذ انك ةيطع مأ تلاقو هنايخأ لك ىلع هللا رْكْذَي ملسو هيلع هللا ي
 ١١ه د

 م ناد نايفس وبا: ىكربحا «نيالكع' قلبازز لاو 1 نؤحديو د ترك نربكيف ضيخلا

 قمح لأ هلثا مشب هيف اذاف ًارقذ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نك

 وباج ىع كاطع لاقو «ةيآلا مكنيبو اننيِب ةاوس ةملك ىلا اولاعت باتكلا ّلعا ايو ميحرلا

 يطا كحل نيناكو « ىلصت الو تيبلاب فاوطلا ريغ كسانملا تكسنف ةقئاع»تدضاح

 وبا انتدح ءهيَلَع هّللأ مسأ ٍركْذُي ْمَل 2 اولكأك الو ىلاعت هللا لاقو بنج اناو. عَبْذَأ

 ديكام نب نع مساقلا ىب نمحيلا دبع نع فلس ىببأ نب ريزعلا كبع انتدح لاق ميعن

 ايلف محلا الا ركذت ال. ملسو هيلع هللا ىئلص ىبنلا عم. انجرخخ .تلاق» ةشئاغ نع
 هو 3 3 3 5 03 - 2 0

 : .ككيكبي ام .لاعف' [كبأ لفأو عاسو د هيلخ هللا ىلض# ئبتلا لع ىلخترما تعتطا اف

 03 ه د ب - تدع ميدك هاش

 ةىش كلذ ناف لاق معن تلق تسفن كلعل لاق ماعلا جحأ مل ىنأ هللاو تددول

 : ىثوطت ال نأ ريغ جاحلا لعفي ام ىلعثأف مذآ تانب ىلع هللا



 و هلجرتف اهترجكح ىف ىو «سار اهل ىندي دىدكسملا ىف رواجم :ذئنيح ملسو

 ناو ضياح ىو هنارمأ ركاح ىف لجرلا ةءارق باب 1 « فكتعم رواجام «ضياح

 هنكالعب هكسيتف كك ضلال 0 2 ىبأ ئلا 0 ىسهو ةمداخ 0 لسكاو وبا

 مع

 ب ةييقص نب ر بصخم نع اريعز عمس نى 0 ند ليضقلا مهعذ ا انتد1>
 ع 0

 نأ هنت 5

 ضياح انأر ىركَح ىف 2 ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ اهتكدح ةشئاع

 انتدح لاق ميعربا نب ىّكملا انتحح اًضيح سافنلا ىمس نم باب * «نآرقلا ارقي مت

 كتلاق هتكدح ةملس 3 نديم نأ همس للا وح ريثك ىبأ نب ىيحي نع ماشع

 للسن كتضح نأ ةصيمخ 0 ةعجالتصم ملسو هيلع هللا ىلص كدا عم ّث انمد

 ؛ةليمكلا ىف هعم تعجطضاف ىناعدف معن ثلق نتسفنا لاقن ىتضيح بايت تْذَخاف

 اهد

 ع ميعربأ 0 روصنم نع نيفس 0 لاق 5ك 0 ضياحلا ةرشابم باب باد 5

 كحاو هاَنأ نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاو انأ لسَتْعَأ ثنك تلاق ةشئاع نع ِدوْسَأل
 - - ِه 3 0 2 د 6-2 0 0 و 3 8

 ىخو ىلا هسأر 90 ناكو سي انأو ىنذرشابيف رار ىنرماب ناكو ا انالك

 هد 3 مسا 3 عع هع 3

 رهسم نب ىلع انتودح لاق لبلخ نب ل.بيعمسأ انتد> «ضياح اناو ءلسغافق فكتعم

 تاق داع نع هيبأ نع قوس نب عافحرلا كبع ايلا ىو فكاسا ودا انربخا
0-7 

 اعرمأ اهريشابي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر داراق اضياح تناك اذا انادحا تناك
 0 دل د ع , 3 تا : عد ع

 ىلص ىبنلا ناك ابك ةبرأ كلمي مكيأو تشلاق اعرشابي مد 'اهتضيح رود ىفارزتات نأ

 لاق نافع وبا ن5 ينابيشلا ى ع ريرجو ثتلاخ هعبات هير كلي ماسو هيلع هللأ

 كعمسا لاك دادش ىب هللا دبع انثدح لاق ىنابيشلا انكلدح لاق نكاولا ىبع اندك

 د60

 هثاسن نم ةارمأ وشاب نأ فارأا اذا "ملسو# اديلعا هللا !ئلص ةللا# لوسر ناك تقلاق ١ ةنوميم

 هده 2 نك دل مسن 5 ه2 ادد و 50 ّ

 مودعلا ضياحكلا كرت كانا 1 « ىنابدشلا نع ىنيقس هاور ضياح ىعو تزْودتاق اهرمأ



 مسيح سلا نىمحرلا لكل اكل مدس

 ضيحلا بانك !؟

 كا صضيحملا ىف ءاّسنلآ اوُلوَععَ 31 وأ نك ضيبخملأ نح كنولاسيو لانا ةلوقو

 دف دروعج

 هللا" يمك ع نها ملسو هيلع ,ىئلصا بنل لوح نميكلا ودب, ناكر 1

 يع اويا) لاق ليتارسا ,ىني: ىلع .ضيحلا نيك مهضعب لاقو مدآ تانب ىلع

 يحفل اللا نيبع نب ١ قلح :انقدح «نتكأ ملسو مملح هللا [ئىلط دنا تدوم ندا

 اني لوقح ةشناع تعمدت لوقتا تناعلاا نب نجل كي تعمسا لاك نيس ايتنح

 ماسو هيلع دكللا | ىلص هللا 1 ىلع لخحدن تدضح فرسب مك الم عحلا الا 0 >

 مآ تانب ىلع هللا دبتك رمأ اذه نأ لاق معن تلق نيسفتا كَل ام لاقذ ىكبأ انأو

 هللا ىلص هللا لوسر ىكّصو تلاق تيبلاب ىفوطت ال ْنأ ريغ حاحلا ىضقي ام ىضّقاف ع

 انتدح هليبجرتو اهجوز سار ضياحلا لسغ 1ك ١ رقبلاب هئاسن ندع ملسو باع

 تلاذ ةخكتدتاع نع ةيذأ نع ورع نب ما نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا 5

 د كلل 5 ع - سال 0

 نع ةورع نب ماسه ىدنربخأ لاق مهربخأ جيرج نبأ 3 فسوب نب ماه انتد> لاق

 ىلا لك ةورعا لاقفا تح ىفو ةارملا  ىنم ونحت ىاو,نسياحلا ىنمدتتا لتس نإ
 سمع د 3 كت ع ِ - ع ل 00 سم د

 ةيلعا هللا ىلض هللا .لوسرو سياح ىفو ملسو!ةيلع هللا لص هللا ل10 ل1 1



 ه لسغلا بانك

 هللا ىيع نع رانيد ىب هللا بع ىع كلام انربخا لاق فسي ىب هللا لبع انتدح

 هبيصت هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل باطَخلا نب رمغ ركذ لاق هنأ رمع نبا

 ٍ 0 1 ا مللمو ةعيلحا هلكت ىلتع ملل الويبو هلي لاعفا ليللا ١ ىم ةنانكلا

 لاقو ح مأشع انتدح لاق ةلاضت نب ُذاعم انتحح ناناتضلا ىقتلا اذا باب "» مَ

 ىع ةزيره ىبأ نع عفار ىسبا نع ىسحلا ىع ةداتق نع ماشع نع ميعت وبا انتدخ

 بجو دقف اهدهج مق عبرالا اهبعش ىيب سلج !ذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ئينلا

 انربخا لاق ةدانق انتدح لاق نابأ انتدح ىسوم لاقو ةبعش نع ورمع هعبات ءلسغلا

 مهنالتخال َرخآلا ثيدحلا انيب امناو فكوأو دوجأ اذه هللا نبع وبا لاق « دلثم علا

 انتد> لاق 7-5 وبدأ انتد> ةارملا 0 نم بيبصي ام لسغ تقلا 1 « طوحا لسعلاو

 دب

 راسل نور دطخ !نأ سلس وبا :ىنوخاو«ضيحتا!لاك, ملعملا ب ىيسحلا ١» نع تراولا قبح

 اذا !بتيأرأ لاذ. .نافع نب. نامثح لأس هنأ هبخا ىنهجلا تناخ,,ىب تيرا, نا نيجا

 لاقو «هيكذ لسغيو ةولصلل .ًاضوتي امك اضوتي نامتع لاقف نمي ملف هتأرما لجبلا عماج

 بلاط ىبأ .نب. ىلع كلذ نع تلأسق ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر نم تعمس نامثع

 ا اا تدي وما بعك يب [(باوردللا نيبع نب ةحلطو ماعلا نب يبول

 ل دلل سر نب كنت مس دلتا يكل توتلا اباد نأ ةيربخا# ريبرلا/ قما ةورغ. نأ ةملس

 نيل رحل 2 نب متدي نعا ىيحب ايتوح لاق هلاسم انتدح .« ملس ةيلع هللا

 نكرلا ير اذا هللا لري اب لاق ونا تتكبر نأ ئنربحلا لاك _بويأ وبا: ىنربخلالاك

 هللا دبع وبا لاق * ىَلَصِيو ًاضوتي مث هنم ةارملا سم ام ُنِسْعَي لاق ُلْونُي ملف ةأرملا

لا كىلذو ليوحأ لسغلا
مهفالخخ ل دافي امتأو وخآ

 « ىقذأ ءاملأو 



 1 بكل تاك

 لاق ةريره ابآ اي تنك َنْيأ لاقن ءاج مث لستغاف بعذف هنم تسكن انفر تنصح كو

 ال نمؤملا نا هللا ناحبس لاق ةراهط ريغ ىلع انأو كسلاجأ نأ ثعركف اًبنج ننكد
 س6 ن

 مجَتَحَي ءاطع لاقو هربغو ا ىسلش 0 جو م لا ا مع 4 سكتي

 سعد

 لاق داّمَح ىب ىلعألا دبع انتدح ا مل ناو هسأر فلكيو هرافظأ ملقبو بنكلا

 ىبت نأ ' مهتكح كلام ند 0 17 دانك نع ديعس اندتدح لاق عيرز - كيوي انتدح

 عست 1 هلو ةدحاولا ةليللا ىف هتاسن ىلع فوطي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ركب نع 0 انتدح لاق ىلعألا ع انتل لاق سايح 00 كَ

 ىديب ذخأف ْبْنَج انأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنيقل لاق ةريرغ ىبا نع
 د

 لاقف كعاق وهوا تتح مث نتلستعاف لحولا» تيناف تللسناف, لعق ىنح دعم تبشمت

 باب 8 ءسٍجْنُي ال نموملا نا هللا ناحبس لاقف هل تلقف ةريره ابا اي تنك نأ

 انتد>ح لاق ميعُل رمل انةلد اا نأ لك اضوت أآذأ تبيبلأ ىف حلا ةنونيح

 هيلع هللا .ئلص' ىبنلا ناكا, ةشئاغ تلأس لاق ةملس ىتا نع. ئيتكي نع, نابيشو | ماك

 د 6©- د

 ندد ةدينق انتدح تماحللا ص كان اراب ضوتمو معذ تملاق بنج وفو لقرب ملسو

 مع

 هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ مم نبأ نع عفان 5 كيلا انتدك>- لاق كيعس

 مكدحا, صوم: !ذا , معن لاق بْنَح ىمو, اند ةحقريأ ملسو هيلع اهلا - ةيليا هكر
 3 ت0

 (نةدح لاق ردك نب ىبحكي انتدح ماني مذ اضوتي ل بابا 0

 0 6 هءد د هد

 ةشتاع نع ةورع نع نمحرلا كبع نب كيكم نع رفعج ىبأ نب هللا كيبع ىع تيلبلا

 - ه5 ور

 اوتو ِهَجْرَف لسع ٌٍّبْنُج وهو ماني ْنَأ دارا اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك تلاق

 قع نب هللا دبع نع عفان نى ء ةيربوج انتد>ح لاق ليعمسأ نب ىسوم انتدح ء؛ةولصلل

 ءاضوت اذا معن لاق بنج وهو اندحا مانيأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ردع ىتفتسا لاق



 ةيوق عم 7 بويأ لعجاف بكذا نم دارج هيلع ركف انايرع لسقغي مالسلا هيلع

 نع ىب ىتنتغ ال نكلو كتّرعو ىلب لاق ىرت اًمع كْئيَنْعَأ نكأ ملا بويأ اي دبر هادانف

 ىسبأ نع 0 نب ءاطع نع ناوفص نع يقع نب ىدسوم نع 2 رب هأورو كنكرب

 (فاورتشتلا ةةياجب ةاادب بءاتاووع لسَمْعَي توبي, انْيِبا' ملسو هيلع هللا" ىلظ 'ىبنلا' قع "ةريزق

 55 ىدومرر ا ىببأ نع كلام نع ل نب هللا دبع انتدح سانلا دنع .لسغلا
 لو

 6 ند مس هذآ ةربخا بلاط ىبا تنب ئناع ما عنرم+ م اهنا نادل كيم 1

 هتادجوف :مَدقلا ماعاملسو ةيلع“ هللا ىلص هللا لوس ىلا تبهذ لوقت بلاط ئبا :َتْنِب

 انربخا لاق نادبع ًانثدح ءىناه مُأ انأ تلقف هذه نَم لاقن هتست ةمطانو لستْعُي

 قف بيرك نوح نفكلا ما نب لاس نعلاعمقللا» نع قيفس اهزجحا ا لاف هللا نيب

 نم لستغي وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ترتس تلاق ةنوميم نع سابع ىبأ

 هديب حسم مث هباصأ امو هجرف لسغف هلايش ىلع دنيميب بس مث هيدي لسغف ةبانكلا

 ملا هدسج ىلع ضصافأ مك 5 ريغ ةولصلل هعرضو ًاضوت مث ضرالا وا طئاحلا ىلغ

 اذا باب م*' ع« تستلا ىف ليضف باو ةناوع وبا هعبات «هيمدق لسغف ىتكتت مث

 نع ةورع نب ماش نى ع تىكلام امذو رش لاق فسوبب نب ىللا 0 0 5 ارملأ تل كلر

 هد

 ال هللا 0 هللا :لوسر اني :تلاقف 37 هيلع هللا :ىلص هللا لوم 3 ةكْلص ىبا ةارمأ
 نت ء6م6 -

 لص هللا لوف لافت تايلتحا نما اذا لسع نم ةارملا" ىلع لق“ فقحلا قم :ئيَعاتَسَي

 ستي ال ٌملسملا نأو بنجلا قرع باب ال " ءَدّملا تأر اذا معن ملسو هيلع هللا

 نحكي اتحد لاعب نييح اسجل ناعأ قيحي نهدقح لاق“ هللا“: لع نيا للك اتتدح
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 ةنيدملا قيرط ضعب ىف هيقَل ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا "ا عزا ودرع لك لك فار كل



 5 لسغلا 2 ,

 0 ىّعألا 1 كعبات © هعم اهلا ربَكَف راقي ةسارو انبلأ عر مد لستغاغ عجر مت

 خبانكلا لسغ نم ىيديلا نفت باب 1م « ئرهو ملأ ىع ىعازوألا هأورو ىرشزلا ى 2

 نبأ نع بيرك نع ملاس نع شمعألا 0 لاق زهد وبا انةدح لاق نادبيع 0

 ٍبصو ببوقي, ,هنرتسفا الشع ماهو, هيلع: هللا. : ىلص .ىبنللا تعضو ةنوميما تاك لاقر سابع

 0( 6 نا جيب فوك درت: لس لام ىلع هند بمص ترام 2 ندع

 ىلع ضافأو هسار ىلع بص مت هيعارذو ههجو لسغعو فشنتساو ضمضمف اهلسغ مث

 «ديدي ضفني وهو فلطناف هّذدخاي ملف اًبوَت منلرانخا ميمحت لمعت ىحكتت مك هدسج

 انثدح لاق ىيحي نب كالخ انثدح لسغلا ىف نميألا هسار قشب ادب نم باب 4
2-6 0 

 اذار ان كافر عت ىع ةبيش تب ةيفص ىع ملسم ند ىسكلا ى ع عفاش نب ميعوبأ

 اهقش ىلع اهدي لنك مس اهسأر نون انالت اهيدبب تَذَحَأ كا انا>>١ باصأ

 هو د سا شلل 2 5 2 هع

 ذ هدلحو انايرع لي.ستغا ىم باب ا. «رسيالا اهقش ىلع ىرخالا اهديبو نميالا

 - مس كن ا 3 - ه م

 اح ىبيذلا نع هل-ج ىع ههبأ نع هب لاقو © ل.سضفا رتسننلاو رتسن نمو ةواكلا

 لاق ركبت 8 افك بدح « ساملا نم هنم ىيحتسي نأ فقحأ هللا ملسو هيلع

 هللا ادص أ نع ةريره ىبأ نع رع هبنم نب ماي نع رهعم ندع قاز ملا ديع انتل

 ىدسوم ناكو دعت ىلا مهضعب رظني ةارع نولستفغي ليثارسأ ونب تناك لاق مالسو بلع

 رد دا لا ان ا 3 ىسوم عتمب ام هللاو اولاقف نحو لليتخت مدلسلا هباع

 رد ىف ىسوم جيجاف هبوتب رجحلا رهف رجح ىلع هبوق عضوف ل 7 بهذذ

 د تت مل ن0 09 2 حس ع 2

 ىسومب ام هللآو اولاقو ىسوم ىلا ليثارسأ ونب ترظن ىتح رجاح اي ىبوت رجح اي ىبوت ّلوقي

 ةنس رجاحلاب بحت هنا هللاو ةريرع وبا لاق اًبَرَص رجحلاب ففطف هيوت ذخأو ساب نم

 تو اند لاق ملسو هيلع جالا ىلص ى منال 1 نع ةربرف ىبأ نعو «ركحلاب ارض قيس وأ



 أ نأ ٌبحأ ام رمع نبا ّلوق اهل ثركذو ةشئاع ثلأس لاق هيبا. نع رِشَتْنُملا

 ىف فاط مخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تبيَط انأ ةشئاع تلاقف اًبيط يصْنأ

 ميعربأ نع مككلا انتدح لاق 0 انتد> لاق كا 01 امر 0 جيصأ مد هئاسن

 هيلع هللا ىلص يلا قرقم ىف بيطلا سيبو ىلا رظْنأ ىناك تنلاق ةشئاع ىع ةوسالا نع

 ضاشأ هدر ع دق هنأ نحط اذا ىنح ر لا لك كاب ؛ مركم وو ملسو

 ةضشتاع نع هيبأ نع ةورع بد ماش اندتدح لاق هللا 0ع انربخا لاق نأادبع انتدح هيلع

 ًاضوتؤا هيدي لسع ةبانكلا ىم»لستغا ذآ. ملسو.(ةيلح“ةللا ئلصا هللا, لوس ؛ ناك كلا

 هتوشب ىورأ دكقا هنأ ئط اذا ىتح هرعش هديب لذخت مك لستغا مك ةولصلل ةءوضو

 هللا ٌلوسرو انا لستغا تنك كتلاقو هدسج رئاس لسع مق تارم ثالث ءاملا هيلع ضافأ

 ةيانكلا ىف ًاضوق نم باب !| 2ءاًعيمج هنم فرغت كحأو ءانا نم ملسو هيلع هللا ىلص

 نب فسوي انتحح ىَرخُأ رم هنم هوضولا عضاوم َلْسَع عي ملو هدسج رئاس لسع مق

 نبا ىلوم بيرك نع ملاس نع شمعألا انربخا لاق ىسوم نب لضقلا انربخا لاق ىسيغ

 ءودضو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌليسر عضو تلاق ةتوميم نع سابع نبأ نع :سابغ

 ضرالاب هني برض مك هجرق لسع مق اثالث وأ نيترم هراسي ىلع هنيبيب ًافكاف ةبانجلا

 نضاقأ مقا هيعارذو ههجو لسفو فشنتساو ضمصمت مق اتالث وا: نّيترم طئاحلا وأ

 اًهْدري ملف 0 هتيناف تلاق هيلجر لسغف ىحتت مث هدسج لسع مث ءاملا هسار ىلع

 وهف امك جرخ 350 هنأ دجسملا 1 كك0ك ٠ كنت ا 1 لعكذف

 نمل سرب انريخا اناكإ معا كب | نامتعر انتادح لاا نيكتم نييمللا ثبع:انكجخ مميحيتالو

 يرضف امايق فصلا تلّدعو ًةولصصلا تسيقأ لاق ةريإه ىتبا "نع .ةبلسا ئبا« قع قرعزلا

 مكتاكم انل لاقف ٌبْنَج هنأ ركذ هالَصم ىف ماق اًملف ملسو هيلع هللا ىلص هللأ 33 انيلا



 ه لسغلا باتت

 هع ل ممم 2-92 - همه مع
 ىف هلامدتت ىلع هليوم غوذأ نم باج لا ءميمدق لسغف هماقم نم ىحكانن مث هدسج : 5 2 3 585 3 0» 90 .٠

 ملاس ع شمعأالا انتد> لاق ةذاوع 30 انتدح لاق لبيعمسأ نب ىسوم انتد> لفعل

 تثراحلا تب ةذوميم نع نسا نبأ نع سابع نبأ ىلوم بيرك نع دعحلا ىبأ نبأ

 اهلسعف هدي ىلع ٌبصف هثرتسو السغ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تععضو تلاق

 لسيف لايت ىلع ةنيممب عدا مكرالا مآ ةثلاثلا رك ذأ «١ ودار الإ ناميلسا لاق سكت و) دام

 هيحبو ههجو لسعو نمل ضيضمت مت طالحلاب وأ ضرالاب هدي كلذ مت هجرف

 ىف هثاسن ىلع راد نمو داع مث ماج اذا باب » ءاهذرُي ملو !ذكف .هديب لاقف

 كيس لبا لكحي ىدع حا نبا, نمد لام راشيل نما همكم | اننحخ دحاو 0

 محوي تلاقذ خشتاعل - كدا لاق هيبأ نع و رشتنملا نب كمكحم ىب ميعربا ى ع يعش نع

 هثاسن ىلع فوطُيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ْبِيَطَأ تنك نمحرلا سبع ابا. هللا

 لاق ماشع نب ذاعم انتدح لاق راشب نب دمحم انتدح «اًبيط مضصْني اهو 6 عبصي َُ

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك لاق كلام نب يا انتد> لاق ةدانق نع قفا ىنتلدح

 تلا ةرشنع كمحلا نشودر اهنلاو ليلا نم ةدحاولا ةعاسلا ىذ ا ىلع 3 ملسو

 2 3 2 د ع ع
3 5-2 2 َ : 0 5 5 0 
 انا ةدانق نع دكيعس لاقو ىنيتالق 36 ىطعا هنأ تدكدن انك لاق هقياحب ناكوأ سال

 5 تن ب عدالعا ساع 2 همم-سل 2 ه مدسل 3

 ذ عسنا مهتدح اسنأ نأ ثدحتن

 لق ىلعأ ا يق مخل ب ا 6 نيصخح ىسبأ نع ةدثار انتدح لاق. كيلولا وبا

 مو ا رو ى نر عر هكر ر قكاسف هنا (اكملا كف 5 هللا هل ل 1 دلج تدماف الم الج ا

 ليشتعا مك ييطت "نمر كاكا | ٠ ٠ع كركذ لسغأو اضوم لاقفد ملطسو, هلله للا لما لشلا

 نب كمكم نب مهعربأ نع ةذاوع وبا انت>> لاق نافعتلا وبا انتدح يعل ل ىقبو
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 مليشو ديل لذا ىلصتا ىبنلا ١ نأ: :ةنوميم» نع « ليامع نبا نع «بيركم نع هلعجلا«يدآ لبا

 هءوضو ًاضوَت مث اهلسغ مث طئاحلا اهب كلذ مث هديب هجرُق لسغف ةبانجتلا نم لستغا

 ءانالا ىف هذي َبْنِجلا ُّلخني ّْلَع باب 1 ء«هيلجر لسغ دلّسُع نم غرف املف ةولصلل

 قي هاربا و هرمع  ىنبا !(لدخناوءاهبادكلا بح ركك هلي 1 ىلع انكي اهل اانا اهلساغي أ + قلبت

 دابا انساب, «نمابكا داو رمع+ نجاءاربا مسلال ةاضوخ | مح اهلسغي منو اروتوطلا# ئنف“ هحي بزاع
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 مساقلا نع حلفأ انتدح لاق 0 ند دللا ني 0 خبانكلا 0 نم عاصم

 ايلكخ تلو ا كنا ىلا كلو هيلع هللا ]| قلم ىيعلاوءاقأ لقفل ىلا كفلاقا ستاك نع

 تنلاق ةخمةتاع نع ةيبأ نع مان نع 5 انتد> لاق 000 انددحت < عبق" اننايأ

 وبا انتدح, « هيدي لسغ ةبانكلا نما لستغا !ذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسزا ناك

 12 تلاق ةشتاع نع وع ع نك نب ركب ىببا نع يعش انتد>ح لاق كيلولا

 نيحرلا دبع ىعو بانج نم كحاأو ءاسنأ نم ملسو هيلع هللا ىلص ندي انآ ٌلسَمْحَأ

 كيع ىع 2 انتدح لاق كيلولا وبا انتدح « هلم ةشتاع نع جببأ نع مساقلا نبأ

 دهياع هللا ىلص ىبنلا ناك لوقي كلام ند نس كوس لاق 7-0 ند هللا كبح ند كالا

 00 د سوو ؟ملسم ادار ددحأو ايفل نرسم نالسَمْعي هدام كما ةأاظيشلاو ا لكنو

 هنأ رمح ٍدأ نع ركذيو « ءوضولاو لعل قير 55 كنان 7 « خباتكلا نم يعش نع

 دكدحاولا 0 انتدل> لاق بوبكام ند 32 1 02 و فج ام دعب ءيمدق لع

 نبأ نع نينابع نبأ ىلأوم بيرك نع علا ىبأ ند ملا نع شيعألا انتدح لاق

 ىلع غرفأف هب لستغي 2م ملسو هيلع هللا ىلص 07 كسور 0 كتلاقا«لاق! يانبع

 هذي كلذ م3 هريكاذم لسغف هلامش ىب

 ىلع غرفأ مث انالث. هسار لسع مت هيديو ا لسع مك فشنتساو .ضمضمت مت صرالاب



 ا“ 6 لسغلا باند

 ءاقالخ هسار ىلع غرفي ملسو هيلع هللا ىلص ىِبنلا ناك لاق هللا نبع .ىب وباج نع

 ىل لاق رفعَج وبا ىنتدح لاق ماس نب ىيحي نب رمعم انثدح لاق ِميَعُن وبا انتحح

 نم لْسْعلا فيك لاق ةيفتكلا نب دمحم نب نسحلاب رعي كَنع نبا ىنانآ رباج

 ةسار“ ىلع اهضيفيق دكا ةقالكخ  قخأي. ملسو هيلع هللا ى 0 م ناك تلقف ةبانكلا

 ص
 ىبنلا ناك تلقف رعشلا ريثك .لجر ىنأ ذا نسحلا ىل لاقن هدسج رئاس ىلع ضيفي مث ا

 نب ىسوم انتدح ةدحاو ةرم لسغلا باب ه5 ٠ ءاَرَعَش كنم رّثكا ؛ملسو هيلع هللا ئلص

 بيرك نع دعجلا ىبأ نب ملاس نع شمعألا نع دحاولا دبع انتحح لاق ليعمسا

 قينعحلا ليسعللا ةامإإ ملسوت هيلع هللا: ىلضت بتل ,نيعصو ةدوليم«سناع#لاقو ناسك قفالا ند

 مث ضرالاب هذي حسم مق هريكاذم لسغف هلامش ىلع خارتفأ ينك اكالتروا ١ يفرم كدب

 لسغف هناكم ىم لوكت مث هدسج ىلع ضافا مث هيّحيو ههجو لسعو فشنتساو نطمضم

 ىتتملا نب كمحم انتدحا لسغلا دنع بيطلا اوأ بالحلاب احب نيم باب 4 ٠ "ف

 ةللا خلص, ئبنلا (ناك «تتلاقا ةشتاغا قع. مساعلا نع ءةلطتح نم مءاع وجا انتدح لاك

 فشب ديف هقكب نَخأف بالكلا وصحن ءئشب ءاغدت اةيانكلا,. قمر لطتعا لذلي ملسشو هيلع

 ىف قاشنتسالاو ةضمصملا باب “ 2< هسار طسو ىلع امهب لاقف رسيألا مق نميالا هسار

 لابغ" شمعألا انتدح لاق ىبأ ًاتتدحأ لاق كتايعا ني صفح قب مع هانسدحةيانجلا

 السا نلت تيبص تناك ةنوميم» وتحت لاك نباسع ندا لع ليزك وع ملابس زك

 بارتلاب «اهحباتخ) نذرألا دين لاح كح هجيرف سف متل ايان نا ا ا

 لسعف ىكَتت مق هسار ىلع ضافاو هّهجو لس مكث: فشنتساو ضمكم :مث اهلسع مث

 ققنأ ,نوكتل ١ بارتلاب ديلا شم اجاب :٠ ءءاهن نندفْتَي ملف ليدتمب 9 مك هيمدق

 ملاس ع شمعالا انتل لامر: ني اننديح لاق تتيح اهيل ل عللا 5 0



 همهم - 53 - 1 د و 2-0

 ئكن اعف *ةبانكلا  ى ءاملا هيلع ضافأ مذ ىذألا ىم هباصأ م هلسغ هذه اميلسعف هيج

 نئبا 5 ىنتدح لاق نمانيأ ىبأ ند 5 انتد> هتارمأ عم لجرلا 00 تاب ١

 هيلع هللا ىلص ىبنلاو انا لستعأ تنك تلاق ةشئاع نع ةورع نع ئرعزلا نع
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 اندلح دهوكذنو عاصلاب لكلا باب 2 « قرقلا هل لاعب حق نم كحأو ءانأ نم

 نب ركب وبا انثدح لاق ةبعش انتحح لاق ىمصلا كبع انتدح لاق ىيحم ىب هللا

 اهوحا اهلاسن ءةشئاع ىلع: ةشئاع وخاو اننا تلخد :لؤقيإ مكس ابا تيعمش, لاق صح

 كلام 5 نك نكت ءاسناب ك2 ملسو هيلع هللا ىلص ىللا لوسسر 0 ندع

 ند كيزي لاقو هللا كيبع وبدأ لاق 0 اند اهنيبو اهسأر ىلع تصضاخاق

 ا هع
 ١ نب ىيحي انتدح لاق دمحم نب هللا يع انتدح « عاص رْدَق ةبعش نع ىدكل

 دبع نب رباج نع ناك هنأ رفعج وبا انثدح لاق. فحسا ىسبا نع ريهز انتدح لاق

 ىنيقكي ام ٌلَجر لاق عاص كيقكي لاقف لسغلا نع هولاسف موق هدنعو باو وه هللأ

 ءنحاو بوت ىف انمأ مث كنم ريخو ارعش كنم ىتوأ وه نم ىفكي ناك رباج لاقف

 نابع ىبا نع دير ىنب-وباج نع وربيع نع ةنيبع نبا انثدح لاق ميعن ويا انقدح

 دبع وبا لاق دحاو آنا نم نالستغي اناك ةنوميمو ملسو هيلع هللا "ىلص ىبنلا نأ

 «ميعُت وبا هاور ام جيحصلاو ةنوميم نع سابع نبأ نع اًريخأ لوقي ةنّيِبع نبا ناك هللا

 فحسا ىبأ نع ريقز انتدح لاق ميعن وبا انثدح اثالث دسار ىلع ضافا نم باب *

 هللا 3 هللا 5-5 لاق لاق 0 نب ريبج ىنتكح. لاق 38 2 ني ل لاق

0 

 ىلع نب ليكم نح كار ند 0 نع ةربعش انت>> لاق 0 انتد> لاق راشب



 كووضو ًاضوتف كعجضم تيتا 1ذا ملسو هيلع هللا ىلص ئبتلا لاق لاق بزاع نب كربلا

 ىرمأ تضوفو كيلا ىهجو تملسا مهللا لق مت نَميألا كَقَش ىلع عجطصا مث ةولصلل

 تنم كيلا للا اكن انما الو اجامل كيلا ةشر يدخر كيلا ىريط تاحلأو كيلا

 ةرطقلا ىلع تنأف كتليل نم 52000 ناسف تلسرأ ىذلا كيببو تلرذأ ىذلا ىباتكب

 مهللا تغلب املف ملسو هيلع هللا ئلص ىبنلا ىلع اهثددرذ لاق هب ملكتت ام رخآ نيلعجأو

 «تلسرأ ىذلا كّيبتو ال لاق كلوسرو تلق تلونا ىذلا كبانتكب تنمأ

 لسغلا , بناتك

 ىلاعت دلوقو َنورْكشَت مكلعل هلوق ىلا اوريطاف اًبنج متنك ناو ىلاعت هللا لوقو 20077 هدام - هد سه 5

 ءاّروفغ اًوُفَع هلوق ىلا ىراكس متنأو ةولصلا اوبوقت ال اونما نينا ا

 ماشه نع كلام انربخا لاق كس نب هللا كيع انثدح لسغلا لبق ءونضولا باب |

 ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىلا 8 هر ةشئاع نع هيأ نع

 2 د0 00 ْ عاس 28ج ه- تا فقط 2
 دعبداصأ لخدحبي مت ةولضصلل اضوتي امك اضوني مذ هيدحز لسغذ ادد ةبانكلا نم لسغغأ اذأ

 ءاملا ضيفي مث هيديب فرغ تالت هسأر ىلع تدي مد نوع لوصأ اهب لثَكيَف ءاملا ىف

 ء هع ١هد 05 200 ” 3

 ملاس نع شمعالا نع نيفس انت>> لاق فسشسوبد ند ديحم انتدح « ماك مداج ىلع

 ماسو هيلع هللا ىلص علا جوز ةنوميم نع سابع ىبا نع ل نع لعدالا ى كا

0 



 ح ءوضولا اح 7

 95 هدد

 وصولا وحب اذل "اياب ٠ ٠1١ ملللو اهيل هللا »قلص ىبنلا ىع'استأ ؟تعمس١ لاق [ةيوخ

 دا 01 احا نينا ةفاطقب لاعوأ ةيلاعلا بلو نشكلا ةهركو كشُملا ةفووةيشلات

 030 0 درلا] اهدح لاق يفسح ! لاق« للا | نبع“ ب ىلع سوح «٠ نّبللاو قيبتلاب

 هل اوفا ركسأب بارشا> لك لاق ملطهو هيلع اللا "خيلص قجتلا ”ىح ةفتاع“ نع ةئلَس ؟ليا

 لحب ىلع ؛اويعاسمإاا ةيلاعلا لبا هلاقو ذهجو "نحب مدكلا ؟ افابأل  ءازملا+ لكشع , بابا ن#

 د م عمس مزاح ىبأ نع ا نب وي انتدح لاق دكوحم انتدح ةضيرم اهناف

 دح يلا جارتج 00 ىش ىأب ناكل هنيدو ىنمبد امو ني هلأسو ىدعاسلا كعس

 ءام هيف ةسرتب :ىلجاي ىلع ن حر ىنم د ماعأ 5 ىقب ام لاقذ ملسو هيلع هللا

 باب ناد «( وحرج هب 0 قرخاف 0 ٌدخأف ةنكلا ههجو نع للشغت ةمطأفو

 وبا انتدح نتساف ملسو هيلع هللا ئىلص ىبنلا كنع كب سابك يبا“ لاسقو هكاوسلا

 ع

 ع لايز نب هاك كين قهر وز داع بوح هيه نفعنا ءاةدافح نقدم لا, لامعتلا

 كاوسلاو ْعأ عأ لوقي هديب كاوسب ْنَْسَي هُتدَجوف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثينأ

 ىع روصنم نوع 'ريرج انتدح لاق ةبيش ىبأ نب نايثع انتدح «عوهتي هنأك ديف ىف

 0 ا للا سا داك. اناا ةلسو ديلعااءللا" ىلض بعل لاك لاق, ةفيدحقعلاكلكاو ل نبا

 ةيردوج ١ نير ارك! انخدحت نع لاقو ربكألا ىلا كاوسلا عفد باب ©“ ه«تككاوسلاب هاف

 كاوسب كوستا ىدنارأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ رمع نبا نع عفان نع

 ربك ىل ليقف امهنم رغضألا كاوسلا تلوانف رَخآلا نم ربكا امهذحا نالجر ىنءاكف

 ةملسأ ا نع كراشلا نبا ١ نكي ميعتاعيدتخا هللا لسبع وتب" لاسق /اتمهنم ربكألا قلا-هقغتدف

 نب دمحم انتدح ءوضولا ىلع تاب نم لصق باب ٠  هرمع نبأ نع عفان نع

 ه سد

 نع ةليبع نب دعس ىع روصخم نع ني انوبخأ لاق هللا 1 انروبخأ لاق لتاقم

 امر نررلاا !



 © ليعي ال هنكو. ىف كاملا كرذألا مك" ىلصنا مكهتا و ةلبقلا ريغل وأ ةيافج وأ حك ديوك نك

 نع نوميم نب 00 نع 0 ىببأ نع يعش نع ىبأ ىنربخا لاق نادبع انتدح
1١ 

 ناجتعا نب ازيحا :يتقحلا ج ثتجاس مشو هيلعا هلل يلصاتللا (١ قرع هقول لاك اعللأر دنيع

 نيكي ئدأ , نع دينا ٠١ نع فشوم نب ميهرباءانهدح ,لاقأ ةملشملا لذ محيرش انتدح لاق

 هيلع, هللا ىلص ىبنلا نأ هتدح دوعسم نب .هللا دبع نأ, نومثيم' نب. ورمعا ىنتحح لاق

 مكُيأ ضعبل مهضعب لاق ذأ نوولج دم باحضار ليوان يبلا نحل نصب
 وه. هم هع 5 66ه 091 5 - - - 2

 موقلا ىقشا ثعبناذ لكس اذا دمحم ريظ ىلع هعضيف نال ىفب روزج السب دىكي

 هيفتك ىيب هرْهَط ىلع هعضو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دجاس اذا ىتح رظنف هب ءاجف

 ىلع مهضعب ليكيو نوكحصي اولعجف لاق ةعنم ىل تناك ول اًنيَش رْيَغَأ ال رظنأ انأو
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 تّحرطف يام »تءاجع ىنح حسأر عشرد 3 تجاس ماسو بلع ىللأ ىلص ةللا لر 0

 اعد َّذأ مهيلع كلذ فقشف تارم َتالث شيرقب كيلع مهللا لاق مث هسار عفرف هرهظ نع

 هم

 يلع مهللا ىمس مك ةباجتسم كليلا كلذ ىف ةوعللا نأ نوري اوناكو لاق: مهيلع
 رع ا - - ع2 11 ع س 2 هد

 كلخ ىب. ةيماو  ةبتح نب :يلولاو .ةعيبر نب. .ةبيتتوب :ةعيفر .ىب. ةبتعي. كيلعو .لبج , ىباي
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 ىث ى ر ريبقد ىذلاوف لاق هظعكم ماف ع عباسلا كعو 1 ىبأ ن د ةيقعو

 كاف نر ا ركب بياق بيلقلا' ىف حيعربم| ملل, هيلع هللا: ىلصاا للا لوس 3 نيذلا

 ىلص .هللا وسر جرخ ناورمو روسملا نع ةورع لاقو بوثلا ىف هدكنو طاخملاو قاصنلا

 مليك: ديلع للا ىلا فلا مك انز تيدكلا_ركذف ةييودلا نورا لو ل

 نب كيحم انتدح «هذلجو هيجو اهب ىكلذدن مهنم لجر فك ىف تعفو الا ةماخن

 ملِسو :دبلع هللا قلص و ىبنلا ىرج, لاق: نمنأ ىع.ييسحم اع نيس اسح لع

 ىنتدح لاق بويأ ىبيحكي انربخأ لاق ميم 5 دا 4 هلوط هللا دبع وبا لاق هدبوت مف

0 



 #* ءوضولا باتك

 قياما ندا ةلحسولا يعبي مزا/ ,لابف ىَلَصِي مايو لاح للا ىلض زعل ناك مناقل( نأ

 ءاملاَب نا 2 ىرهؤلا لاقو « ءاملاو قدسلا ىف تاساكحفلا نم نم عقيب ام باب 4 “ منغلا

 ه» عد

 نك قهرا لاقور «عبيملا سشسيرب نسال ناصح ناعوت نول دا صقر لوا قطا كيعي هاا

 نونعّديو اهب نوطشتمي ءاملعلا فلس نم اًسان تكردا هريغو ليغلا وكن 0 ماظع

 ليعمسا انتدح « اعلا ةراجتب َسَب ال ميعرباو نيريس با لاقو * اسامح طنا د دج يلم

 نع سابع ىباا قع هللا, كبع ئت,دللاىيبع) لع !باهش!' ىبا+ نتحا كلام تقوس لاق

 اهرقْلَأ لاقف نْمس ىف ثطقس ةراف نع لتس ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ ةنومُيَم

 انقدح لاق نعم انتدح لاق هللا دبع نب يلع انثدح ؛ مكتيس اولكو اهِلوَح امو

 نبأ ندع دوعسم نسب 0 ند هللا كبع د هللا 0 نع باهش نبا ندع كلام

 لاذ مس ىف تطقس راش نع لكس ملسو بلح هللا ىلص ىبنلا 3 ةنوميم نع سابع

 3 هع كه هد 2-22 6 - 2

 سايع نبأ نع لوقي هدقحا ا ام كلام انتد> نعم لاق ةوح طاف اهلوح امو اعوذخ

 يود اما و ع رمعم انربخا هللا 00 اذريخأ لاق دكوكم ند نيك كح « ةنوميم نع

 ليبس ىف ملسملا هملكي ملك لك لاق ملسو ةيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره ىبأ نع هدم

 « كسم فرع فرعلاو مد و ياوللا 0 كف تّدعُد 5 اهتتيهك ل تبا ن وكت هللا
2 3 

, 

 انتدح لاق بيعش انربخا لاق نامّيلا وبا انفحح مثادلا كملا ىف لوبي ال باب م

 عمس دنأ لوقي ةريرف ابا عيوش هنأ هتلح يوعألا ومره ب نمحرلا كيع 3 دانؤلا وبا

 نوبي ال..لاق هداسساسبو نوقباسلا نورخآلا قحذ, لوقي' ملشو .هيلع“ةللا . ىلص, ةللا لوس

 ىلع ىقلأ !ذا باب 41 هيف لستغي مك ىرجَي ل1 خلا عب ءاملا ىف مكدحا

 ىف م أذأ 0 0 ناكو لاق هثولص هيلع ٌفَسْفَت مل ةقيج وا رَّذَق ىّلَصملا رْيَط

1 



 3 م

 ٍيرضَيِف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا بوت نم ةبانجلا لسغأ تنك نلاق ةشئاع ىع

 ورمع انثلح لاق كيوي انثدح لاق ةبيَتُك انتدح ء«هبوك ىف ءاملا عقب ناو ةولصلا ىلا

 انثدح لاق دّكَسم انثدحو.  ةشئاع ثيعمس راسي نب. ناميلس نع, نوميما نبا ىنعب

 نع ةقتاعا تلاس,لاق راسي قب ناميلش» نع نوميم ىبازورمع امتدح لاك ف ىلإ, دنع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بوت نم هّلسْعَأ تنك تلاقف بوثلا بيسي ىنَلا

 وأ ةبانكلا لسبع اذا باي 1١ 2 ءملا عقب هبوك ىف لبسغلا كو ةولصلا , ىلا جيرخيف

 انتدح لاق دحاولا دبع انثدح لاق ليعمسأ نب ىسوم انتدح هثأ بَعْذَي ملف اهريغ
 نتيكلاق لاف ةءانكلا ديدن توثلا ف اراسم» ند. ناميلس ايناسو لاق نوديسا نا نا

 ةولصلا ىلا يِركَي مق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بوت نم هلسْعأ تنك ةشئاع
 هرْمَع انثدح لاق ريقز انثدح لاق كلاخ نب ورمَع انتحح «هاملا عَقِب هيف لسعلا رَْأو

 نم ىنملا لسغت تناك اهنأ ةشئاع نع راسي نب نيشان نارخم بن دو

 للا لاوسبأ باب 41 ,١ اعقب وا ةعقب ديفا ارآ منت .ملسو ا هيلع هللا ,ىلص ىبنلا بند

 هينج ىلا ةيربلاو نيقرسلاو كيرلا راد ىف ىسوم وبا ىلسو اهضبارمو مَمَعلاو باودلاو
 هنا ممستسس 5 2 د ه

 ندع كسبز 0 دام_دح ندع تردحح نحب عراتسم_ مسلم انددحح « ءاوس مستو انماه لاقف

 5 2 7 ٠و 5 ع - مع

 معهرماف خنيدملا اووتجاف ةنيرع وأ ند نم سان م لاق سنأ ىع ةبالق ىبا نع بوبا

 اوكصا املك" اوقلطنافا اهنايلاوب اهلاوبأ نم اويرشي نأو اقلب. ملسو .ةيلح هللا ىلص- ىبنلا

 زاهنلا لوأ ىف ربخلا ءاسكاف معنلا اوقاننسأو ملسو ةبلع جالا ىلص ىبنلا ىسعأر اولثق

 مهنيعأ ترمسو مهلجرأو مهيديا عطقف رمأف مهب ءىج راهنلا عفترأ املف مهراتآ ىف ثعبف

 مسا 0 دام: دعب 2ع انهيت 00

 للعيد اورفكو اولنقو اوقرس ءالوهف ةبالق وبا لاف « نوقسي دل نوقسنسي نيكل ىف اوقلاو

 نع حايتلا وبا انربخا لاق ةبعش انثّدح لق مآ انتدح «هلوسو هللا اوبراحو مهناميأ



 امتاق لوملا كايا 1 «دلسْعي ملو هحصتق كيب اعدف ,هبوك ىلع لابف هركاخ ئق ملسو

 ىتأ لاق ةفيذح ىع لثاو ىبا نع شمعألا ىع ةبعش انثدح لاق مدآ انثدح ؛ اًدعاقو

 اردنا ءامب هدعجقا امج اعد مكااانكافأ !نابف ٍىَق ةطاباشا سوا ميلكا هنا ضال

 انتدح لاق كك ىبأ ند نامثع انتدح طااحلاب رتستلاو ديحاط دكنع لوبلا باد 11

 و

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبينلاو انأ ىنتيار لاق ةفيّدح نع نتاواىبا نعاروشما ارو

 راشاقا نم تنبتناف لابف“ مكدحا موقي امك ماقتا ظتاح قلخ موق ةطابُس

 امتدح موس عا كنع لولا باب 4 « خرف ىندح ةبقعح دنع 000 هتمكاف

 ىسوم وبا ناك لاق لثاو نحبأ نع روصنم نع 0 انتدح لاق ةرعرخ نب 31

3 2-6 

 هضرق معدحا بوق باصأ اذا ناك ليثارسأ ىنب نأ لوقيو لوبلا ىف دّدشي ىرعشالا

 ءامئاق لابق موق: ةطابس ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ىتأ :ىكسمأ هيل ةفيذح لاقف

 لاق ماشع ىع ىيكي انثدح لاق ىنتتملا نب ديحم انتدح مذلا لسع باب ة»

 تيأرأ تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةأرمآ تءاج تلاق ًءمسأ نع ةيطاف ئنتدح
 هب س 2 3

 ىلصتو هحضنتو ءابلاب هصرقت م دهتكحت لاق عتصت فيك بوثلا ىف ضيحت انادحا
 ع

 ةشئاع نع هيبأ ىع ةررع نب ماشع انثدح ةيواعم وبا انربخا لاق ىبحم ًانثدح «هيف

 ٌلوسر اي تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةيبح ىبا ثنب ةمطاق تءاج نلاق

 ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر :لاقذ ةولصلا عذافأ رهطأ الف ضاحتسأا ةأرما: ئثاااهللا

 ىلسغاف تربدأ اذأو ةواصلا ىعدف كتضيح تلبقأ !ذاف ضيكب شفلو "رع كلذ امنا

 « تقولا كلذ ءىبجي ىفح ةولص لكل ىاشوت مث ىبأ لاقو لاق ىَلَص مث ْمْدلا كّنع

 انربخا لاق نادبع [هوح ةأرملا 0 كسك احا للسعو هكرتو ىنملا لعل كاك 18

 راسي ب نامي س نع ىروجلا نوميَم ند م انربخأ لاق كرابملا نبأ وفه ىالأ لكلبع



 ع ءوضولا باتك

 3 نت

 جرخيف ملسو هيلع هللا ى مح ىبنلا بوث نم ةبانجلا لسغأ تنك نتلاق ةشئاع نع

 ورم انتدح لاق ٌقيزي انتدح لاق ةبْيَتُك انتدح ء«هبوت ىف املا عَقِب ناو ةولصلا ىلا

 انملح لاق دنع اندست ح ةشئاع 0 راسل ند نانيلش ن1 ىدبما مل دج

 نعل لة تاك تلاس_ لاق راسنا نجر ناميلسو نع: نومي, ىبااورمح انتدحا ناك 0 - وذا كبح

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بوت نم هلسخأ كاك 1 ىنملا

 وا ةبانجحلا لسع اذا باب 1 ملا عقب هبوت ىف لسعلا ركأو ةولصلا ىلا يرخيف

 انثدح لاق دحاولا دبع انثدح لاق ليعمسا نب ىسوم انتدح هرثأ بَعْذَي ملف اهريغ

 ت21 ل هبيصت وقل ىسحراسب ىد ناماللسا ةيلاسو لاق نودسسل

 ةولصلا ىلا حركي مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بوث نم هلسْغأ تنك ةشئاع

 درمع انثدح لاق ريقز انتحح لاق كلاخ نب ورْمَع انتكح «هاملا عقب هيف لسعلا وثأو

 نم ىنملا لسغت تناك اهنأ ةشئاع نع راسي نب ناميلس نع نارهم نب نوميم نبأ

 لسبالا لاوسبأ باب 4  ءاعقب وا ٌةعقب هيف هارأ مث ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا بوت

 هبنج ىلا ةيربلاو نيقرسلاو ديربلا راد ىف ىسوم وبا ىلسو اهضيارمو مَمَعلاو باودلاو

 هبا سا 0 2 مل تح 5

 ندع كديز نب دامح ندع برح نب نامدلس انتدح ءةءاوس متو انعاه لاقف

 مهرماف ةنيدملا اووتجاف ةفيوع وأ لع نم 0 ا لاق 1 نع ةيالق تا نع توبا

 اخص اًملف اوقلطناف اهنابلاو اهلاوبا نسم اوبرْشَي نأو جاقاب ملسو هيلع هللا ىلسص ىبذلا

 زاهنلا لوأ ىف ربخلا ءاجاف معنلا اوقاتساو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىسعار اولتق

 مهنبعأ ترمسو مهلجر و 5 عطقف و ا مهب ع ءاهنلا ا املف هلق ىف كتعبذ

 نع حاينلا وبا انربخا لاق ةبعش انثتّدح لق مدآ انتدح «هلوسرو هللا اوبراحو مهناميا



 ١" ءوضوأأ بانح 0

 امتاق لوبلا كاي 1 «هلسُعُي ملو هحصتق كيب اعدف هبوك» ىلع لابف هركتش ىف ملسو

 ف لاق 5 نع ىلثاو ىبأ نع ضال" ع 0 انت>> لاق مد اندر «!دعاقو

 ءاضوتف ءامب هتتجف كامب اعذ مث امثق لابف موق ةطابس ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا

 ١ رح لاف بيش" ىقاا ني نافتعا مكوح و ستاك لاو كسعلاو' 'هبحلاش' قع :لوبلا# تايأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىينلاو انأ ىنتيأر لاق ةفيّدح نع لثاو ىبا نع روصنم نع ريرج

 راشاف هنم :تقبتناف لابق مكدخا موقي امك ماقتا طئاح فلخ موق ةطابس .ىتاق ىتامتن

 انتدح موس طاش كنع لولا باب 4 < خرق ىناح ةبقع كنع تع هتمكاف لا

 ىسوم وبا ناك لاق لاو أ نع روصنم نع 1 انتدح لاق رع نب نييك

 حرفا فادكأ/ بولقا باسل اذا "ناك: نيتارلا | قعبا قأل/لوقيوا لوبلا ىف" دتشيا ئرعشألا

 ءاًمئاق لاب موق ةطابس ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌليسر ىتأ كّسمأ هتبل ةفيذح لاقت

 لاق ماشه نع ىيحكي انتدح لاق ىنثملا نب دمحم انثدح مذلا لسغ باب 4*

 تيأرأ تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةأرمأ تءاج لاق ءامسأ نع ةمطاف ىنتدح

 ىلَصنو هكاضنتو ءاملاب هصرقت ميسا هت لاق عتصت فيد بوتلا ىف د 0-0-0 اذاد>

 خشداع نع هيبأ نع ةورع نب مايشف انتدح ةيواعم ىبدأ انربخا لاق كيكم انتدح هك هيف

 ٌلوسر اي تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا ديبحا نونا كني ةيطاق) تداح" لاق

 2 - وم. عمط ءزد هع 2 2 3 هع 5

 ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاقف ةولصلا عذاقأ رهطأ الف ضاختسأ ةأرما ىنا هللا

 ىلسغاف تربدأ !ذأو ةولصلا ىعدف كتضيح تلبقأ اذاف ضيخب سيلو 8 كلذ امثأ

 « تقولا كلذ ءىجاي ىتح ةولص لكل ىاضوت مث ىبأ لاقو لاق ىّلَص مث محلا كنع

 انريخا لاق نادبع .انتدح ةأرملا نم 0 ام اريسعو هك 0 0000 باي 5

 - ستدعم هم هم 2

 كك



 4 © ءوضولا باتنك

 هلعل لاق تلعف مل هللا لوسر اي اولاق ةدحاو ربق لك ىف ررغف نيفصن اهقشف هبط

 لاق شمعألا نع عيكو انتلح فعلا د ليكم 0 « اسك مل ام ايهنع فكي

 ىبارعألا سانلاو ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا كرت باب ه4 ءهلتم !ًدماجم تعمس

 لاق مامح انضدح لاح" لكيعشسا )اند ىسولمءاسحح كاع ملا قم ةيررا ١ 3 مرتع

 كيم ايبارعا' ار" علتوا هيلع اا ةللا ىلصعيتلاا» نا تكلاما» نجا سنأ ١ نح تحال اح

 ءاملأ بص باب 0م « هباع ان ءامب اعد غرف اذا ىنح هوعد لاغقذ قعسسلا ئذ

 ىنوبخا لاق ئرعزلا نع'بيعش انربخا لاق ناميلا'ؤبا.انتدح ىنجحسملا ئف ِلوبلا ىلع

 ف لاذ ىيارعا ماق لاق ةريرض ابأ نأ دوعسم نب 0 نب ةكللا دبع نب هللا كي

 هلوَب ىلع اوقيرفأو هوخد ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هيل !قاقفأ (قفيشتلا دلزاسس /نحسلا

 انتكح كة نيوسعم اوتعبت مسأو نيرسيم ملاعب امثاف ءام ىم اًبوُنَذ أ ةام م الكش

 كلام نب سنأ ل لاق كيعس ن د ىبيكاي انربخا لاذ هللا قي انربخا لاق ن

 ناميلس انتدح لاق دنكم نب كدلاخ انتدحو ٍِ «اذهب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 ةخفتاط ىف لايذ ٌيبارعأ ءاسج لاق كلام نب سسنأ كد لاق كيعس نب ىيكي نع

 ئبنلا رمأ هلوب ىضق املذ ملسو هيلع هللا ىلص يملا مهاهنف سانلا هرجرف دجسملا

 انتل نايبصلا ل كل ن1 « باع قيرعأق ءاسم نه بونّذب ملسو ديلع هللا ىاص

 مآ ةشئاع ىع هيبأ نع 0 نب ماشه ىع كلام انربخأ لاق فسوي ىب هللا 3

 اهعنكفةيوك ىلعأ كاقك ”ىبنيد سو: ةيلخا هللا ل لش »هللا «لوست )لاا كلام ابنا ا

 نع باهش نبا ىع كلام انيبخا لاق فسوي نىب هللا كايع انتدح « هيأ 0 ةامب

 ه2 +

 ويغبص اهل ى رد 0 انينأ تك تب سيف مأ نع 0 ند هللا كبع نب خللا 0

 هيلع هللا ئلص هللا لور 1 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ماعطلا لكأي مل



 ع ءوضولا ب .١.ح

 اندحا ٌىَجحي لاق نوعتصت متنك فيك كلك تولص لك !ننع هاضوتن ملسو هيلع هللا

 ىيحي انثدح لاق ناييلس انثدح لاق كلكم نب كلاخ انتدح «ٌتدَحُي مل ام هوسولا

 0 2 لاه نافعنلا نب تيوس ىدريخل لاك راسب نب نيش قنريخا لاق هيا حبا

 هللا ٌلوسر انل ىلص ءابهسصلاب ْاَنَك اذا ىنح ربيَخ ماع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ناك قى وسلاب الا توي ملف ةمعطألاب اخد ىّلص املخ َرصعْلا ملسو هيلع هللا ىلص

 ملو َبرْعَملا انل ىلص مك ضمضمف برْعَملا ىلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ماق مث انيرشو

 اين نادر نادتح اهدح ذلك نو مكسلالا نأ سابكلا عقم باسم نع ةدوحم

 كفاك ميز هيل للا ىلص ىينلا رمت القا نتابع نبأ نك هفاجتم, ععاز شتم "لع ريح

 ىلص ئبنلا لاقف امهروبق ىف نابّذعي نيئاسنا توص عمسف ةنيدملا وا ةّكم ناطيح نم

 ندي عجب ال اهدا ناك لي الاقز مه ريك ئقو نايت عيا اهوا ناياتعي علسو ابل هللا

 ل ىلع عضوف نيترسك اهرسكف ةديرعب اعد مث ةييبتلاب ىشمي رخآلا ناكو هِلوَب

 ام امهنع فقخي نأ هلعل لاق اذه تلعف مل هللا ٌلوسر اي هل ليقذ سك ايهنم ربق

 ل يتلا لاقر اعلوبلا لحي ىماماحت ايما باب داس عاشبيب نأ حلا وا ايوة

 «سانلا لوب ىوس ركْذَي ملو هلوب نم رتتسي ال ناك ربقلا بحاصل ملسو هيلع هللا

 لاق مساقلا نب ور انتدح لاق ميعربا نب ليعيسا انتدح لاق ميعربا نب بوقعي انتدحا

 هيلع هللا "ىلص, هللا ٌلوسر: ناك لاق كلام نب سنأ نع ةئوميم عري ىب طع ىنتدح

 انكذح لاا ىنتملا نب: نبكم انهجح. ١ ديا[ لاسغتدا ءامبا ميتا ةنجاحل رربق؛!ذ!»« ملطو

 ]0 اناك سابع فز نع اطر نع كفاكم نحا نيمحألا انكدجت لاف <ناح“ نبا همكم

 اس يببك لفل ايقعي ايو (نايتعنل نينا نان ويربقت «ملسو ةيلحومللا ب كشكل يتلا

 ةديرج ذخأ مك ةميمنلاب ىشمي ناكف رخآلا امأو لوبلا نم رقتسي ال ناكف ايمهدحأ



 ا
 4 ' ءوضولا بانتك

 سده

 ءًاضوتي ملو ىلصف َنيّكسلا ىقلأف ةولصلا ىلا ىعذن ةاش فتك نم رَثْحَي ملسو

 انربخا لاق فسوي ىب هللا دبع انتدح اضوني ملو فيوسلا نم ضمضم,. نم باب ها

 نامع نب قيوس نأ ةقراج ىني ىلوم راسي قم نسبا نع قيعسا ب ىمححتا» نحر كلام

 ءابهصلاب اوناك اذا ىتح ويح ماع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم 00 هنأ هربخأ

 ىَرْتَق هب ورماف فيوسلاب الا توي ملف داوزألاب اعد مذ رصعلا ىلصف يْيَخ ىَنْذأ ىفو

 مث [ تي ضوهضهف برعم ىللا ماق مث انك ملسو هيلع هللا ىلص هالأ ٌلوسر لكأف

 نع ريك نع رمح ىنربخا لاق بفو |ىباءانيحا لاك كصأ ايندح ءكاضونم كلو

 ملو ىلَص مث افتح اهدنع لكا ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نأ ةنوميم نع بيرك

 انتد> الق ةيبتقو و 0 نب ىبكي 5 قمللا 0 ضمشمي ل باب كر « ًاضوتي

 نابع ؛ىبا نع ةيتع نب هللا ىبع نب هللا ديبع نع باهش نبا ىع, ليقع نع ثيللا

 0 ا نأ لاقو .ضمصضمق انيل برش ملسو هيلع .هللا ىلص هللا لوسر نأ

 ةسعنلا نم رد. مل نمو, ئنلا نم, ءوضولا (باب ها“, ,  ؟ىرعرلا نع) ناسيك نب جلاد

 ماشه نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا قرع تناك 6 عوض ةقفكلا وأ نى اعلا وأ

 ومو مكذحا َسْعَن اذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ ةشئاع نع, هيبا نع

 دي الو سعاج ومو ىلضرلاذا مكيتحت نانا دنا هنع بهجوم تح ىفدود 9
 لا و

 بويأ انتدح لاق تراولا ناي انتدح لاق رم وبا انددح < ءسقن بسيف ا هلعل

 قف ,مكدحلا سعت ذا لاق ,ملسو, هيلع: قللا قلص قبتلا ,ىعر سا نما ةيلك ا 2

 ب نبع نندك تدح رمبغ نم ءوضولا ا هوت َ ارقي ام ملعي ىنح 0 ةولصلا

 لاق دّكسم انتدحو لاق ح اًسنأ تععمس لاق رماع نب ورمع نع نيس اننوح لافرلا

 ده١

 ئلض:ىبنلا ١ ناك لاف نيستا نع ماع, نب درمع ىنتدح لاق نينش نع يحب اند



 ءوضولا اح 0

 ىلص ىكنلا نع 7-0 ايش كتدح !ذا معن لاقف كلذ نع 0 نا يح نب هدللا ديع

 ابأ نأ رضنلا وبأ ىنربخا ةبقع نب ىسوم لاقو «هيغ هنع لأست الف ملسو هيلع هللأ

 ىناركلا رح نب ورمع انثدح «هوحنذ هللا كبعل رمع لاقف هثّدح !دعس ّنأ هربخا ةملس

 311 تح نب عمان نوعا عيفرلاا نم. دكس ندا ليكم فا ئيحايا قع كيلا انكدخت»لاف

 جرخ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةبعش نب ةريغملا هيبا ىع ةريغملا نب ةورع

 مسمو ًاضوتخ هتجاح نم غرف نيح هيلع ٌبَصف كام اهيف ةواداب ةريغملا هعبذات هتجاحل

 جعي ةملس لنا قع« نييكي» نع نابيشءانككك لاك 2 ىبا انتدح < ىيفكلا ىلع
 هع

 ملسو هيلع هللا ىلبص ىمنلا ئىَلر ا هريخأ هابآ ن ىرمضلا :يمأ نب ورهمع نبار ةعج

 6 و 5 ما د 6 - ه2 2 هه.

 انربخا نادبع انةلح ىيكي ىع ناسباو دادش نب برح هعباتو « ىيفخلا ىلع حسمب

 ءءء

 ةخيمأ نب ورع نب رفعج نع كلش ىسأ نع ىيكي نع ىعازوالا انريخا لاق هللا كيع

 نع رمعم هعباتو هيفخو هتمامع ىلع مسمي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تيأر هيبأ نع

 هتمامع ىلع مسمي ملسو هيلع هللا ىلص ئينلا تيأر ورمع ىع ةملس ىبا نع ىيحي

 2 ميعد ع نك 9 ل 2 ءايدكد انتد>ح لاق ف دآ انتد> رات تاط امه هيلح لخدأ اذا باي 0

 5 حيلع هللا اص - 1 ل 50 لاق ةيبأ ْء 3 ملا نب ظورح ما
 ع مسو روج مولا مح رت ارد نيج ارماع قع

 2 هك د ©

 باب 6و « اميبلع حسمف يع : .هاط اييتلكدأ ىناف أميعد لاقف ةيفدح عونال تيوعاف قس

2 

 اوصوتيا كلر امحل نامتعو رتمعو كيا اونا لكأو « قيوسلاو ةاشلا مك نك اضوتي“ ملا نم

 نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب كدز نع كلام انربخأ فسوب نب كلتا يع انترددح

 ملو ىلص مق ةاش فتك لكأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ سابع نب هللا دبع

 لاق باهش ىبأ نع ليقع نع تدلل انتد> لاق نكي نس: ىبيحكي انتدح «اضوتي

 هيلع هللا ئلص هللا ٌلوسر ىأر هنا هربخا هابأ نأ ةيمأ نب ورمع نب رفعج ىنربخا
/ 
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 لوب 8 ءوضولا باتك

 ىسبا نب ىلع وهو لاق ال تلق رَخآلا لجرلا نم ىرْدَتآ لاقف سابع نب هللا تبع

 تيب نلاخت اقم نعي لاقر ملسو ةيلصهللاب ىلصا ىبنلا نإ ثّدحت ةشئاع تناكو بلاط

 سانلا ىلا كيعأ ىلع نينيكوأ لكك مل برق عحمس كرو ىلع اوقيرم هعجو سس

 هلع تت انقفَص مق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جوز ةصقكل بّصخم ىف ٌسلجأو ساد 57

 ءوضولا باب ا ءسانلا ىلا يرخ مث َنَئْلَعَف دق نأ انيلا ريشي فقفُط ىتح كلت

 ىيحي ىب ِورْمَع ىنثدح لاق نابيلس انثتدح لاق لَم نب دكلاخ انثدح روتلا نم

 تيار فيك ىنربخأ كيز نب هللا كبعل لاقذ ءوضولا نم رثكب ىبع ناك لاق هيبأ نع

 امهلسغت هيدي ىلع ًافكذف هام نم روتب اعدف أضوتي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر

 مث ةدحاو ةفرغ نم تارم تالت رثنتساو ضمصمف ر ىدلا ىف هدب لكخا مث تاره تالت

 ىيتّرم نيقفرملا ىلا هيحي لسع مث تاّرم تالت ههجو لسغف ابهب فرتغاف هذي لَخدأ

 اذكه لاقو هيج لسع مت لبقأو هيكيب يقام سر حسمف كم هيديب ذخا مث نيترم

 تباك ندع دامح .انثذح, تدسم انتدح .: ءًاضوتي, ملسو هيلع !هللا ىلص ىبنلا تار

 2ىش هيف جارح حدب ىتأف ءام ىم ةاناب اعدإ ةلسو هيلع هللا, ىلصا ىبعلا نأ سنأ نع

 لاق هعباصأ نيب نم عبني كاملا ىلا رظنأ تلعجف ستان لاك د هعباصا عضوف كم نم

 [يدح ا( ةينلاب لطول باي كني, 4 يبناشلا ايلا نيعبسلا نب اهياضرت نوار

 ىبنلا ناك لوقي اًسنأ تعمس لاق ربج نبا ىنثحح لاق رعسم انتدح لاق ميعن وبا

 «3ّيلاب ًاضوقيو داحمأ ةَسِمخ ىلا عاشلاب لسَتْعي ناك وأ لسْعُي ملسو هيلع هللا ىلص

 ىنذّدح لاق بشو نبا نع يرشلا نب غبصأ انثدح نيفخلا ىلع حسملا باب

 ومع نب هللا كيع نع نمحرولا كيع نب ةملس ىبأ نع رضنلا_وبأ ىنتد>ح لاق در

 مع >2

 نأو نيفكلا ىلع جسم هذا ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع صاقو ىبأ نب دعس نع

9 * 



 * ءوضولا باتك 0

 انربخا لاق فسوي نب هللا دبع انتدح ةينارصَت تيب نمو ميبكلاب ربع م ةأرملا

 نامز ىف نو ءاسنلاو ٌلاجإلا ناك لاق قا 0 نب هللا كيع ى ع عئثان ن ع كلام

 ملسو هيلع هللا ىلصض ىبنلا بص باب © ءاعيمج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور

 ردكنملا نب ديحم نع ةبعش انثدح لاق ديلولا وبا انتحدح هيلع ىمْعملا ىلع هووضو

 ناحل ف نشيرف ا يل لشرب رش هللا كلف قوسز دج كوعي "نياك ةنيفمش" انك

 ةلالك ىنْثري امتا ثاريملا نمل هللا ّلوسر اي تلقف تلقعف هثوضو نم ىلع ٍبصو ًاّصوتق

 بّشَكلاو ِحَّدَقلاو بصخملا ىف ِءضولاو لسغلا باب »© «ضقارفلا هيأ ترن

 نع 5 انتد> لاق ركب نب هللا نبع عمس وببفم نب دلل 0 اناا ةراجحلاو

 لودي ضاق عوقا ىنبو اهلا ندلا راجلا# بيرق ناك قم: ماعف ةولصلا "ترضح لاقلت
 2 هت ع 5 - 31 2 مم 200 8

 طسيب نأ بصضخوملا رغصف ءام هيف ةراسكاح ىم اد ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ءالعلا نب دمحم انتدح «ةدايزو 237 لاق منك 'مك انلق مهلك  موقلأ ًاضوتق هفك هيف

 دلع هللا لص) لنلا نأ سيئه نبأ نع هدرد ىبا نعاني نع ةئاسأ وبا انفدتح "لاك

 ناني نب 2 وح « هبخ عمو كبت هيجوو هيدي لسغن كام هيف حدقب اعد ملسو

 دبع ىع ةيبأ نع ىبيحكي ف ورهع انكدح ناق ةئاَش ىببأ ند زيرعلا 0 انتدح لاق

 ع

 نم روت ىف هام هل انجرخأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر انانأ لاق ديز نب هللا

 لطفو ”رباكأو اغلا لايقاف :ةسارب حسم نيترم نيترم هيدبو انالث هّيَجو لسغف ًاضونتف رفص

 نيادللا نيبفلا كراك لاق ىردرلا | نع تدعش امريكالا لاق «قامهلا "وبا: امتدح « َةَيَلَج

 دل ةليشاو ا لسوأ ديلك هللا لص ىدملا لاقكر املا تناك: عشتاحا نأ غبت ىث“هنلا دبع

 هيلع هللا ىلص ئئبنلا يركف هل نذاف ىتيب ىف ضرمُي نأ ىف هَجاوزَأ نداتسا هعّجو

 ثربخاف هللا ٌثيبع لاق رخآ لجرو سابع نيب ضرالا ىف هالجر طخضت نيلجر نيب ملسو



 ع ءوضولا باتك

 لاق عجور 2 نب 5 ىنربخأ لاق باهت نبأ ى ع محلاص نع ىبأ انت>> لاق كءس ىبأ
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 او 00 نم مال وغو هيجو ىف ماسو هيلع هللا ىلص هللا 0 يم ىذلا وو

 هللا ىلص ا دل اضوت اذاو ةهيحاص امهينم دحاو ُّ قكصي ةرمغو روسملا ى 3 ور ُُ

 انقنحت لاك سيومإ ىمأ) نمد رنا تبع انكتحتاا اك ةتوسو ىلع وقتك اوداك ملسو هياع

 دلك 1 يح لوقي دكيزب ند تقاسملا] تكس لاق نعل نع ل يعمسأ نب مملح

 ىسأر حسمت عقو قتخأ نبأ نأ هللا ٌلوسر اي تلاقذ ماسو ةياع ةللا ىلص ىبنلا كا

 5 0 02-2 20 0 ب : ا ع 0
 مداخ 1 ترظنف هرهظ فلخ تمق مث هثوضو نم تبرشف اضون مت خةكروبلاب ىل اعدو

 ةدحاو ةفرغ نم فشنتساو ضمصضم نم باب 2 ء«ةلجحلا رز ّلقم هيقتك نيب ةوبنلا

 هيبأ نع ىبيكي نب 0 انتدح لاق هللا نبع نب كدلاخ 025 لاق 5 انتددح

 ضمهضم وأ لسع مت : ايهلسعف هيدي ىلع ءانالا نم غرشأ هنأ دير نب هللا دبع نع

 نسم نبنرم نيقفرملا ىلا هيدي ل.سغف اتالت كلذ لعفن ةدحاو ةقك نم فت ما

 لوسر هوضو !ذكه لاق مث نيبعكلا ىلا هيلجر لسغو وبدأ امو لبقأ ام هسارب حسمو

 لاق برح نب ناميلس انثدح ةمم سارللا حسم باب مث .«ملسو هيلع هللأ ىلص هللا

 ع تل 0 هرم تدهش لاق هيبأ نع ىيكي نب ورسمع انتّر> لاق 2 انتدح

 ا نم روب اعد ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 0 نع نر ىب هللا بع نا

 فقشنةساو ضمخمف ءانالأ ىف هدب لخدأ مث انالق امهيلسعف هيدي ىلع داقكف مهل اضوتف

 لَّخدُأ مث انالث ههجو لسغف ءانالا ىف هذي لّخدأ مث ةام ىم تانغ ثالتب انالث وثنتساو

 انتدح « مياجمر لسخغن ءانالا ىف هدب لسخدأ مذ اهب رك د«دبب ليقأف هسأرب

 ءوضو لضغفو هتأرما عم لجرلا ءوضو باب مع» ء«ةرم هسارب حسم لاقو بيعو انثذح لاق
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 4 2 7” ءعوضولا با

 انذدح «كيز ىب هللا دبع تيدحب متحاف ءسأر ضعب مسمي نأ ىرجايأ كلام لّتسو

 5 مع 0 وه 2 2د

 الجر نأ هيبأ نع ىنزاملا ىبكيأ قب ورمعا نع كلام انربخا لاق فسوي ىنب هللا دبع

 لوسر ناك فيك ىنغيرن نأ عيطتستا ىبحإب ند ورمع كَح وغو كيز نب ىلا ديعل لاق
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 ىلع خوفاف كامب اعدف معن كيز نب هللا طبع لاقف ًاضوتي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 0 0 00 كا ا وح ردسغ ما اقالق -ههجو»:لسخغ مك اقالك ىتنتساو , ضمصنتا مث. نيترم هني لسغف هدي

 مداقمب أدب رتدأو امهب لبقأف ه«يديب هسار جسم مث نيقفرملا ىسلا نينرم وهكم هدد

 ؛هيلجر لسع مت هنم أدب ىذلا ناكملا ىلا امُهْدَر مث هافق ىلا امهب بعذ ىنح هسأر

 نطو هع نع كيفر. اهدا لاق ىنيرم: اهندحتنا نيبعكلا | ىلإ! قويلجتلا لشعب بابا

 دل دل علا ورشا وير ا قب هللا تحمل نانا ىسخ ىلا بااوومغ تدهش 0

 ىلع ًافكاف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءوضو مهل ًاضوتف هم نم روتب اعذف ملسو هيلع

 رتنتساو .قشنتساو ضمضُمف روتلا ىف هذي لخدأ مت انالث هيدي لسعف روتلا نم هيدي

 ىلا نيترم هيدي لسغف هيدي لخدأ مث اثالث ههجو لسغف هذي لخدأ مق تافرغ تالق

 ىلا هيآجر لست. مث ةدحاو رم ربذأو امهب ليقاف دسار مسنيف هذي لخدأ مت نيفقفرملا

 ركل ا نا لعاب ةللدت دنع وو ريحا ماو شامل ةكرصوأا نطق نادت 1017 ب ٠ نيبقكلا

 لوقي ةفيحج ابا نععمس لاق مكحلا نع ةبعش انثدح لاق مدأ انثدح هكاوس لضقب

 : عام -ِ 2 03

 سانلا لعكاذذ ا.ضوتف ءوضوب ىتاف ةرجاهلاب ملسو عيلع هللا ىلص ىبينلا انباع جرخ

 ءهّش

 ظلأ ةلسف لكل كلارك لس كلا . لكن ديو ارك يمتنفا هتوضوراليصد ا نوتلخالب
 رهظلا ماسو ورح ئىدحلا 0 ا 3 نك
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 هيلع هللا ىلص ىبنلا اعد ىسوم وبا لاقو ةزنع هيدي نيبو نيتعكر رصعلاو نيتعكر
 ع ما نم 1 مي “- "-> مس هيلاص

 اغرفأو هنم ابرشا امهل لاق مث هبيذ حمو هيذ مههجوو ميلي لسغف ءاسم هيف تجب ملسو

 ميهربأ ىب بوقعي انثدح لاق هللا دبع نب ىلع انتدح ءايكروحنو امكهوجو ىلع



 ه1 0 ءوضولأ اح

 ظقيتسا ليلقب هدعب وأ ليلقب هّلبق وأ ليللا فصتنا اذا ىقح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رشعلا ارق مث هديب ههجو ىع مونلا مسني سلجكف ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيوضو نسحاف اهنم ًاشوتف ةقلعم ْنَش ىلا ماق مت نارمع لآ ةروس نم متاوضلا تايآلا

 هينج ىلا تمقذ تبقذ مث عنص ام ّلثم تعصف تمقن سابع ىبأ لاق ىلصي ماق مث

 نيتعكر مث نيّتعكر ىلصف اهلتْفَي ىننيلا ىنْذأب ذَخاو ىسار ىلع ىنميلا هني عضوف

 ءانأ ىتح عجطما مش رَثأ مه نيتعكر مت نيتعكر منا نْيتعحر مث نيتعتكر مه
 مثل نه تالا جْبصلا ىلصف يرخ مت نيتفيفحا نيتعكر ىلصف ماقف نّدوملا

 ىع ةورع نب ماه نع كلام ىنتدح لاق ليعبسا انثتدح لقتملا ىشغلا نم الا اضوتي

 ةشئاع تينا تلاق اهنأ ركب ىبا تنب ءبسأ اهتتج ىع رذئملا تنب ةمطاف هتأرما

 اذ ولع د هن نودع ردك نيش وسمك مك نقي نع يي نش أ

 ثلقف هللا َناحبس تلاقو هَمسلا وحن اهديب تراشاف سانلل ام ثلقف ىلصُت ةمئاق ىه
 هاداع

 اهلف م ىسار ىوف بصأ تلعجو ىشغلا ىنالكات ىنح تمقف معن ىا تراشاف يآ

 ءىش نم ام لاق مث هيلع ىَتّتَأو هللا نمَح ملسو هيللا هللا ىلدص هللا ٌلوسر فرصنا

 مكتأ .ىلا ئىحوأ كقلو رانلاو ةنحلا :ىنحت اذه: ىماقم ىف, هنيارا قفا لاا أ مل تدك

 ىّتوِي ءامسا تلاق كلذ ىأ ىرذأ ال لاجدلا ةنتف نم اًبيرق وأ لثم روبقلا ىف و

 تلاق كلذ ىأ ىردأ ال نقوملا وا نموملا امأذ لجرلا اذهب كمّلع ام لاقيف .مكذحا

 لفيف رانعبتار (امير انيحانإ دلو تانيبلاب انءاج هللا  لوسر قفاكم قه, لوقف كمل

 تلاق كلذ ىلإ ىرذأ ال تاقرملاو [ففانتلا امأوأ انموملا تنك )نا ااتيلح كفن اكلات ف
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 اح ساونا حاسم انا 5 « ءنلقذ ابش نوأوقي سانلا تعمس ىردأ ل لوقف ءاهسأ

 اهسأر ىلع حسمت لجولا ةلزنمب ةأرملا بيسملا نبأ لاقو ؛مكسووب اوتضاساماو جيب لاك: ةلوقل



 ىلص ءالأ لوسر

 تا د12 5

 ىلع ص ورمع

 ١ ميهربأ نبأ

 مكحلا نع ةبعش انبخا لاق رضنلا انربخا لاق روصنم نب فحكسا انتد> «كلذب هورمأت

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّليسر نأ ىردخلا ديعس ىبا نع علاص ىبا ناوكذ نع

 لص |[ ىدنلا لاهو ظفر فار و احق ةراطتألا نم نكح ىلا لحسأ

 معن لاقف كانتكعأ

 « ءوضولا ةبعش ندع ىيكيو رَخْنْغ لقي مل ةبعش انتدح لاق ا هعبات ةوضولا

 يحل ىعا ورمل نب :ىيرك انربخلا لاق مالس نبا انتدح هيحاص بتي لجرلا باب اهم

 ذل كشر اا دك فتم اما عع ناجع ناز ىلودر بيركما نع ةبقعم وب قسوم وع

 نم صضاخا امل ملسو هيلع هللا ىلاص

 5 مع ه 5 2 اهيل

 ظورع عمس هنا هربخأ معلم نب ريبج نب عفان ن

 اص هللا لوسر عم ناك ذأ ةيعتش نب اة بخملا نع ثدحي

 ناو ردت ةدحاحلا» دبع اهنار

 «هيغو ثححلا دعب نآرقلا ةءارق باب ان# <نيفخلا ىلع مسمو هسارب مسمو هيدبو
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 بعك نب نا ةكلطو رهبزلاو الع كلذ نع كلاش ملسو هبلع هللا

 انلعَل ملسو هيلع هللا

 كيلعف, تطحق وأ تلجعأ اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاقق
 سمس د عه 3

 هد

 كا ل دل ىصقف بعشلا ىلا لّدَع ةفرع

 انثدح ء«كمامأ ىلصملا لاقذ ىلَصْتَأ هللا ّلوسر اي تلقف ًاضوتيو هيلع

 اقنع قبيح لاق كيعس نب ىبيحي 1 لاق بافولا 5 انتدح لاق

 ةيعش ند ةريغملا نب

 ةهجو لسغف اضوتي وهو ةيلع داملا بصي لعج .ةريغملا

 « ءوضو رس ىلع ةلاسولا بتكبو مايكلا ىف ةءارقلاب 00 5 ميربأ نع

 لاق ليعمسا انثدح ءُمَلَسُف الخ لاو ملَسف رازا مهيلع ناك نأ ميعربا نع داَمَح لاقو

 نب هللا كيع 3 00 نبأ ىلوم بيرك نع ناميلس ىب مرام نع

 ماقف اهلوط ىف هلعاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عجحطتضاو ةداسولا ضْرَع



 وه ء مسوإ ءورعا هدو ت5 2 2 همك ةرع دش 28

 جراب نميف ءاطع لاقو  ء طئاغلا 5 مكنم سلحا ءاج وأ ىلاعن هلوغل ربدلاو لبقلا

 اذا دللا لبع ند رباج لاقو « ءوضولا 3 ةلمقلا اوكف هركذ نسم وأ كودلا رد نم

 نم فخأ نا نَسَكلا لاقو «ءوضولا دعي ملو ةولصلا داعأ ةولصلا ىف كحض

 نع ركون تح نم هلأ عوبطو ال ةريره وبأ لاقو هيلع 0 الف 0 علخ وأ هرافطأ

 هفوغف مهسيب 0 ىمرف جاقرلا تاذ وو ىف ناك ملسو هيلع هللا ى رم لا نأ رباج

 ىف نولصي نوملسملا لاز ام ىسكلا لاقو هتولص ىف ىّصمو نجس عكرف مهلا

 هتولص ىف ىضمف امد يفد ىبأ نبأ قزاو 0 ملف 35 اهنم جرخف 0 رمع ما

 نب مدآ انثلح ء«دهيجاحم ُلِسَع الا هيلع سيل مّحتحا ىنميف نسحلاو مع با .لاقو

 لاق لاق ةريرغ ىبا نع ىربقملا كيعس انتدح بتذ ىسبأ نبا انتجدح لاق سايا ىبا

 ةولصلا يظتمي نيج سدعلا لا ىف مناك ام اةولصا ىدافجعلا لرد ل ملسو يساعدنا ىلا قل

 6 ىنعي توبعلا لاق ربو ىا اليا اب ثّدححكلا ام 0 لج لاقف ثدحي مل ام

 نع ةمح نع ميمت نب دايع نع 6 را ملأ ىع 0 نبأ انت لاق كيئولا وبا انتدح

 انثكح ءاًكير نكي وأ انوص عمسي ىتح فرصنيي ال لاق ملسو هيلع هللا ىلض ىبنلا

 نب ديحم نع ُىر نىكشلا ىَلعي كامل ذنم نع نسمعألا ع ريرج انتد> لاق ل

 هللا ّلوسر لأسأ نأ تيبحتساف ءاّذم الجر تنك هنع هللا ىضر كلغ ان ل ةيفنكلا

 ع ةخبعش ةأورو ةوضولا ةببق لاقذ لا نوسألا ن ل تادقملا ثرماف ملسو باع هللا ىلص

 ءاطع نأ ةملس ىبا نع ىيكي نع نابيش انثدح صفح نب نق 012 « شمعألا

 عماج اذأ تديأرأ نافع نامثع ا هرييخا كلاخ نب 5-00 ١ هربخا راسي نبأ

 نم. ةقعمس  ناستع لاق .هركَذ لسغيو .ةولضلل, اضوني !امكب.اضوتي نامتعا لاق نمي ؛ملف



 هنيعب هقفلا اذع عويفس ب لاق ٠ ءادنا) صوتيا وبيع اهوزسوا/ علا نمي ءاك٠» يتعبك[ موارد

 هب ًاضوتي 2ىش هنم سفنلا ىفو ام اذهو اومميَتَك هام اوكجات ملك لجو رع هللا لوقي

 لاق نيريس نبا نع مصاع نع ليثارسأ انتدح لاق ليعمسا نب كلام انتدح «مييتيو

 نم وأ سنأ لبق نم هانبصا ملسو هيلع هللا ىلص ئىبنلا رَعَش نم اندْنع ةديبعل تلق

 < امينا انة ااينالالانيانوسلا ١ةيحاايدعم رقه ىدنعا قوكك  نألالاعق"نمنأ لا لبق

 نع دابع انتدح لاق ناميلس نب ديعس انثدح لاق ميحرلا دبع نب ليحم انثدح

 هسأر فلخ امل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سّنأ نع نيريس نبا نع نوع نبأ

 كلام انريخا لاق تي نب هللا كاع اند < عش نم ل نم م ل ةكلط ىبأ ناك

 !ذااراناخ «ةلظو ديلع :ةلئادا ءلضرودللا» وسر نأ !ةريدعلا باع 1 نع دانؤلا ىبا

 ديصلا دبع انربخا لاق فكسا انتدح «اًعبس هلسْعيلف مكدخا هاثآ ىف ثلكلا فرش

 نع .ملاص ىبا نع ىبا تيعمس لاق رانيد نب هللا دبع نب نمحرلا دبع انثدح لاق

 شطعلا! نما ئرتلا «لكاي ؟ابلك "ئأر .الجر : نأ" .ملسو هيلع هللا ىلض ىبنلا ىع: ةريرف با

 لاقو «ةنكلأ هلخذاف .هل هللا ركشف هاورأ ىنح هب هل فرعي لعجف هقخ لجرلا نخاف

 هللا قع قول ةردحمل ئنتادخح "يلاهش اوما ليخ لسدويا نق قتكا":انكدحت بيبَش نب قي

 هللا ىلص هللا لوسر نامز ىف دجسملا ىف ربذتو نبق ٌبالكلا تناك لاق هيبا ى

 ةيعش انتدح ريح مقبا نمفح انكدح ا« كلذ: عم ءاينثلا'نروشري !اونؤكي» ملخ ' ملسوا "هيلع

 هللا ىلص ىبنلا تلأس لاق متاح نب ىدع نع ىبعشلا نع رفسلا ىسبا نبا نع

 ئكسمأ امئاف لكات الف لكأ !ذاو لكف لتقف“ ملعملا كبلك تلسرأ !ذا لاق ملسو هيلع

 ىلع تيبس +امئاذ لكانت الف#لاق ركل ابلك| هم .لجأه قبلك لسرأ كلق هسفن ىلع

 نيجرخاملا ن م الا ءوضولا وي ممل نم باب منع . < خآ بلكا ىلع مست ملو كبلك
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 سبلت كتيارو نييناميلا الا ناكرألا نم سمت ال مكتيار لاق ميرج نبا اي ىه امو

 ّلالهلا اوأر اذا سانلا ّلعأ ةّكمب تنك اذا كتيأرو ةرفصلاب . غْبصق كئيارو ةّيتبسلا. لاعنلا

 هللا ّلوسر رأ مل ىتاف ناكرألا اًمأ هللا دبع لاق ةيورتلا موي ناك ىنح تنا ليت ملو

 ىلص هللا ٌلوسر تيار ىتاف ةيتبسلا لاعنلا امو نييئاميلا الآ سمي ملسو هيلع هللا ىلص

 اهسلبلا نأ [تحاواداتا ايفا امرتوو وعش .اهيفر سيبلا عملا لاعنلا سيلا لل 11 للا
 مد هع

 ةيضأ نأ :بيحأ .ادافا اهب !خْيَصَم :ملطو هيلع 'ءللار قيلصر ءللارلاقوشير تجار .ىتاقد ةرفصتلا اهو

 هيا تعينت ىتح لدما ملمو يلع هللا ىلص, هللا لوس ارألا محل ىناح لالتخالا امر

 اللف ليعيسلا ايتد لافا دحسم انتج لئسعلاو ةويدوتلا | ىن ,نيبتلا يدا 0 كدلك

 هيلع اللا (ىلق ندملا] قاف" كلاشف) ةيطعريما نع ىيربشا تبي ةسكج قع دلاح 1
 نإ ممتعا 2 م هرم - 3 باكر 2

 رمع ىب صفح انتدح ءاهنم ءوضولا عضاومو اهنمايمب نادبأ هتنبأ ليسغ ىف نهل ماسو

 هناتاع نع قواسم نحب نبأ "تعيس لاك( ميكس لدا تعشأ ا ىوسكل لاه نعش امدح ليد

 ىثو هر وهطو هلجرتو ءلعنت ىف نميتنا 0 ملسو هيلع هللا ىليص ىبنلا ناك تملاق

 اهنع هللا ىضر ةشئاع .تلاقو ةولصلا تناخ !ذا ئوضولا سامتلا باب 0: > ءدلك .هناش

 فسوي نب هللا _كبع انتدح « مميتلا لونفب جوي ,ملق..ءانملا "سمقلاف ةولصلا ترضخ

 لاق ا كلام ند سنا نع خحكلط ىببا نب هللا كيع نب م نع كلام انربخا

 هودجاي. ملف عوضولا سانلا سمتلاف رصعلا ةولص تناحو ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا تير

 رمأو هدب ءانالا كلذ ىف معاص هللا لو عضوف ةوضوب ملسو هيلع هللا ىلص ىلا كو 0

 عبني ءاملا تيارف لاق هنم !وأضوتي نأ سانلا لنع نم ا 1 ةعباصا كيضحكاذ نم

 اسأب هب ىري ال ءاطع ناكو « ناسنالا رش هب لسغي ىذلا هاملا باب انا". ء«مهرخا



 م هفنأ ىف لعِكَيلن مكذحا ًاضوت اذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر

 نأ لبق هّكَي ٌلسغُيلف همون نم مكذحا طقيتسا اذاو رتويلف رمجاتسا نمو رث

 لسع باب 80“ ءهحي تناب نيا ىرحي ال مان اذا مكدحا ناف هثيضو ىف اهلخّذي

 نع ةناوع وتب انثدح؛ لاق/ ىسوم انتدح :نيمحقلا ىلع مسمي الو نيلجرلا

 ملشو هيلع هللا :ىلص ٌئبنلا ١ فلخت 'لاقا ورَمَح نب هللا كنبع نع .كقام نب بسوي نع

 ىدانف انلجرا ىلع َمَسْمَنِر ًاضوتن انلعجف ب انققرأ دقو 0 هسا نكات

 هور ىح ةضسدملا بلم نيل با 4 انالقااوا» يكرم :رانلا "نما باععالل ليو يتوصا ىلعأي

 نانيلا: وبا انكحح , «رلسو هيلع ءللا» ىلصا ىبتلا نح كير نب هللا تبعو: نابع نبا“ هلاق

 نامتحا نوم قارمحلا نع كيري قي» هاطعب ربحا (لاقا ىرمزلا١ عا تيعش' اوبال! لاق

 تارم تالث اميلسغف هثآنا نم هيحي ىلع عرفاف ةوضوب اعد نامتع ىأر هنأ نافع نبأ

 كير اةقالخ اديجوا لسع مه رتلعساو تليتتساو ندمصيت مخ هوصولا "ىدااهتيمو ل خدأ,:مك

 ىلص ىبنلا ثيار لاق مث اتالت هلجر لك لّسغ مث هسارب حسم مث انالف نيقفرملا ى

 وه

 ر ىلص مت ىثوضو وحن ًاضوت نم لاقو اذه ىتوضو وحن ًاضوتي ملسو هيلع هللا رتعك
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 ناكو باقعألا لسع باب ا 2 «هبتَد نم مكقت ام هل هللا رفع هسفن امهيف تدعي ال

 هيج اندح لاق سابا ىبا نب مدآ انتدح ًاضوت اذا متاضلا نوم لسْعَي نيريس 3

 نم نولضوتي سانلاو انب رمي ناكو ةريرغ ابا تعمس لاق دايز ْنِب دمحم انتدح لاق

 باقعألل ليو .لاق :ملسو هيلع هللا ىبلص مساقلا ابا: ناف وضولا 0 لاقف ةرّهطملا

 ثبع انثدح نيلعتلا ىلع مسمي الو نيلعتلا ىف نيلجرلا لسع باب ا". .«رانلا نم

 حبعل لاق هنأ ييرج نب كيّبع نع ىربقملا ىيعس نع كلام انربخا لاق تب قب دللا

 لاق اهعتصي كياحصأ نم أدحا 13 مل اعبرأ عّدصت كتيأر هللا ىبع ادأ اد مح ند دءالا



 ع ءوضولا تانك

 نع ملا شي نسب كيز نع ع انتدح لاق فسي ىب ديحم انثدح م قرص ءوضولا

 باباس مءاورما هزم هلللو هيلع هللا  لولصا بلا نصوح ؛لاق» سانكا نيرا قع راسي: ني" القع

 انرويخأ لاق, ليحكم ند سدود انتدح لاق ىسيع نب نيسح 0 0 قبترم ءوضولا

 نابعابولا تجاوب اوزيع | ايديكم نبارك ىجبا نبال ا"نكيعلا عا 83005 2

 « نيترم ىيترم اضون ملسو هياع هللا ىلص ىبخلا نأ كيز نب هللا دبع نع مهم ىبأ

 لمد لاق ٌئشيوألا هللا دبع قلب اويرعلا ليا انكدح .اكالكأ اهالك*طوصؤلا باج 15

 نامتع ىلوم نارمح نأ هريشخحأ ددزي نس ءاطع 3 باهتش نبأ نع ع ند ميعربأ

 لخدأ مث امهاسغف رارخ تالث ل 8غ لع غّرفأف ءاناب اعد ناقع ند 0 ىف 5 ةربخحأ

 ثالث نيقفرملا ىلا" ديديو ا اكالكأ ءبجتوا لسع متت سدا نسمستم ءانالا ىف هنيمي

 هللا ُلوسر لاق لاق مش نيِبْعَكلا ىلا رارم ثالث هيَلَجر لسّسغ مت هسارب حسم مث رارم

 اييين ثّدحي ال نيتعكر ىلَص مث اذه ىثوصو وكن ًاضوت نم ملسو هيلع هللا ىلص

 باهتش أ لاق ناسبك نب حلاص لاق مهرب رجأ 3 2 ل م مدقن ام هل رف ةدسغذ

 ام ةيأا الو اقيدح د .رامتع اضوت امل ن أرمح نع ثدحي ةووصع نكلو

 ةدوسقو نسحيف لج كر 3 لوقي ملسو كبلع هللا ىلص بعل نعم هك

 ١ يالا ةظورع لاق اهلي ىنح ةولصلا نمو هديب ام ركل رفخ لا ةواصلا نلَضِيَو
 ع

0 
 نب هللا ٌدبعو ناستع هركذ «ءوضولا ىف راثنتسالا باب « تلون »انه نو دتكَم

 لاق هللا نليع انرحلا الاف" قنانتعا[انكدحاملسو" هيلع !هللا «ليللص-نبعلا نعم سابع ناو

 تلا ع قرير ابأ عمس هنأ سيردأ د ىنوبخا لاق ىرهز رق نع سنوي انربخأ

 رامجاتسالا تاب الإ ل رشوملف و كلا نمو مقلحسيلف ًاضون نم لاق 3 ملسو هباع ىللا

 بأ نع ح را نع دانزلا 1 نع كلام انربخا لاق فسوي ند هللا قي و أردو



 تا ا 7 1 ءوضولا تانح

 ةبعش انتدح لاق رفعج نب ديحم انثكح لاق راش نب قيحم انكدح اءاجتسسلا ع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لوقي كلام نب سنأ عمس ةنوميم ىبا نب ًءاطع نع

 هعبات « ءاملاب ىجانتسي ةزفعو ءام نم ةوادأ دل أ ليحأف ءالكلا لخدي ملسو

0 

 نيميلاب ءجنتسالا نع ىهنلا باب | بز هيلع اصع ةزمعلا ةبعش نع ناذاشو رضنلا

 نع ريثك ىبا نب ىيحي نع يتاوتسللا وه, ماشه :انثد> لاق. ةلاصق نبا :ثاعم انثدح

 بريش, !اذأز ملديوا هيلعر هللا قلص انيللا [لوشز لاك لاق. دينا نسمع .هدانتقا ئلبا قب هللا كببع

 تن ني

 حسمتي الو هنيببب كر كو نيم الف الخلا جا اذأو ءانالا يي 00 الق مكدحا

 لاق فسو.د ىسب 31 م لاحد اذإ ةنئمتت اكل 0 الادكلا كاك ل1 “« ةئدوبد

 نع ءبيدأ نع ةدانق ىبا نب هللا دبع ىنسع ريثك 1 ١ ىب ىيحكي نع ىعازوالا انتردح

 نيم 0 هلع ركَذ نذخأي الف مكلحأ لاب !ذا ملسو. هيلع هللا ىلص ىبنلا

 3 د مدستسلا مل اتسم مل - 0

 ىكملا لكمكم نب لدمحا انتلاح ةراجحكلاب ءاجنتسالا باب اناا ىف سكفنتي الو

 لاق ةريره ىببأ نع هدج نع ككل ورهع ند كيعس نب ىيكي نب ورهح انكثّدح لاق

 لاقذف هنم توندف تفتاي ال ناكف هتجاكل رخو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تعبتا

 96 هه ع د ع 0ع هك هس ع - 62 ع س

 فراب راجحاب هتيناف ثور الو مظعب ىفتاست الو وكف .أ اهب ضففتسا ظراسكاح
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 ىكتتسي هلا كط « نهب ةعبتأ ىضق ايلف هنع تنضوعأو ينج ىلا اهتعضوف

 هركذ ةديبع وبا سيل لاق فحسا ىبا نع ريقز انثدح لاق ميعن وبا انتد> تاووب

 هللا لبق سلا نا لوقت هللا تبعا عيسردنا ادببأ نع ادوسألا نبا :نمحرلا اهيقريى كلو

 كلاثلا تسمتلاو نيرجح تدجود راجحأ ةتالثب هينا نأ ىنرماف طئاغلا ملسو هيلع

 لاقو سكر اذه لاقو ةثورلا ىقلأو نيرجححلا فخاف اهب هّثينأف ٌةتور ثتذخاف هدجأ

 ا مرت لا دبع ىنتدح لاق كك ىبأ نع هيدأ ندع فحسب نب ميكربأ



 ملسو هيلغ هللا ىلص ىبنلل .لوقي رمع ناكف حيف قيعص وهو. عصانملا ىلا نز ربت اذا

 0 ةاكوس تاجر خف لعفي ملسو ةبلع هللا ىلص هللا كو نكي ملف كءاسن بجحاحأ

 ةليوط ةأرما تناكو ءاشع ىلايللا نم, هليل ملسو يلع هللا ىذا نينلا وز ةسعضو

 «َباجحلا هللا لونأف باجحلا لوني نأ ىلع اّمرح ةدوس اي كانفرع دق الأ رمع اهادانف

 دل نع :تاع نع ل نع قو ب ماش ن 35 ماس وبا انتد> لاق ءايركز 1

 ءراوبلا ىنعي ماشع لاق نكتجاح ىف .نجركت نأ نذأ دق لاق ملسو هيلع هللا ى

 ضايع: ىب ؛:سستا انتدح لاف رختملا نلبي ميفربلا انتادح «توربلا' ئذف زوبتلا باب 1

 كبع نع نابح نب عسأو نع نايح نب ىبكي نب كدبكم نع رمع ىب هللا بيع نع

 ىلص هللا لوس تيأرف ىقجاح ضعبل ةصفخ تيب قوف تيقترا لاق رمع نب هللا

 بوقعي انتد>ح ' «ماشلا لاين سلم ةلبقلا 0 هتجاح ىضقي مساسو باع هللا

 نب ىبيكاي نب لكوكم نَح ىيحاب انربخا لاق نورد ند كيوي ؛ انتدح لاس 0 5 نبأ

 ماع 7 سعاد ماعم

 تاذ ترهط دقن لاق هربخا رمع نب هللا دبع نأ هربخا نابَح نب عساو همع نأ نابح

 ليقتسم نيتنبل ىلع اًدعاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيلرف انتيب ريظ ىلع موي

 كلملا ىبع نب .ماشع دكيلولا وبا انتدح ءاملاب ءجنتسالا باب ا * سدقملا 5

 ىب .سسنا :تعمس, لاق. ةنوميم ىسبأ نم ءاطع:همساو .نانعم ىنبا  ىع ؛ةبعشا انتدح لاق

 انعم ُمالُعِو انأ هىجأ هتجاحل يرخ اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىسبنلا ناك لوقي كلام

 ءادردلا وبا لاقو . «هروهطل ءاملأ هعم لمح ىَم باب !! 2 «هب ىجانتسي ىنعي كم نم ةوادأ

 انتّدح لق برح نب ناميلس انثدح ةداسولاو روهطلاو نيلعنلا بحاص مكيف سيلا

 قا: ملسو هيلع هللا :ىلَض ئنغلا ناك لوفي اسنا:كتيعمسر لاقا ةقونمم  ىمل) نجا كاطع نك نكن

 ءاملأ عم ةرمعلا لمح باب ٠ « ثم نم وادا 0 لع انأ 55 هةجاحكلت جرخ



 ع+ ءوضولا باتك

 سد 5 0

 انتدح لاق مد) انتدح ءالكلا ىنع لوقي ام. باب 1 ءدضي مل كلو امهنيب ىضقف 5
- 

 اء

 كبلع هللا ىلص ىبنلا ناك لوقي م تمن لاق 0 نب زيرزعلا كبع نع ةيعتش

 ىبا+ ةعبات <« تئابكلاو. .تبحلا نم, كب... ٌلوعأ ىنأ مهللا لاق الخلا. لخد اذا ملسو

 اك دانس نك سوم ناكر تالتكلا يدا, اذذزأ ةيعشا قو تانغ لاقو: ةبخشم, ندع يقوم

 عضو باب ٠١ <لخدي نأ دارا اذا ريزعلا ثبع انثدح دير نب كيعس لاقو. لخد

 انتدح مساقلا ى د مشاه انت>دح لاق دكيكم نب هللا قاع انتدح, ءالكلا, .ىنع, ءاملا

 لخد ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ سابع نبا نع كيوي ىبأ نب هللا كيبع ىع كاقرو

 «نيدلا ىف ههقت مهللا لاقف ربخأف اذه عضو نم لاق اًوضو هل تعضوف. الخلا

 مدآ انترح دوتكاذ ااا دتجت ءاسنبلا سنع هلأ لوبو ليفاعلا كلشلا ]يغتسل ل كاك |١

 كم فرح و كرد فرع ضر 0 ا د 2 "يللا كي 0 كاطع 2 ق2 اعودح ناكاب مش 3 عما أ انتك> لاق

 د

 الف ظئاغلا مكذحا ىتأ اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاق لاق ىراصنالا بويأ

 انتل نيقنبل ىلع زربت ى رم باب |" ءاوبرَغ وأ اوقرش هرهط اهلوب الو ةلبقلا ليقتسي

 نابح ند ىبكي نب ليكم نع كيعس نب ىبيكاي نع كلام انوبخا لاق 52 نب هلنأ 3

 01 تداضاذاا ناولوقيباسان. نا لوقيا ناك ههنا مع. خج»هللا كبع: وع قاس نب ماو ماوس

 ىلع اموي تيقترا هقل ٌرمع نب هللا ثبع لاقف «سدقملا ثيب الو ةليقلا لبقتست الفا ىكنجاحع

 سدقملا تيب اليقتسم نُيتنبَل ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأرذ انل تيب ٍرهظ

 كلام لاق هللاو ىرذُأ ال ثلقن مهكاروأ ىلع نولَصي نيذلا نم كلل لاقو هتجاحل

 يورتخ باج 18 ٠ «ضرالاب فقرمال وهو سحاسي  ضرالا نع عفَترَي الو ىلَصي ىذلا ىنعي

 نبا نع ليقع انتدح لاق ثيللا انثّذح لاق ريكب نب ىيحي انتدح زاربلا ىلا ءاسنلا
 د

 ليللاب نجرضي 2 يال ةياع جحللا ىلص ىب علا جأو أوزأ أ متاع 00 ةورع 00 باهش



 مثلو ىلصن ةولصلا ىللا عم ماقف ةولاصلاب ةهنّذاَق ىذدانملا اك مث ح دفن مح ماخق عجطضأ

 الو 0 مانت ملسو داع للا ىليص ىللا لو نأ 1 كتاف 1 وروعل انلق اضوتي

 1 -ت 6«ن - مس هع عد ت66 هسد د 5

 ىرأ ىف أرق مخ يح دايبنالا اجور لوغي مح ند كبيع اتا ودسو ومع لاق ةنلق ماني

 وسولا غابسا رمغ نبا لاق قو ءوضولا غابسا باب ؛* ءَكْحْبْنَأ ىتأ ماَنَمْلآ ىف هع

 لوما تبرك: ىحا ةبقعا نب نوما ىح كلام, نعا.ةيلسم نب هللا لح انتاج ةاقنالا

 ةقرع نم ملسو هيلع دللا ىلبص دللا لوسر عفد لوقي هعمس هنأ بز نب خماس نعت لانس قال

 هللا لوسر اي ةولصلا تلقف دوضولا غبسي ملو اضوت مك لابف لون 42 ناكماقإب صح

 مع

 ةولصلا 0 مث ةوضولا غّبساف اضوتف لون ةفادزم ءاج ايلف بكرذ كمامأ ةولصلا لاقف

 نصي هلو لست : ءاشعلا تسيقأ مت هلونم ىف .هروعب , ناسنأ َّ خانأ مك َبرْعَمْلا ىلصف

 ميدحرلا ,كبع ىب كيحم انقدح ةدحاو ةنو عم نيديلابددجرلا لسكيكاكلا فاعل

 نع ناميلس ىنغي لالب نبأ انربخا لاق بلس نب روصنم ٌىعارُخلا ةمَلَّس وبا انتدح لاق

 هيج لكتتف اضوت ذأ 00 نبأ نع راسي نب ءاطع ىع ملساأ ىب كيز

 هدي ىلا.اهناضأ اذكه .اهب لعجف نرخ  دخأ .مك..فقشنتساو اهب :ضمصمتق ءام. نم

 ةدرغ حا يمخ ىدملا هتيوامت لسع دم أىط ميرح نحل تس نلسا

 هلجر ىلع شرف ءام نم فرغ فخأ مث هسارب حسم مث ىرسيلا هذي اهب لسغف كم نم

 لاق مت ارا هلجر ىنعي هلجر اهب لسغف 0 فرع 0 مد اهلسغ ىتح ىنقيلا

 لاح لك ىلع ةيمستلا باب م « اضرتي «ملسو) هيلع هللا# ىرص# هلأ وس !١ تدار

 ىبا نب ملاس نع روصنم نع ريِرَج انثح> لاق هللا دبع نب ىلع انتدح عاقولا دّنعو

 نااوبل لاق لو هنلعا للا ىلصب ىبنلا عبر كيو سماق نس تا

 انتقزر ام ناطيشلا بَنَجو ناطيشلا انبنَج مهللا هللا مسب لاق هآعا ىنأ اذا مكّدحأ



 0 ءوضولا ان

 هللا ىلص ّىبنلا لعف اوزواجحي 5 قارسالا ملعلا لها هركو ثالث ىلع كيب خلو ١ اكالكو

 < ا ١ مسلسل 0 ال د مدل

 اظنحكلا ميعربا نب فقحسا انتدح وهط 0 ةولص ليقت ال باب ٠ “< ماسو هيلع

 لوقي ةريره ابأ عهس 3 5 نب مام نب 2 رهعم انربخا لاق قازوسلا بع انربخا لاق
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 نمي لدحر .لاق# اضوغي 7 ثدحأ ىم :ةولص: ٌلَبقت ال ملسو. هيلع هللا «ىاص ىبن

 وعلا ءوضولا ا ا ْت « ظارض و ا لاق ةريو انأ ابد تدكلا ام تومريضح

 نع كلاخ نع يللا [ ل لاق 3 نب ىبيحي انتثدح ءوضولا' ر كا نم نياكحملا

 عم تيقر لاق رمجاملا ميعاد 5 لالح بأ ند كيعس دكسملا رهط ىلع ربو ى أ
 ع

 ةدلا ردنا وعام سا نإ نوعي ليسوا لغو علنا لضأا يدل تحلم ىنأ لاق ًاضوتف

 باب * ءىلعفيلف هترغ ٌليطي نأ .مكفم عاطتسا١:نمخ ءوضولا راثا نما نيلجعحم: ارغ

 3 ب 103 5 35 مدس سس ا ثةسا مرد 2

 ىرعولا انذلح لاق نيفس انتدح لاق ىلع انتد> ىنقينسي ىنح كشلا نم اضوني ل

 دللا ىاص هللا لوسر ىلا ىكش هنأ مع نع ميمت نب ادع نعو كتريملا نب دبعس ىع

 الا لتقني ال لاقف ةولصلا ىف ءىشلا .دجي هنأ هيبلآ لكك دل لجيلا ملسو هيلع

 ص سس 2

 انتدح ءوضولا ىف فيفضتلا باب ه٠ ءاحكير ٌكِحَي وأ انوص عمسي ىنح فرصني

 5001 نبا لع كيك !ينويحا/ لاق ورمع قع قيفس انفدح لافاعللا اةبع' قف قلع

 مت فن ىتح عجاحضا لاق امبرو ىلص مت خفن ىنح مان ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 5 2 5 مك ع ل
 سابع نبأ نع بيجر 1 نع ورمع نع ظرم كعد ظره نبيقس هب اندد> مد َح ىلابعق ماق

 ناك املغ ليللا نم ملسو هيلع هللا ىلص بنل ماقف ٌةليل ةنومُيَم ىتلاخ دنع تب لاق

 ادوضو فلعم نش ىم اصوتخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق لييللا ضعي ى 5

 را 10

 نع تيقث قاتم مل ًاضوت م أوكت تأضوناف ىَلَصي ماقو هلكقيو 56 هففَكَي افيفخ

 مذ للا ءاش ام ى اص مت هنيمي نع ىنلعكاف ىنلوكن هلامش نع يع لق امبرو

. 



 عب 5 ملعلا كانا

36-2 

 3 ملعلا وكاذ كافي م كتيللا انتكح لاق دكديعس ىب ةبيتق 0 دحسملا د

 مع :ىب هللا دبع نع باطخلا نب رمع ىب هللا دبع ىلوم. عفان انتثدح لاق دعس نبا

 هللا ٌلوسر لاقف لهن نأ انرمات نيأ نم هللا ٌلوسر اي لاقف كحسملا ىف ماق الجر

 ةقكجلا نم. ماشلا لها لعنو ةفيلكلا ىذ نم ةنيدملا لعا لهي ملسو. هيلع هللا. ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر نأ نومةعزيو رمع نبأ لاقو نر نم دجحت لعا لهو

 قلص. هللا , لوسر نم, هاذه. دقنأ+ ملر :لوقي: رفع نيا, ناكو 7 نما نمملت لكأ ٌلِهيو لاق

 ايتدح لاك ل ايان نان امم رك ب لكاسلا ا نم بابي هاد “< ملسو هبلع هللا

 نع قئرعزلاو َج ملسو ديلع هللا ىلص ىبنلا نع رمع نبأ ىع ع عشان ع بثذ د نبأ ١

 موسما سلي ادم هلاسز الجورب نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رمع نبا
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 سر وسلا 0 ا هلو ل ل هلو رك لأ هلو هما لو نسصييقلا 00 * لاقذ

 تعكاذ افوتكو ىدقح اميعطةيِلف نيفكلا سبل نيلعنلا يحب ل ح نارنتت اأو

00 

 اولسغأ# ةولصلا ىلا -5 اذا اوَنَمآ َنيبنْلا اهيأ اي 8 هلثا١ لوق :ئف ءاج انه: .باب«ا
 ع 3 208 عد ل - هوس هع - د هو 1 هدر

 يكرم ىيكرم انضيأ - قرم 7 ءوضولا ع أ ماسو هيلع ىللا 506 00 نب د هللا



 »ب ملعلا باتك

 الفأ هللا ٌلوسر اي لاق رانلا ىلع هللا همرح الآ هبلَق نم اقّذص هللا لوسر !ادمكم ْنأو

 ميلا 122 تم د كستاعم اهبنوبخاو اولكتي ّْنَذا لاق اورشبتسُيف سانلا هب ربح

 < س

 ملسو ةيلع هللا ىلص ىبتلا .نأ ,ىل ركذ. لاك :اسنا.نبعمس. لاق 3 رمتعم انثتدح دّدسم

 الا لاف ١ سانا عب لقبا الا لاق ةتكلا الكت تييشودب دكرشي الا .ءللا : غلا, ىه.' ناكل لاق

 يكقسم ملعلا ملعتي ال لعاجم لاقو «ملعلا ىف كّيَحلا باب نه. ءاولكتي نأ فاخأ

 مسا ثةهدعس

 ١ َنهْعَنْمَي مل راصنألا سن ءاسنلا معن اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقو ريكتسم ٍّ
 ع

 ماشع انتدح لاق ةيواعم وبا انثذح لاق مالس نب دمحم انثدح « نيدلا ىف نيقفتي نأ

 دللا لوسر ىلا ميلس 3 تداخل تلاق 7 25 - لس 5 تعد 5 3 ةبدأ در

 ىلع ليف فحلا نم ىيحتسي ال هللا نأ هللا لوسر اي تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 مأ تطغف املا تأر اذا ملسو هيلع هللا ىلص عي كلا تمس لدا [لاشخايىسل نزرملا

 عب كتيمي تبرك مسعف لاق ةأرملا ملَتحاَتو هللا :لوسر اني +تنلاقو اسهنهَجو ىنعت ةفلس

 و 5 د ةهمسسسسسلا 0-0 » 3

 دبع نع رانيد ىب هللا دبع ىع كلام ىنتدح لاق ل.بعيسا انتدح « اهدلتو اههبشي

 د

 | طقسي ال ةرجش رجشلا نم نأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ رع يا هللا
 ص 2د 03 31 د هه 5

 قوُسَر  لاقف_ لهب انرِبخَأ هللا .ٌلوسر. اي اولاقف تييحتساف .هللا دبع .لاق ةلضتلا اهنأ ىسْفَن

 ىراقلا نول كي اني لا تيدحتذللا ,ةبع لاق ةةلكتلا نيف ملسو 'ةيلع ادللا ىلإ هللا

 ءادك زادك ل نركب 0 نم ىلا بحأ اهتلق نوكنت نال لاقف نم باب ها

 هع -د 2 35 كن دش دسسسلل عءّش 8 0 0

 شمعالا ىع دواذ نب هللا دبع انتدح لاق ددسم انتحد> لاوسلاب هريغ رماف ايكفسأ

 الجر تنك لاق دنع هللا ى هر ضلع# 5 ةيفنكلا نب كيكم نع ىروتلا رذنم نع

 5 « ةوضولا هيبذ لاقف لاك ملسو هيلع هللا ىلص رمفلا 1 أ دادقملا ثرماف ذم



 ن ملعلا باتك

 - رم متيتوأ امو ىلاعت هللا لوق باب 8 ءٍحَح الو لَعفا لاق الا رخأ الو مَدُق ءّْىَ

 شمعألا انتدح لاق سحاولا كبع انتّدح لاق صفح نب م اليلق الا ملعلا
 ع

 5 هع ع وه 00 1
 ىبفلا عم يا انأ انيب لاق هللا دبع ىع ذيقلع نع ميعرسأ نع' نارهم ند نمباس

 اي رغب رهف دعم تابلسا ىلع كك ومو ةنيدملا بوسَخ ىسف ملسو هيلع هللا ىلص

 ند هيب ص يحكي ل هولاش امين ل مهضعب لاقو حورع كل نع ا ل مهضعب لاقذ نوهعلا

 كتلقف تكسف 7 ام مساقلا ابأ اي لاقخ مهنم ٌّلجر ماقف هتَلاَستل مهضعب لاقو هنوعركت

 مر اةارمأ» نوم جدولا لأ كورلا نع كتولاسيو لاق هنع ىلكنا املف تيقن هيلا ىحوي هنأ
 لا اسس مل : ع 2 2 3 د2

 كرن نم باب م 0 امنءارف ىف اذك ىه شمعالا لف < اليلق هلآ !ملعلا ندم اونوا امو

 موا ممسمسللا 3 داضدلا

 دكيبع انتج هنم 1 ف اوعقيف سافلا ضعب يق يصقب نأ ١ ةفاخم راينخالا صعب

 تناك وقير ع د ل لق لاق وسلا ع تحسس ىف نع ليتر دنبأ نع ىسوم نب هللا

 هللا ىبلص ٌىبنلا لاق .ىل لاق كلق ةبعكلا ىف كْتّدّدَح امذ اريثك كيلا رست ةشئاع
 3 2 هد 3 د 12-69 .ى - ِ

 تيضقخل رفكبي روهبزلا نيا لاق 0 تيد كسوف نأ ال ول ةشئاع اي ملسو يلع

 «رمبز َّك نبأ هلعفف هنم نوجرخاب بابو هنم نيانلإ ل تاع نيباب اهل تلا خيعكلا

 هنع هللا ىضر ىلع لاقو «اومهفي الأ ةيعارك موق نود موق ملعلاب صح + نم .باب عا

 د
 م

 سا د 3 د 07 ًٍّ دبا

 ئسوم ىء دال 0 0 ةدوسرو هلل بدكي نأ نوبكاتا نوشرعي امد سانلا اوددح

 د6

 ميكب أ نب كح كلذي هنع هللا ىضر ىلع نع ليلا ىنبأ نع فورعم نع

 نكلام نب قر انت لاق ةدانق نع ىببا كندخ لاق ماشع 5 ناعم ن2 لاق

 اق لسبج نيا:تاعما) ايا لاق ؟لمحرلا < ىلع, هفيدر<تاتعموب لسا هيلع, هللا لص يقلد

 5 7 خم لي 7 اننا ناق اك سيو هللا قوم كاك كيبل قاف العم لكل نان رك ا نعس دلل 0

 هللا الأ هلا ١ نأ كيشُي ىحأ ىم ام لاق اثالث اكيدعسو هللا. ٌلوسر اي كيبل لاق :ناعم

101. 1 
: 



 - م

 5 دو د

 روفصع ءاكاف ٍلوَذ ر 6 ايهولمكذف رضختلا فرعف امهوليكي ن 0 مهوملكف ةنيغس امهب ترمف

 سقت ام ىسوم اي رضخلا لاقن رحبلا ىف نيترقن وأ ةرقت رقتف ةنيفسلا فرخ ىلع عقوف

 جول ىلا رضخلا دبعف رحبلا ىف روفصعلا اذه ةرقتك الا هللا ملح نم كمّلعو ىملع

 اهتقرخف مهتنيفقس ىلا تديعن لون ريغب انولمح نق ىسوم لاقف: هعونف ةنيفسلا حاولأ ىم

 ال( تسي, امد ىنذخاوت ال لاق اربَص ىعم عيطتست نَل كنا لقا ملا لاق اهلها قرغتت

 بَعلَي مالُع اذاف اقاطنآف اًناهّسن ىسوم نم ىلوألا تناكف لاق ارُسَع ىرصأ نم ىنقعرت

 اسفن تلتقأ ىسوم لاقف هدبي هسار علتقاف هالعأ نم هسرب رصكلا ذخأف ناملغلا عم

 !ذمو. ةنيدع ىبا + لاق: !ةربص ىعم عيطتست ىَل كنا كل لقا ملا لاق سقن ريغب هيك

 اهيف !دجوف سا نأ اوباف اهلها امعطتسا ةيرق لحأ ايتأ !ذا ىنح اقاطناأف ٌدَكوَأ

 هيلع تدختال تكس * ول ىسوم هل لاقف هماقاف هديب رضكلا لاق ضقت نأ كيري ارادج

 و دب مل يسر رح دان قلق علا. ناعرش# عيوب قدي 7 اذه لاق ارجأ

 اًسلاج اًملاع مثاق وهو لأس نم باب 85 ءامهرمأ نم انيلع صقُي ىقح ربص ول انددَوَل

 ير ةحيلافلا ديوس ىلا عت لقاوا وبا نع روصرما ىع نيردت اقدح لطب ناحل اهدح

 اندحا ناف هللا ليبس ىف ٌلاتقلا ام هللا ٌلوسر اي لاقذ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا

 لاقف ايتاق ناك هنأ الا هسأر هيلا عفر امو لاق دسار ديلا عفرف ةيمح لتاقيو ابصَع لتاقي

 مقل لا كي ا وقس لكيلا لف وه ايلغلل! كعاؤعللا م نوكتلاب لكك نم

 ىرفزلا نع ةملس ىبا نب ريزعلا دبع انثتدح لاق ميعن وبا انتحح رامجلا ىمر دنع

 لك كلل 2 دلل لوكس نسكارب لاكي ىرمع نيإ دليلا . نبع (ىعيوجلطرا قبب, ىسعا قع

 . الو مرآ لاقف ىمهرأ 5 ليق تركن ذالأ لوسر اد لج لاقذ 0 وهو ةرهجالا دنع ماسو

 نع لتس امف َجرَح الل وكن لاق َرَكْنَأ نأ لبق تفاح هللا لوسر اي رخل لاق َحَوَح
> 



 بصي اراقك ىدعب أوعجرت ال اناعف ناسا تصخقسأ عادولا ةجاح ىف هبل لاك املس

 َمْلعلا لكيف ملعا سانلا 1 لان ملاعلل بككتسي ام باب ع « ضعُب باقر مكضعب

 امةددح لاف 1 امد لاق ىدتسملا لليكام نب دالأ تاع 0 ىلاعن هللا ىلأ

 نأ معي ىلاكبلا اوت نأ نابع: نيجال تلقي لاق ربك نكن .قيعسر ىفررعتا نق نر مع

 أذ م

 انقدح ءهللا ودع بدك لاقن: رخآ  ليسومبوع "امنا لايم سا نجا ىسوما دلل ود
 نع ا 2

 مالسلا هيلع. ىسبتلا  ئسوم' ماق لاق, ملسو , هيلع“ هللا «ىلص»ىبنلا «ىعحا بعكي نبا تل

 ديلع لجو رع هللا بتعف ملعأ انأ لاقف ملعأ سانلا ارسل ملكا ىنب ىف ابيطخ

 ملعا وع نيرحَبلا عمجمب ىدابع نم اًدبع نأ هيلأ هللا ىحوأف هيلا مّلعلا نيب مل ذا
 اكرر ى

 مث وهف هّثدقف اذاف لشكم ىف اًنوح زفت هل ليقف هب ىل فيكو بر اي لاق كنم

 دنع اناك ىتح لمكم ىف انوخ الَمَحو نوث نب عشوي هاتفب هعم قلطنأو قلطناف

 اًبرَس ركبلا١ ىف هليبس:نختاف لقتكملا نم توكلا ٌلسناف امانف امهسوور اعضو ةركاصلا

 انذآ هاتقت ىسوم لاق جحيصأ املف امهمويو امهنكيل ةيقب اقلطذناق اًيكع هاتفو ىسومل نك

 نم 2 ىسوم ىدحي ملو ا الف انرقس نه انيق كقل انءاهخ

 لاق توسحلا تيسن ىثاف ةرخصلا ىلا انيوأ ذا تيأرأ هاتف دل لاقف هب رمأ ىذلا ناكملا

 لجر اذا ةرضصلا ىلا اًيهتنا اًملف اًضّصَق امعراتآ ىلع !ًدتراف ىغبت انك ام كلذ ىبسوم

 لاقف مالسلا كضرأب 0 رضخلا لاقدأ ىشسوم ملسف هبوتب ||[ىئىجست لاق او بوذإب ىجعاسم

 امم ىنملعت نأ ىلع ىعبتأ لق لاق معن لاق ليثارسا. ىنب ىسوم لاقف ىسوم انآ
 سل نس د

 هللا ملع نم مّلع ىلع ىسنا ىسوم اي اربص ىعم عيطتست نَل كنا لاق اذن تدلع

 ءانشن نأ ىندجتس لاق كك هل هللا كا ماع ىلع تكا كل 0 هل لا

 ةنيفس امهل سيل رحبلا لحاس ىلع نايشمي اقلطناف ارْمُأ كل ىصعأ الو ارباص هللا



 ب ملعلا باتح
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 تراحكلا تني ةنوميم ىتلاخ تع ىف نك لاق ا ىبأ نع ريبج قيعس تبعهس

 اهتليل ىف اهدنع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناكو ملسو هيلع هللا ىلص ّئبنلا جوز

 مق احلا عبرأ ىلصف هلزغم فلا ءاج مد ءامشنعلا ملسو ءملع خللا ىلص ىبغلا ىلصف

 نع ىنلعجف هراسي نع تيقن ماق مث اهيبشت ٌةملك وأ ميلغلا مان لاق مث ماق مث مان

 هطيطخ وأ هطيطغ 0 ىنح ماذ مد ى .ريقعكر ىلص مد تاعدر سمد ىلصف هنيود

 لاق هللا دبع ىب زيزعلا دبع انتدح ملعلا طفح كيرالا نيك ردولصلابائتلا 5

 هم0

 حالا نع باهش نبأ ى رثكأ نولوقي سانلا نأ لاق ةريرغ ىبأ نع جو

 نومتكي ىيذلا 0 طيس ايدك ادم ابا ال0 تاعك فاح ناعيا الولع

 مهْلَعُشَي ناك نيرجاهملا نم انناوُخا نأ ميحرلا هلوق ىلا ىَدْبْلاَو تاَئيِبلأ نم اَنَنْْنَأ ام

 ةريره .ابأ .نأو مهلاومأ ىف لمعلا مهلغشي ناك راصنألا ىم انتا أوخا ناو قاوسألاب ففصلا

 طظقحيو نورصحي ال ام رضخكيو هنلكب عشب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر مزاد ناك

 معربا ,نوناودمكم انتحح :لاقيزكي ىبأا ١ نيا ةشحاا تعصم,وبا انتدح , .<«نوطقحي الءاف

 هللا لوسر اي تلق لاق ةريرغ ىبا نع ىربقملا ديعس نع بثذ ىبأ نبا نع رانيد

 ل54 ياحي فرق هةطسبف كادر ظسبا لاق هاسنأ !ريثك اثيدح كنم عمسأ

 نجا لكلا انك دخت لاق رذنملا قب اميعربا انكدح نعي انينش. ىيسن "ااهف. هتممصف

 جات نبا لك حا ١ شح لاق دل مكضكل هدد فذحي ناكر ادهبإ يد

 هيلع هللا ىلص هللا .لوسر ىم تظفح لاق ةريره ىببا قع ىربقعلا كيعس نع بتذ

 كيع وبا لاق < موعلبلا اذه عطق هتتتب ولف رخآلا اماو دتنتابف امهلحا اًماف نيئاعو ماسو

 اتت2> لاق ناجح [ضوحل ابلعلل تاسعنالا باب م ء« ماعلا ىَرِحَم موعلبلا هللأ

 عبيع 5

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ريرج نع ةَعيز ىسبأ نع ك ا كرذم نب ىلع ققربخلا الاه بعت



 انتويب ىف هلَعْجَت اناف هللا ّلوسر اي َرخّذالا الا شبوق نم لجر لاقف نالف ىبأل اوبتكا

 دبع نب ىلع انتكح ءرخذالا الإ رخُنالا الا ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا لاق انروبقو

 لاق يخل ىبع هيقم نب هشبفو ,ىنربخا لاق, ورمع انهدح للك نيش ندرس لاك هللا

 اثيدح رثكا حا ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا باحصا ىم. ام لوقي ةريره ابأ تعمس

 ريم ةعبات را بينكما ل فيكما ناك هاف ىرمع ىدالعللا دنع نم ناك املا 0 0

 يررتحلا لاق تت ل ىنتادح لاق نميلس نب ىيحي 0 « ةريوف ع نع مام نب

 نشا امل لاقا يافع نبا نى, ىللا ةبعإب ىبءادللاو تبع نكح باها نبا وح نكد

 دعب اوُلصَت ال اباتك 0 0 باتكب ىنوتثا لاق دعَجو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب

 اوفلتخاف انبسح هللا باتك انّدنعو عّجولا هبلغ ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نأ 5

 نأ لوقي سابع نبأ جرف عرزافتلا ىدنع ىغبني الو ىنع اومو-ق لاق طغللا ردكو

 هر «هياتك نيبو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيب لاح ام ةيزرلا لك ةيزولا

 د هسد

 نع 2 3 نع 5 نع ةنيبع ا انربخأ لاق 2 انددح ليللاب ةظعلاو ملعلا

 زيلس مأ نع ةظارصأ ن 2 ىرع هولا ى - كببعس ند ىوكايو ورمعو ل 1 5 نىنزد

 ةليللا لون اذ ام هللا ناحبس لاقف ةلين تاذ ملسو هيلع هللا ىلص جيسلا طعسسا بدع

 اينّدلا ىف ةيساك بَ رجلا بحاوص اوظقُيأ نئارخلا نم حتف اذ امو نتغلا نم
2 

 ثيللا ىنتّدح لاق يقع نب ٌكيعس انتدح ملعلاب سلا بجعل ةكييحتا ن -

 د متاع ىف 0 ىبأو ملاس نع باهش نبا نع كلاخ ىب نمحرلا كبع ىنتدح لاق

 : ءاشعلا ملسو هباع هللا ىلص ى دل اند ىلص لاق ره د هللا ٌكيع نر 0 ىبأ

 ىقبي ال اهنم  ةنس ةيام سارا نان هذه .مكتليل 525 لاقف ماق مكس املف 5208 رخآآ

 لاق مكحلا انثدح لاق ٌةبعش انثّدح .لاق مذآ انتدح .ءلدحا ضرالا رهط. ئلع وه نيم



 مه ملعلا باتك 2

 لاق ويرعلا ىبع نع ثراولا .دبع انثذح لاق ِرَمْعَم ؤبأ انتدح «رانلا . م هَدعفم ًاوبتيلف

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نأ اريثك اثيدح مكتذحأ نأ ىنْعَتْمُيل هنا سنا لاق

 هب : 0 0 ككل هل هه. 2س 5 32 3

 انت>> لاق ميعربأ نب ىكملا انتلح «رانلا نم هدعقم اوبتيلف ابذكح ىلع دمعت ىم

 لقي نم لوقي مالسو هيلع هللا ىلص يتلا 0 لاق لس نع 0 ىبأ ند كيزي

 ىبأ نع ةناوع وبا انثكدح لاق ىسوم انثدح ء«رانلا ىم هّدعقم ا لقا ١مل "انما ىلع

 ويس لاق ملسو هيلع هللا ىلص نكبتلا نع ةربرف مودا نع جلاص ىجأ نع نيصح
 رم

 ىدابلقمعت لاي اطيق ١ نافك يدار نعحإ# ماعتلا" ىف ١ كقزرب نمو: ىقينكياب ونكت الو» شمات
 3 همس - د 0 7 -

 ملعلا هداك كاك 5 « .انلا ىف هدعقم اوبتيلق أدمعتم ىلع بدك نسعو ىتروص

 سامه 52 اد

 ىبأ نع ىبعشلا نع فرم نع نيفس نع عيكو و انريبخا لاق مالس نب 6 ثمحم 2

 و د 2 66ه و 7-2 هي 5« د م ك2 و

 لجر حيطعأ مه وأ هللا تا هلا ال لاق باتك مك دنع لف ىلعل تملق لاق ةفيكج

 كاكفو ٌلقعلا لاق ةفيحصلا هذه ىف امو تلق لاق ةفيحصلا هذه ىف ام وا ملسم
 ى

 ن نابيش انتدح لاق نيكد ىب ٌمضشفلا ميعن وبا انتدح هر رفاكب ملم لكلا كلو ريسألا

 ماسع 5-5 ىذب نم الجر اولتق ةعارخ نأ ةريرش ىسبأ نع ةملس ىباأ نع ىبيحكي نع

 دكر اهيحتف لامو هديلغ هللا قلص يتلا كندي ربخأف هولتق مهنم ليتقب ةكم منَ

 كشلا ىلع .ولعجاو كمحكم لاق لتقلا وأ ليفلا ةكم نع سبح هللا نأ لاق بطَقق

 خللا ىلص هللا ٌلوسر مهيلع  طلسو ليفلا لوقي هريغو لثقلاو ليفلا ميَعُن وبا لاق اذك

 اهنا الأ ىدعب دحأل :لحت.الو ىلبق نحأل ٌلحت مل اهنأو الأ نونموملاو ملسو هيلع
 هلم 0

 ضخما الو 0 لتحول احح هده ىتعاش اهناو. الآ راهن ومب ةعاشللا قر كلج

 امنأو هاو لقعي نأ امأ نيرظنلا ريخب وهف لثك نمف دشنيل الآ اهتطقاس ظقتلت الو اهرجش
- 

 لاقف .هللا لوس اي ىل بتكأ' لاقن نميلا لمأ ىم لجر تجف ليتقلا لها َداقي نأ



 أ م ملعلا باتتك

 قول وو 0 ىنثدح لاق ثبللا ىنثدح لاق كود نب هللا فان انتل « ماسو

 نذَتأ ةخكم ىلا ٌتوعبلا تعبي ىو كيعس ند ورمعلا لاق نأ حيرش ىبأ نع ليبيعدم ف

 مْدَعلا موي نم غلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ماق الوق كّنَدَحا ريمالأ اهيا ىل

 لاق مث هيلع ىنتأو هللا دمح هب ملكت نيح قئانيع هثّرصبأو ىبْلَق هاعوو تال عبس

 نأ رخآلا مهلاو هللاب نموي ىرمأل لحي الف شانلا اهّمرحُي ملو هللا اهمرح ةكم نأ

 هبلع هللا ىلص هللا لوسر لاتقل صخب تلا نك يل ّنضَعَي الو امد اهب كفسي

 نم هما اهيف 2 نذأ امذأو مكل ن ا ملو :لوسوأ نذأ ل3 هللا ن -رأ اولوقف اهيف ماسو

 ىبأل ليقف «َتبياغلا كعاشلا غليل سمالسب اهتمحك . مويلا اهتمرح تداع مث راهن

 الو مدب اراف الو اًيصاع ٌقيعُت ال ميش ابا اي كنم مَلَعَأ انأ لاقو ورمع لاق ام حيرش

 ايفون تبع ىيرادللا نيعراصحح .«ةيليو ةتايح يرجح هللا نبيع ردا لاك حن

 هياع هللا ىلص ىبذلا رك ركب 0 نبأ نع دمكم نع َبويَأ نع نام انتك> لاق

 ةمرحك مارتح مكيلخ  مكضارخأو لاق هبسحأو كيحم لاق مكلاومأو مكءامد ناف لاق مل

 ىقدص لوقي ثمحم ناكو بئاغلا مكنم ثماشلا غلييل الأ اذه مكرهش ىف اذه مكموي

 وه 5 هد

 ف مّن باب هني, نيت مرد تعلو, لتهالا نكلذ قاكك ملسو ىيلع ىللا كضاردللا لم

 ةيعش انبحا لاك عجل قبو ىلع | هتدح ماسر دبل هللا «ىلص, ىبنلا | ع سنح د 59

 لوقيا هنعا هللا نضر اّيلح تعمس لوقي شارح قب. عبر, تعمس..لاق ,ىوصنم, ىتربخا | لاق

 «رانلا عايل ىلع بذك ىَم هتاف خلع اوبذكت ال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق

 0 د ىللا ليع
 نب رماع نع دادس نب عماج ىع ةرعش انجح نكيلولا وبأ 12

 | ملسو. هيلع هللا, ىلص, اذللا لوسير نع ثّدحت يا ىنأ ريبزلل تلق لاق هيبأ نع

 | ىلع بنك نم لوقي هثعبس نكلو هقرافأ مل ىلا اَمُأ لاق نالفو نالف ثّدعي امك

6* 
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 2 ا": ملعلا' باتك 7

 ىببأ نب لا انتد> ءءاميلعلا باهَذ هلوق ىلا ويزعلا كبع نب يو كثيردح قى

 صاعلا ع ند ورمع نب هللا كبع نع ةيبأ نع ورح نب ماشه نع كلام ىتتدح لاق قل

 هعزتني اعاوتنا ملعلا ضيقي الا هللا نا لوقي | ملسو ةيلع ىللا» قلصا: هللا لوسرب تعيس لاق

 سانلا َدَكَنا اًملاع فبي مل اذا ىنح هملعلا ضيقب مْلعلا ضبقي نكلو دابعلا نم
 < عد

 لاق سابع انتد> 1 هلا لاق كار اولضف ملع را اوتفاف ارت الايج اسوور

 همهني ملف ايش عمس نم باب اه 2 ء«دهوحن ماشه نع ريرج انثحدح لاق ةبينق انثدح

 لاق ف نب عفان انربخا لاق ةشسفم قرع نسب نانا انتد> هقرعب ىنح عج

 7” لا هب ع ه2

 عيست ال تناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا 2و ةشتاع- نأ, ةكيلم :ىنجأاا

 نسم لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 هب ادي - 0 00 ِ

 ى ىبنلا نأو ةدفرعت ىنح هيف تعجار الأ هفرعن

 اياسدح ا قوس لوقب ل ع ىللأ نسير تلقذ ةثتداع تلاق تاداع
- 

 له تايد 14 ىلوي اباسحلا نتقونا نم ١ ىكلو ,نضرعلا كلذ» امثا ١ لاقف؛ ,تلاق' | يسم

 حبا ىقتدح لاق 2 اك لاك مدا انتدح ملعلا 1 ةلح ىلع ُ ةكينلل 1

 لاق لاق ىرذخلا كيعس ىسبأ نع تّدحي ناوكُذ ملاص ابا تعمس لاق ئناهبصالا

 كسقن نم انموي انل لعجاف ٌلاجيلا كيلع اَنِبَلَع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ءاسنلا

 حقت ةأارما نكنم ام نيل لاق اميف ناكف نهرصأو نهظعوف ديف نهيقَل اموي نىقدعوف

 انتدح ه نينتأو .لاقف ىينقأو: ةأرما تلاقف رانلا ىم اباجح اهل ناك الا اهدلو نم ةئالت

 1 د هه هد 53 - د

 ىناهبصالا نب ىمحرلا دبع ىع ةبعش انتدح لاق ردنغ انتدح لاق رص نب كيحم

 دبع نعو اذهب ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نع ئردكلا كيعس ىبأ ىع ناوكذ نع

 <« تنكلا اوغليب مل تالت لاق ةريرف ىبأ ورح مزاح ابأ تمت لاق 02 ذاهبصالا ى يحول

 هيلع هللا ىلص ئبنلا نع سابع ىبا هلاق « بتاغلا دعاشلا مّلعلا غلبيل باب ا"

 ل



 م ماعلا فاح

 نم نجر“ نارجأ» مهل هالك علسو: هيلع هللا ئلضإ هللا" لوبنر ناكأ لاك .ةيبا> نك ةنوب وبا

 هيلاوم فّحو هللا فاح قدا اذا كولمملا 0 ديحمب نمآو هيبنب نَمآ باتكلا لعا

 اهقَتْعُأ مق اهميلعت نّسْحأف اهّلعو اهّبيدأت نسحأف اهبذأف اهأطي مآ هدنع تناك .ٌلجرو

 ىلا اهئود اميف بكري ناك دق ءىش رْمَعب اهكانياتعأ رماح لاق مث نارجأ هلف اهجورتف

 انتدح لاق برحا نبا نمياس انتدح نهميلعتو ءسنلا مامالا ةظع باب »* «ةنيدملا

 ىلع .ليشأ لاق سابع نبا . تعمس لاق. حابر ىبأ' نب ءاطع .تعمس..لاق بويا نع ةبعش

 هللا ىلص' ّىبنلا نأ سابع نبا ىلع نهَشأ طع لاق وأ ملسو ةيلع هللا ىلص. ئبنلا

 تلعجف ةقدشلاب نعرمُأ» نهظعوف ءاسنلا عيشي مل هنأ نظف لالي هعمو يرخ ملسو هيلع

 نع بويأ (نح ليعسا لاو, .ةيوق هفوظب ىف ةحأي لالتبإ متاكلاو اظرفلادلا ىقلأت ةارملا

 ع صرلا باب نا» 2 «ملسو هيلع هللا ىلص. ىبنلا ىلع .ثهشأ :نيابع نبأ لاق ءاطع

 درمح ]ىلا نب اور وعا عا نميلشا نمد لاق. للا رموع قيوربرعلا قع اند تيدخلا

 ثعبسلاا نم هللا, لوسر اي تالق :لاق هنأ :ةزيرع ىبلا ىع ىربعملا تبعس ىباءاىياديعس

 ابأ اي.كننظ كقل. ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاق ةميقلأ موسي كتعافشب سانلا

 ىلع كصرح نم ثسبأر امل كنم ّلَْأ دحا ثيدحلا اذه نع ىنلآسي ال ْنَأ ةريرف

 وا هبلق نم اًصلاخ هللا الا ١ هلا ال لاق نم ةييقلا مويا ئتعافشب :سانلا نعم, تيدحلا

 نب ركب ئبأ ىلا زيرعلا دكديع نب ع بندو «ملعلا ضيق 0 2 باب ا <« مسفت

 5 6 10 د5٠و مه ه٠

 تفخ ىتناف هبتكاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح نم ناك امه رظنأ مزح

 اوُشْفْملِو ماسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا تييدح الا ُلَبقت الو ةملغلا تاصّدو ملعلا سورد

 لضمدح اان وك قت مك 2 ملعلا ناخب ملعب ل, نما لعبا ىدح اوسلَكيَلو ملعلا

 كلذب رانيد نب هللا دبع ىع ملسم نب ويزعلا كبع انثذح .لاق رابكلا دبع نب ةالعلا

 1101 ل 6



 ا

 ىعرتو املا نرش اهوأقحو اهواقس اهعم اهلو كل امو لاختن هْهجَو ٌرمحا لاق وأ هاتنّجَو

 «بتّذلل وا ىكيخأل وا كل لاق مَنَعلا ةّلاصف لاق اهب اهاقلي ىتح اعَرَده ّرّجشلا

 قلم أ نما فرب بلاد وح قيرباا قع فاما قبال انضاتكجإ لاق كالعلا :ىب: ةيصم ' اههحا

 لاق مث بضع هيلع رثكأ املف اهَقرك هاّيشأ نع ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا لتس لاق

 ىمأ» قم: لاقق وخلا ,ماقفإ ةعادخلا كوب“ لاقا,ىدجأ| نم, لكجرر !لاق+ متعشر اع, ئتولسا+ساقلل

 هللا ٌلوسر اي لاق دهجو ىف ام رمع ىأر املف ةبيَش ىلوم ملاس كوبأ لاق هللا لوسر اي
 همس د

 ثدحملا وأ مامالا"نتع' هيقيكر ىئلع» كرب نم بابا + ٠.2 لجو وع هللا : ىلا بوكت 'انأ
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 لوسر نأ كلام: نب» سنا قلنربخا» لاق 000 نع 1 انربخا لاق نامينا وبا انتدح

 ةناذح كوبا لاق ىب

 اًنيد مالسالابو ابر هللاب انيضر لاقف هيتَبكر ىلع رمع كربف 0 لوقي نأ رتثكأ مت

 نا لاقنا قبلا امالخ اي دكا ناطخال لم باود هب“ 11 تاكسفا١ قاله اجت :نمكاميو

 تغلب له .ملسو ةيلع هللا ىلص ئبنلا لاق رمع نبأ لاقو «اهروكُي لاز امف رورلا لوقو

 لاق ىتتمللا نبي هللا" ةبع- انقذ لاق نيصلا :كبع انكذح لاق ةّدَبع: انكدحا اقال

 اهداعا ةيلكب ملكت !نأ ناك هثأ :ملسو هيلع هللا نلص: ىبنلا نع سنا نع ةمامك اانثدح

 انثدح ءاتالث مهيلع ملس مهيلع ملسنف ممق ىلع ىتأ اذاو هنع مهْقُت ىتح اثالث

 نب هللا كيع نع كفام نب فسوب نع ار ع ىببأ نئ - ةناوع وبا 1 لاق 25-0508

 انقفرأ دقو انكرداف هانرفاس رفس ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخات لاق ورمع

 ليو هتوص ىلعاب ىدلنف اناجرأ ىلع مسُنَت انلعجف ًانيوتن نكنو رصَعلا ةولص ةولسلا

 لبحم انثدح هلعاو هتمأ لجرلا 0 تانافتإت" افالم واد قيكموانلا يمان ياععألل

 مسلحا نبحشلا ا رماع لاق "نايح نب ملاص انثدح لاق ئبراحتملا انربخا لاق مالس ى



 ب ملعلا باتك

 لاقف هلأسف ةنيدملاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا بكرف ىنتربخأ الو ىنتعضرا

 ««ريغ اجور تحكنو ةبقع اهقرافف ليق دقو فيك ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر

 لاقو ح ىرعزلا نع بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انتدح مّلعلا ىف بوانتلا باب ب

 نع روك ىبأ نب هللا دبع نب هللا ديّبع نع باهش نبأ ئع سنوي انربخا بقو نبا

 قير ىب هيما نبا نك راصنالا نم: ىل راجوبانأ !تدكو لاك وز فح ىح تاس ل 00 د

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لوزنلا بوانتن انكو ةنيدملا ىلاوع ىم ىهو

 لعق لزن اذاو هريغو ىحولا نم مويلا كلذ ربخب هتتج كلون !ذاف اموي لونأو اموي لزني

 وها مق لاقف ؛!ةديدش | ايْرَص ينام" برصف .هسنوتت مونقالا ىزاصنالا ,قيحاصي نردد كلذ لس

 ىكبت ىعه !ذاف ةصفخ ىلع تلخدف ميظع رمأ ثّدَح دق لاقف هيلا تجرخف ثكرقف

 ىبنلا ىلع تلخد مق ىردأ ال تلاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس نكقلط تلقف

 باب 8م ءربكا هللا تلقف ال لاق كداسن تقلطأ مئاق اناو تلقف ملسو هيلع هللا ىلص

 انربخا لاق ريثك نب ديحم انتدح هكي ام ىأر اذا ميلعتلاو ةظعوملا ىف بصغلا

 لاق: لاق قراضتالا اوكا ؛ىبأ "نع ماضل ىب) قبرا نمعت نع دنا كل كر

 هللا ىلص ىبنلا تيأر امف نالف انب ليطُي امم ةولصلا كرذأ ناكأ ال هللا ٌلوسر اي لج

 ىلص نمف نورقنم مكنا سانلا اهيأ لاقن ذتموي ىم .ابصغ كشأ ةظعوم ىف ملسو هيلع

 كيحم نب هللا كبع انتدح «ةجاحلا اذو فيعصلاو ضيرملا مهيف ناف فقَخيلَك سانلاب

 ىبأ نب ةعيبر نع ىنيدملا لالب نب نميلس انثّدح لاق ُىدَقَعلا رماع وبا انثّتح لاق

 ىلص ىبنلا نأ ىنيجحلا كلاخ نب كيز نع ثعبنملا ىلوم ديزي نع نمحرلا دبع

 مث اهصاقعو اهداعو لاق وأ اهءاكو فرسعأ لاق ةطقللا ّ - سحر !هلانا ملسو عيل دلل
 ناب ع

 ثرمحا ىتح بصغف لبالا ةلاضف لاق هيلا اهداف اهبر ءاج ناف اهب عتيتسا مث ٌةَنْس اهْفْوَع
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 يبا تبت 722722222222222 222222222 تت تت تت تخخخخخخا

 رو ملعلا باتك مدع

 اًماف لجرلا ذهب كملع ام لاقي لاجدلا جيسملا ةنّتف نم ةامسأ تلاق كلذ ىأ ىرذأ ال

 انءاج هللا لوس وه ٌتمحم وع لوقيذ ءامسأ تلاق لاق امهِيَأ ىرذأ ال نقوملا وا نموملا

 تنك نأ انملَع دق اهلاص مَ لاقيف اثالث قيحي ىدرمانعبتاو ءانجاق, ديلا ب كانببلا

 هيلا لوعيم هفامشا  تلاق, كلذ :ىز رد كل تاكرسلا ى)ا ققانعلا ا اماو دب !اًمتويل

 كفو ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ضيرحت باب "» «هثلقف ايش نولوقي سانلا تعمس

 نيا كلام لاا « مفعاروب اندم ا وربخيو, ملعلاو حاسنألا :اوطقخي نأ. ىلع |سيعلا هع

 انتدح «مهوملعت مكيلقأ ىسلا اوعجرأ ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا انل لاق ثريوكلا
 هم

 مجرتأ 0 لاق ةرمج ىسبأ ى 2 0 انثّك> لاق ردنغ انتثتحح لاق راسب نب 3

 ملا هيلع قلل دوب ىبنلا)!اوتأ سيقلا دبع كفو نأ كاعد ىيانلاب نيبو. سابعا نادت

 هلو ايازخ بيغ دكشولاب وأ موقلاب اًبحورم لاق ةعيبر اولاق موقلا 0 وأ كفول ]أ 0 لاقف

 الو صم رانك نم ئحكلا !ذه كىنيبو اننيبو ةديعب قش نم كيان انا اولاق ىمادت

 ةنكالا هد ل انءارو م كب رب ٍرماب انرمف مارح و ا 1 الا كينان 3 عيطتسن

 ناميالا ام نوردت له لاق هّدحو هللاب ناميالاب معرمأ عبرأ نع مغاهنو عيرأب معرمأف

 هللا ٌلوسر !ًدمحم نأو هللا الا هلأ ال نأ ةداهش لاق ملعأ هّلوسرو هللا اولاق هدحو هللاب

 ًءابحلا نع مهاهنو منغملا نم سمكلا اوطعثو ناضمر موصو ةروكزلا ُهاقياو ةولصلا ماقأو

 نم هوربخأو هوظفحأ لاق ريقملا لاق امبرو ريقتلا لاق امبر ةبعش لاقو تسفرملاو متنَحلاو

 وبا لتاقم نب ثيحم انتدح هلعا ميلعتو ةلزانلا ةلئسملا ىف ةلحرلا باب 8 2« مكءارو

 ىنكذح لاق ىيسح ىبا ىب كيعس نب ومع انربخا لاق هللا ثبع انربخا لاق .ىنسحلا

 زيزع نب باها ىبأل اقنب جووت هنأ ثراكلا ني ةيفح ١ نع ماكيلم !ىضانا كدي هللا كبع

 كىتأ ملعأ ام بقع اهل لاقف اهب يووت ىتلاو ةبقح تعضرا دق ىنا تلاقف ةارمأ هنتأف



 ندوب 2 ملعلا كانك

 ئرأل ىذا : ىتخلا .تابوشن نبل حّدقب تيبأ مئان انأ انيب لوقي ملسو .ةيلع ةللا ىلض هللا

 هللا ّلوسر اي هلأ امف اولاق باطخلا نب رمح ىلضف ثيطعأ مث ىرافطأ ىف يوخي .قلا

 لاق ليعمسا انثدح اهويغ وأ ةبادلا رهظ ىلع فقاو وهو افلا باب »8 2 ءملعلا لاق

 نب مكللا كبع نع هللا يلع نب ةكلط ند ىسيع نع باهش نبأ نع كلام انتدح

 ةكح ىف ففقو .ملسو هيلع هللا "ئلص هللا لوسر: نا“ امهنج هللا ىضر.:صاعلا نب ورمغ

 لاقف مَبْنأ نأ َلِبَق تقلحف ٌرعشأ مل لاقف لجر هءاجف هنولاسي سانلل ىتمب عادولا

 لاق ٍيَرحَح الو مرأ لاق ىمرأ نأ لبق ثرحنف رعشا مل لاقف رخآ ءاجحف جرح الو حبذا

 ؛ٍيَرَح الو ٌلعفأ لاق الآ رثخأ الو مّدُق ةىش نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لثس امق

 امدح لاك ليعشلا ب نبا سوما انهدح < نالرلاو دنيا ارهاب اهنعلا فاح ن2 كك ١

 نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ةمركع نع ِبوُيأ انتذح لاق بيقو

 1 هدب ًامواف ىمرأ نأ لبق ت3 لاقن دنادلاح ىف نع ملسو بلع هللأ

 انتّدح لاق ميعربا نب ىكملا انتدح رح الو هديب امواف حبذا نأ لبق تقلح لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص ّئبنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ابأ نيعمس لاق ملاس نع ةلظنح

 هديب اذكع لاقف حرهلا امو هللا لوسر اي ليق ٍحرَبلا رثكيو نّتغلا رهظيو ملعلا ضيقي. لاق

 نول لاك باتقُت انيدج راع ليعمل كن مسبح + رح وساحل

 ساّنلا ناش ام تلقن ىّلَصُت ىهو ةشئاع تيتا تيلاق ءامسأ نع ةمطاف نع ماشع

 ىأ اهسارب 'تراشاف يآ تلق هللا ناحّبس :تلاقف .مايق' سانلا ؟ذاف.هامسلا ىلأ“ تراشاف
 ىبنلا هللا نيحف هلا ىسار ىلع بصأ تلعجا ىشغلا ىنالجا ىنتح تمقف معن 041 ّ

 ئسدذ ةقيأر هلأ هقايرأ نك مل ةىش نم ام لاق مذ هيلع قققأو ملسو هيلع هللا ىلص

 عد

 انيرفا وأ لاتم مكروب ىفا ناونقنتا مكنا ىلا ىحواف رانلاو ةنجلا ىتح اذه ىماقم



 رثأ عبتي ىسوم ناكف هاقلتس كتاف عجراف توحلا تدحقف اذا هل ليقو هيأ توكلا هل

 تيسن  ىئاف ةركاصلا ىلا اميوأ ذأ تنيأرأ "قئسولمل . ئسوم' ىذك .لاقفا رحبلا ١ ىف: توكلا

 ىلع اًظتراف ىغبت انك ام كلذ ىسوم لاق هركذأ نأ ناطيشلا الا هيناسنأ امو توكلا

 كحق تاجا." «دباسك ,ةوفادللا !ضقاام ااههناشأ عوق لراكف وضخ !دجوف اضع امعراشأ

 دبع نب ديرب نع ةماسأ نب ْداَمَح انثّذح لاق العلا نب دمحم انتدح مْلَعَو مَع نم

 ىنَتَعَب ام لقمر ناع علو ةليلعا للا قلص ىدتلا حلخأ» سوم+ بأ . قع. ةادرب "بأ ١ اهح اهلا

 داملاب [تيليخي نع التم ياكم اضرأا تاضأر يبخكلا: اةهيعلاينشمك علعلاو« قدبلا ١ ىئم.ادبب هللا

 سانلا اهي هللا عفنف كاملا تّكسما ٌبداجأ اين ناك رقكلا#بشعلاو العلا ا

 ثين الو هام كسمت ال ناعيق ىه امنا ىرْخُأ ٌةفئاط اهنم باصاو اوعرزو اوقسو اوبرشف

 هلو م لقمر املك ملف هب هللا ومتعلءانما داععنو ا هللا قيد لف هقت لمة لطم, كلون اك

 اهنم ناكو فحكسا لاقو هب كتلسرأ ىلا هللا ىدم ُلَبقي ملو اسأر كلذب عفرب

 دحال ىغَبْتُي ال ةعبير لاقو ءلسهَجلا روهظو ملعلا عفر باب ١ ءءاّملا تّلبق ةفئاط
 تراولا 3 انثلح لاق قرم بم ف ن ناومع اقدح « سفن عصي تأ ملعلا ىم 2 ىسثن هدلنع

 ةعاسلا طارشأ نم ّنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاق لاق سنا نع حاقتلا+ نبا« خوخ

 انثّذح لاق دّدسم انثدح ءانزلا ريظيو رمكلا برشيو لهجلا تبقيو ملعلا عري نأ

 مكثدكي 9ك انتيدح مكُنَدَد مل لاق نشأ نع ةدانق نع ل ندع دكيعس نب ىبيكي

 ملعلا لقي نأ ةعاسلا طارشأ نم لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا :تعيسا ىدعب كح

 ميقلا ةأارما نيسمخل نوكي ىتح لاجرلا لقيو ءاسنلا رتكيو انزلا رهظيو لهجلا رهظيو

 ىنتدح لاق ثيللا ىنتتح لاق ريع نب كيعس انتدح ملعلا لضف باب 88 «دحاولا

 >2 2 ماع ك4 هسمود

 لوسر تمعمس لاق رمع نبأ نأ رمع نب هللا كيع ىب ةزمح ىع باهش نبأ نع ليقع



 مز 5 ملعلا كانَ

 ايهناش نم ناكف اًرْضَح ادجوف اضع ايعراتا ىلع !ةتراف غبت انك ام كلذ لاق هركذأ

 هملع مهللا ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا لوق باب ٠١ «ءهباتك ىف هللا صق ىذلا

 ىنع ةمركع نع .ٌكلاخ انثدح لاق ثراولا بع انتدح لاق رْمْعَم ويا انتدح باتكلا

 ءّباتكلا هُمْلَع مُهللا لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر ىنمص لاق سابع نبا

 باهش نبأ نع كلام ىنتكح لاق ٌليعيسا انتدح ريغصلا امس محصَي تق سابا ١

 ىلع ءابكار تليد لاك سابع نيب هللا تبع نع البتعا ىم. هللا كنع ني هللا هيبع نع

 ىلا ىنمب ىَلَصُي ملسو هيلع هللا ىلدص هللا لوسرو مالتحالا ثزعان دق فتي انأو ناتأ رامح

 ملف فصلا ىف تلخدو َعَنرَد نانألا تلسراو فصلا ضعب ىدبي, نيب ترريخ راذحا دع

 ديحم ىنتدح لاق رهشم وبا انثّدح لاق فسي نب دمحم انثدح «ىلع كلذ ركي

 يتلا / نمد تلقع لاق [جيبرلا نيادومكم قع ىعرلا نع قليلا ضد كف ب نا

 ولد نم نينس سمخ نبا انأو ىهجو ىف اهجحم هجم ملسو هيلع هللا ىسللل

 هللا نبع ىلا رِهَش ةريسم هللا دبع نب رباج لحرو «ملعلا بلط ىف جورختلا باب !1

 نب دبحم انتّدح لاق َيلَخ نب كلاخ مساقلا وبا انثدح ىحاو ثيدح ىف نا

 دوعسم نب 0 ني ىدللا دبع نب هللا 00 1 ىرهزلا انربخا ىع عازل لاق بوح

 ىسوم بحاص ىف قرازفلا نّسح نب سيق نب رخلاو وه ىرامت هدأ سابع نبا. نع

 ىف اذه ىبحاصو انا تيرامث ىلا لاقف سابع نبا هاعدن بعج نب ا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر تعمس لف هيقل ىلا ليبسلا لأس ىذلا ىسوم بحاص

 امني لوفي هتاش وينك لس يلع اهلنا . لص (نيبلا تعيس نيب كا لن 0ك

 لاق كنم ملعأ !دحا مكعت له لاقن لجر هءاج ذا ليئارسا ىنب نم لَم ىف روم

 هللا زحف هيقل ىلا ٌليبسلا لاسف رضخ اهديع ليا لوما لا دلل صحا ا



 ا ملعلا بانح

 نك 220 ب الحد نا نهتم دام نو هيلدا لش ويدل نبع "امك

 ىلص ىبنلا لاق تيكسف مىوقلا رغصا انأ !ذاف ةلخنلا ىه لوقا نأ تدراف ملسملا لّتَمك

 ىضر رمع لاقو « ةيككلاو ملعلا ىف طابتخالا باب ١ «ةلخنلا ىه ملسو هيلع هللا

 باص مّلعت (نقو !طودوست ا نأ عبو هللا ىبعاوبا لاقو اودوسن نأ لبق اوهقَدَت هع هللا

 لاق نيفس انتتح ىديبحلا انثتدح «مهتس ربك ىف ملسو هيلع هللا ىلص بنلا

 بأ ند سيف تعيش لاق قرهزلا ك5 اه ربخ ىلع كلا ىبأ نب 0 انتدح

 الا كَسَح ال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق دوعسم نب هللا دبع تعمس لاق 0

 ةبكحلا هللا هاتآ لجرو فحلا ىف هتّكلَم ىلع هطاسف الام هللا هانآ لِجر نيتنثا ىف
2 

 رضخلا ىلا مجبل نسما قشؤك باعَذ 6 ركذ كك « اهملعيو اهب ىضقي وهف

َِ 

 نيد نيك اانتلح ![قشترا تملع "امم نفلعكب نأ" ْىَلَع كعب لقال "لافتا كراع ةلاكوعو

 ناسيك نب جلاص نع ىبأ انتدح لاق ميعربا نب بوقعي انث3> لاق ىرعؤلا ربرغ

 وه ىرامت هنأ اع نبأ نع هربخأ هللا دبع ىب هللا 0 0 تثدرح باهش نبأ نع

 رمق رضخ وع 1 ىبا لاق ىسوم بحابص ىف ىراؤقلا نصح نب شيق ب ركلاو

5 
 بحابص ىف لف 0 بحاصو انأ تيرامت ىنأ لاقف سابع نبأ داعدت تعك دع ئبأ امعد

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تعيس ْلَف يق ىلا ٌليبسلا ىسوم لأس ىذلا ىسود

 نم الم ىف ىسوم اًمتبب_ لوقُي ملسو: هيلع“ هللا .ىلض ىبنلا كعيس .معن لاق هتاش ركذي

 ىلا هللا ىحوأف ال ىسوم لاق كنم ملعأ !دخا ملعت له لاقف لجر هءاج نيئارسأ ىتب

 هلا ليفرأ هيا كرحن) اهب هللا لفك ايلا بليل قسوم لاسم وصخ :اهدبع, ىلا وكول

 ىسومل لاقف ٍرحَّبْلا ىف توكلا ّرتا عبتي ناكف هاقلتس كتاف عجراف توحلا تدقف اذا

 أ ناطيشلا الا هيناسنأ امو توحلا تيسن ىتاف ةرخصلا ىلا انوا ذا تيأرأ هاتف



 0 مه ملعلا باتك

 ىلص ْىبنلا نم اهقعمس ملك ْقَقْنَأ ىثأ تننط مق هافق ىلا 0 هذه ىلع ةماصيصلا

 غابيل ملسو هيلع هللا كف مط لوقو 3 ىلع اوزيجت أ يق ماسو ةباع هللا

 ىبري ىلا ىنابرلا لاقيو ءاهقذ ءاملخ نيينابر اونوك نيابع ىبا :لاقو 'بتاغلا- لماشلا

 ميلوكتي لوا هيلكااذللا ىلع رينا "ناكااش ك9 «هرابك لبق 00 راغصب سانلا

 شممعألا نع عقويفس | انربخلا لاكأ قسوي ١ نب أةمكما انفك أورفي ةرِب ىك ملعلاو ةظعوملاب

 ةظعوملاب انلّوضتي ملسو هيلع هللا ىلص راض. ىننلا» اكل لاك هوس قبا 1 حلا كرا

 لاقإ نيحي انقدح لافااراشب قب :كمكحم انقدانح | «انيلع ةاماسلا ةيِفارك مايألا ىف

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع سنا نع حاهتلا وبا ىنثكح لاق ةبعش انتكح

 ةمولعم امايأ معلا لأ ا اوم الو اووشبو أورس مدنا لو اووي

 ناك لاهو: با عا راوطتما قعاريرج انهدحلا لاق ةبْيَس ا يبا ١ يدا نامتما هكدا

 نكن تددوَل نيحبلا !ىبغ ابأا اي يجر رمل, لاقت سيح ّلُك ىف ّسانلا ركَّذُي هللا نع

 2 مهاع [5 يي ع

 مكلوختا يا مكلمأ نأ دركا ص كلذ ىم ىنعنمي هنأ مآ لاق مود 0 انتو تل

 0 ةنماسلا هدام اني ايلوصتي» ملسو دورغا سنزر للم ردنا 1 لاكي مكمل

 انتك> لاق ريقع نب تع انتد> نيدلا ىف هيقفي اريح هى هللا دري 0 باب ا

 ةيواعم 2 نمحرلا كبع ىب قع ىنتد>ح لاق باهش نبا ىع سنوي نع بشت عب

 ىف هيقفي اريخ هب.دللا دري قم لوقي ملسو هيلع: هللا ' ىلص 'ئبنلا :تبععمس لوقي ابيظخ

 مهري ال هللا رمأ ىلع ةمئاق ةمألا هذه .لاوش ّنَلو ىلعي هللاو مساق انأ امثاو نيدلا

 هللا دبع نب ىلع انتدح مّلعلا ىف مهقلا باب * ءهللا رمأ ىتأي ىتح مهقلاخ نَم
 1 زرمح» كا تببكص لاق دقاجم نع ع جيجت بأ 1 1 لاق 5 ا 000 لاق

 هم هع

 لاذ ادحاو انيدح هلا ماسو هبلع هللا ىلدص هللا لوسر نع ثدحي كعمسأ ملف خنيد ملا



 ملعلا باتك 00

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ ٌىتيللا دقاو ىبا نع كبخا بلاط ىبا نبا ليقع

 لوسر ىلا نانتا لبقأف رق ةقالك لبقا نا عمار شاغلاور ككل يق سلاج اره ا

 لو هيلع هللا ئلضرعللا لور يلع اغتوف لاق دو اهتعاتو ملئاو يلا هللا نلطفؤمللا

 دا ىف جرف ىأرف امهدحأ اًماف

 ةقالثلا ٍرَقَثلا نع مكربخأ الأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر غرف اًملف .اًبعاذ ريد

 رخآلا امأو هنم هللا ىيكتساف ىيكتساف رَخألا امو هللا هاواق هللا ىلا ىوأت مهذحا ام

 نم ىعوأ غلبم بر ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق باب 1 دنع هللا صّرْعَأف ضرعأف
 - ه- - نك 2 2 دا مسمسسملا

 كيع نع نيرهس نبأ نع 0 نبا انتحح لاق رشب انتدح لاق ندسم امتدح 0

 هريعي ىلع عد ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نات نامل هيباث حا كمر قنا نبأ محلل

 ساعد وبيع 33 3 3 هم اع : 30 م هع

 كه ح رييم هي ديبي كذآ نا ىدح اننخ سف الف مو ىأ لاق ةهماموب وأ هماطخب ناسنا ككسمأو

 هنأ انتط ىتح انتكسف اذه ريش ىف لاق ىلب انْلق ركتلا موي سيلا لاق همسا ىوس
 د

 مكضارعأو .مكلاوماو._ مك ءامد (ناف .لاق,,ىلبءانلخ محلا ىذب سيلا لاق همسا ريكي .هيمسيس

 و تمدد 3 95 ه-ِ : 8 ©93 هم هه د 45 -

 دهاشلا علبيل اذه مكدلب كك 568 مكرهش ىن اذه مكموبي ةمرحك مارح مكتيب

 لوقلا لبق مّلعلا تانيا الع كرايم لل توا وقيل وم غلب نأ يع دعاشلا ناف بئاغلا

 قرر يافع املعلا راو ملعلاب آم هللا لا هلا 1 د رع هللا لوقل لسمعلاو
3 

 3 0 27 نمو رد د نم ملعلا او 200 ا ا ل ياللا ىو ماي طخ حا ادا مملعلا اوفر ”تينألا

 لاقو «ءاملعلا هدابع نسم هللا ىشي اَمْنا هركذ لج لاقو ةّتجلا ىلا اقيرط دل هللا

 « يعسلا ا ىف اذك اذ لفعت 3 ع عبسُت انك ول اولاقو نوملاعلا الإ ايلقعي 0

 ؟لعشتللا ل كلل نار |[ تع لوب نيدناو  نوملعي, وخلا ىوتسي قع زا

 30 م دس

 متعضو ول رد رد ىبأ لاغو « مّلعتلاب ملعلا امذاو نيحلا ى 8 هه را ةىِد هللا درب عم ماسو
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 7 م ملعلا بانك

 ها 2-6

 نككلسر | ىئذلابف لاق ىقدص لاق انقل ىف را : مويص انتا نأ كلوسر معزو لاق معن لاق هللا اديب

 اليِبَس هيلا عاطتسا نم تيبلا حَح انيلع نأ كلوسر معزو لاق معن لاق اذهب كرمأ هللا

 ال قلاب ىَتَعَب ىذلاوف لاق معن لاق اذهب كرمأ هللا كّلسرا ىذّلابف لاق ىدص لاق

 ىلخديل قدسص نم ملسو | هيلع (هللا+ ىلصو ىنينلا ل لاق, صقفا هلو ابدت نييلع كسيز

 لاقو «نادلبلا ىلا ملعلاب ملعلا لها باتكو .ةلوانملا ىف ركّذي ام باب + ء«ةّدِكلا

ٌ 
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 ىبيكايو رمع نسب دللا كايع كر قاسكآلا ل اهب كسعيف فحابعملا ابن حسن سنأ

 ئىبنلا تيدحاب ةلوانملا ىف زاجحلا لما صضعب حتحاو اًرئاج كلذ كلامو كيعس ىبأ

 ناكم غلبت م هأرقت ل لاقو اًباَتَك ةئيرسلا ريمأل بتنك كميربدح ماسو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص ىبنلا رماب معربخأو سانلا ىلع هأرق ناكملا كلذ غلب اًملف !اذكو اذك

 ني
 نبأ نع ىلا رح نع دعس نب ميعربأ ىو لاق هللا كيع ند لي اند « ماسو

 دهريخحأ نا نب هللا كك 0 دوعسم نب ل ند دللا كبع نب هللا 0 نع بادن

 ميظع ىلا هعئدي ا 0 الجر هدانكرد 00 ملسو ةباع جالا ىلبص هللا ٌلوسر 5

 بيسملا نبأ نأ تبسحف هقزم هأرق الف ىرسك ىلا نيرحبلا ميظع هعفدف نيرحبلا

 ل 5 < قؤمم ليك, اوقرمي أ نا ملسو يلح هللا | ىلع هللار لودر يبلع اعدم لا

 نب سنأ نع ةداتق نع ةبعش انربخا لاق هللا كبع انربخا ,لاق ىسحلا وبا لئاقم ىبا

 ال مهلا ىلإ ليقف تكي نا [دارآ ىآ اياتك ملبلع هيلع هللا ىلطور ىبنلا ينك ناك 0

 د دهع مع تباض 3 قاع 459 65 3 3 00

 رظنأ ىناك هللا لوسر دمحم دشقت ضف ىف امتاخ ذختاف امونتخم الا اباتك نوأرقي
 هه

 باب 4 3 لاق هللا 17 0 هقت كاك 01 ه ةدانقل تنللاقذ هدب ف هضايب -

 انتىح> اهي ساكاف ةقلكلا ىف جرف أ ( ىعو نس لكلا هد ىهتني كتيببح دع ىم

 ىلوم ةرم ابأ نأ ةحلط» نبال هللا نع نيعكسا ىطيمكلام لتحمل لان ليحا

 - - اسس 3 - بيس



 عوس هنأ 0 هع نب هللا ديع- نب كير نع ى ىربقملا وىخ كيعس ىع كيلا ىنتلح

 دجحسملا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم نيولجل نكات نقيب لوعنا: كلام 206

 ئبتلاو !نيحما مكيأ: مهل لاق مك. هلقع مهب ىجتملا» قف هحانأف نسج قلع اًنِجر نكت

 كل لادع ىكتملا ضيبألا لجرلا اذه انلقف مهيتارهط نيب كم لَسو هَيللع هلا :ىلص

 ئنأ لاقف كتبجَأ ىق' ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا هل لاقف بلظملا دبع نبا ٌلجيلا

 انكل/ انج ءامعا لكس .لاعف# ىسفك زها قلع قجتن الكف هلعشلا :نذ ئيلغبةدومامقا ىلئاس

 لاقف معن مهللا لاقف مهَْلَح سانلا ىلا“ ىلسرا هلثآ كّلبق نم برو كسبرب ككلاسأ لاقذ

 معن 0 لاق ةليللاو مويلأ ىف سمكلا تاولصلا ىلصت نأ كردمأ هللا هللاب كدشنأ

 ىكىذشنأ لاق ْمَعَن مهللا لاق ةنسلا نم َرِهشلا اذه موصت نأ كرما هللا .هللاب كذشنأ لاقف

 ىبنلا لاقف اتثارَقُث ىلع اهَمِسْفَتَف انثاينغأ ىم ةقدشلا هذه ذُحخات نأ كرمأ هللآ هللاب

 نم لوس اناو هب . تتجاامب «:تنمآ/ لجرلا“لاقف معن مهلا ملسو هيلع هللا ىلص

 ديمكلا دبع نب ىلعو نقوم ةياوو غرك كاش ىنب وخأ َةَبَلْعَت ب مامن ايقاو ينموك ف

 نير فوه اهاحلا# لسا هيلع هلزا نيلنطو قردلا 1غ سنا نع تباث نع ممل و

 خقازقلا»ب نيف انهن لاا نلقأ رغ تباث ايتدخ لاق ةزيغملا» خب نميلس انكلح لاق ليغمسا

 ةيدابلا لعا نم لجرلا ءىحَي نأ انبَحُعُي ناكف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا لأسن نأ

 انربخاف كلوسر اتناتأ .لاقف  ةيدابلا لعأ نم لدحر احح“ عمستا نحنو هلاسيف لقاعلا

 نمش لاق هللا لاق ءّمسلا فقلخ. ىنّمف لاق ىدص لاق كلسرأ لجو رع هللا نأ معزت كتأ

 فلخ ىذتابف لاق هللا لاق عفانملا اهيف لعج نَمف لاق هللا لاق ٌلابكلاو ضرالا فلخ

 معو لاق .مكت لاق 'اكلسرأ.تةللآ“ َعفانملا اهيف لعجو ٌلابجكلا بصنو ضرالا فلخو ءامدسلا
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 كرما كلسرأ ىذلاب لاق ىَدَص لاق انلاوما ىف ٌةيكزو تاولص َسْمَح انيلع نأ كلوسر



 نع ىوري ١ مرق ملسو هيلع هللا ىلص لا نع ضاع نبأ نع ةيلاعلا وبا لاقو نيتيدح

 نع ةريوف وبدأ لاقو هئر نع يوري اميذ ملسو دياع كلا ىلص ىبنلا 3 2 أ لاقو هير

 ىلص ىبذلا نع رَذ ودا لاقو ىلاعتو كرابت مكبر نع هيوري ماسو هيلع هللا ىلص ىهنلا

 7 نب ليعمسأ انتدح لاق كيعس نب لك انقدح ترلاإ/ نأ ع هيوم ملسو هيلع هللا
2 

 نم نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق رّمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع 3

 ىف سانلا عقوف ىع ام ىنوتذحف ملسملا ُلَثَم اهنأو اهقرو طقسي ال ةرجش رجشلا

 انثكَح اولاق مت تييحتساف ةلكنلا اهنأ ىسفن ىف عقوو هللا دبع لاق ىداوبلا رجش

 هباحصأ ىلع ةلئسملا مامالا رع تان, م. فةلكتلاب ىم»لاح هناا لول ااكاي فنك

 لاق لالب نب نميّلس انثكدح لاق سَلْكَم نب ٌكلاخ انتدح ماعلا نم معدتع ام ربتكيل

 دم نال اق لسوء ياعؤيملل نا لسضال(ىبعلا نعل + ف ا د: هللا ١ ثبعا انتدج

 رجش ىف سانلا عقوف ىع ام ىنوثحح ملسملا ْلَثُم اهناو اهثرو طقسي ال ةرجش رجشلا

 انم هللا لوس اندَدَح اولاق مك ةلكتلا اهنأ ىسفت ىف عقوف هللا دبع لاق ىداوبلا

 ىروتلاو .ىسحلا + ارو ١ تدحملا» ىلغ),نك علاؤ ةءارقلا باب ءةلكنلا ىه لاق ىف

 ةبلعت نب مامص تيدحب ملاعلا ىلع ةءارقلا ىف مهضعب جتحاو ةئاج ةءارقلا كلامو

 ىلع ةئارق هذهف لاق معن لاق تاولصلا َىَلَصُت نأ كرمأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل لاق

 ارقي كلاب كلام ّيتحاو هوزاجأف كلذب هّموق مامض رْبخَأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ئراعلا لوفتيما ىرقملا دلع دقي نالت سدببسلا نركويعيسا ضل |

 ملاعلا ىلع ةدارقلا نيقسو كلام نع لوقي مصاع ابا ثتعمس لاق «نالف ىنأرقأ

 نع ىطساولا نسحلا نب كيكم 0 لاق مالم نب كح سكنا © ءاوس هثءارقو

 لاق فسوي نب هللا دبع انتحح «ملاعلا ىلع ةءارقلاب ساب ال لاق نسحلا نع فوع



 مع

 مسيح سلا نيه حلا هللا مسبب

 ملعلا بانك

 معنا 0 نيذلاو مكنم اونمآ نيذلا هلثأ عقري لجو رع هللا لوقو ملعلا لصق باب

 ل دوس هيجارر تمانع عسااتز هلو شا وكلا اقع و رئت )انزلها كاك

 ناتس نب دمحم انثدح لئاسلا باجأ مث تيدحلا متاف هتيدح ىف لغتشم وفر! الع

 انتدح لاق َحْيَلُف نب دمحم انثّدح لاق رذّتَملا نب 0 ىنتّذحو ح عْيَلف انثّدح لاق

 ىلص ىبنلا امَثْيِب لاق ةريرف ىبأ نع راسي نب اطع نع ىلع نب لالخ ىنتدح لاق ىبأ

 اللا لوشرا ىضمنا ةعاشلا قلتم لاقف ىباوعأ هداج ىقلا ثدكي سلجام ىف ملسو هيلع هللا

 مهضعب لقو لاق ام هركف لاق ام عمس موقلا ضعب لاقف تثدحي ملسو «ةيلعأ هللا "ئلثع

 مضل نأ

 لوس اي انأ اه لاق ةعاسلا نع ل ا لاقذ هتيدح ىضق اذا ىنح عمسي مل لبد

 ومألا كسو اذأ لاق اهتعاضا 0 لاقذ ةحاسلا رظتناف ةنامألا تعيض !ذاف لاق هللا

 لاق قامفتلا وبأ انتدح ملعلاب هتوص عضر م بابا م + «ةعاسلا رظتناف حلفا رِهَغ كل

 لاق ورُمَع نب هللا دبع نع كفام نب فسوي نع رشب ىسبأ نع ةناوع وبا انتدح

 ةولصلا انقفرأ كَقو انكرذأف اهانرتاس ةرفس ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اتع فّلخت

 رانلا نم باقعألل ليو هتوص ىلغعأب ىدانف انلجرأ ىلع حسمت اَنلَعِجَف ايورشتا ب نكنو

 نق ةيبحلا نا لامر اكناجاو ابرك ءاسدخ تححتلا لوف تابع. .+.فاقالقا وأي خومترم
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 انتدح ِدوعَسَم نبا لاقو اًدحاو تعمسو انبْنأو انربخاو اننذح ةنيِبع نبا دنع ناك

 قوم هللا دبع نع ٌفيِعَش لاقو قودسملا ىقداصلا وغو ماسو ديلع هللا ى طلح هللا لوسر

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انتذح َةَفْيَّذَح لاقو ٌةَبلَك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا



 ناميالا تانك

 ةينلاب  لامعألا لاق. ملسو '«يلعااهللا (١ ىلص علت وكسر |[ 1١ هكا نح نصاقو :نب مقلع نع

 نمو هلوسرو هللا ىلا هترججهف هلوسرو هللا ىلا هترجف تناك نمك ىو ام ةرمأ لكل

 انثدح ء«هيلا رجا ام ىلا هتركهف اهجورتي ةأرمأ وأ اهبيصي ايِنَد ىلأ هتوكاف كتكاك

 هللإ تيك تعش ل تباث نب ىَدَع ىنربخا لاق ةبعش انثكح لاق لاهنتم ني راجح

 لش 1لجرلا قعتأ 1 ,لاقا, ليو: هيلعا_مللا ىلع قينلا | نع درعسم ىفاا نع طل
 < هم اد

 قرعزلاب نع تيعش انربخاررلاق عفاش | د مككلا انثدح ء«ةقدص هل وهف اهيستحي هلأ

 هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر نأ هربخا هنأ صاقو ىبا نب دعس نع دعس نب رماع ىنتذح لاف
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 مق ىف لعجت ام ىتح اهيلع ترجأ الا هللا هجو اهب 0 قفن قفنت 3 كنا لاق ملسو

 ةمألو لوس لو لل ةكيصنلا نيحلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق باب 20 <« كتارمأ

 د ا نان سدح هلوسرو هلل اوكصت اذا لجو رع هلوقو مهتماعو نيملسملا

 تعياب لاق هللا دبع ىب وبرج نع مزاح ىببأ نب نبق :ئىدسدجت لاق ليعسلا نع يكب

 «ملسم لكل جشنلاو ةركزلا ءمياو ةولصلا ماقا ىلع ملسو هيلع دللا ىلص هللا ٌلوسر

 ص ودرج تعسر لات ةقالع نب دايز نع ةناوع وبا انتدح لاق نافعنلا وبا اكو

 ءاقثأب مكيلع: لاقو هيلع , ىّتْثأو هللا ٌنمحَف ماق 5 ةرييغملا تامر وب ىللا هع

 لاق مق َنآلا مكيتأي امئاف ريمأ مكينأي ىتقح ةنيكسلاو راقولاو هل كيرش ال هدْحَو هللا

 هللا ىلص ّىبنلا ثيتأ ىثاف ْدْعَب اَمَأ لاق مت وُقَعلا بحي ناك هتان مكريمأل اوفعتسا

 اذه ىلع هُتْعَيابخ ملشم لكل حْشْنلاو ىلع طرَشَف مالسالا ىلع كغيابأ ثلقف ملسو هيلع

 «ّلْوَتو رفغتسا مث مكل مصانل ىلا ىحسملا اذه برو



 ١ نأ ميالا .بانك

 و 3 55 3ةءهد و هد ك9 هب

 0 ىقنتا نىمذ سانلا نسما و 10 اهملعد 0 تانهبستحم انهقيعو نمد ماركلاو نمد

 - 5 هع 2 د - د6 ه6 ها 2# ن ء

 هعقاوي نأ كشوي ىمحلا لوح ىعرب عاوك تاهبشملا ىف عّقو نمو هنيدو هضرععل اربتسأ

2 
 دسجلا ىف ناو الأ همراحم هضرأ ىف هللا ىّمح ناو الأ ىّمح كلم ّلكل ناو ال أ

 ءّبَلقلا ىفو الأ هلك كسلا نسف ثّدسف اذاو هّلك ٌكَسِحلا ملص تحلص اذا ٌةْغْصَم

 دمه د

 ىبأ نع يعش انربخا لاق كعجلا نب نحل ركاب ناميالز ومار سسلمخلا ةاداتابإ +

 ب 3 3 2 د هد - >> ع 2 ل 6

 ىنح دنع مسقأ لاقف كرب معد ىلع ىتشسلكابف سابع نبأ عم دعقأ تنح لاق ةرمج

 نء60 دنا 6 عن <

 ارضا! امل سبقلا- نلح تحد نأ لاق 'هك ؛ حويزهسا دعم, اتيقاف, ئلام +قم امهس+دكل لعجأ

 هم هس

 موقلاسب اًيحرم لاق ةعيجر اولاق كفولا نم ا كلا رم لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 39 هسه عر ع 2د 210 - 33 - - - 200 - هم

 سس الا كينان نأ عيطتست ا اذا هللا لوسر اي اولاقذ ىمادن الو ايازرخ ريغ كفولاب وأ

 عم م ربخن ليصق رماب انرمف ريخم رافك
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 نمل كلا( دموي كتبو اننلسوا ءاركلا رهشلا

 ناميالاب م2 5 عبرأ نع معاهنو عراب م2 © ماق خير ينال نع ء هلاسو دعا د لخحتو انءارو

 نأ ةداسهش (لاق مّلعا ملوسرو هللا اىلاق «دحو هللاب . ناميالا ام:!ىوردت١ .لاقاهدحتو ؛ هللاب

 ناضمر مايبدحو ةوكرلا ءاسقيأو السلا ماسقأو هللا 'الوشر, ادييحماا ناو هللا قلد
 ع

 نأو ن

 امثرو تنقؤملاو رهقنلاو ءانبكلاو متنكلا نع عبرأ نع متهاهنو نسمكلا متغملا نم اأوطعت

 سعا مم 1-55 هد 1 1 تا | سرح داع 2

 نأ ءاج ام باب 5 « محءارو نم نيب اوريخاو نعوظفحا لاقو ريقملا لاق

 ءحلاو ةوكرلاو ةولصلاو ءوضولاو ناميالا هيف ٌلَخَدَف ىوت ام هرم لكلو ةبسحلاو ةينلاب

 «ةتلكاش ىلع ُلَمْعَي لك لق“ لجو وع هللا لاقو :ماكحألاوب موضلاو

 د 3 و هارا

 د ىلع لجأ دج نكلو ماسو بلع هللا ىلبص

2 

 ميهربأ نب كيحكحم نع كييعس نسب ىيكي نع 5 انفك لاق ملم نب هللا 3



 م ١ نابيالا بانك

 ىف اهوسمتلا مكلا اريح ناوكي نأ ,ىسعو تاعفرف ,نالفو ا نالق نئحالت هثاو ردقلا ةليلب

 نجا ملسو ,ةيلع هللا قلص ىبنلا لكربجلا لاوس بابا ١] © لاو عستلاو علا

 لاه مك اعلا ملسو هيلع مللا ١ ىلع ىبنلا نايبو ةعاسلا معو ناسخالاو خلالاو نافعا
2 3 3 3 2 

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نيب امو انيد دّلك كلذ لعجف مكتيد مكملعي ليربج كج

 - 60ه

 هنمز لبقي لك“ اني. مالسالا ىيغر غتبي نمو نلاعت, هلوقو. ناميالا ندم سمقلا كبح ديول 2 85

 ةعرز ىبأ نع ىميتلا نايح وبأ انربخا لاق ميعربا ب ليسا اند لاذ ددس_ 35

 لاقف لجر هانأف سانلل م ازراب ملسو هيلع ادللا .ىلض, ىينلا» ناك لاق ةريرقد ىنا ند

3 

 ام لاق ثعبلاب .نموثو هلسو هتاقلبو هتكتالمو هللاب ىموت نأ ناميالا لاق نائيالا ام

 موصتو ضو رفملا  ةوكزلا ىدوتو ةولدحلا ميقتو كرش الو هللا تبعت نأ مالسالا .لاق مالسالا

 لاق كاري هناف هارت نكت ملا ناف هارق . كقاك .دللا جبعتا نأ لاق ناسحالا انم لاق. ناضمر

 تحَتو 1نا».اهطاوبنا ل ندي كريخاسو 1لكاسلا نم, ملعلب اهنعا لوشسيملا اه لان طا

 مق هللا الا نهملعي ال سمخ ىف نايّنبلا ىف مهبلا لبالا ةاعر. لواطت !ذاو اير ملا

 ملف هودر لاقف ربذأ مش ةيآلا ةعاسلا ملع هدّنع هّللآ نأ ملسو هيلع دللا ىلص ىبعلا لن

 هَل كلذ لعج هللا دبع وبا لاق مهّتيد سانلا مَلَعي هءاج ليربج :!ذه لاقف ايش اب

 جلاص نع عَ ند ميعربأ انتدح لاق ومدح نب مهعربأ ا 21 خم « ناميالا نم

 ىنربخا لاق «ريحأ نيابع ند هللا ٌكبع ل كالا كيع ند ىحللا 1 ع باهتش نبأ

 د6 مع اهد

 نوديزي ميدل تهعوف نوسعفني وأ نودبزب لف كل هل لاق لقرف نأ نيغس وأ

 م نأ كعب هنيدل ٌةطخسش حا كتر لف كتلاسو ع تح ناميالا كلذكو

 ؛لحا هطخسي ال بولقلا هتشاشب طلاضت نيح ناميالا كلذكو ال ْنأ تيعزف هيف

 لاق رماع نع يركز انتذح لاق ميعن. وبا انتدح هنيدلا ًاربتسا .ىم لضف باب

701.7 4 



 00020170 22002 حل

 ل ناميالا ل 2

 هريغ ىلع لق لاق ناضمر مايصو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاقف عوطت نأ الا ال

 لع لاق ةوكزلا ملسو هيلع هللا ىلص ادللا ٌلوسر هل ركذو لاق عوطت' نأ الا: ال لاق

 او انهن ىلع ,بيزأ .الهللاو  قوقي وهو الجولا ا ىبذاق» لاق" عوطق, نأ لا الا لاق اهريلغ اًىلع

 رئانجلا عابتا باب ال» 2< ىَدَص نأ ملأ ملسو هيلع هللا :ىلص هللا ٌلوسر لاق نصقنأ |

 م انتدح لاق مور انثدح .لاق ىفوجنملا ىلع نب هللا دبع. ىب ليحا انتدح ناميالا
 فر

 رع
 مما لاعرا ملسو هيلع" هللا 7 قاما اةللا لوسرا ا نا ريرع ىلا قعر ىتحمو"ىسحلا) قرح فونَع |١١

 هاف اهنُفَد نم َعرْفيو اهيلع ىَلَصِي ىتح اهعم ناكو اباستحاو انامبا ملسُم ةزانج َعبَت
 د2 هه

 1 ركبت عجر مق اهياع ىلص 0 تكا لدم تتار رك نيطاريقب رجألا ئه عجري أ

 0-3 0 ع : 9206 1 ها 2
 ندع كيكم ىع 50 انتدح لاق نذذوملا نافع معدات ء طاروقب عج رد عقات نستحق |

 2 - ء

 طبخي نأ ملا فوخ باب ارو « دوكاذ ملسو باع الأ ىلص ىبنلا 6 ةريرف ىببأ

| 

 نتاع 3 5 ءِ هم - 3 دلل 2 37 ص |[

 نأ تيشخ الأ يع ع ىساوق تدضوخ امم ىمهيتلا ميربأ لاقو « رعشب 3 وعو ةءايع

 هبلع هللا ىللص لا باكصأ نم نيتالت كتكردأ كا ىبأ ى أ لاقغو ابّذَكَم نوكأ

 مع 3 و هم سلا سب 5 -ِ سار ٌ

 لءدربج ناعيا ىاطع هنأ لوقب دلحأ مهخم كم 'ديرركلا ىلع قاعتلا فاك مياك ماسو '

 رذكي امو فئانم لأ هّنمأ امو نوم آلا هفاخ ام لاق هنأ نسحلا نع ركذيو ليئاكيمو

 ام ىلع اورصي َمَلِو لجو وع هللا لوقل ةيوت ريغ نم نايصعلاو لثاقتلا ىلع راوصالا نم |
 - دع هسو هد 32 هدمه _- || ةلثهس هد 3

 0 ابا تلاس لاق ديبز ىع ةبعش انذثدح ةرعوع ىب ليك سوف ََن ا محو أولعذ ا

 ملسملا بابس لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هللا ثبع ىنتدح لاقف ةّتجرملا نع
 0 < اد - ده سد تت تت <هد 5 |

 نع رفعج نب ا انتدح لاق كيعس ل وجو ةبينق انتل <« رفك هلامقو قوسف

 هءد |

 0 هيلع هللا ىلص هللا دايو نأ تماصلا نب ةدابع ىنربخا لاق سنا نع دِيَمَح



 ١ ناميالا باتك

 ىتح هللا ْلَمَي ال هللاوف نوقيطت امب مكِيلَع هم لاق اهتوالص نم ّركْذَت ةتالف تلاق

 هذاصقتنو ناميالا ةدايز باب زم - هيلع مواد: هيلا ىيدالا !بحأ . ناكو المت

 مولا لاقور'رءانانجا لوقا ن

 ميرا نكي ملسم و ا وهخا لامكلا م, اًنيش - اذا مكنيد مكل تلمكأ

2-002 

 50100 1 نت عن م 2 لاق ملسو هيلع دللا ىلاص قتلا ذأ نع فا اشد لاق ماع اك لاف
 2006 3 6- - د هس

 م رانلا نم جرُكبو رمح نم ةريعش نزو هبْلَق ىفو هللا الا هلا الاه هم مواشلا) لف

 فو هلئا الا هلا ال لاق: ىمازاملا: ىم وم جوحايو ر ريح نم رب نزو ِهِبْلَق ىفو هللا الا هلا ال لاق

 علا نين امد داس 12 3 لاق هللا كبع وبا لاقو «

 رفعج عمس حاسسصلا نب ىسحلا انتدح « ريح ن ناك ن

 د م د .. . . و 11 07 و

 رمع نع تايض نب فرط نع ملسم ئب ل انويبخا لا ىبا انتبخ نوح

 ول اهنوأرقي مكباتك ىف يااا عكتموملا» ريما ايا عل هلاغا دوهبلا نمر الكب نأ

 نتليكأ يلا لاق ةنيآا ئأ لاق اًنْيع ميلا كلذ انذختال تلزن. دوهيلا ا رشعم' انيلع

 كلذ انفرع 590 مع لاقذ ا ا مالسالا عك تيبضرو ىتمعن مكيلع كنت مكتيد مك
 ظ

 موي ةفرعب مئاق وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع هيف تلون ىذلا ناكملاو مويلا

1 

 نيصلخم هلل اوكبعيل الا ١ اورمأ امر هلوقو مالسالا نم ةركرلا باب مخ «ةعيجلا

 لاق لعيب ايندحا مزعل :نيذأ كدر ةوكرلا اونويو .ةرلصلا كوميقيو كاقتحا ىلا

 ند ةكلط عمس هدأ ديبأ ىع كلام ىب ارك ىبا دمع نع سّقأ نب كلام ىدتدح

 رئاث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا نجت لهما نم لتجرا كج لوقيا هللا ىببع

 تا |سأ  تا2 م5

 لاقف 0 مع لاس ئه !ذاد هاد ىتحجا لوفي واتم ةقفنو الو هتوسص ىود عمسي ساولا

 لاق اه مع ىلغ لف لاقف ةلمللاو موهلأ ى 5 تاولص يم ملسو دياع هللا ىلص ىللا لوس



 ١ نامل يباتك

 ىنعي مكتاميا عيضيت دللا ناك اَمَو لجو رع هللا لوقو ناميالا نم ةولصلا باب ا".
 د هى -

 فقحسأ وبا انثذح لاق ريغزا انثدح لاق دلاخ نب :وريع: انتدح نيبلا دنع مكتولص

 هدادجلا + ىلع ,لون, ةنيحملا محق .ايم.ّلوأ "ناك ملسو ةيلع هللا ئلص. ىبنلا نأ ءاربلا نع

 رشع ةعبس وأ رشع ةتس سدقملا تيب لبق ىلص هناو راصنألا نم هلاوُخأ لاق وا

 ع

 رصعلا ةولص اعالص ةولص ّلوأ ىلص هنأو. تيبلا َلبَق هنالبق نو هبجاعي ناكو

 لاقخ نوعكأر مو جاسم نك لع رمث هعم ىلص: ىمم لج جراف 0 دعم ىلضو

 مه امك اورادف كم لبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم كبل نفل هللا ىيشأ

 لعاو سدقملا تيب لبق ىلصي ناك اذا مهبكعَأ دق ثدوهيلا تناكو تيبلا لبق

 2 0 5-5 نالوا مدلل هع - ه0 2 -

 نع فحسا وبا انتدح ريعز لاق «كلذ اوركنا تيبلا لبق ههجو ىلو املذ باتكلا

 ع ركن ملف اولتقو لاجر لعن لك ةلبقلا ىلع تام هنأ اذه هتيدح ىف

 ءالسا ني ير « منامي عيضيل هللا ناك امو. لجوأ رح هللا .لزناف مهيف لوقت
 6 ماس

 5 لأ لييعس ابأ ن 5 هربا راسي نب ءاطع 5 أ! مكس نع د كيز ىنذو حا كلام نام « ءرملا

 همالسا ىسحف .كبعلا ملسأ ذا لوقي' ملسو هيلع هللا ىلص. هللا“ ٌلوبسر..ع 2 6 هربخأ

 اهلاتثمأ رعب ةنسكلا سماصقا ىلذ نك ناكر اهفْلَر ناك ةكيس لكك 5 رفكي

 ع

 ىنب فحسا انتدح ءكاهنع هللا رواجتي نأ الا اهلثمب ةتيسلاو فعض. ةيامعبس ىلا

 هوست «لاع لاه كطرف ارجل قرع مامت نع رمعم انربخا لاق فازولا ثبع انربخا لاق روصنم

 رشعب هل بتكت .اهلمعي ةئسح 0 همالسأ مكذحا' ىسحأ .!ذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا
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 ىيدلا 1 باب رك « اهلتمد هل تس اهلمعَي 0-5 لك فعض ةبامعبس ىلأ اهلاقمأ

 ىنربخا ماشع نع ىيحي انثذح لاق ىنّتملا نب دمحم انتدح 5 ىلاعت هللا

 هذه نَم لاق ةأرمأ اهدنعو اهيلع لخد ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نأ ةشئاع نع ىبأ



 ناميالا بانك ١ ١

 اذاو بحك اثندح اذإو ناح متو اذا اهعّدي ىنتح قافثلا ى 0 0

 © 3 ومما وع 05-23 -- عوخأل 2 مع تا ا 03

 ردقلا خليل مايق باب اه < شقحعالا نع .ةيعش هعبات «ركاذ مصاءخ اذاو ردغ دفاع

 نع جر 0 نع داتؤلا وبدأ 00 لاق كي انربخأ لاق ناميلا وبا انتدح نامل نم

 ااينحار اذا ركقلا ليل .مقي.اىم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر .لاق لاق ةريزق .ىبأ

 0 0 امت>ح> . نامدالا نم نانيكلا باب 4 « هيد نم مدقت ام هل رفع

 لاق ردرج ند ءرمع نب ةطعرز ا 00 لاق ةرامح انتو لاق كحاولا كا انتو لاق

 0-0 لجو رع هللا: بحتنا ' لاق ملسو هيلع. هللا: ,ىلص' ىبنلا نع ةريزق انا تعفس

 ناعيا لأ - دي 7 دءليمس
 هع 2 هه هع د 5

 وأ رسجأ نم لات امد هعجرأ نأ ىلسرب فيدصت وأ ىب بحرب 0

 3 22 5 هم ع 0 30 تاوع هبه 50 26292

 ا

 مايق عوطت ا 0 « لك مث ع مت لقا مد اي مث هللا لبيس ىف لعقأ 0

 ند 0- نع باهش نبأ نع ل ىتندج لاق سلا انو ناميالا ىم ناضمر راض

0 

 انامياذ قاضمز !ماه قماب لاك, .ةلسو هيلكأ هللا | يلضالءللا لوس نأل ةرمرض ا نبا, ند مح كا

 انثدح ناميالا نم اًباستحا ناضمر موص باب )م ك«هبنذ نم مدقت ام دل رفغ اًباستحأو

 0 نع ديعس نب ىيحكي امك ل لاصق نب 1 اذربخأ لاق مالس 1 3

 اناهيا «نراضتمر# مانص_ نيل مل ميلعا هللا, [يلضرادللا) لوس! لافي لاس ةريرها ىتبا نه عتس

 هللا ىلضا قينلا لوقو رست نيدلا[بابا1010, كبت نما مجقت انمي دل هللا رت اناساحلا

 0 رهام بد مالثملا جبع هتدح يحمسلا هينينكلا هللا :ئتلتندلا تي

 هب وه - دء.د 31 سا دهس

 ىربقملا كيعس ىببأ ند لييعس نع ىرافغلا كيكام ىب قدم نع ىلع نب رمع انتدد

 2 0 م ا 3

 ندلا كاشي نو رمد نوحلا نأ لا ملسو هياع هجللا ىلاص ىبغلا نع ةريرغ ىجبأ نع

 ؛ةجلدلا نم ءىسشو ةحورلاو ةودغلاب اونيعتساو اورشبأو اوبراشو اذ ةتسف نيك كا



 ١ ناميالا بانكح

 2 غوشم 0 ل ا لا 0 5 هع>و”ةهدع هد اندم“ 3

 يوما 3 ناتفئاط نأو ءامششتب نمل كلذ د ام رفغيو * د هرج نأ رفغب كل هللا نأ

 3 5 1 د مةمسلالا 0 59 س 6-35 - 2 هه غم هما مم

 انتدح لاق كرابملا نب نمحرلا دبع ان3للح نينموملا مهامسف امينيب اوكلصاف اىلقتقا

 2 ْ ص 1 - 2 20 م م 3 # ء

 تكتيودد لاق سف نب فئنحالا نع نسحلا نع سدوجو بويأ انتدح :لاق دكجز نب دامح

 0. 0 ل ل ل 0 2
 عجرأ لاق لسجرلا اذه رصنأ تلق كين ىيا لاقف ةركب وبأ ىنيقلف 2 جلا ذه رصنال

 ٌلتاقلاف امهيقيسب ناملسملا ىقَتلا اذا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس, تعمس ىّئاف

 انكيردحا#ناكا هنا لاق لوتاقملا لاب ين ٌلتاقلا اذه:هللا لوسر اي تلق رانلا ىف .ٌلوتقءلاو

 1 داخل نع 0 نع 0 انتد> لاق يح د يل اندل> ' « هبحاص 0 ىلق
 مد

 ىنأ لاح ب ديا ل يناير: لاح لمحل اهنقو رخل مايلع ة3دبولاب ِرَذ أ ت1

 2 © ع

 اب هقرهعأ رَذ 0 ا ماسو هيلع هللا ىلص يدل ل لاقف ماب هثريعف الجر تيداس

 5 52 2 5 اني 2 2 *-

 هوخا ناك نم مكيديا تحت هللا مهاعج مكاو مكناوخا :ياهاج نكيف ورمأ نككسنأ

 مقونمتفلك نا مِهِبلْعَي ام مهوفلكت الو 0 0 تملك 1 8 5 تا هدب تحذ

 انتّدحو م ةبعش انتدح لاق كيلولا وبا انتدح ملط ن د مّلظ ظ. باب 8# .٠ «ةهونوعأف

 هللا تع نع ل نع مهيعربأ نع ومجلس« ىف ع ةبعش نع نيك اه لاق رشب

 هللا ىلص هللا لوس, باحصأ لاق مأظب مهتاميأ اوسبْلي مللو انما 65 يذلا كّلزن امن -لاق

 لا مسلسل و كه 1 5 مع

 تا.الغ بابا 82. « ميظع ملظَل كرش نأ ىلاعت هللا لونأف ملظي تل فاو ملسو# هيلع

 نب عفان انتذح لاق 2 نب ليعمسا .انثكذح لاق عيبرلا وبا نميلس انثدحت اقفاتملا

 لاق مأسو بلع هللا ى مفلا نع قرير ىبأ نع :بنأ نع ليس ودا رماع ىبأ يق مم

 ةضيبقا اهتوحم | ىاك 5 نزور تلك نع, اذار تدك تويكس دا تالف عمانتل "57
 مب د هنع اهد ب ه- هد

 كيع نع نووسم نع ةرم نب هللا دبع نىع شمعالا ىع ىيفس انة لاق ةبقع نبأ

 اًضلاخ اًقئانم ناك هيف نك نم عبرأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نأ ورمغ ىب هللا



 5 . نب ناميالا :١ بنوك

 هللا دنع نيحلا نا ىلاعت هتوق ىلع وهف ةقيقحلا ىلع ناك ا!ذاف .اَنملَسُأ اوُوُق كلو
 ه6 نرم

 انربخا لاق ناميلا وبا انثدح « هنم ليفي ىلع انيد, مالسالا ريخا حتيبا نمو مالسالا
 ها مد

 هللا لويس نأ هداشتس عار اقل دان نب دعس ا رماع ,ىنيبحا نكاح ١ نعي بح

 ملسو هيلغ دللا ىلبص هللا لوسر كرتف سلاج تعسو اًطغر ىلتعأ ملسو هيلع هللا ىلص

 لاقف انموم ار ىثأ ءالاوف, نالق, نح كلا انما للا, لورا اراض تلعفر ىلا مهيبححا هي ل

 نالف ىع ككل ام تلقف ىقلاقمل تدغف هنم ملعأ ام ىنيلغ مت اليلق تكسف املسم 0

 تيتا سم, كناام وك كر دايس دك ملقم نا ملاك ميس ل ىنأ هالاوذ

 زيغو لْجرل ىطعألا ىلا ْنْعَس اي لاق مث ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوس تاحو ب لال

 ىخا باو رمْعمو حلاصو سنوي هاور رانلا ىف هللا هْبَكَي نأ ةيشخ هنم ىلا بحأ
 سا قدع 2 انلالا نإ 07 3 مم مدس 5 3 35 3
 نيعمج ىم ثلت رامع لاقو محلسألا نم مداسلا ءاشف) باب ٠٠ « ىرهزولا نع ىرعؤا

 «راتقالا نم قافنالاو ماعلت مالسلا ُلُذَبو كسفت نم فاصنالا ناميالا عمج
 د نه سد

 كيع نع ريكلا ىبأ نع بيبح 0 ب كيري نع كيل انتدح لاق :خيبنق اندةدح

 معطت لاق ريخ مالسالا .ىأ ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر لاس الجر نأ وردك ندا هلل

 رغكو ريشعلا نارفك باب ٠ «فوغنأ مل نمو تفرع نم ىلع مالسلا ًارقتو ماعلحلا
 هد

 هللا كيبع انتدحا ملسوا هيلع للا قلضا ىبنلا | نع !ىئروكلا | نيعلل ىبا نع عبق ارفك نود

 يملا ا لاغلاق رانع قار وع راسي ىب داع نا كلش وبر حر نع كلام نع ةملاسم) با

 نّرفكي لاق هللاب نفكيأ ليق نرفكي ءاسنلا اهلعأ رّثكا رانلا ثيرأ ملسو هياع هللا ىلص

 ام تلاق ايش كنم ثأر مذ رفذلا نفادحا ىلا تنسحا ول ناسحالا نرفكيو ريشعلا

 اهباكتراب اهبحاص رقكي الو ةياهاجلا رمأ مماعملا طاب ورلا» ناي كدطت 1دح ك
 كم

 و و م . 8 نه هب -

3* 



 انيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاق لوقي ىرذخلا ىيعس ابأ عمس هنأ لهس نبا

 نود ام اهنمو ىدتلا غلبي ام اهنم صمق مهيلعو ىلع نوضرعي سانلا تيار مثان انأ

 و

 ٌلوسر ابي كلذ تل امف اولاق هركي سيم ةهياعو باطلا 6 رمع قلاع ضرعو نككلذ

 انربخا لاق فسوي ىب هللا كبع انتدح ناميالا نم ايلا باب ! 2«نيدحلا لاق هللا
 ع

 هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر 0 هيبأ نع هللا دبع نب ملاس نى ع باهش نبأ نع كلام

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف ايلا ىف هاخا ّظعي وهو راصنالا نم لجر ىلع رم ملسو

 اوتاو ةولصلا اوماقأو اوبات ناف باب ٠١ ء«ناميالا نم يلا ناف هع ملسو هيلع
 ع

 5 وبدأ اكد لاق ىدتسملا ليكم نب دللا يع اند مهليبس اولكف ةوكولا

 نع تك أ 007 لاق نك ند دقأو نع 0 5 لاق ةرامع 1 ىمركلا

 ار كل جراملا لمافا نا ترم لاك ملسوا«ديلع هدللا ١ ىلا هللا« لؤسر» نأ" نمع خويز

 - ع 2 5 د 2 اهب مع د دب ١ هع

 كلذ اولعف اذاذ ةوكحزلا اودويو ةولصلا اوميقيو هللا لوسر !دمكم ناو هللا الأ 0 0

 ا م < هلا ىلع مه كاسح مداسالا قحب لا مهلاومأو معدامد ىذم اومصع ليقف

 امي اهوُمْتتروأ ىتلا ةَنِجْلا كلتو لجو رع هللا لوقل ْلَمَعلا وع ناميالا نأ لاق نم

 مهتلاستل كيروف لجو زع هلوق ىف ملعلا لعأ نسم ةدع لاق» نولمعت متنك
 همم - هع

 نولماعلا لمعيلف اأذع لثمل لامقو هللا هَل هلأ ل لوق نع نولمعي اوناك ا نيعمجأ

 اند لا نكس ب ميهربأ انت3>> الاق ليعمسأ ند ىسومو سنودب نب نيحا نوح

 ملسو هيلع هدمالا ىاص هللا ٌلوسر نأ ةربره ىب ٍدأ ىع كييشملا نب دكيعس نع باهش ىبأ

 جللا ليبس نف كاهحلا لاق .؟3اءام, مق ليف هلوسرو هللاج ناميا لاق: لضقفأ, لمعلا" ىل لتس

 ناكو ةقيقحلا ىلع مالسالا نكي مل اذا باب ١ 111٠١ «روربم مج ؛لاق ..1قءالطم عقا(لفق

 اونموت مل لق انمآ بارعألا تلا ىلاعت هلوقل لثقلا نم فوّخلا وا مالستسالا ىلع

 هل سس سس سل



 ١ ناميالا بانح

 لاق هنأ ىردخلا دايعس أد عا ديبدأ نع 0 بأ نب نيحرأا دكبع نب هللا كيع

 ١ اهب عبتي منعا علسملا لام ريح :نوكي :نأزىكشوبب سور تيلعادلال ا 0 دلتا كوست ل

 هللا ىلص 00 لوف باب ا « نتفلا نم هنيدب 0 وطقلا عقاومو لابجلا فعَش

 مكذخاوي نكلو ىلاعت هللا لوقل بلقلا لعف ةفرعملا نأو هللاب مكملحا ءاك) لبو: ديلع

2 696933- 

 ديدأ ندع مابم ندع 1 انتدح لاق مالس نس 1 سل مكبولق ترك امد

 مهرمأ مهرمأ اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ناك تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع ىع

 كل رقع كق هللا نأ هللا لوسر اب كتئيهك نسل اننأ اولاق نوقيطي امب لامعألا نم

 ند 2 -

 لوقي مذ هيجو ىف ف دعلا فرعي م ل ات امو كبتَد نه م1قت ام

 ع

 5 رك امدح 8 ىف دوعد أ 2 سم يافا | «انأ هالاب مكملعأو مكاقنأ
 و

 نأ

90 

 هع 0 و

 نع ةداتق نع ةبعش انتّذدح لاق بْرَح نب نميلس انتدح ناميالا نم راثلا ىف ىَقْلُي
 م

 ناميالا ةوالحس جو هيف عكا نمسا لانه مهن هج مكان ودم ني[ كلا

 ل 0 هلل هلأ 6 ّ كن نأ نمو تا 0-1 62 ىلا كك كو رد هللا ن قم

 د

 هه تنرم داءع

 باب ١ 1١ ءراتلا ىف ئقلي نأ هكيء.امكردللا هذقنأ نأ عب رفكلا ىف وعي نأ هركبا ىمو

 كك يلمع كلام ىنثكح لاق ٌليعمسا انثتد> لامعألا ىف ناميالا لهأ لضافت

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىركخلا ديعس ىبا نع هيبأ نع ينزاملا

 هبلق ئف ناك ىَم أوجرخأ هللا لوقي مق رانلا رانلا لفاو ةنكلا ةنجلا لفاأ لخدحي

 انحلا يدهس نا نر كتم راو د دع نابل ا لوجتخت نامبأ نم لَدرخ نم هاج لاقت

 ١ مه 2 2-20 5 دز هةر -

 جرت اهنأ 8 ملا لمسلا بناج ئذ ةيكلا تينت اهح نوقينبم ل دكت وردك لا وأ

 د دسد-لل هم م6 0 <« هرد 93 مددزذ مس

 ديكم انتل> « ريخ نم لدرخ لاقو ةايكالا ورمع انثرح بيعحو لاق ذب ودلم عارفص

 ةنمامأ ىبا نع تاني نبأ ىدع جلانص نع دعس نب ميعربأ انثّدح لاق هللا 0 نبأ



 ١ ناميالا تانك

0 

 هدبب ىسُفَت ىذلاو :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ ةريرغ ىبأ نع د نع

 مهيهربأ نب بوقعي انددح «هدلاوو هدلو نم هيلا 7-1 نوكأ ى ا مكدحا يموت «

 هيلع هللا ىللص ىبثلا نع سنأ نع بيهص نب زبزعلا دبع نع َةياع نبا انثتدح لاق

 لاق لاق سنأ» ى ع دانت ٠ نع 0 اك52- لام باها ئبأ د مدا انتدحو لاف َح مد سو

 ةدلوو هدلاو نم هيلا بَحَأ نوكأ ىتح مكذحا نموي ال ملسو هيلع دللا ىلص ّىبنلا

 دبع انتّدح لاق ىنّتملا نب كَيحم انتدح ناميالا ةرالخ باب 1 «نيعبجا سانلاو

 هللا ىلص ىبنلا نع سنأ نع .ةبالق' ىبا نع بويا انتححا لاق ىفقَتلا باهولا

 كيج ارك هللا (نوكيو نأ ناميالا ةوالخ اجو هيفا نكح مر: تالك لايف ١ك

 0 اك ركل نلف قوعو ف ناد كركيأ ناوديعلل الا هك هلا بحفل نإ أو امعاوس امه
51 

 : نيلولا ىدبإ . !ةناخ راصنألا ا ناميالا ةمالع -ج 00207 راغلا نم تكفي نأ

 2 2 تهم 8 0 000 3

 كلام د سنا تحعمس لاق رمجح نب هللا كنع نب هللا كديع ىنوبخا لاق ةيعتش اندتدح

 ءراصتألا ضغب ىاقنلا هيو راصنالا بح ناميالا ةئيآ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 هللا ةتاع سيردا وبا" انربخلا :ئرهولا نع بيعش. انربخا لاق :ناميلا وبا انتدح باب

 هدا هديل ةبقنلا ب دحا وهو اردب ديف :ناكواكماصلا ىب..ةدابع .نادةللا نبع

 ا هباحصأ # 00 لوك لاعا لمو, هيلع هللا يرض مدناا قوش أ

 اوئرت الو اوقرست الو ايش هللاب اوكرشت

 باصأ نمو هللا ىلع هرجأف مكنم ىتو نمف فورعم ىف اوصعت الو مكلجرأو مكيحيا نيب

 هللا هرتسا ايش كلذ نيمءاباضاا نمو ةرافك, وهن "ايندلا ىف بقوعف ايش كلذ نم

 نسم باب ا" ء«ككلذ ىلع هانعيابف هبقاع َءاش ناو دفع افع ءاش نا هللا ىلا وهف

 ددلا
 تس مسد 07 2د ا - 4

 ند نوحرأا ديع نع كلام ىدع ةخملسم ىب هللا دبع انتدح نتفلا نم راوفلا نى



 ٠ ناميالا باتك

 5 25 3 تا 2 مع

 انتدح لاق ليكام نب هللا 0 انتو>ح الأ نونموملا َحَدْقَأ 5 هاوقو نوقتملا كلوق

 جلاص ىبا نع رانيد نب هللا بع نع لالب نبب نميلس انثدح لاق ىدقعلا رماع وبا

 ةيكلاو ةبعش, نوتسو عصب ناميالا لاق .ملسو, هيلع هللا ئلص ىبنلا نع ةرقرف ىبأ نع
 تي ا

 مدآ انثدح هدّيو هناسل نم نوملسملا ملَس نم ملسملا باب # «ناميالا نم ةبعش

 ىبْعشلا نع ّليعمساو رقسلا ىببا نب هللا دبع نع ْةَبعُش انتدح لاق سايا ىبا نبا

 مساس ىسم ملسملا لاق ملسو هيلع كلذ لا 2 م ندع درج تا دللا بع ئىدع

 لاقو هللا لدبع وبا لاك ةكدنَع هللا ىهن ام ركل نب 0 رجاهملاو هلبو هناسل نم نوملشسملا

 ىبنلا نع تكي هللا كبع ع لاق رم نع دثع ىبا ند وأد 50 ةيواعم وبدأ

 سلا نع ىلا لكديع نع 0 ب وأد نع ىلعألا قاع لاقو ملسو ةباع دللا ىلص

 نع ةدرب ١ ىبأ نبا هللا ىبعا ىبب ذوب بوبا اانتدح لاقإ ئليا امكحح لاق ىفرفلا 20

 نوماسملا َملَس نم لاق لّصفأ مالسالا ىأ هللا وسر اي اولاق لاق ىسوم ىبا نع ةدرب .ىبأ

 م 0 م ِ نم ك2 لاق نناك 5 ند وردع هوك تشل ىطلا ءاعطا كا 4 «<دديبو ةتاسل :٠
52- 

23- 1 

 اردعلا 0 الجر نأ ورمع نب دلتلا نبع ندع ريخلا ى نع ديزي نع كيللا

 كك م دعا هلشلا "كور أب ماعلا معلجت نام بك مالسالا ىلا ملسو هيلح هللا نا

 ماشسلل مميسلل 0 بن - ه5

 دودسم اند30د> معسفنل 2-5 ام هيخأل بحي نأ 7 نامل ى م5 باد « فرعذأ مل نمو

 ملسو كباع هللا ىليص ىبذلا ندع 0 نع 8ةدانتق ندع 7 نع ىبيحكيب انندح لاق

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع سنا نع ةدانق انتدح لاق ملعملا نيسح نعو

 ىلص نلوسرلا ا كاك « ءسفنل بحي ام هيخأل بحي ىنح مكذحا ندوب 2

 دانزلا وبا انثّذح لاق بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انتحح ناميالا نم ملسو هياع هللا



 مسوي سلا نسمسحرلا كلك مسدس

 ناميالا باتك ؟

 نقي سمخ ىلع مالسالا ىنب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقو ناميالا 25

 ىّدف ماندو مهنامياأ عم انام وداد ىلاعت هللا لاق 2صقنيو ديزيو لف

 تادْويو مهاوقت مهاتاو ىذه مهداز اودتعأ نيو ىذم اوكف نينلا هللا كيني

 مهنا 0 يقل ل اناميا هذع هثدأر مكي لجو 0 لوقو اناميأ نع نيذلا

 لي يا انأَميإ الا مقدار امو هلوقو نامي مُفَداَرَق مفوشحاف هلوقو اًناَمِد
2 - 5 َِ 
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 نأ ىدع 0 ىدحع لإ ريرعلا ثينع نقر محلا ايدك, «نايمألا نم ه هللا ىف ضغبلاو هلل

 اهلمكتسي مسأ نمو نام اميالا لمكتسا الكل ىمف م اًدودحو عشار شو ضنا 2 ناميالل

 ىلع انأ امف 0 ني ارا دا اهفيِباسف شع ناف ناميالا لمكتسي مل

 انب سلجلأ فاعم لاقو « ىبْلَق نئمطيل نكلو مالسلا هيلع ميعربا لاق» «صيرحب 5

 ةقيقح كبعلا, غلبي الب رمع ئبا .لاقو ,« دلك "ناميالا نيقيلا دوعسم نبا ,لاقوا ةعاس ع

 ىو ام نيحلا نم مكل َعَرَش تهاجم لاقو «ردصلا ىف َكاَح ام عّدَي ىنح ىوقتلا

 اليبس اجاهنمو ٌةعبش سابع ىبا لاقو « اًدحاو انيد هاير كمحم اي كانيصوأ احوذ هب
 سد

 ةلظنح ا.ةريخا لاق ىسوم نب هللا 0 انةدلح «مكناميأ . مكواعد اللا م 0

16 

 هيلع هللا ىللص هللا لو لاك لاق رمع نبأ نع كدلاخ ند مهر ركع نع نوغس ىبدأ نبأ

 ماقاو هللا 1 اتسع ناو ةللايقلا هلا ال نأ ةداهش سمخ ىلع مالسالا ىفي ملسو
 وع هللا لوقو ناميالا روما باب ا" + «ناضمر مهّصو جلو ةركرلا ةاقياو ةولصلا 3 مسسا 5 © معا مل 1

 لا (ةللاب  ىما ومو رمل نكلو بروغملاو ىرشملا لبق مكفوجو اولوت نأ رمل نايل :لكجم



 ١ حولا قدا ناك كيك ذاب

 2 2 د 2 35 -02- سعااع 21د د هءمهع 9210

 نبا ناكو مالسالا ىلع هللا لخدا ىتح ريظيس هنا انذوم تسل امذ رفصالا ىنب كلم

 مدنق نيح لقرم نأ تحكي( ماشلا ,ىراصن' ىلع فقس نفرد الإ تحاص روظانلا

 نسبا لاق ىكتتيع انيكذنسا نق هتقراطب ضعي ناغد سدنلا تبيح كك حبصأ ةيليا

 نيح ةليللا تيأر ىنأ هولأس نيح مهل لاقف موجانلا ىف رظني اح لقرع ناكو روظانلا

 نتتخي سيل اولاقذ همَألا هذه نم م نتتكي نمف رهط دق نانخلا كلم موجانلا ىف ثرظن

 دوهيلا نم مهيف نم اولتقيلف ككلم نثآدم ىلا ٌبتكاو مهنأش كتمهي الف دوهيلا الا

 هللا لوسر ربخ نع رباب ناسع كلم هب لسأ لجرب لفرع نأ معرمأ ىلع معانيبف

 اورظتف ال مأ وه نتتحمُأ هورظناف اوبقذآ لاق ٌلقرع هبضّتسا املك ملسو هيلع هللا ىلص

 كل انف لقرف لاقف نونتتخي مله لاقف برعلا نع ا نتتخم هنأ هوتككف هيلا

 راسو ملعلا ىض هريظن ناكو ةيمورب هل بحاص ىلا نقر بتك مث رهظ دق >مألا هذه

 ىلع قرف أر ففاوي هبحاص نم باتك هاتا ىتح مح مري ملف صح ىلا ٌلقرع

 هل ةركسل ىف مورا ءامظعل ٌلسقرع نذف ىبذ هذأو ماسو هيلع هللا ىالص ميبعلا جورخ

 كّشرلاو القلا ىف مكل له مولا رشعم اي لاقف علطا مث تقلُكف اهباوبأب رمأ مث صمحب

 اهودجوف باوبالا ىلا شحولا رمح ةصْيخ اوصاحف ىبنلا اذه اوعيابتف مككلم تبني نأو

 تل ئنا لاقو ىلع مكفوتز لاق» قاميالا لمد نلتيأو ا اهترفن لدفرم ار امله كفاك وكت

 ناكف هنع اوضرو هل اودجاسف نييأر قف مكنيد ىلع مكتدش اهب ربَمْخَأ اًقنأ ىنّتاقم

 57 ىرهزلا نع رهعمو سنودو ناسيك ند جئتاص هأور لقرف ناش رخآ ككلذ



 ا يحتولا ودا ناكر تيك تاذ

 26 م نأ توكذف كلم نم هئابأ نم ناك ىلع كتلاسو هلبق لبق لوقب ىستاي لج

 هنو منك لفه 5 هين ل كل لك كل كلم نم هثابأ نم ناك واف

 ! نكي مل 5 فرعأ نقال نأ تركى فا لاف" انه :لوقي مرآ لسقا بدكلاو

 تركذف مهوافعض مأ هوعبتا سانلا فارشأ كتلأسو هللا ىلع َبذكُيو سانلا ىلع

 نوديزي مهنا تكذف نوصقني مأ نوديزبأ كتقلاسو لسرلا عابتأ مهو دوعبتا مهءافعض

 بق نكد نأ دعي هنيدل ةطخاش لحنا َقَتْرَي كلا متي كح ناميالا رمأ كلذكو

 تركذف ردغي لع كتلاسو«بولقلا  هتماشم ءطلاخت ١ ليح:ناميالا | ىلذكو اال نأ ١ تركو

 هللا اودبعت نأ مكرماي هنأ تركذف مكرماي امب كتلأسو ردغت ال ٌلسرلا كلذكو ال نأ

 ناسف فافعلاو ىحصلاو ةولصلاب مكرمايو ناثوألا ةدابع نع مكاهندو كين أوكر شت 5

 ه« ةع

 نكأ ملو جراخ هنأ ملعأ تنك دقو نيتاه ىمَحَم عضوم كليّيسف اقح لوقت ام ناك
 دع

 تلسغل هدنع, تنك ولو «ءاقل تيشكتل هيلا صّل-خأ ىنأ ملعأ ىذأ ولف مكنم هنأ نظ

 ل ةيحد هب كثعب ىذلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باتكب اعد مث هيمدق نع

 هيف اذاف هارقف لفرع ىلا همعفدف ىَّرصي ميظع

 مالس مورلا ميظع َلقَرَع ىلا هلوسرو هللا ىبع حمحم نم 2 ميحرلا نمحرلا هللا مسبا

 كرجأ هللا كتوي ماست ملسأ مالسالا ةياعدب كوعذأ ىناف دَعَب امأ ىدقلا عبتأ نم ىلع

 درا لكل ىلا ينعم ياتكلا لعب ايري وييسيربلا تا كيلك أف :كيلوتا نها ىو كت

 ند ايايرا اصعب هانضعي,ةسحتبا ورايق عب كرشت هلو هللا الا بعت الأ مكنيتو اننيب

 2 نوماس ءاقأب .اوجهسلا الوقت وتودلا قاف للا عود

1100 

 تعفّترأو بحكصلا هدنع رتك باتكلا ةءارق ىم غرفو لاق ام لاق املف نيفس وبا لاق

 ةئاضي دنا ةشيك ىبا ىبا رمأ رمأ دقل انجرخأ ىبح ىباحصأل كثلقف انجرح تاوصالا
 7-1 - سس - -



 ١ ىحولا وجيب ناك فيك باب

 ناميلا وبا انثكح 4 ١ «ةّلسرملا جيرلا نم

 ديع نب هللا كيبع ىتقربخا لاق ىرعزلا

 دربخأ بروح 1 و ابأ ن

 اهيف دام .ملسو ةيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ناك ىتلأ ةحملا ىف ماهلاي

 35 ل 50 هلوحو هر ىف مهاعدق ءايلياب محو دوتاك نقع راغحو 0 ابأ

 وبأ لاق 6 هنأ معزي ىذلا لجإلا اذهب اًبسك 7 مكيأ لاقغ هتايجرت اعدو

 مك رهط دنع مهولعجاف هياحضأ اويركو ىنم هوذا لاقف اًبسن مهبرقأ انأ تلقف

 دع ةلجح قكلس ىنأ مهل لق هنايجرتل لاق

 ناك مث هنع تبذكل اًبّذك ىلع اذركام نأ نع دعحلا

 5 3 و 5 1 . - قد يا 55 7 11 2 20- - 0_0
 تلق هليق طق دحا مكنم لوقلا !طع لاق لهف لاق بست وذ انيق وه تلق مكيف هبست

 و هع 5 3

 تلق مهوافعض .مأ دعبتا سانلا فارشأغ لاق ال تلق كلم نم هثابآ نم ناك ْنِيَف لاق ال

 تق لامك انه رلانع كاكتس عضو لامس اج حلا كلك انآ مكلاتق ناك .فيكف لاق .معت

 لوف اضن وك و لدم عك اوكرشت الو هتحو هللا اوذبعأ ٍلوقي تلق مكرمأي اذ ام لاق

 2ع

 ةخيست نع ا كلاس ل لق نابجزلل لاغذ ةلصلاو فقافعلاو ىدصلاو ةولصلاب انرمايو مكرم

 لاق له كتلأسو اهموق بست ىف تعبت ل كلذكو بسن وذ مكيف هنأ .تركذت

 هع

 ثقل هلبق ٌلوقلا اذه لاق تحا ناك ول تلقف ال نأ تركذخ َلْوَقلا اذه مكنم حا



 ا! ىحولا وحب ناك فيك باب

 سس 0

 2 ٍََق نمحرلا دكديبع با فلس وبأ ىنربخاو باهش د نبأ لاق 52 رتفو ىنوت و

 ىلع سناجع ءارحب ىنءاج ىذلا كلملا ؛ذاف ىرنعب تغرق ءايشلا نم اًنوص تعب نأ

 ىلاعتو كرابت هللا لوتأف ىنولمز تلقف تعجرف هنم تبعرف ضرالاو ءامسلا نيب يسرك

 « َعئاتتو ىحولا ئمكف جفاك َرْجَولاو ٌرَهَطَف كَباَيتَو وبَكَك كبرو رخأق مد رفكملا ام

 ٌرمعمو سئوي لاق» ىرعزلا نع دادر نب لالع هعياتو جلاص وباو فسوي ىب هللا ٌقبع هعبات

 نب ىسوم انككح لاق ةناوع وبا انثتدح لاق ليعمسا نب ىسوم انثدح # < كرداوب

 هب ٌكَرَحَت ال ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع رْيِبَج نب ثيعس انتدح لاق ةشئاع ىبا

 ليؤنتلا نم جلاعي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ناك لاق هب َلَجعَتل كَتاَسل

 و2
 عللا لوس ناك امك كَل امهكِر 5 نع سابع ل لاقف ةيتفش َّى د انكم ناكو ةدش

 اييكرحي سابع نبا تير امك امهكرحأ اذكأ كالا لاكي اييكرحي ملسو هيلع هللا ىلص

 هديح انيلع نأ هب ّلَجعَتل كتاس مل هب ٌكَرَكُت ل لجو وح هللا لوثأف هيتفش كرحف هم ع

 تصنأو هل عمتساف لاق هَناَرَ عبتاف ةانارق اذاف هرقَتو كرّدَص ىف كل هعمج لاق ه«هنارفو

 ِ : تلق .قعب' ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ناكف رقت نأ انيلغ نأ م ةئايب انيلع نأ مك
 أرق امك ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا هأرَق ٌليربج فلطنا اذا عمتسا ُليِربِح هاتا اذا

 ىتتدحو لاق 2 ىرعولا ىع 2 اف ربخأ لاق هللا 5 انوبخا لاق نادبع "تكنيك | ه

 لاق :ئرعّرلا نع وكت ْمُعَمِم سنوي اتربخا لاق هللا بع انربخا لاق دمحم نب ٌرَشِب

 هيلع هللا ىلص هلئا ٌلوسر ناك لاق سابع نبا نع هللا .ىبغ“ ب هللا :كيبع :ىتربخا

 ىح لعلي ناكو ٌليربِجا دقليا نيح َناظْمَر: ىت نوكي ام توج ناكو نقلا وج

 رّيَكلاِب ُكِوَجأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسرلف نآرقلا هسراديف ناضمر ىم ةليل ل



 ١ ىحولا ودب ناك كيك باب

 مونلا ىف .ةكلاضلا ايوا ىحولا' ىمر_ملشو هيلع ادللا' ىلض اللا لوسر ادب ىرحي اه وأ

 راغب واخي ناكو الخلا هيلا ني 2 عّبصلا فلف لثم تءاج لا اور ىري 3

 ثوزتيو هلحا ىلا عوني نأ 2 ددعلا تاوّذ ىلابللا قبعتلا وبفو  :يفااتك ترف مالح

 هءاجكاف ءارح راغ ىف وهو فحلا هءاج ىتح اهلثمل ثوزتاببف ةجيِدخ كلا عجري مث كلذل

 غلَب ىتح ىنطْعف ىنذَخ5ُ لاق ئىراقب انأ ام هل تلق لاق ُاَْذأ .لاقن ككلملا
 غلب ىتح ةيناتلا ىنطغف ىنذخاف رع اذا ام تماقن ارذا لاقن ىنلسرأ مق 2 2 9 01 2 0 2ء م 2ع

 هس هع

 غلب ىتح ةثلاثلا ىنظغن ىنذخأف ئراقب انام تلقف ةركأ لاعف ىدلسلا من

 مركألا كبرو أرقأ قلع ىم ناسالا َقلَخ قَلَخ ع كير مسأب ًارقآ لاقف ىنلسرأ“ مك ةءوع

 لاقف دايوُخ تنب َةَحيِدَخ ىلع لخدف هداوذ فجري ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب عجرف

 هلا ركل افريخلاو ةجيدخل لاقف ع رد هنع بهذ ىتح ةولموف -ىدنولمز ىسنولمز

 لسَتَل كنا نبأ هللا كيرخي' "الم هللاو الك ةجيدخ كثلاقن ىسْفَت ىلع تيشَخ

 قكلا تككاود ىلع قيبعتو يعل 06 رقتو مودسعملا بسكتو لكلا 1 محرلا

 كك ىزعلا كيبع نب 0 ندب لففوت د قر هد ا 00 هير 3 تقلطناف

 0 ىدناربعلا ٌباتكلا بتكي ناكو ةيلهاجلا ىف رصتت اكو ةكيدخ مَع

02 3 

 م دق اريبح اخيش ناكو بتكي نأ هللا تامر "كو ةينأر معلاب ليجنأالا نسم

 ام تحل ) نا اني فروا وشل ؟لاقف 2 نبا م عمسأ مَع ىباأ اي ةّكيدخ هل تلاقف

 نيومانلا» )3 فروا دل“ لافتا ىأرتءام' ريخ#ملطو غيلخأ هللا ىلطا: هللا لور يكلف لذ

 كجرخي ذا يح نوكأ 05 اب اكيج ةانييفا يلا اي ىترا لع هلل لد تكلا

 تشد هد

 طق لجر تأ مل معن لاق م ىجرخموأ ملسو هيلع هللا 0 هللا 0 لافتف 3
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 «هدعب نم نييبنلاو حون ىلا اًنيَحوأ امك كيلا انيحوأ اَّنأ
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! 

 ا
 لاك ىاسنألا تكس نب قيحي ليقع لاق نيش اضدلح لاك ىديدشلا انتح ١

 0 0 لوقي ىتيللا سصاقو نب ةمقاع عمس ل قفيتلا ميعربأ ب ننام يوب

 لوقي ملسو هيلع هللا ىّلص هللا ٌلوسر تعمس لوقي ربنملا ىلع هنع هللا ىضر باَسَكلا ىبا

 دأ اهتيصو ايد ىلا رحم تناك قت ىن ام ىرمأ لقت :امتاو"تاينلاب لامعألا .امتا

 لاق فسوي نب هللا لبع انتدح ) « هيلأ رجاه ام ىلا هثرجاهك اهني ةأرمأ كك

 0 تادحلا) نإ نيس ويلالولا ةشئاعا عي هنأ نع ةورع نب ماشق» نع كلام انبحأ

 لاقت ىحولا كيناي .فيك_ هلئا/لوسر ايا لاقت .ملسو هيل هللا ىلص هللا :لوسر لأس ماه

 قلع هكشأ وفر سرجلا ةَلَصْلَص ٌلثم ىنينأي انحرم هيلع هللا ىلص' هللا ل

 ع 3 داش 2م 32 5 2 2-0-5 هد 53 14 57 2 5 مناد

 ام ىعاف ىتملكيف الجر كلملا ىل لثمتي انايحأو لاق ام هنع تيعو دقو ىنع مصفيف

 مك تت دل ىيدشلا مىيلا ىف ىحولا هيلع لوني هتير دقلو ةضئاع تلاق لوقي

 هر انتددح لاق يكب نب هللا لبع ىب ىيحي انتدح «اَقَرَع قضت

 تلاق اهنأ نينموملا م ةشئاع نع رْيَيزلا نب. ةورع نع باهش نبأ نع ليقع
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