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 طشقلا لاقيو ةيمورلاب ٌلدعلا سالسقلا دماج لقو  نزوي لوقو أ ىف ككتأ مذ (.2 3

 ناتملك ملسو هيلع هللا ىدبص ىنلا لذ لذ دلع هللا ىكض

ّ- 1 َ 

 ناسللا ىلع ناتفيفخ نمحرلا ىلا ناتبيبح

 ناحبس ناويملا ىف ناتليقت

 ا هللا ناكابس هدبخو هللا

| | 
 ف«ميطظعلا

701. 17. 04 



 1 ديحونلا بانح

 ٍ نوبدعي انتدح ءالعلا نب كيت انتلح ؛متقلخ ام اويحا مهل لاقيو ةمايقلا موي

 ىبدلا تخميس لاق هنعغ ' هللا ,ىضر ةريره ابأ عمم عر قنا نع اةرامع نع ليضف نبأ

 فلك فلخل بهذا نمما ملظأ نمو لجو, عا هللا لق لوقتي ملسو هيلع هللا نص

 عتاوصاو ففانملاو رجافلا ةءآرق باب ه0« ءةريعش وا ةبح اوقلخيل وأ َةرَذ اوقلخيلف

 انتدح ةدانق انتدح مايحم انتدح كلاخ نب ةبده انتدح خرجانح زواجن ال توالت

 نول لدم لو نسو هيلع هللا لص ىنلا نع هنع هللا ئتضر ىدوم قا ندع سنا

 اييعط ةرمتلاك ارقي ال ىنلاو بيط اهكرو بيط اهمعط ةجبنالك نارقلا ارقي ىنلا

 اهبيعطو بيط اهحجر ةناكورلا لتمك نارقلا ارقي ىذلا رجافلا لّدمو اهل عير الو تبع

 ءاهل مير الو رم اهنعط ةلظنكلا لثمك نآرقلا أرقي ال ىلا رجافلا لسمو رم

 خاص نب دجا ىنتدحو َح ىرهرلا نع رمعم انربخا ماش انتدح ىلع انتدح

 -هد

 رولا ند ةورغ نك ىيحي | نريحا باهش نبا نع سنوي انثدح نع اكل

 مجبل هنأ

 ءىسشلاب نوتكج ٍجناف هللا لوسر اب اولاقف ءىشب اوسيل هنا لاقف ناهللا نع ملسو هيلع

 ىنجلا اهْفَطْخَي قلل نم ةملكا كلت ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لاقف لق اًقح نوكي

 هللا ىلص ىبنلا سانا لاس اهنع هللا ىصضر ةشثاع ىتلاق لوقي ريبرلا نب ةورع

 اهودخ ؛ عينك تنام نم رثكا هيف نوطلخيف ةجاجدلا ةرقاقك هيلو نذل اهيقرقيف

 هه 3 35 د 0 ب 5 1 ب

 نب دبعم نع ثحلح نيريس نب ليج نتعم»س نوميم نب ىليم انتدح نيعنلا وبأ

 جرخ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ىرد لأ كيعس عيا نع نيريس

 رت اللا نال نرحل قو عوبا ميكا رتا رواجا 90 ناارقلا» نوعرعمو  قرسما ديا نم نعي ك4 ([5 (ظكدللا ١١ ه5 ةتضلات راح الا ناقلا ..وعقيو. فدشملا ليك ني ند

 ماميس لق جتاميس ام ليق هقوف ىلا عغسلا دوعي ىتح هيف نودوعي ال مت ةيمرلا نم تسلا

 ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا عصَنو كاعت هللا لق باب » ءٌديبستلا لق وا فيلحتلا



 و 5

 وتم ىأ تنع انكم اكو نو نيِيوعشألا نيبو موج نم ئلل اذه نيم نك لذ كفر

 لوما نم ةلنك هللا ميت ىب نم لجر هدنعو لحدا ملك ديبكا ماعطلا ديلا تدك تاك

 نع. كتنّدحألف ٌملع لاقف هلكآ ال ثفلحن هثرذقف اًئيش لقي هيأ ىلا لاقف هيلا هدف

 الل ءاناءا لق ءامكسن :نييرعشالا نمورغت قاملسو ديلع كلا لص تلا اص نإ كل

 اسس

 فلح انعنص ام انلق انقلطنا م ىرَّذلا رم دوَذ سمخب انل رمأف نوّيرعشالا رفنلا نيب

 هللا لوسر انلقَعَت انتج مث انلمكج ام هدنع امو انلمحج ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 انت تمسل لاقف هل انلقف هيلا انعجرف اَدبا ملفت ال هللاو هني ملسو هيلع هللا ىلص

 تيتا الا اهنم ايخ اهريغ ى راف ني ل اع فلحا ال هللاو ىناو مكلمح هللا نلتو مكلجا

 دلاخ نب ةرق انتدح مص وبا انتدح ىلع ىنب ورع انتدح ءاهتللكو ريخ وه ىنلا

 هللا ليسر ىلع نيل دبع 0 مدق لاقف سابع نبال ل ٌىعبضلا ةرمج وبا انتدح

 لا كيلا لست ال انأو رصم نم نيكرشملا .كنيبو اننيب نا اولاقف ملسو هيلع هللا ل

 0 ا مس سس ا

 ةداهش للاب 0 ام نوردت ىللهو هللاب نامجالاب رمل عبرا 2 نع مكايهنأو عجدراب مكرمأ لق

 قي 5 وحلا 1 نم اوطعنو 0 ءاتيإو ضولسصلا .ماكإ و هللا كلا لا 98 نأ

 عكا

701 

 لاقيو ةمايقلا موي نوبّذعي روصلا هذه باحسا نأ لق ملسو هيلع هللا ىكدص هللا لوسر

 روسصلا هذه باح نأ ملسو هيلع هللا اص ىبنلا لاق لاق امينع هللا ,ىضر ومع ىبأ نع



 هيلع بتك الا ءىن نم ملكتي ام لّوَق ْنِم طفلي ام ءهلصأو بانالا ةلمج باكل مأ

 نم باتك ظفل ليزي دحا سيلو نوليزي نوفر: «رشلاو ريخل بتكي سابع نبا

 «ةظفاح ةيعاو «هتوالت مهتسارد «هليوأت ريغ ىلع هنولوأتي هنوفرج عتلتو لجو دع هللا بتك

 اذه غلب نمو ةككم لحما ىنعي هب ب مكون نر ارقلا اها نلإ ىحوأو ءايظفحت اهيعتو

 06 ا ا تا يح نيالا لقو ريخن هل وهف نارقل قل

 بتك قلكلا هللا ىضق اهل لق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع. ةيرش نأ ىع عفار قل

 نيج ىتتلح شرعلا فوف هدنع وهف ىضصغ ىنجر :ثقبس لق وأ تبلغ هدنع 7

 ةداتق انثدح لوقي ىا نعمت رمتعم انتدح ليعيسا نب دمك انتدح بلاغ قا ىبا

 هللا ىلص هللا ليسر تنعمس لوقي هنع هللا ىضر ةريره ابا عمس هنا هتذح عفأر

 1 سو ارا سلا هاشم هيلع
 قدا خرج

 « نولمعت امو مكقلخ هللاو ىلاعت هللا لوق باب هنأ (٠شرعلا قوف هدنع بوتكم وهف

 دين تت 2 سس ل 5

 فقلخ ىنلا هللا مكبر نإ هل ةاعلحلا د لكك

 د >نتاد ل ل اة تن -نمح -ا سني سد - هعومعس

 اًنيتح ُهِبلْطَي 00 َلْيَللا ىَشْعُي شّرعلا ىلع ىوتسأ مك ٍمايأ ةنس ىف ضرألاَ

 دم مدنا َرمَقْلاَو سمشلاو

 0 فلخلا هل الأ ىلاعت هلوقب رمالا نم ا هللا "نيج ةيعيع نما لت

 هيلع هللا لص ئنلا لثس ةيرغ وباو رذ وبا لق الع ناهيالا ملسو هيلع هللا ىلص

 5 لو نولمعَي اوناك امب َكَوَج لقو هليبس ىف داهجو هللب نايل لق لضفا لاعالا ى

 انلخد اهب انلبع نإ رمالا نم ٍلَمَحب انرم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل سيقلا دبع
 ِِء

 هللا دبع انتدح الع هّلك كلذ لعج ةوكرلا ةمياو ةولصلا ماإو ةداهشلاو ناهالب جرمان

 نع ّئميمتلا مُسَقلاو ةبالق نا ىع بوُيأ انتدح باقولا دبع انتدح باقولا نبع نبأ



 عقب 1 ديحوتلا باتك

 ىب نيحرلا لبعو همر نب ريسملا نأ ورع ىنددح باهش نبأ نع ليقع نع كثيللا 1 - هد -6© 00 ا 5د 5 5 هدد ندي

 0-5 0 5 ا ك0
 ةروس ارقي ميكح نب ماش تعيمس لوقي باطخل ىب رم اعمس امهنأ هاتاكح ىيراقلا كبع

 فورح ىلع ارقي وه اذاف هنءارقل نتعيتساف ملسو ه+بلع هللا ىلص هللا لوسر دايخ 83 ناقوفلا

 ل ىتح ُثرْبصتف ةولصلا ىف هرواسأ تحكف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر اهينترقي رث ةريثك

 هللا لوسر اهينأرقا لآق أقت كتعم» ىتلا ةروسلا هذه كارتقا نو تتلقفا ةكادرم سلف ملك

 ىلل هدوقا هب تقلطنذ ترق ام ريغ ىلع اهينأرقا تبذك ثلقف ملسو هيلع هللا ىلص

 رث فورخ ىلع ناترفلا ةروس أرقي اذه تعمس ىنا تلقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ىو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف دهتعمس ىتلا ةءارقلا أرفف ماشخ اب ارقا هلسرأ لاقف اهينئرقت

 قرف ىتلا تأرقف ربع اي ارقا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق مث تدونأ كلذك ملسو

 «هنم رسيت ام اوةرقأف فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا اذه نا تّلونأ كلذك لاقف

 هللا ىبض. ئنلا' لاو نكذم نم لهف ركذلل نارقلا انرسيا فلو ناعت هللا اركه تان ١

 هدمعن » -

 نارغلا انرسي كقلو قارولا رطم لاقو ايهم رسيم لاكن ىلإ علل رسيم َّظ ملسو هيلع

 اتتدح رمعَم وبا انتدح هيلع ناعيف ملعا لاس نك لدهن رد ركذم ْنِم لبق ركذلل

 هللا لوسر اب تلق لق نارمع نع هللا دبع نب فرطم ىنتدح ديزي لق ثراولا دبع

 ركنغ انتدح راشب نب ديحص ىنتدح «هل قلخ امل رسيم لك لق نولماعلا لعي اميف

2. 
 نح ليحلا ننع كل نع ةدينع نبا نعم اععدب شمعألاو اروصنم نع ةنعمت 1

57 56 - 

 ىف تحتي لعجت انوع قكحلف ةرانج ىف, ناك هنا مكلسو هيلع هلا لك يد 022

 ٌّلكتت الا اولق رانلا نم وأ ةنلل نم هدعقم بتك. الا حا نم مكنم ام لاقف ضرالا

 - تصد 2م ني هد تعد

 مه لب ىاعت هللا لوق باب هد ديالا ىفقاو ىطعا نك امك 1 لكف اولعا لق

 5 ا - 3 6 0 تيا مصل د ن 4 - 2 ة. هود
 كاتس | 06 م 05 3
 ( نوصخلا ع ,ورطسي بونكم ةدانق ل 0 مو روطلاو 3 طوف“ جول ١ دكديح نارق



 توصلا نسح .يبنت نذأ ام ءىشل هللا نذأ ام لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عمن ةيرف

 باهش نبا نع سنوي نع. ثيللا انثدح ريكب نب ىيج انتثدح ءهب رهجي نآرقلاب

 هللا ىبع ىب هللا تضع نحاقو نىب ةيقلعو ملا نب كيعسو ريبزلا نب ةورع ىنربخأ
0 

 يطير نم ةفكاط ىنتدح لكو اولق ام كذالا لفأا اهل لق نيح ةشتكاع ثيدح ىع

 ام هللاو نلو ع هللا نأو ةميرب كإ كلكأا تنسخ انآك ىتئارف ىلع تعجكاطضاف تلاق

 السلا 000 محلا 42 سفن قل قاشلو نكتب ايحو اذاق ىف لرمي هللا |قل نطل كك

65 2 
 ذأ

 5 06 هه 20 35 0 ني 8 - 0 ا 5 5 2 22 :

 رشعلا مكنم خبصع كفالاب اوءاج نيدلا نإ لجو وع هللا لوك ٍرناو ىلتي وماب ىف هللا

0 00 
 لد را لل ا كا ل دع نحر شم انكذخا مع وسبا انككح ٠ 2 و تايبالإ

 نيك كلا تعين نوتيزلاو نيتلأو ءاشعلا ؛3 اعي» ةلسو ىيلعا دللأ لفع -ىنلا تعمم

 ديعس نع رشي نأ نع مُيَشُف انتدح لايتم نب ٍلّجح انقدح ءهنم ٌةعارق

 ايراوتم ملسو هيلع هللا ىلص ىجنلا ناك لاق امهنع هللا يضر سامع ني نك لا 01

 لجو زع هللا لاقف هب ءاج نمو نارقلا اوبس نوكرشملا عمس اذاف هتوص عفري ناكو ةكمب

 ىقدح ليعبسا انثكح ءاهب تفاح الو ةتولصب َرِهْجَت الو ملسو هيلع هللا ىلص هّيبنل

 00 را دن يبدل داع أ احلل دنع يح كلام

 اذف ةيدابلاو منغلا بحنأ كارا ىلا هل لق هنع هللا ىصر ىردُخلا كيعس ابآ ّنأ ةربخا

 سدد

 لو اند دتعمب تيعس وباا لك ةمايقلا موي هل سه. هلا ؟ىث' الو 'نسنا الو كت نذوملا

 دولا ا و كس اقدح ةنديبق :انهحح «٠ ملسو هيلع دلل لش“ دلل

 ؛«ضئاح اناو ىركح ىف هسأرو نارقلا ارقي“ ملسو هيلع هللا كص ئنلا نإاك' تتلق

 انتدح ميكب نب ىيحج انتدح نارغلا نم رسين



 2 ف -م

 هلا نر تا )3 ّىنّرملا لققم نب هللا دبع نع ةرق نب ةيواعم نع ةبعش انكدح

 عجرف لق خفلا ةروس نم وا فلا ةروس أرقي هل ةقان ىلع خجفلا موي ملسو هيلع هللا ىلص

 تعجيل مكيلع سانلا عمتبج نأ ال ول لو لفغم نبا ةءارق ىج ةيواعم أرق مت لآ اهيف

 هعيجرت ناك فيك ةيواعمل ثلقف ملسو هيلع هللا لص ىنلا يح لقفغم نبا عجر امك

 هللا بنتك نم اهريغو ةاروتلا ريسفت نم زوج ام تان هأ ١ «تارم تالق 12212 لد

 ىبا لقو «نيقداص ْمْثْنُْك نإ اهولْتأَف ةاروتلاب اونأق لق ىكلعت هللا لوقل اهريغو ةيبرعلاب

 هللا ىكلص ئنلا .باتككي امد مك هتامجرت امد لفرح نأ ا ىقربخا "سابع

 لف ايو لقرف ىلا هلوسرو هللا لبع كمت نم ميحرلا نمحرلا هللا مسي هأرقف ملسو هببلع

 نيتع انثدح راشب نب دمحم انتدح ةيآلا ٌمُكَنيِبَو اننيب هاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا

 لق ةريرغ ىنأ نع َةَمَلَس نأ نع ريتك نأ نب ىيحج نع كربلا نب ىلع انربخا ريع نبأ

 هللا لوسر لاقف مالسالا لحال ةيبرعلاب اهنورسفيو ةيناربعلاب ةاروتلا نوعرقي باتكلا لعا ناك

 ءقَيَألا لون امو هّللاب اًنَمآ اولوق» موبّدكت الو باتلتا لها اوقّدصت ال ملسو هيلع هللا ىلص

 لق امهنع هللا ىضر رع نبا نع عفات نع بويأ نع ليعيسا انثدح دّدَسم انتدح

 نوعنصت ام دوهيلل :لاقح ااينر' نق ادوهيلا نم .ةلرماو ل كس دلع كا رك ا

 اولاقف واجن نيقداص متنك نإ اهولتاف ةاروتلاب اونأ لاق امهيِوُحو امهتوجو ماس اولق امهب

 لف هيلع هدي عسوف اهنم عضوم ىلا ىهتنا ىتح أرقف أرفآ روُعَأ اب نوضرَي نيم لجرل
 انللو مجرلا امبهيلع نا كمت اي لاقف ولك مجيلا ةيإ هيف اذذ هذي عفرف كدي عفرأ

 ىلص ىبنلا ليق باب ه“ ءةراجمل اهيلع ناجي هقيأرف امجرف امهب رمأف اننيب هيتاكن

 نب ميعربا ىتتحح مكتاوصأب نآرقلا اونيزو ةرربلا مارلتا عم نآرقلاب رهاملا ملسو هيلع هللا

 نأ نع ةَملس قا ىنيع ميعربا نْياديحم نع كيري نعا مراح نا نبا هددح :-



 1 كبح وتلا ناتح اخ

 دوه ب نيكد د

 ةيكنلا دسم اذإو اعوردجل سلا هس اذ 0 اًعولَم قلخ ناسْنالآ 0 ىلاعت هللا

 هنا هغلبف نيرخآ عنمو 0 1 0 ملسو هيلع هللا لص ىنلا أ لق بلُعَت ىبا

1 

 ىطعأ ىطعا ىذلا نم ىلا بحا عذأ ىنلاو لجبلا عتأو لجرلا ىطعأ ىنا لاقف اوبتع

 ىتغلا نم هبولق ىف هللا لعج ام ىلا اًماونقأ لكأو عّلهلاو عّرجلا نم جبولق ىف امل اًماوقا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةملكب ىل نأ بحا ام ورع لاقف بلْغَت نب وريع نم ريخأو

 ىنتتدح هبر نع هتياورو ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ركذ باب هن. ءوعَنلا وْمْح ملسو

 نع ةبعش انثدح ىورهلا عيبرلا نب كيعس ديز وبا انثدح ميحرلا دبع نب يح
 اذا لق هبر نع هيوري ملسو هيلع هللا ىبص ىنلا ىع هنع هللا ىضر سنا نع ةداتق

 اذاو اعاب هنم تببرقت اعارذ ىتم بوقت اذاو اًعارذ هيلا تبّرقت اربَش ىلا دبعلا بوقت

 نع كلاب نذل نع يملا نع نيج نع تدسم انثدح « ةلورف هديت امك كانا

 تبرقت اربش ىتم كبعلا برقت اذا لق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ركذ امير لق ةريرف ىأ

 بأ تعم ٍرِمَتْعَم لاقو ءاّعوب وا اًعاب هنم :تبرقت اًعارذ ىتم بّرقت اذاو اًعارذ هنم

 كرحلا منا اسمح ارجو رع هبر نع هيوري ملسو !ةيلع هللا لص ىتلا نع اسنا ١ تعمم

 هيوري ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريرق ابا تعمس لق دايز نب كمح انتدح ةبعش

 دنع بيطا مئاصلا مق ُفوْلَُْلِو هب ىزجا انو ىل مونعلاو راق لع للك لذ كير | لح

 ةفيلخ ىل لقو ح ةداتق نع ةبعش انثتدح رع نب صْقَح انتكح «كسملا جير نم هللا

 هللا ىضر سابع نبا نع ةيلاعلا ا نع ةداتق نع كيعس نع عْيرز نب ديزي انتدح

 لوقي نأ دبعل ىغبني ال لق هبر نع هيورب اميف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع امينع

 ةبابش انربخا جيوس ان | نب نك انجح « عيبا ىلإ :هكيستوب نعم مد "سنرب 0ر0



 1١ ديحونلا بانك

 ةاروغلا ةاروتنلا ّلغا ىطعأ ملسو هيلع هللا ىدص ىبنلا لوقو اهولئاف ةارونلاب اوناق لق ىلاعت

 نيزر وبا لو هب متليف نآرقلا متيطحُأر هب اليف ليختالا ليجتالا لها ىطعأو اهب اولجن

 ةءارقلا ىسحح انو التلا نسح ْلََقُي ىلتي لاقي هلعإاقح هب نولكيو هنوعبتي هتولتي ..

 هلوغل نفوملا لإ مقح هليكج الو ناوقلاب أ

 هيلع هللا ىلص ىنلا ىمسو نيملاظلا موَقْلا ىدبي ال هللا 0 تايآب كك نينذلا موق

 ىنيبخا لالبل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لق ةريرش وسبا لق اًليع ناميالاو مالسال ملسو

 تيلص الا رهطتا م ىتأ ىحنع ىجرأ الع تلهع ام لق مالسالا ىف هتلع لع نا

 ناكبع انتحح روربم مح مق داهمل مث هلوسرو هللاب ناميإ لق لضفا لعلا ىا لتسو

 و اوطعلت "اور مخ راهنلا فضقتا ىتح اهب اوكسف ةلررسإ هاوشلا لكما ىلا لا

 اًطاريق اوطعأف اورج مث رصعلا تيلص ىتح هب اولعف ليجتالا ليجالا لعاأ ىقوا مث ًاطاريف

 لاقف نيطاريق نيطاريق متيطعلف سمشلا تابوغ ىتح د متلعف ن ,أرقلا متيتوأ 2 مث اًطارِبِق

 ال اولق ايش مكقح نم مكتملط له هللا لق اًرجا رثكاو الع انم لقا ءالوه .باتللا لعا

 الغ ةولصلا .ملسو هيلع هللا -لكص' ئبنلا' ىملسو باب 500 | ءدكا نس يا 0

 ىنقدحو ديلولا نع ةبعش انثدح نييلس ىدحح باتلا .ةعانب ارقي م نك ةرلص 3 لو

 رازيعلا نب ديلولا نع ىنابيشلا نع ماوعلا نب دابع انوبخأ تسلا بوقعي نب نابع

 ىلإ ملسو هيلع هللا :لص_ ىنلا 'للس الجر نا.دوعسم نبل نك ىداسسلا 2 ف 00

 لوق باب # ءوهللا ليبس ىف كاهل مق نّيتلاولا ربو اهتقول ةولصلا لق لضفا لاعالا

 75012 ل 05



 هللا ىريسف اولعأ لقف ناد ا لع نسح كبحتأ ذأ رس كا قو ةلوسرو الا

 6 ناوفلا اذه باتكُلأ كلذ رمعم لاقو ل كل زف خاتنسي 2 نونموملاو هلوسرو مكلع
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 كش ال هيف َبْيَر ال هللا مكح اذه هّللا مُعْح ْمُكلَد كاعت هلوقك ٌةلالدو ٌنايب َنيقَتْمْل

 مهب نيرجو : 00 اَذِإ ىتح هلتمو نارقلا م العا هذه ئنعي هللا تايإ كلت
0 

 ىنونمُوأ لتو: :موق ىلا مارح :هلاخ . ملسو :هيلع هللا ىلذص' ىئنلا تعب "سنا لاتو مكب ىنعي
 ك>ل

 بوقعي نب لضفلا انتدح « هتك لعج ملسو هيلع هللا بص هللا لوسر ةلاسر ْعَلَبأ

 نب ريبَج نع ةيح نب ريبج نب دايزو ىنزملا هللا دبع نب ركب .انقدح ِْغَقَتلا هللا
 اتم نثق نم هنا انبر ةلاسر نع ملسو هيلع هللا ىلص انيبن انيبخا ةريغملا لق ةيح

 0 عشا دع ليعمل نع نيس انتدح فسوي نب دمحم انتدح ؛ةنلل ىلا راض

 ملسو هيلعا هللا ىلص ادبح“ نا كتكح نم تلق اهنع هللا ىضر ةشثاع: نع قورسم

 كدلاخ نا ليا نع ةبعش انثدح ىدقعلا رم وبا انتدح, لمح لذ ايش متك

 5 نأ كيتدت ا نم ىلات اشتم نع قووطم ىنع ىعشلا' نكح

 َكْيَلِإ لو ام ٌَّلَب لوسولا اياب لوقف نامت اهللإت نأ | دحدصم الفا | .ةحيلا | نذ اكن 2

 نع ريرج انتدح ديعس نب ةبيتق انتدح 0 تغلب ام لعفت مل نِإو

 هللا لوسر اب لبجر لق هللا دبع لق لق ليبحرش نب ورب ع نع لكثأو نأ نع

 1 لاق ىأ مث لق كقلخ وهو 0 هلل وعدت نا لق ىلاعت هلأ دنع ,بكأ

 005|0 | نإ ناتكت 2فكسي انت



 و 51 ديحونلا اح

 ديَبُع انتدح ءاليبس َكلَذ نيب غَتْبأَو معيست الف كباحتا نع اهب تفاح“ الو نارقلا
 تل .اهنع هللا ىضر ةشثع نع هيبا نع ماشعه نع ةماسأ وبا انثدح ليعيسا نبا

 انتدح فدعا انتدح «هنحلا ىف اهب ثفاحأ الو كتولصب رهجات الو ةيآلا هذه تلون

 ليسر لق لق ةريرغ نأ نع ةملَس ىأ نع باهش نبا انربخا جيو نبا انربخا مصاع وبا

 ءءدب رهجج هريغ دازو نآرقلب َنَعَمَي م نم انم سيل ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ليللا ةنآ هب موقي وهف نآرقلا هللا هاتآ لجر ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق باب 0

 دهمايق ىرأ هللا نيبق لعفي امك تلعف اذه ىوا ام لثم تينوأ ول لوقي لجرو راهنلا ةانأو

 لقو ْمكتْوْنََو مدتتسلا قالتُخأو ضرألاو تاويسلا فْلَخ هئايآ نيو لقو هاعف وم بانكلاب
 ُشَمَمَألا نع ريِرَج انتدح ةبُْيتق انتدح « نوكلفت مكلعل ريَخلا اولعناو هكذ لج

 الا تساحت ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر لق لق ةرنيرف قا نع غاص نا نع

 لثم ثيتوأ ول لوقي وهف راهنلا ةنآو ليللا هنآ دولتي وهو نآرقلا هللا هتآ لجر نيتنثا

 ثيتوُأ ول لوقيف دّقح ىف هقفني وهف الم هللا هنآ ٌلجرو لعفي امك ثلعفل اذه ىنوأ ام

 لق نيفس انثدح هللا :ىبع نب ىلع انتدح ءلعي ام لثم هيف تاع ىو اما لذ
 نيتنكا ىف الا َكَسَح ال لق ملسو هيلع هللا ىلص تلا ىعاديبا قماهئاس ندع ىف

 هقفني وهف الام هللا تأ لجو ناهنلا .ةاناو ليلا سنا هولتيا و ف نارقلا هلا ا لك

 «:تيدح ييخك نم وجو ربخل ركذي هعمسا ل اواوص نيبفس تعمس راهنلا ءانأو ليللا انآ

 عفت مل نإو كبَر نم َكيَِلِإ َلوُنَأ ام علِب لوسرلا اَهيأ اي ىلاعت هللا لوق باب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلعو ةلاسولا لجو ٌرع.هللا نم ىرعزلا لاقو هتالاسر علك

 ْمُحْغَلَبُأ داعت لقو ُمِيِتَر تالسر اوغلبَأ دق ّْنأ ملْعَيل لقو ميلستلا انيلعو غالبلا ملسو دوس نا _-َ 9 - هد د -ِ 3

 قىروبسو ملسو هيلع هللا ىلص ى ١ ءنلا نع فلخ#“ نيح كلام نب ا لاقو ىبر تالاسر



 1١ ديحونلا بانك 1

 نأ هللا مكتّدح دقو بشي ل اًصح هللب رابخألا ثدحا ملسو هيلع هللا ىكص مكيبت

 اورتشيل هللا دنع نم وح اولق عيديأب اوبتكف اوريغو هللا بتك نم اولثكب ىق باتالا .لعا

 0 سس مسايا تاما

 كَتاَسل ب َكِرَحُأ ا كاعت هللا لوق باب < كيلعا لرد ىدلاو نع, تلاشي هانم

 لك ىدلا نخ ةريرغا وا .لقو .ئحولا هيلع لودي, تييح ملسو هيلع هللا لص. ئنلا لّعفو

 اا ل ات سعب ناوسص هاا م كن

 نع ريبج نب كيعس نع ةشتأع نا نب ىدوم نع ةناوع وبا انثدح ديعس نب ةبْيَتَق

 جلاعي ملسو هيلع هللا فص ىبنلا ناك لق كتاسل هب كح الأ قلعت ةلوق قى سكبع نبأ

 لوسر ناك ابك كل ايبيكرحا سابع نبا ى لاق هيتفش كرك ناو :ةحش ليوتفشلا نم

 ايهكرح سابع نبأ ناك امك امهكوحا انآ دكيعس لاقف امهكرك» ملسو هيلع هللا ىكلص هللا

 ةتارقو هعمج انيلع ن نإ هب َلعَجَتل كتاسل هب كوحن ال ىكاعت هللا لزتف هيف, كر
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 نأ مث تصنأو مل عيتسف لق ةَناَرَق عبتاق كتارق اذاق ددرقت مث كردص ىف هعمج لق

 مالسلا هيلع ليربج دانأ !ذأ ملسو هيلع هللا ىلسص هللا لوسر ناكف لاق رقت

 ص تا 200 مك 0 كلك هللا لكك ىذلا 0 0 فقلطتا اذاف عمتسا

 | نا لدا كال ا ل و د نوراستي

 الو كترلصب هج الو ىلاعت هلوق ىف امينع هللا ىضر سابع نبا نع ريبج نب كيعس نع

 ىللص اذا ناكف ةّكم فتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسرو تلون لق اهب تفاح
 ع

 لاقف هب ءاج نمو هلؤنا نمو نارقلا اوبس ىروكرشملا .هعمس !ذاف ناآرقلاب هتوص عفر هباحتاب

 اوبسيف نوكرشملا عهمسيف كتءأ رقيب ىأ كتولصب رهج الو ملسو هيلع هللا ىدص هيبنل هللا



 م1 1 ديحوتلا باتك

 هللا ىلص هللا لوسر تلأس نق هللا دبع نع ليبخرش نب وريع نع لثاو نأ نع روصنم

 كلذ ّنأ ثلق كقلخ وهو اذن هلل لعجت' نأ لق هللا دنع مظعا بنذلا ىلا ملسو هيلع

 لاق .ى اسلم ممم حام نا صا ال نأ ا كك

 ه2

 .رورتاتست ا امو ىللعت هللا لوق باب 8 .«كراج ةليلحك 6 0

 0 را ا ال 06ه ارد ه2

 متننط نكلو مكدولج الو مكراصبأ الو مكعمس مكيلع

 هللا دبع نع رمعم ى ١ نع دعاجم نع روصنم انتدح نيفس انتدح ئديبكلا انتدح
< 

 ملكا نيتك لع نابيشرق وا ىشرشو نايفقت تيبلا كنع عمتجا لق هنع هللا ىضر د

 نإ عمسي ريجتللا لق لوقن ام عمسي هللا نأ نورنا 2دحا لاقف عهبولق هقف ةليلق عنوطب

 انيفخا اذأ عمسي مناف 0 اذا عهدي ناك 0 0 لاقو انيفخأ نأ عمي او 1

 ا 00 لوق كابر 50 ءةنمألا 0 سمن هن 9

 مسا د - د هد ا. قككلك قي تدب ءلاو زكلا كان درعا 112

 يتتطلا عيسستا هنا < كتحلا ٠
 0 ن رز

 ىنلا نع دوعسم نبا لو ريسبلا عيمسلا ومو ةىش هلثمك سيل ىاعت هلوقل نيقولخلملا

 ال نأ ثدحا اًنم ناو شي ام هرما نم تدح لجو زع هللا نإ ملسو هيلع هللا ىلص

 بويأ انتدح نادرو نب متاخ انتدح هللا دبع نب ىلع انتكح ةولصلا ىف اومّلكت

 مكدنعو ٍقبتك نع بانللا لها نولاست فيك لاق امهنع هللا ىضر سا نبأ نع ةمركع

 ناميلا وبا انتدح «ءبشي م اضح هنوءرقت هللب اًذهع بتكلا برقا هللا باتك

 لق سابع نب هللا كبع
 5 هسد 3 3 هدد

 نأ هللا لبع نب هللا كديبع ىلربخأ يرد 0 بيعشي 92

 لقَدنأ ىخلا مكبانتكو ءىتن نع بانكلا لهأ نولاست فك نيبلسملا شعم
 و



 91 ديحونلا بانح 10

 هدم تا

 فروضطلا ردابتف رخبو عرسأف عرزأ نأ بحا ىنللو ىلب لق تاتش اميف تسللوا لاقف

 هنأذ مدآ نبا اب كنود ىكاعنت هللا لوقيف لابخل لاتمأ هرسيوكتو ناصح ساو ةعاوتساو 'ةتانن

 باصصا جتا اًيراصنا وأ اًيشرف الا اذه لج ال هللا لوسر اي ّيبارعالا لاقف ءىش 08 ال

 ركذ باب ا  ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كحضف عرز باختأب انسلف نحن امن عرز

 « مكوك ىنوركذاف ىلاعت هلوقل غالبالاو ةلاسرلاو ع ءامدلاب دابعلا ركذو رمالب هللا

 كا ناك نإ موق اي همرقل لق نإ م وذ أبت مِهيَلَع لثآو

 |دضنا كا ددع ىلع مكرملا نكي ل امثا مك ءاكرشو مكرمأ أوعمجسأق ت دا هّللآ ىلع هلل

 -ِ هع 2 6 هدد هك تعاسص 83 6س

 ترمأو ام لا نورظنت 5
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 ناسنا هللا مالك عيسي ىتح هرجاف كراجتاسا نيكرشملا نم دحا ناو دعاج“ لو «ضقأ

 ىتحو هللا مالك هنم عمسيف هينأب ىتح نمآ ويف هيلع لونأ امو لوقي ام عمتسيف هينأب
 2ع م نم

 1 1 انا 3 اقح اَباوص « نآرقلا ميظعلا أبنا ؛ فءانج تكيح ةتمام علب

 - اسأ 5 - هابل

 كلذ اذان هل نرلعجاو هركاذ لج هلوقوا اذادثأ هلل اولعج الق ىلاعت هللا لوق باب *.
57 

 نينا ىلإو .َكيَل ىحوأ ُْنَعَلَو «رخآ اَهلإ هلل عم نوعدي ل نيذلاو هلوقو ٠ نيبلاعلا بر

 نم نكو ٌكبعاف هللا لب نيرسخلا نس نتركلو 'كلفعا نطبحبل | تكرشاا نت كلبق نم
3 

 نمو ٍتقلخ نم عتلأس نّتَلو نوكرشم مو الا هللب جرتكأ نموي امو ةمركع لاو 2

 فقلخ ىف ركُذ امو هريغ نودبعي 2و ناميإ كلذف هللا نولوقيف ضرالو تاومسلا فلخ

 ا 5--- ه-

 وَمَن ام دماج لاقو ءاريدقت هر هردقف ءىتن 1 فقّلخو ىلاعت هلوقل متباستكاو دابعلا لاعفأ

 بعد

 نيدوملا نيغلبملا مهقّدص ع نيقداصلا لس «باذعلاو ةلاسيلاب قحاب 8 ةكتالملا

 يليق ندا ىنصو نارقلا ىدصلاب هج ىنخلاو اندنع نوظفاكت دلا انإو «لسرلا 1ك



 ملل 17 ةيحودلا ب12

 ا ىلأ ىدوم هددري لؤي ملف هسبتحاف ىدوم ىلآ عجر مت تاولص رشع هنع عضوف

 دقل هللاو كيج اب لاقف سمخكل دنع ىبوم هسبتحا مت تاولص سمخ ىلا تراص ىتح

 ابهلقو اًداسجا فعضأ كتمان هوكرتف اوفعضف اذه نم ىندأ ىلع ىموف ليئارسا ىنب ثدوأر 1

 هيلع هللا لص ئنلا' :نيفتليف كلذ لك كير كتح فقخيلف عجرات اًعاممأو اراصباو .اناحبأو

 نأ ف اب لاقف ةسماخل دنع هعفروف ليربج كلذ هركي الو هيلع ريشيل ليربج ىلا ملسو

 كيبل لذ دمحم اب رابخل لاقف انع فقحف عتادباو معامساو عبولقو جداسجا ةافعض ىتما

 ةنسخح ٌلكف لق باتللا ما ىف كيلع تضف امك ىحل لوقلا لدبي ال هنا لت كيدعسو

 فيك لاقف ىبوم ىلا عجرف كيلع سمخ قو باننلا ما يف نوسمخ ىهف اهلاتما رشعب
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 :ث: دوار هللاو ىف .ىبوم لق اهلاتما رشع ةنسح لكي انطعا انع نفح لقك تلح

 ىلص .هللا لوسر لاق أضيا .كنع ففخيلف كبر .ىلا.عجرأ هوكرتف كلذ نم ىدا ىلع ليئارسا

 مسب طبقات لق هيلا تفلتخا امم ىبر نم تييحتسا هللاو ىف ىبوم اي مكسو هيلع هللأ

 انتدح ةنل لما عم بولا مالك باب ١ ءمارلل دجحسم. ىف وهو ظقيتساو لاق هللأ

 م 2 1 2 6ه- 1 1

 نب ءاطع ىع ملسأ ىب كيز ىع كلم ىنتتدح بهو نبأ ىنتدح نمييلس نب ىبيكإ

 هللا نا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لق لق هنع هللا ىضر ىردكلا ديعس نا نع راسي

 لع لوقيف كيدي ىف ريخلو كّيَدعسو انبر كيبل نولوقيف ةتمل لها اي ةتمل لعأل لوقي

 كقلخ نم اًذحا طعن رام. انتيطعا .ىتقو نر ايا ىنضرن ل انك ايو نكيكد دي

 لحأ لوقيف كلذ نم لضفا ءىت ىاو بر اي نولوقيف كلذ نم لضفأ مكيطعأ الا لوقيف

 جيلف انتدح نانس نب ديح انتدح ءاّذبا هدعب مكيلع طخسا الف ىناوضر مكيلع

 اموب ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا 0 ةريرف قنأ نع راسي نب ءاطع نع لاله انتدح

01-2 

 عرزلا ى هبر نذاتسا ةنثل لها نم الجر نأ ةيدابلا لعأ نم لجر هحنعو تنك



 ا ١ ديحوتلا بانح 1

 صضرالا يف هب هللا ديري اب ًءآمسلا لها ملعي ال ءآمسلا لها هب مشبتسيف اًلعأو هب اًبَحْرمف
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 ايندلا ءامسلا ىف وع اذف تننا ىبالا معن ىند اي اًلقأو اًبحرم لاقف مدآ هيلع درو هيلع

 مت اهرصنع تارفلاو لينلا ناذه لاق ليربج اب نارهنلا -ناذه ام لاقف نادرطي نيرهنب

 هد

 اذف هديب برضف دجببزو ولول نم رصق هيلع رخآ رينب وه اذذ ءامسلا ىف هب ىضم

 ءامسلا ىلا هب برع مث كبر كل أبخ ىنلا رقوكلا اذه لق ليربج اب اذه ام لق كسم وم

 لكما و ارك ليبجل لف اذه نير كوالا هللا تلق: امر لشم ل :ةكتالما .تالاقف: ةيناتلا

 جرع مث الهو هب اًبحرم اولق معن لاق ديلا ثعب دقو اولق ملسو هيلع هللا ىلص كمح لق

 هل اولاقف ةعبارلا ىلا هب جرع مت ةيناتلاو ىلوالل تلاق ام لقم هل اولاقو

 ءامسلا ىلا هب برع مث كلذ لثم هل اولاقف ةسماخل ءامسلا ىلا هب برع مك كلذ لثم

 افا لل كلل اتم عباسلا' ءايلنلا ىلإ ذكي عرس مخ نكد, نسما هلا اويلاقما هتساجلا
 8 - 1١ 0 - د هدهع 5 هلم من

 لاقف هللا مالك ليصفتي ةعباسلا ىق .ئنومو .ةسداسلا ىف. ميعرياو همسا ظطفحا رف .ةسماقل

 ىتح هللا الا .هبلعي ال اما كلذ قرف هب الع مك ٌكحا ىلع عقري نا ىظا ه بر

 ىذا وأ نيسوق باق هنم نك ىتح ىلدتف ةزعلا بر رابجلل اندو ىهتنملا ةردس

 ىبوم غلب ىتح طبه مت ةليلو موي لك كتما ىلع ةولص نيسمح هيلا ىحوأ اميف هللا ئحواف

 لك ةولص نيسيخ ىلا ىهع لق كبر كيلا هع اذ ام دمحم اي لاقف ىدوم هسبتحاف

 ىبنلا تفتلاف هنعو كبر كنع ففخيلف عجرأت كلذ عيطتست ال كتمأ نأ لق ةليلو موي

 اذه عيطتست ال ىتما' ناذ انع فقَح بر اب هتاكم وهو لاقف رابإل ىلا هب العف تتش



 اًبيلكَت ىدرم هللا ملكو هلوق باب" 6 ملسو هيلع هللا لشلتا يذلا تكل 2 تأ

 لاقف ىبومو مدآ ّجدحا لق ملسو هيلع دللا لص ىبنلا نأ ةريرف نا نع نيحرلا دبع
 ! ىسوم تنتا سدأ لق ةنلل نم كَعيرُذ تجرخا ىلا مدآ تانا ىدوم

 ل رذق دق رمأ ىلع ىنمولت مت همالكبو هنالاسرب ىلاعت هللا

 هنع هللا ىضر سنأ نع ةداتق انتدح ماشع انتدح ميهربأ ىب ملسم انتدح « ىدوم

 انعفشتسا ول .نولوقيف ةمايقلا موي نونموملا عمجج 'ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لاق

 كقلخ رشبلا وبا مكآ تننأ هل نولوقيف مدأ ىنوتايف اذه انناكم نم انجريف انبر ىلا

 لوقيف انكيري ىتح انبر ىلا انل عفشاف ءىت لك ءامسا كمّلعو ةكتالمل كل نكس هدير دلل

 هللا دبع نب رويزعلا دبع انتدح «باصا ىتلا هتتيطخ هل ركذيو مكانه 'تسل جهل

 - هّء د 5 1

 ىرسا ةليل ليقي كلام نبا تيعمس لق هنا هللا دبع نب كيرش نع نييلس ىتدح

 ئحوي "نأ لبق:رفن ؛ةتالك هءاجأ ذا ةبعللا" ىكسم نم ملسو هيلع هللا للص هللا ليسرب

 مرخآ لاقف مريخ وه عطسوا لاقف وه نيا جلوا لاقف مارمل ىجسلا يف مكان وهو هيلا

 مانتو هبلق ىري ابْيف ىرخأ :ةليل هوتا ىتح مري ملف ةليللا كلت تناكف عريخ اوذخ
 و

 هوليتحا ىتح هملكي ملف #بولق مانت الو جنيعا مانت ءايبنالا كلذكو هبلق ماني الو هنيع

 ىتح هنن ىلأ هوك" نيب ام ٌلِيِوبَِح قشف ليربج عانم «الوتف موسمهز رثب لكنع هوعضوف

 نم تسب ىلأ مث هفوج ىقنا 2 ددبب موسم ءام نم هاسغف هفوجو هركدص نم غرض

 قرع ىنعي هتيداعلو هردكص هبااشخ ةكحو انعإ اردت 0205 ن وك دن اق

 ءامسلا لها هادانف اهباوبأ نم اياب رصف اينحلا ءامشلا ىلإ هلي جونع مث هقب مج ُ لاح

 اولق مغن لق.هيلا تعب كفو اولق لمح ىجم لق كعم نمو اول ٌليربج لاقف اذه نم

701. 177. 08 
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 نب هللا ديبع انثدح ىلاخ نب مح انتحح «هللا آلا هلا ال لق نم اهنم ّنِجرْخُأل

 هللا لوسر لق لق هللا دبع نع ةديبع نع ميعبا نع روصنم نع ليئارسأ نع ىبوم

 رانلا نب اجورخ رانلا لعأ رخآو ةئخل اليخت ا ةتملا لها رخآ نأ ملسو ةيلع هللا لص

 ثالث كلذ هل ليقيف ىَألَم ةّتِدَل بر لوقيف ةّنِإَل لخدأ هّبر هل لوقيف اَوْبَح رح نجر

 انتدح ءرزم رشع ايندحلا لثم كل نا لوقيف ىألم ةتمل هيلع ديعُي كلذ ّلكف تاّرم

 زاح نب ىدع نع َةيَتْيَخ نع شْمْعَألا نع سنوي نب ىسيع انربخا رجح نب نع

 هنيبو هنيب سيل هبر هملكيس الا لحا مكنم ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لق

 ام الا ىري الف هنم مشا رظنيو هلع نم مذق ام. الا ىري الف هنم َنِمْيَأ رظنيف نامجرت

 لق «ةرمغ فقشب ولو رانلا اوقثاف ههجو ءاقأتا رانلا الا ىري الف هيدي نيب رظنيو مكق

 انتتدح ءةبيط ةملكب ولو هيف دازو هلثم ةمتْيَح نع ةرم ىب ورع ىقدحو شيعألا

 هللا دبع نع ةديبع نع ميعربا نع روصنم نع ربرج انثدح ةبْيَش نأ نب نمثع
 تاومسلا هللا لعج ةمايقلا ممي ناك اذا هنأ لاقف دوهيلا نم ربح هج لق هنع هللا ىضر

 نتي مث عبصا ىلع كفتئالكلو عبصا ىلع ىرثلاو تاو عبصا ىلع نيضرالو عبصا ىلع
 تدب ىتح كحشضي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تنير َفَقَلَف كلما انأ كلملا ان لوقي مك

 فح هللآ اورَكَق امو ملسو هيلع هللا لص ىبنلا لق مث هلوقل اقيدصتو اًبحعت هذجاون

 نب ناوفص نع ةداقق نع ةناوع وبا انتدح دّدسُم انتدح « نوكرْشُي هلوق ىلا هرّذق

 ىف لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنعمس فيك رع نبا لأس الجر نا 0

 اذكو اذك كتلعا ليقيف..هيلع دفنك عضي, ىتح هبر' نم: مكدحا َنْنْحَي لق ىوكتلا

 ٠ لددع ترشاس ىنأ لوقي مث هروقيف معن ليقيف اذكو اذك تلهعا لوقيو معن لوقيف

 ىع ناوفص انتدح ةداتك انتدح نابيش انتدح مدآ لاو «مويلا كل اعرفغا انو اينحلا



 نام 51 ديحوتلا احح

 هللا حور هتف ىسيعب مكيلع نلتو اهل نسل لوقيف ىدوم نونايف هللا 5 هناف  ىدومب

 نالا نيضخ ال اهب ةدجا كماح# ىنمهليو ىل نذويف 0 ىلع نذاحسلف اهل انأ لوقأف

 لسو كل عّمسي لقو. كسأر عفر: دمحم اي لوقيف !دجاس هل رخأو نكماكملا كلتب هدجأت

 اك -نم اهنم جرخاف فدطتا ليقيف ىنتمأ ىتمأ بر اب لوقات عفشت عفشاو طعت

 اًدجاس هل وخا مث كماكملا كلتب هدجأت دوعأ مت لعف) فلطناف ناجأ نم ةريعش لاقثم
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 ىتمأ بر اب لوقت عفشت عفشاو طعن لسو كل عمسي لقو كسر عفرا دمح اب لوقيف

 لطف ناك نم ل ٍٍ وأ ةرذ لاقتم هبلق ىف ناك نم اهنم جرخأذ فلطنا لوقيف ىنمأ

 كسأر عفرا دمحم اب :لوقيف اًدجاس هل رخا مت ىماحملا كلتب هدجأف دوعا مث لعفأت

 خاف فلطنا لوقيف ىتما ىتمأ بر اب لوفد عفشت عفشاو طعنت لسو كل عمسي لقو 05

3 

 ىلطناف رانلا . نم هكجرخلف نام نم لحرخلا ني بح لاتتم ذدإ ىذا دفلك ه4

 نب راوتم ومو نسحب انررم ول انباحتا ضعبل تلق سنا دنع نم انجرخ املف لعق

 انلقف انل نذف هيلع انيّلسف هانينأف كلام نب سنا انتكح اهب هانتدحن ةفيلخ ىنا لزنم

 ةعافشلا "ىف انككح ام .لثم رن ملف كلام نب نسنا كيخا !دىنع# نم كانتج ,تيعس بأ ا هل

| 
 نأ ةركا ما ىسنأ ىردا الف ةنس ىنيشع ذنم عيبج وهو ىتدذخ دكقل لاقف اذه

 ناز هلا هقركذ ام لوك .ناستالا كدلخ“لقو ككصضن اانثدخ قيعس انا اب انلك ارلكش

 دماحللا كلتب هدجأت ةعبارلا دوعا مث لق هب مكتدح امك. ىتكح مكتدحأ نأ :تيرأ

 - 9 سس 5 - 5 ع 5 5 3 -

 عفشن عفشاو هطعت لسو عمسي لقو كسار عفرأ تيك ا ليقيف ادجاس هل رخا مث

 ئمظعو "ىتايرشكو ىلالجو قردعوا ليعيم هللا لإ هلأ الا ن3 فص 1 ندكا بر اب لوقاف
 و2



 51 كديح وتلا بانح

 2ن5-

 وأ ىنرقحاف امكف ترص اذا ىتح قوقرحأت تيم اذا اورظنذ هُبّذعي هيلع هللا ردقي

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ىبن لاقف اهيف ىورذف فصاع حير موي ناك !ذاف ىنوكحات لق

 3 لجو 0 هللا لاقف فصع ميدي ىف هورذأ مث اولعفف را كلذ ىلع قيتاوم ذخأف

 كقفاخ لق تللعف ام تللعف نا ىلع كلج ام ىحبع ْىَأ هللا لق مثق لجر وهف اذ

 نتيثّدحن ءاعريغ هفالت اف ىرخا ةرم لقو اهدنع هجر نا .هفالت اف لق كنم ٌقَرَق وا

 اانلح ايك ءاارخلا ىف ديف ناز هلا ربنغ ناملس نما اذه تعمم لاقف: نهتعا ابا دب

 هسف زثتبي مم لقو ريتعم انتذح ةفيلخ لو َرَثَتْبَي رل لو ريتْعم انندح ىدوم انثدح

 انتدح مريغو ءايبنالا عم ةمايقلا موي لجو رع َبرلا مالك باب ا" ءّرْخَتَي رن ةداق

 لق ديمح .نع شايع نب ركب وبا انتدح هللا دبع نب دجا انتدح كشر نحل كس

 موي ناك اذا لوقي ملسو ءيلع هللا -دص ىنلا تعمس لاق هنع هلآ هر" انتم 0

 نع سس 5 هس د

 لوقا مث نولخديف ةلدرَخ هبلق ىف ناك نم ةنجل لخُتأ بر اب تلقف تَعَفُش ةمايقلا

 ليك ذللا لرد حتما ىلإ رطنا 'ىنتأك نسبا لافف قه ةفا_هبلق قب نك نم تل !لفتتأ

 ردم انك دير ناب نابخا انتدح برح :نكنا نميلس انكدح .؛ ملسو: هيلعاملاا

 انعم انبهذو كلام نب سنا ىلا انبهذف ةرصبلا لكشإا 0 ا انعيتجا لاق ىزتعلا لالع

 ىلصي هانقفاوف هرصق :ىف وه اذاف ةعافشلا تيدح نع انل هلأسي هيلا ىنانبلا تباتب

 000 212 ملل ال نيل ايلف شارد ع ىعات ومو الى دف اتتاتسا .ىكشلا

 كينوثأسي كوءاج ةرصبلا لها نم كناوخإ ءالوه ةزمح ابا اب لاقف ةعافشلا ثيدح نم

 ةمايقلا .ممي ناك اذا لق ملسو هيلع هللا بص دمحم انتدح لاقف ةعافشلا .تيدح .نع

 طز اهل تسل لوقيف.كبر ىلا انل عفشأ نوبل
 كَ ١
 لوقف مدأ نوخايف صحف 8 + -تضعب سانلا جاه

 5 1 - 7 1 .-- 0 ًّ ١

 مكيلع ىنلتو اهل تسل لوقيف ميحربا نوتايذ نيحرلا ليلخ هناف ميعرباب مكيلع ىلتو



 ٠١ ديحوتلا بانك

 د١ نكح .رعألا نع دانزلا نأ نع كلام ىنتدح يا

 اقل. تببحا ىثاقل ىحبع بحا اذا هللا لق لق ملسو هيلع. هللأ

 دانزإلا وبا انتدح بيعش انربخا ناميلا وبا انتدح « تاق

 نص دنع انا هللا لق لق ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر نأ

 ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر نأ :ةريرش أ نع جرعألا نع دانزلا قا نع كام ىتدح

 ربلا ىف هفصن اورذاو هوقرحن تام اذذ طق اريخ لعي مل ... لجر لق لق

 عبَجن رحلا هللا رمت نيئاعلا نم اًذحا هبذعي ال اًباذع هتبذعيل هيلع هللا ردق نتل هللاوف

 هل رفغف ملعا تدناو كتيشخ نم لق تدلعف مل لق مت هيف ام عمجن ربلا ومأو هيف ام

 هللا دبع ىب قحعا انتدح مايه انتدح مضاغ نب اوويع انقر قنا نب ؛لجا انتدح

 هيلع هللا ءللص :ئتلا "تعط ل5 ةرزرق ابا :تعمس قت نرمع كا ند نفحرلا تفع تح

 لق امبرو اًبنذ ثبنذا بر لاقف اًبنذ َبَتْذَأ لق اهبرو اًبنذ باصا !ًدبع نأ لق ملسو

 ىدبعل ثرفغ هب فخأبو بنذلا رفغي اًبر هل نأ ىدبع ملَعَأ هبر لاقف ىل رفق تبصا
 رخآ 'تبصا وأ تيبنذا بر لاقف اًبنذ بننذا وأ اًبنذ باصا مث هللا ءاش ام ثكم مت

 تكتم مق ئدبعل "تنفع هب ؟لخليو كثننذلا رفغتا انر هل نأ ىنبع معَ لاقف هرفغأت

 رخآآ تبنذا لاق.وا تيبصا ّبر لاقف اًبنذ باصا لق امبرو اًبنذ بنذا مق هللا ءآش ام

 اًنالك ىحبعل ثيفغ هب ذخأيو بنذلا رفغي 5 ملا ل مكلنعأ لاقف ىل هرفغأت

 ةداتق اتتدح .نا'تغم'رمتعم انثدح :دوسألا نأ ىب هللا ىبع انكحتس ءءاش اه للف

 الجر ركذ هنا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع دكيعس نا نع رفاغلا دبع نب ةبقع نع

 ةاقولا ترضح املف اًدلوو الام هللا هاطعا ىنعي ةملك لاق مكلبق ناك نميف و0 فلس نميف

 اًرييخ هللا دنع ٌوَمَمْبَي رث وا رتتبي م هناف لق با ريخ اولق ملل تنك با ىأ .هينبل لاق
3 
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 1 ديحوتلا بانح 00

 نتستا تنلعأ امو تررسأ امو ترا امو تمّكق ام ىل رفْعُذ تمكاح كيلو تسبصاخ

 انك ىردلا ع قي هلا دبع اضدح لاهثم نب ٍياجح انثكح «ىننا الا هلا ال ىهلإ

 نب دكيعسو كا نلا ةورع تعا لقب ردع تلا افعس لكا ليل نا: تطرب ل نيف

 لص ىبنلا بوز ةشئاع ثيدح نع هللا دبع نب هللا ديبعو صاقو نب ةمقلعو بيسملا 0

 ةفئاط ىنتتكح لكو اولق امم هللا اأربف اولق ام كالا لها اهل لق نيبح ملسو .هيلع هللأ

 ىف لوني هللا م 0 ا ام هللاو ىلتو تلق ةشئاع نع ىتدذح ىنلا ثيدلل نم

 مل | لكلا رمل ف ىلا لكني نا نم رقحا نك :ىئسفن ىق ؟قأشلو ىلتي .ابحو قءاوج

 لون اهب هللا ىنُتَربُي ايور مونلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىري نأ ؤجرا كنك

 انتدح ديعس نب ةبيتق انتدح «نايألا رشعلا كفالب اوناأج نيخلا نإ 0

 | ىلص هللا لوسر نأ ةريرغ نأ نع ْعَألا نع دنؤلا نأ نع نمحرلا دبع نب ةريغملا

 اهلعي ىتح هيلع اهوبتكت الف َةَتْيس لعي نأ ىحبع دارا اذا هللا لوقي لق ملسو هيلع

 لعب نا:دارأ اذإو :ةنسح هل اهوبتكأت .ىلدجا نم اهكرت“ ناو اهلثم اهوبتكات .اهلبع ناق

 اطل ذا دل فريمات اهلع نات مسح هل اقويتكات اهلجيا ريفا ةنسح

 نع درَوُم ىلا نب ةيواعم نع لالب نب نييلس ىنتدح هللا دبع نب ليعمسا انتدح

 لق ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر نأ هنع هللا ىئىضر ةريرق قأ نع راسي ئب كيعس

 كب ذثاعلا ماقم اذه تلق ْهَم لاقف محرلا تيمق هنم غرف املف فلشل هللا فلخ

 لاق بر اب ىلب تلق كعطق نم عطقأو كلصو+ نم لصأ نأ نيضرت الا لاقخ ةعيطقل ةعيطقلا نم

 ا م 6 ضرالا ّي أود 0 نأ مكدلوت نأ ىنبسع ليف ةريرف وسبا لاق مث كل .كلذف

 2ع 0 س رسفاك ىدابع نم جيصأ هللا لاق لاقف ملسو هيلع هللأ ىلص ىنلا



 ب 31 كيحونلا بانح

 رمعم انربخأ قازرلا دبع انتدح كم ىب هللا دبع انتدح «كسملا حير نم هللا دنع 26

 انإيرع لسنغي ا امنيب لاق ملسو ءيلع هللا ىكص ىنلا نع ةريرغ لأ ىع مام نع

 كتينغأ نك, نا بوب .اي. هبر هدانف هيت ى ىتحإ لعخ بعد ند دا 0 00-7

 كلم .ىددخ ليعمل انتجح « كيكوي دعو ىإ ىَح ال نللو برا لك لذ يد ا

 ملسو فيلع هللا كم هللا لوسر نأ ةرير نا نع رشألا كلا دبع ىلإ نح باد نا ٠

 رخآلا ليللا ثلث ىقبي نيح ايندلا ةامسلا ىلا ةليل ّلك ىاعتو كرابت انبر لزنتي لق

 وبا انتدح «هل َرفْعَذ قرفغتسي نم هيطعت ىنللسي نم هل بيجاسف نوعلي نم لوقيف
 لوسر عبس هنأ ةريوف ابا عمس هنا هتدح يعَألا نأ دانزلا وبا انثتدح بيعش انربخا ناميلا

 لق دانسالا !اذهبو «ةمايقلا مدي نوقباسلا نورخالا نك لوقي ملسو هيلع هللا ىبص هللا

 نع ةرامعر نع ليصف نبا اقدح يبس نسر دمر امتع سل لا ١
 -نو

 وأ ماعط هيف ا كننا ةجحدخ هذه لاقف ةريرف نا نع ةعرز عا
30 

 ايتدح !«بصَت الو, هيف :بكص البصق :نمتيبب اهرشنو ملسلا ايبر نك ([ 3

 ئبطر ةريرغ ىقأ نع ةينما نا مامح نكح وعش انتحل هللا ندع را حا

 نيع ال ام .نيخاصلا ىدابعل تددعا هللا لق لق ملسو هيلع هللا لص. ىنلا نع ةنع.هلل

 ىتلا_ ناك :لوقي نيلبع نيا)عمس هثا' هربخأ اسوءاط نأ لوحتلا نهلس نشا 2 0 د هس د

 ضرالاو تاومسلا 0 نتننا كملل كل مهللا لاق ليلا نم دكهت .اذا ملسو هيلع هللا ىلص

 نهيف نمو ضرالاو تاومسلا بر تننا كملل كلو ضرالاو تاوهسلا ميك كن ديل لكل

 كيبو. تبا كديلاو .تلقوق ,كيلعو تنمآ كنبو تملسا كل ميلا فش :ةطلنإ) 2



 41 ديحونلا بانح

 2 - مسلس 0 ه- 2 1 هع : 3 د

 لاق بزاع نب ءاوبلا ىع ىنادنهلا قح“ا وبا انتدح صوحالا وبا :انتدح ددسم انتدح

 2 فرع

 ىسفن تملسا مهللا لقف كشارف ىلا تيوُأ اذا نالف اب ملسو هيلع هللا ىلص هللا و لق

 كيلا ظبفرو ةبغرا كيلا ىرهط تأجلأو .كيلا ىرما تضوفو كيلا ىهجو كهجوو كلا

 تلدسرا ىلا كيبنبو تلونا ىنذلا كباتكب تنمآ كيلا الا كنم اكنم الو اكلم ال

 نب ةبيتق انتثدح. ءارجا تبصا تحصا ناو ةرطغلا ىلع تم كتليل ىف تم نا كنان

 لوسر لاق لاق وأ قب نب هللا دبع نع كلاخ نأ نب ليعمبا نح نيفس انكدح .ديعس

 باوحالا مزسهأ باسلل عيرس باتللا لوم مهللا باوحألا موي ملسو هيلع هللا ىدص هللا

 5-5 3 0 5-3 - ١

 ىنلا ك”عمت هللا كبع تعمد كلاخ قا نبأ انتدح نيفس انتدح ىديبكلا دأز «( هل ل

 هللا لوسرو تالونأ لق اهب تفاختأ و 00 رهجت الو امهنع هللا ىضر سابع نيا

 --د

 نمو نارقلا اوبسف ىوكرشملا عمس هتوص عقر اذ ناكف هك راوتم ملسو هيلع هللا ىل

 ىتح كتولصب رهجت ال اهب تفاح الو كتولصب رهجت الو ىاعت هللا لقو هب ءاج نمو

 معسل لف قلك نب عباو ةعسلا القا" كلاكما: نع اهب تكا الو نوكرشملا

 مالك اولد د 5

 نأ نوديرَي ىاعتا هلآ لوق باب ا « نارقلا كنع اوذخأي ىتح رهجت 2

 انتدح نيفس انثدح ٌىدُيبكلا انتكح بعللب لزينب وف امو قح لصف لعل ُهَّنِإ ءهّللآ

 لق ملسو هيلع هللا ىدص قيقا“ قف لو "هوز ىلا "قخ بّيَسْملا نب ديس نع ”قرهولا

 انقدح ءراهنلاو ليللا بّلقأ رمالا ىديب عدلا انو رعدلا بسي مدآ نبا ىيذوي كاعت هللا

 لق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نع ةزيرغ نا نع ماص نأ نع شَمْعَألا انتدح مّيَعن وبا

 ميصلاو ىلجا نم ةيرشو هلكاو هتوهش علي هب ىزجا انأو ىل 0 لجو زرع هللا ليقي

 ه2 د

 بيطا مكاسلا 3 فولُكلو بر ىقلي نيح ةحرفو رطفي نيح ةحرف ناتحرف مكاصلتو ا



5 
 ا 1 لكيح -وننلا احح

|| 

 ىضر ىرْذخلا ديعس نا نع اص وبا انتدح شمعألا انثدح ىنأ انتدح تايغ نبا

 ىتانيد :كيقعسو كيبل لوقيف» مكا اب هللا لوقي ملسوب هيلع كلا لسع دنا 000 2
 نيعممأ نب كيبع .انتححا «رانلا ىلا اثعبإ كسيرد ا نم 2 نأ كرمأب هللا نأ توصب

 ىلع ُتْرَغ ام تلق اهنع هللا ىضر ةشنأع نع هيبا نع ماشع نع غماسأ وبا انتدح

 مالك بي ا# ءةّتخل ىف تيبب اعرشَبَي نا دبر هرمأ دقلو ةججدخ ىلع ترغ ام ةأرما
 كيلع ىقلي ىا ىاوغلا ىقلتت 0 رمعم لقو «ةكتالملا هللا ءآادنو لييبج عم بولا

 انتدح فا ىتتكح تاملك هْبر نم مدآ ىقلتف هلثمو هنع هذخأت ىا تسنا هاقلتو

 اص ىلا نع هيبا نع رانيد نب هللا دبع نبا وه نمحرلا دبع انتدح دّمصلا دبع

 ىلاعتو كرابت هللا نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لاق هنع هللا ىضر ةريرق نأ نع

 ىداني مث ٌكيربج هّبجف هبحأت اًنالف ّبحا دق هللا نأ ٌليربج ىدان اًدبع ٌبحا اذا

 ىف. لوبقلا دل عضويو :ةمسلا لما هبحف هوبحأذ ناله تح لف هلا نا سل ىف ني

 ةريرف نأ نع ٍرْعَألا نع دانزلا ىلا نع كلام نع كيعس نب ةبيتق انتكح «صرالا لعا

 راهنلب ةكثالمو ليللاب ةكئالم مكيف نوبقاعتي لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا

 ملعا وصو تلاسيف مكيف اوناب ىيذلا رعي مت رجافلا ةولصو رصعلا ةولص ىف نوعيتججو

 نب دبح انتكح «نولصي و جتانينأو نولصي مو مانكرت نولوقيف ىدابع متكرت فيك
 ىلص ىبنلا نع رذ ابأ تنعمس لق رورعما نع لصاو نع ةَبْعش انتدح رّدنغ انتحح راشب

 تلق ةتل لخد اًنيش هللب كبشي ال تام نم ها قرشبف ليريج ىاتا ل5 ملسو هيلع هللا

 هملعب هلونا ىلاعت هللا لوقف ناي 85 « لز نأو فروس نأو لاق تر نأو فقريس ناو أ

 ةعباسلا ,ضرالاو ةعباسلا ءامسلا نيب نهنيب رمآلا لونتي دماج“ لاق . نودبشي ةكئالملاو
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 41 دكيحونلا بح

 ناكف هللا ءاش نأ !اذغ ىولفاق:انأ ملسو ةبلع هلا ىلص ىنلا .لاق

 ] جقنت الو ىلاعت هلوق باب * 2 ءملسو هيلغ.هللا ىكص هللا

 قل زول مكبر لق اذ ام اودانو مكبر نم قلل هنا اوفرع توصلا نكسو هبولق نع
 -_و

 تاك
 هد-غ

 نايحلا انا كلما ان برق نم هعمسي امك دعب نم هعمسي توبصب تيدانيف دابعلا هللا رشك

 ىبنلا هب غلبي ةريرش ىنأ نع ةمركع نع ورع نع نيفس انتدح هللا دبع نب لع ك5

 انا اينَحِنَجي ةيتالملا .تيرص .ءامسلا ىف رمآلا اهلا ىصق ذأ لق ملسو هيلع هللا لص

 0 0-0 1 6-00 0 : 0 ا 3 0 -6
 مييلق ىلع عوف اذاف كلذ كفني ناوغفص دربغ لاقو ىلع لاق ناوفص ىلع ةخلسلس هناك هلوقل

 د كك 5 : 0

 05 ني
 درع انتدح نيفس انتدحو ىلع لاق ؛ريبكلا ىلعلا وهو قكلا اولاق مكبر الاه 5 0 5 1 د مند هنادنص د ادد د هم 5 1 ِ ِ

 2 ب 1١ 5 د 35 9 د

 « ةريرغ يأ انتدح ةمركع تعمم ورع لاق نيفس لاق ءادبب ةابرخ قا نع دمر كح نع

 5 1 0 2 د 30 2 1 0 د د 5
 نأ نيفسل تلق معن لاق ةريره ابأ اكلعجمم لاق خم رلكع اكاعمجمم لاق عنياعسل ا ل لاق

 0 ١ ا واع ل 00 1
 اره ادكه نيفس لاق غرف ارق هنأ هعفري ةريرغ ىلا ىع ةمركع نع ورمع نع ىور اناسنا

: 4 1 1 3-00 2 5 
 انتدح ريبكب نب ىيع انتدج ءانتءارق ىو نيفس لق ا ما |اذكح هعمس ىردأ الف ورع

 ةريره ىعأ نع نمحرلاا دبع نيب خملس وبأ ىلبخأ باهش نبأ نع ليقع ىع تيلل 5 ا 0 00 0 هرص 0

 ىلص ئنلل نذا ام ءيىشل هللا نبذا ام ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر لق لوقي ناك هنا



 1 ديحونلا رح

 لئاسلا هءاج لق امبرو لكاسلا هاتا اذا ملسو هيلع هللا ىدص ىنلا ناك" لاق ىدونما ١ قبا ١ ندع

 اتقحح « اش ام هلوسر ناسل ىلع هللا ىضقيو اورجوتلف اوعفشا لق ةجالمل بحاص وا

 هيلع هللا" لص ىنلا نع ةريره ابا عمس مامه نع رمكم نع فاررلا لبع انكدحا اح .

 : بأ ىنقزرا تتش نا ىنمحرا تتش نا ىل رفغأ مهللا مكدحا لقي ال لق ملسو
5 5 

 رشا اند نكح ىب هللا دبع انتدح ؛هل هركم ال اشي ام لعفي هنا هتلتسم مزعيلو

 ةبتع نب هللا حبع نب هللا ديبع نع باهش نبا ىنثحح يلز وألا انتدح ورمع صفح

 نصح نب سيق نب راو له رات هنأ امهنع هللا يو سابع نبأ ىع دوعسم ىبأ

 سابع نبا هاطدف ئراصنال بعك نب ىبأ امهب رف وضخ وها ىدوم بحاص ىف ىراؤقلا

 نش هيل ىلا ليبسلا لاس' ليذنلا ىدوم بسحاص“ ىف اذه ىتئانصو انا تدراتتا لس لك

 ١ ىلص هللا لوسر تنعمس ىلا معن لق هتأش ركذي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

 ملعت له لاقف لجر هءاج ذأ ليتاوسأ ىدب نم 3 ىف ىدوم انيب لوقي ملسو هيلع

 ليبسلا ىدسوم لاسف رْضَح اندبع ىلب ىدوم ىلا نا 2 ىسوم لاقف كنم ملعأ احل

 ناكف هاقلتس كنف عجرت تولل تدقف اذا هل ليقو ةيآ توحلا هل هللا لعجن هيف لإ

 ه8د-ع

 :ضاصلا ىلا انيوأ ذأ تيأرا ىسومل ىدوم ىتف لاقف وكلا ىف تول رشا عبتي ىبوم

 د: ىغبت انك ام كلذ“ ىيوم لك .هركذا, نأ ناطيشلا لإ هيناسنا امو تول تكد

 نامُيلا وبا انتدح «هللا صق ام امهتأش نم: ناكو أرض !دجوف اصصق 0 ىلع

 اهم نبا ع سدوب ىنربخأ و نبأ انتدح خاص 00 نكجاأ لاقو ئرهزلا ع م

 ء«بصخملا كيري رفلتا ىلع اوهءاقت ثيح ةنانك ىنب فيخ هللا ءاش نا ادع لزنن

 هللا كبع نع سابعلا ىنا نىع ورع ىاع ةنييع ع نبا اخ 0 نب هللا دبع انتدح



 1١ ديحوتلا باتك عيرع

 انتحح ؛(ىلصف ماقف تصيب سمشلا تعلط نأ" ىلا اوبضوتو ٍعَجتاوح اوضقف ءاش نيح

 ك2 5 جرعألاو ةملس نأ نع باهش نبا نع مقربا انفدحتا هع نب نيك

 نب ةملس نا نع بايش نبا نع فينع ىلا نب دمحن نع نيبلس نع ىخا ىنتدح

 نم لجرو نيملسملا نم لجر بتسأ لاق ةريرق ابأ 0 تينا 1 كيعسو نمحبلا 00

 ىبيوهيلا لاقف هب مسقي مسق يف نيملاعلا ىلع اًدمحم ىفطصا ىذلاو ملسملا لاقف هيلا

 كاناف عك ىلإ مطلق كلذ كنع هدي ملسملا عفرف نيملاعلا ىلع ىبوم ىفطصا ىخلاو

 لاقف ملسملا رماو هما نم ناك ىنخلاب هربخاذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ىدوهيلا

 نوكأت ةمايقلا مدي نوقعصي سانلا ناف ىسوم ىلع فوري ال ملسو هيلع هللا ىدلص ىبنلا

 ىلبق قا فعص نييف ناكأ ىردا الف شرعلا بناجي شطاب .ىسوم اذف فيفي نم لأ

 ل 0 ا ع ولا نش فسسا انكدح هللا ىدتتسا نت

 ءكلع هللا لك هللا لوسر لق لق هنع هللا ىنضر كدام نب. سنا نع ةداتق نع ةيعش

 نوعاطلا الو لاجدلا اهبرقي الف اهنوسرحي ةكئالملا دجيف لاجدلا ابينأي ةنيدملا ملسو

 لاك 0 كن رد ىدرحا ىعزلا نع تيعش انربخا ناميلا وبا انتدح ءهللا ءاش نأ

 د01 كيرف حتا ىذا لل ,ملشو هيلع هللا .لضا هللا لوسر لق لذا ,ةريرخ اي نأ "ىنمحرلا

 ليمج نب ناوفص نب ةرسي انتدح «ةمايقلا مدي ىتمال ةعافش ىقوعد 0 نأ هللا

 ةريرغ نأ نع بيسلا نب ديعس نع ىعزلا نع دعس نب ميعربا انندح َنِمَْللا

 ءاش ام تاعونف بيلق ىلع ىنتيأر مئان انا انيب ملسو هيلع هللا ىلدص هللا لوسر لق لق

 هللو فعص هعرن قو. نييونذ وا اًبوُنَذ عرنف ةفاحق نا نبا اهذخا مك :عونا نإ هلأ

 برض ىتح كد كرد ياسا نم ايرقبع رأ ملف اًبرَع تلاحتساف رع اهذخا مث هل رفغي

 ةدريا نأ نع كيري نع ةماسأ وبا .انتدح العلا نب ديم“ .انتدح ؛ نطعب هلوح ,ننانلا



3 5 0 
 اّطأ بق ١!ك_ط٠عاف اوم.ج مت راهنلا فسنننأ ىدح اهب اولعف أر بلا زنا ارونلا لعأ ىطعأ سمشلا

 و

 اووجح مت رصعلا ةولص ىتح هب اولعف ٌليجالا ليجالا لعأ ىطخأ مث 5 اًطاريق
0 

 اًطاريق اوطعاف

 لق نيطاريق نيطاريق متيطعاف سمشلا بورغ ىتح هب منلعف نارقلا متايطعأ ١ مت اًضاريف

 لإ دك اك دكا( كشف ل2 لذ ارا ىقكاو .البعا لقا الوم انبز ةاروتلا لعا

 انربخا مانشع انتدح ىكدتسدلا هللا نفع نكح دس 07 0 0 كلذف لاقف

 هللا ىلص هللا لوسر يك لاق تسماصلا نب ا نع سيردإ ىلا نع َْى | ىع رمعم

 ال اونرك الو اوفرشتا لو اس دا اوكرشت الا مكعيبأ لاقف 0 قى ملسو هيلع

 فورعم 3 ىليصعت 2 مكلجرأو مكيديأ نيب هنويتفت ناتهبب اوحأت 2 مكدالوأ اولنقت

 ةرافك هل وهف ايندلا يف هب تخف ايش كلذ نم باصا نمو هللا ىلع 2 ككفم 00

2 

 / 5 3 5 3 هدد : ,

 ةولصلا هيلع نييلس هللا ىن نأ ةريرغ نأ نع دمحح نع بويأ نع بيحو انتدح كسا

 ندلتلو 0 لك نليكتلف ىثاسن ىلع ةليللا ىفوطال لاقف ةأومأ نوتس هل ناك مالسلاو

 مالغ قش تدلو ةأرمأ لا نهنم تحلو اف هئاسن 0 فاطف هللا ليبس ىف لئتاقي اسراف

 ىتتسا نميلس ناك ول ملسو هيلع هللا لص هللا ىذ لذ

 ىكلاخ انتدح ٌىفقثلا باقولا دبع انتدح ني انتدح ءهللا ليبس ىف لتاقي اسراف

 تدئلوف نهنم ةأرمأ 1 ليك

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 0 امهنع هللا ,ىضر ا ىبأ نع ةامركع نع هّدحكلا

 روهط' ئبارعالا .لق لق هللا اش نا روهط كيلع سب ال لاقف هدوعي ىبارعا ىلغ لخد

 “ذأ معتف .ملسو هيلع هللا لكنت غلا لاف روبقلا ةريزن ريبك خيش ىلع ريفغت ىبح 0 8 0 1 ل 5 0 0 5 د

 نيح هيبأ نع ةدانق غنا نب هللا كيبع نىع 00 نع هي انربخأ مالس ىبا انتدح

 اهدرو ءاش نيح مكحاورا ضبق هللأ نا ملسو هيلع هللا كص ىنلا لق ةولصلا ىع اومان



 امو ةدارالاو ةَميشملا ىف باب اا ةنيدنع د 1١- نم لا اع ةهنكسم لأ

 ةيشلا نلوقت لو ؛ هاشاق :نما كالملا ىتوت ىلاعت هللا لوقو هّللأ شي نأ

 ىحبي هلل نكلو يدلي: نم , ىحيت ه3 كنإ ءدللا ءاَسي

 - ه دوص د

 اَذَع كلذ ٌلعاق ع نأ الل

 5 مكب هللآ كيري «بلاط ىلا ىف تلون هيبا نع 0 نب كيعس لق ُءَشَي

 01 ل حا كول دس كتم هوم مد ءرسعلا مكب ديري

 مكدحا نلوقي ال 2كللا ى اومزعاذ هللا متوعد اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ئرعزلا نع بيعش انربخا  ناميلا وبا انتدح ءهل ةركتسم ال هللا ّناذ ىطغُ تتش

 قيتع نأ نب ديحن نع نيلس نع ديبكلا دبع ىخا انتدح ليعبما انتدحو

 ىلع نأ دبخا مالسلا امييلع ىلع نب نيسح نا نيسح نب ىلع نع باهش نبا نع
 هللا لوسر تننب ةيطافو هقرط ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر مآ هربخا بلاط قا نبا

 انتيدك]ا ايفا هللا لور اان تلف لسع لق. ,نولصت الا هل :لاعف هليل“ مللو: ةيلخ هللا“ لكم

 هلق نيخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوشر فرصتاف انتعب انثعبي نا آش اذاف هللا كيب

 رثكا .ناسنالا ناكو لوقيو هذخن برصي ربدم وهو نعبد مكر امش للا عجري مو كلذ

 نيوملا لتم لاق ملسو ةيلع هللا ىلص هللا ,لوسر نأ هنع هللا ىضر هدم كل ندع اشم قد

 116 تيتكسا اذان افكت جيرلا اهنتأ تيح نم ا *ىفي عرزلا ةماخ لقمك

 اذإ دللا [يضعلا مل ةلدتعم 1 هر لتمك وفات" لثمو كلبلاب افكي نيوملا كلذكو

 نأ" هللا كلبع نب ملاس ىقربخا ٌئرهؤولا نع بيعش انربخا عفات نب مكحكلا انتدح ءءاش

 مثأت وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيعهس لق امهنع هللا ىضر ريع نب هللا دبع

 بورغ ىلا رصعلا ةولص نيئب. امك ممألا نم مكلبق فلس .نييف مكواقب امنا لوقي



 يأ 1 كديحونلا احل

 تعمد لق ةيواعم عمم هنا ىنام نب ريمع ىنتدح رباج ىبأ انتدح ملسم نب ديلولا

 بدك نم حرض ام هللا رماب ذمنات خم ىتنما نم اأذأذب 9 ليعي ملسو هيلع هللأ ىلص ىنلا

 ناعم ةركعيد رماح ىب هلام لاقت «كلذ ىلع 2و هللا, رمأ ىلب ىح فلاخ نم الو

 0 2. ليغعي اذذعم عمهم دنا معرب كلام أاذع ةيواعم لاقف ماشلاب مهو. لقي

5 0 320 
 نب عفان انتدح نيسح ىنأ ىب هللا دبع ىع بيعش انإبخا ناميلأ وبا انتدح
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 هباكك ىف ةيليسم ىلع ملسو هيلع هللا لص ىبنلا فقو لق سابع نبأ نع ريبج

 ّ - - هس 7
 ََ 3 7 5 5 1 يسون م 3 2 علا 20 ِ م 1 ١

 تربدا ىّثلو كيف هللا ومأ ودعت نىلو ايكنيطعأ ام ةعطقلا هذه ىنبنلاس ول لاقف
2 8 - 

 558 نع شمعألا نع دحاولا كيع نع حمل نب ىدوم انكدح ءهللأ كترقعيل

 ضعب ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم ىشما انا انيب لق دوعسم نبا نع ةيقلع نع

 ضعبل ٍجضعب لاقف دوهيلا نم رقن ىلع انررف هعم بيسع ىلع ًاكوتي وهو ةنيكملاب ثترح

 كل لأ 5 خت 1 1-6 7

 - ا أ هع وه د 2 هي 0 معه هك 5 0 - 0 :

 نم أوتوا امو بر .رمأ نم جورلا لك سورلا نع نورس نام ددلا دو ا دج
 5 01 ا ميكر 12250 2 0 00
 رعبلا نك ول لق ىلاعت هللا ليق باب ٠ «انتءاق ىف اذنكم شيعالا لق اليلق الإ ملعلا

 ا 2 3 5 3 0 2-6 2

 ثفت ام رخآ ةعْبس هدْعب ْنِم هني ركبلاو مالفأ ةرجَش ْنِم ضرألا ىف ام نأ ولو

 ىَلَع ىوَتْسأ مُك مايأ ةنس ىف ضرألاو تاوهسلا قلَخ ىنلا هللا مكبر نإ ؛هللا تاملك

 ئع كلام اندخا فسوب نب هللا درع انتدح للك حس دنا (امنل) نحللز ىشْعي شوعلا

 نمل هل لقكت لاق ملسو هبلع هللا لص هللا لوسر نأ ةريرف ىلا نع معلا نع دان ملا نأ



 ىولب م 2
 ور اع

 17 قيحوتلا ناتك

 لفها لع لعيف باتللا هيلع فقبسيف عارذ الا هنيبو اهنيب
 د

 نع ثدحي نأ تعمم رذ نب ربع انثتدح ىيحي نب دالخ انتكح ءايلخديف ةّئِبل
0 

0 

 اب لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ريبج

0 
 9 1 7 ا 0 1 584

 امه (تاتل كعك ان عدس اهم اتكعسكا] ان 6 -
 -_2 رر رد رز ا

 ىنلا هنكسم ىلأ هعجري وأ ةتمل ةلخدي نأب هتاملك قيدصتو
6 

 ١ هع -
 شمعالا نع نيفس انتدح ريتك نب ديس انتدح « ةيينغ وا ٍرْجَأ

 لجترلا لاقف ملسو هيلع هللا ىدص ىنلا ىلا

 : هللا ليبس ىف كلذ

 ىلاعت هللا لوق باب 1 « هللا ل

 هد 1١ - بيس دإ 5225-6 7

 نع ديبح نب ميخبأ انتدح دابع ىب باهش انتدح ىروكيف نىك
 7مل

 تود

 ال لوقي ملسو هيلع هللا لص ىنلا تعمس لق ةَبعش نب ةريغملا نع

 انندح ىككسكلا انفدح ,« هللا
 رو



 فلخلا رئاسو عبصأ ىلع راهنالاو رجشلاو عبصأ ىلع ا عبصأ ىلع ضرالاو عبصأ ا

 وهو فئالخل نم اهريغو ضرالاو تاومسلا فيلخم ىف جام باب ل ءهرثق فح هللأ

 رو

 0 نوبكملا وعم فلاخل وهو هرماو هلعفو هتافصب بولاق هرمأو ىلاعتو كرابت برلا لعف

 بيرك ىلع رمت أ نب هللا دبع نب كيرش ىربخا رفعج نب كم“ انبخا ميرم نأ نبأ

 اهدنع ملسو هيلع هللا ىكص :ىنلاور!ةليل ةنومتم كيب ىف تسب لذ سابع ندا نع

 ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر ثدحتف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةولص فيك رظنال

 ًارقف ءامسلا ىلا رظنف دعق هضعب وا رخآلا ليبلا ثلث ناك اًملف كقر مث ةعاس هلعا عم

 ىللص مث نتساو ًاضوتف مق مث بابلألا ىلوأل هلوق ىلا ضرآلاو تاوهسلا فّلَخ ىف ل

 ؛ ٍحبصلا سانلل ىلصف جوخ امن نيتعكر ىلصف ةولصلاب لالب نذا مت ةعكر ةرشع ىدحأ

 ىنعأ نع كلام ىنتتدح ليعتا انتدح نيلسرمْل اندابعلا انتملك انقش نقل باب 1

 لق ملسو هيلع هللا :ىبص هللا لوسر 5 ةنع هللا ىضر ' ةريره قنا نع جرخألا نع دانولا

 2 انتدح مدأ انتدح « ىضغ تقيس ىكر 0 هدكرع فوق هننعح كنك فقيل هللا ىبضق :امل

 هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع تنعمس) بقو نبأ كيزا تعمس شمعألا انتدح ةبعش

 عمي مكدحا قلخ منا قودصملا فداصلا وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انثحح لق

 مث هلثم ةغضم وكي مث هلتم خقلع نكي مت خليل نيعبراو اموي نيعبرا مم نطب 8

 3 - ع --ه 1 , ع ِغ ديل 3 3-20

 مت كيعس مأ ىقشو هلعو هلجاو هقزر بتكيف تاملك عبراب ىرذويف كلملا هيلآإ تعبي

 لإ ةنببو اهنيب وكي ام ىتح خلل لعا لعب ليعمل مكادحأ ع حورلا هبذ زقني

 لعب نيل“ مكدحا .ناو رانلا لجين راثلا لكا ل لمينا كليا دلع كيل

 ال01. 17. 00



 ئ7اات77) حح

 51 ديحونلا بانح

 0 هدسلا ل ه٠ دننت و - تسيض سن هان ع

 دحاولا دبع انتدح ليعمل ىب ىدوم انتدح نينسحملا نم بيرق هللا ةمحر ا نإ ىلاعت,

 يلح هللا لص يذلا تانب (نسعبل نبا نك لذ ةماسأ نع .نيتعا قا نع مصاع اانثدح

 لجا ىلإ لكو ىطعا ام هللو خا ام هلل نأ لسراف اهينأب نأ هيلا تلسرأت ىصضقي ملسو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف هيلع نيمسقأت هيلا تلسرأف ٌبستحتلو ربصتلف ىّمَسَم

 لوسر اولوا انلخد املذ تماصلا نب ةدابعغ» بعك نب ّىَبو لَبَج نب ناعمو هعم تو
 ىكبف ةئش اهنك لق هتسبح هردص ىف لَقْلَقُت هسفنو ّىئصلا ملسو هيلع هللا ىلص هللأ

 نم هللا مكري امنإ لاقف .ىبتأ .ةدابع نب دعس لاقف ملسو هيلع هللا للص هللا 0

 نكح نإ اشدح بوقعي انثدح .ميفربا نب دعس نب هللا نّيَبِع انتدح «3جرلا هدابع

 نتيصتخا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريرض دا نع جعل كرا كر

2 

 ٍهطقسو سانلا ةافعض الا اهلخدي ال اهل ام بر اي ةتمل تلاقف امهَب ىلا راغلاو نشل

 تينا رانلل لقو ىتجحر تننا ةئنجالل ىلاعت هللا لاقف نيربكتماب ثرثوأ ىنعي رانلا تلقو

 0 ا لإ ل دلل نانا لق اهولم اكنم : هدا قلو داشا نبا كن, تيا" كاذلع

 نالت ها نم لع لوقتف اهيف نوقليف ءاشي نم راثلا لدي هنا اًذحا فل نم

 عي - ىئ تى انكذح «طق طق طق لوقتو ضعب ىلا اهضغب نيو ىلتمتف ةملق اهيف

 هللا ىلص ىبنلا نع هنع هللا ىضر سنأ نع ةداتق نع ماشع انتدح ريع نب صفح

 هللا ملخدي مت ةبوقع اهوباصأ بونذب رانلا نم عقس اموقا نَبيصيَل لق ملسو هيلع

 ىنلا ىع سنأ انتدح ةداتق انتدح مايه لقو «نويبنهلل مهل لاقي هتحر لصفب هند

 نأ ضرالاو تاوهسلا كسمي هللا نإ ىلاعت هللا لوق باب " ءملسو هيلع هللا ىلص

 يع نكح ميفلع نع معربا نع (نتمعألا ندع ةدناوع وبا انكدخ ىدوتم انتدح ُالوَرَت

 ءآامسلا عضي هللا نأ كمت اي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص .هللا لوسر ىلإ وم



0 
 انني 1١ ديحوتلا باتكح

 هللا دبع لاق ابضغ باع وهو هللا ل ةخبذاك نيميب ملسم ىرما لام عل داق 0

 ىنورتشي نيذلا نإ ةركذ لج هللا باتكا نم 0 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أرق

 ىبع ةريرفه . لأ نع ماص نأ نع ورع نع نيفس انتدح ,دمح نب طللا بع انتدح

 فقّلح .لجر . ميلا رظني الو ةمايقلا موي هللا ما لاق ملسو ةيلع هللا قدما ىنلا

 دعب ةيذاك .نيي ىلع فلح جرو بذاك وهو 'ئطع ا رثكا اهب ىطعأ دكقل ةعّلس . ىلع

 دخ ىّتَتِملا ىب دّيح انتدح ءكادي .لعت ل ام لصف تعنم امك ىئلضق كعنما

 هللا ىلص ىنلا نع ئ ب نأ نع ةركب لأ نبأ نع نبك نع ا انتدح باهولا دبع

 انيق: تسلا 7 تاومسلا هللا فلخ موي هنتيبك 00 ىكق نول لف ملسو هيلع

 هنا اننظ ىتح نكسف ملعا هلوسرو هللا انلق اذه ميش 0 نابعشو ئدامج نيب ىذلا

 ملعا هلوسرو هللا انلق اذه كلب ىلا لق ىلب انلق ةجممل اذ سيلا لق همسا ريغب هيمسيس
 اذه موي ئأف لاق ىلب انلق ةدلبلا سيلا لق همسا ريغب هيمسيس هنا اننظ ىتح نكسف

 ل 00-22

 الف الا 1 نع مكلاسيف 0:

 لق ىلب انلق

 طز قلتسو اذه مكرهش ىف اذع مكدلب ىف اذه مكموي

 ضعب لعلف بئاغلا كفاشلا غلبيل الأ د باقر مكضعب برضي للص ىدعب أبعجرت

 ىبنلا ىندص لق هركذ ا!ذأ كمح“ ناكف هعمس نم ضعب نم هل 1 وكي عنأ هغلبي نم

 هللا لوق ىف آج ام باب 8 (كنغّلب لع الا تغلب له الأ لق مت ملسو هيلع هللا ىلص

 13 اك هك كاوا كاكا |



 هيلع ةللا لص. مكيبت' هلع ؛ئنالا دومجللا' ماعلا .اذيموب لق: ادوبكت :اماقمر كشر كعب

 نع ادلص قع قا انتدخ ىمع ىتقدح ميهربا نب نعس نب هللا ديبع انتدح ؛ ملسو

 راصتألا ىلا لسرأ ملسو هيلع اهللا ىبص هللا لؤسر نأ كلام نب سنأ ىنتحخ .لق باهش نبا

 تبث ىتتح «ضولل ىلع ىتف هلوسرو هللا اوقلت ىتح اوربصأ هل لو ةبق ىف ٍهعمجن

 سابع نبا نع سوءاط نع لوحُألا نييلس نع ٍمّيرب نبا نع نيفس انتدح دي نبا

 امير مهلا لق ليللا'نم' ىجهق اذا ملسو. هيلع :هللا . لص, ىتلا ناك .لاق :امهنع. هللا يضر

 نهيف نمو ضرالاو تاومسلا بر تدنا كملل كلو ضرالاو تاومسلا ميق تنا كمدخل كل

 فقل كدعوو فدل كلوقو :فقلدملا تنا نهيف نيو ضرالاو تاوهسلا رون تنا دكملل كلو

 كتنما كيو تفلسا..كل مهلا .فقح !ةعاسلاو فخ رانلاو فقح. ةنللو قلل كال

 ثررسأو ثرخا امو تمّدق ام ىل رفعت تمكاح كبو تبصاخ كيلاو تدقوت كيلعو

 ىعس نب سيق لق هللا دبع وبا لق «ننا الا هلا ال ىتم هب ملعا تدنا امو كننلعاو

 اهنالكو مايقلا ريع ًارفو ءىتن لك ىلع مئاقلا . مويقلا دعاج# لقو ماِيَق سوءاط نع ريبزلا وباو
> © 

 سيل هّبر هملكيس الا دحا .نم مكنم ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر لق لق راح نأ

 زيرعلا دبع انتدح هللا دبع نب ىلع انتدح « ةبكجح باجح 0 نامجرف ةهنجنوأ هنقن

 ل006 دل 0 ع نا للا تدع ني ركبراطأا نع نارمع ا لأ ىحا,ىمضصلا تنبع. نبا

 اميثينآ بهذ نم ناتتجو امهيف امو ابهتينآ ةضف نم ناتتج لق ملسو هيلع هللا ىلص

 خل ىف هيجو لع ربكلا ءادر الا عبر ىلا اووظني را نيببو موقلا نييبب امو. امييف امو

 نأ نب عماجو نيَعأ نب كلما دبع انتلح نيفس انثدح ىديمعلا انتكح «ندع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لاق هنع هللا ىضر هللا دبع نع لثأو نأ نع دار



 عناد ١٠ دنيحوتلا بانك

 اًحون اوتثا ىلتو اهنع ىهذ كقو ةيجشلا نم هلكا باصا ىتلا هتتيطخ ركذيو لآ مكانف

 هتتيطخ ركذيو مكانغ نسل لوقيف اًحون نوتأيف ضرالا لها ىلا ىلاعت هللا :هتعب ىبن لوا

 لوقيف ميعإبا نونأيف لق نمحرلا ليلخ ميعربا اوثاثا نللو ملع ريغب هبر هلاوس باصا ىنلا
 ةاروتلا هللا هاتأ اديب 'ىبوم اونا ىلتو :نييجكك كاملك كذلك ركنا كانغ ل نا

 باصا ىتلا هتتيطخ ركذيو مكانف تسل ىنأ لوقيف ىسوم نوتأبف لق ابحت هبرقو هملكو

 ليقيف ىسيع نونأيف لاق هتملكو هللا مورو هلوسرو هللا دبع ىسيع اوشا نلتو سفنلا هلتق

 هبنذ نم متقن ام هل هللا رفغ اًدبع ملسو هيلع هللا ىلص اًذمح اوتثا نلتو. مكانغ تسل

 اًدجاس تعفو ةثنيأر اذق هيلع ىل ندوُيف هراذ ىف ىبرا تع نداتسلت دابق احلل اند

 هطعت لسو َعَفَشُت ٌعفشاو عسي لقو طيح عفرا لوقيف ىنعحي نا هللا كش ام ىنحتيف

 جرحت اًذح ل حيف ٌعفشأ مك هينملعي ديمحتو ةانثب ىبر ىلع ىت ىسأر فرأت لق

 مك ةتِل غلخدأو رانلا نم معجرخأد ْجمْكَظ ليقي اًضيا هثعمسو ةدانق لق ةتل ملخدأ

 ىدتيف اًكجاسا كاعقو هنيار !ذلن هيلع .ك ندويفا هاذ 5 ل 1 نناتسللا ةيناتلا نوعا

 لق ةّطعت لسو عفَشت عفشأو عمسي لقو كم عفرا لوقي مت ىنحكي نا هللا اش: ام
0 

 جيرخأذ اذح ىل ٌدكيحف عفشا مق لاق هينملعي ديمو ءانتب ىبر ىلع ىنثف ىسار عفرات

 دوعا مث ةنمل هلخدأو رانلا نم عجرخأت رحت لوقي هثعمسو ةدانق لق ةئبإل ٍةلخدأف

 ام ىنعديف اًدجاس تعقو هتيأر اذان هيلع ل نّدومك هراد ف ىبر ىلع ندذاتسان ةتلاتلا

 ص
17 

 عفراف لاق هطعت لسو عفشت عفشأو عمدي لكفو نيح عفرأ لوقي مت ىنعدي نأ خللا ءاش

 ََت ٍّء ع _-ِء >َ 5

 تلخداف جوخاف اذكح 1 تكف عفشأ مت لاق هينملعي ديمكحو ءانتب ىبر ندع ىنتاف ىسعأر

 ىقبي ام ىتح ا علخداو رانلا نس ماجرخاف جرخاف لويقي هتعمس كفو ةدانق لاق ةنخل 7 ل 1 : 2 0

 حسع هيلا كلذ الخ مها لذ: نولخلا ديلغ بلجو ىإ نإدلا هش ا 00 دا 00



 51 ديحونتلا بانح 6- 16 --

 جيركو قربلكو فرطلاك اهيلع نيوملا نادعسلا اهل لاقي دجنب نوكت ةافيقع ةكوش
 نشا 2 2 ران ىف سودكمو شودخم حنو ملسم انف باكرلاو لك كراش

 رابكلل ذتموي. نيؤم لا نم.ملت نيبت :دق قلل ىف ةدّشانم ىل ثشاب متنا اف ابحن بكسي

 نوموصيو انعم نولسصي اونك نيذلا انئاوخا انبر نولوقي ناوخإ ىقبو اوجن دق نا اوأر اذاو

 نامبإ نم رانيد لاقثم هبلق ىف رتكجو ىف اوبعذأ ىاعت هللا لوقيف ا

 ىلو همدق ىلا رانلا يف باغ كق ٍقضعبو 5 رانلا ىلع عروض هللا مرو هوجرخأت

 لاقتم هبلق ىف رتحجو نف اوبهذأ لوقيف نودوعي مث اوفرع نم نوجرخيف هيقاس فاصنأ

 هبلق ىف رتحجو نف اوبهذأ لوقيف نودوعي مث اوفرع نم نوجرخف هوجرخأت رانيد فصن

 اوءرفاف ىوقدصت ل نف كيعس وبا لاق اوفرع نم نوجرخيف هوجرخلت ناميإ نم ةرذ لاقتم

 نوتسؤملاو ةكئالملو نويبنلا عقشيف ايفعاصي ةنسح كت نك ةرذ لاقتم ملظي ال هللآ نإ

 ىف نوقليف اوشحتما دق اًماوقا جو مكيف رانلا نم ةَصضِبَف ضبقيف ىنعافش كتيقب رابمخل ليقيف

 ا 0 ليام تفسد 3 نوتبنيف ةايلمل هم هل لاقي ةئل هاوُقَب ربت

 رضحل ا ناك اهنم سمشلا ىا نك امق ةرجشلا بناج ىلاو ةرخصلا بناج ىلا. اهومتيأر ىف

 نولخديف ميتاوكل بقر ىف لعججف ولولا تنك نوجرخف ضيبا ناك ّلظلا ىلا اهنم ناك امو

 ىيج< نب مايه انتدح لاهنتم نب ٍباجح لقو ءدعم هلثمو متيأر ام ملت هل لاقيف هومكق

 دلل 5ك لك كلو هيلع هللا لص ىتلا نأ دنع .هللا "ىضر» نننا نع ةداتق انتج

 نوتأيف انناكم نم انجريف انّبر ىلا انعتشتسا ول نولوقيف كلذب ارميللا ىح ةمايعلا نب

 رمل ل ك1 سن نيكس ينيب هللا .كقلخ: نيانلا وبا مدا | تلت نولوقيف مدا

 تسل لوقيف لق اذه انناكم نم انجري ىتح كبر دنع انل عفشتل ءىث ّلك ءامسا كيلعو



 عير ١1 ديحونلا بانك

 لاق هلاثما ةرشعو كل كلذ هلودق :ملسو ةيلع هللا كايح. هللا لور نم تظفح لنا قهنتا

 اند اريك نب: ىيج امتدح ءانللا لوخد هن لع 21 05- لجرلا كلذف ةريره وبا

 ىب ةاطع نع ديز نع لالخ ىنأ نب كيعس نع كيوي نب كلاخ ,نع دعس ىب ثيللا

٠. 

 لنه لق ةمايقلا موي انبر ىبرن لمه هللا .لوسر اي انلق لاق ىردكلا كيعس نأ |ندع راسب
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 8 نوراضت ل مكنات لاق 2. انلق اوكص تنتاك ذأ رمقلاو سسمشلا قير 3 نوراضت

 و 00 مح ىو تأ قو هوب مكبر : للا ف لك انهاكبلا نانم) ىنانب ل دع امدنو) 5 ١١ اكمش طك لا كك

 اهحاو عناتوأ عم ناثوألا باححاو قييلص عم بيلصلا باكتا بهذيف نودبعي اوناك

 | لا نم تاربغو وجاف وأ رب نم هللا كدبعي نك نم ىقبي ىتح متهلا عم هلآ لك

 ريؤع كيعن انك اولق نودبعت متنك ام نوهيلل !لاقيق' بارس اهنك ضرعت منهجا ىتوي مث

 انيقست نأ كيرن اولق نوديرت اف دلو الو ةبحاض هلل نكي من متيذك لاقيف هللا ىبأ

 انك نولوقيف نوكبعت متنك ام ىراصنلل لاقي مت منهج ىف نوطقاستبف اويشا لاقيف

 نولوقيف ىوديرن ان دلو الو ةبحاص هلل نكي م متيذك لاقيف هللا نبا جسما كبعت

 وأ رب نم هللا لبعي ناك نم ىقبي ىنتح ,وطقاسنيف اوب ردشأ لاقيف انيقست نأ ديون

 اتم جّوحا نحو عانقرف نولوقيف سانلا بعذ دقو مكسبج ام عل لاقيف رجا

 رظتنن امتاو نودبعي اون امب مرق لك فحليل ىداني اًيداتم انعمس انو مويلا ل

 نولوقيف ل انأ لوقيف ةرم لوا اهيف ور ىتلا هتروص ريغ ةروص ىف رك جينأيف لق انب

 قاسلا نولوقيف هنوفرعت ةيآ هنيبو مكنيب لع لاقيف ةيبنألا الا هملكي الف انبر تنا

 بهذيف ةعْمسو كير هلل دجاسي ناك نم ىقبيو نيوم لك هل دجسيف هفاس نع فشكيف

 انلق متهج يربط نيب لعجيف وسلب ىتوي مك اًدحاو اًقبط هربط دوعيف-داجسي اميك

 اهل ةحكطلقم ةكسحو بيلالكو فيطاطخ هيلع ةلْوَم ةضحّدم لق رسلمل .امو هللا ليسر اب



 1 كديحونن  0باتك ١

 2 5 ع 5-3

 أوشك كتم كَ رانلا نم نويجركيف دوجع .انييلأ رتأ لكات نأ رانلا ىلع هللا مرح دوك انسلأ

 لا ندد ديرتشلا ليكا ى دتحلا تددت اهل دعا نوتتيف ةلينللا ةم عيلع يعم 220
 اليخد رانلا لما رخا وع رانلا ىلع هيجوب لبقم لجر ىقبيو دابعلا نيب ءاضقلا نم

 اهواكذ ىقرحأو اير ىنبشفق لق هنذ رانلا نع ىهجو فرصأ 0 0 انج ل 58

 ىنلاست نأ كلذ تيطعا نإ تيسع له هللا لوقي مت هدعلي نأ ءش اب هللا وعديف

 فريصيف 5 فقيتاومو دوهع نم مني ىطعيبو هريغ سلا كتّوعو ال ليقيف ريغ

 لوقي مث نتيكسي نا هللا ءاش ام تكس اهاآرو نخل ىلع لبقا اذف رانلا ىع ههجو هللا

 نأ كقيتاومو كدويع تيطعا ىف تسلا هل هللا لوقيف ختم ان ا 0 3 1

 ةكعلبو بر ىل ليقيف كردغأ ام مدآ ىبا اب للو انك تكلعا يذلا تعا لاسفل

 كلأسا ال كتّزعو ال لوقيف هريغ لأست نأ كلذ تيطعا نا تيسع له لوقي ىتح هللا

 ةتحلا باي. ىلا. ماق: اذاف ةتجلا باب .ىا همّدقيف فقيتاومو دوهع نم َءش ام ىطعيو هريغ

 تاكسي نا هللا ءاش ام تكسيف رورسلاو ةربكلا نم اهيف ام ىف ةتجلا هل تقيفنا

 نأ كقيتاومو كدوهع تيطعا دق. تسلا هللا لوقيف ةّنكلا ىنلخدأ بر ىل لوقي مت

 يشل د ىلإ ند كردعأ ام ميا نفل ا كيلكو ليتك كيطعا .ام عتيغب لافتا ال

 ةنلل لخدأ هل لق هنم كح اذذ هنم هللا كحضي ىتح وعدي لازي الف كقلخ ىقشأ

 ى !ندكو آنك . ليقي ةبكذيل هللا "نأ ىتح ىتمتو هبر لأسف هنمت هل هللا لق اهلخد !ذاف

 كيعس وبأو ديزب ىب ءاطع لاق دعم هلتمو كل كلذ هللا لاق ىنامالا مهب نعطقنأ ىتح

 هللا نأ ةريره وبأ تدح اذآ ىتح ايش هتيدح نم هبلع دري 2 ةريره ىنأ عم ىردخلا

 ١ اب ذعمض هلاتمأ اذوشعو ىردخلا كيعس وبأ لاق ةعمش هلثنمو ل كلذ لاق ىلاعتو كرابت

 ْىر كلا ديعس وبا لاق ةعم هلتمو كل كلذ هلوف لا تف ام ةريرق ىبا لاق ةريوف



 لإ 22 9 :نيحوتلا باتك

 انكدح ءاَناَيع مكبر نورس مكتا ملسو هيلع هللا لص ىبنلا لق لق هللا دبع نب ريوج

 نع رشب نب نايب انتدح ةحئثاز نع ٌىفعجلا نيسح انتدخ هللا ىبع نب ةحبع

 خليل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع نرخ لق ريوج انتدح مزاح ىنا نب نيابكا

 انتكح ؛هتايور ىف نوماضت ال اذه نورت امك ةمايقلا موي مكبر نووتس مكنا لاقف ردبلا

 ديزي نب ةاطع نع باهش نبا نع دْعَس نب ميعربا انثدح هللا نبع نب ويزعلا دبع

 لوسر لاقف ةمايقلا موي انبر ىرن لع هللا لوسر اب اولق سانلا نأ ةريرغ أ نسع ىتيبلا

 لهخ لق هللا لوسر اب ال اولق ردبلا ةليل رمقلا ىف نوراضت له ملسو هيلع هللا ىذدص هللا

 كلذك هَقْوَرت مكناذ لق. هللا لوسر اب ال اولق باححس اهنود سيل سمشلا ىف نوراضت

 نيس ناك نم لوقيف ةمايقلا مولي نانلا هللا عج

 تسيغاوطلا دبعي ناك نم عبتيو رمقلا رمقلا دبعي ناك نم عبتيو سمشلا سمشلا

 لوقيف هللا عيتأيف ميعربا كش اهوقفانم وا اهوعفاَش اهيف ةمالا هذ ىقبتو تيغاوطلا

 يف هللا .جيتأيف هانفرع انّير انتج اذاف انّبر انينأي ىتح انناكم اذه نولوقيف معبر انا

 نيب طارصلا بوضيو هنوعبتيف انبر تدنا نولوقيف مكبر انا لوقيف نوفرعي ىلا هتروص

 لسرلا نونعدو لسرلا الإ تتموي ملكتيا لو احزيبج نموا ىدمأو انا نوكأ هس 5

 اولق ناحعسلا متيأ, لع نادعسلا كرش لثم بيلالك منهج ىفو ملَس مّلَس مهللا فتموي

 هللا الا اييشع ردق ملعي ال هنا ريغ نادعسلا كوش لتثم اهتاف لق هللا لوسر اب معن

 ىلختي مت هدح وا ىراجملا وا لدركملا عنمو هلعب فيملا منف علامأب سانلا فطخت

 وما رانلا لحما نم دارأ نم هتحرب جرح نأ دارأو دابعلا نيبب ءاضقلا نم هللا غرف اذأ ىتح

 20 نادل كلا نم ايش هللإب كرشي ال ناك نم رانلا نم اوجرك نأ ةكئالملا

 رثخأ الآ مدآ نبا رانلا لكآت دوكحاسلا ركاب رانلا ىف مهوكدتعتم هل لا هلا ذ ١) ك5
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 1 قيحوتلا .باتك ع

 انا رمت نبا عسا ,ىتالحو « ةعبراا نيب اهعيقف ةييفذتي ملسوأ هيلع هللا, لض. يتلا

 لق ىردخلا ديعس ىنا نع معن نأ نبا نع هيبا نع نيفس انربخا قارولا دبع

 نيب اهمسقف اهتبرت ىف ةبيهقذب ملسو هيلع هللا ىلص ّىنلا ىلا نميلب وهو“ ىلع ثعَب

 نيبو ىرازقلا ردب نب ةنييع نيبو عشاجأ ىب دحا مث َئلطْنَكلا سباح نب َعَوُمَأل

 ىبادحا ملت ىتاطلا ليخلا ىيو نيبو بالك ئب دىحا مت ىرماعلا ةثالغ نب .ةمقّلع

 عفلأتا امنا لق انعّدَيو دجحن لها كيدانص هيطعي اولاقف راضنالاو ':شيرق "بغت :!ناهبت

 لاقف سأولا فيلح# نيدتنجولا فرشم خيحللا 0 0 نان يقل تاغ لجان

 0 ةملبف دبس ذل هللا عيطي | نفا ملسوا ديلع: لأ لصا.ىنلا .لاقف هللا كنتا نيك أ

 يدلل دكا نيرا نب ادلخ ءارأ ةلخق موقلا نم لج. لاشف ىنانمأت الو: ضرالا لما قع

 اًموق اذه يضّتض نم نأ ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لق ىّلو املف ملسو هيلع هللا لص

 نولتقي ةيمرلا نم سلا قورم مالسالا نم نوفرَمَي جرجانح زواجي ال نآرقلا نوورقي

 قه نابل سحخ ؛ داع ّلثق متلتقأل متكردأ نتن ناثوألا لعأ نوغديو مالسالا . لها

 كلاس لد رد ذل نع هينا نع يتلا . ميقربأ نع نقمعألا نع عيكو' انثدح :كيلولا

 كح اهرقتسم لق اهل رقتسمل ىرجت سيشلاو هلوق نع ملسو هيلع هللا ىدص ئنلا

 نب ور انتحح .ةرظات اَهبر ىلإ ةرضان ذتموي هوجو ىلاعت هللا لوق بي 8 «٠ شرعلا

 كلا دك اول انك لو يرجح نع سيق. ندع / ليعمل نع .ميشفو .كلاخ : انكدح“ نوع

 اداه نيد انكا ىبر نورتسا مكن, لق رجبلا هليل رمقلا "ىلا رظن نأ" مكسوأ هيلع هلأ . لش

 سيشلا عولط لبق ةرلص نع ْؤُبَلْغُت ال نأ متعطتسا ناف هتيور ىف نوماَصُت ال ربقلا

 فسوي نب مصاع انثدح ىبوم نب فسوي انتدح « اولعنذ سمشلا بورغ لبق ةولصو
 ١ 36ه

 نع مزاح عا نب سيق ىع دكلاخ نأ نب ليععمأ نع باهش وبا انتدح ,ىعوب يلأ



 1١ ديحوتلا بانك

 «شرعلا مقاوق نم ةمئاقب ذخآ ىبومب انا اذف ةمايقلا موي نوقعسي سانلا ملسو هيلع
 ىلص ئنلا ىع ةريرغ نأ نع ةملس نا نع لصفلا نب هللا دبع نع نوشجاملا لاقو

 هللا لوق كنار « شرعلاب نك ىسوم اذاف تعب نم لوأ نوكأ لذ ملسو هيلع هللا

 ل ديدي مت
 2 ٠ 5 م
 نرمج وبا لاقو بيطلا

 ىل ْملعا هيخأل لاقف ملسو هيلع هللا لص ىنلا ثععبم رذ ابا غلب سابع نبا نع

 ملكلا عفري حاصلا لمعلا دماج لقو املا نم بشل هينأب هنا معزي ىخلا لجرلا اذه

 أ نع كلام) ىتحح لدعبسا .انتدح هللا ىلا رعت ةكئالملا د راعمْلا ىن لاقي بيطلا

 لد مكلسو هيلع هللا لص هللا لوسو نا فمع كلر مم نس دا جرحا نع دانزللا

 رجفلا ةولصو رصعلا ةرلص يف نوعمتججو راهنلاب ةكئالمو ليللب ةكتالم مكيف نوبقاعتي

 نولوقيف ىدابع متكرت فيك لوقيف مكب ملعا وهو علأسيف مكيف اوناب ىيذلا جرعب مق

 ىنتدح نييلس انتدح دَلَخَت نب كلاخ لقو «نولصي مو مانيتاو نولصي مو ةانكرت
 مكس ديلح هللا لكص هللا لوشر لذ لذ هسرفا 122 ماص نإ نع رانيد نب هللا كبع

 اهلبقتي هللا ناف بيطلا الا هللا ىلإ ْلَعَصَي او بيط بشك نم ةرمث لّدعب قّدصت نم

 » ةاورو ؛لبخل لثم نوكت ىتح هلق مكذحا ىببري امك اهبحاصل اهيِبري مث هنيميب

 هيلع هللا د ىنلا نع ةريرغ نأ نع راسي نب كيعس نع رانيد نب هللا دبع نع

 نك قيوي انتدح نامح نب نلعألا ىبع نكحح ؛.يكشط كالا د 20

 ه5

 هللا ىلص هللا م ا ني ىبأ نع ةيلاعلا نأ نع ةداتق نع كيعس انتدح عبرز

 بر هللا الا هلا ١ ميللخل ميظعلا هللا آلا هلا ل بركلا ننع نهب وعلي ناك ملسو هيلع

 انتدح ةصيبق انتدح «ميرللا شرعلا برو تاومهسلا بر هللا الا هلا ل ميظعلا شرعلا
 هد ند 5 ََ 9 7

١ 

 ىلا .تععب لق كيعس نأ ىع ةصيبق كش معذ ىأ وأ معن لإ نبأ نع هيبأ ىنع نيفس



 2 52 و

 ناضمر ماسو ةولصلا ماقأو هلوسرو هللاب نمآ نم لاق ملسو هيلع هللا' لص ىنلا نع ةريرف

 داك | د16 سر قل شلج انوا هللا ليش ىف ارجاع ا عتل هلخدي نإ هللا ىلع: اقح م نك

 هللا اهّدعا ةجرد ةثام نمل ىف نأ لق كلخب سانلا ْىَبَتُت الفا هللا لوسر اب اولق اهيف

 هللا متلأس اذاذ ضرالاو ءامسلا- نيب ءامك امهديب ام نيتجرد ّلك هليبس ىف نيدفاجنلل

 ؛ نسل راهنأ رجقت هنهو نمحبلا شرع هقوفو ةنلل ىلعاو ةنلمل طسوا هتاف سودوفلا دولسف

 010 |[ بلا ردع فهلا كح نتمعالا نع ةيواعم وبا انثدح رفعج ىب ئيحج انتدح

 تبرغ املق سلاج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لريسرو ىجسللا تيلخد لق رذ نأ نع عيبا

 اهتاذ لق ملعا هلوسرو هللا تلق لق هذه بهذت نيا ىرحت له ٌرذ ابا اي لق سمشلا

 نتج ثيح نم ىجرأ اهل ليق دق اهو اهل نّدويف دوجسلا ىف نذأتست بعذت

 ميعربا ىع ىبوم انثدح ءهللا دبع ةئرق ىف اَهل ٌقَتُسُم كلذ لق مث اهبرغم نم علطتف

 دبع ىنتدح يللا لاقو نتيباث ني. ىيز نا" فابسلا “نب ىيبع ندع باهش نبأ انثدح

 لق هقدح تابت نب دايز نأ فابسلا نبا نع باهش نبا نع دلاخ نب نيحبلا

 ةييوخ نأ عم ةبوتلا ةريس وخأ تدجو ىتح نآرفلا تاعينتف ركب وبا ىلا لسرا

 ؛ةءارب ةقاخ ىتح مكسْفْنَ 7 لوسر مكداج نَفَل ريغ دحا عم اهدجا لل ّراصنالا

 ©« قاضنالا ةميرخ لا عما لقو اذهب سنوي :نعا ثيللا انتدح ريكب نب ىيج انتدح

 را ندع ءبلاعلا نإ نع ةهذاتف نع كيعس ندع ع ضد كا 1 ىلعم انتدح

 الا هلا ل بوكلا كنع لوقي ملسو هيلع هللا لص ئنلا ناك لاق امهنع هللا ئضر سابع

 برو تاومسلا بر هللا الا هلا ل ميظعلا شرعلا بر هللا الا هلا ال ميللل ميلعلا هللا

 ىيح نب ورع نع نيفس انتدح فسوي نب كمح انتدح «ميزللا شرعلا برو ضرال

 هللا لص ىنلا. لق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ئردخلا كيعس نبا نكح ديحا) ع



 رم 17 تيحوتلا نا

 لوا نع. كلأشنلو ىيدلا ىف هلقفتنل كانتج انلبق اولق ميمت ونب اهلبقي رث نأ نميلا لها اب

 تاومسلا فلخ مت ءاملا ىللع هشرع ناكو هلبق ءىتش نكي مثو هللا ناك لق ناك ام رمالا اذه

 تنبعفذ كقف كتقان كرد نارمع اي لاقف . للجر ىفاتا مق ءىتن َك ركذلا ىف بنكو ضرالاو

 «مقأ رلو تبحعذ دق اهنا ثددول .هللا مياو اهتود عطقني ثارسلا !اذاف اهبلطا تنقلطناف

 ةريرغ وبا انتدح مامه نع رمعم انربخا قازررلا دبع انثدح هللا دبع نب ىلع انتدح

 نيللا لكس ةففنر اهسيغت الا ىذلم هلا نيم نأ لو كش لع 5 دا 06

 هشرعو هنيه ىف ام صقني م هذ ضصرالاو تاومسلا فلخ فذنم' ففنا ام متيأرا راهنلاو

 0 سو 0 مح « ضفشتو َمفري ضبقلا وا ضيفلا ىرخالا هديبو كنا ىلع

 نا تير كح لق لن ندع اسبر نع نكرر 015 تح انندح ئمدقملا ركش ىلا نأ

 َكَجْوَر َكَيَلع كسمأو هللا فثآ لوقي ملسو هيلع هللا لص ىنلا لعجن وكشي ةثراح

 بيير كتناكف لذ هنعمتكل ايس لمن كلسو هيلع دلل كم دل نر ك5

 ند للعم هللا ىجوزو نكيلاعا نكجوز لوقت ملسو هيلع هللا 'ىكدنص ىنلا جاوزأ ىلع رضغت

 + كلل كسفن 1 ىفخاتو تنبات نعو « تاوهس عبس فريف تدون سانلا ىشخلاو كل م

 ١ نه 0 ميسشسسلل ع 5

 : ل نب ىسيع انتدح ىبكح نب تداح اَنَثََْح « ةتراح نب ديزو بني خبز ناش 3

 تانب بنيز ىف باحلدل يأ تلون لوقي هنع هللا ىضر كلام ىب سنا تعمس لق

 هيلع هللا لص ىنلا ءاسن ىلع رخفت تناكو امكّلو ازبخ ذتموي اهيلع معطأاو شكاج

 انتدح .بيعش انربخا ناميلا وبا انتحدح « ءامسلا ف ىنحككنأ هللا نأ لوقت تتاكو .ملسو

 ىبضق امل هللا نأ لق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريرغ نأ نع جرعألا نع دانزلا وبأ

 0 0 ---2- 0 1 7 علل 5 34 2 07 1
 ردنملا منك مضرب اننوح « ىبضغ تقبس ىنر نأ هشرع قويف هدنع .,.بتك فقلكلا



 1: ديحوتلا باتك 5

 ا ٠ ب عا أ 0 3 | ١ 5 ١
 لوقي مث عبصأ لاحخ قئالخأو عبصأ ع ىو أو رجكاشلاو عبصأ كَ نيضرالاو عبصأ ىلع

 أرق مت هدجاون تدب ىتح كك ملسو هيلع هللا كص ىنلا تييارف كلملا انا كلم أ انا

 ردخأ (صخشاا 39 ملسو هيلع هللا لص ىنلا !ليق, باب 7

 ىدع كلل نكي انتدح .ةناوع وبا انقجج :ىكتوتلا :ليعيسا ني ىنومانتجح هللا نم

 ةريغ نم نوبجاعت لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ غلبف جفشم ريغ فيسلاب

 رهظ ام شحاوفلا موك هللا انريغ لجأ نمو ىنم ريغأ هللاو هنم ريغأ انآال اأو كعس

 نيرشبملا كفي لد لتجا نيو هللا نبا ردعلا بلا "يحا تحا الوطن امو اهنم

 لقو ءةنجل هللا دعو كلذ لبجا نيو هللا نم ديلا هيلا بحا دحا الو نيرذنملاو

 0000 1 اء بح ضيعت الا كللا ىيع يع وربع قم هللا "نيت
 ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىمسو ايش ةسفن ىلاعت هللا ىمسف هللا لق ةداهش ربكأ

 18 00 لإ نع اترح ديم ذإ كلم ءىَش لك لو هللا تافص نم ةفص ومو اني

 نك

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لق دعس نب ليس نع مزاح غنا ىع كلام انبخا فسوي نبأ

 نآكو باب ١ ءاعامس روسلا اذك ةروسو اذك ةروس معن لاق ”ىت نارقلا نم

 ل ل 0 رس نتا نوفص  ىع اداحش نب عماج» نع :شمعالا) نعا ةزك قا نتع

 ىئوشبلا اولبقأ لاقف نميلا لخأ نم سان لخدف انطع انترشب اولق ميم ىنب اب ىرشبلا



 هو ؟؛ ديحوتلا باتح

 يكل ني ديللم ىأأ ناكر هللا هللا هلا 80/3 نم راغلا"' قد ير م ةريعش نوي ل ام

 ريخل نم نوي ام هبلق ىف ناكو هللا الا هلا ل لق نم رانلا نم جرخ مث ةرب نوي ام

 ا ةريرف عنا نع جرعألا نع دانؤلا وبأ انتدح 0 انربخأ ن ؟ الا وبا 1015 حك ؛ ةرَد

 امل لا :هكس ةقفن اهضيغت ال ىَأْلَم هللا دي لاق ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر

 هدشرعا ناكو نايا قب اه ضغي رن هنذ ضرالو تاومسلا قلَخ فنم ففغنا ام مئيأرا لاقو

 ىتدح لق نحس نب مكقم انتكح « عقريو ضف نازيما ىرخالا هديبو هما ىلع

 لوسر نبع امينع هللا ىضر ريع نبا نع عفان نع هللا ديبع نع ىيح نب مساقلا ىمع

 تاوهسلا نوكتو نيضرالا ةمايقلا مدي ضبقي هللا نأ لق هنا ملسو هيلع هللا فص هللا

 0 املاس 0 ةريح نب رع لاقو « كلام نع كيعس هأور كلما انآ لوقي مك ةهنيميبب

 ىرهولا نع بيبعش انربخأ ناميلا وبأ :لاقو اذهب ملشو حيلع هللا ىلبص ىنلا نع رع ىبأ

 ضرالا هللا بقي منلسو هيلع هللا :لكصأ هللا" لوسر لق لاق ةريره ايا "نأ ةملس ودنا قنردحا

 1 1 2 هش و دل ل

 ١ نع نييلسو روصنم ىنتلدح نيفس نع كيعس نب ىيك عمس ددسم انثدح

 اح دل ىلإ ءاج ايدويي ل هللا كبع نع اةكيبع نع
3 

 ديت“ اب لاقف ملسو هيلع هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسر كحكضف كلملا انأ لرقي مث عبصا ىلع فئالكلو عبضا

 دازو ديعس نب ىيج لق ؛هرذق قح هللا اورق اَمو أرق مه هثجاون تتب ىتح

 ليسر كحكضف هللا دبع ىع ةديبع نع ميكربأ نع روصنم نع ضايع نب ليصف هيف

 انتدح تثايغ نك ند نب رع انتدح «هل اًقيدصتو اًبكعت ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىلا لجر ءاج هللا دبع لق ليقي ةَمَقْلَع تعمس لاق ميعربا تعمم :نودماعالا كاس سلا ل

 اح ىنلا
 تاوصسلا كسي هللا نإ امساعلا ايا اي لاكفك بانللا كما 2 دكر هلك لا ث



 51 لديح ونا بانح مع

 ةدانق نع ماشع انتدح ةلاصق نب ناعم ىتدح ىَنيب تَقَلَخ امل ىلاعت هللا اء بان 1

 كلدل 0 زخمايقلا مول نينموملا هللا عمجإ لاق ملسو هيلع هللا ىلبح ىنلا نأ ستنأ نع

 مدآ اي نوئوقيف مدآ نوتأيف اذه انناكم نم انجري ىتح انبر ىلا انعقشتسا ول نولوقيف

 ىلا انل عفشا ءىش لك ءامسا كيلو هتكتالم كل نجسأو هديب هللا كقلَخ سانلا ىوت اما

 باصا ىتلا هتتيطخ مهل ركذيو كانه نرسل لوقيف اذه انناكم نم انجري ىتح انبر

 مكانه تسل لوقيف اًحون نوتأيف ضرالا لعا .ىلا هللا هثعب لوسر لوا هّنذ اًحون اوُنّتأ نللو
 5 1 ِِء 0 2 د 9 - 1١

 تسل لوقيف ميحربا نوتايف نيحرلا ليلخ ميعربا اونثا ىنللو باصا ىتلا هتتيطخ ركذيو

 اميلكت همّلكو ةأروتلا هللا هاتآ اًذبع ىسوم اونثا نلتو اهباصأ ىتلا هااطخ هل ركذيو مكانع

 ىسيع اوتثا نلتو اهباصأ ىتلا هتتيطخ هل ركذيو مكانه تسل لوقيف ىبوم نونأيف

 نداتسات فلطنأف ىنوتايف .رخأت امو هبتذ نم مكقت ام هل رفغ اًدبع ملسو هيلع هللا ىلص

 نأ هللا اش ام ىتنعديف ادجاس ذل تعقو ىفر تيار اذاك دكلع ندويف ىفر نك

 ع 90-- 0 6 ن5 تا ند د 9 بي 0 -

 دماك ىر ع

 !دجاس نعقو ىبر تيار !ذاف عجرأ مت نك متلخداف اذح نك يتكرم عفشاأ مت ايينملع

 3 ٠س 0 مهم
 عفشأو لعل لسو عيست .٠: ليح# عفرأ لاقي مت ىنعدي نأ هللا اش ام ىتعديف 6 . 1 2-3 . 11 أ : 2

 [ منا ذنلل هلخدان اذح ىل كيف عفشا مت اهينيلع ماك« ىبر دجان عفشت

 د -

 لقو كمت عفرا لاقي مث ىنعدي نا هللا ءاش ام ىعديف اًدجاس تعقو ىبر تيأر اذان

 5 6 2 َنَرَه هم هد 0

 اًدح 4 حيف ع عفشا مث اهينيلع ماك« ىبر لجأت عفشت عقشاو هطعن للسو عمست

 د5 ل اى :ر 5 20011 0 هلع كو الا حل نم الا رانلا ىف ىقيب ام" ىبو ]با لوفاتا عجرا مك دن علخاات

 ديلق 3 اكو هللا الإ هلا ال لق نم رانلا نم, جت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف. دولخل



 ا 1 : 55 5 5 ١ 3 1 5

 ىف كركذ نإو ىسفن (ىق هفركذ هسفنا ى قرت د ّ ىلوكذ اذأ هعم انو ن ىحبع ىظ
 2 5 5 53 3 دب | 8 بسيد

 : 10 1 2 7 520 05 57 ١ تمد 4 ١ جل 1 0 7
 ل نأو اعارذ هي ا ا ل بوقت ناو مانه 0 ل 2 هتركذ لم

 ىو لك ١ داعم ؟ذللا !ليخ تاي. ؛ ةلورع هثيتا ىشمي اتا نإو اعاب هيلا تبرقت اعارذ
 ىس نق

 رباج نع ورع نع كيز نب دامح انتدح تيس نب ,بينقف انتدح ههجو الإ كلاه

 ا
 اًباَذَع مكيلع :كلعبي ىلع رداقلا وع لق ةيآلا هذه تدون امل لاق هللا دبع نبأ ءرأ

6© 5/7 5252 
 لاقف مكلجرأ نك نم 3 لاقف كيجوب نذوعأ ملسو :بلع هللا ىلص ىلا لاق مكقوف نم

 هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف اعيش مكسبلي وأ ١ كيجوب ثذوعأ ملسو :يلع هللا ىلص ىنلا

 هاكذ لكج هلوقو 0 ىنيع نلَع عتصتلو ىلاعت هللا لوق باب ٠ ةرسبا اذنع ملكي

 لق هللا لبع نع عفات 0 ميدو انتدح ليعمسا نرخ فيتم انتدح اَننيْعَأ ا

 هللا نأ مكيلع ىقشحي ال هللا نأ لاقف ملسو هيلع هللا لص ىبنلا دنع لاجدلا 0

 هنيع نك ىَتْمَيلا نيعلا روعا لاجسلا جيسملا ّنإو هنيع ىل هخيب راشاو روغأب سيل

 « انسنأ ”تيعيس لق ةداتق انربخا ةبعش انتدح 5 ندفاح نكدح ٠ ع دناط ةلبتع

 0 الأ ئبن نم هللا" ثعب.ءام لق ملسو: ةيلع هللا لسع ىنلا نع هلنع ا هللا كفا

 ءرفاك هيتيع نيب بوتكم را سيل مكبر ناو روعا هنا باذن روعألا هموش

 بيف اضدح نانع انهدح تكس  انقحح روسملا ُيِراَبْلا قلاغلا هللا كح ك5

 نع م نبأ ىع ناي نب ىبجح ىب كبح ىنتدح ؛ةبقع نبأ وه ىدبوم انتدح

 نهب اوعتمتسي نأ اودارأف ايابس اوباصا منا فلطشملا ئب' ةوزغ 4 قدخلا كيبعس غن

 اولعفت ال نا مكيلس ام لاقف لزَعلا ىنغ ملسو هيلع هللا دص ىنلا اولأاسف نلمك .الو

 ءاهقلاخ هللا الا ةقولخت سفن تسسيل ملسو هيلع هللا بص ىبنلا لق لاقف كيعس

16510 558 



 1 ديحونلا باتكح

 دلل نع نع اقروا انتدحا' ميعنا وبا : اهتححح هللا سانا بتديلت ع
17 ُ 

 اوفلحت ال ملسو هيلع هللا ىلص ىجنلا لق لق امينع هللا ىضر ريع ىبا

0 5 310007 2 
 ىماسأو توعنلاو تاحدلا 3 ركدي ام

 انربخا ناميلا وبا انتدح ىلاعت همماب تاذلا ركذف لالا تأذ ىف

  8 5١كلا : : ١ ّ 0 9

 5 1 ب 5 ةهمد
 . 532 1 5 لآ 02 ا 1 / قد ١ 1 1 2 . رك

 نأ هتربخأ ثترحلا ةنبا نأ ضايع نب هللا كيبح ىلريخاف

 لذ لتفعيل مركلا نم اوجرخ ايلف اهب تحتسي

 قد
 نبع ربع هلل ناك دكفقنش ىأ 0ع ايلتس لتنقا نبح ىلابآ تسلو

 8-0-5 0-0 مع 2
5 

 عومم دل 3 اسك ىلع كرابي آَشي نأو هلالا تاذ د
 5 9 ع

 - - - 3 1 1 د

 ءاوبيصا مهي رابخ :باحصأ ملسو هيلع هللا ىلبح ىنلا ربخان ثركلا نبأ هلنقف

 3ة-ه-

 رك ا ا ل او هلع ةركدا لج ةلوقو هسفن هللا مكردجو كاعتا هللا لق. باب ا

 قيقَش نع شمعالا  انتدح ىن انتدح تايغ نب صفح نب ريع انتحح كسفت 'ىف ام

 لجا نم هللا نم ريغأ تحا نم ام لق ملسو هبلع هللا لص ىنلا نع هللا دبع نع

5 

 دك اا اوبل ننحح تدلل جدملا هيلا بحا ثذحا امو شحاوفلا مرح كلذ

 د

 فلج امل لاق ملسو هيلع هللا ىلبسص ىنلا نع ةريره ىنا نع ماص

 و
 -5 ع 8 يح 5 5 م |.ء«<

 نأ شرعلا ىلع هدنع عضو وفكهو هسفن لاع بنكي وهو هباتك 3

 | تعمس شمعالا انتدح ىا انتدح صفح نب رع انتدح « ىضغ بلغت

 ىبنلا لق لاق هنع هللا ىضر ةريره ىن



0 

 ملأ 1 دكديحونلا رح

 ملسم انتدحأ «صقح ,نب ةنماسأو ىدروارذلاو :نمحرلا ىبع نبا تما دعب © ءلسو هيلع

 ملسو هيلع للا لدم ىفلاا نك لق ةفيذح نع 0 نع كلملا دبع نع ةبعش انثدح

 انايحا ىذلا هلل دممل لق يبصا اذا ثوماو ايحأ كمدلب مهللا لق هشارف ىلا ىوا اذا

 5 ا انقذدح ضْنَح نب نغم اضدح) دل كلو اضن 52 ١

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك لق رَذ ىنأ نع رك كلا ىب شرخ نع شارح ىب 0

 ىتلا دلل نمل لو طفيت اذن ايحو تورش كك لذا ل21 0 خا اذا

 روصنم نع ريرج انثدح كيعس نب ةبُيَمُق انتدح «روشنل ]| ديلاو انثامأ ام للعب انايحأ

 هيلع هللا. لص هللا لوسر لق لق اههنع هللا ىتضر سابع نبا نع تيد نكح دل 012

 بنجو ناطيشلا انبنج مهللا هللا مسب لاقف دلها قب نأ دارا اذا مكدحا نأ ول ملسو

 انتدح « ادبأ ناطيش رضي رم كلذ 8 كلو اهنيك ردقي نإ هناف انتقزر ام ناطيشلا

 نب دع نع ماي نع ميعربا نع روصنم نع ليصف انتدح ةملسم نب هللا دبع
 تلسرا اذا لق ةمّلعملا قالك لسرأ تللق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا تاس لق مناح

 انقكح «نُكف قّرَكف صارعملب تيمر اذاو لكم نيكسمأو هللا مسا تركذو ةملعملا دالك

 هيبأ نع ْتَدَحَب ةورغ نب ماشه كعمس لآق رمح دلاَخ وبا انثدح ىبوم نب فسوي

 ال نامْكْلب ايتأب كرشب مذيع اًثيدح اًموقا ان نأ هللا لوسر اب اولق نسلق ةشتاع نع

 نب دمحم هعبات ءاولكو هللا مسا متننا .اوريكذا لاق ا ما اهيلع هللا مسا نوركذي ىردن

 نع ماشع انثدح رع نب صْقَح انتدح ءصْفح نب فاسو نر قاردلاو | ندحرلا دك

 انكدح ءرْبكيو ىتسي نيَشْبَحِب ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىكَص لق سنأ نع ةداتق

 هللا ىلص ىبنلا كلهش هنأ بكنج نع سيق ىب دوسالا نع ةبعش انثدح رع نب صفح



 1 ديحونتلا بانح

 ١ لوقي نآرقلا نم ةروسلا جملي امك اهلك رومالا ىف ةاخاتسالا هباخعا مّلَعِي ملسو هيلع

 كبلعي كريختسا ىلا مهللا .لقيل مك ةضيرفلا ريغ نم نيَمَعُكَر عكريلف رمالب مكذحا مه
 مالع تناو ملعا الو ملعتو ردُفأ الو ردقت نكناف كل 00 كتردقب كرد قتساو

 ىئماا للجط ى نأ اريخا هنيعب هيبسيب مهاردمألا اذدَه نأ ملعت' تدنك نفذ مهلا بويغلا

 هرخفقاف ىومأ ةبقاعو ىتاعمو ىثيد ّى وأ لاق هلجأو

 ىف لاق وأ ىرمأ ةبقاعو ىتناا ةيد ىف ل

 ارابمل

 بلقمو ال فلج ملسو هيلع هللا لص ئبنلا ناك ام رثكا لق هللا دبع نع راس نع

 ركل تكمل دكا د سنابخ نبا لف انحاو الا مسا تام هلل نان بابا 17 + "«بولعلا

 ١ ةيره أ نع جرحا نع دانإلا وبا انفدح بُيعش انربخا ناميلا وبا انتدح فيطألا

 نم اًدحاو الا ةثام امسا نيعستو ةعست هلل نا لق ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر

 ا ا 11 للا الل لاوسلا بابا ا" ٠ «ءانطقخ ةانيصخأ تلا لخد .افانمحا

 نع ئربقملا ىيعس نأ نب ديعس نع كلام ىنتدح هللا دبع نب ريزعلا دبع انتكح

 ةفنمعي هضقنيلف هشارف ىلا مكدحأ ءاج اذا لق ملسو هيلع هللا ىلسص ىنلا

 رفغا ىسفن تاكسما نا هعفرا كبو ىنج نتيعضو ىبر كهماب لفيلو تارم ثالث هبوت

 لضقم نب رشبو ىيج هعبات «نيحلاصلا كدابع هب ظفحت امب ايظفحات اهتلسرا نإو اهل

 وباو ربهز د ازو «ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا نع ةريرغ نأ ىع ديعس نع هللا ديبع نع

 3 د - هدد مهمالع 1 2

 ىنلا نع ةريرغ قا نع هيبأ ىع كيحم نع هللا كيبع نع ا نب لبعيسأو ةرمض

 هللا لك 5 ددلا نع ةزيرق نا نع ديعس نع نالجت م نبا هاورو ملسو هيلع هللا ىلص



 ع 1/ ديحوتلا باتك

 ا 300 00 2 5 2 5 2 0
 تروسأو ترخاو تامدق ام ىل رفغت تمكاح كيلاو تمصاخ كبو تبتا كيلاو تلكوت

 5 1 * 1 د ع

 لاقو ادعي نيفس انتدح كيح# نىب تسباث انتدح « كريغ 3 هلآ 9 ىهلا تننأ تنلعأو

 نع ميمت ىع لا لاقو اريصب اي هللا ناكو بان 0 قلل كنوقو يي تترك

 د

 ى ىنلا ركع تاع غلا لونان تاوصصالا عجم 0 ككل لل ليدل كركلاو سس نع ورع

 «٠ 1 ١ ك5 5 2060 داس 1

  2) 0ىب نييلس انتدح اهجو ىف الالف اح ا ل ليقف دللا عمس كق ملسو هيلع هللا ىلص

 الا مكنات مكسفتا ندع ءاوعبرا لاقف انركبك ءانوكلع اذا انك دفسل ىف كليو 1 0

 ل وست 8 لوقا انأو ل ىلإ مث ابيرق اريصب اي نوعدت ا 2 مصأ نوعدت

 اهناذ هللاب الا ةوق الو لوح ال لق سيق نب هللا كْبع اب ىل لاقف هللب الا ةوق الو لوح

 7 1 تاع 5 وي

 بهو نبأ ىنتدح نميلس ىب ىبح انتدح ءهب كلدا الآ لاق وأ ل زانك نم رئك

 ار فقيدصلا ركب ابا نأ وريع ىب هللا دبع عهس ربيكلا 1 ن2 تيد ندع 5 نادك

 لذ فيلم ىف هك وعلا هذ ىنملع هللا لوسر اب ملسو هيلع هللا لص ,ىنلل لق دنع هللا

 كدنع ..  4 رفغاث تانا آلا بونذلا رفغي الو اريتك املظ ى ه1 ل

 2و نبا انبخا فسوي نب هللا دبع انتكح ؛ميحرلا روفغلا تنا كنا ةرفغم

 ةورع ىنتتدح باهش نبا ىع سنوي 5 منتدح اهنع هللا ىضر ةشتاع نأ

 ٌلوق عمس كق هللا نا لاق ىادان مالسلا هيلع ليربج نأ ملسو .هيلع هللا

 7-00 00 2 206 1 مديسلسلب ود نمي مس 5 هد 3 متسس

 نعم انثدح رذنملا نب ميعربا ىنتدح رداقلا وه لق ىلاعت هللا لوق باب ٠.١ ءكيلع

 0 0 2 2 5 ٠ ا 1 -
 تدحإ رسما نب ليك لاق ىلاوملا 2 نب نيحرلا ديع ىتددح يس نبأ

 هللا ىلص هللا لوسر ناك لق ئملسلا هللا دبع نب رباج ىربخا لوقي نسلل ىب هللا دبع



 رفاسم نبأو ىديبزلاو بيعش لو «صرألا كولم نيا كلملا انأ لوقي مت هنيمّيب ءامسلا
 -نمكه مل 5

 زيرعلا وه. ىلاعت هللا لوق باب ٠ « هلم ةملس نأ نع ىرعزلا نع ىيكح نب فدكساأو 1 ا 0 , 1

 هللا ةزعب فلح نو هلوسرلو ةزعلا هللو نوفسي امع ةزعلا بر َكَبر ن 1 ميككلا

 وبا لقو كترعو طق طق متهج لوقت ملسو هيلع هللا ىكص» ىنلا لق سنا لاقو هتتانفضو

 اليخفإ انلا لما رخ ١> رانلاو هنلل نيس لج نعرف ملك دلع ىلإ للص يذلا ع ةريرف

 نأ تيعس وبا لق اهريغ كلأسا ال كتزعو ال رانلا نع ىهجو فعلا برا لاقيت هن

 ا لقو هلاثنما ةرشعو كلذ كل لجو وع هللا لاق لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور

 نيسح انتدح ثراولا دبع انتدح رمعم وبا انتكح كتكرب نع ىب ىمع الا كتر

 ىلص ىبنلا نأ سابع نبأ نع رمعي نب ىيكح نع ةدّيرب نب هللا دبع ىنتدح مَلعَملا

 سالو نللو توج ال ىنلا تنا الأ هلا١ال ىلا كتزعب نوعا لوقي ناك ملسو هيلع هللا

 للك د نك هدام نك ةنعش انتدح ىمرح انتدحإدوسألا قا, نا: انقدح ١ ١ نونوج

 عيرز نب ديزي انثدح ةفيلخ ىل لقو ءرانلا ىف ىقلي لق ملسو هيلع هللا ىدص ”ىب

 3 نانا لح ةكاتش دع تعمس ريتعم نعو ل ةداتق ىع كيعس انتدح

 اهيف عضي ىتح كيم نم لحم لوقنو اهيف ىقلي لاي ال لق ملسو هيلع هللا ىلص علا

 لازق الو كمركو كتّرعب لق دق لوقت مث ضعب ىلا اهضعب ىوزؤنيف هَمَدَق نيملاعلا بر

 ىاعت هللا ليق بإب . ءةتلل ّلضف عنكسيف اًقلخ اهل هللا يَشْنُي ىتح لسفت ةّنبل

 هيلع هللا فص ىبنلا ناك لق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع سوءاط نع نميلس نع

 0 تننا كيدل كل ضرالاو تاومسلا بر تننا ٌكبلل كل 0 لكلا نا تحدي كلك



 91 كيحوتلا رح

 كل ىدوم ىلأ نع ىملم ملا نمحرلا جبع نأ نع ريبَج نب كيعس

 3 لولا هل نوحتي هللا نم دعمس نأ ىلع ريصا ىحل ا ك1 1 لإ

 نا ف ء ىلع رهْظي الق بيغلا ملاع ىلاعت هللا لوق باب *

 لاق ةعاسلا ملع دري هيلإ 1 الإ عضت الو 0 نم لي امو هيلعب ةلوْنَأو ةعاسلا

 نب دلاخ انتدح املع ءىتن ,لك ىلع نظطابلاو املع ءىت لك ىلع رعاطلا دايز نب ىبك

 امينع هللا ىضر رع نبا ىع رانيد نب هللا دبع ىنتتدح لالب نب نميلس انتدح دكلخ#

 ام ملعي ال هللا الا اهبلعي 9 سمخ بيغلا جتافم لق ملسو هيلع هللا بص ىبنلا نع

 هللا الا ٌدحا رطملا أب ىتم ملعي الو هللا آلا ىغ ىف ام ملعي الو هللا الا ماحرألا ضيغَت

 انتدح «هللا الا ةعاسلا موقت ىتم ملعي الو هللا الا تومت ضرا لب سفن ىردت الو

 سا هد

 مر وك ام ضرس نم تس لا 0

 رفوا تنت ادعف دبر 1 آس م كدخحخ نم تلاق اهنع هللا

 ملعي ال لوقي وهو بذك دكقف بيغلا ملعي هن ذا كتّدح نمو راَصْبَأْلا هكرذت ال لوقي
 ا

 دي ت - 2 هدوص

 تدك 2 025 7 اند نموملا ماسلا كاعش هللا لود دكا هلل لآ ت2
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 2دلا لخ ىلصت انك هللا دبع لق لق ةّملس نب قيقَش انتدح ةريغم انتدح ميقز

 نا ملسو هيلع هللا ىلص ىينلا لاقف هللا ىلع مالسلا لوقنف ملسو هيلع هللا ىكص

 هللا ةجرو ىلا اهيبأ افكيلع ءالثنللا تاسطلاو تارلسلاب دل تايحتلا اولوق ىلتو مالسلا

 اديس نا كهشاو هللا الا هلا ١ نا دهشا نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا هثاكربو

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع ريع نبا هيف سانلأ كلم كلعت هللا لوق باب 1 ءةلوسرو هحبع

 ىيطيو ةمايقلا موي صرالا هللا ضيقي لق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىع ةريرغ نا نع



 9 دكديحونلا اح عع

 ا
 داز ؛ نآوقلا ثلث لدعنتل اهنا هيب ىسفن ئذلاو ملكو ؛هيلع هللا لص هللا ,لوست لاقف

 0 ا را ار نمحرلا دبع نع كلام نع رفعج نب ليعمسا

 لكل 05 د نيد اريح نيدحس# لبو ديلك هللا كش ىتلا .- نيفثلا يب ةداخت

 حلا نع ب نيج لالا ابل نا لالخ نأ نبلا نعا وع اندحا بنقو نبا انتنح

 ةيلع هلا ىلص ىنلا يور. ةشئاع رجح قى. تناكو نمحرلا دبع تنب ةرمع هما نع هتّدح

 «باحعأل 55 ناكو ةئيرس ىلع الجر | تقتا ملسو, هيلع هللا ىلص» ىلا نأ ةشتاحا نع لش

 ملسو هيلع هللا لص ىنلل كلذ اوركذ اوعجر املف تحل هللا وه نقب متضيف ةتولص ىف

 اهب ارقأ نأ بحل اناو نيحرلا ةقص اهنال لاقف هولأسف كلذ عدصي ءىش ْىَأل ولس لاقف

 ىلاعتو كرابت هللا لوق باب » ( هب هللا نأ هوربخأ ملشو هلع دللا لش ىذلا لاقف

 انربخا ليج انكذح ىسحأا ةابسألا هلف اوهذت ام اَيأ نمحرلا اوهدأ وأ هللا وحدا لق

 لو لك هللا تلح ني روحا نتع نايبط قاو. كفو -ىب ديز نع شمعألا نع ةيواعم وبأ

 لعل وبا انتكح « سانلا محيي ال نم هللا محري ال ملسو هيلع هللا ىكدص هللا لوسر

 لت تيرا نب كاس نع ىحيتلا 00 ىلإ نع لوحألا مصع نع كيز نب دامح انتدح

 ىف اهنبا ىلا هوعدي هتانب ىدححا لوسر هءاج نأ ملسو هيلع هللا ىبص ىنلا دنع انك

 الي حا ام هلو احلا نام علل: نأ اهربخُأ ٌعِجْرَأ ملسو هيلع هللا ىدص ّئنلا لاقف توما

 م وي اهنأ لوسرلا تداعأف بستحتالو ٌربَشتلَف اهريف ا 0ك هدنع ءىتن

 لا ب ليل ١ داعمو ةدابع ا نيا ىعس هم ماتو ملسو .ديلغا هللا' لاح. يذلا اقف

 لق اذه ام هللا لوسر اي كعس هل لاقف هانيع تضافف ىش ىف اهنك عقعقت هسفنو هيلأ

 ليق باب 1 ؛ ةامحبلا ه«دابع نم هللا محري هد هدابع بولق ىف هللا اهلعج نجر هذه

 نق سمتعالا نع ةزمحا ا ىلإ نبع نادبع' انتدح نينملا ةئقلا وذ فازولا انأ ىلاعق هللا



 ميحرلا نيحرورلا لات ملسل

 ديحوتلا باتك 4

 كرابت هللا ىيحوت ىلأ دهتمأ ملسو هيلع هللا ىفبص ىنلا ءعد ىف ءاج ام باب |

 سا هذ 20 20 0 د 1 كك

 ىنا نع ىفيص ىب هللا دبع نب ىيح نع فكاسا نب ءايركز انتدح مصاع وبأ انتدح

 نا" اًذاعم كعب :ملسو هيلع هللا ىكص ىتلا نا اهينع هللا ىنر نابع نا نك اذ

 نب نيعمس' انيدح ءالعلا ىب لضفلا انتكحا دوسألا نإ نب ءللادسع د2 0
0 2 

 كيعمس لوقي نابع نبا لمم ىبعم ايأ عيش اننا ىفيص نب هللا تبع نب يبكإا نع دنا

 مدقت كنا هل لق نميلا وحن اًذاعم ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ثعب امل لوقي سابع ىبا

 كلذ اوفرع !ذاف ىلاعت هللا اودحوي نا هيلا توعدت ام لوا نكيلف باتللا لأ نم موق ىلع

 هللا نأ ربخذ اولص اذاف ٍهتليلو موي ىف تاولسص سمخ عيلع ضرف هللا نأ خربخاف

 ٍهنم خح كلذب اورقا اذاذ مريقف. لع درتف ٍةينغ نم طخات علاوما ةوكر يلع ضرتفا

 الا: نع ةبعش اانتدح ردتغ انتدح راشب ناديك اهدح 2 سلا رانا مناك

 نأ لق ملعا هلوسرو هللا لق دابعلا ىلع هللا قح ام ىرذتا ناعم اب ملسو هيلع هللا ص

 «ةبّذعي « أ لق ملعا هلوسرو هللا لق هيلع ةقح ام ىردتا 5 اوكرشي الو هودبعي

 ىأ. عب نمجرلا كبع نب هللا ىبع ىب نمجرلا ىبع نع للم هدا دل انتدح

 - نأ ىردخلا د لأ نع

 اهلاقتي لجرلا نأكو كلذ هل ركذق ملسو هيلع هللا ىلصا ىذلا أ دج عب
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 هتروشم ىلا ركب وبا تفتلي ملف ربع دعب هعبات مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عيج

 ةوكولاو ةولصلا نيب' اوقرف نيذلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مكح هدنع ناك ذا

 ىدلتد تيدا لدن )نم ملسو ةيلعأ هللا ليط :ىنلا لذا هحاكختو  نيدلا ليحبت ا

 لجو زع هللا باتك دنع اًفاقو ناكو اًنابش وأ اونك ويك رع ةروشم باعت درظلا 0

 كييز نب ةماسأو بلاط قا نب ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدو تلاق اولاق ام كفالا

 ةماسأ امن هلفا فارق ىف اهريشتسي وهو امهلأسي حولا تبلتسا نيح امهنع هللا ىضر

 ريثك اهاوس ةآسنلاو كيلع هللا قيصي ر لاقف ىلع اًماو هلعا ةءآرب نم ملعي ىذلاب راشأف

 اهّنأ نم رثكا ارم تير ام تلق كبيري ءىتن نم تيأر له لاقف كْفْذَصَت ةيراخل لسو

 لاقف ربنملا ىلع ماقف هلقأتف ئجادلا تف اهلعا نيحَع نع مانت َنَسلا ٌةثيدح ٌةيراج

 لآ تلا رع ات لك اما هللاو لما ىف هاذآ: ىغلتا لدجر نم قرذعي نم نيملشملا رشعم اي

 انتدح برَح نب كح ىنتدخو ءماشه نع ةماسأ وبا لقو «ةشثاع ةءارب ركذف اًريخ

 ا لا ١ اعل هللا لوشر | نأ "شتا وع ةوزع ١ نع ماشه نع قاشعلا كركر تأ ند 2ك

 ام ىلعا نوُبُسي موق ىف ّىَلَع نوريشُ ام لو هيلع ىنتأو هللا دمحن ّسانلا ل

 نذأتأ هللا لوسر اب تلاق رمالاب ةشناع تربخأ امل لآق ةورع نعو اق وس نك يلع تيل

 نوكي ام كناحس راصنألا نم لجر لاقو مالغلا اهعم لسرأو اهل ند ىلعأ ىلا قلطنا نأ ىل

30 

 ميظع ناتهب اذه كناجس اذهب ملكنت نأ انل



 مرعب 94 ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك

 ىلص هللا ىنلا انرمهأ انيق امام ةجاحلا ىنذ نم تاضم دعنا بص ملسو هيلع هللا ىلنح

 خيلع موزع مو رباج ل كقطع لاق ءامنلا نم أوبيصأو اولحا لاقو لك لك نأ ملسو هيلع

 ل و يب يم

 ماقف 0 اذكه هديب رباج - لق ىّنَملا انريكاذم رطقت ةفرع ىنأنف مق

 انللخ 1 8 1 ام: .ىرضأ : نم تلبقتسا ولف اولحن 0 اك تللكا دف

 ةديرب ىبأ نىع نشسكلا نع تراولا ديع انتدح رمعم وبأ انتدح ا انعمسو

 لق برغملا ةولص لبق اوّلص لق ملسو هيلع هللا ىلص ىئنلا نع ىنزملا هللا دبع ىنتدح

 مهنرمأو ىلاعت هللا لوق باب اه ؛ةنس ,سانلا اهذختي نأ ةيمارك ءاش نمل ةتلاتلا ىف

 2 انا كاعتا دلوقت نييتلاو معلا سف 0 سال رمل ىف ُمُه , مهرواَشو م

 هللا ىلع مدقتلا رشبل نكي رل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مزع اذا هّللآ ىلع لكوتف

 جورخل هل اوأرف جووخلو ماقملا ىف ىحأ موي هباححأ ملسو هيلع هللا ىلص دل رواشو هلوسرو

 هتمأل سبلي ئنل قغبتي ال: لاقز موعلا نعي كلا ليد كك كا رك 2 دل اكلك

 ايينم عمسف ةشئاع كفالا لا هب ىمر اميف ةماسأو ايلع رواشو «هللا مككح ىتح اهعضيف

 تناكو هللا هرما اب مكَح ىللو هعزانت ىلا تفتلي رثو نيمارلا كلجن نارقلا لزن ىتح

 ةحابُملا رومالا ف ملعلا لقا .نم ءانمألا نوريشتسي ملسو هيلع هللا لص ىنلا دعب ٌةيتال

 دا لص ىذلار ءارسنا .ةنغ لإ :دكش م فقرا ١ كنا جضو اذاف اهلَبسَب ا.وذخأيل

 ليسر لق كفو ىلئاقنت فيك رمع لاقف ةوكزلا عنم نم لاناق ركب وبا ىأرو ملسو هيلع

 هلا ال اولق اذاف هللا الا هلا ال اولوقي ىتح سانلا لتاقا نأ كا ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ام نيبب قرف نم نلتاأل هللو ركب وبا لاقف اهقح الا ملاومأو جءامد ىنم اومصع هللا الا
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بع نب بدنج نع ىنوجلا نارمع ىنأ نع عيطم نا نب مالس نع
 لق ىلجبلا هللا د

 اوموقف متفلتخا اذاف مكبولق نفلتتا ام ناآوقلا اوورقأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لآق

 يا لدبع انربخأ تت 00 انتدح 2 م ىنمحرلا دبع .عمس هللا لبيع وبا لاق « دنع
 ع

 | ىلص هللا لوسر نا هللا دبع نب بدنج نع ٌىنوَجلا نارمع وبا انتدح مايع انثدح

 وبا .لق «هنع اوموقف :متفلتخا اذاذ مكبولق هيلع تفلتتا ام نآرقلا اوورقأ لق ملسو هيلع

 ىنلا نع بدْنَج نع نارْمِع وبا انتدح روُمَألا نورخ نع نورغ نب كبؤب لثو هللا دبع

 3 ئرعؤلا نع ريعم نع ماسم انا تر نك ميعربأ انثدح «ملسو هيلع هللا : لص

 3و لذ كليو هيلح دللا لص ,ىنلا رضخ امل !لق- سابع نبأ ع نع دلل 5ع نك هلل دبع

 نا ريع لق هحعب ؤّلضت نل اباتك ملل بتقكا ملم لق باطخل نب ربع يف لاجر تبيبلا
 لما فلتخاو هللا باتك انبسحن ناآرقلا مكدنعو عجولا هبلغ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ابك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملل بتكي اوبرق لوقي نم عنف اومصتتخاو تيبلا
 لك ىلا رع تاتختلاو طغقللا اورتكأ اهلف ريع لق ام ليقي نم. قنمو هدعب ,اولصت ىل

 ةنيزولا ّك ةنيزولا نإ لوقي سابع ىبا ناكف هللا كيبع لق .« ىتع اوموق لق ملسو هيلع هلأ

 جفالتخا نم باتكلا كلذ عل بتكي نا نيبو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيب لاح ام

 هتحابإ فرعت ام الا ميرحنلا ىلع ملسو هيلع هللا لص ىبنلا ىهت باب 78 ءٍقطغلو

 د ع مزعي مو رباج لثو ءاسنلا نم اوبيصأ اولحا نيح هلوق وك هرمأ كلذكو

 ميغربأ نب 0 اتتكح انيلع معي لو رئانجلل عابتأ نع انيبنا ةيطع مُأ تلذو مل نيلحا

 انتدح ئناسربلا ركب ىب دمحم لاقو .هللا كبع وبا لاق رياج لاق ءاطع لاق ميوج نبأ نع

 ليسر باتا انللعا لق دعم سانأ ىق.هللا ىبع نب ونباج .تعفس طع قربخا ميِرَج نبا
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 مو ترضخ هيف رذقب بفو نبا نع ريع نبا لقو ؛ىكلتف ال اك ىنف لك هدد

 ىف وا ٌىرَهْولا ليق نم وع ىردا الف رثقلا ةصق سنوي نع ناوفص وباو ثيللا ركذي

 نع ىنأ انتدح الق نشكو ىلإ اندح ميهربأ ت 3ع ىب هللا كير مموج ا ١ سن

 تنتا راصنألا نم ةأرصا نا هربخا معطم نب نيبح دنا نأ ريب ني نيج يلا دك

 نا .هلا لوسر ام تيأرأ تالقف :رمأب عر «يش قل هنسلك ملسو هيلع هلا لسد
 اهتك قعس نب: ميصربا ندع ىديمعلا نإ ركب نإ ك5 تدك ١ ١> دارك

 ؛ءىق نع ناتللا لقا اولاست ل ملسو هيلعا هللا [ىلبص) ىنلا لود كلف 6 ءتوملا يعد

 ةيواعم عمس نمحرلا دبع نب كّيَمَح قربخا ئرعلا نع بيعش انيبخا ناهميلا وبا لاقو

 ءالبف فحص نم ناك نإ لاقف“رابحألا بعت ركدو هسدلا سيد ك8 ثدح

 َبْذَحلا هيلع قلبتل كلذ عنم انك نإو بانللا لكما نع نويددكج ا نيدلا كدت

 نب ىيج نع كربملا نب ىلع انربخا ريع نب نيتع انتدح راّشب نب دمحم ىنتكح
 ةيناربعلاب ةارونلا نوورقي تانلتا لكعأ ناك لووك رم ىلا نع اولس دا ريثك كك

 بانذتا لها اوقدصت ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مالسالا لهال ةيبرعلاب اهنووسفيو

 نب ىئوم اننحح .«ةيآلا مكيلإ لونا امو انسلإ) ا ا دلل امل 2 ند

 ىضر سابع نبا نأ هللا دبع نب هللا كّيَبع نع باهش 'نبا انربخا ميعربا انثدح ليعمل

 هللا ليسر ىلع نك ىنلا مكباتكو ءىت ىع بانللا لها نولاست فيك لاق امهنع هللا

 اولّذب . باتللا لها نا مكتذح دقو بشي رث اضخم هنوورقت تدحا ملسو هبلع هللا لص

 الإ يلق اًنمت هب اورتشيل هللا دنع نم وه اولقو باتكلا ٍهيحيب اوبتكو هوريغو هللا باتك

 ىنلا نع مكأسي الجر جنم. انيأر ام هللاو ال ٍةتلتسم نع ملعلا نم مكءاج ام مكاهني

 7 1 1 1 51 2 1 0 بحصوس ّ 5 ا حم ص ع
 ىديهم نب نمحرلا دبع انوبخاأ فحاسا انتدح فالكل ةخيحارك باب 1 : مكيلع لونا



 ا ل ا

 ا اف اينغت» اهطبر .لجروا رجا لجولا كتلخل ىو هل تانسح. كلذ" ناك ذب ىَقْسُت

 ىلع ىهف ةايرو ارُكَف اهطبر لج رو رشس هل ىهف اهروهظ الو اهباقر ىف هللا فح

 الا اهيف ّنلع هللا لؤنأ ام لق ريكلا نع 0 هيلع هللا يا هللا لسا لتشو 0 كلذ

 255202 0 5ه-6ه-

 77 دري ارش 8 ةرذ لاقتم لمعي نمو او هب اريح لرد لاقتم لمعي نبق ةعمالل ةذافلا ذياألا هذه

 ةأرمأ 3 كا ل ا نبأ انتدح ىيجح انتدح

 نب ليضفلا انيرح ةبقع نبا وف نيج انتدحو « ملسو هيلع هللأ ىلص عنلا كتلاس

 5 5 35-2 1 سا نهد 1

 ةشثاع ىع ىما ىنتتدح ةبيش ىب نمحرلا دبع نب روصنم انتدح ىيمنلا نييلس

 لستغي فيك ضيكلا ندع ملسو هبلع هللا مص ىبنلا تلأس ةأرما نأ اهنع هللا 1ك

 0ك 01 ١ 2 ايلا رك تبل اهيا يتسوتت ةكسم .ةصرف ,ىينخلت, لقا هنم

 نك ىدلا لذ هللا لير اي.اهب , ًاضوتا فينك .تلآق ىتضوت ملسو هيلع هللا لم ىذلا

 ٠ هيلع هللا ىص هللا لوسر كيري ىذلا تفرعف ةشتاع تلات اهب ىتضوت ملسو هيلع هللا

 رشب ىف نع ةناوع وبا انثدح ليعبسا نب ىبوم انتدح ءاهتملعف لا اهتبذج ملسو

 نا را 1 نا ترحل تاني كيت ا نأ سابع نبا نع ريبج نب كيعس نع

 نكت ملسو هيلع هللا ىلص ّئنلا نهب انحف اًبْصَأو اًطفأو انس ملسو هيلع هللا ىلص 0

 ىلع نلكأ ام اًمارح نك ولو ّنِهل رذقتلاك ملسو هيلع هللا ىلص ئذلا نهكرتف هتدئام ىلع

 0 نع سرس ربحا بفو نبا انتدح راض نب. نجا انتدح « نيلكأب رمأ الو -هتدتام

 كلك دللا لكك يذلا لق لق هللا ينع نب ربا نع كر ل نك ءاطع قيبخا باهنش

  هّنإو هعيب ىف ٌدعفيِلو انذحسم ٌلوَتْعَيل وا انّلوتعيلف الصب وا امك لكا نم ملسو

 ربخأت اهنع لأسف اًضير اهل دجوف لوقب نم تارضَخ هيف اًقَبَط ىعي بقو نبا لق رّدَبِب

 لاق اهلكأ هرك هآر املف هعم ناك هباكصأ ضعب ىلا اهوبرقف اهوبوق لاقف لوقبلا نم اهيف امب



 ةريرف م ىنربخأ لوقي جعل نم عمس ع ئرهزلا ىنتدح يس انتدح لع هوك

 ةللاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ثيحلمل رثكي ةريرش ابأ نا نومعوت مكنا لاق

 مطب ءلم ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ملأ اًنيكسم اءرما تك ذا دعوملا ا

 نم ثدهشف .ةلاوما ىلع مايقلا هلغشي راصنال تناكو قاوسالب ففصلا علغشي نورجاهملا

 مت ىتلاقم ىصقأ ىتح آد, طسبي نم لو موي تاذ ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر

 ما 65ه

 اك طخ الا دنخ يكد يلع تيسناك ةدإ تيلسبف يمل انس سك كنا بط

 ملسو هيلع هللا لص ئنلا نم ريكنلا كرت ىأر نم باب 1! «دنم هتعمس ايش تيسن

 ىا انثدح ناعم ىب هللا ديبع انتدح .كيبح نب دامح انتدح لوسلا ريغ نم ال ةكاح

 كح لت 0 أ لاق هللب فلخ كلك ناحل دئاصلا نىبا ن .,) للاب فلح

 باب 2ع ١ ةمملسو هيلع هللا للص ىنلا ةركتب ملكا ملسو لع دللا ليس ىدلا د للد

 ٠١ لص ىنلا ربخا لقو ءاهريسفتو ة>لالكلا ىنعم فيكو لثالدلب فرعت ىلا كلا

 هدهد

 لمعي نيف ىلاعت هلوق ىلع علدف ريكلا نع لتس مت اهريغو ليخل مما ملسو هيلع

 رحأ الو هلكآ ل_لاقف تضلأ ١ نح ملسو هيلع هللا لص ىدلا لس :. | د

 مارح-نسبل :هئاي١ سابع حبا لكتسات بتحلا ملسو هيلع هلإ لشص ىدلا دك 04

 نأ ةريرغ ىلا نع نامسلا ماص نأ نع ملسأ نب ديز نع كلام ىنثدح ليعم»ا انتدح

 رو ل ا 0 لجيل ةتالثل ليخل لق ملسو هيلع هللا ىلس هللا لوسر
 تيبباصا اف ةضور وأ 0 5 اهل لاطاف دللا لدن 5 اهطبر لجيف وجأ هل ىذلا لجولا اماذ

 1 3 2 5 1 ا 1 1 ا : 3 ١ ها :
 افرش تننسف اهليط نيعطق اهنا ولو تانسح هل ناك ةضورلا وأ جملا كلذ نم ايليط ىف

 01-2 : 58 5 - ب 1 : 5-0
 نأ 5-5-5 مو دنم تابيوشك رهنب ترمه اهنأ ىكلو هل تانسح اهتاورأو اهراثا تناك نيكرش وأ



 ؟| ةنسلاو .باتكلاب ماصتعالا باتك -

 هال 1

 نأ ثكح بيبسملا نب كيعس عمس هنأ فوع نب نمحرلا دبع نب لْيَبُس نب ديجتلا

 ىنب اخا تعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هاتتح ةريرف ابو ىردحلا ديعس ابأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف بينج رمتب مدقف رِبْيَخ ىلع هلعتساو ٌيراصنألا ىدع

 نم نيعاصلاب عاصلا ىرتشنل انا هللا لوسر اب هللاو ال لق اذكع ربيخ رمت لكلا ملت

 اورتشاو اذه اوغيب وا لّثيب التم نللو اولعفت ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 انتدح أطخأ وا باص ىهتجا اذا مكانمل رْجأ باب ا ؛ ناربملا كلذكو. اذه نم هنمتب

 هللا دبع نب كيزب ىتدح حيرش نب ةويح انتدح نكملا ىرقملا ديرب نب هللا كبع

 2 60ه ٍت 2525 1 َ 1 5 -,

 در وم نمت ىأا نع ديعش نب رسب نع: تركلا» نب. ميعربا نب. دمت نع .داهلا: نبأ

 مكح اذا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ صاعلا نب وربيع ىع سصاعلا ىبا

 تندح لو رجآ هلف اطخأ مك ىهتجاف مكح اذا. ناجأ هلف باصا كف تيتجلت مكادل

 1 ---_ 0- 9 َء 6-3 - 5 ؟

 نمحرلا دبع ىب ةملس وبا ىنتتدح ا!ذدكه لاقف مرح نب ورع نب ركب ابا تيدلل اذهب

 ةملس نأ نع ركب نأ نب هللا دبع نع بلطملا نب زيزعلا دبع لو «ةريرق نأ نع

 ىلا ماكحأ نا لق.نم ىلع ةكحلا باب 1 ءدلتم ملسو هيلع هللا .ىلص ىنلا 1

 هللا ىلص ىبنلا دهاشم نع مضعب بيغي ناك امو ٌةرهاظ تانك ملسو هيلع هللا ىلص

 م ىنتدح عيرج ىبأ كع [اهينك  ددسم 5نح مالسالا رويمأو ملسو ديلع

 لاك كح 5 يعل هدحو هناك رع لدع قوم وبا ندأتسا لق ريمع نب ديبع نع

 تعنص ام ىلع كلج ام لاقف هل يكف هل اوُنَّذُتأ سيف نب هللا دبع توص عمسا را رع

 نالج د فلطنن كب نال وأ ةنيبب اذه ىلع ىتّتك لق اذهب رموُث انك انا لاقف
35-0 

 رمونت انك قف لاقف ىردخلا كيعس وبأ ماقف انرغصأ هلا كل كديشي ال اولاقف راسنألا نم

 «قاوسالب فقصلا ىاهَلأ ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا رمأ نم اذه ىلع َىفَح ريع لاقف اذهب



 وو هذخف بوضيب ربذم ىبحو هعمل مك ايو هيلا 0 منو كلذ هل لق نيح ملسو

 قراط وهف اليل كتا ام لاقي هللا دبع وبا لق « اَلَذَج ءىت 5 ءراسنالا ناكوأ لين

 انتدح ةبُيَتُق انتكح ءكدقوملل كران ٌبعُثأ لاقي ىصملا بقاثلاو مجَنلا ىلا امي

 ىلص هللأ لوسر جرخ دجسلملا ىف نك" انيب ةريرض نأ نع هيبا نع كيبعس نع تدلل

 ىبنلا ماقف ساردملا تيب انتج ىتح هعم انجرخن دوهي ىلا اوقلطنا لاقف ملسو هيلع هللا

 مسقلا ايا اب تغلب دق اولاقت اوملست .اوملسأ دوهي رشم اي لاقف ادانف ملسو هيلع هللا ىلص

 َتَعْلِي ىف اولاقف اوملست اوهلشأ .تيرأ كلذ جلسو :يلع هلل لسع هلل لى دش لش ١

 لاقف ةثلاثلا اهل مك كيرا كلذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف مسقلا ابا اي

 مكنم كنجو .ىف ضرالا هذله نم مكيلجأ نأ تئيرأ ىناو ةلوسرو دلل ضرالا اهنا اوملعأ

 َكلَذَكَو كاعت هللا لوق بلب ! ءءهلوسرو هلل ضرالا امّنأ وملعاذ الإو. هٌعبَيلف 0 د

 كيعس ا نع اص وبا انثدح 0 انتدح ةماسأ وبا انتدح روصنم نب قكاسا

 له هل لاقيف ةمايقلا موي حوذب جج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لاق ىردخلا

 نم لاقيف ريحت نم اننا اما اوتيل تقلل لج ها ل اب معن لوقيف تغلب

 ملسو ةيلع هللا ىلص هللا ل ا يس كدوهنت

 مكيلع لوسلا ريدك سانلآ ىلع ادهش اونوكتل اًلدع لاق اًطسو هما مكانلعج كلذكو

 ىردحلا ديعس نأ ندع ملص نأ نع (ضيحلا اندح ندع نبا دع نك « ادييش

 اطخأذ مكالل وا نماعلا نينجا نأ تاب "١  ءاذ نس ع ا لش ل

 الع لمع نم ملسو هبلع هللا ىلص ىنلا لوقل كوك 0 ملع ريغ نم لوسرلا فالخ

 قيبتع نس لالتب نب ييلسا نع هيكل نع يعم صاح در نت 0 15
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 611 ةنسلاو باتكلاب ماصتعاللا بانك

 ةءنخا هللا ,ىضر وم نأ سابع نبا نع هكا ىتتدح ريثك 3 11 ل ا ل وى
 م

 | فيقعلاب ومو ىبر نم تآ ةليللا ىئاتا لق ملسو هيلع هللا ىلص

3-ِ --3 + 

 ف ةنرهع 1 انتدح 0 0 لور لاقو 0 زكحو ةرمع لقو كرابملا

“6 1 - 3 3 

 ىلص ىبنلا تقو رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع ىع نيفس انتدح فسوي نب كيح

 لق ةنيدملا لعأل ةفيلكلا اذو ماشلا لعأل ةقكجلاو دج لعأل اَنِرَق ملسو هيلع هللا

 00 كلت ديلع هللا قكص :ىنلا نأ ىعلبو ملسو هيلع هللا ىلتص ىنلا نم ااذه تعش

 1 كا 0 0 0 1 ع
 ىب نمحبلا كنع انكاكح « لدكموي قارع نكي رم لاغف قارعلا مكذو ململي نميلا اهخالو
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 ءاكطبب كنا هل ليقف ةفيلكلا ىذب هسرعم يف

 انرحا نيت ني نجا انتدحا 2ىت رمل نشل سبل: ىلاعت» هللزا لوق تان 1:

 هللا ىلص ىنلا عمم هنأ رع نبأ نع ماس نع قيعزلا نع رمعم انهبخا هللا دبع

 مت ةريخالا ىف كبلل كلو انبر مهللا لق عوكرلا نم هسأر عفر رجكفلا ةءلص ىف لوقي ملسو

 ج0 27-52 2 2262 هعوم 2-5 هع اش 3 4 1 20 7-5-2 م 5 2

 مهيلع بوت وأ 2ىتن رمالا نم كل سيل لجو وسع هللا لوناف انالفو انالخ نعلا مهللا لاق

 1 كه 6222 هع 9 : 3 تت - -ٍ هدد هدد د هع

 بيعش انببخا ناميلا وبا انتدح ىنسحا ىه ىتلاب لإ 00 لع أول

1١ 3 5 
 : 0

 باش

 ١ 0 5 ردم | معلا مح 3 0 ا كلا 2202 6 فل كل يلع . هللا | لددص“ هللا ليش أ لاق



 انتحح «ةاشلا ٍرِمَم ربنملا نيبو ةلبقلا ىلي امم كحسملا ,,دج نيب ناك هنا لبس نع

7 000 ! 3 1 | 9-0 

 1 2 - هد : ١

 ام ملسو هيلع هللا ىلح هللا لوسر لاق لاق ةريره ل نك مصاع نب صفح ىع نيحرلا

 ١ مدس : ا ّ 5 2 5
 ليعبسأ نب ىبوم انتدح 2« ىضوح ىكع ىربنمو ةنكل ضاير نم ةضور ىربنمو ىتيب نيب:

 ليف نيب مللسو هيلع اهللا كضص ىنلا فياس لك اهلا نك رع فزاد. ادرك

 انهم رمصت ر) ىلاو عادولا ةينك ىإ داشكلا د امه 1[ كردص ىلا كتلسرأت

 دبيتت انتج « عساس نمت نك هللا نع نإ فلير 5 22325 ا

 نباو سيردا نباو ىسيع انربخا فتكسا ىنتدحو ح ربع نبا نع د ثيل نع

 ىلع ريع (تقعمس لق .اههنحا هللا يتضرر نيا نع سعسلا 2 ناجح ك1 ل

 نيبتا قرهزلا ندع بيعسش انسحا نامبلر با صحح ؛ كل :ل ل 0 كم

 كملسو) هكيلع هللا .لاصىبلا ردم لع انيطح اف نط نع ع دكا ا لا

 0 ماشى نأ ناسح ىب ماشع انتدح ىلعألا دبع انثدح راشب نب دم انتدح

 اذه. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلو ىل عضوي ناك تلق ةشئاع نأ هيبا نع هتكح ةورع

 لوخألا مصاع انتدح دابع نب دايع انثدح دّدسم انتدح ؛« اًعيمج هيف عرشنف نكوملا

 ةنيخماب الا ”ىراد ف. نشورتو راضتالا نيب ملثم هيلع دل لد ردنا لا 5 د

 انتدح ةماسأ وبا انندح بيرك ىبا ىدحح « ميلسا ىب نب ءايحأ لع ركحب اد تدع

 ىلا فقلظنا, لل لاقف |مالسا نم هللا تبع ىبفلف هتيحلا تامر لذ هدرط 1 كغ نه

 نكس 8 ىّلصتو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف برش يحق ىف كيقساف لونملا

 تييلصو اع ئيطأو' اًقْيِرَس ىلافست دعم تفلطنا كلسو دلع دللا للص ىدلا شا كلذ

0 
 1 9 5 ا 7 2 6 311 5

 كنا نب ىبكأ نع كرابملا نب لع انتدح عججرلا نب توست انتلح 2( «لكحاسم



 ؟4 ةئسلاو باتكلاب ماصتعالا

 ملسو هيلع هللأ ىنيبص ى

 10 7 1 ند هيب 2

 نع ماش نع ةماسأ وبا انتندح ليعمسأ نب كيبع انتدح ءابكارو

 ىبنل عم ىتفدت ا ىحاوص عم ىنفدأ ريبولا نب هللا دبعل نتلاق ةشتاع نع ةيبأ

 لسرا ريع نأ هيبا نع ماشغ نعو اكرر ن) كك) ىف تيبلا ى ملسو هيلع هللا لص

 2 < هن

 لسرا. اذا لجيلا ناكو لآق هللاو ىأ تلاقف ىبحاص عم نكد نإ د ىنذثآ هك

 و
 ١ دن متسع 2 2ع

 اكدح نميلس نب بويا انتدح, ءاذبا ىحاب عرتوأ ال هللاو ال' تلق ةباحصلا نم.اهيلا

 : . 5 - ا ا ه

 سمشلاو كاوعلا قايف رصعلا ىلصي ناك ملسو هيلع هللا ىكص هللا ومر :

 نب ورع انماحح 2 غخالخ ىو! لابمأ ذخعبرأ ىلاوعلا 0 سنوي نىع ثيبلل

 هللا كبع نب تحل نع كلام نع 0 نسب هللا دبع مك « نيعكلا كام ىبأ

 عضل كراب مهللا لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا كلام نب سنا نع ةحكلط ىأ

 رختملا نب ميهوربأ انتدح ءةنيدملا لما ىنعي جّدمو: م كعاص ىف ل ك

 لإ دا هيلا نإ 2 نإ نح عفا نع ةبفع ف ىنوم انترح هيض وكا انتكح

 - د 53

 ممضوت ثيح .نم ابيرق امجرف امهب رمت ايتز ةأرماو لجرب ملسو هيلع هللا بص ىنلا

 عا .)ذ
 ع 0 1 حد-تلتست

 سنأ نسع بلعطلا ىلوم ورمع نع كلام ىنتدح ليعبسا انتدح :نكاسلملا كنع زئانج

 لبج اذه لاقت ىحأ هل علط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنع هللا ىضر كلام نبا

 7-3 هَ 1 0-9 دس خغ 5 8 3 را 2 1 0

 ىبنلا ىع لهس هعبات « ايينبال نيب ام مرحا ىناو ذكم مرح ميحربأ نأ مهللا ةبكأو

 مزاح وبا يقدح ناسغ:وبا انقدح ميرم نا نبا انتدح ؛«دحأ ىف ملسو هيلع هلآ ى



 رادار 911 ةخنسلاو بانكلاب ماصننع »ا احح

 ةخنيدللا انك ملسو هيلع هللا ىلسص هللا لوسر لاقف ىبارعالا جا 0 ىلكأ لاقغ

 ١ ع 2 00 2 0
 دحاولا دبع انتدح ليعمسأ نب ىبوم انتدح ؛ ايبيط عصنيو اهتبح ىفنن ربكلاك

 هللا صر سابع ىبأ ىنتدح هللا كيع ىب هللا ديبع ىلع ىرعولا نع رمعم انتدح

 3 0ك 5 00 1 52 2 6 5
 | | .6 - + / || 5 5 0 1 3 0 7 ٠

 دبع لاقف رع ايجاح ةجكاح رخآ ناك اهلف فيع نب نمحرلا دبع ىرشأ تنك لاق امهنع

 2 0 ا 1 0 2 َ !
 نينموملا ريمأ تام ول لوقي انالف نأ لاقف لجر دانا نينموم ا ربهأ تدهش ول ىنمب نمحبلا
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 جوبصغي نأ نوديري نيذلا طفرلا ءالوه رذدحالف ةيشعلا نموقال رمع لاقف انالف انعيابل

 اهولوني ال نأ فاخات كسلج ىلع نوبلغي سانلا عاع, عمجج مسوملا نا لفت ال ثلق
 - 35 6هب ع

 صلف ةتسلا رادو ةرجبلا راد ةنيدملا مدقت ىتح لهم ريطم ّلك اهوريطبف اههجو ىلع

 اهولْوتيو كتلاقم اوظفحف راصنألاو ىيرجاهملا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باككأب

 انهدقف' سابع نبا لق ةنيحملاب هموقأ قم لوا د د0 نرمال هللاو لاقف اهيهجو ىلع

 ناكف بانذلا هيلع لونأ, قحاب ملسو هيلع هللا ىلص اًديح كثعب هللا نأ لاقف ةنيدملا

 لا نيك ع ل 2 تا بروح نب يقلل هك « مجرلا كا لونأ امبخ

 ةريره ا مب تب لاقف طخ اراك 07 ناقشمم نابوت هيلعو ةيرف نأ ىنع انك

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربنم نيب اميف رخل ىّنِإو ىشيأر ىقل ناتللا ىف طخمتي

 نونج ىلا ىريو ىقنع ىلع هلجر عضيف ىثآمل :ىجيف ىلع ايشْعم ةشئاع ةرجخ ىلا
 نيحرلا دبع نع نيفس انربخا ريتك نب دمحم انتدح « عوجلا الإ ى ام نونج د امو

 معن لق ملسو هيلع هللا لص ىنلا عم كيعلا تحهشا سابع نبا لتس لدي سناع

 لا نيارشك رداد دك ع أف رغصلا نم هتاحهش ام هنام' ,ىلرنما ال وكل

1 0 2 3 5 1 
 كل) رس ءاسننا ل خقدصلاب رمهأ مث ةءاماثإ الو اثاذآ رئكدي مو بعخح مت ىلصف

 ع
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 وبا انتدح «ملسو هيلع هللا ىلص مقالا ىلا عجر مث نعاتأف كاكب رماذ نيقولحو نهناذأ



 414 030 أو بانئنكلاب م - جا با ع م

 ملسو هيلع هللا لص ىبنلا عمم هنأ ىنم دهشف هب تتح ةيلسم نب دي ثدجوف

 ؛ ةريغملا 0 و نق هللا 2-0 داتؤلا نبأ نبا هعبات ءامأ وأ دبع و هيف لوقي

 نب دا انثتدح مكلبق ناك نم ننس نعبتتل ملسو هيلع هللا لص ىنلا ليق باب

 ىلص ىبنلا نع هنع هللا ىضر ةريرغ نا نع عربقملا نع بكثذ نا نبا انتدح سنوي

 ريشي اربش اهلبق نورقلا ذخأ اب ىتما فخأت ىتح ةعاسلا موقت ال لق' ملسو هيلع هللا

 ند اتتج ٠ كتلوأا لا سانلا نمو لاغق ةورلاو سرافك هللا لوسر اب ليقف عارذب اًعارذو

 نب طع نع مَلْسَأ نب كيز نع نميلا نم َىِناَعْنَصلا ربي وبا انتدح ويرعلا دبع نبأ
 نك نك نشا نييتتل لدتا ملسو هيلع هللا لص :ىنلا' نع ,ىرذخلا ديعس قأ نع راسي

 هللا لوسر اي انلق مريتعبت بص ركج اولخد ول ىتح عارذب اًعارذو ربشب اًرْبَش مكلبق
 هللا لوقل ااميِس ةنس نس وأ ةلالض ىلآ اعد نم رثآ باب ١ ٠نمقف لق ىراصنلاو دوهيلا

 د ني 37 تةمرع © -
 0024 2 52 ربحا ممجدح هذا ملع ريغب ميتولضي نيذلا رازوأ نو داكن ١

 هلكت ا رك ىذلا لذ لذا هللا كبع نع فقورسم نعا ريما نبا هلا دبع ىع شيكا

 نيفس لآ اميرو اهنم لفك كير اددلا ندا ىلع نك لا انلط لبعلا يسال نسبا لس

 كك] كلك هللا لكك يدلل ركنا اما تاب 11 ١ لوا" لجفلا " ىم نما لوا دنتألا 'انهمذ: نم

 نو اك نك انو ةنيكلاو ةكما نامركلا هيلع. عيجا امرا ملعلا لعا' قافثأ ىلغ نطخو

 كلو دلك هللا لكع ذل ىلضمو راضتألاو | نيرجاهملاو . ملسو يلع "هللا .ىيصأ ئينلا' نعام

 ىبعا نب رباج نع ردكنملا نب ديح نع كلام ىقدح ليعيسا انتدح ربقلاو ريثلاو

 ىبارعالا باصات مالسالا ىلع ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر ع منيان. انينارعلا نا سملسالا هللا

 ىنلقأ هللا لوسر اب لاقف ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر ىلأ ىبارعالا ءآجف ةنيدللاب كو

5 
 ةءاج مث أذ ىتعيب ىلقأ لاقف هءاج مث ملصو هيلع هللا لص هللا لوسر ىف عيب



 ىف 0 ا امولعم ةلصأ 0 نم باب أ 2 ع وأ نوكأ ..اناغ لاق ضعب نا

 سوري نع بلقو نبا ىتدح ٍيرغلا نب غبضأ انتحح لساسلا هديل اه 02 ١

 هللا لوسر ىلا اًيبارعا ّنأ ةربرش كا نع نمحرلا دبع نب ةَمَلَس ىنأ نع باهش نبا نع

 هللا لوسر هل لاقف هتوكتا ىناو دوسأ اًمالغ تحلو قأرما نا لاقف ملسو هيلع هللا ىدلص

 نم اهيف له لق رمح لق اهناولأ اذ لق معن لق لبا نم كل لم ملسو هيلع هللا لص

 ّلعلو لق اهعزن فرع هللا لوسر اب لق اهتأج كلذ قرت ىنأف لق اًكرول اهيف ّنأ لآق 00

 نع ةناوع وبا انتدح دّدَسَم انتلح ء«هنم ءفتنالا ىف هل صخري ريو هعزن قرع اذه

 هيلع هللا لص ئنلا ىلا نتاج ةأرمأ نأ سابع 0 ديعس نع رشب نأ

 ىّحح معن لق اهنع جحأنا مح نا لبق نتتاف جت نأ ترذن ىما نا تلاقف ملسو

 ّنف هل ىخلا اوضقأت لق معن تدلق هتيضات تانكا نيد كما ىلع ناك ول تيأرا اهنع

 نمو هلوقل كاعت هللا لزتأ امن ةاضقلا كاهن ىف ءاج ام كب )© "هءنرلا تكحا كلا

 3 2 تاآا 5 ساد 52 ب .ال2- دهرص دمج 5-5 6

 ملعلا لعا لاوسو ءافلخل ةرواشمو هلبق نم فلكتي الو اهملعيو اهب ىصقي نيح هلل

 هللا دبع نع سيق نع ليعمسأ نع كّيبح نب ميعربا انتدخ نابع نب باهش انثتدح

 طلسف الام هللا هاتآ لجر نيتنثا ىف الا ٌدَسَح ال ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر لق لآق

 انربخا كم انتدح « اهملعيو انهي ىضقي وهف ةكح هللا هتأ رخآو قلل ىف هنكلم نع

 نع باطفل نب ريع لس لق ةبعش نب ةريغملا نع هيبا نع ماشع انتدح ةيواغم وبا

 هللا ىلص ئبنلا نم عمس مكيا لاقف اًنينج ىقلثف اهنطب برضي ىتلا كو ةأرملا صالمإ

 ملشو ,ةيلح هللا للص ىنلا تنكس يل دس ا رابعا تلكم 2 0 0

 2 3 _- 5 ه2

 تجرخن تاق اييف يكملاب ىنتيجت ىتح سبت ال لاقف دما وأ بلع ةردخ ديك وا



 فيك ىلم ىف ىضقا فيك هللا لوسر ْىُأ تلقف نيفس لق امّبرو هللا لوسر اي ثلقف

 كيلا كلش تك ١١) تالا هر كرد نى ءدشأبا تاجا اي ناد عنصأ

 انتدح ليتمت الو ىأرب سيل هللا همّلع امم سنلاو لاجرلا نم هما ملسو هيلع هللا ىلص

 0 در اش د 02 اسال شل ا نك 2 تك ا ل

 لاجرلا بهذ هللا لوسر اي تيلاقف ملسو هيلع هللا فص هللا لوسر ىلا ةأرمأ .تءاج كيعس

 ىف نعيتجا لاقف هللا كملع امم انملعت هيف كينأذ امي كسفن نم انل لعجأت كتيدح<

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نهاتق نعيتجف اذكو اذك ناكم ىف اذكو اذك ميي

 ناك الا ةتالث اهحلو نم اهيدي نيب مّدقت ةرما نكنم ام لق مث هللا هملع امم َنيِمّلعف

 لق مك نيترم اهتدالف لق نينتا وأ هللا لوسر اب ٌنهنم ةأرما تلاقف رانلا | اا

 اس 00 داك لرد دل لو ةيلخ هللا للص فلل لوق تايا.|١ ١ 4 نينقاو .ناتتاو .نيثاو

 (352 (ليدسسا نع يرش نبا هللا ينبع انتحح .ملعلا لفت و نولتاقي فلل ىلع نيرهاظ

 00 ميلكا راد ال لذ للف هيلع هللا لص ىذلا نع ةبعش نب ةيقفلا نع دع

 ندع انفو, نبا انتذح ليعمسا انتحح ٠ نورفاط 25 هللا رسما جينأب ىتح نيرفاظ ىتما

 لإ يشطخ نفس قا نبي ةيواعم نيعمم لق دكيبح ىريبخا باهش نبا ىع سنوي

 اذ متو ىبحللا :ى هيقفي اري هب هللأ دري ندر ليديا لطص هيلع دللا لكص !ىنلا تحت

 رثمأ نب ىلإ ةعاسلا مىقتا ىح اًميقتتسم مالا هذه رما لازي ىلو هللا ىطعيو منياق

 نيفس انثدح هللا دبع نب ّىلع انتدح اًعيش ْمُكَسِبْلَي ْوَأ كلعت هللا لبق باي 7 هللا

 ىلسح هللا لوسر ىلع لون امل ليقي امينع هللا ىضر هللا دبع نب رباج تعيس وربع لاق

 كيجوب فوعا لاق مكقوف نس اًباذع مكيلع تعبي 0 لع رداقلا وه لق ملسو هيلع هللا

 9 0 وزنك ه2 هع 9 375 هع

 مكضعب شن ا مكسبلي وأ تلون املف كيجوب فوعأ لاق مكلجرأ تأ نم وأ



 مف ٠ 91 ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك

 ىنتدح ديلت ىب ديعس انتدح ملع هب كَل سيل ا نغقف الو سانا سلو ىثولا

 / نع هريغو حيرش نب نمحرلا دبع ىنتحح بو نبا

 لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا تنعم لوقي هتعمسف ورع نب هللا ىبع انيلع

 جملعب :ايلعلا ضبق عم مكنم دعزتني نللو اعازتنا هويمكاطعا نأ كعب ملعلا 2

 جوز ةشدئاع هب تفقد نولضيو نولضيف قيأرب نوتفيف نوتفتسي لاهج سان ىقبيف

 ىتخا 2 اي تالاقف دعب مح وريع نب هللا دبع نا مت ملسو هيلع هللا ىدبص ىنلا

 هب يتكلف دتلاسن هنتخا منع ىتتدح ىلا هنم اتسعت دللا نبع لإ ىلا

 نراانإ درس هذي منو كضن 0 ل00

 تدين لف لظاوأ انآ 0 لاق شمعألا ا ةومح حا انربخأ ن 1 1ك « ورع

 الظدح ليحلسا ناب ىبوم اشنحو جالوت سس د 021220007
 كا اومهتا نمانلاا اهيا اب: فن ىذما ليس لكل لت (لكاو كَ نكح شعألا قلع ةناوعدوبا

 ا عيطتسا ولو لدن نأ موسي ىقيأر دقل مكنيد ىلع

 رمأ ىلا انب 0 لأ انعظفي رما ىلا انقئاوع ىلع انفويس انعضو امو هتددرل هيلع ملسو

 ناك ام باب 4 « نيفص تسّبو نييفص تديش ىللحتاو وبا لاقو لاق رمألا اذه ريغ هفرعت

 0 ردلا ةيق ىئدحولا هيلع لرني رماامم لّتسي ملسو هيلع هللا لص ىذلا

 ةيآلا تلون ىآح ننكسف :سوولا نع ملسو هيلع هللا ىدص ىنلا لتس ,دوعسم

 د د 3 ١

 نب رباج تعمس ليقي ردكنملا ىبا تعمس لق نيفس انتدح هللا دبع نب ىلع

 مكن ةكناو | قكوعم ملسو هيلع هللا 0ك هللا لوسر ا تدضرم لوقي هللا
1 

 اك ذا 55



 ؟| ةنسلاو ”باتكلاب 'ماصتعالا :باتك

 ةهلعجكجف ىقب دخل هك لإ تنس ةقفن هلهأ ىلع فئفني ملسو هيلع هللا

 نوملعت له ةللب مكدشتا هتويح كلذب ملسو هيلع هللا ىكص ىنلا لعف هللا لام

 ىفوت مت معن الق كلذ ناملعت لع هللب امكدشنا سابعو ىلعل لق مت معن اولاقف كلذ
 تس

 اهضيقف. ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر ىلو انآ ركب وبا. لاقف ملسو ةيلع هللا ىدص هيبت هلأ

 - - 93 | 5 1و 1 3 . . . +١

 ىلع ليبقاو كتنيح اهتناو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيف لع اب اييف لعف ركب وبا
3 
 3 د 3 3

 كشأر راب فقدابص اهيف هنا ملعي هللاو !ذك اهيف ركب بأ نأ نامعون لاقف سابعو ىلع

 3 0 2 51 0 ا 4 5 -
 ركب ىنأو ملسو هيلع هللا ىلدح هللا لوسر ىلو انآ تلقف ركب ابأ هللا ىفوت مت فحلل عبات

 ىناتاو كيخا ىبأ نم كبيصن ىنتلاست قىتتج عيمج ايكرمأو ةلكتحلو ديك لكح اكنفلكو

 قيع اهيلع نأ لع اكيلا اهتعتد امتتش نإ سلغف اهيبا نم. هنأرما بيصن :ىبلأ

 ركب وبا اهيف لمع ايو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر هب لمع اب اهيف نالعت هقاتيمو هللا

 اهتعفدف كلذب انيلا اهٌعفدأ ابتلقف ايف ىفاملكت الف الإو اهثيلو فنم اهيف تلمع امو

 سابعو ىلع ىلع لبقأت معن طمعا لق كلذب امهيلأ اهتعفد لع هللاب مكدشنا كلذب 'اهيلا

 ناسيتلتفا لق معن الق كلذب اهيلا اهتعفد له هللب امكدشنا لاقف شل ور اضق ىم

 ةعاسلا موقت ىتح كلذ ريغ ءاضق اييف ىضقا ال ضرالاو ءامسلا موقت هنذاب ىتلاوق
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 كك اقدح 1 0 ا تا

 ا "2 ١ 7 م

 0 انتدح كحاولا دبع انتدح ليعمسأ ىدوم انتدح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 0 35 ع

 اذك نيب ام معن لق ةتيدملا ملسو هيلع هللا ىكلص هللا لوسر موحا سنأل تلق لاق” ملضاع
 1 ور 2

 - ل 5-1 ل - 93 2 1 3
 مذ نم ركذي ام باب ٠ 3 وأ وأ لق هنا سنا نب ىبوم ىنربخف مصاع لق



 عالي 44 3 أو بانكلاب مم ا ها ّّت ري

 هرك ملسو هيلع هللا ىص.ىنلا نأ هربخأف مصاع عجرف اهباو لئاسملا ملسو هيلع هللا ىلص

 نارقلا ىاعت هللا لونا كقو جن ملسو هيلع هللا بص ىبنلا نينال هللاو رميوع لاقف لثاسملا

 نتبذك رميدع لق مث انعالتف امذقتف اهنادحف انآق مكيف هللا لونا ىق هل لاقف مصاع قْلَخ

 ترج اهقارفب ملسو هيلع هللا لص ىبنلا هرمأي رثو ايقرافف اهتكسما نإ هللا لوسر اب اهم
 رو

 0 رجا هب تعءاج ناف اهورظنا ملسو هيلع هللا لص ىنلا لاقو نيتعالتملا ىف ةّنسلا
 2 و

 مل

 قا بسحلا الف نيتيلا اذ نيعأ مسحأ مبا 1 ا( دكا دك دا ءإ دن حن 7

 ثيللا انتدح فسوي نب هللا دبع. انثكح ءدوركملا رمألا ىلع هب تءاجن اهيلع ىدص دق

 ريبجا نبا نام اكو ىرصنلا نيمأ نب لئلاقنا ف حا لذ باهش نبا نع ليقع ىثدح

 لكد) ىح فلنا لاقف هتلاسف كلام لع تلخدت للذا اوكف ىلا ركذ معطم نبا

 نوتذاتسي .ىعسو ريبرلاو نمحرلا كيعوا نمتعا ف كسل ره لاقم اهرياديسلح مذإ .-

 سابعلا لق امهل نذأف سابعو ىلع ىف كل لمت لاقف اوسلجو اوملسف اولخدف معن لآق

 نينمؤلا ريما اي هيلمصاو ليش ططضرلا لمم اسسا وسلا نس
 ةامسلا موقتا هنذاب ىلا هللب مكذشنأ اوذتتأ لاقف رخآلا نم اهدحا أو انهن نما

 نيري ةنكحص ءانكرت ام ثروث 7 لاق ملسو هيلع هللا لص اهلا لوسر نأ نوولكت .لذع سر داو

 سابعو ىلع ىلع رع لبقأت كلذ لق ىق طهعرلا لق هسفن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لق معن الق كلذ لق ملسو هيلع .هللا لص هللا لوسر نأ ناملعت لع هللاب امكذشتا لاقف

 اذه ىف ملسو هيلع هال لص هلوطير نكت نك هللا نإ رمال انه 02 يدر اذ

 متفجوأ اهف مهتم هلوسر ىلع هّللأ 2قأ ام لوقي هللا ناذ هريغ اًدحاإ هطعي 0

 الو مكنود اهزاتحا ام هللاو مت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ةصلاخ هذه تناكف ةيإالا

 ىلص ئنلا ناكو لاا اذه اهنم ىقب ىتح مكيف اهّنبو اهومكاطعا دقو مكيلع اهب رثآتسا



 اهنع هللا ىضر ةشكئاع تلق لذ قورسم نع ملسم انتدح شمعالا انتدح ىنا انتدح

 هعنصا ءئشلا نع نوهرنتي ماوقا لاب ام لق مث' هيلع ىدتاو هللا مخ ملسو. هيلع هللا

 عفان نع عيكو انيبخا لتافقم نب ديح انتدح ؛ةيشح هل تشاو هللب ةملعا ىنا هللاوف

 للا ل2 ع امل رح ركب ودا كلهن, نأ ناريشلا ناك لا ةكيلم قا نا ندع رع ندا

 حا يطل ييبتلا نواح نم جالب اهذخاا راش, ميغ ىتي كفو .ملسو هيلع هللا ,ىلص
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 تدرأ ام رع لاكفش 3 للخل تدرا اهنأ رعل ركب اوب) لاعف هريغب رخل راشأو عشاك ىب

 اردم) (نكدلا اهنآ اي :.تلرنف ملسو, هيلع هللا "لدم ئنلا» ننع امهتاوضأ تعفتران كقالخ

 ردوا نبا لق ةكيلم نا ىبا لاق ميظع لوف ىلإ ىبنلا توص و مكتأ د أ اوعقرت ل

 ةهبلع هللا ىلص ينال ترانا اذأ ركب ابأ ىنعي حببأ نسع كلذ ركذي رو دعب رع ناكف

 ١ دال ١ 2 5 ع 5

 انتدح ليععسا ان3ةلدح « هبيفنسي ىتح هعبسي م راوسلا حالا ةلكاح تكنو ملسو

 مايلع ا دلل دم هللا“ لوسر "نأ: نينموملا + ةشتاعا ىلع .هيبا ىغ ةوزع نب. .ماشق) ىع. كلام

 كماقم. ىف .ماق اذا وكي ابل ما نيلق ةشثع نتشلق نسانلاب :ىلصي ركب ابا ورم هضرم ف لاق  ملسو

 5 ت ناش تا 0

 رد ءاكبلا نب سانا عمسي مل كماقم ىف مق اذا ركب ابا نأ كوف ةصفخ تلقف ةشثاع

35 35 

 لكل قفا تاس ةيتاعلا شف .يشسافف نلنل لاضتلف ركب ابأ ورم فسوي بحاوص

 الجر هتارمأ عم كجو اج تييأرأ لاقف ئحع نب مصاع ىلا ىنالكعلا رميوع ءاج 'لاق

 ىفلا هدكفا ةلاسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مصاع اب ىل لس هب هنولتقتا هلتقيف



 8م 11 ةنسلاو باتكلاب. ماصتعالا بانك

 ىحوي هنأ تفرعف رظني ٌةعاس ماقف سورلا نع انثكح مساقلا ابا لي اولاقف هيلا اوماقف

 هع ه 0 م 0 1 0 226ه 0 5 -. 1 د ١

 رمأ نم جورلا لق جوولا ىع كنولاسيو لق مت ىحولا كدعص ىتح هنع ترخاتف هيلا

 نيفس انثدح ميعن وبأ انتكح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاعفأب ءآدتقالا بان # ع ىَبَ 72

 كلغ هللا لص ىذلا ىلحا لذ انهنع هللا كلص 22 1ك 026 ك5 25 دا 2

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف بهذ نم ميتاوخ سانلا ذعتاف بهذ نم امتاخ ملسو

 ءهييتاوخ سانلا طكينف اًذبا هسبلأ نل ىنا لقو هذبنف بهذ نم اًمتاخ تذختا ىِنا

 ىلاعت. هلوقل عجبلاو نىيدلا ىف ولعل ملعلا ىف عزانتلا»و فمعتلا نم هركي ام باب ه

 هللا دبع انتكح قحتلا لِ هللا ىلع اوُنوَفَت الو مكنيد ىف ْلْعَت 5 باتكلا نأ اي

 لق لق ةريرغ دنا نع ةملس لنا نع ىرهزلا نع رمعم انربخا ماشع انتدح نيك نبا

 تيبأ ىنا مكلتم نتسسل ىنا لق لصأاوت كنا اولا اولصاوت ال ملسو هيلع هللا ىدص ىنلا

 ملسو هيلع هللا بص ىبنلا عب لصاوف لق لاصولا نع اوهتني ملف ىنيقسيو ىبر ىنبعطب د

 مكثدول لالهلا رَخأت ول ملسو هيلع هللا لص ئبنلا لاقف لالهلا اوأر مث نيتليل وا نيموي
 ميكربأ ىتدح شمعألا انتدح ىنا انتدح ثايغ 1 صفح نب رع انتدح اهل لَعتملاك

 هيف فيس هيلعو را نم. ويتم لع, دنع ادللا ىضرا ىلع ايبطخا لذ أ دنح لكلا

 ةفيكاصلا هذه ىف امو هللا باتك الا أرقي باتك نم اندنع ام هللاو لاقف ةقّلعم ةفيكك

 اهيف ثدحا نف اذك ىلا ريع نم مرح ةنيدملا اهيف اذإو لبالا نانسأ اهيف !ذف اهرشنف

 اهيف اذاو اًلحع الو اًفَرَص هنم هللا لبقي ال نيعيجا سانلاو ةكتالملاو هللا ةنعل هيلعف اًنَدَح

 سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف اًملسم رفخا نف ٍجاندا اهب ىىسي ةححاو نييلسمللا ةمذ

 هيلعذ هيلاوم نذأ ريغب اموق ىلاو 0 اهيف اذاو كلدع 2 افرص هنم هللا لبقي 2 نيعبجا

0 

 صفح نب رع انثدح « لدع الو اقرص هنم هللا لبقي ال نيعيجا سانلاو ةكتالملاو هللا ةنعل



 ع كيد دامح
7 

 نب ناميلا وبا انتدح «فلكتلا نع انيُت لاقق ريع ىنع انك ل لاق 3 سنأ نع 00

 سنأ قربخأ ى ملا نع رمعم انو انرخأ قازولا دبع انتدح نوهت ىنتتدحو ىلا نع بيعش :: انربخخا

 املف رهظلا لصق سمشلا تغاز نيح بخ ملسو هيلع هللأ ى اص ىبنلا هنع هللا ىضر كلام نبأ

 لاسي نا بحتا نما لقا مك اًماظع اروما اهيداي. نين نا ركذو ةغاسلا ركذف وبتملا' ىلعا ماك مّلس

 لق اذه ىماقم ىف تمد ام هب مكتربخا الا ءىتن. نع قولأست ال هللاوف هنع ٌلأسيلف ءىت نع

 سنا لاقف قولس لوقي نأ ملسو هيلع هللا ىلص.هللا لوسر رتكأو ءاكبلا سانلا رك 1

 لاقف ةفاذح نب هللا دبع ماقف رانلا لق هللا لوسر اب ىِنَحْنَم نيا لاقف لجر هيلا ماقف

 يتنكر راد عار قولس لوقي' نأ رتثثكأ مك لق ةفاذخ كوبا لا هللا ليسر اي ىقأ نم

 0 ع لق اًلوسر ملسو هيلع هللا لص ديكو اًنيد مالسالبو ابر هللب انيضر لاقف

 ملسو هيلع هللا ىكلص هللا لوسر لق مق كلذ رع لق نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 1 0 ديال اذهب سرع ىف اقنأ ناتلاو.ةنللا ىلع تضرع ىقلاهديب فت ىنلاو

 انثدح ةدابع نب حور انبخا ميح ميحرلا لبع نياوبح انتحح ءرشلاو ريخلا ىإ يلك زا مل

5 

 اانا ذللا لح نإ لكن لق لك كلم ني سنا تحمس لق سنا ني ىنوم قربخا ةبعش

 مم ه2 ه 26 تاداللا 0 -

 دلك كوبأ لاق نسلل انتدح ءةيآلا ءايشأ نع ا 9 راع نينذلا اهي اي تلرتو ن اميأ

 ند فنا تعينت نيحرلا كيع نب هللا بع نع ارو امدح كاس انهن حابص 55

 اولوقي ىتح نولءاستي سانلا حربي نل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لوقي كلام

 انتدح نوبيم نب ديبع نب دمج انتدح ءهللا قلخ نف ءىثش لك قلاخ هللا اذع

 هنع هللا ضر دوعسم نبا نع ةبَقَلَع نع ميعزبا نع شمْعَألا نع سنوي نب ىسيع

 رف بيسع ىلع ًاكوتي وهو ةنيدئاب ترح ىف ملسو هيلع هللا لص ىنلا عم نبتك لق ى

 نوعحركت ام مكعمسي ال دولأست ال صعب لقو حورلا



 رار 514 ةدنسل لو بانكلاب مانع 2 اد

 65225 3 مسد هع 0ك

 1 ل هللا كبع انتدح مكوسن محل 5 نأ ءايشأ م راش ل ىلاعت

 هيبأ ىع صاقو ىلا نب ىعس نب رمع نع باهش تل

 نحل رش ءىشا نك لاس ن» مرج نيملسملا مظعا نا لق ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا ن

 عصا ان نوم انتدح نفو ”- شنت اك انربخا قكم انتدح .«هنلتسم لجا نم موتكاف

 هللا ىلص ىنلا 0 كتباث ىب كِيز نع ديعس نب رسب نع ثدح رضَنلا آ 0

 ملسو ةيلع هللا ص هللا لوسر ىلصف ريصخح نم دجسملا ىف. ةرجح ذختا ملسو هيلع

 ٍضعب لعجت مان دق هنأ اوئظف ةليل هتوص اودقفف سان هيلا

 نا تيشح /|ىتح مكغينص نم تدار ىحلا ىش لإ ام لاقع دا 30-5

 ءملا ةولص لضفأ نافذ مكتويب ىف سانلا اهيا اولصف هب متق ام. مكيلع بتك ولو مكيلع (بتكت

 ع هدد دا ب درت ةماسأ ىذا انكحح ومد نيا,فسوب انتنحب هدد دكملا لإ ديما

 هد

 ايهرك ايان نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دش لاق ىرعشألا ىسوم ىنيأ ىع ةدرب غنأ

 كوبا لق ىنأ نم هللا لوسر اي لاقف لجر ماقف ىنولس لقو بضغ ةلتسملا. هيلع اورثكا اهل
2 

 ع 3 5

 رع ىنأر اًملف بيش ىكوم راس كوبا لاقف نأ نم هللا لوسر اب لاقف رخآ ماق مث ةفاذح

 ىبوم انتكح «هللا ىلا بوتن انا لق بّصغعلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هجوب ام

 ةريغملا ىلا ةيواعم بنك لق ةريغملا بناك دارو نع كلما دبع انتدح ةظناوع وبا انتدح

 ىلض هللا ىن منا هيلا بتكف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تاعمس ام ىلا بتكا

 هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا آلا هلا ال ةولص لك ربد ىف لوقي ناك ملسو هيلع هللأ

 اذ عفني الو تععنم امل ىطعم الو تييطعا امل عنام ال مهللا ريدق ءىش لك ىلع وهو كمل

 نو لاملا ةعاضأو لاوسلا ةتكو لاقو لبق نع ىهني ناك اللا ديلا كنك لل كنم ككلا

 5 © - ١ مسلسل ص 6ه- ١ ًٍع 3 0. 2

 انثتدح برح نب ىميلس انتدح « تاتو عنمو تانبلا داوو تاهمالا قيقع ىع ىهني



 14 ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك

 نصح نب ةنييع مدق لق امهنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع نأ ةبتع ىب هللا

 ذل نم ناكو نصح نب سيق نب ركلا هيخا نبا ىلع لزنف رّدِب نب ةقيذح

 اعف, اضايس ى) ادت كرمك هترواشمو ريع سلجم باحصأ ءزرقلا ناكو رع ' خيندي ىيذلا

 لاق هيلع ىل نذاتستف ريمألا اذه كنع هجو كل له ىخ 0

 هلو باطخت نبا اب لق لخد املف ةنييعل نذأتسف سابع نبا لق هيلع كل ُندأتَسأس

 اب ركلا لاقف دب عقي نأب مه ىتح ربع بصغف لدعلاب اننيب مكحآ امو َلْزَجلا انيطعت

 20-2 ١ مكن 8

 ب رمأو وفعلا ذخ ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل لق ىلاعت دللا نأ نينموملا ريما

 نيلعاجلا هيلع اهالت نيح رع اهزواج ام هللاوف نيلعا-.ل نم اذه ناو

 ةمطاف نع ةورع نب ماشغ نع كلام نع ةملسم نب هللا دبع انتدح ءهللا بتك دنع

 نيح ةشتئاع تييتأ تلق اهنا امهنع هللا ىضر ركب“ نأ ةنبإ ءاممأ نع رذتملا تنب

 ءامسلا وح اهديب تراشأف سانلل ام تلقف ىّلصت ةمئق كو مايق سانلاو سمشلا تفسخ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرصنا اًملف معن نأ اهسأرب تلق ةيآ تلقف هللا ناكس تلاقف

 ىح !ذه.ىماقم ى هقيأر .ىقو الا هرا رف ءىت نم ام لق مك. هيلع ىئتقأو هللا .نج ملسو

 ١ دلل انط لاجدلا دنتف ني ابيرك روبقلا 3: نونكفت علا ىلا ىحدأ رانلاو ند

 مت لاقيف انمإو هانبجأت تانيبلاب انعاج كح ليقيف ءامسا تلق كلذ ْىل ىردأ ال ملسلا

 لوقيف ءامسا تيلق كلذ ىأ ىردأ ال باتوملا وا ففانملا امأو نقوم كنا انيلع اكلاص

 داّنرلا نإ نع كلم ىنثدح ليعبسا انتدح ؛هتلقف ايش نولوقي سانلا ثعمس ىردأ ال

 كلعأ امنإ ىتكرت ام نوح لذ ملسو هيلع هللا. لص ىنلا' نع ةزيرق نأ نع يعل قع

 5 د مل د ع

 مكترما اذاو هوبننتجافن ءىتت نع مكتيهن اذا ةثايبنا ىلع جقفالتخاو لاوس

 هلو دو ةيتحو 3 ان فلتر لاوسلا ةرثكا نما كركي ام باي ©



 نف 4 يلذلاو : ملسو هيلع هللا ىكدص كيحم يادلاو ةنلل رادلاف اولاقف ناظقي بلقلاو ةمثان نبعلا

 ملسو هيلع هللا ىلص اًدّمح ىصع نمو هللا عاطا يقف ملسو هيلع هللا ىلص اًدمح عاطا

 ديعس نع كلاخ نع تيل نع ةبيتق هعبات « سانلا نيب قرف نمو هللا ىصع كقفأ

 انتدح مّيعن وبا انتدح ءملسو هيلع هللا ىلص ىنلا انيلع يرخ رباج نع لالخ ىنا نبا

 قف وبيع ءارقلا رشعم ا: 0 مامع 0 ميهربأ ع شمعألا 1 ني

 بيرك وبا انتدح ءاّديعب الالض متللض دقل الامشو اَنْيِع متذخا ناف اًديعب اقبس متقبس

 ملبتو' هيلع ؟ءللا ندضا ىنلا نع سوم ىلا ع هدانا ن2 رس ا و

 سيكل تيرا نا موق اب لاقف اًموق نأ لجر لثمك هب هللا .ىنتعب ام لّدمو ىكَتَم امنا لق

 ٍجلَيَم ىلع اوقلطناف اوجلدأف هموق نم. ةفئاط هعاطأق ةاجّتلاف  نايوغلا ريذتلا انا ىنأو ّىنيعب

 كلذن ٍةحاتجاو ةكلعأت ُشِّيَحلا مكّبصف ةتاكم اوكصأت هنم ةفئاط تيبّذكو اوجنف

 ه5 ١)

 ل ل99

 ١ فلختساو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىقوت امل لق ةزبرغ نأ نع ةبتع ىب هللا

 لوسر لق دقو سانلا لئاقت فيك ركب ىنألا ريع لق برعلا نم رفك نم رفكو هدعب ركب
 هللا ل لاق قف اللا هلا اهلا 5 ولوقي ىتتح سانلا لمانا (نآ سا لو 20

 نبا 0 هللاو لاقف هللا قلع هباسحو هقكح هلا هسفنو هلم ىتم مصع اهلا الا

 ىلا ةدودوب اوشا اقع شةيعنم ول هللاو لاملا قح ظوكولا ناف ةوكرلاو ةولصلا

 رحص حرش كىق هللا تيأر نا آلا وه ام هللاوف ريع لاقف هعنم ىلع جتلناقل ملسو هيلع هللا

 ء«صصا وهو اًنانع ثييَللا نع هللا دبعو ريكب نبا لق «قلل هنا تفرعف لاتنقلل ركب ىلا

 نب هللا ديبع ىنتدح باهش نبا نع سنوي نع تو نبا كدت ريكا عدد

161 7 7 1 54 



 لكك ل ل اا رك زو كتل [نه ف هريس كل تسلج لق لكاو نأ نع لصأو

 تلق نيملسملا نيب اهتمسق الا ءاضيب الو ءارفص اهيف عنا ال نأ تيم دكقل لاقف اذع

 ىلع انتدح ءاميب ىدتقت نآرملا اب لق كابحاص هلعفي رل تيلق مل لق لعافب تدنا ام

 5 0-2 5 ع 0

 هل تأ رج قار 8 هم ةقيردح تعيد بهو .ب كيد ناعش (معحتلا تيكلالا نا نكس انمكح دللا يح ذأ

 كلف رْذَج نى كلا 0 تلد اعلمالا نأ ملسو هيلع هللا لس دلل لودسر . انتج ١ لوقب

 انتدح سايإ نأ نب مدا انتدح «ةنسلا نم اوملعو نارغلا اوورقف نارقلا لونو لاجيلا

2 5 

 تيحخل نسحأ ىلا هللا دبع لآق لوقي ىناديبلا ظوم تعمد ةدم نب ورع انمبخأ هيك

 3 3 0 تالا جكتتسح د 0 افعال

 نع ىهولا انتدح نيفس انتدح ددسم انتدح 1 ني اخ منننأ امو تدل نودعوت ام

 لاقف ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع انك لق كلاخ نب كيزو ةريرف نا نع هللا ديبع
2 

 لف لال انتدح ميلف انثدح نانس نب يح مك هدللا اكي اهنيك ناشف

5 5 

 نولخدي ىتما لك لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرق ى

 ناتع 0015 منك لاخت ياا نك لف نا 00 هلا ليش

 - هع

 ككاو لا 1 هيلس انتدح كيري انيبخا ةدابع نب ديح انتدح «ن أ كقف

 ىلا ةكثالم تءناج لوقي هللا ىبع نب باج كا و ءانيم نب ديعس انتدح

 ةمئان نيعلا نا تضعب لو مثان هنأ ٍةضعب لاقف مكان وهو ملسو هيلع هللا كص ىبنلا

 لقو مئان هلا عضعب لاقف التم هل اوبرضان التم اذه مكبحاصل نأ اولاقف ناطفي بلقلاو

 ةبدام اهيف لعجو اراد ىنب لجر لثمك هُلَتَم اولاقف ناطْقُي بلقلاو ةمئان نيعلا نأ عضعب

 رفا ايراجكلا 219 نيوا ةيداما نم لكأو راحتلا ليخد ىاذنلا باجا. نفذ اايعادإ :تسعبو

 ماضعب لاقو مكان هنأ ةضعب لاقف اهيقفي هل اجولوأ اولاقف ةبدامنأ نم لكإب فو رادلا لخدحي



٠. 
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 ا !ودتيت هك 1 مكلوسر هب هللا ىحهف ىحلا بانذلا اذهو مكدنع ىلا يسع

 ٍِ 0 كد ا 2-2-2

 انثدح «بانالا ةملع مهللا لو ملسو هيلع هللا ىص يلا اجلا مامصا لات ا ما نك

 قروب ايأ عمم دنا «هتدح لاهنملا ايأ نأ افرع تعهس لاق رمنعم انتدح حابص ىب هللا كبع

 انه عقو هللا كسمع وبا لاق «ملسو :بلع هللا ىللص 5 مالسالاب مكيبنغي هللا ن ١ لاق

 كلام ئككح ليعمما انكدح .« ماصتعالا باتت لصا ىف ظني ككشدت رع ان كس
3 | 

 رق هعيابي نورم نب كلملا دبع ىلا بتك رمع نب هللا دبع نأ رانيد نب هللا دبع نع

 ىلص ّئنلا لوق باب ١ «ندعطتسا اميف هلوسر ةنسو هللا خنس ىلع ةعاطلاو عمسلاب كل

 نب ميعربا انتدح هللا دبع نب زيزعلا دبع انتكح ملكلا عماوجج تثعب ملسو هيلع هللا

 ل نا هع دلل ىضر رسوم نإ نع اسسلا نش نيس 02 00 ا

 1 مكان انأ انيبو 2 تردصنو ملكلا عماوجب تعب لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىلص هللا لوسر بهز كقف ريب وبا لق ىحي 3 تّعضوف ضرالا نتازرخ جنافم تينا

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىلنأ ىع هيبأ نع تيعس: نع ثبيللا انتدح هللا دبع

 5 | 5 2006 2 ا ٍِع 35 5

 ا ديلا ١ لع نمأ 1 نموأ هلتم ام تايكلا نم ىصضعأ هلآ ىبد ءايبنالا نم ام لاق ملسو
 رو
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 ءةخمايقلا موي اعيان راسل تلا وجرت ها هللا هاحوأ اًيحو هثينوأ ىلا ناك

 َنيقَتملل اَنْلَعَجَو ىاعت هللا لوقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نئنسب ءادتنفالا باب ٠
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 ى 3 ادرامسل 0 0 م هي : 2 0 2 ؟ ونش (ءاون يكن. لعب دا م) كي ا تلمملاو .ملسو ادملعا هللإز لكك .كك ةكتلخ

10 0 0 3 ,5 57 
 ر د 22 ةرمس نب مباج تعمد كللا كبع نع ةبعش انتدح ردنغ انتدح

 لاقف اهعهسا ره تبلل لاهع ا يم و تع انا وكي لوقي ملسو ءبلع هللا 0 ىبنل

 ةفرعما دعب تويبلا نم بيرلا لاو موبحخلا جارخأ باي هل“ ؛« شيرف نم علك لاك دكا 10 5 ا 5 ه1 3 000 0

 هَ ًّ ١

 ليعمل انتدح نتحان نيح ركب نأ تبخا رع جرخأ كثو

 هيلع هللا ىلص هللا لعسر نأ دنع ها ,ىىضر ةريرق نأ نع جرعالا نع

 ىسفن ىذلاو ةتويب يلع قحف لاجر ىلا فلاخا مث سانلا مويف

 2 كح 3 د 6

 0 دا 6 - 7 0 0 7
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 ىسع شللا اكد 2 نب ىيحعإ ما ةرايزلاو كم مالللا نم ةيصعلا
7 

0 
 هدد 0 هد

 هللا لكبع نأ كلام نب بعك نب هللا لكبع نب نمحرلا دبع نع باهش ىبأ نع ليقع

 0 نب بعك تدعمد لق ,ىع نييح هينب نم بعك كتلآق ناكو كلام نب بعك نبا

 .. هتيدحا ركذف َكونبَت ةورتغ ىف ملسو هيلخ هلا كر هللا لور نع افلح اهل لد

 هليل نيسيخ كلذ ىلع انثبلف انمالك ىع نيملسملا ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر

 ءانيلع هللا ةبوتب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر



 ؤ ماكحالا باتك

 0 ا 1 0 عا 0 :
 عفديو هللا ناب تلق مت ىونمتملا ىنمتي وأ نولئاقلا لوقي نأ

 1 5 معرس ع ع د

 ماش نع نيفس انربخأ فسوي نب كمن انتدح « نونموم ا كابو هللا

 فلخاسا نإ لق فلختست الآ رغل ليق لق رع ىب هللا كبع نع هيبا نع الو

 لوسر ىتم ربخ وه نم كرت كقف كرنأ نإو ركب وبا ىنم ريخ وه نم فلخسا ىكقف

 اقاقك اهنم توج, ىلتا تددو بهارو بغار لاقف هيلع اونكأت ملسو هيلع هللا ص هللا

 نع ماشع انزبخا ىدوم نب ميعربا انتكح ءاتيمم ايح اهلمحتا ال ىلع الو ىل ال
20- 

 نيح ةمخالا رع ةبطخ عمد ركإ منح ذللا ىضر كلام نب سنا ىلريخأ ىرعزلا نع

 س5

 1 5 ركب وباو كهشتف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىفوت موي نم كغلا كلذو ينم
< 

 ها ع نا ص 2 د

 استي 7 كلوا رع هللا! لكما دللا لجتر "شيعي نأ ىدجرا تنك "لاق ملكتي 9 تمام
 -ل

 هللا ناف تام دق ملسو هيلع هللا ىلص كمح كي ناف ترخا نوكي نا كلذب ديري

201 

 ملشو هيلع هللا ىكبم اديك هللا ىكف اب هب نودنيت روت مكرهظا نيب لعج كق ىلاعت

 مكروعاب نيملسملا ىلوأ هتاف نينكثا ىنات ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحاص ركب ابأ نأو

 تنناكو ةدعاس ىنب ةفيقس ىف كلذ لبق دوعياب لق جنم ةفئاط ناكو هوعيابف اوموقف

 ع

 ذتموي ركب نال ف

 300-- ٍ 6-5 نب هديدعلا ىلرع انتدح « ماع سانلا دعيابف بنما

 هد سد 33 ١ 549
 ١ رز ىلا م م! | ١
 هيبأ ىع مدعم نب ريبج نب لكيبخح ناع هيبأ ىع كعس نب ميعربأ انتدح هللا

 ةأرمأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تتا لاق

 اي ىتفات ىيدخ رف نا لاق توما تيرت اهنك كحدجا رثو تتج نأ

 00 1 ك1 تا: ةح

 كر ف ر اظط نع ملسم نب سيك ىددح نيعس نع ىبيعت انتدح دكلدسيم انتدح 2ع رخب

 هللا ىري ىتح لكادا تانذا وعبتت ةخابب كفول لاق منع هللا ىضر ركب نبأ نع باهش ١ 1 ١ 2 5 : ١) ا 9



 م 1“ ماكحالا باتك /

 د ه2 -- 2 7 ع ٍ هع

 نم باصا نيمو هللا ىلع هرجان مكنم ىفو نف فورعم ىل اوصعت الو مكلجراو مكيديأ

 3 هع 2 7 0 ١ 2 ا ا ملح 2ك م, 0 0 00
 هرماف هللا هرتسف اين كلذ نم باصا نمو هل ةرافك وهف ايندلا ىف بقوعف ايش كلذ

 دبع انتدح ويح انتدح « كلذ ىلع هانعنابف دنع افع ءاَسش نأو هبقاع ءانت نأ هللا ىلإ

 هد

 ةيلع دللا كح ىنلا ناك لاف ةسنع نسع ةورع نع 1 رضا نع رمعم انوبخأ قازولا

 كي تسمم امو: تبلت ايشا هللاب ”ئكرشا الإ ةقدلا) هيي ءالكلاب ءاسنلا جانت كش

 تراولا دبع انتدح دّدسم انتكح ءاهكلمي ةأرما الآ 1 نكي لجو هيلخ هللا 1ك هلل

 انيلع ارقف ملسو هيلع هللا ىلص 1 انعيإب تلات ةيطع ع مأ ىع 0 نع ا نع

 ةنالف نتلاقف اهدي .انم :ةأرما نصضبقف ا نع اناهنو ايَس هللاب نْكِرْشي ال ا

 مأ ل انا ره تنفو اي تعج مك تفذق اب لقب ملف اهيزجا نأ ديرأ انأو ىنندعسأ

 نو كان «نذاعم ةارماو ةربس ىنأ ظنبا وأ ذاعم اما ةريس شا ةنبآو ءالعلا ماو ميلس

 هييحبأ ىف هللا كلف هللا نوعيابي امّنِإ كتوعيابي نمدلا 0 ىلاعت هلوقو ةذعيب تكن

 2كم | نأ 50 210- تان تا | 0
 اميظع 0 0و هللا هيلع كقعاع بد ىفوأ نمو 0 0 .ىكنب امتاف تنكن نمف
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 كر ءاح لاك ارباج تدعمس لاق ردكنملا نب كيبح“ نع نيفس انتدح ميعنذ وبا انتدح
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 كج مت مالسال ىلع هعيابف مالسالا لع ىنعيإب لاقف ملسو هيلع' هللا ىلص ىبنلا ىلإ

 ءايبيط عَصْنيو اهَتَبَح ىفنت ريكلك ةنيدملا لق ىلو املف قت. ىنلقأ لاقف اًمومح دغلا

 اه مدد تت 5

 0 2 لالب نب نميلس انربخأ ىيحإ ىب ىبحإ انتدح فالخخسالا باب هدأ

 لوسر لاقف ةاسأراو اهنع هللا. ىضر ةشتاع تلق لق دمحم نب مساقلا اع نانا ندع

 عسا تلا كل وعد و كل ٍرفغتسأت ئح انأو نك ول ك كاذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا 1

 ضعبب اًسرَعم كموي رخآ تللَطَل كلذ نك ولو قوم بح كتطأل ىتإ هللو هيلكشاو

 لسرأ نأ تدرا وا تم سكقل هاساراو ان لب ملسو هيلع هللا ىكلص ىبنلا لاقف كجاوزأ

 هج هي - مب 3 5-5



 1 ماكحالا بانك 0

 انتدح ديدي ىب هللا كش اننتدح هللا دبع نب ىلع انتكح ,يغصلا ةعيب باي 9

 نسب هللا دبع هدج نع 0 نب ةرعز ليقع وبا ىنتدح لق تكلا نبأ نباوه كيعس

 لوسر ىلا ديمح ةنبأ بنيز هما هب نيبهذو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا كردا دق ناكو ماشع

 ويغسص وه ملسو هيلع هللا لص ئنلا لاقف هعياَب هللا لوسر اب تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 رباج نع ردكنملا نب 0 ْسَع كلام انربخأ فسوبي نب هللا ىرع انتدح ةخعببلا لافنتسأ

 ودعا تاضانإ مالسالا لاع ملسو هيلعا هللا ىلص هللا .لوسرا عدياب اهبارعا .نا هللا : دبع , نبا

 ىنلفأ هللا لوسر اي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ئبارعألا قف ةنيدلاب 0

 لاقف هاج متا ىف ىتعيبا ىلقأ لاقف اجا مق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر. قلت ىتعيب

 ريكلك ةنيدلا امنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ئبارعألا نرخ

 ايدل ايندلل الإ هعيابي ال الج, عشب نم تاب + « اهبيط عصنيو اهتبح ىفنت

 لكس هللا لور لاق لق ةرديرف قل ندع ماض نا ندع شمعالا "نع رمح بأ نك نادم ١ هع -

 رة و نب وراسل ىلع ذل رقالمم 1 ةحالتا لس هيشنألا
 هاطعا نإ هاينحل الا هعيابي الءامامإ .عياب لجرو ليبسلا نبا هنم عنمي فيرطلاب 3م لضف

 حقل هللاب فلحت رصعلا دعب ةعلسب الجر عيابي لجرو هل في رن الو هل ىقو كبري ام

 نبا كاور ءءاسنلا ةعيب باب 1# ءاهب طعي رو اهذخأت هقّدصف اذكو اذك اهب ىطعأ

 لو قرهزلا نع بيعش انربخا نامُيلا وبا انتدح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع سابع
 5 هَ سلا اليخ 0 ا ا ا نا ا ل در تيللا

 قرا ىلع افوعبابتا سلخ ذأ نحاوا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انلا لقا لوقي تماصلا

 نيب هنورتفن ناتهبب اونأت الو مكتالوأ اولتقت الو اونون الو أوقرسنأ و ايش هللاب اوكرشنت 3



 د 1

 وس .اكحالا بانك

 ىاح

 ٍِ - 1١ ه2 ص
 هب 5 - كا 30 | 32
 ديبس كسفن 1 ع نلعج داف د نوندعي مر

 0 3 رح

 مصاع وبأ انثدخ نينرم عياب نك



 7 نسا مع | 1 ءاعم اا | ك١ 1
 ٠ 11 دهون هللا 3 هنيجح فقكخاب لوقن

 و2 2

 3و ١
 : منع هللا ىضر سنأ نع دبيح انتدح ترحلا نب حكلاخ

 ان 0 5
 لاقخ فلدنخلا نورفكإ راصنالاو

 ليقي ةعاطلاو عمسلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر انعيإب اذا انك لق امينع هللا ىضر

 1 ساد و دلحسحح

 رانيد ىب هللا نبع انتدح نبيفس نع ىيك انتدح ددسم انتدح ءمنعطنتسا اميف ان

 طا كك لاق كلم كيع ادع سانلا ع عيتجا

 - 6 7 1 تسكت 3 هسا

 نع رايس انببخا ميشه انتدح ميعوبا ىب بوقعي انتدح «كلذ لت أاورقأ كق ىنب

 ةخعاطلاو عهسلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا كدا لاق هللا دبع نب ريرج ىع ئعّشلا

 5 فمك حا 3 0- د : . 0

 نع ىبجحإ انتدح اع نب ورم انندح « ملسم ل حدصنلاو تعطئتنسأ امبث ىننقلف

 ها

 اح
 متاعياب 00 ك ل ماسلا تل لاق ديزي نع مناح نتن ةيلسم 00 نب هللا كيع ا

 نيك 0ك دزلإ ربع تنكح :نرملا لع ال ةيييدكلا ىب ملسو هيلع هللا للص ىذلا

 3 1 ه-د5 57

 نأ هربخأ نمحرلا دبع نب كيمح نأ ىرجزلا نب

 دبع ل لاقف اورواشتف اوعيتجا مع م جالو نيذلا طعإلا



 3 ود ءاكحالا بانك

 ىلص هلئا ليسر لاقف ىل تيحمأ ةيدع هذعو ملل ىذلا اذه لق هبساحو ملسو هيلع هللأ

 ملت اذه ليقيف همكّذجا قأيف هللا ىنألو امم روما ىلع مكنم. الاجر لعتسا ىتاث ىعب اما

 ند نإ هنيدع هيئات ىنح ءماأ كتسبيو هننأ تن 3 سلج المخ ىل تيدعا ةيدع دهذعو

 1 مكلبكي دللإ ءاش لإ هقحل ميغب ماش لذ اك اهنم مكادحا نخار 3 هللاوف اقداص

 ل 3 ا لا 0 ل هاا تنك فاضل رش اهنيض تطل سر ل ل ا د
 ا مد 00 انش ه رام ع در . ا م 0 كح ) ءاج اه 0 مهام

 د 53 ع 3 ع 33

 «ةهتروشم لعاو مامالا ةناطب باب 57 « تغلي له الأ هيطبيإ .ضايب تيار 2هلح ةئّت

 3 را 2 5 1 37 3 1 0: -ك- ' انك 2ك 2 | ا 0 دما كرجل لحدا ]
 6 نبأ نع سنود ىلسبخأ لق بهو نبا انروبحا عبص ىدح ءالخحلا مَن 2

 0 5 -_- مسد

 نم هللا تعب ام, لاق ملسو ءيلع .هللا .ىلبص ىخلا نع ىردخلا كيعس ىنأ ىلع ةملس . ننأ

 هلك نصح كل ءاعش»و ىعازو الا لاثو ةلوك كيعدس أ كح خملس وبا ىتتددح نىرض ولا 0 5 0 : | 5 2 عه لإ

 د دب 53

 نبا لو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىع ةريره نأ ىع ةملس مبأ ىتدح. ىيرهولا ىتدح

0 3 0 0 
 لأ نب هللا كيمع لاقو ملوك للصعس خا نع لس خا نع دايز ب كبيعسو نيس نأ

 «ملسو هيلع هللا كبم ىبنلا تعم لاق توبا قنا نع ةملس بأ ىع ناوفص ىتتدح رفعج

 0 0 3 : 5 د
 ىوبحا لاك كيبولأ ئب ةدابع ىقوبحا لاق

 ناو هلخاب رمالا عزانت ا نأو هركملاو طشنملا ىف ةعاطلاو عمدلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص



 هن .ءاكحالا بانك 3

 هةدحو الجي تعبب نأ مكاحكلل زوج للف باب و « وعفا اهنم ىتضكرف )هس  لأق

 0 ا ل 200 م 00 ةمرارللا نكاشح كحل 2 دل مهن كيد 1١ كلا اكد !.د) انصنحا كثلا 3 لطنلا

3 

 صضقأ هللا لوسر اب لاقف ىبارعا ءاج الق ىنيجلا كلاخ نىب دكيزو ةريره نأ نع هللا كبع

 نأ ىبارعألا لاقف هللا باتكب اننيب ضقأت قدم لاقف. همصخ ماقف هللا .باتكب انئيب

 7 : 4 3 ١ 0 3 92 ص 7 2 53 د ع 2 -ّ
 هنم ىتبأ تيلفف مجرلا كنبا ىلع ىل اولاقف هنئارماب ىلزف اذه ىلع افيسع ناك ىنبا

 كتيرعتو ةناما تلج كتبا, ع امنا اولاقف ملعلا لما تنلآس مك ةهديلوو“ متتغلا- نم ةلتامي

 كرف منغلاو ةديلولا اما هللا باتكب اهنيب 0ك ملسو هبلع هللا ىلسص ىنلا لاقف ماع

 اذه ةرما ىلع ٌدفأذ لجرل سيئأ اي ثنا امو مع بيرغتو ةثام كلج كنبا ىلعو كيلع

 لاقو كحاو نامجيت زوج لهو مكاشل ةمجرت باب ©.  اهمجرف سيتا اهيلع أدغف ايمجرذ

 نأ درسمأ م-اسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ تنبات نب ديز نع تعاباث نب كيز نب ذخذج

 ١ 1 : ل 5 ! 5 4 5 1
 نب 00 دكديع لاق هلع لقت د ام نيدعو نيحرلا دبعو يح دهدنعو 00 لاو خبلا

 ع م ا 02 5 5 37 : 0 00 ١

 انربخأ ناميلا وبا انتدح ان را نم مكاكال نب 2 سانلا ضعب لاقو سانلا نيبو سابع

 53 5 3 هدد د 3 ه-د5

 نأ هوبخا سابع نب هللا كبع نأ هللا .كمع ىب هللا كيبع ىلربخا ىعرلا نع بيعش
 اكتر

  0ه٠6 -- 0-7

 لق هنامجرتل | لاق مت شيرف نم بكر ىف هيلا لسرا لقرف 0 هربخا برح ب نبفس ابأ

 يتك لان (ىتش لداش كنا كن
5 

 ناك نأ »ل لق نامجرتلل ل لاقف 0 ركذف هوبّذكف

2300 

 ىلعح ىجننلا نأ ىدعاسلا ديبح نأ نع هيبأ نع ةورع نب ماسه انتدح ةدبع انوبخأ

 هن 3 همد / تا 1 1 3

 ىلص هللا لوسر ل ءاشح املف مياس ىد تاقددص قي ةيينالا نبا ل يعتسأ ملسو هبلع دنا



1 

 ىيص هل هللا جرت ىحلل ىردص هللا حد ع دج

 2 م 5 3

 عاقرلاو برسعلا نم هعمجأ نارقلا تد.عبشنف

 دنع مت لجو رع هللا دافوت ىتح هنايح ركب نأ كنع فكاسلا تناكو اهنار وس

2 

 فسوي .نب هللا ىبع انتدح هئانمأ ىلا .ىضاقلاو ةلامع ىلا مكانل باتك باب ©:

-- 1 

 هللا كبع نب ىليل ىنأ ىع كلام انتدح ليعمسا انتدحو 5 ىليل نأ ىئع كلام انوبخا

 م من ثارح /

 هموق ءاربك ”نم,لاجرو وح هيحا هنا, ةبتح تاء ليس ىح نيس نك ملا يدك كل

 كديبع نأ زخصرخ# ربخاف

 هللاو -«انلنق ام اولاق موينلت 2 هللاو متانأ لاقف دوبي ىلا نبع وأ ريقف 3 حرطو ضال دللا

 كبعو هنم ربكأ وهو ةالحيوحل هوخاو وه لبقاو هل ركذف هموق ىلع مدق ىتح لبقا مث

 5 50 ا 514 ا 0

0 6 

 هللا ىلع هللا لوسر لاقف ةضيخت ملكت ف هصرتح لكشف دلا دك 3

 هيلع هللا ىلص هللا :لوسر .بتكف برك ؛اونذوي نأ امإو مكبحاصض اوحي نأ ام .ملسو هيلح
86 -_ 

 ةصيتخو ةصيوخحل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف دانلتق ام اوبتكف هب يلا ملسو

 0 و 507 | : ٍِ 8 ع | ٠
 أولذ دوهي ملل فلحتفا لق 0 اولق مكبحاص مد روقكاستو ىيفلخلا ىمحرلا كبعو



 5 >2 ع مسلسل ناعم 00 ع
 / 3 م 7 3 1 1 ادن 22 ء اع ع 6 0 1 1 2 ٠

 ملسصيل موك ىلإ ماما كتان 1 « نيترم كيلونأ ىب كدلاخ عنص اهم كيل امبآ ىن

 2 1- ٠ 8 "ع 00 34 - 5 1 ١
 دعس نىب لفس نع ىنيدملا 3 وبا انتدح دايح انتدح نيعنلا وبأ انتدح جنيب

 كل لسنا تم لك دال رض ىتلا كلذ كتف ورع يبا نيب لاف نك لة ىدعاتسلا

 ءاجو مكقتق كي انآ ا او زالب نّذان ريحعلا ترضح املف مانيب ل مانأ مك

 ركب ىلإ فللخا .مقا ىنحا سانلا كشف .ةولصلا“ق ركب وسباو ملسو' هيلع هللا, لص, ىنلا

 2 كولسلا ى (لكخ ن3" ذأ ذكي ا وبا نكد موقلا حقصو لق هيلي ىكلا فصلا ىف ا

 هيلع هللا كض ىنلا ىف تفنلا هيلع كسمي ال جفصتلا ىأر املف: غرفي ىتح تفتلي

 ناك 501 |ددكح ندم اواودوسم) نأ كلسو هيلع اللا سما ىتلا  غيلا: اموات :هقلك هلو

 ىأر املف ىرقبقلا ىشم مت ملسو هيلع هللا لص ىبنلا لبق ىلع هللا ديحجج ٌةينف ركب

 ىضق اهلف .سانلاب ملسو هيلع هللا « لص ىنلا ىلصف مدقت كلذ :ملسو هيلع .هللا ىكدص  ىنلا
3 

 0 1 5 1 1 2 5 ل 5 0 20 ١ هم نأ َّ 3 2 د 3 3 1 - مع 2 د
 حفسصيلو لاجل جيسيلف رما مكبار اذا موقلل لاقو ملسو هيلع هللا ىلص ىذنلا موي نأ ةفاكق

 مك 0 00 َّ - َ ٠ آم 3 5 222 6 1
 هللا كدبيع ب لكيحت انتدح القاع انيمأ نوي نأ بناكلل بحاسي باب زكي 2: الا

 عا..ؤ ٠ ]1 م 53 : هم ىلا 0 محا دعا | 7 3 : 8 17 5

 انآ رع نأ رجب وا لافف ع «دلنعو ةهماهدلا ىلع لدعمل 0-05 وبأ ىلا تصعد لاق تعبنا

 ءارقب لشقلا ركاسي نأ ىشخا ىناو نارقلا ءارقب ةماميلا مهي محتسا لق لتقلا نأ لاقف

 5 - ع ع و
 5 80 -- 2 0 | 36 - 7 2006 5 1 58 ١

 فيك تلق ىارقلا عمجح مهد نأ ىرأ ىنأو ريتك نارق بهديف اهلك ىطاوملا ف ناوغلا

 مع لزب ملف مريخ .هللو وه رع لاقف ملسو هيلع هللا ىلبح هللا لوسر

 1 00 ٠ ب 3 0 ا ا 5 د ع 5
 ىحلا كلذ ىف تشاو رع ككح هل 2 نجل ىجردص هللا حج ىتنح كشدذ 3 ىنعجا ري



 منال : 1 ءاكحالا بانك

 ع اد 9 5 05 1 | 3 10 9 5 3 1
 كلا اهذخيلف رانلا نم ةعطق 32 امنذ ملسم فك هل تيضفق ىف فقداص

 اًديحم ملسو :بلع هىللا ىلص 0 عاب لو عايضو جلاوما سانلا 0ع مامالأ ١ باب مم

 انتدح ليعمسا ءانتدح رشب نب دمحم انتحح ريمن نبا انتدح ماكنلا نب ميعت نم

 ملسؤ هيلع هللا لص -ىنلا غلب لق املا تبع لك دج ع نطل 12 رينا 2

 ها ل

 انكوح نرد ءارمألا ىف ملعي نم نعطب ثرنكي م 0 ا ديلا هني لسرأ

 3ك لاق رانيد نب هللإ) ىبرع انتكذح ملسم ىب ريرعلا درع انتدح 0 نب ىسوم

 يبلع رمأو اتعب ملسو هبلع هللا ىدبفص هللا لوسر تعب لوقي امهنع هللا ,ىضر رممع نبأ

 د هع

 اذه ناو ملا املا كلا نمل ناك نأو ةرمالل اقيلخت ناك نإ هللا ميأو هلبق نم هيبا

 ذل ةموصخل ىف مئادلا وهو م مصخلا كنأل تان“ جر ةجعبا ىلا يانلا |( لا

 لاجرلا ضغبا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق تيل اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ثدح

 3ك وهف ملعلا لغا فالخ وأ روح كالا سف دا ؛ مِصخلا يالا هللا أ

 تعب ريع نيا نع راس نع ىعرلا نع رمعم انريحا قاررلا نبع ادرس 12 مدح

 رمعم انربخا هللا دبع انبخا دامح نب ميعت ىتدحو س اًدلاخ ملسو هيلع هللا ىص ىنلا

 كييلؤلا ١ لب ىلاخ .ةلسو ديلع هللا لدم ىنلا تح لد دكا 2 د1 كش يد

 رصايو ,لتقي ىلاح لعج انابص انبص ولكم اسال 0 د 2 ةيذج ىنب ىلا

 لتقا ال هللاو نيلقف هديسا لققي نأ انم لجر لك رمت نريسا انم لجر لك ىلا عفدو

 مهللا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلت كلذ انركذف هدريسا قاككأ نم لجر لتقي الو ىريسأ

 1017 ل 51



 1“ ماكحالا باتك منو

 0 00 2 0 0 ١ 0 4 - 0 ١

 هللا ىليح ىداللا جوز ةخذشتاع يَ + ويب نىب ةورع نع باهش نبأ نى ع كلام ىنتتدخ لاق

 نأ نلطافو ىلإ نب نعش ديحا ىلإ لمح نضاقو لإ ند ةهننع رك كللذ اننا مكلسو هيلع

 دق ىخا نبأ لاقف دعس هذخأ ميفلا ماع نإ ٍ اك ايلف كيلا هضبقأف ىنم ةعمز ةديلو ىبا

 هشارف ىلع كلو ىنأ ةحيلو نباو ىخا لاقف ةعمز نب دبع هيلا ماقف هيف ّىلا كهع ناك

 ناهح نك ىخل نبا هللا ليسر, اب ىعس لاقف..ملسو هيلع هللا ىلكص هللا لوسر ىلا اتواستف

 نص هللا لوسر لاقف هشارف ىلع تلو. ىل هيلو نباو ىئخا ةعمز نب دبع لاقو هيف يلا

 0ظرطلا دل تلك 1 ارك هللا لوسرب لقا محا عمر نب تبع اي كل وفا ملشوا هيلع هللا

 ةبتعب ههبش نم ىأر امل هنم ىبجتحا ةعمز تنب ةدوسل لق مث رجممل رهاعللو شاوغلل

 0 يتلا انتدح اهوكأو رثبلا ىف مككلا ا « للاعت' هللا ىفل ىتح اهأر اف

 0ع 0 1 19 ىلإ نع نيفحلاو روصتم نع نيفس انربخا (قارربلا كلبع انتدح رصن

 الا رجلف اهيف وهو الم عطتقي ربص نيمي ىلع فلج ال ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لق هللا

 اليلق اَنَمَت مهنامُيَأو هلآ دّبعب َنورَتُشَي يذلا نإ هللا لود نابع هيلع وقو هللا ىقن

 لاقف رثب ىف هتيصاخ لجر ىفو تلون ف لاقف متت هللا كبعو ثعّشألا ةجن ةيآلا

 نإ تلرنف فلك اذا تلق فلكف لق ال. تلق ةنيب كلآ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ةنييع نبا لاقو هليلقو لاملا ريتك ىف ءاضقلا باب ا ا ءذنيآلا هلآ ديعب نورتشي نيذلا

 نع بيعش انبخا ناميلا وبا انتحح ءاوس هريتكو لاما ليلق ىف ءاضقلا ةمربش نبا نع

 تلق ةملس مآ اهمأ نع ةتربخا ةملس نا تنب بنيز نأ ويبزلا نب ةورع قربخا ىرعزلا

 600 رشب انا امنا هل لاقف عايلا جرخت هباب دنع ماصخ َةَبَلَج ملسو هيلع هللا ىلص ّىنلا عبس

 هنا بسحأو كلذب هل ىضقا ضعب نم غلبا نوكي نا اضعب لعلف مصخل ىنينأب هنأو



 مو ؟* ءاكحالا باتك

 ) ةعيبر نب رسماعو ديزو خيلسا وكباو ا كك ركب وبأ ءابق دحسم 3 ملسو :يلع

6 01 2 3 : : 1 . 
 دع ميخربأ نب ليعملا ىتتدح سيوا نا نىب ليعمسأ انتدح نسانلل ءافرعلا كال 1

 ا 2 0 م 0-0 5 5 م 9

 روسملاو مككلا نب نورم نا ريبزولا نب ةورع ىتدحح باهش نبأ لق ةبقع نب ىبوم

 انيلا عفري ىتح اوعجرا نذدأي مث نمم مكنم نذأ نما ىردا > ىنإ لاقفا نزاوم ىبس

 فنع 3 ,.وملسملا مال ند |

 هوربخأت ملسو هيلع هللا .ىلص هللا لوسر ىلا اوعجرف عواقرع ٍةيّلكف سانلا عجرف مكورما مكواقرع

 ريغ لق يرخ اذاو ناطلسلا انت نم دركي ام باب ةارهداو وبمط دع نات

 هيبا نع رع نب هللا كبع نب كيز نب لنيك ىب مضاع انثدح ميعن وبا انتدح كلذ

 00 ان اذ ملكتن ام فالخ وهل ليقنف انناطلس ىلع لخدن انا ريع نبال يل لاق

 6 ا تيبللا انتدح ةبيتق انتدح «انانن اهدعن'انك لق تدع

 وذ ,سانلا رش «ْنأ لوقي ملسوا هيلع هللا لدم هللا ليسر عب دنا ةريش نأ نع كارع نع

 انككح نئاغلا لح ءاضفلا كاب ٠ ١> دل رم رد درك ذآ كدا يتصل

 0 0 ا 00:0:0:7070707070:62ا:/:

 م 1- 5 5 2ع 5 ال 5-5

 هيلع هللا ىلص لاق هلام نم كخآ نأ جاتحاو جيك لجر نيفس ابأ نأ ملسو هيلع هللأ

 د

 هذخأي الف هيخا قح هل ىصق نم باب )1 «٠ فورعملاب كدلوو كيفكي ام ىَنُخ ملسو

 انتدح هللا دبع نب زيزعلا دبع انتدح لالح مرحب 0 هارح لك ال مكاذمل ءاضق ناف

 نبا بنيز نأ رْيبرلا نب ةورع ىربخا لق باهش نبا نع ماص نع دعس نب ميقربا
 ىلص هللا لوسر نع اهتربخا ملسو هيلع هللا ىلص ىجنلا يوز ةملس ما نا هتربخا ةملس ىا

 ىيبنأب هناو رشب انا امنا لاقف جيلا 2 هتركح بابب ةموصخ عمم هّنأ ملسو هيلع هللا

 كلذب هل ىضقأف فداص هنأ بسحاف ضعف نم علبا وكي نأ “'مكضعب لعلف مصخلا



 شفط دلو ١ ه1 كل يدينا ظن هماو هينا تيب ىف سلب الهف ل اذمو كل اذه

- 
 1 ءاكحالا باتك - 5 12

 نع ةبعش انتدح ىدحقعلا انتدح راشب ىب ىكيحص انتدح ايصاعتي الو اهاطتي نا
 هد

 1 3 نب ذاعمو ىنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تعب لاق نبأ تعمس لاق دوب ىلع
 - هنأ ىسوم وبأ هل لاقف اعواطتو أرغنت 2 ارشبو ارسعن 2 ارسي لاقف نميلا ىلا لبج

 ةلرعش 0 عيكوو نورخ نب ديزبو دواد وبأو وضنلا لاقو مارح ركسم 1 لاقف عنبلا انضرأب

 مكاذل ةباجإ باب 7“ ثا يلح هلل ىلص قدا نع هذج نع هيبا نع كيعس نع

 0 || .مظامتتبتك“ 53 2 < 3 1 هس ه

 انتدح ندوكسم انتدح ةبعش ىب ةريغملل ادبع نافع ىب نمتع باجأ كقو ةوعدلا

 ّ 5 ١
 ادح ىنلا نع ىيوم نأ نع لكاو أ نع روصنم ىتتدح نبيفس نع كايدشتا نب ىيحإ

 ىلع انتدح لمعلا اياده باب “١ ع ىعادلا اوبيجأو ىناعلا اوكف لق ملسو هيلع هلأ

2-6 53 5 3 ١ 

 لق ككفاسلا 0 وبا انربخأ ةورع عمس هنأ ىيرهزلا ىع نيغفس انتدح هللا دبع ىبا

 ىدن .نم ةقدص ىلع ةيبثألا نبا هل لاقي 0 كلل 22 لع ىو نع دل ناجع

 لق ربنملا ىلع ملسو هيلع هللا ىبص ىنلا ماقف ىل ىحلعأ اذهو ملت اذه لق مدق املف

 لوقي قايف هتعبت لسضاعلا لاب ام لق مك هيلع ىقأو هللا نمحت ,بنمللا ىعصق اًضيا نيفس

 نإ دكح د1 دل نك نإ ةييفر لع مليح ةقايقلا ىذا هي كح الا عشب ننال ةجيت

 اًنالق تغلب له الا هيطبإ ىترفع انيأ, ىتح هيدي عفر مث رعيت هاش وا راوج اهل ةرقب

 هترصبأو ىانذا عمس لق كيمح .نا نع هيبا نع ماش دازو ىهرلا انيلع دسم لاق

 راوجلاو توسح 1 «( قذأ عجم ىوعولا لقي مرثو ىتم هعمس هناث تنبات نب كيز اولسو ىنيع

 د2 نه

 | ءاضقتسا باب ٠8 ء«ةرقبلا توصك نوراجت نم
 ء

 هدد

 هللا يضر رص ىف نإ ةيمعلا اكن نأ جيرج نبأ ىربخا لق بهو نب هللا دبع انتدح

60-02 

 ١ ىلص .ىبنلا باحتاو نيلوالا نيرجاهملا ب ةفيذح ىنأ كمم رئاس ناك لاق هبخإا امهنع
7 



 مدور هن ءاكحالا ناك

 ليتق ىلع ةنيب دل نم نيتح موي .مكلسو هيلع هللا لص هللا لودر لذا لذ ةدانق ا نأ

 ادب رك كسل ل نهشي اًدَحا رأ ملك قيتق ىلع َةنْيِب سفئلالا تيقف هبلسا ةلذ دلك

 اذه الس هئاسلج نم ٌلجر لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا هرم' تركذف ىل

 شيرق نم َعبّيَصَأ هطعي ال الك ركب وبا لاقف ىنم هضرأف لق ىدنع ركذي ىنذلا ليبقلا

 ملسو هيلع“ هللا كتل هللا 'لوشر رمأف لذا هلوسرو هللا نع لكاتب هللا 0000-6

 ىبنلا ماقف ِتّيْللا ىع هللا دبع لاق هتلثأت لام لوا ناكف اًفارخ هنم تيبوتنشاف ىلا ذك

 ىف كلذب ىهش هيلعب ىصقي ال مكامل راجلمل لها لو ءّىلا هدف ملسو هيلع هللا ىلص

 ةيلعا ىضقي ال هت ءاضقلا *سلكم ىف ءفح مختل هدنع مسخ ا ركا ولو ابله د١ سار

 وأ عمس ام قارعلا لأ ضعب لو هرارقا اهترضحيف نيدماشب وعدي ىتح ٍهضعب لوق 0

 نم نورخأآ لقو نيتعاشب الا ضقي مل هريغ ىف ناك امو هب ىضق ءاضقلا سلجم ىف هآر

 ةداهشلا نم رتكا ديلعف قلد ةفرعم ةداهشلا نم داري امنأو 0 هنأل هب ففي ل

 مكاحلل ىغبني ال مسقلا لقو اهريغ ىف ىضقي الو لاومألا ىف هملعب ىضقي قاضعب لاو

 هيف نو هريغ ةدايش نم رثكا هملع نا عم هريغ ملع نود هملعب ةاضق ىسضحب نأ

 0 اص ئبنلا هرك دقو نونظلا ىف هل اعاقبإو نيملسملا دنع هسفن ةمهتل اًضرعت هيلع هلأ

 انتدح ْيسبوألا هللا دبع نب ويزعلا دبع انتكح ةيفص هذه امنا لاقف نطلا ملسو

 دنت ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا و 0 نىب لاح نع باهش نبأ نع كعس نب ميهربأ

 امنا لاقف اهناعدف راصنالا نم نالجر هب وُ اهعم فلطنا تعجر املف ىيح ننب ةيفص

 بيعش هاور مدلا ىرج“ مدا نبأ نم ىركح ناطيشلا نإ لذ هلا ناكسش الذ هبفصط 2

1 03 5 5 , 

 نيسح ىبا ىنعي ىلع نع ىرهزلا نع ىيعحإ نب فكحاساو فيتع دحأ نسأو رفاسم ناو

 عضوم ىلا نيريمأ هجو !ذا ىلاولا رمأ باب 7 ءملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةيفص نع



 ؛* مءاكحالا باتك -ع ع 9

 انعالتف هلتقيأ الجر هتآرما عم دجو الجر تيأرأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ىلا ءاج

 0| ماادح رح د نأ ىتت نك للا ىف كح نا ناي ٠2 0١ تماس" انو ,ىعشملا 3

 انتدح هوحن ىلع نع وكذيو دىجاسملا نم هاجرخأ ربع لقو ماقيف دجاسملا نم جرحي

 نب ديعسو ةملس نا نع باهش نبا. نع لّيقُع نع تّيَللا انتدح رْيَكب نب ىيحج

 هادانف دحسملا ىف وفو ملسو ةيلع هللا ىلص هللا ليسر ٌّلجر ىلا لق ةريرق نأ نع بيبسملا

 لق نونج كبأ لق اًعبرا هسفن ىلع كهش امل هنع ضرعأت ثينر ىّنإ هللا لوسر اي لاقف

 تنك لآ هللا بع نب رباج عمس نم قربخُأف باهش نبا لق «هويجرت هب اوبعذأ لآ ال

 رباج نع ةملس لأ نع عزا نع ميرج نباو رمعمو سنوي هاور ىلصملاب همجر نميف

 دبع انتدح موصخلل مامالا ةظعوم باب .١ ءمجرلا ىف ملسو هيلع هللا بص ىنلا نع

 ةملس ما نع ذملس أ ةنبا بتيز نع هيبا نع ماشع نع كلم نع ةَملَسَم نب هلا

 ىلا نومصتخ مكنأو رب نأ امنا لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أ اهنع هللا ىضر

 هل تيضق نف عمسأ ام وح ىسفأت صعب نم هنّخحب نحلأ نوكي نا مكصعب ّلعلو
 كا ةنايشلا) كلت 1117 كرانلا نم عطف هل عطقأ ا شل كك 22

 ةداهشلا ناسنا هلأسو ىضاقلا جيرش لقو مصخلل كلذ لبق وأ ءاضقلا هتيالو ىف مكالمل دنع

 تايأر ول .فوع نب نمحبلا كبعل ةع الق ةمركع لوز لك دين

 الو نشكسلا نم لج ةداهيش كتتداهس“ لاقفاا ريما تدنأو ةقرملا اوأ ءانر للحس. ندع“ الجر

 ادار طرا 1 دل تايتكلا هللا ناك قنا رع دار :سافلا :لوقي نأ ةولارع "لذا تاكد

 هللا لص ىجبتلا نأ ركذي رو همجرب رمأت اًَعبرا انزلاب ملسو هيلع هللا ىكدص ىنلا كنع زعام

 اًعبرا مكحكلا لو مجري مكالل كنع رم ّرقأ اذا دامح لاو دكَصخ نم كهنشا ملسو هيلع

 ةداتق ىنأ ليم كمت نا نع ريتك نب ربع نع ىيج نع ثيللا انتدح ةبيتق انتدح



 هل
 من 15 كلا كنك

 اهيلع نيلماعلاو ماكل قزر باب > «ملعلا نع الويس املع ابيلص افيفع اميلح اهيقف

 لكأو هقلامع رحقب ّيسولا لكأب ةشئاع تلاقو اًرجأ ءاضقلا ىلع فخأي ىضاقلا عيوش نكد

 نبأ كيزي نب بئاسلا ىربخا ىعزلا نع يعش انربخا ناميلا وبا انتكح ريو ركب وبا
 مدقر هنا هبخا ىدعسلا ني هللا كبع نا عي ىرعلا دنع نب بطُيوخ ّنا مَن تاخا

 تييطعأ زنق لاعا سانلا لاعا نم لك كسلا منح كأ رع دل لاعك ءسالك د 1

 ريخ انو اًحبعَأو اسارفا: ل نأ تلق كلذ ىلا تيرت اما رع لاقح ىلب تلتف ايتقرك ةلامعلا

 ىختلا تادرا تنك .ئنان؛ عفش الارع لات نيملسملا لع ةفلص ىلابع نوكتا نأ ديرو

 ىتح ىنم هيلا رقفا هطعأ لوقف ءاطعلا ىنيطعي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر  ناكو تدرا

 ملويتف هذ ملسو هيلع هللا لص. ئنلا لاق ىم هيلا رفقا هطعأ تلقف الم هرم قاطعا

 هعبتت الف الو هذخن لثاس الو فرشم ريغ تمنأو لاما اذه نم كءاج اف هب قّدصتو
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 رع تنعمس لاق 'رع نب هللا ىبع. نا هللا ىبع نب رئاس ىتدح لق ئرهزلا نعو كسفن

 قاطعا ىتح ىنم هيلا رقفا هطعأ لوقأت ءاطعلا ىنيطعي ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ناك لوقي

 هلومتق هذخ ملسو هيلع هللا ىكلص ئنلا لاقف ىتم هيلا رقفأ وه" نم هطعأ :تلقف الام ةره

 هعبتت الخ ال امو: هذخن لكاس الو فرشم, ريغ .تنأو لاما اذه نم كءج ان هب قّدضتو

 للا ص ىنلا ربنم كنع رع نعالو تحاسلا ىف ةعدو ىف نا كن (١ كسك

 ١ 0 سما هع عا 3
 نب كيز ىلع نورم ىضقو دكجحسملا ىف رمعي نب ىبكحو ىبعشلاو عدرس (ىئىضصخو ملسو هيلع

 3-00 ل 7 0 5 ا 0 3 8 0 5 5 ١
 نم اجراخ ةبحرلا ٌُّت نايضقي ىفوأ مرح ةرارزو نسل ناكو ربنم ا كنع نميلاب تمد

 602 لق دعس نب لهس نع ىرهولا لق نيفس انتدح هللا دبع نب ىلع انتكح دجسلا

 قفازرلا دبع انثدح ىيج انتدح ءامينيب قف ةرشع سمخ ىبا انو نينعالتما تديش

 راصنالا نم داجر نأ ةدعاس ىنتب: ىخا ليس نع باهش نبأ ىلربخأ ميرج نبا انيبخأ



 ؟* ءاكحالا بانك

 دامو ةديبع نبا رم ىعلستلا جيب نب هللا تيعو: ةدوبا ىل نب لالبو سنا قي هللا

 هيلع ءيج ىخلا لق نفذ دهشلا نم وضح ريغب' ةاصقلا بنتك نوويج

 ىصضاقلا باتك ىلع لأس نم لوو كلذ نم سرّكملا سمتلاف ٌبعذا هل ليق 0

 0 نب هللا ديبع انثحح ميعت وبا انل لقو «هللا دبع نب راوسو كَ

 انك ادع دار كمبلا :ةكلنعا تقاو ةرصيلا" يات نينا ماج "بوم لع

 0ك شلل دكر لنا نيحرلا دبع نم مسفلا هني "تنجو, ةفولاب وهو ذكر ' اذك

 بقك كشو روج اهيف لعل ىردي ال هنأل اهيف ام ملعي ىتح ةّيصو ىلع دهشي نا ةبالق

 لوو رح اونذونأ نإ امور فيحلصا اودتلا نا امإب ريك لقا. لا ملسو عيلع 'هللا لص ىتلا

 انتدح قيشد الف الإو نيشان اهتفرع نإ رتسلا ءارو نم. ةأرملا ىلدع ةداهش ىف قولا

 لق كلام ىب سنا نع ةداتق تيعمس لاق ةبعش انتدخ ر دنغ انثحح راشب 0 ب

 لل الابك  نوورقي ال هنأ اولق مورلا ىإ ثتكيا نا! حلسو هيلع هللا "لص: ىنلا' كازا امل

 ك2 ا ل 1 نأ نك هسا نذ اهناح لو هيلع هللا لص ىتلا تحان. اًمرعس

 نأ ماككلا ىلع هللا فخا نسلخل لو ءاضقلا لجولا بجوتسي ىتم باب ا! هللا لوسر

 كيلع ان انوانإ ايا ارد مخ اليلق انمك' هنايإب ةاوردشي الو سانلا اوشنح, الو وهلا. اوعي ,ال

 اَنْلَوْنَأ اَنِإ أرقو باسحلا َمْيَي هدف دا قحاب 0 نيب مكلف

 0 ككل ذر نيت لابو وانو نأ قو هللا بانك نو

 انْيَتآ اًلُكو َنيّيَلَس اَهَتْيَهَعَت نيدعاش مهبكَحل انك 2 مَلَع هيف تَشقت نإ نوكأ

 نإ تول يمت رمل نم دا رم ام و ذي ملا رج جلملس دف لي انا

 انل لاق رف نب محام 5 ل «هداهنجاب اذه رذعو هملعب اذه ىلع ىنتا هناف اوكلح ةاضقلا

00 



 نأ سانلا اهي أ اب. ' لق مت ذتموي هنم ةظعوم ىف ابضغ كشا طق ملسو ءبلع هللا ىلص

 انتدح « :جالمل اذ, فيعضلاو ريبللا يف ناف رجويلف سانلب ىلص ام مكيف نيرقتم 0

 3 | 09 ١ 3 0. 5 . د 30 -
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 ر هللا لص دلل 2 ركذف ضكاح خو هتارمأ فقلط هنأ هربيخأ رع نب هللا دبع ) نا مئاس

 آح اهكسمي مث اهعجاريل لق مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع ظّيغتف ملسو هيلع

 ىضاقلل ىأر نم باب ١ ءاهقلطيلف اهقلطي نأ هل احب ناف ريطنتف ضيا مث ريطت

 هيلي هللا :ليض ,ىنلا لاقءامك ةميتلاو نونطلا كفك مااذإ سلا د ف دل

 ناميلا وبا انتدح اروهشم ارمأ ناك اذا كلذو فورعملب كدلوو كيفكي ام ىنخ ديل كر

 نينه تءاجب كيل اهنع هللا ئيضر ةضتع نإ دع دلك ىعدلا نك ع 07

 ٌبحا بخ لحما ضرالا رهظ ىلع ناك ام هللاو هللا لوسر اب تلاقف ةعيبر نب ةبتع تنب

 نأ ّىلا بحا بخ لها ضرالا رهظ ىلع مويلا يبصا امو كئابخ لها نم الذي 00

 معَ نأ جرح نم ىلع لهف كبسم لح نيفس ابا نأ تسلق مق كثآبخ لعا نم اوزعي

 ةداهشلا باب !ه « فوروعم نم خيمعطت نأ كيلع جرح ال اهل لاق انلايع 1 ىذلا نم

 ىضاقلاو هلامع ىلا مكالل باتكو هيلع فيصضي امو كلذ نم زوجج امو موتخملا طخل ىلع

 ليهفلا ناك نإ لق مث قود ىف الإ كالا مكاشلا تانك سانا نصحت لد < كحاتلا ذا

 ديعلاو اطخلف لققلا تبث نا دعب الم راص امثاو همعرب لام اذه نال زئاج ويف أطخ

 لقو ترسك مس. ىف زبوعلا_يبع نب ريع بتكو دوحلمل ىف هلمع ىلإ رع كنك كقون نحو
4 

 باتكلا ويب# ىبعشلا ناكو متاكلو باتكلا فرع اذا رئاج ىضاقلا ىلا ىضاقلا بانك ميعوبا 7 1 - 6 1 . عإ 3 5 52 ١

  7 50همر ١ 1 701



 9 ءاكحالا بانك 7

 اهب اوم ملسو هيلع هللا .ىدض ىبنلا عراف لق معن تلا ةنالف نيفرعت هله نم ةأرمال لوقي

 قابيصم نم ولخ كتاف ىتع كيلا تلاقف ىربضأو هللا ىقتأ لاقف وبق كنع. ىكبت قو

 ام" قلق ملسو هيلع: هللا لص هللا :لوسر كل لاق ام لاق لج انهيررق» ضمو: اهرؤاسجف ا, لاق
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 اًباوب هيلع 'لتجت :ملف: هوان ىلا :نقتجف :لاق ' ملسو هيلع هللا. ىلص.:هللا, لوسرلا هنا لاق“ هنفرتع

 لوا, تع: ربصلا "نأر ملسو * ةيلع هللا ىلتض' ىنلا :لاقف :كسفرع ام هللاو هللا لوسر اي: تلاقف

 هدفك ىركلا ءامزلا نود ةيلع بنبو نما لع لكعلاب مككح) مكاذلا تان” 3 موس

 ل 00 1 0 لل ادلا اريف اسد يلفدلا قنابخ نبدي نتن

 بحاص ةلونع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىحي نيب نوكي نك دعس نب سيق نأ سنا

 لالع نب ديمخح ىتدح ةرق نع ىيح انثدح دّدَسُم انتكح ريمألا نم طَوّشلا

 0500 فلو انفو تلو ةيلح_مللإ لدم ىلا نا لوما قل نع هدم قلبا اننديح

 حد كح
 دعت 0000 ١ هما 0

 كتح وقر ليج نب فاعم» هانت: نوهت مك ملسأ الجر ,نأ.؛ ئموم قا "نع بةدرير قا نع“ لالف

 دلوسرو- هللا: ةاضقق + ةلتتفأ "ىاح سجل ,ال: لاق. نوهت, مث ملسأ لاق !اذنهل :ان- لاق ١ ىنوص نا

 حد مدآ انتدح نابضغ وهو ىتقي وأ مكاذلاا يضقي لد تايد“, + «دلشو+ ميلخا هللا, قلص

 2 1 د هدد د

 بتنك لاق ةركب ىنأ ىب نيحرلا دبع تدعمب ميمع ىبب كلملا دبع انتدح ةبعش انتدح
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 تعمس ئناث نابضغ تدناو نينثا نيب ىضقن 59 ناب ناتسكسب ناكو هنبا ىلآ ظركب وبأ

 ديس انتدح «نابضغ وهو نيئنثا نيب َمَكَح نيضقي ال ليقي ملسو هيلع هللا ىلص علا
 مشع ما لإ 00 سيكل 52 نلاخ كا ند ميعيسأ انربخا هللا دبع انوبخا لتاقم ّ

 هللا لوسر اب لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا :لجر ءاج لق اي 5
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 ىبنلا تيأر اف لاق اهيف انب ليطي امم نالف لجا نم ةادغلا ةولص نع رَختْأل هللاو  ىنا (



 5 ؟* ءاكحالا : بانك

 لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ثععمس ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر نم هتعمس اًنيدح

 جك ل را فج ف الا صا ري

 لق نسلل نع ماشعه نع هركذ ةحئاز لاق يفعحال ىسح ربحا شسس دا دكا

 هد ين ندد زك ل لفش دلإ نك 1 لا راسي ىب لقعم م

 يو توميف نيملسملا نم ةيعر ىلي' لاو نم ام لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم

 يدب انقرح هيلع هلل فس قاس ا بي 0 .٠ سل ع نإ دك لا

 اًَبْدنْجو نوُقَص ثحيش لق ةميبك نا فيرط نع قريوجلا نع كلاخ انثتدح ىطسولا

 هك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تنعمس له اولاقف عتبصوي وهو هباضتأو

 ةمايقلا موي هيلع هللا ٌقْقْشَي ققاشي .نمو لق ةمايقلا موي هب هللا عمس عمس نم لوقي

 اًبيط هلا لكأي 3 "نأ .عطتسا نك هنطب ناستالا نب ندنم اه لو نإ لاقف انا ردت

 تلق ؛لعفيلف هَق ةقارفأ مد نم فك هلم هت نيبو هنيب لوح ال نأ عاطتسا نيو لعفيلغ

 ؛«بدنج معن لق بدنج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كنعيس لودي ند هللا تع

 ئَحشلا ىضقو فيوطلا ىف رمعَي نب ىينك ىضقو فيرطلا ىف ايتفلاو .ءاضقلا باب ٠١

 ىنأ نب لاس نع روصنم نع ريرج انثدح يَ ىأ نب نلثع انككح هراد باب ىلع
 ملسو هيلع هللا .ىكص ئرنلاو انآ امنيب لذ دنع هللا ىبصر كلم نب سنا انتدح دكا

 ةعاسلا ىتم هللا لوسر اب لاقف ىجسملا ةّدس ىنع .لجبر انّيقلف دجسملا نم ناجراخ

 هللا لوسر اب لاق مث ناكتسا لجرلا َنأكف اهل تدحعا ام ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق

 عم تننا لاق هّلوسرو هللا ٌبحأ ىنلتو ةقدص الو ةولص الو مميص ريتك اهل ا

 انفرح تاوب ل نكي ره ملسو .هدلع هللا صر ىذلا ناز دكدا + تاك ١7

 كلام نب نانا نع ىنانبلا تشد اننيحح ددعس انك نيصلا رن ن1 فحكم



 و* ءاكحالا باتك 1

 ةيلع هللا لص ئنلل ركذف هبصغ نكسو رانلا تليخ نا كلذك # اينيبف اهلخدتقأ

 رث نم باب ٠ 2« فورعملا ىف ةعاطلا امنا اًذبأ اهنم اوجرخ ام اهرلخد.ول لاقف ملس

 ىنسلل نع مزاح نب ريرج انتدح لاهنتم نب جاجح انتدح «اهيلع هلل ةرامالا ا

 السك ال سحرا "تع او علو ةيلخا هللا :لس. ىنلا" لق“ لق :ةرمسأ ني «امكرلا دبع وع

 6 ةخلتسشم ريغ نع تايلدع ٌ تأد اهيلا 55 اكو تكتم نع اهتيطع ل 1 .نإ ذاف ةرامالا

 نمي -

 ؛ريخ وه ىنذلا تثاو كني نع رفكف اهنم اريخ اهريغ تيرف نيب ىلع تفلح ااذاو ' اهيبلع

 سنوي انتحح .ثزاولا دبع انتدح رمعم وبا انتدح اهيلا: لكو ةرامالا لأس نم باب 4

 ى

2-- 1 

 9 9 7 0 0 ه1 هه 1 : :

 اهتيطع ! أو اهيلا تلكو ةلتسم ىع اهنيطع ص ١ 0 ةرامالا لاست 3 ةرهس نب نمحرلا دبع

 ىنلا تف اهنم اريخ اهيغ تيأف نيم ىلع تفلح اذاو اهيلع تنعأ ةلتسم ريغ نع

 01 نك اتترح ةرامالا ىلع قنمركلا :نم هركي ااما باب * ٠ ٠١ كني ؛نع'رفكو اريخ وله

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره لبا نع ىربقملا كيبعس ىع بكن ىنأ ىبأ انتدح سنوي

 ىب نييكلا نبع ءانتلح ناجح ىب هللا دبع انتدح راشب نب 0 لاقو « خمطافلا

 ءالعلا نب كبح“ انتدح .« هلوق ةريرق ا نع كل نب رع نع ىبقملا ديعس نع رفعج

2 
 هد هد 2

 ىلع تلخد لاق هنع هللا ىضر ىدوم نأ ىع ةدرب نأ ىع كيرب نع ةخماسأ وبا انتدح
 رو

 ى هلا اليسر انعم نيلحرلا ,ىتحا لاقف موق نم الجرو انا. مللسو+ ةيلعيهللا "لمفأ ىلا

 نم بانا م١ ٠ ءهيلع صرخ نم" الو :ةلاس :نم اذسف ئلون ال انا لاقف هلتم رخآالا لاقو

 6529 ب --ع 0-50 20 ع 2 2

 هللا تيبع نأ نسلل ىع بيهشالا وبأ انتدح ميعت وبا انتدح ٍيصني ملف ةيعر يرئسا
 ا

 كتلدح“ يل لقعم هل لاقف هيف تام ىنلا هضرم ع راسي نب لقعم داع دايز نبأ



 سوم ل احلا كاك

 ا تل نب رضع انتدح سنوي نب نحإ انتحح ٠ يب حا ند نع ءىر ذولا

 ام[ سيرت ةيرعألا اذه لاؤي ال ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لق ربع نبا لق لوقي

 لوتأ انب مكي مل نمو كاحت دلوقلا ةمخحلب يك نم ك0 32

 ليعتسا نع كدّيَبح نب ميعربا انثحح نابع. نب باهش .انتدح نوقساقلا مه كئالوأق

 نيتنقا ىف لا ىسبح ال ملسو هيلع هللا ىكصا هللا لوسر لق لق هللا تبع نع سيبك

 ءايملعيو ايب ىضقي ويف. ةمكح هللا هاثآ رخآو فلل ف هتكلع ىلع هطلسف الم هللا هاتآ لجر

 نب ىيج انتدح دسم انتدح ةيصعم نكت ره ام مامالل ةعاطلاو عمسلا باب *

 ىلصا هللا .لوسر.. لاقن,لاق :ةنح هللا يضر, كلام ندا نتا نع , ىليتلا قا نع ةبعش نع كيعس

 اتتدح « ةبيبز هسأر نك يشبَح دبع مكيلع لعتسا ناو اوعيطأو اوعمسا ملسو هيلع هلل

 لق هيوري سابع :ىبأ نع ءاجر ىنأ نع دعجلا نبع نامح (انندح كح نب قفلس

 0 دل ركن ربصيلف :ىركي ل دويمأ نم ىأز نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق

 0 6 اسد د11 5ك ت1 زاتايم تام الا توبيف ادبش ةعامللا قرافي

 دانا ىلدنو ئتنلا ىتع دمع هللا ضر هلل تنبع نع هدانا ىددخ دالا نيبع .نع ديعس
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 اذاف ةنيبصعمب ٌرَموُي رف ام هركو بحا اميف ملسملا دما ىلع ةعاطلاو عمسلا لة ملسو هيلع

 لص. ّئنلا. تعب لق هنع هللا :ىضر ىلع نع ىمحلا دبع حا نع ةحيبع نب دعس انتدح

 لقو يلع بصضغف دوعيطي 0 عرمأو راصتالا نم الجر خقيلع رمأو ةيوس ملسو هيلع هللا

 انك يلع كمرع ىف "لد كب ولت ىوويطت نإ كسر هيلع هلا لص ىلا رجا دع

 اوماقف لوخدلاب :اوّمه :اًملف :اوذقوأت اًبطح اوعمجن .اهيف متلخد مك اران متحقوأو اًبطح متعمج

 سيم مم اي سس ل 0



 ميحرلا نمحرلا كلا مسب

 ماكحالا بانح 4

 نادبع .انتدح مكنم رمألا نىطأو لوسرلا اوعيطأو هّللآ اوعيطأ ىلاعت هللا ليق باب ١

 ابا :عمس: عنأ وح ل دبع نب ةدلس كا قدح فعلا د سن نبع . هللا نبع _انربخلا

 عانطا يقف ىذعاطا نم لاق ملسو هيلع هللا ىلسص هللا لوسر نأ لوقي دنع هللا ىضر ةريرق

 تاه ىردعا | ىصع نو ,ىعاطا .كقف ىريما عابطا نيو. هللا» ئطع كقف, .ىاصع .نئو..هللا

 ىضر وع نب هللا دبع نع رانيد نب هللا كبع نع كلام ىيتدح ل انتكحخ . « نناصغ

 هتيعر ندع لووشتم ,مكلكو عار مكلك الآ لاق ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر »نأ امهنع هللا

 وهو هتيب لعا ىلع عار. لجيرلاو هتيعر نع لووسم وهو عار سانلا ىلع .ىنذلا مامالف

 دبعو قتنع ةلووسم ىو هدلوو اهجوز تيب لها ىلع ةيعار ةأرملاو نهر عم لووسم

 « هتيعر نع لووسم مكلقو عار مكلكف ال هنع لووسم وقو هديس لام ىلع عار لجولا
 0 د 1 لك فلا نوح بيعت اربجا ناميلا اونا _اتتتجم شيرت, نم ءارمألا باي ؟

 هلل بع نأ شيرق نم كفو ىف هدنع وهو ةيواعم غلب هنا تتح معْدُم نب رْيَبَج

 ةلما وه امم هللا ىلع ىتتأت .ماقف بصغف  ناطكق نم كلم وكيس هنا تح ورمع ىبأ

 الو هللا باتك ىف تسيل تيداحأ نوتّدج مكنم الاجر نا ىنغلب هتاف دعب اما لق مث

 اهلعأ ٌلضن ىلإ يدفلاو كانا كاي كلقالوأو ,ملسو . هيلع هللا "لع هللا لور, نع وت

 ككل افي ذا نر ىارمألا ادع نأ لوقي رملسو هيلع هللا, ىلضا هللا ؟لوشر تعمم .ىتاذ

 ندع طعم نكح كاملا ذأ نك هدعن هعبات 2 نيحلا اوما ام هته لع هللا هبك آلا



 باقن لخدي نأ هيلع مرح وهو لاجدلا ىقأب لق هنا هب اننذج اميف ناكف لاجحدلا

 سانلا ريخ وه لجر ذتموي هيلا جرخايف ةنيدملا ىلت ىتلا حابسلا سضعب لونيف ةخنيولا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انتذح ىخلا لاجحلا كذا ىهنشا لوقيف سانلا ريخ نم وأ .

 نولوقيف 5 3 نوكشن ل هتيبحأ مث اذه تلاع نإ معيارا لاجمحلا لوقيف هتيدح

 نأ لاجدلا كيرف مويلا ىنم ةريصب كنشا كيف تنك ام هللاو ليقيف هيب مت هلتقيف ال

 ةكحلم ةنيدللا بالا لع ملسو هيلع هللا رص كل لاش ل5 )د هس دا ع لا

 7 0 نب ديزي انتدح ىدوم ىب ىيكإ انتدح « لاجدلا 2 ىنوعاطلا اهلخدي 9

 اقإ ملسواةيله.ذللا ناس يذلا نكح كلام ني نا نح ةناجع ل

 ! .ءككاشلا از لاتنلا 4 2 لن 5 212 لل ت2 نا
 باب 0 « هللا ا نع 05- -و 0 7-05 م

١ 5 <0 1 5 10000 
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 نأ ريَبْولا نب ةورغ نع باهش نبا نع فينع نأ نب دمحن نع نميلس نع ىخا

 نأ شكج هبا بتير نع .نيفس قا تنب ةبيبح ما نع هتكحح ةملس لا ةنبإ بن

 نم برعلل ليو هللا الا هلا ال لوقي اَعِرَق اًموي اهيلع لخد ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر

 ماهبالا هيعبصاب لحب كة يوم وخلا هدر نك نا عتف برتقا دق رش

 لق نوحلاصلا انيفو كلهتفأ هللا لوسر اي تنلقف نتحج ةنيا تنير تلا .اهيلت قتلإو

 .واط نبا انتدح كيفو (اضدخ ليعمسار نكي يدرج انتكح ا 6 تيخلا دك اذا

 , مدر مدولا متفي لق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريف نا نع هيبا نع

 ؛« نيعست بيو دقعو هذع لثم



 7 ننغلا رح ميزت

 دبع انتدح ءاذهب ملسو هيلع هللا لص ىنلا تعمس ةركب وبا ىل لاقف ةرصبلا تمدق

 نا. هللا دبع. نب رئاش نع .باهش نبا نع ماص نع ميعربا انتدح هللا دبع نب ويوعلا

 ىنثأت سانلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق لق انهنع هللا ىضر ريع ئب اهللا دبع

 هدانا تشكو للا ىدنا نم امويدوفكرذنال ىلا .لاقف لاجحلا ركذ مت هلهأ وه" اع هللا ىلخ

 انتحح ءروعأب سيل هللا ناو روعا هنا هموقل :ئن هلقي ره لوف هيف ملت لوقأس ىتللو دموق

 نب هللا دبع نع الس نع باهش نبا نع ليقع نع ثيّللا انثدح ريكب نب: ىيج

 طبس مدآ لجر اذاف ةيعللاب فوطأ متان انأ انيب لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رع

 اذف كتفقتلأ تبهذ مث ميرم نبا اولق اذه نر تالق, دم شار ١ فارهي وأ !كطني رعشلا

 لاجدلا اذه اولق ةيفاط ةبتع هنيع نك نيبعلا روعا سأرلا دعَج ريحأ ميسج لجر

 هل د12 01 لا ادايع انتدحا «ةعارخ نما لكجر نطق نبا اهبش, هبا نانلا برقا

 لوسر تعمس تلق ةشثاع نأ ةورع نع باهش نبا نع عاص نع دعس نب ميعوبا انتدح

 قربخا "نادبع انتدح « لاجدلا: ةنتق ني هتولض ق ٌليعتسي ملسو هيلع هللا ّكض هللأ

 5 0 سام 1 2 د

 نأ ملسو هيلع هللا بص ىنلا نع ةفيذح نع ىعبر نع كلملا دبع نع ةبعش نع

 نم هتعمس انأ دوعسم وبا لاق «ران هوامو دراب كم هرانف اًرنو ةم' هعم نا لاجحلا ىف لق

 ىع ةداتق ْسع ع انتدح بوح نب ع 2 « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىى
 روعالا هنما رذنا الا ىن تعب ام ملسو هيلع هللا ىكص ىبنلا لق لاق هنع هللا ىضر سنأ

 ةرير وبأ هيف « فاك اببنكم هينيع نيب ىنأو روعاب سيل مكبر نأو روغعا هنأ الأ باذللا

 انتدح ةنيدملا لاجدلا لخدي ال باب: »0 ءرملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع سابع ىباو

 نيا عبتح ند هللا احبع ندر هللا .ةكيبغ :ىربخا ئرهرلا نع ٍبيعش اننبخا نافيلا ونا

 نع اًليوط اًثيدح اموي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر انتدح لق كيعس ابا نأ دوعسم

 ها ل يس



 ىل برأ ال هيلع هضرعي ىنذلا لوقيف هضرعي ىتحو هتقدص لبق نم لاما بر مهي

 هناكم ىنتيل اب ليقيف لجرلا ربقب لجيلا رم ىتحو ناينبلا ىف سانلا لواطني ىتحو هب

 ل نيح كلذف ,روعبجأ اونمأ سانلا اهأرو تععلط اذاف ايبرغم نم سمشلا علطن ىنحو .

 ةعاسلا نيوقتلو ارْيَح اهناميإ ىف تبسك وأ لبق نم تنتمأ نكت مل اهناميإ اسفن عفني

 فرصنا كقو ةعاسلا نموقتلو هتايوطي الو هناعيابتي الف امهنيب امهبوت نالجرلا رشن :كقو

 نيوقنلو هيف“ يقسياء الفا هلضوخلا طيلي وهو .ةعاسلا نووقتلوا هعطير الف .دمكتل نيلي لا

 قر ةماعلا دكسم انتدح لاجحلا روكذ>باب " ١ ءاهعطي الف هيف“ ىلا هتلكأ عفر

 قا لاسم ةيعشا ينج ةريغملا لات ل5, شملق ىددحجب ليعمبا انتل بخ ادد

 هنا تلق هنم :كوضي ام. ىل لاق هناو. هتلأس ام ,لاجتلا نع ملسو- هيلع هللا لص «ىذلا

 نب دعس انتذح «ك اذ: نم هللا ىلتح نوضأ ودها لد ءام رينو بححا ليج هعما نأ ورب

 نب سنأ ' نحب دعلط "كا  ىب. هللا نتعب نب فك نعا يح ناعأ سس اضدكلا سع

 مت ةنينلملا ةيحان. ىف لوني ىتح:لاجدلا ءىجي ملسو هيلع هللا لص ىنلا لق لاق كلام

 نيخا نب يبرعلا نبع اندح « قفاتمو رفاك ّلك هيلا يضيف نافَجر ثالث ةنيدملا فجرت

 ةيلع ادللا "لص ئنلا . ىنعا كب نا نع مدج نع هيباا نع نعسان بفلا انك هلل

 باب . لك ىلع باوبا ةعبس ذتموي اهلو لاجحلا ميسملا بعر ةنيدملا لخدي .ال' لق ملسو

 رع« با "ىلع :علفان» لع نر ايدج يمر اهدا دعما نب ىبوم انتدح « ناكلم

 نب ىلع انتدح «ةيفاط ةبتع اهناك ىميلا نيع روغأا لف ملدنو ا يلع دلل :كض ىفلا كا

 نع هيبا نع ميعربا نب دعس انتدح رعسم انتدح شب نب كّمح انتدخ هللا نبغ

 فموي اهل مسملا بعر ةنيدملا لاخدي ال لق ملسو ةيلع هللا بص: ئنلا ىع ةركب نبا
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 لاق هيبأ 1 ميحربأ 0 خاص نح فقاح#| ىبأ لاقو « ناكلم باب لك ىلع باوبا ةعبس

 ل 49



 1 نتفلا باتك نري

 ؛ ةيلعالل يف نودبعي .اوثاك ىلا سود. ةيعاط.٠ ةصلخلا وذو. ةصلكلا ىنأ ىلع سود ' ةسن

 ةريرغ هنأ نع ثيغلا نأ نع روت نع نييلس ىتدح هللا دبع نب وبزعلا دبع انتدح

 ناطحقا نم لج يخا ىح ةدعاسلا» موقت 037 لقا مكلسو' هيلع هللا ١ ىلع: هللا قوسر نأ

 ملسو' هيلع هللا ىكص ئبنلا لق سنأ لاقو رانلا جورخ باب 78 ٠ «هاصعب سانلا قوسي

 انربخا ناميلا وبا انتدح برغللا ىلا نرشللا نم سانلا وشك ران ةعاسلا طارشأ لوأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرق وبا قربخا بيسملا نب ديعس لق ىعزلا نع ِبّيَعش

 « ىرصبب لبالا قانعا ءىضُت زال نصرا نم رآث تح ىخردعاسلا نعش نك كلش

 نع هللا ديبع انتحح كلاخ نب ةبقع انثدح ىدّتكلا ديعس نب هللا دبع انتدح

 هللا اليسر لقا لقا ةريرخ ١ نإ  نتعا مصاع نبأ نصح ةحلجرر نع .ئمحلا نبع نم :َبِيِبَحِ

 ٌلخأي الف كبضح نف بهذ نم زنك نع رس نأ تارفلا كشوي ملسو هيلع هللا ىلص

 نع ةريرف نأ نع يرعَألا نع كنزلا وبا انتدح هللا دّيَبُع انثدحو ةبقع لق ءاّنيش هنم

 كظحولا| ني لابجا نع رس لق هنا لا هلم ملسو ' هيلع هللا" لض ىلا

 نلب ةقراح تعم لق كيعم انتدح. ةبعش نع ىيج انتدح .دّدسم انتدح باب. د

 نامز. سلنلا ىلع قأيسف اوفّدصت لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنعمس لق بقو

 همأل رع ىب هللا ناي ىخا ةتراح ىددم لد ءالنع ارا نجح الكا تكلس لجيلا ىشحي

 نمحرلا بع نع.دانإلا وبا انتدح ِبّيَعُش انربخا ناميلا وبا انتحح «هللا ىبع وبا هلق

 لتققت ىتح ةعاسلا موقت ال لق ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر نأ ةريرعأ أ ندع

 نولاجد تعبي ىتحو ةدححاو .امهتوعد ةميظع ةلتقم امهنيب نونكت نانميظع“ نانتف

 لزالزلا رشكتو ملعلا ضبقي ىتحو هللا لوسر هنا معزي ملك نيثالت نم بيرق نوباذك

 ىتتح سيفيف لاما مكيف رثكي ىتحو لئاقلا وشو ِحرلا رثكيو ننغلا ريظتو نامزلا براقتبو



 ؟: نتفلا باتك

 يف عبات الو هعلخ مكنم اًدحأ ملعأ ال ئنأو لاتقلا مل .بصني. مث هلوسرو هللا

 َفَوَع نع باهش وبا انثدح سنوي نب كحأ انتدح ؛هنيبو ىنيب لصيفلا تناك الا

 ءارقلا بشوو ةكمب ريَبولا نبا بتوو ماشلاب ناورمو 0 نبا ناك امل لق لاهنملا نأ نع

 ىف نشساج ىدهو هاذ ىف هلع انلحت 2-2 نيلسلا ةررب لأ ىلا ىنا.عم 5 فاما ةرصبلاب

 | [ لافف) نسدتكلا فيس

 و نا ةللا كنع كا لا ا ع 3 1 0 لوأف نال نيف عفو ام د

 هلذلا نم متملع« خلا لال لع متنكا يرعلا رشعم اب مكن سيد هيل لذع انخانل

 ام مكب غلب ىتح ملسو هيلع هللا ىلص دمحمو مالسالب مكذقنا هللا ناو ةلالضلاو ةلقلاو

 - هدب

 نأ نكح لإ رشاش ةللاو: ماشلاب ىذا كاذ. نأ مكنيب .تدسفا ىلا اينحلا هذهو نو

 كاذ ناو ايندلا. ىلع الا نولناقي نإ ةللاو مكرهظأ نيب ىيذلا ءالوش ناو اينحلا

 ىلإ نب .د) انتحح ءانندلا ع ذا 3 نإ هللاو ةكم

 رآ لاق نامملا ند فيج نكح لك 1 3 مك حلا

 نئيج نب دالخ انتدح « نورهبج مويلاو نورسي فتموي اونك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 قاغنلا ناك امنا لق ةفيّدخ نع ءاتعشلا نأ نع تبا نأ نب بيبح نع رعسم انتدح

 ال باب 7١ 2 «نامالا دعب رفللا وه امثاث مويلا امن مهلسو دلع هللا 11 ندلا تي 1

 ١ نأ نع ككام ىنتدح نطل انتدح روبقلا لف طش ىتح .ةعاسلا موقنا

 رج ىتع ةءعاسلا يدنا )١ لذ ملسو هيلع هللا لش ىلا نع هره دا نخ جرعألا

٠ 
 تا

 انتدح ناتوالا اودبعي ىتح نامولا ريغت كنان 1 «هناكم ىنتيل اب لوقيف دل يبقي

 ىضر ةوريرف وبا ىلربخأ بيسملا نب نايس لاق :لاث ىرهزلا نع بيعش انوبخأ ناميلا وبأ

 تالا ١برطصضت .ىخ [هعاسلا وفن 21358 كسور هيلع كلا لسع هللا ريش نإ كك ١



 9 ىننغلا نك ا

 ربع نبأ عمس هتا ريع نب هللا دبع نب ةَرْمَح قبخا ىرعزلا نع سنوي انربخا هللا دبع

 بابحأ اباذع موقب هللا لونا اذا ملسو هيلع هللا .ىبص هللا لوسر لق لوقي امهنع هللا ىضر

 ملسو ةيلح» هلأ ”لتص ئتلا لوق باب ...٠ «هلاعا' ىلع .اوتعي مك .هيف , ناك نم :ٌباذعلا

 نيبلسملا نم نيتتف نيب هب حلصي نأ هللا لعلو كيسل اذه ىنبا نإ ىلع نب نسحلل

 ىلا اجا ةفوللب هتيقلو ىبوم وبا ليئازسا انقدح نيفس انثدح هللا دبع نب ىلع .انقدح

 لاق .لدغتي ملح :ةيلحا فاح“ لمربش + نبا: ناكق هظعأت تعا لع ىدلخدأ لاهش وا بأ

 لق بكثانآاب ةيواعم ىلا ايهنع هللا ىضر ىلع نب نسللل راس امل لق ئسلل انتدح

 اردت نم ةيواعم ؛لت اهلرخأ ريخت ىنح ىلوت.,ال ةبيتك :ىرا ”ةيواغا اعلا نب ورع
 د 1 - 0 3

 نسللل ءاج بطخب ملسو هيلع هللا ىلص .ىبنلا انيب لاق ةركب ا ك2 ل ىسلل. لاق

 نيب هب ملضصي نأ هللا ّلعلو تيس انكشإ ىدأ نإ كل در هيلع دال قككصر ل ىفلا» لاق

 7 1 ل 0 - 1 5-6

 ىلإ ةماسأ ىنلسرا .لق ةلمرح تيأر كقو ورع لق هربخا ةماسأ كوم ةلموح نا. ىلع نبا

 يق تنك ول كل ؟ليقي مل لقف كبحاص: قلخ ام, لوقيق نآلا :ككاسيس دعا لاو ىلع

 ره قفا ايف ىطعي ملخا هزار رمأا اذه نككو هيفا كعم نوكأ نإ! تيببحأالا لسلا فّدش

 مت ايش موق لتع لق اذا باب ٠ ١ ىتلحار ىل اورقوأ رفعج نباو :نيسحو, ىسح ىلا

 هدانا 12 ادإ نع نير نفا نامح انتندح' برحا ني نييلس انتدح فالك ناقف جرخ

 د

 كتصعمجيي ا لاقف هدلوو ةيشح رع ىبأ عبج خبواعم نب ديرب ةخنيدملا لعغأ علخ ان لاق

 اذه انعيإاب دق اناو ةمايقلا موي ءاآول ردانغ للك بصني لوقي ملسو هيلع .هللا ىكص ىنلا

 عيب ىلع لجر عيابي نأ نم مظعأ اردغ ملعأ ال ىناو هلوسرو هللا عيب ىلع جلا



 مثيب هنأ مالا كادح

 ىيح انثدح كح ىب هللا ىبع انتدح ءاةأرما جرمأ .اولو. موق جلفي .نل .لق .ىرسك .ةنيإ

 نب هللا دبع كركم وبا انتدح نيصح ىلا انتاكح 0 نب ركب كلا انتحح مدأ ىبأ

 رساي نب رامع ىلع تعب ةرصبلا ىلا ةشتاعو ريبزلاو ةكلط راس امل لق ىحسالا دايز

 ىف ربنملا قرف ّىلغ نب نشكل ناكف:ربنملا !ادعصف ةفوللا انيلع امدقف لع شا د

 تراس دق ةشئاع ّنأ لوقي اًرامع تيعمسف هيلا انعمتجاف نسلملا نم لئفسا رامع :ماقو. هالعا

 كرابت هللا نللو ةرخآلاو ايندلا ىف ملسو هيلع هللا ىلنص مكيبن ةجورل .اهنأ هللاوو ةرصبلا ىلا

 نع ةينغ ىلا ىبا .انتدح ميعن وبا انتحح « مأ نوعيطت ايا ملعيل مكالتبا ىلاعتو

 ابهنإ لقو اهريسم ركذو ةشتاع ركذف ةفوللا ربنم' ىلع رامع ماق لثاو قا ننع مكلل

 ربكملا نب لكَب انتدح « متيلثبا امم اهتلو ةرخآلاو اينحلا ىف ملسو هيلع هللا, لص مكيبن

 رامع ىلع دوعسم وبباو ىنوم وبا لخد لوقي لثأو ابا تعمس ورمع قربخا ةبعش انثدح

 نر ادع رك اوما قربك كانيأر ام القف م فنتسي ةظةفونللا لعا ىلإ ط هتعب تيح

 «ركا اًريمُأ امتملسا قنم اهكنم. تيأر ام رامع لاقف تملسأ ذنم ارمألا اذه :ى كعارسإ

 انثلح «ىكسللا ىلا اوحار مك ةلخ ٌةلخ اهاسكو رمألا اذه نع اهتاطبإ نم .ىدنع

 0 ةعسم نا عم ,اسلاج تنك , لق ةفلسا نب فقيقش نع شعألا, نع ةرمحا نيا نع نادبغ

 كريت هيف نلقل كتش ود كلا كحل كباس نم ام,دوعسم ىذا. ناقفأ امك يدم دار

 كيعارستسا_ نم ىحنع بيعأ ,ملسو هيلع اهلا "ىلص ئنلا تبكع تنم ايش كنتم, تيار امو

 ذنم ايش اذه كبحاص نم الو كنم تييأر امو. دوعسم ابا اب رامع لق رمألا اذه. .ى

 وبا لاقف ومالا. اذه يف اكئاطبا نم ىحنع بيعأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا امتبكك

 احور لاقو أرامع ىرخالاو ىيوم ابا اهننادحا ىطعاف نيتلح تا مدا اب أرسوم ناكو دوعسم
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 ١ ةكستللل ار تح
 انربخا نمتع نب هجللا كيع انتدح اباذع موفأب هللا لونا اذأ باب 1 ؛ةعبلل ىلآ دهبيف



 تاب مدتلا_ئنوكأل "تلقو ؛هياب: ىلع .نسلج. طنئانل:لخد .املف هرثإ ىف تجرخو .هنجاحل

 نسلجو هتجاح ىضقو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا :بهذف ىقرمأب ملسو هيلع هللا ص ئنلا

 اع
 لخديل هيلع ندأتسي ركب وبا جن ىتبلا ىف اجتالدو هّيفأس نع فش رتبلا قف ى

 اي' تملقف :ملسو هيلع هللا ىكص ىنلا ىلا تاج فقوف» كل ىذاتسأ :ىتح نأ امك كلقف

 نيج, نع ءاج ليخدم ةتجلاب ربو هلا دنا لافف نو يلعا ندا كبباولبا هللا ين

 ذآ اميل تلعف رع ا[ درعبلا» قا. اهالذو  هتتاسإ قع .فكقا ملشو هيلع. هللا "قبض يلا

 نع لج هبل هرشبو هل نداتا ملسو هيلع هللا لكم: ئعلا ناقف كن نوال

 هل لمت يت نلاقي اهلدف اهيتابلا ندع .فيقكت ملي ةءايلغ هللا ىلجعًونلا ا

 هللا لص ىتلا لاقق كل. ندأتسأ ىتح تنأ امك تلقف نيثع ءاج مق. سلجم هيف نكي

 لوحتاف اسلج“ عم جي ملف لخدف هبيصي ءآلب اهعم ةنجلاب هشبو هل نذتا ملسو هيلع

 ىنتا تلعجف رثبلا ىف اهالد مث هيقاس نع فشكف رئبلا ةقّش ىلع ةلباقم ةج ىتح

 درقناو .انهه تيعنتجا عروبق كلذ :تلوأتف بيسملا نبا: لق « قأب نأ هللا وهدأو ىلا اَكأ

 بأ تعمس نميلس نع ةبعش نع رفعج نب مح انبخا دلاخ نب سب ىتدح « نمتع

 ند لأ قرع اكبر عاق نأ" نود امي عتمللا/ قع لذ | نكع“ لكح انآ, ةماسأل ليك لك "لخاذ

 ام العر ريح نأ, نيللجر : لاح ,اريمأ ١ نوكي نأ. ,ىعبز لجل لوتفأ) يذلا انأ ءامو. هنتي

 اهيف نحطيف رانلا ف طيف لجرب ءاجج لوقي ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر نم تعمم

 رمت تنك تسلا نالف ىأ نولوقيف رانلا لكأ دب فيطيف هاحرب راممل حطي امك
 ركنم لا نع ىهنأو هلعفأ الو فورعماب رمأ تينك ىنأ ليقيف ركنملا نع ىيهنتو فورعماب

 لف نك ا لك ليلا نع ىرع انيدح رثيملا : ني. نمتك اهتجح باج ادب" العفو

 نأ ملسو هيلع دللا ىلص ىنلا غلب امل لمخل مايا ةملكب هللا ىتعفن دقن
 وكلم اسر
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 نبع نب ةريو نع :ناّيب قع كلج انتذح .ليطساولا فا انتحح «ناطيشلا, علطي

 ثيدح انتدحج نا انيجرف ربع نب هللا دبع انيلع يرخ لق رْيِبَج نب ديعس نع نمحرلا

 هللاو ةنتغلا ىف لاتقلا نع انثّدَح نمحرلا كبع ابا اي-لاقف .لجر هيلا. انردابف .لقءاًنسح

 ناك ابنا كنا -كدتكت» عتعفلا "ام ردت رشم لاف هتاف وكر لا ٌمفولتاقو لوقي

 ملتاتقك سيلو ةنتف .هنيد ىف لوخدلا ناكو نيكرشملا لتاقي ملسو هيلع هللا لص كي“

 نب:فّلَخ نع ةنييع نبا لو ركلا يومك يو ىتلا ةنتفلا باب >٠ ٠كلبلا ىلع

 سيقلا ورمأ لق ىتفلا دنع نتايبألا هذهب .اولثمتي نأ نوبكاسي اونك بشوح

 لويج لكل ايتنيؤب ىعست ةينف :نوكت امل

 ليلخ تاذإ ريغ هاروخ كل اهمارض كو (تلعتسا اذا

 تعم» قيقش انثتدح ُشَمَعَألا انتدح قا.انتدح ثايغ نب صقح نب رع انثكح

 هيلع هللا ىكض ئنلا لوق ظفح مكيأ .لق نا رع كىنع سولج.. نك انيب لوقي ب

 رمألاو ةقحصلاو ةولصلا اهرقكت هراجو هدلوو هلمو هلأ ىف لجرلا ةنتف لق ةنئفلا ىف ملسو

 لاقف رحلا يومك يومت ىتلا نللو كلأسأ اذه نع سيل لق ركنملا نع ىهنلاو فووعملاب

 بابلا رسكيأ ريع لق اَقَلْعِم اَبب اهنيبو كنيب نأ نينموملا ريما اب سأب اهنم كيلع سيل

 ملعي رع ناكأ ةفيذكل انلق لجأ تلق اًذبأ قلغي ال. اَذا ريع لق رسكي لب لق تفي مأ

 طيلاغألاب سيل اًثيدح هثتتدح. ىتأ كلذو ةليل دع نود نا ملعي امك .معن لق تابلا

 ديعس انتدح ءوع لاق بابلا نم لاقف هلأسف اًقورسم .انرمأت .بابلا .نم .هلأسن . نأ انبيف

 بيبسملا نب ديعس نع هللا دبع نب كبش نع رفعج نب دمحم انربخا ميَرَم نا نبا

 ؛ وم لأ نع ةنيدملا طئاوح نم طئاخ ىلا ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا بخ لق َىعْشَألا ىس



 91 ننفلا اح مسرع

 مكل,تنيب الا ءىت“ نع. ىقولأست: ال .لابقف ربنلا مويا تاذ: ملسو هيلع, هللا لبض ئنلا

 محلا اذا نك دج اه دب نيش وا سار نك لك ند كاسر اني 0 كيلا

 انيضر لاقف رع اضن م عئاذخ كوبا لافف ىلإ نما دللا ىدت ا لافف_ هينا د لآ مع

 هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف نتفلا وس نم هللب دوعن ًلرسر .دّمحمو اًنيد مالسالبو ابر .هللب

 نود اميقيأر ىتح رانلاو ذل ل تروص هّنإ طق مويلك ٌرشلاو ريخل ىف تير ام ملسو

 نع اولاسست 1 م اَهيَأ اي. ةيآلا هذه دنع ثيدلمل اذه ركذُي ةدانك لق. ءطئانك

 كيعس انثتدح .عيرز : نب ديزي .انتدح ىرردلا نا ةكوست كلا تسد ا بش

 6 لجر لك لقو اذهب ملسو هيلع هللا ىلص .هللا ىئن نأ هتّدح اًسنأ ّنا.ةداتق انتدح

 هيلا نقلا وس نم هال توعأ لاقت وأ :ىتفلا وس نم هللاب لخت+ لاو. بش هبوت ىف هسأر

 عتدح اسنأ نا ةداتق نع هيبا نع رمتعمو ديعس انثدح عُيرز نب ديزي انتدح ةفيلخ

 ىبنلا لوق باب ! .«نتفلا رش نم هلل اًذتاع .لاقو اذهب ملسو هيلع هللا ص ّىنلا نع

 ماشع انتدح كيس نب هللا نبع انتكح فقرشملا لبق نم :رم ةنتفلا ملسو هيلع هللا ىكلص

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ديبا نع راس نع 0 نع 0 نا و
2 

 ارسل نع عفن نع ثيل انتدح كيعس نب ةبيتق انتدح ءسمشلا نرق لق وأ

 نادل نش افا سد ملسو هيلع هللا ىدص هللا ليسر عهس هنأ امهنع هللا 3

 0 قا طل هلا د نب لع مهد« ناطيشلا نزف علطي تيحب«وم انهج ةنحفلا

 كراب. مهللا ملسو هيلع هللا -ىكص.ىنلا ركذ لآ ريع نبا: نع عفان نع نوع نبأ نع دعس

 كراب مهللا انمأش.. ىف انل- كراب مهللا لق انحجت ىفو اولق اننمي ىف انل كرب مهللا انمأش ىف انل

 اكيو / ندعلاو لِ السلا كنه ةتلاتلا ىف لق هنطأف اند ىفو. هللا لوسر اي اولاق اننمي يي انل



 سيد 9 ىنتفلا باتح

 ندع

 ل انربخا ريثك 0 نيخح !انتنحخ سانل نيدسلاتح قى ىقم ذأ كنان 1 « مهسفنأ

 هيلع هللا ىللص .هللا) لوسرا انكّذدح لق .ةفيذخ :انتححت يفر نب ةيرا نع معلا | اندح

 بولق رْخِج يف تلون ةنامألا نأ انتّدح رخآلا رظتنا انأو اهدحأ تيأر نيتيدح ,ملسو

 ةمونلا ّلجرلا ماني لق اهعفر نع انثّدحو ةنسلا نم اوملع مكث نآوقلا نم اوملع مث لاجنلا

 يلف نودعتما ةيوشتلا ا ذانن كك تنولا رثأ لثم اهرثأ لظيف هبلق نم .ةنامالا ضبقتنف

 ا دف سل اًربتتم هاتف طفتف كلجر ىلع هتجرخد رمجك لجدلا رثأ لثم اعرتأ

 الرا نالف ىف 3 نأ لاعيف ةفاقلا ىَتْوي لسحا تانكي الق“ نر عباسي" اغلا حيصيو

 نايل نم لَدْرَخ ةبح لاقثم هبلق ىف امو هدلجأ امو هفرظأ امو ةلقعأ ام لجرلل لاقيو اًنيمأ

 ناك. ىإو مالكسالا ب سلع, هتر ءاملسلم ناك متنا يعيب كلا كل دو را سلع نإ كش

 يرعتلا تاي 1 1 :كاتالفو اتالكلا 2 سكاس للا نإ دعنا رع ١ رش

 ال لق تبرعت كيبقع ىلع تدحترا عّوكألا نبا اب لاقف احن ىلع“ لخد اهلثا عوتألا

 امل .لق تيبع قا نب تيزي. .ندعو 6 وىبلا» قمل ندا مللسو ةيلع ادللا لص هللا لوس قلو

 هل تحلوو ةأرما كانه .يوؤتو .ةّعبولا ىلا طال كا كش يرحاب نافعا و نمتع" لعق

 نب هللا دبع انت>> «ةنيدملا لونف لايلب تومي نأ لبق لبقا ىتح اهب لي ملف اًدالوأ

 ىلا تع ايبا ننعم هعصعم اذا نم هللا: نبع نبا نمكرلا بع نس للم ان رككلا سس

 نأ كننوي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لق هنا هنع هللا ىضر ىردخلا دكيعس

 «نتفلا نم هنيدب مفي رطقلا عقاومو لابخل فعّش اهب عبتي مَنَع ملسملا لم ريخ نوكي

 ىنع ةداتق نع ماشعه انتدح ةهلاضق نب ذاغعم انتدح ؛ىتفلا نم نوعتلا باب اد
 هم هع

 دعصق ةلئسلاب هوقحأ ىتح ملسو هيلع هللا ىبص ىنلا اولأس لاق هنع هللا ئضر سنأ
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 رّكْتُع لو ةركب نا نع هيبا نع زيزعلا ىبع نب راكب هاورو بويأ نع رمعم هاورو ملسو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةركب ىلأ نع شارح نب ىعبر نع روصنم نع ةبعش انتدح

 اوت يلمح كشر رث» اذا» مألا» كقيك . باج «روصنم نبع 0 هعفري رثو ملسو

 هللا ديبع نب رسب ىتدح رباج نبا انتدح ملسم نب ديلولا انثدح ىنتملا نب دمحم

 نيلشتلا نان لقبا نابيلا نب ةفيدح عم هذا يتالوكلا ”نيرذا ايا عينا ؛ صرصخلا

 نأ ةفاخم ٌرشلا نع هلاسأ تنكو ريخل نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نولاسي

 دعب لهف ريشكل اذهب هللا انجن شو ةيلعاج قاانك انآ هللا لزسر "اي :تلقف ىنكردي

 لك نحن هيدا معنا لق كبح نما رشلا كلذا ىعب لفو تلق معتق رش نذ يكل اذه

 نم ريشل كلذ دعب لهن تلق ركن نم فرعت ىيدع ريغب :نودحهي :موق لاق هنَخد .امو

 تقص هللا لوسر اب كرلق اهي دوخذقإ اهيل ةناجأ نما منهج باوبأ لمع“ ةاَهن.مغت. لاق رق

 ةعامج مولَك لق كلذ ىكردأ نإ ىرمأت اذ تلق انتنسلاب نويلكتيو انتّدْلج نم م لق انل

 ولو اهلك فّرفلا كلت ٌلوتعاف لق مامإ او ةعابج ضل نكي مل نف تلق عمامإو نيملسملا

 رثكي منأ هوك نم باب 10: ٠ « كلذ ىلع: تنأو :توملا ككردي ىنح نجت 0 ضعت نأ

 نوسألا وبا انتدح الق هريغو ةويح انثتدح ديزي نب هللا دبع انتدح ملظلاو نتغلا اوس

 ةمركع تيقلف هيف تبتنكا تعب ةنيدملا لعأ ىلع عطق لق وسلا قا نع كيلا لاك

 علم اوذاك نييلسللاا نم اسلنأ» نا نيابع نتبا ىزبحلا لق مك“ ىهنلا تنشأ قاهنف هلتبخأت

 ىمريف مهسلا ىقآيف ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوشر ىلع نيكرشملا داوس نورشكي نيكرشملا

 ىملاط ةكئالملا مفاقوت نيذلا نإ كاعت هللا لونان هاتقيف هبرضي وأ هلتقيف عدحأ بيسيف



 سنيرإ 1 ل

 نح ةمركع ىع مينا نع "ليصت١ نبا نيك انندحل باكشإ نب نك انتحح يسن

 اراقك ىحعب اوّدترت ال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لق لق امهنع هللا ىضر سابع ىبأ

 كرذم نب ىلع نع ةبعش انثدح برَح نب نييلس انتدح «ضعب باق, مكصعب برضي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل لق لق ريوج هج نع ريرج نب وربع نب ةعرز ابأ تيعم»

 مكضعب برضي. اًرافك ىدحعب. اوعجيرن ا لق مك سانلا تسنتسا عادولا ةجحح ىف ملسو

 نيبع نب نيج اضدحا متاع نم ربح هن دعقلا هند نركك تيا كا

 لق ظريف" ا نع نيحرلا ىبع نبا ةملسا قل نع ديبار نع ىعس نب مجدا اترك دلل

 ةريرغ ىلا نع بيسملا نب كيعس نع بايش نبا نع ناسيك نب ملص ىنتدحو ميعربا
 مكاقلاو .متتاقلا نم ريخ اهيف تعاقلا .نتفا نوكتس  ملسو ديلخ ا هللا سم هللا ؟لوشر لاق لت

 دو ني هفرشتست اهل فرشت نم ىياسلا نم ريح اهيف ىتاملاو ىتاملا نم ريخ اهبف

 نيبحا ىهزلا نع كيعش لنربخا ناميلا وبا اضدحا هدب نعت ناعم رااح ا

 نوكتس ملسو ةيلع هللا ىلص هللا ليسر لق لق ةريرغ ابا نأ نمحرلا دبع نب ةَمَلَس وبا
 نم. ىاسلا نم ريخ اهيف ىتاملاو ىتاملا نم ريخ .مكاقلاو متاقلا نم ريخ اهيف دنعاقلا نتف

 ناملسملا ىفتلا اذا بط ١ ١ عدد نعبلف اداعكل اجا د نف هفرشنسن اهل فرشت

 نسلل نع همسي ) لجر نع داَمَح انثدح باقولا دبع نب هللا دبع انتكح ايهيقيسب

 ةرصُن كيرأ تلق كيرت نيأ لاقف ةركب وبا ىلبقتساذ ةنتفلا ىللايل ىحالسب ثجرخ لق

 هجاونت' اذا. ملسو هيلع هللا ىبسص هللا لوسر لق لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ع 0

 لثق دارأ هينا لق لونقملا لاب اف ”لتاقلا !ذهف ليق رانلا لهأ نم اهالكف ايهيقيسب ناملسملا

 نأ كيرأ انأ»و كيبع ىب سنوبو بويل تيىلل اذه تركذف كيز نب نامح لاق هبحاص

 «ةركب لأ نع سيق نب فنحالا نع ىسلل تيدثل اذه ىور امنا القف هب خاتدحإ
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 دجاسملا ىف رم الجر نا رباج نع رانيد نب وربع نع كيز نب دامح انتدح نيعنلا وبا
 02 نم سدح ؛:ايلكم شرخ ال اهلوصنب فخأي نأ ا اهّلوصن ىحبا ىق مهساب

 دكلح هللا ناض" ىدلا ١ نع ىيوم قل نما ةدوج أ" نع كايت نع :ةماسأ وبا .انكدخ العلا

 وأ اهلاصت ىلع كسييلف ٌّلِبَت هعمو انقروس ىف وأ انخحسم ىف مكدحأ رم اذا لق ملسو

 ىلص ىبنلا لوق باب . (2ةىش اهنم نيملسملا نم اًذحَأ .بيصي نأ هقكب شضبقيلف لاق

 صقح نب رع انتكح ضعب باقر مكضعب برصي اًراقك ىدحعب اوعجرت ال ملسو هيلع هللا
 - هع

 عيلع هللا لص ىبنلا لاق هللا تبع لاق لاق فقيقش انتدحا (سيعأالا ١ انتدحا نأ ىددخ

 ثار ل

 قربخا ةبعش انتدح لاهنم نب ٍياجح انتدح ءرفك هلاققو قوسف ملسملا بابس ملسو

 ىدعب أوعجرت ال لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عمس هنا رع نبا نع هيبا نع كقاو

 وم رخآ لجر نعو ركب نأ نع ةركب ىلا نب نيحرلا دبع نع نيريس نبا انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةركب أ نع ةركب ىنأ نب نمحرلا دبع نم ىسفن ىف لصقأ
 ع 0 لق داو رو هللا اولقا اذعل بان ىا قوردج الإ“ لاقفا نيلثلا يدطخ , ملط

 ىل لق هللا لوسر اب ىلب انلق ركنلا مويب سيلا لاقف همس ريغب هيمسيس ردنا اننظ -ىح

 مكضارعأو  ملتاوماو مكءامد عراف لاق هللا .لوسر اي ىلب انلق مارمل ةدلبلاب .تسيلأ اذه كلب

 تغلب له الآ اذه مكدلب ىف اذه مكريش ىف اذه مكموي ةمركك مارح مكيلع مكراشبأو

 دا عار هغلبب غلبم بر هناف بتاغلا كهاشلا غلبيلف كيهشا مهللا لاق 'معت انلق

 قرح مهي ناك املف ضعب باقر مسكضعب بوضي اراقك ىحعب اوعجرت ال لآق كلذك ناكف

 ةركب وبا اذه اولاقف در ا 0 اوفرشأ لاق ا نب ةيراج هقرح نيح ىمرضحلا نبأ

 د 5 ّ ب هم ند 5 3 8 1 4 3

 تشهب ام ىلع اولخد ع لاق هنأ ركب ىنأ نع يأ ىدتدخ نيحرلا كبع لآق كاري



 ساو 1 نتفلا بانك

 : 1 2 2 ملأ دبعل لاق مع ىرعشألا نع لكإو ا نع مصاع نع ةناوع كل لاقو ١

 ىلإ 221 رع ا ل جهلا مايأ ملسو هيلع .هللا ىدببح ىنلا ركذ  ىتلا مايالا

 ال باب 4 . ءكايحنأ مو ةعاسلا هكردت نم سانلا رارش نم لوقي ملسو هيلع هللا ىكص '

 5 ! : 1 ا ا 50
 نب ريبزلا ىع نيفس انتدح فسوي نب كمح انتدح هنم رش هدعب ىللا الآ نامز

 قأي ال هتف ارربصأ لاقف ٍياّجَل نم ىقلت ام هيلا انيكشف كلم نب سّنأ انينأ لق يدع
 هيلع هللا ىلص مكّيبت نم هتعمس مكبر اوقلث ىتح هنم رش هدعب ىذلا الا نامز مكيلع

 نكح .ىددحا لايعمل انهحتو ب ىرعرلا نح يحل انربخا راجل ربا نيج 201

 ةةيسارغلا ثركلا تت دنع نع باهش نبا نع قينع نإ ند تح 012 2 0

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ظقيتسا تلق ملسو هيلع هللا ىلص ىلا 0 خيل كل

 ظقوي نم نتفلا نم لزنأ اذ امو نئازمل نم هللا لزنأ اذاام هللا ناحس لوقي اًعَرق ةليل

 «ةرخآلا ىف ةيرع ايندلا ىف ةيساك بر نيّلصي ىكل هجاوزأ ديري تارجحلا بحاوسص

 دبع انتكح انم سيلف السلا انيلع لج نم ملسو هيلع ةللا ىلص ئنلا لوق باي.«

 لوسر نأ امهنع .هللا ىضر ريع نب هللا دبع .نع عفان .نع كلام انربخا فسوي نب. هلأ

 ءالعلا نب دمحم انتدح ءانم سيلف حالسلا انيلع لم نم لق ملسو هيلع هللا ىبص هللا

 ملسسو هيلع اللا ىليصا ىلا ندع سوح دإ نع ةرتادا شك دين د1

 نع رمعم نع قازرلا دبع انربخا ىّمح انتدح ءانم سيلف سالسلا انيلع لج نم.لآآ

 هيخا ىلع مكذحأ ريشي ال لق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريرق ابا تيعمس مامع

 نب لع اصدح . اننا ةرفح + عقيف هحي ىف عرني ناطيشلا لعل ىردي ال هاذ حالسلاب

 لجر رم لوقي هللا دبع نب رباج تيعمس دمحم ابا اب ورعل تلق لق نيفس انثدح هللا حبع



 9 .ينقلا اح - دا

 هر نك مودا تف برتقا دق وش نم برعلل ليو هلأ الأ هلا ا ليقي ةيجو اريك مدنلا

 5 ٠ 5١ 24 ِ 920 ع 57 ِِ .َ 2 9

 لق نوحاصلا انيفو كلينا ليق ةثام وأ نيعست نيفس دقعو هذه لتم يوجامو وجاب

 َج ةورع ىع ىو جلا سع ةنيبع نبأ انتدح ميعل ل انتدح « تكلا ركل آذآ معن

 ةنيدملا مطأ نم مطأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا فرسشأ لق امينع هللا ىضر كيز

 ءرطقلا عقوك مكتويب لالخ عقت نتفلا ىرأل ىتاف لق ال اولق ىرأ ام نورت له لاقف

 نك زعم ادد ىلا نبع انبخلا نيلولا ىنب !نئايع انتدح . نتفلا نوهط, تاب

 صقنيو نامزلا براقتي ل ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نع ةريرف نأ نع ديعس نع عزل

 لتقلا لثنقلا لق .وه مُيُأ هللا لوسر اب اولق حملا رثكيو نتفلا رهظتو ٌمشلا ىقلُيو علا

 ةريرف نأ نع .تيمحا نع ىرعزلا نبع ىعزلا ىخا. نباو ثّيّللاو سنويو. بُيعش لاو
 لق فيقش نع شمَعَألا نع ىنوم نب هللا ديب انتكح ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نع

 ةعاسلا ىحي نيب نا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لق القف ىسوم قاو هللأ ىبع عم تنك

 نب رع انتكح ءلتقلا يرهلاو. برها اهيف رثكيو .ملعلا اهيف عقريو ُلَهَجلا اهيف لزني اَماَيأَ

 اتدحتاف ىبوم وباو هللا دبع سلج لق قيقَش انثدح نمعألا انتدح قا ااسشتح سنح

 كلحلا ايف عقرب امايأ ةعاسلا ىحيا نيب نإ ملشو هيلع هللا ىلص ىنلا لق يوم .ىبا ؛لاقف

 شيعألا نع ريرج انثحدح ةييتق انتحح .لتقلا يرهلاو هلا اهيف رتكيو. لهل اهيف لونيو

 ىبوم وبا لاقف امهنع هللا ىضر .ىبوم قاو هللا ىبع عم سلاجل ىّنا لق لثاو قا نع

 انتدح ىكمح“ انتدح ءلدنقلا ةشبلمل ناسلب يرهلاو هلتم ملسو هيلع هللا ىلص كل

 2-3 ع د 3 2-0

 ىبلي نببب لق هعفر هبسحاو هللا ىبع ىع للثأاو نأ ىع لصأو نع ةبعش انتدح ردنغ

 ناسلب لتقلا جرهلا» ىدوم وبا لق لهل اهيف رفظيو ملعلا اهيف لوزي جرهلا ُماَيَأ ةعاسلا



 د

 ملسو هيلع هللا لص.ّئنلا نع امهنع هللا ىضر سابع نبا تعمس لق ئدراطعلا

 تام الا تاف أربش ةعامتل قزراف نم هناذ هيلع ٍريعيلف هفركي انس هريمأ نم ىار نم. لاق

 ىب رسب ىع ميكب نع ورمع نع بهعو نبا ىنتدح ليعمس انتدح «ةيلعاج قيم 3 2 5 2 5 ا ا ل ع

 لق ملسو  هليلح هللا لبق ' ئبنلا نذ هتعمم دبا ةللا" العفني ا :تايرحا تددح دا لحرس

 ةعاطلاو عمسلا ىلع انعياب نأ انيلع ذخأ اميف لاقف انعيابف ملسو هيلع هللا ىلص ىجنلا اند

 اًرفك اورق نأ الا هلهأ رمألا عزاتت ال نأو انيلع ةركأو انرسيو انوسعو انحركمو

 ةدانق نبع ةنيعش' انقدح ةرعرعا ىب تم اشدحا (ناهربا هيفا هللا نب مكدنع اناس

 ايلاقف يلسو هيلعادللا "لص يتلا تلج را تلا اوس كلا

 ء وقلت ىدح ؛اوزيضاف ةرخأ يلعب نورتس ممكنا دلو ىلعتسما و ءانالقا ف داسر هلل 00

 انتدح ءاهفس ماي حي" ىلع ىمأ كال مكسو هيلع هللا لدم ىدلا لود بانا

 ىربخا لق كيعَس نب وربع نب ديعس نب ىيح نب وربع انندح ليعمم نب ىدوم

 ةنيدملاب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جسم ىف ةريرف نأ عم اسلاج تنك لق ىتَج

 ةملغ ىحي ىلع ىتَمُأ ةكله لوقي قودصملا قداسصلا تعمس ةريرغ وبا لآ نورا نعت

 نالف ىنب لوقأ نأ تتش ول ةريرغ وبا لاقف ةملغ يلع هللا ةنعل نورم لاقف شيرق نم

 متآر اذاف مأشلاب اوكلم نيح نورم ىنب ىلإ ئّتج عم يخأ تنكف تلعفل نالف ىنبو

 ىبنلا لوق باب * ءملعأ تينأ انلق ٍهنم اونوكي نا ءالوه ىسع انل لق اًنادحأ اًناملغ

 اكَك
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 انقدح لئيعملا نيلي قلم اهدح#برتقأ ىف رش ني تبرعوا كسور بلك دل

 نىع :ابيبح مأ ْسع لس مأ تني ل نع ةورع ىع قرر عمد كل ىبأ
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 نم ملسو هيلع هللا ىلص .ىئنلا ظقيتسا تلا اهنا نهنع هللا ىنضر شكج ةنبا بتيز



 الا ىدلا حا ءاهسأ تلك ,لاو :ةعشلم | قا نوبل ىلع اع قنا عفان اتشدح وبلا اند لش

 لوكات ودا نم نساني ةاحوذف ١ ىلع ادرشي, نما رظتتنا «ىضوخ , ندع ,اناز لاق. مدلشو 'ديلع هللا

 مرت نر[ كير رعت انا ميلا يكيلم ,ىأ نيل لق: ىرقيعلا لس روجر ىردتت اليلاعيف "فا

 نأ, نع ةريغم نع ةناوع وبا انثدح ليعبسا نب ىسوم ائثكح نَتْفُن وأ انباقعأ ىلع

 نقلا قكف دلك .ضوللا ىلع مكطرق, انا: ملسو. هبلع هللا .ىلدص قنلا لاق, هللا" كيت لاق لاق لكاو

 د 0 دع ناحل ترن أ لوحات قود اوعادخا جوان تاع اذا اىحل مكنم لل

 1 محول / دع نير نوقغي انكدح نبكي : نبي نيج سوح ك1

 مكطرق انا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تععمس لوقي دعس نب ليس تنعمس لق مزاح

 ماوقأ ىلع نري اًدبأ هدعب .ًامظي 'رل هنه بوش نمو هنم بوش درو نم ضوحلا ىلع

 اناو شايع .قنا نب نمعنلا .ىعمسف مزاح وبا لق « نيبو ىنيب لاخي مث ىنوفرعيو مافرعأ

 ىردخلا كيعس نأ ىلع كهشا اناو لق معن كتلقف البس تعمس اذكه لاقف اذه عتّدحا

 اًقكس اًفكحس لوقف كدعب اوتدحل ام ىردت ال كنا لاقيف ىنم منا لق هيف كيوي هتعمسل

 اهنوركنتا اروصأ ىدعب نورتس ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق باب 7 ءىحعب لكب ىل

 سول ىلع ىنيقلت ىتح اوربصأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لق كيز نب هللا دبع لقو

 فو نب قير انتدح .نتمعألا انتدح ناطقلا ديعس نب ىيحج انتدح 0

 0 ل نورا كلا ليو هيلخ هللا لص هللا لور ,انل_ لق لاق ذللا "دستع تيعمدلا لاق

 اتتدح «مكقح هللا اولسو ٍهقح ميلا اوُدَأ لق هللا لوسر اي انيمأت اف اولا اهنوركنت ارومأو

 هت 2-5

 هللا ىلص ىذنلا نع ند ىبأ نع ءاجر ىلع ع نع دعدكلا نع تثراولا دبع ىع ددسم

 ةتيم تام اًربش ناطلسلا نم يرخ نم هذ ٌربصيلف ايش ديمأ نم هرك نم لق ملسو هيلع

 ار ىدل نينع ىل تقحلا نع كيرا نير نانح انتدحا نيعنلا وبا انتلح اذ ةيلعاج
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 سالو 1 ريبعتلا بانك

 رصق اذان قة ىرسصب اهسف لق كلونف كاذهو ندع ةنج هذع ىل الق لق ةروص ىسحا
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 هلْخْنََد ىئارذ ايف هللا كراب اميل كيلق لق كنونم كاذه ىل الق لق ةضيبلا ةبابلا لثم

 اذه اف اًبجت ةليللا ذنم تيأر ىف ننأق امهل تلق لاق هلخاد تنأو الفا ىآلا امأ. الق

 هسأر غلتي هيلع. تنيتأ :ىذنلا: لوالا ليجرلا اما :كربخضنسا انآ امأ لل الق لق تيار ىنلا

 تيتأ ىنذلا لجرلا اماو ةبوتكملا ةولصلا ىع .مانيو هضفريف نآرقلا فخأب لجرلا هتان. رجك

 هتيب نم ودغي لجبلا هتاف هافق ىلا هئيعو هافق ىلآ هرحّتَمو انف هقدش رس رسما هيلع

 مقف روثتلا كنب لكم + نييذنلاةارعلاءاسنلاو ؛لاجولا .اماو :قنالا غلبك ةبقكلا | بدكيت

 ايلا. لكآ هتف. ركشل :مقليو رهنلا ىف عبسي هيلع تينأ ىنلا لجرلا اماو. قاوزلاو ةانزلا

 منيج ىزاخ كلام هنف اهلدوح ىعسيو اهشحك رانلا دنع ىذلا ةآرملا هيرللا لجرلا امأو

 نيخلا ناكلولا :اَماو متلو هيلع هللا كضص مصريا منذ ةضورلا ىأ ىخلا لمراطلا لسرلا امر

 دسح عانم رطش .اونك نيذلا موقلا امو نيكرشملا دالوأ, ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 «هنم هللا رواج اًئيِس رخآو اكلاص الع اوطلخ ميق هتف اًكبق ٍهنم رطشو

 نتفلا بانح 1١

 ةصاخ .مكنم '!وملط .نسيذلا نييصت ل1 ةمثف. اوقناو . ىاعت: هللا لوق ىف ءاج ام تان“

 انثدخ هللا دبع نب ىلع انتكح نتنفلا نم رك ملسو هيلع هللا ىلصع ىنلا ناك انو

* 7 1 1 3 : , 4 



 1 زر بل دنا بانك ول
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 بنالل ىلإ لوكاي مت لق فشيف ءاجر وبا لاق امبرو لق هافق ىلا هنيعو دافق ىلا «رخكاذمو

 كلذ مدعي ىتح كناشتلا ناكل ند عرفي اذ لولا بناجاب لعف ام لتم هب لعفيف رخالا 1ث 5 ه1 :١ تا عل 0 3 ُ 0 2

 ناك هنا بسحاف لاق رونتلا لتم ىلع انين انقلطنان  قلطنا فقلطنا ىل الق لق ناذه

 تينأب © اذأو ةأرع اسد لاجر هيف !ذاف هيف انعلطاذ لاق تاونتأ طغل هيف اذان لءوقي

 قلطنا ىل الق لاق ءالوم ام امهل تلق لاق اوضوض بيللا كلذ جاتا !ذاذ نم لفسا نم ببل

 لجر رهنلا ىف اذاو مدلا لثتم رجا لوقي ناك هنا تبسح رهن ىلع انينأف انقلطنذ قلطنا

 جباسلا كلذ اذأو ةريتك ةراجك هدنع عمج لق لجر رهنلا طش 026 6 مابيسي باس 2 : | أ يا | حل . 2 كل 0 . | 0 ١١ "5 0 0 3 8 1 : 2

 ارح دهقليف هذ هل رغفيف ةراكذل هدنع عمج ىق ىنذلا كلذ ىنآب مت جحبسي ام حبسي
 ب

 م 2 ام امهل تلق لق ارح هيقلأف هاق هل رغف هيلا عجر

 داتا ام هكأك ةآملا هيك لجر ىلع انيتأت انقلطناف قلطنا فلطنا ىل الق لق ناذه

3 

 فقلطنا ىل الق لق اذه ام اميل يلق لق اهلوح ىجبسيو اهشح ران هحنع اذاو ةآرَم الجر
 ه6 هو

 0 ىرهظ نيب اذاو عيبرلا رون لك نم اهيف ذئمنعم خضور يع انيناف انقلطناف قلطنا

 عقيأر نادلو رثكا نم لجولا لوح اذاو ءامسلا ىف الوط هسأر ىرأ داكأ ] ليوط لجر

 ةضور ىلأ انيهتناذ انقلطنف قلطنا فلطنا ىل الق لاق ءالوه ام اذه ام اميل يلق لق طق

 اهيف انيقتراف لق اهيف قرأ ىل الق لق ىسحا الو اهنم مظعا طق ةضور رأ م ةميظع

 انل حتفف انحافتساف ةنيدملا باب انيدأف ةضف نبلو بعذ نبلب ةّينبم ةنيدم ىلا انيهتناف

 تاما جبقاك رطشو آر تأ ام نسحأ جقلخ نم رطَش لاجر اهيف اناقلتف اهانلخدف

32 

 ضحملا هءام ناك ىرك ضرتعم رهن اذاو لق رهنلا كلذ ىف اوعقف اوبهذأ هل الق لق ةأر

 قل اوراصم يقنع وسلا كشلذ بلعذ | نق انبلا راوعجر مك هيف. اوعقوت وبهدف .ضاينلا ق



 000 انلا 0
 نيفقكتي سانلأ ىر

 عاش

 رخآ لجر هب لخا مت هب العف رخأ لجر هب خا مت هب العف رخآ لجر هب..ذخأ .مت

7000 

 ىنلا لاقف اهريعأت ىتعدتل هللاو تنأ قاب هللا لوسر اب وكب وبا لاقف .لصو مت عطقتاف

 نمسلاو لسعلا نم .فطني ىنخلا امأو مالسالف ةلظلا امأ لق اهربعأ ملسو هيلع هلأ دا اص

001 2 

 ىلا ءامسلا نم لضاولا ببسلا امو لقتسملاو نآرقلا نم رثكتسلاف فطنت ةثوالح ّ أرقلذ

 لوعف نك لح دك نلت هك كلا كيلعيف هب فذخأت هيلع كن للا او ضرالا

2 00 3 

 لصوي مث هب عطقنيف رخأ لجر هب ذخأب مت هب ولعيف رخآ لجر هب فخإب مت هب ولعيف

 هيلع .دللا .ىلص ىنلا لق: تاطخأ مآ تبصأ تننأ عب هللا لوسر اي نّربخأت هب ولعيف هل

 لق تاطخأ ىنلاب ىنتدحنت هللا لوسر اب هللاوف لق اضعب تاطخأو اصعب تبسصأ ملسو

 ماش وبأ ماشحه نب لصوم انتدح حابصلا ةولص دعب ايوولا ريبعت باب م ( مسقت فنا م
 أ

95 0 3 

 : 000 ا رتكي امم ىنعي ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر ناك لق هنع هللا ا

 تاذ انل لاق هناو صقي نأ هللا ءاش.نم هيلع صقيف لاق ابور نم مكنم .دحأ ىأر له

 اناو اميعم تقلطنا ىناو فقلطنا ىل الق امهناو ىناثعنبا امهناو .ناينآ ةليللا ىاثآ هنأ ةادغ

 ع
 5 9 ٠ 2 1 عا 0 . 0 01

 هسارل ةر.كسصلاب ىبيي وه اذأو اةرخكاصب دبلع مث مخأ اذاو عجاطضم

 200 0 ١ 4 ا 0 0 ١ ع 5-5-5 - 5 5 نت د -
 جدي ىتح هيلا عجري الف هذخايف مجحلا عبتيف انيج رجشل كعدينيف هس

 اذاو هاققل فلتسم لجر ىلع انيتأت انقاطناف قلطنا فلطنا ىل الق لآ
 اب

 5 ىلإ هقدش رشرشيف دميجو ئعسش دكدحا ىنإب وه اذإاو .ديدح نم بولتكب هبلع مثأق



 1 ريبعتلا بانك مر

 ع بد 00 ده ّح 21 ع سا 5 52
 3 َت 2 0001-2 2 55 8 َ م
 خفني نأ فلكو بدع ظروبص روبص نمو خمايقلا موي كنالا هنذا ىف بص هنم مورفي

 3 - هسد 0 سَ 1

0 2 

 ىنامولا مشا أ ىع ةبعش لاقو « هابور 5 تكل هلوق ةرير ىلب ١ ىع ةمركع نع
3-5 

 ١ تطل 0 5 1 0 ا 0
 انتدح فحا انتدح «عينسا نمو ملك نمو روص نم هلوق ةريره وبأ لق ةمركع تعمد

 « دوك روسص نمو ملك نمو عينا نم لاق سابع ىبأ نع ةمركع نع كلاخ نع نكلاخ

 ىكيسصلا دبع انتدح ملسم نب ىلع انتدح « هّلوق 0 ىبأ نع زمركع نع مان دمعبات

 دي 1

 0 ا ا ا ا نفل دوم ربما حا دلل نانعا لح نحول نبيع انضدخ

 نام اا هديل م نأ ىورغفلا ىرفأ نم لق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 انثتدح عيبولا نب ديعس انتكح اهبكذي الو اهب ربخ» الف هركي ام ىأر اذا باب

556 

 ىنضرمتف ايوولأ ععرأ تنك دقت لوقي ةملس ابأ تععمس لق كيعس نب هبر دبع نع ةبعش

 95 6 ع 5 ّ_ َّ د 3

 د لك كلا تل ىنضرمت ايورلا ىرأل تنك انأو لوقي :ةدانق ابا تنعمس

 نة ثدي هك ابك اذ يدا قار اذاو هللا نو عانس اورد لوقي كشر هيلع

 ثحح الو اًنالث لفتيلو ناطيشلا رش نمو ارش نم هللب ذوعتيلف هركي ام ىأر اذا بح
 -ه- 1 حسي 5 5 9 ع هدم

 ىدرواردلاو مزاح بأ ىبأ ىنتدح ةزريح ىب ميحربأ انتدح « درست ىل اهنا !اذحا اهب

 ه ساعد 0 3 ع ع

 ٌتَدَحْيلِو اهيلع هللا دمجلف هللا ند اهبج .ايورلا مكححأ ىأر' اذا .لوقب .ملسو هيلع

 ع

 اي ا وإلا !ذاو اهب

 ىيح انتدح ببسي مل اذا ٍرباع لوأل ايورتلا» زير ره نم دياي كب 1 صا نلا اهناذإ تحال 0

 نك هللا كش 2 درا كالا نحل ناين نبا, نع سنوي نع .تيللا» انتدح اريكبا نبا

 هيلع هللا ىلَص هللا لوسر ىللأ دلجر نأ تدلحإ ناك امهنع هللا ,ىضر سابع نبأ نأ ةرنع

 | ا 6 0 1 1 قالا حس ا علل كدا 0 كسلا تو قاااملا



 00 0 3 د 2 ع 0 5
 انآ نيب لا نيباكللت ىهتنتود اراضق بهينعحفنم اميككفنأ نأ ىلا نىحود ىلاهثاو ىلع !مبتعك ذل ةضرتأ |[ 15 )(كشم |( تورت ا أ 86 5 1

 روك 0 31 ا َج 32١ دعنأ فأر !ذأ ا 2| 8 خماميلا كح اصو ة َّ 0 نيب

5 0 --2-- 1 : 36 2 
 نع دكيمكلا كبع ىخا ىنتدح هللا لكبع نب ليعمسا انتدح رخأ اعضوم هنكساف

 ىلككف ىذت نأ هيبأ ىع هللا لبيع نب ماس ىع ةبقع ىد ىدوم نع لالب ب ىيميلس

 لمت تح ةنيدمأ نم تحجح ساولا 5 تان ع كود انا دمأ 0 تسبأ. لق ملسو :بلع هللا

 1 ه - د ب ت5

 هلل دبع ىب ماس ىنتتدح ىسوم انددح نميلس ىبب ليصضف انتدح ىمدقملا مكب وبا

 ءادوس نارما تيار ةنيدملا ىف ملسو هيلع هللا لص ىنلا ايور ىف رع نب هللا تبع نع

 هد ند ع

 ىلأ لقت ةنيدلملا 5 نأ م :عببمب كوبل ىتح خنيدملا نم تاج خخ سأرلا ظرتذ

 6-0 آى دلال 7 5 0 -

 ىتدح رذنملا نب ميعربا ىنتدح ساولا ةرئاتلا ةارملا ل ءزذفحكعكلا ىهو ةعييم

 نأ هيبأ نع ماس نع ةبقع نب ىدبوم ىع نييلس ىنتكح سيوأ لأ نب ركب وبا ١ 2 2 22 5 ]ى ١

 ىلص جمع (

 مب ع 5 ع

 ةح ةنيدلا نم تحرخ سأولا ةئاذ ءادوس ظارهأ تايبآ, لاق ملسو هيلع هللا

 دس - 67 2 ء-ه-د 5 د مع --ه-

 0 اذأ باب 0 ( زخفححلا 2 :عيفم ١ خنيدملا ءابو نأ تلواف ةعيقمب كتماق

 « نينموملا عامتجاو يننفلا نم هب هلل

 كر عع نيف انتدح هللا كبع نب ىلع 015 ا 5 كك نم اكان 5



 1 ريبعتلا بانك سنا

 12 9 2 7 1١ . 2 3 1 2 ٠
 انتدح مهنلا ىف حدقلا باب ب « ليللا نم ةولصلا ردك نكد كككك دللا كيع ك5

 1 سحاق

 انيب لقي ملسو هيلع هللا ىليص هللأ لوسر تمعمس لاق امهنع هللا .ن ع نب هللا كبع

 ا 5 2 1 ١ 0 ل
 هنلوأ اي اولاق باطخل ىب ص ىلضف تبيطعأ مد ملم تكدس حين عدم تا مدد نا

 لديح# ىب كيعس ىتدح مانملا 3 ءىشلا راط آذآ باب رو «ملعلا لاق هللا لوسر ب

 ل ا لل

 اييتعظفف بهذ نم ناراوس ىحي ىف عضو هذا تديرأ متان انا انيب لق ملسو هيلع هللا

 اهدحأ هللا ديبع لاقف ناجرخي نيباذك امهتلوأت اراطف ابيتخضفنف مل ند امهتهركو

 0 تت سر اور ( 1 للاتسس ند ةهدد 55 د دهس 5 5 59 9-ِ

 دأرأ ىدوم نأ نع ةدرج نيا هدج نع كيوب نع م دآ انتدح ءالعلا ىب 0

 ىلَطْنَحلا ميهربا ىب .فحمسا انتحح مانملا ىف يفنلا باب 8#. ءردب موي دعب هللا انآ

 ةريرف ىبأ دب انتدح ام |ذهف لاق هبنم نىب مام نع رمعم نوبخأ قازوسلا دبع انتدح

 هللا ىلص هللا لوسر لقو نوقباسلا نورخآلا نىك لق ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر نع

 بهذ نم ناراوس 5252 عضوف ضرالا نئارخ تيتوأ ذأ مكان انآ انيب ملسو :بلع



 5 32 2 ١ ورب اوناك ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوشرا تاككا نم ةلاجر ما لذ 2 ندا نإ فات

 17 01 لح

 هيلع هللا ىلبص هللا لوسر ىلع اهنوصقيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كيع ىلع 7

 ا - 1 00 1 565
 تسلإ تريدح مالسخ اناو كللا ءاش ام ملسو :بلع هلل ىلص هللا لوسر اهبف ليقيف ملسو

 5 01 10 نا 0
 ىري ام لتم ستيبال ميخ كيف نك ول ىسفن ىف تلقف جمكنأ نأ لبق دجاسملا ىتيبو

 ِِ 0ع 2 3 4 5 0 3 ١
 انأ انيبف ابور ىنراذ اويخ ىف ملعت تنك نإ مهللا تلق ةليل تعكطضأ املخ ءالوه

 منهج 9 0 م ل ىن ىنالبقي كيدح نم ةخعمقم امهنم دحأو لك ى اكل دك ذأ لكك

 نم ةعمقم للي 8 كلم ىيقل فارأ مت كي نم كب نوبعأ معلا هللا وعدا امهنيب اناو

 2 11 0 م تع 7

 ت2 20 هولا م ل ا ا 0
 كلم نينرف 1 نيب رثبلا نورعت نورض اهل ركبلا عك ةيوطم 2 !نذاف منهج ريغش ىلع

 اهيف نيفرع جلغسأ سوور لسالسلاب نيقلعم الاجر اهيف ىرأو دكديزح نم :ئبقم د«لدبب

 ص - 5 >2 3

 نكح جففح اهتصقف ذخصفح ىلع ايتصصقف نييلا تأذ ىع .ىن اوفرصنذ شيرق نم الاجر

 لجر هللا دبع .نأ ملسو هيلع .هللا ىلص هللا لوسر لاقف ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر

 ملاس نع ىهولا نع رمعم انوبخا فسوي ىب ماش انتدح كيح“* نب هللا لبع ىنتدح

5 -ِ 
5 

 تيبأ كتنكو ملسو ةيلع هللا . بص ىينلا كيع ىف ابو اباش امالغ تنك لاق رع ىبأ نع

 د 7 5 4 0 ١

 نإ كتشلمك ملسو هيلع هللا ىلص ىلا . ىلذدع .حصق امانم ىأر نم ناكو دحاسملا ع

 د 5 0 ا 0 ع 2ع 4ك
 تيياوف تميدعت ملسو :بلع هللا ىلص هللا لوسر طر كد اهانم قرد ورياح كتنتح 83 ناك 0 ها | 1 3 : 1 / ١ .٠

 ى اقلطنذ حلاص ٌلجر كنا عارث ىل ىل لاقف رخآ كلم امييقلف ن اقلطنذ ىنايتأ نيبكلم

 - د

 تاك قب !1تلجاف صعب تفرع كق سان اهيف نأ رثبلا مك خيوطم. ف زذاف رانلا ذل

 َ- ا 0 2 20 1 1
 هللا لص ىنلا ع اهنيصق امنأ زنصفح تييعوف خصفكل. كلذ تركذ نتحراصا املخ نيمبلا



2 08 3 0-1 00 
 2 0 220 8 06 5 ١ ١ 0 0 0 5 1 0 علا

 رو تعدنوك زد جدخ ترك كخ ري اوبعم عقلا ادع 6 تلقف رصف بئلاج ىلا انضودن

 ىف ةبعللاب :فاوطلا باي. 0“ © اغ) هللإ لوسر اب مكضاو تأنا نات كلغ لو 2 ىكبف

 - ِ 0 ك٠ 2 2 00 0 5ع 1
 نم. تلقف ام هسأر فكني نيلجر نبي وعشلا طبس مدآ لجر .!ذاذ ةبعللاب فوضأ ىنقيار مئان

 ع ع 500 - ع 3 52 2ع د : -6ه-

 .ىنميلا نيبعلأ رو سأولا دعج 0 رع لجر أذاك تفننأ تيخحمخف ميرم نبأ اولذ أدع

   - 5 1 0رك 2
 نطق نبأ اهبش .غب سانلا بوق) لاجحدلا اذع اولق اذه نم تلق ةيفاط ةبنع هنيع ناك

 : _ 0 4 0 : ' 8 - -ِ ع 2 6-2 د ل
 83 دبع ةلصف ىطعأ آذآ باب. « ةعارخ نم قلطسصملا ىيب نم لجر نطق نىبأو

 0ن 7 ن_ 65د
 ىب ةزيمح ىلربخأ بايش نبأ ىع ليقع ىع تبيللا انتدح ريكب نب ىيح انتدح مونلا 0 2 1 1 5 5 ا َ

0 

 ليغي ملسو هيلع .هللا :ىكص هللا لوسر تنعيم .لاق رع نب هللا كبع نأ رع نب هللا نليع

 5 5 ع
1 

 0 2 © د 305-5 - هد هسد
0506 50 11 1 | 1 -. 2 .. .1 

 انتدح ةيريمج ىنب ركص انتدح ملسم ىب نافع انتدح كيعس نب هللا ديبع ىتتدح



 ا
 لل
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 1 ريبعتلا باتك ممل

- 8 06 ُ 5 3 

 لاقي ناكو لق هذه 1 انو لمح لق بذكي ا هنا ةوبنلا نم ناك امو ةوبنلا نم وج 00 ا ا 7 2-0 5

2-0 

 لاقيو كيقلا 0 ناكو مينلا ىف غلا هر

 هللا ىبع وبا لق كيقلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ىع ل

 انربخا ناديع انقكدح مانملا ف ةيراخل نيعلا باب 88 «فقانعألا ىف آلا لالُمّألا نوكت ال

 ىتو العلا مأ نع تببات نب كبَر نب ةجراَخ نع ئرعإلا نع وَمْعَم انربخا هللا دبع

 نوعطَم نب نمتع انل راط تلق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تععياب مئاسن نم ةأرما
 ٍّ ىضوت ىتح هانضرمف ىكتشاف نيرجاهلل ىتكس ىلع راصنألا تعرتقاأ نيح ىتكسلا

 ايأ كيلع هللا ةجر تلقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع لخدف هباوتأ ىف

 رع اهلا لذ هلو فردأ الا تلف قليردت امو !لق هللا 'ةمركأ كفل كيلغ قداهتتك بتأسلا
٠١ 

 ىب لعفي ام هللا لوسر انأو ىردأ ام هللاو هللا نم ريل هل وجرأل ىتإ نيقيلا هاج دقف

 ل د يقع ثيرأو نتلآق هدعب اذحأ 0 ال هللاوف ءالعلا مأ تلق مكب الو

 ىرجب هلمع كاذ لاقف هل كلذ تركذف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تتج ىرخيأ

 هل ركع يدلل نكح : يهاركا هور سانلا نوري ىج' رثبلا "نم كمل عك تا

 ا ل ا اا سم طل
 هللا ىلص هللا لوسر لق لاق هتدح امهنع هللا ىضر رع نبا نأ عفان انتدح ةيرْيوج نبا

 عزنف وُلَّخلا ركب وبا فخأف ربعو ركب وبا قئآج نا اهنم عوَنُأ وتب ىلع انأ' انيب' ملسك هيلع



 "نو 1 ريبعتلا اح

 ميت ١ جدأ 3 هو 1 : 5 : 5 19 ع 7

 نم ةقرس ىف كلمكح كتيرا مت هضمي هللا دنع نم اذه نكي نإ تلقف تننا ىف اذاف

 « دضمي هللا ءدتع نم اذه كي نإ تلقف ,تبتأ ىلإ )ذا فشكف فشكا كلقق ريو

 َ 0 نع ليقع ىقدح ثيللا انثدح ريقع نب كيعس انتدح كيلا ىف جتافملا باب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيعمس لاق ةيرع ا) «نار بمسملا حب دكيعس قربخا باهش

 نتارخ مجتافم ثيتأ مكان انأ انيب» بحلب ثرصنو ملكا عماوجب ثقثعُب لوقي ملسو

 ةريتللا رومألا عمجي هللا نأ ملللا عماوج نأ ىنغلبو دمح لق ىحي ىف تعضوف صرألا

 ؛قيلذ وح وأ نيرمألاو نتحاولا رشا 3 هلبقا بككلا د يسكت تاك

 نبا نع رَقزأ انتدح ديك نب هللا دبع انتحح ةقلعلاو ةورعلاب فيلعتلا باب

 نب سيق انتلح ديحس نع نوع نبا انتكح ناعم انثدح ةفيلخ ىنتدحو ح نوع

 ىلغأ ف. فمع هضورلا طسو ةيضور ىف ىف يتبإ 5 لس 0 للا ني نك

 يكسيتيا) تايفرت ناش حدد فيصو ىنلثاف عيطتسا ال. نيلق ةقرأ ىل ليقف ةورع دوغلا

 كلت لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ىلع اهتصصقف اهب كسمتسم انأ» تيهبتناف ةورعلاب

 لازت ال ىقتولا ةورغلا ةورعلا كلتو مالسالا دويع دوعلا كلذو مالسالا ةضور ةنيضورلا

 ء«هتداسو تحت طاطسفلا دوع باب * ءتومت ىتح مالسالب اكسمتسم

 ِْوَيَأ نع بيف. انتدح يحسأ نب نىلعم انتححر ءاننإ 5 هن ندد دس
 -- مبيع

 نم ةفرس ىداي أ قا ناك .مانملا ق) تار لاا ايهذع دلتا نصرا دك ندا ع اك
 ب هم هس 0 5 5 7 3 ع

 للجر هللا دبع نا لق وأ ماص لجر . كاخأ نأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةصفح

 د

 تعمس لق رمتعم انتدح ٍحاَبَص نب هللا نبع انتدح مانملل قادبقلا بط «١

 هيلع هللا ىلص هللا ليسر لاق لوقي ةيرش اب عمم هنأ نييريس نب ني 5:02 لد اًقوَح



 باطخل ىب رع ىلع ومو كلذ نود غيبي ام اهنم»م ئحتلا غلبي

 ىف صيبقلا رج باب ١ ءنيّذلا لق هللا لوسر اي هتلوأ ام اولق هرج صيمق 0

 وبا قربخا تاهش نبأ نع لدغ 21 تيللا ةوح ريفع ىب كيعس انتكح مانملا

 هللا ىلص هللا لوسر ثعمس لق هنأ هنع هللا ىضر ىردُخلا ىيعس نأ نع لُهَس نب ةمامأ

 غلبي ام اهنف صمق يلعو ىلع اوضرع سانلا تير مكن انأ انيب لوقي ملسو هيلع

 الاف هرناجج صيف هيلعو باطخل ىب رع يلع ضرمعو كلذ نود غلبي ام اهنمو ىدتلا

 انثدح ءارضخل ةضورلاو مانلا ف رضخلا باب « نيكلا لق هللا لوسر اي هّقلوأ اف

 ديح نع كلاَخ نب ةرق انتدح ةرايغ نب ىمرح انتدح ئىفعِحلا نمد نب هللا دبع

 رفا ريغ كاوا كلما نب ىعس اهيفا ةقلح ى تنك دابع نب سيق لق لق نيريس نبا

 لق اذكو اذك اولق هنا هل تلقف ةتلل لعأ نم ٌلجر اذه اولاقف مالس نب هللا دبع

 عضو وع امك كير امّثأ ملع هب هل سيل ام اولوقي نأ هل ىغبني ناك ام هللا ناحس

 ا رو ما ووجب

 لوسر لاقف ملسو هيلع هللا ىلص .هللا لوسر ىلع اهتصصقف ةورعلاب تذخأ ىّتح تيقف هك 2

 تفك يلب 10917 14 قفكوسلا ةءرشنلاب كك ودمر مالا ع كرك ملسو هيلع هللا ىدص هللأ

 نك هيفا نع ماشع نع ةماسأ وبا انثدح ليعمسا نب كيبع انثكح مانملا ىف ةأرملا

 اذا نوكرم ءانلا كني ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق تلق اهنع هللا ىضر ةشتاع

 نكي نإ لوقف :نمنأ 8. !ذاف اهفشكاف كرما هذه ليقيف ريرح نم ةقرس ىف كليك لج

 ةيواعم وبا انربخا كبح انتحح مانملا ىف ريرخل بايت باب 7 ءهضُمي هللا دنع نم اذه

 1ك ناسا كلم ادللخا هلزلا لص دلل" لولشر“ لق "كلف شقاع ,ىيع كوبا نى ماشع انربخا

 16 - تنك هل 3 6: 0 8م ةقرس ى ك 3 كلملا 2 دار نيقرم كجورزتأ 0



 موس ؟ ريبعتلا باتك

 ام هللاوو ريخل هل وجرأل ىتإ هللاو نيقيلا هج ىكقل هللاوف وه امأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 1 تتح 1-5 كتل ىكزأ ال هللاو تلاقف ى لعفت اذ ام هللا 1 انو .ىردأ
 رو

 ب ه2

 كينت ىنتتوحأو تلاق هب لد ىردأ ام لاقو اذهب ىرعزلا نع بيعش انربخا ناميلا

 ءهلع كلذ لاقف. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس تربخأف ىرجت اًنيع نمثتعل كيرف

 اندك كل رع هللاب ٌلعتتسيلو هراسي نع كفضرشلف ملح اذاف ناطيشلا نم ملكلا تا

 يضم

 ىلص هللا لوسر تينعمس لق هناسرفو ملسو هيلع هللا لص ىنلا باككأ نم .ناكو ىراصنألا

 هعركي مللل مكدحأ ملح اذا ناطيشلا نم ملكلاو هللا نم ابورلا لوقي ملسو .هيلع هلل

 ناديع انتدح نبللا باب اد ءدّدضي نلف هنم هللب ٌذعتسيلو هراسي نع فقسبيلف

 لقا نسا ناروللا نيحا قي هرج فربحل ىتهرلا نيك ليرد نيج هاد ن2

 هنم ترشح ,نبلا يرقي تاينأ ميتا انأ انيب لوفي ملسو ديلع هلإ لسع هلل د تح

 اي هملوُأ اف اولق رع ىنعي ىلضف تيطعأ مث ىرافظأ نم جوخ ىلا ىلا نكن نك

 نبع نب نلع انتجح هريفاظأ أ ةفارطلا ىف نيللا ىو اذا كا ا « ملعلا لق هللا لوسر

 نب ةَرِمَح ىتدح باهش نبا نع ماص نع نا انتدح ميعربا نب بقعي انثدح هللا

 قم هللا لوسر لق لوقت اًصهنع هللا يضر رع نسب هللا نبع عل دكا ع كف لإ

 جر ٌّىِرلا ىرأل ىتإ ىتح هنم تبرشف نبل سيدقب تيتأ مكان انأ انيب ملسو هيلع هللا

 لق. هللا .لوسر ايا كلذ. تلوأ اف لوح ,نم لاقفإ باطلا نب رع للصف تييطعت قارطأ نك

 ميعربا نب بوقعي انتدح هللا دبع نب ّىلع انتدح مانملا ف ضصيمقلا باب ٠١ 2 ملعلا

 كيعس ابأ عهد ا لت ريس نكاد ىنتدح باهش نبا نع جلاص نع ىنأ ىنتدح

 ىلع نوضرعي سانلا تيأر مكان انأ امنيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لوقي ىردخلا



 1 ريبعتلا بانك منوإت

 هنع هللا ىضر ةريره وبأ ناك ىرعلا نع ىيعحإ ىب فحت#او بيعش لاقو هك ابا وأ

 انتدح ليللا ايور لتم راهنلا ابور نس نبأ خلع 0 ىبأ لاقو راهنلاب ابورلا باب (

 سنأ عمس هنا ةكلط ىا ىب هللا ىبع نب فحا نع كلام انربخا فسوي نب هللا دبع

 ناكلم انني مارح ا لع لكخدي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك لوقي كلام ىبأ

 اب ك ىرضي ام نلقف نيالق كحاضي ومو ظقينسا مث ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر

 رحكبلا اذه يبت نوبكري هللا ليبس ىف ةارغ ىلع اوضرع ىتمأ نم سان لاق هللا لوسر

 عنأ هللا لوسر اي تنلقف تلق فحسا كش ةّرسألا ىلع كرلملا لثم وأ ةرسألا ىلع اكولم

 ظقيتسا مت هسأر عضو مت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل امحف ٍعهنم ىنلعجح نأ هللا

 اف ةلرخ ىلك او مصرع ىمأ نم سن لات هللا الوسر .ايب ككحضي ام تلقف اككضي وو

 تنأ لق هنم ىدلعج نأ هللا عنأ هللا لوسر اي تلقف ننلق ىَلوُألا ىف لق امك هللا ليبس
 5 د 1 ل

 نيح اهتباد نع تاعرصف نيفس ىبأ نب ةيواعم نامز ْق رجلا تبكرف نيبلوالا نم

 ىثدح ريقع نب كيعس انثدح ءاسنلا ايور باب 1 .«تكلهق رجلا نم, تجرخشت

 ءالعلا مأ نأ تباتت 1 كك ةجراخ ىربخا باهش نبا نع ليقع ىتدح ضثيللا

 نيرجاهملا اومستقا هنا هتربخأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنعياب راصنألا نم ةأرمأ

 ند يللا دعو عجرد انتايبآ قى: ءانلزتاو نوعطم . ني . نمتع انلإ ناطق: تلق عرف

 تلقف تلق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخد هباوتأ يف ىقكو لّسُعو ىقوت اًملف هيف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هللا كمركأ ىقل كيلع قداهشف بئثاسلا ابا كيلع هللا ةجر

 لوسر لاقف هللا همركي نمف هللا لوسر اب تننأ قب تلقف همركأ هللا نأ كيردي امو ملسو



 مم 1 ريبعتلا بانك

 ناو هرصت ال اهلذ ناطيشلا نم ُفوعتيلو اًنالَق هلامش نع ٌتفنيلف هعركي اًثيش ىر نف

 ىتدح برح نب ديح انثدح ىلَخ نب كلاَخ انتكح «ى ايازرتي ال ناطيشلا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لق هنع هللا ىضر ةداتق وبا لق ةملس وبا لاق ئرعزلا نع ىدييرلا

 نين هللا دبع انهحح «ئرضرلا )حل, شرا سر ديب ظلك 2
 ديعس ىنا نع بابَح ىب هللا دبع نع داهلا نبا ىتدح ثبَنلا اننحدح فسوي

 ال ناطيشلا ناذ قلل ىأر قف ىآر نم لوقي' ملسو هيلع هللا لص ىنلا عمم قدحلا

 دي انتدح ىلجعلا مادقبلا نب دجأ انتدح ةرمس هاور ليللا ايور باب | ٠ ىننوكتي

 )ا لضا (ىزنلا لق لق وير .ىا نىك تسمم ىلع كوسا قرشا ناكل ا

 ماتافع' تيثأ نا ةحئرابلا ممتان اذا امنينو بشل ترصتوا ءلللا عمار تيشعأ لمرا بلح

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بهذف ةريرغ وبا لق ىحي ىف تععضو ىتح ضرألا نئازخ

 رمع نب هللا دبع نع عفان ىع كلام ن نع ةملسم نب هللا دبع انتكح ءاينولتتنت متننأو

 الجر كيف ةبعللا دنع ةليللا .قارأ لاق: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا امهنع هللا ىضص

 اهَلَجر دق مَمّللا نم آر تنأ ام نسحلك مل هل لاجرلا مّْدُأ نم ةآر تننأ ام نسحأت مدآ

 ةيفاط ةَبتع اهلك ىَمْيلا نيعلا روغأ ططق عج لجبب انا اذا ميرم نب ٌجيسملا ليقف

 ني نع نينوي 0 تدل اك ىبج انتدح «لاجحلا مجيسملا ليقف اذه نم ل

 هللا لوسر ىنأ الجر نا ثدح ناك سابع نبا نأ هللا تبع نب هلا تيبع نع ناس

 نب 0 :عباتو 1 فاسو مانملا ىف 4 ةليللا كثير ف لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 سابع نبأ نع كح هللا 0 نع ئعزلا نع 0 نب 0 ىرعزلا 0 نباو ريتك

 سابع نبا نأ هللا ديبع نع ىرعزلا نع ىحيبزلا لاقو ء«ملسو هيلع هللا ىدلص ىنلا نع



 ةييداب وجنلا نه تحلو نشل ا عدتبملاو عيدبلاو وطاف هللا كيع وبا لاق

 مانمل ( 1 ىرأ ىَنِإ 0 اي لاق ىعسلا دعم غلب امل ىلاعت هلوقو ميعربأ ايور باب ٠

 عضو ىّلَتو هب ارمأ ام املس املسأ .دماجم لق نينسكنلا ىركت هلق دا كك ىتأ

 نع ثييللا انتدح ريكب نب ىيحج انتدح ايورلا ىلع ئطاوتلا بإب ٠ «صرألب ههجو

 ا ا ابا اعل نار نع باهش نبا نع ليقع

 هيلع هللا ىلص ئنلا لاقف رخاوألا رشعلا ىف اهورأ اًسانأ 3 رخاوألا ع عبسلا ىف ردقلا ةليل

 ىلاعذ هلوقل كرشلاو داسفلاو نوجكسلا لفأ 3 باب 101 .ءارخاوألا عيسلا 3: اهوسفتلا مليسو

 هم 33 : لد كامل ا تام“ 301

 نق 0 ركذ نم لعننفا 0 ( كبر 0 عجرأ هلوق ىلآ نايتف نجاسلا دعم 0

 يم ديت نأ تلا نع م يم قرن د ةأ نب دنت ب هلا دبع

 ا نسجت 1 ا يش لا ملسو

 ول 02 يدرب املا د ربحا نادع انجح ءاعلإا 3 ملح عيلج هلا للص يذلا

 ىف. ىفآر نم لوقي ملسو هيلع هللا لص ىنلا تسعيس لق ةريرف ابأ نا ةملس وبا ىنتكدح

 اذا نيريس نبا لق هللا كبع وبا لق «ى ناطيشلا لثمتي الو ةطقيلا ىف ىارّيسف مانملا

 تباك انثدح راَثْحُت نب ويزعلا دبع انثتحح دَسَأ ىب د ىلعم انتدح ءهتروص ىف هآر

 مانملا ىف ىقآر نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر لق لق هنع هللا ىضر سنأ نع ٌىناتبلا

 ؛نوبنلا نمر كرجل نيعبراو ةنس, نم ,ةرج .نيوملا ايورو ى لثمتي الا ناطيشلا نان ىنأر كقف

 ةملس وبا قربخا لقءرفعج ىقأ ىب هللا كيبع نع ثيللا انثدح ريكب نب ىيج انتدح

 اطيشلا نم ملكلاو هللا نم ةحلاصلا ايورلا ملسو هيلع هللا ىلص ّىئنلا لق لق ةداتق ىنأ ع



 7 ر يا ه انف هركي امم كلذ ريغ ىئأر اذاو اهب ثّكحلو

 نم عرج :قيعيرأو دنس (نم "هرج ةيحلاصلا اايورلا بيا“ ٠ رسما ان اهنا نك 3 نكت

 لقو ًريخ هيلع ىو ريثك ىنا نب ىيج نب هللا دبع انثدح ندمام اهوكك :كدلا

 ملسو هيلع هللا بص ئنلا نع ةداتق ىأ نع ةَمَلَس وبا انتدح هيبا نع ةماييلاب هنيقل

 نع فسبيلو هنم ٌفوعتيلف ملح اذذ ناطيشلا نم ملحلاو هللا نم ةحلاصلا ايورلا لق

 ىنلا نع هيبا نع ةداتق نأ نب هللا دبع انثدح لق هيبا نعو «دضت ال اهنف هلامش

 نع ةبعش انثدح رَدْنْع انتدح راشب نب كم انتدح ءهلتم ملسو هيلع هللا لص

 لات ملسو هيلع هللا لس يذلا 22 تماسلا نب ةدابعا ىلع !كلام "نب ,سنن) قع 'ةداعق

 انتدح ةَعَرَق نب ىيج انتكح «ةوبنلا نم ءزج نيعبرأو ةتس نم ةزج نموا ابو

 ّنأ هنع هللا ىضر ةريوف نأ نع بّيَسْللا نب كيعّس نع يعزلا نع دعس نب ميغربا

 :داور «ةوبنلا نم ةرج نيعبرأو ةتس نم ةزج نيوملا ايور لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 «ملسو هيلع هللا ىذص ىنلا نع سنأ نع ٍبيعشو هللا دبع نب فنكماو نيمحو  تنت

 نب هللا دبع نب كيزي نع ىدر ردارتلاو مزاح ىنأ ىبأ دوج ةريح نب تعرفا ىتدح

 ايورلا لوقي ملسو هيلع هللا ىكلص هللا لوسر عمس هنا ئرذخلا كيعس نا نع كا

 ناميلا مك انتدح تارشبملا باب 0 « ةوبنلا نم َءرج نيعبرأو 2 نم ةوج خكلاصلا

 لوسر ببعض 035 نسيه انآ نإ فيسفلا لك دعنا دلل نمرلا نح بيعش انبحا

 ايورلا لق تارّشبملا امو اولق تارشبملا آلا ةوبنلا نم فبي مث لوقي ملسو هيلع هللا ىبص هللأ

 0 ل 0 اي هيبأل فسوُي َلاَق نإ ىاعت هلوقو فسوي ذل اي 1 في2 نابل

 ؛ نيك كلاصلأب شمل هرعت 0 سا اًذق تبأ اي
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 1 ريبعتلا بانك منعم

 نبا ىأ ةججدخ هل تلاقف ىع دق اريبك اًضيش ىناكو بتكي نأ هللا ةش ام ليجالا

 هيلع هللا للص ىنلا هربخأت ىرت اذاام "ىخأ :نيا'ةقروادلا لاقف كيخأ نبا نم عمنا مع

 نوكأ اَحَّنَج اهيف 'ىنتيل اب ىبوم ىلع قرنأ ىخلا نومانلا انه قر ةرو لاقف ىأر ام ملسو

 خقرو لاقف م ىجرخوأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف كموق كجرخ نيح ايح

 عد

 0 ا اسال ىبوح الا هب تثج امب طق لجر تأي رل معن

 نك كل هيلع دللا لسا دلال نرحل يح .ةرقفا حولا" رتقو) قوت (نأا ةقر و + تانيا

 دب 231ه

 كلذل ْنُكَسيِف اًقح هللا لوسر كنا مح اب ل ا وما ىقلي ل

 ةورخب ىقوأ اذان كلذ. لدتا !داغا ىحولا ةدف هيلع تلاط اذف عجريف هسفن مقتو 0

 اكمل هدض جابصالا فلق سابع نبأ لق «كلذ لتم هل لاقف ليربج هل نكست ل2

 هلوسر هللا قكص دَقل ىلاعت هلوقو نيكلاصلا ايور باب » ء«ليللاب رمقلا وضو راهنلاب

 00 لوف روع هيامما جر ميسا سنس قعاولاو
 نب هللا دبع انتدح اًبيرق اًكّنَق َكلَذ نوذ نم َلَعََف َنومَلْعَت ْمْل ام ملك نوفا ال

 01 نإ كلم نما سنا نع ةحلط» ل نم هللا نبع نب فحتا قيعا للم نع ةيلم

 هْوَج نيعبرأو ةتس نم ءْوَج حاصلا لجرلا نم ةنسلل اًيورلا لق ملسو هيلع هللا ىدلص هللا

 ىيح انثدح يعز انتحح سنوي نب لجأ انتكح هللا نم ايورلا باب ا" ء«ةوبنلا نم

 ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نع ةداتق ابا نيعمس لاق ةملس ابا تعمس لق كيعس نبا وه

 0110 مرح شرب, نذلا نبع انتحج ناطيشلا نما كلكلاو: هللا نم( ايورلا "لق

 ىلص ىنلا عمس هّنا ىذخلا ديعس أ نع كيك ب دلل لبع خ داهلا نبا ىتدح

 اهيلع هللا ىيحلف هللا' نم ىل امثاف اهبك ابور مكدحأ تك أذا ليقي ملسو هيلع هللا



 ريبعتلا بانح 1

 دحلاسلا ايورلا نحن نس قع ذل كي كل لودر ندب جس اه لوز كالا

 نب هللا دبع ىنخححو باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انتدح ريكب نب ىيج انتدح

 هللا "ئنضر عشق نع ةورع قربخط ىرخرلا لذ رمعم, انهرح فارلا دنع اكد ددح

 ةقداصلاايورلا ؛ئىجملا نم ملسو هيلع هللا ليم هلا كدر هب ىدب اف لوا تلقت نا 1 اه

 هيف تحتيف ءآرح أب ناكف مّبَّصلا قلق لثم هتناج الا اَيور ىرَي ال ناكف مونلا يف

 ىح ايلتن «دووناف جدخ ىلا عجري مث كلذل دوزتيو ددعلا تاوذ ىلايللا كبعتلا وهو

 هيلع هللا لص ئنلا هل لاقف أرق لاقف هيف كليلا هةجن رح راغ ف وهو قلل هّمِحَق

 : 2 00 ل 0 0 ع ع
 تلقئف أرق لاقف ىنلسرأ مت ديكلا ىنم غلب ىتح ىنطغف ىلدخافن ا انأ ام ملسو

 ام ثلقف ًارفأ لاقف ىلسرأ مث تيلل ىتم غلب .ىتح ةيناتلا ىظطغف قنذخأت ىراقب انأ ام

 ىذا كلير مهاب ارقأ قاقف ىدسرأ مك قلهلل ىم غلب ىنح ةقلاثلا ىلا ىاش

 ىولمَز لاقف ةجكجدخ ىلع لخد ىتح «رداوب فجرت اهب عجرف ملعي مل ام غلب ىتح قلخ

 تيشخ .دق لاقو ربخل اهربخأو ىل ام ةكدخ اي لاقف عورلا هنع بهذ ىتح دلمرف قولمز

 فقدصتو محرلا ْلصتل كنا اًذِبأ هللا كير ال هللوف رشبأ الك هل تلاقف ىسقن ىلع

 ةججدخ هب تقلطنا مق ىلل بثاون نع نيعتو قيصلا ىرقتو لكلا لمحو تيدلل

 5 تن 25 ت5 ماع 0-2 ا ع 5

 نم ةيبرعلب بتكيف ىبرعلا باتللا بتكي ناكو ةيلعانخل ىف رصنت الما ناكو اهيبا وخإ



 1 ليكلا ناك سعب

 ارقلا الاب ةقحا يغب يع مكه |نحلا ىحلي 7 دالاو هقيحعا ةينأت ىحا اذمأو ةيبأ ١ كيسا ىف

 راوخ اهل ةرقب وأ ةاغر هل اريعب لمك هللا ىقل مكنم اذحأ نفرعأ الف ةمايقلا موي هلمك هللا

 ىنيع وصب تغلب له مهللا لوقي هيطبإ ضايب ىور ىتح هيدي عفر مخ عتتا منان د 1

 كيرشلا نب ورع نع ةرسيبم نب ميعربأ نع نيفس انتدح ميعن وبأ انفو 6 قيذأ عمدو

 سانلا ضعب لاقو « هبقصب قا ا ملسو هيلع ' هللا ىلص ىنلا لاق لاق 0 لأ نع

 فلآ نيرشعب رادلا ىرتشي ىتح لات نأ سأب الف رد فلأ نيرشعب اراد ىرتشا نإ

 ىقب امب ًارانيد هدقنيو نيعستو ةعستو مرد ةئاعستو مرد فالآ ةعست ل عرد

 ا رس وحال عيفشل عيفشلا بلط ناف فلألا 0

 زادلا ىف فرصلا .ضقتنا 5 نييح 'عييبتلا -نأل 0 85 نيكس سرا ةنيس

 !لع راجأف لاق م رد قل نيرشعب د:يلع اهدري هدناذ ككاشت منو ابيع رادلا هذيب دجو نذ

 2 تربك 0 ءاد ال نيبلسملا عيب عيب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق لاقو نييلسملا نيب عادخلا

 ن د1 ندا هشيم نك ميشربأ  ىددح نيل نع يح انكددح "دوبسما انتدح ٠ ةلدغ

 ىبنلا تبعمس ىتنا الول لاقو لاقتم ةئاعبرأب اًنيب كلام نب دعس مواس عفار ابل نأ ةيرشلا

 «كتيطعأ ام هبقصب فقحأ راخل لوقي ملسو هيلع هللا ىلص



 .٠ ليكلا بانك

 ىرتنشاف ةعفشلاب راثل اهذخأب نأ فاخن اراد ىوتشا نأ .لاقو هلطبان هدكس ام ىآ

 قلب ىف هل ةعفش الو لوألا غسلا ىف ةعفشلا راجلل ناكو ىفابلا ىرتشا مث اس ةثام نم
 نب ميعإيا ىع نيفس انثدح هللا دبع نب ئلع انتدح «كلذ ىف لات نأ هلو رادلا

 ىكنم ىلع هذي عضوف ةمرك نب روسملا آج لق ديرشلا نب ورمَع ل

 ىنلا ىتْيَب ىتم ىرتشي نأ اذه رمأت الأ روسملل عفار وبا لاقف دعس ىلا هعم تقلطنا

 اَنْقَن ةثمسخ ثيطعأ لق ةيّجتم اًمإو ةَعْطَقَم اَمِإ ةئاعبرأ ىلع هديزا ال لاقف هراد ف

 هىنعب ام هبقصب ٌقحأ زال لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تععمس ىثأ الملو هتعنمف

 لقو ءاذكه ىل لق هنت لق اذكه لقي ل ِرَمْعَم نا نيفسل سلق هكتيطعأ ام لآ, وأ

 عطقي نا دارأ اذا سانلا ضعب
-5 

 اييف عيفشلل نوكي الف جرد فلأ ىرتشملا هضوعيو هيلا اهعنديو اهو رادلا ىرتشملل

 لوسر ثنعمس ىلا اول لاقف لاقثم ةئاعبرأب اًنيب هَمواَس اًدعس نا عفار نا نع ديرشلا

 ىرتنشا نإ سانلا ضعب لقو هكثيطعأ امل هبقصب قحأ زاد لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 باي 6 ١ « ني هبلع نوكي الو ريغصلا هنبال بهو ةعفشلا لظيس نأ دارأف راد بيصن

 ف ماشعا نع ةماسأ وبا اننحح .ليعسا ىب ني انتدح دل ىحيبل ركاعلا اتحا

 ىلع الجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعتسا لآق ىدحاسلا ريمح ىلإ لح دكا

 لاقف ٌةّيحع اذهو مكلم اذه لق ةًبساح ءج الف ةيِبْتللا نبا ىححي ميلس ىنب تقدص

 كتيدع كينأت ىتح كمأو كيبأ تيب ىف هل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ّلجرلا ليتسا ىناذ كعب أ لق مق هيلع ىنثأو هللا دبحن انبطخ مث اًقداص تنك نإ
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 شسلج الفأ ل تيدطأ ةبحح انفو مللع اذه لوقبت قابف هللا ىالو امم لدلا 1ك



 17 زدكلا كاك مع

 ىلع لخد املف كلذ لثم هل تلاقف ةيفص ىلع لخدو كلذ لثم هل تلق ىلع لخد اًملف

 ناكس ةدوس لوقت تلق هب ىل ةجاح ال لق هنم كيقسأ الآ هللا لوسر اي هل نيلق ةصفح

 نم رارغلا ىف لايتحالا نم دركي ام باب 1 ءىتكسأ اهل كلق تلق هانمرح كقل هللا

 رماع نب هللا دبع نع باهش نبا نع كلام نع ةَملسم نب هللا دبع انتدح نوعاطلا

 0 حل اولا نا هدلب عسب ءاجبانلط لشلا نإ عرخ باطلا نب رع نإ ةعيشو نبا
 ضرأب هب متعمس اذا لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ فوع نب نمحرلا دبع هربخأت

 غرس نم ريع عجرف هدنم ارارف اوجرخت الف اهب متنأو صرأب عقو اذاو هيلع اومدقت الف

 « نيحرلا دبع ثتيدح نم فرصنا امنا ريع نأ هللا دبع نب راس نع بايش نبا نعو
 هذا صاقو نا نب دْعَس نب رماع انثدح ىرعرلا نع بّيعش انثدح ناميلا وبا انتدح

 لاقف عّجولا ركذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ّنأ اًذْعَس تتح دير نب ةماسأ عمم

 نف ىرخألا قأيو ةرملا بهذيف ٌةّيقب هنم ىقب مث ممألا صعب هب بّدُع باذع وأ ْوْجَر

 «دنم ارارف جب الف اهب عقو ضرأب ناك نو ةيلع نانفي الك ضرب دي عمن

 علا دك[ وأ د افلا 2 بامو نإ سانلا ضعي. لقوا :ةعفشلاو ةيعلا 3 تانءاع

 ايهنم لحاو ىلع ةوكز الف اهيف بهاولا عجر مث كلذ ىف لاتحاو نينس هدنع ثكم

 اضدح  ميعت وبا انتحح ؛ةوكرلا طقسأو ةبهلا ىف ملسو هيلع هللا قلص لوسلا فلاخت

 ىبنلا لق لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ةمركع نع ىنايتكسلا بوُيُأ نع نيفس

 انتدح ءءوسلا ْلَثَم انل سيل هتيَق ىف دوعي بللتك هتبع ىف ٌدئاعلا ملسو هيلع هللا ىلص

 نع ةَمَلَس نأ نع ىرعزلا نع رَمْعَم انربخا فسوي نب ماشع انثدح دن نب هللا دبع
 مَسْقُي رل ام لك ىف ةعْفّشلا.ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لعج اما لق هللا دبع نب رباج



 تدع 1 لكلا كاتحل

 نإ سانلا ضعب لو «تكست نأ لق اهنذإ فيك اولق نذاتست ىتح ركبلا مكنش الو
 هاَيإ اهحاكن ىضاقلا تبنت اعرمأب بيت ةأرثما جيوزت ىلع روز ىكماشب ناسنا لاتحا

 اتتكدح ءاهعم هل ماقيلب سأب الو ساكنلا اذه دعسي هتف طق اهجوزتي رث هنأ ملعي جوؤلاو

 تلا اهنع هللا 'ىضر ةشتاعا نع ناوكاذ نح ةكبلم أ نبا نع مدرج ندا نع مدع دبا

 اهنذإ لق ىحتست ركبلا نأ تلق ندأتست ركبلا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لق

 جف لاتحاف تبت اًركب وأ ةييتي ةيراج لجر ىوق نأ سانلا ضعب .لقو ءاهنامص

 جوؤلاو روؤلا ةداهنت ىضاقلا لبقف ةميتيلا تيضرف تكردأت اهجوؤن هنأ ىلع روز ىدعاشب

 ركاوضلاو جوؤلا :عم أملا لاينتحا نم هكي ام باب ١ ءءطولا هل لح كلذ نالطبب ملعي

 ىبأ اننرح ليعسا نب نيبح انتدحا كلذ ىف" ملش هيلع هللا لص ىنلا لتع د هك

 تحت منتو !هيلخ هللا لسع“ هللا لوسر نك. كلتلا : شتا نع هيب نع اند لك لا

 ىلع لخدف ّنهنم ونديف هثاسن ىلع زاجأ رصعلا ىلص اذا ناو لسعلا بحبو ءاولكلا

 كما اهل ْتَنُكَأ ل ليقف كلذ نع ثلأسف سبت نال امه رثكأ اهدنع سيتخلف :ةصْنح

 هللاو امأ ثلقف َةَبْرَس هنم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر تاقسف لسع ةكع اهموق نم

 اب هل ىلوقف كنم ونيس هنذ كيلع لخد اذا تلق ةّدوسل كلذ تركذف هل نلاتكنل

 هللا ىلص هللا لوسر ناكو جبرلا هذحم ام هل ىلوقف ال لوقيس هتف ريفاعم تلكأ هللا لوسر

 لسع ةبرش ةَصْفَح ىنعقس لوقيس هن ميرلا هنم دجوي نأ هيلع دتشي ملسو هيلع

 ةدوس ىلع لخد .اًملف ةيفص اي تنأ هيلوقو كلذ لوفأسو طفرعلا هلآ تسرج هل ىلوقف

 ىلعل هّنإو ل تالق ىنلاإب هيدابأ نأ تدك دكقل وه الا هلا ال ىذلاو ةدوس لوقت تلاق

 َريِفاَعَم تلكأ هللا لوسر اي هل تلق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اند املف كنم افرق بابلا

 طفّرغلا هْلُخأ تَسَرَج ثلف لسع ةيرش ةصفح ىنتقس لق حيرلا هذه اف تلق ال لآ



 1 61 معو

 اذه ىفو ةميقلا هذخأل بصاغلل ةيراخل سانلا ضعب لاقو ءاّنمث ةميقلا نوكت الو ةميقلا

 ابر فخأي ىتح تندام اهب ٌلقعاو اهبصغف اهعيبي ال لجر ةيراج ىهتنثشا نمل لايتحا

 مارح مكيلع ملتاومأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لق هريغ ةيراج بصاغلل بيطيف اهتمي

 رانيد نب هللا دبع نع نيفس انثدح.ميعت وبا انقدح ةمايقلاا مي ءاول رداغ ّلكلو

 آول رداغ لكك لق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نع امهنع هللا ىضر ريع نب هللا دبع نع

 ةورع نع ماشع نع نيفس نع ريثك نب بح انتكح بإب ١ ءهب فرعُي ةمايقلا مي
 رشب انأ امتأ لق ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع ةّيلس مأ نع ةملس مأ ةنبا بتير نع

 وح ىلع هل ىضقأو ضعب نم هتجاح َنَكْلأ نوكي نأ مكضعب لعلو ىلا نومصتخ مكتأو

 «رانلا نم ةعّطق هل عطقأ امتذ ذخأي الف ايش ديخأ قح نم هل ثيضق نف عم ام

 ريثك نا نب ىيح انثدح ماشه انثدح ميعربا نب ملسم انتدح ماكنلا يف باب ||

 ىتح ركبلا مكنت ال لق ملسو هيلع هللا كص ىلا نع ةريرغ نا نع ةملس نا نع

 لقو «تتتكس !ذا لاق اهثذإ فيك هللا لوسر اب ليقف رماتست ىتح بّيتلا الو ندأتست

 اهجوون هنا روز ىتماش مالف ّلجر لاتحاف ٍجوَوَت لو ركبلا نذأتست رل نإ سانلا ضعب

 وهو افأطي نأ سأب الف ةلطاب ةداهشلا نأ ملعي جوزلاو اهحاكن ىضاقلا تبنت اهاضرب

 نيكيش ىلا تلسرل ةعراك ىو اهيلو اهجدزي نأ تفوخ رفعج دلو نم ةأرما نأ مسقلا

 مادخ تنب ءاسنَخ نراف نيَشْشَت الف الق ةيراج ا عمجأو نمحبلا دبع راصنألا نم

 نيحرلا دبع امو نيفس لق «كلت ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ف ةعرك ىو اهوبا اهحكنأ

 رماتست ىتح ميألا ععنك ل ملسو هيلع هللا ىقدص هللا لوسر. لق .لق يق قا نع ةيلس



 مسعإ ؟٠ ليحلا باتك

 انتدح دّدَسُم انتدح «لطاب طرشلاو وتاج راغشلاو ةعتملا هضعب لقو لطاب طرشلاو

 ىلع نب كبح ّنَنِبا هللا دبعو نسلل نع ىرعولا: انتدح رع نب هللا ديبع نع ىيج

 ب 2 ةعئتامب 1 9 نك نبأ 3 هل لتقف هنعغ هللا ىضر 1 3 امهيبأ نع

 ءةيسنالا رمكلا محل نمو ربيَخ موي اهنع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا لاقف
 ظرشلاو زئاج حاكنلا ٍغضعب لو دساف ىاكنلف عتمت ىتح لاتحا نإ سانلا ضعب لو

 اضف هب عتميل لا لصق عتمي الو عوببلا ىف لايتحالا نم كركي ام باب ه٠ ءلطاب

 لير نأ ري ىأ عا يرعألا ندع ادانزلا نأ نع قلم سدح ليفت اهدح العلا

 هكي ام باب 3 ءالكلا لصف هب عتميل هلا لشف عتمي عتيي ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هلا لور نأ رع با نيام نص نس ل سا سل 7
 لقو عويبلا ىف عادختلا نم ىهني ام باب ٠ «شّحاتلا نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص

 انحح نيله نوحأ نك نش ضد را نوعداخي امك هللا نوعداخ أ

 نأ امهنع هللا _ىضر ربع ىب هللا ىبع' نغ رانيد نب هللا كبع نع كلام انتححا ليعمل

 «ةبالخ ال لقف تععيإب اذا لاقف عويبلا ىف عدخب هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل ركذ اًلجر

 انتدح اهقادص اهل لمكي ال نأو ةبوغملا ةميتيلا ىف ئلولل لاينحالا نم ىهني ام باب

 مئقخ نو ةشئع لأس هلأ تذح ةورغ نك لق ىرعزلا نع بيش انثدح ناميلا وبا

 رج ىف ةييتيلا ع نيلق ةَسْنلأ نم ْمُكَل باَط اَم اوضكنأت ىَماتَيْلا ىف اوطسقت ال ن 1

 نع اوهنف اهتاسنا نس نو ندب اهيصودحتا نأ لكيرمم ايلامجد (لعأ ف ا ا

 هللا ىلص هللا ٌلوسر سانلا ىتفتسا مق قادسلا لامكإ ىف نيل اوطسقي نا لا نهحاكن

 -دهاسد

 بصغ اذا باب ١ «تسييدللل ركذف ةاسنلا ىف كتوتفتسيو هللا لزنأت دعب ملسو هيلع
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 ؟٠. ليكلا بانك مع

 يلع هللا لص هللا .لوسر لاقت ان ىلع هللأ ضرف افم قنا الو. ايش ؛عوطتأ ال كمت

 ختامو نيرشع ى سانلإ ضعب لاقو « ندص نإ تاكل لدم 03 فدص نأ علقأ ملسو

 هيلع <ىش الف ةوكزلا نم اًرارق اهيف لاثحا وأ اهبقو وأ اًدمعتم اهكلقتا ىرق نإذ ناتقح ريعب

 ةنع هللإ ,ىضر ةريرق نا نع مامع نع رمعم انتدح قارولا دبع انتدح قيكلا انتدح
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 رفي عرقأ اًعاكش ةمايقلا موي مكدحأ زنك نوكي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لآق

 تان

 هيلع طَّلَسُم اهّقَح طْعُي ل معنلا بر ام اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لو هاف

 بكا نأ اك ل لجر ىف سانلا ضعب لاقو « اهفافخأب مح 5 ةتابتلا د

 مهيب ةقلصلا نم اًررف ارحب وأ رّقبب وأ منغب وأ اهلثم لباب اهعابف ةقدصلا هيلع

 تزاج ةَنَسِب وأ مويب لودمل لوج نأ لبق هلبإ ىكر نإ لوقي وهو هيلع ءىث الف اًلايتحا

 هللا دبع نب هللا ديبع نع باهش نبا نع ثيل انتدح كيعس نب ةبيتق انثكح ءهنع

 هللا لوسر ىراصتألا ةدابع نب دعس ىتفتسا لاق سابع نبأ نع دوعسم نب ةبتنع نبأ

 لضا هللا لوشر لاقف هيضقت نأ لبق تيفوت همأ ىلع ناك رذن ىف ملسو هيلع هللا "ص

 هاّيش عبرأ اهيفف نيرشع بالا تّعلب اذا سانلا ضعب لو ءاهنع ضفآ ملسو هيلع هللا

 ] كلذكو هيلع ءىث الف ةوكزلا طاقسال لايتحاو اًررف اهعاب وأ لوكل لبق اهبهو نلف

 ىدح انكدح لا اا ءهلام يف ءىتش الف تاف اهفلنآ

 لكص هللا ل نإ هنع هللإ ص ر هللا دبع نع عفات ىنتحح هللا كيبع نع كيعس نبأ

 كاتم لجولا ذنبا جكني لاق راغشلا ام عفانل تلا راغشلا نع ىهن ملسو هيلع هللا

 سانلا ضعب لقو «قادص ريغب هتخأ هجكنيو لجرلا تخخأ يكنيو قادس ريغب هتنبا

 كساف حاكنلا ةعتتملا ىف لاقو لطاب طرشلاو زئاج وهف راغشلا ىلع د ىتح لاتحا نإ

 / كا



 مرعب

 نيعتلا وبا انتحح اهريغو نامألا ف ىون ام ئرما لكك ناو ليسعلا كرت ىف باب |

 صاَقو نب َةمَقْلَع نع ميعربا نب دبح نع ديعس نب ىيج نع دّيَز نب داَمح انتدح

 لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تيعمس لق بطخب هنع هللا ىضر باطخل نب رع تععمس لق

 هترجبف هلوسرو هللا ىلا هتربجم تنك نف ىون ام ىرمال امثاو ةينلاب لاعألا امتا سانلا اهيبأ اب

 ديلا رجاه ام ىلا هترجهف اهجووتي ةأرما وأ اهبيصي ايند ىلا رجاه نمو هلوسرو هللا ىلأ

 نع مانع نع نمعم نع قاررلا ينبع اضدح ردصت ىب فحشا ىددح ةرلصلا قا بان ١

 ىتح َتَدْحَأ اذا مكدحأ ةولص هللا ُلَبْقَي ١ لق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نع ةيبرق قا

 ةَيِشَح فّرَقتم نيب عمجب الو عيتج نيب َقرَفَي ال نأو ةوكولا ىف باب “ ؛ ًاضوتي

 نب هللا دبع نب ةمامث انتدح ىنا انثدح ْراصنألا هللا دبع نب كح انتدح ةقدصلا

 ىلص هللا لوسر ضربف ىلا ةقرحصلا, ةيميرت هلا بسمك يد اا نإ كرش اسك نإ

 انتدح «ةقدصلا ةَيَشَح عبتج نيب ٌفَرَقي او فتم نيب عمجج الو ملسو هيلع هللا

 نأ هللا دّيبع نب ةَكّلط نع هيبا نع ليهس قا نع رفعج نب ليعيسا انتدح ةبيتق

 ام قّيبخأ هللا لوسر اي لاقف سأرلا رشات ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا هاج اهبارعا

 ىنربخأ لاقف ايش عوطت نأ الا سمكلا تاولصلا لاقف ةولصلا نم ىلع هللا ضرق اذ

 ضرف امي قردبحأ لق ايش عوطت نأ لإ ناضم ب ند ليسلا نم لع لإ يد

 ىنلاو لق مالسالا عئارشب ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر :بخأذ لق ةوكزلا نم ىلع هللأ



 1 داركالا بانك

 تنمآ تنك نإ مِهَللا تلاقف ىّلصُتو ًاضوت تماقف اهيلا ماقف اهب لسرأت اهب ىلا ْلسْرَأ

 هبحاصل لجرلا نيم .باب «٠ ؛ هلجرب ضكر ىتح طغف رفاكلا ىلع ٌطلست الف كلوسربو كب

 ملاظلا ةنع بذي هنذ فاخي هركم لك كلذكو هوح وأ ّلمقلا هيلع فاخ اذا هوخأ هنا

 هل ليق نإو صاسق الو هيلع دوق الف مولظملا نود لت ناف هلّذخ الو هنود لتاقيو

 ةدقع لح وأ ةبها بهن وأ نّيَدب رقت وأ كتبع نعيبتل وأ ةتيملا نلكأتت وأ رمل نيرشتت

 وحنأ ملسملا ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لوقل كلذ هعسو مالسالا ىف كاخأ وأ كاأ نلتقنل وأ

 وأ كنبا نلتقنل وأ ةتيملا نلكأتل وأ ريل ئبرشتل هل ليق ول سانلا .ضعب لو «ملسللا

 نلتقنل هل ليق نإ لاقف ضقان مث رطصمع سيل اذ نال هعسي رف موت محر اذ وأ كبأ

 انللو سايقلا يف همزلي بهت وأ نيكي رقت د١ ّكبعلا اذه نعيبتل وأ كتبا وأ كايأ

 ناك مك ىذا لك ند ارضرف للطب كلذ ىف ةدقع لكو ةيهلاو :عيبلا لوقنو نسكست

 نحل لف طال يفرا رد ملتع ءيلع هللا لكصاب ىنلا لو ةنسا لوا كاكا يغب هريخ

 ةينف اًمرلظم ناك نإو فلامل ةينف اًمللظ فلحتسللا ناك اذا ىعّحتلا لقو هللا ىف كلذو

 اًبلس نأ باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انتدح ميكب نب ىيج انتدح فلحسما

 لق ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر نأ هربخا امهنع هللا ىضر ربع نب هللا دبع نا هربخا

 ؛هتجاح ىف هللا ناك هيخأ ةجاح ىف نك نمو مملسي الو هيلظي ال ملسمل وخأ ملسمللا

 تيس بكا ةمد اندحل ييلس نب نيعسا نب انتدح ميحرلا نبع ىب نحف انتدح

 ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر لاق لق هنع هللا ىضر سنأ نع سنأ نب ركب ىا ىب هللا

 ناك اذا تيأرفأ امولظم ناك اذا هرصنأ هللا لوسر اب لجر لاقف اًمولظم وأ اًملاظ كاخأ رصنأ

 «دوصن كلذ ّناف ملظلا نم هعنمت وأ هركح لق هرصنأ فيك اًملاظ

 ه2 5---- 



 مدبولي م1 هاركالا 2

 ةآاسنلا رماتسي هللا لوسر اب تلق تلق اهنع هللا ىضر ةشثع نع ناوكذ وو وربع قا

 ءاهنذإ اهتاكس لق تكستف ىحتستف رمأتست ركبلا نذ تلق معن لق نيعاضبأ ىف

 ىرتشملا رذن نف سانلا ضعب لقو رجب مل هعاب وأ اًذبع بهو ىتح هركأ دا

 نيز' نب دامَح انثدخ نيعنلا وبا انتدح هدد ,نأ كلذكو هعزب رتاج وهف. اردن هبف

 نكي رو اكوليم ربد راصنألا نم الجر نأ هنع هللا ىضر رباج نع رانيد نب ورع نع

 هارتشاف ىتم هيرتشي نم لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ غلبف هريغ لام هل

 2 اًيطبق اًدبع لوقي اًرباج تعمس لق عرد ةئامامتب ماَكّتلا نب مّيَعُن

 ّىئاوسلا نسل وبا ءاطع ىكدحوا ىدايفسلا لد نلبك ا ىع ةمركع نع زورا

 مكل لحي ال اوُنمآ نيذلا اَهيَأ اي امهنع هللا ىضر سابع نبا نع هركذ الا هنظأ الو

 ه١ نإ هتارماب قحأ هوايلوأ ناك لجرلا تاما اانا اونكا لذ الا اهرك 2

 تلونف اهلهمأ نم اهب قحأ ف اهوجوزي رف اواش نإو اهوجوز اوءاش نإو اهجوزت ماضعب

 ىلاعت هلوقل اهيلع ّدح الف انزلا ىلع ةأرملا نهركتسا اذا باب * ءكلذ ىف ةيآلا هذه

 3 ل لال للا ل

 5 نأ عفان ىنتدح تيل لقو ميحر روف نهعاركإ دعب نم هللا ناف نيضركي نمو
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 اهعركتساف سمكل نم ةدحيلو ىلع عقو ةرامالا فيقر نم اًنبع ّنا هتربخا كيبع ىنا ةنبا

 ئرعزلا لق اههركتسا هنا لجأ نم ةديلولا كلجج رو هافنو قلل رع هدلجن اهضننقا ىتح

 دتجبو اهتييق ردقب ةرذعلا ةمألا نم مككلا كلذ ميقي ركلا اهعرتفي ركبلا ةمألا ىف

 انربخا ناميلا وباءانسحح ءكلا جل نو مك ةمدلا ام ىف كينلا عملا ف(

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لق ةريرف ىنأ نع جرعألا نع داتزلا وبا انتدح ِبُيِعش

 نأ هيلا لسرأف ةربابلل نم رابج وأ كولمل نم كلم اهيف ةيرق اهب لخد ةراسب ميعربا رجاه

ٍ 



 1 داركالا رح |

 ضقنا ولو مالسالا ىلع ىققوم رع نأو ىنتيأر ىقل لوقي دير نب كيعس تاعمس اَسيق

 وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اًيوكَسش لق ترألا نب 'باّبَح نع سيق انثدح |

 نم نك كق لاقف انل وعدت الأ انل رصنتست الأ انلقف ةبعللا ّلظ ىف هل ةدرب ٌكسوتَم

 هسأر ىلع عضويف راشيملاب جيف اهيف لعجيف ضرألا ىف هل رقجف لجيلا ذَخْوَي مكلبق

 كنيذ نع ككلَذ نكي اي هفطخر همحل نود ام نيدللا طاشمأب طشميو نيقضد لعخابف

 هللا الا فاخي ال نوموضخح ىلا ةاعنص نم بكارلا ريسي ىتح رمألا اذه ٌنْمَتْيَل هللأو

 هطعا نكللاو نحو هكفلا بتنا ف بايا٠ ١ ١" نولجاعتسد متكتلتو ب ههتنَع دعا بكخلاو

 قار ندع دكا نع ىبقملا كيعس نع كلنا انتدح هللا دبع نب هيرعلا نبع انتدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع بخ نأ دجسملا ىف نحت امنيب لق هنع هللا ىضر ةريرف

 لكص ىدلا ءاقف ساركملا تيب انتج ىتح هعم انجرخن وهي ىلا اوقلطنأ لاقف ملسو

 لافما تااقلاا انآ اب تغلب ىف اورلاقف اوملست .اوملسا  نوهي  رتتعم اي ©ادانق . ملسو :ةيلع هللا

 نأ اوملعأ لاقف ةتلاتلا لق مت مساقلا ابا اي نسغلب ىق اولاقف ةيناثلا اهلق مت كيرأ كلذ

 0 د مكنم لناجو نف يحل ن .رأ ىيرأ ئناو هلوسرو هلل ضرألا

 دس

 ىلع مكنايتق اوهركت الو هركملاا امك ردح ل كي ا. ؛ كة ةلوسرو للا ضرألا نأ

 5 اس د0 هد تا مد ا تا 86

 يعرف دب نب ل هلل نلف ف4 ني ايت هيلا ضرع ارفف انش نأ نا

 هيبا نع مساقلا ىب نمحرلا دبع نع كلام انتدح ةعرق نب ىيح انتدح ميحر ريفغ

 ماذخ تنب ءاسنخ نع ىراصنالا ةيراج نب ةيرب ىنبا عمجو نيحرلا دبع نع 1 0 0 ا

 درف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تتذ كلذ نعركف بيت كو اهجوز امايأ نا ةيراصنألا



 د د6 تل سس

 ىبص هللا لوسر اهينأرقأ لق ةروسل كأ نم ت هثآدوب هنببل مت ملس
2 

 ةروسلا هذه ىقأرقأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا :لوسر نأ هللاوف تبذك هل تلق ملسو هيلع هللا

 لوسر اي هل كثيلقف ملسو ةيلع هللا ىلدص هللا لوسر كل ةدوقأ تقلطنا .اهورقت كتعمم ىلا

 اقروس ىتأرقأ كي اهينترقُت من فورح ىلع ناقوفلا اقر وسب أرقي اذه تيحوت طا هللا

 ةءارقلا هيلع اقف ماشع اب ارق رع هلسرأ ملسو هيلع هللا ىيص للا لوسر لاقفأ ناكشلا

 هللا لوسر لق مق تيّلونُأ اذكه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف اهورقي هقعم» ىلا

 تلون نآرقلا اذه نأ لق مث تلرنأ اذكه لاقف تأرقف رع اي ارقآ ملسو هيلع هللا ىلص

 انثدحو ح عيكو انربخا ميعردأ قب فكما انتدح' ءاونم_رسيتا اما اوغرقأت فرخأ ديس لع

 هنع هللا ىضر هللا دبع نع ةيقْلَع نع ميعربا نع شْمْعَألا نع عيكو انثدح ىيج

 دع كلذ فش ملطب ٌمِهتاميِإ اوسبْلي ملو اونمآ نيذلآ ةيآلا هذه تلون امل لق

 ملسو هيلع هللا ىككص هللا لوسر لاقف مسفن ملظي ره انيأ اولقو ملسو هيلع هللا لص عدلا

 ملل َكَرَشْلا نإ هللاب ُكِرَشُْت ال ّىَتْب اي هنبال نامل لق امك وه امنا نوتظت امك سيل

 عيبرلا نب دوبحن ىلربخأ ئئرهزلا عما ع انربخأ هللا دبع انربخا ن : 0 انتدح ؛ ميظع

 1 لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع !اذغ لوقي كلام ىب نابتع تاع

 ىنلا لاقف ةلوسرو هللا بح. ال قفاَنم كلذ اّنم ٌّلجر لاقف نْسْخُنلا قب كلام

 ا ىلب لق هللا هجو كلذب ىغتبي هللا الا هلا ١ لوقي هولوقت ال ملسو هيلع هللا ىلص

 ليعمل نبا ىو نعدح ءرانلا هيلع هللا مرح الا هب ةمايقلا موي ني ىفأوي 5

 ةيطع نب نابحو نمحرلا ىبع وبا عزانت لق نالف نع نيصح نع ةناوع وبا انتدح

 لق اًيلع ىنعي ةمدلا ىلع كبحاص ًاَرَج ىذلا ثملع دقل نابحكل نيحبلا تبع وبا لاقف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنّتعب لق وه ام لق هلوقي هتعمس ؟ىت لق كل ابا ال وه ام
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 مه غلاتقو نيدناعملاو نيدترملا ةباتتسا باتك مرسل

 ريع لق لكعأ رل اذا لدعي نم كليو لاقف هللا لوسر اي ٌلُحَعَأ لاقف ئبميمَتلا ةرصبوسختلا

 جتولص عم هّتيولص مكذحأ رفح اًباصتأ هل ّناف هعد لق هقنع ٌبرْصَأ ىعدا اطل ندا

 الف هذّدق ىف وظني ةيمرلا نم عهغسلا قري امك نيدلا نم نوقرع عمايص عم همايصو

 كجوي الف هفاصر ىف رظني مث ةىش هيف دجوي الف هلصن ىف رظني مث ةىش هيف دجوي

 ّلجر عتيأ مهلاو ترقلا فبس لق ؟ىث هيف كجوي الف هّيضَت ىف رطنُي مث. ةىش هيف

 لكك 252-02 وردك ةعضبلا لدم لذ ىأ ةأرلا ىلاتا لتم عيجحكا لتاوأ يلب ىنحا

 لديسأو كسور هيلع هللا لع  ىنلا نمل تعم ةيشأ كيعس وبا لق سانلا نم ةقرق 5

 هلو هيلع هللا لضا ىنلا ميعت ىذلا تعتلا ىلع لجرلاب ءىج هعم انو علتق اًيلع م

 ه2 6 309

 اع اند ريشا نب فوم [ضدح ؛« تاقحصلا ص َكِرمْلي نم مهنمو هيف تلزنف لاق

 د1 لها تربح ١م لهسلا تلق. لاق ورعا نب ريسيإ انتدح ينابيشلا“ انتدحب نحاولا

 فارعلا َلَبَق هكيب ىوعأو لوقي هتعم» لق اًئيش جراوخل يف لوقي ملسو هيلع هللا لص ىنلا

 ؛ ةيمرلا نم متسلا قورم مالسالا "نم نقر عايقأرت زواجب ال ناوقلا نوري موب هم حا

 امعاوعد نانتف لتققت ىتح ةعاسلا ميقت ال ملسو هيلع هللا لنص ئبنلا لوق باب »

 هللا ىضر 'ةريوش ىلا نع يرعَألا نع دانؤلا وبا انتدح نين انتفح لع اضدح هلك

 امهاوعد ناتّتف لتتقت ىتح ةعاسلا موقت ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لق هنع

 نع سنوي ىنتدح ثيللا لقو هللا دبع وبا لق نيلوأتملا يف هج ام باب 1 ءةدحاو

 نافرغلا روس ارقي ميكح نب ماش تعمد لوقي باطخلا نب رع اععم امينا هاربخأ ىراغلا

 دك (ارطل لع اموري رح اذاذ هرقلا تعمتساتا ملسو هيلع: هللا ' كضا ىللا لور ةليح ىف

 ىتح هترظتنتاف ةولصلا ىف هرواسأ تدكف كلذك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهينئرقي رن



 اًمْمَف ّلصيل هللا نك امو ىلعت هللا ليقو يلع ةجاحلا ةمقإ دعب نيدحلملاو جراوخل

 جنا كن طل رد لع سر ل ميل نيبي ىتح مفاده ْنِإ دعب

 ثايغ نب صفح ىب رع انتدح نينموملا ىلع اهولعجن راقللا ف تلون تايآ ىلا اوقلطنا

 هللا ع لاق ةلفغ ىب ديوس انددح ا انتدح نتحلا انتدح ىا انتدح
 ا

 ءامسلا نم ّرخأ نأل هللوف اًثيحدح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع مكتتكح اذا هنع

 ةعذح وللا ناف مكنيصارىبم اميضاويكبت ل انوا بلل داما 0 لا

 ثادح .نامزلا رخآ ىف موق يخس لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيعمس ىَنِإو

 نم نوقرمي هس 0 30 3 0 لوق 0 نم 01 مالحالا ءاهفس نانسالا

 نيكس نب بح 0 لاق 00 00 00 نب ىنيح انتدح «ةمايقلا موي

 2 5 َّّ مل هع 0 5

 ىردخلا كيعس |بأ اينا امهنأ راسي نب ءاطعو ةملس كأ نع ميحربأ نب ديحت ىلرسبخأ

 د ع 3 206

 تعمس ةيروركلا ام ىردأ ال لق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تعمسأ ةيروركلا نع هالأسف

 مكتولص 00 موق اهنم لقي رثو ةمألا هذه ىف 0 لوقي. ملسو هيلع هللا بص ىنلا

 اهب 00 له ةقوفلا ىف ىرامتيف 0 ىلا هلصن ىلا هميس ىلأ ىماورلا رظنيف ةيمرلا نم

 هندح هبا نا رع ىتنح ايظرا د يد نيكس نس دج اصوح 7

 نم نو هقيي ملسو هيلع هللا للص ىشلا ل الاف ةيروكلا ركذوا ني ملا 007

 رفني ال نأو فلاتلل جراوخل لاتق كرت نم باب « ءةيمرلا نم سلا قووم مالسالا

 ىا نع ىهرلا نع ويعم انربخا ءاشم اندح نسمح نب هلا نبع اصح 2

 ىذ نب هللا دبع ءآج مسقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا انيب لذ كيعس نأ نع ةملس



 د1 نأ تملا ملط هيل هللا لص هللا لوسر لاذ كشو نماتلا قتاقت . تفيك ركب انا انا رع

 هقح الا هسفنو هلم ىتم مصع هللا الا هلا ل لق ىف هللا الا هلا ال اولوقي ىتح سانلا

 فقح ةوكزلا اذ ةوكزلاو ةولصلا نيب فّوف نم نلناتال هللاو ركب وبا لاق هللا ىلع هباسحو

 ىلع جتلتاقل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اهنودوي اونك افاتنع ىنوعنم ول هللاو لاما

 كتفرعف لاتقلل ركب دنا ردص هللا رش دق نأ تيأر نأ الا وه ام هللاوف ربع لق اهعنم

 حري "لو ملسو هيلع هللا لاف لا تشو يعول مخل نصر عك اذا بر 1 كي

 ةبعش انربخا هللا دبع انبخا ىسلل وبا لئاقُم نب دمحم انكدح كيلعا ماسلا .هلوق وك

 ىلص هللا لوسي ئدوهي رم لوقي كلام نب سنأ تيعمس لق ستأ ىنب دير نب ماشف نع

 لوسر لاقف كيلعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف كيلع ماسلا لاقف ملسو هيلع هللا

 ةلعقن الآ هللا لوسر اي اولاق كيلع ماسلا لاق لوقي ام نوركتأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نع ةنيبع نبا نع ميعت وبا انتدح «مكيلعو اولوقف بانالا ّلهأ مكيلع مّلس اذا ال لآق

 قلل ل نر را 0 ع( الا تنل اهنع 'ءالا ويضر ةللشقا "نع انو قلع ىرهرلا

 ةشتئاع اي لاقف ةنعللاو ماسلا مكيلع لب تلقف كيلع ماسلا اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 « مكيلعو ثيلق لق اولق ام عمست ملوأ تلق هلك رمألا ىف ققرلا بح قيفر هللآ نأ

 دبع انثدح الف سنأ نب كلامو نيفس نع ديعس نب ىيح< انثدح دّدسُم انتكح

 هيلع ؛هللا ىلص هللا لوسر لاق. لوقي امهنع. هللا ىضر رع نبا تعمس لق راند نبا هللأ

 ؛ هكيلع لقف ؛ككيلع ماس نولوقي امثأ مكدحخأ ىلع اوملس اذا نوهيلا نأ" ملسو

 لك لف اقفل | سر لنا يدحلا اهدح, ىا' انثدحا صفح" ني رع نكن بابا 6

 هموق هَبرص ةايبنألا نم اًيبن ىكجي ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ىلا رظنأ ىسثك هللا دبع
 هد هع

 لتق باب 5 « نوملعي ال عانذ ىموقل رفغو بر لوقيو ههجو نع محلا جسمي وهف دومداف



 ب مل اًرقك اودادزأ مث

 رس نم , نكلو لاقو كولو مهب موقب هلل عي قوسف هنبد

 ثذذ ككل ا

 َكَتَوأو هلدش ىلإ زفاطس آ

 اص هللا لوسر ىِهنل ٍجقرحأ رث انأ تنك ول لاقف سابع نبا كلذ غلبف هقحأت ةقداترب
 اص هللا .لوسر .لوقل عتلتقلو ملسو هيلع هللا 5 0

 ردع 07ج اكان هدا 02 انتدح لالم نب ديمح ىنتدح 8:كلاخ نك ةرقأ

 ىى جلامقو نيدناعلاو نيدترلا ةبانتسا اح سارا

 نشا مس

 ةهلوق ىلإ ارذص رفكلاب حر

 ب ىتح مكتولئاقي نولي لو 0 ميحر ِروفَعَل اهدعب نم كبَر

 لكيحت 0 نك اننكحل نودلاخ بيغ ا تاكا

 مر هنع هللا ىضر 0 ف تك لاق ةمركع نع ا

 هولتقان هتيد لب نم ملسو هيلع هللا ىل

 600 ىنلا ىلأ تلبقأ لاق ىدوم

 كانسب ملسو ءبلع هللا ىلص هللا لوسرو ىراسي نع رخآلاو

 للا لم ىضلاو لك ل5

 ىلا نع ةدبب وبأ

 ىيكي نع اهدحأ َنيِيِرَعْشألا

 نب هللا ىبع :اي وأ ىئيوم ابا اي. لاقف.لاتس اكالكف

 ام ىلع ىقاعلطأ ام ةكاوس أ روظن ىتاكف ليعلا نايلطي امينا 0 ام ا 9

 ارآ نم انلبع' ندع !ليعتسات الاوأ (نلا لاقف تسلم هنيس لح

 يي الاسبق نك ىلا تسبح ذاب داى

 1 تر اذأو لرنأ لذ ةداسو هل فوهش مك ملسأت ايدؤهي ناك لا! ام لت قوما هكنعا لحجر

 » ارتقطا حك 00 ال لاق سلجل لاق مث لتقف هب رمت تارم ثالت هلوسرو هللا 2|

 انقدح ريكب منج تح انتدح ةذرلا ىلا .اوبست' امو نضئارفلا , لوبق . قنأ نم لق :.باب ا“

 نب هللا دبع نب هللا كيبع ىنربخا بايش نبا نع ليقع نع ثيللا ةريزه اان نأ ةبتع

 لق برعلا نم رفك نم رفكو مككب وبأ فلختساو ملسو هيلع هلل لنص ىبنلا ىقوكت امل لاذ



 مل علانقو نيدناعماو نيدترملا ةيانتس أ اح 0

 12 : 1 ١ 9 سه 1 - 2

 لاق منع هللا ىضر هللا دبع ىع ةيقلع ىع ميهربا ىع شمعالا نع ريرج انربخأ كيعس

 ىنلا تاككأ ىلع كلذ نقي ملظب مهناميإ اوسبلي ملو ]و نيذلآ ةيألا هدذع تلون امل

 ملسو ةيلع 'ذللأ ىكص هللا لوسر لاقف ملظب هَناَج 5١ش" طالبا ولو ١ كطو ا ديلع دللا نط

 م ماا مميش تل ا 00 00 3 : ع 3 5 -

 انتدح ددسم انتدح « ميخع ملظل قرشلا نإ نامقل لو ىلأ نوعمست 3 كادب شيل هنإ

 1 سا 8 5 35 0 3

 ميح بأ نب ليعمسأ انتدح صفح ىب سيق ىنتدحو ىريرعالا انتدح ىللضفملا ىب رمشب

 روزلا ةداهشو نيدلاولا فوقعو هللاب كارشالا رثابللا ربكأ ملسو هيلع هللا لص ئنلا لاق

 نّيحم ىقتح «ناكس .هتيِل انلق ىتح اهررَكُي لاز اف روؤلا لوق وأ اًنالق روؤلا ةداهشو 1 5 هديب س - 35

 ىيعَشلا نع سارف نع نابي انربخا ىبوم نب هللا ديَبَع انربخا ميعربا نب نّيسحلا نبا

 ملّسو هيلع هللا :ىكص ئنلا ىلا ئيارعأ انج لق امهنع هللا ىضر. ورع ىب هللا نبع قع

 مك لق نقيدلاولا قوقع مث لاق اذ ام مت لاق هللاب كارش رسل لك كلبللا ام هللا لولا اب لاقف

 ملسم ىرمأ لام عطتقي ىخلا لق سومغلا نيميلا امو كلك ةيومعلا نيبيلا الك اذ 5

 قا شمتعألاو روصنم نع ني وح 0356 دل ماهدخ 211 وه

 هلال اى انلع اع ةخاوتا هللا لوسر اي لجر لاق لاق ةنع هللا ىصر دوعسم نيا نع. لثاو

 لوالب فخأ مالسالا ىف ءاسأ نيو ةيلعامل ىف ليع اع ٌلَخاوي رن مالسالا ف ىسحأ نم لآق

 ت3 هد سب هد

 ةدتوملا 0 ميقرجاو قره كارا ع نبأ لآقو ةدترملاو دترملا مكح باب 1 «رخآلاو

 اوذهنتو مهناميإ عب اورقك اًموق هللا حيي فيك ىلاعت هللا لقو امهتباتتساو



 إلا كرا

 ايلع نللأس لق ةفيحج ابأ تعمس لق ثدح ىبعشلا تعمم لق فرطُم انثدح ةنّييع

 دنع سيل ام رم ةنييع نبا لو نآارقلا ىف سيل امم 2ىث مكدنع له هنع هللا ىضر

 ىطعي .اًمهف الإ نارقلا ىف ام الآ انحنح ام ةمسنلا ريو ةبحلا قلف ىكلاو لاقف سانلا

 ال نأو ريسألا كاكفو ُْلَفَعلا لذ ةفيكصلا ىف امم تلق ةفيحكصلا ىف امو هباتك ىف لجر

 نع ةييوق وبا هاور «بصضغلا كنع ايدوهب ملسملا مطل اذا باب "* ءوفاكب ملسم لتقي

 ديبأ نع ىضحا نيباورع نح نينس,ءانتل يعن رس انكدح كندا لع دا

 دي انتذح «ةايبنألا نيب اوريخأ ال لق ملسو هيلع هللا لص ئنلا نع ديعس نا نع

 ىرذُكلا ىيعس ىنا نع هيبا نع ئىنزاملا ىيك نب وربع نع نيفس انتدح نسوي با

 نأ دمحم اب لاقف ههجو مطل كق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ىلا دوهيلا نم لجر كج لاق

 اي لق ههجو تمطل مل لق دوعدف هوعدأ لاقف ىهجو مطل راصتألا نم كباككأ نم الجر

 تلق لاق وشبلا ىلع ىسوم ىفطصا ىنلاو لوقب هتعمسف دوهيلاب تررم ىلا هللا .لوسر

 نايم نم نوري 29 لاق. ءتمطلت ةليضع ىتتتخلتا لد ملسو لع هللا لس نيم

 ةيتاقب لكلا "ىو نأ, اذاذا فيفي نما»لوأ) نونكأت ةمايشلا مي واجب ندنلا رك لا

 روطلا خقعصب ىرج مأ ىلبق قافأ ىردأ الف شرعلا متاوق نم

 ميحرلا نيحرلا احل مسب

 جلاتقو نيدناعملاو نكمل خبانتسا باتك مم

 َكرَشلا نإ ىلاعت هللا لق ةرخآلاو اينحلا ىف هتبوقعو هللب كرشأ نم مثإ باب |



 م تابدلا بانح رمال

 نوشفني اًناملغ ىلا ثععبأ باتكلا ملعم ىلإ تبعت ميلسا ءا نأ ركذيو ايبص وأ اًدبع

 دبع نع ميهربا ىب 0 ا انربخأ نر ةرارز و ورع ىتدح ارح يللا ثصعبت الو اًفوص

 :ةكالط وبا نا زنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق امل لاق ا كح ركرعلا

 مالغ 0 نأ هللا لوسر اي لاقف ملسو هيلع هللا ىكلص هللا لوسر ىلا نك فلطنان ى

 اا اوت ا 0

 رتبلاو رايح ندعملا 511 ١ دكحإ اذه عنصت رد مل ا هعنصا ثراء يشلا نو دكر اذه

 نب دكبعس نع بايش نب | انتدح كثيللا انتدح فسوي نب هللا دبع انتدح رابج

 اكل كل للا لل روف ىلا نبع نيحرلا تنبع نلبا ةملشا ناوإ تيسفلا

 داقلا ضل 1 00 زاكرلا ىو رابج (ندعملاو رابج رئبلاو رابج اهحرج ءاَمْحَعلا لآ

 ءىش ال رضتف ةأرما هيلع 0 ىراَكُملا قاس انا كيك مككلا لاقو اهلجرب بوصننف

 السرتم اهقلَخ ناك را تبباصأ امل 00 0 اهنعتا كادر فالس اذا ىكسلا ل لع

 ىلا نع ةريرق 0 زا نب كمت نع ةبعش انتدح ملسم انتكح «نمضي مث

 « سيشل زاكرلا ىفو رابج ندعماو رابج رئبلاو رابج اهلقع ءامكعلا لق ملسو هيلع هللا ىلص

 دكر نوف انيرح نسح نبا سين انتدح مرج يغب ايمذ لخق نب متإ باب ان

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىع ورع نب هللا دبع نع دقاج“ انتدح نسلم انتدح

 ءاّمع نيعبرا ةريسم نم دكجوي اهكر ناو ةنل ةحئار سري م اًدقاعم اًسقن لغق نم

 نأ فرطم انثتدح ريقز انتحح سنوي نب دجأ انتدح رفاكاب ملسملا لّققُي ال باب ان

 نبأ انربخأ لضقلا نب خقدص انتدحو ىلعل 2 لق ةفيكج يأ نع ٍعتدح ارماع



 اه م تابدلا رح

 نم نيتارمأ نأ هنع هللا ,ىىبضر ةويره لأ نع نيحرلا دبع ىب ةيلس لأ ىع باهش 1 7 ١ ١ / ١ 1 ا

 اهيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضقف اهتينج تحرطف ىرخألا اهادحا تمر .ليذع

 هدد 1 اككتح كت اج 25

 نع هيبأ نع ماش انتدح ببهو انتدح ليعمسأ نب ىسوم انتدح ءذنمأ وأ كبع الرغب

 ةريغملا لاقف ةأرمل صالمإ ىف عراشتسا هنأ هنع هللا ىضر ربع نع ةبعش نب ةريغملا

 نهشف كعم ىهشي نم لق ةمأ وأ نبع ةرشلاب ملسو هيلع هللا ىكص ا د

 نب هللا نيبع انتدح ءهب ىضق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هش هنأ ةملسم نب لمح

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عمم نم سانلا دشن ربع نا هيبا نع ماشع نع ىسوم

 0 دمأ را نبع رهن شد د لا انآ ةريغملا لاو سا ا

 هللا لكيص .ىنلا لاح نيس انآ ةملسما نب نيح لاتف |دكحأ رع ل2 2-07

 ةدئار اننتدح فباس نب كمح انثدح هللا دبع نب كي انتلح ءاذ لثع ملسو هيلع

 مراشتسا هنا رع نع تّذحج ةبعش نب ةريغملا عمس هذا هيبا نع ةورع نب ماشع انتدح

 ال ىلاولا ةبصعو كلاولا ىلع لقعلا نأو ةأرملا نينج باب ا  ء«هلثم ةأرملا صالمإ ىف

 نب ديعس نع باهش نبا نع ثيّللا انتدح فسوي نب هللا كبع انتدح دلولا لاح

 قر نينج ىف ىضق ملسو هيلع هللا ىدحص هللا لوسر نأ ةوجرفا ىلا دع باكل

 هللا لوسر ىضقف تيفو ةرغلاب اهيلع ىضق ىتلا ةأرملا نأ مث ةذمآ وأ دبع ةرغب نايكت

 نب دجأ انتدح .«اهتبصع ىلع ّلقعلا نإو اهجوزو اهينبل اهتاريم نأ ملسو هيلع هللا ىلص

 اجبادحا تسرق ليدع نم ىناتارمأ تلننقا لاق هنع هللا ,ىضر ةربرف ابأ نأ نمحرلا دبع

 نأ ىضقف ملسو هيلع هللا ىبص ىنلا ىلإ اويصتخان اهنطب ىف امو اهتلتق رجك ىرخالا

 دل ع 3 5 3 كك دا 5 3

 اعتسأ نم باب ٠ « اهتلقاع ىلع أوما ظلك 4 , ىدصقو ةحملو وأ نع ةرغ اهنينود ةيد
 ْن : 9/١ كك
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 ملال تايدلا اح زوار

 اكلدف اددلا ةترخلا هلي اونك اذأ ىتح اهيل نيكل نوسمكلو , اقلطناف ونت :هدهج

 نانيرقلا تّلفأو اًعيمج اونتاف اومسفأ نيذلا نيسمخل ىلع راغلا مجفناف لبخل ىف راغ ىف
 كلملا دبع “ناك دقو تالق نام مث َلهح شاعف لوناقملا ىخا 7-0 ردك د ير و
 رو

 د د

 الف هنيع اويقفف مهق تيب ىف علطا نم باب 1“  ءماشلا ىلا مهايسو ناويدلا نم

 سنلا نب ردك ىلا ند هللا قيبع. نع كير نب !دامح ءانتدخ ناميلا ودبا انهنح هلا هين

 ملسو هيلع هللا لص ىنلا ركح ىف ركج نم علطا الجر نا هنع هللا يسر نجلا نح

 انثتدح ديعس نب ةبيتق انتدح «هنعطيل هلتخإ لعجو صقاشمب وأ صقشمب هيلا ماقف

 قل احح نك علطلا هلت, نإ ربحا ىدعاسلا :اىعس نيا لهسا نأ باهش نا اع كيت

 هب كك ىرذم' ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمو ملسو هيلع هللا ىكلص هللإ لؤسر باي

 ىف هب تننعطل ىنرظتنت نأ ملعأ ول لق ملسو هيلع هللا ىكدص هللا لوسر هآر املف هسأر

 ىلع انثدح ءرصبلا لبق نم نّذالا لعجإ امثا ملسو هيلع هللا: لص هللإ لوسر لق كينيع

 1 3 ع -_ب 0 1 3

 مسقلا وبا لاق لاق ةريرغ نأ نع جرعالا نع دانؤلا وبا انتدح نيفس انتدح هللا كلكيع نبأ

 رف هتيع تأقفف ةاصح هتفذخ نذإ ريغب كيلع علطا ًارما ّنأ ول ملسو هيلع هللا ىلص

 انتدح ةنييع ىبا انربخا لضفلا نب ة3دَدص انتكدح ةلقاعلا باب ع ؛ سَنج كيلع نكي

 لف هدع ملل ىقضرا ايلك «تدلاسا لاذ" ةةفيحج .اي) تعمربا لق ىبعشلا تعملا لاق فرطم

 تحلل قلقا ىكلاو. لاقفي سانلا تنع» شيل. ام هرم لاتو .نآرقلا 3. سيلا ام ةئث . مكدنع

 ةفيحصلا ىف امو هباتك ىف لجر ىطعي اًميف الإ ناوقلا ىف ام الا انحنع ام ةمسّتلا أربو

 نكح كيلا ضدك ليكم انشد كلام: انربخا : فسوي نيا هللا ىلبع ,.اهدج .ةأملا
 و



 م, تايدلا بانتكح

 عم نوجرخ الفأ لق ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر ىلا كلذ اوكشف

 اولتقف اوكسف اهلاوبأو اهنابلأ نم اوبرشف اوجرخن ىلب اولق اهلاوبأو اهنابلأ نم نوبيصنتف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ غلبف معنلا اوُدَرْطو ملسو هيلع هللا ىكدص هللا لوسر ىعأر

 م ةنيعأ 2 ٍلجرأو ٍةيديأ تععطقنف مب رماذ رد اوكردأت مرثا ىف لسير ل

 مالسالا "نع اودتترا كالوق» تصب انم نأ ىذا ىو تلف ودام ىتحت سفشلا 3 هند

 ىلع درَتُأ تلقف طق مويلك ثعمس نإ هللو ىيعس نب ةَسَبْنَع لاقف اوقرسو اولتقو

 ريخ دن اذه لاوي ال هللاو هبجو ىلع ثيدحلاب تتثج نلتو ال لق ةسبنع اب ىتيدح

 هللا لمص هللا وسر نم دسم ]ذه ذآ نكت نفر ايل مرهظأ نيب خيشلا اذه شاع

 لتقف قيديأ نيب نم ّلجر جوخ هدنع اوتّدحتاف راصنألا نم رفن هيلع لخد ملسو هيلح

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اوعجرف محلا ف طحشتي جبحاصب 2 انف هدعب اوجرخ

 طعحشتي هب“ نك“ !اذاف انيديأ, نيب جير انعم- ثّذحتي ناك انبحاص هللا لوسر اب اولاقف

 اولق هاتق نورت نم وأ نونظن نمب لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخت مهلا ىف
 نوضرتأ لق ال اولق اذه متلتق متنا لاقف ماحدف .دوهيلا ىلا لسرأف هنلتق نوهيلا نأ ىرن

 لق نودقتني مك نيعمجا انولتقيا نأ (عولابي ام اولاعك يلتف اما دوولا نع نيسح 15

 دقو تلق هدنع نم هادوف فلحنل انك ام اولق مكنم نيسيخ ناجأب ةيدلا نوقكستفأ

 سا ا ااا <ش)/ه/727/7/727

 ة.وعهلخ ام” يتلفا نم د يا ا

 هدي تنرقف لوتقملا ىخأ ىلا هعفدف رخآ الجر هناكم اولخدأت معردأ فلأب عنم هتيع



 م تابدلا بانخ اسرار

 هيف ىضقي ل اًذنه اذ شانلا ملطت الخ .الإو نيب ةباصتأ ىبجو نإ نينامسلا توضأ نش

 نأ معز راسي نب ريَشب نع ديبع نب ديعس انثدح ميعت وبا انتكح ةمايقلا موي ىلا

 ريثح ىلإ اوقاطنا هموق نم ارفن نأ بخل ةمثح قل نب لهس دل لاقي رايصتألا نم. الجر

 ربيخ ىلا انقلطنا هللا لوسر اي اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ىلا اوقلطناف اًلتق انملع الو

 ايل ام اودلق هلغق نم كج ةئيبلاب ,نونأت هل لاقف ربكلا ربكلا لاقف اليتق انتحأ انكجوف

 نأ ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر دركف دوهيلا ناجياب ىضون ا اولاق ىنوفلكف لاق ةنعب ا

 وشب و انتدح يعش نب 0 انتىدح « ةغقدصلا لك نم ةتاع دادوف مك 1 ا

 كل لآ نم ءاجر وبلا ىددح ندتع ىنأ نب, ءاععلا انتدحي ىدسألا ميعإبا نإ ليعمشا

 ا لا ل نأ ىلا ور رو رولا رورعلا فبخ نبا رح نأ: تلك وبا يكذخت ال
 ءافلخل اهب تداقأ دقو فح اهب دوقلا ةيماسقلا لوقن اولق ةماسقلا يف نولوقت ام لاقف

 دانجألا سوور كدنع نينموملا ريما اي تلقف سانلل ىنبصَتو ةبالق ابأ اب لوقت ام ىل لآق

 ىتز كف“ هنأ فشمدب نصح“ لجر ىلع اودهش نم نيسمخ نأ ول تيأرأ برعلا فاونشأو

 ملسو هيلع هللا ىكص هللا .ٌلوسر لتق ام كلاوف تلق ال لق دوري رو هعطقت تنكأ قرس هنأ ا

 كعب ىتز لجر وأ لتقف هسفن ةريرجع لتق لجر لاصخ تالت ىدحا ىف الإ طق ادحأ

 سنآ ثتدح ىق سيلوأ موقلا لاقف مالسالا نع ثتراو هلوسرو هللا براح لج وأ ناصحإ

 د مالت ع نكللا دلو فتيل ىف عطف ملت عيلعا هللا نبض هللا لور نأ كانلما يبا

 اومحت ةينامح  لكعا نم ارغنا نأ نمنأ .ىقكح .سنأ
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 تيدح مكتدحا انأ تلقف سمشلا

 عماسجأ تمقسف ضرالا اويخوتساف مالسالا ىلع هوعيابف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع

 -ححلا



 ارهاراز ملا تايدلا كامح

 ايتحح نسلاب نسلا بابا 11 ١ 1« ملسو هيلع هللا لص ىلا اهلطبت ةمين عشقت لح

 ترسكف ةيراج كل ٍرضنْلا ةنبا نأ هنع'هللا ىضر سنأ نع ىيبح انتدح,. ىراصنألا :

 مدآ انكدح عباصألا ةيد باب ٠ ١» سصاصقلاب رم لليو ديلخ .دلل) لصأا يتلا اردد ايست

 لق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نع سابع نبا نع ةمركع نع ةداتق نع ةبعش انثدح

 دع قا نبا انتاحح راشبا نب نلمح انكدح ؛ ماهبالاو رصنخلا ىنعي اوس هذهو هذه

 ملشو هيلع هللا ىلص ىنلا تيعمس لق سابع نبا نع ةمركع نع ةداتق نع ةبعش نع

 فردطم لاقو 3 جنم نتف رأ بتاع لك لجر نم موق كاكضإ اذ ك5 |

 اطخأ القر رَكأَب ةاج مك ىلع هَعطَقف قرس هلا لجر ىلع ادهش نيلجر ىف َىبعَشلا نع
 نبا ىل لقر ءاكتعطقل اهدنعت اهكتأ ثملع ول لتو لوالا ةيدب اذخأو ايهتداهش لطبأن

 نكف' امالغ نأ امهنحهللا يضر ع نبا نجح عنان نع ىللا نايبعا نع نيحا انندح ني

 ةعبرأ نإ هيبا نع ميكح نب ةريغم لقو عتلتقل ةعنص لعأ اهيف كرتشا ول ريع لاقف ةليغ

 داقأو مطل نم نرقم نب ثيوسو ىلعو م نباو وكب وبأ داقأو هلثم ريع لاقف اًيبص اولتق

 «شومْخو طوس نم َمْيَرَش صتقاو طاوسأ ةتالث نم ىلع دؤأو ةرذلب برص نم رمع

 نب هللا ديبع ىع ةشئاع نا نب ىدوم انتحح نينس نعا ىيح انتدحا نكسم اسكح

 ريشي لعجو هضرم ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر اَنَدَحَل ةشئع تلق لق هللا دبع

 لق ىنوذلت نأ مكهُنَأ رثأ لق فاقأ اًملف ءاودلاب ضيرملا ةيعارك انلقف لق ىقوذلت ال انيلا

 انو ّنْل الأ ٌكحأ مكنم ىقبي ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءاودلل ةيعارك انلق

 ئنلا+لقأ سيق نك عشألا لو ةماسعلا تما ٠١ مكديشما ١ هش ندسلا دا

 تك هيرو ا نقي نما كجم ١ ىلا نال كاتو دن حا كادها2 ملسو هيلع هللا ىلص

 رو



 »+ تابدلا بانح نا

 ىف علطا ول هدانسابو « نوقباسلا نورخآلا نك لوقي .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس

 انتدح لانج نم كيلع نك ام هتيع تأقفف ةاصَح هتفذخ هل ّنَدأَت و ٌدحأ كتيب

 ملسو هيلع هللا لص ىبنلا تيب ىف ل ل 0 انتدح دّدسم

 6 !كلع اذإ) ان 1117 ولام كندا لقا | ل تحخار نع تلعف ؛اصفشخا هنلإ«ىحست

 هيبا نع انيبخإ ماشع لق ةماَسُأ وبا انبخا روصنم نب فص ىنتتح لتقف وأ ماحِإلا

 مكر دلل دانك ىلا سيلبا اصف (نوكرشلا ره ناخأ مب :ناكا املا تلك ةقدع ١ لع

 دابع ىأ :لاقف ىناميلا هيبأب وه اذان ْةَقيَذَح رظنف ارخُأو 2 تدلتجاف. الوأ تعجرف

 اف ةورع لق «ملت هللا رفغ ةفيذح لاقف دولتق ىتح اوزجيتحا ام هللاوف نيلق نأ نأ هللا

 ذل مكر لق اكطخ هشعن لكم ]كانك )0 . ءدالاب ,ىقح ىتح ةيقب هنم ةفيلح ىف تلاز

 ىلص ىنلا عم انجرخ لق ةملس ىع كيبع نا. نب كيزي انتدح ميعربا نب ىتكملا انتدح

 لاقف غب ادن كتاهيتف نم رماع اي انعيسُأ ٍهنم لجر لاقف رَبْيَخ ىلا ملسشو هيلع هللا

 اله هللا لوشر اي لولاك” هللا هجر لاقف ىماع اولق فئاسلا نم. .ملسو هيلع هللا لص. ئنلا

 -ه هع

 مو تعجر اًملف هسفن لقق هلع ٌطبَح موقلا لاقف هتليل ةحيبص بيصأف هب انَتْعَتمأ

 هللا ىبن اب تلقف ملسو هيلع هللا لص ىبنلا ىلا تتجغ هلع طبح ارماع نأ : نوتدحكتي

 لإ نتا نيرجأل هل نأ ًاهلق نم بذك :لاقق هليع :طبح اوما ناطور ,ىمأو. قل َكاَحَق

 و 950 : . ل : ىو 2 :

 3 0 نىب نآرمع نع ا نب ةرارز كل لاق ةداتق انتدح ةبعش انتدح مدأ

 هللا ىلص ىبنلا ىلا اويصتخاف هاتينت' تدعقوف هيف نم هذي عونف لجر َدَي ضع الجر

 مصاع وبا انتدح ءدهل ةيد ال لكقلا ضعي امك هاخأ مكدحأ ضعي لاقف ملسو هيلع
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 ضعف وْوَغ ىف ثجرخ لق هيبأ نع ىَلْعَي نب ناوُفَص نع طع نع ٍحْيَرج نيا نع



 اهلا ملا تابدلا اح

 نوكرشملا مزغ ةشثع نع هيبا نع ماشع نع ريسم نب ىلع انتدح ةورق انتدح نوملا

 مانتف نع ءايركز ىأ نب. :ىيكا ناورم وبا :انتدحا برحأ ب نيك درع . نك 2

 هللا دابع اي سانلا ىف ىحأ موي .سيلبا حرص تلق انهنع هللا. ىنضر ةشئاع نع ةورع نع 25

 لاف نلتقى ىنأ كح لاقف ناميلا اولتق ىتح مارح ىلع مالوأ تاعجرف مكارخأ

 لوق باب | ٠2فتاطلاب اوقحخل ىتح ميق قنم موهنا ل ا

 م لتقلاب رق كك نإ كل ل اه ني بو ناك امو ىلاعش هللأ

 نأ كلام ىب سنأ انتدح ةداتق نع مايك انتدح نابح انربخا فح قح 1 توك را مش

 صرف ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا هب رمت فتعفذ ئدوهيلب ءىجن اهسأب تأموذ ىدوميلا

 انتدح دّذَسُم انتدح ةأرئاب لجرلا لقق باب ا ٠ نيرحجب مامع لق دقو ةراجأب هسأر

 ىنلا نأ هنع هللا ىضر كلام نب نسل نع نذاتف نع ديعس انتدح عّيوز نك ديرب

 نيب صاصقلا باب ١ ءاهل او ىلع اهلتق ةيراج اًيدوهب لثنق ملسو هيلع هللا ىلع

 33 م ا نا رع نس ركذيو ةأوملاب لجرلا لك ملعلا لمآ لاقو تاحارل يف اسنلاو لاجرولا

 عا دن نير م لق نان ف دش بن34 ا

 ضصاصقلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف اًناسنا عّيبولا تخأ تحرجو هباختأ نع دانزلا وباو

 هللا ىنيبع نع ةشئاع نأ نب ىوم انثدح نيس انتدح ىيك انتدح لع نب ورع انتدح

 رم ىف ملسو هيلع هللا ىدص ىنلا اندَدَل تلق اهنع هللا ىضر ةشداع .نع هللا دبع نبا

 يل هلا مكنم تح :ايقبي ال لذ فانأ امل ءاودال ضيرملا ةيعارك انلقف كدلك 2

 انقحح ناطلسلا نود ضتخقاا وأ هقح نخل. نى. كي ٠ ٠(ءكربسبا ردنا اما

 هنأ لوقي ةريرغ ابأ عجم هنأ هتلح جرحا 0 دانؤلا وب ١ انتدح كك راق يتحل .راميلا وبا



 م تابدلا بانح من[ مب

 قطا ردح ا وهنأ ليف هل لداق. نم باب م «نيرجح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 0 ل ا ا ا

 انكدح ةملس وبا انتدح ىيكج نع بح انثدح هاجر ىب هللا نبع لقو «الجر اولتق

 ةيلها.ل ىف هل ليتقب ثيل ىب نم الجر ةعاَرُخ تلق ةكم مناف ماع هنأ ةريرف وبا

 يلع طلسو ّليفلا ةكم نع سبح هللا نإ لاقف ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر ماقف

 نإ ةفللجلا امثاو 3 ىدعب دحأل لح الو ىلبق دحأل لح م اهثاو 3 نينموم او هلوسر

 0 ا اس 0 مارح هذه ىف اهلك راهن نم ةعاس

 03 لإ هَ 2 م

 هللا لوسر لاقف هللا لوسر اب ىل بتكا لاقف هاش وبا هل لاقي نميلا لعأ نم لجر ماقف

 رخُذالا الإ هللا لوسر اب لاقف شيرق نم لجر ماق مك هاش ىال اوبتكأ ملسو هيلع هللا ىلص

 هعناتو ءرخُثالا الإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقق انروبقو انتويب ف هلعجت امّنذ

 امإ هللا كيبع لو لَثَقلا ميعن لا نع مهضعب لق ليغلا ىف نابيش نع هللا كّيبع

 نع دفا نع وربع نع نيفس انثدح كيعس نب ةبيتق انتدح «ليتقلا لفأ .داقي

 هللا لاقف ةيدلا هيف نكت مو صاصق ليتارسا ىنب ىف .تناك لق امهنع هللا ىضر سابع نبا

 هر هيخ أ نم هل ىفع نمف ةيآلا هذع ىلأ ىلتقلا ىف صاصقلا مكيلع بتك ةلمألا هذهل

 هه نم

 فورعمب بلطي نأ ١ فورعملاب ابنا لق ىلا ىف ةجكلا لبقيا نأ وفعلا شبعا ىبا لق

 لسعد

 انربخا ناميلا با: انتدح :فقح ريغب. رم مدا بلط,: نم باب 1 ., «:ناسحاب ئدويو

 ىبنلا نأ سابع نبأ نع ريبج نب عفان انتدح نيسح قنا ىب هللا كبع نع تعش

 مالسالا ىف غتبمو مرَكلا ىف نحلم كلم هللا ىلإ اننا شعبا لذ هيلع .هللا' لسع

 د
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 من مم تابدلا كتاب

 اي تلق رانلا يف لوتقملاو ٌلتاقلاف امهيفيسب ناملسملا ىقتلا اذا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 لاق يي | (ءحلسا دع لع اًصيِرَح ناك هنا لق لوتقملا لاب اذ لتاقلا اذه هللا لوسر

 نم 3 :ه©-.-

 لاوس باج ٠١ ١ ديلا (نلتفلا ُساَسَعْلأ مكُيلَع بت 1 نيذلا اي ا كا

 ةذاتك نع مايه انتدح لاهنم ىب جاجح انتدخ نول 3 راوقالاو رقب ىتح لناقلا

 اهل ليقف نيرجاح نيب ةيراح سأرا ضر اًيدوهي نأ هنع هللا ىضر كلام نب. .سنأ لع

 ملسو هيلع هللا ىلص ّىنلا هب قف ئبوهيلا ىنس ىتح ٌنالف وأ نالفأ اذه كب لعف نم

 انتدح اصعب وأ رجح لتقق اذا بإب ٠ ءةراجخلاب هسأر ضرف رقأ ىتح هب لوي ملف

 هّذج نع سنأ نب كيز نب ماشع نع ةبعش نع سيردا نب هللا دبع انيبخا لق سمح

 لق رجح ئدوهي اهامرف لق ةنيدملاب حاضوأ اهيلع ةيراج يجرح لق كلام نب سنأ

 عيلع هللا لص هللا .لوسر اهل لاغك كمر اهبو,ملسو هيلع هللا لطم يذلا ذا ان 2-7

 ىف اهل لاقف اهَسْأر تدعفرف كلتق نالف لق اهيلع دات اسر تعقرق كلتق نالف ملسو

 نيب هلتتقف ملسو ديلع هللا ليض هللا ٌلوسر دب اطحق اهَسأر تصفح كلتق) نالت ةنلاتلا

 نب رع انتكح ةيآلا نيعلاب نيعْلاو سفنلاب سفنلا نإ كلعت هللا لوف تاب 1 (٠ نيك د

 لاق. عللا ,نبعا نع قورسم نع ةريم ,نبادللا تبع نع سمعا انندح ىإ اصرخ لدن

 ىنأو هللا الا هلا ل نأ ىهشي ملسم ئرما مد لحي ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لآق

 « ةعامللل كراتلا نيّدلا نم فراملو ىنازلا بيتلاو سفنلاب سفنلا ثالث ىدحاب آلا هللا لوسر

 ةبعش انثدح رفعج نب دمحم انثدح راَشب ىب كبح انتكح رجكأب دافأ نم باب ٠

 اهلنقف اها جاو ىلع ةيراج لتق ايدوهب نأ دنع هللا ىضر نسا ىلع انكر ند ماش نع

 اهسْررب تراشثأف نالف كَلَتَمَأ لاقف فقم اهبو ملسو هيلع هللا ىدص ىبنلا ىلا اهب ةىجن رجح

 هلتقف معن نأ اهسأرب تراشأف ةئلاتلا اهلأس مث ال نأ اهسأب تراشأت ةينانلا لق مث ال
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 ٠ تابدلا بانك مر

 هللا 0 انتدح هيك انتدح ا كبع اانتوخ روصنم ىب 5 ِ ١ دك ا ونلا

 انتدحو رئابللا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نع هنع هللا ىضر اًسنأ عهمس ركب قا نبا

 ملل دلك اذللالا دكا ىنلا ' نتع كشلام : نيا نشنأ "ىلع ركب كال نبا ١ نكخ' ةيعش :انتكخ وع

 «ورلا ةناهشو» لذ وأ رورلا» لوقو: ”نيتلاولا 'قرععو سفنلا .لتتقوا هللا كارشالا :ركابكلا زيكا لاق

 هللا سا ل نايط طا سدح نيسح انيدحا ميش انتل: ةرازز يدا وراح اهتدح

 ىلأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر انتعب لق تحج امهنع هللا ىضر ةتراح نب كيز نبا

 الجر راصتألا نم لجرو انأ تيقحلو لاق مانمزهف موقلا انكبصف لق ةنيهج نم ةقركلا

 ىتح ىحمري هتنعطف ىراصنألا هنع فكف لق هللا الا هلا ال لق هانيشع املف لق نم

 دعب هَتلَتَكَأ ةماسأ اب ل لاقق لق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا كلذ :غلب انمدق اًملف لق هتلتق

 ملا ال لق نأ دعب هتلتقأ لق اًدوعتم ناك امنا هللا لوسر اي تلق لق هللا الا هلآ ا لق ام

 اتتدح «مريلا كلذ لبق تملسأ نكأ ) ىتأ تيتع ىتح ىلع اعرركي لاز اف لآق هللا الا

 ةناع نع كالا نع ريخلا 3 ع تي اهدح كلا سل 0 دلل

 هدا دلل لكم هللا وشر  اوهيلت نشيدالا ءابقتلا نما ىلا (لاق هنع“هللا تضرب كتماشلا < نأ

 الحلا ىلا (سفملا | لدقت الو قرت الو قرش | الو ايست: هللاب َكِرَشُن الب نأ نع ةانعيابا ةلعو

 كلذ كاضق ىناك ايش كلذ نم انيشغ اذ انيفو نإ ةنجات ىصعن الو بهتنت الو هللا
 اننا

 ةنع هللا ىصر هللا كبع نع عفن نع ةيريوج انتدح ليعبلا نب ئيوم انثتكح «هللا ىلا

 نع ىبوم وبا هاور انم سيلف حالسلا انيلع ل نم لق ملسو هيلع هللا ىدص ىبنلا نع

 7-0-3 0-0 1 مهجح تر

 ديز نب دامح انتدح كرابملا ىب نيحرلا نكنع انتهح «ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هللا لوسر تعمس ىئاف عجرا لق لجرلا اذه رصْنأ تلق كيرت نبأ لاقف ةركب وبا ىنيقلف



 ملال تابدلا اح

١ 
0 

 ْذِب كنت ناكو هتّدح ةرقز ىنب فيلح ىدنللا وربع نب دادقملا نأ هتذح ئحع

 ىحي برضف التفاف ارفاك تبيقلا ئنا.ةدللا لوسر ان لاقاادنإ املس تلح دلل ص دنا

 ىلص هللا لوسر لاق اهلق نا دعب هلتقأأ هلل تملسأ لو ةرجشب نال مث :اهعطقف فيبسلاب

 اهعطق ام كعب كلذ لق مت ْىَلَي ىدحا حرط هنا هللا لوسر اب لق هلتقت الا ملسو هيلع هللأ

 هت نأ لبق كتلونع هتف هتلغق ناف هلتقت ال لق هلتفأأ

 ىلص ىنلا لق لق سابع نبا نع كيعس نع هلع بيبح لو «لق ىتلا هتملك

 نوما ل تكا داّدقملل ملسو هيلع هللا هتلتقف هناجإ رهظأف راقك موق عم هناجإ ىفخ

 نبأ لق اقاَيَحَأ نمو ىاعت هللا لق باب » ء«لبق ةّكي كنا ىفخنأ نانأ تنك كلذكف

 0 انك ةخلصيبق ف 0 2 3 نانا 0 اَمّنكَف ل لإ اهل نق مرد نم سابع

 ىنلا نع هنع هللا ىضر هللا نبع نع قورسم نع ةرم نب هللا كبع نع شسفعالا نع

 انقحح ءاهنما لسمك لوألا سنا ىرإ ىلع نك الإ سها ريعم ل لذا كلي لع ا

 رع فانا نبع عمم ديبأ نع ىلربخأ هللا كبع نب كقاو لاق ع انتدح ديلولا وبا

 «صضعب بات, مكضعب برضي اراقك ىدعب اوعجرت ال لق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 اا تعمس لق كرذم نب ىلع نع ةبعش انثدح رَدْنع انتدح راشب نب دمحم انتدح

 عادولا ةّجاح ف ملسو هيلع هللا ىلص ىجنلا ىل لق لاق ريرج نع ريرج نب ورمت نب ةعرز

 ىباو رعب وبا هاور ضعب بقر مكصعب برضي اراك ىدعب اوعجرت ال سانلا تصُنتسا
 رفعج نب دم انثدح راشب نب كي انتدح ملسو هيلع هللا ىدلص ىنلا نع سابع

 ةيلغ هللا ىلص" نقلا ىلع ىرمع ناي اذللا اددح ١ عا ىعسلار نع سارق . نع 1

 ناعم لاقو «ةبعش كش سومعلا نيميلا لق وأ نيتلاولا قوقعو هللاب كارشالا رئابللا لق ملسو

 لتقو لق وأ نيدلاولا قيقعو .سومغلا .نيميلاو هللاب كارشالا رثابللا لق ةبعش انتدح



 ملأ دودحلا رح مع

 اذه ةأما ىلع لكغأ سيئنأ ايو ماع بيرغتو ةثام كلج كنبا ىلعو كيلع در مداخلو

 « اهمجرف تغرتعاف اهم برق تذفرنععأ ناف اهيلسف بيق

 تايد ١ بانح م

 3م 2 هس دسد 2 5 نت دهم 6©ه سد مدس

 ديعس نب ةبّيَتُق انتدح ميج ةوارجت اًديعتم اَنمو لتقي نمو ىلاعت هللا ليق باب |

 لق هللا دبع لق لق ليبحرش نب وربع نع لثإو نأ نع نْقَمْعألا نع ريرج انثدح

 مث لق كقلخ وهو اذن هلل وُعّْدَت نأ لق هللا دنع ربكأ بنذلا ْىَأ هللا لوسر اب ٌّلجر

 ةليلح ىناوت نأ مث لق ىأ مث لق كعم معطي نأ ةيشخ كدلو لعقت نأ مث لق أ

 نوفي الو رك اًهَلإ هلل عم َنوُمْنَي ا َنيذّنو اهقيدست لجو ّرع هللا لونق كراج
 ىلع انكدح ءاَماتأ قلي قلد ْلَعْفَي نمو نونزي الو فقحلاب الإ هللآ ممح ىنلآ سْفْنلأ

 ىضر ريع نبأ نع هيبا نع صاعلا نب كيعس نب وربع نب ديعس نب فحم انتدح

 نيوملا لازي نل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق امهنع هللا

  انتحح ءاًمارح امك ٌبسي ر

 محلا كفس اهيف هسفن عقوأ نمل جرت ال ىتلا رومألا تلظتو نك نإ لف 2 0 هلا

 "ل لس ا ردو فلو سدعألا نع يدوم نب هللا تيبعءاسحح فلح ربعي مال

 ناحبع انتدح «ءامحلا ىف سانلا نين: ئصقي ام لوأ ملسو ةيلع هللا_ لص ىنلا لق“ لق



 سابع نبال لجر لاقف امهنيب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعالق

 ةارما كلت, ال لافم هذه نيمحر ةنيبا بغت اذا تدر ىلا كفا هلع هللا 023 2

 نيذلا نإ ةيآلا مهوكدلجاف ءادهش ةعبرأب اونأي مل

 سدح يالا ٠ مِهَجاَورَأ نوموي نيذلاو هللا لوقو ةئيالا تاتمومل ا تالفاغلا

 ا نكح تنحل نيم ل داك تك اص

 ,ر اي اولاق تاقبودلا ع عبسلا اوبنتجا لق ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع ةريرف

 لام 0 ايرلا لكأو فلاب لا هللا مرح ىتلا سفنلا لشقو ركسلاو هللب كرشلا. لق ىه

 فذق باب 5 «تالفاغلا تانموملا تانصكملا فذقو فخرلا موي ىلوتلاو ميتيلا

 1 لا ندعوا كا ع بحل ديعس نب ىيحي انتدح 0 ديبعلا

 لوقت مللسو هفلع. كللا) لذص مسعلا [) تسل نو ل فسر وسال دبر نع مع

 كلذ امك نود نأ هلا ةمايقلا موي 0" ام 0 رهو دتكولمم نلت ند

 دي انتدح رع هلعف دقو هنع ابئاغ دلل برضيف الجر مامالا رمأي له باب

 فس يش ل ل أ

 ملسو هيلع هللا لص ئنلا ىلا لجر ءج الق ىنهكلا نللاخ نب نيرو ريف نأ نع

 فقدص لاقف هنم هقفأ ناكو همصخ ماقف هللا باتكب اننيب تيصق الإ هللا كدشنا لاقف

 ليف ملسو هلع هلا
 ىبنلا لاقف هللا لوسر اب ل نْذّتأَو هللا باتكب اننيب ضّقأ ىلص

 ناشف هتان دنع تشك دكا هتأوماب ىرف اذه لف ىف انيس 5 221 | لكك
 فار اتا

 بقرغتو ةئام تلج 'ىبا ىلع نأ ةوربخلت, ملعلا لها نم لاحر تلاس ىناو تكا

 ةكاملا هللا باتكب اكنيب نيضقال هديب ,ىبسفن ىنذلاو لاقف مجرلا اذه ظارمأ ىلع نأو ماع



 مخ دودحلا اح اهازرإ

 5 1 د َّت 7 00 1 :

 هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةريبرف يأ نع تدعي نع باهش ىبا ىلع دلاخ نب نيحرلا

 ع لوعرلا نع رمعم انتدح ىلعألا دبع انتدح دكيلولا نب نا عم « ملسو

 اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع نوبرضي اونك هنا رع نب هللا دبع نع ملاس 0

 انربخا نادبع انتدح « جلاحر ىلا هوووي ىتح جناكم ىف هوعيبي نأ افازج اماعط اورتشا
 هد 35 3

 مقننأ ام .نتسلاق اهنع هللا ىضر خشتاع نع ةورع ىربخأ ىرهولا ْسع سنوي انربخأ هللا دبع

 هللا تامرح نم كينني ىتح هيلا 0 ءىتن ىف هسفنل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 سمخ نبا اناو نينعالتملا تدهش لآ دعس نب لهس نع ئعزلا لق نيفس انتدح هللا

 ىرشزلا نم كان تظفحن لق اهتكسمأ نا اهيلع تبذك اهجوز لاقف امهنيب قّرف ةرشع

 ىمرلا تعمسو وهن ةرحو هنأ اذكو اذك هب تاج ناو وهف اذكو اذك هب تتاج نإ

 ا 1 3 ديال دس هد 8 مم 1

 دانزلا وبا انتدح نيفس انتدح هللا دبع ىب ىلع انتدح «دبكي ىللل هب تءاجح لوقي

 الذ يذلا ى داحس نيادلا كيع لاقت نيتعالتلا "نابع. نبا ركذا لات دمك“ ,ىب مسقلا نع

 «تتلعأ ةأرما كلت ال لق ةنيب ريغ نم ةأرمأ اًمجار تنك ول ملسو هيلع هللا“ ىلص هللا لوسر

 00 0 ل1 تنبح نع تيبس نب يح انهدح تيللا انتدحا فسوب+ىنب هللا دبع اهدح

 ىلص ىنلا كنع نعالتلا ركذ لاق امهنع هللا ىضر سابع ىبأ نع ليبح# ىب مسقلا نع مسقلا

 وكشبا هموق نم لجر هاتذ فرصنا مت. لوق كلذ, ىف ىدع ىب مصاع لاقف,ملسو هيلع هللا

 ىلص ىنلا ىلا هب بهذف ىكيقل الا اذهب تيلتبا ام مصاع لاقف الجر هلمأ عم لجو هنأ

520 

 1 محللا ٌليلق افصم لجرلا كلذ ناكو هتآرما هيلع دجو ىنلاب هبخأت ملسو هيلع هللا

 ىبنلا لاقف مكللا ريتك الذَخ مدآ هلعأ ىنع هدجو هنا هيلع يدا ىذلا ناكو معشلا

 اهدنع هدجو هذا اهجوز ركذ ىنلا لجيلاب اًبيبش تبعضوف نيب مهللا ملسو هيلع هللا للص



 اردلزإ ملأ دودحلا كح

 باهش نبا نع كلام ىنتدح ليعمسا انتتيح ضيردتلا ىف كح ام كايا 6

 ملاسو ميلع هللا لص هللا لوسر, نا دنع هللا نمر هيج كاع تيمنلا 7 كيعس نع

 لاق لبإ نم كل له لاقف دوسأ امالغ تدلو قأرما نا:هللا لوسر اب لاقف ا ا ١

 هعَرل قرع هارأ لق كلذ ناك ىَنَد لق معن لق قروأ اهيف لق رمح لق اهناولأ ام لق معن

 نب هللا ىبع انكذح بدالاو ويزعتلا مك باب 20١ قرع هعرب اذه كذبا لعلف لف

 نميلس نع هللا دبع نب ريكب نع بيبح دنا نب كيزي ىقدح تبللا انتدح فسوي

 نك لق دنع هللا ىضر ةدي ىلا نع هللا دبع نب رباج نب نمحرلا دبع نع راسي نبا
 ؛هللا نودح نم يح ىف آلا تاَدلج رشع قيف كليك ال لوقي ملسو هيلع هللا" لص ىبنلا

 دبع ىنتدح ميم نأ نب ملسم انتدح نييلس نب ليصف انتدح ىلع نب وربع انتدح

 الا تاَبربَص رشع فوف ةيوقع ال لق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عمد نمع رباج نب نمحرلا
 6- 1 ميسي يب سس 5 : نع

 ماج نب (نمحرلا ىتبح ءاجلا لإ راسي نب نميلس ىنح سلاج اذ اهنيك ]5 :ددحا |

 نيا نمحرلا تبع ىتدح لاقن راسي يلا رميا انيلعا (لدعا ٠ مك راسي ند ايفيلس ا تدك

 لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تععمس لق ئراصنألا ةدرب ابا عمس هذا هتدح هابا نأ وباج

 انتدحت ريكي نب نيح .انتدح «هللا ورحت نإ ىلع ف لإ طرا هع ند دلح ١

 ىهن لاق هنع. هللا ىضر ةربرق ابأ نا ةملس وبا انثدح باهنش نبأ نا

 هللا لوسر اب كتاف ىيملسملا نم لاجر هل لاقف لامصولا نسع ملسو هيلع هللا ىكدص هللا لوسر

 نيقسيو ف ىنيعطي نيبأ 0 ىدتم مكيأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف لصاوت

 مكتدول ٍرْخأت ول لاقف لالهلا أو مت اموي مث اموي هب ّلصاو لادصولا نع اوهتني نأ اوبأ اًملف

 كيبع لاقو ئرعؤلا ندع سنوبوا نعش لن سحر دعس عيان او نح هب لكنملاك



 مث دودحلا بانخ ا

 اهدحأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا امصتخا نيلجر أ هاربخأ امينا كلاخ ىبا

 هللا باشتكب اننيب ضقأذ هللا لوسر اب لجأ امههقتأ وهو رخآلا لاقو هللا باتكب اننيب ضقأ

 ريجألا فيسعلاو كلام لق اذه ىلع افيسع ناك ىنبا .نا لق ملكت لق ملكتأ نأ ىل نْذتأو

 تلأس ىنأ مث ىل ةيراجو ةاش ةئاع هنم تيدتقاذ مجرلا ىنبا ىلع نا ىنوربخأت هتأرماب ىنزف

 لاقف هتآرما ىلع مجيلا امّنأو مع بيرغتو ةثام كلج ىنبا ىلع امذا قوربخأت ملعلا لفأ

 ايا مآ انك اهني نيضقأل كيك يا لشلاو مآ مالسو هيلع ردللا كش هللا

 ةأرم' قأب نأ ئملسألا اًسْيَنَأ رمأو اَمع برعم ةثام هّنبا َنَلَجِو كيلع ٌدرف كقيراجو كسنغ

 نذإ نود هيغ وأ هلغأ بدأ نم باب "8 ءاهيجرف نفرتعان اهمجرأف تفرتعا ناف رخآلا

 نيب رمي نأ دحأ دارت ىلص اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ديعس وبا :لقو ناطلسلا

 دبع نع كلام ىنتدخ ليعمسا انتدح كيعس وبا هلعفو هلتاقيلف نأ نافذ هعفدكيلف هيدي

 02 هَ 0 رم 52 فا ل ل

 ىلص هللا لوسرو دنع هللا ىضر و د وبا .ءاج نيلاق ةشتاع نع ديبأ نع مسقلا نب نمحبلا

 ملسو هيلع هللا فص هللا لوس تاسيح لاقف ىنخف 0 هسأر ع عيضاو, ملسشوأ هيلع هل

 كركلا نم ىتعنمي الو قرصاخ ىف هديب نعطي لعجو ىنيتاعف ءام ىلع اوسيلو سانلاو
 رو

 لكلا ند ىلح اسدحأ ؛ ييتلا هيا هللا لرقفا ملسو هيلع هللا ليص هللا لودر ناكم الا
 ب 1 0 مباع كهل 1 1 60ه 6

 خذشتاع ْسع ءبيبأ نع هتدح مسفلا ىب نيحبرلا دكديع نأ ورمع ىليبخأ بهو نبأ ىنتدح

 ا 00 تكا د زكوو ركل ؛دوحان ينعجوأ كشو ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر 3

 - 2 , ع > 5د ع 5 66ه 5
 3 95 8 | 6. ا : 8١ ءءء ع ج1 6١

 جفصم ريغ فيسلاب هتبرضل ىلأرمهأ عم دلاجر تيار وبل ةدابع ىب لعس لاق لاق دايعملا

 هللاو هنم ريغأ انأل ىعس ةريغ ند نوبكعتا لاه املسو هيلع للا | لدك ىذلا كلذ غلبف



 من مث دودحلا بانك

 ىردأ ال باهش نبأ لاق ٠ يقضب ولو اهوعيب مث اهودلجاف تسنز نا مث اهودلجاف تذز

 دبع انكتدحا ىقنت الو تنر اذأ ةمألا نع بردي ال ليا 00 ٠ ء دعنا د مالا تك
 ل

 2 لوغي دعمهم هنأ ةريرغ نأ نع ءببأ نع ىربقملا تدي نع كثيللا انتدح فسوب نب ىللا

 نا مه ّبْرَمُي الو اعْدلْلَم اهانز نتف ءعلمألا تسنر لذا" ملسو دلع هللا لكم ىشلا لذ ||

 يصا مصط د ٍرَعَش نم ٍلْبَح ولو اهْعبيلَف ةتلاتلا تنز نا مث بوثي الو اهدلججلف تنز |

 ماكشأ يب هيدا ١ «ملتلو هيلع هللا لص ىلا نع ةريرغاا نأ نع تيعسانح هيما ندا |||

 , دبع انثدح لديعتسا نب ىدوم) انجح مامالا نإ اوعدرو اوصر اذا ةناسحإو همدلا ن3

 لص يتلا مجر لاقف مجرلا نع ىفدأ ىلا نب هلا تبعاتلاس ىنابيشلا اسد لدا

 دلاخو رهَسم نب ىلع هعبات «ىردأ ال لق هدعب مأ روشلا ليكأ كلفك مللي دفلع

 لوألاو ةّحثاملا هضعب لقو ىنابيَشلا نع ىيمح نب ةحيبعو ىبراكملاو هللا دبع نبا
 رار تل

 رص رمع نب هللا دبع ىع عفان ىع كلام ىنتتحح هللا دبع ىب ليعمل انتدح « حصا
 اع

 الجر نأ هل اوركذف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اوءاج دوهيلا نأ لق هنأ امهنع هللا

 نأش ىف ةاروتلا ىف نودجا ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهل لاقف اينز ةأرماو عقنم
 اوناف مجا .ااهيف. نأ :متيذك مال نتا هللا قكبع لق نودلكو ماكضفت ارلاققا للا

 قع ل لاقي اند ا لسع ام 0 دجرلا ةيآ ىلع هحي مذحأ عضوف اهورشنف ةاروتلاب

 ةيآ اهيغ كمح اب قّحص اولق مجرلا ةيآ اهيف اذذ هذي عفرف كدي عقرأ مالس نب هللا

 اهيقي ةأرمالا ىلع ُاَنْجَي لجرلا تي 0 مليسو ديلخ هللا  ليطا هللا لوشسر ايي رمت 0

 ء له سانلاو مكامل ىنع انزلاب هريغ ةنارما وأ .هتارما ,ىمهر اذا باب ا". ١ ءةراحتلا

 كلام انيبخأ فسوي نب هللا كبع 52 ءب تييمر 0 اهلأسيف اهيلا 0

 دق نرخ ل نص نسما هس 0 ل
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 6 دودحلا تاك 0

 تةد

 ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريرغ ىنأ نع بيسملا نب ديعس نع باهش نبا نع

 ىفن باب “"# ءهيلع لحل ةماقاب ماع ئفتب نصح رو ىز نميف ىضق ملسو هيلع هللا

 ةمركع نع ىيج انتدح ماشه انثدح ميعربا نب ملسم انتكح نيئنكملاو ىصاعملا لعأ

 لا رز نينحدلا ملسو هيلع قللا لص ىنلا , نعل لا اههنغبدللا يضر نياسع نبا نع

 كلي 01 نالت دل كو انالفا رخأو مككوبسا نم ويجرخأ از سلا تالجرتملاو

 بٌّتَذ ىا نبا 0 0 ا لا

 هاج بارعألا نم الجر نا كلاخ نب ديرو ةربرغ ىلا نع هللا ّيَبَع نع ىرعؤلا نع

 همَصَح ماقف هللا باتكب ضقأ هللا لوسر اي لاقف نشل ني ل ل ا ري ا ع

 هنأرماب قزف اذه ىلع اًفيسع نراك ىنبا نا هللا باتكب هللا لوسر اي هل صضفقأ 252 لاش

 اوعزف ملعلا لقأ ثلأس مك ةديلوو منغلا نم ةئاع تيدتفاف مْجرلا ىنبا ىلع ّنأ ,ىنوربخأت

 باتكب اهنيب نيضقأل هديب ىسفن ىنخلاو لاقف مع بيرغتو ةثام ُْدْلَج ىنبا ىلع ام ّن

 00 اب 0 0 بيرغتو ختام قالا كنبأ ىلعو كيلع 0 ةديلولاو منغلا مَآ هلل

 هم د

 ّر 3 سو ىلاعت هللأ 0 باب اه ة ل ادغف 00 !ذف ةامأ ىلع نقف

 نفروَجَأ نك ٠ يلع ذاب نفوككناق صعب نس مكضعب مكنامياب ملأ 00 تاتموملا

 - هد 0 د ه نم

 ةشحافب م نق هك اذا ٍناَدْحَأ تادختم لو تاحفاسم ريغ ناصح فورعملاب

 ه-ِ 2 هد كا هدام

 نع باهش نبأ ى ع كلام انربخأ فسوي نب هللا كبع كح 7 روفغ هللا 38 0

 هللا 0 نأ امهنع كلل ر كدلاخ نك نت رو ةريرف نأ نع هللا كيع نب هللا 0

 نا مث اهودلجأذ تنز اذا لاق ا لو تننز اذا ةمألا نع لتس ملسو هيلع هللا ىلص



 5 ا ملأ دودحلا اح

 اذهل هلا رضألا اذه فرعي .ىنلو لعأ هل متنا ريخ نم مكيف متركذا ام لاقف ككسا ىاتح

 اوعيابف نيلجرلا نيذه ٌبحأ ملل تيضر .كقو ارادو ابسن برعلا طسوأ © شيرف. نم ينل

 لق امم هكأ ملف اننيب سلاج وهو سارجلا نب ةحيبع نأ ديبو ىدحيب فخأت مئتش اميِبأ

 رات نأ ندا ىلإ بحل متإ نم كلذ ىنبوقي ال ىقنع بوضتف مدقأ نأ ةللاو : نك .انيبع

 لاقف نآلا نك ع توملأ كنع ىسفن كا ليسن نأ الأ مهللا ركب وبأ خايف موق. ىلَع

 شيوق رشعم اي ريمأ مكنمو ريمأ انم بجيملا اهقيذعو ككحملا اهلْيَذَج انأ راصنألا لكات

 ركب ابأ اب كدي طسبأ ؛تلقف :فالئخالا نم قرف ىتح تاوصألا تعفتراو طَغّللا رثكف

 لاقف ةدابع نب دعس ىلع انوزنو راصنألا هتعياب مت نورجاهملا هعيابو هتعيابف هذي طسبف

 ام هللاو انو ريع لق ةدابع نب دعس هللا لتق تدلقف ةدابع نب دعس متلتق قنم ّلثاق

 نكت رثو موقلا انقرذ نإ انيشخ ركب نا ةعيابم نم ىوقأ رمأ نم انرضح اميف اندجو

 ناسف نوكيف فلات اًمِإو ىضرن ال ام ىلع جانعبت امذ انحعب ٍهنم الجر اوعيابي نأ ةعيب

 ؛التقي نأ ةرغت هعياب ىّذلا الو وع عباتي الف نيملسملا نم ةروشم ريغ ىلع اًلجر عياب نف

 ةلقم اهتم دج 1/ ايدلجلت يطيل سرر اسس سل
 قيشنلو رخآلا  مديلاو هللآب نوُنموُت متنك نإ هللأ نيد ىف فَ امهد مكمل ةدلج

 لإ اهضكْني ال ةينازلاو ةكرشم دا ةينار لإ جني ال ىناؤلا نيبنموملا نم ةفئاط ايل

 كلام انتدح دوذلل ةماقإ ىف ةقأر ةئّييع نبا لق ؛ نينموُملأ ىلع َكلَذ مّرحَو ُكِشَم وأ ناز

 ةبتع نب هللا نبع نب هللا كيبع» نع باهش ,ىبأ انربخل' ريرغلا ىبع انتدح, ليعمبا نبا

 لو ىذز نميف رمأي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تعمم لق ىنيجلا دلاخ نب 3 نع

 نب رع نا ريبزلا نم ةورعا ىرمحاو باد نسل الذ « مع بيرغتو ةثام تلج ى

 ليقع نع تل انتدح 0 نب ىبعحإ انتدح ( نشا كلن لوش م مث ا باطل



 يارا كلك نا ]عنا ايتال) دانك :انإب مك ءاتفإ تعال, وأ لبس نراك وأ «ةنيبللا تدما# ذأ

 اوبغرت نرلا مكي ارك نإ وأ مكتابآ نع اوبَكَت 0 وفك هناق مكتابآ نع اوبَعِت اك

 1 ا الا لاق ملسو هيلع هللا لحس ذللا لودصاب نانو معو ذلأ  كككماك) 2

 7001 11 ال دال زر دنا معتمر القاك نأ يغلب هنا مق. هوو الذللا كلبع' ولونقز ل

 دخل تام ال م دق ااهتاو الأ تمتو تلك ركب نا ةعيب تنناك امنا لوقي نأ اما نون

 نم ركم قا لتم هيلا فانعألا .عطقت نم. مكنم, سيلو اهرش ينقو هللا «نللو. كلاقك“ تناك

 هذإو التقي و ةرغت هعياب ىنلا الو وح عاتي الف نيملسملا نم ةروشنم ريغ نع الجر عياب

 اوعبتجاو انوفلاخ راصنألا نأ الا ملسو هيلع هللا ىلص هديبن هللا ىقوت نيح انزيخ نم ناك ف

 ل0 ت11 1 يش نور كلاب راج نع :فلاتخو :ةدعاس قب ةعيقش 3: هرب

 مديرن انقلطناف راصنألا نم ءالوه انناوخا ىلا انب قلطنا ركب ابا اب ركب قال ثلقف ركب

 نوديرت نيأ القف موقلا هيلع ىلات ام اركذف ناحلاص عنم نالجر انيفل نم انيند اَملف

 اوضقأ مويرقت نأ مكيلع ال القف راصنألا نم كلوه انناوخا كيرن انلقن ىيرجاهملا رشعم اب
 ك4 ت- 5 كف 5 2

 ىتح انقلطنذ متينأنل هللاو تلقف مكرمأ لموسم لجر اذاف ةدعاس ىنب ةفيقس ىف جانيتأ

 املف كوي اولق هل ام تلقف ةدابع نب ُدْعَس اذه اولق اذه نم تلقف جيئارهط نيب

 راصنأ ىحنف دعب امأ لق مث هلعأ وه اب هللا لع ىتآأن هبيطخ كّهشت اًليلق انسلج

 0 33 2 اذا كنوك نإ ةقادإ تكد تقو طعر: نيرجاهملا معمم" متنأو السلا ةبيتكو هللا

 تروز نتينكو ملكتأ نأ .ثدرأ تكس املخ رمألا نع انرينضك نأو هل أ

 انك حلل صعب هنم ىراذأ دلك 1 ىلإ ىلي نب ايمدكأ نأ ديرأ ىنتبجتأ .ةلاقم

 ملحأ وت ناكف ركب وبا ملكتف هيصعأ نأ تعركف كلسر ىلع ركب وبا لق ملكتآ نأ ثد

 الصفا وأ ابلتم هتيبلم 3 لاق الا ىرسيوزت ق .ىديجأ :ةملكا نما كرت ام هللاو. تقوأو



 زكى ىلا دودحلا احل

 ام هللاوف اًنالف تععياب ىقل ربع نام دق ول لوقي نالف ىف كل له نينموملا ريمأ اب لاقف مويلا

 ةيشعلا مكاقل هللا كاش نإ ع ل ل

 ثلقف نمحرلا كبع لق مرومأ عوبصْعغي نأ نوحيري نيذلا ءالوه مرذدحمف سانلا يف

 نوبلغي نيذلا مج تف م:اغوقو سانلا عاعر عمبج مسوملا نف ٌلعفن ال نينموملا ريمأ اب

 ريطم لك كنع اهوريادي ةلاقم لوقتف موقت نأ ىشخأ انأب سانلا يف موقت نيح كبرق ىلع

 ةجبلا راد اهنأذ ةنيدملا مدقت ىتح ٌلهمأت اهعضاوم ىلع اهوعضي ال نأو اهوعي ال نأو

 كتلاقم ملعلا لعأ ىعيف انكمتنم تلق ام لوقتف سانلا فارشأو هقغلا لهأب صلختف ةئسلاو

 ةنيدملاب هموقأ ماقم لوأ كلذب نيوفأل هللا كش نا هللاو امأ ريع لاقف اهعضاوم ىلع اهنوعضيو

 حاورلا تلج ةعملل موي ناك اًملف ةكلمل ىذ بقع ىف ةنيدملا انمدقف سابع نبا لآق

 ربنملا نكر ىلا اًسلاج ليقن نب وريث نب ديز نب كيعَس دجأ ىتح سمئشلا تغار نيح

 البقم هقيأر املف تاطخلا نب ربع يح نأ, بشنأ ملف هتبكر ىدبكر سم هودح , تسلك

 فلختسا ذنم اهلقي ل خلاقم ةيشعلا نلوقيل لْيقُن نب ورع نب كيز نب كيعسل تلق

 نيكس هلق ريثما ىكعارع سلخ ةهليث لقي رز ام لوقي نأ تيسع ام لو ىلع كلذ

 ىل رثك دق ةلاقم ملل لثق ىتذ دعب امأ لق مت هلهأ وه امب هللا ىلع ىنثأل مق نونذوملا

 تهتنا ثيح اهب .,ثّدحلف اهاوو اهلقع نف ىجأ ىَنَي نيب اهلعل ىردأ ال اهلوقأ نأ

 تعب هللا نأ ىلع بّذكي نا دحتل لحأ الف اهلقعي ال نأ ىشخ نمو هثلحار هب

 مجرلا يآ هللا لونأ امم .ناكف باتكلا هيلع لونأو قحاب ملسو هيلع هللا ىلص اًديح

 ىشخأف هدعب انيجرو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس 'مجر اذلف اهانيعوو اتانلقعو اهانأ رقف

 كرت اولضيف هللا باتك ىف مجيلا ةيآ 3 ام هللاو ّلثق لوقي نأ ناهز اننا لاظ نإ

 ءاسنلاو لاجبلا نم ىصخأ اذأ ل نر لاح فقح هللا تانك 5 محلا هللا اهلوتآ ةضيرف



 ملا دودكلا بانك مسرع

 انتدح هللا ىبع نب. ىلع انتدح انزلاب فارتعالا باب ا. . . «هانيجرف ةركلاب . هانكردأ

 كلاخ نب كيزو ةريرق ابآ عمم هذآ دالا لسيع قربخا لاق. ئرهزلا ىف نم دانظفح لاق 0

 اننيب تيضق.ام الإ هللا لكشنا لاقف لجر ماقف ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ىنع انك الق

 لاق لق لق ل َنَذّتاَو هللا باتكب اننيب ضْقأ لاقف هنم هَقْأ ناكو همصخ ماقف هللا باتكب
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 ثلأس مك مداَخو ةاش ةثاع هنم تيدتفاف هنأرماب ىزف اذه ىلع اًقيسع ناك ىبا نأ

 مجرلا هتآرمأ لغو ماع بيرغتو ةثام كلَ ىنبا ىلع: نأ قوربخأت ملعلا لهأ نم اًلاجر

 ّلج هللا باتكب اكنيب َنْيِصْقَأل هديب ىسفن ىبذلاو ملسو هيلع هللا لص ئبنلا .لاقف

 ىلع. سيئأ اي دقو. مع ببرغتو ةنام ُدْلَج كنبا ىلعو كيلع نر مئاكلو ةاشا ةئانا .هركذ

 ىقوربخأت لقي رل نيفسل تلق ءاهيجرف تفرتعاف اهيلع ادغف اهُمِجَرَك نفرتعا نف اذه ةأرما

 ل ايدحلا# نسا ميرو اهتلخأ امير ىرتخرلا ,نم اهي كشأ» لاقف متجرلا ىتبأ ىلع نأ

 اي دز يكسر نلبعا ىبأ ندع هللا تيب ىع :ىعزلا ١ يع نيفس انكدتحا هللا ننبحإ نبا

 باتك ىف مجرلا لجن ال ٌلثاق لوقي ىتح نامز سانلاب لوطي. نأ تيشخ كقل رع لق لق

 اذإ | صخلا ككقو نر نما ىلع ف مجَولا قو 3 هللا اهلونأ ةضيرف كرنب اوّلصَيف هللا

 هللا ليسر مجر قكقو لأ تنظفح اذنك نيفس لق «فاوتعالا وأ لبلمل “ناك وأ ةنّيبلا تنماق م / .٠

 انتك> ننصحأ اذا نك 0 مك كنان «هدعب انمجرو ملسو هيلع هللا ىلص

 دّيَبع نع باهش نبا نع عاص نع دْعَس نب ميعربا ىتدح هللا دبع نب زيزعلا دبع

 نا الكر ردا تانك لك نابع نبا نع دوعسم نب. ةبتع,ىج هللا ىبعا نتب اللا

 باقل نب ريع دنع ومو ىَنمب هلزنم ل انأ امنيبف فيع نب نمحرلا دبع تنم نيرجاهملا
 ع 222 ع 7 5 1 0 ا
 نينموم ا ريمأ أ داجر تيار ول لاقف نمحرلا كبع ىلا عجر نأ ايكاح ذكاح رخآ ىف



 اند مب مك دودحلا اح

 ءةولكف لق ماعط ىلعأل ام م جوُحَأ ىلع لق هب قّدصتف اذه ذخ لق اذ انأ اه .لاقف 3 ٍِ ع

 نيب رهو تنحل رقأ كذا باي 5١ كلخأ معْطَأ موق نينا لوألا :تيحلل هلال جبع وأ لذ

 ّىبالكلا مصع نب وربع ىنتدح كبح نب اريهجقلا ىبع انجح هيلع مسك قانا كمالل لف

 كلام ىب سنأ ىع ةحلط ىنأ نب هللا دبع نب فحسا انثتدح ىيج نب مام انتدح

 هللا لوسر اب لاقف لجر هتجن ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نع تنك لق هنع هللا ىضر

 ىلص ئنلا عم ىلصف ةولصلا تصحو لق هنع هلأسي و لق ئلع همقت اًذح تبصأ ىنا

 لوسر اب لاقف لجرلا هيلا مق ةولصلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىضق املف ملسو هيلع هللا

 نانا لك معن لك انعم تيلص ىف ,نييلا ,لةدللا تيتك نىح مكن لكل ديبكا نا هللا

 وأ تسمل كّلعل ٌمقملل مامالا لوقي له باب ام ؛«كّدح لاق وأ كبنذ كل رفغ كق هللا

 ثعيبس لق نأ انثدح, ريج ىنب بفقو انتدح ئفعجلا دمك .ىب هللا دبع انثدح تزمغ

 كلام نب عام ىنأ امل لق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ةمركع نع ميكح نب ىَلْعَ

 لق هللا لوسر اب ال لق ترظن وأ تزمغ وأ تبق كلعل هل لذ ملسو هيلع هللا ىبص ىبنلا
 - هع

 د51 رك رقنملا مامالا لاوس ..باب 21 .ءهمجرب رمأ كلذ كنعق لاق ىنكي ال اهّتكنأ

 ع

 ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر ىأ لاق ةويره ايا ما ةملس قاو بيسنلا نبا نع باهش

 هنع ضرعأت هسفن كيوي تينز ىّنأ هللا لوسر اب هادانف كجاسملا ىف وهو سانلا نم 6

 ىّنا هللا لوسر اي لاقف هلبق ضرعأ ىنلا ههجو قشل ئكيس) لسور بلع دلال كيك تدل

 اًملف هنع ضرعأ ىذلا ملسو هيلع هللا لص ىنلا هجو فشل ءاجن هنع ضرعأن تيبنز

 ايدل لك نود بأ لاقف ملسو هيلع هللا لص ىنلا هاد تاداهش عبرأ هسفن ىلع كهش

 ىربخا باهش نبا لق هومجرأت هب اوبعذأ لق هللا لوسر اب معن لق تننصحآ لاقف هللا لوسر



 ما دودحلا بانك منت

 لعجو مجرلا خبأ ىلع هدي خدحأ عضوف اهب اك تار بنناب هللا لوسر ب ٍجعدأ مالس نبأ

 رماذ هدي تحت مجرلا ةيآ اذذ كدي .عفرأ مالس نبا هل لاقف اهدعب امو اهيلبق ام أرقي

  ئدوهيلا تيأرف طالبلا دنع امجرف رع نبا لق امجرف ملسو هيلع هللا ىبص هللا ٌلوسر امهب

 عم ع

 فازرلا دبع انتدح نالْيَغ نب دمح انتدح ىّلسملب مجرلا باب ١ ءاييلع اَنَجَأ
 هللا ىلص ىبنلا هاج مَلْسَُأ نم الجر نأ رباج نع ةَمَلَس ىنا نع وعلا نع رَمْعَم انيبخا

 هسقن ىلع .جهش ىّتخ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هنع ضرعأت ىزلب فرتعت ملسو هيلع

 .معتا لق تمنصحلا لاق 2لق *نونج بأ ملسو ةيلع هللا ىدص ىنلا هل لاقف تارم

 ىلص ىنلا هل لاقف تام ىتح مجد كردأف رق ةراجنل هئقلذأ امله .ىّلصملاب مجيف هب رمأت

 ؛ هيلع ىلصف قرعؤلا رس جِيرج نبأو سيو لقي فو ؛هيلع ىلصو اريخ ملسو هيلع هللا

 ءاج اذا ةبوتلا دعب هيلع ةبيقع الف مامالا ربات لكل نود امنذ باصأ خم ابان ل"

 ىنلا بقاعي رو جميوج ىنبا لقو ملسو هيلع هللا ككص ئنلا هبقاعي ل طع لاق ايناقتسم

 دوعسم نبا نع نمتع نأ نع هيفو ءىِبْطلا بحاص ربع بفاعي نو نام, يف عماج

 نيبح نع .باهش نبا نع ثتيللا انتدح ةبيتق انتحح ملسو هيلع هللا ىدبص ئنلا نع

 ىف هتأرماب عقو الجر ْنَأ هنع هللا ىضر ةربرغ نأ نع نمحرلا دبع نبا
 نيرهش مايص عيطتست له لاق اللق ةبقر دجت لنه لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نب نمحرلا دبع نع ثردخل نب ورب 0 ثيللا .لاقو «اًميكسم نيتس محم

 وتدل ع يبا نب للا ىبع ني نابع ىنع :ريبزلا نب: رفعج" ىب نيك: نع« تلقلا .

 3” هدو

 قاوماب تنعقو لاق .كاذ امم لق تقتحا لق ىجسملا يف ملسو هيلع هللا ىكص ىنلا لجر

 ماعط, هعمو اراج قوس ناسنا اهتان»'سلجت '*ىت- ىدجنع. ام لاق :قّدصت هل لاك ناس

 ع

 قرتكالا ؛ئيأ لاقف ملسو هيلع هللا ىكض ىنلا ىلا وه ام ىردأ



 كك مل دودحلا بانك

 نمجرلا كبع نب ةملس وبآ ىنتدح بايهش ىبأ نىع سنوي انوبخأ هللا كبع انربخأ لتاقم

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ا ملسأ نم داجر نأ ئراصنألا هل هللا دبع نب رباج نع

 هيلع هللا ىلص ةللا لوسر هب رمأت تاداهش عبرأ هسفن ىلع كهشف قز ىف هنأ هتدحن

 ىلع لاقو ةنونجملاو نونجكاملا مجري ال باب ٠ ١ نضحأ لق نراكو مجرف ملسو

 ىتح مئانلا نعو كردي ىتح ىبصلا نعو قيفي ىتح نونكملا نع عفر ملقلا نأ تملع

 ةملَس نأ نع بايش نبا نع ليقع نع ثيّللا انتدح ريكب نب ىيج انتحح ظقيتسي

 هيلع هلل لص هللا لوس لحر ىأ لذ دنع هللا نضر هيه نا 2 تيبس نك ديعسو

 هيلع دّدر ىتح هنع ضرعأت تينز ىلا هللا لوسر اي لاقف هادانف دجسملا ف وهو ملسو
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 اقف ملسو هيلع هللا لص ئنلا هد تاداهش عبرأ هسفن ىلع كهش اًملف تارم عب

 0 هب اويهذآ ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لاق معن لاق تنصخأ لهف لق ال لق 0

 ئلصملاب هانيجرف همجر نميف تنكف لاق هللا كبع نب رباج عمس نم ىنربخأف باهش نبأ لاق

 وبأ انتدح ريالا رهاعلل باب )*  ءدانمجيرف ف ركلاب هانكر نأف بوه ةراجمل هتقلذأ ايلف

 م5

 مصنخأ تشلاق اهنع هللا ,ىضر زخمتاع نع ةورع نع باهش نبأ نع كيلا انتدح دكيلولا

 < هد

 شارفلل ىلولا ةعمز نب دبع اب كل وع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف عمر باو دعس

 ةبعش انتدح مدآ انتكح «رجكلا رهاعللو ثيللا نع ةبيتق داز «ةدوس اب هنم ىجتاحأو

 شارغلل كلولا ملسو هيلع هللا ىبص ئنلا لاق ةريرق ١ تا لاذ دايز نب دمحم انتدح

 ئلجعلا ةماك نب نيثتع نب دمك انتدح طالبلا ىف مجيلا باب "+ , ءرجخلا رفاعللو

 هللا ضر ربع نبا نعا رانيد نب هللا ندع مددح نييلس نع ينس نبا دكا 1

 لاقف اًعيمجن اندحأ ىف ىو و ىدرس ك١ هيلع كلا رض هلا و 0

 هللا تبع لاق ةيبجاتلاو هجولا ميبكحت اوتدحأ انرابحأ نأ اولد مكباتك ف نودج ام كل
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 مل دودحلا بانك

 نيسمخل وكي ىتح ءاسنلا رتكيو لاجرلا لقيو انزلا رهظيو رمكل برشيو لهل رهظيو

 سسفلا طخ تسوي نم ةنحا نيخأ ىنتملا نبا نيس انتدح حاولا ميقلا ةأرما

 0000 7 كل ل دا بح الل و نيس ل لع يركع لع نرش ا
 0 ل ا نوم ودعوا قرسي نيح قرسي الو نمومر وهوا قرب نيك كنبعلا نري ال

 ناهإلا هذه عوني فيك سابع نبال تلق ةمركع لاق ني وهو لتقي الو نموم وهو برشي

 «دعباصأ نيب كبشو اذكه هيلا داع بات ناف اهجرخأ مث هعباصأ نيب كبشو !اذكه لآ

 هلل كش ىقلا لذ لذ ريفا كل نع نودات (نعغا شمعألا نعاةبعش انثدح مدآ انتدح

 الو نيوم وهو فرسي نيح قرسي الو نيوم وهو ىئزي نينح ىنازلا ىنزي ال ملسو هيلع

 انثدح ىلع ىب وربع انتدح «لعب ةضورعم ةبوتلاو نيوم وهو اهبرشي نيح برشي
 داعش 0 1 0 1١

 هللا دبع نع ةرسيم نأ نع لثاو نأ ىع نييلسو روصنم ىنتدح نيفس انثدح ىيح

 م اذن هلل ليعجت نأ لق مظعأ بنذلا ىأ هللا لوسر اب تيلق لاق هنع هللا ىضر

 هع ع

 0 لدا تالف كعما مكي نأ لجأ كلو لكقت» نأ لآ

 دبع نع لثاو ىلا نع لصاو ىنثلح نيفس انثتدحو ىيحب لق «كراج ةليلح قازت

 02 نس نع انك كر. نمحرلا كيعل ةنكذخ ورمح لك هلثم هللا لوسر ايا تالق هللا

 مجر باب ١) «معد هعد لاق ةسيم ىنأ نع لكثاو نأ نع لصأوو روصنمو شمعألا

 اك اكد نإ ميجح ىلا لح ةنح دقخأب را نم نسل لو نسحملا

 00 ال در ل1 ولع لح ترج ىدشلا تعا لديك نب هيلع

 اللا ل ولا ل لع هللا [لنصا هللا لوشر  ةتسبا اهتقجر كنق لو ةعملل

 هللا ىكص هللا لوسر مجر له ىقوأ ىا نب هللا دبع تلأش لق ىنابيشلا نع كلاخ

 نب كي انتكح ؛«ىردأ ال لق اهذعب مأ رونلا ةرروس لبق نيلق معن ل5 ملسو هيلع



 1 مث دودحلا ب

 ملسو هيلع هللا دبع ىبنلا وهس باب ام - ءهلوسرو هللا اوبراحو اولتقو اوقرس ةيالق وبأ

 خنيدملا اومدق لكع نم لاق لا ميلعأ 1 ةانيرع نم لاذ 0 لدكع نم اطعغر نأ كلام ىبأ

 اهنابلأو اهلاوبأ نم اوجرشيف اوجرخب نأ .مرمأو .حلقلب ملسو هيلع هلل نبت ىنلا مل رد
 ملسو هيلع هللا ىلض ىبنلا كلذ عغلبف معنلا اوقاتساو ياولا اولتق ودرب أذا ىتح اوبرشف
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 علجرأو مهيديأ عطقف قب رماذ عب ءىج ىتح راهنلا عفترا اف مرتإ ىف

 اولتقو اوقرس موق ءاليه ةبالق كتل لاذ ؛« نوقسي الف نوقستسي ةركلاب اوقلاذ عنيعأ رمسو

 دمج انثتدح شحاوفلا كرت نم لضف باب 1 ةهلوسرو هللا اوبراحو جناجإ كعب ا!ورفكو

 0020 نيكل سسنعاوبا ينحل نع رع ىب هللا دّيبع ىنع.هللا دبع انبخا مالس نبأ

 م نو

 هللا كد 0 تك قا ا و ماما هللظ الا (لط الا ذك هلظ ىف ةمايقلا

 ٌلجرو هللا ىف اًباحت نالجرو دجاسملا ىف فّلعم هبلق ٌلجرو هانيع تضافف الخ ىف

 اهافخأو 0 لحرو هللا كانك نئن لاقف اهسفن ىلأ لامجو بسنم 0 تا ةأرمأ ا

 ل ملعت. الا تح

 هل تلون هيبكل نيب امو ةيلحر نييرام د شوكلا ندا ملسو هلع هلل

 ناك اةقإ انو اوبرقت الو نونزي الو ىلاعت' هللا لوقو ةاتولا مثأ بابا.

 كلا كت ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نم 0 ىدعب لحأ هويتنا 0 0

 نأ ةعاسلا ظارشأ نم لق امإو ةعاسلا موقت ال لوقي ملسو هيلع هللا لص



 ملأ دودحلا ربح ارا

 هرجاف مكنم ىفو نوف فورعم ىف ىليصعن الو مكلجرأو مكيديأ نيب هنورتفن ناقيبب اونان

 هرتس نمو روهطو .هل ةراقك وهف اينكلا ىف هب دخلت اًئيش كلذ نم باصأ نمو هللا ىلع تلا

 فراسلا .بات اذا هللا كبع وبا لق ء«هل رفع كش. نإو هبّذع ءاش نإ هللا ىلا كلذف هللا

 011 كك كلن اذ لتلك نورت لك ةظدايم نّكبق ل 1 ا

 هللا نوبراج نيذلا ءاَرِج اَمَنِإ ىلاعت هللا لوقو ةدرلاو رفللا لعأ نم نيببراحملا باب ا

 ئعاروألا انكدحل ملسم نب .كيلولا ؛انتدح هللا : نبع ىج "ىلع انثدح :ةيآلا: هلوسرو

 لق هنع هللا ىضر سنأ .نع ئموجلا ةبالق وبا ىنثتلح ريتك نأ نب ىيج ىنتدح

 ع

 ر اونأي نأ عرمان ةنيدملا اويتجاف اوملسأت لكع نم رقت ملسو ةيلع هللا لص ىنلا ىلع مدق

 اوقاتساو اهتاعر اولققو اودتراف اوكاصف اولعفف اهنابلأو اهلاوبأ نم اوبرشيف ةقدصلا لبا

 ىتح ٍمْيِسْحَي ل مث عنيعأ لمسو علجرأو ميديأ عطقف ماب قف مرتآ ىف ثعبف لبال
 ىتحا ةدرلا لفأ نم نيبراتملا 'ملتسو هيلع هللا ىكص .ىنلا مسك رو 1 هع

 ىيحك نع ئعازوألا انتحح ديلولا انثدح ىَلْعَي وبا تّلصلا نب ديح انتدح اوكلع

 رح مست 0 نيينرعلا عطق ملطو هيلع :هللا ' للص“ ئبنلا. نا ١ سنأ نع ةبالق أ نع

 ١ 1 5 يلا 0 م 0 7 ..
 ليعمبا نب ىدوم انتدح اونام ىنح نوبراحملا نودترلا فقسي مث باب ٠ « اونام

 ى نم طفر مدق لت هنع هللا ىضر سنا نع ةبالق نأ نع بويأ نع بيقو نع

 ى انغبأ هللا .لوسر اب اولاقف ةنيدملا اووتجاف فصلا ىف اونك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع

 أ
 اهلاوبأو اهنابلآ نم اوبرشف اهوتأف هللا لوسر لباب اوقحلت نأ الا ملت ٌدجأ ام لاقف السر

 ييرصلا ملسو هيلع هللا ىلص .ىنلا قف.دوُّذلا اوقاتساو يارلا اولتقف اونمسو اوك ىتح

 لق «لونام: تح اوقس .اف نوقستسي .ةركلا



 ك5 - ير 007070707ب7بجبججبج

 ا ملا دودحلا يح

 قراس دي عطقت رل تيل اهنع هللا ,ىضر ةشتاع نع هيبا نع انربخأ ةورع نب ماش
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 ناكو ةفجاح وأ سرت نجيلا نمت نم ىندأ ىف ملسو هيلع هللا ىدنلص ىنلا ديع ىلع

5 2 0 5 
 دبع ىليم عفان ىع سنا نب كلام ىنتدح ليعممأ انتدح «ىمت اذ امينم دحاو لك

 ملسو هيلع هللا ىص دللا لوسر "نأ اهنينع هللا صر ع نم دلل تبع نع ع نك هللا

 0 ١ 6 0 0 8 د02 ان ل .

 عفان ىتودح  نتييللا لانو افك" نب كيح هعبات 2« جارد حالك ا دهنيك نجام 3 عطق

 ئنلا' عطق لف رع نبا نع عفان, نع ةيويوج اشدح لبعمبا نم يرام اهذحا دقق

 نع ىيحج انثدح دّدَسم انتدح «مارد ةثالث هتميق نجم ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 نجم ىف ملسو هيلع هللا لص ىبنلا عطق لق هللا دبع نع عفان ىنتدح لق هللا دّيِبع

 ةبقع نب ىدوم انثدح ةرْمَص وبا انثدح رذنملا نب ميعربا ىنتدح «مارد ةتالث هنمث

 دي ملسو هيلع هللا ىلسص ىذلا عطق لق امهنع هللا ىضر ريع نب هللا دبع .رأ عفان ىع

 علفانا ىكرح تيبللا لذو فصحا ىنلي نمح دعت 4 جاوب ةكالخ منعك تام 3 كاش

 ا تعبس لذ شسمحألا اننرح ىحاولا نبع انقدح ليكيبا نب ىدرت انتكح كد

 فقرسي قراسلا هللا نعل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لق ةريرش ابا نيعمس لق اص

 ليعمل انتكح فقراسلا ةبوت باب ١ هدي عطقتف لبكلا قرسيو هدي عطقتف ةضيبلا

 نأ ةشئاع نع ةورع نع بايش نبا نع سنوي نع بقو نبأ ىنتحدح لق هللا دبع نبا

 عفرأت كلذ دعب أت تاناكو ةشثاع تلق ةأرما تي عطق ملسو هيلع هللا ىدص ىبنلا

 نب هللا دبع انتدح «اهتيدت' تتشحو تباتف ملسو هيلع هللا ىكص ىنلا ىلإ اهتجاح

 نع سيردإ لأ نع ئرعزلا ىع رمعم انربخأ فسوي نب ماشع انتدح ّىفعكلا كيت“

 طش ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعياب لاق هنع.هللا ىتضر تماصلا نب نا

 الو مكدالوأ اولتقت الو اونون الو اوقرست الو ايش هللاب اوكرشف هل .نأ ىلع مكغبإبا لاقف



 4 دودحتلا احح
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 ىلص هللا لوسر بح ةماسأ الا هيلع ىرتج نمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملكي

 هللا دودح نم كح ىف عقشتأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مّلَكَك ملسو هيلع: هللا

 ه دع 5

 فيرشلا قوس !ذا اوناك مهنأ مكلبق ناك نم ٌلض امنا سانلا اهيا اب لاقف بطخن ماق مت

 د

 تقرس كمت تنب ةمطاف نأ ول هللا ميأ, دلل هيلع اومأ يف فيعضلا قرس اذاو هوكرت

 كك امييديأ اوعطقاف ةقراسلاو فقراسلاو ىلاعت هللا لبق باب ا ءاهدي كم عطقت

 كلذ الا سيل اهلامش تعطقف تفقرس ةارمأ ىف ةدانق لقو فللا نم ىلع عطقو «عطقي
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 كبيع هعبات «!ادعاسصف رانيد عدر 2 تكلا عبقت ملسو هبلع هللا ىلكص ىبنلا لاق تلاق

 و
 ١ 1 1 ا 1

 ها اا ا ل ا ا
-29- 2 

 نع ةرمعو ريبزلا نب

 عطفا لق ملسو ةهملع هللا ا لص ىذلا
 6-2 يكاد 4 ند 5 3 ٠

 1 نسب نارمع انتدح ءرانيد عبر ىف قفراسلا كي ع ىف

 62 3 ١ حاكادح

 نمبحرلا دبع نب كمحن نع ىيج ىع نيسحلا انتدح تراولا دبع انتدح ار سيب

 نع جنتدح اهنع هللا ,ىىصر ةشثع نأ هنتلح ىنمحرلا دبع تنب ةرمع نع ىراصنالا

 ١ يا ّ 0 5 0 ١
 0 2 أ نب نمتع انتدح «رانيد عبر ىف كيلا عطقت لاق ماسو هيلع هللا ىدص ىنلا

 كبع ىلع عطقت ل قراسلا ىلبب أ ةشتاع ىتربخا لق هيبا نع ماشخ نع ةدبع انتدح

 اكل دك ىندح رك را فحل, نجم نيك 3 لا :ملسو هيلع هللا لدف ىلا

 نك بخ اهدح ءدلتم ةذشتاع نع هيبا نع ماشه انتدح نمحرلا ىبع, كب دينَح

23 7 

 عطقت نكت مل تلق ةشئاع نع هيبا نع ةورع نب ماشع. انبخا هللا ىبع انربخا لتاقم

 نبأو عبكو هاور اك وذ امهنم. كحاو لك سرت وأ ةفجاح نم ىندأ ىف فراسلا كي 1 0 : 0 ا 0

 لاق ةماسأ وبا انتدح ىدوم نب فسمي ىتدح ؛ اًلسرم هيبأ نع ماش نع سيردإ

 هل



 0 اهلك خيالا هذه رق اونون و اوقرسن 2 ايش هللاب اوكرشت 2 أ ىلع ىلوعياب لاقف

 باصأ ”نيوا ةترافك وون هكبا تقوعف ايش فكلما طر تاكك يك ل هرج كفل

 نس

 هللا ىلص هللا لوسر لق هللا ىبع لق شا تلعمس كمح نب كقاو نع كمح نب مص

 الل لق اذه انرهش الآ اولق ٌةمرح مظعأ هنوملعت رهش ّْىَأ الأ عادولا ةّكح ىف ملسو هيلع

 اولق ةمرح مظعأ هنوملعت موي ْىَأ الآ لق اذه انحاب الأ اولق ةمح مظعأ هنوملعت كلب ّىَأ

 الا مكضارعأو مكاومأو مكءامد مكيلع مرح دق ىلاعتو كرابت هللا ناف لق اذه انموي الأ

 كلذ ّلك اًنالت تْعَلَب لع الآ اذه مكرهش ىف اذه مكدلب ىف اذه مكموي ةمركك اهقك

 ( صعب 0 هاا اراقك ىحعب ل د يكد هك

 هللا ىلص ينل ريح اك كتيكلاف اهنع هللا ىضر زةشتاع نع ةورع نع باهش ىبأ نع 5

 اهدعبأ رك مقالا ن .لاك !كاف 2 نكي رم اهتسيأ ر انخأ هلا ندا نيب ملسو هيلع

 هلل مقتنيف هللا تامرح كيهننث ىتح ّطق هيلا م ءىتش ىف هسفنل مقتنا ام هللاو هنم

 نبا نع قل انتدح ديلولا وبا انتدح عيضولاو فيرشلا لع دودلل ذماقا باب ١

 لاقف ةأرما ىف ملسو هيلع هللا ىلص ّئنلا ملك ةماَسأ نأ ةشئاع نع ةورغ نع باهنش

 ىخلاو فيرشلا نوكرتيو عيضولا 0ع لل نوميقي اوناك نأ مكلبق ناك 0 كل اهنأ

 ىف ةعافشلا ةيعارك باب 7 ءاهّدي تععطقل كلذ تلعف ةمطان نأ ول هديب ىسغفن

 نع باهش نبا نع ثبَّللا انثحدح نميلس نب ديعس انتدح ن .راطلسلا ىلا عفر انا بن

 نم اولاقف تقرس ىنتلا ةيمورخملا ةأرملا ةتمقأ اًشيرَق نأ اهنع هللا ىتضر ١ ةشئاع نع ةورع



 مث دودحلا بانك مع

 جراخ سيل دينو رفا تراس علا نم اوكي ام تاج «نينامت كلج اوقسفو اوتع اذا

 نب ديعس نع ديزي نب دلاَخ ىنتدح يللا ىتدح ريكب نب ىيج انتحح ةّلملا نم

 ىبنلا دبع ىلع ناك الجر نأ باطخل نب ريع نع هيبأ نع مَلْسَأ نب دْبَر نع لاله ىن
 لسع هللا لوس كحضي ناكو ًارامح بقي ناكو .هللا لسع, همسا١ نك ملسو هيلع هللا, ىلص

 مدس ب ناو تارشلا ىلإ «لالج يف .ملقو ةيلعااللا ! لسمأ ىتلا ناك . كلوا يلعا ىلإ

 يلع لل لش يقلل لاقف. دب :ىتوير ام رقكأ ام ةنعلا مهللا ؟ موقلا نم لج, لاقق نلجت هب

 نب هللا دبع نب ىلع انتدح «هلوسرو هللا بحجج هنا آلا تملع ام هلاوف هونعلت ال ملسو

 ةملس نا نع ميعهبا نب ديح نع داَهلا نبا انثدح ضايع نب سنأ انثتدح رفعج

 هبرضي نم انمف هبرضب رمأت ناركسب ملسو هيلع هللا ىدص ىنلا ىنأ لق ةريره قا نع

 هارخأ هلام لدجر ,ل5 فرصنا .املف. ةبوتب .هبرضي نم اّنمو .هلعنب هبرضي نم اتمو هحيب

 «مكيتحأ ىلع ناطيشلا نوع اونوكت ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هللأ

 انتدح نوءاد نب هللا دبع انثدح ىلع نب وربيع ىتتكدح فقرسي نيح فقراسلا باب 4

 هيلع هللا لص ىنلا نع امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ةّمرُكع نع ناوزغ نب ليصف

 ؛ نيوم ومت» فرسي نيح فقراسلا فرسي الو نيوم ومو ىئنؤي نيح ىاولا ىئزي ال لق ملسو

 انثدح نا ىنثحح ثايغ نب صفح نب ريع انتكح مسي ل اذا قراسلا نعل باب ٠

 .هللا ىعل لق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىع ةريره نأ نع معاص ابا تيعمس لق شمعألا

 د هد

 00 اوناك شمعالا لق « سعدي عطقتف لبكلا فقرسيو هدب عطقتف ةضيبلا قرسي فقراسلا

 ةراقك دوحلل باب م 2« #مارد ىواسي ام اهنم هنأ نووي اونك لبكلاو ىيحلل يصيب هنا

 نع ىنالوكلا سيردإ نأ نع ىمزلا نع ةنيبع نبأ انتدح فسوب نب نيح انتنح

 نلت ىف ملسو هيلع هللا كص ئنلا, نع انك“ لاق: هتع. هلأ ئتضر تسماصلا نم ةنابع



1 
 نورس مل دودحكلا بانح

7 
 وبا تَلِجو لاعنلاو 'ديركلاب رمكل ىف برض ملسو هيلع هللا بص ىبنلا نا دنع هلل 2

 باقولا دبع انثدح ةبيتق انتدح نيبلا ىف كلل برصب رمأ نم باب " ٠ نيعبرا ركب

 ه2 - -6ه هي ا 7-1 رم 5 ني

 ناميعنلا نيباب وأ ناميعنلاب ءىج لاق ترحلا نب ةبقع نع ةكيلم ىنأ نبأ ىع بويا نع

 انأ تينكف هوبرضف لاق هوبرضي نأ تيبلاب مراك نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمق اًبراش

 انتدح بوح نب نييلس انثدح لاعنلاو ديرجلاب برضلا باب * ءلاعتلاب هبرض نميف
 دياع | هو هد 42 1 0-8

 ىنلا نأ ثرحلا نب ةبقع نع ةكيلم أ نب هللا دبع نع بويا نع كلاخ ىب بيتو

 ىف نم رمأو هيلع قسد ناركساوجوا نابيعتلا نبا ىأ ناميعتلا تا كي لك لا

 ع

 نيركلاب رمكلا ىف هكلسو هيلع هللا لكدص ىنلا كلج لذ سنا ركع ةذاتق اهدخ ماشع

 داهلا نب كيزي ىع سنأ ظرمدص وبا انتدح ةبينق انتدح « نيعبر آ ركب ونا نلج ناجتلاو

 هللا لص ىبفلا ىلا لاقزاحتحا هللا يضر ةريرخا ىأ نع ةملس لأ حو دفعا ادد

 هديب براصلا اّنمف هنع هللا ىضر ةريرف وبا لاق كبرضأ لق برش دق لجرب ملسو هيلع

 اذكه اولوقت ال لق هللا كارخأ موقلا ضعب لق فرصنا اًملف هبوتب ٌبراضلاو ةلعنب براضلاو

 تركلا نب نلاخ .انتدح نامولا ىبع نب هللا د نوح . اد اونيعت 3

 0ك ل ل ىعحنلا كيعس نب ريمع تعمم نيصح وبا اند ننس اند

 الا ىسفن ىف دجأت توميف دحأ ىلع اًذح ميفأل تنك ام لق هنع هللا ئصر بلاط كبأ

 رو ؛هتسي مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلذو هتيَتو تامول هنذ رمثل بحاص

 95-5 025 ١ را

 لاق ديزي ىب بكاسلا نع ةفيصخ ىب كيزي نع ديعحكلا نع ميحربأ ىب ىكم انتدح

 نم ارحصو ركب ىننا ةرمإو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر ديع ىلع براشلاب ىتون انك

 ع 1 ذا 2 2 1 ا
 كح نيعبرأ كلج رع ةرمإ رخآ ناك ىتح انتيدرأو انلاعذو انيدياب هبلا ميقنف رع خفالخ
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 اهنع هللا ىنضر ةشئاع نع ةورع نع باهش نبا نع ثيّللا اننلح كيعس ىب ةبيتق

 رثأ لاقف هيجو ريراسأ فربت ارورسم ئلع لخد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ تلق

 ماجقألا نام نإ لاقف.ىبير نب ةماسأو“ ةتراح نب اخبر ىلا اًقتآ رظن ارْوَجُم نأ ىرت

 نا ل دب سي
 ةشئاع اي لاقف رورسم وهو موي تان ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع الكد كل

 ايطغ ىق ةفيطق امهيلعو اًديزو ةماسأ ىأرف ىلع لخد ىجلذملا رح 0

3 5 

 « ضعب نم اهضعب مادقالا هذه .ىإ لاقف اميمادقأ تدبو امهسودر

 ميحرلا نبحرلا ملانلا مسب

 دودحلا بانح مخ

 ىيح انتدح انزلا ىف ناميالا رون هنم َعَوْنِب سابع نبا لو رمخل برشو انزلا باب |

 نأ نع نمحرلا دبع نب ركب نأ نع بابش نبا نع ليقع نع ثيللا انثدح يكب نبا

 برش الو نموم وهو ىنزي نيبح ىنازلا ىزي ال لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرغ

 بيث بهتني الو نموم وهو قرسي نيح فقزراسلا قرسي الو نموم وهو برشي نيح رمخل

 أو بيسملا نب كيعس نع باهش نبأ نىعو ؛ نموم وهو جراصبأ .اهيف هيلا سانلا عفري

 ىف كج ام باب 7 ءةبهنلا الا هلثع ملسو هيلع دللا ىلص ىبنلا نع ةريرغ ىنأ نع ةَمَلِس

 ىنلا ْنأ سنأ نع ةداتق نع ماشع انتدح رع نب صفح انتدح ريخل براش برض

 كلام نب سنأ نع ةداتق انتدح ةبعش انثدح .مدآ انتدحو ح ملسو هيلع هللا ىدلص



 مم ضت ارغلا اح

 اًخَأ يدا نم باب ٠6 :دهدلو نم ىفتنأ نم 5 مك ىنارصنلا تا ىنارصنل ملا حكيعلا

 هد

 مالغ ىف ةعمز نب كبعو صاقو ىنأ نب ٌكَعَس مصتخا نسلق اهّنأ اهنع هللا ىضر

 هبَش ىلا ّوظنأ هنبا هنأ بلا هع صاقو نا نب ةَبْتَع ىخأ نبا هللا لوسر اي اذه دعس

 رظنف هتديلو نم ىلا شارف ىلع دلو هللا لوسر اب 0 اذه ةعمز نب دبع لاو

 مز نب دبع اب كل وه لاقف ةبتعب اَنْيِب اَيبش ىأرف ههبش ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لقا كوسا 2 ملك كلذ عمرا ندب هدر كا ىبجتحأو ٌرَجَحلا رهاعللو شاوفلل كلولا

 هللا دبع نبا وه دنلاخ انتدح دّدسم انتدح هيبأ ريغ ىلا ىعدا نم باب ا ءدعب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنعمس لق هنع هللا ىضر دعس نع نيتع ىنا نع كلاخ انثدح

 هتركذف مارح هيلع ةنجلات هيبأ ريغ هنأ ملعي وهو هيبأ ريغ ىلا ىعلا نم لوقي ملسو

 اننلح ءمكلسو هيلع هللا لص هللا لوس نم ىبلش هيلو ىذا نكمل نو لان 0

 نأ نع كاّرع نع ةعيبر نب رفعج نع وريع ىربخا بقو نبا انندح جرقلا نب ْعَبْصَأ

 دقف هيبأ نع بغر نف مكثأبآ نع نوبغرت ال لق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريرف

 دانؤلا وبا انتدح بيعش انربخا ناميلا وبا انتثتدح اَنِبا ةأرلا تعدا اذا باب ا. ءرفك

 نشناك لاق حيلشسو يلع هللا نسم هللا )لو شر نإ سنه دلل 1 د نإ جعل ع

 بهذ امنا اهتبحاصل تلاقف اهادحإ نباب بهذف بكذلا ةج اهانبا ايهعم ناتأرمأ

 ىربكلل هب ىصضقف مالسلا هيلع دوعاد ىلا اتيكاحتف كنباب بهذ امتنا ىخألا تلاقو كنباب

 اك نيبكسلاب قيتتا لاقف هاتربخأت مالسلا امهيلع كوءاد نب نييلسا للع انحف

 نإ هللاو ةريرق وبا لق «ىرغصلل هب ىضقف اهنبا وه هللا كجري ٌلعفت ال ىرغصلا تلاقف

 انثدح فئاغلا باب ا" ءةيّذملا لا لوقن انك امم ذتموي الا طف نيكسلاب تعم»



0 3 0 
 مذ صضئاوفلا ب 1

 كلذ تركذف اهتآلو اهلهأ طرتشاف ةريرب ثيرتتشا تلق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع قوّسَألا

 تلا اهتقتعأت تلق فرولا ئطعأ نمل لولا ناذ اهيقتعأ لاقف ملسو هيلع هللا لص ىنلل

 ام اذكو اذك قاطعأ ول تلاقت اهجوز نم اهريَكَف ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر اهانلف

 رع نب صفح انتدح ةالولا نم ءاسنلا ثري ام باب "٠ ءاهسفن تراتخاو هدنع تب

 ةريرب ىرتشت نأ ةشثاع تدارأ لق امهنع هللا ىضر ربع نبا نع عفن نع مامع انثدح

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف ءالولا نوطرتشي ذا ملسو هيلع هللا ىدص ئنلل تلاقف

 روصنم نع نيفس نع عيكو انربخا مالس نبا انتكح «فتعأ نمل ءالولا ايتذ اهيرَتشأ

 نمل لولا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق تلق ةشئاع نع دوسألا نع ميعربا نع

 اتتدح نم نتمخألا نباو سفن ا ات باب "© ءةمعتلا ىلوو 0 ىطعأ

 نع هنع هللا ىضر كلام نب نس ع ةداننقو رق نب ةيواعم انتدح ةبعش انتدح مدأ

 ديلولا وبأ انتدح «لق امك وأ عسفنا نم موقلا ىلوم لق, ملسو هيلع. هللا كص ىنلا

 قل ل ل ككل دلع دلل لص ىبتلا نع نسنأ لح هداف عا ةبعت انتحح

 ودعلا ىحيأ ىف ريسألا ثروي حيرت ناكو لق ريس ربسُألا ثاريم باب ٠ 7١ عسفنأ نم وأ عنم

 ىف عنص امو هتقاتعو ريسألا ةبصو زجأ ريرعلا ىنح نك 22 لد هيلا جوحأ وه لوقبو

 انثدح ديلولا وبا انتكح ءاشي ام هيف عنصي هلم وح امثذ هنيد نع ريغتي مث ام هلم

 نم لق ملسو هيلع هللأ ملاحم لاا نع ةريرغ ملا نع جاع ىنأ نع ىتع نع ةبعش

 ملسملا رفاللا الو رفالتا ملسملا ثري ال باب " ءانيلذ الك كرت نمو هتترولف لم كرت

 جيرج نبأ نع مصاع وبا امدح ا هلا تايم الف تاريملا مسقي نأ لبق ملسأ اذاو

 امهنع هللأ ى ن0 ل عا نب رع نك نس | نو ىلع نع باهش نبا

 ع

 تاريم 1 1 0 رفاكلا الو رفاكلا ملسملا ثري ال لاق ملسو هيلع هللا ىليح ىنلا نأ



 ارا مه نضت ارغلا تت

 ةريرب 0 اهنع هللا ىضر ةشتاع نأ دوسالا نع ميحبا نع روصنم ىع ةناوع وبأ 3و 0 7 2 1 5 5

2 

 0 لاق 6 0 لف ذأ فسق 2 ءكالولا امئاذ اهيقتعأ لاقف اهعلو ا

 توشألا لك دعم تنكا)اب "ا ذكو اذك تيطأ ول تلاقو اهسفن تراتخاف تريخو لآ اهنقَتْعَلف

 مكإ باب ا ؛ حصأ اًكدبع هدايأر "سابع . نتا . لوقو عطقنم نوسُألا لوق ءارح اهجوز ناكو

 با نع شمعألا" نع ريرج انتدح قيعس نب ةبْيتق انتحح ةيلاوم نم ربت ند

 هخع ريح دالا تانك الا ورقت تانك "انتنع ام: دنس هلا يصر ىلع لذ لترا لعب يحلا

 مرح ”ةنيدملا'اهيفو. لاق لبالا ن انسأو تاحارجلا نم ةآيشأ اهيف !ذاذ اهجرخأن لق ةفيحصلا

 ةكتاللاو هللا ٌةنعل هيلع اًندُحُن ىوآ وأ اقدح اهيف ثدحأ نف روك ىلا ريع نيب ام

 نذا ريغب امو ضو نمد ٌلْكَع و فّوص ةخمايقلا ممي هنم لبقي 2 نيعبجأ سانلاو

 لْخَع الو فوَص ةمايقلا مريب هنم لبقي ال نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف هيلاوم

 نسانلاو ةكتاللاوءرغللا نعل "ةيلعف "اًملسم رفخأ 'نذ ' تاندأ اهب ىعسم ةدحاوا ندلساا ةمذو

 نع نيفس انثكدح ميعن وبا اهلح « لع الو فرص ةمايقلا موي هنم نبقي ال نيعمجا

 نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ئهن لاق امهنع هللا ىضر رع نبا نع رانيد نبا هللا تبع

 ءالوءادل ىزي ال نسلل ناو لك هيك لع كسل ذأ ك7 ؛دتبه نعو لولا عيب

 وه لاق هعقر ىرادلا ميمت نع ركذيو فدعأ نمل ءالولا ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا لقو
 و

 مع

 نع ديعس نب ةبيتق انثتدح ربثكل اذه ةكع ,ىف اوفلتخاو هتاممو هايكمب سانلا ىّلوأ

 لاقف اهقتعت ةيراج ىرتشت نأ تدارأ نينموملا مأ ةشئاع نأ ريع نبا نع عفان نع كلام

 كنعتمي ال لاقت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تركذف انل اهآلو نأ ىلع اهكعيبت اهلفأ

 نع ميعربأ نع روسصنم نع ريرج انوبخا نيك انتدح 0 نمل ءالولا امنأن كلذ



 مه ضئاوفلا بانح )مح

 نم ئفتناو ملسو هيلع هللا لص ىنلا نمز يف هتأرما نعال الجر نأ امهنع هللا :ىضر

2 

 اىلولا تاب «.1٠٠ ةأرللب تكول فخلاو اهني, ملسو يلع هلا قلادصأ ئنلا, ,قوفف انتو

 نع باهش نبا نع كلام انبخا فسوي نب هللا دبع انتدح ةمأ وأ تناك ٌةدح شافلل

0 

 ةديلو نبا نأ تعس هيخأ ىلا دبع ةبتع ناك نتللق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةورغ

 ك2 2

 ديف 0 كيبع أ سل لاقف 00 ند جندفلا ماع نراك اهلخ .كيلا هضبفأذ 2 ةذعمز

 ىلص ىبنلا ىلا اقواستف هشاف ىلع كلو نا ةديلو نباو ىخأ لاقف ةعمز نب نبع ماقف

 نب دبع لاقف هيف ىلا دىهع ناك دق ىخأ ىبا هللا لرسر اي دعس .لاقف ملسو هيلع هللا

 اي كل وه ملسو هيلع هللا لص ئبنلا لاقق هشارف ىلع كلو ىا ةديلو دا ىخأ. ةعمز

2 6 

 هنم ىبجعاتحا ةعمز تني هو لاق مك ححلا رخاعللو شاوفلل كنولا ةعم 0 دبع

05 

 نع ىيك انتثدح دسدسم انتدح «هللا ىقل ىتح اعآر اف ةبتعب هيبش نم ىأر امل

 كلولا لق ملسو هيلع هللا للص  ئنلا نع ةريرش .ابأ عمس هنأ دايز ني فمك نبع ةبعش

 انتدح ٍِح طيقللا ريع لاقو طيقللا تاريمو قفا نمل ءالولا باي 1 « شاوفلا بحاصل

 اهل ىحمتأو تعا نمل. ءالولا نراف اهيرتشأ ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لاقف ةريرب تيوتشا

 لؤ لسمب مكحلا لوك 5 اهجوز: ناكو مككلا لق 0 انلو :ئالص ا 22 لفظ

 1 --تتس سي >2 ع 3

 نع عفان ىع كلام ىنتدح لاف هللا دبع ىب لبيعمما انتدح ؛ادبع هنيار سابع ىبأ

 اكرر كل 000 انتحل نذب كولا اننا لك ملسو اهيلخ هللا قاض» ئذتلا قدح رثعا نبا

 انتدخ ىبوم انتدح ؛ نوبيسي اوناك ةيلعاتمل لعأ نأو وبيسي ال مالسالا لعأ نا لاق



 الما مه صضتئاوغلا بانح

 ل ليف. ىع سكت نا نتح نيفس انتدحب نمحرلا نسع انترح ناك ند 2 اضدح

 هيلع, هللا لص ىنلا لق «لق' وأ ملسو هيلعإدللا لص ىنلا ضني اين نصف هال تك لك

 تاوخألا ثاريم باب 1 «:تاخاللف قب, امو "شسحسلا ىبالا ةنبالو فصنلا ةنبالل ملسو

 أملا ىب كبح نع ةبعش انربخا هللا دبع انبخا نيتع نب هللا دبع انتدح ةوخالاو

 انو ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىلع لخد لق هنع هللا. ىضر اًوباج كعمس لق

 7 ىل امنا هللا لوسر اب تلقف تقفأت هثوضو نم ىلع مضن مث أضوتف وصوب امدف

 دب تا

 انتدح ةيآلا ةلالكلا ىف مكيتفي هللا لق كنوتفتسي باب * ٠ضئاوفلا ةيآأ تلتف

 ةيآ رخآآ لق نع هللا ىضر ءاربلا نع فكحسا نأ نع ليئارسأ ىع ىدوم نب هلأ 0

 مع ّىَنبا باب ١ ءةئالكلا ىف مكيتفي هللا لق كتوتفتسي ءاسنلا ةروس ةمتاَخ تلوت

 ىقب امو سدسلا مالا نم جاللو فصنلا حوزلل ىلع لو كر رخآلاو مآلل خأ اهدحا

 خاص دا نع نيصح نأ نع ليثارسا نع هللا ديبع انربخا دومح انتدح « نافصن امهنيب

 نم” نينموملاب' نلدأ انأ ملسو هيلع هللا سم هللا لوسر لق لق منع هللا نسم اوفا كل 2

 ىهدألق هيلو انث اًعاَيَص وأ الك كرت نمو ةبصعلا ىلاومل هلاف الم كرتو تام نمف مسفنأ

 هللا ىبع نع كور نع عيرز نب ديزي انتدح ماطسب نب ةيمأ انتدح « لايعلا لكلا ءهل

 ضئاوغلا اوفحلأ لق ملسو هيلع هللا لص ئنلا نع سابع نبا نع هيبا نع سوءاط نبا

 قحسا انتكح ماحرألا ىوذ باب " ٠20ءركذ لجر ىّلوألف ضتئارفلا تكوت اف اهلهأب

 نخ ريح ىبانيعس ىعا ةحلط اسد سيرا كت ةماسأا نذل كنلكا لذ نم

 اومدق نيح نورجاهملا ناك لاق مكناميأ تدفاع نيذلاو ىلاوم انلعج لكل سابع ىبأ

 هيلع هللا بص ىنلا ىَحخآ ىتلا ةوخالل همحر ىوذ نود ىرجاهمللا ىراصنالا تثري ةنيدملا

 « مكئاميأ تدقاع نينلاو نتخاسن لق ىلاوم انلعج لكل تلون املف هنيب ملسو

 هل



 ه5 ضتارفلا بانك امك

 اذ قعود :ىكسإو ميعربإ ىعاب أ ةلم ك0 مدآ ىنب اي سابع نبا أرقو بأ

 نورفاوتم ملسو هيلع هللا مص ىبنلا باكو ةتافرإ ى ركباابا فللاخ اًذَحل نأ ركذي

 كل د رع ركن يو) ىبا نيلااثأ) ترآ ولا لوكا نود با نبا كفر سبح نيل لقي

 نيل نك تيفو اهدح نرحل ىب :نميلسا انكجح هلع لاس ىيرو- قوعتمما,نياد

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع امهنع هللا ,ىضر سابع نبا ىع هيبا نع سوءاط

 ثراولا دبع انتدح ِرَمْعَم وبا انتدح ءركذ لجر: ىلوألف ىقب اف اهلفأب ضئؤفلا .اوقحلأ

 ل0 لك دلل لكص هلأ لوس لاق. ىدلا »لهآ, لاق“ ناجع نبأ عع ةمركع نع كرب اج

 ريخ لق وأ لصفأ (مالسالا ةوخأ  ىنلو هنتذنخأل اًليلخ عمألا هذه نم اًدضتم تنك اول

 نب دمحم انتدح هريغو كلولا عم يوزلا تاريم باب .٠ ءابأ هاضق لق وأ اَبأ هلونأ هتان

 ناك لاق امهنع هللا" ىضر سابع نبا نع ءاطع نع ميج ىنأ نبا نع قرو نع فسوي

 ظح ّلثم ركذلل لعج بحأ ام كلذ نم هللا ّئسنف نيدلاولل ةّيصولا تناكو كلولل لاملا

 رطشلا جيووللو عبرلاو نمتلا ةأرملل لعجو سدسلا ايهنم دحاو ّللت ىيوبألل لعجو نينتألا

 هيل ن2 > نش دك : .ريغو كولا عم ٍولاو ةأرملا تاويم باب | ءعبولاو

 7 ل ا ل ا ع

 شلل لكلا نارارك كما وأ نبع ةرغب مي كعب نايكلت تام رم فارما نينج ىف ملسو

 اهجوزو اهينبل اهتاريم نب ملسو هيلع هللا ىلص هللإ لوسر ىضقف تيقوت ةرغلاب اهيلع ىضق

 ّك رشب انثدح ٌعبصع تانبلا عم ناوخألا ثاريم باب 7 2ءاهتبصع ىلع لقعلا َنْأو

 سم وذ وشلل نح تفر ن2 نسيلسا نح ةبعقت, نع“ نفعج قو ننك انسدخحت كئاخ

 فصتلاو ةنياللا 'فصنلا ملسو هيلع. هللا ىبص :هللا لوسر ىهع ىلع ليج نب: داعم .انيف

 «ةكلسو هيلع ذللا للص هللا "ليسر .قهع  ىلدع .ركذي :رثو. انيق نصق .نميلس لق مك. .تخالل



 المح مه ضئاوغلا اح

 نأ كنا وينك ثلتلا لق ثلثلا ثللق ال لق رطشلف تلق لق ال لق دام ىتلتب فذسنأفأ

 الا ةقفن قفْنُت ىنل كّناو سانلا نوفقكتي ةلع مكرتت نأ نم ريخ ةينعأ ككلو تكرت

 لاقف قرجع نع فّلَخُأ هللا لوسر اب ثلقف كنآرما يف ىلا اهعفرت َهَمْفَلا ىتح اهيلع توجأ

 آ كّلعلو ٌةجردو ٌةَعْفر هب تددزا الا هللا ةجو هب كيرث الع لمعتف ىدعب قّْلَح ىل

 «ةلوخا نب, ىعس نمئانلا .نللو ,نورحا نك رصِبو مايقأ كب عفتني 22 2

 ل يل يس سا ل ل

 نابي ةيواعم ىبا انفلح رصنلا ودا .انتزح ناليغ نب ريح اهدح « ىو نب رماع ىب

 هنلسف اًريمأو اًمَلَعُم نميلب لبج نب ناعم انثأ لق ديزي نب َِسَألا نع تعش نع

 تاريم باب « ٠2فصنلا تخألاو فصنلا ةئنبال“ ىطعأف هتخأو هتنبا كوتو 0 لجر نع

 ركت لو جنود كي ف اذا لولا حلت ءانبلا ىلو كير لكنا فا 0 دانا نيالا

 لو ثري الل نوبحَحَي امك نوبجاتبو نوتري امك نوقري ماتت «اتناو مركذك مركَذ

 ةيبأ ندع  نيوءاطا نبا انتدح بيكو انتدج ميكربأ نب ملسم انتدح !نبالا عما نبال

 ىفغب اف اهلفأب ضئاوفلا ! اوفحُنأ ملسو هيلع «هللا 'كص) هللا لوسر لق لق سابع نبا نجح

 انتدح ةبعش انتدح مدآ انتدح ةنبا عم ىنبالا ةنبا تايم باب ١ ءركذ لجر ىَلوألف

 تلخأو ىبا ةنباو ةئبا نع ىسوم وبا لتس لوقي ليبحَرُش نب ليَوَع تعمس سيق وبا

 ةوعسم نبا لمست ىنعباتيسف دوعسم بأ تأو افسنلا نبحتلل» ةنسنلا هنكدلل لاك

 ىصق امب اهيف ىصْقُأ نيدتهملا نم انأ امو اذا تللض كقل لاقف ىبوم ىنا لوقب رد

 ىغب امو نيتلتلا ةلمكت سدسلا نبال ةنبالو فسنلا ةنبالل ملسو هيلع هللا ىلص .ىنلا

 ربكلا اذه ماد.ام ىنيلأست ال'لاقف دوعسم نبا لوقب هانربخأت ىسوم ابأ انيتآذ ستخأللف

 كل ريبزلا ىباو سابع نباو وكب وبا لاقو ةوخالاو بألا عم كِل ثاريم باب 1 ءمكيف
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 مه شضئاوغلا اح م

 تيس نإ تلقف ايبا نم ةنارمإ تنصت ئلاسي, اذكا تاو :كيخا» نبا نب كييصنا ىلاسك

 ضرألاو ءامسلا موقت هنذاب ىنلاوف كلذ ريغ ءاضق ىتم ناسمتلتف كلذب اهيلا اهتعفد

 ءاعاجيفكأ اذ ىلا اهاعفدات امتزج نف ةعاسلا موقت ىتح كلذ ريغ ةضق اهيف ىسقأ ال

 قلطا هللا انوسر نأ ةريرغا نا نع يرحل نع داتؤلا نا نع كلام ىقدح ل جدخ

 وهف ىلماع ةنومو ىثاسن ةقفن دعب .تكرت ام اًرانيد ىتترو مسَتقي ال لاق: ملسو هيلع هللا

 ىضر ةشئاع نع ةورع نع باهش نبأ نع كلام نع ةملسم نب هللا دبع انثتكح «ةقحص

 ملسو هيلع هللا بص هللا لوسر ىفوت نيح ملسو هيلع .هلل' ىدلص ىنلا ا 5 ١ اهنع هللا
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 1101005 لك يكل دسار تلاقسا نيف ريم هتلاسي اردكباا قا ىلإ! نرفع ىتعبي ١ نأ ١ ندزا

 هيلع هللا لكلص ىنلا ليق بي ع ٠ ءةقدص انكرت ام ثروت ال ملسو هيلع هللا ىكدص هللا

 باهش نبأ نع 0 انوبخأ ةللا دبع انربخأ ن : انتدح ءلفقالق هلام كرنأ نم ملسو

 ال زد | كير افرع اولا نصل ىفلا "نك ديعلادللا ضر ٠ ةريرف قا نع ةملس وجا :١ ىكجج

 الام كرش نمو اضع انسلعف اتق كرتي رثو :نيح  هيلعو تام نمد هسفنأ نم نينمولاب ا

 وأ ليجر كرت اذا تلبث نب كير لاقو هّمأو هيبأ نم ديلا ثاريم باب » ء«بمغترول وهف

 ةدكادر يعم ناك ناو قاقلتل م اتناك نإو فصنلا اهلف اًننب ةأرمأ

 نبا ىبؤم انتدح نييتلألا ظح ّلُثم ركذللف ىقب اف هتضيرف ىَتْوُيَف كرش نع ّىحُب

 نع 'انهنع هللا» ىضرا سابك نبا (نعا هيبا نع نوءاط نبا انقدح يقو :انكدح ليغمتا

 هركذت لج ىَلوُأل وهف ىقب اذ اهلقأب ضكئارفلا اوقحْنَأ لق ملسو هيلع هللا لص ىنلا

 نب رماع ىقوبخأ 0 رق اك نس اندح تتح انثدح تانبلا ثاربم باب ١

 قدا كانك كورلا لح هلم كيفشات ارم ةكعن تضرم لق ةيبا: ىح اقوا قا نب ؟ىعس

 ىنبا الا ىنري سيلو اًريتك لام ل نا هللا لوسر اي تنلقف ىئدوعي ملسو هيلع هللا ىلص



 1 0(؟2©/0|0ع©©242هخقُْحٌُُُُُّْيييييج_ر ب777 - 0 ١

 16 ىمخ صضتاوغلا كح

 انكرت ام ترون 5 لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ :خشتاع نع ةورع نع ىرهزلا نع

 كلام ىلربخأ لاق باهش ىبا نع ليقع نع كثيللا انتدح ربيكب نب ىيعإ انتدح 0

 كلذ هتيدح نم أركذ ىل ركذ معطم نب ريبج نب ديبح# ناكو ناتححلا نب سوأ نبأ

 -0ه-

 ىقري هبجاح هان رع ىلع لخدأ ىتح تقلطتا لاقف هتلأسف هيلع تلخد ىتح كقلطناف

 | كل لف لقمه هل "نق معن الق قعتما ريبزلاو نمحرلا ىبعو" نمتع ىق كح له لاثق

 مكوشنأ لاق اذنه نيبو ئيب ضقأ نينموملا ريمأ اي+نسابع لاق :معن ؛لاق سابعو ىلع ق

 ملسو هيلع هللا "ىكص هللا لوسر نأ نوملعت له .ضرألاو ءمسلا موقت هنذاب ىذلا هللا

 ىق طعرلا لاقف هسفن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كيري ةقدص انكرت ام ثروت ال لق

 لق ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر نأ ناملعت لع لاقف سابعو ىلع ىلع لبقأف كلذ لآق

 هلوسر صخ ناك دق هللا 59 رمألا اذه نع مكتالحأ ىناف رمع لق كلذ لق كق الق كلذ

 اح
ً ١ )  8ع 1 1 ى  1 1 َ 0 1 

 دادي م

 ام. ”هلئاوو ملسو؟ هيلع للاب لص هللا لوسلا ةطلاخ كاكا دداق هلو 1 كس ىلع دل

 | لاما اذه اهنم ىقب ىتح مكيف اًهّنِبِر اهرمكاطعأ ىقل مكيلع اهب رتأتسا الو مكنود اهزانحا

 | فذخاي مت هتانس ةففش لاما اذه 0 دلغا لع فقفني ملسو هيلع هللا ىدص ىجنلا ناكف

 || مكدشتأ هتويح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كاذب لمعف هللا لام لعجمت هلعجيف ىقب ام

 كلذ ناملعت .له هللاب امكدتتتأ سابعو ىلعل لق مت معن اولق كلذ نوملعت له هللاب

 أأ| هللا ىلص هللا لوسز ّىلو انأ ركب وبا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هيبن هللا ىقوتف معن الق
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 ركب ابا هللا ىفوت مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب لمع اب لمعف اهضبقف ملسو هيلع
| 

 | لج ام اهيف لعأ نيتنس اهتضبقف ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر يلو ىبلو انأ تلقف

 ع 0 ا با ا ل 1 ١
 ,ىقدنج عبمج امكرمأو ةدحأو اهكتملكو للاهثصجا مد رج وباو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر



 ضكارفلا باتح م

 و - 3 مت يات

 ميلع هّللاو هللا نم ةيصو هلوق ىلا مكدالوأ ىف هللا مكيصوي ىلاعت هللا لوق باب

 رباج ثعمس لق ردكنملا نب دمحس نع نيفس .انتدح كيعس نب ةبيتق انتدح ا

 اهبو ركب وباو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىداعف تضوم لوقي ئراصنألا

 هوضو ىلع بصف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ًاضوتف ىلع ىمغأ لقو

 ءىشب ىنبجي ملف كام ىف ىضقأ فيك كلم ىف ٌعنصأ فيك هللا لوسر اب ثلقف ثقفأ

 نيناطلا لبق اوملعت رماع نب ةبقع لقو ضئارفلا ميلعت باب » «٠ ثيراوملا ةيآ تلرن ىتح

 سوءاط نبأ انتدح 0 انتدح نع نب ىدوم انتدح طلاب نوملكتي نيذلا ىنعي

 نطلا نانا نظلاو مكايإ ملسو هيلع هللا ىكص هلأ لوسر لق لق ةريرق نأ نع هيأ نع
 د تت ب

 ءاّناوخا هللا داب اوتوكو اورباذت الو اوضغابت الو اوسسجت الو اوسسح الو ثيدملل بك

 هللا دبع اتتدح ةقدص انكرت ام ثرون الاملسو هيلع هللا ىكص ىنلا لوق باي ا»

 ساّبعلاو ةمطاف نأ ةشئاع نع ةورغ نع ىرعؤلا نع رمعم انربخا ماشه انتدح كيح نبا

 اهو ملسو هيلع هللا ىدلص هللا لوسر نم امهتاريم ناسمتلي ركب ابأ ايتأ مالسلا ابييلع

 هللا ليسر تعمس ركب وبا ايهل لاقف ربِمَح نم ايهمهسو كّدف نم امهيضرأ نابلطي فتنيح

 لق .لاملا اذه نم كيج لآ لكي امثأ ةقدص انكرت ام ثروث ال لوقي-ملسو: هيلع هللا لص

 لق هتعنص لا هيف هعنصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تييأر اًومأ نأ ال هللاو ركب وبا

 سنوي نع كرابملا نبا انربخا نأ نب ليعم»ا انتدح «تتام ىتح هيلكت ملف ةمطان درج



 زلمأ مخ ناجالا تارافك كانك

 د هدم

 ملسو هيلع هللا مىدسص هللا لوسر تييأر دق ىناف ندأ ىدوم وبأ هل لاقف ناي ملف لق

 نع كربخأ ندأ لاقف اًذبأ هيعطا ال نأ تفلحت هترذق ايش لكأي هتيأر ىنا لاق هنم لكأب

 مسقبي وهو هليكسأ نييرعشألا نم طهر ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر انيتأ كلذ

 ىدنع امو مكلجأ ال هللاو لق نابصغ وهو لق هبسح / 0 لق ةقدصلا معت نم اًمعت
 نيأ ليقف لبأ بهتي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىف انقلطنان اق هيلع | 2 أ 5

 "5ا ٍغ دوذ سمخب انل رمأف انينأف نويرعشألا ءاوه نيأ نويرعشألا ءالوع

 مك انلمك ال نأ فلخ .هليكستن ملسو ةيلع هللا كص هلا لوسر انيثأ .ناكعأل تلقف

 ٌليوسر انلفغت تل هللاو هنيج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىسن انلمحت انيلا لسرأ

 هيلع هللا :ىلكص هللا لوسر ىلا انب اوعجرأ اًذبأ خلفت ال شبع لسور سلع هللا لكط كل

 ال لأ نلف نييك نانيكا هلا لوسر اب انلقف انعجرف هنيه هركذنلف ذ ملسو

 للا هلا يلح امذاف اوقلطنا لاق كَنِيَع تبيست كلا انفرعف وأ اننظف انتاج مت انلمكأ

 و رد ىنلا تيبنأ الا اهنم اًريخ اهريغ ىرأت نا لك شلت د دا نإ هلو

 [نةدح 2 كدلكلا مدصاع نب ع ةبالق نأ نع بويأ نئىع ديز نب دامح مععبات « اهنللكو

 «اذهب مهر نع ىميبتلا يعلو ةبالق ىكنأ نع نوي ىع باعولا دبع انتدح نع

 انقدح «اذهب مّكْفَر نع مسقلا نع بويأ انثدح تراولا دبع .انتدح رْيعَم وبا ىتدح

 تبعا ند ,ىسللا نع نوع نا :انربخلا نساذأ نبا رع نب, نمنع اصدحا للا كبح ١ نب نبك

 نع ا نإ كتاف ةرامالا لأست ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لاق ةرمس نك نيحبلا

 تيرف نيم ىلع 0 اذار ابننا تاكو نلت ع ايي نإو اهيلع تدنعأ ةلئسم ريغ

 : 5 - نس د

 دعباتو نوع با نع" لهشأ) هعبات (كتش 6 ردو رد ىنلا تدان اهنم اريخ اهريغ

 2 ميرلاو ماو روعنمو ةداننقو 0 بروح نب كامسو خيطع نب كامدو سنوي
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 ليبس ىف لتاقي ًمالغ كلت لك ةأرمأ نيعست ىلع ةليللا ىفوطأل نويل لك لذ 00 ابأ

 م نامالا تارافك باتك م

 ا رشا" هلا نف نكلا نع ديعشا انتدحب ترح نب نييلس انككح دلو
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 3ك تدارأ اهنأ ةننكاع هيلع هللا ىلص ىنلل كلذ تركذف ةالولا اهيلع اوطوتشاف ةريرب ىرتشت

 ةبيتق انثدح نامألا ىف ءانتتسالا باب 1 «فقتعأ نمل آلولا امتاذ ايبرتشأ لاقف ملسو
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 ىدوم عا نع ىدوم ىنأ- ىب الدرب بأ نع رح نب ناليَغ نع 0 انتدح ديعس ىبأ

 لاقف هلمكتسأ نييرعشألا نم طهر ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتأ لق ىورعشألا

 وذ ةثالثب انل رمأت ٍلئاَشب قف هللا ةةش ام انّثبل مث مكلجأ ام ىدنع ام مكلمحُأ ال هللاو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيثأ انل كلا كرابي ال ضعبل انضعب لق انقلطنا املف

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا انيتأث ىبوم ونا لاقف انلمح انلمج ال نأ فل هليكاسن

 كح كلك دز للا كش نإ هللاو ىبننأ مكلج هللا لب مكتلج انأ ام لاقف هل كلذ انيكذف

 وبا انتدح ءريخ وه ىذلا تيتأو ىنبجب نع ترفك الا اهنم امريخ اهريغ ىرأت نيمي

 راق رد ىلا تينا أ ريحا رف ىنلا تيتو ىيع.ترقك الأ لقو نابح انتدحلا نيعنلا

 ه م د 1 0 ك2 + لل

 عمس سوءاط نع ريكح نب ماشه نع نيفس انتدح هللا دبع نب ىلع انثكح « ترفكو

 تأت ملف نهب فاطف ىستف هللا اش نإ نك كلملا نعل نيفس لد ءبحلصا دل لاقفا هل

 رد دللإ انا 1 لذ لا لذ هيوري ةيرف وبا لاقف مالغ فقشب ةدحاو الا كلوب نهنم ةأرمأ

 يدق ىلا ملسو هيلع هللا لكص هللا ليشر لق ةرم' لو. هتجاح ىفا هل اكرذ |ناكو كن

 كتنحلا لبق ةراقللا باب ا. ءةريرق ىا ثيدح ّلتم جرعألا نع داّنزلا وبا انتدحو

 ىمييتلا مسقلا نع ا نع ميكربأ نب ليسا انتدح ركاح نىب لع انتدح دهدعبو

 نيبو اننيب اكو ىدوم ىنأ كنع انك لاق ىمركلا معز نع

 ىلوم هناك ريحا, هللا مينا ىذا نم“ لجر ميقلا- قو .لق يلج محل هماعط يف مكقو لق ماعط

 دع



 ارك م ناميالا تارافك مح

 م 7 2 1 202 .-. 000 3-5 ١

 لكبع ىبب دبيعكلا انتدح رمل كلام نىب مساقلا انتدح ةبيش قا نب نيتع انتدح

 اذم  ملسو هيلع هللا .ىبدص ئنلا ىهع ىلع عاصلا ناك لق ىيزي ىبا بئاسلا نع نيحولا

 كيلولا ىب رذنم انتدح ءويوعلا دبع نب ريع نمز ىف هيف كيرف مويلا مكدمب كلك

 ىطعي ريع ىبأ ناك لق عفن نع كلام انتدح ملس وهو ةبيتق وبا انتدح ىدوراعلا
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 ىنلا كيب نيميلا ةرافك ىو لوألا كملا ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نيب ناضمر ةوكز

 9 رمضفلا ىرن الو مكذم نم مظعأ انذم كلام انل لاق ةبيتق وبا لق ملسو هيلع هللا

 ّتِم نم رغصأ !ذم١ ضف ريمأ مكءاج ىلا كلام ىلإ لو كسور ا هللا لسا ىلا ل

 هللا ىلص ىبنلا كِع ىطعن انك تبلق نوطعت متنك ءىتن ىب ملسو هيلع هللا لص ىنلا

 انتدح «ملسو هيلع هللا لص ئنلا ثم ىلا دوعي امنا رمألا نا ىرت الفأ لق ملسو هيلع

 حب نسنأ نع ةحلط قا نب'ادللا تبع ىرإافكحإ نع للام /نبخل كتيص ىدردلا كمدع

 «مّدمو مضعاصو مهلايكم ىف هل. كرب مهللا لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام

 ميحرلا كبح نب ىمحب ايحدحت ىكرأ بالا ىو ةبشر 0 دا ناحح هللا 1 ا

 نع فرطم ىب كم ناسغ نأ نع ملسم نب دكيلولا انتدح كيشر نب ' دوءاد انتدح

 نع ةريرق نأ نع ةناجرم نب ديعس نع نيسح نب ىلع نع ملسأ نب كيز

 لآ نم اًوضع هنم وضع ٌلكب هللا فتعأ ةملسم ةبقر فتعأ نم لق ملسو هيلع هللا ىلص

 . فتعو ةراقللا ف بتاكملاو كلولا مو ربكملا فتع باب ٠
 -و2

 مع 22

 ىلع دير نب دايح انربخأ نيعنلا وبا انتدح كئتولا مأو ربدملا

 : هيغ لام هل ,ىكيا شوبدل اكولمم يبد راصنألا نم

 ةئامئامثب ماكتلا ىب ميعت هارتشان ىتم هيرتشي نم لاقف ملسو هيلع

 ةتعأ اذا باب + ء«ّلوأ ماع نام ايطبق اًدبع لوقي هللا دبع نبا



 ّ نكد تارافك بح ام

 مس د 0 7 هسد 8

 نارا ا اا اس

 ىلع تعقو لق كنأش ام ملسو هيلع هللا ىلص لق تكله لاقف ملسو يف قأرم

 لاق ال لق نييعباتتم ىيرهتش موصت نأ عيطتست لهف لق ال لق ةبقر فتعت نأ

 ل للا لق. ال لق اًنيكسم .نيتس معطت نأ عيطتست لهف
| 

 قلق لاق خب ل اذه 5 لاق مُكاضلا لتكملا قرعلاو و 0 خبك قرعب ملسو

 « كلابع هَمعْطأ لق هذجاوت تدب ىتح ملسو هيلع هللا ىدلص خلا ككحصقف انم

 انتدح كحأولا دبع انتدح بوبحت نب نيك 2ك ةرافللا قي رسعملا ناعأ 0 ككلاك 7

 1 35 3 هد
 لوسر ىلآ لجر ءاج لق ةربو دل نع حلا تنع ند تيمح نع ىرهزلا نع رمعم

 ناضمر ىف ىلهأب تنعقو لق كاذ امو لاقف تككله لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 معسل نأ عيطنست دسن ليف لق ا لق نيعباتتم نيرهش موبحنلا نأ عيطنسنت د له .لآق 8 لق ةبقر

 اصتآلا نم لجر كجن لاق ال لق انيكسم 0
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 نيبب ام فقغاب كتعب ىخلاو هللا لوسر اب انم رح ىلعأ لق هب قكصتف اذهب

 ةرشع ةرافللا 5 ىطعي كان « كللعأ عيعطت ك1 لاق مك انم يوخأ تيب لعأ

 0 ١ 2 كح 2 ا 1

 امو لق تاكله لاقف ملسو هيلع هللا

 0 لاق ا لاق ةبقر 00 م 2-0 -و د .:

 لاق انيكس 0ك م نكس معطنأ نأ عيطتست لهف لاق 2 لاق 0 ا نيرهش

 لاقف هب قّدصتف اذه ّدخ لاقف رم هيف فرعب ملسو هيلع هللا ىلص

 ةنيدملا عاص باب ه «كلعأ هيعط3َ هذخ لق مث انم رقفأ اهيتبال نيب ام انم رقفأ ىّلعأ

 عهد

 ,نوق دعب انرق كلذ نم ةنيدملا لفت ت . درأوتا امو هتكربو ملسو هيلع هللا لكص ىنلا ع
 و



 انياب ها روذنلاو ناجالا باتك

 ناك اذا. ىتح قرقلا ىداو ىلا مكلسو هيلع هللا لص هللا 0 هك معدم هل لاقي اًمالغ

 ُهلَمَقَف رئاع مهس اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسل اَلْحَر طب ٌمعذم امنيب ىرقلا ىداوب

 هىيبا سعت ىنلاو الك ملسو ىيلع هللا لص للا لول لاتم هلال نينق سانلا لاك ْ

 | املف ان هيلع لعتْشتل مساقملا اهبصت مل مناغمل نم ربيَخ ممي اهذخأ ىلا ةلمَشلا نأ

 نم. كاش لاقف: ملسو هيلع هللا ىكض ئنلا لل نيكارش وأ كرشب لجر كج سائلا كلذ عميس

2 
 م اميل .

 ناميالا تارافك باتك م

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأ امو نيكاسم ةرشع ماعطإ هترافكف ىلاعت هللا لوق باب ١

 ام ذه ركعو ءاطعو سابع نبا نع ركذيو كسن وأ ةقدص َّ مايص نم ةيدافف تلرن نيح

 ةيدغلا ىف اًبعك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رّيخ كقو رايخلاب هبحاصف وأ وأ ىارقلا ىف ناك

 ١ تت 6ه- 1 5 6
 نمحرلا دبع نسع دماج نع نوع نبأ نع باهش وبا انتدح سنوي نب دجا انتدح

 ندأ لاقف ملسو هيلغ هللا لص ىبنلا ىنعي هتيتأ لت ةركع نب بعك نع ىليل نأ نبا

 1 ٍِع دو هع كا م ّ 3 © وه 01 تا ,عرع 0 3-0

 ىربخأو « كسن وأ ةقدص أ مايبص نم ةيدف لق معن تلق كماوض كيذونأ لاقف توندف

 حش و 0 3 سبع 5 : 7 02 : هدد

 ىتم باب ١ « ختس نيكاسملاو اناش كسنلاو مايأ ختالت مايصلاو لاق بويا نع نوع نبا

 مكالوم هللاو مكناميأ هلأ مكل هللا ضرق لق ىلاعت هلوقو ريقفلاو ىنغلا ىلع ةرافللا بجيت

 نم دتعمس لاق ىرعزلا ىعحنينساانجتح هللإ تبع نب ىلع اسحح ببكلا لسا د
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 ما" روذنلاو ناهالا بانك 00

 انتدح «هديب هدوقي نأ همأ مث هحيب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ايعطقف هفْنأ ىف ةمارخ

 د1 ايم لف سابع نجاح ةمركع نع قاصر ةظيفو يون ريعبسا سا

 ميقي نأ رّخت ليثارسا وبا اولاقف هنع لأسف مث لجوب وه اذا ُبْطَتَب ملسو هيلع هللا . لص
 5 ا 330 3

 ىلص ىنلا نع ةمركع نع 1 انتدح باهولا نايع لاق « ةموص 00 5 عقيل لظتسيلو

 دي انتدح رطفلا وأ ركتلا ققاوف امايأ موصي نأ رذَت نم باب * ءملسُو هيلع هللا

 لا ا واو در هلو يكمل رعد 0

 0 ردنا لجرا نع لتس ايهنع هللا ىضر ريع ىب هللا تبع عمس هنا ىملَسألا ارحل 01

 ع

 هللا لوسر ىف ملل ناك كقل لاقف رطف 0 ىَكْضُأ موي فقفاوف ماص الا 56 هيلع -- إل

 ىب هللا دبع انتدح ء«اميمايسب ومي الو رطفلاو ىكضألا موي موبعي نكي 0 ةنسح 3

 رع نبا عم ايفل لذ ريح نيا دار نكح ندوب نكي عيرز سب, نيم انكدحز ةملعم

 مويلا اذه  تقفاوف تشع ام ةعبرأ وأ 25الق موي لك موصأ نأ ثرذن لاقف ٌلجر هلأسف

 هلثم لاقف هيلع تاعذ ركتلا موي موصن نأ انيينو رذنلا ءاقوب هللا رمأ لاقف ركذلا مدي

 ةعتمألاو عورزلاو .مَمَعلاو 0 روذنلاو ناَمْيَألا ىف ْلْخْدَي له بإب “» ءويلع نبي ال

 ل ما طف دال باص ل اضرأم تايصصأ ملسو ةيلج هللا ١ بف" قتلا رع لق رع قبلا لذ

 ملسو هيلع هللا ىلع ىنلل ةكلط وبا لاقو اهب تقدصتو اهلصأ تسبح تتش نإ لق

 02 دل يديد نيعفمسا كت نجسلا ةليقتسم هل طئاحل ةَحرْيَب ىلا :ىلمأ ع

 ا م ان رو رح تطعم نبا لوم, تدغلا, |قل "نع نلبحلا ادكيز نبات
 عاتملاو بايتلاو لاومألا الا ةضف الو اًبهذ منْغَت ملف رييح موي ملسو هيلع هللا لص هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ىيز ىب ةعافر هل لاقي بيبصلا ىنب نم لجر ىتقأت



 ا

 اند م" وذنلاو ناجالا باتك

 نسللل وبا لتاقم نب كمح انتدح ملسأ مث ةيلعاجل ىف اًناسنا ملكي ال نأ فلح وأ رذن

 هللا لوسر, اي 0لاق لمع" نأ ريع نبا تع عفان نع ريغ ني هللا ؟قيبع انربخا, هللا /كبعأ انريخا

 ءاوردلنج فوأ لق :مارللا ددجسلا١ ف ٌكلْيل تكتعأ نأ ةيلعالل قا" ثرذت

 لاعف ءاكقي كول :اهسفن لع دانهمأ تالعج !ةارم) رع نكا»رمأو رزق ةيلعو قام نا تاي ا:

 قرشا لذ ىرهزلا نع تيعش انربخا ؛نامتلا ودا اهقدح ا وع» نيانع ١ ناسا نر اح ىَلَص

 هسد

 ىرامسنالا ةدابع نب كعس نأ د,بخأ سابع نب هللا دبع نأ هللا دبع نب هللا ديبع

 هانتق هيصقن نأ لبق تيقوتق همأ ىلع ناك رخذن ىف ملسو هيلع هللا ىدص ّىنلا ىتفتسا

 نكعمس لق رشب أ نعا ةبعش انتدح مدآ انتكدح «لعَب نس تناكف اهنع هيبضقي ع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ٌلجر ىّلأ لق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ريبَج نب ديعس

 ى ناك ول ملسو هيلع هللا ىلص ىينلا لاقف تنام اهناو مخ نأ ترذن دنق ىتخأ نا هل لاقف

 و

 اميف رذنلا باب ا“ ٠ ةءاضقلاب فقحأ وهف هللا ضقأن لق معن لق هّيضق تنك كرد

 مسقلا نع كليلا دبع نب ةحلط نع كلام نع مص وبا انتكح ةيصعم يو كلبي ال

 ع ذن نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لق نسلق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هللا عيطي نأر

 نع دّيمح نع ىيج انتدح دّدسم انتكح ءهصعي الف هيصعي نأ رخذن نمو هعطيلق

 هَسْفَل اذه بيِذْعَت نع ّيَنَعَل هللا ّنأ لق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نع سنأ نع بات

 وا انتو اك سنا نع تباَت ىكدح نيبح نع ىراؤقلا لاقو ؛« هينا 0 ىشمي هأرو

 هللا ىلص ّينلا نأ سابع نبا نع سوعاط نع ليُحألا نئيلس نع جير نبا نع مه

 انربخا ىبوم نب ميعريا اتتكح «دعطقف هريغ وأ مامِِب ةبعلاب فرطي الجر ىَأر ملسو هيلع

 نسانع»نبأا نع «ربخا' اًسوءاط نا ؛لولحالا (سيلسا ىربخأ لق جرحا مدا بأ نأ ماشع

 اناسنا دوقي ناسناب ةبعللاب فوطي وهو رم ملسو هيلع هللا ىلدص ىئنلا نأ امهنع هللا ىضر



 م روذنلاو ناهالا باتك انى

 نسلو ماشع نع ىدوم ىب ميعربأ ىل لقو «الَسع تبرش لب هلوقل 0 هجاوزأ صعب

 نوفوي ىلاعت ةلوقو رذنلاب ءاتولا باب ا" ٠ ءاّدحأ كلذب ىربُح الق كيلح و هل نوعأ

 هنأ ثركلا نب ديعس انتدح 0500 جيلُف اهدح لع نك 2-2- رذنلاب

 ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نأ رذنلا نع هَبْني ملأ ليقي امينع هللا ىضر ربع نبا عمس
 نب الخ ًانتدح ليخبلا نم رذنلب يرعسُي امثاو رخوي الو ايش. مّدقُيا ال رذنلا نا .لق

 ىهن لق ربع ىب هللا دبع نع هرم نب هللا دبع انربخا روصنم نع نيفس انتدح ىيحج

 « ليخبلا نم خب جختاسي نللو ايش ٍُس 2 هنأ لاقو رذنلا نع ملسو هيلع هللا ىلص ل

 ىبنلا لاق لق ةريره نأ ىع جرح ص داتؤلا وبا انتدح بيعش انربخا :ناميلا وبا انتدح

 ىلا رذنلا هيقلي ىلتو هل ركق نكي رف ءىشب رذنلا مدآ نبا أي ال ملسو هيلع هللا ىلص

 0 2: 506 ١ ا 5 3
 نم ىتوي نكي مف ام هيلع ىتويف ليخبلا نم ءب هللا حرختسيف هل رذق دق ردقلا

 سرت ةيعش 450 ريخلا ع ندم اكجح رذنلاب في9 نمإ حقإلا باي لإ لف

 ركذ ىردأ ال نارمع لق عنولي نيذلا مث عنولي نيذلا مث ىنرق مكريخ لق ملسو هيلع هللا

 نوديشبو 0 3 نودوكلو نوفي و نوردني موق :ىجج مت هنرق دعب اًمالخ 5 نيتنت

 9 ةاققلا 2 , معقل امو ةعاطلا ىف رذنلا باب ٠م « نمسلا يف رهظيو نوحهشتسي الو

 ىع كلام انتدح ميعن وبأ ا ل امو ل هللأ نإ

 الا سا ل

 اذا تاي." 2 ءدصعي الخ حيبحعي 01 معطيلف هللا عيطي نأ ركنت نم لق ملسو نمو



 او م روذنلاو نامجالا بانك

 تقف وبكل كلذب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأت لق وبكل كلذب تتذ كدنع ام مْيَلَس

 هللا ءآش ام ملسو هيلع هللا ىكدص هللا كا ل ل ---552

 ناميألا ىف ةينلا باب 7 ءالجر نونامث وأ نوعبس موقلاو اوعبشو لك موقلا لكأف هل نذق

 ىصضر باطخلا نب ربت تعمم لوقي ىتيللا صاقو نب ةمقلع عمم هنا ميعربا نب نمسح
 ىرمأل ا ةلينلاب لاعألا امنا لوقي ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر تيعمس لوقي هثنع هللإ

 ةترجات تناك نمو هلوسرو هللا ىلا هترجاهف هلوسرو.هللا ىلا هترجه تناك نيف وت ام

 هلم قدافأ اذا ياي 38 يلا جاف ام 1 ةنركمف اهجيرتبا ارهاب أ اهني اند

 نبأ نع !سنوي "نربخا١ بقو نبا انتدح لاص ىئب نجا اهدح ةييتلاو رذنلا هجو لح

 ىكتآق ناكو كلام ىب تك نب هللا كيع نع هللا كيع نب نمحرلا كيع ىلربخأ باهش

 هد

 لاغف هلوسرو هللا ىلا ةقدحص ىلام نم علخا ن ا لاقف فخ

 مرح" ةانأ' باب ذا : لكل يح ويف كلام  نصعب كيلع ؛كسمأ  ملسو" ةيلع»دللا لص ىدلإ

 هللاو كجاوزأ ةلضرم ىغتبت كل هلل لحأ ام مرح مل ىبنلا اهيأ اي ىللعت هلوقو اماعط

 مكل هللا ّلحأ ام تابيط اوُمَرَح 5 هلوقو مُكناميَأ ةلكتأ مكل هللا صرف دق ميحر روُفَع

 نب ديبع عمم هنا ءاطع معز لق مدرج نبا نع ٍدجلمل انثدح سيح نب .نسلل انتحج 7 ا 0 ل تك 5 1

 تنب بتيز دنع :ثكمي ناك ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا نأ معوت ةشتاع كعمس لوقي ريمع

 ' 6 ىلا الع ردك مشا نأ ةصقحو انأ تيصاوتف اًلسع اهدنع برشيو شحاج

 نه 35-هد

 تتلاقف :اهادحا ىلع. لخدف ريفاغم كلك ريفاغم ع دبر كنم 0 طا لقنلن ملسو هيلع



 ما" روذنلاو نايالا بانك ا

 رتل كل دلع هللإا لكص ؛ ئدلا» بحاص :تيسأ "انا نا ادعت نب له نعالا فرب

 نوركت له موقل لهس لاقف مهمداخ نيورعلا .تيناكف هسرعل ملسو هيلع هللا لص ىدلا اطقف

 ديح انتدح «هايا هتقسف هيلع مبصأ ىتح ليللا 0 اريك دل "نيعقتأ لق هتك ام

 اا ع ةمركع 0 يلا دلاَخ نا نب ليعبسا انبخا هللا دبع انيبخا لاقم ىبأ

 ةلش انل تام نيل# ملسو هيلع هللا لص ّئنلا ٍيوز ةدوس نع امهنع هللا ىبضر سابع

 مهتأي ال نأ فلح اذا باب ايو اطيح سا لح نكست انك ةراكر ند اييسم انكي

 0 2 وللا تيوب ني نيك لاسدح مدل هنمه نوكي امو ربخب اومغ لكأف

 هللا ىلص كي لآ عيش ام تلق اهنع هللا ىضر :ةشئاع نع هيبا نع سباع طع نمحبلا

 نيفس انربخا ريتك نبا لقو ؛هللب فحل ىتح مايأ ةذالت مودم رب ربح نم ملسو هيلع

 حبا , نع. كلام" نع :ةبيتق انتدح «!ذهب ةشئاعل لق هنأ هيبا نع نمحرلا ىبع :انثدج

 اد ل ةحلل وبل لذ لق كلم. نب شنأ عشا هنا معلط ىا ىتيددللا تبع نبا

 ءىش نم كدنع لهف عوجكلا هيف فروعأ اقيعص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر توص كيعمس

 مث هصعبب َوبْخلا تقلف اهل اًرامخ تذخأ مق ريع# نم اًصارنأ تجرخأف معن تلاقف:
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تحجوف تبعذف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ىنتلسرأ

 وبا كلسرآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف يلع تمقف سانلا هعمم دجسلا ىف

 تقلطناو اوقلطنف اوموق دعم نمل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف معن تلقف ةكلط

 لوسر كج ىق ميلس مآ اب ةحلط وبا لاقف هتربخأت ةكلط ابأ تتج ىتح . جيديأ نيب

 هلوسرو هللا تللاقف عيعطن ام ماعطلا نم انحنع سيلو سانلاو ملسو هيلع هللا ص هللا

 ىلص هللا لوسر لبقأت ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىقل ىتح ةكلط وبا فلطنا .ملعأ

 مآ اب ىملع ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر لاقف الخد ىتح ةكلط وباو .ملسو هيلع هللا



 00 0 روذنلاو نانا كانتح

 تا ١ _ : 31 2 : 200 تاع 5
 نأ هللاو لاق مك انلمكح 9 نأ فلحت دانلمكساف نابضغ وهو دنقفاوف نييرعشالا نم 0

 ءاهتلتحو ريخ وه ىنلا تينأ الا اهنم اريح اهريغ ىرأت نيم ىلع فلحأ ال هللا هش

 للعتوأ انج وأ بك وأ حبس دا ارفاوأ لصف نول لكح) الإ هللاو لذ ذأ كن ١)

 الو هلل نمللو هللا ناكس عنرأ مالللا ٌلضفأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقو هئاين لع وهف

 5 لفرح ىلا + مكلسو هيلع .هللا للص  ىنلا ايبتكا نفس ىمأ لو رسكا ةللزو اللا لإ هلل

 انربخا نامّيلا وبا انتدح هللا الا هلا ل ىوقتلا ةملك لاحت لاقو مكنيبو اننيب ءآاوس ةئملك

 فللاظ اب نرضصح امل ,لد هينا نع بيسملا ا نيعس فرحا لذ ىعرألا نك 2

 دنع اهب كل حاحأ ةملك هللا الا هلا ال لق لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هءاج اافولا

 ع عاقعقلا نب ةرامع انتدح. ليصف نب كمت“ انثدح ديعس نب هتف نكهك بل

 ناتملك ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر لاق لق هنع هللا ىضر ةريره نأ نع هك نأ

 ناحس هديحو هللا ناحس نمحيلا ىلإ ناتبيبح نازيملا ىف ناتليقت ناسللا دع ناتفيفخ

 فقيقش نع سيعألا انتدح كحاولا دبع انتدح ل نب ىدوم انتدح «ميظعلا هللا

 نم ىورخأ تلقو ةملك ملسو هيلع .هللا ىكلص هللا لوسر لق لق هنع هللا -ىضر هللا دبع نع

 : نكلا رجد اذن دلل نكح كات و تلقو رانلا نكس اجمال لت

 انتادح نيرشعو“ اًعست رهشلا + ناكوب اهنا ةلعأ "ىلع لكحي لا نأ كفلحا | نما كانا“

 هللا لوسر ىلإ لاق نا نع ل نع لالب نب ىميلس انتدح هللا دبع نب زيرعلا دبع

 هليل ىيرشعو' اعست ةيرشم ىف ماقف هلجر تكفنا .تناكو هئاشن نم :ملسو هيلع هللا . للص

 « نيرشعو اًعست .نوكي رهشلا نا :لاقف ارهش» كيلا هللا "لوسر اي: اولاقف لون مك

 لوق ىف تنكح رف ًاريصع وأ اكس وأ الط بروشف  اًقيبن برشي ال نأ .فلحع اذا باي.

 مزاح ىنأ نب رنيرعلا دبع عم ىلع ىتتدح هدنع ةذبناب هله نتسيلو سانلا ضعب



 م” روذنلاو ناهالا بانك 0

 ةيآلا رخآ ىلإ اليلق انيك مهناَميأو هلأ ديعب 0 56 نيذلا 31 الذ كسول كل لونأف

 قفا لف اذكوناذك اولاقف نيحرلا كبح وبا مكتدح ام لاق نيت ني كتعشألا ١" لخنف

 لاقف ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر تينأف ىل مع 0 ضرأ ْ وثب ا تل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هللا لوسر اب اهيلع فلحت اذا تلقف هنيب وأ كتَتيب

 موي هللا ىقل ملسم ىرمأ لام اهب عطققي رجاف اييف وو ربص نيمي نك لح ب

 ىنتتكح بشغلا ىفو ةيصعملا ىفو كلمي ال اميف نيميلا باب ١ هع ىرابصغ هيلع وهو ةمايقلا

 دعفاوو هى لع مكلمحأ 2, هللاوب لاقت نالمحلا هلأسأ .ملسو هيلع هللا لص ىلا ىلل قاض

 ىلص, هللا لوسر نا وأ هللا نأ لقف كباحأ ىل قلطنا لق هتيتأ املف .... نابضغ وهو

 حج باهش نبا نع محاص نع ميهربا انتدح زيزعلا دبع انتدح «مكلمكج ملسو هيلع هللا

 لاق ىليالا كيوي .نب سنوي انتدح ىريمنلا ريع ىب هللا دبع انتدح جاجا انتدحو

 هده سد

 لاق نيح ملسو هيلع هللا ىدص ىنلا جوز ةخشتاع تيدح نع ةمتع نب هللا دبع ىب هللا

 نإ هللا لوتف تيدلل نم ةفئاط ىنتدح لك اولق امم هللا اهأربق اولق ام كفالا ٌلعأ اهل

 ىلع ففي نك فيّدصلا ركب وبا لاقف قعارب ىف اهلك تايالا وشعلا كفالاب اووأج ىينلا

 1 َ تح 2 60

 لونت ةشئاعل لق ىذلا دعب اَدبأ اًنيش عَطْسم ىلع ففغُنُأ ال هللاو هنم هتبارقل مطشم
2 3 

 هللاو ىلب ركب وبا لق ةيالا ىِبوَعلا ص اوكري نأ ا و مكنم لضقلا ا لكي كو هللا

 02 تنل يح ىلا نك 00 لش ا رش وبا انثدح ءاّدبأ هنع اهغونأ

 0-5 بوم لأ كنع انك لق مكفر



 م م روذنلاو ناهالا بانك

 لوسر اب لاقف يذلا ٌديعي نرأ هرماف ملسو هيلع هللا ىلص ىئنلل كلذ اوركذف ةولصلا لبق

 قة تلعي نوع نيا ناو محل ئتاعنا نو سل ع سلا ا رك ل ا

 فقيو ثيدللل اذه لثع نيريس نب دبس نع ثذعو ىئعشلا ثيدح نع ناكملا اذه

 نلع نيريس نبا نع بويأ هاور ال مأ يغ ةَصْخَرلا تغلبأ ىردأ ال لوقيو ناكملا اذه ىف

 نب ٍكَسَألا نع ةبعش انتدح بح نب ىميلس راكد: كشر ا ار ذللل)ا لص دلل

 بطخ مث ديع موي ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تدهش لق اًبدنج تعمس لق سيق

 « سيلا 0 ا «٠ ِمِبْذَيْلَ مدذ نكي م نمو اهتاكم لَدِبيِلَك يبذل نم لآق ف

 - هع كَ

 كاهوتم امب : وسلا اوفو لو اهيتوبت لعب هك لوَعَف كد الَخَد مكتاميأ اوذختن لو

 انربخا لئاقم نب كّيحص انتدح ةنايخو اًركَم اَلَخَد ؛ميطع باَذع مكلو هللآ ليبس نع

 ىنلا :ىنع ورع نب هللا دبع نع ىعشلا تعمم لاق سارف انتدح. ةبعش انربخا رضنل

 «سومَعلا نيميلاو سفنلا لتقو نيكلاولا قوقعو هللاب كارشالا رئابكللا لق ملسو :هيلع هللا ىلص

 :٠ ققكوأ اليل. اَنمَك مهناميأو هللا عب 00 نييحلا نإ .كاعق هللا. لوف تاب 3

 باّدع 0 مهيكوي الو ةمايقلا 0 0 دنيا لو دلتا 0- الو 0 ىف مهل قالخ

 0 3 3 هد ع

 1 7 7 اليلق اَنَمَك هللا دبع 0 0 0 لج هلوقو ْميِلَع ٌعيمس هلل سانلأ
 0ع نمم 7 ه3 3 60 د02 3 هدر 9 _- 5905-5

 ناميالا اوضقنت الو متدقاع اَذِإ هلآ ديعب 1 1 مل متنك نإ مكل ريخ وع هللا

 - : 1 مدس 201 ه دروس -- 2 2000 ها 3 0-2 309

 ةناوع وبا انتدح ليعبسا نب ىدوم انتثدح ؛ اليغك مكيلع هللا متلعج كقو اهديكوت دعب

 ةيلع- هللا ' لص:هللا .لوسر لاق لاق مقع هللا" ىضر هللا نتعب نع لكتاو لا نح شاملا 2
3 

 نابضَع هيلع وهو هللا ىقل ملسم ّن ىرمأ لم اهب عطتقي ٍربَص نيب نع هلك ن4 كف
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 ,* روذنلاو ناهالا بانك ا

 اا ا رو ل قرم نااكاحح
 عالوأ تعجرف مكارخأ هللا نابع أ يسلك خوصف خايف فرعت ةهو 1 موب نوكرشملا

 هللاوف تلا ىبأ 1 لاقح يباب اوه اقف, ناميلا نب ةفيذح ارظنف_ تارخأو ى. ىدلتجات

 م م سل فاس ا 1

 هه

 نع فدع ىنتتدح كاسا وتلب) انتدح ىدوم نب افسوبي ىتدح « هللأ ع يد نب

 لك

 لكأ نم ملسو هيلع هللا "ىكاص: ى هنلا لق لق هنع هللا ىضر ةريرف نأ نع دمح سالخ

 انتدح ساّيإ ىلا نب مدآ انتدح ءداقسو هللا هيا امدات هموص متيلك مئاص وهو 2

 هللا ُلسر انب ىلص لق ةنّيَح نب هللا دبع نع عَألا نع ئرعزلا نع بند ىا نبا
 ايلف هتولص ىف ىضف سلك نأ ليقا نيينالا نينعترلا ىف ماقف ملسو هيلع هللا كص

 دجتو ربك مقا هَسَأر عفر مث ملسي نأ لبق دجو ربكف هميلست سانلا رظننا هتولص ىصق

 انتدح دما دبع نب زيزعلا دبع عمم ميعربا نب فصحأ ىتدح « ملسو هسأر عفر مت
 يا ا سل ل اولا

 قلع مآ معو ميهربأ كد ال روصنم لآق اهنم صقن وأ دازف رْمّظلا ةولص هب ىلص ملسو

 لق اذكو اذك تيلص اولاق كاذ امو لق تيست مآ ةولصلا كسك هللا .لوسر اي ليق . لاق

 صقت مأ هتولص ىف داز ىردي ا نمل ناتححسلا ناتاه لاق مت نيندج# قب كجكاسف

 اند نيس اهندح ىديبكلا انتنح ؟نيينج ىعاسيب مك (ئقب ام .متيف باوضلا ركايق

 34 ه هد

 مك هلا كيع وبأ لاق كل 0 نم لا تتناك لاقف اوسع ىرْمأ نم ىنقعرت

 ءاربلا لاق لق ىعشلا .ىع نوع نبأ انثدح ناعم نب ذاعم انتدح راشب ىب دمحم ىلا



 ما ,* روذنلاو .ناعالا باتك

 ىلاعت هللا لوقو ىناجألا ىف ايست تنح اذا باي ١ ءءهللاو ىلبو هللاو ال هلوق ىف لرب

 00 - هه

 ىب دالخ انتدح تيسن اَمب ينذخاوت ال لاقو هب مئاطخا اميف انج مكيلع سيئو

 نأ لاق هعفوي ةريرق نا 012 كفوا ةرأرز انتدح ةدانق انتدح رعسم اكدح 032

 اهقرحر# كلكت ءا هبا لمتا دان يسنف ١ سد ١ كس ا ل

 ىسيع ىنثدح لوقي باهش نبأ تعمس لق جْيرَج نبأ نع دنع مح وأ مَتْيَيلا نب نمنع
 اهتيب, ملسو :ءيلع مللا 'لاص ىلا ىرأ هككحا نداعلا نب ورع نب. ىلا تبعا نأ ةحلط نأ

 اذك َلَبَق اذكو اذك هللا لوسر اي بسحأ نننك لاقف لجر هيلا مق ذا ركنلا مريب بطخت وه

 ىنلا لاقف ثالنلا ءالوهل اذكرو اذك 1-2 تنك هللا .لوسر اي لاقف رخل  ماق مث اذكو

 لق الا ءىش نع ذتموي لئس اف ذتموي نهلك نهل ٍَرَح الو ٌلعفأ ملسو هيلع هللا ىلص

 نع عيقر نب زيزعلا دبع نع ركب وبا انتدح سنوي نب دجأ انتكح «جمح الو لعفأ
 لبق ترز ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل لجر لق لق امهنع هللا :ىضر سابع نبا نع ءاطع

 لبق تحن وخآ لق رح ال لق مبذأ نأ لبق تقلح رخآ لق جرح ال لق 0

 هللا نيَبع اقدح ةماسأ وبا انتلح روصنم نب. فحا ىتحح « رخال لذا ىمرأا نأ

 ليسرو ىلصف دجسملا لخد الجر نأ ةريرغ نأ نع كيعس أ نب كيعس نع ريع نبا

 كتف لصف ٌعجرأ هل لاقف هيلع ملسف هجن دجسملا ةيحان ىف ملسو هيلع هللا ىدص هللا

 ةئلاثلا ىف لق لصت مث كنف للصف ٌعِجْرَأ كيلعو لاقف مّلس مث ىلصف عجرف ٌلصتا مث

 كعم ريت امب اوفو ربكف ةلبقلا لبقتسا مث وسولا ٌعِبَسلن ةولصلا ىلا تي اذا لق ىلع

 ىتح ْنِجشَأ مث اًمثق لدتعت ىتح كسأر ٌعَقَرَأ مث اعكار نئمطت ىتح عكرأ مث .ناوقلا نم

 اًدجاس نئمطت ىتح ْثجتأ مق اًسلاج نئيمطتو ىوتسن ىنح. عفرأ مت اذجاس نتمطت
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 ءارغملا نا نب ةورف انثدح ءاهلك كتولص ىف كلذ لعفأ مت امثآ ىوبتست ىتح عفرأ مت



 م روذنلاو ناهال بانك الإ

 فكل نك لات ملسو هيلع هللا لص ىنلا :نعا دنع هللا ىضر هللا ىبع نع لثأو قا نع

 لونأت نابضغ هيلع وهو هللا ىفل هيخأ لق وأ ملسم لجر لام اهب عطتقيل ةبذاك نيجي ىلع

 مك نب كعّشألا رف هثيدح ىف نييلس لق ءهّللأ دّبعب َنورَتْشي نيذلا نإ هقيدصت هلا

 يل تيحلص, قو ىف تلرتاكعشألا ؟لاقف !ذكو ذك هل. اولق هللا دنبع مكت3ججإ اما لاقت

 ىبننلا ناك سابع ىبا لاقو هتاملكو هنافصو هللا ةرعب فلخل باب ا ءانتيب تناك وتب ق

 ىقبي ملسو“ هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريرغ وبا لاقو كتعب نوعأ لوقي ملسو ةيلع هللا ىلص

 اهريغ كلأسأ ال كتزوعو ال رانلا نع ىهجو فرصأ تر ايا لوفيف رانلاو دنلل نما لج

 ٍبوُيَأ لاو هلاثمأ ةرشعو كلذ كل هللا لق ملسو هيلع هللا ىلص ّئنلا لق نيعس وبا لاو

 نب سنا .نلع ةداتق انتدح نابيش انتدح مدآ انثكدح كتكرب نع ىل ءاَنَع ال كتزعو

 بر عصي ىتح سيرم نم لع لوقت منهج لازت ال ملسو هيلع هللا ىلص ّئنلا لق كلم

 « ةداتق ىع ةبعش هأور ضعب ىلا اهضعب فزرجو كتزعو طق طق لوقتف همدق اهيف . ةزعلا

 اضل وذا اهدح كيشيعل كريعل سنع نبا لك هللا ومعت لكيلا )لوقا بايرا*

 هيلع هللا ىلص ىنلا جدز ةشتاع تيدح نع هللا لبع نب هللا ناس صاقو نب ةيغ ةلعو

 ماقف هيفو يدلل نم ةقئاط ىنكدح ّلكو هللا اهأربف اولق ام كالا لهأ اهل لق نيح ملسو

 لاقكا حب ىلا كيسا اقف لبا نئيو هللا "نبع نمار ةعتسلف .ملسو هيلع :هللا# لص (لجتلا

 نكلو مكناَميأ 1 وغللاب هلل مكذخاوب هل باب ا « هتلتقتل هللا رمل ةدابع نب 0

 ا ا او ا يع وزع لوب هانم ا نيم اي اذخ
 تلق لق وُعّللب هللأ مكذخاوي ال اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىلا ىربخا لق ماشع نع

 اهلكشا لك د لح



5 
 مكه ما" روذنلاو ناهالا بانك

 راشيا نيردمح ىددح ح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ءاربلا نع نرقم نب ادم

 6-5 مدد 2-6 3 2 4 هد

 ءاوبلا ندع قرفما ند ديوس نب خيواعم نع تعنت نع 0 انكدح ردنغ انتد>ح

 رع نب صْقَح انتكح «مسقملا رارباب ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا انرمأ لق هنع هللا ىضر

 هللا لوسول نبا نأ ةماسأ نع تّدح نمثع ابا ثعمس لّوحَألا مصاع انربخا ةبعش انثدح

 نعَسو فير (ني .ةماسأ ملسو ديلعا هللا ىدص هللا لور ىو سلا تلا كل دع الا

 قطف امو نخل ام هلل نا لوقيو مالسلا ارقي لسرأت انحهنأت رضتحا دق ىلا نا 0

 اًملف دعم انقو ماقف هيلع مسّقت هيلا تلسرت ٌبستْكو وبصتْلَق ىمسم هدنع ءىش ّلكو

 هللا لص هللا ا انيع تضافف ٌعقْعَفَت ئصلا سفنو هرجاح ف و عقر نصف

 ءشي نم بولق ىف هللا اهعضي ةمحر .اذه لا هللا لوسر اب اذه ام ٌدَعَس لاقف ملسو هيلع

 نبا ىتح كدلام ؛ىددح لييعمبا انتجح («ءامحرلا هدابتك نم دلل محب انو اح :

 كر ا لاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر 5 ةريرش نأ نع كسول نبا نع باهش

 ىنتملا نب ديح انتكح ءمسقلا ةلحت الا رانلا سمت دلولا نم ٌةتالث نيملسملا نم دحأل

 تعمس لق بهو نب خت ةراح تعمس دكلاَخ نب دبعم نع ةبعش انثدح رّدْنَغ ىتدح

 مسْقَأ ول فعصتُم فيعض ّلك ةنلل لعأ ىلع مكلذأ الآ لوقي ملسو هيلع هللا ىدص يللا

 تدهتش وأ هللاب كيشأ لق اذا باب ٠ « ربكتسم لثع ظاوج ّلك رانلا لقأو هريأل هللا ىلع

 نع هديبع نع تفر 07 نع روصنم نع نابيش انثدح صفح ىب دعس انتدح هللإب

 نولي نيذلا مث ىنروق لق ريخ سانلا ىأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا لتس لق هللا دبع
 317 © ت1

 ميقهرنا لاق هتداهش نش عدحأ ةداهش فبست موق 2 مت مانولي نضدلا د

 زع هللا ىهع باب ا ٠ءدهعلاو ةدايشلاب فلح نأ ناملغ ىكو انوهنبا اضاككأ ناو

 ١ 0 3 َّ 0 35 تع ادسعا 3
 هنمو نميلس ىع ةبعش نع ىحع ىنا نبا انثتدح راشب نب كبح ىنتدح لجو



 ار روذنلاو راجل تح ارايلر

 ءايتللكاو رْيَح وه ىنلا ثينأ الا اهنم اًريخ اهريغ ىرأت نيب ىلع فلحأ ال هلل

 ماشع انتدح دمحم ىب هللا ىبع انتكح تيغاوطلاب او ىزعلاو تاللاب فلج ال باب ه

 , ىضر ةريرش نأ نع نيحرلا دبع نب دّيَمْح نع قيعزلا نع رَمْعَم انربخا فسوي نبا
 لقيلف ىزشلاو تاللاب هفلحا ىف لاقف كل, نم لق ملسو هيلع هللا لص: ينل ىعا هنع هللا

 ءىشلا ىلع فلح نم باب * . «؛قّدصتيلق كرمقأ لاعت هبحاصل لق نمو هللا الا لإ ل

 ىلا هللا لوسر نا رع نبا نع عنان نع تيللا انتدح ةبيتق انتدح فلك م نإو

 عنسصف هقك نطاب ىف هصق لعجف هسبلي ناكو بهذ نم اًمتاخ عنطصا ملسو هيلع هللا

 ٌلعجأو متاكل اذه سبلأ تنك ىّنا لاقف هعرنف ربنملا ىلع سلج هذا مت ميتاوخ ىانلا

 نم باب « ٠ عميتاوخ سانلا ذبنف اًذبَأ هسبلأ ال هللاو لق مث هب ىمرف لخاد نم هَسق

 لقيلف ىزعلاو تاللب فلح نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لو ءمالسالا ىوس ةّلمب فلح

 ل 0 نك تيفو اكد لسا نب لعمراسجج ركنا لا هينستي مو هللا كلا دل 9

 ةلم ريغب فلح نم ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لق لق كاكضلا نب تبا نع ةبالق ىأ

 هلتقك نموملا نعلو منهج رن ىف هب بّْشَع ءىشب هسفن لتق نمو لق امك وهف مالسال

 انأ لرقي لهو تتشو هللا هاش ام لوقي ال باب + ءداتقك وهف رفكب اَنمَوُم ىمر نمو

 خلط. ىا نب هللا دبع نب فكما انتدح ماَمَع انثحدح“ مصاع نب وربع لو «كب مث هللب

 ملسو هيلع هللا لص ىنلا عمم هلا هتذح  ةريره انا نا ةريع: نأ نب :نمحرلا نبع انتدح

 تعلقت لاقف صبا ىف اكلم ثعبف عيلتبي ناردللا ادارأ .ليئزرسأ يب ىف هنالك نإ

 اويِسْدَأو .ىلاعت .هللا :لوق باب .؟ ؛«ثيدلمل ركذف كب مق هللب الا ىل غالب الف لابكلا ىن

 كا ىتتذحتت هللا لوسر اب كللاوف ركب وبا لق سابع نبا لقو مهنامْيأ نهج هّللاب

 نب ةيواعم نع ثعْشَأ نع نيفس انتدح ةّصيبق انتكح مسقت ال لق ايورلا ىف ُتاَطْخَأ



 ها“ روذنلاو ناهالا بانك

 باطل نب ربع كردأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا امهنع هللا ىئىضر رمع ىب هللأ

 اًقلاح ناك نم مكئاباب اوفلح نأ مكاهني هلأ نااالا لافف ديلي تفللخ كلكر 3 يا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل لق لوقي ريع تاعمس ربع نبا لق ملاس لق لق باهش نبا

 3 د 5

 ىلص ئننلا تغمس ذنم اهب تفلخ ام هللاوف ريع لاق مكتأباب اوفلحت .نأ مكاهني هللا نأ ملسو

 ليقع هعبت ءاّمّلع وأي مّلع نم راح أ نماجمب لاق ءاّركآ الو اركاذ ملسو هيلع هللا

 نع لاس نع ئرقؤلا نع رمْعَمو ةنّييغ نبا لقو ىرعزلا نع لكلا فحكساو ديلا
 قلبع :انقدحح :ليعيسا | نت يوم انيحح رع كرا هيلعاملل) ١ لص, ىدقللا كدا مح ا

 امهنع هللا ىضر ربع نب هللا ىبع تعمس لق رانيد نب هللا دبع انتدخ ملسم نب ويوعلا

 دبع انتدح ةبيتق انتدح ءمكتإلب اوفلحت ا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لق لوقي

 ّىَكلا اذه نيب ناك لآق محق نع َنبيِمَتلا مساقلاو ةةبالق نأ نع كندا نع يماقرلا

 هبن ماعط هيلا برقف ىرعشألا ىبوم ىنا دنع انكف ةاخإو 0 َنيِيرَعْشألا نيبو موج نم

 ىَنا لاقف ماعطلا ىلا هدحف ىاوملا نم هنأل رجأ هللا ميت ىنب نم ّلجر هدنعو جاجد مك

 ثينأ ىنِإ كان نع كَنَتَْدَحُأََف مق لاقف هلك ال نأ ثفلحن هثرذقف اًنيبش لكي هني

 امو مكلجأ ال هللو لاقف ةلمككسن َنيَيِرَعَشَألا نم رقت ىف ملسو هيلع هللا دص هللا لوسر

 لاقف اع لأسف لبإ بُهَتب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تأت هيلع مكلجأ ام ىدنع

 َقَلَح انعنص ام انلق انقلطنا ايلف خلا رم دوَذ سمخب انل رمت نوَيرعْشألا رفنلا نييأ

 لوسر اَلفَعَت انلمح مث انلمج ام دنع امو انلمكج ال نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 انلمكتل كانيتأ انا هل انلقف هيلا انعجرف اًدبأ ٍجلْغُن ال هللاو هتي ملسو هيلع هللا ىلص هللا
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 مكلح هللا نللو. مكتلج انأ .ثتنسل ”ىنا لاقف انلهح ام :كجنع امو نلمح ) نأ تدلك



 م روذنلاو ناهالا بانك را

 لالا ند ولدي نأ( كلا بحا ءابخ وأ ءابخأ لهأ ضرألا وهظ ىلع امم ناك ام هللا لوسر

ٍ 
 0 كل د ءابخ وأ ءابخأ لهأ مويلا حبصأ ام مت ىبكج كش كتابخ 3 كنآبخ

 سفن ىنذلاو اًصيأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق كذآبخ وأ كتابخأ لهأ نم وزعي

 8 ع 32 9 3 ١ تبادل كه 5

 نم معطأ نأ جرح ىلع لهف كيسم لجر نيفس ابأ نأ هللا لوسر اي- تلق هلبب كيح#

 انتدح ةملسم نب عيوش انثدح نمتع ني نعل لهتح فو علل, 3[ ال لاق دل :ىحلا

 نب هللا دبع ىنتتدح لاق انرديم نب وريع 0 لاق فكل ىقنأ ىع هيبا نع ميعوبأ

 نم ةبق ىلا ِهرْهط فيضم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امنيب لق هنع هللا ىضر ع

 يضرب الفلا ل لذ زولك ةنللا لفل عير اودنوكت نإ. :نوضرتأ ةحاتكألا لق نا! ىنامي مدأ

 نأ وحرال ىلإ هنيب لمح سفن. ىكلاوفا لق لكي, اوشا .ةتلل لعأ !ثلخ  اونوعت . نأ

 01 س1 دع ل كلف نجح ديلسم ىنرذللا تيع امدح « هنا لقا "كن راوبنوكت

 ارقي الجر عمس الجر نأ ىردكلا ديعس نأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب هللا دبع

 كلذ ركذف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا 21ج مبصأ اًملف اهدّري ٌنَحَأ هللا وف لف

 اهنا هديب ىسفن ىئخلاو ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر لاقف اهّناَقَتَي لجولا . نو هل

 انتدح ةدانق انتدح مامق انتدح نابح انربخأ فكل انتدح كرما د

 عوكرلا اومتأ لوقي ملسو هيلع هللا لص ىبنلا عمس هنا هنع هللا ىضر كلام نب سنأ

 ام اذاو متعكر ام. اذا ىرهطر دعي نم مكارألا تا هديب .ىشفن :ىتلاوف توعسلاو
 0 3 5 ١ هاك دك

 نع ديز نب ماشح نع ةبعش انثدح ريج نب بجو انثدح فقحسا انتدح ءمندج#

 لاقف اهل. كالوأ اهعم ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا تيتأ راصنألا نم ةأرما نأ كلام ىب سنأ

 ؛رارم تالث اهلق ىلا سانلا بحأل مكتا هديب ىسفن ىنلاو ملسو هيلع هللا ىدص ىبنلا

 دبع نع عفان نع كلام نع ةيلسم نب هللا دبع انتدح مكتإباب اوفلحت الا باب +



 ارا 7 رد وذنلاو ناجل اح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عفر مت كيمح وبا لاقق تغلب دقق رعْيَت اهب اج اش تيناك نإو

 نب كيز ىعم كلذ عمس كقو كيمح وبا لق هيطبإ ةرفع ىل رظننل انإ ىتح هكي ملسو

 وه ماشع انربخا ىبوم نب ميطابا انكدح ءهركسف ملسوا هيلع كلا لص ىذلا ندا تبان

 ىحلاو ملسو هيلع هللا ىلص مسقلا وبا لاق لاق ريو يأ نى ء مامح نع رمعم نع فسوي ىبا

 نب رع اكدح. ءاليلق متكحضلو اريثك متيكبل ملعأ ام نوملعت ول هديب كم سفن

 فوفو هيلا" تسبقنا الات رذ قا نع رورعملا نع دخلا انندح ذإ اسدح سضح

 -5ع

 ىريبأ ىاش ام تلق ةبعكلا برو نورسسملا 2 ةيعكلا برو نورسخألا © لوقي ةبعكلا لظ
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 هللا ةش.ام قاشعتو تكسأ نأ ثعطتسا امف لوقي وهو هيلا تسلجت قأش ام ةىت ىف

 اذكهو اذكع لق نم الا ًلومأ نورتكألا لاق هللا لوسر اب ىمأو تنأ نأب م نم تلقف

 لاق ةريرش نا نع جَرَحألا نع نانولا وبا انتا تيعش انردحا ايلا ىرا انتدح ءادكمر

 دات نيلك ةأرمأ نيعست كح ةلبللا "ئونطالا (نميلس لاذ | ةلسو هيلع هللا نط هللا لوشر لذ

 فاطف هللا هش نإ لقي ملف هللا ةش نإ لق هبحاص هل لاقف هللا ليبس ىف كفاكي سرافب

 0 ىحلا د لجر فقشب تءاج ةدجاو أوما لإ نينم د ملف ب نييلع

 نيس انترحا ٠ نوعمجل اناسرد هللا لويس ا ف ندصاجلا انا دما نإ رداد دك د

 هللا ىلص ذل ىلا ىحفأ لاق بزاع ىب ءاربلا نع 2 نأ نع صْوخألا وبأ انتدح

 لاقف اهنيلو اهنسح نم نوبج دو نيب اهنولوادتي سانلا لعجت ريرح نم ةقرس ملسو هيلع

 ىسفن ىخلاو لذ هللا لوسر اب معن اولق اهنم نوبجحعتأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىنلاو فحسا نا نع ليئاساو ةبعش لقي مل ءاهنم ريح ةنلل ىف دعس ليداتمل هديب

 ىنتتدح بايش نبأ ىع سنوي نع كثنيللا' انتدح اريكب نب ئيك انتدح « هديب ىسفن
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 اب تلق ةعيبر نب ةَبتع تنب َكْنَع نأ تلق اهنع هللا ىضر ةشتاع نأ رْيبزلا نب ةورع
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 م .وذنلاو. ناجالا بانك

 ىلإ نك دولا 05 ةينع نيردللا تيع نيادللا تينبغ» ىع "باه. نبا" نع كلاقاا ىقدح

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا امصتخا نيلجر نأ هاربخا امهْنا كدلاخ نب ديرو ةريرف

 ضقأف هللا لوسر اي ْنَجَأ امههقفأ وهو رخآلا لقو هللا باثعب اننين' صْقُأ ايهدحأ' لاقف

 كلام لق اذه ىلع اقيسع ناك ىنبا نأ لآق ملكك لق ةهلكأاا نأ 3 27 هللا باتكي اننيَب

 ةيراجو اش ةثامب هنم تبيدتقان مجرلا ىنبا ىلع نأ ىوربخاف هتارماب ىلز ريجألا فيسعلاو

 د هّ

 مجولا امناو ماع ببرغتو ةثام كلج ىي) لع ام نأ ىوربخأت ملعلا لفأ ل لإ ك3

 ا نيضقأل هديب ىسعت ىذلإو انمأ ١ ملسو -ءيلعا هللا قصر هللا: وسر لاف .ةتارمأ الع

 يللا 1 رمأو اماع هبرغو ةتام, دنيا ىلجو .كبلع ف كتيراجو كانك ان

 ديح نب هللا ىبع ىنتكح ءاهيجرف تفرتعاف اهمجراف تقرتعا ناف ٍرَخآلا أ

 ا و است هراررسسلا ومالا
 دو - هدد 5 - 0ع 3

 د.

 ىردسفن نك فورم ا

 ا علا سل بسلا نرد لسملا وف انتدح وتم يح ع3 دن
 دءاكف الما لمعتسا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نأ :هربخا هنأ ىئدعاسلا كيمح قا

 تدعق الفأ هل لاقف ىل َىبحعَأ اذهو مكل اذه هللا لوسر اي لاقف هلبع نم غرف نيبح ماعلا
 ًةيشع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مق مث ال مأ كل ىَكْبِيَأ ترظنف دى

 هلمعتسن .لماعلا لاب ايف كعب اَمأ لق مت هلهأ وه امب هللا ىلع ىنتأر كهشتف

 لع رظتف همر هيبأ تيب يف دعق الفأ ىل ئدفأ نفور اكللع# ندا ادع لوةيد ا ءانرعأبت

 ا مسا لإ ايدام ىركل ا لكيرال هديب: لمح !لليفتن ئتالاوخ ال مأ هل. ىحيي

 راو اهل اهب اج عقب تناك إو ةاغر هل هب اج اًريغب ناك نإ هقنع ىلع هلمك ةمايقلا



 1 ما" روذنلاو ناهالا بانك

 هيلع هللا ىلص هللا ليسر ماقف هترامإ ىف سانلا ضعب نعطف كيز نب ةماسأ عيلع رمأو

 ميأو لبق نم هيبا ةرامإ ىف نونعطت متنك دقف هترامإ يف نونعطت متنك نإ لاقف ملسو

 سانلا ٌبحأ نمل اذه ناو ىلا سانلا بحأ نمل ناك نإو ةرامالل اقيلخآ ناك نإ هللا

 ىبنلا ل3 ىعس لاقو ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نيجي تننك فيك باب ا ءددعب ّىَلا

 هللا ىلص ىبنلا دنع ركب وبا لاق ةداتق وبا لقو هديب ىسفن ىنلاو ملسو هيلع هللا ىص

 نع نيفس نع فسي نب كح انتدح هللتو هلو هللاو لاقي اَذِإ هللا اق ال ملسو هيلع

 بّلقمو ال ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نيب تناك لق ربع نبا نع ملاس نع ةبقع نب ىبوم

 ىلا نع هريس, نكب يداج نع (كلثلا ”ىيحا معا نرخ ورا كاوا رم كك راد

 «دعب ىرسك الف ىرسك كلح اذاو هدعب رصيق الف رصيق كله !ذا ل ملسو هيلع هللا ىلص

 ٍتيعش انربخا -ناميلا وبا انتدح هللا ليبش قى ءاههروتك نقفنتلا هديب ىسفنا ىحلاو

 لو ةيلع ادللا نضأ هللا لوسر لق لق ةريرش ابا نأ بّيسملا نب كيعس ىربخا هولا نع

 ليج سفن ىذلاو هذعب رصيف الف رصيق كلح اذاو هدعب ىرسك الف ىرسك كلع اذا

 نع ةورع نب ماشع نع ةّدبع انبخا ديح ىتدح «هللا ليبس ىف اهزونك ْنَقَفْنْتَل هديب

 داس دنس يستاهل اساسا

 نبا ىنتتدح نييلس نب ىيج انتكح ؛اليلق متكحصلو اًريثك متيكبل ملعأ ام نوملعت

 ماشه ىب هللا دبع هّدِج عمس هنأ دبعم نب ةرفز ليقع وبا ىتدح ةويح ىربخا 0

 لوسر اي لع هل لاق, تاطخل نبارع نيف قا رهو كرا هيلع هلا ىبنلا عم انك لاق

 ال هل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ىسفن نم الا ءىش لك نم ىلا ٌبحأ ننأل هلا

 تنال هللاو نآلا هنذ رع هل لاقف كسفن نم كيلا بحأ نوكأ ىتح هديب ئسفن ىنلاو

 لاق. ليعسا, انقدج .ءريخ اي نآلا ملسو هيلع هللا لص ىنلا لاقك ىشعتا نم ىلا تحل



 مزح روذنلاو نايا اح )هم

 ملسو هيلع هللا ىلص ىجنلا لق لذ ةريس نب نيحرلا دبع انتدح نسل انثدح مزاح نبا
 0 ك : 50 0

 نإو اهيلا تاكو ردسصح نع اهتينوأ نإ كتناف ةرامالا لاسن 9 ةرمس نب نمحبيلا دبع اي

 نالْيَغ نع ديز نب داَمَح انثدح نيعنلا وبا انتكح ءوْيَخ وه ىنلا تثأو كنيج نع

 نم طر ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ثيينأ لق هيبا نع ةَدّوَب نأ نع ريرج نبا

 ءاش ام انثبل مت لق هيلع مكليحأ ام ىدنع امو مكليحأ ا هلو لاقف هليحتسأ َنيعَشللا

 انضعب لق وأ انلق انقلطنا املف اهيلع انلِمحت ىرّذلا رع دوَذ ثالثب ىتأ مث ثبلن نأ هللا

 انلمح مث انلمج ال نأ فلحت هليحتسن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا انينأ انل كرابُي ال هللاو

 هللا لب مكتلج اًنأ ام لاقف هّتّيَنَأَف هركّذنف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ انب اوعجراف

 نع ثرتك لا اهنم اريح اهريغ ىراف ني ىلع فلحأ ال هللا اش نأ هللاو ناو مكلج

 فحكسا ىقدح « ىنيجب نع ترفكو ريخ وه ىنلا ثتيبأ وأ ريخ وه ىلا تيبتأو ىنيجب

 وبا انثدح ام اذه لق هبتم نب مامع نع رمعم انربخا فارولا دبع انبخا ميعبا نبا

 لوسر لاقف ةمايقلا موي نوقباسلا نورخآلا نحب لق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نع ةريرق
 ع 3 مل 31

 نأ نم هللا دنع هل ْمَكَآ هلفأ ىف هنيميب مكذحأ َجَلَي ْنأَل هللاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نب ىيج انتدح ميخربا نبا ىنعي فحسا انتدح ءهيلع هللا ضوتفا ىتلا هتراقك طع
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لاق ةريره ىلا نع امرك نع ىيك نع ةيواعم انثدح مناص

 ىبنلا لوق باب » 2ءةراقكلا ىنعي ربيل اًمثِإ مظعأ وهف نيميب هلهأ ىف جلتسا نم ملسو

 اك دبع نع رفعج نب ليعبسا نع كيعس نب ةبّيَتُف انثكح هللا ْمْيَ ملسو هيلع هللا ىلص

 اتعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب لاق امهنع هللا ىضر ريع ىبا نع رانيد نب هللا



0 

 0 م” روذنلاو نامالا بانك

 َبتك ام الا هبيصي ال هنأ ملعي اًبستح اوباص كلبلا نم يرخاي الف هيف ثكميو هيف نوكي

 ول ءهللا تان نأ الول ىحتهتل انك امو باب " 2٠ كيهش رجأ لم هل ناك الا هل ُهّللآ

 نع مزاح نبا وه ريرج انربخا نمعُنلا وبا انتنح نيقتملا نم تَنُكَل ىناَدق .هللآ نأ

 لقني ىدنكلا مري ملسو هيلع هللا. لص .ىنلا ثيأر لاق بزاع نب ةآربلا 0 يكس

 لوقي وهو بارتلا انعم

 انيس هل انمكم الو *اننيددما مدللا ةلودا هلو

 انيلع ةنيكس َلرْناف

 انيلع اوغب دق نوكرشملاو

 مهيحرلا نيحرلا ملكا مسبب

 روذنلاو ناميألا بانح

 مهتوسك وأ مكيلختأ نوبعطت ام طسوأ نم نيكاسم ةرشع ماعطإ هترافكف ناميالا

 هاو مهقلح  اذإ ١ مكنامبأ 3 ةرافك كلذ ماا قالت مايدحف دجي مل نمف 2

 انربخا نسمل وبا لتاقم نب دمح انتدح نوركشت مكلعل هنايا مكل هللا نيبي كلذك

 نيمي ىف تنجح نكي من ركب ابا نا ةشتاع نع هيبا نع ةورع نب ماشع انربخا هللا دبع

 الإ اهنم :امريخ اهريغ نييأرف نبي ىلع فلحأ ال لو نيميلا ةراقك هللا لونأ ىتح طق



 ميلف انثدخ نانس نب كيح انتدح هللا ىطعأ امل عنام ال باب » ٠ ؛هلثم ملسو

 ةريغملا ىلا ةيواعم بنتك لاق. ةبعش نب ةريغملا نوما ناز نع فيات نان حن ةدبع انتانح

 ةريغملا ىلع :قمأف ةولصلا فلخ لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ّئبنلا تععمس ام ّىلا ٌبتكأ

 مهللا هل كيرش ال هذحو هللا الا هلا ال ةولصلا فقْلَخ ليقي ملسو هيلع هللا ىكص ّئنلا تتعمس

 جيرَج نبا لو ءدَِحلا كنم ّدَجلا اذ عفني الو تعنم امل َّىطْعُم ال تيطعأ ام نام ال

 كلذب سانلا رمآي عمن عسراسم ىلإ كح تلك مت اذهب هربخا دارو نأ ةحبع ىقربخأ

 َبَوِب ُفوحُأ لك ىكاعت هلوقو ءاضقلا وسو ءاقشلا كرد نم هللب وعن نم باب ا" 2٠ لوقلا

 نا نع علاص نأ نع ىمس نع نيفس انثدح دّدَسُم انتدح ََدَخ اَم رش نم فتقلا

 وسو ءاقشلا كردو ءالبلا دهَج نم هللب اوذوعت لق ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع ةريرق

 وبا لتاقم نب ديح انتدح هبّلقو دملا نيب لوك باب * ءءدعألا ةتامَشو ءاضقلا

 ناك ام اريتك لاق هللا دبع نع ملاس نع ةَبقع نب ىدوم انربخا هللا دبع انبخا نسلل

 نب رشبو صْفَح نب ىلع انثدح بولقلا ٍبَدَقُمَو ال فل ملسو هيلع هللا ىلص ل

 ايهنع هللا ىضر ريع نبا نع ملاس نع ىوهزلا نع رَمْعَم انبخا هللا دبع انربخا الق كم

 لح اشحل لف عدلا لق اًميِبَح كل تابت َدايص بال ملسو هيلع دللا "لص" ئنلا لك“ لات

 مع هقيطت الف وه نكي نإ هعد لإق هقنع برضأف تك نحنا رمع لق كرّخق ودعت

 مك جرا والا ةيياسسمطج

 َّنَق ىتَهَف َرْدَق «ميحجلا ىَلَصَي هنأ هللا بتك نم اَلِإ نيلصمب نينتاقب دفاجم لق

 رضنلا انربخا يلظنحلا ميهربا نب فكسا انتذح ءايعترمل ماعنألا ىدهو ةداعسلاو ةاقشلا

 ةشئاع نأ رمعي نب ىيك نع ةديرب نب هللا دبع بع نع تآرفلا أ نب دوعاد انتدح

 ناك لاقف .نوعاطلا ىع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلاس اهنأ هتربخا اهنع هللا ىئضر



 )هد ىلا ردقلا اتابحل

 لق ىرعُرلا نع سْنوُي انبخا هللا دبع انربخا ناَدْبَع انتدح اهاوغأ افاست «ةلالضلا ىف

 قلختسا ام. لق ملسو ةيلع .هللا لص :ىئتلا نع ىردخكلا ديعس غنا نع ةملس وبا ىنتدح

 هيلع هضخو رشلاب هرمأت ةناطبو هيلع هضخأو ريخاب هرمات ةناطب ناتتاطب هل الا هاج

 قل كا ؛ نوعجري ل 0 اَقاَنْكَلَفَأ يرق ىلع رح اك 1 كلقللا شع ند تدل

 ىع قمعنلا نوب .روصنم لاقو ,« ارانكا "أر ًارجاف ل اودلي هلو ارى حق سرا كموق نم نمد

 كقّيع انكحكح ناليغ ىب دويح# ىتدح تبعد يا موحو سابع ىب نأ نع ةمركع

 ا ا تيار, ام لق ,نيامع ,ىبأنعاديبا نع سوءاطا ندا ند عمر ان حلا كرا

 مد ,ننا ىلع بتنك هللا نأ لق ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع ةريرش ردا لذ انك ممل

 ل 0 0 انزو وظنلا نيعلا انوف ةلاح ال كلذ كردأ انزلا نم هّطح

 نع سوءاط نبأ نع ءاقرو انتحح ةبابش لاقو « هبذكي وأ كلذ فّدصي جرفلاو ىهناشتو

 عينا ايورلا اَنلَعَج امو باي ...٠ «ملسو هيلع هال لص ىدلل عا د
- 0 

 ايور ب لق سانلل ٌةَنْمَه الإ َكتّيرأ ىلا ايوولا اَنلعَج امو امهنع هللا ىضر سابع نبا

 ةرجشلاو لف سحقملا تيب ىلا هب ىرسأ ةليل ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوس اهيرأ نيع

 لجو رع هللا دنع ىبومو مدآ جاحت بإب اا ؛موقرلا ةرجش ى لق ناآرقلا ىف ةنوعلملا

 ةريره ابأ كعب سوءاط ىع ورمع نم انظفح لاق 00 انت>> هللا دبع نب دلع انتدح

 انوبأ تننأ مدآ اب ىبوم هل لاقف ىسومو مدآ حت لق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 هديب كل ٌّطخو همالكب هللا كفطصا ىبوم اب مدآ هل لق ةنخل نم انتجرخأو انقبيخ

 مدأ م ىدوم ا محكف م نيعبرأب ىقلك 0 ل ىلع هللا ردف رمأ ع ىلا

 35 0 - هع 5 ٍِ ١

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريرغ نأ نع جرعالا نع دانإلا وبا انتثدح ىنيفس لاق ءاثالت ىبوم

: 5 
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 نأ بحأ نم لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رظنف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم اهازغ

 نم لال كلت ىلع وهو موقلا نم لجر هعبتاف اذه ىلا رظنيلَق رانلا لعأ نم لجر ىلآ رظني

 ىتح هييحَت نيب هفيس ةبابُذ لعجن توملا لجعتساف حرج ىتح نيكرشملا ىلع سانلا كش

 كتا دهشأ لاقف اًعرسم ملسو هيلع هللا لص ىبنلا ىلا لجبلا العاق ديعسكا نيباننم ىح

 رمسلت لا لكخا نك لح نك ظنت نإ تح نالفل تلق لاق كاذ امو لاقف هللا لوسر

 لجعتسا مرج املف كلذ ىلع تيم ال هنأ تفرعف نيملسملا نع ةّنغ انمظعأ نم ناكو هيلا

 لهمأ لع لمعيَل دبعلا نإ كلذ دنع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف هسفن لتقف توما

 ؛ ميتاوشلاب لاعألا امّناو رانلا لهأ نم هّنإو ةّنِلَل لقأ لع ليعيو ةتلل لعأ نم هّنإو رانلا

 ندع روصنم نع :قيفس :انتدح َمْيَعُن وبا انتج ردقلا ىلإ ّبعلا رذنلا كقلإ باب ؛

 نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهن لق امينع هللا ىضر ريع نبا نع ةرم نب هللا دبع
 -ه© -هد

 انربخا دمحم نب رشب انتدح «ليخبلا نم هب جرَْتسُي امنا ايه نري ال هنا لاق رذنلا

 لق ملسو هيلع هللا بص ىبنلا نع ةريره ىأ نع. هبنم نب“ مامك نع رمعم انيبخا هللا دبع

 هل رثق دقو ردقلا ىلا رذنلا هيقلي نلتو هل رّدُق دق نكي مث ءىشب رذنلا 00 أَي ال

 لتاقم نب كح ىنتدح هللب الا ةوق الو لوح ال باب ٠ هركلا ننال ل

 لقا يروم 151 نك ىتاينلا  نمتع :ننلاب نع هاذكلا-.كلاخ :انربخا: هللا !قبع انبخا سل وبآ

 الو اًفرش ولعت الو اًقيش دعصت ال انلعجت ةارغ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر عم انك

 اب لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انم اندف لق ريبكتلاب انتاوصأ انعفر الا داو ىف طبهن

 اريصب اًعيمس نوعدت امنا اًبئاغ الو مصأ نوعدت ال مكن مكسفنأ ىلع اوعبرأ سانلا اهيأ

 الآ قوق الو لوح ال ةنلل رونك نم ف ةملك كيلعأ الأ سيق نب هللا يبع.ايالق مت

 نوددرتي قل نع اًذَس ثفاجم لق «عنام مصاع ءهللا مصع نم موصعملا باب » ءهللاب



 ار مل“ ردقلا ناحل

 انبطخ .ىقل .لق هنح' هللا يضر, ةفيذح نع لتاو نأ نع, شمعالا نع نيقش :انثكج

 نم هملع هبكذ الا ةعاسلا مايق ىلا ايش اهيف كرت ام ةبطخ ملسو هيلع هللا ىدبص ىبنلا

 لجرلا فرعي امك هيفرعاف هتسن ىقاعوشلا ىرال تينك نإ ةلهج نم ةلوو دحلع

 نع شتعألا نع ةَرْيَح قل ننع ناتي انتدح :هفرعف هارق هذع باغ اذا لجرلا هو

 اسولج + انك لق مسمع اهلا! ئيضر لعب نع, فلسلا ىيحرلا نيك كل نع نشش 0

 دق الا ىحأ نم مكنم ام لقو ضرألا ىف تكني ثوح هعمو. ملسو ذيلع هللا لص. ٌىبنلا :عم

 ال لق هللا لوسر اب ْلكتت القأ موقلا نم لجر لاقف ةنخل نم وأ رانلا نم هدعقم بتك

 انكدح! ميناوخاب لمعلا تايه, ةغليألا» ئققاو :ىدطسعأ نم اناقأ ردا فكرا رسم 1 يد

 نع تسملا نسب كيعس نع ىرعؤلا قع دعم انوبخا هللا دبع انربخأ ىسدوم نب نابح

 لوسر لاقف ٍرِبيَح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم اندهش لاق هنع هللا ىضر ةريره أ

 وضح اًملف رانلا لعأ نم اذه مالسالا ىعّدي هعم نيم لجيل ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىبنلا اكن نم لك 2 تنين 2 مي ترتكو ٠ لاتقلا اتشأ نم لجرلا لكان لافلا

 رانلا لعأ نم هنأ تتّدحت ىنذلا لجرلا تيأرأ هللا لوسر اب لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 اما لس هيلع هلا لا ل حارمل هب توتكف لاتنقلا كشأ نم هللا ليبس ىف لتاق

 ملأ لجرلا دجو' نا كلت لع وه اقنيبض)تاص ندلسلا سك ناكر اسلإ لكما ب

 ىلا نيملسملا نم ٌلاجر ٌكتنشاف اهب ركتناف امهس اهنم عوتنناف هتتاتك ىلا هحيب ىوعأف حارإل

 الا ةنِل لخدي ال نَدأف مق لالب اب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هسفن لتقف

 وبا انكدح .ميِرَم قل ىب قيعس انهجدح . رجافلا لحرلا ندكلا زك تيل دل 0

 ةوزَغ ىف نيملسملا نع ءانغ نيملسملا مظعأ نم الجر نأ لهس نع مزاح وبا ىنثتدح ناس

 لا 58



 ىلا ردقلا اح

 دمحم انتدح نيلمع اوناك اب ملعأ هللا باب ا ءهل وسي امل وأ هل فلخ امل 0ك

 نك نع ل 1 يل نع ةبعش' انقل "لق رَدَنُع انقدح راشب ىبا

 اوناك امب ملعأ هللا لاقف نيبكرشملا نالوا نك كسو هيلع هللا لكصا ىلا لتس لت نابع

 ىقربخأو لق باهش نبا نع سنوي نع تيللا انتدح ريكب نب ىيك انتحح « نيلماع

 ارد نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 0 لوقي ةريرش ابأ عجم هنأ ديزب نب ءاطع

 قازولا دبع انربخا ميعاربا نب فحكسا ىنتدح «نيلمع اوناك اب ملعأ هللا لاقف نيكرشملا

 دولوم نم ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لق ةريره نا نع مامه نع رمعم انربخا

 نم اهيف نودجت له ةييهبلا نوجتنت امك هنارصتيو هنادوي هاوبذ ةرغلا ىلع دّلوي الا

 هللا لق ريغص وهو توج نم تيأرقأ هللا ليسر اي اولق اهتوحتحت متنأ اونوكت ىتح دع

 210 ل ا نيك نرخ ارودمم ردك هللا رمأ ٠ ناكو باي + < «نيلماع 'اوناك اع اةكنلغأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لق ةريرت نأ نع جرعالا نع داتؤلا نأ نع كلام انربخا

 كلام انتدح ءاهل رق ام اهل ناذ 000 ل رك كا

 داعم بعك نب يبو دعس هدنعو هتانب ىدحا لوس هاج ذا ملسو هيلع هللا ىلَص

 «بستْكلَو ربشتلك ٍلَجّلِب لك ىطعأ ام هللو ذخأ ام هلل اهيلا ثعبف هسفنب بوجج اهتبا نأ

 هللا بع قربخا لق قرهزلا نع سوي انتدح هللا ىبع انربخا ىبوم نب نا 52

 ىلص ىنلا دنع سلاج وه ابنيب هنأ هربخا ْىَرْدْكلا ديعس ابا نأ ىحمجلا زمريكت نبا

 لام بو اهي ميس كك اق جلل لوسر اب لاقف راصنألا 0 لل 2 ا

 يلع > لكلا ركل كبروا للم طلع هنا قص هللا لورا لاق. !لوعلا" قف قرت "تيك

 دوعسم نب ىبوم انثكح «ةنثاك ى الأ رض نأ هللا بتك همست تسيل هنأف اولعغت نأ



 أ نيحرلا هللا مسب

 روعلا تاك

 ةيعتت انندكح كلل ديع نب ماش حيلولا وب ١ هو ردقلا 3 باب |

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انثحح لق هللا يع نع بقر. نب ىيز تعمم لق_شمعألا

 نوكي مث اًموب نيعبرأ همأ نطب ىف عمجج مكدحأ نإ لق قودصملا قداصلا ومو ملسو

 كمرض هدد 5ك 5-5

 هلجأو هقزرب عبرأب رمويف كلم هيلا ثعبي مت كلذ لثم َةَعْصَم نوكي مث كلذ لثم ٌءقلع

 ةديم, نوكي'ام ىتح نانا للفأ لمعي لمكي لجرلا ا مكدحا نإ كلاود تس 7

 لجيلا نإو ايلخديف نخل لأ لعب لعيف باتكلا هيلع فبسَيِف عارذ وأ عب ريغ اهنيبو

 باتكلا هيلع فبسيف علب وأ عارذ ريغ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح ةنلل لهأ لعب لمعي

 ٍداَمَح انثدح برح نب نيميلس انتدح «عارذ الإ مدا لق ؛ اهلخذيف رانلا لعأ لعب لعبت

 يلعب زعبل ينج منع الا يي اي ني "ويا مشا كح

 0 لاق 5 ىصقي نأ هللا دارأ !ذاف

 ءدمأ نطب ىف كلذك ٌبتكيف لجألا

 لاقو قال كيبنأ اهب ملكلا قح كسو لش ىلا نط ىشلا 1 لا هسا مّلع ىلع

 ديزي انتدح ةبعش انتدح مدآ انتكح «ةداعسلا مهل نقبس نوقباس خدك 2

 3 نب

 هيلع نسخ نب ناضل ريضشلا ىب هللا دبع نب قرطم تعمس لق كشر

 لك لق نولماعلا ْلَمْعَ ْلَمْعَي ملف لق معن لق رانلا لعأ نم ةّتدل لقأ فرعيأ هللا لوسر اب لجر



 ما فاقرلا بانك 1

 0[ تلا 05 7للملا نلح نحأ هيما نقلا ىربخأ ناكبع انثدح « ىضوح ىلع

3 3-0 
 هيلع هللا "نص ىنلا نأ“ هنع هللا ئضر ةبقع“ نع ريل قا ندع كيري نع كبللا انتدح 0

 ىلا لاقف وبنملا ىلع فرصنا مث تبملا نك كرم دخل لكلا نع نك اكرم يرخ ملسو
62 

 نتارخ عييناغم تيطعأ ىناو نآلا ىضوح ىلآ رظنال دللاو كرم مكيلع ٌقيِهَش انأو مكل طرق

 اخأ ىتكلو ىحعب اوكرشت نأ مكيلع فاخأ ام هللاو ىنإو ضرألا جيتافم وأ ضرألا

 ع 7”

 انتدح ةرامع نب ىمهرحح انكثدح هللا كمسع نب ىلع انثتا> «اهيبتف اوسفانت نأ , | مكيلع

 لح ا ةرعلا نع يدع ىإ نسبا كازو ١6 اعتصو" ةنيحملا“ نيج افك 'لاقف وخلل ركذو لَو

 ءعنص نيب ام هضوح لق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عمس ةقراح نع تيلاخلا كا ندعم

 60ه ع د ةمو

 لتم ةينالا ديف 0 فروتسولا لاق ال لاق ى يناوألا لاق هعمسك ملأ دروتسملا مل لاقف ةنيدلاو

2 

 كهعأ نع ةكيلم ىأ. نبأ ىنتدح لق رمع نب عفان نع ميرم نأ نب ديعس انتدح «بكاوللا

 ىتح ضولمل ىلع ىنا ملسو هيلع هللا ىل ىنلا لق تلق امهنع هللا ىضر وكب ىنا تنب

 1 3 ل 5 0 2 10 ةركحلا 0
 ل لاقيف ىتمأ نمو ىنه بر اب لوقذ ىلود نم سان دخويسو مكنم ىلع دوي نم ظنا

 مهللا لوقي ةكيلم نا نبا ناكف عباقعأ ىلع نوعجري اوحرب ام هللاو كدعب اولمع ام ترعش

 نوعجرن نوصكنت ْمكباَقَعَ 0ع « اننيد نع َنتْغشو انباقعأ ىلع عجرن نأ كب وعن اَنِإ

 « بقعلا ىلع



 مع ما .فاقرلا باتك

 دد تالا 2 ا 0 00 1 0 7 0
 »ع قش ريغ نم افك اى“ لوقاف كدعب اوتدحا ام ىردنت «( ىكنأ لاقيف ده نإ لوفاف

 يبس نيد حأ لقو هدعبأ دقكنأو دفحت ٌديعَب فيكس لاقي ال دح بحس ساس

 نع بيسملا نب كيعس نع باهش نبأ نع سنوي نع نا انثدح ىطبحلا كيعس نبا

 اعلا 5ك لع دري لاق ملسو هيلع هللا ىلص, هللا لوسر نأ ثّدحب ناك هنأ ةريرف كا

 اوتدحأ امب كل َمْلَع ال كنا لاقيف قاحتأ ّبر اي لوقأف سول نع نوولَجبَك قاككأ نم طق

 ىربخا بقو نبا انتدح ملاص نب ديحأ انتدح « ىرقبقلا عرابنأ ىلع اوكترا هنأ كدعب

 هللا
 ى

 اص ىنلا تاكا نع تدك ناك هنأ تيما نبأ ىل - باهش نبأ ع 0

 نوولكيف قاحصأ نم ٌلاجر « ضولل ىلع نري لق. ملسو هيلع. هللا .ىلص ىنلا نأ ملسو هيلع

 ”ربدأ ىلع اوكترا هَذا كدعب ايتدحأ اب كل ملع ال كنا لوقيف ناكصأ َّك اب ٌلوقأف هنع

 ه-0-

 ملسو هيلع هللا 'ىلص ئنلا نع ثححج ةيرف وبا ناك ئرعزلا نع بُيعَش لو 2 ىرقهقلا

 رذّنملا نب ميعربا ىتكح «ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريرغ نأ نع عفار أ نب هلل
 نا نع راسي نب ءاطع نع لاله ىتدح ىا انتدح ميلف نب دمحم انثحدح ىمازحلا

 لج جوخ متفرع اذا ىتح ةرمز اذا متت انأ انيب لق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نع ةريرف

 اوكترا مهنا لق نأ امو نملق هللاو رانلا ىلا لق نأ, ىلقن ملك لاقفا كنيس ىنص ذ

 لاقف [ةنيبو ئدب نم لجر يد هتف ادا ةرمز اذا مث ىرقبقلا عرابدأ ىلع كدعب

 ىرقيقلا عرابدأ ىلع كدعب اوّدترا عنا لق جئاش ام تلق هللاو رانلا ىلا لق نب ١ تلق ملك

 نما سنأانمدح رذنملا نك علا 5 ىتدح ؛معنلا ليغ ٌلثم آلا غنم صلخ ٠ الف هارأ

 هد

 نأ دنع هللا ىضر ةريره ىكنأ نع مصاع نب صفح ىع بيبخ نع هللا ديبع نع ضايع

 ه4 .- هس

 ىربنمو نشل ضاير نم ةضور ىربنمو تيب نب ام لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر



0 0-7 5 

 سابع ىبأ نع 00 نع كيعس رح بتكاسلا نع ءاطعو رشب وبأ انربخأ

 ١  1د 3 5 06 تا 0 دمها -

 كيعسل تلقف رشب وبا لاق هايا هللا هاطعا ىحلا ربتكلا 0 رتوكلا لق امهنع هللأ

 هاطعأ ىنذلا ريخأ نم 2 ا ىذلا رهنلا كيعس لاقف ةنللا ىف رهن خنأ نومعرب اسانأ ن

 كبع لاق لاق ةكيلم يأ ىبأ نع رع نىب عشان انتدح ميوم لأ ىب كيعس انثدح « هدايا هللا

 نبللا نم ضيبأ هوام ريش ةريسم ىضوح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لق ورمع نب هللا

 د

 انتكح «!ىظبأ امطيب الف هلم. برش. نمر ءمسلا .ميكانك هنازيكو كسملا 1

 كلام نب سنأ ىنتدح 5 ىبأ لق سنوي نع بهو نبأ ىنتتدح لاق ريفع نب كيعس

 2-2 - ه2

 ةليآ .نيب امك ئضوح ردك نإ لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةهنع هللا ضر

 انتدح ديلولا وبا انتدح ءءامسلا موج ندعك فغيرابألا 0 ا يلا نويت

 انتحح كلاخ نب ةبكع انثتدحو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع سنأ نع ةدانق نع مام

 انأ امتيب لاق ملسو هيلع .هلل' ىلص ىنلا ىع كلام ىب سنأ انثدح ةداتق انثدح ماي

 اذه لق ليربج اي اذه ام تلق فوجملا خلا ٌبابق هاتناح ٍرِهَتب انأ اذا تنل ىف ريسأ

 نب ملسم انتكح ءةبَْع َكَش رَقْذَأ ٌكَسم هَبيط وأ ةثيط اذاف كبَر كاطعأ ىنلا رَبوَكلا

 هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا قو سنا هدي ب لاا

 ليقأف قود اوكالتخا تفرع اذا ىتح ضوكلا قاككأ نم سان ىلع ن ندريل لق ملسو هيلع

 نب كم انثدح ميرم نا نب كيعس انثكدح «2كدعب اوثدحأ ام ىردت

 ىّنِإ ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لق لق دْعَس نب لّيَس نع مزاح وبا ىتحح فْرَطُم

 عفرعأ ماوقأ ىلع نيل اًحبأ ْامّْظِي ف برش نمو برش ىلع َرَم نم ضْوحلا ىلع مكطرق

 اذكحه لاقف 0 تان دعتلا ىنعمسف مزاح وبأ لق « هتنيبو ىنيب 0ك ىيفرعيو

 اهيف كيزي وهو هتعمسل ْيرْدُكلا ديعس نأ ىلع ٌدهشُأ لاقف معن تيلقف لّهَس نم تعمس



 اا ىأ قافولا حك

 لاوي الف كردغأ ام مدا نبا اب كليو هريغ ىنلاست ال نأ تعر كف سيلا لوقيف ةنلل

 ىطعيف هريغ كلأسأ ال كتزعو ال ليوقيف هريغ ىلأست كلذ كتيطعأ نإ لعل لوقيف وححي

 ع -ِ

 ام تكس اهيف ام ىأر اذاف نمل باب ىلا هبرقيف هريغ هلأسي ال نأ قيتاومو دوهع نم هللا

 ىلأست ال نأ تعر دق َسّيَنوُأ لوقي مث ةنلَل ىلخدأ بر لوقي رق تكسي نأ هللا كش

 وعدي لازي الف كقّلَح ىقشأ ىنلعجت ال ٌبر اب لوقيف كردغأ ام مدآ ىبا اب كليو ريغ

 اذك نم ّنَمَت هل ليق اهيف لخد اذان اهيف لوخدلاب هل نذأ هنم كت اذذف كحصي ىتح

 هلثمو كل اذه لوقيف ىنامألا هب عطقنت ىتح ىدعيم أنك بد نمل, ,لاقجر 0 ىسلو

 ىردخلا ديعس وباو طع لآ ًالوخد ةنلل لهأ كا ! كلذو ةريره وبا لق هعم

 هلثمو كل اذه هلوق ىلا ىهتنا ىتح هتيدح نم اًئيش هيلع ٌرْيَغُي ال ةيره ىنا عم سلاج

 لق هلاثمأ ةرشعو كل اذه لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تععمس كيعس وبا لق هعم

 رتوكلا كانيطعأ اَنِإ ىاعت هللا هليق» ضوخلا ىف باب ه““ ءدعم هلثم تظفح ةريرف وبا

 ضْوحلا ىلع ىقيفلت ىتح اوربصأ ملسو هيلع هللا ىص ىنلا لق كير ىئب هللا نبع لو

 نع هللا نبع نع قيقَش نع نييلس نع ةناوع وبا انتدح نمحا ني ىبعي انتلح

 ديح“ انثدح ىلع نب ورمع ىنتتدحو «ضوكلا ىلع مكطرق انأ ملسو هيلع هللا ىدص ىنلا

 هنع هللا ىضر هللا دبع نع لثأو ابأ تعمس لق ةريغملا نع ةبعش انتدح رقعج نبا

 نِحدَتَْيَل رف مكنم لاجر نعتريِلِو صوخل ىلع مكطرق انأ لق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نع
 نا نع مصاع هعبت ؛كدعب اوثّدحأ ام ىردت ال كنا لاقيف قاككأ بر اب لوفأف ود

 انتدح «ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نع ةفيذح نع لثاو نا نع نيصخ لو لثاو

 ىبنلا نع امهنع هللا ىضر رع نبأ نع عفان ىتدح هللا ديبع نع ىيج انثدح دكسم

 ديح نب وربع ىنتحح « حرذأو ءابرج نيب امك ىضوح مكمامأ ل ملسو هيلع هللا ىلص



 مس

 نأ كيري نب ءاطعو كيعس ىقريخا ىرهزلا ىع بيعش انيبخا ناببلا وبا انتدح مَنِهَج

 ملأ فاقرلا بانح ار

 قازولا دبع انتدح دومح ىنتدحو ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نع اهربخا ةريره ابأ

 لوسر ان ناك لك لك ريرعا ىا نع ىتيللا نير" نب ةاطعأ نع ئرفزلا نع رمعم انربخا

 ! 1 ارد تا هنود سيل -سمشلا قا نوراصتا لق لاقف .ةمايقلا مهي انبر ىون له هللا

 لق هللا ليسر اي ال اولق ٌباحت هنود سيل 0000
 53ه د6ه-هد

 عبج كلذك ةمايقلا مدي هتورت مكتاث عبتيف ةعيتيلك ايش كبعي ناك نم لوقيف سانلا هللا

 ىقبتو تيغاوطلا كبعي ناك نم عبتيو رمقلا دكبعي ناك نم عبتيو سمشلا كبعي ناك نم ”1

 نولوقيف كل ل ليقيف نوفرعي ىتلا ةروصلا ريغ ىف هللا خينأيف امتوقتفانم اهيف ةمألا هذه

 ىلا كَ ! ةروصلا ىف هللا جيتأيف هانفرع انبر انثأ اذاذ انّبر انيتأي ىتح انثاكم اذه كنم هللب نوعن

 ىلص هللا لوسر لق منهج رسج برضيو هنوعبتيف انبر تنأ نولوقيف مكبر انأ لوقيف نوفرعي

 لثم بيلالك هبو مّلس ملس مهللا فتموي لسولا ةآعدو ويجب نم لوأ نوكأف ملسو هيلع هللا

 نادعسلا كوش لثم اهنأذ لق هللا لوسر اب ىلِب اولق نادعسلا َكوَس متيأر امأ نادعسلا كوش

 د

 نمو هلعب فيوملا هنم جلاب سانلا فطختف فطختف هللا الا اهيطع ركق مكعي ال اهنأ ريغ

 0 رانلا نم نم جرخب 5 دارأو هدابع نيب ًءاضقلا ند هلل غرف !ذأ ىح وكاني ِ 1 ملا

 ع

 ةمالعب جتوفرعيف 1 .رأ ةكتالملا ومأ هللا الا هلا ال نأ دهشي ناك نمم هجرخت نأ دارأ

 دق عنوجرخيف دوجسلا رثكأ مذآ نبأ نم لكأت نأ" رانلا .لع هللا محو دوكسلا ناكآ

 ىقبيو ليسلا ليبح ىف ةبكلا تابن نوتبنيف ةويلل 2م هل لاقي 3م هيلع ٌبصيف اوشحتما

 فرصاف اهواكذ ىقرحأو اير ىنَبَشَق دق بر اب لوقيف رانلا ىلع ههجوب لبقم نم لجر
 ع

 ل ليقيف دريغ ا نأ ل نأ كّلعل ليقيف هللا وعدي لاوي الخ رانلا نع ىهجو

 باب ىلا ىنبِرَق بر اب كلذ كعب لوقي مث رانلا نع ههجو فرصيف ريغ كلأسأ ل كتزعو



 معمم ملأ فاقولا اح

 انتو. اينكلا نم رينخ نحمر و اذللا "لايبس 3, ةودكعا لدوا لكلا سوتدوفلا ىفل هناو ةريثك

 ةأرمأ أ ولو اهيف امو ايندلا نم ريح ةنكلا نم هلق عضوم و مكدحأ سوق باقلو اهيف

 ايفيصتلو اير امهنيب ام َتلَمْلِو امهنيب ام تءاضأل صرألا ىلا تعلطأ ةّنلَل لهأ سن نم

 وبا انثتكدح بّيعش انربخا ناميلا وبا انثدح ءاهيف امو اينحلا نم ريخ رامخلا ىنعي

 ةتمل ٌدحأ لخدي ال ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لق لق ةريرغ نأ نع جرعألا نع داتزلا
 معد

 نم هدعقم قرأ الا رانلا ٌدحأ لخدي الو اًركش تادزيل ءاسأ ول رانلا نم هدعقم ىرأ لا

 رفعجا نب" لايعمل انتدح ' نيعس, نبا ةبيحق انتحدح ةرسح هيلع نركيلا نسحل ول هنا

 تلق لق هنا هنع هللا ىضر ةريرغ نأ نع ىربقملا نيعس ىنأ نب ديعس نع وريع نع

 ال نأ ةريرف ابا اب تننطظ دقل لاقف ةمايقلا موي كتعافشب سانلا ثعسأ نم هللا لوسر اي

 0 ل كصرح 0 تير امل كنم لو 5 تيد ىف نع م

 نمتع انكدح ءهسفن لبق نم اًصلاخ هللا الا هلا ا لق نم ةمايقلا موي ىتعافشب سانلا

 الا يصر هللا دع ار رت اك 00
 لعأ رخآو اهنم اًجورخ رانلا لفأ رخآا ملعألا ىتا ملسو هيلع هللا للص ئنلا لادا هنع

 ُليَكيف اهيتأيف ةندل لخدأت. ٌبقذآ هللا لوقيف اوْبَح رانلا نم نرخ ٌلجر اًلوخد ةئجلا

 ةنجلا لخدات بفذأ ليقيف ىألم اهتدجو بر اي لوقيف ع ن6

 مخكست لوقيف ايندلا لاتمأ" ةرشخ لغم كلل نا ىأ اهلاتمأ ةرشعرا اينكلا لكما نك
ًَّ_ 

 َناف

 ىتح كضخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تيأر كقلف كلملا تانأو ىتم ككاضت وأ ىتم

 ةذاوع وبأآ انتدح دوس ك5 « ةلونم ةنكلا لعأ ىَنَذأ كلذ لوقي ناكو هول تدب

 2- ده ١ هدد 1

 هنع هللا ىضر سابعلا ىع لفون نب تثرحلا نب هللا دبع نع ريمع نب كلملا دبع نع

0 

 رسج طارصلا باب ه» ةىشب بلاط ابا تعفن له ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل لق هنا
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6 3 
 8 لعكيف ذمايقلا مديل ىتعافش ةعفنت ةلعل لاقف بلاط وبأ هيع ع هدنع ركذو لوعي

 هدمه د

 نع ةداتق .نع ةناوع وبا انوا نحسسم انتدح «هغامد م دنع ىلْغي هيبعك ْعْلِبي

 ايقلا موي نسانلا هللا عمجإ ملسو هيلع هللا ىلص هللأ اوسر

 ع _ٍ ِِء 5 ج 2ع 3
 5 4 * ني ج ب | ا ص - |

 هللا تأ نولوعيت مدأ نونايك انلاثم نم انكي ىنتح انير 2

 انّبر ىنع انل عقشأت كل اودجحسف ةكئالملا رمأو هحور نم كيف ِخ قتو ةهحيم هللا

 ر و2 7-2 2 لوقيف هنوتأيف هللا هّتعب لوسر ٌلوأ احون اوتثأ لوقيو هتتيطخ ركذيو مكانه تسل لوقيف

 2 2 1 ١ 0 6 1 ل اا 4 1 د
 تسل لوقيف هنونايف اليلخ هللا هلختا ىحلا ميح بأ أبنا هنتيطخ رك ديو مكانه تسلل

 ركذيف مكانه تسل لوقيف هنوتايف هللا هملك ىلا ىسوم اوتتثآ هتتيطخ ركذيو مكانه

 دقق ملسو هيلع هللا ىلص اًدمح زوتثآ مكانه تسل لوقيف هنوتأيف

 هد

 ان امو هند

 525 1 تهكح .ةررتخلا 1 2 3

 دنع هللا ,ىىضر نيصح نب نارمع انتدح ءاجر 3ىكنأ انتاح ناوكذ نب ع

 ملسو هيلع هللا ىلص كمح ةعافشب رانلا نم موق بخ لق ملسو هيلع هللا ىدص ىنلا

 عاس هد

 نر ند لخديف دّييح نع رفعج نب ليعبسا انتدح ةبْيَتق انتدح « نييبئبجلا همسيإ دان

 ب ةقراح كله دقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنتأ ةقراتح 5 3

 هد

 هع هذ

 هيلع كبأ مل



 ل: فدا كاك

 اند "نب قرمعل تلقح دمحا طقس نفا ناكو سيياعضلا لاق ريراعتلا امو كلك ربراعتلا

"0 
 اذن نال تيعمس لوقي هللا لبع نب وباج ندعمس نمت ابا

 انثتدح ةداتق نع مامَع انتدح دكلاخ نب ةبكح انثتكح ءمعن لاق رانلا نم ةعافشلاب

 اهنم ٍهَسَم ام دعب رانلا نم موق يرخي لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع كلام نب

 انتدح بيهو انتدح ىبوم انتدح « نييبنيكلا ةنلل لعأ جيمسيف ةنلل نولخديف

 هللا لص ىبنلا نأ هنع هللا ,ىسضر ىردخلا كيعس نأ نع هيبأ نع ىبيكب نب

 لاقتنم 0 5 0 نم هللا لوقي رانلا رانلا لهو ةثخل تل لهأ لخد اذا لق ملسو

 وهن 8 ,روقليف ب 0 أوداعو اوشحاتما دق نوجرخيف هوجرخُأت ناميإ نم لددخ ند هك

 ذلا لاقو ليسلا ةيمح 3 - لاق 57 ل ليمح 3 ةبحلا د كك وتبنيف ةورللا

 ردنغ انتدح راشب 3 0 ىتدح ؛ ةييتلم ءارفص تينت اهنأ اووت ملأ ملسو ءبلع هللا

 5 د 0 1 0 5

 هيلع هللا ىلسص ىذلا تعمم جومعتلا تعمهس لق فكاسا ابا تعمم لق ةبعش انتدح

 ةرهج هيمَدَق صَمْحأ يف عضوُت نجر ةمايقلا موي اًباذع رانلا لعأ نوف نأ غلو

 ىع قاما لأ نع ليثارسأ اكو حر نب هللا تكتنع اننالخ « هغامد اهنم ىلغي

 اًباذع رانلا لهأ نوعأ ّنأ لوقي ملسو هيلع هللا لص ئنلا تعمس لق ريشب نب نمعنلا

 لجرملا ىِلْعَي امك هغامد امبنم ىِلْعي ناتريج هيمدق صيخأ ىلع لجر ةمايقلا موي
 د دهد

 نب يدع نع ْةدْيَخ نع ورع نع ةبعش انتدح ِبْرَح نب نميلس انتدح : مقمفلاو

 رانلا ركذ مث اهنم نوعتف ههجوب حاشأف رانلا ركذ ملسو هيلع هللا ىدص ىنلا نا رماح

 *ةيملع, هد انيس ست اوقثا لق مك اهنم نوعتف ههجوب ح انقأف

 نك هللا تبع نع نيد 2ع فر :روأركلاو مزاح نبا ىدا انتدح هريح ميعربأ انتدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ع



 ما قاقرلا بانك ار

 نب ناعم انتدح « سودوفلا ةنج ىفل هنأو 00 رانج اهنا ةكاحل ا تلبقوأ

 ىلص ىنلا نك ريش قأ نع مزاح ى ا انربخا ىسوم ىب لضفلا انيبخأ 5

 تكا لاح لاق عرسملا بكارلل مايأ ةتالث ةريسم رفاللا ىبكنم نيب ام لق ملسو هيلع هللا

 نع ةتعس نب ليس نع اح قا نع بيعو .انكلج ةملس ني ةيغملا انيخا ميهربا نبا

 ماع ةكام ايلظ ىف كك رسوب ةرحشلا عقلا ى نإ لق ملسو هيلع هللا لس هللا لوسر

 نع ديعس وبا ىقتح لاقف شايع نا نب نيعتلا هب تتدخ مزاح وبا لق اهعطقي ال

 عيرسلا رمضملا كاولل بكارلا ريسي ةرجشل ةتلل ىف تالت كليو يلتكا ءالاا لص ىدلا

 دنس ب ل يم حنا نم را دع اناحح نت 052 اهب م ةثام

 ةثايبس ىأ اعلا .نوعبس ىمأ نم ةثلل نلكحيل لاق .ملسو هيلع هللا ىكص هللا لورا« نأ

 ىتح ٍملوأ لخدي ال اضعب ٍهضعب كخأ نوكسامتم لق امهبأ مزاح وبا ىردي ال فلآ

 انتدح ةميلسم نب هللا دبع انتدح ءردبلا هليل ربقلا وض ىلع ٍةفوجو 2خآ لخدي

 نوعارتيل ةنلل لها ما لق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىع لهس نع هيبا نع زيرعلا دبع

 شايع قا نب نيغنلا كتقدحف ىنا لق ءمسلا ىف :بكوكلا .نوءارتك امك ةنللا ف قَوُغلا

 قفألا ىف رباغلا بكوللا نوعارت' امك هيف, كيزيو هقكدج ديعس ابا تعمسل يهنأ لاقف

 نارمع نا نع ةبعش انتدح ردن انثدح راثي نك نيك" ىدودح ؟! نك غلو يكرشلا

 هللا لوقت لذ مكلسو هيلع هللا لص ىتلا ىلع ةنعدةللا ,ئضرا كلام نلت نسنأ يعمم لق

 ىدتفنت تنكأ ءىت نم ضرألا ىف ام كل نأ ول ةمايقلا موي اًباذع رانلا لعأ نوَعَأل اعف

 5 كرشن ال 0 مدأ 2م 2 ا نكح 0 نوكأ كيم تدرأ ليقيف معن لوقيف هب

 راج نع ريع ندع دابح انتدح رينلا زكا اهدح

 هناك ةعافشلاب رانلا نم موق جر لاق ملسو هيلع هللا



 58 5 83 ِِء هع د هدا هد 0 0 2 5 و و ع ع

 3 ندعملا هنمو تنشف ضراب تندع تانض ندع كح كايت ةدابز خنت لها هلكاب ماعط

 5- 202 : 5-1 0 2 0 ١
 نبأ نع فيبع انتدح متيهلا نب نميتع انتدح 0م تب 2 اكحك قسم ىف

 يأ ركاز نسل كتعلطظا لق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع نيصكلا ىب نارمع عا اكاكر

 انتحح دّدَسم انتدح «ةاسنلا اهلهأ رثكأ تيأرف رانلا ف تعلظاو ءارقغلا اهلعأ رتكأ

 ملنلو ةيلعاالل" نيم" قنلا«ارع ماما نع سسك 2 يا ل ا

 ريغ نوسبع ثحلا باكقأو  نيكاسملا اهلخد !نم ةماع ناكف ةندل باب ىلع تنل لف

 دست !انهللخد قمم ةقاع:اذاف زانلا ريان لاغلا|تقو اراغلا نأ ميارمأ نا كلا ككل نإ

 هتدح هنا" هيببأ نع كير نب تم نب رع انربخا هللا كبع انربخا دىسأ نب ناعم انتدح

 لمأو تنل ىلا ةتل "لهأ راض: ااذا ملسو يلج هللا" ىلص هللا .لوسرا لق لاق" ريع« نبل نخ

 اب داَنُم ىداتي مق َجَبْنُي مث رانلاو ةّنل نيب لعيج ىتح تولاب ءىج رانلا ىلا رانلا

 لعأ كادويو مهحرف ىلا احرف ةتلل لهأ كادزيف توم ال رانلأ لعا اب توم ال ةتلل لهأ

 ىع نسنأ' ىب كام انزبخا هللا دبع انربخا ىسأ نب ناعم انتدح « جنوح ل انإح رانلا

 هللا ىلص هللا لوسر لق لق َىرْخَضلا يعس نأ نع راسي نب طع نع مكساج اخير

 لع لوقيف كيدعسو انبر كيبل نولوقي ةنمل لعأ اب ةتمل لهأل لوقي هللا نا ملسو هيلع

 انأ لرقيف كقّلَخ نم اًذحأ طغت مث ام انني نكو ريض دا ذل "اننا لاول كرعو متايبضر

 -ه 2 5 2 0 1 اع ام - ع 1 0

 قاوضر مكيلع لحا لوقيف كلذ نم لضفأ ءىت ىاو بر اب اولاق كلذ نم لصفأ مكيطعأ

 ورمع نب ةيواعم انثدح كّيح نب هللا دبع ىتكح ءاّدبأ هدعب مكيلع طخسأ الف

 مالغ وهو ردب مدي ةقراح ل ليقي ان كعمل لاق 0 نع قا وبأآ انتد>

 ةتراح ةلونم تفرع كق هللا لوسر اب تلاقف ملسو هيلع هللا ىدص ىنلا ىلا همأ تءاجن

 2 1 : 2 32 0 0 ٠ ن1 2

 كحو زاثعف ”عتصا اما كن ىرخالا ندت نإو بسنحأاو ربصأ هيج 82 كي ناف نىتم



 ملأ قاقولا تابح زروع

 ا ل ا ل 00 تل :
 اذاف ترظنف هدحو رمي ىنلاو سود دعم رمي ىبنلاو ةرشعلا هعم رع ىنلاو رفنلا معم ري

 كاوس !ذاف ترطنف ففألا ىلا رظنأ نللو ال لق ىتمأ ءالوه ليربج اب تلق يتك اوس

 2ع

 لق ملو تلق باذع الو قيلع باسح ال قماكق اَقلأ نوعبس ءالوهو كنمأ ءالوم لآ ريثك

 دهان

 نب ةشاحع هيلا ماقف نولكوتي هب ىلعو نوريطتي الو نوقرتسَي الو نووي ال اونك
 لق رخآ ّلجر هيلا مق مث نم هَلَعْجَأ مهللا لق ٍهنم ىنلعبج نأ هللا ْحْنَأ لاقف نّصُحم

 هللا ىبع انربخا حَسُأ نب فاعم انتحح «ةشاكع اهب كقبس لق هنم ىلعجج نأ هللا نأ

 تعمس لق هثدح ةريرف ابا نأ بّيسلا نب كيعس ىنتدح لق ْىَعْولا نع سنوي انربخا

 *ىصت اًقلأ نوعبس # ةرمز ىتمأ ني هن لكلب ليفي ملسو هيلع هللا لص هللا ليسر

 عفري ىحسألا نصحم نب ةشاكع ماقف ةريرف وبا لق رحبلا ةليل رمقلا ةاضإ ةفوجو

 لجر ماق مت جانم هلعجأ مهللا لاق جنم ىنلعجج نأ هللا عنأ هللا لوسر اي لاقف هيلع رمت

 ديعس انتدح ؛ةشاكع كقبس لاقف ٍهنم ىلعيج نأ هللا جحا هللا كرس اي لاش ايدل نو

8- 

 ىلص ىبنلا لق لق دعس نب لهس نع مزاح وبا ىنتدح ناسع ىبإ اند ميم اذا ىذا

 اهذحل ىا كش فلا ةتابعبس وأ افلأ نوعبس ىتُمأ نم ةنلل ؛نلتححيل ملسو هيلع هلأ

 ربقلا وص ىلع مفوجوو ةثيل عرخاو جلوأ لخدي ىتح ضعبب عاضعب ّلخآ نيكسامتم

 ماص نع ىنا انتدح ميهربا نب بوقعي انثدح هللا دبع نب ىلع انتكح ءرْذَبلا ةليل

 0ك نا لك كلا هيلع هللا لدم ىنلا نع ًاههنع, هللا ”ىضرا رع نبا !نغ عفان انتدخ

 ةتلل لعأ ابو توم ال رانلا لعأ اي منيب نّدوم موقي مت رانلا رانلا لعأو ةتمل ةتل لفأ

 نايوع يرعألا نك داّتْؤلا وبا انتدح بُيَعش انربخا ناميلا وبا انتدح ءَدوُلُخ توم ال

 وولَح رانلا لحلو ترم 3 نوذخ هيلا لفألا لاقي :ملسو “هيلع .هللا :لكاص ئتلا" لق لاق ةريرش

 لااا سلك ا كل دل 158 ديعس ويا لو ةرانلاو هتك عفص# تايردما | توم



 م ىأ قاقرلا نحل

 - د 6 36ه 1 ت0 ب

 متاح انتدح ةظدابع ىب حدر انتدح روصنم نب فحس ىنتدح «ملسو هيلع هللا ىلص

 :شتع ىدتتح نم 'نبإ مساقلا ىخدح كلم نا نب هللا لع اصح س5 2

 اب تلقف كله الا ةمايقلا مري بساك ٌتحأ سيل لاق. ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ّنأ

 اياسحح تسحب قوس هتيميب هتباتكا ىترأ نمدامات ناجي هللا لق نك نا لإ

 باسل شقاتي ٌكحأ سيلو ضرعلا :ككذ: امثا: ملتمو هيلع هللا ىلص. هللا لوسر لاقف اًريسي

 اا ىنخحح ماشع نب ناعم انتدح هللا بع نب ىلع انتدح ءبّْذع الا ةمايقلا موي
2 

 انثدح رمعم نب كمحص ىنتدحو حس ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع سنأ نع ةداتق نع

 ىذا لآ دنع هللا بضر كلام ىب سنا انتدح ةدانق ىع كيعس انتدح :ةدابع نب حور

 هلم كل ناك ول .تيأرأ هل لاقبف ةمايقلا موي رفاكاب ءايح لوقي ناك .ملسو هيلع هللا. لد هلأ

 نم رسيأ قله ام تلتس .تدك ىف دل لاقيف, معنا ليقف ادي ىدتفغت تنكأ اًبهذ ضرألا

 ا
 نب ىلع نع هتدح شمعالا ىندندح ىنا انتد> صفح نىب مع انتدح «كلذ

 ةمايقلا موي هللا ةيلكيس الا دحأ نم مكنم ام ملسو هيلع هللا بص ىبنلا لق لق رتاح

 ةلبعتشتف هيدي نيبارطني مقر هساخك اين ىرب الف طيب كا امد هيو لا ل ١

 نع ورُمع ىقدح شَمْعَألا لق «ةرمث قشب ولو رانلا ىقَتي نأ مكنم عاطنسا نيف رانلا

 ضرعأ مك راغلا اوقتا ملسو ديلع هللا لسع ىدلا ن5 ل دح 10ش ىنكخ 02

 اوقثا لق مق اهيلا رظني هنا اننطظ ىتح اًنالق ,للشأو ضرعأ مك .رانلا اوقتأ لق مك ىلاغتأو

 ريغب اَقلأ نوعبس ةنللل لخدي بآب ه. «ةبيط ةملكبف دبج ارث نف ةرمث فشب ولو رانلا

 نب ديسأ ىقدحو نصح انثدح لّيَصف نبا انثدح ةرسيم نب نارمع انتدح باسح

 سابع نبا ىنتدح لاقف 2 نب كيعس نع تنك لاق نيصخ نع ميشو انتدح 5

 ىنلاو ةمألا دعم ربي ىلا نتكلت ممألا ىلع صرع ملص هسع هلا كسك يدلل ن1



 ءا قاقرلا بانك 5

 ةمايقلا ممي سانلا قرعي لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ّنأ هنع هللا ىضر ةريرق قا

 صاصقلا باب 6 ؛ هناذآ غل علبب ىنح ةيجّليو اعارذ نيبعبس ضرألا ى قرع بهذي ىتح

 ةعراقلاو تحاو ةقاكلاو ةقكلا ءرومألا قاوحو باتلا اهيف نأل ْةَقاَحْلآ كو «ةمايقلا موي

 ىأ انتدح صفح نب رع انتدح رانلا لعأ ةنلل لعأ نبع نيباَعَتلاو ةَحاصْلاو ةَيِشاَعْلا

 | اللا ل ىلا ركدا يذلا لفل تبيع« تعيسا لق قيقَش ىتدح شميعألا انتدح

 نع ئربقملا ديعس نع كلم ىنتدح ليعمسا انتكح ءةَمّدلا ىف سانلا نيب ىَصْقَي ام

 هلَلَحتْيَلَف هيخأل َةَيَلُطَم هدنع تناك نم لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ّنأ ةريرغ ىنأ

 نك الأنف هئانسحا نما هيحألا نحوي نأ. لبق نم مهردب الو رانيد مك سيل هنذ» اهنم

 انتدح دمح ىب تّلَصلا ىتتح «هيلع تحرطنف هيخأ َناَتْيَس نم ٌدخأ تانسح هل

 ا 52 هداك ندع كيعس انتدح لاق ّلغ نس مهرودسص ىف ام اَنْعِدَنو عيرز 0

 هيلع هللا لص هللا لوسر لق لق هنع هللا ىضر ئرّذكلا ديعس ابا نأ ئجانلا لكوتملا

 عاضعبل صقفيِف رانلاو ةنلل نيب وطن ىلع نوسبكايف ر انلا نم نونموملا سلخ ملسو

 ةنللا ليخد ىف هل نذأ او ادنف انأ 2 انذلا 3 عنيب تناك ملاظم ضعب نم

 ءاكتولا ف هلونع دنكم غلا 8 9 هلونع د عدحأل هديب كيكت سفن نكلاون

 دوسألا نب :نمتع نع ىدوم نب هللا دّيَبع انتدح بدع باسلل شقوُن نم باب

 باسحلا شقوُت نم لق ملسو هيلع هللا مص ىنلا نع ةشئاع نع ةكيلم نأ نبا نع

 «ضرعلا كلذ لق اًريسي اباسح بساحي قوسف ىاعت هللا لوقي سيلأ نلق تلق بدع

 ]ل0 ما 5 ردا ا نوع وع نك انتدح ىلع نسب وردع (ىتنح

 نبا هعباتو هلم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تعمس تنلق اهنع هللا ىضر ةشتئاع تنعمس

 2-5 ع هسد 5 هدد

 قىنلا نع ةشتاع نع ا نأ نبأ ىع متسر نب خاصو بوبأو ميلس نب كيتو حيرج



 اراد ملأ قاقولا اح

0 5 3 ---- 0 : ٍ 
 نع روت نع نميلس نع ىخا ىنتدح ليععمما انتدح « رجالا روقلا دلجح ىف ءادوسلا

 ةمايقلا مدي ىحكي نم لوأ لق ملسو هيلع هللا ىدلص ىنلا نأ ةربرغ لا نع تيغلا قا

 12 د دس

 3 ءب وأ ليقيف ل50 ليل 9 مدأ 5 اذعد لاقيف هديرذ هل ىعارتتف 3

 سيعا سب

 َّ ىتمأ نإ 5 اك 0 ا
 اى

 ه-

 - هع

 رتمعالا نع ريرج انتدح ىسومم نب فسوي ىنتدح ماهل تييرتقأ « ةقرألا نقرأ « ميظع

 لوقيف مدآ اب هللا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لق كيعس نأ نع ماص ىنأ نع

 ةهاسم6عه هدد

 0 نم لاق رانلا كعب امو لاق رانلا كعب عر لقي لق كيدي ىف ة ريثلو كيدعسو كيبل

 اَهلْمَح لمت تاذ لك ْعَصَتَو ريغشلا بيشي نيح كاذف نيعستو ٌةعستو كا فل

 اب اولاقف ميلع كلذ ٌثتشف يدش هللا باذع نو 0 مه امو ىاكش نلنلا قرد

 لق مق انربكو هللا انثي لق هنل لعأ تلث اونوكت نأ ْعَمْطَأَل ىَنِإ هيب ىسفن ىنلاو

 لّثَمك ممألا ىف مكلتُم نإ ةّنِِل لقأ رطش اونوكت نأ عمْطُأَل ىتإ هديب ئسفن ىخلاو

 ىلاعت هللا ليق باب © 2 كحل عارذ ىف ةمقلاو كسلا ردا دلك ءاضيبلا ةاعشلا

 سابع نبأ لقو نيملاعلا برل سانلا ميقي موي ميظع مول نوتوعبم مهنأ كتالوأ ىظي الأ

 2 2 0 مدلل 08 0

 ىشيع انتدح نابأ نب لبعمسا انتدح ايندلا ىف تالصولا لاق تاكا مهب 0

0 1 831 

 2 ةاعاسلا ةلولر نإ لجو رع هلوق باب " ءدوسألا روتلا ىف ءاضيبلا ةرعشلاك ممألا



 ها فاقرلا بانك رس

 لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تعمس سابع نبا ثعمس ريبج نب كيعس تعم» وربع

 0 دا اس ندا نا ٌدْعَت امم اذه نيفس لق اَلَرُع هاشم ٌةارغ ٌةافخ هللا وفالُم مكلأ

 ديعس نع وربع نع نيفس انثتدح كيعس نب ةبْيَتق انتكح «ملسو هيلع هللا ىلص ىلا

 ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر تععمس لق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ريبج ىبا

 انتدح راشب نب دمحن ىتحح ءالَرع ةارع ةاقح هللا وقالم مكتا لوقي ربْنملا ىلع بطخإ

 009000000221 دس نا لعشلا نأ هريعقلل | نع يعم اضن وون
 انو انك كرتغ اها نو مح (ىنا, لاقكا بطخ 0 ا ا

 لاجرب ل ميهربأ ةلاقلا نبا استبا فحمل وأ ناو, غياألا هديعت فْلَخ 1

 اوتدحأ ام ىردت ال كنا هللا لوقيف ناككأ بر اب لوقف لامشلا تاذ ماب كك ل

 ميكحلا هلوق ىلا مهيف تمد ام اَديِهَسش مهيلع تنكو اصلا دبعلا لق امك لوقأت كدعب

 نب دلاخ انتحح صفح نب سيق انتحح « جهباقعأ ىلع نيّذتوم اولازي مل عنا لاقيف لق

 نب مساقلا ىقدح لق ةكيلم نأ نب هللا ىبع نع ةريغص نا نب متاح انتدح ثركلا

 ا اس لاا اخ او رم ان وتمس

 لاقف ضعب ىلأ عهضعب وظني ءاسنلاو لاجرلا هللا لوسر اب تلقف ةشتاع نسلق اًلَوْغ ةارغ

 ةبعش انثدح رَدْنْع انثدح راشب نب كبح ىتدح «كاذ مهي نأ نم تش رمألا

 ف هلك كلل ليم يلا ل تكلا دلل كلبك نع نوميما نبا ورع نع فكسا نا نع

 ثلثا اونوكت نأ نوضرتأ لق معت انلق ةثبلل لعأ عبر اونوكت نأ نوَمرَتَأ لاقف ةبك ىف
 سفن ىبخلاو لق معن انلق ةئل لعأ رطش اونوكت نأ نوضرتأ لق معن انلق هَل لآ

 سفن الا اهلخدي ال ةّنِلَل نا كلذو ةثلل لقأ فصن اونوكت نأ وجرأل ىنا هديب دي

 ةرعشلاك وأ 5 روتلا كلج ىف ءاضيبلا ةرعشلاك لإ كرشنلا لما ى 3 مقانل امو ةملسم



 رو ه١ فاقرلا بانك

 سلا ىوطيو صضرألا هللا بقي لق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريره

 نع ثييللا انثدح رْيكب نب ىيج انتكح «صرألا كولم نيأ كلملا انأ لوقي مث هنيميب

 ديعس نأ نع زاسو : ىف ءاطعأ حر مهلا ن .رب كير نع لالع نأ نب ديعس نع دلاخ

 اهأقكتي ةدحاو َةَرْبْخ ةمايقلا مي ضرألا نوكت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لق لق ىركخلا

 وسهيل نم .لسجر قف قلل الفأل لْرَت رفسلا . قب هقوبح مكدحأ انكي امك هديب رابعألا

 لاق ىلب لاق ةمايقلا موي ةنلل لفل لؤنب كوبَحُأ هلأ مساقلا ابا اب كيلع نيحرلا كراب لاقف

 هيلع هللا ىلص ىنلا رظنف ملسو هيلغ هللا ىلص ئنلا لق امك ةدحاو َةَوِبُخ ضرألا نوكت

 نونو مال اب غمادإ لق اهماداب كربخأ الآ لق مث هذجاون تدب ىتح كح مث انيلا ملسو

 ىا نب ديعس انثتكح ءاّقلا نوعبس اهدبك ةدثاز نم لكأي نونو روش لق اذه امو اولق

 ءاضيب ضرأ ىلع ةمايقلا موي سانلا رش لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 انتدح رشكلا فيك باب »© ءدحأل مَلْعَم اهيف سيل ريغ وأ ليس لق يفت

 قع“هنع هللا ١ قر. يره ىلا قع ءبتبا ىحا نئوءاظىبأ "نكح بيفو انندح نسل لدا

 نانتاو نيبهار نيبغار فئارط ثالث ىلع سانلا 00 لاق 0 هيلع هللا ىكص ئنلا

 ٌليقت رانلا متيقب رشحتو ريعب ىلع ةرشعو ريعب ىلع ةعب

20008 007 00 

 انتدح ئدادغبلا ندمح نب سنوي انتدح كيك ىب هللا دبع انثدح «اوسمأ تيح

 فيك هللا ىبن اب لق الجر نا هنع هللا ئضر كلام نب سنأ انثدح ةداتق نع نابيش

 نأ .كدع اردت اينكلا ىف نيلجرلا ندع ا لا نبل ل ههجو ىلع رفاللا رشك

 لق .نيقس انتدخ ىلع انتدح ءانّبر ةزعو لب ؛ةدانق الق::ةمايقلا موي ههجوت ليعا هيشدي
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 عجييف هّلِمعو هلامو هلهأ دعبتي ٌدحاو هعم ىقبيو نانثا 1 ٠ | 2 53

 اذ نجح ردا نع داير ند دايج اسجح نمعتلا دبا انجح «٠ ليغ ققييو ىلمو هلقأ

 ضرع مكدحأ تام !ذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لق امهنع هلأ مضر ا

 انثدح « تعبت ىتح كدعقم اذه لاقيف ةثملل اًمإو رانلا .امإ اًيشعو ًةوُذُع هْدَعَفَم ه.اع

 ىلص ىنلا لق تلق ةشئع نع دماج نع شيعألا ىع ةبعش انربخا دّدَحلا نب ّىلع

 باي م" .ءاومحق,ام ىلا اوصفأ دق جت تاومألا اوُبسَك ال. ملسو هيلع هللا

 خ طفَتلا 0 رودصلا روثاتلا سابع نبا لقو ةحيص ةرجر فوبلا :ةييك روصلأ دماج لق

 نب مضرب ىتدحا هلا نبع نيياريرعلا دبع ىتكتح ةيناثلا :ةضفتلا ةقدارلاو ىلوألا

 هنّكح امها جَرعألا نجولا دبعو نمحرلا دبع نب ةَمَلَس نأ نع باهش نبا نع كْعَس
 ىخذلاو ملسملا لاقف دوهيلا نم 1 نيياسملا نم لجر نالجر بنسا لآق ريو 53

 بضغف لق نيملاعلا ىلع ىسوم ىقفطصا ىنخلاو ئدوهيلا لاقذ نيملاعاا ىلع اًدمح ىَقَْطَمأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ىدوهيلا بعهذف ىدوهيلا ةجو مطاف كلذ كنع ملسملا

 لان ىوريبختت ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ملسملا رمأو هرمأ نم ناك امب ةربخأف

 بناجب شطاب ىسوم اذذ فيفي نم َلوُأ نوكأ ةمايقلا موي نوُقَعَصَي سانلا ّناذ ىدوم

 انكدح «هللا ىتّدَتسا نمم ناك وأ ىلبق قاف قعَص نّميف ىدوم نالأ ىرْدَأ الف شّرَعلا

 ىلص ّئنلا لق لاق ةريرغ نا نع جرْعَألا نع داتولا وبا انتدح بيعش انيبخآ نامهلا وبا

 شردعلاب ٌّكخآ ىبوم !ذف مق نم لوأ نوكأت نوقعصي نيح شانلا ٌفَعْشَي ملسو هيلع هلل

 باب 72 ءملسو هيلع هللا لص ئنلا نع كيعَس وبا هاور فعص نميف ناكأ ىردأ اف

 د د 66ه

 ند كبح انتدح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ريع نبا نع عفان هاور ضرالا هللا ضبقي

 ع 0 نب كيعس ىنتدح ّىرهزلا نع سود انوبخأ هللا دبع انو :خأ ملقا قم



 رار زج مل فاقرلا كح

 فانأ مت ةعاس هيلع ىشغ ىكذخف ىلع هسارو هب د لون املف ريح مث ةنلل نم هدعقم 0 51 ل 7 0 أ 0

 ب هع

 هنا تفرعو انراقتك ال اذا تلق ىلعألا فيفرلا مهللا لق مك فيقسلا ىلا هرصب صخشأف

 هللا ىلص ْئبنلا اهب ملكت ةملك ّرخآ كلت نتناكف تلق هب انثدك نك ىنلا ثيدلل

 كيبح ىب نم ىتحح كتوملا تاركس باب 8" «ىلعألا قيفرلا مهللا هلوق ملسو هيلع

 نأ ةكيلم لأ نبا ىئربخا لق ديعس نب ربع نع سنوي نب ىسيع انثدح نوميم نبا
 هللا لوسر نأ لوقت تناك اهنع هللا ىضر ةشثاع نأ هربخا ةشتاع كوم ناو ورمع ايأ

 لَخْنُي لعجن ٌرَمْع كش ةم اهيف ةَبْلَع وأ ةوكر هيتي نيب ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 لعجف اهني ا تلعتا مها تاركش اتوملل نأ هللا 30 اهلا 0) :لوقتو. دهجك اهيا ماسسقفا >3 د
 ماشق نع ةدبع انربخا ةقّدص ىئتدح ءه3دَي تلامو ضبث ىتح ىلعألا فيفرلا ىف لوقي

 لس هيلع هللا كتص ىلا نوني ةفجا بارعالا ند كار نك تبلت ندع ها دبا 1

 ىتح مرِهلا هكرذي ال اذه شعي نإ لوقيف مرغصأ ىلا رظني ناكف ةعاسلا ىتم هنولأسيف

 نب دمحم نع كلام ىنثدح ليعيسا انثتكح « هّتوم ىنعي ماشع لق مكتعاس مكيلع موقت

 هنا ئراصنألا ئعبر نب ةداتق نأ نع كلم نب بعك نب دبعم نع ْةَلَحْلَح نب وربع

 حاوتسمو جيرتسم لاقف ةزانجب هيلع رم ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر نأ تحك ناك

 بَصَن نم عيوتسي 0 دبعلا لق هنم حارتسملاو ييوتسملا ام هللا لوسر اب اولق هنم

 رجعشلاو دالبلاو كابعلا هنم جيرتسي رجافلا كبعلاو لاك 2 مع هللا هةر ىلأ اهاذأو ايندلا

 ورع نب كيس نع كيعس نب هبر نبع نع ىيج انتدح ددَسم انتدح « باولو

 لق ملسو هيلع هللا لكص  ىنلا نكع هداف ذإ نش عك نكا ىيدرت لدخدللا 00

 هللا دبع انثدح نيفس انتدح ْىدّيمْكلا انتدح « ييوتسي نيوملا هنم حارتسمو جبرتسم

 هيلع هللا" ىكض“ هللا لوسر لقا لوقا كلا ند لد 2 رح 1 يع 22



 ملأ قافرلا تانح

 0 نأ نع ليتارسا هعبات « نيعبصا ىنعي نيتاهك ةعاسلاو انأ تتح لق ملسو

 ١ ندع سلا )نبع نتف داتولا وبا انتدح بيعش انيبخا ناميلا وبا انتدح باب *.

 علطت ىتح ةءاسلا ممقت ال لق ملسو هيلع هللا ىكدص هللا لوسر نأ دنع اللا ىضر هيف

 اَسفت عقني ال نيح كلذف نوعمجأ اونمآ سانلا اهآرف تعلط اذاف اهبرْعَم نم سمشلا

 2 ا تدك 202 © مالا 0 3 0ه-

 رمت ىقو ةعاسلا نيوقتلو ْريَخ اهناميإ ىف تبسك وأ لبق نم تنمآ نكت مل اهنامبِإ

 لحرلا "فرضنا ىنقوا ةدعاسلا نيوقتلو هنايوطي الو هناعيابتي الف امهنيب امهيبت نالجرلا

 هةماابملا 0 هيف ىقسي الف هضوح طيلي وهو ةعاسلا نيوقتلو همعطي الف هتكقل ىنبلب

 دءاقل هلل ده رك 0 تك

 مل د 3

 هللا هك هللا قل درك نمو هتاقلا للا تتح هللا ءاقل :تلحأ نم لق ملسو هيلع هللا ١ لص

 هاضح اذا نيوملا ؛ىللد كلذ سيل لق تودلا هكنل انا هجاوزأ ضعب وأ ةشتاع تلاق «تاقل

 ثتحأو وللا اقل اككلت دعاضإ ا لا كلش د٠ نيدلف هتماركو هللا ناوضرب رسشب توم أ

 ةمامأ انم» هيلا .هركأ ءئش -سيلف  هشيوقعو هللا باذعب رَشِب رضح اذا رفاللا نو هتقل هللا

 نع كيعس لاقو 0 نع ورمعو دوعاد وبأ «صنخا « هءاقل هللا هوركو هللا ءاقل هيك

 نيك ىنتدح «ملسو هيلع هللا ىكدص ىنلا نع ةشثاع نع دعس نع ةرارز نع ةداتق

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىبوم قا نع ةدرب ىأ نع كيرب نع ةماسأ وبا انثدح العلا ىبا

 ىتدح ء«ءاقل هللا هوك .هللا ءاقل ذك نمو تقل هللا بحأ هللا ةقل ٌبحأ نم. لاق 'ملسو

 نتلاق ملسو هيلع هالا ىلص ىنلا جوز ةشداع نإ ملعلا له نا لاك ىف ريلا 5 د

 ىري ىتح طق ىبن ضبقي ل هنأ ييعح وهو لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ا



 ىأ قاغرلا كبح

 ىلع دابعلا فقح لاق ملعأ هلوسرو هللا تلق دولعف اذا هللا ىلع دابعلا فخ ام ىردت

 انتدح ريكز انتدح ذفجلا ىب كلام انتدح عضاوتلا بانا اثم ؛ ٍهبّذعي 92 ل هللا

 ىكدجيوا لق  ةقان مللسو .هيلع هللا لكصا يدلل نك لذ هنح هللا ىع ندآ ع تك

 لوسيل ةقان تناك. لق: ستأ نع ليوطلا كينح نع ارجألا كلاخ وباو ىرازقلا انربخا دمك

 هل دوعَق ىلع ئبارعأ جن فيبست ال تيناكو ًءابضعلا ىمست ملسو هيلع هللا ىلص هللأ

 هيلع هللا ىدص هللا لوسر لاقف ءابضعلا تقبس اولاو 0س م نشكو نك

 هللا دبع ىب كيرش ىتتدح لالب نب نم اقناك ناك نب كلاخ انتدح ةمارك ىبأ

 لاق هللا نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا 0 لاق لاق ةريره نا ىغع ءاطع نع رمت ىنأ ىبا

 5و هاند

 هتض رنفأ 5 كك يحل ,ىشب ىدبع كا برقت امو برحلاب ةرتندإ لقف ع 1ك ضع 0

 اللا كي ا ا ةبحأ ىتح لفاونلاب ىلا برقتي ىدبع لارَي امو هيلع

01 -1-- 

 ىلاس نأو اهب ىشمي ىلا هلجرو اهب شكطبي ىلا هديو 0 ىخلا «رصبو 2

 نموملا سقت نع ىدذرت هلعاذ انأ ءىش نع ثددرت امو هّنْديعَأل نذاعتسا نئتلو هديطعأل

 ةماسلإا تعب ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لوق باب خ8 ءدتءاسم دركأ انأو توملا نكي

 انتحح ريدق ءىَش لك ىلع هل "ل را رصبلا عدتك الإ ةعاسلا ومآ 0 رك

 ىلص هللا لوسر لاق لق لهس نع مزاح وبا انتدح 8 وبا انتدح ميرم نا نب كيعس

 هللا دبع ىنتحح ءابهب ٌثميف هيعبصاب ريشيو اذكه ةعاسلاو انأ تتعب ملسو هيلع هللا

 نع .نننأ نع ىلعتلا ناو ةداتق ,نعا ةبعش انتدح ريرج_ نبا بنفو انتدح نفح ل

 فسوي نب ىيكج ىتدح «نيتاهك ةعاسلاو انأ تتعب لذ ملسو هيلع هللا مص ىبنلا

 هيلع هلل ىلدص ىنلا نك هكدا ١ 2 دك نيصح ىنأا نع ركب وبا انربخا



 ىأ قاقرولا كح

 ةنامألا ضبقتف ةمونلا لجرلا .ماني لق اهعفر نع انتّدحو ةئسلا نم اوملع مق نآرقلا ىم

 نوعيابتي سانلا حبصيف ةىش هيف سيلو اربتنم هارتف طفنف كلجر ىلع هتجَرْحَد ريجك

 هلقعأ ام لجل لاقيو اًنيمأ الكجر# حالف ىف ىف نأ لاقيف ةنامألا ىنوي كلا داك لك

 ا د مك د هع ناهي نم لدوَخ ف ةبح لاقتم هبلق ىف امو هدلجأ امو هفرظأ امو

 هيعاس ىلع هدر ايناوصت ناك نو مالسالا ىلع هذر اًملسم ناك نّتل تعياب مكيأ كلبأ

 ل هلا 2 علا ندخل قافيلا وجا اصحح «اتلفو' انالف كلا عيابأ تنك اف مييلا ام

 هللا لوسر تيعمس لق امهنع هللا ىضر ومع ىب هللا دبع نأ هللا بع نب راس انربخا

 كا « ةلحار اهيف حجت ناكت ال ةئاملا لبالك سانلا امّنأ لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 انثدحو لْيَبك نب ْهَمَلَس ىتدح نيفس نع ىيج انتدح دّذَسُم انتدح ةعبسلاو ةيرلا

 ملسو هيلع هللا. كتص ىنلا' لق ليقي اًبدتج تعمس لاق ةبلس نع نيفس انتدخ ميعُت وبا

 لق لوقي هتعمسف هنم توندف هريغ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لق لوقي اًدحأ عهسش رو

 قناب 801 هوا هللا ككاو ىتاري نمو هب هللا عمس عمس نم ملسو هيلع هللا ىدص ئنلا

 ا 1 ل دا سا

 نط قنا فيدرر انآ اهنيب لاق, هنع..هللا ! ضر: ليج: قب :ناعم + نع..كلام نب نسنأ :انكدنح

 هللا لوسر اي كيبل تلق ناعم اب لاقف لخرلا ةرخآ الا هنيبو ىنيب سيل ملسو هيلع هللا

 ةعاس راس مق كيدعسو هللا لوسر كيبل نسلق ناعم اي لق مث ٌةعاس راس مت كيدعسو

 هلا فخ ام ىرذت له لق كّيّدعسو هللا لوسر كيبل تلق لبج نب ناعم اي لق مك

 ءب اوكرشُي الو هودبعي نأ هدابع ىلع هللا قح لق ملعأ هلوسرو هللا تلق هدابع ىلع

 01 لشد هلا لل الست تلقا لدتج نم“ ناعم اي قونارك ةعاسإ واس مك. ايت



 1 ما فاقرلا بانك

 ملسو هيلع هللا لص ىتلا لاقف هيقتك نيب نم يرخ ىتح هيلع لماحتف هييحت نيب

 ءانلا ىَرَي اميف لعيو رانلا لعأ نمل هناو ةنلل لع سانلا ىري اميف ٌلمعيَل تبعلا نأ

 نما ةحار ةلرعلا باي منعا ءاهوييناوخ لالا امناو هنللا لدتا ند رعود )اننا لكك )0

 نأ ديزي نب ءاطع ىددخلا ئرعزلا نغعابيعش اضدح نامبلا ردا اضحح دملا طلح

 انتدح يازوألا انتدح فسوي ئب دمحم لقو هللا لوسر اي ليق لق هقّدح كيعس ابأ

 ىلص ىنلا ىلا ىبارعأ اج لق ئرذحلا ديعس نا نع ىتيللا ديزي نب ءاطع نع ئرعؤلا

 كك هلامو هسفنب دماج لجر لاق ريخ سانلا ْى هللا ليسر اب لاقف ملسو هيلع هللا

 نبا ديمو (قدبكرلا دعت هوك ننا اننا َمَحَيو هبر كبعي باعشلا نم بعش ىف

 كيعس نأ نع هللا دّيَبُْع وأ طع نع قعزلا ىع رَمْعَم لقو «وعزلا نع نْمْعْنلاو ريتك

 نبا نع دكيعس نب ىيحو رفاسم نباو سنوي لاقو «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 هيلع هللا ىلص ئنلا نع ملسو هيلع هللا لص ىنلا باكتأ ضعب نع طع نع باهش

 ديببا نع ةعصعص لا قب نمحرلا «ىبع نع. نوشجاملا انتدح ميعن ربا انتدح «٠ لو

 سانلا ىلع آب لقي ملسو هيلع هللا لص ىجنلا نيعمس لوقي هعمس هنا ديعس نأ نع

 «نتفلا نم هنيدب رفي رّْطقلا عقاومو لابمل فعّش اهب ْعْبَتَ مّنعْلا ملسملا لام ريخ نامز

 ٌلالع انثدح نييلس نب ميلف انثدح نانس نب كبح اتتدح ةنامألا عقر باب اد
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 هللا قط هللا لوتس لق لاق "دنع هللا! يكصر هيف اناا تح راسي نك كلخ ن2 20

 ل اذا لاق هللا لوسر اي اهمعاضإ فيك لق ةعاسلا رظتنأت ةنامألا 00 اذا كو هيلع

 شمَعَألا انفدح نيفس انربخا ريتك نب ىتح ىتدح «ةعاسلا رطتنات ةلعأ ريغ كا رمل
 نيتيدح ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر انتدح لاق ةفيذح انتدح بهو نب دكيز نع

 اوملع مث لاجولا .بولق رْذَح يف توت ةنامألا نأ انتّدح رخآلا رظننا انأو اهدحأ تيأر
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 «لطاي هللا الخ ام ءىت لك الأ

 15 يا انتدح هقوف وه نم ىلا رطنَي الو هنم :لفسأ وه نم.ىأ رْظْنِيِلا باب ا
 و

 ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةريرق لأ نع ٍرْعَألا نع دانإلا ا نع كلام ىنتدح

 «هنم لفسأ وه نم ىلا رظنيلت فلكلاو لاما ىف هيلع لصف نم ىلا مكذحأ وظن اذا لاق

 انتدح ثراولا دبع انتدح رمعم وبا انتدح ةَنْيسب وأ ةنسك مق نم كانتا

 3 3 31 5-2 مسدس د 1 كه نه

 ىنلا نع ايهنع هللا ,ىضر سابع نبا نع ىدراطعلا ءاجر وبأ انتدح نمتع وبأ دعج

 تاتيسلاو تانسلل بتك هللا نأ لق لق لجو رع هّبر نع ىوري اميف ملسو هيلع هللا ىلص

 مه نيو ةريتك فاعضأ ىلا فعض ةثاعبس ىلا تانسح ٍرشَع هدنع هل هللا اهبتك اهلعف

 هل هللا اهيبتك اهلعف اهب مه ناف ةلمك ةنسح هدنع هل هللا اهبتك اهلعي ملخ ةّتيسب

 ىدهم انتدح دكيلولا وبا انتكح بونذلا تارقك# نم ىقتي ام باب ا"
7 
 03 مكنيعأ ى قدا قل ذالك نولعتلا مكن لق ىنع هللا ئلمصر سنا | نع ناليع نع 2

 دبع وبا لق تاقبوملا نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ديع ىلع اهّدعن انك نإ رعشلا

 ىلع انتكح اهنم فاك امو ميناوكلاب لاعألا باب “# ءناكلهملا كلذب ىنعي هللا

 نب لبس نع مزاح وبا ىنقدح لق ناَسَع وبا انثدح ٌىصمحلا ىناهلأل شاجعت ند

 نم ناكد نيكرشملا لتاقُي لجر ىلا ملسو هيلع هللا ىلض ىنلا رظناع لات ىدعاسلا دعس

 ىل َرْطْنْيْلِق رانلا لفأ نم لجر ىلا رظني نأ بحأ نم لاقف عانم ةنغ نيملسملا مظعأ



١ 
 1 ملأ قاقرلا بانك

 نتيجلا 'تنيأر لاقف اموق ل لجر لّتمك هب هللا ىتتعب ام ٌّلتمو ىلتم ملسو هيلع

 ِ ه0 ل ل ل 000 5
 اوجنف جليم ىلع اوجكلدان ةفئاط هنعاطاف ءاجنلا ءاكنلاف ناب ]ل ريذنلا نأ ىنإو ىنيعب

 هللا ٌلوسر نإ رك) ةنغ هلأز ,ىضر ةريرق بأ عمم هنأ هتلح هنأ نيحرلا كيع نع دانؤلا

 تءاضأأ املف | أرن كقوتسا لجر لتمك سانلا لتمو ىل امثأ لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 -ه ه- 3 -!ه2-

 هتبلغيو نيعري لعجت اييف نعقي رانلا ىف عقن ىتلا ٌباودلا هذهو شارقلا لعج هلوح ام

 انتدح مّيَعُن وبا انتدح ءاهيف نومكتقي مهو رانلا نع مهرجح ْلْخآ اند اهيف نمكقيف

 مدسملا ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لق لوقي وربع ىب ,هللا دبع تعمد 'رماع نع يركز

 لوق باب اي ءهنع هللا ىهن ام وجت نم رجاهملاو هديو هناسل نم ىنوملسملا ملس نم

 نيك انتدحا اردن متيكبلو اليلق متكحصل ملعأ ام نوملعت ول ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 | نب ديعس نع بايش نبأ نع ليقع نع ثيلا انتدح ريكب نبا
 امر نوملعت ول. ملسو. هبلع# هللا! لدصا هللا !لوسر "لاذ لوقم ناك دنع دلل سك

 ب ساس فاس الا
 اًليلق متككحضل ملعأ ام نوملعت ول ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لاق. لق هنع هللا ىنصر سنأ
 وه--

 نىع كلام ىتتدح يحلل انتدح تاوهشلاب رانلا تن دكاح باب 1 ريتك متيكبلو

 رانلا تّبجحح لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرغ نأ نع جرعألا نع دانولا ىنأ

 انلاو هلعت كارت نم مكدحأ ىلا برقأ ةتلَل باب ١  ء«هراكملاب ةتلل تبجححو ناوهشلاب

 2ع

 يأ ىلع شهمعالاو روصنتنم نع 0 انتدح دوعسم ىب ىدوم ىتدح كلذ لتم

 مكدحأ ىلا برقأ ةنلملا ملسو هيلع هللا ىنلا لاق لق .ةنع هللا ئىضر هللا دبع نلغ
 ىلص

 ةبعش انثدح ردنغ انتدح ىنتملا نب دمح ىتدح ؛كلذ لثم رانلاو هلعت كارش نم



 ١١ فافرلا باتك م

 اهب: هللا هعفري الب اهل ىقلي ال هللا ناوضر نم ةيلكاب ملكتيل تبعلا نا لق ملسو هيلع

 ءمتهج ىف اهب ىوهي الب اهل ىفاي ال هللا طخس نم ةملكلاب ملكتيل دبعلا نأو تاجرد

 دلل ييح نع نيح انتدح راشب نبا ينبح انندح ا هال يشك نم ءاكبلا باب مع

 نر دففلللا يضر ةريرف ىلا نع ءمصع نبا ضفتح نع نيحلا لبع نب“ اييبخ | ئكدح

 انيحا نكدافح هللا ركذ لج هللا, ةلطي ةعبس لد" ةلسو هيلع هللا 'ككض  ىنلا

 ىغبر نع روصنم نع ريرج انتدح ةبيش نأ نب نمتع انتدح هللا نم فويخل باب د

 نظلا *ىسي مكلبق ناك نمم لجر ناك لق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةفيّذح نع

 هعمجن هب اولعفف فئاص موي ىف ركبلا ىف ىقنورطف ىقوذُكف ثم انأ اذا هلهأل لاقف هلعب

 ىبوم انتذح «هل رفغف كفاخم آلا ىنلج ام لق تعنص ىخلا ىلع كلج ام لق مث هللا

 هللا هاتآ مكلتك وأ فلس ناك , نميق الجر ركذ  ملسو ةيلع هللا لدص 'ىنلا "ندع هنتع هللا

 ان

 هينبل لق وضح املف لق هاطغأ ىنعي اًذلوو الام دكا لال هنأ ريس لوكات لل تمسك! ع

 اذاف اورظنت ُهْبْذَعَي هللا ىلع ُمَنْقَي نإو ٌرْخَّنَي ل ةداتق اعرسف ًريخ هللا دنع رثتبي

 فص مير ناك اذا مت ىئوكهست لق وأ نرقحات اًمُكَك ثرص اذا ىتح نيفرحأف ُتْم

 لق مخ مثق ٌلجر اذف نك هللا لاق اولعفف ىِبرو كلذ ىلع ٌمُهقيِتوَم ذفخأت اهيف ورد
 هللا ةمحر نأ :تالث اف كنم قوق وأ :كتقاكت لق: تلعف ام ىلع كلج ام ىنبَع ىَأ

 د

 0 اديك 19 ] كلا ا رد دا ةثأ ربح نيلس تعم لاقفا نيثع ايا تكحخ

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع كيعس ابا تعمب ةبقع تعمس ةداتق نع ةبعش انثدح ذاعم

 نع ةماسأ وبا انتدح ءاآلعلا نب كيس انتدح ىصاعملا نع ءاهتنال باب " ءملسو

 د

 هللا لص هللا لوسر لق لق ىبوم غنا نع ةنرب نإ نع ةدرب نأ نب هللا ىبع نب ديوب

 ١:للللالللللتلتلتتتلللاللبج7تتجببببي



 ومو نكيلل هلو كلملا هل هل كيرش ل هدحو هللا الا هلا 9 ةولصلا نم دفارصنا دنع لقي
2 2 

 9 9 0 كح 0 5 *
 خعاضإو لاوسلا ةرقتكو لاقو ليق ىع ىهني نكد لاق تام تالخ ريدق ءىتش كح

 دحو 6 1 2 ا 8 9 ا 0
 ريمع ىب كلملا كبع ذربحأ ميش نعو « نتانبلا تاو تايهمالا فقيقعو تاو ع لاما

 ب - د ع > 2ع م 2

 « ملسو هيلع هللا ىلتح ىنلا نع ةيغملا نع تيدلل !اذه تدحج ادارو تعمد "لاق

 مهل عد . مدلل

 رخآلا مويلأو هللب نموي ناك نم ملسو هيلع هللا بص ىجنلا لوقو ناسللا ظفح باب 7

 ميكس 2019-6 ل لا لا م لل ل ل ا ا

 5 هد ت5

 نع لعس نب ليس نع مزاح ابأ عمم ىلع نبارع انتل ىمدقملا ركب نأ اح نه

 ها 65ه هل هده ه © -
 نا 5 م / 05 6 93 ا 1

 نك نم ملسو هيلع هللا ىلص ه ١ بسر لاق لاق هنع هلل ىضر ةييرت لنلأ ىع ذخملس نبأ

 توك ةذلك رخالا موجلاو هللا 0 ناك نمو نيدعيل وا ارش لقيلف لتءللإ مهونلا»و هللا نمودب

 6 0 0 660 مم

 ىلص ىنلا ئبلق هاعوو ىتْذُأ عمم لف ئىعاوضلا عْيرُش ىا نع قربقملا ديعس انثدح

 نمو لق ةليلو موي لق هنوتاج ام ليق هثرتاج مايأ ةتالث ةفايضلا لوقي ملسو هيلع هللا

 وأ اًريخ لقيلف رخآلا ميلاو دللب نيوي ناك نمو دقيض مكيف رخآلا مويلاو هللب نوي نآك

 نب لبحث ىع ديزي ىع مزاح نا نيا ىتدح ا نب ميه دأ تةتدح ؛ تكسيل

 4 وسر يدا رص ول نت د هر يرسم ردح اممادمللا ب ال هوت لإ تنح 1 هكلط 00 1



 ملأ فاقرلا بانح

 فدو

1 / 

 83 للسرأو ذكر نيعستو اعسن هدنع كسماق ع ختام ايقلخ معي ولا 3 ّ- 2 . 5 . : 1 هلا د كا 0

 رولا كحل لوب دنلللا ند ساب ده عجرلا وم هللا اقع ىنلا ّلكب رفاكلا ملعي ولف ٌةدحاو

 هللا ناش نك ةبصلا بانا 1.101١ «راخلا :نم نمي ١ث فاحعلا:, نم "هللا .ىنع :نئذلا .لكب

 - هددهآ#
|| 

 66ه -

 انشيع ريخ اندجحو وع لاقو ب باسح ريغب د معرجأ

 نك اهانا نأ هركحخا ديعس ايأ

 ةربَصي ربصتي نمو هللا هّقعي فعتسي نم هّناو

 021 رح رحل رسلا 1نذ ساو يحل

 نوكأ هلق 2 هل لاقيف

 ميتح نب عيبرلا ٠١ لاق ةنسح اوف هللا 0 نحو كا «اروكش ل

 ها سد د د 2-0 60ه ١ ٌّ#آ 2-0-7-7

 نيصح نتعمب ةبعش انتدح ةدابع ىب جدر انتدح فحسا ىنتدح سانلا ىلع قاض

 ب ب هد _- ك1 د 5 1 1 3 1

 لوسر نأ سابع نبأ نع لاقف ريبج نب تايكشنلا كنع !كعاق تدنك لاق نيحرلا كدبع نبأ

 نيذلا ٍِج باسح يغب اًعلأ نوعبس يملا نم ةنكل لخحت لاق 6 هيلع هلل ىلص هللا

 ما اللا 0-0 - - د كسا ب هب 3 ده

 انتدح لاقو لتقف نم هركي ام باب ارز « نولكوتي مب ىلعو ثكر 0 2 نوف يتسي 0

 5 ةبعش نب ةريغملا بناك دارو 5: ئىعشلا نع ل

 هتعمس ىَنإ ةريغملا هيلا بتكف لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل ايسر نم هتعمم ثيدع



 هللا ىلا لامتالا بح ناو ةّنَجلا هلع مكدحأ ّلخْذُي نك هنأ اوملعأو اوبرقو اودَنَس

 بلس ىلا نع ميعربأ نب دعس نع ةبعش انثدح ةرعرع نب دمحن ىتدح ءّلق نإو
 بحت لامألا ىأ) كلو عدل ها كش ىذا لتس تلق اهنا اهنع هللا ىضر ةشئتع نع

 نا نب نمثعيىتحح «نوقيطت ام لاعالا نب لدنك لا لش ناد د ل

 تلق ةشئاع نينموملا مأ تالاس لق دَمَقْلَع نع ميعربا نع روصنم نع ربرج انتدح دبُيقش
 مايألا نمدامش "نمت ناك ليه ,ملسسو هيلع كلا لس ىقلا ل نك لك ديلا

 انتحح ؛؟ عيطتسم' ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نك عيطنسب كيا ٠> دل رك ذا

 نب ةملس نأ نع ةبقع نب ىسوم انتدح ناقربإلا نب دمحم انتدح هللا دبع نب ىلع

 هّناف اورشبأو اوبراقو اودَدَس لق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نع ةشثع نع نيحرلا دبع

 ةرفغمب هللا قدمغتي نأ الا انأ الو لق هللا لوسر اب تنأآ الو اولق هلع ةنمل اًذحأ لخدي ال

 بّيَقو انثدح نافع لقو ؛ةشئع نع ةَملَس نا نع رْضْنلا ىأ نع هثظأ لق ءةجرو

 اودّدس ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةشئاع نع ةَملَس ابا تنعمس لاق ةبقع نب ىدوم نع

 دّيحم انثتدح رذّنملا نب ميهربأ ىتدح ءامّدص اَنيِدَس اَداَدَس نفاجم لاقو « اورشبأو

 هتعمس لق هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع ىلع نب لالع نع ىنأ ىنتحدح ميلف نبا

 هديب راشأف ربْنملا ىقر مث ةولصلا اًموي انل ىلص ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر نإ

 ىف نيئَّتَمَم رانلاو ةنمل ةولصلا ملت ثيلص ذنم نآلا تيرأ دق لاقق دجسللا ةلبق

 رو
 باه 110 ٠ «رضالاو ريل ىف ىلا | كا دكا مويلاك َرَأ ملف رادجلا اذه

 2 © داسا 60 ل م0 5
0 

 35 ٍِء - 5 1 ١ 1 1 مس
 ىتح ءىش ىلع متسل نك ىلع نكنإ دبإ ةدلا ىف ان نقشت لوو يدل عكا كش

 سا 5هد 3 2 - - | دوه

 نع ىبربقملا كيعس شدا نب كيعس نع ورمع نأ نب وربيع نع نمحرلا دبع نب بوقعي



 ١١ قافرلا بانك

 هدا يلا 0 ا ل 0 ا ع ع ا ع ّح
 نب كبح »د31 جة ا ا

 ىن ب ب ناك نلف اهنع هللا ى يض ,١ ةشداع نع بأ ىلربخأ م ماش انتدح ىبخل انتدح ىنتملا

 د 1 ِ 5

 نا ضو يحلل وت نأ لا ةثاو ريتلا وه امنا اًرن هيف ٌفِقوُن ام ٌرهشلا انيلع

 نع قامور نب ديرب نىسع ىببأ نع مزاح أ نبأ ىنتدح سيول هللا دبع نىب از يرعلا

902 

 8 ةلعأ هكالخا لالهلا كلا رطنتل انتك نإ ىتخأ نبا ةورعل تلا اهنا ةشئاع نع ةورغ

 مكشيعُي ناك ام تلقف ران ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تاّيبَأ يف تّكقوأ ان

 نم ناريج ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسرل ناك لق هنأ الا ةاملاو رمتلا ناَدوسألا تلا

 ؛« هاتيقسيف عتايبأ نم ملسو هيلع هللا ىلص.هللا لوسر نوكتمي اوناكو جانم هل ناك راصنألا

 0 -و 5-5 5 5 1ك ع أ

 كي ّقآ فررأ مهللا ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر لاق لق هنع هللا ىضر ةريرق نا نع
 م

 نع ةبعش نع ىبأ انربخا ناَدْبع انتكح لمعلا ىلع ةموادملاو ىصقلا باب ١ ءاّنوق

 يضم كنار ا ل ا
 ناك تلق موقي ناك نيح َىَلَذ تلق لق مئادلا تلق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا بحا

 ةشئاع نع هيبا نع ةورع نب ماشع نع كلام نع ةبيتق انتدح « حراصلا عمس اذا موقي

 «هبحاص هيلع مودي ىذلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لعلا بحأ ناك تلق اهنا

 لاق دنع هللا ىضر ةريرف أ نع ئربقملا كيعس نع بكذ نأ نبأ انتدح مدأ 0

 لوسر اب تننأ الو اولق هلع مكنم اًذحأ ْئِحَنِي نل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق

 ةجلدلا نم ءىثو اوحورو اوُدْعَو اوبراقو اودّكس ةمحرب هللا قدمغتي نا الا انأ الو لاق هللا

 1 ةهدشد-الل د36 2-0-5-2 س1 لت

 نب ىبوم نع نييلس انتدح هللا دبع نب زيرعلا دبع انتدح « أوغلبت دسصقلا دسقلاو

 ل01 1 دمع قلع ىيخرلا "قبع# نبا ةملس | ىلا قع ةبقع لق ملسو هيلع هللا ىكدلص



 اذا م قافرلا باتح

 مهتوحلف مهتيتأت لب ملسو :هيلع هللا كص .هلوسر ةعاطو هللا .ةعاط نم .نكي رثو ىبللا اذه

 لوسر اب .كيبل تلق ره ايأ .اب لق تيبلا نم مهسلاج اوذخأو مهل نتذأق اونذأتساف اولبقأت

 -ه-

 مت ىوري ىاح برشيف لجرلا هيطعأ تادك حدقلا تذخأف لاق مهطعأت 0 لاق هل

 لجرلا :بيطعأت حدقل )6 دري مت ىورب ىتح برشيف لجيلا هيطع هيطعاف حدقلا كاع دري

 كيبل تلق ره بأ لاقف مسيتف ىلا وظنف هدي ىلع هعضوف سدقلا نخأت مهلك ميقلا ير

 تدعفف ٌبوشاف ٌدعفأ لاق هللا لوسر اب .تقحص نتنلق تننأو انأ تيقب لاق هللا لوسر اي

 قحاب كقعب ىذلاو ال تلق ىتح برشأ لوقي لاز اف تبرشف برش لاققف تبرشف

 دّكسم انتدح « ةلشقلا برشو ىمسو هللا بكف نحقلا هثيطعأت قر 5 ك1 1

 ىمر ابرعلا لوألا ىنا لوقي اذعس تعم لذ سيف انتكح ليعملا ٠ ..ح اننخ

 انكحأ ناو رمسلا اذهو ةلبكلا قرو الآ ماعط انث امو وْرْعَ انتيأرو هللا ليبس ىف مهسب

 21 د - ل

 هيب مس سيمت

 ١ 2ع 1 5 5 "م مديل دب ه2

 زخشتاع نع دوسالا نع ميحربأ نع روصنم نع ريرج انتدح نمنع ىنتتدح 2 ىيعس لضو

 ايل تالت رب ماعط نم ةنيدملا مدق ْفْنِم ملسو هيلع هللا لص ديح لآ عبش ام تلق

 رمد عكس كك نيحولا دع ميهربأ نب ك1 عا شصبق ىتح اان

 لكأ ام تيل اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةدرغ نع لالع نع مادك نب رعشم نع فرزأل

 ءاجر ىأ نب دحأ ىتدح ءارمت اهادحإ الا موي ىف نيتلكأ» ملسو يلع ردلا ل ني ١

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر شارف ناك تلق ةشئع نع نا ىنربخا ماشع نع رضنلا انثدح

 انتدح ىيحج نب مام انتدح كلاخ نب ةبدف انتدح « فيل نم هوشحو مدأ سس ملسو

 ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ملعأ اف اولك .لقو متاق هزابكو كلام نب سنأ ىّن انك لق ةدانق



 ءا فاقرلا بانك

 رر

 تاس 3

 ىضر سنأ نع دانت نىع ذبورع قا ىب كيبعس انتدح ت تراولا كبع انتدح رمعم وبأ

 اقتقرم اًوبَح لكأ امو تام ىح ناوخ قلت مكسور هيام للا يح ىبنلا لأي ل لق هنع هلل

 هيبأ نع ماش 012 كلا اننادح 5 ىننأ نب هللا دبع انتدح « نام 0

 5 ىكقل تالآق اهنعء هللا ىضر ةشداع نع

2 

 ىف ٍريعش رْطَش الا دبك وذ هلكأب ةىث

 3 هد

 نم ٍخيلَخَتو :باككأو ملسو هيلع هللا 0 هعنلا شيع ناك اك باب أن

 نأ دماج انثدح رذ ىب رع انتكدح ثيدخل اذه فسن نم وحنب ميعن وبا ىتدح 1 1 0 022 51 ا 0 5-7 5

 0 صضرألا رد كيتعال تنك نإ وه الآ هلا 9 ىبذلا هللا لوقي ناك ةريرغ ابا
 كي

 ققيرط ع اموي تدعق ىكقلو عوجلا نك ىطن لكَ رجحلا ن0 تكا نأو عوجلا

 ئعيشسيل الا ةتلاس ام هللا "باتك نب ليا "ىع ةتلاسف ركب وبا رفا هنم نوجرح .ىحلا
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 000 1 ام اسم ل دام 11 مسام

 ىسفن ىف ام فرعو ىلآر نيح مسينف ملسو هبلع هللا ىلص مساقلا وبأ ى هرم مث لعفي ملف

 لخدف هتعبتف ىضمو فحلا لق هللا لوسر اب كيبل تلق ره ابا لاق٠ منا يهجر ا 3 اهو

 كل كدعأ اولق نبللا اذه َنْيَأ نم لاقف لحق ىف اَنَبَل دجوف لخدف ى ندا نداتسات

 ىلا اعذات ةفصلا لعأ ىلا قحلا لاق هللا لوسر اب كيبل نيللق ره اناا لق تالف وأ نالق

 عفوشم دما اذا دحأ ىلا الو لام الو لعأ 1 مالسالا فايضأ دفسلا لك 5

 مهكرشأو اهنم باصأو مهبلا لسرأ ةّيرَع هنتأ اذاو اًنيش اهنم لوانتي رو مهيلا اهب َتعَب

 0 للسأ رانا تكل تنك هنصلا لما“ ى نبللا اذثع امو تلقف/ كلذ قئاشف' اهيف

 ند ىعلس نأ ك2 اهو مهيطعأ انأ تنكف ىنرمأ اوءاج !اذاف اهب ىدقتا ةبرش ىنبللا اذه



 1 ملأ فاقرلا كح

 هنم ىلنعو لايل ثالث ىلع رمث ال نا نرسل ابهذ ىحأ ّلثم ىل نك ول ملسو هيلع

 ىملاعت هللا لوقو سفنلا ىنغ ىنغلا باب اه ل هدلصرأ ا لإ 6 نوبسكب

6 2 3 

 ىبا لاق « نولماع اهَل مه كلذ 1 نس ىاعت هلوق ىلا نينبو لام نس هب مهديمن 6

 انقدح ركب وبا انتحح سنوي' نب دجأ انتحح اهولعي نأ نم تب ال اهولبعي مل ةنيبع

 سل لذ مكلسو هيلع دللا لكش ىدلا 012 ةريرق نإ نكح داك د1 22 نيصخح أ

 ىتدح ليعم»ا انثكح رقغلا لصف باب ! 2>٠سفنلا ىتغ ىتغلا نكلو ضرعلا ةرثك نع

 اع لجر رم لق هنا ىحعاسلا دعس نب ليس نع هيبا نع مزاح ىنأ نب زيزعلا دبع

 ر لاقق اذه ىف كيأر ام سلاج هدنع لجرل لاقف ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر

 تككسف لاق َعَفَشي نأ عفش نأو جكني نأ بطخ نإ ىرجح هللاو اذه سانلا فارشأ نم

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف رخآ لكسر رم مك ملسو هيلع هللا لش هللا لوسر

 بطخ نإ ىرح اذه نيملسللا ءارقف نم لحجر اذه هللا لوسر اي لاقت. !ذه ىف كير ام

 ركض هللا لكنا زاك دل عمسي 0 نأ لق نإو عْفَشُي 9 نأ عفش نإو عكني 3 0

 انتدح ْىَديَمْكلا انتكح ءاذه لثم نم ضرألا لم نم ريَخ اذه ملسو هيلع هللا

 ىلص ّىنلا عم انزجاه لاقف اًباِبَح انح لق لثاو ابا تعمس لآق نمسا سيخ

 ن0 نكللا )ل 5 0 ىلاعت هللا ىلع انرجأ عقوف هللا هجو كيرث ملسو .هيلع هللأ

 هالجر ا هسأر يطع ذا ةرمت كرشو 0 مدي 0 ريمع 1 كك نم ايش هرجلأ

 ىلع لعجتو هسأر ىَطَعُت نأ ملسو هيلع هللا لص ىلا ارم هسأر ادب هيلَجر انيظك اذذ

 انتدح كيلولا نبا انتحح ءايدنوي ويف هذ دل تكل انهو رخّذالا نم 0 هيلجر

 ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع نيصح نب نارمع نع هاجر وبا انثدح ريرز نب ملس

 «ةآسنلا اهلعأ رتكأ تيأرف رانلا ف تعلّطاو ةارقفلا اهلعأ رثكأ تيأرف ةتلل ىف تعلطأ لاق



 ملأ قافرلا احح زم

 هللا يل هللا ىذ |[ تلق ىتح ربصأ ملا ءاح املك لات (ىز* ناو فركما ل ل ىو

 ليربج كلذ لاق ايش. كيلا عجري اًدحأ ثعمس ام ةرحلا بناج ىف ملكت نم كءادف

 ايش هللاب كِرَشِي ال كام ند دنأ كتما رَشِب لاق ةركلا بناج ىف ل ضرع مالسلا هيلع

 ىز نإو فوس نأو تلق لآ معن لاق ىلإ نإو فوس ىرإو ليربج اب تلقن ةثلل لخد

 بيبح انتدحو ةبعش انربخأ رضنلا لق «معن لق ىز نإو فرس نإو تسلق معن لآق

 ك0 | اك انفو نباءدير اضدحا عير ,نقمر ريرعلا :ىبعو  نشيعألاو تشات ١ قا با

 عببرلا نب نسل ىتدح اًبعذ نحل لكما ا نأ ٌبحأ ام كفو يلح هللا لع ىدلا لوف

 0 ا يك د ا ]5 لذ نفد ند تير ندح شمحلا "نع صولا ىبا انتدح

 نيل ف رد (١ نافا تلح انليقشلت ةنيدللا ةرح ,ىف» ملسو هيلع هللا ليصإ يذلا

 ىدنعو ةتلث ىلع ىضمت اًبهذ اذه دحأ لثم) ىحنع ,نأ ىرسيو ام لاق هللا لوسر اب

 نع اذكهو اذكمو اذكع هللا دابع ىف هب لوقأ نأ الا نيكل هدصرأ كيس د اسد

 نم آلا ةمايقلا موي نولفألا  نيرثكألا نأ لذ مث ىشم مث دفّلَخ نمو هلامش نعو هني

 كتاكم ىل لق مث مه ام ٌليلقو هفلخ نمو هلامش نعو هنيع نع اذكهو اذكهو اذكه لق

 عفترا ىق اًنوص تيعمسف ىراوت ىتح ليللا دوس يف قلطنا مث كينآ ىتح جربت ال

 ا هلوق تركذف دينأ نأ ثدرأت ملسو هيلع هللا ىلص ئنلل ضرع لق نوكي نأ تفوختاف

 ا يعي نسل هللا ليشر اان .تلع اقلثأأ ىحح بأ ملف هينا يحب ربت ١

 ال كتم نم تام نم لاقف ىاتأ ليربج كاذ لق معن تللق هتعمس لهو لاقف هل تركذف

 انتدح «قرس نإو دز نإو لق فوس نإو فز نأو تلق ةتلل لخد 2 هللاب كرشي

 باهش نبا نع سنوي ىنتدح ككل لو سنوف نع ىناءاسدكح بيبَش نب ىجأ

 هللا ىلص هألا لوسر لق هنع هللا ىضر ةريرغ وبا لاق ةبتع نب هللا _ىبع نب هللا تيبع نع



3 
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 م" ملأ قافرولا اح

 نب ىلع انتحح ءهقح ىف هقفثأ نأ كلأسأ ىنإ مهلا انل هقنّيو اب حرغن نأ الا

 نع بيسملا نب كيعسو ةورتع ريتا لوشي كرظرلا تح ل ني امد ا 7

 هتلأس مك ىاطعأت هتلأس مك ىلاطعأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تلأس لق مارح نب ميكح

 ةولح ةرضخ لاملا اذه نإ كك لاق 'نيفس .لق اميرو لاما اذه . نأ لق مك .قاطعأت

 ناكو هيف هل كرابي مل سفن فاوشتاب هذخأ نمو هيف هل كروب سفن بيطب هذخأ نمف

 ةلام نم مكق ام باب انسلا ىلا ل ل ساشا ركل 0

 ئلمبتلا مسعربا ىدجلج لق سيحألا انندح ىنإىدد نيج 1 يتدح هل رف

 5 ع 5 رع 11

 ل ا الل

 ده 0-0 د 9 0 22 0 دج مع 5

 ايندلا ةويحلا ديري د نم ىلاعت هلوقو ا 2 0 باب 1 ع ام هقراو

 05-2 سام

 0 نىب ا انتدح نولمعي اوناك ام طابو بيق اوعتص ام 1 17 لإ ةرخآلا

 ةئنع هللا "ىكضر 'رذ قنا ىح بنعو نب تاير. يع, عيت ,نب_ ريرعلا تبع نع رب انناح

 سيلو هدحو ىشهي ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر ا!ذاف ىسلايللا نم ةليل تجرخا لق

 ريقلا لط ىف ىشمأ كلعجن لق ٌدحأ هعم ىشه نأ هوكي هنا تننظف لق ناسنا هعم

 لق هلاعت رذ ابا اب لق كءآدف هللا ىنلعج رذ وبا انأ تللقف اذه نم لاقف ىآرف تفتلاف

 اًريخ هللا هاطعأ نم الا ةمايقلا موي نولقملا © نيرثكملا نأ لاقف ةعاس هعم تيشف

 لاقف ةعاس هعم :تيشف لاق اري هيف لايعو ةءاروو هيدي نيببو هلامشو هنيمب هيف جفنف

 كيلا عجرأ ىتح انهم سلجأ ىل لاقف ةراجاح ةلوح علق ف ىسلَجْأف لق انهه سلجآ ىل

 زبقم وهو هتعمس ىلأ مث ةدبللا لاظأف نع ثبلف هارأ ال ىتح ةرعلا ىف فلطناف لق



 ١ فاقرلا بانك

 00 سعت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لق هنع هللا ىضر كيرف لل اص دبا

 انتدح ءضْرَي ل طْعي ل نإو ىصر ىطغأ نإ ةصيمخلاو ةفيطقلاو عردلاو رانيدلا

 تعمد لوقي امهنع هللا ىضر سابع نبا تعمم لق طع نع مِيَوَج نبا نع مص وبا

 الح ري اكل هبال لامع نايداو مدآ نبال ناك ول لوقي-ملسو هيلع هللا دصض ىنلا

 نرسل د لد اريح ىددح نات نما لع هللا توتيوا بارتلا :لا+ مآ ىبا* يك

 ىلص هللا لوسر تيعمس لوقي سابع نبا تعمس لوقي ًءاطع سعمس لق ٍعِيوَج نبا انربخا

 ا ١ دم يلا عل نإ تحلل الام داو لم مدآ نبال نا ول لوقي ملسو هيلع هللا

 را ىرْدَأ الكا لمحل ركنا لا كت نع لع هللا! برسيور تارا لإ مادا بأ“ نيم

 دبع انتدح ميعن وبا انتدح «رينملا ىلع ىلع كلذ لوقيب ريمؤلا ىبا تعمسو لاق ءال مأ وه

 ريبؤلا نبا تعمس لق دْعس نب لْيَس نب سابع نع ليسقلا نب نميلس نب نمحرلا
 لقيا ناك ملسو+ هيلع هللا كدض» ىنلا نأ نسانلا اهيأ ان. لوقي هتبْطخ ى دس سسلا نلخ

 0 ىطخأ ىلو اهبن هيلا تنحل بهذ ,نم. نالم يدا" ئطخأ مدا“ يبا نأ ىل

 ركيركلا تبع انجح 6 بتاء نم لاح هللا كونيو تارتلا الا منا نيا هقيجت نسي الو الت

 كلام نب سنأ قربخا باهش نبا نع اص نع دعس نب ميهربا انتحح هللا دبع نبا

 نوكبا نأ 1 مدل نيالا نأ اول 'لق ملسو هلع هللا" لص ادللا لوس نا

 انتدح كيلولا وبأ انل لاقو بات نم 3ع هللا بونجبو بارتلا لإ 1 ا ىنلو نابدأو 3

 تلون ىتح ناوفلا نس اذه ىون 1 لاق 0 نع 0 نع تيبات نع تلا نب نك

 -نع

 كر 0 وضخ لاكلا اذه ملسو هيلع هللا للص ىنلا ؛ليق باب ١ 7١ .:افاكتلا مكاهلأ

 بقهذلا نم ةرطَنقملا ريطاتقلاو نينبلاو آسنلأ نم تاوهشلا ب 0 سانلل يا نال
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 ال” اتا خلهللا رعأ لقو .اينخلا ةويكلا عاتم كلذ ترخحلاو ماعلا ةموسملا ل نيكل ةنضفلاو



 ملأ قاقولا مح

 اعبس ذتموي ىيوتكا لقو اًبابَح تعمس لق سيق نع ليعمبا انتدح عيكو

 .إ توملاب توعدت تولاب وعدت. نأ اناهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا البل لوو

 ايندلا نم انبصأ انأو ةىشب اينحلا هصقنت رثو اوصم ملسو هيلع هللا لص سمك باكتأ

 نيغمدا  ىدع :ىيج انقدحت, تملا نكي نم اتحخ «باردلا ذإ اك 1 0ك د

 ره اوضم'ىيخلا لنباععأ نا لاففز كل [طناح يرد ردجو اشك تدكإ لن ا 1
2 5 
 انتكدح «بارثلا ىف الا اًعضوم هل نجت ال اًئيش مدعب نم انبصأ انأو ايش ايندلا ٍعسْقْنت 7 : .53

 لاق هنع هللا ,ىضر كابَح نع لكأو قأ نع شمعألا نىع نيفس ىع ريكا نب نادك

 نسانلا اهيأ اي للعت هللا قوق ,باب م - «دبحك ملسو هيلع هللا ءللسص هللا لوسر جم ايدج

 هوم - عود ما- د دعس مرماه د همو- يد امد صاد د نك 3 درس 2 تس 5- 0 0506-0
 مكل ناطيشلا نإ رووغلا هللاب مكنرغي الو ايندلا ةويحكلا مكنوغت الف فح هللا كعو نإ

 دعاج لاق ردعش ةعمجا «رتعسل باحكصأ نم دو

 نب تيح نع ىيحا نع نابيسأ انتر صنعا نم تعش اكتدحت . اطل رووغلا

 5 ارك 5 ع جاءت 72 5 1 3 3 --5

 روهطب نمتع تينأ لق هربخا نابأ نبا نا نيحرلا جبع نب ذاعم ىربخا ٌىَنرُقلا ميهربأ

 ملسو هيلع هللا ىكلص ىنلا تييأر لق مك دوضولا ىنسحأت ًاضوتف سعقملا ىلع سلاج وهو

 : ةيضولا اذه .لثم ًاضوت نم لق مك وضولا ىسحات سلجملا اذح 3 ود اه

 | ىلص ىبنلا لقو لق هبند نم مكقت ام هل رفغ سلج مت نيتعكر عكرف دجسملا

 ءلتاوع وبا انندح نامح 2 2 ىو تال كك كل ]و رتغت 0

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لق لق َنِمَلْسألا ساتوم نع مزاح ىنأ نب سيق نع ناّيب نع

 - 26 0 0 مب - 1 ١
 رمعشلا ةلافح ةلافح ىقبيو لوالف لولا نوحاصلا تفك

 ناعت .هللا لوقو لاما ةنتف نم ىفني ام اب ) ءةلت ةلثح له كلا 22 00

 د 2 دال 94 ه درو هع ه درد - ه2 --

 نع نيصح لنا نع ركب وبأ انربخأ فسوي نب ىبكحإ ىنتادح ةننف مكدالوأو مكلاومأ امنإ



 ١ فافرلا باتك الز

 تينأ ىلع هتولص ىتحا لغأ ىلع ىلصف 0 و ملسو ييلكأ هللا يضا اللا سب 8 7
 رو

 ىضوح ىلا وظنأل هللاو ىناو مكيلع كيهش انأو ملل طرق ىلا لاقف ربنملا ىلا فرصنا مث
 د 2

 فاخأ ام هللاو ىنناو ضرالا جتافم ا ضرالا يكرر جتافم يطع | نكن كا
 من

 لأ

 انخدح ليعملا انتذح ءاهيف اوسفانت نأ مكيلع فاخأ ىتللو ىدعب اوكرشُت نأ مكيلع

 نع كلام هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ديعس ىلا نع راسي نىب ءاطع نع ل نب كيز

 كلك ل 2 قرا تكردا نمل ملت هللا جدخ ام اكيلع فانخأ امارثكأ . نإ ملسو هيلع

 للك اى لص ىدلا نايف رشلاب ريشلا أي له نجر اهل .لاقف .اينحجلا١ رف لق .ضرألا

 انأ لق لئاسلا نبأ لاقف هنيبج نع ٍمسيي لعج مق هيلع لوني هنأ اننظ ىتح ملسو

 لانا اذه نإ ريخاب الا ريثل قأب ال لق كلذ علط نيح هانكمح دكقل كيعس وبا لآ

 نحب تكا ةرضخلا ةلكآ الا ملك ا اظتح لك عيبولا تلين" اما لك ناو ةولخ ةرضخ

 اذه ناو .تّلكاق تداع مك تاو. تطلتو ترتجاف سمشلا تلكبقتسا اهاترصاخ تّدقما اذا

 (3 د دي ءنتخا نيو وهي ةتنوعملا معنف دقح ىف هعضوو هّقك هككلا رك لح لانا

 تعبي لق ةبعش انتدح ركنغ انتدح راشب نب ىيح ىتدح  عبشي الو لقب ىنلاك

 هنع هللا ىضر نيصخح نب نارمع تعمس لق برصم نب مّكفَر ىنكدح لق ةَرمَج بأ

 اف نارمع لق ٍضَنولِي نيذلا مث ىنرق مكريخ لق ملسو هيلع هللا لص ئنلا نع

 نوحيشي 0 جدعب نوكي مث اًنالث وأ نيتوم هلوق دعب ملسو هيلع هللا بص ىبنلا لق

 انتدح « نمسلا مايف رهظيو نوفي الو نورذنيو 0-0 الو نورتو نودهشتسي و

 3 - 1 - هع هده - 6 2

 ىلص ىذلا نع هللا كبع نع ةديبع نع ميحربأ نع شمعالا نع ةرمح لأ ىع نادبع

 نم. ةىجب مث نولي نيذلا مت جهنولي ىيذلا مت ىنرق سانلا ريخ لق ملسو هيلع هللا

 انتدح ىبوم نب ىيك ىتدح « هتادايش جنامياو جناميأ ةنادايش فبست موق دعب



 ىعس هيف.« ىلاعت هللا لجو هب: ىعتبي .ىحلا ”لعلا اكان 12 دانك ىلع هيك 0 دل

 قم نوي قربخا ىفرلا' نبك رمعم انيخا» هللا تبع اريحا ىسأ ىل. ناعما انتدح

 تمنال ولد نم اهي جت لقعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لقع هنأ نومك معزو

 لوسر هللا داك انكخ زد دل 2 مث ى عراصنألا كلام نب نابتع ندعمس لاق مراد

3 
 هَجَو هب ىغتبي هللا الا هل لوقي ةمايقلا مهي تبعا ىفاوي .نلا لاف ملسوأ هيلع هلأ لش

 هع نع .نيحرلا بع نب .بوقعي انهدج'ةبيقما انجح «رانلا دفلك هللا هدا لإ ل

 ىلاعت هللا لوقي لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عا ةريره نا نع ىربقملا كيعس ع

 ذل لا هيستحا مك اينحلا لقأ ني هيفص ىصبق ذا ةارجت ىحنع نمولا ىنبعل ا

 نق هللا دبع (نب ليعمبا اهتدحا هيف سئانتلاو اينجلا) ةرشر نبا دش ام بانا

 نب كفا ب ل ١ ىتدح

 ىب ممع ىنبل فيلح وتو فوع ىب ورمع أ «ربخأ ةمرخت نب روسملا نأ رييزلا نبا

 سا ع 2

 هللا ىلص هللا لوسر نأ هربخا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مم ارْدَب ىهنش ناك 8

 ىلص هللا ٌلوسر ناكو اهتيزجع قأب نيركلا ىلا حارجلا نب ةديبع ابا تعب ملسو هيلع

 ةنيِبَع ونا "مدقق. يمرصعلا ني العلا هيلع أو "نورحتلا لفل َحلَص وه ملسو هيلع هللا

 هللا ىلصص هللا لوسر عم مبصلا ةولص تفقاوق ةمودقب راصنألا تعمسف نيركبلا نم لامب

 ةو آر نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مسبتف هل اوضرعت فرصنا املف ملسو هيلع

 مآ ورشيد لق هللا لوسر اب لجأ اولق هئشب ج هناو ةديبع قنا مودقب متعمس مكنظأ

 انينذلا مكيلع طسبن نأ مكيلع 22 1 ل كلخ مك رقفلا ام هللاوف 0

 ددح ل 1ك مكيبلتو اهوسفانت 6 اهوسفاننف مكلبق نراك نم 0 5 5 1 ا



 1 كر كاك

 ونوكت الو ةرخألا ءانبأ نم اونوكف نونب امهنم اندحاو لكلو ةكبقم ةرخآلا 1 أو ريدم

 ىنب ةقدص انتدح لع الو ٌباسح كاك كات ع مىيبلا نان انيوقلا ءاننآ لذ

 ميَتُح نب عبير نع ٍرْخنِم نع نأ ىنثدح لق .نيفس نع كيعس نب ىيح انببخا لشقلا

 احل طخ اكيرم احلا لسوا هيلعأ هللا قاصر ىنلا طخ لاق . دنع هللا ىض درا هللا يبيع ىع

 ئنلا هبناج نم طسولا ف ىذلا اذه ىل اًراغص اًضْطُخ ّطخو هنم اًجراخ طسولا ىف

 ” كلا 2 رنا ادعو دكا طاح .ىف وأ! دك طيح هلحا اكقوا ناسنالا نع لو اطسولا ىف

 نه كح 3 ]و اذه هّشهَن اذه هاطخأ نإف ضارعألا راغصلا ططخلا هذهو هلمأ جراخ
 حر

ّ 

 مكح دعلط ىلا لف هلا تبعا ني ذعحسا ١ نحا مانع انتج ملسما انكدج« ذاق: اة

 هلجأ اذهو لعألا اذه لاقف اًطوطَُخ ملسو هيلع هللا ىص ّئنلا طخ لق كلام ىب سنأ

 /”ثرعألا طفل دج نإ نللتك وع اننيبف

 دبع ىنتنح ريذنلا مكءاجو ركّذت نم هيف ركذتي ام مكرمعت مَلوَأ هلوقل رمعلا ىف هيلا

 نا نب ديعس نع ىراقغلا ديح نب نعم نع ىلع نب ريع انتدح رْبطم نب مالسلا
 >| ىرمأ ىلا هللا رذعأ ل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريرش لأ نع قربقملا ديعس

 نب ىلع انتكح « ىبقملا نع نالجت نباو مزاح وبأ هعبات «ةنس نيتس هَعلِب ىتح هلجأ

 لق باهش ىنبا نع سنوي انتدح كيعس نب هللا دبع ناوفص وبا انثدح هللأ 500

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تتعمس لاق هنع هللا ىضر ةريرق اب نأ بّيسملا ىب ديعس ىنربخأ

 تبلل لق ءلَمَألا لوطو ايندلا بح ىف ىدتَتْتا ىف اًباَش ريبللا ٌبْلَق لازي ال لوقي ملسو

 «ةملس وباو ديعس ىربخا لق بابش نبا نع سنوي نع بهو نباو سنوي ىنتدح

 ع - / هد تت

 هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع ةدانق انتدح ماش انتدح مي ردأ نب ملسم انتدح

 لوطو لام بنح نانتا دعم ربكيو مدآ نبا وبكي ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر لق لاق



 لآق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ سنأ نع و نب ةيواعم ىع ةبعش انثدح ردنغ انتدح

 اذازإ

 ؛ ةَرِجاَهَملاو راصنألا ملص - ةرخآلا شيع الا َشْيع ال مهلا

 نب ليس انتدح مزاح وبا اننحح نييلس نب ليصفلا انثدح مادقملا نب دجأ ىنقدح

 نحو رفُكَب ومو فدتكلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انك لق قدعاسشلا يعش

 لاقف انب ريو باوتلا لقنن

 ؛هةرجاهملاو راصتالل رولا هرخآلا سمعا دا سيخ لا علل

 هلوقو ةرخآلا ىف ةءاينحلا لكم تاي ؛هلتم كسو ديلخ دا لمص ىقلا رك د د ريم

 ه درسه © 3 ---

 تْيَع لدم دالوألاو لؤمألا 2 رتاكتو مكين اقتو ةنيزو 1 بعل ايتحلا نيكل ا

 © ندا لس 45 0 - م55 >د ل -همدوبت م

 ةرفغمو ديدش لاذ ةرخالا ىفد اًماطخ 0 0ك ارقدحم هارت خيبي هب مث هنابن رافكلا 0
 كر

 دبع انتدح ةََلْسَم نب هللا دبع انتدح رولا متم لإ اَيْنْخلأ ةوَيَحْلا امو ناوضرو هلأ

 عضوم لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تععمس لق لهس نع هيبا نع مزاح ىنأ نب زيزعلا

 ايندلا نم ريح ةحور وأ هللا ليبس ىف ةوُدَعَلِم اهيف امو ايندلا نم ريح ةنل ف طوس

 رعى بيع كتك ايندلا ىف ىك ملسو هيلع هللا لدص ىنلا ليف تب © هان

 اقطلا رذّتملا وبا نيحرلا دبع نب دمحم انثدح هللا دبع نب ىلع انتكح ليبسلا

 لوسر دخا لاق امهنع هللا ىضر ومع نب هللا دبع ىنع دعاجي ىنتتدح شمعالا ىييلس نع زذخأ ط1: : 0 0-0 ل

 نبا ناكو ليبس وباع وأ كك كنك ايندلا ىف ىك لاقف ىبكنمب ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 كنتحص نم ٌثخو ءاسملا رظتنت الف تحصأ اذاو حابصلا رظتنت الف تيسم

 هو 0 2 ع مدس

 حور نبت كامب انا ا

 7 هحوخومب 3 رورغلا عاتم ل لإ ا اةويك

 ايندلا 0 ل لاذق نوملعي فوسف لمألا ميلي ام



 "تكلا كا

 الأ هللا دبع اي وأ ىبوه ابأ اي لق مث اًبئاغ الو مصأ نوعدت ال مكنت لاق هنلغب ىلع

 وع هلل باب 6 « هللاب الا قوق الو لوح ال لاق ىلبا تلق تلا تك نوي ملك 6 كندا

 ىأ نم هانظفح لق نيفس انثدح هللا دبع نب ىلع انتدح دحاو ريغ مسا ةثام ّلِجو

 ال اًدحاو الا ةقام اهنا نوعستو. دعست .هلل لق ةياور ةريرش قنا نع رعألا !نح داتلا

 ةعاس دعب ًةعاس ةظطعوملا باب "4 ءرثولا بح رثو ومو ةئدل لخد الا ٌدحأ ايطفج

 مكبحاص مكيلا 2 ٌلخدأ نللو ال لق سلجت الأ انلقف ةيواعم نب ثكيزي اج ذأ هللا

 ربخأ ىتإ ام لاقف انيلع ماقف هديب ٌلخآ وهو هللا ٌفبع يرخن ثسلجن انأ ثثج لاو

 انلوخي ناك ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر نأ مكيلا يورخل

 ءانيلع ةماسلا ةيعارك ماييألا ىف ذظعوملاب

 ميحرلا نيحرلا هكا مسب

 قاقرلا بانح أ

 ادبحل يهد نب ىكملا انتكح ةرخآلا شيع الا شيع الو غارقلاو ةكاصلا باب ١

 لق لق امهنع هللا ىضر سابع نبأ ع نع هيبا نع دنع ىنأ نبا وم كيعس ىب هللا دبع

 لق « غارقلاو ةكصلا سانلا نم ريتك امهيف نوِبْعم ناتعن ملسو هيلع هللا لص ىنلا

 نع دنع نأ نبا وع كيعس نب هللا دبع نع ىسيع نب ناوفَص انتدح ىبنعلا سابع
 راشك نب ني انتحح ؛دلثم ملسو هيلع هللا. لص ىتلا ,نع سابع ؛ننا تعم لق ةبيا



 1 7 تاوحدلا اح

 ىحّيحم انتدح لجو وع هللا ركذ لصف .باب 4 هدبكو هللا ناكس ميظعلا هللا نحس

 ير في ل 6 ىلا": هللا اجيبع ىف كيب قس ةنعا نل) انندخ لا

 ْلَثَم هير ركذي ال ىنلاو هبر ذي ىنلا ُلَتَم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق لق دنع هللإ

 يي ل ا ملل

 نوسمتلي قرطلا ىف نوفوطي ًةكئالم هلل نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لق ةريرق

 ٍعمَحدْجَ نوقف لق مكتجاح ىلا اومله اوتانت هللا نوزكذي اًموَم اودجو اذان ركذلا لعأ

 نولوقي :لق ىدابع لوقي ام هنم ملعأ وهو لجو وع هجر عأَسيف اانا انسحلا ايم ذأ

 ام هللاو ا نولوقيف لآق أ له لوقيف لق كنودجميو كنوديبكو كنوربكيو كنوحبسي

 نيك كل تشو ةدابعر كل تأ اوناك ا كوأر ىلإ نولوقت لت وار ىلا فمذو لوقيت لذ كنار

 لق هور لحو لقي لق ةنلل ! كنولأسي نولوقي لق ىف وناسي اف لوقي لف اكبست كل رثكأو

 اهوأر مهنا ول نولوقي لق اهوأر ٍضنأ ول فيكف لوقي لق اهوأر ام بر اي هللاو ال نولوقي

 نولوقي لق نوذوعتب مهف لاق لق ةبغر اهيف مظعأو اًبلط اهل ٌكشأو اصح 2 ثا

 لق اعوأر ول فيكف لوقي لاق اهوأر ام بر اب هللاو ال نولوقي.لاق اور لهو لوقي لق رانلا نم

 ترفغ ىق ىتنُأ مكُنِهشأ لوقيف لق ةناسح اهيل نسور ان ام دل ردك اظل نك

 ال ةَسلْكلا مه لاق ةجاحل هج امنا هنم سيل نالذ هيف ةكتاللا نم كلم لوقي لق غل

 نأ نع هيبا نع ِليَبَس هاورو هعفري لو شْمْعَألا نع ةبعش هاور ؛هسيلج عب ىَقْشَي

 انكدح دللي. الا ةوقالو لوح الرلاق بيا ١, كلسو هيلع اءذلا لص ىقلا ل2

 نا ع. نمتع» قنا نعي نطيتلا ١ نميلسار ان حا ىلا ندع نيج ىسدل نإ داس 000

 الخ, ايلف لاق ينك قابلت وأ |ةبقعر قل ملسو هيلع هللا بص ىنلا فحل لو احلا 2

 ملسو ةيلع هللا خلص هللا لوسرو لق ونبكأ هللاو هللا لا هلا ال ةتوص عفرف ىدان لجر اهيلع



 84 تاوعدلا رح 00

 نم ازرح هل تناكو ةّثيس ةثام هنع تيحو ةنسح ةثام هل تبتكو باقر رشع َلّْدَع

 «؛ هنم رتكأ لع ل هلا دب ءاج امم لضفأب لحأ 0 رو سم ىنح كلذ ةموب ناطيشلا

 0 2 1 3 هد

 نع ةحئار ىنأ نب رمع انتدح ورمع نب كلملا دبع انتدح كبح نب هللا دبع انتدح

 ١  1ع - 2 3 - 3 1 9 د0 - م ١ ب 1 اي”

 ليعبسأ كلو نم ةبشر فدعا نمك 0 أرشع لاق نم لاف نوميم نب ودرمع نع كوكل نأ

 د د ع
36 

 تلقف نوميم نب ورمع تيبأف نوميم نب ورمع نم لاقف هتعمس نمم عيبرلل تلقف هلتم

 نك فسر نفا ميهدا الو 4 مكس «ةيلخ هللا "لص ىنلا» نع هححح يراصتألا بوبَأ نا

 نأ نع ىَلْيَل ىلا نب نيحرلا دبع نع نوميم نب ورْمَع ىتتدح فخسا ىنأ نع هيبا

 ليل نمحبلا نبع نع رماعا نع نوءاد نعا,بيقو انتدح ىتوم لاو: «هلوق بوي

 «هلوق عببرلا نع ىْعشلا نع ليغمسا لقو ؛ملسو هيلع هللا ىلص ّئنلا نع بويَأ نا نع

 ع فاسي 0 لالع تعم ةرسيم نىب قكيلملا يع, انثددح ةبعش انثدح مدآ لاقو

 نع نّيَصْحو شَمْحَألا لقو ؛هلوق دوعسم نبا نع نومُيَم نب ورمعو مِيَتُخ نب عيبلا
 نقلل نع ودا ىلإ نع روسحلا نامت وليا اورو :هلوخ ملا ادتبغ نع عيبولا نع

 جحصلاو هللا ىبع وبا لق «ليعمسا ىلو نم ةبقر فتعأ نمك ناك ملسو هيلع هللا (
 ندع 5

 ىمس نع كلام نع ةملسم نب هللا دبع انتكح مبستلا .لضف باب 0

 هللا ناحس لق نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنأ' ةريره نأ نع حل

 نب ريعز انتدح ءركيلا كبر لم تناك ناو هاياطخ هنع نتيبطح ةرم ةتام موسي ىف هل

 هللا ىكص ىلا نع ةريرغ نأ نع ةعرز نأ نسع ةرامع نع ليضف نبا انتدح بروح

 ا - .. 0 ١ ا ةءالعل نلف 3 / 2

 ان نمحرلا ىلأ نانتبيبح ناريملا 2 نانليقت ناسلل ىلع نانفيفخ ناتملك لاف ملسو هيلع



 نا

 05 3 تاوعدلا فاح

 اتككح «دوكنب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هديبأ نع ىبوم أ نب ةَدوب نا نع فما ىب
 1 - ه سد 2-5

 هدا وبا انتدح ليتارسا انتدح ديجيلا دبع ىب هللا ديبع انتدح ىنتملا نب كيح“
5 

 ندر اكن قدح _- هللأ ىلص ىنلا نع ىرعشلا ىدوم نأ نىع ةيسحأ ةدرب أو ىدوم يأ

 ملعأ تننأ امو ىرمأ ىف قارسإو ىلهجو ىتيطخ ىل رفغأ مهللا وعدي ناك هنأ ملسو هيلع

 2مجلا باي 14 «٠ نىندنع ,كلذ لكو ىدبعو ىتطخو ىلجو كرف ىل رفغا مهللا ىتم هب

 33 / ١ تتاو -بيل 52 ثة ع 2 59 71

 بوبيإأ نوبخأ ميحربأ نب ليعمسأ انت3> ددسم انتدح ةعمكالا موي ىف ىتلا ةعاسلا ىف

 واج 3 ملم وسل لا يستغل ىسا سرك سيال ع

 اهللَعَي انلق هديب لاو هاطعأ الا اريخ هللا لأسَي ىّلصي هكر ل اهقفاوي ل عام هل

 باَحتسي الو دوهيلا ىف انل باكتسي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق باب »* ء.اهذعوت

 ةكيلم م 2 اسد كاهرلا 312 اند 5200 1 سسك انتنك نش عل

 كيلع ماسلا اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اوتأ دوهيلا نأ اهنع هللا ىضر ةشئثع نع

 ىلص هللا لوسر لاقف مكيلع بضغو هللا مكتعلو مكيلع ماسلا ةشثاع تلاقف مكيلعو لاق

-_ 

 عمست ملوأ تنل شحكفلا وأ فنعلاو كابإو ففرلاب كيلع ةشكع اي الهم ملسو هيلع هللا

 ؛ ىف مل تاكوم 2 عتيف ىل تا يلع تددر كلاقأ ع سك أ ل 5 لوداك [5

 2 32 3 ١ 3 ديس 2 حم

 نسع ءانتدح ىرهزلا لاق نيفس انتدح هللا كبع ىب ىلع انتدح نيبمانتلا باب "1

 اذأ لاق ملسو ءبلع هللا ىلص ىلا رح ةريرخ نأ عج ببيبسملا تر كيعس ىراغلا نم

 دمع 5 د اع

 < ةبثذ 0 مدقن ام هل رح خكتالما نيمآت هتيمأت فقئفاو 1 نيون ةكتالملا نان اونمث

 خاص نأ نىع يمس نع كلام نع ماس نب هللا دبع انتدح ليلهتلا لصق لضف 5 باب 0

 هللا هلأ هلا ال لاق نم لاق. ملسو هليلع' كلل' ىلص هللا لوسر نأ ةنح هللا ىتضر ةريرج أ نع

 تي هم 6 -

 مل تيناك ةرم ةثام موي ىف ريدق ءىت لك ىلع وهو كيل هلو كديلا هل هل كيرش ال هذحو
 3 وجو



 م تاوعدلا بانح 1

 نجو ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا تير اف اوبيصأت ءآوقلا هل لاقي ٌةَيِرَس ملسو هيلع هلل

 « هلوسرو هللا اوصع ةيصع نأ لوقيو رجلا ةولص ىف اًرهش تنقف هيلع دجو ام ءىت ىلع

 ةشئاع نع ةورغ نع قرعزلا نع رمْعَم انبخا ماشع انتدح كبح نب هللا دبع انتكح

 كيلع ماسلا نولوقي ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ىلع نوملسي دوهيلا ناك تلق اهنع هللا ىضر

 هيلع هللا ىص ىبنلا لاقف ةنعللاو ماسلا مكيلع تلاقف توق ىلا اهنع هللا ىضر ةشئاع تنطفف

 ام عمست ْمَلوُأ هللا ئجن اي تلاقف هلك رمألا ىف فلا ببكي كاعت هللا نأ ةشئاع اي اّلْهَم ملسو

 لقا ىنتملا نب نبك انكدحا,امكيلعوا لوقت عيلع كلذ نز

 ةديبع انتدح نيريس نب دمح انتدح ناسح نب ماشع انتدح ىراصنالا انتدح

 موي ملسو هيلع هللا لص ىنلا عمم انك لق هنع هللا ىضر بلاط ىق' نب ىلع انثدح

 تباغ ىتح ىطسولا ةولصلا نع انولغش امك رن هتويبو #روبق هللا الم لاقف فّدنكلا

 1 3 بمبي د

 انتدح نيفس انتدح ىلع انتدح نيكرشملل ءامدلا باب ه1 ( رصعلا ةةولص 2و سمشلا

 لوسر كاحعح ورمع نب ليفطلا مدق لاق دنع هللا ىضر ةريره أ نع جرعالا نع داتزلا وبأ

 اص ىبنلا لوق باب »» ءوهب تنثآو اسود دف مهللا لاقق غيلع وعدي هنأ سانلا نظف

 | دب هدم دس د باع 0-21 ن0 نمره

 كيبع انتدح راشب 5 ليك“ انتدح ترخأ امو تصل ام َّك رد مهللا ملسو ءبلع هللا

53 
 ىنلا نع هيبأ نع ىسوم نأ نبأ نع فحل نأ ىع ةبعش انتدح حابص نب كلملا 1 ١ 1 52 ا 3 6 53 م ا

 5 2 هد 2 3 درك صسصا مد ج6 5 6 / 5 51
 3 ىلارسإو ىليجو ىنكيطخ كت رفغأ بر ءاحدلا ا!دعب وعدي ند ىنا ملسو هيلع هللا كَض

 9 ه- 66ه ه- 5 53 د ع ع 35 2 ه هج

 كلذ لكو ,ىسبوخو ىليهجو ىلمعو قاياطخ ىل 3 رفغأ مهللا ىم خب ملعأ تنأ امو هلك ىرمأ

 1 دس د5

 كننأو ملدقبملا 0 مكلفا امو تروسأ امو ترخأ امو ع م 3 رفغأ مهللا ىدنع

 عل دس عد
 9 || 3 8 . 3 1 0 ]ل .. 9

 نع ةبعش انتدح ىنا انتدحو ذاعم ىب هللا كيبع لاقو ريدق ءىتن كا ىلع تنأو رخوملا



 م. م. تاوعدلا رح

 لاق مك هير 'اطد ”هتاو :ةعنص امو ءىشلا, عنص ىف هنا هيلا ليخيل هنأ

0 
 ملخ نلكل 3 ذءاج لاق هللا لوسر اي كاذ اف ةشثاع تدلاقف هيف هتيتفتسا اميف قات

 ٌبوبطم لق لجيلا عجو ام هبحاصل اهدحأ لاقن ىلجر كنع رَكالاو ىسأر دنع اهدحأ ش

 لق ةعلط فقجو ءطاشمو- طشم قر لق اذ اميف لاذ مصعألا نب نيل لك هنطب نم لد

3 

 هيلع هللا .ىلص هللا لوسر اهات تالق فيرز ىب ىفااوكنا ناوردو ناورذ ىف لدررتفبا ند

 نيطايشلا ن موغر اهلك ناكتو 2 ةحلا ةعاقت اهنام نأكل هللاو لاقف ةشكاع ىلا عجر مت ملسو

 هتجرخأ الهف هللا: لوسر اي تلقت وتبلا نع اهريخأت ,ملسو هيلع دللا قدم هللا لوسر قاف كلذ

 ثسيللاو سنوي نس ىسيع .داز ءارش سانلا ىلع ريثأ نأ تعركو هللا قافش ىقف انأ اَمأ لق

 احق ملسو هيلع هللا لص ئنلا رحس تلق ةشتاع نع هيبا نع ماشع نع دعس نبا

 هللا ىلص ىبنلا لق نوعسم نبا لاو نيكرشملا ىلع عدلا باب ه» ء«ثيدلمل قاسو اعدو
3 

 ربع نبا لقو لمَ نب كيلع ّمهللا لو فسوي عبسك عبسب عيلع ىتعأ ْمهللا ملسو هيلع
 -نيم سب

 لجو رع هللا لونأ ىتح اًنالفو اًنالف نعّلأ مهللا ةولصلا ا ل

 كتعمس لق ىلاخ نا نبا نع عيكو انربخا مالس نبا انتدح «؟ىت رمألا نم كَل سيئ

 لاقف باوحألا ىلع ملسو هيلع هللا ىكدص هللا .لوسر اعد لاق امهنع هللا ىضو ا كل

 ةلاصق نب ناعم انتدح « ٍعْلرْلَرو مهمزفأ بارخُألا مزقأ باسلل عيرس بانالا َلْزْنَم مهل

 ناك «ملسو فيلخ هللا لص تلا نأ ةريرع دا نع دفلسا دا ند شح 02 ماشع انتدح

 0 هدأ مهلا َتَنَق ةاشعلا ةولص نم ةرخآلا ةعكرلا ىف هديح ْنَمل هللا عمس لآث

 نيفعضتسلا , جن مهللا ماشع نب ةملس هنأ مهللا ىيلولا نب كيلولا مذ مهللا ةعيبر ىا نبا

 نسل انتدح «فسوي ىنسك نينس جيلع اهَلَعَجأ مهللا رصم ىلع كتأو دهس نسا

 ىلص ل تىععب لاق هنع هللا ىسضر 0 نع مصاع نع نوال ىبا انتدح عيبولا نبا

101. 17 21 



 م. تاوعدلا باد كا أر

 هدهد

 اك ا( نبك لاقف ةرفص 30 نرد نب نيحيلا دابعأ رع ليو ديلع اذللا ليش طل قار

 وبا انتدح ءةاشب ولو ملوأ كل هللا كراب لاقف بهذ نم ةاوت نو ىلع ةأرما ثجووت لآ

 لاظرا لإ دل ل5 دك هللا كفر رياج بع ورمع نحب تنير نبا نامح انقدح ١نيعتلا

 تلق رباج اب تاجورت ملسو هيلع هللا ىدلص ىنلا لاقف ةآرما تجووتف تانب عسن وأ عبس

 ككحاضتو اهكحاضت وأ كبعالتو اهبعالت ًةيراج اله لق اًبيت تسلق اًبيَت مآ ًاركبَأ لق معن
2 

 موقت ةأرما تجووتف نيلتع نيتيجأ نأ تدركف تانب عست وأ عبس كرتف ىلا كلغ تلق
 هللا كرات ورمع نع ملسم نب كيتو ةنييع نبا لقي رز «كيلع هلا كرابق لق نهيلع

 ع

 الك ل اصر ةيفش د دنا يدك انكجح هلعأ قل اذا لوغي دام تاب هع " «كيلع

 06 ناطنخلا انبتج مهللا هللا مسب لق هلهأ قّأب. نأ كارأ اذا ثدحأ نا ول .ملسو

 ُ «]ذبأ ناطيش ه-لضي م كلذ ىف كلو امينيب ردَقي تن 1 هناف انتقزر ام ,..اطيشلا

 024 نس ممدوح كت اش انتل انبر ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق باب هم

 مهللا ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ةطد رثكأ ناك لق سنأ ىع ويزعلا ىبع نع تثراولا دبع

 ةنتف نم ذوعتلا باب هأ ءرانلا باذع انفو 5 ةرخآلا ىفو ةنسح ايندلا يف انتآ

 ريمع نب كلملا نبع نع ديبح نب ةديبع انقدح ءءارْعملا نا نب ةورق انتدح ايندلا

 000010 دل ناك لق ىنع هللا يضر هينا نع ماتوا نا "نتي دعس نيا تعصم نع

 لك فود لكلا نب كب درعا ع مهللا باتللا مّلعت امك ناملللا ءالوه انمّلعي ملسو هيلع

 باذعو ايندلا ةنتف نم كب دوعأو رمعلا لّدرأ ىلا دهن نأ نم كب نوعأو نبجلا نم

 0 ضايع 0 0 ا رذنملا ع ميعرأ انثدح ءعدلا رب

 ىتح بط ملَسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ اهنع هللا ئضر ةشتاعا ندع هيبا نع ماشق



 1 م١8 تاوعدلا رح

2 
 ند تهم

 ىرمأ ةبقاو ىثاعمو ىنيد ىف لرش رمألا اذه نأ ملعت تنك نإو ىل هركقف هلجآو

 مق ناك ثايح ريكلا. ل ردقأو هنع ىقرصأو ىع ةفرصأت هلجاآو ىرمأ لجاع ىف لق وأ

 انتدح العلا نب دمح انثتكح ءوضولا ىنع ءاعدلا باب *" ءهتجاح ىمسيو 5 ىنضر

 هللا «ىلتص قىنلا اعذ لاق" ىنوم ىأ ١ ندع ةكرب قا ندع ا هللا ىبعا نبا دكت نشك ماشا اى

 هيطبإ صايب تيأرو رماع ا كيبعل 0 مهللا لاقف هيدي عفر مث أضونف ءامب ملسو هيلع

 الع اذا كعحلا باب ه. ء«سانلا نم كقلخ نم ريتك قرف ةمايقلا موي هلعجأ مهللا لاقف

 أ نع ع ا 6 ل نب دامح انتدح را نيا انتوكح بقع

 ىبننلا لاقف انريك انولع اذا اًنكف وفس ىف ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا عم انك لق ىبوم

 نللو اًبئاغ الو. مضأ نوعدت .ال مكتاذ مكسفنأ ىلع اوعيرأ سانلا اهيأ ملسو هيلع هللا ىلص

 اب لاقف هللب الا ةوق الو ليخ ال ىسفن ىف لوقأ انأو ىلع أ مك :اريصب :اعيمس "نوهحت

 بدع

 لاق وأ ةتلل رونك نم رنك ااهتاف هللب الا ةوض الو لوح ال لك سيفا نراادإلا كي 0 نان

 طَبَه اذا ةخدلا باب ها ءدهللب آلا ةوق الو ليح ال هلل روتك نم رنك 2 ةملك ىلع

 هيف «عجر وأ اوفس دارأ اذا ءطحلا باب ه» ءدهنع هللا ىضر ردح ثا ناك مق انك

 تبع نع: عفان نع كام ىددح لذ ليعبسا اكحح نسأل عر د 3 12-7

 وزع نم لفق اذا ناك ملسو هيلع هللا قسما هللا لوسر نأ ايهنع هللا ىكضر 22 5ك كلل

 هللا هلار.ذلا ال لوقيا مك تاريبك تالك نضراألا نم فرش لك لع مبكي ةرمع وأ محا وأ

 نودي نرد نيدكا ريدق ءىش لك ىلع وهو دململ هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو

 ءاعدلا باب ه0“ « هذحو باوحألا موسكو هدبع رصنو هدعو هللا قدص نودماح انبول

 لاق هنع هللا ىضر سنأ نىع تعببات نىع كيز نب نا ل ا جورخملل



 0 تادسلا نك ل

 نوعأ قل مهللا نوعني ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىَدلا 3 هنلاخ نع هببأ نع ماش نع

 دع نم لك دعو ريقلا ةنقفا نم كب قوعاو رانلا باذع نمو: رانلا ةنتق نما كب

 جيسملا ةنئتف نم كب فوعأو رققلا ةنتف نم كب ذوعأو ىتغلا ةنتق نم كب ذوعأو ربقلا

 ماشع انيبخا ةيواعم وبا انربخا ديح انتدح رقفلا ةنتق نم ذوعتلا باب *| ع لاجدلا

 لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك نيلق اهنع هللا ىضر ةشئع نع هيبا ىع ةورع ىبا

 ىنغلا ةنتف وشو ربقلا باذعو ربقلا ةنتقو رانلا باذعو رانلا ةنتف نم كب ذوعأ ىلا مهلا

 ءمب ىلق لسغأ مهللا لاجدلا عيسملا ةنتق وش نم كب دوعأ ىلا مهللا وقفلا ةنتق وشو

 2 تكلم ( نل) ٠ نكيدلا كردلا تق انكي (اطشلا نإ ىف فدو دربلاو جلنلا

 ل ل نا ور لل ميلا كوع فشلا نيب تدعي, امك ىلباطخ نيبو

 انتدح راشب نب دليم ىنتدح ةكربلا عم كلولاو لاملا ةرتكب ككدلا باب 84 ع« موغملاو

 مآ نع هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع ةداتق تعمم لق ةئبعش انثتدح ردنُع

 كرابو هدلوو هلم وثكأ مهللا لق هل هللا عدأ كمداخ سنأ هللا لوسر اب نيلق اهنأ ميكس

 تلاق لاق هنع هللا ى ,١ اَسنأ تع لاق ةدانق نع ةبعش انتدح عيبرلا ند ع ديز

 « هتيطعأ اميف هل كرابو هدلوو هلام رثكأ مهللا لق هل هللا عنأ كمداخ سنأ ميكس مأ

 0ك ايدل نعم رنا لا دنع ب فرطم انثدح ةراختسالا دنع ءعدجلا باب م

1 0 5 

 ىنلا ناك لاق هنع هللا ىضر رباج نى ع ردكنملا نب 000 نع لاوملا نأ نب نمحبرلا

 مكدحأ مه اذا نآرقلا نم ةروسلاك اهلك رومألا ىف ةراختسالا انملعي ملسو هيلع هللا ىلص

 كلاآسأو كتردقب كردقتساو كملعب كريختسا ىنا مهللا لوقي مت نيتعكر عكريلف رمآلاب

 ! مهللا بويغلا مالع تدنأو ملعأ الو ملعتو رحقأ الو ردقت كنان ميظعلا كلضف نم



 1 2 كلا تاك

 باهش نبأ انربخأ لاق كحعس نب ميخربأ انتدح لبععسا نب ىدسوم انتدح « انعاصو اندم م 0 - دش 0

 نم عادولا ئتكاح 3 ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ىلداع لاق هابأ نأ تال نب رماع نع

٠. 
 و
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 نذ انو عجولا نم ىرق ام نى غلب هللا ل سر اب تلقف توملا ىلع اهنم تيفشأ ىوكَس

 كن الأ لاق در طشن بذ كل 52 لاق لام نملك 0 ىندو نإ ل 1 ل

 فن ك كنأو 0 نوففكتي 2ع ردت نأ نم ريخ ءاينغأ كنتقرو ردت نأ كنا ريتك

 َْلَذُأ هللا ليسر اب ثملق كتأوما ىف ىف لعجت' ام ىتح ترج الا هللا ةجو اهب ىغتبنا ٌةقفن 2

 ةعقرو ةجرد تددزأ الا هللا هجو هب ىغتبت الع لعتف فَلَح ىل كنا لق ىناككأ دعب

 الو ٍعَتَرْكَم نامعأل ضْمَأ مهلا نورخآ كنب رضِيو ماوقأ كب عفتني ىتح فلَحأ كلعلو

 ةيلع هللا لسع ينلا هلا ىترب يفسإ لد ةلولح نك تعست سكابلا نك مداح 012

 رانلا ةنتقو ايندلا ةذتق نمو رمعلا لذرأ نم ةذاعتسالا باب 2 ءةكعب 1 5 نم ملسو

 نعيم نوعا ربمع نط كلفلا ىبع نع ةدئار نع نيسكلا انربخا ميهربأ نب فكما [ةدح

 مهللا نهم نوعتي ملسو كيلع هللا رع 01 تاملكب اوذّوعت لق هيبا نع دعس نبا

 توعاوز ارمعلا (لذرأ ل قرأ نأ نم كب: .ةوعاو» لكيلا ىم كب انوعوا سل 0 لد ل

 انتدح لق عبكو انتلح ىدوم نب ىبك انتدح «ربقلا باذعو ايندلا ةنتتف نم كب

 ىنتا مهللا لوقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نا ةشتاع ندع هينبا ندعا ةورع ندا ماشق

 ةنتفو رانلا باذع نم. كب توعأ ىنا مهللا متاملاو مرغملاو مرعلاو لسللا نم كب , نوعأ

 11 ا 5 0 ت11 رك ا : نال 5
 0 ةلنند رش نمو رقفلا ةندك رد ىنغلا ةدننك رس ربقلا باذعو ربقلا ددنعو رانلا

 وتلا, ئقني امك اباطخلا نم ىلع فتو دربلاو جلتلا 2م ىلباطخ ٌلسغأ مهللا لاجحلا

 « برغم او فقرشملا نيب تالا امك ىلباطخ نيدو ىنبد تاع سندلا نم ضيبألا

 1 5 ١ ب كن
 عبطم ىلا ىب مالس انتدح ليعمساأ ىب ىدوم انتدح ىنغلا :ةخخنتف نم ةذاعنسالا باب 5



 10 تاوعدلا هايج

 نأ اهنع هللا ,ىضر خشتاع نع هيبأ ىع ورع ىب

 ةنثك نمو مرغملاو متاملاو مرهلأو لسللا نم كب 0 ىنأ

 ب - : 000 06 ١غ

 ةخننفخ نم كب ذوعأو ىنغ !]] خنتخ ورش نمو رانلا بادعو رانلا زئنخ نمو وربقنأ بإادعو وبقلا

 هاا مل 3ك 5 3 نمي د تس تو ا 2 هل

 كراظخ نو يدب تعب سنحلا نم شيبالا نوتلا تيقن امك اياطخل نم ىبلق كفو

 5 52 6 لا دبا تحكحا ع 5 ا
 ىلاسكو ىلاسك <« لسللاو 0 نم ةناعنتسالا باب 1 «؛ برعما»و فقرشما نيب تذلعأب اك

 د - - 1 م6 0 معيب تل ّ

 اتنلعجمم لاق كاري ىلا ص ورم ىتتدح لاق نميلس انتدح نملك 0 كتاح انمانح- كدحاو

 وجكلاو نزكلاو مهلا نم كب توعأ ىنأ مهللا ليقي ملسو هيلع هللا ىكص ىبنل

 د د هه د 3 مدل م هم #آ 6ه- 7 5 31 1 ١

 لخبلا ؛«لكبلا نم فنوعتلا باب *“ ع لاجرلا ةبلغو نيحلا علضو لخبلاو نبللو لسلاو

 95 هد

 6 ىتدح تملا ىب اناا ا نرزكلاو نزكلا لتم 2 لكبلاو انتدح لق ردنغ

07 2 
 ىضر صاقو نأ نب 0 نع 0 نب 5 نع و 1 نب كلملا كبع

 توعأ ىنا مهللا ملسو هيلع هللا نص. ىنلا ؛نع نيهتدكو سمكلا

 نأ 1 نم كب 0 نيخأ نم كب 0 نكيلا نم كب

 ذارأ ءرمعلا لدرَأ نم 0 باي *» 2 ءربقلا باذع نم كب ذوعأو ايندلا ةنتق 5

 نب أ نىع بيهص نب ريع دبع نع تراولا بع انتكح رمعم وبأ انتدح

 كب ذوعأ ىنا مهللا لوقي وعني 0 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لق هنع هللا ىضر

 ببح مهللا ملسو هيلع هللا ىكص

 يف انل ُكراب مهللا ةقكجلا ىلا اهايح ٌلْقتاو تشأ وأ ةكم



 ا مم تاوعدلا بانك

 «4أرو وا هأرأ ثنكف اتراح لذ يح تنب ةيفصب لي ورببح نم انليقأ ىتنح ىءمدخا

 3 نو سس ع مس

 ملسرأ م مك عطن ىل اًسْيَح عنص ءابهصلاب انك ]نأ ىتح هءارو اهفدري مث ا مانع

 ليبح اذه لن ثحأ هلراحب انآ ىتح لش مث اهب هتانب كلذ ناكو اولكأت الاجر توعدف

 مورصح ام لثم اهيلبج نيب ام مِوحَأ ىتا مهللا لاق ةنيدملا ىلع فرشأ ايلف هبكو انبك

 انَكَدَح ربقلا باذَع نم فوعتلا باب ث# ءععاصو مَدُم ىف هل ُكراب مهللا ةّكم ميعوبا

 لق دلاخ .كتنب' نلاخ ما نعمت لق ةيقع نب ىدوم انتدح ننس اند فرك

 هللا ىلص ئدلا :ثعمت تلق, اهزيغ !ملسوا ةيلع دلل لكص ىنلا نب عب اذتحأ عملا

 دبع انكدح ةهةبعش انثدخ مكآ انتدح «ربقلا اذع نم ذزعتي ملسو هلع

 ىلا نع ٌنهركذيو سمح انرمأب ىعَس ناك لاق يعش تع بسلا سر كلل

 ام كاب يملا زدحدسلا ا كش ةنرتعا ا نهب رمأب ناك هنا ملسو هيلع هللا , لص

 لاجدلا انك ىنعي ان نتف نم كب 0 رهعلا لد 0 ل كب ها نبجلا

 نع روصنم ىع ريرج انثدح ةبيش لا نب نمنع انتدح 0 باذع نم كب نوعأو

 اننلاقن هنيدملا دوبي ح نم نازوتت ىلع كو ل نع فورسم نع لثأو قنا

 : : 0 ل ل 000 0 ل ا
 ىلع لضخدو انجرح اميقدصا نأ معنا مو امههبدكف ةروبق 8 ,ىوبدعي روبقلا لعأ نأ شح

 نتا انفدص لاقف هل تركذو نيرزوجع نأ هللا لوسر اب تلقف ملسو هيلع هللا ىفص ىبنلا

 ؛ربقلا باذع نم دوعت الا هرلص يف دعب هيأ, اذ اهلك متاهبلا هعمست اًباذع ع

 اا نفس لا :بتعيلا انتدح نرسم ايحدح تاينلاو امكذلا ةننحا .. تدسلا ك0

 معللا لقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ىن ث اك لقي منع هللا ىصر

 كب دوعأو ربغلا باذع نو ناب ثذوسعأو موهماو نبك و لستكل .٠ فى 1 أ حل ١ 7 ١ ١ : 0 3 1 .٠ 0 0 ند -

 : ا 7 1 َّ | ني 0 57 ١
 ىسأ ..ب ىلعم انتدح موغملاو مكاملا نم لويععنلا باب 0535 ؛ كلرامملاو ابك

1 



 ٠١ تابعدلا بانك 5-71

 56 4 ١ انزل كك 5-5 + 9 : <" 5 .٠ .٠

 لك كيلعح ىليحت فيك هللا ليسر اي ايل هنأ ىدعاسلا لدهيمتح وسلا قربتخا .يهردلا مهلاس

 ا" الك اره اي عنخ معا# مالو
 كيتا كاع اكريايو ميعربلا لآ كح تيلص ىلا دنردو هجانأ دي ىلع ليه معلا ايليف

 0 0 انبي ١ 35 اهيباهيب ذب

 ىلص ىلا ليش باب مخ « ليج كلييح نانا يهبل يلا يلع ينحل اد اهلا دعي ذه هجاوزأو

 0 هبط . 2 507 5
 ٠ 300 0 مح | يي 4 5 1 0 ١ ٠

 باو نبا ىددح كام نب يلجأ .امدادحا ةاهكو يكد هل هاعجت هنيذا نم تايسو ديلع دلل)

٠ 
35-5 5 

 دفع تدلل نيس 2 >ييبابن 32 ع ياي ءاجسا ميج كيس .ةرصح باهش نيب نع سدي ىدربخا ءح هلل كل 7 ة رخل ا نيا

 2 ا 3 >2 هج ارضا جل كلذ للعجلات 000 ا “نيو اهياد مهللا ليقي ككلسو ديلع دلل لكيح ىفلا عمم هنا 5 2 ٠ 5 2 4 9 2 زاخ + ع 1 .- | 5

١ 
 ماسلا انددحا ممم نب سصقح انددح نىناغلا نم ذيعنللا بأي «ةماهشلا مهي نيل

 نحل اح ملسو ههلع دال كبه هللا ليس ايئاس هفع هللا ىنحي نسنآ نع هدانا نع

 د 3 0 5 ١
 ر يدل عا ملل دهدنيب ال 5 نيخ مجول لوس امعلا > لاف مبعملا كعبصت بيهغت اتسم

 0 > دل نك اع 1 5-01 0 < ١ 5 1 ءءلزع دلل 4 0

 "يمي لاجيلا يحال اذ مد لجي ند ىبي هين ّ ييسلاو اهل لجي ص الاينلو فيج

 (0 مالسالبو اير هلل انيصر لاغف رع اشنأ مث فالح لق ىلإ نم هلل ليسر اه لاقف هيبا ريغل

 هللا ىلبح هللا ليسر لاقف نقلا نم دللي ٍديعن اليسر ملس هيلع دلل لكم دبحمو انيد

 2 6-32 - 1 مل هاك ١ م0 ٠ 0-0 33 5 2 يأ
 ار 1 7 ىتح رشا العجا ُ كرويد دهدلإ كف مجبل 000 ميدل ىل نيي 3 مللسو :يلع

 د « ع < و٠ 2 .ءةج 200 7 ٠ س١ .٠ وب

 ايلاسنا 9 انه نىيلتا اميل اج ١ ديلا هلع كيدشل اآادخ كنع مكي هدانا نحو طال

 5 فك و » - 3 5 ب6 3 75 > + > م. 5 5 5-3 *
 نب ابيناكا انتدح لاجيل هلغ نم ذب بآب 7 :(؛مكوسلا مكل لبد نإ ةاينلل نع 00 ب ١ 0 1 ج © دع ه١ «©6 جس أذ

 ا 3 5 7 ١
 نب هللا دبع ىب بلظملا كيم وربع ىلإ نب وربع نع ا رفعج نب ليعملا انتدح كيعس

 سمننلا ةكلط ى»> ملسو هيلع دالإ ىليه هللا ليسي لق ليقي كلام نب سنا عمم ملا بدحاح ا ولا 5 5 0 4 9 ٠ 5" 5 ٠

 هد ع 5 و 5 2 3 3 5 5 1 ةكباو 1 5 1 8 3

 مدخلا نيداكف دعارو ىددي ةهحدط وبآ ى جراف ىملدخ مكنابلغ نم اهالغ ىل
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 1 م. تاوعدلا كبح

 - 6 هد 1
 باهش نبأ نع اسبك ىب حاص ىع دعس نب ميح بأ انتحح هللا دبع نب ويزعلا كبع 56 ١ | لأ 3 ةهودعلا

 هيبأ ىع ةورع نب ماش انربخا هللا لبع انربخأ ىنادبع انتدح « رتب نم مالغ و 1 0 ل و /

 طاح ىلا ناك تلا اهنع هللا ,نىض

 ( ةعكرب 0 صاقو أ نب لعشس ىأ

 . لق مكلل انتدح ةبعش انتدح مدآ انتدح ملسو هيلع هلأ

 نأ ةيدع كل ىحعأ الأ لاقف رج نب بعت ىنيقل لق ىليل

 لاق كيلع ىلصُت فيكف كيلع مّلَسُت فيك انملع ىق هللا لوسر اي انلقف انيلع نرخ

 -ٍ 5 ١ 3 ا ا 5 ننال
 ديج كيبح كنا ميحربا لأ ىلع تيلص امك كمحك لآ ىلعو ديح ىلع لص ميهللا

 5 0 م - 3 م 53 5

 انتدح «ءديج كيج كنأ ميهربا لآ ىلع تكراب امك ديح لأ ىلعو كبح ىلع كراب مهللا

 د هللا لبع ىع كيري نع ىدروارذلاو مزاح نأ بأ انتدح ريح نب ميحربأ ' 0 5 ْ ١

 ىلصن فيكف كيلع مالسلا اذه هللا لوسر اب انلق لق ىردكلا كيعس ىبأ

 5 ١ د ع 35 ساه

 كديبح# ىلع كرابو ميخربأ ىلع تيبلص امك كلوس 3 كدبع ليج ىلع للص مهللا

 5 يا مسا 1 - 1 2

 ىلص ىبنلا ريغ ىلع ىلصي له باب ١١  ء«ميعربا لأو ميعربا ىلع تكراب

 1 تاج ا45 | 22 ست عش 3 باه اه ' َكذ

 نب نميلس انتدح مهل ىكس كتاولص نإ مييلع ْلصو ىلاعت هللا لوقو

 نئع كلام ىلع ا ىب هللا دبع انتدح
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 مت ةعاس هيلع ىشغ ىلنخف ىلع هس أو مب لون املخ ريخا مت ةنج نم هدعقم ىري 0 | كا . 0-0 6 0 006 9 3 1 3 08 1 ١

 32000 ا ك0 0 0 تل 5 9” 0 -
 عنأ تسيلعو انرانخإ 2 !ذأ تلق ىلعالا فيقترلا مهللا لاق مك فقفقسلا ىلإ هررعب نسصخ#او قافأ

 قيفولا مهللا اهب ملكت ةملك رخآ كلت تناكف تلا ميكت وهو انتّدك ناك ىنلا ثيدلا

 1 ل مل تت تت مل تلك ع

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ الول لاتو اعبس ىبتكا

 0 هدو 5 ديس 0

 ليعمس نع ىبح انتدح ىنتملا نب كميح“ انتدح «هب توعدل توملاب وعدن

 نإ ارركلا ليفي هيعيدتم ا هنطب ىف. اعبس ىتكا :ةنقو اًييَحا تينأ لق سيف ىكدح لق

1 32 

 انربخا مالس نبا انتكح ءهب توعحل تولاي وعدن نأ اناهن ملسو هيلع هللا ىص ىنلا

 هللا لوسر لاق لاق دنع هللا ىضر ند نع ني نب زيزعلا دبع نع 0 نب ل

 و ع 200-

 اينمتم كب ال نك ناف هب لون رضصل توملا مكنم ٌثحأ نينمتي ال ملسو هيلع هللا ل
 ى

 «ىل اويبخ ةلفولا تناك ذأ ىنقوتو ىل اًريخ ةويلل تمناك ام ىيِحَأ مهللأ لقيلف توملل

 ىنلا هل .احدو مالغ.ىل كنلو ىسوم ويا لاو غسوعر حسمو ةكربلاب نايبصلل ءححلا باب ا»

 نب دعجلا نع راح انثكح دكيعس نب ةبيتق انتدح «ةكربلب ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلص هللا لوسر ىلإ ىتلاخ نى تبهذ لوقي كيوي نب بئاسلا تاعمس لق نمحرلا دبع

 مك ةكربلاب ىل ادو ىسأر مسف عج محلا نسل نإ. هللا لودي ردنا, تلاعمد هلو لح كولا

00 

 بويأ نا نب ديعس انتدح بهو نبا انثتدح فسي نب هللا دبع انتدح « ةلجحلا

 قوسلا ىلا وأ قوسلا نم ماشع نب هللا دبع هّدج هب يرخ نك هلأ ليقع نأ نع

3 

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناف انكرشأ نالوقيف ريع نباو ريبزلا نبا هاقليف ماعطلا

 انككح «لونملا ىلا اهب تعبيف ف امك ةلحارلا باصأ اميرف هكر شيف ةكربلب كل |



 15 م. تاوحتلا نانتح

 - م 5 بي 26 م َ 2-7 2 ١ ا /

 ليقتسم ءاعدلا باب اله ٠ ةنيدم ا | رطمي الو ةنيدملا ليح

 52 30-7 ١ 2 3-1 35 0 حيجح 01

 نك نابع نكح تح نق 2 انتدح بيحو انتدح ليعم#س ىب ىسوم انتدح ةلبقلا

 ىقستسي ىلصملا اذه ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلأ جرخ لق كيز ىب هللا دبع نع ميمت

 هيلع دللا لكك طنا ةوعد مكان « دعادر تلقو ةلبقلا لكلا ْ ىقستساو اعدف

 انتقد« ىمرح اقدح نوسألا نائب هلل يع ءاتهحح هلك نتكوو معلا لسا دانا كح

 هللا عدأ سنأ كمداخ هللا لوسر اب ىمأ تنلق لق هنع هللا ىضر سنأ نع ةداتق نع ةبعش

 اتتدح بركلا ىنع نجلا باب 2/ .«هتيطعأ اميف هل كرايو هحلوو هلام وتكأ .مهللا لق هل
1 - 6 5 

 ناك لاق سابع نبأ نع ةيلاعلا قنا نع ةدانق انتدح مت انتدج ميحربأ ب ملسم

 الإ هلا ال ميللل ميطعلا .هللا آلا هلا. ال لوقي بركلا ىنع وححي ملسو هيلعا هللا لص ىلا

 ماشه نع ىيح انثدح دّدسم انتدح « ميظعلا شرعلا ٌبرو ضرآلاو تاومسلا بر هللا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع نبا نع ةيلاعلا نا نع ةدانق ىع هللا بع نا نبا

 ميظعلا شرعلا بر هللا الا هلا 2 ميللل ميظعلا هللا الا هلأ 9 بركلا نع لوقي ناك ملسو

 نع ةبعش انثدح بقو لو ميرللا شرعلا برو ضرألا برو تاوهسلا بر هللا الإ هلا ال

 نفس انفدح هللا ىبع ىب نع ,انتدح البلا لهح ني نورعتلا تل ١١ دكا د

 نوعتي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لق ةريره نأ نع اص نأ نع ىمس ىتدح

 ثدز ثالث .ثيحلل نيفس .لت. ءآدعألا ةنامتو ءاصقلا ةوسو ءاقشلا كردو ءالبلا ىهج نم

 فقيفرلا مهللا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ءند باب ) ءقو نهتيأ نيردأ ال ةكحاو انأ

 باهش :ىنبا ىعأ ليقع ىقحتحت لد كبللا ىدنتك ل5 ربفع نب انيك انتا للا

 هللا ىضر ةشئاع نأ ملعلا لفأ .نم لاجر ىف رييزلا نب ةووعو بيسملا نب كيعس ىنربخأ

 ىتح طق ىبن َضَبقَي نل جيحت وهو لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تيلق اهنع



 1 0 58 0 10 ل 87 00 55 َّ 3 د دب © همت مم لدعمه 2 0 تت همم د -
 هللا لوسر تدفعك ىناث ديد ءاعرلا نم عج سلا رظلاث هنوينشي 8 ممتد كورمأ !ذاخ

 «بانتجالا كلذ الأ نولعفي ال'ىنعي كلذ الا نولعفي ال هبآكحأو ملسو هيلع هللا ىلص

 وهوعلا كبع انربخا ليعمسا انثدح ىّدَسَم انتدحا دل هركم ال هّناف ةلتسملا موَعيَل باب ال

 نلوقي الو ةلتسملا معي مكدحأ امد اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لاق سنأ نع

 نع كلام نع ةملسم نب هللا دبع انتدح ءدل هركتسم ال هنذ ىنطعأت تتش نإ مهللا

 لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دنع هللا صر 552 5 جرعألا نع دانؤلا ىبأ

 ال هتاف ةلتسملا مزعيل تتش نا ىنمحرأ مهللا تتش نا ىل رفغأ مهلا مكذحأ نلوقي ال
 د

 انربخا فسي نب هللا دبع انتكح ٌلِجعي رث ام ىبعل باجاتسي باب 7 ءهل ةركم

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرغ نأ نع وكْزَأ نبا ىوم دّيَبَع نا نع باهش نبا نع كلام

 21 اي حسب ملفا وحد لوفيك» ليعاس لا ام مكرتتل ناكتشُي لق كسو هيلغ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا امد َىرَعْشَأْلا ىبوم وبا لو ةتحلا ىف ىحيَألا عفر باب 8

 هيدي ملسو هيلع هللا ىفص فلا عفر رمع نبأ لثو هيطبإ ضايب تيأرو هيدي عفر مك

 ديح ىتدح ىسيوألا لقو هللا دبع وبا لق ءدكلاخ عنص امم كيلا أاربأ ىنا مهللا لاقو

 عفو ملسو هيلع هللا لص ئنلا نع اسنأ اعمس كيرشو ديعس ند نكح نع مع نبل

 نب اني انكدحا ةلبقلا لبقتسم ريع ةححلا بي 7+...« هيطبإ سايب تأ ىقح هيدي

 هللا لكس ىذلا انبب , لاذ! ةنح هللا [ىضر نأ بع ةدانق شع“ ةناوعا وبا انقدخ وبكت

 تميغتغ انيقسي نأ هللا عذأ هللا ليسر اب لاقق لجر ماقف ةعيجلا مدي بطخب ملسو هيلع
 -6هذ5 فكم اس

 ماقف ةلبقملا ةعيجلا ىلا رطمن لون ملف هلونم ىلا نصي لجرلا دك ام ىتح انوطمو ةامسلا

 انيلع الو انيلاوح مهللا لاقف انقرغ كقف اّنع هفرصي نأ هللا عدأ لاقف هريغ وأ لجرلا كلذ
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 ب 8 ّح 4 2 3 | عج 2 لق وربع نع ةبعش انتدح لاق ملسم انتدح «كاذ

 هانا الف لار لع لص مهللا لق ةقدصب لجر هاتأ اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك لاق

 نع 0 انتدح هللا كبع ىب 0 انتدح ناقوأ نأ لآ لا ل مهللا لاقف دنا

 ىلا هللا لوسر اب تلق ةيناميلا ةبعكلا ىمسي هنودبعي اونك بسن وهو ةصلخلا ىذ نم

 لق ايحيم ايداع هلعجاو هتبت مهللا لقو ىرحص ىف كصف ليخل ىلع تبيبخأب زر لج

 -هد

 ىموق سس د مدنصح ىف تقلطناف نيس لاق امب و ,ىموق نم سس , اسراف نيسيخ 3 تجرخت

 ىنلا نييتأ مك اهتقوحأت اهتينأت ىتح كتينأ ام هللا لوسر اب تلقف ملسو هيلع هللا ىلص

 ةبعش انثدح عيبرلا نب ديعس انتكح ءايليخو 0 برجا ليلا لدم .اهنكذ

 نيمناك نبتأ هلسو_ ميلع فلا ضن ىدل مسلس | أ تلو لا اسدإ دا ضان

 انتدح ةبّيَش نا نب نئثع انتدح «هتيطعأ اميف هل كرابو هحلوو هلم رثكأ مهلا لق

 ملسو هيلع دلل ىلص ئبنلا عمس تلق اهنح هللا ىضرا شت نع هنأ نع كنف نك هع
2 

 اذك ةروس ىف اكنلفلا ملا نك 1 قرككيدا قل هللا هجر لاقف كجحسملا ىف ُف الجر

 هللا دبع ؛ىخأ لكقاوأ أ نحمل ربحا ةيعس اسدح را اندج يصح 07

 هجو اهب كيرأ ام ةمسقل هله نإ لكر لاقف اقر لل ا

 ري لقو ههجو يف َبَصَعلا تيأر ىتح بصغف ملسو هيلع هللا ىدبص ىبنلا تربخأف هللا

 همدلا ىف عّحشسلا نم مكي ام باب .٠ ءربصف اذه نم رثكأب ىذوأ ىقل ىدوم هلأ

 نورت انتدح بيبح وبا لال نىب نابح انتدح قيكسلا نب ني نب ىبجح انتدح

 عمت لك اننا ثذدح لاق سابع نبا نع ةمركع نع تيرختلا ف ريا انتدح ٌئرقملا

 قات كنيِْنأ 2 ناوقلا اذه سانا لمن ا رارم تالتف ترتكأ ناث نيبترف 2 ناث لوم



 م. تاوعدلا احح 5

 ام لثيب ثكحأ 3 الو مكدعب ءاج نم نوقبستو مكلبق ناك نم نوكرذت رمأب مكربخأ

 1 ساعد

 ةويح نب ةاجرو كل رح نالجت ىبا هاورو ىهس نع رع نب هللا دّيبع هعبات ؛ ارشع

 نع ليهس اورو 2ادرخلا نأ نع ماص نأ نبع ٍعْيَق) نب ويزعلا دبع نع ربوج هاورو
 انثدح كيعس نب ةبيتق انتكح ءملسو هيلع هللا دص ّئنلا نع ةريرف نا ىع هيبأ

 ةريغملا بتك لق ةبعش نب ةريغملا ىلوم دآرو نع عفار نب بّيَسَملا نع روصنم نع ريرج
 را لك ردد ىلإ لوقت نراك ملسو ةيلع هللا (ىلكص هللا لور | نأ ”نيفست قا نبا <يواتعم "اا

 ريدم ءىد لكا لح رفو نمل هلو كلتلا هل هلا كيرا الا هححموا هللا« هلأ علا 23 ملس اذا

 ةبعش لقو دَحلا كنم ّدِجلا اذ ٌعَقْنَي الو تعنم امل َىطْعُم ال» تيطعأ ام عنام ال ّمهللا

 ا ع مهيلع ّلصو ىكاعت هللا لوق باب !١ ٠بيسملا تيعمس لق روصنم نع

 عا ديبعل رفغأ مهللا ملسو هيلع هللا ىكلص ئبنلا لق ىبوم وبا لقو هسفن نود ءعحلاب

 ىأ نب دبزي نع ىيج انثدح دسم انتكح ءهبنذ سيق نب هللا دبعل َرْفَعَأ مهللا رمأع

 1١ كبر ديلع هل لصا ىدلا عم انجرح لذ عوفألا نب ,ةيلس انتدحت ةفلس لوم كيَيح

 ركذُي مب ودج لزنف قتاهيتف نم انتعممأ ول مع ايأ موقلا نم نجر لاقف رَبْيَخ

 انيدتحا ام هللا الوت هالات

 قئاسلا اذه نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق هظفحأ رل ىثللو اذه ريغ ًًرعش ركذو

 اهلك هب انثعتما الو هللا لوسر اي ةهقلا> نم لحجر لاقو هللا عجبي لاق عوكألا نبارما ةزولق

 لاقف ةريتك ران اوذقوأ اوسمأ اًملف تاف هسفن فيس ةيئاقب رم بيصأت جولت# موقلا ٌقاص

 ةيِسُنإ رمح ىلع اولق نودقوت ءىنن ْىَأ ىلع رانلا هذه ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 وأ لق اهلسغنو اهيف ام فيرِهُن الأ هللا لوسر اب لجر لق اهورسكو اهيف ام اوقيرفأ لاقف

 ل
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 ىمامأو ارون ىتحتو ارون قوفو أرون ىراسي نعو ارون ىنيمي نعو ارون ىنمس ىو ارون ىسب

 5 5 1 3 0 5 3 هه ل هدر ّ ا ١ -ت ع 2 عام

 نكابعلا ىلو نم الجر تيقلف توبانلا ىف عيسو بيرك لأ ارون ىل لعجاو اروين ىفلخو أرون

 دبع انتدح ؛ نيتلصخ ركذو ىشبو ىرعشو ىسمدو ل ىصع ركذف نهب ىقدخ

 ساّبع نبأ نع سوءاط نع ملسم غنا نب نييلس تعمس لق نيفس انثحدح كح نب هللا
 روت تأ تماطل كتل مهللا "ليي ىحمتي ليلا ند مانا ملسو هيلكاتللا لكك ىلا 1

 حكيلل كلو نهيف نمو ضرألاو تاومسلا ميك تأ تبط كلو ينفق ندد ضرألاو تاومسلا

 فتح ةعاسلاو فتح رانلاو فقح ةّنِللو فتح كوأقلو فح كلوقو قح كتعوو قلل تنأ

 كيبتأ كيلاو" نما كيو تلكوت كيلحو «تملسا كل مهلا فح نيك فخ كل

 تن تنلعأ امو ثررسأ امو ترخأ امر تمّدق ام ىل وفَعُذ تمكاح كيلاو تيمصاخ كبو

 نأ ىلع نع ىليل نأ نبا نع مكخا نع ةبعش انتدح برح نب نييلس انتدح مانملا

 ملسو هيلع هللا لص ىنلا تتأف ىحرلا نم اهحي ىف ىقلت ام تيكش مالسلا اهيلع ةمطاف

 انك نك 0 هتربخأ ءاج املف ةشئاعل كلذ تركذف هلأ ملف اًمداخ هلأست

 ىردص ىلع هيمدت درب تلجو ىتح اننيب سلجن كتاكم لاقف موقأ تبقذف انعجاضم

 ايكعجاصم اًقذخأ وأ اهتقارف. ىلا "امتيوأ اذا مداح نيالا ريل وح ام ىلع اكندا 1 ل

 مداخ نم اكل ريخ اذهف نيثالثو اًنالت !دجأو نيتالثو اًنالث اكبسو نيتالثو اًنالث اربكف

 نوعنلا باب 7 «' نوتالتو عبرأ جبسنلا لاق نيريس نبأ نع دلاخ نع ةبعش نعو

 نع ليقع ىنتحدح لق ثّيَللا انتدح فسوب نب هللا دبع انتدح مانما ىنع ةءارقلاو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر را اهنع هللا ىئضر ةشثاع نع ةورع ىقربخا لاق باهش نبا

 ع ع

 «هدسج ابهب جحاسمو تاذوعملاب اكضو هيركا 8 كنت هعجحاضم فخأ اذأ ناك

201 
25 



 / تاوعدلا نات

 3 !رح
 مهللا لقف لقف : كعكاضم تدرأ اذا لاقف نك ىصوأ ملسو هيلع هللا

 ةبغر كيلا ىبَط تاجلأو كيلا ىهجو تهجوو كيلا ىومأ تضوفو كيلا ىسفن كتملسأ

 ىنذلا كّيبنبو تلرنأ ىذلا كباتكب تنمآ كيلا آلا كنم اَجْنَم الو ًَجْلَم ال كيلا ٌةَبفرو

 نميألا لكل ندحت ىتييلا كيلا عضو باب + .ءةرطفلا ىلع 0 نزف تلسرأ

 ىضر ةفيْذَح نع ىعبر نع كلملا دبع نع ةناوع وبا انثدح 00 نب نس ىددح

 تحت هدي عضو ليللا نم ةعحضم فذخأ !ذأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا ناك لق هنع هللا

 ام دعب انايحأ ىخلا هلل ديلل لق ظقيتسا !ذاو ايحأو تومأ كساب مهللا لوقي مت هدخ

 ةكررلا كبح انيرح ددسم اضدح ىجالا فشلا ىلع مونلا باب 4 ءروشنلا هيلاو اننامأ

 لوسر ناك لاق بزاع نب ءاربلا نع ىنأ ىنتدح لق بيسملا نب ءالعلا انخحدح دايز نبا

 ىسفن تملسأ مهللا لق مث نمألا هقش ىلع مان هشارف ىلا ىوأ اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 كيلا ةبهرو ةبغر كيلا ىربط تأجلأو كيلا ىومأ تضوفو كيلا ىهجو تسهّجوو كيلا

 تلسرأ ىذلا كّيبنبو تلونأ ىذلا كباتكب تنمآ كيلا الا كنم اَجحْنَم الو ًاَجْلَم ال

 «ةرطغلا ىلع تام هتليل تيكت تام مث نهلق نم ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو

 نيس نع ىحيم نبا اهدح هللا ىبع نب ىلع انتكح 'ليللاب هبتننا اذا ءحجلا باي ٠١

 ىبلا مف د 0 تاب لق ايهنع هللا يصر سابع نبا نع بيوك نع ةيلش كر

 فقلظأت ةبوقلا أف مق مك مان مك هيديو ههجو لسغف هتجاح قأت ملسو هيلع هللا ىلص

 ا و ولا ف وتورم وسو اشرت هه اهقتم
 نع ىرادأف ا نخأت دراسي نع توقف ىلصي ماقف كتاضوتف هبقرأ نك ب

 خفن مان آذآ 5

 و رون ىلف ىف لعجلا مهللا هند ىف ليقي ناكو 0 رثو ىلصف ةولصلاب لالب هنذات



 أمل .٠ تاوعد ١ تاج

 2-98 : 1 5 هللا - 0

 دبع ىع كيوس ىب ترخدا ىع ىميتلا 5 بدأ نئعو هللا كبع ىع قود أ نع ظرامع

 عام لل 1 5 6 د 5 2-_ ١ 20 ا شنب

 كلام نب سنأ انتدح ةدانق انتاح ماه انندح نابح انربخأ قحكسإ انثكح وللا

 سنأ ىع ةداتق انتدح مام انثكدح ةبدم انثدحو 2 ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع
 أ ى

 مكدحأ نم هدبع ةبوتب 8 هللا ملسو هيلع هللا ىص هللا لوسر لاق لاق منع هللا ىضر

 انتدح نميألا فشلا ع د باب ه ؛ الف ضرأ 3 هلضأ دقو ريعب ىلع طقس

2 

 نع ورع ع قرعرلا نع رمعم انوبخأ فسوي نب ماش اك ن3 نب هللا كيع

 ةرشع ىححا ليإلا .نم ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك تلق اهنع هللا ىضر ةشئاع

 ىتح نييالا هن ليع عجطضا مت نيتفيفخ نيتعكر ىلص يم علط !ذاف ةذعكر

 32 د بةدعد هَ

 لاق رمتعم انتدح لاق 5 انتدح ارهاط تاب اذأ باب 1 ؛ هكذوبف ندوملا 0-6

 لاق لاق امهنع هللا ,ىضر بزرع نب ءارقلا دل 0 نب لعس ىعار رودصنم كاعيب
0-7 

 ٌعجطضَأ مق ةولصلل كتوضو ًاضوتق كعجاضم .تيتأ اذا ملسو. هيلع'.هللا ,قكص هللا لوسر

 د

 رهط ن ثاكلأو كيلا ئرمأ تضوفو كيلا ىسفن' تملسأ مهللا .لقو :نميألا كقش ىلع

 تلرتأ ىذلا كباتكب تنمآ كيلا الا كنم اًحذم الو احلم ال كيلا ةبغرو بقر كيلا

 نمكّلتسا تلقف لوقت ام رخآ نيلعجأو ةرطفلا ىلع تم تم ناف تلسرأ ىذلا كيبنبو

 انقدح مان اذا لوقي ام بإب « ء«ىتلسرأ ىنذنلا كيبتو ال لق تلسرأ ىنلا كلوسربو

 دب هه د : 5-5 3 0 0 5-6 7 5

 ىلا نراك لاق خفيذح نع شارح نب ىعبر نع كلملا كبع نع نيفس انتدح ةصيبق

 ىنخلا هلل كمل لق ماق اذاو ايحّأو نومأ كجماب لق هشاوف ىأ ىوأ .اذا ملسو هيلع هللا ىكص

 ىب دكيحو عيبرلا نب دعس انتكح ءاهجرخت اعيشنت روشنلا هيلاو انئامأ ام دعب انايحأ

 - مع 0 هماسف

 2 هللا ىلع ىجنلا ىنأ بزاع ىب ءاوبلأ عمس كعك نع خلعش انتدح الق ةوعرع ةبيلع ةللا ىبص ؟ىنلا أ براغ 050 داتا 2 ككل كل

 - 5 0-0 1 هد 5 3 ع

 ّر



 27 تاوعدلا بح أمك

 هد د 5-

 هللا ىىضر سوأ نب دادش ىنددح لق ىودعل بعك نب ريشب نع ةديرب نب 0 - ّ 1 0 ا 2 0 00
 رس

 3 تل
 الا ملا 9 ىر تننأا مهلل ليقت نأ رافغنسالا كبس

 2 د

 ”وحا تدعنص ام وش نم كب ذوعأ تعطنسا

3 1 6 5 3 2 6 
 اهلاق نمو لاق تن لآ بوندلا رفغي ال عملات | لب رفغذ ىندب كل 2وب

- 

 لكللا زك ايلذ ن5 دنك لأفإ ١) وهف ني نأ لتقف :كود

 1 يآ 0
 لأ نم وهف 2

 م 10 2 لا 22 0 6-5
 ةخملس بأ ىنريخأ ىرعغولا ىع بيعت انوبخا امينا هبا انتدح ةليللاو

 ١  1 1 3 0 2ٍَء 5
 ىلا هللأو ليقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر تعمس ةريره وبا لق لق ىمحرلا دبع ىبا

 ةدانق لاق ةككانلا ةخبوتلا باب * « لره نيعبس نم رثكا بلا ىف هيلا بوثاو هللا رفغتسال 00 ل ا 0 م ع 2 1 ١ 0 00 ل

 عنسحلا 02 داهج زكا اضدح سنوي نب نجا اهدح ةخباص احوصن هيك هللا قل اوي

 ه-د 1

 اهدحا نيتيدح دوعسم ىب هللا دبع انتدح ديوس نب ثرحلا نع ريمع نب راجع نع

0 5 
 لعق هنك هبونذ ىبي نموملا نأ لآق اق ددناك 1 1 ا :

1 2 5 َّّ 

 د ل ىتدع و باب َّ دكت لاصت هعن) لثخ ا دم تاككا دود

 تبحهذ كفو طظقينساف ذ

 مح

 هسد 1

 نع ملسم وباو ةبعش لو كيوس نب ثرحلا تعمس لق ةرام

 نع شعألا انتدح ةيواعم وبأ لاق



 امه ١0 ناذتنسالا بانح

 نبأ ىع كيعس ب نع ديعس نبأ وه فحا انثدح مُيَعُن وبأ انتدح ع ناينبلا يف مهبلا

 مشب انين نحلم ثيل هلم نس سل ل

 ىنب ىلع انتدح ؛هللا فلَخ نم ٌتحأ هيلع ىنانأ ام سئشلا نم ىلطيو رطلا

  000د 1 ١ 0 2 2
 تسرغ الو ةنبَل ىلع ةنبل تيعضو ام هللاو ريع نبا لق ورع لق نيفس انتدح هللا دبع

 1 0-0 ]ب 8 ا ل
 دق هللاو لاق هلهأ ضعبل هتركذف نيفس لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ضيق كنم ةلخأ

 ؛ َىنْيَي نأ لبق لق لَه كلف نيفس لق اتيب تب

 ١ ا 3
 ميحرلا نىنيمحرلا هللا مسب

 تاوعدل ١ بانح هم

 كلام ىنتدح 5 [ 1 مج هناك وعد ٍ 0 ردع

 بن قلل لق ملسو هيلع دلل للص لذ نيش نا دش دا 2 جرا نع .كاتزلا هنأ, نحل

 -هد ع

 ريتعم لاقو ؛ ةرخآلا 5 ىنمأل ًةعافش ىلوعد ينحل ن 1 هك اهب وعدي ةباكاسم ع

 لكت ققاوأ لوس لاس. ىنلك لق ملسوا ةيلعادللا لكم ىدلا نع نأ نك نإ 2-0

 باب 7 «ةمايقلا موي ىتمال ةعافش ىتوعد تلك تاكد 5 5 نامه ىن

 0 مكيلع ءاهيلا لسري ارافغغ ناك هنإ مكبر اورفغتتسا ىلاعت هلوقو رافغتسالا لصضفأ

 هدد

 ةشحاق اولعف اَذِإ نينلاو ؛ راهن مكلا لعجو انج كل لع نينبو لؤمأب 0

 اي مت 20



 7 ناذتتسالا بانك

 اقف انكرحت نابع نا ندا ناسي انكدح . ليلا تاوسألا 'قالغإ بابا ه+ «٠ ٠ كيبلا' لقا

 اذا ليللاب حيباصملا اوتفطأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر لق لق رباج ىع كاطع 02

 ولو لق هبسحأو ماه لاق باوشلاو ماعطلا اورمخو 3 : فسألا اوثكوأو باوسألا اوقلغأو متدقر

 1 ءءء ل 3 هد - -

 ميعربأ انتدح ةعرق نب ىيك» انتدح اطبالا ف'انو ربكلا دعب نانخلا باب دا « دوعب

 02 012 دل عطل“ ةريزف قنا ىع تيسبلا نب نايعسا نع باهشا نيا قنع تنعس ؛ىبا

 صقو طبالا فتتو دادحتسالو نانتخلا سفح ةرطعلا لآ ملسو هلع هللا 'ناض ىتلا

 دانؤلا وبا انتدح ةرمح لأ نب بيعش انربخا ناميلا وبا انتدح ءرافطألا ميلقتو براشلا

 مالسلا هيلع ميعربا نتتخا لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرغ دا نع جرْعَألا نع

 ةريمخملا انك يتق انتدح هللا دبع وبأ لاق ( ةففحأ موكدقلاب ندخل ةنس. نينامت .ىعب

 انربخا ميحرلا بع نب كّيح انتدح ءدّذَشَم عضوم وهو موُدَقلب لقو داَنّولا نأ نع

 نب كيعس نع فا نأ نع ليثارسأ نع رفعج نب ليعم» انتدح ىبوم نب دابع

 انأ لق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ضبق نيح تنأ نم ْلْثم ساّبع نبا لتس لق رْيَبِج

 نع هيبأ نع سيردا نبأ لآقو كردي ىح لجرلا ودنا ال زيكا لذ نادخ نتموب

 ا 00 ١ ردع يملا دن نعادسا د

 كرماقأ لاعت هبحاصل لق نيو هللا ةعاط ىع هلغش !نا ّلطاب وهل لك باي 4

 نب ىيح انتكح هللا ليبس نع 1 ثيدحلا وبل ىرتشي نم سانلا نيو كاعت هلوقو

 ابا نأ نيحرلا دبع نب دْيَمَح ىقربخا لف بايش نبا نع ليقع نع ثلا انتدح ريك

 تاللاب هفّلَح يف هاش ىلل تللكلا 0 كلو, هيلع هللا لنص, هللا. .لوسو لق لق ةريرف

 ه5 كك شك تدك كرماقأ لاك باسل لق نر هللا لا هلا ال لقيم
 د د - هع 3 د

 ف 9 1 ٠ 0 د 1 5
 ةاعر لواطت اذأ ةءاسلا طارش نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نىع ةريرغ وبأ لاقو



 ام 1 ناذتنسالا تح

50-5 

 رسأ ليقي كلام 0 ل 0 لاق نأ ا لاق 0 نب ار ري انتدح حابص ىبا

 اخ ينس أ ىلاس ىلا دعب نس تربخأ اف 0 مكس دبلع ىللا ل دنا ل

 .رمتع انتدح ةاجانملاو ةراسملاب سأب الف ةثالث نم رثكأ اوناك اذا باب "80 ءدهب اهثربخأ

 اص ىبنلا لق لاق هنع هللا ىضر هللا تبع نع لثاو ىلا نع روصنم نع ررج انندح
6 

 نمانلاب اوطلحخم  ىتح رخآلا نود. نالجر ىجلتعي الف ةنالن تنك اذإ كلشو فلك لإ

 هللا دبع نع فيقش نع شْمْعَألا نع نع ةزمح ىلإ نجح نادبع اضدح هدنادح ا

 ام ةمسقل هذه نأ راصنألا نم لج لاقف ذاهرسف اموي ملسو هيلع هللا ىلص يقل مس 5

 الم ىف 4 وهو هتينأت ملسو هيلع هللا لص ىنلا نينكك هللاو اَمأ ثلق هللا هَجَو اهب كيرأ

 اق اذا 0 ك1 عنو ىسوم. ىلع هللا ةجر لاق مك دهجو رجا ىتح بضغت ةكرراند

 نوجانتي ىنعماو اهب ةفصوف تيجان نم ركصم ىوك مه ْذِإَو هلرقو ىوكنلا لوط باب 6

 ستأ نع ريرعلا تبع نع ةبعش انتدح ضعج نب نيك اند راشنا ب نم اهحح

 لاز اف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر ىَجاَتُي ٌلجرو ةولصلا تىيفأ لق منع هللا كسور

 مونلا نكن تيبلا, اذا رانلا كرمت ال باي 0 ٠ ىلصف د مح هكباختإ دل يك 10

 هللا قيض' ئنلا :ىحتويبلا نع داس نخ ىدرلا لح سس ا اسد ا مح

 انتدح ءالعلا ىب كيح# انتدح « نومانت نيح مكتويب ىف رانلا اوكرتت ال لاق ملسو هيلع

 نرتحا لق منع هللا تضر .ىموم' قنا نع ةكردا نا نع هللا يح نك يس نك 0

 هذه نأ لا ملسو ةيلحمللا لسم ىدلا هلاشن َتَدَخ ليلا . يلعأب لع نيل

 ريثك نع دامح انثدح َةبْيَتف انتدح «مكنع اهوُتفطأت متمن اذذ ملك ودع قي امنا رانلا

 لو دمام دلل لس ذل زر زال 000000000208

 نتفقرحان ةكيتقلا ترج امبر ةقسيوفلا ناذ جيباسملا ايصال كلو لا ارد حل اورمَح



 7 ناذتنسالا ابك امل

--68 5 

 0 00 ىقشت ام هللاو الو ىشيت مالسلا اييلع طا يلفت ةنككلا) نم رداغت رف

 نع اهسلجأ مت ىتنب اب ابحرم لقو بحر اهآر املف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يشم

 8 اذإف عيتاتلا أهراس اهترح ىلر املذ ديكس كب تكبف اهزاش: مكن هلامش قع وأ هني

 اننيب نم رسلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر كصَخ هئاسن نيب نم انآ اهل تلقف كحصضت

 تنك ام تلق كراس امع اهتلأس ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر مق اًملف نيكبت تنأ مث

 سدد

 امب كيلع تمزع اهل ثلق َىَقوت املف هرس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ّىشُفُأل

 ىف ىراس نيح امأ تلق ىنتربخأت معنف نآلا امأ تلق ىنتوبخأ اهل نقلل نو لكيلع

 هك ىنضراع دق هنأو رم خنس 0 نارغلاب هضراعي ناك ليربج 3 ىلربخأ هناف لوألا رمألا

 كل انا تالاجللا معن ىف 0 هللا ىقتأف 3 نق الا :لجألا» ئرأ الو نيَترم : ماعلا

2 2-6295 

 ةمطاف اي لق ةيناثلا ىنراس ىعزج ىلر اًملف تيأر ىذلا ىئاكب تيكبف تلق 0- .مصضرمت | و

 اقدح ءافلتسالا باب © .٠ « عمألا هذه .ةاسن ,ةحيس وأ :نينموملا هاسن ةحبس قوكت نأ

 ل هيلجر ا ع ايقاتسم نيكاشسملا قاب مكاو يلح“ للا لكس »ةللا . لوسر "تجر

 دتحسح 0

 51 وذم ىيذلا ا اك ادلع ةلوضو تبلاتلا ١ نوما رانا , ىحاتتي الا بانا ىرخألا

 0 526- | ك

 هلوق ىلآ ىوقتلاو ربلاب اوجانتو لوسرلا ةيصعمو ناوذعلاو مئالب اوحاست ذاق منيج نتا

 هيحا 12 20

 اومدقق لوس منجا ع دل لوتس 0 اهبل ايلا ةاومو نردورملا نكوتيللا للا لك ذلك ا
 هاداس كفن - 3 وه - -ه-

 0 روقَع هللا ناك رِهْطََو و مكل و ب كلذ قص مكأ أوج ىكحب نبي

 م انتدحو - كلام انربخا فسوب نب هللا دبع انتدح نولمعت 5 ريبَخ ءللاو هلوق

 5 3 كر 6 رح 53 هيلع هللا ىلص هللا هر هنع هللا ىضر هللا بع نع عفان نع كلام ىنتدح

 هللا دبع انقكح وسلا ظفح باب 86 ءثكلاثلا نود نانثا ىجانتي الف قالك اوناك اذا

 كك



 “١ ناذتتسالا بانك

 اف لق عطنلا كلذ ىلع اهدنع ٌليقيف اعطن ملسو هيلع هللا .ىلص

 هتعمج مت ةرورق ىف هتعمجن :هرعشو هقرع نم تذخآ ملس

 5 قسلا كلذ نم هطونح ىف لج لآ نا هررلا لكل 2

 نب نسفلا نع مكلظ نأ نب هللا كيبع نب ىلا نع كلام ىنتتدح لاق د كمتلا انتدح

 ىلا بهذ اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لوقي هعمس هنأ هنع هللا ىضر كلام

 ام تلقف تلق كحشي طقيتسا 'مك ملسو هيلع هللا لص هللا ليشر كنف دحتلات

 َعَبَك نوبكرب هللا ليبس ىف َةاَرُع ىلع اوضرع ىمأ ند سل ناعم هلا ككحشب

 هللا . عذأ كثلقف: فقحكسا كنب, اةرس ألا ىلع كولملا ثم لق وأ ةرسألا ىلع اكولم رحلا اذه

 لوسر اب ككحشي ام تلقف كحكضي ظقيتسا مث مانف هسأر عضو مث اخف ٍمنم ىنلعبج
 ىلع .اكولم :ركلا اذه يحبك نوبكري هللا. ليبسا ىف. ةارغ ىلع اوسضرحا ىعا نمد نلت لذ

 نيبلوال نم تمنأ لق عانم ىنلعجج نأ هللا َعْنُأ تلقف ةرسألا ىلع كولملا لتام وأ ةرسألا

 ؛« تكليف رجلا نم تجرخ نيح اهنباد نع تخررتف ةيواعم نامز ىف رحلا تبكرف

 ندع ىرحرلا نع نيس, انتحح هللا نبع نش ىلع انتهح 5 انيك لكل

 هللا ىبص ئبنلا ىهن لق هنع هللا ىضر ىرذخلا ديعس قنا نع ىتيللا ديزي نب ءاطع

 نكح ال دكا ءابتحالاو ءابصلا لامتشا نيتعيب نعو نيتسبل نع ملسو هيلع

 هللا ىبعو ةصْقح نا نب كيحو ربعم هعبات «ةّدِيانملاو ةسمالملاو ةىش هنم ناسنالا يق

 هبحاص رسب ريكا فو سانلا ىحي نيب ىجان نم باب 7 « ئرهزلا نع ليدب ىبا

 قورسم ىع رماع قع سارق انقدح ةناوعإ نأ ندع ىبوم انتحح دب ريخأ تام اذا

 اًعيمج هدنع ملسو هيلع هللا لص ئنلا ٍجاوزَأ انك انأ تسلق نينموملا مأ ةشتع ىنتدح
 ا ى
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 0 ناذتتسالا بانك |

 موي مايص رهشلا ٍوطَس دوعاد موص قوق موَص ال لق هللا لوسر اي ثلق َةَرْشَع ىَنْحِإ لق

 ميعربا نع ةريغم نع ةَبْعُش نع ديزي انثدح رفعج نب ىيح انتدح ءموي راظفإو
 ميعربأ ع ةريغم 02 دبع انتكح نيلولا وبا انتدحي 2 ماسنلا, مدقا هنا ةمقلعا نع

 لدعقف اسيلج ىتقزرأ مهلا لاقف نيتعكر ىلصف ّتِحسللا قف مأشلا ىلا ةَمقَلَع بهذ لاق

 ىنخلا ٍرسلا بحاص مكيف سيلأ لق ةفوكلا لعأ نم لق تّذأ نمم لاقف ءآدردلا قا ىلا

 ناسل ىلع هللا هراجأ !١ ىذلا مكيف .ناك أ مكيف :سيلأ ةقيذحب ىنعي ةريخغ هملعي ال ناك

 ةداسولاو كاوسلا بحاص مكيف ايا رك 2 نبل نم ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر

 لاقف ىَتَنُألو ركذلاو لق ىَهْعَي اَذِإ ليَ اتيت ديحلا نك يب دوم نبا نى

 2 ملسو هيلع: هللا ىللصا هللا لوسر. نم .اهتعمس لتقو قوككَشي اوداك ىتح ءالوه لاز ام

 نع مزاح نا نع نيفس انثدح ريثك نب دمحم انتدح ةعمجلا دعب ةلئاقلا باب ا

 ناكل ىف ةلكافلا ك5 ءةعبجلا لعب ىكْعَتَتو ليقت انك لق دعس نب لبس

 دعس ىب ٍلْيَس نع مزاح قا نع مزاح ىنأ نب زيزعلا ىبع انثدح كيعس نب ةبيتق انتدح

 لوسر كج اهب ىعذ اذا حَوفَيَل ناك نإو بارت أ نم هيلا بحأ مسا ىلعل ناك ام لق

 دكا لاف ل ل103 الح د كلش السلا اهيلك ةيلظن, كيب ملسوا هيلع هللا لص هلا

 هللا ٌلوسر لاقف ىحنع لقي ملف يوخن ىنبضاغف ةىثش هنيبو ىنيب ناك تلاقف كمع نبا

 دجحسملا ف وه هللا لوسر اي لاقف جن وه نيأ رظنأ ناسنال ملسو هيلع هللا ىلص

 تا

 8 بارت ابا مق ليوقي وهو هنع هحسج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعجت بارت

 ع هوادر طقتس لق ع

 ىنلك طسبت "تتناك ميلسا مأ نأ" سنأ نع“ ةمامك نع نا ىقحح لاق. ىراصتألا هللا .ىبع



 11 ١ ناذتتسالا باتك

 نب دج انتذح َاَسْفْوُقلا وهو ديلا ةبتحالا بإب امس ءاّميطع هّللآ كنع نك ٌمُكَلَ
 هوو 5 ١ 3 5 عهد 1 0 0

 عفان نع ءيبأ نع جيلف نب كبح انتدح ىماركلا ردنملا نب ميحربأ انربخأ بلاغ ىكنأ

 هقخعلا ةقمبا سم سعال نسا سس 120023007005
 قف. ئنلا كتينأ تابحا لترا ةبامصأا تبان اك ب كل 500 اك دش كح

 هللا دبع نب ىلع انتكح سعقف هللا وعدت الأ ثلق ةدربب ٌقَسوَنُم وهو ملسو هيلع هللا

 لق ءيلبا نع ةركب لأ نيا ,نمحإلا ىبع نع! قريرحلا اضدح لّشقملا نما اكد

 لق هللا لوسر اي ىلم اولق رئابللا ربك مكربحلا 9 | مكسر هيدقع هللا لضإ هللا 12 5

 لاقف سلجن اًمكَتُم ناكو هلثم رشب انثدح دّدَسَم انتدح « نيكلاولا قرقعو هللب كاش

 ىف عرسأ نم باب ا" ءىركس هتيل انلق ىتح اهرركي لاز امف روزلا لوقو الآ

 «تيبلا لخد مك عرسأف رصعلا ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ىلص لق هتدح ثركلا

 يرسلا طسو ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تلق اهنع هللا ىضر ةشثاع نع

 «الالسنا ٌلسنت هلبقتسأف موقأ نأ هركأذ ةجامل ل نوكت ةلبقلا نيبو هنيب ٌةَعِحَطْصَم انأ

 نب هللا دبع ىنثدحو ح كلاخ :انثفدح قا ًانتكح ةداسو هلا ىقلأ نما باب ا"»

 جيلملا وبا ىقربخا لق ةبالق ىا نع كلاخ نع كلاخ انثدح نوعا نت وربع انننح نيك

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ انكَّدَحن ورمع نب هللا دبع ىلع دير كببا عم تلخد لآق

 صرألا ىلع سلجن فيل اهوُشَح مدأ نم ٌةَداَسو هل تيقلف ىلع لخدف ىميص هل ركُذ

 هللا ٌلوسر اي تيلق اًعست لق هللا ليوسر اب تللق اًعَبَس لق هللا ٌلوسر اي يلف اًسِمَح لاق



 01 ناذتنسالا رح ايم

 ضرع نوكي نأ تيشخ انوص تعمس هللا لوسر اب تلق تثكمف بت ال ملسو هيلع هللا

 ع ع 0
 ١
 هّنا ىقربخأف ىنات ليربَج كاذ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ثمقف كّلوق تركذ مك كل 1

 قوس ناو فز نآو هللا لوسر اي تيلق ةنل لخد اًنيش .هللاب ُكِرْشُي ال ىتَمآ نم تام نت

 وبا هينتثكحل كهشأ لاقف ةادردلا وبا هنا ىنغلب هنا كيول تلق قوس ناو اذز ناو لق

 نع باهش وبا لو ؛دوك ةدردلا نا نع عاص وبا ىتححو شمْعَألا لق « ةّدبولاب رذ

 اح هل نم لجلا :لجرلا ميقي الا ياي ا#ا ؛ ثالث ىوف ىدحنع تكي دعا

 ىلا 02 اهبنع هللا يضر ردع ىبأ نعحا عئات نع كلام ىتدح »لاق هللا تبع ني ليعمما

 بي ا»» ءهيف سلجج مث هسلج نم لجرلا ْلجرلا ميقي ال لق ملسو هيلع هللا ىلص

 00000 ا نع من نع دلل تيبع نع نينس انتكح ,ىيج. نم كالخ اهدح ةيآلا

 نو خا ىيف سلججو ملضا را للا لقب نأ ىييناذنا ملسو هيلع هللا كص ىدلا

 «هداكم سلجج مق هسلج نم ْلجرلا موقي نأ هركي ربع نبا ناكو اوعسوتو اوكسفت

 سانلا موقيل مايقلل ًايهت وأ هباككأ ندأتسي رو هتيب وأ هسلج نم ماق نم باب ا»»

 كلام نب سنأ نع رجم نأ نع ركذي نا تعمم ريتعم انثدح ربع نب نسلل انتدح

 الا شحج ةنبا بتي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر جوزنت امل لق هنع هللا ىضر

 ماق كلذ فأر ايلف اوموقي ملف مايقلل أَيهتي هنك فخأت لق نوتدحتي اوسلج مك أومعطو

 00 لل دلع ىلإ لزم ىنلا نار ةقالكا ىقكو سانلا» نم. .دعتما حقا نم مق مق املخ

 هيلع هللا ىلص ىنلا ثربخأت تثجن لق اوقلطنف اومق مان مك سولج موقلا اذذ لخديل

 لوناو هنيبو ىنيب باكل ىخراف لخدأ تبهذن لخد ىتح ءاجث اوقلطنا ىف مهنا ملسو

 نإ هلوق ىلا مكل نذوي نأ الإ ىبنلا تويب اولخحت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي ىلاعت هللا



 نب 70 ناذتنتسالا فاتح

 ىنسح ابا اب سانلا لاقف هيف قوت ىنلا هعجو ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دنع نم

 هديب ذخأت اًنراب هللا ديك مبصأ لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مبصأ فيك

 ليصانفللل كس 3 هللاو اصعلا ىبع ثالث دعب هللاو تنأ هارت د ا

 ٌبعذت توما بلّطُملا دبع ىنب هوجو ىف فرْعَأل ىلاو هعجو ىف ىفوتيس ملسو هيلع هللا

 كلذ انملع انيف ناك نافذ رمألا نوكي نميف ل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا انب

 ةيلعإ هللا ىلص هللا .لوسر .اهانلأس نيتك هللاو ىلع لدا اني ىصوات :نرما اردع ىف ناكل نو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر اهلأسأ لا ياو اخكبأ نلنلا اتانيطعي ال اهاتعتمف ملسو

 مامه انثدح ليعيس نب ىنوم اضجح قيدعس كيبلب باجل نم باب 2> ذك

 ناعُم اب لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا فيدر انأ لق ذاعم نع سنأ نع ةدانق نع

 لق ال ثلق دابعلا ىلع هللا قح ام ىردت لع اًنالث هلْثم لق مث َكّيَدَعسو َكيِبَل تلق

 تلق فاعم اب, لاقف. ةعلسا راش مك ابن هبااوكرشم الو ه.دبعب نأ دانكلا 2 لإ 2

 ٌمُهِبْدَعي ال نأ كلذ اولعف اذا هللا ىلع دابعلا ٌفح ام رحت له لآ ليحكم نشل

 صفح نب رع انتدح ءاذهب ناعم نع سنأ نع ةدانق انتدح مامَع انتدح ةبم انتدح

 ثنك لق ةّدبولاب ٌرَذ وبا هللاو انتدح بقو نب كيز انتدح شمعألا اند نإ اكد

 ّن ايا اب لاقف كحأ انلبقتسا ةشع ةنيدملا ةرح ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم ىشمأ
 و

 نييَحل هذصرأ رانيد :هنم ىكنيع :ثالخ؛ وأ ةليل ىلع قأك ابعد ىلا اذحأ نا بح ام

 تلق رذ ابا اب لق مت هديب انارو !اذكهو اذكهو اذكع هللا دبع ىف هب لوقأ نأ لا

 دهس هد ه6 3 ب

 ح ىل لق مت اذكهو اذكه لق نم الا نولفألا 2 نورتكألا لاق هللا لوسر اب كيَحعسو كيبل

 نأ تيشخ اًيوص نتعمس ىع باغ ىتح فقلطنا عجرأ ىتح رذ ابا اب حبت ال كتاكم

 ىلص هللا لوسر ٌلوق تركذ مث بهنذأ نأ تدران ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسول ضرع نوكي



 “ك ناذتتسالا بانك

 عيرارد ىبستو متلتاقم لتقت نأ مكحأ ىناف لذ كمكح ىلع اولون ءالوه لاقف ملسو هيلع

 نقيلولا قا نع ناكمأ ضخ «ئمبفأ هللا دبع وبا لق «كلملا هب مكح اب تمكح ىكقل لاقف

 ىلص ّىنلا ىنملع دوعسم نبا لقو ةحتاصملا باب ٠ #٠ كمكح ىلا كيعس أ لوق نم

 اذف ىجسملا ثلخد كلام نب بعك لقو هيقك نيب ىقكو ىيمعلا شوا تلح

 « نانعو ىكاص ىتح لوري هللا ىيبع نب ةَحْلط ىلا ماقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسب

 كافرا و ةعاشفلا ىنكأ شال تلك لك ةداتك نع مانع انتدخ "مصاعا نب وريع انتدح

 كفوا نا يدرج لت سول نك يع اتكدح © معت لك ملشو هيلع هللا: "قف: ىقلا

 ماشه نب هللا دبع هّدَج عمس دبعم نب ةرشز ليقع وبا ىتدح لق ةويح ىربخا لآ

 كلا كاب 6 اقل را دعا نيو اذح ا وعوا املسو هيلع هللا للص"! قيعلا ؟ عماباتك "لق

 لق فيس انثدح ميعن وبا انتدح هيديب كرابملا نبا كيز نب دامح جقاصو نيكيلإب

 دوعسم نبا تععمس لق ريعم وبا ةربكس نب هللا دبع ىنثتكدح لوقي اًدهاج تعمس

 ةروسلا ىملعي امك ّكيشتلا هيفك 0 ىقكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لريسر ىنملع ليقي

 هثاكربو هللا ةجرو ىنلا اهيا كيلع مالسلا تابيطلاو تاولصلاو هلل نايحتلا نارا

 هلبح انيك نأ ىهشأو هللا آلا هلا ال نأ سىبشأ 'نيكلاصلا' هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا

 «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ىنعي مالسلا انلق صبُق املف انيتارهط نيب وهو هلوسرو

 بيعش نب رشب انربخا نفكسا انثدح تحصأ فيك لجبلا لوقو ةقتاعملا باب

 نأ ةربخا سابع ىب هللا دبع نإ 01 لك دللا دع فرحا ىرضلا 02 إ عدد

 نيحأ انتدحو ح2 ملسو هيلع هللا لص ّىنلا ىنع نم نرخ بلاط ىلا نبا ىنعي ايلع

 جرخ هنع هللا ىضر بلاط نا ىب ىلع نا هريخا سابع نب هللا ىبع نا كلام نبأ

 م



 أنو 7 ناذتسالا بانح

 تعنص ام ىلع بطاح اب كلج ام لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا هب انقلطنا لآق

 ىل نوكت نأ تدرأ تلح امو توبيغاامو كوسرو هلي انموم نوكأ نأ الا ىاام لد

 عمتي نم هلو الا كن كباحتأ نم سيلو كلمو ىلعأ نع اهب هللا عفحي دي موقلا دنع

 دق هنا باطخل نب وع لاقف لاق اًريخ الا هل اولوقت الف قدحص لق هلامو هلعأ نع هب هللا

 دق هللا لعل َكيِرْخُي امو رع اب لاقف لق هقنع َبِرْصَذ ىنعتف نينموملاو هلوسرو هللا ناخ

 رمع انيع نعمدف لق ةنمل ملل تبجو دكقف متئتش ام اولمعأ لاقف رْدَب لعأ ىلع علطا

 نب ديك انتدح .باتللا لهأ لل باتآلا بتكي فيك باب. + « ملعأ هلوسرو هللا لو

 نتيا هللا نبع قيبخا لق ىرعزلا نع نينوي ايي ملل نششع ل نست لتاقم

 لسرأ لْشَرَع نأ هربخا بّرَح نب نيفس اب نا هربخا سابع نبا نا ةَبتع نب هللا دبع
 لوسر بانكب اعد مق لق تيدلل ركذف دنأف مأشلاب راجت اونكو شّيرق نم رقت ىف هيلا

 هللا دبع دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب هيف اذذ ٌىَرَقَف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ًاكبي نمسا بايو ءاحعي اما رحم عسا نا نع كسا 0 َلّقرَع ىلا هلوسرو

 ةريرغ ىنأ نع رمرف نب نمحرلا دبع نع ةعيبر نب رفعج ىنتتدح ثّيَللا لو بانالا ىف

 نخأ ليتاسا ىب .نم الجر رركت ىنا ملسو هيلع هللا ل هللا لوشر نع تع للا, يضر

 ةملس ,الا نب ربع لقو هبحاص ىلا هنم ةفيكتو رانيد فلأ اهيف لخدأت اهرقتف ٌةَبَشَح

 اوموق ملسو دملع هللا لص ىنلا ليد كان )| ٠٠الف لإ نالك ١ دفيع لإ

 هس .نج: ةفاسأ قا نيج مضوبا نب نحس نع دعا اند نيولا كك 00

 هللا ىلص ىنلا لسرأف ٍدُعَس مكح ىلع اولون ةطُيَرُق لفأ نأ ديعس ىنأ نع فُيتح نبا

 هللا لص ىدلا نشل ك5 مكريَح لاق وأ مكديس ىلا اوموق لاقف جن هيلا ملسو هبلع



 7 ناذتنس الأ رح انوع

50 

 ءرجقلا ّلص نيح انيلع هللا ةَبوتِب ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا َنَدآو هليل نوسيخ تلمك
 نع يعش نرحا ناديلا وبا انتدح مالسلا ةلشخلالفأ لع ني :كيك

 هللا لوسر ىلع دوهيلا نم طقر لخد تلق اهنع هللا يضر ةشئاع نأ ةورع ىقربخا قررا

 لوسر لاقف تعَللاو ماسلا مكيلع تلقف اهثميفف كيلع ماسلا اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 لوسر اب تلقف هلك رمألا ف قفقرلا بج هللا ناذ ةشكثا اب اَلَهَم ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 انككح «مكيلعو تلق دقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق اولق ام عمست وأ هللا

 يك 2 نك هللا نقلعلا نع ا رانيا ئج»ةللا تبع نكح. كلام انربخا "تسوي" نت هللا + ىبغ

 عدحأ لوقي امتذ كوهيلا مكيلع مّلس اذا لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا امهتع: هلأ

 هللا يبع انربخا ميشع انثدح ةَبْيَسش نا نب نمثع انتكدح «كيلعو قف كيلع ماسلا

 هيلع هللا ىلص ىنلا لق لاق هنع هللا ىضر كلام نب سنأ انتدح سنأ ىب ركب قا ىبا

 رخك نم باتك ىف رظن نم باب !* ءمكيلعو اولوقف باتكلا لهأ مكيلع مّلس اذا ملسو

 نيصح ىتادحلا سيرادا 'ىبا انثدح لولعب نب فشوي انتدح :«مأ نييتسيل نيملسملا لع

 ىضر ىلع نع يِملَسلا نمحرلا دبع نا نع ةَدّيَبُع نب دّعَس نع نيحرلا دبع نبا
 ىيونغلا ىكرم ابأو ماوعلا نب ويبزلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليوسر ىنتعب لق هنع هللا

 ةفيعص اهعم نيكرشملا نم َةأرما اهب ناف عاَح صور اونأت ىتح اوقلطنأ لاقف سراَف ائّنكو

 انل لق ُثّيَح اهل لمح ىلع ريست اهانكرذأف لق نيكرشملا ىلا َةَعَتْلَب نا نب بطاح نم

 انخأف باتك ىجم ام تلق كعم ىنلا باتكلا َنيَأ انلق لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تدلع "ىلا تلك لاق اناتك 'ىرن ام:!(ىابحاص»لق اًثيش. اندجوانمف ااهلحر :ى. انيقتتف انهن

 كاتو وأ تنل كلا 0 كلك ىنتلاو ' ملسو: عيلع هللا لص هللا“ ليشر  يذنلك "ايم

 باتكلا نجرخأت ءاسكب ةرجتك قو اهتركح ىلا اهديب توفأ ىتم ٌقحلا تأر اًملف لآ



 يس ١0 ناذتتسالا بانح

 ٌرامح بكر ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نأ تيز نب :باسلا رجلا نمير ١

 ةدابع 0 نعي ند نع ١ ىف ةماسأ هءارو فدرأو ةيكدق ةقيطق هناك ٌفاكإ هيلع

 نمو طالما دبش سلجم م ىح ٍرْخَب عفو لبق كلذو جرْوَعلا نب ثرحلا ىنب ىف

 سلجمملا فو لولَس نب ّىَبَأ نب هللا دبع ميفو دوهيلاو ناثوألا ةّحبع نيكرشملاو نيملسملا

 هفنأ َيَبَأ ىب هللا دبع َرَمَح ةبادلا ةجاجت سلجملا تْيشَع املف ةحاور نب هللا دبع

 لزنف فقو مث ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هيلع مّلسف انيلع اوربت ال لق مك هقادرب

 نم. نسحأ ال درا اهيا لولَس نب ّىَبَأ ني.ىللا نبع لاقفي نارقلا غيلح ارككو هللا لإ ترف

 صصخاف انم كءاج نمف كلحرا أ عجرأو انسلاج# ىف انذوث الف اقح لوقت ام ناك نإ اذه

 نوكرشماو نوملسلا  بعسلت كلذ تعا اننإ انسلاجت ىف انضم حور كا دا

 ازرق اح عضفخ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوي ملف اويئاوتي نأ .اومه .ىتح دوهيلاو

 وبا لق ام عمست ملأ طعس ىأ لاقف ةدابع نب دعس ىلع لخد ىتح هتباد بكر مث

 هالاوف 0 هللا لوسر اب دنع تففحأ لذ ادكو ادكأ لذ م هلا دع يد

 هعيف دوجوتي نأ ىلع ةركلا هذه ّلعأ َحَلْطَصا ىقلو كاطعأ ىذلا هللا كاطعأ دقل

 ام هب لعف كلذف كلذب قرش كاطعأ ىنخلا قحلاب كلذ هللا در املف ةباصعلاب

 ندع اينَد :فرتقا نو . ىلع ملسي مل نم باب «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هنع افعف

 ال ورع ىب هللا دبع لقو ىصاعلا غبت نيبتت ىتم ىو هتبوت نيبتت ىتح همالس ري

 نع باهش نبأ ن نع ليقع نع ثيللا انثدح ريكب نبا انتكدح رمكلا ةبرَش ىلع اوملست

 تح كلم نب بعك تعمس لت بعك نب هللا نبع نإ هللا دع لك يحل 27

 هللا لوسر ىتتآو انمالك نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهنو كربت نع فلخ .نيح

 ىتح ال مأ مالسلا درب هّيََقَش كرح لع ىسفن ىف لوقت هيلع مَلَسَد ملسو هيلع هللا ىلص
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 01 نادال د

 نب كيبح نع يعش انتدح كلما كبع نب ماش حكيلولا وبأ اكنح ا نأ لاقف !ن نم

 نيد ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تينأ لوقي هنع هللا ىضر اًرباج نيعمس لق ردكتملا

 نم باب ١١ ءاههرك هنأك انأ انأ لاقف انأ تلقف اذ نم لاقف بابلا تققدف ىنا ىلع ناك

 هللا لص ىبنلا لقو هناكربو هللا ةكرو مالسلا هيلعو ةشتاع تلقو مالسلا كيلع لاقف در

 ١ مدس دي د د 5 2

 ةريرغ لأ نع ىيبقملا كيعس لنا نب كيعس نع هللا ديبع انثتدح رين ىب هللا دبع

 ميحللا ىف سلاج ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرو: تحسلملا لدخد التجر نا هع هللا ىضر

 مالسلا كيلعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف هيلع ملسف ءاج مت ىلصف دكجسملا

 ٌ©َصف عجرات مالسلا كيلعو لاقف ملسف ءاج مت ىلصف عجرف ٌلصت مث كنف ّلَسف عجرأ
/ 

 ىلإ تق !ذا لاقف هللا لوسو اي ىنملع ككل لإ 1 ] ةكبانلا ف لاخن لشن ١ لكا |

 عكرأ مت نارقلا نم كعم رسيت ام أرقأ مت ربكف ةلبقلا لبقتتسأ مث ةوضولا غبساف ةولصلا

 عفرا مت !ادجاس نتمطن ىتح لدجاسا مث امثق ىوتست ىتح عفرا مث اعكار نتمطن ىتح

 مث اسلاج نتمطت ىتح عفرا مك اًدجاس نتيطت ىتح دكسا مث اسلاج نتمطت

 نبا انتدح ءامثت ىوتست ىتح ريخألا يف ةماسأ وبا لقو اهلك كتولص يف كلذ ٌلعفأ

 ىبنلا لاق لاق ةريرق لأ ىع هيبأ نع دكيعس ىنتتدح هللا 00 نع ىيعح ىنتدح راشب

 مالسلا كثرقي نالف لاق اذا باب 1١] ءاسلاج ىنتمطت ىتح عقرأ مق ملسو هيلع هللا ىلص

 نمحرلا ىبعا نبا ةملس وبا ىنكدح لوقي ارمع ثعمس لق ةيركز انتحدح ميعن وبا انتدح

 لكبح نأ اهل لق ملسو هيلع هللا ىكص ىنلا نأ هنتتدح اهنع هللا كم مسد نأ

 طالَخأ هيف سلجملا يف ميلستلا باب »» ءهللا ةجرو مالسلا هيلعو تلق مالسلا كُِرَق

 نع ئىرهزلا نع رمعم نع ماشع انيبخا ىبوم نب ميعربا انتدح نيكرشملاو نيملسملا نم



 “١ ناذتتسالا بانك

 ىلص ّئنلا نم هعمس ٌدحأ مكنمأ ةنيب هيلع نَميقْتل دللاو لاقف ٌعِجريلك هل
 ااقف

 ان
 ةلا رغصأ تنك موقلا رغصأ هلا كعم م ” هللاو نك نب أ
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 ةنيبع با ىقيبخا كرابما ىبا لاقو «كلذ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نأ رع تربخأت

 5 0 جل 5 , هو 5-6

 ىعد اذإ كلان | «اذيب كيعس ايأ تعيس رسب نع ةفيصخ ىب ديزي

 هللا ىلص ئنلا نع ةريره ىا نع عفار أ نع ةداتق نع كيعس لاق ناسك لك

 لئاقم نب كبح انثدحو ب رذ نب رع انثدح ميعن هبا انتحدح هنذإ وه لق ملسو هيلع

 ثتلخد لق هنع هللا ىضر ةريرق قا نع دماج انربخا رذ ىب ريع انربخا هللا دبع انربخا

 دقصلا لأ فحلا ره ابا لاقف محق ىف اَنَبل ىجوف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم

 لح لسا كي ل ند اونئاتساف اولبقأت هثوعدف عتيتأت لق ىلا معدات

 سنأ نع :يتانبلا"كات نع رايس ندع ةبعش انربخا ىعحلا نب ىلعااجدح نانشلا

 هيلع هللا بص ئنلا ناكو لاق هيلع ملسف نايبص ىلع ,م هنأ هنع هللا ىضر كلام نبأ

 هللا دبع انتكح لاجولا ىلع ءاسنلاو ءاسنلا ىلع لاجولا ميلست باب !| «هلعفي ملسو ٍْص

 3 كك ١ انت 2 - 1 هد - 2 02
 تلق ةعبيلل موي سرقن انك لاق لهس نع ءببأ نع مزاح نأ نبأ انتدح :ةيلسم ىبأ

 نم تكاتف ةنيدلاب لكك ةيلسما ندا لذ ةعاصب ىأ لست زوجت انل نتمناك لق ملو لهسل

 مّلسُن انفرصنا ةعملل انيلص !ذاذ ريعش نم تابح ركركتو رذق ٌُ هحرطتف نادل لوا

 انتدح «ةعملل لعب الا ىّتغتن الو ليقت انك امو هلجأ نم حرفنف انيلا همدقتق كيلع

 نيع نيكرلا تبعا نب ةمكس ىلا ندع ىرقرلا لك رمعم انبحا هلل نس ند 00007

 أرقي ليربج اذه ةشكثاع اب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق تسلق اهنع هللا ىضر ةش

 ىلص هللا ٌلوسر كيرت ىون ال ام ىرق هللا ةجرو مالسلا هيلعو تلق ننلق مالسلا كيلع

 لاق اذا باب ٠ « هناكربو ىرهولا عركع نمعنلاو سنوي لاقو بيعش هعبان «ملسو هيلع هللا ا ع 8 9-0 ٌّ ١



 ل ناذتتسالا بانك

 - هو ٠

 ناذتتسالا باب ! ٠باجخل ةيآ لجو زع هللا لونف تلق باجمل َلْوْنَي نأ ىلع اًصّرح

 كنا امك هتظفح ئرهزلا لق نيفس انتدح هللا دبع نب نلع انجحا تل[

0 

 ملسو هر ا 0ك لا كحل ىف رك نبي لحجر علطا لق دعس نب ليس نع انك

 ا تاهل كد ل كعا ,ذ لاك هسإ د كح تدم كلك كلا لك ىلا
 0 0 ىر 1 و 3 ف جيو

 نككا 60 ذابح اسد نحسم انتدح «رصبلا لسجأ نم ناذتتسالا لعج .امثاأ كنيعا ىف
3 

 ىنلا رججح ضعب نم علطا الجر نأ كلام نب سنأ نع ركب دا ىب هللا ديبع ىع

 كات صقاشمب 1 صقشمب ملسو هيلع هللا بص ىبنلا هيلا ماقف ملسو هيلع هللا لص

 ةكياحلا) 53552 خركلا قود حرام انز باي : هنعليل ٌلجرلا لتخي هيلا رظنأ

 ايفا ١ 2 35 انهنعا هللا ىضر ,سابعا نيا نع هيب نع :نوءاط نبا نع نيس انتدح

 نع ةريرغ وبا لق امم ممللاب هبشأ ايش تيأر ام لق سابع نبا نع هيبا نع سوعءاط

 ماكشا ل للد كردأ انرلا نب ةطحا منا نبا لح نتك هللا 8 نإ ملسو .ةيلع,هللا لص ىلا
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 وأ هلك كلذ فدسي جرغلاو ,ى هنشتو ىنمت سفنلاو فقانلا ناسللا انزو رظنلا نيبعلا انوف

 دو #» مد

 اندر نيصلا نبع انربخا فكما اقدح اًنالث ناذتتسالاو ميلستلا بي ٠ . ءفْبْحَعَي

 هلا لودر نأ هنح هللا ىضر سنأ نع هللا دبع نبا مابك انتدح م ىتملا نب هللا دنع

 ىلع انتدح « اًنالت اعدعأ ةملكب ملكت اكو اكلك مللسا مكس اذا ناك لبو ديلع هللا رع

 01313000000 ا امل
 ملف اًنالث ثنتأتسا تلق كعنم ام لاقف تعجرف ىل نْدوي ملف اًنالث ريع ىلع تندأتسا

 نّدوي ملف اتالخ مكدحا نذاتسا اذا ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر لاقو تعجرف ل نوي

 امدح



 ( 01 “١ ناذتنتسالا بانك

0 0 
 نبأ" بتيرب ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرا ىنتبم ىف له ان د١ ا يي سسلا

 مت ماعطلا نم اوباصات ميقلا اعدف اسورع اهب ملسو هيلع هللا بص ىبنلا جحبصأ شحج

 لوسر ماقف ثكملا اولاطف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع فر هانم (ىقيو يح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىشف اوجرخي ىك هعم تجرخو يحن ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر ََُظ مك ةشتاع ةرجاح ةنمع ءاجح ىتح هعم تيشمو ملسو 2 ل 3

 عجرف اوقرفتي رم سلج © ذات بنيز ىلع لخد ىتح هعم تعجرو عجرف اوجرخ جنا

 لق نأ نظف ةشئاع ةرجاح ةبتع غلب ىتح هعم تعجرو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ؛ ارتس دهنببو ىنيب بردضف باجحلا بأ لون اوجرخ داق 8 اذاف تعجرو عجيف اوجرخ

 لق هنع هللا ىضر سنأ نع ولحم وبا انتدح ىنا لق رمتعم انثدح نامعنلا وبا انتدح

 نومدحب اوسلج مك اودطنا ىقلا لككتا تنير كو هيلع هللا لك ىدلا ءد اذ

 دعقو ميقلا نم ماق نم ماق مق املف مق كلذ ىأر املف اوموقي ملف مايقلل ًايبتي هن ذخأف
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 | اوما عنا مخ ٌسولج موقلا اذذ لخديل ج ملسو هيلع هللا مص ىنلا نو موقلا ةيقب

 باجل ىفلق لُخدأ تبهذف لخد ىّتح جن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تربخأت اوقلطنا

 وبا لق ءةيآلا َىبَنلا َتوُيُب اوُلْخْدَت ال اونمأ نيذلا اهيأ اي ىلاعت هللا لونأو هنيبو ىنيب

 نري وهو ,مايقلل انهت هنا ديو نرحب انش ٍجُنَداَتْسَي ال عتإ  هقعلا ني دف هللا نع

 باهش نبأ نع اص نع ىنأ انثدح ميعربا نب بوقعي انربخا فححا انتحح ءاوموقي نأ

 تلق ملسو هيلع هللا ىدص ئنلا حور اهنع هللا ىضر ةشتاع نأ ريبزلا | نك. ةورع قربخا لات

 ٌلعفي ملف تلق كتسن بححأ ملسو هيلع هللا ىبدص هللا لوسرل لوقي باطخل نب ريع ناك

 ةدوس تاجرخت عصانملا لبق ليل ىلا اليل ىجرخ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا 0 0

 : ٠ 3 5 ا 0
 ةظدوس اب كانف ,ع لاقف سلجم ىقاوفو باطخل نب رع اارف ةليوط ظارمهأ تتناكو ذعمز تب

 كل



 ١ ناذتتسالا بانك

 اثير نب نمحرلا نابخ كوم وهو هربخا .اًمبات نا اير 3

 بكارلا مّلَسي لق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هنع هللا

 ل تل ل ١ رصلا لع ليلقلاو ,ىعاقلا لع . ىتاماو تالا لع

 راسي نب طع نع ميلس نب ناوفص نع ةبقع نب ىبوم نع نامْيَط نب ميعزبا لقو

 ىلع راماو ريبللا ىلع ريغصلا مّلَسي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لق ةريرغ نأ نع

 مل تن

 نب ءاربلا نع نرقم نب ديوس نب ةيواعم نع َءَتْعَشلا نا نب تعشأ نع ّينابيشلا

 عابتاو ضيرملا ةدايعب عبسب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انرمأ لق امهنع هللا ىن

 ىهنو مسقملا رارباو مالسلا ءشفاو مولظملا نوعو فيعضلا وصنو سطاعلا طيمشتو وئاندلل

 جابيدلاو ريولملا سبل نعو رئايملا بوكر نعو بهذلا مناخ نع اناهنو ةّصفلا
 فسوي نب هللا دبع انتدح ةفرعملا ريغو ةفرعملل مالسلا باب 1 « قوبتسالاو يسقلاو

 كيلا لاس الجر 5 ورم نب هللا دبع نكح ريك لنا نع ديزي ىنتدح تدان انتدح

 ىلعو تفرع نم ىلع مالسلا ًارْقَتو ماعطلا ْمعْطت لق ريخ مالسالا يأ ملسو هيلع هللا ىلص

 كيري نب ءاطغا نح, ىرعزلا نع نينس انتدح هللا ىبع ىب ىلع. انتكح « فوعت نث. نم

 نأ ملسمل لآ ال لق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نع هنع هللا ىضر تود دل ٌىَايَلا

 ركذو مالسلاب اكس حلا اهريخو اذه ثصيو اذه دثصيف نايقتلي ثالث ىوف هاخأ رجكيي

 000 00 0 ا باجحلا جما, كلان |: <« تأوم كك د 6 د

 نبا ناك هنا كلام نب سنأ .قربخا لق باهش نبآ نع سنوي .قربخا بقو نبا انتدخ

 ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدقم



 ان 0 ناذتتسالا بانح

 2 ع

 محأ نأ هنع ئضقي ليف ةلحاولا ىلع ىيتسي نأ عيطتسي ال اريبك اًكيش قنا تكردأ

 ملسأ نب كير نع ريقز انتدح رماع وبا انربخا كم نب هللا دبع انثذح «معن لق هنع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هنع هللا ىضر ىردكلا كيعس لإ نع رانش نك هضشع نع

 لاق اهيف ثّدحتن كب انسلاج نم انل ام هللا لوسر اي اولاقف تاقرّطلاب سولللو مكايا لاق

 ضع لق هللا لوسر اي فيرطلا فقح امو اولق هفح 0 اوطعأت سلجملا الا متيبأ اذان

 مسا السلا باب 1# ١ «ركنملا نع 'ئهنلاوا .فورعملاب رمالاو مالسلا ترو ىناألا فكو رادنلا

 ضْفَح نب ريع انتدح .اهودرإ وأ اهنم سحلب ورح دينا تيبح اذار اب هلا ا

 ىنلا عم انيّلص اذا انك لق هللا دبع نع فيقش ىنتدح لق شهألا انتدح قا انتدح

 ىلع مالسلا ليربج ىلع مالسلا هدابع لبق هللا ىلع مالسلا انلق ملسو هيلع هللا ىكص

 ههجوب انيلع لبقأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا فرصنا املف نالف» نالف ىلع مالسلا ليتاكيم

 ابيطلاو تاولصلاو هلل تايكتلا لقيلف ةولصلا يف مكدحأ سلج اذان مالسلا وه هللا نا لاقف

 اذا هناف نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا هتاكربو هللا ةجرو ىبنلا اهيأ كيلع مالسلا

 اًدّمح نا ىيشأو هللا الأ هلا ل نأ جهشأ ضرألاو ءمسلا ىف ماص ىبع لك باصأ كلذ لاق

 امتدح ' ريقللا' لع ليلقلا 'ميلست باب + ١ «ءاش ام مالكا نم ىعب بكتب منا دهلومرو دبع

 ةريرف نأ نع هبتم نب مامَع نع رمْعَم انبخا هللا دبع انبخا نسللل وبا لئاقم نب سمح

 'ريثللا ىلع ليلقلاو ىعاقلا ىلع راملاو ريبللا ىلع ريغصلا ملسي لق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 جير ىبا انربخا كّلُخَت انربخا مالس نب تبيح انتجح ئتانا ىلع بكررلا بلد كض

 هنع هللا ىضر ةريرف ابأ عمس هنا كير نب نمحرلا ىبع ليم اًنبت عمس هنا دايز ىقربخا لاق

 ليلقلاو ىعاقلا ىلع ىثاملاو ىتناملا ىلع بكارلا مّلَسُي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لوقي

 5 ١ ا ديس - 6 5-2 5
 نب حور انربخا ميحمربا ىب فحم انتدح دكعاقلا ىلع ىتاملا ميلست باب ا « ريتللا 0



 ا ناذتتسالا باتك

 نوتس هلوط هتروص ىلع مدآ هللا قلخ لق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىع ةريو

 كتوبيجج ام عمد سولج ةكتالملا نم وفنل كتلوأ ىلع مّلَسف ٌبهذآ لق هللا

 ةجرو هوداوف هللا ةحرو كيلع مالسلا اولاقت مكيلع مالسلا لاقف كقيرذ ةيكأو َكنّيحت 0

 رك لك نإ نا نع دلل ركل ل كف للا

 ١ ىتح مكتويب ريغ اًنويب اولخْدَت ال اونمآ نيذلا اهبأ اي ىلاعت هللا لوق باب :

 اقرلخُدت الق اذحأ اَهيف اوذجت مل ْناَق نورتذت مكلعل منت ريح مكلَت اَيلغأ ىلع خمَلَسُنو
 000 ىكزأ وه اوعجراف اع ىل نبع إو مكلا ندوب

 نوحبت ام ملعي هّللاو محل عتم اهيف ةتوكسم ريع اًنويِب اوُلْخَدَم نأ حانج مكيلع سيل

 نهسوورو نعرودص نفشكي مجكلا ءاسن ع 1 ر نىسحلل نسلل ى ١ نب كيعس لاقو نورتكت امو

 000 0 مهراَصبَأ نم اوُصْعَ َنيِنمومْلل لق لجو وع هللا لوقي نهنع كرصب فرصأ لآق

 هعوج 5١

 ال سنلا نم لحن رلا ىتلا ىلإ رظنلا ىف ئرهْزلا لقو هنع َىِهُن ام ىلا رظنلا نم نْيَحَأل

 هه د

 رظنلا ةاطع دركو ةريغرص تناك نأو نييلا رظنلا ,ىهنشي نيم نينم ءىتن كل ةكظنلا ملصي

 فيعش اندبحا ناييلا وبا انتدح ىرتتشي نأ١ديري نأ الا ةكع نعبي ىلا ىراوشملا نأ

 0ك ل رابع نما هللا تبع قربخاا راسي. نب نميلس ىريخا لذ ىرفإلا

 هتلحار مخ ىلع هفلخ رحنلا موي سابع نب لضقلا ملسو هيلع هللا ىدلص هللا لوسر فدر ّ

 ةأرما نتلبقأو عيتفي سانلل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا فقوف اًميضو الجر لضفلا ناكو

 هبجعأو اهيلا رظني لضفلا قفطف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو ىنقتست ةعيبضو تت

 نقذب فنخأت هديب فلخأف اهيلا وظني لضفلاو ملسو هيلع هللا لص ئنلا تقتلاف اهنسح

 هدابع ىلع يخل ف هللا ةضيرف نأ هللا لوسر اب تلاقف اهيلا رظنلا نع ههجو لدعف لضفلا

 | 1115 1 2 شا 1 ا ا ا ل ا ا



 3 بدالا احح

 ساطعلا تح هللا نا ١5 ملسو هيلع هللا لص ىدلا لع دع لاا ركض كد 3 01

 بواثتتللا اماو دتمَشي نأ دعمس ملسم لك نكع يلح اذللا نيك طع نانا تكلا هركيو

 اذا باب ا" ٠ اطيشلا هنم كف اه لق !ذاذف عاطتسا ام هدريلف ناطيشلا نم وه امن

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريرف لنا ىع ماص نأ نع رانيد ىب هللا نبع

 لق اذ هللا كجري هبحاص وأ هوخأ هل لقيلو هلل كمل لقيلف مكذحأ سطع اذا لق ملسو

 رف اذا سطاعلا تمشي ال باب ٠١ ءمكلاب جيو هللا مكيدتي لقيلف هللا كجري هل

 اهدحأ تمّشف ملسو هيلع هللا ىبص ىنلا ىنع نالجر سطع لوقي هنع هللا ىضر م

 هللا لح الش نال ىدمستا و اذه تيا هللا لوسر اي. لجيلا .لاقفا رخآلا تمشي يو

 انتدح ىلع نب مص انتكح هيف ىلع هديب عضيلف بتاتت اذا باب 17١ ءدهللا كبحتأ مثو

 ملسو هيلع هللا ىلص ّنلا نع ةريرغ ىأ نع هيبأ نع َىرْبقَلا نيعَس نع بقذ ىا نبا
 لك ىلع اًهحن !ك هللا يجو مكدحا»" سطع اذان تواتنلا هرككو ساسلا ل ل

 مكدحأ بتاتت !ذاذف ناطيشلا نم وه امنان- بواتتلا اماو هللا كري هل لوقي نأ هعمس ملسم

 « ناطيشلا هنم كك بعاتت اذا مكدحأ عاف عاطتسا ام: هتريلف

 هم وم.مسهل

 ميحرلا نيحرلا كالا مسبب

 ناذئنتسالا بانح 4

 مامت نع رمعم نع قازرلا دبع انتدح رفعج نب ىيج انتدح مالسلا ءدب باب ا

 0 قم مث



 "7 بدالا بح ليزر

 د 5 53

 لو هر تءاج اهنأ هتربخأ كلف هيلع هللا لص ىذلا خوز يبيح كنب ةيفص 0 نبي.حلا

 ناضمر نم وباوغلا رشعلا ىف كجحسلا ىف

 مااسو هيلع هللا ىكص ىبنلا اهعم ماقف بلقند نماق مت ًاشعلا نم ةقلانر ننال مقل ك5

 هللا ىلص ىنلا جوز 5ك 1 كا ىحشلا كككحشلا باب تخلد !ذأ ىتح اهبلقي

 اذفن م5 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع املسف راصنألا نم نالجر ادهب ره ملسو هياع

 ناكس الق ميحح تننب خيفص يل امتا |وكاس 'ر ىلع ملسو هيل> هللا ىلدص هللا لوسر اميا لاقف

 ناو محلا علبما مذا نيل نما غلي ناطيشلا .نأ٠ لاق لق ام امهيلع ربكو هللا ليسر اي هللا

 ةبعش انتدح مذآ انتدح فذخل نع ىهنلا باب !» ءاهبولق ىف قذقي نأ تيشح

 هع -هد

 ىنرياا لفتم نب هللا بع نع ثّدحح ىنزألا نابيص نب ةَبقع تعمم لق ةداتنق ند

 دلعلا اكن دوا ىيلصلا دقي ال دثأ لدو ىنتلا نع ملسو. هيلع هللا قلص بلا 0

 ريثك نب سوح انتدح سطاعلل دمكلا تل 1 ؛« نسلا رسكيو نيعا) ًاقفي هاو

 ع نالجر سطع لق هنع هللا ىضر. كلام نب 3 0 0 اهكناج نيمذ نقدا

 دهس

 اقدح 00 هدف هللا 2 نأ ني ةطاخلا ت15 كل ترص رب نفق

 باسو

 نع انهو عبسب ملسو هياع هللا ىلص ىبنلا انرمأ لق هذع هللا ىضر ءاربلا نع نوقم نبا

 سبأ نعو بهذلا 1 لاق 3 بهذا متاخ نع عبس نع انا منو مسقولا راو»إو مولظيلا

 دركي امو ساطحلا نم ب _خاسيب ام باب اه « رتايملاو نيدسسلا جابيدلاو سَ درك

 ١ نع ىربقملا كيعس انثدح بثنذ نا نبا انتدح سايإ نا ىب مدآ انتدح بوانتاا



 | نأ بدالا كات

 م 0هعوم- 6ه-

 0 لا ىلوأل تايالا راهن لّبللآ فالتُخأو ضرألاو تاومسلا فلك ( نع

 انثدح: تاّيغ ىب .نيتع نع ئيج انثدح دككسما انتج 'نيطلاو كانا ىف كوغلا . تكن
5 3 

 ءانأ 3 د كوع ملسو ءبلع هللا ىلص ىذلا كب 3 3 :بدملا

 ركب وبا وم انف تبهذف ةنجلاب دهشبو هل يتفأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لاقف مغتسي

 2 لا لا لا ا( 0 0
 تصحتافف رع اذا ةنكلاب درشبو هل مدفأ لاقف رخآ لجر جفتساف ةنكلاب هنروشبو هل نسكتافف

 هام هم

 ةنجلاب هرشبو هل َمَمْفأ لاقق سلجن اًمكتم ناوارحلا ب خفتسا مث ةنكلاب هثرشبو هل

 ىنلاب هثربخأو ةتجلاب هترشبو هل تحافف نمتع اذذ تبهذف نوكت وأ هبيصت ىولب ىلع

 ىب ديح انتدح ضرألا ىف هديب .<ىشلا تكني لجولا باب !ذ» ٠ « ناعتسملا للا لق لق

 نع هدّيَبْع نب دْعَس نع روسنمو نييلس نع ةبعش نع دع نأ نبا انتدح راَشب
 ملسو هيلع هللا نضر ىنلا عم انك لد دنع هللا ىسرا ىلع نح قالا مح ا

 هدعقم نم 3 ىكقو الا ىحأ نم مكنم سيل لاقف دوعب صضرألا ىف تكني لعخ ةرانجا ى

 نم امأق ٌرَسَيَم لكف اولعأ لق لكتت الفأ اوناف رادلاو هللا نا

 ناكدلا رك نكح حدا كم جيبستلاو ريبكتلا باب ١

 تما 3

 ىنلا طقيتسا تل اينح لإ يب سلا

 ام» ىئثاوخل نم لزنأ اذ ام هللا ناحس لاقف ملسو

 ةيساك بر نيلصي ىتنح هجاوزأ هب كيري رجحلا بحاوص 0 ل ل ل

 كءاشن. تقلط ملسو هيلع هللا لص ىنلل تلق لدا"رع نع سبح نبا نع وش دا

 ابعبيسأ انتدحو َح ىرصولا ىع بيعش انربخأ ناميلا وبأ انتدح ( ربكأ هللا تلق ا لاق 11 د ان 0 كلا مادا 1 2-2-1 2 ا 35



 للا

 ٠6 بدالا بح اذيإ)

 نحل نورا فك دلا لاكن اذاخأ ملسو هيلع اذللا» بط تل ناك لقا كلاما قب شنأ" انتدح
 ةداننق لاق ريراوقلا وسكت ال ةشعأ اب كتيور ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا هل لاقف توصلا

 ع تا

 سنأ نع ةذاتق ىتدح لاق ةبعش نع ىيكج انتدح نيس ضدك ءانلا نعش 22

 خكحلط ىنأل اسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بكرف عرف ةنيدملاب ناك لق كلام ىبأ

 كاسب سنبل ءىشلل لجبلا' لوق باب 11١ ..«اركل نحو نإو» ىت' نم اننيأر ءام: لاقف

 هسه

 نابّذعي نيربقلل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لق سابع نبا لقو فح سيل هنا ىيني وهو

 مارح ىلا انربخا ديوي نم ىلخأ ازيخا .مالس نب نم انتدح ريك هّثاو ريبك . الج

-3 . 3 0 : 0 0 3 0 3-0 َ 
 لوسر سلنأ لاس ةشتاع تلق لوبقي ورع عمس كل ورع ىب ىيك ىلوبخأ باهش ىبأ لاق

 ءىشب اوسيل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ل لاقف ناهكلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 - د

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف اقح نوكي ءىشلاب اًنايحأ نوتّتحك عنف هللا لوسر اب اولا

 ردع سا للا رد ديول ندا ىف اهقيفإ ىنحلا اهنطخي فتللا نم ةملللا كلتا ملسو

 5ر2 لط - - 2 م
 ىلإ نورظني الفأ ىلاعت هلوقو ءامدلا ىلا رصبلا ع عشر باب اخ «ظخبذك ةثأم نم رتكأ اهيف

- 

 ةشتاع نع ةكيلم دا نبا نع بويأ لقو تعفر فيك ةامسلا ىلإو تقلخ فيك لبأآلا

 نع ثيللا اضدح ريكي نبا انفدح «ءامسلا ىلإ هسأر ملسو: هيلع .هللا "نص ىنلا عفر

 لع ىب رباح ةنربخل ليقي نيحبلا ةبع- نب: ةملس ابا: تيعمس لق باهش نبا نع. ليقع

 ىشمأ انأ امنيبف ىحولا ىنع رثف مق لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌليسر عمس هنا هللا

 -- د

 عاق كرج نكاح ىحتلا لجل اذان ءاسلا لأ ىرصب تعفرف ءاهسلا نم اًنوص .تعمس

 ىنربخأ رفعج نب ليك انتدح ميوم نأ ىبا انتدح « ضرألاو ءاميسلا نيب 0 0ع

 ىلص ىنلاو ةئوميم تيب ىف تيب لآ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع بيوك نع كير

 نإ ًارقف ءامسلا ىلا رظني دعق هضعب وأ مخآلا ليللا ثلث ناك املف اهدنع ملسو هيلع هللا



 اا بدالا بانح

2 1 5 
 ام هب لعف كلدف كلذب فرش كاطعأ ىحلت قاب كلذ هللا در ايلف ةباصعلاب

 ىلص هللا لوسر ناكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع افعف تير

 دان عع

 نعمستُلو ىحلاعت هللا لاق ىنألا ع 0 هللا 1 ابك بانذلا لغأو 0 نع نوفعي

 قف ارحب ماسو هيلع هللا

 ةداسو 0 كيدانص نم ا ماعم نييناغ نيروصنم هباككأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هدو 0 اذه ناتوألا ةحبع (نيكرشملا نم«دعم نمو ,لولس نب ىبأ نبا لذ شيف

 0( ل د مدح - مالسالا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر اوغيابف

 نب سابع نع لفوت نب ثركلا نب هللا دبع نع كلانا دبع انثدح ةتاوع وبا انتدح

 بضغيو كطوك ناك :هّنذ ءىشب بلاط ابا تبعفن لَه هللا لوسر اب لآق بللعلا قبيح

 لقسألا كرذلا ىف ناكل انأ اليل ران نم حاصخص ىف وه معن لق كل

 - 2 5 1 ١ 3 ال د ©

 نسبأ تام اسنأ كتعمس قمح لاقو بدذللا نع ةحودنم ضيراعملا كن اان

 اهنا نطو حارتسا .نق نوكي نأ وجرأو هسقن ٌأَحَه ميلس. ما تلت مالغلا فيك لاقت

 ١ ناك: لاق هلام نب. .نبننأ .نع ىنانبلا تيتا نع ةبعش انتج هدا انندح

 دلع دللا لكع عدلا لاه ناكل نكح أ ريسم ىف ملسو هيلع

 دامح انتدح بوح نب نييلس انتدح « ريراوقلب كحبو

 + ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا هنع هللا ىصر سنأ نع ةبالق ىأ

 ريراوقلاب كقوس ةشجأأ اب كديور ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف شح هل لاقي نهب ودك

 10 ١ 1 : هبا : 11 يبي 10 45 ُ 5 ٠
 اةداخؤ انتدح مايه انتدح نابح انوبخأ فحما انتدح «ةءاسنلا ىتعي ةبالق وبآ لاق



 01 بدالا اح 6.

 نع جرعألا نع نا نأ نع نيس انثدح هللا كبع نب ىلع ع «كالمألا كلم 0
3 

 ىهدبت لجر هللا لنع ءاهمالا عاخأ ارم ريغ 0 لاقو هللا كىنع مسأ عنخأ لاق ةيباور ةربرخ نأ

 روسم لاقو كرشملا ةينك باب ا" ءةاش نافاش. هيسفت هريغ لوقي نيفس لاق كالمألا كلمب

 نافيلا زكا اهحكح كلاط قنا نبا كيري نأ الا لوقي. ملسو هيلع هللا قلص ىنلا تعم»

 قل نب تبيح نع نميلس نع ىئخا ,ىتدح لبعمسا انتدحو .ئرهزلا نع بيعش انربخا

 مباع هل

 ةربخأ امينع هللا ى ص قير نب ةملشأ نأ ريمزلا "نما ةورع نع بافش .ىبا:نخ قيِتَع

 ل مس قت لك دع راج يم ب ل هيلع دق لس ا ١
 دورا

 سلجم ام ىتح اراسف رحب ةعقو لبق يرزكل ا 3 تاحلا نر ف ةدانع ييكنعسا نوعي

 سلجلملا ىف اذاف بأ نب هللا ىبع ملسي نأ لبق كلذو لولس نب َيَبَأ نب هللا دبع هيف

 فكر 87 كلا دبع لجل قو. نوميلاو . ناتدألا ةّدبع نيكرشملاو نيملسملا نم را

 مّلسف انيلع اورْبَعُت ال لقو هثادرب هقنأ َيِبَأ نبا رَمَح ةبادلا ةجاجت سلجملا تّيشغ اًملف

 اقف نآرقلا هيلع أرقو هللأ ىلا 2اطدف لرونق فقو مث يلع ملسو هيلع هللا ىلصص هللا لوسر

 هب انذيت الف اًهح ناك نإ لوقت امم. نسحأ ال دما اهيا لولس نب ئبأ نب هللا دبع هل

 ءب انَشْءأذ هللا لوسر اب ىلب ةحاور نب هللا ىبع لق هيلع صصقأت ككج نيف انسلاج ىف

 ملف نورواتتي اودك ىتح دوهيلاو نوكرشملاو نوملسما بتسف كلذ ٌبححأ ان انسلاج“ ىف

 | ىلص هللا لوسر بكر مث اوتكس ىتح مصفح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لَو

 هيلع هللا ىص هللا لوسر لاقف ةدابع نب دعس ىلع لخد ىتح راسف هتباد ملسو هيلع

3 

 اا ان يأ نب هللا تبع ديري ٍبابْح وبا لق ام عْمْسَت 1

 5 هد َّ 8 ه2

 3 باتللا كيلع لزتأ ىنلاوف مقصأو هنع فعأ تنآ

 د سسد -_---

 هوجوتي نأ 1 ةركبلا هذه لمأ حلطصا دقلو كيلع لونأ ىنلا فقخاب هللا هج ىكقل



 ال بدالا كح

 تر ةريره نأ ندع هراح ود لاتو افرح ة001) نك صفنع دكتحلل 05 0 كك
 درا

 نع بيعش انربخا ناميلا وبا انتدح ص ابأ اي ملسو هيلع هللا كص ىبنلا ىل لاق هنع هللا

3 35 --22 1 5 - 

 ىلا جدز اهنع هللا يي ةشداع نأ نمحبلا كبع كر ةملس وبأ ىتدح ىرعؤلا

 مالسلا ككقي ليوبج اذه شئاع اب ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر لق تلق ملسو هيلع

 مآ تنتاك لاق هنع هللا ىضر سنأ نع ةيالق أ نع يري اننرشك كيك 016

 هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف نهب قوسي ملسو هيلع هللا لض ئنلا مالغ ةّشكنأو لقتلا ىف

 نك دلي نأ لبقو ىبصلل ةينللا باب |" ٠ ويراوقلب كقوس كتيور شجأ اب ملسو

 هيلع هللا ىلبح ىنلا ناك لق سنا نع حاينلا عأ نع تثراولا دبع انتدح ددسم انتدح

 ءاج اذا ناكو ميطف هبسحأ لق ريمع وبا هل لاقي خخ ىل ناكو اقلخ سانلا ىسحاأ ملسو

 طاسبلاب رمايف انتيب ىف وهو ةولصلا رضح اميرف هب بعلي ناك ريغنلا لعف ام ريمع ابأ اب لق

 ىاب ىنكتلا باب ا  ءانب ىلصيف هفلخ موقنو موقي مث حصضنيو سنكيف هنحأ ىذلا
 ١ 0 ةيييسسس 2 0

 مزاح وبا ىنتتدح نىنميلس انتدح دكلخ# نب كلاخ انتدح ىرخا ةينك هل تناك نأو بارت

 31 هم
 نإو بارت وبال حبلا هنع هللا ىضر يي ءاهس بحأ كتنناك نإ لق كعس نب ليس ىع |

 هعبتي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هجن ىجسلا ىف رادلل ىلا عجاطضاف يحن ةمطاف

 ءنلا لعجغ اًبارت هريظ ًالتماو ملسو هيلع هللا لص ّئنلا هجن رادلل ىلا عجطضصم اذ وه

 صخغبأ باب | ءبارث اَبأ اب سلجأ لوقيو هرهظ نع بارتلا حسي ملسو هيلع هللا ىلص

 .اميلا وب اضدح دللا ىلإ كتم



 ا بدالإا بح

 مآ

 ممويح كار 2 كلا لبو هيلع هللا -ليصا ىنلا لبق شننأ لقو. ةيبنألا اسلي

 نبا ميغربا تبر ىقوأ نأ نبال تلق ليعيسا انتدح شب نب دّمح انثدح رْيَمُل نبا
 هيلع هللا ىلص نيك دعب .نوكي نأ ىضق ولو اًريغص تام لق ملسو هيلع هللا ىلص ّئنلا

 ىدع نع ةبعش انربخا برح نب نييلس انتكح «هدعب ئن ال نلتو هنبا شاع ئن ملسو

 هيلع هللا 'لضا هللا لوسر لق مالسلا .عيلع ميعربا تام امل لق ءآربلا كعمس لق نتباث كك

 الا دلع 0 نصح نس ةبعشا انتدح دا !انهدح ( دلل 3 اًعْضوم هل نأ ملسو

 هللا ىلص هللا لوسر لق لآق ىراصنألا هللا !ىيعا د اج "نع د ل! نأ 3-0

 د

 نع سنأ ةاورو ءمكنيب. مسقأ مساق انا امتق ىتينكب اونتكت الو ىمداب اوُمَس ملسو هيلع

 نيصح وبا اتثدح ةناوع وبا انثدح |دعوسل ا ى ليد: لسد هيلع هللا ليم ىلا

 ىجمداب اوبس لاق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ىع هنع هللا ى

 بذك نمو قروص لّثمتي ال ناطيشلا ناف آر ىقف مانلا ىف ا

 0 كال دا اهدج العلا نبا سح اهنح ءرانلا ني

 هب تينآث . مالغ ,ل كلو لاق -ىسوم أ نع١ةدوب نأ نع ةدرب نأ ىب هللا ىبع ىب

 ناكل لإ در ةكركلابا هل ايوب هريدي كنج تهردلا امسف ملتسو_ هيلع هللا » لبق ,ىذلا

 5 ةقالع نب دايز انتدح ةدئاز اننحح دكيلولا وبا انتدح «ىنوم ىلا كلو ربكأ

 هللا ىلص ل نع ةركب وبأ هأور ميهوبأ تام موي سمشلا تفسكناأ لاق ل نب ةريغملا

 ةنيبع نبأ انتدح نيكد نب لضقلا ميعت وبا انربخا كيلولا ةيهضت باب |. ءملسو

 هسأر ملسو هيلع هللا ىكدص .ىنلا عفر امل لاق ةريرض ىنأ نع ديعس نع ىرهؤلا نع

 نا نب شايعو ماشه نب ةملسو ديلولا نب ديلولا نأ مهللا لق ةعكرلا

 © فسوي 00 ننس عتيلع ايلعجأ مهللا رضم ىلع لك ددنتتأ مهللا 0 نم 0



 ٠١١ تداآلا تاتك

 نسبا نرعمجم لاق نيفس انتدح لكيح# نب ملإأا ل رع اا « ىتينكب ا ا 0 2 2 1 5 مم نسسا هود 1 هت :

 مساقلا داهدبف مالغ ان انهم لجول ل ليقي امهنع هللا ى محض , هللا دبع نب رباج 00 لاق ردكنملا

 هل كلذ ركذف ملسو هيلع هللا ىلص دلا اق نبع كمعنن الو مساقلا قب كينكن ال اولاقذ

 اا لا مي

 نبأ هينامس امسأ 07 ال لق لهس نينأ لق نوح لاق كبسا ام لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 الق دومحمو هللا بع نب ىلع انتدح «ذعب انيف ةنوردل تلاز اف بيسملا ,ىبأ لآق

 قدك انحلت مدرع ١ نب كيعس ا نسخ مسأ لل مسالا ليو باب ' م «اذهب

 0 نك راكتعلاب ا لق لهس نع مزاح وبا ىقدح لاق ناني

 هيلع هللا ىدص ىنلا ىهلف 02 هذخف ىلع هعضوف كلو نيح ملسو هيلع

 ملسو ةيلع هللا ىلص ئنلا فخ نم لمتحاف هنباي ىيسأ وبا رمت هيدي نيب ةىشب» ملسو

 لق للاب لوسر اب هانيلك نْيَسأ ىبا لاكت للا نبأ" لاقف ملسو هلك كلا كم ىلا ف

 لضقلا ىب ةّقكص انثدح ءرذنملا فتموي هامسف رذنملا همس نلتو ال لق نالف لق ههسا ام

 « بنيز ملسو هيلع هللا ىكلص هللا لوسر اهامسف اهسفن ع ليقف هرج اهمنا ناك بنيز

 ام لق. لهس تننأ لبا لاق» نوح (ىمس) لذ (كلتمسا اما لاغخا ملسو دفلك هللا لص ىدلا 07

 نم باب .1 *دعب ةنوونل انيف تمكاز اف بيسملا نسا .لق ىأ هينامس ااهسا ربعغمب .انأ

101 7 21 



 مع بدالا اح ]هل

 20 دلل( لص للا لكل اجت ند هللا نيعال نحر يهرب نب نمسا يدرج نقع

 ذآ كانت مر لوقي هنعمس دعس ريغ اًدحأ ىنقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنعمس

 ىلص ئنلل ركب وبا لقو كءاّدف هللا ىنلعج لجرلا لوق باب ا.* ءدخأ موي هّنظأ مو

 لضقملا نب رّشب انثدح هللا دبع نب ىلع انتكح انناهمأو انثآلب كانيَدك ملسو هيلع هللا

 للا كا كلم ودار وطهر نبقأ هنا كسلا "نب: سنا نيا فكسا نأ نب ؛ىيح اشرح

 اوناك املف هتلحار ىلع اهفدري ةيفص ملسو هيلع هللا لص ئنلا عمو ملسو هيلع هللا ىلص

 لق ةحلط ابأ نأو ةأرئاو ملسو هيلع هللا ىص ىبنلا عرصف ةقانلا ترّتع فيرطلا ضعبب

 هللا ىنلعج هللا ىبن اب لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر قف هيعب نع محنقا ٌبسحأ

 ههجو ىلع هبوت ةحلط وبا ىقلأت ةأرلاب كيلع ىلتو ال لق ءىت نم كباصأ له كءآدف

 ىتح اوراسف ابكرذ امهتلحار ىلع اميل ٌكشف ةأرملا تماقف اهيلع هبرت ىقل اهَدَصَق ىصقف

 نوبيا ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لق ةنيدملا ىلع اوفرشأ لق وأ ةنيدملا مهاظب اوناك اذ

 بحا باب .» ءةنيدملا لخد ىتح اهلوقي لزي ملف نودماح انبرل نودباع نوبتات

 ردكسملا نبا انتدح ةتيبع نبا انربخا لضقلا نب ةقدص انتكدح لجو رع هللا ىلإ ةمسألا

 مساقلا ابا كينكت ال انلقف مساقلا هامسف مالغ انم لجرل كلو لق دنع هللا ىضر رباج نع

 لوق باب ام ٠> نمحرلا دبع كتبا ْمَس لاقق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رب ةمارك الو

 هللا ىلص ئنلا نع سنأ هلق ىتينعب اونتكت الو ىمساب اومس ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا

 هللا ىضر رباج نع رلس نع نيصخح انثتدح دلاخ انثتكح دّدَسَم انتدح «ملسو هيلع

 ا ل ل لس هينكت ال اولاقف مساقلا هامسف مالغ اّنم لجرل دلو لآ .هنع

 نيفس انثدح هللا دبع نب ىلع انتكح « ىتينكب اونكَت الو ىمعاب ومس لاقف ملسو هيلع

 اوبس ملسو هيلع هللا ىلص مساقلا وبا لق لق ةريرغ ابأ تعمس نيريس نبا نع بوُيَأ نع



- 
 اذه ١+ بدالا باتك

 عفري رداغلا نأ لق ملسو هيلع هللا ىلص ّئبنلا نع امهنع هللا ىضر ربع نبأ نع عفان نع
 نع ةيلسم نب هللا دبع انتكح «نالف نب نالف ةردَغ هذه لاقي ةمايقلا موي ءاول هل

 نا. لق مكسو هيلع هللا لص هللا لوسرا نأ 2 نبا نكح راصد نك هللا تح نح لل

 لقي ال بإب ا.. ء«ىنالف نب نالف ةرثَع هذه لاقيف ةمايقلا موي ةآول هل بصني رداغلا

 ةشئاع نع هيبا نع ماشع نع نيفس انتدح فسوي نب دي انثدح ىسفن َنَدِبَح

 نللو ىسفن تنبح مكدحأ نلوقي .ال لق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نع .اهنع هلأ ىضر

 انت نع ا اوفرلا احر سورس نحمل دبع انربخأ نادبع انتدح «ىسفن تسفل نقيل

 قبح ككل نيوقب ف, لك ملسو هيلع دال نسا فلا نع ديب نك سك

 يح اضدحا ىذلا بسك اذ كلبا. ليقع ةعبات ؛ ليسقن تكفل رغيلا نكن 00

 ةيرش وبأ لاق لاق ةملس وبأ ىلربخأ باهت نبأ ىع سنوي نع قيسألا انتدح ريكب نبأ

 رهحلا انو: رهجلا منا نب تسي كالا لذ ملسو يلح هللا لص هللا لار ل5 هع هلا

 نع ريعم انثدح ىلعألا دبع انثدح كيلولا ىب شايع انتدح ءراهنلاو ٌليللا ىحيب

 َبتعلا اوُمَسُت ال لق ملسو هيلع هللا ىدلص ئفلا نع ةريرخ نا نع لس داع كدر

 هع

 ىنلا لوق باب ا ءرهدلا وه هللا نإف رهدلا َةَبْيَح اولوقت الو مركلا
 رو

 احم ءبلع هللا

 امنا هلوقك ةمايقلا مدي سلفي قيال سلفملا امثا لق ىقو نمو دملا تلقا ميكا اهدا, ليس

 ركذ مث كلملا ةاهنتاب هقصوف هلل اَلِإ َكَلَم ال هلوقك بسغلا دنع هسفن كله ىنلا ةعرصلا

 انتدح هللا ىبع ىب ىلع انتكح اقودسفا هيت اولَخد اَذإ كوُلمْلا نإ لاقخ اًصيأ كولما

 هللا لوسر لاق لق هنع هللا ىضر ةريرق نأ نع بيسملا نب حيعس نع عرلا نع نيفس

 كادق لجرلا لوق باب ا.* ٠2نموملا ُبْلَق مركلا امنا مركلا نولوقيو ملسو هيلع هللا ىلص

 ع

 نع ىيح انتدح ندسم انتحح ءلسو هيلع هللا لص ىذلا ندع بنرلا ديف مال 3

 كك لقا



 7 بدالا بانح هع

 لاق «هلنق ىف كل ريخ الف وه نكي من ن نزور سلع ةطلسا ل ع نكي نإ ملسو هيلع هللا

 ل راسي ل كام وساد دا رو

 هللا ٌلوسر لثتخت زذإ ا دا نبأ ىلا لخنلا ناوي ىراصنألا اطعك نب و

 لتُخا ومو لخنلا عوذجب ىقتي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ُلوسر ففط ملسو هيلع هللا ىلص

 ااا اما

 0 لاق دي 00 تاتتلا نيس نى ديس رثعو فاض ىأا نابض نيت انلاق .نكنلا

 هللا ىلع هللا لوسر ماق هللا ىبنع لاق راس لق «َنيبي هتكرت ول ملسو هيلع هللا "ىككص هللا

 راسل لا ا ناسا لاتلا كد مقا ةلفأ وع اعاادللاا ىلع ئقأف نيلثلا اق ملسو هيلع

 هلقي مل الرق هيف ملت لوقأس ىتللو هموق سون هرذنأ دقل هموق هرذنأ دقو الا ئبن نم امو
2 

 د- هع

 ع بلالا تاس هللا كبع وبأ لاق « روعأب سيل هللا نأو روعأ هنأ نوملعت دهموقل ىبن

 هيلع هللا لص ىنلا لق ةشثع تلو اًبحرم لجرلا لبق باب ١ ء«نيدعبم نيتساخ

 هك للا ركع دنا 1 12 قلع ع 7 تلى ابل مالسلا اهيلع ةيطافل ملسو

 هبا انثدح ثراولا دبع انتدح ةرسيم نب ناومع انثكح ئناه مأب اًبحرم لاقف ملسو

 012 نعل دنع كف مدق امل لق امهنع هللا ىضر سابع نبأ نع ةرمج نا نع لايتلا

 اولاقف ىمادت او اي ل ع اوءاج نيذلا دكنفولاب اًبحرم لاق ملسو هيلع هللأ ىلص ىنلا

 مارخل رهشلا يف الا كيلا لصن ال انو ّرصم كنيبو اننيبو ةعيب تو نم ىحخ ان هللا لوزان

 اوتو  ةولصلا اوميقأ عبرأو عبرأ لاقف انعارو نم هب وعدنو ةنلْل هب لخدن لصق رمأب انرهق

 ريقنلا وأ تنكلاو ءابجلا ى اويرشد لوا متسع ام ننيخ اوطغعأو: ناصمر طوولصو وكلا

| 



- 

 [مادل +١ بدالا بانخ

 ىلص هللا لوسر لاقف هب فَحْلَي لو اًمهق بحأ لجر ىف لوقت فيك هللا لوسر اب لاقف

 ةناوع وباو موق نب نميلسو مزاح نب ريرج هعبات «ٍبحأ نم عم ملا ملسو هيلع هللا .

 وبن انكجح «ملسو .هيلع كلا لص ىلا نعادللا دل نع ندر ذ) 2

 هللا لص ؛ىنلل لثيف لك نوم نبا ندع لقار دا كك سدعلا لح نسل د 0

 ةيواعم وبا هعبات «بحأ نم عم ءرملا لق عاب قحأي امو موقلا بحب لجرلا ملسو هيلع

 نب ماس نع ةرم نب وربع نع ةبعش نع ىنأ انربخا نادبع انتكح « ديبع نب دمك
 اي ةعاسلا ىتم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لأس الجر نأ كلام نب سنأ نع دعجلا قا

 ىنلتو ةقدص الو موص الو ةولص ريتك نم اهل تددحعا ام لق اهل تددعا ام لق هللا لوسر

 انكجحا اسحأ لجولل لجرلا !لوق باب 70٠ 14 كيببحأ نم. علم تانأ لذ ا هلو و هلل ٌبحأ

 لق امهنع هللا ىضر سابع نبا 0 17 57 مّلَس انتدح كيلولا وبا

 لق ْنِّحلا لق وه اف اًنيِبَح ل داّيَص ننال كسل كلها نص ل

 نأ هللا اىبع ”ىم, رئاسا قرح لت ىرهرلا "نع بيع انبسا امهر ركز تدح 0 

 ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم فلطنا باطخل نب ريع نأ هبخا ربع نب هللا دبع

 دقو ةلآقم ىنب مظأ ىف ناملغلا عم بعلي هدجو ىتح داّيَص نبا لبق هباكتأ نم

 هّريظ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر برض ىتح رعشي ملف ملخل ذتموي دايص نبا برق

 نبا لق مك نيّيَمألا لرسر كتأ ثهشأ لاقف هيلا رظنف هللا لوسر ىتأ ىهشنأ لق مث هحيب

 هلسرو ' هللب .ثنمآ لق مث' ملسو هيلع هللا ىكتص ئنلا صرف هللا لوشر ىلا ىهشنا دايض

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق بذاكو قداص ىنينأب لذ ىت !ذ ام دايص نبال لاق مت

 لاق خدلا وه لق ايبخ كل تأبخ ملسو هيلع .هللا ىلص هللا لوسر لق ممألا كيلع طلخ

 2غ نم

 ىلص هللا لوسر لق هقنع برضأ هيف ىل نذاتآ هللا لوسر اب ربع لق كردق ودعت نلف اسخأ



 7 بدالا انجح

 «ءعذخ لق هبايتأ تدب ىتح ملسو هيلع هللا ىلص ى
 ى

5 1 

 ٠ .+ ١  9+ء معو 0 ٠ 2 ٠

 زوالا ورم ولا انتدح كيبولا انتدح نيحبرلا كديع نا

 هللا لوسر ا لق ايبارعأ نأ هنع هللا عك ىردخلا دكيعس أ ع دلل ديزي نب

 لق معن لق لبإ نم كل ليف يدش ةركهلا ناش نأ كحكو لاق ةركهلا نع ىربخأ

 د 0 32-_ بست

 هللا ىلص ىنلا نع امينع هللأ ,ىضر رمح نبأ نع نأ تععمس لاق ديز نىب ليح# نبأ

 2 سد

 مكشضعب برضي ْر ' ىجاعب ؤعجرت 5 وه كش هع لاق مكحإو 1 هكلتو لاق ملسو :بملع

 «مككبو وأ مكليو هيبأ نع كمح نب رع لاقو ءمككو ةبعش نع رضنلا لاقو « ضعب باقر

 ىأ ةيدابلا للهأ نم

 .ركاو انلقف تببحأ نم عم كنا لاق هلوسرو هللا بحأ ىتا الإ اهل تددعأ ام لآق

 نإ لاقف ىنأرقأ 0 ناكو ةريغمال ملغ ٍِ اديدسش احرف ذكموي انحرفف معن لق كلذدك

 ل سآع

 ا ها ةداتق نع ةبعش هبصتخاو ل ميقا 0 تح مرَهلا هكردي نلف اذه َرَخَ

 نإ دكلعت ةلويغل لجو رع هللا بح ةمالع باب « ملسو هيلع هللا لص ىبنلا

 رفعج نب دمحم انثتدح دلاخ نب رشب انتدح هللأ مكببك

 لق هنا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هللا دبع نع لثاو أ نع نييلس نع ةبعش نع

 لكاو ىنأ نع شمعالا نع ريرج انتدح كيعس ىب ةبيتق انتدح ©« بحا نم

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلأ لح ءاج هنع هللا ىىضر دوعسم ىب هللا دبع



 أمأ اا بدالا اح

 لاقي دوسأ هل مالغ دعم نكو رفس ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لق كلام نب سنأ

 « ريراوقلاب َكَحِيَور ةسجْنأ اي ككيو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاق وْذَحَي ةَشِجنأ هل
 نع ةركي قل ىب. نمحرلا سبعا ىلع ىلاخا نع بيو انتححا ليعتسا نب ىنوم :انكدح

 فنع تعطق كليو لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دنع لجر ىلع لجر ىنثأ لق هيبا

 ىكرأ الو هبيسح هللاو اًناف ٌبسحأ لقيلف ةلاحص ال اًحدام مكنم ناك نم اًفالث كيخأ

 يازوألا ىع ديلولا انثدح ميعربا نب نيحرلا نبع ىتدح «ملعي ناك نإ اًدحأ هللا ىلع

 هللا ىلص ئنلا انيب لق يرحلا ديعس نا نع ككضلاو ةملس نا نع قرفرلا نك

 لحعأ هللا لوسر اب ميمت ىنب نم لجر ةرصيوخلا وذ لاقف اًمسق موي تاذ مسقي ملسو هيلع

 اًباصصأ هل ّنأ ال لق هقنع ٌبرضألق ىل نْذَتَأ ربع لاقف لدعأ مل اذا لدعي نم كليو لق 3

 مث 2ىش هيف دكجوي الف هيضت ىلا رظني مث ةىش هيف دجوي الف هلصن ىلا رظني ةيمولا

 نم ةقرف ريخ ىلع نوجيرخي مدنلاو تقلا قبس لق ةىت هيف دجوي الف ةذّذق ىلا رظني

 دكيعس وبا لق ردردت ةعضبلا لثم وأ ةأملا ىلت لثم هيبلت ىدحإ 2 تيا سانلا

 علت نيح ىلع عم نينك كَ كتيشاو.ملسو هيلع“ هللا لكص ١ ىنلا نما هتعبلا حشا

 انقدح «ملسو هيلع هللا لص ىنلا تعن'ىنذلا تعنلا .ىكع هب قف ىلمقلا' قف .سيئلا

 ىب قةيمح نع يايش نبا اىكدحت يروألا انربخا ادللا نبع انسحا كلكم 0 05-

 0 6 -_ َ 5 ١ 4 - 3 .٠
 لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نك الجر نأ دنع هللا ىضر ةريرق ىليأ نع نيمحبلا دبع

 اهدجأ ام لآق بقر فتعأ لاق ناضمر ىف ىلعأ ىلع تمعقو لق كحبو لاق نيكله هللا لوسر اب

 فرعب ىف ىجأ ام لق اًنيكسم نيّتس معطأذ لق عيطتسا ال لق نيعباتتم نّيهش مصف لق

 نيب ام هديب ىسفن ىذلاوف ىلعأ ريغ ىلعأ هللا لوسر اب لاقث هب قدصتف هذخ لاقف



 م١ بدالا اح م.

 ىتعضرأ وه سيل لجرلا عا هللا لوسر اي تلقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لخدف

 جاع 0

 ةشئاع تناك كلذبف ةورع لق كنيمي تبرت كمع هنا هل ىنذثأ لق هنأرما

 مكشل انتدح ا انتدح مدأ انتدح ؛ كاسل 2

 53 ع 1 5 500 -هع 1

 9- هد ا ١ ع
 ةغل ىقلح ىقع لاقف تضاح اهنال ةنيرح ةبيتك ايئابخ إي لع ةيفص ىأرف رفني نأ

 ه ادع ع

 لق معن تسلق فاوطلا ىنعي ركذنلا مهي تاضفأ تينكأ لآق مث انتسباكل كنأ شيرفل

 قا نع كلام نع ةيلسم نب هللا دبع انتدح اويعر ىف ءاج ام باي 1 :اَذِإ ىوغنأت

 5 ع هي 52
 ٠
) 

 جتفلا ماع ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر ىلا تيبهذ لوقت بلاط ىنا تنب ّىنامت
2 

 ىناق مأ انأ تلقف هذه نم لاقف هيلع تملسف هرتست هتنبا ةمطافو لستغي هتدجوف

 أ نبا مع هللا لوسر اي تلق فصنا املف دحاو بوت ىف

 أ قم انرحأ كف. ملسو هيلع هللا للص هللا .ل
7 

 2 انتدح كليو لجرلا لوق يف ءاج ام باب 5

 هللا لكم . ىنلا نأ دنع هللا ىضر 0 نع ةدانق نع مام انتدح لكلا نىب

ّ 
 © سل

 نحب اهنأ لق اهبكرأ لق ةَنَحَب اهنا لق اهبكرأ لاقف ٌهَنَحَب قيسي الجر ىأر ملسو هيلع

 أ نع جرعُألا نع دانإلا نأ نع كلام نع ديعس نب ةبيتق انثدح ء كليو اهبكرأ لق

 دوسي الجر ىأر ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر نا هنع هللا ىضر ةريرغ

 انتدح «ةثلاثلا ىف وأ ةيناتلا ف كليو اهبكرأ لق ةندب اهنا هللا ليسر اي لق اهبكرأ

 نع ةبالق ىلأ نع 52000 ا نع ئدانبلا تباتا ىع 6 هد د

 احح



 00 بدالأ اح

 حا ركسك ل

 انبيلقق ىمعلا ىعب ىَتِهلا انارأ

 5 ك6 - 5 5 -_

 5 8 - ه2 3 35 35 0 : 3 0 ه5 ودع

 ؛ ةريره ىأ نع سرعالاو كيعس نع قرعرلا نع !ىدينرلا لوو ءىرعزرلا نع ليقع هعبات

 نا ةريرغ بأ 5 ليقيف ةريرش بأ ليشتسي ب ىراصنألا تنبات نب ناد عجم هنأ فوع

 ىلص هللا ليسر نع بجأ ناسح اي لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لج هللاب

 و ن بيدك نس

 ق2 نيلس نوح ءمعت ةريرغ وبأ لاق سلا 0 هكيأ مهللا ملسو هيلع هللأ

 ناسحل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا أ ءاوبلا نع تبا نىب ىلع نع بعل انتدح

 ناسنالا ىلع بلاغلا نكي 0 هدكي ا كا 1 « كعم ليبحم عجام لق و ١ مهجاكأ

 ىدوم نب هللا ديبع انتدح نارقلاو ملعلاو هللا ركذ نع هدصي ىتح رعشلا

 ال ل لتلا يلح درا رت را رك ايل زا ا الخ

 نا اننلح صفح نب رع انتكح ءارغش َىلَتمَي نأ نم هل ريخ اًكيق مكدحأ فوج

 ىلص هللا لوسر لق لق هنع هللا ىضر ةريرق نا نع غاص ايا تعمس لق .شمعألا انفدح

 3 ئلتع نأ نم ريخ هيري اف لجر فوج ىلتمي نأل ملسو هيلع هللا

 ' انتكح ىقلح ىرقعو كنيمي تبرت ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق

 ! تلق ةشثء نع ةورع نع باهش نبا نع ليقع نع ثّبَللا
 او تلقف ٌباجحلا لون ام دعب َّىَلَع نذأتسا

 أ[ وه سيل سيعقلا نا اخا ناذ ملسو هيلع هللا

 ير اولا ١١ هند 1 20



 بم بدالا اح ا

 2 نارينلا هذه ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةريتك انارين أ

 وأ لق ايلسغتو 0 أ هللا لوسر اب ٌلجر لاقف اهورسكأو اَهوقيرَحَأ ملسو هيلع هللا ىلص
 3ك 5 د د60

 ناك مونقلا فاصت' الف. كاذ بابذ عجريو هبرضيل ايدومي دهب لوانتف رصق هيف ممع فيس

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنآر ةملس لق اولفق املف هنم تاف رم ةبكر .باصأت هفيس

 - 27 2 5 3 ع 98 د ِِ

 هلق نم لق هلع طبح ارمع نأ اوعز ىماو نأ كل ىحف تلقف كل ام ىل لاقف ابحاش

 ةيلع هللا ىكدض هللا لوسر لاقف ىراصتالا ريضكلا نب كيسأو نالفو نالفو نالف هلق تلق

 _ء و
 0 : 0 5 5 5١ اصلا

 اشن ىبرع لق عاج عاج هلأ هيعبصإ نيب عبجو نرحل اهل نإ هلق نم بذك ملسو

 كلام نب سنأ نع ةبالق قا نع أ انثدح ليعيسا انتدح دَّدَسُم انتدح ؛هلّثم اهب

 ملسو ةيلع هللا ىلص كل ملكتف ةبالق وبا لق ريراوقلاب كقوس كتيور ةقكن ا لكو

 نييكرشملا ءاجع باب 1 ع ريراوقلاب كفرا روس بلع اهتومتبعل مكضعب اهب ملكت ول ةملكب

 د

 اهنع هللا ىضر ةشثع ىع هيبا ىع ةورع نب ماش انربخأ طع كن نيف موج

 لافقف نيبكر شم ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنبات نب ناسح دانس
 ا ا ١

 3س

 لكنا لست ابك ةنما كلل ناسح لاقف ىبستب فيكف ملسو هيلع هللا .ىلص هللا لوسر

 2 3 هَ 526

 تلاقف ةذشتاع كنع ناسح تأ تبحذ لاق هيبأ ىع ةورع نب ماش نعو « نيجعلا نم

 دك هنن هس نبع ررخا عيضااضرح ٠ لير ةيلع اهلا لص هللا لوسر" نع ميقاتي
 0 ن 3 5

 60ه

 ابأ 0 هنأ هربخأ نانس نأ نب علان ١ باهش نبأ ند سنوب ىلربخأ بعو 7-00 هللا

 ىنعي 'تفرلا لوقي ال ملت اَجَأ ن' لوقي ض هيلع هللا لص ىنلا ركذي هصصق يف ةريرف



 ان 0" بدالا كح

 ل نأ كح كعك" مكي أ نأ نبخا توْغَي كبع ىب قوسألا 0 نيحبلا دبع

 وُسَألا نع نيفس انثدح ميعن وبا انتدح «ٌةمكح رْعّشلا نم نإ لق ملسو هيلع هللا ىلص

 ٌرَجَح هباصأ نأ ىشع ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا امنيب لوقي اًبْحَنَج تبعمس لق سيق نبا

 «تييقل ام هللا ليبس ىفو تيمد ٌعَبْصإ َلِإ تنأ له

 وبا انقحتح كلاما دبع نع نيفس انكدنح ىجيم ىبا انكدحا اشي نب نمح انتحح

 اهلق ةملك قوص ) ملسو هيلع هللا. ىكص, ىثلا لك .لق منع للا مصر ةيرش نإ نك دمك

 طاب هللا الخ ام ةىث لك الأ

 ليعبسا ' نب 'رتاخ انقذح كيعَس نب اةبيتت انتدح « ملي نأ تلضلا نا نب ةيمأ داو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ لق عْوْمَألا نب ةَملَس نع كّيِبَع أ نب ديزي نع
 كتاييَتُف نم انعيست لا ع وكألا نب ماعلا يقل نم قكجر للقنا ديل انرسف ِرَبْيََح ىلا ملسو

 لوقي موغلب وحب لونف ارعاش الجر رمع ناكو لق
 كش نإ فسركمما انيدتما ام تنأ الول مهلال

 انيقال نإ مادقألا تبَتو ا ةآحف رشا

 022 اع 0 : ا

 انيلع اوُنوَع ايصلابو

 هجري لاقف عوكألا نب رماع اولق فئاسلا اذه نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 ىتح مانرصاخ ربيَح انينأف لق هب انتعتمأ ول هللا ىن اب تبجو موقلا نم لجر لاقف هلا

535 

 تكاتف ىذلا مويلا سانلا ىسمأ ايلف هيلع اهحتف هللا نأ مث ةحيدش ةصمخت انتاباصأ



 ١+ بدالا بانخ م

 0 ءاتدح

 لام ىدلا 1 رم 00 0 0 نير نيحلا نبع كج ل نب هللا

 ىنلا لاقف موقلا رغصأ ناكو نمحرلا دبع أدبف عبحاص رمأ ىف اوملكتف ملسو هيلع هللا

 لاقف ةبحاص رمأ ىف اوملكتف ربكألا مالكا ىليل بح لاق ربكلا ربك ملسو هيلع هللا ىلص

 اولق مكنم نيسيخ ناميأب .مكيحاص لق وأ مكليتق نوقحستأ ملسو هيلع هللا لص ّئنلا

 موق هللا لوسر اي اولق عقنم نيسيمخ نامي ىف دوبي مكتربتف لق درت م رمأ هللا لوسر اب

 كلت كرت فان تسكر دأذ ليس لاق « هلبق نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 2!كوف راتقك

 ريشب نع ىيعإ انتدح ع ىبا لاقو « جيدخ نب ع عفار عم لاق هنا ا ىيك لآت

 نبا نع عفان ىنتتدح هللا 0 ندع نجح انندح درس تمكح . 2 0 نع

 ّلثم اهلثم ةرجشب ىقوربخأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لق امهنع هللا ىضر رع
 53 ا

 تمهركف ةلخنلا اهّنأ ىسفن ىف عقوف اهقرو تنك الو اهبر نذاب نيح لك اهلكأ ىنوت ملسملا
9 

 املخ ةلضنلا ى ملسو هيلع هللا لص ىنلا لق امّلكتي رث الف رعو ركب وبا متو ملكتأ نأ

 ول اهلوقت نأ كعنم ام لق ةلضنلا اهنأ ىسفن ىف عقو هتبأ اب سلق نأ عم كتجرخ

 كك

 انكلعا دهب انآ لو كرد اك ىلا نإ ىعتم ام لقب انكر !ذكا نم ىلا بح ناك اهتلخ كنك

 كل ىلاعت دلوقو دنم دركي امو دكلاو وجرلاو رعشلا نم زوجج ام باب + ٠ث صركف
 دولعفي ال ام نولوقي مهو نومبهي داو لك ىف ٌمِهْنَأ رق ملأ 00 0

 نينا ةك اوملظ ام ىنعب نس اورصتناو ريتك هلل اووكذو تاحلاصلا ١

 --و 2ع

 انهبخا ناميلا وبا انتدح ا 09 3 سابع 051 لذ 2 7 7 ٍِ

 8 هبخأ مك ند نا د نيحبلا ندع ن5 دك 521 دا



 ا ا بدالا تاب

 انلونم بر نيا اولاقف اومعطأ لاقف هدنعر امب عاتاف نيحرلا دبع قلطنان ”ىبجا نأ لبق

 5 5 ُش 5 مام 0 3 3

 هاج ىإ هنف مكارق انع اولبقأ لق انلونم بر ءىجي ىتح نيلكاب نك ام اولق اومعطأ لآ
 ري

 متع زامو لاقف» هلك كد ّن هاج الف يلع ىجي هنأ تفرعق' اوبذ هنم نيقلتل اومعطت ' رثو - 5 60م مم د

 - 0 10 : 1 ا الا 0 00 7
 تييقأ رتنغ ب لاقف كدتسكفق نيحرلا لبيع 5 لاق مد تناسكم نمحرلا كيع ب لاقف هو ريحت

200 

 اناتأ قدص اولاقف .كقايضأ لس تلقف تجرخ تتج امل قوص عيست تانك نإ كيلع

 د ب
 لق همعطت ىتح همعطن ال هللاو نورخآلا لاقف ةليلثا همعطأ ال هللاو ىقومرطتنا امناذ لق هب ,

 عضوف هب جن كماعط تاغ مكارق انع نولبقت ال مل :متنا ام مكليو ةليللك رشلا ىف َرأ م

5 
 ع 0

 ال هللاو ةبحاصل فيضلا لوق باب مج ©. ءاولكأو لكأق ناظيشلل ئلوألا هللا مسب لاقف هدب

 د

 نيحا ىتدح ملسو هيلع هللا ىكص ىنلا نع ةفيحجح نأ تاياح هيف لكاتا ىتحا لك

 ني .نمحرلا كبع >5: لاق١ نينعا قا نلعانميلس ,نع نوحع قا نبا انتدحلا ىتنملا نبا

 2 0 1 1 07 ا 1 2 10 8 1
 الح ىلا نكنع سمات »ل فايضاب وأ هل فيصضب رجب وبأ ءاج اهينع هللا ىضر رخب نأ

 اموأ لق ةليللا كفايضأ وأ كفيض نع تسبتحا ىمأ 2 تل ءاج ااملف ملسو هيلع هللا
2 

2 

 فلحو عزجو بسف ركب وبأ بصضغف باث وأ اوباذ يلع وأ :بلع فضرع تداقف مينيشع

 ا 0 ءاو 2257 ا ل د
 فيضلا فلخ هيعطي ىتح همعطت 2 ةارلا تفلح رتنغ اب لاقف انآ تابتخان همعطي 3 نأ
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 تن 1 كانعالا 0 اظيشلا نم هذه نأك ركب وبا لاقف همعطي ىتح هومعطي وأ هعطي ل
 ن

 تخأ اي لاقف ينم رثكأ اهلفسأ نم ابر الا ةمقل نوعفري ال اولعجت اولكأو لكأت ماعطلاب انحف

 اهب كثسعبو اولكأت لكأن ' نأ لبق اهنم رتكأل نآلا اهنا ىنيع ةرشو تلاقذ اذه ام سارف ئب

 ربكألا أدبيو ريبللا .ماركإ باب م١1 ءاهنم ؛لكآ :هثا ركذف :ملسو هيلع هللا :ىقسح ىلا دل

 2 5 1 هيل ع

 نب ىبكب ىع كيز نبا وه دامح انتدح بروح نب نميلس انتدح لاوسلاو مالللاب
 لل 3



 ااا بدالا رح ازرورا

 8520 0526 - مهل

 7 نع ثيللا انتدح ةبيتق انتدح « كيمسيِل وأ مريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللب نمي

 ن

 1 0 0 1 0 ١ 7 ٠
 لوسر اي .انلق لاق هنأ هنع هللأ ,ىضر رمع نب ةبقع ىع ريخل نأ ىع تييح نأ ىب ديزي

 و

 ملسو هيلع هللا ىكدص هللا لوسر انل لاقف هيف ىرت اف اننورقي الف موقب ٌلونتف انّتعبت كنا هللا

 فيصلا قح .قنم اوذخُت اولعفي رف ناف اولبقذ فيضلل ىغبني اب ملل اورمذ ميقب مئتلون نإ
 آل

 ىرعزلا نع رمعم انيبخا ماشح .انثدح دكمح نب هللا دبع انتدح ءٍهل ىغبني ىنلا
2 

 نمد ةمحر لسيلف رحل مويلاو دللاب نيوي ناك نمو هقيض مركيلف رخآلا مييلأو هللاب نم

 00 هي ب 0 ا 0 3 0
 فلكنلاو ماعطلا عبسص باب م تودع وأ اميبح لقيلف رجالا مويلاو هللاب نموب ند

 نب نوع نع سيمعلا وبا انتدح نوع نب رفعج انتدح راشب نب دم انتدح فيصل

 رازف ءدردلا قاو نابلس نيب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىخآ لق هيبا ىع ةفيكاج اىأ

 مس ها - ع مما هدد 5 ا

 ءادرحلا وبا كيخأ تلق كنأش ام اهل لاقف ةلدبتم ءادرحلا مأ ىأوف ءادردلا ايأ ناملس

 ام“ لق مكاص ىنأف لك .لاقق اًماعط هل, عنصف كدركلا وبا جن ايندلا ىف ةجاح هل سيل

 مهقي بهذ مك مانف مت لاقف موقي .ءادردلا وبا. بهذ. ليلا . ناك املف لكاف .لكأت» ىتحا لكاب انآ

 كيلع كبرل نأ ناملس هل لاقف ايلصف لق نآلا مق املس لق ليبلا رخآ ناك املف مت لاقف

 ىدص ىلا“ ىتأث هقح قح ىن لك ظعأت اقح :كيلع كلعألو اقح كيلع كسفنلو اًقح

 0 0 201 ا ا ا ل ا
 ع عرجالاو بصغلا نم دركي ام باب م ءريخل بعو هل لاقي ىتاوسلا بهو ةفيحاج

 ىوأ ”ىدع ىيرجلا كيعس انتدح ىلعألا دبع انتدح دكيلولا نب 0 انثلح . فيضلا

 لاقف اطهر فيضت ركب ايأ نأ امينع هللا ىضر ركب نبأ نب نمحرلا دبع نع نمتع

 - ند هج 3 <44 نو دب -ِ ع 1



 مل نب 06ه © © مب هه ته دش مل 5
 5 م 00 كك : 5 . 5 . ١ 3 ١ || . ع 68 وأ 1

 الجل علامك 9 رتاغلا روغلا لاقبو روغ هيمو روغ نامو ريغ يمبو ريغ م لاعبو ل

 ,كتفندس يل و ع 21-0 3 265 -

 نب هللا كبع انئكدح ليمالا روزالاو رووْلا نم ليمت روازت ةراغم وهف هيث توغ ءىت لك
 ود

 5-2 3م

 لوسر نأ ىبعكلا حبوش لبا ىع ىربقملا ديعس نبأ نب كيعس ىع كلام انربخا فسوب
3 

5 3 

 هدنع َىَبْتَي نأ هل لج الو ةقحص وهف كلذ دعب ام مايُأ ةكالك ةفايضلاو ةليلو رأ
 ع 1 هش 11

 و هللب نميي ناك نم دازو هلثم كلام ىثدح لق ليعمسأ انثدح « هجرك:

 انتدح ىديم نبا انئردح قير نب هللا كبع اسمودح : ل 5 اريخ ١قيلخ



 0 ل 0 هد د ده د تاو 0 3
 2“ نير 5 اونعبت م2 نيرسيم م/انعل اهلذد عم

 اتتدح «لهالا عم ةباحللاو هنيلكت ال كتنيدو سانلا طلاخ دوعسم

31 

 ني لبعي هنع هللا ىضر كلام نب سنأ تعمم لق

 ه-د ع - 3 -
 - 3 : 5 8 3 ١١ كك < 0 21 5 07
 لعفخ مه ردهدح ابإ ب رت شي خال لقي ىح انصلاخابل ملسو هيلع ىللا ىلسص ىرغلا

 هللإ ىضر ةشداع نع هيبا ىع ماشع انتادح ةيواعم وبا انربخا كبح“ انتدح ؛ ريغنلا

 .راكو ملسو هيلع هللا ىلبح ىينلا ىنع نانبلب بعلا تنك تشلاق اهنع

 لرلخد اذأ ملسو هيلع هللا ىكص هللإ لوسر ناكف ىعم



 || اي بدال اح

 ملسو .هييبلح .هللا, لع. عنا لوقو جناب مج 7 ٠«راهسعن ل كلوا يي طي اسس لا
 رشنلا انثدح فكسا ىتدح سانلا ىلع رسيلاو فيفختلا بح ناكو .اورسعت الو .اورسي
 هللا ىلص هللا لوسر هتعب امل لق هّذج نع هيبا نع ةدوب نأ نب ديعس نع. ةبعش انربخا

 ىبوم وبا لق اعواطتو ارقتت الو ارمثيو ارسعت الو ارسي اميل لق لبج نب داعمو ملسو هيلع
 لاقي ريعشلا نم بارَشو عتبلا هل لاقي لسعلا نم بارش اهيف عنصي ضرأب انأ هللا لوسر اب
 دعب ينك د مخ ا ركسم لك ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر لاقف رؤملا 3

3 
 اص ئبنلا لق لق هنع هللا ىضر كلام نب سدأ نيعمس لاق حاينلا 0

 000 الو اونكسو اووسعن الو اورسي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر َميخ ام نيل اهتأ اهنع هللا ىضر ةشتاع نع ةورع نع باهتش'

 تما سانلا نعبأ, نك امجإ ١ رو نانا امنرا ناك مام سرت ىكك د ده 2
2-8 2 00 

 هللا ةمرح كهتنت' نأ لا 6 لحق ىد وى هسفنلا ملسو, هيلع هللا لكصادللا ليسر مهداه

 انكر لق سيف نب تورألا يع نيو نب اش انضر وحلا انك : هلل اهب مقَتنيِف

 ولكم لسنا د ل ىملسألا روب وبا ءاجن ا هنع بصت دق راوقالاب رهت ىطاَش ىلع

 هتولص ىصقف هج مث اهذخأت ايكردأ ىتح اهعبتو هتولص كرتف سرفلا تقلطنان هسرف

 لبق سرف لجأ نم هّتولص كت ميشلا اذه ىلا اورظنأ لوقي لبقأف نارا نحر اد

 ولو عاوَتَم ىلزنم نأ لاو ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر. .تبقرات فنم كحأ يقنع ام لاش

 نم. ارت ملسو هيلع هللا لص ىذلا بص ىف هنا ركذوب لدتلا ذأ لف تآ رن تكرتو . تيلص

 باهش نبا نع سنوي ىقدح ْثْيَللا لقو ح ئرعزلا نع بيعش انربخا ناميلا وبا انتكح ءديسُيت

 نأ ربحا ةريد انآ ا ىب هللا ىبع ىب هللا ديبع ىقيبخا

 ايهنَد هلوب ىلع اوقيرعأو وعد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف هب اوعقيل سانلا هيلا

 ل ا 19

 55 1 ل
 راتف كحاسملا ىف لاب ايبارعأ



 0/١ بدالا بانح 1

 وهو لجر ىلع ملسو هيلع هللا لص ىجنلا وم لاق امهنع هللا ىضر رع نب هللا دبع نع
 هللا لوسر لاقف كب رضأ دق لوقي هنك ىتح ىيتاستل كنا ليقي ءايحكلا ىف هاخأ بناعي 0 -525205

 هبعشا انريخل ىعكلا "نب ىلع انقدح ٠ نامالا نب" الطن

 كيعس ابا تعمس ةبتع لأ نب هللا كبع ه

 ذأ كا ءاهدتح د دكا 18

 نه - نود

 نع روصنم انتدح ريعز اننحح سنوي نب دجأ انتكدح تتش ام ٌعَنَصاَف مدست رد

 5 1 نأ ملسو هيلع هللا بص ىنلا لق لق دوعسم وبا انتدح شارح نب ىعُبر

 ىيحاسي ال ام باب 0ك 2(« نرئش ام عنصأت جتست هاذا كوالا ةيبنلا | ملكك عنف, ماعلا

 لن د

 نع ةورع نب ماشغ نع كلام ىنتدح لاق 1ك اهتكدخح نبدا 3 4 هّققتلل قلل نم

 0 ا ا ا ا د

 لع ليد قل نك . ىحتسي ال هللا نأ هللا لوسر اب تيلاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 براك انثدح ةبعش انثدح مدآ انتكح «2ا تأر اذا معن لاقف تملتحا اذا ٌلسغ ةأوملا

 ةرجت“ لتمك نموملا ْلَثَم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لق لوقي ريع نبا تسعمس لق ٍراَثد نبا
 ليقأ نأ ثدرأت اذك ةرجتت ى اذك ةرجتت  موقلا لاقف َتاَكَكَي الو اهقرو طقسي ال 3

 (4 ليش اهلك يش 0 .ةلتدلا ها لاقفا تييحتملل تاق الغ انو 'ةلختلا

 تنك ول لاقف ريع هب تتّدحت دازو هلثم ربع نبا نع مصع نب صفح نع نمحرلا دبع

 تأ اتيت تعبت محرم انشكدح دسم انككح « !ًلكو ؛اذك "نم ىلإ !بنحأ ناك اهتلق

 100000 سس ا

| 0 



 ردن ١ بدالا بانح

 اوج مث هتولصب نولصي اوءاجو ٌلاجر هيلا عبتتف اهيلا ىلصي ملسو هيلع هللا لص هللا

 عتارصأ اوعفرف مثيلا حرك ملف نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ًاَطْبَ اوضحت ليل
 مكب لاز ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جهل لاقف اًبضْغم جيلا يرض بابلا اوبصحو

 ءرملا ةيلص مريخ نفذ مكتويب ىف ةولصلب مكيلعف مكيلع بتكيس هنا تدنط ىتح مكعينص
2-5 595 26 

 نوبنتجي نيْخَّلاو ىلاعت هللا لوقل بضغلا نم رّدكلا باب ك 2 ةبوتكملا ةولصلا الآ هديب قى

 ميلاني اني بتل ملي نيا مهم ٍِنح هد

 ءاورضلاو ءاوسلا ىف نوقفني نينلا هلوقو نورفغي م اوبصع م 31 شحاوقلاو مثالا و رئابك

 فسوبي نب هللا كبع مك نينسكملا تح » هلو سانلا نع نيفاعْلاو كرا نيمطاكلاو

 اع قا سو هو ىف ىع تقتل نالت نع ليخأ 000001

 هيلع هللا

 ىنلا دنع نالجر بئتسا لق دص نك نميلس انتدح تنبات 2 1 02 1. 23 _. 00 ١

 ىلص ّىنلا لاقف ههجو ومحا دق اًبّصْعم هبحاص ٌبسي اهدحتو سولج هدنع

 ميحرلا  ناطيشالام-هلل افوعأ +لق الأ ليك ام دنع بنعكلا اهلذ ىلا, ممل ءلخألا لإ كل

 ىتدح .« نون تسل ىلا لق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقي ام عمست الأ لجولل اولاقق

 ىنأ نع محاص لنا نع نيصح ىنأ ندع شايع نبا وه وكب وبا انربخا فسوي نم. ىبع

 ددرف ٌبَصْعَت ال لق ىنصوأ ملسو هيلع هللا ىلص ئنلل لق اًلجر ّْنأ ةنع هللا ىضر .ةريرف

 نأ نع ةداتق نع ةبعش انتدح منا انتدح . ةايكلا باب ان ( كتض عت 5 روس

 ال هايلل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لق لق نيصح ىب 0 تاعمس لآ 0 7

 223222222222210 “بد



 78 بدالا رح

 ملسو, هيلع هللا ,ىلص ئنلا ىلع لخد ,تبلاق اهنع هللا, ىضر ةشّهع نع مساقلا نع لا

 هللا ىبص ىبنلا لق تلو هكتف رتسلا لواننا مت هيجو نولتف روص هيف مارق تيبلأ ىثو

 انقحح ءروصلا هذه نوروصي نيذلا ةمايقلا موي اًباذع سانلا قشأ نم ّنأ ملسو هيلع

 ل 0 ناك ذآ نبا سبق اضدح لسلك نإ ند ليعسا ىنح ىبح انندح ىدسم

 ريما ن2 نانا ىلإ لاه ملمع هيلع هللا ,ىلضا ىنلاا للجر) قل, لق. ةنع هللا ىضرا , دوعشم

 اه كلو (ةيلع اللا لص هللا ١ قونير تحتي أر امف لق انب ٌليطي امم نالف لجأ نم ةادغلا

 ىّلَص ام مكُيَذ نيوقنم مكنم نا سانلا اهّيَأ اي لاقق لق فتموي هنم ةظعوم ىف اًبَصَع لأ
 : - 4 ل 1 :

 انتدح ليبعيسأ نب ىدوم انتلدح جلل ذو ريبللاو ضيرمأ يف نان زيكاديلف سانلاب

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا اَنْيِي لاق هنع هللا .ىضر ريع نب هللا ىبع نع عفان نع *

 ىف ناك اذا مكدحأ نأ لق مك ظّيغتف هديب اهكحن ةماغأ جسما ةلبق ىف ىلر ىلصي

 5257 ناثح م هلا ىف هيجو لايح نمَكَتتَي الف ههجو لايح هللا ْناف ةولصلا

 ديز نع ثعبنملا ىلوم ديزي نع نيحرلا بع ىأ نب ةعبير انربخا رفعج نب ليعمسا
 اهفرع لاقف ةطقللا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا ّلوسر لأس الجر نأ ئنهجكلا دلاخ نبا

 هللا لوسر اب لق ديلا اهدأف اهبر هج ناف اهب قفنتسا مث اهصاقعو اهءاكو فرعأ مخ ةنس

 لبالا ةلاضف هللا لوسر اب لق بكذلل وأ كيخأل وأ كل هه امتاذ اهّذُخ لق منغلا ةلاَصن

 كل ام لق مث ههجو ريحا وأ هاتنجو ترمحا ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بضغف لق

 ح كيعس نب هللا بع انثدح نَا لقو ءاهبر اهاقلي ىتح اهواقسو اهواّدح اهعم اهلو

 ىتدح لق ديعس نب هللا دبع انتدح رفعج نب ديح انثدح دايز نب لمح ىنتدحو

 ىضر تبث نب كيز نع ديعس نب رسب نع هللا ديبع نب ربع كيم رشنلا وبا راس
 لوسر يرخن اريصح وأ ةقصخن ةريجح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َرَكَتَْحا لق هنع هللا



 ا نا بدالا اح

 ءاهدحأ اهب دب ىكقف رضاكم اب هيخأل لق لجر اميأ لاق ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر نأ

 لق امك وهف اًبذاك مالسالا ِرْيَغ ةّلمب َفَلَح نم لاق ملسو هيلع هللا لص ئنلا ىع ككشضلا

 رفكب انموم ىمر نمو هلتقك نموملا نعلو منهج ران ىف هب بّْذع ءىشب هسفن لئتق نمو

 بطاست ريع لدواةلضاح ىأ لوانم كلذ لذ نر راسن رش م ند كب 2 كا

 رحب لعأ ىلع علطا دق هللا لعل كيردي امو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاققف قفانم هنأ

 نب ورمع انتدح ميلس انربخا كيزي انربخا ةدابع ىب كّيحص انتكدح ملل ترفغغ لق لاقف

 ىبنلا عم ىلصي .قاكا هنع هللا ىضر لسج ىب ناعم نا هلآ دبع نب رباج انثدح رانيد

 لجر زوجاتف لف ةرقبلا ب أرقف ةرلص مهب ىَلَسِيف هموق نأ مث ملسو هيلع هللا ىلص
 ىلص ىبنلا قت ٌلجولا كلذ غلبف قفانم هّنا لاقف اًذداعم كلذ غلبف ٌةفيفخ ٌةولص ىّللصف

 ىّلص اًذاعم ناو انختاونب ىقسنو انيديأب لعن موق انا هللا لوسر اي لاقف ملسو هيلع هللا

 ذاعم اب ملسو هيلع هللا ىلص ّئنلا لاقف قفانم ىلا معرف ثروجتف ةرقبلا ًارقف ةحرابلا انب

 فكس ىتدح ءاهوحاو ىلعألا كبر مسأ جبس اناكْضو سمسا ارثأ اًنالخ .تنأ ناثنأ

 لوسر لق لق ةريرف ىنأ نع كّْيََح نع ئرهزلا انتدح َياَروُألا انتحدح ةريغملا وبا انربخا

 الا هلا ١ ٌلُقيَلَف ىّرعلاو تاللاب هفلح ىف لاقف مكنم فلح نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نع عفان نع ثيللا .انخدح ةييتق انتحح «٠ ىتستيلن كوماقأ لعق هسحلسل 5 نا

 لوسر 2ادانف هيبأب فلك ومو بكر ىف باطل نب رع كردأ هنا امهنع هللا ىضر ريع ىبا

 فلحيلف اًقلاح ناك نف مكثاب اوفلحت نأ مكاهني هللا نأ الأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا
5 89( 9 - 

 هللا لقو لجو رع هللا رمأل ةكشلاو بصضغلا نم زوج ام باب .» ٠«كنتيسيلف لاو هللا

 ١ هل 3---- 0-0 ها هامدس 00 0 -20ه- - م دم - 0 ن 3 تمم

 نع ميعوبأ انثدح ناوفص نب ةرسي انتدح « مبيلع ظلغأو نيقفانملاو رافكلا دعاج ىلاعت



 336 00 د 3 هع 2ع

 « جفزربو خيفاعيل هناو |ذلو هل نوعدبل مانأ هللا نم دعمس ىلا ع ريبصأ ”ىث سيل 20 9 أ 1 9 3 /

 هللا دبع لق لوقي اًقيقش تعمس لق شدعألا انثدح ىأ انتدح صفح نب رع انتدح

 هللاو راصنألا نم ٌلجر لاقف مسقي ناك ام ضعبل ةَمسق ملسو هيلع هللا لص ئنلا مسق

 وهو هتينأث ملسو هيلع هللا ىلص ئنلل نوفل انا اَمآأ تلق هللا هجو اهب تيرأ ام ةمسقت اهتا

 03 2 3 5 9 ع
 ىتح بصغو هيجو ريغنو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع كلذ فقشف هترراسف هناك 3 5 0 3 50 ٠١ 00 00 ةء 3 8 1

 00 0 53 0 تا ا ُ ا د رع ا 05
 نم باب ا 2( ريصق نال نم رتكاب ىدوم ىدذوأ لك لاق مد ةدادلحلا نكأ مم ىنأ تددو

 0107 يول دخلا مرح ىلإ انهدح صفح ني رعب انتدح :باتعلاب, سانلا هجلوي م

 انلا]

 نوهزنتي ماوقأ لاب ام لق مق هللا ديحن بطخن ملسو هيلع هللا ىص ىنلا كلذ غلبف موق

 دبع انربخا ناكبع انتدح «ةيشسَح هل جدشأو هللب هملعأل ىلا هلاوف هعنصأ ءىشلا نع

 ديعس نأ نبع سنأ لوم ةبتع نأ نبا وهم هللا دبع تنعمس ةداتق نع ةبعش انربخا هللا

 2 5 1 سم ع 5

 نب ىيكج نع كرابملا نب ىلع انبخأ رع نب نمتع انتدج الق ديعس نئب دجيأو كبح

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريرغ نا نع ةملس لأ نع ريثك قأ

 نع ىيج نع رامع نب ةمركع لو ءاجذحأ هب ب لدقف رفك اب ديخأل لجرلا لق اذا لآق

 انتدح «ملسو هيلع هللا ىدص ىنلا نع ةريرف ابأ عمس ةملس ايأ عمس كيري نب هللأ دبع

 امهنع هللا ىضر ريع ىب هللا دبع نع رانيد نب هللا دبع نع كلام .ىثتح لق ليعمسأ



 6 | 0 بدالا بح

 مهللا لق مت ككاضف انع اهسبكإ كبر

 رطمي اًلامشو اني ةنيدملا ىع عذصتي باحسلا لعجغ اًنالث وأ نيترم انيلع الو انيلاوح
 د نو

 «هتوعد ةباجإو ملسو هيلع هلل | ىلص هيبت ةمارك هللا مهيري ةىنن اهيف رطمي الو انيلاوح ام

 نب ا نيقداصلا عم م |[ دوك هللا | 1-5 ادا نينذلا اه كال لوق باب 1

 دبع نع لثأو نأ نع روصنم نع ريرج انثدح ةَبْيَس نا نب نيثع انتدح بذا نع

 ربلا ناو ربلا أ ىحهي قدصلا نأ لق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ىع هنع هللا ىضر هللأ

 روجفلا لا ىدهَي ّبْذَعلا ناو اًقيّنص نوكي ىتح ىدسيل لجبلا ناو تنل لا ىدهب
 انثدح ءاباذك هللا ىنع بتكي ىتح بذكيل لجيلا ناو رانلا ىلا ىحهي روك كلا نو

 هيبأ نع رم ىلا نب كلام نب عفان ليهس' نا نع رفعج نب :ليعمسا انتدح مالس نبا

 بذك ثّدح اذا ٌتالث ففاتملا يآ لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ّنأ ةريرغ نأ نع

 | انتدح ريرج انثدح ليعمسأ نب ىبوم انتكح « َناَخ نمثوأ اذو فَلْخأ دعو اذاو

 نيلجر تيأر ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق لق هنع هللا ىضر بذْنِج نب ةريس نع جر

 دنآلا غلبت ىتح هنع لَمْ ةبذعلب بنكي ٌباَذَعَن هقذش فَي هتيأر ىلا الق ىاينأ

 لق ميهربا نب فح#“ انتدح ملاصلا ىدهلا ىف باب ». ءةمايقلا موي ىلا هب عتصيف

 ةلبسأ نأ لوفي هيتس تقم ل5 تس 2 ل نا مكتدحأ تماس

 يرخب .نيح !نم تكيع' نأ نيبال ماسر دبلع هللا لضأ دلل ند اسكر ان ا

 ديلولا وبا اقدح ؛الخ اذا هلها ىف عنصي ام ىردت ال هيلا خب نأ كلا هدم 0

 تاك تيدخأ نسحلا ١ هللا كبع لاق لاق اقراط 0 لاق فراخ مرح نعش انتدح

 لوقو ىذا 0 باب ان  ءملسو هيلع هللا ىلض م 0 53 نسحأو هلأ

 552- هع



 0 بدالا اح

 هللا دبع نب ويزعلا دبع انثتكح ءاَّذا متنأف لق هدجاون تدب ىتح ملسو هيلع هللا ىلص

 لاق كلام نب 0 نع ئكلط أ نب هللا دبع نب ا نع كلام انتدح ىسْيوُألا

 هكردأت ةيشامل ظيلغ ىنارج درب هيلعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ىشمأ تنك

 هيلع هللا ىلص ئنلا قتاع ةكفص ىلا ثرظنف سنأ لق ةحيدش ةَدِبَج هثادرب ذبجغ ٌىبارعأ

 ا لع 0 ارم ليحت اب لق مقادتكبج هله. نم كدرلا ةيشاح اهب ثرخا ىو ملسو

 سيرد نبا انتدح ريبث نبأ انثتدح ءءاطعب هل رمأ مث كحكصف هيلا تفتلذ كدنع ىنلا

 كتكلسأ ٌطنم» ملسو هيلع هللا ىكدص ىنلا ىبجح ام لاق ريرج ىع سيق ىع ليعمسا نع

 ىيحك انتدح علا 0 ديح“ انتدح ءايدعم ايداح هلعجأو هتابت مهللا لاقو ىردحص

 0 ل ا را يللا لأ عا عمم م ثني بنور نع ىلإ قربخا» لق اشم نع

 اذا معت لق تملتحا اذا ٌلسغ ةأرلا لع ليف قلل نم ىيحتسي ال هللا نأ هللا لوسر

 هبش مبك ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لاقف ةأرملا ملتح تيلاقف ةملس م يكب

 هتدح رْضَنلا ابا نأ وربع انربخأ بقو نبا ىتدح لق نييلس نب ىيحج انتدح « دلولا

 ١  0 / 1 0ع 5 1

 هيلع هللا ىلص ىنلا تيار ام تالق اهنع هللا يضر ةشثع ىع راسي نب نييلس نع

 نب دي انتكح «مسبتي ناك امنأ هتاوبل هنم ىرأ ىتح اًمحاض طق اًعيجتسم ملسو

 عيرز نب ديزي انتدح ةفيلخ مل لقو 0 ع ةداتق نع ةناوع ونبأ انتدح 0

 ديل هللا لصأ ىنلا ىلإ كج الجر ١ نأ  هنع هللا ىضر سنأ نع .ةداتق نع ديعس انثدح

 ءمسلا ىلا رظنف كبر فستساف رطملا طحكق لاقف ةنيدلاب بطخب وهو ةعملل مدي ملسو

 00>2- ع

 ىنلاو هريغ وأ لجرلا كلذ ماق مق علقت ام ةلبقملا ةعمجلا ىلأ تلاز اف ةنيدملا بعاتم



 ل الم بدالا راجح

 درا نع تعش ند ذبح 02 كال 00 نب نمحرلا دبع نب كيمكلا دبع نع

 هدنعو ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر ىلع هنع هللا ئتذر باطشل نب ريع ندأتسا لاق
 3ك 6

 نردابت رع ىندانتسأ املف هئثوبح ىلع نيهناوصأ ةيلع هنرتكتسيو هنلاسي نيم ةوسن

 كحشضي ملسو هيلع هللا بص ىنلاو لخدف ملسو هيلع هللا لص ىنلا هل نذأت باكتل

 نك قاللا نوعا نيل تبع لاق ىماو كسا نيب هللا زو ا كك ١ لحل

 م هللا لوسر اب را نامت 7 يلا كت لاقف باجحشذل نردابت كتوص نعم» امل امل ىدنع

 ملسو. هيلع هللا ىف هللا لوسر نبهت رو ىنتبهتأ نهسفنأ د تاودع اب لاقن نهيلع لبقأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم طلعو ظقأ كنا

 اعف نلكلس لإ احد كلاس ناطيشلا ليتل ام هديب | سنا ىتسلاو شل 7 هيإ

 ل ل

 نأ اًدحغ نولفاق انأ لق فئاطلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك امل لق رمع نب هللا

 لاقف اهكتفت وأ حبت ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باكعأ نم سان لاقف هللا كن

 يف رثكو اًذيحش لاتق ع.لتاق اوّدغف لق لاتقلا لع اودغأت ملسو هيلع هللا ىلص ّئنلا

 اوتكسف لق هللا اش نا اَذَع نولفاق انا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف تاحارجلا

 انتدح ءهلك ربخلاب نيفس انتدح ْئدّيمكلا لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كحصف

 ىبضر ةريرغ ابا 1 نمحرلا كبع نب كيمح نع باهش نبا انربخا ميعربأ مكدح ىو

 ناضمر ىف ىلهأ ىلع تعقو تكلف لاقق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لجر ىنأ لق هنع هللا

 نيقس ْمعْطَق لق عيطتسا ال لق نّيعباتتم نيرهش مصف لق ىل سيل لق ةبقر فتْعأ لق

 لثاسلا َنْيَأ لافف لقكملا قرعلا ميعريا لق رمت هيف فرعب ئنأ ىجأ ال لق اًميكسم

 ىنلا كحضق اثم ٍرقْفَأ تيب لكحا ا( نك 0 رقْفَأ 05 ان د

 0 ا

0 7 18 



0 

 كيلا تتعب امنا لاق تدلق ام اهلثم يف تللق دقو هذهب ىلا تثعب لاقف ملسو هيلع هلل

 0١ بدالا بانك عنو

 ةاخالا كنان 0١ شرت نيل وتلا ىف لعلا هكب رع نك ناكفا لم اهي تيستل

 كه

 لاقو ءادردلا ىبأو املس نيب ملسو هيلع هللا ىلسح ىينلا حلا ذفيكج وبا لاقو فلحلاو

 - .٠ 000 . اا . ا

 نيبو ىنيب ملسو هيلع هللا ىكلص ىبنلا ىخا ةنيدملا انمدق امل فيع نب نيحرلا دبع

 انيلع مدق امل لذ سنأ نع دينح نع ىيج انثدح دكسم انتدح « عيبرلا نب دعس

 5 00 ١ 5 كان 2 ِ
 ىبنلا لاقف عيبرلا نب دعس نيبو هنيب ملسو هيلع هللا ىلبص ىلا ىخان ىنمحرلا كبع

 ءايوكز نب اضل انتدح حابص نب ني « اناشب ولو ل ملسو هيلع هللا ىلص

 فلح ال لق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا كغلبأ كلام ىب نتأل تلق لق مصاع انتدح

 « ىراد ىف راصتألاو شيوق نيب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا فلاح دق لاقف مالسالا ىف

 ملسو هيلع هللآ ىلدص' ئنلا ىلا رسأ مالسلا اهيلع ةيطاف .تعلاو كحضلاو مسيتلا تانك

 انربخا ىبوم نب نابح انتدح : كت كس ردع هللا" نا نيابع نسبا لاو تككاف

 اج تيبس 5
 ئطظوقلا ةعاقر ن ءرآ اهنع هللا ضر هسقع نعل ةورع نعت ىفرلا ١ نعي رمعم انوبحا هللا دبع 1

 >2 تح >2 1 0 5 - 2-3 ع 5

 ١ ىلص ىبنلا تءاجت ريبزلا نب نيمحرلا دبع هدعب ايجورتف ايقالط تبف هتارما فلط

 اهجوزتف تاقيلطت ثالق اهقلطف ةعاقر ىنع تناك اهنا هللا لوسر اب تلاقف ملسو هيلع
 55 2-6 35 5 3 0 0: 5 2 08 ١

 0 ا ال لاو ا ولا ا د هدعب

 نب كيعس باو ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا دنع سلاج ركب وباو لاق اهبابلج نم اهتّدخأ

 د 3 ّ-ّ,

 ملجم دل ا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر كيزي امو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع هب ريت امع هذه

 ركب ابا اي.ركب ايا ئداتي كلاَخ ففطف هل َنَدويل ةرككلا بابب سلاج نماعلا

 هتليسع قوذت ىتح ال ةعاقر ىلآ ى م نأ نول كلعل لق مت مسبتلا ىلع ملسو



 ارهإز 0 بدالإا بح

 نك ملك ٠ هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق تلق اهنع هللا ىضر ةشثاع نع هيبا نع ةورع

 2 ت0 100 0 51 ا
 تنك اذا كنأ لاق هللا لوسر اي كأذ فرعت فيكو تلقو تلاق كاضرو كبضغ فرعال

ِ 3 5 ِ 21 5 

 1١ مبسم 3 ء-هرد نبا تت ب 5 2 0 ع

 ميعربأ انثدح ايشعو ةركب مهي لك هبحاص روزي له باب ”* ءكمسا الا رجعأ ال

 ىقربخاف باهش نبا لاق ليقع ىتحح ثيللا لاقو 2 رمعم نع ماشه انريبخا ىبوم ىبأ

 مفرط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف انينأب الآ موي انيلع رمي رو نيحلا ن

 اذه لكق لق ةريهظلا رخآ ىف ركب نأ تيب 'ف سولج نحب امنيبف اًيشعو ةَوكُب راهنلا

 ىف هب ءاج ام ركب وبا لاق اهيف انينأب نكي مث ةعاس ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 معطق اًموق راز نمو ةرايزلا باب 4ه 2.« يور ىف ل نذأ ىق ىلا لق ومأ الآ ةعاسلا هذه

 تجرح هكنع لئن ملسو هيلع هللا, لصأ ىنلا سمع تاكد ١ ناس ل

 سنأ نع نيريس نب سنأ نع ءاذكلا دلاخ نع باهولا دبع انربخا مالس نب كم

 راصنألا نم تيب ّلهفا راز ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر كلام نبا

 ىلصف طاسب ىلع هل حضنف تيبلا نم ناك رمأ يرخي نأ دارأ اًملف اًماعط دنع معطف

 دبع انتدح ىمح“ نب هللا نتبع انتحدح نوفولل لمكأ م باب 3| ٠ نانو

 هللا ىبع نب مئاس ىل لق لق فحسا ىنا.نب ىبج ىثدح لق ىنا ىتدح لاق كيصلا

 رمت ىأر لوقي هللا دبع تعمم لق هنم نشخو جابيدلا نم طلغ ام كلف قرَبتسالا ام

 رقشأ هللا لوسر اب لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا اهب نق قرْبتْسِإ نم َهَلُح لجر ىلع

 ىضف هل قالخ ال نم ويرد ١سبلي امنا لاقف كيلع اومدق لذا سانلا كفو اهسبْلاذ هذه

 ىكضص. ئخنلا اهب ىلا ذلك َهَبلا كنعد ملسو هيلع هللا لص ىنذلا نأ مث ىضم ام كلذ نم 1 نا ا ا | ا 5



 ا بدالا بح اذ

 كتلاقف ةركهلا تااط نيح اهيل ويبزلا ىبا عقشتسا اًدبأ ريبزلا نبا ملكأ ال نأ

 ملك ريبزلا نبا ىلع كلذ لاط املف ىرذن ىلا ثنحتأ الو اذحا هيف عفَشأ ال هللاو ال

 آت د - هع 1 ص ظل 5-50
 ] ال يك ا أ | ةدادا م 0

 هب لبق ىتعيطق رذنت نأ اهل لحب ال هنف ةشئع ىلع ىامتلختأ امل هللب امكذشتأ
 ١ 8ه

 ةجرو كيلع مالسلا القف ةشئاع ىلع انذأتسا ىتح امِهتِيدْرب نيلبتْشُم نمحرلا دبعو روسملا ]|

 1 لج الو ملك وكامل ادعت تيل «انلك زول اولكدأ .ةلقناحا«ىشلاقإ ل ختدنأ ”هناكريو اهللإ

 اهدشاتُي ففطو ةشئء فنتعف باجحلا رّيبْرلا نبا لخد اولخد اًملف رّيَبْولا نبا امهعم

 نأ نالوقيو هنم تلبقو هتملك ام الا اهناذشاني نيحرلا دبعو روسملا قفطو ىكبيو

 رجوي نأ ملسل لح ال هتف ةرجيلا نم تملع دق امع ىهن ملسو هيلع هللا بص ىبنلا

 اهرذت اهنيكذت تقفط جيركتلاو ةركذتلا نك ةشتاعا لع اورتكأ املف لايل ثالت فوف ءاخأ

 اك هلو رجلا نيا تسلك ىح اهي الاب ' ملخ رةياحتش ار جقلاو. تردتت» ىتا ”لوقتتو.ىكيتو

 ؛ اعرامخ اهعويمد للبت ىتح ىكبتق كلذ دعب اعرذن ركذت تناكو ةبقر نيعبرا كلذ اعرذن

 لوسر نأ كلام نب سنأ نع باهش نبا نع كلام انبخا فسي نب هللا دبع انتدح

 اًناوخا هللا دابع اونوكو اوربادت الو اودساحت الو اوضغابت ال لق ملسو هيلع هللا ىدص هللا

 كلام انهبخا فسوي ىب هللا دبع انتدح «لايل ثالث قوف هاخأ رجهي نأ ملسمل لك الو

 ىلص هللا لوسر نا ىراصنألا ٍبوُيَأ نا نع ىَنَّللا ديزي نب طع نع باهش نبا نع

 اذه ضرعيف نايقتليف لايل ثالث قيف هاخأ رجهي نأ لجيل لكي ال لق ملسو هيلع هللا

 1 تيفو مل نارجيلا نو اهيا 1207 ؛ مالسلاب ادبي ئزتلا' اهزيخو اذه ضرعيو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهنو ملسو هيلع هللا لص ئنلا نع فخم نيح ٌبْعَك لقو

 نب, ماتشه نع هدبع ازكخأ ني انكدح «ةليل نيسمخ ركذو انمالك نع نيملسلا

 1 س7777>>>7ببببببااااالالالالالل ل ل لتتم



 0 بدالا اح

 كان « هيلع نىك ىحدقلا اننيد نانرعي اًنالفو اًنالف ئظَأ ام ةشتاع اب لآقو امو

 ىبأ نع كعس نبب ميهردأ انتدح هللا دبع نب زيرعلا كيع انتدح .مسفن ىلع نوما

 ا لقي ةريرغ ابا 00 لاق هللا دبع نب ا نع باهش ىبأ نع بايش ىبأ

 م 201 سا
 ع 5 0 4 5 1 1
 ِر نأ ةفاجملا نم 0 ندر ورهاجملا هلأ ىفاعم ىتنمأ ل لقي ملسو :بلع هللا ىلص هللا

 اذكو اذك ةحرابلا تلجع نالف اب لوقيف هللا هتس دقو محبصي مك الع ليللاب لجبلا

 هللا ىلص هللا لويسر تدعهدم فيك رع ىبأ 0 دلجر نأ 0 نب ناوفص نع ةدانك

 اذك  تلع لوقيفا هيلع هقتك عضي ىتح .هبر نم مكذحا ئنذي لق ىجحنلا لوقي ملسو

 ددس د

 كيلع ترتس 0 لويقي مت درر قيف معن لوقيف انككذو |نك كلع ليقيو معن ليقيف اذكو

 هسفن ىف اًربكتسم هفّطع ىنات دماج لو ربكلا باب 4 2 مويلا كل اهرفغا انأو ايندلا

 لك ةتلل لقا مكروبخأ هلأ" لقا ملسوا ةيلغ هللا لاض  ىقلا نع يفاركلا يتقرب نيادنراج

 ( ريكتسم ظاوج َلْمْع ّلك رانلا لفي مكربخأ لأ هربأل هللا ىلع مسقأ ول فعضتم فيعش

 نأ لاق كلام ىب سن انتدح ليوطلا دكديبح انربخأ ميش انثاح ىسيع ىب كبح لاقو

 قلطتتف_ملسو ةيلع هللا لص ىلا اليسر دنت ثحاتلا ةنيحملا لما ءامز نم همالا تدك

 3 لجيل للك 2 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقو ةرجيلا باب « نءاش تبيح هب

 فيع ىتدح لاق ى ملأ نع ع ثا انربخأ ناميلا وبأ وح لايل تالت قيف ا رجايي
 و

 هيلع هللا لص ىنلا جوز خت مح نا و ثركلا ل ليلا ىب كلام نبأ

 مر م 2 2 هات داع" 605 باع 3
 اطع وأ عيب ىف لق ريبزلا ىب هللا كبع نأ تتدح ةشتاع نأ اهمال ملسو 3 ٠ 5 ّ 3 0 و ىعإ اذ

 ار هلل وه تلاق معن اول اذه لاف ةررهأ تلاقف اهيلع نوجحُلل وأ خشتاع نيهتنتل دللاو



 هذ بدالا بتانخح

 ا ا

 هللا ىلص لا ءاجح نادرذ 0 3 ةفوعأر تحك كالو طشم 8

2-0 

 الهف هللا لوسر اب تلقف ةشثاع تلا 0 ملسو هيلع هللا لص ىبنلا هب ,مأف 5
2 

 ىلع ريثأ نأ هركأف انأ اماو ىناغش كقف هللا امأ ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لاقف َتْرَشَتَت ىنعت

 ام باب ها «دوهيل فيلح فيوز ىنب نم ٌلجر َمصعأ نب كيبلو. تلق اًرش. سانلا

 هيلع هللا ىلص ئنلا نع ةريره نبا نع هبنم نب مامَع نع رمعم انيبخا هللا بع انبخا
0 

 اودساحت الو اوسسجت الو اوسسحت الو تيدخل بنكأ نظلا ناف نظلاو مكايا لق ملسو

 نع بيعش انربخا ناميلا وبا انتدح ءاّناوخا هللا دابع اونوكو اوضغابت الو اورباحت الو

 الك لبو يلع هللا لص هللا, لوسر# نأ ةنعاا ةللاذب قصر كلام "نين: سنا قكجح

 نأ 0 لك الو اناوخا هللا دابع اونوكو اوربادت الو اودساحت الو اوضغابت
 8 3 2 د وه د 5مم ف ا ةسعإا ت

 8 نم ريتك وبنتجا اونمأ نينلا اهيأ اي باب ةم

 جرعألا نع دانؤنلا نأ نع كلام انربخأ فسموب نب هللا كبع انتدح 1 9 م

5 

 نظلا ناف نئظلاو مكايا لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىرأ هنع هللا ىضر ةريرق قل

 اوربادت الو اوضغابت الو اودساك' الو اوشجانت الو. اوسسك الو. اوسسك الو تيدلل بذكأ

 انتدح ريقع نب كيعس انتحح نظلا نم زويج ام.باب ها . ءاناوخا هللا دابع اونوكو

 هيلع هللا - ىلص ىنلا لق نيلق ةشئاع نع ةورع نع باهش نبأ نع ليقع نع

 ؛ نيقفانملا نم نيلجر انك تيِلْلا لق ا ا ندي ناعم نالوا انالخ ىف ام كح

 مسا ملح دلل لص ىنلا ىلع لخد تلقو اذهب ثيللا انتدح ميكب نب ىبج انتدح



 اهمكح

39 2 ] 
 و



 رع

 | || 7-5 خا هع 23 - 1 0-1

 ا 7-5 ! و 7 , را : 1
 | نع 0 لأ ىب ,ىيعإ . نع تك.دمل نب ىلع انتلح رم ىب ىنبتع انكتلح راشب نب

 ! ا :

 ا 7 ١ 7 2 2 و ل 1 مخ 1 5 1 / 31 ا 5 ١

 | هللا ىلص هللا ليسو ن هةدح ةوكاشلا بالا نم ناو كاكاصل نيب تعبد نأ ةيالث ىلع

 ا 1

 2و ِ 3
 ا ركت مدأ نبأ ىلع سيلو لك امك وضعح مالسالا تع هلم لع قلح نم لت ملسو هيلع

 0 5 ل مح

 نعل نمو ةمايقلا ممي هب بلع ايتدلا

 نب رع نتلح ؛ةلتقك و

 )ا
 أ

 ا تو © -عء2 2< 5 - < عى 2

 | انتكح دكسم انكذح «بعذا انآ نينجا اسلي نى ىرتا لاقت ناطيشلا نم هلل ٌفوعت قو
 ا

 || 5 ِِ هدو 2 5

 هللا لوسر يرخ لق تمادسنا ىنب ةدابع ىتتلح سنأ ل3 ل3 ديمح ىع للضغملا ىب رشب

 ا 3 2 5-0

 0| عقلا ل نملصلل نع نالحر  ىحالس ردك ةليلب سانلا يخيل ملص هيلع كلا قلص

 ا 1 : 1 7 2 27 هل 58 6 » 4 7 , 1 7

 ا ند 2 ا يسم تعكر تاو ,.ىندلكو ندع , ىح دمع م 3 رح ملسو ةملح ىلا ىلدح
- / 

 ع 3 6 5 5 مع 3 0
 1 >أ نتلح نصقح ىب يع نتدح « ةسماكلو ةعياسلاو ةعساتلا خ اعوسمتلات ملت يح

 ا 00 دج ةمدخح ىاع»و كرد ةي تير لع 90 ا م رورعمل نع سمعحد انتدح 11 5ك 1 ل 2 ل كلا اة 11 تت صل 2225-7

 ا 8 - ع - - - 2ع

 ا و5 2 - حج 5-3 2 . تا ا تاكو الكا لج نيبو ىنيب ناك ااهذ يخأ اديك  متيطعاأو جلخ تقي دتسلت ةطخ تكل

 ١ ا 2

 ال 3 59 ماهم ع - 2 ”مه152 ده 3

 ا نك انالق تينتدسا ىل لاعق ملس» ةيلح تلا لسعح جمل شخ ىقركدق انمم توتلمت ةمميكح ذم
 3 3 ١

 ا هكذف <, ءتعاس - تلق ةيلخاح كيق وءوإم كنأ ق5 معت تلق خدم نم تلنق لك معتق

 تك داتا هللا لعج نق مكملتأ تك هللا ةلعحح مكئاوحأ 2 معق 55 ىسلا 6 نم
 ا -00- - 9



 الراو مح بدالا اح

 هلا تح دك .راجي دا ةءالح ىحأ دج ال ملسو هيلع هللا كص ىبنلا لاق لاق هنع هللا

 نا دعب رفللا ىلإ مجري ن :١ عجو ,نأر نم ميلا بلحا ا رانلا قا قدعما نأ ىتم ىلإ هلا ت0

 اي ىلاعت هللا لوق باب م* سا ل 029

 م كتَلوُف هلوق ىلا مهنم أو ا و نأ ىسع موق نم 0 0 ل ]ونم دما ندا اي

 نب هللا كبع نع دببأ نع ماش نع 0 انتدح هللا كبع نب ل انتدح نوملاظلا

 لقوا سس جرخ امم لجرلا كحصي نأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىهن لاق ةعشز

 0 ىروتلا لاقو ءايقناعي هّلعل مت دبعلا و | لكلا بوَض هنأرما مكدحأ برضي -

 نوح نادي اكد ىدملا نبا نمح حددج ؛ دبعلا َكلَج ماشه نع ةيواعم وباو

 ىنلا لاذ" لق امهنغ هللا ىضر رع نبأ نكح هيبا ندع نيرا نب نمكا نب هع اذ

 موي اذه اف لق ملعأ هلوسرو هللا اولق اذه موي ْىَأ نوردتأ ىّتسب ملسو هيلع هللا ىلص

 اذه 0 6 نورحتا مارح كلب لق ملعأ هلوسرو هللا اولق اذه كلب ىأ نوردنتا مارح

 مكتضارعأو مكلاوتمزو مكك امد مكيلع مراح هللا (ناذ نق مار مش ند كلك كلش 2 ل

 بابسلا نم هنع ىهت ام باي مع ٠ ءاذه مكذلب ىف ءاذه مكربش ىف اذه مكموي ةمكك

 ثّدح لثاو ابأ تعمس لق روصنم نع ةبعش انثتدح برح نب نميلس انتدح نعللاو

 0 هلاتقو كف ا ماسلا ُبابس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لق هللا نبع نع

 دبع نع نيسكلا نع ثراولا دبع انثدح ريعم وبا انتدح «ةبعش نع ركنغ هعبات

 ىضر رذ ىأ نع هتّدح ٌىليَخلا سأل ابا نأ رَبْعَي نب ىيج ىتثدح ةديرب نب هللا

 هيمري الو ىوسفلاب الجر ل 0 ال لوقي ملسو هيلع هللا لص ىنلا عمس هنا هنع هللا

 عيلف انثدح نانس نب كم انثدح «كلذك هبحاص نكي مف ع نإ هيلع تكترا الا رفلاب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نكي مم لق سنأ نع ىلع نب لاله انتدح لق نميلس نبا



 هد بدالا رح الز

 ةأرما تءكج لق دعس نب لهس نع مزاح وبا ىنقدحح لق ناسع وبا: انتدح ميرم دا ىبا

 يف موقلا لاقف ةدربلا ام. نوركتأ موقلل لهس لاقف ةَدوبب ملسو هيلع هللا ىكص ىنلا ىلأ

 اهذخأت هذه كوسكأ هللا لوسر اب تلاقف اهتيشاح اهيف ةجوسنم ةَلِمَش © لهس لاقت ةَلِمَش

 اي لاقق ةباحكصلا نم لجر هيلع افآرف اهسيلق اهيلا اًجاتتح ملسو هيلع هللا لص ئنلا

 همال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ماق املف معن لاقف اهينسكآت هذه ىسحأ ام هللا لوسر

 مت اهيلا اًجاتح اهذخأ ملسو هيلع هللا بص ىنلا تيآر نيح' تنسحأ ام اولاقن هباكتأ

 ىنلا اهسبل نيح اهتكرب ثوجر لاقف ُهْعَتْمَيف اًنيش لأسُي ال هنأ تفرع دقو اعايا هتلأس
 لق قرعزلا نع بيع انربخا نامُيلا وبا انتكح ءاهيف نفكأ ىلعك ملسو هيلع هللا ىلص

 4 0 د 03 1 1 هدد 5 5 2 23

 براقتي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لق ةريرح ابآأ نأ نمحرولا ادبع نب ديبح ىنربخأ

5 56- 

 انتدح «لثقلا ْلمَقلا لق يرهلا امو اولق هلا رثكيو حّشلا ىقليو لعلا صقنيو نامؤلا
 ع 9 9 07 1

 هللا ىضر سنا انتدح لوقي انبث تعمس لات نيكسم ىب مالس عمس ليعمسأ نب ىدوم

 تعنص مل الو فأ ىل لق اف نينس رشع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تمدخ لآ هنع

 انثدح رع نب صفح انثدح هلمأ ىف لجرلا نوكي فيك باب تاع ا
 رو

 كك ل1 لكضو ىفلا نك ١ دشن ات كل زد ووسألا ندع ميف دا نع مكلملا نع" يعش

 «ةولصلا ىلا مق ةولصلا تروّصح اذاف هلهأ ةنهم ىف ناك تنلق هلأ ىف عنصي ملسو

 قربخا لف ميرج نبأ نع مس وبا انتدح .ىلع ني. ورمع انتدح .هللا نم ةقملا بانا 1
 عد

 هللا بحأ !ذا لق ملسو هيلع هللا للص ىنلا  ىع ةريرق قا ”ىع عفان نع ةبقع نب ئدوم

 لفأ يف ٌليربج ىدانيف ٌليربج هبكيف هبحأت انالف بح هللا نأ ليربج ىتات اًدبع

 «ضرالا لعأ ىف ُلوبعلا هل عضوي مث ءامسلا لعأ هبكف هوبحاف اًنالف بحي هللا نأ ءاهسلا

 ىضر كلام ىب سنأ نع ةدانق نع. ةبعش انثدح منآ انتدح هللا ىف بلل باي



 ا 01 بدالا بح

 َبرَت هل ام ةبتْكملا ىنع انححُأل لوقي ناك اًناعَل الو اَشاَكَف الو اًبابس ملسو هيلع هللا ىلع

 اقلا
 فرجع رصد كارا

 ملسو هيلع هللا" لكم ىذلا "نع" ناتسا "الجر ١ نأ ةشقع نع :ةقرعا نع ردكتسلا ب نيك

 نيح هللا لوسر اب ةشئاع هل تلق لّجولا قلطنا املف هيلا طسبناو ههجو ىف ملسو هيلع

 هللا لوسر لاقف هيلا تطسبناو ههجو ىيف تقلطت مث اذكو اذك هل تلق ّلجرلا تيأر

 مهي ةلونم هللا دنع سانلا رش نا اًضشكف ىنتدبع ىتم ةشتثاع اب ملسو هيلع هللا ىدص

 دب هرعت اهو ءاحسلاو .قلخلا) ىسسح# ىانأ 37 ينم م ةنمقأ ,نكلشلا» عك ترا نس كاما
 نم 3 , و 00 ر - 7000

 ىف نوكي ام دوجأو سانلا دوجأ ملسو .هيلع هللا بص ىبنلا ناك سابع نبا لاقو لكبلا

 اذه ىلإ ٌبكرأ هيخأل لق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ثععبم هغلب امل رذ وبا ناكو ناضمر

 نّوَع نب وربع انتكح «قالخألا مراكم رمأي هقيأ, لاقف عجرف هلوق نم عمست ىداولا

 نحل ملسو هيلع هللا. لص“ .ىنلا (ناك لقا سنأ نع تبت نعا ىيز نبا وه نابح انننح

 لبق سانلا قلطناف ةليل تاذ ةنيدملا لعأ عوق دقلو سانلا عجتأو سانلا ٍدوجأو سانلا

 نل لوقي وهو توصلا ىلا سانلا فبس دق ملسو هيلع هللا ىلدص ىبنلا جلبقتساف توسملا

 كفن

 دقل لاقف فيس هقنع ىف بس هيلع ام ىرغ ةحلط كال سرف ىلع وهو اوعارش نل ' اوعارت

 0 ديا نا سم ناشر للص ريثك نب دمحم انتدح ركبل هنأ وأ ارك هثحجو
 لاقف طق ءىث خوخ“ ملتسو هيلحا هللا لاصا ىنلا لكس ام لوقي دنع هللا صر اد تحلل

 قورسم نع قيقش ىنتتدح لاق و انتدح ىا انتدح 6 نب رمع انتودح «آإل

 هيلع هللا. لص هللا لوسر نكي مل لق ذا انتذح وربع ىب هللا دبع عم اسولج انك لاق

 ديعس انتذح «اًنالخأ مكنساحأ مكرايخ نا لوقي ناك هناو اًشكفتم الو اًشحاف ملسو



 3 بدالا كح

 1 هد هد
 ىنأ نع هيبأ نع ةدرب وبأ ىلج ىلبخأ لاق ةدرب نأ ىب نيب ظدرد لأ ىع نيفس 2

 دك اضعب ةضعبا تشالا ناينسلك نيممللا نمل لق ملشو هيلع ذللا ! لص ئنلا "نع ىدوم
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 5ع 66ه -

 بلاط رز اسما لك كح اذإ مكسور هفلعا هللا ىككصا يذلا ناكر هعباص) نيب, كنت

 «ةآشي ام هيبن ناسل ىلع هللا صقيلو اورجونلف اوعقشأ لاقف هيجوب انيلع لبقأ ةجاح

 3 هل نكي ةنسح ةعافش عقشي نم ىلاعت هللا لوق باب انا

 نيلفك ىسوم وبا لق ٌبيصت لفك ءايقم ءىش لك لع هللا نو اهنم لفك هل نكي ةَمْيس
 د ل

 نع ةدرب ىليأ نع ديرب نع ةماسأ وبا انتدح العلا نىب نوح مضنح يسع 00

 لذ ح1 ردع 5 01 لككاشلا هنأ اذا ماكل هذا ملسو هيلع“ هللا ,لامف ١ ىلا نع "يوم" قا

 هللا ىلص ئنلا نكي رث باب ان» ءءاش ام هلوسر ناسل ىلع هللا ضقيلو اورجوتلف اوعفشأ

 تعمد يدل نىع ةبعش ب [نكلح ريع ىب مفح انتدح اًهكفتم 2 اسحاق ملسو ديلع

 مدق نيبح ورمع نب هللا دبع ىلع انلخد لق قورسم نع ةَملس نب فقيقش ىع شمغألا

 ١ اسحاق نكي م لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ركذف ةفوللا ىلا ةيواعم عم

 كح الخ ىيسحلا كريخلا نم نأ ملسوا هيلع هللا بص ' هللاا"لوسرا ,لق لقوا, امتحاقتم

 01 يللا ا للا كح نحل ودا ندع تافولا, بع انردحا !مالسا نبا نم

 خشتاع تلاقف مكيلع ماسلا اولاقق :ملسو هيلع هللا ىبص. ىنلا اوتأ دوهي نأ اهنع هللا ىضر

 سل كايأو ففولاب كيلع ةشتاع اب الهم لق مكيلع هللا بضقغو هللا مكنعلو مكيلع

 ىل باجتسيف جيلع ثددر تلق ام ىىمست رثوأ لق اولق ام عمست ملرا لل نتكشسلا
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 ملف ئيك وبا انربخأ ول نبا 0 ين ا كل

 ل 0 تدلع هللا يضر كينلاما نق |سنآ نسح ةماسأ, نينا لالع ,ننع» نييلسا نبأ



 اى بدالا رح

 3 0 وبا انتدح 0 نب ىلع هكوك كنف فورعم لك ا اياب كنم

 كلا لص ل نع امهنع هللا ,ىضر هللا لبع نب باج نع ردكنملا نب لكيح ىنتدح
 ى

 ةدوب نأ نب كيعس انثدح ةبعش انتدح مذآ انتكح «غقدص فورعم لك لق ملسو هيلع

 لك ىلع ملسو هيلع هللا ىكنحا ىنلا لذ لذ هلت نجح هببا نع ىاعشالا نم كف

 3 ع ان اولق فدستيو هسفن ُعَقْنيَف هيديب ُلمْعَيَف لق ٌثِحِب ل نافذ اول ٌةقدص ملسم

 أ ريخلاب وُمْأيَف لق لعفي ل نف اولق قوهلما ةجالمل اذ نيعيف لق لعفي مل وأ عطتسي

 «ةقدص هل هنأف رشلا ىع كسميف لق لعفي مث ناف لق فووعملاب لق

 وبا انثكح ةقدص ةبّيطلا ةملكلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريرف وبا لقو مالكلا
 همم

 هللا قلضأ ىذلا كذ لذ ماح اني ىردعأ نع ةفنيح نكح ةءدع نكح لذ دكت : انتدح

 «ظييط, ةملكبف ىجي ري نان ةرع تسي ودلو رانلا اوهنا لذ مك الكا د ل نا

 ب ميعوبأ انتدح هللا دبع نب زيزعلا دبع انتدح هلك رمألا ف ففولا باب ا"

 35 هي

 ىبنلا وز اهنع هللا ىضر ةشئاع نا ريبزلا نب رع بايش نبا نع ملص نع دعس

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع دوهيلا نم طقر لخد تالق ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا لوسر لاقف نتيلق ةنعللاو ماسلا مكيلعو تلقف ايثيهفف ةشئاع تلق مكيلع ماسلا اولاقف

 هللا لوسر اي تلقف هلك رمألا ىف فلا بج هللا نأ ةشتاع اي الهم ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا دبع انثدح ءمكيلعو تلق دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اولق ام عمست ملوأ

 6! لان ايباوعأ 5 كلام نب 0 نع تباثت نع ديز نب دامح انتدح باهولا دبع ىبأ

 ءام نم وُلَدِب اعد مث ومروت ال ملسو هيلع هللا ىلسص هللا لوسر لاقف هيلا اوماقف دجسملا مل 5 59 هلك

 انتدح فسوي نب ديح“ انتدح اضعب اضعب نينموم أ نواعت باب « هيلع بسف



 0 بدالا بانح ام

 ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لق امينع هللا ىضر رع ىبا ىع هيبا نع كيح“

 <د

 ال نم مقإ باب ! ١ هترويس هنأ تننط :ىتح راجنلب ىيصوي ٌليربِج لاز

 دكيعس نع بكتذ ىنأ نبا انتدح ىلع نب مصع انتدح اًملْبم اًقيوم نيكلهي نيقبوي هقئاوب
 320 ل ا

 نموي ال هللاو د نوب ال هللاو لق ملسو هيلع هللا كص ئبنلا نأ صيوش دا نع

 4 ١ هدو نك 3 1 - هع هسد

 ىنأ نبأ نع فحسأ نب بيعشو شايع نب ركب وبار رع نب نمتعو دوسالا ىب كيبح

 نب هللا دبع انتدح اهتراج ةراج 0 ناكل ل | هع د ىربقملا نع بكذ

 مبا 56د

 ىربقملا وه كيعس انتدح ترد انتدح فسوي

 نرقح ال تاملشملا ءاسن اب لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 مول 0 ند هييتف انتدح هرادج .دوي الف ردخألا) مييلاو' هللاب. نموس ناك نما بابا ان

 درك دلل لسا هللا لوسرا لقا لق ةريرغ قا نع اص قل نع. نيصخ .ىنأ نع ضصوخألا وبا

 مركيلف رخالا مويلاو هللب نموي ناك نمو هراج ذوي الف رخآلا مويلاو دللب نيب ناك نم ملسو
 15 6 872 . 2 و 0 3 2 1 ١ 20 50--576- 2ع >2 نه 3-ت- من ع

 نب هللا دبع انتدح ©« تمصيلا وأ اريخ لقيلخ رخالا مويلأو هللاب نموي نك نمو هفيض

 3ك / ل ه- : ساده 32-0 5

 تفعيعس لاق ىودعلا جيوش لأ نسمع ى ءربقملا كيعس ىتدح لاق ثتبللا انتدح فسوي

 هللاب 0 ناك نم لاتقف 0 اح دلل لكم ديلا 0 0 0 كا

 ه د هد

 نمدح راوجلا ا كاك « تييدعيل وأ يح ليلك رخالا مويلاو هللا نيك نك هيلع

 0000010 دع دبعف اصيح لفنم نب لح انقتتت باقل نإ د 5
 امهيرقأ ىلا لق ى حف انه ىلاق نيراج ى نأ هللا ليسر اي تلق تلق ةشثغ نع ةكلط



 أ ا بدالا تا

 هللا ىلصص هللا لوسر نأ ةريرق قا نع نامسلا ماص نأ نع ركب أ ىليم ىوس نع كلام
4 1 

 اهيف لوتش الرتب جولف شاطعلا هيلع تتشإ فكرطلا دعب لك ا لد ل

 بلللا اذه غلب كقل لجيلا لاقق شطعلا نم ىرتلا لكي ثفلي بلك اذان 2 مت بوشف

 تال ىقسف هيفب هكسمأ مث هفخ الف وبلا لونف قنا غلب ناك ىحتلا لثم|شطغلا

 كبك تاذ لك ىف معن لاقف اًرِجَأ متاهبلا ىف انل ناو هللا لوسر اي اولق هل. رفغف هل هللا ركشف

 نيل ىتب :ةملس وبأ قربخا. لذ :ىئفرلا نع بيعش ندحل ,نامبلا د, انكدح ةبظر

 ىبارعا لاقف هعم انو ةولص ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق لق ةريرف انآ نأ ىمحبلا

 هال سننبك س

 هيلع هلآ  ىلص_ ئنلا .ملسٍراملف اًدحأ انعم محرت الو ادمحو ىمحرا مهللا ةولسلا ىف ردو

 ملسو دءيلع هللا ىلسص هللا ليسر لاق لوقي ريشب ,ىب نامعنلا تعيس لوقي دتنعمس لاق رمع

 هل ىعادت اوضع ىكتشا اذا ىسكلا  لتمك ةفطاعتو مجداوتو مهمحاوت 3 ىف نينموملا ىرت

 سنأ ىع ةداتك- ىعغ ةتاوع وبا انتدح ىكيلولا وبا انتدح «ىمكلاو .ربسلاب هدسج رتاس

 ناسنا هنم لك اسرع سوغ ملسم نم ام لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىع كلام ىبا

 ىنتدح لاق شْمَحَألا انتدح ىسا انتدح نك نب رع انتدح «ةقدص هل ناك هل 0 1

 نم. لق :ملسو هيلع هللا" ىككص ىنلا نع هللا تبع نكي ريل تعد لق تفذ دا

 م اوكرشت لو هللا اودبعاو ىلاعت هللا لوقو راجنلاب ةءاصولا باب ٠ حرم 2 محرد 7

 25ه:

 ن لاق ا ىلنأ ىب الا انتدح « اروكق لريخ هلوق ىلآ اًناسحِإ نيدلولابو ايش

 ةشتاع نع نايلع نكع انيك 0ك كل ىلربخأ لف ديعس نب ىيح نع كلم ةدحتح

 ىتح راجاب ىنيسوي 0 لاَ ام لاق ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع اهنع هللا ,ىلضر . ل 0 2 : تا 1 ١
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 نب رع انتدح م ز نب ديزي انتدح لاهنم نىب كيت 2 « هفرويس هنأ نكننظ
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 ا بدالا بح 4

 كد ناميالا نما تاهعلا ىسحت + ناثا #1 تعمم .اهيفأ ابوتكمار ىدنخ“ كلود

 اهنع ةللا ,ىضر ةشتع ىع هيبأ ىع ةورع نب ماش نع ةماسأ وبا انتدح ليعمسأ كا ١ 0 ِ 6 0 0 4 5

 ع ع 3 0 ع د

 نينس تالتنب ىنجوزني 8 ١ لبق تكله ىكقلو ةكدخ ىلع ترغ ام ظارمأ 2 ترغ ام كنلاق

95 2 

 مسضف باب # ءاهنم اهتلخ ىف ىحهي مت ةاشلا َحِبْذَيَل ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر

 لكن ةانزا) لع ١ كنتوا هيلعأ هلا الشم ا ىدلا: ع ىعسإ نقا له «تعبس لقا وبا" ىكدخ الق

 هتلمرألا ندع يلسلا باير ١١١ .« ئطسولاو | ةيمابسلا ةيعبصاب  لقو  اذعم ةتلل قا ميتتلا |||

 35 همو 0 8 1 -تكتسحمج

 ىبنلا ىلآ هعفري ميلس ىب ناوفص نا ككام ىنتدح لاق هللا دبع نب ليعمسا انتدح

 ىنلك وأ هللا ليبس ىف كفاجلاك نيكسملاو ةلمرألا ىلع ياسلا لق ملسو .هيلع هللا ىي

 ا 5 ١ 5 ١ 0 آ7آ77 0 1
 نع ىليدلا كيز نب رويت نع كلام ىتددح لاق لبعمسأ انتدح « ليللا موقبو راهنلا مودعي

 تاب 4 « هلتم ملسو هيلع هللا ىلص قل نع ةريرغ نأ نع عيطم ىبأ ىلوم تبعا عنا

 كيز نب روت نع كلام انتدح ةيلسم ىب هللا كبع انتكح نيكسلا ىلع ياسلا

 لح سلا ملسو ايلع هللا نص هللا .لوشر "لاق لاق منعا هللا" ىدضر ةةزيرف قل نس تيغلا

 مئاصلاكو رثفي ال مئاقلك ئبتعقلا كشي لق هبسحأو هللا ليبس يف دفاجلاك نيكسلاو ةلمرألا

 22110 |( ن1 نسف اضدنح مكاهبلاب' سانلا ةمحَر باي 0 ٠ .«رطقي ال

 ملسو ةيلع هللا ىلض ىبنلا انيتأ لق ثريوحلا نب كلام نييلس نا نع ةبالق أ نع

 انكرت ئمع انلأسو انيلعأ ىلا انقتشا انا نظف ةليل نيرشع هدنع انمفت نوبراقتم ةَببش نكو

 امك اولصو ورم 2ييلعت مكيلخأ ىلأ اوعجرأ لاقف اًميحر اًقيفر ناكو هانربخأف انيلهأ .ف

 ع 65ه دس عد نبعد هد

 ك3 زرت ا سدح ( مكربكأ مكموبل مك مك كات ) مان ندويلف ةولصلا ترضح أذأو ىَلصَأ



 حسو |

0 
 اأو 0 بدالا بح

 3 ِء د16 علا 3 5 5 3 0 -ه ده د 3

 لاق هن درأو اهنطبب هنقصلان هتذخا ىبسلا ىف ايبص تدجو !ذأ ىست اهيدت بلح ىكق

 اع ردقت ىو ال انلق رانلا ىف اهّدَلو ةحراط هذه نووتأ ملسو هيلع هللا ىكدص ىبنلا انل

 - هع

 ةئام ةجرلا هللا لعج باب 1١ ءاهدلوب هذه نم هدابعب محرأ هلل لاقف هحرطت ال نأ

 ةجرلا هللا لعجلا لوقي ملسو هيلع هللا ىكص هللا ٌلوَسَر .تنعمس لق ةريره ايا نأ بيسملا

 كلذ ني اًدحاو اورج ضرألا 3 لزأو او نيعشتو ل «هدنع كسمأف ةرج ةتام

 باب .١ «هبيصت نأ ةيشح اهدلو نع اهرفاح سرفلا عفرت ىتح فقلخلا محارتب ءولل

 1 5 3 .بتسيبسم ع عا هعمود

 ىلبأ ندع روصنم نع نيفس انببخا ريتك ىب كبح انتدح هعم لكاإب نأ ةيشخ كلولا لئنق

 لان, ماطعا يدمج ىأدقللا لوسر للاي" تمل لقال اكيع نع لييح دا نب رعاك

 تلق كعم لكي نأ ةةيَشسَح كدلو لثقت نأ لق ىأ مث تلق كقلخ وهو اذن هلل لعجت نأ

 هيلع هللا
 ى

 اص ىنلا لوق قيدست ىلاعت هللا لونأو كراج ةليلح قاوق نأ لق ىأ مت

 انتتدح مجحعلا ىف ىبصلا عضو باب ») ءرخآ اهل هللا عم وعدي ال نيذلاو ملسو

 أ ههنا نكح ىلا قربخا لاق ماش نع ديعس ىئب ىيحج انتدح ىنتملا نب دمحم

 ؛«دعبتأت هب اعلق هيلع لابف هكنكج درك ىف ايبص عضو ملسو هيلع هللا دص ىبنلا

 رمتعملا انثدح مراع انتدح كبح نب هللا نبع ىتدح ذخقلا ىلع ئبصلا عضو باب ا

 ديخخأي ملسو هيلع دللا ىلص هللا ليسر ناك امهنع هللا ىضر كيز نب ةماسأ نع نمثع وبا
 ابيمحرُأ ْمهْللا لوقي مث ابيمْضَي مك رخآلا هذخك ىلع ىسلملل دلعقيو هذخكن ىلع قدعقيف

 5 ١ 1 7 : 0 2 د 0 9 هن 000 ع

 ترظنف نمتع نأ نم هعمس ملف اذكو اذك هب تتدح سلف 5ىن هنم ىلق ىف عقوف



 ١»« بدالا بانح الز

 انثتدح ليعمسا نب ىبوم انتكح هيو هلبقت ميعربا ملسو هيلع هللا ىلص ّىنلا ذخأ

 ل هلاسو رع نبال اةفاش تنك لت معن لإ ند) نكح قوفعي نا نبا اندح ىحيم

 نع ىلأسي اذه ىلا اورظنأ لق فارعلا لقأ نم لاقف تسنأ نيم لاقف ضوعبلا مد نع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تعمسو ملسو هيلع هللا ىلص ىلا َنِبا اولتق دقو سيوعبلا مد

 ىقدح لق وعلا نعل تيعش اريحا ناميل لا وبا انتدح ءايندلا نم ىاتتاكر اب ليقي

 ملسو هيلع هللا. نص ىنلا وز ةشتاع نا هربخا يبا نب ةورع نأ ركب ىنا نب هللا .دبع

 اهتيطعان ةدحاو ةرغ ريغ ىدنع دج ملف ىلأست ناننبا اهعم ةآرما ىنتءاج تلق هنتدح

١ | 

 دكيلولا وبا اكد «رانل اننلأا نما اربس هلأ نك نهيلا ىسحات < 2ىمشنب تانبلا هتك ومر يلد نم

 جرخ لق ةدانق وبا انتدح ميلس نب وربع انتدح ِْبَقملا ديعس انتدح ْثّيَللا انتدح

 ل لاس هيلع ىلا نشمر لا يلع

 لا نع بيعش انيبخا ناميلا وبا انتدح ءاهعفر عفر اذاو اهعضو

 0 ا يضر ريفا انا : راما نيب نبأ

 نم ةرشع ىل نأ أ عرفألا لاقف لح ىميمنلا سباح نب عوْفَألا هدنعو ىلع نب نسل

 53 اه هد

 محري ال نم لاق مث ملسو هيلع. هللا ىلص هللا لوسر هيلا رظنف اًدحأ ٍهنم تلبق ام .كلولا

 ىضر تضع ىع ةورحا نع سعقا نع نينس انتدحي فسي: نب. دنخ انتدج محال

 علبقت اف نايبصلا نولَبَقت لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىجنلا ىلا ئبارعأ ءج تلاق اهنع هللا

 ندب انكوح يلا نذل نك دلل جرت نا دلدل كلما ملفو :هيلغ هللا لص وينللا لاعف

 1 ىنقدح لق ناسَع وبا انتدح ميم ىنأ

 ىبسلا نم ةأرما اذذ ىبس ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىلع محق لق هنع هللا ىضر



 7م بدالا مح

 رفعج ىب كيك كانك 5 6 القا لأ نأ لوقي رس ريغ اراهج ملسو هيلع هللا ىلص

 نع دكحاولا ىبع نب ةسبنع داز « نينموملا جلاصو ل هلا يلو 3 نا 0 0

 2 نوجأ اهلالببو عقو دكا االبب هللا تبع وبا لاق ؛ اهتلصب ايلصأ ىعي اهلالبب اهب

 انربخا ريتك ,نيب نمحث انتدح ئناكفلاب ليصاولا ,سملا باي اد>» ىاهج دل كدعاا ال جالب

 ١ ه- ع - - هع ١

 نيفس لق درمع ارح هللا تبع نع دعاجت نع رطفو ورمعأ قِ نسللو شمعالا ىع نيفس

 دلل لكم ل ىدلا | لك رظفو نسل ةيعترو مليش هيلع هللا لسع يتلا نإ نقمصالا :هعقزج

 ك6 < ا
 قرهزلا نع بُيعش انربخا ناميلا وبا انتدح ملسأ مت مث كرشلا ىف همحر لصو نم باب

 رمل تا للاب نور اموهلط دق نرحل رس نيب ميس لا سا
 ميكح لق رجأ نم اهيف ل له ةقدصو ةقاتعو ةلص نم ةيلعاخل ىف اهب ثنحتأ تنك

 ىنأ ىع اًضيا لاقيو ءريخ نم فلس ام ىلع تملسأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 روسلا تنكلا ىحسلا نك ن5 تينكتأ# رداسملاب ياو قاصوإ,ردمعم, لتر تنحل نامل

 وأ اهّلبَك وأ هب بعلت ىتح هريغ ةيبص كرت نم باب ءديبأ نع ماشع قعباتو

 قلاح تفي للاخ : وع ميشيل 0 ني لا اح قدح

 لاقف رفصأ صيبق ىلعو ىنا عم ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر تيتأ تالق كيعس نبأ

 تبعذف تلق ةنسح ةيشبكلاب و هللا دبع لق هنس هنس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىض هللا, ليسر..لاق مق اهعد ملسو, هيلع هللا يلح دال شر الذ نأ تردح ةوبنلا_ متاخب ا

 ىقبف هللا بع لق ىفلخأو ىلبأ مث ىفلخأو ىلبأ مث ىفلُخَأو ىلْبَأ ملسو هيلع هللا

 نع. تنبات لاو تقتاعمو,هليبقتو ,كلولا ةمحر بل امل, .ىدتاقب نو يعي نكد ىح



 نى بدالا اح اذإ)

 ملسو هيلع هللا للص ىنلا عهد هنأ د,بخأ معطم نب ريبج نأ لاق معطم نب ريبج نبأ

 1 20 2 ندي 5 5 د تلا ل 2 5 4 7

 ىربأ ىتدح محلا ةلصل فزولا ىف هل طسب نم باب ا» ءعطق هن لخدي ال لوقي

 ىنأ نع ديعس نأ نب ديعس نع ىأ ىنتتدح لق نعم نب دمح انتدح رذْتملا نبأ

 نأ هرس نم لوقي ملسو هيلع هللا ىص هللا لوسر تيعمس لق هنا هنع هللا كم

 3 200 2 : ا ا هدد مدي سل دا خت 6 -0- ع 2- هد ع 0-00
 انتدح يكب ىب ىيكح انتدح همحر لصيلف درتا ىف هل اسني نأو ا ىف هل طشسبب

 هيلع هللا» لص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ قربخا لق باهش نبا نع ليقع. نع .تيبلا

 6 و ع 22و

 نسكب «هيحر لصيف هرتثأ ىف هل ًاسنيو هقزر ىف هل طسبي نأ بحأ نم لق ملم

 لاق نرسم قنا نب. ةيواعم انيبخا هللا دبع انربخا ىمح ىب رشب انتكح هللا هلصو لصو

 لاق ملسو هيلع هللا ىكلص ل نع ةريرف نأ نع ثدح راسي نسب كيبعس ىمع ١ "تعب

 نم كب ذتاعلا ماقم اذه محرلا تلق هقّلَخ نم غرف اذا ىتح فقلخلا فدخ هللا نأ

 5 كلب

 لاق بر اب ىلب تلق كعطق نم عطقأو كّلصو نرد لص ١ نأ نيضرح اها معن لق ةعيطقلا

 0000100 د د سقم هوو سوم نسم

 1 6-- 5 هدد 0" دس ادد نعوم 5 5 د هد

 هيملع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ةيرق نأ نع ع خاص ىليأ نىع ل نب هللا كبع

 0 كعطق 0 هتلصو كلصو نم ل هللا لاقف نمحبلا نم ةنجاش محلا تن ١ لاق ملسو

2 

 ءدثعطق اهعطق نمو هنْلَصو اهلصو نف ةَنِجَش محلا لق ملسو هيلع هللا ٍدص ىبنلا

 >2 ةانركلا دع نب نيج انتدح سابع ني وربع انقدح اهلالبب محلا: لبي باي.1+

 ل ا لاق نعاعلا نسب ورمع 5 مزاح ىأ نب سبق نع كلاخ ىنأ نب ليعمسأ نع

 كلا



 بح بدالا بح

 ةوغا ىلع ةورع نب ماشعا ىكحح تيللا لو جوز. الو اهّمأ ةأرملا ةلص باب م ند -هو

 لا رد ةتالمو سيرف انهع قادكرشم كو ىمأ تامدق تلآق 1-0

 تمدق ص نأ نءلقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تيتفتساف اييبأ عم

 باهش نبا نع لْيَقُع نع ثّيَّللا انخدح ىيج انتحح «كمأ .ىلص معن لاق اهلسأفأ ةبغ
 لقرف نا هربخا نيفس اابأ نإ هربخا (نيابح ىباانللا ىبع نا هلل تبع ني هلا س2

 ةقدصلاو ةولصلاب انرمأي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىنعي مكرمأب اف لاقف هيلا لسرأ

 زيزعلا دبع انتدح ليعمسا نب ىسوم انتحح كرشملا ألا ةلص باب 1 « ةكَصلاو فافعلاو

 ريع ىأر لوقي امهنع هللا ىضر ربع نبا تعمس لق رانيد نب هللا دبع انتدح ملسم ىبا

 لق نوفولا كءاج اذاو ةعيكلا موي اهسبْلاو هذه عتب هللا لوسر اب لاقف عابت ءاريس لح

 ىلا لسرت لك اهنم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىنأف هل قالَخ ال نم هذه سبلي امنا

 نلتو اهسبلتل اهكطعأ ل ىلا لف تلق ام ايف تلق دقو اهسبلا فيك لف هلي رع
 ع

 لضف كاي ٠١ «ملسي نبأ لبق ةكم لحمأ نم هل نأ ىلا وع اهب لسرف اهوسكتا وأ اهعيبتل

 نبا ىدوم» كتاعم#  نمتح+ نبا «نربخا لك ةيعش» انكحح تينولإ ىو اكد دا

 دبع ىتدح نجلا ىلخدي لعب ىوبخأ هللا لوسر :اب ليق لق توي نا

 متع :نوبأو بقوم ,نيكاقللا ىبع نس نع نيل انكدح ءدعش اند يب هيرشي

 نأ ةنع :هللا ىضر .قراصتألا .بويأ نا نع ةكلط نب .ىنوم اعمس امهتا هللا .دبع ,ىبا

 ١١ لوسر لاقف ,هلازام هلام موقلا .لاقف هيكل ىلخجي لعب نبحأ هللا ليد ا! لك دا

 د كرشد ال'اةللا «حبعت ل ملسواا دهايلح هللا«, .ىبلا .لاقفرب هل وام تبرأ, مل اعدل 1

 باب | ءهتلحار ىلع ناك هنك لاق اهرذ محرلا ٌلصتو ةوكولا قوتو ةولصلا ميقتو ايش

 ىبح نا باهش نبأ نع ليقع نع ثدللا انندح ركب نب يكب اددح عطاقلا متإ



 م ببال بانح

 ىقح ىنطعا لاق هليع ىصق ايلف ز درأ فوقب اديجأ ترجأتسا تنك ىتا مهللا رخآلا لو

 فقذآ لاقف اهيعارو رقبلا كلت ىلا بهذا تلقف ىقح ىنطعأو ىنبلظت الو هللا قنآ لاقف

 ناف اهب فلطناف هذخأف اهيعارو رقبلا كلت دخن كب اره الا نأ تالقف

 فوقع باب 4 ٠2نع هللا برفف ىقب ام جرف كيجو ءاغنبا كلذ نيلعف 00 ملعت تنك

 صفح نب دعس انتدح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع وربع نبا هلق رئابللا نم نيدلاولا

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريغملا نع دارو نع بيسملا نع روصنم نع نابي 0

 لقو ليق ملت هركو تانبلا تأوو تاققو اَعّنَمو تالا بقوقع :مكيلع موتك دللا» ن) : لق مكلس

 نع قريرجلا نع ىطساولا دلاخ انثدح فكسا ىتتح «لاملا ةعاضإو لاوسلا ةرشكو

 ملسو هيلع هللا ىكص هللا ليسر لق لق هنع هللا ىضر هيبا ىع ةركب نأ نب نمحبلا دبع

 اكتم ناكو ىنيحلاولا قوقغو هللب كارش :الا لق هللا لوسر اب ىَلب انلق رشابللا رك مكتب الأ

 ىتح اهلوقي لاز اف روؤلا ةداهنشو 0 لوقو الأ روؤلا ةداهششو رو لوقو الأ لاقف سلجن

 ةبعش انقدخ رفعَج نب كيج انثتدح نيلولا نب دنيح ىتدح «كتكسي ال تلق

 هللا لوسر ركذ لق هنع هللا ىضر كلام نب سنأ تعمس لق ركب قا نب هللا ديبع ىتدح

 قوقعو سفنلا لتقو هلل ا لاقف رئابللا نع لئس وأ وئابلتا ملسو هيلع هللا ىلص
 د 3 د

_ 

 1 - هسد ممم - دع 35

 هد

 اهّلَصأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تلأسف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دهع يف ةبغأ

 ق مكولئاقي كَ نيذلا" نع هللا مكاهني ال اهيف ىلاعت هللا لز



 ا بدالا بح

 ىكيحا انتحح هيدلاو. لجيلا بسي 2 باب

0 50-5 1 

 كبع نع نمحرلا تبع نب كيمح نع هيبأ نع دعس نب ميعوبأ انتدح سنوي نبأ

 رئابللا ريكا نم ىرأ ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر لق لق امهنع هللا "ىضر ورمع ىب هلأ

 نحول يس - لجرلا نعلي فيكو هللا لوسر اب ليق هّيَحلاو. لجرلا  نعلب نا

 انتدح هيدلاو نم 53 ذباجإ باب ه

 -هو 0 1 1

 ربع نبأ نع عفان ىلربخا لق ةبقع ىب ميحمبا نب لبيعمسأ انتدح
 رو

 عهذخأ نوشامتي رقت ةتالك امنيب لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع امهنع هللا ىضر

 اقف يلع تفبطأت لبلمل نم ةركص مراغ مق ىلع تطحأن لبج ىف راغ ىلا اولاف رطملا كه

 د

 د هد 0 5 هم ع د 0 3 0 000 3 0 | . 9

 تحر اناف قيلع ىعرأ كنك راغص ديك ىلو ناريبك ناكايش ناحلاو 0 ناك هك مهللا

 ىتح تيبتأ اف اًموي ركسلا ن ىلن هاو ىحلو لبق امبييقسأ ىتلاب تأدب تبلخ ميلع

 3 ٍِ 5 0 ل 1ص : 00

 اذ دكنلا ع عهلط ىتتح بادو كاد كلذ لوي ملف

 ءاس ند هدد

 ل هللا جرفخ ةامتلا] اهنم ور ذخجرف انل ح مان كسهجو

 ناكر اينجل مع ب ١ كك 0

 ةثام نعمج ىتح تبعسف رانيد ةثاع اهينآ ىتح نباذ اهسفن

 ل اهيلجر نيب تدعق

 ل جرَقف اهنم انل رفق كهجو ةاغتبا كلذ تيلعف دق .ىثنا ملعت تنك ناف مهلا



 ا/ا/ سابللا احح ا.

 ىرخالا ىلع لجرلا عضوو ءاقلتسالا باب ا.“ 2٠ نودماح انبرل نودبع نوبتات نوبيأ لاق

 ىلحأ اًعفار دجسملا ىف اعحطضم ملسو هيلع هللا بلص ىبنلا رصبأ هنأ همع نع ميمت

 « ىرخالا ىلع هيلجر

 هدا بانتنح م

 او دك ا[درك لذ نيلولا كا انتدخ هيدلاوب ناسنالآ ا ةلصلاو وبلا باب |

 راكلا هذه بحاص انربخا لوقي ئنابيشلا ورمع ابأ تعمس لق ىربخا راويعلا نك كيلا

 د كلا ك1 نإ كيو هيلع هللا" ىلاص :ىنلا تلأسا لق: هللا 'ليع راد ىلا هديت امو

 داهتل لاق ّ مت لق ىيدلاولا مث لاق 0 مت لق اهنقو ىلع ةولصلا لق لجو رع هللا

 ا اللا حل ديب :1:١ قيدازل هةقاتسا ا ىلو نينو دج لاق دللا "ليس 3

 نع ةمريش نب عقعقلا نب ةرامغ نع ريرج انثدح كيعس نب .ةبيتق انتدح ةبكشلا

 هلل هيلع هللا لص هللا لوسر كلا لج اج لاق ةنعا هللا نيضر .ةريرقا قلبا ىع ةعوز ١ ىلا

 الس متل ل1 دك لون الما لو ىباصع قسح فحل نم, ةللث ؟لوكيو اب لاق

 عدت نبأ لذو ك4 كود هك لكل نك مك لاذ نا دن لق

 ى نيوبألا نذاب الا تاق ال بان ا, ' ءهلثم

 ١ ِِ م : كك : 5 :
 نىع بيبح ىع نبيفس انبوبخأ ريقك نب كمح انتدحو لق ح بيبح انتدح الق ةذبعتشو



 ابا سابللا بانح

 اص ئبنلا محق امل لاق امهنع هللا ىضر سابع نبأ نع ةامركع نع

 ةدفلخ رثخإو هيدي نيب اذحاو لبخ بللمملا دبع ىنب ةمليغأ هليقتسا

 كقو ملسو هيلع هللا فص هللا لوسر ىلأ سابع نبا لاق لاقف مرتع كنع ةقالتلا وش

 انتدح مامه انتدهح كدلاخ ىب ةبدم انتدح لجيلا فلخ لجبلا فادراأ باب ا

 | فيدر انأ انيب لق هنع هللا ىضر لبج نب داعم نع كلام نب سنآ انتحح ةدانق

 لوسر كيبل تيلق ناعم اب لاقف لحولا ةرخآ الا هنيبو ى 1 هيب سيل ملسو هيلع هللا ىدص

 ةعاس راس مك كيدعسو هللا لوسر كيبل تلق ُذاعم اب لق مق ةعاس راس مت كيدعسو هللا

 هدابع ىلع هللا قح ام ىرحت له لق كّيَحعسو هللا لوسر كيبل سلق داعم اب لق مث

 راس مك ايش ةقيا وكرم الون دبعي نإ هدانعا لاح دلل كلل لذ لس ل د ل

 فقحاام ىردت له لق كيدعسو هللا لوسر كيبل تلق لبج نب ثذاعم اب لق مق ةعاس

 ؛ ٍةَبْذَعَ ال نأ هللا ىلع دابعلا فح لق ملعأ هلوسرو هللا تلق هولعف اذا هللا ىلع دابعلا

 انتا 5 حابص نبا نبا ىسلا اتحح لجرلا ملح نارإ فا كن

1 0 0 010 1 
 نب سنا تععمس لاق قحكاسا ىنأ نب ىيح ىربخأ لاق ةبعش انتدح لاق دابع نب ىيحإ

 فيدرل ىّنإو مييَح نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انلبقأ لق هنع هللا ىضر كلام 0 ارجو

- 

 ىجص هللا لوسر فيدر ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر ءاسن ضعبو ريسي وهو ةكلط ىأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف تلونف ةأرملا تلقف ةقانلا توتع ذا ملسو هيلع هللا

 ةنيدملا ىأر وأ اند املف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بكرو ّلحرلا نتدكشف مكمأ اهنأ

 سس



 ارا سانا تانك |.

 ال انا هل لاقت كجو ام هيلا اكشف هيقلف ملسو هيلع هللا بص ىنلا بخ ملسو هيلع هللا

 جوز اهنع هللا ىتضر ةشثاع نح كمح نب مسفلا نع عفان نع كلام نع ةملسم نب. هللا

 هللا لوسر اهنآر امل ريواصت اهيف ةقرمن ترتشا اهنأ هتربخا اهّنأ ملسو هيلع هللا ىكدص ىبنلا 5

 ٠ ىف تققرعف لخدي ملف بابلا ىلع مق ملسو هيلع هللا كبح

0 2 

 دعقتل اهتيرتشا نتلاقف ةقوبنلا هذه لاب ام لق تبنذأ اذ ام هلوسر ىاو هللا ىل

 موي ,.ويبدعي روبعلا هده باككأ 1 .رأ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف اهّدسوتو اهيلع

 إل
 «ةكئالملا هلخحت ال روصلا هيف ىذلا تيبلا نا لاقو متقلخ ام اويَحأ هل لاقيو ةمايقلا

2 
 ّدنغ رفعج نب ديح ىنتدح ىنتملا ىب دم انت3دح روصملا نعل نم باب 01

, 0 

 ايرلا لكآ علو يغبلا اس تلكلا نمد كلا مح نتح ب ملشو هقلك دللا لك

 نا ةمايقلا مري فلك ةروص رْوَص نم بي 80 ءروصلاو ةمشوتسللاو ةمشاولاو هلكومو
 انتدح ىلعالا دبع انتدح دكيلولا نب شايع انتدح خذانب سبيلو حورلا اهيف

 نيابع ىبأ 5 لاق ةدانق هتدكح كلام نب سف نب رضنلا تعمس لآق قنعس

 هللا ىلص اديح 2127 ذه كش ىتح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ركب او ةنولاسي 2و

 سيلو حورلا اهيف يغني نأ ةمايقلا موي فلك ايندلا ىف ةروص روص نم لوقي ملسو هيلع

 سنوي نع ناوفسص وبا انتدح لاقا ةبيتق انتدح ةبادحلا قاع“ فادترالا .باب 6 ءجفانب
 ب

 هد

 هللا لوسر نا امهنع هللا ىضر كيز نب ةماس نع ةورع نع باهش نبا نع كيوي نبأ

 لص
3 

 انتجح غيادلا لع ةقالتلا كان 1



8 
 نر نابل ناعك

 نب للا يلع انتكح ندم اهدخ ؛ نانداسو وأ ةداسو ءانلعتخت تاق هللا فقلخإ

 د 5 هد

 ملسو هيلع هللا ىلص ئنلاو انأ لستغا تنكو هتعرنف ةعونأ نأ ىقرمأت ليتامت هيف اكونرد

 انتدح لاهنم نب ٍماكَح انتدح ر | ىلع دوعقلا هرك نم باب 37 ؛دحاو هانإ نم

 7-5 ١ - هد
 ريواصت اهيف هكر ترينسشا اهنأ اهنع هلل هللا ىضر 2 نع مسقلا نع عفان يع ع :ةيريوج

 و

 ال كتسذإر امن للا لإ د نلقف لخدي ملف بابلاب ملسو هيلع هللا ىكص ىنلا .ماقف

 مهي نويدعَي روصلا هذه باححكأ ١ لاق اهدسوتو اهيلع سلجاتل كلف ةقرمنلا هذه ام

 ةبيتق انتدح ءروصلا هيف اتيب لخدت ال ةكتالملا ناو متقلخ ام اويحأ هل لاقي ةمايقلا

 بحاص ةكلط ىلا نع كلاخ نب ديز نع كيعس نب رسب نع ريكب نع ثيللا انتدح
 ىثالملا نأ لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 5 ةيق رثس دات نكح اذان اند ديز ىكتشا مك وسب لاق ةروبص عبق 1 لكختت

 ىنلا نع زنك خكلط وبا هتدح ديز هتدح ٍرِسَي هتدح ربكب هتدح تر كلا نبا وه ورمع

 ةرسيم نب نارمع انتكح ريواصتلا ىف ةولصلا ةيهارك بآب 7* ءملسو هيلع هللا ىلص

 .لاك لاق دنع هللا ىضر نس نع ل ىب ريرعلا دبع انتدح تراولا دبع انتدح

 ف ىنع 0-0 بمآ ملسو هيلع هللا ىدص بدلا اهل لاقف اهنيب بناج هب تونس ةشئاعل

 ةرورص كيك انيك ةكماللا لحخلتت د يب 91 « ىلولص 82 ضرعت هميواصن لا



 ١ سابللا بانك ا.

 ال يللا هيفتانيما كتل ليكن ال, ملشو رب هيلع هللا « نك, ىفلأ لقا لق نع هللا ىضر

 نابع ندب عشا هللا تبيع :قربخا تاهش : نيا نعا ا سنوي «ىتدحا تكلا لاقو ريواصت

 0 نيروسصملا كادقع كل 117 للا كلك لإ 01 لإ ت2 مك |

 عم انك لق ملسم نع اسجل اكد 15 نس اكد, لقا يديمعلا .اهنح ٠ ةنمارقلا

 5220 دلل كن تى ع لينامَت هتاقسص 80 رد يمال د اهدار 3 ردم

 انتدح ؛ نوروصملا ةمايقلا موي هللا دنع اباذع سانلا ٌكشَأ نا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 رع ىب هللا دبع نا عفن نع هللا دّيَبع نع ضايع نب سنأ انتدح رذْئُملا نب ميعربا

 هذه. نوعتصي  نيذلا نا لق ملسو. ةيلع هللا ىص هللا لوس, نأ دربخلا ؛ امهنع هللا ١ ينخر

 ذاعم انتدح روصلا ضقن باب .٠ ع« متقلخ ام اويحأ عل لاقي ةمايقلا مدي نوبذعي روصلا

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ ناطح نب نارمع نع ىيكج نع ماشع انثدح لق ةلاضق نبا

 الا بيلاصت هيف اًثيش هتيب 3 كرتي نكي من ملسو هيلع هللا ىىدبص ىبنلا ىنأ هتتدح

 دلخد لاق" ةعرز وبا انتدح لاق ةرامع انتدح كحاولا دبع انثدح ىبوم انثدح « هَصَقَت

 هللا ىلص هللا ٌلوسر تنعمس لاقف روصي اروبصم اهالعأ يف ىأرف ةنيدللاب اراد ةريره نأ عم

 مت ةرّذ اوقلخيلو ةبح اوقلخيلف ىقلخاك فلخإ بهذ نيم ملظأ نمو لوقي ملسو هيلع

 لوسر نم هتعمس ةىننأ ةريرف ابا اي تلقف دطبإ غلب ىتح هيدي لسغف 2م نم روتب اعد
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 انقحح ريواصتلا نم ّئطو ام باب 4 :ةيلكلا ىَهَتْنِم لق ملسو هيلع هللا ىكص هللا

 ةنيدملاب امو تفعل 002 كلا دكيبع 0 لاق 0 انتدح لاق هللا دبع نب ىلع

 ليدت هللا لوسر هدف اينع دللا "لشد  ةشتاعب تنعم» .لاق قل" تلعمس: لق نم“ لسخفأ :تكموي

 لوسر هأر املف ْنيتامت هيف ىل ةويس ىلع ىل مارقب ترتس دقو رقس نم ملسو هيلع هللا

 نوعاضي ىيذلا ةمايقلا ممي اباذع سانلا ٌدشُأ لقو هكتف ملسو هيلع هللا ىدص هللا

0 



 1. 7 سابللا بانح

 لق هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع ةمقلع نع ميهربا نع روصنم نع نيفس انربخا هللأ

 ل ام هللا قّلَخ تاريغملا نسل تاجلفتملا»و تاصينتملاو تامشوتسملاو تامشاولا هللا نعل

 ةمشاولا باب ما ءهللا باتك ىف وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر دنعل .نم نعلا ال

 لق هنع هللا ىضر ةريرف نأ نع مامه نع رمعم نع قاررلا دبع انتدح ىيبح ىتدح

 راسم نا يدخل « مّشولا ىع' ىهتو :فح نيعلا ملسو هيلع هللا لدص هللا لوسر لاق

0 

 ابرْلا لكآ نعلو بللتا نمتو مدلا نمث نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ لاقق أ تيأر

 ريرج انتدح بّرَح نب ريقز انتكح ةمشوتسملا باب مس ٠ ةمشوتسلاو ةمشاولاو هلكومو

 لاقف ماقف مشق ةأرمأب ومع ىتأ لق هنع هللا ىضر ةريرف ىنأ نع ةَعرز ىأ نع ةرامغ نع

 تيمقتفا ةرصرش رسما لاقح .هتسولا ى. كلو هيلع دال كس ىدلا نم عمس نم هللب مك

 ملسو هيلع هللا لص ىنلا تعمد لق تيعمس ام لق تعم» انآ .نينموملا ربمأ اي .تلقف

 » ةلصوتسملاو ةلصاولا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا» نعل. لاق ربع نبأ ,ندحا عفان ,ىلربحا

 نع روصنم نع نيفس ىع نمحرلا دبع انتدح ىنتملا نب ديس انتكح « ةيئوتسلاو

 كافشوتسملاو "تانمشاولا هللا "نعل لاق" دنع هللا ىضر هللا لع ندع ةيقلع سك كش

 لص هللا لوسر نعل | نما نعلا انا1 ام دللإ لح تاويغملا نسل تاجلفنملاو تاصينتماو

 ١ نبا ايقححا لق جدآ: انقحح يدواصتلا كلف 2 ٠ .«هللا بانك 3 ردخو كم دلل

 سابع نىبأ ىع ةبتع نب هللا دبع نب هللا كيببع نع ىرهولا نع بكذ



 ١ سابللا باتنح ل

 ىلص هللا لوسر نعل تيلق ركب ىنا تننب كمسأ نع ةمطاف هتأرما نع ةورع نب ماشه نع

 ديبع انربخا هللا دبع انربخا لتاقم نب دمحم انتدح «ةلصونسملاو ةلصاولا ملسو هيلع هللا

 نعل لد كلوا يلح هللا ىكتض هللا كوش نا امهنع هللا ىضر ريع نبا نع عفان نع هللا

 انتدح مدآ انتكح ءذتللا ىف مشولا عفان لآق « ةيئشوتسملاو ةمشاولاو ةلصوتسملاو ةلصاولا هللا

 دوهيلا ريغ اذه لعفي اًذحأ ىرأ تنك ام لق ٍرَعَش نم َهَبُك جرخأت انبطخن اهمدق ةمْدَق

 سيلا باي + 0: عشلا قى ةلصاولا  ىعي رورلا' ءامنإ ملسوإ هيلع هللا لص ىنلا نإ
 - و ان

 لبع نعل لق ةَمقْلَع نع ميعربا نع روصنم نع ريرج انبخا ميعربا نب فكسا انتدح

 ام بوقعي ْمأ تلاقف هللا قْلَخ تاريغملا نسكلل تاجّلقتماو تاسينتملا»و تاينتاولا هللا

 هللا تانك د. ملم هيلع هللا لص هللا ليسشر نعل نم نعلا ال ىل امو هللا كبح لق اذه

 هيتدجو كقل هيتأرق نتل هللاو لق هتحجو اف نيحوللا نيب ام تأرق كقل هللاو تلق

 انتدح دمحم ىتدح ةلوصوملا باب .ه .اوهتناق هنع مكاهت امو يدك لسا مكاتا ام

 هيلع هللا ىلص ىنلا نعل لق امهنع هللا ىضر ربع نبا نع عفان نع هللا ديبع نع ةَدبع

 اضل 2 اشد ىريتكلا هيج هير لاو ةتفاولاو .ةلصوتسماو .ةلضاولا  ملسو

 هللا لص ئنلا ةأرماأ تّلأس تلق ةامنأ تعمس لوقت رذثملا تنب ةمطاف عمس هنا ماشع

 اهتجوز ىتاو اهرعش قرماف ةبصخلا اهتباصأ ىتنبا رآ هللا لوسر اب تلاقف ملسو هيلع

 اعل لذ انينع هلل سك 02 د للا تبع نع',عفاتا نع ةيريوج "ني رخص انتدح نيكد

 ةكلضإولا ا يدمر لا كلر ديم دللا لص ىتلا لق وأ ملسو ةيلحا هللا نصا ىلا
 ى

 نين 2 لو 10 21 كح ةلشو  هيلعا هللا لطي ىنلا نعلا ىنعي ”ةلساتسسلاو



 أ. ناب سابللا راجح

 نسحلل ناجلقتملا باب م) « مارخالاو لكل عادولا ةجح ىف ةريرذب ديفا كيو هيلع

 2- 1 1 ديه

 هللا ىعل هللا كبع نع يقلع ىع 5 نع روصنم ىع .يرج انتدح نمتع انتدح

 د

 دوك لوسرلا مكاتا امو هللا باتك ىف وهو ملسو هبلع هللا ىذص 0 يعل را علا

 دّيمح نع باهش نبا نع كلام ىتدح لق ليعبسا انتدح رعّشلا لَصو باي هل“

 وبنملا ىلع وهو َّمَح مع نيفس ا نب ةيواعم عمس هنأ فوع نب نمحرلا دبع ىنب

 ىلص هللا ّلوسر ثععمس مكواملع َنْيَأ يسَرَح يب تنك رعش نم ةَصْق لواتتو لوقي وهو

 نما نك نيح ليئارسا وني تكلع امنا لوقيو هذح لتم نع ىبني كس هلع هللا

 لسا نيدوتو نا روط اسحب دس ل نس اس سس د ا
 نعل لق ملسو هيلع هللا بص ىذلا .نح دنع هللا ىضر هيرغ دا نع رن نك دع 2

 نب ورمع نع ةبعش انثدح مدآ انتدح «ةمشوتسللاو ةمشاولاو ةلصوتسملاو ةلصاولا هللا

 نع ةَبيَس تنب ةّيفص نع تْدَح فاني نب ملسم, نب نسحلا تعمس لق ةره

 ١ءىأ 86 اهرعش طعمبتف تاضرم اهناو تجووت راصنألا نم ةليراج ا نإ اهنعا هلا ىضص) هدف
 دارت ك-

 هعبات . «ةلصوتسملاو ةلصاولا هللا نعل لاقفا ملسو هيلع هللا لص ىذلا اولأسف .اهراكي 0

 35 َّح 1 1 ه-د5 0 3

 نع ىمأ ىننتدح نمحرلا دبع ىب روصنم انتدح ىييلس ىب ليضف انتدح مادقملا

 ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر ىلإ تءاج هد نأ امهنك هللإ ضر 1: نقلا تن كاملا

 0 (نادتح د هسه « ةلصوتسملاو ةلصاولا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ا 0 اعرعش

 715017 دعما 14



 اا سابللا اح

 ىلص هللا ٌلوسر بيطأ تانك تلق ةشئع نع هيبا نع دوسألا نب نمحرلا دبع نع

 باب ٠  ءهتيحنو هسأر 3 تيطلا 'صيبو ىجأ  ىحب ىجن ' ام بَيَطَأ ملسو هيلع هللا

 1 ل نك بثذ نأ ىبا انتدح سليإ قأ نب. مدا انكدح طاشتمالا

 ةيلع هللا ىدلص ىبنلاو ملسو. هيلع هللا لص ىنلا راد ىف رج نم

 لعج امنا كنيع ىف اهب ينعطل رظنت كنا تملع ول ! لاقف ىرذملاب هس

 فسوي نب هللا لبع انتدح اهجوز ضكاخل ليجرت باب 0 راصبألا لبق نم

 كنك .كنلاق اهنع هللا ,ىضر ةشتاع نع ريبرلا ىب ةورع نع باهت ىبا نع كلام انهبخأ

 فسوي نب هللا دبع انتكح «ضئاح انأو ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسو . سأر لكحل

 حكيلولا وبأ انتدح ليجرلا باب 0 ةكلتم 3 نع هببأ نع ماشه نع كلام انبخأ

 لاك مل نع ةشناع نع قورسم نح هيبا نع ميلس نب .تعشأ, نيع ةيعش انتدح

 ركذي ام باب »+ ءهيوضوو هلجرت ىف عاطنتسا ام نميتلا هبكعي ناك .هثا ملسو !ةيلع هللا

 نيا نك ىهرلا نع رمعم انرخا ماسه انندح نيح نب هللا لبيع ىدجح كسملا قي

 مدآ ىبا لع لك لق لق ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نع هنع هللا ىضر ةريه قا نع بيسملا

 «كشسملا مير نم هللا دنع بيطأ مئاصلا مق ْلْخَلو هب ىَرَجْأ انأو ىل هتاف موصلا . الا .هل

 نع ماشع انتدح بيقو انتدح ىسوم انتيح بيطلا نم بحاسي ام باب أ

 ١ ىلص ّىنلا ُبْيَطَأ تنك تلق اهنع هللا ىضر هجن ند داو د ورع نبا 01

 ميعن وبا انتدحا بيطلا توي ه] نما باب ٠ «ْنِجَأ ام ِبّيْطَأب هماحإ دنع ملسو هيلع

 هللا ىضر 0 نع هللا دبع نب ةمامك ىتدح لاق ىراصنالا تبت نك ردع انتدح

 «بيطلا كري ال ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ معزو بيلا تري الإ ناك دنأ دنع

 ا
 د رص فرحا در لا نع ةدحا دبح ولآ متيهلا ندي (ىمتع رانكجح ةردراخلا تاب ها



 الا/ سابللا نك

 م ىف هللا ىبع لأق ما فر ملسو هيلع هللا ىكلص ىبنلا فراغم ىف بيطلا صيبو ىلا

 نب لضفلا انثدح هللا دبع نب ىلع انتدح بئاوذلا باب 0 ءملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 66ه

 ديعس نع رشب نأ نع ميش انتدح ةبيتق انثدحو ب رشب وبا انبخا ميش انبخا ةسبنع

 ىلاخ ترحلا تنبأ ةنوميم تنع ةليل سرا لد اامينح اللا ا م نابع إ لك شق

 ف ىتباوذب نخأت لق هراسي نع تيقف ليللا نم ىلصي ملسو

3 

 ءىساربا وأ يارد لوو احب رشب وبا انربخا ميسم انتدح نيكلا لب هع

 صفح نب هللا دّيِبَع قربخا ٍميِيرَج نبا ىنربخا لق ٌقَلُكَت قربخا لق نيح ىتدح عوقلا

 لوقي امينع هللا ىضر ريع ىبأ عمس هنا هللا بع ويم عفان نع هربخا عفان نب رع نأ

 عَوَقلا امو تسلق هللا كيبع لق عزقلا نع ىهني ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ع

 راشأت انههو انههو مَعَش انهه كرثو ئبصلا فلخ اذا لق هللا كيبع انل راشأن

 5 اذكه ىردأ ال لاق مالغلاو ةيراجناف هللا ديبعل ليق هسأر ىبناجو هتيصات ىلا هللا

 امهب سأب الف مالغلل افقلاو ةصقلا امأ لاقف هتدواعو هللا كيبع لآق

 1 1: 5 3 0 0 ع 3 ه9 د - 8

 دعو ادع ةسار فقغعش كلذكو نريد هسأر 3 سبيلو رعس هتيصانب

 3 سلو 0-5 1

 هللا دبع انتدح كلام نب سنأ ىب هللا دبع نب ىنتملا ىب هللا دبع انتدح ميحربأ

 باب نش « عوقلا نع ىهن ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر نأ رع نبأ نع رانيد ىبأ

 3 010 00 : 2 10 ١

 «صضيفي نأ لبق ىنمب هتبيطو همركل ىكيب ملسو هيلع

 رسل نثرت مارا ند شح امتدح صن نش نكس انمكح ةيكالاو



 1ك

 7 سابللا بانك 1

 هدعي أ ل نيمدقلاو نيفللا .معص. ملس هيلع هللا لص ىنلا ناك هللا دبع نب رباج 1

 هكيحا نيبا نوتكم هنا لاق لاجحلا اووكذف افينع هللا ىكضر سابع نبا .ىنعا انك لق

 ىسوم .اماو. مكبحلص .كا اورظنت ميعربا اَمأ لق: هتلتو كاذ لق هعمسأ رف سابع ىبا لقد رفاك

 ؛« ىبلي ىداولا يف ردحا اذا هيلا رظنأ ىتاك ةَبْلُخ ممطخم رجأ لمج ىلع ُنْعَح مدآ ٌلجوف

 ف ردا شا ]ذا ىعلا نع: بيعس اكخا نامثلا وبا انكجح كيبلتلا تيا

 فقلكلف رفض نم لوقي هنع هللا ىضر ريع تعمس لق ريع نب هللا دبع نأ هللا دبع

 ءانيلع كلش ديل هللا لص للا لوشرا تيار : تقل لوقب ع نبأ !ناكو ىيبلتلاب اوهبشت الو
 و

 رهرلا نع شوي اندخحا هللا تبع انريخا الق نم نيا نجاو ىنوم نب نابح ىتدح

 لهي ملسو هيلع هللا ىبص هللا ليسر تيعمس لاق امهنع هللا ىضر رع نبا ىع رئلس نع

 ال كلبلاو كل ةمعتلاو ىبلل نأ كيبل كل كيرش ال كْيِبَل كيبل مهللا َكَيِبَل لوقي اًهبَلَم

 دبع نع عفان نع. كلام ىنتدح ليعبسا ىنكتح «نايلللا ءالوه ىلع كيزي ال كل كيش

 ا ل ا

١ 
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 ىضر سابع نبأ نع هللا دبع نب هللا ديبع نع بايش ىبأ انتدح كح نك حقرفا

 ىنلا ناك لق امهنع هللا ديف رموي ل اميقا باتللا لقأ ةقفاوم بحي ملسو هيلع هللا ىكص

 هللا ىلبصص فلا لوكسف عاسوعر نوقرفي نوكرشم ١ ناكو عراعشأ نولدسي بانذلا ا أ

 انتدح الق ةجر نب هللا دبعو كيلولا وبا انتكح «دعب قرف مك هتيصان ملسو هيلع

 رظناأ كاك تلاق اهنع هللا ,ىضر ةسشتاع نع نوسالا نع ميعا بأ نع مكلل نع ةبعش



 51 الا سابللا حك

 هللا لوسر نأ امينع هللا يضر رع ىب هللا كبع نع عفان نع كلام انوبخأ فسي نبأ

 ءآر تمنأ ام نسحأل مدآ الجر تيأرف ةبعللا ىنع ةليللا ىنارأ لق ملسو هيلع هللا ىلص

 انتم هم رْطْعَت ىهف اهلجر ىف مَمَللا نم ةآر تسنأ ام نسحأل مل هل لاجرلا مدأ نم

 نب جيبسملا ليقت اذه نم تدلأسف تيبلاب فوطي نيلجر فقتاوع ىلع وأ نيلجر ىلع

-0 

 اذكك ند تكلاتف :نناط ةبنع اهنك ىتميلا نبعلا را طّطق دعَج لطفا نا داو

 انتدح ةدانق انتدح مامق انثدح ناَبَح انربخا فكسا انتدح ؛لاجدلا جسملا ليقف

 لكيعمسا نب ىبوم اكححا «ديبكنم رفع ترتيبا لآل لسو هدلع ماا رست يذلا )5

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا سأر رعش برضي ناك سنأآ انتدح ةدانق نع مامع انتدح

5 

 رعش ناك لاقف ملسو هيلع هللا ىدص هللا ليسر رعش نع هنع هللا ىضر كلام نب سنأ

 نقولا ل نا دعجلا الو طبسلاب سيل الجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 محاصا ملسو هيلع هللا ىكدص, ىتلا ناك لك سن نلع هداك نع ش0 ضر 17

 «طبس الو َبَعَج ال الجر ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا رعَش ناكو هلثم هدعب رندا

 ناك لق بهفعأ هللا يصر / سنا ندع هداف نع ناجحا نبش اشك نإ ١ سدح

 طسب ناكو هلثم هدعب الو هلبق رأ د نيمحقلاو نيتيلا َمُكَص ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 نع 'ةداتق انثدح مامق انتدح يناحت نب ناعم انتدح ىلع نب ورمع ىقدح «نيقكلا

 مكض ملسو هيلع هللا ىكص !ئنلا ناك لق ةريرق دا نع لجر نع وأ كلام نب سنأ

 ناك سنأ نع ةداتك نع رمْعَم نع ماشغ لقو «هلثم هدعب رأ د هّجولا نسح نيمدقلا

 سنأ نع ةداتق انتدح لاله وبا لو «نيفكلاو نيمدقلا نّنَش ملسو هيلع هللا لص ىبنلا



 الاب سابللا كح 911

 ( تاه [كدك كا رح فيلما اهدح# ليلعب الا يسيسلا عليي دذ لافضا كو هيلع
 د

 غلبي رث هنا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باصخ نع سنأ لتس لق تبت نع دكيز

 اند نساني نلبي انندح ءهتيعل ىف هتاطمش نك تتش ول بضخ# ام

 . ع2 5 50 2 1 :
 ىذلا جوز ةملس مأ ىلا ىلهأ ىلسرا لق بهوم 0 هللا دبع 0 نمنح نكح ليثارسأ

 نم رعش هيف ةضف نم عباصأ ثالت ليئارسأ ضبقو ء نم حقب ملسو هيلع هللا ىلص

 ةبضخ# اهيل كاعب ةئت وأ نيع ناسنالا باصأ نا ناكو ملسو هيلع هللا .لدص  ّىنلا عش

 نع مالَس انثدح ليعمسا نب ىبوم انتدح ءاريح تارعش تيأرف لجّلصلا ف َتْعَلْطَ

 رك نب ادعس انيلا نحرحاو ةملسا مآ لع نلخد لق:تلقوم نب ادللا .دابعا نب" نمثع

 ا 0 لالا و ب اررصت انتححا هيعنا وبا انللتو ةاَيوضخم ملسو ةيلع هللا نص ئنلا

 باضخلا باب هلا كلل لش دل ايس يلا رغم قرأ ديلسإا م نإ يقوم 1 نبأ

 ندح رانش نع يبل ةيلسا دا تع قرعؤلا ايدك 1 ضرك يويدخلا حح

 نوغبصي ال ىراصنلاو دوهيلا نأ ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لق لق هنع هللا ىضر ةريرغ قا

 نب ةعيبر نع سنأ نب كلم ىنتدح لآ ليعيسا انتدح دعَحلا باب ١» ءموفلاخن

 لكك كلل 0ر10 اك لوعيا عمم هشلا دنع هللا ضر كلام ني“ سانأ نع ,نمجرلا تيع ١ ىأ

 مدالاب سيلو قيمألا ضيبألاب سيلو ريصقلاب او نثابلا ليوطلاب سيل ملسو هيلع هللا

 نينس رشع ةك ماقذ ةنس نيعبرأ سأر ىلع هللا هّتعب طبسلاب و ططفلا نككلا 2

 قرع نورشع هتيخو هسأر ىف سيلو ةنس نيتس سأر ىلع هللا هاقوتو نينس رشع ةنيدلابو

 لوقي ةربلا نيعبس لق فحسا نأ نع ليئرسا انتحكح ليعبسا نب كلم انتدح ءَداَصْيَب

 ناكتأ ضعب لق ملسو هيلع هللا لص ىبنلا نم رج ةّلخح ىف ىسحأ اًدحأ تيأر ام

 0 -7- 0 د ا 3 هل 0 < 5 2 2 5 تك 00

 ةرم ريغ هتدلج هتعم» فكس وكنا لق ؛ديبكنم نم ابيرق برضتل هتمج نأ كلام 1



 1 اال سابللا انجح

 ةطيحأ اهنأل عبرالا نيكعلا هذع قارطأ ىنعي نامتب ربحتو هلوقو نهب لقت ىهف اهنلحب

 مكذ وهو فرط فارطألا ثحاوو ةينامتب لقي رلو نامتب لق امئاو تقل ىتح نَبْنَجلاب

 ىتح هبراش ىف ريع نبا ناكو براشلا صق باب 0* ٠فارطأ ةينامتب لقي مه هنأل

 ند ىكملا انندح ةيكللاو براشلا نيب ىنعي نيذه ذخأيو دلجلا ضايب ىلأ رظني

 ىنلا نع.امهنع هللا ىضر ربع ىبا نع ىتملا نع انباكتأ لق عفان نع ةلطنح نع ميقا

 ئرهرلا لذ نفس اسد لع سدح اناا نك ةرطفلا نم لق ملسو هيلع هللا ىلص

 ةرطفلا نم سمخ وأ سمخ ةرطفلا ةياور ةريرغ ا نع بّيسملا نب كيعس نع انتدح

 رافطألا ميلقن باب 1* براشلا صقو رافظألا ميلقتو طبالا 0 دادحتسالاو ناتخلا

 نع عفان نع ةلظنح تعمب لذ نييلس نب قكتا انتدح هجر نا'نب ىجأ انتدح

 ةناعلا فلح ةرطفلا نم لق ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر ربع نبا

 انقحدح ىعس ىب ميعهربا انتدح سنوي نب دنجأ انتكح «براشلا صقو رافظألا ميلقتو

 هللا ىلص ئنلا تيعمس هنع هللا ىضر ةريرف نا نع بيسملا نب كيعس نع باهش نبا

 فختو رافطألا ميلقتو براشلا صقو دادكتسالاو ناتخلا 0 ةرطفلا لوقي ملسو هيلع

 ديز نب دمح نب رع انتدح عيرز نب ديزي انتدح لاينم نب دمح انتكح ءطإبألا

 ىحللا اورفو نيكرشملا اوفلاخ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىذلا نع 2 00 0 لل نا

 ؛:هذخأ لضف اف هتيكل ىلع ضبق رمتعا وأ مح !ذا ريع نبا ناكو براوشلا 1

 ديبع .انربخا ةدبع انربخا نيح ىتحح جلاومأ ثرثكو اورثك اوفع ىحللا 1

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لق لق امهنع هللا ىضر ريع نبا نع عفان ىلع رمع نب هللا

 ع

 دسأ نب ىلعم انثتدح بيشلا ىف ركذي ام باب 1 ءىكحللا اوفعأو براوشلا اوكهنأ

 هللا لص" ىنلا بصضخأ اسنأ كلاس لت نسرس نب نيج نح وبا 02 تيفو اند
 ى



 3 سابللا اح 0

 ّ تلك ىتدح  نايبصلل باكسلا باب “٠ ءاهطرق ىفلت ةأرلا تلعجت خقدصلاب

 هدد 0 ب 0
 ديزي ىكيأ ىب هللا كيبع نع رع نب ءكقرو انتدح مدأ 1 كح انربخأ ىلظنحلا ميه بأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تننك لق دنع هللا ىضر ةريرغ أ نع ريِبَج نب عفان نع
 نب نسل حدأ اًنالت عكل نيا لاقف تفرصناف فرصناف ةنيدملا قاوسأ نم قوس ىف ملسو

 ملسو هيلع هللا فص ىبنلا لاقف باخسلا هقنع ىفو ىنشمج ىلع نب نسلل ماقف ىلع

 نم ٌبحأو هبت هبحأ ىثا مهللا لاقق همرتلف اذكع هديب نسمل لاقف اذكه هديب

 هللا لوسر لق ام دعب ىلع نب نسلل نم ىلا بحأ ٌدحأ ناك اف ةريرف وبا لق هّبحب

 انثدح لاجبلاب تاهبشتنم او ءاسنلاب نييبشتملا تلي ١ 10١ لقا كلو دلع هللا" لم

 ([نكر نابع نبأ 2 ةمركع نع ةداتق نع ةبعش انتدح رَدْنُع انكدحا راشب نب نبك

 تاهبشتملا» ءاسنلاب لاجرلا نم نيهبَشتملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعل لاق امهنع هللا

 نم ءاسنلاب نيهبشتملا يارخإ باب * 2 ةبعش انربخا وربع هعبات «لاجرلاب ءسنلا نم

 سابع نبأ نع ةمكع نع ىيج نع ماشع انتدح ةلاضق نب ذاعم انتدح نويبلا

 لقو ءاسنلا نم تالجرتملاو لاجرلا نم نيتنكملا ملسو ةيلع هللا ىلص ئنلا نعل لق

 انتدح ءاّنالف ريع يرخأو اًنالف ملسو هيلع هللا ىدص ىنلا يرخأف لق مكتويب نم موجرخأ

 ةنبا َبَتُيَو نأ هربخا ةورع نا ةورع نب ماشه انثدح ريقز انثدح ليعمما نب كلام

 0 كل را هلو ل ران لكس ىلا "نإ .اهتربخا ةملس مآ نا هتكربخأ  ةملسا ىا

 فكاطلا اًدغ ملل جتك نا هللا دبع اي ةملَس ّْمُأ ىخا هللا دبعل لاقف تدع ل

 د اك رب وس دم نلنما» لأ



 وس ٠ سابللا بانك

 لق رطس .ةللاوبرطس لوسرو رطس نمسا طسا ةقالخ كاك دقن ذو 1١ تك

 اك لق سنأ نع ةمامث ىع نأ ىتقحح لاق ئراصنألا انتدح دجأ قدازو هللا دبع وبا

 ركب نأ لعب رع لي ىفو هدعب ركب نأ دي ىفو هني ىف ملسو هيلع هللا لص ىبننلا رتاخ

 انفلتخاف لق طقسف هب ثيبَعَي لعجن متاكل يرخأت لق سيرأ رتب ىلع سلج نمثع ناك الف

 ةشئاع ىلع :ناكو . ءاسنلل ماكل تاو ١١ دج ملف ىتنلا يردنفا ونك عش إل

 سواط نع ملسم نب نسلم انبخا ٍمْيَرَج نبا انربخا مص وبا انتتح بهذ ميتاوخ
 ىلصف ملسو هيلع هللا لص ئنلا عم كيعلا تدهش امهنع هللا ىضر سابع نبا نع

 ةقحصلاب نعرمأت ءسنلا ق برج ىبا نع بقو ىبا دازو هللا نبع وبا لق «ةبطقل لبق

 ىنعي ءاسنلل باكسلاو ىئثالقلا باب د« «لالب بوت ىف ميتاوشلو سَدقلا نيقلي نلعجف

 تبث نب ىلع نع ةبعش انثتدح ةرعرع نب كبح انتكح كسو بيط نم ةدالق

 ملسو هيلع هللا لص ئنلا يرخ لق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ريبج نب كيعس نع

 تلعن ةقدصلاب نعرم سنلا ىنأ مت دعب الو لبق لصي رن نيتعكر ىلصف ديع ب

 ميعربا نب فكسا انتدح دكئالقلا ةراعتسا باب » ءاهباكسو اهصرخ فحصت ةأرلا

 تكلم تل اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هيبا نع ةورع نب ماشع انتحدح ةدبع انتدح

 اوسيلو ةولصلا نيضخن الاجر اهبَلُط ىف ملسو هيلع هللا لص ىبنلا ثعبف ءامسأل ةدالق 5

 ملسو هيلع هللا ىلص ئنلل كلذ اوركذف ءوضو ريغ ىلع مو اولصف 2م اودججب رو وضو ىلع

 عاجلا ند تراعننسا ةشدع نع دبا 125 ماش كح دمنا نشا ذأ ؛ ممينلا خيأ هللا لونات

 ةكرحضصلاب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ندع نابع نسبا لو هسنل ظرشللا تك

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ امهنع هللا ىضر سابع نبأ نع اديعس تعمس لاق ىحع

 ا 7 18



 ايلا/ سابللا اح 9

 نم اهتاخ ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر فخ لاق امهنع هللا ىضر ريع ىبا ىع عفان

 ى ىف دعب نك مع هني ىف نك عر

 هللا لوسر مح ِمّْشْفَت سيرأ رتب ىف عقو ىتح نيتع دب ىف

 ىضر' سنأ نع بيهص نب ريزعلا دبع انتدح تثراولا دبع انثدح رمعم وبا انثكح

 دك انسه اهناخ انزعتا انا لق: اتاك ملسوإ هيلع هللا لدص' ىنلا' عنص لق ةنع هللا

 رخل داتا بإب *  ءءرصنخ ىف هقبرب ىرأل ىتف لق ّدحأ هيلع ٌشْفْنَي الف اًشقن
 --ه

 انثدح سايإ ىنا نب مدآ انت ريغو بانللا لعأ ىلا هب بتكيل وأ ئىشلا هب متكمل

 هيلع هللا للص ىنلا' نر امل لاق هنع هللا ىئكضر كلام ني: سنأ نع ةداتق نع ها

 ال ا ل ا كيك اوورتت ىل هنا هل ليف ىلا ىلا تكي نأ: ملع

 كك ا دنيا ىادضإبب ىلا رظنا امناكف هللا لوسر كمحما اعسقتوا ةضقا نم

 دبع ّنأ عفن نع ةَيرْيوَج انثدح ليعمس نب ىبوم انتكح هقك نطب ىف ماكل صق

 ىف هّصف لعجيو بهذ نم امتاخ عنطصا .ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نإ هتذح هللا

 هيلع ىقأو هللا ىمخ بنما ىقرف بهذ نم ميتاوخ سانلا عنطصاف هسبل اذا هقك ىطب

 كل يروج 5 املا فينفا هتينف" ةنعبلا لا ناو هتعنطصا "تتكا نشا لا"

 0000 1 سعت د لب هيلع هللا لص ىنلا لوم باب ه+ , ئييلا نحكا قل لاق الا

 كلام نب 8-5 1ع ا 2[ اعلا دع هاك ايدك درسم ههدح ت1

 نيك هيف شقنو ةضن نم اهتاح لختا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنع هللا

 تا 1 00

 .رشقني الف هللا لوسر كنيح هيف كتشقنو  قرو نم اهتاخ تذختا ىلا لاقو هللا لوسر

 أذل دنع هللا شرا كي انآ نأ ,شسدأ ١ نع ةمامث. ندع ىنأ ىتدح لق ىراصتألا هللا دبع
> 



 7 ن1

 هللا ىدص ئدلا نحن 5 0 لتس 0 نش انربخأ عيرز نب ديزي انوبخا نادبع

 ىّناكف ةيجوب انيلع لبقأ دكا لايللا ىطش' لأ ءاشعلا ةولص هليل رحل لذ امنا مل

 ءاهومترطتنا ام ةرلص ىخ اولاوت ل مكتاو اومانو اولص ىف سانلا نا لق هماخ صيبو ىلا

 ىدلا نأ دنع دلل نص 0 12 اًديِمَح تعمس لاق رمتعم انربخأ فكعسا انتكح

 ىتدح بوي نب ىيح لاقو «هنم صف ناكو ةضف نم هيتاخ ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 دبع انقدح يدلل رتاخ بإب 8 «ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نع اًسنأ عمم دّيَمْح
 تا لوقي 1 عجم هنأ هيبأ نع مزاح نأ ىب عيدا دبع انتدح لم نب هللا

 د

 رظنف اًليبط تماقف ىسقن تف تتج تلاقف ملسو| هيلع هللا “لص ىلا لأ كرك

 ها لكنع لذ دلل اب ككل 0 ل اهينجوز لح لاقف اهماقم لاط املف بوصو

 سمتلذ بعذأ لق ايش تدجو نا هللاو لاقت عجر مت بعذف وظنأ لق ال لق ايقحصت

 زازإ هيلعو ديدح نم اًمتاخ الو هللاو ال لق عجر مث بهذف نديدح نم امتاخ ولو ام

 نكي رث هتسبل نا كرازإ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف ىرازإ اهقدصأ لاقف در هيلع

 ىنلا ةآرف سلبت لجرلا ىحكذدتف ةىت هنم ايبلع نكيار هتسبل ناو ةىت هنم كيلع

 4 : : 000 من د ع كيو

 اذكو اذك ةروس لاق نارقلا نم كعم ام لاقف ييدف هب رمان الوم ملسو . هيلع هللا ىلص
 ور

 نبيع انتدح ماك شقت باب ه. ءىارقلا نم كعم امب اهكتكلم لق لق اهدكع روسل

 هللا ىضر كلام نب سنأ نع ةدانق نىع كيعس انتدح عيرز نب ديزي انتدح ىلعألا

 ن - 0 ل .رآ دارأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ىت

 هلع دللا لص ىَدلا عّبصإ ىف اخل صيصبب وأ صيبوب ىناكف هللا لوسر

 ىع هللا ل نىع ريمن نب هللا دبع انربخأ مالس نب ديح# ىنتدح كا



 الاب سابللا نا

 1 ا 7 ا 55 0 1 8
 راوبإو يادلا ةيباجحإو مداسلا درو سصهاعلا تبهشتو فال عامتا»و ضيوفا ةدابعب عسب

 ةدانق .ربع ةبعش انتدح ردنغ انتدح راشب ىب ني ىتدح « مملظلا مصنو كلا

 0 هي

 ىلص ىجنلا نع هنع هللا ىضر ةريرغ ىنأ نع كيبهن نىب ريشب نع سنا نب وضنلا نع

 رضنلا عهس .ةداتق نع ةبعش انربخا ورمع لقو ءبهذلا رتاخ ىع ىهن هنا ملسو هيلع هللا

 دبع نع عفان ىنتدح لاق هللا ديبع نع ىيح انتدح دّدسم انثدح ؛هلتم ًاريشب عمد

 اراك خان تكا كح رأ فرو نم انناح !يختزو ادن ىيمرفا سيانلا هنختاتا دفك لب اف

 ىبا نع عفان نع هللا 0 (هدح ماس وبا انتدح ىسوم نب افسوي انتلح ةضفلا

 نإ ايلع هلتم نيلتلا يكن هللا لوشر كمكي ديف ندقنو دقك (نطاب ني امم دصق لعجم

 ميتاوخ سانلا ذختاف ةضف نم امتاخ خا مق اًذبأ هسبلأ ال لقو هب ىمر اهوزختا ىف
7 

 مت رمع مت ركب وبا ملسو هيلع هللا دص ىبنلا دعب رتاخل سبلف ربع ىبا لق ةشقفلا

 ت27 2_0 2 - 2ع ع ّ 1 00 ء ٍ

 ىع ةيلسم ىب هللا دبع انتدح باب ”/ «سيرأ مرثب ىف نمتع نم عذو ىنتح نمتع

: / ١ 
 هللا لوسر ناك لاق امهنع هللا ىضر ومع نب هللا كلبع نع رانيد نب هللا دبع نىع كلام

 سانلا قيينف اًدبأ هسيلأ ال لاقف هذبنف بهذ نم اًمتاخ سبلي ملسو هيلع هللا لص

 ىنتدح لذ باهش ىبأ نع سنوي نع ثبللا انتدح ريكب نب ىيكل ىتدح ؛ ةييناوخ

 نم ءاهتاخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر دي ىف قار هنا هنع هللا ىضر كلام نب ل

 ىلص هللا لوسر حرطف اهوسبلو فرو نم ميتاوخل اوعنطصا سانلا ّنأ مث اًدحأو اًموي قرو

 نك يدع نإ ادعس ننا معدا) اهعبات «ةاميتاوخ لمانلا حرطف همتاخ ملسو هيلع هلأ

 نيك اقل حق

 ات



 00 سابللا كابح

 لق هيبأ نع يك ىنأ ىب 0-1 ع ةىدقاز نأ نبا

 سانلاو ع ءيلع هللأ ىلص ىبنلا ءوضو كثخا الالب تيارو مدأ 0 ءارمح 2 2 وهو

/ 

 نم ةكبعا ف معبج راصخألا ىلإ كلو هنلع دل ل

 0 ل

 د ن

 نوبوثي سانلا لعجت هيلع سلجف راهنلاب هطسبيو هيلع لصيف ليللاب اريصخح و رجا ناك ملسو

 اردتح انا اهنا ١ لاهل كد اورتك ىتح هتولصب 0 ملمسو هيلع هللا كدص ىذلا د

 «لكأ ناو ماد ام هللا لا لاخلا بحل ناو ىلع ىح لك ل كل 0 ام لاعألا

 ّ رم ل ىنغلب هنا ّنَنِب اي هل لاق ةمرخم

 ىل لاقف هلونم ىف ملسو هيلع هللا ىىبض ئنلا اندجوف انبهذف هيلا انب بهذأت اهمسقي وهف

 37| مصا انع

 لاقف هللا ٌلوسر كل وعدأ تلقف كلذ تييظعأت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مل حنأ يتب اب

 ةمرخت اب لاقف بهذلاب ور جابيد نم ءابق هيلعو جوخ هتوعدف ر امك سيل هنأ 0 ب

 انتدح م انتدح مدأآ امتدح بهذلا ميناوخ باب عم 0 اظن كل هناي اذه

2 
٠ 

 بزاع 0 ءاوبلا 2 لاق نقم نب كيوس نب ةيواعم 0 لاق ميلك 0 تعنت

 عبس نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اناهن لوقي امهنع هللأ



 ل

 هب ثعبنت ىتح لهي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رأ م ىثف لالعالا امأو اهب غبص

 هللا بع نع رانيد نب هللا دبع نع كلام انبخا فسوي نب هللا دبع انتدح «هتلحار

 ابيت مركملا سيل نأ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر_ىهن لاق امهنع ةللا' يضر ربع نبا

 نم لسا اميعطقيلو نستح سيليلك نيلعن ىح كا نم لاقو سرو وأ نأوفعوب اًهوبصم

 ديز نب رباج نع رانيد نب ورْمَع نع نيفس انتدح فسوي نب دمح انتدح «نيبعلل

 0 0 1 0 1 لو رديلع ملا نس, ىدلا لق لو ايهتع هللا قكضر, سابع بأ نع

 ىتميلا لعنلب ادبي باب ال» ءينيفح سيليلف نالعن هل نكي ر نو ليوارسلا سيليلف

 تلح نإ تعد بلس ند كلا ىقربخا لق ةبعش انتدح لاهنتم مك ا اسدح

 نميتلا بك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك تنلق اهنع هللا ىضر ةشئع نع قورسم نع

 كلم د هلل تبع انتجح ىرسيلا ,هلغن, عوني بي ١" 16 هلجرتو هروهط يف

 هللا ىلص هللا لوسر ّنأ هنع هللا ىضر ةريرف دا نع يرعألا نع دانإلا نا نع كلام

 ىَنمُيلا كتل لامشلاب ادبيلف عزن اذاو ىتميلاب ًادبيلف مكذحأ لعنت اذا لق ملسو

 ىب هللا دبع انتكح ةدحاو لعن يف ىشمي

 ليع هال لوشر نأ دنع هللا نضر ةريره ىا نع جرعألا ,نع كولا ,قا نع كلام ن

 ءاَعيمج اميّلعْنيل وأ اًعيمج اييفجل ةدحاو لعن ىف مكدحأ ىشج ال لق ملسو هيلع هللا

 لاهنم نب ٍياجح انتدح كك دك لابق كل 0 لك د نراك كا

 للك لإ لسد ىدلا ( 42 نإ هع هللا ضر نسنأ انتحح ةداتك نع ماج انتر

 جرخ لق َناَمْيط نب ىسيع انربخا هللا دبع انبخا دكمسح ىنتتدح «نالبق اهل نك ملسو

 هللا لص ىنلا لعن هذه ّئنانبلا تبث لاقق نالبق اميل نيلعنب كلام نب سنأ انيلا
1 

 رو



 07 سابللا راح

 إب “ن١ نشل مآ لح هنأ ابنأ لثخا نم نإ سن فحسا لق « نسحلا

30 

 كن لف نع نع ويزعلا دبع ىع ثراولا دبع انتدح درس عوخ لاجرلل رفعرتلا

 تسارصإ كد رفعوملا وتلا باي نع ١١ «للجرلا فعردي نأ ملبو هيلع هللا كص ىلا

 قلص تلا ين :لق امهتعبدللا "ىضر رعى نك راسنا نم هللا نبع نك دس اند

 رجألا بوثلا باب اد ( نأرقعزب وأ سروب اغيبصم ابو مرتكاملا لدليل ملسو بلع دلل

 ناك لوقي هنع هللا ىضر كربلا عب قعسا قا نع ةبعش انتدح كيلولا وبا انتدح

 ءدنم نىسحا ايش تيار. ام ءارج ةلخ ىف هنيأر ىقو انوبرم ملسو هيلع هللا لص ىتلا

 ديوس نب ةيواعم نع تعشأ نع نيفس انتحح ةصيبق انتدح ةرملل ةرتيملا باي ا“

 شضيوملا ةدابع ع ملسو هبلع هللا ىلص ىنلا انرهأ لاق دنع هللا ىضر ءاربلا نع نرقم ىبأ

 رتايملاو فربتسالاو يسقلاو جابيدلاو ريرلل سبل نع اناهنو سطاعلا تيمشتو وئانإل عابتاو

 لع نايح اندح كح ١١) يلب ننجح اظدع ةينبسلا لاعنلا باب الس ءرّمكلا

 لق ِهْيَلَعَت يف ىَلَصي ملسو هيلع هللا ىدص ىنلا نآكأ اًسنأ تلأس لق ةملسم نا ديعس

 مدرج نب دْيبع نع ىربقملا ديعس نع كلام نع ةملسم نب هللا دبع انتكح ءمعن

 نب انتحل رار 0 اعنا ا كباككأ

 بلت كتيأرو نييناميلا لاا كرد ل كتيأر لاق عيرج 0 ا( تام لذ [(تسك

 ٌلالهلا اوأر اذا سانلا ّلعَأ ةكمب تدنك اذا كتيأرو ةرفصلاب عبصت كتيأرو ةينبسلا لاعنلا

 مناف ناكرألا اما ربع ىب هللا دبع هل لاقف ةيورتلا موي نك ىتح تننأ ليت مو

 تير ىناف ةينابسلا لاعنلا اًمأو نييناميلا الا سيي ملسو هيلع هللا ص هللا لوسر

 نإ ببحأ اف اهيف ًاضوتيو رعش اهيف سبل ىشل ناعنلا سبل كسر بلع لإ كك

 نا بحأ انذ اهب غبصي ملسو هيلع هللا ىكدص هللا لوسر تيأر ىناف ةرفصلا اماو اهسبلا



 عا سابللا كح م

 اذاو نوكي اب هتينأ هتدهنشو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىع باغ اذا راصنألا نم

 هللا 'ىكص» هللا لوسر نم (نوكي اع قاتأ كاهشوا ملميو ةيلع هللا ص :هللا لوسر نع تبغ

 الإ قبب لق هلا كقتسا لقا ملشو هيلع هللا للص هللا لكسر ليدح.!نم .ناكو ملتنو .ةيلغ

 كعص لق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اذاو اهلك نمركاح نم ةءاكبلا ذاك مسح كاس 6

 دل د نذأتسا كلفت هناي فيصو ةنيرلثلا باب ىلصو هل هزم
 اتوشح مدآ نم ةققرم هسأر تنحناو هبنَج ف رثا دق ريصخ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا

 نيلع تدر ىنسلو ةملس ماو ةسفحلا دق ىذا ثوكذه طري ةفلعما بأ اذا, فيل
 ؛لوت مك ةليل نيرشعو اعست ثبلف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر كحضف ةملس م

 ذنه ىربخا لق ئرهزلا نع ومْعم انبخا مو شر ريم ا
 : ِ 0 5 : / 0-0-0 ما 5
 نم ملسو هيلع هللا لص ىنلا ظقيتسا تلق اهنع هللا ىضر ةملس مأ نع ترحلا تنب

 نم نئاوخل نم لونأ اذ ام نتفلا نم ّليللا لِزتُأ اذ.ام هللا الأ هلا ال لوقي وهو ليللا

 3 ت2 000 6-0 7-9 2 ل 1 ا - 3 ٠
 تحناكو ىرهولا لاق ةخمايقلا موب ةيراع ايندلا 3 ةبيساك نم مئ تارجحلا بحاوص ظقو

 اديدجح ابدت سبل نمل ,ىعدي ام ضان 0 ءاهعياضأ نيب اهيمك ىف را اهل كنه

 د0 0105 ساعلا د نيكللا ف رقع نيا ةيعس نب فعسا انتدحا نيززلا ىلإ انتنح

 بايتب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ا تشلاق كلاخ تنب كلاخ مأ
 حل 1

 كلاخ مأب ىنوتتأ لق موقلا تكس ةصييكل هذه وسكن نورت نم لاقف ءدوس ةصييخ اهيف

 رظني لعخ نيترم ىفلخأو ىلبأ لاقو «كبب اهينسيلاف ملسو هيلع هللا ىلدص هذلا "نىب ىناف

 هضيلل راسب اسلاوا انس اذه قناخ مأ اي ليقيو ىلا هكيبا ربشتوب ةسيئخلا مَلَع لأ



 7 ا

 ىنثدحو ل ةبعش انتدح بوح نب نميلس انتدح ءسنلل ريرلل باب !*.

 ٠ نم كي نوع ةرسيما نج'ككملا قلبك نع ديعت انكر دنع انتدح ِراَشَب

 اريس َةَلُح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناسك لق دنع اهلا يه (بئاط د ن0

 ليعمما نب ىبوم انثكح «ىثاسن نيب اهتققشف ههجو ىف َبَصَعلا تيأرف اهيف تجرخ

 ةلخ ىأر هنع هللا ىضر ريع نأ ربع نيب هللا دبع نع عفان نع ةَيِيوج ىنتدح لق
 سبلي امنا لق ةعمجلاو كوتأ اذا دولل اهسبلت اهتْعَتْبا ول هللا لوسر اي لاقف عابت ءاريس

 ءاريس ةلح ريع ىلا كلذ دعب تعب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناو هل قالخ ال نب هذه

 تتعب امنا لاقف تيلق ام اهيف لوقت كتعمس دقو اهينتوسك ريع لاقف هدايا اهاسك ريوح

 رسشلأ ىريخأ لق ىرهرلا قع تنعم اانرخلا) ناميلا نإ كح ءاوسكتل 9 اهعيبتل كيلا

 ند يلب مهح طسبلاو نسلبللا "ني رحب ملضو عادلا لسع ىلا 41 تل

 سابع نبا نع نينح نب كيبع نع كيعس نب ىيج نع دي : ىب دامح انثتدح برح

 دخ انرهاطت نكللا نكارلا نع عا لاس در انأو دنس تتبل لق امهنع هللا ىضر

 هتلأس جرخ اًملف كارألا لخلف لونم اًموَي لزتف ةباعأ تيلعجن ملسو هيلع ' هللا ىلص ئنلا

 نفركَدو مالسلا دج اهلك "ايس ءاسنلا عب الا ةيلماللا دانك لو تن هش 25

 نيبو ىنيب ناكو انرومأ نم هىض ىف نهلختن ,نا ريغ نم اقح انيلع كدذب نب اَنْ هللا

 1 ىنوت كنتباو ىل اذه لوقت تالق كانهل كناو اهل تلقف ىل تظاغأت مالك

 تمّقتو هلوسرو هللا ئصْعَت نأ كرّذَحأ اىثا اهل تلق ةصفح تيتان اءلسو هيلع هللا 1

 أ ىف تلخد كقا رع+اي: كنم تحأ تلاقفا اهل تلقف :ةيلس ما تايناف هاذا 3 اهبلإ

 هجاوزأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيب ٌلخحت نإ الا قبي ملف



 ان سابللا اح مى

 سبلي امنأ لاق .ملسو هيلع هللا ىكدص هللا لوسر ىأ باطخل نب رع ىنعي صفح وبا ىربخا

 لوسر ىلع صفح وبا بذك امو فحص تلقت ةرخآلا يف هل قالَخ ال نم ايندلا ىف ميول
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 نس يدرك يح ني ل يول ا ل لأ ا نبع الدو ا ولسو ةيلح هللا: لضازذللا

 قرعلا 0 ىدييزلا عر ىورببو سبل ريغ نم ريبرخل سم باب " ٠كيدلل صقو

 نع ليتل نع ىوم نب هللا ديبع انتج ملسو هيلع هللا 0 ىدلا 02 نا نك

 ريرح بوث ملسو هيلع هللا ىكص ّئبنلل ىدفأ رضاك للا ل را لسانا

 الكا ناكل ا دعست ليو هيلع للا لكسر ىنلا لاضرونم) تح شا يفلت رانلعم

 لقوا بر ناتفا دب ٠ 1١ هاذ نم. ريح تل ىف ناعم ناب" يعلم ,لسدانم : لاق معن

 نا ىبا تعمس لد ىأ انتدح !يزج نبا بفو انتجح ىلع انتدح هسبلك وه كي

 ) ىكص ىدلا اناهن لق هنع هللا ىضر ةفيذح نع ليل نا نبا نع كفاح نع جب

 نيدو كرا سبلا نعو اهيف ,لكذ ناو ةضفلاو بعذلا ةينآ ىف برشنا نا ملسو هيلع

 ام لعل تلق لق ةدوب .نا ىع مضاع لقو يسقلا سبل باب  ءهيلع سلج

 يتلا 0000 221 2 ايف ةعلصم رص نم وا ماشلا نما امثنأ تايفاي لف ةيسفلا

 لق «عابسلا ُكولج ةرتيملاو ريرخل اهيف وصم نم اهب بج مككشم كلا د11 1

 انربخا هللا دبع انربخا لئاقم نب كح انتكح ةرتيملا ىف ٌمصأو رثكأ مصاع هللا دبع وبا

 بزاع نببا نع نقم نب ديوس نب ةيواعم انتدح هنْعّشلا ىلا نب َتعْشَأ نع نيفس
 نمسح انامل كام اكان ١ 0 رمكلا رتايملا نع ملسو هيلع هللا ىدص ئنلا اناهن لاق

 نسنآ نع هدانق نع ةبعش انربخا عيكو انبخا لمح ىتدح ةككلل هيا ا

 3 1 ه2 3 3

 «امهب ةكحل و سنن 8 نيحرلا كبعو ريبولل ملسو ةءيلع هللا' لكص ىنلا صخ
 اك



 3 اال سابللا كابح

 يل ل ا ١ 7 تا -_ هع :
 بفعيسصو اذدكه الأ ريوخ سبيل نع نىهب ملسو :بلع هللا ىلص هذلا نأ ناجبرذاب نكعاو رع

 دكسم انتدح «ةبابسلاو ىطسولا ربه عفرو هيعبصإ ملسو هيلع هللا ىدص ىنلا انل

 0 0 ا 1
 هللا ىضر ومع ديلا ثكننكم ةنتع عم.انك لذ نمتع 2 نىع ىميتلا نع ىبعا انتدح

 د هد

 ءئشا نم سبلب رث"الا اينحلا قرريرلا سلبا لا ن5 كلم هيلع هللا لص ىلا 1

 ع 1 2 ت2 هدم ع

 وبا راشاو نيتع وبا انتدح ىبأ انتلدح ريتعم انتدح ريع ىب نسلل انكدح ءةخالا ى

 مك نع ةنعش اندح 0 نب نسيلس اضدحا نطل ةحبسملا هيعبسصاب 0

 هامرف ةضف نم نأ ىف كم ناقفد اكئاذ ىقستسا نئادملاب ةفيذح ناك لق ىليل نا نبا نع

 بهذلا 0 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق هتني ملف هتيهن لأ كل همرأ ماا ل

 انثدح ةبعش انتدح مذآ انثكح «ةرخآلا ىف ملتو اينحلا ىف هل 2 ٍببيَحلاو ريرخلو ةضفلاو
0 00 

 اا ىلص ىنلا نع اًديدش لاقف ملسو هيلع

 د 71 0 0 ها 1 1 متححح 1 1 همس ند

 تصعمس لاق تبات سع ديز نب دايح انتدح بوح نب نميلس انتدح « انرخالا 2 سيل

 هسبلب مث ايتدلا ىف ريرتل سبل نم ملسو هيلع هللا ىلص ينجم لد ليقي هبطت رس

 لق٠بعك "نب ةفيلخا نايبذ نأ نع ةيعش انتبحا نعحلا نب ىلع اضدح :ة 5 5

 ريولل سبل نم ملسو هيلع هللا لص ىنلا لاق ليقي رع تمس لوقي ريبزلا نبا تعم»

 تنلاق كيري ىع تثراولا دبع انتدح رمعم وبأ انل لاقو « نرخالا 3 هكنلي رز اننوكا 3

 كلا 0 رع عمد و در نب هللا كبع ا هللا ىبع تنب 0 مأ ىنتربخأ ةذاعم

 لع  انماكح رع نب 0 انتدح را ىب 0 ىتدح « دوم ملسو هيلع هللا ىلص

 ريو ىع ةشتاع تلاس لاق ناطح نىب نارمع نع ريك نبا ند شح نع كرابملا نبأ

 لاقف ريع نبا تالأسف لق رع نبا لس لاقف هتلاسف لق !هلسف سابع نبأ نأ تسلاقف



 تلاق اهريغ نم ل نانبأ دعضو ءاجت ملسو :بلع هللا ىلص هللا أسر كنا لق اهنأ ا

 نبأ مبدع تدخاو هذه نذل ىعأ ىفليا سيل دعم ام ىلا ثتنذ رم .هنيلا ىلا ام دللا

 ةعافر كيوت شان اهنللو ميدألا. صفت اهَصْفْنأل ىتا هلا لوسر اب هللاو تاجبنك لاقت اهبوت

 3 0 5 : 1 1 ١ 17 5 ١
 ىتح هل ىحلصت م وأ خل حلاك مل كشذ ند 0 ملسو هيلع هللا ىل رح هلأ لوسر لاقف

 ال هللاوف نيبعزت ام نيمعرت

 ميحربأ نب كعس ىع رد انتدح رشي نب كبح انربخأ ىلظنحكلا ميح بأ نب فحل ٌ 7 0 0 ه1 ا 1

 امهيلع نيلجر هنيجو ملسو هيلع هللا ىلص عدلا لامشب تيار لآق كعس ىع هيبأ ىع
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 دهم - هدو 53

 ىليخلا نو ابأ 0 هتدح رمعي ند ىيكا ىع ةديرب ىب هللا كبع نع نيسحلا نىع

 0 رت (نسلا روك ءيلع ملسو  ةيلعت دللا لص ,ىنلا تيتا لق معتدحج» هذ انا نأ هتدح»
 ر

 لكشف لإ لكك ل كايت هللا لآ دلإ ل لذ تنع نى. ام لاقف ظعبتسا لقر هتينآ تك

20-0 5 2 

 000 1 ا 0 5 / 00-52 0 ا رس || د
 ناو لق فرس ناو فز ناو تلق فرس نأو فز ناو لق فوس نأو ىز ناو تلق ةنل

 5 5 1 00 5 | 5 : 5 5 0 ٠

 رك قا فثأ مغر ىلع فرس نأو ىز ناو لق فرس ناو ىفز نأو تلق فرس ناو ىز

 00 - ٠

 نوملا دنع اذه هللا دبع وبا لق رذ نأ فنأ مغر نإو لوفي اذهب تح اذأ رذ وبأ ناو

 اجنرلل هضاوتفاو .ريولل سبل باب ٠١) هل رفغ هللا الا هلآ ال لقو مهَتو بات اذا هلبق وا

 5 هد 1 2 5 3 ار جب تتش بج

 ملسو هيلع هللا ىلص. هللا, لوسر نأ ناجيبرذب دقرق نب ةبتمع عم ناو ربع بانك اناث لاق
 تر

 ىنعي هنأ انملع اميخ لاق مانهبألا ناكلك نينللا عد راشأو اذكه الا ري نع ىهن

 ١ "تنيك لاق 0 أ نع مصاع انتدح ريهز انتدح سنوي نب ني انتنخ « مالعألا
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 نحب ديل (ٌسلاج اوفو هسوتنا/ كاس حالا »نر
0 

 | ىع كلام ىنتدح لاق لبعم»ا انكدخح ىتحاو كود 8

 ١ 0 نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر ىهن لاق هنع هللا ئضر

 اع سيل كحاولا بوتلاب لمتشي نأو 2ىتت هنم هجرف

 نبا نيبخا لق ٍمِيِرَح نبا انبخا دَلُخَت قربخا لق كبح انتدح ةذبانملاو ةسمالملا نعو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىردكلا كيعس قنا نع هللا ىبع نب هللا كيبع نع باهش

 «9ىش.منم هجرت ىلع سيل ىحاولا بوتلا ىف لجرلا /,ىتك ناو ةمضلا لافتشا نع نكت

 ىكيعسا ديبأ نعا نيعس ,ىب, فكما انتدخ  ميعن وبا انكجح دونا ةضيندل كن

 ل لن اه لق ل دل و ع ىتاخ ملي قوتنا لاق. موقلا

 هلك مرن اس دك كن 0 اب لاقف ٍمفصأ وأ رضخأ ملع اهيف

 ابش نبيصي الف مالغلا اذه رظنأ 0 5
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 0 كاح يف وه اذاف هب تودغف هكنج ملسو هيلع هللا ىنلا ىلإ هب ودغت ىنح

 5 5 سدس 2 : 356 422 ندد

 صضخلا بابتلا باب ٠ .تئفلا 3 هيلع مدق ىلا و | مسي وجو ةيتيرح خصيبخ
 رز 5

 0 رضخأ رايح اهيلعو ماع . كتبكلاك ىطوقلا ١ ىنب نمحرلا 0 اهجورتف هتأرما

 ةضعب سني ءاسنلاو ملسو هيلع هللا كم هلا لوسر هج ااملد اهرذح ةرصح اضرار

 ا 07 1 7 ع دب َّ ع وِ - د ع
00 30 5 24 5 3 0 5 3 - 2 5 

 اهببت نم ةرضخ ىكشاأ اهدلجلت نانموملا ىقلي ام لثم تسيار ام ةشتكاع نتللاق اضعب
3-82 



 0 ابل اك

 ادا نع ليحل 2 كيلا اضدح ريك نبا بح ىكجح صخئافتلم يسكالا نإ 1

 ههجو ىلع هل ةصيمخ حطي قفط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب لزت امل الق جنع هللا

 روبق اوذختأ ىراصنلاو دوهيلا ىلع هللا ةتعل كلذك وهو لاقف ههجو نع اهقشك ٌمنتغا اذاف

 ه2 1 1 7بلس 3 2 5 هك

 ىف ملسو هيلع, هللا ىلص هللا لوسر .ىلص .تبلق. ةشتاع. نوع ةورع .نع باهش نبا انتدح

 ل ىلا هذه ىتضيمخ :اويهذآ لاق ملس املف ظن اهمالعأ ىلا رظنف مالعأ اهل هل ةصيبخ

 لالغ نب كّيَمَح نع ار لكسر اند رسم اسدح ا :بعك  ني) يدع
 ىنب

 هللا لص ىبنلا مور ضبق تلق اًطيلَع ارازإو ةاسك ةشثاع انيلا تجرخا لق ةَدرب نأ نع

 دبع انتدح راشب نب ديد ىتدح ءامصلا لامتشا باب ١» نينه ىف ملسو هيلع

 غلا ىهت لق ةريرغ دأ نىع مصاع نب صفح نع بيبخ نع هللا ديبع انتدح باهغولا

 سمسا عفدرت ىتح ركافلا ىعب .نيكولص ,نعو .ةذبانملاو .ةسمالملا نع ملسو, هيلع ,هللا .ىلص

 ىه- 5 ع 5
 : 5-5 : 5 2 0 0 5-3 0 ١

 نيبو هربب 2 جت ملم 0 لع سبيل دكحاولا بوتلاب نى يبك: نآأو بيعت ىح ردتصعلا لدعبو

 ىبأ نع سنوي نع تدلل انتدح ريكب نب ىيحإ انتدح ء«ةءابصلا لبتشتي 0 ءاهسلا

 هيلع هللا ىكلص هللا لوسر ىهن لاق ىردخلا دكيعس ابأ نأ كعس نىب رماع ىليبخأ لاق باهش
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 ىلا لجيلا كيني نا ةخباتملاو كاخب الا هبلقي الو راهنلاب وا 'ليللب هديب رَخآلا بوق لجرلا

 ناتسبللاو ضارق لو رْظن ريغ نع اميعيب كلذ نوكيو هبوت رخآلا كينيو ءبيتب لجرلا

 و 31

 بوت هيلع سيل هيقش كحأ ودبيف هيقتع ىحأ ىلع هوت لعجج نأ ءامصلاو ةا



 8 اال سابللا تاك

 هللا لوسر هيلا تيفتلف كدنع ىذلا هللا لام نم لوم كم اب لق مت هتذبح ةّذَش

 بوقعي انتدح كيعس نب ةبيتق انتدح «ءءاطعب هل رمأ مث ككذ مث ملسو هيلع هللا ىكص

 لهس لق ةدربب ةأرما تءاج لق دعس. نب لهس نع مزاح دا نع. .نمحرلا كنبغ ىبا

 لوسر اب تلق اهتيشاح ىف جوسنم ةَلِمَشلا ف معن لق ةلمشلا اولق ةدربلا ام نوردت له

 جم لسور هيلع هللا لكس هللا لوسر اهدخلت اهكوستا يديم هدلص تحشلا ا لإ

 معن لق اهينسُكآ هللا لوسر اي لاقت موقلا نم ٌلجر اهسجن هرازال اهناو انيلا جرن اهيلا

 ام مبقلا هل لاقف هيلا اهب لسرأ مت اهاوطف عجر مت سلجملا ىف هللا ءاش ام سلجن

 نوكتل الا اهتلأس ام هللاو لجرلا لاقف اًلئاس دري ال هلأ تفرع كقو هايا اهتلأس تنسحأ

 ىرشردلا نع يعش انريخا ناعيلا وبا انتتح ا «ددفك تسكت ليس لد وسما ندا

 ىلع هللا لوسر تعفس لق هنغ هللا. ىضر ةريرق ابآ نا بيسملا نب كيعس ىنتحح لق

 ةداصإ مفوجم :ىطت املا نوعبس ىف ةرمز مآ نب دنحلا نسمي لوني كل 1

 نا هللا لوسر اب ىل هللا عنأ لق هيلع ةرمث عقري ىدسألا نصخعم نب ةضاك م رمقلا

 هللا عدأ هللا لوسر اي: لاقق راصتألا نم ٌلجر مق.مث جهنم هلعجأ مهللا لاقف ٍهنم ىنلعيج

 نب ورع انتكحح ءةشاكع كقبس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هنم ىلعج

 زسح ىلا ىلإ بتسحأ ناك بابنلا ىبأ هل تلق لذ دنا 2 هداك نك ص اندك 0

 قدح لذ, ناعم انتج نوسالا نأ ٠ ل د يقحح ؛ةربحلا لق ملسو هيلع هللا

 رص ئنلا أ بايثلا .بحأ نك" لذ منع دللا بمر كشلامب ني نسا 2 دك 00

 لق ئرصلا نع ٍبّيَعش انربخا ناميلا وبا انتحح ؛ةربعلا اهسبلي نا ملسو هيلع هللا

 قمم. ئنلا يور اهنعا هللا ىضرا ذكشتاعا نأ فرص نبأ نيحرلا يسع نادل رذ

 ( بح دربب ىجحس ىفوت نيح ملسو هيلع هللا كض “هللا لوسر نأ هتربخا ملسو هيلع هللا



 الاب سابللا كح 728

 نط هللا نور اذه ركب ىلا لقت تؤ 8 ريهظلا رك قا انتيب ىف سلج اموي نك اهنيبف

 ا ل لا اشم الا

 نذاف نذاتساف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ءاجن رمال الا ةعاسلا هذه ىف هب ءاج نإ هللاو

 لوسر اب تنا قب كلعأ 2 امتا لق كدحنع نم جرحأ ركب د لك نح لاش لكدف دل

 لحن لق معن لاق هللا لوسر اي تان' قبب ةبحصلا لت يورخل ىف ل نذأ ىف ىتاف لاق هللا

 تلق نمتلاب ملسو هيلع هللا لص ىنلا لق نيتاه ىتلحار ىححإ هللا لوسر اب نتمنا“ أب
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 ا فاطنلا تاذ ىبّمست تدناك كلذلو باول هب كيك اهقاطن

 اللا تبع اهدنع تيبي لايل ثالث هيف. تكف روق هل لاقي لبجا ىف ٍراَعب ركب وباو ملسو

 ت2

 هما شدرف, عم عيبصيف اًرَكَت اهدنع نم ُْلَحْرَيَه ققت نقل ٌباش مالغ وهو ركب قا نبا.

 مالظلا طلتخ نيح كلذ ربخ امهينأي ىتح هاو الإ هب ناداكي اًرمأ عمسي الف تعئابك .

 عمرح

 كلذ لعفي سّلغب ةريبف نب رمع ايب قعني ىتح اهلسر يف نانيبيف .ءشعلا نم ةعاس

 نع كلام انتدح ديلولا وبا انتدح رقغملا باب ٠7 ءثالثلا ىلايلا كلت نم ةليل ّلك

 ., تفلا مع ةكم لخد ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نإ دنع هللا ىصر) ذا 22 فكرنا

 مو هيلع للا قص ىنلا أ انوكش باَبَح لاقو ةلمشلاو ة 5 1 ةربكلاو دورببلا باب م ؛ مقغملا

 كو هين

 ني ل سلا ع ء كلام دج 05 هللا تبع نتا ليعما انتدح هل ةدرب كسوتم وهو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ىشمأ تنك لاق كلام نب سنا نىع خذحكلط ىعأ ىب هللا

 ىل ةليرجا هيج هارد نيج ىيرخا ةكردات ةيشانلا ظيلع ترج ترب هيلعو ملك

 نم دربلا ةينتاح اهب ترثأ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فتاع ةكفص ىلأ ترظن



 اال سابللا اح

 ىب هللا كبع نع عفان نى ع كا كلامو يفد ا زذ: ليحل مهدح ءٍخ نا رع

 نالحللا ل ١> شكلا نإ فاقخلا الو ا ّ ل 0 ا لو نملوعلا

 65 --ه-د نإ

 و ان أافع:

 نمو : ليوارس 'سيلبلك ارارإ دج رف نم. لق ملسو ديلعا هللا لع ىنلا نع سابع نبا نح

 نع عفان نع ةيريوج انتجح اا قنا ىبوم .انتححا « نفصل سدلبلت نلعب تح

 اوسيلت ال لآ اتمرحأ ذا "سبلت نا انرمأت ام هللا لير اب لاقف لكحر. ماتا لق هللا تبع

 سبليلف نالعن هل سيل ٌلجر نوكي نا الا فافخلاو سناربلاو مئاعلاو ليوارسلاو صيمقلا

 «سرو و ناوسقتحر دس هسم باينلا نيا اوسبلت الو نيبعلا نم لقسأ نيفخكلا

 قوبخأ لق 'ىرصإلا تعمم لذ نيفسا انهدح دللا تسع ىطا ىلع انندح لسا كل

 ةمامعلا او صييقلا مركملا سيلي ال لق" مكلسو ةديلعا هللا ليك ىنلا ىحا ديب دع

 ننجح ثا ىملا#لا نيقكلا الو سرواالو نارعحرا دسم“ ابق لو سفرا لو لش ك1

 سابع نبأ لاقو عنقتلا باب | «نييعللا نم (لقسأ اميعاصبلم اقدح اع نعل

 دلل للص ىنلا بكصع سنأ لذو ءامك دشاصع دلك كلو كل للا 12 ىلإ م

 اع ملسو :بللع

 تا 1 ديس هاما 2 ع

 نيءلسلا نب لاجل ميشا كل 0 تسلق اهنع هللا ىضر ةشداع نع ةورع نع ئهزلا

 0 ندوب نأ وجرأ ىناف كلس اسر ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ارجاهم ركب وبأ رهجكتو

 هيلع هللا ىدص ئنلا ىلع هسفن ركب وبا سبخن معن لق تينأ أب هوجرتوأ ركب وبا لاقف

 درأ رمسلا فرو هدنع انناك نيتلحار فلعو هتبكصل ملسو عب .أ
 هو ِِء

 ماسلا انللث5 59 ع لاق رهشأ
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 شمعالا انتدح دحأولا دبع انتدح صفح نب سيف انتدح رفسلا 0 نييكلا ةقيرض 0

 فدلطنا لاق ةبعش نب ةريغملا ىنتدح لق فقورسم ىنتدح لاق ىحاضلا ركلا ى

 ضمصضف ةيمأش ةبج هيلعو ًاضوتق ام هتيقلتف لبقا مث هتجاحل ملسو هيلع هللا ىلص ىلا

 تحت نم هيدي يرخأت نيقيض اناكف ِهّيمُك نم هيدي يرخأ بهذف ههجو

 اتححت ةرغلا ىف فردصلا هيج سبل تاب ١] ٠٠هيفخ لعو مسارب يسمو اميلسغف ةبلل
 و )2 3 3

 تنك لق هنع هللا ىضر هيبا نع ةريغملا نب ةورع نع رماع نع ءايركز انثدح ميعن وبا

 نبع لؤنف معن تسلق 2م كعمأ لاقف رفس ىف ةليل تاذ ملسو هيلع هللا لص ئنلا عم

 ههجو لسغف ةوادالا هيلع تغرفاف ءاج مك ليللا داوس ىف ىنع ىراوت ىتح ىشف هتلحار

 ع ع - 2-0 - 2 ب 2

 لفسا نم اميجرخأ ىتح هنم هيعارذ حرخ» نأ عطتسي ملف فوص نم ةبج هيلعو هيديو

 د ع 5 60 هدو هلم هع 5 هسه - ع 3 0-0 - سا

 امينلخدأ ىناف امهعد لاقف هيفخ عرنال تيبعأ متت هسأرب مجسم مث هيعأارذ لسغف ةبكلا

 قش هل ىنذلا وه لاقيو 2ابقلا وجو ربرح جورفو ءابقلا باي ا «امهيلع سف نيكرهاط

 هع ه6

 ةمرخت لاقق ايش ةمرحت طعي رثو ةيبكأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مسق لق هنأ ةموكت

 هعدات لخفأ لاقف هعم تقلطنذ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلا انب قلطنا ّىتب اي

 لاقف هيلا ,ظنف لق كل اذه تأبخ لاقف اهنم ةابق هبلعو هيلا 0 كل 10 4

 نأ نع بيبح نأ نب ديزي نع ثيللا انتدح ديعس نب ةبيتق انثدح «ةمركت ىضر

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ىحعأ لق هنا هنع هللا ىضر رماع نب ةبقع ىع ع

 ل لق مك هل هراكتاك 5ك اعون هعونف فرصنا مث هيف ىلص مك هسيلف دا 2

 هريرح جورف هريغ لقو ثْيَللا نع فسي نب هللا دبع هعبات ؛نيقتملل اذه ىغبني
 ع د>هد ع

 اًسْنوِب سنأ ىلع تييأر لق نا تعمس لق ريتعم انثدح نّكسم ىل لاو سناربلا باي ا*



 اا سابللا ةكابح

 نينكلا الو سُئل الو 0 2 للا 0 سلبي ال ملسو هيلع هللا للص ّىبتلا

 ديح ىب هللا كبع انتدح «نيبعللا نم لدقسأ نكح ام :نييلملفىلعنلا ىلا ناك

 ىلص ئنلا ىلا لق ايهنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج عهس ورمع ىع ةنييع نبأ انربخا

 هُيتَبكر ىلع عضوو جرحت هب رمأت هربق لخدأ ام دعب دس

 ا سي طبع يس ل

 لدَصو هيد هنقكأ كسي ىظعا هللا لوسرإ اي لاقت ءلسو هيلع هللا قدم هللا لوس 1151

 - ساند

 ىلصيل هجن هب هتذآ غرف املف اَنْذاَت هنم تخوف اذا هل لقو هصيق هاطعأت هل رفغتساو هيلع

3 

 وأ ميل رفعتسا لاقف نيققانملا ىلع ىلصت نا هللا كاهن دق سيلأ لاقق ريع هبذجن هيلع

 دَحأ ىَلَع ّلصُت الو تلونف ٌمْهَل هللا رفعي نلف َهْرَم نيعبس ْمُهَل وفغتست نإ مهل رفغتست

 نع نما صيمقلا بيج كان ؛قيلع ةولصلا كرتف هرب ىلع مقث الو اًذبأ تام مهنم

 نع عفان ىب ميهربأ انتدح رماع وبا انتدح ني نب هللا كبع انتدح هربغو ركصلا

 ليخبلا ّلثم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر برض لاق ةريره نأ نع سوط نع نسل

 اق ةريرف وبا لق اهناكع ةقلح لك نذخأو نصلق ةقحصب مع املك ليخبلا لعجو وتأ

 و ايعسوب هتيأر ولف هتبج ىف اذكه هعبصاب لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تيأر

 كعمل :لظنح لو ند 4 يرعألا نع دانزإلا وباو هيبا نع سواط نبا هعبات ؛ عسوتت

 ندا كال لاك خل نع رفعج لاقو ناتبج لوقي ةريرق انا ”نرتعم» امرا
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 نك كير, نحس نبا ةلبج ةعبات 0 ارازإ صخ ام لاق هاوار كك براتكمل تلقف

 نع ثيللا لاو ؛ملسو هيلع هللا ىكص ىدلا ندع 2 نإ نك هلا نع نك دك دزو ملسأ

 نع ىسبوم نب ةمادقو لمح نب ريتو ةبقع نب ىبوم هعباتو «هاثم ربع نبا نع عفان

 رازالا باب * «2اليخ هبوث رج نم ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نع ربع نبا نع راس
 اك را ناس دل نفر ةرمحم فمما نب ركنا قازإ ىعزلا ىعركذنو  بتكملا

 ئرعإلا عي كي اندبخا ناميلا وبا انتدح 0 اًبايت اوسبل هنأ رفعج رفع نك هللا

 تلق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا جوز اهنع هللا ىضر ةشثاع نأ ريبزلا ف 95 ىنربخأ

 ركب وبا هدنعو ةسلاج انو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ئيطوقلا ةعاقر ةأرما تناج

 دبع هدعب تجوزتف ىقالط تبف ىنقلطف ةعافر تحن نينك ىّنأ هللا لوسر اي تلاقف

 نم ةبذَع تذخأو ةبذهلا هذه لثم الا هللا لوسر اب دعم ام هللاو هنأو رييولا ني حلا

 ابأ اب ىلاخ لاقت تلق هل نّدوي مث بابلب وهو اهّلرق ديعس نب ٌثلاخ عمسف اهِباَبْلِج

 كيزي ام هللاو الف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع هب رهجت امع هذه ىَمْنَت الا ركب

 كلعت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل لاقف مسبتلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 «ذعب نس راسف هتليسع قوذتو كتليسغ فوذي ىّتح ال ةعافر ىلا جوت نأ نيدبوت

 نادبع انتدح ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا ءادر 56 ندد نشأ ل ةئيدرألا ا

 شلع ند نح نإ ينجح نم ا ىرهرلا نسح , سنوي انربخلا هللا نيع احا

 مك اهب ىحتراف هثآدرب ملسو هيلع هللا ىلص يلا كلف زفر هع هللا" تضر املع لأ ندا

 نذاتسا ةزج هيف ىذلا تيبلا هج ىتح ةتراح ىب دكيزو انا هتعبتا»و ىشج فلطنا

 ىصيبقب اوبهُذأ فسوي نع ًةياكح ىلاعت هللا لوقو سصييبقلا سبل باب ول نذأف

 5و 502

 عفان نع بويأ نع 0 انتدح هن انتجخ ادصت تان قل جم ىلع لع دوقلاف | اذع



 هن نانا ناك

 525 1 كت

 نب 0 انو تح ةدكاز لأ نب رع انربخأ لبيمش نبأ انوبخا لحكرسأ ىتدتدح بابيتلا

 تيأرف ةولصلا ماقا .مث اهركرف ةرنعب ءاج الب تيأر لق ةفيكج ىأ هيبا نع ةفيحج

 سانلا تيارو ةونعلا ىلا. نيتعكر ىلضف اريشم ةلح ىف جوخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رانلا ى.وهف نيبعلا نم لقسأ ام بابا ١ «نرنعلا -

 هللا ىضر ةريرف نا نع ئىربقملا ديعس نا نب :ديعس انتدح ةبعش انثدح مدآ انتدح

 «زانلا فما رازاللا نم نييعكلا نما لفسأ مام لد املس بلع دا لص دا

 ننعا كلام انبحا :فشوي ىب هللا كبح انتدح ءليخلا) نم هينا نك كان

 ةمايقلا موي هللا وظني ال لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريوق ىأر نعا ردنا قدح

 ايا تمعمس لق دايز نب كيج انتدح ةبعش انثدح مدآ انتدح ءارطب ةرازإ رج نم كأ

 ىشمي ّلجر امنيب ملسو هيلع هللا ىلص مسقلا وبا لق وأ ىنلا لق لوقي ةريوف

 ديعس انتدح ؛ةمايقلا موي ىلا ْلِجْلِبتَتَي وهف هب هللا فسخ نا هتيج لجرم هسفن هبجات

 نع باهس. نبا نع تلح نم محلا نبع ردح 5 ترا 0

 ةرازإ رج لجر انيب لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هتدح هابأ نا هللا دبع نب ماس

 هعفري رو ىرعزلا نع سنوي هعبات «ةمايقلا مهي ىلا ضرالا ف لجلجاي وهف هب فسخ نإ

 | انربخا ريرج نب بقو انتدح دم نب هللا دبع ىنتكح «ةريرغ نا نع بيعش

 لاقف هراد باب ىلع ربع نب هللا دبع نب رس عم تنك لق ديز نب ريرج دمع نع

 انتدح لضقلا ىب َمَطَم انتدح «دوك ملسو هيلع هللا دص ىبنلا عمس ةريوق ابأ تعمس

 ىصضقي ىذلا هتاكم أب وهو سوف ىلع راثد نب ب براك تييقل لق ةبعش انتدح ةبابَش

 ايهنع هللا ىضر رمت نب هللا دبع تعمس لاقق ىتتخ تيدللل اذه نع هقلأسف هيف

 ةمايقلا موي هيلا هللا رظني مل ةليخت هبرت رج نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر لق لوقي



 3 د رخآلا

 سابللا بانك .دبب

 هلل لكشف دنلا لقو هدابعل حرْخَأ ىتلا هللا ةنيز مح نم لق قلعت هللا لوق باي ١

 لك سابع ىبا لقو ةليخت الو فارسإ ريغ ىف اوقّتصتو اوسبلأو اوبرشآو اول ملسو هيلع
 ؟5--

 ىتدح لق ليعمل انتكح «ةليخت وا فس ناتتثا كْدَتْطَخ ام تكش ام ُسَبْلو تش ام

 ىنإ مهن هللا ىضر رع نبا نع هنويخا لسا نب كيزو رانيد نب هللا تبعو عفان نع كلام

 درازإ وج نم بلب 7 «ةاليخ هبوت وج نم ىلا هللا رظني ال لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نب الس نع ةبقع نب ىدوم انثدح ريغَز انتدح سنوي نب دجأ انتدح اليخ ريغ نم
 اليخ هبوت رج نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا نع هنع هللا ىضر هيبا ىع هللا

 الا ىخرتسي ىرازإ ىقش كحأ نا هللا لوسر اب ركب وبا لق ةمايقلا موي هيلا هللا رظني مث

 ىتحح ؛ةاليخ هعنصي ننم تسل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقت هنم كلذ كهاعتأ نإ

 ا و ا لا ا ع سلما نع سود ىع نلعألا تبغ انربخا نيك

 نحسلا ىأ ىح الخس هيدا رج ماق ملسو هيلع هللا لص ىنلا: قنع ىكو. نيمشلا

 نم ناتْيآ رمقلاو سمشلا نا لآقو انيلع لبقا مث اهنع ىَلْجن نيتعكر ىلصف سانلا باتو

 4 ريمشتلا باب ا ءاهفشكي ىتح هللا اوعداو اولصف ايش اهنم متيأر اذاف



 أ بطلا بانك

 فاك اهو غي ءاودلاو. سلا 1 2 كان دا «كرضيي ل ايبن تدنك ناو كنم ميوتسن نأ

 ةبعش انتدح ثركلا نب كلاخ انثدح باقولا دبع نب هللا دبع انتدح كتيبكلاو هنم

 3 5د 03 2 ترا د 5 1

 هللا ىبنلا نع هنع هللا ىضر ةريره نأ نع تدحإ ه1 تعمهس لاق نميلس نع

 ار 8 شم 8 ابان دب ف ليتل تيعص هش تف م ذأ ل

 انبحا ركب وبا ريشب نب دحأ انربحا مالس نب نم انتدح ءاذبا اين (انذلح نكح

 ل ل ل ل

 ءٌرُكس الو ْمْس مولا كلذ ارضي مل وجع تارت عبسب عبطصا نم لوقي ملسو هيلع

 نييردا ىا نك ىحرلا نع نفس انتدح كبح ىب هللا دبع ىتدح ىْئَألا ٍنابْنأ 2

 نع ملسو هيلع هللا لص ىلا هت لا هنع هللا ىضر ىشحلا هلكت لإ 2 رخل

 ىنقدح ثيبللا كازو «مأشلا تيتا ىتح هعمسا رلو ئرعزلا لق «عابسلا نم بان ىف لك لكا

 د

 وأ عيسلا ةراره وأ نثآلا نابلا برشن وا اضوتن له هتلاأسو لق باهش ىبا نع سنوي

 ىقف ىثألا نابلأ امف اسي كلذب نوري الف اهب نووادتي نوملسملا ناك ىف لاق لبالا لاوبأ

 الو رصأ اهتابلأ ,نع انغلبي رز اهموحل نع ىهت مالسو هيلع هللا لص هللا لوسرا نأ انعلي

 ةيلعق انآ نأ ىنالوكلا سيردا ربا نادك كاش نبا لذ عفشلا ةاد6 ان 2

 بات ىذ لك لكأ ندع ىهنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسشر نأ رشح 0يسلا

 عقو !ذأ باب ن6 ؛ عابسلا
 ق ترجل

 ليعبس اند كلش مسكك د11 2 كالا

 ىنب ىلوم نينح نك نكشع 02 كش نسي لوس ملظم 056 هطبع كح 22 0

 عشقو اذا لاق. ملسو هيلع هللا لص دللا لوس نإ هنع هللا ىلسصر هه ىإ 02

 كتف
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 نا بطلا بانك

 اك لك كا للا ما نإ لقا ةريرغ ابا نأ نمحرلا :قيع" نب: ةفلس وبا 'ىقوح لاق

 هيلع هللا ىلص ىنلا ىع و ادم قي سرب ل ايا

 ىلوخلا نانس نأ نب ناتس ىربخا لق ىرهزلا نعو «ٌيصُْملا ىلع ُضرْمملا نوي ال ملسو

 ماقف ىودع ال لق ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر نأ لق هنع هللا ىضر 0 انا

 00000 ا ل الع دلل لهما لما 4. وكت لسالا تقرأ لفه. يبازعأ
 ا 7 انا ند نك نيج دددح «لوالا ىدعأ' نمد ملمو هيلع هللا كض. ىنلا

 ىلص ىنلا نع دنع هللا ىضر كلام نب 0 نع ةدانق 0 لاق لع انتدح رفعج

 3 0 ا 01 را اد[ اعلا م لذا زاقلا هيحعيوا ةيطأ الو يتعدل "لق: دلسو _ةيلخ هللا

 لبم ىنلا نع ةشقع نع. ةؤرغ: ةاور ملسو هيلع هللا فص ىنلا مس ىف ركذي ام باب هد

 ةريرغ نيا نع دكيعس نا نب كيعس نع ثيللا انتدح ةبيتق انتدح ملسو هيلع.هللا

 050 0 دك ل هيلا دلل لا دال لسا تيدعأ رييحل ىف اهل لق هلا

 لال لاقح دل اوت نوليتلا نك انه ناكل نما ىل اوعمجأ ملَسو. هيلع هللا .ىكسص هللا لوشر

 اب معن اولاقف دنع قوقداص متنأ لهف ء ءىتن : نع مكلئاس ىنإ ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر

 002 لا ردع ندا اول مكودأ نما ملمو هيلع هللا ليصا هللا ”لوسر# 0#: لاقف مساقلا اي

 متنأ له لاقف تروبو تقدص ولاقف الط كوبل لب تيذك ملا يلع هلل لك كالا

 امك انبذك تفرع كانبذك ناو مساقلا ايأ اي معن اولاقف هنع مكتلأس نا ةىت ىع ىوقداص

 اريسي اهيف نوكت اولاقف رانلا ٌلهأ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف انيبأ ىف هتفرع

 مهفلك ال هللاو اهيف اَسْحَأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقت اهيف انتوفْلت مك

 له لاقف معن اولق هنع مكتلأس نأ ءىش نع ىنوقداص متنأ له مل لق مق اًدبأ اهيف

 اًباَّذَك تينك نمي اندرأ اولاقق كلذ ىلع مكلج ام لاق معن اولاقق اًمس ةاشلا هذه ىف متلعج



 04 لإ[ انطلا كال

 هنم سانلا ىلع رْوَتُأ نأ تيشكو قافشو هللا قلذع كقف انا اَمأ ل لق هتجرخأتأ هللا لور اي

 انبخا فسوي نب هللا دبع انتدح اركاس نايبلا نم ل باب ها « تتفدف اهب ومأو رش

 فرشملا نم نالجر مدق هذا امهنع هللا ىضر ربع نب هللا تبع نع مّلسأ نب كبز نع كلام

 اًركسل نايبلا نم ىرإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف امهنايبل سانلا بجتف ابطخن

 ناورم انتدح ىلع انتدح ركسلل ةوجعلاب كالا ا ل ؛ركسل نايبلا ضعب نإ وأ

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لق لاق هنع هللا ىضر هنبا نع دعس ىب رماع انربخا مشاع انربخإ

 لاقو «لببللا ىلإ مويلا كلذركس الو مسا ءرضب رن نوكش تارقا نا لذ حبطصا نم ملسو

 ح 1 تس حلا ل

 مشاه ىب مشاه انتدح ةماسأ وبا انهبخا روصنم نب فحسا انتدح « نار عبس هريغ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنعمس لوقي هنع هللا ىضر اًدعس تععمس دعس نب رماع 0

 نع ئعهزلا نع. رمعم انربخا كسوب نب ماشف انكرح نيت ل دلل نكح ىتحح َةَماَع

 الو نودع -ال ملسو هيلع هللا للص ىنلا "لق لاق هنع هللا ,ىضر ةريرق قا ىلع ةملس قا

 اهطلاضيف ةاَبظلا اهّنك لمرلا يف نوكت لبالا لاب اف هللا لوسر اب ىبارعأ لاقق ةماق الو رقص

 ىلا! نسعو :لوالا ئتعغأ 'ىنمف' ملسو ,ةيلع هللا لص هللا لوسر لاقت اهناحدم ترسألا ل

 صم لبق ضرمم نرد ال ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا لق لوقي دعب ةريرض ابآ عمس ةملس

 وبا لق ةيشبكلاب نطرف .ىودع ال هنا تحك ملأ انلقو لوال تيحلل ةيرف وبا ركن

 لق ريقع نب كيعس انتدح ىوحع ال بإب 2 2 ؛هريغ اًنيحح يسن هانيأر اف ةملس

 ةريط الو ىوذع ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لاق امهنع هللا ىضر ريع نب هللا

 عزل نع ببعش انربخا ناميلا نبا انتدح «راحلاو ةارئاو سرفلا ىف تالث ىف ىشلا
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 “أ بطلا حك “م

 حالصالا هب نوديري امنا هب سأب ال لق رشني وا هنع لجأ هتأرما نع َُخْوي وأ بط هب

3-2 

 هيبأ نع انتدك هنع اًماشه ل ةورعرلا ع ورع 1 ىنتتدح لوقي ع جيرج ب لل هد انتدح
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 قب هنأ ىري ناك ىتح رخ# ملسو هيلع هلأ ىلص هللا لوسر ناك تلق اهنع هللا ىضر ةشكاع نع

 اد اه انك رك ذأ دكا ننعم تنل انفو ؛ نيفس لاذ نيينأبا الو ءاسنلا

 رخآلاو ىنأر دنع اهدحأ دعقف نالجر ىناثآ هيف هتيتفتسا اميف ىلاتكأ لق هللا نأ تملعأ

 كيبل لق هبط نمو لق بوبطم لق لجرلا لاب ام رخآلل ىسأر ىنع ىنلا لاقف لدور نم

 ةقاشمو طشم ىف لق ميفو لق اًقفانم ناك وهيل فيلح فيرز ىب نم ٌلجر ِمَصْعَأ نبا

 كا الل رك ىلا كانت تلق ناورد رتب ىف ةفوعأر تنكح ركَذ ةعلط فج ا لف

 سوعر اهَلْخآ نآكو ةّنحكلا ةعاقُن اهتم ّنأكو اهثيرأ ىتلا رتبلا هذه لاقف هجرختسا ىتح رتبلا ملسو

 نأ ككأو ىنافش كقف هللا اَمأ لاق ترشنت ىأ هتجرختسا الفأ تلقف ىلا 0 15 يطال

 ١ ملا مسلسل 0 --8 5 1 2

 ن نن نب دكيبع انتدح ركسلا باب هد «اوش سانلا نم دحأ ىلع ريثأ

 هذا ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رس تلق ةشتاع نع هيبا نع ماشع نع ةماسأ

 هلعدو هللا اطذ ىيحنع وهو موي تاذ ناك اذا ىتح هلعف امو ءىشلا لعفي هنا هيلا ليكي

 هللا لوسر اب كاذ ا ل 0 لا اعف ناسا كك ل 53 ةشئأع اي ترعّشأ لق

 :بحاصل اهدحأ لاق مث 0 ىنع رخآلاو ىسأر نع كن لج ناكل ١

 فيرز ىنب نم ىدوهبلا مصعألا نب كيبل لق هبط نمو لق بوبطم لق لجرلا عجو ام

 نورا "يلا تينا لف وع نيف لق ركذ ةعلط فجو ةطاشمو طشم ىف لق اذ اميف لق

 لك ايبلكو اعين لا رظنف وتبلا ىلا هباككأ 0 ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا بهذف لاق

 كف نضال -, اهلخأ نأكلو ءانحلا ةعاقن اهءام نألت هللاو لاقف *كثداع ىلإ ع



 5 2 7 د 5 0 سدو
 ا ل اَمَنِإ لوقُي ىتح ىحأ نم ناملعي

 داود سد -2غ 0ه 5-5
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 937 2 - 5 با مقا د كك هه هم 0 - محم 8 ها --__- 7-5300 َن -2--

 كثيح 2 001 الو ىلاعت هلوقو قالخ نم 00 م ل ام دارتشأ نمل اوولع ىكقلو

 3 هد عت 0 0-2 م 2 0 ِى

 نجح ميهربأ انتدح 2ع 0 نكرر ا رخاوسلا ا دقعلا 7 ناتافنلا رش . و

 ركاس تلاق اهنع هللا ىضر ةشداع ىع هيبأ نع ماش ,ىنع سنوي ىب ىسيع انربخأ ىدوم

 ناك تح: مضقألا نوي تيبل اهل لاقي !فيرز ىب نم ل ملسلا هيلع هللا لص هللا لذ

 ناكر اذا "ىنح ةلعف امو ىلا لعفي ناك هنا هيلا نيك مكلسو» هيلع هللا لكضاادللا

 ىلاتفأ هللا نأ ترعشأ ةشئع اب لق مق اطدو اعد هنلل ىدنع وهو ةليل تاذ وأ موي تاذ

 اهدحأ لاقف ىلجر دنع رخآلاو ىسأر دنع اهدحأ دعقف نالجر ىناتآ هيف :تشنفتشا | اهبف

 ءاضا أ ى' لق مسعألا ىب .ثةيبل لق هبط نم لق بوبطم) لاض لكلا علم اه ةيحاشت

 لوسر اهاتف ناورذ رتب ىف لق وه نيأو لآق رك ةلخأ علط فجو ةطاشمو طشم قى لاق

 ءانكلا ةعاقن اهدم أك ةشثاع اي لاقف ءاجن :باهتآ نم سان ىف ملسو هيلع هللا ىلصص هللا

0 

 تدركف هللا ىحافاع لق لاق هنجرختاسا هلفأ هللا لوس 2 ب تل نيطايشلا سوغر اهلخا سوغر نكد

 نا

 دانا نأ نبأو ةرمدص وبأو ةنماسأ و دءعبات « تنفذ اهب رمأف 0 جنم سانلا ىل اع روك نأ

 جاما ام ةطاشملا لاقت ةقاشمو طشم ىف ماتت يس تع ا ككل لاقو « ماشخ نع

 ناقبوملا نم رْكسلاو كّرَشلا باب مم «ناثكلا ةقاشم نم ةقاشملاو طشم اذا رعشلا نم 3نا اهتمت 96 تيك 2-0

 كوسا م اوبنتجا لاق مكسو' ىيلع هللا لكما للا لور | نأ اةنعا هللا نضر ريف

0 

 ٌلجر بيسملا نب كيعسل نيلق ةداتق لاقو ركسلا ج ٍبركاسي له باب خ8 ءركسلاو هللاب



 11 ل اح 1 |

 2م
 قى ىضق ملسو هيلع هللا كس. هللا .لوسر .نأ 0 0

 نم نيبتأرمأ

 نأ ىضقت ملسو هيلع هللا ىكص ىبتلا ىلإ اومصتخات اهنطب ىف ىنلا اهذلو

 | اليسر ابا معا تيك تم رغ ىلا ةآرمل ىلو لاقف ةمأ وأ كبع ةرغ .اهنطب

 ند اذه امذآ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق

 0و ا علا ل نتاع نبا نعال

 يكس نإ ددسملا ند كيعس ىع بايهش نبأ نعو اد وأ تبع ةرغب ملسو هيلع هللا

 لاقف ةديلو وأ دبع رغب همأ نطب ىف لفي (نبللا 5 يضف لو مدلع ءللا لايم هلا

 اك ل ا تيادوا فطن زو يرش الوب لكامل نما نق فيك ؟ هيلع قيقا يذلا

 نب هللا دبع انتدح « ناهكلا ناوخإ١نمااذه امنا ,ملسو يلح هللا كح هللا لوسر. لاقت

 ازا نع تركلا نب نمحرلا دبع نب. ركب ىنا نع ىوزلا. نع ةنبيع. نبا انتدح كيك

 ؛ىفاكا ناولحو ىغبلا ريو كنلللا نمت نع ملسو ديلع هللا لص ىتلا ىهت لاق نوعس م

 ىيكح نع ىرهزلا نع رمعم انوبخأ فسويب نب ماش انتدح هللا دبع نىب ىلع انتدح

 -هد

 ىلص هللا لوسر 0 0 تشلاك اهنع هللا ,ىضر ةشستناع نع ةورع نبع ريبزلا نىب ورع ىبا

 انايحأ انوتحجإ عنا هللا ليسر اب اولاقف < يشب سيل لاقف ناهكلا نىع ملسو هيلع هللا

 5- ةاجت

 [ 21027 اى ني هملكا كدت !ملسو هيلع هللا .ىلص هللا لوشر لاقف: اقح نونكيق

 كه.-هد

 لسرم قازولا كبع لاق ىلع لق ءةَبْذَك ختام اهعم

 نبكلو ىلاعت هللا لوقو ركسلا باب ب «دعب ا عقلا ىنغلب 5 9 قي 3

 - هع نم مذ - 0 59 - 3100-3 - 5. د - م م

 امو تور امو توراك كا نيك ىلع لون امو ركسلا سانلا وملعي اورقك نيطايشلا



 " 7ك ثلا نا

 ناو تيأرف وظنا ىل ليق مت هموقو ىسوم اذه ليقف تم نوكي نأ توجحرف قّفألا

 ءالوه ليقف قفألا ٌكس اريتك اًداوس تيأرف اذكهو !ذكه ظنا ل ليقف قفألا قس اًريثك

 جل نيب مو سانلا فقرفتف باسح ريغب ةنلل نولخدي اقلأ رو د ءالوخ م6 كتم

 هللب انمآ انلتو كرشلا ىف انحلوف نح اما اولاقف ملسو هيلع هللا لص ىنلا باككأ ركاذتف

 نوريطتي ال, عيدلا 2, لغم مكسر هيلع كلا لدم ىنلا كتف نانا 2 سما

 لوسر اب انأ متنمأ لاقف نصح ىب ةشاكع ماقف نولكوتي عبر ىلعو نوقرتسي الو ىووتكي الو

 ىتدح ةريطلا باب م" ءةّشاكع اهب كقبس لاقف انأ ٍهنمأ لاقت رخآآ ماقت معن لق هللا

 نك 02 دلل 026 ا 26 ل ا ل ا ا

 موبشنلاو ةريط 2 0 52 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أ امهنع هللا ع ع

 ىلببخأ لاق 5 2 نرد ببعد انربخا ناميلا ىلا انتدح «؟بادلاو راحلاو ةارملا 3 كل

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر تنعمس لق ةريرض اب نأ ةبتع نب هللا دبع نب هللا كيبع

 باب مخ ءمكذحأ اهعمسي ةحلاصلا ةمللتا لق لأفلا امو اولق ّلأَقلا اهرْيَخو ةريط ال لوقي

 نيبكغللا ةيبع' نع ىرهرلا نع رمثم انربحا ءاضم اريحا نبك د هلل ع صح

 ى
 اهريَخو ةريط ال ملسو ةيلع هللا ىلص ىبنلا لق لاق هنع هللا ىضر ةريرف لأ نع هللا دبع

 ال لق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىنع هنع هللا ئضر سنأ نع ةداتق نع ماشع انتدح

2 

 نيك نتككح كاك ) كاي 0 شلل جل اكل لاعلا ىنحنر ةريط الل يودع

 ةريوه نأ نتحا لانكا ذا١ نيصح وبا انبخا ليئارسأ انربخا رضنلا انتدح مككلا ىبا

 ءرفص الو ةماق الو ةريط الو ىوذع ال لق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر

 كلاخ نب نمحرلا دبع. ىتدح ثيللا انتدج ريقع ف كيعس انتدح ةنايكلا اق 3



 1 تا

 اح 2 ىتن ضعي دنع ريكي
 لكب هل انيعسف عجل انديس نأ طهرلا اهبا اب اولاقت جونان

 او نلتو فاول ىنا ا ل هىنن هعفني ل

 لاقع نك طا دن امناكل ىنح نييلاعلا تر دل تيكا أرقيو رج )52 لستات منغلا رك

 لاقف اومسقأ ٍهضعب لاقف هيلع وخاص ىذلا ٍهلعج جوقوت لق غبلك هي ام ىشع فلطنا

 وظننف ناك ىلا هل ركذنف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنأن ىتح اولعفت ال ىقر ىنلا

 3 -تد

 يقر اهّنأ كيردي امو لاقق هل اوركذف ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر ىلع اومدقف انرمأب ام

 ىتقدح ىلا هديب عجولا ثار ع سم كانا 0 مكعم ىل اوبرضأو اومسقأ |! متابصأ

 دام د

 هكاسمي عاضعب وعي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك تالق اهنع هللا ىضر ةشكئاع

 اًمقس رداغي ال ءافش اسس نا تفس ١ فاسلا سن افنأو ناعلا بر (ساسلا بهذا

 «دوحنب اهنع هللا ىضر ةشكع نع قورسم' نع ميفريا نع ىقتح روصنمل هثكذف

 انربخا ماشع انتدح ىفعجلا ديح نب هللا دبع انتدح ّلجيرلا ىقوت ةأ

 ناك ملسو هيلع هللا دك ىدلا نا .اهنعإ هللا ئضر' ةشئاع نع ورع نع قفزلا نع رمعَم

 نهب هيلع ثفنأ انأ تينك لقت املف تاذوعملب هيف ضبق ىنذلا هضرم ىف هسفن ىلع تب

 مث هيدي ىلع تغني لق ثفني ناك فيك باهش نبا تلأسف اهتكربل هسفن كيب عسمأو

 نع ريمث نب نيصح انتدح دّدسم انتكدح قري رف نم باب ءههجو امهب مسج

 ىخا لذ افهنعأ هللا ئىضر سابع, نيا نع ريبحا نب نيعس" نع نمحلا ىبعا ني نيصخ

 لال د ا ا ات علا دلع قضم لاع انوي, ةلسو ب هيلع هللا "قص يذلا انيلع

 0 ريتك كا تيأرو قا مئىض سيل ىتاللاو طحرلا م عض ليل ْن الجرلا هعم ىنلاو



 نون ا ذطلا تانك

 كدت لع 3 لاق وزع 0 0 مو 0 انتدح ءاجر
 ب

 7 006 نع كيعس نب هدر دبع ىنتدح لاق 0 انتدح هللا كبع نب 3 انتد>ح «ننأ

 ةيرت هللا مسب ضيوملل لوقي ناك ملسو هيلع هللا كص ىنلا نا اهنع هللا ىضر ةئشتع ىع

 دبع نع ةنيبع نبا انربخا لصفلا نب ةَقَدَص ىتدح ءانميقس ىفشي انضعب ةقيرب انضرأ

 3 لوفي. ملسو' هيلع هللا لص هللا لوسر "ناك تنل ةشئاع نع ةريع نع ىيعسا 00 هب

 1 لا اكلت ١ نذإب انميقس ىفّشَي انضعب قي ةيرو انضرا هبت هللا مسب د ةيقلا

 ةملس ايا تعمم لق دكيعس نب ئيج نع 'نميلس انتدح' كلُخَك نب ىلاخ انقدح ةيثرلا

 ملكلاو هللا نم ايورصلا لوقي ملسو ةةيلخ هللا )نيم تلا تقيد لوب هانم ا 20

 نر تاوم تالق طقيتسي نيح تفنيلف هعركي 3 مكذحأ كر اذاف ناطيشلا نم

 نيل نر يلح را ورأل تانك ناو ةمتس وسبا لدور نسما ١ اذ اهاش. عزم

 00 هللا كبع ىب زيرعلا ىكبع انثتدح «اهيلابأ اف تيد زف ع نأ لأ وه ان
>3 

 ! - 3 0 .٠ | يا

 اهنع هللا ىضر 0 نع ربيرلا نب ةورع نع باهت نبأ نع سنوي ىع ىيميلس انتدح

 هد هد- 2-2 6

 ءللا وه لقي فك 3 تعد 0 ىلا ىوأ اذا ملسو هيلع هللا ىدص هللا 7 7 تلق

 اذا كلذ عنصي باهش با ىرأ تينك سنوي لق هب كلذ لعفا نأ ىقرمإب ناك ىكتنشا املف

 5 3 1 كهل سس

 لكوتملا نيا ىع رشب نأ نع ةناوع وبا انتدح ليعمل نب ىسوم انتدح «مشارف كأ ىو

 اهورفاس ةرفس ىف اوقلطنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باكحتا نم اطهر أ كيعس نأ نع

 اوعسفا ىلل كنذ كس خحلف جيفيضي نأ اويأت عوفاضتسان برعلا ةايح
 فرد ىعح اولون ىدح

 كرر ار 0 دود ملا و ماضعب ُئ ع هلعل مكب* اولد نلف .رحلا طمذلا تود تيد ىلا تصعب لاقف 222 هجن ذا 2 كا



 ن0 بطلا تح 1

 : 1 0 0 "5 0 : و / ع
 اهنع هللا ىضر ةشثع ىع داآدش نب هللا دبع تعمس كلاخ نب كبعم ىنتدح نيفس

 كبح ىتتدح نبعلا نم ىفوناسن نأ رمأ وأ ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر ىنرمأ نتشلاق

 انتدح برح نب ديح انتدح يقشمدلا ةيطع نب بهو نب كبح انتدح كلاخ نبا

 يل ا ا يل نع رويرلا ب نب ةورغا نع مولا انربخأ كيرلا هد 2

 ىف ةيراج اهتيبا ىف قار ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ اهنع هللا ىضر ةملس مآ نع

 نع ةورع ىربخا ىرهزلا نع ليقع لقو ءةرطنلا اهب نافذ اهل اوقرتسا لاقف ةعفس اهيجو
 و

 قح نعلا باي "0 ىديسرلا نع راس نب اهللا؛ تبع :ةعبات ملسو. ةيلع هللا قص ى

 1 دعه

 رم ىلا نع نع نع ريعما نع كاز ولا ىبع انتدح رصَن نيب, قحا ىتدح

 ك0 مولا ني ا نيعلا لق ملسو هيلع هللا لص ْئنلا. نع هنع هللا
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 0007 اهكدح كحأاولا كبع انتدح لا نح ,نىيدوم منك بروقعلاو :ط1لا ةيقر

 - هدب

 000 كل 001 2 تيلاس لد هيطأ ندع يوسالا) نبا نيكرلا نبع انتدج ينابيغلا
0 3 03 

 كا ؛ةامح 0 ةايقولا ىف ملسو هيلع هللا ىدلص ىنلا صخر تلاقف ةمكلا

 هد

 لق ريرعلا تبع نع ثراولا نبع انتدح 0 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةيقر

 كير ا راق نكت 0 ابأ اي كتيلث لاقت كلام ني سنأ ىلع تيباثو 0

 تنأ فشأ سابلا َبهْذَم سانلا بر مهللا لق ىلب لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيقرب

 نسج اكو ىلع نكي ىردع انتدح 000 ال قش تينا الا ىفاش ال قاشلا

 ىبنلا نا .اهنع هللا ىضر ةشتاع نبع قورسم نع ملسم نع 0 ىددح نفس اند

 سانلا ََبر مهللا لوقيو ىقيدلا هديب مسمي هلها ضعب نوعي ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 نيفس لاق ءاًمقس رداَعُي ال فش كوافش الا ةآغش ال يفاشلا تمنأو هفشأو سابلا ٌبعذأ

 دبل ده ع 3 ١ ا كك 0 0
 1م دِحا ىنتدح ءدوك“ ةشتئاع نع فورسم ىع ميخرأ نع ىتدخ أرهصنم هب كتتدح



 / اك بطلا بانك

 كفرا باب مدت «دواد نع رضنلا معبات « ديهشلا محلا لثم هل ناك لإ عىل هللا بتنك ام
20 

 ورع نع ىرهزلا نع رمعم نسع مانو انربخأ ىدمم نب ميهربأ ىتدح تاذوعملاو نارقلاب

 . : 5 5 00 1 ا 1 5 كك
 ضوملا ىف هسفن ىلع تتقن راك م-اسو هيلع هللا ىلنص ىبنلا نأ اهنع هللا ,ىضر ةشثع نع

 ايتكربل هسفن كيب جسمأو نهب هيلع كثفنأ تانك لقت املف تاذوعملاب هيف تام ىشلا

 كال نا ؛دّيجو امهب يسج مق هيلي ىلع ثفني ناك لق ُثفني فيك ّئرهزلا تلأسف
 و2

 نيك ىددحا ةلسوةيلح هللا للط ىلا "نع سابعا نبا ١ لع ركدكوا بانللاا :عاعبت فلا

 ىنيعس نأ نع لكوتملا نا نع رشب نا نع ةبعش انتدح ٍرَدْنُع انتحح راشب نبا

 ّنم' لح“ اخ ارضا ملسو هيلع ادللا عبق ١ىنلا ءاباسعا نم اشنو نأ دنع ملل ض1 وكلا

 هاود نم مكعم لع اولاقف كتلوا كيس غل نا كلذك © اهنيبف غورقي ملف برعلا ءايحأ

 ةشلا نم اًعيطق هل اولع اًلعج انل اولعجتأ ىتح لعفن الو انورفتا رف مكنا اولاقف قار وأ

 يدنا :لاسن يك ءنخلت ١ وناق (ءاشاا ةاودات ادق ٌلفتيو دقارب عمجيو نارقلا َُث 7 لع

 «؛ مهسب 3 اوبرضأو اهيناك يقر اهنأ كأر 0 امو لاقو كحك ضف دولأسف ملسو هيلع هلل ى اص

 002 ىيكإ) براضم ىب ناحيس ىتاحح منغلا نم عيطقب ةيقرلا ب طرشلا ك7

 وبا سنخ لا نىب هللا 0 ىتدح ءآربلا ديزي نىب فسوبي رشعم وبا انتدح ىلهغابلا

 ملسو هيلع هللا ىكلص ىنلا باحصأ نا نأ سابع ىبأ ىلع لا نأ ىبأ ئىع كلام

 نأ فار نم مكيف لحم لاقف ملا لأ نم لجر عل ضرعف ميلس وا غيدَل خايف كامب أورم

 جف أربف هاش ىلع باتذلا ةحافب أقف ٍعنم ٌلكجر فلطنف اًميلس وا اًغيدل الجر هنا ىف
 اولاقف ةنيدملا اومدق ىتح اًرجأ هللا باتك ىلع تذخا اولقو كلذ اوهركف هباححا ىلا ةاشلاب

 ام :فحأ نأ ملسوا'ةيلع هللا كص' هللا ليسر  لاقف ارجأ ادللا "بانك نع نكح هللا 22 !

 اربخأ ريتك نبا نيك انتدحا نعلا ةيقر باب “» ءدللا باتنك ادجأ هيلع ما

 اول. 117. و 5 0



 نا بطلا بانك

 تيارا هللا ردق ىلا هللا ركق نم وفن معن ةديبع ابا اب اهل كريغ ول رع لاقف هللا ردق

 6 0 يدرس رش كلا , 5 ا ال طم 221 ا 1 - 3 كى ه

 تديعر نإ سيل ةيبدح ىرخالاو ةلرصخ اقادحإ ندودع 03 ابداو تدطبقه لبأ كل

 ١ م: - مده - 33 _-َ

 نب نيحرلا تيع اخ ردقب اينيبعر ةيبدحلا تيعر نأو هللا ردقب اهتيعر بصل

 ءم مو

 ىلص هللا لرسر تنعبس اًمّْلع اذه ىف ىدنع نأ لاقق هتجاح ضعب ىف اًبيعَتُم ناكو فوع

 ا 0 عقو اذاو هيلع اومدقت الف رضرأب هب متعمس اذا لوقي ملسو هيلع هللا
 الف اهب مئانأو ضراب ع

 3 ت0

 5 1 ٍِِء ع

 لوسر نأ فوع 0 نمحولا كيع ذل احط ماشنلاب م لك

 «ةنم ارارف اوجرخم الف اهب متنأو ضرأب عقو اذاو هيلع اومدقت الف. ضرأب هب متعمس اذا لآق

5 

 اا ها لا دكا صرح

 انتثدح «نوعاطلا الو ميسملا ةنيدملا لخدي ال ملسو هيلع هللا بص هللا لوسر لآق

 5 0 ٠ 6-5 ل

 تلق نيريس تنب ةصفح ىنتتدح مصع انتدح كحاولا كبع انتدح ليعمس ىب

 ةلللا لوس لق لاق "نوعانطلا :نم تلق: تام“ اهب نيج دنع. هللا : ضرب كام. ىب ”سنأ 3
5 5 

 مس نع كلام نع مضاع وبا انتدح ؛ملسم ّللت ةداهش نوعاطلا ملسو هيلع هللا

 ىوعطملاو كديبهش ,نروطبما لاق ملسو هيلع هللا ىكص ىنلا نع ةريرغ لأ ىع 1 نأ
 و

 -_ 1 بسسس هَ

 نب دوأد انتدح نابح اننبخا فحل انتدح نوعاطلا ىف رباصلا رجأ باب ١
2 

52510- 5 

 ىلص ا جوز خشتاع نع رمعي نب ىيحإ ىع ةحيرب نب ذللا يكبع انتدح تارفلا 2

2 

 اهربخأت نوعاطلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس اهنا هتربخا اهنا ملسو هيلع هللا

 خر هللا هلعج ككشي نمي لدغ هللا تعبي اياذع ناك هنأ ملسو هيلع هللا لنك: اهللا

 الا هبيضي ىل هنأ ملعي ارباص «هدلب ىف ثكميف نوعاطلا عقي كبع



 هل أ بطلا كاك

 هللا لوسر هل رماف ةنيدملا اويخوتساو فير لف نك عوض لها انك انأ هللا ىبن اب

 اوقلطناف اهلاوباو اهنابلا نم اوبرشيف هيف اوجرخ» نا جرمأو عأرسو دوذب ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر ىعار اولتقو ممالسا كعب اورفك ةرك دكا ةيحلت اولنك يح

 اورهسف ماب ا رات ىف َبَلّطلا ثعَبف .ملسو هيلع هللا ىدص ب غلبف كوذلا اوقاتساو

 ركذي ام باب ا. ء#لاح ىلع اوتام ىتح ةركل كلا ةيحان ىف اوكرتو خيديا اوعطقو جنيعا

 د

 نب هللا دبع انتكح ءمعن لاق هركني 3 0 1 هتعمس تنأ كتلقف اهنم اوجرخ#

- 1 53-7 

 5 دب -0ه- 1

 نب رمع نأ سابع نب هللا دبع ىع لفون نب ثرحلا ىب هللا دبع نب هللا دبع نع

 ةديبع وبا دانجألا ةآارمأ هيفل ا نإ اق ىف 2 ءاشلا لل جرخ هلع هللأ ن ص , باطخأ

 لاقف اوفلنخاف ماشلاب عقو كق ءابولا نأ موبخأو مراشتساو جاعدف نيلوالا نيرجاهملا ّ

 1 00 6 220 ا ١ ل 0 ا
 لوسر باخاو سانلا ةيقب كعم ةقضعب لاقو دنع عجرن نأ ىون الو را تجرخ لق ةضعب

 لق مك ىّنع اوعفترا لاقف بولا اذه ىلع عمدقت ماا رن الو ملسو هيلع .دللا كد ذل

 اوعفترا لاقف جفالتخاك اوفلتخاو ىيرجاهملا ليبس اوكلسف عراشتساف ةتوعدف راصنألا ىل غدا

 تش حاخ هد د
 م

 ملف ؟توعدف مدقلا ةرجاهم نم ش.برق دع ب شم نم انيه ند 0 َّك عدا لاق اح ىنع

 0 نس اةديبع وبا لاق هيلع اوكصان رهظ لع حبصم 018 سانلا ىف رع



 أ بتطلا كن

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو بنجلا نتاذ

 باب 7 / ءقاوك ةكلط وبأو تباث نب

 0 5 د 0 5 ِء د 0 0

 كيزي مهلا مالسلا اهيلع ةمطاف تأر املف مهلا هيجو نع

 ىبص ىينلا ىع امهنع هللا ,ىضر رمع نبأ ىع عفذ نع كلام ىنت 0 5: 1 2 ١ 55 ١ ثا

 هم لآ ترد ا س21 60ه ست د
 اكو عفان لاق ءءاملاب اهوفطان منهج صايق نم كتكلا لاق ملسو 84 5١ ا 1| م تا 5 5318 8 . 5 ١

2 5 

 كلام ىع 0 نب هللا دبع انتدح ؛ زجرلا انع

 أذا تفناك امهنع هللا م

 نأ انرصإب ملسو ديلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو تشلاق اهبيَح نمو

25 

 نع أ ىلريبخأ ماشعه انتدح ىيح ىنتدح ىنتملا نب كبح

 60ه

 طع هب

 هلك نع ةعاقر نب ةيابع ىع قورسم نب كيعس انتدح صوحألا وبا انتدح ددسم

 335 هدص

 دانح ني لالا دع انتيح هبينالق ال ضرأ نم يزحخا نما باب 21 ٠ .«ءاللبااهودوبات

 ا نأ ختدح كلام نب نس كك ةدانق انتدح

 اولاقو مالسالب اوملكتو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل



 6 7 بطلا بانح

 ؛يحتولا وعلا ومو ' تسكلا كي .٠ معلا ناد ا ةيفشأ عشا ةدح. ذأ ىحنملا ! درخلا

 اتقحح نوطبملا هود باب 78 ءةيلع تقلع ئرهزلا نع دىشار نب فقكسإو: سنوي لاو

 هنطب قلطتسا ىخا نا لاقن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا ٌلجر ءج لق كيعس غنا

 كك هللا ك0 لاق نال ذا هدوي ملف هتيقس ئّنا لاقف هاقسف اًلسع هقسأ لاقف

 انكَحَح  ىطبلا فخرا 23«وعوا رقص ال بتايا 1ع نع سنلا دعنا .ناتحل و

 وبا ىلويخا باهش نبا نع خاص ىع كعس نىب ميحربأ انتدح هللا كبع نب زيرعلا كيبع

 ةئلح هللا لص" هللا لوس نا لاق منع هللا ىلضر ةريرج ءابآ نا همك  نمحرلا نبع 4 هلق

 ىف نوكت ىلبإ لب اف هللا لوسر اب ىبارعأ لاقف ةماع الو َرَقَص ا ىودَع ال لق ملس
 هاور «لوالا ىتعأ نيف لاق اهبرجيف اهنبب لخديف ٌبَرْجَألا ريعبلا قأيف ةابظلا اهناك لمرلا

 ديح ىتتدح بنتجلا تاذ باب " ٠ نانس ىيا نب نانسو ةملس نا نع قرعزلا

 مأ نا هللا دبع نب هللا كيب ىربخا لق قعزلا نع فحسا نع ريشب نب باّتع انربخا

 ملسو هيلعا هللا. لكسم# للا لون نعيم ىذللا دول تا 10 نصح تنب سيق

 اهل نباب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تننأ اهنأ هنربخأ نصح نب ةشاكع تأ قو

 مكيلع قالعالا هذهب مكتالوأ "نورهدت ام ىلع هللا اوقتأ لاق ةرذعلا نم هيلع تقلع دقو
 - د 6 2 5-5 1 3

 ّ ةعبس هيف اذ .ىلنهلا دوعلا اذهب طسقلا دعب ل ديري اب كل تان اهنم ةبفش رقت

 ام هنم: ةيبالق قا ابنك . نم بويا .ىلعا ىرق لاق ادامح انتدتح مرح انتدح ؛عل كو لآ

 نب سنأو ةحلط ابأ نأ سنأ نع باتكا ىف اذه ناكو هيلع ىق ام هنمو هب َتَدَح

 نع :تالق قنا نع بويأ نع رودصنتم ندب ناَنَع لاو كدت مح كلط 0 ١ ا هايبك رضنلا



 7 ابضل طلا بح ةأ

0 

 يباب ل تلاق سيف مأ ىع هللا كبع نب هللا 1 ىلريخأ ئرعزلا نع نيقس انتدح

 نك ديلع تقلخأ يقولوا ةيلعا هللا بص هللا لوسر "لع

 ناف ئدنيلا دوعلا اذهب نكيلع قالعلا اذهب ىكتالوأ

 د 5 ساد 2

 3 ة-هدل - 1 د <

 الذ اذا ةطفاتب 5 د لوقي أرمعم نان نيفسل تلق ةسمخ انل

 5 2 0 5 1 1 : : 0 5 2 3 د-د 1 35 3 6
 + نيفس لخدأاو عبصالاب كنك مالغلا نيفس فصوو ىرهولا ىف نم هنظفح

 نيك 025 2: كح كل ءايش هنع اوقلعأ لقي مو هعبصاب هكنح عفر

 ةبتع خب هللا ىبعا ىبا اللا .كيبع .قيبخا ٌىرعإلا لاق سنويو رمعم انربخا هللا ىبع انببخا

 ىردت له لاقف سان ا تربخأف رخآو 00 نيب ضر الأ 2ك هداجر طخ نيلجر نيب

 نظف ىدلا اقف ةشنع نلت ىلع وه. لق ال تلق ةضتئاع مسن ف حلا رتخالا لجرلا ند
3 

 لكخأ رف بوق عبس نم ىلع اوقيرع هعجو هب قتشاو اهنيب لخد ام دعب ملسو هيلع هللا

 هللا ىلص ئنلا بوز ةصقحل بصخ# ىف 1 "0 1 ١ ْنَهَ ىلع نيهتيكوأ

 ننلعن دق نأ انيلا 00 ند م|عج ىنح بوقلا كلت نم هيلع بسصن انقفط مث ملسو

 انربخا ناميلا وبا انثذح ةرّذعلا باب 8# ٠ جبطخو هب ىلصف سانلا ىلا يرخو تلق

 ةيحسألا نصح تنبأ سيق مآ نا هللا ىبع نب هللا كيبع ىقربخا لق ىرهزلا ىع بيعش

 د

 تكا هو ملسو هيلع هللا للص ىنلا نعياب ىئاللا لوألا تارتجاهلا نم تفناكو ةجرخ كىسأ

 00 عال ع5

 نك هيك تفلعلا نثق اهلا ندا كل هيلع هللا لخص ءللا لوس «تيمتأ اهلا .هكريخا' ةقاكع

 2ع

 اذهب نكيلع فالعلا اذهب نكدالوأ عك ام لح لل كلك دل 1-1 لإ اهي رشا
 انر 9



 ل كلل كاك

 نووتكي ذو نورتي الو ةدرتشد م 5ل1 2 ناك جرخت ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 لاقف رخآ ماقف معن لاق هللا لوسر اب انأ هنمأ نصت نب ةشاكع لاقف نولكوتي ٍهَبر ىلعو

 نم لككلاو :ةمذالا باب ١ 1١ «ةماكعا اهيا كعيسا لذ نإ هسا

 هللا ىلص ىنلل اهوركّذف اهتيع تكتشان اهجوز ىفوت ةأرما نأ اهنع هللا ىضر ةملس

 اهتيب ىف ثكمت نكاذحإ تناك كقل لاقف اهنيغ ىلع فاخ» هناو لككلا هل اووكذو ملسو

 ع 4 52

 عشا ةعبرأ اليف ةرعب تامر بلك رم اذاف اهتيب رش ى اهسالكا ىف وأ اهسالخا رش ىف

 هاه الو ةريط الو ىودع ال ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر لاق لوقي ةويره انآ كتتعمس لاق

 اضدخ نيعلل ةافش 0 تبا | هوكط 00 رش ذك 5 ند رتب تم و

 -ّ د 0 د - كد ه5 033 759

 ثيرح ىب وريع تعمد لاق كلملا كبع نع ةبعش انثلح ردنغ انتدح ىنتملا نب كبح

 نملا نم ةامكلا لوقي ملسو هيلع هللا لص ىبنلا تعمس لق كيز نب دكبعس تعيس لاق

 نك 522 02 (ناعلا ملا نع درسع 1ك تكلا 122 ف ن , هاو 6 2 معلا بلل ع دريمخا ل نكحلا ةد2)) تعا لذ 0510 د

 5 تك تكستح 21 تكا 1 0 2 2

 هللا كيبع نب ىلع انتدح ىودللا باب الا «كلملا كبع تيدح نم هركنأ ا مككلا

 د 1

 نب هللا كيبع نع خشتاع نأ نب ىدوم ىنتتدح ىيغس انتدح كيعس نه يح انتدح

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لبق هنع هللا ىضر ركب ابآ نإ ةشتاو سابع نبا نع هللا تبع

 نأ انيلا ريتشي لعج ةض رم ىف هاندحل ةشتكاع تلاقو لاق 6 وجو

 ىقبي ال لاقف ءودلل ضيرملا ةيعارك انلق ىقودلت نا مكهنأ رثا لق فافأ اًملف ءاودلل ضيوما

 دد نع

 هللا ىبع نب ىلع انتحح ءمكدهشي مه هناذ سابعلا الا رظنا انو ىل الإ تحا تسلا د



 ب بطلا بانح

2 

 مكاحا ملسو هيلع هللا ىكلص هللا لوسر نأ سابع ىبأ نع ةمركع نىع مام انربخأ ءاوس

 ليسغلا نبا انتدح نإنأ 1 | هك 3 ل

 لوقي ملسو هبلع هللا ىبص ىبنلا تعمس لاق هللا دبع نك ربات 02 2 1ك هع 22525

- 6 
 رن نم ةع دل وأ مكاكام خطورش وأ لسع ةبرش ىفف

 0 05 12 ل فأل ف لاهل تان

 0 3 2-_ 2 0 30 2 د
 ىلص ىلا عاع ىلأ لاق ةرج نب بعك نع ىليل ىنأ نبأ نع ادهاح تعمس لاق

 كيذويأ لاقف ىسأر نع رئاتتي ٌنمعلاو ةمرب تحت لقوأ انأو

 كوكا لاذ لكيلا كسا )

 00 للا نأ يللا كا يحل نبع اهي قليلا تبع" ني ماشعا اديلولا

 0 2 مم ريح

 ] مكاكام ةطرش ىفف ةافش مكتودأ نم

 هللا ئىضر

 ناي ىبأ انتدح لاقف ريبج نب كيعسل هتركذف زمح وأ نيع 00 لإ ةيقر ” لاق امهنع

 ت5 ل 513

 تعم نورمب نايبنلاو ىنلا لعبت ممألا ىلع تضرع ملسو هيلع هللا ىدلص هللا لوسر لاق

 د

 لبق هذه ىتمأ اذه ام تلق ميظع. داوس ىل عف
 فت

 3 5 5 ا 2 5 0 0 ل
 انهه ,ظنا ىل ليق مث فنففالا المي داوس اذا دل َر بت دموثو ىدسو

 ع 27 ب 2-5 2 ت3 ء 505 1 1 0 دا

 ءالوج نم نشل لخديو كننمأ مل لبق قئفالا الم كق داوس أذان ءاهسلا .قاكاآ 3 انهو

 د هسا د < ع

 هللب انمأ نييخلا نىك ا!ولقو :موقلا ضاقن هل نبي رو لخد مق باسح ريغب اقل

 علبف ةيلهاتل ىف انحلو انف مال و١ اوكلو ىيذلا اندالوأ وأ



 69 1 ل بطلا ناتك

 لابف ماعطلا لكأب مل ىل ىباب ملسو. هيلع هللا لكم ىنلا لدعا تيلختو تشحلا تان

 انتدح هلم ىدوم وبأ مجتاحأو مجاح خعاس 0 تان ا « :بلع نير ام, انف :بلع

 ىنلا مك لذ نابع ندا نع ةامركع نع بويأ انتدح تراولا دبع انتدح رمعم وبا

 نع ةنيكح نبا هلق مارحالاو رفسلا ىف مجكلا باب ا ءمئاص وهو ملسو. هيلع هللا .ىلص

 لص ىنلا
 كي

 ع ءاطعو سواط نع ورم نىع 0 انتدح 0 انتدح ملسو هيلع هللا

 نب :ةفاجحلا بايد .«مرك ىفو ملسوا هيلع انللا لكم ىنلا محل لو سنع ذا

 سنا نع .لديطلا نييح انبحاأ :للا انيع انركتخا لذ لتاقم نب نيك نكنخ -نكلا

 ملسو هيلع هللا لكم: هللا لوسر, مكاحل لاق ماححلا رجآ ىلع لمس هنا دنع هللا 5

 ت6

 «طسقلاب مكيلعو ةرذعلا نم رمغلاب مكنايبص اوبذعت ال لقو ىركبلا طسفلاو ةماجلل هب

 عن د 35 6 ن0. - سل سس

 مصاع نأ هتدح اريكب نأ هدد كرف ردح بقو نبا ىتددح دكيلت نب كبعس انتدح

 0 لق مت عنقملا دع امينع هللا ىضر هللا دبع نب مباج نأ هتدح ةدانق نب رع ىبأ

 3 ١ 1 عاب م ١
 دبع عمس هنأ ةيقلع نع نييلس ىنتدح ليعمل انتدح سأارلا ىلع ةماكحكلا باب ٠

 ب ب 2 ب هع 1

 ملسو هيلع هللا ىليح هللا لوسر نأ تدحإ ةنيح ىب هللا كبع عه دنا جرعالا نمحبرلا

 راشب ىب كمح ىنتتلح عادصلاو ةقيقشلا نم مكاكلا باب ا> ءدهسأر ىف مجتحا ملسو

 هللا ىلص ىنلا مكاحا لاق سابع ىبأ نع دع نع مانت نع 0622 نأ نبأ انتدح



 نا بطلا باتك مزن

 نب بلاغ انعمو انجرخ لق دعس نب كلاخ نع روصنم نع ليئارسأ انتدح هللا كيبع

 تارطقب هفنأ ىف اهورطفأ مت اهوقحأت اًعبس وا اسمخ اهنم اوُذُكَم ةدوسلا ةبيبكلا هذهب

 تعيس اهنأ ىنتتكح اهنع هللا ىضر ةشثع نفذ بناخل اذه ىفو بنامل اذه ىف تير

 ءاقش كدوسلا ةبكلا هذه ىق نا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ّئنلا

 0ك 0 ليقع نع انببللا انتدحا ريكبا ند يح انتدح «نوملا لاك ماسلا امو تلح

 ةهنأ اهريخلا هنع هللا ىضر ةريرغ .ابا .نا .بيسملا نيا ىيعسو ةملس وبا ىقربخا لاق. باهش

 «ماسلا الآ آد لك نم ءفش ءادوسلا ةبكلا ىف لوقي ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر عمس

 اكوجح كيرلا ةيسلتلا باي م4 ٠ ءريبوشلا ءادوسلا ةبللو .توملا .ماسلاو !تاهش نبا لاق
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 نع باهش نبا نع ليقع نع كيزي نب سنوي انربخا هللا دبع انيبخا ىدوم نب نابح

 كلاهلا ىلع نووكمللو ضيرملل ةتيبلتلاب رمأت تناك اهنا اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةورع

 ضيرملا داوف مج سلتلا رآ لقي كسر هيلع اذللا| لضرددللار | لوتس تعمم ١ تا" ليفت انكار

 ماشع نع رهسم نب ىلع انثدح ءارغملا نأ نب ةورق انتدح «نزكلا ضعبب بهذتو

 طظوعسلا باب 1 «عفانلا ضيغبلا وه لوقتو ةنيبلتلاب رمت تناك اهنا ةشثع نع هيبا نع

 هللا ىضر سابع ىبا نع هيبا نع سواط نبا نع بيقو انتدح دسأ نب ىَلعم انثدح

 هاك 0] 1 حلاو ارحل كح حلإ ١ رطفاو . مجاحلا .ملسو هيلع هللا "قلص ئنلا نع امينع

 تّطشقو تطشك لثم روفاقلاو روفالتا لثم تسلا وفو ىركَبلاو ىدنيلا طفلا طوخسلا
5 5 

 تعيس لاق ةنيبع نبا انيبخا لق لصفلا ىب ةقّدص انتكح نطشق هللا دبع أرقو تعون

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تعمس تلق نصحت تنب سبق مأ نع هللا ديبع نع ئرعزلا

 ة ان ىحنهلا دوعلا اذهب مكيلع لوقي



 2 1 1 55 0 | ١ 6 ١
 تعمس لاق ةدانق نب ومع نب مصع نع ليسغلا نىب نمحرلا دبع انتدح ميعن وبأ انتدح

 .راك نأ لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تيعمس لاق امهنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج

2 

 ا
 ىلا .ففاوت رانب ةعّذل وا لسع

 نم تى 2

 لاقف ةيناثلا هات مث اًلسع هقسأ لاقف هتطب ىكتشي ىنخا لاقت ملسو هيلع هللا لص : ىذلا

 كشكل لل 006 ناك ككل راق َْظ 0 هقسأ لاقف ةتلاتلا هات مت 0 هقسأ

 ميعردا ىف ملسم انتدح لبالا نرابلأب ءاودلا باب ه 0 ا هقسأ كيخا طب
 و

 ل 0 ل 1 ا 3 3 1 3 0 2 ١
 مدل ب ند اسان نأ سنا نع تريد انتدح ىرصبلا 2 وبا نيكسم 0 مداس انتدح

 5 ىف ةركلا جلونف ةمخو ةنيدملا نأ اولق اوكَت املف انمعطأو انوآ هللا لوسر اب اولق

 -نع

 هدوذ اوقاتسأو ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىعار اولتق اوك املف اهنابلا نم اوبرشتا لاقف

 ع
1[ 

 ىذعي هيعارب اوقكاي نرأ ملسو هيلع هللا ىلص نألا موسما شيول

 عثادبا تحّتص ىتح اهلاوبأو اهنابلأ نم اوبرشف هيعارب اوقحلف اهلاوبأو اهنابلأ نم اوبرشيف

 ناك كلذ نا نيريس نجا نيح ىددك داك لد هني د هل ٍتيديأ عطقف

 0 52 رح 9 0 : اح و2 نر (ا) انك د 1 هللا ىلشع مدكك ا لإ كلا كا 0 1! نك ل لكك



 بطلا بانح ب

 نيا ودا انتدح يدبلا نب ىيح انكدح ءافش هل لرتأ اللا ةأذ هللا لزتتأ ام بان ا

 ١ سا نات

 ةريره نأ نع جابر نأ نب ءاطع انتدح 5 نأ ىب كيعس ىب ورع انتدح ىربيولا

 ءءافش هل ,لرخ) الا كدا هللا لونا ام لاق ملسو. هيلع هللا لص ىنلا نع. ةنغ هللا « ىضر

 ا شي اند كيك نك هيينف انككح لجرلا ةأرئاو ةأرلا لجرلا ىواَذي لك كا

 لوسر عم وْرْغَن انك تلق َءاَرَفَع نب دوعم تنب عيِبر نع ناوكذ نب كلاخ نع لضقملا

 «ةنيدملا لا ىحرجلاو ىلثقلا ثرنو عمدخأو موقلا ىقسن ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نير ناورمأ انتدج عينم نب دجأ انتدخح نيسحلا ىتدح ثالث يف كاملا كانا

 لق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع رْيَبَج نب ديعس نع سلفألا راس انتدح عاجش
 ا

 تيدللل عفر «ىكلا نع ىتما ىو ران ةّيكو مجح ةطرتو لسع ةبرتش

 ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع سابع نبا نع دفاجأ نع ثيل نع ىمقلا هاورو

 كاكلا وجا !سنوي نب عيرس انربخا ميحرلا دبع نب دكيح ىتحح ؛ مجاكلاو لسعلا

 ىضر سابع نبا نع رْيِبَج نب ديعس نع سّنفألا راس نع عاججش نب ناورم انتدح

 ةبرش وأ مج ْةَطِرَش ىف ثالث ىف ةاقشلا لق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع امهنع هللا

 هيف ىلاعت هللا لوقو لسعلاب ءاودلا باب * ؛ يكلا نع ىتما ىهنأو رانب ةيك 0

 نح ددإ نحل لسف راح ردا ءاهدحا هللا ىبعا نب .ليغ اضصححا نلكللا ةاقش

 «لسعلاو ةولكلا هبجعي ملسو هيلع هللا ص ىنلا ناك تلاق اهنع هللا ىنضر ةشئاع



 ل لو ىضوملا كح

 ليعيسا نب ىسوم انتتحح ادعس فشأ مهللا ملسو هيلح هللا لص ىلا لذ اهينا نك نعش

 هللا ىلص هللا لوسر نأ خشهناع نع فقورسم نع ميح بأ نع روصنم نع :ناوع وبأ انتدح

 تنأو فشأ سانلا تا بعُذأ 16 يلا ف ا دا اصيرم ىلل اذا نك ملي دلع

 نامي ىب ميهرباو سيق نأ نب ورمع لقو ءاًمقَس رداغي ال ةاغش كوافش الا فش ال قاشلا
 تل 0 0 1

 قنأ نع روصتم نع مرح لوو صورت كو نا وا د ل

 نب ىتحم اهدح ضيرملل ىتاعلا هوو باب ١ «اضيرخأ ىحا اذا لذو هلك ىحكشلا

 هللا ىبع نب وباج تعمس لق ردكنملا نب كيك نع ةبعش انتدح ردنغ انثدح راشب

 ىلع ٌبصو ًاضوتق ضيرم اناو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع لخد لق امهنع هللا ىضر

 الرف تربل يكف تدلل ف ىقورَي ال هللا ليسر اب تلقف تلقعف هيلع اوبص لق وا

 نع كلام ىنتدح 0 انتدح نيحلاو ءابولا عفرب اعد نم باي ا « ضئاوفلا ا

 هللا ىلص هللا لوسر مدق امل تلق اهنا اهنع هللا ىضر ةشثاع نع هيبا نع ةورع نب ماشه

 ايو كدجتن فيك تَبَأ اب ثلقف امهيلع تلخدف نسلق لالبو ركب وبا كعو ملسو هيلع

 لوقي ىمكلا هتذخأ !ذا ركب وبا ناكو تلق كدجت فيك لالب

 - هع

 لوقيف هتريقع عفري هنع علقأ اذا ّلالب ناكو

 كاوحب :١ م١ ةلدل نسيبأ , لخا ىعش تل ١

 ٌليفطو ةمانش ىل نودبي لو ةنِجَم هايم اًموي ندر لهو

 ةنيدملا انيلا ٌبْبَح مهللا لاقف هتربخأت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 5 خس ل

 .ةقكولاب اهلعِجأت اهاَمْح ٌلْقْنأو اهذمو اهعاص ىف انل كرابو احدكر نبا ا دك انك



 ل ىضرملا بانح م

 18 5 0 مدلل - 6-2 0 1 2 ع تك ليل

 ىلا ىتلاخ ىف تببهذ لوقي ديزي نب بئاسلا تععمس لق دّيعحلا نع ليعمسا نبا وه
 2ع

 امدو ىسأر سيف ٌعجَو يحل نيان نإ كلل نما تنص لس يلع كار ل ل

 ند ندالا دح ذل نطنف اهريط فلخ تو هتوصو نم, تيرشف ًاضوت مك ةكريلاب ذ

 ةبعش انثدح مدآ انثتكدح نوملا صيرملا ىنمت ىهن باب ! ءةلجكلا رز َلثم هّيقتك

 الل ملل هملخ هللا لص, ىنلا لاق نعنع هللا: ىضر كلام نم, نينأ نعا ىناتبلا' تيا ! انهدح

 تناك ام ىنيحأ مهالا لقيلف العاف كب ال ناك ناف هباصأ رص نم توملا مكذدحا نييمتي

 ليعما نع ةبعش انثلدح لق مدآ انتكح «ىل اريبخ ةافولا تنال ام ىنقوتو ىل اًريخ ةايلل

 عيل دكا لكي دوك نابح لع املجدت لق مناح ىا١ نب سبق ىع قلاخ قا نبأ

 هل جن ال ام انبصأ انأو ايندلا هصقنت رثو اوضم اوفلس نينذلا انباكصا نا لاقف تايك

 هب توعدل توماب وعدن نا اناهن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا الولو بارتلا ال اًعضوم

 الا هقفني ءىش لك ىف وجويَل ملسملا نا لاقف هل اًطئاح ىنُبَي وهو ىوحأ رم هانيتا مث

 لق ئرعزلا ىع ِبْيعُش انببخا لق ناميلا وبا انتدح «بارتلا اذه ىف هلعجج ءىش ىف

 3 00 . 5 0 3 7 . : 3 11 ١ .٠

 تاعمس لاق دنع هللا ,ىضر ةريرف ابأ نأ افبع ىب نيحرلا دكبع ىلبم حكيبع وبأ ىنربخأ

 لوسر اي تدنا الو اولق ةنمل هليع اًذحأ لخّدذي ىل لوقي ملسو هيلع هللا ىدص هللا لوسر

 توملا مكذحأ نينمتي الو اوبراقو اودحسف هنجر لضغب هللا ىدمغتي نأ الا انأ الو لاق هللا

 00 دل رس اكد ساب نإ لعلب ايسم امإوإ !ريخ .دادزي نا .هلعلت نست امإ

 تعمس لآق ريبزلا نب هللا ىبع نب دابع نع ماشع نع ةماسأ وبا انتدح لق ةبيش ىأ

 مهللا لوقي ىلا ٌلنتسم وهو ملسو هيلع هللا لص ّىنلا تنعمس تلق اهنع هللا ىضر ةشكئاع 1

 تفنب ةشثئاع تلقو ضيرملل دثاعلا 263 بانا ٠٠١ « قيفرلاب ىنقحلاو ىنيحرأو 0 رفغأ م



 اخ ؟و ىضوملا كح

 نع ىنميلس انثدح ملسم نب زيزعلا دبع انتدح ىبوم انتتح «نونموملا ىبايو هللا

 ىلع كلخد لق هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع ديس نب ثرحلا نع ىبِيَنلا ميعربا
 لجأ لق اًذيحش اكعو كعوتل كنا تلقف هتسسف كعوي وهو ملسو هيلع هللا ىدص ىنلا

 هاوس اف ضرم اَذَأ هبيصي ملسم نم ام معن لق نارجأ كل تلق مكنم نالجر كوي امك

 قبع انثدح ليعمل نب ىبوم انتكح كاهقرو ةرصعاشلا طخ امك هتايس هللا طح الا

 انئاج لاق هيبأ نع دعس نب رماع نع ىرهرلا انربخا ةملس لأ نب هللا دبع نب ريزعلا

 ىف غلب تلقف عادولا ةكح نمر ىف ٌةتنتا عجو نم ىدوعي ملسو هيلع هللا ىكلص هللا لوسر
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 رطشلاب سماق ال لق ملام ىتلتب قدصنأنأ ىل ةئبا الا ىنثري الو لام وذ انأب ىن ام عجولا نم

 هلع جدك نا ني ردح 2اينغأ كتترو رذت نا كا ويتك ثلثلا لق ثلتلا تلف ال لاق

 ىف 1 7 6 ىنح اهيلع توجأ لإ هللا هجو اهب 3 0 ةقفت فت و نيكل 5 ةةكتب

 ماشه انتثتدح ىبوم ىب ميعربا انتدح ىنع اوموق ضيوملا لوق باب > ءكتأرمأ ىف

2 

 ىرهزلا نع رمعم انربخا فقازولا دبع انثدح كم نب هللا كبع ىنتتدحو سس معم نع

 هللا لوسر وضح امل لق امينع هللا ىضر سابع ىبا ىع هللا دبع نب هلا كيبع ىع

 ملسو هيلع هللا لص ئنلا لق باطقل نب رغ هيف لاجر تيبلا قو ملسو هيلع هللا ىلص

 بلغ دق ملسو هيلع هللا ىلص ّئنلا ّنأ ريع لاقف هدعب اوُلصت ال اًباتك ملت ٌبنكأ مل
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 نم عنم اوميصتخاف نيبلا لها فلتخاف هللا بانك انبسح نإرقلا مكدنعو عجولا هيلع

 لوقي نم منمو هدعب اولضت نل اًباتك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ملت تيك اوبر لوقي

 ىلص هللا لوسر لق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دنع قالتخالاو وغللا اورتكا املف ربع لاق ام

 لاح ام ةيزولا لك ةيزولا نأ لوقي سابع نبا ناكو هللا كيبع لاق اوموق. ملسو ةيلع هللا

 « غطغلو عفالتخا نم باتكلا كلذ هل بتكي نا نيبو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيب



 ١٠ ىضرملا بانك ع

 انك نك نإ ل ندخل الا هر دما اهيل ان ىبأ نب هللا ىبعا هل لات نارشلا جيلع

 ةحاور نبا لق هيلع صصقأت انم كءاج نيف كلخر ىلا عجرأو انسلاج ىف هب انذوث الف

 دوهيلاو نوكرشملاو نوملسملا بتساف كلذ بح اّنذ انسلاج ىف هب انّشعذ هللا لوسر اب ىلب

 ىلا بكرف اونكس ىتح ٍعضْفَح ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا لؤي ملف نورواتتي اوداك ىتح

 ميد د دعس ىأ دل لاق ةدابعا نب تع ىلع لخد  ىح هتياد ملسو هيلع هللا ىدص

 ىقلف حقصأو هنع فعا هللا لوسر اب دعس لق ْىَبَأ نب هللا نبع ديري باَبْح وبا لق ام

 تر املف هوبصعيف هوجوتي نا ىلع 8 ةريكبلا هذه لها عمتجا كقلو كاطعا ام هللا كاطع

 2 5- ؛« تيأر ام هب لعق ىنلا كلذف كلذب قرش هللا ناطح ىدلإ حا للَد

 ىضر رباج نع ردكْنملا نبا وم ديحس نع نيفس انثتدح نيحرلا دبع انثدح سابع
 « نودوب الو لغي بكارب سيل ىئدوعي ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا قءاج لق هنع هللا

 اصلا ىنسم ىبِنأ ل لوقو عجولا ىف قتنشا وأ الراو د عجَو ىنأ ضيرملا لوق باب

 ل نلا قيالا نوعا" ننس ءاسنح ةصيبق انثدح نيجارلا محرا تنأو دماج نع بويأو ج

 خم ا لذ هداك هللا | نتصر هر ني تاعك تعا ليل »نبل لكلا حلا كبع« نع

 قالك اطدف معن تلق كسأر نع كيذوُيأ لاقف رذقلا 0 ُنَفوُأ انا» ملسو هيلع هللا

 نع لالب نب نميلس انربخا يركز وبا ىيحج نب ىيج انتدح «ءدفلب ىرما مث هقلخ

 هللا لوسر لاقف داسأرأو ةشئاع تيلق لق دمح نب مساقلا تعمس لق ديعس نب ىيج

 هايلكشاو ةشئاع تالاقف كل وعداو كل رفغتساف نك ان كاذ ملسو هيلع هللا ىلص

 لاقف كجاوزأ ضعبب اسوم كموي رد تّللَظَل كلذ )ناك ولو نوم تح كيسطالا دا كل

 هنباو ركب أ ىلا لسرأ نأ تدرا وأ تم دقت هاسأراو انآ لب ملسو هيلع هللا ىلص

 عفدي وأ نونموملا عفديو هللا ىباي سلق مق نونمتملا ىنمتي وأ نولئاقلا لوقي نأ كيعأو



 م نم ىضوملا كح

 كوي وفو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىكدع تلخد دوعسم نب هللا تبعا لق لاق

 هللا لوسر لاقف اًذيحش اًكعو كعوت كا هللا لوسر اب تدقف ىحيب هل كل ا

 نيَرجأ كل نأ كلذ تلقح مكنم -نالجر كعوي' امك كعوا نا لكلا لسا هلع لا

 نعم هل كي ىلص هللا لوسر لاقف

 باب زر قر او ةحشلا طخ امك ةئايس هللا طخ" هلا هاوس انآ نصرا اذآ ةيبسنا كلل

 ميهربأ نع شيعألا نع نيفس انثدح لق ةصيبق انتحح بيج امو ضيرملل لاقي ام

 هللا لص | ئنلا كيينأ لق هنعا هللا يضر دللا نبع ندع تيوس (ن تاكا 022 2

 اديدش امو كعوتل كلتا تلق اذيدس اًكعو .كعوي ونصو هتسسن هضرم ىف ملل هلع

 انك ءالطخ دنع سكاح لإ ىتأ هييسب كلسم ا رت لذ 5 دك ا ل

 ةمركع نع كلاخ نع هللا دبع نب دلاخ انثدح قحما انتكح ءرجشلا فرو. تاك

 هدوعي لجر ىلع لخد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا اههنع هللا نئضر نع د 02

 ادع روقت ىمح 4 لب الك لاقف هللا ءاش نا. روهط سأب ال ملسو هيلع هللا لاك نا

 ةدايع باب ٠١ 2 ءاَّذِإ معنتف ملسو هيلع هللا لص ىنلا لاقف روبقلا 0 اميك ريبك خيش

 تنكر ملسو .ةيلع هللا لص يتلا نا .دجل دمر ذآ كاس د 2 كا 0

 لبق ةدابع نسب َكْعَس دوعي هئارو ةماسأ فَدْرأو ةيكذق ةفيطق ىلع فاكإ ىلع راج ىلع

 ملسُي نأ لبق كلذو ٌلوُلَس نب ىِبَأ نب هللا ىبع هيف سلجم رم ىتح راسفا ركب ةعفو

 سنلخملا .قو:!دوهيلاو ناتوألا ةدبع نيكرشلاو نيلسلا نم طالخت سدعلا ١ هلا دك

 دقن يبا: نكب هللا تبع رح ةيادلا ةجاجت سلجملا يشع اًملف ةحاور نب هللا دبع
 دسدد

 ًارقف هللا ىلا جاعحف لزنو فقوو ملسو هيلع هللا ىدص ئقلا | لضخ اننإك اوربغت ل لق هئادرب



 الو ىضوملا رح

 هللا ىلص ئنلا ناكو لق هدوعي ىبارعأ ىلع لخد ملسو هيلع هللا ىكص. ىنلا نا امهنع هللا

 تلق لاق ىلاعت هللا اش. نا روهط سأب ال هل لق هدوعي ضيرم ىلع لخد اذا ملسو هيلع

 را للا 0 ا رك
 دامح انتدح بوح 0 ل ا كرشملا نراك كلت | . 4 اذ معنف ملسو هيلع

 كا لا كوهيل امال نأ هنع هللا | دكر ١ سدأ نع تداتا نعا جايز قنا

 نب كيعس لاقو ؛ مساك ملْسَأ لاقف هدوعي ملسو هيلع هللا ىدص ىبنلا دانأف ضرف ملسو هيلع

 اذا كاي ١ 1١ «ةلسو هيلع هللا لص ىدلا تاج "بلاط وبا رضح نيل يلا ل

 ئيح ىتقدح ,ىنتملا نب ليج انتدح ةعابج .هب ىلصف ةولصلا نيضخغ اًضيرم داع

 ملسو هيلع هللا لص ىلا نأ اهنع هللا ىضر ةشتع نع ىنأ قربخا لق ماشق انتدح

 نا جيلا راشأف اًمايق نولَصُي اولعجت اًسلاج هب ىلصف هضرم ىف هنودوعي سان هيلع لخد

 اسلاج ىَّلص ناو اوعفراف عفر اذاو اوعكراف عكر اذاف هب متويل مامالا نأ لق غرف املف اوسلجأ
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 هللا  كنعأ ىدلا» نال خوسنم 521 اذ يرسل )2 لإ دكع رك لذ اول كلك

 ىلع ىيلا عضو بإب ا  .ءمايق هقلَح سانلاو اًذعاق ىلص ىلص ام رخآ ملسو هيلع

 لق اهايا نأ ىعس تنب ةشثع نع كّيعحلا انربخا ميهربا نب ىكملا انتدح ضيوملا

 هللا ّىذ اب تلقت ىقدوعي ملسو هيلع هللا لص ىنلا نتج اًديدش اوكش ةكع تيكشت

 نلغف ال لاق كيلتلا كنأو دلم ىتلتب ىصوُأ هكر هنا هلل كيا ها ىتاوا لما كل

 كلّقلا لاق نيتلتلا اهل كرتأو هدَلتلاب 7 نوف 0 05 كا ا ةصنلاب .ى 0 ندي

 هسد 1 سا هدي 1 هع 5 05 1 4 يل

 ديوس نب ترحلا نع ىمينلا ميحربأ نع شمعالا نع ريرج انتدح لاق ةبينت انتدح



 أ 6 2 1
5 3 

 اتحح راصنألا نم دحاسلا لهآ 00 د كدرخلا ما تداعو لاجرلا هآسنلا ةدايع باب م

 هالثا لوسر محق. امل تلق اهنا ةشقع نع هيبا نع هورع لب ءاسع نك لكل 02

 اهييلع تلخدف كل امهنع هللا ىضر لالبو ركب وبا كعو ةنيدللا ملسو هيلع هللا لكط

 ىمحلا هثّذخا اذا ركب وبا ناكو تلق كدجت فيك لالب ابو نرخ يك 0101 ل

 لوقي

 لوقي هنع نعَلْفَأ اذا لالب 0

 نشل رخدإر نيت درط هليل نتيِبأ له ىرعش. تيل الأ

 5-00 ها تيا

 لكيفطو ةماسش ىلا نودبي لعد 26 1

 سدا انيلا ببَح مهللا لاقف هتربخأت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا تتجغ ةشئاع تلق

 اهلعِجُت اهامح ْنُقناو اهعاضصو اهم ىف انل كرايو اهككصو مهللا كنشا وا ةّكم انبكك

 ىربخا لاق ةبعش انثدح لاهنم نب يكح انتدح نايبصلا ةدايع تاب ١ «:ةقكحلاب

 5 2 5 ٍخ 3 5 ١

 هللا ىلص ىئنلل ةنبأ نأ امينع هللا ,ىىضر كيز نب خماسأ نع نمتع ايا تععمس لاق مساع

 ءوش ّلكو ىطعُأ امو ذخُأ ام هلل ّنأ لوقيو مالسلا اهيلا لسرأف انكهَشأت رضتحا ىق ىنبا

 انتو ملسو هيلع هللا ىدص ىبنلا ماقف هيلع مسقت تلسرف ريصتلو بستحالف ىمسم هدنع

 ىلص ْئنلا انيع تضافف عقعقت هسفنو ملسو هيلع هللا لص ىنلا رجح ىف ىبصلا عفرف

 نم بولق يف هللا اهَعَضو حر هذه لق هللا لوسر اب اذه ام ٌدْعَس هل لاقق ملسو هيلع هللا

 للعم انتكدح بارحألا ةنانع كات |: : ةامحرلا الآ هناك هللا م الإ هدانك ند انك

 ىضر سابع ىبا نع ةامركاع نع كدلاخ انتدح رانخم نب را دبع انتدح تاك] ىبأ



 .اوكفو ها أودوعو 3 | لأ ملسو ءبلع هللا ىف
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 2 0-2 1-2 ١ / 0 7 1 2 ١5 1 معد هدو
 ىلص هللا لوسر انوهأ لاق امهنع هللا ,ىضر بزع نب ءاربلأ نع 0 نب كيوس نب ةيواعم

 جابيدلاو رم سبلو بهذلا كاك 026 انا عبس نع اناهنو عبسب ملسو هيلع هللا

 - د 2ع 3
 0 1 8 عا ملأ 1 تيك 2 مب -(

 0 مادلسلا ,ن شسعلو ضير دوعلو ٍِ - عيمت نأ انرهأو ةرتيملاو , سعلا نعو قربتسالاو

 هد

 ردكنملا نبا نع نيفس انثدح كم نب هللا دبع انتكح هيلع ىمْعُملا ةدايع باب هد

 هيلع هللا بص ىنلا ىاتأف اًصرم تضرم لوقي امهنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج عمس

 ملسو هيلع هللا لص ّئنلا ًاشوتف ىلع َىِمْعُأ ىنادج

 دكا هللا زر ا اتالقف ملبو هيلع هللا لص ىنلا اذا

 كان 5

 ىنتحح لق ركب نأ ناريع نع ىيحج انثلح دّدسُم انتكح ميلا نم عوصي نم

 ةنكم لذ ١] ىلع ةنلل لقا نم ةأرما كيرأ الآ سابع نبا ى دو وام

 هللا خداذ فشكتا ىو م ىتا تلاقت ,ملسو هيلع هللا لص. ىنتلا تنتآ ةادوسلا ةأرلأ

 تلاقف ٍبصأ تلاقف كيفاعي نأ هللا توعد نيتش نأو ةنل كلو تربص تتنش نإ لق ىل

 0ك لح نلخ انرركل نيح اهدح .ءاهل انجن فشكتا ال نا هللا عنان فشكتأ !ىنا

 ا «ةبعللا رتس ىلع ءادوس ةليوط ةأملا كلت رَقَز 0 ىأر هنا ءطع ىقربخا جيوج

 داهلا نبا ىنتدح لق يللا انتدح فسوي نب هللا دبع انتكح هرصب بهذ نم لصف

 هيلع هللا ىدلص ئنلا تيعمس لق هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع بلطملا لوم ورع نع
 د ده تت

 ديري ةنلل ايهنم ةتضوع ربصف هيتبيبك ىحبع تيلتبا اذا لق اق ىلاعت هللا نا ليقي ملسو

 -ه+ هده

 «ملسو هيلع هللا ىدص ىنلا نع سنأ نع لالظ و ءاو رباج نب كثيعشأ دعبات « هينبع



 8 0 كلا

 د كبح ىقحح لاق رذنملا نب ميعربا انتدح «ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نع بعك

 سدو هد

 نع راسي نب ءاطع نع ىول نب رمع ىنب نم ىلع نب لاله نع نأ ىقتدحح لاق جيلف

 ةماكلا لثمك نيوملا لكم ملسو هيلع هللا ىبصص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ةريره

 --هد

 وراك رجاغلاو 2البلاب فكك تلدسعا الن هناك جيولا اهنت اهتنأ تيح نم عررلا ني 0 2

 للا فينا ياخي كس اربح سس 102 لكلا اذا هللا اهمصقي ىتح

 ابا تاعمس لوقي باَبحلا ابا راسي نب ديعَس تعمس لق ةعصعص نا نب نمحرلا دبع نبا

 كان ءهنم بصي اًريخ هب هللا دوي نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ليسر لق لوقي ةريرف

 انربخا ىمح نب رشب ىنتدحو نما نك ننس اعد ةصيبق انثدح صرملا ةّدش

 اهنع هللا ,ىضر 2 نع فورسم نع ىلكأو نأ نع شمعالا نع ةرعش انوبخأ ىللا كديبع ١

 ديح# انتدح ءملسو هيلع هللا ىيص هللا لوسر نم عجولا ءبلع كا اًدحا تير ام كلاق

 نع كيوس نب دحا ع ىبميتلا ميهرأ نع شمعألا نسع 0 انتثدح فسوي نبأ

 5 هضرم ىف ملسو هيلع هللا كص ئنلا تيتأ لاق هنع هللا :ئضر هللا جبع

 او ام لكل اذ ا كل" ناي كاف" نأ تكلفة حشا اكعد 0 كنأ - !ًكيدش

 ميعربا نع شمعألا نع ةريح نا نع ناحبع انتدح لوالف لالا مك ءايبنألا ةالب.نانلا

 هيلع هللا لدصتهللا لور كغ كلخد ل هللإ تبع نع تيوس نب تركلا نع سينا

 انك كَحأ نتإ لجأ لق تيحش اكعو كعون كنا هلا لوسر اي تلعت فلحف ردي ل2

 هبيصي ملسم نم ام كلذك كلذ ْلَجَأ لق نّيرَجَأ كل نب كلذ تلق مكنم نالجر كعب

 بوجو باب * .ءاهقرو ةرحشلا طخ امك هتايس اهب.هللا رتك الا اهتزت ان ةكوشت ١
 نع لكاو ىا نع روصنم نع ةتاوع وبا انتثدح كيعس نب ةبيتق انتكح ضيرملا ةدايع



 ا م 02 3

 نع ةرم نب ورم نيصح ل

 ءرباج نع بيسملا نب كيعس دعباتو ةتام ةشع سمخ رباج نع ماس

5 1 ١ 

 ىضرملا باتك ده

 ١ نم ىلاعت هللا لوقو ضرملا ةراقك ىف ءاج ام باب :

 ىقربخا لاق ىعمولا نع بيعش انربخا عفان نب مكحلا ناميلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق تسلق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا بوز اهنع هللا ىضر

 د

 هللا دبع انتدح ءايكاشي ةكوشلا ىتح هنع اهب هللا رفك الآ ملسملا بيصت ةبيصم نم ام

 رو

 هللا ليف. ىنلا نع ةيو نأ نعو ىرد ىلا دع لأ نع راسي نب ءاطع ىلع

 مغ الو ىلا الو نوح الو محم الو بصو الو بصت نم ملسمل بيصي ام لق ملسو هيلع

 ل يد 3

 نع ىيح انتدح دّدسم انتدح ؛هااطخ ند اه هللا رقك الا اهكاشي ةكوشلا ىتح

 لذ ملسو هيلع هللا نص :ىذلا نع هيبا "نلع :بيعكا نب .هللا "نبع ىخب نعس ١١ قع :نيفلم

 2 0 3 0 م ا 0 2ك 9 6 5 ١ دس د مدس -د
 لاوك 2 زر الك فقئانملا لتمو الوم اهلدعتو الاه جيولا اهتيفت عرزنا نم زمالك نموملا لتم

 هيبأ نع بعك نبأ انتدح دعس ىنتدح ءايركز لاقو 2ةدحاو رم اهفاعكأ نوكي ىتح



 ا ١

 وبا انثتحح ميرم نأ نب ىيعس انقكح ديف. ملسو هيلع هللا لكم ىذلا برشا كف

 هيلع هللا ىكص ىنلل ركذ لق هنع هللا

 تلوتف تسمدقف اهيلا لسراف اهيلا لسوي نا

 لاما اذا اهبلع نكتتلف اهعال يح 100 للك هلآ )طك دن
5 

 كي 2 هدو

 كتْذعَأ ىف لاقف كنم هللب ذوعا تلق ملسو هيلع هللا ىدص ئنلا اهيلك الذ اهسأر ةسكتم
 ىئ

 ءاج ملسو هيلع هللا ىكلص هللا لوسر اذه اولق ل تلق اذه نم نيردنآ اهل اولاقف ىنم

 ع

 ىتح قتموي ملسو ةبلع هللا لص ىتلا ليقف كلذ نما فا ازا تنك ل5 5

 زيزعلا دبع نب ريع هبقوتسا مك لآ

 وبأ انربخأ كان نب ىبح ىنتدح لاق ك ارّذم نب ىسلل انتدح «هل هبضوف كلذ كعب

 كلام نب نيكل كنع ملسو هيلع هللا ىلرح ىنلا دق تيأر لاق لوحألا مصاع نع خناوع

 3 راضن نم ضيرع كيج يلق وهو لاق ةخضفي هلسلسف عحصنا ىف ناكو

 د

 رثكا سحقلا اذه ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيقس

 لعح نأ نك د ارث قيكح نم ةعلح ديغ نك هدأ

 ىلرص هللا لوسر هعنص ايش نريغت ال

 ندا 012 2 انثدح كيعس نب ةبيتق انتدح كرابملا ءاناو ةاكربلا برست باب ا

 لق ثيححل اذه اامهنع هللا ىضر هللا نبع نب رباح نع نعجلا ل 05 مث د5

 ت م 5 مهم 5 2/060 1

 ةخلضف ريغ كم انعم سببلو رضصعلا توضح كفو ملسو ءبلع هللا ىلص

 ع لاق مك دعباصأ جرغو هيف مدي ل ب ملسو هيلع هللا ىلص 2



 ن0 خيرت الأ ككابحل 36

 5 ع

 سكقنني سنأ ناك لاق هللا دبع نب ذمامت ىلريخأ لا تدبات نب روع انتدح لاق ميعت وبأو

 باي "/ ءاتالت سفنتي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا معرو اًنالخ وا نيترم ءانالا

 نأ ىبا ىع مككلا ع ةبعش انتدح رع نب صفح انتدح كفذلا كنا

 ل ىثا لاقف هب هامرف ةضف سدقب ناقد هاتأت ىقستساف ىئادملاب ةقيذح ناك لق ىَلْيَل

 دلو كل 0222 ناش كو هلع هللا لما تلا نأو هتني ملف هتيهن ىنأ لإ همرأ

 0 كل 01١ اخالا اى ملل ىو اينحلا ى هل ىف لقو ةضفلاو بهذلا  ةيثآ ىف برشا

 نع دفاجأ نع نوع نبا نع ىدع قا نبا انتدح ىتتملا نب دي انتدح ةضفلا

 ىف اوبرشت ال لق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ركذو َةَقْيَذَح عم انجرخ لق

 انتدح ةرخآلا ىف ملتو اينحلا ىف هل اهتذ يبيدلاو ريركلا اوسبلت الو ةنصفلاو بهكذا ةينآ

 د دك حا رع نيادللا ىبع نب ىيز نع عفان نع سنا نبا كلام ىتدح  ليعملا

 0 لكلا قلك ءلا لص ىدلا جوز ةنلسا مانعا قيدصلا ركب قا نب نمحرلا تبع نبا

 ران هنطب ف رح املا ةضفلا ذآ ف برشي ىلا لاق ملسو. هيلع هللا ىدص هللا .لوسر

 كرا 02 10 1 تلا نع ةناوع اوربا انتدح  لايعمداا نبا ئيوعا انكتحا منهج

 عبسي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اَنرمُأ لق بز نب ءاربلا نع نقم نب ديوس نبا

 ءاشفإو يادلا ةباجإو سطاعلا تيِمْشَتو ةزانكمل عابتاو ضيرم ا ةدايعب انرمأ عبس نع اناهنو

 وأ ةضقلا ىف برشلا نعو بهذلا ميناوخ نع اناهنو مسقلا راوبإو مولظملا رصنو مالسلا

 تاب 1 « قربتسالاو جابيدلاو ريرخل سبل نسعي يسقلاو رتايملا نيعو ةضفلا ةنينأ لاق

 م2 نس ايو 6-0 نبع انتدحا سابعا نبا ورع يقدح ىدقألا7 قا برشلا

 هللا ىكص ئنلا ممص ىف اوكش مهن 2 1 رفا أ يحل سمع نك يملا
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 ٠ 6 2 : ام 1
 لل ورك ثأو مكنيبنا اورمخو هللا مسأ ورك ذأو مك 2 اوكوأاو اقلغم ادا جدفي 5 ,ناطيشلا

 اوقلغو محقر اذا جباصملا اوفطأ لق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رباج نع ءاطع نع

 يلع عضرعت نوعي ولو لق ةيشحاو بارشلاو ماعطلا اورمحو ةيعسألا اوكوأو توسل

 هللا تسع لكك ى 7 نعبر بشد" نإ ندبا انك هدإ اهدح ةيقسألا ثانتخا باب

--5 

 اص هللا لوسر 0 لاق هنع هللا ,ىضر ىرد كلا تيعش نأ نع ةبتع نب هللا كبع ىبأ

 4 هل كو

 نى ةيقسألا تاننخا نكح كش دلع دل نع 552 ان برشيِف اهفاوقأ رسكت

 هللا ىبع نب هللا نيبع ىنثحح لق ىرهزلا نع سنوي انربخا هللا ىبع انربخا لتاقم ىبا
 رو

3 

 نع ىبهني ملسو هيلع هللا ىلسص هللا ٌلوسر تعمس لوقي ىردحلا دكيعس ايا عمس هنأ

 كا «اهماوُغأ نر برغل وح ريغ وأ رمعم لاق هللا ىبع لق «ةيقس الأ تانتتحا

 ةمركع انل""لك لد بوبا انكر نينس انتج هللا تبع نك دلع اصح دهسا 2

 دد سد

 نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن ةريرغ وبا اهب انتدح راَصق ةيشب مكربخأ الأ

 دكسم انتدح «هرادج ىف ةبْسَح ررغي نأ دراج عتمد ناو ءاقسلا وأ ةيوقلا مق نم 0

 3 .| ' 0 3 3 20 2 َ . 3 : ١
 ىلص ىلا نىهن لاق منع هللا ىضر ةريرف نأ نع هم ركع نع بوبيأ انربخأ ليعمسأ انتدج

2-05 

 انتدح عفر 0 ديزي انتدح ةدسم اناس ءاقتسلا ىف نم برشي ىمرأ ملسو هيلع هللا

 ملسو هيلع هللا ىكص ىنلا ىهن لق امهنع هللا ىضر سبع نبا نع ةمركع نع كلاخ

 نابي :انتدح ميعت وبا انتدح كنالا ىف سفنتلا باي " ؛ءاقسلا ىف نم برشلا نع

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لق لق هيبا نع ةدانق نأ نب هللأ دبع نع ىبكب نع

 اذاو هنيميب هبكَذ 00 الف 0 ناب . اذاو ةنالا ىف: سفنتي الفإ مكذحا برش اذا

 ممشللا - نا سم 2 د ٠

 أ ر أ ,



 0" خيرشالا رح رو

 ايدو لذ ليععرا اشحح ربكالا» ىطعيل برشا ىف هنيع نسع# نم لجولا) نذاتسيإ للف

 د دع دا قبر نإ نانا ني دن نب ليتل نع راد ب اح نأ نما دش

 مالغلل لاقف حايشألا هراسي نرحل مالغ هني نىعو هنم بواشف تارك تأ ملسو هيلع

 لذ | كلل ديصتبا ارذحأ» ال هللا لوسر رايز هالاو 1 الغلا ١ لاغت ءالوف يطع

 يسحب انتدخ. ضوخلا».ى عركلا ب باب م. ءدحي ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا هلتق

 ا 2 ا 5

 هل بحاص هعمو ناصتلا | نم لجر ىلع لخد ملسو هيلع هللا كىص ىبنلا نا امهنع هللا

 0 تبنا قلب هللا لوسر اب. لاقف ٌلجرلا كرف هبحاصو ملسو هيلع هالا لص ىنلا مّلسو

 نإ ملسو هيلع هللا لص ىبنلا لاقف املا ىنعي هل طئاح 8 لوكا وهو ةراح ةعاس قو

 لوسر اي لجرلا لاقق طئاح ىف املا لوي ٌلجرلاو انعرك لاو: ةنش ىف تاب ةام كدنع ناك

 هيلع بلح مث ةام يدق ىف بكسف شيرعلا ىلا قلطناف ةَئَش ىف ناب ام ىحنع هللا

 هقما 1 ىحلا» ليلا نر ةفا انعا, مكر ملطمو هيلع هللا, لض» ىنلا بوشف هل نجاد

 © د5

 را ا احسب رابكلا راغصلا ةمّدخ باب ا

 ستأ نب ركب وبا لاقف رسبو بطر لق جبارش ام. سنأل تلق اهانأفكف اهتفكأ اولاقف رمخل

 ٍجمَح تلك لوقي اًسنأ عمم هنا ناحصا ضعب ىنقذحو سنأ ركني ملف مرِمَخ تنناو
 : 0 ايو ميسا يل لس وتس 0
 انربخأ ةدابع نب حور انربخأ روصنم نب قىكشا انكوحح كال ةيطغن كانا ل هوو

 لوسر لق لوقي امهنع هللا ,١ هللا ىبع نب را عمس عنا كاطع ىيبخأ لاق عرج ىبأ

 نيطايشلا ناف مكتايبص 5 1 وا ليللا عنج ناك اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نافل هللا كيا زو داو كسلا اوقلأو فراخ ليلا ند ةفاسايفذر اذاذ ةتييحا شتت



 سو ,* ةبرشالا بانك

0 

 ىمرلا لاقو لسعلاو ءاولكلا بارست باب اذ عم ءانل نىك لجبلا بوش مك ملسو

 لاقو تابيطلا مكل لبحأ قاعتب هللا .لاق سجر هنأل نرنت, هدشل نانلا لوب برش نك )ل

 ليغ نبيا ىلع انتدح «مكيلعا مح اميه كاس لكجب د دل نا كسلا ا 2007

 ناك تلق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هيبا نع ماشه ىقربخا لاق ةماسأ وبا انتدح هللا

 مسلس © د 2353 05

 وننبا' انتدح اامتذ !كرشلا" باي 111 .«لسغلاو هولكلا هبي مكلسرا هلع كا 22ش ا
2 
2 

 ىلع هدعا هللا يضر ىلع ىأ .لاق .لارتلا ,ىكع ةرسنم نب كلعلا ىبع نسخ رعسم انتدح مُيعُت

 تير ىلاو مالق وقو َبرْشَي نأ مدحا ركي اًسان نأ لاقف اًمئق برشف ءامب ةَبحرلا باب

 انتدح ةبعش انثدح مذآ انتدح «سلعف ىويتيأر امك لعف ملسو هيلع هللا لص ىبنلا

 لص دطفأ) دنع هللا نضر "ىلع نع تح كيس  لرتلا تي ةسدق 2 011

 2 ىتأ مث رصعلا ةولص ٌثرضح ىّتح ةقولل بحر قا ساكلا يتارح ١3 يعم مك ردا

 نأ) لاق مف مثاق وهو هلضف برشف ماق مث هيلجرو هسأر ركذو هيديو هيجو لسغو برشف

 انكذدح «نيعنض ام ّلثم عنص ملسو هيلع هللا لص: ّىنلا ناو اًمايق َبْرَشلا نوفركي اسان

 ىنلإ ترتسم ل١ نابع نبل نع ئعشلا ىناغ لوحألا مص نع نيس اشبع 1

 انتكح هريعب ىلع فقاو ومو بوش نم باب 8 ءَمَرُمَر نم اًمثف ملسو هيلع هللا ىلص
 نبل, كيم ريمعا نع ررصتلا وبا .انريحا دملس ىأ نب دي علا نبع اسك ليسا ٠ لك

 ىبل حقب ملسوا هيلع هللا لص ىنلا ىلا تلسرأ اهنا ترحلا ىنب لصفلا د نع ناغ

 باب » ءدريعب ىلع رضنلا لأ نع كلام داز ؛هيشف هديب هذخأت ةفرع ةيشع فقأو وهو

 نب سنأ نع باهش نبا نع كلام ىتدح ليعم» انتدح برشلا ىف نميألف نيبألا

 ننعو مم بيش ىف ىبلبا(قأ املسو :هيلعا هللا لص هللا, لودسر نأ اهنعا هللا نشعر كل
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 ناب 11 ميال. نميألا لاقو ىبلرعالا ىطعحا مك برسف ركب ودا هلمش ع اك



 ةتالث اووركذي رثو هوك راهنألا ىف ملسو هيلع هللا لص ئئنلا نع ةعصعص نب كلام نع

 نب فما نع كلام نع ةَمَلْسَم نب هللا دبع انتدح ملا باذعتسا باب ا" ءلدقا

 لح نم الام ةنيدملاب ىراصنا وثكا ةحلط وبا ناك لوقي كلام نب سنأ عمس هنا هللا دبع

 هيلع هللا ىلص هللا ليسر ناكو دجسملا ةلبقتسم تناكو ةحريب هيلا هلام بح

 اوقفنت ىتح بلآ اولانت نل تلون املف سنأ لق بيط اهيف هام نم برشبو اهلخدي ملسو

 اني ردا حر لا ىلاش ل كوي هللا نإ هللا لوبي اي لاكي ةجلط ودنا مق نويل ام

 اهعضف هللا دنع اعرخذو اعرب وجرأ هلل ةقدص اهناو ءاحريب ىلا ىلم بحل .نإو نوبحأ
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 وأ جبار لام كلذ خب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هللا كأرأ ثيح هللا لوسر اب
60 1 

 را ل ا د اك نإ قرأ تاو تيلع اها ثينعمب ناكو هللا , نيج قع جتأر

 ىيحو ليعمسا لو ءدمع ىنب ىفو هبرأ ىف ةجلط وبا اهّمَسَقَف هللا لوسر اي ْلَعْفَأ ةحلط

 ابخا هللا دبع انربخا ناَدْبع انتدح كلاب نبللا بوش باب > ءجتار ىيحج نبا

 هللا ىلص هللا قوسر ئأر هنا هنع هللا ىضر كلام. نب .سنأ قربخا لق ىعزلا نع. سنوي

 نم ملسو .هيلع هللا ىلص هللا ليسرل تبشف ًةاش تيبلحت هراد قأو اًنبل برش ملسو ةيلع

 دةليطف ١ ىيركتلا ىطخللا يبارخا هني ضو , ركب وبا راسب نبعد: ثرشف,. دقلا لوادتت» زتملا

 نب َعّْيِلَف انتدح رم وبا انثذح كّيح نب هلا ىبع.انتدح «نميألذ ْنمْيَألا لق مك

 ىلص ىلا نأ امينع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع ثركلا نب ديعَس نع نييلس

 هللا .ىببص ىبنلا هل لاقف هل بحاص هعمو راصتنألا نم لجر ىلع لخد ملسو هيلغ هللا

 ءاملا لوح لجيلاو لق انعرك الِإو ةنش ىف ةليللا هذه تاب م كدنع نك نإ ملسو هيلع

 قلطناف لق شيرعلا ىلا فلَطْناَ تنثاب 3م ىدنع هللا لوسر اب لجبلا لاقق لق هطئاح يف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر برشف لق هل نجاد نم هيلع بلح مت يحق ىف بكسف امهب



 0 خيرشالا احل

 نم نبل نم سحقي كيمح وبا اءاج لق هللا تبغ نب رباج نع نيفس قاو اص لأ نع

 'اًدوخ هيلع ضّرغت نأ ولو .ةلكرمخا الأ ملسو هيلع هللا قص اللا لوسر هل لاق عيقنتلا

 نع كراك 2 اص ابأ تعمس لق نشمعألا انثدح ىبأ انتدح صقح ىب ربع انتكح

 ىلا نبل نم ناب عيقنلا نم راصنألا نم ّلجر كيمح وبا ءاج لق هنع هللا ىضر رباج

 ضرعت نأ ولو هَتِرمَح لأ ملسو هيلع هللا ىكص ىنلا لاق ملسو هيلع هللا ىكص ىذنلا

 ىقحح اذهب ,ملسو ةيلع هللا, نص ئنلا نعأ رباج نع نيفس وبأ ىددتو ءادوع هبلع

 مدق لاق هنع هللا ىضر كربلا تنعمس لاق فقحا ىنا نع ةبعش انبخا رضنلا انربخأ فومتك

 لوسر شطع دقو عاوب انررم ركب وبا لق هعم ركب وباو ةّكم نم ملسو هيلع هللا ىدص ىلا

 سحق ىف نبل نم ًةَبّقُك تبلحت هنع هللا ىضر ركب وبا لق ملسو هيلع هللا ىلص هلأ

 ال نأ ةقارس هيلا بلطف هيلع اع اعدف سف ىلع مْشْعَح نب ةقارس اناتأو تيضر ىتح برشف

 يعش انربخا نامُيلا وبا انكذدح «ملسو هيلع هللا ىلض ّىئنلا لعنف عجرَي ناو هبلع وهدي

 !١٠ىدص هللا لوسر نا هنع هللا ىضرا ةرير ىإ نع نوحرلا شع نع نط رضا اند

 خورتو هناب وُدْعَت ًةَكْنم يفَصلا ةاشلاو ًةَكْنم فصلا ةحْقللا ةقدصلا معن لق ملسو هيلع

 نع هللا دبع نب هللا يب نع باهش نبا نع َيَرْوألا نع مصاع وبا انتحح ءرخآب

 لاقو ضميضف اًنبل برش ملسو. هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىتضر سابع نبا

 لاق لق كلام ىب 0 نع هداف نكح ةبعش 6 نامهط 0 ميعربأ لو لاك دل نأ

 نارتو ناوصاظ نارمت راهنا ةعبرأ اذذ ةركسلا ىلا كتعقر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 حادقا ةثالثب تيبنأن ةّنل ىف ناوهنف نانطابلا امو تارفلاو ٌلينلف نارعاظلا امُذ نانطاب

 ليقف تبرشف بلا ديف ىذلا ُثْذخُأت ربخ هيف ىدقو لسع هيف يحقو نبل هيف ححق



 ع ةبرشالا باتك م

 سابع نبا تلأس لق ةيريوجلا نأ نع نيفس انربخأ ريثك نب دنح انتدح ؛هئذلج

 ُبارَشْلا لق مارح وهف تل ن كن ملفا يلح هللا, ليما تمحما قيس لاقت ىدابلا نع

 نب ديح# نب هللا دبع انتدح ؛«شثيبشل ' مارد الإ بيطلا لاللل دعب سيل لق بيطلا لالخ

 اهنع هللأ ى لل 1 دوك هيب نلعا ءرعا نإ اقع اننكجا ةماسأ وبا انقدح (ةييع قا

 ن0 عر نس[ :لسفلاو ةاولكلا بحب ملسو هيلع هلأ لض)ىلل» د لل

 ماشع انتدح ملسم انتدح ماَدإ قي نيمادإ لعجج ال نأو اركسم ناك اذا وهتلاو رسبلا طخ

 رسب طيلخ ءاصيبلا نب ليسو هداك 1 ىقسأل ىلا لاق سنأ نع ةدانق انثدح

 هب

 حا تر هع لاقو « رخل ذكموب اَقّدْعَت انِإَو عغصاو عايقاس انأو ايدفذقف رمخل تمرح ذإ رد

 عمم د ىربخأ جيوج ىبأ نع مصاع وبا انتدح ل عمم ةدانق انتدح ثرحلا

 اتقذح «بظلاو رسْبلاو متلو بيبؤلا نع ملسو هيلع هللا لص ّئنلا ىهن لوقي اًرباج

 هيبأ نع ةداتق نأ نب هللا دبع نع ريتك نأ نب ىبج انيبخا ماشه انتدح ملسم

 © هدو

 ككنعلو بيبيزلاو رهتلاو وقولاو ومتلا نيب عم ن :را ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهن لاق

 هو رك نبا ل كلت هللا واقر نيللا برشا باب ١٠ ٠ ومدح لاح اههنم ا احخاو ا لك

 ئرعزلا نع سنوي انربخا هللا دبع انربخا ناَدبع انتكح نيبراشلل اًعئاس اَصلاَخ اَنبل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتأ لق دنع هللا ىضر ةريرف نا نع بّيسملا نب ديعس نع

 الس انربخا نيفس عمم ىديمكلا انتدح ِءِرْمَخ دقو نبل نكقب هب َىَرْسَأ ةليل ملس
 مايص ف سائلا كش نسلق لشقلا ْمُأ نع ثّدحي لصقل مأ ديم اريَمُع عمس هلا وُشُنلا وبا

 نفس ناكف بروشف 0 هيف هلا هيلا كلسرأف ةفرع موي ملسو هيلع هللا ىبدص هللا لوسر

 مآ هيلا .تلسرأت تفرع موي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر مايص ىف سانلا كش لق ابي

 شمعألا ىع ويرج انثدح ةبيتق انتدح «لضفلا هل نع وه لق. هيلع .فقسقو ”اناذإ ل دصعلا



 اقدح .«ةيعوألا نع .ءملسو ميلع هللا نالص ىنلا سيتاامل دك لدو |اسم ( 5: 1

 -و 2 تا د 0 13 00 5

 ىنأ نع دفاج نع لوحالا ملسم قأ نب نميلس نع نيفس انثدح هللا ىبع نب ىلع

 ملسو هيلع هللا لص ئذلا ىهن امل لق امهنح هللا ىضر وربع نب هللا دبع نع ضايع

 ىف مل صخرف ةقس لحي سانلا ّلُك سيل ملسو هيلع هللا لس ىبنلل ليق ةيقسألا نع

 ميهوبأ نع ل ىتدح و نكح 572 انتدح 00 انتدح «تشزملا ريغ + رجلا

 هيلع :هللا لسع ىلا" ؟ىهن: لق دنع للا يضر ىلغا تعا تيوس نس تاكلا 12 فيلا

 ندع ىتتدح اذهب شمعألا نع ريروج انتدح 0 0052 « نفوملاو نىلا نع ملسو

 دكي امع نينموملا مأ ةشتاع تلأس له دوسألل تلق ميهربا نع روصنم نع ريزج انتدح

 .رآ ملسو هيلع هللا كص. ىنلا لوم ةافعل قدمك ها اي تيلق معن .لاقفا هيف. نلبتني نأ

 توكَذ امأ ؛كلف تدرملاو .ءابخلا ىف, تبتنت نأ. تيبلا لما كلذ ىف انهن تلو هع تيب

 ايعمسا نب ىبوم انتدح عمدا ل ام كتّدحأتأ تعمس ام كتدحأ امنا لق متنكلاو ركلا

 امهنع هللا ىضر ىقوأ قا نب هللا بع تععمس لق ئنابيشلا انتدح ىكحاولا ىبع انثدح

 ءال لاق هبال 3 ا لع ٍرَصْخَألا رجلا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن لآق

 نوحرلا دبع نب بوقعي انثدح ريكب نب ىيج انتدح ركسي رف ام رمتلا عيقن باب ؛

 0 7 اتا دَعَس نكن ليس, تعمم لذ راحت نأ ند  ىراكلا

 تلاقف سورعلا ىو ذتموب خمداخ هتأرما تناكف هسرعل ملسو هيلع هللا ىض ىلا اعد

 روت ىف لبللا نم تارت هل تاعقنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل ل تعقنأ ام نورت لع

 برش ذاعمو ةديبع وباو رع 1 ةيرشالا نم ركسم لك نعت سنا نو فابلا ا

 ريصعلا برشا سابع نبا لو فصنلا ىلع ةقيحاج وباو ٌاوبلا بوستو ثلا ىلع ءالطلا

 1 0 هللا كيبع نم تاجو ربع لاو ايرط ةاوذ
 ع هنع للثاس انأو بارش خر



 خ ةبرشالا اح

 ايولا باوبا نم باوبأو ةلالكلاو ٌدَحلا اًدهع انيلا َدَهْحَي ىتح انقرافي ف ملسو هدلع هللا

 ىلص ىنلا تهع ىلع نكي مل كاذ لآق ولا نم كنسلاب عّتصي د ايأ اي تملق لاق

 ا ناكم نايح ىتأ نع نابح نع ياجح لاقو «ريع كيع ىلع لق وأ ملسو

 مك "نفك رسلا قا نم هللا دبع نع ةبعش انتدح رع نبا صفخ انتدح « ٍبْيِبَرل

 رييعشلاو ةطنللو رمتلاو بيبولا نم ةسمخ نم عتصن رمثل لق ريع نع رع

 ع نب ماشه لاقو همس ريغب هيمسيو رمكل لكتسي نميف ءاج ام باب 4

 سيق نىب ةيطع انتدح وباج نب ديزي نب نيحبلا كبع انتدح كلاخ نب خذ

 قوعشألا كلام وبا وا رماع وبا ىقدح لق ئوعشألا منَع نب نيحإلا دبع 'ىقدح ىبالكلا

 ردح كرد 1 ل لوقي ملشو هيلع هللا للصا ىبنلا عمس ىتيكك ام 'ةللإو

 جينأب هل ةحراسب يلع رب ملع بنج ىلا ماوقأ َنْلِنمَلو 5 رمثلو ريوشلو رحلا

 ىلا ريزانخو دوق نيرخآ يَسُميَو ملعلا عصضيو هللا جتيبيف اًدغ انيلا عجرا نولوقيف ةجاح

 بوقعي انثدح كيعس نب ةبيتق انتدح روتلاو ةيعوألا 8 ا باب « ءةمايقلا موي

 اءدف ىتدعاسلا 0 ىلنأ لوقي اًلهس تعمس لق مزاح مزاح ىأ عدم قمح لا نبط ع

 د0 ع

 د ا ا بس يدوس

 نا طرب نوح لإ نك فور طلاور ديمو لا :١8 ملسو ١ هيلع اهلل نك" ىبلا "ضيخرت

 راض نع رس 2 نجلا انو ىلا دعا اوكا هللل"ةبع, ني نيك اهفدحلا ئذوم

 تلاقف فورظلا ىع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن لق هنع هللا ىضر رباج نع

 انثدح كيعس نب ىيحج انثدح ةقيلخ ىل لاقو ءاَذِإ الق لاق اهنم انث كب ال هنإ ر اصتآلا

 نوكأ كا 2 هرج دل 2 نيه نععلا نا ىف راس نع” وضم! نكا نيش



 7غ ةبرشالا باتك

 د

 7 ةحلط وبا لاقف تمرح دق رمخل نأ لاقف تآ آ مءاجق رمتو وشر

 د ه- هع

 هتاف كتالنك ]5 كيك ت0 لذ هيبا نع ريتعم انثدح دكسم انتدح ءاهتقرفأف

 تلق اهئأقَكف اهّتفَكأ اولاقف رمكل تمرح ليقف حيصقلا عقصأ انأو ىنمومع عايقسا ىلل

 نسنأ كني ملفا رمح نتناكو. نأ" يي رتكبا وبا لافف) رسيو بسطر لاك كش ا نكد

 ركب ىنأ نب كم انتكح «ذتموي رمح تناك لوقي اًسنأ عمم هنا ناحتأ ضعب ىنتدحو

 «رمتلاو رسبلا فتموي رمخلاو تمرح رمكل نا عتتح كلام نب سنأ نا هللا دبع نب ركب

 هس مور رتل يا 1

 3 50 كيع نب ل لأ نع باهش ىبأ نع كلام انوبخأ فسمي نب ءللا كيع

 وهف ركسأ بارش لك لاقف عّتبلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لتس تالق ةشئاع

 نيحرلا بع نب ةملس وبا ىقربخا لآ قعزلا نع بيعش انبخا ناميلا وبا انتدح مارح

 ٌديِبَ 0 عنبلا نع ملسو هيلع هللا ىلص..هللا لوسر لتس تاق اهنع .هللا ىص

 ويف ركسا بارش لك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هنوبرشي نميلا لما نكو لسعلا

 ال'لاق/ملسو هيلع هللا لدص هللا ليسرأ نأ كد نب نيل ىددع ١) يدا د

 باب ه ؛ ريقنلاو متنكلا اميعم قحاي ةريو د تنفرملا ىف 2 داب1لا ْئ اوُلبَتنَت

 ىي ميج انتدح ءاجر نا نب نجا انككح بارشلا نم لقعلا رماخ ام ريثل نأ ىف ءاج ام

2 
 ع بطخ لاق امينع هللا ىضر ريع نبأ ع نع ىعشلا قع لمبعلا رابح تالا نع

 علا ءايشأ ةَسْمَح نم ىو رمخل مير لوت دق هنأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

١ 
 ١ تددو تاالتو لقعل | رماخ ام ومشلو اسعلاو ريل 0 لاو خطنخ :كلاو ٍمنلاو درك كاك

 701.177 , مخ ع 51 ١



 نا ةخبرشالا ام -

 ةداننق انتدح ماش انتدح ميعربأ نسب ب ملسم انتدح ؛ ىرغ 3 أ ىع موس رع نبأ

 د

 رمكلا برشتو انزلا رهظيو ملعلا لقيو ليجلا ريظي نا ةعاسلا

 دجا انتدح حلو لج نهميت ةأرمأ .وسمخ نكي ىنح ءاسنلا رثكتو لاجبلا لقيو

 نك فلسا تعمم لقا باهش نبا" ىنعا سنوي دبخلا لق, تفو. نبا ايتاحح قاض اننا

 3 3 ه-5 : 5 06 هدب - 1 0

 فقرسي الو نميم وجو ايبرشي نيح رمخل برشي 2و نموه وحخو 0 نيح 0 مثلا

 37 6س

 كديع نب ركب نبأ نب كليلا دبع ىربخأو باهش نبأ لاق ؛ ليو محو فقرسي نيح فراسل

 ركل ردا 4 ليعي مك ةريره نأ نع ةكذحا ناك ركب انآ نأ ماشع نب ثركل 1 عع نمحرلا

 مسا لل عقرب فرش تاذ بين بيتني الو نيعم فكلي

 ت1

 رخل تمرح ىقل لق امهنع هللا ىضر ربع نبا نع عفان نع لوغم نبا وع كلام انتدح

 نع عفان نب هبر 0 باهش وبا انتدح سنوي نب كج انتدح «2ىت اهنم ةنيدملاب امو

 ىيبح انتدح 5 «رمتل او رسبلا انرمخ ا اًليلق الا بانعألا رمخ ةنيدلاب

 امأ لاقف ربنملا ىلع رع ماق لاق امهنع هللا 000101 1 و

 0 2 2 2-0 ل ا ١ 0 ا

 1 مداسلالا 5 علا 1 1 5 لتس



 ا ءن/-_ ىحاضالا اح

0 

 عجري نأ بحا نمف رظتنيلف نم ةعمجلا رظتني نأ بحا نمف ناديع اديع

 مت ةبطخل لبق ىلصف بلاط نأ نب ىلع عم هتدهش مت كيبع وبا لق هل تنذأ لقف

 قوف مككسُن 500 اولكت نا مكاهن ملسو هيلع.هللا ىلص هللا لوسر نأ لاقف سانلا بطخ

 انريخا ميحرلا: قع نب لمح اسدح بوعا تيدعا ىإ نع ىدرلا نك دعم نسل تلح

 نع راس نع باهش نبأ هّمع نع باش نبا ىخا نبا نع دْعَس نب ميقا نب ٍبوُقَعَي
 يحاضألا نم اولك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امهنع هللا -ىضر ربع نب هللا دبع

 «ىذهلا موحل لجأ نم ىتم نم وفني نيح تميزلاب لكأب هللا دبع ناكو اًنالت

 ةبرشأالا بانك

 ةوبنتجاف ناطيشلا لمع ن نم سج مالو ”[تاضيالاو رضتملاو رمخلا" اهنإ ىاكت للا لود 51١

0101 1 1 

 ربع نب هللا كبع نع عفان خسع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع انتكدح نوكعلفت مكلعل

 رب مك اهذذلا ىف د بس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهتع هللا ىضر

3 

 قيعس .قريخأ ئهرلا نع بيعت ءانربحأ نامدلا نإ اهدح «وحلا ى اهمرح اهنم ّبْثَي

00 
 ةليل ىتأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريرغ ابا عمس هنأ بيسملا نبا

 مس 25 5-5 تك

 ىكيثل رك لاقف نبللا فذخأ مث اميبلا رظنف نبلو و ريك نم نيححعي ءايلياب هب ىرسأ

 نامتعو ىبداهلا نباو رمعم هعبات « كتمأ نوع ريثكل تذخا ولو ةرطغلل كاده ىذلا هل



 لإدت ىحاضالا ناك زنا

 ل يدك تكف كسور. هيلع هللا ,لكص هللا ع ىّنَع نالت لس 6 0

 00 يك ا 551 ا نانلا عجري ىتح هلها نم لجيل لح امم هيلع مركب اف ةبعلاا

 اي د 5 نيس اضدحا هللا دبع: نت يلع انقدح انينم ثوؤتي امو ىحاضالا مو

 كح 0ع ىحاضالا 2 كوزتان كك لاق امهنع هللأ ”, هلأ كيع نب و باج عجم ءاطع

 ا 11 0 3 2 .٠ 00 هب 1 51

 لاق ليعمسا انتدح ؛ ىحيلا موح ةدم ريغ لاقو ةنيدلا ىأ ملسو هيلع هللا ىص ىنلا

2 33 5-_ 5 1 

 كيعس ايأ عمس هنا هربخا بابخ نبأ نأ مساقلا نع كيعس نب ىيج نع نييلس ىتدح

 مرا ١ ١ ١ لقف ايضا مخ نيا اذه اولق محل هيلا مقحم مدقف اًبتاغا نك ثا كدَح

 كلذ تركذف ايِرْخَب ناكو همأل هاخا ناكو ةداننق ى مخا ىنآ ىتح تجرخن تن مك لاق

 درك ا ا ف وير نحل مصاع قب انكدح دما كد [تدح ىف هنا لاقف اول

 هل نحكبصي الف مكنم ىكت نم ملسو هيلع هللا لص ىبنلا لق لق عومألا ىبا

3 

 ىضاملا ماعلا انلعف امك ُلَعْفَت هللا لوسر اي اولق ُلبْقُملا ماعلا ناك املف ةىن هنم هتيب ىو

 اتتحح ءاهيف اونيعت نا تدرأف ٌكْيَح سانلاب ناك ماعلا كلذ ناف اورختاو اومعطأو اولك لاق

 ا
00 0 

 ١
 هما -

 تنب ةريع نع كيعس نب ىيكعح نع نميلس نع ىخا ىنتدح لاق هللا دبع نب ليعمسا

 نأ اذكر هنلفتفا هم علمت انك ةيحصلا نيل اهنع هللا ىضر ةشقع ىنعا نيحرلا ىبع

2١ 6 

 دارأ نلتو ةهزعب تسيلو مايا ةقالث الآ اولكت ال لاقت ةنيدملاب ملسو :ةيلع هللا لص ىلا
 ى ى

 نسا لكن وب ريكا لد ةدللإر جي 10-5 نابح انتدح ءملعا هللاو هنم معطي نأ

 نب ومع عم فلا مدي كيعلا كيش هنأ 0 ا ىلبم ع را ىتاكح لق ىرعولا

 هللا لوسر نأ سانلا اهببأ اب لاقف سانلا بطخ مت ةبطخلا لبق لصف ةهنع هلل رض هر, باطل

 لأ 22

 مكمايدص نم مكرطف ُض اجدحأ امأ نيديعلا نينع مايص نع مكاين لق ملسو هيلع هللا ىلص

 ناكف نافع نب نامتع عم كيعلا تدهش مث كيبع وبا لآ مككسن نم نولكات مييف رخآلا



 1 ل يحاضالا بانك

 لق ركنملا يف رَكْنَي هللا دبع ناك لق عفان نع هللا ديبع انتدح ترعلا نبوة دنح

 ثيللا انتدح ريب نب. ىيج انتدح «ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ركنم ىعي هللا ىيبع

 اص هللا لوشن ناك لق هريتشلا_ امهفحأا للا مصر سا طا ا عمر
 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةيحتأ ىف باب « «ىّلصملب ركنيو جبخي ملسو هيلع هللا
 هاعع ه- هد

 انك لق ليس ند نسا ابأ تعمد كيعس نب ىيك لاقو نيتيمس ركذيو نينرفأ نيشبكب

 ةبعش انثدح سايإ نأ نب مآ انتكح نونيسي نوملسملا نكو ةنيدلاب ةيحْعألا .نمسن

 ىنلا ناك لق هنع هللا ىضر كلام نب سنأ تعمد لق بيهص نب ريزعلا دبع ؛انثدح

 انتدح كيعس نب ةبيتق انتدح «نيشبكب ىكتأ اناو نيشبكب. ىكصي.ملسو هيلع هللا لص

 ًاقكنا ؟مكليير هيلع دلل نلاصر هلا لوسرو نا سنا اع هيدك ىلا نحر ا < شا 0

 نب متاحو ليعمسا لو ٍبوُيَأ نع بيقو هعبت «هديب امهحنف نّيحلمأ نينقأ نيشبك ىلا
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 نع ثيبللا انقدحب .نشلاخ بر ورع انتحح «سندأ, نع نيريس نيا نح اسد نع ناكرد

 مكسو: هيلع للا لسم" ىنلا ناءدنع هللا يضر رمع ني ةيشقع نع بكلا ىلإ نع 0

 لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ئنلل هركّذف دوتع ىقبف اياكض هتباكت ىلع اهمسقي اًمَنَع هاطعا

 زعملا نم عْنَِجلاب حض ةدرب ىأل ملسو هيلع هللا ىدلص ىنلا لوق باب ٠ ءتنا هب مص

 فرَطُم انتدح هللا دبع دبع نب كلاخ انتدح 0 انتدح 0 ىكحأ نع ىَزحأ ىلو

 لك :كرياوسلا د راتبا لاح ىف لا انهن دلا رض > تا نك كرل ع

 نأ هللا لوسر اي لاقتف م منكل ةاش كدكاش :ملسو ديلعا ىلا لكض هللا لوس هل لاق نكشف

 ةولصلا لبق حبذ نم لق مق كريغل حلصت ىلو اهكذا لق زعما نم ةعْذَج اًنجاد ىحنع

 هعبات « نييلسملا ل كك هك مت دقف ةولصلا دعب جبذ 0 هسفنل جبذي امتان

 سا ان سي هسد اك رح - 0 سماه ف 2

 نع دوادو مصاع لاثو ىبعشلا نع تيرح نع عيكو رعباتو ميحربأو ىبعشلا نع ةديبع



 ند ىحاضالا بح اذا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىكض اولق اذه ام ثلقف رقب محلب ثتيتأ ىّنمب انك اًملف

 ىهتشي موي اذه نا هللا لوسر اب لاقف لجر ماقف دكعيلف ةولصلا لبق يبذ ناك 0

 : 25 0 ا 00 7 53-3 ٍِ 4
 ىردا الف اللد 3 هلا طحرف مح ىتاشا نم ريخ ةعلج ىلنعو هناريج ركذو مكللا هيف

 أ

 د ّس 5 كك

 3م

 ةركنلا موي ىكتالا لق نم باب ه٠ ءاهوعوكتف لاق وأ اهوعزوتف ةمينغ ىلا نيانلا ماقو

 ةكب نا نبأ نع ىبح نع بويأ انتدح باقولا ىبع انثدح مالس نب

 هنتيهك رادتسا دق نامؤزلا نأ لق ملسو هيلع هللا ىلص ئنلا نع هنع هللا ىضر ركب

 تايلاوتم ةثالث مرح ةعبرا اهنم اًرهش رَشع انتا ٌةَنسلا ضرالاو تاومسلا هللا فلخ موي
 ًُ ا رو تاك . 5-0 تلا 0-0-0 00 : 3 11 .:

 ادع رهف ىأ نابعشو ىدامج نيب ىللا رضم بجرو مروكاملاو خذكحلا وذو ةدعقلا وذ

 انلق ةكدمل اذ سيلأ لق همسأ ريغب هيمسيس هنأ اننظ ىتح تكسف ملعا هلوسرو هللا انلق

 همهسأ ريغب هيبسيس هنأ اننط ىتح نتكسف ملعا هلوسرو هللا انلق اذه كلب ف" لف لك

 هنا اًننطظ ىتح نيكسف ملعا هلوسرو هللا انلق اذه موي ىلف لق ىلب انلق هدفنا

 نوح )5 اعلاومأو كتمت نافا الاداري انلق: رخنلا' موني

 اذع مكريش ىف اذه مكدلب ىف اذه مكموي ةمركك مارح مكيلع مكضارعأو لق هبسح

 د برصي اًلاَلَص ىدحعب اوعجرت الف الأ ملامعأ نع ملئاسيف |

 له الآ كعلم له الآ لقا مك ملسو: هيلع هللا ىلص ىنلا قكص لق هركذ اذا كبت

 انتدح ىمدقملا ركب لجأ ىب تيك قدح ىلسملاب رحذلاو ّئ صال تان 51
 نرسل



 الل

 ميحرلا نمحرلا هكلكفلا مست

 ىحاضالا بانك

 اضدح راشب ند نيف مدح فن دب 10 لقو ٌةنس ةيحضألا باب ١

 هلعف نم ركننف عجرن مث ىّكلصن نا اذه انموي ىف هب أحبت ام لوا نا ملسو هيلع هللا ىلص

 ماقف ءىش ىف كسّنلا نم سيل هلعأل همّدق محن وه امّنف لبق مبذ نمو انتّئس باصأ دقف

 تكلا نع ىو كف اهكذأ لاقف ةعدج ىحدنع 3 لاقف مجبذ كقو راين نب ةديب وبأ

 نعي جيتب نم ملسو هيلع هللا لص ىبتلا لذ ءاربلا نع 3 02 فوطم لق «لكدعب

 زل حاتم اانخ

 نع ودا نع ليعبسا انتدح ندسم اهحح ءنيفلسلا ةنشإ تا 0

 لبق حبت نم ملسوا هيلع هللا لص ئنلا لق لاق هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع لفت

 ؛نيملسملا ةنس .باصأو هكسن مت ىقف 8 هلا دعب يبذ نمو هسفنل يبذ امناف ةولصلا

 نع ماشه انتدح ةلاضق ىب ذاعم انتكح «سانلا نيب ىحاضالا مامالا ةمسق باب ٠

 ملسو هيلع غلا ىلص ىنلا متسق' لق ىهكلا رمع نب ةبقع نع ىهجلا دجب نع نكح

 حض لق ةعنج ىل تراص هللا لوسر اب تلقف ْةَعَنَج ةبقعل تراسف اياَكَع هباكصا نيب

 نيحيلا دبع نع نيفس انثدح دّدسُم انتدح ؛ءاسنلاو رفاسملل يكل تا 7

 لخد ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ اهنع هللا ىضر ةشتاع نع هيبا نع مساقلا نبأ

 منعت تلق تيسفنأ كل ام, لاعف"ىكبت ىو هم ليحلت نإ لوك ق2 0

 تيبلاب ىفوطت ال نا ريغ دل ىضقي ام ىصقاأف مدآ تانب ىلع هللا هبتك رمأ اذه نأ لق
 ور

500 4 



 ن كيصت هلأو جذابذلا بانك ْ

 د

 5 ا ا 1 ا 001 0
 ملسو هيمللع هللا ىلص ىبنلأ عم انك لاق دنع هللا ىضر جيدخ نب عفار هلذج نع عاق

 دكباوك دكباوأ اهل نإ لق مت لق هسبحن سب لجر هامرف لق لبالا نم ريعب كنف رفس ىف

 هللا مسأ ركذو رهن وأ مهلا مهنا ام نرأ لق ىكم نوكي الف مبذن نأ كيرنف رافسالا

 رطشملا ) كانا 6 ( سركلا حم رفظلاو ملظع ىسل نأ ,فظلاو ىسلا ري ٌّلكف

 دايإ متلك نإ هللا اور كشاو .مكانقرر .ام,تاببط .نم اولك ؛اونما ىيذلا اهيأ اي للاتعت“ هلوقل
 - -ِ- 3 نمت س6 سلا سي مصل وهن. < د 36ه

 رصضأ نمث ىءللا 0 5 لعا امو رصف ا مكالو مدلاأو ل مكيلع ند اَمَنِإ نودبعت

 هللا نا مثالا ف فناجتم ريغ ردد 1 رطضأ نمف لاقو « هيلع مك الف كاع 35 غاب ريغ

 2 ةرع ظادلل 1- - عد امس هدهد 3 0 5 3 3 2 ث ه2

 جاز |] مث 1 3 قنودفوم ةمحابو | هيلع ىالا ميديإ ركذ امم أولكف ةلوثو ؛« متو ريفغ

 - - 3 مه مد - نه 5: همس اسم 2 - د - د 5

 ٠ع عا 21 اا نك سرك تأت 3 دا تال ت3 2261 32 كك دس د 2--- د ّ

 كبر نإف ناع الو غاب ربغ رطضأ نيف هب ب هللآ ريغل لعا اقسف وأ سجر دهناف ريزنخ مكل

 هلل لمعت 0 ابيط الالح هللا مكقرر 1 اولكف لقو اقاريم سابع نبا لق «ميحر روفغ

 دلل 1 ِ ل 0 مس 2 6-2 هد وات6-- لام ١ 2 - د 30 - داس هدهد 3 5
 5 ريغ لع 30 ريرزنخل مكالو مدنأو دنهل مل مواح اهل ناد دايز متنك ثذ 1 5 | 5 5 | ١

 3 2 اذ د12 يحتال - - - هد سرد او د --

 «ميحر ريقغ للا كاك ناع لو. عانا مع طًض) نمف هب
 ا ر 6 2 3-3 ٍِ رو رو 5

 ومو ج-



 11 7 كيصلاو جئابذلا بانح

 م 0 37 ل ع ٠ 7 ل 0 5-0

 رمأف ٍنْمَس ىف تنتام ةراقب رمأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ انغلب لق 00 وأ ةراقلا

 - م

 مس لس

 خم

 ىف تاطقس ةراف ع ملسو هيلع هللا لص ىبنلا لكس تسلق نع هللا ىضر ةنوميم نع

 هللا ةكيع عدو 90 ىف ملعلاو مسولا باب ا"» ءدولكو اهلوح امو اهوقلأ لاق نمس

 ىهن رع نبأ لاقو ظروبصلا ملعت نأ نبك هنأ رع ىبأ نع رفاس نع :لظنح نع ىدوم نبأ

 لاقو ةلظنح نع ىروقنعلا اندح هليدف دعيت كشفت نأ لكو هللع لإ 0ك

2-0 

 تالاف لاق ل نع دي بز ىب ماشحم ى 0 انتدح كيلولا وبا انثدح « ةروصلا بروصضن

 محلا اجلا حرر دلما قولا 4 وجو هكنج ىل خاب ملسو هيلع هللا ىدبم ىبنلا ىلع

 جباحتا رمأ ريغب البا وأ اًمنغ ٍهضعب مبذف ةمينغ موق باصأ اذا باب ا" ١ ءاهنأذآ ىف لاق

 ةهكوف 6 ةمركعو سواط لاقو ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا نع عفار ثيدحل ٌلكوت ما

 نع فورسم نب ديعس انثدح صوخألا وبا انتدح دّنَسُم انتدح وحرطا قراسلا

 ملسو. هيلع هللا كضأ ىبنلل تلق لاق جعيدحلا نذا عئار دحج نك هيبلا نع ةملتر ن5 ةدنف

 رفا ام قولكم هدللا مسالا رسكاقو محلا ريشا اه نانا ى دم ام ١ 0 نقلت انما

 مدقنو كلا فلا اماو مظَعف نسا اما كلذ نع مكثدحأسو مذ د 3 نكي

 ارودق اوبصنف سانلا رخآ ىف ملسو هيلع هللا ىلص ّىبنلاو مئانغلا نم اوباصاف سانلا ناعرس

 ميقلا لئاوأ نم ٌريعب اينم دن مث ايش رشعب اًريعب لكعو عنيب َمَسَق» تنفك اهب َرَمَش
 دكباوأل ىباوأ مئاهبلا هذهل نأ لاق هللا هسبحن هسب لجر هامرف ليخ عم نكي رو

 عضعب هامرف مهقل ريعب كن اذا باب نب ءاذه لثم اولعفت اذه اهنم لعق اف شحولا

 نا 115 3 5 ع 1 0 - 0 انتدح ملسو هيلع هللا
 ىلص ىبنلا ندع عشار ربخ رئاج وهف هحالصإ دارأو ءلانقف حاسب



 ل كيسصلاو هيتابذلا بانك

0 

 ةنيط ار هلم دج نأ [ اماو هنم عاننبت نأ امأو كينك نأ امأ كسملا لماخ ريكلا

 6«د 2

 انقدح بترألا باب 8 ء«ةئيبخ اكر دج أ امأو كايت فرك نأ امأ ريكلا خفانو
 ن

 د د ع 52

 تعبف اهك -ّذف خحكلط نا ىلا اهب تتح اهتذخا تاق أو

 انتدح بصلا بإب # ءاهلبقن ملسو هيلع هللا ىص ىبنلا ىلا اهيذخكقب لاق وا

 رانيد نب هللا دبع انتدح ملسم ىب زيرعلا دبع انتدح ليعمس نب

 الو هلكأ تسل بصضلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق ليوقي امهنع هللا ىضر رع نبا

 دس دع 2
 ٠

 ا ياا ا ل احوال « همرحأ

 ١ لوسر عم لخد هنا قيلولا نب كلاخ نع امهنع هللا 0 نب هللا كبع نع

 2 هرج 5-50 دهس

 :يبلع هللا ىلص هللا لوسر ديلا ىوعأف دك تحي دات ةخنوميم 1 ملسو :بلع هللا ىلص

 لكأبا نأ تيري ام 'ملشو هيلع هللا قص: هللا لوسر اوونيخأ ةوسنلا ضعب لاقت هديب ملسو

 نكي مل نلتو ال لاقف هللا لوسر اب

 ظني ملسو هءبلع هللا ىلص هللا لوسرو هتلكأف هتررتجاف ل لاق هفاعأ ىدجأف ىموق ضرأب

 ١ نا 1 2 0 : د لن دكا
 نيفس انتدح ىديمكلا 00 حلا كل كلا داكلا وأ كماثل نمسلا 3 ر افلا تاعتو أذأ باب رك

 هتك سابع ىبا عم» هنأ ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع ىربخأ لق ىرعؤلا انتدح

 لاقف اهنع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لتسف 5 داف نم 3 تعشذو ظراف نا ةنوميم 0

 ةو5هسن د 1 -

 ةيشلا نب كيعس نع قركؤلا نع هتدجإ اًرمعم نان 0 ليق ءدولكو ايلوح | امو اهوقلأ

 ةنوفنم نع كا نبا نع هللا 00 نع لل لوقي فلا ات ام لاق ةريوش نأ

2 

 : 1 مك ل 2 5 هك 6 5-5
 دماج ,يغ وأ دماج وهو نمسلاو تايؤلا ىف نوم ةبادلا نع ىرخرلا نع سنوي نع

3 



 7 3 حكيبصلاو جئابذلا اح

 رمت رمكلا تيينكأ لاقف هاج هءاج مث رمحلا تّلكأ لاقف اج :ءاج مث ريكلا تلكأ لاقف

 9 22ه 5 2
 0 ا ل ل ١ ا 1 : 8 6 006 ١

 - ا ١ ب تا 00 20
 ورع لاق نيفس انتدح هللا دبع نىب ىلع انتدح ؛ مكللاب روقتل اهناو رودقلا تفك اذ

 د

 لاقف ةيلعهالا رمح نع: ئهنا ملسو هيلغ هللا "ىبص هللا لوسوا نأ نوعا دير ضارب تلق
_ 

 سابع نبا ركبلا كاأذ ىبأ نللو ةرصبلاب اندنع ىرافغلا ورمع نب مككلا كاذ لوقي ناك كق

 هد 2

 انقدح عابسلا نم تان ْئذ رك لكأ 5 0 | ىحوأ اميف لجأ ال لق .أرقو

 ةبلعت .نا نع ىنالوكلا .سيردا. نأ نع .باهش نبا نع كلام انربخا:.فسوي .نب هللا دبع

 «ءابشلا نما تان ”قوذ لك» لك ىتح وهن !مكلسو يلح وللا ايدص هللا ليسو نإ دعا دلل كح

 انتدح هكا دولج كانا 1 « ىرخزلا نع نوشجاملاو ةنيبع نبأآو رمعمو» سلوي هدعبت اي م 6 0 5 3 0 0 ..6. د ع 0 00 .٠

5- 

 .بب ريخز

3 5 

 لوسر نأ هربخأ امهنع هللا ىضر سابع نب هللا كبع نأ » مبخأ هللا كلتع نب هللا كيبع

 اما لق ةنّيم اهنا اولق اهباقاب متعتمتسا اله لاقف ةنيم ةاشب رم ملسو هيلع هللا ىلص هللا د تاهل 5
 - نم ب 5 1 5-3 ديس 2 --2

 لاق نالج ىب تباث نع ريمح ىب ديح“ انتدح نيتع نب باطخ انتدح ءابلكا مرح

 هللا ىببم ىبنلا ره لوقي امهنع هللا  ىضر سابع نبا تعمس لق ريبج نب كوع تعمد

 انتدح كسملا باب “  ءاهباماب اوعفتتا ول اهلحتأا ىلع ام لاقف ةتيم رنعب ملسو هيلع
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 ىف ملكي مولكم نم ام ملسو هيلع هللا. ىببح هللا :كوسر لق لق هنع هللا ىضر. ةريره نأ نع

 هددك 0 جيرلا»و مد نيل نوللا ىمحي هميلكو ةمايقلا موي ءاج الا دللا ليب

 هنع هللا ,ىضر ىسوم لأ نع درب ىننأ نع ديرب نع ةماسأ وبأ انتدح ءالعلا نب كيح#

 خفاتو كسملا لماحك ئسلاو جلاصلا سيلجلا ْلَثَم لق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع



 ىب نام ن4 50322 انيكك 4 ءانلكأت ملسو ءبلع '"هللأ ىلص هللا لوسر يع لَكَ اسرف

 00 4 : : د --- 3 5
 ىلص ىبنلا ,يِهن لق هللا دبع نب رباج نع عمبلع نب دكمح نع رانيد نب ورع

 1 7-0-1 ذآ هد 2

 رمكلا مم باب 7١ ليك موخ ىف صخرو رمكلا موك نع و
 هس © ل داس دس ل تت -. هعدس سس -35 69

 نع ةدبع انربخأ خقدص انتدح « ملسو هبلع هللا ىلص ىبنلا ىع ةيلس نع هيف ةيسنالا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهن امهنع هللا ىضر رم نبأ نع عفانو مئاس نع هللا كيبع

 د

 ىنتدح هللا نيبع نع ىيج انتدح ددسم انتدح « ربيخ ميي ةيلعالا ريكلا محن نع

 دعبات « ةيلغالا رمكلا ميل نع ملسو هيلع هللا ىلص لا 0 لاق هللا دبع

 تتكنكح “55 ٍّ ا 22
 0070 1 1 .. م م 2 0 0 مْ 6 1 عم م

 انتدح ءرااس نع هللا كيبع نع ةماسأ وبأ لاقو « عفذ نع هللا كيبع نع كرابملا نب

00 
 نب 07 ىبأ نسللو هللا كبع نع باهش نبأ نع كلام انربخإ فسويب ىب هللا دبع

 نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبهن لق عقنع هللا ىضر ىلع نع امهيبا نع ىلع

 0 2 00 ا 0 2 1 00 0 2 5
 ةلنعش نع بع انتكدح دكسم انتج ؛ ليخلا موك شي مصحو رمكا ميج نع ويبح

 هللا ىلع ىبنلا ىهت الق قتنع هللا ,ىضر قىفواأ أ نبأو ءاربلا نع ىبلع ىنتدح لاق

 1 سيل دد
 5 0-2 35 5 و ا 0 11 ١5

 نع ىنأ انتدح ميحربأ ىب بوقعي انربخأ فح#“أ انتدح ءرمكلا مبحخ نع ملسو ديلع

 30 سس - ماع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مرح لق ةبلعت ابأ نأ هربخا سي ابأ نأ بايش نبا نع مغاص 5 1 | 11 ا 0 ا 5١ |[ 11 2 ا كا

 0 7 8 5 : د 5 كم : 0 د,

 رهو كلام لاقو «باهش نبا ىع ليقعو نىدب دولا دعبات «ذيلعغالا رمكالا ميخن ملسو

 7 | ا ا ا 0 : 20 000
 لك نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهن ىيرهرلا ىع فح#أ ىباو سنويو ىوشجاملاو

 نسع بوبيآ ىع ىفقتلا باغولا كبع انيبخأ مالس نب قيحم انتدح ؛عابسلا نم بان ىن

2 
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 ءاج هءاج ملسو هيلع هللا ىكص هللا لوس
 م

 هنع هللا ىضر كلام نب ستنأ ىع كيح



 اه نا" كيصلاو جئابذلا بانح

 اتتكح فش ىعا ليل دعست كنه ريجما 0 222200
 لقو 2 ناويكلاب لثم نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعل رع نبا نع كيعس نع لاهنملا

 نب ياَجَح انتكح «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع سابع نبا نع ديعس نع ىدحع

 ّىبنلا نع كيزي نب هللا دبع تعمس لاق تبث نب ىلع قربخا لاق ا لاهنم

 انتدح ىبيج انتدح جاجدلا باب ا" ١ ءةلتملاو ةبهنلا نع ىهت هنأ ملسو ةيلع هللا ى !ادص

3 1 0 -5 3 6 2 َّ 

 ىجوعشالا ىنعي ىدومم لأ نع ىمرجلا محو نع ةبالق نأ نع بوبأ نع نيفس نع عبكو

 انتدح رمعم وبا انتدح ءاجاجد لكأب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تيأر لاق هنع هللا ئضر

 نإ نكنشع انك لد مدهز نع مساقلا نع :ميمتا غنا نب توك (انندح تراولا لكبع

 0 2 5 ا 5 1 00 0

 ع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر كقف نا لاعت هماعط نم نيك ملك 2 سلا خل

 ل كربخأ ندا لاقف هلك ال نأ تفلخ هترذقف ايش لكأي ,متسأر, ىتا لذ تم لكي ملسو

 مكلجا ام ىحنع ام لآ انليك ال نا فلك هانلمكاسا ةقدصلا معن نم اًمعَل مسقي وهو
 - «ع اد هع اني

 عكا نيكعسدلا يكل كاش نا بيتي ملسو هيلع هللا ىلبص هللا لوسر ىتأ مك د

 لوسر ىسن قياصتال تلقف ديعب ريغ انثبلف ىرذلا رغ دود سْمَح اناطعف ل3 نويرعننال
 2 هني ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انك ع هللاوف هنيع ملسو :بلع هللا ىلص هللا

 تفلح كنلمحتسا انا هللا لوسر اب انلقت ملسو هيلع هللا ىلص ئبنلا ىلا انعجرف اًدبا جلْفُن

 ال هللا ءاش نأ هللاو ىنا مكلج وه هللا نأ لاقق كتيب تيسن كنا اننظف انلمكأ ال نا

 056 د | ا 5 3 0 0 3-6 3 . 8 0 6 : ١
 باب 00 «اينللكو ا وف ىدلا تربتأ الأ اهنم أاريخ ىف ريغ ىرا نجي نع فلحا

 را ءامدأ و ةمطاف مامن انتدح نيفس انتدح ىديبكلا انتدح ليك مي ١ :  2 2 ! 5 2 0ا ا 0



 ُّح - 3 ىكيبصلاو عتابذلا فتانح

 عفان ىربخأو ٌلاخِإ 3 لاق عانلا عطقي ىتح جادوالا
5-7 

_- 0 

 دللا لوقو توي ىتح علي مت مظعلا نود ام

 20- -- - دوس 1 2 ِن - ِ -3 0

 اوداك امو اهوكحدف لاقو ةرقب اوكدذت

 1 تي ا تا ع ً ع

 2 ب 1 يي ل ن بخاف عضخ اش . هع (انكيلح انحأ بن ندلح انتجح لربلب دلك نيالا رعطق !اذإ سكئاو سنع

5257 

 امهنع هللا ىنتر ركب لأ تنب ءاممأ نع ىتأرما رذنملا تنب ةمطف ىتربخا لق ةورع نبا

 ةدبع عمس قا انثكح ء«هانلكف اسرق ملسو هيلع هللا كص ىبتلا دّهع ىلع انيك تلق

 اسرف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دىهع ىلع انكذ تلق ءامسأ نع ةمطاف نع ماشه و

 نأ رذتنلا تنب ةبطق نع ماشعف نع ريرج انثدح ةبيتق انثدح «هانلكاف ةنيدملاب نكو

 ؛هانككأت اسرق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ديع ىلع انرصكأ تلق ركب ناب ؟تببير احس

 اسما هلتملا نم هدكيرام تالا 5 ٠ ءركنلا ى ماشه نع ةنيبع نباو عيكو دعبات

 ىلع سنا عم تلخد لق كيز نب ماشع نع ةَّبعش انتدح ديلولا وبا انتدح ةيئاجملاو
 5 1 0 كل ١ ع 0 ١ 5 ده 2 -- 2 ع يع 0-0-6
 5 ىبنلا ىهن سنا لاقف اهنومربب ةحاجد اوبصت انايتك وأ اناملغ ىاوف بوبا نب متعنلا

3 
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 ليس نب قحا انتحح وقعت نبا نجا انتدجا 4مئاهبلا ربصت نأ ملهو هيلع هللا

 5 ساد

 ايس نكح احاول نإ انينع اوال حا د را نكح تدع عسا دنا ديباا نحو ىلا

 اهلح ىتح رع ىبأ اهيلا ىشف اييمي ةخجاجد طباأر ىيحإ ىنب نم مالسغو ديعس ىيبأ 1 - | 0-5: 2 ا 2 حا . 35 5 1

5 

 نتيعمس ىباذ لتقل ريطلا اذه ويبي نأ نع مكمالغ اورجزا لاقف هعم مالغلابو اهب لبقأ مت

 -هد ١

 نمعتلا وبا انتكح «لثقلل اهريغ وا ةميهب ربصت نا ىهن ملسو هيلع هللا كص ىبنلا
78 

 6 00 3 2 -5 - ن ل 1

 ةيتقب اورق رع نبأ كنع تنك لق ريبج نب كيعس نع رشب ىلا نع ةناوع وبا انتدح

 اذه لعف نم ريع ىبا لاقو اهنع اوقرفت ريع نبا اوأر املف اهنومري ةجاجد اوبصن رفنب وأ



 رس ن' ىكيصلاو جتابذلا بانك

 ىرخت ال محللاب انونأب اموق نإ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل اولاق اموق .نا اهنع هللا ىضر

 «رغللاب دع ىتيدح اونالو تلا دولكف متنا هيلع اومس لاقف ال ما هيلع هللا مسا ركذأ

 باتلتا لها جكابذ تا ؛ ىواقلاو ناك نفا ها ىدرواركلا نك لع كلذ

 أ نيذلا ماعطو تابيطلا مكل لحأ مويلآ ىلاعت هلوقو مريغو برخل لما نم اهموحتو

 هتعمس ناو برعلا ىراصن ةكبذب ساب ال ىرهزلا لاقو مهل لح مكماعلتو مكلا لح باتكلا

.+ 

 دوك ىلع نع كاذب عرفك ملعو كل هللا ملاح لقف 0 م نأو لكأت الف هللا ريغل ريغل ىمسي ب

 دبا انتكح جحتابذ هماعط سابع نبا لقو فلقألا ةجبذب سأب ال ميعرباو نسلمل لاو

 لق هنع هللا "-ئضر لقغم نب هللا دبع نع لاله نب كينح نع ةبعش انتدح كيلولا

 هو
 ىبنلا اذاف نفنلاذ هذخال توزنف مل هبق بارج ,ناسنأ ىمرف ربيخ رسصق نيرصاحت انك

 5 هس

 حولا ةلزنع وهف مئاهبلا نم كن ام باب 1 2 ءدنم تييكسان ملسو هبلع هللا ىلَص

 ىفو ديصلاك وهف كيدي ىف امم متاهبلا نم كرجحعأ ام سابع نبا لقو دوعسم نبا هزاجأو

 «نذشتاعو رع نبأو 0 كلذ فأرو هكذف ل تردف ثتبح نم رثب يئن ريعب

 نب ةعاقر نب ةياَبع نع ىنا انتدح نيفس انتدح ىيح انثدح لع 2005

 تسيلو اَذَع ودعلا وقال انا .هللا .لوسر اب تلق لاق جورح نن عا نك 2252 05

 نسلا سيل لكف هيلع هللا مسا ركُذو محلا ره كام نوأ نأ لعامل لاه .ىدمل

6 

 ّدنف منغو لبا َبْيَت انبصأو ةّشبكلا ىكمف رفظلا امو مظعف نسلا اما ةندحأسو رفظلاو

 لبالا هذهل ّنا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف هسبحن سب نجر هامرف ريعب اهنم

 جبذلاو ركنلا بإب "8 ءاذكحم هب اولعفذ ”ىث اينم مكبلغ اذف شحولا تكاوأك كاد

 بذي ام ىنجأ تلق رَكْتمْلاو عبذملا ى الا رك الو عبدا ل طع نع جيرج نبأ لاق

 - -هع

 كا تحل وكذدلاو ز 1 ركذي كنا نكد ناف ةرقبلا حدد هللا ركذ معن لاق هرخأأ نأ

1701 7 8 

 أ
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 5 : 7" كيصلاو عتابذلا بانك

 ترسكف اهتوم اهمنغ نم نامنب تصب علسي ا 0 تتناك

 هللا :

 اص ىبنلا ىتآ ىتح اولكأت ال هلعأل لاقف هب اهنكذف

 لكك ىدلا رغأق عدلا تتعب, وا :ملتس هيلع هللأ

 ربخا ةملس ىنب نم لجر نع

3 

 2 م و عافانا 2 ديد نك

 « اهلكاب عرمات ملسو :بلع هللا

 هاو يا
 ل

 انتدح ىسوم انتدح ءاهلكاب ملسو هيلع

 3 نا ه0
 رو

 ., ةيراج نأ هللا كبع

 ىلص ىبنلل اوركذف هب اهنكحذن رح ترسكف ناشد ا

2 

ّّ 
| 

 نادبع انتدح

 ا 0
 يق ضر

 «اذكه هب اوعنصات اهنم مكبلغ ان شحولا كيأوأك دكباوأ لبالا هن

 نب بْعَكل نبا نع عفن نع هللا ديبع نع ٌةَدْبَع انربخا ُهَقَدَص انتدح ةَمألاو

 كلذ نك ملسو هيلع هللا ص ىبنلا ّلتسف رجح ةاش تحكذ ةأرما نا هيبا

 طلل نكح هللا فايع 0 راك 0 كل

 عفان

1 

 معنا عفان انتدح ثيللا لاقو
© 

5 

 ١ لاقن هسبحن .ريعب ٌكنو مظعف نسلا اماو ةشبحلا

 ةارملا ةجبذ باب 1

9 : 

 نم لجر ىع عفان نع كلام ىنتدح ليعمسما انتدح ءاذيب

 كتمناكا ككلام نب 1 هير

 هيلع هللا ىلص

 لك دل

 2 بعكل هير 8 ملسو هيباع

 نأ هربخأ ناعم نب كعس 0

 0 0 ه هع

 و

- 

 كعس نب ذاعم نع راصنالا

 0 ا اع دع علسب امنع يعد

 م ا 6 *

 52و

 3 ارعالا خكبذ باب م

 نع هيبأ ىع ردا بو محلا نع



 هيلع هللا ىلص ّىبنلا هيلا عفُذف رودقلا اوبصنف

 دوبلطف 5س ليك نقلا قالو سعي امنع كانم ربيعبب منغلا نم 3

 3 مكاهبلا هذيل نأ .رأ ملسو هيلع هللا ىلص نعل لاقف هللأ هسبحت عسب 7

 ىّتَجح لآقو لق !اذكه هب اوعنصان مكيلع كن ان شحولا
 ل

0 

 لاقف 0 حقلاب جبدنفأ 0 انعم سبلو ادغ ودعلا
3 

 ىنعي نيزعلا تع انتودحخ ىشا نب ىلعم

2 
| 

 221-2 جا - 2 00 0
 عجب لفساب ا ىغل هنأ ملسو هيلع هللا ىلصح هللا

 ل --د

5 

 لكل 3و ةكباشصنا ىلع

 -000-- هد دس 6

 ١ ىع ةناوع وبأ انتدح ةبينق انتدح هللا

 تاذ يحض ملسو هيلع هللا ىلص هللا

2 

 ت20 5 ني 0900- - ك1 ناكل -
 7 5 طي 5 1 -8 | | 50-6 11 5 0 ١

 جيديلف انيلص ىتح جبحي َّ ند نمو ىرخأ اهناكم جبديلف ةولصلا لبق ببَذ نم

 أ



 ١ ديسصلاو مئابذلا باتك !

 كتنشا املف لجر انيف تاكو هنكأ بكارلا ف هيصنف هعالضأ نم اعلض ةكيبع وبأ قاف لاق

 ا ١ انتدح دارج لكا باب ا ءةديبع وبا هاهن مث وئارج ثالث مث وئازج ثالث رك عوجلا

 1 د

 انوزغ لاق امهنع هللا ىضر ىقوأ أ نبأ تععمس لق روفعي نأ نع ةبعش انثدح ديلولا وبا

 0 ٍِِء 5 َس
 : ب ١ ذآ 0 ا 05 0 ١

 ءبأو نيفس لآق «دارخل هعم لكان انك انس وأ تاورغ عيبا ملسو يلع هللا ىلص ىنلا عم

 ىقفشمللا كيزي نب ةعيبر ىتدح لق ميرش نب ةويح نع مصاع وبا انتكح ةتيملاو

- 2-5 

 هيلع هللا ىلص ىنلا تينأ لق ىنشكلا ةبلعت وبأ ىنتدح ىنالوكلا سيردأ وبا ىنتدح

 | م ٌكيصأ كيص ضرابو عتينأ ىف لكأنف باتكلا لها ضرأب اَنِإ هللا ليوسر اب تلقف ملسو

 اذك دج ير نانا احب اودع الا الا تينا ىف اولكأت الف باتك لها ضرأب مكن تركذ

 ٌلكو هللا مسا ركذاذ كسوقب تدص اف كيس ضرأب كنا تركذ ام اماو اهيف اولك» اهبولسغاف

 تكرداف مّلعمب سيل ىنلا كبلكب تدص امو لكو هللا مسإ ركذاذ ملعملا كبلكب تدص . امو

 نب ةمَلَس نع ةديبع نأ نب ديزي ىنتدح ميعربا نب ىكملا ىنتلح «هلكف هتالذ
 ىلع ملسو هيلع. هللا بص ئنلا لق نارينلا اودقوأ ربي اوحتاف موي اوسما امل لق عوكألا

5 

 ماقف اهرودق اورسكاو اهيغ ام اوقيرغأ لق ةيسنالا رمكلا مول اولق نارينلا هذه رقحقوا ام

 «كاذ وأ ملسو هيلع هللا لص :ىتلا لاقت اهلسغتو اًهيف امن فيرجن .لاقن ميقلا نم. لجر

 لوو سلط لف سنا 0 د نا )5 :اةنعتم قرف نمور هحيبدلا ىلع ةبممنلا كاب اذ

 2 : ١ 9 ترتد 3 هدم دعو هاعارش د شد -- 0 تسد 8-2 هس

 ةعاثر نب ةيابع نع فقورسم نب كيعس نع ةتاوع وبا انثدح ليعمسا نب ىبوم انتدح



 1 ل كيصلاو يتابذلا بانك
2 

 ىقيبلوان هل تلقف ىطوس تيسن تنكو تيار ام وح اولاقف ٍشحو راك وع تلق ىردن ال اولق

 مح كاذ هلأ نكي ملف هرثا ىف تمبرض مك هتذخأف تلرنف هيلع كنيعن ال اولاقف ىطوس

 نيا لب ةدقجت ىلع اسم ال ءاوللت ءاولمتحاو وسوف هلا بلش يلا س5 د

 هتتدخ هتكرداف ملسو هيلع هللا قلص ىنلا ملكت فقوتسا انا تلقف عضعب لكأو ةضعب

 «دللا هوكعطا ّمُعُْط وهف اولك لاقق معن تلقف هنم ةىش مكعم ىقبَأ ل لاقق تيدلل
 ِِ 3 0 هورع د ع 1 17

 نع 0ك ام هماعطو ىكيطصأ ام «ديص 0 لاقو 2« ىلا كيبح مكل لحأ حلاعت هللا رص باب أ(
2 

 3-0-3 - 5 - دب 3- 5 ك1 >2
 2( هع اهنم تروق ام الآ دهتتيم هماعج سبع ميا لاقو لدلك ىناطلا ركب وبأ لاقو 101 ع ل || 26 كا ١ + و ا ٠ ل

 للا 9152 7 /| 0 0 1 ص 71 02
 ل 5 حلا شي ءاىجنن لك ملسو :بلع هللا ىلص ىينلا ناجل جحيرش لاقو « هلكات راو دوبيلا هلكات

 1 0 3 ا 5 7-5 0 ع ( و + أن 7 5 5 21-) 12-207 - 3 5 تل
 راهنالا كببص ءاطعل تن جيرج نبأ لاقو 2« دمحدي نأ ىر ريطلا امأ ءاطع لاقو « حوبدم

 تل 5 00 سا 0 ب 3 --_ 252
 ملم دعو حنا ف عئاس تكزا5 تنجح )هه الت مد معل لاق وح 0 كسأإأ ليسلا دو ل ار كما ِ 5 د ا دإ

 لقو ءاَسأب ةافكلسلاب ىسلمل ري رثو عتعطأل عداقصلا اولكا ىلها نأ ول :ئبعشلا لاو «ءاملا ١ ٠

 : 0 1 1 | ني نيد ه2 مي ب 3 هو 31
 ىرملا ىف ءادردلا وبا لاقو 2 يسك وأ ىدوهي وأ يي رعبلا كبس نم شض سابع نبأ

 ورم ىربحا لاق 2 ىبا نع ىبع انتدكح نوسسم انكانح © سمشلاو ,ن.اشدينلا يكل 2 2 5 : _ 5 8 ا 5 - ---5 03 د د - ----

3 2 - 52 2 92 2 

 اعووج انعجت ةديبع وبأ انيلع ,ماو طبكلا شريج انوزغ لوقي ةهنع هللا ,ىضر أريباج عمس دنأ

 1 300 5 3 5 1 7-12 0 0 3 و 0 0 3 ٠ تاع 0 35
 يبأ لكخاف ريش فصن هنم انلكذ ,بنعلا هل لاقب هلتم رب رن انتيم اتوح ركلا ىقلذ اديدش

 1 53 هام شتشتتسسسل د د 535
 0 1 0 1 | 5 11 | م, 3

 نع نيفس ان ربخأ ليك نب هللا كديع انندح «؛هتثح بت الأ رش داع نم امظع ةديبع

 وبأ انريماو بكار ةئامتلت ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا انتعب لوقي ارباج ندعمس لق ورع

 - بد 2 ع -. 6 اى د ع 5 9 2 6[ ل
 هانا لييتحل ودك طيخالا ان ىح كيدش عوج انباصاف سيرعلا 2 كصرت ةلببع ةطينخالا (يتح جيبك تحاز) (انلكا 2 3 2 . 0100 : ١ م ++ . 5 ١ 5 ٠ 2 ٠ 1 ا 2 .

 2 5 ا 5 5 ٍِء د 20 0 0 0

 3 >0 اا هود انهنأ 7 0 6 ١ ديلا 0 ١ ١
 اسحإ) كرخ ىاح تى ثوب امخالاو تىهدش فرحت انا“ بعنعحلا .2 لاعب انوشصس» قلاو



 7 ىكيصلاو جكابذلا بانح م
 ب 5

 2 0 د 8 1 دم ِِءع

 سيل نىحلاو ملعملا ىبلكب كيصأو ىدوقب كسحأ كيص ضراو مانيلا 3 لكان تانذلا لأ موك

 باتالا لغا ميق ضراب كنا تركذ ام امأ لاقف كلذ نم انل لكك ىذلا ام ىربخذ املعم

 ا ارك ى اهرلسفلت اود ب ناو. اهبف .اولكأت اللف اهدنا ريغ رمدجو. نافا ةتينا ى- لقت

 كبلكب تدص امو لك مت هللا مسا ركذات كسوقب تدص اف كيص ضرأب كنا تركذ ام امأو

 هدر 2 0057-2-2 5 70 0 -ٍ 0 00 1 ١

 «لكف دتاكذ تكرداث املعم سبيل ىحلا كبلكب تحكص امو لك مت. هللا مسا ركذاف ملعلا
0 | 

 5 ١ 5 تا 1 5-5 207 1

 كلام نب سنأ نع كيز نب ماشخ ىنتتدح لاق ةبعش نع ىيحإ انتلح ددسم انتدح

 3 3 3 - 3 ع 2

 اح اهيلع تيعسف اوبغل اح اهيلع اوعسف نارهضلا رمب ابنرأ انكافنا لاق هنع هللا يضر 03 8 أ | أ 1: /

 5 تدخا 1 1 - 17 3 3 3 ٠ ٠
 ميدرو 5 ع اهيدتخت وا اهيكروب ملسو هيلع هللا ىتذص يدلنا لأ تعد خحلط نأ ذل اعد ننجح اهتدخأ

 عفان ىع هللا ديبع نب رع ىليم رضنلا نأ نع كلام ىنتدح لذ ليعمم انتدح « ةليقت | | : | طم َِك 8 0-1 0 60 ا

 1 أ ١ 5 ب . ٠
 ضعبب نذ |دأ ىتح ملسو هيلع هللا ىلمح هلل لوسر عم ند هلأ ةدانك قل نع ةدانك ىلب ىلوم

 ان
 2 0 ع ََ 1 أ 5 0 5 1 35 ع 6 ل

 96 ع

 1 1 5 7 ا

 لوسر اوكردا اًملف عضعب ىباو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باكتأ ضعب هنم لكأت هلتقف

 لاق هنأ لإ هلتم ةدانق لأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب كيز نع كلام ىنتتدح لآق

 ققعجلاا نميلسلا ري اهدحست لايت لح ”كيصتلا باب. ١ ءائضاوج نب ىعم لف

 5 0 د 5 عود

 ذكم نيب اميف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلأ عم تنك لاق ةداتق ايأ تعمس ةماوتلا ىلهم

 كلذ ىلع انأ انيبق لابلل ىلع ةاقر تنكو سرف ىلع لح لجر انأو نومك و ةنيدماو

2 5552 
1 

 د 5 5 : د ع
 0 جى .ل1 خذ أ 5-3 +ءءإع م. .6 < ةكك 36 00 3 1 2 1١

 اذه ام عل تلقف حو رام و اذذ رظنا تبهدف ءىشل عرورسسلا «لادسلا كك قا



 ١0 353 ىكيصلاو جئابذلا رح

2 2 

 متاح ىب ىدحع نع ىبعشلا نع مصاع انتدح ديزي نب تنبات انتدح لبععسأ نب ىدوم

 لتقو كسماف تيمسو كبلك تلسرا اذا لق ملسو هيلع هللا ىدص ىنلا نع هنع هللا ىضر

 اهيلع هللا مسا ركذي رل اًبالك طلاخ اذاو هسفن ىلع كسما امنا لكأت الف لكا ناو ّلُكف

 وا موي دعب هتدجوف كيصلا تيمر ناو لق اهيأ ىرحت ال كناف لكآت' الف نلنقو نكسماف

 نواد "نع ىلعألا ىيع لاؤو ؛لكأت الخ كاما ىف (عقو ناو لكف كيس رمال كا ا ل

 نيمويلا ترا رفتقيف كيصلا ىمري ملسو هيلع هللا ىلليص ىنلل لق هنأ ىلع نع رماع ىلع

 اًبلك كيصلا عم جو اذا باب 1 ءءاش نا لكأب لق همهس هيفو 0 مت ةتالتلاو

 ) نع رفسلا نبأ نب هللا كبع نع ع انتدح مدا انتدح رخآ

 اذا ملسو هيلع هللا ىكص' ىنلا لاقف ىمسأو ىلك للسرأ ىئنا ةللا لوسر. اب تلق لق راح

 جل لسرأ تلق هسفن ىلع كسما امناذ لكأت الف لكأت لتقف فخأت تيمسو كبلك . تلسرأ

 ع

 لع مسن رهو كبلك ىلع تيمس امتاذ لكت اللافت هذخل امهيأ ىردا ال رخآ ابط دعم ْدِجَأ

 هناف لتقف هضرعب رم اد هذح تبصا .اذا لاقف ضارعملا كيص نع هتلأسو ةريغ

 ناَيَب ىع ليصف. نبا قربخا نتحص ىتدح نيصتلا ىف ءاج ام بي ٠١ كت الث ديو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نتيلأس لق هنع هللا ىضر رتاخ نب ىحع نع رمع نع

 كف هللا مسا تركذو ةملعملا كبالك تلسرا اذا لاقف بالكلا هذهب كّيصتن موق انا تلقف

 هسفن ىلع كسما امتا نوكي نأ فاخا ىتأف لكأت الف بلللا لكأب نا الا كبلع ىكسما امم

 هكدحو ميرش نب .ةويح. نع مضاع وبا انتدحا «لكأت. الف اهريغ, نم تلك اهطلخ نو

 لق عيرش نب اَهْيَح نع كراَبملا نبا نع نييلس نب هّملَس انتدح ءاجر ىلا نب دجتا
 ةبلعت ابا تعمس لاق هللا ككاع سيردأ ا ىلربخأ لاق ىفشمىلا ديزي نب ةعيبر تعمد

 ضرأب انا هللا لوسر اب تلقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تينآ لوقي هنع هللا ىضر ىنشخلا
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6 

2 5 
 22 س0

 د د 35 000 0 8 11 5 3

 اقفنو ىسلا رست دق اينللو ودع هي اكني او قيص هب كاصي آل مهنإ لآقو فذنكل هك

 5 ل دعس 0

 هنأ ملسو هيلع هللا ىذدص هللا لوسر نع كت دحا مل لاقف فذخ كلذ دعي دأر مت نبعلا

 هس حس ديد

 تلا 0 كك ] ءانكو انك كيلكا ال نكح 215 5ك 5 فلكل 02

 ملسم نب زيزعلا دبع انتدح ليعمسأ نب ىدوم انتدح ةيشام وا ىيص بلكب سيئ اَبلك

 د

 هيلع هللا ىفلص ىنلا ىع امهنع هللا ىضر رع نبأ تعمس لاق رانيد ىب هللا دبع انتدح

 0 3 0 2 1 3 ١
 «ناطاريق هلمع نم موي لك صقت ةيراض وأ ةيثشام بلكب سيل اًبلك ىتنقا نم لق ملسو

 كبع تلعب دب لقي املاس تنعم لاق نفس أ نب ةلطنح انربخأ ميخ بأ نب ىكملا انتدح

 ايراض ايلك الا ابلك ىنتق) نم لوقي ملسو هيلع هللا لكص ئنلا تعمم لوقي رع نب هللا

 مح هللا كنع انتدح «”ناتطاركت محب لك هرجأ نم صقني ركنات هيما بلك وأ كيسل

 نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لك لاك رع نب هللا كبع نع عشان نع كلام انربخأ فسوبي

 بللتا لكأ اذا باب ١+ «ناطاريق موي لك هليع نم صقن اًيراض وأ ةيشام بلك الا اًبلك ىنتقا

 5 لا
5 

 ا بلا امم اولكف هللا مكيلع امم نيتوملعت اوبستكأ اوحرجا 2 ة

 هسفن ىلع كسمأ امنا هدسفأ ىقف بلكلا لكا نا ساّبع نبأ لقو «باسحلأ عيرس هلوق لأ

 ءاطع لقو رع نبا ههركو كرتت ىتح مّلعتو برضتق هلآ مكملع امم نيتوملعت لوقي هللاو

 نايب نع ليضف ىب دب انثدح كيعس نب ةبيتق انثدح ءٌلكف لكأب رو مدلا برش نإ

0 

 نكسما امم ٌلكف هللا مسا تركذو ةمّلعملا كبالك تلسرا اذا لاقف باللتا هذيب ُديصت

 ناو هسفن ىلع هكسم) امتأ وكف نإ كانا ىنأف تلا لك 01 ل لل ناو مكيلع 1
 أ

 انتحح ةتالث وا نيموي هنع باغ اذا كيصلا باب ٠ ءلكأت الف اهريغ نم بالك اهطلاخ



 0 ٠ كيصلاو مئبذلا باتك

 اذا لاقف ضارعملا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر.تلأس لق هنع هللا ىضر رتاح

 اذا لاق ىبلك لسرأ تلقف لكأت الف ٌليِقو هلاف لتقف هضرعب باصا اذاف ْلُكف هذك تبصا

 كتسما امنا كيلع كس ل هند لكانت دس 5 ل1 نإذ لف لكشف تيسر نيك 10

 كبلك ىلع تيبس امنا كنف :لكأت ال لاق رش اًبلك هعم ْدِجَأ ىلك ٌلسرأ كلف هسفن 0

 نع نيفس انتل ةصيبق انتدح هضرعب ضصارعملا باصا ام باب ا" ءرختالا ىلع مست رو

 اب تلق لق هنع هللا ىضر متاح نب ىحع نع تثراخل نب مامه نع ميعربا ىع روصنم

 نإو لق نلنفق نإو تلق كيلع ىكسما ام لك لق ةيلعبلا بالكلا لسرت انا هللا لوسر

 باب * ءللكأت الف هضرعب باصا امو َقَرَخ ام لك لق ضارعملاب ىمرت انو تلق نلتنق

 000 3 در | - 1 2 . 1 3 5 0 ١ م /] : أ

 مكحجلا لكلاك 2 ل1 ١١ نك دنح نابف اديص برض اذأ ميخربأو نسل لقو سوقلا تايب

 - هع هد -

 دكيز نع شمعألا لقو هلكف هطسو وأ هقنع تبرض اذا ميهربا لاذو 0 لك

 د

 باتللا لهأ. نم موق ضرأب انأ هللا ىن اب .تلق لق ىسخلا ةبلعت نأ نع سيردا نا نع

 تسد َتاد 3 6 د 1 ع سد ملل د درع

 اف ملعملا ىبلكيو ملعمب سيل ىحتلا ىلخنبو , سس و عب كيصأ كبص ضرابو 0 3 لكانفأ
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 رن ناو اهيف اولكأت الخ اهريغ مكجو ناف باتلا لقا نم تركذ ام امأ لت ىلا حلْصَي

 كبّلكب تّدص امو ٌلكف هللا مسا تركذف كسوقب تّكص امو اهيف اولكو اهولسغاف اودجت

 باب ه٠ .«2ٌللكف هقاكذ تكرداو مّلعم ريغ كبلكب تدس امو ٌلكف هللا مسا تركذف مّلعملا

 ديزيل ظفللاو نوره نب كيزيو عيكو انتدح دكشار نب فسي انتدح ةقدئبلاو فذخل 01 3 5 سس 1 5 : محتل 2 نك5دا

 داجر ىار هنأ لفغم نب هللا دبع ىع ةحيرب نب هللا كيع نع ىسلل نب سميك نع

 ند وأ ال نع ىهن ملسو :بلع هللا 84 هد ذل 50 نص هللا“ لوسر ناذف فذخ الا هل لاق فنك

 قع هه ماب 6 ه-_



 ديصلاو جئابذلا بانك 7

 هادوهجح ددهد-

 اه اي ىلاعت هلوقو 0 ىلا مل مكيلع تمرح هللإ ليقو ىكيصلا ىلع ةةيمستلا باب أ

 © 36ه -

 نبا لاقو 7-0 0 الق هلوق كل مكيلع ىلتي ام

 ا

ٍ 
 ع

59 

1 
89 

 3 ظ :

 2-2: ل --د همس - د 3 * -_ 5م 2

 1 ل تومتخ انوي كشتات بربخت ةذوقومل 0 فنخت ةقنخنملا ةواحع نانش

 6 - ةسص- 00-270 30 2 هاش اساس

 ميذاف هنيعب وأ هبتحب كرحتي تكردأ اف ةاشلا مادنت ةكطنلا لي نم ىدرتت

 2 لق هنع هللا ىضر اح نب ىدع نع رمع نع ءيركر انثدح ميعن وبا انتكح ّلكو

 ياك ب ت0 : >2 5 23 حا

 باصإا امو هلكف هذتكح باصا ام لاق ضارعملا كيص ىع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تلاس

 5 5-0 هد دء و 2 ه-

 اناكذ بللتا كخأ نان لكخ كبيلع كسما.ام لاقق بلللتا كينم نع هنلاسو تايكو وه هضرعب

 27 الخ هلثق ىقو هعم هذخأ نوكي نأ ب ديغ ابلك كبالك وأ كبلك عم تدجو نم

0 26 

 لاقو ضارعملا تيص باب ' ؛هريغ ىلع هركذت منو كبلك ىلع هللا مس ! توكذ امتاذ ل

 ُ 0 ءاطعو ميعرباو دعاجأو 0 ماس هعركو ةدوقوملا كلت ةَقْدْنِبلِب لوتقملا ىف ريع نبأ



- 01 



0 



 با_-:-كد

 711101101111 عاطمد ال

 [ 1[ الخال

 1مم 81ج طا ط خ1 17 1:
 حم يح _صلا عمال

 نزلا 511322-08 10
 ةماعلا ما ماكل

 لكيبع هنأ ندب كلتا كحل كك دمع 1

 ىر اهكتنللا ىدفعكملا

 هنع ىضرو ملا هور



00 

7 

 ه؟ءدا









 1تطوصتمند د 1823. 11و الت
 ح1 - 8لعطومعت

 16 مععاع11] 585 م5
 وطور ةجصعمو ه0. طرت اطععطل



4 
 م ع
2 

 0ع حم +

 1 مفرق رو
0 

٠ 0 
7 

 1 0 4 0 اا
 1 1 ا

 ا 0
 ا 00 0 0

 2 روس 14 1 7
0 0 0 0 1 1 5 

 ا 0 1 5 0 حلا ب : ٠
 ١ 3 : ل 3 : 0 0 7 00 ا 3 1 0 00
3 

9 1 0 1 
0 0 1 

1 5 1 
 00 0 1 هيه اجي 0 4 00

 . ١ لا 10

 1 1 ا 1 ا 1


