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 د ءس

 عرفلا لاقا «ةريقع الو عرق ال لاق ملسو هيلع دللا ىلص ىبغلا نع ةريرغ ىبا ىع بيسملا

 « بجر ىف ةريقعلاو .مهتيغاوطل هنوكحفذي اوناك مهل معدي ناك جاقن ل

 ليعيسا ىب كيد“ هللا بع ىبا ظناتمل مامالا خيهشلا جيفع نم ثلاثلا كلجملا لسمك

 هنأ عباولا كلوملا ليكت ىف فيفوتلا كقتسي هنمو هلامك ىلع ركشلاو سمللل هالو ئراضبلا

 نيبيطلا هباحتأو هلا ىلعو .دمت انيمنو انحيس ىلع مالسلاو ةولصلاو نييعمو قسوم ريخ



 نأ ةقيقعلا بانك

 8 ملسو .هيلع دللا ىلص ىبنلا اه ىل لاقف امالغ ثدلوف

 ملسو هيلع هللا ىلص فلا هق.خأف تارمتب دعم تلسرأو ملسو هيلع هللا ىلص نب ركل هن

 نم ذخأ مك اهغضن ملسو هيلع هللا ىلَص ىبنلا اهذخأت تارمت معن اولاق ؟ىش هعمأ لاقن

 انثدح لاق ىنثملا نب ديح انثدح « هللا ٌيبع هاممو هب هكتحو ىبصلا ىف ىف اهلعجت هيف

 ءللا لكيع وبا لاقو «تييىدشل قاسو سنأ نع ليحت نع نوع نبأ نع ىدع لأ نبأ

 ىف .ىصلا ىع. قالا ةطامأ باب ” 6 نيرجس نب. .ىمكو,.ئيريس قب سنا ى اوفلتخإ

 نامطلس نع ليح نع ا نع كسدز نب 0 انترح لاف : نينلا 2 انقدخ :قيقعلا

 ماشعو ةدانقو بوسبأ انربخا دامح انتدح احح لاقو ةقيقع مالمغلا عم لاق رماع نبا

 ىتحاو ريغ (لكو سو ا ةيلع ذللا لص قيتلا لع ناملس نع نيريس نيا نع بيحب

 هللا ىلص ىينلا نع ناماس نع بابولا نسمع نيربس تدب 6 نع ماشحو مصاع نءع

 خغيصأ لاقو هلوق ناسملس ردح 5 نبأ مع ميضرسبأ نس 0 كسدو معأ هأورو م.ط سو بلع

 نب كم نسع ف ينك سلا توب ندع مزاح نسب 0 ندع و نبا ىنربخأ لاق

 ملسو كبيلع هللا ىلص دللا لوسر ا لاق ىبضلا رماع نب اسم لس انتد> لاق نرجس

 ىب هللا دبع ىنتكح ء«ىذألا هنع ولع يمأو امك هنع أقيرهأف ةقيقع مالغلا عم لوقي

 نرجس بأ ىنرمأ لاق يبه ند بيبح ىنسع سكنا نب شيرف انذدح لاق دوسالا ىنأ

 1 نب ةرمس نم لاقذ ل :قيقعلا 0 تح عهس هن نم 0 لاس ّنأ

 انربخا لاق رمعم انربخا لاق هللا بع انتدح لاق نااكبع انثدح عوقلا باب

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريرغ نأ ىع بيسملا نبا نع ىرعزلا

 (بَجَر ىف ةريقعلاو مهتيغاوطل هذوحذي اونك جاننلا لوُأ عرفلاو ةريننع

 نسبا كاع ندع انتد.> ىرعزملا لاق نيفس انتدح لاق هللا تبع ند ع انثرح



 هنأ“

 مسوس تحسس لا نوح رسأا عكاش مسمع

 ذخفيقعلا بانك دبا

 لاق ل ا 0 فادكدسأ ل هكينكأو 0 رش نمل دّلوي او دولوهلا هدم كان ١

 كيج مال 5 لاق ىسوم كنا نى ع ةدرب قنا نع كيبوب ىندتدح لاق ةماسأ وبدأ انتد>

 ناكو َّك دعنذو خكربلاب هل اعدو ةرهشب هكنك ميقربأ ةاهسف مادسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هد

 ةشتاع نع هيبا نع ماشه ىع ىيحي انتددح لاق دوس اكلك ىسوم ىليأ دلو ربكا

 مدلل مل 0 5-0000 2 2
 قحكسا انتل « عاملا ةعبدأف «باع لاذ :«كذنكي ىبصب ماسو بلع خللا ىلص ىنفلا كل تنلاق

 مل هد ع
 تن ءامسأ نع هبيدأ نع ةورع نب ماش انتدحم لاق خماسأ وبأ اذويخأ لاق ر وءصتم نبأ

 23 ع هز 37 ع 5 7

 :خديدلملا تييئاف مام اناو تعدجر دك تنل انك 2 رهدز هلأ ند هللا للعب تت اهذأ ركب ىلبأ

 رجح ى هيعضوفا ملسوا هيلع هللا  لثم هللا لوسرا هيا ثيثأ رق ءابقب "تدلوم» ةبقا تلق

 هللا ىلص دللا لوسر قير هقوج للخذ ءىتن : لو ناكف هيف ىف لفن 0 اهغضوف ةرمخي اعد مر

 مالسالا | قنا لثلو (نولوسما لوا ناكو ةيلعا كريبتفا هلا اعد مق ةرمتلاب اهكنح رق" ملطو هيلع

 انتدح «مكل كلوي الف مكتركس دق دوهيلا نأ 7 ل مهنأل اديدش اَخَرَك هب اوحرقف

 نب ني نع نوع نب هللا دبع انربخأ لاق نورف نب ديزي ١ انتك> لاف لصفلا نب رطم

 ضبقف خكلط وسبا جرد د ج20 ةكلط ا ٍدآ ناك لاق كلام ىب سسنأ ندع نبريس

 توقف ناك ام نكسأ وه ميلس مأ تلاق ىتبا لعف ام لاق ةحلط ىبا' عجن املف ىبصلا -.ِ ره 3-2 لت وه 1 3 3

 خئكلط وبدأ جيصأ اولذ ىبصلا رأو تيلاق غوش املف اهنم باصأ مذ ىعتت ءاشعلا هيلا

 همهع

 اميل كراب مهللا لاق معن لاق ةليللا متسرعأ لاقف هربخأت ملسو هيلع هللا ىلص دللا ٌلوسر ىتأ



 ان ةيعطالا 2

 ىعو «ءاشعلاب اوعدبأف ةولصلا تميقأو ءاشعلا عضو اذا لاق ملسو هيلع هللا ىنص ىبنلا

 عفان نع عي نعو « هوك ملسو بلع هللا ىلص ى دنلأ نع رهمع نبأ ن 0 عشان نع بوي

 انثدح لاق فسوي نب لمحت انككح « مامالا ةعازذ عمسي ومو ةرم ىشعت هنأ ريع ىبأ نَح

 ؛ذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةشئاع نع هيبا نع ةورع نب ماشق ىع نيفس

 ماش نع ليعس نب ىبكاو 6 لاق « ءاشعلاب اوعجبأف اف ءاشعلا رضّحو ةولدصلا تسيبقأ

 233 ورشا 0 اذا ىلاعت هلوق باب ه1 .ء«ءاشعلا عضو اذا

 ملسو هيبلع هللا ىلدح هللا 7 جبصأ دنع ا بعك ند 2 ناك 0 سانلا ملعأ

 راهنلا عافترا كعب ماعالل سانلا اعدف ةنيدملاب اهجووَت ناكو شخ نتنب بنيوب 2

 لوسر ماا ىدكلا مولا ملقا ام «ىعتبا لاجنر عم" للجو ملسو ١ هيلع" هللا لص" اللا "لؤسر ا سلك

 نب < هد - - د
 مينأ ىط مت ةشئاع رح باب علب ىنذدح دعم تبيشمو ىشيذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ع 9 0 3 0 5 - 30 | 0

2 0 

 ةرح غلب اذا ىندح ةيناثلا دعم تعجرو عجرف مهئاكم سولج خم !ناذ هعم تعج اوجرخ

 ا 5 5 2 )خ مش | 2 7
 “« باد لؤذأو أرتس هنخيبو ىنيب برضف اومأث لق م !ذان دعم تءيعجرو عجرذ ختداع



 ٠١ ةمعطالا باند

 حيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةخمامأ ىنأ نع ناعم ى د نلاخ نع كدزي ند 00 نع ميصاع وبا

 اناورأو انذافك للا هلأ قيل لاق 0 عفر أذأ قرم لو هماعط نم غرف ة 1ذأ ناك ماسو

 « انبر ىفغتسم لو عدوه 2 ىفكم روغ ابر هلل دمذل ةرم لاقو روغكم الو ىفكم روغ 5 9 اينط# 1 5 يل - 2 9 00 555 اني .

 نبأ وص ليك ىنع ةبعش انتى لاق ومع نب سص.ئقح اندر مداشل ع لكألا 'باب ةو

 نا مكّدحا َّك اذا لاذ ملسو هيلع كلا ىلص ىبنلا ى 2 ومدرس بأ 50 مس لاك دايز

 « هجالعو نر و هناف نيتبقل أ ذوقل وأ نيتلكأ وأ 5 ةّلوانولف معمم هسلجج رف ناف هماعطب

 هيلع هللا ىلص ىجبنلا نع ةريره نأ نع ههف رباصلا مئاصلا 1 ركاشلا معاطلا باب هذ

 لع تلد اذا سنإ .لاقو ىف اكو لوقيح ماعط, ىلإ يحي ليجرلا باب هيب ١ مل

 لاك وسلا .ىأ ىب دلل نكيع .انقدح هيارش نمي برحاو هماعط نم لكي مبعي لا لمم

 ىراصنالا دوعسم وبا انتدح لاق قيقش انذدح لاق شمعألا انتد> لاق ةماعلا ودل اندتدح

 هيلع هللا ىلص ىلا ىتأن ماكل مالغ هل ناكو بيعش ايا ىفكي راصناألا نم لدجر ناك لاق

 همالم ىلا بفذق ملسو يلع هللا ىلص ىبنلا هّجو .ق عولمل فرعف هباكا ىف وضو ملسو

 سماخ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا وعدأ لَعَل ةسِمَح ىفكي اماعط ىلا عنصا لاقف ماّكالا

 ابآ اب ماسو هيلع هللا ىلص ى ايدل لاقف لجر مهعينف هاعدف ناب 0 هل عنصف 0

 + هإ تنذأا لد الا[ لاق .هتكرت تتش ,ناوادلا تينذا تتش: ناذ انعمت الجرار .بدعت

 بيعش انربخا لاق ناميلا وسبا انتدح هئاشع نع لكي .الن ءاضعلا يضخ اذا باي مر

 نب ورمع نب رفعج ىنوبخا لاق باهش نبأ نع سنوي ىنددح تيبلا لاقو ّظ ىرعؤلا نع

 فتك نم زكي ملسو هيلع دللا ىلص هللا ٌلوسر 5 5 هربخأ دما د ورمع

 «اضوتي لو لصف ماق رث اهب رمح ناك كلل نيّكسلاو اهاقلأف ةولصلا ىلا دف

 ع -2 ع

 نع كلام نب سنا نع ةبالق لأ ىع بويأ نع بيخو انتج لاق كسا نب



 .٠ خمعطالا كييك

 0310 نس سد ممسسشلمللا 3 5

 نع سنو نع كتففو نبأ انت>> لاق رمبغع نب دك عس اءةددح كارالأ رمت وىخو تابكلا

 هللا .لوسر عم انك لاق .هللا ىبع نب .رباجت قوبخا لاق“ ةملس وبا .ىنربخا لاق كاهشا نا

 تنكأ لاقف .بطيأ هذان دوسالب مكيلع لاقف ثابكلا ىنجأ نارهظلا رم ملسو هيلع دللا ىلص

 *ٌلع انتدح ماعادلا دعب ةضمصضملا باب ه٠ ءاعاعر آلا ئبت نم لهو معن لاق مَتْعلا جوت

 نع راسي ندب روشب نع كيبعس نب ىبيح“ تعيس لاق نيفس انت>> لاق هللا دبع نبأ

 انك اًملف ربيخ ىلا ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوس عم انجرخ لاق :ىمعنلا نب ديوس
 س6 <

 لاق انضوضمو رض. .هنضموخت ةولصلا ن ماخذ انيك فيوسب لأ أ اهث ماعطب اعد ء[ب نحل

 6-01 1 3 2 59 53 7 4 3 2 د

 رببخ ىلا ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر عم انجرخ ديوس انثتد> لوقي 0 تعم» ىبكإ

 - ءّ 300 هد هما ه تج ا -

 فيوسب الا ىنأ اهث ماعطب اعد ةحور ىلع ريوبخ نم قو ىبحأ لاق ءايهسصلاب انك املخ

 نيفس لاق ًاضوتي ملو برغملا انب لص رث انضيضمو ضمضيف ءامب اعد مث دعم انلكأف هانكلق

 انتدح ليدنملاب حسمت نأ ليبق اهصمو عباسالا قعل باب ه* + «ىيك نم هعمست كتأك

 نا سابع نبأ نع ءاطع . نع رانيد نب. ورمع  ىع. نينس, انكدح لاق هللا تبعا نبا لع

 ؛ اهقعُلي وا اهقعلي ىتح هذي مسجب الف مكذحا لكأ اذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 كنأ ىدتدد> لاق جلق ى د ليي ىنةردح لاق رذنملا نب مههربأ انتدح ليدنملا باب نإ“

 راغلا تمم انهم ءوضولا نع هلاس هنأ هللا دكيع ىنب ماج ىع ثراخأ ند دكيعس ىأ نع

 اليلق الا ماعطلا ىم كلذ ّلثم لجت ال. ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نامز انك دق ال لاقف

 ع

 « اضوخن 2 صن مد اممادقأو ان عاوسو انفك هلا لك نان ال كي رم هاندجو نك اذا

 و نع نبغس انتد> لاق ميعن وبا انتدح ئءاعط نم غرف اذا لوقي ام باب نع

 ةكوقام عمرا اذا ناك ملسو و غيلعألا للاو نثق ىنلا نأ ماما ىلإ يوخ نادعف نيل

 انتدح ءانبر هنع ىتغتسم الو حدوم الو ئفكم ريغ هيف اكرابم ابيط !ريثك هلل ملل لاق

1701. 1 65 



 31و ةخومعطالا باذنزد 2 هذ

 لاق رفعجلا نب, هللا ١ سبعا تعم لاق هيبأ ىع كنعسااىبا,ميعربا !ىكدحي لاق هللا : بع

 وبا انتدح لضنلا ةكرب باب 88 ءءاتقلاب ةيظرلا الكاب ملسور هيلعإ هللا لص قفللا تنذر

 ىنلا نع رمع نبا تعمس لاق دعاجم نع ديبز نع ةحلط نب ىيح انثدح لاق ميعت

 باب 0# ءةلضتلا ىو ملسملا ّلثم نوكت ةرجش رحشلا نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ميعربا .انربخا لاق هللا دبع انربخا لاق لتاقم نبا انتدح ةرب نيماعطلا وأ نيّئوللا عمج

 ملشو | هيلع هللأ/ كصدفللا لوس 0 لاقإ رععجا /نباردللا ١تيلبع :نع..ديبأ نيحا ىعس نأ

 ةرشع ماعطلا ىلع سولللو ةرشع ةرّشع نافيضلا لنكولن باك 5م ؛ ءانقلاب تطرلأا لك

 سأل ع ىينعا قا تعلل نكوتحيز 3 دات .انثدح .لاق .دمح نب كتلصلا انثتدح ةرشع

 ن0 ىلا تديع 6 ميكس أ نأ ع ةعيبر قناع نانس نعو سنى عادم نع ماشقم نعو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا ىنثتعب مث اهدنع ةّكع ترصعو ةفيطخ هنم تلعجو هْدَشَج ريعش

 وبا هيلا جرَخُث ىبم نمو لوقي هنأ كتلقف تعج ىم نمو لاق .هثوعدف :هباكتأ ى وهو هثينأت

 ع 0 ناقر ددكب كف ليك اقر مبلل مآ[ هتعنط 2 ىذا ف امنا هللا لوسر اي لاقف ةكلط

 مث اوعبش ىتح اولكاو اولخدف ةرشع ىلع ٌلخدا لاق مث اوعبَش ىتح اولكأف اولخّدف ٌةرشع

 تلعجم ماةروخ] ملسوا هيلع للا لضا ئبتلا لكأ لمخا نيعررا تعا ىحا ةرهع» لع« لشمال:

 كمر زغب نع و كورا لوتعسلاو | مونت )نمو در امارام» تنام 1617٠ 6 ىذا اهتمر] ضعت نفر ركن

 لاق ريزعلا دبع نع ثراولا ديع انثدح لاق ددسم انتكح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 نيرقي الف لكأ نم لاقف مولا ىف لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا تعمس ام سّنأل ليق
 لاك ةيكشا نبا هللا: تبعا, ناوفصر وبا :انكجخ !لاخ هللا (ىكع+ ىب نع راتكدح ءاندجاسم

 مكنلا ١ قفل اكا هللا نتبع ىب:رباجلا# نأ) ءاطع | ىسوتح الاف: تاهش# قب نع نكنوي رانراخا

 كاب 0. « اندكسم لوتعيل وأ انّ :ةعبلذ الصب وأ موك ل نم 5 ملسو ديلع دللا ىلص



- 
 ةءاب ٠١ ةيعطالا باتك

 3 ه# 3 2 , . ع 2

 لاقذ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا كلذب ربخاف ىايف لباق ىلا هيظنتسا تلعجت ايش اهنم

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لعجت ىلكأ ىف واجن ىدوهيلا نم رباح رظنتست اوشما هباكتأل

 0 ودرس هع 0 -
 3 فاطن ماق ملسو ةيلع هللا ىلصص ىنلا هأر املك هرظنأ 2 مساقلا ابأ لوقيف ىدوهيلا ملكي

 دللا ىلص ىبنلا ىدي نيب هتعضوف بطر ليلقب نين تمقف ىأت هيلكف هج رث لكنلا
 لخَتف هتشرفف هيف ل شرفا لاقذ هكربخأ رباح اي كشيرع يأ لاق رت لكأذ ملسو هيلع ن 5 ٠

 3 2 5 2 ه3 تسلا اك 37
 فاطف هيلع ىان ىدوييلا ملكف ماق م اهنم لكاذ ىرخأ ةخضيقب منككف ظقيفسا مت كقرف

 ثديكف دادلل ىف تفقوف ضقأو دج رباج اي.لاق مك ةيناثلا لخنلا ىف باطولا ىف

 لاقف هُتِرَشَبَف ملسو هيلع هللا ىلص ئىبنلا تئثج ىتح كجرخن هنم لصتو هتيصت ام اهنم

 انتدح لاق ثايغ نب صفح نب رمع انثتحح رامثل لكأ باب م# 2 ءدللا لوسر .ىثأ دهشأ

 دنع نك انيب لاق رمغ نب هللا دبع نع دعاجم ىنثدح لاق شيعألا انتد> لاق ىنأ

 - 6 مد 200 59 -

2 

 ةلضنلا ى لوقأ نأ ثدرأن ةلضنلا ىنعي هنأ تننظف ملسملا ةكربك هَنكْرِب اَمَل رجشلا نم
 ش 5 دين هاك اه همس د ع م

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف تكسف مهتددحأ انأ ةريشع رشاع انا اذاذ تفقلا مذ هللا لوسر اب

 لاق ناورم انثدح لاق هللا دبع نب ةعمج انتدح ةوجكلا باب ما « ةلضنلا ف ملسو

 دللا ىلص هللا ٌلويسر لاق لاق هيبا نع دعس نب رماع انربخا لاق مشاه ىب مشاه انربخإ

 8 / كه ن
 6 بمب 00 مس مولا هكلذ 3 هر مل ةوج تارهذ سب مود 0ك جيصت نم ماسو بلع

2 

 ميكس نب ةلبج انثدح لاق ةبعش انثدح لاق مذآ ًانثدح رمتلا ىف نارقلا باب 5 0

 لكان ىكنو انب رمي رمع نب هللا كبع ناكف ارمث انقزر ريبزلا نبا عم ةنس ماع انباصأ لاق

 نذاتسي نأ الا لوقي مذ نارقلا نع ىهن ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا ناف اونراقتت ال لوقيو

 نبا ليغبسا ىنتدحم اءاقعلا بابا: «عيمحأ نبا | لونق نم" نيذالابهبعشب ناكر ء اك ركذلإ



 ىء خةيعطالا 2 هةر

 هنأ ةحلط ىلا نب هللا دبع نب فحسا نع كلام ىنتدح لاق ليعيسا انثتد> ىذا

 لاق هعنص ماعطل ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر اعد اطايخ نا لوقي كلام نب سنا عمس

 ىلص هللا لوسر ىلا بوقف ماعطلا كلذ ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تيعذف سنأ

 لص هللا اكرم ت11 1 لاف تيردتو ب ءايذب ديف. اهردق رمعتش نم ارشح ملسو هيلع هللا

 لاق «نثموي نم بدلا ٍبحأ لزأ ملف ةفحصلا لوح نم ءايدلا عبتتي ملسو هيلع دللا

 دبع انتدح ءانقلاب بطلا كا را «هيحب نبب ءابدلا عمجأ ةلئخ 0 -

 نب رفعج نب هللا كيع نع هيبأ نع دعس نب مههرسبأ ىندد> لاق هللا دبع نب زيوعلا

 1 هع 2 هع 2 هل

 انت>حح باب . « ءاتقلاب بطرسلا لكإب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تميار لاؤ بلاط ىنأ

 ةريرغ بأ ا لاق نمتع ىأ ىع ري سابع نع كيز نب دا اندلكح لاك دل

 هتعمسو اذه ظقوي مث اذه ىّلصي انالثأ ليللا نوبقتعي همداخو هنأرماو وه ناكف اعبس

 نعادحا تارم عبس ىنباصأف ارمَث هباكأ نيب ملسو هيلع دالا ىلص هللا لوسر مسق لوقي

 نمثع أ نع مصاع نع هايركز نب ليعيسأ ىنتدح لق حابصلا نب كيج انتدح «ةفشح

 د 3 ع هم 1 011 5 ََِ

 تارمخ عبرأ سمخ هنم ىتباصاف ارت اننمب ملسو هيلع هللا ىلص ىجنلا مسق ةرير» لأ نع
 رات ا

 ىلاعت هللا لوقو رهتلاو بطرلا باج ما 26 ى سرب نودع د دم تيوتا بعل

 نيقس ى .- فسوب ند ل.يج لاقو اًهنَج ابطر كيَلع اطفاست ةلكشلا عْذع كل ىزقو

 هيلع هللا ىلص هلأ لوسر قوت تاق ختتاع نع ىنأ ىننتلح ةيفص نب روصنم نع

 وبا انثدح لاق ميوم ىنأ نب كيعس انتدح ءاملاو رمتلا نيذوسألا نم انعبش دقو ملسو

 ةعيبر لأ ىب هللا ديع نب نكرذا كيع نب مه 2ربأ نع مزاح ىبأ ىنتدح لاق ناسخ

 تناكو دادجل ىلا ىرعت 3 ىنفلسي ناكو ع خنيحملاب نراك لاق هللا دبع نب رباج نع

 هادع 5 03 0 2 - 0
 لجأ رثو دادأل دنع ىدوييلا ندد امع ىلخ تك خمور فيرطب هلل ضرالا رباج



 ب. خةيعطالا بانك

 اهدك ةسمخ سماك ملسو ديلخ اللا قتال يلواز ةوهدأ امال [23 د5 حلا نع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقذ لجر مهعبتف ةسمخ سماخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر

 هتكرت تعش. ناو هل .تنذأ تعش نانا انعبت-ىق لج !!ذهو ةسمخ. سماخ+انتوعذا كنا
 ك0 2 ع د ما #يل 2 2

 ىدتدح هلمع ىلع وه ليقاو ماعط آ الجر فادضا نم باب زو « مل تننذا لب لاق

 5: د ع وهم ر ه2 - د

 نب هللا كبع ند خمامت ىربخأ لاق نوع نبأ انربخأ لاق رضخلا عجم رجذم نب هللا كبع

 د - ع 9 2 52 ع

 لوسر ليخدن ملسو هيلع هللا ىلدح هللا لوسر عم ىشما امالغ تينك لاق سنا نع سنا

 لوسر لعجت ءابذ هيلعو ماعط اهيف ةعصقب هاتف طايخ هل مالغ ىلع ملسو هيلع دللا ىلص هللا
7 

 لاق هيدي نيب هعمجأ تلعج كلذ كيأر اًملف لاق ءادللا عب ماسو هيلع هللا ىلص هللا
2 

 - و ع ممم اميإ 3 ع

 ىلص هللا لوسر تسيار ام دعي َءابدلا بدا لازأ ل لينا لاق دلمع ىل مالغلا ليبقأف

 كلام نع ةملسُم نب هللا دبع انثكح ىرملا باب "8 ءعنص ام عنص ملسو هيلع

 5015 مع 5 00 - هه . 1 2

 ىلص ىبنلا اعد اطايخ نأ كلام ىب سنأ عمم هنأ ةكحلط ىأ نب هللا دبع ىب فحكحسا

 6 د ايي

 ريعش ربخ برقف ماسو هيلع هللا ىلص ىيينلا عم كي هعذص ماعطل ملسو هيلع دللا

 من - 0 ع لا مسد 2. 5
 ىلاوح نم ءابدسألا عيدتي ماسو هبلع هللا ىلدص هللا لوسر تحدأر كيتو ءابد تك اقرمو

 05 م ة-ّ - مساوي 5 21 6 ه

 لاق ميعن وبا انتدح كيدقلا باب اب « لثموي لعيب ءابدلا بدأ لزأ ملف :خئعصقلا

 ىالأ ىلص قتلا تل لاق سن نع هللا كيع نب فقحكحسا نع ا نب كلام انتدد

 - ميد 2

 لاق خصييق 51 لكأب ابدل عبتي هقيأرف 5 يدعو ءابدد اهبذ ةاقرمب ىنا ملسو ةيلع

 عاج ماع 3 الأ هلع ام تنلاق خكةتاع 2 ءيبببأ َنَ سباع ند نكولا كمع تر نيفس انتد1>

 -د 2 3 ع . د 3 هد

 لأ عيش منو ةرشع سويد دعب عار . | عشر | ةردلا انكآ نأو ريقفلا ىفغلا معطي نأ دارا سانلا

 3 - سا مشن ع -( هد

 -_و

 ةدثام ىلا ةدتاملا هذه نس لواني لو اضعب مهضعب ل لوران ن ١ 0 كك ارايملا ندا لاقو لاق



 ٠ خوعطا ا جلا هى

 ىلا لكي ههجو نم هّتِمْيَن مكذحا ىضق !ذاف هّماعطو همون مكّذ>ا عنمي باذعلا نم

 53 م-لسلل ه2 ملا

 ةعيدر نع رفعج نب ليعمسا امتدح لاق كيعس ىب ةبينق انتدح مدالا كابالا « هلها

 اهقتعت اهيردشت ن 1 سا تدارا ننس ثلت ةربيرد ىف ناك لوقي كيد ند مساقلا عمس هنأ

 هيتطرش تتش ول لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ ثركذف ءآلولا انلو اهلها لاقف

 للخذو قر فذ أ اهجوز نيكل رقت أ 8 تريك تقتتعأو لاق ققعأ نمل ةكلولا اهئاف مهل

 ندا كادعلإب انف زودنا موب رانلا ىو  ةسماعا تيببإ'اهوكيا ملسو 'هللعا هللا لص, اذللا لوك

 هب ىتصت محن هنالو هللا لوسر اب ىلب اولاق امكن رآأ هنا نانا يدنا ذأ نب ةقاوربخ

 ىدوح ,لسعلاو  ءارزشلا بارداح ١ هامل ءيدعو اهيلع ةقرص ود" لاعد اكلنا ةثدمافر ةريرب لع

 تلاق' ةشئاعا نعا نأ ىنوبخا لاق :مءاشع نع:ةماسأ قا نع لطتلل ميعربا نب قحسا

 دبش ند نكمولا لمع 2 «.لسعلاو ءاوللل بحب ملسو ةيلع هللا ىلدص هللا لوسر ناك

 مول ل لاق ظرب مرض ل نع قربقملا ى ع ابذذ ىنأ نبا نع كيوغلا ىليأ نبأ ىنربخأ لاق

 ىدمدجاي هالو هريزاللا شالا الو ويمثل لك 00: ناحا  ىدطُب عبشلا علسو" هيلع هللا "نسا ىتلا

 -َ 0-2 ِء هد 02 62 5 و
 ىن بلقني ىك ىعم مهو ةداآلا لجرلا ىرقتساو ءابصتخلاب ىنطي فصلاو ةنالف الو نالف

 امل ليد

 ةلادبد 3 ناك ام اةمعطيف اند يتلقنو بلاط ىليأ 5 رفعج نيك اسملل سانلا و 0 ىنعطيف

 باب م# ءاهيف ام قصْلتَف اهقّتشنف ءىش اهيف سيل ةّكعلا انيلا جركل ناك نا ىتح

 قير ةمامق#ى عا نردعا نبا نجا ىعتتت | نبه رتقراا انهدح - لاق" لع قب :ىزمع نكد ”ءابحلا

 2 قف عيل دار ره نأ ملسو مجلعاا الزاب لص ؟اةللا“ :لوسترا نأ ضنأا» ىعا ندنا

 لجرلا باب مع. ء«هلكأب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تيأر ذنم هّبحأ لزا ملغ هلكأي

 نع صدعألا "نع نيدم انفاحخلا لقا [فيسوي نب": ليك انتدحتةتاوخالا, ماعطلا كقلكتي

 هل. ناكو 0 ىبا هل لاقي لجر راصنالا نم ناك لاق ىراصنألا دوعسم ليأ نع للثاو كا



 ؟. خيعطالا 0502

 0 كلاو مهلا نم كب ذوعأ ىنأ مهللا لوقي نأ رثكب 0 5 لؤذ 1 ملسو هيلع

 ليف د همدخأ لأ ملف لاجولا ةيّلغو نيدلا علضو نتن لكبلاو لق كر رجلا

 ةءاسعب ةءارو ىو هأر 1 تيكنااف راح كك 00- تحك ةخبقصي لبق رسب تح نم

 الجر توعدن ىنلسرأ مث عطن ىف اسْيَح عنص ءابهصلاب انك !ذا ىنح اهفدريب زرقا ءاسكلا

 2 و كت د -- 3 © دا 1 1 ص 0 2

 هبكو انيك ليج اذع لاق دحا هل ادب اذا ىن>ح لبقا مث اهب هءانب كلذ ناكو اولكاف

 خكم ميعربأ هب مرح ام لك اهتبحج نيب ام مرج يأ مهللا لاق ةديدملا ىلع 5 اًملف

 لاق ميعن وبا انتد> ضصصضفم ءانأ ىف لكألا باب 81 * مهعاضو عدم ىف مهل كراب مهللا

 لأ ند نر لأ ليع ىمتلدح لوقب !دعمادحم 0 لاق نىميلس قبلا د فيس انت>>

 هب دامر هلي ى حدقلا ع عضو اهلذ 0 هاقسف ىقستساف ةفيّد> دنع اوناك مهنأ ىلهل

 3-5 3 د همس

 ىبذلا تحعمس 1 و اذف لعفا مل لوقي هسناك نيترم الو هرم م هنيعت ف "لول لاقو

 ةضفلاو بعذلا ةينآ ىف اوبرشت الو جابيدلا الو ريرخل اوسبلت ال لوقي ملسو هيلع دللا ىلص

 انتدح ماعطلا ركذ باي ال. ءةرخآلا ىف انلو ايندحلا ىف مهل اهتاف اهفاخح ىف اولكأت الو

 لوسر لاق لاق ىرعشألا ىسوم ىأ نع سف نع ةدانق نع ةناوع وبا انتدح لاق ةيبنق

 بيط اهكر جو ا نص نارقلا ارقي :ىذسلا .نموملا لشم ملسو. هيلعا هللا :نيصو الأ

 ولح اهمعطو اهل ير ال ةريثلا لثمك نارقلا أرقي ال ىذلا نموملا لثمو ٍتيط اهمعّطو

 ىذلا قفانملا ْلَقَمو رم اهمعَطو بيط اهخير ةناحرلا ْلَثَم نارقلا أرقي ىذلا ففانملا لشمو

 نلاخ لسد ناك ددير :اهكدح ١0 اهبعط جير اهل سيل ةاطململ لدمك نارقلا أرقي ال

 لاق. ملسو هيلع هللا للص ئبثلا ,ىنع سنأ نع نجرلا ىبع. نيدللا نتبعا انتداب لاق

 انثدح لاق ميعث وبا انتدح « ماعلا رئاس ىلع فيرتلا لصفكح ءاسنلا ىلع ةشئاع ٌلضف

 ةعطق رقسلا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبينلا ن ع ةريره ىنأ نع خاص ىأ نع ىمس نع كلام
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 او خيعطالا باتحك هول

 2-0 هس 5 اا 3 د د ءع سر حا 7 5 مس

 ناي 1 « ةابذلا بحا لعب تلز اهذ لاق هيدي نيب هعضاف هعبتتا تلعدت لاق ءابدلا

 نع ىيك ىب ماي انتدح لاق كلاخ نب بوف 0 ل فقكلاو ةطومسم ناش

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ملعأ امخ'اولك لاق مئاق هزابخو كلام نب سّنُأ قأن امك لاق ةدانق

 نب ديحن انتدح « طق هنيعب اطيمس ناش ىأر الو هللاب فحل ىعح اققرم افيغر ىأر ملسو

 ةيمأ نب ورمع ىب رفعجح نع ىرغزلا نع: رمعم انربخا لاق هللا دبع انربخا لاق لستاقم

 يلف اهنم لكأف ةاش فتاك نم زنك ماسو ةيلع دللا ىلص هللا لوسر ثأر لاق ىكمبأ نع ئرمضلا

 ىف نورخّدي .فلسلا ناك ام باب 80 ءاضوتي ملو لصف نيكسلا حرطف ماقف ةولصلا ىلا

 هيلع هللا ىلص ىبنلل انعنص ءاهسأو ةشئاع تيلاقو هريغو مكّللاو ماعطلا نم عرافسأو عتويب

 سباع نب نيرلا دبع نع نيفس انذددح لاق يدك نب دالك انترح < ةرفس ركب أو ماسو

 وح يحئاضالا نما كوتا نأ مشو «هيلح/ هللا( لد ىبنلا :نمتآا هيقناعلا يلق: هيبأ "نع

15 00 

 انك ناو ريقفلا ىنغلا معاي نأ دارآف هيف سانلا عاج مع ىف الا هلعف ام تاق تلك

 لأ عيش ام تلاق تيكحضف هيلا مكرطضا ام ليق ةرشع سمخ عب هلكأنف عاركلا عفرنل

 رهتك- نما لاقو هللا ىحت (ىئعح ,مايأ :ةئلت مودأم ري يح نم ملسو ءيلعا هللا ىلص لييحتا

 لاق كوح نب هللا دبع قدح 1 |كينوس سباع نب نكرلا دبع انتدح لاق نيفس انريبخا

 دهع ىلع ىدقلا محن دوزقن انك لاق رباج نع طع نع ورمع نع نيفس انثدح

 لق جيرج ىباأ لاقو ةنييع نبأ نع كمح هعبات ةنيدلا ىلا ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا

 انثدح لاق *ةبيشق انتدح سيل باب 8م ال لاق ةنيدملا انتج ىتح لاقأ ءاطغعل

 عمش هنأ بطنخ نب .هللا دبع نب بلظملا ىلوم ورمع ىأ نب ورمع نع رفعج نب ليعمسأ

 نم امال سمتلا ةحلط ىال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوقي كلام نب سنأ

 ىلص هللا ٌلوسر مدخأ كنك ةعارو ىنُفدري خحكملط وبا نب جر ىنمدخل مكناماغ



 .”٠ خمعطالا بانتكح

 للا لوسر جوع لاقو لكأي نأ نبق وعدخ 5 ةاش مهيدي نيب موقب 1 5 ةردرظ ىلأ

 ها ىب هللا :ىعبعا انكنككا# ريعشلا بخل .نم عبشي ملو ايندلا نم .ملسو هيلع هللا ىلص

 ام لاق كلام ىب سنا نع ةداغق نع سنوي نع ىنأ ىنتدح ناعم انئثدح لاق نوسألا

 ةداتقل كللق قرم هل زبخ الو ةجروكس ىف الو ناوخ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا لكأ

 كك و مملل - ٍض

 نع روصغنم نع ريوج انتددح لاق ةبينق انتدح «رفسلا ىلع لاق نولكإب اوذاك م ىلع

 ربْلا ماعط نم ةنيدملا مدق ذنم ديح لآ عبش ام تلاق ةشئاع ىع دوسالا نع ميعربا

 انتدح لاق رمكب ند ىيبك انتدح ةنيبلتلا جانا مع 3 0 ىندح اعامبث لايل ثلث

 اهنأ ملسو ديلع هللا ىلص ىينلا جوز خةشتاع نع ةورعأ نع باهش نبا نع ليقع نع كثيللا

 اهتصاخو  اهلعا آلا ىقرفت مث ءاسنلا كلذل عمتجاف اهلعا نم تيملا تام اذا تناك

 هو 1 0 -5 7 50 متأب 1 000 5 1 .«و 0 ع

 اهذم ند تيلاق م اهيلع ةخفييلتلا اتعيدع# كيرف عفص مم تء.كويطف ةخنيبلت نم ةمربب ترها

 تعهذت ضيرملا داوفل رم ةيرلتلا نوح ملسو هيلع هللا ىلص دللا ٌلوسر .تعمس ىناف

 زتدح لاق ودنغ انتد> لاق راشب نب دكيحت هم قييرثلا كا مه نول ضعبب

 لنصا/ ئننلا: قا ىزعشلألا با يسوم اذا | نحا .ىتادمهلا!ءارفر ىعلململا ومر قت «ورمعا قع ةبعل

 ناومعا تعب ميرم هلا اشنلا/نخاا لفكو ,ملو نيعكر لاجرلا نم لمكاي لاق« مفسر دباك

 انتدح « ماعطلا رئاس ىلع .ديرثلا لضْفك ءاسنلا ىلع ةشكاع ,لصفو .نوعرف. ةارما, ةيتساو

 ىلص ىبنلا نع سّنأ ىع ةلاوط' نأ نع هلا دبع ىب.كلاخ .انتدح :لاق' نوع نب ورمع

-2 
 انتدح «ماعطلا رئاس ىلع كيرثلا لضفح ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف لاق ملسو ةيلع هللا

 ىب ةمامث نع نوع نبا انثدح لاق: متاح, نبا لهشألا. متاح ابا عمس رينم ىبن هللا» كيب

 مدقف طايخ هل مالتغ ىلع :ملسو هيلع هللا ىلص .ىبنلا عم تلخدلاقإ نسقا وخان

 عيتتيملسو: هيلع هللا: ىلص ىبنلا 'لعجف لاق هلمع ىلع/ لبقأو لاق .ديرك اهيا ةغضق هيلا

701 04 



 6 ايهما تانح 03

 هللا ىلص لكملا باع ام باب 8" 2 ءاضوتي مثلو ىَّلصف ماق رث اهب رتكج دلا٠ نيكسلاو اهاقلأت

 لأ نع شمعالا ى ع نيفس اسذو يا لاق روخك نب ننح 721 طق اماعط ملسو بلع

03 53 

 هلكأ هاهتشا نا ظَق اماعط ملسو هيلع دللا ىلص ئبنلا باع ام لاق ةريرغ ىنأ نع مزاح

| 
 ع

 وبا انتدح لاق مير أ نب كبيعس انتو ريعتشلا 3 خفنلا كآن لا « دكر ةهرك

 ناكنامر بيبرس ورب دفنت 0 موكل فن ناك يعشلا) نولكانت متنك تماقف ال لاق ئقنلا

95 

 ه2 كي ب دا انتدد> لاق نمغنلا وبدأ انقدح نولكاب هباككاو ماسو هيلع دللا ىلص ىبنلا

 نيبااضوي ملسو ةيلعادللا قص ئبتلا مَسَف لاق ةريرغ نا نع ىدقتلا نمثع قنا نع:ئزيرلمل سابع ىع

 نييف نكي ملف ةفشح نهادحا تار عبس ىلاطعاف تارغ عبس ناسنا لك ىطعأف ارْمَث هباكتأ

 بهو !انتدح لاقا سمح ىبب اللا |دبعب ىنتدح»« ىغاضم ىف ثدش 3 اهنم 8 د

 عم .ةعبس عباس ىنتيأر .لاق دعس نع سيق نع .ليعمسا نع .ةبعش انثدح لاق. ريرج با

 ام: اندحا عضي ىتخ ةلّيثمل وا ةليلل قرو ؛الا .ماعط انل ام :ملسو: هيلع هللا :ىنكيص ىبنلا

 انقدح « ىيْعَس َلَصو اذا ثرسَخ مالسالا ىلع ىنرزعت ىكسأ ونب ثءجصا رق ةاشلا عضت

 مهل .تلقف دعس نب ٌلهَس .تلاس .لاق .مزاخ .نأ نع بوقعي انتدح لاق ديعس نب ةبينق

 مملح دانا بش ادالا : لورا ىذرةانقإ) لاهسلال لاقفألا ةرقنلا علو: عيبلخ . هللا, ىص د هللا لوس لكأ, لق

 دهَع ىف ملت تيذاك له هل تلقف لاق هللا هضيق ىتح هللا هثعنتبا نيح نم ىقثلا ملسو

 لوا عيلعت هللا قلص هللا .ٌلوشرا ار بانه: لاق لخافم ملسو. هيلع هللا ىلص. هللا .لوسسر

 ريغ ريعشلا نولكأت متنك فيك تلق لاق للاب شح هللا ةتعتبا نيج نماالكتم

 فكساأ ىنثدح « دانلكاف هانيرت ىقب امو راط ام ريطيف هخفنتو نك رانك لاق لوكس

 نع قربقملا ديس نع بثذ. نأ ىبا انتدح لاق ةدابع نب حور انربخا لاق ميعربا نبا



 1 ٠ خيعطالا اع

 لاشنناو سهئنلا .باب /» .«كدو الو مكش هيغ ام هللاو ةعبلل ,نعب الا ليقت الو ىدغتن

 نيج نع بويأ انتدح لاق دا انتدح لاق باعولا دبع نب هللا دبع انثدح مكألا

 ًاضوتي لو لصف ماق رث افتك :ملسو .هيلع هللا ' ىلص .دللا لوهسر ىوعت .لاق سابع. نبا قع

 اَتْرَع ملسو. هيلح ؛دللا , لص ئبنلالشنتا لاق . سابع :ىبا :عوع ةمركع# ىح مصار: .تويأ نكت

 لاق ىتثملا نبا نيج ىنتدح سضعلا قرعت باب !1. ءًاضوتي ملو ىص مث .لكأن ركق. نم

 ديع ىفنددلح لاق ىندملا مزاح وبا انتد> لق جلف انتى لاق رمع نبا نمتع ىنتدح

 ِ ةكم وحك ملسو هيلع دالا ىلص ىبنلا عم انجرخ لاق هيبا ىع. ةدانق نا ىب هللأ

 هللا كبع نع مزاح نأ نع رفعج+ نب دي انتى لاق هللا كبع ند زيزعلا 36 ىنتدحو

 ىبذلا بادتأ نم لاجر عم اسلادع امود ل لاق هذآ دبببأ نع ىملسلا ةداننق نأ نبأ

 و

 انمامأ ٌلزان ملسو هيلع دللا ىلص هللا ٌلوسرو ةكم قيرط ىف لزنم ى ملسو هيلع هللا .ىلص
 ع 31 6 ع رع - اياب 5 ع و« 5 ع با د رقي م

 2 -ِ 0 0 000 دوم هع
 تيل تبكر 0 هناجرسأف سرمفسلا أ تيفو هدريعباذ تمغنخ تنشفننلاذ هر صيأ نأ ىل ابحأو دل

 < هدي م6 2 د هم هدي

 ء ىبشنب ةيبلع ئى ال هللاو 5 اولاقف جمولأو طوسلا ىنولوان مهل تمقذ جدمولاو ضوشملا

 تاما دقو هب تاثج مث هترفعف رامدمل ىلع ٌثددتشف كتبكر. رث. امهتذخأف نلونف ؟تبصقق

 انكرداف. م نضعلا :ثابنو :انبحرخ مرح مو. هايانولكأ ق.اوكش مهنا مق هتولئاب».هيلغ وعطر

 دضعلا هتلوانف ءىت هنم مكعم لاقذ كلذ نع هانلاسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر

 ءاطع نع ماسأ نب كدز ىفذدحو رفعج نبا كمدا لاق مود“ وتو اهقرعت اح ايلكأف

 لاق ناميلا وبا انثدح نيكسلاب مكللا عطق باب "8. ءهلثم ةدانق نأ نع راسي نبا

 عع ءعاهعض تاغ 35 3
 خيبمأ ند ورمع دابأ نأ ةيمأ ىب ورمع نب رفعج ىنربخأ لاق ىرهزلا نع بيعش انربخا

 سماع

 ّ نم رغك ىف 1 ىأر ةولضلا ىلا .خعحف هدي ىف ةاش فنك تاب ملسو ييلخ هللا بلص: ىبنلا أ, هنأ هربخا

 ا
 ا



 «٠ خىعطالا تانك

 نيبو ىنيب ىداولا لاس راطمألا تناك !ذاف ىموقل ىلصأ انأو ىرصب تركنأ ىلأ هللا .لوسر اي

 هذخأاف ىنيب ىف ىلصتف ىأل كنأ هللا ٌلوسر اي تددوف ميل لص مجسم لآ نأ عطتسأ م

 هعم ركب وباو ملسو هيلع هللا ىلص هللا .ٌلوسر !دغف نابتع لافخ علا هاجم نا لفن لاقفا لضم

 ا 31 5 :. 0 9 0 57 . 1 1 0 0007 ١
 لخد ىنح سلج ملف هل تعننذان ماسو هيلع هللا ىلبح ىجنلا نذا_ةساف راهفلا عفترا نيح

-. 0 

 دلل اقع تيبلا ١ نم عيحان امها ترشافأ كتيجر/ نما صا أل ,بكر نيأ :ىل الا نق تايبلا

 باثن ءانعنص ردوخ ىلع ةانسيحو ملس م نيتعكر ىَلَصف انفقصف رم ملسو كبلع هللا ىلص

 0 يفلاعبا قي كيد (لدتانو هلاقن !اويعسسج اف كح ووادي راد لعل ندب لاضر تسلا

 5 4 2 8 5 0 95 د 5.6: 2

 لق ال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق ةلوسرو هللا بح ا فقفانم كلذ مهضعب لاقف نشخدلا

 ىرن انأن انلف لاق ملعأ هلوسرو هللا لاق هللا ةمجو كسلذب كيري هللا الآ هلا ال لاق هارت الا

 - 20 - - 07 - ١

 ىغتني هللا الا هلا ال لاق نم رانلا ىلع مرح هللا ناف لاقذ نيقفانلا ىلا هتكحصنو هءيجو

 ملاس ىنب لحأ ىراصنألا ىمح نب نيضلمل تيلاس مث باهش ىبا لاق «هللا .ةجو. كلخب
8 

 0 3 سب ع --ح 0

 اننا اكل هدبم كم لاقو طقالا باب ازيا 2 م3 لدحت5 دوه كتيلدح نع مهنارس نم ناكو

 نيا . نب ورمع لاقو "ىمسلاو : ظقألاو ىدتلا ىقلاف ةيفصب ملسو هيلع هللا قلص ئبنلا .ىب لوقي

 لاق ميعربا نب ملسم انثدح ءاسيخ 'ملسو هيلغ هللا ىلبق ع

2 

 نبأ ىلاخ تدع لاق نابع نبدأ ندع ريبج ىب كيعس ن رب : نع ةبعش انتدح

 امارح ناك ولف هتدئام ىلع بسلا عضوف انبَلو اطقأو ابابض ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 د ريكب نب ىيك انثدح ريعشلاو فلسلا باب ٠١ 2 ء«طقألا لكأو نبللا برشو عضوي م

 فل
21 

 و 33 6 هع 1 1 8

 َح انك نأ لاق كعس نب للهس ىع مزاح ىلأ نع نكرلأ دبع نب بوقعي انتدح لاق

 29 5 0 -: اا 1 0 5 0-0 : كا
 تابدح هيف لعدن اهل ردك ى هلعجاف قدلسلا لوصأ كخانت زوج اغل كتمناك ةعيلل موجب

 مس ب ه ع 3 201 هم 2 21 ا 5 1 0 5 1

 انح امو كلذ لخا نم ةعمدل مودي اي انكو انملا همر اعانرز انياص اذا ا نح



1 

 ب ى خيعطالا بانك

 الجر كيببهت وسبا ناك لاق مردهع نسع نيفس لاق دللا كيع نب ىلع انتدح تلكم ملسو

 ةعبس ىف لكأي رفاكلا نا لاق ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا دل لاقن اليكأ

 58 يرعألا نع دانؤلا أ رح كلام ىنتتدح لاق ل بيعمسأ نك هلوسرو للاب نموأ انأق لاقث 6

 لكأي وئاكلاو دحاو اتم ىف ملسملا لكأي ملسو هيلع هللا ىلص دللا ٌلوسر لاق لاق هنأ ةريره نأ نع

 نع تمبات ند ىئدع نع خبعش انتدح لاق برد ند نمهياس انقدح « ءاعمأ ةعيبس 3

 هب

 اليلق "الكأ لك اي ناكف“ ملساه ءازينك : الك لكأي ناك« الجير# نأ ظريرعرر دار نحا عئاح ا را

 ى ا لكي . ماكلاو نحاو اعم ى الكاب نوكأ نا لاقخ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل كلذ ركّذف

 ند ىلع نع ردع م انتدح لاق ميعن وك ل اقكتم لكلا 1 مس « ءاعمأ عرس

 هس هع

 ءاثكتم لك ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوقي ةفيخ ابا تيعمس لاق رمقألا

 ىبأ نع رْمَكَألا نب ىلع نع روصنم نع ريرج انتدح لاق ةدي ىبأ نب نهمتع ىنتدح

 لا
 « ىكتم اناو لكا ا هدنع لجيل لاقف ملسو هيلع هللا ىلع ئينلا كنع تننك لاق ذفيكا 2 7 3 6-2 1 1 1 1 3 2 ل

3 

 ليع ند ىلع انتل.> ىوسنم ىأ ذئنيح لجتب أ ا ىلاعت هللا لوقو ءاودشلا جناب 1
- -2- 

 ليس ند ةنمامأ ىبأ نع ىرعؤلا نع رمعم انربخا لاق فسوب نب ماش انة. لاذ دللا

 3 ه *-

 وسم بيَصِب ملسو بلع هللا ىلص ى تلا 5 لاق كيلوا 0 نكلاخ 0 سان نبأ نع

 23 هّنكلو ال لاق وه مارحأ كلاخ لاقف هدب ا تَص د مل لبقف لكابل بلا ىوشان

1 

 . لاق رظني ماسو هيلع هللا ىلص هللا -سرو قا لكأف هفاعأ ىندجلأت ىموق ضراب نوكي
-ّ 

 ةلاضنلا نم ةرييوجلا رضنلا لاق ةريزحلا باب ١ 2 ء«نذونح .بّضب باهش نبأ: :ئسع. كلام

 باهش“ نبا ١ نع :لبقع ندع" كيللا امقنخ لاق ريكس يحج تكول ىبزلا نن ةزيرظ

 ىلص ىبيخنلا باد١5 نم ناكو نكلام نب نابتع ن نأ أ ئراصنألا عيسرلا و د كدوويح ىيبخا لاق

 اقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنأ هنأ راصنالا نب ارْذب دهش نمم ملسو هيلع هللا



 ب, خيعطالا 2 امل

 نب :مامأ ى.دأ ىنربخأ لاق ىرعزلا نع سنوب انريخأ لاذ هللا كيبع انربخا لاق ىسنل وبأ

 هلا لامي: ىخلاب نيزولاال ب ايكلاحلا نا ودخل «لمابعا ىنا نأ قراصنالا [فينخلاب نب لكيذ

 ةلاخو هتلاخ كو ةنوميم ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم لخد هنأ هبخا هللا فيس

 نيجي انراللا كدر :نيدخ ءابنحلا لب تكا دونس بيك اهدنا دجال سابع: لبا

 ثتّدح ىتح ماعادل هذي مّدقي امآق ناكو .ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسرل بضلا تموقف

 لوسر اي بضلا وه هل نتمَحَق ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نربخأ روصالا ةوستلا

 نم ةأونما ١ تلاقف بصلا' ىلا هني ”هلسو هيلع“ هللا "لص هللا لونسر ئوتفأت هلا ىئمسيو هج

 ثصلا 0 كك كيلولا نب كلاخ لاقذ كما نع هدب ملسو هيلع هللا ىلص كالا 0 ع ة هللأ

 لوسروب هتلكاذا هش حجات ىلاخ لاق هذاا "قوتجأفا ئيوق" نكران قكم ملا كلو الآلاقادللا لوكا اي

 ندع انتنك ىينذألا ىفكي كحاولا ماعط باب « ىلا رطني ملسو هيلع هللا ىنص هللا

 دانزلا نأ نع كلام انتدح لاق ليعمسا انتدحو ح كلام انربخا لاق فسوي نب هللا

 ىفاك نينثالا ماعط .ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاق لاق هنا ةريره ىبا' نع نوعا ع

 قبر نوح اهدخ دحاوا اهمزقلكايا ئموما» باها رندلا# -ة دعيردلا «افاكا ملخلا ماع طوب ةتلعلا

 ناك :لانفا عفان نع تبيح نب, نقاوا نع يعش" انثتدخ لاف ىمصلا تبع انكدح لاق راشب

 لاقف اريثك لكأف هعم لكأي الجر تلخدأن هعم لكأي نيكس نوي ىتح لكأي ال رمع نبأ

 ىف لكأي نيوملا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا تعمس ىلع اذه ّلخْنُت ال عفان اي ّْ

 نع دبع انربخا/ لاقب' مالطإب نبا دي انكرح «اءاعمأ :ةعبش . ى 'لكاني'رفاكلاو  كحاو اعم ١

 ع 0 د د د

 نموملا نأ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق رمع نبأ نع عفان نع هللا كيبع

 ةنحئتس لكاتب دللا» ىيبعا | لاق ١ امهنأ ١ ذأ الف فئانملا وأ رذاكلا ناو كحاو اعم ىف للكاتب

 ا 1 3 ءاأأ ا بورك _ 1. - 2

 هيلع هلتأ ىاص ىبخذلا ندع رمع نبأ نع عفان ندع كلام (اغةدد ربكب نأ لاقو «ءاعمأ

 ك0 يي حك صحم



 و .٠ خيعطالا با

 لاق 0 ع ةدانق ىع فاكسالا وع ع لاق سنوي ىع ىأ ىفقدح لاق ماشخ نب ذاعم

 الو ظق فقرم هل بخ الو ظق هجرس نع :لكأ" لسو هيلع هللا لص ىلا يلع م

 ناي نيارراعجت «أرقشلا+ قلعت ,لاكا نولكأب ءاؤناك ا ام قع هداتقلم ليك عظم ناو ل3

 هللا لص غلا: ماق لوعي اسنأ عمم هنأ كبح :قربخا !رهعج  ىو.سخ انزبخا لاق كك

 اهيلع ىقلأف تطسبف عاطنألاب رمأ هتميلو ىلا نيملسُملا ثوعدف ةيفصب ىنبي ملسو هيلع

 حنَص مه: ملطو, هيلع دلل: .قيقرب فلا اكهبزاىذا/ سستأ عع »دروع لاقؤأ ا ومسلاو ظفقألاو ملا

 نعو هيبا نع ماشع انثدح لاق ةيوعم وبا انريبخا لاق دمحم انثتحح «عطت ىف اسيخ

 نيقاطتلا تاذ نبا اي نولوقي ريبزلا نبأ نوريعي ماشلا لا ناك لاق ناسيك نب بو

 ناك امتا ناقاطتلا ناك ام ىرحت لع نيقاطتلاب كننوريعي مهلأ ىني..ايا ةلمسل (هل» تلاقت

 ىلا تلعجو# انهوحاب  كسو ا ةيلعا هللا: لسفاادللا 7 لور يرق تيكا نيفصن هتققش قاطن

 ىئنع رهاظ ةاكش كلت هلالاو اهيا لوقي نيقاطتلاب ا اذا ماشلا لها ناكف رَخآ هترفس

 هءاو 3 -ٍ 1 0 1 ١
 نع ريبج نب كبعس نع ريشي لأ نع ةناوع وبا انتدح لاق نمعنلا وبا انتدح ءاهراع

١ 
 ئ

 5 - - هد - هدو نق فاع 5

 ىلص ىجفلا ىلا تدها سايع نبا ةلاخ نوح نب ثراشل تنفي دكيفح مأ نأ سابع نبأ

- 000 95 

 هللا ىلص يذلا نيكرتو ةدئام ىلع نلكاف نيب اعدت اياد اطقأو م ماسو ديلع دللا

3 

 ملسو هيلع هللا ىلص ىجنلا ةدئكام ىلع ع نكأ انمز مارح نكاوولرا كه رذقتملاك ملسو هيلع

 ىبكب نع داّح انثحح لاق بوح نب نميلس انثدح قيوسلا باب 4 ءنهلكأب رمأ الو
 2 ص 2د 6 د

 هيلع هلأ ىلص ىلا عم اوذاك مهذأ هربخا هنأ نوعنلا نب ديوس نع راسي نب ريشب نع

 اقي و الا هديت ملغ ماعطب اعدن ةولصلا ترضخ ربيخ نم ةحور ىلع هو ءابيصلاب ملسو

 مسالا ع٠ 62 7-1-0 7 © مس - : د 5

 ناك ام باب ٠ « اضوخد مأو انملصو ىلص من ضمضؤف ءامب اعد متا هعم انكلذ هنم كالخ

 لتاقم ىب ديح انتدح وه ام ملعيف هل ىهسي ىتح لكأي ال ملسو هيلع هللا ىلض' ىبنلا
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 .٠ ةمعطالا بانك عع

 ىتح اولكأت مهل نذأن ةرشعل ْنَّذتا لاق مت اوجرخ مق اوعبش ىتح اولكأت مهل نذأل

 اهو الجر نر دقت ىدلاوا ارهيشو ملك وقلا»لكاق .هرهقلا نذأ» مهتااوعج رجلا قا رغبتك

 نأ نب نكرلا دبع نع اضيا نمثع وبا ثّدَحو لاق هيبا نع رمتعم انتدح لاق ىسوم

 ملسوا هيلع دللا ١ لطا ئبنلا ١ لاقدا تاو: نينلكإ ملسو :اءيلغ)ا هللا + قلتم زن ىنلا عما امك "لاق. ركب

 لسجر ءاج مث نجف هوك وأ ماعط نم عاص ل..جر عم اناف ماعط مكذم نيك عم لف

 كك ن.ع 03 034 9220052 د

 عببذأ ملسو هيلع هللا ىلص ىجبنلا لاقن اهقوسي ملخب ليو ناعش.م كك تيم
2 2 

 ه م د م

 قارس ممر ديتلعتم كلا لاو دلل ىت أذ تعنصف ًءاش هنم ئرتشاف لاق عيب لب ال لاق بع

 د هع

 ناك نأ اهَتطَب .داوس' نم رح هل رح سف الا: ةئامو .نيتلثلا 'نم.ءامن.هللا“ مياو ىوشيا ىطهلا

 نوعمجا انلكأن نيتعصق اهيف لعج مث هل اهبخ ايئاغ ناك نأو هايأ اهاطعأ !دفاش

 0 ) | حسم 2 20 وه 1 - 6

 انتدح> لاق ماس اند12 «لاف اهكا وأ ربعبلا ىلع هةليحث نيدعصقلا ىف للضنو انعبتشو

 3 مد 2 030 ءد

 ىمعالا ىلع سول ىلاعت هلوق باب 7« 2« ةاملاو رمتلا نيدوسالا نم انعبش

 - دو هدد نداتء*

 كيعس ىب ىبكإ انتل> لاق نيغس انتويح لاق هءلالا كيع نب ىلع انندح ار مكلعأ

 ءه د د

 هللا لوسر عم انجرخ 00 نمعنلا ند نكيوس اندللح لوقب راسي نب رمشب تعمم لاش

 عم

 اع رببخ نم وغو ىيعكاب لاق ءانيسلا 7 اهلف رييخ ىلا ملسو هيلع ىلا ىلاص محا

 اعذ مد مام انلكاف 0 ليو لإ أ اهذ ماعط د ملسو حباع هللا ىلادص حالا لوسر اعد

 هه 0 2 25 ام

 ا 3 ادوع رخام ا ةنعجدب نيفس لاق اضوخب ملو برغهلا انب ىلصف انضهضمو ضوضمذ ءاج

 : هم ٠ 0. مدس

 انتل لاق نانس ن كيد اند1د2> ةرفسأاو نأوخأ ى الع لك لاو فقرملا زبخا بابا 8

5 3 

 هيلع هللا ىلص ىنذلا نك ا لامع دن زابَخ هىنعو . لينا :تلنغ انك لاق "دات ىع ماك

0 

 انذدح لاذ هللا كبع ند ىلع 0 « هللا ىقل ىندح ةطومسم ةاش و اققرم أوبخ مل

 وست



 دحح

 . و 1١ ..ح

 و7. خيعطالا باح

 هيلع دللا ىلص هللا لوسر اد اضايخ نأ لوقي كلام نب سنأ ع و هنأ ةكلط لأ نبأ

 هتيارف ماسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر عم تبهذف كلام نب سنأ لاق هعنص ماعطل :ملسو
 0 مدلل : محا 5 #* © ء هد 2 هس تا

 نوينلا باب ه « دكموي نم ءابدلا بدا لزأ ملف لاق ةخعصقلا ىلاو>- نم ءابدلا عيشتي

 هم هع

 نع كتسعدتأ ندع ةيعدت انربخا ناك هللا ك.ع انربخا لاق نادبع انتةدلد> هربغو لك الا ئ

3 

 عاطخغسا ام نميتلا بحب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك تلاق ةشئاع نع قورسم نع هيبأ

 لك نك دجال 1 ا كدلك ماناش ىلا تم" نكبف' ظساوبا لاقي ناو يلج دلعتت 4 يراك 5

 ةحّلط ىبا نب هللا دبع نب قحسا ىع كلام ىثتدح لاق ليعمسا انثدح عبش ىتح

 ىلص هللا لوسر توبح لع نك ميلس مال ةكلط وبأ لاق لوقي كلام ىب قي عمس ذأ

 6ع 3 - 2 ع -

 0 را 1 ص اة فرد . 0 ل و : مكسو 65د يعش نم اصارقا تجر خان ءىت نم كدنع لهن 1 جييذ فرعا افيعض ماسو هيلع هالأ

 هم هم

 ىتلسرأ رث هضعبب ىتدرو ىبوث تح هتسد رث هصعبب ربكلا تقلف اهل ارامخ تجرخأ رق

 ماسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تدجوف هب تيدذلن لاق ملسو هيباع هللا ىلص هللا لوسر ىلا

 ها هع د و هو 0 6.

 نمل .ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاقف معن تءاقذ لاق ماعطب لاق معن تلقن ةكلط
 3 -ِ 0 . 0 د

 مأ اب ةحلط وبا لاقن ةحلط ابأ تنجح ىنتح مهيديأ نيب تقلطناو قلطنان اوموق دعم

 مد

 مهمعطت ام ماعلا نم اندنع سيلو سانلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسر ءاج دق ميَلَس

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىقل ىتح ةحلط وبا فاطناف لاق ملعأ هلوسرو هللا 'تلاقق

 ىلص هللا لوسر  لاقف: الكت ئعحا ملثبوا ةيلع ءللاا ىلض للا لوسرو دكالط وبا ليفت ماس

 د ٍّع هو 0 ه مع هدو هد هيو هه ب

 مأ ترصعو تمفذ هب رمهاق زبكلا كلذي تناف كدنع ام ميلس مأ ب ىماع ملسو هيلع هللا

 نأ هللا ءانش انما'ملْطَو' هيلع هللا ىلضاهللا لوَسر هتيف, لاق ةتمدإف» اهل ةكح ملا

 ةرشعل نّذثا لاق رق اوجرخ رث اوعبش ىنح اولكاذ مثل نذذ ةرشعل نذئا لاق ث ٍلوقي
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 ٠؟ خوعطالا قا ع

 1 م ه2( تا 2 00 0 000
 اذاف عوشلو كيل نم ىهجول ترردت دلايعل ريغ تايشموذ ىلع اهكتفو هرأاذ للخلف دللا

 هم اه - -هدلع د ك 0

 تييرشف !!نبل ىمإ يعرب نإ ردا هلحر ىلا تب قلطنات نإ ىلا فرو. ىدماقأفا دباب قحت
 6 2 3 23 © 3 6 5 ا 000 ع تت :

 ىنطب ىوذسا ىند تبرشف تدعذ دكسع لاق مم تبرشف تدعذ 2 ابا اب لع لاق مث هنم

 كلذ هللا َنوَق هل تلقو ىرمأ نم نك ىذلا هل تركذو ٌرمع تيقلف لاق حّطقلاك راصن
 و ه0 ه2 د 65  ءاكمء مل 0 د مس دمع -

 روع لاق كنم اهل ارسقا انالو خبالا كذا فتسأ ىكقل هللاو رءهع اب هكنم هد فدا ناك نم

 + م د د 2 ع - ا هع أي 2 12 عا بهآ

 ةيمستلا باي 7# ءمعنلا رمح لثم ل نوكي نأ نم لا بخأ كتلخدأ نوكأ نأَل هللاو

 00 كيلا ناك ف انا ناك اذللا سكر نع سيما يمينا نكالاو ب ءاعطلا لل
 د د - ع ما 00-2 -

 امالغ تمنك لوقي ةذواس يبأ ند رمع عمس ك.ذأ ناسيك ند بهو عمس ىذا ىلربخأ رمخك

 لوسر ىل لاقف ةفحصلا ف شيطنق ىدبي نسناكو ماسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر رك ىف

 كلت تسلاز اف كيلي امم لو كدنيميب لكو دللا مس مالغ اي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 !وركذا .ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق سنأ لاقو هيلي امم لكالا باب ا» ءذعب ىنتدعط

 نيح ىتتدح لاق هللا دبع نب ريزعلا دبع انثح> هيلي امم لسجر لك لكايلو دللا مسا

 23 هد 00 - -000-

 نع ميعن ىبأ ناسيك نب بخو نع ىليدلا ةاكلح نب ورمع نب دمك نع رفعج ىبأ

 د ع 351 0

 لوسر ىل لاقذ ةفحصلا ىحاون ىم لكآ تلعجنت اًماعط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم

 كلام انربخا لاق فسوي ىب هللا دبع انتدح « كيلي ادم. لك ملسو« يلع هللا "ىلا هللا

 هييبر  ةعمو]إ,ماعطب | ملسو هيلع هللا ىلص هللا, ٌلوشر  ىأ .لاق .ميعت ,ىبا ناسيك نب بفو نع

 ةعصقلا ىلاوح ع . تع نما ا كبل امس لكو للا عش :لاقف فلس ىبا نت رثع

 هللا كبع نب قحكسا نع كلام نع 2 انتددح ةيهارك هنم فرعي مل اذا هيحاص عم



 3-3 4 تاقفنلا بانك

 ةَفلَس نأ نبا. بتيز نأ ةووع ئنويخا لاق _باهش» نبأ نعليقع نع كدللا انكدح لاق

 ىتخأ مجكنا هللا لوسر اي كلق تلاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا يوز ةبيبَح مأ نأ هتربخا

 يلا ىف ىنكراش نم ّبَحَأو ةيلكمب كل ثسل معن تلاق كلذ نيبحتو لاق نيفس ىا نبا

 نأ ديرث كنأ تحت انأ هللوف دللا ٍلوسر اب تلقف ىل لسحب ال كلذ نإ لاقف ىنخأ

 ىتبيبر نكت مل ول هللاوف لاق معن تيلق ةملَس ىلا ةنبا لاقف ةملس ىأ تسنب ةرذ مكنت

 ىنضرعت الف ةبيوش ةيلس ابأو ىتعضرا ةعاضرلا نم ىخا ةنبأ اهنا ىل تلح ام ىرُجْح ىف

 < كاين وذا ايقتحأ زةبووم ةورح لاق ىرعرلا | نك تيعشا لاك ' ىكاوخإ دو نك

 مسيح رسأا نسوهحرسلا هللا ميس

 زيطالا .باتك

 ام تاّيِيط نم اوُلُك ىكاعت هلوق» مكاتقزر ام تابيط نم اهلك ىلاعت هللا لود كان |
 هدو < <

 لاق ريثك نب ىبح انتدح اًخاَص اوليعأو تاييطلا نم اولك ىلاعت ةلوفو متي

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىرعشالا ىسوم ىنأ نع لثأو لأ نع روصنم نع نيفس انربخا

 انثدح «ريسالا ىناعلاو نيفس لاق ىناعلا اوسكفو ضيرملا اودوعو حتا اومعَْأ لاق ملشو

 لاق ةريره نا ىع: مزاح قا نع هيبا نع ل ىب دمك انثتد> لاق ىسيع نب فسوي

 مزاح لأ نسعو ضبق ىتح مأبأ ةئلق ماعط نم ملسو هيلع دللا ىلص لكيمحت 0 عسب ام

 تاتك نم هيا هثأرقتسان باطلا نبا روع تيقلثإ كيدش, دهَح ىنباطأ لاك ةريره نأ نع



 0491 تاقفنلا باتك ا

 انتدحا لد نعس ىبا ميعربا انكذحا لاقا سنوي. نبا عا انتدح هلعا# نع رسعملا زفت

 ملَسو هيلع هللا ىيص 'ئبنلا قأ لاق ةريوه نأ ننع نجرلا دبع: نب كيج نع: باهش نبا

 سيل لاق ٌةبق) فققعأت لاق ناضصر ىف ىلعأ ىلع تسع.و لاق ّملو لاق ثكلع لاقن ّلجر

 ْدَجَأ ال لاق انيكسم نيتس معطأف لاق عيطتسأ ال لاق نيعباتتم نيرهش مصف لاق ىدنع

 قدك لاك (3 انااءاج لاق لكاسلا نيأ "لاقت رثك هيد .نرعي ملسو هيلع هللا" لضا|ئنلا قف

 تيب لفا اهيقبال نيب ام قاب ىكتعب ىذلاوف هللا .لوسر اب اتم حوحأ ىلع لاق اذهب
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 تاب ٠ . .ءاذأ مقنأف لاق هباينأ ثدب ىتح. ملسو هيلع هللا للص ّئبنلا ككشف انم جوحا

 اَلَتَم هلآ برَصو ىاعت هلوقو ةئتن هْنم نأمل ىلع لقو كلذ ثم ثراولأ ىَلَعَو ىلاعت هلوق

 اننوح لاكأ ليعيش نبأ سون ءانتادح ميقتْسُم طارسسم هلوق ىلا مكبأ اقدح نيج

 لوسر اب تلق ةملَس مأ نع ةملَس ىنأ ةنبا بنيز نع هيبا نع ماشع انربخا لاق ِبْيَقَو

 !ذكمر اذكد مهتكراتب ثسلو مهيلع قفغْنأ نأ ةملسلا نا, ىبا ىف رجأ نما ل ليها هللا

 انتدح لاق فسوي نب دمحم انثحح ءمهيلع تسقفنأ ام رجأ كل معن لاق ئنب م اما

 لير ندد ليل ناواقللاا لومر ءاي .تنفا تلاق قت نع ديرا قع هور ع قوي لاشعا نع ناش

 «فورعملاب ىذُخ لاق ئتبوأ ئنيفعي# ام هلام نم :تشنا نأ حانجا ىلع لمن جحش

 ربكب نب ىبك انتدح 3 اعامض وأ لَك كود ص ماسو هيلع هللا ىلص ؟ءدلا لوذ باب اد
 و

 هلئا» لوسز نأ (ةريزعا ىلا نع ةملس  ىا قع« تاه نبا نعا ليقع "نع تيللا انكحح لاق

 نان :الضق هنيكلا كرت له“ لاسيف ىئيدلا هيلع قوتملا لجرلاب قوي ناك ملسو هيلع هللا ىلص
 َظ

 « اد

 هيلع هللا تف اًملف مكبحاص ىلع اوُلَص نيملسملل لاق الاو َنَص ةافو هنْيَدل كرت هنأ تّدح

 طين 2 2 2 ب 3 .. . 00 . 11 0 5 . 9 52

 هوايضق ىللعذ اندد كرذخذ نينموملا نم قود ند ميسفنأ نم نينموملاب ىلوا انا لاق حوتفلا

 ريكب نب ىيحك انثدح ىعريغو تايلاوملا نم عضارملا باب 1 ؛ دقثر ملف اك كذك نمو
 و



 000ر7 را ببي إي يولللللللالاُُْاُاْاُْاوّلل ل ا ت؟لللا 55 0 لل ي/ت95بب57ئبب77ب7ب7ب7ب7ب7ب7#7#7/7+اللل/

 3 45 تاقفنلا َناَتَح

 ديحت انتدح هلعا ىف لجرلا ةمدخ باب م «نيفص ةلبل الو لاق .نيفض ةليل الو لبق

 هم

 اكنأدذا ف دو_سالا نع مهيهربأ نع ةابيتاع نب ل ع ةبعش انتدد لاق ةرعرع 8 نبأ
 هز نت

 هلعأ ةئهم ناك تلاق تبيلا ىف عندصي د ملسو هيلع هللا ىلص ىبغلا ناك ام ذشتاع كتل

 ام هيلع ريغب فخأت» نأ ةارمللغ :لجرلا قغني مل ذا باي 1 3ع ب رس ناذألا| عمس ؟ناف

 لاق ماشه ىع ىيحك انتدح لاق ىنتملا ىب دمحم انت>>  فورعملاب اهدسئاوو اهيفكي

 ' جحش لجر نيفس أ نا دللا لوسر اي تلاق ةبتع تنب تقع نأ ةشتاكا نع قا ىدرتخا

 هد ى هكيفكي ام ىذُخ لاقف ملعي ال وهو هنم تذخا ام الأ. ىدلوو ىنيفكي انم ىنيطعي سيلو

 كبع نب ىلع انتدح ةقةفنلاو هدي تاذ ىف اهجوز ةارملا ظفح باب ٠ : فورعملاب كدلوو

 ىأ نع جرع الأ نع داذؤلا و وداو هيدا نع سواض نبا انتدح لاق نيفس انتد>ح لاق هللا

 3 500 ا 6 هع د من د 3 اهل
 و ىلع داسنحا شرق ءاسن خلاص ر.خالا

 فورعم اد كارملا ودك باب | « ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع نات ندأو يو نع

 2 53 مشمس

 تمعمم لاق نرسم نب كلملا كيع ىنربخأ لاغ خيبعش انتدح لاق لاهنتم نب جا انتدح

95 
 2 2 هس مم د - مدس اميإ 02 2

 تيارذ اهتسيلف دءاريس ةاح مالسو هيلع هللا ىلص ىينلا ىلأ «ىلأ لاق لع نع بو ند كبز
0-2 

2 5 0-0 5-2 7 53 3 َ 
 انكادح دنلو 3 امهجوز ةارطأ نوع باب 1 “ ىثاسن نبب اهتققشف ههجو ىف بضغلا

 عبس كرستو نا كلع لاق هللا دبع ىب رباج نع ورمع نع كتز نب داج :انتدح لانا ةىدنم

 تجورن ملسو هيلع هللا ىككلص هللا لوسر ىل لاقف ابيت لارمأ ثتجلوزناف تانب عسن وا تانب

 كيعالكو اهبعالت ةيراج اليف لاق ابيق لب تلق ابيث مأ اركب لاقف معن تلقف وباجاااب

 قيميجلا ا نأ" ترك ىقاوا تاني كركر كلعدللا بيع نأ دل تلقف نان ككجاضتر اهكحاضُتو

 باب ا  ء«اريخ لاق وا كل هللا كراب لاقذ نهكلصُتو نوهيلع' موقت ًةارمأ تجوزنف نهلتمب

 ع 5و 5 : مع 2

 ركدبو هدب ل 3 جز ىلع هاعرأو ركض ل



 45 تاقغنلا بانك مم

 0 ه د ع

 نأ امهيلع حانج الف اهريغ ىلا اهل ارارض هعضرت نأ اهعنميف هشحلاو هدسلوب راضي نا

 القا روانشتو ااناهنمد صارت نع الاصف دارأ ناف ةدلاولاو كلاولا سفن بيط نع اعضرتسي

 مسلسل , د 2د - ع - د

 باب ه هماظف هلابصف © روستو اههنم ضارمت نع كلذ نوكي نأ دعب اههيلع حافج

 هللا كيع انريخا لاق لستاقم نبأ امتدح كولا ةقفنو اهجوز اهنع باغ ذأ ةأرملا :قفن

 هد 6.« د مع

 ةيئاع تمخب كنف تءامدح تنلاق خشتاع نأ ةورع ىنريخا باهش ىبأ نع سنوي انربخا لاق

 ع 52-5
١+ 5 9 25 - 7 ١ 

 هل ىذلا نم معطأ نأ جرت لع لأ ف كيبسم نحر نيفس ابا نأ دللا لوسر اب تلاقف

 لات ما# نع رمعم نع قازولا دبع انثتح> لاق ىيجك انتدح «فورعملاب الا ال لاق انّنايع
 ه م دع ا 1 5 ع د

 اهجوز بسك ندم ةارهلا تنءقفذا ا١نأ لاق ماسو هيلع دللا ىلدص ىذلا نع ردو اب ابتععودب

 ك0 ع م 2 محلا هع وه ع 26

 لاق ندكسم امتدح اهجوز تيد ىف انارملا لنهع باب «درجأ فصنذ هاذ هرمأ ريغ نع

0 
 ىنأ ند 0 اندتدكت لاق ىليل لأ نبأ نع مك ىنتلد لاق ةيعش ندع ىمك) امتدح

 نكرلا نع اهدي !ق ئقلت»م ام دليلا و كشك ىلسو هيلع للا لص# ئينلا نيك :٠ مطانا, نأ بلاط
52 

 2 9 57 ب 9 ا 3 : ا و 3 5
 لاق ةشتاع هتربيخا ءاج اهلف خذشتاعل كلذ ترحم: ةةدادحت ملغ فيقغر هءاج هنا اهغلبو

 0 8 - 9ع 2 ل
 ىندح اينيدو ىنيد دعقنف ءاجت ايكناكم ىلع لاقف موقن انيحملذ انعجاضم انذخا دقو انءاجت

 006 ههم شك

 [اييحاش م نشا نزل دل اهم 5 مخ ىلع اهلذأ الأ لاقف ٍِ ذطب اع ةيمدق كرد تدجو
 و 3 3 ١ سَ 30

 انتو. لاق نيفس اندر لاق ن1 اندةرلد أوما مدا.خ ا 30, 58 م داخ نم امكل

2 7 - 5 3 « 

 نع تدك ىلول لأ نب نكولا دكي.ع تعمس ادعاد# عوس كيوب ىليأ نب هللا كا دتع

 لآ لاقح اماداخ + هلاست, ملسوا ا هيلع دلل! ١ ىلص, ىبنلا ١ تنقأ يطاق: نأ تغلاط نأ نبا ئلع

 هج هه

 املذ هللا نيديكو نيتلتو انلت كسمانم كنع هللا نييدبسُت هنم ريخ كل وها ام كريخا

 5 [هتكرمت اهذ نوتلقو عبرا نويدحا نيفس لاق 0 « نيتلتو اعيرأ هللا نيربكتو نيتلقو



 010 45 تاقفغنل لأ ب حا

 نوملعت لع هللاب مكذشنأ هتايح ملسو هيلع دللا :ىلص دللا ٌلوسر كلذب لتقف هللا لام لعبت

 هللا قوت مث معن الاق كلذ ناملعت له هللاب امكذشنأ سابعو ىلعل لاق معن اولاق كلذ

 امج. اهيف» لَو ركب اونا: اهضيقف» علو ,هيلحا هللا ليص#اهللا لوكسر.: قودااقأ ركب اونا لاقت كيم

 نامعزت سابعو ىلع ىلع لبقأو قثنيح امتنأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر اهيف هب لمع

 مو كدمات نا ما 50 9 3 5 7: ع 0 3 1 5

 ابا هللا قوت م قحاللت عبات كار راب قداص اهيف هنا ملعي كلاو اذكو اذك ركب ايا نأ

 انهيف لامعا نيتنس ا اهتصبعف رككم ١ ىلو#/ لشي, ةيلحر هللا قمع اهلا لوس كوااانأا كلهم لكك

 اهكرماؤا ةدنحاو انكعملكو ىتامتعجاب رف: ركب وباوا ملسو, عيلعا هللا لص: .ذللا لوبيز لدتعا اع

 اهيدا نم هذارمأ بيبصذ ىنلأسي اذع نو كيخا ىبا نم انكبيدصت ىنلاست تقتل عيمج

 لبيع امب اهيف نالعتل“ هقاثيمو هللا ٌكهع امكيلع نأ ىلع امكيلا هدغفد امتعتنا نأ تلقف

 نعم اهيدادج تلمح! اعوااركبا وبا ١ اهيح' هكبا,لمحا اكو 'ملسو هيلع اءللا ؟ىصا ءللا لور دك

 مكذشنأ كلذب امكيلا اهقعندف كلذب انيلا اهعندا ايَنْلَقَد اهيف ىناملكت الف الاو اهقيلو

 امككشنأ لاقف سابعو ىلع ىلع لبقأف لاق معن طقرلا لاقف كلذب امهيلا ايتعذد لع هللاب

 ىذلاوذ ةكلذ ا روغ ءاضق ىخم ناسمّلتفأ لاق منعت الف كلذب اوكيلا [ لل هللاب

 اهتْرَجَع ناذ ةعاسلا موقت ىتح كلذ ريغ ءاضق اهيف ىضقأ ال ضرالاو ةامسلا موقت هذذاب

 نيلوح نفَدالوأ نعضرسي 0 ىلاعت هلوق 38 ٍح ءامامكيفلأأ انف اهاعئداف اهنع

 نوثلت هلاصفو هلو ناو يصب ١ ناوامعت مب هلوق ىلا ةعاضرلا معي ن ِ 0 7 نيامأك
 تا 0 تم , 2 ©رظ 3 0 انج هدت6- 32

 اهدلوب ةللاوا انهت راضت أ هللا من ىرصتلا نع سنوي لاقو 6 رهمع 5 0 ىلا 9

 نم هب قفرأو هيلع فَقشأو ءاذسغ ىل لقمأ و دنع طم تك ةىلا ها لوفن َّك كلذو

 هلا نؤلوبلل "نسيلو ' ةيلغ هللا لكح انادشعت نك 55 نأ :نعب. قانا" نأا اهلا نيل افرك
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 45 تاقفذلا بانخ اياك

 انربخا لاق مالس نب دمح انتدح لايعلا ثاقفن فيكو هلهأ ىلع ةنّس توق لبجرلا سبح

 هلهأل عمجب لجرلا ىف تعمس له ىروتلا ىل لاق رمعم ىل لاق لاق ةنيبع نبا نع عمكو

 باهش نبا هانتكح اثيدح تركذ رث نرضك ملف رمعم لاق ةنسلا ضعب وأ مهَقَنَس توق

 نب لك عبد لل لشو يدلك هللا :ليص ,ىنلا,, نأ مع قع. سوأ نب كلام نع. ىرعرلا

 لاق ثيللا ىنككدح لاق ريقع نب ىيعس انتدح « مهتنس توق هلعأل سبكتو ريضخلا

 اي ند اني ناو ناحل ني لسوأب ند كلام قربحا لاق تاهش نبا نع ليغ ىنتدك

 د 2 3 هه >

 متلاسف سوأ ىب كلام ىلع تلخد ىذدح تقلطنان هةيد> نم اركذ ىل ركذ معلم نبأ

 نمثع ىف كل لهم لاقف افري هبجاح هانأ ذأ رمع ىلع لخدأ ىنح تقلطنا كلام لاقف

 اوسلجت اوملسو اولخدف لاق مهل نذأت معن لاق نونذاتسي دْعَسو ربيرتلاو نورلا تو

 املَس الخد املف امهل نذأف معن لاق سابعو ىلع ىف كل لم رمعل لاقف اليلق افري ثبل رف

 هباكاو ىمتع طفرلا لاقن اذه نيبو ىنبب ضقا نينموملا ريما اي سابع لاقف اسلجنو

 ىذلا هلئاب مكذشتأ اوُدَمَتا رمع لاقف رخآلا نم اهدحا حرأو امهنيب ضقا نينمؤملا رهما اب

 اما ثروت ال لاق: هلسو هيلع هللا كصدنمللا ,لوسر نأ .نوملعت» لع ضرالاو .ءامسلا موقت اهب

 كلن لاق نلف طظفرلا لاق حسفن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس كيرد 500 رين انكرت

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ناملعت لع هللاب ايكدشنأ لاقذ سابعو ىلع ىلع رمع لبقأت

 صخ ناك هللا نأ رمألا اذه ىع مكثدحأ ىلاف رمع لق كلذ لاق دق الاق كلذ لاق ملسو
3 

 ءاذأ ام هللا لاق هريغ !ذحأ هطعي مل ءىشب لاملا اذه ىف هلوسر «٠ - ها دّدرم مع.

 الو مكنود اهراَتحا اَم هللاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرت ةصلاخ هذه تناكف يدق دلوق

 هللا ٌلوسر ناكف ّلاملا اذه اهنم ىبقب ىتح مكيف اهّتبو اهومكاطعا كقل مكيلع اهب وتأتلما

 هلعجيف ىقب ام فخأب مذ لاملا اذه نم تنس ةقفن أ ىلع قفني ملسو هيلع هللا ىلص



 “49 تاقفنلا 2

 كيدزي نب هللا دبع تدعمس لاق تباث نب ّىدع نع ةبعش انتدح لاق سابا نأ نب مدأ

 - - م عم

 دغلا نع لاقن ملسو بلع دللا ىلص ىبنلا نع ل ئراصنألا ثوعمسم أ نع ىراصنألا

 «ةفقدص هل تناك اهبستحك وهو دلما ىلع ةقفن ملاسملا ففنأ اذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا ٌلوسر نأ ةريرغ نأ نع جرعالا نع دانزلا نا نع كلام ىنتحح لاق ليعمسا انتدح
 م

 - مدس

 : ىيحي انتكح « َكِيَلع قفُنأ مدأ نبأ اي فعن لاق هللا لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا ىلص ىب ا لاق لاق ةرير يأ نع دعا أ ن 2 كبز ند 0 نع كلام انتلددح لاق

 مكاصلا ّليللا مئاقلاو هللا ليبس ىف نفاضملاك نيستلاو|(ةلمرألا .كحا عاسلا لس ل

 اكرج ميربأ ن ٍِل ليمعدب رح نيفس اذو را لاق روخك د نيد انتوددح «راهنلا

 لقت 2ك ضبرم انأو ىلدوعيب ملسو ةياع هللا ىل دص ىبنلا ناك لاق لاعبي نع

 كقترو حنت نأ ريثك ثلثلاو ثلثلا لاق ثلثا تبلق ال لاق طشلاف تلق ال لق هلك ىلع

 8 5 5 5 3 هَ
 ا

 5 - ع و

 خقدص كل وهذ تقفنا اههمو مهيدبأ ىف سانلا نوففكتي ةلاع مه جعلت نأ نم ريخ ءاينغأ

 هوس م: 5 - - 5 ٍِء 2 0

 « نورا كب رضدو سان كب عفتني كعنرو دللا لعلو ك ذارما ىف ىف اهعزرذ ةمقللا ىنتح
- 

 لاق شمعالا انت>> لاذ صفح نب رمع انتدح لايعلاو لعألا نكح ذ 1 كان ١
9 

 ىنتد.> لاق جلاس ىبا اندتددح لضفأ ملسو باع دللا ىلص نيا لاق لاق ةرير-# 5

 اما ةأرملا لوقت لوعت نمب ًاذباو لْفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ُثيِلاو اًنغ كرت ام ةقدصلا

 ىلا ىنمعطأ نسبالا لوقيو ىنليعتساو ىنمعطأ ُثبعلا لوقيو ىنقلطت نأ اًماو ىنمعطت

 !ذه ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اذه تععمس ةريره ابا اب اولاقف ئنعدت نم

 دبع ىفثحح لاق ثسبللا ىنتدح لاق ريفع نب ىيعس انثدح «ةريرغ نأ سيك نم

 ١ نع باهش ىبا نع رئاسم نب كلاخ ىنب نجرلا

 خ رهظ ندع ناك ام ةقدصلا ريخ لاق ملسو هيلع دللا ىلص
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 كل
 4م فنالطلا باددك م

 ممل

 0 1 رط ليعمل انابتإا لاك هزار را نب" ةرمح. انتدحا نييسالاو ا لوخيتلا١ ليف هاكتتع دوا

 لأ هلال لص ذللك لع الورع لاسفل ةعرما كانك لجأ ريخاىبألا تلقا لاك ليج نبا هع

 ايران مات امك ل بذاك ادكدحلا نآلا ملعب اللا لاقو. نالككلا ١ نبال وخلا نيب هلو

 لاقف' بوث لاكا ءامهنيب « ىرفح"ايبأت بتاتا اانكنم لايف“ بذاك :اهكّوحا نأ ملعَي هللا .لاقن

 كل لام ال لاق ىلام لجرلا لاق لاق هتك كارأ ال 2ىت تيدلملا قف 'رانيد ئب ورمع ىل

 هد همم 53 هم - "2 -

 خعتملا باب نه « كنم كدعبأ وسهيذ ايدذاك تنكح نأو اهد تاخد دقذ اقداص تنك نأ ا
 65 ع أ

 0 00 0207 ع ا 3 692 22 - ءءد 2 ا

 - ع

 ت1 ما تت ة د " ماووه 00 ونماص © هس ءةع دو - 58035 32 - ءةامما 2

 كلذك نيقتملا ىلع قد فورعملاب عاننم تاقلطمللو ىلاعذ هلوقو ريبعت ن آر ولقعت 5 دللا نأ

 3 تن 6©ه دب مه 5 سعد

 عام م ةنعاللا ئ ماسو ةيلع هللا ىلص 0 ك1 ملو تر .ر ولقعت مكلعت هتايآ مك هللا نبي

 د د --

 نب كيعس نع ورمع نع نيفس انتدح لاق كببعس نب ةبينق انتدح اهجوز اهقلط نيح

 سد

 امكة حا هللا, عا اكياس نيتعالتملل لاق ملسو# هولع هللا لقا ىنلا نأ, نمع ا ىبا ١١ ىعا هيج

 اياك تدعم تنك نام كك لاهل "لاقى از: ةلذأ لوسر ايان اق هيلع اكل لبق اللاتي ١>
 هم 6 م

 «اهنم كل عنا لعبا كاذذ اهيلع ايذاك ا نأو يجرم نم كتللخسا اع وهذ

 تاقفنلا بانك 411

 1! 2 هه وم - ١ هد - هم د15 هدم تمص

 كلذ وفعلا لق َنوُفَْنُي قام كنولامسبو ىلاعذ هلوقو للعالا ىلع ةقفنلا لص: باب ١

 ددامداعاملا هداشءدم مهمه 33 ذم دسءد

 مع ن 59 انو او 3 م مح ( دس تكككرا ليخملا ودعلا شل لان 520 انتحل ذأ 1و ىركفتكإ ةكلعت «كايذلا قل هللا" نبي



 “ام ق دالطلا بانك

 لاق فورمعم ن ند نهسفلا ْق نلسعف تي ةكيلع ع 21 الق ني نق جاو و 0 وحل

 اهتيصو 3 تك تا نأ ير ليل نرش عو وجهقأ ذاع مدس ةنسلا مامن اهل هللا 11--

 ف

 همم ه2 ء6- 5

 ةدعلاف مكيلع حانج الف نَجَرَخ ند ج جاوا ريغ ىلاعت هللا لوق وهو تجرخ تعءانث ناد

 هذه نتخست سابع با لاق ءاطع لاق, «دهاج“ .ىع :كلذ معز .اًهيلع بجاو و امك

 نأ ءاطع لاقو ا ريغ ىلاعت هللا لوقو تءاش ثيح كتعتف اهيلعا دنع اهتدع يالا

 الخ ىلاعت هللا لوقل تجرخ ثءاش ناو اهتيصو ىف تنكسو اهلها دنع تكتعا تءاش

 تءانت تبيح لدعتت لا مسنف ثاريملا ءاج رت ءاطع لاق « َىَلَعَف | اميف مكيلع ح 1

 نب ررهع نب ركب ا د دللأ ديع نع نبيفس نع ريثك نب كيحت انتدح « اهل نكس. الو

 2١ هع هدهد مك د ه -

 نيفس ىأ تنب ةبيبح مأ نع ةخولس مأ تننب بغيز نع عفان نب دكييمح- ىنتدح مزح

 ا

 هاج نك :تيطلاب كلام تلاقو اهيبعارذ 5 كي لع ذأ َ اهءاج اهل

 رخآلا موي او هللاب و 1 مال لكي ال لوقي ملسو هيلع هللا ىلص دل ع ع الول

 ده

 حاكنلاو ئغبلا رهم باب هل ءارشعو رهشأ ةعبرا جوز ىلع الا ثلث قوف تيم ىلع تحن

 اهل سجلأو 0 م اهلو امهنبب قرف رعشب 7 وىخو ةهرتأ 5 أذإ نسل لاقو كدسافلا

 د

 ىرهولا ىع نيفس انثدح لاق هللا ىبع نب ىل 2 ايقنت اهقاذسص اهل ىعب لاق من ةربغ
 درع 13

 نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىنهن لاق نيعسم نا ندع نمرلا دبع نب ركب ىنأ نع

 نوع انثدح لاق ةبعش انثتدح لاق مذآ انتكح ؟ ىغَبلا رهمو نءاكلا ناولحو بذكلا نمت

 لكأو ةمشوتسملاو ةمشاولا ماسو باع هللا ىلص 2 عَن لاق ةبذأ نَح خفي

 >2 همم مس - 2 هم ه 301- 2 م0103 -1١

 ىبنلا ىهن ةريرق قا ندع قاح قالا ىعا هدا نياحبحك نع ةبعشإ انوبخأ لاق تالا

 لوخحلا .فيكو اهيلح !لوخَشْملل رهملا [بانان“ ١ .«ءاحالا بسم نع ةنشو ةنلط انا ل

 ادححل



 1 ل ندد ناك اذان ايا دارا ااهيسلخأ رشا قد عمت" نكاذحار ىذا انقل حكت
 >2 - 5. 208 - هم - 3

 ع ثّدحت ةخملس 0 تنب بنيز نتيعمسو رشعو رهشأ ةعبرا ىضمد ىقح الف ةرعبب تمر

 امهوسيسلاو ا.دللاب (نووشر ةفلسم» ةارمال لس نإ لاك لجو عيل هللا نطل نيبقلا نإ دييخ 1

 لاف درس نتدح هير دعو ريشا .ةعبرإ !اهجوز لعن الا مايأ ةثلك ' ىف لحدا ناازرخألا

 نأ انيهث يطع ها فلاف نيريش نير دك نع ةيعلخ كبر ةدلش انتدح الاقرب انندج

 هللا بع ىنتدح رهطلا ىنع ةداحلل طسقلا باب ثم ء وزب الأ ثلث نم رثكأ لح

 انك تنلاق ةيطع 0 ع ةصفح ىع بويا نع كيز ى َى 3 تاع انندح لاق باهولا كْيَع بتل

 هد

 تيطت و لكتكت 1 رع رو ةعبرأ جوز ىلع الا ثلت 0 تيم 06 نحأ وأ ىهفن

 - نم

 انادحا تلستعا اذا رهظلا نكنذع انل صخر كقو ع بوت لا ا-غوبصم ابوك سبلذ الو

 سبلت باب 8 ء«رشثانلل عابتا نع ىَهنن انكو رافظأ نسك نم ةذبث ىف انضيحت نم

 ىع برح نب مالسلا ديع انثدح لاق نيكد ىب لضفلا انتدح بصعلا بايت ةدالل

 نيود ةارمال لكك ال ملسو هيلع هللا ىلص ى ىبنلا لاق تلاق ةيطع أ حي مصتخ نع ع
 - - - 1 00-_ - 5 ع هنم

 سبلت لو لكتكد ال 'اهناف جوز ىلع الآ ثلت قوذ تعيبم ىلع لكنت نا رخالا موهأأو للاب

 تلاق ةصفح انتثكح لاق ماشع انتدح> ئراصنالا لاقو «بصع بوت الا اغوبصم ابوث

 5-5 نو نب 3 3 . 33

 اذا اهرهط ىندا الا اييط سمت الو ماسو هيلع هللا ىلص ىجنلا ىهذن ةيطع ما ىننتلدح

 هن: ج17

 «روثاقلاو روغاكلا لم تا ل هللا كمع وبدأ لاق «رافظإو طسق نم انايذ ترهط

 006 مرا 526در  ء.هاكم - 26 ة0 هس هدد د5

 ريبخ نولمعت امي هلو. ىلآ اجاوزأ ووو عمو نونوخب نينو ىلاعذ هلوق تاب 60.

 ججأ لأ نما نى 35 ليش انت>> لاق ةةابع نب 5 انو يا لاق روصخم نب (قكسأ ىتسدح

 م مسل © © سم هة2سد

 للغأ كذع قع علا هده تناك لاق اجاوزأ قررا 0 نونوغي نيذناو لما ى

 27 هو 35 5222



 20930300----55-ئ-(ئع-ت_-<-3ك1آ1555 0 7< < + 77ج

 أ 4١ نالطلا بانح

 | تلاق ةتلثلا ثيداحالا هذه هتربخا اهنأ ةملس ىنأ نب بنيز نع عفان نب كيج نع

 نيفس وسبا اهوبأ قوس نيح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جوز ةبيبح مأ ىلح تءاخد بذغلز نك 3 0 100000

 <45 هد 3

 مد ةيراج هزم عت 0 وأ فراخ ةرفص هيف بيطب ةليبحج ّ تعال ذ برح نبدا

 * - 5. سعا < م 1 5 4 © انا! رآل

 1 هب سن د ع 00 عد ع * -

 تلك قون" تيما لعغا نح نأ رخآلا موهلأو ةللاب نمود ةارمال لكي 2 لوقي ملسو بلع

 6 د , د5٠ م

 نيح سدح تنب بذيز ىلع تيا لذ بسغدز تملاق ارشعو رهشأ ةخعبرأ جاز ىلع ل لابل

 ريغ ةجاح نم بيطلاب ىل ام هللاو امأ تللاق مث هنم تسمن بيطب تعدن اهوخا قوث

 مويلأو هللاب نموت | ةازمال لك ال ربنملا ىلع لوقي ملسو هيلع دللا ىلص هللا "لوسر تيعمس ىثأ

7 

 . ءءء تاو 5 0

 بذي تلاق « أرشعو رهشأ ةعبرأ جاوز ىلع الا لايل ثلت نود تيم ىلع 5 نأ رخآلا

 و هس هم تهغ و

 3 ترمسءع دود -

 هللا ىلص دللا لوس لاغقذ اهلحككنكا اهنبع تكتنشا كو اسيجوز اهنع قون ىنغبأ نأ هللا

 َملسو هيلع هللا ىلص هللا لويس لاق مث ال لوقي انكلذ لك اتلك وا نيقرم ال ملشو هدلع

 - 0 ه-. د ةهنتكا د -

 لود سأر ىلع ةرسعبلاب ئمرت يلم ق نكادحا تناك كثو رشعو رهشأ ةعبرأ مه امنإ

 اذا ةأرما تناك بنيز تلاقف لول سار ع ةرعبلاب ىموت امو بنيزل تلقف كيمح لاق
 .«مدد

 0 كراع + رمد 0-3 اييط ل مأو اهبايث و وهن تل انشفح تنحف اهجوز اهنع قوت

 | حجروخت مت تام الا ءىشب وتفكر لف هي كتمت رئاط وا ةاش وا رامح ا 8 مث

 ضقفت ام كلام 0 « هريغ وأ ببيط ىم تءاش ام ا عجارت مت ىمرتف ةرعب ىطعَتف

 | انكنلح لات نايا (نام نمد ايكحح ةداكلل لككلا كانا: ٠ ءاهدلخ دب مسمتو لاك.
2 3 0 98 : 

 3 هاا د هد ||| - د 2

 قود ظلرمأ نا اهمأ ندع ومس مأ تعفي بغدز نع عسفان نب ديبح انتدد> لاق خبعش

 | ال لاقف لكلا ىف ننذاتساف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اونأذ اهينيع اوشخن اهجوز



 ب 777تجج

 41 ىالطلا اح 6

 0 8 5 2 ته يح 53033 ) 7 ن٠ 0 7 626 "7 00

 باعولا ديع اذربخا لاق ليد ىنتدح ندواضعت الذ ىلاعت .هلوقو نيتنت وا ةدحاو اهقلط

 هام م ء ه-

 ىنتتدحو َح ةقيلطت اهقلاحن هتخا راسي ىب لقعم ب 5 نا سلا نع سنوي انذد> لاذ

- 0 
 نا نسخ انتدد ةدانق نع دكيعس انذت>> لاق ىلعألا دبع انتج لاق ىنتلا ىب كيد (0

 . 3 م« 3 00 3 د

 م اهتدع تضقنأ ىنذح اينع ىل> م اهقاطف لاجر نتكا هنخأ تمذاك راسي ىب لقعم

 هنيب لاح اهبطخي“ رث اهيلع ردقي وهو اهنع لح لاقف اََنأ كلذ نم لقعم ىبغ اهبطخ

 ةس هلام هبيامشه 22

 داعدلف خيالا رخآ أ: نفولضعت الق ى ..غلبف عاسنلا متل اذأو ىلاعت هللا لوقف اهندبو

 لاق ةيبنق ًانةدح ء« هللا رمل ناقتساو 3 كرتف هياع ًارقف 9-5 هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 د 30

 ةقيلطت ضئاح 2و هل أو رمأ كقلط باماتخلا ن.ب رمع نبأ نأ عمفات نع تيدعللا اند

 ضوخحت م رهطت ح ا مث اهعجاري 4 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمهاق ةدحاو

 2 هع

 نيح اهقاطيلف اهقلطي 3 دارأ نف اهضيح نم رهطت ىنح [ لاي مذ ىرخأ اخضربح دهللنع

 0 ناكو ءاسنلا اهل لقلطتا ن ايدللا ردك ملأ ةدعلا كلش اهعما. جب ن 1 للبت نم رهطت

 يتح كيلع تمرح دقف اثلث اهَتقْلَط تنك نأ مدحأل لاق كلذ نع لكش اذا هللا

 د - ءم- ةشسسمسدل

 قرر تقلط وأ ر 5 نبأ لاق عفان ىنتدح « ثيللا نع هريغ هعيف دازو كك مخ اجوز مكنت

 انثدح ضقئاشل ةعجارم باب م» ء اذهب ىرمأ ملسو هيلع هللا ىنص ىبنلا نان نيم

 نب سنود ىنتدح لاق نيريس نب سيح انتد> لاق ميغربا ىب كبدؤي انتد>- لاق حاخ

 2 202 . 28 0 - 2: را د

 هالا ىلص ىبنلا رمع لاسف ضالح قو هتارما رمع نبأ قلط لاقف رمع نبأ تلاس ريبج

 م« 2 - 11د - ع ع

 لاقو ة+ةيلطتلا كلتي كةعتذ تماق اهتدع ليق نم فاطوي مذ اهعجارب نأ هرماق ملسو هياع

 ري ةعبرأ اههجوز اع قوتملا د بابا م 6في ديباو ٍٍ نأ تميارأ لاقو . ارشعو

 دبع انتدح ةدعلا اهيلع نأل بيلا اهنع قوتملا ةيبصلا  برقشنأ ١ ىرأ:ل١ قرعزلا
01 

 مز>> نب هرمع نب ليحت ندا و كب لأ نى د هللا ديع نع نكلام انربخا لاق فسود نب الأ



 هب

 1م ىالطلا بانك

 اهل

 نب نكول ولأ كبع ل فلط صاعلا نب كيعس ىب ىبكاي نأ نارك امهعج هنأ راسي

 50 ع هه د 3 0 2

 فا ةنيدملا ريما وسو ناورم ىلا نينموسملا مأ ةشئاع تلسراف نمردا يع اهلقتناف مكلل
- 

 ىنبلغ مكلأل نب نمرلا دبع نأ نميلس ثيدحح ىف ناورص لاق «اهتيب ىلا انهذدراو هللا

 ركذت ال نأ كّرْصَي ال تلق سيق تسنب ةمطاذ ناش ىغلب اموأ دمحم نب مساقلا لاقو
 35 5 داهيعب.. 5 4 2

 «رشلا نم ىيذع نيب ام كبسحن رش كب ناك نا مكمل نب ناورم لاقف ةمطاف ثيدح
 - 0 ه

 مساقلا نب نكرلا دبع نع ةبعش انتدح لاق 0 انتدح لاق 0 نب ديحن انتدح

 هلو يكس 5 ايلودفا ىف ىعتؤدالا

 نمولا دبع نع نيفس انتدح لاق ىدهم نبا انتدح لاق سابع ىب ورمع انتل> ء ةقفن 2 2-39 2 1 9 ماعم ةيعمب

5 

 اهقلط مكذل تقي خنالخ ىلآ ندرذد مآ خشتاعل روبزلا نسب ةووع لاق هيدأ ندع مساقلا ىبأ

 - م6 < يه ءء 3 3

 معنأ امأ ستنأاق ةومطاخ لوق 3 يممش مثوأ لاق ل ام سكب كناقذ تدجرخل

 هه

 ةتبلا اهجوز

 س ءه 3

 كنا خشتاع تيداع هيدا نع ماهل ى ع دانذؤ لأ ىنأ نبدأ دازو تيرا ىف ركذ 3 ريخ اهل سول

 رمخرأ كئلدلن اهغيدان ىلع فيد شحو ناكم ىف تناك :ئمطاق نأ تنلاقو بيعلا ص ًّد 1 ١ 3 6 / 9 51 0 ا 6
2 2 2 < 

 2 0 ّ 0 ممل 1 ا 5 20
 نأ اههجوز ىكسم ىف اهيلع ىشخ اذا ةقلطملا باب 7 « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 - مهد

 ىقيبخأ لاق دللا ديع أنذر ,ىخا لاق نابح ى 0 ةشدحافب اهلهأ ع دمت وأ اهيلع مكاقي

 د

 ,لوق باي مرسم « خمطاف ىلع نكلذ ثركنأ خقتاع 5 ةورع نع باهتش

 ٍلبكْلاَو صضيَحْلأ ْس نهماحُرُأ

 :ةئاع نع دوسالا نع ميعردأ نع ع مككلا نع يعش انثكى> لاق بوح نب نمبلس انددد

 ةبيمك اهثابخ باب ىلع ةيفص اذا رفني نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دارأ امل لاق
 هدع 5 - 3 200

0 
 ىرغناف لاق معن تلاق ركتلا ني تيضقأ تنك انتسبان كنا ىقلح وا ىرقع اهل لاقف ١

 دعا كاد تردد دد

 0ع 2 ىذ ره نينلوعبو لو انا ةأملا جاري نبك ةدعلا ىف نحذر الفحل فلو عنو لاعت فلوسك لال 6 كانا



 46 كىالطلا .بانك ني

 باب »8 ءرهشأ ةثلث نهناذعف ىصحي رم ىثاللاو ضيلمل ىع َنَدَعَف ىثآللاو نضحك 0

 ةتيسممسسسم ةدءم هه. هظ تدد

 انتا>> لاق ربك نب ىبك. انتد> نهامح ىنعضي نأ نلجأ لامحألا تال 1 ىلاعت هلوذ

 نب, ةيلساوباا ىنرخل لاه رحآلا برمرع نب. ىمرلاكبع :ىع .ةعينزاىب رفهج نغا تيللا

 دللا ىلص ىبينلا وز ةملس 0 3 بع ةقربتلا همام نأ تدب .بنيزب وأ قم رشلا :لبع

 كبح ىو ابنا قوحا .انهجور تسكت تاناكا: عيب اهل, .لاقق ملسأ نم. اةلرسا نأ ءلسو هيلع

 ىتح هيحكنت نأ حلصي ام هللاو لاقن هحكن نأ تبأت كعب نبأ لبانسلا وبا .اهبطخن

 ماسو هيلع دللا ىلص ىبنلا تءاج رث لايل رشع نم ابيرق تقكمف نيلجألا رخآ ىذتعت

 نارا هيلا "بيكويباعش نبا نا ديزي: نعدعيللا ! نع يكب خم! ئيج انتدح .:ئىطكنا لاقت

 ةيملسالا ع الاتي أ مقرألا نبا ىلا بفك هنأ هيبأ نع هربخا هللا كبع ىب هللا يسع

 ؛«مكنأ نأ تعضو اذا ىناتفنأ تسلاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا اعاتنا فيك

 د روس ا نع هيبأ ندع ةورع نب ماشع نع كلام انتدد لاق ةع ::5 نب ىيك انتدح

 ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تءاجغ لاببلب اهجوز اناخو لعد تسفُت ماسالا 0 نأ خمر

 نصيرتي تاقلطملاو لجو رع هللا لوق باب 8. ؟كحكنف اهل نذأف جكنت نأ هُئتذاتساف

 5 ءاا 0 . - 8 03 همداع 2 دنع

 تنذاب ضيح تلت هدنع تحضاحت ةدعلا ىف جوز نممذ مهر هربأ لاقو ورق قلت نهسفناب

 ىنعي نيفس ىلا ل اذهو كيسرخا ورع هولا لاقو ددعب ٠ هل د بسيناخ هلو لوألا نم

 0 هع ع 2 - دع ع مع 20-0 - >2

 لاقدو اخرهط اند اذا تارقاو اهضيح ىند اذا ظار.هلا تارقأ لافي رهعم لاقو ىرحؤلا لوق

 سيق تب ةمطاف ةسصق باب م ءاهنطب ىف اًذلو عمجت مل اذا طق السب تأرق ام

 2 - يلم  هآك ل 3 ةتداد هو > ل هودّشع ءسرم ا تام

 ةشحافب نيتاب“ نأ ل ١ نجرْكَم الو نينوي نم ندوجر تك ن ال مكبر دللا اوقناو ىلاعت هلوقو

 !رسي رس نعي هلو مل 2 ملظ نيكد هللا ذو ل 0 نحو هللا نر لح كلت دعم

220 

 نب نويلسو قيحت نب مساقلا نع كبعس نب ىبك نع بكلام انت>.> لاق ليعمسأ انتندح



 6# نيز ؟١ نالطلا بانك

 باب انو .. ٠ امهنيب. .قرمتو راصنألا ىم .ةأرماو ,لجر. نيب. ملسو. هيلع هللا لص :ىتنلا ' نعال

 نبا ىع عفان ىنثح> لاق كلام انثدح لاق ريكب نب ىيج انثتدح ةنعالملب كلولا فكلي

 ىرقف اهدلو نم ىغتناف هتارماو لسجر نيب نعال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ّنأ رمغ

 ىنثدح لاق ليعمسا انتحح نيب مهللا مامالا لوق باب م8 ءةأرملاب حلولا فَحْلَأو امهنيب

 متئاقلا ىلع _ميياعلا قب, نجرلا_هكغ ئنربخا لاق ىيعسا,ىب ,نىيحكيا قع لالبإ]ىب نيل

 ملسو هيلع هللا ىلص دللا يسر دنع نانعالتملا ركذ د لاف اادنا نيابع نبا, نءاانبك نر

 دجو هنا هل ركذف هموق نم لجر هانأف فرصنا مث الوق كلذ ىف ىدع نب مصاع لاقف

 ىلص دللا لوسر ىلا هب بهذف ىلوقل الا رمالا اذهب تيلتبأ ام مصاع لاقف الجر هتأرما عم

 محلا سيلفر ازفصم !لحرلا كلذ .ناكوا ةقارما هيلع .دكو خلاب نيحان لسا لك

 لوسر لاقت اًطَطَق آادعج محللا ريثك الْذَخ مدا هلعا دنع دجو ىذلا ناكو رعشلا طبس

 دجو هنا اهجوز ركذ ىذلا ل.جرلاب اهيبش نعضوف ند مهللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 سجل فاج ساجعا نال لحراو لاعتورامهتنو [ةلتوو يلع ةائا :ىض دلل كور نعال اع

 لاقف هذه تمجيل ةنيب ريغب اًذحا كتمجر ول .ملسو هيلع هللا ص هللا لوسر. لاق غلا

 مث. اتلك اهقلط اذإ. باباز», . ءمالسالا ف .وسلا رهط تناك ةاوسملا كلترنالاو لءابع نا

 لاق مان تتدح لاق لع نب ورمع انتدح ايسع ملخ هريغ اجوز ةدعلا دعب تاجووتا

 ةبيش لأ نب نمثتع انتكحو مح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةشئاع نع نأ ىنتدح

 مك. ةلرغلا ورك ىظرقلا ةنعاشر نا.ءاهضر  ةشقاع .قعا يبا نع :ماشع, نع. ةدلبع_ انثدحب,لاق

 سيل هنأو اهينأب ال هنأ هل تركذن ملسو هيلع دللا ىلص ىبغلا تّدأن رخآ تجوزتف اهقَلَط

 داعش «هلوقأ بابا هوي 1؟كتليسع ريو دملتسع قردكا ىحيال لاق يدمر لم كال

 3 - ه3 تب © ) مع 3 هم م 6 ->

 نضحي اوملعت م نا كعاجم لاق مقيترا نا مكثتاسن نم ضيكملا نم ؟رسمب ى



 “6 قالطلا هانحكلا

 ةأرمأ كلت ال لاقف هذه ثسجر ةنّيب ريغب اًذنحا ثمجر ول ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا

 قادنص باب م# ءالرخ فسوي نب هللا دبعو اص وبا لاق مرسلا مالسالا ىف رهظت تناك

 لاق ريبج نب دكيعس نع بويأ نع ليعمسا انربخا لاق ةرارز نب ورمع ىنتدح ةنعالملا

 ونبأ ىوتحا ناي ملعوا هيلع هللا "كصو ئبنلا "قرنا .لاقحإ,هئارمإ :فذقأ“ لجتر رمح نبال كلف

 امكدحا نأ ملعي هللا لاقو ايبأق بتات ايكنم ٌلهف بذاك امكدحا نأ ملعي هللا لاقو نالجكلا

 0 داب ينم نيف ينك اك تاح ار نأ ملكتي يدلنا 1ةلاقفإ ايباقا بسكاك : انكنم» لاقيد بانا

 لق متكحت كارأ ال اًيش ثيدلمل ىف نأ رانيد نب ورمع ىل لقف بويأ لاق « امهنيب قّرقف

 اذنك كيك ناو اهب تالكد ,نقفر ( اقدام تنك نأ كل لام ال ليق لاق ىلام ٌللجرلا لاق

 ةيقادإب نم انمع ليف تناك ءامك جا نإ نينعالتملل مامالا لوق باب ن» ء«كنم بعبأ وهف

 هل لاق ربح نب نبع 00 ورمع لاق ع نيفس انذذدلل> لاق هللا كبع نب ىلع انتدح

 نع اكباسح نينعالتملل مدلسو هيلع دللا ىلص يلا لاق لاقف نينعالتملاب ى أ
 ذاريع ْن

 هيلع نعرض كنك ردت لاه ٠ال, لاخا "ىف لافاد اهيلع اكسل للجبس دال ناك امك ىلا دال

 هتظفح ىيفس لاق كل كعبا كاذف اهيلع تبذك تنك ناو اهجرف نم تللختسا امب وهف

 لافقتف هتأرمأ نعال لك معا نبالا تلق#لاق.ريبجا+ ب, قيعس كعمس .بويأ لاق وودغ 0

 ملسو هيلع دللا لي يل ركو ار و طوول و تارا ةعيعتما نيب :ىيقس «قرفوا هيعيصاب

 لاق 0 ثلث: بتات ءاكنم لهف بذاك .امكّذحا نأ ملعي هللا لاقو نالجكلا ىنب ْىَوَحا

 0 نيب :كيرفتلا, ابا اع... كيتربخلا ١ امك ابوبأو" ورسمع: ىم. .هئطغحخ ناينفس

 نأ ٠ عفان :نع هللا اهيبع' نع نضايع. .ىب-سنا انثدخ لاف رذنملا نب ميعربا ئدكدح

 « امهفلحاو اهذذق هتارمأو لل-جر نيب قرف ملسو دمياع دللا ىلص هللا لوسر نأ هربخأ روع

 2: د - ةحسشسلسلا

 لاق رمع ىسببا نع عفان ىنريخا لاق هللا ديبع نع ىبحج انذدح لاق ددسم ان3للد



 بو "0 ىالطلا بانك

 لاقف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ىلا ءاج راصنألا نم الجر نأ ةدعاس ىنب ىخا دعس

 هجذاش ىف ؟ دللا لوف لعفي فيك مآ هلئاقيأ الجر هنارمأ عم دجو الجر تيأرأ خللا لوسر ب ب

 كيف هللا ىضق دق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف نينعالتملا رمأ نم نآرقلا ىف ركَذ ام

 هللا لوسر انراهيلع تيذك لاقءاغرت ايلف تعاش_ انو تحسملا ةانعالتت لاق كرما

 نم اغرف نيحح ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر هرمأي نأ لبق اثلث اهقلطف اهتكسمأ نأ

 لاو نيتعالتم لك نيب قيرفت كلذ .لاقف ,ملتشو هيلعا هللا ىلطا ىبنلاا كنع ايقراننا دلما

 الماح تناكو نيتعالتملا' نيب ىرثي نأ امحدعبب ةنسلا_تناكف نياهشا نبأ لان جيرج نبا

 هللا ضرف ام اهنم ثويو هت اهنأ اهتاريم ىف ةّنسلا تّرَج مث لاق هم يدي اهنبا ناكو

 نأ ثيدلمل اذه ىف ئدعاسلا دعس نب لهس نع باهش ىبا نع ميرج ىبا لاق اهل

 - ع 5 مه ع - م6 ع نه مم -

 دق الا اعارا الذ ةرحو هناك اريبصق ريحا هب تءاج نأ لاق ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا

 اهيلع ىقدص دق الا هأرأ الخ نانعلا اذ 0 5 هب تءاج نأو اهيلع بذكو ا

 تنك ول ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق بإب الإ ء«نكلذ نم هوركملا ىلع هب تءاجن

 نع لبيع ند ىوبعا نع ثيبللا ىنتدح لاق رويقع ندب ليبعدم انةدح ةنيب ربخب اهجار

 هللا ىلص ىفنلا نع نعالتلا و 5 هذا يع نبا ى ع ليح# نب مساقلا ى ع مساقلا نب نو لا دبع

 هيلا وكشي همرق نم ليجر هاتأث فرصنا مث الوق كلذ ىف ىدع نب مصاع لاقف ملسو هيلع

 ىنلا ىلا هب بهذف دوقل آلا !ذهب ثيلثبا ام مصاع لاقذ الجر هتارمآ عم دجو كق هنا

 محللا ّليلق ارفصم ّلجرلا كلذ ناكو هتأرما هيلع ىجو ىذلاب «بخأت ملسو هيلع هللا ىلص

 لاقف .مكللا ريتك مدآ الدَخ هلعا دنع هدجو هنا هيلع ىذا ىذلا ناكو رعشلا طبس

 هدجو هنأ اهجوز و 5 ىذلا ىملجرلاب اهييش تءاجن نيب مهللا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 لق هلأ ه سلجملا ىق سابع ىبال 5 لاقذ اههنيب ملسو هيلع دللا ىلص ىلا نعالف
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 دللا ىلص ىبنلا امهفلحأت متارما فذق راصنألا نم الجر ْنَأ هللا دبع نع عفان نع ٌةيريوج

 لاق راشب نب دمح انتدح نءالتلاب لجرلا أدبي باب 7١ ءامهنيب قرك مث ملسو هيلع

 لالم نأ سابع نبا نع ةمركع انثدكح لاق ناسح نب ماشه ىع ئدع ىنا نبا انتدح

 نأ ملعي هللا نأ لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاو حهشف ءجن هتأرمأ فذق ةيما ىبا

 دعب فْلط نمو ناعللا باب « ثتدهشف تماق مك بتات امكنم لهف ٌبذاك امك حُأ

 3 ىدعاسلا دعس نب لهس نأ باهش نبا نع كلام ىنتكح لاق ليعمسا انثدح ناعللا

 الجر تيأرا مصاع اب هل لاقف ىراصنالا ىدع نب مصاع ىلا ءاج ىالْجكلا اروع ّنأ هربخا

 مصاع لأسف كلذ ىع مصاع اب ىل لس لعفي فيك وا هتولتقتف هلتْقَيأ الجر هتأرما عم دجو

 لئاسملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر ةريكق كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس

 اا مصاعب عحر "اهل: ملقو يلع علل نيض "هللا لوط نم" عمت ام: مصاعلع ربك :قخا هبا

 مضاح "لاعفا !لشو ةيلغ هللا لاص# للا" لوشر كيل "لاقا اذ: رام#متعاع . اي "لاقف رع 7 هءاج هلهأ

 اهنغ :ةتلاس هلا. ةلاسملا :ملسو ةيلع هللا للص هللا لوسر رك دقاويتع قت: را رع رجوعل

 ! ىلص هللا لوسر ءاج ىنح- رجوع ليقأت اهنع هلاسأ ىتح ىهتنأ ال دللاو رجوع لاقف

 هلتقيأ الجر هتآرماا عم, نجوا الجر تايأرأ هللا :لوسر اني لاقفا سانلا ؛ظسو ملسو هيلع

 كتبحاص ىفو كيف لوُنُأ لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاقف لعفي فيك ما هتولتقتف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لويسر دنع سانلا عم انو نعالج ليس لاق ءابد تاق بعذاف

 انتلقا اهقلطق, اهناكسمأ نا هللا لوسر اه'اهيلع تبذك رموع لاق امهنعالت ىم اغرف اًملف

 « نينعالتملا نس تناكف باهش نبا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ةرمأاي نأ لبق

 قازو نبأ انربخا لاق لا لع انربخا لاق ىبك انترح سلدكاسل 5 ن.عالنلا ا ممل

 ١ 0 ةراسكلا ا 0 1
 نب ىلدهس تيدح نع اهيف خاسلأا نعو ةنعالملا نع باهش نسبا يىذر.بخا لاق جسدرج



 عير 1 نالطلا بانتك

 قراصنالا ديعس نب ىيج نع ثيل انثدخ لاق ةبيتق انثدح «راج هسارب :لاق نا مسصالاو

 ريح مكوسم ذأ الأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاق لوقي كلآم نب سنأ عمس هنأ

 نيخلا رف لبشألا قدح وني يقرليا نيكلا ف راجنلا ونب لاق هللا لوسر اب ىلب اولاق راصنألا

 مذ هعباصأ ضيقف هديب لاق رث ةدعاس ونب مهنولي نيذلا رث جروخل ىب ثراثمل ونب مهنولي

 لاق هللا ىيعأ نذل انقدح يديمك راصتألا نود" لك قون !لاقأ مقا ءانبب, نيمارلاك ١ نوطست

 ىلص .هللا لوسر بحاص قدعاسلا دعس نب ليس نم هتعمس مزاح وبا لاق. :نيفس .انثدخ

 هده نم هديك ةقاشلاو 'انأ كقعب .ملسو هيلع هللا للط» هللا لوتشا لاق. لوقي «ملسو هيلع كلا

 انكدح لاق عش اندوح! لاق دز انقيكا < ىطسولاو  ةبابسلا "نيب ١ ن رقو  نيايك اذإ

 اذكم ريشلا ملسو هيلع هللا ىلص ى وبتلا' لاف" الوفي اريك ىما, كاس ميجا نتلك

 نينلفا ةرم لوقي م نيرشعو اعسن ىنعي اذكمو اذكمو لاق مذ نبتلذ ىنعي اذكمو

 ليعمما نع ديعس نب ىيح انتدح لاق ىنتملا نب كبح انثدح © ىيرشعو اعسن' ةرمو

 نايالا نميلا وحن هديب ملسو هيلع هللا لص ىنلا راشأو لاق :نوعسم. أ ىع.سيق نع

  1١تا 5200 سد ع همس 17 5 5 00 0 -

 ةعمبر ناطيشلا انو علطي كتيببح نيد'دغلا 35 بواقلا ظلغو ةوسقلا نأو ما نيترم اني

 لاق لهس نع هيبا نع مزاح ىنأ نب زيزعلا دبع انربخا لاق ةرارزز نب ورمع انثحح «رضمو

 ىطسولاو ةبابسلاب راشأو !ذكه دَنَل ىف ميقيلا لفاكو انأ ملسو هيلع دالا ىلص هلا لوسر لاق

 انثدح لاق ةعرق نب ىيج انتكح كلولا ىفتب ضرع اذأ باب ١ ءايش امهنيب ٍحَرَقو

 لدم" قنا "أ الجر "نأ ةريره» ناد نع كيسملا" ندا ليعساا نع ةلامملا نبأ 32 كلام

 ام لاق معن لاق لبا نم كل له لاقف ثوسأ مالغ ىل كلو دللا لوسر اب لاقف ماسو هيلع

 لعلف لاق ىرع هعزن لعل لاق كلذ قف لق معن لا قروأ نم اهيف له لاق رج لاق اهئاولأ

 انثدح لاق ليعمما نب ىسوم انددد> نعالملا فالحا كلان م « هعرن اذه نكنبا



 4 قالطلا تلح نر

 ىف هل حدجن لوف حدجاف لزنأ لاق مث راهن كيلع نأ يتييسما ىل :دللا | لوشر ا( لاقف

 متيأر اذا لاقف قرشُملا ىلا هحيب ًاموأ رق“ ملسو هيلع هللا ىلص دللا وسر برّشف ةئلاثلا

 انثدح لاق ةملسم ىب هللا دبع انثتدح «مكاشلا رظقأ, ىقفت انفاع قمر لسما دك لابللا

 لاق لاق دوعسم نب هللا لبع نع نمتع نأ نع ميلا نميلس ىسع عيرز نب كبزي

 اناذ ,هروكسا نم هناذإ لاق ىأ لالب ةحذ مكنم اذحا نعني ال ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 د رهظأو ركل وأ عّبصلا ىنعي هذاك لوقب 0 سمجأو مكمثات عجرم نّذوي وأ قداح

 نكولا دبع نع ةعيبر نب رفعج ىنذدح ثيللا لاقو ىرخألا نم اذيردحا نما د

 قفتملاو ليخُبلا ُلثَم ملسو هيلع دللا ىلص دللا ٌلوسر لاق ةريرغ ابا تعمس لاق زمرغ نبا

 الف قفنملا امان امههقارذ ىلا م ناكل نم كيدكح نم ناتج اههيلع نيلجر لتمك

 0 0 نب 3 ع و

 2 كح هلطج ىلع تدام الآ ادبش ففني
 د و 5 ع -> دع 0ك - -

 د الث ليخمبلا امأو ه مما وفعتو ةنانب 0

 كان مم "؟« ءقلح تأ 55 رهشبو عستي 0 اهعسوب وهذ اهعضوم ةقلخ 0 تهز 1 الا ففي

 هدو وةو2 منع 29و نود نه وم هد هد م هه

 هلوق ىلا مهسفنأ الا ءاحهش مهل نكي ملو مهجاوزأ قرر نيذلاو ىلاعت هللا لوقو ناعللا

 ملكتملاك وهف م ةاجاب وا ةراشا وأ ةباتكب هقارمأ سرخألا فذق اذاف نيقداصلا نم

 زاجتا للا ضعب لوق وهو ضئارغلا ىف ةراشالا راجأ دق ماسو هيلع هللا ىلص ئنلا نأ

 ته هن مم 2, كن 822 :ةضد همم 3 8 هم < كم 0

 «ايبص كهملا ىف ناك نم لكن فيكح اولاق هيلا تراشاف ىلاعت هللا لاقو ملعلا لضا

 قالطلا !نأ معز. رق ناعل الو تح ال نانلا ضعب لاقو ةرامثلا الا امر الا كاكضلا لاقو

 نوكي ال فْذَقلا لاق ناف قرف فّدقلاو ىالطلا نيب سيلو رئاج ةايا وأ ةراشا وأ بانكب
 - م 2 0-5
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 كلذكو فذقلاو ىالطلا' لطب الاو مالكب آلا روج ال قالطلا كلذك هن ليق مالكب الا

 ه«عداصاب راشاف قلاط تدنأ لاق !نأ ةدانقو ىبعشلا لاقو نعال , ا كلْذكو فعلا

 سرخالا دامك لاقو همول هديب قالطلا بنك اذا سرخألا مدعربا لاقو هتراشاب منه نيبث



 بأ "0 ىنالطلا بانح

 ةدانق وبا لاقو * جرح ال هديب ملسو هيلع هللا ىلص ئلبشلا امو“ نيايك نك ]إ .لاقوم ءادقناو

 وأ اهيلع لصخ نأ هرمأ مكنم نحأ موكل نيصلا ىف .ملسو هيلع هللا ىلص ىسبنلا لاق

 كللا كيع رهاع وبدأ انتدح لاق دكيح# نب هللا دبع انتددح «اولكت لاق 0 اولاق اهبلا راشأ

 ىلص هللا ٌلوسر فاط لاق سابع نبأ نع ةمركع نع كلاخ نع ميعربا انثدح لاق ورمع نبأ

 لاق بنيز, تدلاقو :ربكو .غيلا راشأ نكرلا .لع. قأ' املك . ناكو ةرمعب ىلع“ ملسو هيلع هللا

 انتدح ؟نيعسن دقعو هذه لم جوجامو جوجإب مدر نم جتف ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا

 نيريس نب كيح نع ةمقلع نب ةملس انثدح لاك لضفملا نب رشب انثدح لاق. دكسم

 يع اهقئاوي ال ةعاس ةعمجل ىف ملسو هيلع هللا ىلص مساقلا وبا لاق لاق ةريره نأ ىع

 5 هو

 ىطسولا طب ىلع هتلمثأ عضوو هديب لاقو هاطعأ الآ اريخ هللا لأسي ىّتصي مئاق ملسم

 نع جاجا ند ةبعش ىع دعس ىب ميعربأ انتدح ا لاقو اهدقوي انلق رصنشلو

3 
 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هع ىف ىدوهي ادع لاق كلام ىب سنا نع ددز نب ماشع

 ٠ هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر اهلغا اهب قاف اهّسار حَضرو اهيلع تناك احاضوأ فخأف ةيراج

 نالف كلتق نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل لاقف تتمصأ دقو فمر رخآ ىف كو
3 

 : ىذلا ميغ رخآ لجرل نالفف لاقف لاق ال نأ اهسارب ثراشأ اهلتق ىذلا ريغل

3 

 ملسو هيبلع دللا ىلص هللا لوسر هب رماف معن نا تراشاف اهلتاقل نالقق لاقف ال نأ تراشان

0 

 نع رانيد ىب هللا دبع ىدع نيفس انتد> لاق خصيبق انتدح يح نيب هنسار خضرف

 «نوشملا ىلا راشأو انهاه ىم ةنثفلا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا تععمس لاق رمع ىبا

 تبرغ املف ملسو هيلع هللا ىلص هلئا لوسر عم رقس ىف انك لاق قول! لبا نب هللا دبع نع

3 
 ا ب ا ط ٠ 8 ع 5 ع 07
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 م3 قالطلا بانح 07

 مّلْعي ريسألا ىف ىرصزلا لاقو هوحن سابع نبا لاقو «ةطقللاب اولعنا !ذكه لاقو 0 ىلف
 1 دم د

 ىلع انتدح « دو.ةفملا ل تشل هريح عاقنا !قاق. هّناَم مسي و هثأو مأ نال هناكم
 د

 ع

 ىبذلا ن 3 تعبذملا 1 ديزي نع ليبعسس نب ىيك نع نييفس انتد> لاق هللا دكيع نبأ

 بتّذلل وأ كيخأل وا كل يل امئاف اهّذُح لاقف مَّنَعلا ةّلاض نع لتس ملسو هيلع هللا ىلص

 برشت ءاقسلاو 2اذمل اهعم اهلو كل ام لاقف هاتنجو ترمحاآو بضغف لبالا ةلاض ىع لّقشو

 اهفرعو اهصافعو اهءاكو فرعا لاقف ةطَقْللا نع لمسو اهبر اهاقلي ىقح رِجشلا لكأتو ملا

 نمرلا ىبع ىنأ ىب ةعيبر تيقلف نيفس لاق كلامي اهظاخاف ًآلاو اهفرعي نم ءاج ناف نس
 2ع

 ْئ ثعبنملا لوم كيزي تيدح تسيأرأ تلقن اذه ريغ اًيش هنع ظفحأ رلو نيفس لاق

 ثعيذملا ىلوم ديزي نع ةعيبر لوقبو ىبتكإ لاق معت لاق كلا . نب كيز نع وه ةلاضلا و

 نق ىلاعت هلوقو هول باب !"» هل تلقف ةعيبر تيقلف نيفس لاق كلاخ نب كيز نع

200 01 

 00 وح لاقف دبعلا راهط نع باهش 7 لاس هنأ كلام ىنتدح ليعمسا ىل لاقو
 هس ص اهل م١ ٠ ٠ 6 د

 « ءاوس ةخمالاو قرا 03 دكيعلاو ول راهظا» 8 0 نسل لاقو « ناوهش ديعلا ماهصو كلام

 اولاق امل ةيبرعلا ىفو ءاسنلا نم راهظلا امنا ءىشب سهلف هقمأ نم رعاط نإ ةمركع لاقو

 «روزلأ لوقو ىكنملا ىلع ٌلْخَي رن هللا نأل ىلوأ اذعو اولاق ام ضْقَن ىو اولاق امهف ىا

 ابدعي ال ماسوب يلع هللا «لصا,ىبتلا> لاق رمع نبا لاقو ار ومالاو ىالطلا قف“ ةراشالا باب ع

 قددلا راا ١ كلام (ني بعت لاعر. «ةتاسل, علا زاخو! ذنوب بدعي نكلو نيعلا عمدب هللا

 ىف ملسو هيلع دللا ىلسص ىينلا )قع, داس تلاغو فضنلا ذخ ىأ ىلا ملسو هيلع دللا ىلص

 4< هم

 يأ تبلقف سمشلا ىلا اهسارب تاموأن ىلصت هو نانلا ناش ام ةشئاعل تلقف توسكلا

 ع

 نأ ركب ا ىلا *هدبب ماسو هيلع هللا ىلص حبلا اموأ ل لاقو ميتا 5 اهسارد َْت
 ع 3

 اف



 سل ١" نالطلا كامل

 نب ةورع ىنربخا باهش نبا لاق سنوي ىنتدح بقو نبا ىنتدح رذثملا نب مهعربا

 | نجاح اذا تانموملا تناك تملاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جوز ةشثاع نأ رميبؤلا

 مكهج اذا اوُنَمل نيذلا اهيا :إب ىلاعت هللا .لوقنب !نهنكمي (ملسو | هيلع: هللا . لضأ ىبقلا

 نم طرشلا اذهب رَقُأ نْمَق ةشئاع تلاق ةيالا رخآ ىلا َنوُنَحمأَف تاوجاهم ثانمومْل

 نهلوق نم كلذب نررنقأ اذا ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر ناكف ةنكملاب َرَقُأ دقن تانموملا

 تسم اما,دللاو ال, نكتعياب ققف.نقلطنا ملسو هيلع دهللا لص .هملا» لوس [نهلا لاق

 ذخأ ام هللا مالكلاب ٌنهعياب هنأ ريغ طق ةأرما دي ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ْكَي

 دق نهيلع ذخأ نا َنِهَل لوقي هللا همأ امب الا ءاسّنلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص دللا ل
 د ّ

 كا رمش ةعَبرأ سصيوذ مهئاسن نم و نيذلل ىلاعذ هللا لوق ا الذ ٠6 مدلك نكتعياب

 نع نميلس ف هيبخأ نع 0 ىلا نب ليعمسأ انتدح اوعجر وذاك مهلع عيمس هلوق

 نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ىلا لوقي كلام نب سنأ عمس هنأ ليوطلا ديبح

 هللأ لوسر ب اولاق لذ 0 نيرشعو ا.عبسن هل يم 5 ماقأف 0 كككنأ تنذاكو ها

 0-32 3  مممستس)با 5 © 3 مهم

 نأ عشان نع ثيللا انتدح لاق ةبين5 انتل> « نور دشعو عست رهش دل لاقف اره تلا

 نكي«, الا لكلا كنب دحأل لحب ال هللا يمس خلا ءاليإالا لوقا اك طع نر
- 

 نع هكلام ىنتدح لبعمسأ ىل لاقو « ليج وع هللا رمأ امك ىالطلاب مزعب وأ فورعملاب

 ىندح قالطلا هيلع عقب الو قلطي ىذح تقوي 0 ةعبرأ كتم اخ رمع نبأ ن 2 عشان

 تاحما نم الجر رعب ىنقاو ةشئادوا ءاركلا | ىاوا لغو + نكفتع ا ىدع كلة ورك كيو قلطي

 اذا بسملا ىبا لاقو هلامو هلها ىف دوقغملا 1 مآل ابك ملسو ! هيلع, هللا ضي ىدتلا

 اهبحاص سمقلاو ةيراج دوعسم نبا ىرتشاو نس هثأوما صبرت لاتقلا ىنع فصلا ى, كف

 نالف نا ناف نالف نع :مهللا لاقو نيمهردبلاو . ردلا ىطعي نخأت ,ىقثوإا نيج: ملف _ةنس
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 رك ____-_-_-_-_-_-_-_--تتتسسس سلم

 ن 4١ :الاطلا بانك م

 انتد> نهتدعو تاكرشملا نه 5 0 جاكت ا 1 « هللا دايع نم 0 وو ىدسيع

 ناك سابع نبأ نع ؟ءاطع لاقو جيرج نبأ نع ماس اذربخا لاق ىسوم نب ميغ ٍدأ

 لما ى ترشم اونناك نيتموملاو .ملسو»ةيلع هللا لص_ئبنلا. نم نيتلونم ىلع قوكرشملا

 تجاه !ذأ 5905 هنولتاقي الو مهلئاقي ال كه عا ىكرشمو هنولئاقيو مهلتاقي برح |

 اع ناف جاكنلا اهل لح ْترْهَط اذاف َرهطَت» ضيحتأ ىتح بصح مل برامل لها نم ةارمأ

 ندرجاهملل ام اًنمَهَلو نارح - ا[ 5 وأ فم نع رجاه نأو دلل تدر عكنت نأ لبق اهجوز

 لعأ نيكرشملل ةَمأ وا دبع رمجاه ناو دعاكم ثيدح لثم دبيعلا لعا ىم ركذ مث

 د ه5 - مس 2 طري. 5 سم د هع مسا ع ع

 غخيمأ نأ تنب ةييرق تناك سابع ىسبأ نع ءاطع لاقو « مهنامتا تدرو اودري مل كيعلا

 قا تعنب ؛ مكلل مأ تناكو نيفس ىنا نب ةيوعم اهجورتف اهقلطذ باطحلا نب رمه كنع |
| 
 باب م". ء«ئفقثلا ىمتع نب هللا دبع اهجورتف اهقلطف ئرهفلا َمْنَع ىب ضايع تح .نيفس ْ

 كلاخ ىع ثراولا ىبع لاقو شرحالا وأ ىمكلا :نمحن ةسصارصملا ايوا ةكرشلا تملا ان ظ

 لاقو « هيلع .تمرح“ ةءاشب اهجوز لبق ةينارصنلا تملسأ !ذا :سانيع نبأ نع ةةمركع نع

 ىف اهجوز ملسا مث تيملسا كهعلا لا نم ةارما نع ءاطع لمس غئاصلا ميعربا نع دواد

 ءلشأ ذأ لفات ناهز ؟ىادصو نكيدج اكتب قا ءاشتا نأ لاب ال لاق 1 هتارعأ يأ أ ةدعلا

 ةدانفزا نوال لاقور «(قل و ول 0 ّح نف ال ىلاعت هللا لاقو اهجورتي ةذعلا ىف

 ليس هل ناب حالا قاو ةبحاصاءاهجخا كس لذأو امهحاكن ىلع 0 ل

 ضواعيبأ نيملسملا ىلا ثءاج نيكرشملا ىم ةرما ءاطعل تلق ييرج نبا لاقو « اهيلع هل

 هيلع دللا ىلص ىبنلا نيب كاذ ناك امتا ال لاق. اوققنأ ام ثوناو ىلاعت هلوقل اهنم .اهجوز

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نيب ملص ىف هلك اذه دعاجم لاقو دّيَعلا لسعا نيبو .ماسو
 - د ةمششسسسللا د

 لاقو ََح باسيست نبا نع ملويقع نع ثيللا انتددح لاق ريكب ىبا انتد> « شرق نببدو



 1 دلظلا تاَنَح

 خمألا رابخ باب اه « يدع انأو 2 اهيلع لاق ةقدشلا لك ل 5-5 ةربرد ىلع هب

 نبأ نع ةخمركع نع ةدان5 نع ماهتو ةيعش انتدح لاق كيلولا وبأ 22152 دكيعلا نحت

 دعي اًدبع هشيأر لق سابع

 رظنا يذاك ةربرد جوز ىنعي ندلخ ىذب كبع ثبغم كاذ لاق سابع نبأ ىع ةمركع نع
2 

 ىيع انثدح لاق دكيعس نب ةبيتق انةكح ءاهيلع ىكبي ةنيدبلا كسكس قا اهنيعب هيلا

 ع ةمركع ى

 ىنلا ةعافتش باي 11 6« ةنيدملا ككس ف 5 اهءارو فوطي هيلأ رظنأ ىنأك نالف ىنيل ادبع

 5-5-- هل لاقي وسلا انيبع ظرببرد جوز ناك لاق سابع نبأ نى ع بويا نع باعولا

 دلاخ انتدح> لاق باغولا ديع انربخا دمح انتدح ةريرب جوز ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 فوطي هيلأ رظنأ ىنأك ثيبغم مل لاقي اب ناك ردود جوز نا سابع نبأ نع ةمركع نع

 كابا سابعل ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا لاقن هقيحخن ىلع ليست هعومدو ىكبي ايفلخ

 2د 66د د 5 ع

 6 ىدر 2 3 5 « ديفا لا احا أل تلاف"عفسا اناا امنا لاق, ىنمات ادللا لوسر [١0تلق' هينعسا) فل

 نأ دوسالا نع ميعربا نع مكحلا نع ةبعش انربخا لاق ءاجر ىب هللا دبع انثدح باب ٠

 ىنال كلذ ثركذف ءالولا اوطرتشي نأ آلا اهيلاوس أن" ةريوب ئرتشت نأ ثدارا ةشتاع

 بلع هللا" للص ئنلا ا قاو'فمعأا ىلا ةالولا "اتافأ اهيعتعاو | اهيرعشا .لاقف' مللسو- هيلع دلل ا لل

 « يدش اذألو قرص اهل وه لاقف ةريرمب ىلع هب ان دفخت ام اذ ع 0 ليقف مكابي ملسو

-_ 
 اوككنت الو ىلاعت هلوق باب ام ءاهجوز نم تريد دازو ةبعش انتد> لاق مدآ انثدح

 هورنء ه5 «هءم 05 تا مف هظكءع تي غلو 0 0 0

 انتدح لاق ةبينق انتدح مكتب وأو ةكرشم 3 0 ةنموم 5 ندوب قح تاكر نجلا

 هللا نأ لاق ةيدوهيلاو ةينارصنلا حاكن نع لمس اذا "ناك رمع نبا نأ عفان ع تيل

 ر ةارملا لوقت نأ نم ربكأ ايش كارشالا ,نم ١ ملعأ الو نينموملا نع تاكردملا رح



 م ىدلطلا باب 11

 نب هللا دبع تل نأ ةمركع نع ءاذدل دلاخ نع يلاخ انثدج لاق ىطساولا فكسأ

 نع نامهط نب ميعربا لاقو ءاهقلطي هرمأو اهتدرف معن هتقيدح نيذرش لاقو اذهب كك

 يع ع ةميمنإ [ نأ كبار نعد « اهقلطو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةمركع نع كلا

 اي تللاقف ملسو هيلغ هللا ىلص هللا لوسر ىلا سيق نب تباث ةأرما تءاج لاق نار شانك نإ نع

 قص هللا, وسر لاقف هقيطأ ال ,ىكلو قلخ الو .نيد ىا.تباث ىلع, بنغأ ال ىلا هللا ءلوسر

 نب هللا دبع نب دمحم انثدح ءاهتذدرف معن نلاق هققيدح هيلع نيذرتك ملسو هيلع هللا

 ىعي بوذا نع ماسح قيم ردرجا انجح لاق جون وبا دارك .انقدح لاق 3 كرابملا

 دللآ, لص" ىبتلا ىلإ | سام نير سشمق» نب. :كباتا ةكلرملا تءاححا لاق سابعا نبا .ىع ةمركع

 رفللا فاخا ىأ الا قّلُخ الو نيد ىف تباث ىلع مقثأ ام اهلا :لوسر اي تلاقف .ملسو, ةيلع

 هرمأو هيلع ثدرف معن تلاقذ هتقيحلح هيلع نيكرتف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر لاقف

 «ثيدلمل ركّذذ ةليمج نأ ةمركع نع بويأ نع دامح انثدح لاق نميلس انثك> ءاهقراقف

 اًمهنَِ قاقش مقفخ نأو ىلاعت هلوقو ةرورضلا دنع علخلاب رمشي لهفو قاقشلا باب ما

 أ ى 2 يللا انتدح لاق كيلولا وبدأ 0 اربح هلو ىلا هلأ ن نم 0 0 ا

 ع 10 لوسي ملسو دفاع. هللا ليص] ىبنلا "تعيس لاك ”ةفرخم :ىبرروسملا | ىغ :ةكيلم

 اقالط ةمالا عيب نوكي ال باب ل كء«نذآ الف مهتنبا ِط مكنُي نأ ىف اونذاتسا ةريغملا

 32 نمل نبع لأ ند ةعمبر نسع كلام ىنددح لاق هللا دبع ىب لليعبسا انتدح

 ثلث ةرسيوب ىف ناك لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا وز ةشئاع نع دكيح ىب مساقلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو ءاهجوز ىف تريك تقتعأ اهْنأ نّنَسلا ىدحا ننس

 هيلأ برقتذ مكب روغت ةمرملاو ملسو هيلع ىللا ىلص ىللا نوفل لو فدعا نمل ءالولا

 خخ هد

 ىدصت مك كلذ كلو ىلب اولاق مكن اهيذ ظمرَملا ١ 1 ملأ لاقذ تعببلا مد نم مداو و م



 نو 41 قاللطلا بانح

 ىذلا هقشل ىكنتف هنع ضرعأت ىنز دق هنا هل لاقن دجسنلا ىف و2و ملسو هيلع هللا

 معن لاق تنصحأ لع نونج كب له لاقف هادف تاداهش عبرا هسفن ىلع كهشف. ضوعأ

 وبا انتدح «لتقن ةركلاب كرثأ ىتخ زمج ةراجلا هثقلذأ املذ قصاب مجري نأ هب رم

 نب احيعشو :نجرلا اذبع نب ةقلس وبا ىتربخا" لاق .ىرهؤلا نها تيعش ” انربخا 'لاق' قابلا

 نيحتسلاب قارمر# لبو هيرخ دلتا ص للا "قوس لسا نك نجر نأ ناقه كرف ايأ نأ اكان

 ديجو قشل ىكانتف هنع ضرعأت هسفن ىنعي ىنز دق رخالا نأ دللا لوسر اي: لاقف هادانف

 ههَجَو فشل ىحانتف منع ضرعأت ىنز دق رخالا نأ هللا ٍلوسر اي لاقف هّلَبق ضرعأ ىذلا

 عبرا هسفن ىلع هش اًملف ةعبارلا هل ىكنتف هنع ضرعأف كلذ هل لاقف هّلَبق ضرعأ ىذلا
 ل

 ةومجران هب اوبقذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ال لاق نونج كب لف لاقف .هاعذ تاداهنش

 - ع - - - 0 - مسلسل هي

 لاق ىراصنالا كللا دبع ند رباج عهس نم ىنربخاف لاق ىرشولا نعو « نصحا كد ناكو

 دانحردا ىنح زوج راجع هتقلذا املف مايد ملابد ةلضملاب هانمجرف تجر نميف 500

 مكل لي الو كاعت هلوقو هيف ىالطلا فيكو عّلْتل باب 1  «كتام ىنح هانمجرق ةرخاب

 راجأو" قاطلسلا «نود علل مغ راحو , نومئاظلا علو 101+ ايه ل هرختبتا امم اوكا

 ضرتفا اميف هللا دودح اميقي' الأ افاخ نأ الا سواط لاقو ءاهسار صاقع نود علل نمتع

 ىح لكحل فاههسلا ١ لوق :لسقي ملو ةيكطلاو :ةرشعلا 3: عيحاص »لع ءاسهتما نككاو لكل

 ئفقثلا باقولا دبع انتد> لاق ليمج نب رعزأ انثدح «ةبانج نم كل لستغأ ال لوقت

 ىلصص ىلا تذأ سهق ند تباث ظارهأ نأ نابع نبأ نع ةمركع نع قل انتد> .لاق

 5308 «ةك د

 نيد الو قلدخ ىف هيلع بقعا ام سيف نب تنسبات هللا لوسسر اي تلاقف ملسو هيلع هللا

 نيدرتأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مالسالا ىف رْفْكنا هركأ ىنكلو هتقيدح هيلع

 امثدح « ةقيلطت اهقلطو ةقيدلل لبقأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسر لاق معن تلاق



 41 ىالطأا بانك 0

 هيلع دللا . ىلص ىنلا لاقو +« سوسوملا رارقا نم زوج ال امو اناطخل ءا انيست ٠ ناين اة خاوت

 ىلا قفطف ا صاوخ ةرزج رق لع انوع ود ٌكبأ سفن ىلع َرَفأ ىذلل ملسو

 الا متنأ لهو ةزج لاق مث هانيع قرم لست ىق ةزح اذاف رح مولي ملسو هيلع هللا ىلص

 نمثع لاقو «دعم انّجرخو جرخأ مك دق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىيلا فرعت ىأل ٌنهِبَع

 «رئاج سيل هرُكَعَسلاو ناركسلا قالط سابع نبا لاقو ءقالط ناركسلا الزي رود نمل
 2 ن 0 مس 5-1 1 3 5 هد

 « هطرش هلخ ىناللحلاب ادب اذا ةاطع لاقو « سوسومهلا نقالط زوج 0« رمهاع ند ةبقع لاقو

 هه ةد

 تنير لكقذ تجر اخ تانبر 0 نبأ لاقن تءعجرخ نأ ديل هتارمأ لحجر قلك عفان لاقو

20) 

 7 قوما اذكو !ذك لعفأ م نأ لاق نميف قرعزلا لاقو «ءىبشب .سيلف جوخ مل ناو هنم
 و

 ىهس نأ هدارأ الَجأ اذ ىفملا :كليب يلح نوحي ةبلتا اع واقعي لاقو امع لاسم نلت قلاط

 ٍ نإ مم 0و د ماو نجع : و غال لاف 1 مب أ لاق « دتناما دكنيد ىف كلذ لح فاح نيح يلق هيلع كقع

 اثلخ قئلاط تننأف تلج اذا لاق اذا ةدانق لاقو « مهناسلب موق ل ىالطو هنايذ كيف ىل

 ىقلل لاق اذا نسل لاقو هنم نيناب دقف اهلج نابتسا ناف ةرم رهط لك دنع اعاشغي

 24 276-2 1 _ دل كرس ان رتج اا 0 و 245 اا تدلل هش ت1 تان عكلا) طر 2 ىيدلطلا سسابعر ندا لاو فد يلع

 ملعت م ىلع لاقو و ام وهف اقالط كَ نأو ةناعن نأ 0 تمذأ ام لاق ٍ ئرعؤلا

 ميعردا نب ملسم انثدح « هتعملا قالط الا رئاج ىالطلا 1 0 لاقو ©« ظقيفسي ىنح

 ىلص, ئبنلا :نع ةريزع قا نع قوأ خا ىب..ةرارزأ نع.ةدانق  انثدح لاق, ماشع' انثذح. لاق

 ملكتتاوا لسعت مل ام اهسفتنأ هب تتّدح ام ىتمأ نع رواج :هللا نأ لاق ملسو ههلع هللا

 00-7 ١1 رت سس تس 01 هوا عم )ينل 3 | ىو ]|ملِل

 ص بو ىبأ لو دا لاق غيصأ امتدح « عىبشب سياف ةديبقد ين فاخذ ١ذأ ةدانق لاق

 ىلص ىزذلا أ ملسأ نم دلجر نال تاج نع 00-5 وبدأ ىقربخا لاق باه نبأ نع سنود



 ع ؟م قالطلا نايك

 ةدوسل تلقف هل نلاتكتل هللاو امأ تلقف برش هنم ملسو هيلع هللا كص ئبنلا تّقّسف

 هل لوقذ لسع ةبرش ةصغفح ىنتقس ك.ل لوقيس هذاذ كنم نلجأ كلا جيرملا هذه ام هل

 د مح 3 5 1 5 ً - 2 36ه < ©. -

 ام هللاوخ 8ث ودب لوقت تلا كاذ بقص ب تمذأ لوقو كلذ لوذاسو طفرعلا هلك تسرج

 - هك 2 را 20 8 عا

 كتملاق اهنم اند املذ كنم اقرذ هب ىنترما اهب هيدابا نأ تدران بابلا ىلع ماق نأ الا وع

 لاق كتم نحل تل جبولا هذه امذ تلاق ال لاق ريفاغم تلكا هللا لوسر اب ةدوس هل

 كلذ وحن هل تلق ّىَلا راد اًملف ظفرعلا هلك تسرج تلاقذف لسع ةبرش ةصفح ىنتقس
 هه.

 كيقسأ الأ دللا لوسر اب تلاق ةصفح ىلا راد اًملف كلذ ّلثم هل تلاق ةّيفص ىلا راد اًملف

 « ىنكسأ اهل تلق هانمرح كقل هللاو ةدوس لوقت تلاق هيذ ىل ةجاح ال لاق هنم

 ل خددرم 2

 تاتموملا متاكاكت اذا 1 نيذلا اهنا ابر ينام الار وكو حاكنلا لبق قالط ال 1

 نفوحرسو نووغتمت 5 ةدع نم نها ْمُكَل ام 0 ٍلْبَك نم نفويتقلط م

 ىلع .ىنع :كلذ ىف ور جاكنلا نيعب ىالطلا هللا لدعج سابع ىبأ ١ لاقو اليمج حارس

 هللا ىيضرب ىد هللا, قسيبعو :ىجرالا "تبيح ىبا وكب قاو:رفيرلا قم ةورعو بيسلاا نب "نيعسو

 نيواظو ارئاسو نةساقلاو رد نب ديعسو حيرشو نيسح نب ئىلعو ىمّتع نب نابأو ةبنع نبأ

 بعك نب سضمحو ريبج نب عفانو ىيز نب رباجو ىعس نب رماعو ءاطعو ةمركعو نسللو

 ال ايذأ ىعشلاو موت ىب ورمعو مئاسو ىنجرلا دبع نب مساقلاو دماج راسي نب نميلسو

 ىلص ّىفلا لاق هيلع ءىت الفا ئتخا هلع هركم وهو هتارمال لاق اذا باي. ١ ٠١ ؟,كلطك

 باب | ءّلجو رع هللا تاذ ىف هكلذو ىنخا هذه ةراسل ميعربا لاق ملسو هيلع هللأ

 كرشلاو ىالطلا ىف نايشنلاو طلغلاو امعرمأو نونجماو ناركسلاو ةركلاو قالغالا قف قالطلا

 ال َىْعَشلا التو ' ىون ام ٌىرمأ لو ةينلاب لامعألا ملسو هيلع هللا ىلص ىجنلا لوقل هريغو
 ع



 ئالطلا باتك من

 د «٠ 1

 :تالما الكجر قاتطا تلاقاودستام ا نع اديبا ع“ ةوردع' ني. اماشع انكدح ' لاقأ ةيوعم دبا

 ملف هديرث ءىش ىلا هنم لصق ملف ةبدهلا ٌلثم هعم تناكو اهقلطف هريغ اجوز تيجوزتف

 ىنقلط ىجوز نأ هللا لوسر اب تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تف اهقلط نأ ثبلي

 نه الا ىنيرقي ملف ةبحهلا لم الا ادعم نيكي رثوا نا لخكف هيغ ءاجوز :تجوؤت ىثأو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف لوألا ىجورل لحاقأ ءىش ىلا ىثم لي ملوب ةدحاو

 ةلوق كاي 0 ٠ ةتلئسعا قوتو ىشليشع رخآلا ىوخيا ىتح لوألا كجوزل نيلكأ ل

 انتد> لاق عشان ى + عيبرلا عمس حج ايدص ىب دال ىتدح كل لأ لخأ م مرتك 3 ىلاعذ

 هنأ ربحا هنأ اوزييجلا نوب قتيعشا, نأ! ميكحا نب 'لعي نع "ريتك ( اذا: وي" ١ يلج + قع غي 0

 را دلال ودير حلا لت ١ قالب كفل »لاف را سيلا كارد مرح انآ الوهم نيابعاوىبلا عمت

 معز لاق ييرج نبا نع ياخ انثدح لاق حاَبص نب دمحم نب نسل انتدح «ةنسح

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ّنأ اهضر ةشئاع تيعمس لوي ريمع نب ديبع عمس هنأ ءاطع

 انآيأ نأ ةصقحو انأ تيصاوتف السع اهدنع برشيو شخ ةنبأ بنيز كغع ثكمي ناك

 رهفاغم تلكأ ريفاغم خدر كلم ءالحنا ىلا ٌلقتلف ملسو هيلع هللا ىلص ىلا الخ ل15

 شخ نب بنيز دنع الَسَع تبرش سأب ال لاقف كلذ هل تلاقف ايعادحا ىلع لخّدف

 2م - هم 35 3 0 مت 5 3 5:5 >2 000"

 أ هللا ىلا ابوقَت نا هلوق ىلا يل سرا موتك | مل ىبنلا اَهِيأ اب تلونف هل دوعأ نو

 نورا انتدح «السع ترش لشي هلوقل ءجاوزأ ضغعَب ىلا دلال أو فنك هشتاعل

 ةشئاع ندع هيبا نع ةوزغ نب ماشع نع رهسم نب ىلع انتدح لاق ءارْغَملا نأ نبا

 رصعلا نم فرصنا اذا ناكو ءاوُلَمْلاو لَّسَعلا بحي ملسو هيلع دللا ىلص هللا ُلوسر ناك تلق

 رثكا سبتحاف رمع 56 ةصقخ ىلع لخّدن نفاددا نم ونْديف هتاسف ىلع لخد

 6 3 هع مم © هامهع

 ىلسع ةكع اهموذ نم ةارما اهل تدعأ ىل ليقف بككنذ ىع كلاسف ترغذ نيتك ناك ام



 "ك1 قالطلا اح

 ع 200 ع 0. ل 2 ع هع 010

 ىرماتسن ىنح ىلجكت ال نأ كيلع الذ ارمأ كل وكاذ ىلأ لاغذف ى ادب هجاوزأ ريكتب ماسو

 1 ا هم ع

 لج لاق هللا نا لاق مث تلاق هقارغب ىنارمأب انوكي مل ىوبأ نأ ملع كقو تلاق كيوبأ

 اميظع اًرْجَأ هلوق ىلا اَيْثْحلا ةويحلا نذرت نئنك نا كجاَوزأل نك ىبنلا اهيا اي هوامت

 : ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا هيرأ ىتاف ىوبأ رمأتسا !ذع ىأ ىفف ثلقف تلاق

 «ءاسمن 0 نس كام ١) ف تلمع ام نك 7 هيلع هللا ىلص ىبغلا جاوزأ لعق

 د - هاك هد داتا وة م هاا م هما ه هد

 قد

 انثدح لاق 0 ىنتدح لاق .عا انثدح لاق صفخ ىب 95 انتدح اًليِمَج .احارس
 - ه- 04 0-30

 دللا انردخ اف ملسو هيلع هللا ىلص جلل أ لوسر انريخ تلاق ةخشتاع ندع نقوردعبم ور ملسمم

 - مدسسسلا ع س اوم ِ-
 لاذ ليعمما نع ىبك انتل> لق دردسم انتنح ءايش انيلع كلذ كعب ملف ةلوس رد

 بلع هللا ىل لا اذريخ تلاقذ ةءد دل 2 20 كلاس لاق قورسم نع رماع انتد>
 ةربخحأ نب

 0 باب 9 هاما نأ نعي ةئاماوأ ١ ةىحتاو اهتريخل ابا (ذل' 1 ىورتمهر الاف اعالط ناكا ىلكد
 ىر

 - - --ِ هع د« مّ 2 31 نم د

 لوقو ةقئيذ ىلع وهف قالطلا هب ىتَع ام وأ ةيربلا وأ ةيلخا وأ كتحرس وأ كتقراف لاق اذا

 هم ان >2 5 ©ه هءّئم 3 >2 ته مدس 2 -

 فورم كاسماق لاقو اليِمَج اًحاَوس نكحرسأو لاقو اليمج احارس نقوحرسو ىلاعت هللأ

 4-5 6 < 61 52 3 3 ه د

 هيلع دللا ىلص ىهنلا ملع دق .خةشتاع تلاقو فورم نعوقراش وأ لاقو ناسحاب جيرست أ

 لاقو مارح ىَلَع تنأ هدأرمال لاق نم باب + ء«هقارفب ىنارمأي انوكي مل ىوبأ نأ ماسو

 قاوغلاو ىالظلاب امارح هوهسف هيلع تمرح دقق اثلك فّلَط اذا ملعلا لها لاقو هيف نس

 اقيو مارح للا ماعطلل لاقي ال" هنأل ماعطلا مكي .ىذلاك !ذه سيلو

 رمغ نبأ ناك لاق عفان نع ثيللا لاقو هريغ اجرز مكنت ىتح هل لحأ ال اثلك ىالظلا ىف .

 ملسو هيلع للا ىلص ىبنلا ناف نّيَثرَم وا ةرم تقلط ول لاق اتلك فلط نِمَع لتس اذا
 0 8 5 ل 5 1 ع
 انتدح لاف لديح“ انتد> «كريغ اجوز جنت ىنتح تمرح اثاذ اهتقلط ن اذهب ىنرمأ

701 59 



 ١ قالطلا تانك

 هياع هللا ىلص هللا لوسر نم عمس ام مصاع ىلع ريبك ىتح اهباعو لئاسملا ملسو هيلع هللا

 هللا ىلص هللا لوسر ككل لاق اذ ام مساع اي لاقف رميَوُع اج هلعأ ىلا مصاع عجَر اًيلف ملسو

 هلأ ةلاسملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرك دق ريخ ىنأت ل مضاع لاقف ملسو هيلع

 هللا ٌلوسر نأ ىنح ري الك دات اهنع هدلاسأ ىنح قنا 8 هللاو ع 1 لاق اهنع ةثئلاس

 الجر هتأرما عم دجو الجر تسيأرأ هللا لوسر اب لاقف سانلا طسو ملسو هيلع هللا ىلص

 ىفو كيف. هللا لزنأ .ىق ملسو هيلع هللا ىلص هلآ لوسر لاقف لعفي فيك ما هنولتقتف هاتنيأ

 هيلع هللا ىلص كلا لوسر دنع سانفلا عم انأو انعالشذ 1 لاق اهب تأف بهذا كنيداص

 ع ١ 2 5 ع 0000 ه مد هارس

 نأ ليق امات اسهقلطف اهنكسمأ نأ هللا لوسر ب اهبلع تييذك رمح لاق اغرف اهلذ ماسو

 نع الجولات كلت تناكف باهش نبا لاق «ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر هرسأب

 لاق باهش ىسبأ نع ل ىنتدح لاق ثيللا ىنتحح لاق 0 نب دكيعس انتد>

 3 - 2 - مدع م ساع نم مع

 هللا لوسر ىلا تءاج ىظرقلا ة-ع 2 ظارمأ نأ هتربخأ ةشقاع نأ بيرس د ورع ىلربخا

 قالط !تيف ىقلط معاشر ْنأ هللا لوسر اي. تلاقف ملسو ةيلع هللا ىلص
- 2 52 

 هلع حككن أو
 ع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةبكعلا لثم عم أمئاو نطو هلأ رهبؤلا نب نكولا كيع

 مممسسسلل تلا ايا م ا 0 ءممو سعد ك > : - ع د 000

 ىنتدح « هنليسع قوكدنو كتايسع قودحدنيرىح ذ ةعاقر ىلا ىنجرت نأ نويدبدرت كعت

 د . ماد

 نع دمح نب مساقلا ىنتدح لاق هللا ديبع نع ىيكج انتدح لاق راسشب نب كيد

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لقسف فلطن تجورنتف اناث هتأرما فاط الجر نأ شكا

 هك لإ نعبر لصألا 3 « لوألا ىاذإ انك ءانبتنيسع نوذي ىتح ال لاق لوالد للك

 بيش فكنا لاق. ناميلا, وبا انكدح وهو , ىلإ هربا لع ال. .بوتكم: ةلزأ لع تيدح

23 

 د 3 -- 1 مع

 هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر رمأ اَمَُأ تلاق ملسو هيلع دللا ىلص ىبينلا بز ةشئاع ْنأ نجلا



 | مد '؛١ ىالطلا بانك

 يملا اهيلع :لخج املكر اهل. ةنضاخحر اهتيادءانهعنو: قيحارج نبأ نشتلا اند, هيدنت تاج

 لاق ةقرسلل اهسفن ةكلملا ٌبَِهَت لعو تلاق ل كّسفن ىبق لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 ءهع

 21 را ا مءضي هديب ىوعان

 نك نب سابع نع نكولا دبع نع قروباسيتلا جورت الاخ ا ل مبيبأ نع

 0-2 ني ست هم ثدي ذل فيجا تن بأ ل د هللا, لص

 نب « نييق أر نيبوت دوسكيو هرج ن هللا كيبع انكثدح اهو 6 اهديك 0 انآ رمأذ كلذ تنم

 نعو ةكدبأ نع ةزم نع ن نجوا دبع اءةد> لاق رمز ولأ ىلا نب ميخجردأ انتدح لاق لديحت

 0 دف نو ريس نحبهم هيتس جنا

 دتارمأ (نقلط ل. جر رمع نبال تلق لاق رممج نب سنود بالغ ىأ نع ةدانق نع ىمك

 اهقلطيلف اهقلطي نأ دارأف ترهط اذاف اهعجاري نأ هرم هل كلذ ركذف ملسو هيلع هللا ىلص

 50 2 البا كش هم 5 كا سي ادع 5 30

 طل زاجأ نك كا ع « قيحاساو از 2 نأ تيأرأ لاق انالط كلذ دع لسهخ تنمق

 تن 01 03 26ه

 3 ريدولا ع دأ لاقو ناسحاب 6 وأ فووعمي كسا ناَقرم ىالظلا ىلاعت دلوغل تالتنا

 5 35 ع 5 2326 و >- ِ- ..ا١ 8

 !نأ جوز مري لاقو مقرن ىبعشلا لاقي ةتوستبم ترك نأ ا ل قلط ضسيرمم

 سس خم

 ديع انتد> « كلذ نع عجرف رح أ ١ لاق معذ لاق ةدعلا تضقنأ أر

 ه2

 نأ هربخا ىدعاسلا دعس نب لهس نأ باهش نبأ نع كلاه انربخا لاق فسوي نب هللأ

 عم دجو الجر تيأرأ مصاع اب هل لاقف ىراصنالا ىدع نب مصاع ىلا ءاج ىنالجكلا ارعوع

 ىلص هللا ّلوسر كلذ نع مصاع اب ىل لس لعفي فيك مأ هنولتقتف هلتقيا الجر هتارمأ

 ىلص هللا ٌلوسر هركق ملسو هيلع دالا ئلبص هللا لوسر كلذ نع" مصاع لأسق: ملشو ةيلعا هللا



 4 قالطلا ناك مم

 لهشبو عامج ريغ نم ارعاط اهقلطي نأ دنسلا .قالطو. ءاندهعو .هانظفح دانيصحأ ةطعلأ

 رمع نب هللا ىبع نع عفان نع. كلام ىنثدح لآ هللا نبع نب ليعمسا انثدح نيدماش

 نو نمعب .لاستفا# لسور ا ءرلم دلل كيم .دللا ,لوعسر تنيعم لك نتاح قرا هلقارما قلك ها

 هرم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاقف كلذ نع ملسو ةيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر باطخا
 هل 0 - 615 هس 8 0 7 - 1 56 3 هد 1 3 2

 ءاشش ناو دعب كسمأ ءاش نأ م رهطت م ضيح مم ريطت ىند اهكسمبل رق اهعجارملف

 نسلا هن َ 0 عاد ع د 3 مه يا س 6. 0

 اذ) كايا «ءاسنلا اهل قلطت نأ هللا رمأ كلل ةحدعلا كلقن سمي نأ لبق قلط

 نع ةبعشا انكدح "لاق .برح .ىب نمبلس انكرح :ىالظلا :كتلذبا قت ,ندئالل .كقلط

 رمع | ركذف .ضئاخح قو هتأرما رمع نيا ١ قّلَط .لاق نمع نبا: تعمس لاق: نيريس نب .سّنأ

 سنوي نع ةداتق ىعو «همف لاق بستحت تلق اهعجاريل لاقذ ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلل

 عدو >2 ">> عه 2 3 2د 2622 د 2

 (قمكساو زج نا تيارا لاق بسفكخ تاق اهعجاربلاف هرم لاق رمع بأ نع ريبج ىبأ

 2 و ع هه.

 ا ا رع نك بود 2و و و 5 مح ىدلا ىنح | ينبح .براكيعس .2 انونأ انتحل انراولا كديع اانت5كحت يعم وُلد !لاَض

 اننتد> نالطناب هتارمأ لجبلا هجاوي لفو كلظ م ا 1 « :قيلطتم لع 0 لاق

 ئبنلا ياوزأ نأ :قرعرتلاتللاس لاق :ىاروالاب انتدخب لاق: ىيلودلا انتتدخ لاقر َىَدْيَمْلا

 تلخذأ ال نوجا ةنبا نأ ةشئاع نع ةورع ىقربخأ لاق هنم ثنذاعتسا ملسو هيلع دللأ ىلص

 تذع دقت اهل لاقف كنم هللاب نوعأ لاق اهنم انّدو ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ىلع

 قرعزلا نع هنج نع عينم ىأ نب اح تاور هللا دبع وسبا لاق « كلقعأب ىف ميظعب
-- - 

 باع

 ليسَع نب نجرلا دبع انتدح لاق مهيعن وبا انثتدح «ىنلاق ةشئاع نأ. هربخا ةورع نأ

 - 3 3 هه

 ىبنلا لاقف ايهنيب انسلجبغ نيطئاح ىلا انيهنذا ىتح طوشلا هل لاقي طئاح ىلا انقلطنا

 لا فا كيب اق كلونأت ةينوجلاب ىنأ ىقو لخدو انغام اوسلجا ماسو هيلع هللا ىلص ّق



 ا 4 حاكنلا كح

 و شمل

 ءىش ىأب سانلا فلتخا لاق مزاح نأ نع .نيفس انثدح .لاق كيعس نب ةبيتق انثدح

 ٌىدعاسلا دعس نب َلْهَس اولأَسف دحأ موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حرج وود

 نم ىقَب ام لاقف ةنيدملاب ملسو هيلع دلثأ ىلص ىنلا باكتأ نم ىقب نم رسخآ نم ناكو

 هسرت ىلع ءاملاب قب 52 ههجو نع مكلا لسغت ةمطاذ تناك ىقم هب كا حا ناكل

 ملحلا اوغلبي رف :نيذلاو ىاعق هلوق باب 176 ٠ «دهحوج هيب.:ئشحن .قرتخ يصح نحل

 نجرلا ىبع نع نيفس انربخا لاق هللا دبع انربخا لاق دم نب دجا انثتدح مكنم

 كيعلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ٌتدِهََش ٌلجر هلأس سابع نبا تعمس سباع نبأ

 هللا ٌلوسر ٍيِرَخ لاق درغص نم ىنعي هتحهش ام هنم ىناكم الولو معن لاق اًرشف وأ ىتكأ

 نيظعوف .ءاسنلا :قأ' رف ّمماقا الو اناذأ ركذُي ملو بطَخ مث نصف .ملسو هيلع هللا ىلص

 مث لالب ىلا نعفدي نهقولحو نهناذا ىلا نيوجي نيهتيأرف ةقدصلاب نب رعأو د قر تَّذو

 نطو ةليللا متسرعأ لع هبحاصل لجرلا لوق باب |!" ع« هنيب ىلأ لالبو وع عغترا

 نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا حبع انثدح باتعلا دنع ةرصاخلا ىف هقنبا لجولا

 ىف هدبب ىننعطي لعجو ركب وبدأ ىنيذاع تلاق خةشاع نع يأ نع مساقلا نب نكولا ديع

 4 ىذخت ىلع هسارو ملسو هيلع هللا ىلص هللا :لوسر ناكم الا كرحتلا ىم ىنعنمب الف قرصاخ

 مسبب حرصا نحوه سحرسلا هللا مسبب

 قالطلا بانك

 3-5082 © هر"اذ فاه ع2 هم هر لاب

 دمج ن ىف ىئ و احا هتاذعلا نس 98 اضف ءاَسنلآ ؛ق)ا نا ءاكتسما“اي لاعت هللا لوم 155
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 تح



 307 جاكنلا اح وعلل

 نع دتسم انتدح ىلولا بلط» باج ٠١ ١١ ءاليتل :هلها قرطي الف ةبيغلا مكدحا لاطا

 نذر ملط ديلع وللا لدع دللا لو 2م تنك لاق رياجس» نع ىبعشلا نع ناجم نع ميشف

 انأ اذاف ثيفشلا ىفلخ نم بكار ىنقحلف فوطق ريعب ىلع ثلّجكت انلفق اًملف ةوزغ

 اًركبف لاق سرعب دهع ثيحح ىثنا تلق كلجكي ام لاق ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسرب

 انتم 5 اهلك لاك كيعالتو اهيعالت ةيراج الهف لاق ابيت كي نا تلع ابْهَت مأ تاجوزن

 قك سنو ةتعّشلا لطشتمت كل ءاشع ىل اليل اولذلت ىنح اولهم لاقف لخدتل انبعذ

 «ٌقلولا .ىعي رباج ان سيكلا سيكلا ثيدلمل !ذه .ى لاق هنأ“ ةقثلا ىنتدحو لاق ةبيغملا

 نع رايس نع ةبعش انتدح لاق رفعج نب ديحن انتدح لاق ديلولا نب دمح انتنح

 الف ليلا تلخدر !ذاال لاق ملسو .هيلعب دلل قدم» ئتنلا] نأ هللا ؟دنبغد نب باج «ىع ىبعشلا

 دللا ىلص هللا ٌلوسر لاق لاق ةتعّشلا طشتمتو ةبيغبلا ٌلحتست ىتح كلها ىلع لخدت

 ىلص ىنلا نع رباج ىع بفو نع هللا كيبع هعبات ؛ سيكلا سيئكلاب كيلعف ملسو هيلع

 ىنثدح ةةعشلا طسشنمتو ةييغملا ند باب اذا « سيكلا 3 ماسو هيلع هللا

 كيع نب رباج نع ىبعشلا نع ا ان ريخا لاق ميش اندد> لاق مهر هنأ نب بوقعي

 ةنيحملا نم ابيرق انك انّلفَع املف ةوزغ ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عسم نك لاق هللا

 دعم تسناك ةزذعب ىريعب سخاتف ى هَ نم ل ( ىنقحكّلف فوق ىل ريعب ىلع اكن

 هيلع هلل م ١ ىلص هللا لوسرب نأ [ذاف ٌتفتلاف لبالا نم ار د ام لسحا ىربعب راسف

 ل اركب لاق معن تالق تجورتأ لاق سرعب يك تيدح ىنا هللا .لوسراوان تملقفا ملسو هع

 لكحل انبعذ انمكق املق لاق كيعالثو اهبعالت اركب ةهف لاق ابيكالت تلف لاق ابدت

 ةديرغفلا نك دستور ةقعشلا طشتمت كل ءاشع ىا اليل اولخدت ىتح أولهما لاقف
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 ءاسنلا تار وع ىلع اورِهُطَي مث هلوق ىلا نيقلوعبل الا نيفيز نيدبي الو ىلاعت هلوق باب اه



 2 تت تت ما م ل26 26©؟©؟7ق222_(7ب2ببتتتاا 7 تب7ب(ب-_يبيب 7_2 الا ل ااا ل بحجم

 هو “4 حاكفلا بانح

 نذاتساف ةخعاضولا نم ىمع ءاج تنلاق اهنأ :خشتاع نع 0 نع ورع نب ماش نع كىلام

 دللا لوس ءامج مسلظسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 10 ىاح هل نذل نأ تيان نلع

 ٌلوسر ب لع كلف هل ىنّذا كمع هنأ مناع كلذ . نع هتالاسف ملسو هيلع هللا ىلص

 هنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاقذ تلاق لجرلا ىنعضوي رثو ةأرملا ىنتعضرأ امنا دللا

 ه معمم

 مركب ةشئاع تلق باج انيلع برض نأ دعب كلذو ةشئا تلاق كيلع ِملِيِلَ كْمَع

 انتدح اهجوول اهَتَعْنْنَف ةارملا ةأرملا رشابت ال باب ١» ء«ةدالولا نم مركب ام ةعاضرلا نم

 دوعسم نب هللا دبع نع ىلّثاو نأ ىع روصنم نع نيفس انتدح لاق فسوي ىب ديحن

 ءاهيلا رظني هنأك اهجوزل اهتعنتف ةأرملا ةأرملا. رشابت ال ملسو هيلع هللا قص ىبنلا لاق لاق

 قيقش انثدح لاق شمعالا انقثدح لاق ىا انتدح لاق ثايغ نب صفح نب رمع 0

 اهتعنتف ةأرملا ةأرملا مشابت ال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق هللا دبع نتعمس لاق

 انثدح هثاسن ىلع ةليللا_نافوطأل لجرلا لوق باب !1 ء« اهيلا رظني هناك اهجيرل

3 
 م0

 ٠ نأ نع هيبا نع سواط نبأ نع رمعم انربخا لاق قازرلا دبع انثدح. لاق نومحت

 ىف لتاقي امالغ ةارما 1 دلت ةارتما' ةنكاكت“ ةلدللا ب ىلفوطال فواد نب ىديلس لاك اناذ

 كلك ملو. نهب .فاظأف ىسُنو لقي ملف هللا ءاش نأ لق كلملا هل لاقن هللا ليبس

 مل هللا ماش نأ لاق ول ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق ناسنا فقصن ةارما الا نهنم

 ىجرأ ناكو تن نأ ةفاخم ةبيغلا لاطأ اذا اليل هلأ قوطي ال باي |. ء«هتجاحن
 01 نال د

 راثد نب برات انتدح لاق مةليعش انت>> لاق مدل انتدح مهتارتع سمتلب نأ مهنوخب

 لجرلا أب نأ هركي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك لاق هللا دبع ىب رباج تعبمس لاق

 نميلس نب مصاع انربخا لاق هللا ىبع انربخا لاق لتاقم نب. دمحن انثدح ءاقورط هلهأ

 اذا ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسسر لاق لوقي هللا ديع نب رساج عمس هنأ ىدشلا نع
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 اكذلا بانح نق

 نمد انتدح سانلا دنع ةأرملاب لجرلا ولضي نأ زوجي ام باب | ء«كنأرما عم يت

 لاك كلام. .ىب» سناو تعش لاك ماسعا نع اةبعش !انخدح لاق :ر دنع“ انفدشكا لاق رامقيأ لبا

 نوانلا ١ تاحتلا وعفا د ناهس 4 الفك ىلدتلو» هيلع هللا !يض» ىبنلا »الا راعفألا نك ةزرما  تداج

 قا :ىج نمت انكدحت ةازملا ,لعءاسنلاب» نيهبشتملا لوخاذ, نم -ىقني ام. ابانانا1#: 631

 3 نع ةملس ّ ةنبآ بنيز نع هيبا ىع ةورع نب ماشه ىئع ةديع انثدح لاق ةبيش

 ألا كدضملا ؟لاقفا تنحم» تينيبلا قو اهدنعا] قاكا ملسو هيلا مالا 1ناطااا بلا نأ عيل

 ناليغ ةنبا ىلع كّلذُأ ادع فئاطلا مكل هلا حتق نإ ا نيارمللا تتيح دول

 «مكيلع اذه ندخني ال ملسو هيلع دللا ىلص ئبنلا لاقف نامتب ربُْذُتو عبرأب لبقت اهناف

 لظنمل ميعربا نب فحسا انثدح ةبير ر بخان نا عوكو تاب (لز هآرملا وظن: تاب 1

 هللا ىلص ئبنلا تيهأر تلاق ةشئاع نع ةورع نع ئرعزلا نع تازوالا نع ىسيع ىع

 انأ نوكا ىتح ىجسملا ىف نوبعلي ةشبلمل ىلا رظنأ انأو هئادرب ىنرتسي ملسو هيلع

 جور-خ يباب او ءوهللا قع خدصيرخخ : دسعلا ةقيرشأ هةر اكلنا ردق اورحقأف ماس ىذلا

 نع ماش نع رهسم نب ىلع اندتدد> لاق ءارغملا لأ نى ل ظورذ اندند.ت> نيجتاو ا ءاسنلا

 اب هللأو كذا لاقف اهفرعف رمع اهارف اليل ةعمز تننب ةدوس تجرخ تلاق ةشئاع نع هيبا

 ف وو هل كلذ تركذفذ ملسو هيلع هللا ىلدص ىئبدلا أ تعرف انماع نيف ام اندود

 35 0 2 د ه2 |ءهم 3 د هد

 أ نكل هللا نذا دق لوقيب ومو هنع مشرف هبلع لوذاف اقرعل هدب ىذ نأو ىشعتيب ىلرح

 هرمغو دجسملا ىلا ح ركل ىف اهجوز ةأرملا ناذتتسا باب 4 <« نكحاتاوكلا قجرخ

 نع ةببأ نع ملاس نع ىوهتؤلا انتدح لاق نيفس انتى لاق دلا كيع نب ىف ىلع انتدد

 باب ١٠١ ءاهعتمي الف كجسملا ىلا مكدحا ةارما تنذاتسا اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 انربخا لاق فسوي نب هللا دبع انثدح عاضرلا ىف ءاسنلا ىلا ىظنلاو لوخدلا نم لك ام



 ؛ حاكنلا باتك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةارما ىلع ترغ اه تلاق اهنأ ةشثاع نع نأ ىنربخا لاق ماشع

 هتانثو اهإنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ركذ ةرثكل ةججدخ ىلع ثلرمغ اهك ,ملبسو

 نم ةنجكأ ىف اهل تيب اهرَشَبِي ن .رأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلأ ىحوأ دقو اهيلع

 انتر لاق 5 انت>> فاصنالاو ةريغلا ىف هدنبا ىع للجولا تاك كاف 1 « بدصق

 ىلع مهتنبا اوككني نأ ىنونذاتسا ةريغملا ىب 0 عقب نا نينسلا و لع وعر لوكا كيذ

 مكنيو ىتنبا قّلطي نأ بلاط نا نبا كيري نأ الا نَذآ ال مث نَذآ الف بلاط نا نبا

 لاجرلا لقي باب ٠١ ءاهاذآ ام ىنيذويو اهبارأ ام ىنبيري ىنم ةعضب ى امئاف مهتنبا

 0 كحاولا لبجيلا ىرثو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىسوم ودا لاو ءاسنلا رتكيو

 لاق ىضوامل رمع نب صقخ انثحح ءاسنلا ةرثكو لاجيلا هلق نم هب َنْذَلُي ةأرما نوعبرأ (0

 هببلع هللا ىلص هللا لوسر نم 0 انيردد> مكتتدحأل لاق سنأ نى 0 ةدانتق ى ع ماشع انتد>

 طارشأ ار نأ لوقي ملسو باع هللا ىلص هللا ٌلوسر 1 ىرهغ 0 مد مكث 0 ماسو

 رثكيو لاجرلا ٌلسقتو رمش بوش رشكيو انزلا رثكيو لسهجحلا رثكيو ملعلا عقري نأ ةعاسلا

 الا ةارماب ل نولخي ال باب !! 2« كحاولا ميقا ةأرما نيسمكل نوكي ىتح ءاسنلا

 نب ديزي ىع ثيل انثدح لاق كيعس' نب ةبيتق ًانتدح ةيهغملا ىلع لوخدلاو نك

 لاق ملسو هبلع هللا ىلص هللا لو-سر ا رسماع ئدب ةابقع ىسع يخل نأ ندع بتيبح ىلا

 وهلا لاف ويقل تاكاركاهذللا لور ابا ناضتألا ؛نم لحي يناقف ىعاسملل لع شر مكايا

 نع كيعم ىنأ نع ورمع انثدح لاق نيفس انتدح لاق هللا دبع نب 1 انددح « ثوبا

 موب ىذا: الا هأمماب لجن نولخي هل :لاق ملسو هيلع هللا ,لص,.ىبنلا ,نعوسابع نأ

 عجرا لاق اذكو اذك ةوزغ ىف تينتكاو ةجاح كتجرخ قأرما هللا لوسر اي. لاقف ٌلجر ماقف

 5101 26 اا



 3 حاكنلا باند

 الث ىلع اه وح ٠٠ ىقتعأ امتاكت نقلا ةسابس ىيقكي ماخا كلذ ىعبازكم وبارك لسسرأ

 هئاسن ضعب دنع ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ناك لاق سّنأ نع كيع نع ةيلع نبا انتدح

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هللا تيرضف ماعط اهيف ةفُحّصب نينموملا تاهمأ ىدحا كتلسرأت

 قلق ملسو هيلع هللا ىلص يبعلا عمن كتقلفتا ةفكصلا تادقسف مداخل َنَي اهتيب

 سبح 5( كه راغ لوقبو ةوكسلا 3 ناك ىذلا ماعطلا اهمف عمي لعح م خؤكصلا 1

 هلأ ىلإ ةجحضلا ةفحصلا عفّذف اهتيب ىف وه هلل دنع نم ةفحب نزإ مح كان

 قضتقلا كب نأ نب ديح انتدح « تردسك ملأ تعبيد َّق ةروسكملا لسفر اهتفكت ترك

 قفا هللا ذبح نيب اج نع ردكنملا نب دمحم نع هللا ةيبع نع رهتعم انتد> لاق

 اذه نمل ثقف ارصق ترصباف ةَنِلل تينا وأ ةَنْيَل تلخد لاق ملْسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 باطل نب رمُع لاق كتريغب ىملع الا ىنْعَتَم ملف هلخدأ نأ ثدرأت باطل نب برم اولاق

 نع هللا دبع انربخا لاق. نادبع انثدح ءراغأ كيلعوأ هللا ىبن اب ىمأو تسنأ قب

 لوسر .ننعىكا اايتيبا لاق ةريرس.ننأ١ ىع بيسملا | نبا قربخا١لاقا ئرعزلا) نع !سنوج

 ىقيأر .مئان انأ امنيتابملسو :ةيلعإا هللا ىصودللا :لوسر لاقف:سولج ملسو , هيلع : هللا :ىنص هللا

 ثيلوف هّتريغ ثركذف رمغل اذه اولق اذه نمل ثلقف رصد بئاج ىلا اضوتت ةارمأ اذان ةَنَجْلا ىف

 ةريغ 3 انه' .(عراسخأ هللا .لوسسر اي. كسيلعوأ لاق رق سلجملا . قاونقو. رمع قىكيف !ممجلم

 هبا نه ماقع نع ةماسإب ودبل انتدحي لاق ليعمل نب( ديب: اكيحا نعدجمو .ءاسنلا

 ةيضار ىتَع تنك اذا ملعأل ىنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل لاق تلاق ةشئاع نع

 ٌةيصار ىنَع تنك اذا اّمأ لاقف كلذ فرعت نيأ نم تلقف تلاق ىَبْصَع ىلَع تنك اذاو
 ن 5 د 5-52 26ه 9 سه مد 5

 دللاو ليجا تلق تلاق ميغربأ برو ا” تملق ىبيضغ تننك أ!ذأو دع بارو 35 نيلوقت“ كناف

 نع رضنلا انتدح لاق ءاجر نأ ىب سا انتدح «كيسا الا رجفأ اسم هللا لوستر اي



 وأ 41 حاكنلا كح

 نحأ نم ام لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هللا دبع نع فيقش نع شيعالا

 اقدح ءدللا نم ُيْدَللا هيلا ٌبَحُأ دحا امو شحاوفلا مَرَح كلذ لجأ نم هللا نم أ

 هللا ىلص هلثأ لوسر نأ ةشئاع نع هيبأ نع ماشع نع كلام نع ةملسم ىب اهللا ديع

 ةمأ اب ىنوت هثَمَُأ وا هخبع ىنزي نأ دللا نم ريغأ ٌدحا ام 9 ةمأ اب لاق ملسو ةيلع

 لاق ليعمتا قب. ىسوم, انتدح ءاريثك متيكبلو اليلق متككحتسآ ملعأ ام نوملعت ول ,نيخ

 اهتأ ءايسأ همأ نع هتدح ريبوملا ىب 8 درع نأ ةملس لأ نع ىبكا نع ماه انتددح

 ابا نأ ىيكج ىنعو «هللا نم رييغأ ءىش ال لوقي ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لومر تعمس

 مهَعَن وبا انثدح «ملسو هيلع هللا ىلص ّئبنلا' عمس هنأ هكلدح ةريرع ابا نأ هتذح ةملس

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره ابا عمس هنأ ةملس قا نع ىبكج نع نابيش انتد> لاق

 لاق دوم. انتدح ء«دلا مرحح ام نيوملا قي نأ هللا ةريغو راغي دللا نأ لاق هنأ ملسو

 ةيلاقا دكت اىإ تيلي, ءامسأ نبع نا ىتزيكلا لاف اس هر دج ناك همس د 1

 كتنكذ هسرف رهغو 0 ءىبب الو كولمم, الو نام نم ضرالا ىف ةيلعو برا تحن

 ىلا تاراج زب ناآكو بخ نسحأ ا ندتأو هَبَرَع زرخأو ءاملا ىقسأو مير فلعأ

 هللا ٌلوسر هعطقأ ملل. ريبزلا ضرأ نم ىَوْنلا لن 0 ىحص ةوسن نُكو راصنألا نم
 مهم ه ءدد

 ىسأر ىلع و اموب ني خسر ىقلق ىلع ىنم ٠ كو ىسأر ىع ملسو هيلع دللا ىلص

 ىلمكل خا خ د لاق ث ىناءدف راصتألا ىم رفذ هعمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تيقلف سمس 6

 لوسر فرغف سانلا َرْيْعَأ ناكو هَتْرِمَعو رمبزلا ثركذو لاجرلا عم ريسأ :نأ تييكاسان هقلخ

 هللا لوسر ىنيقُل تلقف ةيبدلا تعب ىصت .تييحتسا جسق ,ىنا ملتو ةيلعا هلآ كفل لإ

 ثييحتسان بكرأل حاد هباحتا نم رْقَذ هعمر ىونلا ىسار ىلعو ماسو هيلع هللا ى

 ىتح تلاق هعم كبوكر نم ىلع ٌكشَأ ناك ىوّنلا كلمكل هللاو لاقف كتريغ تفرعو هنم



 ؛؛ لاكنلا بانك 3

 نع هبا نع ماشع نع رهسم نب ىلع انتحح لاق ةورق انتحح مويلا ىف هئاسن ىلع

 وتدين ةئاسن ىلع ليد اررطعلا نم فرصنا+اذا: ملشو هيلح هللا ىلصأ 'دللا لوسر.. ناك ؛ةشئاع

 نداتسا اذا. بام |. ٠ سبعك ناك ام. رثكا ,سبتحان, ةصفح ىلع لخلق نفادحا نم

 نميلس ىدتدح لاق ليعمسأ دوك دل نذأف نهضعب تايد 3 ضرب أ ىف هءاسن لجرلا

 لاس رك كشف فلع دلل قاع دلل انوع ن1 مقا نع ىلإ نينرتخا اقوم قب مشعر لاع الداب نإ

 ةخاورأ دل نذاقا هشناع+ ىب نتيري :دغ اانأا نيا اًذعغءانأ -قيأا ةيف' كام .ىذلا هضم ق

 مولا ىف تاف ةشئاع تيلاق اهدنع تام ىتح ةشئاع تيب ىف ناكف ءانشا كثيحا نوعي

 طلاخو | ىرعسو "ىرتت .نييبل ' هحسار ناو: هللا :ةصبقف «ىتيب ى هيف لعا رود ناكاا ئذلا

 زدوعلا كلبع نك ضعب نم لا هتان ضعب ل.-جولا د باند 1. * ىقير فب

 نع نيانبع نبأ عمش ندخ نب 5 نع ىمك نع نميلس انتدح لاق هللا دبع ىبا

 هللا ل ايدج  اينسخ اببحأ هلل هذه كنرغت ال ةينِب اي لاق ةصفح ىلع لخد رمغ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تصصقف ةشئاع ديري اعايبا ملسو هيلع هللا ىلص

 ىب نميلس انتدح ةرصلا راضتنا نم ىّهني امو لني ل امب عيشتملا باب !مك «مسيتف

 هللا ىلص ىبنلا نع ءامسأ نع ةيطاذ ىع ماشه نع كيز نب داج انتدح لاق ٍبرَح

 ةمطاذ ىنتتدح ماشع نع ىبج انتدح لاق ىنتملا نب دكمح ىنذححو م ملسو هيلع

 ىجوز نم تاعبشت نا حامج ىلع لهف رص ىل نا دللا وسر اب تلاق ةارما نأ ءامسا نع

 سبالك طي مل امب عّيشتملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ينيطعي ىذلا ريغ

 عم الجر تيأر وأ ةدايع ند كعس لاق ةربغملا نع دارو لاقو ةرهغلا باب ا روز و

 <60 ماك ت2ه6ه.:3- ت2 ه2 د ع

 ةريغ نم نوبجكتا ماسو هيلع هللا ىلاص ىبينلا لافف 2 رءمجغ فيس اد هنابرضأ ىلاو.هأ

 - د.ه2 د هءهع عم ه

 مم بغا هللاو نما مغ اانأل كعب
 را 22

 انثددح> لاق ىنأ انتدح لاق صقفخح نب رمع انذدح ى



 سره “4 حاكنلا تان

 نيبكرت الآ ةصفح تلاقف ثدحتي خ*شثاع عم راس ليللاب ناك اذا ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ءاّجف كبكرف ىلب تلاقن رظناو نيرظنت كريغب بكرأو ىريعب ةليللا

 املف ةشئاع هتّدقتناو اولون ىتح راس مث اهيلع مآسف ةصفح هيلعو ةشئاع لَمَح ىلا ملسو

 عيطتسأ الو ىنغدلت ٌةيَح وا ابرقع ىلع ظلس َبَر اب لوقتو رخذالا نيب اهيِلَجَ تدعج اولؤن

 كلذ مسقي فيكو اهترضل اهجوز نم اهّموي بهذ ةارلا كاب هم. ١٠ ءاعيس ده لوقأل لا

 ةدوس نأ ةشئاع نع هيبا نع ماشعه نع ريهز انتدح لاق ليعمسا نب كلام انتدح
- 0 

 اهموبب ختتاعل مسقي ملسو ةياع هللا ىلص ىنلا ناكو خ*متاعل اهموي كفو ةذعمز تمحي

 هد 0 سوس © عمم مس هم د 0 <

 نيب اولدعت ن ل اوعيطتست ىسلو ىلاعت هلوقو ءاسنلا نيب لدعلا باب 1  ء«ةدوس مودو

 ددسم انثتكح بيتلا ىلع ركبلا يوزت اذا باب ..٠ ءاميكح اًعساو هلوق ىلا ءاسنلا

 لاق لوقأ نأ تتش ولو سّنأ نع ةبالق نا نع كلاخ انثدح لاق وشب انتدح لاق

 جوزت اذاو اعبس اهدنع ماقأ رْكبلا جوت اذا ةمسملا / لاق كلو: ملشو هيك هللا قاصر ىدلا

 دشار نب فسوي انتحح ركبلا ىلع ٌبيثلا جوزت اذا باب اا ءاتلخ اهدنع ماقأ بيتا

 لاق سا 9 ةيالق أ نع كلاءخو و انتدد نيفس نع ةماسأ ىبا انتدح لاق

 َبّيتلا جوزت اذاو مسقو اعبس اهدنع ماقا بِيّتلا ىلع ركبلا ٌلجرسلا جوست اذا ةنسلا

 هعفقر استأ نا تلقل تش ولو ةبالق وبا لاق مسق رث اثلث اهدنع ماقأ ركبلا ىلع

 كلاخ لاق بوسيا نع نيغس انربخا قازرللا سبع لاقو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا

 ىلع فاعط نم باب 1:8 ٠«ملسو ةيلع هللا قلنف ىبنلا" ئلاا هتعفر تلق اتقنت ىو

 لاق .عيرز نب ديزي انثدح لاق دا نب ىلعالا دبع انثدح دىحاو لسغ ىف هقسن

- 
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ع نأ مهثدح كلام نب سكنا أ ةدافق نع كيعس انتدح

 لجرلا (لوخد باب[ 6 وسن عست ذتموي هلو ةدحاولا ةليللا ىف هثاسن ىلع فوطي ناك



 0 حاكذلا باند نر

 دبعلا َتْلَج هتارما مكذحا ٌكلِكي ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةعمز نب هللا

 نب دالَخ انتدح ةيدحعم ىف اهجوز ةأرملا عيطت ال باب * ءموهلا رخآ ىف اهعماجج مق

 ةأرما نأ ةشئاع ىع ةيفص نع ملسم نبا وع ىسلخل ىع عفان ىب ميعربا انتدح لاق ى

 ثركذف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا تءاجن اهسار رَعَش طعمنف اهتنبا تجوز 500 0

 ؛«ثالسوملا نعُن دق هنا ال لاقف اهرعّش ىف لصأ نأ ىنرمأ اهجوز نأ تلاقف دل كلذ

 مالس ىب.لسح انتدح اضاع وأ اًروشُن اَهلْعَب نم تَفاَخ ةأرمأ ناو ىلاعت هلوق باب د

 00 هلع نس تفاح كارما أد شقاع قعأ عيبا( نعال ءاشم نع ةيروعمل وبا! انربخا لاق

 اعريغ جوزتيو اهقالط ديريف اهنم رثكتسي ال لجرلا دنع نوكت ةأرملا ف لاق اًضاَرعأ 1

 1 ةمسقلاو لاكي ةقفملاب لح ىف تدنأف ىريبغ جوت مث ىنشلُد الو ىنكسُمْأ هل لوقت

 لوعلا باب 1١ كء«رديخ ُمْلّصلاو احْنص ايينيب اًناَصَي نأ امهيلع َساَنَج الف ىلاعت هلوق كلذف

 لاق رباج نع ءادع نع جيرج نبأ نع دكيعس نب ىبج انتدح لاق كوكي كنج

 انثدح لاق هللا دبع نب ىلع انثدح «ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا دهع ىلع لوعَت انك

 نع وربع نعو لوس ذنبا نارقلاو وع انك لاق !رباج عمس ءاطع ىنربخا ورمع لاق نيفس

 انثدح «لوني نارقلاو ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا دهع ىلع زعل انك لاق رباج نع ءاطع

 نع ىرعزلا نع نسكل نب كلام نع ذب ريوج انتدح لاق اكيد نب كيمحن نب هللا دبع

 هللا ىلص هللا ٌلوسر انلاأسف 5 7 ايبَس اميصأ لاق: ىرحخلا .كيعس قا نع ويريح نبا

 ىف الأ ةميقلا موي ىلا ةنثاك ةَمّسَن نم ام اثلخ اهلاق نولعفتل مكناوأ لاقن ملسو هيلع

 قليبي لاقإل ميعتا وا اضصدح اًرقس# دارآا انا مءاسنلا ني اع رقلا» بابا 100 . ى4 ةنقاك

 قلص ئدلاو[رآ اهكزإ ةشماع ا نع مساقلا نع ةكيلم نأ نبا ىقدح لاق ىمأ نيووحاولا

 - - - د هو 5 مل 0
 ىنلا ناكو ةصفحو ةشئاعل ةعرقلا تراطف هثاسن نيب عرقثأ جرخ اذا ناك ماسو هيلع هللا



 , ماكنلا باتك

 نع 0 مكلكو عار مكلك 9 ة هدّلوو امهجوز تح ىلع ةيعار ةأرملاو هتايب لتعأ ىلع

82 26 

 ىلع ميضعب هللا ل امد ةاسنلا ىلع نوفا لاجل ىلاعد هللا لوق باب 9

 نميلس انتدح لاق دَّلُكَم نب كلاخ انثدح اريبك ايلَع ناك هلل نأ هلوق ىلا ضعي

 ادهش هكاسن ىم ملسو هيلع هللا للص هللا. .لوسر ىلا لاق :ستأ نع .نيمح ئنكدحلا لاك

 نإ لاق ريش ىلع تيَلآ كنا هللا لوسر اب ليقف نيرشعو عستل لونف هل ةبرشم ىف دعقف

 0 ويغ 82 ا ماسو هبلع هللا ىلص ىبنلا رجف كا 5 « ن ورشعو عست رهشلا

 انتدح حض لوألا تبيبيلا ىف لإ رجاهي ل نأ ريغ معفر ةدبح نس ةداوعم نع زكي

 انربخأ لاق هللا دبع ىنربخا لاق لئاقم نب دمحم ىنتدحو ح جيرج نبا نع مصاع وبا
6 - 001- 

 نكولا كيع نب ةمركع نأ ىفيص نب هللا ديع نب ىءيك ىنربخأ لاق جيرج نبأ

 ع

 و ى ن هر ا ا 2 هز د دة نلح هلع ىلا غلا ل ل 59 00

 ىبن اي هل ليقف حأر وا نهيلع ادغ اموي نورشعو عست ىضم املف ارهَش هلهأ ضعب ىلع

 انتدح ء« موي ندرشعو ةعست نوكي رهشلا نا لاق ارهش نهيلع لخدت ال نأ تفلح هللا

 دنع انركاذت لاق روفعي وبا انثدح لاق يودع ىب ناورم انتدح لاق هللأ دبع نب ىلع

 ملسو ةيلع هللا لص ّىبتلا ءاستوأ.اموي امكجصا لاق نابع نبا انثدخح لاق: ئكصلا/ قا

 ءاجن سانلا نم نآلم وه !ذذ دجسملا ىلا ثجرخن اهلها نهنم ةارمأ لك دنع نيكبب

 هيجي ملف مس هل ةفرغ ىف وو ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا ىلا تعصف باطخلا نب _

 ىلص ىنلا ىلع لختف هادانن ٌّلحا ِهْيَحُي ملف ملس رق ٌدحا هّْبِحي ملف مس مث لحأ

 ندرشعو اعسن تكي ارهش نم ها ل نكلو 9 لاقف نكءابسسذ تر لاقذ ماسو هيلع هللا

 مس © < 1 2 5 )3 ه مم

 نيويرضأو ىلاعتو هلوذو ءاسنلا برض نمد كركي ام ا 3 « :كتاسن ىلع ليخد مت

 ةمد>

 دبع نع هيبا نع ماش نع نيغس انتدح لاق فسوي نب دهم اتتدح حربما ريغ ايرَص



 ناَفِسُحَي 3 هللآ تاّيبأ نس ناي

 2اااتا5ت©؟ت©ت©ؤ©لشلْلالالابلالبو22-975722252252225222222ج

 7 حاكذل ١ بانك

 وهو اليوط اوكر عكر مث لوألا مايقلا نود ومو السيوط امايق ماقف عفر مث اليوط اعوكر

 اليؤط اعوكر عكر مث لوألا ها نود وهو االيوط امايق  ماعفاماق + رق نيكس. ثا لوالا# نوكرلا نود

 رمقلاو  سعشللا 5 لاقف سمشلا تلجأ ىقو فرصنا رث جس مث عفر مث لوالا عوكرلا نود

 اولاق هللا اوركْذا كلذ مقيأر اذان هتايكل الو دحأ توَمل

 تير ىنا لاقن تعكعكت كانيأر مت اذه كماقم ىف ايش تّنوانت كانيأر هللا لوسر اب

 ايندلا تّيقب ام دنم متّلكأل هتاذخا ولو ادوقنع اهنم تلوانتف نجلا ثتيرأ وأ ةَنِجلا

 َِك اولاق لاق هللا لوسر اي ءاسنلا اهلها رثكا تيأرو طق اوظنم موهلاك رأ ملف راغلا تيأرو

 “> - ند نم 3 - سم 03 - ندور

 نفادحا د كس ول نعرف ا سحالا ن رفكبو ريشعلا نرفكي لاق هللاب نرفكي لبق

 لاق متيِهلا 3 نوقع [نكدح 2 طق اريخ كم تيأر ام تملاق 05 ك.ضرم ثأر مدار مىلا

 5 تن

 ىف تععلظا لاق :ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع نآرمع نع فاجر قا لسع“ كوع انتدح

 بوي هعبات ءاسنلا اهلعا رثكأ تيأرف رانلا ف تعلظاو ءآرقفلا اهلها رثكا 0 ةتكلا
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 هيلع هللا ىلص ىنلا ىع ةفيش وبا هلاق قح كيلع ك.جوول تاير راد رز رندا علشو

 ىو ىذدتدد لاق يأ ازوألا انوبخا لاق هللا كديع انو يأ لاق لدافم نب دويحت انة مالسو

 ررمع ا نير هللا نتبع ١ ىتمدج,.لاقا نجلا" تابع ١ ندا ةملسا وبا [ىنفدحا | لاق ريتكا» قا قبا

 موقتو راهنلا موصت كذأ ربخأ رثأ هللا دبع اي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق صاعلا نبا

 هد هه هع 0

 د انكبلع كد. 5 ناف من مثو مو رطفخأو مص 1 الف لاق هللا لوسر با لب ا ليلا

 اهجوز تيب ىف ةيعار ةأرملا باب .٠ ء نا نك كجوزل نأو افك يلع ىنيعل نو
 ع 2

 .«د

 ع نبأ نع عفان نب ع ةبقع ىب ىسوم انربخا لاق هللا كيع انربخا لاق ناديع انتددح

 ٌلجرلاو عار ريمالاو هتيعر ارح 0 لك 8 مكلك لاق ماسو ةيطاع هللا ىلص ىبخذلا َىع



 مو 4 حاكنلا ناعحح

 انربخا لاق لئاقم نب دم انتدح اعوتت اهجوز نذاب ةأرملا ممص باب مخ ءةشئاع

 ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نع ربو أ ع نع هينم نب مامع نع رمعم انربخا لاق هللا دبع

 شاوسف ةرجاهم ةأرملا تسناب اذا باب مد «هنذاب الإ فاش اهلعتو ةارملا موصت ال لاق

 نع نمهديلس ندع ةبعش نع ىدع ىأ ىبأ انتدح لاق راشب نب كبح انتد> اهجوز

 ىلا. هتارما لجرلا اعد"! اذا .لاق :ملسو هيلع هلا" لص ىبنلا| نّسع ةريرعأ قا نع عزاحاا قل

 انتدح لاق ةرعرع نب كم 5312 « جبصت ىنح ةكئالملا [عنعل هىجأ نأ كت

 تسنئاب !نأ ملسو هءبلع هللا ل ىجنل دنلا لاق لاق ظريف قنأ ى 95 ةرأرز نع ةدانق نع

 ىف ةأرملا نّذَأَت ال باب ما ءعجرُت ىتح ةكئالملا اهتّنعل اهجوز شارسف ةرجاهم 8

 دانزلا وبا انتدح لاق بِيعش انربخا لاق نابيلا وبا انثدح هنذاب الا سَحأل اهجوز

 موت نأ ةأرمال لك ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةرسبرس ىنأ نع جرعألا نع

 هعمل 5 3 د هع

 كرسمأ ميغ نع ةقفت نم كتقفنأ امو .ةنذاب الا اهتيَب قى ندات الو هنذاب الا دعاش اهجوزو

 2 موصلا ىف ةريره نأ نع هيبأ ىع ىسوم نع اضيأ دانؤلا وبأ هاورو راح ىلا در هناف

 نع ر نمنع نانا نع ئميتلا ىنربخا لاق لييعمسا انثدح لاق 1 م

 يل نما لقا لام !ةتتملا بتاكل اق, لاق معو اهيل قرنا وليم ل عملا نكح ا

 ىلع ثّو رانلا ىلا مهب رمأ دق رانلا َباحصا نأ ريغ نوسوبح نجلا باحتاو نيكاسملا

 طياَقل وهو جوزلا وهو ريشعلا نارفك باب مه «١ ةاسنلا اهلخد نم ةماع اذاف رانلا باب

 نب هللا كيع انتد> ملسو هيلع هللا ىلص ىبينلا نع كيعس لأ نع هيف ةرشاعملا نم

 نب هللا: تبع:اىع راسي نب ءاطعا نع ملسا :نكب ديو ىع كلام انربخا لاق فسرت

 لوسر ىَلَصَف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسي دهع ىلع سمشلا تقسَح لاق هدأ سابع

 عكر مث ةرقبلا ةروس نم اوحن اليوط امايق ماقف دعم سانلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا
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 و1 حاكنلا تح ندر

 كتركذ كف لاقذ َّك عجر رن لخدف رمعل ندذانتسأ لقت مالغلا قمح دجأ ام ىنيلغ م

 للا لما ىبتلا اككل نذأ ىق لاقف ىنوعدي مالغلا اذا لاق افرصُمَم تنيلو ا املكا تمتعف دل

 سيل ريصخ لامر ىلع عحتصم وع اذاف ملسو هيلع دللا ىلص دللا لوسر ىلع تشلخدف ملسو هيلع

 201 فيل افوشح مذا نم ةداسو ىلع اثكتم 55 لامولا را دك شارف هنيبوا هنيب

 هللا تلقف ال لاقف هرصب 35 عضرف كءاسن تقلطأ هللا ٌلوسر اب مئاق انأب تلق مث هيلع

 دكبلا | كلعتا سيرف ر دعم اانكو) ىدتيارا ول هللا ,نوسر اي سنام مقاق انوا تلك رق »ربك

 تلقا ارق, ملثو يلح دللا "نصا ىينلا ١ مسيح“ عواست مِهبلْعَت نكلانا ةنيدلاانمكق الق

 ًاضوأ كراج تناك لل كَنرْعَي ال اهل تلقذ ةصفح ىلع تلخدو ىنتيأر ول هللا لوسر اب

 علشوا هيلع هللا / لص ئبفلا"" سبتف':ةشكاع يري :ملسوا ةيلعادللا , لما ىتنلا ا: !كحأو كنم

 ع 2: ع 2 . 20 د 5 دع 0 6826-2 هد

 ايش هيف تيار ام هللاوذ هنيب ىف ىردصب تعفرف مسيذ هقيار نيدح تساجت ىرخا ةوسين

 ءا . 2ع هس 9 2 مه 2 ملكا «* م ع 0

 2 2 - ها ع ١

 5 -. دسد 6 اعءعا -. : 8 1 001
 ةوبشلا مهتابيط اول موق كتلوأ نأ باطخل نبا اب تنا اذه ىلوا لاقف اكتم ناك

 لجأ نم هاو ملسو هيلع هللا ىلضص.. ى لا لومعاف ىل رفغتسا هللا لوسر اب تلقف انا

 هه هع

 لشاب انآ ام لاق ناكو ةايل نييرشعو اعسن اة ل هن نيح ثيحشلا كلذ

 لهل نورشعو عشنا تسكتم الق هلثا هيناع نيح نويلع هئاجوم ةدش نم 0 نوهيلع

 نأ تيسفأ نودي ىننك كنا اللا وسر اي ةشئاع هل تسلاقف اهب يرق تا ىلع لخد
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 رهشلا لاق !اذع اهذعأ ليل نيرشعو عست نم تحصا امناو ارهش انيلع لخدت ان

 بأ ىلامعت هللا لؤذا م :ةشداع تنلاق ةلبل نيردخعو اعسن ريشلا كلذ ناكو نورشعو عمم

 2 5 < د من 0-0 5 دوم ع ه7 0 .ءءع

 تنلاق ام لثم نلقف نلك عدعاممممذ روبخ مث هدرنخاف هتاسن نم ةارمأ لوأ اخ ريبختأا



 معرس 4 حاكنلا بانخ

 ىلدص ىبنلا جاوزأ نأ دالاو.ذ كعجارأ نأ ركنت مو تلاق ىنعجارت نأ تركنان ىفنعجارف 3-3 0 يلا للا ا در ا اة ا ا

 و ع - و 0. مس د - 20 2

 اهل تلقو كلذ ىنعزفاف لبيالا ىتح مولا هرجهتل ىنعادحا ناو هنعجاربل ملسو هيلع هللا
 2 1 د

 ل صفح ىلع تلكم كتلونف نادت ىلع ت.عويج رت ىهنم كلذ لعق 1 باخ نك

 معد تلاق ليللا ئح "ويلا ملسو هيلع. هللا لص (ئينلا نك ادحا تضاغما, ةضغح 1011

 س0 < -ع ان

 ىرتكتست ل ىليتف هلوسسر بصضغل هللا كعب نأ نينماتكأ تر 0 كَنَح لق كل
- - 3 

 كترغي الو كل ادب ام ىنيلسو هيرجاهت الو ءىتن ىف هيعجارذ الو ملسو هيلع هللا ىلص 2

 ومع لاق سنك اع ديرب ؛ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ كحاب كنم ًاضوأ كتر اج تناك ن

 دز

 انيلأ عجرف هتيوت موي ئراصنألا ىبحاص لونف انوزَعل َلْيَكْل لعتت نا

 مويلا ثدَح دق لاقن هيلا نجرخن نتعرفف وه رثأ لاقو !طيدش ابرض أب .برضف

 ىلص ىبنلا فلط لوو كلذ نم مظَعُأ لب ال لاق ناسَع ءجأ وه ام تلق ميظع

 ع د ل ا ةهيرمد 1117 2 - 0 ا 3
 نوكب نأ ىبود أذ ىنظأ تىنك لق ترسخو ةصغح تباخ تلاقث هءاسن ماسو هيلع

 3 - ه م -ِ 30 2 د :

 ىلص ىبذلا ليخدف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم رجفلا ةواص تبيملصذ ىنايتث ىلع تععميجت

0308 

 لوقعاف هل ةبرشم ملسو هيلع هللا
 - 6« 2 و - د

 كيكيد ام تلقذ ىكمت آذان خدمحؤح نع تنل دو اهيف
2 - 
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 انوع اما ئرذأ الإ تاق لسوا ةيلخا هللا لص ىبلا» ىكمتسا النه ىكشرْذَح ْنكَأ ملا

 مهعم تسلجغ مهغصب ىبُي طقر هلوح اذاذ رْبْثملا ىلا تقجن تجرخن ةيرشملا ىف لوقعم

 كلف علقو“ هيلع هللإ) نصا بسلا ةالهبد ها ةيرشبلا [نتعجت ننجأ انزل لع  دكدل

 لاقذ عجر مث ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا مّلَكف مالغلا لخدف رجل نذاتسا قوسأ هل مالغل

 طقرلا عم تسلج ىتح كثفرصناف تيمَصف هل كتركّذو ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا تملك

 لخّدف رمل نذأتسا مالغلل ثلقف مالغلا تئحف ُدِجَأ ام ىنبلَع ث ربنملا دنع نيذلا

 ربغملا كنذع ىنيذلا طقرلا عم تسل تعجرف تيصق هل ىتركذ دق لاقف عجر رق



 7 حاكذلا كاَمَح 2

 باطوالاو عرز وبا جرخ تلاق اشيشعت انقيب البت الو انيعتح انكررم تقنت الو انيتبن_انتيَرح

 ىف ةقلاحف نييتنامرب اًصرْصَخ نكح 0 نابعلي نيحيفلاك اهل نادلو اهعم ناومأ ىقلف اد

 ئناطعأو .ايوق :امعَن قع ”خارأو ايطَخ ذخأو ايرش بكر ايرس الجر هحلعب تحككنو اهدككنو

 ه5 هم تع 9 هم 2 >2 53د

 ءيناطعا ءىتن لك تيعيج واذ تنلاق كلعا ىربمو عرز مأ ىللك لاقو اجوز ةكقار لك نم
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 تنك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اهضر ةشئاع تلاق عرز ىا ةيثآ 4 غاب ام

 رمعم انربخا لاق' ماشعه انتدح لاق سيح ىب هللا دبع انثدح « عرز مل ع عرز كأك كَل

 ىلص هللا ٌلوسر ىلناسمف مهبارتكا نويعلت 0 ناك تلاق ةتداع نع ةورع نع عر رظولا نع

 د هع

 ةيراكلار 1 اورق فرصنأ اذأ ا ىنح ر ظنا تل أاهذ رظنأ انأو ماسو «بلع هللا

 نامملا وبا انتدح اهجوز لاح هتنبا لجرلا ةظعوم كا مزح «وهللا عمت 0 يود

 لمع 5 ل لأ نئ ل هللا دكديع نب هللا نع ىلربخا لاق ىرغؤلا ارح بيبي اذربخا لاق

 جاوزأ نم نيتارملا ندع باطخأ ند رهع لامعا نأ ىلع ادعيرتح لزأ مل لاق سابع نب هللا

 اًييولف تدعصر تنقف دللأ نا اًبونَت نأ ىلاعت هللا لاق نيتللا ملسو هيلع هللا ىنص ىبنلا

 0 دك 5 3 0 3 0 مسام

 اهنم هيدي ىلع تبكسف ءاج مث زربغف ةةواداب هعم تلدعو لدعو هعم تتكذدحو مد ىتد

 ع ع - ع ع 2 ع اس

 نانللا ماسو هيدبلع هللا ىلص ىينفلا جاوزا نم ناتارهلا نم نينموملا رومأ اي هل تمالقذ اضوننذ

 © سابع نبا, ابالاكل._ انك : او ناق ءاقكيولك «تعص قف. للا ىلا, ابوعت نأ 'ىلاغت هللا لاف
 ا

 باى ةزاضنالاب نما ا انأ تنك لاق هقوسي تيدلمل رمع لبقتسا رث ةصْوحو ةشتاع

 ملكا ديلا, هللا قلم, قلنلا ١ لع لورنلا» توادتن اكو "ةنيدملا كاوع نم 29. تاير .ىب ا ةليعا

 يحولا نم مويلأ كلذ ربح نم) تدنح ام 0 هتلو :ذ !ناف امو لون وأ اموب لوميف

 راصنالا ىلع نم 26 دل بلْعَت نييِرف 1 نك كلذ لاقم للعذ لذ اذاو ه,مغ 5

 َ 0000 ل ا ل كد هل ع وت ا
 عارم لع تيخكصف راصنالا ءاسن بدأ نم ندخاي انواسن فقفطف وادم مهبلغت موق اذا



 حاكنلا تام

 ا مل 0-5 مكلكو ارا مكلذف لأ 0 وىخو نيس لام ىلع عأر كيعلاو ةلوشم

 هو

 انوبخا الف ند 5 نكولا كسيع ىب نوملس انتدح لعألا
2 

 عم ةرتشاعملا نسح

 هد
 / ظ3 9 0 07 .

 خشداع نع ةررع نع ةور 2 هللا كبع نع ةورع نب ماي انتدح لاق سنوب ند ىسيع

 - ع عا هد ته. ع 6 © 2

 نهجاوزا رابخا نم ىمتكي ال نا ندقاعتو ندعاعتف ةارما ةرشع ىدحا سلج تلاق

5 
 2 هو 2 - 31 26-2 2 209042

 نيه الو ىقتويف لسه اإل 01- سأر ىلع ك تدغ ليمتح مسكات ىجوز لوألا تملاق اش

 هز هع هع معا هلم كوك «ه ءمود

 هرحذا ءركذأ نأ 3 ال 2 فاخأ ىنأ هربخ كتبا 3 ىجوز ةيناتلا تنلاق لقتنيف

 هم ءد

 . خةلاقلا تلاق هرجإو هرج
2 

 هد .ء.غ ه ده هعء هةءغ ها هع هد

 تشلاق قلعا تكساأ نأو فقئلطأ فنا نأ فنشعلا ىجوز

 6 زةليماكل تلاق ا و خفاضم و 5 الو - و هماهن ليلك ع ةعباولا

5 

0 
 و

 وِ َِط

 ند فل لك نأ ىجوز ةسئاسلا تنلاق يع ع نانسي و نس جرخ نأو ٌنهَق د 5

 ىجوز خعباسلا تاق تيبلأ ملعيل فكلا جلوي او فتلاأ عجطضا نأو م بردت

 هد حد - كالا مما - - هعم

 ىجوز خنماتتلا تلاق هل الك عمج ِ < نإ لكإ افبط انانع ىإ اناَنَع

 00 0 3 3 0 0 - ٠

 داكنلا لليوض دامعلا عبر ى- جوز خءساتنلا تلاق 57 خدر ع د رلأو 55 3 سمه ل

 ريخ كلام كلام امو كلام ىجوز ةرسشاعلا تلاق ثانلا . نم: تيبلاا بيرق

 نونا نغبا رطزملا تودص نعمس اذاو حراسملا تالليللق كرابملا تاريقك لجأ

 2ع 5 ءءء م هع 07 0 3

 نم دلمو تت 3 نم يان عرز وبا اهذ عرز ا ئدفَز ةرشع ةيداشل تنلاق كلاوه

 ىف ىنلعجبن فشب ةميغ لهأ ىف ئندجو ىسفن ىلا تحكجين ىحكجو

 ع

 2 كقرأو مد الفخ لوقا «لذعت قّنمو نيك طيطأو ليه لسا

 2 ِ 9 3 - 0303 07 3 وِ 3

 ىلا نبأ حاسس اميندبو حادر اهموكع عرز نأ مأ اهذ عرز ىلبأ مأ

 2 و6 يب د 6 1 2 2 3

 اهبدأ عوط عرز لأ تعد اهذ عرز ىلا تعني ةرفجلا عارذ «عبشبو خبطتتت للسمك عاصم
 ٍء

 أد ء 00 4 10 0 د.مزيص - عمو 35:

 تسن الل عرز ىنأ ةيراج امذ عرز ىلا ةدرادج اهتراج ظيغو اهتاسح ولعو اهمأ



 17 حاكفلا احلا

 0 دع - -ٍ -ِ - ع 2

 5 هتارمأ الأ مهلا هدر الو اماعط مهل عفص امن هباكتاو ماسو هياع هللا ىلص ىبذلا اعد

 3 2 هام . لا 0 م هء+غ

 نس ماسو بلع هللا ىلص ىهفلا غرف اهلث لسبللا نم ةراجك نم روت 3 كا تمهد ليبيسأ

5 5 

 3 ركسي 85 ىذسلا بارشلاو عيقتلا كان 0 « كلذ دفخات ءنقسف هل «ةّدامأ ماعللا

 مزاح لأ نع ىراقلا نك يلا كبع ىب بوقعي انت لاق 3 ند ىمعكإ انتدح نيرعلا

 مع

 ةسرعل ماسو هيلع دللا ىلص نبل اعد ماسلا ل ابا نأ 0 ند لي 6 لق

 هللآ لوسرل تيعقنا اميانوركتتأ | لاق .وأ .تلاقن سسورعلا هو: ةتموي مهمداتح ةتارما ”تناكف

 ءاسنلا عم ةارادملا باب ا 5 وكدا ىف ليبللا نم تارمت هل تعفننأ ملسو هيلع هللا ىلص

 لق هللا دبع ىب ريزعلا دبع انتدح عّلضلاك ةارملا امنا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقو

 ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرغ نأ نع جرعالا نع دانزلا ىأ نع كلام ىنتدح

 ء جوع اهيفو اهب تعتمتسا اهب تعتمتسا ناو اهترسك اهَمِمَتَأ نا علضلاك ةأرملا لاق

 مد افرح ك0 رع َِ كر 1 4 20 نا كل ردعتلا) ان 1 5ناكب لافز نر لبا 1 ناك تك يتلا وةناصوعلا  ةكاكأ ب

 نإ

 نموب ناك نم لاق ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريرغ نأ نع مزاح لأ ىع ةرسمم نع

 ناد عاض نم نقلخ نهناف اريخ ءاسنلاب اوسوتساو هاج ىذوي الف رخآلا موهيلاو للاب

 - هد

 اورووتسان جوعأ لود رم هقكرذ نأد قر سك هميقت تيد نآذ هل علصلا 8 ءىتن جوعا

 د

 رهع نبأ نع رانيد ند هللا كيع نع نيفس انددح لاق مين وبدأ كح « اريخ ءانستلاب

 ع

 نأ ةبيغ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ديع ىلع انثاسن ىلا طاسينالاو مالكلا ى

0 

 هلوق باب ما ءانطسبتأو انيلكذ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا قود اهلذاك ىذ
 ى

 هو - :هذك

 بوي نع كبدز نب داك ,انكن1ح لاق نمعنلا وبدأ كا راق مُكيلْشأو مكسفنأ

 مامالاف لوُسم مكلكو عار مكلك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لق هللا دبع نع

 و اهجوز تعبد ىلع ة-معأر ةارملاو لو-_سم وو هلضأ ىلع عاز لجيلاو لي 1 عار



 4 حاكنلا باَدك

 ىلا تيعد ول لاق ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نع ةريره ىأ نع. مزاح :نا نع شمعألا

 اهريغو سرعلا ىف ىاذلا ةباجا باب «“ «نلبقل عارذ 5 ىدفأ ولو ”تيبجأل .عارك

 جيوج نبدأ .لاغ لاق ىمد# نب حاحا انثدح .لاق ميعربا ىب هللا دبع نب ىلع اقدح

 ىلص هللا لوسر لاق .لوقي رمع ىب هللا سبع تعمس لاق عفانأ ىع ةيقع نب. ىسوم ىنوبخا

 ىف ةوعدلا قأب هللا ىبع ناكو لاق اهل مقيعذ اذا ةوعّدلا هذه اوبيجأأ ملسو#ةنيلكيوللل

 ني وخد نول امحا . ناينقلا, جمد تاه تناسب 61 كل هاو عرل لرش يي.

 سنأ نع بيبص نب زيزعلا دبع انتدح لاق. ثراولا دبع انتثدح لاق كرابملا نب نجرلا

 3 نيِلبقُم انايبصو ءاسن .ملسو هيلع. هللا .ىلص ئبنلا وصبأ لاق كلام نبأ

 عجب لدن تابعا بس <31: افلا تحل نالا» فأل مللا ناعم ق0 كتم عار هانا

 تيبلأ 3 ىأرف بويأ 5 رهع 0 اعدو عجرف تنيبلا 3 ةرودص دوعدمم نبأ اغا ةوعملا

 ىشخا نكأ ملف هيلع ىشخا تنك نم لاقو ءسنلا انَيلَع رمع ىبا لاقف رادلل ىلع ارت

 سل “>2 - هع

 نع عفان نع كلام ىنتدح لاق ليعمسا انتدح «عجرذ اماعط مكل معطأ 5 هللاو كيلع

 ترتشا اهنأ هتربخا .اهنأ ماسو هيلع هللا ىلص ئسبنلا يوز ةشئاع نع نمح نب. مساقلا

 َليحَقَي املخ: ِتابلا قع :مانق ؛ملسو: هيلع هللا[ لص»هللا :لوسر انفو ملف قليواطت كهبش» قرم

 لاقف تيبَنَّذأ اذ ام هلوسر ىلاو هللا ىلا بوتأ هللا لوسر اب تلقف ةيعاركلا ههجو ىف تفرعف

 اهيلع دعقتل كَل اهتيرتشا تلقف تاق ةقرمتلا هذه لاب ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر

 ةميعلا عويد نويذتعي روتعلااهدع تاجا" نا( ملسو اكلم هللا لص دلل ؟لوبشر كاقنا اهدسوعر

 «ةكتالملا . هلخدت .ال روصلا هيف ىنلا 'تيبلا نأ لاقو مهقلَخ ام اويحأ مهل لاقبو

 ميرم أ نب كيعس انثدح سفنلاب مهتمكخو سرعلا ىف لاجرلا ىلع ةأرملا مايق باب نب

 سا

 ىدعاسلا ا وبأ سرع امل لاف ل نع مزاح وبا ىنتدح لاق ناسغ وبا انذدح لاق



 3 جحاكنلا 00002

 باب «« *ةاشب َمّلوأ اهيلع ملوأ ام هتاسن نم دخأ قلع ملوك ملسو» هيلع“ هللا :لظااائنلا

 ةيفرص نب روصنم نع نيفس انتد> لاق فسوي نب سود انتكدحا ا نم لَكَ علوا نم

 هد >

 « ريبعتت نم نيحمب تاسست ضعب ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ى ل ملوأ تلاذق أ نع ديس تعد

 20 سعا

 هللا ىلص لا تقوي ملو دهوحاو مايا 2 لو نمو ةوعشلاو ةمياولا دحا قح باب 3
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 ذ نع كلام انربخا لاق فاسوإب نب هللا كيع 0 نيعوبد هلو امود ماسو هبلع

 ةميلولا ىلا مكْذلحأ نحذ اذا لاق ملسو ديلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع

 لتاو قا نع ر ودعم ىنتدح لاق ن يقدس نع ىيك انتر لاق 0 انقوح « اهيتايلف

 د - ع - هج 4 تا

 اودوعو جادا اددبحلاو ىبعلا اوكف لاق ماسو هيلع هللا ىلص ىبيخلا رح ئىروم لأ ع

 د١١

 ةدوعم نع تعنشالا نع صودحالا وبأ انتدح لاق عييبرسلا ب سلا الات « ضيرملا

 31 مع مل هد

 عبس نع اذناهذو عيدمب ملسو هيلع ىلا ىلص ىبيخلأ انرهأ بزاع نب ءاو.ملا لاق كيوس نبأ

 مب <

 [خيسقلاو ردايملا نعو خضغلا غبن نعو بقذلا مهناو نع اناهنو يادملا ةياجأو مالسلا

 امدح « مالسلا ءانوخا قى تعششأ نع ىناييشلاو ختاوع وسدأ ةعبات جابيدلاو قربتسالاو
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 د

 عم نب ل نع مزاح نأ نع مزاح لأ نب زيزعلا ديع انتدح لاق كيعس نب ةبينت

 قئموي هثأرمأ تناكو هسرع ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ىدعاسشلا ديسأ وبا اعذ لاق

 ثعقنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تقس ام نوركت لهس لاق سورعلا كو: مهمداخ

 هلوسرو هللا ىبصَع كقف ةوعذلا كرذ نم باب #٠ 35 ةدقلم "لك ار اهل" ليلا نم تارمق دل

 ةريره لأ نع وعلا" رع باهش نبا نع كلام انريخا لاق فسوي نب دللا دبع انتدح

 ةوعدلا كرث ئمو ءارقغلا كرتيو هينغألا اهن ذي ةميلولا ماعط ماعطلا رش لوقي ناك هنأ

 نع ةزمج نأ نع نادبع انثدح عارك ىلا باج نم باب ب » ء«هّلوسرو هللا ىصع كقف



 0 حاكنلا اح

 مث ماعطلا نم اوباصأف“ َموقلا اطر اسورع اهب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عبصأ ش

 ىلص ىبنلا ماقف. تكلا اولاطاف .ملشو هيلع هللا ىلص ىبنلا ننع: مهنم طقر ىقبو اوجرخ ك5 هد

 ثيشف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىشمف اوجرخ' ىكل هعم تجرخو يركن ملسو هيلع هللا

 ع لليخد انا ىنح هعم ةطو عجرف اوجرخ مهنأ ٌَظ مث ةشئاع ةبقع ءاج ىتح هدعم

 علب اذا ىننح هعم تدععجرو ملسو هيلع هللا ىلص ىينذلا عجرف اوموقب مل ولج م !ذاف بز

 علا برضغ اوجرخ سجق ٍِ ا!ذاف دعم تعجرو عجرف اوجرخ مهنأ نظو خشداع رح ع

 هةدسشسسلل 0 0 0 ١ ع هم هم
 انتدح ةاشب ولو ةويلولا باب «باجا لؤناو رتسلاب هنددو ىغيب ملسو حبلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لاس لاق 8 عمس 35 3 ىنتدح لاق نيفس انتد> لاق ىلع

 نم ةاون زو لاق اهتقدصأ 2ك راصنألا نم ةاوسمأ جوزستو فوع نب ىنكردا يع ملسو

 لومغ راصنألا ىلع نورجاهملا لون ةئيدميلا اومدق طك لاق اس كا كبح 0 ِ بهذ

 ىدحا ى 2 كل لأ ىلام كيساقأ لاقف عمدرسلا ب للعم ىلع فوع ند نكونأ للبيع

 اًسيش بالدأت  ئزتشاو .عاشنف يلا ج رشف كلامو كلقأ ىف كل هللا كراب لاق ىدتأرما

 هةميسيسس ه هع - - هم 2

 ملسو هيلع هللا "ىلص 0 1و ءامر#لافي سد)' (نع تنبات: ىحا ناك ادكدح اعلق يرحل نو

 م نك ع مس
 تراولا كيبع ىع ددسم انتد> « اشي ملوأ بنبز ىلع ملوأ ام هتامسن ىم ءىتن ىلع

2 
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 اهقتع لعجو اهجوؤنو ةيفص تعا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ 0 ع ببعتش نع

 لاق نامب نع رمعز انترد لف ليبعمما نب كملام انددد « سيك انهيلع مدا اهقادص

 ىلا الاجر ثو.عدف ىنلسرأت ةارصاب ملسو هيلع دللا ىلص ئبنلا ىنب لونقي اسنأ .نتعمس

 انتدح لاق ككسم انتدح نضعب نم رثكأ هثاسن ضعب ىلع ملوأ نم كآ 11 « ماعطلا

 ثييأر ام لاقن سنأ كنع شخ ةنبا بنيز جيوزت ركذ لاق تباث نع ديز نب داك
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 ؛؛ ماكنلا باعك عمرنا

 تيبلا لخدف عجرف اوبهذ دق مهنا تلقف هرثأ ىف تجرخو 01 وأ 0 ك6 ذل

 س تاه مدد 2-5 5ع 7 أ ا كه 5 12 ١

 -هرممم -- -

 و رشق مقعط اذا اواخذاف مقيعد اذا نكلو هانا ندرطأت رم مع ع ماَعط لا 5 نا لا

 - نهاد تأ «مر 89 117 2#هد

 --- 5 5 مكنم ىيحاسيف ى غلآ ىذوي نك مُكلَذ نأ ل ثيم نيسناتسم و

 « نينس رْشَع ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر مدخ هنا سنأ لاق نمتع وبا لاق ءققَحْلأ

 ع وو شل ملا

 ةماسأ وبا انثدح لاق ليعمسا نب كيبع انتدح اهريغو سورسعلل بابتلا ةراعتشا باب هد

 هللا ٌلوسر لسرأف تكلهف ةدالق' ءامسأ نم تراعتسا امهنأ ةشثاع نع ةيبأ نع ماشه نع

 املف ءوضو ريغب اولّصف ةولصلا مهتكردأ اهبَلَط ىف ةباحتأ نم اسان ملسو هيلع هللا ىلص

 دءع

 نيملّسُملل لعجو اجركم هنم كل هللا لعج الا طق رْمُأ كب لزن ام هللاوف اريخ هللا كارج

 انتدد> لاق صفح نب كعس انتدح هله 3 اذا ليجولا لوقي ام باب 014 « كرب هبف

 ىلص ىبنلا لاق لاق كا نبأ تر يورك نع نعل ىلا نب مما نع رودصخم نع ناببش

 ناطيشلا ىنينج مهللا هللا مدبب هلهأ قب نيح لوفي دحا أ ولأ ع ملسو هيلع هللا

 ءاّذبا ناطيش ِهَرْصَي مل لَو ىضق وا كلذ ىف امهنيب ردك رث انقر ام ناطيشلا بّنَجو

 ذو ملسو هيلع دللا ىلص سل كنا لاكن كقوع و١ قيرلا# نبك لاقو 5 ةيبلولا بابا ب

 لافا باتيش نبأ يع لكيقح نع: اعبللا ىتكرشلا »لاق: ربك دنبا نيخ انككح ةاشب وسلو

 ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر مدعم نينس رشع نبا ناك هنأ كلام نب سسنأ ىنربخا
 هه © ه , 5 03 3 0 0 عمق يي

 رشع هتمدخت ماسو هيلع هللا ىلص ىبينلا ةمدخ ىاع ىفنيظاوسي ىتاهما ناكن ةنيدملا

 3 ساد

 ناشي سانلا ملعأ تنكف دنس نيرشع ىبا انأو ملسو هيلع دللا 'ىلص ىينلا' قوتو ينس

 سمعها ث هه ع 3 ع 0

 دا بذيدؤب ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنتيم ىف لودأ ام لوأ ناكو لونا نوح باجك

 0 همّ 3 معا (6©

 ريسحلا نبا نيا لاقف' «مميعلا» هيا «"تلرنف. هيلا كلذ وكس ملم ةيلح' هللا قطا ئبنلا اوك
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 عدن “4 حاكنلا داك

 هذ ته

 اهنيب بالا نمو هَفلَخ اهل أظو لسترا املف هثيمي تكلم امم ىهف اهبجحَحَب مل ناو

 ءارغملا لأ نى د ورق ىنتدح قا الو ا روب راهملاب ءانبلا اان 0 « سانلا نببو

 هللا ىلص ئبنلا ىنجوزت تلاق ةشئاع نع هيبا نع ماشع نع رهسم نب ىلع انتحح لق

 قسرا يلع دلل نص داللا ١ رماة نار نترك لقت ناو شرحات يدار كا نو

 لاف نفس انك دج لاه“ سجينا نب "[ةبيتكأ ايكدح ءاشبلا «اهوكو. ظاندألا ابار )كك

 ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هللا دبع نب رباج نع ردكتملا نب ديحم انتدح

 باب #1 «نوكتس اهنا لاق ةامثأ ذهل قتاو هللا نوكتؤر راما تدع طاش رح نك

 نب كيج انثدح لاق بوعي نب ليضفلا انتدد اهجوز ىلا ةأرملا نيدهي ىاللا ةوستلا

 ىلا ةاومأ كتغز : اهثأ خشتاع نع معبأ نع ةورع نب ماش نع ملليثارسأ انت>> لاق (قباس ١

0 

 راصنألا نان داوهنا مكعم"قاك امة شمالا: ليوا رع لدللا ؟كاضالئبتر رس اضحش نترك

 سنأ نع ْنَعِنل هّمساو نمتع نا نع ميعربا لاقو سورعلل ةيدهلا باب 2 ءوهللا مهبجتي

 ملسو هيلع هللا ىلض ىبنلا ' ناك لوقي .ةتعمسف ةعاقر ىنب دِيحسُم ىف انب ْرَم لاق كلام نبا

 جلتبتو يلح, هللا قبف تلا نك .ةلاكأ محا انييلع "مليح ![هيلعالخت ا ميكس 1 تابنجب رم اذا

 تلقح ةيدعاعلسو هيلعا ذللا لص ادللا ”لوسولا اميَدش) اول. ميِلَس ب 1! ثلاطعإا تنير هور

 هيلا ىجم اهب تلسرأف قهر 2 3 تنذخ ا طبقأو 000 مح ىلأ تدفعن ىلعفأ اهل

 نم ىل عدأو مامس 1 0 ع ىل لاقف ىنيمأ مث اهْعَص ىل لاقف هيلا اهب تقللطناف

 دللا ىلبع ىب كنا تيار ش هلعأب سصاغ كيبلا (ثاف تعجرف ينم ىذلا ل لاق 6

 20 قرع هوعدب لعج مث هللا ءاش اهب ملكتو 0 كلت ىلع هيدي عضو ملسو بلع

 مهلك اوعّدصت ىتح لاق هيلي امم لجر لك لكابلو هللا مسأ اوركذأ مهل لوقيو هنه نولكاب

 ىلص قمنا جرخ مث متخأ ل نا نردد ) 0 ىقبو يبرخ 0 مهفم جرد اهنع
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 0 حاكفلا احح

 ىبنلا ل لاق سنا نع 0 نع ىبيك انتنح لاف نوي ؛ انتاكح ا ةؤ « ةاشب

 م < هع

 اف جوزت .اذا عنصي امك يرخن امكلو اًربخ نيماسملا عسوأف بتيزي ماسو هيلع هللا ىلص

 هقربخأ ىرذأ م عجوف نيلجر ىف فوصنا مذ هل نوعديت نعد نموا تاهمأ ب

 انتدح لاق برح نب نميلس انتحح جوزتملل ىو فيك باب ها ءاهجورخ ربخأ وأ

 كايعا ىلع ىلر ملسو هيلحا هللا. ىلصا ىبنلا ]نأ ”سنأ  نعا" تنبات . ع كير ىباا وه دامح

 بهذ نمي الود .نزو ىع» ةارما «تجورت نأ :لاقا) !ذنهإب ام؛لاق «ةرفسموقأ فوع . نب نجرلا
5 

 سووعللو سورعلا نيدبُي ىناللا ءاسنلل ءامدلاب تاو « ةاشب ولو ملوأ كل دللا كراب لاق

 خداع نع هيببأ نع مادشن2 نع رهشم ند ىلع انتدح لاق ءارغملا لأ نب ةورف انذدد

 راصنألا نم ةوسن اذاف راذلا ىنتلخدأن 0 ا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىفخووت

 مل ه همه سالت مس 6و 71

 وزغلا لبق ءانبلا بدأ نم باب هم «رئاط م ىلعو ةكربلاو ريش لع نقف تيبيلأ 3

 نع ةردرغ ىنأ نع مامع نع رمعم نع كرابملا نبأ انتى لاق ءالعلا ند كيح .اندنءيحخ

 كلم ل ىنعبتي ]ل ةموقل لاق ءايبنألا نم ىبن ازغ لاق ملسو هيلع هللا

 2د ع -- 92 6

 تسنمب كو ةارماب ىغب نم باب نا اهب نبي ملو اهب ىنبد 5 1 1 « ام ا 1

 ةورع نع ةورععص نسب ماش نع نيفس انتدح لاق ل نسب ةصيبق انقللح نيخس ع

5 310 03 .6 3 

 تاكمو عمد ةنبأ و اهب ىنبو تع نبأ 2 ىو خداع ملسو باع هللا ىا دح ىبذلا َج

 نب ليعمسا انيبخأ لاق مالس نب لمح انتدح رفسلا ىف ءانبلا باب .٠ ءاعست هدنع

 ةنيدلاو رسبببتح ندب 5 هباع هللا ىلص ىئدنالا ماقأ لاق. سسنأ نب ع كيج نع رفعج

 هد - - هد د مند ١ سماد

 بخ نم اهيف ناك اهذ «تيبلو ىلا نمل سما توعدف ىبح تب ةيفدعب هيلع ىخمد امل

 ٠ هَ ع هد دلك ا ك 0

 2 . 7 1 2 3 03 ع )3 1

 نينمومأأ تاهمأ نم ىهف ايي نأ اولاقف ةهخبود تكلم ايم وأ نينموملا تاهمأ ىدحا
- 4 



 مر

 5 3 00 هو كغ . ٌّظ 3
 دق اهنا تلاقذ ةتلاقلا تمماق مث ابش اهبجج ملخ كسيأر اهيف رف كل اهسفذ تبحمو دق

 كدنع له لاق اهينككنُأ هللا لوسر اب لاقذ لجبل ماقف كَيَأر اهيبف رف + ككل ايسفن تيفو

 لاق ءاح رت بلطت تمذك نين نم انتا ولو 8كملطات بهذا لاك 3 لاك 1

 رهملا باب أ « نآرقلا نم كىعم اهب اهَكنحَْنأ دقن بعذا لاق اذك ةروسو اذك

 نع مزاح ىنأ ى ع نيفس نع عيكو انتل :لاق ىبكا انتدح ديدح نم رتاخو ضورعلاب

 « ليللت> نم ماحب وأو جدو لجيل لاق ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ كيعس نب ليس

 ىب رّوسملا لاقو طورستلا دنع قوقل طاقم ريغ لاقو ماكنلا ىف طووشلا باب ه)

 ىَسْحأت هترفاصم ىف هيلع ىَنْثُد هل اًرهَص ركذ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تعبس ةمركم

 لاق كلملا بع نب ماشع كيلولا وبا انثلدد- «لل قوف ىندعوو ىنقدصف ىنتدح لاق

 هيلع هللا ىلا بنلا اقع ةكقع ,يخكلا ىنأ نع بيبح 0 قع تيل انتد>

 002 م

 مدسسلل ه2 2 < دع 5 2 0

 انتدح اهنخأ قال ةارملا طرغشت ال دوعسم نبا لاقو حاكنلا تع

 ةيلس نبا نع ميقربا /نباادعشا نعي ةدكار - نأ! نبا: وفر, ءاركر#قح قسوم نبا ةللإر دع

 اهناخأ ىالط:.لاست  ةارشإل لتي ال +لاق, ملسو ءيلغادللا قلص قتلا #ىعتةرزرم

 نب نجرلا دبع هاورو جووتملل ةرْفصلا باب ه* ءاهل رذق ام اهل اتاف اهتفتص عرفتستل

 دي نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع انثح> ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع فوع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ءاج فوع نب نجولا ىبع نا كلام نب سنا نع ليوطلا

 راصقألا نم َةَأرما يوزت هنأ هربخأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر دلأسف ةرقص رثأ هبو ملسو ع هد دع

 لَو 5 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق, بهذ, نم ةاوث ٌةَنَر لاق اهيلا كثتدتس! وك لاق



 04 حاكنلا فا امخحلل

 نأ ثملع حلق ىلَأ الا تضرع اميف كيلا عجرأ نأ ىنعني مل هنأ لاقف ركب وبا ىنيقلف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر رس ىنشُفأل ميكا ملف :اعركذ كف. لسور ةيلعا هللا + لص هللا لوكمر

 «ئرعؤزلا نع فينع أ نباو ةيقعاب نا ىسومو + سنويا دعباتا «اهتلتقل ءاهكرت ولو املس

 ردخل نيل تم مرآ لات ملسا» ند فقرا نه, نيس انقجخح لاق ةصيتقأ ت42 ةيطتللا بابا 5

 ءارحس نايا نم نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىلا لاقف اهبطخت ىرّشملا نم نالجر ءاج لوقي

 لضفملا نب رششب انثحح لاق دحسم انتدح ةميلولاو حاكنلا ق فلا "برص باب +

 ل دلال ءارفع نب نعم 5 عيبولا تلاق لاق ناوكذ نب كلاخ انت>> لاق

 تايريوج تلعجن ىنم كسلج امك ئتارن ىلع سلك لك ىب نجح ليخدم مكسور, هيلع هللا

 نفادحا تسلاق ذا رذب موي ىّثأبا نم لتق نم ىبدنيو فدلاب نيرضي انل

 63 ةدلحص 2 2 ماض ا

 متيتاو ىلاعت هلودتو قادصلا نم زوج ام داو رسهسلا ةرتحو هلأ . نيناقدص عاسنمنلا

 ليس لاقو ضير نمل اوضرفت وأ هركذ لج هلوقو اير دلما اردت مال ارسم نكاد 50 ء د هم هك

 الك ردح نب | نميلس انتدخ .؟ لي دج ند امداح ولو ل هيلع هللا "لص, ىنلا لاق

 ةارمأ يورك ,فوع: ند نجرلا تبع نأ .سنأ نع بيهص نب زيزعلا دبع نع ةبعش انثدح

 ثيجوزت ىلا لاقف هلاسف سرعلا ةشاشب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىأرف 8 اوس نو لع

 نزو .ىع .ةأرمأ .يوؤتا فوح, نما نمحولا دبع نأ. :نستأ نع ةداتق. نعو ةاوت نزو ىلع ةآوما

 هللا دبع نب ىلع انتدح ةقادص ريغبو نآرقلا ىلع مييوزتلا باب ه. ء؟بهعذ نم ةأون

 ذا لوقي ىدعاسلا كعَس ىب َلّمَس تعيس لاق مزاح ايا تععمس لاق نيفس انتدح لاق

 3' هللا لوسر اب تلاقف ةأرما تماق !ذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع موقلا ىفَن

 دللا لوسر اي تلاقن تماق. رث ايش اهبك ملف كيأر اهيف أرف كل اهسفن 5100
 و



 07 حاكنلا بانك

 معهم

 مهل دللا لزفات يوم بفلوق اللا ةاسفلا ْ كتوتفتسي دللا لؤنأف

 اهنع ابوغرم تناك اذاو ىادصلاو اهبستو اهحاكن ىف اوبغر لامجو لام تاذ تنك اذا

 نوبغري نيح اهنيكرقي اف تلاق ءاَسْنلا نم اعريغ اوذخأو اعوكرت لال لاملا هلق ىف

 وألا اهقح اهوطعيو ايل اوس 5 الإ ايف اوسبغر !ذا اهوحكني نأ مهل سيلف اهنع

 اذكب ىتجور ىف لاقف ةنالف ىنج وز ىوللل بطاخمل لاق اذا باب #© < ىادصلا نم

 اندل> لاق نوعنلا وبا انتدد «تلبق وأ تيضرأ جوولل لقي م ن حاكنلا زاج اذكو

 تصضرعف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تأ ةأرمأ نأ لهس نع 0 قا نعت تيزاا ىب ماك

 لاق اهينجوز هللا لوسر 5 لج لاقذ ةجاح نم همنا 3 ىدلا د ام لاقف اهسفن هبلع

 اد لاق عى ىدنع اماناك ىيدح نب اما لإ اهطعأ لاك هذ نع ام لاق كَدنع

 ال باب 8» ءنارقلا نم ىعم امب اهكتكلم كفذ لاق !ذكو !ذك لاق نارقلا نم كدنع

 نبا انتحح لاق ميعربا نب كَم انثدح عّدي وأ مكني ىنح هيخأ ةابطخ ىلع بطخت

 ماهل عيل لل ناي ىنلاو قينأ ليفني لاك ريش جدليتلا تحج اًعفان تععمس لاق جيرج

 هلبق بطاخل كرتي ىتح هيخأ ةبحخ ىلع لجرلا بطخي الو ضعب عيب ىلع 'مهضعب عيبي

 نع ةءيبر نب رفغعج نع ثيللا انتحح لاق 0 د ىببك 0 « بطاخل هل نب ىأ

 نظلا نإذ ىظلاو مكايأ لاق ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا نع رثاإب ةريرغ وبا لاق لاق جرعألا

 طخ هلو اناوخا دلل تابجا اودوكو ناوصعابت لو اوسسك الو ارسسخ لو ب شلل

 وبا اندتدح> ةيلكشل كرشأ رهسفت باب يك « كرنني وأ عني ىنح هيخأ ةبطخ ىلع لجنرلا

 هللا دبع عمس هنأ هللا دبع نب ماس ىنّربخا لاق ئرعزلا نع بيعش انربخا لاق نافيلا

 ل ركب ابأ نقل رمي لاق 2 1 نيح باطخلا نب رمع و ثلج رمع نبا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر اهبطخ رث ىكلايل تتبلف ومع تنب ةصفح كتحككنأ تش نأ
- 



 7 حاكنلا ناَنَح

 « نارقلا نم كعم امب اهكانجوز لاقف اعاج» روسل اذك ةروسو اذك ةروس معن لاق

 انثدح لاق ةلاصف نب ذاعُم انتدح اعاضرب الأ َبِيَثلاو ركبلا هريغو بالا جكْتُي ال باب ا ْ

 لاق ملسو هيلع هللا كفا يقلا/ نلا مهتدح ةزيره#اايا نأ ةنلس نا نع ىبيك نع ماشف

 فيكو هللا لوسر اب اولاق ن 7 كح: ربل مكنت هلو رم ىنح ميلا مكنت ل

 نيا نع [كيللا انربخا. لاق ىراط :ىبا عيبزلا "نب ورفع. .انتدح « نكست نأ لاق اهنذا

 ىببحاستل ركبلا نا هللا لوسر اب تلاق ايذأ ةشئاعا عا ةةهكاك نوم وزمعلا وا. نع ةقكيلم "نا
 ك5 دهس

 ليعيش انتاكخ كودرم هحاكنف راك مو هتنبأ و اذا كا نان يقمص اهاضر لاق

 علا | عمجمو )ا نحرلا قنبعا نع اءيبا» نع: مساقلاا ىب نجلا !ىبغأ قع كلاطاا ئنكدح لاق

 3 -_ --. هم -

 تءهركذ بيث رو اههجوز اعابأ نأ خدر اضنألا ماذخخ تب 2 نع ةيراج ىب كيزي
00 

 ديزي انربخا لاق قحسا انتدح «دتخاكن نرذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تّشاف كلذ

 كدر نب عمجامو كيزد ند ىنئرألا كبع كَ هةدح نبك نب مساقلا كَ ىبعك انربخا

 هلوقل ةميتيلا ييوزت باب 5 هوك ركذف هل نبأ عكنأ اماذخخ قلي الجر نأ هاثّذدح
 جحد هدو

 تكمف ةنالف ىنّجوز دولت لاق اذاو اوككناك ىماقيلا 0 ولحس الآ مدقخ ناك ىلاعت

 لهس نع هيف زئاج وهف اهكنجور لاق متاثيل وا اذكو اذك ىجَم لاقف كعم ام لاق وا ٌةغاس

 لاقو َح ئرفرلا ن ع بيعس اذربخا لاق: نامجلا وبدأ انتددح « ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 ع 0 0 5,

 لاق خكنداع لاس هنأ ربيزلا ن-ب ةورع ىنوبخا لاق .باهش نبأ نع ليقع ىدتدح ثيبالا

 0 هدد هذ © همس 2 2 هد هدو ع

 اب ةشتاع تلاك مكذامبأ تكلم ام هلوق ىلا ىماقيلا 8 اولكسُفت 3 متفخ ن نا داذنمأ اب اه

 ه0 ع د 0-5 005 00 3 5 ه8

 صقتني نا كدريو اهلامو اهلامج ىف بغربذ اههلو رخ ىف نوكت ةييتيلا هذه ىناخأ نبأ

 - ع . ه سد هو ع

 نم حاكنب اورماو قاددصلا نلائبكأ 8 نجل اواحسقي نأ 3 ناك ع اوهنف اهعئادنص نم

 كلذ دعب ملسو هيلع دللا ىلص هللا ٌلوسر سانلا ىتقتسا ةشئاع تلاق ءاسفلا نم ئنعاوس



1 

 نع هللا اهنف اهسبكف هلام ىف هيلع ٌلخديف هريغ اهجوؤي نأ ككل اهجيرتي نأ اهنع

 لاق مزاح وبا انثدح لاق نميلس نب لْيَصف انثدح لاق مادقملا نب دجا انتدح «كلذ

 ضرعت ةأرما هءاجغ اسولج ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىنع انك لاق دعس نب ليس انتدح

 لوسر اب اهيِنَجَوَر هباحا نم نجر لاقف ادري ملف هعفرو رظنلا اهيف ضقَحُن هيلع اهسفن

 الو لاق ديدح نم اًمتاخ الو لاق ءىن نم ىدنع ام لاق ءىش نم كدتعأ لاق هللا

 لع ال لاق فصنلا نخخآو فصلا اهيطغأت هذه قدوب قشأ نكلو ىيدح .نم اهتاخ

 باب نم 2« نارقلا نم اثكعم اب اهكتجور ىقف بهذا لق معن لاق 2ىث نارقلا .ىنم كعم

 لبق رهنشأ

 نأ ةشئاع نع هيبا نع ماشع نع نيفس انتدح لاق فسوي نب دمحم انتدح غولبلا

 عست ثنب قو هيلع ثلخُدَأو نييذس تس تنب كو اهجوزت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ىلص ىنغلا بط رع لاقو مامالا نم هتنبا بألا جينوزت باب 33 احسنت هدلفع 2

 ماشع نع بيو انتدح لق دّسأ نب للعم انتدح هتحكنأت ةضفح ىلا ملسو هيلع دللا

 نينس تس ُثَنِب هو .اهجورت ملسو .ةيلع هللا "ىلص ىبنلا نأ ةشئاع نع هيبا نع ةورع نبا

 « نيفس عست هدنع تناك اهنأ تعا ماش لاق نينس عسن تدنب ىو اهب ىنبو

 يجرح قارقلا يه كعممامب اهكانجمر ملشو ةيلع !دللا لض+ىذلا الوقت نودي ناطلسلا بك

 تءاج لاق دعس ىب ليسهس نع مزاح نأ نع كلام اذربخا لاق ف.سوي نسب هللا دبع

 اليوط نتسماقف ىسفن 0ك ل لأ لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسسر ىلا ةارمأ

 لاف انف ىست "يوم 4 كسك ن5 03 ةجاخ ا اعلا يتلا نا ينجح لحال
 0 ىئ خم 3 م + 2 5

 ام لاعفا اكيش .نفتلاب كش رازأ ال تسلج هبا اهتيادعأ نأ لاقف ىرازا الا .ىنسنع 'ام

 ةىش نارقلا نم كعمأ لاقنف لحي ملخ نيدح نم امتاخ ولو سيتلا لاقذف ايش كجأ
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 "0 حاكنلا بناتك

 نوكت' نأ ايهلعل . لجنرلا لتح :ىوكت هلل ةميتيلا قف 1ذع: تلاق ندرككنت نأ !نؤبغرتو

 ةيضأ رك هربغ اهككني الو اهلامل اهلضعيف اهككني 5 بغريف اهب 1 ومو هلام ىف ةتكيرش

 انريبخأ لاق ماشع انتدح لاق نمح نب هللا دبع انثدح ءايلام ىف دَحَأ هكرشُي نأ
 6©ه ضسع 0

 تمهان نيبح روع نأ هرسبسخأ رع نبأ نأ ملاس ىنربخا لاق ىرعولا انتد> لاق رَهعُم

 هيلع هللا ىلص ىنلا باكتا نم ناكو ىمهسلا ان نب 110 نم رمع تا م

 2( 3 هَ - 0 2 هد د هم 9

 تلقذ هبلع تريضرعف نافع نب نمهع تبق رهع لاقف نيم اب قوحت رد ليها نم ملسو

 ع

 الانأ ىل ادب لاقف ىنيقل مك ىلايل تقبلف ىرمأ ىف رظناس لاقن ةصفح ىقحكنأ تش نا

 نجا انتدح « ةصفح كقحككنأ تكدش نأ تقف ركب ابأ تيقلف رمع لاق اذه ىموي جوؤتا

 لاق .نعولضعت الف ىسلمل نع سنوي نع مهعربا ىتدح لاق ىأ ىتدح لاق ورمع نأ ىبأ

 ثصقنا 1ذأ ئدح اهقلظف لجر نم ىل اتخأ تجوو لاق هيف تلون اهثأ راسب نب لقْعُم ىنتدح

 ال اهبطخت تثج مث اهتقلطن كتمركأو كتشرتو كتجور هل تلقف اهبطخي ءج اهثّدع

 لزنأت هيلا عجرت نأ كيرت ةأرملا تناكو هب سأب ال الجر ناكو اًدبأ كيلا دوعت ال هللاو

 باي الس ءهابأ اهجوزف لاق هللا لوسر اي ٌلعفأ نآلا تلقف نفولضعت الق ةيآلا هذه دللا

 الجر رمأك اهب نئانلا "دوا وع ةأرماا ةبعشاا نبا ةريغملا' .بطخو تقال رك نا ناك اذا

 معن تلاق لا كَرمُأ نيلَعُجتأ ظراق تنب ميكح م قوسع+ ني نورلا تبعا لاقو هجورف

 ءاهتريشع نم الجر ومايل وا ىتحكن ندى يشيل ًءاطع لاقو كناجوون دق لاقف

 لير ١١ لجر لافتا ىسفت !كلا تاعأ ؟ملشو هيلع اللا (لاضا ىبفلل ةلرماكلا»: لكس لاقو

 لاق ةيواعم وبا انربخا لاق مالس نبا انتدح ءاهينجورف ةجاح اهب كل نكي مل نا هللا

 مكيتفي هللا لق هاسنلا ىف كتوتفتسيو ىلاعت هلوق ىف ةشئاع نع هيبا نع ماشع انثدح
 سا 0 د هل هل -

 بغربف هلام ىف هنحكرش لق ملل جرلا رك ىف نوكن خميتيلا © تلاق ذيالا رخآ ىلا نيف 22 ١ 9 مج 5 5 م6 26ه هم هه. ١ ُى ا ل . 1 ١



 معاني “4 حاكنلا تااندكب

 متقلط اَذاو ىلاعت دللا لوقل وب الا حاكن ال لاق نم باب ا 8 ء«نآرقلا نم كعم

 اوككتت ال لاقو ركبلا كلذكو ُبيهنلا هيف لكم نفولصعت هلق 'نيلجلا نكات كسنلا

 نبأ انتد> نميلس نب ىيك لاق «مكنم ىمايألا اوسحكتأو لاقو ا ىتح نيكرشما

 نع سنوي انثدح لاق ةسبنع انثحح لاق ملاص نب دجا انتدحو ح سنوي نع بهو

 هتربخا ملسو هيبلع دللا .ىلص ىنلا بورا ةشئاخ نأ ريبؤللا ىب ةورع قربخا لاق. باهنش نبا

 لحرلا بطخ ىيلا سانلا ءاكن اهتم, تاعبفافاخلا ةعيرأ ىلع ناك اةيلهالللا قا ماكنلاا نإ

 اذا هثارمال لوقي ٌلجيرلا ناك رخآ حاكتو اهككني مك اهقدصيف هتنبا“ وأ هتبلو لجرلا ىلآ

 ىنح 3 ا الو اهجوز اهلوقعيتو ع ىجضبتساف نلف ىلآ لس اهقمط نم ثرهط

 اذا اهجوز اهباصا اهلمح نيبت اذاذ هنم عضبتسي ىذلا لجرلا كلذ نم ايليح نيتي

 اكنو عاضبتسالا حاكن حاكنلا !له. ناكف كّلولا ةياجعأ ىف ةبغر كلذ ل.عفي امناو بحأ

 تعيمرو تلج اذان !اهنزصي ١ مهلك .ةلرملا لع لولخليف) ةشعلا» نرد رام ظفرلا شح مخل

 ىتح عنتمي نأ مهنم ٌلِجر عطتسي ملخ مهيلا تلسرا اهل عضت' نأ دعب كايل اهيلع رهو

 نالخ-|ب كتبا ىوكت# تادالو | انو مكرمأ نم ناك ىذلا متفرع كق مهل لوقت اهدنع اوعيتج

 0 3 - ع 5و 65-2 ه ساو

 حاكنلاو ل جرلا نيل عفتمب نأ عيطتسي الو اهدمأو مسد (نقكاوف ةهيدساب تيدا م ئىيسف

 نك اياعبلا ىهو: اهءاج نمم عنتيت ال ةأرملا لع نولخديق ريثكلا سانلا عيعج عبارلا هب

 نمادحا تلج اذان نييلع لخد ىمدارا نمف املَع نوكت تابار نهباوبا ىلع نيصني

 حذو هتطاقلاف نوري ىذلاب امّدْنو اوقحلا مث ةفاقلا مهل اوعدو اهل اوعمج اهلج تيعضوو

 ةيلماجلا حاكن مدق فلاب ملسو هيلع هللا ىلص سيح ثعب املف كلذ ىم عنتمي ال هبا

 نع :ةررع نب ماشفا نم عيجوانثدح لاق ىيج انهدحا٠؟ َموْيلا سانلا حاكن لا هلك
 «ث <

 هلا تنك ام نهتوثوت ىاللا/ ءاسنلا | ىماتي ىف باغكلا !ق.!كيلع» لدي امو ةيشتكلا نع هكا



 ١" حانسفلا نات ار

 5 5 03 و - 2 0

 لاقو اذه ون وأ اريخ كيلا قئاسل هللا ناو بغارل كيف ىلو ةميرك ع كنا لوقي
 - را - 2 - -

 50 2 لوقنو ةقفان هللا يعج تحذأو ىربشباو يددعاحع أ لوقب حوبي و ضرعي ؟اًطع

 0 اهنادع ىف الجر تدعاو نأو اهملع ريغب اهيأو 0 هو ايش دعت الو لوقن ام عمسأ

 نابع نبأ نع ا اذ لأ ارم نهو 1006 م نسل ! لاقو امينيد فقرغب مأ دعب اهككن

 انثدح ميوزتلا لبق ةأرملا ىلا رظنلا باب ا» 2 ءةّدعلا ىضقنت ىتح هَّلَجأ ٌباتكلا غلبت
- 

 هللا لوسر ى لاق تلاق ةتاع نع هدبأ نع مامن نع كيز نب داح تح لاق دحدسم

 لافقف ردرصح نم قوس ىف هكلملا كسب 3 ن1 ماعلا َّق كقيأر مداسو هيلع دللا ىف لمح 0

 5 0 ع َّ 2 5 دع 6

 هللا كنع نم !ىلو كيب 3 تنفذ تنذأ 2 !فاف وتلا كيج ر جو نع تضفشكف كتتارمأ نقلك

 ءاومأ 3 كعس نب 0 نع مزاح نأ نع بو.ةءعب انتدح> لاذ ةيينذ انتدد ؛ 0

 ظنف ىسفن كل بهأل تئج هللا لوسر اي تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر ٌتءاَج
 2 مَ 0

3-6 8 

 مل نا هللا ٍلوسر ىا لاقف هباختا نم لك  ماقهخ تسلح اوشا هيفا نحفي اذردنأب ةأربلا

 لا .هللا) لوكسر اي':دللاو "ال لاق, ءىش نم ىكدتنعا لع#لاقد. اهينجورف اةجاحح اهي: كنل

 ثدجو ام هللا ٍلوسر اي هللاو ال لاقف عجر مث بهذف اًميش دجت لع ٌرظناف كلعا ىلا ٌبعذا

 امتاخ الو هللا لوسر اب هللاو ال لاقف عجر مت بهذف دكيدح نم امتاخ ولو رظنا لاق ادي

 هللا ىلص هللا ٍلوسر لاقف هفصن اهلف كادر هل ام ٌلهس لاق ىرازا اذع نكلو ديدح نم

 كدلع نكبر هتسيل ناو ةىنن دنم اهيلع نكي مل هةسبل نأ كرازاب عنصت ام ملسو هيلع

 1 ىتن

 0 2 2 0 0 ل اد را ل 18 0
 اذا ةروسو اذكح ةروس ىعم لاق نارقلا نم كعم اذ ام لاق ءاج املخ يردن هب رهاذ

 م اعادض أ 5 5 وِ
 امد اهكتكلم لك بهذأ لاق معن لاق هك 6 رهظ ن-ع ن.عارفنأ لاق اهددع !دك ةروسدو

 "يلوم ملسو هيلع دللا ىلص هللا ٌلوسر ةارف ماق مث هسلجم قلاط ىنح لجرلا سلجن 3



 07 جاكنفلا بانح

 سات - 0 م مدلل مس

 نبأ نع ناسيك نم خ ذاص نع كعس نب مدع دأ انت لاق هللا نبع نب زيرزعلا

 د مع - 2 - ع

 ءجل مهح نأ تلددك ردودع نب دللا لمع عمس دنا هللأ لدع نب ماد ىنذربخا لاق

1 2 3 2 

 دّللا «لوشر باس نم ناكو ىفهسلا :ةفاذح , نب: شينخ | نم رمش كني ةضنح كاملا 01

 ثتضرعف ناقع نب نمثع تيتأ باطل .نب رمع لاقن ةنيحملاب قوتف ملسو هيلع هللا ىلص

 ورد الب نأر كل انبا حقا لاعف ىديقل اقر كيل, تاقيلق ىرمأ ىف رظنأس لاقف ةصفح هيلع

 رمع تنب ةصفح كناجوز تع نأ تلقف فيدصلا وكب ابأ تيقلف رمع لاقف اذه ىموي

 ميكا تسل ني لع ىتم هيلع َدّجوُأ ثنكو اًيش ىلا عجري ملف ركب وبا تمص

 تدجو كىلعآ لاقن ركب وبا ىنيقلف هاا اهتككنأت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهبطخ

 رب هتان ركب وبا لاق معن تلق رمع لاق اًيش كيلا عجرأ ملف ةصفح ىلع تضرع نيح ىلع

 ىلص هللا لوسر نأ تملع دق ثننك ىنأ الا ىلع تيضرع اهيف كيلا مجرم نأ

 انيك ولو« دلسوا هيلع انللا قعر هللا لور ورسم ىشُفأل نكلا ملف اهرك تراوحت ملط سلك

 نب ديزي نع ثسدللا انثدح لاق ةبيتق انتدح ءاهتلبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس

 تلاق ةبيبح ْمُأ نأ هثربخا ةملس ىلا تنب بنيز نأ كلام نب كارع نع بيبح أ

 لوسر لاقف ةماس ىنأ تمنب ةرد مكان كتأ انثّدحن دق انا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 ىخأ اعابا ْنأ ىل َتَلَح ام ةملس مُأ ٌجكنأ مل ول ةملَس مُأ ىَلَعأ ملسو هيلع دللا ىلص هللا

 7 د ل اهييذ مكيلع 2 الو لجو 5 هللا لوك كان ع « خعاضرلا نم
 ما سم 5

 هم ه5 هدوءهآ5ك 8 20 فىفإ - د م هدول ه

 كف مرترهضأ متنذكا مهلح رو.فغ هلوق خلل بالا هللا ملع مكسفْنأ 2 ةتنمكحأ و 3 ةاسنلا

 كن ٠ مس 5

 نبا نع دماج نع رودصتم نع ةداز انددح ق ط ىل لاقو 00 يد تان ءئتن

 0 د 0 0 هسا 1 9
 مساقلا لاقو «ختكاص اتارمأ ىل رسبت هنأ تددولو جيوزتلا ديرأ ىنا لوقي مخضوع ه5 سابع



 “4 حاكذلا احح - ٍ_ّ -

 ءاسنلا نو. نيدشلا لاثلل ىف كلذ املا هل ْلوُم هل .لاقت ضخ فا ءاسنلا ةعتم» نع لثس

 نع .- انندح لاف!( ىنس ند , ]اف ىلع .انقدح , « معنا سابع نزل .لاقف, هوك ىأ: هلق

 لوسر اناناث شيجت انك لاق عوكألا نب ةملسو .دللا دبع نب. راج نع, نمح نبا نسلك

 نأ نبأ لاقو اوعتمتساف اوعتمتست نأ مكل نذأ دق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مليلو للا لص دلل لوشر نع دينا ! نع. عوجألا ىب- ةةيلس , نياءنمابا .ىنتوح بكد

 اكراتت اكراتتي وا اديازتي نأ ابَحأ ناف لايل ثلث امهنيب ام ةرّشعف اقفاوت ةأرماو لج 35

 يفلإ ن2 لع در للا بك وبلا لاق < مع ايلا مل شلح اننا ناك 2621 رد اف

 اتثدح ملاصلا لجرلا ىلع اهّسفن ةأرملا ضرع باب "* ءخوسنم هنأ ملسو هيلع دللا ىلص

 1 0 تدك لاذ ىراسبلا انبات: تعبس_ تلاتو و انكر لاعادللا دك نيب كح

 اهّسفن هيلع ضرعت ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ىلا ةأرما تءاج سْنأ لاق هل نبأ هدنعو

 ل اولا اهدي لقا وام ينل كيلا مساح, ا كنزي دا قيلوسور رى لاق
3 

 سس سس 2 0 5 1 0 2 0 : ٠

 امتد «اهسفن هيلع تضر عذ ماسو ةهياع هللا ىلصص ىبغلا 3 تعبغر كخم رمح لاقف
06 

 ةأرمأ نأ لهس نع مزاح وبا ىنثدح لاق ناسْع وبا انتدح لاق ميرم نا نب ثيعس

 ام لاقف اهينجوز هللا لوسر اب ٌلجر هل لاقف ملسو هيلع دللا ىلص ئبنلا ىلع اهسفن تضرع

5 
 عجر رت بهذف ديدح نم امّتاخ ولو ٌسمتلاف بصنأ لاق ؟ىث ىدنع ام لاق كدنع

 ليس لاق هغصن اهلو ىرازا اذه نكلو كيدح نم امتاخ الو ايش تدجو ام هللاو ال لاقف

 اهيلع نكي مل هق.سبل نا كرازاب عنصت امو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ءاذر هل امو

 ماق هسلكم لاط اذا
0 5 6 

3 

 8 ا

 ىبم لاقذ نارقلا نم كعم !ذ ام هل لاقف هل جيد وأ كءدذ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةآرف

 امب اهكانكلمأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف اهددعي روسل !فك ماظراوسشو ا ]نس

١ 



 لوسر نأ ةريرم قنا نع جرعالا نع دانزلا ىا نع كلام انربخا لاق فسوي نب دللا دبع

 انتدح «اهتلاخو ةأرملا نيب الو اهناّمَعو ةأردلا نيب عمي ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نب ةصيبق ىنثدح لاق ىرعزلا نع سدوي ىقرتيخا لاق هللا يع انربخا لاق نادبع

 اهتمع ىلع ةأرملا مكنت نأ ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ىهن لوقي ةريرع ابأ 55 دنا كي

 اومْرَح تلاق ةشئاع نع ىنتدح ةورع نأل ةلزنملا كلتب اهيبأ ةلاخ ىَرْثف اهتلاخو ةأرماو

 لاق فسوي نب هللا دبع انكدح راغششلا باين ن بسلا نم ندح ام ا عاصرلا نك

 راغشلا نع ىهت مدسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ مع ىبا نع عفات نع كلام_انوبخا

 « قادص اي ل ٍرَخآلا هجوؤي نأ. ىلع ادتنبا لجولا جدر ل راغشلاو

 ليضف .ىبا انتدح لاق مالس نب نيج انتدح دَحأل اهسفت َبهَت نأ ةأرملل له باب 4

 ىبننلل ئهسفنأ ىنبعو ىتاللا نم ميكح تنب ةلوح تناك لاق هيبا نع ماشع انتحح لاق

 ثلون املف لجرلل اهسغفن بهذ نأ ةأرملا ىيحتست اَمأ ةشئاع تلاقت ملسو هيلع دللا ىلص

 وسبا هاور كاوع ىف عراسُي الأ كبَر ىرَأ ام هللا لوسر اب ثللق نهْنم هانتت نه ىجت

 ىلع مهضعب كيت خشثاع نع هيبأ نع ماهشع ىنع ةديعو رشب نب دبكو بذوملا كبدعشس

 لاق ةنيبع ىبا انربخا لاق ليعمسا نب كلام اتتدح موسملا جاكن هايد ١ 6 صعب

 هللا ىلص ىبنلا يورت لاق سابع نبا انأبنأ لاق ىيز ىب رباج انثدح لاق ورمع: انربخا

 ىنربخا لوقي ئرعزلا عمس هنا ةنييع نبا انثد>ح لاق ليعمسا نب كلام انتكح | رخآ

 ع

 ىهنلا نا نيا نبال لاق ايلع 3 امهيبا نع هللا دبع ةوخأو لع إع نب دكمحت نب 2000

 ديحت انتدح كك ع ةيلعألا ملل مو ندعو ةعتملا نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص

 - 3 0 ء 7 اهي

 سابع نبأ تسعمس لاق ةرهج- ىليأ نع خيبعش انتدح لاق ردضغ انتك> لاق راسب نبا



 ١ ماكنلا باتك ا

 تا د يرام <:

 م 5 هيلع هللا ىلص 59 لوقل د ميشا ْئ 0 1 2 ثانب لاق 95 7

 هرأو ةبيبرلا كسك 0 ءانبألا كلو ل كلذكو , نكتانب 1 ضو 56 ةبيبح

2 34 - 

 ىبنلا 0 اهلْفكي ى ىلا هل بوبر ملسو هيباع هللا ىلص ىبذلا عم عمد دو 7-0 3 نكت مل

 اقدح لا نفس ان لاك  ىرتيبلل ةايكدح . اننبا هتنبآ نسبا ملسو هيلع دللا ىلص

 بأ تمي عا كل لكف هللا لوسر ب كلف تشلاق خيبت أ نع بخبز نع هيبأ ى ع ماشعه

 >2 3 هم ع 2000 د د -. دع د 2 د 0 ء

 نم بسحاو ا نكل نسل نمق نيبكاتا لاق مكنت تماق ا!ذ ام لعفاث لاق نيغس

 فلس أ نبا لاق بلدخأ كّنأ ىنغلب ىف تلق ىل لكأ ل اهنا لاق ىتخأ كيف ىنكرش

 ىلع نضرعت الخ ةيبوث اهابأو ىنتعضرا ىل تلح ام ىتبيدبر نكت مل ول لاق معن تلق

 ىلاعت هلوق باب ا" ءةملس نا تنب ةرذ ماشع انتحح ثيللا لاقو نكتاوخأ الو نكتانب
 هم هوم هم. دا سي كا

 ثببلا انتدك> لاق فسوب ند هللا كيع 10 ل ع ع ال نيقخالا نجيب وعما نأو

 ع 3 هو ع همو

 هذربخا خيلس لأ تنني بخبز نأ كريس ا وييزلا ند ةورع 0 باهتش نبأ نع لدفع نع

 مع

 تلق نيِبحكشو لاق نيفس ىلا ةنبا ىناخأ جكنا هللا لوسسر اب كلك تل ةسصب مآ نأ

 © د

 ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا لاقف ىتخأ ريخ ىف ىنكراش نم ٌبحأو ةيلخمب تسل معن

 ةرذ مكنت نأ حيرت كنأ ثّدحتنل انا هللاوف هللا لوسر اب تلق ىل لكي ال كلذ نا
 تلح ام ىرُجَح ىف نكت مل ول هللاو لاقف معن ثلقف ةملُس مأ ثنب لاق ةملَس ىا تنب ناس ع

 الو نكتانب ىلع نضرعت الف بيوك ةملس اباو ىنّةعضرأ ةعاضرلا نم ىخأ ةنبآل اهنأل ىل

 لاق هللا دبع انربخا لاق نادبع انثدح اهتّيع ىلع ةأرملا مكنت ال باب 88 ء نكتاوخأ

 مكنت نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن لاق ارباج عمس ئبيعشلا نع مصاع انربخا

 انثدخ « ةريره نأ نع قيعشلا نع نوع نبأو دواد لاقو اهنلاخ وا اهنْمَع ع ةأرملا



 عنز “4 َح ل١ تاسح

 من 5 همم . 5 5 0 - ,

 دق ىنأا ىل تعلاقذ ءادوس ةارمأ انتءاجت نالف تنب ةنالف تعجوودت تلقن ملسو هيلع دللا

 مء6هع

 سدقو اهب فيك لاق بذاك اهنا كلف دهجو لبق نم هتيناذ ةنع ضرعاف بذاك كو امكتعضرا

 ىككب قطشولاو ةيابسلا ةيعيصاي ليعمسأ نا كنع اهعد اهكةعضرا دلك اهنا تمعز

 هود ءلدس هدر 2.6 هدثوم-

 مكتانبو مكتاهمأ مكيلع تمرح ىلاعت ةلوقو مرج امو ءاسنلا نم"لكب ام باب "تت ءّبويأ

 هوم و5  ءمء ةء وو اد كس

 5 هللا نأ ةلوقا ىلا نيتيالا 0 ىلا تخألا تاو ل ثانبو مُكتالاَخو مكتامعو مكداوحأو

 فاعلم ام الل ارح ردارملا ياوزألا ثاوذ ءاسنلا نم تاتصحملاو سنأ لاقو اًميكَح اًميلع

 :ح تاكرشملا اوككنت الوإ لاقو «دبع نم هقيراج لجرلا عوني نأ ؛اسابا ئرست ال مكناميأ ى

 11 - 0 سه عد

 نب كجا انل لاقو «هنخإو هتنباو دماك مارح وهف عبرأ ىلع داز اه نئاعَع نبأ لاقو ندوب

 دال يس ية يس

 هدد هَ هدرووء- 3 كه

 هجو ةيألا مكتاهمأ مكيلع تم تمرح رف 0 عي رهصلا 00-- عمد ل حم مرح نابع
 م

 21 - ع -

 نسخ كا هب ساب ال ندرس نبأ لاقو ىلع ةارماو 0 ةنبأ نبب رفعج نب هللا ديع

 دعركو ةلمل مع ىتننبأ نيد ىلع ند ىسفل نب د نسلم عمجو كد 0 3 لاق مم قرم

 2 1١ 1 20 - 6 و 5-0 8 25 0
 ةمركع لاو « مللذ 3 ام محل ل ىلاعت هلوقل ميركأ هيف سملو ةعيلطقلل كيز ىب رباج

 *- © م0

 ىدننللا ىبك نع ىوردو هتارمأ كبلع مرتخأ مل «نارمأ تحب ل اآذأ 10 نبأ نع

 7 تؤ ا سا اس ء6هم ه2

 ا[ ىويحعو ةىمأ نجورزنب الخ بك ل 0 ىبصلاب بعلي نممف و فعج 3 ىبعدلا ح

 هنارما هيلع مركت 5 اهب ىذز اذا سابع نى دأ نع ةخمركع لاقو « هيلع عباتي مل 00 رمغ

 ءهد 6 م 3 - 31 هد

 راب نبأ نم ةحامس فرعي ملأ اذه ردعذ وبداو همرح سابع نبأ نأ ريحذ ىأ نع ركدبو

 ةهضس د3
 لاقو « هيلع ميكن ىقارعلا لعا ضعبو نىستلو كيدز نب رباجو نيصح نب ناردع نع ىوربو 5 0 0 3 5 3 ١

 ىرعزلاو ةورعو بييسملا نبأ هزوجو عماجج ىنعي ضرالاب قزلي ىتح مرحكت ال ةريرع وبأ

 ىف ىناللا مكبتابرو ىلاعت كلوق باب "» ءلسرم اذهو مركت ال: ىلع لاق ئرعزلا لاقو
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 ؛؛ حاكنلا باتك 6

 ةكردحلا نمل . ىا: ةنبا):كقير ,نآل مبرلا "نم" ةورع. :ىنربخا لاق :ىرعزلا نع بيعش انرْبَحا
 هه همّ سع

 نيفس ىلبأ تنم ىتخأ خكنآ هللا لوسر اب تلاق اهنأ اهتربخا نيقس ا كمل يبيح مأ نأ

 لاه ىضا ربح كب يكرس نماابحأو ياك كل تسل معن تقف كلذ نيب وأ لاقف

 مكند نأ ديرت كنأ ثّدح اناف تلق ىل لح ال كلذ نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 000 5 هع ه 0 جاسم و 2 2

 نكتانب ىلع ىضرعُت الخ :يب 0 ملك ابأو ىنتاعضرأ ةعاضر ىلا نم ىخأ نبال اهنا 0

 ى+ 2-0 بهل وسلا عر بهل و موا ترد د 0 اللا تا فا لا 1 اك قل ل نلوم كل راو لاق كن

 اوكا لاق تيعل ١ذ ام. دل لاق ةاييح رشب هلهأ ضعب هيرأ بهل وبا تام اًملف ملسو هيلع هللا

 سع ءهج

 هل لاك نم تان الإ ©« ةبدوك ىنقانعيب هذه ىف تعيب ىنأ ريغ مكدعب فلا مل بهل

 3 و هي مك

 نم مركب امو ةعاضولا م مي 5 كار نمل نيلماك نيلوح ىلاسعذ هلوقل 0 كعب أ

 نع ةيدأ ندع تحعدالا مع ةيبعش انتددح لاق ديلولا وسبأ انتدد> دهريتحكو عاضرل للدم

 مع 1

 رِمغتد هتاكف ل اهدنذعو اهيلع لخد ملسو هيلع دللا ىلدم ىبنلا نا ختناع نع نوردسم

 2 0 س

 « عاجلا نم ةعاضرلا اهناف نكتاوخا نم نر ا لافقذ ىخا هذأ تنلاقذ كلذ رك هذاك ةعجو

 نع باهش نبا نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع انتدح لكفلا بلا باب ٠6

 نم اهنع ومو اهيلع نذاقسي ءاج سيعقلا نأ اخأ ملثأ نأ ةشئاح نع 0

 ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ءانج املف هل نّدآ نأ تيبان باج لون نأ دعب ةعاضولا

 نب ىلع انتد> ةعضرملا ةداهش باب اه -ءدول نّذآ نأ ىنرمأف تعنص ىذلاب هتربخأ

 لاق ةكيلم ىنا ىب هللا دبع ىع بويأ انربخا لاق ميعربا ىب ليعمسا انثدح لاق دللا دبع

 تيدخك ىلت :يفع نم هتعمس لو لاق ثراشل نب خبقع ىع ميرم بأ ند كيبع ىنتدح

 3 7 د مل 5 0 همس . مع د 5

 طص ىنلا تينت ايكتعضرأ تلاقف غاذودس ظارمأ انتءاجت ظأارمأ تء.جووذ لاق ظفحأ 00
 يك



 2 4 جاكنلا بانك

 ءءاسنلا نم لاجرلا ىلع رضأ ٌةنتف ىدعب تكرت ام لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 ىنأ نب ةعبيبر نع كلام انيبخا فسوي نب هللا دبع انتد> كبعلا نك 3 باب 1

 6 م 3 5 د
 كتقتع. قّنِس ثلك' ةريرب ”ق :ناك تلاق اهضر+ ظققاح.'ىع..نمكم# نب هسقلا نع نكرلا كي
 1 - ٠5ه - مهناش ها ساد.

 هللا ىلص هللا لوسر ل. خدو فذغعا نمل ءالولا ملسو هيلع“ دللا ىلح هللا لوسسر لاقو تت

 سل هد مدع همع ه+غ  هغ هو د 4 هد

 « يرق انلو 0 اهيبلع وه لاق سلا لكأت ل 2 ةريرب ىلع هب ىاتضك مصل

 هنا 2 0 و012 مد و ا ا 0 7 2
 عابر وأ تالث وا ىنتم ىنعي عابرو ثالثو ىنتم ىلاعت هلوقل عبرا نم رثكا جوزتي 3 باب 1

 اوطسقن الأ مدقخ ناو ةشئا نع هيبا نع ماشع نع ةدبع ىنربخا لاق دمحم انثدح

 اهتبكت ءىسيو اهلام ىلع اهجوزتيف اهيلو وهو لجرلا دنع نوكت ةميتيلا لاق ىماتيلا ىف

 باب م. ءعايرو تالثو ىَنّتَم اهاوس ءاسنلا نم هل باط ام حوزتيلف اهلام ىف لدعب الو

 هد ءه 2 مدع

 ليعمسا انتدح- بسنلا نم مركي ام ةعاندرلا ىم مرتو

 يوز ةشئاع نأ نمرلا دبع تنب ةرمع نع ركب ىا نب هللا دبع نع كلام ىنتدح لاق

 اهنأو اهحكتع ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهتريخا ملسو هيلع هللا ىكلص ىبنلا

 ل جر ١ذف هللا لوسسر ب تيلاقتك تلا. ةصغخ اكاد 83 نذاتسي لسحر تودص تكيس

 ىبنلا: لاق كتيب. ىف نانسي لجر اذه لوسز' اب .تلقف تلاق ةصقخ تدي ىف ناتسي

0 4 ِ- 48 5 

 ابح نلف ناك ول خشتاع تسلاذ ةعاضرسلا نم ةصغح معل انالف هأرأ ملسو هيلع هللا ىلص

 دّدسم انتد> «ةدالولا مرحأ ام مرح ةعاضرلا معن لاقن ىلع لخد ةعاضرلا نم اهمعل

 دللا ىلص ىبنلل لبق لاق سابع نبأ نع ديز نب رباج نع ةداننق نع ةبعش نع ىبع انتدح لاق

 لاق َوَمَح نسب رشف! لاقو: ةعاصرلا قلل ئحأ كنب اهنأ لاق ةزمح نبأ 2 الأ ملسو هيلع

 لاق عفان نب مكال ىنتدح «هلثم ىيز نب رباج تعمس لاق ةدانق تعمبس ةبعش انثدح



 , ماكنلا بانك

 لاقف عمتسي ال نأ لاق ناو عقشي ال نأ عفش ناو عَكْنُي ال نأ بطخ نا ىرَح اولاق

 ءافكألا باب 0! اذه لخ.م ضرالا الم ني ريخ نيه يلوا ميلخا هللا قص هللا ل

 نبا نع ليقع نع ثيللا انتدح ريك نب ىيج ىنتدح هي رمل لقملا جيوزتو لاخلا يف

 اب تلاق ىماتيلا ىف اوطسقأت لأ مدخ ناو اهضر ةشئاع لأس هنأ ةورع ىنربخأ .لاق باهش

 سصقتني ل -- اهلامو اهلامج ىف بغرب اهمَلو -- ىف نوكنت ةميتيلا هذه ىنُخُأ نبأ

 نعاوس نم حاكنب اورمأو قادصلا لامكأ ىف اوطسقي نأ الا نيحاكن نع اوهْثف اهقادص
 م 3ةنم م <

 كنوتفتسيو هللا لونأف كلذ للعب ملسو ةيلع هللا ىلص ةمللا ٌلوسر اننا ىنفقساو تنلاق

 د تلا د20

 نوبغرستو ىلأ ءاسفلا 8

 هم 3

 أ 00 اكل كاك لنآ ديلا نأ ١ مهل هللا لوذأف ندوصكنت 1

 لك ىف اهنع ةيوغرمم- تناك اذاو ىادصلا لاما ْق اهيسّنو 1 ْق وجع لاك لامَج

 اهنع نوبغري نيح اهنوكرتي امكف تلاق ءاسنلا نم اهريغ اوذخأو اهوكرتو لامجلاو لاملا

 وألا اهقح اهوطعيو اهل اوطسق ن 1 الا اهيفءاوبعرت اذا اهوككتي. نأ :مهلا سيلف

 اًوشع مكدالوأو مكجاوزأ نم نأ ىلاعت هلوقو ةارملا موش نم ىقتي ام باب | ادخل

 هللا بع ىتبأ ملاسو ةزج نع باهش نبا نع كلام ىنتدح لق لليعيسا انثدح ُمُكَل

 د2

 ى موشلا لاق .ملسو ةيلع هللا ,ىاض' ئنبنلا نأ .اههضر رمع .ىبا هللا تبع نع ومع ىبا

 ربع انثدح لاق عيرز نب ديزي انثدح لاق لابنم نب دبح انتدح « سرعلاو رادلاو ةأرملا

 دلع ىللا ىلطىبعلا اندقانشلا اوركذ لاق ريع نبا قعردديبأ نقلا قالقشعلا ا ني كيز

 «سرفلاو ةأرملاو راذلا ىف ءىنب قب مولا ناك نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ملسو

 لوسر نأ دعس نب لهس نع مزاح ىنا نع هلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع انثدح

 انثدح «نكسملاو ةأرملاو سرفلا ىف ءىتن ىف ناك نا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 َغ - هج س 62 م

 ديز نب ةماسأ نع ىدهنلا نمتع ابا تعيس لاق ىمينلا ىميلس نع ةبعش انتدح لاق مدأ



 ا 000- 0: بانح
7 

 د63

 د اهكتكلم كقف تعذا لاق مذ لاق 50 رهط نع نعهورقت ناقن اعدوع انك ةروسو

 امش املا نس قلخ ىذا وفو هلوقو نويحلا 8 ءافجألا كر مز « نارقلا نم كعم

 «#ةءمس ةذءء ع

 ىرعؤلا نع 00 انر دل لاق ناميلا وبدأ 0 اريِدق كبر ناك رهو ابسن هلعجو

- 

 نيس ''كينح قب. عبير قباةلتعا نب :اةفيذح بأ نأ, دشتاع, ىف نيبرلا نبا ةورعا ىنربخال 5

 هيخأ تنب هككنأو الاس ىنبت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم اردب دهش نيم ناكو

 ل ملا ديم افك زاسشنالا 1 نم هوما راما مو عار [نرل يقع 01 ديزل تح دنع

 هتاريم نم ثروو هيلا سانلا هدد ةيلعاإل ىف الجر ىنبت نمم ناكو !ديز ملسو هيلع هللا

 بأ هل مّلْعي ل نمف مهئابأ 3 06 مُكيِلاوَمو هلوق ىلا مهثابال مقوعذأ ىلاعت هللا لزنأ ىتح

 و ىرماعلا 28 ىننرقلا ورمع نب 0 ع ةلهس ت تءاجغ نيدلا 8 كا ىلوم ناك

 اذينو - املايس ئردلقك انا هللا لوسر اب تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةفيذخ ىنا ةأرما

 لاق ليعمسأ نب 000 انتدح> «تيدلأ ركذف تفلح ىف. ام هيف ىلاعت هللا لونأ كقو

 هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لخد تلاق ةشئاع نع هيبا نع ماشع نع ةماسا وشال اتا

 ةعجو الا دج ام هللاو تلاق جلا ثدرأ ىَلَعَل اهل لاقف ريبزلا تنب ةعابُص ىلع ملسو

 نب دادقملا تأ تنناكو ىنتسْبَح ثيح ىلحت مهلا ىلوشو ىطرتشاو ىِح اهل لاقف

 نأ نب ديعس ىنثدح لاق هللا ديبع نع ىيج انتدح لاق ددسم انثدح «'دوسألا

 عيرال ةأرملا حَكْتَت لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةرسيرع نأ نع هيبا نع ديعس

 ةزج ىب ميعربا انتدح «كادي تبرد نيحلا تاذب رفظاف اهنيدلو اهلامجو اهيسحلو اهلامل

 هللا لص, هللا لور ىلع لج ره .لاخ ,لدهس نخ هيبا ,نع مزاج نأر نباءانتدح لاب

 عفشي نأ عفش ناو حجكني نأ بطخ نأ ىرح اولاق اذه ىف نولوقت ام لاقف .ملسو هيلع

 اذحم ىف نولوقت ام لاقف نيبلسملا ءارقف نم لجر رمف تمكس مث لاق عّمتسي نأ لاق ناو



 َح : ؟,/ لاكنلا باند

 وعدن ىهح تنسب ةيفصي هيلع ننبج اتلت :نيدلاو يح نيب ملسو هيلع هللا ىلص

 لاب ىقلاف عاطنالاب | نزل حلا نك الو بخ نم.الا اهيا" ناك, اهفالدتميلو: ل١ نملقلا

 تكلم امم وأ نينموملا تاهمأ ىدحا ن وملسملا لاقف . هّئميلَو تناكف نمسلاو طقألاو ومتلا

 امم ىهف اهبجحي مل ناو نينموملا تاهما نم ىهف اهبجح نأ اولاقف هند

 فشلت لكلا نيو انيسيب تاحل نمو ىدلخ اهلا أظو لحرأالا املف اهتيمم تكلم

 تباث نع دا انثدح لاق ديعس نب ةبيتق انتدح اهقادص ةعمألا ققع لدنحلا نك

 يقص قتعاأ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسسر نأ كلام نب سنا نع باحخ نب ببعشو 9 0

 2 م 0 ميءس2د رز 2- هد - م6 د

 هللا مهنغي ءارقذ اونوكي 3 ىلاعت هلوقل رسعملا .دوزسنأ باب 1 « اهفاددص اهقتع لعجو
 ف 4 2

 كعس نب لهسلا ىف ع هيبأ نع مزاح نأ ند زيزعلا ديع انذ12> لاق 3200 نما ل نس

 ثثج هللا لوسر اي تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ةأرمأ تءاج لق ىدعاسلا

 هيوصو . اهيف :نظنلا ىعصق ملسو هيلع .هللا ىلص هللا لوس اهيلآ, رظتف لاق ىسفت ككل بف

 اًنيش اهيف ضقي مل هنأ ةأرملا تأر اهلف هَسأر ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر اهل أطاط رث

 اهينجورذ ةجلط- اهيف كل. نكي ؛ مل نا هللا لوتسر اب. .لاقف باكا قم ,لجن ,ماقف تسلجب

 كج له رظناف كلما ىلا بعذأ لاقف هللا لوسر اب هللاو ال لاقف ءىت نم كدنع لهو لاقف

 نضيادللا لوشر ”ناقم يس تدحجو, ام. هللا لوسسر اب . هللاود ال. لاغف عج رقد [به قا انيق

 هللا لوسر اي هللاو ال لاقن عجر رث بهذن تيدح نم امتاخ ولو رظنأ ملسو هيلع هللا

 هللا ٌلوسر لاقف هفصذ اهلف كادر هل ام لهس لاق ؛ ىرازا اذه نكلو ديحح نم امتاخ الو

 نكي مل هتسبل ناو 2ىت هنم اهيلع نكي مل دّدسبل نا كرازاب عنصت ام ملسو هيلع هلا ىلص

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هآرف ماق هسلجام لاط اذا ىتح لجرلا سلجت ءىثش هنم كئيلع

 اذك ةروس ىعم لاق نآرقلا نم كعم اذ ام لاق ًءاج املف يذف هب رمأف الوم ملسو



 إن "0 حاكنلا هما

 انتدح رابكلا نم راغصلا مييوزت باب ١ ء«كبعالتو اهبعالث ةيراج ال ّلَع ملسو هيلع هللا

 دللا ىلص ىبنلا أ قووع نع كارع نع دبزي نع تيبللا انت>> لاق فسوب نب هللا كبع

 ىخأ تنأ لاقف كوخأ انأ امثا ركب وبا هل لاقن ركب نا ىلا ةشثاع بطَخ ملسو هيلع
 ب مل 001 هم 5 ا لا 2 2 ساس 3

2 

 ا انتدح لاق بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انتدح باججا ريغ نم هفطنل ريختي

 ّلبالا نبكر ءاسن ريخ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريرغ نا نع جرعالا نع دانؤلا

 نات .باب ل" 2 ءهحي تأذ ىف جوز ىلع هاعرأو هرغص ىف دلو ىلع هانحأ شيرق ءاسن اص

 ىيع انثدح لاق ليعيسا :ىب ,ىسوم. انتدح .اهجووت قا هقيراجل قتعأ نمو ىئرارسلا

 نع ةدرب وبا ىنتدح لاق ئيعشلا انثدح ىناديهلا اص نب ملاص انثدح لق دحاولا

 نسحأات ؛اهملعت' ةذيلو دنع تناك لجر امْيأ ملسو ةيلع هللا قص .دللا وسر .لاقا لاق. ةيبآ

 باتتكلا لهأ نم لج امير نارجأ هلذ اهجوزتو اهقتعأ رث اهبيدأات نسحأت اهبذأو اهميلعت

 لق نارجل .هلف دير قحوب هقلاوم- فقح, ىذا |كولمم/ اميأؤ. .نارجأ .هلخ .ناىناو هيننب ا نإ

 ىع ركب وبا لاتوب ةنيجملا ىلا منودرءاميف لحب لجرلا ناك دق عيد ريغب اهقح ىرعنلا

 ٍءِلَهَفَحَيمَل رق :اهقتعأ ملسو. هيلا هلأ لع ىبنلا نع ردبنا , نجا ةدائ- ىبا/ نك نيصح نبا

 بويأ نع مزاح نب ردوج ىنربخا لاق بعد .ىبا انربخا لاق دبلت ىب كيعس انتدح

 دا نع نميلس انتدحو ح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقا لاق ةريرها ىبا نع نبك نع

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق ةريره ىبا نع دعاجم نع سبح نع بويأ نع كيز نبا

 اهاطعاف ثيحمل ركذف ةراس هعمو رابجب َرَم امذيب تابذك ثلث الا ميعربا بذكي مل ملسو

 ام :ىتب اي مكمأ كلذ, ةريره ىب)ا لاق رجا ىنمتحاو ىفاكلا تي دلا .فكييسلات ىلا
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 ىبنلا .ماقأ لاق سنأ .ىع تيح نع رفعج نب. ليعمل ,انتذخ لاق. هبيتق انتدح 6 ءامرلا



 ابا اب ملسو هيلع هللا ىلص دل ناك نلالدا لتم تلكا م ىفع ع نكسف كلذ ّلثم تلق

 لاقو راكبألا جاكن باب 1 ءَرَذ وا كلذ ىلع صتخأُت ىال تنأ امب مّلَقلا فج دق ةربرع

 انتر كريبغ اركب ملسو هيلعااذللا قص ىنلا مكني مل ةشئاعل سابع ىبا لاق ةكُيلَم نا نبأ

 قخ هيبأ ١ نعأ وركب نا مانع نع .نميلش نع" ىحأ ىنتدح لاق هللا نبع: نب ليعسا

 تادجوو ااهنم لكأ انف" ةرجشا هيفو !ايداو تلرناول تيارآ هللا ' لوسر ايا تلق“ تلاق شاع

 لوسر نأ ىنغت اهنم ّعَتْرِي ل ىذلا ىف لاق كريعب عترت تنك اهّيأ ىف اهنم لكوي ل ارجحش
 وبا انثدح لاق ليعمسا نب كيبع انتدح ء« اهريغ ارك جوزتي مل ملسو ميلع هللا ىلص هللا

 ىف كقيرأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسر لاق تلاق ةشئاع نع هيبا نع ماشع نع ةماسأ

 تنأ ىف اذان اهفشكأل ىئأرما هذه لوقيف ريرح ةقرس ىف كلمتي لر 1ذ١ نورما مانملا

 لاق يي َ لاق تابت جيوزت باب ٠ 23 هللا كنع ىم !ذه ىكي نأ لوقأف

 لاق ننلا وبا انتدح نكتاوخأ الو نكتانب ىلع نطرعت ال ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىل

 ىبنلا عم اَنّْلَقَف لاق هللا دبع نب رباج نع ىبعشلا نع رايس انتدح لاق ميشع انثدح

 ىفَلَخ نم بكار ىنقكلف فورا. ىل ريعب ىلع تلجكتف ةوزَغ نم ملسو هيلع هللا ىلص

 ىبنلا !ذاف لبالا سس أر تا ام وجاك ىريعب فقلطناف هعم تناك ةزنعب ىريبعب نيكاتت

 تلق ابيت ك1 ارحب لاق سرعب لي تيرا تك لاق كلجتكي ام لاقذ ملسو هيلع هللا ىلص

 اولخدن ىح اولهمأ لاق لسَخُدَتل انبهذ اهلف لاك كبعالثو اهبعالت 0 اليف لاق ابيت

 ىلص هللا ٌلوسر ىل لاقف تجوز لوقي هللا دبع نب 0 يمس لاق براك انتد> لاق

 تركذف اهباعلو ىراذَعللو كَل ام لاقف ابنت تسجورت تلقن تسجورت ام ملسو هيلع هللا

 ىلض هللا لوسر ىل لاق لوقي هللا تبع نب رباج نعمس ورمع' لاقف رانيد ىب ورمعل كلذ



 ََح ٍ “4 دباكنلا بتانخ

 نع اناهنف ىصختست الأ هللا لوسر اب انلقف ةاسن انل سيل ملسو هيلع هللا ىلض ىبنلا

 كيع هاوز اهنع كل لوك مهح تقش ىجوز ىأ رظنا هيخال لجرلا لوق باب « ء«نكلذ

 سنا ؛تعمس :لاق' لسيوطلا كيج نع (نيفس نع نيثك .نب دمحم .انكدح, فوغ نبا نيرلا

 نيبو هنبب ملسو هيلع هللا ىلبح ىينلا ىخات فوع نب ىنجرلا بع مدق لاق كلام نبأ

 لاقف هلامو هّلغأ هفصاني نأ هيلع ضرعف ناتأرما ىراصنالا حنو ىراصنالا عيبرلا نب دعس

 ايو طقأ نم اًنيش ميرف اطوسلا| ىان ىوشلا لها وبك كلامو كلعأ ىف كل هللا كرإب

 دبع اب مههم لاقف اةرقرح نم 3 هباعو مايأ دعب ماسو هيلع دللا ىلص ىنلا ارق قمع نم

 ولو ملوأ لاق بهذ نم ةاون نو لاق اهيلآ تقس امف لاق يراصنأ تجيوت لاق نكرلا

 ميعربا انثدح لاق سنوي نب دحأ انثدح ءصخلو نكبعلا نمد ري امركم )

 صاقو تأ 6 0 2 لوقي ا ند 0 عمد باهتش نبأ انربخأ لاق لاعبي نبأ

 9- 1 17 َّ 2 1 5 11 11 3 بار 0

 0 كيلا ند لعبيد ىنربخا لاق ى ءرهرلا نى 2 00 انريخأ لاق نامبلا وبدأ انةرح

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىب ينل لنك كلت نر دقل لوقي ساقو نأ ىدد دعس

 انثدح لاق كيعس نب ةبيتق انثدح ءانيصتخال لكبتلا هل زاجأ ولو نوعظم قنا نب نمتع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم وزغن انك هللا بع لاق لاق سيق نع ليعبسا نع ريرج

 بوثلاب ةأرملا مكنن نأ انل صخر مث كلذ نع اناهنف ىصختست الأ انلقن ىث انل سيلو

 هدمها 2 دء.نهد- هم هد دوم ت ه5 0-2 35-5-+ ةءمس 22. ته | هتك - ع :

 هللا نأ اودنعت لو مل كلتا لحل تابيبظ د ال اونمأ قرت اهيا اب انملع ارق م

 ء.هدوص كي 3 ء

 باهت نبأ نع 1 ند سنود نع 18 ع ىقربخا عبصا لاقو « نيدتعملا بحي ال

 8 0 0 كلذ لثم تلك 25 مي 250 لا كد 0 ام ا الو ل

11 53 501 



 1 حاكفلا احح اننزن

 لاقف هللا دبع ىلع دوسالاو ةيقلع عم تلخد لاق ديزي نب نجرلا نبع نع ةرامغ ىتدحح

 ىلص هللا لوسر انل لاقف ايش كجت ال ابابَش ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم انك هللا ىبع

 جوقلل ىصخأو رصِبال ضغأ هتاف يوزتيلف ةءابلا عاطتسا نم بابشلا رشعُم اي ملسو هيلع هللا

 نب ميعربا انتدح ءاسنلا ةرنك باب « ءاجو هل هثاف موصلاب ةيلعف عطتسي مل نمو

 عم انرضح لاق كاطع ىنربخا لاق ةربخأ مي مدرج نبأ ن 3 فسود نب ماش انربخا ىسوم

 ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا ةجوز هذه سابع ىبا لاقف فرس ةنوميم ةزانج سابع ىبا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىنع ناك هناف اوقذراو اهولولت الو اهوعزعرت الف اهَشْعَن متعفر اذان

 لاق عيرز نب بزي انتحح لاق ٌثّدسم انثددح «ةدحاول مسقي الو نامتل مسقُي ناك ٌعست

 هثاسن ىلع فوطي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نأ نقلا ء ةدانق نع ديعس انثدح

 ديعس انتدح لاق عيرز ىب ديزي انتدح ةفيلخ ىل لاقو ةوسن عسن هلو ةدحاو ةليل ىف

 مكلل ىلع انكتدح «ملسو هيلع. هللا لص, ىنبنلا نعا مهتاحح اسنأ نأ ةداتقال ع

 لاق ريبج نب كيعس نع ىمايلا ةحلط ىع ةبقر نع ةناوع وبا انثتدح لاق ئراصنألا

 ءءاسن اهرتكا ةمألا هذه ريخ ّناذ ٌيوْوَتَف لاق ال تلق تجووت له سابع نبا ىل لاق

 لاق ةعزق ىب ىيج انثدح ىوذ ام هلف أره جيوزتلا اريخ لمع زا رجاش ١ ند كام

 نضاقو نبا ةمقلعا نع. ثراث ب ميعربأ نب” دمح نع. نيعس نب ئيك نع كلام انثدح

 ىون ام ئرمآل اهناو ينل لمعلا ملسو هيلع هللا .ىلص ىبنلا لاق لاق باطخل ىب رم نع

 ايد ىلا هثرجحه تناك نمو هلوسرو دللا ىلا هثرجهف هلوسرو هللا ىلا هثرجع تناك نْمق

 2 (ىوينفر 86 +: اك روحت م 61 0 8 - 9 00 كلا ةحلا رود كايا ءربلا ةحاض اما ىلإ ةتزيحف .اهككني :ةارما دأ :اهنيصي

 لاق ىنثملا نب. ىمح انتدحا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع لهس هيف مالسالاو: نارقلا

 عم وزع انك لاذ دوعسم نبأ نع سيف ىهتدح لاق لبديعبسا انثتدح لاق ىبيكإ انتل

 1 ا



 7 حاكنلا بانك

 هعم 32 ع هدظاإ ته 21
 نيبو اولاقن اهولاقنت مهناك اوربخا اهملفخ مكلسو هيلع هللا ىلص ىبغلا ةداسمع نمع نولاسي

 لاقف رحت امو هبنذ نم مّدقت ام هل رفع دق ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر نم ني
 لزتعأ انأ رخل لاقو رطفأ الو رفكلا موصأ رخآ لاقو !دبا ّليللا لَصأ انأن انآ اَمأ هدا

 متل نيذلا معنأ لاقذ مهيلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاجن البا جوؤتأ الف ءاسنلا

 مصأو رطُفأو موصا ىذكلوا دل مكاقناو هلل. مكاتشخأل ! ئ ذا دللاو امأ اذكرو اذك
 و دهرع

 نب ناسح عمس ىلع انتدح « ىنم سياف ا نع بغعر نمف ةاجنلا جوزتأو كسقرأو

 ىملاعت هلوق نع شاع 7 هنأ هوي ذرب لاق ىرعزلا ى ع كيزي نب سنوي نع 9

 ت5 ن6

 يرو َتاَلْثَو ىَنْثَم هاسنلا نم مكَل باَط ام اوككلا ىَماتْيْلأ ىف اوطسقت الآ متقخ ناو
 َنِبأ اي تلاق اوُلوعَت الأ ىتذأ كلذ مكناميأ تكلم ام وأ ةَدحاَوَف اوُندْعَت لأ متفخ نأ هدو - هآذك

 هه - هغ
 ةفس ىم ىلذاب اهجورتني ا ديري اهلامجو اهلام ع بغربذ اهملو 0 نوكت ةمبتجلا ىتخا

 - - 3 2 3 د هد ع د ا 01

 ج وزةيلف ةءابلا مكنم 0( نم 8 هيلع هللا ىلص 9 لوق باب ٠ 0 نم

 ني رمدع اقدح عاكنلا قال َبَرَأ ال نم جوؤتي لسفو جرقلل ىصخأو رصبلل ضغأ هذان

 عم 6 لاق ل نع مي2ربأ ىنتدح لاق شمعألا انتدح لاق ىنا انت>> لاق صقح

 نيخع لاقف الك خجاح اعبلا 0 نأ نول لكبع ايأ اب لاقف ىنمب نمقع ةيقاف هللا كيع

 هللا كيع ىأر املف كبعت تك كرك فذ اركب كجووذ أ ىف نمرلا كيع ابا اي كل لح

 نمل امأ لوقي وقو هيلا تيهتناف ةيقلع اب لاقف ىلا راشثأ اذنع الا ةجاح مل سيلا نأ

 مكنم عاطتسا ىم بابشلا رسشعم اب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا انل لاق دنقل كلذ تل

 عطتسي مل نم ه0 ل لا هاف موصلاب هيلعف عطتسي رل نمو جوزتيلف ةءابلا

3 

 لاق شمبعألا انثدح لاق ىنا انثدح لاق ثايغ نب صفح ىب رمع انثدح مصيلف ةءابلا



 بلع هللا ىلص ىذلا ى ع هللا ضيع ند 2ك نع ننوكللا" ن .رارهع أ ن ع ثانيح انذلحا لاق

 نب ورمع انتدح « منع اوموقف متفلتخأ !ذاذ مكبولق تسفلتتأ ام نارقلا اوءسقأ لاق ملسو

 نارمع ىنأ نغ عيطم ىلا نب مالس انثدح لاق ىدهم نب نجرلا دبع انثدح لاق ىلع

 مكيولُك هيلع ثفلتتا ام نآرقلا اوهَرْثأ ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لاق ِبَدتُج نع ئنوجلا

 ملو نارمع نأ نع دسيز نب ديعسو كيبع نب ثراخل هعبات «هنع اوموقن متفلتخا !ذاف

 لاقو. هلوق ابدنجلا تعبي نارمع نأ نع البعش نع ردنغ لاقو نإ ةملس نب داوح ةعفرو

 د نيا درع :٠ 962 - د " : 3 هم

 «رةكاو جدصأ بدنجو هلوق رمع ىع ثماصلا ىب هللا كبع نع نارمع نأ نع نوع ىبأ

 ند لاؤنلا نع ةريسبمم نب كللملا كيع نع ةبعش انتدح لاق بداح ند ىنميلس انتددح

 تذخأت اهتالخ ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا عمس هيا أرقي الجر عمس هنأ هللا دبع نع ةربَس

 نسكن ايكالك لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا ثقلطنا هديب

 «« مكلْمأف اوفلتخا مكلبق ناك نم ناف

 مسح رسل ن سوح رسأا معتفللاا مس ديب سإل

 حاكنلا بانك "«ب

 انتدح ةياآلا ءاسنلا َّس مُكَل باَط ام اوككُتات ىلاعت هلوقل حاكنلا ىف بيغرتلا باي ١

 لليوطلا دب ا ند كيج ا لاق رفعج نب ليي انربخأ لاق ميره أ ند كبعس

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جاوزأ توب ىلا طقر خلت 5 لوقي ىلام ند سَ عمس هنأ

 ايل



 5 4 نارقلا لئاضف بانك

 كسُمأ وأ فك د + لاق ادهش هالو ىلع كب انَُجَو ديِهشب ةمأ ظ نس انج اذا قيكف

 انثدح لاق كحاولا دبع انتدح لاق صفح نب سيق انتدح « ناقرخت ا

 قبض فلا هيلا لاك دوعيسم نم يللا بعين ع يفامْلُسلا ةديبع نع ميعربا نع شمعألا

 نم هعبسأ نأ بحأ ىذا لاق َلَوْنَأ َكْيَلَعَو َكْيَلَع ارك تلق نع .ًارثأ ملسو هيلع هللا

 لاق ا ريقكا ىب اديس انكدحت ميت اراعبا لكأت وذ نارقلا قع زرعب .انار نم تارا 4 ىرح

 جل ب ىلع لاق ةلفغ نب 0 نع ةمتيخ نع شمعالا انتدح لاق نيفس انيبخأ

 نرلوفي لحال ياهتسر ناتسالا فاتح دوق, نايزلاا رخآب ىف أن لرقب ىلسو ميلح لا

 مهئاميا زواجكي ال ةيمرلا نم مهسلا ىرمي امك مالسالا نم نوقرمي ةيربلا لوق ريخ نم

 هللا دبع انتحح ؛ةميقلا موي مهلتق نمل رجأ مهَلْتك نذ مولتتاذ خومتيقل امنيأت عرجانح

 تراك ني تمردإ ند نتح نع تيعس نب تح نع ىلا اريحا ناكا فكرت نإ

 هللا ٌلومرإ تعمس لاق عنأ :ئردكلا. نيعشس قا نع نجرلا دبع نب ةملس دا نع ىميتلا

 عم مكمايصو مهتالص عم مكتالص نورقُحأ موف مكيف جري لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 فرمي امك نيدلا نم نوقرمي عرجانح زواجج ال نآرقلا نوعرقيو ملمع عم مكلمعو متمايص

 رظنيو ايش ىري الف حّذقلا ىف رظنيو ايش ىري الف لصنلا ىف رظني ةيمرلا نم مهسلا

 ةبعش نع ىبيك انتدد لاق دو (25- « وغلا ىف ىرامتدو ايش ىري الف شيولا ى

 نموملا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىسوم أ نع كلام نب سّنأ نع ةداتق نع
 ارقي ال ىذلا نيوم او بيط اهخجرو بط اهمعط زج ردك هب لعيو ناوفلا ارقي ىذلا

 ناوفلا ارقي خب ىذلا فئانولا ل اهل مي هر الو ه1 اهعط ةرمتاناك كب لع رار 2

 ابي

 م اهعط ةلظنتلاك نارقلا ارقي ل ىذلا فنانملا 03 ّ اهيعطو ب َبْيَط اهكيير ةناكيرلاك

 ه مه نيم

 0 ىبا انثتدح مكبولق ةيلع تفلتنت) ام نارقلا اور ذا تاي اهي م اهترو ثيبَح

. 



 ؛: نارقلا لئاضن بانك

 لاق م كيك . لاقن 0 هقيقلف هب ا لاقف - هيلع دللا ىلص ٌىبنلل - 0

530 
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 هد - ع 3 - 7 ءرع 3

 مص لاخ كلذ نم رغكا قمطا لاق امو. مدقو نو ريطفأ لاق كلذ نم مك قيطا

 د مم 39 0 - 5 5 2 هم هء هع

 ه3

 َعبسلا هلها ضعب ىلع أرقي ناكف تقعصو ثربك ىنأ كاذو ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر 1

 نآإ دارا !لذاو .لييللاب ىيلع, تتح وكيت راكنلا حم هضرعي هأرقي ىذلاو راهنلاب نآرقلا نم

 هيلع هللا لص ئبنلا قراف ايش كرتي نأ ةيعارك نهلّتم ماصو ىصحأو امايأ رطفأ ىوقتي

 ىلع جفكاو عبس ىف وا سمخ ىف وا ثلث ىف مهضعب لاقو هللا دبع وبا لاق هيلع ملسو

 نكرلا دبع نب ديحن نع ىيك نع نابيش انثدح لاق صفح ىب دعس انثدح « عبس

 نارقلا رقت مك ىف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ىل لاق 'ءرمع ىب هللا ديع ىع ةملس قا نع

 ني نع ىيحج . نع نابيش نع ئسوم ىب هللا قيبع انربخا لاق فقحسا ىنتدخو ح

 نا نم, انأ كتبعمس, لاق ىنبسخأو لاق. ةقلساا 1 حا رع, ىنبا كوم قوتنا نبع با

 رهش ىف نارقلا ًارغأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاق لاق ورمع نب هللا دبع نع ةملس

 دنع ءاكبلا باب ال» ء«نكلذ ىلع درت الو عبس ىف هأرفات لاق ىتح ةوق لجأ ىنأ تلك

 نع ةحيبع نع ميعربا نع نميلس نع نيفس نع ىيح انربخا لاق ةقدص انتدح نآرقلا ةءارق

 ح ملسو هيلع هللا ىلص ىبغلا ل لاق ةرم' نب ورفع نع. تيحلمل :ضعب» ىبحج ؛لاق هللا نبع

 هللا دبع نع ةديبع نع ميعربا نع شمعالا نع نيفس نع ىيكي نع دكسم انثدحو

 ىكشلا, نأ نكتدببا ,نعو هيعربا/ نع, هرم .نيناورمع يدهدح تيكن ضعبو« نمذفألا لاق

 كيلع ًارقأ تعلق لاق. ىلع, رق" ملسو هيلغ؛هللا ىلص هللا لوسر لاق: لاق دللا كلبع؛:ىع

 : 8 0 أ 7 5 0 0 ِ 3 0غ
 تنغلب اذإ ىنح ءاسناا تارقذ لاق ىرءب.غ نم ءعيدسأ نأ ىسهش قا ىنا لاق لونا كبيلعو



 " نارقلا لئاضن بانك

 باب “ا ؛ عجري وهو أرقي ةنيل ةءارق مدقلا ةروس نم وأ عتفلا ةروس أرقي وعو ءب

 ىناممل ىيج وسبا انثدح لاق ركب وبا فلَخ نب دكيح انتدح ةءارقلاب توصلا ى

 ىبذلا نع ىسوم نأ نع قدر نأ هدج نع ةدرب ىبا نب هللا دبع نب ديرب انتدح لاق

 «: فواح لا ييماولم نم 8 كايدرا هعمل !ىشرم اان انا دلوقت لست ديلط7 نزلا 5

 لاق ثايغ نب صفح نب رمع انثكذح هريغ نم نارقلا عمسي نأ بحأ نم باب ا

 علا ىل لاق لاق هللا ديع نع ةديبع نع ميغربأ ىندلح لاق شمعالا نع ىبأ انتدح

 اا سلا اذ 5 هع 5 و ءوم تما ل م

 نأ بحأ د لاق لزسنأ كيلعو كيلع ارفأ تلق نارقلا ىلع ارقأ ملسو هيلع هللا ىلص

 لاق فسوي ىب كومح انتدح 1 ىراقلل ٌئرقملا لوق تاب وادا « ىريبغ نم ةعيسأ

 ىل لاق لاق دوعسم نب هللا دبع نع ةكديبع نع ميعربا نع شمعألا نع نيفس انتدح

 معن لاق لون كيلعو, يلع ارق هللا*لوسر اب تكول ملسو هيلعارللا ب يل قل

 0 - هءومرم مم - 2 0 مم - د ع

 كيعشب ذم ٌق 5 انج لا فيكف ةيالا هله ىلإ تينا ىنح ءاسنلا ةروس تارقف

 سوا

 « نافرخت هانيع !ذاذ هيلا ٌتدفتلاف نآلأ 1 لاق اًنيِهَش ةالوف ىلع ككب انثجو

 انثدح لق ىلع انثحح هّنم رسمت ام اوكرثأك ىلاعت هللا لوقو ْنآرُْلا ارقي مك ىف باب طمع

 نم ّلقأ روس ٌدجأ ملف نارقلا نم للجرلا ىفكي ذكي مك ثرظن ةمربش نبا ىل لاق نيفس

 روبصغم انربخا نيفس لاق تاببآ ثلث نم 1 ارقي 5 لال ىغبني ال تلقف تايأأ ثم

 فوطي وهو هتيقلو دوعسم ىبا نع ةمقلع هربخأ كيزي نب نورلا دبع نع ميهربا نع

 + ةرقبلا نر وس رخأ نم نيتيالاب رف نم 5 ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ركذف تيبيلاب

 نب هللا دبع ىع سا نع ةريغملا نع ةناوع وبأ انتد> لاق ىسوم انتدح ء«هاتفك خليل



 ؛ نارقلا لئاضن باتك

 هللا هيحرمي لاقف دجَسَلا ىف ليللا نم أرقي اتراق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عمس تلاق

 ةءارقلا ىف ليترتلا-باب "م  ءاذكو اذك' ةروس نم اهتطقسا هيا اذكو !ذك ىنركذأ كقل

 قل كرك او كتم َلَع سانلآ َلَع وقتل هانقرق اًنارقو هلوقو اليتوت نأ قل لَثَرو ىلاعت هلوقو

 لاق ىعنلا وبا انثدح هانلصَت هانقرف ساسسع نبا لاق لصقي قرقب رعشلا ْنَيَك نهي

 ىلع انوحغ لاق هللا دبع نع لشاو نأ نع لصاو انتدح لاق نوميم نب ديم انتدح

 ةءارقلا انعمس دق انا 0 ليك اَذَع لاقف ةحرابلا لصفملا ثأرق ٌلجر لاقف هللا دبع

 نم ٌةروس ةرشع َنامث ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا نهب ارقي ناك كلل. ءانَرقلا ظفحأل ىّناو

 نب ىسم نع ريرج .انثدح لاق ىيعس .ىب ةبينق انثدح « مح لآ نم نيتروسو لصفملا

 لبق كتاسل هب د كر ل ىاعتا هلوقرا قرا شامع امبالا عا ع نب نيكل نعا ةشتاح قا

 ةب كرجج امم ناك ىحولاب ليثربج لزن اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق هب

 ةميقلا موب مسك هلا ل, هللا اقبالا هللا لونأت اهتم“ كركي ناكو هيلع تتشيف هيتفشو ةئاشل

 هاَمْلونَأ اذا هاو عينات هانا اذ ةناركوا اهعمج نيل نأ هب لجأت تناَسل هب كر َّل

 ليئربج هاتأ !ذا ناكو لاق كناسلب هنيبن نأ انيلع نأ لاق هَناَيِب انوع | مث ذ عمتسا

 لاق ميعربا نب ملسم انتدح ةءارقلا لَم باب 8# ءهللأ هحعو امك هأرق بعَذ !ذاف قوطأ

 ىنلا ظعأ رق نع نكلام .. نب سف كنا لاق زذاتك ان نكح لاق ىدز :الأ مزاح ىب ريرج انتدح

 قحأ م9 ءابهدح لاق ضاق. نجي معاانكدحا ءاثنما قي ناك لاقف“ نو هيلع“ هللا :ىلص

 5 اك تناك لاقف. كو هيلخا هللا قلص: قبتلا كرك كلنا "فيك شن: :نعس لاق هذان

 عيج لا باب ُ «ميحرلاب لبو نب رذاب ليو هلآ مسيو نع ميدرلا عر هللا مس ار

 ريست ىو هلمج وا دتقان ىلع وهو ارقي ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا تيار .لاق لفغم ! نبا



 دقل لا هيحري لاقف ليللاب ةروس ىف أرقي الجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر عمس تلاق

 لاق ميِعُن وبا انثدح «!ذكو اذك ةروس نم اهتيسنأ تنك يآ اذكو اذك ئنّركذأ

 ملسو هيلع هللا لص ئبنلا لاق لاه'اةلل قلع" نع لقار“ نأ قه راوصنم اعد ننل اشكد

 اسأب ري ل نم باب 8/0 ءىسن وه لب كتبك تيك هيأ تيسن .لوقي عادحألا ام سكي

 انتدح لاق ىنأ انتدح لاق صقخ نب ريع انثدح اذكو اذك ةروسو ةرقبلا ةروس لوقي نأ

 ىراصنالا دوعسم ىبأ نع ديزي نب نكجولا تبعو خيقلع نع ميهربأ ىدتدح لا شمعالا

 هليل. قا"افبج ارعأ نم" ةرعبلا+ةرؤيلا رتخلا نم. ناعتلا ملسو اهيلح للا ةلنف» عطعلا كارل

 ثيدح نع ةورع ىنربخا لاق ىرعزلا نع بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انتدح «هانفك

 تعيس لوقي بالكل نب رمع اعمس امهنأ ىراقلا دبع نب نكرلا كبعو ةمركت نب روسملا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةديح ىف ناقرفلا ةروس أرقي مارح نب ميكح نب ماشه

 هللا ىلص هللا لوس اهينئرقي د ةريثك فورح ىلع اهأرقي وه !ذاذ هتءآرقل تعمتساف

 هذه كأرقأ نم تلقف هتيبلخ ملَس ىنح .هقرظتناف ةولصلا ىف هرواسأ ثدكف هلال

 تبذك هل نتلقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر اهينأرقأ لاق ًأمرقت كقعمس لأ ةروسلا

 تقلادناف كتعمس هلا ةروسلا هذه :ىنأرفأ وهل ملسو هيلع هللا .ىلص هللا لوسر نا هللاوق
- 

 ع

 أرقي اذه تععمس ىنا هللا لوسر اب تلقن هدوقأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا هب

 م : 03 5 0 0 نام ٠ ع َّ #

 اذا لاق من تلوذأ اذنكم ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقن منعمس كلل ةءارقلا اهارقف
57 

 1 ب هء 5 14 141 1 آ] ءءء. 5 1 هه 6 >5

 لاق رث تسون اذدكم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف اهينارفا كلل اهنارقن ومع اي

0 
 م م 3 هع هع مل - 0

 ةشئاع نع هيبا نع ماشع انربخا لاق رهسم نب ىلع انربخا لاق مدآ نب رسشب انثدح

5701. 11 59 



 ؛4 نارقلا لئاصن بانك رع

 نأ مكدحأل ام سب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق هللا دبع نع لثاو نا نع

 رودحص نم ايِسَقَت ١ لأ !هلاذ. نآرقلا اوركذتساو ىسن لب. تيكو. تيك يآ ثيسقا لوقب

 نبا نع شب هعبات هلُثم روصنم نع ريرج انثدح لاق نمتع انتدح ءمُعَنلا نم لاجرلا

 ىبنلا تععبس هللا كيع تعيس قيقش نع ةدبع نع ميرج نبأ هعباتو ةبعش نع كرابملا

 نك هير نك مال يحب اكوا لاح القل ركز " نيج سوح لسع( يلق هللا نيم

 وهل هديب ىسفن ىذلاوف نارقلا اودقاعت لاق ملسو هيلع هللأ ىكلص ىبنلا نع ىسوم ىبا

 لاهنم نب ٍياّجح انتدح ةبادلا ىلع ةءارقلا باب #٠ ءاهلقع ا لكلا نك انيصخنا نسل

 ٍلوسر تيأر لاق لقغم ىب هللا ىبع كعمس لاق سايا وبا قربخا لاق ةبعش انتدح لاق

 باب "5 ء«مدقلا ةروس هتلحار ىلع ًارقي وصو كم منت موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نع رشب ىبا نع ةناوع وبا انثدح لاق ليعمسا .ىب ىسوم انتدح نارقلا ناييبمصلا ميلعت

 قوت سابع نبا لاقو لاق ء مككملا وه للصفملا هنوعدت ىذلا نا لاق: كريبج / نبا ىيقس

 بوقعي انثدح «مكحْلا تأرق كقو نينس رشع نبا انأو ملسو هيلع دللا ىلص هللا ٌلوسر

 تعبج سابع ىبأ نع ريبج نب ديعس نع رشب وبا انربخا ميشه انثدح لاق ميعربا ىب

 باب " 2 «لصقفملا لاق مككملا امو هل تلقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهع ىف مَكَحْلا

 ام الإ ىسنتإ الق كشرفَتَس ىلاعت هلوقر !اذكو اذك يآ تيسن لوقي لهو نآارقلا نايسن

 ةشتاع نع ةورع نع ماشع انثدح لاق ةدئاز' انندح لاق ىيكج نب عيبر انتدح هللا كش

 ىنركْذأ ىقل .هللا هجري لاقف ىجسملا ىف ارقي الجر ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عمس تلات

 انكثدح لاق نوميم نب كيبع نب همح انتدح ءاذكو اذك ةروس نم يآ اذكو اذك

 ءماشع نع ةدبعو رهسم نب ىلع هعبات اذك ةروس نم نهيطتسا لاو ماسلا نك كرف

 ةششاع نع دءبنأ نع ةورح نب ماش ى ع 50 ىبا انذ>> لاق ءاجر ىبأ ١ نب كي ١ 5ك



 عرس 4 نارقلا لئاضن بانك

 ه«بلع هللا ىلص ىبنلا تتناك نعش ىذا ليش نع مزاح ىقأ نع دايح انثدح لاق نوع

 هل لتحان تباكح ند امناك قلو اهطغأ لاق ْدجأ ال لاق ابوك اهطعأ لاق اهينجوز 5-5

 م"  «ىنآرقلا نم ىكعم امب اهكتجوز كقف لاق !ذكو اذك لاق نارقلا نم كعم ام لاقف

 نيرلا كيع ىب بوقعي انتل> لاق كيعس نب ل ات لادع بلقلا رهظ نع ةءارقلا باك

 تلافقف ماسو ةهباع هللا ىلدص دللا ٌلوسر ثءامج ةأرمأ 0 لاعبي اذرن ل رح مزاح ىنأ نع

 رظنلا قعصخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر اهيلا رظنف ىسفن كل َبَهَأل تّمج هللا لوسر اب

 لجن «ماقف !تسلجااًيش+ اهيف ؛نصقمو لة عقأ هولا تر اًملف هسار ًاطأَط رق هيوصو اهيلا

 نم كدنع له لاقف اهينجورف ةجاح اهب: اكل :نكيا م نأ هللا لوسر اب لاقف دباحتا نم

 عجر مث بعذف اًئيش تحت له رظناف كلعأ ىلا ٌبعذآ لاق هللا لوسر اب هللاو ال لق ءىث

 مث بهذف دكيدح نم اهتاخ ولو رظنا لاق اًنيش ثدجو ام هللا لوسر اي هللاو ال لاقف

 هل, ام لهسي لاق ىرازا, اذه | نلكو :نيدح .ىمإ اتا .الورعللا_ لوسر اه: هللاو 370133 حل

 نكي مل هّتسبَل نا كرازاب عنصت ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف دقصن اهلف ةادر

 ماق. رث. هسلجت  لاط  ىتح .لجرلا سلجن .9ىث :كيلع نكي مل هتسيلا ناو ىش هنم) ااهّيلع

 نم كعم !ذ ام لاق ءاج املذ ع 0 رمأت اًملوم ماسو هيباع هللا ىلص هللا لوس اوف

 كبلق رهط نع نعأرقتا لاق اهذع اذك ةروسو اذك ةروسو اذك ةروس ىتم لاق نارقلا

 نارقلا راكذتسا باب ط» ءناقلا نم كعم امب اهكنكلم دقف بهذأ لاق معن لاقف

 لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ لاق فسوي نب هللأ دبع انتدح هدفاعتو

 دعا نا ةقلعملا لبالا بحاص لثمك نآرقلا بخاص ْلَثُم نأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 300 ا 0 - 6 5ك ََط

 روصنم نع ةبعش انتدح لاق ةرعرع نب كمحن انتدح «نتبعذ اهقلطا ناو اهكسما اهيلع

 نوصحسع



 نب ىتيح انثتدح مهيلع لقي باتكلا كيلع انلزنأ انأ مهفكي ملوأ ىاعت هلوقو نآارقلاب

 نجرلا دبع نب ةملَس وبا ىنربخأ لاق باهش نبا نع ليقع نع ثيللا ىنثدح لاق ريب

 ام ءىشل هللا نّذأب ل ملسو هيلع هلثأ ىلص هللا لوسر لاق لوقي ناك هنا ةريره نأ :ىع

 هللا. كبح )ني, لح انحني رهج :قيريادل | بحاَض :لاقو ؟ىارقلاب :ىنتعتياب نأ افلا“ قذأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نع ةريره نأ نع ةملس نأ .نع ىرعزلا نع نيفس انثدح لاق

 هب ىنغتسي هريسغت نيس _.لاق  نارقلاب 'ىتغتي نأ ئنلل نذأ ام ءئشل هللا ,نذأ-ام لاق

 لاق ىرعزلا ىع بيعش انربخأ لاق ناميلا وبا انثد> نارقلا بحاص طابتغا باب ل:

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تمس لاق رمع نب هللا دبع نأ هللا دبع ىب ملاس ىنتدح

 هللا هاطعأ ٌلكجرو ليللا كنأ هب ماقو باتكلا هللا هاثآ لجر نيتنثا ىلع الا َيَسَح ال لوقي

 انتد> لاق 0 انثدح لاق ميهربا نب ىلع انتدح ء«راهنلاو ليللا ءانأ هب ىّدصتي وهف الام

 ال لاك. 'ملسو, يلع هللا خلضأ هللا لوطر] نأ !8ويزه بنا نع ناوكذ تعيس نميلسا ىف ةبعش

 راج هعمسف زاهنلا ءانأو ليللا نأ لتي ونهف نارقلا هللل هملع ٌلجر. نيتنثا ى آلا َنَسَح

 ا الدان لح ور لاك اا لهم تيبس نالذ اقوا ام لخما تيحوأ جنون لاقف, هل

 كيلا ا( ردعيراعا لع تليف الك“ قوإ, ام لعم (تيقرأ ؟[ىعبلا لجو !لاقفا قلل نب كلوي

 ىنربخا لاق ةبعش انثدح لاق لاهفنم نب احح انتحح همآعو نارقلا ملعت نم مكريخ

 نحت لع سلسال نحر تنعي نا نع( ديني يو ةعب عمي اه فقزم لي ةيقأع

 نجرلا دبع وبا ًارقأو لاق همّلعو نارقلا مّلعت نم مكريخ لاق ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا

 ميعت وبا انثدح ءاذه ىدَعَقَم ىنَذَعْتأ ىذلا كاذو لاق ٍياَجَتأ نك ىتح نمثع ةرما ىف

 نافع نب نيثع نع ىبّلسلا نجرلا دبع نا نع دتْرَم نب ةمقلع نع نيفس انثدح لاق

 نب ورمع انثدح «هملع وأ نآرقلا ملعت نم مكلصنأ نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق

 ك0 ات 2222_2_22 22 اتالْلاالل 222222222222 ل ا اابيبابتبتبتتتشللل



 عا ؛4 نارقلا لئاضن بانك

 نب هللا كبع تييدلل !ذع .ىنتدحو داهلا ىبا لاق مهنم ىراونت ال اهيلا سانلا ظني

 ثلا هكرتيا ملا لاق! سارا ١ دي ريض ىبج نيس نع ركل نيش ىلإ لك قلجح

 نع نيفس انثدح لاق ديغس نب ةبيثق انتدح نيتكدلا نيب ام الا ملسو هيلع هللا. خلص

 د داَدَش هل لاقف سابع نبا ىلع لقعم نب داذشو انأ تلخد لاق عيفر نب زيؤعلا دبع

 قاع نيتنولا (ىربز ام ىلا! كرتك, انه لاك طس قمار لقمر هلع هللا ارك قلل كوخ قع

 لضق باب ٠١ ء«نيتفحلا نيب ام الا كرت ام لاقف .هانّلاسف ةيفتلمل نب دمحم ىلع انلخدو

 انثدح لاق مايه انثدح لاق كلاخ وبا كلاخ ىب ةبدغ اندحح مالكلا ئاس ىلع نارقلا

 ارقي ؛ئذلا لقم .لاقملسو ةّيلح هللا: لص. ىتلا نع ئسوم» ىا:ىع نستأ ءانثذاح لاق ةدانق

 الو ابيط !اهمعط !عرتخلاك .قارقلا ارقي الا[ ئدلاو "كيط .اهك :رو بيط اهيعط ةجرتألاك نارقلا

 لقمر نتالي كد َبْيَط اهكر ةناجرلا لثمك 5 ارقي 1 رجافلا ْلشَمو اهلا حير

 نع ددسم انتدح « اهل حير الو رم اهمعط ةلظْنللا لثمك نآرقلا ارقي ال ىذلا-رجافلا

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع رمع نبأ تا نا رانيد ىب هللا دبع ىنذتدلح ىبيفس نع ىبك

 نسمشلا برغمو رضعلا ةولص وبا ,امكإ مسالا: نم, ىلا نم لجأ ىف مكلجأ امثأ لاق .ملسو
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 راهنلا فصن ىلا ل لمعي نم لاقف الامع لعتسا جر لثمك ىراصنلاو دوهملا ٌلقمو ملت

 ىراصنلا .تليعف رصعلا ىلا راهنلا فدصت نم ىل لمعي نم لاقذ كوهيلا تّلمَعف طارهيق ىلع

 دهيجر لقد دلمعر رثكا نحت ااولاغر نمط ازهق يطا ربعبأ ور كوغماب نا دوصعلا دوام هسا

 ةاضولا باي 1, -!“« تعش, نما ديتدأ :ىكيصف كاد, لاقؤإإلر اولاق.مكقح لما متبل لف الإت

 لاق ةكلط انثد> لاق لوعم نب كلام انتدح. لاق فسوي نب دمك“ انتدح هللا .باتكب

 بتك .فيك تلقح ل. لاح حلسو هيلي دللا ,قضور ىفلا, شوا فول ل ىئنا- ى .هللاخس كلل

 نعي مل:نما بايرالا, دنهل نيتانكي لوا لاق, ندَرما! هليا اهب ءاوزملا ةيصولا ا كالا لع
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 شمعألا انثدح لاق ىبا انتدح لاق ل ند رمع انتدح « نوكأ ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا ىلص دل لاك ناك ىئردخلا دبيعس ىبأ نع قرشملا كاكضلاو مديغربدا انتدح لاق

 اولاقو مهيلع كلذ قف ةليل ىف نارقلا تلث أرقي نأ ' مكذحا رجكيأ هباحكأل ملسو هيلع

 هللا دبع وبا لاق «نكرقلا ثلث ُثَمصلأ فحاول هلل لاقف هللا لوسر اب كلذ فيي امي

 نبع انثكح .تاذوعملا: لضف باب ١  ءدتسم قرشملا .كاكضلا ىع ٌلسرم ميعربا نع

 ىلص هللا ٌلوسر نأ ةشئاع نع ةررع ىع باهش نبا نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا

 تنك هعجو لتشا املق تفنيو تاذوعملاب هسفن ىلع ارقي .ىتشا !ذا ناك ملسو هيلع هللا

 نع لصضفملا انثكح لاق ديعس
 1 ة يسيل مهم < 6ع ع 1

 نب ةيينق انتد> « اهينكرب ءاجر هدجب جحسمأو هيلع اءذأ

 ىَوُأ اذا ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةشئاع نع ةورع نع باهش نبا نع ليقع

 برد 5 000 كح . هللا وف لق امهيف ارفف امهيف ثفق. مث هيفكا عمج ذليل لك هشأارف ىلآ

 ىلع اهب أدبي هدسج نم عاطتسا ام امهب مسي رث سانلأ برس قوبل فتقلا

 ةنيكسلا لوزن باي ١١ 2ءتاوم تلقا ل5 1لتر د5 2 نم فز امو سيحل دسار

 نع ميعربأ نب دكيحت نع داهلا ند ديزي ىنتدح كتيللا لاقو 0 8لأ انءارق دنع ةكتالماو

 تلا نار بع طوي نزيل ةقنلا وشاب لابلاا, ,نديارقي وع امنيب لاق ويتضح لبا جيشا

 سرغلا تلاجن ارق رق سرفلا تنكّسو تكسف سرفلا تَناَجُت ارقف ثيفكسف تيكّسف سرفلا

 ءامسلا ىلا هسار عفر هيقجأ املف هبيصت نأ ففشأت اهنم ابيرق ىيج هنبأ ناكو فوصناف

 ًارفأ ريضح ىبا اي ًارقآ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا تَدَح مبصأ اًملف اعاري ام ىتح

 ىسار تعفرف اب.يوق اهنم ناكو ىبيك. أطق نأ هللا لوسر اب. تقفشأف لاق ريضح نبا اب

 ىتح تجرم محيباصملا لاثمأ اهيف ةلظلا ٌلثم اذاذ ءامسلا ىلا ىسار ثمعنرف هيلا تفرصناف

 تحبصأل ثأرف ولو كتوصل ند ةكئالملا كلت لاق ال لاق كاذ ام ىراحتو لاق اعارأ ال
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 انت)ك>ح لاق يفز انثد> لاق كلاخ نب ورمع انتدح فهَكلا لضف ا ال

 نانكقفو» ظ وبمن ناصح بتاج لاو فهلا ةروس ارقي لخر ناك لاك اكربلا ١ نأ فحل ولا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىنأ حبصأ املف رفني هسرف لعجو وندتو وندت تلعجن ةباحس هتشغتف

 مدعلا ةروس لضف باب ١ ءنارقلاب تلزنت ةنيكسلا كلن لاقذ هل كلذ ركّذف ملسو

 عا

 هللا ىلص هللا لوسسر 3 دءببأ نع ملسأ نب كبز نع كلام ىنتدح لاق لبعملا انتدد

 2 ر ١ نب مو روسو نحكم قر نإ ل ع كا كلاشح الثلا دعم.( بلاك تاطخلا .ب د هر اعيان د 83 فس راك ملسشو هيلع

 لاقف هيج ملخ هلأس رث هيج ملف هلاس ث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 5-5 ملق, عش

 لاق 2 ال كلذ لك ندا تلق ص هيلع هللا ىلص هللا 0 َتررَذ كمُأ كتلكت 4
2 

 -ظ

 اق فسود ىب هللا دبع يسن ملسو هيلع هللا ىلص 5 نع خشتاع نع ةرمع كيف 5 ٌأ

 ىرذخلا ديعس ىنا نع هيبا نع ةعصعص نأ نب نمرلا دبع نع كلام انربخا

 هيلع هللا ىلص هللا ٍلوسر ىلا اج مبصأ الف اهددري دحأ هلآ وف لق أرقي الجر عمس

 ىسفت ىذلاو ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر لاقف اهلاقتي لجرلا ناكو هل كلذ ركذف ملسو

 نب كلم نع رفعج نب ليعمسا انتدح لاق رمعم وبأ دازو نارقلا تلك لدعتل اهنا هلبب

 .رع هيبأ نع ةعصعص ىنأ نب ىكرسلا دبع نب هللا دبع نب نجرلا دبع نو

 اص ىبنلا نمر ىف ماق الجر نأ نمعنلا نب اهداتق ىئىخأ ىنربخا. لاق ىئردتلا نيعيس

 ىبنلا لج 5 انككصا اًملف اهبلع ديوي ال
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 قر روس .مظحأ كملحا«الآا لاق» رق مكان ١ذا..لوسوللو هلل اوبيجكسا/ ىلاعت هللا لقي ملأ لاك
 0 5 يي - 21 - 2

 هللا لوسر اب ثلق يرخأ نأ انْدرَأ املف ىديب ذخأت دجسملا نم جوخخأ نأ لبق نآوقلا
 ده - هباموسص سم ت20 © - هم همعم هرةمم ميما 5

 ىاثملا عبسلا ى نيمئاَعْلا بر هلل ُدِمَحْلا لاق نارقلا ىم ةروس ْمَظْعَأ ئنملعأل تلق كنا
 © هع - سس 0 0 : و ومم

 تءاجن انلونف انل وموسم 3 انك لاق ىردشل كيعس لأ نع كيعم نع كديحث نع ماشه

 لجر اهعم ماقف قار مكنم لهف بْيَع انرفن نأو ميلس ىلل اذه تيس نأ تلاقف ةيراج

 نكيلل ل هو ددغ -

 تنكأ هل انْتُف عجر اًملف انبل اناقسو ةاش نيثلتب هل رمأن أربف هاقرف ةيقرب هنبات انك ام

 كان ىتح اًميش اوثدحت ال انف باتكلا ماب الا ثيقر ام ال لاق قوت تنك وا يقر ىسحنأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلل هانركذ ةنيدملا انمدق اًملف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا َلأسَت وا

 ثراولا دبع انثدح رَمْعَم وبا لاقو «مُهّسِب ىل اوبرضأو اومسقأ ةيقر اهنأ هيرخي ناك امو لاقف

 ديعس نأ نع نيريس نب تبعم ىنثدح لاق نيريس نب دمحن انتدح ماشع انثدح لاق

 ىح ةيعش انربخا لاق: ريح نب, نيك انيوح :هازبلا لظتن تاب١١٠ ١ "ءاحيب ىشخا

 لاق ملسسو هيلع هللا, لع ئنلا قيعر دوعسما قا نع نيرلا "نبع. نع, ميقربا :ىعنييلس

 دبع نع ل نع روصنم ىنع نيفس انتدح لاق مِهَعْل وبا انثدحو ح نييتيالاب أرق نم

 نم نيتيالاب ا31 نم ملسو هيلع هللا ىلص ىاتلاى لاك لاك ريكا نع تينا ند" وكرت

 نسب ليج نع فوع انثدح مئيهلا ىب نمثع لاقو «هاتفك ةليل ىف ةرقبلا ةروس رخآ

 ىاتق ناضمر ةوكز ظْفح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنلكو لاق ةريرغ نأ نع نيريس

 ملسو هيلع دالأ ىلص هللا لوسر ىلا كَنعترأل تلقف هتنخأف ماعطلا نم وثكج لعجت كأ

 ظفاح هللا نم ٌكَعم َلاَرَي ْنَل ئسركلا ةيأ ارفاق كشارف ىلا تيوأ اذا لاقف تيدلمل قف

 كاذ ٌبوذَك وهو ىَيَدَص ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقو َحبصُت



 نارقلا لئاصن باتك

 ىنتدح ؛كلذ ريغ لوقي اذار تعمس اف نولوقي ام ٌعمسأ فلذل ف تسلجن قيقش

 صمتخب انك لاق خيقلع نع مه مبأ نع نسسسعالا نع نيقس انوبخا لاق رمبتك ند ليت

 ىلص هللا لوسر ىلع ثأرق لاق تلرُدأ اذكه ام لجر لاقف فسوي ةروس دوعسم نبا .ًارقف

 برشتو هللا باتكب بّذكت نأ عم لاقف رمشل حير هنم دجوو كتنسحأأ لاقذ ملسو هيلع هللأ

 اتقدح لاق 'نتفعألا انتدح لاق. نأ انتدح لاق صفحا ىب رمعاانقدحا «نذللا,هيرصف رمش

 نع ملسم

 اًدحا ُملعأ ولو تلونأ مف ملعأ انأ الآ هللا باتك نم يآ الو تلرنأ َنْيَأ ملعأ انا الا: دللا

 باتك نم ةروس تلونا اما .هريغ هلا 3 .ىذلا ادللاو' دللا' كح لاق لاق :قووشم

 0 در كر 5 لج مو اهي انكدح لاق عب د ندنح اضوك كلا تيك لبالا مغابت هللا تانك تم ملك

 ىلص هللا لوسر دميع ىلع نارفلا عيج َّس ككلام . ند م تلا لاق ةداشة انتك>٠ لاق

 وباو تنبات نب كيزو للبج نب ذاعمو بعك نب ٌّى راصنالا نم مهلك ةعبرأ لاق ملسو هيلع هللا

 3 لاق نع ند لعم انتدح < قينأ و ع ةمامت نع كقاو نب نيسح نع ليضفلا ةهعبات كيز

 ىنلا تام لاق ند نع ةمامكو ىنائبلا تنبات ىنتلح لاق 2كعلا نئبد هللا كيع انت لح

 نب كيزو ليبج نب ثاعو ءادرشسلا وبدأ ةعبرأ وييع ناورقلا عم ملو ملسو هيلع هللا ىلص

 نيفس نع ىبيك انربخا لاق ليضقلا نب 5 انتى «» رو نتكأو لاق كيدز وبأو تبان

 3 ع 5م 0 -
 انارقا نأ رمع لاق لاق سابع نبأ نع ريبج نب كيعس نع تمسدات أ نب بيبح نع

2366 

 هكرذأ الخ ملسو :بلع هللا ىلص هللا لوسر ّ ند تل لوقي 2 أ نكت ند عدم اناأو

 لضف باب 1 « اهلثم 5 اهنم ركب تأذ اسْمَ 3 هيأ نم ْحَسْنَن ام ىلاعت هللا لاق ءىشل

 نبب ىهعا نب ةنعش ءانتدك «لاقء د بعسا ب" يح انتقدح لاق هللا كبح نب ملح انتتدح «باتكلا كاد

 لاق لكلا نب كيعس ىلا نع مصاع نب صغح نع نكولا كبع نب 0-5 ىنتدح لاق

 لص تنك ىلا هللا لوسر اي تلق هبجأ ملف ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نحف قيلصأ» تانك

1701, 1 51 



 ؛؛ نارقلا لئاضف باتك مس

 رئاظنلا تملع دق هللا دبع لاق قيقش نع شمعالا نع ةزمح نأ نع ن'دبع ًانثدح

 لخدو هللا دبع ماقف ذعر ىف :نينثا نينثا نفارقي ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا ناك لل

 نبا فيلد ىلع لصفملا لوا نم ةروس نورشع لاقف هانّلأَسف ةبقلع يردخو ةيقلع همعم

 ضرعي ليتربج (ناك باب »٠ .«نولءاسقي“ معو ناخدلا مح ميماوللا نم نرخ نوعسم

 ئدلا] نارا همطاف قع هيققام عا قورتشتا لاكو ملسو هيلحهللا (قاص» نقلا" ملكا نارقلا

 الو نكرم ماعلا ىنضراع هنو ةنس لك نارقلاب ىنضراعي ليئربج نأ ملسو .ةيلع هللا ىلص

 نع قرغزلا ىع دعس نب ميعربا انثدح لاق ةعَرَق نب ىيج انتدح «ىجأ ضخ الا هارأ

 نانلزب وحلا ملسوةيلعىللا قلص ىبتلا ناك لاق: سابع" قبلا نعدللا  نّبخ# نياقللا !قَيِبَع

 ناضمر ةرهش , قمذلبلا لك قد هاقلو» ناك ليف ربجَ نال ناضءر رهش ىف نوكي ام دوجأو ريخلاب

 ناك ليئربج يقل !ذاف نآرقلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌنلوسر هياع ضرعي ملسْنَي ىتح

 نيصَح ىئا نع ركب وبا اننحدح لاق كبزي نب كلاخ انتدح «ةّلَسملا حيرلا نم ريخلاب دوجأ

 رم ماع لك نارقلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ضرع ناك لاق ةريرغ نأ نع ملاص قنا نع

 ماعلا ىف نييرشع فكتعاف اريشع ماع لك فكتعي ناكو ضبق ىذلا ماعلا قف نيترم هيلع ضرغف

 ىب صفح ًانثدح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باكا نم ءاَرقلا باب م ضيق ىذلا

 بع ورمع نب هللا دبع ركذ قورسم نع ميعربا نع ورمع نع ةبعش انثدح لاق مع

 نارقلا او خخ »لوفي ملشو اديك هولا! ىلضا قتلا: كَعمس هّبحأ لازأ ال لاقف دوعسم نب هللا

 صفح ىب زمعا انثدح 6 بعك 2 ا ناعمو ملاسو دوعسم نب هللا كبع نم ةعبرأ نم

 لاقف هللا حبع انبطخ لاق ةملس نب قيقش انثدح لاق شمعأ انثدح لاق نأ انتدح لاق

 حقل هللاو ةروس نيعبسو ٌعضب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىف نم ثذخا ىقل هللاو

 لاق مريب انأ امو هللا باتكب مهملعأ نم ىنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ٌباكا ملَع



 4 نارقلا لئاضن باتك

 - 3 ع تأ - د 2غ نخ

 ةروسلا هذه كأركأ نم ثلقف هثادوب هتببلخ ملس ىفح ثربصتف ةولصلا ىف هرواسأ ثدكف

 لوسر نافذ تبذك كلقف ملسو هيلع دللا ىلص هللا ٌلوسر اهينأرقأ لاق ًارقت كنعمس هل

 هللا لوسر ىلا هدوقأ هب ثقلطناف ترق ام ريغ ىلع اهينأرقأ ىق ملسو هيلع هللا ىلص هلأ

 اهينئركي مل فورخ ىلع ناقرفلا ةروس أرقي اذه كعمس ىّنأ تلقف ملسو هيلع دللا ىلص
 ع
 27 ةتحبس كلا ةعافلا يلح لعن للقح ان اذإ هلسأا هيلع دللا هللا لوسر لاقف ٌأ

 رع و تل ر 2 5 دولا

 دلال ةعارقلا ثأرقف رمع اي ٌةرقأ لاق رث كلرثأ كلذك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوء لاقف
 ةعبس ىلَع َلْوْنَأ ناوفلا اذه نأ تلرثا كالدك ملسو» يلح ذل ليم كلنا لوفر لاقفب دارا م مع 03

 اذربخا لاق ىسوم نب ميهربأ مح نارقلا فيلات باب 0 « هنم رسين ام اوورقاف فرحأ

 دنع ىلا لاق كلهم نب فسوي ىنربخأو لاق خربخأ جيرج نبأ أ فسوي نب ماش

 مأ اي لاق كّرضي امو كَحيَو تلاق ريخ نقكلا ىأ لاقف قارع اهءاج ذا نوما نك

 َجء 2 سيما د - 5 سكلخلا - مس هد َِظ ع

 فلوم روخ ارق هناذ ميلع نارقلا فوأ ىلعت لق مل تسلا كفكاصم ىيرا نينموملا

 ركذ اهيف لصفملا نم ةروس هنم لزن ام ّلوُأ لون امنا نبق تارق يأ كرضي امو تلاق

 اويرشت ال ءىش# لوا لون لو" مارملوالالللا لون مالسالا 1: سانلا باث نا: |ئتح ,راعلاو هم

 ةكمب لون كقل ادبا انزل َعَدَن ال اولاقل اونؤت ا لون ولو ادبأ َرْمَلا َعَدَن ال اولاقل رملا

 رمأو قذأ ةعاسلاو مذعوم ةعاسلا لب ٌبَعْلَأ ةيراجل ىناو ملسو هيلع هللا ىلص كبح ىلع

 جيلع تل كقول هل تجر خاف لاق هلنع انأو الا ءاسنلاو ةرقبلا 8 در ىدس تملوذ امو

 نب ت قحملا قالا نك م ر ب ورا نيخب تعيس لاق يكس قارا 2 هيفي انتي ننكر فر سدكح © وسلا

 نم َنهنأ ”ايبنالاو هطو ميِرَمِ» فهكلاو ليثارسا ىنب ىف لوقي دوعسم نبأ تعمس كيزي

31 50 00 0 

 قحسا وبا انابنا لاق ةبعش انثدح لاق كيلولا وبا انتدح «ىدالت نم نمو لوألا ىاقعلا

 « ةنيدملا ملسو هبلع دللأ ىلص ىب كينلا مدقي ن 1 لبق كبر مسأ جيمس كتايلعت لاق ءارهلا عمج



 #4 نارقلا لئاضف باتك

 كتيبات نيب ةميوخ عم اهانكجوف اعانسمتلاف ام ارق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر

 «فحطصملا ىف اهتروس ىف اعانقَحلأت هيلع هللا اودعاع ام اوقدص ٌلاجر نينموم لا نم ئراصنألا

 نع ثيللا انثدح لق يكب نب ىيك انثدح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا بتاك باب ©
 -ٍ ع *- - -

 لاق ركب وبأ ىلا لسرأ لاق تنبات نب كيدز نأ لاق قايسلا نبأ نأ باهش نبا نع سنوي

 ناوقلا ع عيتاف ملسو دهياع دللا ىلص هللا لو-سوأ نحولا بتكت كنا

 هريغ لحأ عم ايهدجأ مل ىراسننالا ةميزخ لأ عسم نا ةبودلا ار وس رسخأ تدسجو

 ىسوم نىب هللا 0 انتلد « هرخل لآ ْمُكفَع ام هيلع زيزع مكسُفنأ نم 0077 مك ءانج لإ دق

 نينموملا نم نوخعاقلا ىوَتْسَي ال تلزن امل لاق ءاربلا نع قكسا نا نع ليئارسا نع

 0 0 5 58 0 3 هيلع هللا ىلص ىبنلا لق هللأ ليبس ىف 0

 5 ىَن 0 اف هللا 5 اي. لاق معلا ] ندكم 00 نم 8 ملسو هيلع هللا ىلص

 دلل ل ليبس ٌْق نوكعاجملأو َنيِنموُملأ نم نوُحعاَقل ىوتسي كل اهناكم تماوخف رصبلا ري

 لاق ليقع نسب دعس 52 فرسصحأ ةعبس ىلع نارقلا لونأ باب 0 « رّرضلأ وأ 5

 هللا يبيع نىب هللا 0 ىنتتدح لاق باهش نبأ نع 0 ىندتدح لاق ثبيللا ىنتت.>

 فرح لعيب لسيقربج ,ىنارقا و لاق |ملشو,,اعيلع هللا: للص ,هللا لوس نأ ةكحشي سابع“

 ريفع نب دكيعس انت>> «ءفرحا ةعيس ىلا ىهفنا ئنح ىنديزبو هكيزتتسأ لأ ملق دتعجاأرف

 ع

 نأ رييزلا نبب ةورع ىنكرخ,,لاق باهش نبا نع ليقع. ىنثدحخ لاق ثيللا ىنثدح .لاق

 لوقي باطل نب رمع اعمس هينا هانتدح ىراغلا بع ند نكولا لكبيعو ةمرشم نب روسملا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ةويح ىف ناقرفلا ةروس أرقي ميكح نب ٌماشع تعيس

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهينئرقي مل ةريثك فورح ىلع أرقي وه !ذاف هتءارقل تععبتساف



 44 نارقلا لئاضن باتك

 لقاع باش دي كنا ركب وبا لاق كي لاق ءرمغ ىأر ىذخلا كلذ ىف ثيأرو كلذل ىرْذَص

 هعيجان نآرقلا عبتنف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ىحولا بنكت تنك دقو كمهتت ال

 ىلا را

 ملف ريخ هالاو ىع لاق ,ملسو ىيلع.دلا لضاعلاا لوبنرب كلعفي أ اًكيش :ىولعتت تيك كلا

 حرش ىنح ىنعجاري وكب وبأ لؤي

 عم ةبوتلا ةروس ردخأ تدجت ىتد لاجولا روحصو فاخللاو بسعلا“ نم .هعمجأ نارقلا

 هء- - هدر وهذ ه

 هيلع ؤيزَع مكسفنأ نم 0 مكءاج نقل كرييغ دحأ عم اهّدجا مل ىراصنألا ةييزُخ ىأ

 رمع كنع رث هللا هاثوذا .ىننح ركب اذا نع فكشلا تناكقف ةءارب ةمتاخ ىتح متنَع ام

 لاق ميعربا انتدل> لاق ليعمسأ نب ىسوم انكوحا 6 ومع تمني هك تنبع د تاك

 نيتعا لعإمجق  ناميلا ىب ,ةفيذح نأ همدح لام نبي ستأ نأب باهشإ ىبا انتكح

 عفالتخا ةفيذخ :عرفأف قارعلا لما عم ناجيبرذأو ةينيمرأ عتق ىف ماشلا ّلعا ىزاغي ناكو

 باتللا ىف اوفلتخي نال خمالا هذه كردأ نموا ا نمثعل خفيذح لاقف ةءارقلا ّق

 قى اهكستناوفحضلاب» انيللا سرا نأ صفح لار ستحول رانا كر اضنلاو دو بزإ .ةكالتسلا

 نب هللا تبعو تباث نب دنيز رمأت نمثع ىلا ةصقخ اهب تلسرأ كيلا اهذرن رث فحاسللا

 لاقو فحاصملا ىف اعوضسنف ماشه نب ثراثخمل نب نمرلا كبعو صاعلا نب ثيعسو ريبزلا

 هوبتكاف نارقلا نم ءىش ىف تباث نب ثيزو معذأ متفلتخا اذا ةثلتلا نييشرقلا طقرلل نمثع

 نييحرت 0 هلا اوضسُ اذا ىتح اولعفف مهناسلب لؤن امناف شيرق ناسلب
 5-3 ع 3 ا 7 د8 هر ياا ع - ب8

 نارقلا نم هاوس امب رماو أاوحكسن امم فحكاصمب ففأ لك ىلا لل.سراو ةصقح ىلا فحكصلا

 تنباث نب كيدز نب ةجراخ قئنربخلو باهش بأ لاق قوتك 5 نصف وأ ةفيحت ل شق

 عمسأ تنك دق فحطملا انكسن نيح بارحألا ىم يأ ثدقف. لاق: تباخ نب قيزب عمش



 ؛4 نارقلا لئاصن باتك

 م سم <

 نارك لجو زع هللا لوقو برعلاو شيرق ناساب نارفلا لون باب » ء«ىَلَق اَمو كبر كعدو
 ت ء-

 ىنربخا لاق ىرعزلا نع تع ان ريبخا لاق ناميلا وبأ متن نيبم شرع ٍناَسلب ايبرع

 ريهزلا نب هللا ىبعو صاعلا نب كيعسو تمسبات نب كيز نمثع رمأذ لاق كلام نب ا ا

 متنا متفلتخا ١ذا مهل لاقو فحاصملا ىف اهيضسني نأ ماشه نب ثرادل نب نجرلا دبعو

 عناساب لوفأ ن ناعلا 3 ناف شيرق ناسلب اهوبتكاف نارقلا ةيبرع نم ةيبرع ىف تباث نب كيزو

 جيرج نبأ نع ىيك انثدح اةكسما' لاق لاقو َح ءاطع انثدح لاق ميعت وبا انتدح ءاولعفن

 ىرأ ىنتيل لوقي ناك ىلعي نأ ةيمأ نب ىلعي نب ناوفض ىنربخا لاق ءاطع ىنربخا لاق

 السراة هيلع اذللا قنك «كبنلا ناك اقلك ىحولا»ةيلغ لوني "نيك املسو هيلع“ هللا "ننق“ للا "لوس

 بيحب خمضتم لجر هءاج نأ ةيباكتأ نم يات دعمو هيلع ّلظأ دق 535 هءيلعو ةنارعجلاب

 - ل 5 7 - هع . .. 05 00

 ىجنلا رظنذ بيطب خامسا ام دعب ة.يج ىف مرحا للجر ىف ىرت فيك هللا لوسر اب لاقف

 لخناف ىعي ءاجن لاعت نأ ىلعي ىلا ومع راشاف ىحولا هعاجن ةعاس ملسو هيلع هللا ىلص

 ىنلأسي ىذلا نيأ لاقن هنع ىرس 2 ةعاس كلذك طظغي ةجولا رمح وه اذاف هسأر

 بيطلا اَمأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا هب ءىجن لجرلا سمقلاف افثأ ةرمعلا ىع

 ىف عنصت امك كترمع ىف عنصا مث اهعرناف ةّبْلْل امو تارم كتلك هلسغاف كب ىذلا

 انتدح لاق دعس نب ميحرجأ ع نع ليعمسأ نب ىسوم انتدح نارقلا عمج ارا « كك

 ع

 لما للعقم ركب وبا لا لكلا لاق تباث نب كيز نأ قابسلا ' قب نايبع نع باهش ىبا

 رحآسا قق لققلا .نا لاقف ىناثأ رمع نا ركب وبا لاق هدنع باطخل نب رمع !ذاف ةماميلا

 ربتك بطيخ نطاوملاب ءارقلاب لئمقلا ركآاسي نأ ىشخا ىناو نارقلا ءارقب ةمامدلا موي 15 1 ا دافع 2 2 7 2 ١ ب

 وسر هلعفي ل اًئيش لعْفَت فيك ربل تلق نآرقلا عمج رمت نأ ىرأ ىثاو نآرقلا نم

 هللا ىتح'  ىنعجاري رمع لوي ملغ ريح هللاو اذه رمع لاق ملسو ةيلع هللا ىلص هللا

 1 ماس 2 ه اململا فلاب 2



 نارقلا لئاضف باتك

 نيمأ نارقلا نيمالا نمييهملا سابع نبا لاق لزن ام لوأو ىحوسلا لوزن فيك باب ١

 لاقر ةيلس قا نعي ىيح نع نابتش نع ىسوم نبا هللا ىيبع انتدح :ءليك“ بيتك لك لك

02 

 لزني نينس رشع ةكمب .ملسو هيلع هللا ,ىلض ئىبنلا ثبل الاق سايع: نباو. ةشئاع !ىنتوبخا

 تعمس لاق رمتعم انثدح لاق ليعمسا نب ىسوم انثدح ءارشع ةنيدملابو نارقلا هيلع

 لسجل ةنيلسر مآ هدنعو: ملسور هيلع هللا! ىلع يملا: نأ لبكتح" نأ,

 حست اذه تلك لاخا امك وا اذع_ نم خملسا مال مليم هيلع هلل لص ىنلا لاك تدك

 ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا ةبطُخ تعمس ىتح هانا الا هتبسح ام هللاو تيلاق ماق املف

 ةماسأ نم لاق اذه تعمس نمم نمتع نأل تلق ىنأ لاق لاق امك وا ليئربج َرَبَح ربُكي

 ىربقملا ديعس انتدح لاق ثيبللا انثدح لاق فسوي نب هللا دبع انثتدح «دير نبا

 ّىطعأ الا سن ءايبنألا نم ام ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا لاق لاق ةريره ىنأ نع هيبأ نع

 نوكأ نار لإ هلا ءاجما انجب كتيموا د دخلا ناك امنا رشتلا سيلح نما دينك

 لاق ميهربا نب بوقعي انثدح لاق ديحن نب ورمع انتدح (ةييعلا موي اعبان 5

 ىلاعت هللا نأ كلام نب سنأ ىنربخا لاق باهش نبا نع ناسيك نب اص نع قا

 هللا ىلص هللا ُلوسر قوق مث ّىحولا ناك ام ٌرثكا هاون ىنح هتافو لبق هلوسر ىلع عبات

 تعبس لاق سيق نب دوسالا نع نيفس انثدح لاق ميعن وبا انثدح «شدعب ملسو هيلع
 تلاقف ةارما هقئأن نيقليل وا هليل مقي ملخ ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ىتنشا لوقي ابُدْنَج م - 5

 ام ىَجَس اَذا ليلو ىكضلاو ىلاعت هللا لونأت ككرت دق الا كّئاطايش ىرأ ام دمحم اي

 ع 00 بجحموللا



 ؛5 نارقلا ريسفت بانك

 | فلغلا برب ذوعأ لق ةروس

 مسيحرسلا نسوحرسلا كلتا مسدس

 مبصلا قّلكو فرق نم نبأ لاقي سمشلا ٌبورغ بقو اذا ٌليللا قساَع ىعاجم لاقو

 نيفس انثدح لاق دكيعس ىب ةبينق انتدح باب « مّلْظَأو عاد لك ىلإ لتخ3 اانا كفو

 5 عى هم اس هدا > ع همءد - وه

 تشلاس لاقن نيبتذوعم ا نع بعك نب ىأ تلاس لاق شيبح نب رز نع ةدبعو مدصاع نع

 لص دللا لوس لاق امك لوقلا كتف تلقف لل ليك لافتا لس ١ ةيلع هللا قاض اذللا لوس

 يف ملسو هيلع هللا

 مل 1ناونإ يعذر هللا ركذ. !ذاف ناطيشلا هسنخا كلو اذا ساوسولا سابع نبا ؛ نعاوكذيو

 ةدبع انثدح لاق نيفس انثدح لاق هللا دبع نب ىلع انثكح هبلك ىلع تبت هللا ركذُي

 ثلق بعك ىب أ للأس لاق رز نع مصاع انثدحو شيبح نب رز ىع ةبابث ىنأ ىبا

 هللا "ىلص هللا لوسر :تلأس: ىأ :لاقف .!قكو ذك لوقي+ ادوعسم' نبا كاخا نإ رختملا: .ايآ“اب

 هللا /قص :دللا لوس لاق, انك الوغن. حف الاقب تلقف» ىلا لسيف د لاقف .ملسو هيلع

 )“ مسلسو بلع



 زم اذا تنبت ةروس 15 نارقلا ريسفت باتك

 ىشمت لماكم لاقو بطخلا ةلايح م«تاماو كاعت هلوق با © ببن دإ |5  ّيَك

 د ةلسلسلا هر" لكعملا "كيل نسما نم“ لاقي نكشما نم رمح اهنيح 3 0

 ««راذلا ق

 |" دحا هللا وه لق ةروس

 متتيصحرشللا نمتحرلا هلعلا مشل

 لاق بيعش انثدح لاق ناميلا وبا انثدح باب ! ء«لدحاو ىا ٌدَحأ نوني ال لاقي

 ىلاعت دللا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريرغ نأ نع جرعألا نع دانزلا وبا انتدح

 هلوقت ىايا هبيذكت امأت كلذ هل نكي ملو ىنمتّشو كلذ هل نكي رثو مدآ نبا ىنبذك

 هلوقذ ىأيا همت امأو هتداعا نم ىلع نوفأب فلخل لوا سيلو ىنأدب امك ىنديعي ىن

 © نحل افك بك نكي مكوه تلوإ ملك جلا ملأ لكاو هودإ' لا نكبصلا حالا ان دلك
 د 2 2 م دتد

 ديسلا وه لثاو وبا لاق ثمصلا اهفارشأ ىمست يرعلاو فمصلا هلأ ىلاعت هلوق باب ٠

 رمعم انربخا لاق قازولا دبع انثدحو لاق روصنم ىب قحسا انثلح هذّدوس ىهتنا ىذلا

 نكي ملو مذآ ىبا ىنبكك ماسو هيلع دللا ىلص هللا ٌلوسر لاق لاق ةريره نأ نع ما نع

 هثأدب امك هديعأ ْنَل ىنأ لوقي نأ ىاَيا هبيخكت امأ كلذ هل نكي ملو ىنمننشو كنذ هل

 كدي لوا جلدأ نعل ذلأ مل ىذلا دّمصلا انأو اَذَلَو هللا لخآ) لوقي نأ ىابا همتَس .امأو
 5 5 5 هله 5هو 5 م3 5هد هدم هم ه2 ©هءعا 6 - هه 5 15 هو
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 3 0 .نمء 3 2

 متفلاو هللا رصن ءاج اذا لاق هل هملعأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لجأ وع ثلق
 َظ

 الا اهنم مّلْعَأ ام رمع لاقف اباوت نك هنأ ١ ةرفغتسأو كبر كبح ميسف كلجأ ةمالع كلذو

 2ذ لوقن ام

 ميحرسلا نسهحرسلا هللا مس سس

 و هل 65 هو و

 م با عي لا ناردسخ اتامت ,ميماطد مكر

 نابع نبأ نع ريبج ند لع نع قرم ند ورمع انةدد لاق سمعالا انةللح لاق ةماسأ

 م 0 ةدنرم 200

 هللا ىلدص جللا لوستر جرخ نيصلخملا مهنم كظفرو نيبو 2 كشر 4ع رذذأو تملؤذ ع لاق

 متيأرأ' لاقف هيلا اوعيتجاف اذع نم اولاقف ةاحايص اي فتيف افصلا دعَص ىتح ملسو هيلع

022 
 كيلع انبرج ام اولاق قدصم متنك)ا نيكل لع طقسا ىما ردت :الكيخب قا ةهعتربخا نإ

 هاا انمْعَمَج ءام.دلنا ابت تَهَل ونبا' لاقأ يدش باةعإ قدي نيبامكل ريت اف لاق ايدك

 همر لستلا اهازك انعم تيد ايفو انو بل أ اَذَي تبت تلونف ماق مث اذهل

 انربخأ لاق السا ارب نيك نكيح سك اموءاهلامأ ةنعاينغأ" انهو' "بكر ىلا هوك بالا

 نيابع نبأ نع ايدج نب كيعس نع 37 نب 00 نع سمعا انتد> لاق 50 وبدأ

 هاحابص اي ىدانف لبجلا ىلا دعصف ءاحطبلا ىلا مخ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ
 دو د ع

 تنكأ مكيسمم وا مككصم ودعلا نأ /- مكتناخح نا مةيرأ لاقف شيرق هيلا تعمنجاف

 فهلا يهل ويا + لاق“ نيد بانح ,ىئدب/ا نيب# مكل اريذنن ىتاذ-:لاق+ معن «اولاقد قنوقتست

 2 مه م٠ -- مل -َ 5 هاس © تد ع هد كه 2

 اَرَذ كْصْيَس ىلاعت هلوق باب م ءاعرخآ ىلا بهَل ىنأ اهي تبت ىلاعت هللا لزناف كَل ايت انّتعمج

 ورمع ىنتد> شمعالا انت>> لاق ىنا انثدح لاق صفح نب رمع انتدح بعل تاَذ



 مشامبن 4 نارغلا ربسفت بانح

 ١٠١ هللا رصن ءاج اذأ ةروس

 ىحشلا ىا نعا شمعالا ١ ند :سوحالا وبا انفدح لاق عيبرلا نب ىسلمل انتدح باب |

 تلون نأ دعب ةولص ملسو هيلع دللا ىلص ىينلا ىلص ام تلاق ةشئاع نع قورسم نع

 « ىل رفغا خللا كديكو انبر هللا كتاكس اهيف لوقي الا حتْقْلاَو هلل رصن هاج اذا هيلع

 نا كشلا لأ نع روصنم نع ريرج انثدح لاق ةبيش نأ نب نمتع انثدح باب ؟

 ىف لوقي نأ ركب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تيلاق اهضر ةشئاع نع قورسم

 هلوق باب ا» ءنآرقلا لواتي ىل مغغا للا كديحو انبر هللا كتاجس هدوجسو هعوكر

 لاق ةبيش ىاأ نب هللا بع انثدح اًجاوفأ هللا ىيد ىف َنوُلُْخْدَي سانلا تسيارو لاعت

 نبأ نع ريبج نب ديعس نع باث ىنأ نب بيبح نع نيفس نع نجرسلا دبع انتدح
 روصقلاو نئادملا حّتق اولاق حَدَقْلاَو هللا رصن ءاج اذا ىلاعت هلوق نع لاس رمغ نأ سابع

 هلوق باب م دست هل تّيعن دمحمل برش ّلَثَم وا ْلَجأ لاق سابع نبا اب لوقت اه لق
 بئاتلا سانلا نم باوتلاو دابعلا ىلع بات اباوت نك هنأ هرفغتساو كير كيك َحِبَسَم

 كيعس نع شب ىأ ىع ةناوع وبا انتدح لاق ليعمسأ نب ىسوم انثدح بنذلا ىم

 ىف دجو مهضعب نأكف ركب حايشأ عم ىنلخّدي رمع ناك لاق سابع نبا نع ريبج ىبا

 تاذ اعدف متيلَع ثيح نم هنا ريع لاقف هلّثم ءانبأ اغلو انعم اذه ٌلخلت مل لاقذ هسفن

 ىلاعت هللا لوق ىف نولوقت ام لاق مهيريل الا ذئموي ىناحت هنأ تيأر اهذ مهعم هلخذأف موي
 5 6 دا 2 52227 د2 د مد هك 6 5 0 ةاهمصت جيمماقةمإا مسا م
 انويلع مقنو اذرصخ اذأ هرفغتخسنو هللا دمك نأ انرمأ مهضعب لاقف جتفلاو هللا رصن ءاج 3

 لوقت اف لاق ال تلقذف سابع ىبا اي لوقت كاذكأ لل لاق ايش لقت ملف مهضعب تكسو
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 45 نارغلا رويسغقت ناي

 مسدس رسسأأ ىنسوحرسلا هللا مسبب

 انثلح لاق نابيش انثدح لاق مدآ انتدح باب ! ء«كودع كّمناش سابع نبا لاقو

 رهت ىلع تينأ لاق ءامسلا ىلا ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلاب يرغ امل لاق سنا نع ةداتق

 نب كلاخ انتدح ءرثوكلا اذه لاق ليئربج اي اذه ام تلقف فوّجم ولوللا بابق هاتفاح

32 

 اهنلاس لاذ خشتاع نع 1 لأ نع فقحساأ أ نع ليبثاو سأ انذ>2> لاق ىلهاذتا ديزي

 5و

 ا رد هيلع هاَمْطاَش مكُيبَ هيطغأ م تلاع ردوا كانيطعأ انآ ىلاعت هلوق ىع

 بوقعي 21 « قكسا نأ 5 فرطُمو صوخألا وداو ءابو تز ةأور 2 دّدعك هنينأ

 هم د

 سابع ىبأ نع ريبج ىب كيعس نع رب وبا انثكح لاق ميشف انثدح لاق ميعربا ىبا

 رهبجا نبا نيعسل تلق شبا وبا لاق كايا هلا. هاظعأ ىذلا يخل وه ركوكلا قا لاق هنأ

 َظ

 30 هآبأ هللا داطعأ

 ىذلا ريخلا ىم ةّتجلا ىف ىذلا رهنلا حيعس لاقف ةتلل ىف

 94 نورفاكلا اهيا اي لق ةروس

 اهيف 0 لو قاف 9 اك ةيعأر ف هريغ 01 « نيفشيو نيحفي لاق امك ةايلا

 نع 5 هد 21 س  ن دءهآك

 لؤنا ام مهنم ايتك نَدبِومْلو لاق ىنيذلا فو 0 ام نوكباع مغنأ 3 ىرمع نم ىقب

 2“ اًرقكو انانعط كبر نم نكبلا



 'د نارقلا ريسفت باتك

 مهيحرسلا ىسهحيسلا هللا مسب

 ذي طلو رق لثم زاغلا, مس 5 ةيامكلا

 ا.ه ٍ ملا ل وس

5 10 

 يك - 5 َنياَبَع نبأ لاقو * ةعمتجحام ةعباتنتتم يباب دعاكم لاق مآعت ملأ رك ِ أ

 2 كو كنس قه

 اذ شيرق فاليال ةروس

 مسيسحرسملا ىهيحرلا هللا مس ديم سل

 0 ه2 من ١ 9 ةرداع 5 د ع - 1 تن 3م ممل

 لك نم مهفنماو فهصلاو ءافشلا ىف مهيلع فشي الف كلذ اوفلا فاليال دحاجبكم لاقو

 ميحرسلاا نسحرلا لكلا مس دعم سس

 م هدم د 9 3 - همد

 وى لاقي دقدح نع عذدب عدي دفاج# لاقو شيرف ىلع ىنمعنل فاليال ةنييبع نبا لاق

 كد د 2 د درا م ا مهد س د 26

 برعلا ضعب لاقو هلك .فورعملا نوعاملاو نوعال نوتاس نوعئندي نوعدب تععد :نم

 57 عانتملا ب ةدراع اهاندأو ةضورفم ا ةوكولا اهالعأ ةمركع لاقو ءاملا نوعا



 < 6 د

 ع هر اريح رق لانقتم 00 ىو ةذاغلا د ا هذه الأ ءىتن اهيف ىلع لوني

 2 ا ا ا
 “ رب ارش و لاقت لمعي

 ٠ تايداعلاو ذر ومس

 مسسيسحر سا نيبحرلا هكاخلا مسلس
 و

 هاي نبع س د .ءءد عع 2 هس م هءك 2 3 هع

 ملجأ نم ريكلا بخ ارابغ هب نعفر اعقن هب نرذفذ لاقي روفكلا دوفكلا دماج لاقو

 مست -

 2“ زم ل ديدَش ليخبلل لاقيو نيكولا 10 رمح 2

 ىف مهضعب لوكي سانلا كلذك اًضعب هضعب بكري داوجلا ءاغوقك ثوثيملا شارفْلاك

3 3 3 31 
 « فوصلاك هللا كيع ارقو .نيعلا ناولاك ىهعلك ضعب 7 1

 |," مكاهلا ةروس

 «« دالوالاو لاومألا ن م علا "نتابع (قبالاقو

 مسي حرسلا نسهحرسلا علما مس ديم اسإل

 - هك ده 2

 <« دب مس رهدلا ىئبيحك لاقو



 55 16 نكي رم روس و4 نارقلا ردسفنت باتك

 ىسع ةداتق ىع 2 ىلا ىب ىيعس انتدح لاق 2 انتدح لاق ىداندملا

 أ نأ بعك نب قل لايقر مكسر تيل هال لط هللا قا نإ شلال ٠ نسف
 م د < 3 د مل عام ع 7

 نيملاعلا بر ىنع ثركُد دقو لاق معن لاق كل ىنامس هللأ- لاق نارقلا كّترقأ نأ ىنرمأ

 ««:ءانبع تفر ف معن لاق

 0 ايلا ىلا شلل 0

١ 

 نكير ءاهبلا كنا اين ىو لاقل د مح كد َلاَقم ٌلَعَي نمت ىلاعت هلوق باب ١

 ملسأ نب كيز نع كلام انثدح لاق هللا دبع نب ليعمسا انتدح دحاو اهْيَلأ ىَحوو اهل

 ثا ١2 ليا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره نأ نع نامسلا ماص نأ نع

 هللا ليبس ىف اهطبر لجرف رجأ هل ىذلا اَمَف رزو لجر ىلعو وتس لجرلو وجأ لجرل

 تانسح هل ناك ةضورلاو جرملا ىف كلذ اهلّيط ىف تباصا امف ةضور وأ جرم ىف اهل لاطأف

 اهنأ ولو دل تانسح اهقاورأو اهراثآ تسناك نيقرش وأ ارش تدتساف اهلّيط تيعطق اهنا ولو

 هع مه د

 لجرلا كلذل ىهف هل تانسَح كلذ ناك هب + عا نأ كرب مسأو هلم تسبرشف رهف ترم

 0 دل ىهف ” ىهيظ الو اهباقر 3 للا قدح سم ملو اققعَتو مم اهطبر لح 0

 رح 3 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لجسم 7 كلذ ىلع ىهف ءاونو ا درو اخت اهطبر لجرو

 6 0 س

 اريح قرد َلاَقم لبعي يد عماش ةّداغفلا يالا هذه الا اهيف ىلع هلأ لونأ ام لاق ممل

 1 97 ةرذ َلاقتم لمعي نيو ىاعت هلوق تايدآ كم ارش 8 0 لاقت لمعت ند 7

 لس ندب كدز نع كلام ىنربخا لاق 6 يأ ىنتدح لاق نميلس نب ىبهك انتدح

 مَل لاقت رمل نع ملسو هيلع هللا ىلص ىئنلا لتس ةريرق نا نع نامسلا ماص أ نع

49* 



 5! فلعلا ةروس كغ نارقلا روسفن بانك اروذر
 و

 تيأر نثل لهج وبا لاق سابع نبا لاق لاق ةمركع نع َىرْرْمل ميركلا دبع نع رمعُم
 هلع ول لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ئىبنلا غلبف هقنع ىلع نأطال ةبعكلا دنع نصي ادم

 ي“ميركلا كبع نع هللا يع نع كلاخ نب ورمع هعبات ةكمالملا هتلخأل

 ان م 5 - هم٠ - 3 هم 0 همم م

 ىنع ةيانك ءاهلا هاَمْنْرْتَأ هنم علطي ىذلا عضوملا علطُملاو عولطلا وم َعَلْطُملا لاقي

 ظفلب هلعجأف ىحاولا لعن دكت ُبرعلاو هللا وه ومما عيمجلا يرخت هانلونأ نارقلا

 هم ءمع ع 1

 30 دكوأو تيدا نو.كيل عبدا

 مسبح رسأا نسوحرسلا مللا مسبب

 انثدح باب ١ < ثنوملا ىلا نيذلا فاضأ ةمّيقلا نيد ةمئاقلا ةميق نيلئاز نيكفنم

 لقا ركالاه. نجر سقأ .نحا هداك تعب. ةلبقش  انتادخ لاق رادع انكدحت”لاع راش "نب نبك

 لاك اورقك 1نيدلا نكير هلا كيلع . ارشأ ن١ ىنزمأ لذا ناد قالا لتقو" هيلخأ هللا ؟نضا!ئَبْتلا

 ةدانق ىع مام انتك> لاق ناسح نب ناسح انتدح عقاب ١ « ىكيذ معن لاق ىنامدو

 نأ ى
 ده

 1 07 هغ 6 5 2 - - ١

 هيلع ار هنأ, تثينان ةدانق لاق خبَي قُأ لعجف "ىك كامس هللا .لاق .كل' ىنامس هللا قأ لاك

 سميع رك ع عيد 53 3 *. 1 5 3 5

 نارفلا كبلع ارذأ نأ ىنرمأ هللا دل ملسو هيلع مللا ىلص ىبنلا لاق لاك سنأ نع

 رفعج وبا 0 ىبأ نب دا انتردح باب ا» «باّمَكْلا لسفأ 0 اورقك ا ّنح 2



 51 قلعلا الر ودس "ه نار ا هلأ ربسفت تانك

 ربخ ملسو بلع دللا ىلص ىنلا هربخاق ىرت اآذ ام ىخا نبأ اب خف ةقرو لاق كيذا بأ نم

 نوكا ىنتيل اءْذَج هيف ىنتيل ىسوم ىلع لونأ ىنلا سومانلا اذه ةقرو لاقف ىأر ام

 تاير مللا تعج فروا: لاقل ىجرختموأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاق انرح ركذ اًيح
 65ه

 كيم ملا أرز وم اررحت كرصُنأ اًيح كوي ىكرذي نأو ٌىذوأ هلا هب ةعخ ما لجر

 ون

 نب ندنومحت لاق «ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوس نزح ع رق ىحولا وقفو قوت نأ ةاقرو

 مع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ىراصتألا هللا دبع نب رباج نأ ةملس وبا قربخأف باهش

 نم انو ّى ولا دسك نع تس وو كاملا نس اك اع را راس كل كح يول نوح كر ووحما ل ركام “4

 تقرقذ ضرالاو ءامسلا نيب يسرك ىلع سلاج ءارح ىءاج ىذلا َكَلَكا !ذاف ىرَصَب تعفوف
 َكبرو ركنات مق رثحملا اهيأ اب ىلاعت هللا لونأف دورتكف ىنولمز ىنولمز تلق تاعجرف هلم < تءم © هع هر دس دوسص | مشد

 نودبعي ةيلماتل لعا ناك كلا ناثوألا 2و ةملس وبأ لاق و كاك زجرلاو رهطف كبابتو بكف

 يكب "نبا انتدح قلع نس ناسنألا فقلَخ ىلاعت هلوق باب » «ئحولا عباتت مث لاق

 ع هد

 ىد ئدب ام كر تلاق خشتاع نأ ظورع نع باه نبأ نع لع ع ثيللا انتد> لاق

 قلَخ ىذلا َكِْيَر مسأب أرقأ لاقف كلنا جف كاصلا ايورلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر 20
 انقدحا مك لآ .كبرو  ارثأ كاعت هلوق. بايام" ٠١ 6 مركألا .كبرو ًارقأ فّلَع نم ناسنالا قَلَخ ٍّ ندم مس ه. هزكدورم هه شلل غروص م0 امومه هدمم د. هع همم

 ثيللا لاقو ح ىرعزلا نع رمعم انربخا لاق قازرلا كبع انتدح لاق ليح نب هللا سبع

 هللا ىلص هللا لوسر هب ئىدحب ام” لوأ "هش! ىف: ةررع ' ىقربخا ليكتب لنا نيجك نتدخل

 َناَسْناَل قلَخ قَلَخ ىذا كبر 0 5 لاقف كلما هءاج ةقداصلا 0 ل ري نرم

 هيلع هللا ىلص نزسا دمو هماللف نر دلل مس

 رذ ْئَتَل الك ىلاعت هلوق باب * ء«شتثيدلل ركّذف ىنوُلمَز ىنولمز لاقن ةجيدخ ىلا ملسو
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 514 قلعتا ذر وس "كة نارقلا روسغفل كانك 01

 نونلاب ُنَعْفْسَنلِو نذخأتل لاق اَعَفْسَنَل عجرملا ىتِجَرلا لاقو ةكثالملا َةَيِناَبْرلا هتريشع

 1 نع ثيللا انتد> لاق ىهبك اتكدح باب ١ ؛:تدحا هدد ا ةفيفذل قو

 تابع نب تكبح انككدح لاق ناورما نب قيعسأ ىنتددح ع باهش نبا نع

 ىلع هللا دبع ىنتدح لاق ةيوملس ملاص وسبا انربخا لاق ةمزر نأ نب رسيزعملا

 جوز ةشناع نأ هربخا ريبؤلأ 0 نأ تايد نحيل ئينربخا, لاق كيوي نوي سكنوي

 هيلع هللا لسع هلا لوسر هب دب ا لأ ناك تلاكمكلتشوا ةيلع هللا لص ,ىبنلا

 هيلا بح رق مبَصْلا قلق ّلثم تءاج الا ابور ىري ال ناكف مولا ىف ةقداصلا ايوولا ملسو

 لبق دّدَعلا تاوذ ىلايللا بعتلا ثنحالاو لاق هيف تنحيف ءارح راغب قحلي ناكف ةآلثل

 وهو ىلا هت ىنح اهلتمب دوزنيف ةجدخ ىلا عجري مق كلذل دوؤنايو هلهأ ىلا عجري نأ

 لق ىراقب انأ ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ارقأ لاقف كلملا هءاجن ءارخ راغ يف

 ىنذخأت ىراقب انأ ام تلقف أرقآ لاقف ىنلسرأ رت َدْيْخَل ىّتم غلب ىتح ىنطغن ىنذخأل

 قلخ قَلَخ ىذلأ َكْبَر مسأب ارفآ لاقف ىنلسرأ ث َدَهِلل ىتم غلب ىتح ةيناثلا ىنّطغف

 مل ام ناسنالا مْلَع هلوق ىلا تايآلا ملقلاب مّلَع ىذلا نا كبر اوقأ قلع نم َناَسْنالآ

 هع

 لاقف خةيعدخ ىلع ليخد ىنح « داوب تجرت ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ا 4 عج نذ ملعي

 دقل ىل ام ةجدخ ىا ةكجدخل لاق عورملا هنع بهذ ىتح هولمزف ىنولمز ىنولمز

 اَنَبَأ هلأ كوك ال هللاو -_ئ : رشبأ الك ةددخ تنلاقذ ربا اه ربخأف ىسفن ىلع ا

 فيضلا ىرقتو مودعملا بسكتو لكلا لمدتو  كاكادللا ىدضتو محرلا لصتل كنا هللاوف

 مع نبأ وضقو لثون نب ةقرو كل ا ىند- خةيجدخ هب تقلطذاف قى تناوت ع نع

 لبيكالا نم بدكيو قيرعلا بانللا بنكي ناكو خيلماتل رصنن ٌارمأ ناكو اهدا ىخأ ذاب لخ

 عمسا مع اب ةجيدخ تلاقن ىمع دق اريبك ايش ناكو بتكي نأ هللا عاش ام. يب علاب



 د نارغلا م 050 بأ لح

 15 مرشن ملأ ةروس

 عم ىلا ةنييغ نبا لاق اًرُسي رسعلا عم لقثأ ضقنا ةيلعاجل ىف كرزو يهاجم لاقو

 - هم ته مس همس تن ذا دادس ©

 رسع َبلْعَي ْنَلَو نيينسْلل ىدحا الا انب ن وصبرت لع هلوقك رخآ اًوُسي رسعلا كلذ
 مع م 2 9 - هم 6 ١

 حرشن كا سائيع نبأ نع ركْذِبو كبر ىلا كفجاح ىف ب كمادم لاقو ى-درسي

 مسيح رسل نسوهحرسلا ' كلا اككذل || مسمع اسإ

 كبذكي كلا ابن كبذكي امف لاقي سانلا لكأب ىذلا نوتيؤلاو نيا وع نفاجم لاقو

 «تاقعلاو !باوقلاب كنييذكت' لح, ردقم نا لاق هناك ةلامعاب# ن ونادي ليانلا | نإ

 اهنم نب اح امتدح
 1-10 د 00 -

 ءاربلا تعمس لاق ئدع ىقربخا لاق ةبعش انتدح لاق

 نوتيزلاو نيقلاب نيتعكرلا ىدحا ىف ءاشعلا ىف ارقف رقس ىف ناك ملسو هيلع دللا ىلص

 0“ فلخأ رك ميوقت

 مسيح سلا نىهيحرسلا هللا مست

 أ ق فحكشصلا 5 كنك لاق ىسلل نع فينع ند ىيكج نع دام> انت>> ةبينق لاقو

 لول ا ٠ وما 6 - م0 مم 35 ١اهد م ةم 3 -ع



 م6

 هللا نتف ئقلا ناك (لةكتلعال العا عللسلا“ ىكرلا .فبعىبا نع تنتج .ةديبع نما قعس

 دقو الا دحا نم مكنم ام لاقف ضرالا هب تكني لعجت ايش ذخأت ةزانج ىف ماسو هيلع

 م 5907 - ءاك نم 2

 عنو انيباتك لع لكتنت ًالخآ هللا لوسر اب اولاق خذا نم هدعقمو راغلا نم هدعقم بدنك

 لخأا لاجل دوم ةداعسلل لها نم ناك نم امأ دل ولت انل رشيم لكف: اولمعا لاق للا

 هم 2<

 ىطعأ نم اًمأذ ارق مث ةواقشلا لعا لمعل رسيبف ءاقشلا لمحمأ نم ناك نم امو ةداعسلا

 سان > نم سات < 0-0

 يةذايالا ىسحلاب قحدصو ىقتاو

 1 ىحضلاو ةروس

 مسوس حرس نسهحرسأا هسالا مس

 امس مه 2 هد 65 د 2-2 سا

 0 تعم اك 0 نب دوسالا انتدح لاق وهز انتد> لاق سنوي ىب ديا انتدح

 7 ميو 0 8 1 2-1 1 2

 نيتليل فنم كبرق هرأ مل ككرت دق كناطيش نوكي نأ وجرأ ال ىنأ كنمك ني تلاقن

 هس مص هس ءءء همر ءدم - س20- 2 عوام هسا ع 0 يا مت 2

 ىلاعد هلوق باب ٠ « ىلف امو كبر ككعدو ام ىداس اذا ليبالاو ىحضلاو هللا لوذاف اقلث وأ

 2 - عءمم) معاش هعااس نع هع

 نبا لافو كبر ككرت ام دحاو ىنعمب فيفختلاو كيدشتلاب ارقت ىلق امو كدر كعدو اهم

 94- هو 5 مما ع - 5

 ردنغ رفعج ىب دم انتدح لاق راتب نب ديحت انتدح ©« كضغبا امو ككرت ام سابع

 تع سام 2 هد 0 5

 لوسر اب ظارمأ تنلاق ىل كولا ابدنج اكل عوجمبب لاق سد ىف دوسالا ع دعت امتد>

 « ىلَق امو كبر كَعْدَو ام تلونف كاطبأ الا كيحاص. ىَرَأ ام هللا



 سس تكداببببببببيصجببييببب  يببببجباب بج م مب .١

 دز س .ذ>

 رشب انتدح ىرسيلل هرسينسف ىلاعت هلوق باب * ءشثيدللل ركذف ملسو هيلع هللا ىلص

 نبع نب دعس نع نويلس نع ةبعش انتدح لاق ى ةعج نب كمح انريبخا لاق دلاخ نبا

 ةرامج قب ناكر« نشر ديلفأ اللا نو قدر نع نك نه قتلا جونا لش

 ١ رانلا نم هدعقم بتك دقو الا ىخأ نم: مكنه ام .لاقف :ضرآلا .ى' تكفي. ادوعا لاخذ
 ه ةممع 301

 9س 3 مع --_ نت ىقنأ ا ا رسوما كش راو قلاع نك القأ هللا لوسر اب اولاق ةند 7

 « نميلس تندح نم هركذأ ملف روصغم هب ىنتلحو خبعش لاق خ.يالا ىَنِسَحْلاب

 0 ع همقع

 شيمعالا ى ع عيكو انت>> لاق ىبك 0 ىنغتساو لخإ نم < ىملاعت هلوق ا 3

 نع دللا ىلص ىنلا دنع اسودج انك لاق لخ نع" نورلا َكيَع قال ند ةديبعل ل: د للعس

 انلقف راملا نم ددعقمو ةندل نم 0 6 لذو لأ لدا نم مكنم ام لاقذ ماسو ةيلع

 همست < 5 د -و

 ىحتعو ةيقتاو 2حا ىكا امان ةراه مرق رشم لكك ةولمعا ثلا لاهل لكن > لفك الا لولا
 < 6 >6 33 ساعات م س0 3 نم

 331 كان كرش كل 1 ك2 ) هرسينسك هلوق ىلا ىرسيِلل هريس ىنسحلاب

 ةديبع نب دعس نع روصنم نع ريرج انثدح لاق ةبيش ىنأ نب نمثع انثتدح ىتسحلاب

 ذللا لوسر .اناثآف؟ققرغلا عبق ى ةزانجب ى انكا لاديلع» نع ىكلسلانحرلا دبع !ئبا | نع

 رق هترصخع ثكني لعبت سكتف ةرصكم هعمو هلوح انّدعقو دعقف ملسو هيلع دللا ىلص

 نك لاو رانلا وارتللا نم اهتاكم تك للا ةشوغنم سفن قم اامو. ادخال نما مكنما الكا لاك

 ناك نفذ لمعلا عّدَتو انباتك ىلع لكنت القأ هللا لوسر اب لجر لاق ةديعس وأ ةيقش كفل

 ريصيسق 'ءاقشلا لعأ نم امم, ناك,نمو ةداعشلا لها لمع. ىلا ريضيسف ةداعسلا |لكا نمءانم

 ةراقشلا لأ اَمأ, ةداعسلا لأ لعل نورسبيف ةداعسلا لعا امأ لاق ةراقشلا لعأ لمع ىلأ

 م05 > هم همت ع - مع م هذ تن ء جك ع م8 2 سا د

 « يالا ئنسكإلاب نادصو ىقتاو ىطعا نم امان ارق مث ءاقشلا لعأ لعل نوردسييف

 2 م6 ١ وهده -2>-د

 تيعبس لاق شمعالا نع ةبعش انتدح لاق مدأ انتدح ىرسعلل هرسبيخست ىلاعت دلوق ا 30



 “1 نارفلا رهف بانك ميك

 ؟' ىشغي اذا ليللاو ةروس

 كيبع ًارقو مقود ىظلتو تام ىدرت ىفاجم لاقو فلخاب 000 ياك نفل ناكر

 نع شمعألا نع نيغس انتدح لاق ةبقع نب ةصيبق انتدح ا ىظلتت ريمع نب ا

 اناتأف ءادرحلا وبا انب عمسف ماشلا هللا دبع باكا نم رق ف تلخد لاق ةمقلع نع ميعربا
 2 094 هدي مع د ريتا مم - عب ل 4 2 نهم هد 2 هى 2 ع

 ىشغي اذا ليللاو تارقف ارقأ لاقف ىلا اوراشاف ارقا مكيان لاق معذ انلقف ارقي ىم مكيفأ لاقف

 مدّ مدع

 انف لاق معن ثللق كبحاص يف نم اهتعمس تسنأ لاق ىّتنألاو ركْذلأو لحم اذ ذا ٍراَهْمآو

 اير ىكاعت دلويق باي 101 .«اييلعنوثأي ءاقوعو. ملسو ةيلعا# هللا لص قاتلا ىف نم 5ك

 ءءء م

 مالق لاق مههربأ نع ع شمعالا انت>> لاق ىنأ انتد> لاق ره م نانو كلا قلخ

 لاق هللا دبع ةءارق ىلع أرقي مكيأ لاقف 2دجوف مهبلطف ءادردلا ىأ ىلع هللا بع ٌباحأ

 ةيقلع لاق ىَشْعَي اذا لبللاو ارقي هتعمس فيك لاق ةيقلع ىلا اوراشأف ظفح مكيأت لاق انك

 ءالومو اذكع ارقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبعلا ا ىف يشأ لاق قتنالاو ركَذنأَو

 ىلاعت هلوق باب اه ؛ مهعباتأ ال هللاو ئدنالاو ىلا قلخ امو ارفاق لاعا' ىكنودنرو

 ىب دعس نع شمعالا نع نيفس انتد> لاق م.يعت وبأ انتدح ىقْنآَو ىطعأ 0 اًمأق

 ّق ماو هيلع هللا ىلص ىلا عم نك لاك لع نع ىملسلا نكولا كبع ىلا ىع 1

 -لعقمو ند نم هلي .عقم تنك كلو الا دكا نم مكنم ام لاقف ةزانج ىف لقرغلا عيقب

 - تفر 26361 هأحا 12كم 8 جدو 5و 0مم 00 ع

 انتددح لاق لكحاول أ 35 انثدح لاق 5سم ايكو 2 ىَرسعلل دلوق أ ى 2 0

 0 هءوع

 ىرذلا دنع ادوعق انك لاق ىلع ندع نو 2 ل[ نتبع نبأ نع ةدجبع نب 0 نع شوعالا



 زبد 41 رجفلا ةروس و4 نارغلا رميسفن بانخ

 0-0100 3غ 23 -- ع 2 6.

 نم اوبقن اوباج هريغ لاقو «نيكاصلا هدايع نم هلعجو ةنلل هللا هلخدأو ا.ه حور ضيبفقب

 هم , 2 .. 6-2 ع دهم ٌعثء 2 56ه ما 2, م -

 3 ب ىلع تيهذا عمجا هقممل امأ اهعاطقي ةالغلا بوح بيج هل عطق سيبيقلا بيج

 َىَلَو امو تلاوو ؛ +رقالا ىم' هيف نماثلا ىلع اام:كيلع نسل كَم .دكيلا ذهب دفاجم ًالاق

 الف لاقي باونلا ىف طقاسلا ةيرتم ةعاجم ةبغسم ريشلاو ريدا ىيدكنلاو اريتك اديل

 وأ .ةبقر كب ٌءبقعلا ام كاردا امو لاقف ةبقعلا رشف مث ايندلا ىف ةبقعلا مكنقي ملف مختقا

 < بقسم ىذ مود 3 ماعطأ

 1 اهاحضو سهشلاو ذو وسم

 مسيحرسلا ىسمحرلا همللا مسبب

 قسوم انثدح بابا! دحا ىبقع اهيبقع فاح .الو اهيصاعم اهيوغطب .قفاجم لاقو

 ةعمز ىب هللا طبع هريخا هنأ هيبا نع ماشع انثد> لاق بيقو انثدح لاق ليعمسا نبا

 لوسر لاقف مقع ىذلاو ةقانلا ركذو بطخي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عهس هنا

 مير لجت انين, تعي نكمل هع نانا ركوب هيف تايد قمر اخرا

 َنلَج هقارما دلي مكذحا .نيبعي لاقن ءاسنلا وكذو ةعمز ىأ لستم. هطقر ىف عينم 'مراع

 كحضي ل لاقو ةطرضلا ىنم مهكشت ىف مهظعو مت هموي رخآ نم اهعجاصي هلعلف كبعلا

 مز نب هللا دبع نع هيبا نع ماشه انثدح ةيوعم وبا لاقو لعفي امم مكذخا

 3 ماوعلا نب ريبزلا مع ةلعمز نأ لكم ماسو ءبلع هللا ىلص ىبينلا

48 * 



 ىلا كبر مهنبأ جبس ذر وس “4 نارغلا و ديدي نأ اح مدير

 نيرشع 3 باطخلا ند رمع ءاج مد نعش لالبو رامع ءاج مد نارقلا انناثرقي العد

 ىنح هب مهحرف ءىشب أوحرف ةنيدملا لعا تيأر اف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءاج مث

 هم هم

 مدمأ جيس تأرق ىتح ءاج امذ ءاج سق هللا ٌلوسر اذه نولوقي ناهبصلاو ئالولا تيار

 سل ن2 نمت مه رسم

 4 اهلّقم روس ْق ىلعالا كبر

 مس حو كلا نسوه حرسلا عقلنا مص سمو

 ايدها قاحد امانا غلب ةّمنأ نيع تعاجم لاقو ىراصنلا ةبصان لماع سابع ىبا لإ

 لقأ هيعست قرشا اهل لاقي تبت عيرضلا اَمَتَسش ةيغال اهيف عمست ال هانا غلب نأ مييح

 سابع نبأ لاقو «نيسلاو داصلاب ًارقتو طاش رطيس< مس وهو سبي اذا عيرضلا راج

 “: مهعجو مم مهباببأ

 م مشل نسوسحر سلا هبلالا مس

 نوميقي الا نومه لفا .دكامغلاو ةميدقلا دامعلا تاّذ مرأ دللا رثولا ىعاجم ىبا لاقو

 هقلخ ءىتن 1 دعادكم لاقو ر بتكلا امجو نكمل مَن الع ل اوبّذع ىذلا باذعء 1

 577 1 0-2 0 ؟وه م كن ء
 اهلوقت ةملك باذع باذع طوس هريغ لاقو ىلاعتو كرابذ هللا كولا عفش :امهسلا عفش وهف

 3 3 3 2 0 - س6 هرم ع م0 ت د تف ةسا هر 32

 نوظناح نوضاخ رببصهلا هيلا دابصرملابأ طوسلا هيث لحخوت بادعلا نم عون لكل برعلا

 اذإ 0 3 00 اهنا 0 لل لاق [تلاد قدس لا 0 أ ا ا
 مييوطم سعملا اهغبا اب ىستك لاقو باوغلدب هك شملد معو طم «ماعص اب نورمأت نوضخو

 رمأت اهنع هللا ىضرو هللا نع كيضرو اهيلا هللا نمطاو هللا ىلا تيثامطا اهُصْبَق هللا كارا



 ميس م تفقشنا ءامبلا اذأ ةروس 05 نارقلا رببسفن 6

 متاح سنوي ىأ نع ىيج نع دكسم انثد>و ح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةشئاع

 هللا ىلض 'ةللا لوس لاق تلاق 'ةشتاع نع .مساقلا "نع. ةكبلم ىا نبا" ىع ةريغص كا ندا

 كانه ةللا :ئتلعغجل هللا لور اب كلف كلاف كعلف لأ كسا انكحت سينا لش لع
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 لاق رضنلا ىب كبيعس انتدلح باب ٠ « كللع 1 شغون نمو نوضرعي ضرعلا كأذ

 دل "سابع ىبا لاق قفاحم نع سابا نا ىب رفعجا رشب وبا انربخا لاق ميشع انريخأ
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 « اوبّذع اونتف ضرالا ىف فش دودخالا دعاكم لاقو

 مسيح رسلا نسمحرلا هكلشفلا مساس
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 < تايفلاب عدصتب عدصلا تاذ راد عجرب باكاس عجولا تاذ دعاكم لاقو
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 موتكم مأ نباو ريمع نب بعصم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باكا نم انيلع محق نم
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 3 هل م < 4 ع 3 ه مس 0

 ند عيبرملا لاق ةعارضو فيفخكتلاب كلدعف مصاعو شمعالا ارقو تنضاف ترث ميةخ

 نسح امأ ءانش ةروص كل ىف ىنعي فقخ نحو فلا لدعم نازآو ديدشتلاب راج لعأ

 م نيففطملا ةروس
 مسيسحرسلا ىسويحرسلا هللا ميس

 2 مّ د 5 5-00

 انثتحح ءهريغ قوي ال ففلحملا هرهغ لاقو ىزوج بوت اباطخلا تيبق نار دهاجحم لاق

 رمع نب هللا ىبع نع عفان نع كلام ىنثدح لاق نعم انثدح لاق رذنملا نب ميعربا

 ؤ هدحأ بيغي ئح نيقلاعلا ٌبْرلا سانلا موفي مويا لاق (ملسو !هيلغ هللا لص. ىينلا' نا

 هموت | 6
 «« هيذذا فاصنإ ىلآ مكشر

 ماكو تفشسنا ءامسلا اذ

 مهيسحوسلا نىبيحرلا 0 مهدد

 .رظ ةباد نم عم فقسو هرهظ ءارو نم هبانك قحاب :ةلامتب ءباتك :ىماكم لاق

 ند نمتع ندع ىبك انتدح لاق ىلع ناب ورمع انتوخ باب ا

 نبأ 0 نوسالا ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تعمس تلاق اهضر ةشئاع تععمس ةكيلم قنا

 ع بويأ نع كبز نب دا انتد> لاق برح نب نميلس ان انتدحو . نع ةكبلم نبأ نبأ ى



 سبع روس

 مس س حرس أ نسوحرسأا للا مسدس

 مد عد هم هآكم « هَ

 مسمع 7 تمم

 ريهطتلا اهيلع عقي فكشلا ّنأل ةرهطم فخ كرخلاو ةكتالملا ورح ارم تاَربَدُمْلاَف هلوق لثم
30002065 

 كك منيب تكاصأ ترقس وفاس ةلحاو ةكتالملا ةرقس « اضيأ اهلج نمل ٌريهظتلا لعجت

 لفاغت ىددصت هبيغ لاقو موقلا نيب حلصي ىذلا 0 هتيدأتو هللا ىحوب تلرن اذا ةكالملا
 هم هم 326ه - ع 89 ع 07 0 ءءء

 امهاتغت اهقعرت سابع نبأ لاقو هب رممأ ام لحأ ىضقي ال ضقي امل دعاكم لاقو دنع

 لاقي ّلَغاشت ىهلت ابتك ارافسأ ةبقك سابع نبأ لاقو < ةرمقس ىديأب قرم ةرفسم دش

 ةرأرز تحبس لاق ةدانت انتل لاق .ةيعشر انكدحا لاك مدا انتنحا 4 رقس راغسألا نحو

 ْلَثَم لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةشئاع نع ماشع نب ىعس نع ثّدَح ىفوأ نبا

 هدعاعتي وهو ارقي ىلا ُلَقَمو ةروبلا ماركلا ةرفسلا عم هل ظفاح ومو نآرقلا أرقي ىذلا

 «“« نأو ا هلق 5 هيلع وخو

 مسبب تحرس نسهحرسلا ةءسأسلا مس

 ن ماد د ساس «ءم

 لاو وعملا روجكاسملا نواس لاقو ةرطق ىقبُي الف اهوا ام ببه2ذ تر را نسل لاقو ترتننأ تر تكنأإ

 0.2 9 5-6 نع 28 3 ء6م 5 1 سد

 سنكتو عجرذ اغارج“ ىف سنك نيحلو ادحاو ارك تراصف ضعب ىلأ اهضعب ىب ضخأ ترك. هربغ

 3 2 تا 2 ء--د د 53 2 نمت ةددأ ملا وه. م6
 سوفنلا رمع لاقو ب ىضي نيفضلاو مهنملا نينظلاو راهفلا 3 سغنت ءابظلا سنكت امك ردغسنت

 م ناك 2612 09 » ته د

 « ريدا سعسع مهجاوزأ ؟وءاواط ى ريذلا اوقحأ رف مو رالاو خنذشل لهأ نم هريظن جوزتب تجوز



 نولءاستي مع ةروس

 عم

 نذأي نأ الا هنوملكي ال اًياطخ هّنم نوُكلِي ال هنوُئاَكُي ال اًباسح َنوُجَرَي ال دماج لاق

 ؛ىنافك ىا ىنبشحأ ام ىناطعأ ايفاك ءاَرِج اناسح َءاَطَع اضم اجاقور نما نبا لاقوا 6 مهل

 وبا انربخا لاق ديحن ىنتدح اًجاوُفَأ نوثأتف ر وصلا ىف حقن موي ىلاعت هلوق تاب أ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسسر لاق لاق ةرمير# ىلأ ندع خلاص لأ نع شعيعالا نع ةيوعم

 3 نم ع 3 هءآةع ع 1-_ -

 تيببأ لاق ارهش نوعبرأ لاق تيبيبا لاق اموي نوعبرأ لاق نوعبرأ نيخكفنلا نيب ام ماسو

 نزعل لقتل تيم افك رعسف عام ءاجسلا : نودعللا لومي ةقريشملا لاك دنس رن وكرر ابلإق

 ى ع موي قلخلا بكري منمو .بّتذلا بج وهو تاحاو مظع الا قلبي الا ءىئت ناسنالا

 «« ةجبقلا

 عمطلاو عماطلا شم ءاوس ةرضّتلاو ةرخانلا لاقي «هذبو هاصع ىَربُكْلا ةيالا دهاجم لاقو

 جيولا هيف رمت ىذلا فوجملا مّظَعلا ةرخانلاو ةيلابلا ةرضلا مهضعب لاقو «لخّيلاو لخابلاو

 اههقنم ىنم اهنيرم ابا ريغ لاقو ةايلل ىلا لوالا انرمأ ىلا ةرفاشل اهلا دحر نساسعلا نبأ لاقو «رَكنيف

 ليصفلا انثدح لاق مادقملا نب دجا انتدح باب | «ىمهقنت ثيح ةنيفسلا ىسومو

 هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر 5 لاف كس بد ليس انثدح مزاح وبا انتدح نييلش نبا

 ى نيتاهك ةعاسلاو تداعب ماهبالا ىلت كلو ىطسولاب !ذكه هيعبصاب لاق ملسو



 ةيوعم وبار صقح لاقو ليئارسا نع رمع نب دوسا هعباتو هلثم هللا دبع نع ةيقلع

 وبا انربخا دامح نب ىيك لاق دوسالا نع ميعربا نع شمعالا نع مرق نب نميلسو

 نمرلا دبع نع قحسا نبأ لاقو هللا دبع نع ةقلع نع ميعربا نع ةريغم نع ةناوع
 نع شبعالا نع ريرج انثدح. لاق ةبيتق انثدح « هللا ىبع نع هيبأ نع دوسالا نبأ

 راسغ 3 ملسو هيلع ءللا ىلص هللا لوسر م نك اهدي هللا دكيبع لاق دوسالا نع. ميعوبأ

 لاقن يح تجرخ نا اهب بْطَرَل هاف ناو هيف نم اًهاتيِقَلَتَف ىلا تالسوملاو هيلع تلون ذا

 رك ند نيَح انتوح صقل ررشب ىمعرن اهذا ىلاعت هلوق باب 8 « اهرش متيقو امك مكرش

 ىمرذأ اهنا سابع نبأ تعمس لاق سباع نب نجرلا كبع انثدح لاق نيفس انربخا لاق

 ءّرصقلا هيمسنف ءاتشلل هعنرتف لقأ وأ عرذأ ةثلك رصقب بشل عفرن اك لاق رصقلاك روش

 انربخا لاق ىبيح. انثدح لاق ىلع نب ورمع انثدح رفح تالامج هلك ىلاعت هلوق باب ا*
 ب سم - 5:

 انك رصقلاك ر رشد ىمرذ سابع ىسبا تعيس لاق سباع ند نمرلأ كبع ىنتدح نيفس

 40و هو م د

 رفص تالامج ا ريعقلا هيمسنف ءاتشلل هعفرنف كلذ قوسقو عرذأ ةثلث خيشتل لإ ليعت

 َنوُقحْنَي ال ممَي اًذهغ ىلاعت هلوق باب * «لاجرلا طاسوأل نوكت ىدح عّمْجُ نفسلا لابح

 دوسالا نع ميعربا ىنتدح شمعألا ىنتدح لاق ىنا انتدح لاق صفح نب روع انثدح

 السما هيلع تلون نأ راغ ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم نحن امنيب لاق هللا دبع نع

 ىننلا لاقف ةّيَح انيلع تيتو ْذأ اهب َبطَرل هذ ناو هيف نم اهاقلتأل ىناو اهولتيل هناف

 ُْتِيِقو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف تيهذف اهانردتباف اهولنقأ ملسو هيلع هللا ىلص



 15 نارقلا ريسفت بانك

 ناك لوقي ربخل نم اذعو ارَبَخ نوكتو اخ نوكت لو ناسنالا ىلع ىأ هانعم لاقي

 جاَشْمأ كورلا هيخ ْمقنَي أ ىلا ىنيط نم هقاش نيَح نم كلذو اروكذم نكي ملف ايش

 ٌظيلَخ كلوقك ميشَم طلخ اذا لاقيو ةقلعلاو مدلا لجولا هامو ةأرملا هام طالخالا

 هالبلا تعمم اًريطغسم مهضعب هزججإ رو الالغأو اًلسالس لاقيو طولخم لاقم ج وشممو

 3 دا ل 02 ا ل ل 0 طا 0 0
 بيصعلاو رطامقلاو ربرطمفلاو سوبعلاو رسطاهأ موو ريراطمف موس لاقي ىيددشلا رسدرطمقلاو

 ءَ 12 د 30 ب هدهذك سم د مس ع 2 ءع

 بتق نم ةهتددش ءىت لكو فلكل ةدش عرسأ رعم لاقو ءالبلا ىف مايألا نم نوكي ام كدّشأ

 « ر وسام وهف

 اا تالسرملا ذو ومد

 مسبح رسلا نسوسحر سلا دللا مسبب

 لاو نوني ال سابع نبا لثشو نوُلَصي ال نوعكري ال اوُلَص اوُعرإ لابح تالامج
 « مهيلع مه ةرصو ن وقطني قرم ناولأ وذ هنأ لاقن مثخأ مويلا نيكرشم انك ام انبر هد مس <

 نع كفرنا][ىها رو ستمر نوي لب ملا دار نك هللا هع نيدحو لاق دوم انكدحا كايا

 دسوملاو ا ىضأ هللا كابر ع نع ا لل لس  لررلا 06 لل ل مدان الافق كيعر تع ديم

 هللا لوسر لاقف اهرخم تلخدف انتقبسف اهانردتباف يح تجرخن هيف نم اهاقلتنل اناو

 انريخا لق هللا بع نب ةحبع انتدح ءاهرش متيقو امك مكرش تيقو ملسو هيلع هللا ىلص

 نع ميت مبأ نع شمعالا نع ليثارسا نعو اذهب روصنم نع ليكارسأ نع مدأ نب ىبك



 به :: قل ةروس

 رجفيل الق ىكس سابع نبا لاق» هي لجتت ىكتاشل مب اكرَحأ ال لاعت هلوق باب ١

 هللس. 6 همع - ه«آةك و دك همه - -إ ع

 نيفس اند. لاق علا امدةللح نصح « رزد ل لبعأ افوس بودتأ افوس ءمامأ

 نيفس فصوو هئاسل هب كرخ ىخولا هيلع 0 ؛ذا أملس دلع هلام ىمتلاا ناك لك

 ةءدس6 3<

 « دارو. هعمج انيلع نأ ب + لجأت ىئتتاسلا عب رح اَل ىلاعت هللا لونأت هظفكت نأ كبري

 نيب تيعنتا لأسإ هنأ ةشتاحإ نأ. نب قسوم نع ليئارسا نع ىبوم نبا هللا: ديبع انكلك

 اذا هيِتْفَش كرحب ناك سابع نبا لاقو لاق ككَناَسل هب ُكْرَحُت ال ىلاعت هلوق نع ريبج

 دعيج نأ دعيج انيلع نا هنم تلفني نأ ىَشْخَأ كَئاَسل هب كِرَحُأ ال هل ليقف هيلع لوُنأ

 نأ هّنايب انيلع نإ مث هتارق ٌعبتاف هيلع لرْنُأ لوقي هانأرق !ذاف هأرقت نأ هتارق» كردص ىف

 عبتاف هانيِب انارق سابع خلوا لاك ةنارق عينات ةاتارك !ذاف ةلوق باي 8١ 6 كناسل ىلع هنيبت

 ديعس نع ةشئاع نا نب ىسوم نع ريرج انثدح لاق ديعس ىب ةبيتق انتدح هب لمعأ

 ىلص هللا ٍلوسر ناك لاق هب ٌلِجأَتل كاسل هب َكرَخأ آل هلوق ف سابع نبا نع ريبج ىبا

 هيلع نمشي .ةيتعشو, هتاشل هب, كوك املا ناك ئحدلاب ليت ج لون اذا ملسو هيلع هللا
 هسمد) 2١ نم و

 لجن كتاسل ب كرس ل ةميقلا مويب مس ال كل ةيأآلا هللا لوسذأف كاسم فرعي 0

 دءم ه1 360

 ا هْذَأَو ف عبتاف هان اذا هنارق و كرديدص ىف هعمكن ن 3 انيلع لاق هنارقو دعبج انيِلَع ن
 ل

 ليتربج هاتأ اذا 0 لاك _كتاسلب هنيبذ نأ انيلع هتابب انيبلع نأ مث عمتساف 52 !ذاف

 )“3 لن نواف بكل ىلوأ هللا هدعو اوك أرق بهذ !ذاذ قولثأ

40 * 



 نا رددلملا ذر وس "ا نارقلا رويسفن

 ىداولا ت0 ظيسساف ة ىقاج ا ايلف ءاوحع 3 ترواج ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نيب شرعلا ىلع سلا وه !ذان ىملامش نعو ىنيب نعو ىفلخو ىمامأ ترظنف تيدونف

 ٍ يسع ل تيل 0 ٍ 0 د دنرم
 رئاحملا 0 53 ع لؤناو ادراب ءام ىلع 0 ىلووثد تل خةجدخ تن ضرالاو ءامسلا

 هي هك هد

 لاق ركب نب ىهحب انثكح رهط كايتو ىلاعت هلوق باب * ءبَكَف كبرو رخذأت مق

 ديع انثدح لاق كبح نب هللا دبع ىنتدحو َ باهش نبا نع يق نع ثيللا انتدح

 كيع نب رباج ى يك كيع نبأ ةخماس وبدأ ىنذربخاف ىرعؤلا ى 8ع رم انوبخا لاق قازولا

 ءارتكإ ىنءاج ىذا كلذ أذاف ىسار تعرف ءايسلا نم انودص 6 ى

 قدورفكت ىَنوُلُمَر تلقنف تعجرف ابر هنم 3 ضرالاو ءامسلا نيب ىسرك ىلع ملا

 «نانوألا ىو ةرلصلا صرفت نأ لبق رجفأت رِجَرلاَو ىلا رثكملا اهيأ اي ىلاعت هللا لونأف

 لاق فسوي نب هللا دبع انتدح باذعلا سجرلاو زجرلا لاقي ركفأف رجولاو هلوق باب ه

 هللا ىبع نب رباج ىنربخا لاق ةبلَّس ابأ تعمس باهش نبا لاق ليقع نع ثيللا انثدح

 تعمس ىشعمأ انأ انيبف ىَحَولا ةرْثَق نع ثّححي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر عمس هنأ

 ىلع سعات ءارك ىنءاج ىذلا كَلُملا !ذاف ءاّمملا لبق ىرَصَب تعفرف ءنمسلا نم انوص

 تدقفا نمأ تعكف ضرالا خلا [تايوفا ىحتا ةرم اخدت ضرالاو ءامسلا ني: :يَسرك

 ةملس وبا لاق رجفاَف هلوق ىلا رقْدمْلآ اًهيأ اب ىلاعت هللا لوف ىنولمزف ىنولمز ىنولُمَ
 ناكني ) ن0 هرم

 0 عبامتو ىحولا .ىي م ناتوألا زجولاو



 دك

 اكو اتسالا . ةرورقةوجأ, الاقرا عهتاوصاو .نئانلا ب ةروسق ٌديِدَش ريسع سابع .ىبا لاق

 عمكو انتدح لاق ىبج انتدح تاب ٌأ « ةروع3ْم ةظرفان ةرفدتتسم د روس ديدش

 ام لوأ نع. ىجرلا ىبع نبا ةملس ايا تلأس ربثك نا نب ىيك ىع كرايملا نب .ىكع نع

 ةملساوبأ لاقف + قَلَخ ىذا كبر .مسب ًارقآ نولوقي تلق مدللا:اهيأ' ان: لاق: ىارقلا . نما لزن

 يقدح اجا: لاعفالت لع ىذلا» لشتما كلر تاو ,كشلد (ىعا هللا تبع ىباارباج تالا

 كتطبه ىراوج ثيبصق املف كرك ثرواج لاق ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر انثّدح ام الا

 ىمامأ :ثترظنو ايش َرأ ملف ىلابش ىنغ ترظنو ايش رأ. ملخ ىنيع ىع ثرظتف .تيدونن

 ةحدخ تيتان ايش تيارف ىسار تعفرف ايش رأ ملف ىقلخ ترظنو ايش رأ ملق

 دم 5 >همم - يدك

 رتحملا اهيأ 5 تلونف لاق !دراب ءام لع اوبصو ىقورتكف لاق ام لع 0 وود كتلقف

 انثدح لاق راّشب نب دمحم انثدح رذنأل مك ىلاعت هلوق باب ٠ ءربكق برو رخنات مق

 نعاريتك نبأ نبا ىبك نع كادت ند بوح انترددح الاق كريبغو ىدهم نب نكورلا دبع

 لثم ءارح ترواج لاق ملسو هيلع هللا لنص“ ىبنلا نع هللا ىبغأ ىب رباج نع ةملشا قا

 نب قحسا انثدح بكف تبرو هِلوَف باب ١ ٠١ «ةلراطلا نم ع نعارمما ىبب ققعا كيرف

 هلل انا تكلا ناك ىيك. انتد> لاف بوح اكْنح لات لمصلا لبع انكلدح لاك ر وصنم

 مع ته ءعم نهم رءوس ع 0 0 دهس ت 6 - ياك

 قَلَح ىذلا كبر مساب ارقأ هنأ تكبثأ تلقف ردكملا اهيا لاقف لو لوما ناقل

 كاع

 تلقف 0 اًهيأ اب لاقف لوأ لزذأ نارقلا ىأ هللا دبع نب رباج تلأس ةملس وبا لاقف

 و - د ه2 - مر هده و

 لوسر لق ملسو هيلع دللا ىلص هللا ٌلوسر لاق امب آلا كربخأ ال لاق كبَر مسي اركا
-_) 
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 15 نارقلا ريسغفت بانك سابع

 ةناوع وبا انثكدح لاق ليعمسا نب ىسوم انثدح باب ١ اناوغأ ابل نسامح ىبا لاق

 هيلع دللا ىلص هللأ لوسسر فلاطنا لاق نات نسبا نع ريبج نب ديبعس نع رشب نأ, نع

 نو تى و 5 م سس 0 7 7 م 2 ا انس لك (رناعت كل اع ارلاقنا . طايشلا كيتو ةظافسلا يبلع لسا ءامسلا

 ثدح ام الا ءامسلا ريخ نيبو مكنيب لاح ام لاقو كيسا اندلع كتلسرأو ءامسلا ريد
 ل

 قراشم اوبرضف اوقلطناف ثدح ىذلا رمالا اذه ام ؟ورظناف اهبراغمو ضرألا قراشم اويرضاف

 قلطناف لاق ءامسلا ربخ نيبو مهنيب لاح ىذسلا رمالا اذه ام نورظني اهبراغمو ضرالا

 وس لاا نمط ودمو ةلكتي ءلسو, بلح هللا عينا هلا كو سر :نا  ةماهت وح, ةاواهجوت ا: نويدلا

 ىذلا اذه اولاقذ هل اوعمست نارقلا اوعمس اهلف ركفلا ةولص هباككاب نصي وهو ظاكع

 ابجح انآرق انعمس انآ انموق اب اولاقف مهموق ىلا اوعججر كلانهف ءامسلا ربخ نيبو مكنيب لاخ

 ملسو هيلع هللا ىلنح هيبن ىلع ىناعت دللا لّوْنأو |دحا اني َكِرَشَد نيلو غيب انماف شرا لبا ىتش

 نمره تن هقدر 3 820 و

 ينل ٌلوق هيلا ىحوأ امناو نجلا نم رفن عمتسأا هنأ ىلا ئحوا لق

 أ“ لمرملا فر وس

 مس سس حرس نسي رسلا كاملا مسيل سل

6 
 ءءهد 9 هو ه 33 + مي .هآك ها هذك « تءد

 نبا لاقو هب ةلقتم هد رطغنم ادو.يق الاكنا ىسل لاقو صاخأ لقيتو دعاكم لاقو

 د و ن . 5 0 85 هب

 «ا١ديدش االيبو لكاسلا لمرلا اليهم ابيّتك سابع



 ماسي تح سلا سوس رسلا هللا

 , ع نا 0- 5 ه0 هو هس د 25 ده 5

 فارطالاو نالجولاو ناديلا ىوشلل ىمتنا نم ىمتني هيلا نرقلا هئابآ رمغصأ ةليصقلا

 ممم

 أ َح وذ ُُ وا

 مسبح رسلا ندهسحرلا ملال مجسم سس

 نم دا رابكلاو هرحذ ىأ هروط ادع لاقي اذك اروطو اذ.ك اروط اراوطأ انلسرأ انأ
 د

 د <46 هد 4 سد 2 سا ع ندع 4 - 4 تد 2 0

 برعلاو فيفخكتلاب انضيأ رابكو روبكلا رابكو خغلابم كدا اهنال ليوجو لام كلدكو رابكلا

 نم لاعيف هنكلو رود نم ارايد فقخم لامجو ففخ ناسحو لامجو :ناسح للجر لوقت

 > د د 7

 لاقو ءاكالق ارابت !دحا اراد هريغ لاقو تمق نم قو مايقلا ىحكلا رمع أرق امك ناروخلا
 م مم م ء 2 ىسهض 2 © < 3 -

 اذوبخا لاق ىسوسم ند ميغربأ انترد ؛ خوظع اراقو اضعبد اهضعب عبتي اراردم سابع نبأ

 د - مل 0

 8 حون مود 3 تناك خلك ناتوالا تراص سابع نبأ ق3 ءاطع لاقو جدرح نبأ َنح مان

 تناكف ثوغي اًمأو ليّذهل تناك عاوس امأو لدنلمل ةموحب بلكل تناك دو امأ دعب برعلا

 تاك يست امأو ؟نادميل تناك كوغي ءاماو ابس ننع توجب كنيطع ذل رد

 ناطيشلا ىحوأ اوكلم املف جون موق نم نيحلاص لاجر ءامسا عالكلا ىذ لآل ربيمكل

 ملف اولعفف مهئامسأب اهوهسو اباصنأ نوسلج اوناك كلل مهسلاجام ىلا' اوبصتآ نأ مهموق ىلأ

 4تدبع ملعلا مسمن كلوا كله اذا ىتح حكيعت



 ام ملقلا ةروس د نارقلا ريسفت بانك رد

 تيمرصنا ةلمر لك اضيا وهو راهنلا نم مردصنا ليللاو ليللا نم مرصنا جيصلاك ميريعلاك هربغ

 سل © سد >

 دعب لمع ىلاعت هلوق م ا «لودقمو ليبنق لثم موربعملا انضيأ ميرصلاو لمرلا مّظعم نم

 نوفاحم نع نيصح أ ن 0 لجثاو ددنأ نع دللا 00 انتج لاق دوه ا مهذز

 5 ءءء < نم

 « ةاشلا ةمنز لف ظهر هل شرق نم ل لاق مذز كلذ للعبد لع سا نبا ىع

 بهو ا ةقراح انعم لات نناخ نب 00 نع نيفس انتدح لاق ميعذ ىكبا انك

 م لك دنلل نفي كك يشخلاا ذا لوفي ملسو يلج هللا لع ىلا تعين لاق ئارذل
 و

 00 .ِ سا و390 و 3 ع ره هذ ع تدمع 5 0 3

 باب ٠١ « ريكتسم ظاوج لسع, لك رافلا ىلعاب مدخلا هلأ هرب دل هللا ىلع مسقأ ول تع

 - هه هد همهم

 نع دوي نب نتناح نع كثيبللا انةددح لاق مدل نقد كد نع سك مود ىلاعذ هلوق

 يملا 0 لاق سيعس ىلا نع راسب نى ل ءاطع نع مادسأ نب كبز نع لالف أ ند كبعس

 هم ع 1 4 6-3 م 07

 ىقغقبدو ةفدمومو نموم لك 9 لي ا سببت دقاس نع انجر فشكي لوقي ماسو باع دللا ىلمح

 د © 5 -َ

 3 اًَدَحاو اًقيَط و كظ ثدوعبف دجاسُمل بوه ليف ا اير اينذلا ف نيكست ناك نم

 /1 ذفاحلا ةروس

 مسي ترسلا ىسهحرشسلا ةيللا مس

 28م 2-0 د ع ١ هم 0 8 - 2200038 كَ َ

 نم اهدسعب امد١ ىل اهنم كلل ىلوالا خ.دوملا ةيضاقلا * اضرأا اهيف كيري ةيضار شبع

 . بلقلا طاين ندولا نابع, ى دأ لاقو « ندحاوللو عمجلل نوكي ل ندزجاح هنع 0

 ىغط امك نارُكلا ىلع تَّعَط لاقيو مهنايغطب ةيغاطلاب لاقبو رثك ىّْعط سابع ىبا لاق

 30 حوذ مود ىلع اا



 مم“ "4 ميرحختلا ةروس 15 نارقلا رم

 د - 3

 تعمس لاق كيعس نب ىيبك انذكح لاق نيفس انثدح لاق ىذيبلا انتدح < :وبذأو

 نيماوملا) 2 رمع 0 ََك كيرأ 2 لوقب سايع نبأ 0 لوغب ند ئب كيبع

 ئتح ًاعضومل هل كج مل نس تلقكف" ملطو "هيلع مللاا قلص ]هللا لولتير ىلع لترعاظت لقا

 هتكردأن ءوضولاب ىنكرذأ لاقف هنجاح رمع بهذ نأ رهظب انك املف اجاح دعم تجرخ
 د هع

 نانا ناتارملا نم نينموملا ور بامأ ب تلقت اعضوسم تسيأرو ةبلع بكسأ 0 ةوزاخرلا

 ىسع هلوق باب ٠ «ةصفحو' ةشئاع لاق ىتح ىمالك تمعأ اف. سابع ىبا لاق اترهاظت

 27 60 د درء د

 تاكباع تابئات تان 0 -3-- 0 ف ا اًجاوزأ هلدسبب 0 نكقلط نأ كدر

 ىسع ىهل 0 كبلع ةريبغلا 35 ملسو بطلع هللا ىلص ىنلا 2 عمتجأ رمع لاق لاق

 ها تهاظ دع هد هد هد ادعم د

 «ةيآلا هذع تلونف ى ىكنم اًريَح اًجاوزأ هلحبد نأ نكقلط نأ 5

 © كلوا

 مسي حرس نسمه حبلا ةكلللا مس ديس

 ١ هل ثوفتلاو توافتلاو فالندالا توافتلا « « كلملا 52 ىذا 3 0 ىلاعذ هلوذ ا |

 نضيقدو نوركذتو نوركذت لققم كحاو نوطشكو 0 اهيناوج اهبكاتم عطقت ممم

 2 0 3 * ع 2-3000 0ك - هع ه6 -

 «روفللا روقذو نيهنكنجا طسب تافاص سماح“ لاقو ع نيخ انجاب نبرضب

 لاقو .ءانتتج ناكم اَنلَلَصأ نولاضت نابع ىباأ لاقو مهسفنأ ىف .تح نرح ةداتك لاقو



 اذاف هنم انرودص ثألتما دقف انيلا ريسُي نأ ديري هنأ انل ركذ ناسغ كولم نم اَكلَم

 نم يشأ لب لاق ٌئناسغلا ءاصجل تقف عتفآ مدقأ لاغذ ٌبابلأ قدي ئراسصُألا ىبيحاص

 ةشئاعو ةصفح فنأ هللا مغر تلقف هجاوزأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس لزتعا كلذ
 د

 تري هل ةسبرشم ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس اذاف تثج ىتح يرخَأَف نوت ثذخأت 3 > ه ء

 لق هل تلقف ةجركلا سار ىلع نوسأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوشرل مالغو ةلجكب اهيلع

 اذه ملسو هيلع دللا ىلص دللا لوسر ىلع تيصصقف رمع لاق ىل نذأف باطخلا نب رمع اذه

 عَن هسناو ملسو ديلع هللا ىلص هللا لوسر مسيت ةيلس ّ اتاك تغلب ملف تدل

 هيلَجر لدنع نأو فيل اهوشح مد نم دا هو هسأر تدكأو 2ىتن هنيبو ةهئيب ام وريصتح

 كيك ام لاق: 3 ل 3 ريصلل ١ تيارف 1 بهأ هسأر كنعو ارويبصم اظرَق

 نأ ىضرت امأ لاقف هللا لوسر تنأو هيف امم اميذ ردعدقو ىرسك نأ هللا لوسر اب تملقف

 هجاوزأ ضعب لا كيلا أ اَذاَو ىلاعت هلو تارا ) ءورتحالا الر ءايندلا يل "لوك
 هما اه ء هههأكا > هس ل دة مم دءالم عم

 تلاقى د اعين اهلف 0 ضرعأو ةضعب َقَرَع هُهَلَع جلا هرهظأو ه هب تأبَن اًمَلَق اي

 ؛ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نع ةشئاء هيف ريبَكْلا ميِلَعْل ىنابن 3 اذه ابدا نم

 ىلع انتدح لاق ىفعجلا ةريبخلا نب ميعربأ نب لبيعمسا نب كيحت دللا دبع وبا انتدح

 1 لا نا نبا ةيبع كتل ناك نم نب  ىيج انتر لاق نيفس انقدح لاق

 انرعاظن اغلا ناتآرملا ن 5 نييوملا ار 2 اب كتلقذ ع لاس 0 تدرأ لوغي 0 ع

 مس د 3 هءهذك

 باب + ءةصفحو 2 لاق ىتتح ىمالك تيتا اف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ىلع

 او ؛ ليمثل ىغصتل تلم تيقكو تره ايبولك ىعص نعت هللا ىلا ابونت نا ىلاعت هلوق
 4 هم

 نوع ريهظ كلذ دعب ةكتالملاو نينموملا حلاصو ليتبجَو هالوم وه 0 راق بلع ارعاظن

 هللا ىوقتب مكيلعأو مكن اوفقوا» مكيلعأو ١ مكشفتا اوفا نماجم#لاقو © نونواعت (نورفاظت



 أ ا! ميرحتلا ةروس 15 نارقلا ريسفت بانك

 انتحح ميكحلا ميِلَعْلا وهو مكالوم دلو مكناميأ ةلخأ ْمُعَل هلآ ضوق دك ىاعت هلوق باب '

 نينخ نبا ديبع نع ىبك نع. لالج ىب .نميلس انتدكح لاق هللا نبع نبا زيوعلا. نبع

 ةيآ نع باطلا نب رمع لأسأ نأ ديرأ نس تتكم لاق هنأ تدك سابع ىبا عمس هنأ

 ضعبب اًنكو تعجر اًملف هعم تجرخ اًجاح يرخ ىح هل ةبيق هلاسأ نأ عيطتسأ اف

 ريمأ اب تلفن دعم ثرس مث غرق ىتح هل تفقوف لاق هل ةجاحل كارألا ىلا لدع فيرطلا

 ةصغح كلت لاقف هجاوزأ ىم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع اترعاظت نانللا نم ننموكلا

 ٌةبيع عيطتسأ ان ةنس تنم اذه .نع كلأسأ نأ دير تنك نأ هللاو تلقف لاق ,ةشتاعو

 لاق دب كقريبخ مّلع ىل نك ناف ىَنْلَسف مّلع نم ىدنع ْنأ تننط ام ٌلعفت الف لاق كل

 لزنأ ام نهبف هللا لزنأ ىعح اَرَمُأ ءسنلل دعت ام ةيلعاجل ىف انك نأ هللاو رمع لاق مق

 لاق !ذكو !اذك تعنص وذ قأرما تلاق نأ كمأتأ ومأ ىف انأ انيبخ لاق مسق ام نِهَل مسقو
 ع

 باطخلا يبا اب كل ابحت ىل تلاقف هذيرأ رمأ ىف كفلكت اميف انهاه .املو كَل ام اهل تلقف

 لطي ىتح ملسو هيلع هللا ىلض هللا ٌلوسر عجارتل كتدنبا ناو تنذأ عجاوتأ نأ كيرث ام

 كنا ا ارامل لاق ةصفح ىلع ليخد ىتح هتاكم هءادر نخاف رمع ماقف َنابصَع هموي

 ملئ ةضفح تيلاقت نابضغا هموي (لظوا[ىتج لس ميلع هللا ,ئلْض هللا لوسر نيعجل ل

 3 25 ٠ 7 - 11 - 6 3 م ام 3 2 -. 2 2 3 نمد -5
 هلع كنرغن 5 خيند اب هلوسر بصغو هللا ةبوقع كردحا ىذا نبماعن تماقذ هعجارنل انا

 كثجرخ مث لاق ةشئاع ديرُي اهايا ملسو هيلع هللا ىلص.هللا لوسر بح اهتسح اهبجتأ دلل

 بالتحلا نبا اب كل ابحت ةملس مأ تلاقف اهتملكف اهنم ىتبارقل ةملس مأ ىلع تلخد ىقح

 ه«جاوزاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نبب ليخدت نأ ىغنابذ ىننح ءىش لك .ق تاخد

 د ناكو اهدنع نم تجرخ دجأ تنك ام ضعب نع ىنترسك اذخأ هللاو ىنتذخأف

 انقرتحتك نحو رشات هينآ انأ تنك باغ اذاو رباب ىناتأ تبغ اذا راصنألا ىم كيحالط
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 هع م 2 5 6« 2 0 1 2 ا 1 أ

 ظ « كجاوزأ تاضرم ىخغننبن ادحا ىكلدب ىربخ" ال تفلح دقو هل دوعا نلث شك ةنبا تا

 “كه نارقلا ربيسفغن نايحح “ك1 نالطلا نر وس

 دامح انثدح نمعنلا وباو برتخ ىب نميلس لاقو اهبطخ نميف لبافسلا وبا ناكو ملسو

 ناكو ىلببل ىلا نب نكردلا دبع اهيذ ا 3 كا لاق نيك نع وأ نع كيدز نبأ

 همءد 0 هم ءع 2 5 - 0

 هللا دبع نع ثراثلا تنب ةعيبس ثتيدكح تتحد نيلجالا رخآ ركذف هنوبظعي هباختا

 نأ ؟ىرج اذا ىذا كتلقف هل تطنن كمك لف هباكعأ ضتعبب كك قمصف لاق 0 نبأ

 كاذ لقي مل هَمَع نكل لاقو ايحساف ةفوكلا ةيحان ىف وهو ةبتع ىب هللا قيع ىلع تبذك

 ََ 2 هةموو هت 2 - و ع 5 0 5

 تعمم لغ نتلقفن ةعيبس تيلدح ىندتدج بهذ هتلاسف رماع نب ككلام خيطع ابا تيبقلف

 الو ظيلغتلا اهيلع نولعجتا لاقن هللا دبع دنع انك لاقف ايش اهيف هللا دبع نع

 سد دع هد 0 3 5 ههو - 3 30 2

 نيلجا لامحالا تالوأو لدوطلا للعب ىرصقلا ءامسنلا 0 تلوخل ةخصخرلا اهيلع نولعك

 سامو ع نه م ع

 0ظذ نيلمح نوعضي نأ

 ود متع د نك هاهم 6م 22 تمن | هاك اه همم تاه 3 03

 دللاو كجاوزا تاضرم ىغتنبت ككل هللا لخلا ١ام مر مل هلا اهيا اب ىلاعد هلو5 باب ١

 ال اننا 0

 نع ميكح نبأ نع ىبيك نع ماشع انتدح لاق ةلاضف نب ناعم انثدد ميحر روفغ

 ىو نب 00 انتتدح ةةسح ةوسا هللا جيرج نبأ نع فسوب نب ماش انربخأ لاق
3 2 

 برش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاق ةشئاع نع ريمع نب كيبع نع ءاطع نع

 اهيلع لخد انتيأ ىلع ةصفحو انأ تيطاوتف اهدنع ثكميو شك تنب بنيز دنع الَسَع

 دنع السع برشأ تنك ىّنكلو ال لاق َريفاغم جبر كنم دجأ ىلا ريئاغم تلكأ هل ٌنقَتلف



 ماسي حرس نسهمحرلاا :تكلخلا مس سس

 ىضر ةبيصم هتباصا اذا ىذلا وه ِهَبْلَك ىيي هللاب نيوي نمو هللا دبع نع ةيقأع لاق

 ييدللا نم اهتأ فرعو

 "؟ه قالطلا ةروس

 0 انتو لا < اهرسمأ ِءآَوَجَ اهترمأ لابو ىماتكم لاق

 محا 5

 ماس ىربخا لاق باهش نبا ىع ليقع ىنتتدح لاق ثيللا

 0 . 3 معا مم سيما ا سع
 ١ ىلص هللا لوسرأ رمع ركذف ضئاح ىو هتارمآ قلط هنأ

 نان رهطت رق ضيخحت رق رهطت ىدح اهكسمب مث اهعجاربل لاق مث ملسو هيلع هلئا ىلب# هللا

 مدسسلا د 2 2 ا 0 10-0 ع 3 90-01 س د ع

 بابا . ةهللا رمأ امك ةدعلا كلذ اهسجب نأ ليق ارعاط اهقلطيلف اهقلطي نأ هل ادب

 3 ل لاسحألا َتاَلوُأَو ىلامعت  هلوق
 ةت دم همسه دال 6

 نا هرمأ ند 5 لعجا هللا فش م نيلج (ةريفجتلا اذ أ

 : © دي 0 د 2 س 6 ع 2< ع م« 6

 نع نابيش انتدح لاق صفح نب دعس انتدح لك تأاذ اهدحاو لامحالا تالواو امسي

 لاقذ هدنع نملاج ةربرغ ودأو نيابع نبأ ىلأ 5-5 ءاح لاق, :يلس وبا ىنربخا لاق ىببحك

 انإ كلف نلجألا مخ ٌساَنح نبدأ لاقذ ةليل نييعبرأب اهجوز كعب تدو ةأرمأ 3 0

 ةملس ابآ :ىنعي - ىخأ :نبا عم انأ ةريرع وبا لاق هلم نئعصي نأ 50-5 لاَمحألآ ثالوأ

 35 7 0 0 ع يدا ما مع - 2 ع

 < © د

 هيلع هللا للص“ هللا لوف ايككنأف ل ةابل نعبر اب هوم لعب تعبظوذ ىلبح ىو
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 نأ ارث ةنيدلا اومدق نيح نيرجاهملا نم رثكا راصنالا تناكو هباكا لتقُي !دمح نأ
 هد 0 ست : 0

 ىجذلا عم انك ارباج تيعومس ورهع لاقو ورهع نم ءنظفعت نيفس لاق كعب اورتك ندرجاهملا

 نع 0 لع اوقفنت ل قو دلرعب يذلا م ىلاعذا هلو تا . « ماسو هيلع هللا ىلدص

 نوقف ل نيقفانملا نكلو ضرلاَو تاومسلا نئاوَخ دلو و هو اوضقني 00 - دورت #8 را 2 منع 0-5

 نب ىسوم نع ةيقع نب ميعربا نب ليعيسا ىنتكح لاق هللا دبع نب ليعمسا انتكح

 نم ىلع تنوؤح لوقي كلام نب سنأ عمس هنأ لضفلا نب هللا دبع ىنتدح لاق ةبقع
 ىلص هللا لوسر عمس هنأ ركذي ىنؤح ةدش ةعلبو عقر 020000

 ءانبأ ءانبأ ىف لصفلا نبا كنتو راصنألا ءانبألو راصنألل رفغأ ثلا لوقي ملسو هيلع دللا ىلص هللا

 ةيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لوقي ىذلا وع لاقف هحدنع ناك نَم ضعب اسّنأ لأسف راصنالا

 ةتيدلا ل اَنْعَجَر نمل نولوقي ىاعت هلوق باب « ' ء«هنْذأب هل هللا وأ ىذنار دف ا
- 

 هكدسستللسلا اس دمءو2 + < دوه 3. هه عدو 2-5 22 هم 0 5 هك 3 2 5 ه

 انتد> نوملعي ال نيقفانملا نلثو نينمومللو دلوسرلو ةزعلأ هللو لد اينم زعالا نجرب كتل

 لكيع نب رباج كنعود لاق رانيد ند دروع نم هانظفح لاق نىبقس انتد> لاق 0

 لاي ىراصتألا لاقف راصنألا نم الجر نيرجاهملا نم لجر عسكف ةازغ ىف انك لوقي هللا

 5-1 عك اودلاقف اذع ام لاق هّلوسر لنا نا عممت نيرجاهملا الاب ىرجاهملا لاقوار راسصنألا

 نيرجاهملا لاي ىرجاهملا لاقو راصنألا لاي 0 لاقف راصنالا ىم الجر نيرجاهملا ىم

 مدهق نيح راصنالا تناكو رباج لاق ةخذتنم ه اهئاف اهوعد ملسو دبياع هللا ىلص ىبينلا لاقف

 ءظ هع 7 0 -

 كقوا نأ نب هللا بع لاقذ ع 0 0 2 رثكا ملسو هياع هللا ىلص ىجغلا

 6 -. د ة5نرم هو سداركورم 2 - -

 ىنعد باطخل نب رمع لاقف لذالا اهنم زعألا نجرك كيل ةنيدملا ل انعَجر -ى نم هللاو اولعف

 ثدحتي ال هعّد :ملسو هيلع ةللا ئلص ىبنلا لاق قئانملا !ذه قئع برضأ هللا لؤسر اب

 - ع - مع د

 ىيبادعأ لققي اكيد نأ سانلا



 “هم نيقئانلا فر جس

 ارولف مهل فغتسيل ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا مادف. نوقفاتملا َكءاَج اذا ىف ىقيدصت د د -
51 3 3 

 ليق 0 ىلاعت هلوق باب + ء«ءىت لمجاأ الاجر اوناك لاق ةدنسم بشخ هلوقو 0 - 212 سس هاه ع ©ء١ت 2350 69 5 2
 095١02 هاد اةدع ع 0 هوم عال ه 2 6 هدهد 822 22

 ديع كيرف ع عم كانك لاق مكرأ نب كيز نع فكحسأ نأ نع ليثارسأ ىع ىسوم

 انعجر نّتلو اوضفني ىنح هللا لوسر دفع نم ىلع اوقفنت ال لوقي لولس نب ىبأ نب هللا

 هللا ىلص ىبيفلل ى 6 ركذذ ىهعل كلذ ترك ّلّذالا اهنم ٌرعألا نجرضم خنيدملا ىلا

 9 ع ماع ع م
 ىنيذكف اولاق ام اوغلحت هبادتأو ىبا نب هللا كيع ىلآ ل-سراف ءنتحددت ىناءدخ ملسو هيلع

 ىنايب 3 تسل ظَق هاثم ىنبصي رم ا مباصأق مهقطصو 3 حببلع هللا ىلدص : قبعلا

 7 -2 -2 5 ىلاعت هللا لوتأف كئقمو ملسو ءيلغ هللا ئلص .ىبنلا كبذك نأ ىلا تدرأ ام ىمع لاق

 3 - ع جادا 32مل هَ و60 < 5 علا رص ) .رنبت سريع 2
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 مل مآ ميل ترفغتسا مهيلع ةاوس ىلاعت هلوق باب ه٠ ء«كقفذص دق هللا نأ لاقو اهأرقف 0 هل ههعءسهم 62
 هدانا 2 هدم د2

 نب ىلع انتد> نيقساقلا موسعا ىدسعُي ال هللا نأ مع
 0-0 ن0 6 دم اظاقما تآا-

 2 ىل مهل رقع معد

 اق ةاورغ ىف انك لاق هللا كبع نب رباج 0 ورمع لاق نيفس انددح لاق هللا دبع

 ّلإَي ىراصنتألا لاقف راسصنالا نم الجر نيرجاهملا نم لسحر عسكف شيج ىف ةرص نيفس

 لاب ام لاقذ ماسو ءبلع هللا . ىلص هللا لواش كاذ عهسف ندر جاهلا لاك ىرجاهعلا لاقو ر .انعئألا

 اهوعد لاقف راضنالا نم الجر نيوجاهملا نم 00 1 هللا لوسر اب اولاق ةيلماج ىوعد

 ةنيدملا ىلا انعجر نمل هللاو امأ اهولعف لاقف ى أ ىب هللا يع كلذب عمشف ةفتامم اهاف

 هللا لؤسر اي ماقف رمع ماقق“ملسو ةيلع ةللا ىلص 0 غلا غلبف ّلدألا اهنم زغالا نجرُكهل
 © هع 6

 سشانلا تّدحتي ال هْعَذ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق قفانملا ذه فقنع برضأ ى



 نيف انما كر وب

 ةللا بىصا هللا .لوتسرلا ىمع ركذافا ىهعلا كلذ, تركذف .ٌلذألا اهنم.وعالا ١ نجرخيل !ةنيدملا

 اهيلو تل عاام ناك نر دالزاب دك اللا ملشو هيلا للا - كفم دالا لوس ل سمرات ؛ملسو:ةيلغ

 لق :هلثم  ىنبصي ١ث 7 ئدباضأت- ىتبذدكو, ملينو هيلع هللا لص .دللا لوس. مهقدصف .اولاث

 لع اوقفنت ال ّن 0 نبذل ع 5 هتياينلاو كءاَج و ىلاعت هللا م ىيب ىف سلع
 2 عورم

 7 0 5 كلذ ىاعت هلوق باب » 5 دق هللا نا لاق مث 1 0 لو
 ه2د- 23 03 2

 لاق مك نع ةبعش انتدح لاق مدا مك نوبقفي ال مهف مهبول ٠ ىَلَع عيطف 0ك

 هءغ 0-1-1 .نآع -

 ىبأ نب هللا دبع لاق ام لاق م د كدز 0-0 لاق ىظوقلا بعك نب ليح#ا 0

 ىلص ىنلا هب ثروبخا ةنيدملا ىلا 8 نّثل اضيا لاقو هللا لوسر دنع نم ىلع اوقفنث ال

 لزم ع تعج رف كلذ لاق ام ىبأ 5 هللا كيع فلخو راصنألا ىب ةمالق ملسو ءبياح هللا

 و

 م لؤنو كقدص دق هللا نأ لاقف هتيتأف ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىناعدف تعتف

 ىبأ نبأ نع ورهع ىع نتف الاو و 8 ةدكاز ىبا نبأ لاقو 2 يالا اوقفنت ل نولوقي نيذلا
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 اولوقي ناو مهماسجأ كبجكت مهّمْيأر اذاو ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نع كيز ى

 مهلتاق 2رٌةحاف اك 5 مهباع ةكص يك نوبسحت لتس 50 مهمتك مهذوقل عمت

 وبلا انثدح .لاق.ةيؤعم بارق انتدخ: لاق: دلإخ: ْنِب ؤرمغ. انثدح ؟ نوكفوي, ئذأ هللا

 تاضا, رق ىف ملسو هيلع هللا :ىلط ىبنلا عم انجرخ لاق مقر “نب +ةيرا تعمم لاق .فحسأ

 اوُصقْنَي ىتَح هّللآ لوسر َتّنع نم ىلع اوقفنُت ال هباحعأل ىبأ نب هللا فبع لاقف ةش هيف سانلا
 2 د ءا ةء*نم ٠ ها كهمم ه ةهء 0 7 8 -000

 ىليص ىبغلا تيناذ لذالا اهنم زعالا نج جرخايل ذ ةنيدملا ىلأآ انعجر نمل لاقو هلوح نم

 - 3 3 ب هل كك د 3

 هللا لونأ مح ةكّشااولاق, امم ىسفن«ى عقود ملسو هياع.ةللآ لىلضا' هللا- لوس كثيير كنك



 لم ةعملل ةروس ١ 45 نارقلا ريسفت بانك

 هلامَل ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا نع ةريره نأ نع ثيغلا كأ نع. روت ىنوبخا لاق زيزعلا

 انتدح لاق رمع نب 6-0 ىنتدح ةراجلا ا اَذاو ىلاعت هلوق كآن م لوم نم 0-5

 رباج نع نبغس لأ نعو دعت نأ نب مئاس نع نيبدح انتدح لاق هللا دبع نب دكلاخ

 ينل راثن ملسو ءبلع هللا ىلص ىينلا عم ىكو ةعبج ةعبخلا د ريع ثلبقأ لاق هللا دبع ىبأ

 اَيَيَلا اوضفنأ اوُيَل وأ ةراجن اوأر اَذاو هللا لونأف الجر رشع ىّتكا الا

 نوبذاكل هلوق ىلا هّللأ لوسرل كنا ُدَيَشَن اولاَق نوقفانملا كءاج اذا ىلاعت هلوق باب ١

 لاق. مقرأ نب 'ديزانع فحسأ ىأ نع ليثارسا انتدح لاق ءاَجر نب هللا دبع .انتدح

 ىح .هللا لوس ,نتع (نم ىلع أوقفت ال لوقي ّىَبَأ نب هللا دبع تعمسف ةازسغ 5

 ىتل كلذ ثركذذ ُلَدألا اهنم نعال رجركيل ةدنخر_نالا انعجر نلو :هلوح نما اوضتنت

 ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لست هتتدح ,ىنادف .ملسو هيلع هللا للص ئبنلل هركذف رمعَ

 يلح هللا .”قض هللا , لودر, سجخكم ا اونلاك.« ايم راودلجف : باسو ل نبأ نحاول دمع نا كلل

 0 ام ىمَع ىل لاقف تيبلا ىف تسلجن طق هّلثم ىنبصي رم ىنياصأت هقدصو ملسو

 م 2 -

 د ا اوذ .٠ ملسو ىلص وسر ْن ةفاَنِمْلا َك اذا كات هللا لدا اكتعم. لس بلع هللا هللا لوس ات تكا 1 1

 تا 0 [ نفك نك هللا نأ لاقف ارقف مو هيلع هللا ىلض ىينلا ىلا ثعبق

 60 ءد- د

 ليئارسا انثذح لاق سايا ىبأ نب مدأ اددح اهب نونتبج ةنج مهنا اوذَخَأأ ىلاعت هلوق
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 نب ىبأ نب دللا كيبع تععمسف ىمَع عم كك لاق مقر نب كيز نع (نقكاسأ ىبأ

 ىلا انعجر نٌدَل اضيا لاقو اوصفنُي ىتَح هللا لوسر فنع نم ىلع اوقفنت اال



 4 خنكملا ذر يس “كه نارقلا روس ناتحل موز

 © "و تنل - 2 5 م مهل

 اهريغ هكا ارم ظارمعأ تنلاقو كلذ ىلع ننا غرش نيح نقم اهلك خيالا نم غرذ ىنود
- 

 نعلو اعجب هسبوت لالب طدسبو نقدسصتف لاق تر نس ىسلل ىردي ال هللا لوسر ب معذ

 «لالب بوث ىف ميناوخلو مَقَقلا

 4 فصلا ةروس

 مسييخحرسلا ىدمحرلا هللا مسبب

 22107 نووصرموب سابعا وكرر لاقو فكدللا ١ كاسب شتت نم 1 اقراص ( نما يماخف لاق

 ربا انتنح ءانجأ .ةبسأ ىدعب نم اعد دلوق تانك « صاصرلاب هريغ لاقو ضعبب مضعب

 هيبا نع معظم نب ريبج نب دمحم ىنربخا لاق ئرعزلا نع بيش انربخا لاق ناميلا

 اقأو لجأ انو :كمحم) انأ كفتنا مل نأ": لوسقني' غلسو:ءيلعادللا»ىلص“ هلا ! قومَسُر :تمعُمس لاق

 < يفاعلز ١اناو ىمدقا لكي سساتلا نسحب ىتلالرشانل الاناو فعلا ع هللا تك ىدلا ١ !ىخانلا

 هللا ركذ ىلا اوضماخ رمع أرقو مهب اوُقَحْلَي امل مهنم نيرخآو ىلاعت هلوق باي“

 كنيغلا نا: نع روكا ىف لال“ نب نليلس «ىكدح لاق هللا سبع قبا'ويزعلا كبه

 ةعملل ةروسو هيلع «تلزثأت ملعو“ هيلع هللا لص" ّيبنلاىنع: اسولج انك: لاق .ةريزه

 نامُلَس انيفو اثلث لأس ىتح هعجاري ملف هللا لوسر اي مث نم تلق مهب اوقكلي

 ننع "اجلا | ناك وذ لاق دق :قاملسا لعأ هحيي :ملسو 'ةيلع# هللا !نضأ هللا“ لؤسر :عضوا/ قسرافل

 نبع انكدح لاق باقولا :نبعا ىبرالللا | ىبع انتدح ءالوها نم لجر وأ لاجتا (هلانلا :انيرثلا



 ع قكحسا نب نكرلا كبعو اب سنوي هعبات كلذ ىلع ىقعيإب لَ هلوقب الآ نيعيابي ْ

 اذا ىلاعت هلوق يناير اه ( ةرسمعو ورع ىع ىرعزلا ىع دكشار نب قكسا لاقو « ىرعؤلا ظ

 ا
 بويا انثدخ لاق ثراوسلا كنيع انثدح لاق رعَم وبا انتكح كتعيابي تانموملا كءاج

 ع - سا ما م هم
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 ىنثدعسأ تلاقف اهدي ةارمأ تضيق ةحاينلا ىع اناهنو اش للاب نكرشي ال ال نأ انيلع

 ه 3 ع هب هع 22 د

 تعجرو تقلطنان ايش ملسو هيلع هللا ىلص 0 امهل لاق امذ اهيزجاأ 2 5 رأ ةنالق

 تعم لاقى انكدح لاق ريرج نب بهقو'انثدحا لاق. ىمحا ىئبدللا .ٌقبع  ىتدح ,« انهعيابف

 طش وه.امنا لاق فورعم ىف كنيصعي الو ىاعت هلوق ىف سابع. نبا ىع ةمركع نع ريبؤلا

 لاق هانقكح ىرعزلا لاق نيفس انتدح لاق هللا دبع ىب ىلع انثدح ءءاسنلل هللا هظرش

 لاقذ ماسو هيلع هللا ىلض ىبنلا ىفع انك لاق تماسلا نب ةدابع عم سيردا وبا انتدح

 قل. .رثكاوارءاستلا» تيا ارقو. اوقّرَسَع الو !!اونوك !!الو. ايش للاب اوكر شن يا ل ىننوعيابثأ
 25ه و «<

 ةرافك وهن بذئوعذ اء كلذ ْس تا 5 هللا ىلع هرج مكنم َّثو نق يالا رق نيفس

 || ذل رفش ءاش نار ةيحع انش نإ هللا كا ويف هللا هرقسف كي لد نم باضأ) نيوا كل

 ملسو ةيلع هللا يب هللا لوسر عم رطغلا موي ةولصلا تدهش لاق سابع نبا نع سواط نع هربخنا

 ) ىلدح هللا ىين لزذف 55 بطخي مم بطش لبق اهيلصي مهلك نمتعو حو ركب ساو

 ءاسنلا) نأ ئنخ. ,مهقشت ليا ردك هديب لاجرلا سلكي, ني هول طنا قناتك كاز لع

 2 6©.'هرن 2 هي 2 523 دإ) 372 ظةوبها ضار مسد ِِ كن تاتا ء

 ا انني للاب نكرشن ل نأ ىلع ئتعيابي تانموملا كدءاج ايفإ ىبنلآ اهيل ع اب لاقف لالب عم

 3 ١> هك ن5 هوم ه2  ءمس هك هوو همام

 نهلجر 6 نييحبأ نب هني ردقي ناتهبم ن ويثأي الو ن2دالوأ نلتقي 0 نوي ا ندرس 3



 سس ري يبيحبحبلل

 انليخ انب ىداعت انيهذف اهنم مهوذخ لخن باتنك ايعم ةنيعظ اهي ن اف خاخ ةضور أودت ىنح

 - - ع هد -

 باتك نم ىعم ام تلاق باتكلا ىجرخا انلقن ةنيعظلاب ىك !نذاذ ةضورلا ان

 هللا ىلص ئبنلا هب انيتأف اهصاقع نم هةجرخأف بايثلا نيقلتل وأ باتكلا .حنجركتل  انلقن

 با ذلكم حمم ٠ نيكرشملا نم نرلانا ىلإ «ةجعلب ا ١ وا عيب طابت م طيف افاق ملسو هيلع

 طاح فعالا لاو هيلع املا رضا قبلا :ةناعف“ ةلشوعا ديل لل دار" نس" فلانا صعب

 ع ه - عام د - 2 © مهم 5 ١

 ناكو مهسفغنأ نم نكأ رثو شيرق ىم ارهأ تنح لأ هللا لوسر ان لاعلا ليكتب 0 لاف

 , هب 9 3 2109 8

 ىنلتاف نأ تييبدحاذ ةكمب ملاومأو ميلعا اهب نومحكإ تابارق مهل نيرجاهملا نم ك.عم نم

 اًدادحترا الو ارفك كلذ تلعف امو ىتبارف نومك اني مهيلا عنطصأ نأ مهيف بسنلا نم

 - - هو - - 2:5 مدا هاك

 لاقف ركب للا ىلع علطا هللا للسعت كيردب امو ارحب كيش كق هنأ لاقذ هقنع برضاف

 ا.لختت ال اونمأ نيذلا اهيأ اي هيف تلرنو رمع لاق مكل ترفغ كقف متئش ام اولمعأ
 ه2 هد

 لبقلاقا لعب انثدح + ءورمع“ لوق وا كاياتحلا ىف. ةيالا ئردأ ال لاق ءاهلوأ كو 01 ع

 نداجلا "تايوح, ق1 لفقد ىعس- لاق يلو نك ناك ىوشَع اوذختت ال تلونف اذه ىف نيفسل

 كاعت؟ةلوقا) باب يان ؟«ىريخ :ءهظفح الحلا را“ امو. انزح قلم كرت امو وزمع “قع! هتظفخ

 انثدح لاق ميعربا نب بوقعي انثدح لاق فقحسا انثدح تاّجاَيم ثاَنموُمْل مكءاج اذا

 ةيلع هللا ىلص ىبنلا يور ةشئاع نأ ةورع ىنربخا لاق همع نع باهش نبأ ىخا ىبا

 تانمولا لمرويلاا جلف نم قكتفي' لاك ملسو هيلع هللا لص. هللا «لوسر ؛ن'أ هتربخلا ملِسُو

 ضيا در روُفغ هلوق ىلا تنعي ثانموملا َلَداَج اذا ىبنلا اهيأ إب هللا :لوقب" ةيألا هه

 هللا ىلدع هللا لوسر اهل لاق تانموملا نم طرشلا اذهب وأ .نف. ةشقاع :تلاق  ةووع :لاق

 ام ةعيابملا ىف طق ةأرمأ فَي هدي تع ام هللأو الو امالك بكيتعياب ىف ملسو هيلع



 قاغلا رجاوي :ق كا ليك ناميالاو لاخلا 00 يذلا اصنألاب ةفيلخل ىضوأو مهقَح

 2 و < س35 <

 0 لوكا كانا 3 ؛مهتيسم نع وفعيو مينسحم نم لبقي نأ ملسو هيلع هللا

 حالفلا ىلع ىَح ءاَقَبلا حالفلا دولحلاب نوزئاغلا نوحلقملا ةقافلا ةصاصخل ةيألا مهسْعنَ 1

 57 وبأ انتد> لاق ريتك ىب مديعربا نب بوقعي ىنتدح اًنسح ةجاح ىسلل كا لا ل

 لِجر ىنأ لاق ةريره نا نع ىئجشألا مزاح وبا انتدح لاق ناوْؤَع نب ليصف انتدح لاق

 نجح 'ملغأ هكاسن ىلا ,لسرأت 0 ىنباصأ هللا لور اي لاقف ملسو ةيلع“ هللا ىلض..هللا لوس

 هللا همحري ةليللا اذه .فيضي لجر الأ :ملسو هيلع هللا ىكض .هللا لوشر لاق ايش نمادنع

 هللا لوسر فْيَص هتأرمال لاقف هلعا ىلا بعّذف هللا لوسر اي انأ لاقف زاصنالا نم ٌلجر ماقف

 دارأ !ذاف لاق ةيبصلا ثوش الا ىدنع ام هللاو تاق اي هبرخكت الم ملْسو: عيلع هللا لظ

 د

 للجو دونحل ى الوصل ا نادم 2. كلا (نح ف الطمع :كلمللا [ةتوت وشنو [شلا د ةطان[خلاعكو وتتعلق

 قدفأف ةنالسفو ”نرالخ : نم : ككح "وأ <ءللا: بج ىقل .لاقن هيلع هللا هللا لوس
 2 ب ا د قر 2 ا

 5 - د65 ل ء 3006 0

 .«( خصابعخ مهب َّن 5 قلو مهسفنأ 0 نورتوو ىلاعت هللا

 كا ملا روس

 مسدس حر شسأ نسوحرلا مكلكا مدبب اسسإل

 ام.فحا ىلَع ةالوم ناك ول نؤلوقيف مهيجبأب انبّذعت ل ةنثخ اَنلَعَح الد هاج .لاق

 رفاوك نك مهئاسن قاوغب ملسو هيلع هللا ىلص ىبقلا باتا رمأ رفاوكلا مصعب. اذه مباصا

 لاق رايت“ ىسب 'ورمع اتتدح لاق نيفس انتدح لاق ئديمخاانيدح بابا ةكيب

 نب دللا 5 غمس هك ىكعان ا نب نييحملا ىفدددح

1701. 111 45 



 مالسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر 03 رمع نبأ نع عفان نع ثعبل انتدح لاق ةبينق

 - ٠ 3ة3ة©هءم عآلك 2 3 هد ن م - , ع ا 2 -

 : اهوودكوذ وأ ةنيل 5 منعاطق ام ىلاعذ دللا لؤناف ةءدوملا 2و عطقو رميضنخلا ىغب لح

 موه

 6-2 ب دك هفإ مساك 22 مسلسل - 065 0 ك0 0 © © - هل هه د

 هلوسسر ىلع هللا عاذأ امو ىلاعت هلو باب د « نيقسافلا ىزكاونو هللا ندعبت اهلوصأ ىلع

- 

 كلام نع ىرعزلا نع ورمع نع ةرم ريغ نيفس انثدح لاق هللا دبع نب ىلع انتحد>

 امم كلور صم كالا يعامل تلا و ىديا انزومأ تدفاك لاق معو لع ناكل! نبا" لقوا قنا

 ةصاخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تناكف باكر الو ليح هيلك نوولسلا تجويد

 ءهللا ليبس ىف ةّدع عاركلاو جحالسلا ىف ىقبي ام لعيج رث هتنس ةقفن اهنم هلعأ ىلع ففي

 روصنم نع نيفس انتدح لاق فسوي نب كيح انثدح ل لرش م امو يانا.

 تاجحلفتملاو تاصمتتملاو تامشٌدوم او تامشاولا هللا نعل لاق دللا دبع نع ةمقلع نع ميعربا ىع

 ثتءاجن بوقعي مأ اهل لاقي دَسأ ىنب نم ٌةأرما كلذ غلبف هللا قْلَخ تاريغملا نسحلل

 هللا ىلص هللا لوشر نعل نم نَعْلَأ ال ل ام لاقف تيكو تيك تنعل كنا ىنغلب هنا تلاقف

 ام هيف ثدجو امذ نيحوللا نيب ام ثأرق ىقل تلاقف هللا باتك ىف وه نو ملسو هيلع
 د ةةتمت زا مدمس

 ىبَمذاَف لق هنولعغي ىلغأ ىرأ ىتاف لاق هنع ىهَن دق هّذَذ لاق ىلب تلاق اونهتناف دنع

 ءانتعماج ام كلذك تسناك ول لاقف اًنيش اهتجاح نم َمَثت ملف ترظنف تبهذف ىرظناف

 كتيدح سباع ىب ىجرلا كيبعل تركذ لاق نيفس .ىعاىجرلا دبع انثدح لاق لع انثدح

 ةلصاولا ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر نعل لاق هللا دبع نع ةيقلع نع ميعربا ىع روصنم

 هلوق باب .ه «روصنم ثيدح ّلقم هللا ىبع بوقعي 4 اهل لاقي ةأرما نم هع لاقت

 وع ركبا وبا ءانكدج "لاك. ينوي نيااخعا انتدح نامل راد َنيِذَّلاَو ىلاعت

 9 ع - مااا 3 ماد

 21 مهل فرعي نأ نيلوالا نيرجاهملاب ةفيلشل ىصوأ رمع لاق لاق نوميم نب ورمع نع نيصح



 ؛5. نارقلا

 قاب نيدشل روس

 8 كيا مت مد امش - را لا يللا هيكل

 أ ةخلالضألا .نم رونلا أ تاملظلا نم «هيبذ نييرم رع نيفل ظدسم مكاعج دماكم لاق

 هد < ©

 لعأ ملعيل باتل لقا ملعب الل 7 0 ايد م حالسو ع سالت َعفاَمَمو « ىلا

 فز ةلداجملا ذر وم

 0“ كاع ةوتكبلا ىلا يم ماوي أ اوقبك كلل َنْوُقاَشَي نوداع دنماكم لاق

 58 رشح ا

 مديسحر سلا ىدمهحولا ةبلللا مسبب

 انتدخكلا لاق (ميدولا جا قب" نياخ انكر تابا,]»ن © نطرا "ىلا "نضرأ نما يارخالا  ةنالثل

 -و
 : لاق ريبج ىب دكبيعس ىع رشب وبأ انربخا لاق يشف انتدح لاق ىوميلس ىب كبعس

 مل اهنأ اوّنَظ ىتح مهنمو لوفت كلاز ام ةكئافلا ى ةبوتلا لاق ةبوتلا ةروس .سابع نبال هو

 ةروس تلق لاق ردي ىف تلون لاق لاغنألا ةروس تلق لاق اهيف 0 الا مهنم اًدحا قب

 لاق داي نب ىيك انتدح .لاق كرش نب نسخ ذل 5-9 م توف لاق م

 0 د د
 501 الر وش سان نبذل ل لاق كبعس نعار هس ىلا نع ةناوع ىبأ انربخأ ذر ودم لذ لاق 7 01 2 1

 انتل يقرب أ وج نكت مل مل ام ةلخأ ةقهلا نم متعلجت ام للاعترم هلرق كاسر ل" «ريضنلا



 ه4 خعقاولا ةروس ١5" نارقلا ريسفنت بانك ان

 نأ ةخعقاولا و 0 يل

 مسي سحر سا ىنسو سحر سلا ةساسلا ميس

 ٠  , 3د 5 ه تو 2 ه يمدد ه د ه« د د

 رقوملا دوضخاملا قلي يبل ل امك تتلو تكف اتكدبم « تحاؤلز تعج دنفاكم لاق

 ما خلك نيهجاوزأ كل تاببا برعلاو زوملا دوضنم هل كوشن 35 اضيأ لاقبو اليخ

 5 نم - دسهدأ سم ةءودد - د 5 0 3 نه

 حار نوسمزلمل نور عمل ءامظلا لبالا مههلأ نوميحي نوردحي دو.سأ ناخد موهكل

 2 ثا مس ه ع - 30 5 0 317

 نو.بجكن نويكغت هرهخ لاقو «ءاشن فقلخ فا + مكُتشُنُدو فزر علل ناكرو ؟اخرو خاج

 سس 2 د . - 2 ء ةءد ه7

 ةجذغعلا ةخنيدلا لفأو ةيرعلا كم لعا م ل روع لقم بورع اهدحاو ةذاقتم ابرع

 ةهنمو ةجوسنما ةذوضوم ' ةدلل ىلا ةعفارو راغلا ىلأ - ةضفاخ لاقو « ةلكشلا قارعلا لفاو

 «راج بوُكَسَم قى ِءرعلاو ناذالا ثاوذ فيرابالاو «ةورع الو هل ناذآ ال بوكلاو ةقانلا نيبضو

 35- ع 8-0 ند 23

 « ءاسنلا ماحرأ ىف ةفاحتلا 2 نو ام « نيعتمتم نيبو دم . "ضعي ,قوف اهضعب ودم شر ذو

 ده 3

 اذأ موكانلا 12 لاقبو نارقلا مككا 3707 موجكانلا عضقوم< و فقلأ يذل نيرفاسملل نيوقملل

 -- 3 - > ه د د نعد 0

 نكل مالسف نويددم نمذت وأ لثم نوبذكم نونعُذم 0 عقومو عقاومو نطقس

 هدا 03 هك

 د ل لوغتد انيك اهانعم ىحفو نأ تيقلاو نيميلا باح تأ 0 كنا ككل ملسم ىأ

 تلرفك رول :ءدتنإل ,نوكي تقولي ولم نق 7 3 لاق تق ناكازلذأ ليلق ن نع نفاس

 ثدقرا تيروأ نوجرضتسُت نوروت «ءاءذلا نم وهف مالسلا تعفر نأ لاجرلا نم ايَقَسَف

 هللإ تبع ني لع انكرح كوالا مم لسظو ىلاغت ةلوق باب ءابخَك اينئات الطاب اوْعَل

 هبلع هللا ىلص ىبنلا هب علبد ةردر لأ نع جرعالا ن 8 دانؤلا ىنأ نع نبغس انت>> لاق

2 11 03 

 عتتش 3 ا اهعطقب ماع ةئام اهلط 8 تكا لآ ربيسيب قربك ةنجلا ُْق نأ لاق ملسو



 ءادرشلا وبا :لاكو “< سنالاو .ىلل ئنعي. ايكير دانت .لاقو. .«امعن كالا ىابت كل لاكو « بيرك

 سابع نبا لاقو «نيرَخآ عضّيو اموق عفريو ابرك ف.ثكيو ابنذ رقغي نأش ىق وه موب لك

 0 5 ا 5 د < 0 22 2 6 5-3 ا © هع 5

 جرام هرهغ لاقو ةمظعلا وذ لالجلا وذ نانضايف ناتخاضنت قلخأ مانألا رجاح خزرم

 3 ع

 ا جم لاقيو ضعب ىلع مهضعب ودعي عالخ !ذا هتيعر و ريمالا قم لاقي رانلا نم صلاخ
-_ٍ 

 مكن عرفتس كتبأد تجرم نم نارجلا طلتخا يرم ٌشبتْلم جيرم طلّتخا سانلا نه تت < 2276-2
5 2 َّ 

 امو كل نغرفتال لاقي برعلا مالك ىف فور.عم وهو ءىت ىع ؟ىت هلغشي 3 مكيساحتس

 نيل مكدنح أ زاهج !اههنود نيو قاع ود باباس يعج هزمت وهدد نوعا

 ناومع وبا انتدح لاق ىلا كوصلا كيبع نب زدوعلا دبع انتدح لق دوسالا نأ نب هللا

 سا هم

 ملَسو  هيلحأ هللا ١ لص ادللا ؟لوسسر نأ عينا! نع سبق" نباادللا" نع نبا ركب ١ قا "قع ىنوش

 ١ مم 7-0-0 3 هل 32 3 ن2

 ميقلا نيب امو امهيذ امو امهتينا بعذ نم ناتنجو امهيذ امو امهتينا ةضف نم ناتنج لاق

 0 9 ا يل 5 7 قع -
 ىلاعت هلوذ باب ٠ « ندع ةنج ىف هيجو ىلع ىبكلا غادر الا معبر ىلا اورظني نأ نو

 -ء 0 هم 0 1 502 ك6 9

 تار وصقم حدفاح# لاغو « ىو كود روس دروع نما . نبأ لاقو مايخلا 35 تار ودعم روخ

 3 عام 6 4 1 - ع تادف نقرب نع 3 ةزيزع نصا 0

 - « نيجاوزأ ربغ نيغبي ال تاردصاق نيجاوزأ ىلع ىهسفناو نهفيط رصق تاسوبد“

 ها علو

 م ناوهمع وبأ انتدد لاق كيصلا كيبع ند زيزعلا ليع ىفتددح لاذ ىقما نب ديد

 نأ لاق اكنبف هيلع هللا ؛ئص“ةهللا لوسر نأ هيبأ نع شيقا ىب هللا تبع بأ ركب قا نع

 ءاس 5 5 9 0 ك١ 2 0 ٠

 نيرخالا نورب ام لعأ اهنم دواز لك ا نوتس اهضرع ةفوجحام ةولول نم قي ةند ق3

 1 2 4 هنا 0 .ّ - -
 امههنيذا ألك نم ناغنجو امهيذ امو اميننيذا ةخةضق نم يد نوشوفلا مهيلع فوطب

 نت ع .« و هم -

 «“« ندع خنج - ههجو ىلع رمكلا غادر الأ مهر لا اورظني ن نيبو موقت نيد امو امهبذ امو



 06 نكولا الر دس “أ نأو 2 رمسفن بانك - 50- 3

 هو نمحرلا

 ميسر سلا نسو_حرسلا هلم مدس

 نأ لبق + عىل ةنمااب عطق, 1نذا عرزملا القز ةفصعلاو * ناؤيملا ن راسل ديري قر اوُمقأو

 برعلا مالك ىف ناحيرلاو «هنم لكوي ىذلا بلو هثرو ناكرلا فصعلا ىكلذف كرذي

 لاقو لكوي رف ىذلا جيصنلا ناحكبرلاو بنمل نم ٌلوكأملا كيري فصعلاو مهضعب لاقو * قزولا

 ام لوا فضعلا كلام وكنا لاقو نبل فصعلا كاكضلا لاقو ةطنلل قرو فصعلا هريغ

 نم 3س ساس د >2

 قزولا ناحكيولاو ةطمخل ترو ع كفاكم لاقو 60 روي لك ثلا هيمسب كتبي

 بر نفاد“ ىع مهضعب لاقو « ٌثدسفوأ اذا رانلا وُلُعَي ىذلا رضخألاو رقصألا بيلا

 مس 4 3 اء 0 5 4 هم 6 ءوص
 ءامشلا ىف اهبرغم نيببرغملا برو فيبصلا ىف نردشتامو قر.هشنم ءانشلا ىف سمشالل نيبقر دتنطأ

 52 هعلق عفري ف ام ام نُمسلا نم علق عفر ام تاَشْنْلا ناطاَتُحَي ال ناّيغبي آل فيسلاو

 هير ماقم فاخ هب نوبذعي مهسور ىلع بصي رقص نلاعو لمادم لاذو «تاشنمب سولف 0 1 5 0 بلم م .

 -- ه6 07-20 2:-71ل 55 0-0 - 8 سد

 ىوأأ نم ناوادوس ناهم اج م راذ نم بهل طظاوشلا اهكوستنبذ هللا رك جش ع م22

 لاقيا لسع هيو كورو نقنم لاقيو راضفلا لصلتصي امك لكما رسموا كفرخ نيط لاّصلص

 ٍْلْكأو ةهكاق ةحوبكا ىعتي هحبكبك: لمم ارضرضوقالغالا/ دنع بابلآةْنَص ناعيا افك لاما لاتضلم و هد
 <« جد

 هلوقك ةيكاف اهّدعت اهتاف ٌبرعلا اماو ةيكافلاب نكتلاو راق سيل مهضعب لاقو نامرو

 ٌَرصَعْلا كاع رق تاولصلا لق ىلع ةظفاحملاب مم ىطسولا ةولصلاو ك تاولصلا ىلع اوظفاح ىلاعت

 تاومسلا ىف نم. هل ىجسي هللا نأ: ورث ملا اهلثمو نامولاو 5 ديعأ امك :انهل!ىيدشت

 هلوق لوأ يف متركذ كقو ٌباذعلا هيلع قَح ريتكو سانلا نم ريثكو لاق مث ضرالا ىف نمو
 كي ن اء سمع مت - 66 3 2- م 5 3

 ى.نعيجح ام ناد نيقنلل انجو نابصغا نانفأ هرمغ لاقو «ضرالا ىف نمو تاومسلا ىل نم



 كلا ل ع
 نع 0 لنا ىع ةبعش انتدح لاق ردنغ انت>> لاق سود انتد> ىرخنو ىف
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 نم م لسه رف ذأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبيغلا ندع هللا دبع ى

 نع لمتاوسأ ع نع عيكو انتد> لاق ى ل ل ركذم نم ّنَعَ

 33د ون ١"

 ركذم نم ّلَهَف ماسو هياع هللا ىلص ىبنلا ىلع ثارق لاق هللا دبع نع كيوي
2 

 د 3 نه م 0 2 2 دن 2 ترث س6

 نولودو ع عيجالا م مزهبس ىلاعت هلوق 1 هز < ركدم م لعهف مالسو هيلع هللا ىلص ىبيخلا لافقف

 مدد امم

 نب كلاخ انثدح .لاق باقولا دبع انتدجح لاق بشوح ىب دلا دبع نب. سمح انثدح وبدلا

 لاق 0 نع ملسم نب نافع انتدح لاق دكمحت ىفنتدحو ُح 10 نبأ نع ةمركع نع

 ى وعو لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 5 ا نبأ كر ةمركع نَح نناج انتددح

 هسا قولا و درا ىبعخ الر انخج نأ مهللا كّدعوو كدهع كدشنا ىلا يللا ركبت لح ه 2602

 وىخو جرش عردلا 5 بقي وو كبر ىلع تح حلا لوسر ب 0 لاقذ هلببد ركب وبدأ

 3. هرد 332 3 نا نمت 2262 <

 ةعاسلاو ثلاعوم ةعاشلا لب ىلاعت هلو. باب 4 < بكل و عمجالا مزه وس
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 نأ فسوي ند ماك انتدح> لاق ىسوم نب ميعربأ انتدح ةراوما نم .ىنعب و

 تاق نيفعوملا مآ ةشئاع دنع ىلل لاق كعام نب فسوت ىنربخا لاق مربخا مي

 هد د .-

 مك.عوم ماسلا لب تكلا ةيراج 3 2 ماسو هيلع هللا ىلص ليج ىلع

 ه6 2

 ىجخلا نك سابع ن ع ةمركع ن ع كلا انت>> لاق قك ىرسأ اننانح ل خد ةعاسلاو

 رن تش نا مهللا كدعوو كديع كدشنأ ردي موي ةبق ىف ومو لاق ملسو .هيلعإ هللا ىلص

 هم عهد

 ىلع َتنحكا دقف هللا لوسر اب كبسح لاقو هديب.ركب وبا فطخأن اًذبا ,مويلا لعب ثبعت

 هدد 1-0 3م, 52 © ءإ ميه 3269 -
 ةهعوم ةفاسلا لب مكلا نور عمجلا مزهبسس لوقي ىو جرن عرشلا 3 وى2و كبر

 هم هل رد

 35 7 يدا ةعاسلاو



 نوع عادلا تبدوا ظر ود “كه نارغلا رمسفن تااضاكح مدعم

 ءاودهشأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هنود ةقرفو لبجلا ىوف ةقرف نيتقرف ملسو هيلع

 لاق هللا دبع نع رمعم ىقيأ نع مج لأ نبأ انربخأ لاق نيفس انتدح لاق ىلع انددد

 ءاردهشأ اودهشأ انل لاقذ نيتقرف راصف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم ىح رمقلا قشنا

 هللا ديبع ىنع كلام ىب كارع نع رفعج نع ركب ىنتد>ح لاق ربكب قب ىبك انددح

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نامز ىف رمقلا قشنا لاق سابع ىبا نع دوعسم ىب ةبتع ىب هللل دبع ىبا

 نع نابيش انثدح لاق دم نب سنوي انثدح لاق ديح نب هللا دبع انتد> «ملسو

 لق دكسم انتدح ءرمقلا ىاقشنا عارأف ةيآ مهيري نأ ةكم لها لأس لاق سنأ نع ةدانق

 هلوق باب * ٠١ «نيتقرف رمقلا قشنا لاق 556 خدع ةدانقإ نع ةبعش نع ىيك اانتددح

 ىقنبأ ةدانق لاق ركذم نم ّنِهَذ هيأ اهاَنكَرت َنَقَلَو رفك ناك نمل ةاَرَج اًننيعأب .ىرجأ ىلاعت

 انثدخ لاق ريع نب صقح انثدح ملا هذه لئاوأ ايكردأ ىتح ح 8 ةنيقسا هللا

 م6 5 ه ء مم

 نع نسم اة « هتءارق اوف نلففادم لاق ركذم م لَهَق كة نارقلا انرسي كقلو

 هيلع دللا ىلدح ىينلا نع هللا كبع نع دودسالا نع ف دكسأ ىل ١ نع خدعت نع ىيبعك

 نهم و5 منغ هدة ه-ص 5 2

 فبكت ,عقنم لم زاجا مهذاك ىلاعت هلوق باب ٠ « ,ةدم نم لهف ا فب ناك هنأ ملسو
 ا

 لاس الجر عمس هنأ قحسا قا نع ريغز انثدح لاق ميعن وبا انتحح رذنو قاَذَع ن

 د ماقام © ءس ع 3 ساد تنك >> هن همس

 تعمسو لاق ركدم نم لهف اهارقي هللا دبع تدععمس لاقف ركذم وأ ركدم نم لهف دوسالا

 اوداكف , ناطت هدلوتلا "كانا اهدا "١ الاد ركذم نم لهف اهارقيا ملسو هيلع هللا قط ىبتلا

 5 مسسلسا جو 0 4

 ىنذوبخا لاق نأدبع انتدل> رك دم ادرج ل.-هش ركذلل .ن نارا اكس قلو رظن 0 ميشهك

 ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هللا كيبع نع دوسالا نع قكساأ لنا نع ةبعش ىنع ىأ

 53 همود 0 ءّت

 000 رقتسم 255 ظركب مهجاص ُنَقَلو ىلاعت هلوذ كان م « خيألا ركام نم جذ ل



 نزح مانلا ذر وس 1 نارقلا رمسفت بانك

 رمعم لاقو هلثم ةانمل نوليي اوملسي نأ لبق ناسَعو م اوناك راصنالا قف تلزن ةشئاع تلاق

 نيب منص ةتانمو ةانمل لهي ناك 'نمم ناصنألا نم لاجر .ر ناك ةشئاع نع ةورع نع ىرعزلا نع

 « نك ةانمل اميظعت الورملاو افصلا نيب .فوطن ال 5 هللا ىبن اي اولاق ةنيحملاو ةكم

 نع ةمركع نع بويأ انثدح لاق رعم وبا انثدح اودبعأو هلل اودكسا ىلاعت هلوق باب *

 نوملسملا هعم دجاسو مّجَنلاب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دحَس لاق سابع نبا

 * لماجع نبأ ةيلع نبأ ركشي ملوك برضا عا نامعطر» نبل, ةحبات» سنالاود نتف 3 وكرشملاو

 حسا كك 2 لكناسإ اكد ناك 2 ل1 عب كيلا يدان دخلا هنا كلك ل من تعط
 موحش تاي[ عر ّر كل مر 5 ود 2 ند طر

 نحسف لاق مكنلا ةدكس اهيف تلوثأ ةروس ُلوأ لاق دالأ دبع نع كيري نب دوسالا نع

 بارث نم افك ذخأ هتيأ, لجر الا هفلَخ نم دجحاَسو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر

 ءم 5

 وجدوه « ٌبهاذ 0 دمادكم لاق

 "© 395 هز 22-2

 ريمج با لاقو املا نورضحي رضتحت هللا نم ءارج هل رفك لوقي رفك ناك نمل ةنيغسلا

 نم راظحك رظتحملا هرقعف هديب اهاطعتف هريغ لاقو * حارسملا بيش نالحبتلا « نيعطقم

 حاشي عنص امل ماو انلعذ ام مهبو ىب انلعف رفك ترجحز نم لعتفا رجذزأ د رّجاشلا

 قست ناهس نو باير للا ليكلال 2 رمشألا لاقي 6 تاع رقتسم ٠

 ء هع 2 م

 هللا ىلص هللا لوسر ليِدع ىلع معلا قشنا لاق دوعسم نبا ن ع رهعم أ نع 50

1701, 1 44 
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 نر مكانأا 5 يني

 90 د < هعومج 3 -

 امو ريبَكْلا فيطألا وشو راصبألا كرذي وشو راصبألا هكرذت ال تأرق رق بذك دقف هب

 كغ ىف ام ملعي هنأ كتل ع باح ارو نس 5 اًيحو ال 3 هَمَلَكَي أ

 دقن متك هنأ كتدح نمو ادع بسكت اذ ام 1 5 امو تار. مك بانك .ىقذ

 ع - م هامع 6 2 0 2 ةادعا 5 د 2 هم هونك < هع : 0 2

 لبتربج ىأر هنكلو ةيالا كبر م نككببلا لونا ام علب لوسولا اهيا اب تار م بذح

 لاق ىنابيشلا انتدح لاق سنحاولا دبع انتد> لاق ىعنلا وبا انتدح . « نيترم هتروص

 هم هتك ٠ هس هاك .هذذ هل 3 د

 انتدح لاق ىحوأ سَ هدبع أ ىحواف ىلذأ وأ نسوق باق ناَكف دللا كيع نع ارز تنعم

 ةدقاز انتد> لاق مانع ن د لط انتوح 03 حافج ةئاماس ل ليتربج 35 دوعسم نبأ

 ل 31 نسوق باق ناكف ىلاعت هلو نع رز 00 لاق ىد

 ةيصيبق انتدح « مانج ةئامتس هل ليئربج ىأر ادم نأ هللا ىبع انربخا لاق ى

 تابأ نم قى دقل دللا كيع نع ل ندع مهجربأ نع شمعألا نع نيفس انتدح

 د نك ع -ٍ

 تاللأ مقياركأ ىلاعذ هلو ا 0 « قْذألا تكرس كك رصخأ اًقور ع لاق ىربكلا هدر
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 سابع نبأ نع 5 ارو وبا اندتد> لاق بَيَشألا 1 انةتدح لاق ملسم انئردح ىزعناو

 د اتمسللا - 1 - - س د د 20 . يايا 2

 انربخا لاق ديح نب هللا دبع ىنتدح 3 فقيوس تلي الجر تاللا ناك ىزعلاو تاللا
 د

 ةردرد يأ 7 نكولا لع يب يح نع 2 رح 1 انو دا لاق فشسوب ند مايد

 ال لقّيلف ىزعلاو تاللاو هفاح ىف لاقن فلخ 7 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لكلا . ةانمكا ىاغت ةلوق باج ن7 < ىتصتيلفب [كزماكأ لاعت .ةيحاضلا لاق“ نمو .هللا الا هلا

 :شكاعلا تلق :ةورع تعم# ئرعزلا انثدح "لاق نيفس انتدح لاق. ىئديملل انثدح _ىَرْخألا

 هللا لونأف ةورملاو افصلا نيب نوفوطي ال لئشْملاب هلل ةيغاطلا  ةانَم لع نم ناك انمثا ١ كيلاقن

 « نوملسملاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فاطف هلآ رثاع# نم ةورطاو افصلأ نأ

 ةورع لاق باهش نبا ئع كلاخ نب نجحولا سبع لاقو نييك مم للشملاب ةامُم نييفس لاق



 أ : 5-5 5 5 ْ

 و 0 هع كاي

 | ىلبص هللا لوس ىلا توكدش تشدلا: ةيلس مأ نع يلع لأ تلغي بخبز نع ورع نع

 ! ىلص هللا لوَُسرو كافطق ةبكاوا تنأو سانلا ءارو..نم .,قوط ؛لاقف. ىكتشأ ىلإ ملسو, هيلع

 0ك انددح ءرولتسم باَمَكو روطلاب ارقي تيببلا بنج ىلأ ىلا مع ب ملسو هيلع

 0 لاق هببأ نع معلم داو 00 نب كمد نع ىرهولا نع ىنوتدح لاق نيقس انتلددح

 3 2 2 3 - هنآك نبع
 كير نئازخ مدع مأ نونقوي ال 1 ضرالاو تاوهملا اوقلخ مأ

 مارد ه - وورع هو هك

 رح ثدح قىركتؤلا 0 امتان 3 اما نييقس لاق ٠ ريطي قل ىبلق داك تدر رادببسملا 3 مأ

 برغملا 3 أرق م.اسسو ةياع هللا ىلص ىبنلا تع ديبأ ىسع معلتم ند رميبج نب لمحت

 ل اولاق ىذلا داز دعمسأ رف روطلاب

 ميسر سلا نسحردلا لخلل مس سس

 هما د

 « ةاجوع ىزيض سوقلا نم حولا تبدد 0 تاق وف وذ قرم 1 دعادام لاقو

 2 2 ةه د 0 مس هم( ا 6-3 دهس ا - هزكم
 كتفزأ « باع ضرغ ام و و ىدلا « ءازولل مزرم ىف ىرعشلا ب » 10 عطق ىدكاو

 38 3 00-0 دم 20 - د 2 دس 23 مم

 مييعرمبا لاقو «ةيريمخاب نونغتي :ميكع لاقو ةمظربلا نودماس « ةعاسلا تبرتقا ةفزالا

 همك عاش ةدكع ياك ا

 ةذعب ع ارق 0 هتولداجأفأ ه«فنورامتذا
 00 3 س < 3س س 32 مه ءءع

 «كيحت رعب ردصيلا غأز ام هنودحجتانا ى
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 ىَمْعُأ سابع ىبا لاقو باغ ىوَم !ذا نسلمل لاقو . ءاوبذك ااورامتف نامي ا دو
 < هع ءهع

 كلاخ نأ نب لييعمما نى -! عيك و اتتدح لاق ئيك ىتقدح باب ١ « ىضرأف ى اطعأ ىنقأو

 0 هه "هذ ع ه 6 د
 فق كقل تاق هبر دمك ئاآر لسع هانمأ اب ةشئاعل تملق لاق قنورسم نع رماع نع

 باع مس - , - - - 1 ع ع - - هع

 عر اديدت نأ كتددح نم بدك دقن نيكتددح نم تملث نم كمنأ نبا تماق امم ىئرعيش

 مَع نس اوقلُخ مآ ةيالا هذه غاب املق ر ولحلأب برغملا ىف ارقي. .ملسو



 ها تايراذلا ةروس 5 نارقلا ريسفت بانك مسرعا

 هأ تايراذلا الو ومحد

 م 6 وعم نو. 65 مدد مد ب د

 نسكشما اق برها مكسفنا قو هقرقت هورخت ريغ لاقو « حايرلا تايراذلا ىلع لاق

 ميمرلأو « اهتيبج تبرضف اهعبابصأ تعبد 500 « عجرف غارق « نيعضوم نم جوخ كدأو

 ىنعي هرْذق عسوملا نما ىفلذكو ؟ةعس وخلا لئن وعموم «سيدو سبي اذا ضرالا ثابن

 رفف ناجور امهَف شماخو ولج ناولألا فمش ىنألاو نكد نْيَجوُر اَنْقَلَخ « ىوقلا

 الا نيقيرفلا لسعأ نم ةداعسلا ٌلهأ تقلخ ام نودبعيل الا كل افللا + داعم: دلتا هن

 لعأل هل هيف شيلو اا ضعب. كرتو ضعب لسعقف.اولغفيل مهقلَخ :مهضعب لاقو نودحويل

 ال هلآ. ميقعلا « البس ابونَذ «ةكص ةرص دماجم لاقو « ميظعلا ولّكلا ٌبونّْذلاو .رّدقلا

 هريغ لاقو «ن ودامتي غنلالض ىف ةري ىف اهنسحو اهواوتسا كيلو سابع ىبا لاقو كلت

 32 ايديسلا نم ةولعم موسم لاقو 0 أو-طاوت اوصاود

 مسي حرس نسم رسلا هحلكلا مس

 6 0 2 2 2 39 01 ١ءء ْ -5 1 00 ..

 ةفيكت روشنم فر « ةينايرسلاب ليك روطلا دفاكام لاقو « بوةكم روطسم ةدانق لاقو

 2 مس 4 - 200 1-2 د 000 2-5 2. ومع 9.

 نبا لاقو «لوقعلا عمالحا رودذ رومت هريغ لاقو ءانصقن مافتلا كفاجكم لاقو « ةريطق اهيف 1 0 00 م 2-2 20-2 1 تر 5 تايم

 - 2 تا شع 2 ايدل د | ب 12 ذم همس و2

 6 نوطاعني نوسعز امني هريغ لاقو 0 تومهلا نوذملا « اعطق اقدسك «فيضالا رجلا سابع

 لثوذ نب نكرلا دبع نب كمحن نع كلام انربخأ لاق فسوي نب هللا دبع انتاددخ باب |



 مدللي هم. ف ار وس ك4 نارقلا رمسفن باتك

 هد

 لع لوقتو رانلا ف ىقلي لاق ملسو .هيلع هللا ىلص ىبنلا نع سنأ نع ةداتق ىع ةبعش

 انتدح لاق ناطقلا ىسوم نب كومحت انتدح ؛ طق طق لوقت «مدق عضي ىنح كيزم نم

 سا مو

 خا نع 3 - نع فوع انتدح لاق ىدهم ند ىدبكعا نب لابي عتبي ىريمشلا نيفس وسبأ

 كيزم نم ل لوقتو تالتما لف مفهج لاقي نيفس وبا هفقوي ناك ام رقكأو هعفر ةريرق

 لاق ديح نب دللا ىيع انتجح « طق طق ٌلوقتف اهيلع همدق ىلاعتو كرابت برلا عصف

 هيلع دللا لص ىبنلا لاق لاق ةريره نأ. نع ماك ىع رعم انربخا لاق قازرلا نبع انتدح

 ال1 اه فلا تلفونك قايل ثوشوأ راثلا .تلاقن راملاو ند تّجات 2

0 

 0 كب محرأ تح تنذأ ةنكالل ىلاعتو كرابذ ةللأ لاق مهطقسو سانلا ءافعض الأ لكم

 هنو لكلو د قدابنحا نم كاشلا نم كك, ابدعأا ناانحر تننأ ةامتا نانا لذاك كانك

 هو و ءءء. 2 2 د ع ع

 ىوز-دو 0 كلانهف طق طق لوقتف هلجر عيضي ىةد ىلع داق راذلا اماف اعولم امهنم

 ءاقلتح اهل. .ىشْنُي هللا !ناف دلل امو :اَنح؟ا ةقلخ نم هللا ملْطَي الو ضعب ىلا اهضعب

 ميعربا نب قحكسا انتدح بورا لبو سمشلا عوأط َنِبق كبَر دمك جبسو هلوق باب ”

 الج لنك لاف دللا نبع لب رنج نع مزاح ىا نب سيق نع ليعمل نع ريرَج ىع

 50 مكن لاقذ ةرشع عبرا ةليل رمقلا ىلا رظنف ملسو هيلع هللا ىلص ىننا عم ٌةليل

 عولط ليق ةولص ىلع اوبّلغت ال نأ مقعظتسا ناذ ةقيور ىف نوماضت ال اذه نورت: امك

 5 2نببت سس 6. هس

 « بورغلا ليك سمشلا عولط ل كبر دما جحبسو رق 2 اولعشاف اهبورغ لبقو سوشلا

 ع

 نا درسمأ سابع نبدأ لاق كفاكم نع عج لأ نبأ نءع ءاقرو انددح لاق مدأ انتدح

 5 دوج ل رابذاو هلوق ىنعي اهلك تاولصلا رابذأ ىف جيسي



 م1 تارجكأ ةروسا © 15 نارقلا ريسفت :باتك

 دلل لعأا نم كنكلوا زابلا  لاعاا نك كبت كنا هل نقف هيلا ٌبعذا لاقن ةويظع ةراشبب

 5 - 3 ن - نو 3 كد
3 3 2 
 انددح نولقعي ال د
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 5ك هه اى تم 5 سس )3 نمت ميرح

 ما تار .كدكلا ءأرو نم كنوداني نيحلا 0 ىلاعذ هلوق باب ٠

 ان انك كلدع 3 50 نأ ع نبأ ىقيبخا لاق جيرج نبأ 52 اح از35نئ32 :لافا نيتك ري

 لاقذ ماسو هيلع هللا ىلص ىبيذلا ىلع 0 دي نم كر مده.ق ةأ ةربخا رمزا نب هللا

 سك هم

 تدرأ ام ركب ىبأ لاقف سباح نب عوفألا و 0 0 رهع لاقو 00 نب عاقعقلا 0 ركب وبدأ

 كلذ ىف لزنف امهثاوصأ تعفترا ىتح ايرامتف ئقالخ ثدرا ام رمع لاقف ىفالخ الا وأ ىَلا

 اوبس مهن ولو ةيالا تقلا تح. هلوسرو هللا ىدي نيب اوُمَكقُتا ال اونَمآ نيذتأ اهي ا
 هد 2 5 5

 52 مهل ادب . ناكل مهيلا 0

 ىب ةروس
 مم حا أ نىنسسحرلا هتلخلا مح سس ديم سس

 لبح لبو هقلح ّي هأةيرو ةنيواؤلا لب 3 5 ٍ

 >2 - 3 - هم. 5 2 1 2 هز

 «ةطنلل ىكيصشل بءدح ةوبدحد ندعو ماماخع نم ضردلا نع اقامت
- - - 

 اوبرض د هل ضِيق ىذلا ناطيشلا هنيرق لاقو ءانيلع ايعافأ انيبعْتأ « ٌلاوطلا تاقساب

 سهم حج ع هه - - م هد 5 © هد

 - 2 01 جدد 5 و 4 5 12 هع 35 -ِ 3

 ديضن هريغ لاقو :بصنخلا بوغل بلقلاب دماش كييش ىييشو بنئاك ناكلملا هيهشو فاس

 سيبلغ همامكأ نم جرخ اذان ضعب ىلع 0 00 كانعمو دمامكا ىف ماد ام ىرفكلا

 روطلا ىف هلل. رسكيو ى ىف هللا جتفي مصاع ناك دوُجاَسُلأ راَبدَأَو مىجْتلا ر راد ىف ٠ثىكيضنب

 دد همت 326 <

 باب أ 5 نم نوجرخي جورخلا موي سابع نبأ لاو « نابصْنُتو اعيمج ناسك

 ا 3م

 امتدح لاق سرح انقدح لاق دوسالا نأ ىب هللا دبع 0 كيبزم نم لع لوقتو هلوق



 ادبا هللا هعيصي نو هللا لودر هنأ باطخلا نبا اب: لاق لطابلا ىلع“ غو قكلا ىلع 3

 3 مدفلا روس تل نذ

 م

 م مام هرم

 َنَحَمآ هناسل ىلع هللا ىضقي ىتح هللا لوسر ىلع اوتاتفت ال اومَْدَقَت د نماحم لاقو

 ه 3 هم هد

 هلوق باب ١ <« انصقت اَنَعْلأ مكصقني مكتلي « مالسالا دعب رقكلاب ذي اوزباتت الو صاخأ
 هد م دد 6 تمد هاف 2 ءافط 3-0-2

 انتدح وعاشلا هفمو نو.ملعت نورعشت ةيالأ ىبنلا توبَح قوف مكتاوصا أوعغرذ ل ىلاعت

 لاق ةكيلم ىأ نبأ ندع رمع نب عفان انت>>- لاق ىمكللا ليج نب نآأوفص نب قري

 رك ا كل ناري تاك
 و
 مدق نيح ماسو ءبلع هللا ىلص ى ينلا كنع اهيتاوصأ اعقر 1

 رخالا راشاو عشاكم ىذب ىخأ سباح نب عرشألاب اجهذحا رامثأف ممن ىغب تع باع

 ثدرأ ام لاق الخ الا ثدرأ ام رمعل ركب وبا لاقف همسا ظفحأ ال عفان لاق رَخآ لجيب

 ةيالا مكتاوصأ اوعقرف ال اوما نيد اَييأ اب هللا لونأت كلذ ىف ايهثاوصا تعفتراف كقالخ

 ىتح ةيآلا هذلع دعب ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوس عمسي رمع ناك امذ ريبزلا نبا لاق

 انتدح لاق دللا كبع ىب ىلع انثدح ءركب ابا ىنعي هيبا نع كلذ ركذي رو هميفتسي

 نأ كلام: نب شفأأ :ىعا سنا خب سوس ناب« لاق“ نوع "قباب زبخلا بلاف اعل نبالارغلا

 ككل 5 انأ هللا لوسر اب ليج لاق“ سيق ىب :تباق دقتفا ملشو هيلع دالا ىكلض ىبغلا

 ددودح عقرب ناك 0 لاقف كئاش ام دل لاقذ دسار اسكنم هتيب ىف اسلاج هدجوف هانت همّلع

 ٌلجرلا ىنأف راغلا للثأ نم و.غو هلَمع طيح كقف ملسو ءبلع هللا ىلص قبلا تودحص قوف

 ةرخآلا ةرَملا هيلا عجرف ىسوم لاقن !ذكو اذك لاق هنأ هربخأت ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا



 2 3 ٠ © 00 -- 777-000 5-5 هع, منا هد هم

 د مهقب ىذنح هضيقب قلو جفيعيو وغفعب نكلو >ةيسلاب ةميسلا عذدب الو قاوسالاب سا كدي

 "هد . دد كد #ه مل مود ةودك 0000 دتمن ءا ه5 مل 2

 «افلغ ابولقو اهص اناذاو اهيع انبعا مد عمتةفيف هللا 3 هلأ ل اولوقي ناب دا حو علأ ةاملا

 يع ليثاو ديبأ يع ئسوم ى 3 هللا 00 انثتدح ةنيكسلا لود ىذلا وف ىلاعذ هلوذ ا ِْح |

 هل نسر ذو أرقي ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ا جر امنيب لاق ءاربلا نع قحسا ىا

 م جيصأ املذ رقني لعجو كك ملخ رظنف ليجرلا جوخ رقتتا عج نا حلا لق ةطوتبؤم

 2 نرخ و : و, ى كاع لل وكلاب 4 ل فلا تمل وت كسلا كلت لانك هفلحا هللا دلل ا كلذ

 ردح !عزدح) ب وعد رغس انتك> لاق كبيعس .ببد يثق انثرح ةخيألا لل حشا ناحل لك 0 ذأ

 انتدحع- لاق هللا كيع نب ىلع ا ١ نام عيرأو قل 0 مود انك لاق رباج نع

 دا كلا جيعب ع ابهص 5 0 0 لاق ةدانق نع خبعش انتدح لاق خدام
 ان: عىعبان لفرز

 اي تفشل كر مل ؟ءيلعو دللا ناصر سنلا"«رين ةرخ علا تش نمم ىلا لاق ٌىنؤملا

 ك0 سم 5-2 هه «6

 ىقوملا ل عملا ىنتتددح « لسنغملا قب لوبلا ىف ند هللا لكيع 0 لاق نايهَص نب يقع

 ىأ ةيدلق أ نع دكدلاخ نع ةبعش انتد> لاق رفعج نب ديح انثتد> لاق دكيلولا ئب ديد

 لاق ىملسلا فحاسا نب دجا انتدح :«ةرحشلا باك) نم: ناكو. كاكضلا

 ابأ ا لاق تمبات "نبأ نب ببهبح ىع دايس نب زيوعلا ديع .انت>> لاق ىلعي امدلد.ح>

 | لاقف هللا باتك ىلا نوعي ىيذلا ىلا رث أ لجر لاقف نيقصب انك لاقف لاو ةلاسأ

 جلسصلا ىنعي ةيبيدشلا مو انقيأر كقلذ مكسفنأ اومهتا كلير نب ل لاقذ معذ 0

 ّر 9 م موو نابض و مكسو دل 0 ند عك الاد ةيصيخاا ايلكاعلا لاسر رار زرا نكريشفلاو و ملسو ا علذللا" لبض كمون نينار نراك" ىقللا

 ميفك لاق ىلب لاق رانلا ىف متالثقو ةَتِإْل ىف انالتك سيلأ لطابلا ىلع مو قتل ىلع انسنأ

 هللا لوسر ىلا باظحلا نبا اب لاقذ اننيب هللا مكحي اًملو عجرنو اننيد ىف َةيِنَّدلا ىطْعُت |

 عج انس ركب. ابا اين لاقف ركب نايا اج تح ويصي ملف اظيغتم ذ 1كيا هللا ىنعيضي نى



 26 متفلا ةروس 15 نارقلا ريسقت بانك

 كنيس ءاحم كن انحاترفإج 514 ليش وع قدك تمرد تحن

 انا هت نع ةداتق تعمس ةبعش انتدح لاق ردنغ انثدح لاق راشب نب دمحم انتدح
 م © سس

 لاق يعش ؛انتدح: لاق 'ميعوبا نب ملسم انتدح ء«ةيبيدلل لاق اًنهبم اًكَذ كن.انكف

 مو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ار لاق لقغم ند هللا دبع نع نر ند ةيوعم امتدح

 - هدب 7 ع د د -- - 032

 تدم

 رحت امو َكِبْنَذ نس مدقت ام هللا كَل رفْعمل ىلاعت هلوق باب ١ 6< تلعفل ملسو هيلع هللا

 نبأ انربخا لاق لطفتلا ٠ - كولد 352 اَميِقَمَسَم اظاوسح كَيحْيَبَو تبل هايعن

 تسحق كح ملسو هيلع دللا ىلع ىنلا ماق لوقي ةريغم لا عمم 5 دايز انثح> لاق ا

 ءاروكش !دبع نوكأ الثأ لاق رخآت امو كبنذ نم مّدقت ام كل هللا رفغ هل ليقف هامل
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 بأ نع ويح انربخا لاق ىببكا ند هللا ديع انتات> لاق زيوعلا كيع نب نسل انتد>

 لاييللا» نم. موقُي ناك“ علسو !ةيلع . هللا .للبم !هللا“ ىبت نأ" اهضر ؟ةنققاعب قع ةورعأ  عت» دودلالا

 مدقت ام كل هللا رفع دقو هللا لوسر اب اذه عنصت مل ةشئاع تلاقذ هامدق رطغتي ى 5

 - 23 6 - ع 03 د مع

 انقلاج | لص دهمكتا رثك داملح !زاوكش دبع نوكأ نأ ككبحا القأ لاف زخات امو تمد

 اًرَشَبُمَو اًدعاَش َكاَمْلَسرَأ نا ىلاعت هلوق باب ا" ٠ عكر مق ًارقذ ماق عكرب نأ دارأ اذاق

 نع لالف نأ ن ل لاله ى ع خملس ىنأ نب زيزعلا ديع انتد> لاق هللا لكيع انتددح اًريذتو

 ذ ملا ةيالا هذه نأ صاعلا نب ءرمع نب هللا دبع نع راسب نب ءاطع

 5 2 ©. 3ك لس ثم - 4 كا ا 2 ها ل012 هع اة ّ م

 ادعاش كانلسرأ ل ىبنلا اهيا اب ةيروتلا ىف لاق ميو ارشبمو ادعاش ككاماسرأ 31 ىبنلا

 1 -ِ 5 3 3 ةةهوب 0 ع 55 03 حاسس د

 الو ظيلغ الو ظفب سايل لكوتملا كتيمس ىلويسرو ىدبع تعذا نييمالل ازرحو ارشبعو
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 مب لليد ةروس "5 نارقلا ريسقت بانك

 ع 5 0 لم نم 2 -

 نأ متيلوشت نا متيسع لسيف مئتش نأ اواردأؤا ةريره وسبا لاق كاذف لاق بر اب ىلب تلاق

 5 مدس ع 0 هو

 ةيوعم نع ماح انتدح لاق ظن نود ميربأ انذدح « مكمادرا أوعطقتو صضرالا ىف اول سفن

 ىلص هللا لوسر لاق من اذهب ظردرف نأ نع راسي نب كيعس تا وبا ئمع ىنتد> لاق

 ةمسم-لا هوو

 ناو ملسو هيلع هللا ديع انريخا لاق دمح نب رشب انتدح «متيسع ليف منعش ن

 اوورضأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق !ذهب در روملا داو ةورعم انبخإا لاق هللا

 ه3>ن س نه <

 “« متبسع ليف منعش نأ

 مسي ترسل نسوحرسلا ةساسلا ماس

 دعم

 داطش عضاوتلا دمفاحكم نع رودصخم لاقو ةنكسلا مقعوسجو ماميس دفاكم لاقو

 لحجر ىكلوقك ءوسلا ةرشاأد لاقيو ةرجشلا ةلماح ىاسلا هقوس َطْلَغ ظلغتساف هَخارف

 7-5 3 : 00 0 : >2 ناس 9 0 26ه ء 00 د ةسس

 وأ اًرشع خي تسي لكما وطَش هاطدش هوردعفي كرر باذعلا عودبملا وسن أذو ءوسلا

 007-5 أ
 مقأذ رم ةدحأو تناك ولو او هرزاف ىلاعت هلو5د كاذذ صضعيب هدضعي ىوقيف اعيسو اينامك

 هداككأب داوق مث هادو جرخ ذأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل كالا ةيرض لثم وخو

 اقدح نانييم اكف. اكلت انحف اننا اع ةلوتقو تال

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيبأ نع ملسأ نب كيز ىع كلام نع ةماسمم نى د هللا دبع

 باطخت نب ردمع هلاسخ اليل دعم ربي باطخأ نب كهع كرافسأ ضعب ىف ريسي ناك مملسو |

 ملف املاك هلأس مث هبجج ملخ هلأس مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هبكج ملف ءىش نع |

 5111 1 ب 2 ٌ
 5 - ةه 3 عي

 تالت ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسسر ترو.ذ رمع مأ تلكت باذئدل نب رسمع لاقن دبك

| 
 و - 5 2 - 2 2 د د 2 4 5

 أ تبشخو سانلا ماهأ تسمادفت مث ىروعب تكرس روع لاق كبيجح ال كلذ لك تارم |

| 



 لزنأ ىخلا اذف ا نأ دامه لاقذ ١ وردقي ملف ذاع تيل ل .خلذ هوذخ لاقن ايش ركب

 لزنأ ام باجتا رو نم ةششاع تلاقف ىنناذعتأ اج كل (هجتلاوتل "لاك احلا نيك دجال

 اَضراَع دوار امل ىلاعت هلوق باب ٠ - 4 هللا 1 هلا د ََس انيس  اندفااذللا

 كك ءةهموم ه2 ه هد ةهء6م
3 1 

 كا ف :

 لاق بقر: ىبا انتدخ لاق ئسيع ىبأ دكا انتدح باحسلا عر سابع ىبا لاق

 هللا ىللص ىبغلا جوز ةشئاع نع راسي نب نميلس نع هتذح رصنلا ابأ نأ ورمع انربخا

 هتاوَهل هنم ىرأ ىتح اكحاض ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليس تيأر ام تلاق ملسو هيلع

 اذا شسانلا هللا لوسر اب تلاق ههجو ىق فرع اًير وا اًميغ ىأر اذا ناكو تاق مسيتي ناك امن

 لاقف ةيعاركلا كهجو ىف فرع معيار اذا كارأو رطملا هيف نوكي نأ ءاجر اوحرف ميغلا اور

 اولاقذ باذعلا د أر انفو جيرلاب موق تع كانك نك نورك أ مويا ام هما

 “ انرطمم ضراع ذم

 ب نيح ذو ومب

 اونمآ يذلا َلوُم هاجم لاقو ءاهنّيَب اهفنرع ملسم الآ ىقبي ال ىتح اهمانآ اَهراَروُأ

 عدسخح ةناَعْصَأ سابع ىبا لاقو اوفَعْصَت ال اونهت الف مالا لج ىلرمألا ْمْرَع عيل

 ىقدح لاق ىميلس 'انثدح لاق: دلخم نب كلاخ :انثتدح مُهَماَحلأ اوعلتتَو ريغتم نسآ

 مادو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةربرص نبأ نع راسي ند دكيعس نع كروم نبا نب ةيوعم

 تلاق هم هل لاق نيرلا وقح ثفذخاف محرلا تمق هنم غرق اًملف فلخل هللا قلخ لاق

 كعطخ نم عطقأو كلصو نع ليعأ َّك نيضرك الإ لاق ةعيطقلا نم كب ذئاعلا ماقم ذم



 ةشطبلاو مورلاو ماوتلا نيضم دق سمخ لاق دللا دبع نع قورسم نع ملسم نع شمعالا

 1 2 2 3 ء 3 .ء-عرعم
 30 ناخدلاو رهقلاو

 1 ةخيناكلا ذر وس

 مسيسحر سلا ىسوسحرساا ةساسلا مس

 م0

 باب ١ ءمككوتت مكاشنت بتكذ يسنتست نفاج# لاقو بكرلا َلَع نيزغوتسم ٌةيناَج

 ىوعزلا انثدح لاق نيفس انتدح لق ىديملل انتدح ةيالا رعذلا الا انْكلُيَي كايعت.ةلوق

 رع. هللا لاق ملسو. عيلع::هللا لص هللا لوسر: لاق لاق .ةريره قأ نع بيسملا , نب: :كبعس نع
 خ 5 ممغ د هك هادم عع له 2 ساد د: هم ب 5 ١ مدل

 ««راهفلاو ليللا بلقا رمالا ىديب رهحلا اناو رهدلا بسي مدآ نبأ ىنيذوب لجو

 مثل فاقحالا ةروس

 ميس حربا نسهحرسلا ةكلجلا مس دبه سل

 ه دم © علام هملدمطمل ءممك د 5 1 3+ و 11

 - 4 كم . هع 5 عمع 2 مع د 5 1 ء

 خدص نأ دعوذ ىبع امنا فلالا هذه مئيارأ هريغ لانو للسرلا لواب تسل لسرلا نم اعدب

 هم ءاك ما ا د - عد هدولم2ع 1 ءءهد ع 0 6

 مكغلبا نوملعتا وع امنا نيعلا بورد مخيارأ هلوق سملو كبعي نأ فحاسي 2 نوعدت ام

 ع همها ..- - . هَ مدل ع 1 5 200

 فا هيدلاول لاق ىدلاو ىلاعذ دلوذ باب ا «ايش اوفلخ هللا نود اذنه نوعدت ام .

 2 ن ميا د هول ءةرع تبا رقد 2 هم نه 1 3 هم م ءمهخغ هع نم عت هم 2 دهم -

 نأ ما هكلبو هللا نيد اهو ىلبق و نرورغلا تلخ ىكثو جرخأ نأ ىئننادعتا ابكل

 انتنيج لاق: لبعمتلا نب يسوم اهدحإ نيلوألا ريطاسأ الا اذه..ام لوقيف .قح دلل

3 260 

-2 

 ١د 1 00 ١

 :ةيبوعم هايعتسا راجعا ىلع ناورم ناك لاق كك.عام ند فسوب ى.ع رشب لبأ نع ةذناوع وبدأ

 أ نب نحمرلا دبع هل لاقذ هيبا دعب هل عيابد ىكل ةيوعم نب كيوي ركذي لعجت باددت



 0 ناخدحلا ذر وس

 مي مهنم هللا مقتنان اوداعف مهنع فشكنف هبر انحف اودع مهنع انفشك نا هل ليقف

 ؛ نوهقتنم انآ هركذ للج هلوق ىلا نيب ناَخْدب دامسلا قت موي ىلاعت هلوق كلف ركب

 ؛ دحاو ىركْذلاو ركذلا نييبم ا اح حقو ىركْذلا مهل ى 3 ىلاعت. هلوق بان ©

 نع ىدحكصضلا .ىنا نع نثمعالا نع .مزاح نب ريرج انتدح لاق .برح نب نيبلس انتكح

 اشيرق امد امل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ لاق مت هللا دبع ىلع تلخد لاق قورسم

 تا ادع

 مهذب وب عيس مجم مي أودحعتنسأو نوب كضخل دعس 2 تناضانو فلس دك عيسي مهيلع ىنعأ مهللا لاقف هيلع اوصعتساو بدك
 مهم 2

 ءاهسلا ناك ةببل ىربد ناكف ةلحأ موقي دو كل ةخنيمأ تركب اوسذاك ىف اس ءىتن لك

5 

 سانلا ىشْعي نيبم ناخب ءاَمسلا ىأت موي بقتراك ارق رف عوللو سهللا نم ناخدلا لقم

 3. ©و دي ت0 تاك سص) 50 0 مع 20--- 3 2 - © 5 5 صه ه ِِ

 فشكيتا هللا دبع لاق َنوُدَتَد مكنأ اليلق د وفشاك انا غلب ىتح مهلا ٍباَذَع اًذَف

 اولوت مث ىلاعت هلوق باب ه «رحب موي ىربكلا ةشطبلاو لاق ةميقلا موي باذعلا مهنع

 نميلس نى ع ةبعش نع كيم انربخأ لاق كلاخ نب رشب انتدح 1 ملغم اوُلاَقو ةنع

 هللا ىلص اًدمحم ثعب هللا نا هللا دبع لاق لاق قورسم نع ىكاضلا لا نع روصنمو

 هدد هو دكه ع

 !! ىلص هللا لوسر اذ َنيِفلَكَممْلا ََس انأ اًمورجأ نس ديلع مكلاسأ ام لق. لاقو ملسو ”هيلع

 د مهيلع ىنعأ هللا لاق هيلع اوصعتسا اشيرق ىأر امل ملسو هيلع

 ىتح محا لاقف دوللملو ماظعلا اولكا ىتح ءىت لك تصح ىتح ةنسلا مهتذخاف

 نا مح“ ىا لاقف نيفس وبا هاتاذ ناخدلا ةثيهك ضرالا نم يرخ لعجو ةتيملاو دولجلا

 ثيدح ىف !اذع ّنعب اودوعي لاق مث اعدف مهنع فشكي نا هللا عذاف اوكلع هق كموق

 لنمتس ع

 ةرخالا باذع سك نوت ىلا نويجم ن ناَحُدب 5 ىنأت 5 بقتران اذ مت رودعغم

 «مورسلا رخالا لاقو رمقلا جدحا لاقو مارللاو ةشطبلا ناخدلا ىضم ثقف
 - 5 هوو نورنمثت ماس تن -نمت د 317

 3 عبيحو انتددح لاق ىبعأ انددح نوودسم انأ ىَربْكْلا خشطملا سشطون 5 ىلاعت



 ءانكاش اوهرو لفقلا .نومجرت# فاطلا#/اهيف؛ ناك اًميع ار وخ ةدكعلا روح قاتجورو هوعدا

 هايل نيا وسلك نقيم رضوا مسلك لاقو, تايولا» لاهم ءلاقوتسار لكهسلاكر ساه حلبأاا لاقو
 م

 تس د هدد ام

 ىلاعذ هلو باب ١ «:سيسلا عبتي هند 5 ىوسي ٌللظلاو هيدا عيني نال! انعيش ىهسي

 ىأ نع نادبع انتدح رظتناف بقتراف ةدانق لاق نيبم ناَحْدب ءامسلآ قت مي بقر
 د د ك5 هه - 0 ١ 3 ن

 مدرلأو ناخدلا سوح ىئبصم" ل لاق هللا كيبع 035 نقورسم نع ملسم 3 شمعالا | اة

 5 ك1 16 4١ هةر هاهم مسلسل 0 , 00 ا

 املاشيرق نألا اذه ناك اما هللا دبع لاق ىووسم: نع ملسم نع شفعالا نع ةيوعم وبا: انتدح لاق

 ىبينلا ىلع اوصعتسا ظكف مهباصأف كرشوي ىذسك قيدسب مهيلع 56 ملسو هيلع هللا ىلص

 ف4 ه

 ةةييك اهنميبو هنيب ام ىرسب ف ءاتمدبلا ىلأ رظني لج لأ لع ماظعلا 0 ىنح كيجو

 قاتل شعم نهبم ن ناخدب ءاَمسلا قت موي بقر ىلاعت هللا لوثأف دهجلا نم ناخدلا 00

 هللا ىتستسا هللا لوسر اب هل ليقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر ىف لاق ميلأ ٌباَذَع اذه
 : 5 . 0-0 0 5 ا ل 000-2 - - 2د - هد < ن د - , ن - مآ
 اولخ نواحت ع مكنا تمزق ايفسف ,ىقسنساف ءىرج كنا راس لاق كلف 3ك اهناف رضمل

 2 م ا 1 3 : 5 1
 :يعافرل ١ مهتباصا نش..اطبت مود لجو ع هللا لوسناف ةبيعانرلا مهتباصأ نيح ميلاح ىلا أودع م

 3000 ه.هدرومشت م

 احا: هوا انامبر»لاعت لوفد يار 8: لب ءرالب: عوني ىلنقو*لاه٠ :نكولمعتنم- انا ىربكلا :ةشطبلا
2 - - - 

 ع ىحكضلا نأ نع سشمعالا نع عمكو انت>> لاق ىيحي انتدح نوشموم انا ةككشلا

 5 ن

 هللا نأ ملعأ هللا ملْعت ال امل لوقت نأ مّلعلا نم نا لاقف هللا دبع ىلع تلخُد لاق قورسُم
 عءموضأ س - «ءرءدومتا عكا 5 هن ءدل  هدد2هع ص هد سا

 اًشيرف نأ نيفلكتملا نم اَنأ امو رجأ نم هيباع مكلاسأ ام لق ملسو هيلع دللا ىلص هيبتل لاق

 0 6 < 6 60 متء
 عبسب ميهيلع عع مهللا لاق هيلع اوصعتساو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كاع ويلع انهل

 د 6 يت © هم ع همها

 ام ىرد مدحا :لعج ىنح كيذأ نم ةةيملاو ماظعلا اهيبخ اولكأ نس مهد لاذ فسوبي عبسك

 2 ١ ثد - اج نست 5 3 نام 5- 0 0 5 0 1 5 3 .ءِ --3

 نونموم انأ باذعلا امنع فشكا انبر اولاق عوكل نم ناخمحلا ةمييك ءامسلا نيبو هنيب



 ن 2

 مسهل امو ىلاعت هللا لوقي ناثوالا نونعي عئاَنْسْبََع ام ىجرلا ءاش ول. نوهكجن .فيكف اذلو

 مود اًفَلَس 6 نوشَع نبينرتقم هدملو ةيقع قى ندع 2 مهن ناتو ملع ص كلب

 - مه 2 م ع 0 2 26م ميلا نفر 0830 3 اد -

 نومربم نوجاصي نودي ةربع التتمو ماسو هيلع هللا ىلص ليحت ةمأ راغكل افلس نوعرف

 مل د - 3 >0 - >2 منعم 2 ع دءع - معمم 13 تع 27

 ءاربلا ككنم نك لوقت برعلا نودبعن امه ءارب ىننأ نينموللا لوأ ندب ل لوا ن وعمج#

 2 2 © م -آ منءم 0 بع سر -

 ئرب لاق ولو ردصم هنأل, ءارب هيف لاقي .تنولاو وكذا نم عيجلو نانثالاو دحاولاو ءالخلو

 فرخزلاو ءايلاب ةىرسب ىنثا هللا ىبع لوقو نوكرحا عب ىو ناكر نيد تا لول

 6 ل امض © مص 5 239 م ١ و 3

 ضقيل كلام اب اوداذو ىلاعت هلوق باب ١ « اضعب مهضعب فلخوي نوفلكي ةكمام بوهدلا

 - ١هد 6-2

 ةنيبع نب نيغس انتد> لاق لاهنم نب
 سمس ىبب ع وفرع هوا عسل ركع 0م

 جا انددح ةيالا نوتكام مكنأ لاق كبر

 ملسو هيلع دللا ىلص اللا 6 لاق هيبأ نع ىلعي ند ناوقص نع ءاطع نع ورمع نع

 ٍمَدْعَب نى طع نيرخآلل الَثُم ةداتق لاقو َكْبر اَنْيَلَع ضقيل كلام ب اوَداَتَو ربنملا ىلع أرقي
 2 د ءمهع 5 9 هو 0 هد

 ميطارخ ا ذلا فيرابالا باوك لاو هل طباض نالغل نرقم نالذ لاقي نيطباض نينرقم ةرمغ لاقو

 هللا نبع ارقو حبعو دباع لجر ناتغُت اهو نيغنالا لوا انأف ناك ام ىأ نيدباعلا لوا اهل

 باتكلا ما "ىف ةداتق, لاق ١ كبعُي تبع ,نم نيدحابلل نيدباعلا لوا :لاقمو بر..اي لوسولا لاقو

 متلك نأ انكفص ركّذلا مكنع برضتقا ىلاعت هلوق باب » ء«باتكلا لصأ باتكلا ةلمج

 3---- ط 5 0 .ِ 0 8 5 655 2 هو هوم

 اوكلهل ةمالا هدف لستاوأ هدر تحبح عذر نارغلا ادع نأ وى هللاو نيكرشم نييرسم اموق

 0 هو , د 3 3 - - 2 6. 2 هر, هاك

 « الدع ادرج نيلوالا ةبدوقع نا للم ىضمو اشاحب مهنم يشأ انكاشاف

 ”* ناخدلا ةروس

 ميس رسأا نسه تح رسلا هلللا مب

0 
 دولتعاك هبرهظ نيب نم ىلع نيملاعلا ىلع ملع ىلع اسباب اقيِرَط اور دعاجم لاقو ْ



 رظعاو ع مث 3

 مكورحي دعاكم لاقو « ناوفلا انرْمأ نم ان دلت 2 اَمهقَع سابع نبأ نع 0

 سن 6

 نللظيف هريغ لاقو لسيلَذ مخ فرط“ ١ ةفوصخت ال انئيِب عل ال لست قعر زصتملل هيك

 ةلوق+ باج 3 ١١ «لودجتبا اوعرش؛ "رجلا نيجي و1 نكت دب نكوكلا نكغ دكار

 انثدح لاق رفعج نب دبد# انثدح لاق راشب نب دمح انثدح قرقلا ىف ةدوملا الا ىلاعت

 هلوق نع لمس هنا سابع ىبا نع اًسواط تعمس لاق ةرسْيم نب كلملا بع نع ةبعش

 ىلا ناد تلج نيابك وبا لاعدا ووك دال قرف قليبجل" نب ديعَس لاقف قرف 3 ةدوكدلا

 الا لاق بارق مهيف هل ناك الأ لديوما "نم ب ا لاكن يلق اللا# قص

 «ةبارقلا نم مكنيبو ىنوب ام

 07 فلا

 مسيح رسلا نسهحرسلا همللا مسبب

 َ همم مع 5 هم 222 مَ

 ماوجانو موس عمسن 0 24 َِ د 000 , ىل 5 اوكقوا © دا أ «.يسفنت بر اب تلبث اما خما ىلع كفاكم لاق

 ام ه5 2 دا هكا هب د - - همس

 لعجا نأ الول ةدحاو مآ ماعلا نوركي نأ الولو سابع نبأ لاقو « مهلببق عوجدبسذ الو
 ب

 1 5 2. مدد 3 دد 2 ءمد 8

 رزدسو جرد و ع نم جراعمو خضف 3 نم اغقس رافكلا توجب تلعكل اراغك مهلك سافلا

 36ه 5 ت0 مساك ءن م ه م 2 هو

 مكنع برضخنا كعاكام لاقو « ىمعي يك انولد لآ انوغس ناقيلقت نيبذرقم خضف

 0 دسد 2ك < اه - 0 7 0 - هش ء اه . 1 0

 نيلوالا ةغس نيلوالا لم ىضمو هيلع نوبقاعت ا مت نارفلاب نوبّذكت ىا اكفص ركذلا

 3ةنهد 2 همه هس . 2 ت .> 2 - - 26و - ه-ع

 نكولل نومنلعج ىراوخل ةظةبيلكالا ىف اشنب رهمثلو لاغبلاو لد ليبالا ىنعي نينرقم



 تلمع نع ا ءرسحا 0. ةلل. سابع نبا لاقو كبعو مناك ام المد دعاكم لاقو

 « ميج ٠ ىو هناك © ع مُهَل عيضخو هللا مهمدصع ولعت [ناف ةءاسمالا دنع وفعلاو

 1 6209 5 دع هزذده ده هدة 6.٠ 5 - - 2 م هدهد

 كسيزمي انتدح لاق كيح نب كلا ني نولمعت امم 7 ملعب ال

 امد دوعسم نبأ نع صصعم أ هيصة روصنم نع مساقلا نب حور نع عينرز نبأ

 و9 ء ده - 01 ا ا

 نأ نورذأ ضعبل و ع < ةهمد 52

 هلك عمسي كقل هضعب عمسي ناك نتن مهضعب لاقو ةدضعب عسي مهضعب لاق انيدح

 هدم هودود 2 هدةهمدلم هم مه - 3 24 ا ل ل 2

 امي تالي وق تاب 0:1 ١ :ظيالا + مكراصبا الو مكعمس :مكيلع» كيش, نأ نورتتست منك ام

 نع دفاج نع روصنم انثدح نيفس انتدح لاق ىديملل انثدح ةيآلا هكتط خلف لل

 نايشرق تيبلا لذع عمتجا لاق دللا دبع

 : دللا نأ نورثأ مدحا لاقف مهبولق قف ةايلق

 «٠ هم ا مدن - س6 >

 عمسب كفنات انريج اآذأ عمد ناك ن ر-خالا لاقو انبفخأ ب عمسي

 هس ه7 ءءهدك دم هدرز ل هدروءم م معهد جرالكوا سا تلاع ع 5

 الو مكراصبأ الو مكعمس مكيلع تهشي نأ نووتتست متنك امو لجو رع هللا لزنأف انيفَح

 « ةدحاو ريغ اراه كلذ كرثو روصنم ىلع تبت مذ مهنم نافنثا وأ ل

 ساص سمس د 2 مد

 ىببكلا انتدح لاق ىلع نسب ورمع انثتدح خيالا مِهَل و املاف اوربدصي نا ىلاعذ

 كديع نع رهعم نأ ندع دعاكم نسع روسعنم ى دتدح لاق قروستلا 0 انتدح

 «دوكنب هللا
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 نيموُي ف ضرألا قلَخ ىذلاب نورفكتل منا لاق رث ضرالا قّلَخ لبق ءامسلا قلخ ركذف

 اروفغ هللا ناكو لاقو ءامسلا فلخ لبق ضرالا قلخ هذه ىف ركذف نيعئاط ىلا اًميجر ١

 ةرألا كضفتلا اقل ينيب تاسنا لع الافق | ىسبر رقاب ناك ا هتاكف يصب اًفيمس : اًهيكح 0

 هنيب ٌباسنأ الف هللا ءاش نم لا ضرالا ! اق .نكو تاومسلا 000 قعصف روصلا .ق فني مث

 امأو نولءاستي ضعب ىلع مهضعب ليبقأ ةرخآلا ةضفنلا ىف مث نولءاستو الو كلذ سنع

 لاقو مهبونذ سصالخالا لعأل رفغي هللا ناف اًثيدح هللا نومتكي الو نيكر شم انك ام هلوق

 كلذ دنعف مهيديأ فطنتف مهعاوفأ ىلع متَدث نيكرشم نكن ْمْل لوقت اولاعت نوكرشملا

 مث نيموي 3 ضرالا فاخو ةيالا اورفك نيذلا ط هدنعو انيدح منكي 03 هللا نأ فرع

 اهوحدو ضر ذأ احد مدا ن هير نيموس ىف قماوعف ءامسشلا ىلا ىو.ةسا مت ءامسلا .فلخ

 هم <

 كلذن نيرخأ نيموي ىف امهنيب امو ماكالاو لاو لايبخل فقلخو جرملاو ءاملا اهنم جرخأ َّك

 ملا دع فاك نق ند اعز انور ألا ةسلعخح نقضت قو ضال اكلي وقوفا دار
7 - © 

 هلوص كلذو كلذ ُهَسْفَن ىمس اًميحر اروفغ هللا نكو نّيَموَي ىف تاومسلا تقلخو

 5 فتحي الق دار ىذا هب باص آلا ايش 37 م هللا نَ كدْذدَح لري م ىأ

 ءامس لك ىف اهقازرأ اهتاوقأ بوس ٍنوُنُمَم دفاجم لاقو «هللأ ىتع نم الك ناَف نارقلا
 هدا مجد هدو هام تعم - ساس هك 2 ءهع

 توملا دنع :حدتالبلا مهيلع لْوَمَمَ عانرق مهل انضمقو ميد اشم تاس هب رمأ امم ارمأ

 ىأ يل اذع َنْروُقُيَل علطت نيح اهماَهكأ نم هريغ لاقو تعَفَترا ثبرو تابنلاب توتا

 هلوقك رنا يكل لع, عانتلد تاتيدوتا هوس :اهردك نيلئاسلا كوسا اذهبي ىوفخا انا ىلع

 نم هاندعصأ ةلونع داشرالا وه ىذلا ىدهلاو ليبسلا هانيدف هلرقكو نيَدِكنلا هانيدعو
: 

 رشق اهمامكا نم نوقكي َنوعَروُي ةدتقا مادهبف هللا ىذه ىنيذلا كئلوأ هلوق كلذ
2 

 ةارتمأ ىأ دحاو ةيرمو ذ ةايرم داح صاد صيت ى م بيرقلا مه 1 مكلا هه ىرفكلا



 ىنعي ةوعد هل سيل ناجالا ةاّكتلا ىلا دعاجم لاقو « نيعضاخ نيرخاد لضفنتلا لوطلا

 3 - تم 35 سان ع

 راغلا ركذي دايز ند ءالسعلا ناكو نورطين نوحرمن راذلا مهب 3 نوركسب ىّتولا

 نيا ىدابع اب لوقي هلثاو سانلا طققأ نأ ردقأ انأو لاق كالا طفقت هذ 1م 0 ., لاقف

 َّن ويح مكتللو رانلا باحتأ © نيفرسملا ن نأ لوقيو دللا ةّحر نم اوطنقت ال مهسفُنأ ىلع اوقوسأ

 هس عد 3

 اريْشبَم ملسو هيلع دللا ىلص ا!دمد# دللا ثعب امناو مكلامعأ ىواسم ىلع. ةتجلاب. اووشبت نأ

 لاق هللا ييع نسبا ىلع انتدح باد ١ « داع ص راقلاب ارذتمو ةعاطأ نمل ةنجاب

 ىنتدح لاق ربتك نأ ند ىبيك ى ةتدح لاق ىع ازودلا انت>> لاق ملسم د كياولا انتدح
 ذر

 خي رمح ملي هللا ١ لنيعل“ تلق لاقاييزلا نبأ ةةورع, ىرتدكك ناحل مينلا ميحز) نير نبك

 هللا لوسر انيب لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب نوكوشملا عنص ام ناب ىقربخا سصاعلا

 لور ابكنع قحأت علا د نب ةبقع اليد نأ سلا 58 ملسو هيلع دللا ىلص

 نخاف ركب وبا ليقأت اًديدش اقنخ هقنخت هقنع ىف هيو ىولو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هللا ىو لوقي نأ الجر نولْثقَتا لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيع عسضدو هبكنع

 30 مكر ند تاننّمملاب مكءاج لو

 اةنكاسلا الر ومحب

0 

 انميظعا نيعئاط ا انلاق اًيطعُأ اًهك و أ اعط انتا سابع نبأ قرح نيرا لاقو

 لاق ىلع فلتخت ءايششا نارقلا ىف ٌدجأ ىلا سابع نبال ٌلَجَر لاق ىيعس ىع'ةلاهتملا

 هللا نومتكي الو نولءاسني ضعب ىاع مهضعب لبقأو نولءاستي الو تمموي مهب باسنأ

 اقاَحَد هلو ىلا هاني 50 مأ لاقو خيبالا هذه ىف 9 اومتنك كؤف نيكرشم انك ام اندر اًميدح



 ىنح ملسو كبلع هللا ىل لبص ىجذلا ككضف كلملا اك لوقيف ا ىلع فئالدل رئاسو ع

 هلآ اورد امو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسسر ا رب لوقل اقيدصت هذجاوذ ثدب

 2 ساس مم دس سد ةهنق موس وت هنآك ورعم

 امع ىلاعتو ةذاحس 0 تايوطم تاومسلاو مقل م هذضبق اًعيِمَج ضرالاو هركق ق

 سما م

528 

 نب نيرا دبع ىنتدح لاق كثسبللا ىئتدح لاق يقف ل - انتج ( نوكرشب

 ىلص دللا ٌلوسر 0 لاق ةربرف بأ 3 خملس لا ئ ع باهدت نبأ ى 2 رفاسم 0 نب كلاخ

 أ ُكلَملا انأ لوقي رث هنيميب تاومسلا ىوُخَيو صضرألا هللا ضدي لوقي ملسو هيلع هللا

 نعوم 2 د

 ضر لأ ْق 6 تاوُمسلا ىف نم قعبصق رول ُْق يفت ىلاعت هلوق ا 0 2-5 كولم

 انتدح لاق سل انت نورظني مايق مف اذ ىَرَخُأ ه هيث ذ خشن 1 دلل است ص ل

 ىلا نع وماع نع ةدسكاز لنيأ نب ءايركز نع 5 ديع انيبخا لاق ليلخ ند ليغ

 اذاف. ةرخآلا ةضفتلا َدعَب هسار عفري نم لوأ ىلا لاق ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نع ةريرع

 صفح نب ريغ انتدح «ةخفنلا َنعَب مأ ناك كلذكا ىردأ الف شرعلاب فّلعتم ىسومب انا

 نع ةريره ابا تعمس لاق ماص ابا تعمس لاق شمعالا انتدح لاق ىنأ انتحح لاق

 اًموَي نوعبرا ةريره ابا اي اولاق نوعبرا نيتخفنلا نيب لاق ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا

 2 2 د هع د هك

 نم ءىتن لك ىابدو 37 لاق ارهش نوعبرأ لاق تعببأا لاق خذس نوعبرأ لاق تيبأ لاق

 د 7 0 سه 6 5-5

 8 ىبخل بكري هيف هينذ بج الا ناسنالا
- 

 نموملا ةروس

 قسبعلا قوأ نأ نب حيرش لوقل مس هساوف لب لاقيو روسلا لئاوأ زاجم اهزاجم كماجم لاق

 مل ل 3 3 دا تا د
 تك 2. 5200 9 58 | 5١

 مدقتلا لييق مد الذ الهف رجاش جمولاو مد ىنرك دي



 ماما م رمؤلا نر وس "كة نارفلا ربدسفن بتاتح

 ا" ربمرلا ةروس

 راقلآ تم لِي هلي ىمكأ ىلاعت ةلوف وهوا رانلا 3 ةبيجو لخا 2 هيجوب ىقتي دعاكم لاقو

 خم هن. تهزظ 86ه

 مهتايلال لدم ليج اًخابم املا الس 0 سبل جوع ىذ اًنمآ ىني نم مأ ريخ

 كى ةسناك انيطحا انو 0 هنود نم نينلاب كَنونوكيو قلل هلالاو لطابلا

 كتيلعا ا ىدديطعا يذلا“ !تجن لوعيا ةمبقلا وَياع رج نيوملا هب ىدصو ناوقلا ىلا

 اًحئاص املاس لاقيو املس الجرو فاصنالاب ىّضْرَي ال رسعلا سكشلا نوسكاشتم هيف هب
 نه عكر همم

 اهباشنتم هيناوك هيئافك نيقيطم هب اوذاطأ نيفاح زوقلا نم مهن :اغمب ثرغن تزامنا

 ىدابع اب ىلاعت هلوق باب أ «فقيددصتلا ىف اضعب ةضعب هبشي نكلو هايتشالا نم سبل

 د 12 مش 7 نتن < 3 2

 وح هنأ اًعيِمَج َبوُدّلأ رف فعن للا نأ دلل مرا 3 اوطَْنَقَت ا مهسْفْنَأ ع فر يذلا

 مى > 3 نه

 عيرج نبأ 5 فا سود ند مايتم 2 ان ريا لاق ىسوم نب ميربأ ىنتدح ميحولا روفغلا

 كرشلا «لنعأ اقم لباد .نأاءشابع نبا نع وربح ىيبج قنا ىيعل نا نقيا لاكب مربكلا

 لوفن ىذلا ن نأ اولاقف ماسو هيلع هللا ىلص ايد اونأف اورَتك 0 اوّدرو ا اولتق دق اوناك

 اهل هلآ عم وحتي ل َنيخْنَأَو لوف ةرافك م امل وأ انوبخكأ ول نس بلا رعاك
9 8 

 اوفر نيخلا ىدابع اي لزتو ن روني الو قحلاب الا هللا مرح هلل سفنلا نولقفي الو رخآ
 .ه 2 -- 2 09 ده م
 ل ردق فحم هللا و رة امو ىملاعت هلوذ 1 ١ 0 هلل ةمحَر نم اوطنقت ل مهسغنأ ىلع

 0 تتسم

 5 ون

 5 دك نأ نو نان ضر هيلع هللا ىلص دللا 9 ىلأ رابخلألا ن م ربح



 كسل تتذذ#ذآذآذآذثت ل

 اه نس ةر ودع “4 نارفلا ٍيسفت باند را

 بخ هللا رمأ ىف رصبلا راصبألا ةدابعلا ىف ةرقلا نيألا سايع نبا لاقو «لاتمأ بارثأ مهب

 «قاتولا دافصألا اهييقارعو ليخل فارعأ حسي اًحسم قفط ركأذ نم قر هر رك ذ نع ريحا

 3 ةءءومق -

 انتدح « باعولا تن كسا ىدعُي نم دحأل ىَخُبْني كلم َّث تع ىلاعت هلو ا 0

 نع دايز نب لديحت نءع ادعت نع رفعج نب لكيدو 3 انت>> لاك مهربأ ند (نقدكسأ

 وأ ةحرابلا ىلع تلقت نِل نم انيرفع نأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىع ةريره ىا

 ”ىاهغ م هس ع 0 خا ع 2 0 - 3

 هد

 ال الم 08 بق بر نميلس ىخا لق تركذف مكلك هْيلا اورظنتو اوكصت ىتح سدجاسملا

 نيفلكتْلا ىم. انأ امو ىلاعت هلوق باب » 2 ءاتساخ هدرذ ور لاق ىدعب نم دَحأل ىغَبني

 انلخد لاق قورسم نع ىعك علا لأ نى ..ع شمعالا نع رسرج انتد> لاق ل اندد>

 لقيلتا ملعياارق ,نمو هب: لقيلف ايش ملع نم سآنلا اهيأ اب لاق ديعسم ىب هللا دبع ىلع
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 مكلاسأ ام لق هيبنل هللا لاق ملعأ دللا ملعي ال امل لوقي نأ مّلعلا نم ناف ملعأ دللا
 م>نمت ا م هذ ن عمم

 ماسو ءبلع دللا ىلص دللا لوسر ن 1 ناخ لا 5 مكث حُأَسو نيفلكتملا 5 ان امو 1 نس هبالع

 فسوي عبسك عيسب مهياع ىنعأ مهللا لاقن هيلع 506 مالسالا ىلا اشيرق اعد

 03 - 0 سمس 6ه- ع و 5 2 3 00 5 هم ,8

 دخل ىربب للجرلا لع ىنح دولتلو ةخنيولا اولكا ىنح ءىت تدع نس مهند اف

 - د 23 مب يءع هموم نإ 5 د 3 هم

 سانلا ىشغي نيبم ناخدب ءامسلا ىنات موي بقتراف هللا لاق .عوذل ىم اناخد ءامسلا نيبو

 2 ا جك ع 5 02-2 003 ه 3-0 51 5 191 3

 كو ىركذلا مهل ىذا نونموم اذأ باذعلا ادع كقشكا اندر اوعدذ لاق ملأ بادذع اذم

 - : ها 2 3 ى ©0539 © م

 2 نه م م د 2 ع و 5 : + 5 2 5 0 < هراءآك

 دللا لاق رد مود دلل خاف 2ك 3 اوداع زم كف كح ناك خيدقلا موب تاكعلا فشكيذا

 د> 26د هما < ءا6 عمه 5 6 م0 1

 « نومقتنم نا ىر 5 خمطملا شطين موه ىجلاعت



 مز مي تافاصلاو ةروس" "9 نارقلا ريسفت بانك

 ل انكلترا نونكلا 0-22 يود - 5 اروحلم ميمحلاب طاسيو "طيس

 َنَل َسْنوُد ناو ىلاعت هلوق باب ١ ابر العب نوركسي نورخسَتْسي ريخ ركذُي نيرخآلا

 دبع نع لثاو ىا نع شنعألا ىع ريرج. انثدح لاق ديعس ىب ةبينق انكثدح َنيِلَسومْلا

 نبا نم اريخ نوكي 1 دحأل ىغبني ام ماسو هيلع هللا ىلص هللا 0 لاق لاذ هللا

 لاق جلف ى دتدح لاق جلف نب كسح انتدح لاق رخشملا نب ميعربأ ىنتدح ل

 ةربرف لأ نع راسي ند ءاطع نع ع نب وماع ىنب نم ىلع نب لالع نع أ ىمت لح

 كيبذك قف .ىتُم نب سنوي نم ريخ انأ لاق نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 6 ضن _ض الر وسبب

 - د 3 مما ساس

 لاق ماوعلا نع ةبيعش انتدح لاق ردنغ انتد> لاق راسشب نب كيح انت باب ١

 ع١
 20 |, ع؛ 7 د 27 1 2 8

 هللا ىدف ىيدلا كلو لاقن سابع نبأ لكس لاق س ىف 8 ةدكسلا نع [!دعاع تل

 - اهيل 3 د

 انت>- لاق هللا كنبع نب كيح ىنتدح «اهبذ ككسي سابع نبأ ناكو هدنقأ اك عيذ

 تلاس لاقف نص ةدّجَس نع !دعاجم تلأس لاق ماوعلا نع ىسفانطلا كيبع نب ديس
 - هه تاع ظ 2 ع - هسد 2 ءد

 نذل تلو ل وأد هتيرذ نسمو ارقذ اموأ لاقذ تدجكاس ىسبأ نم ساسبع نبأ

2-1 0 00 

 دراد اهدحسف' هب .ىذتقي 2 مكيبذ رمهأ نوم دواذ ن .راكذ هدتقأ مثاَوهبق للا اد

 - هب - تا 3 . 0 3 7 5 ١-2

 خام ةرخالا خلملا نسيزاعم رع ىف دمعاودم لاقو «تانسال ةفيكت طقلا بيج باجت

 5 , تل ع 5غ 215 0 ع د د 0#

 ىنعي موزهم كنانه ام 0 اهباوبا ىف هامسلا قرط بايسالا بذكلا قالتخالا سشيرف

 تردا ا 2 60 2 ص و 0 22 0 ا 3 واع 0 6م صاع سس

 انطدحا اييخس مانزل انباذع انطق « عوجر قاوف ةيضاملا نورقلا باردحالا كَتلوأ اشرف
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 اب يب

 0 و 14ه ىرارقلا ,يسفنت بانك اة
 5_0 0 فلضر 32 5

 3 10 َح - 7 هدم .ه 2 2 ه 2 © ع ا 3 7 هع

 راهفلا (نقسباس كلذ امهل ىغبني الو ربخالا عوض الحا غوض رضخسي ل رمقلا كرت نأ

 ود 2122 ن

 ني هلثم نيزامهنميدحاو ]4 ىركوو  رخألا نماءاهدحأا ترك لست  نيتيتح نايلاطتي

 س5 “م

 ءرقوم لا نوكشما خمر ع ع دكان باسل للاع نووضح# ننح نؤبجكم نوه ماعنألا

 انشا انجرخام اندم ةرسم نوج تا َنوُلِسُمُي مكبياصم مكرستاط سابع نبأ لاقو

 كلذ اهل رقتسم ىرج سمشلاو ىلاعت هلوق باب ١ «شكحاو مهثاكمو مهتئاكم هانظفَح

 ةءببأ نع ّىميتلا ميقربأ نع شمعالا انتدح لاق ميعُت ودا 0 « ميلعلا رب دع ريدقت

 لاقف سمشلا بورغ ىنع نجحسملا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا عم تنك لاق َرَذ نأ ىع

 ىنح كل ا.هئاف لاق ملعأ ةلوعشرو هللا كعلتق نيمشلا ب غن 5ك ىرحتتأ ر 3 اب اب

 هدم سد 95 و هاد مد

 « ميلَعْلا ريدقت كلذ اهل رابسول ىرُج سهشلاو اعتا هلوق كلذذ شرعلا نيد نيك

 نع ديدأ نع ىميتلا مهوب ٍدأ نع شمعالا انتد>ح لاق عيكو انذد.> لاق كنيس انددح

 ا امل رقتسمل ى 2 نيل ىلاعت هلوق نع ملسو «بلع ىللا ىلص ىبينلا تلا لاق ر 3 بأ
 ىر

 ِء 0 5
 7 مي تت | مج 00
 2 ةيرعأأ ندا انارة مسم لاق

3-92 

 بناج ّك نم نوذفُذقيو ناكم كا نم لايبعب ناكم قم بْيعْلاِب َنوُشْفَقََو كفاكم لاقو

 و - 6و

 نيطاَيشلل هلو.قت َراقُكلا نِل ىنعي نيميلا نع انتوثأت 8 برا مئاد بسصاو نوري
 0 - الا د د. 2-2 2

 نوفغزي ةلورهلا ةخةييبح نوعرمب ن .راطيش 6 مهلوقع بهذت « نونزني ناب عجو لوغ

© 

 ثانب مهئاهمأو هللا ثانب ةكالملا شيرق َراَقُك لاق اًبَسَن ةتحلا نيبو يشنملا ىلا العلا

 6م © 32 © 5” د2 همم سا < نه مم 3 7 -

 نبأ لاقو «باسحلل دضخا ديب نورضحمل مهنأ ةخنكالا تيلع دقلو ىلاعت هللا لاغو ند تاوردس
- - - - 



 هْضْعَب اذكه عملا وقرعشمو عمسلا ىرتسم اهعمسيف ريبكلا ىلَعلا ومو فلل لاق ىذلل
 هه م - بع. - 0.

 عمسيف هعباصأ نيب ددبو اينرحت مقكب نيفس فصوو ضعب قوف

 ٌباهشلا كرذأ ارف نهاللا وأ حاسلا ناسلت ىلع اهّيقأي ىتح هت“ نم ىلا َرَخآْلا اهيقلي مث

 دق ملا لاقيف ةبّذك ةئام اهعم بذكين هكرذي نا لبق 'اهاقلا ارو اهيقلي نأ لبق

 ةلوق باب م ١ « كمسلا نم ,تعمس هلا ةملكلا' نكلتب:ىّدصيَح !ذكو. اًذك مويءانل الاق

 انثدح لاق دللا دبع نب ىلع انتدح ديدش ِباَذَع ىَدَي نيب مكن ريخت الا وه نأ ىلاعت

 ريبج نب ك.بعس نع وسم نب ورمع نع شمعالا انت>> لاق مزاخ نب دكيحت

 تعجن اناكابص آي .لاقنر وني تاد ةاقصل» كلنو هيلعرأدللا لص ١ ييتلا حفص ,ناك نتاع

 متنك امأ مكيسج ّوأ مكحردصي وحعلا نأ مكتربخا ول مقيارأ لاق كل ام اولاق شيرق هيلا

 كل ابك بعل ىبأ لاقن كيدش باذع ىَدكَي نمد ريذطن ىناف لاق ىلب اولاق ىنوقّدصت

 < بهل. نأ ذي: تبت هللا لونان انتعمج نيل

 لاقو سمشلا عم راهنلاب ورمل هريغ لاقو ةلْقتم ةلَقْتم ةاونلا ةفاغل ريمطقلا ىغاجم لاق
24 

 <<. تاوليملا تيحنتلا [ثنييرغلا داوس :تنغا دوش تييارقو ناهنلاج مومسلا لولا ور لابعر ل

 "0 سب ةروس

 لسرلاب تواريتسا مهيلع ةرسح ناك دابعلا لع ةرسح اي اندحش انرزعف دعاجم لاقو
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 1م بازحالا ظفر وس 41ه نارقلا رميسغفد بناتك

 نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةرير ىنأ نع سالخو سمحتو

 . 1 ا نيذلاك اوذوكت ل ا لا اي اي ىلاعت هلوذ كلذو اييح

 «« اًهيجو هلآ دنع ناك اولا

 5 نوربج“ 8 ل ا 0 نيبلاغم نيزجاعم نيقئاقب نسيزجكمب نيقباسم ّن .ريؤجاعم لاعب

 همم

 لك كدر نييلاغم ع نسيزجاعم ىنعمو نبيناغب نيزجكم هلوق انوزجكي انوقشي َْن دو

 هم ها م 2 - 2 هد ع

 لدحاو دعبو ىعاب رمثلا لكالا رشع راشعم هبيحاص ََ رهظي نأ اميهنم دحاو

 د 72ه

 رفحو همدقو هقّشغ كسلا ىف هللا د د2 م ملسلا مولا بيغي ال بَرَعَي ال نفاس“

 نللو تسلا نم رجالا هاما نكي مّلو اتَسِبِيِف هاما امهتع باغو نيتنلمل نع اتعفتراف ىداولا

 - 2 مهل هم ههمعا م .

 للا مرعنلا لمي. تح سن ند وردوصع لاقو ءادن كنسبد نم مهبل مع دللا هلسرأ ابداحع ناك

 س3

 ىَزاَجَي ىفاجم لاقو عورجلا تاغباسلا ىداولا معلا هريغ لاقو ىنْمْيلا لصأ نكتب

 ةرخلأ نم درا شوانخلا نينتاو هدحاو ىَداَرثو ع هللا خةءاطب الح اوب مكظعأ بقاعي
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 جاك سابع نبأ لاقو « مهلاثمأب عقعابشاب رو أ كلو و ل لام ئه نوهتشي ام 0 اهندلا ىلا

 12 مل 2 د دك 0 0 مسج

 حب ناعتأ ءاوبق كانإ ١١ ١ اني وسلا مرعلا 0 لقالاو كارآلا طمخل ضرالا ىم ةايوجاك

 0 ساند أ نمش 3 - -ٍ - >> ه 22 هام م اسد 52

 ىديبك انتدح ريبكلا ىلعلا وخو قحلا اولاَق مك ,١ لاق أذ ام اولق مهبولق نع عوف أذا

 ىبمذ ع نأ لوقي ان ربا 2 اانإ 00 لوقي خم ركع ت0 لاق رودع امدح لاق نبقس انك لاق

 ا ةكئالملا تبرض ءامسلا ىف مَألا هللا ىضق اذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 انلاع» كور ' لاك 15 ام! ولاه ةيبؤلقإ نع عزف اذاف ِناَوُشَح لع ةلسلس هناك اعلا ا



 مهام 09 باودالا نر وس "4 نأز 2 روسغن بانك

 3 دهن د ءمزي ج2

 هل نذا ل كلقف كا لون ام نلعب سيعقلا 5 قرشا حلفا ىلع ن ..فاننشا تنلاق خشتاع

 ىنعضرأ وه 0 قيوعملا !ايأا امك ن ماسو هيلع هللا ىلص 00 5 3 ىنح

 م مدع

 نط يتلا لاف” نكد انلا تخت 331 11تبناف ”قداتسا نييعفلا ذأ اخ مدت نأ هللا

 ىتعضرا وه "سيل لجترلا نا: هللا 'لوسر ايأ تلق كمع نيتذات نأ كعتم:امو ' ملسو" هيلع هللا
 : ءد 0 2 3 2 كم٠ ب 0-7 5 هءد دع 5 ل

 تيناك كلداذ ةورع لاق كني تبرذ كيع 1 ل ىلذتا لاقف سيعقلا أ ةارمأ ىنئعضرأ نألو

 دس

 هَل نأ ىلاعت هلوق باب ٠ تشعل نم نوسموت ام *_حاضرلا نم ومرح لوقت 5

 ةيلاعلا وبدأ لاق اهيلسَت اوملَسَو هيلع 0 اوشن ويخلا م اي يبنلا ىلع ةرولَصَي هكْتالَمو

 هس

 نوكربي نولصي» سابع نبا لاق«ءانَحلا ةكئالملا ةولصو ةكآلملا دنع هيلع ءامكو كتل هول

 انثد> لاق ىنأ انتد> لاق كيعس ىب ىيكح ىب كيعس ىنتدح ىتاسنل ىكتيرغنل

 كيلع مالسلا امأ هللآ لوسر اي ليق ةرجت نب بعك نع ىليل نأ ىبا نع مكلمل نع رعسم

 تيل امك سيد 'لآ ىلعو جم ىلع لص مهللا اولوُق لاق ةولصلا فيكف هانقرع دقف

 ميهربأ لآ ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو جيجي ىلع كراب هللا ليت كيج كذا ميغربا لآ ىلع

 داهلا ىبا ىنتدح لاق ثيللا انثدح لاق فسوي نب هللا دبع انتدح «ديجت ديح كنا

 ميلشلاا اذه. ددلا؟لوسو» اي :انلف "لاق قد طوع نىآ؟ ىغأبابخاب نار ولاا نيالا 3

 لا ىلع تيلص امك كلوسرو كطيع كيج ىلع لص مهللا اولوُق لاق كيلع ىلَّصن فيكف

 ةزج نب ميعربا انثدح «ميعربا ىلع تكراب امك نمسح لآ ىلعو نمخم ىلع كرابو ميعربا

 ىلع' كرابو.: ميهربا "ىلع كقبلصا امك لافو» كثي ىف ئدروارتلاو مزاح: ن٠ نبا انوخ

 نين اونوكت ا هلاعثا هلوق باي 11٠١ « ْميهِرْبا لاو :ميغربا لع تكراب“ انك لمح لاو

 نه - سد وم ١ 9-0 - د 0 ءدس عك ل

 نسخ نع فو ع اندت>>< ةدابع نب حور ا.ذربخا ميعردا ند فحسا انتدد ىسوم اوذأ
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 ني

 ةرجح وك اقلطنم يرخ ءايلل ديدش ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناكو نوتكحتي تيبلا

 5 00 : 0 1 0م » عا هم 0

 انتدح ؛ باك 2 2 تالزنأو هنجبو ىف سل أ هج اخ ىرخاو خد بايلا 5

 علو لاق سدا نع كبح انتكح قديسلا ركب نى دأ حللا دبع انربخا روصخم نب قكسا

 مك امكتو بخ .نيانلا عيشأف شخ نبا بنيؤب ىنب نيح ملسو هيلع هللا ىلص_ هللا :ٌلوسر

 بم د سا ع

 هل وصلت نويلع ماسيف هثانب ةكيص عفصمي ناك امح ننمولا تاهما و هك جرخ

 مهم د ٠ 2-0 ع نم د

 اهنأر املف ثيدلل., امهب ىرج 55 ىأر هقيب ىلا عجر اهلذ هل ان وعدو بلع نءلسبو

 0-3 6 د ماع 2 د ع - مص

 نيبعرسم ابتو هنايب ىع عجر ماسو هيلع هللا ىلص هللا ىبذ نالجرلا ىار املذ هتيد نع عجر

 م, هّؤ هه

 ىكبيد رتسلا ّى .ثرأو تبعا للاخت ىناحع عج م مأ اه.يجورخإ هثربخأ 5 رد 5

 نع اسنا عمم كبي ىنتدح ىيك اذربخا مير لأ نبأ لاقو ك0 د تلونأو هنو

 2.0 ماشع نع ةماَسأ وبا انثدح لاق ىيح نب ءايركر انتدح «ملسو هيلع هللا ىل ادح
 ىبذلا

 د 1 3 مس © © هه محا

 ةارهأ 252 ذاكو اينجاخ باكا بو ام دعي ةدوب تل. تح تلاق خئمتاع نع كببأ نع

 كاما 0 د 2 5 0-2 5 ع
 نيف ام هللاو امأ ةدو.س اب لاقف باادذل نب رهع اهأر.ذ اهفرعي نم ىلع ىفخلا ال ةييسد
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 ىنيب ف ملسو هيلع هللا ىلص دللا كد ةعجأار تافكناف تلاق نيجرخلا فيك ىرظناف انياع

40 

 ىنجاح ضعبل نادجرخ ,ى ذا هللا لوسسر اب تلاقذ تلخحن قرع هدب ىف ىشعتيل هثأو

 هعضو ام هلي يف قرعلا ناو هنع عفر مث هيلا هلأ ىدواف تلاف.اذكو ااذك رمح 3 لاقن

 اناني ودب نأ هك كليف كابا 1 1 نيشلل نجرخ نأ نأ نذأ كف هنأ لاقف

 نيذاو خا الو نيت اَمِبَأ لو نهتابا ْى نييلع ني ا اًميلَع ع لب ناك هللا ناك هوفخلا

 سمس م5 مس.هآك

 هش, .لك ىلع ناك هللا نأ هللا نيقتأو ا تكلم امر دلو نيئاسن اَلِو نهناوَخَأ ه هانبا الو

 نأر رم أ نب ةورع ى دة لاق ىرهوشدا ى -ح بيع انربخأ لاق نامجلا وبدأ 002 « كيش



 لدا بازدحالا فرس وخد نارقلا ربسفقت بانك

 نييلس نب رمتعم انثدح لاق ىتاقرلا هللا دبع نب دمحم انثدح «باجأا ةيآ هللا لوناف

 ىلص هللا لوسر جوزش امل لاق كلام نب سنا نع رج ىا انتدح لوقي ىلا ثعمس لاق

 هنأل وه. اذاو نوكدحي  اوسلَجا مت اويطفأ موقلا احد شخ ةببا ننيز ملسو هيلع هللا

 ىتعلا ءاق ةضالم تكقوأ مادو نم !لو ماع ا تلخر لاه كدت عار ااهق ومو عير لف ءابشلا 0

 تربخاف تئجن تقلطناف اوماق مهنا مت سولج موقلا !اذاف لخديل ملسو هيلع هللا ىلص

 ىقلاف لخدأ نبعذف لخد ىح ءايغ اوقلطنا حق مهتأ ملسو هيلع هللا قلص ٌّىينلا

 انقدح « يالا ىبنلا توب الخ نك دل ودعا يذلا 537 ب ةللأ لؤنأف دنيبو ىغنمب نا

 انأ كلام نب سنا لاق ةبالق نأ نع بويا نع كيز ىب داّج انتدح لاق برح نب نميلس

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ٌبنيز تّيدقأ امل باجلا ةيا ةيآلا هذهب سانلا ُملعا

 هيلع هللا ىكنح ىبنلا لعجت/ نوتذحتي اودعقذ موقلا دو ؛اماعط عنص تيبلا ىف ُهَعَم تاناك

 اولخرت ال اونما نيذلا اهيأ اب ىاعت هللا لونأل نوتدحاي' دوعق مو عجري مق ٍيرْخَي ملسو

 بوصف باججح ءاَرو نم هلوق ىلا هانا نيرطان ريغ ماَعَط ىلا مكل ن ندوب“ قاالا ١ قبعلا+ب كو

 بيهص نب زيزعلا دبع انثد> لاق ثراولا دبع انتدح لاق رعَم وبا انتدح موقلا ماقو باكا

 ربخ(سكج عنيا تئيرب ٌملسو عيلع هللا ؛لض“ىبنلا لع ىنب لاق. سنا

 نوحرخيو ١ نول ايف“ موكا قع مهد قودوسوو ١ ولكل قف ىجايف اًمعاد ماعطلا ىلع

 اوعقرأ لاق هعدأ اذحا كج ام هللا ئبن اب تلقف وعدأ اًدَحُأ ّدجأ ام ىتح ثوعدف

 قلطناف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا يَ تيبلا ىف نوثدكاي طقر ةثالث ىقبو مكماعط

 و مالسلا كيلعو تلاقف هللا 7 تييبلا لهأ مكيلع مالسلا لاقف ةشئاع ةرخ ىلإ
 -_و

 لوقي امك نهل لوقي نملك هتاسن رح ىرقتف كل هللا ١ كراب كلعأ تدجو فيك هللا

 اذاف ملسو هيلع هللا ىلص يلا عجر مث ةشئاع تلاق امك هل نلقيو ةشئاعل



 سا» باوحالا ةرونس 0 نارقلا ريسفت بان مز م مدي

 ك1 سه -©- 5 3 2 اك د م - 32 6 - 6«.

 « ةتراح نب كيزو شخ ةنبا بنز ناش ىف تلؤذ هيدبم هللا ام كسفن ىف ف ى ىفخأو

 هه ههس ه2 هم ©ءمومما هم يول ةت ده معدد , 6ع هد

 تنوع 0 تيديغنيأ نحو ءامشت 5 كيلا ىو وذو نونم اشد نم ىج جرا ىلاعت هلوق 1 07

 س 35و هد هرم

 لاق ىيج نب ءاركر انثدح هر هدجرا رخوت ىجرن سابع نبا لاق «َكِبَلَع حاَنِج الف

3 3 
 ضدنا لع راغأ تنك نلاق ةتداع نع كببأ نع انددد ماسشن» لاذ خماسأ وبا انتددح

 هللا لونأ املف اهّسفن ةأرملا بَيَنَأ لوقأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل نهسفنأ نبعو

 هه هميم  ءم تهد مسمي م هم 3 3

 حانج الخ َتْلَوَع نوم تييغتدأ نمو ةاشك ٠ م كيلا | رونو هع غامد نم ىج جوذأ ىلاعذ

 كيع انربخا لق ىسوم نب نايح انةدح كاوه ىف 2 زاخو الأ كبر ف ام نلف ليلف

 ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع نع ةذاعم نع لوحالا مصاع انربخا لاق هللا

 2076-2 ع -

 كيلا ا نينم ءاشذد نم قر خيالا هذه تلؤف ََك 2 م أر ا موي 3 نانسي

 تلاق نيلوقت تنك ام اهل تقف كابل حانج الف تلزع ىمم تيغتنبا نمو ءاشن نم
2 

 هعبات 1!ٌدَحأ كيلع رع دلل لوس كيو ا هل ىناف 0113 نراك اانا“ دل» لوقا« كنك

 ع 2 س ترص < ادد 2127 هزل ع همس 3 - -

 نذوب نأ هلا ىبغلا تويد اولخدن ال ىلاعت هلوق باد م «امضاع عوس دايع نبأ دابع

 . 1 1 عمو د - م مث 0-7 م0 < م مح - هد
 نيسنانسم 0 اورشَمناَ مهمعُط اذا ولحد مقيعد اذا نكلو هذآ ند رظان ريغ ماعط ىلأ مدكل

8 - 3 

 ا نبح همهم نس دةرم» همهدمع م ةترص 0 هم هدر 2

 اأو فحل 3 ىهيحك 2 ل دللاو مكنه 0 ىبذلا ىدوب ناك ملنذ نأ وي

 68: 1935: سريا 0 دوس هد 8ع هدرا هع اد 25د 2 سا 2 د ددآك ء

 نأ 3 ناك ام 3 نيبولقو مكبولقل رسهمطأ مكلذ باح ةأرو م ئ ا امان نتومتل اس

 3 ما ع ه 5  ءعذك 325 2 - 0 د

 اًميظع هللأ 0 5 ناك مق 2 اَنَبأ هدعب نم هجاوز أ اوكاكتت ن 5 هلو ج هللا لودمز اوذود
2 9 6 

 تلق تتوملا ةفص كفصو اذا اًبيرق نوكت ةعانشلا لعل ةانأ انيناب ئَنأ هكاردا هانا لاقي

 ذ اهظفل كلذكو .تنوملا نم'ءاهلا  تغرن ةفصلا .درث ملو اَقَدّبو انرط هَقلَعَج 1!ذاو“ ةبيوق
 3 مهامادو8 -ديشسشسسللل مه 95

 لاق سنأ نع ل نع ىبك نع ددسم انندح ىتةنإلاو ركذلل عيشلو .ربتالاو كداولا

 : ١ 3 - همه ع , : | هدم ا 7 ا

 باجتكاب نينموملا تاهمأ ترما ولذ ,جافلاو رجلا كيلع ليخحب هللا لوسر اي ل رمع لق



 مإ رداع بازحالا اخر وس اد نارقلا ريسفت بانك

 2. .تود ههه ه

 * نأ جوبتلا رعم لاقو اليمَج اًخاَرْس ْنْكَحِرْسأَو نكعتمأ نيك اهقَنيرو انتحلا ةةرجحلا

 : ىرهزلا نع بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انتدح اهلعج اهنتسأ هللا ةّنس اهمساح

 ةدربخا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا يور ةشئاع نأ نجرلا ىبع نب ةملس وبا. قربخخا

 ىلص هللا لوسر ى أدبف هجاوزأ ريخ. نأ هللا رمأ نيح .اهءاج ملسو هيلعدللا قط هللا لوس

 كيوبا | ئرماتست_ىدح .ئلجحتست ال نأ كيلع الق اًرمأ اكل ركاذ قا :لاقفا ملسو ًائيلخ هلأ

 لق ىبنلا اهيا اب لاق هللا نا لاق رق تلاق هقارفب ىنارمابب انوكي هه ىوشلا نأ :كلع ودم

 هلوسرو هللا كنيرأ ما وبا ,ماتسأ اذه ىا ىفف هل تلقف نينيالا مامت ىلا كجاوزأل
 تت >5 ه

 9- نو ناو ىلاعت دلوق باب ه0 « ةرخالا راحلاو
 و2
ٍ- 

 هللا تابآ نم نكتويب ىف ىلقي ام نركذأو ةدانق لاقو اًميظع 2 تاَمسُحمْل 5
2 - 

 لَ وبدأ ىنريخا لاق باهش نبأ نع سس ىنتددح كثيللا لاقو «قةيشلاو نارغلا هيلو

 0 2 دب ع

 ىلص هللا لوسر رهأ اهل تنلاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز خشتتاع نأ نيولا كدع نبأ

9 
 ع

 ١  5ع ع 11 - 2 ع 7

 ىلع ل نأ كيلع الف ارهأ كل رك ىذا لاقذ ى ادب هجاوزأ رييختب ملسو هيلع هللإ

 نا لاق مث تلاق هقارقب ىتارمأي انوكي مل ىوبا نا ملع ققو كيلاق كيوبأ ىرماتست 0-2

 ىلا اهتنيزو ايندلا ةويللا ندرذ نتنك نا كجاوزأل لف ىبنلا اهيا اي هوانت لج لاق هللا

 5 ءودعك

 ةرخالا رادلاو ةلوسرو هللا هبرا ىنان اف ئوبأ ردا اذ أ ىفف تقف تملا 5 اًميظَع اًرجا

 ءم هنآك

 نيعا ند ىسوم ةعيبات 3 ام لم ملسو بلع هللا ىلص ىنلا ح وزأ ليعف مذ تلاق

 0 ىرعلا نييغس وبأو قازوملا كيع لاقو واس وبا ىنذريبخأ لاق ى مهودا نع رمعم نع

 ميت 2 - و 9 نيل 00 هسسسما 16 2 0

 ام كسفن ىف ىفخلاو ىلاعت هلوق باب 14 2« خ شاع نع ةورع ىئع ىرقفزلا نع رمعم

 1 53 58 ل ماسالا و لوا هذ سدي د20 ء اة ء همم هد

 مع 2 د

 خيبالا هذه .؛ كلام نب 0 نع تنبات انةد> لاق ديب نب دا نع روصنم نب ىلعم



 5 قاردح الأ

 ماسي, حر سس أ وسصوسخح و مس ا ةاكسما راشلا مهكستسإ

 نب ديح# انة لاق ركذدذملا نب ميعربأ ىننتدح باب ١ « جروصق مِهيِصاَيَص دقفاحم لاقو

 نع ةريرش ليأ ندع ةرمع لأ ند نيرلا كبع نع 0ع د لاله ىع ىنأ انتدح لآق جاف

 اورقأ ةرخآلاو اهنحلا 8 8 سانلا و اذاو أ 0 نم ام لاق مأاسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 - د ن - 3 ع ع عا كه

 ناف اوذاك نم هنبصع هترسلف ام كرذ نموم اجاف مهسفنأ نم نينموملاب وأ ىنلا منش نأ

 203 دو 2 هظ ل5 ن دهم هدي 5 7 93 - 6.

 لنع لطستا و مهثابال عوعدأ ىلاعذ هلوق باب باد ١ ؟ هالوم اناف ىنئتاياف اعابض وأ انيد

 ند ىسوم انت> لاق رامخملا ندا رعب دوعلا ديد انثتل2> لاق كسا نب ىلعم اندددح

 د 2 هع ءد

 طسقأ وغ مهئابال عوعذأ نارقلا لزن ىنح كم نب كبز الأ هوعدن امك ام ملسو ه
 36 هم هع تهثذمو م. د26 ء-ٍِ هم هده

 اليدبت ارك 0 مو رظتني نم مهتمو ةعييدحا ىضق نم مهنذ ىلاعت هلوق اد « هللا

 م ا دءعم

 انة لنح لاق راشب نب كيح قوح اهوطعال اهوتالا ةنفلا اهبذاوج ار 1 هدي نبت

 لاق دهضر نكلام نب ا ندع خمامت نع أ ى دةتد> لاق ىراصنالا *نللأ كيع نب كبح

 2 د 49-2 ء هَ 0 - - د

 : . اء - نييمموملا نم نب سدأ ىف 2 قر « هيلع هللا !ودعاع ام اوقدص لاجر نينموملا نم رضنلا ىبب سنا ىف تلوذ ةيالا هلق ىرذ

 22 مسالا

 تنبات ىد كيز نب ةجراخ ىنربخا لاق ىرغزلا نع بيعش انربخا لاق نامدلا وبا انتدد

 5 همم © 1 س د شي ِن 3 مع

 باردحالا الر وس نمد خبأ تلد فدابعولا 8 نف٠كصلا انكسن اه لاق تمدأت 0 كبز نأ

 خ عم آلا لحأ عم اهدجا رث اعأرقي ملسو هياع دللا ىلص دللا ٌلوسر عيسأ تنك

 5 00-52 ََ 5 17 ا حبب

 َ 9 بكا © و 5 د ص س6 2 < -

 ندرن نةنك نأ كجاوزال ليف ىلاعت هلوق باب ©“  ءهيلع هللا اود.عاع ام اوقدص لاجر



 توما ا 0 0
 انه ناهغل نر وس ع نارفلا ربسفن راح

 ادم ا.ذخأت لع اودر لاقف لجرلا فرصنا مت ماحرألا ىف ام ملعيو ثيغلا لولو ةءاسلا

 لق نميلس نب ىيج انثتدح «مهتيد سانلا مّلعيل ءاج ليئربج اذه لاقف اًميش اوري ملف

 دأبا» نأ ومع نببدللا نكتع للي ندير "نب نومك“ قب زرع" ىتكدتكلا لاك ايمو 0

 سمخ بيغلا ٌيتاغم ملسو هيلع هللا: لَ ىنلا لاق: لاق رمع نبا هللا دبع

 3 ةعاسلا ملع هدنع ل

 مم ةدكجسلا ليرنن ةروس

26 
 هلأ زول سابع نبا لاقو انكلف انللَح لجرلا ةفطن فيعض نيهم دماج لاقو ٌأ

 رفحا ام سوت ماعت الق ىلاعت هلوق باب ١ «نيبي ىهي ايش اهنع ىنغي ال ارطم لا َرظمَت
 تلا 2 3

 نع دانؤلا يأ ن ع نبيفس انتدد> لاق هللا كيبع ند ىلع انتد.> نيعَأ ارد نم

 كر ىلاعتو كراسي. كلا لاق لاق ملسو ديلع دللا ىلص هللا لو.سر را ةردرف نأ َح

 2 تداخل تكد  ميطع ت6

 ةريرف وبأ لاق رشم ب 506 ىلع رطخ و تعم نذأ لو تار نيع ال ام نيحلاصلا ىدابعل

 ون د هدعء 9 ه

 وبا انتددح لق نيغس 552 نيعا قوق نم مهل ىَفَحُأ م سفن ماعت الف ميم نأ اور

 لاق .ءىنن ّىَأف لاف باور نيفسل ليق هلخم هللا لاق' لاق ةريزرق + لأ" نع جر ,عالا نع دان لأ

 5 م

 لاق رصن نب (قكاسأ ىنتدح « تارق ةريره وبدأ ارق للاص لأ نع شهمعالا نع ةيواعم وبا
51 

 دللا ىلبح ى يينلا نع ةريرف ىببأ نع خاص وبا انددح لاق شهعالا نع ةنماسأ وبا انتد>

 ََ اا ةتادلزز د ماكس ناهد 2 6 تام - تأ ل هو

 لو ا نذأ الو تار نبع ال ام نيحلاصلا قدابعل تددعا ىلاعت هللا لوغي ملسو كاع
2 -2- 

 دوم ةءهم هدو هّّ 327 هم

 ىف ام سفن ماعت الف رق مث دبالع متعلطأ ام هلي اخد رشب بلك ىلع رامخ

 )هَ نولمعي اوناك اع ارجع

701. 1 40 



 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ابا: نأ نجرلا دبع نب ةملس وسبا ىنربخا لاق ىرعزلا

 أمك هناسدكج وأ هذأرص رصني وأ هنادوهي هاوباف ةرطغلا ىلع 0و از ل نم ام ملسو هيلع

 سانلا رطق لل. دللا ةرطف لوقي رث ءاءدج ىم اهيف نوسحت لع دعيج ةيييب ةبيهبلا جتنن

 5 ميقلا نب لا كلذ دللا فاخل ليت 5 اهبلع

 | نامقل نا وع

 انثدح لاق ديعس ىب ةبينق انتردح ميظع ملظل كرما نأ ١ هللأب هكٍرش ال ىلاعت' هلوق
 طك

/ 
 د ١ ل

 نيذلا ةّيآلا هذه تلون امل لاق هللا دبع نع ةيقلع نع ميعاربا نع شيعالا نع ربرج

 اولاق» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحتُأ ىلع كلذ فش مب مهنا اسلي 2لوُأ اوُنَمآ

 عمست الآ كاذب سيل هنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا 9 لاقف 0 هناا سبلي مل اني
 دة م >ه 5-

 هللا 17 زال هيرع ناادخ تمرر اجوراار ىك قانينخلا انااا نع ورح عما كلاب دكدح

 ناعالاا ام هللا لوتس ايلاف [ىتشنع 3-0 هاتأ ذأ سانلل 0 اوي كاك ءلليزا يلع فلل لقت

 ةضورفملا ةوكزلا ةولصلا 5 ايش“ هب ا الو هللا تبعت 5 مالسالا لاق 7 [م

 ناف دارت“ ىنأك هللا نّبعت نأ ناسحالا لاق. ناسشحالا ام هللا لوسر اب لق ناضمر موصتو

 رلئاسلا نم ملعب اهنع ٌلوئسملا ام لاق ةعاسلا ىتم هللا لوسر اب لق كاري هناف هاون ىكترل 3
 0 8 ع 93 مسعد دسم دن 3 5 , مس ء مس >

 ةافخل ناك اذاو اهطارشا نم كاذذ اهنبر ةمالا تدلو ذا اهطارشا نع كتدحاس نكلو

26 

 ملع هدنع هللا نا هللا هلا نيملعي الا سمخ ىف اهظارشا ىم كاذف سانلا سور, ةارعلا



 مورلا

 لاق ءاهيذ هل رجل الف ٌلصفا ىغتبي ىطعأ نم هللا دنع اوبرَي الف مورملا تيلغ رثلا

6 6-2 2-2 02 

 مكل له سابع نبا لاق ءرطلا قدولا عجاضملا نووسي نوديج نوعني نوربكب دماج

 نوعدصي اضعب 0 ترس انك مك وقرب نأ مهنوذاخت هينو ةهلألا ىف مكناجأ تكلم ايم

 ءاوج ةءاسالا ك6 0 دعاكم لاقو ناضغل ع 0 هةربخ لاقو عجاف نوقرفتي

 ةميقلا مويا ناخذ :ءىج :لاقذ .ةدنك 4 .ثّدنك لجر !امنيب لاق نووسم نع :ىكشلا

 3 ن <

 دوعسم نبأ انيثأن انعزفف ماكزلا ةميهك نيوملا طخابو عراصباو ىيقفانملا عامسأب فخايق

 نم نان ملعا هللا ٌلقيلف ملعي ل نمو لقيلف ملع نم لاقف سلجن بضغف اًيكتم ناكو

 امد رجا نم هدلع+ مكلمسأ ام لق. هيبنل, لاق هللا. نانا مْلعَأ الا ملعي ا] امل لوقيأ نآأل ملعلا

 و 207 2غ. هك -

 ملسو هيلعت هللا ىلص ىنلا مييلع طَدف مالسالا نع اوطبأ اشيرق ناو نيقلكتملا نم انأ

 ةتيملا اولكاو اهيف اوكلم ىتح نس مهتذخان فسوي عبسك عبسي مهيلع ىّنعُأ مهللا لاقف

 اي لاقذ نيفس وسبا هءاجن ناخّدلا ةئيهك ضرالاو ءمملا نيب ام ٌلجرلا ىريو ماظْعلاو

 أ موب بقترات أ ارقف هللا عداف اوكلع دق كَموَق ناو محلا ةلصب انرمأت تّيج سيح

 د د عازف معد مم هن امع

 دل طوداع 5 ءاجح اذإ ةرخآلا تا مهذع فَشكيِفأ نوحدتاع هلود ىللأ وببم ناخب ءايدبلا

 تيلغ ملا ءركب موي امارلو ركب موي ىربكلا ةَشْطِبلا شطبن مي ىلاعت هلوق كلذف عرفك

 نيتوالا قلخ هللا نيكل هللآ فن . . دل ليدبت هل كاب « ىضم كق مورلاو نوبلغيس ىلا مورلا

 نع سنوي انربخا لاق هللا كبع انربخا لاق ىنادبع انكدح مالسالا .ةرطفلاو ىيلوالا نيد



 مآ توبيكنعلا الر وس "م نارقا رديف تاك

 اونمأ ئيذلاو ىنأل نك ام هللا لون كنع هنأ مل ام كل نرفغتسأل هللاو ملسو هيلع هلل

 نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاقف بلاط ىنا ىف هللا لزنأو َنيكِرْشُمْلل اورْفْعَتْسَي ن أ
 01 م هيدو5 ه

 اهعفري ال هوقلا ىوا نيايع نأ لاق ءاشن نم ىدببي ل ني تيبحأ نم ىدقت ال

 ىجبذا هيضق نيحرُملا نيحرقلا ىسوم ركذ نم الا اغراف لقتتل ءونتل لاجرلا نم ةبصعلا

 قَكأو ةابانجح ع نع دعب نع 0 نع كيلع سقت نح مالكلا ا نأ نوكي كفو رك

 نم ١

 ىدعتلاو ءادعلاو نأو نعلا هلل نورواستني نا سشطببو شطبي اضبأ باتدجإ ندعو

 7 2 6م ل 1 -- مسادحل 5

 يلا اا لان هاب هنن يل كيا نضر طباع هع را صب نينا تحلو

 زد اس -

 هريغ لاقو ىنقّدَصي سابع نبا لاق اًنيعُم 8 ثواسالاو ىجافالاو نال سانجأ تايد
 سادذ م

 نب 1 نيكلهم نيحوبقم !ًكضع هل ا دقن كي َترْوَع اهلك كُئيِعْنَس ل نخم

 ىف 5 اهلوح امو كم ىرقلا 8 0 ا 8 ترشأ ترطب 11 2 ىف 2 هاني اد

 طسبي دللا نأ رث ما لكم هللا نأ كيو هترهظأو هليفخ هتننكو هتيفخا ءىشلا تننكأ 7 3 1 20 00 017 يلا 0 2 3 00 كا ص ا لأ 2 7

 لعد انربخا لك ند ديحت اتردد « هيلع فيضيو بلع عسو» ردقيو ءانجب نىمل قزرذا

 “4 ةكم ىلا لاق داعم ىلا كذا ل سابع ى د نع ةمركع نع ىرفصعلا نتغس اندتدد
54 

 مسي حراس نبحرلا ةدتلللا مسدد سل

 زيمملف ةلونج 2 انأ ككلذ هللا ملع للا ىملعيف ةلالض نيربصبم ممم اوناكو كعاكحم لاق

 3 رازوأ مهلاقتا عم القثأ ,بيطلا نم ٌتيبخلا هللا ريميل هلوقك هللا



 5 سصقلا ار وس 0 لمنلا ذر ومس 4 نارغلا رمسفنت بانتح

 نع سنود نى 2 بكو نبأ نم ع خبصأ «عيبات ايش هللا نم كنع نَلَعُأ 3 ىللاص نسم ع

 « باهش ىبا

 صقلا حرصلاو رميراوقلا نم فخلا طالم لك جربصلا ةقاط ال ليش ال تابخ ام وبكلاو

 - 6: روف 3
 نمتلا ءالغو ةعنصلا ىسح ميرك ردرس مميظع شرع اهلو سابع نبأ لاغو “ ح ورص :نعامجو

 9 0-0 3 2 هو

 اوركن دعا لاقو ؟ىنلعجأ ىو 3 و ةدماج برذقأ فدر نيعئاط نييلسم

 > نو 2 © دم <

 2 ايا ا َِك راو نويلس اهيلع برض ءام ةكرب حرصلا نمماس هلوقي ملعلا انينو 7 اوربغ

 صسصقلا ١"

 مسيب>حرسلا نسهحرلا هللا مسب

 د 5: ءءهد 2 - 4 ه- و 3

 دعاكم لاقو هللا هو مب كدرأ ام الا لاقيو هكلم الا هديجو الا كلا» ةىت لك لاقب

 سم هع 2

 ا 1 هللا نكلو تيا ىدحيت ال كنا ىلاعت هلوضهباب ١+ ما ءابثألا
2 

 ع د 3 هس د يع 6م

 2 3 1 5 ” تا تاس ١ 6 3 هءاآ 0 - ه

 جاحأ ملك هللا الا هلا ال لق مَع ىا لاقن ةريغملا نب ةّيَمُأ نا نب هللا ثبعو ليج

 بلاملا كيع ذم نع بغرذأ ا نأ نب دللا كيعو ل ىبا لاقذ هللا كضذع اهب

 بلاط وبا لاق ىتح ةلاقملا كلتب هناديعيو هيللع اهضرعي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لزي
-- 

 ىلص هللا لوسر لاقف لاق هللا الا هلا ال لوقي. نأ أو بلطملا دبع هلم ىلع مهمّلُك اه , رخآ



 زل ءارعشلا ذر وس ك4 نأو 80 رويسغفلل بانك ع

 م6

 مود 6 الو سابع نبا لاق قلدل ىرعي البجو البجو البج هنمو فّلَخ ليج قلخلا
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 ىربقملا دبعس ىببأ ىب كبعس نع تنذا ىبا نبأ نع نامهط: ١ ن د مهعربأ لاقو نوتعبي

 ١ هن 95 ع -

 ةميقلا موب 57 ىأر ميعربأ نأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىجنلا نع ةريرغ ىبأ نع هيبأ نع

 نع تف ىبأ نبأ نع ىخا انتد> لاق ليعسا انتل كا ةرققلا ةربَعلاَ هبلع

 لوغبف ان مهعربأ ىقلي لاق ملسو بلع هللا ىلدح ىذلا َنَح ةردرف يا ضر ىربقملا لايديدعدبي

 مس6) مع

 نيرفاكلا لع 21 تمرح ىنا هللا لوقبف نوتعبد مو ل 2 نأ مالو كنا ب

 0ك ندم

 رسوم اند كفئاحلا نبأ كتان ضفخحأو نفر ةالأ كقريةع رذنأو ىلاعت هلوق كاب
 و

 د

 ديعس نع ةرم نب ورمع ىنتددح لاق شطعألا انتل لاق ىنأ انذدد> لق تابغ نب صفح ى دأ

 - تهآك وم

 هللا ىلص ىبنلا ىعص نيبرشالا كقرهشع رخو تلون املا: لاق" سانبع: نبا نع ليبجت نبأ

3 

 ىنح شيرف ند نوطبل ىدِع ىذب ب د ىذب اب ىداني لعد افصلا ىلع ملسو ةبلع

 تيتو عاج قوام طعما عتزسا علسرا 00 نأ عطتسي مل اذا لجرلا لعجغ اوعينجا

 ع 5 000 5 2 0 : ١ هدع 2 5 مع د ع د
 قددعم مقنكأ مكيلع ريغت نأ دير ىداولاب اليخ نأ مكنربخا ول مانيأرأ لاقف شيرفو

 لاقذ كيد باذع ىَدي نبب مكل ريخن ىناف لاق اقدنص الأ كيلع انبرج ام معذ اولاق

 ع هما اه 2+ 3 هم حا _َ ل ءٍ هى 5310

 د 56

 ند كبعس 0 لاق ىرعزلا نع ا انربثأ لاق نابل وبا نب كتسك ام ٠١ هنع

 لفلوي ةيلعومللاو لطا ادللاب لويز ماع لاق: هزيره». انا نال ل جرلا .نيبعا قب بلش وباو "بيسلا

 سال نا ل هل «هعنمص هه

 ورشا اهوك ةخولك وأ شرق تعم ب لاق نسيبرمفالا كقريشع رذنأو هللا لزسنأ نببح

 دللا نم 0-- يح ال فانم ديع ىنب ب ايش هللا نم مكنع ىندنمأ عز مكسفنأ

 - 8 , 1 3 5 : نه ءغ

 ام ىنيلس تيه تين ةكفطاف انيؤ ,راجتس كلا نسم كذع ىفنغا آل هللا



 اد روب اة ناقرفلا ذر وس "كن نارفلا رميسفت تانك

 بأ لس 06 .يبا لاق لاق ريبج نب دكيعس نع روصغم نع ناببش انثي لاق 0

 2 330 س - 3 د ته نهم <

 َنْولقَفَي الو لاغشهلوقو. مقهَجا ورك ادعم اًنموُم لستشقي' نمو ىلاغت, ملودقاعلغأ :نسابفع

 ةكم لها لاق تلون امل لاقف هقلأسف بات نم الا غلب ىتح قَحْنَاِب الا هللا مرح هلل سغنلا

 نم اَلا هللا لوْنُذ شحاوفلا انيتآو فحلاب الا دللا مرح كلذ سفنلا انلتقو دللاب انّلَّدَع كقف

 لدبي َقَمَلوَف ىلاعت هلوق باب ه٠ ءاًميحر اًروفغ هلوق ىلا اًثاص الْمَع َلمَعَو نمو بات

 نع ةبعش نع ىأ انربخا لاق نادبع انفدح اًميحر اروفغ هلا نو تاَنَسَح مهتايس هللا

 نع سابع ىبا لا 3 ىَوبَأ نب نمرلا دبع وفرمأ لاق ريبج نب كيعس ىع روصنم

 ال نيِذّلَو نعو ءىش اهخسني مل لاقف هقلأسف اًدِجَعَم اًنموُم لتقيعومو نيتيألا نيناف
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 انفو ملط, هيلع هللا نص هللا لواقنر لع لخ د: ىتح .الاوي :ملف ىلع .ىاويا جيصاو كتناق
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 اي تلاقن ىنتم غلب ام اهنم غابي مل وه اذاو ثيدلل اهل تركذو اهتربخأن ةونب ايا كب

 اهل اهبحج لجر دنع ءانسح ةارما تناك ام لق هللاو هذا ناجل كيلع ىصنخ 2

 ىأ هب. ملع, ىقو تلق ىّتم غلب ام اهنم غلبي مل وه !ذاوب اهيف ليقو اهتدسَح آلا رئاوض

 ىتوص ركب وبا عمسف تيكبو ثربعتساو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو تلق معن تلاق
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 ىردأ ام هللاو لق اميف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر ٌبجُأ ىنأل ثلقف ٌةرلطق هنم سحا
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 ىنُملو كلدب ىنوقدصت 9 ةميرب ىفأ ملعب هللاو ةةيرسب ىنا مكل تعلق ىملف هب منقدصو
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 أمي مكل, نجا ام نأ ملعب للاب ىدوضتلا ةقيرب ءنمزا ىتأ ١ كغيإن هللا رسم مكل تفرشعا
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 ناعتسيلا هللاو ل. بوح رمق لاق فسوب نأ 51 لإ

 الاو قو ةةيرب ف ملعأ نك انأو تلاع ىتاوف ىلع لع طا
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 :ي ايحو ىناش ىف لونم هللا نأ نطَأ

 مو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوبلل رب كَ وجر تننكا ناو قلتي اوم
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 هنأ ىتح ءاحربلا نم هذخات ناك ام هذخان هيلع لزنأ ىتح تيبلا ليما نم كحا جرذ
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 هبلع لوني ىذا لوقلا لقت نم تاش مود قيوصفو قرعلا نم نان لستم دم ردكم

 لوأ تناكف ككضي وهو هنع ىرس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىوس اهلف تلاق
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 تلقف تلاق ديلا ىموق ىمأ تلاقف كارب دقن للجو وع هللا امأ ةشقاع اب اهب ملكن ةملك

 2 ككالاب اواج نيذلا نأ هللا لزسنأو لجو رع هللا الأ لجأ الو هيلا موك ل هللاو
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 قيدصلا و ركب وك لاق ىقءارب 3 اذع هللا لونأ املف اهلك تابالآ رشعلا هوبسحل ل مكنم
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 هالاو ةرقثو مام هشبارقل ةخ.تانا ندب حاسم ىلع ل : ناكو ١ عحطسم ىلع قفأ
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 ةعسلاو مكنم لضفلا اولوا لتاي الو هللا لونان لاق ام ةشثاعل لق ىذلا دعب ادبأ ع
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 م” روغلا ةروس “5 نارقلا ريسفت بانك

 ذئثموي رذعتسان ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر :ماقن هلكاتخ  ىجادلا قأتف اهلعأ نيت :ى ع

 وبنملا .كلعا وهو ملسو ؛هيلع هللا للص ,هللا لوسر لاقف تيلاق ,لولس نب !لنأ ٠ نب ! هللا :قببع , نم

 تملع ام هللاوف ىيب لأ ىف هاذأ١ ىنغلب نق لجر .نم ىنرذعي» ىم نيملسملا رشعمإ اب
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 ىلقأ ىلع لخدي ناك امو اًريخ الا هيلع تملَع ام الجر اوركذ دقلو اًريخ الا ىلكأ ىلع

 نم ناك نا هنم كرْخُمُأ انا هللا لوسر اب لاقن ىراصنالا ناعم نب دعس ماقف ىجم الا
 م 6 0 - و5 د 6

 ماقف تلاق كرصأ انلعفف انّثرما يروكل ىم انناوخا نم ناك ناو هقْنع تسبرض سوألا
 دس < 3 " : 8 1 . - 7 د د

 لاقف ةيمحل هتليقحا نكلو احناص الجر كلذ لبق ناكو جروخل ديس ومو ةدابع نب دعس

 نع لداجت قئفانم كناف ةتلتقتلا هللا 2 تبذك ةدابع نب دعسل لاقف

 ملسو هيلع هلئا ىلص هللا لوسرو اولتتقي. نأ .اوُكأ ىتتح يروشلو. سوألا نايل

 تكسو اوتكس ىغح مهضقخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوب ملف ربنملا ىلع مئاق

 ىدنع ىاوبا جبصاف تلاق مودي لحاكأ الو عمت ى اقري الابانكلذىسؤلب تكل ل

 ىدبك لاف مءاكبلا )نأ, نانظيا عمد لن ريا الويمونير لكما ل ااًمْوَم» |نيعلشلا تكا ىو

 اهل تدذأف راصنالا نم ةأرما ىلع تنذاتساف ىبا انأر ىدنع ناسلاج ان اينيبخ تلاق

 هيلع هللا .ىلص هللا ٌلوسر انيلع لخد كلذ ىلع نك انيبف نيلاق .ىم. ىبت .تسلجن

 ارهش ثيل دقو اهلبق لسيق ام ليق فنم ىدنع سلجي ملو .تالاق سلج مث ملسو

 لاق مث :سلج نيح: ملسو هيلع هللا ىلص..هدللا لوسر .دهشتف .تلاق ىتاش !ىف. هيلا ىَحكوي ال

 ناو هللا ككئوبيسف ةئيرب تنك ناف اذكو اذك ىكنع ىنغلب دق هذاف ةشتاع :اذ: لعب .انمأ

 ىلا بات مث هينذب فرتعا اذا كبعلا ناف هيلا قوثو هللا ىرفغتساف بْنّذِب تيملأ تنك

 ام ىتح ىتمذ صلف هلاقم ملسو هيلع اهلل: ىلص ةللا لوسر ئضق امله ثلاق هيلع هللا بأت هللا



 ذوو روخلا نر جس “كه نارغلا ربيسفنت بانك
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 ليلا ىلا البلا داء د لاق امك 0 ىبنم وحو عيصانملا لبق جاتسم 2 ىعم تاجرخم تي

 طئاغلا لبق زربتلا ىف لوالا برعلا 0 ا ابرق ففكلا فختت نأ' لبق كلذو

 نأ ةنبا كو حطسم مأو انأ تقلطنا انتويب دنع اهذختت نأ فنكلاب ىذتن اًنكف

 360 و - د ©
 ب حطسم اهغباو فيدصلا ركب نا ةلاخ وسماع ندا خكادص ل 5 فام بيع نوفا

 3 كؤذ ه عربه 0 وه - 3 31 5 0 2 ع

 نت مهم

 هاتنع ىأ تلاق اًرْذَب نيش الجر نيببسُنأ تلق ام سمب اهل تلقف حطسم سعت تلاقف

 انضرم تحدراح كفالا لع لوما ,سكربكاف كاف لاه انو ”كالتق جنقالاك ؟لاغ" ان ققست نلزا

 مَلَس ىنعت ةعد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسمر ىلع نيكو يب ىلأ تععجر املف ىضوم ىلع 3 نتن ب

 نه ع

 نقيتسأ َُق قي قينيحارانأو ؛,تلاق وبا ْ نأ ىل نذأتأ تلقف مكين فيك لاق مث

 اي ىّمَأل تلقف ىَوْبَأ تمجن ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ىل ندأف تاق امِيِلَّبق نم وبل

 ضو طق ةارمأ تناك ام لقتل هالاوف كيلع ىنوم هب اب كلاك؟ لمانلا ؟ تحك والم" ةانمأ
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 < :ىقلؤأذللا ناكس»«كاقد::نشلاق اهيل. نرد االا رتئارض اهلو اهبكج لجر كتع
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 ىتح مون لكتكأ الو عمت ىل اقري ال نحبصأ ىتح ةليللا كلت تيكبف تلاق. !ذهب نسانلا ١

 يور« حاط د كلاش فران قوص لس ههسؤو اك دلل لع ثلا: الوتسر ذادنم» وأ : اكون

 ديز
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 نب ةماساأ اماف تلاق هلعا قارف ىف اهرماتسي ىحولا تبلتسا نيحخ

 كولا: نم. هسفن ىف مهل ملعيىذلايو ةلعا ةءارب ىم ملعي ىذلاب ملسو .هيلع هللا ىض هلل
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 تنك ئىذلا ىريعب ىلع هولحرف ىجدوم .اوليتحاف ىل نولخري اوناك نيذلا .ظعرلا لبقاو
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 الو عاد اهب سيلو مهلزانم تقجن شيل رمتسا ام دعب ىدقع تدجوف اوراسو للا

 انأ انيبخ ىلا نوحي ىنوحقف مدس مهنأ قدنظو هب تنكح ىذلا ىلزغم تيمان تي
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 ىطون «تلحار خانا ىند هعاجرتخسأ رمخ ةملك دنم كنعمس لو جملك

 ةريهظلا ركأ ىف نيرغوم اولوَت ام دعب شيلملل انينا ىنتح ةلحارلا ى دوقي قلطناف

 ةقيولا :انمدقف لولس !ىب قأ ىبءدلا "تبعا تكفالا كوت ىذلا ناكر كله نك, كلك

 نما ءىشب زعشا ال هكفالا: باككأ لوق. ق١ نوصيفي سانلاو : ارهتت :نمدق نيح .ىنيكقنتلف

 ىذلا فَلا ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر نم فرعا ال ىتأ يجو ىف ىنبيري وهو كلذ

 مت مُلَسْيِف ملسو ءبلع هللا ىلص دللا لوسر ىلع لخشي هك ىكتشا نيح كم ىرأ 8
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 “د نأو 2 روسغفن كادح ضلر

 3 ال لاق مث عجرد اهنأ اننظ

 ىذدح تيعخذو

 نيقاسلا ٍمَلَدَح نيئيلالا عباس نيئيعلا لحكأ هب تءاج ناف اهورصبأ ملسو هبلع دللا ىلص
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 ىيض.م ام الو ماسو هيلع هللا ىتنص نب كيدرشل وهف ىبيفذلا لاقن كلذك هب تءاجت ءامدحس
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 هتارمأ ىممر الجر نأ رسمع نبأ ندع عفان نع هنم

 اهدلو نم ىفتنات هيلع دللا ىلص هللا ٌلوسر امهب رمأت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نامز

 ؛نينعالتملا نيد قرقو ةأرملل ىلولاب ىضق رث هللا لاق امك انعالتذ ملسو

 مم خبصع كفالاب ىرمأ لكل مكلار 0 ىف لك مكل ار ويديم ا

 2 تااءاوره هاه 836
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 نع ةورع نع ىرعزلا نع رمعم نع نيغس انتد> لاق مهعذ وبأ

 232 5 ا

 مس

 هربك ىلوت ىذلاو ةشئاع

 ام مةلق هوه عم نأ ١ الو ىلاعذ هلوذ كان 1
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 سنوب نع كثيسبللا انتد> لاق مكب ند ىدجإ انتل> نوبذاكلا 8 دانا دنع كماواف ءادهشلاب

 2 000 د © 0-805

 كيبعو صاقو نب ةبقلعو بيسلمأ ند ك-بعسو رمبزلا نب ةورع ىريخا لاق باهش نبأ نع

 نب هللا ديع ند هللا

 لاق نيح

 ملسو هباع هللا ىلص ىهيفلا جوز ةشداع تيددح نع دوعسم نب ةبنع

 1 3 يس ا ل
 ثيرشل ىم ةفئاط ىنتدح لكو اولاق امم هللا اهاريف

 23 ن

 ةورع ىنتدح ىذلا سعب ى نددعب مهني لح ضعبو

 ناك تلق, ُملِسوا يلعب هللا دح ىبيفلا جاز خةتاع نأ :ختّناع نع

 هللا لوسر اهب جج رح اهنيس تر نوتياف جاو زأ نب كي نأ دارأ اذا ماسو هبلع



 م2 رونلا ظر وس 94 نارقلا ربيسفنت بانك

 ري مب تءاسج نأو اهيلع نددص 3 الا ارعوع حل الخ نفاس ِعلَدَخ نيتيلالا

 هبا كعن .ئذلا. اسعتلا ىلع هي. تءاجت اهيلع بدك دق .الا اًرهوع بسحأ الق ةرحور هناك

 تاي مي دو مل لأ د تسني تتعب  ناكما عروما فييحصت نم. ملسو»هبلحا دلل لص لل ل

 دواد نب نميلس انتدح َنييِذاَكْلأ نم ناك نا هّيَلَع هللأ ةسقعل 0 ةسماخلاو ىلاعت هلوق

 هللا ىلص. هللا لوسر*قأ الجر نأ دعس. ني. لدهس 0000 ء جاف انثدح لاق عيبرلا وبا

 فيك مأ هنولتقتف هلئقيأ الجر دذارمأ عم ىو دلجر تيأرأ دللا لوسر اي لاقف ملسو هبلع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ىعالتلا نم نارقلا ىف ركذ ام ايهيف هللا .لونأف لعفي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر كنع فاش انأو انعالتف لاق كتأرمأ ىفو كيف ىضق دق ملسو

 ناكو اهلج ركثأت الماح تناكو نينعالتملا نيب ىرفي نا نس تينتاكف اهقرافف ملسو

 ءاهل هللا ضرف ام هنم ثرنو اهثري نأ ثاريملا ىف ةّمسلا توج رث اهيلا غدي ايخبأ

 َنبذاَحْلا نمل ها هللاب تاَذاهش :عبرأ ىهشك نأ .تباذعلا اهنع ًاَرْدَيو ىلاعت هلوق, باي |"

 ةمركع امتدح لاق ناسح نب مام نع ىدع لأ نبأ انتدح لاذ راسب نب كيح ىنتدح
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 كيرمشب ماسو هبلع هللا ىلص ىبينفلا كذع هتارمأ فدق ةومأ نب لالخ أ سابع نبأ ىع

 هللا ٍلوسر اي لاقف كرهظ ىف كح وأ ةنيبلا ماسو هيلع هللا ىلص ئبنلا لاقنوتتحشس

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لعَجت ةنيبلا سمتلي قلطني الجر هتأرما ىلع انثحا ىأر اذا

 ام هللا نايل قداصت ىلا قحاب ىكتعب ىذلاو لالغ لاقف كرهظ ىف كح الاو ةنيبلا لوقي

 غاب ا ًارقف مهجاوزأ نوم ن.يذلاو ءبلطلع لؤنأو لبكريج لومذ يشل نم ىرِهظ ىربي

 كهشف لاله دن اهيلا لِي ملسو هيلع هللا ىلص نبل فرصناف نيقداصلا نم ناك نأ

 رت بقاتاامعتم لكك بذاك .امكححت نأ هلعبر هللاو ن١ لري ملسو: ديلطتساللا 7

 تاكلتف سابع نبا لاق ةبجوم اهنا اولاقو اوفقو ةسمادل دنع تناك اًماف تدهشف تماق



 معيرونلاا 8

 د © و

 ىهس هرهيغ لاقو اهانيب اَقاَنْنَ 8 ار يس سابعا نبأ لاقو يح تشو تاَشْسَو ل اناننثأ

 , - ج مع 2١ - مل

 انيلَع ن أ أ هلوقو هيكل ناتينلب ةوكلا ةوكشملا ٌنامَتْلا ضايع ىب ديعس لاقو .«انآرق ىمس ضعب

 هدننالا ن «ممع ىو م6

 هنارق عينتاف هانفل 1 0 1[ 0 هنارق عبتأت هانأرق !ناف ضعب ىلا هضعب َككْيلاَك هنارقو هعمج

 ىأ ل هرعشل سيل لاقيو هللا كاهن امع هدنآو هللا كرم اب لسمعاف هيف عيج ام ىأ

 مل ىا ظق الَسِب تأرق ام ةأرملل لاقيو لطابلاو فدل نيب رقي هذال ناقرغلا ىهسو فيلات

 لوقي اهانضرق ارق نمو ةفلتخم صئارف اهيف انلونأ اهانْضرف لاقيو اًذلو اهنطب ىف عمجت
 و

 امل ردا رفقا اوريظتا 7 6-5 لفطلاو دهاجم لاقو مكدسعب نم ىلعو مكيلع انضر

 م عولا هد همس هد

 ىنتد-> لاق ىازوالا انتح> لاق فسو.ي نب دمك انتدح لاق فكساأ انتدح ةيالا

 ذ / ب 5 - 5 ترا عءم© « د هم هد 5

 نالجت ىنب كبس نألو ىلع ىب مصاع ىلأ ارهيودع نأ ع نئب ىلهس نع ىرخؤلا

 - «٠ - 0 د0 35 ع 2 3 53

 هللا لوسر اب لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مصاع أف كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هيلع دللا ىلص هللا لوسر نإ لاقف روع هلسف لئاسملا ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ةركف

 هيلع هللا ىلح هللا لوسر ل ىنح ىهتنأ « هللاو ريو لاق .اهباعو لتاسملا هرك ملسو

 هنولتقتف هلتقيأ الجر هتآرما عم دجو لجر هللا لوسر اب لاقف رهوسع هءاجن كلذ نع ملسو
- 

 ئكنبحاص كو كبف نارقلا هللا لون لذ مالسو بلع هللا ىلص كللا لومسر لاقذ عنصي فيك 33
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 لاق رت اهنعالف هباتك ىف دللا ىَمَس اب ةنعالملاب ملسو هيلع دللا ىلص دللا ٌلوسر

 نينءالتملا اهدعب ناك نمل دش تناكن ؟[قلطر ان ملط [ىقنر اهنتسينح نأ دللا لوسر اي

 ميظع نيئعلا معدأ مكاسأ د تءاّج م اورظنأ ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوو لاقو



6. 

 :ليبخ حففنا مو هثأرمأ دكان مل نآأو فادح نيد اذه لاق هليبخ 3 الع هذأو م تلو

 عا 10 اا ايم“ < د 0 5 ه مع و سا م
 جنح انك معبر 2 اويصنخا ناَمَصَح ن .لدع ىلاعت هلود باب 3 « ةوس ندد ا|دع لاق

 سد 3 2

 نع دابع نب سيق نع را أ نع ملا وبا انربخا لاق ميش انتددح لاق لاهنم نبأ

 د

 ناذف خيالا هذه َّك اهمذ م ناك نأ رّذ « أ

 هو 31-7

 رحب مود ىف أوز رد مود :كيحاسكو خينعو ةيبحاصو

 5 نميلس ىب رمتعم انتدح لاق لاهنم نب جاجح انتدح « هلوق

 ىدي نيب 00 0 لوا نأ لاق بلاط ىليأ نب ىلع نى ع 0 06 سيق نع رجم وب

 لاق مهبر ىف اومصتخا نامصَح ناذه تلزن مهينو سيق لاق ةديقلا موي ةموصخلل ىجرلا
 هد هد د 9 11

 4 ةبنع ىب ةيلتدلو ةعجلر نب ةبنعو ةعمبر نب خدببشو ةكدببعو ظزكو ىعر ردد مود اوزراب نيذلا 0

 "" نينموملا ةروس

 مسبح رسأا نسهحرللا ال ماس هدم سف

 م6 < 3 -> © د
2 

 مهبول ةداعسلا مهل ا ن وف.بداس اهل توكل عج قئارط عسا دبب مبيع
3-2 

 هب كه ء < ا مو م

 ةخكتداملا نيداعلا لتس دعاكم لاقو يع ٌنيعَب تاهبف سابع 1 نبأ لاق نيفتاخ ةلجو

 . ةلالسلا ةيركلا نيدلولا ةلالس نم هريغ لاقو نوسباع نوح اك نوُلداَعَل نوبكاتل

 .«ىد عفتنم 2 امو ءاملأ نع عفترأ امو ُلَيَولا ءاضغلاو دحأو نونللو

 مث رونلا

 نعذم ىنذخكرسملا لاق نينعدم ءايضلا مقرب انس باكسلا فاض نيد نم هلالخ 52



 7 بح

 ١ مدملا ةروس 15 نارقلا ريسفت باتك ا

 هد 1 هد 2 5 08 0 2 نايا 5 5 د 15 5 - 7

 لاقيو هنإبآ هللا مكاو ناطيشلا ىقلي ام هللا لطبيف هةيدح> ىف ناطيشلا ىقلا تدح اذا

 نوطسي هريغ لاقوا ةصقلاب يشم كفاجم لاقو..نوبتكي الو' نورقي ىنامأ..الا هتءارق  هنينمأ

 هه -. ْ

 نارقثأ ىلا اومهلا لوقلا نم بيبطلا ىل ال ا ودفو نوشطبي نوطسي لاقبو ةوطسلا نم نوطرغي

 تيبلا :كفقشا لإ ليك ءاممللا لا تيسي _نئابع: باب لاق مالسالا يملا طارص ىلا اودفو

 انتدد لاقت صفخ 00 انددح ئراكس ياش قر ىلا. عذ هلوظ باب ١ « غشت لعْذت

 للا ىلص ىنلا لاق لاق ىرّذلا ديعس ىنا نع خاص وبا انتحح لاق شمعألا امتدح لاق ىأ
 م6

 توبعب ىدلنيف 5 اجر نكيمل لوقب مدآ ب ةميِقلأ مود لجو ر دع هللا لوقب ماسو هيلع

 لك نما ناهد رانلا تعب! امو: تر _ ايلاف رانلا “ىلا تعبأ ككفقرذا نم جرحت نأ كرمأي هللا ن

 ىرشو كيلوا بيشيو اهلج لماشلل عضت ذةنبد نيعسنو عشت ختام حسن لاق أر ىثأ

 ها م

 تريغت ىنح سانلا ىلع كلذ فشسف يدش هللا باذع كلو ىر اكسو 2 امو ىراكس لسانلا
 اى

3 - 03 

 نيعسنو ةعشتو ةثام عسن جوجامو 50 نم ماسو هيلع هللا ىلص ىبذنلا لاقف مهو جو

 ءاضيبلا ةرعشلاك وا: ضببألا رولا بنج ىق ءادوسلا- ةزعشلاك سانلا ١ ق.'متنأ ارث لحاو. مكنمو

0 

 ٠.5 20 8 0- - يبا م25 1 ع - 8 كل وه

 52 ةرء
 يل 1 - 0 ِ 2 50 0 . 5 2 0 |... 0 .٠ و . -

 سانلا ىرت شهمعالا ندع ةماسا وبا لاق اذربكذ خد لسا رطش لاق مذ انوبكف ةنكأ

 8 - - 5 د 1

 نىسبعو 2 لاقو نيعسنو ةعسنو ختام عدس فلا لك ار لاق ىراكسب 8 امو ىراكس

 د 3

 كدعي 0 ساننأ نمو ىلاعذ ملوك تاما ( 0
 7-0 2د

 ِ امو ,ىركس :بواعم وىباو سنود نبأ

 ن0 كاره < هم 5و نرم (5ن ص ذه ءوك هاء 035 ءال هدم

 ابيندلا رسخ ديو ىلع َبَلَقُنأ انف : هقباصأ ن ناد هب ب نامطأ و ,يبخ كداصأ ناف فرح ىلع هللا
 ا

 د 0 0 1 هما هل هد

 لاق ترد نب ميعربأ 0 ؟انعسو امش 3 ُديعَبْل لالضلا وع هكلذ هلوق ىلا ةرخالاو

 3 م60

 نح بحل ند تحس نع نيصخح أ نع ليئاوسأ انكدح لاق رمكب نأ نب ىيك انتدح
6 -_ 

 ناف ةنيدملا مدقي لسجرلا ناك لاق فرح ىلع هللا ديعي نم سانلا نمو لاق سابع ىبا



١ / 

 دو

 2 هايبنالاو هطو مسيرمو فهكلاو ليئاوسا ىنب لاق دللا دبع ىع ديزي ىب ىجرلا دبع تنعم»

 ّلثم ىكلق ىف ىسلل لاق» نهعضق !ذاَذَِج ةدانق لاقو ىدالت نم. نفو لوألا قانعلا نم

 دمع - لا .-_ هم سنن هز -

 مكنامأ نوع نوبكصي تسحر 0 نا نبأ لاق « نورودي ن وحسب لزغم ا كلف

 تا ء ةك تا د ني 3 م 5 د 3 ءدغ

3- > 

 نييتالاو دحاولا ىلع عقيب 1 يصح نيدحمام نيدماخ ا نم دوعتوس

 2 هموم
 آوخر وسكت لبعد فيمع ىرهعب ترسو و ريس هنمو نويعي 23 نورد كاسي آل عيشلو

 وه مل ع هءهءهآك 50 مس همه 00070

 قو ردغت مل ءاوس ىلع ومو تنان هقملعا اذا مكنذذا كانماعا كانذا ا توبصلا

 باي " . , «ةفيحصلا ٌلحسلا .مانصالا ٌليثافتلا ئتضر :ئصترا نوفهفت نولاست مكلعل دماج

 ياا ر2ي2يب2ْتْت1010102ُ1 22257 رر2222رررلل>ت>ل> >> >> >2

 مدسسسل هس د5 هد ء 0

 ةريغلا نع ةبعش انتدح لاق برحع- نب نمياس انتدح قلخ لوأ اناحب امك ىلاعت هلوذ

 ىبينثا بطخ لاق ساديع ىنددأ نع رهبجج نب كيعس ىسع عخذلا نم ميش
1 

 هديعن قّلَخ لوا انأدب امك الغ ةارع هللا ىلا نوروشح مكنا لاقف ملسو هيلع هللا ىص

 مح 9 - ع د 0 ١ معمم 5 7 نم هَ - 5 مد -. «ه 6 م

 لاجرب ةاجي هنأ الأ ,ميعربا ةميقلا .موي ىسكي, نم .لوأ نأ, مث .نيلعان انك انأ .انيلعإ ادعو

 اهم 2 6 ع هع 0 عد 35:

 نك لعد اوددحا ام ىردنت ال لاغقبف ىناككا بر ب لوقاف لنايشللا تزد مدد كخويف ىتنما نم

 نأ لاقي ديهش هلوق ىلا مهيف تمد ام اديهنش مهيلع تنكو ملاَصلا كبعلا لاق امك لوقأف

 0“ مهتقراذ ذنم مهباقعأ كَ نيدكوم اولازد مم هالو

 مسي س>رسلا نسمحرلا هللا مس ديم سإل

 5 ع 2 6.5 -

 هنبنمأ ىف ناطبيشلا ىقلا ىنمت ذأ نابع ى ِدإ لاقو نينئمطملا نيبكالا ةنيمع نبأ لاقو



 ا". ةط ةروس ١5 نارقلا ريسفت بانك امل

 ندروس نب نييك اه5نح لاق نوميم ند ىئديم ىنثتل.ح لاق لاق لايت ند كتلصتا

 مدال ئسوم لاق؛ ئَسومو هدا ىقتلا»لاق: ملسو هيلع دللا قلص هللا لوسر نع ةريوه“ لأ نع

 كافطض)  ىذلا | ىسوم. تأ | مدا هل لاق ةنلل نم“ مهتجرخأو أ سانلا تيقشأ .ىذلا تنأ

 لبق ىلع ناك اهتدجوم لاق معن لاق ةاروتلا كيلع لؤنأو هسفنل) كافطصاو هقلاسرب هللا

 ىلا اَنْيَحْوَأ ْنَقَلِو ىلاعت هلوق باب 7 ءرخبلا ميلا ؛ىسوم مدآ حن معن لاق ىنقلخ# نأ
 3 تا ه2 هك

 قدم( كل دف تلا ابي دحللا ىف اًقيِرَط مهَل برضا ىدابعب رسأ نأ قسوم

 نع رشب وبدأ انتد> لاق ةخبعش انتدح لاق و اندددح لاق ميحربأ نب بوقعي ىنتدح

 نوهيلاو ةنيدملا ملسو هيلع هللأا ىلص هللا لوسر مَدَق امل لاق سابع نبا نع ريبج نب كيعس

 ىلص ىذلا لاغذ نوعرف ىلع ىدسوم ديف رهظ ىذلا مويبلأ !ذم اوناقف مهلاسف 9 أر ومشاع مودع

 نم انجري اَلَق ىلاعت هلوق باب ا" «هوموشف مهنم ىسوع قول“ نحنا مللو هيلغ#هللا

 نبا ىبح نعاراجتلا "نبا بوبا انتدخ لاق (ىكيبعسا نب :ةئْيَتَش انتدح نقشت نجل ا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبفلا نع ةريره ىنأ نع نكوأا دكيع نب :.ملس لأ نع

 - ع هَ . - ع 0 2 - 5
 لق مهنيقشاو كينكمب ةنكدل نم سانلا تجرخا ىذلا كنا هل لاقف مدأ ىسوم جاح لاق

 هللا هبتك رمأ ىلع ىنمولتا همالكبو هتلاسرب هللا كافطصأ ىذلا نأ ى

 ءايبنالا ةروس

 لاق فدكشسأ نأ نع ةبعش انتدح لاق ردع انتد> لاق راسب ند كيحت# انقانح تا ١



 1 ميرم ةروس 5 نارقلا ريسفت بانك

 ىل لاقذ دابضا تأ هتيثأك 5 نيد لسثاو ىب صاعلا ىلع ل ن 2 انيك الجر يَ

 ل هد

 نم توعبل ىنأو لاق تعبنذ م توهن ىدح هب رفكأ 3 ل لاق كيحكمي رفكت تح

 لاقو انتاّياب رفك ىلا تيرقأب تلونف لوو لام ىلا :تاعجر .1ذأ :كيضقأفوسف تولل كعب
 مدع 36ه ع ت2 2 ه ل. تما خي < هدءوص 2 3 حج هع اد

 دكمو لوقي ام بتكنس الحك ا!دهع ىكولا دنع تكا مأ بببغلا علطا اكلوو الام نيتوال

 0“ دوق انينأبو لوقي ام 0 رو 3 باذعلا نم هل

 و عطلط

 مسيس>رسأا نسيهحرسلا هللا مسبب

 و - -ه-

 6 رق رأ فوك قطتي م ام 1 ل لجر اي هلل ةيطبنلاب كاحضلاو ةمركع لاقو

 هع

 مكنيدب لوقت لدتمألا تينت َلثْما مككايب 0 ىرهظ ا 0 ىهف انافاسذ وأ

 ان دمعك :ئفيبخ نم واولا تءيهذاذ انو رمضأ ازيا هيب 2

 5 - د د 2 :

 2 5 2 3 : : عوح هنيركنل هنقسنن) اساسم كسام ,ددحم ساس.م كلاب كيطح عودج ىل

 02 7- ده "

 ١) ةنيز نم دعاكم لاقو « ضرالا نم ىيونسملا فصغصلاو ءاملا دولعي اعاق

 ل 200 دنا م2 5
 ىقلا اهانيقلان اهانفدقذ ن وعرف لا نم اوراعتتسا

 - ه1 0 مه هم د ه هر 0

 ارمصب تنكو ىنح نع ىمعأ ىنترشح مادقالا سدح اسمح لجكلا الوق مهيلا عجري

 س ند

 نم مصيف ملظي ال امهضه سابع نبا لاقو ء«مهلدعأ مهلتما ةنييع نبا لاقو ايندلا ىف

 سلا اًكَنَص ىقتلا ىلا ىلوالا اهتلاح ا اهنريبس ا اَنْم اًيداو اجوع هتانسح

 هع كه 6 ,

 اهسبب مهيب ف٠دعخم ىو انرماب , انكلم ىداولا مسسأ كل نكراسم: ل سدقملا قى

 سدوم ع 6٠

 امتدح ىسقمل كتعئطبصأو ىلاعت هلوق كا أ « افعضت ابنك ٍٍك كعوم رّدق ىلع 9
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 5 ههه

 هءلوذ كا 2 كنف امو ايديا نيد م ل كسر رم الا ٌلْوََحَ 7 تاو خف انروؤت 0

 قهد قع ها - هآك مم

 نينسا انتدحب لاق١ ىديملل انكحك |ننلوو الام نيتوال 0 امتاياب رفك ىذلا تميز أ

20 

 نينا قب ورحم نكح ُْش نيم أ سصاعلا تدافع لاق ا 50 لاق 8 م <صضلا أ نع عالآ نى

 - 0 62 - 0 ٠*5 و هدعا اس هد

 توم ىنح هك تلقن لكمكم رغكت ىنح كيطعأ هل لاقذ هدنع ىلا افهح دماضاقتا ىيهسلا

 < برع 5-2 أ

 كا كلور الام كاسه ىل نأ لاق معذ كلف توعبم مذ تيل فاو لاق تعبت مد

 سأ هد سس هعمم# > مب

 ةدعو ىروتلا "أور اَكلوَو لام 0 لقو انتاياد رفك ىنلا تيارذأ خيالا هذم كتلوفف أ

 د 6-6 2 2 0

 و 2 ت1 َعَلْطَأ ىلاعت هلوق اا ١ عمكوو ةدواعم وبأاو صفحو

 نع شيعالا نع نيفس انربخا لاق ريتك نب حمس انثدح اقثوم لاق ةيالا اَذَيَع نمرلأ

 ىمهسلا لثاو نب صاعلت تليعف ةكمب انْيَق تنك لاق بابَح نع قورسم نع ىكضلا ىأ

 د - ع , - 6 5 هغ ع : ءنه

 كدي ىنح ليدكاع رفكا 5 تلد ليكم رفكت ىذح كيطعأ اك لاقذ داضاقنا تدجت افيس

 هدم اضع د 8 3 . - - ع هد

 رغك ىذا تيأرشأ هللا لوناف دل لام ىلو ىنقعب مد هللا ىنناما ١ذأ لاق كييك مد دللا

 محأو اهقتوم لاق اثيع نك ذآ دفع نَا مأ تيعلا َعلْطأ كلو ا 5 لاقو امذاياب

 2 هرم

 لوكعي 1 0 دك ىلاعت هلوق باد 6 « اةتوم الو افييس نيفس نع ىيجشالا لقي

 < ورشا د ٌيوء

 نع ةخبعش نع رفعج ىب ليبحت# انككح (تلاح ند ار ند انتدح ان باذعلا 0س مهل كيو

 :ةيامات-ل ىف

 ' نيك ارفكت !ئدنح 17 ال لاقف هاضاقتي هاتأف لثاأو نب صاعلا ىلع نيد ىل ناكو

 هد س عه

 فوسف ثعبأ مث تومأ ىنح ىنرّذف لاق ثعبي مث هللا كتيمي ىتح رفكا ال هللاو لاقف
 سا ءم د هن 8 - 2. . 3 ٍِع 2 2 2 ع

 ا الام نينوال لاقو انناياب رفك ىذلا تيأرفأ خيالا هذه تلونذ كيضقاف !ددلوو الام ىو
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 نستمتع لاجل سابف» نبأ ناحو) نوع اينو لوقَي اَم ِهترَنِو ىلاعت هلوق باب * ءاٌلوو
 3 ن

 ىبك انتدح أ لاق بايخ نع قورسم نع ىحضلا ىنأ نس ع شيعالا نع عيكو انتدح



 الث اوءرقآ لاقو ةضوعب حانج هللا تمنع ني ال :ميقلا مويا نيمسلا | ميظعلا || لكيلا قايل

 أ نع نكرر جوملا لع نب ةربغمللا نى ع رسبكب ند ىوبحا نسعو اًنْزَو ميقا موسي مهل مهقذ

 0 ل دانؤلا

 1 ل

 ماسبب تح راسا نبحرلا كل كك مس

 ء0 دود ه

 نوريصبي لو نوعمسي 23 مولا 9ك هلوقي هللا ريحبأو لت عمسأ 0 نبأ لاق نكمل

 سس هاك ه هع

 دعي نييم لالص يف كنمجرال صم هى عمسأ ذكموي راقكلا «ربعُبأو مهب عشا هلوق ى

 ِِ ا 0_2 دكا شا غم ةس هك

 اجاعزأ ىسصاعملا ىلأ مهجر ازأ عزوت نبيع نبأ لاقو ف 1 و كتيتنشال
- 

 نوصل اركز اببظ ع لوك. اكان كامن اناث «اهاظع نافرو :نيابح يبان لاق نا اذ
 همم 526 هم

 موي ةرخنأو ىلاعت هلوق اك اسد نحو ىدانللا ايد نكت ارض ف كاب ةعامج اًيكب

 وبا انتدح لات شمعالا انتدح لاق نا انتدح ثتايغ نب صقح ىنب رمع انتدح ةرسحْلأ

 ةمتبحو تولاب نوي ملسو هيلع :دلل' ١ لضال هللأ «الوسنر ا( لاك الا« ىر قلل نبع

 ادع نوفرعت لله لوقيف نورظنيو نوبترشيف دلل لاف اب ايداغم داني

 لوقف نورظنيو ل يسفر انلأ.لعأاي. ئىداني رق أر كف هلك توملا اذه

 هدم لقأ اي لوقي مث ْمَبْذُيَف كر دق مهلكو توملا اذه معن نولوقيف اذه ا لع

 د نع نمت

 رمأْلا ىضق نا ١ ةرْسْحْلأ 3 قرن ارق مث توم الف دولخ رانلا لأ ايو توم الف نولخ

 لونَتَت امو ىلاعت هلوق باب ٠ « ىؤسوُيا لل © اينحنلا لع ةلقعا ق ءالوقو ةلقَغ 3 و

5 َ 

 مك انروؤنت أ نكعنع ام ليتربج ملسو هيلع دللا ىلص ىلا لاق لاق نتاع نبأ نع ريبج



 لوقت ريغب مهتنيغس ىف مولمح رصل فرعف ةنيفس اهب ثرف لصحاشلا ىلع نايشي اقلطناف

 3 317 5 0 ا 1 ع ع
 ركلا ىف هراقتغم س.وغف ةنيقسلا فرح ىلع روفصع عقوو ةنيفغسلا ابكون رجأ رمغب لوقي

 3 7 6_1 5 | 2 3 3 1 1١
 | سمع ام رادقم الأ دللا ملع 3 قشالخا ملعو ىهلعو كيلع ام ىسوأ رضخأ لاق

222 

 هل لاقف ةنيفسلا قرت مودق ىلا ريضخلا دمع نأ ىسوم ًاجافي ملف لاق هراقتم روغصعلا

 2 2 ه هد 5 : 99ه

 ةيالا تقج دقل ايلعا ىرغتل اهتقردت مهتنيفس ىلأ تديع لوس ,مغب انولج موق ىسوم

 ىسوم هل لاقذ دمعطقذ هديب هسأر رضخلا طخان ناملغلا عم بعلي مالغب امه !ذأ اقلطناف

 عيطتست نل كنا كل نشأ لا لاق اًركذ اًميش تقج سقل نسفن ريغب .ةيكر اسفن تلتقأ

 هديب لاغذ ضقني نأ 52 اراحج اهذ اد جوف اًهشوفيصي 3 0 هلو-ق ىلأ اًدمَص جيم

 كي انويعلي ل انوفيتحي ملخ ةيرقلا هذع انئخد انأ ىسوم هل لاقذ هماقأ !اذكه

 001 3 ع 011 3 : ه ءع 5 نيد

 اربح بلع عاطغست مل ام ليوانب كةبناس كنيبو ىغيب قارذ أد2 لاق ارجا هيلع  تدعخأال

 نك ع © هس ٠ د - م

 اههر.مأ نم انيلع سصقب ىدح ريبح  ىسانبوف نأ انددو ماسو هباع دللا ىلص هللا لوس لاقف

 ناكف مالغلا امأو اًبصغ ةحلاص ةنيفس لك تخأي كلم عمامأ ناكو ًارقي سابع نبأ ناكو لاق
 ميسسلا هد - ه6 عنهم هووسءو ٠0ه مدس

 انددح لاقر اشي ٠ نب لكم امتدح 00 نيرسخالاب مكةبغت ليف لق ىلاعت هلو5ق باب ه « اراك

 نبأ تلا لاق بعدصم نع دكبعس نب ورمع ندع بيعت نبأ انتد> لاق رفعجج نب ديد

 0 دس« د

 اوهحكح دوهبلا انعأ ئراضتلاوا كوهيلا ١ 2ل::لاق ةيرورللا 2,الامعأ :ىيرستالاب مكثبتت َّلَع لَك

 بارش الو اهيف ماعط ال اولاقو ةتجلاب اورفكف ىّراصنلا امأو ملسو هيلع هللا ىلص المح

 37 ء.هذك تهم لع

 انتدح ةيالا مهلامعأ 5 هئاقلو مهبر تآباب اورفك نيذلا ككشلوأ ىاعت هلوق باب ؛

 لاق ندرلا دبع نب ةريغملا انربخا ميرم ىنا نب كيعس انثلح لاق هللا كبع نب دمحت

 هنأ لاق ملسو هيلع دللا ىلص دللا لوسر نع ةريرغ نا نع جرعالا نع دانؤلا وبا ىنتد>ح



 رس شت

 ضقني ةيعهاد اًركنو ل اًصصق اًهراثآ ىَلَع اَدَتَر5 ىغبف انك ام كلذ لاق الوحم نوح المع

 نبع نتن اهسب لونت ةجرلا ىأ مر أ 0 ل ميحرلا نم هنأ نطظيو ةخيورلا

 همد

 لاق رهبج نب كيعس نع رانيد نب ورمع نع ةنيدع ىب نيفس ىنتدح لاق كيعس نبأ

 لاقت رسل تنوع سبل ليتارسا | ىنب ”ىسوم نأ مكري. اكلت دانون قا نيامعس ندا كل

3 8 3 
 ىسوم ماق لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوي.سر نع بعك نب ىنأ انتد> هللا ودع بذك

 معلا ف مل دز يلع هللا |( كتغق انآ لاك لأ سانلا قار لإ لدعم , ليتر دس

 تن 0 - هرص ك6 هم

 فدك بر 7 لاق كن مَعَ وه نيركرلا عمجا# ىدابع نس كيع ىلب هيلا ا ديلا

 مه ةمم 0

 جرخم لاق هعينات ترذل توعد ام تيخ لقكم ق1 انوخ نكن لاك بلا لل

 عضو لاق امدتع الوفف ةركادح دحلا ىلا ايهتنأ ىتح تول امي 0 ند عّشوي دانف دعمو

 هل لاقي نيع ةرضصلا لضإ فد لاك ورسمع ريغ ثيحح قو نيفس لاق مانخ  هسسأر ىسوم

 ١  - 3 - - - 0مل 00 -0-

 كرخاف لاق نيعلا كلت ءام نم تول باصات ىيح الا ةىت اسهئام نم بيبسي ال ةوبللا

 ملو لاق ةيالا انءادغ انثآ هاتفل لاق ىسوم ظقيتسا املف رجلا لخدق لتكملا نم لشتاَو

 ةركصلا ىلا اني ذأ تيأرأ نون ند عود داننخ هل لاق مد رم ام زواج ىددح بِصَنلا لد

 تول رمم قاطلاك ركلا ىف ادجوف اهراثآ ىف ناصقي اعجرف لاق ةيالا توحلا تست ا
2 

 بوب كسلا لحي ابق اذا ةرخصلا ىلا ايهتنا ايلف لاق ًايرس توحللو ابحَح هانقل ناكف

 سوم ايوضخلا هل لأق !!ةشر تنلعا امعاىتملعت نأ ىلع 00 لع لاق معن لاق: لّجئارسأ

 ال هللا هينمَلَع هللا ملع نم ىلع انأو هبلعا ال هللا هكملع هللا ملع نم مّلع ىلع كنا

 هع6م ء

 اًركذ هنم كل ثدحأ ىتح ءىت نع ئنلاسنت الف ىنتعبذا ناف لاق عنا ل لاق هيلعت



 ام فيهكلا ار وس 4 نارقلا رويسغفن نارك

 16 نكن هملعا, نا نع ال1 لب كبل ناو هملعت نأ كلا ىغبتي امنع نأ نإ

 رئاطلا اذه فخ امك الا هللا ملع 1 كملع و ل ام دالاو لاقو ودجلا نم هراقنم

 لحاسلا اذه لأ ليت اًراغص ٌرباعم !دجو ةنيفسلا ىف ابكر 3١١ ىح كلا نم هراقنع

 معن لاق رضَح كيعسل انّلُق لاق 0 هللا ثبع اولاقف هوفرع رَخآلا 00 اذه لأ ىلا

 ايش تدقج دقت اهلعا قرع اهتقرَخ ا ل
- 

 55 لاق اًدتو اههيف 0 اهق 0
 ى

 02 07 5 5 . 3 عمود 53

 اال كوالا تناك اريدقا يملا عيطتست ىل , كنز لاتقا ىذار لاق اكتم نسماكم لق ارسم

 ه ه د ه ند هس ن0 د

 ارسع ىرمأ نم يي الو 0 ع ق .تاون ل لاق 5ك ةقلاتتأو اطرش : ئطسولاو

 اقيرظ ارفاك اًمالخ ذَخأت نويعلي انايلغ ىجو نيعسا لاق َلَعَي لاق هلثقن اًمالغ ايقن

 35 همهم ©ع

 1 نك تنحل 0ك ١ سفن ريغ ةيكز شفنا تلتف لاق نيكشلاب دحن را ئكاشات

 اغأ5 سابع نقني نأ كيري اراحج ادجوف اقلطناف اًيكر اًمالغ كلوقك حاسم ةيبكاز ةيكز
 ر تور

 عءحسف لاق اذيعس 1 كتلي ح ب لاق 5 هدب عفرو اذكم هديب 5-55 لاق هماقأف

 م سمس د و - ع - ع ع

 مالغلاو ددحب نب ددت هنأ كيعس ريغ نع نومعزب كلم مهمامأ 0 نبأ اهارق مهمامأ

 هم

 2 آن تد دق 00 0 ةفبغدس ّك نك كَم مر و دوي بي تح 8 منغ ل لونقملا

 2 ا و هه 0 ء

 اميلمك نأ اًرقكو انايْغط امهقعري نا انيشكن اًرفاك ناكو نيمو كاما ناك ازاعلا# نوه
 - مناك 0

 هلوقل اًمحر برقأو ةوكز هنم اًديخ اي امِهّلِدُبي نأ افدرأف ةنيد ىلع هاعبانب نأ
 كاد

 ىلع هبح

 معد هس مكمل هدام « تن

 ديعس ريغ معزو رْصَخ لشق ىذلا لودلاب مهتم محجر د هب اف اجر برذاو ةيكز اسفن تلق

 ةلوق باي ع " «ظيراج اهنا كحاو ريغ لاقف مصاع لأ نب امأو 5 ل

 عمود

 اعنص ابك ١ ملوك ىلا نصت نم اًنرفَس ْس اًميِقَل َنَكَل انءادغ انتا هال لاق



 , د د هد

 هتعمس دق اعيغو هيدا ىلع اهدحا ديزي ريبج ىب كليعس نع رانيد نب ورمعو مو

 ىأ تلق ىنولس .لاق نا هنيب..ى سابع :ىبا: ىنعل انا لاقا ريبج نب. نبعسا نص هدد

 ىنب ىسومب سيل هنأ معزي فون هل لاقي صاق لجر ةفوكلاب كءادف هللا ىنلعج سائع ابا

 دواخل هيناوعلا ن1 كاع نا كاهن لحج اما قلل دحلان ناش ناسا سل اك كل ا
 ىب لن ى 3 ذ ٍِ در رز

 مس

 ٌلوسر ىأ لاقت لج ةهكرداف و و بولقلا تسقرو نويعلا تنتاق أآذأ ىدح موي ارباتنلا ركذ

 ىلب لبق هللا ىلا ملعلا نْرَي مل ذا هيلع بتعف ال لاق كنم ملعا لحا ضرالا ىف له هلأ

 ىل لاقف هب كلذ ملعأ املع ىل لَعَجأ بر ى! لاق نيركجلا عمجمب لاق 0 تلا ىلا لاف

 د 0.

 قاف حورلا ءبخ زمقنب تبيح 0 انون دخ لاق 0 لاقو ثول كقرافي تيبح درمع

 ام لق ثول كقرافي ثيح ىنربخت نأ الا كفلكا ال هاتفل لاقف لثكم ىف هلعجن اتوح

 ه هه د 2 5 امل ا 5 3 05 ا

 كيعس نع تدم ناو نب عشوب ب هال ىسوم لاق ذاو هركذ لج هلو كلذ ارمبك تفقلك

 ال ءاتق لاقف مكتاذ ىسومو تولل برضق ذا نايت ناكم ىف. ةركص لظ ىف وه اينيبف لاق

 هللا كسمان كلا للخد ىن ببن هك ىسن طظقيتخسا !ذأ ا هظقوأ ا 7 ا : : 3

 هع سع 2-03

 نيب فلخو 5 ْق هدأ 2 ذكهف ومع 5 مح ىف نما ناك ىنعح كلا ةيرج- منع

 َبَصَنْلا ىنع هللا عطق دقل لآ اًبّصن اذع انرقس نم انيقَل دقل امهناهلت نييللاو هيماهبا

 5 نيل ىذا نيو طبخ ل لاك اًرضَخ اَدَجوف اَعَجَرَم هربخأ ىيعس نع هذه تسيل

 تيك ةهفرط لعج لق هبوثب ئجاسم ريبج نب كيعس لاق رجلا كبك ع ءارضخ ةسففط

 مالس نم ىضرأب لف لاقو ديجو نع فشكف ىسوم هيلع ماسف هسأر 12 هذوطو 56

 تعج لاق" ىنانش' انه لاقل معش لاق لستلرسا» ىني. ىشومالاك رسوم لاآ لاك اتفألا

 نىسوم (ب كينإب ىحولا هير 5 ةيروتلا 3 كيفكي 1 لاق كشر تيل : 0 ةماعتال



 ب7

 16 فهلا روس “ نارغلا ربسغت ناَبَح

 هع٠و هم ع

 ن 1 2 . ى ند نك كرو ات حاس .ءايشع اقلطناف !,كذ هدنم كل اننا | عد ىنلاست الذ ىنقعيتا ناف

(0 - 0-0 

 ةيقسلا كك انكر اًملف لت ريغب ةولمدت محلل أوفرعف ثولبجح نك ع [ف خئيفس ترف ركبلا

 هس م 6س

 انواج موق ىبسوحم هل لاقف مودقلاب يعمل اولا نم مك علق ل رضشلو لأ ءمقي ملأ
6> 

 لفل تلا لاك ارم اك نش نقل ايلعأ فرغت اهتقرحن مهتنيفس ىلا ثدمع وت ريغب

 مه د ه د

 لاق أرسع ىرمأ نم ىنقعرن ١ 0 اع ىنذخاوت لاف
- 8 

 رت ع نى 0 اربص د 6م

 63 0 ءءء د

 عقوذ روفصع ءاجو لاق انايسن ىسوم ند لوألا تذاكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس لاقو

 3 لقم الأ دللا ملع نم كيلعو ىمّلع ام رنصدل هل لاقف .ةرقن رحبلا ىقرقنف ةديفسلا فرت ىلع

2 

 ىلع ن ابشع 5 امنيبذ ةنيقسسلا نم ادجرخ مذ رككلا ذم ند ودعا !ذفم سصقن ام

 هديب هعانقان هدبد سار رض ضذخأت ناملغلا عم ل امالغ رضخل رعب ذأ رك ل لح اس

 لقأ ملا لاق اًركذ ايش تّثج كقل سفن ريغب ةيكاز اًسفن تدنقا ىسوم هل لاقن هلتقف

 اهّدعب ءىت نع كىتلأس نأ لاق ا مم لش اذهو لاق ارديص ىم عيطتست قل كنا نكل

 اهلغأ انجطتسا ةيقأ لعآ ايتأ )ذا. ىخ اعلطنات ازّذعا ىنحل نم تغلبإ نق ئاحاصتا الذ

 5 2غ -ٍ 4 هه م هس )ع د 3 - لئلا س3 همع

 هديب هماقاف رضخأ ماقف للئام لاق ضقني نأ كيري اراحج اهيذ !دجوف او فيصي نأ اوباذ

 يا

 اذه لاق ارجل بلع تن ل تتش ول اذوغيضي مأو انوععطي ملف نيت 0 م لاقف

 20 < 3 5: 2ع 7

 لوسر لاقذ اريص هيلع عا سنت ملأ ام لسيوات كلذ هلوق ىلأ كيو ىسفن-د قارف

 ديعس لاق اهربخ ىم انيلع هللا صقي
 2. 1 -ع 3 >2

 ىتح ريص ناك ىسوم نا انددو ماسو هيلع هللا ىلص

 ع م 4 مك تا ؟ 210 0 اضع 0

 ارقي ناكو ابصغ ةحئاص :ةنيقس لك ثخاب كلم مهمامأ ناكو ارقي سابع نبأ ناكف ريبج ىبأ

 اًمهِنْيَب هع مولا اعلي اطلق كعك هلوق تار شب .. 6 قييفوملا هاونلا ناكو فاك ناكذم مالعلاب امأو

 0 جبتر م5 د - 0 5

 ةليمبي ىتداك امهنإ تح ابيسن



 © ء. هالك 6 ةهءومنمه هاسه ما 3 هآك 5905

 باقحاأ ةعمجو انامز اق ىسضمأ ا ن-بركدلا عمجام علبا ىتح حرسب

 لاق و 00 نب 0 ىنريخا لاق رانيد ع نب ورمع انثددح نيفس انتدح لاق ىديبلا نمنح

 ليئارسأ ىغب ىسوم وه سيل رضخل بحاص ىسوم نأ معزي ىلاكبلا انوَذ نأ سابع نبال تلق

 ع ِ سَ 0 -

 هيلع دللا ىلص هللا لوسر عم هنأ بعك ند نأ ىهتددح هللا ودع بدك سابع نبأ لاقف

 عشا راما“ لامع. دلطا + نسانلا :ىأ ١ لقسإ ليعارتلا ١ يتق «قءابيطخ ا ماع يك سرس وأ لولا ل

 ملعأ اوعا نركلا» عيكم [تدبحا انا نا دهلا هللا ؟ئحيوأن: هيلا م لكلا ن5 يالان تا ياك

 ام ثيحن لثكم ىف هلعجتف نوح كعم ذخأت لاق هب لل فيكف بر اب ئسوم لاق كن

 5 س-

 ند عّشوي هانقب دعم قلطناو فلطنا مث لقكم ىف : هلعجت اتوح خاف مث وهف توا ثدقنف

 هنم يرخت لتتكملا ىف ثول برطضاو امانغ امهَسور اعضو ةرضصلا اينا اانا ىتح نون

 هيلع راصف ءانأ ةايوج تود نع ةللأ ا يرش ركبلا 8 هلببَس نختآو ركلا ق طقسف

 اًمهتليلو امهموي ةيقب اقلطناذ توخلاب هربخإ نأ هبحاص ىست ظقيتسا املك قاطلا ّلثم

 لاق اًبصن اذه اترفس نم انيقل ىقل انءادغ انتا .هاتفل ىسوم لاق تغلا نم ناك اذا ضح

 ْت 0 2 6 1 ع 111 ل
 انيوأ نأ تيأرأ هاننذ مل لاقذ عب دللا رمأ ىدلا ناكملا زواج ىنح بدصنلا ىسوم كجحاي ملو

 ركنا "ق.ةليبس تحاو هركذأ نأ !ناطيشلا الإ ديناستأ امو. تول تيتتا# قانا ةركصل) اذ

 غبن انك ام كلذ 0 لاقف اًبَحَع هاتغلو ىسولو .ابرس توحلل ناكف لاق اب

 نعش لاخر 1 ذاف ةرضدعلا ىلا ايهتنا ىقح اهعرانآ 1 اعجر لاق اًصّصق اهراثآ ىتع

 نار ىعُم عيطتست نل كنا لاق ؟دشر تماع اهم 5 كتبنا ١ معلا” لكتارسأ

 ىيلع هللا ملع نم ملع ىلع تنئاو تننا هملعت ال هينْملع هللا ملع نم ملع ىلع 'ىتأ 'ىسوم

 2-0 ءاع

 ضل هل لاقف اما كل
 ى و رد

 صعأ الو اًرباص هللا ءاش نا ىنكجتس ئسوم لاقق 'دملعأ ال هللا
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 يس سببا >>>>>+>ج7ج

 ٠١ ليثارسأ ىنب ةروس ١5" نارقلا ريسفت بانك ا“

 5 5 - 3 ا ده
 لونأ تلاق اهب تناح الو كنالصب رهج الو ةشثاع نع هبيبأ نع ماشعم ىع ةدئاز

 ىيءاعدلا ىف ىنذ

 مسيسحرسلا نسهحر لا هكلخلا ماسسم سل

 - تل د د60

 0 . يف دع لاق لا تت تا ريال مهضرْفَت دهام لاقو

 هعبج ءامغلا 00 «اطارفأ ا اًططش اهبلق ىلع انطب هر نأ الوز اميص 00 مهبواق ىلع

 نود

 تانييحأ كانتاعب « كصوأو بايلأ نص ةقيلطم ةدصوم بايلا كيصولا لاق كش 2 دئاصو

 هم د اء اك 26 ءعع < © 3 06

 502 ملظن مثو اهرمت ا سامع نبا لاق اعير رقكا لاقيو لحأ لاقيو رثكأ ىكزأ

 ةتئارخ هحرط مدامسأ مهلمح بتك صاّصر نم حوللا ميقرلا سابع نبأ نع كيعس لاقو

 م« ا ل ىنماكم لاق 0 لقت تلاد ةرسوبخ لاقو اومانخ مهناذآ ىلع دللا بروبضخ

 انتدح الَدَج هت رثكأ ناسنالا ناكو ىلعت هلوق باب ١ «نولقُعُي ال اعُيَس نوعيطتسي

 نع اص نع ئبا انتد> لاق 0 نب ميعربا نب بوقعي انتدح لاق هللا كيع نب. ىلع

 لوسر نك ىلع نع هربخأ لع نسب نيسح ْنأ نيسح نب ىلع ىنربخا لاق باهشا نبأ

 امَكَن اظرف نبتسي رن ِبُيِعْلاب اًمجَر نايلصت الا لاق ةمطافو هقرط ملسو هيلع دللا ىلص هللا

 ىبر اللا وه انلك ةرواحملا نم هرواكي طيطاسفلاب فيطت هلأ ةرجتأو قدارسلا لثم اهقدارس
 3 7 8 2 هك م 00-0 2 -ِ 0008

 تيتي ال اقلز ىرخالا ىف نينونلا ىدحا مغداو فلالا فدذدح مت ىبر هللا وه انأ نكل ىأ

 ءدد هل 9 هو هد ©

 كيف ةرخالا و دكحاو ةيقعو ىبقعو [خيقاع ىبقع لولا ردصم ةيالولا « كلانه مدل5 هبذ

 لاق ناو ىلاعت هلوق باب » 2« فّلزلا ضخدلا اودليزمل اوضحشيل اناتيتسا السك اليفد



 أ ليتارسا ىنب ةروس

 هللا ىلص هللا لوسر نأ هللا دبع ند رباج نع ردكنملا نب تيك“ نع زج ىبا نبا بيع

 ةمئاقلا ةولصلاو ةماتلا ةرعدلا هذه بر مهللا ءادتلا عّمسي نيح لاق نم لاق ملسو هيلع

 «ةميقلا موي ىتعاقش هل تلح هتدعو ىذلا اًماقم هتعباو ةليضفلاو ةليسلا اًدبح تأ

 لق ىديبلل انتدح كلعي قعزي هدا لكطاقلا قفزو قحلا ءاج لقو ىلاعت هلوذ كال

 لاق 0 نب دللا كيع نع رمعم ىبأ نع كدفادم نع عج ىبأ نبأ نع نيس انتدح

 اهنعظي لعبت بضُت' ةيامتلتوا وتس كيبلا“ لوحو+ كم ' ملسو' اةيلط هللا“ ملط ىبنلا نك

 دلوق عا! الد « انور اك ' اداب نأ ْلْضاَبْل قو فقحكلا عاج لوقيو هدب ىف دوعب

 انتدح لاق ىبا انتدح لاق ثايغ نب صفح نبا رمع انتدح حورلا نع كَنوُلَتْسَيو ىلاعت
 3ك 00

 هيلع هللا ىلص ىيفغلا عم اذا اينيب لاق دللا دبع نع ةيقلع نع ميعربأ ىفتدح لاذ شمعالا

 جورلا نع نلأسف لس اولاقف هنوعركت ءىشب مكلبقتسي ال مهضعب لاقو هيلا مكبأر ام لاقف

 قماقم [ثمقف هيلا ئحوي هتأ كملعقا ايش: هيلع دْرِي ملف ملسو هيلغا ذللا لص“ يتلا "كشفت

 3 203 3 32 هذ ه و ره 0 2 مد هام 4 72298 -- 4 9

 نم م-يشوأ امو ىو رمأ نم حورلا لف جورلا رج كسنولتسيو لاق ىحوللا لون املخ

 انتدح انهي تفاح هلو كنالمسب رهجأ لو» ىاعت هلوق باب + ءاليلق الا ملعلا

 3 سابع نبأ نسع بج نب كيعشس ندع 0 مطلإ] انوبخأ لاق مير بأ نب بوقعي
- - 

 هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسرو تلون لاق اهب تفاح الو كنالسب رهج الو ىاعت هلوق

 ه -ِ 5 ص سب 5 - هد

 الر مكلسو ةيلغ“ هللا لح. ةيثنل لجو دع اذللا لاف“ هم + دج ؟ىلو دلتا قمل قارعلا
 ةيرادعتلا تاو د 1 0ع ا اع 7 ها م6 <
 ندع اهب تنال الو نارقلا أويسيبف نوت رشم عمسبمت كسنءار.ق.ب ىأا كنالسصب رميهجات

 انثدح لاق ماتغ نب فقلط انثدح ءاليبس كلذ نيب غ غتباو مهعمست الف كباكتأ



 ىنتدخ اليوخأ الو مكنع رضلأ ا وكلي الف هنود نم مثامعز نيذلأ أوعدأ لق ىلاعن

 لسانر ىلا نيراسا نعت ني كالا نمي سائر ناك لاق ةليسولا ١ مهبر :ىلأ للا تبعا قع

 نيخلا اوعدأ لق شمالا ندع نيقفس نع ىعجشألا داز مهنيدب ءالوف كسشمتو 0

3 

 1١ هد .ه 7 هس

 رعم ىلا نع ميخربأ نءع نميلس نع خدعت نع رفعجج نى لليد اذربخأ كدلاخ نب 0

2 - - 3 0 - 60 

 نس ان ىاكايلاق ةَليِسوُلآ مهير لا َنوُعَتبَي نوعدي يذلا ةيآلا هذه ىف هللا دبع

 سالت َةَنْت الا َكاَمِيَرأ دلل ايؤرلا) املعس ء اموات هلوق تا ] “٠ اىيلساف ندب 0

 , 0 07 ع 2 < ءه 3 مب ءمع دم  لعٌومم عنو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيرأ نيبع ابور 2 لاق سانلل ديسك الأ َكاَنِيرَأ للا ادوولا اناعج
5 

 مه

 ركافلا نارق نأ ىلاعت هلوق باب ١١ ع موقزلا ةريحش ةئوعلملا ةرجشلاو هب ىرسأ ةليل ملسو

 ديع انثدح لاق دمح نب هللا دبع ىنتدح رجفلا ةولص ىماجم لاق اًدوهشَم ناك

 ىجبنلا 0 رب ره نقيا ّ ل نبأو ماس ىليأ نع ئوفؤلا نع رمعم انريخأ لاق قازولا

 عمتجبو جرد 3 نورششنعو ليمح ةاولا ةولمص ىلع عيل ةولص لصف لاق ملسو هبلع هللا لص

 رجفلا نارقو منعش نأ اوعرقأ ةريرع وبا لوقي حبصلا ةولص ىف راهتلا ةكتالمو ليللا ةكمالم

 اًدومحت اًماَقَم كبر كَقعبَي نأ ىسع ىلعت هلوق باب |! ءاًدوهشم ناك رجَقلا َنارق نا

 لوقت | ىشي نبا تعم» كلاق لس نإ: مدا نع صوخألا وبا, احدت لاق: ناب . نم ليعتسا ايتدح

 ىهتنت ىتح ٌعفشا نالف اي نولوقي اهّيبن عبتشت ةمأ لك ىثِج ةميقلا موي نوريصي سانلا نأ

 نب ةزمح هاورو توما ماقملا دللا هقعبَي موي كلذف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا ةعافشلا

 انتدح لاق شابع نبا ىلع انثدح « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هيبا نع هللا دبع



 ىسفت ىسفن ىسفن كوول 5 ناتج وبان هك غ تايككا تالث تس تنك كذ ناو

 لوقيف هيف نحن ام ىلا ىرت الأ كبر ىلا انل عفشا سانلا ىلع همالكبو هتلاسرب هللا كلضق

9 
 تا
 هلثم هدعب بضغي نلو هلثم هلبق بصغي مث ابضَع مويلا بصغ دق ا

 شح ىلا وتبعه( ئرتيغ/ك] اوبنعذا» قبيفد ا يسفف ىسقن ءاهلعقي رولان !ايوتتا رخل ١

 هنم حورو ميرَم ىلإ اهاقلأ هتيلكو دللا لوسر تنأ ىسيع اب نولوقيف ىسيع نوتايف

 نأ ىسيع لوقيف هيف نكأ ام ىلا ىرق الا كبر ىلا انل عفشا اًيبص هما ىف سانلا تملكو

 ايْنَذ ركذي رثو هلثم هدعب بصغي نلو هلثم هلبيق بصغي مل ابضغ ٌمويلا بصَع دق ىِز

 دمج اب نولوقيف !اًطيحن نوتأيف لمحت ىلا اوبهذا ىزريغ ىلآ اوبقذا ىسفن ىسفن ىسقن

 انل عفشأ رخأت امو كبْنَذ نم مّدقت ام كل هللا رفغ دقو كايبنألا متاخو هللا لوسر تنذأ

 جتفي مت ئبول اًدجاس عقاذ شرعلا تك 3 فلطنأف هيه. نجت امبالا رت الا: كيري

 نم اب لاقي مت ىليق نحل ىلع مكافي مل ايت بلع ءامثثلا . 0 هدماحت نم ىلع هللا

 هد 2س > هن 60 3
 ا هي 9

 تر انالجقل بر انج تح تر أن ةاخقا .طوعات ةينفار ارت عفسد عفشأو ل ن كسار ع ةرأ
 هما باوجأ( ىم نعال بابلا نم مهيلع ب باسم 00000 نم لخذأ ديح اب لاقيف

 م, نأ هديب -ىسفن ئذلاو لاق مك باوبآلا نم كلذ ىوس اميف سانلا ءهاكرش هو

 « ىَرسعسو ةكم نيب امك وأ رمد ةكم نيب امك ةنلمل عيراصم نم نيعارسصملا نيب

 قازرلا نيع انثدح رصن نب قحسا ىنكدح اروبر ذواد. اًنْيتاَو ىلاعت هلوق باب 4

 ّدواد ىلع فق لاق ملسو هّيلح“ هللا "ىكض' ئبتلا: نع ةزيره ىبا نع ماه“ نع رغما نع

 هلوق باي + «نارقلا ىنعي غرفي نأ لبق أرقي ناكف ٍيَرْسْعَل هنتادب ِرْمْأَي ناكف ةءارقلا



 ةجر ءاغتبا لطابلا ىف قفنُت هل رذبت السابع نبأ لاقو. تيفط“ تيبَخ .اريصن سابع بأ

 م 36ه

 نورك كلغلا ىرجاي كلغلا ىجنزي اوُمميت .اوساجت لقت ال فقت ال « اًنوعلم اًروبثم 'قزو

 مح لاو أ نرد روصخم انربخا 0 انتلح هللا كمع ى دا لع انتوحا هوجولل ن ..اقذألل

 ىديمخاب هدح؛ قالك وني ّرمأ ةيلعاتلل ىف اورتك اذا ىحلل لوقن انقر لاح هللا" نبع

 انيك ناك هن جون عم اَنل2َ ن 0 يرد ىلاعت هلوق كان 5 مآ لاقو نيفس انتدح لاق

 ةعرز لأ نع قبلا نابح و بأ انربخأ هللا ديع انريبخا لاق لتاقم نب ديح انتدح اروكش

 ةبلأ عفرف مخلب ملسو هيلع هللا ىلص هللا 16 5 لاق ةربره لأ نى ع ريرجج نب ورمع نبأ

 نورت لعو ةمبقلا موي سانلا ع 5 لاق م سعت اهنم سهتف هبجُأت تاكو عارذلا

 رصبلا 2ظفنيو يعادلا مهعمسي كحاو كيعص يف نينرخألاو نيلوالا سانلا هللا عمجي كلذ مه

 قداملا لوقيك للمخ الا نوقيطي ال اما: بركلاو !مغلا 3م ”قساسلا» غلبيف ”سمشلا ءاونوقو

 ضعبل سا.ذلا ضعي لوقبف مكبر ىلا مكل عفش نم م ١ نورتظست هلأ مكعب لام و أ

 نم كئكيذ خفنو هديب هللا كقلخ رسشبلا 0 دنا دل نولوقيف مدأ ناونأبن مداب مكيلع

 نا« رت الأ هبه نكت ام ىلا ىَرَت الآ كبَر ىلا انل عفشا كل اودجسف ةكئالملا رمأو هتور

 تا دحر بث س اص ©

 بدضخغي و 300 دابق بضغي من ايبضغ موملأ بضغ لذ ا نأ مح لوقيغ انغلب كد ام

 ميل اه 4 09 310 5

 اوبهذأ ىريغ ىلآ اوبعذأ ىسفت ىسفن ىسفن هتيصعف يكشلا ىع ىناهذ هنا هلتم هدعب

 ع د

 كامن دقو ضرألا لهأ ىلا لسرلا ُلوأ تنا كنا حون اب نولوقيف نكون قونايفأ# خوش.كأ

 مويلأ بصضغ لق قر نأ لوقيبف هيف ىك ام أ ىرن 3 كبر ىلا امل عفشا اراوكش !لبع هللا

 ىلع اهتوعد ةوع3 ىل تينت لذ هناو هلتثم هدعب بضخغي نأو لغم“ هلق كيضعي م 0

 7 2 1 قر 3 3 3 53 2
 نولوقيف ميجربأ نوتايف ميحربأ ىلا اوبعذا ىروبغ ىلا او-يعذا قسمي عدم 06 ىمود

 نأ ام ىلإ ىرَت الأ كبر ىلا انل عفشا ضرألا لسقأ نم هليلخو هللا و ميعربأ' اي



 17 ليبكارسأ ىذب ار جس 45 نارقلا ربسفن ابح

 نوجانتي ىنعم او اهب مهقصوف تيجان نم راجصم ىوِجَت 2 ناو عادقت

 لثم لجار اهدحاو ةلاجرلا لجرلاو «ناسفلا كليخ فختسا زوفتساو ءاماطخ اًنافر

 هنمو جيرلا هب ىمرت ام اضيأ بصاللو فصاعلا حيرلا اًيصاح ءرجتو رجاتو بُّكَتو بحاص

 بصخاو بَقَذ ضرالا قف بصح دهيم تيعم تيم راسو

 كنتحا لاقي مهثلصاتسأل نكنتخحأل تاراتو ةريت هنعامجو رم هزات هاج !هيصخلا »نم قتشم

 نارقلا ىف ناطلس لك سابع نبا لاق ءدهّطحح كرئاط هاصقتسا مّلع نم نال تع ام نالف

 دحلان الين يدتعب للعم منور ابازرز» كل اة حتيينلا ع, شارما, ىتنكم 0

 اص نب دجا انتدحو ح سنوي انربخا لاق هللا دبع انتدح لاق نادْبَع انثتدح ٍماَرَحْل

 لوسر ّنأ ةريرغ ومبا لاق بِيسْلا نبا لاق باهش ىبا نع سنوي انثدح لاق ةسينع انثدح

 ليف اميبللب لطنما يلوا مخ نو .نيحكتكي تاملبا مشا, ةلملا ملو هيلع هللا نش

 انكدح «كىكتمأ توغ رمثل تذخا ول ةرطفلل كاده ىذلا دلل ىبحلا ليئربج لاق نبللا

 ةخملس وبدأ لاق باهش ىبا نع سنوي ىنربخا لاق تَعَو نبأ انتدح لاق ملاص ىب دا

 شيرق ىنيذك امل لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا تععمس لاق هللا يع نب رباج تعهس

 ار عفملا رو طقأ اق زدا كابا [نَه عبخأ كوطحل سدقلا تايجر الار ون لا

 نيبح ندرك ىنبدك امل دع نع باهش نبأ ىخا نبا انتدح ميهربأ نب بوقعي

 نقر كاعت دلوق باب © «ءىش نك فصْقَت جير افصق ِدوُحَأ سدقملا تبي ىأ ى
 ل كفلخو كةالخ تامملا فععضو ةويدلا فعن ثحاو انمركأو ان مدآ ىنب

 ةلباقلا ليقو ةلياقمو ةنياعم اليبق_ءانهجو .اننفرص « هلكش نم ىو هتيحات هتلكاش ؟قعابت

 اًروتك «بعذ ءىشلا ققتو قلمأ لجرلا فقثأ قافثالا يَشَح اعّدلو لبقتو اهتلباقم اهنال
 ء ٍ م دهم 5 ء< 6م 2 همسه د 0 هد

 لاقو اًرئاث اًعيبت ارفاو اروفوم دعاجم لاقو ىَقَذ دحاولاو نييكللا عمتجم ناقذألل «ارتقم



 هم عمو ع

 تاكدتسا ام «فذلا « نايبلا ليبسلا كصَق هللاب ماصتعالا اهانعم ةءارقلا لبق ةذاعتسالا نأ
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 قربعل ماعلا « صَقْتت افوخلا ىلع ةقشملا ىب دعي قشب ةأكغناب ناوجرشتو ىشعلاب نوكرت

 لييدارس اماو ىذا 0 + مكيفت ع لييبارس معذلا خءامج ماَعْنألا معنلا هكلذكو ككاو كوك و

 سابع ىبا لاقو «ٌلخك وهف حصي ل ءىت ٌّق مكنيب اًلَخَد حوراخلا اهناف مكَسأب مكيقت

 نع ةنيمعا نبا لاقو ذالا 'لحا ام نسل 0 5 نم مرح ام ركسلا لجرلا كلو نم َةَدَقَح
 دسم د ه - ه5

 مل و با لاقو ع اعم ةمدلا 00 ١ لاق صفت أو تسمربأ أ كتقاكا 0 اتاكذنا خةردص

 ىسوم انتدح رمعلا لد نأ نري 1 مكنهو ىلاعت هلو5د باد .أ « عيطملا تدناقتلاو

 ع د ١ 5-

 نب سنأ نع بيعش نع روعالا هللا كيع وبدأ ىسوم نب نور انذلد> لاق ليعمسأ نبأ

 لارا نسل . لخاملا « نم كيا نوعا 0 0 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ميس رسأا نسحرلا الا مسحت

 نب نكرسلا دع عمت لاق ل أ نع 0 انتدح لاق مدأ انتدد> ناب ١

 51 تأ 22 - همي هما س د

 لوالا ناتععلا نم نهنأ ميرسمو فيهعكلاو لمشارسأ ىنب ىق لاق دوعسم نبأ تحعمس لاق ديزي

 قيد هو هس

 ©« تاكو ا أ كنس ضم هرهبخ لاقف نزع نوُصْغُنِيَسَم سابع ١ نبأ

 مع هر مما 5 م عم

 هوجو ىلع ءاضقلاو نودسفيس مهذا ثاتربخا ليثار رس ىنب ىلا اًميضقو ىلاعت هلوق باب 6

 طا ها ه3 5 0 5 ل. 3

 ٍِ تاوهس ع نعاضقف قل دغمو مهدد ى حقب كير را + : و نكبر رم اكبر ىضقو

 9 هم

 اراوسبيم بجو, قد اًرصخ اشبع | اًينمَح «اودع ام ورمل أوريعَملو

 ١ رع 23 5 ب 78 : _ 2 ٠ 3 م 1 5 3 ١

 تاطخا ىنعع تيطخ مالا نم هرددعم جودغم اًطْخْنو تّئط_ة نم مسأ و2 امدا



3 

 ملسو هيلع دللا ىلص ىجنلا ى رم لاق ىلعملا نب ىيعس ىنا نع مصاع نبا صفح .ىع ىجولا

 « ءغ

 ىِلَصُأ تنك تلقف ىأت نأ كعنم ام لاقذ ثينأ رث ثيلص ىتح هثآ ملف ىناطدف َلَصُأ انأو
2 

 ةروس مظعأ َكْيَلَع لأ لاق رق لوسوللو هل اوييجاسأ اود نيذلا اهيأ اب هللا لقي ملا لاقف

 سمس >2 هذع

 هتركذف جرخيل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا بهذنف دجسملا نم جرخأ نأ لبق نآرقلا ف

 مدآ انثدح ءدتيتوأ + ىذلا ميظعلا نارقلاو: ىناثملا_عبسلا ها َنيِناَعْل ب هلل كيل لاقف
-- 

 هللا :لوسر لاق لاق .ةريرغ ىأ ىع ىربقملا ىيعس انثدح لاق بكقذ ىبا ىبا انثدح .لاق
 مدل , 0 1 2 د -6 03

 ىلاعت هلوق باب * ء« ميظعلا نارقلاو ىناثملا عبسلا ه نارنقلا مآ ملسو هيلع هللا ىلص

 هه 201 - :, د - مدس نبت 2س سر 10 ١ ١» هّيم مءمعو د

21 0 

 هماح

 معربا 1 د بوقعي ىنتدح اوفلاكح اوهساقت لماجم لاقو هل اقل ملو امهل فلخح امهمساقو

 اَولَعَح نيذنأ سابع نبأ نع 0 نب دكبعس نع و 0 د وبا انربخا لاق ميش انتدح لاق

 دّيبع ىنتدح هضعغبب اورفكو هضعبب اونماث ءازجأ هوورج باتكلا ّلفُأ مه لاق نيضع ناره

 نيمستفيلا لع اينرتا امك سابعا نبأ نقر نايبط أ نع سمحألا نحس 0

 « ىراصنلاو كوهيلا ضعبب اورفكو ضعبب اونمأ لاق

 < ثوملا. نيقيلا .ملاس لاق. .نيقيلا كيتي

 ١ لكنلا ةروس

 9س

 نيع لقم قيضو قيص و م قلاع فيص ىف نيمالا حورلا هب لون ٌليئربِج سقلا 7

 ديم دفاجم لاقو مهفالتخا مهبلقت ى سابع نبا !لاقؤ رحيم تيبضو نيّلو. نلو. نيكو

 د

 رخومو مدقم اذه للاب فعتساف نارقلا تأرق اذا هريغ لاقو نوُيِسْنَم نوطرفم ؛ افكت

701. 1 035 



 ؛»0 نارقلا ريسفت بانك
 م 75 5

 ملسو هيلع دللا ىلص عدلا دب غلب ةربر» لأ نع ةمركع نع ورمع نع نيفس انتدكح لاق

 ىلع ةلسلس هنك هلوقل اناعضخ ايتكنجأب ةكئالملا تَبَرَص هاهشلا ىف ّرمألا هللا ىضق اذا لاق

 مكبر لاع 13 ان ءزولاقا | عييرلف قع ١ عرف اناقة فلد - عاطففيا ناوفنم ريغ لاو: لح لاق ناوُقَس

 دحاو اذكه عمسلا وقرتسمو عهسلا وقرتسم اهعمسيف يبللا ىلعلا وعو قمل لاق ىخَلا اولاق

 ذ ضعي قوف اهضعب اهبصت ىنميلا هدي عباصأ نبب جركو هديب نيفس فصوو رخآ قوف

 ىلا اهب ىمري نأ لبق عمتسملا باهشلا كردأ

 ىيتنتأ ىتح. نيفس لاق ايو ضرالا ىلا اهوقلي ىنح دنم لفسأ وها ىّذلا ىلا علك خلا

 ه هد

 موي ادرك مم نولوقيذ ل ناسف يك قام اهعم بذكيذ رداسلا مق ىلع ىقلتقف ضرالا ىلا

 ه

 لع هونك «ءامسلا نم تحمس هلأ ةملكلل اقح هاندّجوف !ذكو اذك نوكي اذكو اذك

 ىمضق أذأ ظرسبلو 2 لص لاق ةامركع ن نع ورمع انتد> لاق نيفس انتد> لاق هللأ كيع نبا

50 

 لاق ا!رمع تععمس تسنا نيفسل تيلق رحاسلا مق ىلع لاقو ومألا هللا ىضق اذا لاق ةريرع

2 2 3 23 - 2 

 ع كنع ىور اناسنأ نأ نيفسل تلك معذ لاق ةردرف ابآأ توحعس لاق ةمركع تعيس

 ََى

 دا الف ءرمع ارق اذكق نيفس لاق عرض ارق هنأ دعفريو ةريره ىلنأ نع ةمركع ندع ورمع

 تدك قلو لاعت هوم بإب 6

 كبع نع كلام ىنتدح لاق نعم انتد> لاق رذثملا نب ميعوبأ 0 نيلسو 0 رجح

 رجلا باكل لاق ماسو باع هللا ىلص هللا لوسر نأ ماى د هللا كبع نع راغيد نب هللا

 مهيلع اولخدت الف نيكاب اونوكت مل ناذ نيكاب اونوكت ن نأ الا موقلا الياف ىلع اولخدتأ ال

 مدس 670م ع سل مت

 نارقلاو و َس اعيش كانكتلا نقي تاع هلوق باباه «وهباضأا رام لثم# كيني . ن



 لو ميه أ ةروس

 اهنأ ىسفن ىف عفو كقل هللاو هاقبأ اب رمعل تلق انيق امل ةلخنلا ه. ملسو هيلع هللا

 ايش لوقأ وأ ملكتا نأ تعركف نوملكت مكرأ م لاق ملكت نأ كَعنَم ام لاقف ةلخفلا
 ل تدق ا داس ةنوكا بابل 6 نكرر نك: نمل" لأ يبخل اهتلدائىزكت نشا د2 < د سد

 ىب ةمقلع .قرسخا لاق ةبعش انثدح لاق كيلولا وبا انذدح تياّثلا لوقلاب اونم) ىيحلا

- 

 اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ بزاع نب َءارَبلا نع ةديبع نب دعس تعمس لاق كرم

 كيتي هلوق كلذ هللا لوُسر !ًدمح ناو هللا الازدلا ل نأ كهشُي ربقلا .ىق لثس !ذا' ملسملا لاق

 5 رف ٌرفأ ىلاعت ةلوق باب ا» « ةرخآلا و ايندلا ةويكلا ىف ت تباتنلا لوقلاب اونمأ نيخلا هللا

 هدهد 003 دم ممم

 اوَجرَخ نيخلا لأ و كاملا كفيك ركل ملا (هلوقكا ملكت علا _رارقك دللا ةمعن د الدب يذلا

 نيس انثدح لاق هللا ىبع ىب ىلع انتدح نيللاه اروب اًموُك اروب روبي _ كالهلا ر

 2 لاق اًرقك هللا ةيعذ اولدب نيذلا ىلا وذ مآ لوقي 00 نبأ عمم ءاطع نع ام نع

2 

 < ةكم لقأ ر

1 

 ردد
 كرمعل كابا دأ لاقو هقيرط ه+بلعو حلالا ىلا عجري قى ميقتسم 1 طاوص لوفد لاقو

 ع هو هل دروهد 5هم >6 ءم

 مم عيش انتَ الف اننا ال مولعم بانك هرييغ لاقو لول عكا نووكنم موق كشيعَل
 ن 20 نه ع - هيام 2 - 6© :> - د - 5

 تيببشخ انو 1 لا نيرطانلل نيمدوتملل اة نوعريب 000 نبأ لاقو عيش اًضيا ءايلوالاو

 ًّ 0 ف ّ 22024 د>

 ريغتملا ن بطلا وقو 1 الم ةايح م جقالَم حقا 0 رمقلاو سم.#نلل 00 اجورب

 د6 <

 هللا دبع نبأ ىلع انتدح ن1 باهَش 5 عملا 2 7 ىلاعت هلوق باب ١



 كة هع

 هلوق باب ١ *ةيلدلو سيد َتيِبَح ليسلا كبَر ابار اهب داو 000 اهركقب ةيدوأ
 . هكورم هد

 نب ميجرسبأ مدح صقش صيغ ماحب الأ ضيغت امو نتن لك ليك ام ملعي هللا ىلا عت

 ومع نب هللا دبع ىف زانيدب ىب هللا نبع نع كلام, ىنثدح لاق نعم انثدحا لاق رَدَتُملا

 ام ملعي ال هللا الا اهيلعي ال سمح بيغلا جتافم لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ

 هللا الا تحأ رطلا ىإي ىتم ملعي الو هلا الا ماحرألا ضيغت ام ملعي الو هلأ الا دَغ

 4 للا الا ةعاسلا موفد ىتنم ملعي الو تود ضرأ ىأب سن ىرذت لو

 زو ميخربأ

 5.2 قوس

 اوركذا ةنييع نبا لاق» متو د ٌكيِدَص دماجم لاقو ىعاد ىداق سابع نبا لاق
 هام و دوهدك- سا 7 2 2 هد مع هدوم ةرحأ عمو

 هيف هيلا مةبغر هومتلاس ام 1 نس دماجم ل لاقو «هماباو مك نع هللا ىدابأ مكيلع هللا ةعن

 هك 0 هدد هع قي ل دءوع هد

 ةهاوفا ٌْق مهيديا اودر مكنذا مكيلعأ مكبر ا ناو اًجوع اهل نوسمتلي اجوع اهنوغبي

 هد هه دجاو مسلما هعاس --ٍ نال علل ةدمر 5 ءل 5

 ملل همادق هدأ رد هيدي نيب هللا 00 ع ىماقم د اورما امع اوغك لقم اذه

 5 نم 0 < هم 0 مسن ع0 هدر هد 07 - 2 5 د 2-6

 نم هخرصتسي ىنتاغتسا ىسن.خردصخسأ مكخر ص« اكماعو, بيع .لثم عياش اه او اعبت

 هم د ه ج> ه 5 تو د 4 0 - م ل:

 تتيلصوتم تيننجأ لداخو ةلخ عمج اضيأ 0 الالخ هنالاخ ردصم لالخ الو خارصلا

 مسد تام سم دهم ً مد هك م

 ني َّك 200 ون ةامسلا 63 اهعرفو نبات اهلصأ [بيط رجشك ىلاعذ دلو باب ١

 لاق رمع نبأ نع عسفان نع هللا 0 نع ةماسأ لأ ىع ليعمسأ ى.ب كيبع ىنتدح

 ال ملسملا لجرلاك ءا هبشت ةرججشب ىنووبخأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كنع اَنُك

 ةلخنلا اهنأ ىسفن ىف عقوف رمع نبا لاق نيح لك ل ل كا اهقرو تاكتي

 ىلص دللا لوسر لاق ايش اولوقي مل املغ ملكتأ نأ تدعركف 8 رهعو ركبا يأ تايارو



00 

 عوقدصو مهبرب اونما نيذلا لسرلا عابثأ © تلاق ةيالا هذه اف تلق اهبرب كلذ نظت

 عموق نم عيذك نمم لسرلا سئيتسا اذا ىتح رصنلا مهنع رختساو البلا مهيلع .لاطن

 لاق نامهلا وبا انثدح «كلذ كنع هللا رصن ٍمءاَج وبّذك دق ععابتأ نأ لسولا .تنظو

 < هوك دللا داعم تلاق ٌةففَحُت اوبذك اهلعل تلقف ةورع ىنوبخا لاق ىرقزلا نع بيعش انربخا

 ارك دعرلا ذر ودم

 ناشطعلا لتمك ةريغ الآ هللا عم كيع ىخلا كرشملا ثم هيقك طسابك ناجع نبأ لاقو

 هريغ لاقو ءردقي الو هلوانتي نأ كيري وهو كيعب نم ءاملآ ىف هلايخ ّلط ىلا رظني ىذلا

 الا لاقو لاتمالاو هابشالا هو ةلثم اهدحاو تالثما .تاينادتم تارواجتم ىلذ ركس

 ىرخآلا اهنم ىلوالا بقعت ةخظفح ةكئالم تابقعم ردقب رادقم اولخ نيذلا مايأ لم

 ءالأ نع :نضبقيل هيفك ١ طسابك.ةبوقعلا لاكملا١ هرثأ ف تبقع لاقيإ بيقعنا, لييق هنو

 2 1 ظلي 25 هع مسد 35د 05 2 د لأ هم  تهآك دوس ءءء 27

 تْلَع اذا ركقلا تافجأ ءاقج هب تعتمت ام عاتملا كبَر عاتَم وأ اوبري ابر نم اما

 3 5 : ا ددءد 0 همم » ء- , ع د6 اك احس 2

 ذاَهملا لضابلا نم قل زيي كلذكف عقم الب كيرلا ب.عْذُيف نكسي مث كبزلا اهالعف

 همي م 2 0 00- 211- خ - د6 دو ء 2 :

 تعم هيلاو مكيلع مالس نولوقي ىأ مكيلع ماس هتعند هتارد نوعندب نووردبي شارغلا

 ٠١ همهآاكم هدكدم هءءاك م6

 ايلم هتمر :ةءالملاوب لكلا نم: تلطأب تيلما ٠ يعاد" ةعراق + .نيبتيمل سين ولأ ىدوك

 - َبَقَعَم خقشُملا نم كنشأ قس ضرألا نم ءالبم ضرألا نم ليوطلا عساولل لاقت

 لصأ ىف رثكا وا ناتلضنلا ناونص ' نابسلا اهتيبحو اهبيط تارواجتم كعاجتم. لاقو
 هاء 5 5 مل - مس © 3 26

 َ هه 2 د مل ه2 65 هس 5 ما

 تلاس !ىِدأ هيتاب الخ هدبب ديلا ويشيو .دذاسلب ءاملا وعدي هيفك طسابك ءاملا ديف. ىذلا لاقت



 1 د هد 3 3

 دكيع نع ىلداو ىنأ نع نميلس نع ةبعش انتدك> لاق رهع نب رشب انثدح لاق دكيعس نبأ

 ه1

 وانا وغلا !دجو  اًيقلاو - هماقم داوم اعانملع امك اعأرقن امنا كَل تي تويعسمم, نباكهللا

 هس 52 8 - ءهءمع

 تبمعألا م 0 ني انتدح لاق دي انذلل نورخاسيو تبَجح 1 نو نبأ نعو انيغلا

 ملسو ديلع دللا ىلص ىبنلا نع وطب 37 ور 0 دللا كديع نع قورسم نع ماسم نع

 - 3 3 ه ت ه2 ة©دهء وه

 اىلكأ ىك اك كك تضخ نس مهتباصاف فسوبي ع عوسك عبس مهينفك | مهللا لاق مالسالاب

 ٌبقترات هللا لاق ناخكلا لدم اينو هنيبا ىزبف  ءاهملا نا[ راني  لجرلا ١ لاعجلا/ يح ماظعلا

 نع فَشْحْيِفَأ نودثا مكنا اليلق باذعلا وغشاك انا هلا لاق نيبُم ناَكْحب ةاسلأ قات مي

 ةءاج ١ اماكأ ىاعت»دلوق- فايا 0 , «ةشطنلا تضمو ناححلا !ىنعم" نقو ةميقلا موي باذعلا

 نمديكب كر نأ نهي نعلتق ىناللا ةوسنلا لاب ام لاس كب 3 عجزا لاق ٌلوسَوْلا

 هيت !انقا و« نهانحو هلل اناح نق سفن ٌنَع فسوي قا ْذا نكبطخ ام لاَ ميلع

 ا

 نع مساقلا ند نكولا كديع انثدح لاق يبت ند 0 انة حضو صخاصح 2انةتسأو

 نب كيعس نع باهش نبأ ندع دكبزب نب سنوي نع تثراشللا نب ورمع نع رضم نب ركب

 ّ ِ ١
 ماسو هيلع هللا ىلص هللا لومسر لاق لاق ةرير2 لأ نع نجوا لمع نب ةماس لاو بببسلأ

 3 ء هع

 فسوي كبل ام: كسلا ىف تشب قلو تيوس نكر كل 'ىلإيا ناك ىقن اطول هللا 0

 نيرا ىلا و © ءهاعم

 0 نمي مولر لوا لاف نيون نزار لاق 3 ميعربا نم قحأ نك ىاذلا تبَجَأَل
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 - 52هم 02

 عم ٠ اندجأ ملأ ىراصنألا ج و عم نينيا ةبوتلا نر وس نم تدب تح لاجولا رودصو

 هدام د هد ده ه تلا 6 ل ه مس

 اعرخآ ىلا مكيلع سصييوخ متنع ام هيلع زيزو مكسقنأ نم 1 مكءاج كقت هريغ لأ

 - 621 , -__ ٠ وه 2. خت

 ىنح رمع كنع من هللا هانوث ىتح روكي نأ دنع نارقلا اهيبف عمج خلا فكاصلا تاكو

 ندأ ىع سنود نع كلا ريغ ىسب نمتع ةعبات « ريع تدني هك م هللا داثوت

 م لاقو باهش ىبا ندع كلاخ ىب نجرلا 0 ىفتدح كيلا لاغو باهش

 -6- د

 بوقعي دعباتو ةجرذخ ىليأ عم با هش ىبا انتلح ميعردأ ىدع ىسومسم لاقو ىراصنألا



 1 ةءارب ةروس "15 نارقلا ريسفت بانك

 نيتعكر عكريف ككسيملاب د ناكو ىَشك هلأ دهر ذاس رقس نم مدقي ام لق ناكو 5

 نم لَحأ مالك ى د مثو ىبحاص مالكو ىمالك نع مالسو هيلع هللا ىلص ىلإ

 ل نماامو السالب نس لاط 1 لنك تناك اةعالكعب اننا بيطجاف انريغ نيفلختملا

 هللا ىلص .دللا ٌلوسز توب وا ملسو اةيلع .هللا ىكض .ىبنلا ىلع ىكصي الفا تومأ ' نأ نم َك مه

 لفات لع لطي ذوت يهم نر دلخا عيرملكي الق ةلزنملا كلتب سانلا نم نوكأف ملسو هيلع

 لارا ليلا ىتيوحملااب تدقلاا# يكب نيج فلكر هيلع هللا لضاةعيبت كح انهيوقب ىاعت هللا
 3 هءس اه ٍء هد 2 هع -*+ هت

 رمى هيعمل كنان ةعس فلسا ما تناكو ةقلسر ما ىنحالملئلسو « يلع مالا قلص هللا

 » هع 3 هد م مع د

 يل هللا كونتر لص« ن1: حطب ةليزلاموتاشا ءوتلا# قكتوعتشيخ سائلا: (مكيطخك 130لاق, يقام

 ىتح ةيجو رانتسا رشبتسا اذا ناكو انيلع هللا ةبوتب ندا رجفلا ةولص ملسو هيلع هللا

 نم لبق ئنلا رمالا "نع انفلخ اوفلخ نييذلا ةثلثلا اهيا انكو رمقلا نم ةعطق هناك

 هيلع دللا ىلص هللا وسر اوبجذك نيذلا ركذ املف ةبوتلا انل هللا لؤنأ نيح اورذتعا نيذلا الوم

 15 ِرَدَتْعَي هللا لاف نحل عب تك ام ٌرّشِب .اوركذ لطابلاب اورذتعأو نيفلختملا ضم ل

 503 ه- هد ,© دامت 090-825 هد ىلا ١ 2 هد 21 62 ف 2-2360 - 3 هوع 923 2 - ع2

 مكرابخا ند دلتا ادامذ د5 محن نروح نأ أوردشعت ل ف مهلا معجر 9 ملا

 225 3 2 ند« دود هت

 هللا اوقثتا امم نيخلأ ا اب .قاعت ةلودق كر 11 « بالا هلوسرو مكلمع هللا ىريسو

 باهتش نبأ نى 2 ليقع نع. ثيبللا ان3ددح> لاق مكب و ندا ىيكإ انتددح نيقداصلا عم اودوكو

 كتاف ناكو كلام ند بعك ند هللا دبع 00 نىكلام نب بعك نب هللا دبع ند نجولا دبع نع

 هللاوف كوبن زلصق د نغ فلخت نيح ثدح نكلام ىب بعك تعيس لاذ كلام نب بعك

 5 2 3 - 2 - عه 1 ن 9 7 1. . دمك

 نركذ كذم تدين ام ىنالبا اهم سحب[ يدل ىدسح ىف هللا ..هالبأ !دستا ملعأ ام
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 ْدَقَل هلوسر ىلع هللا لزنأو اًبََْح اذغ ىموسي ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا



 ناضل تْرصح اًهنلاق, ميلا يف وسلا نب نيكس ىعا قفزالا/ 120 تا بالاك

 لاقف ةيمأ نأ ىب. هللا كبعو لْهَج ىبا تحنعو ملسو ديلح هلآ لص ىتلا,ةيلعر لكلد .ةانولا
 2 - ه5 تما 62 -

 وبا لاقف هللا دنع اهب كل جاحا هللا الا هلأ ال لق مع ىا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 لص (ئنلا. لاقن بلظملا نبع ةّله قعاسرت) كتلاطيلب رواعسا كايىبسلا ويحل

 نأ اونمآ نيذلاو ىنلل ناك ام تلونف كنع نأ مل. ام كَل نرغغتسأل ملسو هيلع هللا 5

 « ميج باَحْنَأ مهنأ مِهَل نيبت ام دعب نم قرت لوأ اوثاك ولو نيكرشمْلل اورفُعَحْسُي

 ةنعاس ٍْ ةوعبتأ نيذلا راَسْنأْلاَو نييرجاهماو ىبنلا لع هللا بات قل ىلاعت دلوق باب 7

 2000 ا مهب هلا هيلع بت مف ْمهْنِم ىيرق ٌبولُق غبي داك اَم دْعَب ْنِم ةرسعلا

 ةسينع انكدحو لح: لاق: سنوي: ىقربخا .لاق .بهو..ىبأ .ىنتدح .لاق ملاص نب دكا

 كيع ىنربخا لاق بعك نب نجرلا دبع ىنربخا لاق باهش نبأ نع سنوي انتدح لاق

 هتيدح ىف كلام ىب ٌبعك نتعمس لاق ىمع نيح هينب نيرة عك تاكا, ناكو رابعكو نب هللا

 ةقدتم :ةلمر ند علخلا نإ يدر نم نأ هتيدح رخآ ىف لاق اوُشلخ نحنا ةتلعلا ل

 ب كلام صعب ككسمأ ملسو عْيِلَخ ىللا ضب ئبتلا /لاقق» هلوسشو غلا الأ

 دهظكومش 5 ©.

 5 مب ضرألا مهيلع تقاص اذا 0 اوفلخ نيذلا هللا لعو ىلاعت, .ةهلوق باب 4

 هلل نا وبوتين مهيلَع بات يلا لا ١ هللا نم ًاَجلَم ال ] نأ اونَطو مهسفنأ مهيلع تقاضو

 ىسوسم انثدح .لاق .بيعش ىا نب دحا انقدح لاق. سمح ىنتدح ميحرلا كينلا كح

 نب ىجرلا دبع ىنربخا لاق هتدح قرفزلا نأ دشار نب قحسا انثدح لاق َنيعأ نبا

 وقو كلام. نب .ٌبعك نأ تعمس لاق .هيبا نع كلام. ني. بعك, ىب هللا كبع

 طق اهازغ ةوزغ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع فلختي مل هنأ 00 بيت 0
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 مهل رفغتست نأ مهل رفغتست ال وا مهل رفْغَتسا لاقف ىَنرْيْخَأ وا هللا ىنريخ امنا لاق مهل

 ةيلع هللا لص هللا .لوسر ةيلعأ لصق, نيعبس قعأ هديراس لاقف مهلا هللا :رفغي علق ارم نيكتبس

 هربق ىلع مقت الو اذبأ تام مهْنم دحأ ىلع لص الو هيلع كلا لونأ مث دعم انْيَلَصو ملسو

 اذا مُكَل هّللب نوف اس ىلاعت هلوق باب 1 « نوقساَف مثو اوتامو هلوسرو لب اورق مهنا

 اوثاك امي دارج مْئهَج 00 سحر مهنا مهْلَع اوضرعأك ْمُهْنَع اوُضرْعت مهلا معيلتا

 نكولا دبع ىنع باهش ىنبا نع ليقع ى ع ثيللا انتدح لاق ىيحج انتدح نوبسكي

 فلخت نيح؛ كلام .نب بعك تعمس لاق كلام نب بعك نو, هللا دبع نأ هللا :سبع“ نبأ

 ليما دلل! قوش قص نم مظعأ ىادق نا كعب يكن نم نع .هللا' معْثَأ ام هللاو .كوبت ىع

 ئحولا لون نيح اوبذك نيذلا كلع ابك كلف هثبذك نوكأ ال نأ ملسو هيلع هللا

 د نيل ىلاعت هلوق باب اد 0 ىلا 0 متبلقتا اذا مل للاب ّن وفلتيس

 9 2- - نبذ م 3 هم دمت تال هدو 00-5221 - هد 8-6

 5 انتددح ميحر روفغ هللا 2 ميلع 51 ََن ىسع ايس 6-5 ِ المع اولحاَخ

 لاق ءاجر وبا انتدح لاق 2 انثدح لاق ميعربا نب ليعمسا انتدح لاق ماشخ نبا وه

 نابتا ةليللا 'ىناتأا انت ملفوو ةيلع هللا ,للص هللا .لودسرا لاق لاق بَدْنِج ؛ نب .ةرمس انكدح

 مهقلَخ 3 نم وطش لاجر اناقلتنف ةضف نبلو بقذ ىبلب 0 ةخندبدم ىلإ انييتناف ىناتعننباف

 م هك مس

 اوعقوف رهنلا كلذ .ىف اوعتف اوبهذا مهل لاق أر تلا حيك رطش رطشو ةار نأ اه نسحأك

 ةذع ىل .الاق :ةزوسنم نسحأ ؛ق اوراصف مهنع هوسلا هكلذ ؛بعذ نق انيلا اوعجر رق هيف

 عبق نم وطَشو ىسح مهنم راش اونك نيذلا موقلا اَمأ الاق كُنرْنَم كاذاعر» ندع ةنج

 يدلل ناك ام ىلاعت هلوق باب !1 6 مهنع هللا زواجت انيس رخو احناص الْمَع اوطلخ مهثاف

 همسه مص هك

 قازولا دبع انثدح لاق ميعربا نب قحكسا انثدح َنيكِرشمْلل أور فتي نانلاونم) قيال

 ....... 1310 ا ا كلا ا هاك + 2 ..؟ 15 5 ةال591577-725555 5. ١ ه1



 ار 1 ةعارب ةروس "5 ناوقلا ريسفت بانك

 نفكي هصيمق هيطعي نأ هلاسف ملسو هيلع دللا ىلص هللا .لوسر ىلا هللا تبع ىب هللا دبع

 ماقف هيلع ىّكصيل ملسو هيلع دللا لص هللا ٌلوسر ماقف هيلع كَصِي نأ هلأس مك هاطعأف دابأ هيف

 كاهن كفو :ةيلع» لص ادللا !لوسراااب لاقف ملبس ةيلح هللا ءقيض هللا لوسي وثب .نخلات ريغ

 آ رفغتسا لاقذ هللا ىنريبَخ ابن ملسو هيلع هللا نص هللا لوسر لاقف هيلع ّلصُت نأ كو
 هد هن هما <

 لاق فقفانم هنا لاق نيعبسلا ىلع هديزاسو ةرم نيعبس مهل رفغتست نأ مهل رفغتست ال وأ 1 8

 ال ءاجبا تام مهن دحأ َلَع نصت الو هللا لونأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع لصف

 ىتدح هريغ لاقو ليقع نع ثيللا. انتدح لاق ريكب 05-- انتدح «هربق ىلَع مقت

 سابع با ىع .هللا دبع ىب هلا .كيبع قربخا لاق باهش نبا نع ليقع ىنتدح ثيللا

 ةقذم هللا لوشيز بدل ضخ الريس مرت ىأ كقوافللا دبعه كام اانا واع نفل كلاظتتر ني رمغي حف

 اي تعلقف هيلا تيبثو ملسو هيلع دللا ىلص هللا ٌلوسر ماق ايلف هيلع ٌنَصيِل ملسو هيلع دللا

 متسع ارك يلح ةدحعا هلاك, اذكر الدك لكك نعي! قاعي بسكون نتا لع صحت هللا

 ترتخاف تريخ ىلا لاق هيلع ترتكا املف رمع اب ىَع رخَأ لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر

 ىلص دللا لوسز هيلع ىَلَصت لاق اهيلع تدؤل هل رفعي نيعبسلا ىلع تدز نأ ىذا ملعأ ول

 صن الو ةءارب نم ناتيالا تلون ىتح اريسي الأ ثكج ملف فيصنا مت ملسو هياع هللا

 هللا «لوسر ىلع, قارجا نما كعب :تبجكق لاق ىوقسات و :هلوق ىلا نبأ تام. ةتم.دحأ لع
 هدو س11 حس قسرا ساحب اقص اسيا 2ءو 0 د

 مهنم .دخأ ىلع لصُت الو ىلاعت هلوق باي ا": © ملحأ .ةلوسرو .هلاو :ملشنو هيلع هللا .ىكيض
 5 ع 000069 2 صا 1-63 2-2 < سم5 هس -

 نع ضايع ىب سنأ انتدح لاق رذنملا ند ميعربا ىنتقدح هربق ىلع مقن الو ا|كبأ تام

 0 5 مع د سدتا 9 0 د

 كيع نب هللا دبع هنبأ ءاجح ىنأ ىب هللا ىيع قوت امل لاق هنا هع نبأ نع عفان نع دللا دبيبع

 ىلبعي ماق. مك هيف هنقكي نأ هرصمأو هصيمق هاطعأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا هللا

 رفغتست نأيدللا, كاهن دقو قفانم وعو هيلع ىَلصت لاقف هبوتب باطخل نبا رمع فخأف هيلع
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 ةكيلم ىأ نبأ ىنربخا لاق نيعس نب رمع نع سنوي نب ىسيع انتدح لاق نوميم نبأ

 نبساحأل تلقف اذه كمأ ىف ماق ريبرلا نبال نوبَجكَت الأ لاقف سابع نبا ىلع انلخَد

 ىنلا ةمع نبأ تلقو هنم ريخ كب لأ انك امهلو رمعل ا ىنأل اهتيهاحلا ام هلا ىصفت

 ةشئاع تْخُأ نباو ةجيدخ ىسخا باو ركب ىلأ نباو ريبزلا نباو ملسو هيلع دللا ىلص
 مه

 ريل يقول كح او حسا نال واسلام
 2 < هع 23 ء هع - تا

 ىنبرب 0 أ ا قع وىنب ىنبرسد نأ لب ل ناك نأد اريخ نيب ا امو ةعدبفذ

 ديمحت انتدح 5 مهفلاتي ا لاخ مهبولق ةقلوملاو لجو ع دلوق كانا « مريع

 ىنلا ىلا كعب لاق كيعس ىلا نع معن لأ نبدأ نع هيبأ نع نيفس انيبخا لاق ريتك ىبأ

 دة

 لاعف تالوعا ام لكحل لاق.ذ مهفلاتا لاقو ةاعبرأ نيب همسقف نيدو ملسو هيلع هللا ىلص

 * 7 2-68 سامه مسسلا دوس ع ه6

 نوزملي نيحدلا ىلاعت هلوق بايد أ[ « نيدلا فر نك مك 531 موق أذ يضم نم ار

 9 ه2 - 3 - 699 غد نمت - 4 تت >ةمقتا
 ىبا كتاخ نب مب ىنتدح مهتناط مي جو ن ويبعي نوزماب نينموملا 5 نيبعوملا

 د مه

 نود لأ ى 4-1 لاو ان رح نميلس رح ةدعش مرح رقعج 00 ندنيخ اذربخأ لاق ليح

 - 0 - بد ب 00 - هةر 535 ن 3

 دنم ركاب ناسنأ ءاجو عابص فيصني ليقع وبا ءاجت لماكان انك ةقددصلاب انومأ امل لاق

 5 د نا 5 5 2 2 59

 ىيحدلا تنلوخق ابر لإ رخالا أ نل2 ىللعذ امو ا|للد خقدص نع ع دللا نأ ن وقفانملا لاقذ

 ىتدح « بألا نيج الا نوحي 5 نيدو تاَقّدصلأ ٌّق َنينمومْلا نم نيعولحملا نوزملي

 3 ما 50 - - ءءء - هع

 اندحا لافكف ةفرددسصلاب رسمأب م.لسو هيلع دللا ىلص هللا 5 ناك لاق ىراصنالا دوعسم

 ىلاعت هلوذ باي |) « حسفنب ضرعي هناك ع ةكام مولا مدخل ند يلا ىىجكاي ىنح

 2م - 30 مفاس تا 62 تا 6 هدد ه 6-6 - 2 65 هدد © هم

 نع لبيعمسأ نب ني انتل. ظرم نا مهل و 2 عندست نأ مل و ةعتست ال أ مهل رفغنسا

 د مع برد - , ٌَظ

 هندأ ءاج ىنأ ند هللا كبع قوت امل لاق روع نبأ نع عفان نع هللا كيبع نع ةماسأ أ



 انما 1 ظءارب روس "د5 نارقلا ريسفت بانك مد

 مرح :ةعبرا اهنم اًرهش رشح .انثآ ,ةنسلا ضرألاو :تاومسلا هللا قلك يب هنتْيَهك رادتشا

 « نابع ىدامج نيب ىذلا َرَصُم ُبحَرو مرُكلو جلا وذو ةدعقلا وُذ تايلاوتم ةئلث

 ايس نذ ةلق ع هيفحلا انرصان انعم راَعْلأ امه نا نَْنْتَأ ىناث ىاعت هلوق. باب ؟

 لاق تيبات انتدح لاق مامع انثدح لاق نابح انتدح لاق كبح نب هللا دبع انتدح

 تيارف راغلا ىف ملسو هيلع دللا ىلص ئبتلا عم تنك لاق ركب وبا ىنثحح لاق 6 انثدح

 هللا نّيتثِاب نص ام لاق انآر هَمَحَف عفر مدحا نأ ول هللا لوس اي ثلق نيكرشملا راثآ

 لأ نبأ نع جيرج نبأ نع 0 نبأ انتدحح لاق ديح ىب هللا دبع يل « امهّتلا

 دامب «ةمأو !ريبرلا“ وجا "تعلق نيرا ىوا١ نيوو؟ةئبيا' مقود نيج لاق امتار ساجح نبا وح كيلا
3# 

 هلغشت انتددح لاقن هئانسأ نيفسل لعن 0 هتدجو ركب وبأ هك 0 ةتلاخو

 - ط0 5

 نيعم نب ىبج ىنثدح لاق دمحم نب هللا دبع ىنتحح « ميرج نبأ لقي مو ناسُنا

 نبا ىلع تودعف ؟ىَش امهنيب ناكو ةكيلم نأ نبا لاق مييرج ىبا لاق اج انثدح لاق

 هير كك هللا نإ هللا فاعم لاقف دللا مرح لاف رييرلا ننا لداغت نأ ديت كله نيج

 نيأو تلقف رييزلا نبال ٌعَيِب سانلا لاق لاق ادبأ هّلحأ ال هآلاو ىتاو نيل ةيمأ ىو

 ٌبحاصف هّدَج ام يبل ديري ملسو 'ةيلح هللا لص ئبنلا ئراوخت هيأ ام همحا رمألا ذب

 د 0 د مم هع 0 - 2 00 2 0

 0 كسيرب نيبنموم ا ماك هنلاخ امو ءامسأ كيري قاطنلا تاذخ هماو ركب ابأ ديري راغلا

 - ع

 هيلع دللا ىلمصص ى كلا 6 امأو ةحجدخ فب ملسو عبلع هللا ىل إادح ىيينلا جوف 0 اماو

 "2 هاعاح

 نم ىنولصو ىنولصو نأ هللاو نارقلل ا مدنا 8 0 مث يقص نيري دا ملسو

 ه2

 نم اَنطَيا كيري تادّيَمْدلو تاماسألاو تانيوقلا و كاف 0 ءافكأ مق ىذودر نأد ب بيرق

 0 هم د
- 

 ةيمدقلا ىدشجي زر سصاعلا ىنأ نبأ نأ نس 0 ىخبو ةماسأ ىنبو 0 ىذب ع ىغب

 لكبع ند نيك اانتنح «ريبزلا نبأ ىنعيد بن ع هثأو ناورم نب نكلملا ع ىنذعي



 1١ ةءارب ةروس ١5' نارقلا ريسفت بانك ان.

 ا قز « ةريرف أ تبلد لح 9 رمل ؟ الإ جحا ُ ركذلا موب لوغي ديج ناكف تاي

 انتد> لاق ىنتملا ند نيحخ ا[سضوخ عيل 1 3 مهن يقل مت اولتاقق ىلاعد هلو

 هذه هدو 0 0 ام لاقف 0 نينعب انك لاق. ,بعو..ىب' نير انثدح .لاق.:ليعمسا

 نقيب ل لجأ قاسفلا كشالوأ لاق انقالعأ نوسفرسيو 0 نورقمب 5 3 لاب 5

 دوق ةجانأ ا نى كدانربا تنخم انتا ترامنلا ابنا برش. ول ريتك ص عيب معدحأ ةعبرا الأ مهنم

 سم َظ بد هدو س ءءء ترم - : 6-22 - ماتت نامء سل سعات مه هات هسا سل 0 ةترقم

 2م

 هتدح يرعألا ىجرلا دبع نأ دانزلا وبا انتدح لاق بيعش انربخا لاق عفان نب مكلل

 نع نوكي لوفي ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوس عيس هنأ اةردرف وبدأ ىنتدح لاق هنأ

 نيصح نع ريرج انثدح لاق ديعَس نب. ةبيتق انتدح «عرقأ ااجش ةيبقلا موي مكدحأ

 انك لاق ضرالا هديب كسلوذأ ام تءاقذ ةلطبولاب رذ نأ ىلع تروم لاق بو نب دز نع

 تدع د

 ريق هلآ ليبس ىف اهتوقفُتي الو ةضفلاو َبَهْذَلا ن نومي نيخسلاو تارقف ماشلاب
 نون ب مس

 باّذَعِب 22
2 

 هلوق باب ٠ ء مهيفو انيغل اهنأ تلد لاق اناتكلا ل513 الا هذه ام انيف هذه ام ةيواعم لاق ميلأ

 ام اذ غروهظو مهدوفجو مهحابج اهب ىوكتن محو رات 8 اًهيلع ىمكاي موي للجو زع

 نع ىنأ انتدح كيعس نب كي نب كيا لاقو نحت منك م اوقوذخ 5 مكسفنال مدوخك

 ليك اذه لاقذ رمع نب هللا كبع عم انجرح لاق مكس, نب دا تلا نع باهت نبأ ى .رع سنوي

 هد 6

 ةدع نأ ىاعت ةلوق تابرم' «لاوم مال رهط هللا اهلعَج تلون اًملف ةوكرلا لونت نأ
- 

 كود 4 ءمهوآ5ك - هاكورم

 « مرح ةعبرأ اهم ضرالاو 0ك تاوهسلا قلخ موب هللا تانك 2 اي ومع اَنْدأ هللا ع روهشلا

 بويأ نع كيز نب دا انثدح لاق باهولا كبع نب هللا ديع انتدح مكاقلا وى 1

 دق نامؤْلا نأ لاق ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نع ةركب نأ نع ةركب نأ نبأ نع دمج ى



 مكيتغي هلل لق تلوتفتسي تّلزن ةيآ رخآ لوقي ءاربلا تيعمس لاق فحسأ نأ نع ةبعش

 د3 ءءء ء-ءودك

 رهشأ ةعبرأ ضرألا ف اوكجسُف لجو رع هلوق باب » ء«ةءارب تلو 7 ا رخأو ةَلالَكْلا ْق

 قدي هيعتن انندحت 0 اوجس «َنيِرفاَكْلا ىرم هللا ن 3 لأ ىرجعم ريغ مكنا اوملعأو

 نجولا دبع نب ديم ىنربخاو باهش نبا نع ليقع ىنتدح لاق ثيّللا ىتحح لاق ريفع

 ىّنِع نونّذوي ركنلا موي مهثعب نينذوم ىف ةجحأ كلت ىف ركب وبا ىنثعب لاق ةريرع ابا نأ

 فدرأ مث نجرلا دبع نب دي لاق نايرع تييبلاب فوطَي الو ٌكَرْشُم ماعلا دعب جدي ال
 هع

 ةريرغ وبا لاق ةءاربب نّذوُي نا هرماو .ايسلاظا كلا نب لَعِب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ع الو 0 5 لعب 5 ل 1 0 4 لعأ 3 0 ب لع انعم نذأف

 هدة دوءد2سم هاد هدر ؟ه 252 63635 هاس 29 5

 مكنا اوملحاذ متيلوت َق 1 ريح وهف متين ناك هلوسرو نيكرش شْلأ نم ةىرب هللآ

 نب هللا ديع انتدح م-يملعأ مهددا 2 مهل باَذَعب اودك نيخلا ربو هللا ىزجكم ور 0

 ىنربْخأت باهش 5 لاه ليقح !ايندحلا يللا انكدخب لاذ كلل

 تلح 7 6-20 هد ع 5 ّ ا 2 3
 .كنلا موسد مهتاعب نينذوملا ىف ةجعا كلت ىف ركب وسبا ىفتعب لاق ةيه ابا

0 

3 

 ىبنلا 2 مك قيح لاق نائرع تينا, كونطي هل كرشم ماعلا دعب محي ال

 هع

 انعم ندا ريو وسبا لاق ةءاربج نذوسي نأ ا بلاط نأ ىب 06 ملسو هيلع هللا

 تيبلاب قوطي الو كرم ماعلا كعب مكي ال نأو ةءاربب رسنلا موي ىنم للف

 انثدح لاق قحسا انتدح نيكرشملا نم متدقاع نيذلا الا ىلاعت هلوق باب * ء«نايرع

 هريخأ نكولا كيع نب نع 3 باهت نبأ نع خاص نع ىنأ انثدح لاق ميقربأ نب بوقعي

 اهيلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرمأ هلل. ةَجحأ ىف هتعب ركب ابا نأ هربخا ةريرع ابآ نأ

 1 2 © هو 5 ست و5 ء - يعد 920 3 38 1

 تيبلاي فوطي لو كا ماعلا لعد نجاحي الأ سانلا 3 ندوب طر ها عادولا 2-3 لبق



 م لاغفنالا ذر عدس كة نارقلا ريسقن باتك ا

 7 0 9 لاق مزاح نب 2 انربخا لاق كرابملا نب هللا ىبع انربخا لاق ٌىملسلا

 - 1 تك ه 3

 00 دب 0 م 0 0 5 مهيلع صرف نيح نيِملْسُْنا ىلع كلذ قش نّينَئام

 لاق اوُبلْعَي ةرباَص ةّثام مكنم نكي ْن اًفْعُض مكيف نأ ملعو مكنع لا فضح نآلآ لاقف

 ©“ مينع ففخ ام ردقب ريصلا نم صقتد ةدعلا نم مهفع هللا فقَح املف

 1 ةءارسب

 ميس رسلا نسمهحرلا هللا مسدس

 الو ثوملا ٌلابخلاو ٌداسفلا ْلابلا رفسلا ةقشلا ءىت ىف هَتْلَخْدَأ ءىش لك جيل

 د هع مه د هع هاما اسد 0-2 هر هذ دبع نك د

 ضراب تنادع دلخ ندع ةوه ىف هاقلا ىومأ ضرالا اهب تيلقنا تكفندا تاكفتوملاو

 1 20 د 6 وه 1 3 أ د همع

 ىدذلا فلاش فلاوخا ىقدص تيم ىف ,قدص 5 ندعم قف © لاقدو ندعم هنمو تسمذأ ىأ

 هم

 نأو ةفلاخلا نم هاسّلا 0 : ١ زوجيو نيرساغلا ىف هفلكي هنمو ىدعي لكعقف ىنفلَخ

 تلو عا د“ 5 ه0.

 كن أوو كلا اهو ن ع اونو سر ا نيفرح ل عب ريدقت لع 0 مل هذاف روكذلا عمج ناك
3 

 هدا .- 0 جك 51021590 ها 2و ه2 3 ءم 5

 هدح وقو ريغش اًقّشْلا نورخوم نوجرم لضاوفلا هو ةريخ اهدحاو تاربخلا

 رعاشلا لاقو اًقَرقو اًقَقَش هاو رئاه راه ةيدوألاو لوهسلا 0
 - د2 2 وه تقاس ءطاا د هك - َِ

 نبرحكلا لسجيلا خا هوان 0 اهلحرا تيهق ام انا

 - 5 0 2نمث تري 21سأ اتا هه دادس رت ا م 5 هس 3

 سابع نبدأ لاقو نبيكرشملا نم مناع نىيحلا أ هلوسرو هللا نم ةءارد ىلاعذ هلو5 باب ١

 دعءد

 نوذودب الو سالخالاو ةماطلا ةوكؤلاو ريك اذه رم و اهب مهببك ذو اهب جتيطن قدي نذأ

 ةهردآ أ 29و ده 3

 انثدح لاق كيلولا وبا انتدح نوهبشي نوعاضي هللا الا هلآ ال نأ نودبشي ال ةوكزلا



 - 0 هع 89 مل هل 39 2 نرسم غدنمت م تيما يل 8ص

 امك ٌلتاقت ال نأ كعنمي امف ةيآلا رخآ ىلا اولتقتأ نينموملا نم ٍناَمْفئاَط ناو دباتك ىف
 وو >ِ 2 5 3

 َرمْعَأ نأ نم لا ٌبَحَأ لتاقأ الو ةيآلا هذهب رثغأ ىخا ىبا اي لاق هباتك ىف هللا ركَذ سدومع هت -
 سعد د ه 36.

 لوقي هللا ناف لاق اهرخأ اذا اًدِهعَتَم اًنموم لقي ع ىلاعت هللا لوقي كل خياألا هذيب

 هبباع هللا ىلص هللا لوسر يع 0ع انلعف لق رمع نبأ لاق نق 0 ل ىذح مشولتاقو

 دقي انما هنيد نتفي لجرلا ناكف اليلق 1 ناك نأ ملسو

 نامثعو ىلع ىف كنق اف لاق كيري اميف هقفاوي ال هنأ ىأر اًملف ةيقفا نكت ملح مالسالا

 اوفعت نأ متفركف هنع افع دق هللا ناكف نامتع' امأ نامتعو ىلع 08 ام. اريح قدا لأخ

 3 ا د 0-0 هَنَمَحو ملسو ةيلع هللا ىلص دللآ لوسر مَع باف ع 0

 1ك نأ ناّيِب انتدح لاق ريقز انتدح لاق سنوي نب دا انثدح « نورت ثيح هقتينب

 2 لاقف رمع نبأ انهَلا 31 انيلع جوخ لاق 0 نب كبعس ىنتدح لاق هتدح

 لخاقي ملسو هيلع هللا قلص يح ناك ةنتفلا ام ىرْذت لهو لاقف ةنقفلا لاتق ىق ى

 35 مسلسل ند ءام 5 0 3

 اك يعم كلو كان 1 « كلملا ىلع مطب سملو دع مهيلع لوخدلا ناكو نيكرتما

 - >ه 524-

 نأ نتا امك ”روربباص تاء تع ح مكنم عك نأ لاقلا ىلع نينموُمْلا ضروحح - ىبتلا اهيأ

 مسلل د26 5 هدب هد هدم

 ني ند لعاواجت وح نوهقفي ال موق مهذاب أ رك نيخلا نس ملأ اويلي ةئام مكنم نب 5

 اك هدم ه

 نورت مكنم نكي ن نأ ١ تلون 9 5 يانغ ى د نع ورمع نع نيغس انتدح لاق .هللأ

 ته 0. <

 3 ره و 0 0 لاعف 8 لرش نس ٌثحاو َر رغب 5 نأ مهيلَع َبتْكَف نيّتام اوبل

 1 أ 1 ةيالأ مكن 5 0 ناكل تلون مد 0 نم

 لاقو 0 لاق نورباص نورشع مكنم 3 نأ لاقل ىلع َنينموُل ضر تلو 77 ع

 - ة ما هدأ دة مع مل 2 هد تاك ل ع هد 6<

 هللا كبح نب تحت انتدحا نيرباصلا عم كللاو هلوق ىلا ةيالا اًقعض :ذ خي نأ ملعو مكنع



 م لاغنالا ةروس 95 نارقلا ريسفت باتك مع 1

 د ع م 3مم ع هي 2 د هع 0 هع - 3 2 2

 اال اوذمأ ن.يدسلا اهيا اب هللا لقي ملأ ىنينتات نأ كعنم ام لاغف هنينا رث تببادص

 5 ده عى م مسالا 7 5 هك ساس عد هت © 2

 لوسر بعطذخ جرخا نأ لبق نارقلا ىف ةروس مظعأ كنملعال لاق مت مكاءد اذا لوسوللو هلل

 د 3 5 0 0 4 36 ى

 كيع كر ا يع ةدعش انتدح ناعم لاقو دل تركذذ جرخابل ماسو كبلع هللا ىلص هللا

 لاقو !ذيب ماسو هيلع هللا ىلص ىبذلا باككأ نم الجر 1 بأ عمس اضف عميس ناو لا

 َّ نأ مهللا اوُلاَق أَو ىلاعت هلوق بأب ا» «ىاثملا عبسلا َنيَل أ َِ هلل نمحلا 3

 نبل الاغا ميل «"تاكعب ءانعتا وا دامجلا نما 5 اك طم دنع ص قحكلا وف اذه

 لْزَنِي ىلاعت هلوق وهو ثتيغلا برعلا هيمستو اياذع الا نارقلا ىف ارطم هللا ىمس ام ةنيبع

 5 د مممسممللا 3 < س 5 -

 نأ امتدح لاق ناعم نب هللا كبيبع انتل لاق لجأ انتددح اوطنق ام لعب ْس ثيغلا

 2 - - - د 53 6 د

 02 لا ا 2 0 : 0-2 لاق كلام بد سنا عمس ىدابدلا بحاسص كيدوك بدأ وه 0 كيع ىبع ةريعتت انتل

 25 منع تما 2 ه0 سهدس نا هرك 3 2 : 3 هدد هم

 وأ داهسلا نِم ةراجح انباع رطماف كدنع نم 20 وع أد ناك نأ مهلا ىلليج وبدأ

 هب 5 ©ه26ه© 2 652 5-63 دم هل ه2 هدد»س د 5 ا َءِ 0 ص 2

 قوردعتسو 7 مهيْدَعم هللا اك امو مهيف تنذاأو مهبذعيل هلل ١ ناك امو تلو هذ مهلا كاتس

 مسلسل نمد ن0 مدن تي" تاو 56952 ددورما 2-9352 - 3 د

 ىلاعت هلوق باب + ء«ةيآلا ماوكلا دجسلا نع نودصي مهو هللا مِهِبْدَعَي الأ نأ همت "انو

 هس 3 هدهد هذ هدم ل5 دةممه م 2 1١16352-625 2و دمت ها -

 ند دكيح انتل نورفغتسي مكتو مهبذعم هللا ناك 5 مهيف تنأو مهبذ عيل هللا ناك ا

 د 0

 0 دكبع نع ةبعش انتددح لاق نا انت>> لاق ذاعم ند للا 0 انت>> لاق رضخغلا

 نم قحكلا وف اذَع نك نأ غلا لهج وبا لاق لاق كلام نب سنأ عمس يدايؤلا بح ادص

 مهِبْدَعِمل دللا نآك امو تّنونف ميلأ باذعب اًنتْثآ وأ مسسلا نم ةراجح اَنْيَلَع ملدمك كدّتع

 00 < > لن هد هدا اس 5 < هع

 امو نوردحمتسو محو مهبحعم هلل نك امو مهيف كثنثأو

 2 2 قا 1952 دورهم" ود دامس و. "2> 5015 6

 نوددصي 0 هللا 000 م( مهبل

 نسل انتدح 22 د نوكت ال ىنح واكو« ىلاكت/هلوف كنانه: ٠١6 ةيآلا ماردكلا لجسلا ىع

 ند ركب نع ةوبدح انربخأ لاق ىبحكي نب هللا بع انتد> لاق زدوعلا كيع 3

 -ع د د

 هللا ركن ام عجيست الا نحرلا دبع اب لاقف هداج الخ نأ رمع نبأ نع عفان نع رمكبد |



 وفعلا 0 5 5 هللا ومأ لاق رييزلا نب هللا دبع نع هيبأ نع ىنربخَأ ماشع انتدح

 «لاخ ابك وأ اقل نالخأ نم

 ميحرسلا ىسهحرسلا هللا مسبب

 َتاَذ ا هللا اوقتاذ لوسولاو هلل ٌلاَعْنألا لق لاقنألا نع ككولاسي م لات هود اكان

 ىنكدح ةيطع ةلفان لاقي برلل مكر ةداتق لاق مئاغملا لاغنألا سابع ىبا لاق مكنيب

 وبا انربخا لاق ميشف انيبخا لاق نميلس نب كيعس انتدح لات ميحرلا قبع نب سمح

 ةكوشلا رذب ىف تنرن لاق لاقثألا ةروس سابع نبال تلف ريبج نب ديعس نع رشب

 ار مف ةزاو نذر 03 وك دعب 9 ا ند

 هس اع ةهمسوهو ل ادة >2 ©. -

 نشلاو ابد ارطنَج نو قت ذه ممم نكت فلا بق نم اذه سيئو
 ةيوصتو معاوفأ ى مهعباصأ لاخذ ءاكم ىماجم لاقو * بليل | نختي دحاو مالسلاو

 3 قراقع ل نيذلا ا ل هللا نع باو هلأ ّش

 مم © متت م 6.5

 نبأ ندع ءةقرو انتدح لق فسوب نب كود انتل «رادلا كيع ىف نم

 ال نيذلا مُكْبْلا مصلا دللأ تنع باوكلا رش نأ سابع نبا نع دماكم نع ميج
 5 هك

 اوييجاسأ ار يذلا ام ًّط ىلاعت هلوق قات ١ 5 راخلا كيع ىنغب نر فل ل 9 لاق نولقعي

 هيلا 2 هيلو ءرملا نا لوح هلل 1 ل ارفلعاو مكي ل مكاعد اَذأ ركل ل

 52 د 2 د م 9 سم د .هزذ 8027

 لاق ص اذو نحل لاق (قكسأ عمك مككلصي مكيبتك اهل أوبيجا اأوبيجاسأ 6 نورت

 3 د

 لبعد أ نع ثدكي مصاع ئن د 0 10 ننكر 7 .لأ لدع نب بيبخ نع خدعت انتد>

 - م 9 سم 0 ت1

 ىنحح هنأ ملف ىنعدن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىف رمخ ىلصا تسنك لاق ىلعملا نبأ



 0 كلك .عالأ نر وس

 ملسو هيلع دللا

 مطر 1202 اللل  نسكل ةلئا لوقت لاقف ماظ" كنك خلا هللا لور اي هللاو لوقي ركب

 مكيلا هللا" لوسر نا سانلا اهي اب: تلق نأ ىبحاص ىل اوكرات متنا لع ىحاص ىلا اوكرات

 كك ضرك لاقر  كيدكا ملففلا ضر الو .تارهسلا كلم هلا ىاذلا» اعيفح

 اننا

 27 انربخا لاق قارا دبع انربخا لاق قحكسا نمسك 22 اولوُقو ىلاعت هلوق

 «عد

 ىتبلا ليق# ملسو ؛عيلعا هللا لعا .هللا لوسر لاق لوقي انوه ايا 7 هنأ ةينما نبأ

 هارد ء هرم 55

 سن ك2

 هع ىف ةبح اولاقو مهاتتسأ
 هئ هدوص ته دخس هه. ومع

 فروعلاب رصأو وفعلا ذخ ىلاعت هلوق تاك 5

 لاق قرعزلا نع بيعش انربخا لاق نالوا 00 فورعملا فرعلا َنيِلهاَحْلا

 ل كر 0 نب 200 مدق لاق يانبع 0 1 ند هللا دبع نب هللا 1
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 سابع ى ١ لاق هيلع كل نذاَتْساَس لاق هيلع ىل نذتساف ريمألا اذع َدّنع ل

 هءد 3

 نذأف ةنيدعل ركلا

 - ارا

 رمل 'هل' لاقف هج عقوسي ن نأ مه ىتح ريع بصضغف لدعلاب اننيب مكح الو لوجلا

 هد هدكم نوعءمش تندم ه0 . هرم
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 « هللا باتك دنع افاقو ناكو هيلع اهاللذ نيح رمع اهزواج ام هللاو نيلعالل نم

 ندم 6 هم

 رمأو وفعلا ذخ زيبرا حللا لدع نع هيبأ نع ماشه ى ع عمكو انتدح لاق ىبك

 ىقالخأ ىف الا دللا لوتأ ام لاق

 ليفاذللا" لودر لع( صقل ملهلو هيلع اذلل1 ليغ قيتلا ىلا :نشلجو: ملم ىتح + لبقأت صوتك اك

 نع ضوعأو

 هع د 9 مهد

 باحكتأ ةارقلا ناكو 2 مههنذي ىيذلا رفنلا نم ناكو سيق نب رلل هيأ نبا ىلع لزنف

 انيطغت م ا 07 0 8 لاف يلع لخد' نلت دق

 5 َندماَحْلا نع ضرعأو فرعلاب رماو وفعلا ذخ هيبنل لاق ىلاعت هللا 3 نيينموملا

 لانك قلك وك انكدحا نارج كادللا» ناليع لاقو ننانلا

 وبا لعجو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسسر بضغو ءادردلا وبا لأق ربل

 متانأ لق

797 2 

 باب

 0 هر

 لبث ارسا
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 نوفحزؤي اولخحف اوللبف مَكاَباَطَخ محل و فغن خطخح رك [حس كلايلا واخد
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 د |
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 ةفيلدد

 هع

 ناساف

 هد هرم

 فتاك



 ناذ لبجالا ىلإ رظنا ٍنكلو ىناو.ذ ىل لق كيلا رظن 10 ل انتاقيمل 5 همس همت < ه 3هع 1 -- - مرهم نو ن؟ 5 - 36م رم هياح هه

 07 9 ر صاج 226 ةمدماو م

 قاثأ اَمَلَف اَقعص ىسوم رخو اكد هَلَعَج ٍلْيِجْلل هَ لجن اَمَلَف ىنارت فقوسف هَّناَكَم رقتسأا

 ل ا ىنطعأ قرأ نيابع  ىباا لاق َنينموُمْلا لدار اكو كيلا تبن كتاححس َلاَك

 ىردشل ديعس لأ نع هيدأ نع ىنزاملا ىببح ىب ورمع نع نيفس انثدح لاق فسوي نبا

 نا ثيح اي لاقو هِهَجَو مطل دق ملسو هيلع دللا ىلص ئبنلا ىلا دوهيلا نم لجر ءاج لاق

 لاق هّهجَو تمطل مل لاق هوعدف هوعذا لاق ىهجو ىف مطل راصنألا نم كباكأ نم الجر

 تلقح رشيلا لكاىديوم يفطصإ .ىاخلاو لوقو هتاعمسف ا تروم نأ هللا لو 5

 ناوهجمي |سالا 31 ءايبنألا نيب نم ىنوريخأ ال لاق هتيطلف .ةيضغ ىنتلخأت دمك .ىلعو

 ىرذأ الف شرعلا مثاوق نم ةمئاقب دخآ ىشومب انأ اذاف قيفي 0 ا 9

 نع 0 انت>> لاق ملسم 2 ا و كل رولطلا 8 0 د ىزج 5 ليك

 هم د

 لاخغ ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا نع كيز نب كبعس نع تيردح نب 1 5 - كللاأ كبع

 ىَنأ نساتلا ,انهنأ اي لقا ناعت دار بايخ . ع علا فمش .اهدامو ملا نك 1

 للاب اونماك تيبو ىيحي ون الا هلآ ال ضرألاو تاوهسلا كلم هل ىذلا اًعيِمَج ْمُكيَلا

 كل دنع اهيدحا نرد 2 ةعبتأو هئاملكو كلب , نموي ىلا قالا يبث هلوسرو

 لاقي دسم ندا كيلولا .انتيدحت الاقررىورع ندر ومو نسجررلا نبع نير نميلس اند

 وبا ىنتدح .لاق دللا ديبع نبارسب ىنتذدح لاق ربز نب ءالعلا نب هللا نبع انثكح

 وبا بضع ةرواحم رمشو ركب ىلا نيب تناك لوقي ءادردلا ابا تعمس لاق ىالوشل سيرد

 ىتح لعيفي ملك هل رفعت | ا 00 ركب وبدأ هعبتات 0 رفع * ةهنع فرصناف 6 مكب

 نكأو ءدركلا وبا لاقف ملسو هيلع. هللا ىلص هللا لوسر ىلا ركب وبا لذات ههجو ىف هبا قلغأ

 ىلع رمع مدّتو لاق رماغ كقف اذه مكيحاص اًمأ .ملسو هيلع هللا .ىبص دالا ٌلوسر لاقت هحنع



 07 فارعالا الر وس “4 نارقلا رميسفن كاملا

 ثرجقُنأ تسِحَمْلا انعفر اًنقتَت اننيب ضْقا اَنَثِيِب حَقْدا 00 00 مهلاومأ

 ع - 2027927 2: 5 6052 2 هه 000 هس 3و6 3 هس 2 5 5 هك نه د

 ىلا هّضعب قرولا نافصخي قولا نافلوي ةنتل (قرو ند قفاصخل اذ ناقص لكس

 اتم نس 6 سل  مسو س و

 نع نيو ةمبقلا موي ىلا انعام وه نيح ىلا عاَمَمَو امهيَجرَف : نع ةيانك اًمهتاوَس ضب
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 نسابللا .نمبرهظ ام وهوبدحاو .نئيرلاو شايولا ...اهذّدع ىصحإ ال ام .ىلا  ةعاس نم :برعلا

 كني اهلك ةنادلاو ,ناسنالا ”تاشموا, .اوعوتجلا اوكرادا ١ ١ ةنما وها ىذا .هليجي هليبق
ًّ 
 . دد د 31 21 0 ه 2 2

 :هليالحاو كوسا 0و هانذاو ةهونو هارسكتمو دكانبع كو مس اهدحاو امو وس

 عءو د م

 5 5 اليلق اذكت ةقرغتم رشف ادب 0 ام شاوغ

 2 ا ل 07 ع >2 - اهل 2 تلا 9530 82 5

 م لذ مدت 1 لك ل : امج شم رعو 00 ملل هز اغص 5 قاما لمقلا

 ترا! © هاه 0 26

 اعرش راج دع توز واكو هل نرودعنتني نودعي ليثارسأ ىنب ٌلئابق الا هدد 3

 5 ءآةك

 7 9 تلاع 5 2 - 6-5 تا «همع 6532-

 لاقيو مه خد ملم فيط ىكتفكتسي كفغؤ م هقينان لعل اهب رهفمسأ نإ ترهذ

 ممهسو د مم 2 - 2-ءد هدام سس

 ليصأ اهدحاو لاصالاو ءافخالا نم ةيفخو انوخ ةفيخو ب مهَلوحِمَي ٌلحاو وخو

 007-05 يس هكسعد

 مردح امنا لل-جو وسع هلوق كا ١ « اليصأو ةركيب كلوقك برغملا ىلا وضعا نيب ام وهو

 0-5 ه

 2 0 ع د انفنح لاق بروح ند نميلس انتد> قطف امو اهنم رهَظ ام شسحاوفلا كر

 معذ لاق هللا كبع نم اذع كي 5 ل لاق دلا سيع نع ىلثاو أ نع ره نبا

 حا لو طن اكو اًهّنم رهظ ام شحاوفلا مرح ىكلذلف هللا نم ريغُأ دَحأ ال لاق هعفرو

 ىسوم هاج اَمَلَو لاعت هلوق باب 8 ءمَسْفَن ححدم كلذلف هللا نم ٌحْذملا هيلا ٍّبَحأ



00 

 | لإ 4 ماعنالا نر وس 4 نارقلا ريسفت بانك

 نع ورهع نع خبعش انثى لاق رهع نب سفح انثدح طب امو ايم ٍرهظ 5 شحاوقْلأ

 2 م سج زغلا
 5 35 3506© هاد مص ع 3 5 3“ أ ا - 6-2

 ليع نم :تعمجشس 6 ةسقن 0 كلذلو هللا نم حدملا هيلا بدا 2ىش هلو ىنطب امو

 ءمعن لاق هعّترو تلق معن لاق هللا
35 

 57 م1 20-0 56ه كد هو

 ا ءاذب ٌّك رجل روجاحم رك ا عونمم 1 هر رجح ترحو فرخز وهن لا وحو

37 
 3 مغ

 0 - عضومف رجالا 9 اح رجح لقعلل لاقيو رح ليشكل نم ىتنألل لاقيو هقينب
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 018 كمه د

 موطح ِنِم (نقعشم 1 اًرجاح كلا ميطخ ىهس هنمو م ضرالا نم بلع تر

 90د هن <« »د

 | مكءادهش ملف .ىاعت هلوق باب 1 6 لونم وهف ةمامهلا رح امأو لوتقم نم ليتق ّلثم

 ةميشسسلل ت01 9 5 - 2 هه ه 2: 0 هعاد و

 وبأ انددح لاق ةعرز وبا انتدح لاق ةرامع انت>> لاق ددحاولا دبع انتد> لاق ليعمما

 | نم سمشلا علظت ىتح ةعاسلا موقد ال ملسو هيلع هللا ىلص .دللا لوسر لاق لاق. ةزيرق

 نك انما نكت مل اهناجأ اسفَن عفني ال نيح كلذف اهيلع نم نمآ سانلا اهأآر اذاف هرم

 لاق خدر لبأ نع ماه نع رمعم انوبخا قازرلا كيع انو يا لاق نقك كسا ىتدح 0
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 أ كعلط اذاف اهبِرْعَم ىم سمشلا علطت ىتح ةعاسلا موقت ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 ع

 0“ يالا رش م اهناميا اسفذ
 0 6ع مس 1 2-7

 عفني ال نيح كلذو نوعمجأا اونما سانلا اغارو

 , فارعالا

 هدوم

 هرهغو جلا نيدتعلا بحب ال هنأ لاما .اًشايرو سابع نبا لاق



 4 ماعنالا نر يس 45 نأر ارقلا رب سيفا بناتك انرزخا

 ى ر سنا( 0 ما يو اره خر د 0 1 [كنح لاق اب ب نيك مكوك كلي. ؛.ينامياا اوشملب قو .ىلاعت هلوق بانا“

 د

 ا تلؤذ ا لاق هللا نبيع نع يقلع نع ميعربأ نع نهيلس نع ةخبعش ىنع ىدع وأ

 666 02 20065- 26 ته 5 3 ه2 .6هد ياك 3 هد هو ه5 ه 3 هه

 باب ع «ميظع ملظل كرشلا نأ تلؤونف ماظي مل انياو هباكتأ لاق ملظب مهناميا اوسبلب
2 3 - 2< 2 7 - - 

 انقدح لاق راشب ىب:لبح انثدح « نيناعْلا ل2 نيمو تلك. . اطول ١ سعنونور كاع لوف

 مكيبن مَع نبا ىنثذح لاق ةيلاعلا ىأ نع ةدانق نع ةبعش انثدح لاق ّىَحْيَم ىبا

 و

 نكح نأ نوعي نا نكمل 2 ام لاق: ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع سابع نبا ىعي

 هه سو 2 2

 ميخربأ ند 0 انوبخا لاق ع انثوح لاق سايأ ىلا نب مذا انددلح> «ىتم نب سنوب

 ماسو هيلع هللا ىلص ىلا نع ةريرغ قنا نع و ند نكر لا كيع نب ديح 0 لاق

 ء مم 2 - 20 5 ه هع 0-1 وه

 كلوأ اتيان هلوق باب 60 م 2 س.ذود نم ريخ انآ لوقي نأ كيعأ ىغيني ام لاق

 ىبأ نأ :ماشه .انربخا لاق ىسوم نب 00 ىنتدح مدتأ مهادهبق

 ع - ع ع 00 0 < هع د

 سنه >2

 ديزي كاز مهن وها لاق رت هدتقأ ما دهبق هلوق لأ ني ل معلا لاقف ةككاس تاص

 نابع ن د ا ىنماكم نع ماوعلا ى ع 0 ند لليسو 0 نب كويحأو نورخ نبأ

 3 -65 - تا ماشا 2 تهااو مهدلشلا 3 3 تيا

 لك انمردح اوداع نيكلا ىلع ىلاعت هلوذ باب ٠ “< مهب ىدنقي نأ رهأ ىهوم مكببنا ١ لاقذ

 مسا ممتن ل همت

 ةماعتلاو ريعبلا رْفظ ىذ 7 سايع ى دا لاقو ةيالا امهموكش مِهيَلَع اةمردح مّمْعْلاو رقيلا نم نو 2 ىذ

 هرمع انذدح بئات كئاع اًنبت انده هلوق ع ادوهي اوراص ايداع هريغ لاقو «رعبملا اياولْطم

 كيع نب ردا تا كاطع لاق بيبح لأ ىن د كيزي نع كيلا انت>> لاق كلاخ نبا

 اهّموحش مييلع هللا مرح اًمل دوهيلا هللا لتاق .لاق ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا تعمس لاق هللا

 ةاطع ا بتك ديزي انثدح دكيململ دبع انتدح مصاع وبا لاقو اهولكأن اهوعاب ث لمج

 5 «لاعت ةلودع» تاياوأي 028 ةلكم ملسو !ةيلحابللا : للصر ىنبانلا» ىع اوكاطَجا تعبش



 اولساب  اوحخسف اولسبأ «حضفت لست * نودعابتي نواني. « انهبشل انسيللو اهيلع لمح
 ه2 هم هيض 5ك - ه2 د ه هآك هد6 0

 نم دلل اولعج تردحلا نم ارذ اريتك متللضأ سنالا نم مكرتكتسأ برضلا طسبلا مهيدي

 نه دامس م

 ىذعي تليتنتا كا 0 نافك اهدحاو يك ابيض ناقوألاو ناطْيَشلنو ابيصت مهلامو مهتارمك

 اقارْهُم اَجوُفْسَم اسمي نوُلحتو اسْمَب نومرحت ملف ىَنْنأ وا ركذ ىلع الا لمَتْشَي ل
 نورتمت هتلصأ هنوهتسا امئاد اقيرَس اوملسأ اولسبلاو اومسيوأ وسلب ضرمعأ فّدَص

 ثاعْزُملا كو ةراطساو 5 ةروطسأ اهذحاو َريطاَسُأ « لمحلا هن رولا امو ميص و « نوكشي

 37 هوقك 0 ةعامج 0 ةّمياعم 00 * سوبلا نم 0 0 نم ءاسابلا

3 
 عع

 ركتمف نيطايشلل ع ىمارسم 0 لاقيو هباسح ىأ هاا هللا ىلع لاقي مَلْظَأ

 لثم ناونغ اضيا» ةعامللو .ناونلق نانتالأو ىذعلا ونقلا محرلا ىف دوس بلسلا ١

 ن2 كدح ع الا (ايملعُي ذل ِبْيَعْل جدام ه«دفعو ىلاعت هلوق باب | « ناوشصو ونص

 هللا كبع نب ملاس نع باهش نبأ ى 5 ند ميعوربأ انتد> لاق هللا دبع نب زيرعلا

 مّلع هدنع دالا نأ سمخ بيغلا جتافم لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هببا نع
0 

 ىرْخَت امو اًدغ بسُمت اذ ام 0 ىَرْدَت امو ماحرألا ىف ام مّلعيو تبعا لومي كالا

 © 36 2223 بص د5 50 ب 1 حس ع

 نأ ىلع رداقلا وه لق ىلاعت هلوض باب ٠ 0 مهاع هللا نأ تومنذ ضرأ ىأب ني
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 عيش اوُطلُخُي ١ وسمي سابتلالا نم مكطلخي مكسبْلي ةيآلا مكفوف نم اًباَذَع مكيلع تعبي

 امَل لاق رباج نع رانيد نب ورَمَع نع دير نب دامح انثدح لاق نمعنلا وبا انتحح اًقرف

 سس -هم هآك

 لوسر لاق مكقو نم 1 مكيلع تعب نأ ىلع رداعلا وه لق ةيالا هذه تنلوذ

 وهو فره

 اعببتن 0 كل كِهجوب قوعأ لاق مكاجأ تيحات نم وأ لاق كيجوب ذوعأ ملسو ةتلعما هللا



 ه ةدئاملا ةروس

 ناسح انتدح لاق ىنامركلا هللا كيع وبا بوقعي نأ ع نب ديبح# 0 «ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا لوسر لاق تاق اهضر ةشئاع نأ ةورع نع ىرهزلا نع سنوي انتدح لاق ميعربا ىبأ

 - دسهع ه6 > - ه6

 نم لوأ وخو ديدصق ركاب اورهع تيأرو اضعب اهضعب مطخكي منهج تمير ملسو هيلع دللأ ىكص

 3000-0 - م

 2 تدون املف مهيف تمد. ام اًديِهَش مهِماَع كتككا ناكر هلوق كام اخ, .١ تيتاوشلا برس

 ه- هع

 انتدح لاق ديلولا وبأ انثتدح ٌنيِهَش هى ك ىلع 2 مِهِمَلَع بيقولا تمنأ 1

 ل

 لاق سابع نبأ نع 0 نب كيعس ب لاق خفحنلا اخ د ةريبغللا انو.يخا لاذ خدعت

 هللا ىلا نوروشت مُكَنا سانلا اهيأ اب لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس, بطخ

 نأ نيلعات انك انا اَنْيَلَع اَذُعَو ةخيعت فلخ لوأ انأَدَب امك لاق رف كزُع رع ةف

 ا 1 نا ب تال هاو لأ ميعوبا ةميقلا موب سكي, قمالخل لوا نأ هلا لاك رم لا
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 كعب اردت ام ردح 3 كنا لاقيف قاس َِِت اب لوقف لامشلا تان مهب لي

 هورس

 ل 6 ىةنيفون ايلف مهي ا ام ادهش مهيلع تنك اصلا يعل لاق امك لوقف

 هلوق باب ١ ع« مهتقراف ذم مهباقعأ ىلع نيكترم اولازي ف ءالوع نا لاقيف مهماع بيقرلا
2 - 

 تسمح 3 م نم > هر 2 هذ رتل هد ها هه 3 هدّتس هدو ا»# د

 ند دكمح انتدح ميككلا زيزعلا تنا ككناف ميل رفعت و كدابع مهناف مهبدعت نأ ىلاعت

 نبا .ىنع ور هي نب كيعس ىنتددح لاق نوفنلا نب ةريغملا 0 لاق نفس انتى لق ربك

 لامشلا تاذ مهب ٌفَحَوَي اسان نأو نوررشك مكنا لاق: ملسو هيلع هللا :ىكص ىبنلا نعا ساب

 « ميكحلأ زيزعلا هلوق ىلا هيف ثّمد ام اًديِهَش ْمْيَلَح تنكو حاصلا ثبعلا لاق امك - د تهد.

 " ماعنالا ةروسع

 مسيح سلا ىهحرلا همللا مسب

 هس هد جوس ©8323 ءه

 ام ةلومح . كلذ رمح مركلا نم شر عب ام تاَشورعم ٠ مهترّطعم مهن سامع نبأ لاغ



 ه ةدئاملا نر وس كه نارفلا ريسفن ةوبخ

 ده

 ملغ ام ناوملعت اول لاق اظق"اهلثم تعيش امو ةيطخ ملطوأ هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر بْطَخ

 همءع

 مهقوجو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحأ ىطغف لاق اًريثك متيكبَلو اليلق مهكحصت

 : اخذ ن ىفا نم للجر نينخ مهل قلبت نأ ةيشأ نحب اولقست .هقايالا هذه. تنرنه“ نالها لاك. قا نم" لج لاعت» ندخل مال

 1 لص كل

 انترح لاق الع نب لضقلا انثتدح « يعش نع ةدابغ نب -- م ةأور مكوست مكل

 موك ناك لاق. سابع. نبا ىع ةيريوجلا وبا انثدح لاق..ةمئيبَخ وبا انتدح.لاق رضنلا وبأ

 لضت لجرلا لوقيو نأ نم لجرلا لوقيف ةازيتسا ملسو هيلع هللا ىلص هللا اس نول
 0 0 ل زرت ىيحلا 0 ب ةيالا هذع مهيق هللا 0 ىقانا ى هتقان

 دامت ملل هروغد هد ع

 كر وشر ترك ١ م ا ايكو 00 لاق ذاو ماسح لو :ةليصو | لوا بفاس 35

 و 0

 ذعلاو ةمئاب ةقيلطتو خيبضار :شبيعح ةلوعفغم
- 

 داس ابا يكل ا بح امل بوح

 نب ميعربأ انتر لاق ليعمسأ ند ىسوم 5 كيم كيفوتم 0 نبدأ لاقو ىنديَي

 عنمب كلا ةريكجلا لاق 0 نب كيعس ىع باهش نبا نع رانش ند خلاص نع ل

 لمح 3 هتهلال .اهتوبيسي ءاوناك هلا ١ ةبئاسلاو .سانلا ١ نم كتحأ, اهبلكي الف تيغاوطتلل اع اعز

 ياوشل رماع نب ورمَع تيأر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةريرغ وبا لاقن ةئَش اهيلع

 ه3 سف

 ياش لوا ىف ركبت ركبلا ةقانلا ةليصولاو ٌبئاوسلا بيس نم َلوأ ناك رانلا ىف هيصق رجب

 سيل ىرخألاب اهادحا ثلصو ْنا مهتيغاوطل اهنوبّيسو اوناكو ىَتنأب دعب ىنتت رق لبالا

 تيعغاوطلل هوعدو هبارض ىضق اذاف كودعملا بارضلا برضي لبالا لك .ئماثلو ركذ اههنبد

 بيعش اذربخا ناميلا وبا ىل لاق « ىمالمل دويسو ؟ءىش هيلع لمكي ملف لمكلا نم هوفعأو

 هللا ىلص ىبنلا 0-5510 ةربرش وبدأ لَقو لاق اذهب ربو لاق أدبيعس ل ىرغزلا نع

0 

 ىبذلا تدعمس ةريرق لبأ ىع كيعس ىع باهت نبأ نع داهلا نبأ دأور دوحأ ماسو هيلع

5701. ٠ 351 



 8 ةدداملا ار وس "م ناوقلا روسفن ناَتَح اناروفإإ

 ةفيدللاب ناو رمل ميرحت لوف لاق رمغ نبا نع عفان ىنث>ح لاق زيزعلا دبع نب رمع

 مسلسل - , ن2 هه ٠

 ندا انتدح لق ميعربا نب بوقعي انتدكح ناسسعلا بارش اهوذ ام دونا ةسومكا تثموي

 56ه م

 ريغ رمخ اذنك ناك ام كلام نب د لاق لاق كليف نب زيزعلا ديع اندثدىح لاق لع

 ءاج ذأ انالفو انالفو ةكلط بأ ىقتسأ ماقل ىناف حيصقلا هنوهست ىذلا اذه مكختيضق

 اي ّلالقلا هذع قرفأ اولاق رمل تمرح لاق كاذ. امو اولاقف ربل مكغلب ٌلَصو لاقذ لجر

 لاق لضقلا ىب ةقّدَص انتدح .«لجإلا ْنَبَح كعب: اهوعّجار الو انهنع اولأسا اف لاق :نسنأ
 301 2 6 5 ظ 6 .-ِ هه د 1 3
 مهموي نم اولتقذ رمل دكحا اادغ سانا جبص لاق رباج نع ورمع نع ةنييبع نبأ انربخأ

 ىباو :ىسيع انربخا ىلظندل ميعربأ نب قحسا انثدح « اهميرتكأ لبق كلذو ءادهش اعيمج

 ىلسص ىبذغلا ريم ع 0 ع لاق ومع نبأ نعد لا نع نابيح ىنأ نع 1

 بنعلا نم ا نم فو رمشل ع لت هنأ :سانلا اهي ع ام لوقي ملسو هيلع دل .

 م 6 هم 2 دوس 0 3 2 62

 1 سبل ىلاعت هلو باب 1 « لقعلا رسما ام رمشلو رسيعشلاو ةطنشلو لسعلاو يهتلاو
 ى

 و

 انتدح نينسحملا بحي دللأو هلوق ىلا اويعط اميف حانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ يذلا

2 3 26 3 - 

 ةيعيرملا هلا مشن أ (سفأ ١ن
 هم - 00

 ع تبات انت>> لاق كيدز نب داي انكدد> لاق ندعنلا وبدأ

 2 لءمغ خكلط لأ لوسضم ىف 3 موقلا قاس 0 ناك ىلا ىليأ نع ديحم قيدازو جيضقلا
 د 27 2 3 نودوص بن و مع - ء د 0 6 2

 تجرخت لاق ثوصلا اذه ام رظنا يرَخَآأ ةحلط وبا لاقف ىذانف اًيدانم رمأف رمشلا ميرتك

 22 ه هع 3 م.م 2 1 3 ع 7 0

 يف ترج لاق اهقرفأف تهدأ ىلا لاقتا تمرح, نقر رهكأ نإ لأ ىداني دانم !ذه ثلقف

 عذوطب 8 2و ف لشقق موقلا ل لاقذ خيضقلا ذثموب رو تاكو لق ةنيدلا ككس

 : اومعط 70 تحب وعما 9 عب احا ىلع نع | كانا د6 رس ا اين ا ب تاحلاصلا ١ ]102 مام نونو لع عسسل هللا ل تاذإ ناك

 هوغو هاش

 نيبعا قنا قعلؤلا قيم ١ افتالحب ههكو تست :مكلا :ةسبت نأ ءاجشا رع اولمست ال ىلاعت هلوق
 دز راد

 ع

 لاق سنأ نع ا( ري نب ىسوم نع ةبعش انتدح لاق نأ انتدح لاق ىدوراشل نيرسلا



 صاصقلا هللا .باتك .سّنأ اي. ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاقف هللا لوسر اب اهتينق رسكي ال

 ء <ءآك - - هآك - 0 5

 سيح انثدح كب ا ام ٌعْلَب لوسرلا اهيأ اب ىلاغت هلوق باب +: ءمبأل هللا ىلع

 م كنف خشتاع نع قورسم نع ىبعشلا نع لييعمسأ نع نش انتد> لاق فسوب نبأ

 وسر اب ان لوي دمللاو وعر ييسدكر نر يلع لراتأ ادد ايسر مك ردد نإ كك
 مكناميأ ف 0 هلل مك خاوي 3 ناجح لزم يلب نر ىلا كبر نس كيلا لأ 5 3

 ةتكاع نع هيبأ ى ع ماش انتدح لاق روعس ب كلام انتدح لاق ةملَس نب ىلع انكيح

0 

 كت كلارا لو 0 ال لجرلا لوق ىف مكناميأ ىف وغللاب هللا مكةذخاوي ال ةيآلا هذه تلوثأ
 مع

 اعابا نأ ةشئاع نع ىقا ىنوبخا لاق ماشع نع رضنلا انثدح لاق ةاجر نا نب محا

 اندبخ انيمي لوران رك ننل دلاقإ نيمملا | ةراقك هللز, لزذا | حا ىيمد ,ى تنك

 ؛َرِيَخ وه ىذلا تلعتو هللا ةصخر تلق الا اهنم اريح 1 5 ىلاعذ هلوق باب 1

 ىكلاخ انتدح لاق ناو رد ورهع انتدح مكل هللا لكل 1 تاب اوم ل ازنملا نيذلا

 سلو ملسو ةيلع هللا ىلص ىيذلا محل وع تك لاغ هللا لبيع مرح نيب رح ل نع

 وتلا ةأرملا جوتن نأ ككحلذ كعب انل صخرو كلذ ىع اناهنف ىصتخأ لأ انلقف كاسن انعم

 دوه - هر ء نود ردتددد م مك

 رمكلا امأ هلوق باب ٠١ زا ذل ذأ ن بيع شيتا ل تا ندلا أ نه

 5 ه دى د هرم نصل > < 6 ء.ةرضل

 0 هم 0 معا اقر اينلغ, وكتب ةياصتا  بضقلا ر وحال ىىاع نولسنفأ
 هم -ع 2 هع

 5 م .ء_ ددّؤم 37

 ئىسقلاو ا ةنم تلْقفو اهب نومسقتسي بور.ضمب امالعا حادقملا اوُهَلَعأ حقو درمان

 نب زيزعلا دبع انثدح لاق رشب نب كمحس انربخا لاق ميعربا نب قحسا انتدح «ردصلا



 ه ةدثاملا ةروس “5 نارقلا ريسفت باتك

 لاق دادقملا ىراطل نع فراخمرا ندع نيفس منع عيكو اورو ملسو هيلع هللا ىلص ةللأ

 ل وبر يذلا هرج امن اعنا هلوق بايدد] «٠ مو .هليلعرر اللا رعلاص | قفلت كلذ
 د2ة32> ته # #ب مت نك نمم سه 626 مس

 هلل ةبراحملا + ضرألا نم + اوعي لا هر كلب اريلصي وأ اولختيا نأ ١ اداه ضرألا ىف نوعسيو

 اتتدح لاقا ئراصتألا هللا ىبع نب .ىبح انتدحا لاق دللا دبع نب لع انتدح هيءرفعلا

 0 اسلاج ناك هنأ ةبالق لأ نى ع ةيالق نأ وم ءاجر وبدأ ن 0 ىقدتدح لاق نوع نبأ

 ىلا تفتلاف هافلخل اهب ثداقأ دف اولاقو اولاقف اوركذو اوركذف زيزعلا دبع ىب رمع

 ةبالق اب اب لوقت ام لاق وا ديز ىب هللا دبع اب لوقت ام لاقف هرهظ فْلَخ وهو ةبالق قنا

 ريغب اسْفَن لتق وا ناصخا دعب ىنَر ٌلِجر الا مالسالا ىف اهلتق ّنَح اسْفَت ثملع ام ثلق

 تن ىآلا تلك ىذكور ىدكي سن)انكتح ةيسيدح لاقف ةلوسرو هلا براح وأ سفن

 هذه انيخوتسا دق اولاقف وملَكف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع موق مدق لاق سنأ
 مع 5 26 <,

 اهيف اوجرخن اهلاوبأو اهنابلأ نم آو ا اهيف ارك ردح اعل معَ هذه لاقف ضل

 غا هم 2 ٌ

 ع اي َمَعَنل اودرطأو لتقف يعاولا ىلع اولامو اوكصتساف اهنابلاو اهلاوبأ نم اوبرشف

 لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر اوفوحو هّلوسرو هللا اويراحو سفنلا اولتق ءالوم نم

 اولزرت ل مككا ىدتك لعزل لاي لاف نينا "نيب انيدحا لاق (ىنيهتت تلقح دللا ناجم

 : 5 74 20 5 س- هك هج

 ىنتدح صاصق حورجتلاو ىلاعت هلوق باب 1 ءاذع ّلثم وا مكيف اذه ىَقْبَأ ام رْيَكِب
 ا 6-0-2 2 ا 3 502 3
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 04ه نارقلا دست بانك

 همم 1
 عطقنا شيب تاب وا ءاديبلاب انك اذا ىتح هراقسأ ضعب ىف 5 هيلع دللا ىلص هللا

 ةشئاع تعنص ام ىرت الأ اولاقف قيدصلا ركب ىا ىلا سانلا نأف 9م مهعم سيلو ءام

 وبا ءاجن ةام  مهعم سيلو ءام ىلع اوسيلو نسانلابو .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب تماقا

 ّلوسر تسبح لاقف مان دق ىذخت ىلع هسار عيضاو ١ ءلسوب هيلحإ هللا قلص هللا قوطي وار

 ىليكاعت ةشناع تلاك, ةام. مهعم لسيلو مام" مئلع. اوسيلو ؛نماملاو/ لتر [هدلع , هللا ١١ اق اللا

 ام ريبصح ىب. ىليسأ لاقف: اوفميتف !مميتلا يآ .دللا لوناخ هام ريغ ىلع :صبصأ نيح ملسو

 3 انتدح « منح لقعلا اذان هيلع تنك ىذا َريعبلا انّثعبف ركب نا لآ اب مكتكرب لوأب

 مساقلا نب نكرنأ كيع ورهع 8 ىذربخا لاق كفو نبأ ىنتلح لاق يبلع ند ىيحاإ

 يذلا .خاذاق. ةنيدملا .نولخاد ىحنو ءديبلاب اى ةدالق تفقس ةهتاسا لعادل نع دوك 34 2

 ةلينش :هركل تركتك ركب لولا لبفأ ب تقارب لىرلا ا دياز ىدتم !لرنو ملسوا هيلع هللا كلك

 دقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكمل توملا َىبَف ةدالق ىف سانلا تسبح لاقو

 ملغ املأ سمئناف جيبصلا ترضح كفو ظقيتسا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا مث رث ىنعجوأ

 دقل ريضصخ نب ىيسأ لاقف ةيآلا ةولصلأ أ أ م متلوق اذا اونمآ نيذلا هيأ اي تلتف جوي

 بذات داعم ةلوق /باباياعيي 1م“ مهلا ةكوتبا الا معنأ لامر ركب“ ىا'0] اي مكه ,ساكللاب كلا كراك

 قراخضم .نع ليثارسأ انثد> لاق ميعث وبا انثدح نودعاق انفاق ان التاق كير

 ئب ناد ىنثلحو ََح دادقلا نم تدهش لاق دوعسم نبأ تم باهش نب راض 12

 دكيع ىع قراض نع قراخم نع نع نع ىعجشألا انتدح لاق رضنلا انت>> لاق وهع



 اة 00 30-7 752 د. ةمارع اه كال وعما 9 22 وع 52 د6 كا 66 هد-سح ربهم . 5 ٠6د

 03 كنا هلكت كرر 1 وحو كا وأ أ م هكر 2 7 ْدَلالَكْلاو نك اهل كي 0 7

 ابوس رسخلا ا ءاربلا» تعمل قحسا نأ ندع ةييعشا نفرح لاق برح نب ىميلشا انكحح

 د دة تن

 « كنوننفةنسي تلون يآ رخو ةءارب تلون

 هز ةدكاملا روس

 030 وِ - 6ه- 3 هَ تاع مف 2 د هوو مدللي

 لمح وبث هللا لعج دللا بح هلأ مهضقنب مهضقن اميف مارح اهدحاو مرح بابا |

 2 32 د هل 85 1 3 2 0

 يأ قارمن ىف 'ام ل لاق نفر نعروجأ ةلود ةرثاد طيلستلا ةارعلا هريغ لاقو

 0 نس مهلا لأ امو ليج ةيروملا 0 حلا قا لع مثسل نم لع اق

 سد سو 2 ه ع

 ةعرش اًعيِمَج ةنم نساكلا يح قع الا اهلَتْق مو نم ىنعي د اهايحا نم محام ع

 دلوق و ما 116 لذ باتك لك لطب نيف ١ نارقلا نييمالا نميهملا 5 اًليِبَس اًجاهْنمو

 د همو وسمع ه

 نكرلا دبع انتدح لاق راشب نب دبحن قولا ا ع تلمكا مويلا لح رع ىلاعت

 # مم هس عم

 ول بأ 55 مكنأ ا ثوبا تاق باهش ند قراط نع يحك نع د انتد> 5

 ةللز لوله) كن تنوفا 0 تلون كي ماع نأ رمع لاقف اًديع اهانّدَكأل انيف تلون

 ةعلمل موي ناك تشو نيْفُس لاق ةفرعب هللاو انأو ةفرع موي َتلوْنَأ ثيح ملسو هيلع دللا ىلص

 بْيَط اًديعَص اوف اودجأ مَلَف ىلاعت هلوق باب ا « مكتيد مك ترلطكاا قوما 41

 موسم, متسل سابع نبا لقو ٌكحاو تيييتو تممُأ نيدماع نيمأ اوكدمعَت اومن

 نقكحرلا دبع نع كلام ىنذكدح لاق ليعمسا انتدح جاكقلا ءاضفالاو هن :ملخداقاللإو

 لوسر عم انجرخ ثلاق ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا بوز ةشئاع نع هيبا نع مساقلا نبا



 د ء د مي .٠ 62 د د هد هاظ 2 ةموس- 2 هو هد

 وهف ةييتيلا هدنع نوكت للجرلا وه تلاق نحوك كنت نأ نوبغوتو هلوق ىلأ نوهيف مكيتفي

 الجر اهجوزي نأ هركيو اهككني نأ بغريف ىذعلا ىف ىتح هلام ىف هتكرشف اههنراوو اهيل

 - ةهءعموم

 ازوشن الع نم تع تقاَحا أوم نأ ةيألا هذه تنرنف اهلضعيف هتكرش امب هلام ىف هكر شيف

 مشلا سفنألا ترضخأو دات: ةلوق بايع . «ةسافت قاقش سابع .ىبا ةلاقو اًصارعأ دا
 مدلسسسا عه 2 017 6 5 5-3 هء 0 - ه2 9

 ديحت انتل> اًضغب ار ودشت جاز ثاذ لو مي 2 ال ةقلعلاك ديلع (سصرخإ) هىبشلا ىف هاوغ

 ةاومأآ ناو ةشئاع نع هيبا نع ةورع نب ماشع انربخا لاق دللا ىبع انربخا لاق لئاقم نبا

 اهنم رئكتسمب نسما ةارملا هدنع نوكي لتجرلا تاق اًضاَرسعأ 3 اوشن اًيلعَ نم 0

 باب 8 ءابكلذ ىف ةيآلا هذه تّلرنف لح ىف ناش نم كّلَعَجأ لوقتف اهقرافي نأ كيري

 رمع انتدح ايس اَقَعَن راثلا لغسأ سابع ىبا لاق» لقسألا كرذلا ىف نيقفانملا نأ ىلاعت ةلوق

 انك لاق دوسألا نع ميعربا ىنتكح لاق شيعألا انتدح لاق ىأ انتدح لاق صفح نبأ

 موق ىلع قافثلا َلْوْنَأ قل لاق ر مّلَسِف انيلع ماق ىتح ةفْيَّذح ءاجن هللا ىبع ةقلح ىف

 راملا نم لقسألا كرخلا ىف َنيِقئاَمِمْل نأ لوقي هللا نا هللا ناحبس دوسألا لاق مكنم ٍرْيَخ

 ىنامرذ ا قرقتف هللا 0 ماقف كدكسسملا ةيحان 9 ا سجحم دللإ دبع مسيتق

 د هغ 0 - 3 0 - 65 5 د ه5

 ىلع قافنلا لزنأ كقل تلق ام فرع دقو هكك نم تبت ةفيذح لاقذ هتيئاذ اصخاب

 ىلا كْيَلا اَنْيَحوَأ ان ىاعت دلوق باب "" ءمهيللع دللا باتق اوبات رث مكنم اريخ اوناك موق

 كحأل ١ يغينو ام. لاقر ملسو ةيلع هللا لص ىينلا ,نعّوذللا نبع نع 0 3

 لاق جلف انتدح لاق نانس نب كمح انتدح « ىتم نب سنوب نم 0 ان لوقي َ

 نم لاق ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نع ةريره نأ, نع راسي نب هاطع نع لالع انثدح

 هللا لق كترتفتسي ىلاعت هليق باب " “ ء؟بذك دقن ىتَم نب سنوي نم ريَخ انأ لاق

30+* 



 مهم 6 د

 دبع انتدح ةيالا اهيف و مِجاِيَتَ ةعسأو هلأ ضرأ ل 0 اولاَق ضر ٍْ نيفعضتسم

 وبا نيرلا دبع نب دمحم انتّدح الق هريغو ةويخح انثدح لاق ىرشملا كيزي ىب هللأ

 (سانبع# ىبا لوم ةموكع تيقلف هيف ترتتك باف ثمعب ةنيدملا لشأ ىلع عطق 1

 اوناك نيِملَسُلا نم اسان نأ سابع نبأ ىربخا لاق ث ىهنلا ٌكشأ كلذ نع ىناهنف هتربخأذ

 0 كأي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع نيكرشملا داوس نورك نيبكرشلل عم

 م ممم

 ةكئالمْلا كانو نيذلا نأ هللا لونأاق لتقيف برضي وا هلتقيف عدحا بيصيق هب ىمريف

 06ه 6 دوم

 نم َنيِفَعْصَتسِمْلا الا | ىلاعتا هلوق باب م. ءدوسألا نا نع ثيبللا كور ةيالا مهسفنا ىملاظ

 3 ءهع

 لاق نيعنلا وبأ انتدح اًليِبَس نودتعي الو ةليح نوعيادتسي ال ناَدْلوْلاو ءاسفلاو لاجولا

 كناك لاق نيفعصتسملا الا ١ سابع نبأ نع كيلم ىلوأ ىبأ ىع كا 2 تاهك انك

 جومسم دهده تاما ©3562 2 ده ه5 ةتءع ا - 5

 اوفع هللا ناكو مهنع وفعي نا هللا ىسع كتل ىلاعت هلوق باب م هللا ردع نوم ىمأ

 لاق ةريره لأ نع فلق نأ نع ىيكاب نع نايت انقذح لاك ميعت وا 0 ار وُفَع

 نحاسي نأ لبق لاق ث هدجج نمل هللا عمّس لاق ذأ ع ملفك ليو هيلع دلل لص يدل انجب

 للا كيبلولا نب كيلولا مب دب للا ماش نى ل ةملس ض يب + قللا ةاعيبر لأ نب شامع ضب 3

 « فسوي ىنسك نيبس اهلعجأ اهالا صم صم ىلع ِكَتأطَو تحن عنللا نموا نم نيفعضتسملا حب

 «٠ و - 3

 اوعضنت 0 كرم مةنك و لم نو نك مكب ناك نأ مكيلع انج هلو ىلاعذ دلو تان ارازإ

 ىنربخا لاق جيرج نبا نع حاج اح انربخا لاق ع نسل وبا لتاقم ىب كيح 0 مكتكلسأ

 ل.ذ ىّضرم مثنك وأ رَطَم نم ىذأ مكب نك نأ سابع نبأ نعاريبج ني ليبي خَح ىلعي

 مكيتعي دللا لق هاسنلا ىف َكَنوتْفَتِسَيو ىلاعت هلوق باب ا»ا» ءاصرج ناك فوع نب نجرلا ثبع

 انتدح لاق ليعمسا نب كيبع انثدح ءاسنلا ىَماَتَي ىف باتل ف مكيلع ىلقي امو نيف

 ذود س٠

 هللا لق م هاسنلا ىف كنوتفتسيو ةخشتاع نع هيبا نع ىنربخأ ورع نب ماشع لاق زماسأ وبا



 ال ىلاعت هلوق باب ١ ءمالسلا سابع نبا أرق لاق ةميَنْعلا كلت اَيْنُدلآ ةويحّلأ ضرع

 كيع ند لل بعبسأ انةدح هلآ كيش + نوكماجحمْلاو نينمومْلا نم نود عاقل ىِوَتْسَي

 ىنتدح لاق باهش نبأ نع ناسيك نب خاص نع تعش نب مهي ربأ ىنتلح لاك ىلتا

 ىلا تسلج ىتح نلبقاف ىجاسملا ىف مكلْل نب ناوره ىأر هلأ ىدعاسلا ىعس نب لهس

 ال هيلع ىلمأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هربخا تباث ىب دكيز نأ انربخأف هينج
 كاد سذ اد مح 21425 - دةممءم يدوم 00 0 6-0-5 -

 هلوسر ىلع هللا لزنأف ىمعأ ناكو تدهاجل تداهلمل عيطتسأ ول هللاو هللا لوسر اي لاق لع

 رعد سانا الا ا

 امل لاق ءاربلا نع قحسا ىنا نع ةيعش انتدح لاق رمع ى

 اهبتكف اديز ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر غ3 نينمومل نم نودعاقلا ىوتسي ال تزن
 هةمم-ل م مم 2 دهم عل 5 كغ 3 مع .

 ندع ىلا دكا سبأ نع

 ةاودلا ةعمو هءاجن انالف اوعدأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاك َنيِنمومْلا

 لا لجنس ىق ناوادهاجفلاو نيفموملا قم قودعاعلا ا لووتسوا الط تدم

 ىوتسي اك اهئاكم ' تّدؤنف ريرَص انأ هللا 0 اب لاقف 0 أ نبأ هلمو هيلع هللا نك

 مدملسلا 9000 َِِء ع دنمع ا

 دبع انربخا لاق فكسأ ىنتدحو 5 جربخا ميرج نبأ 3 ماشع انربخا لاق ىدسوم

 د 2 0 1 و 5 ب مع د 3 5 د 3 0 -

 هريخأ تراخخ نب هللا كبع ىلوم امسنقم نأ ميرللا دبع ىنربخا جيرج نبأ انربخا قازولا

 ر2يدنم.م اا

 «ر دب ىلا ني اكو رد نع - نينموملا نم نودعاقتلا كك ب ال دخا» لات نبا ل
9 2 8 
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 5 ىلاعت, هلوق بانا 1 انك اولاق منك ميف | اوناَق مهسفْنَأ ىمل ءلاَط ةكقالملا مهافوت يذلا
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 رقلا ر

 2 ع 3 6و 5 3 و - 34 8 0 . ١

 ماو انا تفك لاق سابع نبأ تعيس لاق هللا لبيبع نع نيفس انتدح لاق لمد نبا

 نبأ نع كر نع كس ند داح انتد> لاق برح ند قداس اهقلل> نيفعضتسلا 0

 انأ' تنك لاق نادْنوُناَو هاسنلاو لاجولا نم َنيفَعسس ال الث 0 نوب

 « ةداهشلاب مكتتسنأ ١ اول فاض تردصخ ساس هددع نبأ نى مكاذتيو

 -ةخ2.د 00

 دققو امقوم اتوقوم «ىموق ترججاغ تمغار رجا لأ مار رملا هدفه ا لاق

 - هسه. هك دةمم

 ِ سابع“ ن .ببأ لاق ميَسَكرأ هللاو نتف نيقفانمْلا 3 مُكَل امخ (ىلاعت هلوق

 - 5 تود 2 00 -

 ىدع نع ةيعش انتد> الاق 7 ديعو ردنغ انتدح لاق راشب نب دي ىنترح

 قيرفو مهلتكا لوقي قير

 7 دك !نركلا ىلا 00 اهنا لاقو رع ريقفاممْلآ 0 مكل اهف تلرنف ال لوقي

 ع

 5 ةهرمه-و-- س د "7 - < 0 ع 22

 عبط وحار لوقو اليف هعطق دكت نكتبيلف ادرمتنم اديرم هدهبشا اهو أر

 مم ع د © 26 1-

 رج اديعتم انموم لتعيا نمو .ىاسغت ' هلوق» باب 1

 لاف“ يبج ' قب !ةيعسا' تتعمس, لاق علا نسب« ةزيعم انهاح لاك يعش انت لاقل نارا

 هذه ترن لاقف اهنع هتلاسف سابع ىبا ىلا اهيف تلحرف ةنوكلا لقا اهيذف فلقخا هقا

 بباب « 8ىت اهخاسن امو لون ام رخآ 0 منهج رع اًدَيَعَتَم اًنموم لقفي ا ةيالا

 قحار :مالسلاوملسلا «ملسلا اناكرعلم تلك < مالسلا»اعكتلا(ىقلا نمل اوُنوُقَت اَلَو ىلاعت هلوق
 ِ ا 5

 الو ا نبأ نع ءاطع نسع رمح نع نيس انتدح لاق هملا كيع نب ىلع ىنتدح

 همد د 5.

 هل ةيينغ لسجر نك سابع نيا لاق لاق اًنموُم تسل مالسلآ ْمُكَملا ىَقْلَأ ْنَ اووفت

 هلوق ىلا كلذ ىف هللا لونا هتمينُغ اوذخأو هلتقن مكيلع مالسلا لاق نوملسملا هقتحلف



 زا“ #* ءاسنلا رودس كه ناوقلا ردسفن باتك

 هبلع هللا ىلص ئيفلا تعَبَم 0 ةدالق تكلف ل ظنت اع نع ديبأ نع ماش نع

 2 - ٠١ 0 لابارا -: - 3 5

 وع 6-0 مو اولصف ام اودع مو ةوضو ىلع اوسيبلو ةولصلا تروبضدت الاجر اهبلط 3 ملسو

 ٌِ 07 0 - نع 0 6-0 00 هم 0 53 07

 قالا اوعيطأو هللا انغيطأ كاعت“ هلوق باب ١١ «مميتلا ةيآ ىنعي هللا لَوئَذ ءوضو

 نبأ نع لوحت ند ج دا انربخا لاق لضقلا ند ا رْمَألا ىوَذ مكنم رمل

 34 < ته - 5 01 012 .٠ هه ه6 ه5 نبع

 ىبفلا هقعب ذأ ىدع نب سيق نب ةفالح نب هللا دبع ىف تلون لاق مكنم رمالا وأو

 د١ و َّك

 رجاش امين كومككت حو نونموي ال كسيرو الف مك 1 «ةخيرس و9 ماسو هيلع هللا للض

 هد ءم

 ىرهزلا نع رعم انربخا لاق رفعج نب كبح انتدح لاق هللا كيبع نب ع 2 منيب
2 

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ةرخل نم ييِرَش ىف راصنألا نم الجر ريبؤلا مصاخ لاق ةورع نع

 كتمع نبا ناك نا هللا لوسر اب ئراصنألا لاقف كراج ىلا الآ لسرأ رق ميبز اي قسا ملسو

 اح هاما نسي جابت اب فيسأ لاق مث .ملسو هيلع هللا .ىلص هللا لوس ةجو نولتف

 ىلا عجري دهقح رييزلل ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا يوقساو كراج ىلا املأ لسرأ مترات عج 1

 3 هَ هع - 3 هع م هك هد - 8

 اف ريبولا لاق ةعس هبغ امهل رماب امهيلع راسا ناك ىراصنالا هظفحا نيح مك جير 5

 5-5 - - م الي 2 و 2 0 5 4 1 - مع 2 :و نع 30065

 ركاش اهيذ فويرحد ىنح نوغموسي ل ككسبرو الخ كلذ ىف تملوذ الأ تايالا هلق بسحاأ

 هدو <

 اع يالا نيس نييبنلا نس مهبل هللا مم نيذلا عم كش 3 ىلاعت هلوق ا لد “ مهنيب

 قعا ةورع حا هينا نع تعش 857! ميهرتأ انهدك لاف بوح .نييعللا دنع نيرانيك

 خف ا الا ل يبن نم ام لوقي ملسو هيلع دللا ىلص هللا م تعيس كيلاق ضل

 كلا 5

 سس د 3



 مهل لاقيف ثوهيلا ىَعّدْيِف .باتكلا لسقا ثارسسُعو وجاف وا رب هللا ىيعي ناك نم الا بَ

 ةبحاص نم هللا خا ام متبذك مهل لاقيف هللا نب ريزع كبعت انك اولاق :نوهبعت مئثك نم

 رافلا ىلا نورشكف نوذرت الأ راشيف انقساف انبر انشطع اولاقف نوغبش اذ امف دلو الو

 متنك نم مهل لاقيف ىراصنلا ىَعْدِيف راثلا ىف نوطقاستيف اضعب اهضعب مطخي بارس اهنأك

 دلو الو ةبحاص نم هللا قختا ام متبذك مهل لاقيف هللا نب جسملا دبعت انك اولاق نودبعت

 نم ةلئا كبعي ناك نم آلا فبي م اذا ىتح ؛لوالا لثم كلذكف  نوغبت 1ذ ام مهل لاقيغ

 نورظتنَد اذ ام لاقيف رم لوا اهيف هوأر دلل. نم ةروص ىَنْذَأ ىف نياعلا بر مانا رجاف'وأ وب

 ملو مهيلا انك ام رَقْثُأ ىلع ايثَذلا ىف ساسنلا انّقَرف اولاق دبعت كسناك ام ةمأ لك عبقت

 ايش هللاب كرشن ال نولوقيف مكبر انأ لوقيذ كيعت انك ىذلا ابر رظتنن ىكو مهبحاصنت

 ىلع كب اَنثَجَو ديِهشب ةمأ لك ن ند اَمُمَج اذا ١ فيكف ىلاعت هلوق ا 1 « الث أ نيترم

 تاننكلأ لييط ميتا دوعت مح اهيوَسُد سسظن لحاو لاتَكلاو لاَثُك أ اًديهَش هالوف

 د وتس >2 2 3 39 م - -

 نع ىمباس نع نيغس نع ىدبكإ ىنوبخا لاق خقدص انت1> دوق اريبعس مخيج « ءاص

 لاق لاق قرم ند ورمع نع تيدش ضع ىبيكي لاق هللا دبع ىنع ةحببَع نع ميعربأ

 ََك ٌبحأ قاف لاق لِ تيلعو كيل ارقأ تلق لع ارقأ ملسو هيلع هللا ليما ئبنلا»

 ا لك 0 ا اذا 0 كتل ىتح ءاسفلا 8 اقر يس ةبيلع تأ 2 ىرِبق نم عيل

 - 2-5 35 2-26 22 0 3 3 ت2 ها, سرس © ع سمه 5

 : هلوق باب ٠ : نافغرخت هانبع 0 كسمأ لاق اديهش هالوه ىلع كنب انعجو كيش

 هم ©9)هد 60 م

 مطر ماخنك نأو
 نوم هم و

 ضرالا ةجو اًديعص طقاغلا 3 مكنم 0 2 3 رقس ىلع وأ 8غ

 ١ قدا كسعاو هسا قو( دحلاو .ةفيوج. و اًهيلانومت 2 هلل تيغاوطلا تتناك رباج

 ناضيشلا توغاطلاو ركاسلا تبل ريخ لاقو ناطيشلا مهيلع لزني نابكحت ىحلو

 10 انربخا لاق سيح نكح ؛ نعاكلا توغاطلاو ناطيش ةسشبملأ ناسملب تبل رم



 ع+ ءاجيلا اقر وس "ل نارغلا وريسغد بات

 نيا نع الز وكذ تاهل ١ ىقروشلا ل سللاوبا 1ك دوو فاست ١ 01 ا انا نع

 اوبَقْذَتل ٌىفوُلْصَعَت الو اَهْرَك ءاسنلا اوشرت نأ مخل لح ال اونمآ نيذلأ اَهيأ اب سابع
 3> ددهد2ك

 مهضعب ءاش نأ هتارماب قحاب دوا بلو ناك لجيل: تاه نان "اوضاك لاق قفومتلت ضقعبب

6 > 1 310 

 هذه تنرنف اهاهنا نم اهب 585 مهف امتوجوزب مل اؤاش ناو اهوجوز اءاش نأو اهجوزن

 ةيالا 0 نادلاو هلأ كرت امم ىلاوم اًنلَعَح لل ىلاعت هلوق باب

 2 مم

 معنملا كل معلا نى ِدأ اك ل فيلل ىو نيميلا كوم وف تقع ةخقرو الو

 لاق دمحم نب تلصلا انتدح نيذلا ىف ْنوَم دوملاو كيلملا دوملو فقعملا دوملاو ققعملا

 همس د «هدد

 رع ريبج نب دبعس نع كرعم نب ةكلط ئع سيردأ نى ٍّ ا وبدأ انتدح

 هدد هي هن

 رجاهملا اثري ةنيدملا اومدق امل نورجاهملا ناك مكناميأ تحقاع + نيذلاو ةترو لاق ىلاوم اَمْلْعَج

 مده

 تلون املخ مهذب ملسو هيلع دللا ىلص ّىنلا مكر ةوخالل دهر وذ تن

 هه 2 هود هع

 ةكصتلاو ةدافولاو رصنلا نم مكناميأ تدقاع نذل لاق مث تاكاسن اوم انلَعَج لَو
21 

 -2 ن0 2

 عمتسو سيرد ةماسأ حلا عمس هل ىسوبو ثاويملا بهذ كو « خكلط سيرد

 - -2- - سم 0 28 - -

 لاق زيزعما كيع نب ديد ىنتدح 3 ةقَز ىذعي د لاقتم ملظي دل

 كيعس أ ن 2 راسي ن: ءاطع كر ملسأ نب ديز فرج ةرسهم نب صفح روع وبا انتدح

 موي..انير ىوت. لف هللا. لوسر ؛اب. اولاق ملسو. هيلع هللا ىلص ىنلا نمر .ق اسانأ نأ ىردشأ

 0 مكي 3 > هس : . 70

 اًءوض ةريهظلاب سمشلا ة.دور ىف نوراضت لله معذ ملسو هيلع هللا ىلص ىهنلا لاقذ ةميقلا

 اهيف سيل اًءوصض 0 ةليل مقلا ةيور ىف و لفو لاف الازولات تاك ( بق نس

 دمبقلا موي. لجو, ارع هللا اظيوررااق, (نوراضتام ملسو) هيلع .دللانصإ ىبتلا لاقوال اوذام تاك
 هيكا 8 هغ تراد سم 5 معد 0 ع

 ديعت تمذاك ام ةمأ لك عينت م 0 ا معد ن .راك اذا اهدحا خمر 2 نوراضت
3 

 - - هع ن6 5 360ه

 مل اذا ىتح رانلا ف نوطقاستي الا باصنألاو مانصألا نم هللا ريغ كبعي ناك نم, ئقبي



 م ءاسنلا ار وس “كه نارقلا ديسفقلل َناَََح مم

 لجأ .نم طظسقلاب الا -هاستلا ىماقي نم هلامجو هلام ىف اوبغر نم ممم ا ويفك

 مد هم

 ]كايلك اًريقف 0 0 ىلاعت هلو-ف باب « لاجأو لاك أ تاليف ٌَىك أآذأ نينع مهتابغر

 ءهم نع هم هع ه م6 ظل هود دمه ه 3م ١ نور

 انلعنا انددعأ اندقعا قر دابم ارحب ةيالا مهِيَلع ادعس مهلاومأ مهلا مَتعَكَك انا فور عملاب
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 نع هدأ نك مانشع انثدح ريمن نب هللا سبع انريخأ لاق قحسا ىنثتدح دانعلا نم

 هدام هم همم نه هده ءه2- د - -

 تزد اهنأ فرغم لكايلَك ارق ناك نمو ففعتسُولف اينغ 025 ناكت هلوقا ىف شق

 ىلاعك هلوقب تاجوات 4ك عج, هيلع عمايقأل ناعم لحتم - لكأي هنأ اًريقك ناك اذا ميتيلا لام ىف

 مد هد نمم ه2 هدسس نيما

 انربخا لق كيج نب دجا انثدح ةيآلا نيبكاسّنأو ضاعت شرقلا !ولوأ ةمسقلا رضح اَذاو
 ع

 رضح اآذأو سابع نبأ نع ركع نع قفاببشلا ندع ا نع ىعجشألا هللا يي
2 

 <« هو 03 نمت هم س6 هرم

 رح ودمع 5 م 0 ا وك .نع كتيعس هعنات  :"توسنو ل 2ك لاق نيك اَسْلاو ماتا شرفنا 1 ةميدقلا

 ماسه انتدح لاق ىسوم نب ميعربا انتدح هللا مكيصوي ىللاعت هلوق باب « سابع نبأ

 هيلع اهلللا, نصر نبملا ىتاداع لاق رراجا نعي ردكم نبا ىدربحأ لاق ريحا |[ صورح ابا ١ نأ

 لقعا ال ملسو هيلع هللا ىلص ١ ىندخو د |نييسام هملسا,ىتي قاركبا باو  ملثنو

 تشوف دللا ٌلوسر اب انا للام مق عفصأ نأ ١ ىنرغلت ام تت ا 1 1 مذ هدم اضونذ ةامجب

 63 ) مورك 2 هقءد من د نسمع د52 55 د

 0 مكجاءز أ كرت ام فيشن مللو ىلاعتأ هلوق باب باب ه « خيالا مكدالوأ ىف هللا مكيدصوب

 الما ١ ناك لاق نابع نبأ ن + ءاطع نع جيجت لأ نبأ نى ع ءاقرو نع فسوب ند ليد

 هم هع راسا 2 2 ب ه د - 5-2

 نييتنالا ظح لقم ركذلل لعجت بحا ام كلذ نم هلثأ خسنف ىنيدلاولل ةيصولا تناكو كلولل

 نع مكْذيو ةيآلا افرك ءاسنلا اوشرت نأ مكن لح ال ىلاعت.ا هلوق باب 1 ب. عيرلاو

 د 5 تا ل كا و 2 دبا يارس 7

 ن - هج -

 ةمركع نع ىنابيشلا انتدح لاق كمحن ىب :طايسسأ انثتدح لاق لئتاقم نب دمح انتدح



 - - وه. ع - مع - - 7 ع 5

 ىلصن جرخ مت نيتفيفخ نيتعحر ىلصف ماقن ندوسملا هءاج ىتح عجاطضا مت رثوأ مق

 0 جبصلا

 1 ءاسنلا الو وسم

 هجرلا ىنعي اًليِمَس نيهلامكسكاعم نم مكماوق اماوق ربكتسي فكنتسي سابع بالا

 0 م 1 0. 6 03 - د ٠ د 9 م 9- 6-00 2 < د

 برعلأ زواج الو عبرأو ثلتو نيتنتا ىنعي عابرو تالتو ىنقم هريغ لاقو ركبلل دلذلو بيتلل

 د

 سوم !ىب !!ميعرتب!  انكدح «عيماتيلا ,قااءاوطسقير الا, مجعتع عراو «ىاعت يدلوقا تبا ا

 نسع ةورع نب ماش ىنويخا لاق جيرج نبأ نع ماش انريخأ لاق

 كي مثو هيلع اهكسج تناكو ٠ ىّذع اهل ناكو :اهككتذ .ةميتي هلا تناك الجر

 َءَء - 0 هد ء ا ءءوم 2 هد جحذ هدو ه © ءءءس

 © ىو

 خلاص نع دعس نب ميعربا انتدح لاق هللا كبع ىب زيزعلا دبع انتدح « هلام و ىذعلا

 دللا لوف" نتعب هنشتاحا لأس ونا: اويبولا نب" ةورعقيربخا, لاقبالهشا نبأ |! ىع, ناللعيكا ( نبأ

 002 د 3 ه2 ه / م مست ل ا يملا | يايقما ا منا '

 ريح ىف نوكت ةميتيلا هذه ىتخأ نبا أب تلاقذ ىمانيلا ٌّك اواحسقت الأ متفخ نأو ىلاعن
54 

 هعا ومهم - ع ها 2 4 0 59 6 ا لل 5008 -.ِ ,

 نأ ريغب اهجورتي نأ اهيلو كير.يف اهلامدجو اهلام هيجكيو هلام ىف هكرشنت اهيلو

 هد ع - - 0 0 ع 2 2 د - - هو - د

 اوطسقي نأ الا نموككني نأ نع اوهنق هريغ اهيطعي ام لثم اهيطعيف اهقادص ىف طسقي

 ءاستلا ىم مهل باط ام اوككني .نأ اوومأث قادصلا ىف نهتاتس ىلعأ .نهل اوغلبيو هل

 كعي+ ماسر  ةيلعي هللا,” لش»ةللالوحمرااوتفتسا :سانلا ناو شقاع تناعا ةوزع/لاكا نشاو

 نه ع مس , 0 0 ةمد اه م مه 956ء:-- 5 هدك مب 35

 تأ هيأ ىف ىلاعت هللا لوقو ةشئاع تلاق هاسنلا ف كتوتفتسيو هللا لوناف ةيالا هذه

 5 ا 21 5 هد «ةالك هت ةدء6هع-
 2. لاملا +ابلق نوكن نيح ل نوح مكدحا ةبغر نعوككنت نأ نوبغشو
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 ا نارمع لا ةروس "05 نارقلا ريسفت بانك

 - 8 هل دءهلا ه2 هدام م سام هد هه م 02 0-2 د هس هك ه

 راصنا نم نيملاظلل امو هنيوخأ كف راغلا لخدت نسم كسنأ اندر ىلاعت هلوق باب 1

 نم: غمرت نع كلام ,انكدخ "لاق قسيع.. نب, ىعم انثدح لاق هلا. حبع ىب ىلع انقدحا

 ةذوميم دنع تاب دّذأ هريخأ سابع ىب هللا دبع ْن ارآسانع نب دللا دبع و تير 5 نع نميلس

 ىليص هللا لوسر عجطضاو ةداسولا ضرع يف تعجاطضاف لاق هتّلاخ كو ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا سور

 وأ لهللا فصتنا ىقح ملسو .هيلع هللا ىلص هللا لوسر مانف اهلوُط ىف هلقأو هلا ملسو هيلع

 ىعا ملا عسب لعجت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ظقيتسا مث ليلقب هدعب' وا ليلقب هلبق

 انضوتف ةقلعم نش ىلأ مق مث نارمع لآ ةروس نم متاوكل تايآلا رشعلا ارق مث هيذيب ههجو

 عضوف هبنج ىلا تمقف تبهذ مث عنص ام لثم تمعنصف بصي ماق مذ هءوضو .ىسحأف اهنم

 0س

 0 هد 2 ٍِع هود 2 ,

0 0 0 --- 1 3 5 2 1 
 هعاج ىقغح ع.يجاطضا م ورشوأ مث نيتعكر مت نينعكر مث نيقعكر مت نييقعكر مذ نيتعكر

 اننا امير ىلاعت .ةلوق باب ف: ؛ َحّبصلا قطف. يح مق نيتفيفخ نيقعكر لصغ ماقف نّذوملا

 نميلس نب ةمركام, نع .كلام نع ديعس. نب ةبينق انتدخ ةيآلا ناجالل كا نا نانف) انك

 لض_ىبنلإ 5 هنومنم كيعر تاير هنأ تريح سابع ندا د نأ سابع نبأ لوم كتيركا نع

 ىلص هللا ٌلوسر عجطضاو ةداسولا ضرع ىف تعجطضاف لاق لاقف هقلاخ ىو ملسو هيلع هللا

 ليللا .فصتنا, |!ذا . ىقح)ملشو .هيلع..هللا ىض هللا لوتسر .ماقخ اهلوط ى.هلخاو. ملعو ةيلع ذللا

 مونلا مسمع سلجن ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ظقيتسا ليلقب هدعب وا ليبلقي هلبق وأ

 قلم نش لآ ماق مد نارمع لآ ةروس ىم مناوشل تابآلا معلا ف مث هيدبيب هيجو نع

 مث عنَص ام ّلثم تععنصف تمقف سابع ىبا لاق ىَّلَصي ماق مث هدوضو نسحأت اهنم ًاضوتف

 ىنذاب فخأو ىسار ىلع ىنميلا هدي ماسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر عضوف هينج ىلا تمقف تبهذ

 نيتعحر متت نينعح 2 م نيتعكر مث نينعك ر مد نيقعكر مث نينعك 2 ىلدعق اهلنفي ىنذهيلا

277 



 ار نارمع لأ نر وس ك1 ناوفلا ربسفن بانك

 هئذنا نع هلام ؟توهَي ا علسو هيلع هللا, لص #ىقسلا طك اهنا هكهلو) مكل امرا لعا يبا الاه
 - 00-02 <« ه ع م 620 - هع مه مق و. م 6 ع - -

 اوحرفو لاس اميذ هنع هوربخا اب هيلا اوديحتسا دق نأ ةوراث هريغيب ةوربذاو هابا دومتكف

 0 - ء اهم داس هه ا همهم < هم - , ع 8 ه ع

 كلذك باتل اودوأ نيذلا قاتيم هَل ّلَخَأ ّذإَو سابع نبا أرق مث مهنامّثك نم اوتوأ اب

 قازرلا ىبع هعبات ءاوُلَعْفَي مل اب ودم نأ َنَوسحد اونأ اع نوحرفي هلوق ىتح

 ةكيلم ىنأ نبأ ىنربخا لاق جيرج ىبا نع ٍياجعا انربخا لاق لتاقم نبا انثدح ء«ميرج ىبأ

 ىلاعد هلوذ تاب 1 « اذهب ناورص 5 هريخأ 5 فوع نب نكرسا كيع نب دْيَح نع

 ِن < ةمممسللا مم ندك نبق 5 00- ه 35

 ن# د ا نس نور لاو تاوجبتلا نعلخل كيحا نا نيكل ان نخل !لقا[نكوم نبأ .فانايبعش انتتعح يالا نصرقاو تاوييسلاا ,ىدلتحلا قا

 تمن لاق سا نبأ ئ .ع بيرح 2 نع ار رمد ا نب دللا دبع نب كِيِرَش ىنربخأ لاق رفعج

 اًملف دقو رث ةةعاس هلقأ عم .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثّدحف .ةنوميم ىتلاخ كنع

 فالتُخآو ضرألاو تاوهسلا قلَخ ىف نا لاقف ءامسلا ىلا رظتف دعق رخآلا ليللا تلك ناك

 0 0 ةعكر ةرشع و 3 قد ًاضوتف ماك 028 نا ىلوأل تايبآالا راهنلاو لبللا

 امايق هللا ن ورك كي يذلا ىاعت هلوق باب ام ءمحبصلا ىلصف يرخ رق نيتعكر ىلصف لالب

 هك ممم 52 ه 2 دا هس ه 0 امس ع د د

 لاق هللا دبع ىب ىلع م ضرالاو تاوملا قلخ ُْئ نوركفنو مهبونج نكعَو [دوعجد

 نع كك نع نويلس ىب 5 نع ل نب نكلام نع ديم ف 0 ديع انتد>

 ه-نهركع د

 هيلع هللا ىليح هللا لوسر لولَص ىأ ن نرظنال تللقف ةنوميم ىتلاخ دنع تعب لاق نِساَيَع نبأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مانق ةداَسو ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسرل تحط ملم

 كح نارمع لآ نم رخاوالا رشعلا تايآلا أرق رث ههجو نع مونلا مسمع لعج اهلوط يف

 ٍِ -ِ 00 - وه ند س عد اع س كلايكل ل تةءد ٌّء 2 5

 3 عنص ام لثم تعنصذ تمقف ىلصي ماق مث اضونف هذخان اقاعم انش ىلأ مدا مخ

 هم هيا ااس 02 8 دع هاك ع 2 32 6 00

 مت نيتعكر ىلسص مت اهلتفي ل.عجت ىنذاب لخأ مث ىساأر ىلع هدي عضوف د ىلا تدمقف

 0 ا 1 5 . د لا 0
 ءرثوأ مت نيقعكر ىلص مذ نيتعكر ىلص مث نيتعكر ىلص مذ نيتعكر ىلص مث ىنينعكر ىلص
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 ١- 2شم ٠

 ا نارمع لآ ةروس '5 نارقلا ريسفت بانك 1

 ع ديرب بابح وبا لاق ام ٌعِمسَت ملا كعس اب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاقف ةدابع

 همّ د هدمت ًَ 0 3 3 مغ
 ىذلا 5 2 ةيتاو هلع فعا هللا نوسر اب ةدابع ىب دعس لاق !ذكو افك لاق نأ نب هللا

 ةريكجلا هذه لفا جلطصا دقل كيلع لون ىذلا قخاب هللا ءاج كفل باتكلا كيبلع لون

 معد

 كلذخب قرش دللا كاطغأ ىذخلا قحاب كلذ هللا ىأ اًملف ةباصعلاب هذوبدصعيف هوجوتي نأ ىلع

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ناكو ملسو هيلع هللا ىككض هللا ٌلوسر دفع افعف تيأر ام هب لعف كلذف

 لاق ىذألا ىلع نوربشيو هللا ٍهْرَمَأ افك باتكلا لعأو نيكرشملا نع نوفعي هباكعأو ملس

 لاقو ةيالا اريقك كذا أوك آ نيذلأ نمو مكلبق نس باكل اوتو يذلا نم . نعمسَتَلو هللا

 مهسفلا د دنع نم ادَسَح اراقك مكئابلا /داعب نمر كفؤ ترد ولا بابكلا "لها نما ويقتك !ذو هللا

 نذأ ىتح هب هللا هرمأ ام وفعلا ىف ٌلواتَي ملسو هيلع هللا بص ىبنلا ناكو ةيآلا رخآ ىلا

 شيرق راقك ٌديدانص هب هللا لتقف اًرُدَس ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر ازغ اًملف مهيف دللا

 اوعيابف هجون لق م اذه ناثوألا ةدبعو نيكرشملا قم, دعم ' نمو لولس نبا 6 با! لاف

 َنوُحَرْعَي نيذلا نبسكت ال باب | ءاوُمَلْسَأَك مالسالا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص لوسولا

 ملط "نبا ندير“ ئددخأ لاق زفغج- نب ةمع انزبعنا لاق“ ميرم» قب كيعش انتدحا 0 ام

 ىلص هللا لوسر ننهع ' ملغ« نيقنانللا "نم الاجر ن نأ ١ ىردشا ديعس نأ نع راسي ىنب-هاطع ىد

 اوحرقو هنع اوفْلَخَأ ِْرَعلا ىلا ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر جرخ اذا ناك ملسو هيلع دللا

 ملسو هيبلع هللا ىلص هللا لوسر مه !ذاف ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر فالخ مدس

 دهم - .تص هع ا 27 ءوء ١ هس هد هع همك 0 2 1

 اوحرفي ىيدذلا ىبسك ال تلونف اولعفي مل اب اودطمح نأ اويحاو اوفلحو هيلا اوردفعأ

 لفك سابع نبا ىلا عفار اب بعدا هباوبل لق ناورم نأ هربخا صاقو نب ةبقلَع نأ ةكيلم
 ع تا ه م /  2ن٠اعء

 ناوكجا ع عم لعفي ل امد ديك أ حلاو وأ اهي جوف ىرم رمأ لك ناك نىغل



 ب نارمع لأ ذر وس 4 نارقلا روسفنت بانك

 دهسا 0 دوه هال دتمه م06 .ه - ء دولا ع 3) مس

 هلوق باب * «٠ ليكولا معنو هللا ىسح رانلا ىف ىقلا نيح ميعربا لوق رخآ ناك لاق

 هتقوط ٌكلوقك نوقوطيس ةيآلا هلضف ْس هللا مفانآ ام َنوُلَكِبَي نيذلأ نس الو ىلاعت

 دبع نبا وع نجرلا دبع انثدح لاق رضنلا ايأ عمس رينم ىب هللا دبع انتدح قوطب

 ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةردره نأ نع خاص أ نع دينا نع رانيد نب هللا

 ةييقلا موي هقوطي ناتبيبر هل .عرشأ طاجش هلام هلا لقم هتوكر توي ملف لام هللا هانآ .نم

 نسكب الو ةيالا هذض الث 6 كومك انأ كلام انأ لو.ةي هيكل ىنعي هيقمويلب 52

 0 يكسو ىلاعت هلوق باب ٠١ ءةيآلا رخآ ىلا هلضف نم هللا ماتا امب نول ىيذلا

 مهند د سا ملا . 3 20 2ك مضا ها 2 هزه ١-6 © ها م هع تا جءء

 لاق نايل نيا انتدح نازيتك :ئذأ :اوكرشأ نيدلا نمو مهلبق نم باتكلا اكوا (ليحلا

 نأ اريحا كنور, نب ؟ةماسأ_ نأ ازيبرلاا ىيرارع ىنرتخحل لاقأ ىرتفزلا قع تيعش/ انرخا

 2 ّح 03 تأ اهم - - 32

 كيبز نيب ةماسا فدراو ةيكدذ ةفيطق ىلع راع ىلع بكر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 سلج دمر يح لاق رحب ةعقو لبق جرو .ىب ثرادمل ىنب ىف ةدابع نب دعس وعي ةءارو

 ه 33 2 هد 5 3-3 2

 سلجملا ىف اذاف ىنأ نب هللا تبع ملسي نا لبق كلذو ٍلولَس نبا نأ نب دللا دبع هيف

 ب هللا دبع سلجلا ىو نيملستاو دوهيلاو ناثوألا ةدبع نيكرشملاو نيملسلا نم ٌطالَخَأ
 هب ههه © 3 - -- 2 2 20 2 -

 3 هثادرب دغنأ ىسبأ ند هللا كيع رمخ ةبادلا ةجاح سلجكاملا تيشغ اهلف ةحاور

 مامجف. لوتق فلنقو برق مهيلع ملسو ديلعهللا ١ ىلص هللا ليسا ملشفا انيلحو اوربخت

 - ال 5 0 تع هم - د مدس ع

 امم ىسحا ال نإ ملا اهيا لولس ىبأ ىأ نب هللا دبع لاقف نارقلا مهيلع ارقو

 هيلع ٌصصقان كءامج نمذ كلخر ىلا عجزا انسلُجت ىف هب انيذوت الف اَقَح ناك نأ لوقت

 كتساك َكَلَذ يح اناج انسلاجم قر هب, .انيقغلتا هللا لوسر اب ىلب ةحاوزىماادللا_دبع لات

 مهضفحا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لي ملف نورواثتني اوداك تح كوهيلاو نوكرّشْلاو نوملسُلا

 ني: ىعس نعي لجك, ىح ناصف هتياد_ملسو ةيلع الاثر نع يملا بكر لفت 0



 8 نارمع لا نر وس "ل نارقلا رجسفن نكح زى

 يعوعتيا نأ نارا !!فا ناك ملط اديلعأ| دلل« علاصا هللا لوسر نأ ةزيزع ١ نا نع :نجرلا»"سنعااللبأ
 د٠ هدد مدس هد 02ه لد .د 3 5 ءآ - ع

 ديحلا كل انبر مهللا هدييح نحل هللا عمس لاق اذا لاق امبرغ عوكولا دعب تنفق دجال رعد# وأ لدحا

 نا نب شايعو ماشع نب ةملسو كيلولا نب قيلولا ٍمْدَآ مهلا كتاطو ددشا مهللا ةعيبر

 ةولص ىف هتولص صعب ىف لوقي ناكو كلذب رهجحي فسوي ىنسك نينس اهْأَعِجاو رضم ىلع

 ءئىَش رمألا نم كل سيل هللا لون ىتح برعلا نم ءاَيَحَأل اًنالفو انألف ْنَعْلا مهللا رجلا

 مكرخا كثينات وهو مكرخأ ىف مكارخأ ْق مكوعذي ٌلوسرلاو ىلاعت هلوق باب ٠١ ع« ةيالا

 ربعز انتدح لاق كدلاخ ىب ورمع انتدح ةداهش وا اكأف نينسللل ىدحا سابع نبأ لاقو

 ملسوا هيلحا!دللا» لاصا] قبتلالر لطج لاق, ثزاح نب, ءاربلا "تتعمد لاك (وكشلا وبا «انقدحا لاق

 ىف ُلوسرلا موعدي ذا كلذف نيمزهنم اوليقاو ريبج نب هللا دبع دخأ موي ةلاجرلا ىلع

 دلو يليطال» ١ اعالج ىدعا لتك) ىيعاملسو. ةيلع كللزر (ددد قتلا عامر وتو رزواكفارخلا

 لاق ىوَعَبلا بوقعي وبا نجرلا دبع نب ميعربا نب قحسا انتدح اَساَعُن ّةَنَمَأ ىاعت

 هحلط, ايأ + نأ سنأ انتدخ لاق. ةداتق نما نايس اهندحت لاق دمع قب نع اننوخ

 ىدي نم طقسي ىفيس لعجغ لاق ل موسي انفاصم 3 قكو سال نر للم ع١ نا

 ام ىعب نم لوسولاو هلل اوباَجَمسَأ يذلا ىاعت لوقا باب. .1١ 4 ءانخإو ضقسيو::هدتحاو

 د 2 , 5:76 30 65+ ت؟ 3ك 2 3 0 - 0 5 232 7 مه ء-ةمضما

 اوباجأ اوباجتسا .حارلخل وقلا ميظع رجا اوقناو مهنم اونسحأ نيذلل حوقلا مُهباصأ
3 

 سنوي نب ىجحا انثدح ةيآلا مكل اوعمج كق سانلأ نأ ىلع هلوفر تاير ندأ كيك كي

 هللا .انيسح . سابع. ىبا نبع, ئكحضلا .ىأ نع .نيصح قا نع وكب وبا انتدخ لاق. هأرأ

2 3 002 , 0 2 : 0 

 اولاق نيحح ملسو هيلع هللا ىلص ديح اهلاقو رانلا ا ىقلا نيح ميخربأ اهلاق لبكولا معنو

 انتدح «ليكولا منو هللا اًنبسَح اوُلاَكو اناجا مهدازق ْمُهوَسْحَد ْمُكَل اوُعَمَج ْنَق َساّنلآ

 نيابعب نباذ لع ؟حيكصلا» عاب كك نيضخكتل قا, نع لسيثارسا انثحح لاق ليعمسا ىب كلام



 عفان نع قع ند ىسوم انتدح لاق ةرمض وبا انتدح لاق رخذملا نب ميربأ ىنتدح نيقداص

 ةأرماو مهتما :لجربب ملسو  هيلعا هللا ىلص "ىبنلا_ للا اواناج .كوهيلا , نأ يطع ١ ىب, هللا قبطا (ىع

 نودجأ الأ لاقف امهبرضُتو اميمحت اولاق مكنم انز نّمب نولعفت فيك مهل لاقن ايِنَز دق
011 0 

 اوثاك متيذك مالس نب هللا جبع مهل لاقف ايش اهيف َدِحَن ال اولاقف َمِجَرْلا ةيروقلا ىف
 تمم ١

 يأ ع هنح مهفم اهسردي ىذا اهساركسم عضوف نيقداص متنك ُك اَعوُلْاَف خبر روتنلاب
3 7“ ِ- 

 هد مل ء- ه2 8 هم
 مجرلا خيا نع هلي عرونف مجرلا يأ رقي الو اهءا ءارو امو هدي 0 ام ارقد ققلحذ مج لأ

 ه 9 0 ع هد 5 هم هعما ه٠ 5

 ثيح نم ابيرمق امجرض امهب ,ماف مجرملا ةيا ب اولاق كلذ اوأر املف د لاقف

 ندهن د

 منك باب ٠ « ةراجكا اهيقي اهيلع ىنكي ؛اهبحاص تيأرف دِجسَلا دنع رئانإل عضوم

 هو ا“ 6 26-

 مزاح لأ نع ةوسبم ندع نيفس ندع فسوي نب لديح ن1 سانلل تمجرخأ ةمأ ريبخ

 لسالسلا قا مهب نوتأب سانلل سانلا ريح لاق سافلل احا اضل

 انكدح اَلََشْفَت نأ مكفم ناَتقْئاَ ظات نأ باب ١ «مالسالا ىف اولخّدي ىتح مهقانعأ ىف

 انيق لوقي هللا دبع نب رباج نمعيسو ورمع لاق لاق نيفس انتدح لاق دللا كيع ىب ىلع

 ةقراخر وني ناعفتاطلا نحت لاق :امهيلو هللاو الضفتا نأ مكحنم ناتقاطا تسع نا تلون

 اميل هللاو هللا لوقل ُلْوْنَت مل اهنأ قوس ارسل اقر بحت امد يلج

 لاك ذل تن اريح لات يبرم ني ناسيا سدح ةينإ ةرش مالا انكر كول لل ا

 هيلع هللا لصلمللا لوشو علت دكا سينا قر اناس ىيتكلحت لاف! ىوقلا نع اي اخ

 اذالفو انالخ ىنعلا متللا لوقي رجافلا نم ةرخالا ةعجرلا ىف عوكرلا نم كسار عفر اذا ملسو

 نآك نمره

 رمآلا نم ككل سيل هللا لزئاذ دمحلا َكَلو انير هج نمل هللا عبس ُلوقي ام َسْعَب انالفو

 ليعمسا نب ىسوم انتدح ء« قرعزلا نع كشار نب قكسا هاور نوملاظ مهناف هلوق ىلا 2ىتن

 ةملتا تاو سلا نب كيعس نع باهش نبا انتكح. لاق نعس نب مهيعربا انتدح لاق



 امع الل الر وس 4 نأ هلأ ربيسفن باند لاذ

 نم غرف اًملف «َنوُملْسُم انأب ادهش هلوق ىلا هلآ الا قبعتا لاب مكتيدد ؛اننخب فاوسل الك

 ناكعأل تلقف لاق انجرح انب رمأو طقللا كو هدنع تاوصالا تعفترا باتكلا ةءارق

 اًنقوُم نر اف ِرَفْسَألا ىنب ُكلَم هئاضّيل هنا ةَشْبَك ىأ نبا مْمَأ رمأ دفل انّجِرخأ نيح

 قرعزلا لاق ممالّسالا ىلع هللا لخُدأ ىقح ٌوِهْطْيَس هنا ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر رم

 دّشرلاو حالقلا ىف ملك لع مورلا رَشْعَم اب لاقف هل راد ىف مهعمجن مورلا ءامظع ُلُقَرَع اعّدف

 اهردجوف باوبألا ىلإ شحولا رمح ةصيخ اوصاخ لاق. مككلمدمكلا ١ تبتيا ناوا بالا رخآ

 تير قف مكنيد ىلع مكتّدش ثربقَحا امنأ ىنا لاق مهب اخف مهب ىلع لاقف تفلغ كق

 قمح رمل اوُلاَثَت ئَل ىاعت هلوق باب ه ءهنع اوضرو هل اودجسف تيبحا ىذلا مكنم

 نب هللا ديع نب فحسا نم كلام ىنتدح. لاق ليعمسا انتدح ميلَع هب ىلا اوُقفْنُ

 ناكو اًَلْكَن ةنيدملاب يراصنا رثكا ةحلط وبا ناك ٍلوقي كلام ىب سنأ عمس دثا ةحلط ىنأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو دجسملا ةليقتسم تناكو هاحريب هيلا هلاومأ بحأ

 5 وبحأ انهم اوقفتت قدح ردكا اوناتك ,ىل تلرتا املك نط ابين هم, نما برشيو اهلخدي

 قربا مهو رقت حي يللا لنك نذل ,لرقياتالاا نإ هللا ٍلوسر اب لاقف ةحلط وبا ماق

 لوسر اب اهعضف هللا دنع اعَرْخُدو اهرب وجرأ أ هلل ةقديص اهناو ءاح دب أ كاوا, تاحأ نأو

 جتتار لام كلذ حئار لام كلذ حب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ُهلثا كارأ ثيح دللا

 لوسر اب لعفأ ام ةحلط وبا لاق نيبرقألا ىف اهلعجت نأ ىرَأ ىثأو تلق ام تمس كقو

 3 3 3 ع 9 ك2 1 ا 2 1
 ةدابع نب حورو فسوي نب هللا دبع لاق همع ىنب قو هبراقأ ىف خكلط وبا اهمسقف هللا

 ككل 3
 لكويحت انتل < حشر 1 كلام ىلع تأ لاق ىدكل نبا ىيك ىنتددح « جبار 1 كلذ

 ناسحل اهلعبت لاق سنأ ىع ةمامث ىع ىنأ انثد>ح لاق ىراصنالا انتدح هللا ددع ىبأ

 نإ اَتولْئاَ هب رولا ويخاف لف نعت هلرق بابن دك ءاقيش اهتم كب لعجم يلو يللا اه رفا لمت قا



 امو 3 نارهع لأ ار وس “كة نارقلا رومسفت تاكعتم

 ام هللاو لاق اهيذ عناص وف ام ىرذت ال ةذلزا هذه ىف هنم نحو ل تلق, الاق ردْغَي ليف

 ال تلقا له لحنا نوقلا ٌةدهأ:لافا لور لاق“ هكف ريع ااه ؛اهيح لختتا دملكا ا وكلا لكلا

 كلذكو بسح وذ مكيف هذأ تمعزف مكيف هبسح نع كتلأس ىنا هل لق هنامجرتل لاق ارث

 وول تلقف “لاا نأ يبرد كلم هثابآ قا نة فعلا اوووف تاسحلا ون تعد زك

 جفارشأ مأ © افعضأ هعابتأا نع ىلا هكابأ كلم كلظَي لَ ل كلم هثابأ نم ناك

 ام ٌلوقي نأ لبق بذكلاب هنومهتت متنك ل كتلاسو لسرلا عابتأ مو ةوافعض لب :تلقق

 لع ةطدكيف تىويإ رق. شانلا لع بذكلا عديل نكي مث هنأ تينرعف ال ران تامة! نإ

 3 نتيعزف هل طك هبغ خدك نأ دعي 0 نع مهنم ا نتي لع يل دللا

 تءمعرق نوصقتي .مأ . نوديزي لع كتلاسو بولقلا ةشاشب ظّئاخ اذا ١ ناعالا كلذكو ال

 هويتلتاق مكنا تمعرف هومتلتاق له كتلاسو مقاي ىنح ناميالا كلذكو نوديزي مهنا

 نوكت رق .قعبتا لسزلا ١ كلذكو .هنم نولانتو ! مكفنم/لانن الاجحس هنيبو مكنيب بركلا وكت
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 ىقتلاسو ردغت ال لسرلا كلذكو ردْغي ال هنأ تعرف ردْغي له كتلأسو ةبقاعلا اهت

 ةليخ |لح1 | لوعلا| ةذط .لاقا ناو :ترعتا»الا نأ تيعتك قابشأب لعل نع محلا لاعب لد

 ةولصلاب ءانرملبا تالق لاق مكرمأب ءاهبا لاق" مك, لاه هلبق ليم لوعب» معبأ لحجر تلك

 دنا ملعأ تنك دقو 8 هتاف اقح هيف لوقت ام كَي نا لاق فافعلاو 1"

 دنع تنك ولو هءاقل تببحأل هيلا صلخأ لأ مَلعُأ نأ ولو مكنم تطأ نكأاالو جواك

 هللا ىلص هللا لوسر باتكب اعد مث لاق ىَمَدَف تحن ام هكلم نغلبيلو هيملق نع تلسغل

 ميظع لو أ هللا لوسر ديح نم ميحرلا نك ولأ دللا) رست مسب هيف ا١ذاف هأرقف مادسو بلع

 15 مكَسَت ْملْسَأ مالسالا ةياعدب كوعّذُأ ىتاف نحب اما: جهلا عينان الكرات موولا

 ذا اوُلاَعَف باتالا لأ ايو نييسبرألا مْكأ كيلع ناف تيلوت ناف نيترم كرجأ هللا كتوي

28 



 8 ناروهع لأ اقر وس “كه نارقلا روسفت رح

 هو: ه

 موق داماك بعذل .تاوعزب ,ساقلا؛ ئطعي ول , ميللَسو هيلع .هللا-ئدليم هللا لوسي "لاق

 لاقف تفرتعاذ اهورك ف دلل دّيَعب قرر نينْلا نأ اهيلع اوءزفأو هللاب اوكف مهلاوشاو

 اي لق ىلاعق ءلوق مبان| 8 روديلع عدلا لع ىييبلا ( ملعو .هيلع هللا الع ىثلا لاق نمابعا ىب]

 ميهربا ىنتحح سحض ةاوس هلأ الا تبعت الأ ْمُكَنْيبَو انَتيِب هاوس ةملك ا اوُلاَعَت باتكلآ

 قازولا كيع انثدح لاق نيج نب هللا دبع ىنثدحو ل ممعم نع ماش» ىنعأ ىسوم نبا

 ىنثحح لاق ةبتع ىب هللا دبع ىب هللا كيبع ىنربخا لاق ىنرعزلا ىع رمعم انربخا لاق

2 

 ىنيب تناك هلا ةَدْلا ىف تقلطنا لاق قى ىلا هيف نم نيفس وبا ىنثحح لاق 0

 هللا ىلص.ىبنلا نم باتكب ءىئج نأ ماشلاب انأ انيبف لاق ملسو هيلع هلا ىلص هللا ىبن نيبو

 ميظع هعنرف ىرصب ميظع ىلا هعفدف هب ءاج ىلكلا ةايبحد ناكو لاق لقرع نلل ملط يلع

 هنا معْزَي ىذلا لجرلا اذه موق نم حا انعاف ليف لسقرع لاقف لاق“ لقره ىلا ىرصب

 هيدي, نيب انسلجاد لفرع ىلع .انلخدت شيرق نم رفَذ ىف تيعذف لاق معن !ولاقف ّث

 انأ تلقف نيفس وبا لاقت ىبت هنأ معزي ىذلا لجولا اذه نم ابْسَذ برقأ مكيأ لاقف

 0 ىثأ مهل لق لاقذ هذامجوتب اعد رق ىفلَخ ناكعأ ار هسياب نيب فر

5 
 هللا ا مياو .نيفس وبا لاق ىبذكف ىنيذك ' ناذ ىبق هثأ معزي ىذلا .لجرلا 1ذع !ىع. اعف

 ن

 وم .تلف لاق ميج يسح كقيكور دلال ةنامج رشا لاسر رق كبدي ُبْذَكلا نك ل

 بذكلاب .هنومهتت تنك ٌلهف؛لاق ال.تلق لاق كلم هثابآ نم ناك ٌلهذ لاق بَسَح وهذ انين

 موافعض لي تلق لاق: توافعض. ما سآنلا !فارشأ ,هعبتُيأ لاق ال تلق لاق ام لوقُي

 هنيد نع مهنم دحا ةتَتري لع لاق نوديوي لب ا تلق لاق ن

 فيكف لاق معت تيلق لاق كمتلتاق لهف لاق ال سلق لاق مهل ةطخس هيف لخدي نأ عب

 لاك دهتم بيتو نم بيسي الاجس هلو اننيب اكد قوتنا تلك لاق هاي مكلاتق ناك



 نارهمع لا نر وس 4 ناوقلا رمسفت تح

 م-سلل 2 همه تامه ء هةمردلا ما 3 37 0-7

 دي نب دللا دبع ىنتدح ميجولا ناطهشلا نم اهتيرذو كب اهطيعأ ىناو ىلاعت هلوق باب ٠

 أ 3 د - هش

 ىأ نع بيسملا نبا نيعس نعا ىزعولا .نع رمعم انربخا لاق ىازولا سبع ااتقانتح "لاق

 0 ا الا نكون ونوم نم اانا لاما جلسوا »هيلع "ذل اص« قبعلا) قا

 اوةرقأو ةريرغ وبا لو.ةب 2 اهتباو مدي الا هإبأ ناضْيَشلا 0 نم اُحخراص لايتم لوو

 - درس هيض مح

 0 نيذلا ن .را ىلعت هلو كا ؛ ميجولأ ناطينشلا نم انهنيردو انكي اهقبعأ قاد تعش نأ
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 وهو ملآلا م عجوم روم ميلأ ريخ > ل مهل ىالخ ال مو اليلق انمَك مهناَميأَو هللا دّيعب

 نع ةناوع وبا انتدح لاق لاهنم ىب جا انتدح لعقم عضوم ىف لكاو بأ نع نتمعلاا

 ريمي فلَحخ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوشتزب لاه "لاه كوفتتح» عيا اللا كفو لك

 نأ كلذ قيدصت هللا ا ابضغ هلع وهو للا علا اس 3 57 اورعمأ 0 اهب عطتقيل

 هدم ه 2

 و را ل ةرخآلا ْق كك نالخ ال كش أ الياق انمث مهناج و هللا ليعب عسل نيذلا

 2 ذاك انك. لانك( انلغا يلا نيع دكا 3ن املاك وفا 1١ تالا" ركدكا ناك
 ام - (©ز رز - و نقي 3

 ه اهم

 0 هب وأ كنا ذيب ملسو ءيلع هللا ىلص ىلا ناك م نبأ ضرأ كك رثب ىل تتناك تلوذأ

 ربح نيم ىلع فلح نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف هللا ٌلوسر اب فلج ذأ كلف

 ىبا وج ىلع انتوا 0 نابضغ هيلع وىغو هللا ىقل مجاف اهيف وهو هد 0 لام 5 ا

 نحل ع نجلا نبع قبأا ميهربا نعا بشوحا نب ماوعلا انربخا لاق ابيشع عم مشاه بأ

 هطْعُي ف ام اهب َىْطْعَأ دقت اهب فلتن ىوسلا ىف ةعلس ماقا الجر ّن تأ قوأ* قا نيالا

 ة انَمَك مهَناميأو ةليسا وسل نأ تلزنف نيدلسملا نم الجر اهيف عقومل

 ىبأ نع دوأد نب هللا دبع انتدح لاق رك نب 1 ند و عَ ىنتدح « ةياألا وخلا ىلأ

 35 5 5 ا
 قلو تنبأ قا قارك © اتناك نيتارما نأ كيلا نبأ ن ىع جيرج اهادحا تيجوخل ذرجخأ

:77 0 31 3 3 
 سابع ىبأ لاقخ سبع ىبأ ىلا عفيف ىرخالا ىلع تععداف اهفك ىف افشاب دفنا كقو
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 ". ةرقبلا ةزوسر ١١ 15, نارفلا ريسفت بانك مزز

 هد دوك 5 - :٠> بن د - د هع 5 ! مجح+

 مكسقنا ىف ام اودبت نأ رمع ىبا هيسحأ لاق ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر باكتأ , ىم

 هده هدد د د>ه«زب هآت

 3 اهدعب نذل 2 اهتكسن لاق مكيسات هةوفخلا وأ

 مسيح رسأا نسيحرسلا هللا مس

 " نأرمع لأ

3 5 
 3 20 ب *» 1 ها سا 2 2 مم مدد - 2 و 9

 597 ىوبت « اهفرح وهو ةيكرلا اغدتن لشم نرؤح اًعَش بد رص « ةلحاو ةيقنو ةافن

 قه د 2 5 0 هرم د

 « نر نحاولاو عوملل نويبر « ناك اع ةقودعب وأ ةمالعب اميس هل وللا 5 « اروكسعم

 ةءود 3 5 ته عمم عما اد

 لزنما روحو اياوك 3 هاظدكدل يعكس 7 اعدحاو او الثق « مهنولصاتست مهنوسك

 هس 5 0

 2 اني 2 د

 تح ثماجام لاقو ٍرْدَب مود َمهِبَصَغ نم روف نم ةمركع لاقو ©« ءاسنلا ناب 3 أروضخو

 2 دد هس 9 0-6 دا>تأ2 ت6 2

 جاقلا 0 را ىح اهنم جرو دةمم سرك ةفحنلا ىحل
 هت 3 تم 3 -ِ 3

 هأرأ سمشلا ليم ىشعلاو يم

 0 تالا 3 2 5 د 959 هد 5 -د د ه سو هم ع

 تايباشنتم رخاو مارد لالخ ىفادم لاقو < تاكح .تابآ هنم باب ذ

 ا ا 0 كا ا :ز دم د
 لعجو ه,حذ لبج ءريقكو هيل الأ هيد لضي امو ىلاعذ هلوقح ًاضعب هضعبد نددعبي

 0 * تمد ١07 3 2 ل ل هده مع

 ةائمفلا ءاغتابأ ف يَ 00 مداز اودتعا ىيخلاو هلوقكو ن ولقعي ل نيحلا ىلع سجيلا

 تهمس م 2 وه دعه.

 انترد> لاق 0 ئب هللا كبع انقدح ه ىد انمأ نواوعي ن وماعب 0 ساولاو َتاَِبَمَسْما

 3 هءد سد هت

 تملاذ ةخشتاع ندع كمح ىب مساقلا يلع ةخكيلم بأ نبأ نع ىرغسنلا مهعربأ نب ديزد

 © مين

 تايأ هنم باتكلا كِيَلع لون ىنلا وف ةياآلا هذه ملسو هيلع هللا ىلص هللا ييسر الت

 2 ةضااصنإ كك د تت 3 ,م مم 3 2 8

 هباشنت ام نوعيتيف عي مهبولق ْق نيدلا اماذ تابهباشنم راو باتتكلا

 هم نة 26

 هبلع دللا. ىلص هللا لوسر لاق تلاق بْنَ اولوأ هلوق ىأ هلبو هَ ءاغتبأو ةنقفلا ءاعتابا هم
 د. همنا دترم >؟ 2 ا 9 ل 5782 م - - د - 8 ممم < هعم 55

 4 وردحات هلأ مثايس نبخلا كلوا دنم حداشت ام ناوبعبمب نيذلا تيار ١ذاخ ملسو

 كلل يي تتاح



 ةرفملا ةروس

 اوبرلا ىف ةرقبلا ةر وس رخآ نم ثايآلا تّلزن ال تلاق ةشئاع نع قورسم نع ملسم انثدح لاق

 د١ سس 6<

 هللا فحمي باي ه٠... ءرمثل ىف ةراجتلا ممح.رق سانلا ىلع هل هياع هللا ىلص هللا ٌلوسر اعرق

 د هرد

 نميلس نع ةبعش نع رميفعج نب سيح انربخا لاق سكلاخ نمد 2 انتدح هيفي اوبرلأ

 ا < هك هه ع س د كلا 03 هع

 تابالأ تماوذأ اب تلاق اهنا خشتاع نع قورسم نع تدك ىحكضلا انأ تععمس شمعالا

 مرن ىجكاسملا ىف نفالتك ملسو هيلع هللا ىلص ةللا لوسر ير ةرقبلا ةروس نم رسخاوالا

 ردنغ انتد> لاق ر اشب نب دمحت م اوملعأف ب برك اونّذأك كا نأ

 0 كل تشلاق خداع نع قورسم نع ا نأ نع روصنم نع ع انتح> لاق

 ةراجألا مرحو ىجحاسلا) ف .ملفو سيل هللا لص ىدقلا نعارك قرعبلا ةراوع ر رحأ نم تابآلا

 ىحكضلا قنا نع شمعألاو روصذم نع نيفس .نع فسوي نب. دمت انل. لاقو ن

 دللأ ىلصص دللا لوسر ماق رب ةرفقبلا 8 ذر وس وخآا نم تايالأ تلوثأ طل تبلاق ع ار .وورمسم

 - 5ه- هد ءأوم هسا
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 نعارقف ملسو هيلع

 نيانح نبأ نع ا نسع مدصاع نع نيغس انةد> لاق ةيقع نسب ةصيبق انددح هللا

 ل رن نو كا ءاوبولا يا ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا ىلع تدون ةيآ وخا لاق

 دوت م 17 5 «# د مسد سا يف ع2 نه ده ثردأ در 2 هذ هد

 9 ُك لع هللاو 1 بذعيو ءامشب نمل رفغيو هللا هب د مكيساك دوف وأ مكس ٌْث

 ءاذدل كلاخ نع 5 نع تاكد انتدح لاق ع امتدح لاق كيك انتد.> 0

 < هع

 لاق هنا رمح نبدأ وو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا باحتأ نم مللجر نع ع رقصالا ناوره نع

 - 3 وجامتا ساحل مسلسل د د«. ه5 هد 00 3 د 35

 8 لوسوألا نمأ باب 06 « يالا دوفخلا وأ مكسفنأ 3 م 0 نأو نكاسن كت اهنأ

 هم ظ>مهج

 انتدح انل رفغاف كترفْعُم كنار 5 لاقبو اًديَع اردقأ ا ىبأ لاقو ةيالا هير نم ديلا لوذا
 هم -ٍ

 لج نع 2 ءر وره نع ءاذدلل كلاخ نع 5 انوبخا لاق 2 انريخأ لاق نقحكسا



 1 عا ٍِ

 م0252 2د 2 .رسصس ا 3 ا تح 3 هد 3 0 5 ا 011

 ن ونوخب نباجلاو 5رعجلا خيبالا مدل نوتعل تلق رهبؤلا نبأ لاق لاق ةخكيبلم

 ىخا نبأ! 5 000 لاق ا ملك ى ألا اهناكاسن لذ نرخ ثا رم دلوق ىلا اجاَوزأ را
 2 َّظ

 300 ذر بر ميس لاق أو اي 11 ١ لانه وح ارا ني لاق ةناكم. نم ةنم اًكيشريعا ل

 نع سنوي ىنربخا لاق بقو نبا انثدح لاق ماص ىب ىجا انتدح نوع نعرتصق قولا ى مكان

 ماسو هيلع دللا ىلع هللا لوسر لاق لاق ةريوق نأ ىع دكيعسو ةملس ىلا ىع باهش نبأ

 و

 د نيل مارال لانا قوما ىي ل فر بر لاق فا ميعربا نم كشلاب نخلي 0

 دام ء- ك2 - 36 90 ه3د53 هد

 ند روركغناب هلوق ىلا ةنج هَل 8 و ١ مكددحا نود 7 ان «ىبلك نئمطمل ع كلو

 ىنا ىسد دللا ديع تعمس ىسوم نسبا لاق جدرج نءعبا ىسع ماشه انتد> لاق ميخرسبأ

 ملسو هيلح هللا ىلص ىنلا باحتأل امو رهع لاق لاق ري ند 0 نع ثدحأ ا
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 نوكت
 هذ هدو هام مخ همم

 ٌ مك دا دودأ تلون خيال هذه نورد مييذ

 3 : ع ا ا - ا ا 20-26
 اب روع لاق نينموملا ربهأ اب 2ىت اهنم ىسفن ىف سابع نبأ لاقذ ماعن 3 اوأ ماعذ اولوق لاقذ

 لاق لمع ىأ رمع لاق لمعل الثم تبرض سابع ىبا لاق

 ناطيشلا دل هللا تعب يت لجو رع هللا ةعاطب لمعي ىفغ

 < < - تمر د لور هزضدا اد ت دهرساد سدود 5 3 5

 «اناحلا سانلا نولكسي ال باب 50 «نيعطق نءعرصف هلامعا قى ١ ىتح ىصاعلاب لمعف

 2 1 نه هوم 1 ا 5 دل ل1 - . يعم س - ه5 9

 لاق مدر أ بدأ و مكي مكفكف خلكسملاب ىنافحأو لع حلاو ىلع فحلا لاقي

 نكمورلا كيعو راسب نب ءاطع 0 2 ىنأ نب كير ىدتدح لاق رفعج نب ديح“ انتدح

 سيل .ملسو هيلع هللا. لض ىنلا لاق لوقي ةريره انا انعم الق ىراصنألا ةرمَع نا ىبا

 فقعشي ىذلا نيكسملا امنا ناعمقللا الو ةيقللا الو نانتعلاو ةرمتلا هدر ىذلا قكسلا

 52- - ن.د.نمت ةةتمت يت ماكل دس

 موحو عيبا هللا لخآو باب © ءْداَكْلا سانلا نولتسي. ال . هلوف ىانعي منعش نأ اوأرْداو

 شيعألا انتدح لاق نا انذدح لاق تابيغ نب 0 نبار 5 انتددح نوت ل اوبرلا



 53 - 2 - هع - د

 اق ددسم :انتدح نيعيلطم نيقناق هلل و تاج نعش ٠ اراك ىبحك كش عافاوجاو ةنومبو

 نع طمس ب تراخأ نع قكلاخ أ نب ليعمسأ نع ىبعج ًانتدح 0 كان 1 5 9282

 ىف هاخأ انذحا ملكي ةولصلا ىف ملكتت انك لاق مقرأ نب هسيز
 دورع

 «توكسلاب انرمات نيتناق هللا اوموقو ىطسولا ةواصلأو تاولسصلا ىلع اوظفادح ةيالا

 1 ب تحل الل 11 ان نراك
<< © 00 236 

 ةدايز 0 لاقي ولع يسرك زيك
_- - 

 2و 3 - و سو د هع 3 055 25 2 ته ا هزذؤ ه

 ال مدندك تبه»هذ تهيهبذ ةوقلا كيالاو --_ ىنلقثأ 5ك هلقتي ةدوكي هلو لوذأ غوفأ الضفو
 3و3

32 5-2 

 راصعأ اهجرخأ اهوشُمَن راع ةنسلا اهتينبأ اهشورع اهيف سينأ

 ساد
 5 كنك 39

 نو تيم احساحا حنو

 هسا 0 5 2< هد - تت - 00

 ةمركع لاقو '2ىت ءيلع سيل !دلص سابع نبأ لاَقو ران دين دوعح ءاهسلا ىلا ضرالا

 - هت هم

 نب هللا , نبع 0 رمغتي هنسنب نيوملا لمع - ل اذعو ىدتلا لطلا 5 رطم لدأو

 دل ةولص نع لسكس اذأ ناك رمع ىب هللا دبع نأ عفان ندع كلام انربخأ لاق فسوب تى 3 . 7 1 5 01 526 .
- 

 مهنم ةفئاط نوكتو ةعكر مامالا مهب لصيف سانلا نم ةفئاطو مامالا مّدقتي لاق

 الو اولصي ) نيذلا ناكم اورخأتسا عكر هعم نيذلا اوُلص اذان اولصي رث ءدعلا نيبو

 هم ©. سا ها هم

 نيتعكر ىلص لو مامالا فرصُني ا ةعكر دعم عر 0 مل ىنيخلا مكقتيو نكت

 ده

 نوكيف مامالا :فرصُتي نأ دعب عكر مهسفنألا ع ولصيف نيفتاطلا» نمادحاو لك

 قار اولتشا كلذ نم كسا وه: هكفوخ ناك: ناذ. نيتعكر . قص نق .نيتغئاطلا نك

 ال عفان لاق كلام لاق اهيلبقتسم 0-2 ةليقلا ىلبقتسم اًنابكر مأ مهمادةأ ىلع امايق

 «ملسو هيلع هللا ىلص اللا لوسر نع الا كلذ ركذ رم نب هللا دبع ا

 ننام مهيب دعا يرانا نو نيزذكو أل
:5 3 2 - 

 0س 5 ديهشلا د. ببيبح انثودتح' لاق عيرز نب كدزبو دوسالا نب دبي انتدح لاق



 0 ٠ 3 -ٍ ن مل 5 ها مع 6ه 0

 ىللاعت هللا لو وهو تجر تءامش ناو اهتايصو 3 ا تءاش نا ةيصو ليل ىو دعو

 د
 0 5 2 وتل 6 5 : : - همم
 نع هكلذ مسعز اهيلع بجأو ّك ام ةدعلاف مكيلع ح 1١ الق نجرخ 0 جارح رهجغ
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 ١ أ © ع هع 55 3 مي 6 ني" 2 * 7 - 5-8

 ثيح دكتءتفن اهلها كذع اهتدع ةيالا هده تنكسن سابع نبأ لاق ءاطع .لاقو كفاكم

 3 - هع ن هم س0 50 م6 < . د 1 0 مم

 ىف تكسو اهلها دنع تدنعا تءاش نأ كاطع لاق جرا ربخ ىلاعت هللا لود وهو تءاش

 . مس مس © ءس 5 ن > نس - «< د -2- 1 : 03 ِِ ِن - 2

 ءاج رث ءايطنع لاق نلعف اميذ مكياع حاسضج الف هللا لوقل تجرخ تعا نأو اهفيصو

 2 هس هب كي

 لاق فسوي نب سمح نعو ءاهل ىكس الو تءا.ش. تسيح ثتعتذ ىكسلا مسفَف ثاربم لا

 م لإ داس .حاعاف و انهالت 0 2 ك6
 فز
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 ريغ لجو رع هللا لوقل تءاش ثيح نتعَتف اهلها ىف اهتّدع ندد هدف  تكسن لاقر سابع

 ىب هللا دبع انربخا لاق كرابلا ىب هللا دبع انتدح لاق ناسيح قق نخر ووك» رارخا

 نك ولا كيع مهبش . راصنألا نم مظع ةبذ ياكم نأ تسل لاق در قدريس نب ليد نع نوع

 5 20 هد 2 0 : 6

 دكيع لاقف تثراخخلا ع ةعيبس ناش ىف ةبتع ىب دللا دبع ثيدح تركذن ىليل ىنأ نبأ

 3 5 ع ت0 2 :

 52 لح ىلع تبدد نأ ىَرخ نأ ل كلذ لوقي 2 ناك دمع ىكلو ىنكر

 11 5-31 - - 2 - 11 31 0-2 ء 2 5

 فيك تلق فوع نب كلام وأ وماع ند كلام تيقلق تدجرخ مم لاق هتودح عفرو خفوكلا

 نولعجكا كوعدمم م نبأ لاق لاقف لسماح كو اهجوز اهنع ىنوقلا ىف دوعسم . ىبأ لوق ناك
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 بويا لاقو ىولحلا دعب ىرصقلا ءاسنلا ةروس نّلونل ةصخرلا اهل نولعجأ الو ظيلغتلا .اهيلع
5 

 م 0 3>ةمم 7-1 مسالا متاع 0 5 هامل - ل 3 ئإ

 ىطسولا ةولضلاو تاولصلا ع اوظناح باب 288 2 ء«رماع نب كلام خيطع ابا تبيفل ليد نع

 ةحليبع ءبع قمح  ..ء هاشها'اندخا لاق كبدي .انتنت> لاق كمح مب هللا ١ ىبع .انثدح
 ْنء ضر 17 2 و فز 9

 ىبيك انتدح لاذ نور ب2 نع ىنتدحو . ملسو ه جياع هللا ىلص ىب تدلل لاق لاق ىلع ى

 هللا ىلص ىبنلا نأ ىلع ىع ةديبع نع كيحن انتدح لاق ماشع انتد> لاق ديعس .ىبا

 2 د ع د 3 0 م69 20 « < 6 - 5

 مر وم دللا دلم سوشلا كتعءداع ىو ىططسوأا ةولص قرح ادوبي مح ىدنخدل موج لاق ماسو ةبيلع



 ١ ةرقبلا ار ىس

 تلزؤنأ امدذ ىرحت لاك ناكم تك ىهتنا ىتح اةرقيلا ةروسس ارفف امو هيلع

 بويأ ىنثدح ىنا ىنثتح دسمصلا دبع .ىعو .ىضم رق اذكو اذك ىف تلون لاقلدل /كلع

 نب ىيكح نب ديد هاور «ى اهيتأي لاق مقعش ىنأ مُهتوَح اونا مغ نبأ ع نع عفاف نع

 نعش اكدح لاق مهعذ وبأ تكسو «ارمعا نبا نع عفان ىع هللا كيبع ع نع هيبأ نع كيعس

 اج اهثارو نم اهعماج اذا لوقت دوهيلا تناك لاق ارباج تعمس ردكنللا نبأ نع

 هدو - رشا هد. ©هدا ا ه د مس 3

 متقلط اذاو كا « مئنش قنلا 2 اوتاف مكل ترح مكواسن تعلزفش لوحأ نلولا

 ت د - تهمك 7 7 © - 233. 225 م ممل مم اس ساهم

 دكيعس نب دللا 000 انتدح نهجاوزأ نك كني 34 نفولضعت الف ىهلجا نىغلبف ءاسنلا
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 3 0 -0 2 2 3 3 - ١ ك5 هم

 لقعم نان اببطخ ع تدضقنأ ىتح اهكرتف اهجوز اهقنط راسي نب لقعم

 ٠ دج -.- 6 2 65--د 65 - هداه 3 33 6<

 نوردجو مكنم نونوني نيذْناَو نا ني « يجاوز نَح ا نأ نعول ضعت الف

 3 2 هد 2 262 03 0-2-2 5 دك 22م5 د دك
 نب خيم ١ ىنتترح نبعب نوفعب رمبخ نو كيت 5 كل رهشا ةعبر | ىهسفناب ى 5 ّ ١

 تل رهبزلا نبأ لاق كل نأ نبأ ندع بببدح ىع عيرز ند كيزي انتدح لاق ديل

 - >2 هدءءد هد

 ىرخأالا خيالا اينخكسن لق لاق اًجاوزأ تور ردي مكنم نونوتي نينو نافع ند نوتعل

 ددءةهرس

 لاق (نقحكسا انتدح هناكم نم هنم ا ريغ 52 ىخا نى ذل“ اي لاق [ فدك وأ اهبدكت ملف

 داك 20 0 نع ليش انتدد> لاق 0 انتدد
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 رهف ةميسردشلا اه ,اهندذللا وحيخلالك طقم :نيإ نيتيفت كمت



 اكرظبلا ذر وس 1 نارغل

 م مالظلا نوركي نك ىلا ,نصعلا ةولص نم تافرعب فقي ىنح قلطنيل مث هيلع جانج الق
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 اوركْذيل رف هب نوتيبي ىذلا اعمج اوغلبي ىتح اهنم اوضافا اذا تافرع نم اوعفْدُيِل
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 انقو ةئسَح ةرخآلا ىو ةَنَسَح اينخلا ىف اَمذآ اَنِبر لوقا نم مُهْممَو

 لاق سسنا نع ريزعلا ىبع نع ثراولا دبع انددح لاق ومعم وأ

 ةنسح ةرصخألا ىفو ةنسح اينذلا ىف انثآ انير مهللا لوقي ملسو ةيلع هللا ىلص ئنلا ناك

 اك دوح نويل ليستلا ءطعلاقو ماصخلاا تأ ىعو,:هلوق بابا انما 36 انتا تاذع انو
 5 ع همعد

 ضغبأ لاق عقر خشتاع نع ةكبلم ىلنأ نبأ نع جيرج نبأ نع نيغس انتدح لاق ةديبق

 جيرُج نبا ىنثتح نيفس انثدح هللا ثبع لاقو محتل نلالا هللا ىلأ لاجولا
 هو نه ده سلا ن5 ننس

 را ءوأ مدسح مأ باب م « ملسو هياع هللا ىلص ىينلا نسع داع نئسع 2

 احلا تيد نإ ةدشلا د ةاسابلا ب يتسم مكلبق نم اوَلَح يذلا ْلَثَم مكن املو نجلا

 لاق لوقي 5 ىا نبا تعمس لاق ييرج نبا نع ماشع انربخا لاق ىسوم نب ميعوبأ
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 0 ةرقملا خر وس 4 نارغلا ردسفن قاب

 او( حلل ةولتاَقو ١باي العب « اًهباوبأ َس رد اوتو
 نه هموم 5

 نب ديحم ىنتدح َنياظلأ َلَع الا َناوكع الق اوهتنأ نت 1

 نالجر اتا رمع ىبأ نع عفان نع هلأ نيبع انثدح لاق :باعولا .تبع -انثدح: لاق راشب

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ٌبحاصو رمنغ نبا تنذأو اوعيض سانلا نا القف رهبزلا بأ ةنقق

 ال ىتَح ولتاقو هللا لقي ملأ الق ىخأ مه مرح هللا نأ ىنعتم لاقف رخل نأ كعَنَي اف ملسو

 نأ نوديوت منو هلل نيدلا ناكو نتف نكت ل ىتح انا لاقف ٌةَنْت

 نالقا: ىربخا لاق تكوا[نبا نحب ماض نبا نمثع كازو. هللاوريغلاةقيدنا : نوكيو.. نتف

 نأ عفان نع هتّدح هللا دبع نب ريكب نأ ىرشاعملا ورمع نب ركب نع حيرش نب ةريحو

 كرعقو ا اماعا رمتعتو + اماح ا جحت نأ لع كلج ام قجرلا] تابع انا: اي لاقف زمع :ىبا ىأ الجر

 سمح ىلع مالسالا ىنب ىخا ّىبا اي لاق هيف هللا بقر ام تملع دق هللا ليبس ىف تاهل

 دبع اب اب لاق تيّبلا ٌيَحو ةوك 0 هادأو ناضمر مايصو سيشل ةولصلاو هلوسرو دللاب نامل

 امهنيب اوُحلْصأ اولختفا نيبنموملأ" ن ند ناتفئاط ناو هداتك ىف هللا ركن ام عمست لأ كو

 ءو

 ناكو ملسو هيلع هللا :ىلص هللا لوسر دهع ىلع انلعف لاق ةنتق ونكت ىاح يلد :اق هللا رمأ ىلأ

 ملف مالسالا رثك ىنح بدعي امأو هوما امأ هنيد ىف نتفي لجرلا ناكف اليلق مالسالا

 متهركفا معنا .امأو دنع“ افع هللا ناكق ل امأ لاق نمّتْعو ىلع ىف كِلوق امف نتف ْنْحَ

 لاقخ هدب. رامشأو نحو“ ءلسو هيلع هللا - لص هللا لوس مع :نياذ ىلع امأو هنع اوقعت نأ

 3 بن

 لا مُكيِدياب اوقلت الو هّللأ ليبَس ىف اوقفْنأو هلوق باب اما 0 ثيح 5 ١ذد
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 لق فحسا انتدح سحاو فكالهلاو ةَكلهتلا نينسكملا يح هللا ن
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 نك ْنَف هلوق باب »ع ٠ ءةققتلا ىف ثّدرن لاق ةكلهتلا ىلا مكيديأب اوقلث الو دلت ل



 ع نارغلا رمبسفن كايح

 نب دحا ىنتدحو م ًءاربلا نع قحسا نأ نع ليثارسا نع هللا نيبع انثتدح مُكَل

 ىنا نع هيبأ نع فسوي نب ميعربا ىنثدح لاق ةملسُم نب عيرش انثدح لاق نمثع

 ناكو هلك ناضمر ءاسنلا نوبرقي ال اوناك ناضمر موص لون امل لوقي ةآربلا ثعمس لاق فحسأ
 همم هذ ةمس هورس و05 < د © هب

 انَعَو ْمُكبَلَع باَمَف ْمُعَسْفْدَأ نوناتثت ْمُْنُح ْمُكْلا داعن هللا لزثأت مهّسفنا نونو الاجر
 طيخلا َّس ضيبألا طيخلا مكل نيتي ىح. اوبرشاو .اولكو هلوق, باب مح ١ يالا مكتع و 6ه 2 همم

 85 هدو 3
 جان 3 نوفك متناو ننورش اذ 5 ليلا ل مايصلا اوُمدأ 9 ِرِجْفْل نم دوس

 قرد هلو5ق ىلآ نع ةذاوع وسبا انتد>ح لاق ل.يعمسمأ ند ىسوم يو ميقُلا فنداعلا

 ضعب ناك ىنح را الاقعو ضيبأ الاقع ع نا لاق ىدع نع ىبعشلا نع ني

 كداسو نأ لاق قداَسو تحت كتلعجت هللا لوسر اب لاق حبصأ املف انيبتسي ملخ رت ليللا

 ديعس ىب ةبيتق انثدح «كتداسو تح دوسالاو ضئيبألا» طيش ناكا نأ ضيرعل .1ذأ
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 ردرج انتدح لاق ام هللا ٍلوسر اب تلق لاق متاح نب ىدع نع ىبعشلا نع فرم نع

 نيطيَشَل ترصبأ نأ افقلا ضِيرَعَل كنا لاق ناطيخل اهنا دولا طردت.( سربشلا ل

 ناسع وبا انتدح لاق ميرم ىأ نبا انثدح ء«راهنلا ضايبو ليللا اوس اك لك ال لا

 312-5 دان متم

 ىنح اودرشأو ارك تاللزكو لاق ل نب لاي نع مزاح وبدأ ىنتدلدح فوطم نب ديد

 62 ترمه دن م دمه ددلم مسسمء

 أءدارا اذا لاج حر ناكو ر رجفلا نم لز لوني ا وسأل طيخلا 5 ضيبالا طيخلا مكل نيبتي

 هل نيبتي ىتح ّلكأب لازي الو ٌدوسالا ٌطيكلو ضيبالا طيشل هيلَجر ىف مدحا طبر موصلا

 سمو هلوق باب " ءراهنلا نم ليلا ىنعي امنا اوهلعَف رجلا نم هدعب هللا لوثاف امهتيور
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 ١» ند هد 3ع

 ءآر ىلا نع فيكاسأ ا نع ليتارسا ع ,ىدديوم نب هللا 00 انتدح نوحلغت مكلعلت

 تويبْلا اوثأك ناب ربلا سلو دللا لزنأف هرهَط نم تيبلا اوَنأ ةيلعال ىف اوسَرَحَأ اذا اونك لاق



 0 ةرقبلا ار جس "ل نارغلا ربسفن باند

 تلاق .ةشئاع نع ىلا قرسخا لاق ماشع انثدح لاق ىيج انتدح لاق ىتَثْلا نب سبح

 املف هموصي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناكو ةيلعاتل ىف شيرق هموصت ءاروشاع موي ناك
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 ناكف ءاروشاع كرثو ةضبرفلا ناءضمر ناك ناضمر لؤذ املخ همايصب رماو هماص ةنيدملا مدق
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 00 تاَدوُدعَم امي هلوذ باب اه « ءوصب رم ءاستن نمو هماص ءاسنت نم

 هم هك

 و 4 0 نيكسم مَعَ ةيدف هفوقيطي نينا ل ماي نس ةّذعف رفس ىلع وأ

 - هده د ظء دس ته سد*+

 ضرملا نم رطفي ةاطع لاق, نوسّلعت ْمْثْنُك نا مُكَل رْيَخ اوموصت نأو هَل ريَخ ويف اًرْيَخ

 اييسفنأ ىلع اتفاخ اذا لماثملو عضرملا ىف قفاجتر :ميهيدار دل لانو هللا لاك امك هَل

 سنا«معطا دق, مايصلا طي ,رثاالذأ ريبكلا طمشلا امأ» نايضقت رق نارطقت اهدّلو وا
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 وهو ةتوقيطي ةماعلا ةءارق رطخأو امل وأ اَرِمُخ انيكسم موي لك نيماع وأ امع ربك ام دعب

 ورمع انثدح لاق. فحسا ىب ءابركر انتدح لاق حور. انربخا. لاق .قحسا ىنتدحو رّثكا

 نيكْسم ُماَعَط ةيذف هنوقوطي نيذلا ىلعو أرقي سابع نبا عمس هنأ ءاطع نع رانيد نبا

 اموصي نأ ناعيطتسي ال ةريبللا ةأرملاو ريبكلا خيشلا وع ةخوسُنَع تسيل سابع نبا لاق

 كو هييكلك مهشلا مكنم كسه قا هلوق باب 188 ءاًنيكسم موي ك اكل .رامعلتبك

 رمع نبأ نع عفان .نع هللا ديبع انتدح لاق للعلا .دبع انثدح لاق كيلولا نب شايع

 رضم نب ركب, انتدحل ا لاق بيس .انتدبج .ءةحوسمم قف. لاق نيكاسم ماعط يكف ارق هنا

 نع ثراخ نب ورمع نع هاذل ةخملس نع عوكألا نب ةملس ىلوم ديزي نع دللا ديع ى 0
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 ىدتفيو راطفب نأ دارا نم ناك نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطب نويخلا ىلعو تلوذ ام لاق

 باب ب « ديزي لبق ربك تام دلل دكيع وبا لاق « اهيتكسنف اهدعب هلل يالا تلون ىنح

 هللا ملع نِهن ساَبل متثأو مخل سال نف مكئاسن لأ ثفولا مايصلا ةَلْيَل مُكَل ٌّلحأ هلوق
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 هلل تنك طم اع نورشاب ن .,دلاخ مكنع افعو مكيلع بأدق مكسفتا نونامخأ م نأ
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 8 ١ ةرقبلا ةروس 45 نارقلا ريسفت بانك

 هللا لاقف ةيكلا مهيف نكي رلو صاصقلا ٌليئارسا ىنب ىف ناك لوقي سابع نبأ تععمس لاق

 - هزوم - هالوصمم هزه

 ىتنالاب ىتنالاو دّيعَلاب قي ركاب و مع دف ٍْق صاصقلا مكيلع بتك 52-7
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 هيلا ءاداو فورعم اب عاسبأاو ا ىف ةيدلا 00 5 وقفعلاف 2 0 هَل ىفع نمق

 -ِ 0 0 كك هم -ِ 5 8 . ممو د هاه ن

 نم ىلع بنتك امم ةجرو مكبر نم فيفخت كلذ ناسداب ىدوبو فورعم اب عبي ناسداب

 ديحن انثدح «ةيدلا لوبق دعب ّلَثَك ميلأ باّذع هلف كلذ دعب ىدتعا ىف مكلبق ناك

 ىبنخلا نع مهتدد اسّنأ 5 508 انت>> لاق ئراصنتتألا هللا كسيع نبأ

 0 ا 4 ىب هللا ٌدبع 31 00 ىب هللا دبع دع 0 هللا 0 لاق ملسو

 هللا لوسر اونأذ اوبأف شرا اوضرعف اوباذ هر و صاصقلا 1 اوبأو ملسو هيلع هللا ىلص
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 ل عيبا ع رست هللا لوسر اب رضنلا :ىب نيا لاقف صاصقلاب ملسو هيلع دللا ىلص هللا

 بانك نشأ اب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور لفن اهعينك يسكت ف قحاب ىكتعب ىذلأو

 هللا داع نم نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسسر لاقفا اوفعقا| موقلا. ىضرف صاصقلا هللا

 امك مايصلا مُكيَلَع بتك اونمأ يذلا اهيأ اب ةلوق باي 8ع ,٠ «هربأل ذللا ىلع مسقأ ىلا ند
 دو. هدرّتءل © هه

 كيبع نع ىيك انتد> لاق دسم انننك نوقتت مكلعت مكلبق ند نينا ىلع َبقك

 نانكمر لوف اهلف ةياعاجل لعأ ع غار ونشاع ناك لاق رهع نبأ نع عفان ىقربخأ لاق هلثا

 «-خد

 اة ابيع نبأ انتد> لاك دكيح# ند دللا لبيع انتدح 0 م عاتي نمو ركاص اني نم لاق

 00 مشمس نآع

 ا ليقارسا نعأ هللا ىيبع انربخا لاق ةومح ىنكرح .كرطقا ءانإ نيو مانع ءاضل
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 موهبلا لاقذ معدي وو تعش هيلع ليخد لاق هللا دبع نع مقلع ى ع مهيعربأ نع روصنم

 ا مس سس هو 1 7 2 د 5 د ءود 1

 ا ىنتددح « لكذ نداف كرست ناضمر لذ اهلخ نام لوني نأ 1 مادي ناك لاقذ ءاروشاع

 | 2 0 3 5 ند -

 أ لاق ناضمر لوذ املك ناضمر لبق مادعي عار ومتاع ناك تلاق ةتقاع نع ةورع نع ىرمؤلا نع



 اهولبقتسافةيعكلا لبقتسي نأ رسمأ ىنقو ليلا هيلع لوثأ دق ملسو هيلع هللا ىلص' هللا

 هه 6 مه

 وثاعمت نم ةورملاو افصل اقصلا نأ هلوق باب الا « ةليقلا ىلا اورادتساف ماشلا ىلا مهفوجو ناكو

 هللا راجعا لاقيو دكا ناوفضلا سابع ق4 القو ةريعش اهدحاو ثامالع رئاعش ةيآلا هلأ

 هيلع هللا ىلص ىبنلا جو ةشئاعل تلق لاق هنأ .هيبا نع ةورع ىب ماشه# نع كلام انربخا

 ركلعش ا نلوب ةورألو ١ اهضلاب نأ ىلاعتو كرابت هللا ّلوق تييرأ نسلا ثيدح فموي اناو ملسو

 عءعو ء - 8 .٠ 2 - هه «6م6مشث تت هءس تام

 ايش سدا ىلع ىرأ اذ مهب كفودطت نأ 6 حاج الف رمتعأ وأ تيبملا جاد نذ هللا
- 

 فوطي ال نأ هيلع حانج الف تناك لوقت امك تناك ول الك *ثثاع تلاقن اميب فولتي الأ

 اوناكو دّيدق وُذَح ةانم تدناكو اند نولهي اوناك راصنألا ىف ةيآلا ةذه ىلوثأ امثا امهب

 هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر اولأس  مالسالا ءاج املف ةوزكاو افصلا نيب اوفوطي نأ نوجركي

 هدد هدموم لذ هد همومع ت هم امم 5- 3 هو من ع ء5 سات د نآك .0

 الخ رح عأ و تيبيلا 2 -- نك : | هدا 0 ظورأ 5 ا.قيعلا نأ دللا لوذاف كلذ نع ملسو 3: 5 بنا 95 ِ أ 0 5 8 أ و َّك . ذاق نك لَن .

 0 ممم - هءةشدءا ها همس م سد

 نميلس نب مدصاع نع نيفس انتد> لاق فسوي نب كيح انتدح امهب فوطد نأ هيباع حانج

 ناك اًملف ةيلعاجل ِرّمُأ نم امهنأ ىرن انك لاقف ةورملاو افصلا نمع كلام نب سّنأ تلأس

 7 7 اًمهب فوطي نأ هلوق ىلا ةورملاو افصلا نأ هللا لوتاف امهنع انكسمأ مالسالا

 مهو قلنا فدخل ١!ك[ىقعأ هيمي نادت دلل نود." نم قت ' نكت نيانلا نيك هنوكن

 هع 7 1 2 00-2

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبيخلا لاق دللا دبع نع فيفقش نع شمعالا نع ةزم لأ نع نادبع

 اذن دءللا نود ْس اوعتت وهو تام نم م ملسو هبلع هللا ىلص دل لاق ا كلف ملك

 اهيا اية ولونكا يرو مسا#  ءوتنلا اختم اذن وحدو ه3 قعو تام ؛نما انآ" تلفو راغلا لكم

 0م <

 0 دبع قيعلاَو ركل ركل تقلا ىف 4 صاّصقلا مكيلع بتك اونمآأ نيَدْلا

 ها م

 دفا تعمس لاق ورمع :انثدح لاق نيفس انثدح لاق ئديململ انتدح كرت. ئفع ميلأ



 ٍليقَتْسُي نأ انآرق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع هللا لزتأ دق لاقث هاج ءاج ذأ ةايق همه 2 هع عء.سن)

 ىف اكيحو  بلقت ئرت تق داعم دلوع يابا « ةبعللا ىلأ اوهجوتف اهولبقتساذ ةبعكل

 َىْبَي ل لاق سّنأ نع هيبا نع ريتعم انثدح هللا دبع نب ىلع انثدح ةيآلا هامدلأ
 انتدح ةيآلا باَمكْلَأ اوشوأ نيذلا تيَنَأ ْنَمَلَو باب ٠ ١ ىريغ ىمَلَبقلا ىلص نمم

 لاق رمع, نبار نع راندا قم هللا سبع ىنثدح لاق نميلس انثدح لاق دّلخَت نب دلاخ

 1 دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ لاقف ٌلجَر مءاج هابقب حبصلا ىف

 هراحتساف ماشلا ىلا سانلا ها اهولبقتسان الأ ةبعللا لبقتسي ن أ رمأو .

 2 شح يح دبا ه«توفرعي َباَتكْلأ ظاَنِيَتا نيذلا باب ٠١ ء«ةبعكلا ىلا مهعوجوب

 ةولص ىف ةابقب نانلا انيب لاق رمع نبا ىع رانيد نب هللا بع نع كلام انتدح ةعرق

 ومأ نهر 1 املا هنلغ نتا لدف 0 هيلع هللا ىلص ئنلا لاقف تأ كءاج ل جبصلا
 هع

 باب ام 2 «ةيعكلا ىلا اورادتساف ماشلا ىلا مهغوجو تناكو اهولبقتساف ةبعكلا ليقتسي أ

 ىنتتدح لاق 0 نع ىيحك انتد> ىنتملا نب كين انتدح يالا ل وه ا للاو

 رشع تاس سدقملا تسيب وكأ ماسو هيلع دللا ىلص ىذلا عم نص لاق ءاربلا ت2 ناك تك وبأ

 دجسلا رطش كهجو لود انجرح تي نو هلوق ناب 01 ,,«ةليعلا وطح  اوجرص ميار

 نب زيزوعلا دبع انتدح لاق لبعملا نب م ًاتثدح .هءاقلت وش يالا ماروك

 هابقب حبلا ىف سانلا اَنْيِب لوقي رمع نبا تعمس لاق رانيد نب هللا ىبع انتدح لاق ملسم

 ةهمو2 ه امثل 9مل - < هل هو 5

 مهتثيك اورادتساف اهولبقتساف ةبعكلا لبقتسي نأ رمت نارق ةليللا َلْوْنَأ لاقن لجر مءاج نا

 هرلكش مكقوجو اوُلوُك هلوق باب 7١ «ماشلا ىلا سانلا وجو ناكو ةبعللا ىلا اوهجوتف

 نبب هللا دبع نع كلاب اند كيعس نب 5 اندرح ا مكيلع سانلل نك الع

 ٌلوسر نأ لاق تأ ةءاج ذأ ءايقب مّبصلا ةولص 8 سانلا ع لاق ريع نبأ نع رايد



 ١ ةرقبلا ةروس 5 نارقلا ريسفد بانك

 باي !! - « ميعربأ دعاوق ىلع مدنيا ثاتاينبلا نأ الان جحا نايلي عودا يكل مالتنسا

 -.ٍ 5 ممسسستنسسا لن م هذ دل تم ةادحس 23

 نب نوقع انتددح راشب نب ديح انةلد ا لونا امو هللاب اممأ اولوق لجو رع دللا لوق

 ناك لاق غرور لبأ ىع ةخملس نبأ نعار رمتك نأ نب ىيك نع ككراسلا نب 0 ارم رهع
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 ىلص هللا ُلوسر لاقف مالسالا لعأل ةيبرعلاب اهنورسعيو ةيناربعلاب ةيروتلا نورقي باتكلا لها

 هلوق باب |" ء«ةيآلا هللاب انه“ اًولوقَو وبذكت الو باتاكلا ّلعا اوقّدصَت ال ملسو هيلع هللا

 ه2

 نع ارمعز عجم مهيعت وبأ انثدح خيالا مهن نع لو ص سانلآ نس ءاهفسلا و ىلامعتا

 دمع هن  نيجقلا" كتبنا نأ لص ملسو هيلع هللا ىلص ئغلا نأ ءاربلا نع فكسا نأ

 ها

 3 -ِ - 5 30 . د ايل 012 1 تن

 مو دجحسللا ليعا ىلع رف معمم ىلص ناك نمم لجر 5 موك هعم ىلصو رصعلا ةواص

 تيا لبق امك اورادغ كم لبق ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا عم تيادح ْلَقل دللاب نينا لاق وعكار

 ل اعز

 ىلاعت دللا وذا مهيف لوقن امركَت ف اولتق ٌلاجر تيبلا لبق لوح نأ لبق ةلبقلا ىلع تام ىذلا ناك

 مدس ت2- متدظ © 937 2622 مالا ك2 مسا ةردم 2 “َ 5 هته

 2 ع 2

 0 2 ع ات مسسللا

 خاص لأ نع نتَمعألا ن 0 + ظفللاو ةخماسأ وداو ريرج انتدد> ىسشار ند فسوي انتدد

 هيلع دللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ىرذخل ديعس نأ نع ملاص وبا انثدح وب نا

220 

 معن لوقيف تاعلذ لف لوقبف بر ب كيدعسو كب لوقف ةيبقلا موي حوذ بدي ملسو

 دة

 ءننماو ني لوقيف ككل نيت 0 لوقف ريخن نم انانا ام نولوقيف مكعب ىلع هم لاقيف

 سا 0 ساس

 مك انلعج َكَلْذَكَو ىلاعت هلوق كلذف ادهش مكيلحا لوسزلا "نوكيو: غلبا ناز نو وييشَحك

 كم

 انلعجح امو ىلامعت هلوق باب ا ء«لدعلا ظّسولاو سافل ىلع ءاذيش اوُدوُكَتل اَنَحَهَو ما

 ىبحك انثدح لاق دّدسم انثدح ةيآلا ٌلوسرلا عبتي نم ملعنل الا اَهيلَع تنك دلل ةلبقلا

 ديحسم ىف جيصلا نولصي سانلا انيب ريع نبا نع رانيد نب هللا كيع نع نيغس نع



 اَذَلَو لأ حا اولاقو ىلاعت هلوق باب ١ ءاهسنن وأ يأ نم ٍحسْنَت ام ىلاعت هللا لاق

 عفان انثلح لاق نيسشح ىلا نب هللا دبع نع بيعش انربخا ناميلا وبا انتدح هتاكبس

 نأ ىنبْذك ىلاعت هللا لاق لاق ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا نع سابع نبا نع رهبج- نبا

 نأ ردقأ ال ىنأ معرف قانا هبيذكت ام كلذ هل نكي لو ىنمَتَشو كلذ هل نكي لو مد
 2-92 ٌّهء كا تم هو 5 ءءء - دن سع 2 03

 «ادلو .أ ةبيحاص لخا نأ ىناكحسنف كلو ىل هلوقن ىابا همتش اماو ناك امك هديعأ

 داس انهدحتر وعجم نويت كاتم نصف مه عربا ماَقَم نم اوُذخأو ىلاعت هلوق باب 1

 ثالث ىف ىلاعت هللا تقتاو هضر رمع لاق لاق سّنأ نع دي نع ديعس نب ىيج نع

 لوسر اب ثيلقو ىلصم ميعوبأ ماقم نم. تْذَخأا ول دللا لوسر اب تلق ثالث ىف قر ىنقكاو وا

 باجلا ةيآ ىلاعت دللا لْنذ باجناب نينموملا تاهمأ َتْرَمَأ ولف مجافلاو بلا كيلع ْلخدي هللا

 نأ تلق ّنهيلع تيلخدف هئاسن صعب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةيئاعس ىغلَتو لاق

 امأ هع اي تلاق هئاسن ىَدَحا اننبتأ» رمح نسما اريح م ركز اذا نَكْبيَل وأ نتيهتنا

 قكفلص نأ هدير :ىسع كاعت هللا" لوساف تحلل وهظعم يخت ماستر ةظنعم لاك دال وسل
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 ةرمَحا نعداسنا تعمس ,لاقب يح ئددح توبا قب' ىيحا انزبخأ, موزه ىأ نبا لاقو نإ

 هسا كصاوقلا ليعمساو تنيسلا نم «ىتحاوقلا يعرب عفوي ناو ىلاعت هلوق باب ٠١

 ْض كام ىددبح ليش (دح هند ايكو ءاسنلا نم ظعاوقلاو ةكفاق ايدج

 قياادللا) يع بخل ركب ( نا نب. ىلع قبرا حبق قأأ. هللا ديبصارنياسلاسر كك تالا

 لأ لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا يوز ةشئاع نع رمع

 ىلع اهدرت الأ دللا لوسر اب تلقف ميعربا ىعاوق نع اورصتقاو ةبعللا اونَب هكموق نأ ىرت

 ةشقاع تناك نم ومع نسب هللا ىبع لاقف رقاب كسوق ناثكح انوا لاق, يهاب دعاوق

 - م ١ ه

5701. 1 26 



 م6 <

 مد نع رمعم نع كرابملا نبأ ن 00 قديم نب نكولا 0 انتد> 2 امن ليت اًيتك

 ٍتابلا اولخدأ' ليثاوسأ ىنبل ليق لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا 3 5 ردو ىأ » عيَنم نبأ

 س6 2-52 3 6 5.« هع د هم 5 2 2 و

 « ةرعش ىف ةبدح طفح اولاقو اولدبو مههانسا ىلع نوفحزي اولخدف طل روك انك

 انندح هللا ليا 5 فاوسو كيمو ربج ةم ركع لاقو لير 0ع ناك 5 ىلاعن هلوك باب 4

 عمس لاق سنأ ا ى ع كي انك لاك ركب ند هللا نت انعم لاك م نب هللأ كبع

 ةعاسلا طار 85 1 ان ىبن الا نهملعي ل تالق نع ل نأ لاقذ 1 ءباع هللا ىلص

 اقنآ ليقرمحلا فب ىوبخا لاق هم ىلا وأ ميبأ ىلا لولا عزف امو ةنلل للصا ماعط ا

- 

 اودع ناك نم ةيالا»هنتهإ ارقف ةكتالملا نم دوهيلا دوغ كاذ لاق معن لاق ليكئربج+ لاق

 هَ ١ ه

 رشا نم سانللا رشك رانذ ةعاسلا طارشأ لوا امأ هللا نّذاب كبلق ىلع هلزن هاف لير رم

 مام لجرلا هام قبس اذا. توح كبك ةدايزف ةنلل لها .هلكأب ماعط لوا امو برغملا ىلا

 ٌلوسر كنأ ضهشاو هللا الا هلأ ال نأ كهشأ لاق تععزن ةأرملا ءام قبس اذاو تّلولا عون ةأرملا

 همس ته 3-5 تا © 3 هو 89

 ىتوتهبي مهلاست نأ لبق ىمالساب اوملعي نا مهناو تهب موك كوهيلا نأ هللا لوسر اب هللا

 نباو. انريخ .اولاق مكيف, هللا ,لبع ٍلجَر ىأ ملسو هيلع هللا قلص ىنلا لاقف نوهيلا تءاجن

 كلذ نم هللا هّداعأ اولاقف م ءالس نب هللا دبع مكس نأ ميل لاق انديس داو ند انرمَخ

 انوش ارلاقف هللا لوسر |ذمح, نو هللا الا هلا ل 0 ديكس لافعنا هلثلا .ىيغ جرس

 زع هللا لوق باب « ءءهللا لور اي فاخأ تنك ىذلا !ذهف لاق هوصقتنان انش باو

 هد هع مدمس 6 هوه

 نع نبيغس اننتدد> ىلع نب ورَمَع انتل اًهْنم ريح تان اهسنفن وأ يا ند خ حسن ام لجو

 نم عدنل اناو انامضُقأو 6 انأرقأ 0 لاق نياكع نبأ نع رج نب كبيعس نع بيببح

 51 مم 0

 2و ملسو ءبلع هللا ىل اص هللا لوسر نس هتاعيس 0 عد « لوقي ابي 3 كاذو لأ لوك



 15 ١ ةرقبلا ةروس "5 ناورقلا ريسفن بانح

 ا سوم اس

 عفش و, عمد لقو 1 ل كسار عشرا ا رج هللا ءاش ام ل اًمجاس هل كعَقَو

 8 ها

 7 ل نا ادع 114 عفشأ مف هينملعي ليدكتل ما 0 ٌعْفَشَت

 نء الأ هللا نبع ودا لاق كولش مهيلع 0906 نارقلا هسيد نم الا اراملاب ف ىقب ام لوقأت

 مهِنيِطاَيَش 1 لفات لاق تك م ؛ اهيف نيحلاَخ للجو زع هللا 1 ىنعي ناوقلا 0

 نييمرلا ليك نيشاكلا لغ ءمهعماج هلا نيردالا طبيخ ؛نكردملاو نينانللا ب كاكا

 اهَقْلَخ امو ىيد ةعبص كت سوم ةيلاعلا وبا لاقو هيف امب لسع قب ثعاجم لاق ءاقَح

 راكصم وتم ةيالولا 3 مكنوذوي مكتوموسي هرببغ لاقو شايب 3 اهيف يش ل قب نمل ربع

 موق اهلك لكوت هلا بوبامل مهضعب لاقو ةرامالا ىهف واوا ترسك اذاو ل وهو ةآلولا

 اوذارا اذا ةدوعُرلا نم اًمعار اوعاب اوَرَش نورصنتسي َنوحفَعَسُي اوُبلقْلا اودابف ةداتق لاقو

 دعملاو ولدَلَل نم تاوطخ ربتخا ىلا ىنعُت ال ىرْجأ ال اندار اولاق اًناسنأ اقم نأ

 ةييش نب نى.متع 2 نوملعت م اًداَحْنَأ هلل العجل دلو ىلاعن هلوق كان رح « هتان

 لا لاق هللا دبع نءع ليبح ش نب ورمع نع لكاو لأ نع روصنم نع 90 انتددح

 كىقلَخ وهو اَذَن هلل لَعَجَت ْنأ لاق هللا دنع مظعأ ِبْنُكلا ىأ :ملسو ميلك اعللا ضر بلل
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 يلف ىكلعم# معطي نأ ا عفاضم كولو: لمعت نأ لاق ىأ يرق, تسلق ميطعل كلذ نأ تلق

 لاقو َماَمَعْلا مُكْيَلَع اَنثَلَطو ىلاعت هللا لوش باب * ءقكراج ةليلح ارث نأ لاق 9

 د نكلملا ليع نع نع انتدح لاف ميَعْن وبدأ انتدح ريطلا سل م لل نماحم

 احلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق كيز .نب ديعس نع تيرح نب ورمع نع ريصع
 21- ع عم عاد مم 5 دو نيه ه3 هب ص هم ملم ٌّ -.ِ

 5 : : اًعساو اَذَعَر ةيرقلا هذه اولخدأ اَْلَق ناو ىلاعت هلوق باب ٠ ء«نّيعلل ءافش اهوامو ملا نم
 كلا



 ١ باتكلا ةحاف ةروس "0 نارقلا ريشفت بانك ع

 جرخضي نأ دارا املف ىديب فخا رق دجسملا نم بركت نأ لبق نارقلا ْئ روسلا مظعأ

 2 -- 0 مم 2 2 3 هدمسلد6تمل © :ثه © ع د

 يب نيّلاعلا بر دلل كمل لاق نآرقلا ىف ةروسس مظعا ك ةروس كنملعال لقت ملأ هل تلق

 اقدح َنيَلاصلأ لَو مهيلع بوضع ريع كل ؛ هقايتوأ ميظعلا نارقلاو ىناَكملا عبسلا

 ققاو نف نيبمأ اولوقف نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ مامالا لاق اذا لاق ملسو هيلع دللا

 ىيءهبتذ نم مدقت ام هل رفغ ةكتالملا ٌلوق هلوق

 انثدح ميعربا نب ملسم انثدح اهلك ةيسألا ما ملعو ؟لسجو هع هللا .لوقا باب.

 انثتذح ةفيلخ ىل لاقو ح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع سّنأ نع ةدانق انثتحدح لاق ماشع

 هيلع هللا :لص.ىبنلا نع ستأ نع ةدانق نع كيعس انربخا لاق عزز ىنب ثيزي

 5 107 ع - همّ 5 ١ - ع 260

 هئنلا لك ءاسلا كملعر هتكتالما كلا دحشأو ا هديب اللا" كنقلخ نئانلااوبا' كذا" ان ولوقيد
 د6 0

 هبْنَذ ركذيو مكانه نسل لوقيف !ذه انناكم نم انجري ىتح كبر دنع انل عفش
 دوم

 تيسل (لوقيف ةتودابفا ضرالا ,لهل , لا كاعت "هللا دعب لوسر ١ لوأ :ةئاقا اخون ١ اونث) "ئيكاشيف

 هتوتاين نجرلا ٌليلخ اونثآ' لوقين ىيحاسيف مّلع هدااذلا ننميلالام عبر 'هلاوسا نك ىبو» مكاطع

 تسل لوقيف هنونايف ةيروتلا هاطغأو هللا هملك !ًدبع ىسوم اوتثآ مكانه تسل لقيف

 هللا تبع ىسيع اوتثآ لوقيف هبر نم ىيكاسيف سفن ريغب سفنلا َلتَق ركذيو مكانه

 رفغغ اًذبع ملسو هيلع هللا ىلص اًدمتح اوتثآ مكانه نسل لوقف زورو هللا ةملكو ةلومرو

 َّّحح 7 _ اا -



 ال هزاغملا بانخ

 نع ليثارسا انثدح لاق ءاجر ىب هللا بع انثدح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ازغ مك

 لاق ملسو هيلع هللا ١ قط ذللا .لوطر عم #تورغ, مك .منقرأ| نب . تير تلاسا لاك فكسار ىا

 هللا ىبع انتدح «ةرشع َعست لاق ملسو هيلع هلئأ ىلص' ّىبنلا ازغ مك تلق ةرشع عبس

 ىبنلا عم ثوزغ لاق ءاربلا انثدح لاق فحسا ىنأ نع .ليثارسا انثدح لاق ءاجر نبا

 كمح ىب لجأ انثدح لاق نسل نب للحا ىنتدح «ةرشع سمخ ملسو هيلع هللا ىلص

 ءببأ نع ةحيرب نبأ نع سمعك نع ىويلس ند رمتعم انتدح لاق لاله نب لح ىبأ

 «يقوزغ ةرشع تس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ازغ لاق

 نارغفلا رسمه سقس بانك "

2 00-0 

 « زماعلاو ميلعلاك دحأو ىنعمب محاولاو ميحرلا ةيحرلا نم نامسأ مهحولاو نكولا

 كيل اصلا ا اول نيل مك 8 كيمشو (تاتكلا حان, فر ءاح |( كل

 ثعاجحم لاك 7 نميدت انك يلاَو ري ىف اول ىيحلاو ةولصلا ىف .اهتءارقب اكسبو

 ىفهت لح لاذ خبعش نع ىجت + انتدح 00 انتدح نيببساحم نينيحم باسيْلاب نيدلاب
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 د نم د
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 © ةروس كنملعال لاك م مكاحد اذا لوسراتو هلل اوبيكأسا ىلاعت هللا لقي مرثا لاق ىلصأ



 0 ىزاغملا كج 11

 هللا ىلص ىببنلا ةافو باب مم كءقعالا قيفرلا مهللا اهب ملكت ةيلك .خأ تسناكف. تلاق

 نبدأو خشتاع نع خيلس دبا نع ىيكج نع نابي انتد> لاق ميبعذ ىبأ انتدد ملسو هيلع

 نع باهش نبأ نع ليقع نع ثيبللا انت>> لاق فسوي نب هللا دبع انتدح «ارشع

 مع

 ىبا لاق نيو تلك ىبا وصو.قوش ملسو هيلع هللا ىككص هللا لوسر نأ .ةشئاع نع ةووع

 نيب ١انددح لاك ةضيبفا امتاكحا تلبي مقإو دايدلقم» تيسلا» نبا ىيعس» ئنزبخاو باهت

 هع ردو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا قوُك- تيلاق ةشئاع نع.دوسالا نع ميعربا' نع شمعالا نع

 دير ىب ةماسأ ملسو هيلع ةللا ىلص ّئبنلا ثعب باب »+ ء«نيثلثب ىدوهي دنع ةّنوعرم

 ىسوم انثدح لاق نميلس نب ليَصفلا ىع مصاع وبا ًانثدح هيف قوق ىذلا هضرم ىف

 لاق هدي اقلاقف "ماشا ملسوا هيلع للا !نص» ىبنلا ليعمل (دقبا» نع لاس ,ىعةيقغا ىبا

 موك سانلا أ هذأو ةماسأ 3 مقا مكنأ ىنغلب كق ملسو هيلع دللا ىلص يدنلا

 هللا 'لوسر نأ رمع' نب هللا +ىبع نعبراتيد' نب ةللا ىبعا نع كلاما ىنثدح' لاق ليعمت

 ماقفا هتراما + سانلا نعطف» نسير نبا: ةماسأ :مهيلع رمأو اعبي ثعب :ملسو هيلع .هللا

 ةرامأ ىف نونعطتق3 متنك سقف هتراما ىف اونعطت نا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا 1

 اذع ناو ىلا سانلا ٌبَحُأ نمل ناك ناو ةرامالل اًقيلَلا ناك نا هللا ميو لبق نم هببأ

 ىنربخا لاق بهو نبا ىنربخا لاق غبصا انثدح باب م. ء«هكدعب ىلا سانلا تح نمل

 ترجاع ىتم هل لاق هنأ ئكانصلا نع ريل ىا نع بيبح نا نبا نع ثراخمل نب ورمع

 اًنَثد لاقف ف هل تلقف بكار ليفت فكل انمىقن نيرجاهم :نميلانم' انجرخ لاف

 معن لاق ايش رذقلا ةليل ىف تعمس له تلق سمَخ ْقْنَم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 د سا

 باب م ةء«رخاوألا رشَعلا ف عبسلا ىف هثا ملسو هيلع هللا لص ىبنلا نّذوم لالب ئنرطكا



 1 ا ىزاغملا بانك

 مكدهشي م هتاف سابعلا الا رظنأ انأو ل الا تيبلا ىف ٌّدحا ىقبي ا لاقف ءاوحلل ضبرملا

 ؛ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةشئاع نع هيبا نع ماشع نع دانزلا نأ نبا هاور

 دوسالا نع ميعربا نع نوع نبا انربخا لاق رقزأ انربخا لاق دمح نب هللا دبع ىنتدح

 دقل هلاق نم تلاقف ىلع ىلا ىصوأ ملسو هيلع هللا لص ىبنلا نأ ةشئاع دنع ركذ لاق

 تاف ثنَحأَذ تيسطلاب اعدف ىردص ىلأ هثدنسمل ىّناو ملسو ههلع هللا ىلص ىبنلا ثيأر

 ةحلط نع ٍلوُغم نب كلام انتدح لاق مُيَعُن وبا انثدح «ىلع ىلا ىصوأ فيكف ثرعش اف

 بتك فيك ثلقف ال لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ىّصوأ قوأ ىأ ىب .دللا تبع تلأس

 ثا, اًنتدحي لاق ةييتقر انكيح «هللا باتكي ىصوأ) لاقفاراهب اووسمأ دايما املا

 ارانيد ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر كوت ام لاق ثرابلل نب ورمع نع فكسا نأ نع صوخحألا

 نبال اهلعج اًضرأو هحالسو اهبكري ناك هل. ءاضيبلا هتلْعَب الا َهَمَأ الو ادبع الو اهترد الو

 ال لاق سنا نع تمباث نع داج انتدح لاق برح ىب نديلس انثدح « ةقدص. ليبسلا

 نيل اهو لاقت داناب ترك او ةمطاخ رحملاعف ايت )ع مللي يلع هللا 22 ل

 ةنج نم هامقبا اب هاعد اير باجأ هاتبأ اب تلاق تام املذ مويلا كعب برك كيبا ىلع ظ

 مكسفلا تباطا سنأ اي ةمطاف تلاق ىفد املف هاعنت ليثربج ىلا هاتبا اب ةاوام سودوغلا

 ىنربخاف ىرعزلا لاق سنوي لاق هللا دبع انربخأ لاق حم نب رشب انثتدح ملسو هيلع دللا

 هيلع دللا ىلص ّىئبنلا ناك تلاق ةشئاد نأ مدعلا لما نم لاسجر ىف بيسملا نب ديعس

 لزُث ايلف ريخإ مث هَنِّدَل نم هَدعْفَم ىَري ىتح ىبن ضبقي مل هذا جك وهو لوقي ملسو

 مهللا لاق مث تيبلا ف ىلا رحت صخ هاذ قافأ 0 هيلع ىشغ ىذخت ىلع هسارو خب

 محم ومو انثدك ناك ىذلا ثيدلمل هثأ تفرعو انراتخي ال ندا تلقف ىلعألا قيفولا ت

 ظ
 ىلص ئبغلا ملكت ام رخخآ باب «َبارتلا. ملسو .هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع اوتكت نأ



 6 ىنزاغم ا يان

 اينضففو اهسأار تغضصو اهتاذخاف ةجاح اهب هل 3 كتننظن ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ىم تطقمم ؛وا هدي :تطقسف اانهينلواق١ارثا انتسم ناك أم نّسحأك اهب نتساف هيلا اهتعفدف

 انثدح «ةرخآلا نم موي لوأو اينذحللا نم موي رخآ ىف هقيرو ىقير نيب هللا عمجن هدب

 نا ةملس تبا« ةرجحا لاك. باهش نجا حرع (ليقفو ىع تبلل 'ابفدتح..لاف» ريكي نك ىبك

 دجسملا لخدف لون ىتح عناب هنكسم نم سرف ىلع لبقأ ركب ابا نأ هتربخا ةشئاع

 ىشغم وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ًلوسر مميتيف ةشئاع ىلع لخد ىتح  سانلا ملكي ملف

 اكيلدللاو | تنل ىهاو داوي لاف مك ىو هلبقف هيلع بكل مان ير 2 لكما هبل وكب

 ىع ةملس وبا ىنثدحو اهتم دقن كيلع تبتك هلل ةتوملا امأ نيتتوم كيلع هللا عمجي

 رمع ىأف رمع اب سلجا لاق سانلا ملكي باطل نب رمعو جرخ ركب ابا نأ سابع نبا

 !قيمحم نعي. مكنض' خلاك مح سعب ءاما": ركب وبا. لاقف رقع اوكرتو هيلل١ سانلا >لبقأفا "شلك ' عأ

 ليم ان, هللا لاك توي ان ماج للا ناف هللا ضبعي مكنم ناك نو تام كف

 اوليلعي نشل نسساننلا ناكل .هللاو لاقو نيركاشلأ ةلودقا لل لفل هلبق ْس تح "نيف ل

 نم ارشَب ٌعَمْسُأ امف عمك سانلا هنم اهاقلتف ركب وبا .اهالث ىدح ةيآلا هذه لوأ هللا ع

 اهالتب رعب ءايا "تعمم ١ نأ الا وها املاك نفعا نأ بييشملا ”نبا (قربخافا اهولغوا هلا" احلا

 ٌلوسر نأ تسملع امالث هتعمس نيح ضرالا ىلا تيوعأ ىنحو ىالجر ىلقُت ام ىنح رقع

 ةيتع نب هللا كبع نب هللا نيك ىع ةشثاع نأ نب ىدسوم نع نبيغس نع كبعس نبا

 انثدح «نتام ام دعب ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا لبق ركب ابا نأ سابع نباو ةشئاع نع

 نأ انيلا ريشي لعجن هضرمم ىف هانذَدل اهضر ةشئاع تلاقف دازو ىيج انثد> لاق ىلع

 ةيعفارك انْلُق ىنوّدْلت نأ مكونا رلا لاق ىافأ املف ءاوخلل ضيرملا ةيعارك انلقف ىنودلت ال



 هر جر اغملا هاا

 روع نع سسزو-بد نب ىسبع انتد> لاق نوميم نب 00 نب ديح“# ىنتدح ءرتسلا

 ناوكذ ورمع ابا

 ىفو ىتيب ىف قوت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىلع هللا معن نم نأ لوقت تناك

 فاوياذعل 0 3 1 1
 نا ةكيلم لأ نبا ىنربخا لاق كبعس نبأ ممم اع نا رجح مدنا ىكو.م

 بَ 5 كفوعَو ءبلا ظني هتيأرف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر 0 انأو كاوس دطببو

 هم -

 راشأت كل هْنْيَلَأ تلقو هيلع دتشاف هلوانتف معن نأ هسارب راشأت كل هذآ تلقذ كاوسلا
 ساد 5 هد

 2 50 ناو م 0 2 كام اهيف رمع كش ةباع 1١ ذكر ءيبدد نيب هرمأف هتنياق عن نأ هسارب

 هدي بعد م تاركس توملل ن

 نييلس انتدح لاق ليعمسا انثدح 00 تلامو ضيق ىتح ىلعألا قيفرلا ىف لوقي لعجت

 هيلع هللا لص: ئبتلا | نأ :ةشكاع نع ,ىأ قضقربخا لاق ورع. ىب ماهع انتى لاك .لالثا نبا

 موي كيري اذغ:انا بأ الغ انأ نيأ لوقي يف تام ىذلا هضرم ىف لاسي ناك ملسو

 تنلاق اهيف تام ىنح خشثاع تيب ىف ناكف ءامبتا تيح نوكي هجاوزأ هل ندا خكداع

 ىرك نيبل هّسار ناو هللا هضيقف ىتيب ىف هيف ىلع روحي ناك ىذلا مويلا ىف تامف ةششاع

 .- - 00 د 0 ها م.

 نةسب كاوس ةعمو ركب نأ ند نكولا ديع ىلع ليخد تلا ىقير دقبر طئاخو ىردكسو

 ىنجرلا دبع اي كاوسلا اذه ىنطعأ هل :تلقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر .هيلآ رظَتف هب 5 01 0 30 | 0

 قيستسم ارض. با ةقان كر ملغ كلا هللا لوسر هثيطعأف هتغضم رق دهتمضقف هيناطعأت
 . هلأ يسب هز و2 رحال |

 لأ نبأ نع بوبأ ندع كبز نوب داح انتدح لاق برح نب نميلس انتل * ىردص ىلا

 نجاو ىسدموب ىو ىتبب َّ ملسو هيلع دللا ىلص دللا لوسسر قوت تلاق خشتاع ندع ةكيلم

 مم - وس د 3 1 هس 5 43 ه م

 ءاهيبلا ىلآ هسأر عفوف هذوعأ تكييف د ذ ضوم اآذإ ءاعدب د اذار ا تناكو ىوركأو ىردحس

 هيلا رظتف بطر ةحيرج هدي .ىفو نكرلا“ سبع ومو ىلعألا 'قيفرلا .ى , ىلعألا  قيقرلاا قا لاقو

 ل تت 111 .5701

 ضر تلتجا



 ١ ىنزاغمللا بانك م

 دم قم ماق الجر هديعب نيالا 5-5 نأ ١ يعلق" ق ْعَقِي رن هنأ الا هتعجارم انردك ىلع ىنل#ي

 اللذا لادعي نأ ثدراف هبا سانلا مءابشت الا هماقما حا موقي نل“ هنأ ىرأ تنك الو نبأ

 نع سابع نباو قيوم ونباو: رمع نبا هاور ركب نا نمع ملسو هيلع هللا للص هللا“ لوس

 هز نو بعقل نإ 6 انربخا لاق قحسا ىنتدح ء«مسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 نب بعك + ناكو ئراصنالا كلام نب بعك ىب هللا كِببع قوبخا ىرعزلا نع قا ىتدج

 يرخا بلاط ىلا قب نع نأ ربحا: سابع قنا !نأ , مهيلعا بيتا ىيذلاا .هقلعلا «ةخأ ءكلام

 ىنسحاااب اي سانلا«لاقفا دنم" قوث» ىذنلا ءعجوب.ق ليسو عيلعا هللا .لتع».هللا .لوسر# لع نم

 سابع هدبي ذخأف اًثرِب هللا مح حبصأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حبصا فيك
٠١ 
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 ل د
 0 م د 0 ع 1 0-5 :

 ىلص هللا ٌلوسر ىو هللاو أو اصعلا ىيع تلت كعب هللاو تنأ هل لاقذ بلطلا دبع نىب

' 000 5 9 2 
 كنع باطلا كبع ىذي هوجو افرسعال 0 اذه هعجو نم قوغب فوس ملسو هياع هللا

 ى

 انيف ناك نا رمالا !ذه نميف هلاسنل ملسر هيلع هللا ىلص هللا لور ىلأ انب بهذا توملا

 ٌلوسر اهانلأس ىّمَل هللاو انا ىلع لاقف انب, ىصوأت هاتيلع انريغ ىف ناك ناو هككدذ انملَع

 هلما 'ٌلوسر اهلاسأ 3 هللاو ىناو هدعب سانلا اهانيطعي ال اهانعتف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ليقع, ىنقدح لاق ثّيللا ىنقدح لاق يقع نبا كيعس انثدح ؛«ملسو ؛ةْيلَع هللا ئلص

 قى نا ركقلا ةولص ىف هاييي» نيلبملا | نأ كللامزا نب سنا ئبقدج ,لاها باين قبا| نع

 فشك سلق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو الأ .ءاجفي ل مهل ىلصي ركب وباو نينثالا

 ىلع ركب وبا صكنف كحضي مسبت رث ةولصلا ىف فوفدص مثو ميلا رظْنف ةشئاع ةرخ رثس

 ةولصلا ىلا يرخآ نأ كيري ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ِ نطو فصلا ّلصُيِل هيبقَع

 ملعب ةيلعرفللا يه شل لوكا - عاتالص ىف اونتتغُي نأ نؤملسملا مثو»- سننأ لاقف

 نخلأو ةرجعأ للخذ 2 مكتالص اوهتأ ن ماسو هبلع ةللا ىلص ىللا لوس هلي مثملا راشنأف



 1 هس

 اداب 17 ىنزاغملا بانح

 ةشئاع نع ةورع نع نازولا لالع نع ةناوع وبا انتدح لاق دمحن نب كّلصلا انثدح

 اوذختا دوهيلا هللا َنَعَل هنم مقي م ىذلا هضرم ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق تلاق

 د ع د 0 «- هم - 2

 « ادجسم ء-خاتي نأ ىشخ هربق زوبال كلذ االول ةشئاع تلاق د.جاسم مهئايبنذأ روبق

 نكولا دبع نع دايغلا نبأ ىنتدح لاق تيللا انتدد- لاق فسوبي نب دللا دبع انتددح

 ىتنقاح نيبَل همّثاو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تام تلاق ةشثاع نع هيبا ىع مساقلا نبا

 ديعس ان3دد> «ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا دعب ادبا حل توملا ةددت هركأ الف ىتنقاذو

 هللا ىيبع قربخا لاق باهش ىبا نع ليقع ىثدح لاق ثيللا ىقدح لاق ويفع بأ

 هيلع هللا ىلض هللا لوسر لقت امل تلاق ةشئاع نا دوعسم ىب ةبتع ىب هللا دبع ىبا

 نيلجر نيب ومو يرخأ هل نذأث ىقيب ىف ضرع نأ هجاوزأ نذاتسا هعجو هب قئنشاو ملسو

 تربخأف هللا 10 لاق ل ليجر نيبو بلطأا .كنبع نب سابع _ نيب ضرالا ىف هالجر طخت

 رخآلا لجولا َ ىردت لف نابع ى د هللا كبع ىل لاق ةخقتاع تلاق ىذلاب دءللإ كبع

 ةشثاع تناكف بلاط نأ ىب لع. وه, سابع ىباا لاق ةل.كلق لاق: ةشتاع مست ره ىذلا

 اوقير لاق هعجو هب ثتشاو ىقيب لخد امل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تدخ

 يح نصمم 3 ءانسلكحلات نيانلا دأ عا ىنَعَل نيهتيكوأ لذحت مل برق 3 عبس نم 1

 رمش قفط م برمقلا كلش ند لح فيش اَنقْفَط ماسو هيلع هللا ىلص ىسينلا جوز

 ديبع انربخأو مهبطَخو مهب قصف سانلا ىلا يرخ مث تيلاق نتلعت ىف نأ هديب انبلا

 ءبلع هللا ىلص هللا لوسرب لون ايل لاك سا نمأو خشتاع نإ ةايشاحب ني هللا كيع ند هللا

 كلذك ومو لاق ههجو نع اهفشك مقغا اذان ههجو ىلع هل ةةصيمخ حرطي ففط ملسو

 ىنربخا اوعنص ام رك ّتجاسم مهئايبتأ روبق اوذخأا ىراصنلاو دوهيلا ىلع هللا نعل

 امو كلذ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تعجار دكقل تلاق ةشثاع نأ هللا ديبع



 ل ةزاخملا بانك املأ

 انت>> لاق راب نب دكمحت ىنتدح * ىئكحضف ةعبتتي هاتي لأ لو 53 ىقربخاف راس

 هد

 تومي 23 هنأ عممأ 0 تلاق ةشدداع نع ةورع نع دعس نع نع انثلى> لاق راك

 هضرم ىف لوسي. مناسو .هيلع.,هللا للص ىنلا .تعمسف ا ايندلاا نييداربخ | حم ىف
0 

 ؛ريخ أ م ةيالا مهمل دلل ع ويذسلا عم لوقي ع :تدخاو هيف تام ىذلا

 ضوسم ا تشلاق اهضر ظخشتاع نع 1 ىسع دعس نع ةبعش امت>> لاق مام اننردح

 انتدح «ىلعألا فيذولا ىف لوقي لعج هيف تام ىذلا هضرم ملسو هيلع دللا ىلص هللا ٌلوسر

 اهضر .ةشتاع نأ رمبزلا .ىب ةورع قربخا .لاق- ىرهزلا .ىع بيعش. انربخا لاق ناميلا وبا

 ىتقح ظق ىبن ضَبقُي رف هنأ لوقي جك وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ناك تلاق

 0 د >> هم - تك ته

 خشداع لخت ىلع هسارو ضبقلا هريضحو ىكتشا املذ ريكي وا اي 0 نم هدعقم قرب

 ء هع 5 - 5 ها 3 0 ع 1ع 000

 ىلعالا فيفرسلا ىف هللا لاق م تعيبلا فقس وك هريدب ضخش قاثأ اماذ هيلع ىشغ

 لوح ىنةردح ع وو 552 ناك ىذلا تبان ةذأ تمثرعذ ذراشاخإ « 0 كلفن

 >2 م

 هللا ىلص ىبنلا ىلع ركب نأ نب نجوما دبع نع :ةدويوج نب ركض نع نافع انتل لاق

 تكا

 لوسر «كباث هب نتسي بطر كوس نجرلا كيع عمو. ىردص ىلا هناكنسم انو ملسو  ةهيلَع

 ىلا ىلا هقعفد رث هتبيطو هقضفتو هتمضقن كاوسلا تذخأت «رعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 طق انانتسا ئّتسا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تيأر اف .هب نتساف ملسو هيلع هللا ىلص

 لاق مث هعيصا وا هدي عفر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر غرف نأ ادع اف هنم نسحا

 ىلعم انتدح «ىتنقاذو ىتتقاح نيب تام لوقت تناكو ىضق رث انالث ىلعألا قيثرلا ىف

 دبع ىب دابع نع ةورع نب ماشع انتذح لاق راثخ نب زيزعلا دبع انتدح لاق لسأ ىبا

 تسقصأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تعمس اهّنأ هثربخا ةشئاع نا ريبزلا نب هللا
 3 ه مك هم هه - - 0 © هادو :

 « قيفرلاب ىنقحاو ىنكراو ىل ٌرفغا مالا لوقي هرهظ لا ٌدنْسُم وهو توي نا لبق هيلا



 "ل ىنزاغملا كد اذ

 تاذوعملاب هسفن ىلع ثفت ىكتشا اذا ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هقربخا ةشئاع

 ناك هللا تاذوعملاب هنع ثفنأ تقغفط هيف قوت ىذلا هَعَجَو ىتشا اًملف هديب هنع مسمو

 ةنيبع نبا انثدح لاق ةبيتق انثكح «هنع ملسو هيلع .هللا لص ىنلا..كيب ممسمأو تاع

 ني ب امو نيسك مود سابع نبا لاق لاق وريبج 03 ليبيعس نع لوحالا نويلس نح

 هدعب اولضت نَل اباتك ملل بتكأ ىنوتثا لاقذ دعَجو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب كّشأ

 مدد 2 ا ان 3 3

 نودرب اوبهذذ ةوههفننسأ رجحأ هناش ام اولاقف عزانذ ىذ كنع ىغبني الو اوعزانتذ ادبا

 :-( ع - سا 89ذ ع 58 -

 اوجرخا لاق تالتب ماصوأو هيلا ىننوعدت امم ريخ هيذ انا ىكذلاف ىنيعد لاقذف هنع

٠. 
 -_ل

 ١ ختلاتلا نع تكسو عريجأ تيننخ ام وكانب شوا اوزمجأو برعلا ةردزج- نم نييكرشملا

 نع رعم, انربخا لاق قازرلا ىبع انتدح ,لاق هللا ىسبع .نب ىل اع انتدد> « اي لاق

 ىلدح هللا لوسر رص ام لاق نسايَع نبأ نع ةبقع نب هللا دبع ند دللا كبيبع نع ىرعزلا

 اباتك ملك بتكأ اوملع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق ٌلاجر تيبلا ىفو ملسو هياع هللا

 مكدنعو عّجولا هبلغ دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ مهضعب لاقذ هدعب اوُلضت ال

 ميكن بنكي اوسيرك لوقي نم مهنف اومصتخاو .تببلا لغأ فلقخاف هللا باتك اميسح نارقلا

 لوسر لاق قالتخالاو َوُعَلْلا اورّثكأ املف كلذ ريغ لوقي نم مهنمو هدعب اولضت ال اباتك

 ةيزرلا لك ةيزولا نأ لوقف ساسع نبأ ناكف هللا يع لاك اوكرخ ملسو هيلع دللا ىكلص هللا

 مج : مهل ب اا نرجو مشو ىلص روس زك 0 ءلمتتل تاتكلا كلذ ىلا يحي 1١ نو لش هيلع هللا هللا لوس ع

 039 ه ج - كا د لا ااااااتببل --

 نع دعس ند ميهربأ انث>> لاق ىيخالا ليف نب ناأوغفص نب ةرسي انتر ء؛مه غلو

 1 1ك . 1 58
 ىدلا داوكدتن 3 خوطاخ ملسو هبلع هللا .ىلص ىنخلا اعد تسلاق ةخكتداع نع ورع نع بدأ

 تلاقف كلذ نع اهانلأاس تكحضف اهراسف افاد رق تكبف ءىشب اهراسف هيف ضيق

 زو :كيكبم, هيف: قوجو ىذا يعم 131 سيفي دنا سو لع .دالا ىلش كا 0



 0 ىنزاغم ا تانك ا

 نياق يقع ءاشدح «,قوسما لك اوتو نأ مكلسو 'ءيلع' ادللا» ىكدص.دللا وسر .ةيلعأ امنيا لاغ

 نم+الهتعمس ةملكب اهلا ىتعقت ىقل لاق.ةركب .ىنا نع ىسلمل ىع'فوع انتددح لاق“ مثيلا

 غلب اذ لاق مهعم لتافأك لستم نان فنا نأ ثدح اما دعب لابتلا مايل هللا نور

 حلقي نل لاق ىرسك تنب مهيلع اوكلم ىق شسراف لها نأ ملسو هيلع للا ىلص دللا لوسر

 2 د 3 ممن سلل ء - نك تل 5

 لوقي ىرغولا تعيس نيفس انددح لاق هللا كدبع نب ىلع انتدح ء«ةارمأ رم اولو موق

 9 2 3 مح هد هآ

 ٌلوسر ىقلتن عادولا 0 نأ ناملغلا 2 تاجرخ نأ ركذأ لوغقي ديزب 00 بداسأا ان جمب

 لاق سوح نب دللا كبع ىدددحخ « نايبصلا عم قرم نيفس لاقو ماسو هيلع دللا ىلص هللا

 مسك >> ه5

 كفا 82 ”ينلا ىقلنت نايبدصنا عم تاجرخ ىنأ و ,كذا بئاسلا نع ئرعؤلا نع نبغفس انمتد.>

 هللا "ىلبص ىبقلا ضرم باب ما" 6« كويت 2 نم همدقم عادولا ةينث ىلا ملسو هيلع هللا

 0 - 3 -«ء 6هد2

 لاق ركب رة دح انتودح نوم م ا تايم كنا ىلاعد هللا لوقو هذاشوو ملسو هباع

 نع نسسائبع نبأ نع هللا دبع ند هللا كيبع نع باهش نبأ نع اريح نع كثيللا انذد>

 السلا برم ا َّق ارقي ملسو هيلع هللا ىلص دعا تعمهيس لاق ثراشلا تملي ليضقلا 3

 ةيبعش انتل لاق قرع نب كيد . 312 « هللا ةضمق كح اغعدعب انل 00 اما اقع

 - 259 : 0 د ع - 2 0

 05 ىبأ ىندي باطخل نب ريمع ناك لاق سابع ندا ندع ريبج نب كيعس ىع رشب نأ

 لأاسف ملعت ثيح نم هنأ لاقف هلتم ءانبأ انل نأ فوع نب نمرلا دبع هل لاقف سايع

 هللا ىلبص هللا لوسر لثحأ لاقف حْدَقْلاَو لآ رصف ءاجي انا غيالا هذه نع سابع نبا رمع

 6 *- د -. م ع

 ظورع لاق ىرغزلا نع سدود لاقث ماعن ام الا اهتم ملعأ ام لاقذ دابا هيلعأ ماسو بلع

 ام ةشثاع اب هيف تام ىذلا هضرم ىف لوقي ملسو ه«باع هللا ىنص قتلا ناك خكتاع تلاذ

2 

 « مسلا كلذ نم ىرْهبأ عاطقنا ثدجو نأو 0 اذهغ ربيخإ لك ىعذلا ماعطلا اذ لازأ

 نأ ةورع ىنربخا باهش نبا نع سنوي انربخا لاق هللا دبع انربخا لاق نابح انتدح



 “4 ىنزاغملا ناحل

 اولخدت ال .لاق رّجكاب.ملسو هيلع هللا .ىلض ىبنلا رم ان لاق رمع ىبا نع لاس نع ىرعؤلا

 هسار عتق ث نيكاب اونوكت نأ الا مهباصأ ام مكبيصي نأ مهسفنأ اوملظ نيذلا نكاسم
 همد 0 - ع ءم 2 هك

 هللا بع نع كلام انتدح لاق ريكد نب ىيك انذثدح « ىداولا زاجأ ىنح ربسلا عرسأو

 اولخدق ال رجا باحتأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوبن لاه زرلاق ومع: نبأ قحرواتيه

 اثحح بانر |. « عهباطا آم ,لتمو مكييصيب نال نيكي اودوكتلا نأل, الا: .نييخعلا ءالوم ىلع

 عفان نع ميحربأ نب دعس نع ةخملس نأ نب زيوعلا ديع ىع ثيللا نكي نب ىبك

 هيلع هللا ىلص ئبنلا بهذ لاق. ةيعش نب ةريغم هيبا نع ةريغملا نيا.ةووع ىع 2

 ماو لسغف كوبين ةوزخ 8 لاق لإ ا « ءاملأ هيلع 0 2 ءناجادح ضعبأل ملسو

 م رث اييلسغت هتْبْج تنح نم اميجرخأت ةبجل مك هيلع اضف هيعارذ لسغي بعذو
 اح نييوس ناي ينس ضد ان هيعي 1 وح

 زسغ نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم ادلبقعُأ لاق ديك قا نع دعس نب لتس قا

 5 2 6 5 3 ا
 5 0 : 5 : ى 20 وى و «دبكو انيك لدج سندا !لعو ةداط هدف لاك ةنيكملا لع اندرشلا )ذذإ ددح كوبت

- 

 ٍلوسر نأ سنا نع لبوطلا كيم انربخا لاق هللا دبع انربخا لاق كيح نب دا انتدح

 اماوقأ ةفيدملاب نأ لاقذ ةنيدملا نم انّدف كوبت ةوزغ نم عجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 8و لاق ةنيدملاب مو هللا لوسر اب اولاق مكحعم اوناك الا ايداو متعطق الو اًريسم مورس ام مج

 ريصي#و ىرمك ىلآ ملسو هيلع هللا ىلص ىبيتلا باقك باب ءرذعلا مهسبح ةنيدماب

 باهش ىبأ نع خاص نع ىنا انتد> لاق مه2ربأ نب بوقعي انربخأ لاق فحسا انتل>

 ةللا  ىلض هللا لونشز نأ سربخ دعا ئبأا نإ هللا دبع, قباعللا ١ ةيبعا ىقرستكاا لاك

 هعندي نأ هرمأو ىميسلا ةذاذح نب هللا دبع عم ىرسك ىلا هباتكب ثعب ملسو هيلع

 بيسملا ىبا نأ .تبسحف هقرم اوق املا ىرشك ىلا ىيركلاميظع معنددب نيرجلا مقطع

 تت



 ا ئ هزاغملا تاب

 كدّدلو ذنم كيلع ْرَم موي ريخب رشبأ رورسلا نم ههجو قربي وهو ملسو هيلع دللا ىلص هللا

 ناكر دلل ننيبعا نيزك كااالإع دللا يدهم نك اعأ دللارا لوتسر م اب' اكون ١ نذأ كلقأ لاق تكن

 هنم كلذ فرعت انكو رم ةعطق هنأك ىحت ؛ههجو راتتسا“ ملسو هيلع هللا للص هللا لوشز

 ىلا ةقدص ىلام نم علَخْلأ نأ ىتبوت نم نأ اللا لوسر اي تلق هيحي نيب تسلج اهلف

 كل ريخ وهف كلام صعب كيلع ّكِسْمُأ ملسو هيلع هللا ىلص دللا ٌلوسر لاق هلوسر ىلاو هللا

 نم ناو ىدصلاب ىناج امنا هللا نا هللا لوسر اي ثلقف ربيخ ىذلا ىمْهَس كسْمُأ ىتاف تلق

 اذا هللا الباب نيملسملا | نم ؟!ذحا ١ ةلعأ انام: ةللاوتف ١ تايقبا اقّدص الا ٌتدحأ ال. نأ ىميوت

 امرا البا امم للا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس كلذ تركذ كم ثيدلل ىف

 وجال ىتاو انكك 3١م ئسوم ىلا ملسو هيلع هللا نقض هللا لؤتإل . كلذ" تكد لم .تويق

 بات َكَقَل ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلع لجو رع هللا لونأو تيقب اميف هللا ىنظفتت نأ

 ىلع هللا مَعْنَأ ام هللاوف نيقداصلا َّعَم اوذوكو هلوق ىلا راصنألاو َنيرِجاَمْلاَو يبنلا لع هلل

 هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر قدس نم ىسفت قي مظْعَأ مالسالل ىنادق نأ دعب ظق يكن نك

 لزنأ نيح اوبذك ىيذلل لاق هللا نإف اوبذك نيذلا كلغ امك كلغأت هتبذك نوكا ال نأ ملسو

 ناق لوف ىلا م هلا متبلعلا اذا ملت للاب نوفلجس هللا لاقف دحأل لاق ام رش ىخحولا
 ت

 هس هم سا مادام

 ندحلا كعلرا رمل قدوة ملتلاا هنأ انتل تعك !لاق نيقساقلا ٍموَقّْلا نع ىَصرَي ف هللا

 وسر اجراو. مهل رقغتساو. مهعيابق هل اوقلتخ نيح, ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر :مهنم لبق

 ةتلثلا َلَعَو ىلعت هللا لاق كلذبف هيف هللا ىصق ىتح اَنَرْمأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ةواجر و انايا هقيلخت وع اهتأو وزخلا ى ع انُقَلَخ نمم هللا ركذ ىذلا سولو اوفلُخ ّن يذلا

 - نك

 ملسو هيلع هللا ىلص ىجبنلا لوزن باب م. ءهنم لبقف هيلا رختعاو هل فملَ> نم نع انَرمأ

 نع رَمْعَم انربخا لاق قازرلا دبع انثدح لاق ىفعلا ديك نبا ةللا هبع انتكح رجل



 ل ى هزاخملا اح

 دع هع 83 - هك 2 0 - ع ع - هد
 لاله ةارما تءاجت بعك لاق رمآلا اذه ىف هللا ىضقي ىت> دنع ىقوكتف كلعاب ىقحلا

 ع - - - < ى 2
 أ ميش خيمأ فر لال 3 هللا لوسسر ب تلا ملسو هيلع دللا ىلض دللا لوسسر خبمأ نبأ

 هيام“ دللاو قل كللاهأ لات رعيازال اولكر اللا ةمويخا نكن عما ليد ماا هل سلا تا

 ضال لاظ ا دعب مول هاو ناك هد وت نم داك نكفورستم ةنزر 'اطاعاو رك الل

 نب لالغ ةأرمال نذأ امك كتارما ىق ملشو هيلع هللا لص:هللا لوسي تتداتسا ول ىقأ

 ىنيرذُي امو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر اهيف نذأتسأ ال هللاو تلقذف همدخت نأ ةيمأ

 : و 5 . ىل - + مني ] روعي قعي .تييلف" باشا لجحرا/ هاو, انهنع) هحنداجسا ا ذ1: ملماو فيلماردشلا هيضالعللا نورتو لالا

 يلح: هللا لص“ هللا لوسرإ ىهت : نيحا نم غليل" نوكسنتخ انتل «كلفك :ىتحا,لابلءارشعأ [كيلاذ

 نم تعبد رهظ ىلع اناو ةلبا نيسمخ جيس ركفلا ةولدص تيلص املذ انمالك ندع ماسو

 0 >- © سم 5 و ع

 ضرالا ىلع تقاضو ىسفت ىلع تقاض كق هللا ركذ ملل. لاكل ىلع سلاج انأ انيبق انتويب

 ه 6 3

 نقيا فلاغ قي قت دية لأن 1علش قبح الكا قو راح, توضاا تعا تبخل
 : 2 محح 8 22 -0- ا د َ 75

 ةبوتي ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نذأو جرذ ءاج دق نأ تننرعو !دجاس تررخت لاق

 م اع 3

 نورشبم ىبحاص لبق تكذو انّتووشبي سانلا بهّذن ركقلا ةولص ىلص نيح انيلع هللا

 5 تت تكا 7 3 7 عا 5 - 5- 5 -

 سرفلا نم عرسأ تودصلا ناكو لبُأل ىلع قواف ملسأ نم عاس ىجسو اسرف ىلا لجر ضكرو

 0 هو 5 0 عمر | 0 ته او 5 , 5 ص -

 ا ام هللاو هأرسش بد اهنابأ هتوسكف وست هل تعوذ ىنذرشبيب ةهدودم تعجبس ىذا ىنءاج اهلخ

 د د هم 5 3 0ع 1 0

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا تقلطناو امهتسيلف نيبوت ترعتساو فتموي اهريغ كلمأ

 ىتح بعك لاق كيلع هللا ةبوت كنْيَتل نولوقب ةيوتلاب ىنذونهي اجرَق سانلا ىناقلتيف

 ةحلط لا ماقف سانلا هلوح سلاج ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر اذذ ٌتحسملا تلخد
 0 5 - د م 2 هو 0

 لوسر لاق ؛ملسو هيلع هللا« ىض:هللا' لور ىلع :تسلس اًملذ“بعك :لاق ةكلطلا اهاسنأ) الو

5701. 24 



 4 ىزاغملا 0 ا

 ىدهاولا ةيمأ ١ نيب ةنالطو قراتتلاا عببرلا نب ةرارم  اولاق اهنا نم تلقح. كل :لسيقؤلفلا اليم
 2 9-.ه

 ىهنو ىل اجركذ نيح تيضو ةوسأ امهيذ اركب اديش دق نيكاص نيلجر ىل اوركذف

 هقخعب فليك ني نابل ندي نلقلا انقم انمالك نمع نيملسُملا ملسو هيلع دللا ىلص هللا ٌلوسر

 ىلع انقبلف فرعأ هللا ىف افا شرالا ىسفت ىف تركنت ىتح انل اوريقف سانلا انبنتجاف

 تيا تنكذا انآ اقرا نايكبوا انهتويي» ىا !دعتر اناكتسان, ىئايحاتما امان: هليل :نيسيخاقلذ

 ىنملكي الو ىاوسألا ىف فوطاو نيملسملا عم ةولصلا ُفِهَشَُذ جرخلأ كتنكو جَدلجأو مىفلا

 قر لركن هرلسلا عبو يحلل قيردو هيلع ماس ملتو هيلا الاليم ةالا لوس ١ ناو يخل ١

 اذاف رظَنلا هقراسأت هنم ابيرق َلَسَأ رق ال ما لع مالسلاا درب هيتفش كرَح لف ىسفن

 هةرقحلا نو كلذا لع لاط !ذا !ىحا ىعب نكرعا.هوبخ يتلا !ذان نا لبكأ ,قولص نع تلبثا |

 ان ا سانلا ناحلاو «ىتع | نبا ووو, ةداعق قا ظفاخ رادجج تروست ىتح> ثتيشم سانلا |

 2 سيلتا لق دللي اك يشد ٠ ةناجفا اا اي تلقح ل ةدلسسلا كح نر اير هالات اميلعرا تسلوت
 دءهع د 0 3 3 0 - 3 - 3 د 5 2 ع

 ملعأ هلوسرو هللا لاقف متدشفف هل تدعف تكسف هندشنف هل تدعذف نتئكسف هلوسرو هللا

 9 هك ع - 0 5 0

 ىطين اذا ةذيدملا ىوسب ىشماأ انا انيبذ لاق رادخأ تروسن ىتح تياوتو ىانبع تيضافذ

 نب بعد ىلع لب ند لوفي ةنيكما يعبي ماعطلاب مدق نمم_ ماشلا لسفا طابنأ نم

 هيف اذاف ناسَع كلم نم اباتك ىلإ عفذ ىنءاج اذا ىتح هل نوريشي سانلا قفطف كلام

 ةعيضم الو ناوم رادب هللا كّلَعَج رو كافج سدق.كيحاص نأ ىنغلب دق هتاف ْلْعَب امأ |

 هترحشت» ونملا) اهب :تيكيتت ككليلاا نك ذانضيا انتر , انينارق "امل تلقح" ىساوت  انب [فقحاذ

 ملسوا هيلع ادللا قص هللا لوسول لوسر ذأ نيسنكلا نم ليل نوعبرا: تضم:1ذا ىتح اهب

 هو مغ 0 ع 5 ع ددعم 3 0 5 عل

 قأرمال تلقف كلذ ّلثم ىيحاص ىأ لسرأو اهبرقت الو اهلرتعا لب ال لاق لعْتأ اذ ام

 ا ا ا



 “4 ىنزاغملا تاادكتب

 هيلع انيلع ام هللا لوسر اب هللاو تلق ام سب .لبج ىب ناعم لاقف هفطع ىف هظَنو هادرب

 هجوت هنا ىنغلب املف كلام نب بعك لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تكّسف اريخ الا

 تنعتساو ادغ هطّقس نم جرخُأ اذ اب لوقأو َبذللا ركذتأ ثقفطو ىل# نرضح الفاق

 ّلظأ دق ملسو هيلع دللا ىلص دللا لوسر نإ ليق اًملف ىلعا نم ىأر ىذ ٌلُكِب كلذ ىلع

 هَقّدَص تعمجأت بدك هيدا ءئشب ؛ نبأ 'هنم نرخ قل نأ !تفرعو لطابلا ىَتَع حاز امدق

 عكريف نحسَلاب دب رْفَس نم مدق اذا: ناكو امداق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عبضأو

 نوفلكتو هيلا نورذتعي اوقفطن نوفاخملا هءاج كلذ لعق اماف“سانلل سلج رث نيتعكر هيف

 مهعيابو مهتينالع ماسو هيلع هللا ىلص هللا ٌنوسر مهنم لبقف الجر نينمتو ٌةعضب اوناكو هل

 لاق ءبصغلا سبع سبع باك ةحلس املج تمض للا" 11 ةقارسإ ]ميل يرتكسلل ١

 تعتبا ىق نكت ملا كفلخ ام ىل لاق هيحد نيب تسلجتا حا ىنتمأ تعش

 تيأرأ ايندلا لها نم كريغ دنع نيسلج ول هللا لوسر اي هللاو ىثأ ىلب تلقف كرهظ

 5 نتن فلعل 0ع هللاو ىللو لج ا دقلو رعب هطكش ند ج رخأس

 كتتدح نذلو ىلع كطخغشي نأ هللا نكشومل 0 ب ىضرت بذك كتيلد مولا

 هو 5207 ع - - 0 3

03 - 

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاقف كنع تفلخت نيح ىتم َرَسْيَأ الو ىوقأ طق ثنك ام

 هللاو ىل اولاقف ىنوعيتاف ةملس ىنب نم لاجر راثو كيف هللا ىضقي ىتح مقف ىدص كقف اذه امأ

 هللا لوشو للا تردععا نكت ل1 نإ ترتغ ىقلو. ادع نبق .اًبتقر تيتذ) كيك .كنيلح ان

 هللا لوسر رافغتسا كَبْنَذ كيفك ناك طق نوفلخملا هيلا رختعا اب ملسو هيلع هللا ىكلص

 ىسفن َبّْدكأت عجرأ نأ ثدرأ ىتح ىنوبتوي اولاز ام هللاوق كل ملسو هيلع هللا ىلص
- 

 امهل ليقف تلق ام ّلّثم الق .نالجر معَ اولاق دحا ىتم اذه ىقل ل مهل ,تلق مك



 “4ع ىزاغم ا بانئح

 ىلع ودع نيبو مهنيب هللا عمج ىند ندير ريغ كيري ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 انقتاوت نيح ةيقعلا ةليل ملسو هيلع, هللا ىلص هللا لوسر عم ثدهش دقلو داعيم ريغ

 نم ناك اهنم سانلا ىف ركذأ رحب تناك ناو رب َدَهْشَم اهب ىل نأ بحأ امو مالسالا ىلع
 0 د هم هآك هعا سم ه .ٍ ءءء

 كتعبتجا ام هلئاو ةازغلا كلت ىف هنع تفلخت نيح رسبأ الو ىوقأ ظق نكأ ل ىثأ ىربَخ

 ىلص هللا لوس نكي رو ةازغلا كلت ىف اييتعيج ىتح طق ناتلحار هلبق ىدنع

 قص هللا لوس اهلزغ ةوزغلا اكلت تناك ىدج اهريغب :ئرو.الا ةوزغ كيري ,ملسو هيلع هللا

 نييلسلل ّنَجن اريتك اًوُدَعو ازافمو اديعب ارَقَس لبقتساو ىيدش رح ى ملسو هيلع هلأ

 هللا ىلص هللا لوسر عم نوملسملا»و ديري ىذلا ههجَوب غربخأت مور ةيفأ اوبقاتيل مآ

 نا تيري ليخر ان. كعك لاق": ناويدلا» سيرد: ظفاحي تامكب مهعاج آلا ينك ميدو هيلع

 هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ازغو هللا ىحو هيف لني هلام دل ىقكيس هنأ نط الا بيغتي

 هعم نوماسملاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رهجتاو لالظلاو رامثلا تبباط نيحح ةوزغلا كلذ ملسو

 مالف هيلع رداق انأ ىسْفَن ىف لوقأت اًنيش ضقأ رو عجرأت مهعم ربجأ كل ودغأ تففطن

 نودهلسملاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو جبصأت لِي نتاقلاب ةمسأ) مدح نيا دامت لؤي

 ثتودَعف ميقحلا 2 0 وأ مويب هدعب هج كل كي ىزاهج نم ضف ملو دعم

 ملف اًكيشأ | صقل ملو تعكر 21 تودع, ارق, ايتن ضقأ ملو تعجرف رهجتأل اولصف نأ دعب

 د هم هّغ 5 عاد هع د>ه- 1 9

 ىل ردقي ملاذ تلعذ ىننولو مهكردان لحرأ نأ تمكتو مزغلا طراغتو اوعرسأ ىتح ن لوي

 كتفطظف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يورخ دعب سانلا ىف تاجرخ اذا كنكف كلذ

 ني ةللازردع قمم التجرا نإ قاقبلا هيلع, اضومعم النجر..الا: قرأ ال ىتانئدتوجأ ملهي

 سلاج وهو لاقف كوبت غلب ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ىنركذي ملو ءافعضلا

 هسبتح هللا لوسر اب ةملَس ىتب نم لحجر لاقف كلام نب بعك لعق ام كوبتب موقلا ىف
 بلال

 كح



 هد

 هلقي م ايش مكتندح ىأب لوتظت,الا سو: هيلع اللا لضافللا لوسي ةلاقم عمس نم ىلا

 م دهس اه ع

 تبيحأ ام ىنلعفتلو ىدصمل اندنع كنا دللاو ىل اواقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٌلوق اوعمس نيذلا اوُنأ ىتح مهنم رقتب ىسوم وبا قللطناف 3

 لاق نددسم انتدح «ىسوم وبا هب ميتدح ام لثع وتد دعب عءاطعا رث عاب ةعنم

 هللا ىلص هللا لوسر نأ هببا نع دْعَس نب بعشُم نع مَكَلَل نع ةبعش نع ىبج انتدح

 هلآ, لاق ._ءاسنلاو نابيبصلا ىف: ىقلكا ؛لاقد ايلع فلكتساو كوبع لأ جوخ ,ملسو هيلع

 - 5 معلا س ١ -. ع 0

 دواذ وأ لاقو ىد_عي ىبد سيل هنأ الأ ىدميوم نم نورخ لوف دم نوكت نأ ىضرت

 انتدح لاق كبعس نب هللا 0 52 «ابعصم 0 لاق معدل ىع ةبعش انتج

 َقعَي ىب !ناوفص , نربتخا .لاق ربك دطخ 32 لاك جيرج نما ربحا لاق وكي ىق بك

 لوقي َكْعَي ناك لاق ةرسعلا ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا عم ثوزغ لاق ديبا نع ةيمأ نبا

 لتاقف ريجأ ىل ناكغف ىلْعَي لاق ناوفص لاقف ءطع لاق ىدنع ىلامعا فّدوُأ ةوزغلا كلت

 هثيستف رخآلا ضَع امهيأ ناوفص ىنربخا دقلف ءاطع لاق رخآلا دب اهذحا ضعف اناسنا

 هيلع ؛ةللا..ىلص ىبنلا ايتأث هيتينك ىدحا عزتناف ضاعلا يف نم هذي ضوضعملا عزتناف لاق

 هذي َعَدَيفَأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق هنا هتبسحو ءاطع لاق هقينت ردعأف ملسو

 هللا لوقو كلام نب بعك ثيدح 1 1 00 08 5 ا 50

 بعك ند هللا دبع أ كلام نب بعك نب هللا دبع نب 082 دبع نع باهش نبأ

 فلخت نيح ثّح كلام ند بعد ا لاق 06 نيح هينب نم بعك لكات ناكو

 ىف الا اعازغ ةوزغ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع فخ مل بعك لاق كوبت ةصق نع

 يرخ اامثا اهنع. فلخأ ٌلحا .بتاعي رثو, ركب ةوزغ ىف ثقلختا كنك ىنأ ريغ كوبت ةوزغ

 أ
 أ



 2 ىينزاغم ا 7-55 ب

 اابشا ىبا نع كلام_ابمدكت,لاهر ةعرق ىد: ىبك .انتدح .« مهسعب رضصقو, هباكتا "نم, نللأو

 نأ دللا ىبع نب هللا ديبع ىنقدح لاق باهش نبا نع سنوي ىنثدح ثيللا لقو ح

 هل ع فام هلي قلع نللإتب ندع هللا !ةالوفتو لاح لع يسم« لسفأ :سنأ ىربخا 1 نئابحا قنا

 ؛ سانلا عم فصف هنع لزن رث فصلا ضعب ىدي نبب راملل راسف سانلاب ّلصي عادولا هد

 ثفاش انو ةماسأ لّثس لاق نأ ىنتدح لاق: ماشع ىنع:ئيج انثدح لاق ددسم :انثدح

 انثدح «صْن ًةوَجَت دجو اذاف قْنَعْلا لاقف هت ىف ملسو هيلع دللا ىلص هللا ٍلوسر ره نع

 هللا ىبع ىع تباث ىب ىدع نع ديعس نب ىيك ىنع.كلام نع. ةملسم. ىنبادللا ىبع

 ىف ملسو هيلع هللا ىلص دللا ,لوسر عم ىّلص هنا هريبخا بويا ابا نأ ىمطتل كييرب نبا

 ديمح انثكح ةرسعلا ةوزغ كو كوبت ةوزغ باب «  ءاعيمج ءاشعلاو برغملا عادولا ةْحَح

 نع ةدرجرا نأ نحب هدرب قار ىد ءدللا ىبح . قجا ناري حا ةئاسا با انكدتخ لات العلا كوبا

 نا مهلا نالمألل هلاسا ملسو هيلع هللا قص هللا, .لوتسر ا, تاكا  ىلسرا لاق «ئسوم قا

 علمشتل كيلا ىنولسرا ناككأ نأ هللا ىبن اب تلقف كوبت ةوزغ قو ةرسعلا شيج ىف هعم

 ىنلا عْنَم نم انيزخ كعجرو رعت .فو نابصعا وهو ةتقتاوو. ءىتنولع مكلجتأ ال هللاو لاقذ

 1ع ةسفن ىق دجو ملسو هيلع هللا ىلاص ىبنلا نوكي.+ نأ ةفاخ .نمو ملسو'هيلغ:هللا ىلص

 ةعيوس الا بلآ ملف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق ىذلا مهثربخان ناكتأ ىلا تعجرف

 ةلذا لصرللا وسر تح لانو دتبجأت سيف نادللا مدبعا ننأ :قاداني الالب تعمس لا 36ه 2 ع

 ةرعبأ ةّدسل نيتيرقلا نيذهو نيتنيرقلا نيتاه كح لاق هتيثأ ايلف كوعدي ملسو هيلع

 هللا لوسر نا لاق وأ هللا نأ ٌلُقَف كباتصا ىلا نهب قلطناف دعس نم ذئنيح نهعاتبا

 ىبنلا نأ كلقف نهب مهبلا تقلطناف ندوبكراف ءالّوَغ ىلع مكلمك ملسو هيلع هللا ىلص

 مكضعب ىم قلطني ىند مكعذأ ال هللاو نكلو ءالوف ىلع مكليك ماسو هيلع هللا ىلص



 1 ىنزاغلا بانك

 هللا دبع انككح «ةفرعب فقاو ملسو ةيلح دلل لص ادللا [لوسروا:_تلوتا :تقينأ ناكم طل

 ةششاع ع نع ةورع نع لفون نب نمرلا كبع , نب ديح دوسألا ىلا نع كلام نع ةيلسم نبا

 ةحَح ْلَقُأ نم انمو ةرمعب َلَعَأ نم انف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انّجرخ كل

 محلب لقأ نم ام ٌيَحاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٌلفأو ةرمعو مك لََأ نم انمو

 عسي وأ
 لاق فسودب نب هللا دبع انتدح «ركذلا موي ىتح اولك ملف ةرمعلاو جدل ع 3 2 0 2-5 7 2 0 5

 لاق ليعمسا انتدح « عادولا ةجح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم لاقو كلام انربخا

 نبأ انتدح لاق نعسان د ميعربأ انتدح لاق سنوي نب كيا انتدح «هآثم كلام انتدح

 م ملسو هيلع هللا ىلبح ى ا ىلداع لاق 0 نع ع نب رماع انتدح لاق باهش

 نم ى' غلب هللا لوسر اي تلقف توملا ىلع هنم تيفشأ عجو نم عادولا
 ء-دد

 تلقي« ىدضتا# ةةحار 041: تمب ن1, يفت لو كاما 2 ا

 5 2 13 هةمدعم 5 ع * 4. 0 0 1 د د 57 0 2 2 5 ©

 ريخ ءاينغأ كنتقرو ركن نا دلو ريغ تثلقلاو ثلتلا لاق ثلقلان تلق ال لاق هرطشب

 اهب ترجأ الا هللا جو اهب ىغتبن قفل ففثث تسلو سانلا نوفقكتي هلع عرذق نأ نم

 ىت ىشا لافأ ناك تعور ؟تلخ ١ هلت لوح ان فالحل كدرملا ىف اهلعجت ةمقللا ىح

 ىتح فلخت كلعلو ةعف ةعفرو ةجرد هسب ثتددزا اآَلا هللا ةجو اهب ىغتبت المع ليقف فلخت

 نلت مهباقعأ ىلع مدرَت الو مهترجع» ىاحتأل ضُْمَأ خللا نورَخآ كب رَصْيو ماوقأ كب عفتني

 مدخجحير« كب قوح» نأ ملسو ةيلعا للا .لط هللا !لوس» مل قر ةلوكلا نم لكس سمانا

 ب ١ عشان نع ا ند ىسوم انتد> لاق ةرهض وسبا انتد> لاق رخملا نب ميغوب دأ

 انتدح «عادولا هَ ىف هسار قلخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ خربخا ومع

 ىسوم ىربخا لاق ييرج نبا انثدح لاق ركب نب ديح انثدح لاق ىيعس نب هللا كيب

 عادولا هد ىف قلح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ رمع نبأ هربخا عفان نع ةبقع ىبا



 1 ىنزاغم ا باذند بع

 0 - اذن - ن1 د

 ١ "نا ةوزغ وشع عسل أز-غ مالسو هيلع هللا ىلص ىينلا نأ مقرأ نب كس ىنتددح لاق

 جاف
 ًَظ 5 2 كاع 3 م سم ساد

 )2 ىرخا ةذكعو (نقحكسأ ودا لاق عادولا خ> اهدعب مدا م اةدحاو خدع َر ام لعب جد

 6 © د 33 ,

 ندب ورمع نب ةعرز لأ نع كرم نب ىلع ىع ةبعش انت>> لاق رهع نب صفح اندر

 سانلا نصنقسا ريرج عادولا ةَحَح ىف لاق ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نأ ريرج نع ريرج

 | لاق ىنقملا نب كبح انتدح> «ضعب باقر مكضعب برصي اراقثك ىدعب اوعجرد ال لاقف

 قمرادكي ىلأ نع ةركب اننا نبا نع لوح ا قع كيا اهو !لاقا فافولا' تبعا !انتدخ

 ضرالاو تاوميلا هللا قلخ موي هتثيهك رادتسا دق نامزلا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 تجرو مركاو«دلجا وذو ةدعقلا ذا تايلاوتم تلقا مزح ةعبرا اهتم !ارهش' رشح انثا' ةنسشلا

 اتنظ ىتح تكسف ملغأ لورد هللا انلق اذه رهش ىلا ناشر ىدانخ نبذ ىذا رم

 دلرشرو هللا ؛انلف ةنعرر نكي ,أ لاف ١ لبانانثق هج )ان نسيلا «لاق نشا ريقب "ةيجسيش نأ

 موي ىأذ لاق ىلب انلق ةدلبلا سيلأ لاق هما ريغب هيوديس هنأ اًنَّتظ ىتح تكسف ملعأ

 توي سلا .لاقزاعمسا "ميه ةيمميسا فا ءاننط»ىح تيس" ملعا» ةلؤسو هلا نلف اذه

 مارح مكيلع مكَصاَرعَأو لاق هبسحأو دمحن لاق ماّئاومأو مكذامد ناذ لاق ىلب انلق ىكذلا

 ملئامعأ نع ملاسيف مكبر نوقلتسو اذه مكريش ىف اذه مكدلب ىف اذه مكموي ةمركك

 لعلف ٌبكاغلا ثداسشلا غلبمل الأ ضعب باقر مكضعب برضي الالض ىدعب اوعجرت الف الا

 توصل نكح اد ةليح ناك عم 1م دعب ندخل قفا نوعي نأ ١ هغلجي نك "كعب

 لاق تسوي نيا نمح انتثدح «نيترم تغلب لح الآ لاق رق ملسو هيلع هللا ىلض ىبنلا

 توهيلا نم'اشان, نأ. باهش ١ نب :قراسطا نكخ ملسم» نباانييف' نع ىروثلا ! نيقس انكرح

 ا موبلا اولاقف هي يأ مع لاق !اديع مويلا كلذ انّْذحتاَل انيف ةيالا هلع كلون ول اولاق

 ءن1كع - 0 3 - 0 د 5ك - د و

 ماعال أ رمع لاق انيد مالسسالا ملك تسيضرو ىتمعن مكيلع تهمهتاو مكغيد مكل تليمكا

١ | 



 آة5دتتنحبنبسعس

 انكار ل :زاغملا بانح

 لسخدف َبابلا هل مدقف مدقلاب هءاجف متْقلاب انتثا نمتعل ل رق تيبلا دنع خانأ ىتح

 اليوط اراهن ثكف َبابلا مهيلع اوقلغأ رث نمثعو ٌلالبو ةماسأو ملسو هيلع للا ىلص ىنلا
 نيأ هل تقف بابلا .ًءارو امتاق الالب تدجوف مهتقبسف ٌلوخُدلا سانلا ردتباف يرخ رق

 ىلع تبيبلا ناكو نيمدقملا نيدوعلا كنُيَذ نيب ىلص لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ىلص

 هرهط فلخ تيبلا باي لعجو مّدقملا .رْطّشلا نم نيدوعلا نيب قص نيرطنش ةدمعأ ةقس

 هلاسأ 3 تيِسُنو لاق راد نيبو هنيب تيبلا جلت نيح كليقتسُي ىذلا ههجوب لبقتساو

 بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انقدح «2ج ةرمرم هيف لص ىذلا ناكملا ىنعو لص مك

 ىبنلا جوز ةشئاع نأ نمرلا دبع نب ةملس وباو ريبزلا نب ةورع ىتدح لاق قرعزلا نع

 مللسو هيلع هللا ىلبص ىبنلا جوز ىيح تانب ةيفص نأ امهتربخا ملسو هيلع هللا ىلص

 تصضافأ دق اهنا تلقف ىب انْتَسِباحأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف عادولا ةّجُح ىف تضاح

 نب ىيح. انتدح ءوَهْدَتْلَف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف تيبلاب تفاطو هللا لوسر اب

 رمح لبا ١ نع مدح الابأا نأ حم نبا ورم تود لاق تعفو "نبا ئيشدحلا لاك نمل

 ام. ىرذت الف انرهظأ نيب ملسو هيلع هللا لص ئبنلاو عادرلا ةّجح ثتدحتن انك لاق

 ام لاق, هركذ ىف بنطأن لاجدلا جسلا ركذ رث هيلع ىنثأو هللا دمحن عادولا تح

 اف مكيف جرخت هناو هدعب نم نويبتلاو حوت هرذنأ هتمأ هرذنأ الا ئبت نم هللا ثعَب

 نأ اقلك مكيلع ىفخك ام ىلع سيل مكبر نأ مكيلع ىفخإ سيلخ هناش نم مكيلع ىفخ

 بدع هنتعلا ناكل نافيلاا نينا راق ةضارا يضم رجبشلا
5 ِ 

 لع الأ اذع متربش ىف اذع مكدلب ىف اذع مكموي ةمركك مكلاومأو مكءامد مكيلع

 اراقك ىدعب اوعجرت ال اورظنا مكتبو وا مكلُيو انلث نَّيشا ٍجللا لق معن اولاق تغلب

 مح كلا نأ 5 ا

 قحسا وبا انثدح لاق ريقز انثدح لاق كلاخ نب ورمع انتدح «ضعب باقر مكضعب ُبِرصَي

701. 28 



 ! ىزاغملا باتك

 لاق ىلع نب ورمع ىفتدح «ادحاو اناولح اوناط اهناف ةرعلاو جدل اوعمج نيذلا اًمأو ىنم

 اذا سابع نبا نع ءاطع ىنتدح لاق جيرج نبأ انددح لاق كيعس نب ىبك انتدح

 رم ةتاكش للا نوه نك ناقأ نيابع ىبا اذه لاق ا نك كيدن زاك نقف تيل فاض

 ةجحح ىف اولكأ نأ هباحمأ ملسو هيلع هللا ىنص ىبنلا ا قيتعلا تسيبلا ىلا ايّحت

 ىنثدح «ظعبو لبق هاري سابع نبا ناك لاق فرعملا دعب كلذ ناك امتا تلق عادولا

 ىسوم كا نع باهت ىب ىراط تعمس لاق سيق ىع ةبعش انربخا لاق .رضنلا انكدح لاق نايب

 معن تلك كيتا لاقخن ءاحطبلاب ماسو دكيلع دللا ىلص ىبينلا نع 1 لاق ىرعتشالا

 فظ لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاله لالعاب كيبل تلق تللفأ فيك لاق

 هع وم 0 1 0 36 5 1 0 هم

 سبق نم ةارمهأ تسي.داو ةورملاو افصلابو تيبلاب تنفطغ لكح ارم ةورملاو افصلابو تميملاد

 رم انهدخلا لاخ ضايع سنا امدح لاق «ردفلا ١ نما يفردا) ىدتدحلا 6 ىسازا تَلقف © تم
 6 مع 2 تن

 هتريخا ماسو هيلع دللا ىلسص ىبغلا جوز ةخدصقحم نأ ةريخأ رمع

 ه 3 1 سما 6 نه ح - 1

 اف ةصقح تلاقن عادولا * ماع ىنللك نأ هجاوزأ ريمأ م

 - هك 3 0 # 0 5 2 3 هَ د دن 8

 وبا انتدح « ىيدف ركأ ىتح للا تسلف ىيدف تدلاقو ىسأر تديل لاقذ كعنج

 ىربخا لاق ازوالا انثتد> فسي نب ديحن لاقو ح ىرعزلا نع بيعش انربخا لاق ناميلا

 هيلعا هللا ىلص هللا لوسر .فيدر' سابع ىب لصقلاو عادولا حت ى ملسو هيلع اذللا ىلص

 عيطتسي ال اريبك اضيش نأ تكردأ هدابع ىلع دللا ةضيرف ّنأ هللا لوسر اب تلاقف ملسو

 انثدح لاق دكبحن ىندكح ء«معن لاق هنع ححأ نأ ىضقي لهف ةلحارلا ىلع ىوتسُي نأ

 - كك 23 3 1 2 ٠

 ىبنلا لييقا لاق رمع نبا نع عفان انتدح لاق نميلس ىب جلف انقدح ىيعنلا نب جايرس

 95 مهن ا6 - 8 © هود هم -
 ركلط ند ندمقعو لالب دعمو ءاوصقلا ىلع :ماسأ فدورم 'وحنو جدقلا ماع ملسو هيلع هللا ىلص



 ؛# ىزاغملا بانتك

 ليفطلا ءاج لاق ةريرغ ىأ نع يرعالا نمحرلا ىبع نع ناوكذ ىبأ نع نيفس انتدح

 لاقف يلع دآلا عداف تبأو تضع تكلف نك اسود نا لاقف ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا ىلا ورمع ىبا

 نع ليعم»ا انتدح لاق ةماسأوبا انتدح لاق العلا نب همحن ىنتدح * مهب تو اسود دعا غلا

 قيرطلا ىف تلق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع تيمدق امل لاق ةريرغ نأ نع سيق

 تح رفكلا ظراد نم اهَنأ ىلع اهئانعو اهلوط نم ٌةليث اب

 انأ انيبف هقعيابذ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع تيمدق اًملف فيوطلا ى مالغ ىل قّبأو

 وه لاقف كمالغ اذه ةرسيرع ايأ اب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف مالغلا علط َّذأ هدنع

 نب ىسوم انثدح مرتاح ىب ىئدع ثيدحو ءىط كفو باب © 2 ءهقتعأن هللا هجول

 هم د

 ىدع نع ثيرح نب ورسصع نع كلملا دبع انثدح لاق ةناوع وبا انتحح لاق ليعمسأ

 اي ىنفرعت اَمأ تلقف مهيمسي الجر الجر وعلي لعجت ذو. ىف ومع انّيتأ لاق اح نبا

 3 تقرعوا اور دع طنا تيشرو لوبد .نا+ تلبتاوا اورعح هذا تدلع لب لاق ىععلا

 هللا طبع نب لسيعبسا انتدح .عادولا مح باب.« .ءاَّذا ىلبأ الف ىدَع لاقف اوركذأ

 هد

 انجرخ تلاق اهضر ةشثاع ىع ريبزلا نب ةورع نع باهش نبا ىع كلام ىنتدح لاق
2 

 ىلص هللا لوسر لاق ةرعب انّللعأف عادولا ْهَحَخ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم

 امهنم لحي ىتح لحي ال رث ةرعلا عم حلب َلِهْيْلَف ىذه هعم نك نم ملسو هيلع هللا

 ةورملاو:انفصلا . نيب: الو -تيتعلاب «كفطأا عملو :نصقاتح انأو ةكم .هغمإ تسوق اعينج

 ىلعأو ئطشتماو كسار ىضقنا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا كلذ توكتشف

 عم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ىنلْسَأ جمل انْيَصَق اًملف تلعفف ةرعلا جدو

 نيذلا .فاطف كالاق كترمع' ناكم هذه لاقن ترمغءاذ ميعنتلا ىلا ركب نا نب نمرلا "دبغ
 2 ع مل : م 2 هِء مما

 نم اوعجر نأ دعب رخآ افاوط اوذاط مق اولح م ةورماو اقصلا نيبو تيبلاب ةريعلاب اولعا



 ني زاغملا بان22

 أ نع مزاح يأ نب سهق نب ع نكنلاخ أ ى د لبيعمسأ نع خبعش انتد> لاق ربرج نبدأ

 هاقلَلو . نميلا ىلا هديب راشأف انهم .ناجالا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نوعسم

 ةعيبر ناطيشلا انرق علطي ثيح لسبالا بانذأ لوصا دنع نيداّدقلا ىف بولقلا ظاغو

 ا دما نع ىدع ىلا نبأ انتدح لاق راش ىب .ديح انتدح .«رضمو

 ةدثفا قرأ © نميلا لها مكاتأ لاق ملسو هيلع هللأ' لص ىبنلا نع ةريرغ نا نع ناوكذ

 ىف راقولاو ةنيكسلاو لبالا باكا ىف هالّْيْخْلِو ركقلاو ةيناج ةيللو نامي ناجالا ابولق نيلأو

 ىبيفلا نع ةربيره بأ نى وح ناوكذ 00 ىهبطس نع ةبعش نع زك لاقو منغلا لأ

 كدز نب روت نع نميلس نع ىخأ انتدح لاق ل يعمسأ انتد> « ماسو هيلع هللا ىلص

 انهه ةنثغلاو ناي نامالا لاق .ملسو هيلع هلأ ىلص ىبتلا نأ ةريرش قا نع ثّمٌعلا نأ نع

 دانزلا وبا انربخا لاق بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انتدح *ناطيشلا نق علطي انهشو

 فعبضا نمدلا ُلعا مكاتأ لاق ملسو هيلع دالا ىلص ىبنلا نع ةريره أ نع جرعالا نع

 ايواق
 0 تدلل . 0 20 3 دع

 يملا نع 2 لأ نع ناد بع انتدد> « ةيناي ةيكلكو ناك هقفلا ةطششأ فقرأو

 نونا بديع اب اب لاقذ 0 ءاجن دوعسم نبأ عم اسولج امك لاق ةيقلع نع ميغربأ نع

 ًارقيف مهضعي ثرمأ تق نأ كلنا اممأ لاق اع امك و 3 نأ كابشلا ءال او عيطتسيأ

 ةيقلع رمأتأ ريد نب دابز وخأ ريدح نب كيز لاقذف ةمقلع ب د لاق لح لاق كيلع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق اب كتربخا تئش نا كنا امأر لاه انعرقابا | سيلو ارو” نأ

 دكت لاق ىوت 0017 دللا لمع لاقذ ميله ظروس نم غي نيم و تأرقف ةموكو كموذق ق

 1 1 ع 5 2 13 0 0

 نم. ماج هيلع, بابك ىلا .كفتلا) ما ةورقي ىعزي الا« ايش .ارقأ .ام هللا كبح افا نس

 هأور هاقلأف مويلا دعب نع هارت ىَل كنا امأ لاق ىَقلي نأ متاخل اذهل نآأي ملا لاقن بعذ
 0 تلا هما - هم 5

 لاخ ميعذ وبا انتدح ىسودلا ورمع نب ليفغطلاو سود خصق باب و « ذبعش نع ردغغ



 111 هل ىنزاغملا بانح

 اهتددعت اهّذع ركب وبا ىل لاق هتّمج لوقي دللا ىبع نب رباج ثعمس لاق ىلع نب سبح

 5 ع 0 000 5 © نه تأ ع ٌّ 34
 نجلا لعأاو نييرعشالا مودق باب 7  ء« نيترم اهلتم طخ لاقن ةثام سمخ اهتدجوذ

 هد

 ىم هللا :دئيدع, انكدح امهنم. انأو«ىتم 8 ملسو .هبلع, هللا لص .ىبنلا .نعاىشسوم وبا لاتو

 هيبا. نع ةدثاز نأ ىبا, انثكح لاق مذآك نب ىيج انثدحت الق رصت, ىب قحكساو سيح

 انتثكف نميلا نم 0 انآ نكمحق ل ىسوم ىلا نع ديزي نب دوسالا نع قكسأ نأ نع

 كح رع دل | ةقيرلو ,ميلوج هي هرتك نم تايبلا] ليخأ يو لزب ةحاووب دو كيدعل ل31 كقولك اًنيح

 وبا مدق امل لاق مدر نع ةبالق ىأ نع بويا نع مالسلا دبع انتحح لاق ميَعُن وبا

 نجر . علا 35: اخاحم دكت دهر سحتسا ويش لنا ماجن ل نهر كت

 لط يملا رات قل ملق لاق هثرذقن ايش لكأب هيأ ىلا لاقت ءجغلا ىلا هطحف سل

 3 - 3 2 سو هموءهل ع دوم < - ودع

 انين نإ كيج نع كربخا ماع لاقخ هلكأ ال نأ تفلح أ لاقذ دلكإب ملسو :بلع هللا

 فل هانلمكسات انليكج. نأ, نأ هانلمكاسان نييرعشالا ,نم رفث ملسو هيلع هللا ,لص_ ىبنلا

 وه هم هم ع 0 - : 2 ع

 نيم اكل ماد لدا يصعتما تاز نأ ملسوا قلع كلا لبم ىلا تيلي رج هر انيحلا

 >> ه2 6 6 - <

 هتيتان !ىبأ اندعب حلقت ال هَنيَي ملسو هيلع هللا ىلص ىينذلا انلفغت انلق اهانضيق املف كوذ

 ىلع فلخأ ال نو ْلَجَأ لاق انَدْلَج دقو انلمحت ال نأ تفاح كّنا هللا لوسر اب .تلقف

 لاق لع نبا ورمغ .ىنتدح « اهنم ريح رد[ ىلا تينا نال هنم !اريخ اعريغ ىرأف نبي

 انثد> لاق داش نب عماج َةرْكَص وبا انثدح لاق نيفس انثدح لاق مصاعوبا انتدح

 هللا .لوسر ىلا ميغ وتب .تءاتج لاق نيصح, نب, نارمع:انتدح لاق, قراما ورك نب نارك

 لوسر هجو ريغتف انطغأت انترشب نا اَمأ اولاق ميت ىنب اب اورشبلا لاقف ملسو هيلع هللا- ىلص

 ونب اهلبقي ل نا ىرشبلا اولبقا لاقت نمهلا لهأ نم سان ءاجت ملسو هيلع هللا ىكض هللا

 بهو انثدح لاق ئفعتمل محن نب هللا دبع انثتكدح ءدهللا لوسر اي انلبق سف اولاق مهمت



 0ع ىراغم ا تااح ا

 اهبن ناك نمل هللاوف ٌلعفت ال هبحاصل اهدحا لاقت هانعالي نأ نادر ملسو هيلع هللا

 الجر انعم ثعُباو انتلاس ام كيطعت انا الاق اندعب نم انبقع الو نك : حلفت ال اًمعالف

 نيمأ ةح نيمأ كح انيمأ الجر مكعم ٌنَعْبأل لاقف انيما الا انعم تعبت الو انيمأ

 املف حارخل نبا ةحيّبع اب اب مُك لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باكتا اهل فرشتساف

 رك نر دنكما ئيددح مالا هانم نيا 13كقي لما" هيلع هلا لدم هللا لوكشرب لاقكأك

 0 52 ةلص نع فحسا ابأ تت لاق عد انتد> لاق رفعج نب ديح“ ان3ةدح لاق

 الجر انعم ثعبا اولاقف ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا ىلا نارجن لها ءاج لاق ةفيذح نع

 ةكيبع ابا تعبت سانلا اهل فرشتسان نيما فقح انيما الجر مكيلا ندعبأل لاقف 3

 قا نيت 32 ةبالق ىأ نع كلاخ نع ةبعش انثدح لاق ديلولا وبا انثدح « حاول نبا

 حار نبا ةديبش وبا ةّمألا هذه نيمأو نيما ةمأ لكل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 نبا عمس نيغس انتدح لاق ىيعس ىب ةبينق انثكح نيركلاو نامع ةصق باب ا"

 لام, ءاجلا ىف ولا؛ملسو هيلع هللا: !لض ادللا لوس ل* لاق. لوقي هللا تبعا ىب' باج ردكنلا

 لوسر ضبق ىتح نيركبلا لام مدقي ملف اثلث اذكعو !ذكهو !ذكه ىقيطغأ دقت نيرجلا

 ىيقلا تنعدم نار نم»ا ىداستفواايداتم ةزمأ نكبا) نأ لع مرجعا الكا ا ءلسو ؛هيلع !هبلا» لع هللا

 ىنلا نأ هتربخأت ركب ابا كثجن باج لاق ىنتأيلف ةّدع ءا َنْيَد ملسو هيلع هللا ىلص

 لاق اشلث ا|ذكفو اذكهوا نكعا ىتيطعأ نيركلا لام ءاج ول لاق ملسو هيلع هللا لص

 رق ىنطُعُي ملف هثيتأ رق ىنطعي ملف هثلأسف كلذ دعب ركب ابأ تيقلف رباج لاق قاطعأت

 ّ ىنطَعُت ملخ كقينأ . م ىنطعت ملف كيتا نيف ل1 تلقفا, ىنطخي ملف ةقلاتتلا# دخت

 أو دم لخففا تلقا لاش قا ردكتتا أ اأو ىنْيطْعُت نأ امو ىنطُعُت ملف كتيب
 6. هع

 نع ورمع نعو كيطعأ 80 كيرأ انأ لإ رم نم كتعتما | ام انتل اه كاك لكيلا نم رد ءأذ



 ةاشلاب انّثج رق بارث نم ةوُثِج اَنْعمَج ارجح لجأ م اذان َرخآْلا انّدخأف هانْبقلا هنم يا

 هيف اختر ْعَدَت الف هتسألا لصنم اَمْلُ بجي رهش لصخد اذاذ هب انفط' م هيلع انبلخ

 ثنك لوقي جر ابأ تعمسو بَجَر ٌرهش هانيقلا هانئزن الا ةديدح هيف امهَس الو ةديدح
 انررف هجورخب انعمس ايلف ىلعأ ىلع لبالا ىيرَأ امالُع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثعب موي

 نييحن نب كيعس ىنثكح ىسنعلا دوسالا ةضق بابا. ١١ ؛باكلت]) ةمليسم ىلا رانلا لَ

 نب ةديبع نبا نع ملاص نع ىنأ انثدح لاق ميهربا نب بوقعي انتدح لاق ىمرشل

 انغلب لاق ةبتع نب هللا دبع نب هللا ىيبع نا هللا دبع همسا.رخآ عضوم ىف ناكو طهشت

 ْ ثرامللا 0 ناكو ثراذدل تسنب راد ىف لؤنف ةنيدملا مدقق تباذلتا ا أ

 نبق ند: ثبت ةعَمَو ( ملسو, هيلع هللا لصرنفللا ملوسر هانت لرمع ىب اللا اذكع مال ىز درك

 هللا لوسر كي ىو ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر بيطخ هل لاقي ىلا, وهو سامتتلا نبأ

 دبي اننلخا تقص نا ةيلعسم هل لاهتر ملكت هيلع يبكوف بيض ليك هلع هللا, ليد

 َبيصقلا اذه ىنتلاَس ول ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقن كدعب انل هقلعج, مث رمألا نيبو

 قنع كبيحسو نبك قير تيان را ةهووتتبار نامرردبف تيرأ ىذلا كارل ناو هكتيطعأ ام

 ىب هللا بع تالأس هللا دبع نب هلثا نيبع لق ماسو هيلع دللا ىلص ىبتلا فرصناف

 ؟ ناركذ» سابع نبأ لاقف .اهركذ فلا ملسو | هيلع# ملل ىط_ هللا, لوسر كايوز ,نعب شان

 بعذ نم ناراوس ىتي ىف عضو هنأ ثيرأ مشان انأ انيب لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا

 مللا ديبغ لاقف ناجرخُي نيياذك امهَتلوُذ راطف امهئضفتف ىلا نذأت امهتعركو امهتعطقف

 لها ةضق باب ,» . ءباّذكلا .ةيلْيَسم حآلاو نميلاب زوويك هلتك, ىجلا ىسنعلا الحا

 (نقحكسأ لأ نع لبثارسأ نع مدآ نب ىبهبحك انتد> لاق نيسلل نب نابع ىدتدح ناك

 ىلص هللا لوسر ىلا ناو ابحاص بقاعلاو ٌديِسلا ءج لاف َةَقيَذَح ىع رقز نب ةلص نع

 حل مدلل _ٍ
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 7 ىنزاغما تامح

 كحاب نم ا ا دل نم ناك ام ةللاو لأ نيدشلا كك كي جيبصأف كنيذ نم أ

 هشبف ىرت اذ امغ ةريعلا ديرأ انأو ىنتذخا ىلُيَخ ناو ىلا دالبلا ٌبحا كّذلب حبصأت هاء ند ٌّظ 0 6: هم 5 - 3 د

 حلكو. الل لاق كوبصا لتاك مل, لاكا ةكمب مككا اله اومتعي نأ هرمأو«ملسو ةيلعا هللا "نص يتلا

 ةطتح بح ةماييلا|, نما مكيبتأت ال .هللاو الوملسو هيلع« هللا" لص هللا ؛لوسر ىبح عم ثفلسأ

 ىع بيعش انوبخا لاق ناميلا وبا انتدح «ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا اهيف نّذأَي ىنح

 د 0 د

 ةمليسم مدق لاق سابع نبا نع ريبج نب عفان افتدح لاق نيسح ىنأ ىب هللا كيع

 - هك

 نم رسمالا 1 4 لدعج نأ لوقب ل ملسو هيلع كلا ىلص ىنلا ديع ىلع تاككلا

 هعمو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هبلأ لبقأف هموق نم روتك مشب 2 اهمدقو هثاعبت هلعب

 فقو ىتح كيرج ةعطق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دي ىو سامش نب سيق نب تبات
6-9 

 كيف هللا َرَمُأ ودعت ىّلو اهكقيطعأ ام دعطقلا هذه ىنتلأس ول لاقف هباكحا ىف ةيليسم ىلع

 تع كبي كتباث :[لقو تبر ام هيف ثيرأ ىلا كارأل ىنأو دللا كنرقعُيل تربْذأ نملو

 را كنا, ملسو ا طيلعا هللا :ليصا دللإ ؛الولز» لوف قع تنلاسم ١ نماجعأا ىبا» لاق هنعاا قنا

 انآ انيب لاق ماسو هبلع هللا ىلص هللا لوسسر 5 ةريرف وكدا اريخأف تير ام ثييرأ ىذلا

 ه دو

 امهكفنأ نأ مانلا ى ىلا ىحوأت امهناتتا قنات: يقعد نخاع دراوس ىذي ىف تييأر مكان

 ىنكدح «ةيليسم رخآلاو ىسنعلا اهذحا ىدعب ناجرخت نيباذك اههتلوأف راطف امهتخفنف

 لاق لوقي ةرير يأ عمس هنأ ماع 0 ع رمعم نع قازولا ع انت لاق ريصت 1 فقحتبا

 ناراوس ىقك ىف عضوف ضرالا نئازرخ تيتأذ مئان انأ انيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ه عد هعمل ا- د هع 3 د - وه د ع سد - 2ث تئدء 3 5

 نيدللا نيباذكلا امهتلوان ايهذن ابينخفنف اميكفنا نأ ىلا ىحوان ىلع اربكف بعذ نم
 در

 عديم 2 لاق نيح نب تلا اندىح «ةماويلا بحاصو ءانعتم بححاسص اههنجب انأ

 6 اتصالا 0362 تأ تل ح 2 )0
 وع ارخ اندجو اذان رجك دبعن انك لوقي ىدراطعلا ءاجر ابا تدعمس لاك نوميم نبأ



 12 ى هزاغملا 35--

 َ 0 3 ََط هه هق 2 ههم ع -

 ىبنلا تععمس ةملس مأ تلاقف ةشئاع ىلا قولسرأ ام لثمب ةملس مأ ىلا قودروف مهتربخأت ةملس

 ةملسش م لوقت: كواقف :هينجوالا «ٌقموف «تلقف- مداخل هيلا! كلسرأت اهاليصفاراصنألا | نكأا زك

 همد ع ٠ ه- م6 هك هء وه.

 ناذ امهيلصت كاراذ نيتعكرلا نيتاه نع ىهنذ كعمسا منا ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر اب

 تنب اب لاق فرصنا اًملف هنع ترخأتساذ هدبب راشآن ةيراذل تلعفذ ىرخدساف هديب راخشأ

 5 ع - هم 0م ع اها

 كيج نب هللا دبع ىنتدح ؛ ناتاع امهَف رهظلا دعب نيتللا نييتعكرلا نع ىنولغشف مهموق

 0 ةرِمَج نأ نع نامهط ىبا وه ميعربا انثدح لاق كلملا دبع رماع وبا .انتدح لاق ىفعلل

0 

 5 ه مسد د 0112 د 2 0 مل

 هللا ىلمح هللا لوسر كحسم ىف تعم خعمج للعب تعم ةعوج لوا لاق سابع نبا نع

 خفي يسب ندد تآ 37 « نيركبلا نم اناوكب سيفقلا كلسمع لاكاشسم 3 ماسو ءبالع

 د 0 مسسسالا 80 - د

 ىدتدح لاق ثيإلا انتدح لاق فسوي نب هللا كبع انت لاثتا نب ةما.وت ثيدحو

 - ه 8 3 - 2 - - د

 ليق دايخ ماسو «بلع هللا ىلص ىبنلا تح.عب لاق ةردرو ابأ عمس هذا كيعس ىأ نب كيعس

 5 - ِّط 0 د 3 00 مس ا. 1

 ريخ ىدنع لاقف ةمامُك اي كحنع ام لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هيلا جر دا ناكأا

 نسف لاما نيزك تنك ١ ناو اركاسش ىلا معنتا معتم راو“ مدا13 لمعت ىنلحمم نال نسكت
 - - 2 ع 2 هه

 نا كل تلق ام لاق ةمامث اي كدنع ام هل لاق مث ْدَعلا ناك ىتح كرتف تعش ام هنه
 هد .«د
2 0 
 مك

<2 

 ام: ئنع لاق ةمايك اي ”كدلتح+ ام لعد علا نعب» ناك 'ىدحا ةكرتمو ركاشا لَك

 ّنيحسملا لخد مث لستغان دجسملا نم بيرق لخأ ىلا قلطناف ةمامث اوقلطأ لاق كل تلق

 ةن

 هجو ضرالا ىلع ناك ام هللاو دمحم اي هللا لوسر ادمح نأو هللا الا هلا ل نأ ُنَهَشأ لاقف
 0ك 2 تت هاع 36 هك هم - < هك

 ن.ء.بد نم ناك ام هللاو ىلا دوجولا بدأ انكهجو جبصا لفقخ كيجو نم ىلا ضخغبأ
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 17 7 ا )

 1 ىزاغملا اح ع

 قحسا نيد نويل ني نر تايللاللا هلع اسقلا نقك اويمتيسا دل رونما وكتمل اب

 ةرج ىل نأ سابع نبال تلف ةرمج ىنأ نع ةرق انتدح لاق ىدقعلا رماع وبا انربخا لاق

 كتلطأن مىقلا .تسلاجف هنم ثرثكا نا رج ىف اولخ هبرشأن !ذيبن ىل ٌقبَتنت ةيرانج ىنعي

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع سيقلا دبع ْنْفَو مدق لاقف حصتفأ نأ تيشَخ شسوللل

 نيكرشملا كنيبو اننيب نا هللا لوسر اب اولاقف ىمادت الو ايازخ ريغ موقلاب ايحرم لاقف |

 ن
 1 006 7 3 انثدَح_ مودل وهنأ ىف الا كيلا لصن ال انأو رضمو

30 

 انلخد نك نلمح

 ام نورد لع دللاب ناجالا ع عبر ن ء مكاهنأو ع د مكرم لاق انعأرو ص د وعدو خم

 انثد> ا مقدخلو ريقثلاو ءابذلا ىف فبثنا ام عبرا نع مكاهنأ, سمخل مذاغملا نم |

 موصو ةوكرلا ءاقياو ةولصلا ماقاو هللا الا هلا ال نأ ةداهش هللاب ناجالا

 لوغب سابع نبأ ا لاق ةرمج لأ ئدع كبر نب دا انتد> لاق برد نب ىويملس

 ىل اذه انا هللا لوسر اب اولاقن ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا ىلع سيقلا بع دنو مدق |

 انف مارح رع ىف الأ كيلا سلخ انشسلف ريصم راغك كنيبو اننيد تنلاح كفو ةعيبر نم |

 دللاب ناجالا عبرا نع مكاهنأو عبرب مكرمأ لاق انءارو نم اهيلا وعدتو اهب ْفْحَأَن ءايشأب

 سمخ اودوث نأو ةوكزلا ءاتياو ةولصلا ماقأر ةدحاو ٌتقعو دللا الا هلا ال نأ ةداهش

 انثدح لاق ىميلس نب. ىيك انثدحا «تقرملاو متنملو ريقنلاو ءابدلا نع مكاهنأو متمنغ ام

 هما ىذا هم.و 50 3 7 7-1 ك5هس 5 0 تال

 ايدوك نأ روبكب نع تراخخ ند وروع نع رمضم نب ركب لاقو رووع ىقريخا لاق بو نبدأ

 مع

 اولسرا كركم نسب روسملاو رعزأ نبا نمرلا ىبعو سابع ىبا نأ هتدح سابع نبا ىوم

 انربخأ اناف رصعلا دعب نيقعكرلا نع هلو اعيبج اًمم مالسلا اهياع ارقا اولاقذ شقاع ىلا

 ثنكو سابع نبا لاق امهنع اهن ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نأ انغلب دقو اهيلَصُت كّنأ
 ه5

 تك ة ء ٠ 0 2 5 يل 3 4

 مأ لس تلاقف قولسرا ام اهتغلبو اهيلع تلخّدف بيرك لق امينع سانلا رمع عم برش



 ؛ ىزاغملا بانك

 نب كيج نع ىرعزلا نمع ميَلَذ انثدح لاق عيبرلا وبأ دواد نب نميلس ىتدح عست

 ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا كهرمأ هلأ جحا ىف دثعب ركب ابا نأ ةريره نأ ىع نجرلا ىبع

85 005 

 كترشم ماعلا دعب مك ال نأ سانلا ىف نّدوي طق ىف ركنلا موي عادولا ةّدْح لبق اهيلع

 95 هو

 انآ ىع ليشارسا انددح لاق ءاجْي نب هللا قع 2 « نابرع تديبلاب نسفوطي الو
2 

 1و 11 2 .. - 6 0 3 257 / 7 ّى 1 . 0 28 . . 5 ١

 ءاسنلا راو ةيناخ تلوذ خبأ ريخاو ظءارب خلاك تلوذ ذر وس يح لاق ءارهلا نع (نقكاسا

 دهم 6

 لاق ميعن وبا انتدح مهم ىنب نكَو باب « ةلالكلا 2 مكين هلل لق كنوتفتسي

 َّك لاق صح نب نارمع نع ىنزاملا ز - نب نآأوفص نع ةرككص لأ نع نيغس انتدح

 ايياوناك ةيابما نمي اي كوشبلا# اراتقا لاقت دوم هلعت لا ناضر يدنا (مميطلا تك ل

 يلا اولبقأ لاقف نّككلا نم عت ءاج هيج 8 كلذ قو انطعأف انتوشب كد هللا ٌلوسر

 : هنمهح ةورغا باي 41+ - ةدللا لوسر اي. انّليَق :ىتق .اولاق+ ميمت :ونيباهليقي هاذا

 ىبذلا هقعب ميت قب: نماوبنعلا: ىنبءراحب ١ ني» ةفيطحا ىب نشح ىب ةنييع ةوزغ (نقكسأ

 بح خي ريقو. اهتادح :ءاسنإ يدم ايدو است مهمه كاسب اعاد, كدلا ملص هيلع هللا

 ٌّبحأ لازأ ال لاق ةريرغ أ نع ةعرز نأ نع عاقعقلا نب ةرامع نع ريرج انتدح لاق

 ملا ةقأ 2 ١ كهل ايزوعي ' ملسو هيلعاادللا / لصاءدللل) الوشزا نيودععمت "تدكت ىو ميسا 1

 ليعمسا كلو نم اهناف اهيقتعأ نا ما نيامع يبس مهيف كيناكو,لاجحلا لع

 اق ىسوم نب ميعربأ امتدح ؛ ىموق وأ موق تاقددص هذه لاقف مهتاقدص ثءاسجو

 ىب هللا دبع نأ ةكيلم ىأ ىبأ ع نحر جريحا عيرج نبا ناباافيسم نب ماشع انربخا

 ركب وبا لاقف ملسو هيلع هللا ىكص ىبنلا ىلع ميمت ىنب نم - مدق هنا تربخا ريبؤلا

 ام لاق وكب وسبا لاق سباح نب عرقألا ومآ .لسب رمع لاق. ةرارز نب كّبعم نب عاقعقلا رم

 ذ ىف لزنف امهتاوصأ تعفترا ىنح ايرامتف ىكقالخ ثدرأ ام رمع لاق الخ الا تدزأ



 0“ ىزاغملا تانك الز

 اليلق موي لك انذوقي ناكف ىمت ىدوزم ناكف عمجن شيلمل داوزأب ةديبع وبا رمق دازلا ىنق

 دقل لاقن ةرمث مكنع ىنْعَت ام يلف وك ةرجت الآ ايهمحي نكي ملف ىنق ىنح اليلق

 موقلا ١ هنيه, لكأذ,برظلا لستم توح اذان زكجلا) ىلا: انيهقنا: رم, نّينق, نيح افدقق انْدَجَو

 تلحق  ةلحارب.رصأ مث: ابصنق هعالضأ نم نيعلصب ةدينبع ونبأ .رمأ م ليل .ةرشع». ىنامك
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 ىذلا لاق نيفس انتدح لاق هللا دبع نب ىلع انك « امهبنت ملف امهنتع ترسم 2

 هيلع هللا ىلص دللا لوسر انثعب لوقي دللا دبع نب رباج تععمس رانيد نب ورمع نم ٌهاَنُطْفَح

 فّضن لحاسلاب .انمقأك يرق ريع كصوت عال نب ةفيبع وبا انرهماو بكار .ةئامتلك . ملسو

 انَل.ىقلا .طبشل . نيج شيلا كلذ. ىمدف طبخ انلكأ ىح يدش ع عوج انباصأف ري

 انيلا تابات ىتح هكْذَو نم انعّذاو رِهش فسصن هنم انّلكأت رينعلا اهل لاقي عباد رجلا

 نيفس لاق دعم لجر لوطأ ىلا حمعف هبصتف هعالضأ ىم اعّلص ةديبع ىبا ىحان' انناسجا

 كح موقلا نم جر ناكو رنباج لاقف هنأ رهف اربعبو الحر قا هعالضأ نم اًعلَض قرم

 هرمع ناكو هاهن ةديبع ابأ نا مك رثازج ثسلت وأ مق وقاؤج كلق رك مث رئاوج كلت

 لاق وحن! لاق اوعاجن شيلمل ىف تنك هيبال لاق دعس نب سيق نأ اص وبا انربخا لوقي

 اوعاج مت لاق ترحن لاق وحنا لاق اوعاج مت لاق ترص لاق را لاق اوعاج- مث لاق ترتكأ

 ورمع ىنربخا لاق جيرج نبا نع ىبج انثدح لاق دكسم انثدح «كيهن لاق را لاق

 ان نقف ناويدع اونحتءاصتت ةويبكوبا رمأو طبل ستيج انووغ..لوقي .ارباج  عمس ةقأ

 د6

 ايظع ةديبع وبأ قاف ره كصت دنم انلكاف ربنعلا دل لاغقب هلتم ض رم تنم اتوح ركلا

 اولك ةديبع وبا لاق لوقي ارباج عم هنأ ريبزلا وبا قربخاو هقح بكارلا وف هماظع نم
« 

 هللا هجرخأ قزر اولك لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل كلذ انيكذ ةنيدملا انمدق اًملف

 ةنس ىف .سانلاب ركب ىلا يح تاي 44 «دهلكأف وضعب مهضعي هاتاف مكعم ناك نأ اقوا



 8 هزاغملا َنإَئيَك

 هاد ©.

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا كرف لاق برجأ لمج اهنك اهتكرت ىتح تعج ام قلاب كثعب

 ماذخجو مك ةوزغ ىو لسالسلا تاذ ةوزغ باب كه « تاره. نسخ .انهلاجرو « سا ليخ

 ردع لج نالب :ى ةوركعب نع, داوي عا حسا قبا لاو نكاح اى نبا لسا 5

 لوسر نأ نمثع نأ نع ءاذلل كلاخ نع كلاخ انثدح لاق قحسا انتدح نيقلا ىنبو

 ةتيتأت لاق ,لسسالسلا :تاذ..نقيج. ىلع ماعلا نم ورمكا تعب ملسو ةيلعامللا نضراهللا

 لاهرإ نت 0 تلق فومز لاف لانجرلا ون تلهب د ستاك لامر كحل ا ىسحلا قيابلا | كا

 نميلا ىلا ريرج باعذ باب 42 ء«عمخآ ىف ىلعجي نأ ةفاخضم كتكسف الجر ٌقَعف مغ

 عار ني ليعمل, نعا سيرد" ١ نيا اتهدكوتلاف)ييسعلا و ةيرم نا عبردللا نبتع [سددع

 اذو عالك اذ 'نميلا, لع. .نم .نيلجر .تييقلف ؛ىميلاي, تنك لاق. ريوج- نع سيق :ىع..قلاخ

 ىخلا ناك نمل ورِمع وذ هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع مهتدحأ ثلعجن ورْمَع

 ضعب ىف انك اذا ىتح ىعم البقأو ثلث ْلْنُم هلَجَأ ىلع رم ىقل كبحاص رصأ نم ركذت

 هيلع دللا ىلص دللا لوسر ضب اولاقف ماننأسف ةنيدملا لبق نم بكر انل عفر فيرطلا

 دوعنس  انلعلو انّمث> ىق نأ :كيحاص رْبخأ القن :نوكاص .سانلاو وكب ويا فلساو ملّشو

 ناك اًملغ ميب تقج القأ لاق مهتيدح ركب ابا تربخأت نميلا ىلا اعجرو هللا ءآش

 سم 6 - .- م - د و 2: *- 2 2 5 م ان 2 ع 4 7

 برعلا رشعم ميل ارديخ كربخم ُْفأو ةمارك ىلع كب 3 ريرج اي ورمع وذ ىل لاق كهعب

 3 ةودناك ب تفيسلاو (تافاك. !ًذاف 2 ىف مقومأت ريمأ .كلق اذا متنك ام زيك اولاوت, ْنَل

 بقو نع كلام انثدح لاق ليعبسا انثتدح مارلمل نبا .ةديبع وسبا ممريماو . شيرقل اًريع

 اتعب ملسو هيلغ هللا ىلص هللا ٌلوسر تعب ان لاق هنأ هللا ىبع نب رباج ىع ناسيك نبأ

 قيرطلا ضعبب اًمكف انجرخت ةئام ثلت مثو حارخل نبا ةديبغ ابا مهيلع ممُأو لحاسلا لبق



 0 ىنزاغم ا باند ا,

 اك هللا« رصا ىسلا 1 لاس ةياقلا "ةبقكلاو 0 ةبعكلاو :ةصلخلا وذ '2) لاعي ةيلفانلا

 اندجو نم انلَتقو هانرسكف ابكار نيسمخو ةّكأم ىف ترفنف ةصلخل ىذ نم ىنكرت * لأ ملسو

 قب. نمح ىكرخ 7 انل اطحف هتربخأت ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا تيتأت هدنع

 ملا لامك ادا لا لاف يي اه وح "ناهي ركع نعاني اكدت لاق: ىقلا

 ةيئاميلا بعك ىمسي معتح ىف اًميِب ناكو ةصلخل ىذ نم ىنكوت الأ ملسو هيلع هللا ىلض

 ودل ىلع تيدر الانا تنكر ا دكر تلح اىداكو هنود! نمت قيرانا ةمافوا ل نيشلخا بق كافلظتان

 اتم ايداغ هّلعجاو هبت هللا لاقو ىردص ىف هعباصا َرَثُأ تيأر ىتح ىردص ىلع برصف

 ىذلاو ريرج ٌلوسر لاقف ملسو هيلع هللا ىلص دللا ٍلوسر ىلا ثعب رق اهقرحو اهرسكف اهيلا قلطناف

 اهلاجرو سْمحَأ ليخ ىف كرابف لاق ٌبرَجَأ لَمَج اهنأك اهثكرت ىتح كنج ام قّحْلاب كعب

 ةلح ىلا ىوليعسلا نح قماسأ اذزا انقانحا الا دولا نراك قنازووا اهادحا ا« تازعا نصح

 كا دن ىو الإ "ملسواديلع هللا قاض: هللا لوس) لل ؟لاق: لاق زير نع سايق لح

 د هه - 2ك 3 د 2د 7

 ه - دعب د : وه د5

 ىتح ىردص ىلع هدي برض.ف ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلل كلذ تركدف لي ىلع تيبتا

 د ع

 لعب سر نع ثيعقو اف لاق ايحهم ايداع هّلعجاو همت مهللا لاقو ىرْدَص ىف هدي َوَد -

 اهاناك لات ةيكللا دل لاق نبع نص ديد ةليكو معد «قيلاب“ انياب ةصلخلا ىذا ناكو "لاق

 نا هل ليقف مالالب مسقتسُي لجر اهب ناك َنْمَيْلا ريرج مدق انو لاق اهرسكو رانلاب 00

 برضي وع امنيبخ لاق هّقنع برص ىكيلع ردق نا انهه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كىقنع نيرضألا وا هللا آلا هلا ال نأ ندَيّشَتلو اهترسْكتل لاقف ميرج هيلع فو ّنا اهب

 هللا ىلص ىبنلا ىلا ةاطرأ ابأ تكي سجأ نم الجر ريرج تعب مث دهّشو اهرسكف لاق

 ع

 ىذلاو هللا لوسر اي لاق ملسو هيلع دللا ىلص ئبنلا ىنأ ايلف كلذب ّشبي ملسو هيلع



 ىننونُمَ 3 لاقذ ملسو هيلعع دللا ىلسص ى علل كلذ غل عليذ لاق ءالوم نم اذهب ا

 ريشاغ لسجر ماقف لاق ءاسنو انحابض كامملا ربخ 0 ءابدملا قي ندر منوال

 دهس دءد هس هت 0 0 ةهمد6 هيبه ةهم6-

 هر اب لاقف رازالا رهشم ساونا را ةيحللا ثك ةيبلل زشان نيتنجولا فرشم نينيعلا

 لاق ّلجيلا لَو مث لاق هللا ىفتُي نأ ضرالا لعا فَحأ تسلوأ كليو لاق هللا ثا دللا

 قلاخت .لاقفر قصي نوكيا نأ هلغل ال: لاق ةقمح توضأ 31 هللا لور ام .تيلولا» ىياابدلاك

 ىلأ ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر لاق هبلق ىف سهل ام هناسلب: لوعي لصم نب ْمكَو

 مبعد _ 2 52 53 3 -«ِ ه هه ها

 لاقو تنك وفو هبلأ رظن مث لاق مينواحب قفا الو سانلا بولق نع بقنا نأ رموأ رم

 نم نوقرمي عرجانح زواجي ال ابطر هللا باتك نولتي موق اذه ُئصُعص نم جرخُي هنأ

 ايقرح «٠ قومك لت, مهنلتكألا مهتكردلا نمل. لاق دتطاو. ةيمزلا - نمت مهسلطب ىرجا امك ىجكلل

 اًيلع ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا رما وباج. لاق ًءاطع. لاق حيرج نبا ىع. ميهربا : نب. كلل

 أ نب مدقن رسبباج لاق جيرج نبأ ندع ركب ىب دكمح# كاز. « هما رحأ ع ميقي نأ

 ىلا هيب لأ اه ,لاق+ ىلع اه تالعأ مي ملسو هيلع هللا لص ئتلا لاقت هقياعسي بلاط

 انتدح ءايذع ىلع هل ىدعفأو لاق تنأ امك امارح ثحكماو كفأف لاق ملسو هيلع دللا ىلص

 مع نبال وكذ 1 ركب انتدح لاف ليوطلا ديج نع لضفلا نب رشم امتدح لاح 7

 لص ئينلا .لدقأ لافف, تكور هوعب لأ ةلسو هيلع ىلا لص" ىنلا نأ مهكحح !استلا ل1

 اهلعجيلك ىذج) دعما نكي ١) ىهأ لاق ةكم انّمدق اًملف هب انّْلََكْأو جاب ملسو هيلع هللا

 م, بلاط نا نب ىلك انيلعإب مجقف ىدذع ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا عم ناكو ةرمع

 ّلَقَأ اب تللغأ لاق ىلفأ انعم نافذ تللعأ ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا لاقف اجاح نميلا

 ةصلخل ىذ ةوزغ باب 8 ءايذق انعم نا ٌئكسمأف لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هب

 ىف تيب ناك لاق ريرج نع سيق نع 0ع انتدح لاق .دكلاخ انثتحح: لاق دسم انتر.ح



 9 0 راغملا بانك

 ءاتمبباث قنا ىب بيبَح نع ةبعش انثدح لاق برح نب ىنييلس انثتدح «باجح هللا

 عيصلا مهب ىلبص ىميلأ مدهق ان اذاعم 1 نوءمبم نب ورمع نع رهبج نب كبعس

 لاقف اكيِلَخ ميعربا هل
-3 

- 5 7 
 اى

 ةبعش نع ناعم دأز ميخربأ 1 قيبع ترق لق موقلا نم نحر

 نميلا ىلا اذاعم كعب ماسو هيلع هللا ىكلص ىبغلا 0 ورمع نع ليببعدس ع انبي نع

 نكي اناع ةيرخبا يعزز هللا بتاخد لاق ايلف انستا: ةةاوحلأ جبصلا ةولص ىف ناعم ًارقف
 ٍِ ا

 م6

 ىلا كيلولا ندب كلاخو بلاط نأ ندب ىلع تعب ا 04 0 ميربأ 0 ني تر هفاخ

 انتد> لاق ةلشم نب جيوش انتد> لاق نمتع نب دجا ىفكدح عادولا تح لبق نميلأ

 لاق ندكدسأ أ ندع كا ىنتددح لاق فحكحدسا ىلبأ ند (قكسأ نب فسوسب نب ميه بأ

 ٌبقعْيلف كعم 0 0 مهم ءامتن 0 كلاخ بادكأ 1 لاقذ هناكم كلذ لاعب كلغ كعب

 ند كلاخ عم ملسو بلع هللا ىلص هللا لوسر اندعد لاق 9 0 ع

 ع 7 1 3 1 ل ا
 ديد انتج « ددنع كت ٌقأوأ تسمنغفذ لاق هعم بقع نيف تنذنكف ليقيلف ءاش نمو

 كبع نع افنودانم نب ةيوس ند ىلع انت>> لاق ةقابع نب حور اند لاق ار اشي نى

 .ضبقُيل تلاخ ىلا اًيلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثعب لاق هينا ىع ةكحيرب ىب هللا

 ىلع .انمدق املخ:اذع .ىلا١ىرت.الآ دلاخ ىلقف :ليستغا كقو اياد ضغبأ تنكو سمك

 لاق معن تلقف ايلع ضغبنأ ةديرب اب لاقف كلذ هل ثركذ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا |
 59 مدمس دل السلا - ع دكءب - 03 د ||

 ىنع دحاولا دبع انتدخح لاق ةبيقق انةدد> « كلذ نم رتكأ نسم ا ابدل ناف هضخرت اه |

 2د 2 دود - 24

 ديعس ابا تععمس لاق معذ لأ نب نكرملا دبع انتثد> لاق خخ هرب نب ع ءاقعقلا نب ةراهع

 ةبيفذبي نميلا نم ملسو. هيلع هللا .ىلص هللا لوسسر ىلا قلع ثسعب لوقي ىردشأ

 ته , 7 - 0 جس و

 نب عرقأو ركب نب ةندييع نيب رقن ةعبرأ نيب اهمسمقذف لاق اهبارت نم

 نك انك هباكختا نم لجر لاقف لّيقطلا' ىب رماع اًماو ةمقلع امأ عبارلا ليش كبزو ادوات |

 -تححلا



 18 ىزاغملا بانك

 ىسوم وبا لاقف اعواطتو !رقنت الو ارشبو ارسعت الو ارسي لاقخ نميلا ىلا !ذاعمو ىسوم ابا

 زكيسم لك لاعنرا عتبلا الكسعلاو نوير ىزلا ريعظلا لوب برس اهو امهر لورا 1اس كلل

 ىتلحار ىلعو اًمعاقو امئاق لاق نآرقلا أرقت فيك ىسوم ىنال ذاعم لاقف اقلطناف مارح
 دة ءءع

 اطاطسف برضو ىتموق بسّقحأ ا بستتحأت مانأو موقأف انأ امأ لاق اقوفن: هقوقتأو

 5 5م 5 9
 دوت ل نسوم وبا لاقتز انعام .لاعت:ققوم :لاجرةنانا قسوم ابك د فاطم رارخا ىازوزرك لكك

 عيبكو فرخ عشا نعي كور ىدقَعلا هعبات هقْنع َنِيِرْصَأَل ناعم. ؟لاقف, نيكرا)!متييملكلا

 يلح: هللا: لضا ئبعلا نع هتلج يع, يبا ع كيعس نسمع ةبعتشا نع ىوادا وناياور رتمتلاو

 انثدح لاق داع نب بويأ ىع دحاولا دبع انتدح لاق كيلولا ىب سابع ىتدد «ملسو

 لوسر . ىنقعب لاق ىسوم وبا .ىنتدح لوقي باهش نب قراط تعمس لاق ماسم يد

 خيم ملسو هياع هللا ىلص هللا ٌليسرو تمئجث ىموق ضرا ىلا .ملسو هيلع دللا ىلص هللا

 لاقر تلك كيك :لافياعللا [لوسر الازمنة تلقا سيقع , نتن ةللانإ يع, ان تنحل عطبألاب

 تْيِبلاب فظف لاق قسأ م تلق ايده كَم تقس لهف لاق كنالماك ٌلالغأ 506

 انتكمو سيق ىنب ءاسن نم ةارهأ ىلإ كطيقم حا تلكتت لح ةووم لاو اغنحلا نيب عنسأو

 فحكسا ىب اك ىع هللا كيع انرسبخا نابخ ىتدح ريع :احتسا ىنح كلذب

 هللا 0 لاقذ لاعب ساحل نا يلسم كبه نقلاو نع ىفيص ىباعللا ب لبعا نباح ع

 يود نا كذا ميلا ىلا هقعب نيح لبج ىب ذاعمل ملسو..هيلع. هللا ىلص

 ةردللا) .لوسر | ]نسيحو ناو هيلا _ءالزاعلا دب نأ. اودهشم ناد

 : ةليلو موي لك ىف تاولص سمح مهيلع شرق كدق هللا ربحا كلذب كل

 عربخأف تلد كل

 نيبو هنيب سيل هاذ مولظملا ةوعد قتاو مهلاومأ مئاركو كاياف كلخب .كل اوعاطأ م
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 4ع ى :راغملا كح اها

 كسي مهضعب لعجو اوُمَيَخ اهولخدا لاقف اهودقوأت اران اودقوأ لاق اردو كمخ اقكلا

 رانلا تدَيَح ىتح اولاز اف رانلا نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا انرف نولوقيو اضعب

 ىلا اهنم اوجرَخ ام اهولخد ول لاقف .ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا غلُيذ هبَْصَع نكسف

 لبق قيبلا ىلا ليجتا ىبا ذاعموا توما! خا, تعب "بابا, < فورعملا :ى :ةغاطلا 'ةيبقلا» موي

 لاق ةدرب نا نع كلملا دبع انتدح لاق ةناوع وبا انثدح لاق ىسوم انتل عادولا 2

 ُّك تعبو لاق ىميلا ىلا لنبجل نب ذاعمو ىسوم ابا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب

 ارقنت الو ارمشبو ارشعت' كلذ امسي لاق مث نافالخم نُميلاو لاق انالكم لع امهنما نحو

 نما ابرق نراك هضرأ ىف راس اذا امهنم دحاو ّلك ناكو لاق هلمع ىلا اههنم دداو ّلك قلطناف

 قسوم قا هبحاص نم ابيرق هضرا ىف ذاعم.راسف هيلع ملسف اًديع هب ثّدحأ هبحاص

 لك ءاذاو'سانلالا هملادا عيتجلا ب نقوإ سلاج وه اناكةايلا ىبتنا ,ىح . هعلغبا لع يسيء

 ده لق ادع ١ يأ سيك, نيب هللا سيح داب» ناعم دل ,لاقف معلعا,ىلا هادلإ كعيجب, لقا هدم

 ام لاق ٌلوناف كلذل هب ء ىج امتأ لاق لققي- ىتح لون ال لاق :مالسا دعب رفك ع

 هثوفتأ لاق نآرقلا ًارقث فيك دللا دبع اب لاقف لون رث لتقف هب رمت لتي ىوح رنا

 نم ىءرج تبضق دقو موقأت ليللا لوا مانأ لاق ذاعم اي ثنأ ًارقثت  فيكف لاق اقوفت

 لاقإ فك ءانمدتجلا“ يدموقا تيانعخا انك ىموذ :تبستحلا ب ىلا,قلاابتكااام :ًارقأف» مىفلا

 نأ ىرعشالا ئسوم: نأ نعا ةببا!نعا اندزبا قا 'ىب !ديعش ىع, قابيشلا نع كلاخ انتا

 لاق ص ام لاقف اهب عّئصت ةَبرشأ نع هلأسف نميلا ىلا هثعب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ركشم لك لاقف ريعشلا ُقيِبَت رملاو لّسَعلا بَ لاق عتبلا ام ةدوب ىال تلقف رزملاو عّتبلا

 انثدح لاق ملُسُم انثدح «ةدرب نا ندع ىنابيشلا نع دحاولا ٌدبعو ريرج هاور مارح
 0-0 3 5 هد د

 هدج ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثحعب لاك هببأ ىع ةدرب ىنأ ىب ديعس انثتد>ح لاق ةبعش
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 لو ىزاغملا لامكحب

 ىَصْعُيو تْذُن نكنف ةحيدش تناك اذا راصنالا تلاقف اًميش راصنالا طْعُي هو ءقلطلاو

 مكنع ىنغلب ثيدح ام راصنالا رشعم اب لاقف ةبُق ىف مهعمَجن كلذ هغلبف انريغ ةميتغلا

 نوشبر قويحت كوة ايتادلاو, شاكنلا#تعاخم: نات ىوضتبالا راضتالا ومسك هاي ناس 0 5

 َتَكلَسَو اًيداو سانلا :كلس ول ..ملسو هيلع هللا .ىلص ىننلا لاق ىلب اولاق :مكتويب ىلا: هتوزوح دألا

 لاق كلذ لعاش كتنأو ةزجج اب اي تسملق ماشع لاقو راصنالا َبْعش تدخل ابعش راصنالا

 دات انثدح لاق نعنلا وبا انتحح لجأ لبق ىلا ةيرسلا باب نب كدهنع تي

 لبق 0 - هيلع للا ىلص 2 ثعب لاق رمع نبا نع عفان نع بويا انثدح لاق

 نيف رامناف ديس لينا ع

 هيج ىنب ىلا ديلولا نب كلاخ ملسو هيلع هللا ىلص ىبذلا تعج: اتاي 04 « اريعب

 انثدح لاق ميَعُت ىنثدحو م رعم انربخا لق قازرلا دبع انثدح لاق دوم انتدح

 هياغأ هللا لص «ئبنلا كعب لاق. هيلا ىعي زئاشا نع ,ئرهزلا» نع رمعم :انربخا "لاق هللا ادي

 انهلسأ اولوقي“ نأ ةلوتسك ا ملخا/مالطالا» ىاذ تاهو هيذجلا لبر ادا ننيلولا نب ةناخ

 ىنح ةوهيسأ انم لسجر لك ادا عفذدو لو لتقي كلاخ لعف انابص انأبص نولوقي اولعجت

 نقي هلو نويت لدتا 3 ةدللاو تلقح" ريدا اقم لكي لكلا لقي نأ ةلاخسرمابر دو عوكل

 هيدي عفرف .هانركذف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع انُمكق ىتح كيسأ ىناكتا نم ٌلجر

 اضل قياما "ليك دورت كي01)61 يعزل ناك عمض اقم كين لاب ىنا للا لاقو

 انتدح لاق دّدسم انتدح راصنألا ةيرس اهنأ لاقيو ىلا ززجم نب ةمقلعو ىميسلا

 نجرلا قبع, نال نع ل َّى 5 ىنددح لاق شمعالا انتدح لاق دحاولا دبع

 نأ .عرمأو راضنالا "نم الجر لمعتساو يسب ملسو :هيلحا»دللا لص أ ئبنلاآ | تْعِنِب لاقا قع ند

 لاق ىلب اولاق: قوعيطي نأ ملطو هيلع هللا لص :ئبنلا . مكرمأ سيل لاق. :بصقفإ :رعيطي



 ؛ ىنزاغملا بانك اد

 تكلسو اًيداو سانلا كلس ول ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب نوبهذتو ريعبلاو .ةاشلاب

 لاق ردنغ انتدح لاق راشب نب دمحم ىنتدح ءراصنالا َبْعش ثرثخال ابْعش راصنالا

 نما سانا ملثو_ هيلز هللا لصا) ىنلا# عج لقا فا حو ةداققن تعش لاق بعت اننكلتخ

 امأ مهفلأأو عربجأ نأ ثدرا ىلاو ةبيصمو ةّيلعاجج دهع ثيدح اشيرث نأ لاقف راصنالا

 تكلسر ول لاق ني ايلاف مكفويزاب لإ ةلأزر, لوألا نوكجر كو ايتكلاو, .نئانلا مجرما نأ قوضرت

 ةصيبق انثدح ءراصنالا ٌبْعش وا راصنالا ىداو تكلشل ابعش راصنالا تّكلسو ايداو سافلا

 هلأ لص |ىَبَنْلا مسك .املايلاق اهلل |[ دبع لع لثاو+ نأ .قجاسمطألا نع نيف انقحح + لق

 هللا لص: ئبنلا تيدر غللا جور اهبيدارا دام راصنالا نم.لحت لاق نيتح»دكمسق  ماسو, يلع

 ادله نم" رقكأبا ىدذوأ دنقل ب ئديونم, لقيا هللا. .ةكرس لا ارق[ ههجو, رثغتح هشربخأفا ماسو, ةيلع

 هللا دبع نع لثاو .نأ نع روصنم نع ريرج انتدح لاق ديبعس ىب ةبينق انتددح «ريصف

 لبالا نم. ةقام عرقالا ىطغأ اساخ, ملسو» هيلع هللا .لض ىبنلا رفا. نينح موي. ناك ام ,لآق

 0 د 03 5 ءدبق 5 2 0 ع
 تلقف هللا هدو ةميقلا هديب ديرا ام لجر لاقذ اسان ىطعأو كلذ لم ةنيبع ىطعاو

 وبضف .اذغا نم رثكأب ٌىذوأ دق ىسوم هللا محر لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ٌنَربْخُأل ت5 2 هخغ

 مانع نع نوع نيا انتدح لاق ناعم نب ذاعم انتدح لاق راشب نب ديح ىنتدح

 نافطَغو نزاوم تلبقأ.نينح موي ناك ال لاق كلام نب سنأ نع سنا نب هيز نبا

 اذ فكي ماعلا ند فالايق 0-2 ملسو يللا هللا قيصر ىدتلا عفوا ةيتراردو مهمعتب دو

 اب لاقن هني نع تفتلا اميينيب طلخي ره ىيءادن ذئموي ىدانف هّدحو ىقب ىتح هنع

 اي لاقف. هراشي نع .تغقلا ارقد كعم, ىك رشبأ .هللا لوس اي كيبل اولاق زاصنالا رشعم

 لاقف لزتف ءآضيب ةلعب ىلع وهو كعم نك مشب هللا لوسر اب كيبل اولاق راصنالا رشعم

 نيرجاهملا ف مسقن ةريثك مئانغ فئموي باصأو نوكرشملا مزهناف هلوسرو هللا طبع .انأ



 اما 22 هزاغملا بانك

 ءاتأ نيح راصنألا نم سان لاق لاق كلام نب سنأ ىنثدح لاق ئرهؤلا نع ِويعُم انربخا

 الاجر ىصْعُي ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ففطف نزاوع لاومأ نم هكَنأ ام هلوسر ىلع هللا

 مهثامد نم رطقت انفوهسو انكرتيو اشيرق ىطعي هللا لوسرل هللا رفغي اولاقن لبالا نم ةئاملا

 ىف مهعمَجن راصنالا ىلا لسرأت مهتلاقمب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ثّحُف سننا .لاق

 اما لاقت . ملسو هيلغاا هللا, للص !ىنلا ,ماق ءاونعمعجا : امله ..عيعمهغم حدي انو مك نما ةبق

 سانأ امو( ايما اولوقي/ ملقا هللا لوس ايا انواسوو ءامأ ارانضفألا اءاهقت |لاققا/ مكنعا ىقلي كايدك

 نم رطقت انفويس انكرنيو اشيرق ىطغعي دللا لوسرل هللا رفغي اولاقف مهئانسأ ةتيدح انم

 اَمُأ مهفلأتأ رفكب دهع ىقيدح الاجر ىطغأ كلذ ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا لاقف مهثامد

 ريخ هب نولقنت ان دالاوف مكلاحر ىلا ئبنلاب نوبعذتو لاومالاب سانلا بعذي نأ نوضوت

 نودححتس ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا عل لاقف انيضر دق هللا لوسر اب اولاق هب نوبلقني امم

 انثدح « اوربصُي .ملخ | سنألاق:ضولل لع" (ىكاف,ةلويسزوا.هللا :اوقلت ىدحاااو ريصان ةديدتش !ًهرثآ

 ةكم متق موي ناك امل لاق نننأ نع حايتلا قأ نع ةبعش انتدح لاق: :برح قبا:ىئميلس

 هللا ىلص ىبنلا لاق راصنالا تّيصقف شيرق ىف مكانغ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوْسر مسق

 ةديلاك لب ءاولاك سلا لوكا وبه ذكر ااجتكلاو, نانلا, تطخقال نأ قوصرت مام ماهو كلك

 هللا .ىبع» ىب قلع. انكيحأ «مهبعش وا زاصنالا_ ئداؤ, تيكلسل ايعشأ وا اجداواعسانلا) كلش

 2 1ك 5 و هع

 سنأ نع سنا ند كبز نب مان انابذا لاق نوع نبأ نىسع ركزأ انةدح لق

 لاق اوربداف ءافقلطلاو فالأ ةرسشسع ماسو هيلع هللا ىلص ىبذلا عم نزاوع ىقنلا نيندح موي

 ئبنلا لونغ كيدي نيب نكح كيبلا .ىكيتعسإلا مللا'لوسر . ابا هكيبلا ,لولاق راصنالا, ارشح اي

 نيرجاهملاو قلطلا ىَطعت نوكرمشملا مزهناف هلوسرو. هللا دبع انأ لاقف ملسو هيلع ةللا ىض
 ع

 سافلا بهذي نأ نوضرت اَمأ لاقف ةبق ىف مهلخدأت مدن اولاقذ ايش راصنألا طعي ملو



 “4 ىزاغم ا ناَيَحح او

 مأ ثدانف العفف َحدقلا اذخأل ارشباو امكروحو اكتوجو ىلع اغِ اء هنم ايرشا لاق مث

 ميعربا نب بوقعي انثدح « ٌةفئاط هنم اهل الصفأت ايمأل الضأ لأ رثسملا ءارو .نم ةملَس

 ص نعت 1 قناوطفتش نأ ءاطع ىربخا لاق جيرمج نبا انتدح لاق ليبعمسا انثدح لاق

 هيلع لوْني نيح .ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ىرأ ىنقيل لوقي ناك ىلعي نأ هربخا ةيمأ

 نس نساك : هابخ لمي لظأ نق كوكا هيلطوا ةنارهجلابا- شنو ىلع للا لاصا ئبملا اميزفا لاق

 للجر ىف ىرت فيك هللا لوسر اب لاقذ بيب ممصتم 50 هيلع كارعأ هءاج ذأ هباكتأ

5-0-0 

 عي دج لاعت+ نأ هةكينب غي. ىلا ارمع را بيطب زيمضت ام دعب ةّيج ىف ةريعب مرحأ

 هنع ىرس رث ةعاس كلذك طغي هجولا رمكأ ملسو هيلع هللا ىلص قينلا !ذاف مسار لخدأف

 فلا بطلا ان لاه نب قف لسجيرلا سمقلاف افذآ ةرشلا نع ىنلأسي ىذلا ني لاقف
 ع

 انثدح كج ىف عنصت امك كترمع ىف عّدصا مث اهون ةبذلل امو تارم ثلث هلسْعأف 5

 غيمنلا ىبا نابع نه! ىبك نب !اوومع ءانهدحت لاف ؟4يفودبانكدتخ لاق ليعتسا نبا "ئمروام

 ىف. سانلا ىف مسق نينح موي" هلوسر ىلع هللا ءانأ ال لاق مصاع نب. كيز نب هللا نبع نع

 مهْنأك وأ سانلا باصا ام مهبدصي م نا جنو مهناكم) امش ناضنألا طعب رو مهبولق ةقلوم

 كلالض مكذدجأ ها راصنالا شعم اب لاقف مهبطخت سانلا باصا ام مهبصي را

 لاق املك ى هللا مكانغأف لاح متنكو لاو ى هللا مكفلاف نيقرفتم متنكو ى هللا مكادهف

 للأب اولاعر اكينحأ :لاع اهلك ةلي] ويس ءاوبيعلا نأ يكتسي ام لاق نأ . هلوسروااهللا اولاعا اثم

 رهعبلاو ةاشلاب سانلا بهذي نا نوضرتأ !ذكو .اذك انتثج مثل متثش ول لاق 3 هلوسزو

 ايداو نسانلا .كلَس ولو راصنالا" نم::ًاًرما :تنكل ةرجاهلا البل مكلاحر. ىلا ئبنلاب نوبهذتو

 ةرقأ .ىدعب' نوقلتس ا: مكتا .راثد سسانلاو راعش راصنالا اهُيعشو راصنالا ىداو ثكلَسل ابْعش وا

1 
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 كك“ 77 ككللللل ب “ < -

1 
 اذأ 0 ىزاغللا كح

 ال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقو نا.هتب رسبطشو عبرأب ليمقت اهناف ندليبغ ةنباب كيبلعذ

 نب ىلع انتدح «ةثموي فئاطلا رصاص ومو دازو اذهب ماشع ىع ةماسأ وبا انتدح لاق |

| 

 كوي انثدح * تسي تّنخملا جيرج نبأ لاقو نيب ىبأ لاقو نكيلع ءالوف نلخدي

 ىب دللا دبع نع ىمعألا رعاشلا سابعلا نا نع ورمع نع نيفس انتدح لاق هللا دبع

 انتا لاق اًيش مهنم ّلَنَي ملخ فشاطلا ملسو هيلع هللا .ىلص هللا لوسر.رصاح املا لاق ورمع

 اوذْعا لاقذ لفقت ةرم لاقو هكافن الو بعذت اولاقو مهيلع لقتف هللا ءاش نا نولفاق

 0 كحكضف 0 دللا ءآش نإ اًدغ نولفاق انا لاقف 0 3 اودغف لاتقلا ىلع

 د د تل -

 لاق نهقع اينأ تعومس مدصاع نع خبعش لاذ ردسنغ انتد> لاق راش نبا كدمح ىنتدح

 فئاطلا صح روست ناكو ةركب ابار هللا .لييس ىف مهسب ىمر نم لوأ وهو !دعس تعمس

 ملسو هيلع: ةللا, لص: ئينلاانعمس' الاقت :ملسو :«يلحرهللا .لص :ئينلا ىلا كجقن ساق دق

 مددع ىع رع اذربخا ماسك لاقو « مارح هبلع ختجاف ملعي وهو هدبأ رهغ ىلا ىذا 01 لوقي آ

 | يش نقل تلق مصاع لاق ةركب اباو !دعس تعمس ىدعتلا. نمثع ىأ وأ ةيلاعلا قا نع
 -- 3 - تربح | 0 تا تا >6 5

 امأو جلا لبيس 3 ميسي ىعر نم لواخ نهرا امأ لجأ لاق امهيب دك يسد نالجر كدنع

 ىنثدح « فئاطلا نم نسيرشعو تلت تلا ملسو هيلع هللا ىلص بحلا ىلا لوف و تالا

 ىيأ نع ةدوب نأ ندع هللا كيع نسب كيرب نع 520 وبدأ انتح> لاق ءالعلا نب ليد

 ةنيدملاو ةكم نيب ةنارعجلاب لزات وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا .طنع تنك لاق ىسوم

 هل .لافق ,ىنتدعو ام. ىلروجنت الأ. لاقفب ىاوعأ, ملسو. هيلع هللا لص ,ئبنلا:قأحالالث" دعفو
 3 ها عاسه هك 2 - هءودك ه هل

 در لاقف نابضغلا ةثيهك لالبو ىسوم ضنا ىلع لبقأف رشبأ نم ىلع ترثكأ دق لاقف رشبأ

 ديف حمو هيف ههجوو هيدي ليسغذف ءام هبذ مدقب اعد مث انليق الاق امنمذا اليغاف ىرشبلا

 لاو



 42 ىزاغملا ك7

 دللا تنل نح انس عدو شبر نم َعبِيصَأ هطعي ال الك وكب وبدأ لاقذ ةام هضرأت ىدنع

 افارخ 02 تييرغشاف أ هاذا ملسو هبلع هللا ىلص ىللا لوس ماقف لاق هلوسرو كالا وع لئاقب

 لاق ءالعلا نب دويحت ىتدح ساضوأ ظووخغ تنافإ ةذ « مالسالا ىف هتلكات لام لو ناكف

 غرسق امل لاق ىسوم ىيأ نع قدس لأ نع هللا دبع نب كيوب نع ةنماسأ وبا انتدح

 يب نإ دلتا سانطو ا« ل0) سيحل لع ماكي اللا عع نيف وع ,علسو .هيلخ الثا لشاا قبلا

 3 رهاع وبا ع رهاع نا عم ىنثعبو ىسوم وبأ لاق هباكحأ هللا مزتو كيرد لتقف ةمدصلا نبأ

 ىلا نامت كامر نك مَع ب تلقت بلا كتيهقناذ هقيكر 38 هني مهَسب ىمشج دامر دتبكر

 ثلعجو هثعبتاذ لَو ىثار ايلف هتقحلف هل ثدصقف ىنامر ىذلا ىلتاق كاذ لاقف ىسوم ىأ

 ربط نبا تلح رق. هادف تيلينشالا ا نيكي طار اعفاخقات ا كتف تدك ىيحتست الا هل لوقأ

 ئرقا ىخأ نب اب لاق ةاملا هنم اوينف هتعونف مهسلا !اذه عوناف لاق كبدحاص هللا لقق

 ريرس ىلع هتيب ىف ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع تلخدف تعجرف تام مث اريسي ثكف

 هم6

 لاقو رماع ىنأ ربح انربخب « ةربخأف :ببغجو هرهظب ريوس لاسر رق لذ شارف ديلعو لصرم

 ضايبد تيأرو رصاع ىلا كيبعلت دعا ع كلا هيدي عقر 0 ًاضوتن ةامد اعدف ىل رفختسا هل لق ش |

 ٌرفغتساف لو تلقف سانلا نم كقّلُخ نم ريثك قوف ةميقلا موي هّلَعِجا مهللا لاق رث هيطبا
 6 0 سم هد 3 َط 6 3 3

 هلاق نامت ةنس لاوش ىف فئاطلا ةوزغ باب هإ «٠ ىسوم ىال ىرخالاو رماع ىنال اهادحا

 تيند بخبز ندع هبببأ ئنسع ماش انتدح نيفس عمس ىديبلل انتدح نقع ند ىسوم

 كتّنَخَم ىدنعو ملسو هيلع هللا ىلض ّىبنلا ىلع .لخد لاق ةملس مأ اهمأ نع ةملس نا

 سه عم

 اًدذغ فقئاطلا مكيلع هللا مْنَف نأ تيأرأ هللا دبع اب زايبمأ ٠ أ نب هللا دبعل لوقي هتعمسف



 اذوب 4 ىناغملا بانح

 جلفأ نب ريتك نب رمع نع ديعس نب ىيكج نع كلام انربخا لاق فسوي نب هللا دبع

 د ىلص 00 2 قنا نع ىنأ وم ياا نع هيلع هللا هللا: لوشر طعم انجح ١> لاك .هقامسد دبا كما ةداشك ااا دوم نكح ك

 الجر الع لق نيكرشملا نم الجر تيارذ ةلوج نييلسملل تناك انيقنلا املف نينح ماع

 تم نع لبق عملا ثعطقف فيسب دعنا لْبَح ىلع هقزو نم هليرصخ نيملشلا نم
 ام .تلقن باطخل . نب ريع. تقكلف. ىلسرأن كوملا هكردأ مث توملا جير اهنم ٌثدجو يم

 هل اليتق لتك نم لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا سلجت اوعجر رث هللا ْرُمُأ لاق سانلا لِ

 هلْثَم ملسو هيلعأ هللا لص ىنلا لاقفإ تسلجا رق ىل دقي نم. .تلقف؛ هبلس هلقا ةنيب . هيلع

 لاقف ثقف هّلثم ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا لاق رت لاق ثسلج رث ىل حهشي نم ثلقف
 اَهآَل ركب وبا لاقت هنم هضرأن ىدنع ِهَبَلَسِ» ىدص ٌلجر لاقف هثربخأت ةداتق اب اي كُل ام

 ىبنلا لاقف هّبَلَس كيطْعيف هلوسرو هللا نع لئاقي هللا قسد خر قنا كا نبي ال اذا هللا

 لام ى هنأو يل ىذا ف اًقركم ةىب تعتمان هيناطعأف هلدعأف

 نع جلشأ نب ريثك نب رمع نع كيعس نبا ىبكل ىنتدح ثيللا لاقو مالسالا ىف

 نيملسملا نم لجر ىلا ثرظن نينخ موي ناك امل لاق ةدانق ابأ نأ .ةدانق نأ ىلوم سمت ىا

 هدي عفرف هلتُكَي ىذلا ىلا تعرسان هلتكت نيكرشملا نم َرَخآ» نيكرشملا نم الجر لاقي

 كرب مث قو ىح !!ديدنت انمص ىنمضف ىتدحاا رت اهتعطقف هدي برص ىنبرضيل

 - 3 د د 5 َّ 3 ١

 ىف باطخل نب رمعب اذان مهعم تسمزسعسذأو نوسبلسملا موه-ذاو هنلنق مث هقعفدو لللكتف

 هللا ىلص هللا لوسر ىلا سانلا عجارش مث هللا رمأ لاق سانلا ناش ام هل تلقف .سانلا

 هبلس هلف هلتق ليتك ىلع نيد ماقا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر :لاقف ملسو ةيلع

 مآ :تركذنب لأ انامل ناقيبشو ١ًنَحأ رأ ملفا ىبسا قحراةببوندمتلالا تلت
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 لرد ىنزاغملا بانذ

 انثدح لاق قحسا ىقثدحو 2 باهش نبا نع ليقع ىثدح لاق ثيللا ىفتدح لاق

 نب ةورع معزو باعهش نب ديمح لاق باهش نبأ ىخأ نبأ انتديح> لاق ميضربأ ن د بوقعب

 نيبح ماق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هاربخا ةمرْخَم نب روشلاو ناورم ّنأ ريبزلا

 ىلص هللا ٌلوسر مهل لاق مهيبسو مهلاومأ مهيلا دري نأ هلأسف نيملسم نزاوه دقو هءاج

 امنأ نيتفئاظلا ىدحا ؟وزاتخاذ هكدنمأ ل! تايدلللا ٌبَحأو :نورش نم ىتم ملسو هيلع هللا

 ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوز ممظتننا ناكو 0 كايتناعتسا تتنك نيكو ١ حسلا) ماو لاما

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ مهل نيبت املف فئاطلا نم لفق نيح هليل ةرشع عضب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف انيبس راتخأ اناذ اولاق نيتفئاطلا ىححا الا مهيلا دار ريغ
: 

 انوءاج دق مكتاوخا نافذ كعب امأ لاق مث هلعأ وه امب دللا ىلع ىنُثف نيدلسملا ىف ملسو

 لعفيلف كلذ بيطي نأ مكنم تح نف' مهيبسا مهمل ترآ + نأ تمير ىف ىنأو نيبتات

 لسفيلفا انيلخأ هللا ىتفي امن لو ' نمبهأيا ةّيطعتا ىح هظحا لقا نوكي نأ" مكنم' بح نمو

 ىركَت ال انا ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوس لاقف هللا لوسر اب كلذ انبيط لف سافلا لاقف

 د - 2 رععمس 2 - 8 0 * 5 8 7 5 -

 سانلا عجرف مكرمأ مكواثرع انيلا عفري ىنتح اوعجراف نذإب مل نمم كلذ ىف مكنم نذأ نم

 اونذأو اوبّيط دق مهنأ ةوربخأت ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر ىلا اوعجر رث واكرم مهملكف

 نع كيز نب دا انثدح لاق نيمنلا وبا انتدح «نزاوه ىبس نع انغلب ىذلا اذه

 دكيع اذربخأ لاق لقاقم نب كيح ىنتدحو ٍح هللا لوسر اب لاذ روع ناد عفان نع بويا

 رمع انا نحل نم انلقق 3 لاق قمع نأ نع عفان نى ع تويأ. ى :- رع انربخأ لاق هللا

 هللا ىلص ئبنلا درمأت فاكتععأ ةيلعاتمل ىف هرذت ناك ركن نع ملسو هيلغ هللا ىلص ىبنلا ١ ع هك 0 ْ 0 © 5

 مزاح نب ريرجع ةأورو ر 1 نبأ نع عفان نع و نع ٌناَح مهضعب لاقو هثتاقوب ماسو هيلع

 انتد> « ملسو هيلع هللا ىلص ىينلا ن لع طع با نع عفان نع بورأ ىع ةفلس نب داو



 ةريره وبأ هاور اذه وح وا اذع لّثِي سابع نبأ نع ةمركع نع ميركلا سبع قربخا لاق

 م ْمُكَْبَجنأ اَذا نينح موُيو ىلاعت هللا لوق باب ه* ءملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا نع

 لاق نورف نب ديزي انتدح لاق رْيِم نب دللا بع نب كبح انثدح ميحر روع هلوق ىلا
 هيلع هللا ىلص ىبنلا عم اهتيرض ٌةبرض ىفوأ ىأ نب هللا بع كيب تيأر لاق ليعمسأ انربخأ

 انربخا لاق ريثك ىب سيح انثكح «ىلذ لبق لاق انينخ تدهش تلق نينح موي ملسو

 لاق نينخ موي تيلوتأ ةرامع اب اي. لاقف ٌلجْر هاجر كربلا تعمم نتكسا :ىقا' نع نيف

 مهتقشرف مىقلا ناعرس لجت نلآو لوي مل هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ُدِهَشَد انأ امأ

 لوقي ءاضيبلا هَتلْعَب سارب ٌدخآ ثراخل نب نيغس وباو نزاوع
 «ةيلطلا دس با انآ" تدك ه١ وتلا

 عم متيلوأ عم انأو ءارسلل ليق قحسا ىقأ نع ةبعش انتد> لاق كيلولا وبا انتدح

 لاقف ٌةاَمر اوناك الق ملسو هيلع هللا ىلض ىبنلا اَمأ لاقف نيَتَح موي: ملسوا هيله هللا للص ىينلا

 < رطل“ قيع جيزءمأ تل تدك اتا

 آربلا عمس فحسا قا نع ةبعش انثدح لاق رحتُع انثدح لاق رادثب نب بح انتدج

 لوسر لت لاقف نينح موي ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نع متررقأ سيق نم ٌلجر هلأسو

 ىلع انببكات اوقشكنا مهيلع انلع ال انأو ةامر نزاوخ تناك رقي مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ناو ءاضيبلا ِهتلْعَب ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تيأر قلو ماهسلاب انليقتساف مئانغلا

 لوقي ومو اهمامزب خا ثرالملا نب نيفس ابأ

 بلظملا "كبح: نبآ' انآ ' .. بنك الا ىبنلا .اًنأ

 ريقه نب ديعس ايتدح © فعي نك لل ديلع دلل نوما ئبنل لود ريفر ليش



 1 ىنزاغملا بانك الرق

 . عشا فقد لاقف هثلأسف اهثربكا ناكو دعب كبْعَم ابا ثيقلف داهللو ناهالاو مالسالا

 نوتع نأ نع مصاع انندح لاق ىمدلس نب ليضف انثدح لاق نك نا نب ني انتدححا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبغلا ىلا كبعم ىاب تاقلطنا لاق دوعسم نب عشاجم نع ىدْهنلا

 دَبْعَم ابا تيقلف داهللو مالسالا ىلع هعيابأ اهلعأل .ةرجهلا تّضم لاق ةرجهلا ىلع هعيابُبت

 هيخأب كج هنأ عشاجم نع ىنمثع نأ نع كلاخ لاق» عشاجم ىدَص لاقف لاق هتلاسف

 نجر رش, نار نع ةيعش انثدح لاق ديف انتجح لاق راشي نب قيحم ىدتدح « نلاحم

 قلطناف ٌداهج نكلو ةريجف ال لاق ماشلا ىلا رجاعأ نأ ديرأ رمع نبال تلق دماجم

 وبا انربخا لاق ةبعش انربخا رضنلا لاقو تعجر الاو ايش تدجو ىناف كَسْفت ضرعاف

 ةدلع ةللآولصإ هللا .لوشرا اجتعتي ذأ: يلا .ةركف الارمع نبال تلق !!ةنفاكام, تاعمسا, مث

 ورمع وبا ىنتدح لاق ةرم نب ىوبك انتلح لاق ديزي ىب قحكسا انتكح «٠ هلثم ماسو

 الا لوفي , ناك ومعا نبا , نأ ىملا. وسبح ىبأ نماجمرب نع ميانتا, لأ" ىبر, ةدابعإ نع عازوالا

 جازوالا ىنثدح ةزج نب ىبيجك انثدح لاق ديزي نب فحسا انتدح «متفلا دعب ةرجم

 تلاقف ةرّجهلا نع اهلأسف ريم نب كيبع عم ةشئاع ثرز لاق حابر نا نب ءاطع ن

 ةيلع نتفي نأ ةفاضم .هلوس ىو هللا ىلا هنيدب خدحا مفي نموملا ناك مويلا ةرجه .ال

 انثدح «ةينو كاهج نكلو كش ثيح هبر سبعي .نيوملذ مالسالا هلأ رهطأ دقف مويلا ام

 دماجم نع ملسم نب نسَح قربخا لاق ميرج نبا نع مصاع وبا انثدح لاق يب

 قلَخ موي ةكم مرح هللا نأ لاقف حققلا موي ماق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 دحال نحت الو نبك نحألا لح لإ ةييقلا موي ىلآ هللا مارك مارح ىهف ّضرالاو تاومسلا

 لت الو اهكوش دعي الو اعذيص ىغتي ال رهذلا نم ةعاس الا طق ىلا للكت رلو ىدعب

 هللا لوسر اب رخنالا الا بلطملا دبع نب سابعلا لاقف كشنُم الا اهتطقل لح الو اعالخ



 لزإ ىنزاغلملا بانك

 ةعمر نب كبع هعم لبقأو ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا ىلإ هب ليقأت ةعمز ةحيلو نبا صاقو

 لوسر اب ةعمز ىب دبع لاقف هنبا دنا ىلا دبع ىخأ نبا اذه صاقو ىنأ نب دعس لاقف

 ىلا ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوس رظنف هشارف د ىلع نَلو عم هز بأ اذه تا اذه هللا
 ىئ

 هيلع هللا ىلص هللا لوتس لاقن صاقو أ نب ةبتيعي سانلإ ل اذاف ذعر ةدحبلو نبأ

 هللا ٌلوسر لاقو هشارف ىلع كلو هنأ لجأ نم ةعمز نب ثبع اي كوخأ وه كل وع ملسو

 نبا لق صاّقو نأ نب ةبثح ِهْبَش نم ىأر ال ةدوس اب هنم ىبجتحا ملسو هيلع دللا ىلص

 نبا لاق رجا رهاعللو .شارفلل كّلولا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةشئاع تلاق باهنش

 لاق هللا دبع انربخا لاق لتاقم نب ديد انثدح «كلذب مصي ةريرع وبا ناك باهش

 للا يلوسر دهع ىف تقوس ةارمهأ ع نأ ةديرنا# ن د ةورع ىقربخا لاق ىرعؤلا نع سنوي انربخأ

 ةورع لاق هنوعفشةسي ةثراح نب ىيز نب ةماسأ ىلا اهموق عرقف مدتقلا ةوزغ ىف ملسو هيلع دللا ىلص

 دودحب نم, تح ىف ىِفَلكَتأ ل اقف :لسو .هيلعودلا لضرفللا لوز هجر نولتر اهيذ ةفات كلك اماح
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق ئشعلا ناك اًملف هللا لوسر اب ىل رفغتسا ةماسأ لاق هللا 3

 اوذاك مهنأ مكلبق سانلا كلعأ اهتأف لاق كعب امأ لاق رث هلعأ وه اب دللا ىلع ىتتأث ابيطخ

 اني ىذلاو 1 كبلع اوماقأ فيعشلا مهبف قرس اذاو هوكرذ فيوشلا مهيف رس أذأ

 هللا ىلص هللا لوسر رمأ مث اهدي تيععطقل تقرس دمحم تنب ةمطان نأ ول هحيب سود

 ةشئاع تلاق ثجوزتو كلذ دعب اهتبوت تنسخ اهذي تعطقف ةأرما كلتب ملسو هيلع

 نب ورمع انتد>ح ء«ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلأ اهتجاح عشرأف كلذ دعب نات تنناكو

 كيتأ لاق. عشاجم ىقدح. لاق. نمثع ىنأ نسع مصاع انتدح لاق ٍريَعَز انتدح لاق .قلاخ

 هعيابتل ىخأب كقثج هللا لوسر اب تلقف متفلا دعب ىخأب ملسو هيلع هللا ىلص ئبغلا

 | لها بهذ لاق ةرجهلا ىلع ىلع هغيابأ لاق هعيابت ءىت ىأ ىلع تلقف اهيف اب ةرج



 4 ىزاغم ا باند

 حبان نع سنوي . ىكدخ ثيللا !لاقو: باب هس. ةءاانمتأ اندر !ذاف .ةرتشع عست نيو انتيبأ أم

 كنق :ملطو هيلع هللا للص ىلا ”ناكو ريعص . ىب ةبلعت نب. هللا ىبع قربخاا لاق بانيش

 ىرعزلا نع رهعم نع ماش انربخا لاق ىسوم نب ميعربأ ىنتدح متفلا ماع هيجو حسم

 كردأ ا ةخايمج وسبأ معزو لاق كيسا نبأ عم نكأو انربخأ لاق ةليمج- نأ 0 ىع

 انثد> لاق برح نب نميلس انثدح «متقلا ماع هعم يرخو ملسو هيلع هللا ىلص ّيبنلا

 هلاستف هاقلت الا خبالق وبا ىل لاق ةاملس نب رم - ةبالق لأ نع ا نع كبز نب دا

 ام نسانللاءام, مهلاستحا نابكولا:انبب زم ناكو :ساثلا 3 ءامب امك لاقذ هتلاسف هتيقلف لاق

 ظفحأ تنكو اذك هللا ىحوا هيلا ىحوأو هلسرأ هللا نأ معزي نولوقيف لجرلا اذه ام سانلل

 هموقو دوكركأ نولوقيف حدتفلا مهم جمالسإب مولث برعلا تنذاكو ىرطص ىف ارقي اهاكف مالكلا كاذ

 مهمالساب مود لك ردلب مدغلا لأ ةعقو تناك اهلاذ ا 0 ويف مهيبلع ريط نأ هذاف

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىفع نم هللاو مكتتج لاق مدق املف مهمالساب ىموق نأ ردبو

 ترصحلا اذا ]لك نيح ىف :!لذنكاةولس اولصو: ذك :نيتحا ىف 1ك .ةولص ااوُنَص "لاقف اقح

 امل ىّتم انارق رثكا ّدحا نكي ملف اورظنف انارق مكرنكا مكمويلو مكذحا ندوِملف ةولسصلا

 ترا 0 مما ست عو ع سم 3 - 3 ه 03 03 2 © نو

 مكثرات تسا انع نوطغت الا ىلل نم ةارما تلاقذ ىنع تسلقت تدكاس !ذا تنك ةدرب

 نب هللا نبع انثدح «صيبقلا كلذب ىحرق ءىشب تحرت اف اصيق ىل اوعطقف |

 ملسو هيلع هللا للص ىبنلا» نع ةشئاع .ىع ةورع نع باهش نبا نع كلام نع ةمّلْسُم

 اهضر ةشثاع نأ ريبزلا نب ةورع ىقربخا لاق باهش نبا نع سنوي ىنتدح ثيللا لاقو

 لاقو ةعمز ةكيلو/نبا ضيقي أ كعس- هيخا ىلا :حهح: صاقو نأ نب ةبتع ناك تلاق

 اان بان جعتانا طخ متقلا ىف هم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر مدق املف ىنبأ هنا ةبتع



 ازولرد 4 ىزاغملا بانك

 د ن وم

 عت عتفلاو هللا رمق ءاج اذ هل هللا هيلعأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لجأ وع كتلق

 اهنم. ملعأ ام رمع لاق اًياود ناك هنأ ةرفغتساو كبر ىبح عبس كلجأ ةمالع كاذف ةكم

 حدوش تا ف م ع نيت

 0 2 ل خي تح هء ِ

 رو هللا اهمّرَح ةكم نا لاق رق هيلع ىتَأو هللا دجت هنا هب ملكت نيح ئانيع هّثرصبأو

 اهب ناضعي هلو اَمَد اهب كفسي نأ رخآلا موهلاو هللاب نيوي ىرمال لك الو سانلا. اهمدك

 نذأ هللا نا هل اولوُقف اهيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاتقل صخرق حا ناف ارجش

 اهتمت ويلا اهتمرح» ثداع دقو ناهن. نم. ةمعاس .اهيف ل. نأ . امناو:مكل. نذأيا ملو هلوسول

 ملعأ انا لاق لاق ورمع كسل لق اذ ام جيرش قبال ليقف بئاغأاا كماشلا غلبملو سمألاب

 دبع وبا لاق ةبرخ اراق الو مب اراذ الو ايصاع-قيعي ال مرح نأ جيوش اب اي كنم كلذب

 نأ ند ءاطع نع بيبح نأ نب كدزي قخ انتر لاق ل وح «ةيلبلا ةيرخل دللا

 ومو ميتَقلا ماع لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر عمَس هنأ دللا دبع نب رباج نع حابر

 ةكمب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ماقم باب ه" ءرمخل عيب مرح هلوسرو ةللا نأ ذك

 نع نبغس انتدح لاق ضيبك انتدحو َح نيفس انتردح لاق ميعذ وبا انتدح متفلا نمز

 رصقَت ةرشع ملسو هيلع هللا لص ىبنلا عم انْثأ لاق سّنأ نع فحسا ىنأ نب ىيك

 سابع نبا نع ةمركع نع مصاع انربخا لاق هللا سبع انربخا لاق نادبع انثدح «ةولسلا

 نجا ايتيح 4 نيتعكر- لصيأ انوير سعر هعشتإ هك .ملسوا يلع, مللا,لضا| بنتا لك« لإ

 عم انا لاق سابع نبأ نع خ:مركع نع مدصاع نع باهش وبا انذد> لاق سنوبد نبأ

 رصقت ىكأ سابع ىبأ لاقو ةولصلا رصقن ةرشع عست رقس ىف ملسو هيلع هللا .ىلص ىبنلا



 1 ئ جز اغم لا اح

 رمع نب هللا دبع ناكف سانلا قّيتساف يرخ رث اليوط اراهن هيف ثكف ةحلط نب نمثعو

 ملسو هيلع هللا ليص,هللا#لوسرب لص نبأ .هلاسف, ايثاق. تاببلا ارو الالب دجوف لخد نم لوا

 «ةدكس .نم قلص مك هلأسأ نأ كيسنقف هللا ليبع لاق هيف ّلص ىذلا ناكملا ىلا راشأت

 هيبأ نع ةورع نب ماشع نع ةرسيم نب صْفَح انثدح لق ةجراخ نب مئيهلا انتدح
 لعإ هلل دك س متفلا مع لخد ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نأ هتربخا ةشئاع نأ

 وا, انكدحا لاق ليك ١ ب :ديبخ ىتدحأ «ه[دكإ ى:بيقوو,ةماسأ وبا ؛ةعبات> « كم

 نما عما لما نم تقلا ماع, ملسو., هيلع: هللا !ىلصا ىنلا ,لسجداهينأ نه :ماشه ؛حوع اةماسأ

 انثدح لاق كيلولا وبا انتدح متغلا مود ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لزنم باب هم ءءادك

 راع وللا .نيورردللا لورد اردنا يح ؛انربكاىاماهلا# هليل م١1 ىلا قمل ومع ىح اةلبعش
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 ىلص رث اهتيب ىف لستغا متغلا موي هذأ تركذ اهنافا قناه مآ ريغ: ىعصلا :ىللصيا ملسو

 «دوجسلاو عوكرلا معي هنأ ريغ اهنم فَخُأ ةولص ىلص هرأ مل تلاق تاعكر ىامت

 نع روصنم نع ةبعش انثدح لاق ردنغ انثدح لاق راشب نب ديح ىنتدح باب هأ

 يرو ف نويت, ململو ابلغ هللا ١ كلف ىملارا ناك نشات ١ قطا ىو رست ند ىكشلا ىذا

 وبا انتدح لاق نعنلا وبا انثدح «ىل مفغا هللا كدمحو انبر ضللا كتاكس هدوجاسو

 خايشا عم ىنلخُذُي رمع نك لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع رشب ىنأ نع ةناوُع
 متملع ىق ىمم هنأ لاقف هلثم ءانبأ انلو انعم ىتفلا اذه لخلدت ل مهضعب لاقن رب

 ام لاقف ىتم مهّيرُيل الا فموي ىاد مشيرا, اصوا لاكي وعم قادو موي «تاذا  عامنتمالالإق

 ىتح اجاوفأ هللا نيد ىف نولخدي شسانلا تيأرو َمَدَقْلاَو هللا رصن ءاج اذا ىف نولوقت

 ماضعب لاتو انيلع متفو انرصُن اذا هرفغتسُنو هللا لمكأ نأ انرمأ مهضعب لاقن ةروسلا منَخ

 لوقت اف لاق ال يلق لوقت كاذكأ سابع نبا ىل لاقن ايش مهضعب لقي ملو ىردت ال



 هل ىزاغم ا بام

 اتتدح ءرفكلا ىلع اوهءاقت ثيح فيلا هللا منق اذا هللا آش نا انّلزنم لاق ملسو هيلع

 ا أ ع نع باهش نبأ انتد> لاق دعس نب ميعربا انتدح لاق ل يعمسأ نب ىسوم

 نأ ادع انلونم انينح دارأ نيبح ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لاق لاق ةريره لا ىع

 انتدح لاق ةعزق نب ىهك انثدح ء«رْثُكلا ىلع اومساقت ثيح ةنانك ىنب فيخب هللا ءانث

 موي ةكم لخَد ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ كلام نب سنأ نع باهش نبا نع كلام

 لاقف ةيعكلا راتسأب قلعتم لَُطَخ نبا لاقف لج ءاج هعزن اًملف رَفْغملا هسا ىلعو منعا
 « اًمرحُن قتموي ملعأ هللاو ىرُث اميف ملسو هيلع هللا ىلص ّىنلا .ىكي ملو: كلام لاق هلتقا

 أ أ نع دعاجام نع ججأ ىأ نبأ ع نع ةنْييع نبا انتدح لاق لضقلا ىب ةقدسص انثدح

 تيبلا لوحو مدقلا موي ةّكم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لخد لاق هللا ىبع نع م

 | ءاج لطابلا فعّرو قل ءاج لوقيو هدي ىف دوعب اهنعطي لعبت بصن ةئامثاتو نونس

 ىتتدح لاق .دمصلا دبع انثدح لاق فحسا ىنتدح ؛ يعي امو لطابلا ىدبي امو قلل

 َن ملسو بلع هللا ىلبصص هللا لوسسر ّ نابع نبأ ن ع ةممركع نع بويا انتدك> لاق قنا

 ليعمل او ميغمبأ ةر وص جر رخو تضم اهب و رمق *خهلاألا هيفو تيبلأ ليخدي ن ا 8 ذخكم مدق

 تينا نكد يس طع ايد اهب دعت لاما وكلم نعت اذللأ مهلتاق لاقف مالزألا نم امهيحيا ىف

 انتدح بيو لاق بوبا نع رْمَعَم همعبات «ديف ٌلصي رثو جا مخو تيبلا ىحاون ىف وبكف

 | ىلص ىبخغلا لوخد ا 81 ءملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىع سابع نب .ربأ نع ةمركع نع بويا

 نب هللا بع نع عفان ىنريخا سنوي ىنثدح ثيللا لاقو ةكم ىلعا نم ملسو هيلع هللا

 اخدزم هتلحار ىلع ةكم ىلعأ نم مدقلا موي لبقأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع

 هرماذ دجسملا ىف حانأ ىتح ةبجتا نم ةحلط نب نمثع هعمو لالب همعمو كبز نب ماسلا

 لالبو ىيز نب ةماسأ هعمو ملسو هيلع هللا ىكلص هللا لوسر لخّدف تيبلا حاتفع قأي' نأ
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 1 زاغملا باند

 نيغس اب اب ان نب 3 لاقف ةيارلا عم ةكابع نب 3 مهياع راصنالا ءالوه لاق هذه

 رث رامذلا موي اذبح سابع اب نيفس وبا لاقف ةبعكلا لكاست مويلا ةمحّلللا موب مويلا

 ئبنلا) .ةياروب هباكعاو (هلسو,.ةيلع"اهللا «نقاص: هللا :لوسر:. كييف :ثقاتكلا : لَك وو: ةبيتك .تءاج

 رْلا لاق نييفس أب ماسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر رم املف ىيبزلا عم ملسو هيلع هللا ىلص

 مودا اذه نللر نعس بذك لاقفا [نكوا.!ذكأ لاق" لاق ام لاك" ةذابع :نب»كعش لاق ام“ ملعت

 قال هلسو هيلا هللا "لقط هللا لورا رمادا لاقأ ةيعكللا' هيف ئّسكت 1. رايعكلا" دفا هللا مُظَعُي

 لرعبا سابعلا تنعبس لاق معلم نبا ريبج نب عفان 'قربخاف ةررع !لاقو' نوجا: :هتيار ركزت

 ةيارلا كوت نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر كَرَمُأ انهه هللا دبع اب اب ماوعلا نب رهبزلا

 0 نب لخدُي نأ ديلولا نب ٌتلاخ فئموي ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رمزا لاق

 ني هلاحا) نوح نإ ندقنرب|نك نم للم هيلع هللا لص ؟رينلا ! لدخد و 131 نم اك

 ديلو.لا وبدا انقدح « ئرهفلا ر.بامج كر زوو رعشالا ند نشيبح ند ذقموي دكيلولا

 هللا لوسر ثيأر لوقي لَقَعَم نب هللا دبع تعمس رق نب ةيوعم نع ةبعش انثحدح لاق

 نأ الل لاقو عجري حتفلا ةروس أرقي هان ىلع ةكم حتق موي ملسو هيلع هللا ىلص

 نادعس انتدح لاق نجرلا دبع نب نميلس انثدح «عجر امك تعجول نوح سانلا عمتجج

 ورهع نع نا نب ا نع ىرعزلا ى ءا كح ا نب دمع ىنتدح لاق ىيك نبأ

 ىبنلا لاق اًدغ لونك يأ هللا لوسر اي حّتقلا َنِمَر لاق هنأ تيز نب كاسأا عا قوتك لق

 تضرب الو نيو رفاكلا ثرسي ال لاق رث لونم نم ليقع انل كرذ لضو ملسو هيلع هللا ىلص

 ىرعزلا نع وعم لاق بلاطو ليقع .ةثرو لاق بلاظ ابا. ثرو نم ئرغزلل ليق وذاكلا نول

 لاق ناهيلا وبأ' انثدح ءمدقلا َنَمَز الو هناجح سنوي لقي مو هنجك ى ادغ لونت بأ

 هللا ىلص بقل ع ةريرقا يأ 0 لا كيع نع دانزلا وبأ اذو يأ لاق 50 انربخا



 و ؛* ىزاغملا بانك

 ىوتسا املف رطغمو مئاصخ ن وفلتخكم سانلاو نيتح ىلا ناضمر ىف ماسو هيلع هللا ىلص

 لاقف سانلا ىلا وظن رث هتلحار وأ .هقحأر ىلع هعضوف ءام وا نيل نم ءانب امد هتلحار ىلع

 نبأ نع ةمركع ندع بويأ نع رعم انربخا قازولا 0 لاق وأ اورطقأ موصلل نورطفما

 نع بوبأ نع كسبز نب دا لاقو حتقلا ماع ملسو هيلع هللا ىلص كنلا جرخ سان

 لاق هللا دبع نب ىلع انتكح «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىع سابع نبا نع ةمركع

 دللا لودر رذاس لاق سايع نبأ ىع سواط ندع دماكم ن.ع روصغنم نع مر انتدح

 !راهذ برشف ءام نم ءاناب اعد رق نافسع غلب ىتح ماصق ناضمر ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا ىكيكعللا لوتس ماصإ لوسعم نيابغ نبا ناكو» لاق ةكمب مق: ىح طق .نيافلا كن

 3 - نك تسلا دك اح مهن ع 2 :

 ىبيذلا زحر نبأ باب 16 ةدكذإ ءاسدت نمو مايص ءاننن ن4 رطفاو رفسلا 3 ملسو ءبلع

 ةماسأ ودا انتدح لاق ىلوعمسأ ىب 00 انةلدد جتقلا موب ةيارلا ماسو هيلع هللا ىلص

 اشيرق كلذ غلّيف جتغلا ماع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرار

 4 ا 5 1 .:
 لوسر 0 وبشل نوسمتلب ماكرو نب مللددبو مارح ند مهكتو بروح ند (نيعمس وبدأ 7

 2 ع 7 هدتترإ م« 2 2 :

 قا: لاقفزورمح نب ناوين ةقرو نب ليدب لاق ةفرع نارين اهناكل هتعب ام نيفشاوما, لاقت 5 - د >>

 ةيدحتو © د مور دملع وللا نضرعللا لور ردح ني ساني تت كلذ نسلق

 نيفس ابأ سبحا سابعلل لاق راس اًملف نيفس وبا ملسأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر مهب اوتأ

 ىبنلا عم رمت ٌكئابقلا تّدعجت سابعلا هسيدف نيملسملا ىلا رظني ىتح لبأل مطخ كنع

 هذه نمر نئابع راب الاقفا ةيرتك ترقي نفس ىاب لع بيتك ةبينك لع لسور سلع ادللإ لك

 ميذُه ىب قعس ترمااق كلذ ّلثم لاك ةنييهج ترم ق نافغلو كلام لاقارانح كنه لاذ

 نم لاق اهلثم ري ل ةبيتك تلبقأ ىنح كلذ ليم لاقن ميلس ترم رث كلذ لدم لاقف
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 ١ ىزاغمللا بانك الرول

 اذه ام بطاح اب لاقذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ ضعبب ْعرِبْكَي ةّكب نيكرشملا
 مت

 نكا مو افيلح تنك لوقي شبرق ىف اقّصلم أرمأ تنك ىلل ىلع ْلَجْأَت ا هللا ٌلوسر اب لاق
 0 ع 5 7 ا هه 9 5 5 ع

 تييحاف مهلاوماو مهيلمأ نومج تابارق مهل نم نيرجاهملا نم كعم نم ناكو اهسفنأ نم

 ادادترا هلعفأ رو ىتبارق نومك اذي دنع فخأ نأ مهيف بسنلا نم كلذ ىنتاف ذا

 مكقدَص دق هذا امأ ملسو هيلع دللا ىلص هللا ٌلوسر لاقف مالسالا دعب رقكلاب اضر الو ىنيد ىع

 كيرخب امو اردج تنهش لق هنا لاقف قفانملا اذع قنع ٌبرصأ ئفعت .هالأ, لوسرازاي. رمع  لاقف

 ةروسلا هللا لونأف مكل ترفغ دقف متئثش ام أولمعا لاقف اردب كهش نم ىلع علطا دللا ّلعل
 ةء.موش © ته - 309 ممل 62 © )» تت -- سد د . عد 2 3ةءمس 5 2

 هلو ىلا ةدوملاب مهلا نروقلت عاملوأ مكوَدَعَو ىودع اودخفتت ال اونما ى-يحلا اهيا اب
2 2 - 8 0 - - 

 ه عع

 فسوي نب هللا دبع انثدح ناضمر ىف حتقغلا ةوزغ باب 8 « ليبسلا ماوس لص كقف

 نب هللا دبع نب هللا كيبع ىنرسخا لاق باهش ىبا نع ليقع نع ثيللا انتدح لاق

 ناضمر ىف مّمْفلا ةوزغ ازغ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هربخا سابع نبا نأ ةبتع

 نبا نأ هربخا هللا ديع نب هللا يبع نعو كلذ ّلثم ٍلوقي بيسملا نبا تعمسو لاق

 ديدق نيب ىذلا ملا ٌنيدكلا غلب !ذا ىتح ملسو هيلع هللا ىلص ىينلا ماص لاق سابع

 قازرلا كبع انربخا لاق دومح ىثدح ءرهشلا جلسنا ىتح اًوطقم لزي ملف رطفأ نافسعو

 نأ ناجع حبا [نعاةللا تبعا قيرادللا  قيبع: نع: ىرهزلا !انربخا لاق. رْعَم :انوبخا لاق

 ىلع كلذو فالآ ةرشع هعمو ةنيدملا نم ناضمر ىف يرسخ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 مودحي ةخكم ىلا نيملسملا نم دعم نمو وه راسف ا ممدقم نم فصنو 0 نامت سأر

 - - 2ك هدد هد مس - 5 1

 ديلولا نب شايع انثدح «رخآلا رخآلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ نم 0

 يصحح



 لزإ ىنزاغم ا 2

 عمك 000 فكشف هللا الا هلا ال لاق هانيشغ اهلف مهنم د 5 نم د

 ل ل سل

 لاق 0 نأ ن د كيزي نع متاح انتا>> لاق سيعس نب 506 اشتد ؛ مودلأ كلذ لبق

 اتجرخو تاوزغ عبس ملسو هيلع هللا ىلص ىينلا عم ثوزغ لوقد عوكل 3 ِد 2 52--

 با رمعا لاقو. ةماسأ انيلع ةرمو ركب ونا اتيلع ره تاوزغ .عست..ثوعبلا نم تعبي اامهف

 ىلص ىبنلا عم تورغ لوقي ةملس تعمس لاق كيبع ىقنا نب كيزي نع ىأ انثدح صفح

 وبا ًةرم انيلع تاوزغ عست ثوعبلا نم ثعبي اميف تجرخو تاوزغ عبس ملسو هيلع هللا

 نع ديبع نا نب ديزي انربخا لاق دلخت نب كاكضلا مصاع وبا انثدح « ةماسأ رشح زاكي

 نبا عم ثوزغو تاوزغ عبس ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا عم ثوزغ لاق عوكألا نب ةملس

 نع ةدعسم ىب داح انتدح لاق هللا ىبع ىب كبح انثدح «انيلع هلعتسان ةقراح

 ببللتحو و ٍ تاووغ ع هد ىلا عما كور ا ا كتف اك عيس ملسو هيلع هللا للص لا تو 0-5 نع دكيزب

 بطاح دب ثعب امو جتفلا ةوزغ باب م8 ءمهتّيقب تيستنو كيوي لاقو كرقلا مويو نينح موبو

 نب ةبيتق انثدح ملسو هيلع هللا ىكص ىبنلا ورغب عربخاي ةكم لها ىلا ةعتلب دا ىبا

 دكيبع عمس هنأ ىمك“ ىب نسل قربخا لاق رانيد نب ورمع نع نيفس انثدح لاق كيعس

 ري انأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ىنثعب لوقي ايلع تععمس لوقي عفار نأ ىب هللا

 لا اينما رانك تاعك يعم دنع نا خاخ ةضور ,.اوتنأت ا, ىنح اوقلطنا لاقف نادقللاو

 باتلا ىجرخأ انلق ةنيعظلاب ىحن اذا ةضورلا انيثأ ىتح انليخ انب ىتداعت انقلطناف

 اهصاقع نم هتجرخاذ لاق بايثلا نّيقّلْتَل وا بانللا ندجرختل انلقن باتك :ىم ام تتلاق

 نم. سانا "ىلا دتعتلب "قا ,نب :بطاحب نم نيد نات منج: هيلعا هللا لضاردللا لوسر م
 ا
 ا
 أ
 ر



 4 ىزاغم ا بانك

2 

 علطأ انأو خشتاع نلاق نو هيف فرعي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سلج بلاط دأ

 ثلاق رفعج ءاسين نأ هللا ٌلوسر ىأ لاقف لج هانأت .بابلا فش 0 ىنعت بابلا وداص نم

 ل هنأ ركذو نهتيهَت ىف لاقف أ مث ٌلجرلا بهذف تلاق نعاهني نأ هرم نفءاكب ركذف

 هلثا ىلط هللا لوشر نأ تمعرف انتبلَع ىقل هللاو لاق ىأ مق بهذف اضيأ رمق لاق هنعطي

 كىقثأ دللا معَأ تلقف اهضر شاع تلاق بارقلا نم نهعاوفأ ىف ثحاف لاق ملسو هيلع

 سيح ىنكثدح «ءانعلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تكرت امو لعفت تنأ ام هللاوف

 5 ناك لاق رصاع نع كلااخ نبأ ىب ليعمسأ نع لح نب رمع انتىنح لاق ركب ىأ نبأ

 لاق ميعُن وسبا انتدح «نيحانلل ىذ نسبا اي كيلع مالسلا لاق رفعج نبا اًيح اذا رمع

 دقل لوقي كيلولا نب دكدلاخ كم لاق مزاح أ ى د سبق نع ليعمسا نع نبيفس اندتدح

 ىقكدح «ةيناج ةكفص الا ىدي ىف ىقب اف فايسأ ةعست توم موي ىدي ىف تعطقنا

 تلا "تعيس لاق سيق ىددحلا» لاف ليعمسا »نع 2 اكد لاعا ىعلا ندا نم

 0 هدد لي قا تربو تاين) :تربقا هدوم ندا يدق !ىد» نقلا! [لوقيا نيللى

 رمل نع يصح قع ليصخ نيالا انمدتسلا لاك رشا حربا اربع ىتدح :ةاةيناع

 هالْبَح او ىبت ُهرْمَع هثخأ تلعجن ةحاور نب هللا دبع ىلع َىِمْعَأ لق ريشب نب نينلا

 ء كاتك تنازل ليك هناا ابنا نلقرلام انآ نيح لاه يلع تدع دك ١ (لكو

 - هم فءو 3 ممل

 ىوغأ لاق يشب ى . د ىمنلا نع ىبعشلا ىن 2 نيصخ نع رغبع انتدح لاق خيبنتق انتددح

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثععب باب جد ءهيلع كبت مل تام اًملف !ذهب هللا دبع ىلع

 انمعلد1ح لاف نشب ندب ورسسع ىنثدح 1 نم تاق, ىلأ كايز نب ةماسأ ١

 ٌّظ 0 007 هم د 95

 انأ تقحلف متانمرهف موقلا انككصف ةقرخلل ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انثعب لوقي



 لو ىنزاغم ا 1-

 اهصلا' نيبو :كيبلاي ملطسواعيلح هللا! لص, يملا: سا اهق الاخ لبابعا نبا نك ءاظع يح

 ال لاق نسا نبأ نع كيعس نع بوبأ نع ةخملس نبا دازو هكوق نيكرشلملا ىويل ةورطاو

 مهدرف ”نيكرشلا» ىريل. .اودمرأ لاق نماتسا ىلا ماعلا لسو:هيلع هللا لص قينلاا مَكَك

 انثدخ لاق بيقو انث3د+ لاق ليعمسا نب ىسوم.انثدح « َناعقْيَعُف لّيق نم نوكرشملاو

 م وو ةذوميم ماسو هيلع هللا ىلص ىينلا ج وزن لاق نياعَع نبأ ىع ةمركع نع بوبأ

 نب ناإبأو مج ىأ نبا ىنتدح فحسا نبا داز * رشي تدتامو لالخ عوز نك

 باب مع ء«ءاضقلا ةرمع ىف ةنوميم ئبنلا جوزت سابع نبأ نع دماجمو ءاطع ندع خاص

 لالع قا نبأ نع ورمع نع بقو نبا انتدج لاق دا انثدح ماشلا سرأ نم ةتوم ةوزغ
 3 2 5 2 - ع د - ع

 مب تداعذ ليغذ وهو ثةموي رفعج ىلع فضو مهنا هربخأ ومع نبأ

 م6 35

 انتدح لاق ركب ىلأ نب لا 201 «هربد ىف ءىتن اهنم نيا برضو ع نيب نيسيخ

 دللأ لوسر رمأ لاق رهع نبأ نع ع عفان نع كبيبعس ىب هللا دبع نع نكولا ديع نب ةريبخم

 نأ ملسو هيباع هللا ىلص كلا لوسر لاقف ةقراح ىب كيز ةخذوم ةوزغ ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 2د

 ىف مهيف تنك هللا دبع لاق ةحاور نب هللا ٌليعن رفعج لتك ناو رفعجت ليز لتق

 اعضب هدسج ىف ام انُّكجوو ىلققلا ىف هندجوف بلاط ىقنأ نب رفعج انسيتلاف ةوزغلا

 بويا ندع كايز نب دا انتد> لاق ىكقأو ند ليا 1 ءازييمزو خذنعط نم نبيعستو

 ةحاور ىباو ارفعجو !دكيز ىجذ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ 3 نسنا نع لالعاب دي ص

 5 1-1 9 3 1 3 1 550 3 5 5 2 م 0 00 م عم ع 7

 كخا من بيبصاخ رفعج ظذخا رق بيصان كبز ةيارلا كخأ لاقن قثبخ مهينأب نأ لبق سانلل

 3 - ع 0 م1 3 و

 د - 2 2 كو د

 لاق دكيبعس نب ىيك تعمس لاق باعولا دبع انتدح لاق خبينق انتدح « مهيلع دللا

 3 نس مس *” 2 د 0 س 0

 تاور ىبأ لق ماج 9 لوقد ةخئشتاح سنعيوس تئلاق ةرمع ىنتربخأ



 ؛ع ىزاغما بانك رع

 تبهنشأ رفع لاقو كنم انأو ىتم تنأ لعل لاقو مألا ةلرنَم لاخلا لاقرا اهتلاخ ملسوإ'هيلغ

 اهنا لاق ةزج تنسب جيوزتت الأ ىلع لاق اناليمو انوخأ تنأ ديزل لاقو ىقلخو ىَقْلَخ

 انتد> لاق جبرس انتدح لاق عدفأر نبأ وف لديحت ىنتدح « ةعاضرلا نم ىدخأ كنب

 00 2 3 2 2 0 0 د
 نب جلف انذدحح> لاق نا ىنندح لاق ميغربا ىب نيس ىب دكيح ىنتدحو لاق َح جلف

 _آ
 راقك لاصف اًرمتعم يرخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع نميلس

 ماعلا رمتعي نأ ىلع عاضاقو ةيبيدخاب هسار فلحو هيدع رحنف تيبلا نيبو هنيب .شيرق

 لبقُلا ماعلا نم رمقعاف اوبحأ ام الا اهب ميقي الو انريس الآ مهيلع احالس لمحت الو َلبْقْلا

 نب نمثع انثدح ءيرخن يرخ نأ هورما اثلث اهب ماقا نأ اًملف مناص ناك امك اهلخدف

 رببؤلا 6-0 انورعو اذا كتدلتخمد لاق ىمفاد# ندع روصنم نع ريرج اندتدح> لاق ةييش نأ

 هللابا لص ىنلا هر امتع, مك لاقل, ةشئاغا نكح ىلا «سلاجس معقب .ذللا١ كبف(! نان قكشتلا

 لوقب ام نيعمست أ نسوا مآ ب ورح لاق خكداع نانتسا ان 0 اعبرا لاق ملسو باع

 ىبنلا رمّتعا ام تلاقف رمع عبرا رمتعا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىجرلا دبع وسبا

 هه سم - --- - د -. 3 3

 رمتعا امل لوقي قوأ لأ نبا عمس كلاخ ىنا ىب ليعمسا نع نيفس انئدح لاق هللا كيع

 ىلص هللا ٌلوسر اوذوي نأ مهنمو نيكرشملا نامل نم هانرتس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نع بوسيأ نع كءدز نبدأ وه داع انتج لاق برح نب نميلس انتدح “ملسو بلع ىللا

 لاقذ ه.باكتأو مالسو هيلع هللا ىلص جالا لو مدق ساكع . دا ندع رببج ندب لييعتم

 1 3 - 2 همم - - 0 ك4 وه

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مترمأو برتي ىَم ميتنحو كفو مكيلع مدقي دنا نوكرشملا
 ع 2م ع ها - - ع ١ - ع : ل 2

 نأ ماب نأ دعنجب مو نيتبكرلا نيب ام اوشج ناو ةقلتلا طاوالا اولمردب نأ ملسو

 ورمع نع ةنييع نب نيفس نع ديك انثدح « مهيلع ةاقبالا الا اهلك طاوشالا اولمري



 9 ىنزاغم ا كح

 ا لاق فسوي نب هللا بع انثح> ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةشثاع نع قووسع ةأور

 ت2 مرن 3 30 5

 | ىلص هللا لوسرل تيدعا ربيخ تاكاف امل ةريره نأ نع سيعس ىنتدح لاق ثيللا انتدح

 انثدح لاق ددسم انثدح ةكراح نب فيز ةوزغ باب م8 «مس اهيذ ةاش ملسو هيلع هلآ

 هللا ىلص هللا لومتر» ما ناك ومع قنا نع رانيد نب هللا دبع انتدح لاق ديعس نب ىبك

 | ىف متنعط دق هتراما ىف اونعطت نا لاقف هترامآ ىف اونعطف موق ىلع 5 ملسو هيلع

 3 3 4 ل كك 2. 11 0530 1 530 2ك هع ذب

 | لص ىنلا نعأ سنا كذ كصضقلا ةرمعاباب 68+  «هدعب ىلا :سانلا, ٌبتحا نك اذه

 لاق: ثاربلا نع حسا قا نع ليئارسا نع ىسوم ىب هللا ديبع انثدح ملسو هيلع هللا

 ليدي دعوي اكد كم لبعا قات ةديعقلا ,ىذ)» قا ملشو ميلحاا لذ لضرب ىينلا رمتعا لك

 ىضاق ام اذه اوبتك َباتكلا بتك اًملف مايأ ةتلث اهب ميقي نأ ىلع حاضاق ىفح ةّكم

 ايس .ىانعتم, امالدللا»:لوسر كذآ / ملكت دل اذهب "ككل مق ل .اؤللاع يدلل "لوس, جبكا ديك

 نب ىلعل لاق دللا دبع نب دمحم انأو هللا لوسر' انأ لاق هللا نبع نب كمح تنأ نكلو

 هيلع هللا ملص هللا .لومر ذخاذ :انَبَأ كوخ ال هللاو ل, لاق هللا لوس حمل بلاط..قأ

 | ال هللا نبع نسب كيج هيلع ىضاق ام اذه بتكف بتكي نيستا سبلو ةباتكلا مْ

 نأ دارا نا كحاب اهلا نم جرخب ال نأو بارقلا ىف فيسلا الا حالسلا ةكم لخدب

 | لَجألا ىضمو اهلخد املف اهب ميقي نأ كلو نأ اًدحا هباحا نم عني ال نأو هعبتي

 | هيلع هللا ىلص ىبنلا يرن ُلَجالا ىضم كقف انع جرخا كبحاصل لق اولاقف انلع اوك

 كنود ءمطافل لاقو اهديب ذخأت ىلع اهلوانتف مع اي مع اب .ىدانق ةزج ةنبا هتعبتف“ ملسو

 ىمع تنند و اهتذخا انا ىلع لاق رفعجو طيزو ىلع اهيف مصتخان اهتلمحخ كمع تني

 1: 35 5 5 8-0-0 17 را عملات : 9
 هللا ىلص هللا لوسر اهب ىضقفذ ىذا تيب كيز لاقف ىنكخ اهتلاخو ىمهع ذنبا رفعج لاقو
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 وو هزاغللا بادك

 هديبلل اةيضعلا ككعوس زكي اوال لع لاقكاا ءتعنص "الا ا اهيه .هعَتشي' ملشو 'ةيلع هللا 'نضأأ هللا

 [لعو' هعيبلا لحل ارهزكو نعل ناس زكر نوهت زبغلا" نع َْ رولا رولا لطم

 ىلع هيك مل هنأ ثّلحو ركب نا قح مظعف 00 رفغتسا ث هيلا رذتعا ىذلاب

 !قع ىف انث ىرت انك انلكو هب هللا ةلطق ىذلل راكنا الواارعباا انا "نع ةسافنا :عنص ىدذألا

 ناكولا تيصا ةزوكلا فد نوماس «قلتيا رشفة انشقت "ق١ اناكجوف "اميل قيس ابيصن رمالا

 انثدح لاق راشب نب دمح انثدح «قورعملا رمالا عجار نيح ابيرف ىلع ىلا ن وملسملا

 ٌريمخ تحف ا كلاق ةشئاع نع ةمركع نع ٌةرامع نربخا لاق ٌةبعش انثدح لاق ٌىِمْرَح

 دبع انتدح لاق بيبح نب ةرق انثدح لاق نسل انثدح ءرمتلا نم عبشت نآلا انك

 ؛ ربيخ انكف ىتح انعبش ام لاق رمع نبا ىع هيبأ نع رانيد نب دللا دبع نب قولا

 ىنثدح لاق ليعمسا انثدح ربيخ لقا ىلع ملسو هيلع هللا ىللص ىنلا لاعتسا باب ه4 ٠

 ةربره كأو ئردشا كيبعدس ىنأ نع بيسملا نب كيبعس نع 1 نب دبجلا دبع نع كام

 لوسر لافقذ بينج 6 ءاج ربيبخ ىلع الجر لع ماسو مباع هللا ىلص هللا لودسر أ

 عاصلا ْفُحُأَتل انا هللا لوسر اب هللاو ال لاق اذكع َربيخ ِرْمَث ّلك ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ابينَج مارحلاب عتبا رق ماردلاب عملل عب لعفت' الا لاقفا ةقلتلابا ىيعاضلاو  نيعانعلاب لق) نم

 هثدح ةريره ابار ديعس ابا نأ ديعس نع ديجلا دبع نع دمح ىب زيزعلا ىبع لاقو

 نمو اهيلعا ةرماث ريح ىإ .اصنالا نم [ىدع' ابر احا تغب 'ملسو :ةيلع "هللا "لص" ّىبغلا

 ىبنلا ةلماعم باب م.  «نيعس شياو ةريره كا نع نامسلا عاص ىنأ نع ديجلا دبع

 عفاف نع ةيريوج انثدح لاق +ليعمسا نب ىسوم انثدح ربيخ لها ملسو ةيلع هللا ىلص

 اهو ريو اعولجيا نأ ادوهيلا ربيحا/ لسو” يلع هللا لص: ىبنلا "ئنطغأ لاف هللا" نبط
 ه د

 رببخإ هج ءبلع مللا ىلص ىبنلل اكلحهبس خلك ةناستملا ا اد



 مس ناز ىزاغملا بانك

 لفوق نبا ٌلتاق اذع هللا لوسر اب ةربرع وسبا لاقف هيلع ملسف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 للا همركأ ًارمأ ىلع ىَتْدَي ناض مودق نم أدأدت ربو كل ابجعاو ةريره نال نابأ لاقف

 ليقع نع ثيللا انثدح لاق ريكب نب ىيج انثدح ؛هديب ىنتيهي نأ هعنمو ىديب
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف نأ ةشئاع ىع ةورع نع باهش نبأ نع /

 غيل هللا 7 انما ملسو هيلع هللا لص 'هللا :لوسر ' نم“ اهقازتيمهلآاست وكب قا ىلا تلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ركب وبا لاقف ربيخ سمح نم ىقب امو كدقو ةنيدملاب

 نس هللاو ىلاو لاملا اذه ىف سمسم لآ لكأب امنا عير انك رك لم كرولا الا 5

 ىلص هللا لوسر دهع ىف اهيلع تناك هلأ. اهلاح ىع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةقدص

 نأ ركب وبا ف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب لمع امب اهيف قليخالو  ةلسو هلبلع الز

 ىتح هيذكت ملف هثرجكاهف كلذ ىف ركب نأ ىلع ةمطاف تدجوف ايش اهنم ةمطاف ىلا عفدي

 ىلع اهجوز اهنفد تيّقوُت اماف رهشأ ةتس ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىعب تنئاعو 0

 ةيتوت ءاقلفب ةنطاخ ةايح»عجو نيلنلا7 نوالعل ' ناكر" انهيلعت ليقو كب ابار اهب قنوولا كذا ةلك

 ٌرهشألا كلت عييابُي نكي ملو هقعيابُم» ركب نا :ةحاصَم سمتلاف سانلا وجو لارا

 ال دللاو ال رمح لاقف ريع رضتحل ةيعارك كعم دحا انثأَي الو انتثأ نأ ركب ىأ ىلا لسرأف

 مهيلع لخدف ميتينآأل دللاو ى هولعفي نأ مهتيسع امو ركب وبا لاقذ كّدحو مهيلع لخدت

 اريخ كيلع سنت ملو هللا كاطعا امو ككضف انفرع دق انا لاقف ىلع دهشتف ركب وسبا

 نيم هللا لور نك انتيازقل ؟ىرض انكوا ومالا, انياع تدييتسا كتلتو ِكْيَلأ هللا هقاس

 ىسفن ىذلاو لاق ركب وبا ملكت املف ركب ىنأ انيع تضاف ىتح ابيصن ملسو هيلع هللا

 ضي اك
 ىاخلا .اًيأور ىدازف 1 نط لكما نال يحل للكو  ةيلعتللا نص دلتا لزقرا ةيارذلا 0
 ٌلوسر تيأر ارمأ كرثأ ملو ريل نع اهيف' لأ مل ىناف لاومالا هذه نم مكنمدو ىنيب راش - در دك دع 1 : امل - 10 : : 2



 ل ىنزاغم ا بانح

 نع

 دللا ىلص هللا لوسر لافقف ةداهشلا هل اننيف نيلحلا لاقو تعا كلذ تاس ماع 0 مهس

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نم كلذ عمَس نيح ٌلجر جن اران هيلع لسعَتْشَتَل مساقملا اهبصُت

 ملسو ةيلح هللا ىبص, .هللابب ومر .لاقح ةتبصأ» تنك ةىتنم ادع. لاق نيك ارشب: وا كاريشب _ملسو

 ىنريخأ لاق رفعجج نب ديح# انتر لاذ مدرم نب كيعس اند «ران نم ناكارش وأ كارش

 رخآآ كرنأ نأ الول هديب ىسفن ىذلاو امأ لوقي باطخأ نب رمع عمس هنأ ءيبا نع كيز

 لع دلل لع ىلا هيك ابك اهتمام انا هيت ع تحش اما 1: "يملا, نيبل نانامبا , نمانلا

 انثدح لاق ىننملا نب دمحم ىنتدح « اهنوهمتقي مهل ةناوخ اهككرنأ ىنلكو قمح < مللو

 رسخلا لولا لاق رمعر نخا ادنيباا قع 2 ملسأ نبارادكز» نع نيكدنأ ١ قجن كلام, نع ىئجهم نبأ

 ربيخ, ملسو .ةيلع هللا ىلص ىنلا مسك ابك اهتمسق الا ةيرش مهيلع تخاف ام نيملسملا

 ددمأو نب ليعمم فلاستو .ىرعرلا تعمير لاق نيتسار انتج لاح دل نيعاب بز نع انتر

 دل لاقن هلاسف ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا أ ةربره ابا نأ كيعس نب ةسينع قربخا لاق

 هابجت او لاقن قوق نبأ لئاق اذع فمه ىبأ لاقف هطعت 9 سصاعلا ند دكيعس ىنب ضعب

3+ 

 دكيعس نب 00 ىقربخأ ىرسعزلا نع ٌىدببزلا نع كاتو ناضلا مودلق نم ىلدت رول

 ا ماسو ديلع هللا ىلص هللا ل كعب لاق ساعلا م نن نيكس 5 ةريرف ابا عمس ذأ

 هيلع دللا ىلص ىبنلا ىلع هباكاو نابا مدقف ةريره وبا لاق لجأ 95 ةئيلملا١ نم ةيوس ىلع

 ال هللا لوسر اي تلق ةريره وبا لاق فيلآ مهليخ مزح ناو اهكاتفا ام دعب ربيخت ملسو

 هيلع هللا ىيلص ىبنلا لاقف لاض سار نم ردخ ربو اب اذهب ,تسناو نابأ لاق ماهل مسقت

 مسلسل 30 د 3 م 3 ود ع

 َك مساك هع مس

 ىلا ليقا كيعس نب نإبا نأ ىدج ىندب.خا لاق ىبك نب ورمع انتدح لاق ليعمسا



 26 زاغملا باكعكح

 هآدعبلا ضرا ىقوأ راد ىف اتكو مكلعاج ظعيو مكعئاج معطي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
-2 

 برش الو اماعط .معطأ' ال. هللا .مياو هللا لوسر قو هللا ىف: كلذو :ةشيخاب ةاضقيلا

 ركذأسو فاخاو ىذون انك ىنكاو ملسو هيلع دللا ىلص ىنلت تلق ام كذأ ىنح ابارُش

 ءاج اًملف هيلع ثيزأ الو غيزأ الو ٌبذحأ ال هللاو هلاساو :ملسو  ةيلخ اذلل) لتط ىلبلل كك

 هل تلق اف لاق !ذكو اذك لاق رمع نا هللا ىئن اب تاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 مكلو ةدحاو ةرجف هباكتالو هلو مكنم نى فقحأب سيل لاق اذكو اذك هل تلق تلاق
 هد هع

 لاسرأ ىننوتأب ةنيفسلا باصعاو ىسوم.ابأ تيار كقلق. تلاق ناترجم ةنيفسلا لعأ متثأ

 5 ع د :-( 2 يو مي 2

 لاق امم مهسفنأ ىف مظعأ لو 26 هيا عئشا اينحلا وم ام تيل نه ع :ىنشلات

 هاو ىسوم ايا تييأر كقلو ءامسا تلاق .ةدرب وبا لاق « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عل

 ا ىسسوم وج و 2 هيلع هللأ ١) لاق 2 نبأ نك ل ةدرن ىبأب لافو ؛ ىذم تيد اذه دكيعتسيل

 - - 2 5 د - 2 03 هن

 نم مهلزاذم فيعاو ليبللاب نولخدي نيح نار قلاب نبييرعشالا خقفر تاودصأ فرح ىذا ملسو

 قمن ةللنل بكج رهين راينا اولد نحت هيل انعزارأ ين يكنك ناو ليبلاب نآرقئاب مهتاوصا
 - ع دعس ع 32 2 3

 ميعربا نب كسا انتحح « مثورظنت نأ مكنورممأب ناكتأ نا مهل لاق ودعلا لاق أ ٌليخل

 هللا ىلص ىينلا نع يل لاق ىسوم أ ن ع كيوب انتد> لاق تايغ نب صفح عمت

 * انريغ حففلا ديشي مل لح 5-5 ملو ان ّ 0 0

 نع فحسا وسبا انت>> لاق ورمع نب 2 انثدح لاق كيد ىب هللا كبع ىنتددح

 قنقدك لاق رونك, قنوجح لاق نينار ند كلا ةريسدرف ابأ عمس :نأ عيطم نبأ ىلوم ملاس

 ظاولملو عاتملاو منغلاو ّلبالاو رقبلا انينغ اهناو ةضف الو اًيَهَذ ِمَنْعَن ملف ربيخ انكاتذا لوقي

 معدم ذل "لاقي هل _كيع .هعمو. قرقلا ىداؤا ىلإ ض ميلع هللا ىلص هللا لوسر عم انئرصنا رث

 هءادجح ذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لحجر طخ ب وه اهنيبذ بابضلا ىنب 3 هل ءادعقإ



 “4 ىنزاغملا كابح الز

 د

 « خيلعالا رمخلا مك رسب. مود 3 همر وأ مهتلوج بخت أ ةركو سانلا ةلومد ناك

 ديبع نع ةدتاز انثحدح لاق قباس نب دي انتدح لاق فحسا نب نسلل انتدح

 ربيخ مود ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مس لاق 5 نبأ ع عسفان نب 7-5 ع نب هللا

 د هع - عم م6 -

 مهسأ ةتلق لف ع ليجرلا عب عم ناك اذا لافقف عفان نرديمق لاق اههس اجوللو نيههس سيرفلل

 نينوي نع تيللا انهدحو لاقار بكب: تب ىبك انكحخع .« ميس ؟ةلف+ نوف لاب نكيب راو اذ

2 

 نمتقعو انأ تم لاق هربخا معم نب ريبج أ بسلا ند كبيعس نع باهش نبأ نع

 ريبخحا نسمح نم بلطملا ىنب تيطعا انلقن ملسو هيلع هللا ىنكلص ىنلا ىلا نافع ىبا

- 

 لاقف ٌلحاو عمدا تللطلا ونيو م تاه ونب امنا لاقذ كنم ةدحاو ةخلزنع نكو انتكرذو

 دبع نب ديرب انتد> لاق ةماسأ ودا اضالخ لاق ةماسأ وبا انتدح لاق ءالعلا نب كمح

 نميلاب نك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ٍبرُكَم انغلب لاق ىسوم نأ نع ةدرب نأ نع هللا

0 3 | 6 2 2 3 0 7 20 5 4 
 لاق 4 مر وبأ رخالاو ةدرد وبا اهدحا مثرغصا اناو ىل ناوخاو اذا هيلا نيرجاهم انجرخت

 ل
 اندقلاذ ةنيفس انيك رف هموك نم الجر نيسيمخو نينكأ وأ نيسمخو ةقلت ىف لاق اأو اعضب 0 0 هي 5 كر هواة سلا ا ل ل ا يكسو مي | يا اق كيلا لم عوام 3 3 ١

 اعيبوج ا ىتح هعم انهّداف بلاط كنأ نب رذعج انققاوف شبح كاب متاكنلا 0 انك

 انقاا نولزقم 1 افلا" نت كتاضأ قالو ربح جنتفا نيح ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا انقئاوف

 - - د 2د

 انعم مالت نوم قو سومع تعذب 5 كلذ ار ييلاب مكانقيس ةنيفسلا لعأل ىذعي

 نميف ىتاجكنلا ىلا ترجاه تناك كفو ةرشاز ماسو هيلع هللا ,لص ىبنلا جوز ةصفح ىلع
2 1 3 

 هع م ما مم 2 ع د مم ع 32 د 5

 دءامسأ تلاق ع«لض نم عاهسأ ىأار نيبح روع لاقن اهدنع ءاودسأو خلوق ىلع رهع ل.خدنف رجاع

 - د د

 ةرجهلاب مكانقبس لاق مَعَ ماكس تشلاق هذد ةيركلا هلم ةيشبدلا رجع لاك سوهع تب

 عم متنك ةللاو الك تلاقو تبضغف مكنم ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسرب قحا نحكنف

 _ - ل 3 تي 9



 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ا م عفان ىع رمع نب هللا كيبع انربخا لاق هللا

 ديجي انثدح لاق رصن نب قحسا ىنثدح «ةيلعالا ربلمل موحل نع ربيخ موي ىهن ملسو

 ةيلح هللا ”لض ىبنلا من معا ]ىتار ىع ملاسو عفان نع هللا ديبع انتدح لاق كيبع ىبا

 كيز نب دا انثدح لاق بريح نب نميلس انتدح « ةيلعالا رمل موج لكأ نع ملسو

 ملسو هيلع دللا ىلص ئبنلا ىهن لاق هللا دبع نب رباج نع ىلع نب دمح نع ورمع نع

 انتدح لاق ىمداس ىب كبعس م «ليثأ ى صخرو ةيلعالا د موك نع ربيخ موب

 رودقلا ن ناف رييخ موي ةعاجمت انتباصأ لوقي ىفوأ ىأ نبا تعمس. لات ئنابيشلا .ىع دابع

 رمل موحل نم اولكأت ال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىدانم جن تجصن اهضعبو لاق ىلْعَتل

 مهضعب لاقو سمخت مل اهنال اهنع ىهن اما هنأ انكثدكتف ىفوأ نا نبأ لاق اهوقيرعأو ايش

 لاق ةبعش انتح>ح لاق لاهنم نب ياح انتدح < ةرذعلا لكأت تناك اهنال قبلا اهنع ىهن

 دللا ىلص ىبتلا عم اوناك مهنا ىفوآ قا ىبا هللا ىبعو كربلا "نع تبات نب .ئدع. ىنربخا

 رودقلا اوكا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىدانم ىدانف اعوضيطأف ارك اوباصأت ملسو هيلع

 تنبات نب ىدع انتد> لاق ةبعش فن لاف ةدصلا دبع انث>>ح لاق كسا ىتدح

 دقو ربيخ موي لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع نات ىوا ىلا نباو ءارسلا تا

 نك نبات 00 تراجع نع ةبعش انتدح لاق ملسم انثدح ه«رودقلا او رودقلا اوبصن

 لاق ىسوم نب ميعرباأ ىنتدح « دوك ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا عم انوزسغ لاق ءارملا

 هيلع هللا .ىلص. ىننلا .انرمأ لاق ءاربلا نع. ماع نع مصاع انربخا لاق 3 قأأ نبا" اذوبخا
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 كت 5 ِِء هدعم 5 م 0 2

 ىنتدح «ىدعب هلكاب انرمإب مل من ةيحيضنو ةين ةيامالا رم ىقلت .ن أ ربيخ ةوزخ 38 ماسو

 رماع نع مصاع ىدع لأ ىنتدح لاق صقح ىب ر.ع انتدح لاق ني ىتأ نب ديح

 هنأ لسجا نم ملسو هببلع هللا ىلص هللا لوسر ةنع ىبهنأ ىردأ ال لاق سابع نبأ نع



 2226 هزاغملا بانك

 كلوح نم نْذآ لاق مق ريغص عّطن ىف اسْيَح عنص رث ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب

 ملسو هيلع هللا كنق ىتنلا «تيأرف ةنيدلا ١ ىلا انتجرخ ف هيفص“ لع هتميلو "كلت كناكف

 هقبكر ىلع اهلج ةيغص عضتو هتبكر عصضيف هريعب كنع سلج مث ةءابعب هآرو اهل ىوب

 ليوطلا كيج ند ىبج ,نغا نمّبلس نع ىدحا؛ ئنقدح :لاقليعما انقدح ءابكوت ىاخ

 قيرطب ىيح تسنب ةيفص ىلع ماقأ ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نأ كلام نب سنا عمس

 نأ نب :نيعس انثدح باج اهيلع برص نميق' تناكو اهبأ سرعأ ىح .مايا ةثلث ربي

 لوقي اسّنأ عمس هنأ كي ىنربخا لاق ريثك ىأ نب رفعج نب سيح انربخا لاق ميرم

 توعدف. ةيغضت هيلع ىدبي لاهل كلك ةنيدملاو رييخ نيب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ماقأ

 عاطقألاب الالب رمأ نأ الا اهيف ناك امو مُحَل الو وْبُخ نم اهيف ناك امو هتميلو ىلا نيملسملا

 ناو نينموملا تاهمأ ىدحا نوملسملا لاقف نمسلاو طقالاو ّرمتلا اهيلع ىقلاف ثطسبف

 وسبا انثدح «باجحلا مو هقلخ اهل أظو لحرا املذ هنيج تكلم امم ىهف اهبجحكي رم

 انثدح لاق تق انتدح لاق كوك ىسب هللا دبع ىنثدحو ةبعش انثدح لاق ديلولا

 0 د د 3-د د 0

 ناسنا ىمرف ربيخ ىرصاحت انك لاق لفغم نب هللا دبع نع لالخ نب كبح ىع ةبعش

 «تييحساف ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا اذذ تيفتلا هَّدحأَل توزنف مش هيف بار

 ع د

 نأ رمع نبأ نع ملاسو عفان نع هللأ 0 نع ةماسأ لأ ىع ليعمسأ نب ل ىنتدح

 :ياعألا رمكلا مودك ئدعو موتألأ لكأ ودع رببخ موسي ىهن ملسو باع هللا ىلص دلأأ لوسسر

 ىلع نب ديبحت يم نسللو هللا دبع نع باهش نبأ نع نكلام انذ>> لاق عوق نبأ

٠.» 

 ةعتم نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو.سر نأ ققتاشط "نبأ نب ىلع ندع امهيبأ نيع

 0 ةمسد-نلا - 2 - هل



 الدو 1 ىنزاغمل بانك

 نب دايز انتدح لاق ارخل ديعس نب كبح انتدح «ةتلل لسا نم هناو سانلل .دبي

 ةعاسلا منك لاقف ةسلايط ىأرف ةعّمدمل موي سانلا ىلا سْنُأ رظن لاق نارمع ىنأ نع عببرلا

 كيبع ىأ نب ديزي نع متاح انثدح لاق ةيلسم نب هللا دبع انتكح « بيخ ثوهي

 نكو رميح قا لَو ةيلح هللا غلط ,ىنلا : نع« فل بلاط قاب نع ناك لاق تنهال

 هلل. ةليللا انتب املق هب قحلف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع فلختأ انأ لاقف اذمر

 2 سه وب 9 2 م 2 5 2 ََء - 0 3 0

 هللا مقفي هلوسرو هللا هبك لجر ادغ ةيارلا نذخايل وأ ادغ غيارلا نيطعال لاق تمكاف

 بوقعي انتدح لاق ةبيتق انثدح « هيلع جتفذ ءاضعطا ع اذه ل اعوجرن ىكنف هيلع

 هيلع .دللا لص, هللا لور, نأ تعسا نبا لس قزبخا (لاك مزاح نأا,ىع نجلا |كبعأ نذإ

 هلوسرو هللا بحي هيدي ىلع هللا متفي الجر احغ ةيارلا هذع نيِطعأ يح واوا

 اودغ سانلا مبصا املف اهاطعي مهيأ مهتليل نوكودي سانلا تابق لاق هلوسرو هللا هبت

 بلاط ىنأ نب ىلع نأ لاقف اهاطعي نأ وجري ملك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع
 هللا ىلص هللا ٌلوسر (قصيخ هب ىف هيلا ا!ولسرأف لاق م ىكتشي هللا لوسر اب وه لاقغ

 مهعدأآ رت مهتحاسب لزنت ىتح كلسر ىلع ْلْقَنَأ لاقف انتم اونوكي ىتح مهاتافأ هللا لوسر

 الجر كب هللا ىدْبي نأل هللاوف هيذ هللا قح نم مهيلع بج اي ةربخأو مالسالا ىلا

 انثدح لاق دواد نب راقغلا دبع انتدح ء«معَنلا رج كل نوكي نأ نم كل ريخ ادحاو

 نجرلا دبع نب بوقعي ىنتدح لاق بهو نبأ انتدح لاق دجحا ىنةهدحو ح بوقعي

 هيلع هللا تق املف رييخ انمدق لاق كلام نب سنا نع بلطملا ىلوم ورمع نع قرعزلا
 - 3 2 سد -- د 5 2 2ع 03

 اسورع تسناكو اهجوز للتق كقو بطخا ىب ىبيح تب خيفص لامج هل ردحذ نصل

 ىنبف تلح ءكبهصلا ٌكَس انغلب ىتح اهب يرد هسفنل ملسو هيلع هللا لص ّىبنلا اهافطصاف

 تا يي تتت7ئتئ6ئ7ئ7ئ7بتشئ7070202 60 2 د
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 4م ىنزاغم ا بانك الذ

 لوسر اي اولاقذ نيماسملا نم ٌلاجر قتشاف هسفن اهب رحنف اًميسُأ اهنم يرختساف هتنانك

 لخدي ال قنأ قذأف نالتف اي, مف.لاعت | ةسفنا لقت .نالك ركنا كتينحا هلا ئّدَص: هللا

 بيبش لاقو  ىرهولا "نع رعم هعبات «رجافلا  لجرلاب ئيدلا ديوي هللا نأ نيوماسلا ملل

 نأ بح ياذا ديك ىب ىلا دكعو1بيشلا نبا !قيوبنحا + باشا نبا عا نستونب"ا نع

 سنوي نسع كرابملا نبا لاقو ربيخ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم انذهش لق ةريره ايا

 ىديبؤلا لاقد ىرهزلا نع ملاص هعبات ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ديعس نع ئرغزلا نع

 نم. ىنثدح لاق. بعك ىب هللا ديبع نأ هربخأ بعك نب نجرلا دبع نأ ىرعغزلا ىربخا

 هللا دبع نب هللا ديبع ىقربخاو ىرعزلا لاقو ربيخ ملسو هيلع كلا ىلص ىبنلا عم كيش

 نب ديزي انتدح لاق ميحربا ىب ىكملا انتحح ءملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىع كيعسو

 هذه لاق ةبرضلا هذه ام ماسم اب اي تلقف ةملس قاس ىف ةبرض رَثُأ تيأر لاق كيبع قا

 , 3 3 ح 00 5 3 5

 ملسو هيلع هلثا ىلص ىبذلا ىلا تيتان ةملس بيصا سانلا لاقف ربيخ موي ىنتباصأ ةبرض

 لاقر تلم "نب هللا« ةبه ١ انثجح ع اةلغاسلا ىحا .انهتيكشا [ اف :تانثفن' تدلك ة يق تفتف

 نوكرشملاو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىقتلا لاق لهس نع هيبا نع مزاح نأ ىنبا انثدح

 نيكرشملا نم َعْذَي ال ٌلجر نيملسملا ىفو مركسع ىلا موق لك لاف اولتتقان هيزاغم ضعب ىف

 ًارجأ ام انم 0 ًارجأ ام هللا لوسر اي ليقف هفيسب اهبرضن اهعبتا الا ٌةّذاذ الو ةذاش

 لاقف رانلا لصا نم !ذع. ناك نا ةّتمل لها نم انيأ اولاقف رانلا لها ىم هّنا لاقف نالف

 عضوف توما لجتتسان حرج ىتح هعم ثنك ًاطبأو عرسأ اذاف هتعبتأل موقلا نم 0-0

 ىبنلا ىلا لجرلا ءاجن هسفنا لتقف هيلع لماحت رق هيَيْدَك نيب هبابثو ضرالب هفيس َباصن

 لجيلا نا لاقن هييخاف كاذ امو لاقف هللا لوسر كنأ كهَشَأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 اميف رانلا لحما لمعي ل.هعيو رانلا لحتا نم هتاو سانلل ودبي اميف ةنل لها لّمَعب ل.معُيل



 ؛# ىزاغملا باتك

 ةباد فلَخ انأو مكعم وهو ابيرق اعيمس نوعدت مكنا ابئاغ الو مصأ نوعدن ال مكنا

 دبع اب لاقف هللاب الا دق الو لوح ال لوقا اناو ىنعمسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اي ىلب تيلق ةنلمل ونك نم ةملك ىلع كلذأ الآ لاق دللا لوسر اب كيبل تلق سيق ىب هللا

 كك م -
 بوقعي انتد>ح لاق خبيتق انثرح ء«دللاب الا ةوق الو لوح ال لاق ىماو نا كادخ هللا لوسر

 وع ىقتلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ىدعاسلا دعس نب لهس نع مزاح لأ نع

 ىلا نورخالا لامو هركسع ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لام اًملخ اولتتقاذ نوكرشلاو

 الا ةذاف الو ةذاش مهل عجيب ال لدجر َملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحتا ىو عركسع

 ىلص هللا لوسر لاقذ نالف ًازجا امك ٌكحا مويلا انم ًارجأ ام لاق دفيسب اهبرضي اهعبقا

 امك دعم يرخن لاق هبحاص انأ موقلا نم لجر لاقف رانلا لها نم هذا امأ ماسو هيلع هللا

 توملا لجتتساف !ديدش احرج لجبلا حرج لاق هعم عرسأ عوسأ اذاو دعم فقو فقو

 ىلا لبجرلا يرخن هسفن لتقف هفيس ىلع لماحت رق هيِيَدَت نيب هبابذو ضرالاب هقيس عضوف
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 لجرلا» لاق كاذ. امو لاق هللا .لوسر كنأ كنهشأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هبلط ىف تجرخ هب ملك انأ تلقف كلذ سانلا مظعأت رانلا لها نم هنا افثأ تركذ ىذلا

 م هيبدك نيب هيابُذو ضرالا ىف هفيس لصت عضو ثوملا لحكتسان كيد احرج 2 ا

 سانلل هدبي اميف رانلا لمع لعيل لجرلا نأو رافلا لها نم وهو سانلل ودبي اميف ةذلل لمع

 دكيعس قربخا لاق ىرعزلا ىع بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انتدح ءةتلمل لأ نم وهو

 لجرل ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٍلوسر لاقف.ربيخ اندهش لاق. ةريرع ايا نأ ببسملا . ىبأ

 لانقلا َنَشَأ ٌلجرلا لثاق لاتقلا رضح اًملف رانلا لعأ نم اذه مالسالا حَذَي هعم نم

 ىلا هديب ىوعاف ةحارلل َّرْثُأ لجرلا دجوف باتري سانلا ضعب داكف ةحاردمل هب ثرثك' ىنح



 6 زاغملا بانح

 ىلص ىبنلاب اوردحب املخ ىحاسملاب اهلعأ جر اركب ريبيخ انكدص لاق كلام نب سنا نع

 بكا هللآ ملسو ديلع هللا ىلص ىبنلا لاقف سيمّكلو لمح هللاو تمحي اولاق ملسو هيلع هللا

 ىدانف رمل مول نم انبصَف نيرذنلا حابص ءاسف موق ةحاسب انلْوذ اذا انا وبمخ كتبرَخ

 ىندحح «سجر اهئاف رمل موحن نع مكنايهْتُي هلوسرو هللا نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىدانم

 نع كمد نع بوسيأ انت>> لاق باقولا دينع انتدح لاق باهولا دبع نب دللا بيع

 5 - 5:21 غ مس - ع

 رق تكّسف رمل تّلكأ لاقف ةآج هءاج ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر نا كلام نب سنأ

 ىدانف ايدانم رمان رمل نسينفا لاقف ةتلاثلا ىأ مق تكسف رمل تّلكأ لاقف ةيناثلا ىنأ : ل 2 ل ا تول 06 ل

 روفغتل اهناو رودقلا تّدفكأن ةيلفألا ريلل مم نع مكنايهني هلوسرو هللا نا سانلا يف

 ىلص لاق سنأ نع تنبات نع كيز نب دا انتدح لاق بردح نب نميلس اندردح « مكاللاب

 رييخ | تيرخ بكا اولا | لاقا 1سلغب .قبيخا )نم بيرق حّبصلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ىبنلا لتقف كّكسلا ىف نوَعْسَي اوجرخن نيرذنملا حابص سف موق ةحاسب انّنون اذا انا

 ىبلكلا ةيخد ىلا تراصف ةيفدص ىبسلا ىف ناكو ةيرذلا ىبسو- ةلئاقملا ملسو هيلع هللا ىلص

 0 نب زيدزعلا دكيع لاقذ اهقادص اهقتع لعَف ملسو هيلع هللا ىلص ىبيذلا ىلا تراص 7

 انتدح « هل اقيدصت دسار تسباث كر اهقدصأ ام سنال تلق تنأأ سمح اب اب تباتل

 ىبس لوقي كلام ند سنا اك لاح يع نب زسرزعلا دبع نع ةبعش انتدح لاق مذ

 يقدس لاه اهقدصأ, ام ,سناألا كتيبات لاق .اهجؤوتو» اهقتحاف . هيف :ملسو يلع هللا قاض: ئبنلا

 لأ ندع ميصاع نع دحاولا دبع انتدح لاق للهيعمسا ىب ىسوم انتد> « اهقننعأت اهسفن

 هجوت ان لاق. وأ مييخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر .ازغ امل لاق ىسوم نأ نع نمثع

 هللآ ريبكتلاب مهتاوصا اوعضرف داو ىلع سانلا فرشأ ربيخ ىلا هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مكسفنأ ىلع اوعبرا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٍلوسر لاقف هللا الا هلا ال ربكا دللآ ربكا



 4 ىنزاغملا بانح

 سم 68

 انيلص الو انكذصت الو انيدتعا ام تْنأ الول ّقللا

 انيقال نا مادقالا تيبّت» انيقتا ام كل كادغ رفغاف

 انيك انكي جص اذا انا 550 نيكس نقلا

 انيلع اولوغ حايصلابو

 هللا هجري لاق عوكألا نب رماع اولاق قئاسلا !ذه نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 انقباصا ىتح مانيصاحن ربيخ انيثأن هب انتعتمأ الول هللا ّىبن اب تّبجو موقلا نم ٌلِجَر لاق

 ىذلا مويلا ءاسم سانلا ىئسمأ املذ مهيلع اهكاف ىلاعت هللا نأ رت ةديدش ةصمخم

 ىكعا نارينلا هذه ام .ملسو هيلع. هللا قلص نيبنلا .لاقف'ةزيتك: اناريت-!ودقوأ مهيلع كتحتف
 1و

 ا 5 0 2 : 5

 بدلا هلاك يستر محن اولاق محل ىأ ىلع لاق مكل ىلع اولاق نودفقوت ءىتن ىا

 لاق اهلسغتو اهقيرمنوأ هللا لودر اي ٌلجر لاقف اهورسكاو اهوقيرعأ ملسو هيلع هللا ىلص

 بابَذ عجريو هبرضيل ىدوهي قاس هب لوانتف اريصق رماع فيس ناك موقلا قاصت املف كاذ وأ

 هللا ىلص هللا ٌلوسر قار ةملس لاق اولفق الف لاق هنم تاف رماع ةبكر نيع باصأت هفيس

 طبح ارماع نأ اومعز ىمأو ىأ كادت هل كلق كل ام لاق ىديب ُلخآ وهو ماسو هيلع

 هيعبصا نيب عمجو نيرجأ هل ناو هلق نم بْذَك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق هّلِمَع

 « اهب اشنن متاح انتد> لاق بت انتدح هلثم اهب ىقم قرع لق نفاكم كما هنأ
- 

 لوسر نأ سنأ .ىع ليوطلا ديح نع كلام انربخا لاق فسوي ىب هللا دبع ًانثدح

 : عبسي ىحت” ةيزقي هل ليج ياموق قل اذن ناو الدين ربيخ قاد دعو هيلعلا هكتار ل

 : سي ني هللاو نك اولاق ةوأر اهلف ملتاكمو ميداس دوهببلا تّجرخ جبصأ

 د

 حابص ءاسف موق ةحاسب انلون 1ذا انأ ربيخ يبرَخ .ماسو. هيلع هللا قص ىبذلا

 نيريس نب ديح نع بويا انثدح لاق ةفيّمع نبا انربخا لاق لضفلا نب ةقدص انثدح



 د 0. ك د : مب 5 - 2 ع 0 م

 تذكحو ىلبنب ميمرأ نلعجت ءالا نم ن وقتسي اوللخا كقو 00 ىنح ىهجو ىلع

 ور

 دق هللا ا اب تلقذف سانلاو ملسو هيلع هللا ىلص سلا ءاجو لاق ةدرب نيثلث مهنم

 لاق ْمِحَسَذ َتَْلَم عوكالا نبا لاقف ةءاسلا مهيلا ثعباف شاطع منو ملا موقلا تي

 لاقو ةنيدملا انلخد ىتح هنقان ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر ىنفدريو انعجر مث
 ع 5 4 هب و" 5 2

 نع :بادلق لأ نع بويأو ريتك نأ نب ىبيتكإ لاقو ةنيرع نم ةدانق نع دايو ناباو ةبعش

 وبآ زم نب -صفح انثدح لاق ميحرلا دبع ىب لمح ئنقدح «لكع نم رفث مق نتا

 و - - - 0 0 0

 وبا ىنثدح لاق فاوصلا ٍياَجكاو بويا انثدح لاق دبز نب دا انثدح لاق ىضوملا رمع

 مع

 لاقف اممي سانلا راشتسا زيبزعلا دبع نب رمع نأ ماشلاب هعم ناكو ةبالق ا دوم ءاجر
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 سقو ملسو :بيلع هللا ىلص كالا لوسر اهب ىضق (نقح اولاقذ ةماسقلا هذه ٌّق نولوقن ام

 سما كيد نيف كببعس نب ا لاق هرب كلك خبالق وباو لاق كليق ءافلشل اهب

 اين

 نع بيّهص نب زيزعلا دبع لاق كلام نب سنأ هتدح ىابا ةبالق وبا لاق نييينرعلا ىف

 ََر ورح ب َّر نم نسعد قى 0-5 5 رح + 0٠ اك 2 تاكل سل | ةدصقلا» كذا زعك نم ,سنأ, نعا بالف اوبا لاقو  ةنيرعا# 0

 م. همس د

 1 راسي ند ريشب نع كديعس نب ىدبك نع كلام نع كل ند هللا دبع انتد>

 ىتح ربيخ ماع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم جرخ هنأ هربخا ىعنلا ىب كيوس

 فيوسلاب اها !توُي .ملق» كاوزالابا اذ رمت رصعلا ىلص وبيَخ ىذا. نم قو كببصلاب انك اذا

 اههدحب ضو ارو «ىلص زا انسسكمو ١ ناعفاصق, بلبل »ىلا ماه: «زق انلكأو ب لكأت ىرشف هب رمأف

 نب لش نع ديبع نأ ىب كيزي نع ليعمسا نب ماح انتدح لاق ةملسم نب هللا دبع

 نم لجر لاقف اليل انّرسف ربيخ ىلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم انّجرخ لاق عوكالا

 لوقي موقلاب ودحج لزنف اًرصاش الجر وماع ناكو كتاهيتف نم نعمت الأ رماع أب رماعل موقلا



 11 ١ ىزاغملا بانك

 ىيخ ىددح ىرذأ ال ٌبويأ لاق ةكيسن كسنا ءا نيكاسم ةّنس ْمعُطَأ وأ

 نب . نجرلا ' ىبع نع نماجم نع رشب .قا نع. ميشع هد لاق هللا دبع وبا ماشع نبا

 نحو ةيبيدخلاب ملسو. هيلعا هللا »لص فللا لوسرا عم امك لاق هرجت نأ بعكا نع ليل أ

 رك ىيجكأ لح: طقاشكر حاوملا تلج .ةرذو ١ نبي تفاكو )لاق :نوكوشلا ١ انرطتحا دقو نومرت#

 ةبالا هذع تلونأو لاق معن “تلق ك اسار ماو كيذوُتَأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ٌّئبنلا
 سس 523 هك سدا ل هاك 2 ف - يس ه دك < هدو ًَ 00

 باب 4 «كسن وأ خةدص وأ مايدسص 0 يوفق هسأر نم ىذأ ه هد 1 اًضير م مكنم ن . ا ىنذ

 انتد> لاق عيرز ند كيوي انتددح لاق داح نب ىلعالا كبح ىنتدح ةنيرعو لكع ةصق

 ىبنلا ىلع ةنيدملا وصدق ةنيرعو لكع نم اسان نأ مهتدح اسنأ نأ ةداتق .نع سيعس

 ّلكأ نكن رو عرتص لما انك انا هللا ىبن اب اولاقخ مالسالاب اومآكتو ملسو هيلع .دللا ىلض

 اوجرخك نأ مرمأو عارو دودي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مرمأت ةنيدملا اومكوتساو فير

 خمالسأ للعب ارفح قرد ١ يدان اومذاك أآذأ ىنح اوقلطناف اهلاوبأو اهنابلأ نم اوبرشيف بق

 مليت لدين هللا لئلض] ئبنلا غلتخب هولا ا وقاتسار ١ هلطور ملعا هلئأ ىلع ىلا جعار اولنقو

 مج ل نيل نط اوك مهيديأ اوعطقو مهتيعأ اورممف مهب رمأت عراثآ ىف .بلطلا كاَعَبف

 ىلع تحب كلذ دعب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ انغلبو ةداتق لاق ملاح ىلع اوتام

 حافل ىلع اوراسغأ خلك ةوزغلا ىو در ىذ ةوزسغ تا ار « لما نمع قهنيو خقدصلا

 متاح اندكح لاق كبعس نب ةببتق انتد> ثالتب ريبخ لبق ماسو هيلع هللا ىللص ىيغلا

00-3 

 ندوب ا لك تجرخ لوقي عوكألا نب ةيلس 0 لاق 0 كبأ نب كدزي ىع

 4 و5 2 9 ءوع 3 3 3 5 ّ

 2 3 2 , د كر ع

 لاق اهذخا نم تلق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جحافل تطذخا لاقف فوع نب نكولا

 تعفدنا مث ةنيدملا ىتبال نيب ام تعمسأت لاق هاحابص اب تاخّرم ثالثب ثخرصف لاق نافطَع
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 لي هراغملأ اضل

 لتاقيل هب أَ راسصنألا نم لجر دنع هل سوف ىلا هللا كيع نسر ةيبيرشل موب ٌرمع نلكو

 دعيابف كلذب ىردب 2 2-1 اةركاشلا كندع عيابي ملسو كبالح هلأ ىلص هللا وسرد باخ

 هللا لوسر نأ هربخأت لانقلل مثلتسي رمعو رمع ىلا هب ءاجن سرغلا ىلا بهذ رث هللا طبع

 هللا ٌلوسر عيب ىنح هعم بعمهذذ فلطنان لاق ني كاشلا نك عيابي ملسو هيلع هللا ىلص

 نب ما. لاقو رهع لبق ملسأ رمع نبأ نأ اننا ثّدكتي كلا ىهف ملسو هببلع كلا ىلص

 ىبا نع عفان ىقربخإ لاق ىرعلا دبح نب رمع انتدح لاق ملسم نب كيلولا انتدح راَمَع

 رجشلا لالظ ىف اوقرفت ةيبيدلل موي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم اوناك سانلا نأ رمع

 سانلا ناش ام رظنأ هللا ىبع اب لاقذ ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلاب نوقدكت سانلا !ذاف

 جرخن رمع ىلا عجر ث عيابف نوعيابي مدجوف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب اوقدحأ لاق

 .رب هللا دبع تعمس ليعمسا انثدح لاق َلْعَي انثدح لاق ريغ نبا انثدح « عيابب

 اصق ّلصو هعبم انُقطق .فاطذ رمتعا نيح ملسو ةيلع هللا لص ىبنلا. عم انك ىقوأ

 ىنتدح « ءىشب ا هيض ال ةكم لقا نم كرتاسمأ 56 ةورطاو افيعا) نجيب سو ةعم

 انآ تعيد لوم ىب كلام انثدح لاق فباس نب ؛دبح انثدح لاق فدسا نب نسلم

 اومهتا لاقف ريختست هانيتأ نيقدص نم فينح ىب ٌلهس مدق امل لثاو وبا لاق لاق نيبصَخ

 يلح هللا قضاردللا ١ لورا لح نأ . نأ غيطتساا دوت لَدتَح نأ مونيا ئئقيأ) 'ىقلقأا ّىازلا

 ىردت اما مصخا انيلع زجافنا" الا اايصخا اهنم نستا»ام رمألا :1نه  لببق- دقرغت رمأ ىلا واق

 دماج نع بويأ نع كيز نب دامس انثد> لاق برح ىب نميلس انثتحح ءدل ىقْأَذ فيك

 يبيح نمر .ملسو هيلع هللا: ىلط ئبتلا ىلع قأ لاق هرج نب بعك نع ىلهل قا نبا نع

 مايأ ةثلخ ْمصو فلحاف لاق معن تلق كسار ماوق كيذويأ لاق ىسهجو ىلع رئانتي ُلْمَقلا



 9 ىزاغملا باب

 باهش نبا لاق *لزنأ ام تانموملا ىف هللا لزنأ ىتح مهيلا اهعجري نأ ملسو هيلع هللا ىلص

 نم رجاه نم#ىكمي ناك ملسو ديلع: هللا ص: هللا+ لوسر نأ تلاق ةئشتاع. نأ .ةوزغ» قزبخاو

 لاق هْمَع نعو تارجاهم ثانموملا مُكءاَج اَذا اوُنَمآ َنيِذّنأ اًهيأ اي يالا تهب. .تانمولل

 نم. لغا لوهفنأ هام ![نيكرستللا ىلا : رم نأ ملسو .ديلحإلادللا» قاض فلا ءالوسر هلا رت ١ نبح انقل

 عفان نع كلام نع ةبيتق انثدح ء«هلوطب هركذف ريصُب ابا نأ انغلبو مهجاوزأ نم رجاع

 انعَنص تيبلا نع ثدحش نا لاق ةنّتقلا ىف ارمتعم ٍجرَخ نيح رمُع نب هللا دبع نأ

 هللا ىلضا هللا .لوشر أ لجأ نم ةرمعب لغد ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر عم انعّتص امك

 هللا :ديبع نع ىيج انثكدح لاق دكدسم انتدح «ةيبيَدْلمل ماء ةرمعب لكأ ناك ملسوا هيلع

 ىلص ّىنلا لسعت امك ثلعف هنييو ىنيب ليد نأ لاقو لعأ هنأ ومع. ىبا نع عفان نع

 ا هللا لوسر ىف ملل ناك ٌدَقَل التو هنيبو هنبب شير راقُك تلاح نيح ملسو هيلع دللا

 هللا ديبع نأ عفان نع ٌةيريوج انثدح لاق ءامسأ نب دمت ىب هللا بع انتدح «ةَنَسَح

 ىسوم انثدح «رمع نب هللا يع املك امهنأ هاربخا هللا كبع. نب فاسو هللا دبع نبا

 ماعلا تمَكأ ول هل لاق هللا بع ىنب ضعب نأ عفان نع ةيريوج انتدح لاق ليعمسا نبا

 لاحن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ لاق تيبلا ىلا لصت ال نأ فاخأ ىف
5 ٍ 
 هباكتا رَصَقو فلحو هابادع ملسو هيلع هللا ىلص ئبفلا ركّتف .تيبلا نود شيرق راقك

 ىنيب ليح ناو تسفط .تيبلا نيبو ىدذيب ىلخ نإف ومع تبجوأ دق نأ مكرهشأ

 قرأ ابم لاق نق .ععاس راشفا ملسو :هيلخ رذللا ىلص-ىّبتلا عنصب انك كعنص تيبلا / نيبو
 هه - هد د ع د هغ - - د -

 ايعسو ١كتحاو اناوط فاطن ىةنرمع عم خخ تيبجوأ كنق ىلأ مكديهشا ادحاو الا امهناش

 لاق نم نب مضْنلا عبس نيلولا نب عاجش ىنثدح ءاعيبج,امهنم لح ىتخ !!دحاو
 1 آد د هه - - 49 ع

 ك.لذك سيملو رمع لبق مطسأ رمع نبأ نأ نوتدكاي سانلا نا لاق عفان نع ركاص انذتلح
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 4ع ىنزاغم ا بناتك

<2 01 - 3 2 - 

 ماع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا يرسخ الق هيحاص ىلع اهدحا ديزي مكتمل نب ناورمو

 دلق ةفيلخل اذ قأ ايلف ملسو هيلع هللا ىلص ىفنلا باكتا نم ةثام ةرشع عضب ىف ةيبيدمل

 ملسو ىيلح اللا لضر ىنلا راسوا ةعارخب نمل انيعثعبو ةرعب اهنم مرحآو هرعشأو, ىحَيلا

 اوعيج دقو اعومج كل اوعيج دق اشيرق نأ لاعقن هنيع هاتأ طاطشألا ريدغب ناك ىنح

 هب سانا اهيا اوربشأ 2لاقك كولعنامو تبل نع كوتانكو كولتاقم مو شيباحألا كل

 انونأب ناذ تيبلا نع انودصَي نأ نوديري نيذلا الوم ىرارذو مهلابع ىلا ليمأ نأ نورثأ

 لوسر. اي ركب وبا لاق نيبورحت تانكوت لاو .نيكرشلا نم انيع عطق دق لجو رع هللا ناك

 انَدَص ىف هل ةجوتف لحأ برح الو دحأ لثك ديرث ال تيبلا !ذهل !دماع تجرخ هللا

 ىنثدح لاق بوقعي قربخا لاق فحسا ىنتدح ءهللا مسا ىلع اوضمأ لاق هانلتاق دنع

 3 رمبزسلا نب ةورع ىنروبخا لاق دمع نسع باهدش نبأ ىسخا نبأ

 ةرمعا ىف. ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر ربخ نم !ريخ ناربك ةمرك نب روسلاو

 ورمع نب ٌليِهس ملسو هيلع دالا ىلص هللا لوسر بتاك امل هنأ امهنع ةورع ىقربخا امي ناكف
 تا - ءءء - 2 مد | ه2, 2

 دحا انم كبذإب ال هنا ورمع نب لبيس طرتشا اميف ناكو ةدملا ةيضق ىلع ةيبيدخحل :

 لوسر ىصضاقي نأ لبيس شكأو ةخبلو نغم تعلخو اني هدددر الأ كنيد ىلع ناك

 ىنأ اًملف هيف اومّلَكَف اوضعمأو كلذ نونموملا هركف كملذ ىلع الا ملسو هيلع دللا ىلص هللا

 هللا /لص:ردللا لوس ةعبتاك ةقلذ لع الا | ملسو هيلع هللا .لاط. دللا لوتس  ىيضاقيا نأ ليس

 ليهس هيبا ىلا ثتموي ليهس نب لدنج اب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نرف ملسو هباع

 عض ةّذملا كلت ىف هدر لا لاجرلا نم حا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر تأي ثو ورمع نبا

 طيعم أ نب ةبقع تفنب موقلك 1 تناكو تاربجاهم تانموملا تءاجو املسم ناك ناو

 هللا لوسر نولأسي اهلها ءاجن قتاع ىو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا يرخ نّمم
|| 



 اذ 4 ىنزاغم ا تاكل

 نّمم ناكو هيبا نع ئملسألا رهاز نب ةأزجت نع ليئارسا انثدح لاق رم وبا انثدح

 هللا ىليض هللا ؛ لوس ىدانم ! دان. نإ رململا موحُلب :راقلا كح لقرألا ىلا لاق ةرجشلا تهم

 لجر نع ةأزجت نعو رمثل موحن نع مكاهني ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ملسو هيلع

 لعج حجت النا :ناكفا هتبكو عشا ناكو وأ "نب نابعأ, دهسا« ةرجاشلا» باححا+ نم“ مهل

 لقا
 ىع ةبعش نع ىدع نأ ىبا انتدح لاق راشب ىب سم ىئتدخ ؛ ةداسو ةنايكر تكا

 ناك ةركشلا باكتأ نم ناكو نمعنلا ىب ديوس نع راسي ىب ريشب نع كيعس نبا ىبددكإ

 ىنتدح «:ةبعش ندع ذاعم دعبات هوكحالف قيوسب اوثأ ةباككأو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ئب داع لا ةزمج ىأ نع ةبعش نع ماذا انذدح لاق عب 1 0 متاح نب لكديحت

 لاق رثولا ضقني لله ةركشلا باكتا نم ملسو هبللع هللا ىلص ىبنلا باكتأ نم ناكو ورهع

 هراغسأ ضعد 8 ريس ناك ماسو دبلع دللا ىلص هللا لوسر َّ ءيبأ رح ملسأ مر كبز كر

 ملسو هيلع هللا ىلص لوس هبجي ملف ءىش نع رمع هلأسف اليل
 - 2 1 د 043 هم ره 0 6و9 ع 5 هد ' 6
 هللا ىلص هللا لوسر ترؤذ رهعح نكمأ كنلكت رهع لاقو هيج ملف هلاساأ رت هيك ملح, هلاس مذ

 2 1 د

 مامأ ثمدقت مث ىريعب هكر ردهعع لاق كبيح ال كلذ

26 5 

 ل لاق كب وصي امخراص 0010077 نأ تيشن اف ن
 - ع

 مث 5 ى لوني نأ تيشخو نيمءاسملا
 نم
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 تس ملسو بلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ك0 نارق 6 لوذ لذ نوكي ن أ 200 دقل

 :: لسمشلا هيلع تعلط انه ها: بحأا:ىهل ةروس  ةليللا١ لعب تلؤنا' دقت لاقت اديلغ

 ثاغتسا ىنخرصتسا حارّصلا نم ىنخرصتسي هللا كبع.وبا لاق ءاّنيبم اك كل انك انا

 نيح ىرفزلا تععمس لاق نيفس انثدح لاذ كديحت نب هللا دبع ىنكدح «ىحرضصعا

2-0 > 

 ةمرتت "نب روسملا نع رمبؤلا نب ةورع نع رغم ئنتبتو هضعب تظفح كثيدلمل اذع.ثّدح



 4 ى وز انغملا يك

 ةرجاشلا باكتا نم ناكو ىفوأ لأ نى د هللا دبع 0 لاق قرم نب ورمع نع يعش انثتددح

 ىأ هانأف مهيلع لص خللا لاق ةقدحصب موق هاتأ اذا ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ناك لاق

 , ورمع نع نميلس نع ةدحل نع لبعممأ انثدح « وأ نأ ل ىكع لص للا لاقذ هنقددصب

 ةلظنح نب هللا ديعل نوعيابي اننا نذل موب نراك ال لاق مي ىبددابح نع ىبج ىبأ

 كلذ ىلع ٌعيإبأ ال لاق توملا ىلع هل ليق سانلا ةلظنح نبا عيابب ام ىلع كيز نبا لاقف

 َلعَي نب ىبيحج انتدح «ةيبيذلل هعم كهش ناكو ملسو هيلع هللا ىلص لوسر دعب اًذحا

 باكا نم ناكو نأ ىتثحح لاق عوُمألا نب ةملس نب سابا انثدح ىا انثدح لاق قراكملا

 ناطيحلل سيلو فرصْنَت مث ةعملل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم ىلصن انك لاق ةرجشلا

 انينع نأ, ىب ديزي ىع ماح انتدح لاق كيعس نب ةبينق انتونح ءدرن_لظتست لظ

 موني ملسو هيلع | هللا ليد هللا لوسر . مقعباب ءىش ىأ ىلع عوكألا نب ةملَسل كلك لاق

 نع ليصف, نمر نم _ ايثدح لاق باتكشأ , نير دعا :ىتدح ١ تؤلا لع لاق ةيبيدتل

 هللا ٌلوسر تبكت كل قوُط تلقف براع ىب ةآربلا 56 لاق هيبا نع بيسملا ىب ءالعلا

 انْثَدَحأ ام ىردت ال كنا ع ثأ نبأ اب لاقذ ةركشلا تح هتعيابو ملسو هيلع هللا ىلص
 ى

 مالس ىبا وه ةيوعم انثدح لاق ملاص نب ىيكح انتدح لاق قحكسأ ىنتدح «هدعب

 ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا عياب هنأ هربخا كاكضلا نب تبات نأ ةبالق نأ نع ىيكج نع

 ةبعش انربخا لاق #4 نب. نمتع انتدح لاق يبليد نب دحا ىنتدح «ةرجشلا تحن

 نب نس ع دانك نع

 نركورت م

 راهنألا اَهنَحَأ نس ىرَجن تانج تاَنموُمْلاَو َنينمومْلأ لدي ىلاعت هللا لوثأف اغل اف اًميوم

 امأ لاقف هل تركذف تاعجر مذ ةداتق ىع هلك اذهب تيرخ ظفوكلا تمدقف ةبعش لاق

 لاق كبح نب هللا دبع ىنتدح «ةمركع نعف ايرم اينه اًماو سّنأ نعف كل انكتف انا



 04 ىنزاغملا بانح

 عم تجرخ لاق هيب نع ملسأ نب دهيز نع كلام ىنكدح لاق هللا دبع: نب ليعيسا

 ئجيوز كلك نينمولا ويفأ نأ تلاهد ةباش :ةازم) ريغ تقحلقا ىؤشلا كا باطخلل ني رتغ

 عبضلا ملكات نأ تيشّخو عوض الو َعرَو مهل الو اءارك نوجصضُتي ام هللاو اراغص ٌةيبص كرو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم ةيِبيَدْنْل نا كهش دقو ئرافغلا ابا نب فافُخ تنب انو

 ناك ٍرِبِهَط ريعب ىلا فرصنا رق بيرق بَّسَنِب ابحْرَم لاق رق ضي ملو رم اهعم فقوف

 هماطخب اهلوان مق ابايثو ةقفت امهنيب لجو اماعط اهألم نيترارغ هيلع لمت رادلا ىف اطوبرم

 اهل ترثكا نينموملا ريمأ اب لجر لاقن ريخ هللا مكينأب ىتح ىتْقَي نلف هيداتقا لاق مث

 مق هاحتتنان انامز انصح رصاح دق اهاخأر هذع بأ ىرأل ىلا هللاو كّمُأ كَتلكَت رمع لاقف

 وبأ راوش با ةباثش» انكدح لاق عفار٠ نب« دمك اتقدح هيف, امهتامهسئنتست# انكيفأ

 كقل لق ةيبأ نع يسلم نب كيعس نع ةدانق نع اة انتدح لاق ٌىرازغلا ورمع

 مداد-نللا 0 د هغ 5 3 0 د 5

 لاق دومدت انتدد «كد.عب اهنيسنأ مذ دوم لاق اهفرسءأ ملخ كعب اهتينأ مث ةيكشلا

 تررمف اجا ثيقلطنا لاق ىيرلا ىبع ىب قراط نع ليثارساأ نع. هللا .ديبع انتدح

 هللا ىلص هللا وسر عياب ثييح ةرجشلا هذه اولاق ٌطحسملا اذه ام لق نوُلَصي موقب

 هثأ اننا ىتجح_ نليعتتلاقفإا هثوبحأت ١ بيسلا ىب .ةليعسا تستأت 'ناوضولا عيب ملسو هيلع

 ماعلا نم انجرخ اماف لاق ةرجشلا تح ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر. عياب نميف ناك

 اهومَلَعَي مل ملسو هيلع هللا ىلص جمد باحتا نا ديعس لاقف اهيلع ردقن ملف اهانيست لبقلا

 نع قراط انثدح لاق ةناوع وبا انثلح> لاق ىسوم انثدح ء«ملعأ متناذ متنأ اهومتملعو

 لبق ماعلا اهيبلا انعجرف ةريكشلا ترد عياب عمم ناك هنأ هيبأ نع يس نب كبعس

 ند كيعس كنسع ثرحذ قرامط نع نيفس انتدح لاق ةصيبق انتدح ء« انيلع 0

 لاق سابا نأ نب مدا انتدح ءاعهدهش ناكو ىا ىقرسخا لاقف ككاضف ةرجشلا فينا



 4 ىزاغملا باذك الزر

 هعبات ةدانق نع ةرف انثدح لاق دواد وبا هعبات «ةيبيحلمل موي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 موي ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر انل لاق لاق هللا حبع نب رباج تععمس لاق ورمع انثدد

 ناكم مكتيرال مولا و صب تنك ولو ةئام عبرأو اغلا انكو ضرالا لعأ ريخ منا ةيبيدشل

 ناعم نب هللا 0 لاقو ةتام عسرأو عل ارباج عمس اماس عمم شمعألا دعبات * ةرجشلا

 ناك ىفوأ ىتأ نب هللا دبع ىنتدحح لاق قومه نب ورمع نع ةبعش اندذدحح> لاق نا انددح

 انتدح راّشب نب سمح هعبات «ىيرجاهملا نمت ملسأ تناكو ةثامثلثتو اغلا ةرجشلا باك

 لبعمسأ مر قىسسبع انريخا لاق ىسوعم ص مهيغربأ ى 1 « ةبعدت اندددح لاق دواد وبدأ

 نوداصلا ضبيقي ةركشلا باكا نم ناكو لو.غب ىملسألا اسادوم عمس 0 سبق رج

 ىلع انتدح ءايش مهب هللا ًابعي ال 0 رمقلا ةلافخك ةلافح ىقبتو ٌلوالاف لوألا

 الاف ةييركف قب روسملاو ناورم نع ةورع نع ىرعزلا نع نيفس انثدح لاق هللا دبع نبأ

 ناك اًملف هباحصا نم ةثام ةرشع عّضب ىف ةيبيزشلل ماك ماسوإ هيلع هللا لص ئتلاا جاو 0

 دك اح نيقللا نك دعم ارك" ىدقحلا هل: اينما, مرخأو ىعشاو ىدهلا , دلق' ةقيتلمل ىذا

 كيوم د راعتشالا عضوم ىنعي ىرْذَأ الف قيلقتلاو راعنتنالا قرعزلا نم ظَفْحُأ ال اوقي

 نع ًءاَقَرو ردثنب د أ نع فسي نب كسا انتدح لاق فملخ نب نسل قدح قىيح « هلك

 هدا نيا دشك نك لكلااوأا | ننز قحرملا + انبعأ عدودخ لاما نماجما قه سكنا" ول

 لاق« كّماوم !كيذوفأ +, لاقك ههجو لع ةطقسي ١ هلكو "5, ملسو هيلع هللا .لصا هللا لورق

 مهن مهل نيبتي مه ةيبيدخلاب وعو قلك نأ ملسو هيلع هللا ىلص هالا لوسر هرممأف مَعَ

 هللا ىئلض هللا ٌلوُسر ةرمأف ةيدغلا هللا لونأت ةنكم اولخدي نأ عمط ىلع مو اهب نول

 انتدح . مايأ ةثلت مودعي وا ناش ىدبي وأ نيكاسم خدس نجيب اقر معطي أ ماسو هيلع



 ىع ىسوُمر نب..هللا :ديبع انكدح ,ء محا نزلو .هباكا' مرح ةيبيدنللا مك ملسو هيلع هللا

 ةكم محتذ ناك دقو ةّكم عتق جتقلا متنا نودعت لاق ءاربلا نع قحكاسا نا نع ليثارسا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انك ةيبيدلمل موي ناوضرلا ةعيب عْدقلا ثعَت نك احكنذ

 هللا ىلص ئبنلا كلذ غلبف ٌةرطَق اهيف كرتت ملف اهانخرنف رعب ةيبيدللو ةثام ةرشع عبرا

 هيض رث اغدو ضمتضم رق ًاضوتق, ءام» نم ءاناب اعد مت اهريفش ىلع سلف اهاتأف ملسو هيلع

 بوقعي نب لضف ىنكحح ء«انباكرو نك انثش ام انثردصأ اهنا مث ديعب ريغ اهانكرتف اهيف

 وبا, امته اخلاق ويه  انكسح لاق قزف لع وبا نيعأ نينو نبا ىستلا ايحجحا لاك

 ةيبيدلمل موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم اوناك مهنأ بزاع ىب ءاربلا انأبنأ لاق قحسا

 ناك, ملط هيلع هللا ,لصرملل»قوشتر. اونان_ اهوحرتخ زغب ] كح ةولزتم رتكا وز ]قام
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 عيراو اغلأ

 اهوعد لاق مك اعرف فسيف هب قف اهثام نم وُنَحِب ىنوتكآ لاق مذ اهريغش ىلع كعقو رّمبلا

 با انتدح لاف كلسيعا ند فيري راسدح)؟ اولكر ا, ىح مهباكرو مهسفنأ اوورأف ةةعاس

 هللا .ٌلوسرو ةيبيدلمل موي. سانلا شطع لاق رباج نع ملاس نع نيصح انتدح لاق ليضف

 ىلض هللا .لوسر لاق وحن سانلا لبقأ .مث اهنم ًاضوتف ةوكر هيدي نيب ملسو هيلع هللا لص

 ىف ام الا برشت الو ًاضونن ام انهنع سيل هللا لوسر اب اولاق ملك ام ملسو هيلع هللا

 نيب نم روفي ءاملا لعبت ةركرلا ىف هذي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عضوف لاق كتوكر

 ةقام انك ول. لاق قموي تنك مك ربا ثلقف اناضوتو انبرشف .لاقإ نويعلا |لاثمأك ةعباضأ

 عيرز نب كبزي انثدح لاق دبحن نب تّلصلا ىنتدح «ٌةئام ةرشع سمخ انك انافلت فلا

 ٍلوقي ناك هللا دبع نب رباج نأ. ىنغلب ببسملا نب ليعسل تلق ةدانق نع كيعس قع

 اوعباب نيحلا ختام ةرشع سميد اوذاك وباج ىنتدح ندعم ىل لاذ قام ةرشع عبرأ اىناك



 ؛ع ىرزاغما بانك

 يكبح لاقو 00 نم ةرعشلا لست امك كتلسأل لاق ىسنب فيك لاق نيكرشملا

 ىمم ناكو :ناسح «:تببس لاق هيبا نع اماشع تعمس لاق كقرق نب نمتع انثدح ةبقع

 نميلس نع ةبعش ”نع رفعجل نب ني انربخا لاق كنلاخ“ نب رشب ىنتدح .«اهيلع رثك

 اندست ىلا ا ناحل يردقوا شقاع لاكن انلخو لاف" قوزشما نا ئكضلا' نان وع

2 

 لاق ل تايباب عشب ارعش

 فرعا
 كيلع لخدي نأ هل نينذأت مل اهل تلقف قورسم لاق كلذك تسل كتلت ةشئاع هل تلاقف

 ىَْلأ نم ُنَشُأ باذَع ّىَأَو تلاق ميظع ٌباَذَع ُهَل ْمُهْنم هربك وت ىذُلاو هلا لاق دقو

 باب ال» ه«ملسو هيلع هللا ىلص هلأ لوس نع ىجاهي وا جفاني ناك هنا تلاقف
 ممسمسللا 7 2 ا 353 - 2ث دنمم 25 3266 - .ةَرَضَد 1 53

 انتدد> يالا َكَنوعياَبِي ذأ نينموهلا نع دللا ىسضر ىقل هللا لوقو ةيديودمل ةرهسع اوزدخ
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 ديبع نع ناسيك نب ملاص ىنتدح لاق لالب نب نميلس انثدح لاق دلخت نب كلاخ

 ماع ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر عم: انجربخ لاق :نلاخ نب كيز نع هللا دبع ىب هلأ

 رق َمْيَصلا ةولص ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر انل ٌلَصف ةليل تاذ رطم ' انباصأف :ةيبيرللا

 خم مبصأ" هللا« لاق «لاقف, ملعا هلوسرو#هللا'انّلك مكبر لاق اذ ام نوردتا لاقف انيلع لبقأ

 نيوم وهو هللا لّصَفِبو هللا ىزربو هللا ةجرب انرطم لاق نم امك ا نوم

 اهو 'ءني وفاكا ابكاوللا# لن قفاكيدءاةكؤ* ذك عاتب" انر رم لاق نم اًمآ» بكاوللاب

 هللا ىلص ئبنلا رمتعا .لاق ةربخا اسنأ نأ ةداتق نع ماه انتدح لاق كلاخ نب ةبدق

 ىف ةيبيدلمل نم ةرمع هعجح عم تناك هلا آلا ةدعقلا ىذ ىف نه و مع عترأ ملسو ةيلغ

 مئانغ مسق ثتيح ةنارعإل نم ةرمعو ةدعقلا ىذ ىف لبقملا ماعلا نم ةروغو ةدعقلا ىذ
 م هد

 0-1 انتدح لاق عيبرلا نب كيعس انتدح « منح عسم ةرمعو ةدعقلا ىذ ىف حف



 1.1 ل هزاغملا تتاح

 « هللا ليبس ىف كلذ نسي لثفا 3 تلاق لقق ئتنأ فن نم نشك ام هديب ىسفن

 وعم انوبخا لاق هظفح نم فسوب نب ماشه لع لك لاق ديد نب هللا دبع انتدح

 ةشئع فذق“ نميف ناك اًيلع نأ كغلبأ كلمل كبع نب كيلولا ىل لاق لاق ئرعزلا ىع

 نب ركب وباو نمرلا دبع نب ةماَّس وبا كموق نم نالجر ىقربخأ دق نلكو ال ثلق اهضر

 | ملف هوعجارذ اهناش ىف املسم ىلع ناك امهل تلاق اهضر ةشكاع أ ثراخأ ف د

 لاق لثاو ىأ نع نيصح نع ةئاوع وبا انثكح لاق ليعمسا ىب ىسوم انتدح «عجرَي
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 نامور مأ تلاقف لعفو نالغب هللا لعق تلاقف راصنالا نم ةارما تحلو نا اهضر شادو انأ

 ةشئاع نتلاق !اذكو اذك لاق كاذ امر تلاق ثيدلل ثّدح ىويف ىنغبا تلاق كاذ امو

 ايشْعَم ترد معن تدلاق ركب وباو تلاق معن تلاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر عمس
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 ىلص ىبنلا جن اهتيطغف اهبايث اهيلع تحرطق ضفئانب ىمح اهيلعو الا تقانأ اف اهيلع

 ىف ٌلعلف لاق ضفانب ىملحل اهتّدخا هللا لوسر اب تلق هذه ناش ام. لاقن ملسو هيلع هلأ

 نّئلو ىننوقذ طق ال تفلح ىنئل هللاو تلاقف ةشئاع ثدعقن معن تلاق ثدح ثيدح

 ْ ء«3ديح الو لحا قبح ال هللا لمت تيلاق اعرْذحح هللا لرنأت ايش ٌلَقَي 5

 اهضر ةشئاع نع ةكيلم نأ نبا نع ومع ىب ؛عفان نع عيكو انثدح لاق  ئيك :ىنثتدح

 | نما ملعأ تناكو ةكيلم ىا نبا لاق بذلتا قلولا لوقتو مكتتسلاب هتوقلت نأ رقت تنتاك

 ماشع نع ةدبع ىنثدح لاق ةبيش قا نب نمتع ىنتد> ءاهيف لون هنأل كلذب اهريغ

 قويسز : قع جفاني ناك هناذ هبسد ال تلاقذ ةشئاع دنع ناسح ا عحبعد لاك ا 1

 ءاضم ىف ملسو هيلع هللا ىكص_ ىنلا :نّداتسا شاع تلاقو ملسو: ةيلع.دللا ص هللا
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 1 ىنزاغم ا باي اء ا

 نوفصت ام ىلع ُناعتسملا ةللاو ٌليِمَج ربصق لاق نيح فسوي انأ الا الَثَم مكلو ل ْدجأ

 نللو قعاربب وبم هللا نأو ةّيرب فئتنيح ىلُأ ملعُي دللاو ىتارف ىلع تعجطضاف ثلوحن رف
 نأ نم رقْحُأ نك ىسفن ىف ىناَشَل كثي ايْحَو ىناش ىف لوني هللا نأ نطَأ تنك ام دللاو

 مونلا ىف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ىرُي نأ وجرأ تنك نلكو رْمْب ىف للا ملكتي

 حأ يخالف هسلجت ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر مار ام هللاوف اهب كلا قغربي ايور

 هنم ردكايل هنا ىتح ءاحربلا ىم هذخأب ناك ام هذخأت هيلع لزنأ ىنتح تيبلا لصا نم

 وشما تناه) هيلع لونا ىدشلا»لوقلا لقف نم تانش موي ىف وهو نانا لهم قرعلار نم

 اب لاق نأ اهب ملكت ةملك لوأ تناكف ككضي وهو ملسو هيلع هللا ىلص .هللا لوسر نع

 مىقأ ال هللاو ثلقف هيلا ىموُق ل ىَمُأ تلاقف تلاق كأرَب دقف لجو رع هللا اَمأ ةشئاع

 ىفالاب اوءاج َنيِذَّلأ نا لجو زع هللا لزنأو تلاق لجو زع هللا الا لجأ ال ىتاف هيلا

 6" مل . 2.0 ا 00 7 00 25 00002

 ع 0 ناك ركب وبا لاق ىنءارب ىف اذه ىلاعت دللا لوذأ م تابالا رشعلا مكنم خبصع

 57 5 2 5 2 009 0 ٠ 5 6 2. 3 ا

 لق ىذلا دعب اذبأ ايش محطسم ىلع ففنأ ال هلاو هرقثو هغم هقبارقل ةثاثأ نب حطسم

 د5 © هج 00-2005005 هد وم :ّء نلص م20 ما 5 0 ع 9 0-0 و

 مهحر روفغ هلوق ىلا ةعسلاو مكنم ليضفلا اولوأ لثاب الو لبجو زع هللا لوناذ لاق ام *ككاعل

 ناك هلل ةقفنلا عاطسم ىلإ عجرفا!ىإ هللا نقيا نأ بحأل 8-5 مّللآو ىلباوكي نجا لاق

 هيلع. هللا ىلص هللا ٌلوسَر ناكو ةشئاع تلاق ادبأ هنم اهعرذأ ال ةللاو لاقو ةيلع ففي

 اي تلاقف تييأر وا تملع اذ ام بنيزل ٍلاقف ىرمأ نع شك كتنب ب.تيز لاس ملسو

 د و 5 1 5 هاك . هم

 ىنيماست ثلا فو خشتتاع تنلاق اربخ الأ تنملع ام هللاو ىردصبو 0 ىحأ الا لوسر

 براحت نجح اهنخا تقفطو تلاق عرولاب هللا اهيصعف ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا جاوزا نم

 طقزلا ءالوف تيببردح نم ىنغاب ىذلا اذهف باسهدت سا لاك كلف نمت تكملهق اهل

 ىنذلاوف هللا ناكجس لوقيل ليف ام هل ليق ىذلا لجرلا نا هللاو ةشئاع تلاق ةورع لاق مث



 ب ٠ ىزاغملا بانك

36- 

 الو هلثقت ال هللا ركل تبذك سعسل لاقن ةيملل هتلمتحا ىكلو احناص الجر كلذ لبق

 25 1 ءأود 2 هك هع 00 و5 هذ

 نيقفانملا نع لداجن' قفانم كتاف ِهَتَلتَعَنَل هللا رمَعَل تبذك ةدابع نب كعَسل لاقف سْعَس مع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسرو اولئتقي نأ اوسع ىنح ٍجروكلِو سوالا نايل راف تلاق

 تلق تكسو اوتكس ىتح مهضقخم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر لؤي ملف ربنملا ىلع ماو

 ىدذع ىاوبأ ميصأو تلاق موني لكاكأ 5 عمد ذي انرباب ا اك ولة: ىو

 ءاكبلا نأ نطأل ىلا ىتح عمد ىل اقري الو مونب لحتاكأ ال ًاًموب» نيتليل تيكب كفو

 راصنالا .نم ةأرمأ ىلع تننذاتسا ىبأ انأو ىحنع ناسلاج ىاوبا انيبن ىدبك قئاف

 هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لخد كلذ ىلع نح انيبف تلاق ىم ىكبت تسلجف اهل تنذأت

 ثبل دقو اهلبق ليق ام ليق نم ىدنع سلجت رو تلاق سلج رث مّلَسف انيلع ملسو

 نيج ملسو هيلع .دللا (ىلص اذللا لوس .ىنهشتف «تلااق: ءئىشب. ئنانت ىف. اهيلآ ,ىحوي ال اوهش

 كُتربيسغ هيرب تعذتك نإ اذكو. اذك كتع ىنغلب هذا تيما |( نحت امايلاف) ف ل

 بات بات مث فرثعا اذا َفِيَعْلا ناذ هيلا ىوثو هللا ىرفغتساف ٍبْنَّذب كابل توك ناسا

 ام ىقح ىتمذ صلق هتلاقم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ىضق اًملف تلاق هيلع هللا

 نأ لاقف لاق لاق اميف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر ٌبجُأ قآل كلقف َةظَك هنم. ٌسحَأ

 هللا ّلوسر ىبيجأ ىمأل تلقف ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسرل لوقأ ام ىرْذُأ اه هللاو

 ملقا ىاضي_ةلذإر لور لوقا ام كدا ام»هللزو) نما تلاقح لاه اهيح لو لك للا

 تسلعا.ىقل فيئاو «ىتا ريتك ىارقلا ار نما ارهأ لا ىسلا ةييدح ةيراجم ناو ومرت كيا

 ةيوب ىنا مكل تلق نٌماف هب متقدصو مكسفنأ ىف رقتسا ىتح تيدلمل اذه متعيس كقل

 ال :للاوف ىنقدصتل ةيرب: ,ةنعش قتا» للاعم ةللاو رماب مكل تعشرتتعا نّتلو ىننوقددت ال



 2 هزاغملا بانك

 اًملف ىضرم ىلع اّضرم ثددزاف. تللاق كفالا لعا لوقب ىنّترَبخأف لاق امو تلقو نسلاق

 مكينأ فيك لاق رق ملسف ماسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ىكع لسخد ىتيب ىلا تعجر

 ني دا ل فشلوا هيرارا تدعب قزق 33: نأ ا نقلت: ليش
 يجول تلاك نءانلا تدي | 15 امايقاعمأل ابا ىمالا تلق لس هيلع هلل[ لقد عللاب لويس

 َنرْثَك الا ُرئارض اهل اهبحي لجر دنع ةئيضو ظَق ةارمأ تناك ام ْلَقْل هللاوف كيلع نوه

 ىقح ةليللا كلت تيكيف تلاق اذهب سانلا ثّدحت دقلوأ هللا ناكس تلقف تلاق اهيلع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدو تلاق ىكبأ تحكصا ث مونب لكتكأ الو عمد ىل اقري ال تحصا

 3 ف ا نينا ايل حوار .تيلتسا ع نوح تمرر نب اواو بلاط "قا نبا لع لير

 نم. ملعي ب ىذلاب .ملسو هيل ,عللا لص. هللا لوشر :ىلع راشأت ماس .امذ تسلا. هلهأ قرف

 لاقفي لح( ماو, اريح لا. ملعتا الو, كذعأ (!ةماسأ ناقض. ديدن ىلا مهلة ملعي يخبر لعل,

 اءدف لاق كئْذسَت ةيراخل لّسو ريتك اهاوس ءسنلاو كيلع هللا فيصي رث هللا لوسر اب

 هل تلاق كبيري ءىنن نم تيأر لس ةريرب ىا لاقف ةريرب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر
 0 و 3 ءأوع مندا اه هك 2 ع - 3 0 4 ا د «آذّع -.ِ

 ةةيدح ةيراج اهنأ نم رخكا هصيغأ طق أردمأ اهيلع تيار ام قحاب كنعد ىدلاو ةردوب

 هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر ماقف تلاق هلكاتف نجاّدلا قاتف اهلعا نيجت نع مانت سلا
 ند 2002 هل : 1

 نيملسملا تنعم اب لاقف رهذملا ىلع وهو قفأ ند كللا كييع نم ردعتساف ةموس نم ملسو

 ارديخ الا ىلعأ ىلع تملع ام هللاو ىلعا ىف هاذأ هنع.ىنغلب دق لجو نم ىنرذعي ىنم

 ماقف تلاق ىجم آلا ىلعا ىلع لخدي امو اريخ الا هيلع ثملع ام الجر اوركذ كقلو

 0 هع .١ هك ع ع 5.6 ى

 ترض سودالا نم ناك نان كرذعا هللا لوسر اب انأ لاقف ليلا كبع ىنب وخا لاععدبي

0 

 جرو نم ل ماشو تسلاق كرم انلعفف انترمأ جروخلا نم انناوخا نم ناك نأو هقفذع

 د د 0 .ِ 5-2007 51 :



 هعاجرتسا ريغ ٌةملك هنم ععمس الو ةملكب انْمَلكت ام دللاوو قنابل ىهجو ثرمخن ىنفرع

 ةلحارلا ن دوقي قلطنان اهتبكرف اهيلا تمقف اهدي ىلع ىئطوف هقلحار خانأ ىنح ىوو

 وت ىذلا ناكو كلت نم كلهف تلاق لو منو ةريهظلا و تك ىف نيرغوم نتيلملا لنبتا  ن

 هدنع هب ثّدكايو عاشب ناك هنأ تربح ةورع لاك ةيلولبلا نبا 1 نب هللا ثبع كالا ربك

 كبنبات ؛ نبا ناسح الا كفالا لا نم مسي رش اضيأ ةورع لاقو هيشوتسيو هقفتسيو هرقيف

 0 مهنأ ريغ مهب ىل + ملع ال ىيرخلا» سات نر ندك كوبا ةنفحو ةتاثآ 5 عطشمو

 هركت ةشئاع تناك ةورع لاق ٌلولس نبا قأ ىب هللا ثبع': هل لاقي كلذ منك .ةراورقللا هند

 لاق ىذلا هذا لوقتو ناسح لاه ردح« تسي نإ

 هاقو مكنم لمد ضرعل 2 ىضرعو هذلاوو نأ ناذ

 لوق ىف نوضيفي سانلاو ارهش تمدق نيح تيكتشاف ةنيدملا انمحقف اهضر هشئاع تلاق

 لوسر نم فرعأ ال لأ ىنجو ف ىنبيري وتو كلذ نم ءىشب رعشأ ال انأو كفالا باكا

 لح ليكتج ا امتاو ىعتا نيك زنك ىرأ تح ىحلا «فظألا/ ملدوو يلع للا سدرك

 الو ىنبيرُي كلذخ فرصني مث مكيت فيك لوقي رو ماسيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ناكو عصاتملا لاس جاطسم 1 ىم تاجرخ نتسهفن نيح 0 ىتح رشلاب رعشأ

 جرد انتويب نم ابيرق فنكلا قختن نأ لبق .كلذو ليل ىلا اليل الا : ال انكو انرربعم

 اندوبب لذع اهذختن نأ 0 00 م طتداغلا لبق خب د ربلا ىف ل لا برعلا مآ اذو ا تلاق

 50000 قب ميدطلا او نإ ةنباثفاو جاتسم ماو انأ تقلطناف تلاق

 ب 3 ع 3 5 13 م 5 0 ء ود ه م

 مأو انأ تليقات بلطمللا نب دابع نب ختانا نب حطسم اهنباو ركب نأ ةلاخ رماع نب ركص

 2 0 - . 2 3 كغ ه 5 م 0

 ءطسم سعت تلاقف اهطرم ىف حطسم مأ ترتعف امناش ن انُعرف 5 لبق ٍْ
 2 9 كد 0-5 2 1 3 اعلريل نبيح ىكبب

 لاق ام ىبمست رثو هاقَنَع ىلا تالاقن اردب هش الجر نيبسَتأ تلق ام سةب اهل تلقف



 هان ىنزاغم ا ك2

 ةمقلعو بيسملا نب هيعسو ريبزلا ىب ةورع ىقثدح لاق باهش نبأ نع حلاص ىع دعس

 هللا ىلص ىبنلا جوز ةشئاع نع دوعسم نب ةبقع نب هللا دبع نب هللا ديبعو صاقو ىبا

 مهضعبو اهتيدح نم. ةفئاط ىنكحح مّلكو اولاق ام كىفالا لها اهل لاق نيح ملسو هيلع

 ' تيدال مهنم لجر لك نع تيعو كقو اصاصتقا هل نيدو: دعب ؟نم انينيجخاب و لاك

 هل ىتوأ مهضعب ناك ناو اصعب ىّدصي مهتيدح ضعبو اهضر ةشئاع نع ىنثدح ىذلا

 نيدلا حقا «ارفسلا فارآا اذا: مشو عيلك اذللا ؟لصإ دلل "لوسر# ناك ةنكتاعل ىنلاق: ًاولاق:نصعُب -نم

 ةشئاع تسلاق هعم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب جوخ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تجرخن ىمهَس اهيف يرخن اهازغ ةوزغ ىف اننيب عرقأف

 ىلص هللا لوسر غرق اذا ىتح انرسف هيف لونأو جدوع ىف ُلَجَْأ ثنكف باجل لوُنُأ ام دعب

 كتعدقف ليحرلاب هليل ندا نيلفاق+ ةنيدلا' نم انونذو لفقو كلت ةتورغ نم ةلسو هيلع ةللا

 نحيا نا !تيلبقا ىتاش تيضق املخ شيلل ترواج . يح تيشف ليدرلاب اوءذذآ نيح

 0 ىدقع تسمتلاف تعجرف عطقنا دق رافظأ عرج نم ىل نقع !ذاف .ىراكص:'تسملق

 ىريعب ىلع هولمتت ىجدوع اوليتحان ن نولحري اوناك نيذلا ظطفرلا لبقأو تلاق هواغتبا

 راو ع افاق كاذذا ءاسنلا ناكو هيف عوق :نويسكا زا دلعي تكرا٠ تنك ىذلا

 وعنر نيح جدوهلا فخ موقلا ركنتسي ملف ماعطلا نم ةقلعلا نكي امنا مكللا نِهّشْعَي

 ان نكي ىدقع ثتدجوف اوراسف لسمللل اوتعبف ىدسلا ةقيدح ةيراج تننكو هلو

 تنك ىذلا ىئرنم تمييتف بيجُث الو عاد مهنم اهب سيلو مهّلزانم .تعجغ شيل رمتسا

 تمتف ىنيع ىنتبلغ ىلزنم يف ا انا انيق لا نوعجريف ىننودقفيس مينأ تننظو هب

 ىأرف ىلزنم دذع مبصأت شلل ارو نم ىناوكذلا رق ئملسلا لطعملا نب ناوفص ناكو

 نيح لفاجيرتالاب .تظقبعساف باكل ليك كار ناكر قفتر ”نيحلا ئنفرعد  .ةقانا نامت! هتاوجا



 هيا

 0 هزاغملا بناتك

 56 نب ىسوم لاقو تس ةنس كلذو فخاسا نبا لاق عيسيرملا ةوزغ

 انثدح عيسيرملا ةوزغ ىف كالا ثيدحح ناك ىرعزلا ىع دشار نب نيعنلا لاقو عبرا نس

 دين نع نجرلا دبع نأ نب ةعيبر نع رفعج نب ليعمسا انربخا لاق ديعس نب ةبينق

 ىردخا ديعس ابأ تيأرف تجاسملا تلخد لاق هنأ ويريح نبا نع َنابتح نب ىيكج نبا

 ملشو هيلع هللا ىلص هللا لوس عم انجرخ ىيعس وبا. لاق لزعلا نع هثلاسف_هّيلا_تسلج
26 

 ةبزعلا انيلع قتشاو ءاسنلا انييتشاف برعلا ىبس نم ايبس انيصاف .فلطضملا ىتب ةوزغ يف

 نأ لبق انرهظأ نيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ُلْوْعَت انلقو لزعت نأ انْدَرَد ٌلْزَعلا انببحاو

 و آلا ةميقلا موي ىلا ةنثاك ةمست نم ام اولعفت ال نأ مكيلع ام لاقف كلذ نع هائّناَسف هلأست

 ةملس قا نع قرعزلا نع رَمعَم انربخا لاق قازرلا دبع: انثدح لاق دومح ىنتدح «ةيتاك

 املف كج ةوزغ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم .انوزغ لاق هللا دبع نب ماج نع

 قرفذو هقيس قلعو اهب لظتساو و ةرجاش تأ لوزن داضعلا ربك داو ىف وهو ةلئاقلا هتكردأ

 ماسو هيلع هللا ىلص ةللا لوسسر انعد نأ كلذح نك انببو نولظتسي ,يكشلا ىف 1

 ُّ ٠ 2 1 5 م 1 ا 3 ب 0 5 0 3 0-0 ٠
 تظقيتساف ىفيس طرتخاف مدان انأو ىلاتا طلع نأ لاقف هيدي نب دعاق قارعأ !ذان انثح

 دعق رث هماشف لجو رع هللا تلق ىتم كعنج نم لاق اَنّلَص طرتخ ىسار ىلع

 نب و داح نع ةقارس ند هللا كيبع نب نوتع انتدح لاق بدذدذ نأ نبأ انت>> لاق مد

 هتلحأر ىلع ىلصي رامنأ ةوزغ ىف ملسو هيلع هللا .ىلص ىبنلا تير لاق تالا هللا تح

 سّحتلاو سكنلا ةلونمب كالو كفالا تيدحح باب مع ءاعوطتنم قرشمل

 هنع كّقوي لاق امك مهبّذكو نامنالا نع'مهقرص لوقي مهَكدأ لاق نمف مهكفأو مهلا لوقت

 س6 د -

 نب ميعربأ انت>> لاق هللا كبع نب زيزعلا كمعيع م فرح 0 هنع فرصي كنأ نم



 .٠ ىزاغملا بانك 1" 2

 ئرعزلا نع بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انتدح «مهتعكر اوضقف ءالوه ماقو مهتعكر

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ازغ هنأ ربخأ ارباج ّنأ ةملَس وباو نانس ىنتدح لاق

 قيتع ىلا نب ديحن نع نييلس نع ىخا ىنثكح لاق ليعبسا انتدحو ح دّجأ لبق

 عم. ازغ هنأ كبخا هللا دبع نب رباج نع قولا نانس ىا نب نانس نع باهش نبا نع

 لفقق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لغق املف دج ليبق ملسو هيباع دللا ىلص هللا لوسر

 قرفتو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لؤنف هاضعلا ريقك داو ىف ةلئاقلا مهتكردأف دعم نم

 قلعف ةريس تح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لونو رجشلاب نولظتسي هاضعلا ىف سانلا

 !ذاف ءانثجغ انوعدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذا رث ةموت انمنف رباج لاق هقيس اهب

 مان, انأو ىفيس طرتتخا !ذه نأ ملسو: هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقن سلاج ةيارعا هدئغ

 راي مخل سلاج نراوتع "ابد اللا تلك قم يقنع لم ةلاعق اكل ءدكي و قنعهو .تظفيتللا

 قا نع ريتك .نيا نب ىيج انقدح  نابأ لاقو «ملسو ةيلع هللا" ىلص هللا لوسر ةيقاعي

 ةرجش ىلع انيّنأ اذاف عاقرلا تاذب ماسو هيلع ةللا ىلص ىبنلا عم انك لاق رباج نع ةملَس

 هيلع هللا" لض ىبنلاكيسوا نيكرشتملا نم لجر ءاجن ملسو هيلع هللا ص. ىبتلل اهانكرت“ ةليلظ

 هدحهتف هللا لاق ىنم كعنّت ىف لاق ال لاق ىثاخت لاق هةطرتخاف ةرجشلاب فّلَعَم ملسو

 ىللصو اورخأت مق نيقعكر ةفئاطب لصف ةولصلا تميقأو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ٌباحتا

 لاغرب 4 ناععكرا معلولا عبرا سو ةيلح هلال" قلص ةةبغلتا مزاكو"' يتعكمر ا ىرقنألا '!طعئاظلاب

 برام ابين لفضافو (تراخلا نينا كرو لاجرلا "عسا ارشبا# نبأ « نا ةناوتعا قنا نع :ددسلم

 فول ىلَصف لكتب _ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم انك رباج نع ريبزلا وبا لاقو َةَفَْصَح

 اهتاو فوحلا ةولص دج ةوزغ ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم ثتيلص ةريره وبا لاقو

 فلطصملا ىنب .ةوزغ باب ثم ءرَبْيَخ مايأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا ةربرع وبا ءاج



 ا. ١ ىنزاغملا بانك

 مع

 دعم تقص ةفئاط نأ فوحلا ةولص عاقرلا تاذ موي ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر عمم

 اونرصنا رق مهسفنأل اومتأو امئاق تبت رث ٌةعكر هعم ىتلاب لص وُذدَعلا ةاجو ةفئاطو

 رث هتالص نم ثيقب هلل ةعكرلا مهب لصف ىرخألا ةفئاطلا تءاجو ْوْدَعلا هاجو اوفَصف

 ةولص ىف ثععمس ام ىئسحا كلذو كلام لاق مهب مَلَس رث مهسفنأل اومتأو اسلاج تبث

 ملسو هيلع هللا ىلض ىبنلا عم انك رباج نع ربيزلا قا نع ماشع .انثدح ناعم لاقو فوخا
 مع 5 ٍِ 58 هم

 نيك نك شسافلا خذ ملل نب انكر نك ناشعا نع تكلل هعبات فوخا ةولص ركذذ للكنب

 انقدح لاق ددسم انتدح ءرامأ ىنب ةوزغ يف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ىلص لاق هتدح

 0 يحتل ذب لأ نب اي 8ع تاو ند خاص نع ليحت بد مساقلا نع ىبيكا نع ىبكإ

 ىدعلا ىلإ هفوجو ودعلا ليبق نم ةفئاطو هعم مهنم ةفئاطو ةلبقلا ليقتسم مامالا موقي

 نيدحس نود كاسيو ةعكر مهسفنأل نوعدريوف ن وموغب م عكر دعم نيحلاب ل

 3 3 ١ ١ مس دع 0- : 3

 نادنت هلف ةعكر مهب عكريبغ كلوا :ىجيف كشلوا ماقم ىلا ءالويم بعذي مت مهناكم ىف

 نع ةبعش نع ىبكج انثدح لاق ددسم انثدح « نتدجس نودكسيو نوعكوي مت

 ىبنلا نع ةيثح ىأ نب لهس نع تاوخ نب ملاص نع اهيبا نع مساقلا نب نجرلا دبع

 يح نع ناحل نإ نين يكدحا وللا نيبع نبا اديك اتثدح ء«هلثم ملسو هيلع هللا ىلص

 انربخا لاق ناميلا وبا انتدح ءهلوق هتدح لهش نع تاوخ نب ملاص ىقربخا مساقلا عمس

 هيلع“ هللا ىلص هللا لوسر عم توزغ لاق رفع نبا نأ راس ىقنربخا لاق ىرقزلا "نع بيعش

 عيرز نب كيبزي انثدح لاق دّدسم انثدح ءمهل انقئاصن هدسعلا انيزاوف دج لبق ملسو

 ىلص هللا لوسر نأ هيبأ نع رمع ىِب هللا "طبع نب راس نع قرعزلا نع وهم :انتدح لاق

 اوماقف اوفرصن! مث ودعلا ةهجاوُم ىرخألا ةفئاطلا» نيتفئاطلا ىححاب قلص ملسو هيلع هللا

 اوضقن ءالرم ماق مث مهيلع ملَس مث ةعكر مهب ىلصف كّملوا ءاجن كئلوا مهباكتا ماقم ىف
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 نال ربيخ دعب قو الخ لونف

 هز ىزاغم ا تادحلا

 ىنربخا لاق ةبعش انربخا لاق لاهنم نب ٍياح انثدح ءدللا هجر اهنم تاف امك هرج

 ليثربجو مهجاغ وأ مهجفأ ناسحن ملسو هيلع هللا ىلص ىلا لاف لاق كربلا عمس هنأ ىحَع

 لاق بزاع نب ءارهلا نع تباث نب ئدع نع ىنابيشلا نع نامهط. ىب ميعربا داز ازو كعم

 لبدربج ناف نيبكرشل أ معآ تنبات نب ناس م ةظيرق مود ماسو هيلع هللا ىلصص اءدلا لاق

 نافطغ نم ةبلعت ىنب نم ةفَصَح براحم ةوزغ ىو عافرلا تاذ ةوزغ باب الا 6 كعم

 ةدبعا 2//لافو اذللا قبح ب١ لاق ربيح انعب"ءاجأ ىسوحإلابا

 ديع نب رباج ىع ل لا" نع روغك نأ نب ىبك نع ناطقلا نارمع اذربخا ءاجر نب هللا

 عاقرلا تاذ ةوزغ ةعباسلا ةوزغ ىف فوخلا ىف هباحتأب لص ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ّنأ هللا

 ةداوس نب ركب لاقو در ىذب فوخا ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا سَ سابع نبأ لاقو

 مل بلك دلتا لص قتلا خلاف مهذلح ارباج ن 5 ١" ىسوم وأ نع عفاذ نب دايز

 ارباج تععمس لاق ناسيك ىب بهو تعمس قحكسا نبأ لاقو ةبلعتو 0 ِ مهب
2 31 

 نانفطغ :نم اعمج ىقلف لأ نم عاقرلا تاذ ىلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا 0

 فوخلا ىقعكر ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلصف اضعب مهضعب سانلا فاخأو لاتق نكي ملف

 دمج ىنثحح ء«درقلا موي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم توزغ ةملَس نع ديزي لاقو

 نع ةدوب نأ نع درب قالا نب هللا دبع ند كيوب نع زماسأ وبا انتددح لاق ءالعلا نبأ

 ريبعب اننببد رقث ف 0 نككأو كك 3 ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم انجرخ لاق ىسوم ىأ

 ا م 2-5 5 0 7 0 تك 3 3 500 00
 قرخلا افلجرأ ل 7 ىلع فلن انكف ىرافطظا تطقسو ىامدق تيفقنو انمالقأ تيفنذف هبقناعذ

 هد

 اذهب ىسوم وبا ثّدحو انلجرأ ىلع ىّرحلا نم بصعت انك امل عاقرلا تاذ ةوزغ تيييف

 «ءاشفأ هلمع نم ةىث نوكي نأ هرك هنأ هركذأ 5 عنصأ تنك ام لاق كاذ هيك مث
 - --. م 3 دييتيسيسيس

 تي نوع تاوخ نب خاص نع 7-5 نب ددزب نع بكلام نع لبي عدبب ند ةيدتق انتدد



 511 16 هزاغللا باغنذخ

 مكيطعي ال وع الا هلا 2 ىذلاو اَلَك لوقت ىقنع ىف بوثلا تّلعيغ نما مأ ثءاجن نميأ ما هك 5+

 هللاو الك لوقتو ا !ذك كل لوقي _ملنسو هيلع .دللا لص_ئبثلاو كنلاك امك وا اهيناطعأ لق

 لاق راشب نب كبح ىنتدح «لاق امك وا هلاثمأ ةرشع لاق هنأ تبسح اهاطعأ ىقح

 نقليعس لاا .تبعبب لاك ياما ار [تعمس لاف ردعسا ع ةيعين اتدح لاك دعا 3

 لشق ةيلع للا [لصو ىبقلا لسان ناعم. نير نعت قت دعو ةظيف لماولن منوقب ندد

 مكرَيْخَأ وأ مكدّيس ىلا اوموُث راصنالل لاق ىجسملا نم اَنَك املذ راج ىلع ىنأت ضعس ىلا

 هللا مكك تيضق لاق مهيرارذ ىبستو مهتلتاقم لَثْقَت لاقن كبكح ىلع اولزن ءآلوه لاقق

 انثدح لاق ريم نب هللا دبع انثدح لاق ىيكج نب كركر انتدح « كللا مكك لاق امرو

 نقيزف نم لاخي دار قجبتل يد نع ييصأ تيلاك اهضر شن نيه هينا نع لذ

 ىف ٌةَميَح ملسو هيلع .دللا_ لص ىئبنلا برصن لككألا ىف. هامر ةقرعلا نب نابح هل لاقي

 عضو ىدنكل نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عجر املخ بيرق نم هدوعيل دجاسملا

 هللاو حالسلا تعضو دق لاقف رابغلا نم هسشار ضفني وهو ليئربج هانأف لستغاو َحالَسلا

 لوسر ماتأذ ةظيرق ىنب ىلا راشأف نيف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق مهيلا ٍٍرخآ هقعضو ام

 لققي نأ مهيذ مكحأ .ىان لاق دعسر ىلا ملل ترف هكح لع اولزنف' ملسو ةيلعتذللا "نص دللإ

 ةيشتاع ”ئع عا .قربخأت ماش لاق _مهلاومأ, مسقت' نآو, ةيرجلاو ءاسنلا ىبست نآو ةلتاقملا

 خ عاس 3 هع 4 ط ع ع6 ماا سا 5 ع

 موك نم كيف ثدهاجأ نأ ىلا بحأ دحا سيل هنأ ملعت كذا مالا لاق ادعس نأ اهضر

 م 02

 ل ناك ناث مهنيبو انغيب بر
- 

 دل :تعدضو "دق نكت نأ قاف مهللا هووجرخأو كّلوسر اوبّذك
 65 20 - - ص ًّع هع 0 هه.

 اهداف برك تيعبضو لل5 تنفك نأ. كيف مدعاجأ ىناح هل ىنقباف ءىت شيرقف برح نم

 الا رافغ ىنب نم ةميخ دجاسملا ىفو مهعرسي ملف هني نم ترجفنان اهيف ىنتوم ٌلعجاو

 دذغي دعس اذان مكليق نم انيتا ىذلا اله ام ةبيثل لا اب اولاقن مهلا ليست ملل



 اا راغملا ملاحي 514

 نع بقع نب ىسوم انربخأ لاق هللا دبع انربخا لاق لماعما ند نيد شنت « مهلولرو

 وعلا نم لسفتق اذا ناك ملْسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دللأ دبع نع عفانو رئاس

 د ند نمت ساه س روت نا 2 8 - - ١ -. ع - د -

 كلملا هل عل كرش ال هدخو دللا / ال لوقي ف تارم تلق ربكيف أدبي ةرعلا وا جدل

 مد 200 3 ن 2 نمع 2.

 قد َنوكماح انيول َنوُدِجاَس نوحباع ن وبات نوبت ريدق هى لك ىلع وفو دبَكْلا هلْ

 س هس 2

 لاق ةبيش قا نب هللا ىبع ىنثدح مايا هترصاحتو 0 يك 0 بازحالا نم

 قاض ئينلا عج ال تناق ءاهضر' ةشئاخ مع هينا: نعا ةوزع نبا ماشع نع ريغ نبا .انقدح

 تعضو دق لاقف مع ليكربج هاثآ لستغاو حالسلا عضوو ىدنشل نم ماسو هيلع هللا

 ةظيرق ىنب ىلا هديب راشأو انهاه لاق نيأ ىلاف لاق مهيلا رحل هانعضو ام هللاو حالسلا

 نع مزاح نب ريرج انتدح لاق ىسوم انةدح «مهيلا ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا جرف

 ككوم» منغ! ىببااىاتز» ىإ العطاس" رابغلا »ىلا رظنأ +قاك لاق "لفتأ" قدك“ الالف قير سني

 انتدح *ةظيرق ىفنب ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راس نيح هيلع هللا تاولص ليئربج

 د مس ع 35 5 مم 3

 لاق رمع نبأ نع عفان نع ءامعا ىب ةيريوج انتددح لاق ءامسأ ىب كيح نب هللا دبع

 ةظي رق ىنب 0 الأ ريخعلا 5 َقدلَصَي ل باز_دألا مود ملسو كبلع هللا ىلدص ىينلا لاق

 رف ىقلصن لب مهضعب لاقو اهينان ىنتح الت 0 مهضعب لاقف فيوطلا 3 رصعلا مهضعيب كرد

 ىفتدح «مهنم اددحاو فّنعي ملق ملسو: هيلع هللا "ىلص بنل كلذ ركُذف كلذ انما نري

 9 ء امد

 رم_ةعم انثد>- لاق ةفيلخ ى-ا-ةد>و جاز رمح اند>_ج لاق دو_سالا نأ ىسبأ

 اهبإ سا ه6 2

 هبلغ نلنا ىماص ىسينلل لخط [مدجيملا ناك ناك سسنا يدع لأ كة لاذ

 هللا ئلص ّئبنلا قا نأ ىورصأ ىعا ناو ريضنلاو ةظيرق عتنتفا ىتح تالخنلا ملسو

 ءاطعأ نق ملسو هيلع هللا ىلضص ّىِبَتلا ناكو هّصعب وا كطعأ اوناك ىذلا هلأسأف. ملسو هيلع



 برر ت2 آ> بت

 3 ل ىنزاغملا بانك

 نب نميلس نع قحسا ىا نع نيفس انثدح لاق ميعن وبا انثدح ءاهتاسوتو قازولا

 «: دبع ىنتدح « اننوزغي الو موزغن بارحألا موي ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا لاق لاق دّرص

 قحسا انأ تعمس لاق ليثارساأ انثدح لاق مدآ نب ىيك انثدح لاق ىمخم ىب هلأ

 لجأ نيح لوقي ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا كعمس لوقي دّرْض نب نميلس ثعمس لوقي

 لاق مور انثدح لاق قحسا ىتدح «مهيلا ريست نك اننوزغي الو مورغن نآلا هنع .ٌباوحألا

 موي لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىلع نع ةديبع نع ديح نع ماشع انثدح

 تياغ ىتح ىطسولا ةولص نع انولغش امك اران روبقو مهتويب مهيلع هللا الم ىدنخل

 جاع لس نأ لكن نكد مع رعد سك قهر ىع كن صحح ع
- 2 << 

 بسي لعج سمشلا تبرغ ام دعب ىدنخأ موي ءاج باطخل نب رمع نأ هللا ىبع ىبأ

 سم «د
 ١

 - د ه ءخغ ع

 ىلص ىبنلا لاق برغت سمشلا تداك ىتح ىلصأ نأ تدك ام دللا ٍيذسر اب لاقو شيرق راغك

 تك ناكطي ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا عم انلونخ اهتيلص ام هللاو انأو ملسو هيلع دللأ

 انقدح «برغملا اعدعب ىكلص مذ سمشلا تبرغ ام دعب رصعلا لصف ايل اناضوتو ةولسلل

 1 5 7 5 2 85 1 0 2 . ١
 لوسر لاق لوقي ارباج تعمس لاق ردكنلا نع نيفس انريخا لاق ريتك نب دمح*

- 

 ري انيتأي نم لاق مث انأ ريبزلا لاقت موقلا رب انيتأب نم بارحألا موي ملسو هيلع دللأ

 يراوح ىبن لكل نأ لاق انأ ريبولا لاقف موقلا ربخ انيناي نم لاق مث انا رمبزلا لاقذ موقلا

 نح هيبأ نعا نيعس ىقأ"نب اهيعسا نع اثيللا انثدتح لاق ةبيتق انثدح «رييزلا ىراوخو

 هكنج رعأ ه«دحو هللا الأ هلا ال لوقي ناك ملسو هيلع دالا قلص هلأ لوسر- نأ ةريره قا

 : 1-0 3 امم هيا تل 2 ََ
 5 ,اوغلا انربخا لاق كبح ىتتدح ءدءدعس ءىت الخ هدحو باوحالا بلغو هدبيع رصنو

 ذر

 د

 3 اص هللا :ٌلوَسر انك لوقي- .قدأ ىل نب هللا اديع تعش لاق لاخلا أ نب ليعتشاا نح هحنك

 موتا هللا ٌبازحالا مزعا باسل عيرس باتكلا لغم للا لاقف بارحألا ىلع ملسو هيلع هللا
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 ككلعأو ابصلاب ثرصُت لاق ملسو هيلع هللا لص ىبنلا نع سابع نبا نع دعاجم نع مكلل 3

 ميعربا ىنثدح لاق ةملسم نب مجيرش انثدح لاق نمثع نب دحا ىنثدح «روبدلاب ا

 امل لاق ثدح بزاع نب ءاربلا تعمس لاق قحكسا ىلا نع ىا ىنتحح لاق فسوي نبا

 ىدندلا بارك نم لقني هقيأر ملسو .هيلع هللا ىلص هللا لوس ىدنخو. بازحألا موي ناك

 ةحاور ندأ تاملكب رجتوي ع لل ريتك ناكو هنلب ةدلج رايغلا ىنع ىراو ىتح

 لوقيو بارتلا نم لقني وهو

 انّيلص الو انقهدصت الو انيحتعا ام تنأ لول هللا

 انّيكال نا مادقألا تبدو انيلع ةنيكس نلزنأف

 انّيِبَأ ةنقق اودارأ ْنا» انيلع اوبعر دق ىلوألا نأ

 محلا نس ىبأ انثدح لاق دللأ كيع نب ةدبع ىنثدح ءاهرخاب هثوص لع رمل لاك

 يع
1 

 0 هع د 8 5

 هتاكيش مود لوا لاق رمح نبأ نأ ديبأ نع رانيد ىب هللا دبع ىبأ وح نكولا كبع ىع

 نع ىرصغزلا نع ربُم نع ماشع انربخا لاق ىسوم نب ميعربا ىنتدح « ىدنخل موي
 لاق رمع نبأ نع دلاخ نب ةمركع ىنع سواط يب قربخأو لاق رمح نبأ نى -> ماس

 21ج هدا نورك اها نسانلا ومآ ف ناك ىق تلق فّطند اهثاوسنو ةصفح ىلع تلخد

 نع كسابتحا ىف نوكي نأ سمح كنو رظتني مهفاف معب قحلا تلاقف 2ىتن رمل نم

6» 

 ملكتي نأ ديري ناك نم لاق ةيوعم بطخ ةسانلا قروغت اًملف بهذ ىتح ت3 ملخ ةقرف

 ةملسم نب ٌبيبَح لاق هيبا نمو هنم هب قحا نكتلف هّنيق انل علطيلف رمالا اذه ىف

 كلتاق نم كىنم رمالا !ذهب فَحأ لوقأ نأ تمحو قوبح كتللحأ هللا دبع لاق هتبَجا الهف

 ريغ ىتع ْلَمْجَو مدلا كفستو عيجل نيب قرفن ةملك لوقأ نأ تيشخن مالسالا ىلع كابأو

 قع وحاكم قا « تمصغعو تظفح ٌبيِبَح لاق نانلمل ىف هللا قعأ ام تركذف كلذ
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 لف ءىش كدنع له تلقف قارصا ىلا تكفكناف اصمَخ ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلاب تمير

 رجعت نم عابص هيف ابارج ىلا تاجر أف اكيد اًصمخ ملسو هيلع هللا ىلبح دللا لوسرب كتير

 ار تيتو زل: اهتزت و اهتفطمر ا شرما دل تعرف ثايصقو اهتجنم نحاس
 نمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ىنكضفت ال تلادقف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر

 انحنع ناك ريعش نم اءاص تنحطو انل ٌةمْيِهِب انكذ هللا لوسر اب تلقف هترراسف هتمجن هعم

 ىذإ ارباج نأ ىدنشل لهأ اي ملسو هيلع هللا .ىكدص ئبنلا حاصف كعم و ا

 نزبح الو مكتمرب نلونت ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مكب الغ ْىَدن اروس

 ثثج ىتح ّسانلا مهقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاجو تقجن ءىجأ ىتح مكئيجت

 كرابو هيذ فسّيف اَنَنِيَجَح تجرخأف تلق ىذلا تلعذ لق تلقف كبو كب تلاقف أوما

 ةكتمب نم ىحّقاو. ىم و بختلك  ةزباخ عال لاق مث كرابو هيف قسيف انتَمْرب ىلا دمع مق و

 ىب امك ظَعَتَل انقمرب ناو اوفركااو هوكرت ىنح اولكأ دقت للاب مسكأف فلأ مو اهولونت الو باع د د 2 65 6 - - َّ د هّغ كه ه هد

 ماش نع ةدبع انةددح لاق ةبيش نأ ندد نمثع ىنتدح ءوث امك زبكيل اننيخ كأو

 راصبالا تسغاز ذاو مكنم لفسأ نمو مكقوف نم مكوداج نا اهضر: ةشثاع نع هيبأ نع

 انثد> لاق ميعربا نب ملسم انتدح ءىدنكل موي كلذ ناك تلاق رجانشل بولقلا تَنَعلَبَو

 موي بارا لقني ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا ناك لاق ءاربلا ىع فحسا نأ نع خبعش

 لوقي هنطب ربغأ وأ هنطب رمغأ نح ىدنخل

 انتلص الو انفك د الرا .انيحتعاامادللا لول ةللاو

 انيقاَل نا مادقألا تبقو انيلع ةنيكس نَلِوَتَد

 - نملك ع 3 ع -

 اًمِدِبأ ةنقف اودارأ اذا 2 انيلع اوغب دق كوالا نأ
3 َ- 

 3 ةمدهستللسا مدع تن ءاك

 ىنتدح لاق ةيعش نع دكيعس نب ىيعكج انتدح لاق دكسم انتدح ءانببأ انيبأ هتودح عفرو
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 لد تازخلا نولقييو ستلطلا لح ,ىيدلكلا نوزعك زاضنالاو نورجاهملا لج لاق سسقأ

 ل لوقي لاق 22 افيقب ام مالسالا ىلع ادمحن اوعياب ىيذلا نىك نولوقي مو جذوتم

 ةرجاهملاو راصتألا ىف كرابف ةرخآلا ريخ الا ٌريخ ال هنا عللا مهبم وهو ماسو هيلع هللا ىلبص

 مىقلاو عقلا ىَنَي نيب عّضوُت ةَضنَس ةلاعاب مهل عَتْسُيَف ريعشلا نم ىقك لثع نْوَنوُي لاق

 دبع انثدح لاق ىيج نب دالخ انتدح « نم حبر اهلوو قلتم ى عشنا 5و عابج

 يدك كتصرعف رفكأ ىدندل مي نأ الاعف !ارباجلاب كتيعاز لاك "هيب دعا نع نب, نحاولا

 انأ لاقف ىدنكل ىف تضرع ةيْذُك هذه اولاقن ملسو هيلع هللا ىلص 3 !وراجن ةديدش

 هللا ىلص ّىبنلا طخأف اقاوذ ىوذن ال مأيأ ةثلث انّثبلو رجاك رع لحلو ماق رق لان

 تمييبلا ىلأ ىل نتا هللا لوسر اب تللقف ميحأ وأ ليما -اببتك داكن بصف لوعملا ملسو هيلع

 فيلات ىتبإ لوفعف يصب لد ا ىررام» ايش ةلسو, هيلع هنللا ١ لطر ىدتلاب تيار 1نارمأل !تلق
. 

0 
 مث ةمرملا ىق مكاللا انلعج ىتح ريعشلا تنكحطو قنانعلا تكلذ-فن قانعو روعش ىدنع ا ا ل 0 0 : 2

 ن -. عي م 92 4 55 2 - 1: - 2 5

 نأ تداك سدد ىنانالا نيب ةمربلاو رسحنا كف نيجكلاو ملسو هيلع هللا ىلص ىبذلا تح

 مهضنت
2 

 للك دل ,تركذف وه, مك لاق. الخل وأ لجروزدللا وسر. .انأ تيذأ .مقفا ى: ميعطلاقف

 ماقف اوموُك لاقف ىآ ىتح روتقلا نم ٌرّبْخْل الو ةمّرُبلا َعرْتُد ال اهل لق لاق َبْيَص ريثك

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءاج كتبو لاق هتأرما ىلع ليخد املف رادصنالاو نورجاهملا

 لعدن اوطغاضت الو اولخدا لاقذ معن ثملق كلأس له تلاق مهعم نمو راصنألاو ىيرجاهملاب

 رث هبادتأ ىلا بّرقبو هنم نيخأ ]نإ نونتلاو ةمرملا رهخو مكألا هيلعا لغو بشل ردو

 نيش ناف ىدعأو اذه ىلك لاك قب ىقبو اوعبش ىنح فرغيو زبشل رسكي لزب ملف عزني

 بأ نب خلظنح انوبخا لاق مصاع وبا انتدح لاق ىلع نب ورمع ىنتدح «ةعاكم مهتباصأ

 ىدنكل رفح امل لاق هللا دبع نب ر,باج تعمس لاق ءانيم ىب كيعس انربخا لاق نيفس



 اللا كر :راغملا تان

 هانأرق انارق ةنوعم رثبب اولتك نيذلا ىف هيبنل ىلاعت هللا لرنأ سّنأ لاق هلوسرو هللا تّصع

 ئب' ىتنوم انكدح « هنع اًنيضرو انع ىضرق اَنْبَ انيقل لقد اَنَموَق اوُعْلَب لعب حسُن ىنح

 نع كلام نب نسنأ كالا لاق لوحالا ميصاع انتد> لاق دحاولا دبع انت>> لاق ليعمسأ

 انالف 5 تسلق هلبق لاق هدعب وا عوكرلا لسيق ناك تلقف معن لاقف ةولصلا ىف تونقلا

 عوكرلا ىعب ملسو ديلع هللا ىلص ىنلا تنفق املأ بكك لاق هدعب تلق كنأ كنع قربخا

 مهنيب  نيكرشملا نم سان ىلا الجر نوعبس منو ءارقلا مهل لاقي اسان تعب ناك دنا ارهش

 لوسر نيبو منيب ناك نيذلا ءالؤه رهظف ماب نفيعا ىلشو ا ةيلع كلل" قص اللا لود ىو

 ارهش عودحرأا دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تقف كيع ملسو هيلع دللا ىلص هللا

 لاوش ىف .نناك ةبقع مب ىسوم لاق بارحألا كو قدنكل ةوزغ باب 5١  «مهيلع وعدي

 ىقريخأ لاق هللا لي نع كبيعس ىب ىبك انتد> لاق ميعربأ ن د بوقعد 0 عبرأ خذس

 ذر ةنع عيرأ ندا وغو كحا موي هضرع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ رمع نبا نع عفان

 هيلع هللا ىلص ىنلا عم انك لاك نعت نب لسيس نع مز زاح لأ ءيدعلا دبع انتد>

 هللا "ىلض“ةللا“ لوتسرأ لاعفاماكانكأ+ ناس قا رعلا .لكفتتنكو نوره نور قاقتشلا ذأ ملأ

 نع رذز

 ىب هللا كّبع ىنتدح ءراصنألاو ىيرجاهملل رفغاف ةرخآلا شيع الا شيع ال هللا ماسو هيلع

 لوقي 5-1 كل لاق نعم نع قكاسأ وبا انثى لاق ورهع نب اع انتد> لاق لنيح

 هادم قل نورفكتلا راقتنالاوأ"قوَو جاهلا اذاف ىدنخل ىلا ماسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر ج
0 

 نأ هللا لاق عوالو بّصنلا نم مهب ام ىأر املف هل كلذ نولعي كيبع نيكي ملف ةدراب

 اديح اوعياب نيذلا نس هل نيبيجم' اولاقن :ةرجاهملاو راصنالل رفغان ةرخآلا شيع شيعلا

 نع زيرعلا دبع ىع تراولا دبع انتد> لاق رجم وبدأ انتدح «لدبأ انيقد ام دايذل ىلع
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 هللا ىلص هللا لوسر ناكف كل نذوي نأ عيطتأ هللا لوسر اي لاقف 0 هل لاقف ىذألا هيلع

 هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر هاتأث ركب وبا هرظتناف تلاق كلذ وجرأل

 لاقف ىاتنبا اه امنأ ركب وبا لاقف كدنع نم رخأ جرخا لاقف هادانذ 2 يكاد ليو

 2 3 350 هم تت

 هياع هللا ىلص ىلا لاقذ خيدكصلا هللا لور اب لاقذ جورشل قا نذا نّدَك هن ترعتشا

 ىبنلا ىطعأت يورخلل امهثددعأ كنك دق ناتقا ىدنع هللا لوسر اي لاق ةبحصلا ملسو

 ايراوتق روتب وهو راغلا ايتأ ىقح اقلطناو ابكرف ُءاَمْدَنْل كو اهاذحا ملسو هيلع هللا ىلص
 3 ه مع هعاش 7 : 0 د

 د 3 هم

 نطفي الف حرسي رث امهيلا ملّديف حبضيو مهيلع ودغبو اهب حورب ن ناك كتم ركب ىال

 ظزيهف نب رماع لتقف ةنيدملا مدق ىنتح هنابقعي امهعم ٍجرَخ اجرخ اهلف ءاعرلا نم 5 دب

 رثبب نيذلا لت ال لاق نأ ىنربخأت ةورع نب ماشع لاق ماسأر ىأ , كر ةنؤعم ل

 5 ع - 2-6 للاخ ه2 0 2 3 1

 لافقذ لبيغق ىلا راشاو اذه نم ليفطلا نب رماع هل لاق ىرهضلا خيمأ نب ورمع رسل ةخذوعم |

 - مس 0 0 د ءد ى هه

 ىذا ىنح ءامسلا ىلا عفر للغق ام دعب هنبار هل لاقف ةريهغ نب رماع اذه ةيمأ نب ورمع هل
5-5 

 2 ماسو بلع هللا ىلص تفل نيف عضو مد ضرالا نيبو كنيب كيلا ب

 , اهب انقاوخا ان َرِبْخَأ انبر اولاقن مهبر اولأَس دق مهناو اوبيصأ دف مكباختا نأ
 3-0 ده ع هد 9 - ٌٌّ 51 503 032 - سد

 ىمهيبش تنلبصتا نب ءامسأ نب ةورصص مهين دكموي بهبدأو مهفع مي يخاذ انع تبيضرو كفع |

 تل هيد

 انربخا لاق هللا ىبع انتدح لاق ليك ىنتدح ءرختم هبا ىمهسر ورهعا ني رذتمو هب ةورع

 عوكو 3 كعب ملسو ءبلع هللا ىلص ى علا كلمَك لاق 0س 2ع رآجم يأ نع نديعلا لو مدلس |

 04 نب ىبكج ىئتدح « هلوسرو خللا تدصع خيصع ع (لوقيو ناوكذو لعر لع رعوي امش ا

 مواوعلا امد الاغنام نب نياق نع خكاط كا ند هللا دبع نب (قحكسا ى ع كلام انثك> لاق

 ةيصعو نايحنو لعز اع وعدب احابص نعلق ةذوعم و يبدأ نيذلا ىلغ ماسو :بلع هللا ىلص ا
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 هللا ىلص هللا ّىبن نا هثّدح سنا نع ةدانق ىعو اناضرأو انع ىضرف انبر انيقل ىق انأ

 لسعر ىلع برعلا تيحأ نم ءيحأ ىلع وعْذَي حّبَصلا ةولص ىف ارهش تسنق ملسو هيلع

 ىع ديعس انثدح لاق عيرز نب ديزي انثدح ةفيلخ داز ناي ىنبو. ةيصع» ناكّذو

 ءوجت اناتك اترك ةنوعما رتبي اولقك, راصنالا نم نيعبسلا كلوا نار. نسنأ_ انخدح لاق هداك

 لاق ةحلط نا ىب هللا دبع نب فحاسا ىع ما انتدح لاق ليعبسا .نب ىسوم انتدح

 ا د فرم مال انت, هلاخ كعب :ملسو هيلع هللا :ىلص_ يتلا ّنأ سّدآ, ىنتدح

 ليسا, لما دكملا نروكي :لاقنإ لاصخ كلك” نيرمح ليعدتلا ورع نيكرصلا سنك

 تيب 13 ومع نعطن ,كثاو يفلاب :نافطع لعاو فاورغأ ىلا دتعيلخ, نوكأ ىاررحلل لف

 لع تا ىتوفيل قنوتتا الغر قمن لك ما هوك تيرا ركتلا هحقك ا ةْدَخ لاش نالك
 0 ع

|| 
 0 0 3 . 3 25 5 همو هسه ع 01 37 0 8

 ابدرك انوك لاق نلف ل نك للجرو جرعأ ىللجر وخو مديل مأ وخا مارح فقلطنان هةر

 0 ا ا ل 0 1 ا
 لوسر لاسر عل ىقوذموذا لاقن مكباكتأ متي ىنولتق نأو مقنك ىنوخمأ ناف مهيأ ىنح

 5 منعطف هفلَخ نم هاتأت لسجر ىلا اوُسموأ مهتكج لسعجت ملسو هيلع هللا ىلد هللا

 14 اولتُف ّلجرلا قحلف ةبعللا برو تْرُذ ربكا هللا لاق تراب هّدغنأ ىتح هبسحأ

 اندر اَنِيقَ نق نا خوسفملا نم ناك رث انيلع لجو وع هللا لوثأف لَبَج سار ىف ناك جرعألا

 ناوكذو للعر_ ىلع احابص نيثلث مهيلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا امدف اًناَضرأو اًنَع ىضوت

 لاق هللا ىبع انريخا لاق نابح .انثدح «هلوسو هللا اوصع ىبخلا ةيصعو نايك ىنبو

 ال لوقي: كلام. ىب..سنأ  عمس منأ "سنأ ني.هللا دبع نب ةمامث انريخا. لاق رمعم انربخا

 هيجو قعر دحصتف_ [ىكهر مكن ؟لاق ةنوكم رد موني هلاخ .ناكو :ناكلم جر مح نسل
 - وا ةممسلا -ِ د هد 5

 نع ةماساأ وبا انتدح لق ليعمسما نب دءبع ىنتدح « خبعكلا برو ترغ لاق مث هسأارو

 نتشا نيح جورشل ىف ركب وبا ملسو هيلع هللا ىلص ويلا ندانتسأ تنلاق خكداع نع ماشع
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 لاق رق اَدَذَع مهصخأ مهلا لاقو وه لتقلا دنع

 رسم هلل نك فش ىأ ىلع املسم لتثأ نيح ىلإ تسلق

 عمم ونش لاصوأ ىلع ٌكرابِد ُاَسَي نأو مالا تاذ ىف كلذو

 هذوفرعيي هدلسج نم ءىشب ا مصاع ىلا شيرق ثعبو هلتقف ثرامل ىب ةبقع هيلا ماق مث

 هتمحن ربحا نم ةّلظلا ّلثم مهيلع دللا تعّبف رحب موي مهئامظع نم اميظَع لسقق ناكو

 نيفس انتالح, لاق, لمخم .ىنب هللا :ىديعا ىنكدتخ  .ءءىت. لع: عقم اوردنقي- ملف «خولسر نم

 انثدح لاق رمعم وبا انتدح * ةةعورس وبا وع ابيبخ لثق ىذلا لوقي ارباج عمس ءرمع نع

 ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ثعَب لاق سنأ نع ريزعلا سبع انتد> لاق ثراولا دبع

 نا ناو لح ميس ىنب) قم نايحل مهل. ضرك . ةرقلا مهل لاقي ةجاحن الخ نيش

 ئبنلل ةجاح ىف نوزاتج نحن امنا انْدَرَأ مكانا ام هللاو موقلا لاقف ةنوعم رب اهل لاقي رثب

 ةاادغلا .ةولصا ىق مهيلغ ريش: ملتو هيلع .هللا: للص: ىبنلاب اعدنفا عولتقفا ملشو ”ةيلعأ هللا لص

 نعي« ثونقلا قعااستا لدجر“ لأسر ريزعلا سبلع لاق كمَقَن انك امز' تونقلا» ودب كلذو

 انثد> لاق ملسم انثرح «ةءارقلا ىم غارف دنع لب ال لاق ةءارقلا ىم غارف دنع وا عوكرلا

 وعدي عوكرلا دعب ارهش ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تنق لاق سنأ نع ةداتق انثدح لاق ماشع

 انثدح لاق عيرز نب ديزي انتدح لاق داّح نب ىلعالا بع ىنثدح «برعلا ىم ءايحأ ىلع

 كرر اوتدمتسا «نايخأ ىووةيصعوا قاوكذو العر نأ «كلامت نب سن نع ةداتق“ىع "نيس

 منامز ىف ةارقلا مهيمن انك راصنالا ىم نيعبسب مثدمأف هدَع ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىبنلا غليف مهب اوردَغو ولتق ةذوعم رئثبب اوناك ىتح ليللاب نوّلَصيو راهنلاب نوبطتحي اوناك

 لْعر ىلع برعلا ءايحأ نم ةايحأ ىلع جبصلا ىف وعدي ارهش تنقف ملسو هيلع هللا ىلص

 انموق اَنَع اوُعَلَب عفر كلذ نأ مث انارق مهيف انأرقف سقأ لاق نايل ىنبو ةّيضغو ناوكذو
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 نجلا دك اكن موع نب مصاع انثدح قحكسا نبا لاق هباكتاو ٍبيَبُحو تباث نب مصاعو

 ا ورهح نع ىرعزؤلا نع و 2 نع فسوي نب ماش انربخا لاق ىسوم ب ميعربأ انثترح

2 © > 

 ل انيع ةيرس ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ثعب لاق ةريره نبأ نع ئفقتلا نيغس نبأ نبأ

 نيب اوناك !ذا ىتح اوقلطناف باطخأ نب رمع ىب مصاع 1 0 منصاع مهيلع

 مار ةثام نم ببرقب متوعبتف نايخ ونب مهل لاقي ليّذم نم ىَ اوركذ ةكمو نافسع

 َ 3 00 2 - كا 2 م هل 3

 9 © حد

 عاق اوعبتف بري رهن

 نأ انيلا ملون نا قاثيملاو دهعلا مكل اولاقن مهب اوطاحأت .

 م ربَخَأ هللا رفاك مف ىف لونأ الف انأ 5

 موقلا ءاجو دقت ىلا انجل هباكتاو مصاع ىهتنا املف موقكل ىنح م

 مصاع لاقف الجر مكنم لَمَقَت ال

 يف امصاع اولتق ىتح عومرف ةولتاقف كوسر

 ١ موطعُأ الف قاتيملاو َنْهَعلا َمْوُطْعَت ْرَخآ لجرو ٌقْيِزَو بْيَبُح ىقيو لبنلاب رقث ةعبس ك5 هم
 ثلاثلا ُلجرلا لاقف اهب توطبرذ مهيسق راتوأ اوُلَح مهنم اونكمتسا املف مهملا اولون قاتم

 لعفي ملف مهبحصي نأ ىلع وجار هوررجن مهبحسُي نأ ىأن رْذَغلا لوا اذه امهعم ىذلا
 نب رماح نب ثراذل ونب ابيبْح ىرتشاف ةّك اهوعاب ىتح كيزو بيبخ اوقلطناو هولتقف

 هلْثق اوعَبْجَأ اذا ىتح اريسأ مدنع تكف رْذَب مب ترال لتق وع بْيَبُخ ناك لون
 2 هم. ع - - 1 8

 ىل ىص نع تلفغذ تلاش هتراعاف اهب دكسيل ثراشأ تانب ضعب نم ىدسودم راعتسأ

 0 5 7 0 3 ِح 2 009 2 © د ع ب - ع >2
 هدد ىو ىذه كلذ فرع َج ةعوذ تحعزذ هقيأر املذ مهددذغ ىلع ةعضوغ مانا ىددح هيلا كل ردغ

 5: ع د ملم هه ءهع د م ع - وع

 هم دى - ل - 5 8 ه8 2 هع د 3 05 ع

 نقتومل داو ةرمت خكع امو بنع فطتق نم لكإب هنجأر دقلا بيرد نم اريبخ طق ارميدسأ

3 

 رثن نيتفكر للصأ .قوعد: لاقف ولتقيل مولْل نم هب اوجرخ هللا هقرر اقر الا ناك امو ديدلل ىف

 نيتعكرلا نس نم لوأ ناكف تدول توملا نم عوج ى ام نأ اورت نأ الول لاقف مهيلأ فرصنا
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 ئشؤم نا نح ةدرج, نام هكجل ع ةذرب نأ نب هالأ ىبع ىب نيد انع ةماسأ وبا ءانتوك

 !اذاذ .«بدضص,,عطقناف قيس ثوره ىلا: ىايور اق: تير :لاقا:ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ا ىرأ

 ' ءاج ام وه اذآف ناك ام ىَسحُأ داعف 0 هثزوه مث سلخ موي ,نينموملا .نم بيبصأ ام وه

 هدا نال كولا 01[ نان ريح ةللاو اَوقَب اهيف ثيأرو نينموُملا عامتجاو مّقَقلا نم هب هللا

 لاق باَبَح نع قيقش نع شمعألا انتدح لاق رهف انثتدح سنوي. نب..دجأ انتدح

 اتف هللا ىلع انرجأ بجوف هللا مجو ىغتبن نكاو ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا عم انرجاه

 ملك درت نب لكن ا ريس نبا يهدم منعا ناك اجو رحلات لالا, ملل[ كك ذوو ,نصمر نم

 هسأر جرخ هالجر اهب ىَطُع اذاو هالجر تجرخ هسار اهب انيطَع اذا انك رمت الا كرتَي

 رخذألا (قما ةيلجرا لع داوقلا لاو وا! .مسار , انيب.ءاؤطق« ملسو ىيلحب هللا" لض قبفلا | انكز لاقف

 قرب نبا تاييغوفلاف انبي 0 ءاهبشهي وهف هثرمت هل ةنعتم نما انف

 1 ىنربحا لاك. ليعا نو رصنير وتسوح ,ملسوهويلعز هللا ||[ ىبنا "ا ىعاواجب أ
0 

 لسيَج اذه لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ اسنأ تععمس لق ةداتق ىع كلاخ ىبأ

 ه5 - 3 6 ع

 مع د

 ملسو هيلع هللا قلص ىتبتلا ةبقع ىنع ريخل لأ نع بيبدح نأ ند كيزي فر ثيللا 5

 ٌظَرَق ىتنا لاقف ربنملا ىلا فرصنا رق تيا ىلع هتالص دحأ لع ىلع ىلصف اموي ٍجرَخ

 ١ 0 0 - من 900 ع - “ ع

 ضرالا نئازخ مجنافم تيطعأ ىناو نآلا ىضوح ىلا رظنال ىناو مكيلع دكيهش اناو مكل

 نأ مكيلع فاخأ نكلو ىدعب اوكرشت نأ مكيللع فاخا ام هللاو ىأو ضرالا جيتافم دك

 ةراقلاو ليضع تيدحو ةذوعم رّثبو اوك و لعرو عيجولا ةوزغ باب 0 «اهيذ اوسفانن



 خا خو هزاغملا بانك

 0 5 بن هلئق ع ىلع هللا تضع لكتشا لاق نياكع نبأ نع ةمركع نع رانيد

 هللا اوباجتسا نيذلا باب 88 .ء«ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جو ىمك. نم ىلع اللا

 نيذلأ ةشثاع نع .هيبا نع ماشه نع ةيواعم وبا انثدح لاق ديح ىنكدح لوسزلاو

 مهظع رجا اوقتاو مهنم اونسحأ ىيذلل حَرَقلا مهباصا ام كعب نم َّلوسرلاو هللا اوباجتسا

 ةيلحا هللا :قص هللا :ىبت :تاضانا3 'ركيروباؤإويبزلا ميدل كاوآر ناك حابب باع اب ورجل احل

 وب بعدي نتي لاهاي إوعجرت نأ فاي نوكرشلا معاي عر ضفاح) نحيت تباضقا اما كيس

 ني لافي ندد كالا“ ةرييولاو ركب وبا مهيف ناك لاق الجر نوعبس مهنم بدتناف رشا

 ورمع ىنتتدح ريمع نب بعشضمو رضنلا نب سسنأو ناميلاو ةزج مهنم دحخأ موي نيملسملا

 نم .اًيح .ملعت ام. لاق ةدانق: نع قا ئنكدح لاق“ ماشع: نب ذاعم» انتدحب لاق ىلع نبأ

 لتك هنأ سنأ انثدحو. ةدانق. لاق راطنالا نم ةبيقلا-: وي رعُأ !ذيهش رثكا «برعلا| ءاَبَحأ

 لهو هيلعتمللا كم قينلااتليعا لكلا نوعان يوعم خبز ودور ىالعشا تح 0

 قييعس با ةيتم انتند 6 باذتكلا :ةمليسم وانك حا [ىهع“ لح (ىوعبلا ةجانبلا ل2

 نباارباجتي نأ كلام نب تعك ىب نورلا بع. ىعا تاو نبا نح تبللا انتل لاق

 ةحأ“ لح. نم نيجخلا نينا عدجمناع ميشا يلع هلا [نضاناللاا لوسرا نأ نبحأ هللا دلل

 دَحللا ىف همك دحأ ىلا هل ريشأ اذا نارقلل اذخأ ٌرثكأ مهيأ لوقي رف دحاو بوث ىف

 اولَسْعي رثو مهملع لعب ملو مهثامدب مهنكّدب رمصأو ةميقلا موب ءالوم ىلع كيهش انأ لاقو

 لتق لاق هللا دبع نب رباج نتععمس ردكنملا نبا نع ةبعش نع كيلولا وبا لاقو لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص ىينلا باتا لعبت ةههجو نع ٌبوتلا فشكأو ىكبأ تعج ىليأ

 ّك هكبت ال ملسو هيلع هللا: لض. ّىمنلا لاقول تيب مل. ملسو. هيلح هللا لص“ ىبتلاو | ىَتوُهتي

 لاق العلا نب ديحم ىثدح © عفر ىتح اهتكنجأب هلظن ةكئالملا .تلاز ام هيكبت اه



 2 :زاغملا بانك مخ

 تيجرخت لاق بع كّيِجو 05006 أ عيابشست للهذ لاق نكغلي ام رمالا نم ناك ل كلك

 ةيليسم ىلا نجرخأل نلق باّذكلا ةيليسم جير ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر . ضبق اًملف

 لج اذاف لاق ناك ام هرمُأ نم ناكف سانلا عم تجرخف لاق ةزجج هب ءاأن هلثفأ ىلَعَ

 هييدت نيب اهقعضوف ىبرك هتيمرف لاق ساولا قانا فرو لس زادج ملأ ىف مثاق

 هتماغ ىلع فيسلاب هدرضغ راصنألا نم جر دبلا تقوو لق دقتك نيب نم كتاجرخ ىنح

 تلاقن لوقب رمع نب هللا دبع عمم هنأ راسي ند ىنمجملس ىنربخأف لضقلا نب دللا جبع لاق

 ىبنلا كام ام كاب لو <« كوسالا قيل هلتق نول ماا او تعيب رهظ ىلع يرجح

 00 لتنتا ملسو هبلع ىكللا ىلص ىبنلا لاق لاق ظرببر بأ عمس مام نع رمعم افرح قازولا

 هللا لوسر هلققي لسحر لع دلل ضع نفحا هتيعارر ب كلا ريش هيبنب .اولعف موق ىلع هللا

 ديعس' نب ىبيك اندةل> لاق كلام ىب دلك مد «دللا ليبس ىف ملسو هيلع هللا ىل

 كتنشا لاق امَع نبأ نع ةمركع نع رانيد نب ورمع نع جيرَج ل اذربخا لاق 0

 لح هللا ٍبصَع قتنثا .هللا :ليبس :ى:. ملسواهيلع,هللا "لص ئبقلا"هلئق نم ىله. هللا, ٌبَنَسَع

 بوقعي انذدح لاق كيعس نب 0 انتدح « ماسو هيباع هللا ىلص هللا قب جو اومد موق

 ود عهد - - مع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حرج نع لاسي وهو دعس نب ليهس عمس هنأ مزاح نأ نع

 ناك نمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حوسج لسَْي ناك قف فرسعأل ىلل هللاو مأ لاقف

 كر ليست لهو عيلخب, هللا: لص هلذا لوسر تقي :ةافظاق تناك لاق“ رواد امو اداملا بكسي

 ريصح نم ةعطق ثذخأ ةرثك الا مدنلا ديزي ال ءاملا نأ ةمطاف تأر اًملف نّدْملب املا بكسي

 ىلع ةضيبلا ترسكو ههجو لوجو فموي هتيعابر ترسو مدلا كسيتساف اينةسصلاف اهتقرحأت

 5 د - مسمسل  سسسسللا

 ند ورمع نع جيرج نبأ انتد> لاق م.دصاع وبا انت>> لاق ىلع نب ورمع ىنتدح « هسأر
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 دبع نب دمحم رفعج وبأ ىنثدح هضر بلطملا دبع نب ةزج لْثَق باب #8 لحادسب

 نع ةملس ىا ئب.اذللا .ىيعا:نب يزعل! دبع, انثدح لاق نّئثملا نب نكح ىبتدح لاق اللا

ب ورمع نب رفعج نع راسي نب نميلس نع لصضقلا نب هللا دبع
 لاق ىريضلا ةيمأ ن

 ىدع نب هللا ديبع ىل لاق صم انمدق اًملف رايثل نب ىدَع نب هللا ديبع عم تجرخ

 نع, انلاست صك نكسُي ىشخحو ناكو معن ثّلق ةزم لتق نع هلست ىشحو كس

 هللا كيبع لاعت .ةيلحرو ةينيع لإ 0 رتب اه .ةتفاجب رَجعم هللا ييبعو لاق مالسلا

 نأ ملعاو كل نا ملل. + ةييلاك ىن فيلل يطخح علام ىنفرعتَأ ىشحو اي

 | كلذ تلمح هل عصرتسأ تنكف ةّكمب امالغ تدلوف صيعلا ىا ثنب لانق مُأ اهل لاقي هرم

 | رق ههجو نع هللا ديبع فشكف لاق كُيَمَدَق ىلا ثرظن قأكلف هايا اهثلوانف هْمُأ عم َمالُعلا

 لسفون نب راهخل نب ىدع نب ةمْيَعط لق ةزج نإ معن لاق ةزمح لقب انربخ الآ لق

 جرَخ نأ املف لاق رح تنأذ ىمعب ةزج تلنق نأ معطم نب ريبج ١ ىالوم ىلا لاقت رحبب

 | ١ لامعا ر دار شانلا ]عم [تيجيخ فاو زنبور ابنا وحل لايك ليحل نيكو نكمح ماغا|سانلا

 أ هديع نب ةرج هيلا جرخ لاق زرابم نم مله لاق عابس جرسخ لاتقلل اوفطصأ نأ املف

 هيلع كش مث لاق هلوسرو هللا ناحنأ روظبلا ةعلطقم رامنأ .مأ .ىبا اي عابس. انا :لاقف ؛تلطملا
 - 2 3 35 ه د هد 2 هع 3 هع 03

 اهعضان ىنبرك دنيبمر ىنم اند املخ ةريكاص ترك ةزمدخ تينميحدو لاق بعاذلا سماك ناكف

 تعج نياثلا مج املف هب نيعلا كلذ ناكف لاق هيرو نيب نم تاجرخ ئنح د 8

 دللا .لوسر ىلا اولسرأت .فئاطلا ىلا تسجرخ مك مالسالا اهيف اشف ىتح ةكمب تامقأت مهعم

 د

 ىلع تمدق ,ىتح . مهعم تجرخ لاق لسرلا جيبي ال تزال السر ملسو هيلع هللا ىلض
 خل

 ٠ ةزج تلئنق تنأ لاق معن تلق ىشحو تنأ لاق ىنآر ايلف ملس
- 

 ديلع دللا ىيلص دللا لوسر

701. 11 12 



 م ىناغملا باتك مع

 انتدح لاق ركز انتد> لاذ كلاخ نب ورمع ى 01 تيبلا نوف دعبصو دع نوبهذت

 اجلا كاع ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا لعج لاق :بزاع نب هاربلا تنعمس لاق قحسا وبا

 < هزي د را 1 55 007-0 " ءءود 5 3 - ه2 هم

 لونا 2 مارخا 3 لوسولا وعدد ذأ كاذذ نيمزهنم اوليقاو ريبج نب هللا دبع دحا موب

 نب كيزي انتدح ةئيلخ ى لاقو رودصلا تاَذبب هلو ىلا تاع هم مْعَلأ دعب ْس مكياع

 0 3 ع م مو

 ساعتلا هاّشغت نميف تنك لاق ةحلط نأ نع سنأ نع ةدانق نع ديعس انثدح لاق عيرز

 باب 8" 2 «هطخاو طقسيو هذخآو طقسي ارارم ئدي نم ئفيس طقس ىتح سدحأ موي

 دي لاق َنوملاظ مهنا مهِبدَعَي 3 ميهلع بوني رمل نم كَل للملا ىاغتا هود

 اوجحَش موق حلْقُي فيك لاقف سحُأ مي ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا حش سّنُأ نع تباتو

 انربخا لاق َىِمَلُسلا هللا دبع نب ىيح انتلدح ءْىَش رمألا نم كَل سْيَل تلونف مهيبن

 ىلص هللا ٌلوسر عمس هنأ هيبأ نع ماس ىنتد> لاق ئرعزلا نع رمعم انربخا لاق هللا دبع

 انالف نعل ضللا لوقي رَّقلا نم ةرخآلا ةعكرلا ىف عوكرلا نم هسار عفر اذا ملسو هيلع دللا

 رمألا نم كل َسْمَل هللا لزنأ ثمل كلو انّبر هحت نمل دللا عمس لوقي ام دعب انالثو انالثو

 الوقي هللا + كلبا :ىبا ؟تاش تاعتوس' لاق نفس نأ نب ةلطتخا قدغو: ن ويلا هلو اذ

 كورا و رمح نبا اراك بهو ا ديسلا ىو ”قاودص نع ودعي عاسو# هيل« للآاجليضا هللا قوم ناك

 ْمأ ركذ باب «88١ نوملاط * هلوق ىلا هْىَش رمأْلا نم ككل سِْمَأ تلونف ماشع نبا

 ةيلعك لاقو باهش نبأ نع سسنود ى ع تثيللا انتى لاق رهكب نب ىوهيك) امةلح اطيل

 طوم اهنم ىقيف ةنيدملا لعا ءاسمن نيب اظورسم مس باطل نب رممع 3 كلام نأ نبأ

 هيلع هللا ىلد هللا لوسر تنب كف ا نينموللا ربما اب هدفع 0 ضعب هل لاقن كيج

 <  هغ كه هاك لا كي 0 - -َ هذ) تت

 َبرقلا انل رمت تناك اهتاف رمع لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر عياب نمم راصنالا ءاسن

 كالا -



 4 ىزاغملا ناصح

 اههقوس مدح أ ناترمشُل امهناو ميلس م مأو 2 ىلبأ تب ا تحبأر دقلو كرتأ 7

 را

 ناعجرت مث موقلا هاوفا ىف هناغرفت امهنوتم ىلع برقلا نالقنت هربغ لاقو برقلا ناوقنت

 نكرم اما ةحلط ىا دي نم فيسلا عقو دقلو موقلا هاوفأ ىف هناغرفتف ناتبك 2 اهنالمتف

 ةورع نب ماش نع ةةماسأ ل انتد> لاق كيعس ند هللا ني ىنثدح « اثاث امأو

 هللا تابع ىا لاقذ ناميلا هيبأب وه اذان ةفيذُح رصَبف مارخأو ىف ثدلتجاف مالوأ تعج ف

 هللاوف ةورع لاق مكل هللا رفغي ةقيذح لاقف هلثق ىتح هنع اوزجتحا ام هللاوف تلاق نأ أ

 نيذلأ نأ ىلاعت هلوق باب !| لجو رع هللب قحل ىتح ريخ ةيقب ةفيذح ىف تلاز ام

 نب نمثع نع ةزمح وبا ربخا لاق نادبع انتحح ةيآلا ناَعمَجْلا ىَقَتْلا موي مكنم اوُلوَت -ءومتا عمم هه
 ع - 7 3 سم 6

 ءالوف لاق كوعقلا ءالوع نم لاقن اسولج اموق ىف تيبلا مح لجر اج لاق ٍبَهْوَم

 كدشنأ لاق قرا ءئت نوح .كلئاس لا لاقف هانأف رمع ىبا لاق خيشلا ص لاق شير

 ه 0 - 2 م ع مع 3 هد

 ركب نع بيغت هملعتف لاق معذ لاق لحاأ موي رف نمتع نأ ملعتا تببلا اذه ةمردكإ

 اه

 وبكت معذ لاق اهدهشي م 1 21 يب نع نىلذك هذآ ملعتف لاق 1 اق اهديشي ملف

2 5-0 

 نا نايمانر اجسل وردا هرارط هادو علا 1 يع ل نيبو كريبخأل لاعَت رمع نبا لاقف

 تسناكو ملسو ةيلع هللا ىلص ىبنلا تمنب هنت ناك هتاف ردي دهر بيعت ءاماو فمع اسر

 همهسو اردجانهشنمما لجرإ رجأ «كل..نا ملسو هيلع هللا .لضإ ىنلا-دلا لاقنا ضير

 ثعبف هناكم هقعَبل نمثع نم ذكم ناتبب ْرَعَأ ٌدحأ ناك ول هتاذ ناوُضَرلا ةعبب نع هبيغت

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ةّكم ىلا نمتع بعد ام دعب ناوّصرلا عيب ناكو متع

 « كعم نال اعب بعذأ نومتعل هذه لاقذ هدي ىلع اهب برضف نمتع ب هدم يقل هلببب

 نودعصت' ىوملعت !ا. لوكات نسكأ» له نرولكا ل. .نوكعصت تا لاك كرددكالا
3 - 1 - - 



 1 ىزاغملا 0930-2

 يحلل نبأ نع ىيكا نع 5 انتدح لاق ذبيتق نتن « دخأ موب هيوبأ ملسو هيلع

 نحل و قل وداعا ليما لوس كد عمج دقل صاقو نا نب دعس لاق لاق هنأ

 عمد مدشنل 2 57 ع -َء د 6

 انتدح لاق ميعذ وبا انتدح «لنتاقي وهو ىمأو نأ كادن لاق نيح ديري انالك هيوبا

 هيلع هللا لص ىتلا :تعمس ام. لوقا الع تيعمس لاق .ناكش : ىبا نع. نعش نع رعسم

 يا نع ميعربا انثدح لاق نأوقح ىب ةرسي انتدح «سدعس رههغ دحأل هيوبأ عمجت ملسو

 ةيوبا عمج ملسو هيلع هللا .ىكلص ىنلا كتعمس ام لاق ىلع ىمع داذّش :ىب هللا كبع نع

 انتدح .«ئمأو أ كادق مرآ فعس اي نحأ موي لوقي هتعول ىتاذ كلام نب دْعَسل آلا دحأل

 ل ىيلار علاو قيس ا نقرا دصإ نمثع وبا مضرب لاقت يباب ند ردععمرا نحر ليعمل لوبد سوم

 نع كعسو هللا ديبع ىب ةحلط ميغ نهيف لستاقي هللا مايألا كلت ىف ماسو هيلع هللا

 انتدح لاق دوسألا لأ نب ماح انذتدح لاق دوسالا نأ ىب هللا دبع انتدح ءامهتيدح

 ني كيبكك لاك ديزي نب بئاسلا تعمم لاق . فسوي نب تمنع نع ليعمسا نب ماح

 ثّدح مهنم ادحأ تعبس ان اهعسو دادقملاو هللا كيبع نب ةدلطو فوع نب نجرلا

 فاتح ةناح و وي نع ثّدحح ةحلط ثعمس ىّنَأ آلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 ةحلط دي. تيأر لاق سيق نع ليعبسا نع. عيكو انثد> لاق ةبيش نأ ىب هلا دبع

 كيبع انثدح لاق رمعم وبا انتدح ءدخأ موي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اهب قو ءالشأ

 ىبنلا ىع سانلا مزهنا 0 0 ناييافلا لاف نكاد زيزعلا دبع انثد> لاق ثراولا

 ةفجَح هيلع بوجت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىحي نيب ةحلط وباو ملسو هيلع دللا ىلص

 رمد لجرلا ناكو اثلث وأ نيسوق دكئموي رسك عزتلا ىيدش ايمار الجر ةحلط وبا ناكو هل

 علتشو :هيلح هللا #ىصأ ٌىبفلا فرشيو لاق ةحلط ىنال اهرثنا لوقيف لبنا نم بج دعم
9 3 2 

 كيدصي فومتنذ 3 ىف ا ىأب خكلط وبا لوقيف موقلا ىل



 ل زاغملا تانك

 باج اي اكحكتب لهن ملسو: ةيلعاذللا ليصردللا لوس 1 لاكي لاق نباح ىع ٠ ١ يكل

 لوسر اي تلق كبعالث ةيراج الهف لاق ابيت لب ال ثلق ابي مأ ارْكَب اذ ام لف معذ ثلق
 0 م د ا 0 3 2 مه 0 - 2 ع

 عمجأ نأ تعركف تاوخا عستإ ل نك. تانب. عست,اهرتو+ بحا عي لك نا قالاقللا

 لجأ ىقنتدح ,« تيصأ ,لاق ىهيلع :موقتو .حهطشمت ةارغا, نكلو  نهلتم ءاتوح ةيراجا نهيلأ
 م6 2

 ىبعشلا نع سارف نع نابي انت>> لاق ىدسوم نب هللا ديبع انربخا لاق جدو

 تيبودكرتر ا انيدردبتعر هر كور نحل موي تيشتسا النا نا اهلا دمع نيراج كيسي

 كتيلع دق تلقف ملسو هياع هللا لص هللا لوسر تينأ لاق لكنلا زازج رضخ املخ تانب

 0 0 ا ل ا 2 6

 وه سع 2--- د 0 هم 6 3 3

 كلذ ى اورغا امناك ديلا اورظن املف هتوعد مث تلعفف ةيحان ىلع رمث لك ردهبف بهذا

 مث هيلع سلج رث تاورم ثلت اًرْدِيَب اهبظعأ لوح فاطا نوعنصي ام ىأر. اماف ةعاسلا

 ترأ اًنأو هتنامأ ىدلاو نع هللا ىذأ ىتح مهل ليكي لاز امف كّباحت! ىل عدا لاق
 ع مع 25 "2 ني 0-01 5: ع 52 ع معد

 رظنأ لأ ىتحو اهلك ردايبلا هللا ملسف ةريتب قاوخا ىلا عجرأ الو ىحلاو ةنامأ هللا ىذوي
 -_و

99 

 «ةدحاو ةرمت ضقنت مل .اهنأك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا. هيلع ,ناك ىذا رَديبلا .ىأ

 دعس نع هذج نع هيبأ نع دعس نب ميعربا انتدح لاق هللا دبع نب ريزعلا دبع انتدح

 نالتاقي نالُجر هعمو دخأ موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تير لاق صاقو ىا نبا

 يح نب دللا] جيغا امتدح نعبرالو لْيقءامي هير[ اما'لامعلا تهأك لطيف ٌباَيَش اهيبلع

 نيعس: تعا لقا ديعرسلا» فاعر ىبز تاع نيد لاق ةيزعمد ا نام تحلل

 مللسولا ةيلخ, هللا ليمن ريملا 111 لافت يلوم ىداقو قاد حجر ةعس تيس ري لسا

 نب ىيكح نع ىبكح انثدح لاق دّدسم انثدح «ىماو نا كادف مرأ لاقف دحأ موي هّتنانك

 هللا ىلص ىنلا ب عمج لوق.ي ع ا لوقي يحل ند يع 00 لاق ليبي



 4ع :زاغلا 002

 انتدح «اهبدهي وهذ هترمت هل تعنبأ لل نم انمو ر.خذالا نم هبيلجر ىلع اوقلا لاق وأ

 -ِ مع

 همع نأ نا نع ديج انت>> لاق ةكلط نب ىكىوحت انتد> لاق ناسح نب ناسح

 عم هللا قديش نمل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف 107 تبغ لاقف ركب ىع باغ

 هه. « , د 0 2 5 تش , هعمل

 أ مجللا لاقذ سانلا مزجذ نا مو ىقلف نحل ام هللا نيربل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 - هم - 2 ع مم ع 5 - 3 5

 مدقتنف نوكرشملا هب ءاج امم كيلا أربأو نيملسملا ىنعي ءالوه عنَص ادم كيلا رذتعأ

 د تا 7 , 2 0 0 < هد 7 -ِ 2

 ىضي كحا نود خنت حدر دجا ئذلا كيعس اب يأ لاقف ذاعم ىب دعس ىقلف هفيسب

 س60 < 3

 ةايوضو ةنعط نم نوزنامتو عضب هيو ةنانتب وأ ةماشب هتخا هتكرع ىنح فرع امف لتقف

 نبأ انتدح لاق 00 نب ميعربأ انتدح لاق ليعمسأ ىب ىسوم 0 « مهسب نيترو

 نم غخبأ تدفن لوغب نبات نب كبز عمس 5 كتمبداثا ٠ نب كبز نب ةجراخ ىنربخا لاق باهش

 اهب ارقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس عمسأ تنك فحسملا انّكسن نيح بارحألا

 اك ار لوكس لاجر نيينموملا نم ؛ئزاضنألا تنبات: ند. ةيرخا عم اقانكجوق افانسمتلا

 «فحكشملا ىف اهتروس ىف اهانْقَحْلُف رظتقني نم مهنمو هب ىضق نم مهنمف هيلع هللا

 ددزي نب هللا كبع 0 لاق تنبات . نب ىدع نع 2 انتدح لاق دكيلولا وبا 0

 ع عج نأ ىلا 00 هيلع هللا ىلص قبلا و ل لاق تنبات ند كدز نع ثدح

 ةقرفو مهلتاقُت 00 ةقرف 0 زف ملسو هيلع هللا ىلص ىبغلا باك ناكو معمم جرح نيم

 اهنا لاقو اوبَسَك اب 0 هللأو نيد نيقفاتملا ىف مُحَل او تلونف مهلتاقت ال لوقت

 تيك نأ ىلاعت هلوق باب 1 « ةضفلا تديكيوزاتلا ىَفُنَت ا كبودكلا ىغفنت ةبيط

 نع ةنيبع ىباأ نع فسوي نب ديح انثدح ةيالا امهم دللاو الشفن نأ مكنم ناتفئاط

 ةملس“ ىنب, الّشفت أ مكنم' ن راَمَعْتاَط تم ذا ةيالا هخع انيف تلزذ لاق رباج ىع ورمع

 انثدح لاق ةبينق انثدح 5 هللاو لوفي. هللاو لزنت مل اهنأ بحأ امو ةثراح .ىنبو



 556 زاغملا تانك

 ال لاقف كبت موقلا نأ لاهفا نش قطبا "قرشا :اليثقا | نوعزس :كتيبداك+ 48و 3 فرص اوبا

 نا لاقذ باطل نبا مىقلا نأ لاقذ قبيجن ال لاق ةفاحق ىا نبا مقلا ىقأ لاق دوبيجأ

 ىقبأ هللا وذع اب تبيذك لاقف هسفن رمع كلي م لف اوباجأَل ءايحأ اوناك ولف اولتك ءالوه

 اولاق دوبيجأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا الاف ليف لل ونا لاك كيري ام كل هللا

 يعل لاقت مل ىرصح الور ىىرتعلا رانثل + نيفيج لوكا لاق 1 قع هللا اولوق لاق  لوقت."اه

 يفت قا لاق ممكنا قوم الو :انالؤط هللا اولوق :لاك /لوقف , ام :اولاق 1نوبرجلا علو هيلح اذللا ل يح

 لاق دفخم نيكد هويعا قوس كلوب اهيل اج ةلقسا نودجتو ناجم والي ارد

 «دادهش اولتق رق سان دخأ سس وهل ع لاهم بانج وج تعوم اك

 طعرما هيلا اوضأ ةيه ردا ب دعس نع عيمش ل انربكا لاف تابعي انربحلا لاه فادح احح
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 ىنم ريخ وهو ريمع نب بعصم لثق لاقف امئاص ناكو ماعطب ىأ فوع نب نجرلا , دبع نأ

 0 ع 2 3 هد اشو © 3 ه هدد د د سد 59, مو

 اييطعا» ام اايددلا نياناعيظعا) لاه وا طسب» اناااينذيلا» .قكااعلا ظسباوف

 ىتدح « ماعطلا كرت ىتح ىبي لعج مق انل تدع دق اَنْئانَّسَح نوكت نأ انيشَح دقو

 نيج لاهو اللا ؟نكيصا وذ ظئاجا عش وربع غم يفشل, انهواكتا لاح وكن ب مار

 ىقلأت ةندل ىف لاق لاق انأ َنْيُذ نلتق نأ كيرا ؛ىنحا موي : ملتسو يطا ةللاال ليك عشا

 انقدح لاق ريقز انتدح لاق سنوي نب دحا انتدح «لئق ىنح لئاق رق هدي ىف تارت

 ىغتبت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انرجاه لاق بابخ نع قيقش نع شمعألا

 عذم ناك اًيش هرجأ نم لكأي مل بهذ وا ىضم نم انمو هللا ىلع انرجأ بجوف هللا َهْجَو

 هالجر تججرخ هسار اهب انّيطَع اذا انك َةرع الا كرتي مل دحأ موي لتق ريمع نب بعصم

 اولعجأو هسار اهب اوطَع علسو هيلع هللا لص ىبنلا لاقف هسار-يرخ هالجر اهب: ىطغ !قاو



 فلتسم وه اذاف ثيغُلا ةثيهك قوص ثريَعو تعج لاق هلها ماقو اصف اًيش ىغُت ملف

 0 ته ع 5 2 ٌٌّ _-ظ 0 2 ومهم وه

 ث مت مظعلا تودج تعيس ىن> هيلع ىفكنأ مذ هنطب ىف فيسلا عضاف هرهظ ىلع

 تنشأ ف راغب تكن يردي تعا حام يمر, طةسأف "لوكتأ/ نأ كلر ملعنلا تبا ىح اند

 عمسأ ىقح ع ال ىلاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس اورشبف اوقلطنا تلقف ٌلخأ ىاكما

 ام ىشمُأ تسقف لاق عفار ابأ نأ لاقف ةيعانلا ىعص مُبَصلا هّجَو ىف نا اًملف ةيعانلا

 ةوزغ باب ط١ ء«هترشبف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا اوتأي نأ لبق قاكنأ ثكرداف ةبَلَق ى

 0 عيمس هللا لاتقأل ٌلءاَقَم نينموملا 0 كلخأ 37 َتوَشَح داو ىلاعت هللا لوقو نحل

 2دهد هدد تدع

 الو ىلاعت هلوقو َنينموُمْل ىلع لضَم و هللا هلوق ىلآ هدّذاب اَلَتَك مهتولصاتست مهنودسدك نأ

 ايربخا لاق عيحرملا  نكبع نب (دوحاد انكرحا انوع لل لببَس اوأتق نييخلا نم نبسك

 ريكا ىناا ىع/ بيبحا! ىنا ب ديزي نع ةويح نع كرابملا نبا انربخأ لاق ىَدَع نبا دارك

 نس فايت نع ناحل لد لَه رملسو اددلااللا لطائر ىلا« لأف_ ىنلاب ةيقع نع

 ند مكيلع كيه انأو طرف مكيديأ نيب ىفأ لاقف وهذم ا علط مث تاومألاو ءايحالل عدولاك

 ارك هكا ناب دلع شخ تسلل /ئناؤاء اخ." ئماعم/ نما هيلا ارظنألا» داو ضودملا مكَدعُوَم
 3 ناسا هس 3 ع مس 6 5

 هللا لوسر ىلا اهثرظن ةرظن رخآ تناكف لاق اهوسفانت نأ ايندلا مكيلع ىَشْخَأ نكلو

 نع (نقحكسأ ىلا نع لبكارسا نع ىسوم نب هللا 00 اندتدح “ ملسو هيلع دللا ىلص

 رفاو ةامرلا نر اييح هلو هيلع هللا ىلصا بنلا سلجاو !تاقموي نيرشلا انيفآ لاق غاربل

 اويرغ انبقل .املف انونيعث الف انيلع اورهظ مومتيأر نأو اوبجربت ل: :لاقوذللا "ةنع  مهيلخ

 3 1ك - © سم - 0

 اودخاف نيلخالخ تدب لق نيهفوس ىدع نعنرب لبثل ىف َنددَششي ءاسنلا كتيير ىندح

 املف اوبأف اوحوبك ال نأ ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا هع هللا فبع لاقف ةيبنَعلا ةمينعلا نولوقي



 ا
 33 اش راغملا مرانكح

 0 ىتح اًباب اًناب باوبالا عتقأ تلعجن هتلتق ىثأ تفرعف ةرهظ ىف فخأ ىتح هنطب 3

 0 ل 1 هي ل ل
 ةرمقم ةليل ىف تعقوذ ضرالا ىلا تيهقنا ىق ىذا ىرأ اناو ىلجر تععضوف هل ةجرد ىلآ

 ةليبللا رح 2 كلقك با4بلا ىلع نسل ىنح تل رق ةماعب اهني 52 قاش ترسكناف

 هللا ىلص ىجنلا ىلا تيبهتناف عفار ايآ هللا لثق سقف اجلا تلقف ىناكتا ىلا تقلطناف زاجتأ

 طع اهكتنشأ ١ مناك اهكدشو ىلجر اس ىلجر ساشا لاعن هكوخ ملسو هيلع

 نع فسوي نب ميعربا انثح>ح لاق ةيلسُم نب عيوش انتدح لاق نمثع نب دجا انثدح

 ىبأ ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثسعب لاق بزاع نب اربلا تععمس لاق قكسا قا نع هيبا

 نصللل نم اونذ. ىنح اوقلطناف مهعم سان ىف هبمح نب ”ذللا كبعو كيتع نب هللا ٌسيع عفار

 اك نأ تفطلتق لق رظناف انآ قلطتأ ىتخت“ معنا اوثكمأ كيتع نب دللا ىبع مهل لاقف

 كيطم لاق تل" نأ تيششن لاق هنوبلطي سبقب اوجركت لاق مهل ارا اودقفف نصلمل

 لخديلف لخدي 9 دارأ نم بايلا كح ىدان مث ةجاح ىصقأ ىنأك 2 ىسار

 ىا ىنع اوشعتف نصلمل باب دنع رامح طبرم ىف ثاينخا وا تلك كلك قا 0

 الو ثاوصالا تدع اًملذ مهتويب ىلا اوعجَر رق ليللا ىم ةعاس بعَذ ىتح اوكذتو عفار

 هتدخاف ةوك ىف نصل حانغم عضو ثيح بايلا بحاص كتيارو لاق تجرخ ةكرح عمسأ

 توبا كأأ تحسع مك لهم لح كاقلطنا' موقلا" اوت" نا تلقا لاف" قمتلا اًياراوبا نكش

 دق "ملغم "تيبلاااذاذ ملمس ق" عفارألا نأ ىلإ "تدعص رف رفاط" نم ميلكا اهتتلعت نورا

 هبرضأت توصلا وحن ثدهف اذه نم لاق عفار اب اب ثلقن ٌلجرلا َنْيَأ رذأ ملف هجارس ىفط
 د س 5 2 دا ظ هع 2 ع و

 هه و هع 1 -ِ ه2 را 06 2 57 00

 ىوخأ هيرضاف اضيا هل تدعف لاق فيسلاب ىنبرضف لجر ىلع لخد ليولا كمال كبجتا الأ

5701. 11 



 18 ىنزاغم ا رح ا“

 « هوربخأف ملسو هيلع هللا ىلص م 1 : كلتقذ مكنود لاق هنم نكمتسا املف

 ربيخ ناك يقتل ىنأ نمد مالس لاقيو فيقشحل 1 تأ هللا !كدبع عسفأر 2 لمتق با ١

 نع ةدئاز ىا نبا انتدح لاق مذآ نب ىبج انثدح لاق زاجتا صرأب هل نصح ىف لاقيو

 عفأار ا ىلا اضف ” ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوَسَر ثحعب لاق ءارهلا نع (نقكسا أ نى ع هيبأ

 ىسوم نب فسوي انتدح «هلنقف مان ىو البل ا هتيب كيننع ىب هللا دبع هيلع لخدف

 لاق بزاع ىب ءاريلأ نع فحكسا نا نع ليثارسأ نع ىسوم نب هللا نيَبَع انت>> لاق

 مهيلع رمأو راصنالا نم الاجر ىدوهيلا عفار ىنأ ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب

 ناكو هيلع نيعبو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ىنذوي عفار وبا ناكو كيتع نب هللا ٌدبع

 كيبع لاق هحرسشب سانلا حارو سمشلا تبرغ دقو هنم اوَنَذ املف زاجكا ضر 1 هل نصح ىف

 ىتح لبقأت لخدأ نأ لعل باوبلل فالتمو قلطنتم ىثاف مكئاكم اوسلجا هباكتأل هللا

 اكاوبلا هب فنذيف اعلا لكخ3 كفو جاح ىضقي ذاك «بوتب عنقت رفا بابلا نك اند

 , - ِِ ه2 ع 2 5 6 95 م 5 ع 2-006
 ثلختف َبابلا قلُغأ نأ دبرأ ىنان ٌلخدأت لخدت نأ ديرت تنك نا هللا دبع اب

 نييلافالا  .للاءتكقفإ لاق دو :ىليع ,كةيلاغألا قلع مق قابلا قلغأ قانا لك 3 املف تنك

 لعأ ةهنع بعذ املذ هل ىلالع ق ناكو هدنع رمي عشفار وبدأ ناكو كانيلا تكفت اهنطخأف

 نأ مونقسلا نأ تلق لخاد نم ىلع تقلغأ اباب تحف املك تلعجن هيلا تدعص - |

 هلابع ل ملظم تسب ق وف ١فاذ هلا تي تدان هلئقأ ىنح ىلا اوصلخب مث ى

 توصلا وك توفت لاق اذ.ه 0 لاق عمفار بأ كل تحع.ييلا نم وفه نبأ ىردأ م«(

 د >هع و5 هيه

 رهبغ تكمان تيبلا نم كتدجرخن حاصو ايش تدنعأ اذ شد انأو كيسا ىف بربط هيرضاق

 والجر ناو لجيولا 1 عفار اب اب ثوصلا اذه ام تداقن هيلا تلخد مث ديعب

 م 5 2 - 0 < 62 وهب هع . 2 ©« 00 1 1 > هذ

 فيسلا بيبيضصض تيعضو م هلثقا مو هنناختا ةيرض ةيدرضات لاق فيسناب ليك ىغةبرض تيببلا



 9 ىناغملا بام

 لوقي هللا دبع نب رباج كتعمس ورمع لاق نيفس انثدح لاق هللا دبع نب ىلع انثدح

 ماقف هلوسرو هللا ىذآ كق هاف فرششألا نب بعل نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 نيش لوقأ نأ ىل نّدأت لاق معن لاق هلْتْكُأ نأ بحنآ هللا لوسر اي لاقف ةبلسم نب دمحم

 دق ىثاو انانع ىف هاو ةقدص الأس كف لجرلا اذه نأ لاقذ ةملسُم نب كيح هاثأف لق لاق
 هوي م

 ىنح هعدت أ تح الخ هايعصا لك نأ لاق هنليمتن هللاو اًضياو لاق كفلستسأ كشيتأ

 ظنك

 رسم رابغ انتد>و نس أ اعَيو انفلسُت نأ انذرأ كلكذو هنانت ريبعب ءىتن 0 ىلا

 نة 3 اقسو ةهبخ أ لاقذ نع وأ 007 هب هل كل نفسك د ل ميد كني ملف

 انتاسن كنعرت فيك اولاق مكءاسن ىنونعرأ لاق ىيرث ءىت ىأ لاق ىنونغرا معن لاقف

 لاقيف عدخا بسيف انءاتبا كنعرت فيك اولاق مكئانبا ىنونعرأت لاق بّرعلا ٌللمجا تنأو

 ه«دعاوف حالسلا ىنعي نيفس لاق ةمألللا كنعرت انكلو انيلع راع اذه نيقُسو وا فسوب ع

 انيلا لوّتف نيل ىلا هعحق ةعاضرلا نم بعك وخأ وهو ةلئان وبا هعمو اليل هءاجن هيتإب ن

 ةلئان وبا ىخأو ةملسُم نب دمحن وه اما لاقف ةعاسلا هذه يرخت نيأ هتأرما هل تلاقف

 ةملاسم نب دمحم ىخأ وع اما لاقف ملا هنم رقي هنأك اتوص عمسأ تللاق ورمع ريغ لاقو

 ةملاشم نيراونك لختجيو) لاقا,باجتأل اليكي :ةفعط ىلا ىذا ول ميركلا نأ ةلئان وبا ىيضرو

 لاقو نيلجرب دعم ءاج 00 لاق مهضعب ىمب لاق ورمع امس نيفسل لق نيلجرب دعم

 ه2 د 00- - 3 اهيل ع

 نيلجرب هعم ءاج ورمع لاق رشد نب دابعو سوأ نب ثراشلو

 هوبرضأت مكنودف مسار نم تنكمتسا ىنومتيأر !ناف مَمَشأَف هرعشب لئاق ىف كاف ا مي 13

 مويلاك ثيأر ام لاقن بيظلا حير هنم جفني وهو احاّدوتم مهيلا لوتف مكمشأ رث هَ
 هم م مدع

 ررهع لاق برعلا ليكأو برعلأ اف رطعأ ىدنع لاق وروخ و 0 لاقو ببظأ ىأ

 عمم 8 2 س مع 3 2 5 س ع ع عمم

 معذ لاق ىل نذاتا لاق رف كبداحتا مشا مث همشف معن لاق كسار مشا نأ ىل نذانا



 3 ىنزاغملا مابحح

 اج ىداضل دف د كارما لاننا, كيا وبا ون لهو يقرع هللا للص "ةئلا لوشر ليف قع "ام

 اسابع ىنعي ىنتثجن عينج امكرمأو ةدحاو اهثملكو امكالك ىنامثتج مث قحلل عبات ٌةشار

 هاا ترد اكد انكيركا رم كر وتخلل لاعب مليسو 'ةياعااذللا جيض هللا !لوشر نا دانكل اكله

 نالعتل هقاثيمو هللا دهع اهيلع نأ ىلع اكيلا هتعند اهتعش نأ تلق ايلا هعفدأ نأ

 اقروا تيلوا هدم هيف تلقح امرا اركب واو | ةلمو يلع للا لص. مللا] لوُلز :ةيف لمع" دين

 هللاوف كلذ ريغ ٌءضَق ىتم ناسمتلتف اهيلا هتعفندن كلذب انيلا هعقدأ ايتلقذ ىاملكت الف

 ناف ةعاسلا موقت ىدح كلذ ريغ ءاضقب هيف ىضقأ ال ضرالاو كّمسلا موقت هنذاب ىذلا

 ىدص لاقف ريبزلا نب ةورع ثيدلخل اذه تكّدحن لاق هاكيفكأ انأت ىلا اعفدأت هنع اهترجم

 ىبنلا جاوز لّسرُأ لوقت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا يوز ةشئاع تعمس انأ سوأ ىب كلام

 ان :تكمكفا هلو سر يحي قلل ءانأ امم( نينمت ادتلاسام ا ركبا نا 1 !!نمتعا هلو .ةيلعا هللا ١ لص

 ال لوقي ناك ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ نملعت لأ هللا نيقّثت الأ نيل ثلقف نعُدرأ

 جاوزأ ىهتن هتناذ لالا !ذه ىف كيحم# 0 لكأب امثا هسفن كلذب كيري قدم انكَرت ام تو وذ

 انعم لع ديب ةحدتقلا كذعرب تحاكم تلاق:نيكرتخاو ام 30 غلسو هيلع لل: نيم ققلا

 كيب مث ىلع نب نيستا هيب رق لع كا نيل كيب ناك مث اهيلع هبلغف اسابع 0

 هو نسح ىب دايز كيب مث اهنالوادتي اناك اهالك نسح نب ىسحو نيسلمل نب ىلع

 مانثع' انربخاا لاق ىسوم ىب.ميفربا ىكدح .ءاقح ملشو هيلع هللا ىلص هللا لوس ةقدص

 ناسمتلي ركباايآ انقل سانعلاو  ةيطانز نأ شاع ندا ورع قغ ئرهزلا قع رنعم' انربخا لاق

 علو .ةيلغا هللا (نولص قيل تيتا دعب وبا لاقت اة بلحت نيا سهو !اكادقأ نم رضرأ  امهتارقم

 هللا لوسر ةبارقل هللاو لاما اذه ىف كبح ّلأ لكاي ادنا ةندص انكَرت ام ثروث ال لوقي
 ع ها سس سه لك ع هنا ماع

 فردتنالا نب تعحكح نتف كان 5 « ىتبارق نم لقا نأ ىلا بحا ملسو بلع هللا ىلص



 هر ىزاغملا ناك

 0 5 هم 5 ته - هو ع 5

 ريضت انيصرأ ىأ ملعتو دهنب اهنم انيأ ملعتس

 ناتّكلمل ىب سوأ ىب كلام انربخا لاق ئرعزلا نع بيعش انربخا لاق ناميلا وبا انتدح

 نجرلا دبعو نيثع ىف كل له لاقف اقري هبجاح هغاج ذا هاد بالتدل ىب رمع نأ ىرضنلا

 ىللعو نيانبع ىف كل ل لاقف ءاج رت اليلق تبلخ ميِلَخْداَ معن لاق نونذاتسي كعسو رهبؤلاو

 ىذلا يف نايصتنخ انو اذه نيبو ىنيب ضقأ نينموملا ريمأ اب سابع لاق الخد املف معن لاق نانذأتسي

 حرأو امهنيب ضقأ ناموا كما ران ضف رلا الاه ابشر الع تبان ريضنلا ىنب نم هلوسر ىلع هللا ءافأ

 لع ضرالاو ءامسلا موقت هنذاب ىذا هللاب مك ةشنا اودتنآ رهع لاقذ رخآلا نم اهدحا

 كلذ نوري ةكحض نكرم هاما ثروت, اللاخ_ملسوا هيلا دال[. لص هزل لوس 1نأا نولك

 نامّلعَت له هللاب امكذشنا لاق سايعو لع ىلع. ريع لبقأت كلذ لاق دق اولاق هَّسْفَن
- 

 رتل كانع نع" معقاتحتو قاف لاقي محناةلاك نلدناوركف :ةلسو) فلك هدللا "صدا نا

 26أ اَمو لاقف هريغ اًدحأ هطغي مل ءىشب ءىفلا اذه ىف هلوسر ٌسَخ ناك هناجس هللا ّن

 هذه تحساكت رود هلوق ىلأ باكر 3 ليَ نس يَا مكقَجَوَأ اهَق مهم هلو ىلع 1

 مكيبلع اهب رئاتسا الو مكنوذ اهزافحا ام هللاو مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسيل ةصلاخ

 هر ىتح مكيف اههسقو اهومكاطعأ كقل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكف اهنم ّلاملا !ذه ى

 لف هللا لام َلَعَِت هلعجيف ىقب ام فخأي مث لاما اذه نم هعَنس ةقفَت هلعأ ىلع قفني

 وبا لاقت“ ؛ةلسوا/ةيلخا هللا" لص !ئبعلألا قود مما هكايح ةلمو .هيلع هللا لضاااللا انوش كلذ

 ولمر نير لعد اة هيف للسفر اوكم ويارا دضيقتا هلكوا هيلع دللا يظارمللا انور ل0 1

 ركب ”ابأا نإ نادت لاك ليابك »لح ا ليقأو كقنيح .متثأو ملسو هيلع هللا :للظ هللأ

 ركب ابا هللا قوت مث قحكلل عبات ثشار ر راب , قداسل كبق هنأ ملعي هللاو نالوقن امك هيف

 يح لمع ىراطاا نما نيس تهب كو قا كتف يلح هللا لضراسلأ لور نو



 1 :زاغملا باعك

 ةئاس سار ىلع تناك ةووع نع ئرعهزلا لاقو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب رْذَعلا نم اودارأ امو
 ٍلْغَأ نم اوُرْفك َنيذلأ َيَرْخَأ ىذْلا وف ىلاعت هللا لوقو دحأ لبق ردب ةعقو نم رهشا 0 3 26 تاه 6-2 هه هو . نم

 د6. 3 هد 6.

 ةذوعم ردد للعبد (قكسأ نبأ :لعجو ضن نأ متنئظ ام شكلا لول معهرابد ْن 0 ٠ باتكلا

 ىسوم نع جيرج نبأ انربخأ لاق كازو ىلا دبع انتد> لاذ رصف نب فاكسأ ىنتدح ل

 ةظيرف ل رهيضخلا ىذب لجأت ةظيرقو ريضتلا تيدراح لاق رمع نبأ نع عفان نع ا نبأ

 نيملسملا نيب #دالواو علاومأو مءاسن مسقو مهلاجر لفقف خظيرق تبراح ىنح مهيلع نمو

 ىنب علك ةنيدملا ّدوهي ّلِجأو اوملسأو مهنمات ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلاب اوقحل مهضعب الأ

 000 ىنتدح ء«ةنيدملاب دوهي 1 ةتراح ىنب دوهيو مالس ب هللا دبع ظفر 7 عاقنيف

 نب كبيعس نع 5 ب أ نب ع ةناوع 5 انت>> لاق دا نب ىيك انتد> لاق كرحم نبأ

 «رشب لأ نع يف ةعبات ريضنلا الر وس ْلَق لاق ملا ذر وس سابع نبال تلق لاق ريبج

 كلام نب سن 000 لاق هيبأ نع رمنعم انتد> لاق دوسالا ىليأ نب هللا دبع انتد>

 ٌريضنلاو 0 جتتفا ىنح تالضّتلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل لسجلا لج ناكل لاك

 لاق رم نبا نع عفان نع ثييللا انثدح لاق مذآ انثدح «مهيلع دري كلذ دعب ناكذ
 متع ام تلزنف ةريوبلا كو عطقو ريضنلا ىنب ّلْخَأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هذ ن <« م 6+ 21 -

 نابح انربخا لاق كحكسا ىنثدح  «ةللا ندا اهلوصأ َلَع ٌةَمئاَق قويت وافعل

 قرح ا ليثو' هيل هللا . ريق ليبتلارب نا زعا ىبا' قع, عداد | قحأ .ءامنسأ وب. قري وج ا انربخأ لاق

 ثبات ىج مراسح .لوقي امهلو لاق ريضنلا ئنب لكك

 ريطتسم ةريوملاب قيرح ىول ىدنج ةأرس ىلع ناتو

 ثرادل نب نيفس وبا هباجأف

 ريعسلا اهيحاون ىف ىوحو  عينَص نم كلذ هللا مادأ
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0 

 ردب د موي تديربض لاق رييؤلا نع ةيبأ نع ووسع ندب ماش نع رمعم نع ماشع انربخا

 0 وع رووا ءةيهس هقاع :نيرجالالل

 « ىترقلا فيذسلا ركب وبأ نمتع نب هللا دبع «ملسو هيلع هللا ىلص ىمشاهلا هللا ىبع ىبا

 2د

 هتنبا ىلع ماسو هيلع هللا ىلص ىينلا هقلخ نافع نب ىمتع « ىودعلا باطكل ىب رمع

 ىنأ ىلوم حاير نب لالب « ريكبلا نب سابأ « ىمشاهلا بلاط نا ىب ىلع « ةوهسيب هل ترض

 فلاح ةعَتْلِب قا نب بطاح « سس نسور تلطإ جم قي رقرج « قيحلا ىئرقلا ركب

 مود لثق قر اصنالا عر 0 نب ةتراح ا 2لأ ةعيبر نب 0 نبا ةفيدح وسبا « شيدرفل

 نب 0 «ىراصنالا ىدع نب بهبخ « ةراظنلا ىف ناكو ةفقارس ىب ةتراح وهو ردب

 «ىراصنالا ةيايل وبأ رذشملا كيع نب ةعافر « ئراصنالا عفار نب ةعافر « ىههسلا كانك

 دعس « ىراصنالا كيز وبا « ىراصنتالا ةحلاط وبا لهس ىب ديز « ئترقلا ماوعلا نب رهيؤلا

 « ىتنرقلا ليعَت نب ورجع نب كيز نب كيعس « ىترقلا غلو نب 0 « ىرعزؤلا كلام نبا

 دوعسم ىب هللا لبع «؟هوخاو ىراصنالا عفار نب ريهظ « ىراصنالا فينح ىب ليس

 ترا ند 0 « ىرعؤلا فوع ىب نحرلا كبع «دوخأ ىلزهلا دوعسم نب 6

 يقع “ ول ند رماع ىنب كل فوع نب ورمع « ىراصنالا تماصلا ند ةدايع <« ىترقلا

 اةدعاس ىب ميوع «ىراصنالا تنبات نب مدصاع « ىزنعلا ةعيبر نب رهاع « ىراصنالا ورمع نبأ

 ىراصنالا نينلا نب ةداتق «نوعظم نب ةمادق « ىراصنالا كلام نب نابتع « ئراصنالا
 5 هم# هم 35 - د

 «ىراصنالا كيسا وبا ةعيبر نب كلام « هوخاو ءارفع نب ذوعم « حوملل نب ورمع نب ناعم

 ّخ

 نعم « ىراصنالا عيبرلا نب ةرارمم «فانم كيع نب بلطألا نب دايع ند ختانا نب جطسم

 0 ىراسنالا م نب لال. «ةرهز ىنيل فيلح ورمع نب 35 « ىراصنالا ىدع نبأ

 نيلجرلا ةيدا 2 مهلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرو رميضخلا ىفغب ثيلدح باب 1



 1 زاغملا باند

210 

 نع ليعمسا نع لفك نب كيحت عم ميعرباأ نب فكسا ىنتدح « ىدع نب نعمو

 0000 - للا اس سل د مم - مل

 فاكسأ ىنتدح « لعب نم ىلع مهنلضفال روع لاقو فاللأ ةدييبخ نييردجلا ءةاطع ناك سبق

 ع ريبج نب دمحن نع ىرغزلا نع رم اذربخا لاق قازولا كبع انريخا لاق ر ودصخم نبأ

 0 5 دع 6 م ع ره - 0

 نايا شو ام لوأ كلذو روطلاب برغم ا 5 ارقي ملسو هيلع هللا ىلص ىلا تيعمس لاق هدأ

 هيلع هللا ىلص ىيغلا ن 1 ةيبأ نع معطم ن : ريبج نب دكيح نع ئرعؤلا نعو ىبلق 8

 هقكرتل . ىتشعلا) نوعا نب, ملك, مث اين دع ىف معطملا ناك ول رب فزاد ؟الافلا ماكو

 ىفعي ىلوالا ةنتفلا : سل ند كبيعس نع كيعس نب ئيح نع ثيبللا لاقو ل

 انثدحا 01 نءانللو عفترش  ملق ةثلاتلا .نسعقو مت اًدادحا 5 باكا نم .فبت

 لاق ديزي نب سنوي انثدح لاق َىرْيِمْتلا رمع نب هللا دبع انتدح لاق لاهنم نب ياجح
 د 5د

 نيبو صاقو مر ةيقلعو كيسا نم كيعسو و هم أ نس ةورع اكن هدم لاق ى 5 لأ 5007

 ع 23 ع 8 د

 انأ تلبقأت تلاق ثيدحللل نم ةفئاط ىنتدح لك ةشئاع تيدحح نع هللا دبع ىب هللا

 م تا

 نيبسق تلق ام سكب تلقف جاطسم سعت تنشلافقذ اهظرم 0 علسم 8 ترئاعف حاسم ُ

 نبا نيح انتجح..لاق رخل نب ميعربا ىنتدح « كالا ثيدح ركّذف اردب كيش

 يام

 ىلسص هللا لوسر ىزاغم هذعم لاق باهت نبأ ندع بقع نب ىسوم نع نومملس ى

 رثدجو له ِهنَقَلُي ومو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ثتيدامل ركذف ملسو هيلع هللا

 للا( لوتلو اي بابكم نما ساق لاقل هللا "جيع لاه عماتا لاق( ىشولم لاق اقحا كير هك تلعو اا

 عيمف مهخم تلق ام عمبأب متانأ ام ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق اناومأ [كتانت ىدانث

 رببزلا نب نب ةورع ناكو الجر نونامتو 3 دايت هل برض نوم شرق نم اردب كيش نك

 لاق ىسوم نب ميعربا ىنتدح « ملعا هللاو ٌةثام اوناكف مهئامهس تمسق ريبزلا لاق لوقي

 كتل ةحمحمل
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 اولاقن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اونذاتسا راصنالا نم الاجر نا كلام نب سنأ انتدح

 وبا انثدح ءاهرد هنم نورخت ال هللاو لاق هءأدف سابع اننخا نبال كرتتلق انل ندشأ

 نع ىدع نب هللا ديبع نع دبزي نب ءاطع نع ىرفؤلا نع جيرج نبأ نمع مساع

 انتدح لاق دعس نب ميعربا نب بوقعي انتدح لاق فدكسا انتدحو دوسألا نب دادقملا

 00 0 ل رم ىتيللا دكيزد نب ءاطع ىقربخأ لاق دمع نع باهش ىبدا ىخأ نبأ

 ناكو وخز ىنبل اغيلح ناكو ىدنلتا ورمع ند دادقملا نأ دهربخأ رايخأ نب تي نب دللا

 هللا قاص'هللا لوسرل لاق هنأ هربخأ, ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر::عم.؛اردب ىهش ,نمم

 اهعطقف فيسلاب ىدي ىدحا برضف اناتنقاف رافكلا نم الجر تيقل نأ تيارأ ملسو هيلع

 هللا لوسر لاقف اهلاق نأ دعب هللا لوسر اب هلثقأأ هل تملسأ لاق ةرجشب ىتم فال مت

 دعب كلذ لاق مت ىَدي ىدحا عطق هنا .هللا لوسر اي لاقف هأتقن ال ملسو هيلع دللا ىلص

 انتدح لاق ميغربا نب بوقعي ىنتدح ء«لاق هلل هتملك لوقي نأ لبق هتلزنم كذاو هلتقت

 ةياعا للا“ قدضا هلل لوس ,الاق لاق, نسف امتهح ا لاق سيعلا «نيسلسر انه دج ءالاكإ ديلخ ١ نإ

 انبأ برص لق هدجوف دوعسم نبأ قاظناف ليج 0 عفص ام رظني 0 راتب موب ملسو

 لاق سّنأ اهلاق !ذكه نميلس لاق ةيلع نبا لاق لهج يأ كنأأ لاقف درب ,ئدح. ءارفع

 وبا لاقو لاق هموق هلتق لاق وأ :ٌنميلس لاق هومتلتك لجر ىوف لهو لاق لهَج ابأ .تنأأ

 لاق كحاولا كبع انتدح لاق ىدسوم انثتدح « ىنلتق راكأ مع ولف ل2 وبا لاق راج

 ال رمع نع سابع نبا ىنتدح لاق هللا دبع نب هللا ديبع نع ىرعزلا نع رم انتدح

 انّيقلف راصنالا نم امناوخا ىلا انب قلطنا ركب ىأل تسلق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا قوث

 ه مد , 3 - الا ه ,

 ةدعاس ىب ميوع ا2 لاقف رمبزلا نب ةورع عب تقتدحت اردب ايش ناحناص ندلجر مهنم

1701. 11 10 
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 نب ةمادق ليسا 54 ك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم اردسب كنييش وبدأ ناكو ىدع

 دبع انتدح «ةصفحو رمع ىب هللا دبع ْلاخ وهو ارب ىهش ناكو نيركبلا ىلع نوعظم

 هللا دبع نب. راش نأ ئرعزلا نع كلام نع ةيريوج انثدح لاق ءامسأ نب دمحم نب هللا

 داربخأ ارد ادهش اناكو 0 ا رك نب دللا كَ جيدخ ند عشار ربخأ لاق هربخأ

 مم -

 لاق تننأ اهيركتف ملاسل تلق عرازملا ءارك نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٍلوسر نأ

 هم د هن بصستس هم - نة 5 3

 نكمرلا دبع نب نيصح نع ةبعش انترح لاق مدا انتر «ءهسفن ىلع رتكا اعفار نأ معذ

 ناكو ئراصنالا عسفأر نب ةعافر تسيأر لاق ىتيللا داسهمأا ند داش نب ةللا قبع كعلم

 نع ئرهزلا ىع سئويو رعم انربخا لاق هللا كيع انربخا لاق نادبع انتدح ءاردب هش

 فيلح وغو فو.ع نب ورجع نأ ةهربخأ خمر نب روسعملا نأ كرم أ ىنأ رمبؤلا نب ةورع

 هللا_ىلض ئبنلا نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم اردب ىهّش ناكو ول نب رماع ىنبل

 هيلع دللا ىلص ىنلا ناكو اهتيزجج ىأب نيركلا ىلا حارجل نب ةديبع ايا ثعب ملسو هيلع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم رّجحَقلا ةولص اوفاوف ةديبع ىأ موخقب راصنالا تعمسف نيرحلا

 لاق رقي "نيجي ملتنو هيلع ىدللاا لدم هللا لوس عشيتف ب هل لويضرب عم (كرضتا ااًملف ملاسو

 ام, اولمأو .اورشبأف .لاق اهلا لوسر اي لجأ اولاق ءىشب ملف ةديبع ابأ نأ متعبس مكتظأ

 ”تطسب امك ايندلا مكيلع طسبت نأ ىشخأ ىنلكو مكيلع ىشخأ رقفلا ام هلاوف مكرسي

 نيمنلا وبا انتدح « مهتكلعأ امك مكَكلقتو اهوستانت امك اهوسفانتف مكلبك ناك نم ىلع

 وبا هتدح ىنح اهلك تابلملا لتقي ناك رمع ىبا نا عفان نع مزاح نب ريرج انثدح لاق

 «اهنع ىكسمأت تويبلا ناتج لَمَك نع ىهَن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىزاخبلا,ةةيابل



 4 ىنزاغملا 0 تامح

 لاقف ركب وبا ىنيقلف هاا اهتحكنأت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهبطَخ مث ىايل تشيل

 ىنعني رل هتاف لاق معن ثلق كيلا ٌعِجَرَأ مف ةصفح ىلع ثضرع نيح ىلع ثدجو كىَلَعَل

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ان3لح « اهقلبقل اهكرت ولو ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر رس

 نا يل لك 3 الأ ىلع كتضرع ايبخ كيلا عجرأ 6

 ئع ىردبلا دوعسم بأ عمس ديزي نب هللا دبع نع ىدع 3

 انريخا لاق ناميلا وبا انتدح «ةكدص هلفأ ىلع لجيلا ةقفت لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىجغلا
 د - 3 53 م3

 هترامأ 8 زسدزعلا كيع ند ىممع تحج رهبؤلا نب ةورع تعمد لاق ىرعؤلا نع بيعش

2 

 ورم نب بقع دوعسم ىبأا ءبلع لخدت خذوا ريما وو رصعلا ةبعش نب ةريخم ا رخأ لاق

 ىلصف ىلصف لبث 006 لون ا دقل لاقف ارد كيش ىسح نب كبز 52 ئراصنألاو

 0 وب ريش, ناك كلذك 5 !قكه لاق: مث .تاولنض, س.مخ ملسو“ هيلع هللا ىلص هلل؟ لو

 ميغربأ نع نئيعألا نع ةناوع وبا انتدح لاق ىسوم انتدح ءديبأ نع ثدحج دوعسم ىبأ

 رد نبا نعرلا هيض نك هللا ىللص هللا لو لاق لاق ىردبلا كوعس م نأ نى ع خيقلع نع ديب

 ثيقلف نجرلا دبع لاق هاتفك ةليل ف اهأوَق .نم :ةرقبلا؛ روس رخآ نم ناتيآلا ملسو هيلع

 انثدح لاق ريكب نب ىيج انثحح «هينت3ف هتلأسف تيبلاب فوطي ومو دوعسم يأ

 ناكو نكلام نب ناجتع أ عيصرلا ى د ذوي ىنربخأ 3 باهتش نبأ نع 0 نع ثيللا

 هللا, لورا نأ :كنأل ا راصتالا# مازوت نمش مم مكس » عيلعا, للا, نيلصا»عيفلا ]كفاك ف

 لاق سنوي انثدح لاق ةسينع انتدح لاق ملاص نب ىجحا انثح> «ملسو هيلع هللا ى 1ص

 انربخا لاق ناميلا وبا انثدح «هقّدصف كىلام نب نابتع ىع عيبرلا نب دومحم ثيدح

 ىناج و 0 نم ناكو ةعببر نسب رمماع نى د هللا يبيع ىلا لاق ىرسعؤلا نسع تي



 “04 ىزاغملا بنان 41

 بلَشْلا دبع نب ةزمج هلعف اولاق اذه لعق نَم تلق رظنَملا تيأر نيح َىَنِمَع كلمأ ما

 وح اب الأ* اهئانغ ىف تلاقف باكو, ةنيق. «دتنخ :راصنألا ١ نما بردشا ىف تيبلا اذه .قيوعو

 اهدابكأ نم .فخأو .اهرصاوخ رقبو اههتمتسأ بجد فيسلا ىلا ةزج بتوف * ءاوذلا فرشلل

 فوعف ةثراح ىب كيز هدنعو ماسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا ىلع لخذأ ىتح تقلطناف 0 لاق

 موهلاك تير ام هللا لوسر اب تلق كل ام لاقف ثيقَل ىذلا ملسو هيلع هللا ىلص ٌئبغلا

 هذف برش م تيب فر انراوفرا اهوار فر ماوخلا رقو امِهَتْمَنَسَأ ٌبَجُأت ىتقان ىلع ةزجح ادع

 ةتراح نب كهيزو انآ هتعبتأو ىسشج قلطنا مق ىدتران هثادرب ملسو هيلع هللا ىلص قبنلا

 مل ءيلع هللا لدص ئبنلا قفطف هل. نذأذ هيلع. نّداتسان ةَوج هينا ئذلا+ تيبلا: اجا ىفح

 ملسو هيبلع هللا ىلص ىبنلا ىلا ةزرح رظنف هانيع ةرمت لمت ةزج اذف لعق اميف ةزج مولي

 الا متنأ لو ةزجح لاق. مث .ههجَو .ىلا رظتف رظنلا دعَص مث هتبكر ىلا رظنف رظنلا دعَص مث

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر صكتف لمت هنأ ماسو هيلع هللا ىلص ّىبنلا فرعف ىنأل ٌقيِبَع

 نبا انربخا لاق دابع نب ديحن ىنتدح ءدعم انّجرخو يرث ىَرقِيَقلا ِهْيَبقَع نع ملسو

 نبي نيش لك نبك ليلع نأ كلقعمب قباء نم. دعم ىنانهبصالا "نبا انل. هدفنا "لاق !ةنيجع

 لاق يىرضرملا نع بيعش , انريخل لاق, ناميلا ودا انكدحا « اردن نيش هنا ءلاقذ , كيتح

 نبح باطخأ نىب رمع وأ ثدحب ومع نب هللا دبع عمس هسنأ دللا ديع نب ماس ىنربخا

 ن نبيع

 ىلص هللا لوسر باكتا ىم ناكو ويسلا ةنانذح نب سينخ نيه ر 1 كنب 0 تعجات

 هيلع كتضرعف نافع نب :ىمثع تيقلف رمغ لاق ةنيدملاب قوث ارّدَب سهش دق ملسو هيلع هللا

 لاقذ ىلايل تقبلف ىرمأ ىف رظنأَس لاق رمغ تنب ةصفح كثككنأ تتش نا ثلقف ةدفح

 كدحكنأ تعش نأ تلقف ركب ابا ثيقلف رمع لاق اذه ىموي جووتأ ال نأ ىل ادب دق

 نيثع ىلع ىنم ّتَجوأ هيلع تنكف ايش ىلا عجري .ملف ركب وبا .نمَصف رمع تنب ةصفح



 ؛# ىزاغملا باتك

 هللا. لوسر ىتيت. امك راصنالا نم ةأرمالا قوم وعو :ةنبتع- نب ىيلولا “ تنب اًدّنَع هيخأ تغب

 هثاريم نم ثروو هيلأ سانلا هاد. ةيلغاتمل ىف الجر ىبت نم ناكو !ديز::ملسو هيلع دللا .ىلص

 «ثيدلل كذف ملسو هيلع دللا لص ىنلا ةَلْهَس تءاجن مهتابال وعدا هللا لونأ ىتح

 تن عيبا حا ناؤكذا قى راو انتحل لاق, لع انتانك د كلا انتكح هلاق لضفملا ى

 ىتنارف ىلع سلَج ىلع ىنب ةادغ ملسو هيلع هللا ىلص كبسللا قس نكتب كاكا وعم

 ه3 ©

 تلاق ىنح 52 مود كابا بو م لق نم نبدتياكق تككلاب نبرضي تايريوسجو قم كسلجحمك

 تنك ام ىوُقو اذكه ىلوقت ال ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا لاقف دغ ىف ام ملعَي ىف«انيفو ةقزاج

 لبيعمسأ انتدحو ِ ىرعزلا نع رمعم نع ماش اذنريبخا لاق ىدسوم نإ ميربأ ىنتدح « نييلوقت

 نب هللا ديبع ىع باهش نبدا نع فيتع 5 نب ديحن نع نوميملس نع ىخأ ىنتدح لق

 هللا لوسر اص خكلط وبا ىنربخأ لاق 0 نبأ 0 دوعسم نب يت نب هللا كيع

 ال لاق هقأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم اركب كهش دق ناكو ملسو هيلع هللا ىلص

01 

 انتدح ء«حاورألا اهيف هلا ليثامتلا ةروسص كيري ةرو.ص الو بذك هيف اًنيب ةكئاللا لخدت

 انثدح لاق ملاص نب دا انتدحو ح سنوي انربخا لاق هللا دبع انربخا لاق نادبع

 هللا ىلبص نئ لا ناكو كب مود معمل نم ىبيبصُت نم انفراش ىل تناك لاق ايلع وا هريخحأ

 هد د مساع 5 3

 تنني خومطافب ىنتبأ ن 2 ثدرأ املف ذةموسد نوح نم هللا #ءاخآةاانكيم ىناطعا ملسو دبيلع

 عع

 قانف ىتَم لختري نأ عاقنيف ىنب ىف اغاوسص السكر ثدعاو .ملسو هيلع هللا 'ىلص ىبنلا

 176 عمجأ انأ امنيبف ىسرع ةمملو ىف هب نيعتسنف نيغاوصلا نم هعيبأ نأ تدرأن رخّذاب

 ىتح راصنألا نم لج ةرجخ بنج ىلا ناقخانم ىانراشو لابو رئاوغلاو بانقألا نم
 >س هم

 اهدابكأ نم ذخأو اهترصاوخ ترقبو امهقمنسأ بج 5 قراشب انأ !ذاف م ام ت7

 11111 تككلالا |

 أ
 أ

 أ

| 

 أ



 “4ع ىز اغلا نح “4

 ةادأ هيلع هسرق سارس لاخآ ليتربج اذهء:ردب موي لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا 0

 انتدح لاف ئئراصُنألا هللا دبع نب كمحت انتكح- لاق ةفياخ ىنثدح ا |( « بذل

 ميس م © م مه 5 ع 2 2

 ديع انتدح ءابرحب ناكو ايقع كرنني مو كيز وسبا تام لاق سنا نع ةدانق نع كبعس

 لكيح ند مساقلا ى - كيعس نب ىيك ىنتدح لاق كتيللا انريخأ لاق فسوب نب دللا

 ع

 وما امكليةلعأا هيلا :مكقداء غش نمانمدقاىردخل «كلاق نب. دنيعس' ابا, نأ .بابَحا نبا: نع

 نب ةداتق اًيرْخَب ناكو هّمأل هيخا ىلا قلطناف لأسأ ىتح هلكإب انأ ام لاقن ىحاضالا مون

 ىلا ا نكلك هم هنن نوني رعاك امل ضقن رمأ كدعب. ثدح هذا لاقف هلاسف نمعنلا

 ورع نب ماش نع ماسلا وبا انتدح لاق ليعمسأ ى

 ل عجم ومو سياعلا نب كيعس نب 0 ردسب موي تيفقل 0 لاق .لاق هيبأ نع

 هيلع تلبك شركلا تزذ وبا ان لاقذ شكلا تاذ 5 م و2 هاموبع الأ منم ىَرِي

36 

 | ما. ةيلع ىلجر 2 كفل لاق وهبزلا ع نأ ثربخأت ماش لاق تاف دنيع ىف هننعطذ ةوذعلاب

 >2 3 2 ب 033 : 7 9 يآ : ع 3 1 1 د عءس

 للا ىلص هللا ٌلوسر اعايا هلأسف ةورع لاق اهافرط ىنثنا دقو اهتءعزن نأ كهل ناكف تاطمم

 ركب وبا اهبلط رث اهذخأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ضبق املغ اهيا كاطعاف ملسو هيلع

 رمع ضبق املف امانا كاطعأت رمع هايا اهلأس رق اهذخا ركب وبا ضبق اًملف اعايأ هاطعأت
3 

 كيبع اهبلطف ىلع الإ كنع كعقو نمتع لتقف املف اغابأ هاطعأف هنم نمتع اهبلط م اهذخأ

 ئرعزلا نع بيعش انربخا لاق ناميلا وبأ انثدح «لئتق ىتح هدنع تناكف ريبزلا ىب هللا

 نا اركب ىهش .ناكو تماصلا نب :ةدابع نأ هللا ىبع نب هللا كذئاع سيردا وبا نربخا لاق

 نع ثيللا انتدح لاق ريكب نب ىيك انثتدح «ىنوعياب لاق ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر

 ملسو هيلع هللا ىلص ننلا جوز ةخشثاع نع ريبزلا نب ةووع ىقربخا لاق باهش نبا ىع 0001

 ةيحاكما.:راملافسو يتبتالا راسو هييلسواللل + لع دللا .لولسر « عمار كالا هش ىمم ناكو ففيقح ايازمأ ار تيبنح ا



 هةر راغلا باخك

 هم د

 رماع ىنتب نم وهو ةلوح نب لع تيك تناك اهنأ هثربخأ تثراشل تيب ةذعبببس

 < عد

 نأ .بشنت ملف لماح هو عادولا ذحَخ ىف اهنع قوتف ارب هش نمم ناكو ىَوُن نبا

 لبانسلا وبا اهيلع لخّدف باطل تليج اهشافن نم كلعت اًيلخ هتانو نعب اهل تعصر

 حاكتلا د وخل تلمجتا كار ىل ام اهل لاقف راّدلا دبع ىنب نم ّلُجَر ِكَكْعَب نبا

 ب لاق املق ع تلا يا رهبشأ ةعبرأ كيبلع 0 ىتدح حدانب تنذأ ام هللاو كنناو

 قوما اف ملسوب ميلع هللا كيصروفللا قول اتينا تيامبما نيج نايقو لحس

 د ع 0 ع 39 2 22د همي 3 ع

 نع عبصأ هعبات «ىل ادد نأ جورزملاب ىلرماو ىلكي تيعضو نيبت> تمامل> سق ىلناب ىناتفاف كلذ

 ىنكدح لاقف هانلاسو باهش نبا نع سنوي ىتدح .كثيبللا لاقو سنوي ىع بهو ىبا

 ريكبلا نب سابا نب دمحص نا ىول نب رمع ىنب لوم نابوت نب نرلا كبع نب دي

 ميعربا نب قحكسا انتدح ارب ةكفأللا دوهش باب |! «ةربخا اردب ىهَش هبا ناو

 ناكو هيبأ نع قرزلا عغار نب ةعانز قب ناعم نع ديعس نب يي روج انربخا لاق

 لع 0 ام لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا ليئربج ءآج لاق ردي لسعا نم وبأ

 «ةكتاللا نم رجب كيش ؟نم ؛:كلذك» ,لاق اهو ةيلك وار ىيملسملا .ليصتلا نم لاق مكيف

 نبا ةعافربا نب اداعم نع يك نح داع :انفدك لاه يرخ ا نب نييلش انددح

 تيلي تا يشم رام نبذل لوضتم» ناكر ةيققلا نكمل نع عفار ناكو رحب لما نم ةعافر

 قب فحسا, ىنتثدح ءاذسهب .ملسو: هيلع,هللأ لص ىنلا 0 لأس لاق ةيقعلاب اردد

 لأس اكَلَم نأ ةعانر نب ذاعم عمس ىيج انثدح لاق نوره نب ديري انربخا لاق روصنم

 موي دعم ناك هنأ هربخا داهلا نب ديزي نأ ىبت نعو 5 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ىنتدح «مء ٌكيئربج وع ٌلئاسلا نا ناعم لاق كيزي لاق ثيدعمل اذه ناعم هتّدح

 سابع نبأ ن ع ةامركع نع كلا انتد> لاق باولا كي انربخا لاق ىسوم نب ميحربأ



 1 ىزاغملا باتك
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 تعزف تلاق هديب ىسوملاو هذدت ىلع هَسلِجأ هتدجوف انآ ىنح لفاع هو اهب 2

 تسيأر ام هللاو تلاق كلذ لعفأل تنك ام هلتقأ نأ نيَشْخأأ لاقف تيبخلا ابنرع كد

 هناو هدي ىف بّتع نم افق لثأت اموي هٌثدجو دفل هللاو بيَبُح نم اريخ ظق اريسأ

 هب اوجرخ ايلف 000 هللا هقزر زول هذآ لوقذ تنناكو اذ ةرهذ نم 52 امو ديد ءاَ 55

 لاقف نيتعحر عكرف ةوكرخذ نيقعكر ار ىنوعد ا ع لاق لد 3 هوانقيل مرش نم

 هد ءم هد 35 3 35 03 تل -َ باع 5 2

 لاقو ادحا مهنم

 َرُصَم هلل نك بْنَج َىَأ ىلع اَملْسُم ُلَثْتَأ نيح ىلبأ تسلف

 عوسمسم وش لاصوأ ىلع كراني 15و نأو هلالا تاذ ىف كلذو

 اريح لتق ملسم للك قساوع بيبخ ؟ناكو" هلئقم كزاثلا نب ؟غبقع 'ةعورس وبا غيل ماقا زق

 نيبح تبات عب مصاع ىلا شيرق 1 نان ثيعسو عوبخ بيبعأ موي ةباكعأ د ةوادعلا

 هللا ثعبق مهئامطع نم الجر لتق ناكو فرعي هنم ءىشود اودوي نأ لثق هنأ اوذكح

 بعك !لاقرب ايش هدم اوعطقي ! نأ ١اوردقُياملق :هلشر نما هتمحت ربكلا نم ةلظلا قاتم" مضاغل

 ادهش ىف نّيتلاص نيلجر ىفذاولا ةيمأ نب لالمو ىرمَعلا عيبرلا نب ةرارم اوركذ كلام نبا

 ركذ ل ال عفان عا يك: ند تيل اننا لاك كيعش نب ةبينق انثدح ءارذب

 ّنعِب هيلا بكّرف ةعمج هوك اف ضرما ايروي"ناكو انايقنا نب :وزمك ب قير "نبا! ىبعس 0 هل

 لاق باهش نبا نع سنوي ىنثحح ثيللا لاقو عجل كرو ةعّبم تّبرتقاو راهنلا ىلاعت ن

 هرمإب ىرعزلا مكرألا ىب هللا قبع نب رمع ىلا بتك هابأ نأ هللا دبع نب هللا ديبع ىنتدح

 هللا 'ٌقونسو' اهل لاق اعد اهثبدح نع اهلأسَُيف ةيملسألا ثراخْل تنب ةعيبس ىلع لخدي نأ

 ةبقع ىب دللا ىبع ىلا مَهرألا نب هللا دبع نب رمع بتككف هتتفتسا نيح ملسو هيلع هللا ىلص



 00 هزاغللا بائك

 نع هبيبأ ىع كعس ىب ميهربأ انتددح لاق ميعربأ نب بوقعي ىنتدح ؟ رتلظي مود كعب

 | ىنيجب نع اذان تكلااانأ بق فصلا ىفَل ىنأ فوع :ىب نجرلا طبع لاق لاق هّدَج

 هبحاص نم اوس اهذحا ىد ١ لاق ذا امهناك< كا م ا .رسلا انيدح نايف ىراسي نعو

 ما ار را لا ترشح لانا عنصت امو ىسخأ نبا ايأ تلقف لكه مج بأ نفل مع اي

 نيلجر نيب ىذأ نيس اف لاق هلثم هيحاص نم اوس رخآلا ىل لاقف هنود. توما وأ. هلثقأ

 انثدح « رفع انبآ اكو هابررص ىتح نيرقصلا ّلثم هيلع اذشف هيلا امهل ترَشأت امهتاكم

 ديسأ نب ررمع ىربخأ لاق باهش نبدأ انربخأ لاق 0 انتل لاق ل يعمسأ ند ىسوم

 0 لاق ةربره ىننا نع ةريرغ نأ باكعأ نم ناكو نو >: ىنب فييلح ىفقثلا ةيراج نبأ

 مدصاع 3 قراصنألا تباث ئ د ميداع مهيلع 0 انيع ةرشع ماسو هيلع هللا ىلص هللا وخر

 لاقي“ ليذخ“ نم ىخا اوزكذ -هقمو نافع: نيب هاه هلاب اونا ١ان)ىَحا باطقللا نبأ ارمع بأ

 ىف رمتلا جّلكام اودجو ىتح عراثآ اوصنقاف مار ليجر ةثام نم بوق مهل اورقمف ناي وفد

 | عضوم ىلا احل هباحتأو مصاع مهب سحأ املف عراثا اوعبتات برثي رمت اولاقف هولؤن لؤنم

 مكنم لثقت ال نأ قاتيملاو دبَعلا مللو مكيجبأب اوطعأ اولونا مهل اولاقف موقلا مهب طاحأت

 كّيبن انع وبخأ هللا رفاك ةمذ. ىف لوثأ الف انأ امأ موقلا اهيأ تسباث نب مصاع لاق اًدحا

 ليو 53 مهتم قاثيملاو كيَعلا ىلع 0 ةثلك مهيلا لرّتو امصاع اولتقف 4 3

 5 . قن دوجاعو هوررجن تقلا كيري ةوسأ ءالوهب ىل نأ "يلا ال هللاو ربا لوأ ذه

 رهاع ئب

 هم 2 - وه - - >2 1 0

 جرف تراءاذ اهب حسي ىسوم ثراخل تانب ضعب نم راعتساف هلتق اوعيجأ ىتح أريبسأ

5701 1 9 



 8 قرعلا تانك 1

 ءاسكب ةرجاحم غو اهترجح ىلا توضأ ٌقِلَل تأر املف كَنَدَرَجْنل وا باتكلا نِجرْكَمل ملسو

 ناخ كف هللا لوسر اب رمع لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اهب انقلطناف هنجرخأت

 قايم هلل ناكر تعفيم ا اهب لع كلج امد لاق“ دقْمَح 0 ئنعدت  نيفمولاو كوسرو هللا

 3 ع هع

 ىلامو ىلعأ اهب هللا عفحي َكَي موقلا دنع ىل نوكت نأ تدرأ هلوسرو هللاب انموم نوكأ ال نأ

 لاقف هلامو هلغا نع هب هللا عفدي نم هتريشع نم كانف هل الا كباكتأ نم ةحاط كلو

 َبرضألف ىنعدف نينموملاو هلوسرو هللا ناخ دق هنأ رمع لاقف اريخ الا هل اولوقت الو ىدص

 متئكش ام اولمعا لاقف ردب لها ىلا علطا هللا ٌلعَل لاق رذَب لا نم سيلأ لاقف هقنع

 ةل ا ل  ا  ة
 ند نيرملا دبع انتد2 لاق سا وبا انتد> لاق سوح ند هللا كيع 000- ا ٠

 لاق لاق ني لنأ ىع 0-0 نبأ نب رذذملا نب رمبزلاو ا لأ نب ةزمح نع ليسغلا

 ىنتدح « مكلبن اوقبتساو مثومرذ مكوبتكأ اذا ردي موي ملسو هيلع هللا ىلص ٌىبنلا انل

 ليسغلا نب نحرلا دبع انت>> لق ىريبزلا كيا وبا انتدح لاق ميدوأا كيع نب ليبح#

 هللا ىينلا انل لاق لاق 0 لأ نع كيسأ نأ نب رذختاو 00 لأ ند ةزي نع
 ىلص

 ةريع وسخ 6 لينة ودبتساو  ةولمر اذ كور تكا سنحد ؛ مكوبتك ١) اذا وير اخإلا  عونا ملسو (ةيلح

 لعج لاق بزاع نب كربلا تععمس لاق حسا وبا انثدح لاق ريقز انثدح لاق كلاخ نبا

 0 5 ٍِع 523 - ةراطإ 0 03 -.

 نيعبس انم اوسباصان ريبج نب هللا دبع تحإ موس ةامرلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبغلا

 نيبعبدس خدامو نيبعبرأ ردب د موي نجكو كنلا نم باصأ ةباكتأو ماسو ءبلع دللا ىلص ل ناكو

0 
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 ىلص ىبنلا نع ءأرأ ىسوم ليأ نع ةدرب لأ هج ندع كيوب نع ةامانس ودب انثدت> لاف

 اناتأ ىذلا ىّدَصلا باوثو كعب ريثل نم هب هللا ءاج ام ريخل ١ذاو لاق ملسو هيلع هللا



 ؛ع ىنزاغملا بانك

 هللا ٍلوسر لاق امنا رمع نبأ َنَقَو تلاقف هلعا ءاكبب هريق ىف ٌبْذعيل تّيملا نأ ملسو هيلع

 كلذو تلاق نآلا هيلغ نوكبيل هلها ناو هبنّذو هتتئيطخ بّذعيَل ها ملسو هيلع هللا لص

 نيكرشملا نم ردب َقْنَق هيفو بيلقلا ىلع ماق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هلوق لقم

 ثنك ام نأ نآلا نوملعيل مهنا لاق امتاو لوفأ ام نوعَمميل مهنا لاق ام لم مهل لاقف

 نيح يقي روبل ْق م عم تين امد عمست ًّ لنا تأرق مق قَح مهل 3

 نبا نع هيبا نع ماشع نع ةديبع انثدح لاق نمتع انثرح « رانلا نم غدعاقم اووي

 7 دعو ام مادجو لع لاقف رْذَب بيلق ىلع ملسو هيلع هللا لص يقلل فقر ل 7

 ٠١ لص .ىبنلا ,لاق اما :تلاقت ةشتاعلا كنف ,لوقأ ام. نوعمسي نآلا مهنا لاق مث اقَح

 عمسف ال كنا تاوق مث قلل وه, مهل لوقأ تبنك ىلا نأ,نوفلعيل .نآلا مهثأ ملسو, هيلع
 « 0 .نتره

 لاق ديحت ند هللا لسع انتدح ارحب نيش 0 لضف 0 1 « ةياألا تأرق تح قوم

 بيصأ لوقي اسّنأ تعمس لاق دّيمح نع قحسا وبا انثدح لاق ورمع نب ةيوعم انثدح

 هللا :لوضتر .اهر, تلاقن# ملسؤربةيلعا هللا ؟ لص ىمتلا, ىلا دم تعجز مالغ ومو رتب ند نا

 5 نأو بسنكخحاو بص نذل ىف كي ناف ىغم ذم ةقراح ةلونم تفرع لق

 « سودرغلا غنج 3 هّنأو ريتك نانج اهنأ ظل ةدحاو اجو تبع وأ كو لاقن عذصأ ام

 كيع نب نصح 7-5000 لاق سيرد ند هللا كبع انربكأ لاق ميهربأ ىب د فادكدسأ ىنتدح

 هللا لوسر ىذقعب لاق ع نع ىملسلا نكولا كيع ىأ نع 0 نب ليعدبب نع نكولا

 قمح ,اوقلظنلل لاق سراف,انّلكر ماوغلا |نرج ريرلاو [ىوتخلا كرمي اند ملسو ةللع هللا لد

 نيكو كمل نأ ةعتلب وأ نب بطاح نم باتك اهعم نيكو كنلا نم قأرمأ اهب ناذ جاخ ةضور

 تلاقف باتكلا انلقف ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ثيح اهل ريعب ىلع ريست اهانكردأت

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر بنك ام انلقن اباتك رن ملف انسمتلا اهانْخلأَف باتكلا انعم ام



 22 زاغللا ٍبتانذ

 لاق هللا دبع انربخا لاق دوح نب دجا انثدح «ةضفب ىلكأ ةورع فيس ناكو ماشه

 ع

 موب رببزلل اولاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باد 3 ةيبأ نع ةورع نب ما انربخأ

 مييلع لمحت ُلَعْتَت ال اولاقف منْبَدَح ثددش نا ىلإ لاق كعم ةشتفا نشك الآ هلومرملا
 ع

 هم اه 5

 نيتيرض هوبوضف هماكالب اوذخأت البقم عجر مت كل امو مزواجغ مهقوفص كش 2

 تايرضلا كدت 3 ىباص) ٌلخدا تنك .ةورعلاقا ردلب ير اهبرص .ةبإضأ امهنيب , ةقتاحا لع

 هليكن نيخس رشع نبأ وهو ذتموب ريبؤلا ند هللا سبع هعم ناكو ةورع لاق ربيغرص انأو 52

 نيعس .انتدح ةدابع نب 0 عمس ديح ئىب هللا ليع ىنتدح «الجر جب لك سرق ىلع

 ىلص هللا لبن ل ةكْلص قا , نع كلام نب لين انل ركذ لاق ةدانق نع ةيورعإ نا نبأ

 - تايب 1

 نم ىوط ىف اوذذقف شيوق كيداخص نم داجر نيرشعو ةعبراب ردد موي رمهأ ملسو جياع هللا

 ناكو كثيبكم ثيِبَح رحب ءاوطأ ردبب ناك اًملق لايل تلك ةصرعلاب ماقأ موق ىلع رهظ اذا

 قلطنُي ىرث ام اولاقو هباكتا هعبتاو ىشم مت اهلحر اهيلع دشف هتلحارب رمأ ثلاثلا ميلا

 الق اب مهتابأ امس مهدامسأب مهيداني لعد كرا ةفنش ع ماق ىنح هتجاح ضعبأل الأ

 انكر ام انتحر ننف انف هلوسرو هللا متعطأ مكنأ مكرسيأ نالف نب نالف ابو نالف نبا

 داسجلأ نم ملكت ام هللا لوسر اي رمع لاقف لاق اح بر نعد ر امام كاجو لوح اق

 امل عيسأب متنأ ام هديب كيح# سفن ىذلاو ماسو هيلع دللا ىلص ىنلا لاقذ اهل حاورأ 9

 «امّدَنو ف سححو ةمقتو اريغصتو اك ظيبوت هلوق معسل ىنح هللا ثايحأ ةدانق لاق “< معن لوقأ

 نيذلا سابع نبأ نع ءاطع نسمع ورمع انتدح لاق نيفس انتدح لاق 2 0

 ريك ع هللا. لص كمحتو :شيرق © ورمع لاق" شيرق راقك هللاو © لاق ؟ًرفك هللا ةمعن اول

 انتدح لاق ليعمسأ ند ل :سكجحا «ر 0 55 مود ر ؛انلا لاق راوبلا ر 1 مهموق اولَحَأو هللا يعن

 هللا ىلص ىبنلا ىلآ عفر رمع نبأ 8 :تداع دنع ّركْذ لاق هيدا نع ماشق نع ةماسأ وبدأ



 ؟* ى راغملا بانحخ

 تايآلا هذه تلرزنل مسقي َرَذ بأ تعمس لاق دابع نب سيق نع رخام ىنأ نع مشاع ىأ

 انثدح لاق قروُدلا ميعربا نب بوقعي انتحح «دوحن رذب موي ةنسلا طعرلا الو ىف

 اًمَدَك مسقي رَذ ابا تعمس لاق دابع نب سيق نع رجم ىلا نع مشاع ىنا نع مشع
 ةزمح رْذَب موي اوزرب نيذلا ىف تزن ْمِهِبر ىف اومَصَنْحَأ ٍنامصَخ ناّذع ةيآلا هذه نا

 نب ديا ىنتدحا «ةبتع نب كيلولاو ةعيبر ىنبأ ةييَشو ةيناعو ثراذل نب ةديبعو ىلعو

 نع. فسوي نب ا انثدح لاق روصنم ىب فحسا انثدح لاق هللا ةسيع ا

 ميعربا نب ملاص نع نوشجاملا نب فسوي ىنثدح لاق دللا دبع نب زيزعلا دبع انتدح
 -ٍ هس 0 - 0-7 0-0

 فلاخ نب بما تسيناك لاق نجولا ديع هدج ىع ةهيبأ نع فوع نب نكولأ كيع نبدأ

 مس سس ا دس - 0 5 | هم هم هه. 5 د 2

 نادبع انتد> «ةيمأ اك نأ توج ال لالب لاقن هنبا لثمقو هلثق ركذخ ردد موي ناك املف

 ىبنلا نع هللا دبع نع دوسألا نع قحسأ نأ نع ةبعش نع نأ قربخا لاق نمتع نبا

 قير انجاب نأ
 زر

 اك دعم ص نكس اهب نككشسف مِجْنلاَو رق هنأ ماسو هيلع هللا ىلص

 لتق كعب هقيأر كقلف هللا كبع لاق اذه ىنيفكي لاقن هتهبج ىلا دعفرف بارت نم افك

 َنَح ماد نع ع ار فسصسوب 0 ماش انربخا لاق ىسوم نب ميو دأ ىنتدح ع[ أرذاك

 لخدُأل تنك نأ لاق هقتاع ىف نفادحا فيسلاب تابرض ثلث ريبزلا ىف ناك لاق ةووَع
2 - 

 كللا ع ىلا لاقو ةووع لاق كومرولا موي ةدحاوو ركب مود نيبتنت بونص لاق اهيف ىعباصأ

 ذ لع 3 520 فرعت لف 2 اب ريبزلا نب هللا كبع ل نيح ناورم ىبأ

 شا 0 هع - 2 3 ع

 « مهتدخا تنك ىلا تددولو انضعب هذخاو



 ىلا دبع 29 قوما كو“ داب ليعمل, انمويخ" لاق ةماعلا وذا« اهديك« لاق وي" قرا

 ةىمتلتك لجت» نم كنعأ »لع لهجاوبا هلا لاقذ ردب “موي فمر هبو لهج انآ" قأ هنأ" دوعَسُم

 لاق لاف عهتادح ااسنآ "نا (نيبلس انقحح لاق ريعز انكنح لاق سنوي نب دكا :انكدح

 ئميتلا نميلس نع ريقز انثد> لاق دلاخ نب ورمع ىنتدحو ح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 فلطناف لَسْهَج وبا عنص' اما رظني نم ملسو هيلع هللا ىلض' ىينلا لاق لاق مهتّدح اسنأ نأ

 لاق هقيكلب ذخأت َلْهَج ابا تننأ لاق درب ىنح تاَرْفَم انبآ هبرض للق هدجوف دوعسم ىبا

 ىب! انكدخ لاق ىتتملا نب ديح ىنكدح «هموق' هلتق لج وا ةومتلتق لجر قوف لهو

 نم رّذَب موي ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق سنأ نع ىميتلا نميلس نع ْىَدَع ىا

 ذخأف دري ىنح ءارقع انبأ هبرض لق هدجوف دوعسم نبا قلطناف لهج وبا لعق ام رظني

 نبا ىنتدح ء«هيتلثق لاق وا هموق هلثق لجر ىوف لقو لاق لهج ابأ 'تنأأ لاق هتيكلب

 ءنوك' كلام نب سّنأ انربخا لاق نميلس انثدح لاق»ناعم نب ناعم انثحح لاق ىتتثا

 نع: ميعوبا' ند ملاض نع: نوشجناملا" نبا فسوي' نع تيبتك لاق هللا نبع ىب ىلع انتدح

 ىئتاقرلا هللا ىبع نبا ليح ىنتدح «ءارثع ىتبأ كتيدح ىنعي ركب ىف هدج نع هينا

 نال فا وما داجح وبا سبق راجم زكا امد لوعب نا" كعمسا لاق رمقعم انتدح لاق

 د هم 5 0 - 00 6 لا 3 2 60 مم م ا 3

 ثراخلا نب ةدببعو ةزمحو ىلع شيرق ئه ل َّ مهجر 28 اوهصتخا نامصخ ناذع تلونذأ

 هد

 فاوصلا ميعربا ند فحكسا انتل 0 نب دجلولاو ةعيبر نب ةبتعو ةعيبر نب ةييشو

 انكدحو لاق سوكس ىنبل كوم وهو ةعيبض ىنب ىف لوني ناك بوقعي نب. فسوي انثدح لاق

 نادم ةيالا هذه تلون انبف ىلع لاق لاق دابع نب سيف ىع راج أ نع ىمرتلا ىميلس

 نع نيفس نع عيكو انثدح لاق رفعج نب ىيك ىنتدح «مهبر ىف اومصتخا نامصخ



 نعي :زاغملا محك

 هللا دبع كوم امنقم عمس هنأ ميركا ثبع ىقربخا لاق عربخأ ميِرَح نبا نأ ماشع انربخا

 ركب نع نينموملا نم نودعاقلا :ئوتسي ال لوقي هعمس هنأ سابع ىبا ىع "ثراثل ىبا

 ةبعش انذدح لاق موهربا ىب ملم 0 ركب باكا ةدع بابا 4 «(رْذَي ىلا نوجراخلو

 انثدح لاق: ثومح ىنتدحو ح رمع ئباو انأ ثوغصتسا لاق“ ءاربلا نع فحسأ ىنأ نع

 ناكو رْخَب موي رمع نباو انأ ثرغصتسا لاق ءاربلا نع قحسا ىنأ ىع ةبعش نع بهو

 دلاخ نب ورمع انتد> «نيتئامو نيعبراو اي راصنالاو نيتس ىلع افي 0-00 نورجاههملا

 ديح باكتا ىنتدح لوقي بلا تعمس لاق فحسا وبا انثحدح لاق ريقز انثدح لاق

 هعم اوزاجأ نيذلا تولاط باحتإ ةّذع اوناك مهنا اردَب هش نمم ملسو هيلع هللا ىلص

 نييَع انضدح © نيوم الا رهتلا ةعم رواج ام دللاو ال ةآربلا لاق ةئام تلو رشع ةعصب َرِهنْلا

 تحن كبح باحتأ انك لاق ءاربلا نع فحسا قأ نع ليئارسا انثحح لاق ءاجر ىب هللا

 هعم زواج ملو رهتلا دعم اوزواج نيذلا تولاط باكتأ ةّلع ىلع رب باكا ةلع 9

 عك اهراح نانو بعل قفراذللا تكمهي صدد ماب [تلقو هت تطل و

 قا نع نيبفس اذوبخا لاق ريتك ىب كنيح انتد>و 5 ءاربلا نع فحسا نأ نع' نيقس نع

 باص ةّذعب رشع ةعصبو ةئامتلث رحب باكا نأ ثذحكن انك لاق ءاربلا نع فحسا

 ةللزو لضا:ئنلا» ءاغذ بابل "2 نيرس الا دعم واج اشو 0 0 0 نيذلا تولاط

 نب هر 0 ىتدح مهكالقو لوح أو ديلولاو ذابت ةييش سشبو ا افك ىلع ملسو هيلع

 دوعسم نبأ نع نوميم نب وريع نع فكسأإ وبا انتد> لاق انتدح لاق كلاخ

 نب ةبيش. ىلع نشيرق نم رفن ىلع اخف ةبعللا .ملسو .هيلح هللا قص ىبنلا لسبقتسا؟ لاق

 مهتيأر ىقل دللاب ٌديشَد ماشه نبا ليج ىاو ةيقع نب ديلولاو ةعيبر نب ةبئعو ةعيبر

 ندكدح" ماشعو نبا لهجلا« نأ لكك بار 4 ازاخ امج ا ناك يمشلا ىيدرمح ؟داكررتجل

 8مع+



 ا 6 :راخملا باذذ

 2 ً - 301 دس 9 5 2

 لاق ام تيبست كفو ناو.قم اب اب مل تلاقف دراج ناوغص مأ اي ةبم) (لاظا مر ةكع ربعب

 لزني ال فخأ ةيمأ جرخ املف ابيرق الا مهعم ٌروجأ نأ يرأ ام ال لاق نرثيلا كوخأ كل

 ةوؤغ ةرعق باب الط ءردبب لجو رع هللا هلتق ىتح كلذب ْلَرَي ملف هريعب لقع الا الونم

 اوبلقَتَمَك ىلا سرافتوو و ُهلْلا اوقتأك ةلذأ قنا رحب هللا نا ْلَقَلَو ىلاعت هللا لوقو ردت

 د د مه هت م همه مهم م هس شمع هلع هتك هدءمر سره 0 3 3جرصإا نأ يب 3 27 9-

 نوكت ةكوشلا تاّذ ريغ نا ملل اهنأ نيتفئاطلا ىدحا هللا مكدعي داو ىلاعت

 اننلب

 باهت نبأ ى 2 1 نع كثيللا انتد>ح لاق ربكب نب ىيكإ 2 ةىدلا ةكوشلا ملل

 ند كعك .تعمس لاق, بكا نب هللا ديع نأ بعك نب هللا بع نب نمرلا دبع نع

 كوبت ةوزغ ىف الا اهازغ ةوزغ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر ىع فلخأ مث لوقي كلام

 هللا ىلع ئبنلا ٍيرَخ امثا اهنع فلخت نيج بناني هنو رد ةوزغ ىف تفلختا ىلأ رهغ

 مدلل سب > د 2 5 -

 باب «داعيم ريغ ىلع ودع نجببو مهب هللا عمج ىنتح شيرف د دبري ملسو هباع

 س6

 نع ليثارسأ انت>> لاق ميعذ وبأ انندح> باعت هلوق أ مكي َنوُتيغَتْسَت نأ ىلاعت هلوق

 3 3 - 2 د

 دوسألا نب دادقملا نم تدهش لوقي دوعسم نبأ تععمس لاق باهش نب 0 نع فنراخت

 رك كير يلع هللا لص ىنلا ىلا ديب لوم ااه دنا بحار يح اتم, انآ نوكأ نقب انيشم

 يكل الفل كروب تننأ, بعدل قسوم موقي لاق انك لوقت ال: لاققا قالك رشملا لح وحي

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تييأرف كفّلُخو كيدي نيبو كلامش ىنعو ىكنيج ىع لئاقن

 ٠د

 لاق باهولا قع انثد> لاق كشرَح نب هللا دبع نب دكيحن ىتدح < نرسو هيجو قرشا

 ب ركب موي ملسو هيلع هللا ىلص ىلا لاذ لاق ا نبأ ىع ادلب عءاىدلاخ اندتد>

3 6 

 لاق ىسوم نب ميه بأ ى .نتتح اي 0 « َديّخلا 0 عمد مزهيس لوقي وهو 1



 انتج

 مزه 1 ىنزاغم ا تامل

 مهيأت تلق ةرشع عبس لاق دعم. تنأ توزغ مك لييق ةرشع عشت لاقا الوزغ نم ملسو

 ىنلا ازغام لأ قحسا نبا لاق ريّشعلا لاقذ ةداتقل ثركذف ةريشعلا وا ريشعلا لاق ّلوُأ تناك

 نم, علو هيلح دالا,لص ىئنلا ركذ باب م , . «ةزيشعلا رم طاوب رث هاوبألا ملسو هيلع, هللا لع
095 

 ميعربا انتدح لاق ةملسم نب جيش انتدح لاق ىمتع ىب دجا ىنتدح ربت لتي

 نب هللا كيع عمس هنأ نوميم نب ورمع ىنتددح لاق قكسا لأ نع هيبأ نع فسوي نبأ

 3 دس 2 مع - ِ 0 ها طض

 ره اذا ةخيما ناكو فلخ نب خيمال اقيدص ناك كنا ناعم نب دعس ندع تدح دوعسم

 لضاادللا لوس هحق املك ديما عر لو ةكق رمال ىعسر ناكر يدع لح لرش يلا

 ةعاسلا نإ, ظنا : يمال ناقد دع ةنيمأ ,لعو ملونف ارمتعم قعس .فلطتا ةنيحملا ؟ملبلر دلع ١

 اب لاقذ لهج وبأ امييقلف راهذلا فصن نم ابيرق هب جر تيبلابد فوطأ 5 ىلعَل ةوُلَخ

 ىقو انما ةّكب فوطت كارأ الأ لهج وبا هل لاقن دعس اذه لاق كعم اذه نم_ناوفص اب

- 

 تعجر ام ناوفص ىا عم كنأ الول هللاو اَمُأ منونيعثو مهنورصنت مكنأ متمعزو ةابصلا مقيوأ

 ام كتعنمأل اذه ىنتعنم نَمَل هللاو امأ هيلع هّيوص عفرو ىعس هل لاقف املاس كلغأ ىلا

 ع 5362 2 3 مه : 5 5 -ع

 لا ىلع كعس اب كتوص عمضرت ال خيما مهل لاقخ خنيدملا ىلع كقب رريط ةهذم كيلع كشا وه

 ًَ د ها هم ه و هي - 5

 !ديدش اعرف ةّيمأ كلذل عرقف ىرذأ ال لاق ةكم لاق كولتاق مهنا لوقي ملسو هيلع دالا ىلص
 كيل لاق امر تالا دعس (دنلاقر امو يرق ررلا نارا كا ليلا هلا كت 2 وس ع ا

 مع

 نم ُجَرْخَأ ال هللاو ةّيمُأ لاق ىردا ال ةّكِع هل ثلقف تاق مهنا مربخا ادمحم ّنأ معّر لاق
 2 م - 9 ه5 9 هم د ب 7 25

 جرخ نأ ةبمأ هركف مكربع اوركردا لاقذ' سانلا لهج ونبأ رفنتسا ردد مود ناك املذ ةكم

 لمأ كيس تنأو تفلخت دق سانلا كاري ام ىتم كنا ناوفص ابءاي لاقن لهج وبا, هانأت

 دوجَأ نيرتشأل هللاوف ىنتبلغ ذا امُأ لاق ىتح لهَج وبا هب لزي ملف كعم اوفلخت ىداولا
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 «# هنع هللا" ىضر راصنالا بقاتم بانك

 كا هللا كيلبعا انإبحا #لاقأ نادبعألانكركت © موضي رماو» مكنللا قسوم. كوأ نك .علسو. هيلع

 ىبنلا !نأ نيلابعا ىبا نع ةبتع ابا هللا ىبعأ قب هللا: ىيّبع  قربخا' لاقأ ىرعولا ىعب سنوي

 باتللا لأ ناكو 0 نوقرفي نوكرشملا ناكو هرعش لْخَسَي ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 رموي ف اميف باتللا لها ةقفاوم بحي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناكو مهسوور نوئدسي

 ىنتدح لاق 5257 د دايز انتد> «هسأر ماسو هيلع هللا ىلص ىينلا قوق رث ءىشب هيف

 هووزج باتكلا لها مث لاق سابع نبا نع ريبج نب كيعس نع رشب وبا انربخا لاف ميش

 هممع0) 0مم

 باب كو * نيضع نارغلا اولَعَج ىيذلا ىلاعت هلوق 2 كضعمل اورفكو :ضعبب اونماق عاوجأ

 ٠  5د 2

- 

 2 بر ىلآ بر نم رشع ةعضب هلوادن أ ناماس نع ىمتع وبا انتد>و ىنأ انتددح

 لوقب نامملس ل لاق نبتع لأ ى 2 فو.ع ن 2 نيقفس انتدد> لاق ف -هدبو-د نب للود

 وبأ اذربخأ لاق داّح نبا ىيك ىنتدح لاق كرذم نب نسل ىنتدح «زمرف مأر نم انآ

 دللا ىلص كيحتو ىسيع نيب ةرتق لاق ناملس نع نمقع لأ نع ا مصاع نع ةذاوع

 يو فس خدام اكناءدبي ماسو باع

 ىاغيلا بابك م

 خبعش انتدح لاق قو انتد> لق سيح نب هللا كيع انتدح ةريشعلا ظوزغ باب أ

 ةيلع..ءللا لص يتلا ارغ مك مل "لييقد«ةقزأ نب. جير بنج ىلا تنك لاا قحسا قا ع



 هأ ؛ز» كنع هللا ىضر راصنالا بقانم بانك

 3 5 , ع 0 د د

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف انلضفأ نباو انلضقأو انريخ ىباو انريخ اولاق هللا ثبع مكيف

 مهيلا جوخن كلذ ّلثم اولاقف مهيلع دان كلذ نم هللا هذانأ اولاق دللا ٌبع ملسُأ نا مقيأرأ

 كىصقنتو انرش باو انش اولاقف دللا لوسر '!دمح أو هللا الآ هلا ال نأ .تهشأ لاقف. هللا دبع

 ورمع نع نيفس انثحح لاق هللا بع نب ىلع انثدح « هللا لوس اي فاخأ تنك !ذه لاق

 ثلقف ةئيسن ىوسلا ىف جارد ىل كيرش عاب لاق معظشُم نب نجرلا دبع لاهثتملا ابأ عمس

 حا ىلع هباع اف وسلا ىف اهقعب كقل هللاو هللا ناحجس لاق اذه َمْلَصِيَك هللا ناكجس

 اذه عيابتن ىحاو ةنيدملا ملسو هيلع دللا ىلص ئبنلا مدق لاقف بزاع نب ءاربلا تلأسف

 مقرا ب" قليو ,مقلاو يلصو الحا ةقيست ىاكرر اقول سابمنعب «نسيلف ديب اَذَي ناك ام لاقف عيبا

 مدق لاقف ورم نيفس لاقو هلثم لاقف مقرأ نب دير تلاسف ةراجت انيظَعَأ ناك هتاف هلسف

 باب ها“ ء جلل وأ مسوملا ىلا ةيسن لاقو عيابتن نك ةنيدملا ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا

 هلوق اَمأو ادوهي اوراص اوداه. ةنيدملا مدسق نيح ملسو هيلع هللا ىكلص ىبنلا دوهيلا نايتا

 ةريزف اذ ىحانتك نع هيف اسدحا لاقي ميعرزلا نبا م لسه ايهدج بتات ققاهيانبتا انذف

 هج فود قرار الا دوهبلا نما هك هنحل قار نتا قلر لاق زيماطلو يلع هذللا يلصأ دل [ 27

 نايم ىذا انيك, لاك ةماسأ" ىب_ تاج اكد لاك .قالغلا دال فيبحأ اب هدجمحلا#

 هيلع دللا/ ص قبنلا»:لتخد: لاق !ىسم. نأ ىع ةباهش# با ىزاط» ىع ,ملسم نيد سيك 2

 هيلع للا - لضي ققنلالافق سفر موظوو ا ىار وشال (نورلظمي :نوهيلا قم سانا الفاو ةمرجملاب لل

 انربخا لاق ميش انثدح لاق بويأ ند دايز ىنثدح «هموصب رمأت هموصب قححَأ نك ملقم

 ملسو هيلع هللا ىلص ْئِبنلا مدق امل لاق سابع نبا نع ريبَج نب كيعس نع رشب وبا

 هللا رقظأ ىذلا مويلا وه اولاقف كلذ نع اولثسف ءاروشاع' نوموصي توهيلا دجو ةنيدملا

 هللا ىلص هللا ٌلوُسر لاقف دل اميظعت هموصن نكو ا نوعرف ىلع ليثارسا .ىنبو ىسوم هيف

 وج ب بح
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 سثابلا نلت مهباقعا ىلع مدرَت الو مهترجع قاصعأل ضمأ مهللا نورخآ كسب رضيو ماوقأ

 سنوي نب دا لاقو ذك قومي أ ملسو هيلع هللا ىلص هللا 0 هل و :لوخ ند ٌعس

 نيب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىخآ فيك باب ه. :«كقترو رخت نأ ميعربا نع ىسومو

 نب. تقلب |ىيبو ىبج ملسو هيلخ دللا قصر بنل ىحا فوغ نير نكرلا تنبع لاقوإ باك

 نافلسب نيج هلك :عيلخ هللا قصر ىبشلا ا ىنحا . ةعيخل وبا: لاو ةضيدلملا انمدقا املا عيبرلا

 مدق لاق سنأ نع دي نع نيفس انثدح لاق فسوي نب دمح انثدح « ءادردلا ىو

 عيبرلا نيب ىعس نيبو هنيب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىَحات ةنيدملا فوع نب نمرلا دبع

 كلامو كلمأ ىف كل هللا كراب نجرلا ىبع لاقف هلامو هلا هفصاني نأ هيلع ضرعذ ئراصنالا

 مانأ كعب“ ملسو هيلع هللا: ىلص ىبنلا كرف نمسو ظقأ ؛نم ايش اهب ميرف ىوسلا ىلع ىَلُد

 نشر ان «لاقل نكرلا تصيب كاع لسور بلغوا دلل, (نيص» يللا لإقم ةقيط نم وصوت :ءيلعو

 ىبنلا لاقف بَعَذ نم ةاوت َنْزو لاق اهيف تقس امف لاق راصنالا نم ةأرمآ تدجوؤت هللا

 قير قف دويمع نم نكماح :ئىكدح_ باين هان ",١ ظنت كلوت وأ :ملسو/ديلع هللا قع

 هللا ىلص ىبنلا مَدَقَم هغلب. مالس نب هللا نبع نأ سنأ نع كيع انتدح لاق. لضفملا

 ىبن الا نهملعي: ال ثلث نع كىلئاس أ لاقف ءايشأ ىح. هلاسي هات ةنيدملا .ملسو:.هيلغ

 همأ ىلاو هيبأ ىلا عَوْنُي كلولا لاب امو ةنّل لعا هلكأ ماعط وأ امر ةعاسلا طارشأ لوأ ام

 لأ لهآ لاح, ةلكتالكلا نيا دويبلا ودع كاذ مالح نبا: لاك ,افذا لتيئربج مس: قرهخا لاق

 ةدايزف هلل لها هلكأي ماعط ُلِوُأ امو برغملا ىلا ىرشَملا نم عرشتت رانف .ةعاسلا طارشأ

 ةأرملا هام قبس !ذاذ تلولا عرق أرملا هم لجرلا أم قبس اذاذ لّلولا اًمأو تول حبك

 هللا لوسر اب لاق هللا ٌلوسر كتأو هللا الا هلا ال 0 دما لاقط ةلزلا تقرت 2 7
0 

 راع 3 000 - قضت ولا لاقت ثوهملا ! تناصف قمالتبا اوملعيا ن



 1 مهفع هللا ىضر راصنالا بقانم بانك

 دجسملا ةلبق لكَتلا اوقصف لاق عطقن لكّتلابو تيوسف برا تشينف نيكرشم لا روبقب

 ىلص هللا لوسرو نوزجري و رخطصلا كلذ نولقني اولعَجو لق راجح هيتداضع اولعّجو لاق

 «ةرجاهملاو راصنالا رصنأف ةرخآلا ريخ الا ريخ ال هّنا مهللا نولوقي ميعم ملسو هيلع هللا

 متاح انثدح لاق ةزمَح نب ميهربا انتكح هكسن ءاضق دعب ةكمب رجاهملا ةماقا باب من

 ند تكاشلا لاك زسدزعلا كيع نب ع 5 لاق ىرهزسلا 1ك نب نيورلا دبع نع

 هللا لوسر لاق لوقي ئمرضلمل ىب ءالعلا تعمس لاق ةكم ىَتُكُد ىف تعم ام رمّثلا تخأ

 خيراتلا اوخْرأ نيأ نم خيراتلا باب م. ءرّدصلا دعب رجاهملل ثلذ ملسو هيلع هللا ىلص

 لاق دعس نب 1 نع ةيبأ نع زيرعلا ديع انت>> لاق ةخواسم نب هللا دبع انتدح ئ

 «ةنيدملا ممدقُم نم الا اودع ام هتافو نم الو ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا ثعبَم نم اوُّكَع 2

 نع ةورع نع. ئرغزلا نسع رعم انثدح لاق عيرز. ىبا|ىيزي انتدح لاق ددسم انثتدح

 تكرذو اًعبرا تضرفف ملسو هيلع' هللا ىلص ئنلا رجافت رف نّيقعكر ةولصلا تّضرُق لاق ةشئاع

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ٍلوق باب 0 ءرَْم نع ىازرلا دبع هعبات «لوالا ىلع رَعْسلا ةولص

 لاق ةعرشق ند ىيك انكنك دك تاع ن.هل رم و مهترجكف ىاكعأل ضمأ مهللأ مدلسو

 َمَعملسو/هيلغا هللا لص ئنلا ىع. كلام ىب: ىعسأ نب. رماع ْنَع ىرعزلا نع :ميعربا انكلح

 عجولا نم ىن غلب دللا سر اب تلقذ توملا ىلع هنم تيفشأ عجو نم ىنْعَي عادولا ةّجح

 5 ناقر ال لاع ادم قلتي قدسنا مدحلو 1 ةكبأ انا ىكري هلو! انام اوان قل لع تل

 نأ نم ريخ ءينغأ كتفرو رذت نأ كلنا ويفك تلثلاو دعس اي ُتْلُثلا ال لاق هرظَشب

 اهب هللا كرجل الا هللا هجو اهب ىغتبت' قفل قفانب تسلو سانلا نوففكتي هلع عرذت

 فلخُأ نك كنا لاق ىاحتأ دعب فّلخأ هللا لوسر اب ثلق كتارمآ ىف ىف اهلعجت ةمَقللا ىتح

 كب عفتني ىند فلخت كلعلو دعْدرو ةجرد اهب تددزأ لأ هللا ةجو مب ىغتبت المح ليتف



 هم هنع هللا ىضر راصنالا بقانم بانك

 قمل .ةللاو ؟هءاجخ يقفل واع :١107 لاق نك" دللا# لوم اين قم كلان)إ دقت ىرْذأ ال تلف ماكل

 اًدحا ىَكَزَأ هللاوف تلاق هب لَعْفُي ام دللا ُلوسر انأو دللاو ىردأ امو ريخْل هل وجرأل لاو

 هللا ىلص هللا لوسر ثتجف ىرجت انيع نمثعل تارت تمنف كلذ ىننّرخأت تلاق هدعب

 هئاسأ ىباا انثذحا لاق :ىيعس ١ نب'اهللا .قليبع .ىكدتح «هلمع كلذ لاقف كربخأت ملسو «ةيلع

 ىلص هللا لوسرل لجو رع هللا همّكق اموي تاعب موي ناك لاق ةشئاع نع هيبا نع ماشع نع

 تلتقو والم قرتفا دقو ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر مهقف ملسو هيلع هللا

 انثدح لاق ركن ىنثدح لاق ىتثملا ىب ديح ىنتدح «مالسالا ىف مهلوخد ىف مهتارس

 ملعو ١ هيلع هللأ, ص ئبنلاو: اًهيلع لخح# كبالابا | نأ: هتتتاعأ نع' يبا ءقع ماشع عيوعأةبعتت

 وبا لاق ثاعب موي راصنالا تّقزاعت ا نايتغت ناتنْيَق اهدنعو ىخكأ وأ رطف موي اهدنع

 نأ ركب ابأ اب امهعذ ملاسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف نيقرم ن راهي امم وم ركب

 ىنثدحو ح ثراولا دبع اتثدح لاق دّدسم انتدح ءمويلا اذه انذيع ناو اديع مق لل

 حايتلا وبا انثدح لاق ثّدح نأ ثعبس لاق دبصلا دبع انربخا لاق روصنم نب فحسا

 الل لكلا !لوسر ١ نقاب اهلا لاك كلام لم شمل انت دحلب لاق ىبصلا «نيمحلا) ىب هيرب

 مهيف ماقأ لاق فوع نب ورمع ونب مهل لاقي ىح ىف ةنيدملا ولع ىف لون ةنيدملا ملسو هيلع

 رظنأ نو لاق مهفويس ىدلقتم اوءاجن لاق راجنلا ىنب ُآَلَم ىلا لسرأ مث ةليل ةرشع عبرا

 هلوح راجنلا ىنب المو هقدر ركب وباو هتلحار ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا

 مّنَغْلا ضبارم ىف ّكصيو ةولصلا هتكردأ ثيح ىلَصَي ناكف لاق بويا ىا ءانغب ىقلأ ىنح

 قوفمات راجتلا]) يب ابا ناقد اء راحتلا' ىنإ الما ىلإ لسا: ىجسلا كانبب يم يف لاق

 تناك ملك؛ لوقأ اما هيف . ناكف لاق. هللا ىلا الا هّتمك بلطَت ال هللاو ال اولاق اذه مكظئاح

 ع 00 95 - 7 0 5 8
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رماك ليت“ هيف ناكو برخ هيذ تسناكو نيكرشمللا روبق هيف
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 ةنيدملا انيلا ٌبْبَح مالا لاقف هثربخأت ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوس, تقجن ةشئاع تلاق

 ءةفكجلاب اهلعجاو اها ٌلقناو اهذمو اهعاص ىف انل كرابر اهكتكو تش وا ةكم انبك

 ىرفزلا نع رمعم انربخا لاق فسوي نب ماشع انثدح لاق دمح ىب هلأ دبع ىقدح

 نمثع ىلع لخد هربخأ رايخل نب ىدع نب هللا ديّبع نأ ريبؤلا نب ةورع ىنثدح لاق

 ديبع نأ ريبؤلا نب ةورع انثدح لاق ىرهزلا نع نا ىنثحح بيعش نب وشب لاقو ح

 دللا ناف دعب امأ لاق رث كهشتف نيثع ىلع تدالخد لاق هربخا رايخل نب ىدع ىب هللا

 ترجاه رث كبح هب ثعب اهب نمآو هلوسرلو هلل باجتسا نم تنكو قحاب ادمح تعب

 هتششغع الو هقيصع ام هلاوف هتعيابو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َرهص تلنو نيترجه

3 
 نميلس نب. ىبك انثتدح «هلثم ىرعزلا .انثتدح لاق ٌىبللا فحسإ هعبات. «هللا هاثوت

 ىنربخا. لاق باهش. نبا نع سنوي قربخاو م كلام انثدح لاق بقو :ىبا ىنثدح لاق

 عجر فوع نب نيرسلا كبع هربخأ ا نب هللا دبع أ هللا كيع نب هللا 1

 ريمأ اب تلقف. نورلا دبع لاقن قدجوف لاق رمع اهح هك رخآ ىف ىّنع وهو هلها ىلا

 ةنيدملا مالت ىندح ليمن نأ ىرأ أو غاعوغو سانلا عاعر عمج مسوهلأ نأ نينموملا

 0 رمع لاقو مهجر كودو سانلا فارسشأو هقفلا لحال ل ا ةركاهلا ا اهنا

 لاف 0 نب ميخربأ انتد> لاق ليعمسأ نب ىسوم اندتدح « ةخددملاب هموقأ ماقم لوأ 5

 تعياب مهثاسن نم ةارما العلا مأ نأ تباث نب هيز نب ةجراخ نع باهشا نبا انربخا

 تعرق. نيج :ئتكسلا قل مهلا واط قرع نبا عصح نأ تربخأاب هلك ءللخا هللا لتكن

 قوث ىتح هتضرمف انحنع نمثع ىكتناف العلا مأ تسلاق نيرجاهملا ىَنْكَس ىلع راصنالا

 بئاسلا اأ كيلع هللا حر تلقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا انيلع لخّدف هباوثا ىف هانلعجو

 همركأ هللا نأ كيرذي امو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف هللا كمّرَكُأ حقل كيلع قّداهش
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 وبا ىنتدح لاق ىتيللا ديزي ىب ءاطع ىتدح لاق 1-0 ىنثحح لاق جازوالا انثدح

 نأ ككبو لاقف ةرجهلا نع هلأسف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا قارعأ كج لاق ىيعس

 لهف لاق معن لاق اهّتقحص ىطغتف لاق معن لاق لبا نم كل لهف كيدش اهئاش ةرجهلا

 ناذ راكلا ءارو نمإلمعاف لاق معن لاق اهدرو موي 'انيبلكاف لاق معن لاق اهنم َحَنِمَت

 ةنيدملا هباحأو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مدقم باب 8 ءايش كلَمَع نم ٌكِرَشَي نَل

 مدق نم لوا لاق كربلا عمس قحسا وبا اانأبتأ لاق ةبعش انثخدح لاق كيلولا وبا انتدح

 نيك تكدح «لالبو ريشا قيدرامح انيلع مدقق ىتكم مي قباب ريم - قل: ابغضم: اميلغ

 بزاع نب ءاربلا تعمس لاق قكاسا نأ نع ةبعش انتدح لاق ردنُع انثدح لاق راّشب ىبا

 لالب مدقف سافلا نوعرقي اوناكو موتكم ماب نوار هونك 1 «اييفطمم اقبرع هةحقأ نجا رااكزاف

 ةيبلعبدللا) لمع ىقعلا تاسعا نمر ئييرشع قب, باتل وبر رمغاا مدقوق: شابا نم 'زامعوأ قع

 ٍعَحَرَف ءىشب اوحرف ةنيدملا عا تسبأر امف .ملسو: هيلع هللا ىلص ئبنلا .مدق: رق ملسو

 ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر مدق نلقي دامالا لعج ىتح ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب

 قب. هللا دبع .انكدح !«لصفملا نم ر وش. ىف ىلعالا !كنير .مسأ حبس تأرق ىت> مدق امف

 لوسر مدق ايل .تلاق اهنأ ةشثاع نع هبيا ىع ةورعا نب ماشه ىع كلام انربخا لاق فسوي

 ا" تلتف :انهتلخأ تبلختجفر (تالاق البو اوكي ىبارءافابعو, ةييحتلا» لموكلعا هللا ١ ىلض هللا

 لوقي | ىدلا يدك ءاداووك دبا. ناك كت لاك كنج , تيك لالبانايو كدت كفيك كاب
 من كد

 1 هي د 5بءدإ ع

 هلعن كارشش نم ىندا توملاو هلا ىف حبصم ىرمأ لك

 2 5 م 00 2 9

 الوقت هةريقع عقرب 01 منع علقأ اذأ لالمب ناكو

 2 9 3 ه6 2 سمس هك ن 2, ع

 ليلجو واجعلا ىلوحو تاون ابل نبأ ىلع ىرعش تبل الأ

 هم 5 © ء

 ٌليفَطو مان كلا نوح لغو نجت ةاسيم ارحب ندرأ لعو



 5 مانع هللا ى راصنالا بقانم بانك

 بروتسا كلقفإ كبت ةةيلخاا هللا نصرا عاتلا هاله تيت رق هلهشا نرش قا , قبلا لغ

 انرقُأ ىف بلطلاو. انلحترا رث تيَضَر ىتح ملسو هيلع هللا ىلص:هللا لوسر برّشف هللا لوس ب

 ىمح اهتباصا كق ةعجطصم هثنبا ةشئاع !ذاف هلعا ىلع ركب أ عم تلخدف ةهآربلا لاق

 لاق ىيرلا" بغا برا قيبلش انه - «ةينبا اء تنأ تبك لاك لهدح لبقي اعابأ تيأرف

 سنأ نع هتدحح ٍاسو نب ةبقع نأ ةلبع قا نب ميعربا انثدح لاق ريم < نب دي انتدح

 طمشأ هباكتا ىف سيلو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مدق لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مداخ

 لاق ىازوالا انثدح لاق كيلولا انتدح ميحد لاقو مدكلاو ءانغاب اهفاقف ركب ىا ريغ

 ىلص ىبنلا مدق لاق كلام نب سنأ ىنثدح لاق ياسو نب ةبقع نع كيبع وبا ىنثدح

 انتدح ءاهنول انف ىدح متناو ءانتحلاب اهفاف ركب وبا هباحا نَسُأ ناكف ةنيدملا ملسو هيلع هللا

 0 يكب يآ 5 ختتاع نع ور نع باهش نبأ نع سدو نع فد نبأ اذربخا لاق عغبصأ

 رعاشلا اذه اهمع نبأ اهجوزتف اهقلط ركب وبا رجاع اًملخ ركب مآ اهل لاقي' بلك نم ةرما
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 شبرقر افك 5 ةدبصقلا هذه لاق ىذلا

 ماسنسلاب و ىزيشلا نم رسب بياق بيلقلاب اذ امو

 ماركلا برستسلاو تاَنيقلا ْس ركب بيلق بيلقلاب اذ امو

 مالّس نم ىموق دعب ىل لجو ركب كوسا انيِيَح

 + ماسقو ءهآدصأ ةايح فيكو  ايكتس ناب لوسرلا انثي

 مما تنك لاقا اركب قا نع نأ ا ٍّ انثدح لاق ليعمسا ىب 0

 ىلع انتدح «ايهثلات هللا نانثا ركب ابأ اب 0 لاق انآر هرصب ًاطأط مهضعب 9

 فسوي نب دمحم لاق» ح ىازوالا انثدح لاق ملسم نب كيلولا انتدح لاق هللا دبع ىبا
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 0 نع هلل ىضر رامصنالا بذانم بانح

 سد بنيكماواا» ١ [كيبا افا قأ نان لاق لا تدلق لاقل كنبأل - نا لاق: امير حت

 كرسي ىلع ى

 هم د 3 0 0 ١

 انل درب هلك انلمعو دعم اندايجو دعم انذر كو ملسو هبلع هللا ىلص دللا لوسر عم انمالسأ

 25 مع

 دعب اندماج سق هللاو ال نا لاق سارج اًسار اًناقك دنم انوجأ هدعب هانّليَع لَمَع لك ْنأو

 9م

 رقب انيدكا ىلع ملسأو ارينك اريخ انُلِمَعو انمَسو انيِلصو ملسو هيلع دللا ىلص هللا ٍلوسر

 انل9]3# ةكلذ» نأ ثددوأ هديب رمع سفن ىذلاو انأ ىنلل نأ لاقذ كلذ وجرَنّل اناو 0

 هوا نم يح !هالاو كابا نأ تلق سارب اسر افافك هنم انوجت هدعب نلمح ءئشان اك نأ

 لاق نمتع ىنأ ىع مصاع نع ليعمسا انتدح لاق هنع ىنغلب 33 حابص نب ديح ىنتدح

 5 د ع د سمس © 5 5 2 2 2 د

 هللا لوسر ىلع رمعو انأ تمدق لاق بضغي هيبا ليبق رجاه هل ليق اذأ رمع نبأ تعمس

 مل رظناذ بهذأ لاقف رمع ىناضر لزنملا ىلا انعجرف الئاق هانُدجوف ملسو هيلع هللا ىلص

 ظقبتسا نق هنأ هثربخأذ و ع 2 تاقلظنال م ةداعبابت هبالع هل هنينأ ظفر

 وه د 2,6
 و ور د 0 0 َ

 نمتع نب دا ىنتدح «دتعياب م هعيابف هبلع لدخد ىنتح ةلورد وو هبلأ نقلطناف

 لاق قحكسأ أ نع هيبأ نع فسوب نب مم مردأ انتد> لاق ع ند جيوش انتد> لاق

 - 4 ع 2 3-3 0 - هس 3 ون

 وبسم نع بزاع هلاسف لاق دعم هتلمدث الحر بزاع نم ركب ىببأ عامنبا لاق ثدحكي ءاربلا تحعجس

 انمويو انتليل انييحاف :اليل انجرك .سكرلاب انياع ذخأ لاق ملسو هيلع هللا ىكلبص هللا لوسر

 2 0 م 9516 ء 0 0 5 8 كس 1

 ترفذ لاق ِلظ نم 2ىتن اهلو اعانينان ةركص اذل تمعذر مث ةريهظلا مثاق ماق ىنح

 تف لظناذ ملسو هيلع هللا ىلص 1 ىبغلا اهيلع ا 0 عم ظورف 5 ملسو بلع هللا ىلص الأ

 د 65

 :تلاسف اندر ىذلا لتتم و كلا نم كيري مرت 3 0 85 عاب د انأ !ناف هلو ام ضكغنا

 له هلاكلك معن لاق ىبل نم كمن ىف لفه هل تلقف نالفل انأ لاقف مالغ اي اننا ع

 ةبتك بلت لاق عوضلا ضفنأ هل تقف همنغ نم ةاش فخاف لاق معن لاق بلاح تنأ

 7 و عمس 5 6 هل ا 2 د تدم

 تييبصت ملسو بلع هللا ىلص هللا لوسر) اهتاور لق هرج اهيلعو ءام نم ةوأاذا ىجمو نبل نم



 8 4 نع هللا ىضر راصنالا بقانم .باذنذ

 ئن :لسرأف ىف سيل ام ىف اولاق تسملسأ دق ىلا اوملعي نا مهئاذ ثملسأ دق ىنأ اوملعي

 رشعم اي ملسو ةيلع هللا ىلص دللا لوسر مهل لاقن هيلع اولخكف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ثلث اهلاق هللا ءلوسر أ نوملعتل مكنا وه الا هلا ل ىذلا هللاوف هللا اوقتا .مكايو دوهيلا

 نباو انملعأو انحيس نباو انحّيس كاذ اولاق مالس نب دللا ذيع مكيف لجَر ٌىَأذ لاق رارم

 ىتاح اولاق ملسأ نأ مقيأرفأ لاق ملسيل ناك ام دلل ىثاح اولاق ماسأ نا. مقيأرفأ لاق الع

 هللا اوقتا دوهملا رّشعَم اب لاقف جرحت مهيلع جرخأ مالس نبا اي لاق ملّسْمل ناك ام دلل

 عجرخأت تبذك اولاقن قَح ءاج هنأو هللا لوس هنأ نوملعتل مكنا وع الا هلا تف ئا

 جيرج ىبا ىع ماشع انربخا لاق ىسوم نب ميعربا انثد> < ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ضرق. ناك ؛لاق..باطشل ؛ نب رمع نع رفع ىبا نع. عفان نع رمع ىب هللا تيبع .قوبخا لاق

 هل لثيقف ةئام ٌسمخو: فالآ ةثلث رمع ىبال ضرقو ةعبرا ىف فالآ ةعبرا نيلوالا نيرجاهملل

 نيك وه سيل. لوقي هاوبأ هب رجاه امثا لاقف فالأأ ةعيرأ نم هتصقت ملف نيرجاهملا نم وه

 منع لك1و قا ىع شمعالاا# جع,نيفس اندبخا لاق نيثك نب تنك _انكدح < هسفنب رجاه

 انتدح لاق دّدسم انثدحو ح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انرجام لاق بابخ

 لوسر عم انوجاه لاق باِبَح انتدح لاق ةملس ىب قيقش نتعبس لاق شمعألا نع ىيج

 ليو لو ىضتب نمااعبف هللا لع انزجأ كيكو هللا وتم عسي مدس مل للا لي

 رمت آلا هيف هنقكت اًيش جت ملف د ملا دريك نيد يبتسم تيما ١

 هللا ٌلوشر ءانومأف ؛ةسار عر باجر انيَطَع اذاو هالجر تجرخ هسار اهب انيلع اذا اَنَك

 هذ تعا نكات رخذا 1 هيج 02 دكت ات هسا ىطْعُت نأ ملسو هيلع .هللا> قيض

 6 7 0 و 3 5100
 نواعم نع فوع انتد> لاق حور انذددح لاق رخل ندا ىبعإ انتددح «ءاهددعب ويف هدرمت

 نب هللا كيع ىل لاك لاق ىرعشألا ىسوم ىنبأ نب ةدرب وبأ ىنتدح لاق نر نبا



 دارج نع دللا ىضر راصنالا بقانم باك

 ىلص هللا لوسر فقير هّتطَب لخد ام لود هيف ىف اهلخدأ رث اهكالف ٌةرمت ملسو هيلع دللا

 ديع اندتدح لاق نأ ىنتتدح لاق نيكل دبع اذت22> لاق سيح# ىنتدح « ماسو هيلع هللا

 ىلا ملسو هيلع دللا ىلص هللا ئت ليبقأ لاق كلام نب .سنأ انثدح لاق بودهص نب زيزعلا

 فرعي ال باش ملسو هيلع هللا ىلص ئنلاو فرعي جيش ركب وباو ركب ابا ٌفدْرُم وهو ةنيذملا

 اذه لوقيف كيدي نيب .ىذلا ٌلجرلا اذه نم ركب ابا. اب ٍلوقيف ركب ابا لجرلا ىقليخ لاق

 ىنعي اتأو فيوطلا ىذعي امثا هنأ بسال بست لاق ليبسلا ىنيدعي ىذلا لجرولا

 كف سزاف اذه هلثا لوسر اب لاقف مهقحل دق سرافب وه !ذاف وكب وبا تفتلاف رخل ليبس

 بي ارا هس رعب 1 مهللآ لافي مشوا ةيلغ هللا !لصامللا ئبتا تفتلاتاانبد نك

 انب كلي اًذحا نكرْتَت ال كتاكم فقف لاق تش اب ىرم هللا. ىبن اب لاقف مكمحأ

 ةحلسم راهنلا مخ ناكو ملسو هيلع: هللا ىلص هللا بن ىلع !ةهاج.راهنلا َّلوأ ناكف. لاق

 ىلا اوماجن راصنالا ىلآ ثعب رث ةرلمل بناج ملسو هيلع هللا قلص :هللا ٌلوسر ؛لزنف

 ذلك كان حاطم نينه ابكرأ !ولاقو امهيلع اومّلَسف . ركب قأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لنا 5 مم هئيدلار فز ليقف حالسلاب امهنود اوفحو ركب وباو ماسو هيلع هللا ىلص هللا

 - - - 3+ ادي ع “>2 - "- 2ع - هس

 عب عمس نأ هلعا تدحكلت مناف بويا ىأ راد بناج لوذ ىنح ريسي لييقاف هللا ىبذ ءاج

 اهيف مهل فرتخ .ىذلا عضي نأ لجكف مهل فرتخت هلفأل لخأ ىف وهو مالس ىب .هللا دبع

 ىلص ىينلا لاقذ هلعأ ىلا عجر 9 مالسو هيلع هللا ىلص هلتا ىببذ نم تيرلق ا دعم و ءاجن
 60 م

 !ذعو ىراد هذه هللا ّىبن اب انأ بويأ وبا لاقف برذأ انلغا تويب 5 ملسو هيلع هللا

 هللا ىلص دللا 2 ءاج اهلف ءللأ خحرب ىلع او لاق اليقم امل ىيهن قئلطناف لاق ىناب

 ايد 23

 كّقو فاك تكثج كنأو هللا لوسر كنأ ثهشأ .لاقف. مالسا ند هللا كبع ًءاج ملسو :هيلغ

 ع - 3 مت 5 _ً بع د هاء اس

 نأ لبق ىفع مهلتسأف مهعدأف مهملعأ 0 مهملعأو مديس اقبا جن ىنذأ دوه تدلع



 هم مهنع هللا ىضر راصنالا بقانم باتك

 نيبللا لقفي وعو لوقيو ةنايتب قئ ىبللا مهعم لقني ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هم 6ع تا ثدع 7: 6-52 د د 2 ١

 رهطأو انبر ربا اذه ريح لاج ال لامخل اذه

 نيملسملا نم لجر رعشب لقمتن ةرجاهملاو راصنالا مخرف لوقي ةرخآلا رجأ رجألا نإ مهللا

 لقمع ملم هيلعرادللا ل الض هللا, لوشسر نأ تيداحاالا »ىلا هوو كايش لبا لاعهر كل لا

 ةماسأ وبا انثدح لاق ةبيش نأ ىب دللا دبع ىنتدح «تابيالا هذه ريغ مات رعش تيبب

 ناو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ةرفس تعنص ءامسا نع ةمطانو هيبا نع ماشم .انتدح .لاق

 تيهيف تلعفف هيقشف لاق قاطن الا هظبرأ ايش ْدَجُأ ام نال ثلقف ةنيدملا كارآ نيبح ركب

 انتد> لاق راشب ىب نمح انتدح « ىاطقلا تلاد ءاملا سابع ىبا لاق نيقاطنتلا تاذ

0_0 

 دللا ىلص ى ذلا لكف انيلإ لاه ١ رهلا تك لاق فحاسا ىنأ نع ةخبعش انت>> لاق ردنغ
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 ملط ةعيلعيردللا نيصوب ىدلا علعان نوح تعجل ىبا هقاز يدعم ةييدملا دا كار الا

 ملسو هيلع دللا خلص ئنلا شطعف لاق هل اعدف كرضأ الو ىل هللا عْذا لاق هسرق هب. تخاسق
9 

 © تيبضر ىنح برشف هنينأذ 3 نم ةبتك هبف 50 ت6 ركد وبأ لاقف عرج 8

 تلح اهنأ 2 نع بدأ نع ةورع نب ماهل ى ع ا نبأ نع ىدبك نب ءابركز 12

 هيف لو تدرنف ةنيدملا تينتأف م انأو :تجرخ :تلاق رييرلا ىب هللا كبعب

 قي لقت» رق ءاهعَضما رمتب , اعد رق رت, ق. عضوهب ملضو, هيلع. هللا "لص" عقينلا" هون تيتا لذ

 اعد رق ةرمتب هكنح رث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قير هقوج لخد ءىثش لوا ناكف هيف
 سه د

 رهسم نب ىلع نع 00 ند كلاخ هعدات « مالسالا 8 ل دولوم 1 ناكو هيلع كردو عل

 ليف ملسو ' هيلع ادللا ,نيكا ىنلا ىلا هترجاه ءاهنأ ,ءامنلا نع مينا نع" ءاشع“ لك

 0 - ع سمسا هس

 دولوم لوأ تمدلاق ةشثاع ى.ع هيبأ نع ةورع ند ماش نع *ماسأ نأ ىع ةبينق انترح

 ى ادص ىبنلا قخأف ملسو هيلع هللا ىلص ىلا هب .اوتأ ريبزلا نب هللا كسب.ع مالسالا



 هس جهنع هللا ىضر راصنالا بقانم باتك 5

 هللا ٍلوسر نأ ريبزلا نب ةورع ىنربخأت باهش نب! لاق ملسو هيلع هللا ىلص هلأ ٌلوسر ىضم

 اسكف ماشلا نم نيلفاق اراجأ :اوناك نيملسملا نم كركر قب رميولا" ى هل ملسو هيلع هللا ىلص

2- 

 نم لجر قوأ مهتوبي لأ اووأ املف مزاظتنا اولاطا ام دعب, اموي' اوبلقناف .ةريهظلا رح 'عذري
 ع 27 هع مل د -ِ

 اذه برعلا شعم اب هتوص ىلعأب لاق نأ ىذوهيلا كلت ملف بارسلا مهب لوزي نيبضيبم ا

 ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر اوقلقف السلا ىلا نوملسملا راثف نورظتنت ىذلا مكّْذَجَأ |

 نينثالا موي اكلذو فوع ىب ورمع ىب قى هب لونا ىح :نيمبلا ثاذ مهب لدعم. ةرثل رهظب

 فافانف اننمادح ماسو ءبلع دللا ىلص هللا لوسر سسلَخَو سانلل ركب وبدأ ماقف لوالا عمر رهش نم

 تباصأ ىتح ركب ابا ىَيَح ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر رد مث نمم راصنالا نم ءاج ىم

 سانلا :فرعف هتادرب هيلع لذظ “ىتح ركب وبا لبقأت ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر سمشلا ||

 هَ ىنب ىف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ثيلف كلذ كنع ملسو هيلع هللا ىلص دللا وسر

 0 5-0 0 3 3 ع 00 3 أ
 دللا لوسر هيذ ىلصو ىوقتلا ىلع سيسأ ىذلا ككاسملا سساو خليل ةرشع عضب افوع نبأ |

 كم كذع توكرد 0--5- اعلا عم ندع راسف هقاحار تكا 1 ماسو بلع دللا ىلص

 ناكو نيملسملا ى م لاخر ذةموب عبق ىلصي و2 خنذيدملاب ماسو هيلع دللا ىلص لوسرلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقث ةرارز نب ثعسا رخ ىف نسيت نيمالعا ليسو "ليبسلا رهعلل |

 ملسو هيلع دللا ىلص دللا لوسر امد رق ُلْْثَلا للا اش نا اذع هتلحار هب تكرب نيح ملسو |

 لوسر أف هللا لوسر اي كل ِهبَيَن لب ال لاقف ادجسم هذخقيل ديرملاب اميمواسف نيمالغلا

 قفطظو ادجسم هانب رق امهنم هعاتبا ىتح بع .امهنم هلبقي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللأ

 ١ حت ---- 122222



 «» هنع دللا . ىضر راضنالا بقانم :تباعك

 (قلطناو ثلخ حبص اههيتلحارب لاي تلث دعب ر روش راغ هأدعأوو امهيتلحار هببلا اعفدذ هانم

 دبع ىنربخاو باهش نبا لاق لحاوسلا (قيرط مهب ذخأت ٌليلدلاو ةريهن نب رماع امهعم

 ةقارس عمس هنأ هربخأ هاب نأ مشعج نب ؛ةقارس ىخا با وعو ىجذملا كلام نب نجولا

 ناو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىف نولعجب شير راقك لسر انءاج لوقي مشعج نبا
 موك نيل ارم: ليلكك قرر ملاح انآ امنجس سلا أر هلئق نمل امهنم دحاو ك ةيد ركب

 نق ل ةقارس اب لاقف نولخ نسكو انيلع .ماق ىتح مهتم لج لف ذأ جاذم ىب

 مهنأ دل ثلقف © مهتأ تفرعف ةقارس: لاق. هباحتأو !دبخ اهارأ لحاسلاب َةَدوُسُأ اقثآ تمير

 كرر سما رسل قا اننا وي انبمخات رقلكت) .انالك. | انالخ تار ههتلو  مهلاريشلا

 5 ٌتْذخاو ىلع اهسبحآف ةمكأ ءارو نم كو ئسرفب يرخأ نأ ىتيراج ثرماذ تلخدف
 3 - - س2 ِ >ٍّ 3 د 4

 اهتيكرف ىسرف ا ىنح هيبئاع تيضقخو ضرالا هجرب تططخ# تيبلا رهظ نم هب تجرد
9 

00 

 ىدب تيوعأذ ا اهنع ترو ىسسرف ىف ترستمعو مهنم ثوذد ىنح قن بوقت اهقعفرف

 كتيكرف ةركا ىذلا يرخف ال. ما هضم اهل تدعم مالزألا اهنم ل ىتنافك ىلا

 د

 ال وهو ملسو هيلع دللا ىلص دللا لوسر ةغارق تعمس اذا ىتح لن د برت مالزألا .تيصعو ىسرف

 ثررخف نيتبكرلا اهغلب ئدح ضرالا ى..ىسرف !!ذي. ثخاس تاغتلالا تكي ركب وباو .كافنلي

 ناتع اهيدي رشأل اذا ةمئق تونسا املف اهيدي ج 0 نكت ملف تصهتف اهثروجز رث اهنع

 اوفقوف نامالاب مهتْيَدانف ةركأ ىذلا يركن مالزالاب .تيسقتسا ناخّدلا لثم ءامسلا ىف عطاس

 نأ مهفع ن و نم تع ام ل نيح ىسفن ىف عّقوو مهتتج ىن> ىسوف تبكرف

 مهتربخأو ةيذلا كيف اولعج ىق كموق نأ هل تقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ رهظيس

 نأ .الا ىنالاسي قو ىناروي ملف عاتملاو:تازلا» مهقلع تضرعو 'مهب. سانلا) كيري ام,رابخأ
 - د 1 7 2 - 2 3 7 - ع دال 5 م َظ

 مدا نم ظةعقر ىف بتكف ةريهذ نب رماع رماث نمأ باتك ىل بقكي نأ هتلاسف انع فخا



 2يات5ي5ت55يب2ببيب ب _إ_؟_أ_ي ب اس7اباالالاابلاتاا>”79ل9؟©؟©٠لللنلننللننللاا 012 2سسل2ددلى[ى[ 9

 هس هنع هللا ىضر راصنالا بقانم باتك 7

 تنال سبت عناق موو جلا ىنأب كلذ وجونأ لضو ركب وبا لافقف ىل نّدوي نأ وجيرأ ىلا

 رو. هدنع اتناك, نيتلحار :فئلعو ءيكصيل ملسو .هيلع هللا خلص هللا لوسر ىلع هسفن وكب

 ولج ايري( نك اهنيبف شقا تالاف ةروح لاف باي« قبا" لاق( وهشأ ةغبرا اظل وفو رمسلا

 مايو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذه ركب ىال لئاق لاق ةريهظلا رك ىف ركب نا تيب ىف

 ىن.دب ءاج ام هللاو ىمُأر ىأ هل ىّدف ركب وبا لاقف اهيف .انيقأت نكي ل ةعاس ىف اعّنقتُم

 لكبفا هل نذأف نداعسان: ملسو:هيلع هللا قلق" ةللا!ةلوسلز ا لتجف قلاو» رسمأاا الث فاشل .هذق

 كلعا مق امذا ركب وبا لاقف كّدنع نم ًُ رخأ ركبنا نيالا | ليلو "ا ويلغا هللا( "لص ئينلا)لاقق

 اي تنأ ىأب ةباحتشلا ركب وبا لاق يورشل ىف ىل نذأ دق قاف لاق هللا لوسر اب تمنأ ىبأب

 لوس اب .,تنأ ىباب .ٌلكخن ركب وبا لاق معن, ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق هللا لوسر

 اهانؤيجن ةشئا تلاق نمتلاب ملسو هيلع دللا ىلص هللا ٌلوسر لاق نيتام ىلحار ىّدحا هللا

 اهقاطن نم ٌةعطق ركب ىأ ثنب ةاّمءا تعطقف .بارج ىف ةرفس انعهَل انعنصو زاهلل ثحأ

 ىلص هللا ُلوسر قل رق تلاق ىاطتلا تاذ تيم كلذبف بارإل مق ىلع هب تطبوف

 اللا ننس فن تيببا نامل تلك[ هدف .انكف روك ليج ىف راغب ركب وباو ملسو هيلع هللا

 ةكع شيرق عم حبصيف رسب اهنحنع نم ججلديف نقل فنقت بنعم وفو رعبا نبا

 مالظلا ْطلَتُكَي نيح كلذ ربخ ايهيتأي ىتح هادو الا هب ناداتُكي ارمأ عمسي الف تسئابك

 بعدت ىنحا :امييلعا ايجاد كتان ةحتم رك“ نأ قوم زيه نب رماح امهَيلَع كريو

 نب رماع امهب قعُنُي ىتح امهفيضرو امهتحْنم نبل ومو لسر ىف ناتيبيف ءاشعلا نم م

 دللا» ىلبت هللا ٌقوُسرإ جانسو اتلعلا ىابللا' نبدا نم زليل لك ىق' كلذ "لعفي َسَلَعِب ةريهف

1 
 5 0 03 2 ب - 3.

 تيبركو انيرخ ابداع ىدع ند دبع ىنب نم وغ لليحلا ىنب نم الجر ركب وبدأو ماسو ةياع

 9 5 5 ا 201 0
 شيرف رافك نيد ىلع وو ىميسلا لاو نب نجاعلا لأ ىف افلح سمغ دق ةيادقلاب رهام

| 1 



 هس ةنع هللا ىضر راصنالا بقانم باتك

 كدليب كبر كبعاو عجرأ راج كل انأث فقل بئاون ىلع نيعثو فيبضلا ىرقتو لكلا لمحو

 نأ مهل لاقف شيرق فارشأ ىف ٌةيشع ةنغّدلا نبا فاطف ةنغذلا نبا هعم لحتراو عجرف

 لدا لمكتو محرلا لصيو مودحعملا بسكي الجر نوجركأ يَ الو هلثم يرخآ ال ركب ابا

 نبال اولاقو ةنغدلا نبا راو نتيرق بْذَكَت ملف فلا بئاون ىلع ا 5 ىرقيو

 الو كلذب انذوي!الو ءاش ام ارَقَيلو اهيف لصيلف كاد ىف هبر ُتِبعْيْلَف ركب ابآ رم ةنغتلا

 وبا.ثبلف ركب ىال ةنغّدلا نبا كلذ لاقف انةانبأو اناسن نتفي نأ ىَشْخَت انذ هب نلعتسُي - 3

 ركب ننال !|5كب ما هاذا ردع 3 أرقي الو هتالصب نلعتسي الو هاد ىف هير كيعي كلذبي ركب

 نيكرشملا هاسن هيلع كتان نارقلا ًارقيو هيف لكصي ناكو هرأد ءانفغب ادكحسم ىتباف

 نارقلا أرق اذا هينيه كلي ال ءاكب الجر ركب وبا ناكو هيلا نورظنيو هنم نوبي عوانبأو

 انك انا اولاقف مهيلع مدقف ةنغدلا نبا ىلا اولسرأف نيكرشملا نم شيرق قارشأ كلذ عرخأف

 1 - 0 ,: 0 71 22 ب هع
 هراد ءانفغب ادكسم ىنتباف كلذ رواج دقف هراد ىف دبر دبعي نأ ىلع كراوج ركب ابا ٌأ

 هم

 نأ ٌبَحَأ ناف ههناف انءانبأو انتاسن نتفي نأ انيشَح ىق اناو هيف ةءارقلاو ة

 3 سد ء نتن 3 1 هد 2ع - ع 32 4 5-5 23 0ن

 كيا كرس ل ناعب نأ الا نأ نأو لعت هراد ىف هدر كبعي

 نبا ىف ةشئاع تلاق نالعتسالا ركب ىال نيزقم انسلو كرفح نأ انفرك نق انف كقمذ

 اماو كلذ ىلع رصققت نأ اماذ هيلع كل تدق ىذلا تمالَع لق لاقن ركب ىنأ ىلا ةنغّدلا
 3 0-2 درا امر ١ سحا افا نحب 5 عا تس 3 0 قاع 8

 لافذ هل تدقع لجر 8 كرفخا ىلأ برعلا عمست نأ بحا ل ان ىتمذ ىلا عجرت نأ

 ىف ركب وبا قتموي ملسو ةيلع للا للص ئنلاو لجو رع هللا روج ىّضرأو كزاوج كيلا نأ
 هم ء 3 0 ب 5

 نيب لخَأ تاذ مكنرج# راد تيرأ ىلا نيملسملل ملسو هيلع دللا ىلص ْئنلا لاقف ةكج

 ضراب رجاه ناك نم 0 عجرو :ئيدلملا لبق رجاه نم . رجاهن

 ع. ملسو حبلع هللا ىلص دللأ لوسر هل لاقذ خنيدملا لبق ركب ىدأ زهجتاو ةخنديدمللا ىلإ



 ه» هنع هللا ىضر راصنالا بقانم باتك

 هللا ىلص هللا لوسر ثعب لاق سابع نبأ نع ةمركع انثدح لاق ماشع انثدح لاق ةدابع

 رجاهف ةركيلاب رم مث هيلا حيف رس ةرشع كثلت هك ككت ةنس نيبعبرال ماسو هيلع

 3 و لاق ةدابع انثدح لاق رطم ىنتدح «نيتتسو ثلث نبا وهو تامو نينس رشع

 هللا لوسر ثكم لاق سابع نبا نع رانيد نب ورمع انتدح لاق قحسا نب ءابركز انثتدح

 نب لبعيسا انتدح 00 تلق ندأ وخو قف ةرشع ثنملد 2 ماسو هبلع هللا ىلص

 0 ند 0 نع هللا 0 ندار 0 لوم و نصْنلا ىتأ نع كلام ىفتدح لاق هللا دبع

 اَذُيَع نا لاقف ىبنملا ىلع سلّج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ئىراجلل نيعس نأ نع
 هدم م 0

 وبا ىكبخ هدنع ام راتخاذ هدنع ام نيبو ءاش ام ايندلأ رش نم هيتوي نأ نيب هللا ةريشح

 وسر 2-07 اءاوطسلا ١ قرع و 9 د 57 ار ل سلا تجار كانا لافو ل دل لان ضايج و .انقالاب «كاتيوق» لاقو

 هدنع ام نيبو ايندلا ةرز نم هّيتوي نأ نيب هللا هرْبَخ كيع نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ٠ هموم 003 2

 ناكو ريكملا وه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسسر ناسكف انتاهماو انئاباب كافدحذ لوقب وخو ١

 هك ىف كح (انلا نك نم نأ ماسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر لاقو هب انملَعَأ وه ركب

 ااقيي د مالسالا ةلخ اللا رك ايات دسال ىتأ نم اليلخ ءاذختم تنك ىلو .ركبا انا هلامو 2 0 5 31 -ِ 8 د 0 م عموم
 د هءو مديشسسسلا 5 سا 56ه :

 نع ثيللا انتدح لاق ركب ندا ىبهكإ انتل « ركب ىلا ةخوذ الا ةذو_ث ككاسلا ىف

 ماسو ديلع هللا ىلص ىبغلا جوز شاع نأ ريبؤلا نب ةورع ىلربخاذ باه نبأ لاق ليقع

 0 عءع © - ه3 مت 2 6 -.«-ِ ا 9 3

 اًجاهم ركب وبا يرخ نوملسملا ىلتبا املف ٌةَيشعو ةركب راهنلا َقرَط ملسو هيلع دلل

 نيأ لاقف ةراقلا كيس وهو ةتغذلا نبا هيفت دامغلا كرب غلب اذا ىتح ةشّينمل ن
 "م - > هم ٍَط ع 0

 لاقغ سر كسب-عأو ضرالا 3 جيسأ نأ كيرف ىموذ ىنجرخأ ركب وبدأ لاقف ركب يأ اب كيوت

 محرلا لصتو مودعملا بسكت كنأ ٍيَرْك الو جوخ ال ركب ابا اب كلثم ناذ ةنغدلا 1
 نا -



 راصنالا بقانم باند

 2 ع 0 ع 9 5 هم - , 3 5

 رجلا وا ةمماييلا اهنأ ىلا ىلعو بعذف ٌلْكَأ اهب ضرا ىلا ةّكم نم رجاعأ ىثأ مانملا ىف

 © ذاب

 تعمس لاق شمعألا انكئدح لق :نيفس انتدح لاق َىدْيِمْلَل انتدح ءّبِرْثَي ةنيدلا ق اذان

 عقوف دللا ٌهِجو كيرث ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا عم انرجاع لاقف اباَبَخ انّدخ لوقي لثاو اب

 مو لق اريمعو نكا كعبصم مهنم اًنيش هرجأ نم فخأي رف ىَصَم نَم انف هللا ىلع اَنرَجُأ

 بأر 1نب هيَلَجر انيطقع اذأر هالجر تب هسار اهب انيطع اذا اًنكف رم كرّتف نا

 نم انمو رخذا نم ايش هيَلَجَر ىلع لعجتو هسار َىَخَعُت نأ ملسو هيلع هللا ىلص دللا وسر
- 
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 نع ىدبك نع كسدز نب نا انقوخ لاف ةددسم نكح «انيدقي وهف 3 هل 5-5

 هيلع هللا ىلدح 2 تعمس لاق ره 0 لاق صاقو نب مقلع نع ميعربا نب كمحت

 ىلا هثرجاهف اهجوزتي ةارمأأ 3 اهبيدحي اقاك ل هثرجاف تناك ىف ةيقلاب لامعألا لوقي ملسو

 قحسا ىنتدح ء«هلوسرو هللا ىلا هترجاهف هلوسرو هللا ىلا هترج» تناك ىَمو هيلآ رجاه ام

 ةديع نع عازو ,الأ وربع و وبدأ ىتتدح لق و ند ىبتك انتدح لاق ىَقشمَكلا ددزي نبأ

 نع 0 لأ
 س6 7 د معا سلب هم

 لعب لرد ال لوقب نك رهمع ند هللا دبع نأ ىلا ربج نب كفاكم نبأ

 اهضر ةشئاع ترز لاق حابر نا نب ءاطع نع ىازوالا ىنت3دحو ةزخ نب ىيج لاق « مدقلا

 رغب نونموملا ناك موملا ةرجح ال تلاقذ ةريهلا نع اهلاسف ىتقيللا ريمع ىب دكيبع عم

 2ع

 مالسالا هللا رهظأ ىقف مولا امن هيلع نتفي نأ ةفاخم هلوسر ىلاو هللا ىلا هنيدب ثلحا

 0-0 و 3 >> دو هس

 انذدح لاق ىيكج نب ءابرركر انتدد> «ةبنو دايج ناو ءاش ثحيح دنرأ تيح 2

 مع

 حا سيل هنأ ملْعَت كنا ثلا لاق اًدعس نأ ةشئاد نع ىنا ىربخأت ماشع لاق

 دق كتأ نئطأ ىنان هللا هوجرخأو كّلوس اوبذك موق نم كيف مدهاجأ نأ ىلا َبَح

 ةسمالا تمدح ميلا" ا ا نمل انك كل نب, نانا لاقو اءهننيو انني تركنا |( تق
 6 نيف ياكر ٍِح ”ز» 0: ن هلا روما 5

 ني حور "اند "لاق لضقلانبةرطم ىسدح نييك نما وجرح لقيبتاوبذك اعوق



 جنع هللا ىضر راصنالا بقانم بانك نس كنع هللا

 ملسو هيلع دللا ىلص دللا لوسر اوعياب ىيذلا ءابقثلا نم ىللأ لاق ةذأ تيمادصلا نب داع نع

 الو.دللا, مرح فلل ١ نيقنلا لقت الو ىترنإ الق قرت الز امبيشا دللإب كود ال نأ هانعياب لاقو

 ىلإ كلذ احق  .اكراجش كلذ انيشَع ناف كلذر انلعفا ا غنجاب ئصعت الو تيقن
 ن ( فدع نإ ان اك و 5

 ةنيدملا اهموحقو اهنع دالا ىضر ةشئاع ملسو هيلع هللا ىلص .ىبنلا ميوونت باب مع

 نع هيبأ نع ماشع نع رهسم نب ىلع انتددح لاق ءارغلا ىتأ نب ةورذ انذدحح اهب

 انما [امعنقف ننس تس ثنب انأو ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا ىنجوزت تلاق اهضر

 5 ا 1 0 > مَ همع 0 20569 2
 نامور مأ ىَمأ ىنتتاف 2 وش ىرعشش قرهتف تكعوذ جروشل ند ثرادل ىب ىف انلوخذ

 ىدبب تخف ىنن كيرذ ام رد ل اهتينآن كتاخرصف ىل بدحاودص ىجمو ةحوجرأ ف قو
2-6 20 2 

 مل ع 0 ع 5 ِ د - ههئعا س 3 ع

0 

 َنْلْقَف تيبلا ىف راصنالا نم ةومسن اذاف رادلا ىنتلخدأ رث يسارو ىهجو هب تحسنت

912 2 

 لومسر لآ ىذعرمد ملف ىنام نم ىحلصأف نوهيلا كيلو نور داط ري ىلعو

 مدلل

 لعم انددح « نينس عسن 26 ذتدويد انأو هبلإ ع اق ص ماسو هيلع دللأ

| 

 ملسو هيلع هللا ىلص ىينلا أ خداع نع ءببأ نع ةورع نب ماش نع بيبو اندلدح

 , ٍِع دع 2 : 0 2 مع ع نلافيل 9 1 2 2

 ف.كات كتارمأ هللف لوقيو وبرح نم, .ةقرس 3 كنا ىرأ نيتومه مانا 5 كتيرا اهل
- 

 درر احتح 3 3 ع ا
 لي عيمسأ نب كيبع انتدح « هضم هللا دنع نم أدذه كي نأ لوذاف تسنأ 32 اذان اهنع

 هللا ىلبص ىب دمك جر د لق هكنخ و لاق هيدا نع مايه ئى ع ةماسأ وبدأ اندذد> لاق

 و ةشئاع جكنو كلذ نم ابيرق وأ ار كح اق نينس ثسانقب ةنيدملا ىلآ ماسو هيلع

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ةرجكاش باب هه د عسنت 0 ىو اهب ىغب رق نينس ل تند

 ملسو ةباع هللا ىلص ىبيفلا ى ع ةردرد وبدأو كدز م هللا لكدع لاغو ةديدلا ىلأ هبادكتأو مالسو

 تيار ملسو. هيلع دللا ىلص ىبغلا نع ىسوم وبا لاقو راصنالا نم أرما تنلت ةرجهلا الول



 دنض راصنالا بةانم كانك

 : 8 لاق ْن 3 ؟ ةنوعلملا ةرجشلاو لاق سدقلمل تيب ىلا هب ىرسُأ ةلبل ملسو .,اقل

 غبقعلا + ةعيبو : ةكمب  ملببو :هيلخ هللا لط» ىمتتلاا ىلا راضتألا) كوقو. بانا 0

 لاق حملاص نب دحأ انثدحو ح باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انتدح لاق ركب ىبأ

 هللا :ىبع نب نيكولا كبع ىقريخا لاق باهش نبأ نع سنوي انتدح لاق ةسينع انتدح

 د

 تعمس .لاق_ّئمع !نيح بعك .تقاق:+ ناكو .بعك. نب هللا قبعا نأ كلام نب بعجح ىبا

 هلولخب كوبت ةوزغ ىف ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر نع فلخأ نيح ثدح كلام نب بعك

 خبقعلا ةليل ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ع عم تدهش كقلو هتيدد- ىف ريك 2 لاق

 ءءاهع 85ه 9-2. هع م ع / هه

 نب رباج ع لوقي ورمع ناك لاق نيفس انتدح لاق هللا دبع نب ىلع مك اهنم

 اهذحا ةنيِيع ىبا لاق دم نب هللا ىبع لاق ةبقعلا ىالثخ ىب هش لوقي هللا نبع

 لاق مربخا عير نبا نأ ماشع انربخا لاق ىسوم نب ميهربا ىنثدح ءرورعم ىب .ءاربلا

 لاق روصنم نب قكسا انثدح «ةيقعلا باكا نم ىالاخو ىبأو انأ رباج لاق. ءاطع

 ويا ئنربخأ لاق همح نع باهش نبأ ىخا ىبا انثدح لاق ميعردا نب بوقعي انربخأ

 ىلص هللا لوسر عم اردب اودهنش ىيذلا نم تماصلا نب ةدابع نأ دللا ٌثتاع سيردا

 هلوحو لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هربخا ةبقعلا ةليل هباكعأ و نكوب ملتمو دعاك

 اولتقت الو اونرت الو اوقرسُت الو ايش هللاب اوك شت 00 قوععياب اولاعت هيباكتأ .نم ةباصع

 ع

 مكنم وأ ند افورعم ىف ىنوصعن هلو مكلجرأو مكيدبأ نيب هذورنفن نانهيب اونات الو مكدالوا

 ع - - 3 0 3 ع - ده دمع

 نم باصأ نمو ةرافك هل وهف ايندلا 3 هب بذوعذ امش كلذ نم بابصأ نمو هللا ىلع هرجاف

 «كلذ ىلع هتعيابف لاق دنع افع ءكانش ناو هيقاع ءاش نأ هللا ىلا هرمأف هللا هرتسف ايش كلذ

 ىبلأ نع بيبح- ىبأ ع نب ديري نع ثيللا انثدح لاق .ةبيتق انثدح



 942 فع دللا ىضر راصنالا بئانم بانح

 هم 5 1 ةءغ “ 3 د َء 5-7 2

 ةعبامسلا ءامسلا ىلا ى دعص مث ىتمأ نم اهلخدي ىنمم رثكا هنمأ نم ةنلل لخدي ىدعب

 تعب قو لبق دمج لاق كعم نيو ليق ليثربج لاق اذه نم ليق ليئربج متفتسان

 كوبأ اذه لاق ميعربا !ذف تسصلَخ امل ءاج ءىجلا معنف هب ابحرم لاق معن لاق هيلا

 رث ملاصلا ىبنلاو ملاصلا نبالب ابحرم لاق رق مالسلا َدَرَف هيلع تملسف لاق هيلع ٌمكسف

 هذع لاق ةليفلا ناذآ لثم اهقرو اذا رجعت لالق لثم اهقبت اذاف ىهتنملا ةردس ىل تعفر

 ليئربج اي ناذع ام تلقف نارعاط نارسسنو نافطاب نارهت راهن عبرا اذاو ىهتنملا ةردس

 روعملا تيبلا ىل عفر رث تارفلاو. ليتلاف ناوعاظلا امو نمل ىف نارهتف نانطابلا اَمُأ لاق

 2 5 ً- هس هم مس 2 هد 0-7 2 3 5155 2

 0605 انا( 0 30 ااترل ب : نز م زم ١ اندم يلا نسر ءانإو . شنب ندر عانان + تاتا لوا المرا كلا" .ةىعبشم هدا لك لخلل
2 0 8 5-5 

 2١ ا 0 3 0 3 0101 - 5 06 00 2

 9 هد 0 100 0 د هم سو

 لاق موي لك ةولص نيسمخ تر.هأ لاق ترما مب لاقذ ىسوم ىلع تررمذ تدعجرش مود للك

 د 20 - - و هدد - -. 3 5 - هدا م

 تجنن اعو كليبق سانلا تعبر لذ هللاو أو مدد لك ول نيسبخ عيطتست 05 كنمأ نأ
-. 

 عضوف تمعجرف ئكنمال فيفخكذتلا هاسف كبر ل عجراف خعاعملا هدأ لبكا رس م 1 20 000 : 06 : م ١ .ِ -ِ 0 ع 0 ه 8-3 3 مم - 5 ء

 2 - د 00 : د 260 هس

 ىسوم ىلا تعجرف ارسششع ىنع عضوشض تيعجرف هلتم لاقذ ىسوم ىلأ تععجرف ارشع

 0 ا 2 1 0 3 00 5 1 0 2

 سمخإ ترسماف تعجرفذ هلم لاقف تاعجر_ذ مو لك تاواص راسو تر.ماف تعج أ ةهاقم

 2 0 ع 5 ها ا ه د 2

 م0 مسا -

 ٠ كليق سانلا تبر 2 لذ ْنأو 0 11 3 تاولص نيس عيا سن 0« كننمأ نأ

 هم ا <

 ايي باب ىبح | قر, تلاس لاق كسمألا تيفحتلا ليف كتر لا +عجر اني اعملا نشأ ليئازسا

 2 2-1 دا 0 ع , - : دسءع# < هك
 « ىدابع نع تففخو ىقضيرف تبيضمأ نانم ىلادان تزواج املخ لاق ملسأو ىضرأ نلكو

 ود نس ند كر ّى هل قت اًبع دأ نع ةمركع ع نع ورمع انتددح لاق ريفس انتدح لاق ني نكن

 ع

 1١ اًنلعج امو 000
 : 0 1 53 0 عا. 15 َ مما 7 - 2 ع

 ءبلع هللا ىلص ىينا اهيرأ نع ابور 3 لاق سافلل 6 3 كافجرأ هلا | ب
 -_-_و



 ١" مدخع هللا ىضر راصنالا بقانم باتكح

 ليق دمحم لاق كعم نمو ليق ليثربج لاق اذه نم لسيق متفتساف ايندلا ءامسلا ىأ

 اهيف اذاف ِتسَلَخ اًملف مدفن ءاج هىجّلا مهنو. دب ايحرفلا ليف مع لاق هيلا لسا

 حلاصلا نبالإب اًبحرص لاق رق مالسلا ترف هيلع تيلسف هيلع ملسف كوبا اذه لاقف مذآ

 ٌليئربج لاق اذه نم ليقف حتفتسان ةيناثلا ءامسلا ىنأ ىتح نى كسعسص رث ملاصلا ئبنلاو

 حا َّ ء َّت هع 2 5

 ءاج * ىجملا معنذ هب ايحرم لليق معن لاق هيلا لسسرأ لبيت دكيحت لاق كعم نمو لبق

 اههيلع ملسف ىسيعو ىيج اذه لاق ةلاخ انبا اكو ىسيعو ىهك اذا تشلخ اًملف جتفف

 ةتلاتلا ءامسلا ىلا نب دعص مث حاصلا ىبنلاو اصلا حالإب ايحرم الاق مث ادرف تيملسف

 لاق هيلا ل دقو ليق كيج لاق كعم نمو ليق ليتريج لاق اذه نم ليقف حتفتساف

 فسوي اذه لاق فسوي اذا تصلخ ايلف متفذ ءاج ءىجلا معنف هب ابحرم ليق معن

 ىتح ىف دعص رق ملاصلا ىبنلاو حاصلا خالاب ابحرم لاق مث رف هيلع تيلَسف هيلع ملسف

 نقد ليف كيك لاق عمي نمو ليك ليتربج لاقل دعا نمو لدم جتفتساف ةعبارلا ءامسلا ىا

 تدعلخ املف جتقف ءاج هىجملا معنف هم ابحيمليقا معد لاق اهبل لس نا ل ليف

 ىبنلاو اصلا خالب ايحرم لاق رق ترف هيلع تملسف هيلع ملسف سيردا اذه لاق سيردا !ذاف

 5 ليئربج لاق اذه نم ليق ميتفتساف ةسماخل كمسلا ىنأ ىتح ىادعص مث حاصلا

 اهلك ةاءاحكإ ع ىجنا معن هب ايحرم لبق معن لاق هيلا ل كفو لبق 3 لاق كعم

 الب ابحرم لاق رق ترف هيلع تيملسف هيلع ملسف نورغ اذه لاق نورف اذا تصاخ

 : اله نم لسبيق جتفتساف ةسداسلا ءامسلا ىلا ىتح ىف دعص رث ملاصلا ىبنلاو ملاصلا

 معنذ هب ابحرم لاق معن لاق هيلا 15 دق لبق لييحا لاق كعم 0 ليق ليثربج

 ايحرمب لق رت 5 ةيلع كفا لسك ولك ماسف ئوم اذه . لاق ئسوم: اذان !تصلخ املك ءاَح

 0 ذ اصلا خالاب ىكبأ لاق كيكبي ام هل ليق ىكب تزواجت املف حاصلا ىبنلا
5 



 «» هنع هللا ىضر راصنالا بقانم باتك 3

 ا يم ىنا ىب هللا نبع لح وبا لاقذ هللا دنع اهب كل جاحأ ملك هللا الا هلا م لق

 2-5- جملك ءىتن رخآ لاق ىنح هناملكي الازي ملف بلاتملا لي ل نع بَعد بلاط اب

 ام تملزتف نحر هاو اها نرفغتسأل ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لاقف بلظللا دبع ةّلم

 ىدهت ل كنا تلوثو 0 ا ىلا نييكر شمل اورفغتسُي ن ا 2 يلا -- ناك

 - عم هم

 ركذو ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا عمس هنأ قردشلا ىيعس نا نع بابَخ“ نب هللا“ كبع نع

 60. مه د - 5ءهس سادس 0 هم

 هببعك علبي راخلا نم حاضخم ىف لعكاين ةمبقلا مود ىتعافش هعقنت هلعل لاقن همع هدنع

 0 د ,وازدتلاو مزاح نأ ىبا انتدح لاق ةرمح ىب ميعهربأ انثدح ءاراقامك هنم لحب

 اكس« ىلاعت» هللا لوقو ءارسالا ثيدح باب « هغامد مأ هنم ىلْعَت لاقو !ذهب كيوي

 ءنو- همه هّك 0 م

 نبأ نع ليقع نع ثيللا انتدح لاق ربكب نب ىبك اندلع داب هكيعي ىرساأ ىدلا

 7 5 ع 0 -

 د و

 ناومملا تبا كولا لك را ىف تىمق شيرف قباتك امل لوقي ماسو هيلع هللا ىلص هللا

 د,د هلع د16 3

 لاق كلاخ ند بوف ايت جارعملا كان ا 6« هيلا رظنأ انأو هذابأ نع ربحا تفاح

 م0

 َّ ةعصعص نب كلام نع كلام نب م نع ةدانق انثد> لاك ىبكل د ما انةد.>

 ىف لاق اترو ميطتلا ىف انأ  اهنيب هب ىئرسأ ةليل" نع مهتدح ملسو هيلع هللا ىلض' ٌىبنلا

 كلقح هذه ىلا هذ.ف نيب ام قّشف لوقي هت لاق قف تأ قات نأ مك 5-

 00 «د

 00 ْس لوقي و هترعش 3 ىلا لا نرخ نم لاق نإ ىذعي ام ىبنج ذا وو ثور اكلت

 0 : 07 2 هر

 ىشد مث ىباق ليفت اناا ةءولمم بَوذ نم 0 تيبأ 7 ىبلق جز .تكنسات هو عدت ' ىلإ

 0 د 2 ع ٠ نم - و 1 5 3 2

 اد اب ناربلا و كورال هل لاقذ ضيبأ رام قوثو لغيلا نود ةباحب تيا م ديعأ 2(

 هم هه كك اع 6"

 ىتح ليثربج ى (قلطناف هيلع توك هفرط ىصقأ كنع هوادَخ عضي د مذ سنا لاق يك



 1 هم كنع هللا ىضر راصنالا بقانم باتك

 انتدح لاق عيرز نب كيوي انقنخك لاق داج نب ىلعالا كيع 2 «ةيحفأ مكيبخا

 هيلع هللا ىلص هللا ّىبت نأ ىراضنالا هللا دبع نب رباج ىع مهثذح ءطع نأ ةدانق

 ىقدح «ثلاثلا وأ ىاثلا فصلا ىف ثننكف هءارو انففصف ىتاجنلا ةمكا ىلع ىَلَّص ملسو

 نيعس !اتحككك لاق نابت نير مكس نع نورها ني كير (انكانكم لاف فمي ىلا نبادللا 85

 ىتاكنلا ديكصأ لح ,ىقلض» علشو | ةيلعو هللا: علضأ ىبفلادق 1 دلل نبع نب رباج نع ءانيم نبا

 لاق ميغربا نب بوقعي انثدح لاق برح ىب ريقز انتدح ؟كّمصلا دبع هعبات اعبرأ ربكف

 يكمل ماو ىنكرلا دبع ع نب ةماس وبا ىنتتد> لاق باهش قا حلاص ىع قنا انثدح

 مويلا ىف ةشيلمل بحاص ىتاجنلا مهل ىتَذ ملسو ككل ىلص هللا لوسر نأ اهربخا ةريره ابأ نأ

 ل وبدأ ىنتدد لاق باهش نبأ نع جحلاص ع نعو مكيخأل اورفغتتسا لاقو هيف تام ىذلا

 هيلع هللا ىلص ,هللا لوسر نأ عربخاةريره ايآ نأ ؛بيسلاا نبا|ىسيعشو :نمرلا :تبع نبا

 ىلع نيكرشملا مساقت باب "ا ءاعبرا هيلع ربكو هيلع لصف ىلصملا ىف مهب فص ملسو

 دعس نب ميعربأ ىنتدح لاق هللا ديع ىب زيزعلا دبع انتدح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 دللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره لأ نع نكولا كبيع نب يل نأ نع باهتش ع نبأ نع

 اوهماقت ثيح ةنانك ىنب فو هللا اش نأ اَذَغ انّنْْنَم انينح دارا: نيح ؛ملسو هيلع

 لاق نيفس نع ىبك انتدح لاق 0 بلاط ىبا ع باب 3 «رقكلا خلع

 بلم لا ىبع نب“ سابعلا انتدحلاق ثرالملا نب هللا دبع انتدح لاق, كلملا كبع انتدخ

 ككل بضخإو كطود ناك هتاف كيع نع تت ام ملسو هيلع هللا ىلص ىبينغلل لق هضر

 لاق .دويح ىنكدح ا نم لفسالا كركلا ىف نالك انأ الولو ران نم حاضت ىف وه لاق

 بلاط ابأ نأ يبا نع بيسملا نبا نع ئرعزلا نع رمعم انربخا لاق ىازرلا دبع انثدح



 “م هنع دللا ىضر راصنالا بقانم بانك

 ١ ىا ا ةقيسكوا ةكولبا نك شيبحُمَتلاو هالتبالا البلا رَخآ عضوم ىو ةكش نم هب

 نم كلتو تيل نم غو معنا ميظع ةالب هلوق مآ مكر بتحُم مكيلَتبم ربت ولع هدنع ام

 ختتاع نع ملأ ىنتدح لاق ماش نى عا ىيكإ انتدح لاذ ىقللا نب ديحتا ىقتدح « :ةيلتبا

 - 0 هع 5 5 - ءظ عا ميا ه

 دللا ىلص ئنلت اتركذف ريواصت اهيف ةشبخلاب اهنيأر ةسينك اتركذ ةبيبح ماو ةملس مأ نأ

 ادجسم نبق ىلع اًوَنَبَف تاف حاصلا ْلجرلا مهيف ناك اذا كئّلوُأ نا لاقف ملسو هيلع

 لاق ديل انتدح «ةييقلا موي هللا دنع قّلدَل رارش ك لواب ر وصلا كلت, هيف, اوروصو

 تنب دكلاخ 5 نع ه.ببا نسع ىديعسلا كيعس نب قكسا انتدح لاق نيفقس انتدح

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىناسكف ةيريوج انأو ةشبلل ضرأ نم تمهق تلاق كلاخ

 ةاَنَس ليقيد هدايببا مالحألا مشن ملط ((ةليلع «هللا لص ةللا١ لوسمر::لعتجت,مالغأ "اهل ةصيِمَخ

 نع ةناوع وبا انتدح لاق دا نب ىبيج انتدح « نسَح نسح ىنعي قوي لاق فاكس

 ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا ىلع ِمَلْسُن انك لاق دللا دبع نع َةمَقْلَع نع مهعربا نع نميلس

 اي انلك» انيلكا قلما لهآ هيلع انيس قداك تلا ىتح نمنع جراء امل ؟ انيلع قريد صب وهو

 فيك ميعربال تلقف العش ةرلصلا ىف نأ لاق انيلع درَمَق كيلع ملست انك انا هللا وسر

 انتدح لاق ةماسأ ا انتنح لاق ءالعلا نب كيد تن ؛«ىسفَت 5 5 لق تا عنصت

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ٍحرْكَت انغلب لاق ىسوم ىنأ نع ةدرب ىأ نع دللا دبع نب كيوب

 نا نب رفعج انقفاوف ةشبخكلاب ىتاجنلا ىلا انتنيفس انققلاذ ةنيفس انبكرف ىميلاب نو

 لاقف رْيِمَح مقتفا نيح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا انققاوف انمدق ىتح هعم انمقأت بلاط

 ىتاجتلا توم باب زمام ؛ ناترجع :نيفسلا لكف] مث مكل .ملسو هيلع هللا ىلض ىنبنلا

 لاعاا الاه زباب قع ءاطعا# عشا اويركي نبا نع ةنيّيع نبا انثدح لاق عيبرلا وبا انثدح

 ىلع اولصف اوموقف ملاص ٌلَجر ىيلا تام ىتاجنلا تام نيح ملسو هيلع دللا ىلص ه5 9



 0 منع هللا ىضر راصنالا بةانم بانح

 اهيخرىيلتلا] تكا واكو 0 لدن ةيلولا اةيح د متع 1 0 نأ كتيير, ام هل نإ

 ةجاح كيلا ىل نا دل تلقف ةولصلا ىلا ٍيرخ نيح نمتعل تيصتناف هللا كيَبَع لاق هب لعق

 ىلا تسلج ةولصلا تيضق املذ كفرصناذ كنم هللاب ُفوعأ هرملا اهيأ لاقف كل ةكصت كو

 تيبع5 يق ىل الاقف ىل لاقو ىمثعل تلق ىذلاب ايهتتلحن ثوغَي دبع ىبا ىلا

 هللا كالتبا دق ىل الاقف ىمثع ٌلوسر ىنعاج نا امهعم سلاج انأ امنيبف كيلع ناك ىخلا

 نأ تلق مث تدهشتف لاق افنآ تركذ هلا كقكصن ام لاقن هيلع ثلخد ىنح ثقلطنا

 ترجاهو هي تنماو هلوسرو دلل باجتسا نهم تفكو َباتللا هيلع لزنأو ادمح كثعب هللا

 0 ءأورع ه6 - ع - هعءءغ هس ©

 تيك تاهل نا ءايمد نزعت نشل يشع من يعمم قدك ةبقع نب كيلولا ناش ىف

 ىلا سلخ ام هملع نم ىلا صّلَخ دق نكلو ال تلق لاق ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر

 باتالا هيلع لونأو فخلاب دمحم ثعب هللا نأ لاقف نمتع كهشتف لاق اعرتس ىف

 نييلوألا نيترجاهلا ثرجاهو ٌةمح هب تعب اب ثنمآو هلوسرو هلل باجتسا نمم تنكو

 ىح ةتششع الو هقيصخ ام هالاوو"ةَععيابو- ملسو ءيلح هللا |لصردللا. وسر تبصو تلق, امك

 كازو هع لكيلا م يشع الو يسع هللاوف ركب بأ هللا فلختسا ثا اهلا هانوت

 ند. هكيلعي ىلإ نيستا تفل تفلختسا مق هللا هات ىتح هتششغ الو هَتّيَصَع ام

 تركذب اماما. مكنع. ىنغلبت هلا, اثيداحألا هذه اًمف, لاق. .ىلب: لاق مكيلعا مهل :ناك .ىذلا

 نيعبرا كيلوا. دلجغ لاق قاب هللا ءاش نأ .هيف .ةخأتسف :ةبقع. نب فكيلوسلا ' ناش نم

 5 - 5 ه6. 2 ا تع ءىءء راض ع ا

 ىرؤلا نع ىرخؤلا ىخا نبأو سنوب لاقو <«دلج و ناكو هنلح نأ اهيلع رماو ةداج

 هممع

 مقبلا ام مكي نم ءالب هللا دبع وبدأ لاق *مهل نا اك ىذلا ثُم قمل نم مكيلع ىل سياغأ



 هس  هنع هللا ىضر راصنالا بقانم بانك 1

 7ك 95 مع 0 0 - 5 35 ه 8 5 ه2 9 ه9 ع

 ماعأ ىتح حربأ ال تلق موقلا بشوف دللا الا هلأ 3 لوقي جصق لجر جت رمأ جلج اب

 نبش ان كيقفي هللا لأ هلا ال لوقي جب جيصق 5-5 ع 2 رمأ جلَج اب ىدان رق اذه ءارو ام

 لاق ليعمسا انذدح لاق ىبكج ىنددح لاق ىنتملا نب ديح ىندتدح 0 اذه ليق نأ

 انآ مدلسالا ىلع رمع ىقثوم يعبأ موقلل لوفد 5 50 5 تعبت لاق ع انتدح

 ١ 6 7 اهد 2 ها هو 5 هع هو 0 ع م ا ءوع

 ءصضقنُي نأ اقوقحن نالت نيثعب متعنص امل ضقنا اًدَحَأ نأ ولو ملسأ »امر هتخأو

 لاق لضفملا نب رشب انثتلح لاق باغولا دبع نب هللا دبع انتدح رمقلا قاقشنا باب ا*#

 دللا ىلص هللا لوسر اولاس ةخكم لعأ نأ سنا نع ةداقق ىع ةيورع لأ نب ديعس انتدح

 نع نادبع انتدح ء«امينيب ءارتح ا ىنح نقش رمقلا جارأف 37 مهيرب 3ك ملسو كبلع

 عم نكأو ومَقْلا قشنا لاق هللا ديع نع 0 نأ نع مي ربأ نع شمعألا نع زم لأ

 هدب هه

 و ةقرف َكيَفَدو !,حهنا ماسو هيلع هللا ىلص ىبخلا لاقف ىَتب ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ملسم نب كيح هعباتو ةكعا فشنا هللا: قينع نيع قنورسم نع ىحكضلا وبأ لاقو لي

 لاق خاص د نمتع انثدح ء«هللأ دبع نع رجم ىلا ىع نمفاج ندع ججأ لأ نبا نع

 نب هللا 0 نع كلام ىب كارع نع ةعيبر ند رفعج ىنددح لاق وضم نب ركب انتدح

 رمقلا 0 ساننع نب هللا كيع نع دوعسم نب هللا دبع ىع دوعسم ىب 5 نب دللا دبع

 لاق ىنأ انتدح لاق صفح نب رمع انتدلح «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نامز ىلع قشنا

 باب الس ءرمقلا قشنا لاق هللا دبع ىع رْمْعَم نأ ىع ميعربا انثدح لاق شيعألا انتدح
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 تاذ مكترجكا# راد تييرأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق اهضر ةشداع تلاقو سلا ةرجاش

 ةنيدملا ىلا ةشَبْل ضرأب رجاع ناك نم ماع عجرو ةنيدملا لبق رجا نم رجاهف سعال نب لك

 دلديحت ب هللا كنع انذللت « ماسو ديلع هللا ىلص ىينلا كرح كيسا ىسوم قنا ن ع ةبذ

 للا .تيبع نأ ريبولا قب. ةرزعإ قربخا لاق. ىوعزلا نع نعم انربخا لاق: ماشع انثدح لاق



 هس ةنع دللا ىضر راصنالا بقانم باتك

 نع كلاخ ىنأ ىب ليعمسأ نع نيفس انربخا لاق ريثك نب دمح انثدح هضر باطخل ىبا

 ىنتدح ادع ملسأ كذكنم زمعأ انْلِ ام لاق دوعسم نب هللا دبع ىع مزاح نا نب سيق

 دج ةربخأف :لإق :قمحتل ىب محا ىددجي لاق رابهولا ني, ىكجح ج لاق قيبلسا .ىبر

 نب“ صاعلا هءاج ذا افئاخ رادلا ىف وع امئنبب لاق هيبأ نع رمع ىب هللا دبع ىب كيز

 ميس ىفب نم وهو ريرح فوفكم صيقو ةربح ةَلُخ هيلع ورْسَع وبا ٌئَمُهَسْلا لئاو

 ال لاق تملسأ نأ ىنتولتقيس مينا كموق معر لاق كلاب ام هل لاقذ ةيلعالإل ىف اناقلح
 ع

 5 - 8 2 5 3 هد ع -

 «سلنلا ركف هيلا. لّيبس ال لاق ابصإ ىتلا..باطخل نبا !ذهع ىيرن.اولاق نودايرث ىيأ

 هللا كبع .لاق لاق هتعمس رانيد. نب:ورمع لاق نيفس انثدح لاق .دللا ىبع  ىب .ىلع انثدح

 خبيب رهط قود, مالغ" انأو نبع _ ايضا زولاقو راد ننعم سانلا .ممكجا رمح !ملشأ لهل ردك نا

 سانلا ثيأرف لاق راج هل اًنأف كاذ اذ رمع ًابصف لاقف يابيد نم ابق هيلع لج

 لاق: قييلسا نبا نيج اهدحا« لبثاوا نيا اعلا | اوناق تدع نمت له منع وددت

 تعيس ام لاق رمع ىب هللا .ىبع ىع هكّذح اناس نأ رمع. ىنثدح لاق بقو ىبأ ىنثدح

 لير طا هربنا سلاح عمار استيم قطر كك ناكرشت بانك هنت ىلا لوقي ظق ءىشل ومع

 5 ًُ 35 5 5 ٍِء ت١ عد :, 3 ََ

 ىلع مهتعاك ناك ىقل وا ةيلماإمل ىف هنيد ىلع اذه نأ وأ ىنط اطخاأ كقل لاقف ليمج

 موه. نيناقا لاق. ماتستم .لجنر دب .ليقتسلا_ مويلاكل تيار ام ,لاعفإ كالخأ هل الاعدااذل ١ ذم لكرأل

 كقينج انبي :كتءاج امتحن اف:لاق ةيلهالمل ىف عجتماكإ تنك .لاق ,ىنتربخأ اه..الا_كيلع

 هاعم م 0-25 ت عى «- ع سا ءس .«ع ن هل 2 3 ع 1

 اهسابو اهسالباو 0 ود منا تلاق عزفلا اهيف افرعأ ىنذءاج قوسلا ىف امود انأ امئيب, لاق

 مهم ل ع - د ع 9 - 3 ّح

 ميميلا ىنع مكان انأ امهنيب ىدص رمع لاق اهسال حو صالقلاب اهقوحخو اهساكنا دعب نم

 0 03 12 2 3 و

 لوغد دنم اتومح كشأ طق اخراص عمدسأ 7” خرا



 959595959ي5ي5ي59ْْظُْْشلل5؟ا555511111511ككك

 1 عنع هللا ىضر راصنالا بئانم بانك مع

 و آم امالك» قالخألا مراكب رمأب هقيأر. هل لاقف رَّذ نا ىلا عجر. رت .مالسلا هيلع هلوق نم

 نحس أن كم مدق ىخاةام: اهيف. هل تش لجو دورتف تدر امم ىقيفش اما|لاقف. رعشلاب

 لييللا ضعب هكردأ ىتح هنع لاسي نأ هركو هفرعي الو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا سيقلاف

 - 3 رب هما مم -. - -.ع 83 مس 8

 ءىتن نع هيدحاص دحاو امهنم لاس ملش ةعبش أر اهلذ كر هنا فرعذ ىلع هأرف عجطضا

 0 - 5 < 0 - : هه ع -

 هللا ىلص ىجبنلا مارد 0 مويلأ كلذ لء.ظو كداسملا ىلآ هدازو ةقيرد ليتحا 2 جييصأ ىند

 هلوْنَم ملعي نأ لجيل لان امأ لاقف ىلع هب ري هعجحضم ىلا داعف ىسمأ ,ىتح ملسو هيلع

 تلاتلا موي ناك اذا ىنح ءىش نع هيحاص امينم 5 لاسب 0 ةعم دب بهّذف دماقأن

 ىنقيطعا نأ لاق كمدقأ ىذلا ام ىنثدحأ لأ لاق ثا ةعم هماقأف كلذ لتقم ىلع كعذ
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 هيلع هللا ىلص دللا لوسر وجو قدح هذاف لاق هربخأف لعفت لع ىمَذَدَشرَمَل افاتيمو اَنَقع

 ناف دام قورأ قأك (تيمك كييلعا, فاح .اكيش» تيأز نأ ىف ىنعبتاف تحبصأ .!ذاف :ملسو
 6 ممم 2

 ىلص ىبنلا ىلع لخد ىتح هوفقي فلطناف ليعفن ىلَخْدَم لخدت ىنح ىنعيذا تيبيضم

 هيلع دللا ىلص بنل مل لاق ذ ةهئاكم ملفا هلو نم عيبق دعم ىل_خدو ملسو هبياع هللا
6 

 سا دس 7>هع+<

 اهب نخرصال هدب ىسفن ىذعلاو لق ىرسمأ لينا ىنح ربخأف ك.موق ىلا عجرأ ماسو

 م2 3 ىت 5 1 2ع د له ع 3 3 ع هما حج

 نأو ١ الل لل د نأ كيتا ده.دودص لأ ىدانف سدكاسملا ىننأ ىنح جوخ مهينارهظ نيب

 كليو لاق رث هيلع َبكأت .سابعلا ىقأو هوعكضا ىتح دهوبرضف موقلا ماق. مث هللا .لوسر ادي

 ده هع

 ىلا نم: داع رق مهنم ه«ذقنأف ماشلا ىلا مكراجت ,كقنرط نأ رافغ نم هنأ نوملعتا | هنسلا

 انتل هضر هكيز ىب كيعس مالسأ باب اهدع « ديباع لانعلا كك هببلا اوراتو دوبرضف اهلّثمل

 كسدز نب ليعس تيعبس لاق سيقف نع ل. يعمسأ نع نيفس انتد> لاذ كتيعس نب بينك

 ' ا ل 50 0
 مداسالا ىلع ىقتومل رمع نأو ىنفيأر لا ذللأو لوغي خةوللا لا. حاسي 3 لبغذ ند ورمع وه

 3 37 7 3 مع ١ 0 ِء 2 - 30

 روع مالسأ باب لو « ناكل ى بتعب معذدص كاف ضفقرأ ا!ليحأ نأ غو ره ملسي نأ ليك



 ه» جنع هللا ىضر راصنالا بقانم باتك

 دلاج نب ليعم»ا انتدح لاق نيعم نب ىيج ىنتحح لاق داك نب هللا دبع ىنتح>

 هللا ىلص هللا .لوسر. تيار رساب ئب رامع لاق لاق ثراخمل نب, مامع ىع.ةربو نع نامب نع

 قل ىبر لاعس, مالببا "بان 0 .«ركي وباو. ىاتارماوا نيعا ةسمخ الا هعم, امو مشو هلل

 قيس نعِمس :لاق مماحإ انجرح لافاةناقت ويز امدح لاق فخ سدح لص شلح

 مويلا ىف الا ليحأ ملَسُأ ام لوب ضاخفب أ ىب كعس قحسا ابا تمس ناكر تسلا ىبا

 لوقو نِل ركذ باب م# 5 مالسالا تلثل او مانأ, ةعبس: (تقكم قلو بك «"تيلشأ ىذلا
 هلو مدن ا نب نه 5.2” 2 هء.هره دّدلك -- -ٍ لا 60 -

 لاق ديعس ىب هللا كيبع ىنتدح ىنجكالا نم رغفذ عمتسا هنأ ىلا ىحوا للق ليجو زع دللا

 00 أ مسا ا : يل 2 1 2
 كوبأ ىفنتدح لاقف نارقلا اوعيفسا ةليبل نجاب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نذاأ نم اقورسم

 انتدح لاق لبيعيسأ ىد ىسوم انتدح « ةرجاش مهب تند1كت دوعسم نب هللا كبع ىنعي

 ىبنلا عم ليك ناك هنأ ةربره لأ نع ىذدج ىنريخا لاق ديعس نب ىيك نب ورمع

 انأ لاقف اذه نم لاقذ اهب هدعبتي وه اينيبخ هتجاحو ا ةوادالا ملسو هيلع دللا ىلص

 اهلمخأ راجأب هقيتأت ةقورب الو مّطعب ىننأت الو اهب ضفتسأ ارا ىنغبأ لاقف ةريرع وبا

 لاب ام تلقف َتْيَشَم غرق اذا ىتح تفرصنا ارث هبْنَج ىلا كعضو ىتح قوش فرط ىف

 ىنولأسف نِل معنو نيبيصت نج ُدْفَو ىاثأ هنئاو نيل ماعط نم امه لاق ةشورسلاو مّظَعلا

 باب س» .ءاماعط اهيلع اودجَو الا ةتورب الو مظعب اوربي ال نأ مهل هللا ثوعدق كارلا

 ىديم نب نجرلا دبع انتح> لاق سابع نب ورمع ىنتد> هضر ىرافغلا رَّذ نأ مالسا

 لنص ىبنلا كثسعبم ٍرَذ ايأ غلب املا لاق .سابع. نبا. نع ةرمج قا نع .ىنتللا اند لاق

 معزي ىذلا لجرلا اذه َمْلَع ىل ملعاذ ىداولا اذع ىلا بكرأ هيخأل لاق 7 هيلع هللا
 5م

4*+ 



 هس جنع هللا ىضر راصنالا بقانم باتك 0

 هيلع دللا ىلص ىهنلا وهظ ع هن ةقن روج السب ا لأ ن د 0 ءاج شرق نم 0

 يبيفلا لاقف عفبص نم ىلع تعدو ةرهظ نم «تذخاف ماع *مطاف تءاجن هسأر عرب ملف ماسو

 32 - س02

 ةيبو ةعيبر ىب ةبنعو ماشع نب 1 بأ شير نم 5 كيبلع للا ماسو هيلع هللا ىلص

 0 د ه 0 0 001 6 يدرس

 اوقلاد تلج موو اولد هديترفا :كاشلا+ ةبعم :فلخ“ ىب' نأ
 هَ 2

 نب نمثع ىنتدح ءرثبلا ىف قلي ملف هلاضوأ تعطقت كلر تلح نب" ةيما ريغ رعب“

 ئفكذحي ؛لاق وأ اريبج ني «قيعس :انتلح +لاق»روضقم' نع يروج .انكدخا لاق. ةبيش قا

 - 3 >2 هع ع ع 2

 نع ساسع نبدأ لبس لاق ىزسجا نب نكولا كيع ىنرمأ لاق ريبج نب كيعس نع مك

 اليتم اًنموُم ل نمو ., قحاب لا هللا 2 خلا - يتلا اولتقت 0 اق 0 ام نيتيألا نيقاه

 نسفنلا انلتق سقف ةكم لها وكرشم لاق ناقرفلا ىف هللا تلون امل ,لاقن سابع نبا تلاسف

 040 ا نم لا ىلاعت هللا لونأف ّشحاوفلا انيقأو رخآ 2 دللا عم انوعدو هللا مرح هلأ

 هوارجلا لمقر رق هعئاوشوا,مالسألا كرتخ, اذا: كولا ءاسنلا ىف لا. اًمأو ككلوأل هذي" هيلا

 لات ديلولا نب شايع انتدح ءمدت نم الا لاقنف ماجن هتركذف اهيف اًدلاخ مْنِيَج

 قيح ىع ريتك بأ ند ىبيحعا ى هلا لاق ا يةلح لاق هلم ند دكيباولا انةللت

 ىنريخأ .صاعلا نب ورُمع تلاس لاق ريبزلا نب ةورع ىنتدح لاق يتلا ميعربا نبا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىذلا اهنيب لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب نوكرشملا ةعنص ءىن نشأ

 اديدش اقنَخ هقّيَكُت دهقنع ىف هبوت عضوف طيعم لنا نب ةبقع ل أ ةنعللا 0 3

 3 ولفت نئاعو عاشوا ةيلخا نال | قدك سلا ق
 ل نه د 2 63

 تلق ورع ندع ةورسع نبا ىبعا ىنتددح لاق فنكدساأ نبا كعبات خيالا دللا قر ر لوقي نأ

 ع هدعثدو 0-5 ذخأ ىنتح ركب ونبأ ليقاف

 هم

 ند دم لاغو ساعلا ند رمل ليت هيبأ نع ماين نع اة لاقو ورهع نب هللا كيعلت

 دضر فيددعلا ركب بأ مالل_ببأ كاب م « نسحاعلا نب ورمع ىذتدح يلع بأ نع ورمع



 ه» هنع هللا ىضر راصنالا بقانم باتك

 ىسّنو ةحاينلاو باسنالا ىف نعلا ةيلعاجلا لالخ نم لالخ لاق سايع نبا عمَس دللا

 ةيلك هللا لدق قتلا اهقيم بايام ©« ءاوكالاب ةعتتمالا اهنأ نولوقيو نيفس لاق ةثلاثلا

 بالك ب يق فانم كبع نب مها نب بلطظملا ديع نب دللا كبع نب كمن ملسو

 ةجرخ نب ةنانك نب رْضَنلا نب كلام نب رهف نب بلاغ نب ول نب بعك نب ةرم نبا د

 اجرا قنا نبا نجا انتدح» نانكغ نب نعم ىو ”زارخا وب ارضم" نب شايل" لج هكافك لإ

 دللا ىلص هللا لوسر ع لون لاق سك نبأ نع ةمركع نع ماج نع رضْمْلأ انتدح لاك

 ةنيدملا ىلا رجاهف ةرجحهلاب رمأ رق ٌةنس ةرشع كلت ةكع تكف نيعبرا نبا وتو ملسو هيلع

 ىقل ام ركذ باب 8  ء«ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قوث مث نينس رشع اهب ثكف

 نيس انكذح لاق ىةييالت صحح كين لئرشلل "قم ةباعازا *لسي" اعيركا هللا "وكما 21

 نص ىدلا !تيثأ' لوقو اناحا تع ٍلوَعِيا اسيفااتعمسا الاف لايعمل او ايبا انهذخا لك

 تلقف ةّدش نيكرشملا نم انيقَل دقو ةبعللا للظ ىف وهو 537 دشوتم ومو ماسو هيلع دلل

 - 5ءهدب

 ا ل مكلبق 0 ناك دقل لاق ةهحو ومد وى. ليعقف هللا وعدت ل دللا لوسر ب

 ع راشنملا عضودو دنيد نع نكلذ فرصي ام بصع ل مكن نم هماظع نيد ام ىيوشدلا

 ريسي ىنح رمالا اذه هللا خمتايلو كمضاد نع كلذ هفردصي ام 0 ا هس قرم

 ؛ ِهمَنَخ ىلع َبقذخلاو ناب داز ّلجو زع هللا الا فاخب ام تومرضح ىلا ءاعتتم ا جنتك لا

 دللا كبع نع دو.بألا نع (نقكسأ لأ ندع 0 انت>> لاق برح نب نهياس انتدح

 لجر ال نجس الا كحا ىقب اف اهيف حجحسف مكانلا ملسؤا هيلع الثا ١

 لق عب هقيأر دقلف ىنيفكي اذه لاقو هيلع لكشف هعفرف بارث نم افك ذخأ هقيأر

 فدا لأ ن ع خبعش انتر> لاق ردغغ امتدح لاق راشب ند ديح انتدح ء« ةللاب ارذاك

 ةلوحو نحاس“ لو ولك "دلالي" تلا 3اغيو لاه اذللا تبطا لالا نوما
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 518 نع دللا ىضر راصنالا بئانم -- مم

 نأ تثش نأ ثالش ىدحا انم رثتخا لاقن بلاط وبا هاتأف لاقع ىف هلئق انالف نأ ةلاسر

 لا كنأ ىكموق نم نوسمخ فلخ تقش ناو انبحاص تلتق كاف لبالا نم. ةثام ىذوت

 9 همع 5 - ع هم سا 5

 تنكح تناك مهامه ىفنب نم ةارما هةناف تلك اولاقذ دموق ىناذ هب كانلغت تيبا 00 ءلدقن

0 

 نيسيشل نم ليجرب ا!ذو ىنبأ ريبجم نأ ٌبحأ بلاط اب ب تلاقذ هل ثدلو ل5 مهملم ل 1

 0 4 س0 د

 نيسيد تدر بلاط اب اب لاقذ مهنم لجر هاتف لعقف ناجألا ربصت كتبح هنيه ريصت

 ىتعإ اًههليفافرا قاريعتا .عناذعت راريعبا لجت) لك بيبعي نيالا نيادثام ناكما اونلكا نأا الجر
2 
 . د 5 ع كة هن 7-2 2112 هد 000 3

 سابع
 5: 6 كن

 لبيع ىنتدح 0 فَ ربطت نبيع نجعبر أو ةخيئاوتلا نمو 1 ىكاح ام هدبب ىسفن ىدلاوذ

1 - 

 ٌتاَعِب مود ن .لك تلاق ختئاع نع ةيبأ نع مانت نع خماسأ وبا انتل لاق ليعمما نبأ

 تلتقو والم قرتفا دقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدقف هلوسرل هللا ممكق اموي

 مدلسالا 8 اود 83 ملسو جيلع هللا ىلص هلوسومل لجو ل هللا هملق أوحرَجو مهنا ردع

 تلح قفانبع نبأ ىللوم اهيرتك 3 مشالا نب درك نع ورم انربخأ تا نبأ لاقو

 - د 26 -

 ةياماشل ىللفأ ناك اهنأ خت ورمل أو افصلا نيب ىداو لآ نى يب ىجسلا سول لاق ره نبأ

32 

 انتدح لاق ئفعأل نب هللا دبع ىنتحح ءاّذَش الا كحطنبلا زبجأ ال نولوقيو اهنوعست

 للاكل اينأ ا: لودي للابع نيأ "تحبس لوفي ءرفسلا يآ "كغم لاق فرطم انريحأ لاق نيس

 لاق سابع نبأ لاق اولوقتف اوبهذق الو نولوقت ام ىف ةوعمسأو ملل لوقا, اع ىنم اوعمسأ

 ىف لجرلا ناذ مهطامل اولوقت الو رجا ءارو نم فطْمْلَف تسيبلاب فاسط نم سابع نبا

 انثدح لاق دا نب معد انتدح « هسون وأ هلعذ وأ ل ةأيف تلك ناك :يلعاشل

 ةدرق اهيلع عمتجا ةدرق ةيلعاجلا ىف تيأر لاق نوميم نب ورمع نع نيصح نع ميشف

 02 ١6 5 2د 2 0 مس

 ديبع نع نيفس انتدح لاق هللا دبع نب ىلع انذد> « وعم اهنتوجرف اتومج رف تدذز لذ



 1 ؛* تع هللا ىضر راصنالا بقانم بانك

 لاه: ةدسم انهى «ةةوبطب ىو ئت لك ادعت هكي ركب نتا نكفظ ىنمركلكا لدا لديف

 نوعيابتي ةيلعاتل لها ناك لاق رمع ىباأ نع عفان قربخا لاق هللا ديبع نع ىيج انتدد

 تجنات دل لمت رقت اهنطب ىف ام ةقانلا يقنت نأ ةلبلل ُلبَحَو لاق.ةليدمل لَبح ىلا :روولل موك

 نديم لاق لاك ئى ديم اندوحت اقر نونا وبا ةضدح وليد هلع هيلع هللا ورطو دا

 هك كمركز قلعت للوقود ناكو «راضنالا )يع! ايه حجم لاقي كلاعب با شسنأ نات انكر درك

 ىف ةنماسقلا باب 80 .. ءاذكو اذك موي.اذكو اذك كموق لعقو !طكو ذك موي اذكو

 انتدح لاق متيهلا وبا نُطق انتدح لاق ثراولا كبع انتدح لاق رغم وبا اتتدح ةيلعال

 انيفل ةيلعاخل ىف تسناك ةماسق لوأ نا لاق سابع نبا نع ةمركع نع ىنيدلا ديزي وبا
535 

 فلطناف ىرخأ قخث نم شيوق ىنب نم لجر هرجأتسا مشاه ىنب نم ٌلَجَر ناك مشاع ىنب
 لش لاقعب ىتقعأا لاق هقلاوج ةررع تعطقنا دق ماع ىنب نم لُجَر هب رهف هلبا ىف هعم

 لبالا تلقع اولون اهلف هقلاوج ةورع هب كشف الاقع هاطعاق لبالا رفت ال ىقلاوج ةورع..هب

 لاق, لابالا نين نم لدقعي ل نيعبلا اذه. ناش ام ءرجاتسا ىلا !لاقد ,!دكاو.اريعب هلأ

 ىبيلا لما نم لجر هب رمخ هلَجَأ اهيف ناك اَضَعِب هفذخ لاق هلاقع يان لاق لاقع هل سيل

 نم اكرم ةلاز . تع عتيم تقأ نيم! نافا هك ديشر ارو ديا ١ام 'ناك مورملا نيشتا نا

 داتف .كوباجأ .اذاف .شيرق لآ اب دانف ؛مسوملا تدهش تّفأ انا تكف لاق معن لاق رهذلا

 تامو لاقع ىف ىنلنق انالف نأ. هريخأف بلاط ىنا ىع. لمسق كوباجا .ناف مشاه ئنب الا

 كتنسحأت ضرم لاق انيحاص لعق ام لاقف بلاط وبا هاتا هرجاتسا ىذلا مدق اًملف رجاتسملا

 ىخنأ :لجرلا .نأأ م:انيح تكف نكنم كاذ لعا ,ناك دق لاق هتند تيلوك هيلع: عايقلا

 مشاع ىنب ّلإب لاق شيرق هذع اولاق شيرق ّلإب لاقف مسوُملا ىفاو هنع غبي نأ هيلا ىصوأ

 كغلبأ نأ نالف ىنرمأ لاق بلاط وبا ؟ذعه اولاق بلاط وبا يأ لاق مشاع ونب هذه اولاق



 «* عفع هللا ىضر راصنالا بئاذنم با: 7

 ةنم 0 ىنومتميتا ىخلا اذه مهل كماقن هوذخأف هتاتلأ مق انسوورب تزاو ىتح اي

 رهخ نبا: ىعبرانيدي نهي هللا :دلبع نع زفعَجا ىب ,ليعملا .انثدح . لاق .ةبيتك ءانتدح ؛ ثوب

 شيرف تناكو للاب آلا فلك الف. افلاح ناك نم الا لاق ملسو هيلع هلل ىلص ىنلا ىع

 لاقر بكوب نبا :ىددح لاق ىيبلس نب ؛ئيج انشدحإ < مكتأباب اوفلك ال لاقذ اهتاباب فلخت

 0 يشع ناك مسياقلا ناايعتدح ١ مساقلا نب, نكرلا بع نأ 1 ىنربخأ

 اهوأر اذا نولوقي اهل نوسموقي ةيلعاجل لصا ناك تلاق ةشئاع نع ربُكبو اهل موقي الو

 انثدح لاق سابع نب ورمع انثد> «تنك ام تنك ىنعي نيثرص تنا ام كلعأ ىف تنك

 ني. .رسع لاقا لاق, .نومبم نبا ورمع نع فيحسا ىنا !نعا نيس انثدح .لاقأ نيرلا شبع

 مهفلاخت يبت ىلع سمشلا قرشت ىنح عمج نم نوضيفي ال اوناك نيكرشملا نا باطخأ

 قال لق ميعربا نب فحسا انتدح « سمتلا, غلطت نأ لبق (ملسو هيلع هللا قلص ىبنلا

 ا نا اخد يا يركع نع يصح اسرع لن بليل ب نيج يحج دبامآ

 وبا انثدح ءاتاهد.اساك انقسا ةيلعالل ىف لوقي ىا تععمس سابع .ىبا لاقو لاق ةعباتتم

 لاق لاق ةريره لنا نع ةملس نأ نع ريمع نب كلملا دبع نع نيفس انثدح لاق ميعن

 نيب لك رعاشلا# ايلات مك ىدصأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 لطب للا الخ امي د كك ل

 نبل نميلس . نع ىحأ ايفو لاق :ليعمسا انهيت .«,ماسي نأ !تلصلا قا "نم. غجما,ءداكو ' |

 شتا نع نوحم ىب ,مساقلاب نعي مساقلا :ىب.. ولا احبع ب نع .ةييعس :ىب كينج نع لالي

 اهرذ هجن هجرخ نم لك وكيد وبا ناكو.. جارخل اهلنا 0-0 مالغ وكب ىبال ناك تلاق اهضر

 كنك «تلك وعااقو اركب ىبا (لاقف اذ ام ىركقل مالغلا اهل لاقك نكي وبا .ةنم .لكأف ؛ءئشب
 0 "ع 0 0 - صعا نس - - هغ 5 0

 ىاج ىد عج و اح : + كلذب ىناطعان ىنيقلخ هتعرت> ىتأ الا ةناهلا ىسحا امو :يامات-ل ىف نامسنال تنيك
2 



 سس 77ج

 م هتع هللا ىضر راصنالا بقانم باتك

 . ايكوخ< لاقأ ملسم :انتدح .ءريمويعي ال غانش نموا هفاصا دان نك ناك

 رسهيتأ 3 ةرمعلا نأ نورب اوناك لاق سابع نبأ نع ةهيبأ نع سواط

 - 2 مد درت ّط دعا 0 دس 1 2 2 4 ةدءد 1 :

 رهتعأ نع ةريلا تلح شالا افعو رددلا ارد اآذأ نواوقيو رغيص مرش نومي اوناكو ضرالا

 هيلع هللا ىلص اعلا عرمأو جاب نيلهم عبار هباكتأو ماسو هياع هللا ىلص ل مدقف لاق

 دبع نب ىلع انثدح ءهلك لل لاق لل ىأ هللا لوسر اب اولاق ٌةرمع امولعبج نأ ملسو

 هدج نع هيبا نع بيسملا نب دكيعس انثدح لوقي 0 ناك لاق نيفس انتدح لق هللا

 ءناش هل تيد !ذه نأ لوقيو نيفس لاق نيلبمل نيب ام اسكف. ةيلعاتمل ىف ليس احل 0

 لاق مزاح ىلنأ ند سيق ىع مشب ىتأ نامب نع ةذاوع وبا انت>> لاق نكعلا وبدأ انددد

 اولاق ملكت ال اهل ام لاقف ملكت ال اهتارف بنيز اهل لاقي , سمتأ نم :ةارما ىلع ركب وبا" لخد

 ِ : نم تلاقن تيلكتف ةيلعامل لْمَع نم اذه لك ال اذه: نان. ىملكت“ اهل لاقف ةتمصم تح
 كاع 00 2 هه د هع

 2 كس ف 1 عون ء ع 1 5 ع

 هد دللا ءاج ىذلا جلاسصلا رمالا !ىلف ىلع انواغب ام, تلاق ركب وبدأ انأ لوس كنا ل تمذأ

 ناك اَمأ لاق ةمثألا امو تلاق مكتمثأ مكب تيماقتسا ام هيلع مكواقب لاق ةيلعادل دعب

 قوت يع سياكل لع لعلرأ [يف,لافآ لير بالاف عّتوعيطوف عنورمأب 505 كموقل

 تملسأ تلاق ةشئاع نع هيبا نع ماشع نع رهشم نب ىلع انربخا لاق ءارقْما ىبا نب ةورق

 انحنع ثّدحتت انيتأل تناكف تلاق سجكسملا ف شفح اهل ناكو برعلا ضعبل ةادوس ةأرما

 ىناجأ رفللا ةدلب نم هنأ كاران, مسح ات نا حاششولا موبو. تاق اهقيلحلا نم, كتمعرخ ؟ذان

 اهيلعو ىلعأ ضعبل ةيزيوج ثجرخ لاق جاشولا موي امو ٌةشئاع اهل تلاق ثرثكا املف

 : وو: تكلا, اهبلعإ (نطخاف انما طعسحب مدأ نم جاشو

 لوح م انيبف ىليق ىق.اوبلط هذأ , ىرمأ .نم. غلب ىتح نوباذعف



 4 مقنع هلل ىضر راصنالا بنقانم بانت

 جرخف هللا الا كبعُي الو اينارصن الو ايدوهي نكي ل مهعربا ئيد لاق فيبتمل امو سيز لاق

 كبيصنب فخأت ىتح اننيد ىلع نوكت نل لاق هلثم ركذف ىراصنلا نم ائاع ىقلف شيز

 نيت نارا مس وم نر الأ نعلا عم لجأ الو1 للا عدعلاب نما هنآ ض1 ام ناك هللا مقتل

 نان انيق لاه افينتح وكت نال فكما" ام« لاف !هريخ لع ئلدك لهم عيطتسا قو

 ميعربا ىف مهلوق كيز ىأر املف هللا الا ىبعي الو اًينارصت الو ايدوهي نكي ل ميعربا ىيد

 اك تبللا لاو ميعربأ ١ نيد" ىلع ْنَأ كديشأ 3 مهللا لاقن هيدي عفر زوج اهلذ جرح

 !ىنسم امكاق ليغث نبأ ورمع :ىب كير تيأر تاق ركب قا: ةنبأ ءامسأ نع هيبا ى ع ماشع

 2 ناكو «ىرتيغ ميعربأ نيد. ىلع مكنم ام هللاو شيرف رشعم اي لوقي ةبعللا ىلا هرهظ
 ىو -_

 !ذاف اهذخايف ايقنت 5-5 انآ اهلتقت ال هقنبا لتقُي : نأ دارآ ؟ذا لسجرلل لوقي ةدووملا

 نابنب باي ا ١ ءاهتنوم' كقيفك تعشا ناو كيلا اهتعفد. تعش ع نأ اهيبأل لاف كمعرعرت

 نب ورمع ىنربخا لاق ييرج نبا قربخا لاق قازولا دبع انثد> لاق دومح انتدح ةبعللا

 مللو هيلع هللا: ىلا يتلا تعذ«ةبعللا .كتينب» اهلا لاقأ هللا" اكنبع يب رباج ا عيَس رانيذ

 كيقي كتيقر ىلع كر ازا ٌلعجأ ملسو هيلع هللا ىلص ئىبنلث سابع لاقف ةراجتا نالقني سابعو

 هيلع ليش ىرازا ىرازأ لاقف قافأ رث ءامسلا ىلا هانيع نتيكوطو ضرالا ىلا ركن ةراجكا نم

 5 3 ١1ه كة 2

 ند هللا قيبعو رانيد نب ورمع نع كدز نب داح انتدك> لاق نمعنلا وبا انتدد ا

 نولصي اوذاك 0 تيبلا لوح ملس ١ هيلع هللا ىلص ىبنلا دهع ىلع نكي مم الاق كيزد

 نبا هانيف ريصق هرج هللا كيبع لاق اطئاح ةهلوح ىبف رمغ ناك ىتح تيبلا لوخ
 - متس- ل - نيك مسا

 لاق ماد انذد> لاق كح نكن 2 :لاف «دونسم انتن1خ  ةيبلعاتلا مايا باب 4 « ريبؤلا

 ناكو شيرف ةيلهالمل ىف هموصت اموي ءاروشاع موي ناك تلاق اهضر ةشئاع ىع نأ ىنتحح

 ١  2 - - - 5 30ع - 0

 ناضمر لون املذ همايدسصب رماو هماص خنيدلا ا ماق املذ هموصيب ملسو هيلع هللا ىلص ىبخلا



 هس ةنع هللا ىضر راصنالا بقانم باتك

 هللاوف تلاقف نأ ىأ هللا دابع ىل ىدانف هيبأب وع !ذاف فْيْمُح رظتف مارخأ عم ثحلتجان

 ةفيّذخ ىف تلاز ام هللاوف نأ لاق ملك دللا رفغ ةفيّذح لاقف كلتق ىتح هنع اوزجتحا ام

 لقو ةعيبر نب ةبتع تنب دنع ركذ باب !» « لجو زع هللا ىقل ىتح ريخ ةيقب اهنم

 كيب تقع تاج ةسلاك ةسقاع نأ هةررح (ىعدتتح لاق# ىرهيلا» قع شنزي ةانزيحلا نادم

 0 لوف نات ءابخ لعا نم ضرالا رهط ىلع ناك ام هللا لوسر اي تلاقفا ةبتع

 ىلها نم اوزعد ق ى كل ةايح لعأ ضرالا رهط ع مويلأ جبصأ ام 2 كثابخ لأ

 لهف كيسم لج .نيفس ابأ نأ هللا لوسر اب تلاق. هديب ىسفن ىذلاو اضياو .لاق كُتابخ

 ثيدح باب "© «فورعلاب الا هارأ ال لاق انايع هل ىذلا َنِم معضأ نأ جر لا ا دححا منع

 لاك, نديلس ' ني. ليصنا نكن لاق ركب ١ نأ + نب نك قددح ليفت نجا ومع ىو ادهجر

 ىبيخلا أ رمعأ نب هللا كبع نع هللا دبع ند ماس انتد> لاق ةبقع ند ىسوم انتدح

 ىينلا ىلع لون نأ لبق حلب لفساب ىمليغن نيل ءرسعا ند كيز ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 لكاي نأ قاف. ةرفس :ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا ىلأ تمكقف ىحولا ملسو هيلع هللا ىلص

 0 56 - 3 ١ ص ا دادحما اذ هن 4 هم 5 5 8

 هللا مسأ ركذ ام الا لكا لو مكباصنأ ىلع نوكحذدت امم لكأ تسل ىأ كيدز لاق مم اهنم

 ع

 لزنأو هللا اهقلخ ةاشلا لوقيو مهكتابذ شيرق ىلع بيعي ناك ورمع نب ديز نأو هيلع

 . 21ج ِ ََي من من

 كلذل اراكنأ هللا مسا ريغ ىلع اهنوكد> د رت ضرالا نم اهل تييناو املا ءاهمسلا نم اهل

 رمع قبا نعاهب ثدح آلا هملعأ' الو هللا دبع نب ماس ىنكثدح  ىسوم لاق هل' اًماظعاو

 دوهيلا نم اماع ىقلف هعبتيو نيكلا ىع لأسي ماشلا ىلا جرخ ليفن نب ورمع نب كبز نأ
 نه هع 5 3 ع - - يع

 ىتح اننيد ىلع نوكت ل لافذ ىنيبخاف مكفيد نيدأ نا ىلاعل ىلا لاقذ مهنيد نع هلاسف

 بصغ نم لجأ و ءللا بنضغ ىم لإ حل ام كيبز لاق هللا بضغ نم كيبصني قحاب

 اغينح نوكن نأ ل ل لاق هريغ ىلع 0 لكيفشم 0 انأو اَنبأ ايش هللا



 هم: عنع هللا ,ىضر راصنالا .بقانم .باتك

 تناكو تناك اهلا ٌلوقيف ةجيدخ الا ةأرما ايندلا ىف نكي مل هثأل هل تلق اف ةجدخ

 5 ءم

 هللا كيعل تلك لاق ليعمسا نع ىبيكأ انتدح لاق تقسم .انثنحع 6 كلو اهمم ىل ناكو

 2-2 ع

 ال بصق نم تيبب معن لاق ةييدخ ملسو هيلع هللا ىلص ئىبنلا رشب وأ ىنا ىبا

 د .- 2 د 2-22 ه١ ه2 محا كا

 ةراهع نع لمضف نب دكمح انذدح لقت ديعس نب ةبيتق انتلل> <بصن الو هيف بخكص

 ند

 هللا لوسر اب لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ليقربج ىقأ لاق ةريرغ ىأ ىع ةعرز أ ىع

 اهيلع أرقاف ىكتتأ ى !ذاف بارش وا ماعط وأ مادآ جيف انآ اهعما سنا لق ةكيرخ !هنف

 لاقو «بصن الو هيف بكص ال بصق نم ةئلل ىف تيبب اهرشبو ىتمو اهبر نم مالسلا

 هام ع هد مب

 تدنذاغنسا تللاق خشتاع نع هيبأ نع ماش نع ريسما قف ىلع اذربخا ليلخ ند لبعمسأ

 هد لسور ةيلعا هللا ١ لضرللا 1 لوشر لاعبة دخا ةنخا كليو ثني ةناع

 نم ركذت ام تلقف ترف تلاق ةلاه مهللا لاقف كلذل عاتراف :ةجيدخ

 ءاهنم اريخ هللا كلدبأ دق رفّذلا ىف تكلم نيكلشلا ءارج شيرق

 د نع كلاخ انثدح لاق ىطساولا قحكسا انتد> هضر ىَحَبلا هللا دبع ىبأ

 ملسو هيلع هلأ" ىلض. هللا .لوسر بحت ام هللا تنبع :نب,نيرج لاق .لوقي' هتاعمس لاف شيق

 هيلعالل ى نيدييام هللا دنع ىبنويزخ نع سبع | نعو لكل الا قلو الو.( تملتما خنت

 هللا: ,ٌلوَُسَر .ل لاقت ةيماشلا ةيعللاو. ةيناميلا ةبعللا هل لاقي: ناكو ةصقخل وذ هل لاقي كبب

 ةثامو نسمح ىف هيلا ترفتف لاق ةصلخلا ىذ نم جرم تنأ لع ملسو هيلع هللا ىلص

 ؛« سْمخألو انلي اطدف هانوبخأت هانيتأت هدنع انكجو نم انلتقو انوسكف لاق سم ؛نم سراف

 انربخا لاق ليلخ نب ليعملا ىنكدح هضر ىسيبعلا ناميلا نب ةفيذخح ركذ باب 8

 2 22و 3 "ع هو م

 مزع كحا موي ناك امل تلاق ةشثاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشغ نع ءاجر ىب ةملس

 هع هش 8 ع 5 7 هع 5 ه 0 تع سرر -ِ هد

 ماروخا ىلع 2لوأ تعجرف مكارخأ دللا .دابع .ىأ سيلبا جابصق نبي ةيدوف نوكحرشملا



 مس ؛* مهنع هللا ىضر راصنالا بقانم بانك

 فيضو لاق مال نبا“ ىع :دابع نب :نيق: انكدخ ,لاقا اةمك انىدح لاق نوح نبأ انكدَح

 نع ةدرب لأ ىب كيعس ىع ةبعش اندتدح لاق برحح نب نميلس انتدح * فّصْنم ناكم

 هو. 5 2 مي هر هع 0 21 0 5

 2 .: 0 ع 0 ل ل ا
 ىّدقان قح لليجر ىلع كل ناك اذا شاف اهيخ ابرلا ضراب كذا لاق مث تيب ى لخحتو

 نواد وباو رضنلا ركذي رو اير هناذ هّ-خأت الف تق لح وا ريغش لج وا ىبت لح كيلا

 ةيججدخ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ميوزت باب 8. < تيبلا ةبعش نع بقوو

 هللا قييع. تعش لاب هيأ: نع :هوزعا) نبا مانقع عع دبع انكدك لاق ىبح اعهوح اه

 ىفثدحو ح لوقي ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر تعمس لوقي اَيلع تعمس لاق رفعج نبا

 نب ىلع نع رذعج نب هللا كيع 0 لاق هيبأ نع مان نع 3 انربخا لاق قوص

 ءةجدخ اهئاسن ريخو ميرم اهتئاسن ريخ لاق ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا ىع بلاط ىقأ

 تلاق ةشئاع ىع هيبا ىع ماشع ىلإ بنتك لاق ثيبللا انتدح لاق ريع نب ديعس انثدح

 ىنجوزردتي نأ لبق ككلع ةججدخ ىلع ثرغ ام ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل ةأرمأ ىلع ثرغ ام

 ةاشلا بذيل ناك نأو بصق نم تعبد اهرشَبي أ هللا درمأو اهركذي ا كك كل

 ١ و ويصح سس - 3 م - 8 6.«

 نب ديم انتر> لاق كيعس نب ةييقق انتل « نيه عسب ام اهنم اهلئالخ ىف ىدييبق

 د ع ا 3 1 ند :

 ترغ ام ظارمأ ىلع ترسخ امم ستسلاق ذشتاع نع ءبدأ نع ةورع نب ماد نع نجولا كيع

 اهدعب ىنجو وذو تملاق اهابأ ملسو هيلع هللا ىلص دللا لوسر ركذ 8ك نم ةدعذخ ع

 25 -. 1 هب مك 05 - 7 5 1

 انتدح> « بصق نم ةنثل ىف تيبب اهرشبي نأ لبكربج وا لجو رع هبر هرماو نينس ثلج

 نع هيأ نع ماين ندع لدفح انتدح لاق ىنأ انتدل> لاق ندسح نب دكيبح نب هع

 00 - هب ه5 0

 خدت ىلع ترغ ام مالمو هيلع هللا ىلص ىبينلا ءامسن نم سضحاأ ىلع ترغ ام تناك خشتاع

 اهقعبي مث ءاضعأ اهعطقي م ةاشلا حبذ ارو اهركذ رثكي ناك ىنلكو اهتيأر امو

01 
3 



 هللا ىضر راصنالا بقانم باتك

 هللا ىبن اب ةكحلط وبا لوقيف عل كا ظني ملسو هيلع دالآ :لض :ئبنلا 3 ةكلط 1

 وه 0 522

 امهنونام ىلع بوقلا ناوقنت اههقوس 0 ع ا انزل ميس 3 ركب ىلا تنب

 عقو دقلو موقلا هاوفأ يف هناغرفتف ناتيجلا ث'ًاينالبتفا ناعجركا رق مىقلا !ءاؤفأ ى ةناعفت

 مالشا#وااذإلا نبع تاقانم كايا( "< ءاقلق اماو نير انما ةحلط ىلا كي نم ا

 نب و 3 ىلوم رضفلا نأ نع ثلا انام 00-52 لاق 1 نب هللا 0 2 هضر

 هيلع هللا ىلص ى دل م لاذ هيبا نع صاقو ىليأ نب دعس نب رهاع نع هللا 000

 مينو لاف مالسر ىب هللا كنعلا الا تلم الفا نم هنأ نقرالا , كغ: قش دحأل لوقي . ملَسو

 كلام لاق ىردأ ال لاق ةيآلا هلّثثم َكَع ليث رس ب ب نم كماش َنِهَشو ةيالا هذه توت
 م

 قاوع 1 كنوع ناجملا رز انثدح لاق كمح ىب هللا دبع انتدح' « ثيدلمل ىف وأ ةيالا

 د 5

 ىلع ىلجر لليخدنف خةنيدلا ىكسم ىف اسلاج نتن لاق فايع ند سيق ىع كم نع

 ت> رث امهيف زوجت نيتعكر لصف ةتال لا نم لجر اذه اولاقف عوشدل 50

2326© 

 او لاق غل ىلخأ نم ل اذ | لاك لدكاسملا ا ني كنا كل يعصف

 دلع اذللا ليظو ىنلا نيف لق"ايوز "تيارا كاذ . ىتدحُأسَت ملعب الا ام لوقبأ نإ كحال ا

 5ك و ء س6 8 َ ء- هم لسع 30 د

 كيد نم دووع اهطسو اهترضخو اهنعس نم رك ةضور ى ىللاك تيارو هبلع اهغصصقف ماسو

 ىناثاذ عيطتسأ ال تلقف قرأ ىل لاوقف» هور 2١ ءاللعأ !ى._ ءاهسلال قا هالتعأو ضرالا ىف هلقسأ |

 د 0 © ءم6و

 د ليقف ةورعلاب تذخان اهالعأا ف تنك ىتح تايقرف ىفلخ نم ىايث عفرف فصنم

0 3 3 - 5 

 كلت لاقذ ملسو هيلع دللا ىلص ىدحخلا لع اهئصصقف ىدي 0 اهناو تاظفيتسان كسوتسا

 مالسالا ىلع تناذ ىقثولا ةورعلا ةورعلا كاتو مالسالا كومع ثوهتلا كلذو مالسالا ةضورلا

 لاق ناعم نب ذاعم انتدح ةفيلخ ىل ل.قو « مالس ىب هللا كيع لجيولا كلذو توم ىنح



 م جهنع هللا ىضر راصنالا بئانم بانك

 - 3 2ع 500 نم مسلس

 تدلاقو هضر ةداشع نب 0 خيقنم باب اد « لب.ج نب نذاعمو او ةفيدح دبا ىلوم
- 

 انتدح .لاق ىبسصلا كيع انتدح لاق فقحسا انثدح اخاص الجر كلذ لبق ناكو شاع

 هدم , هم ع

 رولا نب 'ثراخلا يبرق 'لهشألا نبع وني رثاراجنلا تبر راصنالا رود ري ملسو, ةيلع

 مالسالا ىف مجت,اذ: :ناكؤ:هدابعا نب "كعس ”لاقف» ريخ ,نابعنالا نود

 « ريتك سان ىلع مكلضف دق هل ليقف انياع ليضت دق ملسو هيلع هللا ىلص دللا ٌلوسر ا

 ند 1 نع ةبعش انتدح لاق كيلولا وبا انتدح مضر كك ند 68 بكقاغم كا الي

 0 2 اه تا

 لاقف ورمع نب هللا كبع كنع دوعسم نب هللا دبع ركذ لاق قورسم نع ميعربأ نع ةرم

 تت 000 3 ت0 1 سا ع - 0 0

 ذعدرأ نم نارفلا اول لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تعيس دا لازا اهل ليجر كاذ

 ب ذاععمو 11 لأ ىلوم رفاسو د أليف دوعسم نب هللا ليبع نم

 ند ني نع دانت ا دعت 2 ردع انتك-> لاق راشب ب سديد ىنتدح

 نيخّلا ٍنُكَي 3 كيلع أرقأ نأ ىرمأ هللا نا قل ملسو هيلع هللا ىلص
 هضر تنبات نب كدز بئانم باب أب « ىكبف معذ لاق ىلامسو لاق باتللأ لأ نس اورفك

 عمج, منا ,ىع ةداتق نعي هيعش * اقدح لاف ميج انكدح لاه راشمر نب نيك اسوح
 ع 2 2 51 182 تو كى 3 : 5 6

 وباو لبج نب تداعمو لأ راصنالا نم خلك ةعبرأ ملسو هباع هللا ىلص ىبينلا دهع ىلع نارقل 8

 د 2 ع

 خكلط ىبأ بقانم باب 1 «ىنمومع دكحا لاق كسدز ىلا م ني تلقوا

 لاق سنأ نع ريزعلا بع انثدح لاق ثراولا دبع انثدح لاق رمعم وبا انةلدح هضر

 يحيا هرم مجلس سيار ماتو هيلع هللا ندم ل نإ حب يامل يرينا نحر رو كا

 ةيدبه(ايف)ز الخكو هكلط وابا ناكو دل ةفجاح 0 بوب ماس حيلك مالا ليصل ىف

 3 هم

 ايعوشتا لوب. لسبنلا نم :ةيجلا دعمور رمي (لصتللا | ناكدإ الخيول ,نيسوم قمري سكت نقلا



 1 0252521727127277222727272272>--22222220601222611312616111111117171777777777575777575 7 969977بي77ب7باب ب ص7لللجججلح:حل

 0 نع دللا ىضر رامصنالا بئانم بانح 1

 5 ةريئار[ ال دما د حبس 2 سي ى افقد ا ملا 0 0 2 ([ ري كاع نسكت 2 لح ل حا الع كالا ل دلل

 اعمس قرعزلاو ةدانق اور نيلأو اهنم ريح ناعم ىب دعس ليدانك هذه نيبل نم ن وبجتتا

 ه 3 ك

 نب للضف انتدح لاق ىنتلا ىب كمح انتدح «ملسو هيلع هللا ىلص ىفنلا ىدع اسنا

 نع رباج نع نيفس ىليأ نع شمعالا ى ْت ةذاوع وبدأ انتد> لاق ةذاوع ىلبأ نجار روس

 انثدح شمعالا نعو ناعم نب دعس تول شرعلا زرقا لوقي ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا |

 لوقي ءاربلا ناف ربا لح لاقذ هلقم ملسو هيلع هللا ىلص ىينلا نع رباج نع حلاص ودا

 ملسو هيلع هللا ضب ىينلا, تاعمس  نتتاغضص, نيلملا ىيتعتا نيب خلاك هنا :لاققاريوطلا وثقا

 يعمل انربخا لاق ةرصعوخ نب ليحل انتد> « ناعم نب تعس تول نكجولأ نوع زتعآ لوقد

 اسان نك ىردشل دكيبعس لأ ىع ع ندب لهس نب ةماسأ ىأ نع ميهربأ ىب دعس نع

 لق ىجسللا نم ابيرق غلب املف راج ىلع ءاجغ هيلا لسرأت ناعم نب دعس مكح ىلع اولون

 لح اووف ا ءالوم» نا ا ةعس#ب ابار لاقرب هك نينم ول مكردخيم لل اونو كد لسور كلع ةللاز/ لد قرملا

 وا هللا مكك تيكح لاق مهيرارذ ىبستو مهقلئاقم لتقن نأ مييف مكحأ اذ لاق كيكح |

 5 مدسيشسلل - هدماو 2 لورا مدل أ 7 هد

 ىب ىلع انتدح امهضر رشب نب دابعو ريضتحح نب نكيسأ ةيقنم باب ا « ىللا مككإ |

 س3 هع

 نيّلجر نأ سنأ نع ةداتق انربخا لاق ماه انثدح لاق لاله ىب نابح انثدح لاق ملسم ٌأ

 انيبيحتياو نينار ونا اناق ةملظم ةليل ىف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر دنع نم اجرخ
 - د - مه | 2

 الجرو ربيضتح ىب نا 0 نينا ع تنبات نع وعم لاقو اههعم روذلا نقرفن انرغن ىنح

 - هم هَ -

 ىبذلا دنع رشب نب دام.عو كيسأ ناك لاق سنأ ىع تبات انربخا دام لاقو راصنالا نم

 انترح لاق راشب نب دكيح انتدح ليج د قاعه بقانم تان ا ء«ملسو هيلع هللا ىلص

 06 س5

 لاق درفع# نى د هللا يبيع نع قورسم نى.ع ميغربا نع ور.مع نع ةبعش انتدح لاق ردنغ

 رئاسو دوعسم نبا نم ةعبرأ نم نارقلا اودرقتتسا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تعمس



 (» جنع هللا ىضر راصنالا بقانم باتك

 اهتايبص تمونو اهجارس تحصاو اهماعط تايهف ءاشع اودارآ !ذا كتايبص ىموتو كّجارس

 جبصأ اًهلف نيييواط انابف نالكأب امهنأ هنابري العجو هتافطأت اهجارس علصت اهنأك تما رث

 هللا لونأف اكلاعف نم بجت ءا ةليللا هللا كك لاقف ملسو هيلع دللا ىلص هللا لوسر ىلا !ادغ

 هد م د لوم

 ملسو هيلع هللا ىلص ىجنلا لوق باب |! 2« ةيآلا اع مهب ن 0ك مهسفْنأ ىلع ندرثوبو

 لاق نابع ا ناذاش انتد> لاق ىلع وبدأ ىبك نب ديد انددح مهنسأ نس الب

 كلامو لي[ نكن تكف نان ٍكيز قب ماش نع حاجا نبا ةبعش انتج لاق نأ انتدخ

 انركذ . اولاق مكيكبي ام. لاقف نزوكبي مو.راصنألا سلاجم, نم: سلجعا ابعلاوا ركب وبا رم لوقي

 كلب هربخأت ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ىلع لخدق انتم ملسو هيلع هللا لص ّىنلا سلكم

 ريدا يعصف لاق درب ةيشاح ه.سار ىلع بصع كقو ملسو هيلع هللا ىلص ُئبنلا يرخف لاق

 بت مهتاف راصنالاب مكيبصوأ لاق. رق هيلع ؟ئتقأو هللا نيت , وبلا ١كلذا نعي :ةةعصي لو

 « مهتيسم نع اوزواكتأو مهنسخأ نم اولبقاف هل ىذلا ىقبو مهيلع ىذلا اوّصَق دقو ىبيعو

 يبا تععمس لوقي ةمرلكع ا ليسغلا ى با انتدح لاق بوقعي نب دجا انتدح

 هيلعو هيبكنم ىلع اهب اًقطعتم ةفحلم هيلعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٍجِرَخ لوقي سابع

 ع 2< م 5 65 5 م - مس © 2 ؟ءو

 سانفلا اهيا لعب امأ لاق مت بلع ىفغتاو هللا ليد رجخأبا ىلع سلج ىنح ءامشسد ناصع

 هيف رضي. ارمأ مكنم ىلو نو ماعطلا ىف حلمك اونوكي ىتح ازاضتالا لقبر! نورتكمرساقلار لاك

 لاق راَشَب - نب سد ئنتدح ؛ مهتايسم نع زواجتايو مهنسحأ نير ليقتلف يقتل [| ١

 ىلص ىينلا نع كلام نب سفر ندع ةداتف ب لاق ةبعش اندتد> لاق ردنغ انددح

 مهفست نم اودبقأف نولقيو نورثكي سانلاو ١ ىنتكم ىنرك راصنالا لاق ملسو هيلع هللا

 نب كم انكثدح هنع هللا ىضر 0 نب كعس بقانم كا 1 ' مهتيسم نع اوزواككأو

 ثيدعأ لوقي ءاربلا كل لاق (نقكسا لأ نع ةبعش انتدح لاق ردنغ انربخا لاق راشب



 4 نع للا ىضر راصنالا بكقاغم بانك 68

 ىلص ىبغلا لاق لوقي اسّنأ تععمس لاق ماشه ىع ةبعش انثدح لاق ردنغ انثكح لاق

 « ضوشل مك ل عومو ىنذوقلذ ىنح اوريدصأف ةرثأ ىدعب نوقلتس مكنا راصنألل ملسو هيلع هللا

 كلام نب سنأ عمس كيعس نب ىهكج نع نيفس انثدح لاق دمحن ىب هللا دبع انثدح

 مثيل عطقي مر اىا ا راضنالا ١ ةلسوا هيلعا اللا "قلص ىبعلا ادا لاك تيلولا ١ ىلإ دعم قرح ني

 ىتح اوربصأف ال اما لاق اهّلثم نيرجاهملا نم انناوخال عطقت نأ لإ“ ل اوتلاقنا ىيركلا
 - هاك ميو مشل 39ه 0 - 2
 راصنالا جلصا ملسو هيلع هللا ىلص ىبيغلا ءاعذ باب 1 «ىدعب ةورذا مكب يبحتنس ا ىنوقان

 نب سنأ نع ةرق نب ةيوعمسايا وبا انتدح لاق ةبعش انثحح لاق مدآ انتدح ةرجاهملا

 ةرجاهملاو راصنالا جلصأف ةرخآلا شيع الا َشْيَع ال ملشو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق كلام

 انتدح ءراصنالا رفْعاف لاقو هلّثم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ضنا نوع. ةداعفا نع

 راضنالا تناك لاق كالام ىذا سن١٠ تعمسا, لاكأ لكيوظلا نيه نم غب انفتح! لاق" ملأ

 ىلص ىنلا مهباجأت اًنبأ انييَح ام داهإل ىلع ادم اوعياب نيخلا ندا لوقت ى ندنشل موي

 نب ديد انثدح «ةرجاهملاو راصنالا مركأف ةرخآلا شيع الا شيع ال للا ملسو هيلع هللا

 هيلع“ هللا ئلص هللا لوسر انءاج لاق" لس نع ةيبا نع مزاح قا ىبا انثدح. لاق هللا سبع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف انداتكأ ىلع َتارَتْلا لقتتو ىدنخلا رفكأ نكاو ملسو

 لجو رع هللا لوق باب ٠١ ءراصنالاو نيرجاهملل رفغاذ ةرخآلا شيع الا شيع ال ملا

 دواد نب هللا بع انتدخ لاق دّدسم انتدح ةصاصخ مهب نك ولو مهسفْنأ ىلع نورثوبو

 ماتيو ةيلعأ هللا ىلص» عدلا قال الخراا نأ" ةريزه نبا ؟قع" مزاح نا نغا ناوزغ« با اليصف: ْنَع

 وا مضي نم ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا لاقف املا الا انعم ام ىذقف هثاسن ىلا ثعبف

 هللا لوسر فيبَص ىمركأ لاقف هتأرما ىلا هب فلطناف انأ راصنالا نم ٌلجر لاقف اذه فيضي

 ىحبصُأو كماعط ىئثيق لاقف نايبص توق الا اندنع ام تلاقذ ملسو هيلغ هللا ىلص



 *م ةنع هللا ىضر راصنالا بقانم بانك

 ر هنظأ ةبعش .لاق كير كلذ معز دق لاق ىيل“ نا نبال هثركذف ورمع .لاق .مهنم مهعابتأ

 لاق: فسخ «اقيرخ# لاق راسنا ب ىنمحمر ايد رالظنالا روق لصف جاب 6 نرآ ؟مكزلا ف

 قصت تنل لاك لاك , سئس! نأ نع كلام ىو ا قبنأ "ع ةفانكإ دهس الاك ةيعت نكح

 جروح ىب ثراكمل ونب رث ليشألا دبع ونب رث راجتلا ونب راصنالا رود ريخ ملسو هيلع هللا

 -3 ع و. -

 ٠ ةدعاس ؤنياق ىلص ىبنلا ىرا ام دعس لاقذ رميذ راصنالا

 انتدح لاق. ةبعتشإ انتدح. كمصلا دبع“ لاقو :ريثك" ىلع مكلضف' ىلقا ليقف ًاتيلع لصق لق

 جشم لا ربت او هكر هللا نيك عطل تعا هيتس زد يدادرل اعين اع كل

 ونبأ لاق ىيج ىنع نابيش انثدح لاق ئكلطلا صفخ ىب .عس انتدح ء«ةدابع ىبا

 ريخ لاق وأ راصنالا ريخ لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عمس هنأ يشأ ىباذ و يخا نقل

 نب كلاخ انتدح «ةدعاس ونبو ثراخمل ونبو لهشألا دبع ونبو راجنلا ونب راصنالا رود

 نيج نا نوعا ليش ىبا سابع نه حا نبورمعا ىكدح لاق لميت انهدحلا لاك ادركت

 ليشألا دبع رت راجتلا ىب راق راصنالا رود ريخ نأ لاق ملسو هباع هللا ىلص ىبينلا نع

 د د - 2

 لاقف ةدابع نب دكعس انقكلف ربيخ راصنالا ردود ّك ىفو ةدعاس ىفغب رز ثراشل ىنب قا 1

 تك 42 مل ست < .-- -«ع 2+ © 1 ع

 2 هم ا 9 30- 35 دل تاد 0

 اوريقعأ انصنألل مل ٠.١ هيلع هللا ىلص ىبنلا لوف ا 6 ) اب نم اونوكت ن ) :مكبستا

 انثرح .ملسو هيلع هللا, ص: ىبنلا ىع 'تيز نب هللا قنبع هلاق ضوللا للعب نوقلت ىتح

 كلام نب سّنأ ىع ةداتق تعمس لاق ةبعش انثدح لاق ميل ايودحإ لاع زاهيأ نادك

 تليساا» المك ناهس ق] كلا ءالوشر . اياركاكر اح )نما الخ نا[ يصح يدرس

 راشنب ند ديح انتلدح « ضو ىلع ىنذوقلن ىنح اورسمدصاف در ىدعب نوقلتما لاق انالف

2+ 



 هس جنع هللا ىضر راصنالا بقانم بانك .4

 ع اننوفكي لاق ال لاق لكتلا نيبو اننيب مسقا راصنالا تيلاق لاق ةريروه. نبأ

 مارز هلم هيل 3 2 222

 نم نع هللا ىضر راصنالا بح باب خ ءانعطأو انعمس اولاق روثلا ىف اننوك شيو ةنوملا
 د 03 - 5 هسشسسلسل

 تصعهمس لاق نتمبات نب 622 ىتدح لاق خبعش انتدح لاق لاهنم نب جاجح انتل ناجالا

 زاصنالا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق لاق وا ملسو ةيلع هللا ىلص ىينلا تعمس لاق ماربلا |
 ع كد - 2 هع تام - 5 2 د هد 0 - ُش ا

 « دللا كضغبا عهضغبأ نمو هللا هبيحا مابحا نفذ فقئفانم الآ قتضغيبي الو نمو.م الأ بح ل ا

 ني نع مج نب هلا دبع نب هللا دبع ىع ةبعش انذدح لا ميعوبا نب ماسم انتدح

 و هد

 ضْعب ىاغتلا ياو راصنالا ثيح« ناعلاوب) لات نري ل0 كلاي نهرا ئيدلاا [نكو ننام نأ

 نهد ىلإ نءابلا بحل ملأ راصتالل ملبو, ملغ اهلا لض] ىبتلا]!لوقداباب هر . «زاضتالا

 ليكي ىبعلا ىو لاق نينأ | قع و ويرعلا» تبعا ايقاكحل لاعب تراؤلاىنعي انهدحلا لاق كمر اوبل

 ىل
 38 د ع د د - مم

 !دح ىيذلا ماقذ سرع نم لاق أ ات دهب مح لاذ نيابقم نايبصلاو عءاسملا ملسو باع هللا

 ةمممسسم 2 3 سا مع - هءد

 امدح “راوسم كسا. اهلاق تأ سانلا ب.دحاأ نم مخنأ ملا لافتد نلوم ملسو هيلع هللا

 د ءط 30- 7

 ماش 2 ىليبخأ لاق ةبعش اندتل> لاق كسا نب زب انتد> لاق رمخك ىب مه2ربأ ند بوقعي

 دللا ىلص هللا ٍلوُثْير ىلا راصنالا نم ةأرما تءاج لاق كلام نب سّنأ تععمس لاق كيز نبا

 نك ىسغن ىذلاو لاقف ملسو بلع هللا ىلص هللا لوسر اهملكف اهل ىببص اهعمو ملسو هيلع

 35 هديشيسيسشسلسلمسل نو منسي 000 - مت هع -

 انت>> لاق راشب نب لكيحت انددح راصنالا عابذا باب 4 « نيترم ىلا سانلا بحأ مكنا

 اب راصنالا تلا مقرأ نب ديز نع وح ابأ تدعمس لاق ورمع ىع ةبعش انثل> لاق ردنغ |

 - - ع - 2 3 م 5 5 ن م تال 1 5 ,

 تيمنذ هب اعدذ انم انعابتا لعد نأ هللا عدات كانعيذا لق انو عابذا ىبنذ لد هللا

 انتدح لاق خبعش انتدح لاق مدآ املاح «لبز كلذ 5 كف لاقف ىليل نأ نبا ىلا 0 ع 1

 اناو اءابنأ موق لكل نا راصنالا تلاق لاق راصنألا نم الجر ةزمح ابأ تععمس ةرم نب ورمع |

 ٌلعجا خللا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق انم انعابتأ لعجي نأ كلا عداف كانعبتا دق



 هم عنع هللا ىضر راصنالا بقانم باتك

 ديح نع ةبعش انثدح لاق ردنغ انثدح لاق راشب ىب دمحم انثتدح ملسو هيلع هللا

 هيلع هللا ىلص مساقلا وبا لاق وأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىع ةريره كا ىع دايز ىبا

 تنلت ةرجهلا الولو راصنالا ىداو ىف تكلس ابعش وا اًيداو اوكلس راصنالا نأ ول ملسو

 جاي اه لر .ء(قرتخلا هةملكو «ةورطتو دوا قلقا ' قاب ' ملك امان هربيرع ىبا' لاف ءراضقالا قالا اك

 لاق .هللا بع نب ليعبسا انثدح ءراصئالاو ىيرجاهملا نيب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءاخأ

 ىلص آلا لوسر ؛ئحا ةنيدملا اومدق' املا لاق هّدَج نغا هينا. ىح كعس نب. ميعربا 'ىنكدح

 راصنألا رثكأ 5 نكجرلا دبعل لاقذ عيبرلا ىب دعس نيبو نمرلا دبع نيب ملسو هيلع دللا

 د ه هسا ع - تيارطا6© ع ء. 0 ٍِع

 اهتدع تصضقنا اذان اهقلطأ ىل اههين كيلا امهبجتا رظناف ناتارما ىلو نيفصن ىلام مسقاف الام

 اف عاقئيف ىنب ىوس ىلع ولّدذ مكقوس نيأ كلامو كلها ىف كل هللا َكَرَب لاق اهجورَتف

 ئبنلا لاقف .ةرقص رَثَأ هبو امري ءاج رق وُدُعلا عبات رث نمد طقأ نك نبض كين
 ه6 2 - 6.6 <

 تزد أ بهذ نم ةاون لاق اهيبلا 6 مح لاق تح _ تجوز لاق مههم ماسو بلع هللا ىلص

 نع كيج نع رفعج نب ليعمسا انثدح لاق ةبيتق انتدحا « ميعربا كش بهذ نم ةاون

 هنيد ملسو هيلع هللا ىلص ىلا حو فوسع نب ندورلا كيع انيلع مدقق لاق د نع

 الام اهرثكا نم نأ راصنالا تملع دق دعس لاقف لاملا ريثك ناكو عيبرلا نب دعس نببو

 تلح اذا ىتح اهفلطأ كيلا امهّبجتا رظناث ناتأرما ىلو نرش كنببو ىيب ىلام مسْقَأَس د معد
 م هع

 للضفأ ىتح فتموي عجري ملف كلامو كلها ىف كل هللا كراب نجرلا دبع لاقف اهتجورت

 يلعو متلو [ميلعا دللاىض زذللا لون اجت حا س4 ك0 تابقي نلف طقأو نما ندا

 هم ء

 راصنألا نم ةأرما تمجوؤت لاق مُيِهَم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ةرقص نم رَضَو

 « ةاشب ولو ظوأ ل ا ته( نو ةئود وأ هك نك فوت نزو لاق الهدر تعدل ام لاقذ

 جرعالا نع دانؤلا وبدا انتدح نكولا دبع نب ةرمغلطأ او لاق ماه ىبأ ليح# نب كلشلا

1701. 2 
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 مهنع هللا ىضر راصنالا بقانم باتك

 نابل راخلا اوئوبت نيذلاو لجو زع دللا لوقو مهنع هللا ىضر راصنالا بقانم باب |
 وه 3

 رييرجج نم ناليغ انتدح ؛ لاق 0 انتد> لاق لييعمما نب ىسوم انتد> ةيآلا مهلبق نم

 لكلا 2 للا ناس لي[ لك هللا مكامس#مأا هبا نوهست  معنك راضتالا مسا .متيارأ سنألا تلك ل

 5 ل1 لع وز لع ّلسبقيو ملفاث و راضتالا بقاع انندكف سنا ىلع لخرت ا[

 انثدح لاق ليعمسا نب ديبع انثدح «!ذكو اذك اذكو اذك موي كموق لعق لوقيف دزألا

 ةلوسرلا هللا مدع اًموكل تاعب موي ناك تّذات هةشثع نع اهيبأ ,نع' ماش ىعل :ماسأ وبأ

 هللا همدقف اوحرجو متاورس تلتقو مألم قرتذا دقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر مدقف

 لاق مايتلا نأ نع ةبعش انتثدح لاق كيلولا وبا انتدح « مالسالا ف هلوخد ىف هلوسول

 تاحلا ريل نم نأ هللاو اهشيرق ىطعأو ةكم متك موي راصنالا تلاق لوقي اسنأ تعمس

 00 يلع ردللا لكسر ىدتلا كلك, غليد ,ةيلع .نوتلانفتانكو ؛نتيرق ءامدا نم نطقت اننويس نإ

 لاق كغلب ىذلا وه اولاقف نوبذكي ال اوسذاكو مكنع ىنغلب ىذلا ام لاقف راصنالا اعدف

 تا 3 1 00 3 0 0-0
 ول مكحنويب ىلا هللا لوسرب نوعجرمتو مهتويب ىلأ م.كثانغلاب سانلا عجرسي نأ نوضرن الوأ

 ىلص ىبنلا لوق باب 7 ءمابعش وا راصنألا ىداو تكلسل ابعش وا ايداو راصنالا تاس

 ىلص ىبنلا ىع كيز نب هللا دبع هلاق راصنالا نم ارم تنكل ةرجهلا الول ملسو هيلع هللا

 يل 0:1 9 سنون #2١ ب: رج دو. كس 8: دن( 8 كس ه4 ١:0

 65 رص جلا
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