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 «4 جر

 ةير ورملا عم سبابع نا ةرظانم 6 هيلوالغ نافدلو كلكم لي
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 ن ومضت 1
0 
 ةنجلا رش ةثالث دحاولا مهسلاب لخ دب للان |

 باضا وا ًامخا هنبس غلف مهسنودملا ىثر نم |

 ةبقر لدعف

 مكبنا وقبتسا ولبتلاب م ومر اذ كربتكاذا اضبا
 هلءاعدلاو رفسلا ديرب نمل ميدوتلا ةنس | هيب

 ن ده اجلا ةعاشم لضف 5

 نيّتكر لزملا عد فل

 از يع 17

 ثالثلا نو دب رفسلا يف د دشتتلا و

 ةمثحلا'و ةل العتلا بوكر نع تلا اضيإ

 | ةله الا زل مول نع ىعنلا 5 ٠

 يلا لام اورق الو لوزن ببس | 1

 ةااردب رام لكدلإلا دع ماتم | اضيا|

 دولا دنع نيالا ناذيتسا | 1 ٠

 ةدلا ولا يلجر دنع ةنجلا 5

 رقفلا ميا ةنكي لهب ؤدلا ١ ثا

 ل هيلع لا لمص لا لوسر يول ناؤلا ركذ ١

 ف <« صيخلتلاعم كردتسملا نميلاثلا دلما نيماطم سرهف إف
 ل ومضم

 ا

 اخي تادد اعلا ربسفلا

 ةمتوم يار تان اني لهوا[ 1-4
 ةمااقلا موب ءافعضلا لضف ًاضيإ 5 9
 ردب موي لئابقلا راعش اضيا

 هت“ وتن دنعىزاغلا أعد

 ءددلاو تكلا ذل نخ لأ خنبنلا ةمقا ع | رفنلا دارا نلف رش لكلعريبكتلا اضنبإ
 : نافل لرب فاضي | اد بوكر هان د١(
 ةنللا ىف وبق تاموا هللا ليبس ىف لتق نمآ ٠ ملسو هلآو هسيلع هللا لص يبنلا دنعل جلا ةن اكش هية

 ىو ام هلذ ا نغ نم| أضيا عوجلاسايفإ 1

 ةمايقلا ماوي هيف ىضتي نس انلا لوا | ٠٠١ | تنا الا هلا:ال لاق اذا دبتلا ىلا بجسيل هللا نا | اضيا
 ىضرو انيضر دق أنا انموق لب انبر ءا دهشلا لوق اى ىسف تملظ دقُيلا

 الار انع يع ارك ب اودلا اوذذعتالا ٠

 هدفا وجو نا وقت لوك تبع ان ماقميف رفسلا يف لّوناذا ءاعدلا اضيا
 | وتلا اائلد نافع لاؤسلا[ ٠٠١ اهوخد لبر ةنارق ةؤردنع ةامذهل از

 وزغال | ريجا مداخلا ذخا ايا |  شويلا راغيرالااودلا زيغو ةاحلا تكلا ١
 .. ديهشلا قح يف ةكئالملل ىلاعت هللا لوق | اضيا

 ة الصم هلل لص نا لبق ةنجلا لوخ داو

 ليالاب ىوطت ضرالا ناف ةملدلاب مي |
 ظ اولزت اذا لزاملا يف ق رفتلا نع ىئهنلا ١6

 نا مسوهل اوه بلع هللا ص هللا لوسر عم قب 1

 نيتح موب الجر ن ون اك و دوعسم
 ةنيكسلا ةبا لو ز ناش اضيا

 ثالث رافمتس الا ةءارق ةلضف'

 ةءوتلا ةروس رك د[ اضيإ

 ْ ريفنلا ىلع ثحملا

 داك سووع سلا نا تملا

 مك١

 اًضيإ

 اضن
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 اضيا

 سل

 م

 م5
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 افلا
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 مخ

 أيا

 مو

 م5

 ْن :

 دبشلا م | ا م م

 ايشعو ةركب معقزر مهلع جرخم ءادبشلا

 متلاو ملا هب هللا به دال

 اكوامو اذا رسثاو ةداس ءادبشللنا

 ةورذؤو ةولصلا هدومعو مالس لا لم الا نعل

 داهللا 4م اك

 تام مئاق د اص هسفن دنع نم لتقلا هللا لأس نم

 ةفاعلا هللا اولسو ودعلا ءامل ارت

 تامو زغلاب ليفي تيدج وزغي 1و تاع

 قاف نمةبعش لع

 ةملث هيف وةبفل دابملا نم رلاريغل هللا ىقل نم

 ةنجلالخدب مبف داهجالو ةق دصال

 مايصرجا هلزاك هللا ليبس يف ةليلوامو طبار نم

 همايقو روش

 ردقلاةلِل نملضفا ىهقليلركذ

 رانلا اهننغال نيعا.ةن الث
 هلزاكريخم هل امو هلها ىف جر احلا فلخ كيا

 اك 5

 َج راخلا رجا فصن لثه

 هللا ة.شخ يم تثتعءمد نيع لع رانلا ثم رخ

 اضإا هما ناف مامالا عراطاو هللا هحو ىغشا نم

 هاكرجا هبسو

 اييذلا عاتمىنت دهاجلرجاال

 اعلا كلشن تاثق و | تاتااق ا لاح يا ىلع
 |١ كنت

 هيأ
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 يف نيجوز هللل ام لك: رم قفني دبغ نم ام 4

 ةنللا ةبجح هتلبقتساالا هللا ليبس
 و نو 0.

 فيعضةثأم ميسا تنك هللا ليبس ىف ةقفن قفن | نم 4/

 لامع الا فائضاو لاجرلا عاونا طيبا

 هللا ليبش يفاولتق نيذلا ىيطصالو :ةليزتاغ 5

 ا. الانف

 ىلاعت هللا مهحن لاج 7 م

 ىلامت هللا مهضغب لاو 5 ا

 بناككلاو مراثلا وده اجلا ةناعا ةليضفأ ًاضيا
 ىلاءت هللا لع نونماض# ةيالثركذ | و.

 ةريشءالول ام محل سيلاموق مككاوخا نم نا 2

 - هيلا مكدحا مضيف

 لضفا ةقدصلا ياأ هو

 ريملا اهيص اوبيف دوقعم ليلا
 ردن مون هللالوسر ىليمزةابل واو يلعزاك

 هبروهعبش نراك هللا ليبسيف أس رف ستحانمإ ه؟

 هنازعم يف تانس> هلوو هنورو

 الح رغا م دا اس رف رتشاف وزغتت نا تدرا اذا

 لس ومنغت كناف ىنميلا قلطم

 ا ليلا مطتك نفت | +٠
 الوسر دمحعو اند 0 0 عب

 ٍ ةنملا هلثبحو

 أهريغ ىلع دارملا ةجر دولع | ان
 ايمارزاك ماللاهيلع ليعمسانا

 ع

 هللا لص هؤاعدو ممرلا قنا روسا لجاو ةدابش اًضيا

 هنح يف لسو هل اوهيلع

 اهرفذ ةمسن ىعف هك رب ميمرلا لعم | 17

 002 هللا نا

 'إ10 7 3 55-9

 ال سس تل

 اني يشتف نبدة يتلا تنوي ا اط
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 ألوم ام وبف ةنس هن سيلو ناعيبلا فلتخااذا | 8

 1 ش .: :ناكر اش وا ةماسلا بر
 محلا وما نمازواكف هبسك بيطا نم لجؤلادلو م

 كداخ نم نخنالو كنمتا نما ةبام الادا 5

 اهتمصعاهجوز كلم اذااحلام.يف ةارض الزوجالا ه7

 ةيشاملا ظْؤح و اهلها ىلع راهنل اب طئا ولا ظفح | 4

 - . ١ اهلها ىلع ليلا
 5 ةيشاملا 00 لع اضيإا

 انما فاما وس سيلا ع نهب الا |

 زئاج حيلصلا عع لع نوملسملا | ًاضيإ

 ادم (وو ي م ا نو

 قحأ عانتملا بح اضف سافا وا تام لج راعاأ ه١

 هنيعل هدجو اذا هعاتع

 هم رغ هيلع و همن هل نهرلا قلل 8

 اهمووس رجاو الو اهعابر , عاب ال خانم انقدكم نى

 وتتم نع ته مولا نينا 1

 ارا اولا َة

 د ءأ ٍرشْلا جيمس غبتلا دعس اهب هللا 0 ه5

 ء انما

 هيفةلاطلا ديشنش و دجسيل ر ا يوعيبلا نعىمنلا اضيإ

 نا وبلايف ٠ طابسلا نعىهنلا | هاب

 ىلاككب ىلاكلا .م نعىعبلا 2
 ا -

 ةذاناو ةرض اخملاو ةلقاحلا نعىعنلا | أضيإ

 :ندلا ءادايف دب دشتلا | هم

 2 ل ومّضَم 1

 بوكس مو بولحم نهرلا | 4

 !قرش تح ةاوتفلا نعءو 0 نم يملا نعمل عفو عقب

 ةزاختلا“ىف ةكرشلا د

 00 0 ابا

 3 ريغ رم هيخ ا نعاف و رغم هغلب ن< اضإ

 هلييلف سفن نفاد رقاالو

 دب دحلا سانللا دنع ءاعدلا كس

 هتلادردصب قدا ةلادلا تح اص "5

 هس
 ةطقلل | يح اضيإ

 جاحلا ةطقل ن ء ىلا و

 لولا هدجو اذا زاكتلا ماكحا لب اضيا
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 يار عقواذا مرخلا اك اضير

 ةمهع د ابل ا ب ادك زو

 5 هنالاص نم لّضفا هللا ليبس ِق نيا ماعم

 اماع نيتس هلها

 ب

 هاوس امفءوي فلا نم ريخ هللا ليبس يفموي اضيإ
 امو تال وبا قاس لوو عج اشا ذم

 ةروسلا رخا ىلا ضالايف

 فويسلا لالله تحن ةنملا 3
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 اًضيا
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 نو رجابملا ةنملا لخدب ةرصز.لوا

 اناعا لكأ نينمؤملا يا

 هجو يف ملبج ن اخ دو هللا ليبس يفرابغ عمتجمال

 مسرع
 ةحايس هللا ليبس ْق دارا يتم 3

 7 وزْمك ةلفق

 ادب |
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 تا تكلم
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 : اًضيا

 ضيا
 اًضيا

 كلومضَم

 ةنملالخد نإ دلاو

 برعلاض راب مانصالا ديعت ناس شب سيلب الا

 دقق هللادودح نم لو نود هتعامش 5 0 نم

 ه نأ ِف هللادارط

 علا حج

 سانلانادب ناكو طقاريخ لمعي لجر ةناكح

 ةحاسملا

 هلظ يف هللاهلظا هل عضووا ارسعم رظنا نم

 هنعاوزوأحتف ايم وع دجو نم

 ءاضق مريخ موعلا ريخ نأ

 حجراو نر:

 اهمراشواهرصتعمو اهرصاعو ثا نمل هللا نا

 * ةوع ملسو ةلئاو هيلع هللا لص هللا لير 0

 تا نهاكل ا رجاو ىلا ربمو ركلا نع

 ماحملا

 نرع لسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر ىهن

 نم برشلانعو ةمثجلا لك ١ نع و ةل الملا نبل
 هابل

 | ةاشلا عب نع لسو هللاو هيلعةللا ىلص ىننلا هت

 محالإب
 كر كفوف ير يابا ىلع وهو هق رس ى رتشا نم لآ ذا : 64 مه

 ابي او اهراع يف

 اهنملواللوبفنيلجروا لجر نماعبب عاب لجراعا
 ايهنم لوالل ىهف.نايلو اهجوز أسما امباو
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 نروشي

 امم ق>ا وبف هتق رس دجوف لج رلا قرس اذا

 ٍ 1 . اهدجو ثيح

 هلال هحاص اميادعا للام 5 دبخا:لحتسي م

 ةايشلا )ب

 ظ لسا: لج ولا ضرع اب رلا ىفرا نا
 موسقتاب اولحا دف ةءرق ىفباب ىلاو ايزل ربظ اذا

 هللا با دع

 لق ىلا ريصت" هتبقاع رثك ناو اب رلا
 أ. نع ملسو هللاو هيلع هللا هلال وسر ىف
 ليكل اب ايليكم ملعي الرمتلا ترم ة ربصلا عيب

 را وسلا
 رمتلاب بط ولا ميب تع يهتلا

 هنا ىري ىتح ةم ايقلا موب ةفيحص لجرال مف رت
 قب ام ىتح هعبتت مذا ينب ملاظم لا زث اق جان

 ةنسح هل

 , نع رلمتو هل اوهيلع هللا بص هللا لوسر ىهن

 اهنبل برش و اه لك وب نا ةلالجلا

 | :زعملسو هل او.هيلع هللا للص هللالوسر ىهن |

 نادلولا لتق نعو:عابسلا نم بانىذ كا

 اهزوحم ىح عاتبت ثيح عاسلا عابتنا ىنلا ئه

 ا مكاحرىلا رادتلا

 وخحناه ديب تلم ام الا: ةم الا بسك نع ىهنلا

 شئفنلاو زنا و لّغلا

 ننس نسى

 ثيبخ ماجحلا نيك

 ظ ءاملا عيبأ نع ىهلا

 هنرثع هللا لاقا السم لاقا نم
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 0« صيخلتلا م ك ردتسملا نمي اثلادللا نيماضم سرهف زلط

 ل ومّصم

 م عوبيلا باتك دس

 قنا نمل ىنغل اب ساب ال
 : ىتغلا نم ريغ قنا نأ ةحصلا

 مرخام اوعدو لءاماوذخ

 هل وه قزر رخا غلب, ىتح توميل ب نكي. 0

 ةيصمع هلضف لاني ال هللا نا

 ةعدصلاب موب وشف نيميلاو ب ذكلا هرضحممييلا

 ءادبشلا عم مسلا نيمالا و و بشيصلا مغ اكل

 ةمايقلا

 دك ولالا ند يفنفأا ةيفانلا اوفا عنا

 لبا

 عكواق فلتخت وفات ال

 ابيع هيف اء هيخأ نع عاب 0 ملل لحت 1

 قاوسالا عاقبلارش ناو دجاسملا عاقبلا ريخنا

 اع ن< ف 0

 ةلدك نبك تيطا

 نين ايل

 أب رلا لك الا

 هدب لجرلا

 هاج هيف قبب ال برامز سانلا ىلع
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 هللا ليبس يف دهالاك انق وس ىلا ت

 هللا با دك يف دحلملاك انق وس رف

 ةئسامط ريخلا ناف كبسراال ام ىلل كبر ام عد

 هب ررمشلا ناو

 ثناف كتكرش كن ءاسو كتتسح كن رساذا
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 نمؤم

 نامضلاب جاركتا
 اهنم دحاو لك ذدخ و اًرفت ملام رامات ناعيبلا

 أمولعم اتقو عيبا ديعلا ةمدخ مئابلا ط |

 كلسالو كلاس سالو عبي ناعم زوجمال

 مي يف ناطرش الو عيبو 2نالجبف الو عم

 نيلجرة داهش هنعهللا ىضر ةعزخ ةداهش لعج

 . بنعلا خمس: نعو دتاشل تح ىملا عب نع ىف مل|

 10 مح قتح رمتلا عس نكد هود يح

 عمسأم لك ثدحم نا تذدكلا نم او

 و قوف ةدبعال

 هلزاك الا هنيد ءاداىف ةين هل تناك دبع نمام

 لاوغ هللا 0

 لاي عيرأ ققرلا ةدبع

 |ميف نكي ملام هنيد يصعب ىتح نئادلا مم هللاذا

 هللا ةقركجل

 تأ 3 هواف و د 8 نشل و ناد نيادن نم

 ةمايقلا مويهنع هعرغل هللا صنقا

 اديع لذبن أ دارا اًداَف ضر يف هللا ةيارنإ ١ دلأ

 ةمنع اممهضو

 ل هيلعو نشا ُّ هللا ليبس 2 لج 0 لتقول
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 لواخلا وربكلا تا الث نم ىنرب وشهو تامئم



 «(0)جا»ا «خيرالاباتكإط #«>#_ ١ «صيخللاعمكردتسلا»
 8 ب عبطلا ةمتاخ زيجس ظ

 ىبا ظفاحلل هصيخلت' هليذ يف ىرواسينلا مكاجلا هللا دبعيا ظفاحال كردتيسملا باتك رم ىناثلا راح ا عبط م

 يدحاو ةثام ثالثو فلا ةنس مظعملا نابعش ريش رخاوا ىف يلاعت هللا اهمر يهذلا هللادبع

 نكدلاداب ارديح ةدلبب مالسو ةالبصفلا فلا اهحاص ىلع ةموبنلا ةرجهلا نمنيعبراو

 ةيم اظن الا سلجلا ةر اظن تحن ةيماظنلا ف رانا ةرئاذ ةعبطم ىف

 هلل دجْلا نا ان اوعد رخو ةماركتلاو ةدظما هللا |ممادأ
 هل ونيلس رلا ديس ىلع هللا ضونإملاملا بر

 تي موب ىلا نيعمجا هناا ف

 نيما:نيما نيما نيم

 نامل
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 «(0)ج»» ١ ا« ضراتا باتكإ» ” «>ط © 4 صيخنتلا عم كردشتلاو»
 ايأ وم ان دص»ىنلا ولركذي "8 ةجح ةرشعمضب شب رقيف ىو
 ابعاد ربو ىووت نمر لف « هسفن مساوملا لها ف ضرعو

 ايطار ةبيطلا رو رسم حبضاو * ىونلا هن ترقفتس اوانان ايف

 اظاىتتا نم نشط انو دس ها ملط ةماواط 1
 ايس تلا واخ ىلا دنع انسفن او . ». انلام لج نم لا ومالاهل انلذب

 1١ تيا ناك ناو قه مهلكس انلا نم يداعىذلا ىدامأ

 ايد اه حبصا هللا باتك ناو .# . هريغ شال هللا نا ملنو

 هللا لص قطصلا اديس ماقم ىلع ةحملا هنموقنأم ىلواوهو# هاجر إو نيخيشلا طرشىلع ميم ثيدح اذه

 هس ةرق ل ١ |سوهل اوهيلع

 3 ىضاقلا و احسا نب ليعمساانن ذادغب هيففلا تالسندمحا (هان دح) )لسم ط رش ىلع يروج #« دهاش هلو ©

 لس وهل اوهيلع هللا لص يننلاماقالاقامنعلا ى طر سابع !نع رام, دا نب رامت نعةملسن: دامح ان لاهنم نب جاجح

 هارشم ةنبدملابماقاو توصلاعمسو ءوضلا ىرابامو ا امبس كم 8 ةسقر تف ىلا

 يقالول»

 ةحح لسع عطل شن ىف ينىوب د اياوم اق دص ينلاوركذب

 ايعاد ريو ىوؤي نم ريف هس مساولا لهايف ضرعيو

 ايضار ةبيطب ارو رسم مبصاو ىونلا هب ترقتس ا وانا | ايلف

 ابيغ اب سانلا ن م ىشخ أم و ديعب * حلاظ ةمالظ ىثخام حبصاو

 اان :انلانو اق ول شلع انتفناا: و: «٠ اكل اهلج نم لاومإإلا ةلاتإذي

 63 اوملا بيبلا نكن او اعيمج مهباكسانلا 1

 يداه حصا هللا باتكذاو * مريغ يغالّشلا تارلغنو

 ئ *(مخ)
 لاق سايع نا نع رام ىلا نب رام نع ةملسن. 4 داج » :

 ةرشع سل 0 مس ودل ١ و هيلعّللا لص ىبنلا ماقا ّْ

 عمت وءوضلاىزن امناكو أعبس ةنمس

 هن دملابماقا و ت وصلا

 *(م) ارشع
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 . «(0ج» 4 خرا باتك 8 « دمك ١ ١ « صيخلتلا عم كو دتمللا »
 ةئيدلا لسسو هل او هنيلع هللا فسم هللا لوسز م دق و ةجملا يذ ىف ةبتملا ةلنبل لسودل او هلع هللا لص
 «لوالا عيل لمكف

 نان دواد :. :نةزايفساث ةيفعن ةيطصنق اك يزودلا دمخن ساخللةن 11 سايعلانب ةزمح اند دح و

 قت اقلال ملتسو هل 1و هيلع هلا لص هللا لو سراة لاق (هنع هللا ئ 0-5 "ديما نع هريغو دنه

 00 لسم طش حبص ثردحاذه»# ةنللا لاق انلا مث اولاق ينومنعو نو ؤنت راصنالا
 نعناهطن ' جهازا قس ” دح هللا دبع نب ضفحأ 57 اصع ندمت أنت ىريعشلا دم نب دم ببطلاو ا ١ ندع :

 تن كيعصم 0200- 3 ائيلع 0 6 هنا 0 ِ ءأ ىبلاع نع ع قاحماد ا 5 0 ْن ةيعشا رم

 10 يسن اب ل ورقم اح را ل ةمتاسل ةواودسو

 نايبصلاو ءاننلا لعج سو هل اوه ع هل 1غ هللا لوسراتحرف ُك 0-0 رفاق نا 1ع هللا لص

 | هاجرخم مونيخيشلا طرش ع خرطص ثيدحاذه# (لسو هل اوهباع هللا لص) هللا ناوسو كيه نولوةنذ لوول

 ةقايسلاهذهب

 رذنلاز نب ميه ار ارتاان ليز 3:ن ' نيسسملا نب ميهاربا ان قاذمهب تناكلا لضفلانيدمحارصنلاو ا ا 7

 2 و هلاو هنلع هللا لص يفلان 3 5 للان ةورعل تاقلاق ران : 8نأوارم نع ةنيبغن نايفسات يار رى

 ةتببعز نائفسلاقرعاشلا] وق نم هذخا اعالاق ةجخ ةرشع عض ثيلل وقت سابعنب!ناف تلقنينس نيفيا

 هنم ملعت »سيقن ةمرص ىلا فلتخم سابعنإ تاريلورقاالنآلا كم ةزورع كتيدت لاف ديمي نيماح

 0 تايبآلا ةهأده

 ىو سيق نب ةمرد ىنا ىلا فاتخي »

 ابيرقوا روشا ةنالثلسوهل او هيلع هللا لص لال وسر رجاعمنيبو ةبقملا ةلءل نيب ناكل اق ئرره لا نع.« ليقع ©
 «لوالا ميسر يف ةنبدملامدقو ةجحلا يذىف ةبقملاةليل لسومل اوهيلع هللاِلَص هللالوسر راصنالا ب

 انلاف من اولاق ينوعنعو ىف ةووؤن زاصنالا يلا مديح طا عج رحال نر ءادنه يل أنب « دواد

 « ةنملا لاق

 ريم نب بعصم ْن رجا ملا نم ةئمدملا دال ءا ربلا نع قانا ينا نع ةبعش نع ٍناعط ن4 3 ٍِظ

 لعالا كابر مسا حبس تأرق دقو لس ودل اوديلع هللا لص هللا لوس مدقف ان :ءوءزقب اوناكف موتكحم ماناو

 ”ىئثدانح رف انف سوه اوهيلع هللا ص نا لو سرمد بنر شع ىف رم مق مرام و دعس مدق ممل اصفملا نم اروسو

 * ( مخ )( لسو هلاو هيلع هللا لص) هلال وسر اذه نولوق نوعبس نايبصلاو ءاسنلا لمج هنائحرف

 سابعنا برا تاق نينسرشع لاق ك6 لدوهلاو هبط لض ىبنلا ثبل كةورعل تلق رانج « ورمع »

 راصنالا نم ارز تنساديس 0001 (ان) رعاشلا] وق نموذخا اهنا لاق ةجح ةرشع عضبل وف

 «تايآلا هذه هنم عتب سيقن ةم رس ىلا فاتخ سابعزا تأ لوشن
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 «(0) عج « خيراتلا باتكإ» «4«ةه9 « صيخلتلا مم كر دتسلا »

 قب ىتح همالساب نوملسيف هلها ىلا باقنيف نارّقلا هئرقوهن نمؤيف انم لجرلا هينايف بري رم هتلاانئس
 انلقو انعمتحاو انرمتئاف هيلا هللا انثملو مالس اللا نو رهظ. نيملسملا نم طهر امفوالا راصنالا رود :.:رضراو

 اندعاوف مسوملا يفايلع انمدقىتح انلح رف فاخو كم لابجيف درطي لسوهل | وهيلع هللا لص هللا لوسر ىتمىتح

 هدنعاتعمتجاف برد لهاب ةفرعموذيناكوءاج نيدلاموقلاء ال ؤهامىرداال ىخا نءااب سابعلا همعل لاّمفةبقعلا ةعس

 لع هللا لورا انلمف تأكد حا ءالؤه مهقرعلال موق ءالؤه لاق انهوحو َْى سايعلا رظن الننيلجرو لجرنم

 فورعملاب صالا لغو رسيلاو رسملاىف ةقفنلا لعو لسكلاو طاشنلا يف ةعاطلاو ممسأا ىلع ىف رسابلا# كساناب

 د م ينوعنخو كيلع تم دقاذايفو رصن» نا لعوم ال 3 كذخاال للا يفاولوقت ناىلعو ركنا نعىهنلاوأ

 لاق امد الا نيعيسلا زر غصا وهوؤرا ردرنب دهس أ هدب دخاوةمءاس انمقف ةنجلا ركلو كءاتباو, مكجاوزاو ركسفنا هنعأ

 برعلاةقرافممويلا هجارخاناو الوز هاي نرالا يلع دايك هيلا برضن ملانا ب رثيلها انا دن ور

 برعلا ةقراقمو كرابخ لاقل حو مكتسم اذن اه نورلس موقمتنا اماق فيسلا م م ناو كرايخ لتقو ةفاك

 الاول هف لج ونمع هللادنع رذعوهف هوو دف ةغخ مكسفا ن م نوفاخم من ااماو هلثا ىلع كرجاو هودقت ةقاك

 ؛ ةنلا كلل طانطعيل انيلع ذخاف الجر الجر هيلا انمقف لاق اهلضتسالو ةعيبلا هذه ر ذنال هتلاوغ ك) دراتعطملا ١

 *: هاجرخ مل و ةبقعلا ةعيبل عماج دانسالا يح ثيدحاذه

 نيب ناكلاق باه نا نع ليقع نعث للا ىندح ر يكب نب ىيحي انث كد رش نيدييءأبنا قاجسا نب ركبوا اني دح
 تايلور ناصتالا ةني يناك وايمن نقدا روشا ةيالثلسودل اوديلع هللا لص هللال وسر رجاهمنيبو ةبقعلا ةليلإ

 0 هللا أنثعل تح مياصألا هيلا نوريشن هللاىلا موعدب مهلا-ر نيب ىثعو كنننتش ال شرق مالغرذحا ظ

 راصن الا رو ذ نمراذ قس لح همالساب نوملسيف هلهايلا باقنيف نارقلا هثرق وهن نم ٌويقانم لجرلا هس ايغأ

 هللا لص هللا ل وسر تم ىتحانلقوانعمتج اوان رع فهلا هللا انك ةمالسالا ترو رهظي نوما نم طهر اهفوالا

 سابملا همع هللاتف ةبقملا ةعيبات دعاوف مسوآا هيطانم دق ىتح انلحرف فاخو ةكملابجيف درطي لسوهلآو هيلع

 رظن الف نيلجرو لجر نمهدنع انعمتجاف بر, لها. ةف رعم ودينا كو ءاج نذلاموقلا ءال هام ىرداال يخا نبااد

 ةعاطلاو عمسلا ىلع لاق كعب اناملعشنالوسراياتلقق ثا دعنا ءالؤهمهفرعنالموق ءالؤهلاتانهوجوٌق نابل

 قاولو نا ىلع زكا وع ء ىهنلا ,فو رعملابرصالا لعو رسيلاو ربسلا ىف ةقفنلا ىلعو لسكلاوإط

 ككءاناو ؟جا هزاو سلا هنع نودنم امن يلو منتو كيلع تمدق اذا ينو رصنت نا للعو مئالةمول مكدخ 2

 برص ماتا برك, لها اياديور لاقدتاالا نيعبسلا رتصاوهوةرارز نبدعساهديب ذخاف هعيابن انممف ةنملا مكلو

 مكضعي ناو مر ابخ لثقو ةفاك ب رملا ةق رافم م وبلا هجارخاناوهللا لوسر هنارلم نحنو الا طم اد ايكاديلا

 وهف هور ذف ةقيخ ميسفنا نم نوفاخت متنا اماو هللا ىلع م كر جاو. هودقت :كلذىلع نوربصن موقمتااماف فيسلا |

 انيلع دخاف الجر الجر هيلا انمّمف اهايمتشن الو.ةعببلا هدنه رذب ال هللاوو كدانع ايمادعس يارا 00

 هكا : 1 ل و

 هس 60 انتنالاعلا م 0 0 تصر مميخم هجر د
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 «(0)ج» ١ 4 خيراتاباتكإ» - «>:» # صيخلتلا عم كر دتسملا »

 مجربملا ثيدحال ثيدحقدصب ؛ « مكحب انكيفهنولتت مكلاو
 مركتل ابا وعجزا الا كلضف *  :ةءاصعاهنم كينانام كناو

 ىاديعسلاي ومالا دعس قاحسا ان نايفسانىديجلاانب ومني رشن ابنا قاخسا نب ركبوا 4 ان دح ١

 لف وهل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر يتاسكف ةيربوجاناو ةشبملا ضرانم تمدقتلاةدلاختنيدلاخ ما نعهنبا نع

 *«نسح نسح ىنمي هاننس هانس لوهتو هديب مالعالا يسع لسوهل اوديلع هللا لص هلال وسر لمؤمالعا الة سيخ
 0 هاج رخو نيخيشلا طرشىلع حي ثي دح اذه

 قادم ن.حلج الاان/ئدهنلا ناسغوا انيدلاخنب ميما نيلي يشلا ةبقعن دمج ن ىلع نسحلا ونا# انربخا

 رس ةرقط هللا لص هللا لوسر لاقةشبحلا ضرانم تلاظىلا نب رفعج مدقأمل لاقهّنلادبع نب رباج نع يبعشلا

 * هاج رخملو دانس الا حبحص ثردحاذه# رفعج مودقت ماربيخ تف حرفا انااههماب يرداام

 انثىوم الاديعس نبىيحت نيديعس اثدايز ندم ن نيبملا انثثيكزملا ميهاربا نيدمج لضفلا وا ينثدح 2

 ىحانصلا ةلينعنب نهج رلا دبع نع ينزبلا لادبعن دير نع تيبح يبات ديزي انث 5 دمت“ اني يلا

 لسودلار اودهيلع هللا لض هللا 0 يب اتناف لبشملام املا نمىلو الاةبقعلا فرشع 200000 صلانب ةذايعنع '

 : هاب زم ديل هم اموت ديا وحلا هوا

 ىيحلان ىنذملاو رم ىلانن ىيح ندمان ميهار ,١نب قاحسا نيدمح اننىرقملا ليعمسا نيدمح # ىنثدح

 نييشرفع قفل مودل هيلع هللا لض يبل: نا يراضن الا هللا ذبغ نءرياج نعرييزلا يلا نع ميثخ نبا نع ميلسن ا

 يبر تال اسرلبا َج> يل رصنل نم ىنو وب, نم ىنم نم مه زانمو ظاكعو ةنجو مسولا ىف مهزانصيف سانا مب

 هموقهي ايفهجر ىذىلا نميلا نم وارصم نص لحريل لجرلا ناىتح هنوؤيالو هرصننا دحادجنالف ةنجلاهلف

 ريع مياصالابهيلا نوريشل لجو نع هللاىلا مموعدب ملا حر نيب ىثعو كنت الشرق مالغرذحاهل نولوَميف

 هللا ل وسر ىناسكحف هن ريوجاناو ةشبملا نم تمدقتلاق دلاغمانع هيبانءييومالا ديعنب « قاحسا

 *( مخ ) نسح نسح ىنعي هانس هانسل وتو هدب مالعالا حسم لم مالعا امل ةصيخ ملسوهل اوهيلع ّللالص

 اعيابىرداام لسوهل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر لاق ةشبحلا نمرفعج مدقامللاق رباج نع يبعشلا نع « حاجا ل:

 8: حيرت # رفعت موج ءاريبخ حا فب حرفاانا

 لاق د ابع نع ىحانصلا ةليسعنب ةرعرلا دبع نع هللا دبعنب لهجوم تيبح ىبانيديزيان « قاحسانا

 ضرغنا لبق ءاسئلاةعبس , لسوف اودهيلع هللا لصهتلا ل وسر انعيابف لبقملا ماعلا نمىل والا ةيقعلا ىف يشع 5

 :( م)برحلا انيلع
 عت نينسرشع ثبل لسوهل اويل هللا لص ينلا نا رب اجنع ريبزلايلا نع ميثخ نبا نع ميلسنب © ىبحت )ف
 ةنجلا هلفيبرتالاشر غلب | ىتح يل رصنب نمو ىنرو ْوِإ نمىنم نم ملز انمو ظاكعو ةنجحو مسوملا يفرم زانم يف سانلا
 «|نولوقيف هموق هي ايفهمحر ىذشلا نملاو ارصمنم لحريالجرلا تراىت> هنو والو هرصنبادحا دجئالف

011111071 

 5 ا

 ردحا 06 هدو

 لا ا



 <«( ١ 14 خيرات باك ف: "4 >ط «#١ ١ يختل عمل رادتتللا »
 | مسا كر لاق احطسأ نتا ن عراك ن نتثؤواظ را املا دبع نب تنجح | انن بوقعين دم نسابعلا ونا 14 انج ِ

 باتك اذهق اح ان !لاقل رهو هر كوت كح كلا مسا ىئاجنلا اه وة يلا رملاب وهو ةمحصم قئاجنلا
 ىهاذغنلا يلا للا لور دم تانك [ذه ميخنرلا نمحالا هللا معن ىش اجنلالا رسوما اوهيلع هللا لبص دم ىنلا نم
 هل كن شال ة دحو هللاالا هلاال نا دهنشو هلوسزو للاب نَماو ئدهلا عب | نمنع مالاس# نشييملا ميظع 3

 0 5 ١ لهاأن رس لافتا لوسرانايناف هللا ءاغ 3 كوع دا هلوصرو ةدنعا دم ناوا دلوالو ةبحابص دخن 1

 ةيلا هللا ن و دنماناب را اضعباتضعن دفع الوائيش *اهيك 0 واننس هاوس ةلكىلا اولامت

 رابشالا ناف ةنرغست هنأت زيت جنا مسا ُُس ص * ثلا قاحشا ن دم عملات ل# ْخئ راصتلا مث كيرف: ثا ناف

 * 0 ناتكح يف هيلا باتكلاو ا امكان نطل ةيكؤسفلا

 ىشرقلا دهز.ن دلاخ ان'ركاش نيد نب رفعج انتذادغتب يرطنقلا ميكن دمحا ند# نيسملا وا# انتدح ,

 هلو اوهيلع هللا ملا لوسر ع لاق دؤعسمن هللا دنغ نعةبتعن هللا دتع نع قاحسإوباانن ةنواعمن . مب دحاشت

 خيب ثيدنح اذهنم ريسفتلا يفهنج رنا ةلوظب كيدحلا ركففالخجر نيناق نه وت ن نحنو ىشاجنلا ىلا لسو

 لسؤهل اوةيلع هللا لص هللالودنر تاحا دورو لبق هرشن نم ئشاجنلا نا وعلا ت !اطرعيلو هاجرتإ مو داتسالا

 ةبييحما وةملس مانا ةشئاغ نءهبا نع ةؤرعنب ماشه نع نيحيحضلا يناههجا رخا كلذىلع ليلدلا هياعدناتكب
 « ثرذحلا ريواصت' اف ةشبملا ضرابابم او ةسينك انركذ
 نع حيلف نيدمح اننياز را ردنلاو منيه ار اان فخ انتوا رعشلا دم نب لضفلا ن ليعمسا# يف ربخا »

 7 رسولا اودهبلغ هللا لص ننام تننةبقر هن ًايرجاؤرخ نافعن قايخ نا تاهش نانع ةبعع ن ىسوم

 دملا ىلا ارجاقم - 1كم لسوةلاو اوهيلع هللا لص هللا ل وسر للعام دقت ىلو الا ةشبملا ىلا ةكم توه ن جاع

 ع ىدعن هللا ديبعن ء ةو رع نع ىنهزلا ع ةريغ و ةبيلش يل نأ ك كثحدحب َج ارخاذ اع ناغيشلا قفا دق

 ةءاور لع ترصتخا كلزإف هلوطب ثردملا اًقاسو ةشلا ضراىلا نافع نينامع جورخ يف ةم رخ نا 2

 يفرم لا ارك ةايفيلنودل او هيلع هللا لصدتلا لوسر تن ةيقرزا ىزاغملا يفوكذو قاحسا نبا نعةبع نيىسوم
 ريك سنوانب ر ايلا دبع نيدنجا انه تاو ندم سايعلاو ا( |: ندخ)# اهنم ندنبحا نشبحلا. يف الو. برعلا

 : « مهتغرفدلا وهراوج دينيس مهضحب ىش اجنلإ أناسا تن !اطوا لاق لاق قاحسا نءانغأ

 مسه نباحيينسملاو ى مول ريزو * ادم نا سانلار رابخ معي

 مصعبو ى دهم هللا ساب لكشف * هب ايتام لثم ىدبم اب انا

 *ك الا هلاقزيسفتلا يف سدقو ثيدحلاالحر نينا نم وحنن 2و ىس ث*احنلاىلا لسوهلا اوهيلع

 امدقم ةشيملاولا يكن ارداهةنقر 5 ًارماو ذايعانا يرسهزلان 2 ةبمعنب يدوم تايرع 38 5 نع ِ

 مس

 هللا لوسر تن. ةيقرنا ىزاغلا يف قا 0 رجاهم ةكمرسوهل اوهيلعللا لنا لوسردلع
 امم نسسحا شبملا يفالو برعلا فر او ركداهف يسود اوهنلع هللا ليص

 - ةشبحلا ىلا امنع د نامع ةرجه 0
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 2 «0ج» م« خيراتلا باتك » 4« ١ « لمغلتا مم كر دتسلاو

 | يقدح رصع ىف وكلا ثعشالا دم نب دمت لعوا ان دشغازلا نايلسنددادز دمع ري هيلا دح ف

 هسا نعىلع نيد“ هسا نع هذح نع هنأ ف يبا اد دمخ نب رفح نع قدوم وب ليعمجا 3 ىسوه نسطاؤا

 هللا لضدتلا لوسر لعدل ناك ةرجم زج هللاق ناك ايدوهينا هنعهللا ىضر بلا طىنان لعدن :,عنيسحلاهدج نع

 :.كقرافاال يقتاف لاق كنطعا امىدتعام ئدؤهان هللاف لس رتل وهيلعتلا لص ىتلا ى اديتخب د ٍس وهل | ”اوهنلع

 مسوهلاو هيلع هللا لص هللا ل وسر لصفهعم سل كعم ساجا اذالسو هل :اوةيلعةللا لصلاة ف ينيطمت ىتخ دمي

 سوما اوةيلعهّللا ىلض هللا ل وسر با اناكوةادغلاو ةرخالا ءاشعلاو:برغملا ورصعلاو رهظلا عضوملا ١ كال ذيف

 يدؤههللال وس راباولاعف هءنوءدصن ” ىدلااملاعف سو هل وهيلعلا لصتلا لوسر نطفقهنو دعوت وهو دادهتا

 ي دوهيلالاقراهنلا لح رالف هريغالوا دهاعملظانا ىروعنم لسو هلو هيلع هللا لص لا لوسر لاف كسبحت

 كب تلعف يذلا تاعفام هللا واما هللا لببسيف ىلامرطشلاقو هلوسرو هدبعادم نادم اوهنناالاهلا الن أ دهشا

 ظيلغالو ظفن سيل ءاشلارهكحلمو ةبيطب هرجاهمو ةكك هذلوم هتلادبع ندمت ةارونلايف كنمن ىلا رظن الالا
 يح اف ىلام اذههللالوسر كءاوهللا الا هلاالن ادهشا انا ل وقالو شدفلاب يزسمالو قاوسالا ىفباخسالو

 * لاما ريثكىدوهيلاناكو هللا كارا ان هيف

 سه ةشيجلا ىلا ىلوالا ةرخملا باتك نم وح

 ى ذانوملسملاو ءوهقات بلاطو هم تامام سو هل اوهيلع هللا لص هللال وسر نا # رابخالا ترءاوتو»

 ننلثا قفراش اواوقرش مرئاشع مه كانه و اوشا نع مسوهلا اوهيلع هللا لص يب لام لاقت مدعب نيكرشلا نم

 هللال وسو ىضا اعاو مالس الا يف ةرجحلا لوا تناكف ءاتشلا ةلر شن رف ةاهيلا لح رت ةيفاضرا تناك و ةشيملا

 « هل دعل ىئئاجنلا ىلا جو ركاب هناصا لسوهلا و هيلع هللا لص

 نب ماشه نع ردح ا بقعا نيعم نب ىيحنانث يرودلا دم نب سابعلاان“ بوقعي نيدمح سابعلاونا  انأ دح »

 يفوت ىتح )١( ةعاك نشيرق تلازاملاق لسوهلاو هيلع هللا لص ىنلا نع اهنغ هللا ىضر ةشئاعنع هينا نع ةو رع

 * هاجرخ لو نيخيشلا ط رش ىلع مي ثيدح اذه# بلاط وا

 «انثدح عم ٠١ ةنابج ىا ةعاك()
 نع هببا نع لعن دمج هيا نع هدج نع هبا نعىلا يادح دم نب :رفعج نب ىدوم نب ليعمسانب 6 ىنوم لف

 هلا وهنا هللا لص لدور هالك ة زج زج هللاق ناكاي دوعي نا بلاط ىان ىلع هبا نعني "سما هدحا

 لصق هع سافل. كلعم سلجا اذا ىلا ىنبطمت ىح كقرافاالل] لاف لسوهلار 0 هلا لصيبنلا ىضاقتقريئا م |بو

 هنود ةباحصلا تاكو ةادغلاو نيئاشعلاو رصعلاو رهظلامضوملا كلاذىف يس وهل اوهيلع هللا لص هللا وسر

 للام رطنش لاقو ىدوهتلالساف هريغالو عا لال فر ىنعنض لاق كاسبحم يدوم هللا لوسراب اولاقو

 *« هدعب نموا ىموم نم هتفاو ةوع ركب يد دح (تاق :( ثردحلا ركذو هلبا ليبس ف

 « ةشبللا| ةرجه زيوس
 هللا لص للا ل وسر انثمب دوعسم نبا نع ةبتعن هللادبعنعقاحسا اان ةيواعمنب مدحت 4 ديزي ندلاخ ٍِظ

 هراع
- 

50-0 

 م

21101011000 



 ثردح اذه «هدعب عج ولا كلذ ىلداعانق تف ملاقمتهفاعمبللا هفشا مبللا لس وهل اوهيلع هلا لص هللا لوسرأ

 *«(00ج) « خيراتلا باكط ' *«-0» ١١ *« صيخلتلا مم كر دتسلا 9
 لاقق تدعاف تاقاملاقفق ربصف ءالبلاناك ناو ىتفزاف | نختم ناك ن أو ىجرأف رضع دفا لجأ بتياك نا مبلل

 * هاج رخنملو + نيكرتلا طرت لعل

 قاحسان دوعن ام ىت *اقرلا درت نب ث كاملا ديعانسدا دف قاقدلا هللا دبع نيدمحا نب تامع ور حوا انريخا اف

 الا ةنمؤمالو نمؤم ضرالا هجوىعام ةرب هوبا لاق لاق ىزععلا ريكو. انرامعتت ةدما ركع أبنا ينرضملا

 اهتوعد ىناوىناتق مالسالا ىلا يبا وعدا تنكويين! لاق ةرب ره اياب كلذ كملعامو تاق لاق ىنبح وهو

 لسوهل اودس باع هلال هللا ل وسر ىلات م ه ركام ملسومل او هيلع هللا لص هللا لوسز يف ىنتممس انمويتاذ

 | تاعداف» ركاام كيف ىتممساف امواهتو عد ىناو يلعىناتفمالسالا ىلا ناو عدا تادويلا للا لؤسراب تلق

 اه ثلا يما ىلا نيج وردوا 7 نال صلال وسر اهلاعدف مالسالا ىلا ة رب هيناءا ىدعب نا هللا ل ومرات

 كلين ا سب ءيرديف بباب تتضبف قايم دنابلا ذا بابلا لعت تنك |لفلسو هل او اوهيلع هللا لض هللا لوسر ةوعدم

 ا تاخداملف بابل! ىف تدتفف ةريرهابااب قفرات تلاقواهرا اهسأر لع تاعجواهناس

 إلا نم ىكبا تنك اك حر فلا نم ىيبااناواسوهلاو اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ىلا تعج رف هللا ل وسر ادمحناو

 0 مالسالا ىلا ةريره ىنا ماهَللا ىدهو كيوعد هللابا>تسا دق هللا وسراب رشنا لوقا تاعجو

 ببح مهللا سو هلاو هنيلع هللا ىلص هللا لوسر لاف لاق انيلا مهببحيو نينم 7 ه.دابع ىلا او ىيبحم نا

 ىنبحت وهو الا ةنمؤه الو ترمؤم ضر.الا ىلع اماعبلا مهيبحو نينم ْوأ كد اع ىلا هلمانع اة كادر

 * هأج رم و دانسالا سيمت ثردح اذه «هبحاو

 أن يبخ نب دئاعان در نيرارض اش ىسل ربلا املس نب ميه اربا انن بوقعي نب دم سايعلاوا « اندح

 ينلا ىلا ساجسن الف ناك لاقاهنعهللا ىضر قي دصلار كب يبا نب نمحر )ادبعنعينزملا هللادبعنغ دلاخيبا نب ليعمسأ

 لسوهلاا اوةيلعتلا لصوينلا هللاَفههجو جيلتخا ؛ ىشن اسوم اوهيلع هللا لص ىتنلالكست اذاذ سودا و هيلعهللا لص

 * هأح رخنإو دانسالا مسي ثب دحاده * تام ىتح جلتخيل زب ملف كل ذكذخرنك

 ميللا هش مبالا لاف ىف ريصفءالبلاناك ناو ىءتراف ارخأتمناك ناو ىنحرافرض> دق جا ناكنا مبللا لوقااناو

 *( مخ ) دمل مج ولا كلذ ىلداعام تمتفة لاق هفاع

 ىتحوهوالا ةنمؤمالو نمومضرالا هجو لعام ةريرهوبا لاقلاق ىزعملا ريثكو ا انن رامتنب 4 ةمركع
 اذه كديبع بيحميللا هرخايفو هلوطب ثردحلاىناق مال السالا ىلاىا وعدا تنكوىالاق كملعاموت لق

 م نك هنحاو ىنيحنوهوالا ةنمؤماالو نهؤم نوال لعأ# اههملا مع حو نينمؤلا كدابعولاهماو

 قيدصلا ركبىانب نم راادبعن ءىزلاهللادنعو ءدلاخينانب ليبسا: نرخ ندد امان د رص ن4 رارض 0

 هبجوب معا كتخا * ىثنرس وهلا اوهيلع هللا لص ىب لأ كلا ذاف سودا اوهيلع هللا ىل ص ين :لاىلا سلج نالف ناكلاق

 0 يب : 2

1 3 9 0 

 35 اع تساركمل هللا ل وسرءاعدب

 اوه

 يك

 « هاورا رض( تلق) حيصص» تام ىتح جلتخم لزيرف كا ذكن كل سودل اويل هلا لمض يبنلا هللاقف
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 «()جإ»  «خيرالاأباتكط ١ «>..طظ ١ «صيشتاممكردتسلا»
 نم ةقاثلا تلاقف كتجحم لدافالا و هللا مال ىلا معا م رسولا اوهبلع هللا للص ينلاهللامفةع ةعاسيلا ىغالا ق رظاف

 هيلع هللا ل صويتنلا هالاش ال ال راو طن نا فك هلال تسر[. ةما "كلاب كنس ىذدلاوْت آَبلاتاخ

 هلا كعمالو كاننادحتسا بريتش كلامبللا تاقلاق تاقئذلام كرذعب ابقطنا ىذلاب يبا ىعاإ سوه رك

 لعوضتناكلأسا نزلاقلال ران قرفو لوقا اننرتنا كتيوبريف كيدنق ٌنركنسالو انملخ لع كناعا

 كالا تنأردقل يلا عاب ةناينكللا قعب ىذلاو ملسو هلا و هيلع هللا لص يبنلا هللاقف يتءاربب نبت ناودمت

 نب ىبحمو 8 مرْخاآ ن ع ثردحلا اذه ةاور هيلع ةزاملا 3 فلنل كمت رك يزال اءأ وف ب رو ردكم

 *حرجالوةلادعب هفررعا تسلاذه ىرصملا 0

 ىنأ ن نءّكامس نع كلن رش ا ىناهضالان ادعس لدم اس زيزعلادبع نب ىل اعأنا قادس ن ركبوا 6 ان 5 ٍِس

 هللا ل وسربكنا فرعاملاقف ةلسوهلااو او هنلع هللا للص ىبنلاىلا ىف دا عا ءاجلاق اههنع هللا يضر سابعنبا نعنايبظ

 لزم قدعلالمؤ قذعلا اعدف لاق من لاق هللا لاوولز قاده اقلك هذهنم قدعلا اذه توعدزا تءارالاقف

 عجرف عجزا هللاق ملاق ملسو هل او هيلع هللا بم ىنلا ىفاى تحرس لمكل ضرالايف ظَمسح ةلخنلا رم

 ::هاجرخل لو ملسم ط رش ىلع حي ثردحاذه «هءباكحم ىلاداعىتح

 روينا ن ديل ولات بوقعي نددابع انثيزورأل ىدومنب فسو اني: كما هللادبع ندمحا دمجوا * انثدح

 جر 9 : لسوقلا اوهيلع هللا لص هللالوسر ممانكلا ةنع هللا ىطر لع نع هللادبع ندابع درع قدا نف

 آس

 دانسالا ميك ثيدح اذه *«هللال وسر اب كيلع مالشلا لاق الا لبجالو رحش هلقتسا اف ؛ امحاون ضعب يف

 ْ * هأح رخو

 ورمي نغ ةبعشات/ رجن بهؤأتت يماترلا لماكن كلملا دبغانم' ئضاقلا لماكن دمحا ركبوا « نا 0

 لوقااناو يلسوهلا او هيلع للا لص ينلا يلع ىناف تيضرص لاق هنع هللا ىذر ىلعزع ةملس نب هللادبع نع ةلص نبا

 مهللا

 ئذلاو بابلا فلخ نمةقانلاتلاقف كتجحلذافالاو هللا صال ىنارعاان3“لاةف ةعاس يبا ىعالا قرطاف ةنيبلاهيلع

 كنا مهللا تلق لاق تاقام اهقظنا ىذلاب ىلا رعاابهل َلاَعف ةاوسدخا ىنكحلمالو نق رسام اذهنا قحلاب كعب

 ثمل ىو تاق ثيدملا اذه ةاورو املا لاق «تذكو هوزيملا يقابركذو تاقكانن دحتسا برن تسل
 * هقلتخا ىذلاوه(ت تاق )حر ,حالوةلادعب هقرعا

 0-0 ملسو هلو هيلع هللا ليص يننلا ىلا فا رعاءاج لاق سابعن | نعذ اييظ يلا ن رعادلا نع ءا كبرش 3

 ةلخنلانم لزم, لعجف قذعلا اعدف من لاقدللا لوسر قادم ينك ده كرف زا كنزا لام اقلام كفا
 (م) هناكمىلاداعىتح مجرفمجزا هللاقم ملسو هل "اودع للا لص يننلا للا قع زب لجو سو

 هيلع هتلا لص هللا ل وسر ممانك يلعن 5 كان ذابعنعىذشلا غرو ىنا نب ديلولا ان , ا 11

 ل هللا لوسران كيلع مالا )قالا ليضالؤ جحش هلبقتسلا اقاعيح اون ضع يف جرفت 3 ل ال و

 لس _وهلاو هيلع هللا لمص هللا لزوشر ىنذامفتنطع يلع نع ةملشن ؛ هللادنع ٠ نع هس نب ور#4 نع اشو

 اناو 6نه)
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 نيس

 اعايجا دغو دعلا انيق نكتلاذا ان فيك هللالوسرابلا# رمع كل ذىأراهفمهب هللاانهلساولاقو هروهظ ضعب ريف

 «()ج» ٠ . « خيرالاباتك » . «هد»ط : 2١ « صيخلتامم كردتسلا»

 ملسومل هيلع هللا لص هللا لوسر باطلا نبرمح يأرابف مم هللا انغلس . اولقو مروهظ ضميرحن ينلسو هلو

 نا..كحاو الاحر اعايجادغ ودعلاائمقلا ن :,اذاانس بك هللا لوسدا لاق مروهظ ضعب رحن يف مهنذأب نا

 مالعاناكف كاذقوفو ماعطلا ن || هم ةنفملا دؤيب سانإل لمح مداوزا أب أبا 8 سانلا وع 0 هللا لوسروأب تأ

 0 3 قياماوشيج ' نام سما 6م هتيعوأب شيما امدمت وعدم نا هللا ءابثأ اعاعدف اقم بطر كنت عا ءاح نم

 لاف هذجاو تدد تح لسوهل آو هس ملع هللا 1 ٍضاهللا لوو كحضف هلثج يتبو هوم الإ ءاقوا كرا

 درو ثردح 0 رازلا نع بتديح لاا : نم ٌومدبع هللا قلي ال هللا لوسر ىبا دهشاو هللا الا هلاال نا 25

 نةماس رانا عرمو ّللاديبع ا: ىرافغلا مزاح ندم ا انن ةفوكحلاب ينابيشلا ىلع نب دم رفعجو ا 2 7

 اف ةمجا يف ين> رطف اهساجول ت تيكرف ترسكلاف ةنيفس يق رحبلا ت تيكرلاق ة ةئيبتس نع ردكتملا نيد ع ديز

 9-1 * هيكلع: زمتو هاا البف لسو هلا و هلع هللا لص هللا لود رو مانا ثرا اهلنا ت تاقفدنالا قعر ': لفدسا

 ترد | دبش * ىنعدو هنأ تتلو مر ىنعبطو الف قي رطلا لع يحضو ىَح قيرطلايلا ىندعو يبزمغي لازاهف

 * هأح رخن لو دانسالا 0

 : 0 510 و 0 حرمت نع 0 زرلادبع ع 1 50 ن يلا هصملا دهس

 ءارم 0 ىودد ير ورجح يبا عا لغصذا ل ب ودل آو هيلع هللا اص تايلوس لوح ابسول> ا'لاو

 ا َق رم يحال تحلو حلا ةقانلا نا الرس 1 0 اسف لذ دف دحسملاب 6

 ىباماوشيجت نا مين مل مهتيعواب 0-95 اعدم وعدي نا هللا ءاش ثاعاع دفماق< امبدع رك نمعأ صل ءاح نه مالعا

 كاف ءدحاو تن لد ينجح سودا او هيلع هللا ىلصهلبا 000000 هلثم قبو هوالمالا ء هس اف شيحلا نم

 8 مسرع رانلانع بجحالا اهب نم ٌؤمديع هللا قايال هلال وسرىوأ دهعاو هّنناالا هلاال نا ديلا

 ةزجا يف ىنح رطفا هاا دك 0000 هربكرلاقةنيفس نعردكتملان ا نعديزن# ةماسا »

 قا كا نمو هسأ أط طف لو هلا: اوهيلع هللا لص هللا لوس كمل ا بر رأ املا ابا ات تائف هناا ىغرلظدسلاهف

 ع يدك # ىنعد وهنا تنظف مهمه قب رطلا ىلع ىنعيضو |ملف قير طلا ىلع قعبطو ىت> قل رطلاىلا يب 536 ويبزمش لازا

 ا ا .|نع حارس نع. ى .ىهزلا نع ء رمعم نع قاز ٍرلا دبع نع يرصملا هللادبع نب * ىبح

 دحيم ا بايب حنان اف ءا رمح ةقان ىلع ىو دب ىروهج يفا عا لخ دذاملسس و هل او هيلع هللا ىلص هللا لوسر
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 ! ةحلاب

 ِتماق ناىبا ىعالا نم هللا قح لخ لعابلاق منا ولاق ةنبمألاق ةقرس ةقازلا نا هللال وسر اياولاَذ ملسف لخدف
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 ”«()ج» 4 خيراتا باتكط ..: . «هدمط . ١ «صيخللاعم كردتسلا»
 تدامفا حل كلذ تاقفامهتبن افامناكم ىلا ةدجاو لكدومنإ اللف قلطن لاق مئاهعئارو نمهتجاح لسودل ودلع

 لاقف نيم مود لك هذخاب نينس عبس ذنم مل هءاذه يبا 0 تلاُثؤ ةأرما ( هتاو )اهنا اماكمولا ةدحاو لك

 املا ةمدنلا لدوشررابا هللا ودع حيرخا لاقو هنف يف لفتق هنم هتنداذ هس ام سول . اوهباع هللا لص هلآ لاؤسر

 هتابتتسا ملسو هل اوهيلع هلال ص هللا لوسر عجر ايف منض امانيملعافانعجر اذا ملسومل اوهيلع هلا لص, هللا ل وسر

 تل اًةفتدراام هنمدختاف اولا !1ديع لح 0 وذل اوهيلعمتلا لصدتلا لوسر ىللاةَف نمسوطقاو ناشيك اهعمو

 لاَقف هباجصا ىلا ثعبف تاممدي هينيعىأ !رف هيدي نيم |ةفريعب (هانا م) انتقراف كنماثيش هنائنارام كم ركا ركأ ىذلاو

 ليا ص هللا لوسر لامف:ادغهرحننل هيلعابدع اوهلمع 00 لمعت | انك نال كتداذه ديس !ام

 « ةقايسلا هذهبهاج رخن ملودانس الا حيدص ثيدحاذه# اهعم نوكي لبالا يفدواعجاوهورحننال م ودلاو هيلع

 ثدحييبا تعمس لاق ناملسنب رمتمملاا:' فتامننلا ونانن زيزعلادبعنب ىلا اعأبنا قادسا نبركيوبا# اننادج ل»

 هللا لص هللا لوتس دنعتناك ةمصقنا هيدج هنأ 55 ةرمس نع ريخشلا ن هللأدب ,ءنب ديزب العلا ينان .ع

 للوالا .ةولض ىلكلذك لاق نورخ موق مهناكم سلجموق ميش * (لكفاعنم ا انس انلا لمش ملسوملا او

 *هاجر خلو نيخيشلا ل طرش ىلع معيعص ثد هايم ابا نمالادع تناك امة رمسلاةف 1 ىث دعاهم 1 لجز لاَدق

 يتدح لاق ىعازو الا نع ةملسيفا نيو رمع ا للا ىسيءنب دهجاانن بوعي ندم سابعلاوا |: يي 5

 ممانكل ق يبإ ىتدح ىراصن الا ةرمع يلانب نمح رلادبع ىنادح لاق ىؤزملا بطنح ن هللا دبع نب باطملا

 1 هللا لص هينا. ول وسر.سانلا ند اتساو .ةصمخ نال ا 1 1 هللا ليم هل دعو

 هلاو

 ءاناكي ىلا ةسدحاو هلك دوعتلاملل مف قاد غلا ولاه ماين رو نمهتجاح لسو هل اوهيلع للاى اص هللا ل وسر ىب صد

 هدخاي ينس عبس د 55 مذ هناده يخانا تلاتف ةأما(هتاو) أه كميل ةدح او لك تداءفاملكل ذتاقفاهتساف

 هللا لص هللال وسام لاق هللا ل وسرانا هتلاو نع جرخالاقو هفيفلفتف ةنمفتن دافهن دا لاف نيم 2 1

 طقاو نا 007 كي مسودل 1 هيلع هللا لص هللال وسر مج دال معد يلع: :هحراذا سودا اوه. هلع

 كم كا يدذلاو تااّتف تدرا امهنم ذختاف شكلا ةانميخ ]ودل اوهيلعشا لص هللا و كو

 اذه مك ريعبلام لاف هن هب اكاىلا ثعبف نا ةيشع ىأرف كي دب ناب ماعف ريعل (هايا م )اةةقراف ديماكس .ًارام

 بي ايالاىف هولعحاو هور : اللاوو اذغ هرحتتلابدع 0 هل بهذ وربك ايلف هيل ع لمعت انك اولاهف رك

 هع » اي

 ارسال وسر كيع و 0 مانا ان ال هرميس هوي هللا دبع 0 ل ِر 0 4« ىببتلا نايل 0

 . *(مخ : ا 00 88 0 م ١ دعاها لحجر

 عمانك لاق ىلا ىنث دسح ةرميبانب نمحرلا كسع 2 لج بطنج ن هللاببع نب باطل(ابنب 4 ىعازوالا 0

 سو آو هيعمل لص هللإ لولا ل خيال ةممخ سان باصاف ةوزغيف لسور اودبلع هللا لص هللال وسر

 ف :

 2)”212ش5ص0 5 5707111216



 است يسن

 «(0)ج» «عخيزاتلاباتكإ» ١-0 «>الطظ <« سصيخلتاممكردتسلا و
 ه هلسرخ و سم ط رش ىلع حييوص ثب دحاذه#ماشلاروصق

 يقربلا هللا دبعن.دمحا الراس ن.زادبع اًمدومم نهّللادبعانن ارا ينادعملا ديعس نب دما سابعلا وا اند 00

 عمانك ل اقهنعّللا ىضركللام ن سنان .مكوحكم نما ونال نرد قادساو ا اننيولبلا ديزي يدب زانت

 ةموحراادمت ةما نم يناعجا مهللا لوقت يداولا يف لج راذافالزبمانلز نفر فس يف لسودلار او هيلع هللا لص انو

 لاق تنانم يل لاّمف عارذ ةثام ثاالثنم م رثكأ هلوط لج زاذاف ىداولا لع تفرشافلاقاحل باثملا ةروفغلا

 هغرقاو هنافلاق كمالك ممسلا ذوهتلق ة وهناالاق لس وهل اوهيلغ هللا لصهللا ل وسر مداخ كلام. سات

 هشاعف هيَدل يد ءاؤ هرج لسوهلاو او هيلع اع يبنلا تيناف مالس !! كثرق سائلا وخا ليو مالسلا ىنع

 تازنف تناوان لك ف انيرطق موب اذهواموب ةنس لك لك ؟ اغاينا هللا لوس رايهللاقق ناندحتادمقم هيلعإسو

 باحدلا لع مهتنأ 1 مهعد ومترصعلا الم و ىاجطأ والك ان()رضركو تاوحوزبخ املعءامسلا نم ةدئاماوبلع

 * هاج رخنملو دانس الاممي حيض ثيدحاذه# ءاسلاوحن

 ورمن لاهنملا نع شمعالا نع ريكبن سنو انت رابخل ادبع :,دمجاانن بوعي ندم س ابعلاوا4 انندح

 لاك الزتم انلزاخم اعيش ةتمتتأو 0 سودا 1و هيلع هللا لص هللا لوسرعم ترفاسلاق هنا نعةرص نب لع نع

 تلقغ تتلطناف امك توا ل 0 اوهيلع هللا لص تام نا لّقف نيترجشلا'نيتاه ىلا قلطنا

 هللا لص هلال ىضقمفاءيج 2 .جايقتلاف اهتمحا حيا ا نماهنم ةدح 'ولككخ ءوكاف كيل !اذاملا

 سوماق ١؟مفانما ريثن كلقءارلاو فاكلاميتف سن ركلا (5)

 2 (م)ماشلا روصق ةتمنءايرلا را ٍ

 لل كوس عمانك سنا نع لوح منع ىعازو الا نع ىرازفلا قاحسا وا اني ىولبلا 0-5 45 0 0 0 ظ

 ةرو:ةلا ةموحرملا دمة ما نم ينلعجا مبالا لوش ,ىداولا يف لجراذاف الز يمانل زف رفسيف مس وهلا وهياع هللا ص

 مداخ سنا تاقاتنا تملا رثك او عارذ ةئام ثالث هلو ط لجراذاف ى داولا يع تفر مثافاحل تاثملا |

 هللقو مالسلاىب < اواو ةثاط اع تامل درب انزع هولا و ذل ملسو هلو هيلع هللاىلد هللا لوسرأ

 هلل ادق ناث دعتادعقو اع تح ءاطل هن ريخاف ملسو هل او هيلع هللا لص ىنلا تياف مالسلا كئرق م سأيلا كرست

 هاا ع ءاجسلا «:مؤ دئام |[بلعت دزه حتا وابا لك افيرطف مو اذهوامو ةنيعلكقيزكعلا اعاىلا هلال وسرأب ا

 ا اذه ءانلا و فان ةا ولع رم هتأر مت هعدو مث رضملاانيلص و ينامطاوالك اذ سف ركو تب

 ميحصب ناىلاك ال اب خا ذب ليلا ترارجا روس ك1 وهو ن هلا حبق عب وبضومب ( تاق )

 هللا دبع ندا أني هرايس نب نا دنعانت ”دو# نب هذا ”نيغاتي دحاراث ع ىنادعما ديعس نب دمج انن دخ#«ه دائساو ١ ذه

 9 9 اماو هازتفا اذه اماف يولبلا ذيز انثقربلا
 تيارفلسو هل او + .داع هللا لص هللا ل وسر مم ترفاسلاق هينا نع ةسصنب ىلع.ن :رعلاهنأ هنلا نع « شمالا 9

 امكل ل وقت لسو هلآاو هيلع هللا لص هللا لوس: نارا رجشلا نيتاه ىلا: قاطنلاقف الزم انل ابحت هنم

 أهي انمتلافا ةةحاصىلا ة ٠ دعا لك كيرف ةاهلصا نماهجم ةدحاولك تعزتناف كل ذا تافف تتةلظن افا هيل نا

 را 2(
- 
 ل

 / و 7 2 : ا 4 ِ سايلا ءاَقل
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 .4()جظ مرات باتك» ١ «د» ١ 4 صيختلاعمكردتسلا»
 يناو يننلالا دجسالوا دجاسر خالا رجحالو رجشقب | 1ةيقعلا نم متف رش نيحوكت دالاق كلذ. كملعامو شيرق

 هللا لص للا لوسر ناكو علنا ماماعط محلل منصف مجرم * ةجلاربلا ليبااك فورت نمليسا ة ةوبنلاءاخم هف هفرعا

 مولا خم دايلف هلظن' ةم ايغ هيلا اورظن لاق هلظن" ةماهغ هيلعو لبقاف هيلا اولسرالاقلب الا ةيعرىف سو هلو اوهيلع

 ماقوهاميبفهيلعلام ة ةرحشلا "ىبفىلا اورظنا لاقهيلع ةرحشلا“ىفلام سلجاملف ةرحشلا 'ىيفىلاهوقبس دق #دجو

 رش ةعبس وه اذاف ت هتلاف هولتمف ةفصلاب هوفرع هدا نا مورلا نافمورلا ىلا هناويهذي الزاو دشانوهو هيلع

 كثب الا' قي :رط قبب رف رهشلا اذه يف جراخ ينلا اذه ناف انثجاولاق كب ءاجام لاف مهلبقتساف مورلا نم اوليقادق

 هريخانربخا اما اولاقالاولاق متم ريخ وهادجا عفلخ متفلخ له بها لا مهلاتفاذههق رطل انثعباناو سانةيلا

 هوعباش لاق الاولاق هدر س ان“ نمدحا ميطتس له هيِضَمْنا هللا هدارأا ىما متأرفالقا ذه كن رظولاانثعف

 هعم ثعلو هدر ىت> هدشان,لزب لف بااطوا لاق هيلو سا دشنا لاق بهارلا هانافلاق هبا متبل

 * هاج رخو نيخيشلا طر هلع جيم ثيدحأذه» تب لاو كمكلا !نمبهارلا هد وزوالالب ركب وا

 ديل ولا يت انئئمرضملا حرش نق 00-5 يرادلاديعسنب ةايعاب ىونلا دم نيدمحا نسما وا انثدح

 هل آو هيلع هللا لص هلال وسر لأس ل ىيلتادع نبذ ةبتع نع نادعمن دلاخ نع ديعس نب ريح ىبثدح

 انلمجيفا ل نباو انا تقلطناف ركب نت دعس يس. رم ىتتفاح تناك لاق تالوسزا/ لنا لوازاك فيكل سو

 (يناكناعم انا ريط لبقافمبلادنع تنكحو ىخا قاطنافانما دنع نم دا زان اف بهذا يخاإب تاقفادا زانعمدخاب1و

 ولا مىنطبأذ ةشف ءافثلل يناحطبف ىناذخاف ىناردتب البقاف من لاق وهوهاهبحاصل اهدحا لاقفنا رس

 ناولالاتف يلعاورخيزا قفشا يق قرف فلالا ىلا رظناانا اذافةفكيف ةتما: ىرمافلا لمجاو ةفكيف هلعجاهحاصل

 تقفشاف تأر ىذلاب اه-ريخاف يا ىلا تقاطنام اديدشاةرف تقرفو يمرر مب لامله تنزوهتما
 ىنا انملب تح ىناخ تبك رو لجرلا ىلع ىتمخل اهلا زير تاحرفهتلاب كذنعا تلاقفو ستلاَدق نوكي ترا

 النم تا ءاضأ روب ىو جرخ تيارا تادف كل ذاهعرب لف تيقل ى ذلاباهت دحو ىمذو قتاما تر داتلاتف

 روصق

 لواناك فيكدتلا لوسراي لاقالجرنا ىملساادبع نب ةبتعنع نادعم نبدلاخ نع ديعس نب ريحت نع ةيفت »

 د.!زباتن اف هذا ىخاايت اقف !ةازانعم دخان وانل م يفامل ن ,ا فانا تقلطن اقدعس ى "نم تنبض احتناك لاقكياش

 يناذخاف من لاقوهوها هبحاصل اههدحا لاّقف نارسن امهم اك ناضا نا ريظ زينا مهاب تنكو يخا قاطناذ

 هطخ ىعيهصح هيحاضل اهدحالا ةفنواد وس نيتقلعهنماجر خاف هاّمشف ىباقأج رختس مم ىنطي. اًةشفءافةلل يتاحطيف

 قوففلالا ىلا رظناانا اذاف ةفك ىفهتنا نمافلا لمجا 0 ىفهلعحا هيحاصلاهدجا لاقف ةوبنلا مات هيلعمت اف

 ئاىلا تقلطن ام اديدش اقرف تقرفو ناكر و اًلطنا مع لال ه.تنزو هتما ناول اي و رخ نا قهنشا

 لحرلا لع ىتتلمج اهلا رنهب تلحرف .هللاب كذيعا تلاةفبد سبتلادقنوكب نا.تقفشاف. ت ار ىذلاب اهيتريجاف

 جرخت أر نات لاَمف كلذابعر يفت يقل يذلا اهتبدحو قمذو تاما تردا تلاه يعاانغلا قس لك تاكو

 ئن 620

 ١ اهدحا لاقفةوبنلاماخخهيلع مت دحاو هطخ علا هصخح ةيحاضل اهوا لاَمِذ نيوادوس نيتفلعهنماج رخاف هأ شف



 «(0) جالا... 6 عيرالا باتكل ١١ 09< ١ 4 ضيفا مكر دلل هلا
 مالسلا هيلع ىسيعيلا هللا ىحوا لاق بنعهتلا ىضر سارعنبا نع بيسملا نب ديمس نع ةداتق نعةدو سعيفلا نب ديعسأنل
 ةنملا تقلخامدم الولوم د ولج دم الولو ةباونم وإنا كتما نم هدردانم لأ دمح# انتا عا

 ثردح ا ذه»كسف هللا لوسر دمج هللاالا هلا ال هيلع تيتكف برطضاف ءاملاىلغ شرعلاثقاخ دقلو رانلا الو

 0 هاجرخم ودا اندنالا حرحص

 لظنحلا ميهارا نب قاحسانب ل ن٠ قيملا وا ان ل معلا وروعه نب دمحش نو رم ديعس ون ب انث دح وو

 ؤخع نع هدج نع هبا نعل سا ند زن نما ديغأبلا ةيلط[] ليخجما اننى رهفلا سمن هللا دنع ثراحلا و اانث

 كلأسا تراب لاق ةثيطملا مدا فرقا ال سو هلو هيلعّتلا لص هللا ل وسر لاق لاق هنع هللا ذر باطما نا

 تغفو ك دب ىتملخال كنال برايلاق هقلخا موا دم تفرع 0 دا اب هللالاقف ل ترقغال دم قمم

 فض: كلنا تملعف هللا ل وسر دم هللادلا "7 !| م اوقع تيارف ناز قفز كح لكل

 كل تبرفغ دّقف هَل ىنع ذا يلا قاخلا بحال هنا مدا ١١١ تقدص هللا لاف كيلا قالا نيكاالا كن لآ

 لس | نب دب ز نب نجلا دبمل هن رك ذ ثي دح لو اوهو دانسالا بص ثي دحاذه « كتتاخام دم الواو

 « باتكلا | ذه يف

 قاس قا ن.سنو أب | حونونا دارق انئىرو دلادمم نب سابعلا انب بوقمينب دم سابعلا ونا ان دح زف

 هللا لص هللا لو 3 جرخو ماشلا ىل 31 أ نلاطو' جرخ لاقىشوم ينانع ا يبا ن ْن ركب يا 0

 اوناكو به ارلاوهيلا رفع ىملاحراواوفسا طبه بهارلا ىلعاوف رشا ايف نشب رقنم خايشاف ملسو هل آو هيلع
 هللا لوسر د ذخاف ءاجىتح ميال لمك مهلاحر ن راحت م ولاق تفتلي الو مهلا جرختالف هن نو رع كل ذ لبق

 نم خايشا هللاّمفنيملاءال ةمحر هللا هئياذهنملاعلا ترلوسر ذه يملاملاديسا ذهلاق وملس وهل اوهيلع هللا ص

 نا كتما نم هكرذا نم سم أو دمحع ن مآ ىسبع ىلا هللا ىحوا لاق سابع نا نرع بيسملا نبا نع ةداتق

 هيلع تبتكق برطضاؤ ءاملا لع شرعلا تتلخ مل و زانلا ال و ةنملا الو مدا تّماخ ام دمحالولف هب اون وب

 * ديعس لعاعويطو مهنظا(تلق) سيحص# نكسفللا لوس ردمجع هلاالا هلاال

 كلأ اسا براي.لاق ةئيطخلا مدا فرتقا اماعوف ص رمت نع هدج نءهسا ن 2 نديززن# نم رلا دبع نع إ»

 كجور نميف تخشو كدي ى ::ةاخ كال لاقهتلخا مواد كنف كنز نافل ترذغال د قل

 الا كممسا ىلا فضنل فلنا تافاقلا ل واس ورعاك البال جلاب ولكم شارما مئاؤق لع كنيازف ىسأر تفز

 كاملا لاقداو نمر لادبعو عوضوم لب( تلق)حنيحص «كتتتلخامدمم ال رم اسال يعج ككل
 ليعمسا نعاذئنم ىرداالو ىرهفلا ملسمنب هللادبع هاور( تاق ) باتكلااذه يفهل هثرك ةثيدح لواوهو

 # هنع ةملسم ن

 هعمو ماشلا ىلا بلاطونا جرخ لاقدببا نع ىسوميفا نإ ركبيبانع قاحسا يبا نب سوانا حونوا دارق :

 5 لحوم ذاع وضومهنظا (تاق) (مخ)«هلوطب ثيردحلا سولو اويل للا لضدمت

0 

0 

 اوهيلع لل ف دم د
 سود

1 



 م ١

 1 ىاءادوجاناك 9 1 1 8
53 

32 

 ١ || | حيرلا نم

 ا

 89 ةلسر 3

 نئالادوجا راكد سر ادب لبريجدبعلاث دحا اذا ناكوامهرساراتخا الا 0 نع الرش 6

 بوبا ثيدح نمو ةقايسلا هذه ؛ هاجرخم لو نيخيشلا ط رش ىلع مروح ثدخ.ادنه 4 «ةلسر ١ ميرلا نمزيخلاب

 «نومامةقت مراغوبوا اور 3 . مودامج نع هريغو برحن نب نالس هاوردقفادح تآ مع نانتوملا !1

 ِن 0# 1 0 كيب زينا رابجادبع 0 بوعي ن و 000 أدع اونا 1 انندح » ِش

 هداج ار طرق - 07 فصبر و وفعب ىلب 00 الو
 رصن نبدمح اال يف رودلا ميها ربا نب دمجا نيهّللا دبعانث دادغب ىراثلاىد الا رفمج نب دمخ ركب واو انثدح

 .قوا يبا نب هللادبع تعمسلوقت ليمن ىيح 10 ةسأ 9 0 دقاو نب نيسحلا نعاس يعازلا كلام نأ

 تكتتسنالو ةيطللا رصقنو ةواصلا ل بطيو وذللا لقيو ركذلارثكي سوه اوهيلع هللالص للالوسر ةاكلوق

 «ءاج رخل ونيخيشلا ُْط دل حميع ثيدحا ده * مهمجاح نم ملغ رش ' تح ةلمرالاو ديعلا جف 01

 عءاةبتإت ياو نجرانيخاسو الدنا ناماس ن هر هان بوعي نا واو 0 500 32

 لي ٍَح الرا عيبا نيستمالب ةبطملارصقتو ةراصلا لب وفالا لور 5 ذلا رثك

 0 هاجر و نيخيشلا ط رش لج مبوص ثردحاده :ةمهمج أح نم

 هللال ودل طضلا انديس قالخا نم ةوبنلا لك الد يف ةخيحصلا ثيداحالا هذه ثم دق دقو« 8 املا لاق »

 مقل او:فتزىلاعي هلوقو هةلاسر لعجم ث مح معاوللا لجو نع هللا لوقو نيملاعلا ىلع معىلع مانرتخا دقلو لجو نع

 تاناللا عمساف# ميظ ملي ظع قاخ لعاكلاو 1000 كلناو لونج كنر ةمعتب تنا امزورطس فو

 * اه دعب ةحرحصلا

 ىراصنالا سوا نو رمجاتمق لاو ن لدنجانىمشاءملا سابعلان تنور اهانب ءالما لدعلا ذاش نب ىلع 4 انن دح
 0 ١

 ناكو اه رساراتخا الا طقن مانيب 0 نوكيفهللا تامرخ كهتنن ناالا*ىش نم هسفنلمقتنا الو

 *( مخ )ةلس رااحمرلا ن :رم ريا سانلادو>ا ناك هسر ادن لب ريجدبملا ثدحا اذا

 ف بوتكحم لسسوهلا اوهيلع هللا لص هللال وسر نا ةشئاعغ نع ثا داق 2 نءورمن 5 0 و 0

 : *( مخ )حفصلو وفعي لباهلثمةئيشلاب يزجمالو ن قاوسالاب تاخس الو ظياغ الوظف ال ليبالا
 لقو رك ذلارثكي ٍلسوهل اوهيلع هللا ٍلصهّللا لوسر ناك ىفواىلا نا نع ليقعنب ىبحيانن دقاو ني نيسحلا

 *(خ )وهتجاح نم مهل غرف ىتحةلمر الاودبعلا مميثعينا تيكيتلنال و ةبطملارصقو ةالصلا ليطيو وفللا

 رثكلسو هلو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك لوقت ديعسأبا ممسةبتع ىلا نب هللا دبع.نع ةداتق نعام ةبعش ا

 *( ع )فوايبان 21 يضيق دووغللا ل |ةور ىك ذلا

 نعةنو نع ىلا نبا انبس وان. و رمانن قلا ون ليتنا : سماها سافل نينوراه ان ذاشمج ن ىلع 3  انندح ٍِظ

 ةداتق

 ادن ور ل

1-0 
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 «( جو « خراتلا باتك» ٠٠ 9+6 « صيخلتلا عم كر دتسلا ف

 لاقفانا لام نادمهى ب نم لجرهانافلاق يقر 0 ينوعنمدق اشلرقناف هموق ىلا ىنامحيل جر نمل ره لوَقِم

 قافهموق هرفخت نا ىشخ ين ادمحلا لجرلا نإ مث نادمهن :م لاقفوهنا نم هلأسو منلاق ةمنم كموق دنعل هو

 يف راصن الادفو ءاذ قلطناف م : لاق لباقم اعنمكاقل امم ربخاف يوقىل 1 لاف لسوهلار اوهيلع هللا لص هللا ل وسر

 *هاجرخل لو نيخيشلا طرش ىلع حييحصص ثيدحاده * بجر

 هه .ثعبلا ب اتكرخا رؤوس '؛

 رسلاباتكح ةئاممدراو ىدحاةنس لاوش يف ءالما ظفاملا هللادبع ندم هللادبعوا 1 املا # انثدح »

 « ةريثكم دراسمل هاجرخدق جارعملا يف لصالا ذا اهجرخاف ديا ةماسإالا ةييضناتنك راين هك

 4: ةوبنلالث الد قارس وءيليسا لف يادوريتنالا باك امو رت

 دملا دبغانم يما ا ردنلا أ ميهار اذن ىدجلا قا رعشلا دم نب لضفلانب دمت نب ل |طمرلا * ينربخا ©

 هللا لص هللا ل وسر نا هنعهللا ىضر ةرب هينا نع اصلا نع ميكحن عافمملا نع نالت نا نع د نبا
 هوجن و |م طرش ىلع حرم ثيدحاذه# قالخالا طاصممتال تثعب لاق اق لسودلاو

 يبان ديعس نع ديعس نب ىرحل تاق يلا د لعن دمحا :رب هللادبع ان ىىيطقلا رفغج نيدمجا * ىنربخا ©
03 

 اا هللا ىضر ةشئاع لانك عير ا ثهنيدعس نر :٠ ءقوا ةرارز نع ةدانقد نع هي ورع

 نافتلاق ة لب لاةنارقلا نط ولج !.ق ل سوهل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر قلخ نع ىنيثبسا نينم ولا ما اب لاَمق

 هاج رم ل مو نيخيشلا ط نيش لع حيبعص ثيدحا ذه *نارقلا لملو هلآ او هيلع هللا لص ان

 دبز ندامج انن د ::يرغثلا ل هس نيدماخ ان.دا دغبن كامشلانيدمجا نات اع ورموا 4 انيدخ 9

 هللا لص هللال وسر نءلامت لاق اهنع هللا ىذر ةشئاع: 1س هل اه حارس اهتزت

 طق"ىش نعل اغتال هللا ليبس يف اهب ب رضي ناالا طقاثيش هدب ب رضالو ركب ة ةئعل نمالسملسو هل | اوهيلع

 هلل 'تامرح كبش ناالاهيلاو طق *ىش نمدسفن امتنا الوهنمسانلادعب ناك اعام ناكناذاعاملئسناالا ا

 دنع لهو لاقانا لاَقف نادم نملجر هانافىلر مالك غلب اذا ىبوعنمدقاشل رق ناف هموقىلا ىنلم< لجرله لوقف

 كاقلامتع ربخاف ينوقىل 1 لاتفهموق هرقخضنا ىشخدلا مثنادمهنملاةفوهناا نم هلأس و منلاقةعنم كموق

 * ( مخ ) بجر يف راصن الادفو ءاؤ قلطن اف معن لاق لب اقماعن

 ه4: ة وبنلا لث الد لوح

 لاق لسودل اوهيلع هللا لِصهَّللا ل وسر نرا ةرب هيلا نع اص يبا نع ا عاممتلا نع 4 نالجتنا (

 قلخ نتراف تلا ا دعس لاقن ارقلا انف تييلا ةشئاغ تلاقو (م)* قالخالا اصمم ال: تش

 1 خر كر هللا ى

 ةنعل نمالسم مسودل ”اوهيلع هللا ليص هللا لوسر نع !امةشئاعنع ةو رع نع ىرهزلا نعزاهنورمعمو * بوا 5

 اعام لثسناالا هعنف ظق ”ىش نع :لئسالو هللال يبس يفاهب برضي نا الا طق ائيشاهدن برص الور 0
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 00 « خيرات باك ١ 4.0 ٠١ «ضيخاتاعمكردتسلا 9
 زامل يذقوسا سم لسوهل اوهيلع هللاليص هللا لوسر د ازيا يبراح ا هللا دبع نب قراط نءدادنش نبع ماج

 ةراجحلاب هيمر.ةمبت لجرو اول هللاالاهلا الاولوق سانلا اهماإي لو هتعمسف ءارجةلح هيلعو رفىل ةعاب ىفاناو
 الف باطلا دبغ ينم مالغ ليقف اذه نم ثاَتف باذك هنافاذهاوميطتالسانلا اهماإن لوقت وهو >هنعك ىدادق

 هلعلجر اداب اذاذومق نايف ةنيدملا نماس رق انلزت ىتحانل ةيرطظ اننسإو ةذيرلا نم انجر + مالس الا هللا رهظا

 كاف مث : اقف لجل اذه ين وسي لاقف رحا لججانممو ةذيرلانمانف موقلا نبا نم لاف ةف انيلع لسفنابو

 لاقفةئندلا ناظيح يفىراو حدب بهذف لجل ماطخم دخاف ىطتتسااموم ذأ لاقرب نماذج اذكو اذكيانلتف

 نوفرمتالن م مكلججن وطعتاولاتف اضمإ مهضعب موقلا مالفهفرميدحا انم نكيرف لج لآ ووفر : ضل نمل

 ىثعلان اك | لفههج و نمردبلاةليل رمقلاب هبشا ائيش تدر رام ميردغبالل اجر هج واني اردقلف ا وموال الف ةييفظلاتلاَقف

 هللا لصدللا ل وسر لوسرانا لاقوفن اناق ةذدرلا نم منتج نيذلاما هاكر وهنا ةحرو مكيلم ذاتسلالاّمف-لجار ابان

 أد ارت نبانإك افا رف وهني يدل ولاتككو اوشن ىخرمشلا ل اوهيلع
 ربثملا لع شانلات اخ مئاق سول اوهيلع هللا لض هللا لو -راذافدغلا نمد , دلاانمدق مانيفوتساىت سانلتكاو امل

 لاقفراصن الا نم لجرم ءوكانداكانداوب كاناو كتتخ اوكاباو كمال وعن هن عدن وانلع وانلعلا ىطعملاد» ل وقت هتعمسف

 هل او هيلع هللا للص هللال وسر مفرفانراث *. انا ذك ةيله املا يف االفاولتق نيذلا عوبربنبةب اهون ءالؤهدللا ليا

 هاج رب داحس الواب تادزنا هود ولت ما ىنجت الدلو لعمل ى مال لاف هيطب ا ضايب تأ ارحهد ملسو

 ليلا رساا: انبمادقملا نب ب لج 5 ركحو اان. ىتتثلا ن قاحسا ندم انظفاملا بوّقعل ند“ © ىبربخا :

 فقؤملا سائلا لعهسف ضرع ءلسو هلو هيلع هللا لص هللال وسر ناك لاقرباج ن :رعماس نع ةريغملا نب ن ةايفع

 "لوف هيبعك »

 هتعمسف ءارجةلح هيلعو رف ىلةعابيف اناوزايملا ىذ قوم لسودل اوهيلع هللا لص هللا لوسر ثأر يراحلا

 سانلااهبااب 0 كج ى حا دق ةراجألاب هيمر هعبت لجروا وحلش هللا الاهلا ال اولوقسانلا اهب .ايلوق

 ةنيغظانعمو ةذبرلا نم حو + مالسالا هللا رهظا|ملف باطلا دبعىب  نممالغ 0 هوعبطت ل

 ذخاو نع مانبف متانلق 0 اف ناب وب هع لجراناناذاةومق نانيبف ةنيدملا .ضرمابسرق انلرت ىتحانل

 ًايكالزخز هحو 0 اوموالنالف ةئيعظلات ل مف هقول لق لجل ان وق رست ضعبلا ابيب لق 0 1

 هل "وهل هللا لص هللاك وسر لوسرابالاقف لجرانأنا ىلا ناك الفههجو نمر وما هنشااقس كلذ ل 8

 انيفوتساوانلتكاوانلك افا وف ىتسنإ ىتح اول اتككو !وميشد ىتح رمتلا اذه نماولك اننا كس ايوهو كيس

 ىطعملا دلو هتعمسف ربنملا لع سانلا بطخم م ملسو هللاو هيلعدللا لص هللا ل وسراذ افذغلا نمةندملاانم دقم

 ءال ءههّتلا كيد لق الا نم لجرموكانداكانداو كاخاو كتخاو كاباو كما لوغت نع أدباو اي ايلعلا

 لع ىنجين اللاَمف هيطبا ضاي تا تح هند , مفرفانراث الذقن ةياهاملا ىقانالفاولتق ندذلاعورين ةبلعت وني

 221 هضعب (ش) ىور( تلق )ييحص# دلو ىلعما ىنجتالدلو

 فقوملابنمانلا ىلع هسفن لري لسودل اوهيلع هللا لص هللا لوس رناكلا اةراجنع م دس نع ةريخملا نب م نامع ٍِظ ٍ

 لوم هك كيف :
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 «(0)ج» «١ خيراتلاباتكط 9>«  « صخلتلا مم كر دتسلا ع

 ثب دح اذه# لقامو كنر كع دوام هللا لزن اذكلع زج نمىرب اطشلب و كالق دقل هعزج نمت يأ رام تلتف

 م هيف لاسرال اجر مودا "بالا حمص

 ن ديعس نع يبا نعرذ نب رم نع ريكب نب سن وبانثرابجلا دبعْ. دما ان بوتس نيدمح سابعلا ونا « انن دح »

 اممرثكا زوز نا كيمنعاملبإ ربل لاق لس هلآي او هيلع ِهّللا لص هللا لوس را امهنعةللا ىطر سابعن.ا نع ريبج

 ط رشم حبحص ثيدح اذه#ايس كلير زاكامو هلوقىلا كءرمابالا ل زنتامو لجونع هللا كرا

 ْ ٠ « ماجر خم لو نيخيشلا
 ناسُح نع شمع الا نع نايفس انث ةفب مدح وناانث نوميم نب نيسملا نب .قاحسااني يففاشلا ركب وبا# انربخا ف

 اندلا ءايسلا يف ةزعلا تب ف عضوفركدذلا نمد ارملا لصف لاق امهنعةللا ىطر سابع نبا نع ريبج نإ كيعس نع

 «اهوحنوتابا سجخ نايس لاق الم رئهانلترو ملسو هل اوهيلع هللا لص ينلا لع هلزني مالسلاهيلع لب ربج لمخم

 ماج رم م مو ةاننمالا حبت ثيدح اذه

 لاق يباانثث مزاح نب ررج نإ بهو ان بلاط يلا نباانت ىوحنلا دايز نب #9 نب دمحا لهس وا 4 انندح

 هنعدللا !ىضرتباننبدز رع ا ف م رلادبع نع بيبح يل نسر تكول بوا نإ يحن د

 ندشلا طرش يلع سيح ثيدحاذه# عاقرلا نم نارقلا فاز سو او هيلع هللا لص تار دعاك لأ

 0000( هللا ل صهَنِلا لوسر دهع يف ىفمجاعا نأ ةلانا حضا اولا ليل دل اهيفوهاجرخيملو

 ناهس رهتعمان ميكح نب ىلعانم يرافغلاءزاح ندحا انن ةفوكحلاب ىئابيشلا ىل ندع رفعج وا # انربخاإ

 لسعلار اوهيلعِللا لص يننلانا !لاقاسعس ىضرسابعنا نع ريبج ن ديعس نع راند و رمت نعحابصلان هن

 * هاجرخممو ٍدانسالا ميعحص ثيدحا ده# ِة ةوَوَ امنا لعمميحلا ن نحلل مسيلاقو البسلا هيلع يرحل واول نأك

 نعدعملا يناندايز نديزنان ريكي نب سنو ان رابخلا دبع نيدمجا | بوس ن.دب# سابعلا وأ 4 انندح ٍِه

 * لس سم ميعص»# لقامو كبر كع دوام

 كمنعام لير بج لاق سوال | وهيلع هللا لص هللالوسر نا سابع | نعريبجن, ديعس نع هسا نعر رذز « رمع»

 3 (مخ) كير يبابالا لزتتنامو هللا ل زئاف انروزامرثكا انروزت ْنا

 لش زعلا تي : يف زارك ركحذلانم نا رّقلا لصف سابعنبا نعريبجن ديعس نع ناس> نع © شمالا »

 «مسصص# ثردملا هلزنب لبربج

 هل اوهيلع للا لص هللا ل وسر دنمانك تباثنب ديز نع ةسامشنإا نع بيبحيفان ديزي نع بونان « ىبم »

 * مخ عاقرلا نم نارقلافاؤن لسو
 ماجاذا ناك لس ودل .اوهيلع هللا لص يبنلانا سابعن,ا ن :رع ريبج نب ديعس نعران 3 نب و رمت نعا# حابصلانب ىنثم 9

 «ال(تاق) عييص# دروع اع ميحرلا ن :جرلا هللامشب لاف لبا ربح

 متافعن قزاطن رع هود كنعد ايناندايز ننزل 2 .فوراطلأ 9 مسالا 5 انثدح »
 2 ها

 نيوووخسسو
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 نع يي دووم دح
 «()جإط || «خيراتاباكإب «-:»ه >> «صيلتاممكردتلاإ

 ,ى رظتاو ريللاجرف هلالا كل« . ديع نيجرت ىذلال ع تاتق

 : رهسلاومونلا يف ىرئام مانع « هلث اس ىك انيلا هلسراو
 ا رشلا و دلل ا ىلاعاهنم فض * ابحت » اتطنم اانا نيح لاق

 ْ ار راقلا لها نملك !ةروض يف« ”ىهجا و هللا نيم ا'تناأ رنا

 رجشلا نم ىلوح نمرس امم « ىرعذ.فومللا ناكورمتسا م

 روسلال زيمولت تعسف وس نا * ىنقدصيا»ىر دا امو ىنظ تاقف

 ردك الو نم الب داهجلا

 تبان نان رب زملا ديعانني از زاارذنما ن ميهار انت ىذح انبىفا رعشلا لضفلانبدمن ليممسا « ى ربخا

 ا ندطسا لصهللالوس رأت لاق يثبلا ينانكلا ميش * ا نب ثابق نعثر وحلا يبا نعىسومنريزلا اننيرهزلا

 | ةمركع ثب دح يراخبلا جب رخا اهنا هاجرخم ملو دانسالا حبحص ثردحاذه# ليفلا نمنيعب را ارد ملسو
 اا ده نيعباتلا ديس را رشانب ثابق .ثب دح ةحص ىلعليل دلاو# نيعب را ناوهو ثعل سابع نا نرع

 ,نءزاطقلا ديعسنب ئيحتانب لبتخنب دما انن دمسنب لضفلا انن نسحلانب لمؤألا ندمخو :ربخا( م )لوقلا | <

 ناوهو لسو هلآو هيلع هللا ص ىتنلا ىلع ل زثأ لاق بيسلا نب ديعس يع ىراقالا دس ن ف 0

 # مهتوعد تنلعاز ذاكنا فود 0

 : * نيعب راو ثالث

 نع هينا نعةو ىع:نب ماشه ن ءريكب نب سن وان ر ءابجلادبعزيدججااننأ بوتمي نيدمم سابعلاو ا 4 انل دح ف

 ظ 1 ا كلذ نم ع زج ىجولا لسودلاو هيلع هللا لص هللا لوسز نع ءأطرلا | تلاقاهنااهمع هللا ىضر ةجدخ

 ش ْ تل ير دب أمو» يطصلا +

 ظ .ىرظتناو ريخلا ىجرف هلالا كل *« هزه نيجرت ىذلا لع تلتف
 ظ رعسلاو مونلايف ىرتام هرمأنع هلئ اسن اك هل لاو

 ٍ ْ رعشلاو دل+ا ىلاءاهنم فمن ابيع ىفطصللان اءا نيح لاف

 ْ روصلات يها نمتلك ةروصيف © 1

 رجتغلانمىلوع نم لش ام * يتعب فوملا ناكو رمتسام
 وسلا لووك تمل قون“ ٠ قفادصا ىر دامو ىلع تلق
 ظ ردك الونمالب داهجلا نم « مهوعد تنعاناكين 'فوسو

 هلال وسر ابن لاقينانكلا ميشا ان ثابقنع ثروملا ىلا رك ساو ل ريبزلاانا تبان ينانب . 4 رب زعلادبعو»

 « هاوزيزعلادبع (ت اق) مييصص# ليفلان -منيعلرا مأر 00

 «نيعبراو ثالث ناوهو ملسوهلا اوهيلع هللا للص ينلا لع لزنا لاق ب بينملا نا نع كيعس نب 4 ىيحن ٍِظ

 ةيلع قارزج تااودر نفاع اد تلاقاهن ا ةجمدخ نع هيا نع ةوسعنب ماشه درع * قاحسا ن ناو

 هبل لزاف كعزج نم ىرامل كي ركالقدقل هعزج نم تءارامت تاقفادب د ثاعزج كلذنم م عج حولا لسو

 هجاو هلل | نيم | تا



 420ج « خيراتلا باك » ١ 40:63 4 ضيخلتلا مم كاز دتسلا 9
 « هاج وكبإلاو دانسالا :ميعص ثب دحاؤعمب ةلساياوحذإلا نإ ؛ مذاو لاق ابن تنك قم

 ندمان . لضفلان د“ نب لااعلم نا ف امك نب ا ء دح) يدلا ىعاز والا قرر دح 3 3ك دهاشو ٍِظ

 هنع لأن طر ذر هاج نع ةملسدبا نع ريثك يبا نبىبحم نع ىئازوالا نع لسمنب د ديلولا وبا ان ىيبلمبلا» ثاه

 « هيف حو رلاخفنو م د1 قاخ نويل ةودلانكلل تبجو ىتم لسوهل ار اوهيلع هللا لص ينلل لبقلاق

 انب جشالا ديعسوناانب قاحسا نب دمح ركب قا م امال لدعلا دايز نب ىلع ن دمج نب هللادبع * ىلريخا

 يناف ةقرواوبس اللاق لسوهلاو اوهيلع هللا لص 0 امنعّللا ىضرةشئاعنع هيب نع ةو رع ن.ماشه نعةيواعموأ

 هينذدحام هجارخآ ٍف(ضرغلاو)# هاج رخن و نيخيشلا ط رش ىلع حبوص ثردح اذه * نيتنح وأ ةنح هلك ار

 هللا دبع نب كلملادبع ىنثدح لاق قاحسا نبا نعريكل نب سن وانت رابلا ديعنب دمحا ان بوقعي نيدمح سايملا ونا

 0 تناكاهف ىزعلادبعن.دسانبلفون ةقرولاةلاق ةيعاوناك و ىئقثلا ةن راجنب ءالأعلا نب نايس نان

 هلسوهل آو هيلع للا لص هللا لوسر روما نم هل ترك ذ
 «رش)ل

 ريغ نم هللا هاضق *ىثلامو # ردّقلاو رهدلا فرصو لاجرلل أب

 ربخ' نم بينلا ين احلامو *« اه ربخنالينوع دب ةج دخ ىتح

 خانمساتلاأيس هارآا ما: 8" اه ريش ل0 ا
 ,صعلاو يهدلا دق نم ىضم أمف « ١ هلا تعيس دق سم اب 0 2

 .٠ مه عج

 2 رشبلا ىلا ثوعبم كلا ليربج *« ةريخفهب اي دمحانرأب

 2 ععيوصالا دلو حورلا ا

 ةودنلا كل تبجو ىتمرإ 0 اوه لع هللا ىلص يب دل 0 ةرب يه ىلا ن ةماسيلا ن :رريثك ين انب ىبحي 5 ثردحو ِط ١

 «هلقامل دهأ شوف هش 001 و 0 لا 1 ش

 0 2 يبان 0 1 َى كح 0 3 0 ضرغل ه انحرخ حل 0

 * ملسوهل او هيلع هللا لص هللا ل وسر سعانم هلت ركذ ةجدخ تناك مف لفوننب ةقرو لاقلاةةيعاوناكو
 3 0 2 .٠

 #« رعش 9
 ريغ لرم هللا ةهاضق ىلا امو #3 ردقلاو رهدلا فرصو لاح رالاب

 نع 2 نم بيغلا ين اهحلامو 03 ايها ف وعدت هجد_خ ىتح

 نخا نم نمانلا يناس هلرا ( ار سب حل ةيع لا تساع

 رصعلاو ىهدلا يدق نم ىضم مق #24 همس تعوض دننق ص َن ىنربفت كَ ْ

 دصن يف لفون ن ةقروقلا

 5 لج ودبل
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 زشنلا-ىلا تريب كات دج م03 هريخيف هب ادا تنأب

 صن اصخ هرب#لو »



 :400ج» ©« خيراتا ب اتك » «ددط #« صيخلتلاوم كردتسلا »
 تلأأس لاقهيبا نعةو عنب ماشه انن ةسانك نبدم انن لضفلان نيسحلاان' ”يناهن اص ندمم ينثدح

 ظوفحدانسالا ميم ثيدحاذه# ءاضيبب هللاهناشامت لاف لسو هلاو هيلع هللا لص هللال وسر باش لهةشئاع

 : * هأجرخم1لو و ماسه نع

 نسل القل اقلاق تانان'ةملسو , داهجان لاقمم ا ممم نجاجح نارسمواًبنالدملاذا مج نىلعم 00 0

 اذه*ةرشءزاعوا ة ةردض كلبا 1 ريف 1 أامتيشلابهنلا هبأشام لع مس وهلا اوهيلع هللا لص قلاش ناك أم

 «ادج ةبسغسنالوق نم ىهو اهنعهللا ىضرةشناب ترهشااعا ةظفللا هذهو هاج رخضإو لسمط رش لع مييهص ثردح

 ان' بوبا انث ميهاربا نب ليعمسا اننا هدسمانب دم نب ىيحانت ظفاملا بوعي نب دم هلادبعوبا# ان د و 5

 هللا صلال وسر ضبق تلاقف اظيلغ ارازاو | دلبم ءاسك ةشئاع انيلا تجرخا لاق ةدريفان ءلالهن. ديمحأ للا
 حج ا

 * هاجر مو نفملا طر ش ىلع ميك ثيدح اذه# نيذه يف و لسو هلو هيلع ًّ ٍ

 ا
 نب هللا دبع انن ىرقتملا دوادن. نايناشن انه لو وكسلا نسما نب نيسحلا ابنا قاحسا نب ركب وا 4 انثادح © ّ

 ينلل ناك لاق اهنعدللا ىضر سايعنبا نع ري نب كيعدس نع شاف ع ن ىدع نع ثدحنيبا لابس سرحدا 5

 «هاج رخن ملو دانسالا حيعص ثيدح | ذه# زجصرملا اعذب , سرف ملسو هلو هيلع ص 3

 نينا ان تملا قاعسا ن مييها ربا انب م أنغ نب هللا دبع انب ةفوكحلاب يرّقملا ىبح نب دمحا # هانثدح 9 6

 ملسو هلو هيلع هللا ىلص هللا ل نزال قاوم لاق يلع نع رازحلا نأ ىيحن نع ء ؟4لا نع ىدوالا نسرردا نع ىلع 3

 « راعفلا و ذ هفيسو لوصفلا هعردو ريفع هرامحو دلو هتلشبو ىوصقلا هتقانو زج رملا هل لاَ سرف أ
 ٠ ام ٠

 فنانش نيدمجو ىرا دلا ديعسن نامع انن (الاق)ىزنملا ةماسنب دمن. دماو هيقفلارضنلا وبا 4 انثدح --_ك
 هللالوسرل تاقلاق رخفلا 5 ه راسم ن ع و , هللا كيع نغ َة 6-2 مد نع ناهطن ميهار 6 قر 7

2 
 تلاقف ىلوهل آوهنيلع هللالص هللا ل وسر باش ل ىددلايكلاب و . نع ماشهاسدح ة ةسانك. نا دمش »د

 * ظوفح حصو ءاضي داهكاهناع أم

 ناكأم بيشلاب هللا هءاشأم لاق مودل .اوهيلع هللا ص ينلا بيش ناكام سنالل يق تبانأ" ع مداح

 * ب غوهو (م لاو رشع عبس هبساللا هلم أوي

 تلاقف اظيلغارازاو ادبلم ءاسك ةشئاعانيلاتج رخالاق ةدريفا نعلاله يديم ان « ينارتخلاب وا »

 "0 خريم رمومأ .اوهيلع هللا لص هللا لوسر ,ضق

 سوما اوه..يلع هللا ل صيبا ناكسابع نبا نع ريبج ن ديعس نع تبان ىدعن هم «ىدؤألا ب سردا »©

 * معيد # زج زجنرلاىع له شرف

 سرف لسوهل اوهيلعهللا لبص ىنللن اك عن ءرأ رجلا نب ىبح نع سا نعييذوالا سر ردا نع ىلع نب نابحإ)

 «هوفعض _:رابخ (تاق) راقفلاوذهفيسو لوصفلا هعردو ريفعهرامحو لدلةهتلغيو ىوصقلاهتقانو زجئرملاهللاقت

 نينم داو لاقايب تنك ىتم هللا لوسراي تلق رخفلا ةرمديم نع قيقش نب هللادبعنع ةرسيمنب ل د 7

 حوزا 0052



0 

 ”«(0)ج»» ٠ «خيرالاباتك» ١ 2 «دةل» 4 ضيخلتا مك ردشنللاا»
 « هاجر خلو نيخيشلا طرش لع سي ثردح اذههمدعب قررفمل هللاءاشامهتيصا لس وهل اوهيلغ

 نيزب رح انث شايع نب لعانث  قشمدلا ورم نب لر رادبع ةعرزو اان بود نبدمت سايعلا وبا انندح ف

 تارعش هتقفنع ىفناكلاق انيكك رسوما اوهيلع هللا ٍلص هللا ل وسر تيار سلسلاز رسل ن هللادبعل تلقن اه

 ْ * هأج رخ مودا انس الا مي ثدحاذه# ضن

 نب رفعجاننا قرلا شايع نب نيسح اننقرلا ءالعلا نب ىاله اذن دادغب .هيقفلا نالَس نبدحا ركبوا« اندح

 لاق ورمتهيلا ثعففابللاو زن زءلادبع نءرمجو ةندملا تراه نب نسق لاقل قع نكد مث نب هللا دبع اذ .«تياقر

 هللالوسرنا سن الاقفن ولدق »رمش نما عشت ,ىلاف مسودل آو هيلعفللا ليصةللا لوسر بضخ. ل لمههلس لوسرلل

 لع نهدنزا ت تنك امدتنلو هلسأر وق هبيش نم يلع لبقاام تددعوأو داوسلاب عتمدق ناك لسوهل او هيلع هللا لص

 هل او هيلغ هللا ليصصهّللا كاوسر رعش ةسثظإ هتلراك يذلا بطلا نم نوليذلا اذه اعاو ةبيش ةرشع ىدحأ

 * هاحار خم 0 دادي الامي ثيدح اذه# لصف

 نعبرحنا كلامس نعةملسنب دام انت جاجملان ,ميهار نا انوع نينا نع ديعس وأ يقربخا »

 اذاذس أر ق وفم فيضبن تارعشالا لسسو هلاو ةيلعهللا لص هللا نويوحماو يفناك املاقةرمس نرراج

 ه:هاج رخو ارا رش مس ثيدح اذه#*نهدلا نهاراو و

 كلملا دبع نع ةزجوا أبن قيقش نب نس ديلا نب لعان :. ماجن, ىبوم ندمان : ىزايسلا سابعلاو! 4 انربخا ص

 هالعدق رعشهلو نارضخا ناجربهيلعو لسو هل او هيلع هللا لص يبنلا تسال اةةثم ريبا نغ:طيقل نذايا نع ريمتنا

 0 هاج رخو دا دانسالا م نك كثردح اذه# ءا انحلا توضع رجادنش ؤؤنشلا

 هللا ءاشام هتيصان لسومل اوهيلع هللا لص هللا لوسرل دسلا# سنا نعى سهزلا نعدعسن دايز نع « كلام «

 «(ممر دع كيلا
 تارعش هتمفنعيف ناكلاق اقاخيشناكا لسوهل ١ اوهيلع هللا لص هللا وسر تير رس نب هللادبعل تاق زيرج

 «( خ)تاينالث نم كاذ(تاق) هاجر فعلوحيمصو ضي
 نب رمعاهيلا و هيلا:ثعبف ةنم دملا سن امدقاق ليقع ني دم نب هللا دبعانم ناقرب نإ رفعج نع شايعن. # نيسح

 هللالوسزنإس نا لاةفنول دق هرعش نما رعش ىرايناف سول اوهيلعللا ىلصّللا ل وسر بضخ لهزب زعلا دبع

 ىلع نه د ز | تنبك امهتيللو هسأر ىفهبيش نم يلع لبقاام تددعولودا وسلا متمدق ناك لسوف هيلعّا لص

 ٠م «ريشلا دب طي ناكىذلا ببطلان منول 8 اذهاكاو ةبيش ةرّقع ىدحا

 ضب تب تبا رعشالا سو هلا :او هلع هللا لام ذب لور رأي ناك ان: رعد رباج ع نع كاهسنع 4 دامح

 * (م) هقرفم يف نه دلانهاراو نه دا اذا

 لسودأ اوهيلع هللا لص ىلا تبا ةئمريبا نع طيقل نبدايا نعريمسنب كلملادبع نع ىركحسلا « ةزجوا

 * حتي # ءانملاب بوضخ رمجا هبيشو تنشلا هالعدق نعش هلو نارضخا نادر هيلعو

 0 سس بس

 م

 أ | 0 باصْخركذ »

 .اوهيلع هللا لص هل

 ءانحلاب لسوهل



 00 َرَظ نع مدل ماخن
 هلل

 ا

 م

 4-0 "؟)ج» 4 خئالتلا باتيك 64 ا٠- «دخه #« نصيخلتلا عم كردتساا»

 مها وسر نك | لاق 4ةشع هللا ىطر يلع نع معاعم نا ويب نا ةأن نع ندهن ن لسمو لفرامع نعى دوعسملا

 1 محض رمح تارشم ةيحالاو نأرلا مخضنيم دقلاو نيفكسلا نش ريصقلاب الو لب وطلاب حلو هأ اوهيلع هللا لص

 هل او هيلعنلا لضةلثم هدعب الوهلبقرا تين نم طحن ىشنعاع اك انك اما كك ىعصاذاةن رسما ليزوط نييداوكلا

 1 « ظافلالا هذه دأح رع إ و هاتسإلا مس ثمل دحاذه# ملسو

 نبكامس نع ديعسنع ىبا يبربخا نادبع انني وملاوبا اننورع ىرايسلا مساقلا نب مساق نابعلاوا (,ايربخا

 ْ نينيعلا لكشا امتلقوفلا عياضنينيعلا لكش ا لسوهل او هيلع هللا لص هلال وشو قاكلاق ةرمسنب رباج قعاسترج

 #3 هاح رخإو 2 طرش ىلع دانسالا مسي ثيدح ادهد(١)ويثح - داب ناق

 ا يساو ةشوعملقاش ناك وايسبنالا كحضال لس وهل او هيلع هللا لص هللا لوسو ناكل اق,ة رم ننزباج نع

 « هاجر خم و دانسالا مص ثردح ا ذوه لحكحاب ساو نينبعلا لككا تلقفيلا تارظن اذا

2 

5 
 اذه# ماها ةهضس لثم ملسودل اوهيلع هللا لص ةللا لوبسر رهظ ىلع ةوبنلاىاخ تب اولاق 5 رمدع ننرباح نعترد>

 / ١ *: هأح رخو ملط رش ىلع بص كلدح

 ران ءابلع ىتدخ تبانزن ةرزع نع مصاعوا ابا ديم نث دبع اثن ىثكلا ماجن دم رقعج وأ ىلربخا ©

 هم انو خلا ىرهظ حيسماف نذادي زاناب لسودلاو هيلع هللا لص هللا نيوسو ىللاقلاق ديزل نوىركشبلا

 كتدحب اذهعوكدتف عمت رعش لاو ماما اموهل ليمفامم زمغف املا لع ىعب أصا تعبط ووهرهظ تحسمو

 #* هاح رخ مودانس "الا ميعص

 داما, يبا ىتثدح لبنح نيدمحا ن..هللادبع انن(ءاولاق )نن رخ 1 ئيبطتلا ركب واو ئىفاشلا ركبوا 4 انبدح

 هللا ليص هللا كلوديا هدا ىرعالابنىناوم ىرهزلا نعدعس ندابزنعسن!نب كلاماث دااخنا

 3 + ودوم اوه و د ركام * وش هينع ف هانمم محلا فنكل لصالا فا دكم(0):.

 اد يعل ل طخ جرب تي ةيلاوف سأ لا رخس نيندتلاو يكل تريم الد لير لس
 ْ ١. ١ سمك # هلثم هدعلالو هلبقرال ببص ىرم طع ىنثعاعاك انك انك ىشماذأ هن رسما

 هنف اسف ناكو مسبب الا كلحضي. ال لود اوهيلعهللا لصهللا ل وسر زاك ةرمس نبر اج نع كامس نع# جاجح ف

 * ثيدحلا نيل جاجح تاقخييص»# لكاب سيلو نينيملا لكا تلق هيلا ترظناذا تنكصو ةشومج
 ”(م)ءاملا هضي لثم ةوبنل 5 اختيار ةرمسنب © رباج نع ف

 ن.ءابلع ىدح تبان ةرزعنع مصاعوا انا كيه ا ديغاشي ىثكبلا6اح ني دم رفمجو ا 3 انريخا ل

 تعضو وه رهظ تحسم و تو دف ى رهظ حيسماف ندا لس وهل او هيلع هللا لص هللا لوس رى لاق لاقديز يبا نعرمحا

 «حيبمص «هيفتك د دنع عمت رعشلا متاحا اموهل قف اهتز مف محلا ىلع يعباصا
' [ : 20 

 00١000710155 5002ذز ز ز ز زؤزؤز|ؤ|]<>ؤز<زؤز<ز< ز|]<ز]|]ز>ز<زذز ز]ز>] زذت زآ ]1 ا ووداكو

 000 2000 9 8 ل 5 5

ف نيلمن نامعنع 5 ى دوعسملا ل
كح, لاق ع نع ريبج نب عفان نع لسع س

 ا مل وتميل هللا لص هللا ل وسر ن



 0ع «خيرالاب اتك ظ «١ +.ه9 « صيخلتلامم كردتسلا )»
 مرا الا مي ثردحاذه :رفنالو مدا دلو ديسانا لاق فانمدبعز ' مث اه نب باطما دبع

 لك نب مصاع ان ب دايز دحاولا دبعانن نافعانن ةمعزخ نب ىرسلا 3 ءداهن .طاصن دمت # اندح

 3 5 هللا لسنا نع نوح اد تاقو اهنعدللا ىكر بنز سوم اوهيلع هلل ل ص يبنلا ةبسر ىتثدح لاق |

 #3 هاجرخمملو دانسالا مح حص ثيددح | دهن : انك نر ضنلاد او نمرضمنمالا ناك ف لة ناك ضلوا

 اننىبحب ولا انن ينتثلا قا دسا نيدممجانن ( الاق ) ظفاملا بوسي نب دمحو 3 و ميهارب « ىقربخا »

 هدج نع هيا نع ةمرخح نب سبقنب هللادبعنز باطم ى دح لاق قاحسا ن ده ىلع توقف قباسن 4 ةق دص

 ط رش ىلع سيح ثيدحا ده هن للبح ندد ايفو لاَقف ملسو هل 18 هيلع هللا لص قالي لل هنأ

 د: هأح 9 ادب

 : : رخم مد م
 نب ىبحب دبعح او اب نم دقلا كيم ىززازخلا نال وش عل ا علاوا كي ا دح

 هلاو هيلع هللا للص يننلا نا هب هسا نعةدب وت نان ناماش نع دن سن ةمهاع نع نايف اني نأع نيفادا ناملسا

 نيخيشلا ط رش 1 لع حي ثم دحاذه « مويلا كلذ نم اي اك رثكأ ىؤراش(و ؛)متقم فلا يف همارعت ناز لو

 رافجتسالا فيلر تن تا | هيأ نع هدب دك موا د برا ثبردح هدو لم جزخلا اغا هأح رخل و

 #*ىل نذأ انىال

 1 .٠ ع 5

 نع تأ اهسن 2 نع ليمع نع تسلل“ 3 50 1 ىدان دينا ولا هع دنع أشا قاحسأنب ركب ونا # ان كي ٍِه

 ملف وهل و هيلع هللا ٍلصدللا لوسروإ 1ع تيلساللوق كلام 52 لاق كلام نب بمعك نب نحر لا كيع

 ف رعت ناكورش ةعطق هب :ديحتو راخوا را 1 اوهيلعشا ل اص كلان) وسرت ناك ههجحو قرع وهولاق

 هي ةلغفللا ه ده اجر مل واج رخآ دقو هاجرخم مونيخيشلا ط رش لبع حسيتص ثب دحاده# هنم كل د

 اني نيكد نبل ضفلا ممن واانيديجنب نيسطاد ةفوكلاب ىسمحالاو رمتنب د قدما ديعس وا # ٍق ريخا

 عمت # ٠١ حالسلاب ىلعتم سراف ى عنقم فلا يفوت ( 0١

 هل دويل ا د الا هللاوال ( تلق ) «رفتالو مد هلو ا لاق تان ,عنبا

 2 ماحوا ءاشمو

 2 تلقو شز لسوهلاو اودع هللا لص ىننلا 0 56 580 هيأ نع بياك ن « مصاعاش دايزن » دحاولا دبع 0

 . رضتلادلو نمرضم نمالا ناك نمف كلاأق 20008 ناك نر ملسو هلآ و ةيلع هللا ىلصيبنلا قص ىدريخا

 * مييصص# ناك

 * (مزه لح ةماوب ل وهل او هيلع هلا لص يننلاو 2201 نع #

 هللا لص ينلانا هنان نع ا , تاملمس ن ند ةيضاغ٠ نع ايه سا نام نب ىبح ان ف ملا فتراهلسزب 34 ىبحت 0

 *( 0 كلذنم ايكابرثكا | ىؤراف منقمقلاف هما ربقرا زلوم اوهيلع

 لسوهلا اودهيلع هللا لصللا ل وسر ف اعف ماتم لاق ها نع 557 رج رأا دبع نعى ىهزلا نع * ل ممع ٍِظ

 مخ ) هنم كلذ فرعي ناكو رف ةمظق هن أك هدو رادتسا مساذا ناكو ههحو قرم وهولاق



 الص ينام ا
 هلل

 ١ رسوهل اوهيلع
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 ه0ع» «خمزاتلا باتك وي 5 ميديا 4 صيخلتلام ك ردا 9»

 4 هاجرخنملو لسم طرش لغتي ثيدحا ذه#ادبا اذه دعب ىتقراش الوادبا ةجاحيف كشبباال

 فقاعلاو رش احاودجاو دسم ىلع لسمو هلآو هيلع هللا ص هللا لوسر يماسا نم ناخيشلا م قفنادقو )ف

 : عى القل انمي وباانماح نبهتلادبع انمو م زما ماحنب دما نب دم ركبوا( انندقس ) ىحاملاو

 ءايساهسفن لاسو لاو هيلع هللا ادج تاروت رانلا نادل نوت قا نم ةديغيا رفق نورمع

 ٠ ع ثدحاذمه#* ةمحللاو هنوتلا يورشاحلاو ىئمأاو دما اناو دمحنانالاقهانيساماهنمو هسا

 « هاجر م ودانسالا

 نبرفعج نع ةمل-نيدا# انثل يعم ان ىمومانث د يمس نب نسمات يسمالا ور# ندمت ندمحا# ينربخأ ِ

 دمحاودمحابا لوقي |وهللاو هيلعهللا لص هللا ل وسر تءعمسلاق ها نع ء مطمن ريبج ن عفان نع ء(١) ةيشحوييلا

 * هاج رخو لسمط رش ىلع حب ثيدحا ده * بقأ اعلاو ومالا 0 اوىئملاو

 نب ثللاا3 ديمسنب ةبيتقانث نايفس نب نسم لاانث (الاق) لادبعز: ركحب واو ديلولا وا ذاتسالا# انئادح

 هللامساقلاوناانا لاق يلسودلا و هيلع هللا لص هلال سرنا هنع هللا ىضر ةربمهىنأ نعسان - نالجتنا نعد س

 *هاج رخو لسم ط رش ىل حييوص ثردحاده «مسقااناو عي ْ

 نلورحت انب(الاق) زن احلم نب ميه ربا نب داو رشنب دحاولادبع نبديبعان لدملاذاثدمح نىع # انثدح »|

 ىنلانبا ميهاربادلو امللاق سنا نع بابش نإ نءليععو بيبح ىبان ديزي نع ةعيمل نب ان ىفا ملا دلاخ

 ةيعها اب كنباع مالسلا لاقى ربج بج هانا لسوهل ار او هيلع هللا ليض

 مساقلااراطتلاقاعنسأ ن ةيبع انن ىضاقلا مثيلا ن ,دمح ضو او ماا بو رغيف ريصلا دم نب ركب 4 ىنادح 9

 هلو | و هيلع هللا لص هللال وسر دعصلاق ا ذبعن اجي نعول ى :”دح ىلا يب 5 ليقع نب دمحن هنلا دبع نديم نبا

 ََن هللا دبع دم كنا انلقانا نم نكلو من لاق هللا 1 اناقانا تلاقي اد بلادك ربنملا ىلع سو

 لطلادبع ' بي رش ١؟سابانب رفعج وه (1)

 *(م) ادم اده دعب ينق راطالو ديا ١

 يسوهلا اوه لع ناىلص هللا لوس سر انل ىكسلاق ى-وهىنأ نع ةديبعىلأ ن نك ل 1

 6-5 ةحلأاو هنوتلا ين ورشاحلاو ينةللاو دمج ا اباو دمج ابا لاقان بئام اه واتظفحات امن ءايدلا نلف 1

 كر لع ودل اوهنيلع هلال لا لوو تعم هما نعريبج ْن , مان نع ر رسل ىف ا "رع هملسنب , # دامح »

 *() 0 رشلاو يتلو 5

 هانا لس و هلآو هيلع للا لس ين :!1 نا ميهار را راكم باق ناو فورس رعاك

 0 اناا 0 أم 3 ريج

 را هاا هللادبع نب دمج نان 0 وم ل تالوسو الفلام 57 ريثل ىلع لع ل ل

 نب 65
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 «()ج» ١ «ضراتلاباتكطا «>.+» « صيخلتلا عم كر دتسلا »

 ٌقاحسا يا نإ سو 00 َن جاوحات يناغصلا قاحسا نيدمح 3 توهم ن 2 نماملا وا 010 2

 ش ثبردح اذه ليلا ماع ل سودل اوهيلع هللا لص ىنلا دلولاق ايهذع هللا ىطر سابع نا نءريتج ن دتعس قع هنأ نع

 , : هأح رخو ن ريخشلا طاع 2 ىلع مص

 سنو نع ديك نع نب جاجح ايا اننمعرلان مايك نك ويقال ةفوكلاب يسجل الا دم ن ,دماديءسوا ب ها جان 00 0

 ملسومل اوديلع نا إصى ٍ:لادلو لاق نمنع ناو هر رد نئابعنا عزيبج نب ةيءس نع ع قاحساى 2 نعقاخشا فانا
 3 َن

 « هيلعمبات| و ثردحلااذه ىفةظفللا هذ عيرلا نإ زر ديمح درفت 5 ليفلاءو

 ل نا رهم نب لعاش ىرو ا ادع 1 رعسبِرلا هيوبشنب دما نما نسا واج انيدح 9

 لرع صف ةليل ة ةرشع 1 او هلع هللا ىباص هللال وسر دلت لاك اطال م, .٠ نع لضفلان

 « لوألا 6 ر روش

 نع ناطلا ىتدح لاق ق ةادنيا نا ريك سنوات ” رابجلادبع ندحااني بوعي نب دمت س ابعلاوبا 6 ان دج »

 رسولا اوهيلع هللا ل 5 1 وسر وانا تول لاف همرحم نا هدج نعةيبأ نعةمرخم نس قي هللادب .ءنا

 اده# ةنس نار رسع ن ١. اك ماع 177 هيلع هللا لص تاور :ناك ّق احسان ا لاق# 6 ()نيتدللاك ل اعل !ماع

 * هاح رعاب مضت مطعما

 ندواد نعهللادبع ندلاخ انت ىطسا ولان وع نور رعاتت ٍررمْلا دبع ن ىلع 8 يدادغبلا رفعج ونأ 31 ا ِِ

 تلا, ف وطي لجرانا !ذافةيلهاجلا يف تدجج لاق هبا نع ديعسن ريدنك نع نمحرلادبعز سابعلا نء دنهيبأ
 7 ءلوق وزجن روهو

 ا دب ى دنع منطص او يلا هدر # اديمم كاز يلا هر بر ١

 امفجنا الاةجاح يفهثعبب ملوهل لبا بلط يندم هنبا ناب ثمل مش اهن باطملادبع اولاَيف اذه نم تاتف »

 00 م2 ع هعزجالاعزج < هساسلع يع . اح كفل 3 ]انو همنتعاو لبإلاو ديم“ ءاحلا ثمل لف هيلع أدنادقو

 عم ٠١ واولا نع ض وع ءانلاف دلي دلو نم قتشم هر ىازالف ةدلابال()

 ليقلاماع سو هل اوهياع هللا! ص ينلادلو سابعن | نع ريبجن ديمس نع هيبانع قاحساين ان « سأ و»

 نع هبا نع ةسمرخم نب سبق نب هتلادبعنب تلطال ىنثدح اضيالاقولوالا عير نم تضم ةلل ةرشعىتننال
 نا ظاكع ماع نت اكف قاجسا نبا لاق«نيتدللاكليفلا ماع سس وهإ اوهيلِعنلا لص هللا ل وسر وانا تدلو هدج

 : * ( م ) ةنس نيرشعي

 لج بانا اف ةيل اجلا يف تجبجح لاقهيبا نعديمسئ ريدنك نع _:رمح لا دبع نب سابعلا نع دنه ىنانب 6 دواد ف
 95 0 لوقو زجنروهو ثيبلاب فوطي

 ادب ى دنع منطص !ويلا هدر 3 درع كرا درسر '

 هيلعاطبادقو !مفمجتاالا ةجاحيف هثمس وهل لب ب اط يف دمج هنبا ناب ثنعب ٠ باطملادبع اولاقف ادهنم < اعل د

 سدو
 اوم
-0 

 اًوةلع
 مسا

 يدلل

 هللا 0 هللال ب

 او هلع

 ةهفسسلاا سمك داش هع٠ ْنَحا ماعز كايلع تءزجدنلىنإلقو قت لبالاو ا عاج بتاث 5 ثليرف
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 4 هس نب رشع نلا هس سو هل



 5 ”نيستع دك 1 وساع

 ماقح
 لاقز يلا هوز زيخاف يدوس والو ا 1 رت تاق مالفلا ادهدل 00 لهو للا ثيدح ماعجسل اماولامذ 2

 هروظ نيل ا وهشما 1ع ا ,!انيلاىج رخ ل 2 هال ع راه ذا 2 اودرش ُ_ هيلا رظنا ىت ح ىع اويعت# 1#

 |( ه

 / ليلاس وع د دج فاو لاق كلام كلل واولاق قافااملف هيلع. شعم قى يدوب لأ مقوف ةماشلا كلتىأر 1

 نيدلادئمو:رفنلا فن ناكوبرغلا ورش نأ نماه ربخ جرخم ةوطس < نوط هللا وأم ءا نش رق 5 رشعمأيهب متحرر ف 5

 ' نارتو طلادع نرخ ةديبعوو رمت ىلا ن رفا امم 3 ربح أ نيٍديلولا 0 م !ةهلاقام ىدوببلام 4لاق 0

 2 7 هاجر خم و دانس الا مييعص ثريدح اده ا نم مث ديغو فانمدبعي نم رف ىفولتح ا قوفباش ْ :

 [هل اوهيلعةللا يد هللا لوس ردلووا رورسصاب و تخعدلو لس وهل اوهيلع هللا ل صهللالوسرزارابخالا#تراودقو 3
 ا

 أملا لو سزرجاهمدمبت ناك يتلارادلا ىهو اق تيلصدقو ةكع لكدملا قاقزبفورحملا قاف ىلا وادلا ف ليو
 |اس بوتمين دم نسابعلا وا( انندح م )هدعب هدلويدنأ يم تلاطيوان . ليقعدب يفإ-وهأ اوهيلع هللا لص ©:

ْ 10 
 نابع نورا نيش نبذ قري | تايشعت ا نعايري نع سنو: ىنربخا تهوناانت 1 وأنا ر صن نر -_م

 دلت قزوين د لالا رعي لج ا ب تالوسر يلق ديوب ةماسأ م نعد ريخا١ 59

 2 ا

 ال بلاط ىاني ىيات ( الاق)» داب ا وت فبارك 3

0 
 (|يراصنالاةداتقيلا نع ىنام زلادبعم ن هللادبع ٠ نع رج ننالغن ع ةدأتق نعديعس اب نا ءاطعن. ب اهولادع 0

ص نرع ملسو 2 اوهلع هللا لص ىتلالا اساَن : 1يعانا
او ىددلا مويلا كلذنا لَه نتن .الا و مو

 ا ص وهفتد

 يَ
 ا ملا ركع 0 1 ا

 «اندحإ
 موتلاقتلافادمم هومسمالغ باطملادبعن. هتلادبملدلو اولاتقهلها نادي اكسخا مل زانمىلا اوراصامف هلوق نم

 لقريللا مورتخاف يدوزلا !وماج د ب اوتلطناةمالثلا اذهدل وم كمان لهو ىدوولا ثيدح متعمس له اولامف

 يدوولا عقوف ةماشلا كلتىأر فهر مط نع هلا وفشكو اعنا تج رخاف هما طع هواخدافهيلا رظنا ى> ىعم اوبهذاف

 رفاسمو ةريغأ ا نبديلولا ن ما اسمه دثمو رفثلا فناكو برغلاو ف شما ني اهريخ ير ةروطس مكحب نوطسيل

 هال (تاق) حي ه لتحمل ةروفبأش ة هع رن هبتعو بلطملادبعزب ث رالا نب ةديبعوور يبا نب ا

 * هأج رخ خادقو عابر نم لضعانل كربلا اهوثيدح فل ؤلا دروامار / تلك

 لاس ايبا رعا ن زا ةداتق ينانع ينامزلا ابسمياو هللا دبع نعر رجز كتراليغن ءع ةداتق نع *« ةيوريعىنانبا 9 0

 «ج) هيف لع لاو هيفتدلو موب كاذ حلاق نسالا موي موص 00 وهل اوهيلع هللا رص يننلا

 ةقرععو موصودانسالا ادم ةداتق نعةبعش تح و حح ااا هاجر 1و ن يل ع محي هفااع ,

 امارس اع ١ ىف نمةوبنلا هللاو تبهذلاق كلام كليوا ولاق افا الف هيلعايشغم

 ٠ 00 اولا هلم ا هس .هقالروسر يكتاراشبلا 4 ترا 2

 | مسسمس

 سنوي

 000 ا



 : «<0ججا ُْ "4 خبراتلا باتك © . افلام ©« صييلتلا مم كر دتسلا

 «لوالا ثردحلل دهام ١

 ىرهزلاد# نب ب وقع اني يفاربطلا 1  متاهاش ىدادغبلا هللادبع ندم ن . دم رفعج وا 6 أكربخا .

 ناطلادبع لاقلاق هب ن نع سابعن | نعةمرخم نيروسملان خور طر طا عاكنا لو َرَرملادبعانم

 ىلار ظن انا لن ذأتا باطملادبعاي رورلا لها نم لجر ىل لاّمفد ارا نمربح لعانل زف ءاتشلاةلحر يف نمل انمدهت |

 اكلمكدب ىدحايف نالت ل ئرمالا 6م هبف رظنف يرخنم ىدحا متفق لاق ة ةروق ٠ نكي مامكند

 ةعاشلاامو تلقلاق ةعاش نمثل لهلاق ىرداأل تاقق كلذ ضيكت ةرعزى ىف كلذىراو ةوبنلاىرخالا ينو

 هيلعهلنا لصدتلا ل 0 تدلوق سهو كن ةنمآلطلا دبع ن هلئآ كد عجوز ”وةفصو ةزمح هل تدلوف قانمدبعإ

 * هنأىف ع للادبع مافةنم هللادبع جوز ريغ شن رد و

 يشر اكل يف حب ندم ن ناس ولان : تتادلو توقعان ' ىسراقلا رفعت نإ للادبعدمج واج | دع

 3 نكسدق ماو نالت امعدللا ىضرةشئاع نءهبأنع ثم رعت 50 لاق قاحسا نأ !نعىنا

 ميقدلو لنشر ا ١ ربل قات و اوهلعشا قُم سالوسرا 0

 علوا قوقاام ! ولت اواو رظنافتى الف مك اطخاذ !اما ريكا هنلالاق همامنامنل اىاراقسل عدلا

 كقول مس ,ال س رف قرت نب 8 تاز 7 اوّتمَتار م امفةمالع هيفتكح نب ةري د كلام ل هده ى : ةلذلا

 * تيتطركلو انا

 نملجرىللاةفدوولا نهرب ىف اعابل زيف ءاتشلاةلحريف 5 م باطملا دبع لاقل أو هس - انع سابعن !نع هم رحم

 يفرظن مث هيقرظنت ىرخنم ىدحا مهتفقلاق ةروع نك ملام كندم ىلا رظن انا ىلذ زدألا :باطل ادنعاي رولا لهاا

 كلذ فيكف ةضزى يف كلذ قرا ءةوددلا ىرخ الا يئواكلم كي دب ىدنح ا يف ناناقيدا لاش يشل

 2 ا هللادبع هنبا جور و ةيفصو رح هلت داوق فانمدت عن تبهاو تن ةلاه جوزف 3 1كم لآ كلظأ اطلادبعأ

 * ناهيعض هحيشو بوقعي (تاق) () لسوهلآ اوهيلع هللا لص هللال وس: ت دئوق بهو

 هشناع نع < ب نع ترد هور ناقش لاق قاكسلا نا ندا قبح قي الم © نادعوا 4
 سلحم يفلاق ة ا وهلا لْمَتال وز اهبفذلو هلاذأ الا تناك [لفاعبر 9 ةكمن 1 ىدرشب ناك أاق

 و رظنافسأب اف ك١ أطخأ اًداآما ربكأ هلا لاق هملمن امهناوا و لاةفذ وثوم عيفدل آر ل رار بلا شرت
 نخن اك تاز 0 تارعشا+ و ةمالغ <فك ةريخالا 3م ل هده يي 5 هدهدلو 9 0 لوفااعا وطتحازلا

 نوبجعتم © مب لع نووملا !عدصتق عاضرلا هماقهفيف هيعبصا لخداا رفعنا كلذونيتلل عمم ال س رفاق رح

 ٠ نب بهوتنب ةلاه جوزف ةكحم ىلا باطلا دبع مج رفمهيف جوزف تمدق اًذالاقالف مويلااماتلق ةجوزلا#|

 عب لويدعتم مو مهساح نم موعل | عدصتف عاضرلا هعن هّقىةيعبصا لخدا نك نُح نم اد رفع ا

 ' نيروسملا نع نوعينا نع ىتوزخملا رفمجنب هللا دبعانت تار حن ٌرزملادبءانن ىرهزلا دم نب « بوعي »

 عج رقمهم جوزف ترمدق اذا لاقالفمويلاام' ت تاق ةحوزلاف ةغاشلا امو تاق ةعاش٠ ند كا لهلاق 62 حا ال تاقتأأ

 1 هيإ 57 ا 1-3 :

 0 0 ةدالودوهلا رايخأ 0

 .دع دلل | فيل

 جه ١

 ا

00 
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 دجنإنا هلبقءايس .الارابخا نمهيلعان رجامل عالم كلا فانمسز أف لعاهنمح صيام 3 وتق 3ىلادد لوف هدم 4

 8 0 لو !فطر علا لعالا اهلا ل ل ' 0:

 0 0 0 1 0 ا نال انعلاو 0 0 1

3 

 ع

0006 
 2 طاب
 انآ

+2 
04 

 رابخا ١

 ء هللأ امانا
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 ني هاطلاهل ىلع وهيل هللا تاولص ىنطصأأ ف ناطلادبعنزب هللا ديعنب د نييبدلاماخو نيلسرملا ديسراب خا 2 00

 0(4 ج»  «خراتاباتكاط_ «>+0» ١ «صيخلتاعمكردتلا»
 تاق دنع مهتعاججو يي كردالا ُي رفاعملا اص قدم قاد باو رصت نب دعس نامعأباو رصن نب كلا دبع

 للا لع رحبلاو هر 1 7 را نقلل قو 2 نارا نيد د نأ نال

 ا هنأك هيدي ىلع هسأرو ضيبافوصيف» [١ بتحم صيبا فوص هيلعالجر كاذه راغف لسا ل اعا ف 2 ماو

 ءلعا لع ءتدللا و لانس نب دلاخ هنأ لودهش ةيحانلا لها ةعامج ناو "ىث هنم ريغتل ملأ

 ا ميحرلا ن نمحرلا هللا مس ف

 نم 00 ضأ 0 0 ىءا 0 و ميهار 00 1

 دئسا اذاف ةباحصلا نم هدعب نثللبجنب ا تحج نيعاتلار ايخ نم م 3 ا دلاخ مالا لاق «ماشل #2 اضرا

 * ماج رخ م ناو ةانيدلا مسي هباف هن ةءاحصلاىلا .ثءدح

 ركبوا كئدح ناملا ىبال ت : اف لاق ىمرادلاديعس ن.نامع اعاورملا دمج دما ن ةبحلا اول « ارب ريخا 2

 سوال ادلع هللا لص ينل [ةترعتسلاة ىلسلا هن رأس نب سضابرفلان ءلد وس نب ديعس نع يناسغلا 0

 ميهاراىباةوعدكلذلبوات ا هتنيط يف لدجتلمدا 1 هنييبنلا مالت ب اتكلالواق هللادنعن الو

 دانس الا عي ثيدح اده معن لاقما هلازوضف ةلتءاحا زاونأهسم جرخهاتأرقلايئاايؤرو هه وق ىسبع ةراشلو

 دهاش هير لا ضن قرض )١( . اسحم»

 ىرفاعملا اص دم هللادبعاباو رصن نب ديعس نامع اباو رصأ نب كللادبع غيصالا اباتعمسو ةر فدا نبا

 يف اه رطناودجا هدعصب ال ليج أبطسو فرحتذاو ريعلان ابو مام لناذور ,تحذبتا اقثو قىدتعو 0

 مان هنأك هيد لع هسارو ضيا فوض يفايبتحم ضِسا فوص 0 ايي كانه رأغ فاو رمهن اولبجلا ىلع رحبلا

 0 نب دلاخ هبا تودع تال[ ره احنا اي ثهنم ربغت م

 « لو هلآ او هلع هللا لص اسراخا ٍِظ

 هللا ل وسراب اولاق معنارسوهلا اوهنل اء لوا با نط نادم ,دلاخ نكد ”دح #« قاحسانا 0

 هلت ءاضارو اهنمجرخ هناىف تام نيح ىا تأرو ىبيع ىرشنو.ميهاربا | وعد لاغ كيف نعان ريخا

 | يمص مالا ضران م ىرصلو ىرصإ

 هللا لص هللا ل وسر تعمس لاقةءراسنإ ضابرعلا نعدي و سنب ديعسنع ميرمىف'نب ركبوبااش  ناملاوا )»
 كلذ ليواتب عتناسو هتنيط يف لدجنلمد اذاو نييبنلا مخل باتكلا !|لوا يف هللا دنع ينالومت لسوف اوهيلع

 حت ماشلا رودصق هلت ءاضارو اهنم جرخ هلا تار ىلا ىاابؤرو هموق ىسبع ةراشدو ميه وأ ةوعد

ْ 
ْ 
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 ا

 (تاق) 0(«
 هم سام سس



 «(0)جا ٠ «غيرالا باك 4ع. « صيخلتا يلو دتسللا»
 ناشو كلناشاف اًمحالا:طقدلاخاب انل تلقام هللاوهموق نم لجر دايز نبةرامع هللاَعف لاق ناسيا ران كب قط

 نمجرخت ىو اهوا قىحهموق نمنيث الثيفدايز ن ةرامتهعمقلطنا و قلطناذ(١ ١)لاقاهرفط" كلنا معزي نادرا

 ىهَسأب وع ذبالف 3 تال !نأ لاف ةف اف مهساجاف ةطخدلا ممل طن مجشا ةرحا ايللاق ة دنع

 معز ىدهلك اديادبادب لوقت وهوما صعلأم رضؤدلاخ اهليقتساف لاقاضعن اهضعب عيت ) رقش ليخام .6 تحرش

 هللاودايزنةر رامي لاَيف لاق ةمهبلعأ أطباق لاق ددلا | وعم لخد يتحيدب قالو ايم جرخاال ىناىدمعملا ةيعارزا

 لاقهمساب هوعدف همسايهوعدب ناانامدقدلااولاَعف لاق همسابهوعدا اولاقدعب مكيلا جرخ دق ايحكبج اصناك 1

 رجا ع ترماذاف ينونف داف ىب ومتلتق ما ودق ىساب قوعدب ناوكم اب ١ لايف هب 2 ادقو مهيلا جرفن

 ناانرما هناف هوشببا اناقِف رتاراخ امفرْلا مم ترف هونفدف لاق ايح ينودجتس مكلاف ينوشبتن اذرتنا راما

 نكحدع يفذا مثربخا ناك دقو لاق ادبا هشينال هللاوانان ومش انارضم ثدحت الدابز نب ةرام لاق. هشيني

 ايفلاق ضئاح اههسع اللاق وهنع نول سنام نورتس مكك اف امهفا ورظن,افرما مكيع لكشا اذ نحول يأمل

 لاق سنووا لاَقق لاق اق لع نمامهيف ناكام 00 يمهوأهتج رخافايعامزلاس ها رفا لاا وش

 بر> ن.كا,سلاق سووا ٍلاقو هموقهعاضا ِي : كاذلا انقل سوفلآو اوهيلع هللا لص ىنلاهنع كك نكاهس

 ىلع حي ثيدح اذهمكا+لا لاق» يخانباب ابحرم لاَعف لسو هل اوهيلع هللا لص يننلاىتا نانسنب دااخنانا

 هباعيجج اجتح ادقو ةريغص يلا نيم احوه امركم نمور ىزلار+ نوب ناذ هاج رخو ىراذ ايلا طرش

 غي الاابا تعمس ينافهيف فلتخمف اذكمم نانس نبدلاخ توماماف ةمركع نعحصي امعيمجم ىراخبلا جتحاو

 رمس لبج» ١؟ةرامت باوج فذح ىلع لدب ٍةرابعلا ٍقايسو ٍلوصاإلا يف اذكم()

 ران مكنع ىفطا يبا 6 نانسن دلاخ هللايقي سبع ىنب نمالجر نا سابعنا نع ةمركع نع سنويا
 رانتراقو كلاشاف اح الا ام دلت ارم تقاتل هموق نم لجر داي ز نب ةرامح هل لاف ناثدحلا

 قش نم 0 ىتح هموق نم نيثالث يف ةرامع هعم قاطناو ٍقلطن اذلاق اهيفطت كلبا معز ناثدجلا

 قوعدت الف كيلع تأطبا نا ٍلاَمف اهيف مهبلجاف ةطخ دلاخ مل طن مح رحال لاك ةنرح رم

 لكادب اذب ادب لودي وهو هاصس اب رصف دلع ايل هاسالاو تمرس ريكا لع اهناك تجرفن يمساب |
 لاقف مهيلع اطياف لاف قعلا امم لخو ىتح ى ديل عا و ةينم موا ل ىلا علا ةيعار نا معز ىده

 5 .111لاقف هسأر داو ل ل ما ومد ا 0 "7 0 اسوار هنلاو ةرامج

 ارح ىنودجتسكتافىفوشيتلاف رتب ارامح اهبف رجلا 3 ترماذاف يبونفداف ينودنلتق هللاو دق يمسأب نوعدي

 هللاو هانشبنانارضم ثدحنال ةرامتٍلامف هشينن تاانرصا هناف هوشننا اناقفرتبا رامحابفرخلا ميت رف هونقدف

 لولا نورت 0 اههفاو راطناق ما كبلع لكسشا اذافنيحوا 2 نكىف نا غربخا ناكدقوادبا و

 |عيفناك اب بهدف ضئاح ىهو اهتجرخاف امنع | 201 أيما يلا اوءجر |هف ضيئاح ابهسعال لاقو هنع

 هموق هعاضا يمكلاذلاَف سوهو أو هيلع هللا لص يبنلا نع لثس ب رج نب كاميلاق سووا لاف لا "م

 00101 0 ا 0077 1 --

 ماوه ربا نان( خرط شت عيسمالل لا 0 نيالا ةلبلا ا اللا

 4 3 وع 1
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 «0)ج» ١> «خيرتاباك» 2 «هه»دط تع
 ا رع ٌقاجسأ نب دم نعريكب نب ىن و انئرابجلا دبع ن دما ان" بومعي نب دمج س ابعلاوا # ان دج وف

 1 دي اال اعل يداعب نع يبت لأ نإ نيج

 انثىلا هرلادوادنبناملس عسا اواثديرشلا ىبح ندمت 0 00 د فحل 0

 هللا لوس رلاقلاق هنع هللا ىضركلامنب سس نينا در نع ىراصنالا ا نب دلبعم أن تبان نب 0-6

 ا مد انا تع مم رمنبا وسع ناك مثينفالا ا ةس أعءام 0 نيمىلا وخا ع نمالخ اىفناكل وهلا اوهيلعهللا ص

 | كعمس نل عب را انث بوا نب دم نبدمجا انث لببتج نب دمحا نب هللادبع | 0 قاحسا نب ركب وبا 4 انئابح ف ١

١ 

  53ً(ميلعسا لصّتالوسرمدق لاقاهنعهللا ىضرس ايع نبا نع ريمح نب كييعس نب 2 ركع نب د ن ءقاحس ! نب دمج نع

 عةسلالا ةعيسأس .دلا هدهأ ءهالرش دوبيلاو ةنيدملا مو

 ياسلا جاجحلانب ميهأرب ان ان. ظفاملا بيبح نيدم نب اص 35 اع هيقفلادحا نب دمح رفعجو.ا# انددخ )

 0 لقسم ا هللا لص ينلا نع 0 ايعنبا نع 5 رهن فسوب نعدبزن ىلع نعةماس ندام ان

 ةئامعبس يسومو , ميهاربان «,بو ةتس فلا ميهاربا و حوننييوةنسفلاح وو مدا ان اي لاق ةنسفلامدا

 مسمع لل سمح ىسيعو ىسوم نيل .تمدقدقو و ا 1لاقهةنسةثام سلا هع سل د# و ىبسعنوب وةنس ةثأم غو يسوم نالوفتس

 1 ن دلاح يقرابخا تور دقو#ى“ ى 00 0 أوه 0 01 1

0 

 * ايبل توعبس فيما دجسم ىف لص دّقلو فوصلا باين مهبلع

 : ا 3 هازل 14
 هنمأو مه كمرس (تاق)هدعبانا تنك مثىسيع ناك م 1 | ةيناع

 4 او هيلعهللا يلص هللا لوسر مدلك لاق سابعنبانع سيح ى ص رع ةمركعن دم رع 3 قاحسا نإ 3

 مةئس فال ةمبس ايدلا هذه اعا لو دوبلاو ةندملا سو

 ملسسو هل ١و هيلعّللا لص يبنلا نع سابعنبانع فِراربمنب فسوي نع ددز نب ىلع نع ةملس نب # دامح ف
 00 َىى ا 0002 نيبو سابعنا لاه نم 0 رمع ناك لاق

 * نانسي لدا يك دج يورادقو يِ ىسيع نيب و هنيب ا د تول دق

 ىنا

 | ل (الاق 8 0 حس 0 0
 |ىباهموقل كاف راكم دئاخ للا سعي نمالجرا |عنعدللا ضر سابعا نعةمركع نعس و ينانع

 |اجاجج اين نومبس ءاحورلا جف كلس دقل لاق سابعنبا نع مسقمنعراسمنب نسما نرع « قاحسا نبا اذ

 أءايينالا نينا وخا نم الخ ايف ناكاعوف رسم سنا نعىئثاقرلا ددرب نرع دلاخنب دبعم اند تباثنب « دمع وف

 ا "5 رغوا 9 ىدهم نب ليمان 2 ,ريزعلادبع ن ىلع ان(الاق )يداخلا رغجو قا 0 1 ١١ 4 انرب ىلا ٍِظ

 هييسم - نيشصاح

 غ7 1ذز ز آز ز ز ز ز ز7 7 ز ز> ز>7ز>0زةز0زةزةز>ةزذةؤز>زذ ><
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 ا راماهاكو ا - 5 و وقنف رطش و رطفي اللوقتفموصب ناكودايحاب هت لها مت :غىع رب ناك ة ما لسومل اودع 1

 | ريخلاق ةالصلااف ةالصلاب ىن سما كنا هللا ل وس ران ت تاقم 01 دامك هم | رذاباا' ىلدامغا

 : مول 0 | ا 7 6 »
 3 مث دل لع ةدجرتلا (تلق):ثردحلا يتايركح دو 0 :

 400ج « خيرات باك » . «هدح) « صيخلتلا عم كر دتسملا »

 3 ءاوحنع كربخلاو اياعرلوطاواربخ مهيطا و ( اسانج سانلا نيلا ناك و مايا الث ربش لك نم موصوائاص
 ١ «كلذمنصتتااكنا رمت تنب مرم ناو اهدلوو متر رعشلال رئنت تناكاعتا

 - نب ىلع نمحلاوبا ( هان ”دح) ىذلاوهف ارسفم ةلمجلا لعدد ىذلا ىلاعلا دنسملا ( ثي دملااماف )4 كاملا لاق
 كو ىرشللا ضينحلا يد , ىبحن ين دح ىدعلا دب زن ةقرعن نسحلا ان ذأ دغب يصاسلا س ردا نب لضفلا

 3 هللا ص هننال وسر لف اعتلخ لك هنع هللا ىذر رفقا ع يثيللا ريمع ن ديبعنع ءاطعنع ع كلاادبع 3

 5 0-1 هللا لوسرأب هتيحتامو تلق ةيحندجسملا نارذاباابىللاقف هبولخ تمنتغ اف دحسا ينوهو مل وهل اوهلعأ

 ياس لقا هاش ترف عوضومريخ لاق ةولصلا اق ةواصلان ىنترضا كلل هللال وسر اب تلتق يلا تننلا مناهتكر ف
 تاّقف لاق نالا .ثد دحلاركذ م هللاب نا اعالا لاق هللاىلا بحالامجالا يا هللا وسرإب تاق رثكا ءاشنموأ

 ةئام ثالث لاق مهنه نولسرللا م تلق ي ى كلا ن وركعاو هع رأو كلا ةنانل اق نويينلا  هللال وس

 « ثيدملا قاب ركذ و رع ةثالثو
 دي رعنم دم هللا د ,ءوأ انرافصل اعادت ةكعترأز لا ناهامز دمحانب دم نوعوا 4 اب دح

 4 يئاقرلا دم َز , « نع ميلسنب ا نر دم نعرامسمنب رج اهل لمار انب يمازحلار ذنلا نب ميهار 1

 1 ملم ا نم فال 1 ةاع < لعل سو هلا او هيلع هللا ! ص ةنلا لوتس كف لاك ةنعهللا ىذر كلامز سا

 2 هناا ل نين اة

 مك ١ نع وام نب ناو سانت نينم نى ا رينعلا ىنثلا وا انثث هب ولابنب دنا 0 ركب ولا 4 4« يدعو

 3 « رثكاوا نى فلا م اخيف قرت د ص يبنلا ل انلاق ديس يان الر 1 نع دلا#

 3 اساح 1 موصاال ل لوعو رطشو رطفا هل لركت 7

 3 + تاذعأ هلك ليآلا موش و

 شجر ,ح نا ان ئىرضللا ىدعلادعع نب ىبح ىندح هع نب . 0 لضُفلا نب ىلع 5 م 0

 هتولخ تمتتغاف دجسلل يفوهو سود اودي ع هللا للص هللا لور ىلع لف تلد دينا نعرمن ' ديبع نع ءاطعن 2

 ْإ
 ا

5| 

 !تيدلا 0 هللاب ن ءاعالا ل و هللا ىلا محا ل اعاللا !يا 0 لوسر ما ت ا كا ءاش 0 008 لقا ءاش دمك و6 3 عوضوم|
 ٍ ل

 | | هال ١و اي 9 م نولسر 1 كتل اة : لاذ لقد 7 ةعب راو فلا ةئاملاق ن لادم لا كتافلاق نا

 م ملا : ا لا دير 0 00 ب 5 ' نأومصو ردكلا نا ١ نع راوص نب رجاوم نب  ميها رات

 ((ت ثاق"]#ل 00 مهنم ءأيبأ ا نم فال ةيئامدعب لسو هل اوهسيلعةتلاىل اع هنللآل و سرب

3 - 

 * فيعض دلا# ( تاق ) رثكا وأ ىن فلا اخ 5 عوفر كا :رع كادولا يبا نع( دل اء



 رسل ذو

 يب مالسلا اه

 مهيلع هيحكم

 مولا

 *0) جول ١ «خيرإتلا ب انكؤط «٠ :٠ ههحتط .١-٠ .#صيخللا وم ككردتسلاا »9

 راملا نم تاعاس عبس هافوتهنا معزتىراصنلاو هيلاةعفر نيحراهن رمت اعاسث الثمر منبا ىسيعللا ىفونلاق

 ةدالو تقو نم نيتسو ثالثو ةنس ةثام. ثالث نمل ىسيع تدلومرمذا ىراصنلا ميزو تهولاق هايحام

 اهلو ىسيعب تام رمزا اومزورهشا ةنس ىسيع دلو ملبقناكا يركز نب ىبحن دلو مذا اومعزو ا

 ميجزاكف نينس'تس هعفردعل تيقن محرم نأو ةنسنإ الو نينا نب امفرزا ىلا شاعى مسغ ناو هنس رشع ثال

 تدلوالف<رعلماح مرمماو نيتثام نبا اومز ايركزز ىبحابا ايخربنب يركز ناكو ةنسنيسمخو انتساهرحم
 8 اهلا لاق« ليقنب ذوقافتنب ةنحمرم مامءاو هدنع تناكاعماتخأابلاج ناباهما:ةومدعت ابركزارافك ميرم

 فاوىلا مدان دل نم داهجالاهيلاىداىذلاو ءايسالا رثاسو.ءارش الا نمنيلسر اددعغ ىف تايانورلا تفلتخادق

 ْ ةدهياوإ ذدقق سو هيلع هللا لص طصلاا ادينكدنلا ثم

 ْن دمحم انن ىنيئا ”رفسإإلا دن نيا (هانيدج)ىذلا ثيدحلا يف هبنم نب بهو مهنم نلسوملا# ر 2 ددقو ِط

 لاق هنا |مهنع هللا ىطر ساسعنب هللا ديع نع هبنم نب بهو نع هما نع سردا نب معنملادبع ان ءاربلانب دنا

 ءال ةمهلأشاك كلأسانانسحاامساو َسلاكاتا لجرلا هللاَتف ىنم نداهءاغصا ثدحتوهو هدنعسلاج لجرا

 علظدراو انارحادبع ناكةيا مدآ نع كندا ابك نيروكدملا ءاينالا 50 قميلفا اعف

 كيدحاوادارز اديعزاكهبا دواد نعكيدح ا واطايخ اديغزاكه نأ سردا نعكيذحاو اراجتادبعزاكهنا حو نع

 ارجان اديعزاك هنا اص نع كيدحاواعارز !دبعناكهنا ميها ربا نع كندحاو ايعارادبعزاك هنا ىسوم نع
 مابا ةيالث هطسويفو مابا ةتسرهشلا لوا يف موصي ناكو كلملا هللاهان ١ ادبع ناك هبافايلش عاد ِء كداب

 ميرمز !ىسيعلوتبلاءارذعلا نأ ن نع كيلا و)ةنربق ةلامث الثوب رسد ةنامعسل هلثناكو 7 هرخاف و

 اهلك ةليل هللا دبعي نب دب 8م ا يدلل يل اوس اع يذلا لوو دغل ائيش نعال ناكدلا

 هللآ لص طصملا يبنلا نءكندحاو هلكليللا موقتو هلك مهدل 0 ا ضخ ل

 هلو هن رهص 2
5 

 ةئام ثالث يضلل هن دلو مب رمزاو هايحا مث تاعاس ميسي وسب ىسيعفو هللانا معز ىراصنلا لاق 6 هو نع 2

 ةنس نيثالث نا مفر هناو ةنضرشع ثالثا بلو هن تلمح اه اهتاور ديكسالا د تقو نمنيتسو ثالثو ةنسأ

 0 هالحين عدم وع نسير داني يتلا عش يفإ ورهذ تنس هعفر دعب تبق ةيهأ ناو

 ءاسالا : ياخ دحا ئه ن ذا هايلايت مو دال لول ناجم نم ابعنبا نع بهو نع# هنو لف

 اطاخ ناك هبا نسا لوطا ناكديا نع نرخ ناك هنام دا نع كلن دحا هللا 6 يف نا روك دما

 ناكل مان نو اءارزاديغناكهباؤ طول نعوايغار اذيعزاك هنا ىسوم نعوادارزادبعناك هنادواد نعكندحاو ٠

 هرخ يف ةنالثو هطسويفهءالثو هلوا يفمابا ةتسرهشلا ن «موصيو كلما ينواادبعناك هنا ناملسن :عوأر جانا دبع

 لوقت و دغلاعيش بمال ناك هنا ئسيغ لوثبلا» ءارذعلان نع كيدحاوةن رزهمةئامثالثوةن رسةئام مسهلت هرااكو

 يه بلا مد تاس ر ب راهنلاب وه واهلك ةليل هللا كبعي ينيدغي فوس يناشع ى ذلاو يشع فوس ينادغ ىذلا

 لوقو 02 ميهارإ »د



 ان دم » دم صمم حمس 1و

 0 ل رض ني يرنلا ان ئزيتلا دج ك0 دمر

 | ىف كش لسسو ل.او.+ لع هللا لسعهللا لوسر لاقلاق هنع هللا ىطر ةرنره ين نع نمريدتق اذن

 1 ثندح لد لو ف تن ةطشام ناو حج ارج تحاصو فسو دهاش:و وم رمز اودع(ة ديد

 * هاجر و نيخيشل ط رمش لوو

 كيعدس نع قاعسا 2 7-7 دعت باهولا دبعز دج ا اوبل دمجا ندم تيطلاوا 01 كرنك 0

 مضودل 1و هيلع هللا لص تالؤسر لاق لوقت ةر هبا تنيغ كا ةبيبح مأ ىلوم ءاطع نعيربقملا ديعسٍإفا نا

 لعدم يي د> ىربقن.ايلو |يستيل ٠ اارمتعموا احاحا 5 . نكلسيلواطسقماماما والد عاكح عرمن ا ىئيدرع نطبهي

 حير ثيدح اده « مالسلا تكثر يو اولوتف هوت ارا ىخا ينىا ةريره وبالوق هبلع ندرالو

 «: ةقايسلا هذهإِهاج ردم ملو دانسالا

 ٍنافعانم (الاق)لضفلان ' نرسملاو ةيزغنى رسلا انئلدعلا زاندنب هللادبعنب دم هللادبعوبا «انربخا

 نال اق لسوهلا | و4 ع هللا لص ىتلازا هنعهللا ىذ رقر سهىبا نع منان نم ِرلا دبع نعد 93-5 مامهانمل !بمنا

 20 ا سهم يل 2 احر هوف رعاف هو ًاراذاف مكبف لزان حسنا ونعمل 0

 هنامزيف هللا كاهيفمالسالا ىل !شائلا لع ديوةنزملا عضب وريزللا لت ةوبيلصلا قديف للب هبصي ل ناورلع ادت هسأر

 متغلاعم بايذل او رمبلاعم رومنلاو لبإلا ميدويلملا ع ضرإلا لها ىلع ةنمالا عنو لاج دلاسيسملا

 حبمص ثردح اذه «نوملسملا هيلعصيو وتيم ةنسنيعبرا ثكميف مهرضتال تايملا م واج

 | «هاجرخملو دانسإلا

 محتفا؟ةمبرا الادهلا فولت ثيدح فو ةعبس لافط الا نم ملكش الا هيلا يحواام لمقتل ملكت ىنلا ( ١)

 «( بعت )ذيع
 فنوب دهاشو يسيع ةثالثالا دهلا ىفملكت ملاوف رص ةربره يلا نع نيريس نبدبمحانن مزاحز. 4 ربرجا»

 نه( )فزع لاه اوم رجشلاعو
 ملسودلاو اوهيلعهللا لص هللالوسرلاقلوش ةربرهابا تعمس ةبيبج ما ىلوم ءاطعنع ىربقملا نع قاحسا نبا اف

 هيلع ندرالو لعاس ىتح ىربق نينأيلوا رمتم وااجاح اف كيني, طيتناب الس كت عرمرا نطبهيل

 * هنمديبعنب لعب هعمس# حيت ة مايا كنق ةريرهو ا اولوقفهومت أرنا خ !ىبىا ةريره والوق

 ىسيعهللا حورذالاق ِس ودل او هيلِعّشنا لصهّللا لوسرنا ةربسهىلا نعمذ 1 . نمحرلا دبع نع داق ماه 5

 هيصيخناو رطقهسأر ناكنارطج كاب واولم تالا اع عونرمل جر هوف رعاف هوم ًاراذاف كيفلزاب

 لاجدلا حييسملا هءأمز يف هللا كلهذ مالس الب نا نم انلا وعدي وةيزإلا عضيورب زئملا لتقو ب بيلصلا قديفللب

 تايملابنا ميصلا بمليو منغلا عم بايذلاو رقبلا عمر ومنلاو لب كل عمدوسالا ىترن تح ضرالا لها ىلع ةنمالا عقتو

 ” (صصذودلسملل طلبو يفوتك نس نيعبرا مكب مرضت

 ا تشطلا لخلل افهضظلا 05 درعا

٠. 
 | معلا
 ع

 4 تاما

 - بمس هدو



 9 4 متو 7 ا 0 7# 3

 نل هشاوف. لجرلا اذه اونعالنالامهسيئر لاف نيس اونسحلاو ه دلو جو لسو هلآو هيلع هللا لضاللا أ

 دلي وخ كنب ةجي دخنإلاءلا ءاسن لضقا لس و هل و هيلع هللا لص هلا لوسر لاق 7 لاق ىناب دا ا 2 1 ا -

 ةغافشلاب ىسع نونأفلاق لسوهل اوهيلع هللا لصءتلا لوسر نا سابع نبا نعةم ركع نع ريم نع ةدلاز » |

 « « خيراتلا باتك ل: ١ م هده نبا «جبشلا سلو كك

 ًاهتلكو نا حور وهلاتف مرمن ,!ىسيعيف لوقتاماولاةفرلسو هل او هيلع هللا! صيبنلا او .؟نارجت دفون نا ريا

 [[متش اذاف لاقهن اولق كيلا ناك ذولا 5: كل دك سبل هبا كنعالننا كلل اه هلا ولاق“هلوتسر راو هلا تدعوا

0 
 ( لاقابيشتا تا تجنانا وان واههس كلنعالن ناذئرا اهنا مداملا اب ايا 1 اولامفاو ءاخ نيش رف لاددعا نفضل هاونتنع

 « هاني زخم ول اديه ىلع حي ثيدحاده#نا نم لظادق ياذملاناناق م < ةءا دق

 كيعمبا 65 قنادملا هللا دنع ند بابا انثو مدحت ينا رعشلاد#“ نب لضيلا كمن لما «افر 0 1

 هدو

 لسوهلاب او هيلع هللا 22007 لاقهنعتللا يضرةرن نه ىلا ن نعهيبا نعطيسقن هللادبع ندنزي نع رفعج نا

 اهتعضو نيحاهمانافارناومسرمنمزاك امالااخراصدولوملا لبتساهلوةئمطلا كلت هنمرئانناظيشلا معآ لو لك

 نسح لوبماهبرا لبقتف هيف نءطق بادملاا اهن ودب ر ضف ميجرلا ناطيشلانماهتت ردو كلا أه ديغايلا تلق عما ىنعب

 « ماجر م ملودانسالا حيحص ثيدح اذه» ىيحمما !هتلاخىلا اهتمضفابما تكصاهوانسحانإ,ناهتبناو

 نع لع ننس اننا يناهيصالان ,اديعسنب دما ىنومنب رشد ان هيولاب نيدمحانب دم ركب وا جانب ادخ ل»

 [ يعن والا لحو هلا اوهيلع لا ص هللا لوس را اهبنعهللا ىطر سا ولا ص كك ,ع ةرسيم نع ة دئاز

 «ال نولوقبفي ريغوولا ىو صربالاو هك ال ردو هيو هللا رح اويل نوط لهل وقف ةعافشلاب

 « حرا دانسالا مع حيبص ثد نك ان

  نعر جا: نب ءابلعاتل تا رفلاىلا نيدوادانن ليعمسانن ئس ومان لعن ماشهأبلا و احسان 1 يان دج

 00:11 :.ةمطافو

 هاجرخل1و

 ٍ ارادوا با كاذو لاقكلل ٌدكسيل هناكنع النزال لهاولاق هلوسرو هتلادبعو هتلكو هللا حوروه لذ
 نفسخيل هومتنعآل نئلهّللا وف لج للا ذهارتمالال هني لاف نينحلا نسل و هدلو مم ءاخ منش اذافلاق من

 | باذعلازا لاقم تيفعا دق ةانيفهت نأ تحب اناوانؤابقس كنعالي نادارا اعا مساقلاابااياولاّفا و ءاف نيت رفلادحا

 » (م)هنعرهسمن لعداور «لارجن لظادق

 هيلع هللارصتّللا لوسرلاق ةررهىبا نع هيبا نع طيسقنب هللا دبع نب ديزي نع رفعج نب« ليعمسا )ف

 سمسا ميس تمس

 ِ نيحاهما نافاعتنا ومر م نمناكامالا اجراصدولوملا لهتساطو ةنمطلا كللتهنم لأ انناطيشلا مدادلو لك لسوهلاو

 لوبق امر اهلبقتف هيف نعطف باجحم !مودبرضف ميجرلا ناطيشلا نماهتر ذو كناه ذيعا يلا تلاق اهتعضو
 * ( بمص )ىبحما اهتلاخىلا اهتمضفاهما تكلهوانسح انابناهتبنا و نسح

 ( ميرص )الزولوقيف ىريغ ىوملا يحبو صرءالاوهك الا ”ىربيو هخورو هللا ةلكوهادحا نوملعتل هلوَتِيف

 ةأرما ةيشآو ميرم وةملط افوةجيدخ نيملالا ءاس لضفااع وفرم سابع ننا نع ةمركع نع ران.« ءابلع إف
_ 

 ملرع رف

 ةنقنيلب,

 . سرا ىلا دال »ييسر و نحن



 «(0)ج» ١ © خيرات باتك 9 #« هد« 4 صيخلتلامم كر دتسلا اف
 | راج نع ليا رسا اننىلا ينثدح ينزقنملاو ر متن نيسملا انمداب زنب د مش نب نيسملا ان ىضاَقلادمت نب لع 4 ينئدح ف

 ّْ « ءاروشاع موب مرم نبا ىسيع دلولات(١) ىلا ديز نعأ

 ١ ىلا نع ىدسلا نع طابسا | 3 دام نءو رمان :ثرصن نب دمحا ان ليفبلا رائضلا قاحسا نب دمج يل ربخا ©

 ترهطاملف اهباصا ضيحنب ا رح لا باج ىلام رمّج رخ(الاق) هللادبع نع ةرصنعو اهنعللا ىض رسابعنا نع ظ

 أ تلاقف هنم تعزفف مالسلا هيلعلإ ريجوهو ابوسا رشدامط لثمتف انحو راهبلا انلسراف هلوقوهو اهعم جر يهذا

 اهبايلجاهيلعو تجرفن ةئ الايك زامالغ كل بهال كر لوسرأبا امنا لاق ايت تنك نا كنمنمحرلاب ذوعاينا

1 

 ىندلو و

 . معلا ه 1 00

 1 ةللاب ركز ءأرما اهتخا اهتاف تيا شاه ردصة ننال تلح د دق د 0 هعرد بيج يف خفنف اه اهكيذخاف

 ترعشا ايا رم تلاقق بح ينا ترمشا ملي وكر ةأرسا تلا اهوا باول ال ل
 ةملكب 5 دص »للجو :ءهلوق كلدف كنطب فى ذالدجس ىنطبيفام ت 0 1 ارم تااَقق بح يفا |

 0 ىلا شاخ لا اه ءاجاف ب ارحملا ب اج ىلا تجرخ مب رم عضت لا غلبالو ىيحناب دا م ت دلوف هللا ن<«

 7 نزال نا اهتمتزم لب ريجاسادانفايستمايست تنك وءارزه لقزتوم دتبلاسمانلا وف ةايدتتس | فيزا لذملا عاذج

 أو | بارا يف امل ىرجاف هنزهفاينجابطر كيلع طق اسن ةلخنلا عاذجم كيلا ىزه و اب رس كتتحن كبر لبعيد دقأ

 2 الف ت دلو مي رم نالْما رساي ربخاف ناطيشلا بهذ هن دلوألفاينجايطر ةلخنلاتطقاستف ربنلا ىرسلاو ارهن

 35 اكرام ىنامج وايبن ىنلعجو باتدكلا ىنأت [هللادبعيفا لاف ىسيع لكتف ىسيع ىلا تراشا مالكلا لع اهو دارا |
 5 ىلع حبحصص ثيدحا| ديه# هبحولا دحاس عقوالا هللا نود. نرم ديعي ملص ضرالا ف قب مل ىسيع دل وامل

 9-5 * هاجرخم مو لسم طرش

 ىبغشلا نعدنهيلا نب دواد نعرهسم نب عانت رجح نب ىلعان ىرهزالا هل ىسيعنب لع # ىنأ دح ف

 ْ بيرق ٠١ ىراوحلا َن اوهىمعلادبز(١)

 * هاو هدنس(تاق)ءاروشاع مو: ىسيع دلو معلا« ددز نع ف |

 با رحل نناج ىلا سم تجرخ#(الا ة)فادبعن رة رص نعو سابع نبا نع كلامينا نع ىدسلا نع طابسا

 ايقتنك نا كنم نحرابذوعا ىلا تااتفدنم تع راي و سا رشد اهل لثمتف لجرب ىهذا ترهطايفام صا ضخ

 تاخدفاهم ادق نماقوثم ناكواهعرد بيجىف خفنف امك ةخافاوب ٍاجاملعو تجرفن كير لوسرألا انا

 ميمي ا ,رك رة | صا تلامفاهتمزإلا ب ايلا امل تخت |لفاهر وزن هليل ا 00 [سما اهتكلااهتاف تليخام رديغ ةقيفالا

 نط, ينىذلل دجس ىنطب ينام دجا ىنافايركز ةأرما تااةف ليحيفا ترعشاا ضيا مرسم تلاقىيبجيلا ترعشا |
 بار حلا بناجىلا تجرخ مص مضتشا حلب ذو ىبحم ابرك ةأوماتدل وفدا نمةملكي اةدصع نام هلوقِكلذف

 هيدل وايف لاقىف زم النا اهتمت نم لير بجاهادانف ةن الا اذه لبق تم ىتتيلابت لاق ةلشنلا عذج ىلا ضاخلا اهعاجاف

 هللادبع يلا لاف ملكتف ىسيعىلاتراشا مالكلا لعاهوداراالف تدلومرمنا ليئارسايع ربخاف ناطيشلا سهذ

 * (م)هبج ولرخ الا مص ضرالا يف قبب مدلواهف تايالا باتكلاى نان ١
 ىسيعيف لوهتاماولاتف لس وهل اوهيلعمللا لص يبنلااونانا رن دفوذا رباج نع يبمشلا نءدنه يباني « دداد ف |
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 _ <40 1 كسرات بانك ١ « ه4 18 ١ « نميشاتاعم كر دتسلا )

 نءافلا رشع ىنثا يف ايركزن ىبحو جس نيقسيع ثعب لاق |مهنعدللا 0 عرس نان نغ ورمي نا

 انوار نادم ربهبجمتخاةنبا مهكلل تناكول اقنالا نا حاكتت هلع مهمو هتاف ناكو لاقضانلا توملسي ني راوملا

 * هاحر خم لو نيخيشلا طرش ش ىلع هدأ م

 حب هللا دنعاتت ميقن واانن يهمسللاد ادش ندم انبهباثك ل ضان .نم ىفاشلا هللادبعن ردم ركبوا ان 50 00

 تاتقينا لاو هيلع هللا صدمت ىلا هللا ى حوالاق امهنعاننا ىضر سابغ عنب | نع ريمج ن ديعس نعهسا ن ع تبانيلا نا

 ** ميعل يل ن نءزازكلا مولا نيديحهاور ,كقواافلا نيعيسوا اغلا نيعيس كنان ايلا اةنياواغلا نيجي ك1 وع

 2: (ياع هم السأو هينا تطاراب مرت نبا ينفالج روب شا يو ذ روح 0

 ني ب مير اننطوهاولل ا الاينلاى 4 ارجانل قيل دلا دمه اقلاع بوعي نب دم س ابملاوا يب انني دح 5

 هل يلا بشاب ود راق 5لاق هنع هللا ىضر ة ةربسهيلان ءه رم ينا 0 نم رأا دبع نع لأ لعن لاله نع ماس 5

 نيلودحاو مهن دوىتش مهاهما تالمل ةوخأا ءايبنالا ةزخآلاواي دلايف مس نبا ىنيعب سانلاىلوا نا سو 0

 «نيخبشلا الة لع يح ٌثدح اذه# ين حنس نا سنع نيرو نب 2 ١

 ن' رهش نع بيبح نب ةريغلا نع دب زن. ذامحان برح ني ناولسان ىثلاوا اني لدعلا ذاشمحن ىلع# ان دح و 3

 * ىسع تدلو مرموم سم تدلو ةنج لاق هنعدللا ئذرةرب هيلا نع تشوح

 « ىتثدخؤإ»

 اهلا رشع ىنثا يف ايرك ز ن ىيحن و ىسيع ثعب لاق سابع نا _:رع ريبج نا نع ل اهلا نع « شمالا »
 هبجيعت ا تن مىكلل كنذاكو لاق خالا تن حاكن هع مهم وت امف تلاكو سانلا 7 نيرا 2 نم

 هللا لص ىئنلا ىلا هللا ىحوا سايعنبا :رع ديلا كيعرم 2! هبا نع ا نا َن نت نب 5 هللا كيب 2

 عين رلانب ديم(هاور) افلا نيغبسو افلا نيعبس كنتنبا نباب ىل اق يناو اهلا نيعبس ىبيحت تاتت ينا لسوهل اودع
 ٠ * سم دق هلع ميعن ىلا نع ىعمسملا دادنش نب دمخو

 'ةرخ الا زايادلا ق قتت ننأنلا نإوا اءااعوفرمةررهئلا نع ةرمكى ني نم رلا دبع نعل اله ن ع 14 حلف

 *( مخ) ىىسعنو و ىي سيو دحأو مينو تش مهم اهما تالبل ةوخا ءايبنالا
 ه ىبيع ما ميم تدل و ةنحلاق ةريرهيا نع رع نغتيبح نا ةريغلا ل نرع دز ن « داح »

 نع هلل

 نا ئجاح ىلوقف كلتج احكل اسف كلملا ىلغ تاخ داذااهل تلاقاهما كلذهابابف هيض ةجاح ولك 4 تتاكف

 اذهريغ ىنياس 0 ىيحمذمنا لحاخ تلاثق اهتح ان الأس هلله يراد دار رك 78 ىميدمذ

 ضرالا لع ةمذ نم تاغ بغا ذه ةنيعطر 000000 اذوالا كلاساام تلاّعف

 هبلقيف. ةللا قلاف مدلا كلذ لع هتلدف ليئارع 3 وعلو وع هنءاخ مهيلع رص تخل هللا ثمل ىَح لغن لزرف

 ١ 1 ثادخادم» 5 ىدح ةدحاو نتي وم ا ينمانلا نيد !نؤنتف نكس هبل تح مهتممدلا كلذ نع لد
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 «(0) جل « خيراتلاباتك » #2« هيل « صيخلتلا عم كرر هتسلا »

 ةيرذ كيدل نم ىل به تر لاَ هنر ابرك زاعد لاك للاكبلا يفرق نع يثولا ن ارمتيلا قمن ئبصلا نآيلبب

 تبل , دقو مالغ ىل نوكي أ لاق مث تايآلا ايكيا لءتشاو ىنهمظعلان هو ين ءاعدلا عيمس كنا ةبيط

 لاقةبا ىللمجا بر لاق اعيش كلن لو لبقنم كنتتلخ دقو نيه يلع وه كب ر لاق كلذكل هينا ركل رم

 جر ران لكتب ال حيحوهو نهيلايلو مأيأ ةمالث هناسل ىلع متقن لاق ايوس لايل ثالث نانا ركتأل نا كنت

 تايآلا اييبص يكسملا هانبن اوةوق باتكلاذخ يبحب ايشعوةركب اوحبس ناوهيلا ىحوافبا رحلا نم هموق لع

 « ايح ثعبن ىلا

 ندم نع لضفلانب ةملسانت مافن لشنلا اني ىركيلا ديعسن لعانن قار ولا نو دمحن ,دت#( ىنادح )

 ناره كاهف نارمتدنع ميسو تناكو ار كزدنع ىبحنما تناكف نيتخااجورت نارمو ابر 1 ٍناكِلاَق قاوسا

 لها اوناكو تسلا قحدلولا اهنعهنيا كبيم ادبق نوم ٍزباهف تناك واهنطب يف نينج هو مر ع لماح مص ماو

 * ناكع هللا نمي

 ديهشلا نب بيبح نعةملس نيدامح انس( الاق ) ةماسوتاو ٍناهعانت بلاغن دمحأبلا قاحسانب كلا وا# اندح )

 سابع نبا نعزا رهمن ,ف و نعدبزز لع(و) سو هل اوديلع هللا لص ىننلا نع نسحلا ن عديم وديبعزب سن وو

 اركز نب ىنيع نوكيزلاالا اهلمتوا ةئيطخم موا طخا دقو الا يمدآ نمام لاق سوه آو هيلع هلل ىل لص ينلا نع

 ءاهلسي لو ةئبطخم مهب
 ذاهمنب ديم ينثدح رفعجْنب ناورسم ىنثدج دين نيسحلا انئةف وكلاب ىسم الادمن دما #* يل ربخا 3

 ْ بح ناكل دنعدتلا ينمو بنك ع رددس نع نول نغ ن اوك ِن نيبملا انن نمح رلادبع نكردم يب --

 ليلق حانجلا نيل: ةروضلاو هجن ولا ىيبج انش ناكو نهيهتعي الو ءاضتلا ترق رق الزاكو ادوسوا دلال 5

 « َبناةعلط يئايوق ةداملا زينك ترصلا قيقدنوبجلطا نرقا فنالا يليوط عباصالا ريصق رعشلا

 لاهنملا نعش مم الا نعةبواعم ولان ة ةدانجن لسم انب يفتثلا قاحسا ن دم ان ظفاحلا ب وقس ن دم اي يف !ربخا ف

 كاتيا لاقتةبا ىل لمجا برِلامف هير ايركزاعدلاق ىلاكبلا فو: نع ىنوملا نارمتىلا نع .ناهاسن ب 4 رفعج 9»

 *تاب الا مكتمل حض وهو 0 ةنالث هناسل ىلع هللا متخف لاق ايوس ابر لا ايل ثالث نمانلا مكتال لا

 كيف راد ميسم تناكواي ركاردنج ىبح ما تناكف نتا نا رمو اب ركحز جوزي قاحسانءا # لاقو

 «ارنطب ف نينجىهو محوع لماح م سيم ماونأ رمج

 فسوب نع ذيزن. كع(و) ١ مسوالا اوةيلعشلا لص ينلا نع نسما نع ديمحو بيبحو سن ونع ةملسن. 4 دامح

 نوكيزاإلا ةئيطخمموا أطخادقوالا دا نماملاق سودا او هيلع هلا لص,ىنلا نع سابعا نع نارهمناا

 * ديج هدانسا (تاق)اولمع مو ةئيلضم مي. ارككن بع :

 حانجلا نيل هجؤلا نسح اياشناكو نهيهتشدالو ءاسنلا برق ال ىيحيناكل اق بمكح نع © رخآ دانسابو »

 ه*يةع اطلايفاوق وق ةدابعلا هيك ِت وصلا ق يفد نيعاجاذ رفا - فنالا لي وطعام الاريصق ا لب
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 «(00جا» «2١-2 خرتاباتكا «هع» 5 «صيخلاعمكردتلا»
1 

 « ةوبالا بوعي لا نم ثري ود يكلم ىنث رب لاق بوسي ةن رذ نم ناكو لممز ند از ااركحزإ 6

- 

 - مل ع

 *هأج رم و لسع ظرش ّ ب ثردح اديه « ارا

 « مالسلا و ةولصلا |هيلع هللا ىن يركز ن ىبح ركذ »
7 

 ارس همر ايركز اعد لاق هللا دبع نع ىلا دمحلا ةرمنعوامبنع هللاىضر سابعن.ا نع لاصيفاو كلام ىلا نع
 نم يلاوا! تمخ يناو انقش بر كن اع دب نكآ ملو اببش س أرلا لعتشاو ىنم مظعلا نه و يبا برلاقف

 1 د

0 
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 ءاعدلا عيمس كنا هلزانم ل وهت ةبيط ةيرذ كىدإ نم ىل به هلوقو ايضربر هلمجاوب وقم, لآ ةوبن ثرب رن ها رسل وف 4 ايركحز ل

 هللا نا بارحملا يف ىلصي ماقوهو ليريج وهو لل هداف نيئراولا ريخ تينا و اكيف فردي بر لافو
 نإ

 ىبحي كرشم هللا نا ةكتاللا تلاقو ىبحن دحا هلق مسن ايمس لبق نمدل لعجنم ىبحي همسا مالمإ كرش

 قاطيشلا هءاج ءا دنلا ميس ايلف ءاسنلا درب ال ىذلا ووصملاو اروح و ىسبع قدصب هللا نم ةملكب اقدصم وع

 ماحوا هللا نه ناكولو كن رخبس ناطيشلا نم وهام هللا نم سيل تعمس ىذلا توصلا نا اب ركز اب هل لامق

 ربكملا ىنئلبدقوزوكينا نملوةيمالغيلنوكيىنالاقو هءاكم كشف مالا نمهريغو كيلا ىحوب كيلا
 ط رش ىلع حيي ثيدحاذه * ائيش كن لو يلق نم كتقاخدقو ءاشرام لمفي هللا كلذك لاق رقاع ين ارصاو
 ١ * هأج 9 و لسم

 نب رفمجلت' ليمبسان يس ومايا بوا ندمان ىراخي ىضالا ىسومن دمحان دمج ٌبادبعوا# انربخا »

 ,ناملس ىلام»

 «ةوبنلا بوق ل نمثرو يسلم يثرب لاقبوُتمي ةيرك نملسمنب ندانا

 «اراجناي ركز ناكلاق لسودل اوهيلع هللا لص ىننلا نع ةرب سه يلا نع مف دينانع تان هبلد وت 1 داه 0 0
 7 5 . : 4 ١

 « مالسلا هيلغاب ركز نب ىيحبركذ » 0-3

 ثريبوتس.ل انمثريوينوبت ثري ىثرن ةبصعلا مويلاولا تفخ هلوقىلا ىنمظملانهو ينابرلاق ارس هر اَنْ 0 عبد ا 7 1 1 1 2

 هللا نم باكر: اد هلوقو ىبحن همسا مالغلك رش هللا نا ليربج وهو رناللا ةداق لو بوّقعل ل

 اللا
 يذلاتوصلاذا ايركرأيل اعف ف راطيشلا ه ءاج ءادبالاعمسايف ءايبنلا دب ريال يذلا ىااروصحو ىسيعقدصي مدل هيلع

 : 5 ل ا ا ا 00
 ١ دقو نوكي نبا نم ٍلوَق مالغ ى نوكيا لاقو كشف كب رجس ناطيشلا نموهاعا هللا نم سبل تعمس 7

 «(م) ينتشل لوو نمش دقو ءاشبم لم هل كلذك ل اقرفع ينس اوريصلا يف
 رفتجإل

 ليارعا ءاسأ رخا ناك (اولاق سا 3 ةىص نعى دسلا نعوأمرنعةللا ىضر سابع نا نع كللاف قاودرم 2

 | ةماسنب دامخ ان يدبم ن نمحرلا دعا ينامصالا ناملسنب نوراه اني بوتمون.دمش سابملاوا < اندج : 5

 [ءاركز تاك لاق سو هل او هلع هللا لص ىنلا نعدنع هللا يضر ةرره يلا نع مقار يتانع نقلا تدااوع

 ىدسلا نع رصن نب طاابسا انن ةحلط نب ورم اني رصن نر دمحا انن رافصلا قاحسا نب ديت 4 يف ربخا »

 |[ب ومعي لا نم ثرو يوم ثرب ىثر الو كلب دلل نس ىل بهفارق اع ىل !صا تن اكو ةبصعلا مو ىنارو

 ْ ايركزاعد لاق هللادبعنع ٍنادممللا ةرصنعو سابعنب ا نع طاصيفاو كلاميلا . ٠رع يدييلا نع 4 طابساإلا ل
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 «(0)جظ -«ضرالاباتكإلا ١> «هدعحط ' 0« سصيختاعمك ردتسلاالا
 ةوبنلاديلا تدخا لاق دواد ناماس ثر وولاق دوادن. ناملس كلمىلا » ىسوم ثعبم نهقاحسا وتس خرالا# 1

 م رلاوريظلاو شناالاو نول هلزنتف هدعب نم دحال ىنبت.الاكلم هل_هينا ةلاسرلاو

 رشعمىلا نغ م :”دح لبنح ن.دمحا انت ىجاشوبلاهللادبعو ا يمول و هجوم 32

 ةسمحو سناللاهم ترورشعو ةسمخ خسترف ةن اما نك نك دوادْن .ناملسُنا'انغلب لاق سك ندم

 أاهنم فشح لا لعرب راوقنم تيب فلا هلزاكوريطللنو رشعو هسمخو شح وال نو رشعو ةس#و نحلل نورشعو

 ريس وهو هيلا هللا حواف هن تر اسف م رلارماف هتعفرف فصاع 1ع زلا وما ةبرسةلامعبسو ةحن رص ةئامثالث

 كلت ربخاف حي ىلا تءاجالا# رد 00 دع زكشالز ككل تادلطالا نو ,الاو ءامسلانيب |

 ةنواعموبا ان ىثرتلا ة دانجن. لسم ينابعْلا دمتم نت ن ل لضفلا نب ميهارنا نيد مث # انثدح

 6 دوادنب ناهلس ناك لا 50 هللا ىذر سابع نا نع ريبج نب فيعس ع 0 كاهملا نع نيالا نع

 فار نيام لؤسلحنف ن لا فا | ىج مت هيلي اههنوسلحف نع الاثر "ئجن ميسو رك ةثامتس هل

 * رهش ةريسم ةدحاولا ةادغلاف ريسيف لاق مباءحتف مث وعدن مع لظنف ريطلا وعد , منسنالا 1 ا
8 

 نبى يحن ى دج ىذرالا نابانب ل !يمسا اذن لجبلا 5 نيسحلا انأ لدعلا ذا نيىلع  انننح )ف
 تنك

 ضراالا كلم و ةيواعمتءمسلاق ىئءداولا هلل دنع ن ور< نع قاحتسايتان :ع هنأ نع ة ازا نب اير 5 ا

 0 نطل هل ليقف َر أ لجرو ناولح ل اها نم لحرو نينارتلا وذو واني نامل هعلرا |

 « عاللاو ةولصلا هلع يننل :لاذذا نب ركز ركح ذو

 ىس وع بيعش نم » ا

 * ناملس كلمىلا ىسومث ءبم نم قاحسا ولد حرالاق لأق يدل نع ىرهزلا نع # قاحس انا ا

 ةسمخو سناللاعم نو رشعو ةسمخ يد رف ةئام هركسع ناك ناجاس نانا بعكح ندم نع رم جا

 اهنم شا قعرتراوق ل :ك وريطلل نو رشعو ةسمخو شد>ولل نورشعو ةسمخو ندلل نورشعوأ|

 تدزدقيا هيلآ هللا حواف هب ت راسك ميرلا صافدتعف رف ه فص 'ءلا مي رلا ساق ةنر 0 ةلامبسو ةحب رم ةئامتالثلا

 كد 1 نا سيلاالا +3 ادا مكمل ا ككلميف

 رح ل ل يجمع ىسر هايس ةليضو قايل ناك لاق سابع. !نعديعس نءلاهملا رع « شمالا ف

 مولمحتف را وعدد م مه ماظنف ريطلا وعدن سنالا فارش ”ا لب امنوساحتف نأ !فارشا ”ى متهييام نوندجفأ

 جب

 م ةددعا ولا ةادغلا 4 0 ةريسم زيسبف

 كلم ل وق ةنواغم تاعمس ىو عداولا ا هعسأ يف نكن 02 ههازىلان ,ابرخ“ هزن # ىبحن *

 «اللاق رضحلا هلليّتق رخآ لجرو ناولح لها نءلجرو نينرقلاوذو ناملس ةعبراضرال
 « ءالللا هلعإ ركزركذ»

2> 

. 
, 

.- 

 5 ى هسسرب ى مسن

 د يل ا لو حاط سرح م 00 سب فلول
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 ١ قع يدسل' قع رصن طابقا انيدادتلاةحاط ن دا و رع اننرضن نافحا اينآ نملسلا قأ> ساند انته هس
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 _«00ج»  «خررات باتك»ظ  «هدماطظ م« صيخللا عم كردتللا»
 نيس نب عنب رم نعدبر دبعنب باهش ىنثدح لعنب دب زنب نيسحاتب ىنازملا رذنما نب ميهارب ١ انن ةع : زخنا

 اكلم هل بهي نا هنر ل دوادن.ناملسزا سانلامعز تاقف رفعج ىلا نيسكعا نب لعن. دمح ىم مم تيشملاق

 هيبأ نع نيسحلا نب ليا ىثث اي مينا ثرداحا امىردا املاتفنب ريشعلا اهناو هدعن نم دح.ال نسال

 5 تاق بلوس كالذ ام هلبق ىضم ىنةما ىفاكلمهنلا رمعي لاق للسو هل او هيلعهنلا ىلص يبنلا نع يلع نع

 ثعشا نع ينراحملا دمح نب نمجرلا دبع ان ىيحن نب ىيبح انس دوادنايرك زن ىيح انى نيىللع 4 انثدح ف

 تشفذا ثلا يفناكحم ةاناملسو دوادو لجو نعهلوقيف هنعهللا ىضردوعسمنء| نع ةرص نع قاحسا ين نع

 اذهريغ ناملسلاَف مركلابحاصل هنعلاب دوادئ ضف لاق منغلا همدسفافهدنقأ انعتتسا دقمرك لاق موعلا من :غهنف

 بجاصملا منقلاعف دبر وتاكل دوس قع هيلع موقيف منغلا بحاصولا م ركلامف ديلاقثلا ذام ولاقهنلا يب

 هللا لاق امح اص ىلا ممنغلا تعف دو هبحاص ىلا مركلا تمف دناك كمركتلا 0 اذاىتحاهم بيصيق مركسلا
 *: العوامكحانسا الكو ناملساه انمهفف لجو نع |

 د :رعزاسح نب د ىث دح يملسلا ليعنب نيسملا انجن نيا رجالا ديعس ونأ # ايريخا |

 ةثاأعبس دواد نبناماس كلفا اهيراغمو نمر ىداشم ثم كلم دوادن. نامل يطعا لاقي نع دم نب رفعج نا ٍ

 لع يطعاو عابسلا وريطلا وباو دلاو نيط اينشلاو نسنالاو نا نم مهلك ايندلا لها كلان يغأ ةينو هين

 هللا مايا رن , دمل زب لف هلت رخسو سانلااهب عمسأم ىتلا ةبجعملا مئانصلا تنص هءامز يفو وش لك, قظنمو 'ىثلك

 لوبد دا ودل هوداشا ها جتودتلا لع عدوتسا نا هيلاىحوا هضبنا هللا دارا اذا ىتح هتيكححو هروو

 < ةلاسر الب الجر نيناع ون 3

 ىمشلا نع عار حواسيب أندم نعريكبن بسن و انمرابملا نيدمجا ان بوم ندم نابعلاوا# اننادح »

 لاق

 نع لع نع هبا نعىلا ىتدح لاق دحال قبال كلمهل تهب نادي ويلا ناملسُنا اوهعر تلف رفعح ىلا ىمعم

 ه هتما يف رمعلا نم ىنلاكلذ ملبامهلبق ينمي ةما يفاكلم هللا رمعت 1م لاق إس وهيلع هللا لص ىننلا

 مرك لاق ثرمحا يف نايكحنذا ناماسودوادو دوعسمن ا نع ةسمنمت قاحسا ىنا نع ثممشا نع يبراحملا 2

 لاق كاذامو لاق للا يناياذه ريهناملس لاق مركلا بحاصل مننلابدواد ىضَف منثلا هتدسفاف هديقانع تتبنادق
 ادا تح اهنمي شيعي 32008 ىلا منغلا عف دي ناك اكدوسب ىتح هيلع موقبف منالا بحاصىلا مركلافدن

 اننااالك ون املس اهنانمهمق هللا لاق اهبح امص ىلا منغلا وهبح اص ىلا مركشلا تمف د نراك اك مركسلاداع

 * العو تححأ

 كلف اهمراتم وضرألا قر اشم كلم ناهلس يطعأ هببا نع دم نب رفعج ن ,دمح نع نأسح ن # دمت ن ءاظ |[

 يطعاو عابسلاو ريطلاو باودلاو نيالاو بولا نموهلكايندلا لما كلمرهشا ةتسو ةنس ةثام عبس ناولس

 عدوتسازا هبلاىح واهضبمب ناهللا دار ااذا ىتح ةبجمملا مئاسلا تاي تلم ةنامؤفو ىعلك قطنم وى ع لك
 # لطاباذه(ثاق)ةلاسر البالحر نب او هثاعبرا !وناكودواد داووهاخا هتيكح ول

 « ناسا ا ف 614



 «()جا» | *«خيرالاباكظ «هميط >< «سصيخاتلا مم كردتلا»
 ترتتساف اه عشت قلاف هت ضباف ةنافثلا|مثم تناخ الخ سانلا لج نم ةأرسما يأرف امل يطتس ىلع لستننت ةأيسا
 ثعبفلاق | ذكو اذك(١ ) ةحاسع بئاغ اهجوز ناواجو زامل ناربخاف اهنع لأسفلاق ةبغ راعبف كلذ ه دازفهب

 جوزتف ةثلاثلا ةرملا فلتقنا ىلا همس ل . ماع ديفل لايام | ذكى ودعي هثعس ناو صاؤةحلستملا تحاص ىلل

 هادجؤف هيلع الخدن ناابلطف نينسا ةروص يف نيكلم هيلع هللا ثعب ىتخ انيسالا ثيلي ملا ملع لخ دايفهت أرسا

 لا اةنيسلاج هند نياعب وهذا لصيوهو رمشافل |ةبارحلاهيلغار وست هياعالخب ناس رملا اههمنف هيدابع عمون يف

 راش لوقت ططشنالو قلاب انني , محاف مب 0 انضعب ىنب نامصخ نمتامبا فخم الالاةفاعنم عر
 * هتثبطخم هرارقا يفهلوطب يردقملاا

 نب دم نع ناسح نب دم ىنث د للع-نب نيج ان ديمج نب نيني انت ىسمحالا دم ن دبجا « ينربخا »

 هدازو ةكسملاورونلا كلذ هل لا عيجاشبانب دواد هنلاسرل بنتناو هتوبنلللاراتخلا لاق هيب نع ديم ن رفعج

 هللا هماعىذلاب مهني لصفلاب ىطقو ضعب نم مهضعب س انلا فصن افةنس نيعيساشنا نب دواد كلف هدنع نم روزلا

 لرب ف تواتلاهل لمحنةكنالملا اننروصاو هللا نذابد.دملالنالا 5 هتماطاف لابملا| اير ماو هتمكح نم هاطعاو

 هللارو ع. دوتسا نا هيلا ىحوا هيلا هْضِبَناَهَّلا دار |اذا تح هما رح نعأي ايهاهلااجاي ايضاقهروو هللا لعب رديدواد

 « لمفق دواد نيناياس كالا نطبامدا امري املا

 نرع دنهىبانب دوادنع تيهوات قدام وتلا قايسا نك وديع :. يف ةاشلاركب وا يق ربخا

 ىلا كك دعب نم دواد روب ز ىفلاقرك ذلادعب نمروزلا يفانبتك دلو لجو زغهلوقيف ينعش

 * ةنملالاةنوملاصلا يب دابعاهثرب

 6# لسو هيلع هللا لص كلا نم هللا هاا دوادن ناماستلاىنركذ ذ 1ع ظ

 قاحسا نب دمت ركب يباءاضمابءالما بيسملا نب دمت لضفلا انن ىناهن حس دم رفم+ ونا 6 انن دح

 عمت ١١ حالس ىو ذنووكي مم ال ودعلا نمروغثلا ن ىظفحت موق هحلسملا )١(

 اهرعش تلاف هر صباف ةنافتلاا,نم تنافاقلخ سانلا لججا نم ةأرصا ىأرف ال حطس ىلع لستغت ةأيصا رصباف

 ةحاسملا بحاص ىلاثيبف اذكو اذك ةحئاسع ابئاغ اجوزاملزا ريخافاهنع لأسفةبغرابف كلذ هدازفد» ترتتساف

 ثبليم اهيلع لخ دالي ارضا جوزف ةئلاثلا ةرملا فلق ايلا هثعب ا اا وفد هو دعىلا هثعبسنا هرصاف

 اروستف سرملا امهعنفهب دابعموبيف هادجوفهيلعالخدب ناابلطف نييمدا ةروصيفنيكلمّللا ثعب ىتح اريبسالا |

 ضب ىلع انضعب ىتل ناهصخ نك ابا نحن الإلاةفامبنم عزف هند ني امم وهذا لصي وهو رعش اق بارحللا هيلع

 : 6 يي دللا ىلا انس عمجاف

 كثردحلا ةئس نيعبس دواد كافلاق « قداصلا رفعج نع

 « ةنجلا لاق نوم اصلا يدابعاج مرر ضرالا نا ىسومركددعب نمدوادروبز يف لاق ىبعشلا نعدنه نان 4 دواد ٠

 2 كك 3 اك «ٍ
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 0 1 ا

 هتمر س4 »

 4 مالبسلا ةيلع ناماس نكد رنج

 محب مديني ثم لاق نيسبلا نب لع نبرمح نع هبردب بق نبينا هش ىثدح قلن ديزل نيسحاتن ردنملان 4 ميها رب ٍِ



 : - هيلع دواد 1 00 3#

 سمح 7 قا ىسومْنب 5

 4 ةنس نوتس و ةمساو

 «(00)ج 2 «عيراتا باكو : «هدحط - « ضيا مكردتلا»
 أجرت ريلظ حمود ناقاخا لي وهل او هيلعنلا لص للا لو سر لاقل هنعاللا ىذرةرء سه ىفا نع 00

 ىلع مهض رغم مرون نم اضن و مهص نانا لكى يعني لعجو ةمايقلاءوبىلا هتبرذنماهتلاخوه ةمسن لك هرهظ نم
 ادهنم برايل اقهينيع نيام ضي وهبحتا مهم الجر َْى ًارفلاةكسرذ ءالؤدلاق ءالؤهنم ترىال اقف مدآ

 هدةقينر“ ىا لاق نين وتسلا# هزعشانج ل تراي لاق دواد هللامقت كتيرذنم ممالا رخ نم لجراذه لاق

 ىرح نع قب موالاق توااكلم ه ءاجع دارو ْمَصاالفل دبس الو متلو ب 0 قا لاقنس نم رأى و 2ع

 اذه «هترذ تئطفل ”ىظخو هترذ تيسنف ىسوهترذ تدحش دحجم لاقد وادكنما اهطعت ملوالاق:ةنسنوعبرا

 * هاجرخم لو دانسالا حرص ثيدح

 نيبو لاق قاحتسا نب دمج انبر يكب نب نين ون انناريخت ناانتدتمح ترب نينملا انءئيسجلالا ديعسوا  انربخا 9
 1 * ةنسنوتسو ةعسو ةنس ةثاسشمحد واد ىلا ىسوم

 ىدسلا نع ظابسا انيدانقلا ةحلط نورهان رصن ندم ان ىماشلارافصلا قاحسا نيدمدمح اونا « ينربخا

 [هواد ناكو ىدسلالاق فلاةعبرا فلا ةعبرا ةلبلو مولك هس رح ناكل اق هكلم اددشو لجو نع هلوقيف

 نوعسلو مسسأ ١ هلزاكو هاسنل هيفولخم امونو هدام هيفواخياموو سانلانيب هيفىطشامو ماياةمالث صه دلما

 ( لاق تكلا نمر شايف كلذدجو سا ةاحساو ميهاربا لضف دجصناك هنا ننكر نمل .تاهف ناكو ةأسعا

 هللا ىح واذ لاق مهب تامفام لثميل لمفاو مهتيطعاام لثم ىنطءاف ىببقا وناك نيذلاى راما هب ب هذدق هلكر يا ىرا برا

 مزح بوق لتا ود ربح باهذب قاحسالتاوهنبا بذن م هاربا ىل لا. تنا اهلتسم اب الاول: اكل ءابأ انا هللا

 هللا ىحواف لاق مميطعا أملثم ينطعاو هنمتيلتاام لثع ينلتا برا لاق "ىتد كلذ. نمل تبل 3 فسو لع

 بهذ نمةما# ةروص يف لثمدق ناطيشلاهءاجذا ثكمن اللا ءاشام كلذ دعب تكف لاق سرتحاف ىل:بمكلنا هيلا

 | رصبافلاق هرئايف ثعبف منبر ظنف ةوكتلا نمراطق هذخايل هيلا هديدف لاق ص, متاقوهو هيلجر نيب مقو ىتح

 اوما

 ثيرددحلا مدا قلخا ل جسودل اهديعزا نم ينلاكاقةرب ره يف ع 5 "جما نغ لسا نديز نعدع سن. ما . ثه

 *مده دقو هرم نمةنس نيعبر ادوادلمدا ه.هةقو

 ودم ةنسةئام سمخدوادىلا ىسومنيب قاحسا نبا لاق ل»

 ةيبررأ كالا اًةعيرا:ةليلو موب لك هس رحم ناك لاق كلم انددشو ىدسلا رع طابساانث ةحلط ن« ورم
 ' | ناكو هئاسنب هيف ولخم امونو ةدابمال هيفولخي اموو سانلا نيب هيف ضقت اموري ةنالئر عدلا مسقدق ناكو فال"

 ا ميهارب ' لضف دين اكملا بكل ع نمر غامف نكد تيضا نويمر مله

 لما تنااهملتبن ملايالبس اولا ك ءاب '!يترراولا هللا حواف مرلشم ىنطع انباء بهذدق هلكريلاىرا برا

 هنمهتيلتبا أم نثع يتاجر ,اب لاقدنا ىلعهيزحل بوققعي يلتاو هرصب باهذب قالا لاو هنباهيذب ميه

 مروصف ناطيشلا هءاجؤا.ك كلكم نإ هفادانعام تكفزن خاف لتتم كلناهيلا هللا ىحواف مهتيطعا ام لثم ينطعاو
0. 

0 

0 
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 مرر , ايف ثعبف مت نبا رظنف وكلا نام راطف هدخايل هيلا هديدف لصب مئاق وهو هيلح ريب مقو يح تعذ نمةفاجأ

 رضبأف



 «(0جل  «خيراتاباتكإ» «هدوإط ١ «ضيفللا يك ردم

 ينا معلا ف وعنعنامل-نب رفعح انندواد نب دينسانب ىدجان. يلا رعشلا لضفلا ندم ن نب ليعمسا # ىتربخا 2#

 براي لاقو كحسُف كرحت يهاذاف هيلجر كرف توملاهبا نظ توج انك يقسو مقوامل لاق ن 20 ن2

 + طع هيفدحسل + مضوميفا دجسم كل تذخنا

 2: مالسلاه يلع روزلا بحاص دواد هللا ينك

 هبنم نب بهو نءهسأ نع س ,ٍ ردانب منلا ديعانن ءاربلانب دجا ندمت ينل وهم الادمح نب نسملا# أنرعخ ا 0 1

 نبض راف نب نورضح نبمارنب براز لوس نب نود ديو اثنان. دواد هللا ي ٠ ناكولاق

 * اهيقف ىلقلا ىهاط رعشلا ليلققرزا !ريصق لجر ناكو ليال مييهاربا نب قاحسا نب بوعي نب اذوب

 دزنب نمحرلادبع ىنربخا لاقسهو نب هللادبع | انث' ناملس نب عيبرلا ان بوعي نيدمحح س ايملاو ا اًندح »

 نمل ظلايميلعهتلاوهلوقىلا توم اردح فولا ثو*رايدنم اوجرخنذلا ىلإر ,ملا ىلاعت هلال وقيفهبنا نع مسانبا

 دس ىلع هعضن نرقلااذه هتمالعنمو تولاجوب هللأ لت لجر نالفدلويف فنرا عيب ىلا يلاعت هللا ىحوالاقت

 هل جرخاف لاق 0-00 منلات تولاح ه هللا لتقالجر 36 ويفنا يلاىحوا هللا تارا هاناغ هنافاهإ ضبقيف

 ريغ كلنا ل هفلاق ائيش ىرالف نرّقلا ىلع 7 مهضرعلل اع مولع عراب لجرمبفو ىراوسلالاثما الجر رشعىنثا

 اننا بشوف وهنافل و منغلا يف هت سانلا هاريزا تيبحتسا ريصق دلو ىلل هللا يني من لاق دلول ءالؤه

 ا 5 رع نرقلاءضوفلا# ةهيفكشالوه اذهلاَتق هبل !جرفنلاق اذذكو

 لسان ْن دنز نع دعس ماشه انميعتوا ا رهمن دمج ان :دهازا لل هللا دبع نب دم هللادع وأ 0 أبريخا 2

 «موظكم وهو ىدانذا توملا سح اصك نكحتتالو هيبنل ىلام"لاق بهو ١ هند نب اهفذقو

 لاقوددتسف كرح ئماذاف .هيلغار كارت رث تول 0 دسم لاق نسحلا نع اقع

 د طققتلا هيفدحس ل عضوميف ادحسم كاتو ١تراي

 ه4[ مالسلا هي هيلع دوأد ركذ زووس

 اريصقناكو ميهاربانب قاحسان بومع نب . اذوم دلو نم سعأب ن يدب وع ن نى ءاشنان دو'د لآ 43 بهو نع 2

 3 اهتقاللقلا ره ط رعشلا ل يلق قرزا

 تادلة ولا ردح فولا مومرأ اد نم أو>رخ ن :يدلا ىل ارا هلو قف هنا نعرسا نبدبزن # نجر ادبع وذ :

 لسمو لعدم نرملا اذه هتمالع“ نمو تولاجهب هللا لتقت لجر لالق دلو فنا معيسولا هللا ىحوا ل أ

 لحجر مهقو ىايوذلا لاءتاالخز رشع ىناهل جرخاف منلاق تولاج لتقت ين نا لاق هانافهناقام

 هكا ريصقدل وىلهللأ ناب من لاقدلول ءالؤهرب مع كل نالافاكي ىرالف نرمل اىلمهضرعي لع مب ماع ع عراب ظ

 عمضوفهيف كش الوه اذه لاف هيلا جرفت اذكواذك بمشيف لاقوه ناقلاق منغلا يف هتامؤسسانلا ها 5 ظ

 دال 2 رخال 5 وظكموهو ىدانذا توم لا ىحاصك كمال وكلن ركسم ربصاو 31 نم ملا اولوا

 ا 3و 0 توم لا نطب - هدحعس 2
5 - 

 94 0 وا

 رم

 44 0 هيلع د ءادر ؛

 هلدل نم »

 اهم .نِ



 « اموب نيعبرا توما نطل يف سنوي 6

 «(0)جل 4 خيرالا باتك» 20 6 هده إل ٠.4 سيعللا مم كردتنلا 9
 ريخيالاق نملاق لس وهل اوهيلع هللا للص ىهنلا فلا هنعمل ىضر ةري هيفا نعراس نب ءاطع نع ىلع نب لاله نع

 ثردح ىلع اًمهااعا ظفالا اذه هاجرخ ملونيخيشلا طزتم لع "يت كيدحا دعم بذكدقفىتمن سوت نم

 * ىتمنن سن ون نم ريخيلا !لوقنادحال ينال سابعنبا نع ةيلاعلايفا

 دواذأبنا ةملس نب دامت انثالا ة)ةماسواو سمن. تافعانث لاغنب دم اننلدملا ذاشمحن ىلع « اندخ و

 لاف ةينن ىلع ص لس وهل اوهيلع هللا لص هللال وسرزا [ينعهللا ىطز سادع ننأ نعريبج نب كيعس نع دنهيلا نبا

 وهوفوص نمةبجهيلءو فيلاهماطخ ةقان ىلع ىتم نب سن و. ىلا رظنا ينأك لات اذكوادك ةناولاقدذهام

 هاج رخو لو ملم طظرشلع حيي ثريدح اذه# كيبل مبللا كيب لوق

 لأ ن نجي ئبدسلا نعربصن ْن 0 19 هحاط نب و رمجاذ- . رصن ني دمجا ان, لدعلاق ةاحساّ دهددعاوا 5 يتربخأ ِظ

 امو نيعبرا را عطف ننال كلام لاقي أ ايعنب ١ :رم كلام

 للنيل مولا كدي لاقراطعلا هرج وا انثناولس البقع انتناذإك ند اننا ولابنن ركب وبا 4 ىبربخا 0

 » ءاجدلاٍف ةولضل ار ثكب ناك لاق نيحببسملا نم ناك هبا الولف لجو نع هللالوق نعلكسو

 نعةللا دبع نبك. رش ان ماشه نب هنواعمانت ديم نب نامع انثديمحن نيسحلاانث' ىسخ الإ ديعسولا  يلربخا ٍه

 «ةيشعهظفلو جصتوملا همتتلا جم نءسن ونا ىعشلا نعدلاح

 دلاخ و اانث ديلا دبعن ىبح انثىشرملاةدجنن.دمحا انثيلزأ ا لقغم نب هللادبع ند تابعا قرا 0

 لا لص يتلا لاقلاقدنعللا ى وادم مدلل ع عمل ف ا طس ح قادف تاطملا سا ريك نع رجالا

 « همدقلل دهاش اذه#هل تيجتسا توما نطب يف هناعد ىذلاسن و اعدباعد نمرلسوهلآر اوهلع

 َن وتس ىب لأ بهو نعهسا نع سبر دا نب معنملادبع : انثءاربلان ديهج| ادمان ىنيا رفس الا ادم ونا# انريخا 0 ا

 خسف هت خسفتف ليلقالا اهامح ال لاا امل و ةوبنلا لاا هيلع تلمح الف قيضهتلخ يف تاكو احلاص !دبع ناك تم

 انا بس ملسو هيلعهللا للص دم هيبنل لجونعلو# اهتمايراه جرخوهل لد نم أذ دف لما تحن ميرا أ

 مزعلا اولوا

 ًاينيوا لاقجم لاق ملسوفلاو هياعهللا لص ينلازأ ةربسهيبا نعراست نيءاطع نءىلعنب لاله نعم حتبلف إل |

 « سنوبنم ريخينا لوق,نادح ال ىئبننال سابع نبا ثندح|مهياتكى اغاو ,(مخ) بذكدتف قو لو نمأ|

 هذهام لاقفةِس للعرس للسوهل او هيلع هللا لص هللا ل نا اعنا ن ءرك كايحجدس نع دوادابا ةملسْن. 4 دا مج

 كيبل لوقت وهو فوص ةبج هيلعو فيل انهم اطخ هتقان لع سن وب ىلا رظنا ىف 6 لا ادي واذك ةبم اولاق

 ه ( )كيبل مهللا |
 مانو نمير: تالا نظب يف ىل و ثكم سابع نا نع كلام ىلا نع ىدسلا نعم طابسا

 هةر ءاخرلا يف واصلا رثكي ناكلاق نيحبس [| نمناك ملا الوافهلوق نع ء لثس _"ر ضل ع ةممس# راطعلا# رمح وا د ا

 *ةيشعهظفلو ىضتوملا همقتلا سو,نا ىبعشلا نع دلاع نع # كلب رش | ٠»
!| 

 | لا ثمت جرا خيش مك خسف , ةوبنلا لاسق ا هيلع تلمح لق قرض سن وب قلخ ناك هو نع سيرا 4 نع زف:

 اهتدمف 3 45( ءاجدلا > 
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 «000ج» 3 2 «أسودتا ب ةلروزتيلا و
 اييعش م دعب هللا ثعب منادبع هنبا ىلا ئصوأ اًرشب

 4 مالسلاه يلع هتفصو ا 01

 ىثدح ذاعم نب ديمح ينثدخ رفغج نب ناو صان 9 عيرلا نديم نوب نيبسمل اان ىسمح الا ديعسو ا 4 ينربخا ف

 ايج حاصلا ين سايلا ناكمت لاق بمكن ع ةرمس نع نسما نعناوكذ نب نسما ان نمحرلادبع نبك ردم

 با ههفراغاوءارمح ةماش » ا ونيقاسلا قيقد نطبلا صيخح سأرلا 0 درعب مفواخم ةنرو

 *ةوبنلا هدعب نم عسيلا ثرواف ءامسلا ىلإ هبدعص مو ماشلاضراولا

 ؛ نونلا اذنلاهامس ىذلاوهو مالسلاو ةواصلا هيلعتم نب سنو للا ينركذ د

 ن كردم ينثدح ذاعم نب ديم ىنث ده امج تاو اذن ديمحنب نيسان ىسح الا ديعس ونا ىبريخا

 للا اس ىذلا تمن سن وناكو لاقدنع هللا ىطر بمك نع ةرهس نع نسملا نع ناوكذن نسملا نعنمحرلادبع |

 كنك !كناحبس تناإلا هلا النا تايظلا ىف ىدانف هيلعردمت نإ نا نظف انبضامم بهذ ذائونلا اذولاةفنوتلا اذ

 تابو توملا نظب ةملظو رجبلا ةملظو ليللا ةملظ ثالثت تارلظ نمونلا ن :رم هاحتف هل هللا با>تساف نيمل اظلا نمو

 «باذعلاب ميكبلهيلو مهلا هتك ى ىتلا ملا ىلا هللا عمتف اونماف برود زروا فلا ةئاميلا هلسراو هموق ىلع

 نزف :وبانس ىسفانطلاديبعن دخت اثم ىسن :ربلادواد يبا نب ناملس ن ميهارا انترتعر مد سايعلا ونا # ان ::دج 9

 لاقلاقدعس هما نرغع دمج ىدلاو ىنثدح صاقويبا نن ان ندم نب ميهارب ا ىتثدج ىييبسلاو قادساىبانبا

 نيملاظلا نم تنك يا كداب تناالادلا ال توملا نطييفاعباع ديتلانونلا يي ذ ةوع دراسوهل آوهيلعللا لص يبن

 هاج رخل و دانسالا حيض ثيدح اذه *«هلّثلا بادتساالا ةءركحيف ماو هل عد

 ناملسنب مسيلفانت ناهلس نب يفاعملاان. ديلان نيسملا نب عاشت هياتك ل صا نم قاحسنا نب ر وا 4 يندج»

 : : مر دص ف 2

 «ببذك دقو منملا دبع هدانسا يف (تاق) ابيعش مدعب هللا ثعب منادبع هنبا ىلا ىصوا ارشب

 ب مالسلا هيلع سايلا رجح ذ زب '

 مك ا ,ء# ىور

 هن دعصت ل ماشلا ضرا ىلا هللا هعفر اعاو ءارمح ةماش هر دبص يف نيقاسلا قيق د ن نطبلا صيمحخ س را محض

 جاءايفلا

 « نونلا اذ ىلاعتوّتلا هاب ىذلاوهو سنوي ركذ »

 ايضاغم_هذذا نونلا اذو لامه نونلا اذ هللا هاسيذلا ىتم نن سنوي ناك مانسالا كا اسك « نعو ©

 * ريملاو تايآلا هيلع ردقن نل نا نظف

 ينلا لاقدعم هبا نعيلا ىنادج كعبس ندم نب نب ميه ! اربا ىندح قاحسا يلانب سنو انثديبع ن# 1-7 ٍِ

 عدد نيمل اظلانم تنكىنا كناسبس تناالاغلاال ت ولان طب يفاهاعذ يتلانونلا ىذةوعد لسو هيلع هللا لص

 * ميم «هلهللابادتساالا ةءرك يف يرلسمأوب

 مه
 هم 0 م هيلعسايلا ركذ
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 4 مالسلا

 3 0 0 مقل سايلاركذ »



 0 به ذم 0 ءالسا 2 0 ٍِظ

 ' «00جإ# ١ «عيراتاباتكإ» 0 مهدرع» ١ « ضيخلتاممكردتسلا»
 الا كلارك دفا ةيهارك (هنعر فكاف ىت ىلا جراف هللا نار 1 ؛ ناعزانت نيلجرلاب صا

 00 هتجامل © رز ناكوم ىعن

 1 كاد ةناكم يف ب وبا ىلا هللا ىحو افاهيلعأطب م وبتاذناك يغلب ريش ليس ع كتمإ هتاس ىققلاذإف

 نسحاوه و ء البلا نم هنأم هللا بهذا: دق اهيلع لبقاو هتقلتف هن أطبتساف ب ارشو درأب لستم اذه كلجر

 ٠ ناك دا كنمةبهبشاالج كاران لكما وىلتبلا دهسا ىت أر له كيفهللاكراب ىاتلاقدب ًارايف ذاك" 0

 ايعازولا تناك هيف نت احس هللا تسلف نينعللو دنا او حمقلل ردنا (١)ناردنا هلزاكو لاقوهاناىناذلاق اديك

 .ثيدحاده * ضافىتح قرولا ا يالا ييرسوو دع تهدلا هيف تغرف +

 * هأح رخو نيخبشلا طرش و 1 مي

 0 نورمان( ولق) صفح ن بو رن دمحاو لسمواو بول نب دم اننينتثلا ب وقعب نبدمحا ديعس وا دح 3
 لاق ملسو هلا و هيلع هللا لص يلا نع نع ةربسهىنا نع كنه ني ريش نو ودن (ننرضللا نغ دان نع ماههانب قو زم

 نمو لاق عيش اما بوبا بهل يقف هوثف هلعجمو هدم . ةدخ أت لمط بهذ نم ادا رج هيلعرطمأب وا هللا ىناعامل

 ٍ ةداجار خم مو ىراخبلا ط رار عي ناب انه *كتمحر نم نم 2

 ِس |: لاق ةوناتق نعل الهوب نب ليعمسا نب ىسومانن ىذوتلا دم نتمحأ انيلدملا 5 اشمح نب ىلع # ان دج

 *سدقملا ت ثين ةسانكىع لف نيلبت ميس 3

 ْ هبنمزب بهو نع هينا نع سيرها نب متنا كنعاني ءاربلا نب دمجا نب دححتانم ىف :اينالدع ورم انربخا

 اايسيواغ نبرشل هنبأ هدعل هللا ثعب دقو لموح هنب ايلا ةنوم دنع ىصوأ و ةنسنيعساو نال توا رمعناك لاق

 | كرة نبت واذخم رم ناكو تاميتح هرم ماشلابامّتمناكهناو هديحوتيلا ءاعدلاب هساو لف كيلا

 ارشب عم ٠١ مامطلا هيفسا دب ىذلار ديبلار دهالا (١ ١(

 تكسما هتجاح ىضق | ذاذ هتجا جب رخي ناكو#قحيفالا هللا رك ذ.نا ةيهارك اهنغر فكحاف ىتبب ىلا عجراف
 | ذه كلجرب ضكراناهناكم يف بوا ىل هللا ىحواف الع اطامو 0 ناكايق غلب ىتح هدب ةنارعا

 "1 ًارايلف ناكاام نسجا وهو ءالبلا نِم هنأم هللا بهذا دق اهلعلبقاو هتقلتف هن ًاطتساف ةبارتشو حرابا لسلبلم

 أ[ اد ناكذا كنم هب هبشا الجر تر ام كل ذىلع لاو لتبما هللا بم تأ لمه كنف هللا كراب ىاتلاق

 ردبا ىلع اها دحنا تناك ايلف نيتباحس هللا ثمبف ريمشلل ردباو حيمقلل ردنا ناردنا هل ناكو لاق وه انا ىناف لاق

 *(مخ) ضاف ىتح قرولا ريعشلا ردبايف ىرخالا تغ 0ع بهذلا هيفتغرفا حمقلا

 هللا للص يبنلا نع ةرب رهيبا نع كيب-نب ريل نع سنا نب رضنلا نع ةداتق عما مه اند قوز ص نب مو
 هلل يقف هنوث يف لمجيو هدب مدييخاب لع بهذ نم ادارج هبياعرطما بوبا هلا ىفاءامل اق لسوهل ١ اوهياع

 *( م خ ) كتمحر نم عيشي نمو لاق عبشت اما بوا |
 * س دّقملا تيإ ةسانك ىلع قلم ٍنينس عبس بوا يلتالاقة داتقنع « لاله وا ١»
 مدعب هللا ثمل دقو لموح هنبا ىلا هتوص دنع ىصواو ةنبس نيعسو انالث بوبا ذأ بهو نع  ىورو إل

 تاو ةنس نيعبسو سنا تام ىتح هرم ماشلاب امّمم ناكو لفكحلا | ذ هاهسو اذ دبأ بويا نيا رشن هلا

 ارش



 صك آذآ آ

 لع ربصلاو ةنيكسلا ب ودا ىلعهللا قتلافاليبنس هيلا سيلب ادجم ملو تلا همصمفدّللا رك ذ نع يد ريسررمجا 400ج  «خيراتاب اتكا  «هداط - ١١ «صيخلتاوم كردتسلا 9

 قاخلا نسح نينيعلا مساورعشلادعجالي وطالجرب ونا ناك و با واهنادبعلا مث هللا فه. هالتا ىذلاهثالب

 مي ناكو نب دعاسلاو نيقاسلا ظيلغ ردصلا ضي رع قئملا ريصقناكو راصلا لتبلا بوتكم هنيبج لغناكو

 *« لجو نع هللاانادهاج موسكم و لمارالا

 لل بواىاوقلتخا 5 مك الالات لو

 دز نب لعيفرب قالا ةملسن كنعان لياشبا سن قسوم هل زخن.ىرسلا 597 ىاهن اص نب دم # ىن' دح

 *نينس عبس ءالبلا يف نحتفامأعنيعبس ءاعنلا يفانل انكك حب ولاق كيفش زا هللا عداف كتتمعطاف فيغرب» ىوق

 مقلع اننا م صيبا نب يسملا نب ديعسان» نارهمن.دمجا انن ءالما دال هللا دبعنب دك نادم 6 ان دح »

 هلاودلع هللا ىليص هللا ل وسر ناهنع هللا ىض ركلامنب سنا نعباهش نبا نع دلاخ ليتعينر ريخنأ ديرتنا

 بأ :: ذا دعل هللاو لعلمو فاو هيحاص ]! [هدحاأ لاكف فكراح ورو هيلا نأو دعي اناكدم هن [وخنا صخنأ نم

 هنع تشكف هلل اهم ري هدف رَشسَع ةساعذنم لا لاق كاذامو هيحأ ص هل: لا مق نيملاعلا نمدحأ 3 5 أك اس . ذتواا ْ

 تنك يناس نا ريغ ل وقام ىرذا البوادل لاف كلذهلرك + خا لح رلا ريصي, م بوايلا وس ار الق هلأم

 حابر : 0 ١

 يي

 دعاسلاو نيقاسلا ظياغردصلا ضيررعع قنلا ريصق ناكورب اصلا تلا توتكم هتيبج :إءناكوقالع انسخ

 « هتلادص انادهاج هوكي ولمارالا يطع ناكأ|

 قاحسا نب . اصيعنب حازرت صومأ 3 بوبا لاق 500 بهو نءوباال ندي :دح قادسا نا# َنِعَو أ

 ه نايك ناك هنا همثيخ ىلا نب يارا رو بيغش لي تراك هناريرجن ا و 2) ليلا مدها رانيا

 يلَز دق هللاو هلك لاق بوا 50 نا سابعنإ نع نار همنب فسو: نع يروا ةملسنب #« دا د

  نحتفامأع نيعبسءامنلا يف انك كح ”ولاق كيفشيزا هللا عداف كتمعطاذ فق 1 ا ةقافلاو دهملا نم

 *«(ك)نيتس موس عايل يف 3

 وانا لاق ل ودل او هيلع هلال صنا لوسر نأ: سن لماع فردها: 000 --ِ

 7-5 هنوخا صخاا نم اناك هبا وخا نم نيلجر الا ديعبلاو سررقلا هضفرف ةننم ةرشع سم هؤالب هبث

 لاَ دذعا هنذاام اياذ بوبا فاذا دل او موي تاذذ هيح اضل اهدحا لاق تاعورو هيلا ناودغب

 ركذ قخ.ل !_خرلا ربصي+ بوا ىلا احار ايذ هنام هنع فشكيق هللا هجر. ةنسرشع ةينامت ذنم لاق كا ذامو

 للا نارك اعراب أنتما ديال صف تنك يبا لس هللا ا ا دي لس كذدل

 همس سامطتمو م

 ميهارباناقا 1 حسا ناصيعن :يو حازرنب ضصوما نب ب واهنا بهو نعمهنأ ال نم ىنثدح راسن قاحسا ندم

 | هيلع ءاهللا ود واد نن ا ناملس دع ناك نا ةمثيخ ىلان ر وا ححجردقو بيم د لبقاكهناربرجنيدحت رك ذو ليلا

 : تيبراامتفا ةلاودهملا نمو لزدقّاوهل ت 2 !اقبوا ارسال اههنعشا ىذر سابعن. أ نعّزأ رهن فسو نع

 ,| اناك هنا وخا نم نالجر الاديعبلاو بز رملا هضفرف ةنس رشع ةسمح هؤالب هب ثبل للاى بواذنا لاقإسو

 اد
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 8 0 بزاف ب

 الب ّ 2
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 كا
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 ا 1 «طراتلا باتكاط م هم.إ8 ١ «صيخلتلا عم كر دتسلا ف
 « مالسلاهيلعىشوماقوركذ ّْ ٠ ٠»

 ع زشنلا نة انثنا رهم نب لعاتن ثراخلا ندمح نب. رفعج ل يلا جاع هءوبشنإ ننال نذل

 اتكج تعرلا هلاوربع ناك تا عركأ ف ةئلطع او ثنولا د ييايخا أ ينص ناك لاق قاحسا ندمت

 'كِلاَسا ثدحا املا ىانئسوم هللوتيف حورب وهيلاودني ناكك نو ن مشو ىلا ةوبنلا تلوغل ةايملاهيلا|

 ئح كيلا ّللاثدحاامم ”قشنع كلاما تنك ل هف ةنس اذكواذك كبحصاملا هللا يناي نوننب مشويه لوقف

 ن مهو نعدهننا نغ سر دان معنلا دنغ | انيءاربلا | نيدمحا نيدمخ 0 اللا در نب نسحلا# أنربخا

 دليلك رمي وكس ىالشلارا د نو رفح ثاذافمهيلع فقو ّتح مهلا لبقافمهف مهف رعفاربق لو رفح

 اذهنا لاتفدي رع مركدبل تلاو هرفحتاولاق ربقلا اذه نور رفح نم هللا ةكتالمأب ممل لاف ةييحتلاو -ةرظْيلاو

 هل تلاقف هضبق يف رضح ام هللا نم رضح نيح كلذوالخدمالو امجضم وي 1 300 لزم هللا نمدعلا

 سقنت ل هسا سفنت مكر ىلا هو «وكيف مجلطضاف لزافاو ا تددولاق كلذ ّن وكلنا بمياه نا الل

 ىسومهللا ينص زاكو ةكئالملا هيلع اص مدح ور هللا ضبقف سفن 3 ىلاهجوبو هيف مج اند افل زيف طقدسفتا

 ةاكدلا قالا جدلا يفادهاز سو هيلع هللا لص

 هه[ لس سوهيلغهللا ص 0 ضوع انببوااركذ زن-

 0 000 قدا ةلس سر 1 9 لقا 1 اهلل دنع ندم هللا كي 0 و 04 |

5 
 رعس ل ا يروا ل را انانن نم رلادبع نب كردمانةةاممنب ديم ىتثدخ يرمسلا رفعج

١ 

 هد ونجم هللا ودع س لبا هيلع باج ىذلا رباصلا هللا ىن صوم !نبواناكلاف هنعدللا ندر بعل نع بدنجنا|

 هليخو

 « مالدلا هيلعوسوم ةافوركذ »

 مشوعىلاةوبنلا تاوغ ةايملا هيلا» ركبو توللهيلا بحنان تح اقث ولا سوم هركلاة# قادس نا 9

 كرما ماهل يب نون نمشو.هل لوقيفكبلا ةاخطلا امتنا يحي ىنوم هللوعيف حو ربوهيلا ودمي 9

 تهز نو ةاءايملا هركىس وم كلذ ىأرايق كيلاهللا ثدحا امي "4 فكلما لك ليهفدتس انك ذك

 * اهفعضلاوت كر ةلوطمدب افو ركذف

 ه# مالسلا هع ب وبا ركذ زو
 نينيعلاعساو رعشلا دعجاليوط راصلاهّللاي صوما نب بوبا ناك لادان-الا كاذب بسكن ع ةرمسنع آف

 نسمح )1160( ١020

 : لكأبو نشنبرع يق لظتسن ' «تراكااماهنا لسو هيلع هل هللا لص ىسوم هللا ص ةافوى عا نم ناك ةنا يلر كدلاق )اق هبنم

 ٠ ناكف همالكنم ةنهمر كاع تام ركأ 0 هللاعص !ونريقنلا كلذيفقبا دل اعركب اكرم > نم ريغ ىف بر --

 ظ زك الملا رم ظهر رف هللا قلخ نم دحا ب الوهتحاح نّكعبل !كلذ هيثدل نبع نم أمونجرخ ةناةبافو حا نم

 اة وحس

 إح617111ذ1ذ#1ذآذ]ذذ ا ا

١ 
1 

5 
93 
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 «(0)جطظ | «صراتلاباتك » 2 .«هم»» ١ «صيخلتا مم كردتسلا»
 ساب |نعو دوعسمنب هللادبع نءينادمحلا ةرص نءعوامهنعهللا ذر ساسعن.ا نعكلاميلا نع نكذرشلاا

 اذكو اذكلبج هبْتيأف نوراه يفوتم يلا نا رمتنب ىسوم يلا يعوا هللانا ملسو هيلع هللا لص يبنلا بعصا نم
 هيفاذاو شرف هيلعر رس هسيف 0 دييمتساط ةرجشل هيف ماذاف لبحلا كلذو< نوراهو ىسومقلطناف

 هللاقريرسلا اذه ىلع مانا ب بح الينا ىسوماب لاق هبحاهيفامو تيبلاو لبحلا كلذ ىلا نوراهرظن اهف بيط حبر

 اذهبر كيفنكاابا سهرال ىسوم 4 لاق اق يلع بضغيف تبيلا اده تيرا فاخايا | لاق هيلعمنف يسوم

 الف توملا نوراه دخاامان|لفاعيمج كيلعو يلع بضغتبيلا | اذه برءاج نافىعم 7 نى ومأيبلاقف منف تييبلا

 ءامسلا ىلا ريرسلا مفرو ةرجشلا كلت تبهذو تببلا كلذ مفر ضيق اف ىتتع دخ ىس ومالا ةيحدجو

 ناكوهل ليئار سا ىن سحهدس>ونوراه لتق ىسوم نر ااولاةن وراههعم سلو ليث رسا ينب ىلا ى سوم * مجرايف

 ضرالاو ع 00 هيلا اورظن قدح > ريرسلاب لوم هللا اعد مث نيتمكحر لصف م اقهلع 0 هلتقاىقورتفا

 * هأح رخو ليم طل عب فيددحادب ه # ”ديدنما

 ناسح ل نافس نع 03 2م ا وعلان داع ان ناملس نبديعس اب م وحلا ناذاش نبدا ذ ذانج ن ىلع اب لوح 3

 وركلال ع 3 ل اج 2 يف هنعهللا ىضر لع درع هنا يسع م مكمل نع

 0 سل 2 0 ا قدهود 1 تكنمأ ع دجب دِبشا ناكهتاتق

 5 هاجرخم و دانسالا حي ثرادح اذنه« مكي مصا هلعج هللا ناومخرلا الاورق اق يفرع1و هونفدؤه وع اومله

 نانا ع نءودوعسمنب هللادبعن ء ىنادمهلا ة ةم نعو 0 ,عنبا نع كلام فان ء ى ديلا نع © طابسا

 ةرجشد ماذافلبجلاوحن ١ 0 دك لبجد» تي 00 يفوتم ىلا ىسوم ىلا ىجوا هللا نا .ةءاحضلا نم

 بحا تاي ايلاقهبحتاهيفامو تيبلاو يللا كلذ ىلا نوزاهرظ ايلف بيط حبب رو شرف هيلعر رسهيف تو

 متليلاق كيفك !انا تهرب اللاق لعبضغيف تيبلا اذه بر يف انا فاخاينا لاق هيلع منف لاق يرسل ذه لع مانانا

 ضيقايف يتعدخ يسوماب لاق هديحدجو الفت وملا نوراه ذخا امانا فاعيجانيلع بضمن تيبلا برءاج نافىجم

 نوراههعم سلو ليثار سا ىىىلا ىسوم مجراه ءامسلاىلا ريرسلا فرو ةرحشلاك لت تيبهذو تببلا كلذمفر

 ندعم سرس ل ا و ملنيلاوهدنع فا ويم ناكر لتر ا يح دييجو نوراه لتقىسومنا واق

 لزق ّللاامدم نيتمكر لصفماقهيلع !ورثكح مف هلتقا ينورتفا شاركو هنا 2و لاق كلذدغلب الف مهدلع ظلذلا

 *(مخ)هوقدصف ضرالاوءاهسلانيبهيلا او رظن ىتحرب رسلاب

 مدعص لاق ىسإ ا ,ذلاكأ ون وكتالهلوقيف يلعن :رعسابعنا نع ريبج نب ديعس نءوكلا نعنيسبح نب # نايفس »

 رك الملا با مصاف وذ افنيلاو كننمانلا ىييماو ناكهتلتقتناليثا ر ساونب تلاةفزوراهتامث لبجلا نوراهو ىدوم

 |١ نا ناك هيا 2 مل لاق كلذ هغلبايف مهملع ظلغلا ضعب ىسو ءيفناكو ىسومنم مل ن لاو م مدنعت ل ١ نوراه

 ٠ 0-0 اقلب 6 ءامسلاىلا ددصال

 « حيت «كبأ ميما هلمج للا ناو مخل الاهربق ف رمي ونفدف هنو! وملع تح لثارسا يبس اا ىلعدباو رفهتلمؤ



 «()ج» | مضراتاباتكو ١ « هده « صدلتلا نط

 اولاتق مهيرولا اورظن.نا.اولأس ىتسايظعاكتلم مان اواغب راغمو ضرالا قراشممهكلف هيلع كلذ درنادار
 دنع هلاودهشيل هرايخ قتنا ىسومناكو ةنؤرلا دل بصور نومة يح كلذَو ةرومطش ارا

 هت ور ورتعف ةلام هلم ىتح نينس ثالث مدع ىس وم ىقن ةئس ةلامو نب رشع كوع نورأ ه ضو نينس ثالث

 *قىرخا نوقرتشو 7 ليل نوت هيلع تروق ر فتم لم أر ١ نبأ وهف

 ِف حجت ١٠١ نيخشاملا نم طمس ةاورلا د ا لعل ( 4

 يك ثيردحلا عبر رىلا اورظن.نإ ل قحاوظع كلمات دو نسا هنسن اهواسامت همم نمو

 ,توللا كلما سول اوهبلع هللا لصدتنا لوسر ,لاق 7 هر هال ةسيسؤا#ي ان ,رامعانا ةماسنب « دا ف

 12020 فنا برايلاةف تول كلام جرعف هنع اقم همطاف ىسوم يتافانايعسانلاى أ 8

 ةرعش لكم, هلفروتنتملع هدب عضيونا نيب هريفن ىموم ىدبع تناهَللا لاقف هيلعتتقشل كيلع هتما رك لولو

 هحور ضبةف ةمشومشفن "الاف لاق توأ!لاق كلذدعب انف ىسوملاقف مزيف الا توغنانيبو ةنس هفكحاعتراو

 ةةنيغ ىف ضانلاو اكلك ناكف هنيعةيلع للادزو

 في مالسلا|مهيلع ىسوملبق تامهناف نار مع نبزوراهةافو رك ذ]#:-

 نوراه ضيقو لاق ناىلا ىب و هييلعع زج ضبقالف نزح يسوم ىلا نوراه ىننءاجامل بهو نع « ىورب »
 « نينس ثالث مدع شاعو ةئس ةرشع مبسو ةئامىسوملو

 ىدسلانع رصن نب طابسا ان دانقلا هجاط نب رم اننرصت ن دهان لدقلارافصلا قاحتشا ناد“ 8 ان 5-3 ِظ

 *نو رظنن مو ةقعاصلامه دخاف ةرهج هللا اني ريىتح كل دهشن نلا ولاتف هلكدق هنر ن ذاليئارسا ا

 هللالوسرلاة لوقت ةربسهابا قلم لاق رامج ىلانب ,زامأبا ةملس نداجان 310 ١)لدعلا ذاشمح لك ىلع 1 هَ 6 ْ

 .| جرعف هنيعأتق ىبوم همطلقنا زم نب ىسومقف انآ ,عسانلا امتباكت ولا كلمذا لو 71 اوهيلع هللا لص 0

 | ىدبعتإ هللا لاقق هيلع تققشل كيلع هتما رك الو لواذكو اذكي لمف ىسوم كدبعنا براي لاف ثول كم 3

 [مريفت ماناف نآلا توعنانيبو ةنس هفك ؟اعنراو ةرعش لكحب هلفر و نئم ىلع هاذب مضي لأ نيل ه ريل ئتوم 2

 0 ًايكلذ دعب ناكف هرصب هيلع هللاذروهح ور ضيّمفةمش همشف اًدان الاذن اق توملالاقك لذ دعا ا :

 3 هاج رخن م مو سم 1 2 تكد ادعو هع ق سانا 3

  مالسلا امهيلعىسوملبقتامهاف نا رمت ن:نوراه ةافورك ذ زتج- 22

 بهو نع هبا نع نس ردا نب منلادبعاش ءاربلا نبدا نيدمخ 9 ىلا رفس الاد نب هريس 3 ار نقخنا 0 مخ

 74 اهيدش اعرج عزج ضيقايلف نزح هلداعن الف هضبقت نا للادارا نيح ىسومل نوراه هللا ىعأو لاق هبنمننا 2

 هىلا نحت نا كل ىنتس ناكامئسو ماي هللاَتق ةظميو هنزمبب هيلعىلامت هللا لبقا كلذ ى داغارف النوط ءاكخب | 5
 يلالان وراه لعناالا اذه كعزج نوكيناالوينالا كليك زقرت أ الو ىرش نياطفا نا الوأالم ١ و 5

 | كا ةطصاذاقس اندلا لي م دتف للا ماتا 0 يد ءاشالاب نم 4ث ىلإ تع رتشتكو اك

 أهيتلاىضقننا لبق ةنس ةئاموةرشععبسن ا سومو وراه ضبقولاق ةليوط ةاجانمركذو ىالكبو ىالاسوب| يس

|0002 
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 طابسا ف

 هزي ع نس ا ليحل
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 «0)جط ١١ «خيراتا باتكظ_ «ه»» ١ 4 صيخللا مك ردشنلا»
 ْ #* هأح رخو ةاةالا مسي ثم دحاده# تفرضنا او لسوهل او هيلع هللا ليم يبتلا لق

 نع ةممل- نب داماننيعاز :لثا هللا دبع دمحشانن قاحسا نب ليعمسا ان ادب ىمطخلا ىلعن. ليعمسا 3 دي

 دامس راش اكددل هلعج لبجال هير نا هللا لص هللا لو سرا هنع هللا ىّصر سن دغر

 *: هاج رخ مرسال رش ىلع حرص ثيدحاذه *«لبحلا )١ ١( خاسف لاق رصنحلا لصفم ل اعدماعب | مضوو

 ن دانحاتبل ا نب يبسومانن ةع رخنييرسلا ابن (الاقز ةنسعزب معو ,او بوتس ننسملا « ان دخ »

 ليعمسانن ئسوم ةملسوا تكفل ءانكرا مس ودل اوهبلغ هلا ليغ ملا ٠ نع هنعللا يضر سنا نعل : ا ةعارن

 سوسو تار نايفس .نء .نمسحلا ب ظفاحلا لعوا (ءان.ده) لشكل اس لاقاك د هلعج لبجلل هبرلجت ايف

 كش لو ىعازللا ثيد_>وحن ةملسن دامحان' دلاخن هن دهان (اولاق) ىنثلا نبع نب دمجاو يناجرإلا

 داوم 2+

 هبنم ن بهو نعهببا نع سيزدا نب مل د اديعانت ءاربلان دما 3 ارقسالا د نب نسسحلا يا ربخا 8

 الوط م 500 ناكو لج ولعب لوقت و ةدؤ' :يفركش قطنملا نيبناسالا حيصفنا رمنب نوراه ناكل

 هر اك الاوط مد ١ ادعجالجر ىسومناكو احاول | |همظعاو|مسجا عض !وا امرتكاناكو نسل فام ركل

 هلل ص 00 21 ذا دار ءىلإ هذ ى ةوبنلا ةماش هلع.تنا م ديو لاا انس هللا تهم و 5 ءونش لاجر نم

 ىتلا ةماشلا هذه )اعف كلذ نعل سوفا اوهيلعفللا لف نو احلا اكةوياةما داق وبلا اوهيلع

 ةلرسر الو ئدف ين الهال ابق ءاس الا ةماش ينتك نو

 ناسح نب دم ين دح ىملسلا لع نزيد ا: دي نييبملا اني سرخالا دعم ن دمع دينا كج ١

 نب وثمن فسو هلا ىف كل ذ دنف ميهار 3 بقوف تكي تال ثياك لوبا ءازةمجت هللا

 كلا نمت ندر هناتل 5 نموا 8 لجورع هلوق كلو ةنس قيس ناكرا كلفتع ١ , الا كلم

 اهثرواف ن نوراهو ىسوم هللا تسب كلذ دنعف .ةن.الانضَرالاو تاز ومسلا رطاق ث كنب داخألا ل. وان نم ىتساغو

 ىلامتللانا مث ةنسنيإ اعو نامت ليئا رساي نمهعم نمو ىسومكلق امعاناكلما بكسل مواهن راعمو ضرالا ق راسم

 مم ١١ ضرالا يف ضاق ىا حاسف ()

 5 أ دهس ثيدحلال احلل هنر لحنا لق سنا ن ع ل 0 ايل #« دا 00

 لوطا ناكوأ محو مب لوقو ةدؤنايف ملكت قطلمانيب نارسالا حييصق ل نوراه ن ناك لاو تبرقو نوع * سيرذا نع

 الاوط عدا: أدعج ىب» هوم ل 0 واحاولا امرمظعاو مسج موضي !واخ اهرثكآر اونسلايناه ربككاوالوط ىسوهن ا

 هللا لص دمج نيل نوكينا الا ىنملا هذان يفةوبنلا ةماش هيلع او الاايب هللا ثعبن و 1 را لامر نع 2

 * ثردملا هتك ع ةوننلا ةماش ةئراقلل وفا | وةيلع '

 ةس دعلا ضر ا 00 ع : هللا ىف | 1 كلذدنمق ميهاوأ بز .ةيفهتككحو هللا عناك لاق قداصلار رماه > نعإ» ١

 ىءوم كلف ناتي تزال قراشم اهثرواق توراهو ىسوم هللا ثعبق لاقنا ىلا ةنسنيعبس ونيتناكلق ْ
 كي



 ور ىسوم 03

 # ىلجتلا دنع هةفعصو 2

 هب
0 

 لاوس ١

 40ج ا  «عيرتاباكطا «ممجا 4 تاتا مابا كقول
 دمعي هالك 5 .مسق لج وزع للا نا لاقرابحالا سكى ع ثراملا نب هلاذبع ن نع دلاخ ىبا نب ليعمسا نع

 ف نيكس ىس نائم اهلك وني اه ذك هاف ةيوطالر او طم

 زن :رفغجانل' ربطم ن 0 ديعرفظ وا اذ نسما ن ىلع انث ظفاحلا بوعي ندم هللا دعونا 4 انثدح و

 نارمتن ىحو« لاق لو هلاو هلع هللا لص ينالا نا 0 ىضر كلا «نب سنا نع يقانبلا تلا نع ناماس

 * هأجرخم م و ملص 1

 رشعميلا نع جاجح انك نيعمن. ىسيحم انث يدئرما رشبنبدما انث بالجلا دما نب دم ر 0000

 « تامالا دحا هارب الاموب نيعبرا هللا هلك نا دعب لل كال رانج يق وادق تروطاوا 0 1

 عيدنا عرصن نب طابا دانا ةحلظ ننو رمان" رسصن نيدججا اننلدعلا قاحسا ندم قاربخأ ١
 كيلا رظنا يلرا برلاَف هيلارظن.نا بحا هير هملك ال نا رمت نب ىس وما اههنعللا ىضر سابعنبا نعم ركع

 لوح فحو ةكئ الملا طياورم انهار ”فروشفا هاك رجم اذان للا قار اللعن كتل وقنا نأ
 لبجلا لمس رصنأللا لشم هنم لجن م”ىلبجلل كن ر لت ترانةكت الما لوح فح وةكشنالم رانلا لوح فحوران ةكئالملا

 للام يم ا سلوا نيم ولا لوااناو كبلات ,”كلاحبسلاقف قافاهناىدتلا ءاشأم اًمعبص ى هومر اك

 # هاجرخن1و د انساالا مسيح ثردحاذه *

 ان ىزجوللا ديلولا نب فلخ ان لضفلا نب دمصلا دبع انيورعيف ريصلانا دمحن دم نبركب © انن دح »

 اهيلاىوا ىتلاةرجشلا لت ركّدلاقهنعّللا ىضر دومسمن هللا دبع نعزوميمنب و 0
 هيلع هللا لض ىنلا لع تيلصف ف را رضخ يهاذاف اهتحبصمنيتللو نيمواهيلات رسف لس وديلع هلا لس ناي ىتوم

 تيلصف هلظفاف هخيسنا مطتس مافاك الفوب حوهوهبف المامنمذخاف مئاجو هوى ريعب أهلا ىوهأ ةتملسو سوما و

 ىلع

 دم و ىموم ني همالكو هتيؤر سق مق هللانارامح الا تفك نع ترا | نب هللادبع نع دلاخ يبان #* ليعمسا

 *( م )نياىص يول نيم زد كر

 ذحأ ها ريال امو نيمنرأ هللا هلك ذعإ ىموم ثكحم هيو اعمنب نمحرلادبع ثريوملا يبان ء # رشعموا )»

 «نيلهدانسا (تلق) ت تامالا

 نكلويلار نا لاف هلأسف هيلار ظنت نا بحا هنرهلك ال ىمومنا سانع زنا نع ةمركعنع ىدسلانع# طابسا ل٠
 ملوح فدو كت العرا انلالوح' فخور زكناللا لاو نفح ياللا لبملالوح م اف لبخلاىلا رظنا

 كناخ لامف قافا هنا هللاةاشاماةعص ىس وم رخو اكذ لباسا لم رصنكلا لثم ةنم لجنملبجا كبر لتمر ران

 *(حص) كيلاتبت
 ىسوماهلاىوا ىلا ةزجشلايل تركذلاق دوعسمْن !نع فتوعيم نبوزمنع قاحسا ىانع ل اءئارسا 9

 تقللمو يلسوفل اودع هللا لص ينلا ىلع تيلضف فرتا رضخ يقاذاف امتحبم منيتالو نيمو املا ترفّشاي

 م موهلاوهيلعشال اص ىبلا ىلع تبلصف هظمنذ هغيسنا ١ عطنصو افةكالففف ذ الماهنمدخاف مئاجوهو ى ريع رعبا ملاىوهاف
 مسسصسم سح |

 تؤرسلاو 6442

 00007077 5 ز ز ]7



 «(0)جاطا ٠ «خيراتا باتك» 400ط ١ «صيخنلا يك ردتنلا»
 خا فيك لاق و هلقافو كلذ هيظعاف ءا دعالا نميا ريغ لاقزوعرف هيلا رظن الف لاق ىسوم هيف دجوف هوحتف

 نم ة ارا ميكبتسا دقن وعرف فراك و لاق دلو نا دولومنمتيكي. النا لباوقلا ترم ادقو ذلا مالغلا اذه

 نيملسملل اما ٍت تناكو ءا انناالا تنانن نمر تادودملل ءاسنلارامخ نم تناكو مح ألص كنب ةيسا ١. امل لاقت ليئا رساىف ى

 |نمربك ١ دبيلولا ١ اذه هنلجىلا ةدعاقهونوعرفل ت 0 اا ومهيلغ َّق دصتتو مهم

 ١ ٠ هذؤعنواانمفت. نا ىسع هولتمتال كلوي نيع ةرقزوكي هعدفةنسلا هذهلنا دلول ولا حب ذننا ترا انآ د نا

 هتبحهيلاهللا قلاو هعفرو ن وعرف هايجتساؤتانبلاالا هأدل والذ وعرفناكوهبد» لعمهك الهنا نو رعش الو أذل

 الع لاق بير ا أماف تناك عفت لا ئبع هاتلاقي تورو هتف 0

 مرضا رملا ىموملعهّللا عرج و هيلع هللا ب :كىلا ءاشللى ا هنكلو هنوّنلا هعفنلانعفت نا يسع منأما تلا يوم

 نزح بهو رك ذو * مضارملا هل تباطو هحرونوءرف هلق رفاه 3 لبق مل ةعضرعيلا الكنهيلايلو مابا ةيام

 لاَدف هربخ اهلي نايل اهبلق لع طب ىف هتمحر هللا اهكرا ا ا 3 هيلعاه ءاكب و ىبسومءا ْ

 ايلف محازم تن 4 نسم 1 لعلب اوقلا عم هتجا تاخد هب نولعف اذامىرظناو سان ا ممم يهشاو ئركش هتف

 هما يلا درنا ىلا ن وكان هلو علال وافاكي تن لها لو دا له تلا هءلع ميتقرو هلوببحو ىسوع مدخ 1

 ما ذخنا واهي دياي هناي رب هنايصاو نوِعرْفر جح يف ىسومأشنف هيلا هتددر مم هتمطف ىت َّدح هما نع نيو

 هب ب رضف يبيضعلا مف ردا هب بعلي ريغص فيفخ هل بيضق هديب و للوعرف ىلا نيب بمعاي وهانييفا دلو

 ِكيلع نقشيالو بضفنال كلا ايبا مجازم تنم ةيسآ لاف .هلتفنم تح هن ربط نر مرظ و نوعرف نأ

 نوعرفرم اذ ضياعها لعرظناف(١)ابه ذو ةرمج تشطلا !| اذه يف لمجا تمن هن رج لمعي الر يغص ىصشناف

 هيلع ضيتف ةرججلا لا اهدرف هدب لبعد لكوملا كلما ضيق بهذلا لع ضيقيل ه دن ىسوم دمايف.كل ذي

 هملعب الوائيش لد الهناكلل لقاملا روع رفل ةيس [تلاَقق امثرا رجدجو نيحاهفذق مد ىاهاتلاف ىسوم
 ىتلا ةرمج اكلت را ىسوم ناسليف تناك ىتلا ةدقملا نا لاقتو هلتقب ما ناكو اهقدصون وعرف هنع نكضو

 كلذ ُثباذ |يذو كحج واملع امانة نيعبرا ملل و هدشا ىسوم م انالو هبنمن بهولاق اهمقتلا

 مث لبثا رميا ينم ةفئاط ٍتنماف بوعي و ٍقاجسا ند يلاو هع ارشو ميها ربان د للابعاو ةنيوك تلا

 * امل وطب ةصقلا ركذ

 نءا ركز لا حابصلا د يناولحلا ىيحن ندمحا 53 قمثلا بوّشعي ندم ديعس وأ انثادح

 | يفطصا هللا ا رسوهل آو ِهِلِعهللا لص هللا ل وسر لالا !مهنعللا بطر سابع نبا نعةمركع نعل وج الا مصاع
 « ماجر ذمإلو يراخبلا طرش ىلع سيعص ثيدح اذه ةلملاب ميهارباو مالكلابى ا

 ليباءاسزت ىيتملا ايده نددسم انثىجنشوبلا هللادبءوناانث ىرينملادمت نب ىيح | ركز وا# ايدج »

 1 نمةرجلاهبشا ترقابلان ال بهتلا طاوس. تالا زل ل1 رول عنا قيد ا(: ١

 مالكلاب يدوم قطا هللا كرااعوف سم سابع نبا نع ةبمركعنع لوحإلا مم اعنعاي ركزن 1 ليعمسأ 0

 *( خ) ةلخنا,ميهارباو ظ
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 ١ 1 «صيغللا مكر دتسلا »

 يدخل لنا كل ىصعا الو ار اسدنلا هاك نإ دج ردت وهز ىسوم ل لاثف اريخ هبط خت ملامىلعربصت

 ةنيفالا يف كرد ا ركذدنم كلل ثدحا ىتح "ىش نع ىلع الف.ىتم نافل لاَيف هملع لعرب الو هت قرطنال

 مالكلا وةصقلا ضمب ركذ م | مضر هلل 0 هلتقف مالغلا قاواطخغ-ىسومل واضر هللاهةرخ ناكو ملاعلاا هر

 : * هاج رخنملو دانسالا مميعص ثيدجاذه# سابعن از واجن مو

 ةزمج انبع د١ نب ىنح ان نيم ن 0 رولدلا دن ساننلا ان بوتين دم سابملا ونا 4 ا د

 للا لص هللا لوسر لاقلاق هسا ومر بل ناب دأ نعسابعن ا نع ريبج ن ديعس نعقاحساينا نع تايزلا

 كح انس "نا لاق عدل هرب نمازيلع صقل ربص ناكول ه4-ةب أدف ىبوم لع واذلع هللا ةح روسو هلو اوهياع

 * هأح رخ لو نيخيشلا طرشلع 0-5 ,دعىبدل نم تاي دقق ىنبحاصت الفاه: دعب "يش نع

 هينا نعى املان ناس نب سب ردانب ماا ءاربلان دمحا نب 3-5 ئنيئا رفسالا دم نب نينملا « ان ربخا

 ا 1 !ننقاحسا ن توقع ْن ::يوالنب ثهاقن. نار مجن ىسموص داوم ذل اةهبنمنب بهو نع

 ىسومما تاج الو بهو لاقرضملاو يسوم سا و رصمهلا هايف ل 1 سا دابعتسا لاك نيح ان نلوعرف هللاو دع

 هننع نا دارا / ه هللا | ع ىث كلذوهللا ف ّداخ نمدحا املج ىلع ملط ملطي +. لف نيلثلا مع جاه سا تمتكىسوع

 اعتق ءاسنلا( شيق ونييلامدقو 1 0 ١وءرفثءب نا ر متن ىسومامفدل وب ىتلاةنبسلا تناك ايلف ليثا را ى ىلع

 اهيذرتتال لئاوقلا 0 وامتادسف لوامةولريغت لواط تني ل يسوم يسوم ما تلح و تلا ذ لبق ”نوشتغ
 مب ىصابتتخا الا دسحا اهيلع ملطي و لباقالو املع بيقرالو هما هىدلو ىسوماببيف دلو ىتلا ةليإلا تن أك اهف

 نيلسرملا نم هولعاجو كيلا هودارانا ين زي الوىفا خلال ميلا !!يفهةلاف هيلع تفخجاذإف هيعيضرا نا اهيلا هللا يحواو

 ابطمانو ان هل تامعاملعو هيلع تفاخالف كرتال و بال اهرحج ىف هعضرتر هشا هن الث هما هتمتكحف لاق

 رابشا ةسسج يف رابششا ةيسخر حبلا نفس لمىلع تواتلا لمعو هللا اهرسما اكليل رحبلا يف هتتلا< هيف هل تادهمو
 سلج فكروعرف حصا الف ليللا فوجيف لحاسلاب تواتلا رحبلا قلاف ءاملا لعوفطيت والا لبقاف ريق و

 هبل ني عضو لقد هوناف تواتلا اذهبي و: اهمدخ نم هلوح نإ لاَمِف تواتلاب رصبقليثلا "طاش لع هسا يف

 هوحتف نشتف م / نشفو +

 هملع لضغهل رقاف هقطنتساف ملاعلا يقل رحبلا لحاسولا ىهتا 51 ءاملع مان ورا هل كتتادق ءاضإلا عيمج ننا

 *(ن م)الك(تلق) سيعص# ةصقلا ركذو هدسحبملو

 لسودل اوهيلع هللا لصهتلا ل وسر لاق لاق يلا نع سابع نب! نع ريبج- ن.ديعس نع ّقاحساىنا نع « تايزلا زحل

 ا ارد رد كتاأسانا لاق نكس و هزإخ نم انيططنل رع .نزاكرلا هته أدق سم عوانة ذعر
 # ى بح اص اف

 «ةهأو ةليوط ةصقرك دف نوعرفو ىبوم ركحذلاق تهو نع هبا نع سب ردا نب 45 مئادبع 0

1 

 . «0)ج»ط 1 «ضنراتاباك»ا «ه)
 |ينملظتن ا ىلع كسا لهديلا بغرو ىسوم هللاق هدسحتملو هملع لضفب هلرقاف هقطنتسافملاعلا قل رحبلا لحاس ىلا

 اتعكلا ربص يعم مدطتسن ال كنا ملاعلا هللاّتف هملع لع ربصي الو هتبحص ى طال ىلا ماعلا عفا دشر تماعامم

 ظ>)))إ)92بب0 7-7-7-7

2000 



 و

 40ج) '  نيراتلا باك » « هس ١ «صيلتا مكر دنسلا#

 | ىذلاةيوتلا ملا نوت0 ومقالا عزاتانلا لمقام لعقايلف هقلخ مو ,ءاهيلاو رونلاو

 كلذو تندلاباصا نيحم دنا نم هعز ئدلا ءا ملاوزوتلاو لانو" تدعو ىلقعا هللا م هيلع بانا

 *« امةجر تلا تلاظل يعم هللا دبع لاو هبنم

 ١ كا ساي قاف وتم نبفسو ن هاشيمن ىسومداو لاق قا حسا ندم ىدح لضفلان 0

 قسلاق رخ ىدلا4 املا كردا 5 هنمم لمت ماعلا باطىذلاوه هاا نقيتلا لها معو نون ؤانفنارعورا

 ندم ر 5 دباذكهو الا ل لاق غلب امْلب تح هنع ديب هعماشيم نب ىسومورا دجلاى بو مالغلا لتقو 0

 نلاكلاخو | سابعن. ال تاقلاق ريبج نب ديعس نع رات دنبو رم نع حيحصلا ث ثاثلا ثردحلاب لدتسو

 سابعز لق ال كوك سال نا اى يداصنا رمت نب ىسوم سيل رضا بءاصىسوم ن معَ

 هللاودع نك *

 يقايطخ 0 0 يمس 90 ماقلوق ملسوملا اوهيلع هلئأ لصدتللا ل ا ا م هنا بمك نينا اند 1

 0 راقأل 20 يع يسجل 99ج رع تدع ا دعو - ثردملا ل 1

 هللا كييع ع 50 هنأ .ءْنع ا نا 3 3 هو و طا . لظنحلا قع ىلا

 ذاك قالابو نعت !| ىلإ لع كل كطصا ىلا لا رمج نب ى م . ول هناتكيف لوقهللا ناو ايهنع هللا ىذر سابعن |

 ناكل ءىث لكل اليصفنو ةظعوم 'ىش لكنم حاولالا فهلا نيتك و لاقن ركاشلا نم نكو كتي ”امذفت

 اشنم )م انلا) ظل طقس ةسلملا()
 هك دااكجاو يق رولا 8 رمدسإلا اذاو اؤرلا ليوأت ةاطعاو د نيثلثلا كبف هللا ىطءاقأإ

 4 هلا اميلعل ورا 2و قره

 ذه ب ى م اق 0 ف 550 نب تفس ون اشتم 3 9 ىسومدلو قاحسانأ 0 لاق ِظ

 5000 _ تى ذلاوه هناي ن :.ةيتلا لها عزو نومحزامفأ

 رابع نعل ت يي 2 دادقلا ,ءنع 2 نع نايطق ارامهو (تافأ)ل مان .ءىزاراره ادن © هللادبع 8 |

 3 رب تتم هم 3 4 3 لك اولالاي هل الأ و نماثل لع كك :مطصا ِق بول هلاك او لوه نانا لو

 م نسانلا:ن 0 3 هلععب مام لاجاون ا نم 0 و ىلعءاو ءاش .ام ىلع رداق هنا دانلا هى نأ بحا هللا نأ

 مد 5 2 ا 5 0 ةناك انميق ١( )ها رولا تالا رح 9 واؤرلا ليوا لملاهاهاطعا

 1 نيباناه 1 بهتلل و همالك يقر رول |عامش ثنا ًارركت اذان اكو هكحا وضيف رونلا ُْثن ا 3 7 مسيناؤا ناكو اهلك ءاسالا

 !قنَهَو هس اع يف تدخاَولو قيرطلا هلا حيصأم مالسلاو و ةالصلاهلع فسو زانخا ن نه ترصتخادق# هأناتث

 ١ ةملساني نارهمن لان يرو اسيئلادحن ل 1 هب وبس نب ع ا | 2 : 2 0

 ! ىسوم ىهدااملف هوك 03 لك مكلا 1 يد م 2 :ايكمل تنبئادقااي 1 غيمجدا ىرب ىدوم

 . تاكد
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 قا ةياالا ثرداح الأ 0 : وان نم ىتتماعو كلا نم د ا

 2 ا ا مك ١00 2 83 4 . 3 يه 1 111 < ا
 لضنلاا# قسخا لعن نيئسحا أمنا 0 ا 2 ع نب هيام دن تباوقعلا 3 23 هن نئايعلا وا# 8 لو 0 2 ا

 ب

 نعبر عج ا
1 

 ان

 كي الز مو هلالل-رانيح هلها _:راكو اهرد نرشعب فدو ٠ يرتشااعا لاق هتاف نق 3 1
 - ف ١ ب 00 -_- < 2 - .٠

. : 0 . ' 2 | 
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 هوبضن ايف ءاسلا اذهاوبضنا تلاقف ةريحت تتفاركح اهاطعافارلكحارلخعا هلرتق تلاقام هللا لور هركول

 2 هأج رح 0 و دانسأآلا هيو

 هيلا لع ْ ا اح عد لا ب دمج 6 هنا انثةفوكلاب ى 9 ما ليوا 0 لاا كيعس وا يلرب دحا :

 هلل ىل !كاأذ دنعف ميهاربا يروق هت هتكحو انا ُِ ناكل ةدنأ نعد لب رع ردح ند نع ناس ند ىن

 1 52 ل

 ىنم "ليا أ سر د لقا طلو كفؤ شا ةعيس و نننا كلف ةنانملا نضرالا كلمت بوم من فدو

 هاو اعافل ا نال ة ناقد طماع رو قازقزم ناكل ةطافخا

 لالا 3 6-5 مك ىعا تاون اهلاو روالا هئمع عزم 3 ىصعا| لف هيضعأ ا تيصإ : نا ليقهعورن

 روتناو

 * س دقو فس وب منظع ىلع اثالك دف ده (كلق) لئتارشا ىف روك

 ١ * حصن (تاف) ةمآالا كلما نم رتتادم هدر الر كلت نيعبسو ن "ثا كلف ةسدق 4

 * ةنس نوع ايقثلا نا ىلا بوس رجح فسو, قارف نيب ناك لاق ضاسيعنب * ليضفلا »
 'نيخ هلها ن اكو هارد تى رشم فس وب يرتثا اغا لاق هلا دنع  :رغ ٌةدْيع يب ١ نع 4 قاحساو ا 0

 قح ىسوم عم اوجرخام ماو تاّدص مؤادو ءايبعا ىلاجر اناسنا نيمسناو ةثام ثالث رصع ميلا لمرا ظ
 م اهلا تامسو فلا ةلام تس اونا ]

 هدابءنيب مسقو نيثاثلا لاما نم هله مسقو فس وب ب ومسيل دلو مثلاق هاودنسلاو سمكح نع « ةرمس نع )|

 فدو 9 هردياماولق ف-ويرب رق ن ءاىردب مكياو ل ةانممهماظع ل ا يَ رس نم حج رختالزا ليا قساوم

 ةحلا ف كن 2 >> لمفاال سو تلاقف فو ربق ىلع ىنإ تلف اهلا ل راف ليثا رسايع زوالا

 ا ثري دحا ده «رابنلا :وض لثم قى. رطلا اذاذ ضرالا نم اهولقا ايف فسو مظعاذا او رفح الفانبهاو رمح لاق

 1 -أ د1 ١ ) تا
 ةديع ٍل'نع قاد-ا ىلا نعريهز 2 ميعن ولا انثرصن نبدمحا ال دملا رانيد نيد# هللادبع وبا ايربخا ف

 هذخغو هروع و تامر ومد هدشل 55 اكو كئلاد داع ن 6 متسؤن ثلا لابألا ن 6 هلوسقو نك ركآو 5 راتخاو 1

 | ضرالا كلم فسو هلا ت1 كل ذ دنف ميهاربا نر .و يف هتلكحو هللا لع ناك لاق دمحصنب رثعج 4 نع )» |

 لمعا# 14
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 2 را ةعمر نع ده ع روصقتم 0س لا عس أنآ مين وااشنا رقم نبد# اما ماعلا هل هلئادبع ا خأ ٍِه

 00 فحتلا سانلا 0 سلو نس كتلا ةراسو فدو لش 6-0 مسقلاق

 هه

 2 - 0 جا 100 | 2 : . 2 200 ٍ 3 8 0
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 - 0 1 ٠ 7 00و لس +!
 هنلأ لص هللآل واسر كيد اق :دكجأ كييهمم ينانعذور اهيتأ نع ب ملا نب جدد نع 3 عدلا نيد ىادح
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 ةليل رمعلا يو د 2 حد عا 1 0 هنا كا ا هأ روح ف 0 فد وخو لوق 1 اودلع ا
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 ::رسألانم فدو ىطع ادت هللاناكو قا! نبا لق فوك رخااده 0 ليوجج آإ تلقردلا

 فمتلا دقو نوهاءا يمنا عع الع هنلاو لاق لاك يد هدعب الو هلق نيل 'ءلا رم ادحا ودع مام هبملاو

 * سانلا ن 3 رخالا

 ندم انن ىف الا نان معن دجا ا: لوا بيبحن كت نب طساماننارا راز هعمل لهسن دما ب دح ف

 4و رك افي ساب لزن لسو ار اء هللا لصننا لوتس ردا يد دوم ىل'نع ةد نيل نع قايد يلا ل سوال لبضف

 هربا قصّشال وس رهالت 6 نين مادا 306 راها اها زيعاواءاحر : ةناندحا ل لدور ران لاق كدتحاح ىلد ينا رع ايدل ليف 1و

 ليلا رس اى زوجئامو هنلال وراي هناصا 0 لبثا رساا زو 2: لثم نروكك نا تعا ميو هلاو هع لاق ال

 انلع دخا بيسو ل را كب دحن نك ل 1 رسا يب: ءانعةلل اف قا رطلان ص لضاف ل اب رسب يقم رييسب ادار راىسومزا

 (٠١ اها اهبل 0 لج نهاه نم هكر عل كب ا4 أس ل | ده ص دق(١ (

 ع ركلاخارشالان | امال اةفدوعسسعن ادا باخ نا | ءاجلاق يم وجنالا أن ,ءقاحساينا نع ةئمش ل

 ميج * فسو ك'ذلاَدف
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 <« م« عيرالا ب تكلا .٠ .«ه,-إ8 ١.١ « نميخلتلام كزعنلا و9
 هرم نع .ىدسلا نع رصن طايل اننا »ال نوو# 5 ندنغا اننر اهذلا قاحس ان :ٍ ١ هب ىلإ دا »

 :تنادوىوالو نوعمشو اذوزماو ملي ور و نيمابن او فنسوي تومي ون مبذ طابسالا اماولاق تا

 ها هاح 1 تارا يراسل ءامأ اطابسا ةرشع ىتث مانمطقو

 : ا

 تا

 م نأ تدار زال طاق ةديمالت اكلادخ أب عا ىلا ميهارا ْن قادسا !:مج ور. باق ىدسلان !هقضما

 نط, يفوض عال لق تح رحنا هللاو اص ءلاقف اضيعلبق ة حرب نا بوم داراق | مط لف زامالغلا لثتقا

 ىعسو دعيالع - ىم اش حج رفتانطب ع بععي تاوهعإل حا هلقاعع جرح و بوقعل رخآتف ! انناق الفىإ:

 امالغلا رك 4 1 رح و يدع 0-2 نطبلا اهريكا 17 اكوا اضيع تقفل ا اننا مر هلال فتقع

 عومع قاد ريدك اي ديص بح اح اعع لاك و هما 3 اهرحا َت وقس ناك و هنا جلا اهيحا اصيعناكو

 9 1 وص اةدح م

 5 1 - 3 1 5 .: 2 تت

 6# اهيع هلا تاواص بوعي نا فسول 0-7 22-
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 - 2 ١ 8 1 ١ ههلل' لص لالا نع سن 1 نع تبانابس! هما نب دامحان: اسمن ناهعان (ا رق) زوميمن 0 تاني برخنأ

 مرمالا م1 الا لا رش ىلع حرص ثيدحاده» خيا 00 و فس وب يلمعأل !ق -موهياع 1
 بر 3-3 7

 ناو رم نيد ادن ماع فيعاب تغالم نع .ترابدخ ند جل انندا منن ىطاقلا-» قاخيسا 5-2 اندعالا

 موكا نبا مركلانبا ع ءركللا با م -وه] يع هللا سس هللا دامسيما ا همم تست ءةعاع
 بهمس مد
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 ب | مهنم هيلا رشف الجر ةرشع نا او 2 نادو:ىوالو لوعمسو

 :(م) ما اطا دع تا ما ماذمطقو ىلامتةنا لاق

 نامالفلا افا عضق نا نها رااياف:ن .ءأعب قنيمالغل تاي هب عارضا 0 3-5 قأ جمس 'مج وز ,لاق *« ىدسلانعو ف

 رخ أنف ملتق طا نطب ىف نضرتعال لبق تج رخزا هللاواصيعل ةفاصرءلب#ج رخل فترابوقعي دارافاعنطب ىف
 اذا جرخ هنالل ب وقع .ىجسو ىصعهنالاصيع ىمسفج رفناضرع تقعي بوتعي 8 ةاصيع جرخو بوق ْ

 ناكو هناىلا اميحا اصيعزاكو نانمالثلار يكوذلق حج رخو ىصع هنئاس 5 نرظإبلا يف:اهر كا ناكو اصيغ

 ةفاوس انسب (يتلق) ب ولعل ايدج ركاذو ىع قاجسا ربك | يلف ديص بح ا ضاضرعناكو هما ملا

 4 مالابلا هيلع دو كاف 0

 «(م) نمل رطش همءاو:ف شوب يلمع لاق لد وديع للا لص ىنلا نغسنا نع تبانانن 4 دامح )
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 40ع)» دف ع ٠ 1 6 صيخلتلاعم كر دشلا ف

 لاقا ران مهبلع هللا لسرا 0 اوعمتجا اذا ىتح طعن مه دتع ىدانف ةدلوادرباك ا رد-خوق سعتلا نممملظاف |

 7# مي ظعم و ب تاذع ,تناكا ةلظلا و باذع كلا دق انعت , هللادبع [

 مس " ر رج ىف 000 ا 0 ةداتق هنا زاحنب :دح بهون هت نافع مس عم ا تارق د أفلاو 1 اك

 9ك تناكفةكيالا باوكاىلاو ندم لها هموق نأ نيثما ىل !طييوةيط هن هلل اساولا تع فانه

 ا دالف هناحس هناك باذملا مه م وأ ديدما رح 00غ اع هللا 000 ل هللا دا أ الو تتم 5-6

 نعحيميف اين 00 001 ها دول ا كا 7 هر رول

 هن تاذملا لالظ لاق تاو هلوةيف دهام

 نعءار ,للر 5 ن دو'د ينر ريخأ بهو ن هلا دبعا ناءاس ن نعد ىلا 1 _ د نانعل !اوا 4 ان دع

 ناك لاق ءاشن امانلاوما يف مش ناو ؛ 1[ 5 هام كلوت نا كلررعاب كلنالصا لجو رع هللا لوقف! -انديز

 هللا“ تن ع ما دك هبا ةلظلا مون باذع# خاف ما ردلا علبقلاقواعاردلا فذح هنعواهنامم
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 دا! 5١
 اوعمتحا اذا تح ةلظلا اسس ايلا ّئى 0 0 ض ردالا لع 7 تعا 1 سبل نإ !ا جلا تسب وأ يحارب ةلظ مهيلا

 هللا يف دا را قرتحاكا وت رتحاف سمشلا, ميءىمحاو ةظلا مع هللا فشك مهلكأ
 نءصأع نعرباج نع ةز> وأ 8 ا _ هجوأآونا ا ءرك ىلا هيا دهنعزو دمت“ نسما ونا 1 . ِِ

 د4 , نق ةلظلا مون ب ؟نعانم ءايللا- يدك ةحخن لاق سابعنبا

 م ميرع هللا تاولص ليلللا ميهاربا نإ قاح-!ن بوقتسي ركذ نس

 نر كايلهورعا لقا رمان ملول ناش يصلنا ني ةنلصلإ دنع رع قريصلا دمسن ركب # انربخا ل»
 ءمالس مب لع لبرج 2 5 قاحس ان توقعي لاق اهنع هللا ىضر داع ن'نع ص 0-- : بارخ

 هةلظلا مو اذعهف اران مهلع هللا سرا اهوعا ميت ازا اهنا موضعل

ا!ىلاون 0 لهاىل آان ب «هتماىلا ايرعش نات هن هلل !يدي لاق هذاا . مزاح 34 2 0
 كالا 4 كناكو ديالا با« 

 املا اوح رخ مهص تن دايفةن ا بادعلا يل ف. و اديدشا رح 00-2 هنلادأ 00 ا

 «*تادعلا ل اللخلاق ةلظلامو د 0 : حضيانا 5

 ةلظل موب ادعم دخاف ما ردلامادقوا ماردلا ف دحن .,ع مارمتي ناك لاق لسا ندم دن ز نع ءارقلا سبقن © دواد 1

 3 لمملا يف دا رجا قرتحم اك وتةرتحاف ن نسمشلامهاع ى محاو ةلظلا مه هللا نشك للك سحا اذا

 1 هيدل و ةلظلامو باذدعام ء ءايملا نم كيثدح نملاق سابعز ا نع ىعشلان ِر ,أج ن لا ا 1

 « مالنلا ةلظانيعؤ يس ك3

 4 ع مداح 0
 *ليئارما وهميهارا نإ قاعد ني بوس.لاق سابعنا ا نع ةمركع نع ءم كابإلا
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 140ج 4 عرات باكل «.١ هدم. « نمنللا عي كر دتلا)
 * اه درو مون ءام برشتف حفلا اذهنمردصتو فلا اذه نم درب تناكف

 007 للا نسيج رك بخ

 1 0 دي .: هللا هثعب لسو هيلع هللا ٍلَض ينلا ل ئاكيمنن تيعشو لا قالا نب دم نع لضفلا

 هو حارا ءانالا تطعتكازناقم كداؤأ لسوهل او هيلع لض هللا كوش رناكو نارقلايفهللا رك ذام

 رشات يلطساولا قايل و هيعلات ىنهوملا ناذاش ندم انثهواب نيدمجا ندم . 51 واك ىتادح

 0 لحونع هيف سابعا نءريبج نب ديعس نع *ةلألا ملاسو برح ن كاس ء هللادبعن.ا

 » سم طرشىلع 02 دح اذه# ىمعا تييلفقاك لاف اق افعط

 هبنمنن بهو نعها نع سيردانب متنملا دبعانت ءاربلا ندمان .دمحانس ى :ْثارغسالا دم نب نسحلا# ا ربخا

 نانل سلو تلابزفك لهاا وناكو نغتلا رج علا كالا باعجصا مو قادم لها لا انحش ككم# هللا نال

 مم 0 :.ملايف مط سنو قزرلا يف هلع ءسوىلاعأ ” هللا ناكو مهلاومالدافاونزاوللاو ليئاكسملا

 فاخاىناو ريخخ كار ايناذاز ريلاو ناكل 1 ةدقلا انشا ولما البح مهلاتقد عرفك

 0 هءاتكيفللار كذ دقام هلهموقتاوجو هموقل تيعش لؤق نم اكق طبغمو تادعكلع

 كر نبدامحو خا ديزني ديعس انن' نتيشاالا ىنوهن اا ءومنب رشل هات'لدعلا اشحن , ىلع اذ ”دح »

 مذخاف محل َناَلوَقَو 2-2 * موقكالهن ء سابع ن َئااَدِبَع تلأشلا# انك هاب الار ىتدح ةريغص ىلا نب متاحان

 ا مهساشابذخاف 00 0 3 هللا دم 0 ميظع 0 هنا ةللظلا 00

 مهةلظاف

 *(مز | هدرو مونمءام ةنرسف فلا اذه نمردصتو فلا | اذه. نمر

 « مالسلا ايو يش رو"
 ناكو هللارك دام هربخ نم ناكف هللاهثمب ىنلا ل ئاكيم نإ ب مشو لاق قاحسا نا نع« شرآلا ةملس ف 1

 «هموقدتمجا رمل ءايننالا بيطخكاذ لاق هركداذأ سودا او هيلعّشا لص هللالوسرأ
 01101 10 او اع نام يجو ديم نق ساب الا لاسو ككيدنع 4 ترش : ع
7 1 

 هللاناكو نزولا يف سو رفك لها [وباكو ةكمالا باوصا هو نب دم لسهأ ىلآ بيعش ثعب 09 ل

 عدلا ملهنهاجار 0 مهلعمسو |

 :  رع سابع نات 52 لاق لهابلا رار ينئدح ةريغص يلا نب متاحانم العم 1 دعا 4 ثيشآلا ل

 اولخ دف مهساشايذخا اديدشار ح 7-5 لامه ةلظلا 2 تاذع مدخأف هللا !لوقو بيعش موق كاله

 ىدانف ةذلواد رباه اود>حوف نما 0 مملظ اهدنا دعس هللا ثعف ةنربلا ىلا أوبرعق ممتن لف تويم لاف وجا

 موضعي ةلذفف

 1 نةملسان نارههن لعانىرو اسينلا دم نر 3 زورألا هن ويش نبدمحا نب دن سملاونا 5 أنريخلا 0

 انننع نبي واجبا



 اننسدلا !ي!ةسسي يئن هيب

 , ضرالا نممهلجرا تحن نموا ءايسلا نم مهق وف نك بادعلا مهيبأب ثيح نم نو ردبال هرم ض , آلا يلاوةرم ش

 «(0)جا# ١ « خيرا باتك» ١ «هد4» ١ «صيخلتا مم كرردتسلا»
 ليلا تير هيف جرخ سل اذا هم ركذ ومهظع وفوانا معرضا !ذاف يللا ترياق اص امل لات دجسميف

 ىلع برش ىلع اونا ىتح ءاوشم لاصبا وركف بااودذا دم ا

 مهيلع توتساف ضرالا هللا رماف ماانتيبف هلها انياو هانلتق انيلع ج رخاذا اولاقو ةيناعت هيفابتخاف ل اص قي رط
 نع برضاف كلذهمظاعتفاهانافاهرةعافابتيامه دحال قشلا لاَتفَةَ اق اهطوج لع يهؤ ةقانا ىلا اوشمواوعمتجاف

 ب رضفلواطتواهيلا ىثم ىتحاهرما نم كلل ذ همظاعي ا لاالجر ثدبسال لم كلل ذ مظعاف رخ 1ثعبف كلذ

 دان هنوقلتاوجرخ و لبقاف ترّدع دف ةقانلا كر دا لاقفا اكاص مهنم لج ر ىف 0 ,تعقوفامب وق ىع

 با ذملاكنع مف رب نا هّللاىسف هومتكر دانافاهليصفنوكر دب لهاورظنأ لاقانل بن ذال تالفاهر عاما
 هو دخاب اويهذو دعصف اريصق ةراغلا هل ل ام البح ىلا ب رطضت هما ليصتلا ير ايملو هيوبلط.اوج رأل

 هعومدتلاس ىتح كب ليصفلا رايفةمرقلا + اص لخدو لاق ريطلاهلانن ام يح ءامسلا ىف راطف لبملا يللا هللا يحواف

 كل ذمايا ةيالث أك رادىفا وعتجم و لجا ةوغر لكل اص لام رخااغرىرخاافرمتق وغراغر فاه اص ليقتسا مب

 ثلاثلامويلاوةرمحم يناثلا مول مويلاو ةرفصم مههوجو حبصت لوالا م باذعلاةنآ ناالا بوذكم ريغ دعو

 مهعججابا وخاصا وسما اقوا ومرك ذ مريبكو و ممريغص قولملاب تيلطاع ييهرجو ازا ارهضااشء دول

 اوجاصف ءامدلاب تبضخاعاك ةرمح مههوجواذايناثلام ون اوحبصا|ملف يباذملا ضيدان نمءوب ىضم دقالا

 ايف باذعلا؟رضحو لجالا نمنامو.ىضمدقالا مهعججاب اوحابصا وسما الف باذعلا هنا اوف رعوا وكل واو ضو

 [وطتخحت وا ىنفيكتف تب اذذعلا ؟رضح دقالا| هيمجاوحاصفراقلابتيلطامت اكةدوسم مههوجو اذا ثلاثلامويلا وحيصا

 ءامسلا ىلا مراصب نويل اوم ضرالاب مهسفنا اوقلا مثعاطنالا مهنافكا تناكو رمل او ربصلا مهط ونج ناكو

 و هل“ 5-5 *لك توص و ةبعا ص لك توصا هيف ءامسلا نم ةحيص مهنا عبار وب وبلا اوحبصا ملف اقرف واعشُخ

 وع لا ك الهرك ذل عماج ثي دج اذه * نيع : اج مرايد يناوجبصاف 00 تءطقتف ضرالايف
 دانساب راصتخالا ليبس ىلع دهاشهلو هجارخا نعنغتس ملو اهريغ دانسا هل سيلو بشوحج نب ربش هل درش

 *«لسم ل ةص ىلع لد حي

 لاق دم نب جاجحانبق رزالا جرفلان دمحر وا ان ىرلاب ينارفعزلا دم نب ليعمسا ركب ونا 4 انددج

 رجا لعىنأ ال مسودلاو اوهيلعفللا لصتلا ل 3 رلاقلوق هّللادبعنب راج تءمسلاقرييزلا وا اذ 4ع رجنالاقو

 ةقانلا مهل هللا ثعفف . الا وملو سرا وإني طا مموقاذهت ايلا مكل ككوسراولأ ايبالفدهب اما لاق هيلع "او هللادمج

 ابوس لامحل | ند .اوذخنا كلذاوأ راهف يح يسملجرلاو مدهنيفر ردبلانِم نايك ص مدح مبجح وح مرام أ

 "ما .اوهو هاو ركبوا( تاقزا ملكة عقلا م ام ءمنمةعسيفا واكو اه وذوح واهو اج واهوتحنف

 هللا دمج ر جل |ىلعىبا إل مسدد اوهبلع مها لص هللالوسر لاقلوم ِ راج تعمس رييزلا ولا , جرجنإ 0

 تناكف ةق هيو هللا ثعبفُ 52 7-5 تالا الكلوسرا اوأيالفدنبما نأ اقم هيلع ىنثاو

 دس

 ل

 4 ءاّيسلا ىلا ريا تاغ 4 دوعل ا كالهةضق 2



0 
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 «() عال ىلاثا ف م« هدحا ب ١ 6 ضيختتلا ممالر تلا 9

 هن انانغطالا نودادزالهو طمش ناىلاامالمنزاك !آ

 نزيزعلادبعن ادن ىبمملا بيكن بوسي انث ىجتشوبلا هتلادبعوبا انىربتما اي ركووا « اننا دج »

 نم لس وهل و 4 0 100 ةو نع يف رجا انلزن لاق اق هدج نع هسا نعىلا ىتادح ةربسن مس ىلا

 حيص ثيدح اذه ةَوَملاذ سلا ساح نم مهسو نيجعلا نم نم مهفلاق ة هتالفاماعط ءاملااذهنم لمتناك

 هللالوسرعم اولزنسانلا ترارمجنا "| نعمفان نعءامسا نب هيربوج ثب !دح لعامشااعا#هاجرخل لو دانسالا

 *: ظافلالا هده ريغن دوع رجح لسوهل 1 هيلع نأ لياص

 نر بش نعاللا دبع نب ل نعد نب جاججاتي ةيانتمات قوس ايرتسملا ندم نب ليعمسا 4 انندح »

 لسوما وهي هللا لص اا و ني عادخا لاّفدوع ثردح انثدحمهل انلقلاق ةحراخ نورم نع بشوح

 مدهيفردملا نم نكحمملا ينبمدحا لمج ىتح مرامالاطق ايندلايف هللا رمعا اص موقدوع تناكو دوك نع

 نم ةعسيف اوناكو اهوفوجو اهواجو اهوتحنف نيهرف انو لابملا نماوذخنا كلذاوأر الف يح مهم لجرلاو

 اهم رش ناكوةقانلا مهل جرخافدنر اص اعدف هب هللا لوسز كلا لنةي | ١ انلجرخيل ل كنيرانل عدا لسا داياولاقف مهثّئاعم

 هللا حواف ءاقسوءاعووءانا لكاوثلف ءاملا اهنع اوبلح وع الا نعو امنعاولخ امم رشمويناك اذافامولعمامو مه رشوامو

 هولومكيفدل و نا كشو متنا اهورّقعت1 نا لاق لعفنل انكحاماولاةف ممل لاقف كنق نو رقعيس كموقنا اصول

 ١ ةنيدلا يفذاكو لاق بهضا قرزار ل مالغهناف لاق هانلتقالا هد 3 هللا وف دولوملا كل اذ ةمالعام لاق أه. رفع

 اعدح لازق سلجم اههنيب عمجلا وفك الدجال ةئبا رخ .اللوسكاتلا ن انملا نع تغرب نءااههدح الن اعينم ناز نعناخيش

 كلذامبس دل وفهِحوْرف كنباجوزا أباو ةرتكو ,1ناف لاقاوفك ةلدجا اللاق كنباجو زينا كعنمام هيحاصل

 ١ وراتخاذيف دولوماه رمسأعا اصمهللاقن 0 قير لا يفنودسفل طهرةيساع ةنب دل يفناكو دولوملا

 أو رظن. ضخم ة أسما او دجوا ُدافب ملا ف نوفوطب اوناكف اط رش مهعماوامجو ةءرقلا نملباوق ةوسن ةيناع
 نخ رصد ولوملا كل ذاو دجؤ اهفاهنع اوض ىعا ةءراج تناك ناو وهام نورظن. اوثبلف امالغناك نافاهدلو ام

 0 اولاق و هنيبو مهنبب ها دك لاط و ودحا نإ لي علا ا اص َتالوسر دم رب يذلا اذهنلق ةوسنلا

 أمريغ بابش ةسجلا يف بشبو ةمجلايف هريغ بابش مويلاف بشب ناكو دولومرش ناكو هاذتق ١ ذه دار ا اخلاص

شلاوزوحلصي, الو ضرالا ف نودسف نيذلا ب يالا عمتجاف ةنسلا يف هريغ بابشرهشلايف كشبو رهشلاوف ُ
 | ناخي

 ةيربلا يف ناك لب ةبرقلا يف مهعمم انبال اص ناك ةعساوناكفهءددج فر مشو هتل زال مالغلا اًذهانيلع لمعتسناولاتف

 ف

 لاف كونت ةوزرغىف رجملا انلزيلاقهدج نع هما زرع يائنثدح ةرإس نيا نب ززملادبعنب# ةلمرح ف

 سيما ساح نم مهن مو نيجعلا نجت نم مهن لاق هقايلفاماعط ءاملا اذه نم لمن اكنم مس وهل اوهيلع هللا لصييننلا

 *« معربص # هوقلاف

 ثيدحات.دح هلانلقلاق ةجراخ نوري نع بشوح نبرهش بن هللادبع نير تجي,وانع# روعالا جاجح 2

 | كاسل ل فا عربا اص موق دوكتناكو دوت نع لسوهلاو اوداع هللا ص هللا لو سر نع 2 ع الا نفد

 م رامجا



 نندبست يبس نستسلم

 «(0)ج» ١ «ريراتا باتك » «ه>0 «١ صيخلتامم كردتلا»

 لس و هيلعللا لص يبنلا اص ركذ زج ظ
 نان ليما و :,ع ميكو أنت اننأ نيعمنب ىيحاتت يرودلا دم نب سابعلاانث بوقمي ندم سابملاوا# انثدح 9١

 ترماهرسا :ىضنقاو اداع هللا كلهاامل برعلانم لبسو هنيلع هللا لص ينلا ٌحاضا ي ياشلا فون نع دلاج

 اوتاكو ا اص ميلا هللا ثمب هللا ريغاودبعو مدا ف رهظ الفلا لع وتعمل ورشتافضرالااوفلختساذاهدع دو

 ةسأع ىرّقلا ىداوو ,هو عرق ىلا رجلا مهلزانم تناكو اعضوم مهلضفاوابست مهطسوا ىرم وهو ايرعاموق

 ليلقالا مهم هعبتبالوربك و طش ىتح هللا ىلا ماعدفاباش امالغمبلا هللا هثعبف زاد ىلا رحملا نيبامف اليم رشع

 نس كل و حون نيماس نيذوالدلو نم اوناكو ممالا كلت نموهم ناكنم ودوئوداع تكحاهف نوفعضتسم
 : «طاص و دوهالا ميهارا لبق ينميهلبقىميهارباوسوت

 ىتدحذاعم ن 'ر ديم أنت رفعج نب فاو صانت مسا ن.ديمحن يجلب اننئىنخالا دن دمحا # نري خا | ١

 مل سو هياع هللا لص هللا يع طاصناكم لاق ةسعل نع ةرمس ن .ْع يدرفعبلا حنوطأ» نءناوكذ ننسحلاا3 4 كو قع

 موس طرسال هاج كيم !اىلا دما مهن مسيعت هيل ناك

 ةيشم نب بهو نعهسأ نع سردان و ' منلادبع انث ءاربلانب نسحلاو ا اثينا رفسالا دم نب ودل ماوس :

 نها ر نيح هموقىلا ا أصاشعل هللا نا بهولاقحون ن ماسنب باج نا دوعن رااجن ديبعن اص ثيدح لا#

 ءادح دخت ال مالسل اا هييلعمجرسس نبى بيع تواكب !ءانفاول ىلع اكو زومعلا ظبانوغاب .لاىلا رجاالجر ناكورلا |

 8 هايج دقوا 3 اهني كلو اة وايت دعب كييسلوا امنيح هير ةقان مم لا زبالوانكسمالو اتي ذختنالو نهدءالو

 نردل نم هللا ىلا موعد اماع نيمبرا مهف ثباف ةمالع ةماش 00 :لارعمت نأ لبقامو نيعزاا ||

 رث اج و راج 4

 0 صركذ #

 أهدعت اوتار ع اداع هللا كاها امل د علا نم اص ل اى اعلاف نع دلاح ىبا نب ليعمسأ نع « ميكو )»

 موابرع اوناكواملا ص مولا هللا ثعب هللاريغاودبعو مد اسررظالف هللا لعاوتع متاورشتناف ضرالا يف اوفلختساذ

 رجلا نيب |مفاليمرسثع ةناعىرقلا ىداووهو عرفىلا رجلا مز اتم و راو 3 اضفاواسسن مرطس وأ نم

 كلبف نوفعضتسم لياقالا مهنم هعبت.الو ربككو طمش ىح هللاىلا ماع دقابا شام الغمبلا هللا هتعبف زاححل اىلا

 ىبت ميهارباو حو نيل نكيلو با ماس نس دوال دلو نم اوناكو مالا كلت 0 5 ناكنمو دوعوداع ْ

 وهأم ضاييلا ىلا رمح ىسيعب هبشد هللا ىبأ اص ناكلاق هنع ةرمس ةءاور نم روكحذلا دندلاب «# بمكنعو »

 غتعارلا لملم

 نيح هموق ىلا ثعب حوننب م اسنب رباج 2 دوع نيراج نب هيف اصلا هاو دانس ب أب # بهو نعو 0

 نهدنالو الع ددعتال قسيع نك ا ىثع تاك نيا هج ضاببلا ىلارمجا الحر ناكو محلا قهار

 ان ثردحلا انا نيعترا م 3 تدنط اتوب قع تهد وناميح هير ةقان ب 1 :الوا اةيدخعالو

 ك1 ك2 ا

 2 مدلل دن

 4 رد اص 0 1

  مالسلا ع ب 3

 طاصركذ »

 ل داو
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 40 ج» «خراتاباكإ»  «هدك»ظ «  صيختلا مك ردتسلا»
 ظ * مز« ز و رجلا نب دوه
 ىزارلا ناره ن كعان ىرواش ٍدلا دم نب رفعجانبو رع سيئرلا هيوبش ندمان دمج نسللاوا# اند
 لاقل اون رماعل ايفطلا ينانع يعاد اا ديعس يا ِن ادمن دم نع قاحسا نيدمج نع لضفلاز 0

 ردسوءار# ةردم هطلاخم رجاابيشك تيار لهتوةرضحخ نملجر ل وق هنعاللا ىرتلاطي دان ع تن

 لاتلم لاوس دمت وال لاق هاردق جر تمن ةتمنتاثلل!نينمؤااريمااب هللاو لاق اذكواذك ة حاتم ريثك

 ْ *لسو هلع هللا لص دوهربق هيف لاق ا زيماانادلا ا

 بهو لعسو لاقهنا نع سيردا نب منا دبع انسءاربلان م ا حوعاو

 تناك الف ونىل؛ ث سنن ةاروتلا فو نملا وخ ءاوكيوتل بهو لاف مهلدلو ىذلانملا وا ناك ادوه نع هبنمن

 سيلومهف هدالوو ءاسالا نمادلو نوكتل اب ادوه نا ثعدا ليد 1 تار 2 او هما

 ين نكيملو مرا هشا رمايالو مهئابق بسن :.الو يطاحدقاداعىمسن الهو ناك وداعلا ثباناو خا هنكل ومها
 دونملاولاق مب ءاطتلبقادق راو فاش م ممدشاال ءاماسجا مهنع مظعا الواددع همر شكا وناكة ما ضرالا

 مهلاوم زا كوش كلذباب لعاوماقم“ بعش ىف مهب اوذو مهلا وءاو مهيار اوم حرا انفو

 نب دوه غهيلا هللا تساملو بهو لاق: مهتملق ىتح ضراالا نيبو مهني مهاجرا تيم جرا تاخدف مهيلهاو

 دالبلا نم ىثدةثلا هعضو لمر 0 فراك حوننن ماس نبمرا نب.صوع ندداعزت ثراملا نب حبر نب هللا دبع
 مهيلع كدب ايفانانحو زارنا قات 7 ا اد الإ صخ اداغدالب تناكو اهلامر يتداعن كاسم تناك

 5 « ميقعلا حترلا مهيلع هللا لسرا هللا ذود نما رودس نانوا باكا ا وناكو للا نعاوتعو

 ديمح ينثدح رفعجنب ناورم ىنثدح عسرلا نب ديمحنب نيسملا انن.ةفوكحلاب يسحالاديهس وا انربخا ف
 سابنلاهبشادوه هللا ناك لاق سكن ع ةرمس نع نسللا نع ناوك ذن نسملاانن كردُم ىنثدح ذاعمنا

 ة مالثسلا اهبيلع مدا

 * مص زو رجلا نيبدوهربق

 لجرللاق ةنا يل ع نءيطلا ا نعىعا ازين ادي عسيلان. هللا دبعن دم ن :رعقاحسا نبدمح نع شردبالا ةملش وف

 ليج ريس رار ءاانكوا 1 رمجةردمهطلار محا ايقادسا هيحوم ضم اص

 «مالسلا هنلع دوهربقه«ؤلاقدناشامولاق 0 هنعت ثدح نكلوال لاق هاردق ل جر تمن هتمثتا كلا نينمّوأ ريماأب هيلاو

 ةاروتلايفو نملاوخا هنكلوال لاف نا ابا دوهناك لئسناكو بهو نع هسا نع سيردا ن# متلادبع ٍِك

 ىلا ثعب اهناوابإ ادوه:نءلا تعذا ليغمسا اهءابرضم ترفنو برعلا نيب ةيبصعلا تن اكل حوت ىلا بسن
 3 رلابانف وضد وم او لاق تابقا دق رلاأو ا راهفاماسجا مظعاال واددع منمرتكا واكةماضرالاف نكب وداع

 اطل كو موملق ىح مهلجزا تحن نم تاخدف حبرلا قودري بعشلا ف ىلعا وماق < ب عش ىف مراهاب اوعمجل

 «فاو هدانسا (تلق):مالتلا اهملعم دابسانلا هبشا ىبنلادوه زاك 4 سكنعو )ف
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 لاق أعوف ص لس وهل اوهيلع هللا للص ينلا باوصا نم سأنانعو دوءس٠ن ا نع ةرصنغو اههنع هللا ىطر سابعنا

 الا نم قتسن طول ةنبااوتل مودسر - اونا راهزلا تست اهواو طول ةبرقوحت ميهار ادنع مكن الملا تجزخامل

 هاتنااب تلاَقف اهأبا تناف كيب 3 ىتحاواخدب الوناكم م معن تلاق لزيم نمل اه ةيراجإب املا ولاقف ناتاهلناكو اهلهإل

 نا هوم هموقناك دقو وموحضفيف كيتو نسحا يم موق هوجو تن ًارام ةئدملا باب للعانايتق كرذا

 َّت بكافدا حا تحرفن طول لها تيبالا ادحا لعب مومءاخ لاحرلا فيضياف انيلعلحا ىلاق ىح الجر فيضي

 موقايطول م ول ممللاق هوا الفدبلا ن ذوعرم هموقمءا طق طق معه وجو ل اثم تنأر ,ام الاخر طول تببيفنا تلاقدموق

 نا كهن 57 نودير امم كا رهطا نه ينانمءال زهديشر لج روكم سيلا ينيض يف نوزذ الو هللا اونا

 ١ ناوللاقمهيلع هيل رحاب هنماو وابت الفد رام رعنل كلا «قح نويبملا :. يفانلام ثنا ثملعدق لاجرلا فيضت

 0 ع .ةريشعوا مع ورمنا راصن !ىلن اول ه لعل تولع رن نما نكر يلا يواوا ةرقكىل

 ل ربج دئنيح طمس ليدش نكرم اواةوق مب يلناول طول لاق 5 امو يفاب يضأ نمدنو هاتوا

 موقرحسا طول تب يفزاف اجنلا جنلا نولوت انايمع ضعب ران ايف مهضءعب سوددا وجرخو مهنيعااقفف هيحائج
 اولصب نإ كر لم رااطولاب اولاقو مهنيعا انسوطف همن رض نع هودوار دفلو لجو نع هللال وق كلذف ضر الا يف

 نورهءو ثيحاوضماولوق كلها ران اعيافكلل رما الادحا ينم تفتلي الو ليللا نم مطق كله ابرسافكيلا

 فنا اهف بي رقت حبصلا سيلا يبصلاب الارمون ملثا اواقق ةعاسلا موكلها طول لاقو ماشلا ىلاهّلا مهج رخاف

 مسيح ثرردح اذه رع يا الاجور نع هللال وق ِكِلِدَف ةيارما ة4ءم هلهاو ُّط ولج ر خر حسلا ناك

 * هاج ل

 ىضفملا ىلع نب رصن 0 ملاح ان ىمشأ املا ميها را | ندب # انندح ط

 دار لو ه.بلع هللا لص ينلا دوه ناك لاقّسادبع نع نوميم نيو رمتن ع قاحسا يبا نع ةبعش نعىنا ينربخا

 *: مأح رخو نيخيشلاط رش م ىلع حير ثردحارله هنا دلح

 هه تنت داجات لوعمسان ل هؤمان ةمثيخ فان 6 اا لا اين هللادبعز 0 ركب وا ا دحإ)

 ريقذاو توك تح ايفدسيف ةكماهيب قتلالاةما كلا ل هنالاق طباسو ” ل دعم ا | نب ءاطعألا

 لزم نمل هه راجإب | املا ولاعه قتس طولذتا ١ ول مودسر مناوئلب الق رام 10 اهوناوطول هن رقوت ميهاربا

 مهم نسحا موق هوجو تيأرام ةنسدملا بابرلع انابتف كلردا ماتباب تلافاهابا تنافركيت 1 - مك كم منتلاق ظ

 * (م) اهلوطب ةصقلا م دع مذخأبال

 #« م السلا هيلع دوهركذ 0 .

 *(م خ ) ادإجالجر مالسلا هيلعدوه ناكلاق هللادبعنع فوميمن. و رمت نع قاحسا يبا نع # ةبعش ا

 ناوتوءىتح اهفدبعيف ا ب قحلإلا ةما كاهل هناا ةطباس نب نمحرلا دبع نع باد « ءاطع
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 «()ج» ١ «عيراتاباتك» )..«  « ضيخلتلا عم ك ردتسلا 9
 هلدنخاو كخضاذااكحضمسانلا نسحا اانثلا ديج عباصالا ىلإ وط نذالا ريخص فنالا قيق د هجولا نسح

 لوق ثيح هيلع هودار !ىذلا ميظملاى ذالا نم هنلبام هموق نع هنا قيحلوشو ةجوتل ذا هلقاو هلكح او ةناؤرلاو

 : <« كي دش نكر ىلايواوا ةوق ؟,ىل ! ناول

 رجاهال ميهار أنا انغاب و لاةىدقاولا ان انب عجرفلا نب نيسملا اننمهملا نب ل 35 ةطل نب. هللا دبعونا انريخا عا

 .اهجوزتتن ا هيلاهتلا ىح واف ىسفن تبهودق ينال تلاقو ةراس هعمو قاطناف اذد رطابس موخسويإ عادلا درا ىلا

 8 وجرخافميكحلاز زيزعلاو ههنا ىبر ىلا رجاهمىتا لاقو هموق نمهعم طهر يف 1و ولهب نمأ ءاوهنلغهلز ,ايحولواناكف

 000000 1ريال لا ان 3 ايو هزج رخال نارح درو نتح ةسن دقملا ضرالا ىلا لباب ضرا نم
 قاما اغا ىؤالولر تتاكف قلل ىلا هقاوا طول هّللبنق طول هممووماشلا ىلا عج رميها ر ,انامنلا هيلا

 :فلاف الآ ةمب را ادا دملا هذهل ها تاكورؤا ص متر وعص م مور ام دوم مودساهمظعا نئادم ةس ةسمج ىهو

 هلع مام ك ريو هن داع ىلاو هللا ىلا هوعد وها هنو عرمأب هل نبرشعو اعضب مهيف تيلفامودسطولل زقنانا

 نوفيضب الدموقناكف ليعمسا و ميها ربا ىلع تضرتفا اي طول ىلع ةضرتفم ةفايضلا تناكو ثئابحللا و شحا وفلا نم

 نوما اقف نا رقل! ىف هين ناسا ل اع كل لد ؛ هلل ريغف ءا 5 .لاذوعدنو ن 'يملاءلانمنار 5 دلا ولا واكف 20

 يذلا نا سابع نب هللا دبعرك 3و بهولاق مج اوزز نم عبر م ع 0

 ّ عة واح رامعو نيت توون زا ونال نانتنال نام تلات ى ذ كاسارا نايا ىلع

 ليبسلا ءاننا نم ةره ظلا هذه كراك امث متعنم نا ضعبل مهضعب لاف عوجو دي دش طحق مماصا مهناو قل 0

 اينو 5١ البيف هوقدجو نم اهفوكتس اوامجاا ولاتق ضعب ىلع مهضمب لبقاف اهمنع فيك اولاقتف شاعم اف كل ناك
 لابجلا كلنت ىلع سيلب امهءاخ كلذ متلمفاذا مكدالب قيال ال1 انا هريس وعشت اوهوعاماف ءاوق رمت

 مهنيا فنراكف بهذ مد ب مم هودمنف همسواو سائلا هار يبص حا * ينو يبصةئيهيف هغمه

 رذتعإو باذعلا عرذح وكلذ :رع طولهاهنف اظول هيلا هللا ثءب ىتح مهتنس كلت نا :اكق هبا ولمفالا سانلا نم

 « سابع نبا نع ثيدحلا قا 1.12 نئازماا ف اميكقبس انهععاتلا ق ودانل مكلا موفايل امها

 نع كلام يقع سلا ,ع ظارشا اننةحلط نب عرعاتب رصن نيدما اننز افصلا قاحسا نيد #خ ك( انربخا

 نيا

 هقيلاوم زراؤأ هيلا واكجتي جماتلا ندح ١ ناكادج مياصالا لوط نذالا ريغص فنالا قيقد هجولا ن

 5 مك ىلذاؤالوق ثيح هيلع هوذارا' ئذلا» ملا ى ءذالا نم ا هل نيم هواهم وتل سقاس إف و

 (تاق) ةراس هعمو قلطناف ادن رطاهتم هوج م اقلاىلارح الميهاربا فنراىننلبو# ىدقاولا لاق ف

 ةنسن رشعواعضب مهف ثب اقزاسنا فلا فال ةميرا اون 3 هموق ىلا ثعب اطولزا اهنم ةليوط ةصفرك دف

 هوبلس فاين رغ 3 رايكم رعتب هوع دج نما ولاتق طحق مبا عنا ةشحافلا نايا ىلع مهلج يذلا نا لبق و#مثوعدل

 * هوبلسو هوحكتف همسواو سانلا هآر يبد ىلح | يبص ةثيه يف سيما م ءاخ هوحكلاو

 دنع نمتج رخ ةكتتالللا 1 دهام تاع لرسم نعو سابعنءا نع كلامىبا نع قدا نع 1 طايسا 2

 مفارا



  | | | | | | [1 >.“ 2100004١زا زا ز]| 110000010 5

 < 60) جو. ... نه قرالق باكو(" ا( حو لذ( نزلا كك دكنأل
 نعيدسلا نعرصن نب :طابساانن.داذقلاةحلط نب ورم اننرصن قدما انمرافصلا قادسان دمت 4 انرخاو 9

 «مالسلاه يلع ليلخلا ميهار , أيا نب ؛اناك لس سو هيلع هللا ليص يب :لا طولولاق نيالا ىذر سابع نبا نع ةمر هعلأا

 لوبن 5 نب|هو تقيل لقفغم ندمصلا دبع 3 رج نب ليعمسا ب تاك قو ع داتساأ ذه ْ

 ثلانلوقيفوهوماشلا : ضرا 00 هوخا اهو قرا دن هي ًارمابميهازا ر 0

 00 نيدم اننهوساس ا :: سيئرلا هيوبشنب نسحلاوا 6 انن دح |

 ليلخلا ميها رب 'ىخانب | روخاب نرزا نب ناراف مدعم ةولصلا هسيلعىنلا طولولا# قاءسان |ناإ

 « ط ول موق ةكشن ولو

 اب ليعمسا نب يدل ان.(الاق 3( يتالدصلا ىس ومن. دمج نهّنلا ديعو بوقعي نب دم نإ انن دح »

 لقلطرمتو 0 واوا لجو نع هل وق يفهنع هللا ىضرق رب سه يللا نعل نءورمين.دمحن ءةملسن داع

 نية والا ال أمس هدم هللا ثعبامودد دشنكر لاك وأب ناك اطول هللا محرراسوهل آو هيلع هللا ليصل نيكد

 كيما 3 اوديعس نعى مهزلا .ثادح لع ا اغا ةدأب نزلا هده هأح رخو ظن لع مي هج ثيدحاده#«هموق /

 * ارصتخم ةر هينا نع

 ١ ىواوام رجْن ان عرو ندمان كراش نيت زان امس كالا لعل ناعما طبول دم ا 2
 ى 2 : . 4 :

 « هموق نم ةو 2 طر طقى ثمل هنا انغلب لاق دب دش نكرولا

 طول قاطنا لاقيىدسلا نع طابا انيذانتلا ةحاط نور مانت ضن نب دمحا انئراعصلاق احس !ندمحس م انربخا |

 م نم ناكو ميظعو و ماع دفمهيلا هللا هثعبق مهيفل زيفلاحرلا فتوحكت م كح وو مو دس ها 0ع

 د هءاتكيف هللا صقام !

 ن نِسح ان نحرلادبعن كردم ىنثدحذاعم نديم ىنادح كير نم 6 انت يسدخالا هع دحا # انربخا »م

 ضيا الجر ناكو ميهاربا خا نبا ناكو هللا ين طولناك لاةرابحالا سك نع ةرمس نعنسملانءناوكذ

 *« معيىص# مالسلا اميلع ميهاربا يانا ناك ظولولاق معا ! نع ةمركع نع ىدسلا نع ء ا طابس 0

 قاحسا نبا نعو# ماشلا ضراىلا الاول ءوخا ايبصو ةرابم ةارمأب ميهارإ جرخ لاق بهو نع # ىور و ع

 *« رزأ نب تارافز طول وهلاق

 لاقلاة ديدنع نكوولا ىو وا هلوقيف ةربسه ين نع ةملس ينأ ن موزع ندع نع ةملس نب دا 0

 ةور'يفالا أدسأ هادعلإ هللأ ثعل | ف دنع 56 ىوأ ناك اطول هللا محر ملسو هلو يلع هللا لص هللا 0و

 مييلا هللا هئميف لاجرلا نوحكح: مدجوف مودس لها ىلع لزن وطول قاطنا لاق ىدسلا نع #* ط ايسا

 *مهظعوو مم اعدف

 ضياناكو ميهاربا يان اناكو هللا ين ط ولناك لظاادانسالا كاذب رابحالا تبعك نع ةرمس# نءو
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 «(2ج» م« خيراتلا ب اتك #2 هد.» 22١ 4« صيختامم كر دتسلا»
 5 ربتو كب رج نادنز هنكلو كلثم اذه لثع لتس ال هللا نا قيدصلا هلل اف هلوقو ميها رباب نما نم لواوهو

 مر ا سا الآ ق اخو ميه اربال ةوقالو لوحالو اماما سانلل كلامج هللا ناف كنظ للاب نءوسنالف

 ناك اواو يلدوهلا او هيلع هللا لص هللالوسر نا ىنغلبو بهو لاق ناىلا الب وطاثددح بهو 1

 يفميهاربا 9 هللا لبقا و ة وع دلا هذه لهال نعفشيلف ةمايقلاءو نموشودحا هيلااهقبس امقوعد ىلا سانلا

 يناف نب رب اضلا ربصا اب ىنم عمسا ىاحسال لاقو نيق د اصلا قدصا ميهارلا اب ىنم عمسا لاف ماقملا كلذ

 دحاهلثم ريصب لاربص تربصف قيرالاب ميهاربا ايكتيلتب ا يتلخنمادحا هءلتبا مل ميظع ءالب مويلا امكتيلتبا دق

 نم دحا هلثم ق دص,ل اقدص و اربص تربصو تقدصف فيعضوديحو تناويف داهملاب كتيلتباو نيملاءلا نم

 اريغص اعينه كلذ تيأرو كييا ةعاط يف كلذ مظعت و كس لت ملف عيذلاب قاحساب كتيلتباو نيملاما
 تناااما هب نسيحا ال ادبع م ويلا م دهاعا يناو هلاقل .:سح هنرسيو هنا ف نسحا نم وجر !كهللاق

 ابلن1ةليضف ىهو نيملاعلا لاجر نوذ ضرالا لهأ نيب ن م ىلياخ تناف يلع نجلا كل تبجو دّقف ميهاربا |

 قاحسا اب تنا اماو هلل اركحشتم هللا لوقنم م عمسأل |ميظمت | دجاسميهاربا رن كده دحا الو كلق دحا

 كدابع يف ىمفشد ناو كسفنل ىنينطصتنا ىهلاي كلأسا لاق كل وس كنوا متحاو ىنلسو تثشاع يلع نمنف
 كلت ئمضو تلاسام كل تبجوا هنرهل لاق رانلا نم هنرجأ الا ائيش كل كرش ال دبع كامل الف ندحوما

 هن دوذ رع سيل لائنه ءاطعو هن نسبح 0 اللا ةهعوهفلخا الادعو ا ميو كتالو

 يميمتلا نع قاحسا يلا نع ليثا رساانن يدهتلاناسغوناانن لضفلا نينيسحلا انن 'يناهنإ لاس ندم د

 دانسالا مي ثيدحا ذه جلا كسانملاقنهماف تايلكبهرميها رئا لتاذاو هلوقاهنغللا ىضرس ابعنا نع

 « كسانملا باتكف' اهتج رخدق ةريثكاهدهاوشو

 4[ لسو هيلعّللا لص يبنلا طول ركذ جس
 هيخا دلو نموا هدلو نموها اوقلتخام لسو هيلع هللا لض ميهاربا تم نم هنايفتاياورلا « تقشادق

 تيفواللاق هبنهنب بهو نع هبانع منلادبع انب ءاربلانب نسما وباانن ىنبارفسالا دم نب نسملا ( انربخاف )
 ميماو خرسو طولو ناسيك و نب دمو سفاب رف ةعبس هلت دلوف اروجح اهللاق ةأرما ميهاربا جوزت ةراس

 * مهنمناكاطولناو ميهااربال تاجرد نيدم بهو باتكلا اذهيف اضباركذو ناشمنو

 4 انربخاو

 نيذلادوبلا اهل لوادن نتك ن مالا تافا ركلاهذههلن !نف بهو حصن ا بهوو 'يشال منملادبعو (تلف) ةليوط

 * اهربغي .كنظاف ةاروتلااولد

 ميرص « ميلا كسانملاق تارك هنر ميهارلا لشاذاو سابعن نع ىميمتلا  :رع قاحتشا يبا نع © 1

 - السلا هيلع ط ول ركذ زج

 ا حوزت ةراس تيفوت امل لاق هبنم نب به و 4 نع

 , ناشدت ميمو خارسو طولو ناكوودنو سفاي

 طايساإل للا



 «00ج» « خيراتلا ب اتك 8. #2 هدد « صيخلتلاممّك ردتسلا »

 | قاحساىلا نعةبعش نعد نب ساجحانبدواد نب هينس انني دجاننيفا رعشلا دمع نب لضفلا نب ليعمسا < اند »

 # هاجرخمملو نششلا طرش ىلع بص ثردح اذه# 07 حيبدلا لاق هللادبع نءعص وح الا يا نع

 نا اس قاان' يدقاولار مع نيدمج انث جرفلا نب نيسألا انثث مهلا نب نيبحلا انثةطن نب هللادبعوبا# هانئابح ول

 نالاق 1 يلا رحاب ءنا نعريبج نبديعس نعميثخ نب 5 نإ هللادبع نع راطعلا نمحرلا دبعنب دواد

 ركذف هحوندق رين نمحا وف هلربغا ش هك ةلع طره نأ د ميه اربا هلع يذلا ريبتلصا ىف ىتلا ةرخصلا

 ىأرال لاق هنعهللا ىضررباج نعريب للا يلا نع ءىس وألا ورمج نيدمخ ( انثدحو )ى دقاولا لاق * الي وطاشدح

 نع لوقلا!ذ هود سان ىدتقاولاو رك دقو كاما لاق«هلوطب هرك دف هدذخا قاحسا بذي نام انلايف ميهاربا

 رمي نب هللا ديعودوعسسم نب هللادبعو سعكنإ !ىباو نافع نبنامعو يثيللاةدا لف نب ريم و مالم نها دعو رنيه يبا

 نوفلتخمال موهيف ثردحلاانبلط ىتلا ندملارئاس يفو انلبق ثيددحلا غئاش هىرات تنكدقو ) اءاهّنلاوو رمع نإ هللادبعو

 لع
 ل وق نو ناد ةلد اللا ةراش قئنصم دحأ ىف ا ككلطلل دبع نت هللاديعىجدالا هول رج ل حبلا او

 0-5 دلو :رم 8 فدل ال نيحيدلان ءاانا ا هيلع هللا لس لالخ دما ليعمسا حيبذلاا

 , * قاجساونا لاق نم
 نب نسحلا و اانن ىنبا زتسالا دم نب نسملاا( انربخاف )مولعلاه ذه بابوهو هبنم نب ببهو يع ةياورلااماف »و
 هللا بهو هحندب نا ميهاربا هللا سما نيح قاحيسا ثردح لاق هبنم نب بهو نعءهسا نع سيردا نب منملادبعانن ءارب ىلا

 ناكو اباب رقدلعجم ودحذب : نا يره ارباىلا هللا ىحوا عبس اناكارف ةكتالملا هتقراف تلا ةليللا يف قا يسا ميها ربال

 قردصلا رنانلا لاق ا 31 لا ساو ابنلا يجو قاحسا كلذ ميه اربامتكك فرو لبق ذئمو نابرقلا

 »* حييحص# (تلق) هلثم سابع نبأ نع ريبج نب ديعس لنرع ميثخ
 * قاحساسيذلا هللا دبع نعص و> الا يلا نع قاح سا يلا نع ةبعش نع دم نب جاجح انب دواد نب © دينس ف

 « كاذب نكيلل دينس دو ادوبا لاق (تاق) ( م خ)
 قلاريبث لصا ىفىتلا ةرخصلالاق سابع نب | نعديغس نع ميثخ نب نامعنب هللا دبع نعراطعلادوادانث# يدقاولا

 يسروالا ورم نب دم انث يدقاولا لاق ريبثنم حاون هل ربغا شيكهيلع طبه ق احسا ميهاربا اهيلع حب ذ
 ادنه ئدقاؤلا 5 ذو الا لاق#«ثيدحلا قاحسا يب ذب. نا مانملا يف ميهاربا يرالاق رباج نع ريب للا يا نع

 رمت نبا ودوعسم ناو ئيللا ةدانقن ريمع وتمكن ؛يناوذامع مدا هادم وةريسهيلا نع هديناساب لوقلا

 هيف متدعاقو ليعمسا حبذا نوفلتخمال مو ندملارئاسيف ثردملا خئاشم ىرا ت 1 ورم ن هللادبعو

 لوقذوراتم ةلدالا منه صم دجال ترالاولاقنايلا نييعذلان ان لسودلاو اوهيلع هللا لص ينلالوق

 * قاحسا هنا لاق نم

 ا دعا 0 6 نيح قاحسا ثيدحولا منعت دع ءارتل 0 # منلادبع ُِظ
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 «0ج» «خرالاب اك » ١ « ههه 4 صيخلتلا مم كر دتسلا »
 ىلع لخ د هحن ذي قاس اي ميهاربا ججرخاذا تح لبقافلاق هنوف رعيالجر محلناطرشلا لثمتفا دبا مهنمادحا نتفاال

 هللاوالزاطيشلا لاق هتجاح ضعبلا دغ ةراس تلاققاحسايايداغ ميها ربا حبصا نبا امل لاف ميهاربا ارميا

 لاق هنبا حم ذيل ن نكي مل 'ىش كل ذ يف سيلو ةراس تلاق هحمذيل يا دولا هاني ةزإن تلاق كلذلادغام

 ا :رسحا دقق ةراس تااّعف كلذب هرما هءرذا معز لاقدخم ذ ذب لو ةراس تلاق هللاو لب نا

 كونا وبا حبصانإ | لاَقف هنارب ١, لعو زم دعو ناجل كرد اذا ىتح ةراس "0 يي

 اخس لاقكحي ذ ديل كليادغ هنكل ]و هتجاح ضعبل 1 كل !دغام هللاو الزاطم شلالاق هتجاح ضعب ,ايبادغل اتا داف

 ناطيشلا يره ابل دابا نا تارت والسما لق كلذ 3 هرمأ هللا نا مع ز لاقل لاق لب لاق ىنح ذيل اناكاف 0

 لاقدحذتلالا هلت ودغ امهلناو اللاق ت+اح ضءبل تودغلاق كني داف تحبصا ن ناالاقفميهارب رباىلا عرساو

 قاحسا ميه اربا ذخ !الف لاق راعف الوتس عا هللاناكن ؛!هيلا فلات كلذ كرما هللاذا تمزلاق هحنذاملو

 قاحسا ىلإ هللاىحوا وكافعادق هللا ناف ين ان ق ا ميها را لاقميظع ذب هادفو هللاهافاعقاحسا مل 006

 نيلوالا نم كيل دبعاعا ىل بيجتس نا كوعدا يب افؤاحسا لاق اهف كل فيجتسا ة وع د كتتيطعا ىلا

 | ره راوراحالا 00 الك ضم تردحلا اذهةقايسو احا لاق ةنملا هلخ دافاثيش كنك رشد الن رخاالاو

 * هيلع رايغال 0 ءا اذه ناذ ناخيشلا 1و 0 ةعمل ا تدكسمل دن دنس هيف

 (انيدحو) «حب دلا ىنعي قاحساو هلاق اهنع 22 00 عدنه 1

 *قاجسأ هحند يديها رادارا يذلالاق 5 سايع نءا نعريبج نبديعس نع ميثخ نب نامعز هللا دمع نع ةملسن.دامح

 «اندح)»
 | ةراس ىلع لخد هحذيل قاحسأب ميهاربا جرخ اذا ىتح لبقاف هوفرع الجر محل ن اطيشلا لثمتف | دبا مهنم
 |هءادغرف كنلاق هنلاو آل لاق هتحاح ضمبل تلاق قاحساب !يداغ ميهار ,ا حبصا نا امل لاّمف ميهارب ا

 . تلاقك لذي هما: هير نا معز لاق هحذي مف ةراس تلاق لاو ىلب لاق نادل ركل تلاق هحيذيل لاق

 | نبا لاقف هيا را !عىشع وهو قاحسا كرداف ناطيشلا جرفن كلذد هما ناكن ا هير عيطي نا صا اذه

 لاقإ لاق ىلبلاق ىنعذيل ىلا ناك أم لاق كبحذيل كلا دغلب هللاو ال لاةفهتجاح ضعبللاق ايداغ ك ونا حبصا

 نبا لاسقف ميهاربا ىلا عرساو ناطيشلا هكرتف هنعيطيل هما نا هللاوف قاحسا لاق كلذب هرما هللا نا عز

 هللا نا تمعز لاق هحنذا ملو لاق ةحن دتل الا هب تودغ ام هللاوال لاق ىتجاح ضعبل لاق كناب ايداغ تحبصا

 هللاهافاعّو ان ٠ 1 لبسو هحي هحنذيل قاحسا ميهاربا ذخا الف لاق نامفال يل سما هللا ناك نئل هللاوف لاق كدي كرما

 كل ببجتسا ةوعد كئطضا ىنا و احسا ىلا هللا :ىحواف كافع دق هللا ناف ينب ىاق 0 لاقف ميظع ذي هادفو

 هلخداف اًئيش كب كرش .النيرخ الاو نيلوالا نم كيقل دبع اعا ىل بيجتست نا كوعدا ىنافؤاحس | لاق ابيف

 * هيلعر ايغال مسيحص«ةنملا

 نبا نع داملاق * حيبذلا ىنمي قاحسا وه لاق سابع نبا نع ةمركحع نع دواد نع ةماسنب 4 دامح)
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 2ظ0أ10011ذذ1ذ1#1ذ1ذ]ذ ذأ 1 ا

 0(« )جإلا «خرتا باك 2 «هط « سيتا مك ردتلاإلا
 هللاقيدل ون ىرشلا لاقف عرشلا ةزاس لا مالسلا هيلع لب ريج ءاخ ءاعدلا ميمسل يب ر نرا قاحساو ليعمسأ

 زوخاناو دلاأ د تااقوابهحو كلا اء هلوق كلذدفاماهتهمح تب رضفلاق بوقعيق حت ءارو نمو قاحسا

 «ديح ديمح هباثيبلا لها 00 هناكرو هللا ةمحر 0 3 اولاق بيحب 00 ل

 ا 0 ,ةعج نب 0 عب 0 0 يا نم 0 دمح نبدا يا 2 0 ١

 ناكم قلقا راش فد 0 ةرهس نع ءنسملا تدم نمر لادبع نا كردمان* داعم نإ ديم |
0 

 هتسحاو الام 1 اهجوسانلا نسحا ن م ره ل ةهيدلاولنيعةرقو ءايضوارو ندعو !ننقاحسا

 توقعي ناكف صدعو بوعي ْقأ ام ل اهي م بم ةيحعالاو نبأ رأا لوح ضيرأ ناكف اًفطنم

 ىف مورلا نكس ناكو هللا ودبل او سا زلزل ريغك ضع ناكو اذرظ والاجأ مه رق راس وا فتتعا

 20 دواد نءن آيس نع عيكواتث دوادنب دينساننىنا رعشلادمح ن لضفاا ان لمؤما ن دمر كب وا خا 2101 2

 نيحودلو نيحنينارم هنرشل 0 ىرشل لاق قاحسأب هانرشنو امبعدللا ىطر سابع نبا نع ةمركع نع دنهىنأ

 1 * هاجر ملو دانسال | هى

 « مالسلا|«بيلعميهارا نب قاحسا حبب كلانا لاق نمركذإ»

 باهش 1 نبا نعسن ويلربخاس هو نبا أب 1 أدنعع نب هللا دبع نب دمج ان, بوعي ن هرب دم سايعلاو | 4 انيدح ف

 لاق ينل يهاب نب قاحسا ع نع كربخا الا ةريره يبال لاقا انك نا هرشلا ةيراج نيديسا نبنايفسيلا نبو رمزا

 ميهارب الآ اه دنعنتفا1نأل هللاو ترا احسا حي ذي نا ميهاربا ىأرامل ب بمك لاقىلب ةررصهوا |

 قاحسا ءارو نو قا هللاق 59 ىرشلا ةراسللاف ةراشبلاب ليربج هان قاخساو ليعمس اربكلا ىلع

 2 حسنك # تامآالا زو اناودلا ىلاعن ”هلوق كلذف اما تب رضق بومعت

 نب كردم انث ذاممن. دنيمح (انث ) ىرمسلا رفمجن ناو .صوهو هاو هذاتسا (تلق) سمك رع ةرمس إف
 ساننلا نسحا نَمٌقاخسلا ناك لاق رابخالا شك نع ةرمس نع نسما نع نا 2 نسما نع لد

 بوسي هل دلو اماخواملخ ميار 10 اني اوت للم دوو أةطنم هئسحاو اللاج ا 1

 دسحلاو س أولا رمش ريغك ضيع ناك اف ظو الاخ اه رثكآو |قطناو امهنسحا بوسي ةزاكف صعوأ

 * مورلا نكسي هجولاو
 دلو نيح نين ص ةنارشل ةّوسل ىرشل لاق قاحساب ةكرشنو ساشا - 2 ةفركع ع دنهينانب 4 دواد

 ةمد# 'ىن نيحو

 قاحسان 57- كك ريخا اللا هرب لش يباللاة | اق امك نا هربخأ ىئقثلا نايمتسىا نب ورحنا ىرهزلا 0 * سن 0 0

 اذهل نتفا ال ميهارا لآ اهدنع نتفا مل نثل هللاو ناطيشلالاق ق احا حيذي نا ميهاربا ىأر املاق ىل ان لاق

 3 كاي

 5 اك

 0 مب ذلانا لاق نمركذ »»



 2 الانام »

 5 2 حذماقم

 - ص

0 0 

 «(0)جا» 4 عخيرتلاباتكإ» «ههد» 2 «صيغللا عمكردتسلا»
 بع 3 ناالاَتف رجاهت ىلا سيلتا ءاجو هنع فر صن اهتنسحاو هتلانمطا عا هللا ناكن اف ميهاربا لاق كلذب

 معزي وه لاق هذلو مث ذي ادلاو تبر لهو لاق هحن ذي.نا دب رب هنافلاق هتجاحف به ذ تلاق كن ابميهاربا

 كوبا كب بهذي نبا ليعمسااب لاّمف ليعمسا:ك ردا هللا عاطا ثيح نسحا دقف تلاق كلذب هءرما هللانا

 هللانا مع زيلاق مولاق وه من لاق ه ه دلو ذب ذب طقادلاوت أر لهولاق كح ذيلكت بهذ هنافلاق هتحاخل لاق

 رحت ىلا ىهتنا مسا ثيح ىنمىلا هن ىهتنا ىتحن : جر لاقهير عا أطا ثتيح نسحأ دف ا كلذ هما

 تماعا له ليعمسا لاق متر يخ لك كبر ةع طناف مطاف ليعمسا لاقت كلح ذانا يب مما هللا ناي : يلاقق ويلا ن ن دبلا

 نا ردجا هنأف ىنع قفا اخ اوم نيكشلا تب و .كسلو نزحتنا فاخاىنا تبصالاق اللاقثلل ذديا

 رجملاب هداك تزامنت ةرفشلا كنتحنام ساحنيفزلا اذاف هقلح يف زحل لع ميهارب !لعفق ىناريالوريضنت

 ميهارنا لاق هنا نيب فقاؤ لعوناذاف هسأر قرتافانمرمالا اذهنا ميهارالاقزحم نا عيطتسالكلذلك

 نعراستنب ءاطع نع ةمانسان لاله نعنامعن ة ةعسر ىنادحو ىدقاولا لاقى .ءكانههحدقكادف لّزدمف ين ١3

 : # ليعمتت ف عسذلا لاهل 3 نا

 4 مم همالسو هللا تاولص ميهاربان قاحسا رك ذ »

 دب زن ىلع درع ةملسن , ” دامح نع ب كاملا ناك زاك 2 !اط يبا نب ىبحن انن لدعلا ب ومع نل ل #ئ ا 24 2

 لسوف او هيلع هللالص الور لاقلاق 5 هنعدللا هي سابعلا نع سيقنب فنحاالا نع نيسملا نع

 ”يرووتك عازم ةسفن ىلداح قاحسا نا لاق ا بر فنواوق 0 انلاممسا ترأب دوادهتلا ىلاق

 « ةلدرف ناك دخ نب دز نب لعن عسانلا ظ

 رصن نب اب "اسوا ردن نب دما انب رافصلا ل دنلا"ق احسا نب دمج دمجحاونا  ىنربخا

 ةبنس ن رشعوةلامن | َميِها رباو ةنس نيعسن تن ةر است ناكلاق اههنعهللا ىضر سابعنا كاشي 0

 ربكلا لع لب هو: ئذلا هلل درت .لأق هفاخ ناك ن مين ماو قاحساب ىرشبلا هنءاجو غورلا ميغارا نع بهذامف
0 

 وهاذاقةَسأ رمفرفهثلا ت02 لاف حفار !لاقزحتالو رجمل ابانالثو انيس ةرفشلاذحشف نس اح يف زحوهاذاف

 نايف. 3 ةعسر رىندخ ىدقاولا لاق# ىنعكانه هحمدف كادف لزدقينباب م ميهاربا لاف هدب نيب فقاو لعوب

 * حاحصللو ىدقاوللام تلقليعمسا حبلا لام السن هللادبع نعر اسنب ءاطع نع ةماسا نلتاهنع

 4 م السلا هيلع قادساركذ )

 لس ودل اوهيلع هللا لمص هللا ل وسر لاقت سابعلا نع سيقنب فنحالا ىرع نسما نع ناعدجن. « ىلع »
 نبانع سانلا هاور#«هسفنب ىلداج قاحسا فنرالاق قاحسابرنولوق ساننلا عمسأ برأي دؤاد هللا ىت لاق

 ه ناعالجا

 نيرشعوةث امنا ميهراو ةئسس نكس ةنناضان تناكلاق سابعا نع ةمركع نع ىدسلا ءرع © طايسا ا

 ىلهوىذلا ثلدملا لاف ةهفاخم ناكنمت نمأو قاحساب ىرشبلا هثءاجو عورلا ميهارأ 1ع به ذايفةنتس

 لع يهز
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 «(0)جظ  «صرالاباتكا» 2 «ءءءظ  «سيخللاعمكردتلا»
 قاحسا هنا دوهيلا تمتزو ليعمسا ىدفللا لاق هنااههنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع ضرع حابر ىبا نب ءاطع

 « د وهلا تن ذكو

 ندم يثرب خا و ةسغانن سايأىبانب مدآ اننيسملانبميهاربا انب ىض قلا نسما نب نمحرلادبع 4 انن دح

 فار ,ءنب | نع يبعشلا نع تراب نعيش اب راح اني قت ه1 نيدانب 00 نب ميهاربا ان هيقفلا يم وم

 *: هاجرخم مونيخيشلا ط رش ىلع حب ثردح اذه: ليعمساوه لاق ميظع مذا هادفىذلا يف لقدبا اههنع

 دم تء.سلاق قاحسانب دم نع ريكبنب سن وااننرابجلا دبع نيدمحا انب بوم ندم سابفلاوا# انن دح
 ١  1يف هللا باتك ىف كلذ دجنل اناو ا هينأ ع نم هحم ذه ميهاربا هللا ما ىذلانا لوقت يطرَتلا :

 ىنا نم حو ذملا ةصقنم غرف نيحلوق انا كلذ ليعمسأ هلا هنبا مذ نم هن يصأ امو ميهارب در

 ناب لوق بوقعي قاحسا ءارو نمو قاحسأب اهانرشبف لوم : منيح اصلا_:ىمايس قاحسايهان رشنولا ةميهاربا

 *ليعمسا الا هحب د يما ىدلا امو هدعواع دوعوم هللا نم هيفدلو قاحسا 4 ذه اين كب لف نب انابو

 لاق ىدقاولا هللادبعوا اننجرفلا ني.نيسملا 3 .ةسملا ان. يتاببضالادمجا نيدمج هللا دبعوبا 4 ا :

 الك تكف سدقلا | تيب ما ينع هحذ دارانباو ذمنا ميهاربا دارا اهيا قاحساو ليعمسا يفانيلع فاتخادق

 ننامءلىلومذاكو رادلاكلام دلو نم كلام يبا نع ةربسبا !نا ينادك مم دحلا رابخا نم. كلذ نم تعمس

 ليسا ءاب ال ليعمسا لاف ناك |عبا هللا حب ذ نعى ران الا ريع تاوغ تلامغلاف اقراسلنب ءاطع نعزافع

 هما دنع هدح وفه ءاجىت> قاربلا ىلعهيلا بكرف ليعمسا 24 دينام اشلاب د] رم يمونلا قميهارا ىأرنيتس عبس

 ىتجاح يف ميهارالاقدي ربنا! ميهاربا ايلاف هفرعي لجر ةروصيفناطيشلا هءاجو هنىصا ال هى ىضموهدس ذخاف

 كرما هّلانامعرتلاق لو ميهاربالاق تنا من لاق هدلو يذدا دلاو ترا ميهاربا لاق ليعمسا مذ نادب ريلاق

 نا هعمسف اوذكحو قاجييا هنا دوهلا ت ميزو ليعمسا ىدفملا لاق سابعنب |نع ءاطع نع سيقنب 4 رمع ف

 : * كلاهوهو هنم بهو

 *:( مخ )ليعمساوه ميظع بذي هللا هادف يذلا يف لا ةسابع نبا نع ىععشلا نعزاب نع * ةبعش

 دجنلاناو ليغمسا ةيثب نم هحيذب ميهارب هللا رصاىذلانا لوقت يِطرقلا سك نب دم تعمس 4 قاحسا نءاإ»

 لاقو نيل اصلا نم اين قاحساب هانرشدو حوذلا ة ةصق نم غرف نيح كر انا كلذو هللاباتك ينكلذ

 دوعوم هللا نم هيف هلو قاحسا حمذم ساي نكيرلف نب 3 بو نب اءلوق بوقع قاحساءارو نمو قاحساباهأن رشبف

 *ليعمساالا هحب ذب ما ىذلاامو هدع واع

 ينندخ س دقأاتيبوا ىنعحعذلا نم اوم دلاعبا قاحساو ليعمسا ىف انيلع تاتخا لاق © ىدقاولا 5

 خلال لي ممسأ لاّمف هللا حبذ نع ريبجن تاوخ تلأس راسن ءاطعنع ايدل اوم كلام يبا نع ةربس يبا نا

 همادنعهدج وفهءاج تح قاربلا ىلعهيلا بكرف هحمذي نا ماشلاب هلزنم يف يفمونلايف ميها رباىأ ر ننس عبس ليعما

 هتلح يفزحب بهذف لاقناىلا ةصّقلارك ذوهفرعب لجر ةروصيف ناطيشلا» ءاج وهن يما املهن يم و هد ذخأف



 «40ج» م مراتلا باتكط #2 هه. ١ ٠ *« صينتلا عم كردتسلا »
 ل07 6و لافايطيرم ةيردتم نكد ةكراو ةالملاب هلهاسايناك ورانكلا طابقين يدش
 * ايسالوسر ناكودعولا قداصدهّللا هاهسف هزجاالا اًئيش ادحادعبال ناكو مهلا ل نم

 نعنايفس انبناميلا نب ىيحانتن يعمنب ىحان ىرودلا دم نب سابعلا ان بوعي ندم سايعلاو ا انندح
 * هاجرخملو نيخيشلا طرش لعحبحص ثيدح !ذه# ليعمسا يبنذلالاقامهنعهّتلا شرراعلا !نعرسلا نعنزانن

 لا ,سا نع ناملسنب نمحرأادبع انيدامح نب نسا ا! ىرشملا هللادبع نب دمج امال دمشو با انيدح 0

 « شيكل ميهارب حيذدنع ليعمس لاق ميظع جذي انبدفو اهمنع هللا ىذررم نا نءدهأ + نعةتخافىلانيرب و نع

 ةع ركل نبر من ديبعن. ليعمساان: جملا ظفاملا متاح نيديبع اننىفاشلا ٌتادبع ندم ركبوا# انندحإ#

 ينانب ةبواعم سلجم انرضح لاق جب انصلاديعسنب هللا دبعانم يبتعلا دم ن هللا ديعاتن يباطملا ميحرلادبعاننىفا رحلا

 حييذلا قاجسا لب مهضعب لاقو ليعمسا يذلا | مهضسب لاقف ميهاربا نب قاحساو ليعمسا يتلا ركن ناش

 تفلخهّللالوسر ايلاَعف يلا ع الاهاناف لسوهلار أو هيلع هللا ىلص هللا لوسردن انكر يبخلا لعمتطمس ةب واعم لاف

 فنا للرد م زصز رفح ما 1 بلطملا دبعزالاق ناحبذلا امونينم وا ريمااي انلتف هيلع ركسملو مس وهل اوهيلع

 نم هلاوخا هيزف ديد دار ةفادسلا مهببلا جررقت مهتس مهس افمهج رخاف هدلو ضعب رحت نااه رما هللا لهس

 * يناثلا ليعمسأ وحسدلا وهفلاق ةقان ةلاع هادففلاق كن ادفاو كبر ضرا اولاقو ه زى

 ءالع

 مولضلابهلها سان ناكو:نافنكلا ل عا فيتع ديدش ىوق قلما زراب مداصالا لوط فتكحلا ضيررع فنالا

 * فيعض هدائسا ( تاق ) ايبن الوسر ناكو دعولا ّق داص هللا هأمسف

 *( م خ ) ليعمسا حيبدلا لاق سابع نبا نع ىعشلا نع 6 نابب

 *« هاوريوث ( تاقز

 ةيزواعص ساجع انرضحت لاق ىحانصلاديعيس نب هللا دبع انب' يتلا دم نب هادبع انث يباطملا 4 8 رادع
 هللا صولا ل وسر دنع انك ريبملا ىلع متطقس ةيواعم لاَقف ليعمسا مهضعب لاق و قاحسا حيبذلاممضعب لاقف

 دبعف لايعلا عاضو لاملا كله»أ اساع لاماوةساب دالبلا تفلخ هللا ل وسراب لاق يبا سعا ذاياظ ملسو هلأ او هيلع

 نينمْؤملاريما اب انف هيلع ركشرمو و لسو هلاوهيلعّلا لص اراك سيدا نأإ اب كيلع هللا ءافا امم يلع

 مهياف مهجر خاف هدلو ضعب رح نا اهرما هل لبس نا هللرذن مّرمز رفح امل بلطملا دبع نا لاق ناحيبذلا امو
 ةقان ةثاع هادف كنبادفاو كءر ضرااولاقوموزخن ىب نرمهلا وخاهعنف هحذدا راف هللا دبعل مهسلا ججرفن مهني
 *هأو ةقاكسا (تاق)ياثلا ليعمساو حيب ذلاوبفلاق

 رم )» اسايءاملاو»

 | نع سبقنب را ريخا بهو نب هللا دبعاني ينالوملار صن نبر حانت بوقعنر نس دم سايعلا و ا 0 ان دحا#

 | هزجنا الااعيش ا دحا دعبال ناكو محلا وما نر الا نانا اكز تناكو ايضرص هىر دنع ناكو ةوكلاو

 ٍ شبكحلا ميهارإ حنذ دنع ليعمسا لاق ميظع مذ هانيدف و رمت نبا نع دها# نع ةتخاف ىلا ن 4

 | هللا لصةتلا ل وسر مسيتقنيحذلا نب ااي كيلع هللا ءافااع ىلعدعف لايعلا عاضولاملا كلهاس ايءاملاو ةس ايدالبلا

 ا
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 «(0)جط 3 0 « ضزاتا باتكال > مم. ١ « ضيفنا عم كرادتتلاللا
 لثم اد..حاو اب انتك ل سمج مث هقطنم و هظفل ىلع ب اكلا مضوؤ ب زعلان قطن نم لوا لاق اعنغ تاىضرأ

 ثيدحا ده# |علع هللا تاواص ميه اربا نب ليعمسا هدلو هن قرف تح لوصولا ميحرا !نمجرلا هللا معسل

 1 * هاج رخ ملو انس الا ميت

 ” هنظا ىحضلايلا نع هيبا نع ميننونا انث ىضاقلا ىسيعب دم نبدا انث رافضلا لادبعوتا (انربخا ف

 نييينلا نم ةالو ى لكك لل لاق لسو هلآاو هيلع هللا اص ينلا تر 3 .ءهنع هللا ىضر هللا دع نع قو رسم نع

 « ةناالا هوعبتا ن ,دلإ ميهار واب نت سانلا ىلوا نا ًارقت مث مييتاربا ىلا قيلخو'ئيلو ناوأ

 هيأ ةعئروثلا قدح رمت نندمانت جرفلان نيسألا انب مهجل نب ناسا اننةطب نب هللا دنع وام هاثندح 9و :

 يوب ناكاق ملسومل اوهيلع هللا لص يتلا نما ع ا نعول هي نس وو حا

 001 ىلا ميهاربا سانلا ىلوانا لسودل او هيلع هللا ص ىتثلا أرقم ميهارباىا مهنمْللَخو ىبلو ناونييبتلا

 * قو رسم ن :مدنال هناف حصضئدقاولا ثادح نيو تع اذا ميعن يل( ثيدح )# هن ل

 نع رمعم نع تفاسوب نب م اشهانن ىسنوم ن ميه ارباانسدايز نئىلعنت نسما ابنا ق اعتسا"نيركيوتاهانربختا |
 طبلابا وصوتساف رصم متحتتفا ذا لس وهل اوهيلعهللاى ص هللا ل وسر لاقلاقهس |نع كلان بمكي انع ئرهزلا |

 ::هاجر خو نيخيشلاط رش ىلع مسي ثيدح ا ذه# مهنم ليعمسا مانا محرلاف يره نال اقام روةمذ ممل ناغ.ا ريخس

 نيديرجانن ئرمسلا رفعجنب نا صانن ديمحن نيسملاانن ةفوكلاب سمح الام ندا ديمس وا انربخا ط|

 نال عبسا ل راكالو سكى ع هزت ع نتلباد نك نأ دك لب نينخ اة نع و اوم تساوت ططسل
 رفظلاو مباع رصتلا هللا هيطعيو هللا ءادع ادهاجمةدحهيفالجر ناكو دعولا قداصتّنلا هس ىذلا هللا ميفارنا |

 يلج رلاونيديلا ليوط قنملا ظيلغ سأ ىلا ريغص مثال ةم ولدّلا ينفاختال رافكلا ىلع برملا:ديدنش ناكوأ

 ىوق قلل ززا مباصالا ليوط ككل نق سعفنالا ليوط نينيعلا زيغص مئاق وهو هيتبكر هندنب بري[

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مس لثم ادم اواباتك هلمجم نانو دفطتل لك لل اتكجبلا عضوو ةسرعلاب قطن نملوالاقت

 « هاو ريزغلا دبع (تلق)# جيحص# ليعمشا ةدلو هب درت لا

 نا لوو هيلع قا لص بلا نع لا دبعن تدوس يدلل يعل سعرا ن ء#م ىروثلاو»

 ةباآلا هوعبتا نيذلل ميهار اءسانلا ىلؤا'نا أرق م ميهارنا يبا ىلباخو ىيلو نا و:نييبتلانم ةالوؤت لككلا|

 ١ «هددس ف ك #: ملوهرك دف ىروثلا ىنثدخت (ىدقاولا) :

 0 0 ا مال د قجلب 00

 ةدحدهبف الجر ناكو دعولا يا 07 0

 ةمول هللا يف فام ال راذكحلا ىلع ترملا دي دش ناكو رفظلاو مهيلع زصنلا هللا هيل و هللا ءادعا دهاجي

 لبوط نينا ينم مقود هيتكو هدي بز ل لا

 4 0 رعلاب قطن نملوا : ٠

 ١ هاتي مسمدا» هبت مس جل < ع وم 6



 م و رست هت سل
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 «(0)جإظ | «خيرالاباتكط «هء0طظ 2 «صيخاتلاعمكردتلا»
 نرالوقتو ةراجملا هلوانن ليممساو هينبن ميهاربا لم ةعم مام لاق هيلع ينعافلاق كل ىما ايف كبر مطاف

 نزل ع تع ا مييلملا عيمسلا ت تنا كلا ام لبقت اسر

 ديعسنع ٍبئانشلا ب ءاطع ترغ ريرج أبنا قاحسا انب مالسلا دبعنب دمحشانب ى ىربنلا !اركزوا # انربخا »

 لاق جبملاب سانلا ف تذا نا هيلا هللا ىحوا تيبلاويهار | ىنب امل لاق اهنع هللا ىضر سابع نا نع ريبجن!

 دك ريكو اربط زيتي شال ة] تاجحنلاو هوجن نا كرماو ان ذذتا دق مكبر نا الا ميهارأا لاف

 *:هاجرخم ملو ذانسالا مي ثيدح | ده * كيبل م للا كيبل بارتوا

 نع دنهينانب دواد ابنا ديلا دبع نت باهولا دبع اننبلاطينان ويك اننلدعلا بوقعينب نسحلا # انربخا

 ميهارباالا هماقاف دحا ندلا ا ذه ىلتنا ام واهس نوالث مالسالا لاق نعلن در سابعز.ا نع ةمركحع

 حيحص ثيدح | ذه * رانلا نم ةءارب هل هللا تتكقفو ىذلا ميهارباو ىلاعت هللالاق مالسلاو ةولصلا هيلع

 * هاجر لو دانسالا

 يروثلا ىندخ لاق رمع نب دمشانب مجرفلان  نيسمحلا انم مهجلا نأ نسحلا ان يناهبصالا هللا ديعوا 6# انيدح ف

 تاقفناكرشماهو هيوال لجررفغتسا لوق, ايلع تعمسلاق ليلخلا ن هللادبع نع ىناذمحلا قاحساىنا درع

 هللا لزئاف لسودلاو هيلعتلا لص هللا لوس رك لذ تركّذف هينال ميهاربا رفغتسالا فاك رشماهو ا

 *« هأناأاه دعو ةدعومنع الا هبال ميهارا تدميس نقل ل

 « |عيلع هللا تاولص ميهارب 20

 سجل راو ل  سر عد نو ويقول بوبا نب نسحلا نب نيسملا 4 انربخا »

 سابع نبا نع ةمركع نع نيصألا نب دواد نع ةبيبح يلا نب ميهاربانب ليعمسا ىبثدح نا رم نب زيزعلا دبع

 هللا ىضر

 **( مخ ) ميلعلا عيمسلاتنا كبياانملبشاتبر فتالوقو ةراجحلا هلواني ليعمس'وهينبب ميهاراا

 لاف ساب سانلافذذا هيلاهثلا ىحوا تبيبلا ميهارب يدنا ةرئاطتلا نع ديعس نع بئاسلا نب # ءاطع

 د لا قوت يدنا لااعلم يدم كرساو اتيذختادف عيرذاالا

 « حيحص» كيبلمبللا

 هللا لاق ميها ربا الا هماقاف دحا نيدلا اذهل لقا امو أعسن والثءالسالا سايغنب | نعةمركحء نع #« دواد

 « حيحص «رانلا نم ةءاربهلّللا بتكف ىو ىذلاميهارباو
 اهو هءواللجر رفغتسا 3 وتايلع تعمس ليلخلان هللا دبع نع قاحساىنا نعىروثلاىنادح * ىدقاولا ف

 هيلعهّللا لص هللا لوس را كلذ ترك ذفهال ميهارنا رفغتسا لاف .تاكر شما هو الر فغتسنا تاقف ناكر شم
 «هانا اهدعو ةدعوم نعالا هبال ميها ربارافئتسا ناكامو هللال زف لسودل و

 « مالسلا هيلع ليعمسا ركذ )»

 و را ا ا لا ا

 لاق ديول
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 * امهلع لسو لا لص دمتو

 نيرشع دعب ميهاربا نتتخا لاق ةرب سهأبا برا ب تيبس نبا. نع ديعس نب ىبحن نع هريغو ةملسن # دامح ف

 «()ج» م خب راتلا باكط ٠ « هه9١  صيخلتلا ممكو دتسلا 9

 ا فم سود رفلانوثرب نذلاةلوقىلا نونمؤلا حظادقو و نينمؤملار شنو هللادودل- نوظفاملا و ركنملا نع

 ةلوقىلا نوعاد مو وأص ىلع#نذلاو لاسيف ىتلاو هن ل +1 ىلا تالسلاو سا ١ فنرابا زحإلا يف قتلاو

 *لسودإ أو امهيلع هللا ل صدختو هللا ليلخ ميهارب ,1الا ما مارسلا مدعي فذ نوت مئاجايشي م نرنلاو

 ةملسن.دامح انانوراهن ديزاننزازتلا مركمن ا دادغب ىوغبلا قاحسا ن هللادبع 4 دع »د

 لسوهياع هللا لص ميهار 3 |نتتخا لاقهنع هللا ىضر ةرب هابا نا بي هبل ني ديمست نط ىراست الادب ف و

 * ةلس قام نا وهو تامو مودقلابةنسةلام ٠ نب رشعدعل

 نبديمحنء يسم( ان” حالا ديعس وأ !ىرخاو دمج نب ميعانت ظفاحلا بوعي نب د خادم اج هانم بغل 2

 هنع هلبأ ىطرةر. ره يبان :رع ببسملا نب ديعس نعديعس نإ ١ ىيحن نعةيواعم واانث ةيسيش ىلا ني نامت ::(الاق) عب تك

 *: ةنس نين اع : كلذدعب شاعم”مودقلاب ةنسةثامو ن رشع دعل ميهارا نحال

 نع ىروثلا نايفس انن ليعمسا نب ل |مؤم انن يلمرلا ش يعز ديجابن بوقمي نيد س ايعلاوبا < اًثدح 9

 3 ليعمسا هعم جرخ تيبلا ء انين مالسلا هيلع ميها ربا سا اللا هنعهللا يضر لعن برِضِمْن ةنراحن عقاجيس | يبا

 لظ ىلعنبا ميهاربا ايلاف هملككسأ رلا لثم هيفةماهنلا لثم تيبلاعضوم يف هسأر ىلع يأر كم مدق ايفرجاهو
 انا وذاو لجو نع هللالوقي ثيح كلذو رجاهو ليعمسا فلخو جرخ ىنبايف يو اع لعوا

 ثيدح | ذه * دوجسلا مكولاو نيع املا نيفئاطال ىتي نطو اثيش * ىب كرشت الإ تببلا تراكم ميهاربال

 * ماجر خم لو دانسالا مييعص

 لاق ىننملا ديجلا دبع نب هللا ديبعلعوا انب زازَقلا نانس نس نا بحب ايدي ولم ن دمع سابعلاوا « اندح »

 مالسلاوةالصلاهيلع ميهاربا ءاجلاقامبنعهللا ىضر سابعنب | نع ريبجنبد يمنع ثدحت ' ريثكن ريثخح تهمس

 لجتسا إلا اقف تيبلاء اني. ىف صادق كن رنا ليعمسا اب ميها راهللاَف فم لص ز ءارو نماتس . هلحابصي لسا

 نيملسملا نا بازجالا ىف ىتلاو نودلاخأ مف مهلوق ىلانونمؤلا مءافا دقو نينم ٌؤلارشنو هلوق يلا نودساحلا

 ميهاربا اللا ماهسلا هدب فل فن وكاق هلوقىلا نوعاد مم . الصلع من كلاي لاي يفقلاو لإ تايلسملاو

 ( مخ )ةنس ىتثام نبا وهوتامو مود !انةنس ةلامو

 ىأرةكممدقالف رجاهو ليعمسا هعمج رختييباءانبب . ميهاربا مسا ام لع نعبر ضم نب ةيراح نعاق احساوبا»

 دزتالو يردق لعوا لظلعنبا ميه ارباب لاَقف هملكك سأرلا لثم هيف ةماهنلا لثمتببلا عج ف هسأو لع

 *(مخ)تل يل تييلاناكمميهاربالانأو وذاوهّللا لو ثيحكلذ ورجاهو ليعمسا فلخو جيرخي ه الفص قس الو

 حلصي ليغمسادجوف ميها ربا ءاج لاق سابع نب | نع ريبج نب ديعس نءريثكن ب ريثكح هيج ويعم 6 م 3 و

 هداك

 ع ٠»

 0 ةنسو امنا وهو 2



 # دوش ىلع 0 ميهاربا ىلع هللا لزنا »

 4 عك

 |نوهاتلاو فورغملاب نور دحاسلا قويت 1 )!نوضاتلا وا نوداعلا نوبثاتلا هيلعدتلا لز/اامف

 _*0جط . «خيراتا باكرط >2 «هه.طظا  «صيخلتا عم كرادتتلا9»
 1 ميهارباي نولوتيف لسودل اوهسيلع هللا لص هللا وسر لاقلاق هنع هللا ىضر ةري هيدا نع ةعرز يبا نع عاملا

 هاجر خم و نيخيشلاط رش ىلع ميبمص ثيدحا ذنه# ض رالا لهاو تاوامسلال ها عادت ريمسب ة نمحرلا ليلخ تنا

 ش ديز نعو رمز هللادببعانت رفعجن هللا دبعان قرلا :ءالعلان: لالهانت دادغسهقفلا ع #« اندح »

 لبقلوه ملسو هل اوهيلع هللا ىلص ىنلاعمس هنأ بديل لاق ثراملان فاد نع رس نو رمع نع ةسينايفانا

 *هاجر خلو نيخيشلا ط رش ىلع حييبص ثيدح اذه «البلخ ميه أبا دختا م اليلخ قدخا هللانا قوتنا

 رمعم نع فس ون نب مابيغل نيل نب قوي انت ى دنا زم ضي ندخجا ا هءولابن دمحا نيدمج ركبوا #« ان 97-6 2

 لخدبمل تييلايفروصلا ىأرامل لسوهلآو و هيلع هللا لص ىنلا ناامهنع هللا ىضر سابعا 8 00

 |« طق مالزالاب [سقتسا تاةنلاو هللا مهلتاق لاف مالزالا عيدا ليعمساو ميهارباى 02207 هربا لوح

 * ئراخبلا طر شلع حي ثيدحا ده

 هارباو لاق قاحسا نب دم نع ريكحب نينو رابجلا دبعز دمحا اننا بوسي نب دم سابعلاوا < اندخ »

 عطل وانو لام نوعارنب حوراسنب روجامنب رز ”1نبا لسو هيلع ىل اخ همت هنو حلل اخ

 * (؟)هيلع هللاتاولص حو نب ماسنيدشفنرا

 ةماس نيدححاننا ينارحلا ناولس نب قامملان: ءاربلا نب دمحان دمج أرنا ىتبثا رفس الادمن. .نسملا ب انريخا

 نيب ءايسلا ع وليتك تمل لاقتم لما ىآوع ء مساقلا نع كللادبع ينانع ى احلا ميحرلادبع يلا ن ء ىنارحلا

 ٍ التؤ لشاعر وساووز اهلا ودب مصار ضار وادي تاع ءاضم ةرعش اهعب اصا نم نيعبصا

 : تاك ناارقلا قب لع لزئاامم ميه ربا لعدللا لزاوو اوباش نم لواناكو ريت ناديلا هللا حو ام

 ٠١ لا وغرانب غوراس نب روحان نب خران نبيها ربا :ىراقلا ةدمت يفو فالتخا ءايبنالا بسنفف(1)

 | ممسق نع ليلختنا ميهاربا اب نولوَتيف اعوف ىسةرب سهى نعةعرز يلا نع عاملا 4 ةرامح»

 ٍْ ش * (م خ) ضرالاوتاوامسلا لها م كنلخغ

 عمس هنا بدتجاتب ثراكلا نب هللا دبع نع ةرسم نو رمج ,شرع ةسيئايفانب دز نع ورح ن ي نا ديبع»

 * (مخ)اليلخ ميهارا نوما اك دامه ىذخت ادقّشا ناقوج نالبق لوق لوما ”[و هيلع هللا لص هلال وسر

 لخد.مل تييلا يفروصلا ىأرامل لسوهإ .اوهيلع هللا ٍلض ينلا نا سابع نبا نع ةمركع نع بونا نع« رمعمإ»

 *«(خ)طقابم |مسقتسا نادتلاو .هللا مهلت اق لاف مالزالا اممدداب ليعمساو ميها رباىأرو كثبيحمف اهنا تحب

 نيش نبرباعنب لاف نبا وغارئإ حوراس نب رزوحان نبرزانبْنحَرلا ليلخ ميه اربا لاق 4 قاحسان ا
 ظ «:حون نيماس نب دشفنرا
 نيب ةايدبلا حل فكت ملط لاق ةماما يا نع مساقلا نعشلملا دبع نع ميحرلادبعيبا نعيفا زلنا ةملس نب « دمج ف

 اراق و(رعشا تلاقو هسأر يفاهتتلاف اوندمم ميه ارب انمار وموت لت تاع ءاضيب ة ةرعشاهعمن اصأ رم نسبا

 نودباعلا نوبئاثلا دم ىلع لزتاام يره ارب !ىلع هللا لبا ونتتخاو باش نملو ا ناكو رهطتن هيلا هللا ىحوا م

 نودماحلا لعتشا ( اركتخم «



 «(0)ج» م خيراتلا باتك 8. #2 ه4دإظ ١ « ضيختلا عم كردتسلا ا

 نببهو نعهسا نع سرر دانب معنملا دبع ًاناءاربلانيدمحا ن.دمجانت قليلا رفس الا دمت نب نسسحلا « انربخا 95

 لاقو يح ةنحلا فوهو خونخ هللا ىذلا حو دجوه لاقوه نامزيا يثووهنم سردانع ل كسها هبنم

 :تااتقوا لبا الها ندير نب خونخ اوهو ةوبنلا عا مداى لوا سيردا ناكر اسنب قاحس ! ندمت

 نمد |نب ثيشن رشاننبا

 ىرمسلا رفعجنب ناو انئمسرلا نبديمحن ب نيسملاانث ةفوكلاب ىسالا دم ندم ا ديعسوبا# ىبربخا ف
 ب ةرمتس نع ىرضبلا نسلم نعناوكذ ني نينسكسا ات صيدا ىلا ا دلما انئيركَلا ذاعمن ديا

 رعش ريبك دسجلا رعش ليلق ردصلا ضي رع نطبلا مخضاليوط ضي االجر سردا هللا ينناكم ناقل

 لهانمهللا ىأر رالف ص رب ريغ نم ضاي »الث هردصٍيف تناكو ىرخاالا نم م مظعا هبنيف ئدح اك ناموس لإ

 * ايلعاباكم هانعف رولوش ثيح وهف ةسداسلا ءامسلا يلا هللا هعف رهنلا صا يف مهنا دتع اوهروج نمىأرام ضرالا|

 *امبملعهللا تاولص اصودوه حوت نيبو هنسو لجو نع هللا ليلخ لسوف هللا لص يلا ميه ميهار «١ رك ذ »

 نب دمحم ان جبرفلا نب نيسملا ان ىميولا مهلا نب نسملا اننىناهيصالا ةطب نب دمحا ندم هللادبعو:ا  انث دح ف

 هللا لور مضولاق رس نّللا دبعنع هيبأ نع داب زنيدمج نبميهاربا نع دب زينب ' حب رشىادح ى دق اولارح

 لجو نعهللال وقت ىدقا لالا ةنفةلاب شابك كلاقان رقشيعب مالغلا اذهلاتف ىنأ اريد , لس ودلاو هيلعتتلا ص

 هللا ليلخ ميها ربادلوف ن نورقةرشع ميهاربا نيب وهنبونورق ةرشع مد و 0 ناكفا ريثك كاذنيبانو رقو

 3 : , مد هند !قلخ رم ةنس يفلا سأر ىلع

 نةرامت نعرب رج اما ميهاربانب قاحساانب مالسلادبعنب دا داع ىنحاي ركزوا # انربخا ف
ْ 5-3 

 ىذلاحوت دجوهلاقوهنامزيا فووهنمس  ردانع لثس هنا سهو نع هببانعسي ر دانب 4 منا دبع ف

 ديرب نب خوتخا و هوبةوتلا يفعامد 1ىنب لوا سيرداناك قاحسا نبالاقو يحةنحلا يفوهو خونخهللاق

 ةددخا هءذك متل :!ادبع (تلق)ءد نب ثيش نرش اننب نانيقنب ليلالها

 دسجلا رغش ليلق ردصلا ضي رع نطبلا مخض الب ا نسردا هللا ىن ناك ةرمس نع « نسحلانعو»

 نمو ريغ نم ضاس ةتكن ه ردص يف تن اكو: ئرخلالا لو م مظعا هينيع ىدحا كناكدو نسأل سشزيكلا

 لرش ثيحووهف ةسد اسلاءامسلا ىلا هعفر هللا ص ايف مهل ادتعاو مروج نم ىأرام ضرالا لها نمهللا ىارالف

 * ةحح هن موقتال لظم هدانسا ( تلق ) الع اناكمهاضفزو

 « مالسلا هيلع ليلخلا ميهارا ركذ ف

 هللا ل وسر عضولاق رسب هللادبعنع هببا نعدايز نبدمحنب ميهاربا نعدب زينب مجري يدع «ىدقاولا

 هللا لاق يدقاولا لاق ةنسةئام شاعفلاق رق شيعي مالغلا اذه لاتف ىسأر لعودي د لسودل اوهياع هللالص

 ميه اربادلوف تورق ةرشع ميهاربا نيوهنيب وذورق ةرشعمد اه ني ناكم اريدك كالذي نورتو
 « مد ل نمةنس يفلاسأر لعن + رلا ليلخ

 « ءاس الا نيبامف 0 ل 9 2 ع 1 م

 8 ميت 7 2
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 1 - ش هيلع -

 400ج 0 « خيرات باتكاط ١ ١١ «ههدنط «.١ شيفلتا هك رذعلا9»
 كوتيفوجلا نيب هرو ىسهتماو ملسودل اوهيلعتا لص تالي قاف هتماو دمحا اوعدا 1كثالملل هللال ودق

 رانلا نمم ذقنتسانا تدهجو ةحيصنل انههل تدهتجا وةلاسرلا يموق تاب ينا ن وملعت له هتماو دمحم حو

 ميجيف كاد انيدشناعدهشنالاف هتماو لسو اوهيلع هّللالص هللا ل وسر لوقيفارا رفالا ىئاعد مدز :لف اراهجوارس

 نعا كحضافكلا ةءمقإلا لوا نك وكتماوتنا انحجاأ ذه تدملع ناو حو موق لوةيفنيق داصلا نم تثاقام

 كموقرذتاناهموق ىلا نونا رانا مييحسرلا م ا :اؤالمط 6 هللال وسو لوقف ممالا

 |هلا نم اسؤب قل صاصتلاومملا ذهن ا دهشب عما كلاق اهيتتاذاف اهبشخ :رهعووتملا ًارقويلا باذع مقسما لبق نم

 «رانلايفزاتع نملوا مهفزومرجا اهنامويلا اوزاتما كلذ دنع جونعهللا ويف ميكسملاازيزعلا و هللا ناو هلا ال

 ش ْ 1 او كريس تلا نسودا ركذ هجم
 رمجا نب ءابلطعانثت أ رفلا يف ني دوادانث ل يعمسا نب ىن ومان نسودْنبلا لعن ماشهان لدعلاذ ا شبح نم ليت ان ”ةدحا»

 حو نيب امف تناك لاق ىلوالا ةيلهاجلا | جربتنجرب الون الا هذهالتدا اهبنع هللا ىضر سابع نبا نع ةم ركع نع

 قا كاجو ناو وسلا د ءركسلارخ الا لهنا. نكسامه دحاناك مداادلو نم نينطبناو يق  مزداو

 يف لهسلا لها نم الخوار لا ناو ةمامد لاعرلا ىو احامص لهسشلا ءاشن تناكو هم امدءاسألا ىف واحادص

 سداخو ناو ةنسلا يفهيلا نوعمتجتا دنعاو دختاف هلثم س ناسا توصب هيف ءاش ةاعرلا مالغ ةروص

 نهيلا اولوحتف كلذ , مجريخاف هادا ىباف نهتح ايصو ءاسنلا ىأرف كلذ مدع يف و مهيعوجه ل |.حل! لها

 : * يلو الا ةيله احا 'مجربق نجربتالو لجو نع هللالوق كلدف نهيف ةشحافلا ترهظف نوم اولد

 # انربخا

 نوملعت له هتماودمحل حولوتيف مهيد نيب مرو ىعس هتماوهللال وسر ينايفهتما ودمحا اوعدا ةكحمالملإ

 ارارفالا يئاعد مدرتلفاراهجو ارسرانلا نم م دقنتسانا تدهدو ةحيصنلاب مك تدهتجاوةلاسرلا ىوق تغلب يبا

 ادهت ملع ىلا وجون وق لوقيفنقداضل | رم تاقام ميمجيف أنا هبان دشناع دهثنانافهتماو هللال وسر لوُعف

 ميحرلا ن نمح لا هللا مس لس ودل اوهيلعّشا لصّننالوسرلوةيفممالا رخ احاول ءالالوا نمنو كتتماو تنادمحا اب

 0 وهللا الاهلا نمامو قأ ا ض صقل اوما ذه نادهشي هتما تلاقأ متخاْذافٌدَر وسلامتخ تح هموق ىلا احونانل سرا أما اانا

 هماوهدانسا(تلق) ««رانلا ىلا زات نم لوا مهفذومرج ا اهمامويلا اوزاتماكلّددتع هللا لوقف مي فيلا ارزملاوه

 4 م السلا ة يلع سيردا ركذ#

 ةيلماجلا جربت نجربتالوةمالا هذهالثنا سابعا نع ةسمركعنع رمان ءابلع انئتارفلا يباني 4 دواد ف

 ناو نال و لهسلا نكت اههدحا ناك مذا دلو نم نيئطب ناو ةنس فلا سيرداو حو نيبامف ناك لاق ىلو الا

 نمالجرىل ١ سيلباناو ةمامدلا + رلا يف واحابص لهسلا ءاسن تن اكو ةمامدءاسنلا فو احا دليلا احر ناكو لبد نأ

 4 مثلا دبع » 6(

 7 1 ]|9110 0/7: أذ أ 0اآأ | زةزة7ةزةز>ةزة02ة زة2ةزة2ز2ة2ةزةزة2ةزةزةزةز>0>3>2ةزة12[>3زة + 070702007005000 7 ف

 1أ]أ70أ]0010101110011111111011و1 72

 احول وةنسلايف هيلا وعمتج اديعاوذخاف هلثمسانلا عمسلا تاوصإ هفءاش ةاعرلا مالغ ةروسيف لهساال ها

 نهيلا اولوحتق كلذ» مربخاف هبادص! ىلاف نهتحابصو ءاسنلاى ارق كلذ مم ديعيف مو مهيلع جه لبحلا لهنا نم
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 ىفاسوست



 « صيخلتلامم كر دتسلا»

 ٠ هاجرت لهو ييرافعبلا طر .لع ممر

 ىلوم()دئاف انن ىيمرلا بوعي نضوماك ةزرغيلبا نع مزاحنبدمجا انبيتامنب نمحرلا دبع نب ىلع انرب ريخإ

 هناهفلا سو هلو هيلع هللا لص ىنلا جوز ةشئاعزا هربخأ ةعس . دينا نبنمجرادبعن ميهار انا ىلع ن هللا ديبع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاق يصلاما م- رأ حو موق نمادحا هللا محرول لاق لسو هلآو اوهيلع هللا لص هللا ل وسرنا

 سرغ هنامز رج ١ فتاك ى تتح هللا ل رم داماح نينالا ةدشلا فز تاك ايون لكل سوالو

 «(0)ج» «خيراتباتك»  *«ه09

 ربلايف ةنيفس لمعي نولوقوهنم نو رخسيف ةنيفس لمع لعج مناوعطق م به ذم لك ت به ذو تمظعف ةرحش

 فنراكو هيلع يصلاما تيشخ ككسلا يف ءامل ارثكوروتتلارافاهنم غرفاهفنوملعت فوس لوةيفىرجت ” فيكف

 تجرخأهملب الف لبملا ىثلث تغلب تح هن تجر ءاملا اهخلب الف هثلث تغلب تح لبحلا ىلا تجرفلا دب دشابح هبحأ
 * يبصلا ما محرلا دحا مهنم هللا محرولف ءاما هب بهذ يتحاه دب هتمفر اهتبقرءأملا ملباهفي |بجلا ىلع توتسا ىتح

 *ه اجر لو دانس اللا سيك ثدح اذه

 ندمخ 3 ليلا لعن نيسملا ا عس رل'ن .ديمج نب نيسألا ائب ةفوكيلاب ى رجالا ديميت 9 « ىنربخا ِ

 نييضاللا ملغ حونل لجو نع انمرممجلاق هنع هللا ىضر ىلع نع هدج نع هب ةسا٠ نع هاصلاضجت نتا لا

 ينك سالو ةهعبا نرق ىضمالك ةنسس نيسجخو ة ةلام مس ةيئالعوا رس هموقاعدف هنم حور هدياو مهلك

 * هاجرخم مو واطربالا ص ثردحا ده#اناغطو

 بهو نع هيأ نرع سردان منلا دبع انب ءاربلانب دبا نيدمج انث قاحسا نبدمسن نيا # ا ربخا اه

 ن هللا دبع سدح دقو بهو لاق اردب او دبش طهر ةعبس نع نسملا يبان نس 88 ركحج لاف هبنمناا

 سانلالوا ةمايقلا مونهم زيتواح ون رعد لا نار -وهلآو هيلعهللا لصّنلا لوس ر ىلا ثيددحلا اوعفر مهلك سابع

 برأي مموعد حون لوقف انامالو ان صا الو انحصن الوانملبامواناع دام تولوقيف اجون متبجا اذ ام لوقيف

 هقدصو نماو هأر قو هخيستناف دما نييبنلا مناخ ىلا ىههتنا تح ةمإ دم ةمانيرخالاو نيلوالا يف ايشاف ءاعد

 ١؟لعزب هللاديبِع همساو لدابع ىلومدئاف )١(
 *( خ )ثيدحلا نرذنمو نيرشبم نييبنلا هللا ثعبف |
 ةشئاعزاهربخا ةعس رينأنب ن نم رلادبع نب ميهار ارازا ىلعن هللا ديبعيلوم دئافانن ىعمزلا بوقمانب * ىبوم »د

 اذه رص ثردملا يملا مامجرأ حوت موق نم يلبس هللا محزوللاق يلسوهل ١ او هيلعهْلا لص هلال وسر نا هيرشأ

 هذبا ؟مباكتيضاملا لع حيونلانبر عمج لاق يلع نع هدج نع هدا عا ,اسح نبا دمج ب

 هم هاناينطوا رفك مدا زفذرق در ةسالعوا ري هموقاعدف هنمح ورب

 دقواردب اودهش طهر ةعبس نع نسبلا ىنانب نيا ركؤ ل اقبسهو نع هيب نع سيردا نب © متنلادبع 2

 لوا ةمايقلامو ا ا اوهيلعّشلا لص هللا لوسر ىلا ث !دحلااومفر بلك ابغنا ىتادح |

 ءاعدبرايرعت وعد حو لوقيفا اهن الو اندر انوا دوعتسا ل دانا امانا مدلل ليوا وتل اجو ' متبجا اذاهل وعد نسأنا

 هد

0 

 اعلا 3
 ع
 ى دم

0 

 هللا لوقيفهقدصو هن نم لو هأر قو هخيسبتنافدمج ا نييببنلا ماخ ىلا ىهتت ا تح ةمادعب ةما نب رخ .الاو نيلوالايفايشاف

 اللا

0 

 ع

 4 1 2 وأ بتمر )
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 - 5 يس < يصمم ميس ف

 «()ج  «عيرالا ب اتكطا ١ «ه.3 -  «سيخللا مكر دتلا)
 م وع دب اماع نيسمح الا ةنس فلا هموق يف ثبل و ةنس نيعبر ال اح ون هللا ثعب لس و هلو هيلع هللا لص

 ساو ةريره ينا ثردح لل اعلا ضأ دفاعا ومنو ساننلا رثك قع ةنس نيتس نافوطلا دم شافو

 را كوناربلوا جيئااز ناوفف امو فنوُأيف ةعافشلا ثي دح يف لسو هلآو هيلع لا لصيبنلا :رع

 * ضرال ىلا

 ماقرلا ديلولا نب شايع ان ىلابطلا نامعىفان ره ام ئدسلا ثابيغنم هللا دبعنب دم ركبوا 4 انربخاإ»

 بدنج نب ةرمس نع نيصح نب فنا رمت نع نسملا نع ةدأتق نع ةبورعيبا نب ديعس انث ىلعالا دبعاش
 منيع ثيدح | ذها# مو رأا ولا ثفاب و ماحو ماس ةيالث حو دلو لاقإس و هلاو هيلع هللا لص يننلا نا

 «ءاجرخم لو دانس

 ةزمح نع حارملا نب ميكو ان ريهز نبدمحا ان يوبتلا نارين دمح ان قيعذلا فسو:نب دم # يل ربخا

 هيلع هللا لص دمحشو ةسمخ ءايسالاديسل 6 هنع هللا ىضر ةرب هيلا نع ء مزاح نع تبابز. يدعنع تاي زإ

 حيص ثيدح اذه :مهلع همالسو هللا تاولص دو ىسيعو ىمومو ميهارباو حون ةسخخلا ديس لسوهلآو

 4 ةربرهفا ىلع افؤقومناك ناودانسالا

 ْ تي -# وهو هبي ىلا نب |نع ميكو انم ة هبيش ىنانب نامعانن نطقن ددسهأت قالا ىلسيعن لع © ىنأ دح 9

 | لستغا احوننا رك ذف هموق ىلااحوناناسرا انا لج ونعهّللا لوقركذ هنا دوعسمن ا نع( ١)هدج نع نمحرلا دبع
 يمص ثيدح اذه * نا دوسلا وباوهف دوساف لاق كنول هللاراخ لستغا اناو يلا رظنب لاقف هيلارظن هناىأرف 3

 | «ماجرخ ملو دانسسالا
 [ 5 داتق نع مامهانت دوادوبا انراشي نب دمحاتب ةملسنب دمحا انت فافكلا رمعنبدمحا ندم رصئوبا « قربخا 9

 اوفلتخاف قلا نمةع رش * ىلع مهلك نورق ةرشعم داو حوبنيب ناكل اق ا,هنع هللا ىضر سابعن |نع ةمركعنع
 | ثيدحاذه#اوفلتخاف ةدحاو ةماسانلاناك هللادبع ة ءارقيفكلذكو لاق نير ذنمو نب رشبمنييبنلا هللا ثعن

 عي ؛:ةبيليلا يا )١(
 | ىح ةنسنيتس نافوطلا دعب شاعو موعد.اماعزيسمح الا ةنس فلا هموقىف ثبلف ةنسنيعب رال احوهللا ثعب

 | «اوشفو سانلارثك

 حوندلولاق لسودل ”اوهيلع هللا ل صهّللا لو سرنا ةرم نع نيصح ن. نا رت نع نسملا نع ةداتق نع 4 ديعس 9

 هجرس موو اواذت ثفايو مأحو ماس ةياالث

 هيلع هللا لص دمو ةسجخ ءايبنالا ديسلاق ةرب هينا نع مزاحيلا نع تباءنبىندع نع «تايزلا ةزمحإ)
 «مسص «مالسلاو .ةالصلامهلع دمشو ىسيعو ىسومو ميهاراد وو : ةسملا ديس لسوهلاو

 لستغااناو يلا رظن" لاق هيلا رظنيهنب ا ىأ رف لستغااحودنا دوم هنا نع هدج نع ةبيبل ىلا نب دمت نعم عيكو )ل
 *هوفعبط دم (تاق) حي «نادوسلاو ا وهف دوسافلاق كيولهتلا راخ

 أ اووتخ اف قلل نمةمن رش ىلع مهاكن ورق ةرشعمد او حون ني ناك سابعن !نغ ةمركعنع ةداتق نع 4 مامه إل
1 

 هلل |! ثعش



 _ «(0)ج» خيرات باتك « ههه - * صيخلتلا عم كردتسلا»
 هرانلا ل خ ديفرانلا لها لمجىلع تومي ىتحرانا!لها لممإ هلمعتسا رانلل د نعلا قاخاذاو ةنلس الخ دبف ةنملا لها لمج

 * هاجرخنملو نيخيشلا ط رش ىلع ميعحص ثيدحاذه
 لاهنملا' نع اص نب نسحلا اننةيطعن نسحلا انب نافع نب ىلع نب نسملا ان بوقمين دم سابعلاوا# انيدح

 ىف 1 نر ىا لاق هيلع ناتف تالك هءرنممد ١ قلتامهنع هللا ىضر سابعن | نع ريبجنب ديعس نعو رم نبا

 بر ىا لاقىلب لاق كنتج ىنكست ملا بر ىا لاق ىلب لاقشلحور نميفخفنسملابر يا لاق ىلب لاق كدس

 *هأح رخ و دانسالا مير ثيدح اذهب تالك هير نم مدأ ْ

 زاد ثراولا كيع ع نبدمصلا كيع نس هنالق وأ 3 دا دبس ىرممل !ىدآلا ىبحت ن فنامعندمجا #يا دعب سه

 قش الءاوج تناك لاق و هللا اوهيلعّللا لص ينناا نعبدنج نب ري نمي ةداتق ,ع ميها ربأ نأ 3 ١

 2 هاجرخن1و دانساالا مسيح ثيدح اذه# ناطيشلا نحو

 هتاسغم دا يفو اللاق ملسو هل او هيلع هللا !ص ىنلانع بنك ن يبا نع ةرمض نب يتعنع نسملا نع ىنانبلا |

 *هاجرخل1و دانساالا مسيدص ثثردح أ ذه 3 دلوف مدا ةنس هده اولاقو هل اوذملاو اريو ءاملاب كنك اللا ٍ

 # لس و هيلع هللا لبص ىنلا حون ركذ ف ْ'
0 

 *: | يلع هللا لص سيرد ل ابق اهنون ذا لع ةبادصلا 2 هلبق سيردا نا ليمف سرذاو حوت يف «اوفلتخا 2

 دلاخ ن , هيدهو ليعمسأ نب ى سوم | ب بد كيم نب نسملا 3 يصحالا دمح نيدمجا ديعسوبا 13 انادي ِظ

 ا لاقلاةاههنع هللا ىضر سابعنءا نعزار همني فسو رع دب زنب لعنع ةملسنب دامج انن (الاق) |
 جسور سو

 . د( مهر رانلالخ مقرات لها لمت لع ت وع ىتح رانلا ل ها لمعت هلمعتسا رانلا دبعلا قلخ اذاو

 كدي ىتقلختملا برايمدا ه١ لاق سابع نبا نع ديعس نعو رمتنب كالا ء اص نب نسحلاانن ةيطعنب « نسما »

 كتمحر قبسنال بوما ةىلب لاق كتنج نىكيالب ريالاقىلب ا لاقوب لاق

 *«مييعص# تاملك هير نم مدأ . قاف هلوقوبف لاق لاق لب لاق كبضع

 اه شاعنأل ترذنفدلو امل شيعي ال ءاوح تناك اعوف سم ةرمس نع نسما نع ةداتق نع ميهاربا نب « رمح لف
 *«ميحص ناطيشلا حو نع كلذ تاكاعاو ثراحلا دبع هتمسفدلو الش اءف ثرا ا دبع هيمست دلو

 «حيعص# ثردحلا هدلو ىف مدا ل ةيسدها ولاول ابا ”وءام ارك الملا هتلسغ هتلسغم دا ي يفوناملاءوف ع يبا نع

 « مالسلا هيلع حونركذ )ف '
 ©« سإ ردا لبق احو.نا ىلع َة ةباحصلارثك اف سيرداو حون يف اوهلتخا وه

 سود اوهيع لل ىلص هلا لؤسر لا شسابعن .!نع نارهمن فسؤي نرع ددزن. ل أع نع ةماسن « داح

 و تالكركذ » أ قاقهلوقورف لاقىلب لآق ةنملا ىلا تنا ىمجارا تحلصاو تبب نا تيأر ١ لاق لب لاق كبضغ كتمحر قبسنلا
 مس

 ت2

 م2 هت » م هلعب
 رح
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 | 32 اخاذا
 هلل

 : .«()جط» «مراتلا باتك 53 «ةيوط #« صيشلتلا عم كر دشسلا

 ريثك الا وطالجر مد |ناكلاق ببكح نينا نع )١( ىدعسلا يتغ رع نسما نع ة دانقنع ةنورعيلانا

 *هاجرخملو دانسالا مييمص ثيدحا ذه# قوس ةلذل هن 7س رارعش

 ةملسيلا ن نهو رم نب دمش ان. ىدبعلا شل نب دمت انثنافعن ىلع ن نسما اش بوعي ندم سابعلاو | # اندح و

 1 ا الا ادق موال مر ةرب هينا نغ

 ريغب يرهزلا ثردح نم هاج رخادقو سم ط رش ىلع حعيص ثيدح اده*ضرالاىلا طبهاهيف وهيفمدا قاخ

 « ظفللا اذه

 ربرجاتن ىذورورملا داش نب نسسحلا اننئاصلا دمت نب رفعجاتدادغبب مركحمن ىلع نيدمصلادبع 4 انربخا إف
 هللاذخا لاق اةلسوهلاو اوهيلع هللا لص يننلا و ء امهنعهللا ىضر سابعن ا نع ريبج نب ديعس نعر بجنب موثلكن ءمزاحن ا

 ّ رذلاك هيدي نيف رثتفاهأر ْدَدِ ةيرذلك هيلص نمجج رخافةف رعب ىنعي ابق مالسلا و ةواصلاهيلعمدا يل قاع

 حي ثيدحا ذه * نولطبملا لمف اعهلوقرلا ةمايقلاموهاولو متنا اندهش ىلباولاق 3 ربثسلالاقو البق مهءلكح

 *هاجر خو دانتمالا

 نءريكحب نب ىيحمو ينمملاان:ىرا دلا ديعسن نامعانن(الاق) ىزنعلانسملا وااو هيقفلا رضنلاوا # انربخا

 نب رمح نا ىلا زاشن 0 باطلا نب دب زنب نمحر لا دبعز ديجا دبع ْنَع ةسيايبان ده زنع كلام

 تاطملاا ن.رمم لاف مهتاير ,ذ مروهظ نمو داىبب نم كءرذخا ذاوةن آلا هذه نع لثس هنع هللا ىضر باطملا

 تقاخ لاف رذدهدنم جرختساف هنيمي هرهظ حسممم داقلخ هللا نالوق لسوهل او هيلعهّللا لصهتلا وسر تعمس

 رانلال ها لمعب ورانلل ءالؤهت لخلاف ةبرذهنم جر ختسافه رهظ حسم منولمعي ةنملا لها لمعبو ةنجلل ءالؤه

 ىلع توعىتح ةنجلا لها لمعب هلمعتسا ةنجالدبعلا قاخ اذا هللا نا لاق لمعلا ميفق هللا ل وسراب لجر لاف نوامعب

 لم بي رقت ٠؟ ىميتلا ةرمض نا ارغصم هلوا مضل ىتع(١)
 * حي * قف وحس ةلخ هناك سأرلا ر ل

 هيف سمشلا تملط مو 57 :| وهيلعّشلا لص هللا ل وسرلا ةرسهىنان :رع ةملسىبا نعورمتنب 4 دمحج و

 « (م خ) ضرالا ىلا طبهاهيقو هيف م دا قلخ ةممجا مو

 لاقل نسو هلاو هيلع هللا ىلسص ينلا نع سابعن | نع سلال يع نب مونلك نعم زاجنب * رب رج 5

 مه كمر ذلاك هيد ني مرثنفاهأرذ ردن 1 نقلك الضم 2 هف رعب ىتعير تراهم دا ١" نهظ نم قاثيملا هللا دخا

 * رص نيت "الا ةمايقلا مواولوقت نا اندبش لبا ولقب ر تدسلالاقوالبق

 باطالا نيرمتا راسن نت 20 رو لو بونيطنمو ءةسيايبانبدب ز رنع# كلام

 مس وهل ١ ”[وهيلعاتلا ل هللالوسر تيمنا اةفمهتار د#روبظ نم مدا ىف 'نم كر ذخاذاو هناا هذه نع لثس

 ةنملا لها لمعن و ةنحال ءالؤه تقلخ لاقف هن رذ همم جس رختساف هنئمس ه هروظ حسم تمد !قاخ هللانا لو

 هللال وع راب لجرلاّمُف نولمعي رانلا لها لمعب ورانلل ءالؤه تقلخ لاف ةيرذ هنمب رختساف هرهظ حسم من اولمعت

 ةنلطا لخ ديف ةنملا لها لمت ىلع توعقح ةنجلا لها لم هليدشيإ ةنجالدبملا قاخ اًداهّنلا ترا لاق لمعلا يفق

 اذاو يي

 5 أ008#|1211110111110

 نك كما نس سم
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 سيسي ف تل

 ءانالثلا موي كيب 0 قاخ لاقف ويعبر نا ء 1 :

 «()جط 0 « رات بانك © «مسإ» <« ضيفللا عمك ردت
 نع ريهزن ةماسق نع فوغانت ةفياخنب ةذوه ان اب لضفنلا نب نيسملا ان ىناهنن حطلاص نب دمج « اندح 9

 كرامف ىش لك, ةعنبض هملعو ةنلاراع نم هدوز ةنطا نم م مدا ١ جرخاا لسانا لاقيرعشالا ىسوميف يباني 1

 * هأحر 2 ' لو دا إ ايي حيحص# ريغت ال كلت ريغت هده ا ريغ را هذه

 1 وات ىرسلاندامجانن عيرلا نينيسملاانن ةفوكحلاب سم الا ورم ندم نب دما ديفسو ا ايريخا 9

 نعدتل افلسوهلار اوهيلعدللا لص يبنلاتتادوهلانا اوبنك هللا كر ناي ءنا نع 0000-3 :ءشايعنا

 نم نعيف امو ء انالثلاموب لابلاهّللا قاخو نين الا ودحالا امو ضراالا هللا قاذ لاّمف ضرالاو تاوامسلا قاخ

 ياي د يما ا هذهف باركلاو نازمعلاو نئادملاو 0 املاورحشلا ءاعبرالا مون قاخو مفانم

 0 ف راو رام يجادل فل يل ناليراكاف اداريا نيسيومسال

 ىلا ة هس .اثلايفو تامنم توع 50306 7 تاغ اسلاث الغلا م رت ل

 ةعاس رخ !يفاهنم هجرخاو هلدوجسلاب سلبا صا وةنجلا هنكسا مدنا ةثلاثلا فو سانلا هب عفتسام ى ش لكل عد ةفآلا

 هللا لص يبنلا بضفف لاق حاارتسا ما ولاق تمعاول تبضادقاولاق ش رملا ىلع ىوتسالاقدمتخاإي اذامصدوهلا تلاقمت

 ةيعرفلا رم انسمامومأيا ةتسيف اهنس امو ضراللاو تاومسلاا:ةلخ دقلو تإزف ادىدش انضغ يلسوهل اوهيلع

 *هاجرخإو دانسالا عي ثردحاذه *نول وقام ىلع ربصاف

 ديعس نع ماوعلا نب دابعال ىطساولا تاهلسنب ديعسانثلضفلانب نيسم اان يناهنب باص ندم # انندح

 ةهلالا ىقلا 2

 انهراعز م عووز ةنلل ان مدا هللا جرخا املاق ىسومينانب ركبىلا نع ء ريهزن. ةماسق نرع # فوغ

 2 تبا ريغ 0 نريغلا هّذِه كأ ع ع 00 مو 7

 جنا! يلاعت لاَقف ةعبرا هذبف بارما ونار معلاو نأ | دملاو ءاملاو رجشلا ءاعب رالا موب قاخو مفانم 20

 كرابواهتوف نم ىساورامف لمجونيملالا بر كلذادا دنا هل نوامجتو نيمو يف ضرالا قاخ يذلا,نورثكي

 رمقلاو سمشلاو موجنلا ةعمجا مون ناخو ءاهسلا سيما مو قاخون :رلئاسلل ء ءاوسمايا ةعبرا يفاه ”اوقا |هيف ذر دقوأف

 قلا ةماثلاىفو تامنم توع نييلاجالا ثالثلا نم ةعاس لوا ين قلن هنم نيت تاعاس ثالثىلا ةكئاللاو

 مام جاو نسل سيلبا صاو ةنجلاهتكساوءد ١ [ ةثلاثلا يفو سانلا هب عفتشامم ؛ ىثلكىلع ةف آلا

 تضغف حا ارتساما قولاق تمعاول تءضا اولاقشرعلا لعىو وتسامثلاق دمج اياذامم د ةوهلا تب اقم ةعاسرخ ايف

 انسمصامومأيا ةتسيفاهنسأمو ضرالاو تاوئسلا انقلخ قلو تل ادي هي اضم لبوشل و هنيلع هللا لص ىنلا

 * هثدح تكي , الن يممن.!لاقلاةبلا ديعسوا (تاف) يعم برؤلوةناملِع ربصاف بوغل نم

 ريهكألا وطالجر مد 1 ناكل يبا نع ىدسسلا ينع نع م نسل سوراو نع ةدرع با ناطإ
 تو

 اخ ذا 4 ةنحلارا

 د

. 9 
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 ؟ نم هده
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 400ج «عطاباتكوا «سط 4س شردشللا»
0 

 / ا عبراو ئدنمحا ةعدل 0 عبوره ىف ىف ءالما ظفاحلا هللا دبع َ دم“ هللادبعوا مالا 5 00 0

1 

 تم نيلسزملاوءايسالا نمنيمدقتملا خيرا راو تاتك العم ١ك
 7-5 وأ

 0 528 مراح مه تسرك و يللا: 0 رطبا ألا

 71 تيارا مد را ا 2 اك لم 2 تيدتقاف 00

 غب: ناخيشلا ةاجع ممم 0 (مالسلابيلع) ءاوح هنأ ص اوهيلع

 دام انت "سمن بنافعان(الاق)دابعن نسما نب ىسوموىف كرا 7 ص را ابنا قاحسا نب ركبوا «انندح ف

 سلب | لع ةكربمدا هللا ر وصال لاقلسوةلآ» اوديلع هللا لص هللا ل وسرنأ هنع هللا ىضر سن نع تبانن ءةملسنا

 0 5 ءايننالا 210

8 

65 0 | 

 اياب نحيا 0 01 « ثباته سلا بورا

 *هأح ري و كاسل

 *« هاج رخ لو لسم ط رش ىلع حيحص ثردح اذه# ةئملا حور نم اهرجش قلعف مالسلاو ةولصلاهيلع

 0" ا ِظ

 ْ 4 مهبقانمو ءاس الا رابخا

 ا « مالسلا هيلع مدآ ركذ »
 ..( ا هب 00 ف وجا 0 هيلا رظنيفدي فيطب لجل 37 ءانش

 # ميق
 20 ا

 امجهادسللا قضرالا يف حبر بيطا يلع لاقلاق سابعننا نع نإ ربمني تس و نعديمج نع ةماسنب # دامح ف

 فرع

 1 * هاجرخم م موسم طرشل مي ييردحا هولا القاخد ترفظ لاق فيويفار راياف هيلا رظنيف هه فيطب

 زامحاتت 1 داباسا اننيدز 0 ندم إن هنولاب ن نر دمحا نيد# 00 0 2

 0 حيحص ثيدح اذه# 0 1 هللا 5 لاق اههنع للا ىضر 1 0

 | فسو نعديمح نعةماس نيدامحانث لاهنم نب جاجحانث زبزعلادبع نل عانت ىز ا نبدمح © انثدح

 لش هكر مدا هللاروص انلاق م هلاو هيلع هللا لص هللالوسرنا سنا نع تباث نع ةملس ْن يب دامح :

 ا « سيحص «دنملا ضراولا مداهنلا طبهااملوانا سابعنإا نعديعس نع سئاسلان ءاطعانا ةئييعنب 6 ن ارمع »



 تقف

 020ج م ريسفتلا باتك » 240409 م صيخلتلا عم ك ردتسلا ف
 حيحص# بقواذا قس انلا نافذه ره روم ناي يعذيستسا لات رمقلا ىلا !مراشاف اهدب ذخالس وهلآو

 * هأج رخمملو دانسالا

 دايز نع مصاع نع نقاشا يملا نب مداقلا ان ىركبلا ةر لان دمحانب لدعلا ذاشمح ن ىلع 4 اندح وو

 اعبيناقر ةيقر كيقراالا لامفيندوعي لش اوهبظ هللا لص ىنللا ءاحلاق هنع هللا ىضر ةربره يبا نعسو نا

 دقعلا ف تاناهتلا رمش نم كيفءادلك رم كيفشد هللاو كيقرا هللا مسن لاق ماو يبايىلب تلقف مالسلا هيلع لير بج

 )١(* تارص ثالثاعب قرفدسحاذا دساحر ش نمو

 هي سانلا هر رق ردع

 « ميحرلانح راما مس

 رك .رع ىروثلا نايفسام ١ قازراذعا اذا عنب ميهأر آن قاحسا 530 : يناعنصلا لعن. دم انريخأ 0 ْ
17 

 06 اوس لا هلق ومال اذوقرف دان ل 1 يحد اع نا ريبج نب ديعس [:رع ريبج نا

 طرش ىلع حي ثيدح اذه# سانا ساوس ولا للان هلوق وهو سوسو لفغ ناو ستخ هللارك 2

 « هاج رخو نيخيشلا

 حج

 سي[ ريسفتلا باتكر خا زيوس

 37 نيعمجأ هءاحصاوهل او د انهيس لع هللا لصو نيملاعلابر هلل اوي :

 د تايآن ناكاذا هزاوج ىلع عامجالا قفااذلوديواعتلاو قرا زاوجيىلع ثيدحلا ادب ن0 6(

 نيعباتلاو ةباحصلا 0 نكاوقزاىف ثفنلا زاوجيف اوفلتخاو قير عم خفتلا ثفنلاو كيد يقدرووأ

 هلها نم دحا ضمءاذا لس ودل اوهيلع هللا لصدتلا لوس رو تلاد اعد دح كلَ ىلع لديوةوروحأ

 ْ «؟؟تاذوعلاهلع ثفن

 «مصص# بقو اذا قسافلا هناف اذه رشنم هللاب يذيعتسا لام رمقلاى لا ام.راشاق اهدي ذخا |
 لسو هل اوهيلعهللا لص ىنلا ءاجلاق ةريرهىلا نع برو نإ دايز نع مصأعنع لاف اب مان ب مساقلا :

 لكن م كيفشد هللاو كيقرا هللا وس لاف داو ىباب ىلب تلق ليربج ام ىتاقرةيقرب كييقرا الا لاَتق يدوس |
 « رام ثالث اهم قرف دسح اذا دساخ رش نمو دقعلا يف تائاغتلا رش نم كيق ءادأ

 م ريسفتلا رخآ ( م خ) سانتا هلوقوهو سوسو لفت ناو سنخ هللاركذ

 فيم
 تا

3 

 علا

 كدا
 ّه

- 

5-0 
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 «(0جإط ٠ «ريفلاباتكإ» «ه.2» «صيخاتاعمكردتلا»
 دي( صالخالا ةروس ريسف زيوس 3

 © ميحرلا نجرلا هللا مس ف 1
 نارقلا لئاضفين ةروسلا هذهلئاضف (تركّذ دق) م

 ! قباس نب دمانئ لضفلا نب نيسملا اني(الاق) لعن. دم رفعج واو ظفاملا بوقمي ندم هللادبع وبا« انربخا 2 2 0

 1 بسناادمحاي اولاقنيكر شملنا هنعنلا ىضر بسكن يان ةيلاعلا با نع سنا نيعيسرلا نعىزارلا رفمجوباان | هما
 1 دحا وفك هل نكي ملودلوب ملودليل ىذلا دمصلا لاق دمصلا هللا دسحا هللاوه لق لجو ررع هللا لزن اف كلب رانل
 : دحأ اوك نكي | +وثروب الوتوع الهلنازاو ثرويس الات وع اةكيسلاو كيسا دلو ى لسا

 «« هاجرخم ملودانسالايبص ثردحاذه» *رشدلثك سيلو لدعالو هيبشدل نكي لاق
 ره

 [ قافلاة روس ريسفن زيوس 0

 « ميحرلا نمحرلا هللامس لف ْ

 بودأ نب ىبحت تممس يأانن ررج نب ضوانن يرو دلادممن. سابملاا" بوقس نيدم س املا وا هاندح 9و
 هللالوسراب تاقلاقهنعهللا ىضو صاع نب ةبقع نع(١) ىبيجتلا نإ 0 ع تيبح يبان يو نع تدع

 هدنع ماب او هللا ىلإ ب د رول ارق نإ كيافق افلا برذوعأبأر قا ةبقعايلاقدوه ة ةروسو ف سو هوا

 * هأجرخم مواسم ل حي ثيدح اذه# لعفاف كرم نأ تظل نافايتك

 نءاانن ساياينا نيمدا 0 نيسان ' ميه اريام نادمبم ظفاحلا ميه ارانب دييعن.دمح رفعجوبا# ايدج ف

 هيلع هللا لص هللا ل ىضر ةشئاع نع ةملس يلا نع نممحرلا دبع نب ثراحلا هلاخ نعس ذينا

 هلو ١١ ىرصلا ىبيجتلا نارمتواديزن. لساوه ()

 دمحاي اولاق نيكرشما نا بمك نينا فن رع ةيلاملا يبا نع عسب رلا نع ىزارلا رفعجوا ان ق س ن دمت

 هللا ناو وسلا توع مع عر وبسألا دو نيت سبل هنالدحا هللا وهلق 25 كنيرانل بنا

 وص + لوو لدعالو ةيسّش هلنكي ل ناقذحخأ ازفن هلك 1 ترؤنالو توعال

 0 © قافلا ةروسر

0 8 0 ِ 

 ه6 قلفلا ةروس ريسفن ززيس

 فسو ةروس نم ًرقا هللا لوسراب تلق سماح نب ةبقع نع نا رمص ىبام سانع دب زيزع بودانب # ىبح ف

 تمطتسسا نافاهنم هدنع مثلو هلل لا بحا ةروس ارت نل كاف قلفلا برب ذوعابأر قا ةبمعايلاق دوه ةروسو

 « يمص لمفاف كتوفن الذا

 ملسو هلا ويهيلع هللا لص هللا ل وسرزا ةشئاعنع ةماسىلا نعنمحرلادبعزب ثراملاهلاخ نع 4« بن ذىبانا »

 ذخأ «©«ه)



 «(0)جإ» | «ريشاباكو . «هصط « صيخلتلا عم كر دتسلا ف
 * ميحرلا باوتلا تنا كباىل رفغا ميللاكدمح 313 رك اعين لاق معتفلاو هللا رصن ءاجاذا تل زايف كدمح وانرأ .

 * هاجر خم و :ةأنسالا حيد ثردحا ذه

 4 بهيبا ةروس ريف مس

 هيض الاخ ىراصن الا لضفلانب نساملا اب ةماسأ يبانبثراملاانبو رع يكرم رصن يبان: رك وا ينريخا ف

 لسوهل اوهياع هللا لص ىنلا بسب بم ىبا نب بمحل ناك لاق هيبا نع برقع يبانب لفو' يلا نعناببش نا

 يبالاقف»الزيملزف ' ماعلادبرب ةلفاق يف جرا 7 هيلع طلاس مهلا سوا اوهيلع للا لص ينلا لاك

 0 ::هب بهدف

 بهل يباونب هءاؤامون سابعنبا دنعتنك لاق ليفطلا يا نع ءويشخ ن انعرمممأبلا قار لة لح يدا

 ينع اوجرخا لاقو س ابعنبا بضغف شا رفلا ىلع مهو عضعل هعفدف مهي حاصر ماقِفمهس؟ ىشيف 0

 0 هنع ىنغا ام هدلو نعي ثمن ب

 0 اولزنف »

 * حبحص# ميحرا باوتلا تنا كلا يلر فغا مهللا أ دمحتو

 م 0 ريش لجمس

 برّ انب لفو يلا نع نابيشنب دوسالا انبةماسايفانب ثراحلل خيش ىراصنالا لضفلا نب « سابعلا 1
 هيلعطلس مهللا مسودل اوهيلعّللا لصصىنلا لاتفراسوهلآو اوهيلع هللا ليص يبنلا بسل ب بهل يبا نب بهل ناكلاقهيا ْن

 اودمق و هلود مهءاتما طخ الكه لاولاق دم ةوع د فاخاىنالامفالزتمل زتفماشلا دب رب ةلفاقيف جرف 3

 * حبر 0 ءاؤ هيوم

 هعمس | ذه م دلو هبسك لاق بببكأمو هلامهنع ينغا ام سابعن.| نع هللا ديبعنع يرهزلا نع 4 ةنييعنا

 : *« هاووهو(تاق) تيبج نب رمج نم نايفس

 مهني 'ىش يف نومصتخم يل ىاونب ه ءاؤلامو سابعنب| دنع ارتب لاو كوا نع « رمعم ٠
 مدلو عن تييلخا دي لا ينعاوج رخالاقو سابعنبا بضنف شا رفلا ىلع مقوف مهضعل همفدف مهني مماصي ماقف

 0 هعزتن افدس الا ءاذ ه.وس رحاو دعقوهلوح مهعاتما وطخ الك هلا ولاق( (ملسوهلاو و هيلع هللا ىلص ردم ةرعد فانا

 : 0 58 0 هلام 0 ام 8 هللا ىضر 0 نع 0 نع 0 ثا

 . | لضفلا ان .. لم لا نفح (يرخ) بييح نب رم نم هعمس هنا ىنغلب مايفدعاس ةنييعنبا الركب :1لبخيا

 مندي ستع نق دو

١ 

 ُ تدنن ةروس

 «( خ )(تلق) ب 0
١ 2 



 00 2 نورفاكلا 5

 ارب دور
- 

 1 كآرشلا نم

 1 - 24 د 0 6
 مس

 ميسم
5 

 «0()ج» ١ «ريضلاباك» «ه1» 0 « صيختلاومكردتلا»
 | بلاطيفا نب ىلعنع ةدابب نب خبصالا نعنايح نب لتامد نع متاح لارا ان موحرم يلان بهو انئزالا
 رحناو كم رل لصف رثوكلا كانيطعانا سوفا او هيلع هللالص هللا لوسر ىلع هن الاوذهت ا زنامللاق هنعهللاىضر

 اذا سا[دنخحلو ة ةريع تسيلاعنا لاقي راهب ٍنَضاّقلا ةريحنلا هذهاملن 5 املس وهل وهيلعاللا لص ىنلا لاق

 تنل وام اهنافعوكرأ | نم كسار ترغا اذاز كسك لذا تازك هاذا كيد مقرنا ةراتسلا اج

 هللا لاق ىتلا . اكتسالا نم يدا مفر لسودلاو او هيلع هللا لص يبنلا لاق () عبسلات اوامسلايف نذلا ةكتالملا

 عرس مرار زاك لجو نع .

 -# نورفاكلا ةر وسريسف زيوس

 #» ميحرأ !نمجحرلا هللا مسل ٍِظ

 نعقاحساينان ِء خال ا دمج| ان يمرضحلا رف رفعجو اني ىزألا هللادبع دمحا ندم وا 4 ايد هه

 كعجضميىلاتن ,وا اذالاّقف هلوقا* ىثنل ىف ص ملسو هل ”اوهيلعّشا لص ىنلللاق هنأ هسانع ىججشالا لفون ة ةورف

 ماجر خنملو دا هانيشالا حيي ثيدحا ذه «كرشلا م ةءا را منافاهعاخ ىلا نو رفاكلااما ابلقأر قاف

 -ه#( رصنلاةروس ريس زهجج

 « ميحرلا نمحرلا هللامس ف

 | قاحساو اان ةبعشانت ل يمش رب رضنلا انرابجلا دبع نب لضفلاان ىبوبحلادمحا ن دمج سابعلاوا # انربخا

 تلناحبس لوقت نارثكي لسوهلا اوهيلع هللا لصدّتلا لوسر ناكلاق هنعهللا ىضر قادم ع تثدح ةديصابا تغمنت

 م 0 0

 ا و ا ةريحن كسلا 0 لا ا

 ن ذلا 55 الملا ءالَصو اًنالبص اهناف عك أ ١ نم كسار“ تسفر انآ جمر اقاو كرت اذا كلم : مفرت نا

 مب ء ىلا ئاكيسا اننا لإ ل مفر ملسو هلو هيلع هللا لص ينلا لاق عبسلا تاواهسلايف

 « يف اسنلا دنع كورتم يعيش غبصاو هيلع دمتسال هما عاملات ا (تاق)نوعرضتامو

 4 نورفاكلا ة ةهروس ريش , 1

 , ىث ين لس دل آو هيلعللا لص ىنلل لاق هنا هبا نعىهجشالا لفوننن ةورفنع قاحسا يبا نع  ريهز

 «حيصص «كرشلا نم ة ءا راهنافذو رفاكلا اهي | الق ًارقاف كعحضمصىلا تنوا اذالاّوف هلوقا

 1 صنلا ةر وس رينيف لوح

 هيلع هللا لص هللا ل وسر ناكلاق هللا دبع نع ثدح ةديبعابا تعمس قاحساوا انن ةيعشانن ليمشن.# رضنلا ©

 ايو كناجبس لاف ميتفلاو هتلارضن ءاجاذا تلزن ايلف ك دمحم وانبر كناحبس لوق نبا راكب لس وهلا و



 «0)جإ» ١١ «ليستاباك» ١ «همب» ١ «صيختاعمكردتلا#
 م54 رثوكحلا ة روس ريسفب الجم ّْ

 #« ميحرلا ن ..محرلا هللإ !مسل 3

 نسسحلا نيدمسنبور متو يفثلا بوتس نيدمحاو لدملا ذاشج نيىلعو قاحسا نب ركب وبا خ خيشلا 4 اننا دج»

 نع باهشن بسم م نهللا دبعهيخا نعى سهزلا نع سن واواانن ىلع نب مصاعانب ىسودسلا صفح نب رما :.(اولاق) |

 هللا هين اطعار هوه لاققريوكلا نعرسو هلا و هيلع هللا لص هلال وسر لكسلاق هنع هللا ىضر كلامنب سنا

 هللا ىضر ركب وا لاف رز 11 قانعا لثماهقانعا رث اط هدربلسعلانمىلحاو بلا نم ضيا كسماهبار , ةنطاق

 0 نءدايز ندحاولا دبع ثيدح نم ثيددحلا اذهراسم جرخا دق#با مهنا ابلكالامفةمعانلاهنا هللا ل وسراب هنعأ

 نراف ىلع مصاع دارفا ينهتجرخا ينكل اهم لوطاو ما روكسلا كلانيظعا انا تلزنا ال سنا نع لفلف نبا

 هللا دبع نب دم ثيدح نم | ذهروهشملاوا دنسماثدخ هللا دبع هبخأ نع ىرهزلل ظفحتالو ةقت سر وا ابا

 : « هببأ نرع لسم نا

 ريبج نب ديعس نع رشم ولا ابنا ميشهأب أنا ىبحب نب ىيح انييبا انث لدعلا ميهاربانب ةمصعنب ميهاربا 6 ىنرم خا |

 رشب ولا لاق هايا هللا ه اطعا يذلا ريثكلا ريما رثوكسلالاقرتوكللا كانيطعا انا اهنع هللا يضر سابعنبانعأ

 ه هاج رخم لو نيخيشلا|
 ن.ىلع نينمؤملا ريما نع يوراماهتسحااواهليوانيف ةاحصلا فاتخا دّمقرحناو كررل لصف لجو رعهلوق اماذ
 بون. دمو لعن. مايتم لدعلا ذاشمسنب لع ( هانندحإامامهنم(ىلوالا) نيت اور يفهنع هللا ضر بلاطيباأ

 كلب رل لصف هنع هللا ىضر يلع نعزابوصن ةبقع نعي رددلا مصاعنعةملسنب دامانن ليعمسا نب ىسومانن(الاقإلا

 * ةولصلايف كلأ,ش ىلع كنيع كعضووهلاق رحنا وأ

 سيردا نيدمم متاحوب انث نا دمبم بالجلا نا دمج نب نجرلادبع دمحوبا (هانثدح) 4 ةيناشلا ةءاورلاو |

 قي

 تت

 2[ رب وكلا ةروس ريسف رجح 00

 اق رزملا قانعا لثماهق انع اريط هدربلسعلا نمل حاو نبللا نم ضسا كسماهبارن ةنملا يف هللا هناطعا رهتوهأ

 *لسمهجرخا# 0 اهنا هللالوسراب ركب وا

 ما هاطعا ىذلا ريثكلاريطتا رتوكسلا لاء روكا كان طمعا نا نب أيعزب ا نعريبج نب ديعسنع # رشد داء

 *(م خ) ريثكلا يملا نمرهنلاو لاف ةنجلا يفر هت هبا نوم زباسانا نا ديعسل تاق هايا |

 ىلع كنيع كعضو وه لاقر حنا و كلب رل لصف يلعن ع نايهصنب ةبقع نعىر دحملا مصاعنع ةملسنب 4 دام ا»
 *ة الصلا ف كل اشأ

 : ا حيحص ثيدح اذه #* شكل اريحا نمرهنلاولاقف ةنملا ىفرهن هنأ نرومج زباساا نا ديمسل تاّيفا

 ليئارساان' موحرص يبا نب بهو ان:ىزارلا متحوب اانانادمح نبنمحرلادبع (هانث دح ) 6 هل رخآ لوقو

 ع8
 كيب

 4 ل 4 دع

 ا قل 5 مج 3
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 عسسل اش لزق ل ضف هللانا لاق لسوهل 18 هيلع هللأ لص كالوس ناىناه ماد دح نع هسانع ة[رربش ل ةدعجنأ ا

 40 . مما «هجحإ >> «صيخلتاعمكردتنلا»
 ٠ 4[ شررق ة راوش ريسف لح

 © ميحرلا نمجرلا هللا مس ف

 ميهأرب اننىرهزلا دم نب بوعي انت ىسزتلا هللا ديبعن.دمحا انن يفريصلا نادجنب دشن ركب # انيدح ل

 نرع ةريبهن. ةدعجنبو رمنب ديعس نع قيتعيلا نب هللا دبعنب نايع دع لييح رشنب تبان دمت نب
 أشيرق هللا لضفلاق : لسو هل اوهيلع هلا ىلص هللا لوسر نا ابنع هللا ى ذر تلاطيلا تنب قناه ماهيدج ن نع هينا

 هللا اودبع | لولا ل عرس لا نأو يبق ءانسلاو عبق ةباسملاو غيف هربا ناو بديلا لالخ مل

 لس و هل اوهيلع هللا لص هلال وسر اهالت مث نآرَتلا نمةزوس مهيفلزلا هللا ناو مريغ هدبعي ال نينس رشع

 مهمعطا ىذلا تيا | ده بر او دبميلف فيصلاو ءاثشلاةلحر مهفالباشيرق فالب.ال ميحرل ا نمر لا هللا مس

 * هاجر لو دانسالا حيحص ثيدح | ده » فوخ نم مهنماو ع وج نم

 لا ا

 3# 00 ١ نيخبعا رش 0 1 3 انتشر سانا .نع

 ا 3 0 ا

 هيلع نم ممسن ملا دهام ناف لس رم

 ري ههنا يح :

 ١ 4[ شر رق ةراودس ريسفل لوح

 و رحت نب ديعس نع قتعيلا نب هللا دبع نب نامع ىن' دج تباننيدمنب ميهارباان ' ىرهزلا دم ن 0 بوق وف

 | نينس رشع هللا اودبع معنا و ليفلا ىلع مرصن هللاذاو مونييانسلاو - ةباجمللاو مهفةوبنلا ناو مهفينالالخ

 بحاص ميهارباو فيعض ب وعن( تاق) حيدتص# شب رقفالي الثا رقلا نم ةر وس مف لزاهّللاذاو مريغدديم.ال

 ه« اهركن | اذه ريكانم

 دم( نوع انلا ةروس ريسفب زيوس
 * ( م حب) ةيراملا نوصانما لاق سابعنب ا نعريبجنيديمسنع تبانينانب« بيبحر»
 نومنعو مهتالصب نو ارب ةضورغمل ةاكزلا يه لاق نوعامملا نومنعب و يلع نع دهاجم نع « مسبجت ىنانا 7

 03 عطقنم «مهناك ز

 ريسفت 0 0(



 400ج - «يضاباكال «0مط < «سيتاكردتلا»
 اننمدأ نب ىيحتانت ي صاعلا نافعنب ىلع َن نسحلا ا انن ةفوكلاب ىثرئلادسع نبدمتنب ىلع نسما ونا# انادح ِ

 اهنمرككواهصا مظمف ر ذل ركمنأ هنع هللا ىضر يلسع ند ةرئض ن تصاع نر ء قاحسا ىلا ن نع تايزلا ةزمح

 «هاجرخمملو دا دانسالا حي ثيدج أ ده#ةددمدمح يفةدص ٌؤم مهلعا 9 :الاقعرك دينا هللاءاشأم

 4[ ليفلاة روس ريسفب ]+

 نءناييظ يبان ا انن مالسلادبعن دم انت ىربن لا! ركتوا م نربخا :

 ميك ا لاَقف بلطملادبع مهلبقتساةكم نرما وداذا تح ليفلا باعصا لبقا لاق ههنع هللا بطر سابعن! نعد

 هيا هيدبال ىذلا ت تيللاذج َّت ربا لاف راو ّ 3 كن ايل تشدالا 1 كام امانيلا كب ال

 «لاق# 0 1 6 1 16 ا دبع

 كلالح منمافالالح هلا لكل نا مهللا

 كلل ايقلا 04 مل احم نلبي ال

 كنا وب امد تن تاعف ناف مهللا

 لاق 7 ليجس نم ةراجج مههمرت لجو نع هللا لاق ىت لا لبابا ريط مهتلظ | تح + رحبلاوحن نم ةباجسلا ثم تلبقاف

 00 و ةاسزتعلو دانسالا مسرع ُثردحاذه «لوك ًامفم.كم ولج . جعل ليفلا لش

 هللا ءاشام اهنم م واه عا مظمف رانلاركذ هلا يلعزع ةرمضن مدع نع ق احتل ىلا نع# تايزلا ةزمح د

 «مسيص# ةددمدميف ةدصؤم مهماعاعنا لاق رك طنا

 ” ه4 ليفلا ةروسريشفت جس

 ساطلادبع ميابقتساةكمنما ونداذا ىتح ليفلا باعصا لبق! لاق سابع ن نع هسا نع نايبظي بان « سواق ف

 دحاهلخدب الىذلا تببلا اذعب تربخا لاّمف تدرا*ىىش لكب كينانف تشعب الا كانعامانيلا كن ءاجام مكلل لاف

 فاو هوي رياسل قالا هلخدد تاالايباف مجرافدير "يش لكشب كد :ان انا لاقف هلها فلا تقفل

 ةايولاق 3 هلهاو بلا اذه كلهم دوشا ال لاقف لبح ىلع ماقف باطلا دبع

 كلالح منماف الالج هلا لكل نا مبالا

 كذا 1 2 | مل امم نبال

 كلادب ام ع اف #« تلعف ناف ميللا

 مهلعج اع ميسي ليفلا لم لاق لب رجبس نم راد مهمر ليبأبا ريط مهلظا تح رحبلا وحن يرم ةءاحسسلا لثم تابقاف

 تا لوك ااتسك

 روسريصقت 0
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 5 «)ج» 4ريفتاباتكط 2 «همغ» « صيخلتلاعم ك ردتسلا»

 ايلا اوهيلع هللا لص هلال عير ناس >١لاق هيدجتهأبانا ريخشلا 4 هلئا دبع 3 فرطم نع ةداتق نع ينأىنادح

 تسللوا تينفاف تاك مالا كلامنم كل لهو ىلامىلاممد 1نبالوق لي را لا رقت وهوراسو

 يع هللادبعل 0 نيخبشلا ل نمسيبلو داتسالا مديح ثردحاذه# تيضماف لا تيللاق

 *« ا رصتخم ةداتق نعةبعش ثيدح نم هح رخادق لسماذاف انر ظن ١) ) فرطمهنب اريغوار

 لاق ناقرب نير فعجاُ ىناس ربلا ركب ندم اتث زازقلا نانس نب دمج ان" بوقعي ندم سابعلا وبا انئدح إف

 قتسناام مسودلاو اوهيلع هللأ لص هللا لوفر لاقلاق هنع تا ةرب ص ىلا نعش دخن * مصالانب لد رب تعمس

 حي ثيدح اًذه# دمعتلاكيع ىثخا ىنكل وءاطملا ؟يلع ىشخاامو رئاكتلا يلع منجا وكل ورقفلا كيل

 *: هأج رخ لو و لسم طرش لع

 -م:57 رصعلاو ةروسريسفن الجمس

 ظ © ميحرلا نجرلا 0 د
 اهنا نع لك 9 تا ا ىسومنب هللا دبع انثنأرهم ندمجا اثير رامصلا هللا دبع ندمج هللادبعوبا# ايربخلا 0
 | اذه# رسخ ينل ناسالا نارهدلا ىْناون ورصعلاو أرق هبا ةنعمتلا ىضر لع نع ىم ىذ وزمع نع قادسا

 * هاجرخمإلو دا الا مسيص ثردح

 م1546 ةزمه لا ةروس ني جه

 أ 5 ميحرلا ن .محرلا هللا مسن
 | بالا ديعس ننوراه ان ظفاحلا بييبح نيد نحلاصانت ىراخم هيقفلا ديحان دما صفح وأ انيدح ل»

 | هنعاللا ىضرىردملا ديعسيلا نع مثيحلا فا نعمسلا يبا ارفع ثراكلان وره قربخا هون هللا دبعانت

 اذه« سانلا باسح نم غرش نا لبق ام رخنيعب رارفاكلا هيفىوه منهجيفداو ليولا لاقةزملةزمه لكس لبو

 4 هاجرخممو دانتالا حيحص ثيدح

 -١١ قرطمريغوار لسلك الا لوق حصيالف مريغو ىناهو ديزي هوت هللادبع نع ىوربيذهلايف )١(
 تسبلوا تيتفاف تاك اامالا كلام _:رم كل لهو ىلام ىلام مدا نا لوق لو. وهو رااكتلا 5 الا أرق

 *نارصتخم )م( هج رخآ# تيضماف تقدصتوات لاف

 ةريرص يي ند ربت عمسناق رب نب رفعج اننى اسربلا ركحب ندمان زازقلاننمصالا 4 اندح»

 م دمعتلاكيلع قف يكن وءاطملا يلع ىشخاامو رثاكتلا عيلعو عا ركل رقفلاكيلع ىشخ |اماعوف م

 سه[ رصعلاو ة روس ريسفن ينج

 * معي ص# رسخ ىفل ناسالا تارهدلا اونو رصعلاو أر قدنا ىلع نع ص ىذو رمت نعم قاحساوبا »

 ْ ه4[: ةزمهلا ةر وس ريسفب يدع
 ليقاش رخ نيعبرا رفاكلا هيف ى وهل منهج يفدأو مر ولا لاق ةزمه لكسل لبو ديعس يبا نع مثيملا ىلا نع 6 جارد ُ

 *« مميحص » سانلا باسح نم عرفنا | هم

 زحل



 *«(؟)ج » ٠ © ريسفتلا باتك » قلو « صيخلتلا عم كردتسلا
 00 نم يسع : ازتذا لسو هلآو هيلع الص هلالوسرا

 نود اعيشللذف قيد د2 زو راب لا انأر ءوسنمانلمتاملكا هللا لوسراب لاقو ركب وبا كسماف هربا رش ]

 ع هاج رخو دانس اللا حبحص# ةرخ .الايفهلهالر يلا رخؤي ١

 6 تاي داعلاو ةروس زيسفب قدح

 « ميح رلا نمحرلا هللا مس ف

 ميركلا دبع ريخا ليئارسا انبي ن هللا دييعانب دروعسمنب ديعس|بو رع ينوبحما دمجان يدمج هب أنربخا ْ

 لاق املدق تايرؤملاف ليلا ىف لاق احيضيتياب.داغلاو ىلامجهلوقيف هند هنا ىطر كاس نيل نوع لا
 لاقاعجهب نرطس وف بارتلا لاق امن : هين رافودتلا حش ليال اق اهنض تارت هديب قرا اذ! لجرلا ْ

 * روفكلا لاق دونكله.رازاسنالا ناودملا |

 م ةعراتلا:ةار ونس نيسغ ا

 اني سانا ىلا ني مدا انن ليزدن نيسملانب ميهارباان :: نادمبم ىضاقلا نسحلان نمحر لادبع مساقلاوا# انربخا

 نينمؤللا حاوزا هوز قلقنمؤلا ديملاتاماذ! سول اوهييلع هللا لِصهَلا كوس لالا 00 كلرابملا

 لس ثيدحا ده«ةس زملا تسئرومالا تسئبفةءواملا هما ىلاهه بهذاولاق تام لاقاذاذ نالف لمفام هلاول وم
0 

 * ثيدح نم هءالخا زحتسامل ذا هتج خاف بانكملا طرشلع ريغ ةروسلا هذمل دجامىناف دانسالا مسيح

 4 راكتلا 5 اهلا ةروس ريسفت ززجس

 « ميرا نجا تاعب

 هللا ل وسرايلاقو ركب ونا كلسماف هربارش ةرذ لاّثم لمع نمو هرءاريخةرذ لاقثم لمعي نق تلزذا لسودلاو

 «حيص» ةرخ آلا يف هلهال ريللا رخؤي نوزجتام كلذف ن وه ركل امم نورام لانتف هانز ءؤس نم انلمعام لكأ

 . * لس س(تاقزإ[
 م“ تايداعلاو ةروسريسف )جمس

 هديزىروا!ذا لجرلا لاقاحدقتايروملاف ليما لاقاحبضتايداءلاو سابعنب | نعدهاج نعي ىر زجلامركلادبعإ»

 0 دعلالاقاعج هن ن نطسوف ب ارتلالاقاعقه.نرئافودعلا حببصت "ليلا لاقاحبصتارينملاف |[

 م ةعراقل اةروس ريف زج

 هحور قلت نمؤملا دبملاتاماذا لس وهل او هيلع هللا لصهتلا ل وسر ٍلاقلاق. :رسحلا نعةلاضق نب « كرابم ظ

 د لس سم بة رملا تسشو مالا تسئبف واما هما ىلا بهذا ولاق تامداق اذاقز الف لعفامهللوّقتف نينمؤ حاورا |

 1 4 راكسلاة ةروس ريسفن, جنح 0

 ماشهن ذاعم اننيثراملا روصنم نيدمجن نجرلادبعانب دادنبب كامسلا ن.للادبع ننامع ومو ا انندخ

5 , | 
7 |] 

 دي

 33 هيك

 ؟ ااا

 3 ميس مس :

 دنا نادم
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 اي مس م
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6 
 وهو مسودلاو هيلع هللا لص هللا لوسرولا تينا لاق ”دحهأبا نا هللا دبعنب فرطمنع ةداتقنع * ماشه 0
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 ' «(0)ج» «  ريفتا باتك» « ه2 #2 صيخلتلا عم كر دتسلا »
 0 ظ ه6 ةلزازلا ةأز وس ريش رجح

 4 ميحرلا نم رلا هللا مس

 كعب رقمادب زين هتلادبعانت ة ةعزخ ن ىرسلاات *(.ةلاق )بوت وقعينب نسما و ىنأهن اص ندم ان :دح

 يكونان 5 ور ن هللا دبع نع يفدصلا لالهن ىسيعنعيابتقلا ل يا

 انالثأرقا مو و لا لح هللالوسرهل لاف هللا ل وسراب يدث رقا لاف مودل اوهيلع هللا لص هلال در

 هتلاقملثمل اقف مح تاوذنم انالثأر قا لاق ينال ظلغو ىلق دتشا وينست ربكم لجرالاَقف ءارلاتاوذ نم

 أك وسر هأ رقافةمماج ةروس يبث رفا هللالوسراب لجلال اَتِف هتلاتملثملاتف تاحبسملا نمادالثأرقا لاقف ىلو آلا
 لجرلار دا مادبا هيلعديا زاال قلاب كثمن ىذلاو لجرلا 30 حر يشر زاذالم داو 1و هيلع هللا لص

 طرش ىلع حيمص ثيدح اذه # هميقامركذ لجن ورلا حلف ةاإس وهل او هيلع هللا بص هللا لوسر لاف

 * هأحرخم لو نيخيشلا

 ديعسانب ىرقملا دب زنبهللادبعان ة ةعز زخن.ىرسلا(الاق)ب وتعين قوس ا مهن ' لاصن دمتم | نادح

 هيلعفللا قم اق ذحا لاف هع نط ر ةرن سه ىلا نعي رقما دعس نعزاملسيف نب ىبح ”ينادح بواينانا

 دهعينأ اهرابخانافلاةرعاهلوسرو هللا اولاقاهرابخا امزور دب|لاقاهرابخا ثدحن ذئموة ل هذه ل سودا او

 حب ثردحاده ةاهزابخا كلذفاذكو اذكمونيف 1 ذك لملف نا' اه رهظ ىلع لماع ةماودبعلك ىلع

 : 2 هاحرخل1و دائسالا

 نوراهنيدب زان ىطسا ولا ةملسمن دمت .(الاق) ئفاشلا ركب واوزافصلا هللادبعن دم ّلادبع ونا انريخا :

 عم ى دب هنع . هلا ىضرقيدصلا ركبوا انيبلاق ىحرلا ءاهساينانع ةنالقيفانع بوب نع ننسي ن نايفسأببا

 هللال وسر ٠

 ه2( ةلزا زل | ةر وس ريسفب جس
 لجر ىنالاقو رمت هللادبع ىرع ىف دصلا 1 رس رفا ادع بود ىلا نب 4 ديعس 9»

 رداع كوعرا لاس تارك ند ال اونا لا لا لوسر |ب ينثرقالاستف ملسو هلو هللا لص هللالوسر

 لاّمف تاحبسما نم انالث ارقالاق ىلو الا هتلاقم ل مح " تواذنماثالثرقالاق يناسل ظلغو يلق دتشاو

 قطا كثب ىذلاو لجرلا لاف اهرخاىلا تازازاذا 1 ةعماج ةروس ىرقا هللا لوسر ايلاقف هتلاقملثم

 *( مخ )هميقام ركذمن لج ورلا حئافا ملوهل اوهيلع هللا لص وو لات لجرلا ريدا م ابا اهيلع ديزاال

 3 3 « مسحص لب (تاق)
 لسودل اوهيلعهللا لص هللال وسر ارقلاق ةرسهيلأ نعوىربقلا نعزاماسيفان ىلا بوايبان 4 ديعس ) 2

 مو يفا ذكو اذكل للوهنا أه رهظ لع لاع ةماودبعلك لعدهشتنا اهراثمل الاَتف اهرابخا ث ذحن نموت

 «ىراشلالاق تندملا نكتماذه نحب (تاق) حيعصما اهرابخاكلذف اذكواذك

 هيلعللا لهنا لوسرعمىدغتير 3 ونا انيب لاق ىبحرلا ءامسا يبا نع ةنالقيلا نعبوا نعنيسح نب © ن رايس »

 هلاو : هيف



 *«00ج» « ريسفتلا باتك » هم » ١> 4« صيختتلا عم كر دتبلا»
 تدع ذه اقدم“ ا 0 والا عبسلاف اه ا املعوسلط ال هللاءاشوللاةوهلث دعب الو لبق لع

 *هاج رخو دانسالا مي

 دنهيلا ندوادنع ةدئاز يبلانا 7 ىبحننب ىبحن انت ةبيتقنب ل 1 عا نب ركبوا  انيدح 0

 نع هولسا ولامف لجرلا اذه هع نا انوطعادوبمل ش.رقتلاق لاق امهعدللا ىؤر سابع نانع ير

 مكان .تونم نيا ولاقاليلقالا معلا نم تبواامو ىف رسما ضرم حورلا لقحورلا نع كيولئكيسو تازنف حورلا

 | رحم ملال اكحوللق ت !زف لاق اني ينوادقف ة ما روتلايبوا نمو ناب ةاروتلاانتوا دقوالءلقالا

 ' *هاج رخو د انسالا ميعص ثردحا ذه#اددم هلثعانتج ولو ىبر تامل دهن نا لبق رحبباادفنل يفر تارليكاادادم

 --1 نكمل ةر وس ريبسفل ]+

  ميح رلا نحرلا لامس »

 بعكن ىف نع رذن عمصأع نع ةبعشاندوادو اان قوز من ميهاربا انبوتم,نبدمتسابملاوا ان "دج

 ةءدورللاال ةيفينملا هللادنع نيدلاتاذ نااهفأرقو نكي. مل هيلع أرق سو هل اوهيلع هللا لص ينلاز' هنع هللا ىضر

 *:هاجرخملودانسالا يح ثردحاذه:هرفكي نافاريخ لمع. نمو ةيسوجلا الو ةينارصنلاالو
 و رمت ن. ليضفلا تعمسلاق ةريغم نعرررجأبناق : ادسا اننمالسلادبعنب دمج ان ىريتملاا ركزوا انربخا 9

 لاَةفةنملا فيلا لقيلف نمومىفا لاق 9 وقت هنع هللا طردوعسمن هللا دبع تعمسا ةجلس نب قيّمش لثاو بال لوشن

 هللااوديملالا اورماامو غلب ىتحبا تكلا لهان ا ِدللا ٠ كة نب قيقش لئاوواأر و ةريغلا لاقفون

 «ماج رخل ودانسالا حرعص ثيدحا ذه»ةئجرملاب ض رم وهواهأرق ةميعلا نيد كلذو ىلاعت هلوقىلا ندلاهلنيصلخم

 هيوهارناهاور حي اهدعإ 'ي ب ل ان رخاوالا عبسلا ىف اهوسملا املع يملطال هللا ان

 *« هنع ىدفعلا ةرع

 الاف لجرلا اذه هنع لأسن ائيش انوطعا دوريلل شيرق ِتلاق لاق سابع نبا نع ةمركع بع 4 دواد»

 اليلق الا ىلعلا نم متيتوا ام و يب ر صا نم حو رل | لق ح ورلا نع كنولثسيو تلزنف حو رلا نع 7

 تارك اذا ةمرعلا نارا ارنا ابيف ةاروتلا | اذ وا رمودام دكا ىلا نم توجل نحن اولا

 « حية الار

 1 رك ة روس ريسقت م

 ةيفينملا هللا دنع دلاتا ذا !مفأرقو نكي مهيلع ارق لس وهل اوهيلع هللا لص ىننلا ناينا نع رز نع 4 مصاع

 ظ «مسيعص# هرفك نلف ا ريخ لمعي نموةيس وهلا الو ةينا رصنلا الوةيدوييلاال

 نمّؤم يبا لأق نم لو دوعسمْن ا تعمسأ لئاو اللوق ورم نإ ليبفلا تعم ةريغم نع 5 4 2

 ةاليدحمل ًالااو را امو غلب ىتح اورفك ن .ذلا نكي اةاوونا أرقو ةريخا لاف منلاق ةنملا يفىلا لقيلف

- 

 7 يدا رسم

 «ةئجرملاب ضرع, وهو اهأرق ةميقلان: د كلذو هلوقىلا نددلاهل نيصلخم
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 أ ردقلا ةروسريسف و

 «()جإ» ١> «ريفتاباتك» «مجظ ١> «سصيخللاعمكردتلا»
 هدد قانا ازلا روس قديش قس

 © ميحرلا ن نعام

 مل دعس ع نع روصغم 8 ,ءررجأبلا ميهاران قاحسأأا مالسلا د ندمان ىر ,بنملا اركز وا 6 انريخا أ

 ميو تاو ردا ةلل فنا رقلا لو ل اق ردقلاةليل يف ةأنل دانا لام هلو يف اههنع هللا ىضر سابع نبا نع ريبجنا

 الق سسرلا قدنع ملسوهلاو هيلع للاىلص هلوسر ىل ءهلزمي هللاذ اكف موجتلا مقو: ناك ادلا ءامسولا

 حب ثردح اذه# البر هانترو كداؤف ههتبثن كلبك ةدجاوةلمج نارقلا هيلع 0 الولا ولاقو لجوزع

 *: ماجر خلو نيخيشلا طرش لع

 ابدلاءايسلا ىلا ايلعلاءامسلا نم ردعلا ةليليفنارقلال زلاقامبع هللا ىضر نياعنا نع ريمجن ا رع ريبج نبأ

 ثردحاده# ميظعز وماعتول مسقلهناوموجنلا مهلوغ مخفا الفد لإ هذهالتو لاةنينسلا يف قرفم ةدحاوةلج

 * هاح 0

 يلا يما تمقر ءايسالا ضبقاذافاوناكام ءايسالا عمها هللال وسر ابى ربخا تاق ناضمر يف لبلاقناضمر

 ىلاسال ر خاوالا رشعلا يفلاق ىهناصمر يايف ينربخا هللا لؤسراب ت تاق ةمايقلامو ىلالبال لاق ةمايقلاءوب

 ِح : ١ اياب ب ينل يعل هلال وسراب كيلع تح كيلع تمبسقا تامفاهدعل'“ىش درع

 6( ردهلاةروس ريس +

 ايندلاء|مسيلا ةدحاو ةلجج نآرقلا لزتالاق ردَقلاةليل يف هانلزتاانا سابعنب أ نع ريبجن. ديعسنع# روصنم لف
 لج نارتلاه يلع لز.الول اولاقو لجو ع لاق ضمب رثايفهضعب هلوسر ىلع هزني هلا ناكك موجنلاعقوع تاكو

 - خد الا ةدحاو

 هانا 0 رسريملا ل3 ؤناوقلا لد لاق سابع نا نع ريبجن ديعمس نع ريبج نب مي كح نعي نيصح

 *( م خ )ثيدحلا نيتسلايف قرف مةدحا !و ةلجايدلا ءاهسلا ىلاايلعلا

 مل! ل وسو تعم لهرذيب ال تلفهبنا:نعدب ص نكللام ىندحب ملا كابس ليم زىلا نع رامحتنب 6 ةمركع »

 ريمفواناضمو يفازدقلا ةليل نر غيلريخا:هللالوسراب تن تاق وعن لاقفردتلاةليل ر هذ لسودل اودي هللا لص
 لاقوماقلا موبىلا يبه ما م تقرأ ايسالا ضبق 'دافا وناك امءايس مالا مم بها ينر اوبل ث لق 00 ناضمر

 ةمسقا نطااهدش 'ىث ه2 راابنال كاتس *.ءلايف لاق يه ناضمريا يففتاق ةمايقلا مو.يملا يهلب

 لاقو

 ميكحح نع نيصح نعميشه م بش أمثل وع نو رم اه لطباولا ىسيع نب ,دمح ا لذلا داش 5924 1 انتدح ٍِظ

 ْ يايئاراعن ةم ا لا دارنا (قاحشاابت مالسلادبعنب دما :ىربنملا يركز وا # انربخا )ل

 | هللا لوسر تءمس له هنعهللا ىضر رذ يب ال تلق لاق هسا ع نع قرت كلام ىنثدحلاق يننألا كاس ليمزيلا نع

 ديغفما تاّضمريف اردقلا ةلل نع ىنريخأ هللا لوسر اب ت تاقمن لاف ةف ردقلاةليل رك نب لاقل او هلعّشا لص 1

 هلثم دعب الو لبق يلع بضغ ام | ديدش ابضغ لع بضِغفل لاق يهةرشعيا يف هللال وسر اب كيلع يتحن كيلع

 5 ا ل بي ل لاا 2 تكيس 5 5 / د 9 تقيوعي 5 كاع

 ار ببحر بيج جب ب جب ا , ::ةنديسم 4 تتسم . 50 50700 تان يو يهب 0ضظذ01'10 15

 1 7 ع تت نا د نا ف ضن ينسه فن 5 نيا 0«ظ2”أ1||0170ا01]ا ]1 ]| | | |0001 55 959 0052 5 ا '
 2 / صظ2ظظ1]11]21110 | ]| |إ| ]ا ']|]زاإاإا1 ا آاآ] ]7 فني 5 58 . دللي ل طنا نم ديو ا روتي# ديد ا 1 ا و ؟ فضي 5 3
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 هن لا ا د ا



 كلا كني 1 « ريسفتلا ب اتك وو : 4« همة : ©« صيغخلتلا عم ك ردتسلا 99

 *هاحر 2 دانسالا حرص ثردح ادهن ثلا اوعءرق نب لالا اقاونما ن ذلاالا نيلفاس لف ماي در 9

 « ميحرلا نعزلا للمس )ل
 ةشئاعنع ةو رع نع ىرهزلا نع ةنييعن نايفس انب لم ولا ننس ندم اب ب ومعي ن دم سائلا وا« اننادح
 « ىره زل ن م هممسل ةنيعن | اذافو قلخ ىذلا كن مدا ءابأرقانارتلا م تلو روت لوا ظنا ماو
 قاحسا ندم نع نايفس هه ىسومنب شنان (الاق )ذاشمح ن ىلعو قاحس انب ركبوا هانربخا ل»

 سان كنز «مسأب ًانقا ناارعلا مدل يرن تلاقاهنع هللا ىضر ةشئاعنع ةورع نع ىرهزلا نع

 « هاجر خم مو لسم طرش ىلع حت

 نعرانددنب و رمتنع رمعم اب أنا قاززادبع ادا ندمان ” ظفاملا ملاس نب لعأبلا ظفاملا ىلعونا انئادح |

 ًارقا عيكس فلا د نم طمن # 5 كلما هاباذا ءارخ ' تاك لسودلآ او هيلع هللا لص ىنلازا هنعدللا ىضرراج

 ندمخ ( هانربخا دّقف )هوهدانسا يفرباج ركذ لوق ظفاحلا نادت ملعيملام ىلا قلخ ىذلا كر مسأب

 هللا لص يننلا ناران. نو رمت نع ىرعارعما 5 قازرلادبعا عاب . هوجنز نب كللادبع نيدمش ًاناققثلا َق واعسا

 ةدايرلا نا ىلع باتكلااذه تناغاو تافثمهلك هاور لصتملا لود يطالب ءارحب ناك لس بودل اوديلغ

 نورمح نع بهو نا نع سحاطلا انعم هج رخ ادّف كير يس ابأرقا يف ( دوجسلا اماف )ةلوبقم ةقثلانم

 بوعي ندمت سايعلاوأ (هانن دج دقو)هنعهللا ىضرةرب سه ينا ن نعج رعالا نءرفعج ىلا نء هللا دنع نعثراملا ش

 دوجسلا مث نع لاقدنع هللا ىضر يلع نعرزنع مصاعنع نايفسن ع يدهمنب نمحرلادبعانت ناملسنب نوراه هانأ
 ىندح نرم بجننا اناو قلخ ىذلا كير مساب أرقاو مجنلا و ةدجسلا لب زثت م مح 0 11 نآرقلا ىف

 * لصفللا يف دجسال

 كلم +

 «حيحص *نارقلا وع نذلاالا لاك ونما نيذلا الا نيلفاس لمتا

 يمرر رترتان ٠ ٠ 0 قاموا نع رد « ناسانإ إل
 0 رحب 3 امد ماطغ كلم هانا ذا ءا نا ى هللا و هسلع هلل للص ىتنلا نارءاج نع ورم نع # رمعم

 بس عر 3 امف دوجحسلا اماف ر راف د نوم انوا ب ماما كير مساب ارفاذتك تاوككت

 *: ةربسهنيلأ ثردخ

 اناوأ ارقاومجنلاو ةدجنسلا ليزتلا م دو 0 : ل |نارقلا يف دوجسلا وت ل سمع ىلع ن نعرز نع مصأعنع ءا ىر روثلا

 03 حيحص (تاق )*لصفملا دعس ىبنادح> نم د

 © ارقا ةروس ريشفل
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 وع م / كس قص

 «()جإ# 0 م«ريضلاباك» «هسط « صيخاتلا عمكر دتسلا »

 كلام ركذ نود سنا نع ىتانبلا تبان هن ىنادقو#هنم جرخا ام جارختساو سو هل اوهيلعللا لصّللالوسر

 ذاذ لا 0-0 1 دك رفا 6 0 جامل ع راخ ا

 انته توما رجا دعو ء قشف هعرصف هذخ اف نا 0 و هل او هنننط

 ناملغلاءاجو لاق هباكميف هداعا مث ١( مهمل ممزمز 20 هلسشف لاق 6-0 اميلغلا لح اك

 نوللا مهتنم وهوأ امجار (؟)ابليهتساف هذدر هرئظ ت تابقاف لتقدق ا دكر نإ اولامف هرنض يفعل همأ ا ل وعدسلا

 * هاج رخو دانسالا حييحص# هردص يف طرا رثاىرن انك دقو سنا لاق

 لاس دانساب (يور دقو)*نب نمسا رسع تلغي نل بلاط يانغ باطما نب رمج نع ة هب اورلا# تحدق ٍِك

 قازرلا ف أبا يئادنصلا ميهاربا نق احساانب يباهتصلا لعن دمع ( هان ربخا ) لسو هلاوهيلع للا لص يلا نع

 ملسودل ”اوةيلغ هللا لص يننلا ججرخلاق ارس رسعلاعم منا لج و نعهللالوةىف _:رسملا نع ب وبا قرف يدع أما

 ه«اربسإ رسغلا ل لا ارسب رسعلاعم لأ نيرسسإ ربع باغ نأ لودي وهو كحضبوهو احرف ارورسم امو

 --1 نيثلاو ةروس ريسفب زيود

  مييعترلا نمحرلا هللامس لف

 حجوا ن ,أنع ءاقروات سايايلا ن ' مدأ أن :. نيسملا نب موه ا ىضاقلا نسملان نمحرلا ديغ 13 انريخلا 0

 سانلا ل < أب ىتلا ةهك افلا لاق ها ع نيتلاو لجو زع هلوقيف ام :عهّللاىضر سابع نبا نع دهاح نعأ'

 * هاجر لو نيخيشلا طرشىلع ميعص ثيدحاذه# كرابلا لاق نينيسو لبا روطلا لاق نينئيس روطو

 نبا نع ةمركعنع لوح الا صاع نع نايفنسانت رميا نباانن بلاطىلا نيويهار اانا ىسيعنب لع ىنادح )

 لجو نع هلوق كلذواكيش رعدعب لع .اليكل ريعلا لذرا ىلا دريم 5 لا ارق نوم لاق اهبنع هللا ىضر سابع

 ؛«نوالا عقتتموهوهولبقتسافةءاور فو( ( عم ١ ؟هتيضرص ىا د هرئظ ءض.ب ىلاهذسب مضوهعجىاهمأل (١ )١(

 00 بهذ نم تسط ىف هلسنف لاقكنم ناطبعلا ١ لد ده لات ادد ةفلعة لم ب رخت اف هبلقءرغ قشف هعرصف هذخاف

 هديرت تابقاف دم لتق اولاقف هارئظ ىني هما ىلا _توعسنالنلا ءاجو هناكم ه داعا 00 مز ءامع

 *( مزح #هردص ىف ظطقشابا ناك سا لاق اعجار اهلضتساف

 لاق ارسب رسملا مم نا هلوقف نسألا نعب وبا نء(رمعم)نب رس رسع بلغي :را يلع ورح نع «حص وو
 عم نا نيرسيرسع بلظر نا لوقي وهو كحضي احرف ارورسم امازبا لسو هلاو هلع هللا ص يبنلا جا رخ

 008 لس ضوارشرمسملا مما ارش رشا

 2 نيتلاوة روس ريسفد زجح
 لاق نينار وط و قئانلا ابلكأب ىتلا ةبك افلا لاق نوتيلا و نيتلاو ساب نا نع دهام نع 4 حينا نا

 ه(مخ) كرابلا لاق نينيسو للملا روطلا

 هاتددر مث هلق كلذو رمملا لذرا ىلا درب مل نارقلا ارق نم سابعن نع ةمركحعنع «لوحالا مصاء)»

 لفسا ةنسضف

 20ص)0»إ+؟ششطظه + ! +ض!ض!+ض+|+>+[ه+آ+!ضه+ه ه1
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 «0ج١ «بريسفتلا باتك 2.١» 4# ه>»» ٠ .«ضصيخلتام كردتسللا »
 هيلع لي الامأبا لس وهل اوهيلع هلل صهّللا لوسر تكف تقلطن مث دسم نمالبح ىديج ىف تيأروأ ابطح لمح

 كعدوام ئجساذا ليللاو ىحضلاو لجونع هللالزاف كالقو كءءدودقالا كبحاص ىراام دمشاب تلاقفهتناف

 يهناانبرأ افصلاهللا دعونا ( هانريخا )ةلعدل تدخو يناالا ميلا ادع هان دِخ اك عيطواسا اذه *لقامو كير

 يرسل تارءامللاقدب زن. ديزي نع قاحسا ىنا نعليئا ندا ىسومنب هللا دسغ ان نامل كزنئارهمننا

 ةلزدالو الجمان رجب هاج '[ثدخ كنرةمسشاماو لجو نع هللا لوقو فرح افرح هلثم ثيددحلا كتفها

 « نيمباتلن يفرح هيف تركذف ةباحصلل
 نديم انن :ضرازرلا مش اهم ياعاع ثيللا نب دمحا ْن نسل 1 يفمثلا تاودعن نب دمحا ديعسوا 5 ل ِظ

 ًارقاوالا ةليل ىف رع اهق اومنتغا بابشلا رشعم اي ىناحسا ونا لاق لاق(١) صوحالا فا نع ىساؤراانحرلا دبع
 نييخغاو نيننالاو:رهنق لكى مابا ةثالثوتمثزللا ريشا موس ال قاوشتكر و ةرذلا ًارقال ا 5

 *« ث دخل كير ةمعنب اما

 جوبا أب تاوعسسمل نب. دايز اني ثيللا ن دما نب نرسملااننيفقثلا بوسي ندم اديعسوا 4 انربخن ٍِه

 قزرواذزح ةولصلا نم ةحراسلا هللا ىنقزر دقللوقيف هءاوخا نملحرلا ىت ١ ناكل نو ناورمج نع

 «ةدابعلايف بابشلا غربال اهبن دقلف يدوالا نوميمن.ورمتو يبدل ةلدمز ورم هللا محرف ا اك ريحا م

 4[ ح رشن لا ةر وسريسف ]و-

 48 م اعلا هللا ميببل 0

 قش يف جارعملا ثيدح يفةعصعص نب لامن ءكللامنب سن نع ةدانق ثيدح لعناخيشلا# قفتادق )»
 بارق + يفوكلا ميلس نن مالس همسا )١(

 الساس عراه حلات هاوس راع كاان | لسو هل او هيلع هللاٍلص هللا ل وسر ثكسف تقلطنا م كنتم خل

 دم نب قاحسا (هانربخا) *«لق امو كير كنعدو ام جس اذا ل اءللاو جضلاو هللا لز اذ كلالقو. كعدودقالا

 اذه هانأببا اك حي ددا داك املا لاق#ليثا ريساانن ىسومن هتلاديبعانينافعن لهن دمحازب ةفوكحلاب ىمشاحلا

 ةرازدز لد. هيفلاتف هيلا دينعاتي نا رهمن. ٍدمحا انيرافصلا هللادبعوا ( هانربخا ) ةلغهل تدجوىتا.الا خيشلا

 *ىناحطلالوق مف دجا مل ثدخ كير ةمعنب اما هلوق#ءاوس يقابلاو دنز نب ديزي

 قاحسا ونا لاق لاق مالس :صرتالا ىلا .نع.يناؤلا كثر <-رلا دبع نديمج انن ىزارلا مئاهن « لعإ»

 را رهشا موصاالىلا وةعكححري ةرقبلا[رقال ىلاو ةبا فلا مش ًأرقا اوالاةل إى رع قاومت ف ابشلا ر شعم اب

 «ثدخ كمر ةمعنناماوالتمث سيخلا ونيننالا و رهش لكن م م اناةنالعو

 اذك ةالصلانم ةحرابلاهّللا نقزر قل لوقف هناوخا نملجرلا قلب تاكنوعيم نبورمتنع 4 جلب وا »

 هبا فك ريما ع نميهزرو

 8: حر رشن 1 ةروش ريسفل ز-

 لؤزن ناش »

 هر وبس

 ىجضلاو

4 

 1 ا ام

60 1 

 مج عص ب مس

5 

- 
:1 

 يا

:6 

 4 يس مم
 نايبصلاعمسملب وهو ليربج هانا سو هلاو هيلعمتلا لص هللالو سرا سانع تباث انا ةلس نب يب دامح ٍِظ



 «(0ج» # ريسفتلا باتكإلا © « ه9 « صيخلتلا مم كر دتتسملا »
 ْ : « هاج رخم لو لسم طربش ىلع حين ثيدح اذه ىَضَرر فولو ىلع الاهيرهجو ءاغت الا

 مح
 د ىحطلاوةزوس ريسفب ززجع 2

: 5 
 7 1 مكر وخلا داهش 1

 ش ند حئازج ىلا نيدادرنب ماضعانث ىالعسعلا ن :تشحلان 0 ' دمح 5 لدعلا' قاحعسا دع ورمع وأا# ّى 0 و 3

 ؛يرأ لاقاههنع هللا ىضر هبنا درع ء ساعد ١ هنلا كبع + نإ لع ىتدح لاق هللا ديبعخب ل اعمشا عع ارو الام ا ٍ ل

 ا
 ١ ليلو ىشلاو لج زم نالوا ذم رن هذ م هاك تضامن هوه هلا لصد لور 72

03 

 لو ءرق |

 :لكق كملا هءارب.ءول ءولنم ةنجلا يف رصق فلا هاطعاف لاق ىقرتف كبر كيطع فوسلو هلوق ىلا ىجتساذا

 رخو دان 6-95 أدهد# هل يعن ابق ارق ه: هأج 3 اللا ثيردح ٍ ب انها رم :

 ءاطعنعدن زندا مانا رجلان هللاديعاني ةعلثأ -نبدما اننءالما قل ها ران د لضقفلاو ا 4 اند 0
039 

000 

 م ةنمأ 0

 تددوةلئسمهللات تلا 0 اود لعلنا لص يتلا ا انما ولاووب اصر قيعاوت مج نت ديوس ن ,عسلاسلان

 | امت كل دجاجلا ىلاعتو كرا. لاف ىسومتملكو را ناهلسل تر رخس برأي تاقفلر يول

 .«داج رفع دانس الا بص ثب نع العم هلللبل !-1ناتدد يقع للفيلا كحتيقافالثاعو كنت دهفألا اكوكطواف اف
 0 د

8 
 َ | ىنومنب هللاديبع انددح ىزصاعلانانع ن ىلع ندمح انن ةفوكحلاب يساملادم ن.قاعسأ'مانزبخا )

 تطحلاةلامج هنأ نضا و ىلا ت نو تمل قفا اد:تبتتازال لاق هنعّشا ىذرق ران دب ز نع قاحسا ىنا نعل ئارسا

 ] سو وأهل اوهيلع هللأ لصهّللا ل وسر تنافكاده دقا دمنا سحل يبا ردها ليقفلاق دسم تنسف ل ابخاهديجيف

 ىتارله تلاعفلاقّساالا كادهامكلندهام هللاوىنالاتف لاق وجهت انم لع ٍدمعاب تلا الاف نشلاغؤهو

 لا

 * ىطرإ فوسلو ىلعالا هر هجو ءانتباالا ىزجت ةمعن نم

 يرا لاق هسا نع سابعن هللادبع نع ىنلدح هللا ذسببع ن ليعمسا نع ءىازوالا ان حارجلان 1 4 داور» :
 هل

 سنس

 4س

 ىعس اذا ليللاو ىحضلاو هللا لزئاف ثلاذب رسسف هدعب نم هتما ىلع حتتفب ام لسو هل او هيلع هللا لص هللالوسر -

 أ |منمرصق لكى كسلا هارت قلؤل نم ةنجلا يف رصق فلا هلل هاطعاف ىضرتف كمر كيطع فاوساو هل هلوق ىلا 5
 | هم

 اهي

 « بفءرط دقو 8 داور نن مصعد درغ (تلق) جمر هل يبن ام

 هللا لاس لاقملسو هل او هيلع هللا لبص يبثلاذا :سابعنب! نع ديعس نع بئاسلا نب ءاطعنع دبز نب « دامج

 | ىلامتك اقف ىسوم تملكو حلا نائنسل 0 تاقفىلر لو بوكذ هل ايس نكس يلا: كددو ةلئنم

 : مص ههلأس ايلا تددوف مأ :تلقف كتننءافالئاعو كت دعفالاض و كتواف افاعت . كدجاجلا

 تامل ةلا+ هنازماو ىلا تتو بها ادد تبت تازامل اقف را ند نع قاح ايبا نع < ليئارس ا

 كااتف الليف ماع وهو لسو هلاو هيلغ 7 لص هللا وسر أ كناؤ كاوهذق ادم نا بحليلا ةأزض اللف

 |البحىديجيف تب ًارؤاابطح لعا شَأَ . لله تلاةف هللا الا كاديهام كد وجهام هللاو ىلا لاقيزجعن م ىعدماب

 ني



 «0)ج» | «ريفتاباكط «ه6) م« ضيخلتلا عم كر دتسلا
 هه( ىثشي اذا ليللاو ةروس ريسفن زيوس

  ميحرلا ن نيا هايد

 فسوب نيد نةلادبعأبلا ظفاملا بهونب دم تلادبع أبلا ظفاحلا لعنب نيسحلا لعوبا# انثدح لف
 ثدح نيسحلا نبل اء تسيسلا# هوم نل هللادبع نن نمح رلادبعنإ هللا ديبع ن نع نايس انى أ ىتثدح يابرفلا

 باب ي لكو هللا ههنملو مهتنبلةتبسلب وهل او هيلع هللا لص هلا لوسر لاقلاَق هنع هللا ىضرهدج نع هان .

 ل كراتلاو هللالذا نمزعيو هللا نعا ن :رم لدبل تور معلا طلستملاو هللاردقت تذكللو ل

 0 نماماف ىثغياذا ىلالاو ةروس اوءرقا تايفسلاق# هللاءر 1 لحتساأو هللامرحام يبرت رتعنم-لحتتسااو

 انكشف هك رب هيت ىنسطاب ب ذكو ىننتسا و لخم نماماو ىرسيلل هرسينسف ا و

 م رافلا هنوتسر د نب رفعج نب هللادبع(هاندح) مدقت امف هنر 0 ا سي دائسا هلو لعوا هاثب

 نءةرمت نع بهومنب هللا ديبع نءلاجرلا ىناني نمح را ديعاتت ىورفلا دمحن ق اهيابج نارفسنب بوقعر

 دئازلا# باج ىلكو هللا مهنملو مهتتمل ةتس م [بودل وهب هلا ليش لوم لرد !اقاهنع هللا ىضرا ةعئاع

 لحتسملا و# هللا ل ذآ نم لا + تو رجلا طاسملاو« هللارادقاب بدكملاو * :ىلامتهللا بانكيف

 ىورفلا دمحنب قاحسأب ىراخبلا مام الا جيتحادق# ىتنسل كراتلاو# هللا ءرحام يبرتعن ءلحتسااوههّللا رحل

 « لوالا دانسالا نم باوصل ابىلوا اذهو حيحصلا عماجلا يف لاجرلا ىلان, نرعزرلا دبعو

 ندعي ومالا ىيحنب دعسان ظفاحلا بيبح ا انئىراطهقفلا هس نبدا 4 ايدح »

 نعقيتع ىلا نب هللادبع ندم ين* حلاق قاحسا نب دم نع ١( ل ىناكبلا ةلبيم ندايز نع ديعس نع هللا دبع مع

 تقتعا تامفام تامفذا كلنا ولفاف اعضاياقر قت 90 ١ 6 ةفاحقوا ل لاةلاق هسا نعرم زلا نب هللادبع نب اع

 < تأ الاهدع تلو امل ديرا امديرا اعاىنا ت 1 وبالاتق كنود توم وقتو كنومنع ! داج الاجر

 ىززجت ةمعل نم هدنع دحال امو عي ع تا ىئشلا و يق داو دم و ىقتأو ىلععا ن -:.ماماق

 قا ؛؟فاكلا ديدشنو ةدح ولا تم 0(

 -:4: ليللا و ةروس ريسف ز:-
 ديالا نيدملا 0 خب بهومن هللادبع نب نمحرلادبعنب هللا ديبع نع *« ي روثلا ف

 بدلا هللا باكل ىف كئازلا باى لكو هللا مهمعلو مهتنمل 3 ا لسوهلا اوه.لع هللا امال ويمر

 هللا مر رحامين رتع نم لحتسملاو ىتنسل كراتلاو هللا لذا نم زعبو هللا نع !نم لديل تو يلا طلستلاو تاردقأ

 ىورفلاقاحساىورو# تاي الا قتاو طعا نماماف ىشفياذا ليللاوةروساوء رق! نايفس لاق#هنلا امر لحتسلاو أ

 *ثيردحلا هللا , مهنعل ةتساعوف ص ةشئاع نع ةرمت نع 6 يا ا دبع

 ةفاحق وبا لاق لاق هبا ضرع هللادبع نب صاع نع قيتع ىبا نب دم ىنثدح قاحسا نبا ن ل نب

 كنود نوءوقتو كنومنت < ! داج الاجر تّدتعا تامف ام تامفذ |كلناولق افاعنض باقر. قتست كا راركبيال

50 3 

 3 هروصو

 دش ليالاو

 ل
 ا

 8 باع

 يع قع 5 وق ىلا قالو زطفل كر ماماف هدف تأب , الا هده ال ديرا أم ديرا اما يلا ت تااايملاخا
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 _«(0)ج» هنيشاب اتكط 7.604 » 2 16 ضيخلتام كراس ١

 | لاق ىنزارلا' تنام لس نب قاحساانن.رفملادم اح تا نم فماحانم م .بوقعي نيدمح هنلادبعو ا« انئدح ل

 رباج نع زدكتملا ندم اننكاقف ةبخسم يذمو ىف : مانطاوا لجو نعمل لوق نع 00 ورم نب ةحلط تغمس

 «نآيفسلا 00 انطاة نقلا تابح وصولا 0 وهللاو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاقاههنعللا ىذر هللادبعنا

 ٠ 1 ا اع الا مييعص ثردح اذه

 نع نيصح نع نايفس نع يجشالاا“ * ثيللا.يلانا  ميها ربان مثيحلا ن ديزاان . لدااذاشمج ننعم اندح »

 ىلع ميك ثيدح اذه# تهلسيل ىذلا: حورطملا لاقةبرتم اذا ا راايبع ها دع ارا سلع

 ا * هاجرخملو نيخيشلا طرش

 ادهاج نءنيضح انثليضف ناأبنا قاحتاانث مالشلادبع ندمت اننىربنملا دم نبى نم ايركووام انرخا »
 *. "ىشتارتلان م هيفتالىذلا برتلا لاق'ةءرتماذ انيكسموا لج وزع هلوقيف اههنع هللا ىطر سابع نبا نع

 ه4 اهاجطو نسمشلاو ةزوسريسفن لح ش

 « ميخرلا . 0000

 حجي انا نع ءاقرو انثسأبا ينان مدا 1 اهيل نب ميهارنا * ىطاقلا نسما نا نمحرلا دبع# انربخا

 راهتلاو اههناهالت اذا نمقلاو اهءوضلاقاهاخضو نسشلاو لجو 0 وق يف |هنعهللا ىضر سابع نا نع دهام نع

 فلو لاق انه ابد لاقت اه احط امو. نضر:الاو'ءاتلا ىلا لاق أهل ناو :* امنلا "واخ ءاضا لاق اهالجااذا
 ا'هاسد“ ترم باخ دقو اهاكز نم:ختافاذق امدلز دو اهماتا» ف دع لاقتإج نونا عوج اهلا ا طاوسابو

 #3 هأخ رء و نيخبشلا ظرش لع حتي ثدحاذه# اهاوغالاق '

 قغاربج ناديعس نعةلظنح نع ترايفس انثرمم يبا نئالنث تلاط يبا ن ميهارإا اة نك < اند 0

 ثيدحخ اذه اهاؤقتو اهرْوِخاههزلالاة:اهاوقو اهرؤخ اهلا لجو زعهلوق يف امبنع للاى خر سابعا[

 #* هآد رخن مو لح 3"

 يو ول
 ماعطا ةرفغلا ت ايبور قناع صياج ن عنعر دكتلانب لاق ةبخسمى ذ مون يف اعطا واو رمجنب # ةلطو و

 ش ' هيحيفال حروب انخسلا مسا

 هوهارئالاق (م خ) تن هلسيليذلا ح ؤرطلالاق ةب رتماذانيكسموا سابعن.|نع دهاج نع «نيصح إف
 ه* ىش بارتلا نم هيقالو ذلا ب رئتااوهلاق نياك نع دهام نعنئيصح ارضا 0

 با ننيغلا وة روس نين وعدن ظ (
 انه انامو اهءاضا اه الجارميناهالت اهءوبضلاةاهاحضو لاق سابغ نبأ نع دسهاع نع مين ينانا 9
 اهاس دنمباخ دق واهأ داعسوأه ءاقش فرع لاقاها و قتواهروؤاهيملافاهاح دلاق اهاحط اهسلا 58 سلا :لاق

 : « (م خ)امارغالا
 * يحض« اهاوقواه رووؤعأهم نلا كاقابمنملاف سابع نبا نعريبجتنب ديعس نع ناي -ينان 6 ةلظنح ١

 ' ريسفل رو «(0



 0١< «ريضتاباتك» 2 «ه»»ظ «١> صيلتاممكردتلا»
 ثيدح اذه*تناميتح اميظع ىجر اهربظ ىلع لمج مث دانوا ةعلرا هنأيمال نوعرفدت ولاق دالبلا يف اومِط

 *: هأجرخمملو داس الا ميرحص

 ةزمجوباًاينا قيقشنب نسملا نيىلع انن لاله نب ميهاربا انث ىرايسلا مساقلا نيوساق سابعلاوبا « انربخا »

 ةيالثطا رصلارو م داصرملابل كبر نامسقلاقرجفلاو هنعّللا ىضر هللادبع نع دعما يلا نملاس نع شمالا نع

 * هاجر خل ودانسالا حيحص ثب دحا ذه * لجو لمع برلا هياعرسجو محلا هيلع رسجوةنامالا هيلع رسجروسج

 بي دلبلا ةر وس ريسفب روح

 مح ح رلا نمحرلا هللإ !ميسل 3

 ووضنم نع ا ميهاربانب قاحسا ا: مالسلادبع ندمان: ىربنما ادمن ىبحن ايركزوا # انربخا »

 نا هل ل>الاق دليلا اذهب لج تناو دليلا اذهب ميقاال لجو مع هلوقىف اههنع هللا ىذر سابع نا نع دهام نع

 *هاجرخو نيخيشلا طرش ىلع حييحص ثردحاده :ءاشام هيف منصنإ

 نع ءاقروانت سابا ىبا نب مدأ ان :” نيسان مييها ربا ان نادمهب ىضاَقلا نيسملا نب نرخ لا دبع م انربخا

 داو امومكادلاولاب يس لاقةلوامو دلاوو لجوربع هلوق يف امهنع هللا ىضر سابعنبا نع دها# نع حيبجتيفانا

 95 هاجر 7 نيخشلا طرش ىلع حبحص ثيدحاذه :«هدلو

 اع نعم رج نبا نع نايس انة ذحو اان طاو قافناا يفاشلا للادبع ندم ركبوا ان ربخا »

 هروسو هنانسا تسو هيد الو 2 قاخ ةدش ف لاق دبكف ناببنالا انهلخ دقإ |مهنع هللا ىذر سابع ناني

 * هاج رخم لو نيخيشلا طر 5قك حص كيوحا الو هءاتخو هتشيعمو

 .نعرز نع صاع انن شايع نيرككوااانب ىوراطبلار ابجلا دبع ندا اننب وقع ندمت سابملاو ا اندبح قو

 راج لهو داي الإ م ثمر دع لولو رشلاور يملا لاق ندا هانادهو هللا دبع

 ىلع لعج مدايوا 35 را هنأرسمال 6 ديولاق دابوالا ي ذ دوعسمن ا نع مفار يبان رع ثبان نع# رمعم ])»

 * حيحص * تنام ىت مح امظع ىحراهر ,ظ

 ربسج روسجةبالث طا ريصلا رو يمد امص رملاب كبرنا مسق لاق رجنلاو هللا دبع نعدعملا ىلا ن ملابس نع شمالا »
 * معيحص * لجو نع برا هيلعرسجو محرلا هلعرببحو ةنامالا هباع

 8[ دلبلا ة روس ريسفت زج
 * ( : 2 ءاشام هف عنصي نا هللحا لاق لح تناو ديلا اذه مسقا ال سارعن ا نع دهام نع « روصنم »أ

 (م خ) هدلودلواموم ٍدادلاولاب ينمي لاق دلوامو دلاوو سايعزبا نع دها نعي حبجنيفا نبا لف

 [منازسا تيبودن : دالو يقاخ ةدشيف لاق 2 ف كيانوال انقاخادقل نئابه نا نع ءاطع نع 4 ع رجنا »

 «(مخزد اتخو هتشيعمو
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 40ج» «ريسلا ب انكطا 2 ميه <« صيخلتلا مم كر دتسلا »

 هيلارظنب ر لم هيلع ف رشاقلاق بهارإب بهاراب هادانق بهارربد باطما نب رمت م لو يتوجلانا را

 اران ونس ةءاطاتكو لبو لاله تر 5ك ٌدلاقاذه 06-0 نيود هرقل هي

 ««ر<نامز كردبمل ىوملا نارمع اب ا ناذ اهتقو يف ةناكح هذه# يناكبا يذلا كلذف ةين !نيع نم قست ةيماح
 111 هه وول جواد مال قاطعا قى" لع نيا قران :انس تاق قب نلمح نمابم يرجو
 ىتح سانلا لتاقا نأ رس لسومل او ةيط لاي اص هللا ل وسو لاق لاق هنع هللا ىطر راج نع رييزلا يا ن

 هللا لوسر أرق من هللا ىلع مهماسح و اهقح الا مهلا وم او ممءام د ىنم اومصع اهولاق ا ايو

 ثب دح اذه « ربكآلا باذملا هللا هن ذعبف رفكو ىلوت نم الا رطيسع مهيلع ت ا اا

 هداج تعم و نيتيدلا طخ لطي
 -«#/ رجفلاو ة روس ريسفت زج-
 « ميح ىلا نخ ىلا هللا مس ف

 كس رعوعالا نع نايم ىبحنن دداعلا# ىسوم نب رشدان هنولاب نبدا نب م ركل وبأ # ىن كح

 لرش لايلو راهنلا رؤلاق رجفلاو اههنع هللا ىذر سابع نأ :رع رص ىفأ نع سيقنب نيص>نب ةفيلخ

 *()لالهن دوسالا وه اذه رصن وباو هداج ر خيم ودانسالا حصص ثيدحاذه# ىحضالا رشع
 نا رمت نع ةدانق نع ماه انث ثراولا دبع نب دمصلا دبع انث ةءالق وبا ان” ىضاقلا لماكنب دما 4« انثدح »

 لثس لس وهلاو هيلع هللا للص ينلازا هنع هللا ىطر نيصح نب نار نع ةرصبلا لها نم خيش ماصعنإا

 * هاجرت لو دانسالا بح ثيدحاذه :روامنمو 0 اهنم ةواصلا يه لاقف رولاو مفشلان ع

 قل ادع ىلا روصنمن ديعسان* لضفلان. نيبسملا انث لدملا ركبن , لعن دمج ن حلا وا 4 انثدح 9 2

 نيدلا دانوالا يذ لجو :ع هلوقىف هنع هللا ىضر دوعسم ن هللادبعن نع عفاريلا ن نع يبانبلا تن !”نع رمعم |ب ا

 اوعط ححصلا "٠ لاجرلا بتكى "هتينكب مسالا اذهان دجوام(١)

 ةيماحاران ىلصتةبصان ةلماعهتلا لوق ترك ذلاقاذه نمكيكم امنينمؤللا ريمااب هلل قف ىكبو هيلارظنب رمت لمْج

 *امضوميفةءاكح مكحل رمح كرز. !يبوملايناكبا ىذلا كلذف ةين !نيعن مسا

 هللا الاهلا'ال اولوقت تح سانلا لت اقانأ ترمااعوفرم رباجنع ريبزلا يبا نع نايس انن « ىرفآ ادوادوا ©

 م اعتمسا لسوهل ار او هيلع هللا لص هللالوسرأر قمنا ى !ءمجم اسحواب اممحمالا مل 0 ءامدىنما ومصع اهولاقاذاف

 0 آلا باذملاهّللا همذميف رفكو ىلوو .نرمالا رطيسع
 ه[ رجفلاوةروس ريف ]ين-

 لاق رشع لايل وراهناارخ لاق رجفلاو سابعنب| نعرصن يبا نع سيقنب نيصح ن ةفيلخ نعرغالا نع« نايس ل
 « لالهن دوسالا وهاذه رصن واومييتص# ىجضالا رشع

 ريولاو عفشلا نعلئس سوه و هيلعهللا للص ىنلا نا نيصح ن نا ر< نع ماصعن نارم نع ةداتقن ع ماهه ف

 مع كصو ريواهمو عفش اممةالصلا يه لاق

 رمدمإل



 01 للا ا ين ع شا 5-7 1

 «(0جطظ 4 ريستلا باتك و اي هما 2 « صيخلتلا مم كر دتنلا»

 لا !اققرتولا يف لد بودل اوهيلع هللا لص هلا لئَسر اول لا تاليا ةعئاغانل أس لاق مب رج نيزي زعلادبع

 دحا هللا وه لش ةثلاثلا يف و تورفاكلا انما الق ةيناثلانفو لعالا كر ما ممر ةكراف ارق

 تقوامتبلط بوبا نب ىيحن نع ريفع نب ريثكن ديعس ا ثيدحلا يف ا ماما ام قادق» نتقرعلاو

 دمج ليممسا وان ىامصالا دها زل هلا دبع يدمج هللا دبعوب | (انئادج) دعب مج وفاه دجا م زلة باعك الثا

 هيلع هللا لصهللال وسر ناكت لاق اهنعاللا ىطر ةشئاع نءةرمي نعي ران الأ انيعس نإ محا :: ىملسلاا ليعمسا نبا

 دحا هللا وه لق رولا فأر تو نورفا كلاابما انلقولعالا كير مسا معسل اهدسبر تو نيتلانيتنكرلا ف سوال او

 « سانلا“ب وب ةوعا لقو قلفلا بزريذوعا .لقو

 رشنوا ابا ميشه ان .. (الا ة)ساول نعش ميار 07 ”فلخن ن مشحلا اتةيققاادلول وا ي اندح

0 

 ىدلا ل عالا ىر ناحيس لاك لعالا قي رز يسأ مست 1 اذا ناك هنا اهبنع هللا ىضرر# نا 002- نادسس اع

 هاجر و نيخيشلا ظريش ىلع حي 56 اذه#«س كن يبا ا ىوسفقلخ

 مساهل اع ءاطع“ نا لعل نا ميتعافو ميهاربا نب توهم نب 0 اطىلانب ميهار | اب كم لولاوبا 4 هانتدح و.

 لاق رسوما اعاللإ 7 دج 2 ًارقاذا هنع دللا ىئضطر. ص اقو.ينا نب دعس ناك لاق ةعيئر ن هللا

 5597 كيحدس ناحل ا دينو ا هبا ا - ل ا تثودمسو 0 5ع ا ةفاؤغ ا 0 1

 كاقو ئيد .:ااف كلك رق رت لج و نعدتلا ل 7 يشاء 1لعالؤابيعلا| لعل كارت دعس لاف اهاتشنوا رق

 «ءاج روزين طر ل 1ع 000-0 انه + كر دقسل اذا كيررك داو

 ريولا ىف ملسو هل اوهييلع هللا ىل اصلا لوسرأ رق ناك ”ى ثياب ةقئاع انل اسم رجنب ريزعلادبع نع #* فيضخ :

 *نيلذوعملاو دحا هللا وه لق ةثلاثلا فو رو رفاكتلاج لق ةياثلا يف كرر مسا ححبسل ىلوالاف كاان

 ىذلاىلعالا يبرذا حبس لاق ىلعالا كنرمسا 25 ًارقاذا ناك هلا رم نبا نع ديعنت نع رشن وانا اك ميشه ٍٍظ

 * (مخ ) سمك ن ييفا ةءارق هو ىئوسف قلخ

 لاقلعاللا :كنر ,رمدا حيتسأ اذا صاقو ىا ٠ نم .دعس ناك ل اق ةعسرن , مسالا نر ٠ رع ءاطعن لييأبا 0

 بيسان دعس اف تاق ا اهسننواةنا نمت امأر ةادعس تعمسو ئبش نا ةفاخمذارتلار 5 يس داف كت رشح

 كرك داو: ئسالف كنز د بيبتلا لآ ىلع الو بيسلا ىلع لزيل نارقلا دمدب لاف اهامسنن ارش
 : ل( ١ خ) تيساذا

 ٠ ب( ةيشاغلا ةرووسريدفت ره 3
 هيلع ف رشاف تهاراب هادانف شهار زوي: باطحلا نب رينسمل وقتل وانا رمتابا تءمس فناملسن #.رفعج 9
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 5 2: قراطلا ةروس ريسفن رجس

 ©« مييحرلا نمحرلا هللامس وه
 ىضاَقلا ف سوبو اان مينمن دما ىدج ىنثدح ى وبلاد ن هللا دبع أبنا ظفاحلا ىلع نب نيسملا لعوا# ىنثدح ف

 لجو نع هلوقيفامهنع هللا يضر سابعن | نعريبج نب ديعس :رغ ةريخملا يلا نب رفعج نع فيرطنب فرطمانن
 هعالضالا لفسا نم بناج لكن م عالضاة ميرا ٍبئارتلاو بلصلاوهبلصلا لاق بئارقلاو بلصلا نيب نمجرخم
 / 5 هأجر خم و دائتسالا معيحص ثيدح اده

 نع فيصخ نع نايفسان مثعج ريدم ابنا ينامنصلا قاحسا نيدمشانن دها زلاماحن ميهاربا « يتربخا

 «تابنلا تاذلاق ع دصلات اذ ضرالاورطملا لاق مجرلا تاذءاْنلاو |هنعهللا ىضر سابعنا نع ةمركحع

 * هاح رخب و دانسالا حيت ثادح اذه

 م ىلعالا كر مما حبس ةروس ريف ,--

 ظ « ميحرلا نحرلا هللامس ف ١

 قراط نب عب لا نبو رم و ىا انثىمهسلا حاصنب نامعنب ىيحانثي ذادغبلادمش نب دم رفمج ونا« ىنثدح ف

 تلاقاهنع هللا ىضر ةشئاعنعةر نع ىراصن الا ديعس نب ىيح نعبودأنب ىيحانب (اولاق) صيبا نب ديعسو

 نورفاكلااهيااب لقةساثلا فو ىلعالا كءر مسا حبس لو الا ةمكرلا يفرولا يفأ رق لسودل اوهيلع هللا لص ىنلا ناك

 ط رش ىلع حي ثيدح | ذه# سائلا بري ذوعا لقوقلفلا برب ذوعالقو دحا هللا وه لق ةثلاثلا يفو

 ىيحن ثيدح نم ةدأب للا هذه فرعءتاعاوم سم ىبان ا نعددحو ىراخبلاهجرخا اعا اذكه هأجرخ و نيخشلا

 ْ * حيحص»رخآ دانساب يور دقو# طّمف بوا نا

 نع فيصخانئىرزمللا ةملسن ,دمحأبلا ميها ربان. قاح.اننمالسلادبع نب دمحانثيربنملا ايركزوبا انربخا لف

 زيزعلا دبع

 4: قراطلا ةر وس ريسفت زيوس
 يف سابعنب | نع ريبج نب ديعس نع ةريغلا ىلا نب رفعج نع فيرطنب فرطمان' « ىضاقلا فسويوبا ©
 «حيمص# عالضضالا لفسا نمبناجل كن م عالمضا ةعبرا بنا رتلا لاق بئارتلاو بلصلا نيب نم جرم هلوق

 تاذلاق عدصلا تاذضرالاورطلا لاق مجرلا تاذ هامسلاو سابع نبا نع ةمركع نع « فيصخ

 « حيو تابنلا

 ىلعالا كر منأ حبس ةراو ريف قس

 ملسو هل و هيلع هّللا لص ىنلا ناك تلاق ةشئاع نع ةرمت نع ديعس نب ىبحننع ىرصلا بوبا نب « ىبحن اف
 هللا وهن لق ةثلاثلا يفو نؤرفاكلا ابي لق ةينثلا يف و ىلعالا كبر مسا حبس ىلوالا ةيكرلا ىف رتولايف أرقي
 ( م خ) نيتذومملاو دحا

 فيصخ 9 نيف
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 «(0ج)» « ريسفتلا باتك ». 2 « هد « صيخلتلا مم كر دتسبلا »ف
 نانع دهاج نع رشلوا أبنا ميشه انبنوغ نيو رمان. بلاغ نري دم ان لدعلا ذاشمحن لعم انثدح »|

 لوق لسو هل او هيلع لاىلص كين 8 لاةقبط نع اًمبط نيكرتل لجو :ع هلوقيفابنع للاى طر سابعا
 0 هأح رخو ةاثتم الام مح ثادحا ده لاح دعب الاح

 2 6ث ربلا ة روس ريسفن وح

 « ميحرلان .رمحرلا 5505

 ةبعش نعرفمج ناوهو دممانبيفا ىتدح لينتح ندمجا نهّللا دعانا ق احسان ركبوا خبشلا « انربخا ٠

 هعف رف لع اما هنع هللا ىطر ةريرص ينانع مثاه يىلؤم را نع نايدحت ديبعنب سنووذبز نى 1

 ١ دهاشلا لاق دوهشم وده اشو ةيآلا هذه يف ةربره ابادعب لف سل اونافا و ملسو 27 هيلعتلا لص ىبنلاىلا

 ط رش ىلع حبح ديبع نب سنو: نع ةبعش ثيدح# ةمايقلاءو دوعوملاوه د وهشملاوةمجلا مونو ةفرعمو

 * (١)هأج رخن رخو نيخيشلا

 0 نعةملس نبدامح ان" ليعمتسا عل ىشوم انثةعز زخن قرسلا اذن نب يل اه ن اص ندم ع :

 *> اذه# هر انملا ددقل كير شطب نا جوربلا تاذ ءاسلاو مد لاق هنع هللا ينط دوعسسم نب هللا دبع نع

 #4 هأجرخ و قاتبمالا سيكس ثبدح

 ديعس نعىلاملا ة زم يبا نع لايهفس انثارمع يلانءاانث بلاطيبان ميها رباانث دولا ىسيع نب لع## ىنثدح

 هنلقءا رمح هيوقاين م هاتفدءاضبب ةردنماظ وف احؤلل هللا قلخامم نالاق |ههنع هللا يضر سابع نبا نغريبج نا

 تيع وىنيحمو قزريو قاخ اهنم ةرم لكى فف ةرم وا ةرظن نيتسوةث اه الثموب لكه يف رظننرون هءاتكحورو

 لاما ةزم باناف دانسالا حييص ثيدح اذه# ناش يفوه موب لكملوق كلذف ءاشن املعشو لذب وزميو
 * طّقق هيهذم قواذلاالا هياغبش)

 لراخ ٠ ةينجا م وب دهاشلاو ةفرع موذرب ,شملاو ةمايقلا م ,دوعولا ة ربسهىنا نع ىرخ 'هياوريفو (0 ١(

 «فمتط هنفو اًئيش نحلل اجرخمملو لاق ا ذك (تاق) ( ( م خ )حيحصو# ءامبلا

 د جوربلا ةروس نيسفب تح

 دووشلاو ةمملا مويو ةفرعمؤي دبساشلا لاق هوهشمو دهاشو لسو هل آو هيلع للام يتلا دير ناتخ
 *( 1 2 هم ايعل ءلاموإ دوءوملا وه

 ديدشل كب ر شطب نا جوربلا تاذ ءابسلاو مق لاق دومسمن ا نع ةج يع نع ءاطع نع ةملسْن « داح

 * مح صح اه اغا لا

 عيدحلا ءاضوب ةرد نم اظ وف احوال هللا قاخن ام لا: سإبع نا نع نيج ديعس نع «تنا ىلا ةزجوا ٍِك

 ش ْ « ادهم (تاف)
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 وقعت و كم رح نم ىطمتلاق هللالوسراب ا نملاولاق هتمح ربةنحلا ةلخداأ وار ريدسل اناسح هللا ةيساح فدك م ثالث

 نش ل

 تدمضرالا اذاوةنس ىفلابضرالا ىلبق تيبلاناكلاقو رمت نب هللا دبع نع دهاجم نع يبيح ىلا نع# ليئارسا أ

 «()ج» ١ «بيفتاباتكطا «هددإ < ضيفنا“ ك هدتبلا»

 د1 ملا 20: مي ايف درجتسلا و تقشنأ ءايسلا اذا ةروسز يس نحس
 ' 4 ميح لا نعزلا ّفامد »

 هللا ىضر ةربرهيبا نع ةنللس يبا نعريثك ىبانب ىيحبثيدح لع خيشلا قفا دتفايقدوجسلا« ثب دحاما »

 * ةملسيلا ن :رع دت زينب هللا دبع نع كلامو هنع

 حنينا نا نع ءا ءاق روان" سابا ىلا نوما ام جلا ميهارب | اننا ىضاقلا ضلك , نم ادعم عرش 2

 ايس لا تفح واهم تل داو تلمح *تاءامسلا لا هلوقيف اهرنع هللا ىضر سابع نان .ع دهاع ٠ ع

 حيحص ثيدحاّده ىولا نم اهيفامتجرخا لاقتاتوا يقام ت هلاو ةمايقنامون لة تدمضرالا اذاو

 ْ : *: هأح رخم أ .ؤنيخيشلا ط رشْلع

 عدها نع ىيحىنا نع ليثا رسا ابنا ىنومن هللاديبع'”نا رهمنب دمحا انئرافصلا ع واانث دح 9

 اذه ءادمهتحن نملاق ث دمضرألا اذاف ةنس قلاب ضرالا لبق تيبلا ناك لاق هنع هللا ىطرو رمتن هللاَدبع

 : ١ د هاح رخم مو دانس هيأ 50

 مواد ٌناهلسانس ناملسنب دّمسأتا ىرهوملا لاذاش ٠ نبدا هب ولان دما ندمت ركب وا < 6 انيدح#

 ملسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوسرلاةلاقهنع هللا ىضر ةرب سه ىفأ ن قع لل قاع رخل لأ نإ ىو نعمل

 هللا كلخ ديواريساب اسح ةقيسات نالق هَللالَوسر انىلاف كلذ تلف اذاذ لاق كعطق نم لصتو كملظ نمت

 * هاج رخم ملو دانسالا حيو ثردحاذه# هتمح رب ةنجلا

 0 ء ةيطعر نسا يرصاملا ن :انع نب ىلع نب نسمات ةفوكلاب يشرتلا دم ن. ىلع نسما وا انريخا »

 انام كرا لوز هلوق يف هنع هلا ىطر هللا دبع نع ةمقلع نع ميهارب نع قمع الا نع بيبح نب ةزمح

 مماج رب لو نيش طش ولا ع مص ثيدحاذه# (؟)ءايسلالا# قبط نع

 «اندح )» ١ ءارس دعب ءاتهلعلو لصالا يفاذكم )١(
 س# قاقشن ا١لا ةروسريسفت 7“

 تقتلاو ةمارقلاءوب لاق تدم ضراال! اذا و تعمسلا# تح وام رلتنذاو سابع. نعد هام نع حب «ىنان ١)

 *( مخ )ىنوملا جرم م اهفامثجرخأ تاخذ واه فام

 0 1 ؛* ادم هتمم نم

 هللا هيساحه زف نكن مث الث اع وف سم ةرب سه يلا نعةملس ىلا ,اةنعري شك يبان مسح نع ىاقلا دوادؤب 4 ناءاس »

 لذ نونا 38 لاو تقلق يس رلو كمللع نع وشتو كمرخ نم 7 تقلي لد رتل اا
 «تيدض ناملتت (تلق) هتحرت ةنملا هللا كلخ دي هايتس اياسح بيات قا لاقاتلا ل وسز ب ىلا
 :لاق قبط نع اًقيط قبكرتل هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربا نع نق 0 نع تنبح نإ ١ ةزمح نعةيطع نن . 4 25 0:

22 



 «(0)ج» «  ريسلاباتك » «هداإ9 -#« صيخلتلا عم كر دتلا و
 دانسالا مير ثيدح اذه# ترخاو تمدقام سفن تملع تالا ةفذحالتو لاقائيش مرازوا نم صقتنم

 * طقف مالسالا يف نس نمهنعهثلا ىضرهللا دبعنب ربرج ثيدح لعاقشااعا لظفللا اذهب هاجرخم و

 -/ نيففطلا ةروس ريسف -

 « ميحرلا نمجرلا هللأ سل وف

 لجرلاوهلاق ىِس وهونيففطالا ليوأر قش اعد هللا ىطر رحنا تيارلاقج ىعالا نع لادبعد 0 3 نا

 « هيلع هرزوف هليكيف فيحن : هنا لمي وهو لايكسلاوأ لجرلا رجاتس

 رع نال نيدمج نا ىسع نناوفسات رهف ل الا ةبيتقن راكب انبوب وتعب نب دمحم سابعلا ونا ان : دج

 نمؤؤملا نالاق مو هل اوهيلع هَ هلل اللص هللال وسر نأ هنع هللا ىحر ةررمصهينا نع اصلا نع ميكحن عاقمملا

 اهبقلعي يح ت داز داز ناو هيلقامم(١)لقس رفغتساو عزو باءناف هبلقيف ءادوسةتكل تناك اسد ذا اذ

 طرش ىلع حي ثيدح اذه# نويسكيإ وناك اممهبولق ىلع نار لبالكه .اتكيف هللاركد ىذلانارلا كلذف هبلق|

 ٠ع وس
 ندد ز نع ءاثعشلا ىلانب .ثعشا نع نايفساني ةفم ذج وبا انن نسما نب قاحسا ان ىقاشلا ركب وأ « انريخا |

 أمتع منان 2 سر ١ و طاخلاق ع بيم 000 سيقن ةمملع نع هل وأم

 إ

 ج رخو دانس الا محم تندحباذهأ

 15 سوماأق تح أصشن حر مضاخديسااوأ امجداكذ اص 5 لمصلاو ن لاس !ابلفسلا(١ (١

 هعسا نمرازوا لثمو هرزو هيلعفدب نتس افا رش نتسانمو ٌجروجا ني صقت :م ريت هعببأ نمر وجا لئمو هرجا

 0 رج ثردح نم هانعمىلع اًقفاو حيد ترخ اوتمدقأامس : هن تملع ةشدح.التو مرازوأ نم صنم ريت

 5, نيففطملا ةر وس ريسفت و-

 رجاتسن لجرلاوه لاق ىكب وهو نيفئطملل لبو ارق رمتنبا تيار لاق جرعالا ن ١ع الب رين 4 ميهارا 9

 :هاو ميهاربا (تاف :) هيلعدرزوف هليكح يف في هلا امبوهو لايكلاوا لجرلا

 ادام نمؤوللنا انيفومةر صين! نءااصيا ا نع ميكح نب عاتمتلان ء نالنإ اناىديعز 4 ناوفص إ»

 كلذفهبلقام قاع ىتح تدازداززاو هيلقاهنم لقصر فغتسا وعر موت انناةهيلقىفعاد از ةتشسين تنام .ذْنلدا

 *(مرع م. ولق ىلع نار لب الك هءاتكي ما ركذ ىدلانارلا

 سلو طلخ لاقكسمم هماتخ دوعسم نا نعةمقلع نعةمواعم راد ز نعءاثعشلا ىلا نب ثعشا نع © نايفس ال
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 0 ©0جإ»ا  عيشاباكؤإ_«ه-» «  ضيفا ىكردلا»
 [نالخ دب لمعلا ن المعين الجرلا|مهلاق تجوز سوفنلا اذاو لجو مع هلوقىف هنع هللا ىضر باطخلا نب رمتنع
 * هاجر خم لو دانسالا مييعص ثيدح اذه « اصلا م حلاصلاو رجافلا عمرجافلارانلاو ةنجلا

 يبان 1 لا نب لدبانت ةيصيلان ىيحمو اان ةكعيعازملا احسان دمج نرب هللادبع مي ايربخا »

 مسقاالفل اجو نع هلوق يلو هنع هللا ىكر دوعسمنلا هللا دبع ل يلا اف ةوسيمينان ء قاحبسا يا نع ةدناز

 *هأج رخ م 1 دل - "6 نشجوا رم قل ىف 1 اسلم

 ب رح ن.كامسنع ةملس ن داما لاهصن جاجحاننيزعلادبعنب لعاتب )١( ىزراكسلا نسما نيد انيدح ود
 هدنعااانيبف هنعاللا يضر ايلعتناف اديدشا ىعذ كلذ رعذ هنع دنا ىخر نامعلتقامللاق ةلع ىف نددلاح نك

 هداج رخن لو لسه ط رش ىلع حيحص ثيدحاذه#بكاوكلال اق 0 عر ةلاسدا

 يبا نع وريخ دبع نع قادسا يبا نعل رش * ناسغو اأن 2 هر نبىرسلاان' ه نإ اصن ,دمح # انثدحإل

 اليم هذهرولا ةعاس منلاتف رجفلا ملط يحج رخدلا هنع هللا ىنر يلع نع 0 يلا نعنيصح

 ' *:هاجرخم 1و ملسم طرش ىلع ص * سقت اذا حيبصلاو سسع اذا ليللاو

 أ ت رططنا ءامسلا اذا ةزاوس ريسمل زج ١

 4( معيح ىلأ نحرا هللا مس )ف

 نب ريسنب دم نع ٌناَسَحْن ' ماشهأبلا هللادبغأتا ناديعأتا هجوما واأنن ىورما ميلحنب نسالا# ايربخا ©

 لأ سول اود لا لص ىلا دهع لع لئاسمق لاق هنع هللا يضر ناملانب ةفدج ن ع ةفددح نب ةديسعىلا نع

 د هن نتساف |ريخ نسا ن نم لسوهلأاو أو هلعمتلا ىلص يبا لاتفموقلا ه ا ها الجر ن امموقلا ت تكف

 ريغ هعسا نم راز وا لثمو هر زو هيلعف ه ٠ نكمءافا رش نكسا ن نموأيش# روجا نم صعتنم ريغ ا

 )١( ”محضلا ؟؟ ةمجعا| ىلع ةلمهلا مدقت ىزراكلا 0

 ةنجلابنالخد ا د نا اهلاقتجوزسوفنلا اذاو رمعنع تاهنلا نع كاس نع# نايتس ©

 «مييحص# حلاصلاعم 20 افلا ممر جافلا رانلاو

 سنك ةلوق فلوق هوعسمن ا تعمس ةرسيمينا نع قاعنسأ ىلا نع ةدئاز ىلان زانم ربما نب < لدي

 * ميحص * شح ول 00 نيتكلا رارملا
 هد اناايفايلع تب . افاد 8 0 تر ةناع ل اتق لاق 12 ىدلا> نع كاس نع هما نب © دامح ل

 كول 5 نسكلا راوحلا اطرجر ةلاسفا

 بح جر هب ىلع نع نم رلادبع يبان ء نيصح ينان - رشو ريخ دبع نع قاحسا ىلا نع # كءرش »

 *« (م) حيحص# سفنب اذ ذا ميصلاو سعسع اذا ليللا والم هدهرو ل ةعاس من لاف رجفلا

 4 راطشالا ةروشريسفن زيدح

 7 ال :لا دبع ىلع لثاس ما ةلأق ةفبفح ن نع ةديبع يل نع نير يس نبأ نع# ماشه )»

 هلفدن نكس اها ريش نسا ْن «لسودلاو هيلع هلا لم لا اتق وتلا ءاضا طع الجرذامث موقلا ت 3

 هرجأ 4هدكفل]



 «00ج»  «يفاباك» )6«  ما
 دان وبسإو دنا كو سوار هزل لانو ذل .ةمحش غلب و قرعلامهمجلب الر مما ما الا مع . لسو هلاو

 هما و هيخا نمءرملارفن نمو ملسو هلاو هيلعاللا لص هللا لوسرالتو كلذ نعسانلا 0 انضعب رظنب

 ظفللا اذهب هاج رخو ملسم ل حي هى ثردحاذه «هينغي نأش ذثمو مهم ير لكلدن وهتبحاصوهباو

 : « ارصتخم ةشئاع ن عممسأعلا ن :عاكيلميلا نع ريغص بان ماح ثدي اًدْهاو

 دقاو نب نيسملا ان قيقشن نسحلا نب 0 انيرابجلادبعنت لضفلا انني بوبحلا دما نبدمش سايعلا وا ايربخا ٍ

 لالا و ضرالا تمحو لج وزع هلوق يف هنع هللا ىضر بك نب يبا نع ةيلاعلا يبانع سنا نب مب ىلا نع

 ذئمو هوجو لجو زم هلوق كلذونيِنمْؤملا هوجو يلعالرافكلا هوجو ىلع ةربغزا ريص,لاق ةدحاو ةكداتكدف

 « هاج رخم ملو دانسالا حيي ثيدحاذه# ةرتقاوته 8 ةريغاملع

 دك تزرك سوشلا اذا ةر ومريم رج

 « ميح رلا نجرلا هللا مس

 ا ءارفلا ىسوم ن ميهاربا انيداي ز نيىلعنب نيا اجا ناعم | نركب وا « انئدح »

 لو اههنع هللا ىطر رمجن هللادبع عمس هبا دب نب نمحرلادبع ىنادح يباءنصلا ريح نب هللا دبع ىتادح ىناعنصلا

 ثردحاذه# تروكسمشلا اذا ًارميلف ةيمايقلا موديلا رظنب نا بحا نم لسو هل اودهيلع هللا لص هللال وسر لاق

 هيا رخن ل و دازسالا -

 نعم ركع نع نيصحأبنام 1 وعلان يدايعانميلا ان يعل ناهس 30 م يناهصالا ل ريلللا ن نيدمخ ب انربخا

 "يبث لكر يشجوواهتوم 3 م اهبلا ره لاق ترشح شوحولا اذا و لجو مع هللا 17 يفامهنع هللا ىطر سابعنا
 1 *هأج رخن ملو دانسالا حصص ثردح اذه *سنالاو نجلا ريغ توما

 ريشل ن.نامنلا نعب رح ن. كاس نع نايفسانم ةفذح و ا انن نسما نب قاحسا انب ىفاثلا ركحب وا م انربخا »

 هانءوساو هللا لوسر ايتاق تاؤذآلا ةمحش ماو قرعلا مممجلبال غدا ع ةافح سانلا ثعبب يسوم 0

 لك هيذبو هتححاصو هاو هماو هيخانم ند موب النو كلذ نع سانلا لغش لاق ضعب يلا أنضعب رظنن

 «كلذ يف ةشئاع نع ء مساقلا ثيدح اجرخاو او ( م )هينغي ناشذكمو مهسم ."ىرصأ

 موجولعالر انكلا || هوجو لغ ة ريغ نا ريصي,لاق ةدحا وكدا تك دفيلا ن ع ةيلا هلا ىلا يزرع نسا 4 عب ءببرلا 0

 0 0 اعدم ةوعوو 1 نينم ول

 هيلع هللا لص ةنآلوسر لاقلوق رم نبا | عميس هنا 50 كبع ىنادج يامنصلا ريح ن 5 هللا كيع د ْ

 هرمضضوةرروت سما ا ًارتيلف ةمايقلا مو ىلا رظنن نا بحا نم للسومل ا اوأ

 نيعحو أموم مت اهبلا ربشح لاق ت ترشح شودولا اذاو سايعز | نءةمركحءنع نمحر ادبعن. © نيصح ٠
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 حا ا ا اذه ءيال :

 000 ؟ هربا تاكل >4 # صيخلتلا عمك ردتسلا)

 د 0 وح اربع *ىمتافل )اة اهاهتنم كير ىلا اهار ذم تنا مف اهات

 : هن هلسريزاك ةنيبعنءاناف '

 4 لوول ةروس ريسف 1

 « ميخرلا نحرلا ّتامس ْش

 نب ماده زعبا 020 0 0 3 00 انا ريا ىسبع نب لع 5 ان دح »

 را ا 1-لا تحلو رس

 * ةورعنب ماشه قع

 (انندحو) سنا نع ديجأبنانوراهن دز أبا ىميمتلادبعن, ميهارإ انثبوقمي ندم هللادبعوا 4 انيدح

 كلامز.سثانا باهث نبا تع 0 عب . ميهاربان بوتس قادس ايبا ىثدخ هللاديعوا

 ا امفانتباف لو هنع هللا ىضر باطما نبرمع ممس هن ا

 وعببا فلكتلاهللا رمعلا ذهل اعف هدب يف .تناكاصع ضقت م بالا اقدانف رعدقاذه لكفلاق اباو ةيكحافو ابلغ

 « ماجرخم مل ونيخيشلا طرش ل اع يمص ثدح اذه «باتكسلا | ذهنم ك1 نيبام

 دش نع يبا ىتثدح سوا يبان ليعمسا اني قاحسا نب ليعمسا انب دادي هيَمفلا ناس نيدما ركب وبا انربخا ف

 هلع هللا لص هللال وسر لاق تلاق ملسوملاو اوديلع هللا لص يبنلا جوز ةدوسنع راسسنن ءاطعنع شانع ىنانإ

 هلاو
 نايفس نع ىديمللا هاور# ىهتن افلاق اهاهتنم كبر ىلااها ركذ نم تناميق اهاس منايا ةع اسلا نع كنواثس

 *( مخ )هرخ انهلسر تاَنَهَح ا

 -«: سبعةروس ريسفت ال»-
 هيلع هللا لض ىنلا ىلاتلاق ىمعالا موتكمما ناىف ىلونو سبع تلزناتلاق ةشئاعنع هيبا نع 4 ماشه
 ها ولوسر ليغ نيكرعلا ء ءايظعنم ملسس و دل ردع ف لك هلا لوسر ددعو يدشرا لوق مخ سوهو

 اذكم ( مخ )ال لوف اسأب لوقا ام ىرت ا لوق ورخآلا لع لبقتو هنع ضعي لسوهل اوهسيلع هللا لص

 ةتاريعلا ل »/ تاق)ما ثه نع ةعاج هلسر م .,ءاعوف م ىومالاديعنس ن ىبحم هاور

 3 اهفانتبناف ارق رم عمس سنا نع امالكىىهزلا نع تاسيكن د را

 وعما ناكحتلا هللا رمعل اد هلام هدد يف كيناك مءض ةمبالا اه انفىعدق اذه لك لاق او هلوقىلاابضق

 *(م خ) باتكسلا نم ع'نيبام
 هللا لص هللال وسر لاقتلاق ةدوس نع راسن ءاطع نع شايغيا نبدمخ نع 25 نسوا يلا نب « ليغامسا »

 هلع
 "م



 4«( ج» « ريسفتلا باتك » 4# ه0 9 « صيخلتلا مم كر ذتسلا »»
 زكشم نعاذعت وا فو رم سما الا هلال هيلع دان امالك ل- وهل اوهيلع هللال صلال وسر لاق تلاق اهنع هللاَىْضر

 0 ا هبت ءاض اعأ ثردحلاا دهن ة دش امونايفسلاّمفا ذه دشا ام تاق دب رب نب دمه لاق هللا رح ذوا

 حورلا موتي موي ًارقف ل- .وهل او هيلع تلال كب هب لسرا ىذلا لجون هللا با اذه هانا 6

 رسخ يل ناسنالا نا رصعلاو لاق و «اباوص لاقو نمحرلا هل لاذ | ن ندالا تر وييكتاال انس اللا

 الإ ماوجن نم ريثكف ريخ ال لاق و «ربصلاب اوصاونت و قانا وصاوتو:ت ال اصلا اانعألا د نذلا الا

 « ةنآلا 86-55 فورعم واةقدصب ع
- 

 ب 010
 حي يلا نا نع ءاقروات *" آيا يبا نب ماد ان اع ا . يضاَقلا نسما نب نمحرلا دبع ب انريخا»

 ط رش ىلع حيي «توملا لاق اطشن تاطش انلا واق ىغ تاعزانلاو امهنع هللا ىضر سابع نا نع دهام نع
 © هاج 0 و نيخيشلا

 ليقع ندم ن , هللادبع رع نايس انت . ةبقع ن ةصربق امانش رتلاةدجن نذ ذاعم انيهيقملا ر لا واه اربخا

 مسيو هلاو لق هللا ص هللا لوسو 0 5 ىذر م ىلا نع 37 نان ليفطلا نع

 تالا عدلا اينح هال تءايفاوا كذا ى | اهنايّتلا ةممناو ركذأ س اذلا امان لاق ليلا ءر مذاذا

 اذه# ثيدملا تئشام لاق ىنالص نمكل) 08 كيلع ةولصلا رثكا ينا هللا ه1 بمكب يبالاَف هيفاع

 * هأح رح وداتسالا عب معي ثا دح

 نفذ ةورع نعى زع' را نء نانفسا ئديطاا' ىدسالا قون رعد اذ لذملا ا كلا للعم اندح ©

 ةعاسلا نع كب واثس هيلع لزاىح ة ةعاسلا ْنَع لئس ملسو هلا اوهيلع هللا لص ينلا ناك تلاقابنع هللا ىضر ةغئاع

 نايس لاقث اذه دشا ام تاق هللارك ذ وا ركتم نع ىهن وأ فو رمع سعا الا الهي مدا نإ مالك لسو

 أهص 5 الملا و حوزا موقت مونأرتف هللا ت داك اذ أ ده ارشاد ع ةأرصاه تع اجاعا فيدل ا ده ةهدش امو

 ريخ اللاق 8 اوعا ءا نيرذلا الا رس ْى نا دننل ١ الا نا رصعلا ول اهيااوم لورا هاندا خم ال نسكت

 *« سانلا نيب حالصاوا فو 1 ا ْنءال' ثا وج نم ريثك يف

 * مخ )توملا لاق الف كاملا واقر ع تاعزانلاو س اع نن ع دهام َّع 01 حبيبا نا 0

 لسوهلاو ةنلع هللا ليسص هللا ويس 1 هنأ نع 5 ينا ن ليفطلا ن نعليقع ن نع ىر وثلا © ِ

 اهلنا ومو 1 تاففهيق اعتوملا ٍء :اجةفدارلا | أ : ةمحارلا تع 1 لاما انلاقلنالا عبر به ذاذأ

 هيغل كدملا كيلع ةالصلا رثك ا ىنا
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 40 "ايس داكو #«مرعظا « صيخلتلا عم كر دتملا »

 1 هدا رع 1 دانسالا حيد ثي دحاذم الدللا لدول نوك, ى- ضي لاارضم

 -4 فروع 1 عة روس ريسفب

 « محلا" جرلا هللا مسل 0

 ةحلطانت ناهلسن اك يرعملا دماحنفا نب تلايعلاو أ 3 بوععي نبدس 2 هللادبعولا ان ريخا 2

 ىتح ءاللأ سحستف مران انضازا قلما قلخيرا هلل دارا امل لاقأمبنغ هللا ىضر سابعنا نع ءاطع نع ور<«نا ١

 لاق ضرعلاو كوطلا نم هللاءاشام ت تغلب ىتح ضرالا دم م ةببكحلا تحب ىلا هو ١( )ةفدح قعاتربا

 شيل وبا ناكف اداتوا ىيتاور لابعلا هللا لمي لاق | ذكهو | دكه هدس سابعن.اىنار اودتت ا ذكه تناكو

 ٠ « هاجر ختملو دانسالا ميحص ثيدح ا ذه# ضرالا يفعضو لبج لوا نم

 * (؟)هاج رم مل و دانسإلا يح ثيدح | ذه# 2

 نع نيصخ نا مدما ل دخ نتحاواولعواا 0 ىعشوإلا للادبعوا اننىضاقلار وصنمنب ىيح 4# اننادح

 املا لاق ةقلتمملا ةعئاتتما يهلاق اهدا 5 لجو نع هلوقيف هن هللا ىذر سابع نا نع ةءهركحع

 * هاج رخ لو دانس الاديحص ثيدح اذه * انل قه داو انّمسا لوم سايعلا

 دنع اكو نعم لنا ندم انن نطل ولا ناملس نن دم أبنا قاحشا ن.:ركبوأ خب خيشلا « انثدح »

 ناطمررهشيف ان موق ناكو اهلج واع ناك وزلا دسم هط احتف هدوبت يروتلا ترابقس

 ةبيبح ما نع ةييش تن ةيفص نع اص ما يتدحلاق اص كيندال ىلا تسملا فك نإ فسهل لاقف

 ١؟ضقات هدانسا | كملو صرخلتلا نم فيضا ثيدحلا اذه (؟ هما ءاملا اهولعال رحبلا يف ةريزملا ةفشملا(١)

 ه حيحص#»لاخر للا طاسواك ن 0 ضب ىلا اهضعن عم نفسلا لابحلاق

 ظ ه4 نول 1 مع ةروس ريسفب 0
 تزن دما تبدخمع رلا لسا قالا قلخزا هللادارا امل لاق, سابع ن١ نع ءاطغ نع ور<ن 4 ةحلط 1

 مخ لبج لوا رم سيبق 4 ن اكوا دان وأ ىسم اور لاسملا هللا ل 0 اذكه هدب نساغ تا

 * ةوقعض ةداط ع تاز و ضرإلاف

 ه2 مس ينك د ةنس ندع تقلا لاق اناقحا| أمف نينا دوددسم نبانع لوميمنب 0

 هءاتا قه داو انمسا لو نمابعلا شحم اعروهثلتملا ة ةعباتتلا يه لاقاق اه داساك ع نءان ع6 هم 2-5 0

 ظ «(خ) طرش( تلت)
 هداومن ئروثلا دنغ اندكل اق سينخ نن دي زينب دان يلطساولا ناملس ندمان قاحسا نب رككوبا 4 انربخا 9

 نكست كيلا لكن انسة ل لاق ناضم ريفانب موو انتعاج ص اق ناكو ىوزغلا ناسخ نديعس لخ دف

 هل اوهيلع هللا لص هللا كور لاق تااق ةيسح ما و ةييش تن ةيفص نع اص, ا ىتتثدح لاَمف اص ما نع

 لبد ةليبلا لاجرااد

 .ياراودتع نكسب اكو ضرعلاو لوادلا نم هللا ءاشام تغلب 0 * ةمكلات ىتلاىهو ةفشح ن



 «(0)ج» 4 يبا و 4« « صيخلتلا عم كر دتساا»
 هاجر و ةاتسرإلا حيحص ثبدح اذه«دضعت ةزجت لا

 قاس فا ع لئارسا اع ناسغوا ان ثراملانب ناكل ندمخأبلا واوا نيركبوا خيشلا 4 0-1 0:

 فنكابمز اولوانتيف محل تلاذ لاق اليلذب اهفوطق تللذو لجو نع هلوقىف هنع هللا | ىضر بزاعن ءاربلا نع

 *: هاج رن ملو نيخيشلا طرشي ردح اذه ار

 6 محلا ان : قديلا رم نب صفا: ل ضفلا ن يصل ادع اننورع قريصلا دم ن.ركس 1 ريحا ٍِظ

 0 رمتيأر اذاوالت مئةنملا لها تكس ركذ هناامهنع هللا ىضر سابغنا نع ةمركع نو
 0 اج رخ لو دانسالا يح ثيدحاذه

 سي تالا هوو يش ف
 « ميحرلانحرلا هللا مش ف

 ايو ن نسحلا ن.لعانت اح لا يسوم نب 0 يرايسلا م الا ىرب مساق س سايعلاو ا 3 اند د

 افرع تال.برملاو لجو نع 0 هنع هللا ىضر ةرب سه يبا نع باص يلا نع شمالا ن رع ذقأو نبنيسحلا

 2 - ع حصص ثيدح اذه# 7 فورعلاب ت تاسرا ةكن الملا يهلاق

 ن كلاي انئارنبا رنسأ اب ىم رمز هللا ةيعان نا ارهمن ديجا اييرافصلا هللا ديعن 3 هللادبعوا 3 انرخا »

 ثيدح اذه# حاب ٍرلالاقافصع تافيضانلا املا هع هللا ىضريع ىلا يلجر ماقلاق ةرع عن دل اخنع برج

 * هاحرخن لو دانسالا يب مي

 تعمس سباعن. نرمحرلا دبع نع سس بلان ناديا يفاقلار 57 « ينربخا »

 نيعارذ بشملا رصقن ةيلهاملا يف ا ليرسا رشم امان 5 هذه نع لثس واهب :عّللا ىضر سابعا

 عمج نفسلا 3 اابحلإق رفصِتالاج 3 نءلّتسو سابعنلا توميسو لاق رصهلا ةصرس و ءاتشلا 6 هعفرتف ةءالثوا

 فور ماب +

 * دضعل ةرحشيلا تددول هللاو هللا ىلا نورأجت تا.دبصلا ايلا متجرك شرفلا ىلع ءاسنل

 '«اؤ اش فيكاهنمولوابةلاقاليل ذباهفوطق تال ذو ءاربلا نع ق احس يبا نع «ليئارسا ١

 تيأراذاوالتمث ةنجلا لها بكم رك هنا سابع نا نع ةمركع نعزابان محلا 8 يلدعلار من 6 صفح

 * ماو 0 0 اريك اكل !موأمسن تار 5

 ب تال سراا ةروسريسف زيوس

 كن الملا يه ل و ةرب ره ىلإ نرعع حلاص ىبا نع شم الا نع دقا ونب « نيسحلا

 *(مخ) فو رعملاب تلسرا

 «حيرص# حايرلا لاق افصع ت افصاملاام لاف يلعىلا لجر ماقلاق رع رع نيدلاخ نع كامسنع# ليئارسأ

 انك لا اقرصقلاكر رش ئرأ منا ةب الا هذه نع لثسو سابع ن ,|تعمس يباع نب نولا دبعنع ءا# نايفس »

 رفد تالاج نع لثس و سابعا تس ريفا هي ومالا يفد 9 وانيعارذ ب شمل ايمتهلمالبإوف
 7-3-0 ممل ها
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 «(00جط ||« ديفلاباتك» ' «ها0ظ ><« صيلتلا مكردتلا»
 هللا هجو يف رظن نمل زامميلضفا ناو ةنس ىف كلم ي ا ربنلةل زم ةنجلا لها قداذا لسو هل او هيلع هللا لص

 هللا هجو يف موب , لكرظتتلاف ةرظاامرولا ءافصلاو ضايبلالاق ة رضانذثمو هوجو الث منيت م موب لك ىلاعت 2

 0 هيلع مني ل هاجرخ1 ناو هتخافيلا درب ١ رونو ةعدتبملا ىلع درا !يزرسفم ثيدح اده# لجو نع

 تاق لاق ريبج نب ديعس نع ةشئاع يبا نب ىسوم نع ةناوعو ان (١)ءراعانت لدعلا ذاش نب ىلع« ىنادح 9

 1 وسر هلاقلاق هللاهلزنا ىثوا سودا او هيلع هللا لصهللا لوسر هلاق *ىشا ىلوافكل ىلو ا اههنعهللا ىضر سابع

 مالا طرشلع ميت دح اذه# هللاهل زا مرسول ةوهنلع هللا لص
 : *هاجرخ

 ضايع نب ديزبأبلا توراه نيديزبان ', دوعسم نب ديعس ان ينوبحلا دما نب دمج سابعلا وأ * انربخا ف

 سلا ارق اذاناكلسودل .اوهيلع هللا لص ينلانا هنع هللا ىضر ةريسه يبا نع مسيلا ينانع ةيما نب ليعمسا نع

 حب ثيدح اذه *ىلب لاق نيمكحاملا كاب هللا سيلا ًارقاذاو ىلب لاق ىنولا ىبحت تاوملع ردات كلذ
 * هاجرخ1و دلت ل

 س4 نات الا لعىفا له ةروسر يسب زيوس

 « محرلا نحر تلمس ل
 مييهأ ربا نع قباب 1 ىسوم نب هللادببع ان ب ىراقتلا مراح دجا أبنا ميحد نوب لعن يدم يي انربخا إف

 نايسالا لعىلا له رولا عل اصلا لوسر أر قلاق هنع هللا ى دز رذي ا نع لجعلاقرومنع رجاعمن

 1 ءايسل|ت طا ناو ا عمسأو لور الام ىراىنا لاقمت اي ىدح ازوك كمان نكي مل هدلا ن ا

 متكحضل لعام نوملعتول هّللاو هّتلادجاس هتبج عضاو كلمالا عباصا ميراردق مضوم 1 الوعو

 ,تددول هللاو ىلاعتهللا ىلا نورا تادعصلا ىلا متجرانو شرفلا ىلع ءاسنلاب مذذلت ”أمو أريث بلو اليلق

 يفا ١١ ىسو دسلا ل ضفلا نب دمخش وه )١(

 ماجرخم مل ناوروث# هللادجو يفءوبلك رظن.لاقةرظان اهبر ىلا ءافصلاو ضاربلا لاق 0 و هوجوالتمأ

 *ث دحلا ىهاووهلب ( تلق) عيشتلا ريغ هيلع مقنب لف

 هللا ل وسر هلاق ”ىثا ىلواف كل ىلوا سابع ننال تاق ريبجن. ديعسنع ةشئاعوان. ىسومنع 4 ةناوعوا ف

 *« ( مخ) هللا قط روعع 1 قو

 هيلع هللا لص ىنلانا ةربرهىبا نع عسيلاىفا نع ةيمانب ل زيعمسا نع ضايعنب د زب ان نوراه نب دس 0

 نيك املا كح اب هلا سيلا رق اذاو ىلب لاق ىوملا ىيحم نا ىلع ردات كل ذ سيب أرق اذا ناك ملسو هلأ و

 : ٍ 0 حب «ىلب لاق

 -2 ىلا له ةر وس ريسفب ز»-

 لعىتا له لسوهل اوهيلع هللا لصدّللا لوسرأر قر ذىا نعبجملا قرومنع دهاجم نعرجاهمنب 4 ميهاربا )ل
 عضوم اهيفام طقتنا اهل قحو ءاسلا تطا نوعمست الامعمسا و نورءالام ىرايبالاق م اهمتخ تح ناسالا

 مذذلتاموا ريثك متيكل واليلق مت نضل لغا ام نوملمتول هنلاو هللا دحاس هتهبح عضاو كلمالا عياصا عب ٠ رار دق

 ظ007100 0 0ببببخد
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 «()ج» ه«ريستلاباتك 9 «ه.و» ١ « صيخلتلا مم كردتسلا» .
 تمعمسف ىنف بالو هملك ال ةنساه نع هللا يضر سابع نبا ىلإ تفلتخلا لاق ريبج ني ديعسن نع يضل مي نع زين نع
 نقم لاقدسا ىب نم تلقوهيا نم لاق قارعلا لها نم تيإق لجتزلا نم سابع نا ىللاةلوق ريبج نب دعس

 ءاشاع كلب رمسقب لاق ةم ايقلا موب مسقا ال تلق لس لاق هيلع هللا نا نم تلق هيلع هللا منا نموا مهت رو رح

 ن رداقىلب هماظع مجم نلناناسالا ىبسمحا تاقموللا سفنلا نملاَ ةماوللا سفتنلاب مسقا الو تاق هقلخ نم

 عدوتسلا و محرلا يفرقتسال لاق عدوتسم ورقتسف تاق ارفاخ وا اننخ هلع ءاشوللاق هنانب يوسننا ىلعأ

 «. هاج رخعملو دانسالا يب ثيدح اذه#باصلا ىف |

 ن ديعس نع قاحساىنا نع ليثا رمس | انن قب اس :نيدممتانن للا :نووعألا نوما لامن دم انيدح لف

 مالا مونن نبا لأس ٍبونا فوس ل لوم همامارجفيل ناسالا ديرب لب اههنع هللا ىضر سابعنتا نع ايعلا

 *# هأج 5 :خيشلا ط رش لع حب ثيدح ا ذه «رصبلا قراذا هلْزيبتق

 قو رسم نع ىجحضلا ىلا نعشمءالا نعر رع حسا اننمالسل اعز #3 ربنعلا ركزوا 4 انريخا 2

 الق نكت لاهناعا ١ اعا أاسفن هش مقل 500 مو لجو هسا ومي هلق نا ىو هلا ا ظ

 ثدحاذده#رفملا نءا دثمو ناسالا لوةرمقلاو سمشلا عمجو 3 الا رق ماه رغم نمسمشلا عولطلاق ا

 *:هاجر خم لو نيخيشاا طر شلع يحض
 نب رب او نعر نا نب كلا | ديعان ةنوامموا ان .رابملا ديعنب دما انن بوعي نب دم سابعلاو ا 4 انن دح ف

 ريا الب لها ق دان ملسو وهل اوهيلع نال اض هللا 1 1 0 3

 هللا ا ناك ا اههنعةللا يضر رم نا نكرب ون نع نبا نب ل نا او «نبن ص عو 0 قادوا 6 1

 ةجاكلا ا

 مه: رورح نملاق دسا ىبنمتاقمجلا نملاقق ا رعلا لها نم تلق لجرلا نم سابعنب!ىل لاق لوهتر يبجن ديعس

 مسقا الو تاق هملخ نم ع اشاعكل ّ

 عروسه قا ىلع نب ر داقلب هم ظع عمحب 0 اكمال كرما فب 0 اق مولملا نسشنتلا نم لاق ةماا وللا نسفتلات|

 هني بلصلا كر محرلارفتسا!كاق ع دوتسم و رقتس تلق ارفاحوأ اخ هلع ءاشول لاق هنانن

 ملام امل |! مقا ال ت 1 ىلع .لاق هيلعفللا من ا نم تاقهياعهللا منا نموا

 ناي لأس توتا قوس لارتةما اسيالا دب رب رب لب, سابع نأ نع ريبج نب دعس ع نع * قاحسا وبا أ

 *(مخ) رصبلا فر اذا هل ا ةماعلا موت ا

لا 5 0 هللادبع» نع قو رسم ن 1 حلا ىلا نع ٌش هعالا |
 اهب رمنم سمشلا عولط لاق ق كدر ك

 *(مخ) رقاب ةئمي ناالا لون رمقلاو سمعنا مجوأرت م
 لها ىدا نا لسودل اوهيلع هللا لص هللالوسرلاف رم نا نع ةتخاف يلا نب رم وكرم رحباني « كلما دبعإ»

 ناو هررسو هم دخ و هج اوزاىفرظنب هاب دا ىار امياصق ىرةننيفلا كامي للا لجرل ةل زيم ةنحلا

 هرخا يفد از و ريو :رغ ل 3 رسسا عيان: «نينرسص مون لكى ات هللا هجويف رظن. نمل ةلزعم ةنجلا لها لضفا

 ةنس فلا ةريسم »

 6 إ 0 9 اي 2
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 ميسم دلع
5 

 '( م عولا "+ غ رش انك < .ادو #« صيخغلتلا عم كر دتسلا ف

 م راقكلا بس .ا اي دوعسم نبأ لاق م قرف ثالث درر ىلا |يد رمز لاو هرييص نإ 5

 ن دلاءوي ب ذكت اذكو نيضئ املا عم ض وخن انكو نيكسملا معطن كن مو نيلصملا نم كن ملا ولاق رّتسيف

 هللادأر اأذافا ف كرالا ري نم ءالّوهيف نورالا ةومسمنا لاقمت نيعفاشلا ةعافش مهقتاف نيقيلا اناا يح

 الجر فرع نم لومي برأي لوقف نينمؤلا نملجرلا جرخبف مهماولاو مههوجو ريغدخااهنم جرخمالزا
 اهمانجرخاانمر نولَوَش كلذدنمف ف رعااملوقيفزالفانا نالفاب لجرلاه.دانيفادخاف رعب الف رظنبف هج رخبلف

 دعب حج رالف منبج ماعتقبطا كلذ لاق اذاق نويلكت الو اهف اوتسحا كلذ دنع وهف نوملاظ اناف ادعّناف

 * هاجرخن لو نيخيشلاط رش لع حي ثيدح اذه# ادبادحا كلذ

 ناَبظ قا نع شمحألا اب ديرع نلعب انا باهولادببع ندم انثظفاملا بوقعندمح هللا دبع وبا # انربخا لف

 ثدحاده# صنقلا لاجرةامرلا ةروسفلالاق ةروسق ن< ترفلجو نع هلوقيفهنع هنلا ىّصر 0 ىا 0

 0 هاجر ودانس ال ! معي 0

 تي ان مرح نب لسا :.نامعتلا شجر 559 لجلال لا اضفل نساك ىاهن اص ندم« انمدح 0

 تاء ا نواثدأموأرق ملسو هلا وهيلع هللا لص هللا ل وسر تعمسلاق هنع هللا ىضر كلام ن سن نع

 قنا نل لها ناو رح الا را )لعجمنا ”انا له اانا لجو نمي مكبر لو لاقةرففأا ل مداو ىوقتلا ل هاوه

 * هاحرخ مودانس الأ 6 ثردح اهدا رزقا قابلا انناروم لعج لا

 4 ع 0 3 و
 رج ابنا ميما , نب قاحسأ ان مالسلا دبع نب دمج انك ىربنملا هدمت نب ىبح يركز وبا « ان ربخا »|

 نع ١ رخآ اهلا يعم يدبع لمحت نا يا )١(
 ةلف اهيف كرت.الا ريخ نم ءالؤه يف زورتالا لاقو تايآلا .رّمس ىف كلس ام الت مث قرف ثالث هسجو رخ
 نم لوقيف براي لوميف نينمؤْلا ن و لجرلا رميف مماولاو مبه توجو ريغدحأ امم جرخم ال فر ا هللا دار

 كلذ دنعف فرعا ام لوعيف نالف انا نالفاب لجرلا هدانيف | دا فرعي الف رظايف هحر خلف ها ر فىعا |

 مهيلعت عبط كلذلاه اذاف نوملكك الو اسييف اوكسدما ل وقِيق نوملاظ اناف ادع نافاهنم انجرخا انبر نولودي |

 *(مخ) )ا دبا دحا كلذ دعب حجر الف مش -

 0 و يسوم يف ' 0 2-3 هع اللا و

 الا ل 2 رلوش ل اق ةرفغلال 500 اها ا ءاعإ نم

 *«حيحص « هلرفغا نأ رخآ اهلا ىعم لمجت نا تا نالقا ناو خا | اهلا

 3-5 ةمايقلاةر وس ريس# ]وس

 تعمسق ينف رعرالو هلكاال هرب سارع نا ىلا تفلت لأقر يبج نب ديعس نعى ضلا يع نع ةريغم نع 0 000 0

 كرعش (



 _«00ج»  «ريشتاباتك»  «هد»»  «صيخللا مكر دتسلا»
 1 وطعيل لاقإ لاقالام كلا وممجمن انور كموقذا معابلا انه هاناق لهجابا كل ذ ذ غلف ا 0 نارتلادلل

 كلا كموق ملال وق هيف لف لاقالام اهرثك نم يدا شب رق تملع دف لاق هلبقا ضرعتلا دم تسلا كللأف

 ينم ةديصقنال و زخار معا الو ىنمرامشالاب لعالجر ميفام هللاوف لوقا اذامولاق هل هراككياوا هلركتم

 )١( ةوالطل هيلعزاو ةوالح لوم ىذلا هلوقلنا هللاووا ذهنمائيش لو ىذلا هبثيام هللاو نما راعشابالو

 لاقهيفلوفتىتح كموق كنعىضرباللاق هتحتاف» مطحإ هناو لمياموولعيل هناو هلفسا قددغم هالعا رمثم هناو
 حب ثيدحاذه *| ديحو تلخ نموىنرذ تازنف هريغنع هرب رثؤي رحس اذهلاقركف الف ركفا ىتح ىنعدف

 * هاجر خم لو ىراخبلا ط رش ىلع دانسالا

 غن ادب ى هولا هللاديبعوا ىنادح ى دج ىِّثدح ناره هن ليعمسأنب 2 دمجا ٠ نسل اونا *« ىنادح :

 "00 او هلع هللا لص ينلا نع هنعهللا ىضرىر دما ديعسلا نع ميلا لأَن ِء سلا ان .ع ثراحلا نب ورم

 "نيعبس هيف دعصتقرانلا يف لبجدومصلاو هرتف : ابيزا لبقاط رخ تسر رفاكلا هد وه منبجيف داو ليولا لاق

 « هاجرخ م 1و ةدانكلا حيحص ثرردج اده# كلذكوهوىروه مف رخ

 وتلا نافع 2 دم نب ن ما دادغبب كامسلان دمجا نب نامءورمجو ا 4 ايريخا

 ةنيهر تبسك اع 0 وزع هلوقيف هنع هللاىضر يلعن ع ناذاز نع ناطقلا نا رمت نع شمالا نع
 جر لو دا داتسالا حيحص ثيدح اذه *نيملسملا لافطأ ملاقنيملا بادحصاالا

 ىسومنب بوب هيكل ربا نيدمجم هللا دبعوا انث كرا | يبومن رفعج ندم ركبوا 4 انربخا

 هللا دبعدنم لاجدلا ركذ لاقءا ىعزلا ىلا نع ليهكجن ةملس نع ديهس نب نايس انث كرابملا نءاانث يكاطنالا

 كحد عمج «انسجوا ورا 0 ١(

 هكوطعيل الامثللاوممجينا نوديرب كموقنا معاي لاف هاناف لهجابا كلذ غلف هلقر هب اكفز ارلادبلع أرق

 كبموق غايب الوق هيفلَمف لاق الام اهرثكآ رم ىنا شيرف تملع دق لاق هلبق امل ضرعتلادمت تيا كلف

 ةديصقالو زجرب الو ىنم رعشلاب لعا لجر يقام هللا وف لوقا اذ امو لاق هل هراك كاوا هل ركبم كنا

 هك ةوالح لو ىذلا هلوقل نا هللاو و اذه نم ائيش لوقي ىذلا هبشيام هللاو نما رابعشاب الو ينم

 ىتح كموق كنع ىضراال لاق هتتجتاف كحيل هنأو لمي امو ولع 3 هاو هلفس | قدم هالعآ رمثمل هباو ةوالطل لو

 تقلخ نمو يب رذ تلزتف هريغ نع هرثاب رثؤي رجس اذه لاق ركف ألف ركحفا تح ىنعدف لاق هيف لو

 *(خ) اديحو

 رفاك]اهيف ىوهم منبج ىف ماو ليرولالا 2-0 هلاوويلع هللا لص ينلا نءديعس يلا نء مثيلا با نع #« جارد »

 «ميص» كلذكوهو ىومم اف رخ نيعبس هيفدعصتيف راذلايف لبج دوعصلاوهرعق غلب نا لبق اهني رخ نيعبرا

 ةنيهر بيض ام شل يطيع نارا نعال لارع ع شمعالا ن نع نايس اننا مداؤنب # ىلع

 * حميجص * نيملسملا لابنطا ملاق نيميلا باححا الا

 سانلاامما نوقرتف ل لاقف دومسمنإ دنعلاجدلا هذ 0 لالا لوكيل نع( نايس

 و

 ع ا ولا 4 رفاكلاناسا نمدهللا 5 0

 3 1 53 ا

 : هي يوم سبعا  دييو ميس 5

 وع 0 2

 03 ها 5
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 _<40ج» م ريسفتلا باتكإ «ه.0» ٠ #« صيخللاعم كردتسلا»

 | اليهماشك ىلاعت هلوقيفو جرخم الو لخدب القلاب ذخاي اكوش لاق ةصخنا ذاما امط اههنع هللا ىضر سابعن.| نع نع

 «هاجرخ م وذانسالا حرص ثيدحا ده# لمرلا نم ىرك !اوهرخا 1 كعب اعش هنمتدخا اذا يذلا ليما لاق ٍ

 سه ردملا ةروس ريسفت ]ي»-

 # ميحرلا نحرلا لامس »

 :تيهواتت ليعمسا نب سوم ةعزخن يرش (الاق) ة ةمصعن ميهرباو توقعي ننسملا يب انندح 2

 اين: تيرتوي لعر ,دملا اهم .اان لجو نع هلوقيف اههنع هللا ىضر سابع نا نع ةم رن دنهىانب هولد ميرع

 * هاحرذلملو د انساالا ميرحص نيل اباه 0 هن قف سماالا

 نعءاطع نعم رج نبا نعزايفس اننميمن ونا ان يقربلا دم ن دمج انترافصلا هللادبع ندم هللا دبعوبا  انربخا

 © هاج رخم لو نيخيشلاط رش ىلع حييحص ثير دح اذه *مث الا نم لاقرهطف كباينو امهنع هللا ىضر سابع نبا

 يحتل نامل نع(ه)ىراصن الاو نراه نبدي زان ىرودلادمم نب سابملا::ب ومين يدمج سابعلاوبا  انندحإل
 يبنلا ىلا ىلا ىعا ءاج لاق أمبنم هللا ىذر صاعلا نب ورم نب هللادبع نع (0) فال ن شعب رع: لجللا لسا نع

 ش «هاحر 4 و دال حيض ثيدح اذه «هيف فتن ذر قلاق روصلااملاف مل دول وهيلع هللا لص

 زهب ينادح ىتثملان: ثايغ 3 ميها ربان قادوا ع انيدلا لان: ركبوا اك رامضلا هللا دبعوا  انربخا »

 روقانلايف رماذاف هن ,الا هده ىلا ىهتن ايفرثدملا ف ريشقىب دجسميف ىفوا ترب ةزارزانم! لاق ميكحنإ

 * هل نميف تاكفزهب لاق اتيمرخ

 بوبا نعرمعم نع قا'زرلا دبعأبا ميهاربانب قاحسا انن ةكمب ىنامنصلا ىلعنب دمج هللا دبعولا « ان ربخا ف

 ًارقفلسودلاو هيلع هللا لص ين ىلا ءاجةريذملا نب ديلولا نا امهنع هللا ىضر سابعا نع ةمركع نءينايتخسلا

 )١( يراصنالا للادبع ن دم وه ١٠١ ءاف هرخآ نيتمجملا حيتفب فاذش )0( حدصملا ٠١ بيرت |

 جرم الو لخ ديال قلمل ابذخاب اكوش لاق: ةيمخ اذ اننايلظ سابع نبأ ن نع ةم ركع نع ةبيش نب © بيبش:إ»

 تلق ) حيحص# لمرلا نم بيثكلاو هرخ !كمعبب ائيشهنم تذخا اذا ىذلا ليملا لاق اليهم اييثكلاعنهلوقىو (
 هوفعط سيبش *

 هي ردملاةروس ريسفب زنح

 ** حييختص هن مقف سم الز ذَه ترو لاق رثدللا+ اي سابع نانع ةمر ا نع# دواد ©

 « مهن «مثالا نم لاق رهطف كل اينو سابع نا نع ءاطعن ء مب رجنبا »

 هيلعهللا للص ىينلا ىلا ىبا عا ءاجلاق ورمتنب هللادبع نع فاذش نب رشد نع ىلجملا لسا نع ىجستلا# ناملس » ٠
 « ميرص» هيف خفت نرق لاق روصلا املاتف لسو مدل و

 ل يعات مما دا ارتب زيكف تدعم فران ةزادزظا ل بكت ناز اح ىنثلان: « ثايغ 2

 * هلمح نمف تيكفاتنم رخب روفانلا

 ملسوهل او هبيلع هللاىلص يبلاىلا ءاج ةريغملان ديلولا ثنا سابع نا نع ةمركعنع بوبا نعا# رمعم »

 رق



 «(0)ج «  ريشا باتك 9 2٠١ «ه.هظ ٠١ « صيخلتلا عم كر دتسلا»
 دين نيالا و

 نب ةيواعم ىتربخا بهو نا أب أبنا مكسحلا دبعن للا فيعنت دلع أيناا تون نن دفع نم ابعلا ونا انيدح 9

 هللا لوسر مايقنع 0 ,نعدللا ىمرةشلاع و تالخدف تدحح لاقريف ن ريبج نع هن مه الا يلا نعّاص

 حيحص ثي دح اذه# همايق وه تلق ىلإ تلق لم زملا امااب | ييسر اما

 * هاجرخم ملودانس ال

 بيه واتت ليعم نا نب ىبوحاا ع زخ نب ىرسلا انن(الاق)ةمصعن 00000

 اذه# هن متقرم الا اذه تلمز لاق لمزملا اهنااباهتع هللا ىضر سابع نا نع ةَمركع نعدنه يأن دواذن#

 * هاج رخم لو دانس الا ميم ثيدح

 نع رعسم ان بولا نب بحي حن. دالخان . كئا ركز ن دهان ١هللا دبع ان :بونا نين حلا ننيسملا # انربخا |

 تاضمر رهشق مهمايقنم 7 نوموغاو 5 لمزملا لوا تلزاللاق اههنع هللا ئذتر سابع نبا" نع ىننللا كاخم
 * هأح 0 نماوحن اه ذا اهلوانيت تراكول 6 اهرخلا لزق ح

 نءرمعم نعرون نم دمتم انتكرابملا نيديزانن ىف قيال يايا ةك< يا امنضلا لعن دم « ىربخا »

 ىلعوهو هيلايحوا اذاناكر سوهلآو هيلع هلا يي اهنع هللا ىضر ةشئاع ن ع هس أ ن نع ةورع ن ماشه

 محير ثيدح اذه هاليق الوق كيلع قانسانا لجون ع هللالوق تلتو كر هن نأ مطتشت مقاما رج مو هات

 *:هأحر 2 قانسالا ْ

 ناسغواانن يزارلان املس نب قاخسا ان ىرمملا دماح يبن دماحات ينانيشلا بومعلنب دمح هللا دبغو اك 0و 3 ٍ

 اذه *ليللا مانق ةيشيملاب يهلاق ليالا ةئشادزا هنع هللا ىضر هللادبعنع ليبح رش نب ورمنع قاحساينا نعأ

 * هاج رخم 0 ود اتسالا مسد ثديدح ]

 ةقلةكع ف هب نست 0 مصاعو أذ ةيداق وان دادغس لظنحلا دما ندم نيساعا ونا 7 ىريخا 0 ْ

 مايقنع اهلأسف ةشئاعلع تلخادف تححح لاق ريق نب ريبج نع هيرها راينا بر ١ ءحاصن خط واعم ا

 *مسيص# همايق وه تلاق ىلِ تلق لمزملا ا ؟1ي أرق تسلاكل "اقف رج كل يلع هللا لص هللا لوسرأأ

 2 مذ مالا | ذه تلمزلاق لمزملا | ما ان سابع ن نع ةم 06 ها قيوم

 رع قرضوملا 207 لوا 0 !اَو س يغني :رع يتنملا كلام ع رعسم أذل : ىيحت نب © دالخ لذ |

 *؛ مسي # ةنس نم مو اهو امل ول ىو ناك والا هاه خلا كر لز ىح ناضمر رهش يف مهمابق نه

 وهو هيلائجوا اذا ناك مل وهلا وهيلعّللا لص يب :لاذا ةععاع. نع دور نعواشه نءرمعع نر رعرو نبك دم |١»

 «مسص هاليق ال وق كيلع ق 2 نا كاتو رض نا عطتس ف اهن | رخ تعضو هتقأ لك ع :

 لاقلذالا ةعشانزا هللا دع نع لبح رش نا ةر# نع قف ادهسا ىنا 0 لاسغعوا ان دبح ناملس ناي قاحسا 2

 ظ هميصص# ليللا مازق ةيعنبل انه
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 فا لور قءارقنعىربخا ةعئاعل تلف ماشهنب دعس نع ةرارز نع ةداتق انن كلما دبعْب م تكسملا# ٠

 _*«(0جإ» هيض باتكإلا «ه.؛وط 2 «صيلتاعمكردتنلا».
 ن ارقلا متتفاف ماق 0 قلطن ام هيف ساجا نايف ا متاطخ هلجريىل طخ ةكمىلعابانك ذا ىتحانملطن اف ىريف

 نيبها ذباحسلا طق ل ئءنوءطقنباوةفظ وا وقلطنا مدي وص ممساام ند هنو ىنب تلاح ةريثكة دوا هتيشنف

 طه رلا لمفاملافينانام زروف قلطناو رجفلا عم مسوهل | وهيلعللا لص هللا لوسرغرفو طهر مهنم تيقن ىتح

 * ثؤوروامظعب دحا بيطتسا نا ىهن ماد از ايا م اطعاف ا ورواظع ذخاف هللا لورا, كئاواع تثاّقف

 نعبر ن كامسنعليثارس ع اعرب انوع 7-0 نينا قلاش " اص نبدمش « ىتادح »

 ثردحاذه# منهج يفالبجلاقا دعصأبا ا هيرر كو و امبنغهللا ىذر سابغنا 1 ةلاركع

 « هاج رح مو ان مسالا ميك

 : ميشهانت عينم نب دما ىدج ىبثدح ْرب زعلادبغ نب دم نب هللا ديغأتا وعمال ننيسحلا دمحاوا «ىبربخا

 لاقا دبل هيلعزونو كيا وداك ىلامتهلوقيفابنعهللا ىطر سابعنب | نع ريبجن ديعس نع رشعم ىلا نع ة ريغم يفر بخا
 * هاج رخل ملودانسالا حيحص ثيدح اذه * نإلا نمي ة دوجس نودجسوهعوكر نوعكر اوك

 8: لم زأأ ةر وس ريسفت زوح
 # ميح رلان ءرلا للا مد لف

 3 . يملا انا دمحللا رشد نب رسما انني اغضلاقادسا ْن دانت توقعي ندمح سابعلا وأ 4# انثدخ

 نعىنربخا اهنع هللا ىضر ةشئامل تاق لاق ماشه ندعس نع ىفوا نإ رد رزؤع ةداتقان' ىعرقلا كلا دبع ؛

 ىتح ةئساوماق اليلقالا ليال لمراا !مناا هيلع لزت ١مل تلاق لسسو هل اوةيلع هللا ٍكصهّللا لوسر ةءارق

 ثدح اذه# ىطرص مكتم نوكيس نا ملع نآرقلا نم رسينام اورفاف لجو نع هل لزئاف مهم ادقأ تصرو
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 قع !ماطخ هلجرب ىلطخ ةكم لعاب انكحاذا ينال الو رضالحا عبس طك رف لعل ولسا نسا لإ رطل

 اوُقلطنا م هنوص عم مما امن هنو ىب تلاع ةريثك ةدوسا هتيشغو نارقلا حتنفافماقى تح قلطن امث هيف سلجا نا

 سوه ١ او هيلع هللا للص هللا ل وسر م غرفو طقر ممم تبق ىت>نيبهاذ باحسلامطق لثم تكوعطتن !وةفظو

 اداز هاي ماطعاف اورو اظع ذخاف تاون اكوا مثاقف طهرلا لمفام لاقفيفانا<ز ةافاواطتاو رجفنا عم

 ةعاجدنع محو ه(تاق) * ثوروا مظعب دحا ببطتسل نا ىقنم

 «مسيصص# نهج يفالبج لأق ! دعص أبا دع 5 همر رك 3 نع ض رع نمو سابعا نع ةمركع نعم كامس إف
 هعوكر نوعكر ب اوناك لاق ١ دبل هيلع نون وك. اوداك سابعنبا نع ريبجْن ديعس نع رشعمى لا نع # ةريغم إف

 مسك نا ىنعي 106 لؤودحس و

 ه0 ل< زا ةروس ريسفم زوي

 ا دقآ تمرو ىتح ةنس اوماق اليلق الا ليللا لم زل ابن هيلع لا ل تلق لس و هلآو هي قاس
00 

 : 9 تكتم ءص مكملا (تلق)يص» نار ثلا نمرسب ناو ءرقاف تلزئاغ

4 0 
20 



 «0ج» # ريسفتلا بانك » 4« - *« صيخلتلا عمر دتسلا »ف

 *هأج رخم و نيخيشلا ط رش لع حي ثردح

 2: نللا ةر وسزيسفب لوح
 . ةحلا نمحرأا هناامسب وف

 رع ب انوع وبا ندا نيتي ىئافرلا دمحم نب كلا ديعاتي دا دهس ىلا دمحان مركم # انربخا ف

 نا قع لشو هل 1 هيلع هللا لص هللا 0 ارقام لاق امينعء هللا 5 نع ربع ع كنعس نع رنا

 ءامسل اني نيل ونيطاي ع ناب ليح دقو ةلغاكع قولا | نيدئاع ةداعصا نم ةياط جيلا هنكيلو ع ارالو

 امراغمو ضرالا ق هر ام اورضاف ثدحدق "ىثالا ادهاماولادف مهم وق ىلا اوعحر 46 )بهشلا مهيلع ت تاسراوأ

 مهني لاح دق ى دذلا ادهام ن لوجتب اهيزاغمو ضرالا قراشم لو رض. اوقلطلاف كدح لق حلا اديس اورظناف

 ايري كرشنناو هبانماف دشرلا يلا ىدهابجتا 00 اولاقؤ مهم وق ىلا اوعدرنيح كائتهف ءامسلاريخ نيبو

 طرش ىلع حبمص ثردح اذه نكلا لوق هيلا ىجوااعاو نما نم رفن عمتسا هلا يلا ىحوا لق لجوزع هللا ل زبافادحا

 نع ةمفلع 0 ىععشلا نع دنهىلان دوا ّح ث لح ورام جرخا اعا ةقاسلا هاذهل هاح رخل 8 نيج

 ميك ارا نع ل 1 ةيعش ثيدح يراخبلا 5 رخاو *« ظافل الا هذه ريغل هلوطب هنع هللا ىضر هللا دنع

 يوردقو# ةريسلاف رحا زك دف نإا ةليل لبكي هلاو هلع هللا لص ينلا عم هللا دبع ناك له ةممإع تلات لاق

 هيلع هللا لضم هللا ا 0 دهش د دويل هللا كنع 0 نعل وه# لجر نع تاّوثلا ص اللا هلوا د ُث دحا

 ليعمسا نب دم ليعمسا وا ب .نتكبسا نم خابلا دم ن هللا ديبعنيسملاو ا (مادل .ىلا ةليل مسوهل اوأ

 7 ريخا لاق مد باهش نان جايا 2 نا ساو ” ىنادج دعس لرب كمل 2 دح طاصن هيلادبع اص صو اننيملسلا

 هللالوسر را هللا ىضر ذوعسم نا هللا دبع مدس هناماشلا ل اها ٠ نم الجر ناكو يعازملا ةنسن.ناهعوا

 دحا مهنم رض ملف لوفي نا صا ةلدللا رضح لا نم بحا ن :مةكءوهو هناجضاللاق ةْلَسَو هلا او هيلع للا لص

 ححصملا بةرخابلا اهنا نلح هيعلدب ةصقلا ةادتا انهاه طمس 7 لوصالايف اذكه (1 ١(

 د نكلا ةروس ربسفت زهوح

 مار ”اراللو نوما ىلع لسؤدل اوهيلع هللا لبص هللا لوسر ًارقاملاق.سايعنبا نو لييح رن كصص رع « رشوا »

 8 امسلار بخ نيب و نيطاي ايلا نيب ليحدقو ظاكع قوضيملا ندمأع 4 ءادكأ نم 3 ةفلأ ط عم قلطنا هنكسلو

 ورظناذ اهب رانوو ضرإلا قراشم اوب ربطاف ثدحدق ؟ىش ءالا اذتهام اولاقف ف مبموقيلا اومجرف بهشلامم ع

 تع 00 ايفل مايا جار "0 0 ثدحدقىذلا اذه

 20 ا هللا دبع ٠ نع ةمفلع ٠ 00 0 دواد ثتادح 3 جرخادقو 0 220 02

 * نحل الب السودا اوهلعدللا لطم هالو بسر ممدهش دنا ذو يستر نءل وح لجر نع ثيدح يورو هضعب ىراخبلا

 احر ناكو يجئازملا(١ ١)ةنسنب .نامءوايتربخا ىرهرلاانث سن وب ينادح ثيللا ىنادج ٌغاصوا © لا لاَ 3

 بي رقت 1١ نوثلا دب ثنو ةلمبملا تف ةنس ننا )١(

هل اوهبيلع هللا لصةنلا ل ويسر 97 لوق دوعسم نبا عمس هناايماش
 ١ 8 بجا نم ةككوهو هباص اللا سو 

 ريسفت ٠ 9

 نا ةروس

 ان
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 واطظعو ناادفإ

 اداز مل هه

0 - 0 



 3و م 3 5
 ب( لئاسك ساق ةروس ريسفر 1

 هللا رم مفاد هل سْيل نيوفااكسا نئاكك اق عقا.و ب اذيب ل اس.ل أس ريبج نب ديعس نع « شمالا الإ ١
 ( ك دنع نمق اوه ا ذه ناك نا مبللا.لاق ةدلكنب ثراخلانب رضنلا وه لث اس لاس تاجردلا ججراسملا ا
1 . . : 
 *( خ) ءامسلا 7 رم ةراحح انيلع رطماف حب

 | هيلع هللا لصَّلالوسرالتلاق شاحج نب رشل نع ريفن ن. ريبج نع ةرسيمنب نمحرلادبعانت نامعنب 4 ررجا» | <
 قال قرب مث نوملعبامم مانقلخ اناالكهلوقىلا نيطهمكلبقا و رفكص نيدللاف هنآلا ا هذه لسوهلآو

5 

 كت وم اذا ىتح هدف لثم نم كتملخ دقو يزجستى نا مد !نااايهشا لقي لافهنكلعاسو الا اوهيلع هللا لص 2 ش

 قدصت تلق قارتلا تم اذا ىدعلمو تيد ىركم ىضرديو كنم ضراللو ندر نيب كيشم . كتادعو 7

 « حيحص# ةقدصلاناواىناو أ ؟

 ريسفن )ف

 ب8 | 5-5 ةهروس

 لطصض 0
5 
 هيما

5 

35 

5 

 #20 ريسفلا 0 4 ه. 4 صيخلتلا عم كر دتبلملا»»

 بق ل اناس ا 53 وس ريبسفل , زم

 ظ « ميج رلا نجزلا لامس )»

 .ىروتلا نايس نع ىسومنب هتلاديعاش ىرافتلا مزاح نيد اان: ةفوكحلاب ينايرشلا ىلعن بدم ب ايريخا له

 ٍ «تاجردلا ىذ جراما يذهنلا نم عفادهل سيل نب رفاكسلل مقاو ب ادعب لئاس ا ن دعس نع را ن2

 ةراجح انياعرطماف كدنع نم قملاوه ادهناك بنراممللا لاق ةدلكن كراملا نب نينا ويح لاق. لئن 1

 # هاجر و نيخيشلا طرب لع فى تا تثتيردح اده »:ءاسلا نم

 *ماجرخ لو دانسالاب جي ثيدجحاده «ةقدصلا ناواىناو قدصتا تاق قارتلا تغلب اذا تحت منمو

 ا 7 روس ريسفل زن-

 اذه« ىضرالاولا ما هافقو شرعلاىلا ههجولاق ارو: نهيف رمقلا لغجو !ىنع هللا ىضرسايبع نبا نع نار هم

 كيبلع بانر ٠١ نيش لاقيروةءجبمهرخاوةل ظنا بماهدس ميملا حتفب شاحجج نب رسب )١(

 سه[ خ وةروس ريسفت ]»-

 0 ا وما هجم 000 ديس

 ١ رعب نا 00 0 58 كبت 0 0 3 ا
 | ينزجمتىلا مدا نبا ايلا لعب لاف هفنك ل علو هلاوهيلعشا لصّنا لوسر قر. مثنوملسي ام مانملخانا الكب

 لتعمل يوك ىنعلدبلو كانمضرالل ونيت درءنيب تيثيمكيتدعو كتوساذا قح هده لثم نم كتّصلخ دقو

 (ءضسو نع سنون نع ا 3 'يناهن اص ني دم يربخا »

 شرعلاىلا :هبجوولاق ارو نيف رمقلا لمجو سابع نبا نع بر'رهمنب ف سو نع سن ون نع ةملس نب« دام

 د

|| 

5 

 0 (م)ض رالا ىلاهافقو

 رشد )



 «06)ج» || «ريفتاباكط 2 45.09 ١ : «ضيفتا عمل رشا
 * هن جاجتح 9 ةأ وهذا دلأخ نب نيعش ثردح رك ةاقو مهتم دحاو ناخيشلاستح مد

 همي نع ءالعلازب ىبح انقاذ لادعألا قاعد مالسلا دبعنب دم انن ى ربنعلا ارك زونا ها ربخأ »

 بناطاأ 23 تاو ءسيقنب فزحالا نغةريينب هللادبع نعي رح ْن هكانودح او هلا وع

 1 هلارظتفةءاحسترمذا ء احطبلاب لس ودل اوهيلع هللا لص هللا لوسر مماسولجا راباكب نموا

 انعلاو لاقززاا واوناق نزاأو سوفا او هيلع هللا لص هللال وسر لاقباحلاهذه منا ولاق طله عنا 1

 ءاعس !!و ةنس نيعبسو !الثأما ونين واادحاو اما امهنيب امدعب ناف لاق الاولا# ضرال و ءامسلا نيبام نو رديلاقلأ

 نهف الظا نيب لاعوا ةيناع ةعباسلا ءامسلا يفو"”ىشمد يب لامعا نمهيلع قي سيل كلذ قوفّناو كلذك هت وق

 هن ءاهس ىلا ءامس نيباملثم نهيكرو|
 هللا ديع ان" فورعمنب نو راهان يبا انث لبنحن دما نب هللا دبعاننو رك ىرضصو ما رمعنب هللادبع # يف ربخا ا[

 هللا للص ىننلا نعهنعهللا ىضرىر دحلا ديعس يبا نع مثيحلا ىلا نععيمسلاىنا نع ثراملان ورم (ينربخا) هون ]

 قارب نيل نم اولد ناولو ههجنو ورق تطقن هيلا تنؤقاؤا تيرا رككك لأ نراك : سولو ةيلعأ

 * هأجرخ . و دانسالا مي ثيدح اذه « ايدلا لهاينتن ال امندلا يف

 ريبجنب ديعس نع بئاسلا نإ ءاطع نع نايفس انةف ذح وان ن ا نقاحسااتن يقاشلا ركبوا انرب حا

 7 با ذأ يح ثيردح ده كقلاظات اسلاق اق نيتولاهنم انعطقل متاهعنع هللا ىطر سابع ن نان ا

 بج

 بوس

 ىلانا نعءاقرو انن سايا ينا نمد انم نينا و فاد ع املا 000 ٠

 ىذلا بلقلا لبح وه لاق نيتولا هنمانمطقل لجو نعدلوق يفايعنع هللا ىض ر سابع نبا نع دها# نعحبحتأ

 * هاجرت و نيخيشلا طر ث ىلع ميك هج ثيدح !ذه# ربظلاوف

 ن 0 نع يدع نباانث ديبعولا ابنا رزغلادبعنب ىلع انث بونانب نسحلا نب نينملا' « انربخا ف

 :راوفلم ايلئاةوهاعا:نوظ اذطتاام لاق احنعهننا ئطر ضاعن با عر مغنون ىو ىلد .دلا دوسالا يبا نعد ذب ب

 * هأحرخن ”[ونيخيشلا طرش لع رص ثيدح اذه * نوث اصلاوهاعازو ا

 جاجتحالا ىلا مم رقاو مهتم دحاو لسمو ىراخبلا جتحم مو كأس 2ع تباثنبور متو روث ىتا نب ذنولاو ظ

 * دوحا ديلولا ثيدحلب هأو ىو سماه هنع ءالعلا نب 0 ةقاسم ' (تاق) بيعش ثيدح ٌ
 ١ سو هل اوهيلعهللا ىلص ىنلا نع ديعسىلا نعمثيملاينا ن :ع جارد نع ثراخلا ن «و رع 0 0 ٍ

 هاندلا لهأب ل دلايف قا رم نيلسغ نما ولد ناولو هبجو ةورفت طقس 0 !ًداف تزل[

 طع | ؤ ٠ ا فقل طاين لاق نينا هتم انعطتل © سابعنبا نع ديعس نع بئاسلا نب

 *( م خ ) رظلا يف يذلأ ب باقلا لبح وه لاق سابعن | نع دها نع * حبجم ين ١ نا |

 نوطاملا امل لاق سابع نا نع ء رمع, نب ىيحن و ىلي دلا دوسالا ىتا نعة ديرب نبا ن ء للا نيسح لل |

 * (مخ )نوت اصلا وه امتا نوباصلا ام نوئطاخلا وه امنا

 يح يجي

 دحين



0 

 5 ةهروس

 ا

00 
 هل

-ٍ 
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 | ١ «رودس ريسفب

 نب كاس نعمدقملا يانب تبان نورمم وروينأ نديل ولاوىزا رلا دلاخ نب بيمش ماسوهل .اوهيلع هللا لص

0 

 *(م خ) ةرتق اممهرت|

 ةناكلاقةينات ذ دثموب مهو وفك رس س لمح و سابعلا ن ءفئح الا نعُو ريم ن هللا دبع نعاس نع « كيبرش# |

 «0)ج> | «يشاباتكإ» «ه.2ظ <« صيخاتا مكر دتلاو»
 : : قاتم ءانب . برحلا تماقو :

 ةوس لزق يور ثيردح ع نملو اوفو ةانسالا حيحص ثردح اذه * ةدشو برك موب اده سايعن.!لاق لاق

 * مولا اذه ىف هتناو ر زجتسا مل حيحص دانساب
 3 ا -

 © ميحرلا ن نمجرلا هللامس ره

 ب ةمايقلا موبل امظمتل اق ةقاحلا ام كار داام وهل لماع كتل تقح ةقاملا ةداتق تف 4«لق ١

 رمعم ينا نع دهام نع روصنم نع نايفسانب ةفب ذحونا انب نسملا نب قاحسا انت ىفاشلا ركب ونا 4 ايربخ' ©

 تامباثتم لاقاموسح مايا ةينامك و لايل عبس مييلع اهرخس لجوزع هلوقيف هنع اى ذر دوعسمنب هللا دبع ع

 :هاجرخن لو نيخيشلا ط رش ىلع ميبحص ثا اح اذ

 نيا أبنا ققشنب نسسملا نب ىلعانن ىناشابلا ىسومنب دمحشانت ىرايسلا مداقلانب مساقلا سابملاوبا# انربخا ٠
 ضر الا تامحو لجو نع هلوق يف هنع هللا ىضر بعكن ب ينا نع ةيل اعلاىلا نع سنانب عسرلا نع دقاو نإ

 لجو رع هلوق كلذو نينم ٌوأاةوج وىلع ال راذكلا هوجو لع ةربغ ناريصي لاق ة دحاو ةكد انكدف لابملا

 ظ * هاجرخم لو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذنه رق اهنهر 2 فايع فيو هوجو

 ن كاس نع كبر شانث ىدهنلا ناس وناانب لضفلان, نيسملا اننىفا ميما لع ندم نيسحلا وا 6 ىبربخا ف

 لجو نع هلوق يفهنع هللا ىضر بلطاا دبعزب ساسبعلا نع سيق نب فنح الا نع ةريمتنب هللادبع نعب رح

 ةريسم مهبكر ىلا مهف الظاني لاعو الا ةروص ىلع ك الما ةينام لاق ةينامت ذئمون مهق وفكر شرع لمحو

 لا رو لأ كدا اص ما رخو و لسه طرش 1 ىلع حمص ثيدح اذه# ةنس نيتس وثالث

 برح 2
 قاس نع ان رطل تاكو ظ

 هانه هتاور زجتسا ل ةوعسمنبا ثيد> نمىلوا وهو# حيحص# ةدشو برك موي اذه سابعنبالاق

 2# اغأد روساوش »

 *مويلل اع التلاوي ام كلا ظحأ انو لماع لكل ثّقح ةداتق لاق ةق 06 د

 لاق اموسح مايا ةينات و لال عبس مهيعاهرخس دوعسم نبا نع رمعم يفأ نيد اق 0

 ريغ ناريص, لاق ة دحاو ةكد اتك دف يبان ع بل املا ىبا نع سنانب عيدرلا نع دقاو نب 4 كك د

 دن بي ا يي يرض لس

 5 نة ف ست

 57 ا

 ض'ظ*20أ1 111 10 اي

 دلاخ نب بيعش ه دنسا دقو (م) مس نيتسو ثالث ةريسم مهكر ىلا مهفالظا نيب لاعوألا ةووص لع كالما

 ديلولاو 6 ٠



 «(0)ج» م ريسغلا باتك » « بو #« صيخلتلا عم كر دتسملا ط
 ١ 56 ه هاجر خم لو نيخيشلا طرش ىلع حيوص ثيدح اذه

 نم ةداتق ع سما اراد لا ديعأبا ميهاربانب قا ماا ةكعيبامتصلاىلعنب دمج للا دبعونا هب انربخا

 ةشئاع كلاس لك ميلظع قلخ ىلعل كلبا و لج و لمع هللا لوق يف ىصاع نب ماشسه نب دعس ن ءقوانب ةرارز

 5 هسحس ب اص هللا لويسر قلخ نءىنيئيا نينمؤملا ما ايام عهللا ىضر

 نيفيعلا ليا هلع ءبحص ثيدحا ذه « ن اَرقلا سو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر قلخ تاتا انف من

 ماج لع اد
 قاحسا وبان ليث رسا أبنا ىسومن هيلا ديبعانبن ا رهمنيدمجا اننرافصلا هللادبعزب دمج هلادبع وبا # انن دح :

 فرعلا 8 رشلا 8 كل د د دعبل لتع لجوزع هلوقيفامبنع هللا ص رسابعنبا نع كيما كيعس ْن

 * هأح رخ ( و نيخيشلا 1 دم عيد ثب دحا ذه # أهنع“ 38 ةاغلا ْ

 هللا دك مع نعت ديلا ترعمس لاق ىلع نب يس قا ا َن هللادبعاتن بورا 5 نييبملان نبال ع« انريخا ِظ

 هلع هلا لص ما مرا 0 ريخلل عانم يالا هده الن هنأ ص ءلا نو رمح نا ْ

 ثيدج اذه*نوولغلا ء ءافعضلا ةنجلا لهاو عاج ربكتس 363 ظارح يرظعج لكرانلا ل اها 0 والا

 دلاخ نب دبعم نء ىروثلاو ةبعش ِثب دج نم هاج رخا دق ةقايساا هذهب هاجر مي لسو ط رش ىلع حبحص ١

 *ا رصتخم مسد هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر نع بهو نب ةيرام ني

 ا 00 | نب هللادبع انن لا ىبكن ديعسانب ىلابعلا دمت ن نيسملا ان مدل اع 5و « امدح

 قخاذا لاق قانون ببنك مو:لجوزع ا هنا مينع هللا يطرسابعنب| نع ةم ركع نع دب زنب ةماسا

 سعاشبالوق متعمساما برعلا ناوي د هنافرعشلا يف ه ضال كلا ع

 قانعالا برض كموق نس دق # قا رف ؟هبأق ّق انع ريصا

 قاير»  ممج»+ هيشم يفلاتخلا مجبلا ريثكلا ظاوجوربكتلا ظيلفلا ظفلا يا يرظعج ()
 7 م نويثكيام 3

 *(مخ) نأ را اهتلخ نك 2 ااةؤرسوهل اوهيلع يل لبسها لوسر قلخ نءينيثبا نيطؤلا ١١١ ةشئاع تاأس لاق ميظعقا + ىلمل كناو يلامتهلوقيف ماعز ماشه نب دعس نع ةرارز نع ةدات# نع ؛ رمعم و ظ

 فرعا امكرسشلاب بف رعلإ لاق ميز كلذ دعب لدع سابع نبا نع ريبجي ٍديعس نع قاججسا وأ ان #2« للا 0 1

 ه( مخل معزي ةأشل

 هيلع هللا لص ىننلا سيلا ةف ميا دتممريخلل عانمالت هنا ورمت ترب هللا دبع نع هسأ نع لعن -

 * ( م) نوولغأا ء ءافعضلا ةنملا لهاو عاج ربكحتسم ظاوحج. يرظعح لوا :!!لهالوق لسودلا اوأ

 ينويلع ينخاؤا لأق يناسب فشك مو هل وق نع لثس هبا سابع 0 سا |
 *عاشلال وق متعيساما د ناوف هناف رعشلا يف هوغتاف نارق رملا نرم

 قانعالا ب رض كموق نس دق 2# قابر 000

 ب نهكتوب

| 

 نارَقلا - وهلاو 5 2 ع مف 5
5 

 أ

 معلا
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 ل هاا

0 2 5 7 

2 ٠ 
 لاو رومي نيتنتفا

1 

 ء ا وح دكا
 هتلخ* رش لوا

 05 3 هلأ هلل

5 

 2 ل ةروبس ريسفك

 10 0 ل سل ل اا مي يش عل تا ني الا ل

 ع ٌ < ريدي باتك» .. .«:هم» 2. ©« صيخفللا م كردتبللا»
 1 هاجرخم ط داتسالا جيمس ثيدحاذه ؛ «ةنملا هتلخداو نالاوم 0 اج 3 تلك با ١ تروالثالا يام

 «كلملا ةروسيهوف را اده ياسيف ىل لو

 نب | نغ رز نع مصاعنع نايفسأبا تلادصأبا"نادبع ًابادجولاو األ ىزورما ميلحنب نسما © ىنريخا 5

 مضي نع ىلبقام لع مبل سبل هالجر لوَتف ناطر لوكدرنلف لجرولا ىنْوبكاق هنع هللأ ىذو ا

 هكللملا ةروسو أرق 0 ا ع دل لوقو ةظيرلاووا هريس ل نمي ب مكللا ةووضيف ار

 ريقلا بادع نم عضع ةعناملا يف لاق كلما ةروس نر ناك لتيس ليبق أمر رعايا دم

 * هاج رخح ملو دانسالا ميرعص وت دس دا يي دقف ةلبل يف اهأ 0 ةروسةاروتلايف م

 - لقلا ون ةروس ري يسب يح
 ©« ميحرلا ن يك تاس

 شمالا نعرب رج ميهاربا 5 قادساانن مالسلادب ,ءن دم انب ىربتعلاد# ن ىن اركزوا 4 انريخا الغ

 ردقلال انف بكاامو لاقف بنك هللاقف ملا هتاخ 'ي ,ثلوانالاق امبنعّللا يضر سابع نا نع نايبظيلا نع

 تنتساف ضرالا تداهفزونلاب رططافزونلا رهظ لع ضرالاو هيلع ضرالا تطبسف لو 3 قاخم تاومسلا

 «هاج رح لو نيخيرشلا ط رش ىلع مييحبص ثيدحاٌده#* ضرالا ىلع رخف لابللا نافلابجلاب
 ورمع نب هللا ديبع امرا انن قرا ءالعلا نب ل اله مو 7 هيعفلا ل الس نب دمح | 1 # انربخا 2

 اذه : برطا»

 * حيمص# كلملاةروسيهو فرحلا

 ليس ىلبقام ىلع 0 هالجر لوّمتف هالجر ىنؤتف هربقف لجرلا قوذوعم نبا نع دذنع 5 مصأع د

 ىأرق هناك ل يبس لي بقانم ىلع ملا كوع هنظب لاقوا هزدض 3 نم ىؤيم - كلما ةروسأر قت موق ناك

 باذع نم عنع ةعناملا ىعف كلملا ةروس يار تناك ليببس يقام لع مك مقا معلا نو 9 * كلملا ةزوع

 *مرحص# |نطا و رثكحا دقفةليل يف اهنا كلما ةروع ةاروتلا يف يهؤربقلا

 م لقلاو ن ةروس ردت زو

 لاق ىتكاامولاق تكا هللاف ملقلا للا هقلخ ءىشنوا بترا لاق سابعن ا نع نايبظىا نع « شمالا ل

 هئم تدهتفف ءاملأ راخم مقرف * املا ىلع هتش رع ناكو لاق ةعاسلا موش "نانا 3 اكو ه اعمويلا كلذنم ىرخردتلا 3

 تتناف .ضرالا تدان زوتلاان راطضااذ: نوتلا نول لع نغرالاو هيلع ضزالا"تطسبف نونلاقلخم ةياومسلا

 (مخ) *ضرالا ىلع رخش لابجلا ناف لابجلا
 ين رطبس امو ملَقلا ون سابع نإ نع نايرظ يبا نع شم الا نع ةئييبا يلا نب ديز نع 4 هللا ديبع

 ل ْ

 ال قل ءاملا لع هش رع ناك و لاق ةعا داوم كرا لا نئاكو ماع مويلا كلذ نمئرخ

 | اذه ايس نم طمس لأق هنا ةتلخدأو رانلا نم هتجرخاف لجرا تعفش ةا نودالث الا هام هللا باتكح نم



 «0)ج» ه«ريضاباك» ««.+) 4 صيخلتلا مم كر دتسلا »ف
 معي ثردح اذه# مالسلا هيلع 0-2 2 تبحاصو فاسو ده اشو ذه راب موةعبرا ملك |

 *: هأح ل

 بوقبي, نبدمح هللا دبع وا( انثدحو )ىرادلا كيعس نب 00 9 ةفقلأ سو نب دمت رضنلا وأ يي 0 ٍإ

 نعد رجلا 2 ن.ءابلع نع تارفلا يبان دوادانت ى لارطل يروا ًّب انك

 لور لاق طو طخ عبرا لسودلاو هيلع هللا لص هللا لوسر طخ لاق ايهنع هللا ىضر سابع نا نع 0

 تنل مرض و دمش تن.ةمط افوداب وختنب ةجدخ ةنْلا لها ءاسا لضقانا لاقرعا هلوسرو هللا اولاق !ذهانم

: 
١ 

0 

 أ جو هع

0 

 5 كاذنع كنإ تلا نا رهلا يف اهريخ ند انيلع هللا صق أم عم لوعرف 2+ محا ع تن هبا وزآرمأ

 ,م١ | ظفللاا ذم عر لا حي ثيدح اذه# نيملاظلا مولا نم ىنجمو هلمو نوعرقنم ينجنو ةنملا ىفاتسس أ

 :5 !١ ماشهنع ريكبن سن وان ” رابملا دبعنب دجا انك بوقس ندمت سابعلاو ا (هانن دح) ىذلا ثردملا ل اع اتفتاامنا |

 2 دم نر ةقدصأبا هجوما و انى الا نع يس
0 0 3 

 2 م0 ماتش نع دال اوباو ريغ نبا انثةبيش ىبانبركب وانت نايمتس نب نسحلا ان شيرقنب هللادبع نيد
 ير | هيلع هللا لص هللال وسر لاقلاق مهنعدللا يضر بلاط نب لع همت نع بلاط يا نب رفعج نب هللا دبع نع هنا نع ٍ

 دم نب ةقدص نع حيحصلا يف ىراخبلا هاور * ةجدخ اللب حو تار . مرماه م اساريخ لإ سوقلا وأ

 ةقايسلا هدهم ب ةبيشيلا نإ 0 همئيخ يبا نع مايد اورو ْ

 ه2: كللا ةر وس ريسفب زينح

 * ميحرلا نجلا هللا مس سَ ْ

 نعزاطقلا نار مانت ىسلايطلا دوادوا انئ ىض املا ةببتق نب راكب انثبوقع ندم سابعلاونا 4 اننادح

 لجوم هلا باتكنم ةروسنا لاق لسوهل آو هيلع هللا لص هللا لوسرنا ةرب_سهىلا نعىعشملا سابعنع ةداتق

 ودنا هت! قو عوج هيامام و ظسو ها وا عواكس عوامل دةمهههتتمتم
 هل او<يلع هللا لص هللالوسر طخ لاق سابع نبا نع ةمركعنع رجا نب ءابلع نع تارغلا يبا نب 4 دواد:»

 5 ةجدخ ةنملا ل ها ءاسن لضقا نا لاقرعا هلوسروهللا اولاق اذه ام توردنا لاقم طوطخ علرا ملسو |

 اهربخ نم انيلع هللا صقام عم نوعرف ةأرسا محارم تنب ةيساو ناز تنب معو دم تنب ةمطاغودل» وخ أ

 *سيحص# هل ,.الاةنملايفاتيب كدنع ىلا برتلاق نارقلايفأ

 امئاسربخ سودا اوهيلع هللا لص هللا لوتتر لاقيلع نر ء رفعجنب هللا دبع نع هيأ نع ةورعنب # ماشه 2 ٍ

 « هيرو ذاق (تتاق) هابل رخنا «ةحيدخ اهئاسن نيخومىعأ

 دي كللا روسي لوس

 ا ل ل وهل اوهلع هَل لص هلال وسر ّنا ةريره ىبا نع يمشملا سابغنع ةداتقنع  ناطقلان ار مع ف
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 «()ج» #0« ريستلا باتك # 2 «ههحإط 4« صيغلتلا مم كردتلا»
 قفانملا اماف ةمايقلا موب ارو ىطدبالا نب دحوم نم دحا تحتل لاقات زوانل مع اننر نولوش : مهتاعابو مهل دنا نيب

 حيبص ثيدح اذه انرونانل ما اننر لوقت انيق: قفانملا راو ءافطا عزنا يارا قفكيم نم 2153و طوب

 * هاج رخم لو ذانسالا

 ةعئاعيبان ىسوم عنا. ةسانن ةفذح وبا ان نسملا نب قاحسا اننيفاشلا هللا دبغنيدم ركب ولا  انربخا »

 نون هناسانلل لوقت تناكف حو تعا اتزاملاقاهاتن اكن |مبنعهللا ىضر سا عنا نع(١ )ةتقن ناهلس نع

 * هاجر خم ملو دانس الا مي ثيدح اذه#اعتنا_خ كلذف فيضلا لعلدب تناكف طولةأ سما اماو
 يف أخ نع ىعيتلاناماسأبن ان وراهنا د .”زاننقادبق ميهاربا اننيابيشلا بوق نيدمح هللادبعوبا # ا 4

 اهتسنجةكتالملا اهتلظا امنعاوفر ول اذا شمشلاب تدع نوغرف عارضا تناك لاق هنعللا ىضرن الس نع ناع

 .  *«هأجرخم مونيخيشلا ط رش ىللغ حرص ثعر دحا ذه »نجلا يفاهتس قئر 0

 ءاطع بنا ةملس نب دام اننلسم نب نافع انن ىلجبلا لضفلا نب نيسملا ان“ اه نب حلاص نب دمش ب انندح ف '

 لسو هلاو هيلع ىللصوللا لوسر لاق لاق امهنعهللا ضر سابع نبا نع ريبجن ديعس نع بئاسلا نبا

 تناكاهدالو اوزوع رفةننا ةطش انةعارهذهاولاَتخ ةنقالا هننمام تلق ةببظ ةحئار يف ترمي يرسال اا

 تااقف كببا برو كرو ىبر لب ال تلاقف يبا هتتبا تلاقف هللا مس تل اَمف اه دب نم طشملا مقوف اهطشع

 0 تاع ل حا 08 لاظااخ كبار تااتفاه دلوو | ماعدف هن ريخاف من تلاق ين كل دي ربخا

 ناكو اه دلو رخ اناكاذا َجحادحاوادحاو قلاف اهدأل اانا مانيلعشلل كلذ لافاعمج ةوق دل و

 يس وهلا وهنلع هللا لمص هللا لوسر لاقاه دل ووم تيقلام ىلغا لعكابافدانااب ئرذا لاتفاق طاقضس

 ٠١ درص نب ناهلسةلمل لاجرلا بتك يف مسالا اذه ا دجو ام نكلو لوصألا يف اذك )١(

 نم ىأر امم قفشمنمؤالو هروث طيف قفانملا اماف ةمايقلا موي اروث ديالا نيدح لا نم دحا يللا
 «هاو ةبتع (تاق)حيحص#انروأ انل مهنا ار لوقو بف قفانملا ون ءافطا

 سون ةأرسا اما اننز ام لاق اههاتناكت اكن سابع, !نع ةتق نب ناولس نغ ةشئاع لا نإ ىسوم نع « يروثلا »

 * مص * اهتئايخ كلتف فيضلا ىلع لدن تناكف طول ةأرما اماونونحم ةيآ ”نئاتدال لوقت ”كناكف

 ابنع اوفرصنا اذاف سمشلابب ذم" نوعرف ةأرصا ثناكل اق ناهلس نع تامُع يبا نع « ىميتلا ناملس »

 ( ع خ ) ةنملا ىف اهتيب ىرت تناكو اتحنجاب ةكساللا اهتلظا
 ىيرم ءا ام لسوهل ويلا لص هللا لوسر لاق سابعنبا نع ريبج نب ديعس نع ءاطع انا ةملس نب  دامح 9
 ابطشمت تن اك اهذالواو نوعرف ةنباةطشام ةحئار هذه اولا ةحئارلا هذه ام تف ةبيط ةحئار يب ترم

 كلديربخا تلاق كدا برو كبرو ير لب ال تلاَمف يبا هتننا تااَمف هللا مس تلاّقف اهذب ٠ نم طشأأ مقوف

 هنفدتق يدلو ماظعو ناطدنا تلاق امو لاق ةحاحكلاىلتأ اتفاهدلوو ام ادق هتاربخاف من تلاقينا

 ايبص تاكو اهدلو رخآ ناك اذا ىتح ادخاو !دحاوىقلاف اهدالوابيلاف قا نمانيلع كل كل ذ لاف اعيجج

 ملكت ملسو هل او هيلع هللا لص هلال وسر لاق اهدلو مم تقلا مث قحلا ىلع كناف هاما اب ييربصا لاق امض

 هعب رآ 011

 000 ماا ا ] ] ]1 1 1 1 ز1 1 121ذ 1 121212 12ز2زذ1ة2ة2ةز2زةزةزذز 1

 ولا اباول

 "0 فيجو نيم
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 «0)جإط ١ «دشاباتك ا «06ظ ٠ «صيخللاعمكردتنلا» ٠
 تيم كبس ِدَقلو كتفلاخج كابا ىتيصمع ت درا ام كلالجو. كن نعو ىلا لومي وهوليللا فوجفف

 ىلمجي كتتيصع دقو يلعىخرلا كرتس ين غو ىماقشاهيلع ىناعا تضرع ةئيطخ نكلو لهاج كل ذبانا امو

 هأب ايش او هابابشاو ىنع كلبح تمطق تنانا لصتا نمل بح و يب ذقنتسن نم كلباذع نم ن الاف لج كنتفلاخو

 ظالغ ةكالماهيلع ةراجحلاو سانلااه دوقوا رانمكيلهاو مكسفتا !وق هللا باتكىم ةب | تولتهلوق نم رفارف

 ذأ ىتجر دم فت مجردنلا نم تاكا تيضفاسج اه دعب عمسامل مث ة دب دش ةكرج تممسفتي الادادش ئ

 يا هب ازنجال ل جز انهم تلتف, ىتف رج نكت اوتيل 00 اذاو تعضو دق ةزانجاا

 * ايم مق وف هنرارص ترطفن يبا اهبيس اخ للا تاك نم ةبا التف لصي م اةوبهو ةحرابلا ىنب انه ءازجالا

 نع برحن كاس نعزايفسامت ةفب ذجاتم ع نيا نب قاحسا انب ىبفاشنلا هللادبع نب دمج , وا 6 اب ربخا »

 دوعبالف بوتيم ” ديعلا بن ذينا لاقاحوصن ة لو م هيأ ىلا اورو هنع للا ىضر باطملا نب رمت نع ريش نب نامنلا

 ماج را ودلنسإلا حتبحص * هش

 هسأ نعد يعمم نب رم نع ةنبيعنبناييفسابب رميا نبا انب بلاطيفا نن ميهارباانب يريملا ىبنيعنب ىلع ىلا دح#

 ن ارقلايف وهو ةثيس كر فيكم جرصإلا م وتلا هنّ ئضر دويسم نبّللادبع لاق لاق يدسينالا ةيانع نع :

 ثيدح اذه#ةب الا ائ ب عنعر فكي تراك ر ىصاجوصن بولا ىل اووب اونم 1نذلا | «ا يأ رقم

 و اج رف مو نيخيشلا طربش ىلع حيبص

 نرع ناظقي ن ةيتعانن ىناجخلا ىيحنوا انن ىرودلا دمح نب ساببلا ان بوتس, نب دم سابعلا ونا, انيديح

 ىبسيل ثروت هعماونم | ن ذلاو ىلا هللا ىزخمالموب لجو نم هللا لوقيفاهبنع هللا ىِضر سابعنبا نب ةمركع

 نكلو لهاج كاذب اناامو كتيصعذا كتيصع دقلو كتنلاخ كأبا قيصعع تدرإام كلالجو كلّنعو ىملا لوق

 ىدقتتس نمكلاذعنمن الاف لهجن كتفلاخو له كتيصع دقو كرتسيل غو ىلاقش | ابلع ينتأعا تبطي رع ةئيطخ

 اران هللا باتك_:ر مان 1تولت هلوقنم م غرفامف هابابشاو هاب ابشاو ينعكلبح تعطق تنانا ٍلصتا نملبحبو

 دْفلا. نمناك لف تيضيف اسج اه دعب عع 1 ا تعسف ةن .الإ:ةراجملا و.نيانلا,اهد وق و
 لجر انهم تلاهف ت يبل ماا او ءاهتلاسف ةريكد وج اذاو تعضودقةزانجم ان اذافىتج ردم. يف تءجر

 « انيمعقرفابر است ططاينمس ايفل باك م ها التف لصي مئاق وهو ةحر ابلاىناب هءازجاالا هللا هاج ال

 بوت. مدبعلا باذب برا لاق اجوصن ةب ىت هلا يلا اوبوت رم نع ريشلن ين اهعنلا نِع كاوسن عم ناييفس ل
 * جيحص# هيفدوسالف |

 وهو للك ر كا حوصتلا ا دوعسم نا.لاق يدببسإلا ةيابع عدي عدس نب ربك نع 4+ ةلييع نا أ

 (مخرتبألا مكاني مكن رفبكي نا جبر يسع احوصن بوت هللا يللا اونؤت اونما ,ا نيذلا ابا أرقم :٠ نارقلا يف
 . عيقتسلا يكيصلاتيف ةلرك دال ةب نبع (تاق)

 م.دب ا نيب ىعسي مروت هعم اونما نيذلاو يبنلا هللا ىزخمال موب سابِعنبا نع ةمركعنع فراظتإ ن « ةبتعإو ِْ

 3 لا زن فدع د

 ١  2-2رفكت 6 5



 اذو ف

 3 شخ نم 0 6

 يب راثلا

 ىراشبلاط رش حج ثيدح ا ذه بآل يني كل الحاج ل ينل بل ذهل ار

 ش ع

 : 000000 در رة شونم باطلا ل لسا عز عروش

 ا ةهاجرتل أي نيخبشلا طرش * ىلع مص ثزدح اد كهدع ريخخلا مكيلهاؤ مكسفلا

 هكللادبع نعرمسم أبنا :توعن رفعج أبن باهولا دبع نب دمج انث لدعلا بوتس نب نسملا ان ربخا

 | ءاشاكواءاش ماك دنع هللا اهقلخ تيربك نط ةراجح- ةر اجلا و نمانتلا.اه د ىقون نازقلا ع هلا نكس لا

 0 « هاج رخم لو نيخيشلا ط رشىلع حبعحص ثيدح اده
 را لات عج ناحل نيدمج ىندح اندلا فا نب ركبوا ان رافيصلا هللادبع نب دمم هللادبعوا * ايربخا

 ْ هتلخ د راصن الا نمّيف ترا دعسن لبس نع هنظا مزاح ينانعفرطمن دمحخابا كرابملا نب هللا ديعانم يف انث

 (لسو هلاوهيلع هللا لض ىتللل كلذ رك دف ت تييلا يف كلذ هسبخح ىتحن رانلا ركذدنع ب نكرم خلع

 | ناف مكبحاص اوزهج لسوهل او: هسيلع هللا لص ىبنلا لاقف اتيم رخو ىتفلا هقنتعا هيلع لخد ايف الف تببلا يف هءاؤل
 أ « هاجر ملو دانسالا حيحص ثيدح ا ذه# هدبكذلف قرفلا

 1( هانن دج و ) يفتثلا قاحسا نب ديمم ىنث دح اينددلا ىلا نب نكب وبانانن ه را ىلع هللا دنع وبا 4 ان ربخا و ف

 | نع روصنم نب دمحا ىنث دج ينثلا قاحسا نب دم سابعلا وبا انب ءالما ىيحبنب دم نب ميهاربا قاحساوا

 | خرصي خراصبا ذافةملظم ةليل ىف تجرفن ةفوكلا كلكس نم ةكس تلزف ةجح تججح لاق رام نب روصنم

 ' * (خ) كلل هللا لحا ام مرحن ملالت مم ارحب كيلع تسيل تب ذك لاف

 *(م خ) ريملا جيلها و مكسفتا اوملع لاق ران يلهاو كسفنا اوقيلعنع ىهب رنع روصنمنع 4( نايفس إلف

 ةراجملانالاق دوعسمنب| نع نوميم. رمت نع طب سني نمر لا دبع نع ريمتنب كلم دبع نع © رعسم

 « (م خ)ءاش اموا ءاش فيك ه دنع هلل اهقلخ تي ربك نم ة راجح ةراجحلاو سانلا اه دوق و هللا مسا

 رك د دنع يب ناك رانلا نمةيشخ هتلغدراصن الا نم ىتفنادعسنب لوس نعهنظا مزاح ىلا ن نعفرطمن دم

 ىلا هقنتعا هيلع لخ داىلف تيبلا يفهءاؤ مس وهل اوهيلعهللا لص هللا ل وسر كلذ رك دف ثيبلا يف كلاذهسبح ىتح رانلا

 * اين دلا يلا نياواور# حييحص# هديكحذلف قرفلا نافذ م اوزهج لسوهل ار اوهيلع هللا لص ينلالاقفاتيمر و

 ىردبالهواوىراخبلا اده(تاق) دممحابا كرايملا نبباانت يبا ىتدح ىراخبلا ة ةزه نب قاحسا نبدمج( ىتثدح )

 1ْ ه عوضوم هيشربملا واه: نم
 راه نب روصنم نع ىراصنالارؤضنم ن.دج ا ىنثدج لاق جا رسلان ع يكمل قاحساواو 4 ايندلا يبا نبا 0

 عروس

 لو



 روم

 ىتبقالا

 وحن ضرا لك يف لاق نولثم ضرالا نمو نابع نا نع ىحضلا يلا نع ةرمن ورم نع ةبعشات مد وع 1

 : ا ةالزمتو :ا نع تانانب ةريمملا نب ناملسات يمرضملا ريكب نب < دمع أ

 / 40ج» 1 عروشها باكو «ن) # صييخلتلاءم كر دسم وف
 ةنالث نعفدف تيران مكئاس نم نضيملا نملك يئاللاو ءاسنلا ةروسيف ىلا ةمآالا لجو ع 0

 * هاجرخملو داننسالا حرمت ه نيا نعضينا نبلجالامحالا تالؤاو نضحم 8 اللاو رهش

 ىنا نع ٍبئاسلانب ءاطعنع كلش اننميكح نب لع أ اذ ىلا مانغنيديبعانن ىنتثلا بوق ن.دجا م انربخا 1

 نيضرا عبس لاق ن نيلشم ضرالا نمو تا ودي ميل ىذلا هّللالاق هنا اههنع هللا قعر وه عا كل ءىحضلا

 حميد ثيدح اده# ىسيعكح ىسعو ميهأ رباك يبه ارباو حونكح وفو مداك مدا و كييك ىبن ضرا لك يف

 *هأج رح ودانسالا

 ةس نب و رم نعةبعش انث سأيا يا نب مدا ان نيسما ن ميهاربا اننيضاَقلا نسملا نب نم رلاذبع « انادح 9

 نضرالكيف:لاق نيلتم ضال ماو تاومس عبس لجو نع هلوقف |مهنع هللا ىضر سابع نب! نع يحضلا ىفا نع

 # هاج رخو نيخيشلا ط رش ىلع حييحص ثيدحاذه# ميهارا وت

 - مرحتلا ةر وس ريسفت يح

 < ميحرلا نحرلا للاسف
 نبدمخ انن ىناهصالا اير انكر دم نب هللادبعاتت ىف :امصالا ةطب لرب دجاندمخ هللادبعوا ©« ىتدح

 هلتناك لسوهلر اوهيلع تارا كايلزير نا هنع هللا ىطر سنا نع تاناج 0 ناىاسانب نستلم ْ

 هللا لحاام مرح ىنلا ااماأن هن .الاهذههنلا لاف أمارح هةسفب لعا ,لعج تح ةصفخح وةشئاعدب لز لف اهاط » ١( قمل

 *:هاج خم لو سم طرشمل# 2 ثردح اذه ةب الارخاىلا كحاوزا تارط ص يتب كل

 نعسطفالا لاس نع نايفسأ نب يعن وبا اشن نازغنمن دغا 9 رافصلا هللادبع ندم هللادبعوا ( أنرب دخلا ٍ

 كيلعتم د ا 0 امو لهوا ,هءاجلا ةأيمنع هللا ىّحر سابع ! اعريع نلديعس ا

 ٠١ ابنع هللا ىضر ةيطبقلا ةن رام اهمسأ نآكَو 0(

 هر ا 0 0 تل اا ٍْ

 ب راو 0 : 0 د 5 ا ها كف 55 سل 4 اا

 ه8: م رحتلا ةروس ريسفت ]يس

 م رحت لل تنل اهي اي ةيالا هاذه هللا ل رف امارح هسقنىل !رلعج ىتح ةصفح و ةشئئاع هب لزن رف اهأطي ةمادل

 * (م) كجاوزا تاأيط س ىجتس . كلنا لحا امن

 مارح لع وف أسما تلعج لاق لجر ه ءاج لاق سابع نب! نع ريبجنن ديعسنع سطفالا لاس نع 4 نايس لف

 ا لل

1 0 1 
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 «(0]ج» م« يفاباكإ» ««45ظ ' «صختلاعكرذتلا»
 نب رضنلا ألا ميه ارنا نب قاخسا انن مالسلا دص نب دان ىربنملا دمع نن ىيحن رك ذو ابغا و

 لعج هنعهللا ىضرر ذونا لاقلاق يسيقلا »ريقتنب بي رض ليلسلا يلا رع ىميمتلا نسما نتن سمهك ان؟ ليمش
 ثيجإ ترم ةقازر واسرع ل لم هلا قش نمو ةنآلا هذه وان لسو هلو هيلع للاِلص هللا لوسر

 حبحص ثيدحا ذه مهتنكل اهباوذخا شانلا ناولر ذابااب لاّمف يعل ع اهددرب 1 لاق بسنت الل

 : * هاجر لو دانسالا

 ىرصاعلا ريثك نب ديبعانثةف وكلاب ىوكسلا دلاخ نب ةبّمع نب نيسملان دمج نب نسحلا مساقلاوا 4 ىقربخا ف

 هللا دبع نبرباج نعدعملا يباني ملاس نعدن واعم ىبا نيرامحاانثث ليبثا رسا انث مد !نب ىبح انث بوُقعي نب دابع 5

 مج انم(١)لج ريف بستح ال ث يح نمهقزربو أح رخم هل لعجي هللا قش نموه لإ هده لاق هللا ىضر

 مجرفربصاو هللا ق ق:اهللاتف هلاسفل وهل اوهيلع هللا لصقنأ لوف الامل رثك دبل ت اذ جيه يس

 ا هللا قناىل لاقو اعيش يناطغا املاَعف ملسو هلا وهيلع هللا لصهللا لوسر كاطعااما ولاتف هناا ىلا

 ىاو امنع هلآسف لسو هلآو هيلعهللا للص هللا اما دوووم نبا ءاج ا يلا

 ثيح نم هقزر واجر خم هللعج لاقت "زمول ل اهلك لسوهلاو اوهيط هللا ]ملا لوسر نات اه ربخ

 <« هأح + رخم ملو دانسالا حتيحص ثريدح اذه#سستحال

 فيرطن ٌفرطم نر رجاسا قاحساان مالسلادبعنب دقات ىربتلا دم نب قت اير هزوا « انربخإ )

 ءاسنلاددغ نم ددعف ةرقبلا ةروس يف ىتلا ةنآلا تازئاللاق هنع هللا ىضر مك نيا نعم 0-1 ورم نع

 لامحالا تاوذو ضيملا نهنع تمطقتا نمالو رابكسلاو راعضلا نرك د: ل ءاسنلاددع_:رم ددعىئدق اولاق

 قالب امه +٠ كلام نب فوعوم نيرسملا رثكالق () .-
 * هجم همق لب م ام دجالاقو ةدلج تسر دوادو.لاق لماك (تاق) محي * ةنيبم ةشحاف اهتس نم

 هذهولت مل وهل اوهيلعةللا لصدتلا لوسر ل !هجرذو الاقل اةريق نب يرض لياسلايفا تاو

 سانلازا ولر ذابا ابلاَمق تسن ىتحاش د در لج تستحم ال ثيحن نم هق زر واج رخخهل عج هللا قت 5 نمو هلا

 8-5 مهتفكلا| ا

 مد نب ىيجان بوعي نب دابعانن ىصاعلا ريثك نب ديبعانن ينوكسلا من نسما مساقلا وا « ىف ربخا »ف
 هل لمجت هللا ق 52 نمو ةنآآلا هذه تزلزل 0 دعحلا ىلا نب ماس نع ةب واعم ينان رامات 10

 هلال رقاقلا دلا رفك دبلا باد فيفخا ريف ناك مجشا نم لجريف ب بسال تيح نم هز رب و أجر

 الا نماك 4 مسا نا ماجي ج>ا ريسنالا .ث ثببلي مق ريصاو هللا قنا هل لاتف هلأسف لو هل او هيلع هللا لص

 بالا هللا قتن نمو تازفاهاك لاّمفاهربخ هربخاو اهنع هلآسفلسو هلآاو هيلع هللا ىلص هللا وسرق اف هواصا

 * ىدزالا هلاق كورتم ديبعو لبج ىضقار دابعو ا ( تلق) حرص

 نمددعيف ةرّقبلا ةروسف يتلا ةلأالا تل زئال لاق بمكن.ىنانع ماس نب ورمحنع في رطنب # فرطم ©
 تاوذو ضيم لا عيلان الو ر ايكلاو راغصلا نول مل ءاسنلا ددع نمددع قب دقاولاق ءاسنلا ددع

 لامجالا ةدنف]

 2/1 أ1ذذ1ذ ]ز]ز] ز| | | |0000| || | ]| #000

 077 2555517:272ث 2ث[: 07" رََُاَهه 000117

 دو رفف بو



 «0ج» « ريسفتلا باكل 2 « حط « صيخلتلا عمشلر دتسملا» .
 نب ءالعلا نعقاحسا نبدمحأبلا ن ثور اهنب دن زان ةماسمن دما دهارلا هللادبع ندم هللادبعوبأ# | أنندح ٍِ

 لجو نع هلال وق لسو هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاقدنع هللا ىضر ةربسه يا .نعهيا نعنمحرلا دبع

 ّ ةر رهو اداانميهدلا اناو هارهداو هارهداو ل وق ىر ديالو دبع ينبسو ىنمط رقي نا ىنافىدبع تبط رمتسا

 * هاجرخم لو ملم ط رش ىلع حرص ثردح اذه»ك-) ةفعاضي انسحايضرق هللا وضرقت فرا لجو :ع هللا لوق

 8: ق الطلا ةر وس ريسفت زج

 46 معيح ىلأ ن نمحرلا تلامس »ف

 رون دمحانن كرايم | نديزيان ناينصلا كرايملا نب ىلعان ان ةكعيف امنصلا ىلع نب دم هللا دبع ونا انربخا ف

 نب اتم هم ريك 0 او هيلع هللا ينس 1 هللا ديبع 0 ن 1 نانع

 0 8 ل سبل 0 ا ورع 0 -

 بآل وسر لاف اذك نهالت نورا هال لاق م هيوخاو ةناكر اعبف كلذ دنعةيمج لسو هلآو هيلع هللا لص

 هللال وسرلاَهْف اهتقلط ىلا هللال وسر اب لاف اهي اذاكر يباللاةف لمففاهتلط دي زيدبعل ملسوهلا اوهيلعللا لص

 انه نمدعل نه وَهلطُف ء ءاسنلا متقلط اذ ي ينلا اهمااي تا راف كلذ تملعدق مس رع هيلع هللا ليص

 ٍ 0 الا ميحص ثردح

 نع ةبفعنب ريع ةملس ندامح اننةحلط نب لماكأ 8 نايفس نب ن قرع انيديل ولا وا داتسالا# ينربخا »

 مهب تلدج اذه# ةنسم ةشح افاهتس نم اهحو رك 0 1 0 ىذر رم نا نعم

 جرو لسم طرزشلع

 تضرقتسا هللالوغت ملسوفلا و هيلع هللا لص هللا لوسر لاق ةربسهينا نع هبا نع ءالعلانع «قاحسا نبا

 ةرب هوا الث ميه دلا اناو ها ىه داو هاره دا و لوقت ىر ديالو ىدبعىنبس و ىنضرقي نا ىناف ى دبع
 * () 5 هفعاضي انسح اًنضرقهللا اوهط رش نأ

 م قالطلا ةروس ريسيفن زجبس
 ةناكر ماةناكر ون دب زيدبع قل ط لاق سابعنب . نع ةمركعنع عفارفان هللا ديبعنب دم نع ملا

 نت امالا ىعيننيامهَللا لوسرأب ت اقل سوملآو هيلع هلا لص هللا لوسر ىلا ت ءاخ ةنب زمْنم ةأرما سك من

 كن ةيج لس وهلاو هيلع هللا ىلبص لا كنؤسد هن 1 فاما زمام كح هع ةرعشلا هذه ىنع

 ِس 7 ما لع تالوسر لاق الك م اذكن ورا هئاسلللاقمت هيوخا و ةناكراع دف

 اهبااب تازيفاهعجراف كل ذ تملعدقلاق !ملطوا هللا لوريل اقف امج را ةناكر ينال لاف لعففاهملِط

 ا  رتطاوواو دم ت تلق حيرحص»# نوهت دعل ن نهوةتطفءاسنلا متتلطا ذا

 [جورخ لاقليم ةشحاش نبت ًايزاالا رتعنا نع نع مفانن ء ةبمعن يومان ع 2 00 3 ليك

 يا

3 
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 # نباغتلا ةروس ريسفت 26 1 0 0

 ملمس

 أ كتحا لاموا كري لام ىلا دست نا كلذ تاق سيلف نارقلا يف هلا 01 *لظ!سكو لخبلا |:

 مح

 2 «0)ج» || «يريضلباكط» | «ه.» .  «صيختاممكردتلا»

 م «حيمص دانس الا ملول هاج رخل وقرا نيديزنع يطرقلا بمكننا
 0 4 ن انتلا ةروس ريسفب رجس ٍ

 ٍْ 4 ميحرلانحرلا لامس

 11015 ةابك نديم 3م ا | انناهن اص ندم 4 اندح

 | نايفسىبا نع نال جيل رق عديإك عفت ىذل هيلجورم تلال نع لثسو ىروثلا

 |ثيدحوإسم جرخا دق#هيلءتامام ىلع دبع لك ثعب. اسود آر او ةيلع هللا ىلص ينلالاقل اق هنع هللا ىضرراجنع

 ا « ةقايسلا هذه هج رخو نيالا

 ايما د ميعاد نو أحساانن ماليا دبع نيدمانب ىربنملا دم نب ىبح ايركزوا 4 ان ريخا. »

 د الواو يجاوزا نمذا ةيالا دهن تار لاقاهوع ملا ىطر سابع نإ: عم ركع نعكامس نع ليثأ سان

 ظ مهجاوزا اف لسو هلو هيلع هلا لص يلا اوأبزا اوداراو اوملسا كم لها نم موق ىف موردحاف ؟لاودع

 2 )م وبقامينااومهف اوهتقدق مور اسوهل ار اوهيلعهّللا لص هللا لوسر لعاومدقامف ةنبدملا واف موعدينامدالواو

 ١ «ماجر خم ملو دانسالا حيحص ثيدح اذه# ةيآالا اوحفصتو اوفعتناو لجونع هللالزئاف

 |لاقلالهن. هوسالا نع دادش نبع ماج نع نايفسان ”ريثك ندم انب ىثثما وان لدملاذاشمح نب لع# انئدح لف

 ,نوحلفلا م تكرس حشقوب. نمو ع نع هلأسف هنع هللا ىطر دوعسم نب هللادبعملا لجرءاج

0 

 يحس ف

 ّْ .تركذهللادبعلاَف 3 10 يناصادقنوكينا تيشخ دقو“ ىش ىذب :رمج خالو تردقام ءسماىناو

 « هاج رخن لو نيخيشلا طرشلع حبحص ثيدح اذه هلك أنف

 )١( نزاخ ١؟ ةرجملا نع موعنم نيذلامم دالواو مهجاوزا اوبقاعي نا اومبف يا ١ » انثبح «

 ه4: ناغتلا ةر وس ريسف زهدس

 شمالا ان لاف نمؤم عنمورفاك عنف يةلخ ىذلاوههلوقنع لثسويروثلا تعمس ةسانك نب دمج )ل

 « هنم جرخاو (م) هيلع تام امىلع دبع لك ثعب لسو هلا و هيلع هللا لص ينلا لاق رباج نع نايفس ىنا نع

 مجاوزا نم نا ةْبالا هذه تل رثلاق سابعنا .نرع ةمركعنع كامسنع ليلا رسأ انن «ىزقنملا هرم )ف
 بودل او بلع هللا يلج يتلا اوي نا !ودار الوم ا كم لها .نرم موق يف مورذحاف اودع كد كدالواو

 مموأر لسو هلا و هيلع هللا ص هلا رد اوما ع عربا اوناف موعدي نام دالواو مهجاوزاىناف

 * حييحص# للا رسمت وأ ومش ناو هلال زاف#وبقاعي هترااوميهف اوبقف دق

 حش وب نموهلوق نع هلأسف دومسمن ىلا لجر ٠ ءاجلاقلالهنب دوسالا نع نع دادشنب عماج نع © نابي

 هذه ىاصا دقن وكي نا:تيشخ دقو ىش ى ادد نم جرخمالو تر دقام ءسايناو نوحلفملا# كئاواف هسفن

 هلآ دايت نا 2 اذ تلقا ىم لفن ارقلايف هلا ركذام امأو لخبلا ىش 5 |سئو لخبلا تركذ هللادبعلاتف ةنآلا

 « (م خ) هلك أنف كبخا لامو اك ريغلام

 نبا



 كن هداك 6 ينو ْ ا

 5525 - نم ىلع 2 ل مهاد نب ماد تضعف هاما 500000 ان ريان دبع قاف

 لاقفما ءطلادنع لسودلا اوهيلع للا ل صن الوسرنودحب واكو با رغالا نم هلوح ن م اوضق ئح هنالك و

 ةندلا ىلا متمجراذا هن هباصصال لاقمددنع ننروه ك1 يلق ءامطال ادمحسا و , اقدح دنع نم اوضنا اذا هباحصال ّلادبع

 ربخاف قاطناذ ىمتربخأف 08 !انكو هللادع تعمسف يم فدراناو ديز لاق لذالا ةقبعالا جر خبل

 لال وي رفقدمف ردع ودك و كفن ل وهلاو هيلع الصلال وسر هيلا لسراف س وهل اوهيلعهللا لصةتنالوسر

 0 را هللا لص هللا ل وسر كتقمزا تدرااملاتف ىمتيللا ء ءاخ ىجذكو لسو هلو هيلع للا لص

 رهس ف مل 0 اوهيلعللالإ ص هللا ل وسر عمريسأ انا انف 0 فى 2 مام غلا نم لعمق وف 0 اكيذكو

 ثيدح نم ثيدحلا اذنه نمةريست فرحا جا رخا ىلع ناخبشلا قفشادق#لذالا اهمّرعالا نج رخيل لب ىتع

 0 نعوملا نعةيعش ٌُثإدح نم قاحسأ يتالاعب عم .ىراخلا جرخاو# م 9 !نلدطز ن وع ىييبسلا قاحساىتا ٍآ

 ارض 0 لعا وتف اللاةو مل اء رخاف نيمفانملا 0 نان هللا دبع:

 احصل هللا دبع لاَدف مف ماءطلا دنع لسو هلو هيلع هللا ا ىلص هلال رشز نو دما واكو بل رعألا تف هلوح نم

 ج رخل هند دملا ىلا مّتمجرا ذا هاح ساللاق مث ه دنعن مووه لك أيلفم اءطللا دما وت اقدمت دنعنما وضف اذ

 هللا ل وتمر ربخاف قلطن اذ ىم تريخاف هلاوخا 6 هلئأ ديع تعمسف ىمت فمر دب ز لاقل الآ اهم رعالا

 هللال وسر هق دصق ردتعا و دحش ملسو هللاو هيلع هللا ص هللا لوسر هلآ لسرأف سو هلآو هلع هللا لص ْ

 قوملسلا كيذكو كنذكو ماسودلا وديلع هللا لص هللالوسر كنتقم نا تدرا املاتق ىميلا ءاخ ىتذكو

 تتقفخ دقو رفسيف لسو.هل او هيلع هللا لص هللا هرتز مدس اف ظماشحا لع مش مام لان لع ع وفأ

 ىل نا رس تاك أف ىهجو ىف كحضوىذا كرمف ملسودل اودهيلع هللا لص هللا لوسر يناناف مهلا نم ىسأرب

 اعيش ىل لاقام تلق لس وهل .آو هيلع هللا لص هللا لوسر كل لاقامل اقف ينتمس ركبأبا قا ماين دلا ول دلل اهب

 ملسومل او هيلع هللا ىلص هللا لوسر كللاقاملاقق رمت ينتل م رشنا لاق ىبجو يف كحضو يب دا ك رع هناري 2

 دهشي اولاق ن وُمف انملا كلءاجا ذا تول وةيلع هللا لص هللا ل وسر أرقانحبصا الخ ركبىتال ىلوقل اثم هلت اتغ

 د هنم احرخاو# حيحص# ل ذالا اهمنعالا نجرخيل غلب ىتح هلال وسر كيا

 ' يرسناك ا فى -وق كحبطو ينذا ا هلا او هيلع هللا لص فج بأ يناناف ملا نم 2 أر تتفخدقو

 2210 تاق ملسوهلا او هيلع هللا لص هللال وسر كللاقام لاَقف نما محايل دلاوادللعاا امىلذا ٍ

 | هلل ومرت 0 لاقر يت مرشنا لاتف يمجويف كحبضو ينذا كرعدنا ريغ ائيش لسومل او اوهيلع هللا لص

 نيمفانملا ةروس ل سوهلا او هيلع هللا لص هللا ل وسر ًارقانحبصا الق ركبين اللوق لثم هتاف وهلا اوديلعشا لصأ

 اوضهتن ىتح هللا لوس ردنعنمىلعاوةشس الن ولوُق ١ نيذلاه غلب ىتح هللا لوسرل كلنادهشناولاق نوتفانملا كءاجاذا |
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 #© نيعفانلا ةروسريسفن

 _«(:)ج» ع«ييفتاباتكإ» ا - «همطظ < «صيختلا مكردتلا»
 اهل آو هيلع هللاىلص يبلاب لهجوبا سملاق امرذع هللا ىضر ساسبع نا نع ةمركعنع دنهيلانب دواد نرع

 هللا [ ص ىنلا هرهتنافىنمايدان رثكح ! دحا اهب ه4 يوتا قمل نعكباجلا لاقف لصيؤهو لسو

 سيص#:بادعلا ةنابز هءدخال هنداناعدولهثلاو ةينابزلا عدس هن هندان عديلف مالسلاهيلع ل ١ .ريج لاف لسوهل ار او هيلع

 * هاجر ودانسالا

 دلاخيلا رب ليعمسا ابنا نوع رفمجأبنا باهولا دبع نب دانت بوتمي ندم هللادبعوبا 4 انندح ل
 ىنعي ةبطلل هذه اورصقاو ةواصلا هذه اوليطا لاق هنع هللا ىضر دوعسمنب هللادبع نع مزاح يبا 0

 ه:هاج رخن لو نيخيشلا طرش ىلع حب ثيدح اذه «ةعّجاةواص

 ١ زيزعلادبعانث ىرهزلا دم نب بوعي انثىخلبلا لضفلا نب دمصلا دبع اننورع يريصلا دمخ نب ركب 4 انريخا ٍِظ

 لال يو لاقل دنع دم ىضر هينا نع ةداتق ىبا نب هللادبع نع ديسا يبا نديسا نر هيبا نع دم نبا

 حبحص ثيدح اذه هبلقىلع هللا عبط ةرورضريغ نم تارص ثالث ةمجلا كرت نمل ودل 1وهيلعهللا بص

 * هاج رخو دانسالا

 4 نيقف انملا ةروسريسفب زهوح
 < ميحرلا نمرلا هنلامسد )ف

 . ف رق لما وسأ اننا ىسومنب هللا ديبع أن دوعسمن ديعسانثو ريف وبحلا دما نب دم سابعلا ونا # انربخا ف

 ملسو هل و هيلع هللا لص هللا لوسر عم انوزن لاق هنع للاى ذر كرا نديز انن» ىدزالا ديمسيا نع ىدسلا

 ًالميف هناحصا ينا رعالا لسا نس ا رقكلا لاك ومالا و د كف تارعألا نم ناين تاكو

 مامزىخراف يبا ىعالا راصن الا نم لجر ىناف هباحا ؟ ىبجن ىتح هيلعمطنلا ل امجنو ةراجح هلو لمجن و ضوملا

 هتقا : دعس ولأ »

 لاف لصب وهو للسو هلا وهيلعهللا لص ين :!اب لهج ونا يم لاق سابعن ,انع ةم ركع نع دنهينا نب « دواد

 ملسوهلا و هيلع هللا لص يبنلا هرهتناف ىنم اب دان 1 ا ل د ص" نرا نعكيما ملا

 «محص# با ذعلا ةينابز هدخ ال هبدان اعد ول هللاو ةيناب زلا عدنس هيداب عديلف ليربج لاقف

 ىنعي ةبطملا هذه اورصقاو ةالصلا هذه اوليطا دوعسم نبا :رع سيق نع دلاخ ىلانب « ليعمسا »

 *(مخ) ةعمجا

 لرع ةداققى ان هللا دبع نع ديسسا ىلا نب ديسا نع دمسنب زيزعلا دبع ان ىرصهزلا دمه ن ©« بوق 0

 «هاو بوقعي (تاق )حيحص# هبلق ىلع هللا عبط ةرورض ريغ نم تارص ثالث ةعمجسا كرث نم اعوفرص هبا

 6 نيف انملا ةر اوس ريسفت وس

 ملسو اويل لبس هلا لوسر عمانوزف لات قران ذم زان ىذرألا دييسيلا نع ىدسلانع «ليئارسا ف

 ضوملا الميف هناعصا ىبا ىعالا قبسيف انوقبست بارعالا ناكف ءاملار دتبناثكو با ىعالا نمسانانعم ناكو

 هنقان مامز ىحراف ىلا ىعالا رانالا نم لجر ىف هباحا 'ىبجم ىتح هيلع مطنلا لمحو ةراجح هلوح لمجب و
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 «0ج) .«نيسفلا تانك طر , ىيدمبا» ركب © صيخلتلا عم كر دتسملا» .

 ىعازو الا نع ىرازؤفلا ق احسا وناانن ورم نب ةيواعما رضنلانب دان دما هيولابن دحآن دمت ركبوا

 1 انَتَف اركاذت انعمتجا لاق هنعّللا ىضر مالسنب للادبع نع نمحِرلاديعن ةملسوا ينأ دج رثك يبا نب ىبحت نع 1

 لسراف يت امة ناانهو انقرغمدلا ىلا جا لامجالا يا.هلأسيبل سوفا اداب للا لصمنلا لوسر يني مكبأ

 هيلع هللا لص هللا ل وسر انيلع اره تس لاقل ىو لم انعم لسسو هلآو هيلع هللا صلال وسرانبلا

 ثياب لاي نولوق ملاونم .؟نيذلااما ايميكسملاززملا وهو ضر الا يفامو تاومسلا ىفام هللسبس مس و

 ةملسو ا انيلع اهارت رقف ىيحن لاقاه رخال انوا نم مالسن هللا دبع ائيلع اه + ما وال !اق ةروسلا رخآيلا

 ىرازفلا قاحسا والاق اه رغب ا لا انخفإ يات وج ما رتق ئعادوالا لافاع رخ آى املوأ 00

 ايا وف ىراقا ناحل واانيلع اهأرقو ورم ةيواعم لاق | نخا ىلا الداعم عار 30 انيلع ًأرقو

 هيولابنب ركبوا لاق خدت ا | اهوا نم ورمع ندب واعم دعو ندم لاقاه : مي

 املوا نمهيولابن ركوب ان انيلغاهأرق لوقا اناومكالا لاق اه رخا يلا احلوا نم رضنلا ني دما ندمان اهأرقو

 اصر لو حتا طرح حيحص ثيدح اذه * اهرخ ايلا

 لاهنملا نع شمع الا نع ء ريرجأبا قاحساانب مالسلا دبعنب دمحم يربنملا دم نييبحم ايركزوا« ينربخا »

 رشع ىنثا هباوكا مالسلاو ةواصلا هيلعىسيع دعاولاق |مهنع هللا ىضر سابع نبا نع ريبجن ديعس نع ورحنا

 لج وزع هللالزئاف هر !يف لاق وا دح ٍركذ وهس ارضين تيلا بناج ريغ نم مهبلا جرفن تيب فالحر

 * هاج رخو نيخيشلا طرش لع مص تيددج اذه نب هال | يسصاف مودع ىلعا ونما نيذلا اندناف

 هه هيلا ة ةروس ريبسفت 0-6

 *( ميح ىلا نحرلا للمس

 نبورمع انثىرُتملا هللادبع نب نححرلادبع اننماحن زيزعلا دبعا ورك يك زل رصن ىنانب ركبوا © ايربخا

 يفامو تاوم.لايفامهلل حبس !ةئامعبسيةاروتلا يف 7 ه8 احلل بئاسلان ءاطعنعسيقيلا

 0 * ةمحلا ةروج لوا ميكملا 0 سودقلا كلملا ضرالا
 ته يلا ظوأر: نع ءاطعن. باهولا دبع نا بلاط يلا نب يبحث 1 بوق. نب نمتملا 4 انربخا 9

 يزاحلا دم نب نحيا دنعاتب .يعافرلا م اههواأتت ب 8 ىايقلادت نب 0 0 هل ظفللاو ىسيعن لع (ىندحو)

 جرأل تب يف الجر ريثع تلا ماج 1 تع درب ءاو لاق سا ع نا نع ديعس بر رع لاهثملا ن عا شمالا »

 رسمات واسع لك أرني ها نيذذلا !ايدباف هرخ يفلت ان لح كد وهيسأر ضفن. تيا باج ريغنم مهيلا

 ش * (مخ) نب ىهاظأ|

 0 ظ ظ

 | حبسا هل أمعيبسل ديس مأ وتلا فذ را 1 ل 0 يما نءاطع ن نءسب ,قيبانإ د 4
-. 
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 0 .« ديلا بانك. « حط 7 « سيلتا مكر ,دتسلا»
 ايلخدت .واهاي ادهن 0 هيزيخاف هس وهلا وهيلع هللا لي قل كلوب ز. اذه نع لسنا ةشئاع ىلا تلسر
 نال مورد | ك رايدنم كوجرخل لو ن ن.دلايِف مواناقم نيردلا نع شاك 00 لجو نع هللا لْزاف موس

 «:هاجر خو دانس الا معيحص ثيدح اذه*نيتاآلا

 ركب وبا خيشلا ( انثدحو )ىضاقلا قاحسا نب ليعمساان: دادغبب هيقفلا ناملس نب دما ركصب وبا م انربخا لإ
 نناملس نعيخا ىثدح سروا يبان ليممسا ان (الاق) يطافسالا لضفلا سايعلااينا هيقفلا قاحسان ا

 اعيقا هنع هللا ىضزر ةبتعز. ةفدحأبا نا سمش دبعنب ةعيبر نب ةبتعتتنب ةمطافنع هيبا نع نال نا نعلالب

 معن ايدل تلق تااقائيلع طرشفانيطعذخا تلاّقف هيا لو هلا اوهيلع هللا لض تا , ةيتعتنادنغبو

 طرتشد اذكهوعيابب اذهب ناف هسايفأو | ةفدحو ا لاقاعتش تانملاوا تاهاعلا ه ذه نم كموق ىف تدلع ه

 هندي تمكو مد ,.لسوملا اوهيلع هلا لص يتلا فكمق ىج وز لامن مق رسايل ةقرسلا ىلع كسراباال دنهكاَقف

 تلاق متمانعيابف تلاقةمءن الو الف نايل اماومنف ب طرلاامانايفس وا لا لاف هنماهل للحتف نايفسىنا ىلا لسرا ىتح

 هللااه راسلت ليسا ة ةبقنمام هللاو واهفامو هللا محبب ناب جا الو كتبق رم يلا ضغبأ ةبق تناك امةمطاف

 هيلدا نيك نسبا نمؤيبال هللاواضياو لسوهل ”اوهيلع هللا ىلص هلا لوسر لاف كتب ن نماهف كرابسو

 * هاحرخ لو دانسالا يد ص ردح اذه «هدلاوو هدلونم

 4: فصلا ةر وس نيسف زخ-

 « ميحرلا نجرلا لامس »

 أ يتحول ىاووالا ا ربخلا دي نصب ديل ولاني سابملا ألا بوتس نب دمع سابعلا وأ  انيدج

 ركبوبإ 'ء
 أ هيريخلاف ٍلشو هلا و هيلع.هللا لص هللا لوسراذه نع للمَرا:ةقئاعىلا ةكلسرا يهب احلازتم اهلخب دن وا اهنم

 «مسيمص « ةنالا نب دلا ىف كولتاقن لني ذلا نع هللا كاب. ال هلال زتافاملل زيماولخ ديو اهاياده لبقتنا اه ىماف

 لا لوسر ةبتع تن ادنهب واهب ىلا ةفب ذحابان ا ةبتع تنب ةنطاف ةنع هبا نعزالجتن !نعلالب نب * ناملس »

 > ديه كم رف قف. تمل له ومع نا ايمأ تاقانياع طع ائيلع دخا تلاقق همي ابن لسو هلو هيلع هللا لص

 ةقرسلا لع كميابا الدنه تلاتف طرتشي اذكه وعبر ابباذه. نافهيعي اياها ةفذح وبالاق انش تانملا' وا تاطهاعلا

 لاجتف نايفسيفا ىلا لسرا ىتجاهدي تا , لسوف او هيلع هنلا قمل ا

 ضنا ةبق تناك ام ةمطلف تااقمب هائعيابف تلاقةممت الوالف سبيلا اماورمنف بطرلا اما نايفسونا لاف نم امل

 نوم اهيف ك راب و هللا اه رمهير نا يل تحا ةبق نم ام هللاوو اهف اموهللاامحيس نا بحاالو كنتبق تبق نميملا

 هيلا جاين و 10 مكدحا نم وال هللا و اشيناو لسن و هل 1و يلغ هلام هللا ل وسر لاق كذب

 « حيصص# هدلا ووهدلو ثم

 4: فصلا ةرؤس ريسف, ]هج ...: , :' ء

 شمالا و



 يعلو ربا عنص :ص ىفلاق ةنسح ةوسا(١ )مف كل ناك دّقل لجو زع هلوقىفاهنعهللا ىطر سابع نا نع ْ

 ىزعلا تن ةليتق قيلم د غتالا# هيما وتر هاذي نع هيأ نغدنلا نب هللا دبع ن تاث نب سصم ينربخا |

 «مسبمص » ةنآلا رفكا ناسالل لاقذا ناطيشلالثك هللا لزناذ هل دجسق كيجنا

 ةس 0 يدين ءالوا لا تيار 0 0 ءاقرو 9 ١

 [ون اكول 0 204 نم م 0 دلل ةنتفانلمجمالات ر 2- ٍ

 «(0)ج» «ريشلاباتكإل م« ءصو « صيخلتلا عم كر دتسللا»
 مح ثدي دح اذه# ةن الا كتم "يرى لاقر فك الف رفكأ ناسالل لاقذا ناطيشلا لثمك لج وزع هللال راع

 *هأجرخ ودانس اللا

 ده ةنستملا ةراوسوسا زج

 « ميحرلا نمحرلا هللامس ف

 نبا نع ءاقروانث سأبا يبان مدا انثنيسملان ميهأرا اانب نا نادمه ىضاقلا ن نرسحلا نرعرلادبع# ينربخا ©
 ءايلوا ودعو ىودع 000 الاونم!نيذلاام اماأن ا لجو عهلؤق اعنع هللا ىضر 2 مع نإ | نعدهاجم نعيجتىبا

 شيرقرافكولا ةهحص _:رمو ةعتلب ىلإ يَ نفاع قلو ريصن نولمعتاعهللاو هلوقىلا 5 هدو راانمهلا لوقا

 نيكرشملل اورفغتسيف هال ميهار ! نافارا رعب أتنا اوهم هيبال ميهارنا كوعتالا لا هتدلوقو مم ورذح

 0 ءال ؟هناكول نولوعف كدنعنم باذعب الو مبطن اش ل هاو رفك نيذللةنتف انلمجيال انير ىلا هلوقو

 *هأح رخ 8 نيخيشلا ط رش ىلع حيو ثردح اده# مع اضاامقملا

 مندج ءابئاسلا ن نب ءاطع ع 0 ايلا قاحسا انن مالسلا دبعنب دقت ىرت 121 هنا ١

 لا كاونعمم وهو هال هراقعتسا يفالا ةعم نم#

 0 املأ نهللادبع ان: قيفش:نب نسما نب ىلع فى اني لازعلا ىلع نب هللادبع ان يرايسل ا سالاو ا يا ريخا

 متلط ركبوا ناكو ايعنع هللا يضر قب دصلار كب يلا ثنب ءايسا اهتنرا ىلع لسح نب كلام ىت نييدقتما لا
 ىحاملزنما خذو البقر 5 0 ءايسا ثناف اطقاو انمسوابابضأب ادهب ابتن .!ىلع 002 سال

 ناد لا نزاخ ١١ نسح ءادتقا ةعم نمو مهل , قى ا 60(

 نهب ةنحتملا ةروس ريسفن زو>

 « ( م خر اذه اضاع قحلا لع ءال وه

 الا هم نمو ميه ارا منص يف لاق ةنسح ةوسا مهيف ناكدَقل سابع نا نع ديعس نع بئاسلانب  ءاطع

 5 مجم كرشموهو هبال رافغتسالا يف

 جام ةليتق تم دق لاق هدجن :رع هنأ نع ريب رلانب هللا دبع نب تبان صم قربخا 6 كرانلا لانا

 ريسفلا 9

 3 هةهروس

 7 عمل

06 

 10 مشمس ناش

 وأ 0

 84ا

 2 4 رشملا ؛ادعلوب
 نك
 ٠

5 

 لي نادلمما تنافد اطار اه سل اراوطللا وابن ١. لعتمدقف ةيلهاجلا يفاهتاط ركب واناكو ركب ىلا تخلل

 اصرقو »



 ةصق
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 موانع هيل

 مم الا 00-6

١ 2 0 

 أ كا

 الث 7 سال 0

 ا مي ا © صيخلتلا عم كر ف

 3 1 0 اكل 0 ا الز ز اقالةاهع كير ر عنا نعراد نيبراغ
 0 اهلواذن ىت رخال انحاز تن لي رف هلا تنبت لافاساةه لا جوحادلايعو الف يخا نا لاّمف

 0 اذمعد .الا ر + ايلا ةضاصخ م ناكواو مهسفنا ى !عزورؤيو تلزف لوالا ىلا تعجر ىتح تايسا ةعبس

 ا ١ ش . *« هاج رخل لو دانسالا مسيحص ثيدح

 ي هللادبعات ديلولا نب عاجشر ردنا اننيضلا لس وتنن 1 رافصلا هلل[ دنع ندم هللا ادع وا 0000 0

 لزانم و نانلالاق هةنع ةللا ىَذَر صاقو قان لوتس ٠ نع طعنا بعصم نع فارصم 3 نعدِسز

 هارقنلا رقمتيق ىلا ةلزناأ هذ و ل هيلع نوتثاكمت اأم ا ةدحاو تيتو ناتن أ مهنمتضف

 ارق ثضم دقوةلزم هذهو نورج اهلل ء ءالؤه لاقمتةن ول رك 1و 0 نرخ نيردلا نيرجاهملا

 نذلا وأرق مث تلم دقو ةلزنم هذهو ناضيالا ءال وه لاق مدن آلا مبلبق نم ناعاللاو رادلا | وون ن :ردلاو

 ناتل لا | نان اه تضم دقق لاق ةنآآلا ناع اللاب انوبش نيذلا انآو خب الو انل رمغا انبر لولوه م دعب نما واح

 حمص ثيادح اذهو ترث ىتلا ةلزن 1 نقارن رك دنع رول تاون ةذا هذه تيفو

 1 1 ش »* هأح 1 املا

 قاحسا قزم ىروقلا أب أ قاررلا دبع ابا قاحسا ان ماللادبع ندمت 0

 ةأرماوةعموص ىف دبعتي بهاز ناك لاق هنغ هللا ىخر بلاط ىبا ن؛يلع نع للواسلا هللادبع نديم نر ع

 ةوءاكاهنف دفاهلتتف تحضتفاكيلع اورهظُنا مم اذ اهلتتأ لاَ ناطشلا ةءا تام اهلع عقوف الف هلا

 هل دحسف كيجنا ةدح- ىلدحساف كل تنيز ى ذلا انا لاف ناطيشلاه ءاج ذانوشعم اميِفهن اوبهذفهوذخاف

 هللا ل زن اف ش

 ِديلول ىلا نب هللا ديبعانث يفرملا مسملا ن - !انث را دمعب ةريغلان يدم اني ذاشج نب ىلع # انثدح وو

 لاتف ةاشسأر لسودل اوهيلع هللا لص هللا وسر باحضا نم لجرل يدها لاق رمت نبا نع راندنب براحم نع

 قىتح تاما هعبس املوا ذب ىحرخ اقا اكعنالو هن ثعبن . للف هلآ ثعقانم اده يلا جوحادلا,عوان الف يانا

 ٠ ! « هوفدض هللا ديبع (تلق ) حبص# ةضامخمه ناكولو مهلا لعذورؤب تل اف لو الا ىلا ثعجر

 لع 0 لاق هبا نع دعس بعصق نع فرصمن هدا نعد ْْن *, هللادبعأ 30 'وكسلا ردد وا

 تيت ىتلا ةلزاملا هذهااووكت نا رتل 2[ نحلل كلا راكم و نانلا مهم تضف ل ز م

 م هذهو نورجاهلاءالؤهلاقم مهلا وما قاعرأب د نما 3 نيرخلا ن رحاب .ءارقفلل أرق ع

 5 ' نيذلاوأر فت تضمدقوتل زم هذهو راصنالا ءال هن اق بالا عيلبق ن :مناعالاو رأ 0 وسن دِلاَو رق ْ

 «مديصص * هذه تيفث دمف ل ناءالاب اوقبس نيذلا انناوخ الوانا رفغا انبر نول وت م دمب نم ماواح

 ظ ةأرصا نا و ةءموض يف دبعت تهار ناكلاةيلِع نعىلَواسلا هللا دبع ندي نع قاحم.ا يلا نع« ىروثلا »

 اهقدف ازتتح تحقق كلغعاو رهظنا مهلاف اهلتقا ل أهو ناطيشلا ءاك تامل العمق وغا هس تنباز ها

 5 ةدحس يلج اف كل تن ز يذلا انا لات ن اطيشلا ه ءاجذا نوشع انيق ه اوبه ذف هوذخاف هؤاخ

 كيا 072 .
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 «(0)جط «ييمتاباتك» ١ «؛ج» < «صيخلتاعمكردتلا»
 ٠ *هاجر خم ملو دانسالا

 «ةئاموبرا ةنسةجحلا يذيف ءالما ظفاحلا هلادبعنيدمح تلادبعوبا لضافلا كاملا 4 انيدحإ»
 ه4 رثملا ةر وس ريسفت ززو-

 1 يح رلأ نعرا نادال

 ندم اني ىتاعنصلا كرابلا نيدز ان. ىقاعنصلا كرامملا ا 24 يناعنصلا ىلع ندم للادبعوا ا«يبربخا 9

 ىلع دوهلانم ةفئاط موريضنلاو ةوزغ تناك تلاقابنعهللا ىضر ةشئاعنع ةدرجت نعى سهلا نع رمعم نعرو
 قح لسودل اوهسيلع هللا لص هللا ل وسر م رصاف-ةنيدملا ةيحانس مهلخنو ملزم ناك وردد ةعقو نمر هش ةتس سا

 هلل حبس مهف هللا لزئاف حالسلا ىنعي ةقلطلاالا لاومالاو ةعتمالا نملب الا تاقاام منا ىلعو ءالخلا ىلع اولِزت

 سول او هيلع هللا لص ىبنلا مهلئاةفاوجرخمنا متننظام رشملا لوال هلوق يلا ضرالا يفامو تاومسلا يفام

 3 : 3 1 تك دق هللا ناكوالجامف ءالج مهصيل ط دبع ره اوأك وماشلايلا مدا ءالجلا لع ء مهملاص 2

 لاا دلايف رشحلوا كلذ عالج ناككرش ؟.لا لوال هل وقاماو يببسلاو لتقلاب ام بدلا يف مب. ذعإ كلذالولو

 * هأجرخ مو نيخيشلاط رش يلع مب ثردج اده»ماشلا

 كيعس نع نأ يخ نا 100 ديا ذوعسم نن 506 يوبحلا دمجا نيدمج سابعلاو! # انريخا 0

 هنعك !مامو هودخل لوسرلا كان 1 سو هل او هيلع هللا لص هللالوسرالتم< ِتفْزالو متنآ اوربقنلاو د

 هنن ةدايزلا ةدبم هأج رخو دا دادبس انيبإلا هر ثردحا ده# اوهتاف

 نعدب لولا ن ١ هللا ديبعات -!رملا كما نرساقلانادعبم ىزكسلا زي سهما نبدمحان لدي ااذاشمج نإلع 4 8 ٍِه

 مه: رشملا ةر وس ريسفن نس

 ٍدوهلا نم ةفئاطهو ريضنلا ىقوزغ تناك لاق ةشئاعنع ٍةو ع نعى ره لا نع رمممنع رون 4 دمت )9
 +بلع هللا لض هلال م رصافس ةنردملا ةيجانيف مهلختو محل ريم 9باكو ردب ةبقو نم رهجشا ةتس سر لك
 حلببلا ينسب ةقلحلا الا لائم الاوةةمتبم الا نم لبالا تبلق ام محلل نا يلعو ءالملا لع اولزب ىتح لسو هلاو

 مبلئاقف ١ وجرخب برا متتنظام رشحلا لوال هلوق ىلا ضرالا يف امو تاويباو اب عع مف هلل 1

 الخامف ءالج مهبص ١ [طبس نم نم اوناكو ماشبا ؛ ىلا مالجاو ءالجلا ىلع مهل اصيتح لسوهلار او هيلع هللا لص ىن

 مؤالج ناكك رشملا لوال هلوقاماو يبسااو لتقلابايئدلايف مهبذمل كلذ الولو مهيلع كلذ بنكدق 4
 * (مخ)#ماشيلا لا ايدلايف رشحل وا كلذ

 هللا لوسر ىلع ادهشامهما سابع نا و رمت نبا نع ريبجن ٍديعبس نع نابحنب 0 نورام نيد.ز
 ملسسوهلاا, اوديلع هللا لص هللال وسر التم تفزلاو متتحلاو ريفنلاوء ايدلا نع ىهنهلا لسودلااو ادم الص

 * (م) هل جر روصنم (تاق)يرص# اوهتناف هنعمكامامو هوذفن لوس لاك انام
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 هر ودع
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 740)ج» عريف بتك» 4 هم» ١ «سيلترم كردتلا»
 هل اوهيلع لال 2 لاق هنع للايضر بلاطيفا نب يلع لاق لاق ىل ل يفا نب نحرلا دبع نع دهام نع
 ْ لوسين اوم ا ها نيدلا|مماايىوجتلاة با يدعبدحأ ام.لمعيالو دحا اهبل اميامدب , الهنلا باتك يف نارسو

 لبد هلو !و يعل لص يبل تيجانقماردةرشعب هتعيف راند ىدنع ناكل اق 5 0 5 ةقدص م ماو ىدب نيب اومدف

 دحام لمعي رق تةسنم اههردىاوحن ىدذد نيب تمدق 1 دل ل هلاو او هلع هللا للص ىنلا 06 الكت كفو

 ١ 0 0 00 00 هي تدع دم 9 ل "د نيب اومدهنأ 1 11

 ا سيحل را علا مطر سابعا ا يا

 ْ يارظنن ناسنا مي ايسعنا لسودلاو اوهيلع هللاٍلص هلال وسر لاف صلت نا لظلا داك دقو ةردح لظيف

 | هللا لصّللالوسر هاعدهارنيح.لاعفروعا قرزا لجر مهيلععلطنا اوثبل رف ه هوملكحتال ؟ءاجاذاف ناطيك نس

 قىتحاوامفامو اولاقاما فلك ماع دف قلطت :اف رعب كب 1قملاف كاحصاوتنا ىنمتشنام قلعلاقف سود :اوميط
 ٠ ا 3 ىلإ اممم نوبسحتو كل نوفاحناكهلذوفلحبف أعيج هللا ممعب مون لجو نعللالز .اف» نوم

 ًَ صم لود هب رقيف تلقف كك ءادردلاوا ىللاقلاق 8 ىرمعيلا ةحلطيفأن 1 0 نع ىاولكلا تلح 3

 «هاجرخ 0 لس ط رش ليع حعب حعمعص 0000

 فانيلا ةدلأو يو رع نةنواءمانن رضنلاز دمحان دمج هن واي دجان يدمج 1 ىنادح ©

 ود الو ةيرقيف ةنالث نمام لوعتب لسودل ارا نإ لور تيبس هنعاهللا يمر ءا درشلاوا لاف

 ْ اك حاس *ةيصأ املا دلالك | اياعاف ةعاملا,ككيلعف ناطيشلا مهلع ُدوحتسا دق اللا ةولصلا مهقماقال

 داتسالا صيخل" رو »

 .لمعالو دجاأهم لمجام هن الدنا باتك يف نا يلع لاقلاق لليل ينأنب نمحوأ ادبع نع دهام ْن ءاأ روصنم

 راند ىدنع ناك لاقةقدص 1 وجنىد.نياومدتف لوسزا متيجاناذا اونم ا نيذلاابماانى وجنلا هن 1يدسدحام
 نب تمدق قود .اوهيلعاتلا لص نتاع انالك تكل ملل اوهيلعللا لص ىبنلا تيج انفوارد ةرشمب هتعبف

 ظ مخ ل !تاقدص اوجنىد» نيبا يداها 0 98 تازفدحا اب. لمعيرلف تحسا ماهردىاوجنىدب

 يلع هللا ليصم هللا لويسر ناك لاق سابع نبا نع ريبجنب ديعس نع كلاس انث ليا رسا انث يزمنعلا © ورم 37

 ما ءاجاذاف ٍناطيش نيعب كيلا رظنيف ناسا مكب يسعنا لا لاف صلب نا لظلا داكدقو ةرجح لظىف لسو هلاو

 لسودلا او هيلعهللا ٍلصهتلا لوسر ماعد ارنيح لامفروع !قرزا لجر مهيلع ملطنا اوثبلب مف هوبلكت ال

 روخم ىتح اولعف امو اولاق نام اونلخل م اودف قلن اف. مي كين ايف رذ لاف .كبب احصا وتنا ىنمتشنم ىلع لاقف

 « ةنالا " منوف ك4 نوف سيجا متعب موب هللا لزاف

 كنكسم نبا ءادر دلا ونا ىللاق ةحلط ىلانن نادعم نع شيبحن. بئاسلا انا ةدئازانن ورمتنإ 6 ةيواعم ف

 ماش الودب الو هن رق يف ةبالث نماملوق لسوهل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر تمس لاق ص نود ةبرقىفتاقف

 « حيصص# ةيصاقلا بئذلا لك اياعاف ةع امللاب كيلعف ناطيشلا مهيلع ذوحتس ادقالا ةالصلا مهف
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 هب نا

 لا 7 عا
 10 رع د دا

 «0)ج»  ه«ريمتاباكط «هسطظ ١ «سصيخلتاعمكردتلا»#
 ه4 ةل داحلا رؤس ريس رح

 7 ميحزا نما 0 ٍِظ

 .:سمن ةديبع يان .دمخ اذ يرضألا هللادبع ندمح ان يلدا هللادبع ن.دمجا دمش ونام يشل © 000 ٍِظ

 00 تا جح ا روع

 0 هأح رخل 1و 2 اللا يخص كيج سوا أهحوزو لاق امجوز 0

1 2 . . _ 6 . 8 

 ه* ارصتخم ابنع هللا ىطر ةشئاع نع هنأ نع ةو عن ماشه نعيور

 ل 0 :رسحلا ن!ىلعاتن ( | ولاق) ظفاملا بوعي نيدمحش هللادبعوناو ةمصع ن ميهارباو بوقعي نب نسما « انندح اف

 ل اهنعللا ىذر ةشئاعن ,ءهأ نع ةوسعن ماشه : رع ةنلنن رفا ا: [ضنلا و دع نائلاوأ ان. ىلالححلا ا

 ةرافكهيف هللالزياف هن اسما نم هاظ هممل دتشا اذاف ممل هنأرصا سوا ناكو تماصلا نسواةأيصاتناك |

 * هأجرخب لو لسم طرش ع رى ثب دح اذه رابظلا

 ةويحاتت ىرقلا دب زين: هللا دبعانن ةعزخ ن ىرسلاا:.(الق)ةمصعن. ميهارباو ب وقع نب 0 4 انثدح

 ( هللا مفريلوق يبعد سر ل ا رك يانا 6-25 اربخا ب ماهم :

 +. معلا اووي ل نيذلاىلع نينمؤلا نمرللا اونوا نيذلا هللا فر لاق تاجره معلا اونوا نيذلاو عم اثم 1ندذلا| .

 1 *:هأح ه0 هلا ف ثنا دح اذه «تاحردأ

 اوصل ع < دلت ىدمتلا تلات بو أبنا وانت دممان يتالدرصلا دمم نب ةتلادبع 4 ينربخأ ف

 :؟اي0 مل ةياديع راكا هةاراف مسملا ةنيسحا تناكو ةليجارمسا لقد ()

 د هلال وم نيش رم

 هعمس مسو يذلا راس ةشئاع ت تلاقة وعنع ةملسنب ميت نع شع الا رف قو رممملا ن ءمنا# ةديبعوا 9

 هيلعّللا للص هللا لوسر ىلا اهجوز تشن ىهو هضعب يلع ىنذحو ةبلعث تن ةلوخ مالك مم 0 31

 ينم ىهاظ ىدلوهلعطقت او ىن- تربك اذا تح ىنطبهل ترثنو ىبابش كالوس لو وس هلو

 هنأصا سوأ تاكو تماصلا نب سوا ةأرما تناك ةليجنا ةشئاعنع هينا نع ماشه نع" ةملسن 6 دا

 * ( م) رابظلا ةرافكهيق هللا لّزناَف هنأرسا نم ىهاظ هم دتشا 3
 ني 0 ساأتبع نبا 0 6 ىنانبا احمر ش نبا# ةويح :

 * حيحص# تاجرد لعلاوو م نيدلا ىلع نيتمؤملا نم 0 تي نييدلا هللا مفرب لاق تاجردرلملا اوتوا[

 ل ا يل

 ل اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق لاقةورع نءىعملسلاةماسنب نفي ه1 ءىف ا إ

 | هللا لص هلال وسر ىلا اهجوز ىتشت يعوهضعب لع ينمو( ةبلمت تن ةلوخ مالكم مسالا ”ىشلكه همس سو

ل لي ريج 0 قىَح يدل را هك اع تلأك كيلا وكشايا مهللا
 أ كلوا ىتلا لوقدللا عمس دق تايآلا» ا

 * حييت# تعم اصلا ن سو اوهو اهجو 5

 ريسفل 9
 ١ مرو

| 
 خخ

 4 ةلداب

 ماصلا نب سدايف 1 0ك 5 : 3
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 موق ىنارهظ نيب ماقملاب الو كوللا ةاز 7 6 زوامل رحنا مهملتقف ممن بأ |

 ه4 ينس | يري د ل ف دارا 2 5 0 1

 «(0جإ» 0 «ريفلاباتكإ» «هم. ١ « صرخللا عمكردتسللا» |
 لا دال ابلاز نءزادبع ديوقلا ع دم ىيجاتن يناهنب اص ندمح # انندح »

 واق النجتو هثغاتلا طر دوعسم نءانع ةلفغن. ديوس نع ينادمهلا قاحسا يبا نع ىيحن نب ليمع نعز زخ

 امتاعر قح اع عراف أ ناوكر ءانعاالا مهلع اها هانتكام اهوعدتا ةيابهرو ةمح رو ةفآر ةوعسا نيدلا

 نب هتلادبعإ لسوهلآ] اوةلع لال يتلا ىل لاق دوت بكافه قوس عهضريثكو# رجا مهتماوتما ن نيكل اف

 1 هلوسرو هللا تلققثوا ناعالا ىزع ياىرد لهلاف رام ثالث هللال وسر ابكببل تاقفدوعسم

 هلا ارك تلات هللآكوتطراب تاب لق دوعسمن هللا دبعأب هفضغبلاو هيف ىملابهنلا يف ةئالولا ناد ءالا قثوا

 َّك كذا مهدي اوبقف اذا >اممبلضفا سانل"لضفا فراق لاق ةرغا هلوشرو هللا تلقلضفا سانلا ياىرد

 ظ مانا لازع ا هللاتلف لعاساثلا يبا ىرد لهلاق راسم ثالث كيدعسو كيبل تاق دوعسمنبا

 ناكنمفاتخاو هتمسا ىلع ف حز ناكن او لمعلا يف !نتضمم كتناك لاو نس انلا تفلتخا اذا قملاب مرصب ا سانلا

 نا ىسيعزدو هللان د ىلع مهلتاقوكولملا تزاو ةقرف اهرثاس كالهو كالا رن اونو يمي فاو نيك كعاشلبق

 ىسيعْن ذو هللا نيدولا موعدف هموقىف ا رهظ نيب اوماقافكولم!ةاراوع ةقاط م نكي ةقرذو اولتق حمص

 ا

 اهوعدتا هب ةسامهز رو هللا لاق نريدلامفاعف | 02 اللا قاؤحا سف مسج نبأ ىسع ندىلاو هللا ىلا موعدف

 ينوقدصو ىناونما ا نذلا نونم ْؤملاف نومحاف هلوقىلا|, ةاعرقخاهوعراف هللا ناوضرءع ءاغتنا الا مهلعا اهات

 *: هاح رم م داتسالا ميحص ثيدحا' اذه*يناودح+وىناو رفك نذلا ومس فلاو

 ريسفن وح

 ىف اكءجو دوعسم نبا نع ةلفغ نب دوس نغ قاحدا يبا نع ىبحن نب ليقع نع نز> نب * قعصلا ف
 هلال ويمر [كاسأ تلف هللادبعايب سو هلاوهلغ هللا ليصاتلا لوس ر ىللاق ناقد لأ رمل ندلابولق

 هللايف هن .الولا َناع الاقثوا كدا هل وسزو هللا تاق قثوا ناعالا ىرعيا ىرد له لاق تارع ثالث

 تلق لْضَفا نءاثلا يبا ىز ذب له لاقرا ص ثالث هللا نايا انكلتلا كب هللا ديعان هيق ضغبلا وهف تسلب

 رأس تالث كيدشعو كاب ت تاق هللادبع أن مهند يفا وهفو اذاالمع مهلضفأ سانلا لضفا لاَ 0 هل

 تنراو سانلا تفلتخا اذا قحلاب مرصبأ سانلا ا ران لاقرعا 5 وهلا ت تاق عا شانلا يف ير يأ لهلاة

 ثالا,أم اج ة قرف نيعبسو نيت ىلع انابق ناكنم فلتخاو هتسا لع فحزت ناكناو لمعلا ىف ارضمم ناك

 مل نكي مة فو اولتق يح منا ىديع نيدو هللا ند لع مهتلتاقو كولملاتزاو 5 رق انهار ا كلهو

 ريشانملابمم و كولا مهتلتتف ىسرع نيدو هللا نئدىلا #وعدف مهموقيلا رهظ نيبا وماقأف كوالا ةازاوع ةقالح

 اوخاسف ىسيع نيةىلاو هللا ىلا موعدف مهموق ين رهلف نيب م املا الو كولاا ةز اوعةق اطر نكي مةق رفو

 4 ,آلا هللا تراوضرع امتياالا مهيلع اهانيتك اماه وعدا ةسايهرو هل هللا لاق نيدلا مهف امها اوُهَرَو لاملافف

 مجم زا( حل عنو نأ ودا يلو رفكن يذلا نوقسافلأوى وقدصو قاونم مدل نونمؤملاف

 * يراّدبلا هلاق ث تاقكلا ركتم هنعش نانا ل وم ناكنا و قمصلاز او

 ريسفت لوح 220



 «()ج» ١ ع«ريستاباكا» مل « صيخلتلاعمكر دتسلا »
 [حيحص ثيدح اذه # منهج لسوهل اوهيلع هللا لص هّللا لزوسرانأرا انهاه لاقمت ةمحرلا هيق:هنطاب باب هل روسي

 «ماع اور واتسالا

 برع نب ىنسوماثن " مص ىلا نب ديعس انن رازبلا كلن رش نب دسيبع ان . ينالديصلا دمج ن هللادبع ان :ددح 9

 نكي لاق هربخا هنعّللا يضر دوءسمن  هللادبعنا هبا نع (هربخا) ريبزلا نب هللادبع نت ىماعنا مزاحيا نع

 نم باتكحاا اوتوا ىذلاكاونوككألو نينس عبرا الا للا مهبنامف ةنآالا هاذه ت تيل زم نيب و مهمالسا نب

 9 هابيل دانس الاحيمص ثيدح اذه « ةيآآلا رخآ ىلا دمالا مهيلع لاطف ىلق

 نب ديعس أما ءاطع نب باه ولا دبع أبنا بلاط ينا نب يبيحهانن لدسعلا ب ومب ن ندحلا 4 ان ربخا لف
 هيع هللا لع هللا لوسر ناكت اق ادع لا ىضر ةع اعنا ( )١ جرعالا ناسح يبا نع ةداسنق نع ةزدوضرلا

 ةبيضم نم باصا ام ترق مرا دلاو ةبادلاو ةأرملا ف ةريطلا اعا نرولوق ةيلهاجلا لها ناك لو : لسوهلاا و

 دانسالا مير ثردحا ذه «ريس هللا ىلع كلذ نا اهأربن نا: لبق نم باتك يف لا مينا يف الو ضرالا يف

 *هاج رخل لو

 عيكو انث ةييشيبانب "ولا انب ةيبتق نب ليعتسأ انن يف الديبملا نس ىم, نادم ني هتلادص « ىلا

 اوحش الو عنافامىلعاوسأت اليككيلا ءنهلوقف امهنعهللا ىضرس ابعن | نعةمركعبزع كامس نع نايس رق

 حييمص#ا ركش حرفلا لعجوار بص ةبيضملا لمج نرم نكلو.حرفب ونزح وهوالادبسخا سيلا لاق كان اه

 :هأح رخن مودانسالا

 كا ىردل هللا دبع نب لسم همسادرجا لاقيو(١)

 هللا لوسرانارا انهاه لاق مث باب هلر وسي مهني برضف واترو ىكب وهو رولا وا ف رشملا ليقتسم سدقلا
 هللا ليعهّللا لوسرب ةدابع عمتتجا أم هنالل لباد رخاو كحنملب (تلف ) حيبص# منبج لسو هل او هيلع هللا لص

 كي ل :رع رهسمىلا ةيجض فو ةنيشو نويت ىج نك كه رسولا

 منبج ئأر لسودل او هيلع هللا لصةلا لوسر انربخا انهاه نملاقو كبر سدقملا تيب روسمملع ةدابع يبر

 * دوجا لسرملا | دهف

 فنرا هبا نع هربخا رييزلان , هللادبعنب يصاعزا مزاح ىلا نع بوتعي نب ىسوم انن مبسم يلا نب * ديعس

 نينس عبرا إلا لا مهب افقنآلا هذه ت 0 ا

 ه بصح هب الا دم. الا مهلعلاطف لبق د نيديلكلا اهب يذاكر

 يلسو هلاو هيلعللا ليلا فوم( ة تام ناجع ال ناجم ء ة داق نع 6 ديعس

 ضرالا يف ةنيصم قو ثاص ااماوتسأ رق مرا دلاو ةيادلاو ةأرما يف ا يلم لهاناكل وقت
 000 صص# ريسوللا ىلع كلذ نااهأرب نا لبق نم باتكيفالا كسفنا يفالو

 حرفو نزحبوهو الادحا شيل لاقوكت اذام ىلع اوس ًاناليكل سا اعنا نوقم ركع دع لامس نع # نايفس

 ةيححلا رك حرقا 5 واربج ةييملا لعج نم نكلو



 ةروس 5

00 

 اي 0 8 - 7 دندمل
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 تبلل سحب

- 

 0 ةروسريسفت ف

 ريسفت 2

 «00ج» || ن:*ييفلاباكط «  هه #« صيخلتلاعمكو دتسلا »
 2 هأجرخم / و دانسالا حيحص ثيدح

 مت

 3 ديدحلا ةروس ريسفت

 « ميحرلا نمحرلا لامس »

 ةقسللا ىادح يرصلا )باص كرب هللادبعاش ل يي دنب نيسملا نب ميهارباانن لدملاذاشمج ن نع 4 ايدج »

 [ لاق (الاق)ابنع هللا ىضر ءادردلااباو رذأبا عمس هبا ريفب نب ريبج نب نمح ىلا دبع نع بيبح ىنان دير نع دعب ا

 | هسأرمفرينا هلزذؤي نملواو ة ةمايعل امو دوحسلا يفهل ن ندي. :نم لواانا لسودل و هلل !'للص هلال وشو

 | نعرظناو ممالا نيب, نمىتما فرعافىنيع نعرظناو ممالا نيب نمىتما ف يعاف يدب نيب رظن اف ىس مسأر عفر راف

 ٠ ىلا حو نيبام ممالانيب نم كتتما فرع فيكحو هللا لو سراب لجرلاّمف ممالا نب نمىتدا ف سعافىلاهش

 مهناعأب مهل هيدي مهنا مهفرعاومريغ ممالا نم دجال ن وكي الو ءويضولا را نم نولجحم ىخ لاقكتما

 اذه *ميلث مش نعو مماعانعو مهدبانيبىذلا مرونب مهفرعاو دوجسلار ا نم مههوجويف متاميسب مهف عاو
 * هاج رخم و دانسالا مسي<# ثيردح

 | هيب نع سير دا نب هللا دبعانث ةبيش يبان ركب وباانن ةبيتقنب ليعمساأبنا قاحسا نب ركبوا خيشلا 4 انربخا )»
 لاقمهيدا نيب مرونى مس لجون هلوقيف هنع هللا ىضر هللادبعنع .نركسلا نب سيق نع ورمي نيلابنلا نع
 [«ىرخادقو ةىم ىنطيهماهما ىلع هرو: نمارو: عانداو لبملا لثم هرون نم مهم مهلامع اردق لعمرون نووي

 *هاج رخل مو نيخيشلا طرش ىلع حبحص ثيدحاده

 لمرلا مشاهنب ا ردع نمتادرع هعرزواانث يزارلاديمس ندا 0 رفعج وأ # انثدح 0

 تماصلان ةدابع تيأرلاق سدقملا تيب نذوب ادب ن ألا نر د را رمال

 |[ معي برضفد ل هذهوات وهو سوهو ماتا ارا لرقلا" تتيح تلا ينسخ موف ةيعشا ضر

00 
 4 ديدملا ةروس ريصم# وح

 ءادردلااناو رذانا ع هبا ريغ نب ريبج نب نمحرلا دبع ن رع بيبح يبانب دب زي نع عياللا نع ادن 7 هللا دبع ه

 مفرنا هلزذؤي نملواو ةمايقلامو دوجسلا يف هلو تمل انا لسوهلآو اوهيلعهللا لص هللالوسرل 000

 موف نسعأذ يلام نعرظناو ىّتما ف عاف ينبع نعرظنا مممالا ني هب نم تما ف رع اف يىدد نيب رظن اف ىس ًارعفر اذ هسأزا

 مهفرعاو مريغدجالن وكي الوءوضولا رب ,انم نواجحم ىغلاق ممالا نب نم مهفرعت نهود لرصإ لج

 مهيدبانيب ىذلا مرونب مهفرعاو دوجسلاراانم مههوجو يف عايس مهفرعاو مهناعإب مهبتك ب وؤي مهن
 « ميلئامش نعو مهم 7

 ردق ىلع مرو ن نو و لاق مهب دبا نيب روت ىعسي ىلاعت 1 هللا د. .عنع نكسلان سبق نء و رمت نب 4# لا

 *.( خ) ىررخا دقت :و 5 سم يفطي هماهب ىلعرون نمار ون هان داو لبجلا لثم هرون نم د

 تيدحسم يف تماصلانب ةدابع تي ازىمدقملا تيزذ ؤمهلل | دبع لالن نع نوميمن, دمح نع 4 ةرمض

 ل



 :-51711000ذ0ذ-د-ببب-78و

 <40 ج) « ريسفتلا باك » 24 ب « صيخلتلا عم ك ردتسلا ف

 . *«هأح رخو نيخيشلا طرش ع دانسالا

 رمعم أبنا قازرلا ديعانن لبتح نيدمحاانن يجن شوبلاللا دعو اان هن فأىضر ديلولاوبا مامالا ذاتسالا اندحإل
 هتعمسف هنع هللا يذربلاط ىلا ن يلع نينم ٌوأا ريما ا نافل ,دملا سيقف ر - نميناتضلا نا

 ١ ادا ل كب لاق نوقلاكتا نم ما هنوقلخت مت هك 0 لا هذه 5 0 وهو

 تاك لببراب تنا نت يل ل اع #2 اه طر متثا أ نوثرحتام مت 7 رق

 ذاتك متأرفاأ رقم امال برايت نا لب لاق#نولزاملا ن<مانزا 0 متا أنورش : ىذلاءاملا متأرفا ارق

 ' *هاحرخنمو السلا ثدح اذهءانالا برا تنالتلاق نوكش !نمما م من لا منا نورت 3

 اا دما لطاناول كروم نإ وزاب ااتملا ةنخت . لضفلا ان لم ولا نب دم ركبوا 4 ينربخا ف

 اءلعلاءاجسلا ننكر ,دفلا اليل يف ا رد هلالْز ١ لاقاممنعللا ي ص ١ رسابع نأ ع نك“ رينج نإ ةيعس نع نخر كبت رص

 دق رهتم 5 ل اق موجلا مقاوم مس 03 الؤ ة ةر ,ال هل النو لاك نش لا قف ديلا 2 ةدحاوةلجا تذل: ام

 * هأح را 00 حشلا 1 ا اذه ْش

 ه2: ارباع 0 معاللا 0 ابنا قاكتساان مالسلا دبع نب دم انن ىتزبنملا ارك 1 اك اريخا

 انئس سيلو اني ]| 300 :ء ىر ,اونف ةحاح ىلا قاطناف ه4نع نع يي انيكك نحر َديَع

 انوا 0 ا لاقت ارقلا:ن مءابش ماع كانإ ا خوال ديعابا اهل انأمو 5 اق ءام هئبلو

 * هاج رخو 5 3 0 0-30 معلا كك م نارتل هءاالتمت نوربطلاهسعاما
 قفاغلا بوبا نب ىم ا يرملا دز ن هللادب ل هعز زر ف رسل اك“ 00 ندم 4 قتدخ»

 هللا لوس 0 لاقميظ ظ.لاك مس انحعيسف تلئال 0 !ةبفع تعمسلاق ف يو 2 :لارمعاعن نايا ىتا لوس

 اده# هو لاقف لعل كبرنا يبس تأ رق عموكد ف اهولعدا سوده او هيلعدا لص

 ردتمل ١0

 ل هنوع 0 : متاأ م باع ابل 1 قوتلالا نحن ا هوقو مشأول ةا

 0 *«كردحلا ان الث تبرأ 0 مق 5 رازلا

 نينسلايف قرف مث ة دحاو لجان دلادامسلاىلا ايلعلا ءاهسلا :رم ردقلا ةليآيف ن ارملال لا « سابع نا

 0 ةلرجلا قرير داقالتو

 0 : مانع ى ءاوت ةباح ىلا قلطتا نا هنأ 00 ننال دع م 2 00

 هدي تل قالا الا رفثأ ٠ نم ءأي مشا نع ء كتاف تاو هللا ديعأنا اياناقف ءأم هلم 0 8-5 وانيلا

 * (م خ) نورمطلاالا ةسماال التم ةيرعلا هناا

 كب ” را ممسأب حج ممل تازامللاقر ,ءاعن ةيدع تءمس قو اهلا رهاعن ل دح قفافلا توا 3  ىم 2 ٍِظ

 1 ا هذهبرق ارق ليلا ل رهو هل

 ه4 مس حعص ا ةوعوك ريق زاهرانجالو 3” اوهيلعلال اك تالوسر انا عميظملا
 اح“

8 
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 «(5)ج)» -# ريسفتلا باثك ف 0 « مط 2 4 صيخلإلا عم كردشلا 0

 14 مهاعطقم ابنم م وك اهفعسو رمسا بهذ )١( لنا رك و رضخا ةرسز ابعو دج ةسنملا لت لاك

 4 مت 4 سنلَو ديلا 3 نبلاو لسلانم ىلحاو نبالا نم اضاس دما ءالدلاوا لالقلا لاغما اهركو مبالحو

 ة هاج زخم لو لمنم ط رش ىلع معي ثردحا ده

 ادن ةلازلا ةروس نيص ووس

 « ميحرلا نمجرلا هللا مس 0

 ضصوخالا وأ امدهرسمن ذ هي قدبغلاميهار ان 538 كنا رفمدج نب 5 اي 4 1 ريخأ ٍِظ

 ل 5 ل را غنع ىف ىف ف'ن 0 لل ل نااملا رك الالف اييكما رك فام 1 .ع ةماكم .ع ا ديما ةاسنا نا

 سمشلا اذا و.نول ءاستن معو تالسرملا و ةعق اولاو دوه ةروسلا كبيشام لسوهل او هيلع هلا لمعلا

 # هأح رخل و ىراخبلا طرشلع 3 تدحاذههتروكا

 يبان ءرءاع نب ميس نعو رن ناو فصاننر كين ها مي.رلا نب وقع ن دمت سابعلاو ا انندح ال
 مهلثاسمو بارعالاب أنعمت هللإنانولوقت 6-0 اوهيلع هللا لص هللا ل وسر بادصا ناك لاق هنع هللا ىضر ةماما

 ةرجش ةنملا يف ناىرا تنكامو ةب دوم ةرجش نارقلاف هللاركذ دقل هللا لوسراب لاتفامو» ين غابت

 هللا لص هللا لوسر لاقثاك وشال ناف ر دسا|لاةىقامو ملسو هلآو هيلع هللا لص هلل !لوسرلةفامحاص يي دو

 5 ّةرْلا قتفن رع تبن اهناف ةرع ةكوش لنا و هللا دّضخم دوضخم ردس ىف ملسو هلو هله

 * هاجر لو داتسألا حبحص *«رخاالا هبشل نول اهنم أم مول نيعبسو نينا نك

 نعىئاييشلان امل -نعنايقسانت ةشن ذح وبا ان سمان قاحسا ان'ييفاشلا هللادبع ندم ركب ونا 4 ان ربخا لف
 حيحص ثيددح | ذه# دوس الاخ د :رم لاق مومحم نم لظو امبنع هللا ىضر سابعن.ا نعمصألا نب دب زب

 هانس لا أمم ٠١ ةظيلغلا ةقدسلا لصا يش تنبأ كلا 00(

 اما دمتا ءال دلاوالالقلا لثمااه ركو م,الخو نامطقم امم ةنملا لهال 6 و رجا بهذ اهفساركو

 *« (م) معامل سلو دب زلا نمنيلآو لسعلا نم للحاو نبللا نم

 : سي ةعق أولا ٌةروس ريسفت زووم ْ

 لاق كييشام لسو هل اوديلع هللا لبص هللا لوسر تلأس ركب وبالا# سابغن ان ةمركعنع 4 قاحسا وبا )ف
 *(خ) كروت نسسلا اذاو نولءاست معو تأل.. رلاو ةعقاولاو دوه

 هلآو هيلع هللا لص هللال وسر ٍباحصا ناك ةمامأ ىلا نعرماعن ميلس نع ورم ن ناوفصانت ركب نب « رك »
 نا رقلا ف ىلاعت هللا رك ذدقل هللا لوسزأب ل فام ون يا عا لبا مهللاسمو با سعالابانممت هللانا نلوم لو

 | لاتف اكو شامل نافر دسلالاق ىهامو لاّمفأ,بحاصى ذروت ةرجش ةنملا .يفق فننا ىرأ تنكامو هن اذوم ةرجنش

 تبن اهن اة رق ةكوش لك ناكم لم ةكوش هللا دضخم هوضخعردس ىف سو هللاو هلع هللا لص هلال وسر
 * محتك# رخ الا هبشي نول اهنمامان ول نيعبسو نينا نع !معم ةرمثلا قتفتا رك

 0 0 ا يدم وص نب لالا تباع مهل نحب يقفل « قانسا ا )
6 0 



 «()ج» ١ «ريستلاباتك © #4 400» ١ 4# صخلتا ممكردتسلا»
 ْ «نيماتل ةضفنم ناتنجو نيقاسلل به ذنم رات لا ناتج هرماتم
 )١( رب نب ةريبهنع قاحس ايبا نع نايفسانث ريثكحن دمحانئرايسنب دمج اا.ه يبوبحلا سابعلاو ا« انريخا ف
 : رثابظلاب كف لا نئاطبلاب مربخ +ا لاق ربتسا نماهنت مئاطب لجو نع هلوقيف هنع هللا ىطر دوعسم نب هللادبع نع

 :: هأح رخ لو نيخيبثلا طرش ىلع حبحص

 داوسن ورحتانت ناملس نب دما نب نالع ان كعك ظفاحلا ىرصملا دم نب نسمحلا لعوبا « ىنادحو »

 ىردملا ديعس ىلا ن :,ءمشيمل يبا نع حمسلا با ن م تراللاو , درر بهو نب هللا دبع انن يح رسلا

 هبحو ىلا ظننا لاق ناس رااوسقي رئاثا أكل جو زع هلوق يف ملسو آو هيلع هلا لص يبلا نع هن هللا ىضر

 قا ابيع نواس ا بوتلكوب نرشلا ندا 'ىضنل ابيع ةْولْول ىندا ناو ٌةآرملا نم ىنصا اهدخ يف

 * هاجر خنملو دانسالا ييعص# كلذ ءارو نم اهقاس خيم ىرب ىتح هرصب اهذفنب ابوث

 نراملسنب قاحيسا ان ىرقملا دماح يلا نب دماح انب ءالما ظفاحلا بوعي نب دم هللادبع وا # انيدح

 هللا ىطر سابع نبا نع ريبجنب ديعس رع و لابنلا نع هريغو سقيا 59 و رمتو ديعس نب ةسينع 3

 اهود نختم 5 هسفنل ذؤما من ءاملا لع هللا ش ع ن اكل اق ءاملا ىلع هشرمع ناكو لجو نع هللا لوقيف |هنع

 اهيفامقئالملا ملعتال ىتلا يهولاق ناتنج امهنود نمو لثاق نم نع لاف ةدحاو ةؤولْؤاب اهتبطا تح ىرخا

 ابنم ( مهسأي نولمعي اون اكاع ءازج نيعا ةر : نم مهل ينخا ام سفن ملمتالف لجو نع هللا لاق يتلا نمو لاق

 :« هاج رخل و نيحشلا طر لع ميد ثاادج اذه# ةفحن موي لك

 5300 نب نسل نارام مصأع نيديسا ان :.. دره ل ايها هللادبعنب دمج هللا ديعوا 4 ايربخا

 نامرو لهو ةبكحاف اهيف لجو نمع هل وق يف اههنغ هللا ىطر سابع نبا نعريبجن ديعس نع دام نع نايس

 هناا. يرق 1 ةماقتلا تن تم
 1 )م تاق)نيعب امل ةضف نم 7 ونيشاسلل ]ته 8

 مث ربخا لاق قربتسا نم اهنثاطل دوعسم نب هللا دبع نع ميِرب نب ةريبه نر ء قاحسا يبا نع ء * نايفس

 * (مخ) رأ "اهنلادكم ؟اطبلاب

 ناجرملا و توق ايلا ديك ىلاء:هلوقيف ملس ودل وهل هللا لص ىنلا نع ديعسىلا نع مثيلا ىلا نع < جا ردإ#

 نوكي اهناو برغملا و ق رشلا نيبام ءىضتل اهيلع ةؤاْؤلىددا ناو ة ارأا نم نصا اهدخ ىفهبجو ىلا رظنبلاق

 ا رحص * كلذ ءار و نمابقأ اس محى ريتح ه ريصلاه ذفنأب و نوعبسا هيلع

 لاق ءا ما لع هش ىع ناكو ىلاعن هل وقيف نابعن ا نع ريبجج نب كيعسم ن نعلا اهيملا نع هريغو سبقيلان #« ورم »

 لئاق نم نعلاَهْف ةدجاو ةْو اًابابتبطا مىرخا اهن و د ذختا مث ةنج هسفنل ذختا مث ءاملا ىلع هلا شرع نانا

 ةرق نم مهل يفخا ام سفن ' لمتالف يلاعت هللا لاق يتلا يه و لاقاهيفام قئالملا مسنال ىلا يهولاقناتنجاعن و دنمو

 *( م خ) ةفحت موب لك اهنم هيناينيعا
 رضخا د مز ابعوذجةنملا لف لاق لخنو ةبك اذايعيف سابع |نع ريبجنب ديعس نع ٍدامح نع # نايفس إف
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 «(0)ج» ١ م« ريبغلاباتك »8 4« 06 » « صيخلتلا عم كر دتسلا »

 ايمس هل لمت له لجو نع هلوق يف امنع هلل ىض ر سابع ن .!نع ةمركع نع برج نب كامس نع ليا 00

 | هاج رخم لو دانسالا حيحص# ه ريغ“ :نخرلا دجا. ىسن آل لاق

 ليلا رساانث(الاق )ذاسغواو ميعن ولاني لضفلان نيسحلا اني لدملارانن دنت هللا دبع نىد# هللا دبعوا 4 انءدح »

 «لزانمو باسحن لاق نايس رمقلاو سمشلا اههنع هللا ىطر سابع نا نع ةمركحءنع برج نب كاس نع
 1 ٍ هاجر : ودلك 3

 نمتنلخ نب لاهتملاانب فناملاز. ىبحن اي تاحسااج مالسلا دبع نبدمخ ا ىربنملا ايركزوا 5 انريخا :

 ىلع ناك امر جيشلاو ضرالا تمجناام مجنلا لاق رجشلاو مجنلاو |ههنع هللا ىضر , سابع ناا نع ءاطع نعججاجح

 * هأح رخل و دانساالا جيبيص قات

 قاحساو اتي ليئارتسا با ىسومن هللا ديبعانب نارهم نيدمحا ام رافصلاهلثادبع نيدمح هللا دبعوا ايدج 2

 7 ناب نيو ءزج نإ ينم نا قلخ ىلا وسلا لاق هنع لان طر دوعسم نبا نع هللا دبع نب و رمجنع

 * هاجرخم لو نيخيشلا ط رش ىلع ميج # منهجران نم

 .كيعس نع ىلاملا ةزمح يبا نع دامو نيدمجا اننىدج انثديفملا للادبع ندم ركب وا ' ايرب خا

 ةردنماظ و فحاحول هللا ناخاممن الا اق نأ قوه مون لكل جو نعهلوقيف ب نا ئضر سابع نا نعريبجن ا

 | قاخ امة رظن لكى فق ةرىمواةرظن نيتسوةلامث الث موب لكهيف رظنب رو هناتكو رون هملق» ءارج ةبوقاب نمهاتفدءاضس

 ْ «هاجرختلو دانسالا يحض#نأش يفوه موبلك ىلاعت ءهلوقكلذف ءاشنام لعشو لذ وزعيو 0

 ندمصلادبعان“ ةبيشينا ترب ركب وناانث ةبيتقن. ليعمسا انثلدعلا ىموم ندم نللادبع 4 يتربخا زف

 ظ 0 : : فاخ :رملو هنعهللا يضر هسا نع ىس و ميا نإ اركي نعينوجلا نارمتىف ا نع ةماسنب دامحنعثراولا دبع

 « حيحص « هريغنمجرلا دحا ىمساللاقأيمس هل لمت له سابع نع ةءركعنع « كامس»

 ظ حي * لأ موب احم لاقنابسحم رمقلاو سمشلا سابعننا نع ةمركع نع « كاي »

 هدغلا ف والا تضج ام مجنلا لاقرجشلاو مجنلاو اعنا نع ءاطعنع جاجح نع ةفيلخن. 46 لاهسم

 « نعم ن ! هيمضلايص (تاق) سيك * قاس ىلع ناكام

 نيكل نم هن نإ نامل اهتم هللا .قاخ ىلا مومسلا لاق د وعسء نا نع هللادبع نيو رمج نع * قاحسا وا

 * (م خ )ونهج ران نم أزج
 اظوفحم احول هللا قلخ امم نا لاق نأش يفوه موبلك سابع نا نعريبجن. ديعس نع ىلاعلا 4 ة مح واإ»

 ةصوا ةرظن نيتس و ةدام ثالث مون لك هيف رظنن رو فاكر هاتفد ءاضب ة ةردنم

 ش نأ يفوهيموب لكدل وف كل ذف ءاثبام لمف ول ذب وزعي و تيع و ىبح وز ريو قلخلإم ةرظن لك ف

 * ةرع هاو وهو تبان ة زم ىلا مسا (تاقإ) حي

 نم زاتنجلاق ناتنج هب ر ماَمم فاخنملو هنانع ىس وميلانب ركب ىلا نع نار<يلا نع ةماس نب * دامح ف

 ل



 ردح
1 

 ثدح !ذه#» فلاالاي مراصيا اناا ره فراك هنا اههنع هللا يصر سابع نا ةءاققإ كا نشالاد نا

 35 يرضحلا هللا دبع ندم ان ةنركلا ىرتلا دييغو دمح نب ىلع ( هانندح )8 هاجر خل لو دانسالا ييصأ

 ب هزم 0 امماخ أر رمل بلغت نزألا كععس 0 55 يسع انت ددرب نب ديو 5 ْ

 3 ”- 1 داننالا م ام تيبلاب خو ةئيفس تف تا 0 26

 هللا لوق ال هنا ىرهزلا نع ةسبنع انب مصاعوبا اني ةنالق ونا انم ىرطتقلا ميكن دما نيدمح ي انادح ظإ

 «()جظ 4 ريفا باتك» 4 4« صيخلتلامم كر دتسلا 8

 2 هاجر لو ىراذتلا طزش

 ا 9 . :رعرلا ةروس ريس لس

 4 ميحرلا ِ ن+-رلا هنلأ مسن 0
 ل

 َْن نخر دبع لسموأو رام نب ماده اذ نيا اوشن ليعمسا ندم نب دا نسما ونا كي اندح اك

 لأق اينء هللاىب 52 ردللا دبعنب راج نع ردكتلا ندم ع دم نب ريهز هدم قا نأ( الاق) قازطاذقاو

 20 ل ا ةوؤش مؤ لو ةنغانليإ 0 اخ

 اتر» كمعن نم *ىثن الو اولاق الا نابذكت اكل ر ءالايابف ةرص ترم مهيلع تأ رفاع ا در نم نسحا
 *هاجر خم ملو نيخييشلاط رش ىلع مه دجخلا كاف بذكك

 لا هنعن داني. ىريسلا د نم ره ا[ ركزوا ضال ح١

 كش

 (الاق)ء داني ىبح و عيكو أنا قاحسأ ان مال

 « ميو فلآلاب مراصإ ام ثاخ رش ناك هنا سابع. !نع ةمركعنع دوادز 4 لئاو 9

 هموق ك الع نيب و ح ون ةوعد نيب ناك لاق سابع! نع ةمر كعنع رم ونا رضنلا اننا ىتاخلا بحت ونا »|

 كو [ تلا ةنيقسلا تفاطو دنهلا#روتتلارادق ةنس ةئام ثال

 و ىلا رعسو للصف نيم رحل انا هللا لوقالت هاى رسهزلا نع ةسبنعات :ليينلا « مماعو ا

 (تاق)( خ) ةمالا ءذهرا را سل لاقل دوال و هنلع لا ىلص ىنلا نا ةرب سه يبا نعإ

 *«هلادر 0 هسيئاع

 < نءرلا ةراوس يبست ريخس

 20 1 ًارقال لاق و ح٠ نع ردكتملا نا نع دم نب ريهز انن 8 ديل ولا

 يابف 5 م نموهيلع تأرقاماد ر كنم نسع !ونأك ن نا ,!ىلام لاق غارق قحن هن أمصا لع نمج رلا |

 « ( م خ) دخلا كلف ب ذكت اند ر كمت نم 'ىتنالواولاقالا ناب ذكت انكي ر ءالآ

 5 2 3 0 1 5 6 0 5 د
 م هللأ ىطرةرب سه يبا نع بيسملا نب كيه نس ايد لاعو ا ىلا ةناالا رعمشس و 0 يق نيمرحم ا نا 0

 ١" ىلعميص .ثيدح اذه « ةمالا هذه رارشل ردّتلايف مالكا را لآق سو هللاو هيلع هللا ىلا سلوا تك

| ١-8 

 رس
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 «(0 جا ي ريسفتا باتك 8 #2 +0 #2« صيغلتا مم كر دتلا 9

 هيف ىتتسلال ثيدح 20 ارض هللا دبع نع ء رمءميفا كم ىلع اًمْهااعا ةقايسلا هدم هأجرخ مو نيخيشلا

 هاجر خم ملام بالا يف اذاف ترظنفةعبرشلا تالا هنافداحلالا لها ةظراغل رسل مخ ةباحصلا ةعباتم نع

 *سنا ثيدحالااهس(١) هاجرخ ملومهنع هللا ىضر معطم نبريبجو ورمج نب هللادبعو سابع نب هللا دبع نع
 0 هللادبع ندمح اني توقعي ندم سابعلاو ا (هانيدخل) امنع هللا ىضر سابعنبا # ثيدحاماف

 هللا ىضر سابع نا نع هللا دبعنت هللاديبعنع كلام نب كلا ىع نع ةعسر نب رفعج ىتثدح رضمنب ا

 : 1 *لسودل اوهيلع هللا لص تالا دهع لغ رمعلاق شن لاق اهبَنَع

 رضع زملا قوريسو ' ميهاربا اة يارتعت نبدمت“ سابعلاو ا )هآ ادخل ) ورمتن هللا دبع *ثب دحاماو

 تبرتقا لجو نع هلوقيف هنع هللا يضرو رمت نب 0 د ةا2 نع شمعالا نع ةبعشان ,ىملايطلا دواد و اانم

 لبا نود رم ةقلفنيتقلفرمقلا قشلا يسود ار او هيلع هللا لص ىننلا دبع ىلع كلذ ناك لاقرمّملاق ثنا و ةعاسلا

 «دهشا مهللا ل وهل اوةيلع هللا لص ينلا لاف لبجلا فاخ ةقافو

 ناولسنديمسات:يناولملا ىبحننب دحام .' قفئلاب وقع لنربدما ديعسوأ (هانندخل) ريبج  ثيدحاماو ©

 هنع و هدخ نع هب نع مطم نر يبج ندم ن ريبج نع نمح م رلا دبعنب أ مآ ميشهان ىطساولا

 هل اوديلع هللا لص ىنلا 0 ةكح6 نحو رمغلا قثيلا لاق نيعلا قشباو ةفاسلا تب رثقا لجورع هلوقف

 ::هأجرخل غل ناكستلا طلع لع هني 7 راك كوع ََن هللادبع تيد دهاوشلا هذهك اذا لاق * اسو

 رمعم أنا قازرلا ديغانتيلا ىتثدح ل دح ندمحا نب هللا دبعانن دادتيب د هازل رج ىرردمجا ركبوا «انر 2 د

 زك رمقااقشناف ةمآ ل وهل آو هيلع للا لع للا وسر ةكملاها لأس لاق هنع هللا ىضر سنا نع ةداتق نع
 سنان ع ةداتق نع ةبعش و د2 لع نادعلا شادع + بلا قش او ةسعاس |تنرتقا لجو نع هللا لاق نيس م

 *ايط ل ع وهو ذم تلح كبت ملسوهلار اوهيلع هللا لص هللا ل وسر دبع يس معلا ق شتا

 لاو نع ريغن هللا دبع ان ىرصاعلا تافع نإ لعن نسا 5-5 بوعي نب دمح سابعلا وا # انثدح

 نا "9+ نناثيدحالا هاج ومكأ ائ1لرقرصسب الف نابع ' نر "نع اب ىراهبلا هيرخا 6)
 ند اتكسلا ىف هلصاو هنعإسن دو ةنينعنا نع ازرلا دبع

 هللا لو بَردَهع عر معلا قشنل ادا لاق سابعناا نع هللا دبعنب هللا ديبغنع كا رع نعةعس رنبرفعج 4 هذهاونعنو :

 « لسودل اوه هللا ىل بص

 هفاخةقلفو لبا نو د نم ةقلف نيتملف رمقلا قثنا لاق و رين هللادبع نع دهاجم نع شمالا نع ك ةبعش )

 ظ ة دهشا مهلا ملسو هلو هيلع هللا لنص ي لاف
 1 الا والا دج باو ماسر ريم> ن 0 0 1

 0000 رمعلا3َ وشناف با لسو هل ا 0 ءةداتق“ ا

 6 لسو هلو هيلع سال 2 هللا لوتسر دهعلعرمقلا قنا نننا نع ةاداتق"ث دَح ْن رعملاو قو

 نا -

 7١ت



3 
/ 
1 

/ 

 ىدقعلاو رمتن كلاا.دبع انث يدانملا دوادينا نب هللا دبع نن دمحم ان' بوعي ندم سابسلا وا « انثدح »

 هل اوهيلعللا لص ىنلا نع هسا نع ىرعشالا يس وم ىلا نب ىسوم نع ديسأ يبا نب ديس ا نعد نب ريهز ان

 تيما اًديح >هايساك او هارص اناو داع اماو هادّضصع اوت لاق اذاَف ىلا ء اة تملا كيا لاق ملبسو

 ”رزاقي لل ولو هللا د هللا يخبل تينا اهديتاعا تبا انيك تل امرصاخا لي

 03 لس و هيلع كا ىلع نيم | ا 000 ىلع 0 هللاوف بدك

 * هأح اي و دانس حي ثردح

 * ميج لا نحرلا هلا مس

 لجو لمع هلوقيف هنع هللا يضر هللادبعنع دي زن نب دوسالا نعىهخنلا منيهاربا نع بعارح رع كلي 3 لماربلا

 دانيسالا ميم ثردح اذيه هِرمَقلا جرف ى دمنوب للا ترصباف قشنادقورمقلا تيأر لاق رمقلاقشناو

 دي لغفالا اده-و ةقايس لاهدهب هاجر لو

 نبا نعبج ند راما اناقا زراادب ءابارت قاحساانن مإلسلادبع نيدمحانب ىربنعلال رك زوا# | 0 ريخأ 0

 لبق ةكعن ينص نيتقشداةشنم رمقلا !اتنأر دنا هنعدللا ىكر وعيتم نإ هللا دبع ع نع رمجميفا ن ع دهاجح نع ء ميلا

 عال ب جقاتمل رو را حس اولاقف ٍءاذب وبسلا ىلع ة ةفشو سيق يلا ىف اعةتش لسودل اي 0 هللا لص ينل جرخم

 ُْط رمش ىلع حيبعص ثيدح ا ده#قح ةعاس )ابا ٍرتقان ءمككربخا !يدلا ١ بنرافاقشنمرمّقلا مس اراك لوقرمّملا قشناو

 هابساكأو»

 3 5 م 0 ها 0 هأوب ناماو 0 3 اذا ىلا 3 ب 700 را لاق 9 لس هلا ا و هيلع

 5-5-5 ةرزاو رزالو لجو نعل لأق 3 انف تنا اهدضاعا تن امساك تنااهرصابا ليم

 لا وف بذك انباف | ذه لوقت وسو هلو هيلا لص هللا لوسر نءىسو مينا نع كلن دجا كح ولاق

 م لسوهلاوهيلع هللا لص هلا لوسر يلع وه بذكا لو يسوم ىلع تب ذكأم

 م: رمقلا ةروسريسفب ]+

 نيب لبخلا ترصياف قش دقو رمقلا تيارا ةربقلا قشناو هللادبعنع دوسالا نع ميها داك

 * حيحص# رمعلا يح رف ى دي

 ميج ضمت ياي سي اع ريمما نءدهاج نع « حبجتيلا, ا نا

 ةع اييلا تب رتقا تل زف رمقلارحساولاَف ءادد وسلا ىلع ٍةقبثو سيب يلا لع ةقيش ملسو هل اوه 0 5

 1 نالدسساقل

١ 

 هروع

 3 د © رمقلا

 ف .
 معك

 يلا

 0 زيسف هم

 انكم ءادر(م غل :حاسابا كرماسرلا راو لانا اههنيرمولا ابا وق بقل وشن
 تس _--



 همم تسمم"

 ا 0

 أهمع ع ل

 را د

 بلاةيلع مها

 مث
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 42 جا « ريسفتلا باتكإ» ٠ « 4. - 2« صلتلا مم كر دتلا»
 * هاجرخم ملو نيخيشلاط رش ىلع حيص ثيردج اذه

 يل رع شمالا رمال قارنا دعا قاحساانث مالسلادبع ندمح انث ىربنتلا ايركزو #١ انربخا و ,

 أ نيتفشلا انذو رظنلا نينيملا انز لاقرمللا الا لجو زعهلوق يف لاقهنع للا ىضر دوعسم نانا قورسمنع ىجضلا
 اياز ناك هجرش مدت نراف جرفلا هب ذككوا كلذ قدصيو يشملا نياجرلا انزو شطبلا ن نءديلا انزو ليبقتلا

 000 7 6 الا ظ رح لع حيحص ثيدح أ ده: مما اوبذالاو

 دعس ثيللاانث مك هللأ دبع نب ىيحنانب زازبلا كب رش ن هد انآ 0 خيشلا « اندح »

 | هيلع هللا لص ناقل قدا ىضر ةربرهىلا نع اصلا نع مييكح نب عامتلا نغ داع ننفذ

 | اهانز لجرلاو رظنلا اهانز نيعلاف ةلاعال كلذ كردا انولا نم ظح بتكم دانا نم سفن لكل علق لسوهلاو

 «كلذ قدصير وىهتشيو ىنت ىاقلا و مالكلا هانززاسللا و شطبلا اهانزديلاو عامسلا اهان او يشل

 ْ « هاج رخو لسم طرش 1 حرص ثيدح اذه « جرفلا هذكي وا

 أ نعةمركعنعدواد نعت يهو ان دشار نب لعم اني زبزعلادبع نب لعانن ىزراكسلا اا احاول

 | لجو نع هّللالاق مالسلا هيلع ميهاربا لبق دحا اهم اهس نوال“ مالسالا ماهسلاقامبنع هللا ىضرس ابعن.|

 *: هأح رخل نا 0 قو ىذلا ميهارباو

 | نع هن 'نع تاماسنب رمتعملا ان لعن. رصن اك وو رلك رحبلا ندم 2 ىسيع نب ىلع 4 ىنادحو ١

 أ فد يف ابلكلاق ىلعالا كنز مسا حبس تلزث امل لاقام, عدلا ىضر سابع نا نع ةمر كعنع بئاسلانب ءاطع

 رذبا ذه هلوق ىلا ىرخا رزو ةرزاو رزن الا ىف و ىذلا م هارباو لبق قره ادا رحلا» تلر , |إف مي 4 ١

 * هأجرخم ل 7 بص 0 ىلوالا ردنلا نم

 4 انندح )ل
 :نيتفشلا ايزو رظنلانينيعلاانز لات ميلا الا هلوقيفلاق دوعسمن انا قوزسم نع ىحضلا ينا نع# شمالا 9

 وهفالاواناز ناك هجرش مدقت 1 42 رقلا ههذكيوا كلذ قدصيو يشل ع [!نيلج رلاامزو شطبلان . ديلانزو و ليقتلا <

 5 (مخ ) مهلا

 خس لك ل لاقل و هلا وهيلعهللا لص يتلا نع 2 رهىا نعإلا .ميبانع عاةعقلا نعزالجت نا نع ثيللا

 اهان زز ذ الا وىثناا اهانز لح رلاو 'رظنلا اهان زنيملاف ةلاحال كل د 0 نم ظح بتك مد نان د

 *(مخ)جرفلاه دكب واكلذؤدصيو ىهتشيو ىنمت.باقلاو مالكا هانزناسللاو شطبلاه انزديلاو ع 0

 | ميهاربا لبق دحا اهممت لابس لاول مالسالا ل ابعن !نع ةم ركع نع دو اذ نع « بيه و ٠

 « مم » ىفو 3 ميهارباو هللا لاق مالسلا هيلع

 اهلكلاةىلعالا كلب رمعسا حبس تل رئاللا# سابعنبا نع ةمركعنع بُناسلا نب ءاطعنع ىميتلا 4 ناماس

 هل وق ىلا 1 زو ةرزا ور رالا فو لاق فو ى دلا ميه رع ملف لاو كلر زبايف مدهأر 1 فيي

 0 رص # 00 ذئانم ريذ اذه

 ىدقمأا و



 * (م خ) ضرالاو ءامسلا نيب ام 5 فرفر ةلح ىف ليربج سول اويلع ا ٍْ

 ىو مالكلاو ميهارنال ةلخلا دكا لوبجعلا لاق سايعنا نع ةمركع نع ةداتق نعا# ماشه 0 ش

 هلو هيلع هلل ص يلا تعمس اا ده حا نيدااوع وداع يو رع تاكا ا نع 3 ء« سنوي 1

 شارف : افكر ةئام اهتمنكفلاب لظتس ةنس ةئامامه نافلا ىف قى ع ىهتملا ةردش فدي 0 ا

 هلو : لسودلا او

 53 2 احسان 0 3 00 همام ينانب ثراها ان. ورع ىضاَعلا نيسحلا نب هللا ديع## ينربخأ ِظ

 لاق ىنطامو ال امن هلو 2 بهذام لاق ا ا ول م نع روضنم نع * نايفس © ا

 «(0)ج  ه ريفتا باتك» «ؤ.  «صيختلا عم كردتلا )»ا

 نع ينا انن ماشه نب ذاعم نا ميهاربا نب قاحسا انن مالسلا دبع ندم ان ..ىريشلا رك وبا «ناترل 1 :

 د مالكلاو ميهارال ةلكلا نوكت نا نوبجعنا لاق امهنع هللا يضر سابع نلا نع ةمركحع نع ةدانق
 ىراخبلا طرش ىلع حبحص ثردح اذه : نيعمج | مييلع هللا تاولصو ملسو هل او هيلع هللا ىلص دمحت هب ٌؤرلاو

 *: هاجر م و

 ىيحن نع قاحسا ندم ن ءريكبل ن سواش راملادبع ندجاانت بوعي نيدمح سابعلا وأ 4 د 0

 هللا ص دنلأ يويعر ثضمسم تلالاوع لا ىضر ,ركللا تن ءايسأةندج نعي نعريبزلا نب هللا كم عنب دابعز !

 ةئام امم نئفلاب ل اظتسةنس ةئاماهس(١) نافلا يف بكارلا ريسلا# ىهتنلا ةردسفص, لوقت ل وهل اوهيلع

 2: اح رخم لو لسم ط 0 يم ثيدح اذه# بهذنم شا رفاهق ترو

 دفا 2# نع روصنمنءنايفسانب ةفدح و اان نسملا نب قادسا ان ىفاشلا هللا دبع ندم ركبوا انربخا »

 اذه#زواجام لاق ىنطامو الامثالوانيع به ذام لاق ربا غازاميبامت هلوقيفا.ىنع هللا يضر ساسبع نبا نع

 * هأح رخو ىراخبلا طرش لع حي ثيدح

 مالا رث اس نوبنتحم ن لا لجوزع رق ايم ا 00 0 ءراسإنإ ءاطع :٠ ا

 الاول تل دنع < 5-7 + ,

 عمم ةرحشلا نصت نئفلا ) ١1(

 7 (خ) لس ودل او هيلعاللا ىلص 2

 0(8) بهذ تر

 *:مو (تلق) خ«زواجام

 نانع ءاطغ 1 ورمت نع ٌقفاحسا م ان حور 1 تا ورع ىَك خاَملانيسملا ن.هللادبع## ىنرب هه 0

 هيلع هللا للص يبلانا نناعنالاقامتبر اممم لاقممللا الا شحاوفلاو متالا رث ربك نو 'ى كلا نش اع

 (مخ) 7 اَناأل كل دبع ياو « ' اج رفنتومال ارفغت نا

 ا «هاجرخم مو نيخيشلا د ىلع حيحص# ضرالاو ءايساانيبام ةلامدق فرفرةلح فل ا ربج لس ودل 1 هلعدللا 3

 ل 0 ,

 هب ا



2 
3 
 سمك

 0 امنلا يفرومملأ د
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 نوما عا 0 0 2 5 4
 وَ
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 ومسمب

 00ج 0 «ريشا ٌباتكل «١ ثن» «  ١١ ضيعت م كرشللا»
 حي ثيدح اذه *لبج لا * روطلاو لجوزع هلوقيفاممعاتلا ضر سابعنبا نعريبجن. ذيغس نع بئاسلا نبا

 هه اح 0 انتسإإلا

 ةماسئ دامحات (الاق) برح ننائلسو ناففعانم نجلا لضفلا نإ نيسحلا ان. 'يناهنب اص ندم نيد /

 هلخدب ةعباسلا ءاسلا وون تيلاانلا# ملسو هلا وةيلعلا لص يننلانعهنغلا ى مظر سن | .نعيلانبلا تبان نع

 يولع رخبإ وناةسشلاط دق ىلع حيحص ثردحاا ذه «ةعا كاموق ىتحهيلا ترودومي الكلم فلا نوعبسم دلك |

 نايات .(الاق)ةفذح واو متين وان ىنضااقلا ىسيع نيدمم ىدجاانن ىزورملا رصن ىلا نب ركحب ونا ينربخا 0

 عوفرما فتدلاو ىلاءأ هلوق ةنع هللا ىضر بلاطولا فرب يلعن نع ةرع رع نندلاخ ضو هالنولا#

 *«هاج رخو دانسالا مص ثيدحاةطةكايلا لا

 نو رم نعىروثلاابنا قازرلادبع ابنادابعنب مييهاربا نب قاحس ال ةكتحم ىنامنصلا لعزيدمم 4 انربخا ف
 هللا تالاق ماتتلامو( )عتايرذ مضيانقكلا لجو :ءهلوق يفاهنعهللا ىضر سابعؤلا نغزيبجن ديفاد رع قرع

 مهمانتحلا ناعاب مهتاب ردم معبناو اونمائذلاوأ رقم لمعلا ف هداج ]اك ناؤقن +1 يف هتجردو هعمنمؤلاةءرذ درذ مقرب

 * عانصقت امو لو انتلا امو منابرذ 5

 4[ مجنلا ةروس ريسفب يبس

 « ميحرلا نحرلا هللامشت ل
 ثراولا دبع. دمصلا دبع ان دمح نب كلملادبع انيدادغبب لدعلاىرقااقاحسان. هللادبعدمج وا امدح 1

 مجنلاو ىنعي امم يول لم بلاك لزب إى خرسابع 0 ها موا

 « ةقايسلا» ذم هاجرخم ملو ىراخبلا ل طرتشل ع هلو لانالاو نوكرشأاو: كترؤملنأا ف لحيَسوأ

 -تاينانع اراك 3 مدا: نب ىبحم انانافملا اتتمالسلا بعز دم انن ىربنملا ايركز وبا «انرب خا ٠

 0 ارا 2 لجو لع هلوق يف هنع هللا ىضر هللا دبع نع دز. ن نمحرلا دبع نع

 الع ٠١ مهترخم,ءباو فحاصلا يف نكسل لاملازنك يفو لوصالا يفاذكه (١)إ
 هلخدي ةمباسلا ءامسلا يف رومعلا تلا لاق لسودل اودي هلا لص يبنلا : «رع نشا نعتلاننغ ةملسنب < دام
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 م ميسم

 *( متم موقت ىح هيلا نودوعبال كلم فلان ومبس مول 3

 « مص # ءاهسلالا لاق عوفرملا فقسلا ٠ لع نع ةرعرعنب دلاخن نع # كاس هت

 مقرن هللا تزال مانتلاامو مهتايرذ مهانتمللا سابطئربا نعريبج نب ديعس نع ةص نيب ورم نغ «ناينساط 1
 هزاتيتاملا الو ركل قل وداولاك نالوا يفهتج ردفهعمنمؤااةن 3

 م مجنلا ةرؤوشزيرسفب لح

 مجلاو ىمباّمفدجد ملسوهل اوهسيلع هللا لص يبنلاذا سابعنب نع ةمركض ءنع بؤنا ان © ثزاولادبع ف

 * ( م خ) نسنالاو نلاو نوكرشااو نوملسلا اف دجس و
 هللا لون ؛ر ىأرل اق ىأرام ذا ؤفلا ب بذكأم هللا دبع نع ديزيننمحرلادبعن ع قاحسايفان 5 ل ايلا رسم /

 دكا لم ل



 «()ج» ١ #«اليضتا باك #4 0  «صيخلتا عم كر دتسلا»
 لاقي رلاكاق !ورذ تايراذلاام نينمّؤملا ريما ا.كاقفءاروكلا نب !ماقف لاق لثم ىدهب ١ يلام خير قدالبال

 نفلاق ةكماللا:لاق ارما ت اسقملا اف لاق نفسلا لاق ارشد تايراملا|ف لاقباحسلالاقا رقو تالماملا|يف

 '*: هأح رخو دانسالا ميرغص ثرردحت | ذاه# شي رقوقفانملاة منهجرا وبلارادوعمؤتقاواح وا رفك هلل !ةعنمادأدب ىرذلا

 ةداتق نع 'ةناو نع ىلا نب دعس نع:نررا اضنالا انس ئنزا للا ما ءواانثرزولا لا نب نرمحلا دبعوا 4 يقربخا »

 انه *« سرغملاو'ءاشعاا نب نواصي. اوناك لاق نوعجهيامكءللا نم اليقانوناكةئ ال الا هدهيف ةنعدللا ىطز.- نا نع

 *هاج رخو نيخيشلا طرشّْلِع م به ثزز انجن

 1! نع ليث انساتا ىسونمنن هللا دنيبعانس فيرا بم نفيحا ائيرافصلا هللا دنع .نددمح هللا ديغول. انربخا /

 مهم ر عال لاق ا اءللان الق |واك لجو نع هل وقيف اهنع هللا ىضر 5 نا نع ريبج نب ديعس ن :

 * ةاجرم دوم * لع حي ثيدح | ده *! بيدنا سس

 اني ةرتميفا نب ئيحمواانةكم * ىعازمل :!قاذعس | نددمخن هللا دبع (هانربخا )رخامجيزورم د دتما# دما

 للا ةأهنع هللا, ىضروللا دتع نتيرتأب نعهيا نع < ىمالا ليطفن ثرالا نب هللادبع ىندح ىراملا دم نى

 حبرنمو مميرلادبأى م ايزعووب حمبرلا رثنم كيذوع ءاىنا مهلا هسوهلا و هيلع هللا لص ينلاءاعد نم ناك

 * ميقعلا حيرلا اماف اذ لاثلا

 ا نايفم نع قووشاللا انن ثبللا يلا ن ميهار !رئاانن يرادلاديعسز ناهعان . يزنعلا دمت ندمحا# يرش ٍِظ

 لال اقسيقعلا عب آلا مهلع ناس راذاداع ينو لج وع هلوق يف امهنع هللا ىضطر سابع نبا نع ةم نكع نع فيصخ

 : تاواحب - رب لو دانسالا عيد تيدح اذه# انينييملال

 هني( روطلا ةروتسريسفت ]ا-

 « محران .جرلا هللا ميد

 الضال معلا دمصلادبعنب ريزملادبعاتي راكبين لبس أبنا بوان يدمج اني ققثلا بوقعب نب دمحا # ا ظ

 تايراملا اف لاقباحسلا لاق ازقو تالماهعا يف لاق خا ىلا لاقت اب راغلاا مقنع قوما ريماابلاقذءاركلان مف

 زاوبلارادمبموق !ولحاو ا رك هللا ةينئاؤلدب نذلا نفلاق كن الملا لاق !سما تامسقملا (فلاق نةسلالاق "3

 * حصص شد رق رهفانَم لاقمايج

 9(مخ)برغملاو ءاشملانيبنؤلصيا وناك لاق ن ومجهيأم .ليالا نم اليلقا اك سنا نع ةداتق نعام ةمو سعينا نا:
 نوماث.ةليل مع رعال اقن ومديغي ام لنللا نم اليلقااوناك سابع نبأ نعريبج نب ديعس نع مسلم #« ليئارسا |

 «عوفرم هاو ثنلدح تلق هدهاشو ( مخ ) اهفزواصي اوحبصي ىتح
 * ميرخصض دءاعيش مهتاثال ىتلالاقعيقملا#ع رلا مهلعانلسر اذاداعيف و نابع رعاة موك ورم يغامج نع « ىروثلا »

 دم( راؤطلاة روش ريشفب روح

 «حيمص#لبج لاقزوطلاو شايع زن نع ديعس نع تُئايسلان ب ءاطعانت ىمنلا# ريزعلادبع»
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 #«00جط ١ «يضاباكؤلا «تنطلا 0 سيف ىقرسلا)
 ةريسانيلع رشح كلذ اغار مهعضرالا ققشد موب رمتن هللا دسبع التو 3كم له ارظننا مثىعم ن ورشحيف
 : :هأح 2 مو دانس الا حب ثا دحاده

 هي 5 هيلعتلا لص ىنلايفا لاق هنعهللا ىضر هللا دبع ن يري وج ن«مزاةيىبانب نسق نءدلاجيانب 000 ماوعلا

 ملاق اهتطبلاهذه يفدمدقلا لك اتناك نشب رقنمةأرصان .اانااعاف كيلعز وهلا .1 ؤلاقهصتازفدعربلجر ا

 هابل حب .ثندح اذه#«ديعو اخي نم نارقلاب يكب امو يسمو

 3 0 دا نيخيشلا

 0 ا دو 6-2 10 نسل ا
 م 0

 *هاجرخم لو دانسالا مييحص ثردحاذه#فيل نم

 نع نيسح ن نايفسأبلا نوراهن زيؤأببأ دوش ث تيما ىوبحلادجا نيدسمم نابملاوا  انريخا ف

 ىتأي لسودل ار اوديلع هلا لص هلال وسر تاك لاق هنع هللا ىضز هيب نع فينح نب لهس ن ةماما يلا نعىرنهزلا

 * هاجر لو دانسالا حيي ثيددح اده«مزئانجدهشلو ماضرم دوعيو مروزبو نيملسملا ءافعبط

 : ب4( تايرراذلا ةر.اوس ريسفب مح

 نمجرلادبعنبب ماسانت ىيسفانظلادينغ ندمان: نافع نب يلعن نسحلا انن ةبقع نب دمسن ىلع نسحلا وبا 4 انربخا ل

 نا لبق ينولس لاقف نبثلا لغماق هشنغ هللا ىضر بلاطىبا نب ىلع نينمؤملازيما تيأرلاق ليفطلاوبا اننيفريصلا

 قولت ال

 ضرالا ققشنموب زمينباالثو ةكمل ها زظننام'نم نورشحيف ميقا لها يت ! م زيمر كحبو ا: ضزالا
 - * فيعمط هللا دبع (تاق 06 معك # اللا اعا رس جبع

 لاَمَف هصئارف دعرب لجو مسوملاو هيعمل لص يبلايقاريرج نع مزاسيتانب سبق عدلا يان « ليممسا»

 *( مخ) رابجب مهيلعتنا اموالثم ءاحطبلاهذه.يف ديدقلا لك أ "تناك شيرقنم ةأرصا ناااناعإف كيلع نوه

 ضيرلا دوم لسو#ل اوهسيلع هللا لص هللا لوسر ناكل اق سنا نع روعالا اسم نع طابع ررجإلا

 « ميا« فيل نم فاك اهتحنو

 سيح عر انجديشلو مايط سم دروعلو مدوررو نيملسملا ءافعض

 م: تايزادلا ةر ونس ريسضت رجح

 :(نددابعان”ىكلاروصنم نديعس انثةازهب شرقا نم لادبعن .دمحانن هظفام ىلع نب نيبسمل ا ىلع ونا # انادح و9

 |[ فاكاهتحنو فيل نملبح هماطخز ام ىلع ةظيرق موي و رولخ وب نراك دقو راجلا ايبا رز كايلعلل ةوعد بيجو

 / .فميل نم لبح هماظخ.ر ام ىلع ةظررقموبوريئخ مو.ناك دل ورامجا بكحرب وكواملا هوعدبسبجنو ةزانجلابتو

 ظ يناب لسوال اوهيلع هللا خلص هللا لوس ر ناك ه با .نزع لهن نب ةماما يبا نع ىرنهرلا نع نيسح نب« نايس »

 قثمىدنب الأس ن لو ينولأسنال بنما لبقينؤلس لاف ربنلا كلعماق يلع تيأر ليفطلاو ا انثيف ريصلا  ماسن ف
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 «هطرش ّ مدني وهو# هيف قوسسلا ريسفل نع + تصحو و ةقاسسلا هذه ربغل ثيدحلا

 اذ نب دلاخ انن بعالم الان يضخ ان دادني ىدبلا تاس ب ادع لطحال1 )
 تلاق ايفا ىصر ةملبنمإ نعاةع 6 نع هعبز يبانب هللادبع نب ثراحلا نع بوعي نب ىسوم ان يتاوطقلا 1

 ىركلا قارعا نب ىرب نب دنز نب ددا نب ناندع نب دعم لوي لسو هلآو هيل هللا بص هللا لوسر تععس

 ه< كلذ نوي انورقو سرلا باصاو دوعو ادأع كلها ملم و هل و هيلع هللا لص هَل لور رقم تاق

 ١ دانه + كنناكإو يمه نا ديزو ميهاربا نب ليعمساىرثلا قارلعاو ةملس ما تلقا الا مهمليال

 * هاجرخم لو دانسالا حيحص

 ماشهاتت ىراصن الا هللادنع نب يا .' ىزارلا متخوبا ان :”رحاتلا هللادبع نيدمتخ نمحرلا ديعوبأ# ىنري ربخا ف

 ديتع بيقر هدلالا لوقن م ظل امه ا نع :لثسهبا:اهينع هللا طر نئابع نبا نع ةم م نع ناس نيا

 |[ تتكي اغا ءاملا يف | مالغاب و سرفلا ج رسا م الغاب تكي ال رشلاو 06 نيانع ناداه لاق

 * هاجرخل لو ىراخبلا ط رش ىلع عم ثيدحاذه# رشلا وريملا

 نع داما نب هللادبع نب ديزي نعدعس نب ثيللانث ةبيتقانث ميعن نيد انثثىلاه نيحلاص نب دمج ىنثدح وه

 كلذقملا توما كركم 00 لج وزع هللا 99 ميو ور بس حا رس نل ىس وم

 سودا اوهيلعهللا لص هللا وسو ثاردقل تلاقا معانلا ىضر نينمؤ“ ما ةنعئاع ىتدحلاف ة مدين هئنم كك ا

 با 1 3 ىنع مهلا لوقت م ءا ءاملاب ههحو حسم ح حدقلا يف هدب لخدت وهوءأم هيفحدق هدنعوت وما وهو

 هاج خخ لو دانسالا مدا كلج اذه« تول

 : تناهتلان امم ر مانت ةماساىلا نل ع ::(الاق) ى دريرادلادمحا نيدخمو لدعلا ذاشمح نب ىلع # اني دح ©

 لاقل امنع هللا ىضو رمان 2 نع ملاسن. ركد»فا ن هز ند مطلع نع ءمفانن هللا دبعانب ى نهرا

 عيفب فلا لها ىف مث رم م 0 ا ا :فيملول نا لس هلو هيعنا ىل 5 ضرتا لرشو

 هللا ىلص يب لب ةماس ما نع 4 هيا نعةعس دينان هللا دع « ثر راخلا همت رع ىممزلا تومعب ن 00 ىنوم

 باهعاو دوعوا داع كلها ارق 6 < فرلا قكزعا عربا دوو ددانب نادعن دعم لوقت ملسوهل اوهيلع

 «ميحص# ثردحلا هللا الا همام. ال اريثكح كلذنيي انو رقو سرلا؛

 2 رشلاو يملا نيكباعا لاق هئتعكيقر .ةيدلالال 3 ناو سابعا نع ةمركع نع 4 ماشه

 *«ءاملا ىنفسا مالغ او سرفلا جا 08 رع !مالغاب

 ودول قمن زلوم ركس نءاجوالتود# نإ كرعمس حس رمان ينو نايا |نبانع 7 ثيبللا 2

 لخ ديوهو ءامديق حدق هدئعو ت وملابوهوملسوهل ا اوديلع هللا لص تان يوتما ار دملت لاق 0 ا

 503 مم :توملا ت تاكسي قع | مبالالوقم ءاملاب هبجو حسم حدقلا ىف هلي

 هنع قٌنت نم لوا انااعوف م رحنبا نع هبا نعملاس ..رب ركب ىلا نع رمتنب مصاع نع عفان 4( هللا دبع 2

 «0)جإل ١ م«يضاباكإبا «.) مسك امد يحسم
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 «(0ج) - «ريشتا باتك» " « .4) « صيخلتلا مم كر دتسلا »
 هللا ىلص يبل نا هسنع هللا ي يضر ةريره ىنا نعاه دج نع اهنا نع بوقعي ننمرل ادبغنب ءالعلاتنب ةملسما ْ

 موف عباستا تمقرو هفكيلا تديعاما متعيطف ؟؟صما ةم اقل موب لوق لجورع هللازا لاق لسو هل اوهيلع

 هاندالا" كن لاع ثتَح اذه مكاقا تادنع كم ر "انا نوقتلا نا نقال نياعباسنا عضاو ىسن عفرا

 * هاج رخنأو نتملاو

 ندم 5 ونا( انيدحت) ةرب ىلا نع ع حابر يلا ن.ءاطع ب نيكل ثيدح نم *« دهاش هلو

 رع حاب رىبا نيءاطع نع ورم نب ةحاط انبي دهنلا ناسمن ونا رضن نن دما ان كيفما دمحا نن تلادبع

 اماايةءايقلاءو لو هللازا لاتف ماقنا ادن يم رك انا لحؤ زع هللالوق الهنا هننع للا اشوذورطولا

 نالفن!نالفنم مركأن الفن !نالفاواوقنا الات متياوك اهنا مكمركتامخعابسن متمجوا است تامج يناسانلا
 ءامسالا ا ل ل ا نا ١ نيا وتلا نياك مض دايم مفرا مويلايلاو

 * ينءنمالا موقالف يعداذاف كممساو ىمسا للعم ايلا مون

 4 206 ريس
 4 ميحرلا نجرلا هللامس ف

 0 اصنع ةماساوب| انثي رماءلا نافع نب ىلعنب نسملا انث بوقسي نيدمم سابعااوبا اه انثدح ,

 ردايدلا ظدع وزيت هرم ردك ىلا دليلا ىلؤشلا و ق'ازج وع 1و هم هللا دبع ْن

 يا

 رش هع نع ةقالع نيدايز نعيدوعسألانن مس املا نب 0-0 هر سلا تراضم نب |ميهارا ا

 ب الاءاذه ىلع ىف يل .ق حبصلا ةواصيفأ رقي لسوهل اوهيلع هللا ليض يبنلا تعمس لاق هنع هّللا ى ضر كلام نب

 اذه ملم جرخادق * املوط لاف ابق وسب ام هل لوقا تامل ةبطق لاق ديضن علط 2

 ثيدحلا

 مل وذل 1و4 لع هللا لمع نا ةرب رهيلا نعاهدج نعابينا نع بوعن نإ نمحرل دبعنب.ءالعلا تنن ةملس ما

 عضاو ىبش مقرا م ويلافمكب ؛اسنا متمق رو هيف م ب مكلرم ا ةماعلا مون لاو هلا قالا

 هطقأس هان ربا ورا تف رخو كامن ةفادنع مكمرك نا قوقل د يا وقتما قا م كنان
 لومهلل نا لاف ماشا 0 ردا زاالثهباةررهىلا نعع اطعنعو ر<نب ةحاط « دها ا 1

 يعداذاف كلمساو يمسا ىلع ةمارقلاءو ءامنسأل ار ةكاأم ةحاطاب ءاطع ىل لاق لاقو ثددملا ركذو ةمايقلامو

 * ينع نمالا مومالف

 دل: ق ةروس ريسفن 9»-

 ننال ات "فلاب .دلاب طيمد معز نمل دحلاق "ق ةذدر نانع نايخ ن اصنع 4 ةماس اول ٍِط

 فاقت حبصلايف ًارقت لسوهل اوهيلع هللا لص ينلاعمس كلام ن ؛ ةبطق هم ع 00

 001 ارصتع ه>حرخاو )م امل وطلاقف امةوسام هللوقا 2 تامؤل ةطقلاق كيضصأ علط اهل تامسابلخالاو ىلعوبا الف

 قت --



 «()ج» .. «ريسنتلاب انك » « 14 ©« صيخلتلام كر دتسلا »
 .نرغي ا ينثدع .ةزه يبان .بيعش نب رشد اي ندمحاانب ىتاهبصالا هللادبع دمح هللادبع ولأ 6 انيدح مَ

 لاتق قا رملا لها نم لجزمءاج رمجن هللادبع عم سلاج وهاتيب هلا رع نما ديب ةذ1 عسانا وره را
 تمطتساامرشلال زبعاو سانلاة قرف صا يف كي ىدتقاو كتمس تمسانا تجرخدقلهللاويا 0

 نمناتفئاطذاو ل+وزع ةللاكوف تلا ارا امعىربخاف ىبلَت تايلوس كوع هنا ياك 7 ا ًارقايناو

 اوحلصافتءافناف هللا سما ىلا "ىف تح يغب ,ىتلاا ولئاقفى رخآلا ىلعامهادحا تن نافاهتسا وحاصاقاولتتقا نينم و

 فرعنا كلدلو كلان رعي . هللا دبع لاَْفَد الاء ذه ن ىبرتخا نيطسقملا بحيلاذا اوطسقاو لدعلاب ب

 سما نص "يشف مسعف 5 لاف رم ن هللا دبع ايل لبقا هداوسانرا واذا ى ٍدح قلطنافلجرلا م 5

 ام ىلع حي ثيدح اذه ىلاعت هللا يف رما اك ةيغابلاةئفلاهذه لئاقا يلا يسفبيف تدج وامالاه الا هذه

 * هاج رخل ايار

 نبا نعةمركع نءدودوموا ابنا هللادبعأبا ناديعأبلا هجوما واًابنا ىزورلا معن نسملا# ينربخا هد
 حم ثيدح | ده * ضعب ىلع كضعب نعطي. اللاق ف | اوزماتالو لجوزع هلوقيفاهنع هللا ى طر سابع

 *هاجرخ ل ودانسالا

 دوادابسا ةملس نب دامحان“* ةدابع نب حوراش ينافصلا قاحسا نب دمت. بوعي ن ع سابعلا ونا انيدح

 ف باقلالا تناك ل )اه باقإ الأب اوريانبال وهب هلا هده يف كادضلا نق ريبج ىلا _ يبعشلا ن ء دنه ىلان

 لجوزع هللا ل لوس هل طرا مهتم الجر لبسو هل اوديلع هللا لص ينلااعدف ةيلهاجلا
 * هاج 20 طارش : لعد ثيدح اذه# باقل الاوز انالو

 نوع ةيدملاب يوزخملا نسحلان "دما ءارفلا با ادع ب ان بوعي ندمت هللادبعو بأ: انيدح ٍِظ

 نه لجر هءاجرمتنا عصسلاج وهاذي هنا هللا دبعنب رح ير ,خأ ىرهرزلا نع ةزمح ينان 0 2 00

 سانل! ةيقرف:ممايف كب ىدتقاو كتمبس تميسا نا تجرخ دق هللاو فا نة رلادبع الاف قارعلال ها

 ناو هنيإ لوف تيارا يقر ع ىلهت تذخادق كح هللا تاتك نم ةنآ ءرقايقاو تمطتسا ام رشلالزتعاو]

 قلطناف لجرلا ماقف نع فرصننا كيذلو كلاملاف ب الاوذه. نم ىف ربخلا ةنآالا اولتتقا نينموملا نم ناتفااط |

 ىسف يفت يجوامالا ب الاوذه ملم ءيتيف يق: يفت دعيوام لافزمعن أ ئيلع ل بقا انعىراو اذا تح

 *( مخ ) هللايفرما 3 ةيغابلا ةثفلامذه لياقا1 ىلا

 حصا ضعب ىلع مكطمب نوطب ال لاق سفن | اوزملتالو سايعنب ا نعةمركعنعدو ٍدومواا انا كرابلا نبا
 باقل الا تناكلاق بابقلالإبا ورئانبالو كاحبطلا نب ةريبخجيلا نعىعشلا نع د وا دانا ةملس نب « دا

 لزتاف ههركي هنا هلا لوييسر اي هل يلتف هش ميم الجر ليسوملاو هبيلع هللا لبص ىتلا اع دف ةيهاجلا يف

 *(م) باتلالاب او زيانالو
 يتدح ةن.دملاب ىوزملا نسما نب دمحاننءارقلا باهولا دبع نب دمانب ومعي نب. دمحم هللا ديعوبا 4 نب دح لذ

 3 2 ناكل ٍِه

4 



 ' «(0)ج» | م«ريفلاباتك» . «:» - «  صخلتا مكر دتسلا»

 5 نءويكود >3 ةييشىلان ركب اان ىماَقلا قاجدا ن ىمومأببا هيقفلا قاحسا نب ماا

 هلو هيلع هللا لصد لوبسر تاصا ت تلاق 0 يأ امنعدتلا ي صر ا يع نع ةورعنب ماشه

 هاج رخ مو نيخيشلا طرش ىلع 2 ثيدحا ذه#موبسف ةرشرا 4 ساالابا و سما مس ب

 ه2 تار جملا ةر ود ريسفلا 0-> 4

 «ميحلا نمحرلا هللامس 0
 ندمت“ ن 3 سماع ن 8 355 ىرودلاءاح نيد امن *ب سس املا” دا ا نبى ع نيد 8

000 
 ٍإ »

 لاق هللا ل وسردنع مهاوصا نوضغي ن ءيذلا ناعلذال لودهعما ئضر هريز مه ىف !نع ةمملتىلا 7 7

 هللا قتلا ىتج. را رسبلا ىخاك الا كنلكاأال هللا لوسرإب باتكلا كيلع لنا دلو تول ير قدما كولا 6

 د هأج رخل 4 موسم ط ريش ل حيحص ثردحاده# لحونعا

 دبعنب ناملس ان يمرادلا ديعس نب نامع انيهقفلا رضنلاو 4 يتربخا ©
 ش ةيتعنيناملس ينثدح قشمدلا نمح رلا

 ا امد 0 ا م 0 هرسسم ل 3 ل 7 -

0 
 0 0 قيدصل 0 2 هرم سول ىلإ 0 1 2

 نارا ىف ء ,ىلهلل وبني دااوملعا وهن ىف لوم هللا عمستام | لاق لح نب نياو ديعس ا 0 ل ا رع كف بط اوهانك ىف لرشوا 1 هألاتو مل“

 كفوا ا قو ةيافلا 0 مكيلا ركو جيرلق يقهننزو ناءالا امكيلا بيح هللا ٠ نكلو : ءارصالا 010

 7 اج
 ثيحنوبهذب اوناكنبا كتاغالا لوقاك اولمعا ءالذخ ناولدعساب 5 راةمعنو هللا نم الطف نودشارلا# 0-04

 * هاجرخم و دانسال حيحبص كثر | ده *مهلا ضغبو م لاك قلي وا مم نيزو مهملا سب ا 3 35 35

 4 1ع 2

 سارح هلاو هيلع لا ىلسص هللا لوسر باحصا تلاقراقكلابب ظيفيل ةشئاغنعهسا نع «ماشه »

 9 «(م خر موبسفومل راتسالإ
 بي تارحملا روس ريسف لوح

 رزاسمالا

 دنع مهئاوصا نوضغي نيذلا نا ت | زب امل لاق َءرب رهىلا نع ٍةماسيا نعو رن د نءرماعنب 4 ديعس ©

 « (م)َبلا لا ىتحرا رسسلاىحاك الا كبلكاال هللا ل وسرإب ا باتكملا كيلعلزياىذلاو ركب والاق هللال وسر

 هللا لص هللا ل وسر نعءادردلا يبا نع سيردا ين نع سباح نبهت رسيمنب سن وب تءعمس ىماسلا ةبتع نب( ناولسإ»

 سنوي ىلإقا من هلقلخ املأيهم *ىرصا لكلاقهفناتسن *ىشواهنمعغ رفدق“ى ثا هلمعنامتمأرا لئسةنا لسوهل اهيل
 لوقدنلا ءمس امالاق سبلحن ب ,اولاق هللا باتك ىف ثردحلااذهقءدصنناهللاقف زيزعلادبع ن ديعس ىلع

 هيءزوناعالا 7 لا ببح هللا نكسلو ممل سمالا نمري كك ىف طب رث تاولاوبس عقذا اوملعاو هناتكحيف

 ش ميلا ببح ثيح نوبه ذب او 5 ثباخإلا لو ام اولها ءالؤه ناولديعسإب تع يي رمل الل

 *«يشال ة ةبنعنإ ناماسيف نيعمنا لأق لب م نينو ضنو و رم هرك ثيحوا منو

 إعسر 

 هروس

 تا
 ل

 امس



 _«(0)ج» _«ريضاباتكإ» - «ه>» < <«صيخلتا ىكردتلا»
 رهط لع ةرجتلا فلفو افا لن ردع ناو ن1 لاي لات تالا راف رجشلالص'ىفةيسدملا ]وهل اوهيلع|
 ىدن ني كال ك1 ليهو بلاط ىلا نييلعو هرهظ نع هتمفرف لسو هلو هيلع هلا ليلا لوسرأ

 الملا تحمل درت دف بتكأ يلمل لو هل او هيلع هللا لص اصتنلا لوسر لاف لسودل او هيلع ىل ملا لو

 2 ودا ائيلع جرخذا كلذ ضانن لمغم نب هللادبع لاق و رمت ن ليهس رد نياك يف هجر

 0 دمقف هر أصياب هللا ذخاف لو هل او هيلع هللا لص يبنلا مه رلع اعدفانه وجو يف | !وراثف حالسلا مه عيلع اباش

 ١ مهالا اولاقفانامادحا مكل لعج لهوادحا دهعيف متثج له ملسوهلا او هيلع هللا لص هللا لور مهل لاف ءانذخاف

 نادعب عم ةكم :رطب مهنع + "ب دباو و يلع مع دبا فك يذلا وهو لج وزع هللا لَ راف مهليبس لال

 | نرم تراث عامس دعب الذا نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه# اريصبذ رام اع ةاناكم مي هر
 تان ودنع لداه 200000 لسع ود رق نب ةءواعمثي دح جا رخا ىلعاقف ادق و لفتم نب هنلا ديعأ

 «امهامبم و 0

 فنايفس انثديبعنب ليان ىضاقلا قاحسا نب ميهاراانث ةفوكلاب ىنابيشلا ةبقع ندم نب ىلع# انربخا ل |
 هلااللاةىوقتلا ةماكح مهءزلاو لجو نع هلوق يفهنع هللا ىضر لت نع ءىجبرن ةءابعزعل ا . ةملس نعئروثلا

 * هأح رخإ و نبخي رشلا ط رش ىلع ميحص ثيدح اذ اهللاو هللاالا |

 لق ةمثيخ نع شمالا نع ريرجأب ما ميهارتا ن نباتا ا ىربنملا يركز وا انربخا

 ل وتسأل افاتار هأطش جررخا عرزك لب اهف حتنلا ةروس هنع هللا ىضر هللادبعيلع لجرأرق

 لاق<لاقرا افكلاهنا 5-5 10 هللا ص ىنلاب هللا ظ.ذل لاق رافكلا مهظيغيل ارزلا نحمي هقوس

 ة:هأحر 2 مونيخيشلاط 0 ع سيح ثيإ دح اده# 0 أددقو عرزلل متافلدل 4

 لسومل اوهيلع هللا لص نال وسر رهظ ىلعأمم نص ناكو تارقلا ف للا لاق ىتلا ةرجشلا لصأ يف ةيسدملاب

 هج رع ارطسا ١ ثردحلا نم ركدف بنك | يف 1! ان) لامع هند نيل ناسا در<ن ليهسو 47 هرهظ نع هتعفرف

 اوراثف حالسلام,لعاباش نواالث انيلعج ا < انيبف لفتمن. هللادبعلاةليهسر 2 نم نيباتكلايف
 هللا لوسر ملل ةف م كيو راصبأب هللاذخاف لسو هل اوهيلع هللا ىل لص ي يذلا مهاعاع دف انهوجو يف

 هللا لزباف م,ايسيس لقال م للا اولاقف انام'دحا 6 يح هو ًادح ادهع يف مثله لونا آو هيلع هللالص

 كم مخ) ) مييلع كرفظا نا 0 0 د

 هاهنم نسا تناثو لفتمن نع لالهن ديمحو ةرق 0 تارا اع امها دق لفغم نا :ىم

 *(مخ) ريك !هنلاوهننا الا هلال اة ىوتتلا ةلك مهمزلاو لعنع ىبرنب ةيابعنع 0 ةملس نع © نايفس

 . م أطش جرخأ عدز مب اهف حتفلا ة روس هللا دبع لع لجر أرق لاق ةمثيخ نع #« شمعالا »|

 هناحصابو لسو هل اوهيلعهللا لص ىنلاب هللا ظيغيل لاق رافخحلا مهم ظيغيل عارزلا بجسي هقوس ىلع ىوتساف

 2 1 خ ) هداصح 0 دقو عرزلا مجالا 5 رافكلا

 االاهلال ى

 0 اي
 رجل اهللاو هنل

4 



00 

 محددا ١ # ريسفتلا ب انك ': « 0 4 صيغلتلا عم كردتسلا إف

 اان 02 ارش نب نسملا اني (الاق )زيزملا دبع نيل !عو بلاغ دممانب لدعلا ذاشمح نيىلع # هاندح ف

 ةيطقا ص دع باحصاو ةييندحلا نم انعح زامللاقهنعهللا ضال كلام ني سنا نعق داتق نع كلما دبعنا

 لسو هلو هيلعّسا لص هللالوسر لاف مهتنكما ف مهمدع اوحنذ ثيح الان العا ظلام دق قلو هلآو

 هللا كل رفتيلاةبماحتق كلانحتف انا رتفلاقنلا ل وسراب يهامانلق انالثاعسج انذلا» نميملا تحن نه هنا يلع تارا

 اجل لو رامعل ائينهانلة نيت لإ رخ ىلا افتسم | اطا ص كب 00 كنلعهمتعن منثور انايو خادم ممدقأم

 تناكومم ايس مع نيتايواب .نيففاح رام .الإ يتم قر ف تانجح انمؤلاو نينمؤأ لخدتاز ا ف الاف

 000000 وسال لور ييضةمرس نيسان همام وف هللا دنع كلاذ

 ع موف ةحاس انلزنا ذاانا ربيخ تبرخ لسو هل او هيلع هللا لص هلا كديضو لاقف نصل ىلا نبلا َز اهاور ,دا

 * نردنملا حابص

 صوحالا ىنان 6ع لس ا ةننافلا نع نايف انن ةفب ذح واننا نينا نن قاحساان: يفاشاار كب وا# انربخا ل»

 هن ناس الا هجو ميا دلك قلاع لد اقل تيزاه كسلا لادم الاذوج هماشل هر 2ع نع

 * هأج رق دام الا مميص ثردح اده*(١ زفافه حر ردعب

 ديبعنت رشبم ىتثدع ديلولا نب ةيقأبلا قاحسان ديان مالسلا ديعنب دمحاتت ىربتعلا ايركزوا# يع ١

 ايؤحلا لاغمؤر وشو لا ها ندر سابع نبال تلق لاق ةم رك ن ء ةأط را نب جاجملا

 * هاج رخو دانسالا مير ثب دح اده# فيسلاب سو هلآ اوهيلع هللا لص ىنلا 1

 نا قيقشن, نسا انب لعانث لالهنبميهارباانث(الاق)و رع يفريصلا دجاوباو ىرايسلاسا.ملاوا# انربخا ل

 هللا لص هللا لوشو ممانك لاق 4ع هلل' يضر يزأا لفغمن هللا دبع نع ييلانبلا 50 ىتادحدقا ونن نيسحلا

 هيلع ش م اموبهقرورملا ةمرسىا(1)

 0 اوهيلع تايد دا احصاو ةيسدحلا ةرم انعجرامللاق سنا نع ةداتق نع كلا |دبعنب 4 0 حلا ©

 تلزنا لو هلآ او هيلع هللا سالو مهنكمايف يينده اوحذ ث يح ةناكلاونزملا اوطلاخدق

 ا تاب كلائينهانلق نيت "الا كلانحتقانا ًارقف هللا لوسراب يهام انلقانالث اميجاسدلا ةيارومملا تحا يهنأ

 نيبراه اوريدا هشيج ينعي سوما اوهيلع هللا لص هللا ل وسر سيمحاو رصيف رييخانس ايلف ةن الا نينمْؤأا لخديل

 (تاق ة)نيرذنما حابصع اسفموق هاجلاملا ناز ذا[ اريمخ بنر هايل 5 اوهلع هللا لص هللالوسر لاّمف نصحلا ىل !|

 بادارمتما هج وقنا للنص هل!

 ةنيكسلالاقنينم ولا بولق يف ةنيكسلالزنا ىذلا وه لع نع صوحالا ىلا نع ليهك نيةملس نع # نايفس إ)

 : 5-2 جرت «ةفاؤف ع ردع يه مثناسالا هوك هحوامل

 لاق هورزعتو ىلاءتهلوقيفن سابع 3 |نع ةم ركع نع ةاطرا ن ' جالا رع ديبعلا .رشيبم ينادح 4 هيت م

 ملا مضي ناك ديبعنب رشبم دمحا لاق 2( تن 00 برْضلا

 مو او هيلع هللإ ص نال ممانك لاق اع نب هللا دبع نع ييلانبلا تاب ىنادح دقاون » نيسملا 3
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 «(0)جط 4 ريسفنلا باتك» «1هدإ» ١ *« صيخلتلا عم كر دتسلا »

 6# حتفلا ةروس ريس قمح

 « ميحرلا نمحر لا هللا مس ف
 نب د“ ع نع ةملس نب دم انبيلا ينثدح لبنخ نب دما نب هللادبع اني ىبيطقلا رفمج ن همجا # ينربخا »

 0 اللا روم تازثا (الاق) علان: ناو سو ةمرخ نب روسلا نع ةورع نع ىرهرلا نع قاحسا

 © هاج رخو لمصط رش يلع حي رمد ثردح اذه# اما !ا الوا نم ةيبيدحلا ناش ف

 انم (الاق) يطافساالا لضفلا نب سايعلاو ىضاَقلا قاحسا نب ليعمسا أب أنا قاحسان 2 خيشلا  انثدح »

 عمانلبقا لو هنع هللا يضر راجنب عم تعمسلاف هيأ نع بوقءينب عم ىنثدح سوا يبان | ليعمسا

 سانلا اذاف مينا عر لسا قم. لوسي قتح ةيببدملا نمملسومل اوهلعتتلا لضشأ لول

 هلل !لوسرملا ىجوا اول سانلل امضعبل سانلا ضعب ل لاف ملسودل اوهيلع هللا لصءتاا لوس روج ١( ل لوهسرب

 مهنلا عا رك ملسو هل او هيلع هللا ليمةنلا لوس اندجو ىتجج انيك رش نمانلا ضن لاق يسود .اوهيلعّشا لص
 ىسش ىذلاو لاّيوه حتفوا سا لا ضعن لاف هيمان كل انحتف انا مهيلع 0 سانلا هيلع ملي القرم ْمَقاَو

 ( « «أج ري و لسم طرش ىلع حيحص ثب دحاذه# معتقل هنا هديب

 ةرامتْن ىرحخ انب ينيدملان. ىلعانت ىضاقلا قادنسا نب ليعمسا انن ىدادقبلا دم ن دم رفعجوا 4 انربخا »

 انيبم احتف كلل انختف انا لجونع هلوق ىف هنع هللا يضر كلام ن سنا نع ةدانق نع ةبعش انن ةصفح ىلا نا

 هاجرخن ملونيخيشلاط رش ىلع ميص ثيدح اذه * رابمالا محن نم ىرجت تانج تانمؤملاو نينمؤاا نخديل

 ربيخ نتف لاق انيبم احتف كل انحتف انا هدانمسأب ةبعش نب دم نع ىسوم ىلا نع ميسم جرخا امنا ةقايسلا هذه

 * اعيمج رييخو نينح 0 هحو لع ثردحلا ا دهكللادبعن مكحلاقاسدقو طقفادهأ'

 عم ٠؟ اعارسديلا لوبهذد ىا()

 بم[ حفلا روس رييش ]+

 ناو هل دل + منفلا ةيوس تبل زئمالاق) ناورموروسأ | نعقو رع نعى سهرلا ن نع# قاحسأ ل ناو

 * (م) اه ارح يلااهلوا نم ةس دحلا

 لاف 1 1 يع تل سولو يل للا اذافميمغلا عبا رخل جحةسدملا نم يسود او او هيلع

 وسران دجو جانبك رف لس وهلا و هيلعميلا لصاتلا كامل هروب الن [رفلنإلاب نكمبا ىنانلا نط

 ضعب لاف ائيمم احق كلا انحتفاب ا مهيلع ارق نسانلا هباهعيتحا الف اهقاو ميم معلا 2 تعمل او هيلع هللا لص

 «ناتقاهو همال ال قاع عيج امور م ( تلق ) (م) متنا هنا مدس ىسفن , ىرذلاو ل ا وه مسد وأ س اننا

 هللا لوسراياولاةف هللا كلل رف ربرخ حف لاق كلانمتفانا هلوق يف سنا نع ةداتق نع ةبعشانأ 1 رح :
 3 هلوا )م )حجرخاو ) : 2 بالا تانج تانمؤأ ونينمؤ لخدب هللا لزءافانلا ان كلاعيه

 1 اصسج حس سس سس سس سس سس ع : + ك0 __ -_-_ ب 2014-7

 ,/ لج وزع هللا لزافانلافكل اًئينه هللال وسر اب اولاتف رفا طرغخل ورم مدغام هللا كارفذيل ربيخ حتف لاق

 / 0 لوسر ممانلبفا لو ةنز راجنب عم“ كفومس هببأ نع ب وهم نب عم“ يف دج سلب واىنان ١. (ليعمسا 0

. 
 ريسفتا
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 53 ةهروس ع

 1 2 3192 نيب يتفلا

 فدل هل م 0



 4 او

 «()جإ» | م«ريفتاباتكإ»ل «ههدظ < «صيخلتلاممكردتلا»
 ناوكذ نين يسح ىتثدح ةماسا وباانن ى اعلا نافع نل ىلع نب. رسما انن ب وقم ن دم سابعلاونا# انيدح

 هلو هيلعّللا لص هللا ل وسر:لاقلاق هنع هللا ىضر سوان. دادش نع مكن ريثد نع ةدب نب هللا دبعنع

 كدعوو كدبءللعاباو.كدبع اناو ىتقلخ تناالا هلاالىبر تنامهللا دبعلال وت بسم ارافتتسالا ديس لسو

 «تناالا ب وذلا رفعي ال هب' يل رفغاف يلع كتتمعنب كلل ءوباوي وذ. كلءوبا تعنصام رش نمك ذو عا 5

 * هاجرخم ملو دانسالا حيح ثيدحا ذه

 ثراملا نب لهي ىبحانن ىسرافلا نايس نب بوتسباني ىسرافلا هب وتس ر دنب رج ن هللا دبع يان ربخا 9

 ديلا ك0 لق هنعهللا ىضر هبا نع ةدب ا ندا نع سوس ن ميهارا نع عماجن ناليمنانت ىف يما 3

 ةيراج لاق ءاجمت رظنف قاطناف توصلا | ذهام رظن فرب ايلاتف ةحئاص عمس ذا هنع هللا ريدر باطلا نار

 رادلات التما ىتحةعاسالا ثكعي لفل اقراصن الاو نب رجاهملاب لع لاقوا ىلع دار ,ملاَقف لاقاهما عامل شنب رقنم

 ملس وهل آو هيلع هللا ىلص دمج هب ءاج امم ناك هنوملعت لوف دعباما لاق م هيلع ى تارارع لا دفلاو :ىبلعاو

 البو ضر الا :يفاودسش بر بتياوشيلو ٠» نا متيسع 0 تحصا دقاهنافلاةالاولا واق ة ةعيطقلا

 تتكفلاق للا دءاممنصاف اولاق مك هللا عسوا دقو كف رماما عابسن نا نم طقا ةمبطق ياولاف م ماجا

 هاج رخل لو 0 يد ةعطقاهناف ر رخما ع عاسالزا قافآلا

 اننا دمحح نب زب زعلا دبع انئروصتمنب ديعساتب خئاصلا دب ز نبىلعنب دمحشانب ىدلملا ا نع 6 اربخا
 اولاف كريغاموق لدبتساولوتُب ناو تازنال لاق هسنع هللا ىض ر ة رب هيفا نع هان نع نمح رلادبعن ءالعلا
 هيززم

 د1 دح | ده « هموقواذه سرفلام لاف هينحىللا ناهس وان اول دبتسا ان مايا . ذلا ءالؤهن ين الوسر 1

 جرم لو لسم ط رمش ىلع 2

 ريسفن لج
 هل هيلع هللا لص هللا لوس لاقسو!نب 2 نع 00 نع هه طا يع 4 نوسح 8 2

 ار ةعاسلا ب تنك لاق هيبأ ن نع لرب - 0 ع اج الفات الان( اع
 ١

 ( ىل عدا رمتلاةفاعم يد رق نم#ن ر الا .جمترظف قاطناةتوملا ١ دع رظن اافربابل 0 عمسس ذأ

 عب اما لاق ق6 هيلع ف داو هللادمشل ةيلر املا التمأ ىت م هعانالا 5 ثكع رفلاق راصنألاو نر >< اهللابيل اعلق و وا

 ٌْ ل دقاهن افلاقالا ولاق ةعيطقلا سو هلاو هياعللا لص دمحم هءاجامم اك هل مف

 ١ مكيف ' ىرم' ما عاب نا نم مطقا ةعبطق يا ولاقم 2 را اوتو ضردلايفاو دسف بر اممتيلو وه لا مهايسع
 «مرصص#« لحال هباوةعيطقاه اف رح ما عاب النا قاف الا يف تكفلا اقكلا دياممنصافاولاةمكسا هللا عسوا دقو

 ١ مل'لاق هنع هللا ىضرة ربه ىلا ن نعهنانع نمحرلا دبع نيءالعلا اندم نري هيلادصات» روستو ديس 3

 هبنح يما ناياسوانب اول دبتسا انوا ذانب ذلا ءالؤه نم فال اولاق ة كريغاموقل دبتس اولوت ناو ل

 2 هموقواذنه سرق علاق

 ريسفأ لس

ُ 
0 
ْ 



 «()ج) « ريسغتا باتك »4 1009 « هيض ىلا
 ره 0, لسو هل آو هيلع هللا لبص دم ةروس ريسفت ]لو

3.3 

 3 4# ميحرلا نعرلا هللا مسا

 أ لدم الرج ابا ىسومن هللاديبغاتي كارت مم ندم ان ىلا مصالا دهارزلا هللا دبءن. دمج هللا دعوا # انربخا 0 ْ

 لضا هللا لييس 0 ا مع .ذلا لجو نع هلوق يف اهنء هللا ىطر سانءنا نع دهام نف قبح يلا ا

 1 ثردحا ده# مرما لاق ةمهلاب حلصاو لاق راصنالا ملا 00 ارعلا اولمجوا ونما نيذلاوةكم لها مهنملاق مهلاعا
3 

 لل
 "ص * هاج رخن لو دانسالا مرح |

 5 نلهللا دبع نع ورمجنب ناو : هاذعأب 0 0
 هك

 0 2 #0 مخ وح هع انا هن 1 ب د ةؤرفعفوو 1 اذاَذ هه ركتف ا

 هوجولا ىوشل لهم اكءا هاو ل ناو لجو نع 3 0 7 ءاماوهسو لجو ع هللا لون

 5 م نع كن رك هاران ا 00 000 هحزو يرحل

 0 نم اوحرخ اذا يح لجو نع هلوقيف امهنع هللا كر سابعنءا نع ندبح ل ديعس نع ناظيلا فا نب نامع

 *هأح رم 2 داتسالا 2 هك .ثردح اده# لكس نميف تنك لاة(:) ة(؟)اغ ةلا اقاذاملعلا اووا ندللاولاق

 دا نك ١ ىيحنابأ

 يسال ندمت قركملا ةريغملا ندمان نادمعب ظفاملا ميهاربا نب دييعندمحا رفغج وا 4 ان دح لف

 37 هنا عاف لجو نعع هللا لوق التو ةفذخ تعمسلاق ةريخاا نيديبعنع قاخسا نبا نع ىروثلا نايفتسان ىدسالا

 ع ' لخويا ىتخ القا هللاوإ ا تأقف لها ىلع ناسللا ب 2 الجر تنك لاقكيذل رفةتساو هللاالاهلاال

 3 اذه»# ةرم ةئام موبلايف هللا مو 1 حا و ةيغإ اانيافلسوهلاو اوهيلغ هللا لص ىلا لاق رانلاي سل

 - نادك ه هأجرمو دانسالا مييحص ثدح

 نزاخا ؟مكلوسرلاقاذامءازهت-ادوعسم نبا قلأنت دجسملا نماوجرخ اذاقىا(1)

 0 انه دم هدرا رتح رشف كل

 ل. | ةكم لها مهسم لاق هللا ليبس نعاو دصؤواو رفك نب ذلا سابع نا نع دها نع ىيحن ىنانع 4 ليث ارسا
 9 »+ مسيحتص »ف سما لمحل حطصاوراصنالا لاق ت تاكا املا اولمعواونمآ نذلاو

 3و ْ «ناده مدقت الا 3 ءام نم سل 1 أاءوفرم #* ةماما ون ٍِظ

 ف.( نيدللاولاق ك دنع نماوج رخاذا د" هلوق ينسابعن.' نءريبج نب ديعسن ء ناظَلاانن :امعنع « كن رشإ»

 -4 « حرص« لكس نميف تنك لاقا اقناع للان ذا اميللا اونوا

 كل معانا هنا ةلوقالت وهغن 1 5 ريغملان ديبِع نع قاحساى فان 5 فاتت ان اتسسالا مساقلان دمحم

 8 ىنلخ دنا ىثخا نأ هل كور ,ان.تلقف لها ىلع نايسللا بت اد افشل هللا الا هلا ال هنا

 * حي # رماه ءاممويلا يف هللا رفغتس الينا 4 افغتسالا نم تناناف ملسو هلا و هيلع هللا لص ينلا لاَ امذر انلاىاسل ل

 لالا ة رد
 . دقق
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 ا
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 ا 50-7 ْ
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 *«(0ج) « ريفتل باتكإ» 4400# « صخلتا مم كردشنلا»
 ناصع هنا كلامز ددعشم كلدخ' جار أب لسم درغدقو هاجرخم 1و نيخيشلا ط رش لع دانس الا مسيعص |

 *ايصلا,ترصن سوه و هيلع هللا لص يبنلا نع سابع نبا نءريبج

 رضنلا انا نا ثراملان ورم يبربخا بهون ا انب رصن نب رح ان بوقعي نب دمحم سابعلاوبا © انثدح

 الوتس ج اراماتلاقا 0 مامر يبتلا جوز ةشئاع نع راسن نبناولس نع هندح
 احم روااًمغاعأر ,اذا ناك وتلاق متبتب ناكاما هناونطهنم ىرا ىتح | اكحاض | ال هولا أس

 فرع ًاراذا كارا ورطملا هيف ن وكينا اوحرف ميغلاا وأراذا سانلا هللا لوسر يتلف ههج وف فرع

 الا ال ا اقوو راع وق بذعدق ب اذع هيف نوكي نا ى ىننمؤيامو ةشئاعاب لاقةه ار كك1:كنيرنو

 ثيدحاده * لا رطمم ضراع اذهاولاق مهتدوا لبصتسم اضراع هوأرايق لسو هلا و هيلعهللا يصدللا ل وسر

 *؛ ةقاسسلا هذهب هاح رخو نيخحشلا طرش ث ىلع حيحص

 مصأعنع تانيا يريزلا دمحاوا ان :. ةبيش يلا نب 3 وا 59 الانام نا ظَذ اهلا لعوا يان دحإ»

 ْ وا سيم هلا ًارقوهو لسودل اوهيلع هللالص ينلالعاو وطبهلاق هللادبعنعرز نع

 نقف دل! نوححم خل نمارفن كيلا انفرص ذاو لجوزع هللا لزناف ةعبوزهدحا ةمسن ناكو )١( هصاولا#

 : « هاجر خنلو دانسالا حييمص»# نيبم لالض ىلا ةيالا اوتصنا اولاق هورضح

 ةبسهازلايلا نع اص ن  ةنواعم اني اص ن 5*5 هللا دبع انثديعس ن.نامعانن ىربنملا دم نب دما ؛  ىربخا )»

 فائضا هنال# نما لسومل اوميلع للا لص هللا لوسر لاقلاةهنع هللا ىضر ىنش ثحللا ةبلعثيلا ن نءريف نب ريبج نع

 ع اذه * نونعظيو ن ولحن فنص و بالكو تايح فنص و ءاوهلايف توري نط ةيلاج احلل تبدع

 ١ * هأحر 2 لو دانسالا -

 ريسفل زطيدح عمت“ ١١ تكسا ىنعع دف دحادادق ىرتسرجز كل

 هيلع هللا لصهّنالوسر تءارام تلاق:ةشئاعنعراسنب نايلسنع هن دح رضنلابانا ثراملان. و رم ف

 هبجو يف ف رغاحتروا امغ ىأرا ذا ناكو مسبش ناكاما يارجل يفر ىساكم الم اهيعح م: لق لو هلاو

 ةهاركلا كبجو يفف رعهتأراذا كاراو رطملاهنف نوك نا اوحرف ينل اؤازاذا سائلا اهنا كو سرا تاَتف

 اضراع هوأر ايف التو تاذيلاب اموقىلا دقو م لاب موق بذعدق ناذعهيف نوكينا يننم ؤبامو ةشئاعابلاق

 د همر اب

 هلع نآرقلا ارقوهو - وهل اوهيلع هللا لص ينلالء()١ وطبه ل اق هللادبع نعرز نع «مصاع )ف

 لالضىلا نا نم ارش كيلا انف رصذاو هللال راف ةعبوز ممدحا ةعس اون اكو هصاولاقاوتصنااولاقدوعمس لف

 + مع # نيم

 هلال وسر لاق ىنشحلا ةبلمث يلا نعريفن نب ريبج نع ةبرهارلا يبا نع لاصن ةيواممانن اص # هللادبع ف
 فصو ب الكو تايح فنصو ءاوملا يف نوريط, ةحنجا مهل فنص فانصاةنالث نما وهلاو هيلع هللا لص

 « ميمص# نونمظيو نول

 9 ريسفك ]#3م- 40 ٠؟ نحلا دفو ىا(١)
 سلا

1 



 _400ج» ١  «ديشلا باك » ٠ 4 مه :١ 4 صيخلتلا عم كر دتسللا ط
 ديللا# ينير اليفاو نيتاقيلا هالتك "وغاب لاق هللالوسراب ةللاو ىردا ال تلاق كلر دب , امو لسوةلاوأ

 تلاق عب الويف لعفيام ير دا امو لسرلا نم اعد : تنكأم لق لسوهل ار اوهيلعّشالصنالوسرالت م هللا نم

 كرس فلل انيع مونلاىف ناممل تب .أرو ءالعلاءا تلاق# ادا هدب ادحا يكزا ال هاو ءالعلاما

 يف ناخبشلا فلتخا دق ثروح اذه # هل ىر مي هلمع كا ذلاتف كلذ ت 00 أو هلع هللا لص

 * لطم هير ارصتخم نادبع "رع قزاختاا هاورف هجارخا

 نينا وص عمسر ات . 3 نب و رم نع ةنييع نب ناي ايفان يدا اني انبىسومنب رشد انلدملا ذا اثم ني ىلع # ىندح »

 هيلعو هيلع لخ دف تعفرف |ممىصاف' رب رح نم قفاىض هتحنو سماعنبا لع دعس نذأت سالو ناوفصن هللادبع
 نبااب تنا لجرلا ادع فر متن ماف ريح قرم 2ك تو يلع تنذأتسا هل كات

 بج اضغلا رج ىلع لعمجطضا نال هللاو | بدلا مناي يف رك ابي رط متبهذا لجو نع هللا لاق 7 نم نك لا سماع

 *هاج رخو روع طربم لع حيي ثن دجاده :ءاملع عمجطمطا نان ميلا

 لع نب نيسأبا لغو !4,ةاميدج )ىرملا هللادبع نب مالا ةءاورنم باطلنان رمج ثردح 4#« هدهاشو ف

 نبا نع رانندنب هللا دبع نعرمجن. هللادبعز مساقلا 5 جارجلانب هيلادنع ان بلاط يبان ميهاربا ان ضفاملا

 مردب قهالىرتشاينادنرا لا اهفهردلا اذهام ٍلاَدفاهرد هللادبع نيرباج دن يفىأر هع نلا يضر رمت نارم

 بهذي نا هدو هممنال هنطب ىوط, ناكدحا ديرب ااهومتزتشا متيهتشاام لكا رمتلاّمفديلاا ومرفاجخ

 نام متعمتساو اي دا علاج ف كلاي رطمتبها ةب ةب الا هذه

 ور معن لابنملا نع نثمحالا نع نيرتام اةفعم , ةصيبقانن ىشرقلاةدجن نذ اممانن هيعفلا رضنلاو وأ 1 0

 ثيدحاده# اذه يعاجردق الا ب رلا نمداع ىلع هللا لسرا املاق ة|هبنعدتلا طر سام نانع ريح كعس ني

 ها رصتخم ىراخبلايفوهو مدقت 0 تر نم دحلاماط ركتلا

 قفاىص هتحن ويصاعن . ىلع دمس نأتسا لوقت ناوفصنب ةتلادبع نب ناوهفص عمس و رمينع 4 ةئيبعنبا ف

 رب رج برم قف: ض ىتنو لع تن ذأتسا هللا زخ فرطو هيلعو هيلع لخ دف تمفرفاهي سماف رب رح نم
 ملاح يف يف مكب اببط متبه ذل هللا لاق نم نكل م نإ صاع ن ١ اي تنا لجرلا م هل لات تفرقاه تنام

 * ( م خل )الع عحطضا نا نميلا بحا اضغلا رمج ىلع عجطمضا نال هللاو ان دلا

 هللاد .ع نب رب اج دييف ىأر رم نارمبنبإ نع رانب دن هللادبع. نءرمحنب هللا دبءنب:مئاقلا 4 دهاش هلو »

 ديرياماهومت شا مشيوشل اهزكأ لاقف هيلا اومرفاجمل هبىبخال ىرتشانا دم رالاةممر دلا ا ذهاملاتفامهر دأ

 اي دلا كسا يف يف مكن ابيط متبه ذا ةنآلا هرابه كلم يعشن اجو همنرال هنطإ ىوطي ا

 « ماو مسا هلا( تلق )اهب متعتمتساو

 يتاخر دقالا ب رلا نمداع ىلع هللا ل براإم لاق سنابعنا نع ديعس نزرءورم نلاهملا نع# شمالا 99

 *(مخراذه

 دع ا يشر
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 3 1 2 6 هءز» «ف مغ الا ةروس ريف )ف 3 1 0 و

 2 يل ٍِظ
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 *0ج» ب زيسفتلا باك »أ... :ه: 9 5 4 نميخانلا عم كودتسللا ف

 ماللاو فلالا ل اقاحه ع نم هتلخ ملقلا للا قلخام لوا لاقاههنع هلل ىذر نابغ نءانع ء مسفم نع بئاسلانب ا

 قلللا 0 . ةمايقلا 1 ابا لاق اذاع تراب قل يد 0 لقروصق

 ةخستلا ن ا 0 لع مت 0 ب ءاوسان كف ا نسرعسف واس متكأم د ناقل
 5 هأج رخو ذاتنمالا حيحص ثيدح اده# بلك جمالا

 دمي قامح الا ةروسريسفت زهجح

 © معيجرلا ن نر كاهن مست ل

 ريثكن دم انم يناتسجسلا ثعشالانب ناهلس دواد وبا انن دا دغبب هيقفلا نالس نب دما ركب ونا. انندح

 هلوق ىف اهبنع هللا ىطر سابع نءا نع ءنحرلادبع نب ةماسيبا نع ماس نب ناوفص نع فايفس انن يدبعلا

 ةرعدلسا دقو هداج رخم لو نيخرشلا طرش ىلع حب ثيدح اذه» طخلا وهلاق لع رم ةراباؤا لجن ع

 * دمتعم ريغ هحو : رم ىروثلا

 ااخ قاحسا ندمج سابعلاونا انب ة داعلا لعال اًمح يك قم ىبحن دمج ن ميهأ نأ قاحسا ونا « انيدح 9

 نع ىعشا| نع نوع نبانع يرمدبلا ىهزالان 0 نامعوا 0 ناطملا درءسنب ىبح 2 رددينا نب ماهو

 هلوقيف سابعن !نعةدايز ١ ذه« طخلا ةدوج لاق لعنم ةرابا والجو نع هلوق يف : الع ر سابغنا

 ٠ * ثيدحلاا ذه يف ةبسزرغ لجو نع

 هال ركوب ؛اابنا(الاق) ورع < ىبيلا دمحم نب نسحلا دمج. ونا و ىددريرا دلا رصن يبا نب ركبوا يان ربخا 9

 هللا ىضر ةيراضنالا ءالعلا ما نع تبان دمزنب ةجراخ نع ىرهزلا ن يما فادع اما تا فعاتا

 تبع رك ني كسلا نكن ومظم نم نابع انلزاطتلاق يسون ار اوهيلع هللا لص هللا لوسر تغياب تناك دقو ابنع

 لال وسر لخدف.تلاق هناوتا يف هآنلمج ىح يفوت ىح هاتضرف يدشاف تلاق نرجأبلا ىكس ىلع راصنألا

 هلع ناقص ينلا لاتقل كرك ا[ دق نا يلد اهسشف ىئاسلا انآ هللا كنجر تاّقق سو هلاو هنيلع هللا لص

 1و
 نماهقروصنق مالا وتلالا ليقاجه نم هتاخ ملقا هللا قاخامل وا لاق سابعن 1 نع ءممسقم نع بأ الانبا

 ةظفح قلما, لك وقلما نا تلا ءوىلاذ وكي اعلاقاذاع برايلا# ظوفحلا حوللا يفرجاهلليقفا رون

 خستسانك انا قاابمكيع قطنانباتكا ذه ليق و ماما مهبط تمض سمع ةمايقلا تماقايلف مهام ميبيلع نوظفح

 حيحص#«باتكن مالا 0 |هاب رع متسلا سابع نبا لاق#.« 0 كلاب ضرعزولمعت متنك ام
 ت0 قات الا روس تش

 عل طخلا هلا لعن ةراداوا سابعنب نع ةملسيبا نع مراسنب .نا وفض نع # نايس له
 « طملا ةدوجلاق لع نم ةرااوا سابعنب! نعىعشلا نع نوعن.ا نع رهزالا نيو رمعاننناطقلا# ىبحم

0-2 



 «0ج» « ريسفتلا باك طا 22٠م ه9 0 «تسلل نددت
 نم لجرلا ناكل اق اهمع هللا يضر سابع نبا نع ريبجنب ديعس نع سأبا نب رفعج نعف رطم ان ميه
 * هآوه هل اذذا نم تب ًأرفا لجوزع لال زاف رخالااولاَو هذ هنم نسحا دجواذاف رجلا دلع ا

 يحل زوالا كا ثدحاده

 فولو ةيلعالا لها ناك لاق ةئييع نانا زاحساانثءالسلادبع بدم انثىربنملا ايركز وا# انربخا »

 رع بيينملا نيد نعت ير اه ولالا مهلوقمهيلع للادرفا:يحصوانتيع ىذلاوه انكلوي ىذلا وه ىهدلانا |
 سهدلا بسن مدا نأ ي ينو لجو نعمل لوشلاف ل91 راع هللا ىلص هللا ل وسر نع ةررهيبا
 ىيحو توعاسدلا اننايح الا ىهام ةنآلا هذه نايفس التو ريس ب باق !ىهدلااناو

 معيد” وهو ةقايسلا هده ريغ اذه ىرهزلا ثدح ما رخآآ' ىلعناديشلا قشادق هرهذلاالا انكلياعل

 * امهلع رش ىلع

 يا نع قاصنلا نب دحعأببا:نوراهو دولا دوس ,٠ ديعساتىويحلا دمجا نب دمت سارملاوبا < انربخا ل
 لجو رع هللالاق مل-و هللاقل لع هللا لص هللا هر 3 اره لأن الانع دازلا|

 اذه# ىهدلا اناو هأ هدا وها ره داو لو 0 ىدبع ىنبسو ىنض رقيزا ىنافىدبع نمت ضرتسا

 سلا هده هاج رخو 2 لني رش طرش ل حبت” تيا

 ََق اذرلا دعا 1 دايعنب ميها ران يا 1 نالوا 0 ندمج هللا دبع ونا # يف د ريخا 7 5

 لود ”اوهيلع هللا لص هللا لوسر ناهنع هللا ىذر ةربسه ىلا نع بيسما نب ديعس نع ىرهزلا ن 0

 باقا نهدلا انايناف ىهدلا ةبيخا مكادنحأ نا ومتالف نهدلا ةبيخاب لاعاد ىنذؤي لجو نعدللا لاقلاق

 « اذكههاجر خلو نوع حي ثردح اذه# امهتطبق تئششا ذافدر !منودليل

 ءاطع نع ناملسنء ديك اب يدع انن يح ندم نب ىبيحلان ظفاحلا باوععي نب دم هللادبع وأ انربخا 2

 لسد د ف نع ريبج نب ديعس نع ء سابانب رفعج ن نع فرطم ان« فسوي ون! ىضأقلا ف

 يل نم تمار أ 00 0 يل ىلا و هدخا هنم نسحا دج و اذاف نا ده برعلا _:رم

 * حعرحص# هاوه هملا |

 0 هللا درفاتكسلهي ى ذلاوهرهدلازا نول وق ةيلهاجلا لها ناكل اق ةنييع ناانن « هيوهار نا إ»

 مدان ما ا :اوهنلع هللا لص هنلال وسر نعةر , سه ىف ن نع يسملا نلا نع ىرهزلا لاق

 2 هأبلاو او ( مخ) :اممضبق تعشا ذاف ه رام : و هل) بلق ١ ىهدلا اناو ره دلا بست

 هللا ل قلو هلاودي ءاع هننا لص هللا ل وسر لاق ةريسهيبا نع جرععالان ٠ع دايزلا يب ماع نع « قاحسان 1

 *(م) ره دلاناو هأرقداو 5 سه داولوق ىر دنالو ىدبع ىنبسو ينط رقن ناىبافيدبع نم را

 ناومالف رهدلا ةييخابل وت مدآ1 نا ىن ذ وباع فاتر لقاح رع بيسلان !نع ىرسهزلا نع # رمعم

 ١ (مخ)ر ,هدلا انايناره دلا ةبيخاي ؟دحا

 : صهدلا 0

2< 
 السم



 «(0ج» م« ريضتاباتك» #2« :ه.ظ ١ « صيلتا مم'كردتسلا»

 [ط اراك لع مكب وه ود هيا بادع نتهسأرقوف وب تمت محملا يجبلا هولتع افهوذخهل وق ريسفن

 * هاج رخم لو نيخيشلا
 0 : 5 رقع
 مه( ةب الا مح ةروس ريسفب زهجح 35

 1 # ةعبرشلا محن يم رحلا لها دنعو ١

 0 « ميحرلا نحرلا لامن 18
 ع ْ تيبح نيرمم نع از رلادبعألا قانا مالسلادبع نئدمج ان يربنعلا ل نىك يركز ولا 4 انرب مخ ٍِظ ١

 0 لا وصل زبوأ لو ليقام نع جالا نب نديم نعمل -0

 رييزلان هللادبع لجرا قأمىرا دااللاق ءالؤه قلخ مف لجرلا لاق بارتلاو حيرلاو ةملظلاورونلاو ءأملا نملاق

 الالاف وما قاخمم لاقفهلًاسف سابع ن هللا دبع لجرلا ىلاذ لاق ورم ن هللا دع لوقلثم لاتفهلاسف

 تاو امسلاف يفام(1)]رغسو سابغنب هللا دبغ التقعال وه قلخ مث لجرلا لاق بارتلاو حيراو ةملظلا ورونلاو

 اذه# لسو هل اوهيلع هللا لص ينلا تب لها نملجرالا اذه انل ناك ام لجرلا لاو هنم اممم ضرالا ينامو

 هر ودعوا حبحص ثردح

 ضاعيا تعمس لاق ىحبجلا ءالس ندمان ىضاَعلا ةفيلخ ونااتن الما: ىضاقلا ن ابح ندم ماحو ا ان :.دج

 ٠ مهام فنرا تائيسلا وح رتجانبذلا بسخما لجوزعهللا لوق التو ىروثلا نايفس تعمس لوق خئدقملا

 يبانع ثدحم شمالا م ءاممو ماي ءاوس تامل ابملا اولمع واونم |نذلاك

 لعدبع لك ث مب لاق لسسنو هلآو تا يعل لؤوسر ناابنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع نايس

 كثذحاذه ههركذف شمالا نم نار سات# ميم وناانثنا رهم ندم اانث رافصلاهّللا دبعودا (هانربخا) هيلع ت امام

 * هأجرخ / وم | م ط رش ىلع حب

 بود ىضاقلا فسوب وناانث عينم نب دما انئىدئرملا رشننب دمحاًاينا قاحسانب 17 وبا خيشلا# انثدح

 نبأ نزاع يجر كلاب اهغ شا نانفا ()

 - ةساملا ةار وس ريسفب >>

 هلأس : و رمت هللا دبعىلا لحجر ءاجلاقسؤاظ نع رعاالا سيق ن ديم نع ءللا تريح نن رم نع# قازرلادبعإ»

 :اجيلا قفا مث ىد داال لاق ءالك و يطال زلا كف بااتلاو مب زاوةنلظلاوزونااو ءاللن ملاق قلما قلخامم

 ةتلظلاو زاوناو“ءاملا نم لاق قلما قلخ ممدلأسف س اعنا ىنافو رميننالوقك لاف هلأسف ره زان . هللادبعأ

 لج رلا لاق هنماعيمج ضررالا ينام و تاومسلايفامإ د لا ف ءالؤه قلخ مهلا بارتلاو من رلا و 0 3

 (تاق) هنم هروها رنا ةطمرجحتلام سرا رقيق نق يداشي لآل سربرألا دمنا ذكاما ق

 * ركحنم ريمخلاو هفرعا لف هنع تشنف اذه رم 5 1

 تممسلاق مث ةيآلا تائيسلا اوحرتجا نيذلا بسح ما هللالوقالتو نايس تماس ىدقغلا 6 رماع وبا طا 0

 ا تامامىلع دبعلك ثعبيلاق ملسودل اوهيلع هللا لص هللا لوسرزا راج نعزايفسىلا نع شمالا 0
2< 
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 «(:)ج» «  ريفا باتكط . ««ه1) « صرخاتلا عم كر دتبنلا »و
 ايلف ةمبججا موي تاعاسلا ريخا يف قلما ٍرخا تاكو ةسنللا مويو سيلا موي يف اهرما ءامس لك يف ىجواو

 تاومسلا انةلخدقل و اعبذكت لج و نع هللا لزنافتلاقام هيفدوهيلا تلاَقف قلخ هيف نكي مل تبسلا مرو ناك

 نع ةنبيعز ا نع ف ازرلا دبع هلسرا دق ثيدح اذه *بوغل نم اذسم :سم أمو مابا ةتس يف اهني امو ض رالا و

 «لعا لاو ةياورلا هذه .:ر م الضتم هانبتكو سابع نأ هيف ركذي مو ديمس ىنا

 ميهارا نع شمحالاانث ديبعزب لميانت باهولاديعنب دم انىنابيشلا بوسي ندمح هللادبع ولا 4 انندح

 لاف ميثيلا ماعط موقز 11 رجش نا هدنع لجو ًارق لاق هنع هللا يضرءادردلا يبا ن دين اير م

 ىلع حيك ثيدح اذه« رجافلا ماءطلق ءادردلاوب| لاَ ف ميشبلام امط لج رلا لاف ف م الاماءط لق ابرام

 | »* هاج رخمو نيخيشلا ط

 يوم تالا ألا قامو تاوفمات يمانلا ةيتكت راكيات توتو نام نا 00

 ًاذيراو ةنارلا لب ' سنو نملا وزر ؛ با وشل ال هلل فرا لاق همفر هنع هللا ىطر ةرب سه يلا نع ىربقملا

 ا محر ندو مركلا ز زعلا تنا كلا قذ هل ِلاَدِب ىذلا كل ذف هللاو عا ام ريغب ززعت نا ا

 لوش ل ا نم و هل ىنبنيي دلا هل اب رسن لب رسن' يذلا كلذف هللا ةمحر

 * هاجرخم ملو دانس 3 ع هيسانيم# هلذدا نا ىنعزات نإ يفبني.ال

 رع ةبعش نال )دوادواوربر جنب بهوان قوز سم نب ميه ارئاانن بومعب نب دمح سايعلا وما 6 |. دج 3

 اوقتا ةنآلا هذهارق لسوهل اوهييلع هللا اص هللا ل وسر نااهبنع هللا ىؤر سابع نا نع دها# نع شمالا

 ضر الا يف ترطق موقزلا ن نيب ةزط# نازل هدي دنع يف[ ىذلاو نزومليسم هجاوألا ا

 5 يف لظبنملا توقع وبا مام الاهج رخآ ثيدحي اذه# همادطن وكب نع فيكف مهشن اههاسدبلا لها ىلع 00

 قاخهيف نكي لتبسلا م وبناك امذ ةمخججا موتاعاسلا رخآ يف قالا رخآ ناك و ةعمجلا موو سيلا موب ىفاه ما

 دنقلا نو ةنيغ نا قلبا هعجافرو تدلل نم انسمامو اهبب ذكي هللا لزتاف تن !اقامه.بف دوهلات لاف

00 

 لاقف ميثيلام امط موقزلا ةرجش نرا هدنع لجر أر قلاق ءادردلا يبا نب عا نع ميهاربإ نع *« شمالا

 *( مخ ) رجافلاماءط لق نا ا .الا ماعطلق ءادردلاوبا

 ةنالث هلل نا لاق همفر ةرب سهلا نع ىربقملا نعنالجمنا انث 2 نارفم اراك انئامصالا 4 ان دح ف

 قى ذ هل لاقت ىلا كل ذف هللا ءْرَعا امريني ززم نه ءإ ليل م

 هللا عزا نمو هلىنبنب ىذلاهلاب رس لب ربت ىذلاكلذف هللا ةمحرب سانلامحر نمو مي 56 زب نجلا ٍتنا.كلما

 * ميحص ب ةنللا هلخدا نأ ىنع زان نم ينبني اللومت هللاناف هل يغش ىذلا هءا در

 رك ذو هن اتق ح هللا اونا أرق لسو هلآو هيلع هللا لص هللا ل وسر نا سايعنبا نع دهام نع « شمالا ١

 دوج رخآ ناك

 © ةعمجاموي تاعاسلارخ

 ”هللا 1

4 4 

 0 يال

 ا ده سمع فيدل

 دوس : ا  س : 1 : 7 , . .: ناو
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 _ *00ج» 0 «ييفتاباتكإ» . «:0.»ه . «  صيللا ممكردتسللا»
 'نيثراو اوناك ءال ؤه يا ىالاقمنيرخا اموقاهاننرواو كَلدِك نيكي اهفاوناك ةمعنوم رك ماقموزونكو

 | لاق« متنلا مب لحتف متنا رفكو مكأبا لاق مث مقنلا مم تاغ منلا او رفكح ءالؤه نانيث و ر وم اوحبصاف
 ظ * دهاشملا هعم دهش من لاق ايلع كردا نسا ريبك ناك نانس كل دج نان سن دب رن نب دمحل تلق متاح وبا

 ه«دانسالا ميحص ثيدح اذه

 قازرلادبعان ىريشقلا مفارز, دم ىندح كرابملا ندمجاو رمعوبا ان ىضاقلا روصنم نب ىبخت 4 يبربخأ ف

 | هللانا ىربالا اهلاص الج ر(١) مت ناك تلاق اهنا اهنع هللا ىضرةشئاع نعقو ع نع ىرهدلا نع رمعم أبنا

 ” ماجا قرد حلا طر 0 جامل المع ةمذ . لو هموق م : لحوم

 نعي ذيانبا 3 نبا ىنان ' مدا 018 نيب مع ربا ايرادم ىضاقلا نسحلا نب نمرلادبع © انيدحإل

 قر ,دااموال م اانيعل ناك عبلا ير رداامرسودل اوهيلغهللا لصاتلالوسر ,لاةلاقهنع هللا ىطر ةرب هينا نع ىر رقما

 *:ه اجرخل 0 ثيدحاذه#الءااراهالةرافك دودملا يردااموالما ايبن ناك ن ين رتلاوذأ

 ناوتدح يركشبلا حيبصن. ليعمسا نب نسسملا 8 يلهذلا تاملسنب مساقلا بدمع ر ركبوبا © انربخا

 تاومسلا انقلخ امو لجون ع هللا لوقيفامبنع هللا ىضر سابع نبا يو را ل نع ةنيبع نا 3

 تاوبسلا تقلخ مك ىف ملسوهل او هيلع هللا ىلص هللا ل وسر لثس سابع نبا لاق نيبعال اهنيب امو ضرالاو

 لابملات ملخو نين.الامويو دولا موبيف نطل تنلخب ودنحاالاموي مايالا لوا هللا قلخ لاق ضرالاو

 ىوتسا م " ءاميرالاموي و ءايالثلا ماى اعدها ذر لك يف ردقو راملا ضرالا يفس رغو راممالا تّقشو

 نر تاتا عسر او عا تارا كرا مولا تا ضراللواهللاّمف ناخد يهو .ءامسلا ىلا

 ىجواو ١١ زيسافتلا ف3 دوج وم هتصق نءلا كولم نم ناك ي ريما عمت 00(

 لحتف معلا رفكوك ايامقنلا 6 تال ري منلا اورفكءالؤهنا نيثوروم اوحبصاةنيثراواواك ءالؤه يخاىالاق 5

 ( تلق | نهاكملاةعمديس وممن لاقايلع كردا نسلا ريبكنإك نانس دج دمحل تاقماح والاق * ا

 * روصنملام انا ىلا ىمتو ايلعبحص هنامعز هدجو ىنطقرادلا هفعبط دم ةحصلان م هدعباام

 هموقمذ هللانا.ىر الا اهلاص الجر مس ناك تلاقة شاع نعةو ىع نعى ره زلا نع رمعمادا# قاز رلادبع
 * (مخ) همدملو

 ناك نين رقلا وذأ يردا امو الع اانمل ناكمبا ير ردا اماعوف يم ةربىه ىلا نع ىربقملا نع «ب ذى انا د

 * (مخ)الم ال | اهلهال ةراذك دودحلا يرداانو العاايبأ

 | م ديسس أ نعانيع نباانن نان ىركشإلا حيبصن ليعمسا ن ا لهذلا مياقلا نيدمجم انربخا ف

 هللا لص هللال وسر لثس لاَقف نيبعال امهيامو ضرالاو تاومسلا انقلخاموهلوقيف سابع نبا نع ةمركع
 ,ضرالا تملخ هيفودح الاموي مايالا لوادتلا قلخ لاق ضرالا و تا ومسلا تةلخ مكيف سو هلا و هيلع

 ءانالثلا م وامتوق ضرإ لكيف ردقور املا ضر الايف سوو راهم الا تشو لابجلا تقلخ نينن الا مويفو
 ءايسلكيفىجو'وهلوقىلا اهركوا اغوطايتنثا ضراللو امللاَةفناخ ده و ءايسلا ىلا ىوتسا مث ءاعبر الاءودو
 - سم



 . «(0)ج) « :ريسفتلا باتك » «4ه»ش « صيخلتلا مم كردتسلا»» .

 ىثمب لجرلا ىرتل كلنا لاق امهنع هللا ىضر سابع نا نعريبج نب ديعس نع ميكحن نامعانثىبا ىتثدحىومالا

 عيكح سما لك ق رغنا فن رذنمانك انا ةكرابم ةليليف هانلزنا انا ارق مثقولا ىف همسا مقودقو قاوسالا ف

 * هأج .رخع لو دانسسالا حييوص *«لباق نمماولثم ىلا ايدلا عا قرغ.ةليللا كلل ىنف ردقلا ةليل ىنعي

 ه*احابص نيعبرا نم ّؤملا دقف لاق ضرالاو ءامسل امهلع تكحبإف لجوزع هلوقيف اهبعاللا ىَض رسابعن. | نع

 3 هأح رك 1و داسألا يكد
 000 د

 لوقت هماما ا نيحرىل عم انج :+رخ لاقي زن هو ظ

 امالعالاو فامحالاىىطقاو .« اماشلا او ىريس ئسرفا

 أماعلا اتيفل ن ا وج ر ال ىلا أمامالا فلاخ :رم لئاقو

 اماملا و يضاقلا لتقت نا * ()ام انطلا ةيماىب مج

 #« اماه لاجر نم ليز. ناو » 1

 ررجلاق نئادملا ىلا انلصوايق لاقأ
 داعيم ىلع اوناك مهن 0 مرأي دموسر ىلع حابرلا تفع ّْ

 ويقف ياس نأ لا تطال علاق د تيبلا هيلع درفلاق ميمتىنباخا اي تلق فركح لعل لاق لاق

 مم ؛؟سانلالاذ راوه مادطلا ْ ( ١(

 ىتلا ةليللا يهر دقلا ةليل ىنعي ميكح ىما لك قرفب مف نير ذنم انك انا هك راب ةليلىف هانل را انا أرق ثىولا ىف

 *: (م)(تاق) ميرص# لب اق نم ابلثم ىلا ادلا سا قرش |
 نيعب را نم ْولا دمع كايرو ءاهسلا مهلع تّكياق سابع نبا نء ادعس نع ف اسلا ن# ءاطعإلا

 * حيحص هناح ابي
 نيح ىلع عمانج رخ لاقدب زينب نأتس ىدج ىنثدح نآنتسنب ديزني دمحشانت ماحوبا ان بوبانا # انربخا « ٍْ

 لوقتهماما ىميمتلا مهسنب ريرجو ةنواعم ىلا هناا

 0 اعجب الا يبطقاو 9 اماشلا يم !وىريس ىس رقاب

 اماعلا انيقل - :راوجر ال يا #4 امام الا فلاخ نم ىلت | و

 اماحلاو ىنط اهلا له نأ * ام افطلا ةيما ى عمج

 # اماه لاجر نم ليت نا وإ»
 رب رجلاقنث ا دل ىلا انلصوايف

 هايم |وناكم 2 0 مرايدموسر ,لع حايرلا تفع

 تاالادوع رشا نماوكر كت ا لاف تيِبلا هيلع درف ميك ىاخااي تلق فيكح يلعيل لاققلا#

 | ريبج ن ديعس نع فئاسلا نب ءاطعنع ريرجأبا قاحساانثمالسلادبع نب د مشان ىربنملا ايركز وبا 4 انربخا ظأ

 « ابلثمىلا ايدلا صا قرش ردقلا هل 8 ع



 3 لعلب اهب | ىنعمحتيطو ل 7 1 5 اونأوا 0 موق - 5
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 «(0ج» « ريسفتلا باتك «ة:ه» - «*  صيخلتلا عمك ردتملا »

 الا ىده دعب موق لضام ٍلسو هلاو هسيلع هللا لص ىنلا ل لال لاق هنع ونا ئطرو ةمامأ ينا ن :رع تااغيفا نع

 اداه * نومصخ موق م ل ايال دجالا كل ةويرض ام لس وهل .اوهيلع هللا لص للا نلاحساب ارق مث لدجلااوتوا

 *: هأح رخو دانسإلا حيحصث ب 0

 اا 1 نو لا با ا ساس ندمان قيضفلا نب نيس انت ؟ ل نبدمم « امدح »

 اذه#م رمنبا ىسيع جورخ لاق ةعاسال ٍلسل هناولجوزع هلوق ىف اهبنع هللا ضر سابغ ربا نغةم 3 5

 * هاجرخل لو دانسالا حير ثيدج

 هللا دبع ني دن نب ىبيحتانب ىىصاعلا ريثك نيديبع انت ةفوكسلاب ينوكحملا دم نبنسملا مساقلاوبا  انئدح ل

 هللا لوسرلاةلاق هنع هللا ىدرر اج نعردكتملا ندم نع ةقوسن ذم نع ةنييعنبااسنا قازرلادبع اننيمرادلا

 نامااناوزودعو اماهانا تبه ذا ذاف ءامسلا لهال تاما مجدنا لاق ةعاسلل ململدباو لولا اوهيلع هللا لض

 حي #«نودعو أم مابا تب ب لها سهذ اذافىت هالزاما ى لهاو نودعو امهانا تبهذ اذافت :ك امىبادصال

 * هاجرخ لو دانسالا

 نايفسان ةبقعن. ةصييقانن ىريملا 3 نوما منسلا ييرعلابع نرلع نيسملا وا # انربخا د

 كر انيلع ضي كلامي اودانو لجو نع هلوقيف اهبنع هللا ىضر سابعنبا نع ةمر 57 نع بئاسلا نث ءاطع نع

 * هاجرخم و دانسالا حيبحص ثيل اذه#«نوثك ام متالقة ل فلامههنع 0

 #: ناخدلامح ةروسريسا#ت زهوح

 3 ميحرلا نمح رلا هللا مسل 0

 ديعس نب ىبحب ن ديس نامعونا انبينابقلا دايز نريد ن يملا ننام .طاصنب دمت « ىتدح#»

 ىومألا

 * حيتص * ن ومصخ موق ممىلبال دجالا كل هو رضام لسو هل اوهياع هللا اص

 * حيحص# ىسيع ج ورخ لاق ةعاسال لعل هاو 4 سايعنا نع

 دنا دعا يرادلا كنب ىنح يد 3 يفر زصاخلا ريعنك نع ديبعا ةفرزككلاب قوكسلا دم ن ن هللا :# | ::دح

 هاو لس و هلاوهيلع هلل ىلص هلا لوسرلاقلاةرباج نع دكتلا نب , دم نع ةق وس نب دم نع ةئيبع نااا

 اهانا تبهذ اذاف يباصال نرزاما اناو نو دعو اماه انا ثيه ذاذاف ءامسلا لهالزاما موجالال 0 لس

 نيم اه ويطوسرعنات ا (تاق ) حي «نو دعواه هانا ىتب - لهأ بهذا ذافي الامل سس لهاوزو دعوأم

 ةركاتل لاو كو رتمإ

 مكنأ لاق مةنس فلا منع د كلام أباو دارو لاق سابع نبا. عر ةجركش ىف تنئاسلا نب 4 ءاطغ ٍِظ

 أ يو ودا نوثك ام

 1 نانبدلا ةروس ريدا 0-

 اهمسإ مقودقو.قاوس الإ يف ىشع لجرلا ىر تا كلبا لاق ةسارع ن , نع عجز ديعس نع ميلاخ ك2 نا ناهع »

 ف 601



 «(0)ج» 0 «ايشاباتكو: ١ «نزلا -  «سيفلا مكردشلاال
 تلق لاق ريبخ ن.ديعس نع رشنيا نع ةناوعوا اننا رودتمن ديعس اننا دز نا لع ندم ان 1 زاذإلا همسا

 يوه جم نم را داع َلاَمُف نمحرلا دنع وا نمر لادانع مندلا كتالما اولمحو امهنعهللا يضر سابع :ربال

 ::هأج رخل لا طا 0 ثل كح أذه# نمرلا دا داع انع تتكاو ا امم اف ل ]اق . نم 01 كيع يوم

 د نب حابصلا نع قادسانءا ع ديبع نت ىل !هيام تاهؤل ادع ندمج ان بوعي ندم هللا دبعوأ اذن دن 0

 هلآ لور 1 ا لا كبع لآ مو 31 لإ مهن 03 0 كبر ة ةمحر نوبت هاهنع ا ىكر ةللادبع ند 5 لسع نغ

 نمو سحا نم ا .نلا عيل نا ناو عسر كي معاكي ةالخ كني مس هللا نا لوم لسو هل اوهيلعللاى 5

 :«هأحر 2 مو دانساالا ييحص ثثردح ١ له د ةيحا دعو ندلا هاطعا ن 0 نم الا ثيل قمع الو نال

 رون نب دمت انن باسح ن ديبع ن 00 : دايز نا لعب نإ يدلل قادعسا نت زب وبا خيشلا جب انربخا

 هللا لوسو بهذ سنا لاق لاف .نودقتتم مهنءاناف كل نبه ذب امافىلاعت هلوق' يف ةداتق نع ء ا رمعم ْنَد

 ىصمى جدع ةه 0 عَ دئما يف لسودل 0ك هللا لص هس ها , وةمشنلا تيقو سو هلو هئلع هللا ص

 هاج رخشل و قانسالا ميحص «لسوهل ار اوديلع هللا لص كين الا هتما يف ةيوقملا ىأر دقوالا ى 1

 3 لايفس ان خل . ماشه نس ةنواعم ان . ةبيشوان 7-02 9 نطقن 2كم 3 ىو ا ىسنعن لع 4 2 0

 السودا اوهياع 8-0 هللا لوسرلاة لاقامبنءهللا يضر سابعنا نءربخ ى هيغل 0 تراهتلاو ةريغلا

 ا مهماقعا ىلع ندد ص اولا م مهما لاَقيف يناحصا ىنادصا لوق اذلائذلا تا ذيناحصا نم سانب دخوبي

 تقلا تارا يفوت مهيف تمدام ادهش مهيلغ تنكو مرض نا ىبسع لئاصلا دبعلالاق كل وقاف

 :هأح رخ و نخ لال رسول خو كن دحا ده # مييلع

 رانيدنب جاجملا ابنا نوغنب رفعج ابنا ءارفلا باهول ادبع نب دم ايل دعلا بوس نب :نسملا# ايزبخا

 * ( مخ خانم رلا داع شك اواهتعاف لاق نمحر لا دبع قخصميفو وه تاق نم ىلا داع

 هللا ليسا لانس تعم لاف كن ر ةمرنومست ها هللا دبع نع ةرص نع دم نب 0 عيسا نال

 نمو بحا نما دلا طع ساذاو ككازرا 53 . مقا 00 الوق لسو هلو هيلع

 ع 1 دّقف ندلا ه هاطعا نم تحان مالا ن دال بحال

 ا هللا لوسر به ذ سن الاقل اقف كومقتنم ىهضاناف كب نبه ذداماف هلوقيف ة داتقنع رمعمنع ر وم ني دمخ »

 ىأ ر دقالا ىن نكي ملو ىضم ىح ههركك اعيش هتما يف هببن هللار , لو ةلقنلا تيعاو”للسنو هلااو هيلع لازص
 « حيصص * لس و هلا و هيلع هللا ليعم يي الا هتماىف ةب وتلا

 ذخو لس وهلأو هيلعهللا ىلص هللا لوس ر لاق لاق سايعن.! نع ريبجن ديعس نعزاهنلان ةزيفمانن 6 نايغس جم

 لاق 5 لوقاف ك دع ؛ ممم افا ىلع ْن دب طولا « 1مهلا لايق يبا محا يبادصالوقافلامشلا تا ذى احا نم سان

 * ( 36 ةن آلا مهيف ت رم ادات انني مهيلع ثنكو ميصنا ىعع اصلا دبعلا

 تسرع
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 ب ورا وو عنو قا

 ضرمن انكل انمي يف نع نشمعالا نطرب وج امنا قاحسا اا ركز وا 6 ايربخا

 3 400 ًارقوةلك نا الا نييلاهللا دبع لاق ل ااتف نينقوملل تاب 5 كلذىفناهن < ذمار ٠ ةمملعل: ع فحاصلا

 3 هأح رم ودانسالا يمص ثيدح اذه ةناغ املا وف ريصلا هللا دبعلاةف لاق ا ابضلككلت أب لكل ذى

 نعديمعنإ ىسي عادت ىت يوم نإ لضفلاأبلا ميهاران ١ قاحتلا انن مالسلادب .عنب دم انت هن 4 ريخآ 5

 هلال كس عتق و ناك رف ميز نيوز ده لثماموب مهتمانبصا نلرا نيالا اف مه اراقق 5: نم مهف ةتس مهما

 »: هأح رخن مودانسالا حيحص ثب دح اده#ن ر ءاصال ريخومل م مر بص نئلود متبق و عام ل |ثعاوبق امفمتيقأع ن ناو

 اص ن ندحلا ان ليضفن ىبحانت نها ذأ نانو ل لع لعد نسما لاوس ندم س ايعلاو 6 اني دح 9

 لاق ميقتسم طارصوملا ىدبل كاوايهنعهللا يضرهتلا دبعن راج نع لمع نب دمخ نب هللادبع نع يحن ططاص نبا

 * ه اجرخم موذانسالا مي ثيدح اذه :* ضرالاوءامنلا نيباممسؤاوهو مالسالاوه ميقتسااطارصلا

 هتلاذبع نغلث'و فا نغ روصنم نع 0 ةفيذح وااذثنسحلا نب قادساان* يفاشلا ركحب و ا انربخا )»

 «هللا تاتك لاق ميتال طا ل !كناوأ لجوزع هلوق يف هنع هللأى ضر

 ظ ت4 كرخ لا ةروسريسف وع

 « .متيخرلا نجحرلا هللا مس
 ندم فنوغوا أبا ةثام عبرا ةنس لاوش يف ءالما ظفاملا هللادبع نب دم للادبعوا 5 اخلا 4 اندخ»

 دعا

 9-5 زيثلار نعوم ميديا بسك اذ ةبيصم نه عناصاامو

 تانآل كلذ ف. كاةنالا ءيتخأز 25 ةمملغ دنع فحأ لا ض رعناذك لاق ناوبظ يلا نع ءا#« شمالا

 لاقفلاق ك0 رابص ليكم اكل تاب آل كلؤى نا ةنالا هذكلع ًارقو هلك ناعالا نيقيلا هَ هللادبع لاقلاةف نيتقوملل

 : 47 ميرص# نأ اعلا فصن ريصلاهللادبع

 زاصنالا نم بيصا دحا مون ناك ل لاف هك ن يلا ىثدح ةيلاملا يبا نع ميلا نع ديبعزب © ىسيع ل

 ا 0 ٍدحلا نوتسوةعبرا
 وهو مالسالا وهلاق ميقتسم طا ا دهتل كناورباج نع ليقع ن دم نندتلا دبعنع ماعن 4 نسل »
 « حبو نضرالاو ءانلا نيبامعسوا

 « ( م خ) هلل امك اقع 2س ل دهتل كلناو هللادبع نعل ئاوىنا نعم روصنم

 1: فرخ لا ةروتسريسفن لج

 لاف نمسا دبغ وأ نمجرلا دابع م نذلا كَ اللا اولمجو سابغن الت اقلاةريبجن. ديعس نع ع رشن وباإ»
 0 تيم

 انو اراصن الا نم «بيصادحاا مون ناك لاق هنعدللا ىف ب مك نزلا ى ل لا ةيلاع ع انعنسا نإ ,مسرلا

 غ1 010101010010011 16؟ا

 ع 3



 0 سودا هيلع هللا ص 0 هنعفللا يضرءادردلا ىل 0 :ن دياخات لاقف#ءاشنام

 | لقام ناف بر ىلا اوملهس انلا اهمااب نييقتلا الا ضرالا لما ناممسل اهنا ناك ابيتبنجم تسبالا ظق نمش

 الا نايدانل لاكش ,تباجو الا طقسمش تبزرغامو ى ماو زك ا ربخ قكو

 هع هأح رخن لو دانسالا ح مص ثردح اده# أهملت“

 كبسللحوااف هاخ قفنمل لت مب

 نءدهاح نع شمجالا ع نع ةيواعموااثن سب ركولانب كلاط نان ميه اان ظفاملا دعس ن هللا دبع # ىنأ دح ف

 ساجموتا رفلا» ءام» نم رشي ةلزيم ابدا نا معانالا دا ةفوكلاب 2 ءه ريختس نب هللا كيع

 ِضرالايفاو وعل ه دانا قزارلا هللا طس ولو ةفصلا باحصايف 4 3 لإ 2220 را اعا ور را نملك أو لظلاف

 * هأح ري | يداصإلا 8 ثردحا ده # ايندلا اونمتق انل ناول اولاق مهنا ثأ !ذ و ءاشنامردقلز نكلوأ

 نب سن وب اند دم نب جباجحا:. مب رفلانب دمحشاننىرلاب هيقفلا ليعمسانب دم نبليعمسا ركبوا 4 ىنادح »

 تاصا نسولسو أ ادعم لصهللالوسر ,لاقلاةهنع هللا ىض ر يلع نع ةهيحي ا نع ء قاحساوا اذ فاح حسا يأ

 اف هنع افعو هيلع هللا رتسف اس ذ بن دا نمو ه دبع ىلع هتنوهع تشن نأ نه لدعا 4 هن ابق وعفاس . دلا فار ذ 5

 نب قاحسا هجرخا اعاو هاجرخم 1و نيخيشلا ط رش ىلع ميعص ثيدحا ده# هنعافعع شيف دوعب نانم.مركأ

 ٠ مككدبا ثبسكح ايف ةييعمم م ؟ب ايغا اعف لجو نع هلو دنع ميهارإا
 عينمنبدمجاو ميها را نب ب وقعا ظفاحلا بيبح نب دم نب صان نيرا هيقفلا لهسن. دجحا 4 يتربخا إ»

 هيلع 0 هللا ىضرنيصح نءزا رمت 2 ء نسأل نعناذاز نب نديعنمألا ميتا )بوانب دانزو

 ل ع نسج ةافلا# كن لال كل سدبنلابامهضعب لاق دس لت ١ دقو ةباحصا ضع

 ضرالا لها ناعمسيل اهنا ناككم اهيتبنجت ثعب الا طق سمش تملطام لاق يسود اوهيلعهّللا لص ينلا نع

 ا ا ىلا رد اعين قتد لتونس عجب يلا اومله سانا ام ١١ نيلفتلا اذ

 * ميرعص هافلت كسممل لجتو امنلخ +. قنا لع مبلل نانداج .تناككم ايكو
 عاندأ نا معان الا دحا ةفوكحلاب عيصا م لاق يلعزع ةربخسري هللا دم نع دهاع رع شيلا

 ملال تازاا امنا و ربلا_:رم لكأي و لظلايف ساجنو تارفلا ءام نم برشي ةلزتم

 انل نا ول اولاق مهما كلذو ءاشي ام ردقت لز« نكحلو ضرالا يف اوغبل هداسبعل قزرلا هللا طسد ولو

 *«(م خ)ايدلاا ونمت
 امدلاىفانذباصا نموها اوهيلع للا ل 1 يبنلالا# ىلع نع ةفيحج يبا نعبا ان" قاحسا ىلا نب 4 سن وب.#

 يف دوه نأ نم مرك !هللاف هنع افعو هيلع هللا رتسفاسذ تاذا نمو هديع اع هني وقع نانا نملدعا هللادب بقومف

 هكدا تبسك [مف ريسف يف هموهار نإ هجرخاو ( مخ ) هنعافع 'ىش

 هدسج يف لت ادقو هءاتكا ضعب هيلع لخدلاق نيصح ن لارج نع . 0-5 ناذاز نير وصنمانا 6 0

 التمرثكا هنع للاوطيامو بنذبلزن امنافىر ا سئتبتالف لاق كييف لزتامل كل سغدتنلان' مهضسب هللاتف
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 ينربخاو ميشه لاق#ام ىنوظفحت ومكسم ىلا رقي ودون االاهيلامك وعدا املا ارجا هيلطوكل ]اساال لف لجتو زم هم

 معو

 «(0ج» ١ مريفاباتك» «ه44» « سيلتا مكردشللا»
 لاق مسودل و هيلعدللا ىكيص هللا ويضر اهبنع هللا ضر نان نبانع دهاحم نع حيجليبا ن.اانن لهابلا|

 حي ثيدح اده» هتعاطب هيلااون رهزاو هللا اوداو:ناالا ارجاىدمحلاو تانيبلا نم تينا امىلع يل
 ٍإ

 نع سؤاط نعدا رزلا ة ةرسيم نب كلملا دبع كم ادح لع ة 4 .الا هذه ريش يف اتا اعا هاج رخو دانسالا :

 ةيلامممل :(وييلظ نا لص دمحم لاىبرق يف هنأ عدد هللا ي ىضر رسابع نبا

 لاق يبعشلا نعدوادأبلاميشهان لوعنبو رمت اننزيزملادبع نب لغات هيتالاةوزله أف ,دمحا نللتاو ١ هان دخول!

 سنكك كلذ نعلن سابع اهلا انبتككىرتلا يفةدولل اللا ارجا هيلعولأس الزفت الاهذهيف انيلعسانلا يك 8

 َناَلاتفدذل ودق الامهموطب 4 «نطب نيل شوت كنب طسوا ناك لسوهل اوبيغَسا لسانا لوسرنا نم ابعن | 3

 وه و ة داي نلاهذهم هاجرخبجلو ثيدح اذه# كلذ ن نموحت اههع هللا ىضر سابعنبا لز ءاةيم وكمل نع نيساح

 ىلع حيحصدنه ىنا نب دوأد تادحتو قر اخبلا ط رش لع حبحص ةمركع ثيدح ناف اههط رش ىلع حيحص

 5 * لس عت

 رع سير دانب هللادبع ورب رج اه ىلا نب نامءاس نطق نبد دسمان ىريطا شيع نب لع# ينثادح

 نونمؤملا متالاقف هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم انبطخ لاق ةربس نب ةملس رع ةملس نب قيفش نع. شمحالا

 ريللا لمسي#م دحا ناف ةنلايف مورلاو سراشن وبيصن نم ةماع نوكعذنا عمط ال ينا هللاو ةنلا لها متناو

 تاذل املا !مامعو اونم !نب دذلا تيحتس و لوقت هللاو هللا تلمع ىسسإ كلغشا كراع ىيحا اوم

 * هاج ريملو دانس الا حيحص ثيدح اذه# هلضف نم# ديزو

 ان. ثراولا دبع نيدمصلا دبعانن ىثاقرلاةءالقو اانن دا دغبب يرقملا ىيحب نب نامعنيدمانيسملا وبا# ان ربخا )»

 ردقب ل زي نكلو ضرالا يف اوغبل هدابعل [قر راها طسن وأو لجوزعهللالوق المو ةداتق ان هللا دبع يا نب ماش

 ءاشيام

 لاق لس و و هل او هيلع هللا للص هللا لوسر نا سايعننا نع دهاجم ن ءمسبجت ىلا ن 75 دوس نإ « ةعزق »

 كيني ادور ةناوهللا اوداوتناالا ارجا ىذحلاو ثانييلا# نموت 1 امىلع < عك اسال
 نباىلاانبتكف ىبرقلا .يف ىف ةدوااالا ارجااهيلع عا اساال لقب الاهذهيفانيلعسانلا ا لاق يمشلا نع 7 ع

 0 ' نيل شيازقيف تي طسوا ناك لول اوه هاجموا وسو ةياينل ني تم :
 هاهم ىوظفحتو كتم ىتنا 3 ب ىنو دونا الا ديلا كوع داامىلا ارجا هيلع كل أ اسال لق هللا لاق هدلو دقو الا
 بال , يع يب وااج قررت نعل ودع( عج )برس باعوا نع ةمركع نع نيصحىو رو

 عمطاليلا هللاوةنجلا لهاا ونونم وا مس لاف ذاعمانبطخ لاق ٌةربس نب ةملس نعلثاو يبا نع# شمعال

 كيفها كراب تنسحا لوقيف ريملا لع مثدحا ناف ةنلا يف مورلاو سرا نوبيصت نم ةماع وب نا

 ٠ ايوب اورو ترانا اداب اقف نيذلا تيعتنو لوَعي هللاو هللا كنحز ثنيح ا

 ءادردلا يلا نع ىر مصملا هللا دبع نب ديلخ اب لاقف هدايعل قزرلا هالحال ا 4 ىلا وتس دلا »

 نع ْ 015

 21)حإح2سص”)ضثطس|!+2«ظشظهه|]ششش9>|<ئب_777ب+““31 5

 ديو /ك70*22|أ0101110] ز ] |١]

 )|( بببب“ب“-ب-141 7720702

 ا

 11011001110101010101010101011ااا1ا1اا1*|]ز*أ|+وآز/|/#]/#]#]+#/|/ 0/0 ]| ]| |]|]#]ز | | |0005
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 «(0)جطظ ١ م«ريضتاباكؤ «:*» 4« صيختامكردتلا»
 «:هاجرخ 1و دانسالا مييعص ثيدح اديه من وعدو ضرالا لها نورذعب ةكحن اللا

 ديزنب ديك انب ركل وار متن ليعمساانثةزرغ ينان مزاح نب دما انئىابيشلا لعن.دمخ رفعج وا 4 يلربخا وز

 سمشلا ىلا رظنف تافرعباذقاو ناك هنا |ههنعهّللا ىضر زمن هللا دبع نع بطنح نب .باطملا نب هللا دبعز» بلطملا نع

 نازبلاو قملاب باتكحلالزنا يذلا لجو نعهتلا لوقت الثو..هؤاكبدتشا و كبف بوززغلل سرتلا لثم تلدين يح
 عنصتلار رام كعم تفقودق ._:رمج لا ديعابا ايهدبع هللاةف «زبزعلا يوقلا ىلا بيرق ةعاسلا لعل كابر ,دءامو

 هذهك اياد نم قب م مسانلاا,.الاقفا ذهيناكت فقاووهو لس وهل اوهيلعّللا لص هللال وسر تركعذلاقُف 5

 «. ماج رجولبو دلتا يمس ثديدع اذهيعت ننبابق اذم كيويت ينبا؟ الإ يضيف

 نق دنا زن نارمحأتت ىرييبلا دمحا وان ىسرنلا هللا ديبعن دمج اانن يف ريصلادمحخ نركب دمحاو ا ان و 3

 سو هلو هيلع: هللا لص هللا ل وسر الن .لاقةنع هللا ىضر ةربرهينأ نعي ولا ىلا دلاخب ىلا ن :رع هم /| نع.طيغب

 بيصن نم ةر مالا قهلام وا تاينم يونا دلا ثرح دير ناكنم وهنز > يفهلدزت ةر ل ثرحدنرب ٍناكن م

 دساو.ىتغ كلردص الما ىتدابعل غرف : مدان لجو نع تال : ملسو هلآو هييلعهللا لص تاو لاقم

 *: هاج نكمل ادانسب الا مي ثيدح اذه# كرّتف دسا والت كيس انزل بشكل ١

 ىطسا ولا .ناهلس نب ديعسان.. بلاغ نب دمج أبنا هيّقفلا قاحسا نيد أبنا .هيقفلا قادسا نب ركب وا 4 انندج »

 هللا لص هللا ٍلزوسر.لاقلا# أيون ءهللا ىضر رمينا ن 3 نءديز ندم نب ':رمع نع لك تملا ل نب ىبح ل ايقءوناانن

 ايدلا ةيدوا يايف هللا لابسمل م ومحللا هن تعيق مو هن 3م هّلاءافكا دج اوامه» مومملا لج نمرلسول ار اوهنلع

 * هأح رخو دانس ةس الا ميك ثردح اده# كله

 ديوس ن.ةعزقانت بيشالا يسومن. نيسملا ان يره وللا ناذاش ندمح ان لدعلا ذ ذابثمحن لع « ىنادح ف

 م ١
 + مس رك د مل نوعددو ضرالا لها نورذعي

 لروح سفعلا ىلا ليف اننا رئبايقاو ناك هنا رمع نبا رع بطنح ن هللادبعنب .بلطملا نع دءز نب ريثك 9

 نازيلاو ىلا باتدحاا لزاا ىذلا هللا لجو زِعهللا لوق التوم واكب دتشاو ىكيتبو رثلل سرتلا لثم ادن

 ' [ هللا ل وسر تاك لاقف اذه منبصت# ارا كعم تفقو دق رجول اا ديعابا ان هديع هل لاقف زيزعلا ىلإ

 قباك الا ضم امف هذه ادد رم قب مل سانلا مما لاف اذه ىناككفقاووهو سو هل اوهييلعللا لص
 «مريغ هاشمو يناسسنلا هفعضر يثك( تلق)# حوعص# هنمىضماهف | ذه موب نم

 هيلع هللا لص هللا لوسر الت لاق ةرب هينا نع رلاولا دلاخ ىلا نع هينا نع طل ن ةدئ از نب « نارمح

 نغشأ بص لما يتدابل غرفت مهآ نبا هللا لوقي لاق ملا ةرخآلا ث رج دب ري ناك نر م ملسو 01

 * ميحص#»ك رقف بسا مو الثش كردص تألم يلمشال او كرت دساو

 | دسجاو اهمومملا.لءج نم اعوف رص رمعنبا نءمفان نعددز نب دم نب رحنع لكوتلانب يح « ليتعوا | .
 * حي كله ايندلا ةددوا ياىفهللا لابن مل مومهللاهن تبغش نمو هايد مهللا هافك"
 إب < 0 وج هكر 1 سجس

 3 د كح أمهمودملا -
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 3 قسع مح 2-0 0 بي اع ٍُظ

 «0ج» « ريستلا تاكا - «: © صيخاتلا مم كردتسملا »»

 0 م قاع مح ةروس ريسفت نس
 ا دا و عب

 ةمركحعنع فيصخ نع ليا رساابا ىمومن: هللا ديبعاتن نا رهف نيدمحاانن رافصلا هللادبعو ا انربخا

 وان ل ملا نيو م وتب توما لجون ع هلوق اههنع هللا ضر سابع نا نع

 * هاجرخل مودانسالا مييحص

 ةداتقن ع ماهانت ثراولا دبعن يفلان مابا قاركنا اق مالسلادبعن دمشانن ىرينعلا ا ركزوا 4 انربخا

 (اق للام ةسئرم لع مهلك ورق ةرشعحونو م دا نيب ناك لاق اههنع هللا ى ضر سابع نأ زرع ةصركعان.

 ئاخبلا طرشلع حي ثيدحاذه « ةدحاو ةما اوناكف هاتكلزاو نيلس قلل وب قييملا' هللا ثمباوفلتخلا

 انث ةقئناكو ىزارلا () لسن ماكحأبلا قاحسا أنا مالسلادبع بدمج انث ىربنملا ايركزوبا 4 انربخا »

 لزا امو لجو نع هلوقيف امبنع هللا يضر سابع نبانع دابعزب سيق نع سنانب اس رلا نع ىزارلا رابمباوبا

 | مانصالا هذه او ذختا كل 000 لاق ةمالا تورامو توراه لباب نيكل ل اع

 | تن تخاف مه ززو عيقلخ:تنتحاظكدابع ت جادو وأو ميمط اعنوعد» كن الملا تا لع تاس ودع

 معوز وزدع , الاوامخل بيغيفمما لجو نع برلا محل لاق ميدلع نوعدب ميللاعبللا كريغاودبعو كوضيف مب :ةزر

 ,ثردحلا ركذولاق تورامو توراه اوراتخاف اهاهناو (هراط و طوألا لا باعمال لن يقال لاق

 امييلااو رظنف ةكئالملا نيبوامهتبسامف طفلا كف سفنلا التقو ةأرملاب قو ايشتناو رمح ابر شايفهيفلاقو (هيفهلوطت

 كلذدمب لم لاق ةن الا ضر الايف نمل نورفغتسو مه ردمحم نوحبس ةكتالملاو تلزنا كلذ اذ ينفنالمميامو

 ةكئالملا ' يقاوم ازال نوكاو لج ناد دشناو لواحشو اكح ()

 5 - هروس ريسف 0

 «مصص «لقثلانملاق نبقوف نمن رطفت تاومسلا د ناانع ةمر كعنع فيضخ نع © ليئئارسا »

 قد لم ةقاماوع كورت ردع عوف ماك ناكلاق سلاعتإ نم ةهز ك2 ان داق نعم ماه ف

 *(خ) ةدحاا و ةما واكف ةاقك# لزا ونيلسرلاو نيب هلآ ثسباوفلتخا

 ْ لزاا امو سابعناا نعدابعن سبق 3 نسانس رلا نعىزارلا لما ةقنناكو ىزارلا لسن «ماكحخ ل

 اودبعومانصالا ءةهاودا رشلايف اومقو مدادع, سائلا نالاق بالا تورامو توراه لب ام. نيكسلملا ىلع

 مهقزر تنسحلاف مهقزرو مهتلخ تنسحاف كولر كالا زاخر واو قوز (وغ دب لكس الملا تامك لنا ريغ

 اوراتخا لامفممورذم, الا وامثج بيغ ىف مهن | لجو نعب ىلا مل لاف مباع اعن نوعدي مهللاعبالا ك ريغاودبعو كوصمف

 لاقوامبف هلوطب ثردحلا ركذو تؤرامؤت وراه اوراتخ افاه ااو امهم "اف: ضراالا نأ امههطبلا نيب : ا؟نم

 بتزالسبامو اهلا او رظنف ةكسن الملا نيب واهس يف طخالا رثك و سفتلاالتقو ا نطو يفتررطا :ناينن

 11/1 دم نقي شالا فن نؤرتستنساو عاهل ا[ زووج لح ةككق اللا و تاززنا كلذ قف
 لوردعب بوعدل (



 «()ج» | «ريضتا باتك ظ 2 م: «صيختتلاعم كر دتسلا وو
 نع شمالا انن ةمادسا وبا انن ركاشن دم هللا .دبعىرتحبلا وبا انثب وقس نب دم سابعلا ونا ان دح

 بضغ دتشاف اسوهل اوهاعهللا لص يبنلا ب رقنالجر بتسا لاق(١)هنعهللا ىضر درص نب ناماس نع تبان ب ى دع

 ناطيشلا نم هللاب ذ وع ىضغلا هنع ته ذلاملاق ول ةلكر ملعال يلا لس و و هلو هيلع هللا لص ىنلا لاتفارهدحا

 غرز ناطيشلا نم كنغ زئياماو لس و هلآآو هيلع لا ىل بص هللا لوسر التف تارت نونحما لجرلا لادف ميجرلا

 « دانسالا حييص ثي دح اذه# ميجرلا ناطيشلا نم للاب ذمتساف
 ان”ليضف نا ان :ةبيش يبا ني ركحي وان .:نهظللا:قاحشا نإ ىموم ابنا هيقفلا قاحسا نب ركبوا انربخا »

 ناكوةدجسلا م 2 نم نيت الارخ .ايدجس ناكدنا امنع هللا يضر سابع نبا نءريبج نديعس نع ب ئاسلانب ءاطع
 *: هاج رخل ودانسالا ميرعص ثيدح اذ ه# مهم ىل والابدجس دوعسم نبأ نعي نما دنعو ا

 نبةواعمىتثدح اصن هللا دبعانن ىلا رعشلا دم نب لضفلا انثى سيع نب نسما نلمؤلا ندم  ىنربخا لذ

 تاور لاق هنع هللا ىضطر ىنهل | سماع ن ةبّقع نع ريف نب ريبج نع ةاطرا نيديز نءثراملا ن ءالعلا. نع حلاص

 ديني نمل |طابلا هننايالز زيزع باتكحلهناو مءاجا ملركدلاب او رفكن يذلا نالت سو هل اوهيلع للأليع
 بح قاما لإ اوين حا 1م ملسودل اوهيلع هللا لص هللا لوسر لاققديمج ميكح نم لزرستع وألا

 0 رخو --ب ثردح اذه# نا رقلاىن 5 نب ئثنمهلا

 نر لالهنع دا ورع تر ريرجأبنا مييها ربا ن قاحسأا 3 مالسلادبعن دمنا ىربنملا ارك كرو انربخا

 ىدي خاف دجسملا نم ةرص انجرفن:ترالا: نب بايخلاراج ملا لفؤن نب ةوزف نع فاس

 »+: هأح رخم و

 : ٠؟ ىأحص يع املا نوما نباءارلا حتفو ةلمهما ضيدرص نب ناملس . )١(
 0 0 او هيلع هللا ص يبننلا ب رق ل نال حر 27 8 ناملس نعتباننب يدع نعي شمالا )9 ُِظ

 نم هللا دوعا تضغلا ص بمذلامل اقولةلك معالي مش هلا وديع ةليلص ىنلا لاف أهدحا بضع دتشاف

 فنراطيشلا نمكنغ زماماو سود !اوهيلع هللا لصنلا ل وسر التفىلار نونا لجرلا لاق ميجرأا ناطيشنا

 « يمص# ميج رلا ناطيشلا نمهلاب قمتساف غزت
 3 و ةدجسلا مح ن نم َح 5 نرخ ايدجس ناك هنا سايعنبا تر كي ريج ْن كايعس نع بئاسلا نا ءاطع 0

 حست # اعبنم ىلو هل كدحسلدوعسم نبا. شننجرادبفوا

 ن ةبع نع دي . ريبج نع ةطرأن يدم زن موشي العا قو ءالعلا ٠ نع اصنب ةيواعم, ىت دح حلاص نب 4 هللادبع »

 اعجز نإ مسنالاقف ديم هلوق ىلا © ءاجاذ رك فلاب ةرقك دلازاالت لسودلا او هيلعهتلا لص هللا لوسر نارماع

 3 رح # نار قلا نمي هنم جرخ 2 ل هيلأ بحا يس هللا ىلإ.

 7 نفت د
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 ةمايقلاء وب لكتام لوانا 9: 7

 ١ د هلا نهذم

 *«(0ج هريس باتكإط» 2« 4.9 #« صيخلتلا مم كر دتسلا »ف ..
 ىلعو ةمايقلاءوو تروثيجب لاق لسوهل اوهيلع هللا لص ىنلا نعهنع هللا ىضر هيا نع ةديحن ةنواعمنب ميكح نع

 57 هيبا نع ميكح نبزهب روهشم ثيدحا ذه# هفكوهذفن يدالا نم لكحتنام لواناو(١)ءادفلابهاوفا

 هاجر لو ثيدحلا هب حصو ةءواعمن ب ميكح نع هاورفىررجلاهعبانا

 نبرشن انث هيولاب نبدما نيد ركبوا (هانيدح ) ةيواعمنب ميكح نع اضيا ىلهابلا ةعزقوا 6 هاوردقو
 هنع هللا ىضرهيبا نع ةيواعم نب ميكح نع لهابلا ةعزق و اًابنا ةملسن دامح اننا بيشالا ىسوم نب نسحلا انثى سوم

 مكه وجو ىلعو انابكروةاشم ماشلاىلا هد ىواوانهاه تو رشحت سول اوهيلع هللا لص هللا ل وسر لاقلاق
 هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر الئوهذفن كدحا نع برعي نم لواناو مادنلا كه اوفا ىلعو هللا لع نوضرعتو

 ا

| 

5 
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 *«؟دواج الوكراصب االووكممس ص دهشننا 0 متكامو لسو

 ليهكن ةملس نعزايفسانثىربكملا ريثك ندم انن(الاق) بوبا نب دمو ىتملا واانن لدملاذاش+ نب ىلع 4 انندح
 انرااننر لجو نع هللا لوق نع لثسو هنع هللا ىضر بلاط ىنانب ىلع نعهس ا نعىرا فلا ةبقع نب نيصح نب كلام نع

 « هاجر خم ملو دانسالا حي ثيدحاذه» سيلباو هاخا لتقىذلا مد نبا لاق سنالاو نما نم ايالمطا نيذللا

 نعينابيشلا قاحساو ا ابنا سردا نب هللادبعانب رابجلادبع نب دمحا اني بوعي ندم سابعلاو ا 4 انيدخ ف

 لجو :عءهللال وقىفنولومناملاق هنعاللا ىضر قيديسلا لك موا رع لاله ندوسالا :رعىسومىا نب ركنيلا

 هللاانيراولاق نيذلا اولامف ه. لظب مهناعا اوسبلب و اونما نذلا نملاعت هلوقو اوماقتسام هللا انمر اولاق نذلانا

 اوماقتسا لمح ا هجو ريغلعاهومتلم ركب وبا لامف ةئيطخ لظب مهناعا اوسبلي+و هلوقو اوتفتلي لفاوماقتسام
 * هاجر خم ملو دانسالا ميعص ثيدح اذه# كرشىا لظب مهناعا اوسبلي ملو هريغ هلا ىلا اوتفتلي و

 عمت ١؟مبحراوج مك ىتح مههاوفايمالكلانومنع ىاةقرخ نمزوكو قيرب اف لعدشناموه مادفلا 00(

 ةمايقلا موي نوثيميلاق لسو هل او هيلع هلا لص يبنلانع هبانع ةديحن ةب واعمنب ميكح نع « يرب رجلا )ف
 * حيبتص# هبا نع ميكحن زهب هعبان «هفكو هدفت يم د آلا نم ملكشتام لوا ناو ما دفلامبها وفا ىلعو

 ماشلاى لا هديبىم واو انهاهزورشحتاعوف رسم هببانع ةيواعمن مييكح نعىهابلا ةعزقوباانب ةملسن « داح »
 لعد ذو مك دحا نع برع املواناو مادفلا مهاوفا لعو هللا لع تدوضرعت وكه وجو لعوا ابكر و 25

 (تلف) كدواجالو كراصبا ال و كممس كيلع دهش نانورتتسن متنكامو ملسو هل او هيلع هللا لص هللا لور
 هب ةفريجح نذر وس ةعزقوا

 انر | انب ر هلوق نعلثس ويلعنع هينا نعىرازفلا ةبقعنب نيصخ نب كلام نع ليهك نب ةملس نع 4 نايفس إ)»
 ' ف ص « سلباو هاخا لتق يي دلا 1 د١ نبالاق سناالاو نا نم اءالضا نب دللا

 نولوفت املاق قيدصلا ركب ينانع لاله ندوس الانرع ىسوم ىبا نركب يبا نع ىنابيشلا « قاحساو اف

 اوماقتسا اولاقظب مهنامبا اوسبلب مواونما نيذلاوهلوقو اوماقتسامن هللاانبر اولاق نيذلا نا لجوزع هلوقىف
 اوتفتلإو اوماةتسا مثل محلا هجو ريغ ىلع اهومتلج ركبوبالاسقف ةئيطخم ملظب مهاما اوسبلإو هلوقو اوتفتليملف
 «معيصو كرشن ىاملظب مهماعإ اوسبلي ملوهريغ هلاىلا

 شمجالا» 60(



 «()ج ال ١ «زيشاباتكإطا 6 مط «سيخلا مكر ششلا»
 نوبحس لسالسلاو ههقانعا ف لالغالاذا لس وهل 1وهيلغ مل لص هللا ل وسر التو ىلللا لبق ضرالا تغابل ةنس ةثام

 « ءاجرخإو ذانسالا سيك ثيدح ا ذه# تاي اولا ميما يف

 مه ةدجسلا مح ة ةروس ريسفت لؤ-

 < ميحرلا نجرلا هللا مس )ف
 دعس نب هللاديبعاتث ليقعلا قاحسا نيميهاربا قاحساو واش ىفاشلا ر ,ضخحلا نب دما نسما وا# ينادح

 نادهنع هللا ىضررباجنعهنبأ نعد نب زفعج نع يروثلا نايفسنعىلا ىنثدح يمعانث يرهززلا ميهاربا نبا
 ليعمسا ملا سول هل لصةللا لوسر لاق<ن وملعب موقلايب نعان ارقالنٍلسو هلآ اوهيلع هللا لص هللالوسر

 ةهأح رخم ملو دانسالا حييعص ثيدحا ده أما مهلا ناسالا اذه

 نءدقاو نب نيسملا نع ةليع واانن قيّمْشن. دوم نر هللادبعانب ىراخ ىضاقلانيسملا ن ىلع  ينربخا ف

 *هأج رخو دانسالا ميس ثردحا ده# مث رج نادسلب لاقاوس ىلىعناسلب هبا نعةدبربنب هللادبع

 نع ةرمضان. دسم نبىسيع ريم و اان ىنالقسملا نسملا نب دم دمج أنا ظفاحلا لعن نييسحلا ىلع وبا 4 انمدح

 ًارقالجر لسودل ةاوهييلع هللا لص يبنلا ممسلاق هنع هللا نطو ءاهوعلا ا نماغياي نع دمنم تكلا هللا دبعن دعس

 « هاجر خو داني اللا حيحص#كاخا اوهشرا لسو هل او هيلع هللا لص هللال وسر لاف ةدملا

 ةءواعمونااشن ةبيشىلانب ركيوا 3 يدجانت يبابيشلا نايفس نب نسما نب دمتس نب قاحسا © انريخلا 2

 لسوف اوهيلع لا لص هللالوسر لاقلاق هنع هللا يضر ةربسهيىنا نعهبسا نع ىربقملا ديعس نب هللادبع ىنثدح

 *:هاجرختملو انتعا نم ةسعاج بهذم ىلع دانيسالا يحض ثيدحا ذه« هئاررغ اونسْملاَو 2 'ارقلا | ون ىعا

 ىر را شابان ذشسأبا نوراهنإ ديزباش ةملنس نيدمج اب دادنسزازإلا ميهارب نيد ركبوا «ينربخ ا

 هيلع هللا لص هللا ل وسر التو ليلا لبق ضرالا ٍتبنلبل ةنس ةئام سمخ ةريسمي هو ضرإلا ىلاء اينادستلال |

 _ * جيص»# تايآآلا مهقانعا يف لالغالا ذا لسو هلا و

 م ةدجسلا مح ةروس ريسفل لجمح

 ايمو 0 نع هنا نع دم نب رفعج نع « نايفس

 لع جرديللا.ز اره نكي و (م) ل وقت نا هقح (تاق) حيحص هاماملا نارللا | ذه ليعمسا مهلا لاق نوملعي

 «نايفس نعهسا نعس ودمي همج نعدمسنب هللا ديبعنع هاؤرثندحلا قزبس نمناكو ىييسملا قاحسا نب معيهاربا

 *< مايحص مرج لابس ملا نايم رع ناب اهيا وع دير رين نع دقاونب < نيسح 9١

 سو هلآآو هيلع هللا لضوتلا عمس لاقءا دردلا ىلا نعديب انعدعسن للا دنعن دعس نع ةعب رب © ةرمض»

 « يمص * كانا او.دشرا لسو هلو هيعهللا لص هلا لاوسر لاَ جلف 1 زقالحار

 دنع يبوس * ها غاوبسعلاو نارقلا اون رعا اعف سم 5 رب نها ع نع هبا نع يربقملا ديعس نب © هللا دبع ١

 * هفعبط ىلع مج ل ( تلق ) ةعاج 1
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 *(0)جا»  «ديشلاباتكط» >2 ««مطظ 2 «سيخللا ممكردتلا )لا
 _ ل لا

 لعراجهللق تاوبلل تلّمف سيب 0 ل

 كنع ىنغلب ثيدح.هل.تاقف ةتقنتعاو ىنقتتعافيلا جرخ تحدي ءاطا ماقفد ريخافماناق من تلق هللادبعز,اَلاَمف بابلا ٠

 هعمسا نالبق توعوات وما ناتيشفن صاصقلايف هعمسأملو و لسوملاو اوهيلع هللا لص 0

 0000 ا لس الود تس فدع ل3 ا

 ىغشال نايدلالبا كلملانا برقن رم هعمسلا ايدي لنرم هعمست توصب مدان م ىش مم سيل اميامانق رد

 هيلع هللا لص هللا لو سر التو لأ تائيسلاو تانسحلابل اقامه ال ىغدللا ىناناعاواذ فيكاناقلاق ةمطللا تح

 هاجر وهاس الا بصنرم مولا راغالم ع بدكم نيزي لكى نجم مويلالسو هلآ اوأ

 تعمس قيقش ن نيسملا نب لعانب لالهن ' ميه اربان (الاق)ورعىفريصلادمحا واو ىرايسلا سابعلا و4 انيدح 9

 ا

 ةئام ححصلا ١ صيخلتلا يف ىبجم م”ةمحملاداضلاب ةعل هفو(١ ١

 تياف رصم تمدق ىتحارهش ترسم لبحر هيلع تد دشفاريمب تمنب افص اصقلايف سود اوهيلع هللالص

 جم هءونأطي ماقف هربخافهاناف ميل تلق هللادبعنب لاف ب بايلا ىلع رباجهل لق باوبلل ت تالق سا نب. هللادبع

 هعمسا توصل. مهم دانبم ”ىهث مهعم سيل لاقاههس امانلق لاق امه الر غ ةارمع سانلا لاق وادابعلا هللا رشحن لوهت

 , ندح الالو ةنملا لخدب نا ةنملا لها:نمدح ال ينبنيال ناي دلاانا كلان انا هلاك ع
 تائسملاب لاق اهبمالرغ هللا ينانامنا واذف يك انلق ةمطللا قتحهنمهصقا ىتح هملظمهدنعورانلا لخد نارانلا ل ها

 8 بصح مويلا مظل ت كسك اه سفنلك ىزجت 0 اوهيلع هللا ليصةللا لوسر الو تائيسلاو

 هتلدجلا اهرئا لع لقيلف هللا الامل ال لاق نم لاق سابع ننا نعده احح نع شمعالا انث دقاونب « نيسح ف

 (مخرانبل املالبر 001 ندلاهل نيصلخم هوع دافهلوق دي رينيمل الابر

 . رع حيمسلاىفا نع دب زينب ديعساتم ىررقملا انن ةمع نخب نبي نسلا اين هيلع نس لئاعنب دي < دح و
 ةمحجلا لثمىلازانث او :ه ذه لثم هده :نم ةضاضر ناولاعوف رص ورم ن هللا دبع نعيف دصلا لالهنب ىسرعا

 تاز 7

 ( هنم هصقا تح ةملظم هدنعوراتلا لخدنارانلا ل اهأ نم دحال 'ىتبنبالوةنلا لخشلا ةنملا لها رشا

 | لعلميلف هلا الا هلا ال لاق ني فايابنم هللا ىضر سابعن,ا نعدها ع نع شمالا انيدقاو يملا أنا كوتنما

 ا مي ثردح اذه# نيملاعلا نردهتدجخلا نيدلال نيمانع هوعذاف لجو نع هلوقديرب نيملاعلا بر د ااه

 أ هلآ اع هللا 3 تباع لاقلاةايبنع 0 ناد نعود لاله ىسبع نع

 ْ ,سخ ةريسم غو ضرالا ىلا اهسلا نمتاسرا ةمجنلا لثمىلا راشاوهذه لخط دس نم( )ةلاس ناول ملَسو

 هللا كوسرو تاجا نع لعبز نع تيدخ لب "راج نع ء ليمع نبا نادل ارلاذبع يب ساق تاج مع

 | نوبل او ةيلع شل ليخ مل كؤسو اتساس لات ضادصقلا يف كنعئل ثردح هلت اقف هتمدثعاو ىتقنتع اذيملا



 «(0)ج» «ريفلاباتك» 2 «وسظ >< «صيختلاعمكردتلا»
 نبا ىنث دح بيغؤات لودسان ىب ومات ع < زخ نب ىرسلا انت لدعلا ميها ربا نبةمصغنب ميهاربا 4 ينث دح ا»

 دع نع كاطع نثاللب م ع نبالاق نهب لد ناالو دعب نم ءاسنلا كل لحال لجو نع هللالوقيف ب رج
 ا ذه » جو زيي نا هل هللا لحا ىت ىتح ملسوهل آو هيلع هلا لص يننلايفونأم تلاق امنع هللا ىضر ةشئاعنعريمتن.|

 «٠ هاجرخي لو نوخيشلا طررش لع عنيحلم تيردع

 6 نم وملامح ' ةروسريسفب زيؤح

 0 نمجحرلا هللامس وف
 دماج نع حيت يبانا نعنايفسانت ى ديما ان ىبب ومني رشنانن هنولاب نب دمحان. دم ركب وبا م انب دحإ»

 كيذا كلا ع ملينا همدقا يحسب فاس ١

 لاقفاذهام لاقفادحسم يب وهوءادردلاينا ىلع سمدنا لجر نع تباييلا نبب يبيح ينثدحو نايفس# لاق

 ه ميماح لالاذه

 قاحسا وانا لداربم اانا ىسومنب هلل ديبعاذت نا ربمنيدمج ا انثدهازلا هللا دبع نيدمج هللا دبع ونا انريخا

 ىهلاق نيتنبا انتيبحاو نعبالتماانر لجو ع هلوقيف هنع هللا ىضر دوعسم نب هللادبع نع صوحالا يبا نع
 طرش ىلع حيحص ثيدح اذهم نومجرعيلا ييمم عتيع م 5 ايحاف اناوما متتكح ةرقبلا يف ىتلالثم

 *:هأح رح 1و نيخشلا

 نإ نع ةرضن ىنا نعىميتلا ناملس نع ربرجأبنا قاحساان:مالسلادبع نيدمشاش ىربنعلا ايركزوا# انربخا 9
 هللال زنبو تاومالاوءايح الا اهعمسيفةعاسلا < ا سانلااهم .ااب ةعاسلا ىدب نييدانم ياني لاقامبنع شايضو ا

 * هأح رخو 6 ل 0 اذه# راهتلا دحا 00 وبلا كلما 6 بدلا ءالاىلا

 . درعا ندع ءاطع ىنثدح لاقدعب نم ءاسنلا كل لحن دا لمنال ويف زج ىبإ ينادح * بيهو

 * (مخ) جورب ناهلهللا لح يج سول اوةيلع هللا رص ينلا فوم تلاق ةغئاع

 4: نم مؤلامح ةروس ريسفل ]3:-

 * نارقلا ج جابد ميماوللا ذوعسم نبا لاق ذهل نع هس يبان ْ ١١

 تا اذه لاق ان هاب لاف أدحسم ىنببوهوءادردلا يبا ىلع ص هنازخر وعش ماب يأ نب # ت تيدجح ٍِط

 ا يف ىتلا لثم يه لاق نيتتنأانتيبحاو نيتتسا انتماانير هللادبع نع صوح الاي با نع« قاحساوبا ل»
 ( مخ ) نوعجر هيلا مب ع -.ى منك ايحافان اوما

 اهعمسيف يلو ”١سانلا اهماايةعاسلا يد . ندا دان لاق سابع نبا نع ةرسضن يبا نع 0 ناملس 9

4 

 ري
 م
 ممبسو

 ميسم

 م ميما وحلا 00

 نمؤملا 6 5 0000 0

 *(م)راهقلا دحاولا هل مويلا كلما نل يداتيف ايندلا ءاسلا للا كال زو تازومالا و:ءايحالا
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 هردج 0 كورس

 رد 6

 4 هيف خيتانرق

 تت «ديقلا باكا 277 م« ملا 4 سيلا مم ككردتلا 9 ١
 ةاجرخم لو نيخيشلا ط رشلع ميظعتب دحاذه «هللا تتجيف تطرفام لغو رحاب

 نب تيبح نع ديعسن ةسينعنب هللا هيا نا ديع:أنا هجولأوا ان ىز ؤر دع تيا ريخا »

 ٍْ نذا ةمحش نيب ذا ير داما لجا لاقل تاق منهج ةعسامير 0 سابع نب ا يل لاقلاق دقاحم نع ةرمم يبا

 | ةعسامىر دما لاق ةب دوا ل اباللاق ر نأ هل تلت مدلاو حبق ةدوا انيرخ نيس ريس هنأت ني و 5 دحأ

 هل 1و هيلع هللا لمص هللا لؤسر تلأس | منا اهبنع هللا ئظر ةشئاع ىنت - دح ىردبامشاول اخالاقالا تن تاق منهج

 سانلا 00 ا او حاب ةطاوارجم ضرالا ولج ورا ةقالؤل نه حف

 ه ةق ايسلاد دهن ' هاج رخن لو دانسالا حيحص ثنب دح اذه»# م را اعلاق هنن ومو اب دم ون

 نسم[ فوزا معان ىلإ 3ث دلع 11 1 دلل نإ 61 بساع ىلشا رفع ل ' دمحا # ان ربخا »

 سود اوهسيلع هللا لص يبنلا نع صاعلانب ور نب هللا دبع نعيمي ١( زاوانكوا عند يعبتلا ناهلس نغ

 حيحص ثيدحاذه # هيف خفند نرق وه سو هل او هيلع هللا لص ينلا لاق روصلا يف خن خف و لجو نعهلوقفف

 « هاجر خت ملو دانسالا

 ماشه نع عرولان راع افا لئاهولا دبعنب دان ءالما ظفاحلا توقعت, ندمح هللادبعوا «ان دعا

 ىبحتس أم ماس و هل او هيلع هللا لص يبنلا ءاسنل لوق تناكاهنا اهنع هللا طر للا نك هنا نع ةورعنا

 نهنمءاشن نم وجرت لس وهل واذ بلع هللا ىلص يتلا ءاسنيف ةمالا هذه هللا ك اواو به ا 2 2

 ثيدحاذه»«كاوهيف كل عراس كد رىراملسو هلاو هيلع هللا لص ىنال ةئئاع تلاَقف ءاذن نم كيلا يوؤتو

 * ةقايسلا ه دهب هاجرخ م 1 نيحتعلا ظرتغ لغ 3-1

 يىندح ف ى؟ ءاف و زخا نيتمحسملا فاغش )١(

 يف تط رقم لع ىف رسخ ان: سفن. لوقت نا لاو هل !و هيلع هلل 20 34 3

 لاقال تلق منبج ةعسام خر نا شاننع نا يلاةذها < نة ره يلا نب بيبح نع ديعس نب * ةسنعنبا

 ذأ | تاق 1 ا ديا نذا ةمحش نيب نأ ئر ,دنام هللاو ل احا

 تالرسر تلا اما هما دسم ىردم ام هللاو لجالاقال تلق , هيي همدع اي رتما لاق م ةنذوا ل ا لاق

 يل يب تلايط النو زاوج ايقااووابحنت نينا هل ناو ءلس وهل اوهيلع هللا لص

 ل حيو ميج رس لغلاف هللأ كون اادثمون سس عملا نإف

 هلوقيف لسوهل اوهيلع سا ىلص يبنلا نع ورمتنب هللادبع ترءفاغش نيرشن نعىميتلا نايل نع 4 رمعم

 «حبحص» هيف خف نرق وهلاق روصلا ىف خشو

 ؛تاةأرلا ىبحتسناما سود اوهيلعهللا لص يبنلا ءاسن لاو كاك هيما ةشئاع نعهبا ْْن ءماشه ثه نع رضاع ٍِ

 تلاتف ءاشن نمثليلا يوؤنو نهنم ءاشنأ نمهجر ملسوهل اوهسيلع هللا لص يتلا ءاسنيف هللا لزناف اهنسفن تهت

 *ةقاسلاه ديم هاجر ملو .) مخ ) كاوه يف كل عراس سبا كلن ر ئىرا ةعئاع

 بيهو ]ف 05



 «(0)ج» «ريستلا باتك» « ؛مو» 2 © صيخلتلا عم كر دتسلا »
 ورم نب دم نع نايلسن. ةدبعو ةماساو اانث قاحسا 3 مالسلا ديعنب دمشانمت ىربنملا يركز ونا« انربخا »

 ايمللاق امينه هللا ينو ماويلا زب ريبزلا نعزي نيا دبع ى نرع بطاحن نمرلا دبعنب ىيحبنع ةمملعن|

 ميرنينع ةمايقلا مووت امث نوتيم مهناو ثييمشملا لسودل ا يلع هللا لص تللا لوسر لعةبآلا هد

 ىدؤي, ىتح ميلع كلذ نرركيل من لاق بوئذلا صاوخ عمان دلا يف انني مازال ايفر اا تل

 داس مالا نأ تارغ م ةلاسنع جن لكوملا

 ورم نيدم ىنثدح يراصن الا هللادبع ندمت انث ىزارلا متاجوبا انبث ريبزلا يلا نب نمحرلادبع  هانربخا

 ينرك ديو ثيدحلا ركذفدي الاهذه تازامللاق ريبزلانب هللا دبع نع بطاح نب نمح رلادبع نب ىبح " نءيثبللا

 « هاجرخم و و لسن طرش لع حبصجص# زيبا هدانسا
 هللا !ديعاتن عيلان نسما 93 ىدرادلا ديعس نب نامع ان داتا ليعمسا نب ميهاربا قاخيسا ونا ىنادح

 هللاام يوب نتتفملام لوقت انك لاقرمع ع نع رمي نا دبع نعهفام يف ربخا وِ لاق قاحسا نيدمتس ىثدح سرر دانبأ

 مهسفنا ىلع اوف ريا .نذلائدابع انمهف لزا ةندلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر مدقا,ل اًئيشدنم لباقي

 ابهتبتكق رمع لاقت اهب دعب قلا تاب .الاو ميخرلا روفتلا وهدلا امي بون ذلار م هللاناهنلا ةخرئم رات

 ةرجهلايف ذهل للان ذاب نا رظت كك . لسوفلا و هيلعتلا لصدلا ل وسر ماقا 38 )١ ةئيدل !تفاعم يريعب لق تسلم

 سود و يع تار هلال وسر ند 02 اقادقو ن رجا يأ نم. هباجصاو

 * هاج رخ رو ملم تيرعدو صل

 ان نينا و نب هللا دبع نب دمحا ان يب رملا و رمي دان يكرم ميه نب دم لضفلا ما « انجل

 11 ا 0 رع شايعنن ركب وا

 ير ةنملا لها لكو ةرسح هيلع نوكيت ينا ده هللا ناول ل وقف ةنحلا نم ه دعم ي رب رانلا لها ل

 ىف لركن ملسو هل اوديلع هللا لصاتلا لوسرالت مترك هلزوكيىفا دههللاناالول لوني رانلا نم ه دعم

 جحصملا +٠ ثيديللا يف ظافلا انه رم طقس دقت هلماو لوصالا يف ا ذكه )١(

 وتم مهنأو يبس هللا تلو لاق هسا نع ريبزلا نبا نع وع نرحل دبع نب يب نعورمم ن 4 دمع لف

 منلاق بونذلا صاوخ عم ابييندلا يف نيب ناك اماني دركي تلق نت ومصتتت عيردنع ةماقلا موب منا م

 *(م) ديرشل مالا نا هللاوف ريبزلا لاق مح قج يذ لك ىلا ىدؤب ىتح يل كلذزرركيل

 هللا لوسر مدق ايلف ائيشهنملباهتهللااموةيو:نتتفملام لوهتت اكرم نعرمج نب | نعمفان يب ربخ!  قاحسا نبا ل»
 تسلق ,تبتككر بلا تايالا !وطنقتال مبيفنا لعاوف رسا نيذلا ىدابعا, مهيفلزلا  ةنردملا سو هل او هيلعللا لص

 ةرجحلا يف هل هللا فنذأب نا راتني 1ك لس وهل اوهيلعللا لص هللا لوسر ماقام ةنب دل تفط مث ى ريعب لع

 «(م)هعمج رخف ةراسودل او اوهيِلعلا لص نال وسر نؤؤي نا رظنتي 28 وبا ماقادقو نب رجابملا_:رم هنادكاو

 ميذبا نم هدمتم ىرن رانلا لها ركوب يس ا ناعم 4 واط

 يناده هللا نا اليا ةريفولا ند هدعتم ىرب ةنلبا لما ا ةردعميط لوك اتم نا نارا لوعف

 سس 41 7 - 2 . ٠ ا 1 0

 د 0

- 
| 

9 
 نإ

 4 5م 0 5 جحد يبسباك



 4م 0 - وهونوكت »

 ل

 4 ما

 عدو

 م6 0

4 
 يبس

 طهولا هل لاق فئاطلاب طئاحيف صاعلا نب ور مصنب ماد ىلع كاف حلاك ايدلا ن هللادبع ىن ةدح لاق اق دز نب أ

 00[ للا لأس مالسلا امييلع دوادنب ناجاس نالوقت لسو هل او هيلع هللأ لص هللا لوسر تعمس كا

 روس ريش »

 *<«0ج» # ريسفتلا باتك» 4 م6 ) م« صيخلتلا مم كر دتنلا )»

 ناكوةدارج ايلاَع د , راج ناملسل ناكوام وبنيعب را سانلا نيبيصَن هيسرك لعناك ى ذلا ناطيشلاو ل

 ءالب كنييصيسدنا هيلاةثلا 0 ابلهالّقملا نادو هناالاقملاب مهب ىضقف ةموصخ هموتنوو اهلها ضعل نيب

 * هاج رخو نيخيشلا ط رش ىلع حيعص كم اج اذه * ضرالاع نم واءامسأا نم ةس أ ايىردال كك

 ةعدر ىتثادح لاق ىعازو الا نعركبن رشدانتيف الوكلا رصن ن رحئانب بوققعي نيد .سابملا وا 0 7

 ارسال لح .الاككلم هلا ومالا ءاابعاق ة كح قدام 12 هلان ةعاعلا ءالما تل روك نإ رس رت اناني نيحا

 00 ع ا ذه يف ةولصلا الا دب رب ال هتبب نم جرخ لج راع عا هلا وهالاو اطعاف ه دعب نم

 | تا وكك تلا وجرت نحنو لسن و هلآو هيلع هلا لي هللا لوسو لاق همأ هدا و مويكةتيطخ نمجرخ

 « كلذه اطع ادق

 -ه#: ص نزلا ةروسريسفب ]وح
 ئ © ميحرلا نمحرلا هللا مس

 :ىندج دز نب دامحاتس برحن تاملس انن لجبلا لضفلاز. نيسملاانن تاه ن : اص نبدم# ينثدح )»

 هلوش ىح موضي, مل_سودل مهل تا ريتا 7 مل ا هاب تي لع لوبا

 ْ * سعزلاو ليثا رساىت ةروسقليل لكفأرقب ناكو موصينا ديربام لوقت ىتح رطفنو رطقت نا دير بام

 | 2 «اربخا»
 | لعناك ىذلا ناطيشلا وه لاقادسج هينيرك لعانيقلاو نسايع نبأ ترع ديعس نع لابنلا نع « شنعالا ف

 هموقنيد و اهلها ضعب نيل ناكو ةدارج امل اقت ةيراج ناملسل ناكو وامو» نيعلراسانلا نيب ىضقتن هيسرك

 ادن اييرهال ناكو ءالب كبيصيس هبا هيأاهثلا لاو ا هنا الا قح اب مهنس ىنعَقف ةموصخ

 ْ *(مخ) ضرالا نموا ءايسلا نم

 أ طئاح يف هرب ةتادبعلع د تاخد لاق ىمليدلا نر هللادبع ىتادح ديزي نبةميبر يثدح #* ىعازوالا م

 الث لا لأس نايلس نالودت ملسو رادو هوما ل ير طيس لج فة يطاق لتلتا مماطلاب

 ارد ىنبن الاكلم هلأسوهايا ها اظاددك داس كح فلا ةتاانلاءاطعا نوككي نا وجرااناو نيتاداطعاف
 جل جر وحل دجسلااذهيف ةالصلاالا ديربالهتي نم جرخ لجراعا ةلآس ومايا هاطعاف هدب

 هللادبع(تلق) كلذ هاطغادبت هللا وكنا وجرت نحنو لسوهل 1 !و هيلع هللا لص يبنلا لاق هما هندلو مويك هتعيطخ

 « همث زوريف نءا وه

 4[ صلا ةر وس ريسفت ]2ث+

 لوقن تح مونصي لسوهل اوهيلعلا لص هللا لوسر ناكل وقت ةشلاع تمس ةيابلوبا ىئثدح ديز نب « دامح

 «*صنلاو لّارسا انني ةدوزستل يل لك يف ارث ناكو موسي قا ير ام لوم ىت> رطفيو رطفي نا ديرب ام
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 «()جطظ ١> «ريفتاباكإ» 48+ ٠ «صيختلا عمك ردتسلا»
 و زننيحن سيل لاق صانم ني>تالو لجو نعهلوقيفاههنغ هللا ىضرس اع نبا نع )١( ميلا نع قاحساىنا نع

 ٍ هاجر خلو دانسالا حمص *رارفالو

 نمر لا دبعاننىمشاحلا ذواد نب ناملسأبلا سرردا نب دم مناحوبا اننىرلاب هيقفلادم نب ليعمسا 4 انربخا
 ردقلادعب هباصا امدوادباصاام لاق امهنعةللا ىضر سابعا نع بر كح نع ةبقعن ىسومنعدانزلا يلا نبا

 كيس دواد ل[نم دداعو .الا راي الونزيلا نيا ةعاس تلم يفور ماو الا كلف هي لال سلا ست لدا
 ىنوع الواف ىنالا ع نكي ل ك اذ. نا دواد ان لاق كلذ هللاهركف ء اشارك روكا جنو وس

 7 هاجرخ و داتسالا ميص

 نع ىراصن الا دعسن دمحم انن ليضف ندمان رابملادبع ندم انب توقع. . :ربدمح سابعلاوا # انندح الف

 هيلع هللا ناب كلم دنع هللا يضر ءادردلا يلا ع نع ءيالوملا يشد رداواهللاذئاعانن قيمتلادب زن هللادبع

 ع كبح ينغلس ىذلا لميلاوكبع دب بحو كبح كلأساسر رمالسلاهيلع ذوأد لاقل ا يلسومل ١ و

 هنعْدحو دوادرحذاذا لسوهل ”اوهلع هللا لص ينلا ناكو درابلاءاملا نمو لهاو ىسش لا بحا كبح

 *هاجرخ لو دانسالا ميك رشبلادبعا ناك لاق

 نديعس نع ىدسلانع كب رش * ًاينادانقلا ةحلط نب و رمان ر صن نددمجا انةرافصلا ق دعا انريخا »

 ريطلا هلع فنكمتف تبسناك وتبسلا مون 3 مالسلاهيلع د زاد لاتاعينم هللا ىضر سابءنءا نءريبج

 *( مخ )هلظنف

 ادسجهيس رك ىلعانيملاو لجو زعهلوقيفامهنعهللا ىضر سابعزبا رع ريبج نيديعس نع لابنملا نع شمالا

 م 0

 كحبسوا كل لصب كين دواديلبا قل دياعوالا راهمالو ليل نم ةعاس نمأم برايلاقهنا كلذوهسفنب تحت

 امون كلسفن ىلا كنلك ال يلالجو هيلع تيوقامينوع الولفىنالا نكحي لكلذ نادواداب لاف كلذ هللاهركف

 ءادردلا ىنانعوالوملا نسر دا واثق شسدلادب رن قادبع ١ .نءىراصنالا دعس نب دمشان# ليضفنإ 0

 نم يلا س>اكبح لمجاسر كنبح ىنغلس ىذلالمعلاو كلبحن نم بحو كبح كلاما ر ةوادلاق اوفر

 * رشبلادبعا ناك لاقهنعثدح ودواد ركذاذا لس وهلا و هيلع ا لص ىنلا ناك و درابلا ءاملانمو لهاو ىف

 «ةعوطوم هثيداحا دجالاق ا ذه هللا دبعلب (تاق) 3-5

 تبسناكو تبسلامو» أخ مالسلاه يلع دواد تاملاق سابعنبا نعريبجن.ديعسش نعىدسلا نع « كب رش ال

 *(مخ) هلظتف ريطلا هيلع فكعت

 7 - ةناع ذواد ءالتأ
 'ثيردحا ده#مويلا كلذ ةيتنلا هارون ينربخ ,خاف براي لاق امو كسفن ىلاكنلك ال ىلالحو هيلعتس وقام

0 
 هر

 # رشبلا ديعامالسلا هيلع دوا د 00



 ,نع 0 ابل نيدامجانث ديلولاوباانث ىيحم نيدمم ن ىيحئانث بوقعي ندم هللادبعونأ 4 انثدخل ل 0
 ا ّشضء.ةروسةرختتفا قناك ملانلا ىرامف تب و لاقةتع هللا ىضر رو انا ايزل هللا دبع :

 «اهتفدجسف لس وقل اي اوهيلع هللا لص ىنلا كلذ. تربخاف هلوحامو ملتلاوةاودلا تدجسف ةدحسلايا ع ْ

 نايفسانثىدسالا هللا بع نيادح انئيفاان ةييش يلا نب نامع نيدملانث ظفاملا مراد ينانب ركبوا انربخا 3
 شيرق تءاؤطنلاط وا: ضرس لاق |ينع هللا هر سابع نتا نعريبج نبديعس نعةرامع نب ىح نع شمالا نع 5 ٍ
 تلاطتىا ىلا هوكشوكاذهمنع كل بجو ماّتف لجز سلجم بلاط يا سأردنعو لسومل اوهيلع هللا لص يبنلاءاج ا
 لاق مجملا زج اهمعبلا ىدؤن'و برعلا اه ممللذت ةلكمهتمديرااما معابلات كموق نمد. راميخخا نباايلاقق ا
 لاقت اجت *ىثلاذهناادحاواهلا ةحلالا لعجا اولاّفلاق هّللاالا هلااللاق يهاملاق ةدحاو ةلكل اق ةدحا و ةلك | هم
 هداج خلل ةانسألا حماس ثندخ اذه «قالتخا الااذهنا غلب ىتحركذلاىذ نارقلاو سهل و 2
 .نبدمتت تعمس لاقىنا ىنثادح ررج نب بهو ًاناقاحشا ان مالسلادبع نب دمحم انثىربنعلا يركزون انربخا جا 3

 ىفازا ثلا وسل لطايشمل ور عاعاجا نعهبا نع سابع نب دبعم ن ,ضاديع د سايملا جوس لاكن نقم 32 ظ

 هللا لص هللالوسراوعزان نيح مهلا ا رق عامجاو لهجيناو بلاط ىبا ساجم ىنمي كلذ مهساأجم يب قو مهفركذلا . أ

 هوم

 4«( حج :١ يلا يدفلا تاكا 00 ا صيخلتلا عم كر دتسلاا و:

 * هاج رخم مو نيخيشلا طر مث ىلع مص ثيدحاذه *ةعم سانلادحسو دحسو لزتف دي

 * هاجرت لو لسم طرش ىلع حيض ثيدح اذه « لسوهل اوهيلع

 ١ ايش ساد عا نبدمج اننليضفلا .*رب نيسان :.دهازلا راند هللادبع ندمحش هللادبعوا # ينربخا

0 

 *(مخ) اودحسو

 100 تختفا ناك مالا ئراؤف تيارات ىردملا ديعسابا ترا تزل نكي نعديمح نع ةملسو 4 دامس ف

 يس وهل اوهيلع هلال ص ىننلا كلذ. تربخاف هلوح امو رقلاو ةاودلا تدجسف ةدجسلا ىلا ثيهت اني ف

 *(م) (تلق) ابق دجف
 نعنايفسان“ يدسالا هللا دبع ندم انثىلاانثث ةبيشىلا نب تامع نب دم انث ظفاملا مراد يبا نب ١6 انربخا ز)»

 ىخا نباابلاقف كاطيباىلا هةزكشف كاذهمنع كلبجو ما 1 نار نشا للاطيا نساردنعو لسودلا اوهياع

 يلا دنا ملكا مجلا هيج ام مهلا ىالؤتو ترغلا يرخل اذ لك مهنم ديرااعا معاي 6 كايف نارام

 مهفلزو لاق تاع "ىثل اذهْا ادنخاو املا ةملالا لفجا اولاتفلاقهلا الا هلا ال لاق ىهامل اة

 « حيعص# قالتخا الا اذه نا كلر لا ص

 ركذلاىذ نارتلاو سطل اق ابعنبا نعهسا ن :عّنمأَت ءنبدبعمنب هللا دبعنب سابعلا ى :”دح © قاحسان ا

 هشلع هللا ىل_صدهللا كيو اؤعزان نيخمولا شررق عامجاو لهج ىناو تلاطيبا سا ينعل مهساح ٍفدميف

 « ةقن سابعلاو (م) |

 « لاس )» ك3

 770707 ا ] ]ز] ز ز ]ز | | | | | 00099 زن زن ز 1

 ! لا لص ىنلا اف شيز قتءانف كلاطونا ضرس لاق سابع نبا نءريبج نب ديعس نعةر اصنب يب نع ش «عاللا
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 «0)ج» | «رييفاباكإط «مضط ١ «سصيللاعمكردتلا» ٠
 | ىهجو عضم ىتبقرىلاىدب طبرا )١( يلع زمجتالف ينجرت نا ىمع رظنن تناو ينح ذباللاّقف ضرالا ىلا هبجو

 هلع

 مشمج نبدم انثن .رملا ءامنصيفاءنصلا قاحسا نب دممانث ريما دهازلا دم ميهاربا قاجساو ا (ينربخا لف

 يجو ءأيس ل مي نع ريبج ني ديعس نعب رح ن.كامس نءىروثلا نايم سان ياعنصلا

 ْ . « هايبر خل لو نيخيشلا طرش لع حبب تب دج اذه

 دم نب زيزملادبعانتىرهزلا د مش نب بوقمبانئيرودلادم نب سابعلا انثي وقع ندم سايملا و! انئدخ

 ::هبلقمانن الو مانبع ماننلسومل او هيلع هللا ىلص يننلا ناكلاة دنع هللا يضر سنا ن :ءركيلا نبّللادبعن. كل رش نع

 *هاح رخ مل م وولسم طرشش ىلع حيص ثي دج ا

 8[ ص ةروس ريسفل ]ب

 © ميجرلا نمحرأا هللا يبل 9

 ثراهلا نو رمع ىبربخا سهون هللا دبعانثيبالوما رصن نب رحانثءالما بوعي ني دم سابعلاوبا < انثدح

 ال بر !رتلاقد] هع هللا ى ضر ىردملا ديعسىلا نعدعسنب هللا دبعزب ضايعنع 1 اله ىنا نب ديعس نع

 غابايفاهأر را مناك |يفهعمسبانلا دجس ودخل دعولا لب فريدا لع وه ض لسوهل " اوهيلع هلل ص

 دوجسللم ًاينوعأر ينكاوي ة ةيون يه لسوف اوهيلع هللا لص هللا ل وسر لاّمف دوجسلل م وعم

 لاملا 00 قاحسا يذلا يلعةءاورفو (؟) مج ٠١ يحيذيف عرسال ى ا لعزمجنال ( ١(

 لا ةحو عضو هلتو هبا نما امال سا|لذ لمعلا يف ميهاربا ىهسهيعس غلب ىتج بش يبسلاهعم لب هتنس وهجاهمم ىلع

 ايمرالا ىلع يبجو عضم“ ىتبقر يلا ىدب طب را يلع زهجيإلف ىنمحر نا يسع رظنب تناو ىنح ذب الاف ضرإلا

 هلوق مفر و هدد كبسماف ان و رلا تق دص دق ميهاربأ ابا يدون ىتح ةب دلل لح لف هج ذيل هدب لخ دا اللف

 * ( م خ) ليعمسا حي ذلا نا سابعنبا معزو لبةتمميظع شبكي مييظع حب ذه هانب دف

 0ع يناونصلا هشعج نب دمشانن ينامنصلا قاحسا نب ديما بها زلا ىريملا دب ن ميهاربا ج انربخا 9

 * ( م خ) يجو ءايسالا انؤر لاق سابعنبا نع ريبجنب ديعس نع كاس نع

 هل او هيلع هللا لص يبنلا ناكل اق سنا نِع كب رثنع دم نب ب زملا دبعانب يرهرلا ديمشنب < ب ومعي
 « (م) هلو رب لو فيمض ب وقمي(تلق) (م)ابت مانالو هانيع مانت لسو

 0 ص ٍةر وس ريسفل ,-

 لا ليس هللا ل وسر ًأرقلاق ديعسيلا نع ّللادبعنب ضايعنع لاله يبان ديعس نرع ثر ,املان « ورم )

 اه ًارقرخا امو. ناك يق همم سانلا دجس و دجسف ل ري ة دجسلا غلب اهف ربنلا ىلع وهو نص سو و هل او هيلع

 السلا

 ا 0

 4 هلوقمفرو هدب كيال لا تقدصدق ميهاربااينا ىدو ىتحةيدملا كحيف هحديل هدب لخداايلف ضرالا ىلع

 و نيخيشلا طربش لع عيب ثيدح اذه# ليعمسا يذلا ا سابعن.ا ميزو لبقتم ميم شبكي م ظع مذ هانيدف
5 

 ب يستطع م

 يو نيفيا ت_تى 08

 | يشيل رفد رجلا عأرت عك أر يك د يدي و ىف لانو رجلا ىلا يابن ا مف

 4 0 دعا

 ركك ١

7 

 قل



 ىلا الجر اعد نم ُِظ

 ١ ا
 ايل

 هل

 يي ةمأ

 «0)ج» | مريفلاباك» > م«  «صيخلتاعمكردتلا»
 لئاو يبا نع شم الانع ربرجأبلا ميهاربانب قاحسا انن مالسلادبع ندمان ىربنملا يركز وا انربخا ف

 بوسإكا *ىش نم بجسبال هللاِنا م رشلاق نورخسو تب ىلب هنعاّللا ىضر هللادبعأر ق لاقةملس نق يّمش
 ناكو حرش نمملعا نك هللادبع ناهنار هبحعن ناك احن رش نالاَتق ميه اريال كك م ا لا ٠س ا

 * هاج رخم لو نيخيشلا ط رش لعحيحص ثيدح اده»#تبحت لب اهارش هللادبع
 نيك اهسانب ليثا رسا ابنا ىتسومنب هللا ديبعانب نا رهمنب دمحاانن رافصلا هللادبع ندمح هللادبع وا انربخا ١

 مهجا وزاو اوملظ ندذلا اورشحا ىلاعهلوق يف هنع هللا ىضر باطلا نب رم نع ريشلن لاهنلا نع برح

 *: هاجر ولسم طر شت جيحص ثيدح اذه»# مهاثم# نيذلامجل اثما لاق

 ناماسنب رمتمملا انت يربنعلا ذاعمنن هللا ديبع انه ىرتستلا دمحا نب نسل انن ىرصبلارفعج نب رم # انندح ٠

 اعدعا دمام لوقت لس ودل .اودييلع هللا ىلصّلا لوسر تممسلاةهنع هللا ىضر كلامنب سنا نع هيبانع
 * تولوشسيم مهما موفق و ةنآلا هذهأرقم هعمداقهل امزال ةمايقلا م وعم اذوقوم ناك.الاّىش ىلاالجر

 طرش ىلع هححيصن انكل هنم هلوبقانل زاجولو هنعذاعم نب هللا ديبع نع ىرتستلا دما ن نسحلاه» ثدح اذكه

 (١)ميهاربا نب قاحساانث مالسلادبع نبدمشانث ىربنعلا ايركزونا( هانربخاام )هءاوص نالوقت انكلو نيخيشلا
 ,تعمس لاق هنعهللاىطر كلام ن سنا نعرشب نع ثدح ميلس ىلا نب ثيل تعمس لاق ناملسن رمتملاامنا

 مون هعم انقر ا فيا لا رام قادر ىلاوسلا ماشا اند نب لوم لسودل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر

 ةءاوربنابدقف كاملا لاق «نولوثسم مهما موفقو ماسوهل او هيلع للا لص هللا لوسرالتمثهممداقت هلامزال ةمايقلا
 *«امدانسابالصا ثردحلل نا لظنملا ب وقعل نا هرصع ماما

 نبا نع دابعز. لبشان' فذ وانت ىربنعلا ىلا نبنسحلا انئقثلابوقس ندجا ديعسوا 4 امدح 9

 ميهاربا حوت ةعيش نملاق ميهاربال هتعيش نمزاو لجو نعهلوق يفامهنعهللا ىضر سابع نبأ نعدهاج نع مسيجنىلا
 عضو نيبجلل هليو هنا صاام ياسا ايلف لمعلا ىميهارا يس هيعس مخلب ىتح بش يعبسلاهعم غلب *:هتنسو هج اسم يلع

 همجو ١١ «وهار نب دمه و اوه )١(

 أمنا يث نم بجسيال هللا نا ب رش لاق نورخس و تبع لب هللا دبع ًارقلاق لئاو يبانع « شمالا

 لع ا ناكهّلا دبع نا هب أر هبجعي ناكاحت رش تا لاقف ميه اربال هب ركذف شمالا لاق لسيال نم بجسب

 * ( م خ) تبع لب اه أ رق ناكو مب رش نمم
 *(م) ملثم منيذلامحلاثما لاق مهجا وزاوا وملظ نذل اورشحا رمت نعريشننن نايعنلا نع كامب نع « ليئارسا ١

 أيل الجر اعد عا دنمام لوقي لسو هلاو هيلع هللا ليص ينلا ممس سنانع هبانع رمتعم نع 4 ىور 9»

 هبا ث دح | ذك#ن ول وئسم مهنا مث وفقو أرق مث همم داع هلام زال ةمايقلا م و هعمافوقوم تراكالا سس

 نبا هنا وص نكلو هانححص) نسبملا نِم هلوبقانلزاجولو هنع ذامم نب هللا ديبعنع ى رتستلا دما نب نسمملا

 «اعوف ص سنا نعرشل نع ميلسيبانب تيلانت رمتمملا انا هوهار

 ح و ةميشن+ لاق ميهاربال هتعيشنم ناو سابعنبا نع دهاج نع حبجنىبانبا نع دابع نب « لبش ف
 ع

 )ظل يأ | |[ [زة|[|[1 1 ز1012ز2 2 12121212ز2ة02ز2ز020ز2ة202ز2ةزة2ة2ة2ة2000 ا

00 
0 



 «(زجطا ١ مريضا باكإب ١ 49 ١ « نمي كزدتنللا )ل
 ىو اونلا فرضا بيوع حيبص ثيدخا ذههاوك ف ةنآلا مهيلع 0

 * لا نعد مح ثيدح نم ىلا هه ننس يتق رعا دقو

 موس :. مركحلا دبع للاديبع ةعرزوا انه يزارلا دعس نددمحأ نندمم رفتجو ا انادح إف :

 هللادبع ترغلئاو ىلا نع مكسملايلا زا رايس نع قاحتسأ نب نمح زلا دبع ع نع يملا كلامي مساقلاب ديعسنإا

 2 رخو دانساالا مير ثيدخ اذه# يلاو كهتشافىا نوعمساف مكبرت تنم

 نعرشن وناأبنا ميشه اننذوع نت ورمانت ئدج اياد لضألا ندمسن. ليعمسا# انربخا اظ|

 ملول اوهبلع هللا لص هلا ار داو ة امنع هللا ضر سابعنا نءريبج نيديعس

 متهجراب كلخ دم كيبحمم كنتيعا ذه هللا ثعب من هنا مارا نطل دال عاق لافدت(١ ١)لئاح و ظعإ

 يرخص ثرردح اذه#«ةرؤسلارخ ىلا نيبمميصخ وهاذاف ةفظن نص هانقلخ انا نآس الاربإوا تاب الا تلربق لاقت

 * هاجر 1 نيخيشلا طرش ىلع

 ه4 تافاصلا ةروسريسف زج

 « ميحرلا نمح رلا هللأ سلا

 درع نايفس أبناةبقعت ةصييقاتت ىرافتلا مزاح نب دمت ةفوكلاب يتابيشلا لع ندم رفعجو ا # انربخا و"

 افص تافاضلاو لج وزع هلوق ىف هنع هللا ىضر دوعسم نب هللادبع نع قوردسم نع ىحضلا نا نع شنمالا

 ىلع ميخص ثر دح اذله# ةكحن اللا لاق اركذ'تايل اتلاف ةكت الملا لاق ارجز تا رجا زلاف ةكت الملا لاق
 «هاج رخو نيخيتشلا طرش

 مم ٠؟ ىلبلاب ريغتنم ىا لئاخ ظعإ 0(

 نك وس ماعدف م قران 7 رمدقإم تتكبيونولا يح ندتانا هللالتاف دحسما برقىلا اولقتتنا !وداراق

 «حيحصهنعق رزالا قاحسا ةيذرفتناوكرتف ةناآلا مهلعأر ق مل كراث | ب بتكيرهنا لاف لسوهل آو هيع هلا لح

 نحل دنغ نعي ملا د ا هللاديبع ةعرزوا ان ى زارلا رفعج ونا اذ دح

 هوقنخ نلس لا اعنا م وقاينيساب ب خاص لاقامل لاق هللا دبع نعلئاوينا ن 206 زايساوزع قاحتساا

 :* فيعض قاس نا (تلق) مي #ىل او دهشافىا نوعمساف هب رب تنم | 1 ينالاقفءايب اللا ىلا تفتلاف تول 1

 مظعب سو هل او ةسيلع هللا ىلص هللال وسر ىلا لئاونأ صاعلا ءاج لاق سابغنتا نع ديعس نع «رشولا»

 منبج ران كلخ دب مث كنيحم مث كتيع اذسههتلا ثعبب مق لاق مزا 0

 * (م خ) ةروسلا رخ هلا ىلا "ةفطن: نم هانقلخانا"ن ءاسالارب لوا تاب الا تل زق[

 هم تافاتلا ةروس زيسف لوح ْ
 لاما رج ز“تا رجازلاف ةكذ الملا لاق اننض ثافاضلا و هللا دبعنع قورسمنء ىعضلاىانغ ءم شمالا |

 « (مع) ةكئاللا لاقا رك تايلاتلف ةكت اللا |

 . يلا لاف ءايب 0 ىلا تفتلاذ تود هوفتخت لاق قلع ايما أوعبا موق اننّيساب بحاص لاقأمل لاقهنع هللا ى ضر

 ةدووخو»

 دل
5 

 .٠ معمم مس

4 

 0 فاصوا 0

 5 يسع سكوت وج



 4 نسا 1

 روس لب 5 ْ
١ © 

9 
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 ةو

 <« بلا

 مس | مميسا

 «()ج»  ريسفتلا ب اتكوو 4« « صيخلتلا عم كر دتسلا »

 هايحادبع ىلا هللا ر ذع | دقل لاق لسو هلو هياع هللا ليص يبنلا نع هنع هللا ىضر ةربرهىلا نع يربقملا ديعسنع
 "307 فاير دعا لعل ليمتد نيم عدول

 ن داح اش برجنب ناملس اننا ىضاَقلا قاحسان:ليعمسا ان هباتكح لصانم ركب وا خيشلا 4 ان :, دح

 ةرما نم لس و هل١ و هيلع هللا لص هللا ل وسر لاقلاق هنع هللا ىضر دعس نب لهس نع مزاحىفا نع دب ز

 * هاج رخم لو نيخيشلا ط رشم يبات نعانددف ةلس يبل

 يلا رع قاحسا ىلا نع ليئابرسا انث ةحاط نب و رمان رصن نب دما ان رافصلا ق حسان يدمج #« ىبربخا

 نكسلو ةءادنماه رهظ ىلع كرت اماوبسك اعسانل هللاذخا وي ولودنع هللا 5

 * دائسالا حرص « مدا نبا 53 1 هرحج يف ب دعب لعجلا داك لاق ةناالا | مرخ ْؤِب

 اس ند ةروس ريسفل زوج

 « ميحزلا نمحرلا هللا مس وف

 ناهلمعتسا نماهب مهن ةءاكح عضولا اذهيفرك اذاناوز ارقلا لئاضف ب اتك يف روسلا لئاضفد« تركذ دق ©

 ورم ان ىفرعلا نينمملانب نسما اننى ريما عدلا نينيسسلا ان اننا ةفوكسلاب ىعيبسلا نمر لا دبعنب ىلع انن دح ف

 و قلل رق تتكيلف ةوسق هبلقيفدجو نملاق لعن دمج رفعج ىلا نعذا و م نب دمت“ نع مآ دقملايلا ت 1 .

 ةديوطل ١ منارفعز اينو

 دنقل رتغلا لوا دسح ىرمعلا بيبش ن ىلع نب نسل ان: مثلا شوقي نب دمحا ديعس وا 4 30 ح8

 نع فب زط نب دعس نايفس يبا د نرع ديعس نب نايفس اننى دج ىنثد. ح ىدزالا فسو نب قاحسا نبا

 برقوىلا اولي نا او داراف ةنب دملا نم ةيحانىف ةماسون: ناك لاق هنع هللا ىذر ىر دحلا| ديعسىا نع ةرضن ىلا

 هيلع هللا لص هللا ل وسر ماع دف مران آؤاوم دق ام تتكلتاو قولا | ىبحت نحنانا لجو نع هللا ل زئاف دجلمملا

 هل

 قازرلادبع *هيلادرمتيف هللاردعا دملةنس نيعبسوا نيتس هرهدبع ىلا هللا ردعادقل لوقت لسودل اوهيلعللا ىل ض

 1 رك ذف ملسو هل اوهيلع هللا لص يبنلانعةربس , سه يبا نعىربقلا نعرافغ نم خيش نءرمعماا

 هانثدح# رمعلايفهيلا هللا ردعا دمف ةنس نيعبس ىتما نم رمت :رم ان لهس نع مزاحيلان .ع دز نب ا دا مح ١

 *(مخ) )ثدملا دام اتت برخ نب ناملسأنن ىضاقلا لامس هناك لص نسب ناهس ان ب ركبوا
 لع كرب انينكحاع اعلا ماشا قيؤاو خومسمنرا ارق صوعالا ىلان ء قاحسا ينانع # ليئار ا

 «حيص همدان ا فدي هز قياييدمب لعجلاداكل اق ةمآآلا مر 56 نكلو ةءادنم اهرهظ

 بلا 1 ردم وح

 تكيف ةوسق هبلق يفدجو نم لاق لع نب در فج ىبا نعنا و سم نب دم نعما دما يلا نو رم نع 4 ةناكح

 «هبرشن منا رفعز ماج يف ذا رقلاو سر
 ةنيدملا نم ةيحاب يف ةملسومب ناكلاق كيع دم ىبانع ةرضن نأ نع في رط نب دعس ...:نانفس ىنأنع 01 نلف ٍِظ
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 *«(0)جط ريفا باتك» « ١  صيخلتلا عم كردتسلا ط
 ثيدح اذه# برغلاو قرشملا نيبام 'ىيضتل اهسم ةؤل ؤاىندانا.ناجيتلا مهملغ قال اف به ذ نم رواسا نم

 نعورم نيب. رصملا دانسا حصا لاق هنانيعمن. ىيحن نع ىرودلا نع سابعلاوا( ه انيدحام ) دانسالا -

 «ذيعلسىلا نع منيح ا ماعاد

 ماشه ناعم ان يبا ىنادحخ ىربنعلا ذاعم نب ىتثملا نب ميما ا ينقالا توقعي نادجا ديعسوا 6 ىنثدح

 نزحلا لاق نزحلاانع بهذاىذلا هليدملا اممءهّللا ىطرسابعن.!نع ءازؤنولسا يبا نع كلامنب و رم نع هيبا نع

 * هاج رم لو دانساللا حمص ثيدح اذه رانلا

 نامعن هللا دبع نع نايفس انبمعيعت ونا انن نارهمن. دممسا اني رافصلا هللا ديغنب كن هللادبع ونا 6 اني دح

 لاقت دع سيك وا لجو هلوق يف اهنع هللا ضر سابع نا نع دهام نع ميثخنا

 *: هأج ردم لو دانسالا حسبحص»# ةنسس نيتس

 ديعس نع ثيللا اذن اص نب هللادبع اني يرا دلا ديعس نب نامعانثيرينملا دم ن دما ن سل اوا * يل ربخا ٍِظ

 ةنس نيتس ما نملجرلا ملي انا ذا لسودل ”اوديلع هللا لص هلا لوسر لاقل اق ةنعّشلا ىضر ةريرهيدان ء ىربقملا

 د: هأح رخض لو ىراخبلا طرش شلع عيفشم سلا يقبل هلا والغلو

 د نن نمحرلا ديعان . ى دبعلا ةفررع نب نيسملا ىل طعورا انث دا دغبس ىرصاسلا ل ضفللا نب نسسحلاو ا م اني دح

 هلآآو هيلع هللا ثم هلباول متر نالاف عطا يسرق فرار ع ةملس ىلا ن نع ورحمت, دسم نر . ,ء ىنراحلا

 ملسم طرش ىلع حيعص ثب دحاذيه# كل ذ زوجي نمم مهلقاو نيعبسلايلا نيتسلا نيبام يتماراما لاق لسو

 «ءاجرع لو
 رمعم ان نازام ن. فرطماننر صم ىضاَقلا ةبيتق نب راكب ة ركب وا ان بوقمي نب دم سايملاو ا  انث دج»

 هللا ل وسر تعمس لوقت هع هّللا ي يضر ةرب ىهابا تعبت وق كزانالا عرعر هوز مم تسال ١

 * هيلاهرمييف را اس لج نسا «عدبعولا هللار ذعا دقل لوقت لسوهلاو او هيلعهللا لص

 ران عيش نعرسمأ اق 5 زرلا دبعأبنا ميها ربا نب قاحسا اننةكع ينامنصلا ىلع ن يدم للادبعوا # انربخا »

 *«حيحص# برغلاو قرعبلا نيبام'ئيضتل | م14 ذا ىذا نانذاستلا مهملع نا لاق به ذنم رواس | نم

 « راثلالاق نزلا انعسهذا ىذلا هللدملا سابع نبا« نع »
 *«معروص»# ةنس نيتسلاق ركذئنم هيف رح ذتيام كرم | و سايعنلا © نع

 هللا لوسر لاق ةربره يبا نع ىربقملا نع ثيالاانن اص نب هللا دعاني يرادلا ناهعان , ئربنعلا « ىلربخا

 *(مخ)ر ,معلا يف هيلا هللا ردعادمف ةتسنيتس وما نم لجرلا ملاذا سوا اوهيلع هللا لص

 اًعوف م ةريرص ىلا ن :,ع ةملس ىلا نع دسم نء يلر املا ان ةفرمعنا 000 اهو

 *( م) كلذزوجمنم مهلقاو نيميسلاملا نيتبسلا نيب اميتما ر

 كال - تاتا تالت دال 2
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 «00)جإ» >0 «ريفتاباتكإ»  «وك» 2 4 ضيلتا عمكردتلا»
 1 ا ماع رخض مو انشالا تي ثيدحا ذه * ىلوالا رذنلانم ريذناذهلاعتهلوف

 يتثدح ربرجأبلا ميه اربان قاحسا ان انالاتلا دبع نت”دمت اننى رثملا همم نب ىيح اي ركزوا # انربخا »

 لوق : اسود .اودهيلع هللا لص هللا لور تعم لاق هنع هللا ىضر ءادردلا ينا نع هامسدق لجر نع شمالا

 ةنملا نالخدتدصتقملاو قباسلالاق# تاريخا قب اسمهم وَدصتُم مهتم 1 ماظ مهنف لجونمت ةلوقيف

 دانسا يف نئمع الا نع تاياورلا تفلتخا دقو# ةنملا لخدن مارس اناسح بساح هسفتل ماظلاو باسح 0

 نع ةبعش نع ليقو هنعاللا ىطر ءاذردلا يل نع تنان يلا نع شمعألا ع نع ي َروثلاّنع ئورق ثد دحلا اذه

 دارا لاحباا او ارك لاذ ناجل نيش ىلا نءلْبقو ءاذّردلان ا نع غبت نملجر نع شمالا

 ٠ «ةاا تتاسصنل اهل ىلع تدمع و تاياوإلا 0

 اد ناملسنب نمتعأ] نب ددسم ىلا وناأببا دهنرسمن ددسم دنس قف قا>سا نب ر ونا خ خيشلا# ابربخا ف

 نيئم.قلا ماي اهنع للا ى ذر ةشئاعل تلق لاق يبا راو اووف يريح د سموا

 قباسمهنمو دصتمممهنم وهسفنل اظ مهنف اذان انيفطصا نئذلا تاتكلا انئروا 6 لجوع هللالوق ترا

 هينا ومر ةايحيف ىصم نفق اسلااماابنع هللا ىطر ةثئاغ تلاقف ليكلا لشتلاوه كلذ هللا ن ذاب تاريخا

 اماو# مه قحلب ىتح مهلامحاب لمعق عزان اما نف دضصتةملااماو# قزرلاو ةايملاب هلدهشف لسودل اوهيلع هللا لص

 * هاحر خلو 1 مميت # ةنملا ينالكو انعسا نمو كلثمو لثف لارا

 اهفان واحمامن ولخدب ندع تانج لجوزع هللا لوقالت ليسو هل اوهيلع هللا لص ينلا ناهنع هللا ىضر يردملا

 نم
 *حيحص#«ىلو الارذنلا نم هلوق

 ملاظ مهنف هلوقىف لوي لس و هلاو هيلع هللا لَ هللالوسر تعمس ءادزدلاينا' نع لجر نع « شمالا »

 مسفتلاظلاو باسح ريغب ةنلطلا تالخ دبي دصتقملاو قباسلا لاق تاريخلاب قباس مهنمو دصتتم مهنمو هسفنا

 [ نع شمالا نع ىروثلا نع يورو | ذكه هنم يبضلا ريرج هعمس# ةنملا لخ دب مث ريس اباسح بساحب

 ىروثلا نعلبقو ءادردلا ىف نع فيقث نم لجر نع شمالا نع ةبعش نع لق و ءادردلايلا نع تباث ىن
 « ثربلا ةادردلا يلا نغ تبان ونا رك لاق شمالا نع اضيب

 تررا ةشئئاعل تلق ل نابهصن ةبمع ىنادح نحرلادبعنت تاصلا بيعشوا ىثدح فتراهلس نب © رمتعم 9»

 لسو هل آو ةيلع هللا لص هلا ليوتسو ةايح' يف -رطمت نق قئانبلا اما تلاه ةيآلا باتكلا انوا مث لا لوق

 كلثمو يلثفدسفنل مل اظلااماو مه. قحلي ىتح مهامعاب لمسف مراث 1 عن رف دصتقلااماوب قزرلاو ةايحلاب هلدبشف

 «ىوتلاب سيلدمحا لاقوةمثي سيليفاسننلا لاق تاضلا (تلق) ميبضص# ةنملا ىفلكو انمبنا نمو
 اهفنواحما مواخدب ندع تانحالت' لسوهلا اوهنلع هللا لضىنللا ةتاعيا ديعس ىلا نع مشيرا ينا نع 4 جاره 0



 انسة نس”سهجبب

 «(0)ج» 4 رينفتا بانك « 0 « صيخنتلا مم كر دتسلا ف

 د 1لاللا ة روس ريسفت زوج .

 : « ميحرلا نجرلا هللامس لذ

 نم رلادبع انا تاملس نب اصلا ىرمملا دماح ىلا نب هماحانب ظفاحلا بوعي نبدمج هللادبعو ا 6 انربخا ٍِظ

 ا م انيدحا ذالاق هنعدللا ىضرذ وعسمن هللا دبع نعها 1 ,ءميلسنب قراخملان هللا دبع نع ىدوفسملا هللا دبعنا

 هللا كرايتو ريك [هللا وهلا الا هلا الو هير هحطاو هلا ناحبس لاق اذا ديعلا نا هلا باتكي كلذ قيدصتك1ني اننا
 نعب ىبجب تح نيلئاقلاو رفغتساالا مالم | نم عج ىلع نممرعال نوبدعصو هحانج تح نهمضف كلم نولع ضبق

 ا رخل ودانسسالا ييعص ثيدح اذه: هعف ريطاصلا لمعلاو ب بيطلا يكلادعصب هلال دبعالت أ نعام
 ىتادح طيمل ن دايا نب هللا ديبعا :ةديلولا ويلان ىضا هلا قاحسا رب ليعمسا نب لدعلاذاشمح ني ىلع « امدح ©

 تا انسلجو يلا هياعسف مل اسودهل اوهيلع 0 لص هللال وسر وحن ناعم تقلطن لاق(١)ةثمريإ! نع طيقلندايا

 مسيتفد.دهشأ لاق ة اًمح لاق ةبعكحلا برو يالاقاذه كن.ا ينال مس وهلا وهيلعدللا لص تناتلوتسر لاف

 كلغ /أ نااما ل او ةملاق كلذ عيبا فلح نمو ينأب ى عيش نمش رم هنا لسدول وهيل هللا لصللا ل وسر

 لا :هلوقحلا ىف خارتل ا الو ٍلسوهل اوهيلعهّللا لص! لوسر ارق لاق هيلع جالو كيلع ىنجيالاذه

 *هاجرخم لو داتسالا حرص «لوالارذنلا نم رذباذه

 أ نب رمتعملا انثىلع نب رصنانث ةعزخ نب قاحسا ندمم ركحر وا اذ ىميمتلا ىلع نب , نيسحلا دمحاونا انندح

 لاق ىلعالا كير مسا حبس تلزئامل لافامينعهلل ىضرسابعنبا نع ةم ركع نع بئاسلان ب ءاطع نع هيبا نع ناماس

 ىلا ىرخارزو ةرزاورزنالا فو لاقىفو ىذلا ميهارباوخلبفىوه اذامجنلاو ت ازرق ميهاربا فص يفاملك

 ب رمت ٠ ؟هيبا مسا ىف فلتخا و ةثاثم اهدعب ميما نوكسوهلوا رسكب(١)

 ه4 5 اللا ة روس ريسفت زهجح

 كلذ قدمت ما اذن تر د مك اند اذا لاق دوعسمنا نع هيا نع ميلسن.قراخلا ن هللا دبع نع 9:

 ربيلع ضبق هللاكز ابتو ربكأ هللاو هّللاالا هلا الو هل دججلاو هلا ناحتبت لاق اذا ديعلا نا. هللا باتك يف

 لمعلاو بيطلا يكلادعصي هيلا هللا ديعالت 3 - نمحرلادجو نم 'ىيجنىتح نم دعصو هح انج ترمب للا كلف

 « ميك + ةعقرب , طاصلا

 سوما اوهيلع هللا لص هللا لوسر وحن ىلا عم تقلطنا لاق ةثمر ىلأ ن نع ىلا ىتادح دانا نب ادم

 ىرل ا هلاو هيلع 0 ام ادحتف ةعاس انسلحو هيلع ىلا

 يباب نور تمس نيرال اض لسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر مسبتف هب دهشا لاق اًمح لاق ةبعكحلا برو

 زو ةرزاو رزت الو ًارقو هيلع ىنجتالو كيلع ينجم ال اذه كنا نا امال لاق مث كلذ ىلع ىلا فلح ىرمو

 * حسيت # ىلوالارذنلا نم هلوقىلا ىرخا

 ابلك لاق ىلعالا كر ميسا حبس تلزن لاق سايعنبا نع ةم ركع نع بئاسلا نيءاطع نع يميتلا « ناملس

 ىلاىرخا رزو ةرزاو رزت الا فولاق فوىدذلا ميهاراو غلبف ىوه اذا مجنلاو تلزن اف مرهاربا فص يف

 « همفر 3 و - نحل :

 ٠ ةكئالملا ةروسريسفت «

2 
 يتسلل

 3 - و



  ىلبق ىاموجلاس*تييوا

 :١ «40ج» ,20 0 «نريسفتلا باتك 8 <« 4 27 #« نصيخلتلا مم كر دشسنملا 9

 ناديعس نبت ب انيفا عون دح(؛) ترام لاهنب ضيا كس ديعس ن ةمفلعن ب كيه نب جرف 9 ىديجلا انن ىدو#» |

 نب رثنأبلا (الاق) ذاشحن ب ىلعو قاحسانب ركب وا (مانن دح) ىدارلا كيسمنبةورف ثيدح 4 هدهاشو )ف

 ١" تلال وسرابلاقفايس نءلسوهل اوهيلع هللا لص لا ودع يدا را كيسمنب ةورفزا هبا نعٌضببا

 نم امو ةعب را م ءاشنف ةرشع دل و لجرلب تو هل !.و هيله للمال لّوسر اقف داوم لبجو لج رايس

 زاعالاو نو:رعشالا و ة دنكو د زالاو جيح ذم و ريم نرمايثل"ناسغو ةلماعو ما ذجو محلل م ءاشنف ةتس
 ظ *: لب اهنص ىتلا
 ةبنات | ابا تمس بب ركوب انن هيقفلا رب نجنب دم انن يضاَقلا فلخ نب لماك نب دجا ركبنا «اندح ف

 ديبع نع دها# ن ع شمالا اننا دح لاقق ارب نوار يشن سانلل ةفاكالا كاتلسزاامو لجوزع هللال رق زع لثسو

 لاطاف لضياع اق هن دجوف ةليل سو هلا و هي هللا لض هللا لوسر تنبلط لاق هنع هللا ىضر رذ يلا نع ريمع نا

 ترصنونكباو سنالا دهام لاق دوسالا ورم الا ىلا تاسزا بق ىن اهتؤبر لاسم ةليللا تِيبوالاق# ةولصلا

 لحن ومتانغلا يل تاحاو#اروهطوا دجسم ضرالا يل تامجو# هش ةريسم لعوهو و دعلا بع ريق بعرلاب

 حب ثردح | ذه « اثيش للاب كرشن من ملعب ىف مال ةعئاما اهم تخاف هطعتل !سيإ ليقو *ىلبق دحال

 * ةقرفتم ث دملا نماظافلا اجرخلا اما ةقايسلا هذهل ه هاجرخم لو نيخيشلا طرش لع

 نع قاحسا يبا نع نايفسانب ةفن ذح وبا انت نسملا نب قاحسا انن يففاشلا هتلادبع نب دمع ركب وا 4 انريخا »

 ني سياو درلانولأس لاق ديعب ناكم نمش وانتلا ملى او لجو زعهلوقيف امم ءهللا ىطر سابع نانعىميتلا

 « هاج رخل و دانسسالا يبس 3 اها

 ريس ]جوس ترفل ١ ىءاملاحور واةدحوم و ءارب 2 راملا كنبسما نب 042, 00(

 نعديغسن تنبانيبامع ين ىح ير اما لان ٌصِيأ َن كايعمس 0 رفات 00 ةدشهأ دس رق 2

 هللا ل وسرابلاةفايس نغع 0 هل 1 هيلع هّلالَص هللا لوتسو لادن هنأ دييلا م ى دارملا كيسم ن ةورفناهبا

 ناسغو ةلماعوماذجو محن مءاشن ةتس نم ايمو ةعبرا مءاشنف ةرمثع دل و لجر لب لاق داو مالبجوا لجرابس
 , 2 ةليج ايما راعاوذ و رعش "لاو دعو دزالاو جحدمو ريمج نمانو

 نع ريمت نب ديبع نع هاج نع شمالا اني دخل اّمف سئاثلل ةفاك الا كانلسرا أمو هلوق نع ةس اسا وا  :لثد 0

 ثِموالاق 13 - ةالصلا لاطاف لضبإ اعاق ةييولاوو ةلمل لو هلاو هسيلع هللا لص هللا ل ل م تبلطلاق رذيلا

 وهو ودعلا نع ريف تعرلابت رضن وئلاوسنالادها<لاقةوسالا و رمجالا ىلا ت 2 راى قىا 4 0 اسمحلبللا

 لس يل ليقو ىلبق دحال ل 1و مكاندقلا يل تا>'و ارورطوادخسم ضرألا ين تلمجو ربش ةريسد ع

 3 هنم اجرخو ( م خ )اعيش هللاب كرشي. م كرم ةللثااا يهف ىتم اال ةعاذش اما. ةخاف ةطَخا

 * كدر نيحب سلو ذرأا نولاسي لاق ش وانتا مل ىلاو سابعن ا نعىهيتلا نع قاخيسا يلا نع #« يروثلا

 ريسفت قوس 6-52



 «()جاظ ١> «ريضلاباتك 4# +» < «صيلتاعم كردتنلا»
 نكشف نابعيدرااغبكولم انبات ةبكتمل نب تسلا 3طن با عرد من لاَتف هسفنع
 : « هاجر لو ملسم طربث لع حبحصا# ينتيفكق ح

 ن.باهولا دبعين ربخا قازرلا دبعانن روصنمنبديمسانب ىثرقلا ةدجننب دمحا ابنا ين زما دمجوبا « انادح »

 نقلا قو ران قال لاق درسلا يفر دقو لجو نع هلوقىاهنع هللا ىضر سابعن.ا نع هيا نع دهام

 *: هاح رم نم با اهولا دبعو ريسفتلا يف اهرفيفازا ده#أر دقولمجاو مضفنتف قاما قيضتو ريماس 1| ظاننإلو

 ريرجانتىسلايطلاو رمتنب دم ناسغوا أ أنا بوا ن دمج ان. ىملسلا دجتنب ليممسا ورمموبا 4 ىنث دحإل

 وه و مالسلا |هيلع دوا دن. ناولس تاملاق |هنعهللا ىضر سابعن.! نعريبجن. دعس نع تئاسلان. ءاطع نع

 ينال الأس ةرجش تبن اذا ناكورفن هاضع )١( ةضرالا تلكا تح كل ذب نيطايشلا ملعت ل و يلصي مق
 رطقلا نع هلايلسا و زييتارعاو راو زهغ اهو دغ م ىلا ناملسل و لجو زع ةللاربخا مهرس لام ناو

 دجسملا اذه بارخ نالاّقف دجسلا ا ذه باركل تلاتف تببىثيال هنأ نورا تمماايش اهلك ةترايآالا

 « هاج رخل لو دانسسالا مي ثيدح اذه*لصنمامف قوم دنعالا نوكيآل

 انآ ى رقملا دب ري نب هللادبع ان ىشرقلا سنا نب دمجا نب دمح هللادبعواا انئىناهنب اص: دم مب اننا دحإل

 لوقت اههنع هللا يضطر سابعز.! تعم لاق ةلعو نب نمر لا دبع نع ىئابسلا ةريبهنب هللا دبعنع شايعنب هللا دبع

 ةرشع دلو لجروه لاَتف ٍض راوا أ ساو! لجر وهام ابسنع لس و هلآ وهسيلعتتلا لس ىبنلا لاسالجرنا

 ريو راعاو نو.رعشالاو دزالاو ديكو و بح دفنويناملااماف ماشلاب ةعبراو نملاب هدلو نم ةتس دلولا نم

 *هاح رخو دانسالا ميد ِثردحادبه#*ناسو 49 مادجو مخافنويماش هلا اماو اهلكربخب

 عمت 1١ تشيل 3 تشمل | لكان ةب و د كرب ةضرالا ()

 ا اييسابس م غرف اهفهلأسي نا هتنكح هعنعو هلأسب نأ ديرتو بجمت. تر اهتل لمجل هديب | ذكه هلتف ل

 1 قلل اج نا يو ينسون لك ميسم دا لاقف هذه برحلا عردمت لاو هش

 * (م) ىتتيفك تح
 قلل مسوتو ريماسملا قدب”اللاق درسلا يف ردقو سابع نا نع هينا نع ديها نب :6 باهولا دبع

 *:هفعضل(تاق)هاج رخ ل باهولا دبعو سيرغ *اردق هلعجاو مصفنتف قلل ا( ةضتو مم انك للا ١

 نيطايشلا مت [ و ليصب ماقوهو فتناملس تاملاق سابع نا نع ريبج نب ديعس نع فئاسلان « ءاطع له

 | ريخا ككمريختفىزاءاذ يال اينما ةرجشلا تن ذل ناكو رفث هاصع ةضوالا ككاو  كلذب

 معلا 5 قالاتملا ب تووللااد كتي الف تياياالا رش دلال يد اهوسم تضر نانا

 « ميصص»# لصي ماقف ثوم دنع الا نوكي الدجببلا | هه بارخ نرا لاقف دجساا اذه

 وقيد ايعنبا تعمس ةعوز ترعرع ء ىنابسلا ةريبهنب هللا دبعنع ييابتقلا شادعن © « هللا دبع 9

 لفمادلو لجيل نوزلوااة اوما وأ نجر لانا نعل ببوهل اوديلع هللا لص يبنلا لأس 0

 ريعو راعال نوب !زمشالا او دزالاو ةبمكذ حذف نوبناهلااماف ماشلابة عب راو نملاب هدلو نمةتس دلؤلا نم
 بيبو وسسببسسسر ب

4 

 4 كك دنمدساو

 هم

5 

 ١ هد مع علا

 4 هدالواو ابس زكذ»
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 لامس

 : ايس ةروس

 2> يسع سك( و مضإ و

 0(14جإ»ا «دقلاباتك»ا 2 «:0»ظ ><« سينلا ممةردتلا»
 لاهثلا لع ئئتعالاا:: ةءواعموا ابنا ميه ارباني قاحساانن مالسلا ديعنب دمحانن ىرينلا ايركؤونا 4 انريخا جا

 لاقي“ ؛ الا ىنوم اذذ1نةلاكاونوكت ال لتوزيع هلوقيفا متع هللا طر سانعنب أ نع ريبج ن ديعسنعو رحنا
 ااهعح . ىموم جرف ةيايقتدتشم ةددطلا تحزن واكو نعةنأيس عضوف لستغيء ون تاذج رقت ةردادن همؤقهل

 تان ناكواولاغا غم ءارق لجو نعهلوق كلذفر دان 0 وأرفلت ازيا يسلاجم ىلات هنا ّيحانأب رع

 ١ « ةقاينلا هذهةاجس رخع لو نيخشلا طرشلع ح مخص ثيدحاده# أبجو

 ثراحلانب دلاخانن روعزضيبا نو رمت ندم 3 تااط ىنان 1 اننهيقفلا ىموم ندم  ىلر بخ ا

 هتنا ومسلا ىلع ةبامالا انيض نعانا لاق ارض را + دروب نب | نعريبج نبديعس نعرشن ىلا نع 1

 |[ تيصع نراوت رفغ تمعطازاق اهقاع ا هذخ انآ مد الق لاق اهنمنةفشاو اهنلمحتنا قاف طاو ريوألاو

 تح سمشلا تب ىغ ناىلا رصعلاةواص يبا الازاك اف لاق تابقلاق كءرذح

 * هاجرخم لو نيخيشلا طرت ماع عي حب

 0 قورسم نع شمالا نع ثايغني ضف رابجلادبع ئدجاانن بوم نب دمت نس انعلا ونا ان دح

 تنمتا ةأرلاناةنام الان مناف لايجلاو ضرالاو تاومسلا لع ةنامآلا انيضرعانا لجوزع هلوقيف مك نا

 ةاهح رق 0

 أ ثدح اذه# فدلا تاضاي

 تض ابسس روس ريش ع

 4 متيخرلا نميرلا هللامشن )ف

 تلا ابنا ةملس نيدامح انن نافعاتل نوةيمنب نسا نت قاحسا ان :”ةةرولاب نب دما ندم ركبوا« يندح لف

 أ وهوذواذ دتعزاكنايتل نا سنالاق تاغباس ل معا نادندحلا ةلاثلاو لجو نع هلوق دنع هنع هللا ىضر سنا نع

 !ايمخاهنم رفارف هلأسنا هتمكح هعنع وهلأس نادنربو بج نايتل لمشهد اذكه هلتفب لمخ عرذلا درس
 اع
0 

 | حرفت ةردا هنهموق هللاق لاق ئسوم اوذا ندلاك اونوكلال سابع ننا نعديَعس نع لاهنملا نع « شمالا

 أ ىلا تبتنا تح اناب ىعاهعبتن ى سوم جر قش هنايثدتشل ةرخصلا تجرفن ةرخض لع ه 0 مماوف لسحب موبتاذ

 ْ «( مخ) اهججو هادنع ناكو اولقام هللا ءأربف ىلامتةلوق كلذقرد؟ سيل وأرف لبثارس ١ يسلام

 ظ مدل ليقلات ةنامالا انيضرعانا شابغ نبا نع ريبج نب ديعس 2 + ”نعرشتو ا نع ةبعشاتب ثراحلا نت « ذلاخ
 تب نغنا ىلا رصعلا ةالبص نينا" الا ناك اف لاق تابقلاقثنرذح تيصعزاو ترفغتمطا نافامفامع اهذخانا

 «( مخ) بنذلا باضا ىح سشلا
 لاق تاودسلاىلع ةنامالا انيطرع انا تعكنب يبا نع قورسم نت « شمالا ف
 « ابجرف ىلع

 ثمتا ةأرلانا ةنامالا نِم

 ده ابس ة روس ريسفت ]نخ
 ل عردلادرس وهو دواد دنع ناك ناهتل نا لاق تاغباس لما نا دب دحلا هلانلاو سن'نع تبان انا 4 دامح ©

 لد
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 _«0ج» « ريسفتلا باتك ١ «1 « صيخلتلا عم كر دبلا »

 27 هاجرخ و دال

 ىس ومن. بوبحم اصوا ا'ى را دلاديعسن نامعان(الاق) ىرينعلا نسملاوباو هيقفلا رضنلا وبا 4 ان ريخا ل
 نع هنعدللا ىضرد وعسمنء | نعناذاز نع بلئاسلان. هللادبع نع نادقربو نشعالا نع ير فلا قاحسا وبا 3

 دانسالا مير م السلا ىتصا نع ينوب ض رالا يف نيجايس كن الم هتلنا لاق يسود او هيلع للا لص يتلا
 2ع

 بئاسلا نب هللا ديع نع شمعالا ثر دحاماف * هنع روهشم هناف ىروثلا ثر دح و

 انساآلا ١ ذهب الا هردحضن مانا

 قشمدلا راك ن 2 ديعنب دمجا انئرابالا لعن هسا نال تاس ع وبا خيشلا 4 ان دح «َ

 دلو هياعنلا لص ينل نع هنعدللا نئن ريع رابعب الا ور كج ءىربعملا ديعس نع ةيءاشو من ديلولا 93

 « هءالص ىلع ير ةعفجا موب ي ىلع لصي. دحا سيل هناف ةممجا م و يف ة ة واصلا لعاو رثكا لاق ٍلسو

 * هأح رح مو مفارن ليم اوهاده مفاراباذ اف دائسالا حب ثردح اذه

 د انب ةزرغىبان مزاحن دما ان ةف يكل يعبلاو عنب نمرلا دبع نب لع نسما وا 4 ان ربخا 9

 هالي ل وحر . اعقل رعبمك نيىلا ن ' ليفطلا ن نءعليقعن. دم نب هللا دنيع نع نار سان ةيمعنأ

 سانلا اهيا اها ١وركذا سانلا اهاائهّلا او ركّذأسانلا | ايل و قليلا عي مالنا اسوا هوع ل

 ين هللا لوسر ايسمك نب 0 هيفاع توملا ءاجديف اعتوملا ءاج ةفدارلا اهميته فجا رلا تءاجّلا اوركذلا

 بفستلالات كاردمف تدل تعشاملاق مب رلالاق تئشام لاق اهنم كل لعجا مكف كيلعت ولضلا ريكا

 لاق كلا اهلك اهلمجا هللا ل وسرأبلا ةريخ وهف تدززاو ت تغشاملاف نيثلثلا لا اقكل ريخوهف تدز ناوتعءشام لاق

 « هاجرخت لو دانسالا حي ثيدح اذه# كرنذ كل رفتيو كنه يفكك اذا

 موت هدا
 - 0. دوي

 يبنلا نع ةوعسم نبا نع ناداز نع بئاسلا نب هللا دبعنع نايفسو شمالا نع ى رازفلا « قاحسا وبا وي

 #3 جي مالسلا تما نع رت خاب ضرالا ينيحايس حت الم هللزا لاق لعو هلا و هيلع هللا 0

 مودل او هيلع هللا لص يننلا نعقراصن الاد وعسم ىلا نعىرب 6-5 كيهرس ع نعم اروبأ ىت دع ابعت * دبل ولا ٍِظ

 مفار ونأ وان مص هب الص لبع تضرعالا ةممجا وب دحا ىلع ٍلصي سيل هناف لك مون يف ةالصلا لع و رتك لا

 237 ه وقعض ( تلق ) مفا رن ليعمسأ وه

 بهذ اذا ٍلسوهل اوهياعّساىل اصلا لوسر ناكه با نع بمكب يبا: نب ليفطلان ع ليقع نبا نع 4 نايس ل

 اب يبالاَمَف هيفاع توملا ءاج ةفدارلا امش ةفجارلا تءاج هللا وركحذا سانااا هاي لاف ماقليالا علر

 ريخوبف تدزناو تئمشاملاق عبرلا لاق تئش لاقاهنم كل لمج 5 كيلع ةالصلا رثك ايلا

 اهاك ابلعحا داو لت هام لاقنيثلثلا لاقشلل ريخوبف تدززاو تئشام لاق

 »حس ص كسذكلرذغيو كيه قحكناذا لاقلت
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 *00)جإ» | «ريفلاباكا» ٠ .4 «  «ضيخلتاعم كر دتسلا»
 ديزي نيديلولل تالحا تنا هللاتلَقف بضغم اناو ردحنتلا ند# تئج لاق قشمدلا هللا ديعنب ةقدطعا-

 هللا لوتس هبا ىراصن الا هللا دبع نب رباج ىب :”دح سول اوهيلعتا بص تنالؤضو ناو ولنا لاف ةماعلا

 «كلعال نمل قتعالو كلعال نم قالط اللوق لسوهل او اوهيلع هللا لص

 نع ٍتْنَذ ىلا نبا نع ميكو وانث مالا ن للادبعنب دجاانث دوم رب هللادبعانث ظفاحلا لعوا 4 هانثدح

 قالطال ٍلسودل ا ودل 0 هللا ل وسر لاقلاقأهنع هللا ىضرهللا دبعز. رباج نع ردكحدملا نيدمحو ءاطع

 70011 فاضل ني ارج نوط نيدانسا ىلع ثيدملا اذه دنسرادم كاملا لقد عاب

 دياسالا هذه تلط ىف نيخيشلا نم ءاطقتناللا عمت كلذلف ه دج نع هنآ :رع بيعشنب ورحو * يلع نع

 « لعاهللاو ةحبحصلا

 نع لكاتب ابنا ىسومنب تلاديضانث دوعسم .:ربديعسا:ثو رع ىنوبحلادمحا نيدمم سابملاوبا  انربخا ))

 0 اب لا ا ءىدسلا

 هللحا نك الف تلاقكلعم نرجاه يناللا ىلاعتهلوق ىلا كجاوزا كلانللح انا ينلااهماان لجو نع هللا كزناو
 «ةاحرخم لو دانسالا حفص ثيدح اده# ءاقلطلا زم تنكحدهعم رجاهامل

 تبن بنا ةملس نب دام انن ملسمنب نافع انب لجبلا لضفلا نبنيسملا ان ىناه نب اص نإ دمحم 4 ىث دح اذ

 اوملس و هيلع اولصاونم ١ نذلا اهيا اي ىنلا ىلع نواصي هتكحف المو هللاذا لجونع هللا لوق الت هنا ىنانبلا
 نأ هينا ن نع. ى راطخالا ةخلط.ىنأ نب هللا دبع ن عانت دفن لع نن نسما كوم نامل انيلع :يلع م دق تناب لاق املس

 ىرشبلا ىرتلابا هللا ل وسرايانلقف ههجو يف ىرتى رشبلاو موب تاذ ءاج 0س وهلاو 7 هللا لص هللا لوح

 هيلع تيلصالا كيلع ص كتما نم دحا امئضرما لوقت كير نا دمحساي لاف كلملا | نانا هنا لاّمف كههجويف

 حيح ثب دح ا ده * ىلب لاف تاارم رشع هلع تد د رالا كتما نم دحا كيلع ]الو تاولص رشع

 دائسالا

 ديرب نديلولل كللحا قا هللا تلتف ماجا ردكتلا | ندمح تلح لاق قشمدلا هلل دمع َئ 5 هقدص 0

 مسودل ”اوهللع هللا لص هللا لوسر عمس هب هيأ رباج ينثدح ل وهلا اوهيلع هللأ لص 00 : لاق ةماسما

 «كلعال نم قتعالو كلعال رمق الطال لوق
 هيلا ترذتعاف لسودل اوهيلع هللا للص ينلا ىنبطخ تلاق قاهما 3 ء اص ىنان :رعىدسلا نع# لير

 رجاهامل هللحا نك الف تلاق كعم نرجاه يباللا هلوقىلا كجاوزا كلانالحا ١ ىنلااه.ااب هللا لزاف ينرذعف

 0 ص تءاقاطلا نم تنكاهمم

 ىلوم ناملس انيلعم دف لاق ىبناا ىلع نواصي هتكتالمو هللا نا ىلاعت هلوقالت هلا تانانا ةملس نب « دامح

 موب تااذ ءاجن لسسو هلو هيلع هللا لص هللالوسرنا هبا نع ةحاط ىلا نب هللا ا دبعنع انن دخل ىلع نب ن.سملا

 كب 4 لأ دممعاب لاَمَف كلما يبانا هبالاَمف كبجنوِفف ئر لا ىرئلانا مل م ا ئرشتلاو

 تاع رس هيلع ت د درالالسالو تاولص رشع هيلع تلسللا كيلع لص كتما نم 3 امور اما لوش

 مسج تس ا

 تاقف 9



 «(0)جإ ١ «ييفلاباكإب ا «؛+ط 4 سيلا مكردتسلا»
 لاق ىزارلا نايلي قاس اتي ىرقملا دماح يا نب دماح ان ظفاحلا بوقعي ني دم هللا ديعوا © انثدح ©

 هللالوقالتهبا ايهنعللا يضر سابع ! نع سؤاط نع(١)قانين لم نب نسما نع ثدحةفياخن وظف ماش

 قال نيك دل لج نهار ذا لبق نم نهو.تتلط م تانمؤلا متحكت اذا اونمآ نيذلاما اي لجو نع

 نيمامالا نيخييشلا نم بجمتمالا كاملا |اق+ هاجرخب ملو دانسالا ميم ثيدح اذه حاكت نوكحي ىتح

 ن.هللادبعو ةشئاع هرمنا ثيدح |ههط رش ىلع حصدقف نيحيحصلا ىف هاجرخ لو ثيدملاذه المها نك

 *مهنع هللا ىضر هللا دبعزب رباجو لبج نذاعم و سابع
 ةيقفلا كب رسشنب دماحو او نيظفالا رفظلا نرب نيسحلا واو ىلع ونا(هاندخ )رمن هللادبع# ثردحاماف

 مصاعانن ى ربطملا ىيحن نبدمح انيدعاص نبدمخ نب ىبح انث(اولاق) نيرخآ ىف ىزارلاقاحساوباو يعشلا دمحاواو

 * اكن دعب الا قالطال لسوملا اوهيلعهللا لص لال وسر لاقلاةاههنع هللا ىضر #2 | نع مفاننع بوداانم

 ن ميه اربا سموا انب ناذمهب ظفاملا لظنحلا ديعس نب ىسوم نارميوا (هاندخل) ةشن ةشئاع م كدعاماز :

 نا اهنغ هللا ىضر ةشئاعنع ةو رع نع ةو ع نب ماشه نرع ىاوتسددلا ماشهانت لاهنم ن جاجح نب هللادبع

 «كلمدسبالا قتعالو حاكتدعبالا قالطال 0 ملسودل اوهيلع هللا لص هللالوسر

 رصع فالعلا بودانب ىيحنانت ىدادغبلاهللا دبع ن بدم ندم رفعجونا (هانربخاف) سايعن 1 ثيدحاماو له

 نع حابر يبانب ءاطعنع نمحرلادبع يبانب ةعببرنع ىريرملا ناملس نب بوبا انن ىتارملا دلاخنءو رمح انث

 هكللع ال نق الطال لاق لسوفلاو اوهيلع للا لصةللا لوسرنا امهنع هللا ىطر سايعنبا

 اي لدي ندم ليممسا و اان ىفاشلا هللادبع ندمخ ركدوا ( هاندخ) لبج ن ذاعم# ثيدحاماو ٍِ

 هنعدللا ىضر لبج ني ذاعم نع س واط نعرانب دنبو رمح نم عرج نباح ز زلم ديل ديعأت م ص نأ نب دييعس

 «كلم دعب الا قتع الو حاك دعب الا قالطال سول آوةيلع هللا لصعلا لوس لاقلاق

 نب نسماوهيقفلارضنلاوباو ىربنملادمحت نرد ىبحمو ىضاقلاروصنمنب ىيح(مانيدخ) راج ثيدحاماو

 قشمدلاديز نتلادبع 9 دمار سكن وابم 3 واترك زأا رفمج نيدمشو لدعلا بوقمي

 بيرق 1 نارا نونلادبدشنو ةيناتملا وت (١

 متحكل اذا اونم 1نذلا اهيا انالثث هنا سابع نبا نع سؤاط نع قانينب ' لسمنب نسما نع ةفيلخ نب 4 رطف

 * حاك دعل الا قالط نوكي الفلاق نهوسع نال بق نمنه ويتفلطمأ تانمؤملا

 قالطاللاق ة لس ودل يرمز يبيع راو زري ىع ةو ع نب ماشه نع ىف اوتسدلا ماهه ©

 كلم دسب الا قتعالو اكل دعبل
 هلع هللالص هللا لوسرزا سابع نيا نع حابر يبانيءاطم نعىأرلا ةعيرنعىرزجلاناملسنب ©« بوا »
 ش 2 كلعال نم قالطاللاق لسوهلاو و

 حاكت ديبالا قالطالا 6 رد لبج نب ذاع سواط نع و رمينع ميجا انيداورىلا نبي ديحلادبع 8

 +. « كلم دعبالا قتعالو

 4 اكن ده االا حك ثندح -_-
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 _400ج»  عيشاباتك»_«هد» ٠ 4 سينا ىارعلا»
 جرن كثفدحلا اولاطاو مهنم ىيحتسب لسوهلاو اوهيلع لايم يتلا لفطعتسيبلايف ةفلاط تيتو نوجر خو

 الا ىبنلا برع اولخدم الاونما نيذلاامااي هللا ل زئاف تسلا ف مهكحرو ملسو هلأ اوديلع هللأ لص هللا لوس

 جبت ثردح اذه» نومولقو جيو رهطا مسلذ غلب قح نانيحتم ريغ ىنعي. هأنا نإ رظابريغ ماعطىلا ؟كَنخْو نا

 : هأح رخو 2

 ناوفص ىتثدح جاجملا نب سودقلادبع ان قاطلا فوعن دمحم انن بوتمين. دم سابملاوبا 4 اننادح
 ىانمف تدأر ينا ةماما أبا اب لاف هنع هللا ىضر ةماما ىنا ىلا لجر ءاج لاق صاع نب ميلس ينثدح ورمتنا

 انوعد ارفغ مبالا ةماما وبا لاق ت تلج اكو ثْ.اذكو تجرخ اكو تاخد الكك يلع لصت ةكئالملا تنا

 ةركحب ءوحبو ارك رك هللا ورك نما نيذلا اها ايأزق م ةكماللاكيلع تلص متثشوا متنأو عع

 )0 الدلال كالا نع رخل هكا 0 لع ىذلا وه الَضاَو

 * هاجرخمملو مو لسمط رمش لعيب

 ةيواعمىتادح ىرصملا اصنب هللا ديعانت دايللا لي نما 'ياهنب اص نب دم © ىنأ دح

 هللا ل وسر بح اص دنع هللا يضرةيراسنب ضايرعنع لالهنب ىلعالا دبع نع لب وس نب ديعس نع اص نبا

 لدجنمىاونييبنلاماخو هللا دبعيلا لوقي لسومل اوهيلع هللا لصهللا لوسر تعمس لاق لسو هل او هيلع هللا لص

 قبابما :كلانكو تر ىلإ ةننآ ا اورو ىيغةراشب و ميهاربا يلا ةوعدانا كلذ نع كربخاسو هتنيط يف

 لولا ديلا رخال ادلع يجب تر لسم هل[ فا لسد لوسي ماذا نب نيب

 دانساالا مبحص ثردحاده#انرينماجا رسو هذايهللا ىلا انغادو ارو ارشيموادهاش كانلسرااباي ينلااما ايالتع :

 ةءاجرخ لو
 «اتدحو

 مامط ىلا مككذذ ويا الا ينلات وي اواخدم الا ونما نيذلااهماايهتلا ل زافتثيبلايف ةفئاط تيتو نوج رخبو |:

 م حيت نيمولقو مكبراقل رمطا لذ غلب تح نينيحتم ريغ ىنميهأنا نب رظان ريغ

 ةكئالملا ترا يئانميف تيأريا لاّقفةماما يناىلا لجرءاج لاق صاع نب ميلس ىتثدح ورمتنب 4 ناوذص إف
 جلع تاص متثشول متناو مكتع انوعدا رف ة بلا لاق ت تالا[ و تسآ اكدت رخالكو ترج لاك كيل لمت
 يعم لم عذلا عالما ءزكم مويس ما عك اورك ذا انما ذلا ا اها انأ رق مث ةكن الملا

 0 «( م) كم المو
 ةيراسنب ضاب سع نع لاله: ن ىلع الادبع نع ديوسنب ديعس نعباصنإ ةيواعم ىتادح ماصن هللادبع

 كربخ اسو هتنيط يف لدجنم ىنا ونينينلا ماخو هللا دنع يبا لوقت سودل و ةيلع هللا لص تالوشو فش

 هللا لوسرمان اونيرب نيببنلا تاهما كلذكو تأروتلا يعاب ؤرو يبيعةراثيو ميهار إيلا ةوعداباكلذ نع

 ىلا ادهاش كلانلس رانا يتلا اهبايالت مماشلا راوصق التنء ازيا ارو هتعضو نيح تأر لسو هل آو هيلع هللا لص

 ا

 « رطف)»



 ا
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 0(«4)جطظ | «يضلاباكإ» «ه»طظ 4« صيختلا ومكردتلا»
 ظرف لع حبس ةتافنجل ةنقلاب لج رايازوا يني ننس ةلاع تا 0 اانا

 * هاج رخم لو نيخشلا

 نيرمم ىبري ف[ هلا دا ليممسانب ىسومانت ىسودسلا لدع نيماشه انئلدعلا ذاشمح نب لع  انئدخ »

 ةماسااب ىلالا ةف ىلعو سيلا ىاتاذ دجلا نعنت نافعا دزن ةماس | ىنثدح لاقهبا نع ةملس ىنأ

 سرا كل هل داعم تاما زي سل ايل

 الاعفهلعالخ دفاملنذا ىردا ين :كحل لاق يرداام هللاوالت اق |يتجاحام ىردد لهلاق نانذاتس 1 لعو نئانمل

 للا لوسراب الاقق دمت تنب ةمطاف يلا لها سا لف با كما يا أمن لو

 حيحص ثب دح اده# هيلع تسعنا و هيلع هللا مهنا ىذلا ديز نب ةماس اف لاق ةمط اق وع كف ةهتؤي

 ا

 دزن داجانن لسم نب نافع انس ىلا لصنلا نسا لدملار اند نللادبع نيدم للادبعوا 4 انندح 9

 نم للسوهل او هيلع هللا للص هللا لوسر ىلاوكحشد ةئراح نذيز ءاجلاةهنع هللا ىضر سنا نغ تان نع

 يف و تل زف كلها كيلع كسسما لسودل او هيلع هللا ىلص يبنلا ل دف (انع هللا يض ر) نثحج تب بشبو

 « هيدبمهللاام كلسفن يف

 اغيب دعرشمأل ا دقاورافد أبنا ميهارانب قاحساانت مالسلادبع نبدمحانن ىرب .بنملا مركرونا# انربخإ ف

 رم قال ميلسما تشعل بنز لسوهلاو هيلع هللا لص يبنلاجورت (للاةهنع هللا ىضركلامز. سنا نع

 تثأر راق تبهدف نيملسملا نم تيل, نم عداف بهذا ملسومل او هيلع هل سما ىلا كاف سنا رانا

 نراك( اولمؤ لاق هللاءاشأملاقو هيفاعدومأ ءطلا يف هدب : مل سوه اوهيلع .هللا لص يننلا مضوو لاق وعد الاادحا

 يلعو سارعلاىناف دجسملايف تنك لاق ديز نب ةماسا ىنادح هيا :رع ةملسيلا نيرمج ينربخا 4 ةناوعوا )»

 اهلاقف هن ريخاقرلسوهل ا اوهيلع هللا لص ينور تيرس بالام هللا لص هللا ل وسر ىلعانل نذاتسا الاقف

 كلها ياكلأس كلاب هللا لوسراب ران الام ياصداج فايل 5000 أ كحال هنلاو ال تتلق اي احام عراق 5

 ىذلادب زن ةماساة لاق ةمطاف :رع كلأس نقال ا نا لوسرايالاةدمم تنب ةمطاف يل لا تبحالاق كيلادحا
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 * فيعض رم (تاق) حيص# هيلع تمعن او هيلع هللا هنا ؛

 | ٍلسس و هل او هيلع هللا ىلصهللا لوسر ىلا وكت ر راح ,ديز ءأ + لاق نشا نع ثباننع ديز نب « دامح

 نل'ابكتش يف ينو تازيف كلها كيلع كندم بما لس لو اوهيلع هللا لص يبنلا لاقف شحج تن شم ز نحف

 ل
 0 ءاسما تثعب بز سول او هيلع هللا لص ىلا جوزالل !لاق كلامنب سنا نع نامع يبا نع # رمعم إف
 تأ راف تبعات نيبلخلا انبي ا نم عداف بهذا لسو هل اوهس بلع هللا لص ىتلا ىللاّمف ةراجح نمر وب

 ا اول الا ثاملاةو هفاع دو مامطلاف و فكلستملاو وهيلع هللا ![ص ىنلا عضو و ه.وع د الاادحا

 - كلا ف

 لي
 ريما
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  9١سيلا عم ك رتب 05-4 ١ هريدعا "0 و احلا لذ 14 بلا <

 ت ا .: 0-0 سدو ام ل

 ١ 0 ا ءالغع“ لا ناو كمر 0

 نيسملاو 0000 ا هل او ةيلغنلا لص هللا ل وسر لسرافتل !اقت بلا لهاسشج رلاكتع ن ته كيل

 " | كبالاق تييلال ها نمانا امن هللا ل وسان ةملس ما تلاق ىتِد لها ءالؤه مهلا لاّقف نيعمجا مييلع هللا ناوضر

 # هاج رخم مو يراخبلا ظرشدع مسخ ثردحاده # قحا لها مهلا 5 لها ءالؤهو ربيخ لها

 ىعا زوالا تعمس لاق ىلا ينريخا دب سم نب ديلولانب نئاجللا الل ايفا زماني نباتات ١١ 4 اندح ل

 : تلاقفد دجا ىلف هنع هللا ىضر ايلعدب را تثجلاق هنعدللا ىضر عقسالا نب ةلاوىن' دح لاقرامع وا ىنث ليون لوقت

 ةيلعدتلا لص هلا كلوسر عم هاقي ساجاف هوعدن لسو هلآ .وهيلعةلل ل [ضةنلال وسر ىلا قاطن | اهنع هللا: ىضر ةمطاف

 دحاو لك نماج افانيسحو انسح لس و هللا و هيلع هللا ل اع هللا لوصر اعدقلا# همم كلخ ذو لخدف لسو هلا و

 سّجرلا يدع بهذ ةلادنر اع اغا لامفدهاشااو هبونمهلع فاماهجؤزو هرج نم ةمطافىتداوه ذقت لعانمم

 *« هاج رخو وسم اط طر شلع حب ث.دحاذه# ب لها ءبال وه مهالا | ريمان ” كر مط, و تيبلا لها

 ١ نب نايفس انن صفح ن نيسملا 3 مصاعنب نسا اننىتابصالا دهاتإا هللا دبعنب 3 هللا دبعو أ 3 انريخا ِظ

 ءاستلا رك ذنالو نلاجرلا و 5 كيسا لاس رايك ثلاق' اهنعاللا ىضرةماسءا نءذهاجم نع حيجنولانإا نع ديعش

 : ركذ نم 3 لماع ل عيض أ اليا ل زاودن ياكل ونينمؤأاو تالسااونيملسملازا لجو رعهللال . اق:

 «يدلارعا ب نشف ايزخ لع حيرت ثلا دل ده ىثاوا

 ل ن ىلع نع نايف سانت مدل 9 ةقيملجنا ىلا نب تاما أنا قاحسانب ركب وبا خيشلا 5 3 كر 0 َْ

 لجرلا طظقا اذالاق سو هلا و هيلع هللا لص هَل هلل 0 ايي 0 3 نط ناو دسسرلا ن 2 رغأآلا

 01 يار 3 . لو ميعوا هدنس مل« تارك ا ذلاوا ريثك هللازي رك ا ذل ن مات دك نيتك ران ايلصف للان م + اما

 هللا لص

 «بماهلاقك أورتمقاحسالب (تاف) حب ا 017 ىدف ع 2 تا ةحلطأب ل

 ادري تلز ىتيف ل ةملسمأ نعر اسن نبءاطعنع ءري يبان كالت هر نافل دنع نبا# نم“ رلادبع 0

 ا لت راو علا عا سال عم نيمذلا
و: هلا ولعلم هنبإ ليص هللا لواسز

 .ةمطافو يلعيلا م ل

 7 ريخ لها كيا لأق مثلا لها نمانا !ام: هللالو سراب ةملسمأ لولا ىس لها ءالؤه هللا لاف نيسحلا و: :ىسملا او"

 *نعازوالا نمدي زم نديلولاهعمس 1 م) قتحا ليها مهللا ىت لها ءال وهوا
 ا نيملشلاناتا انما 2 دتالو لالا ركع ذم تاكو عراب تاق'ةملسما نع دهاعنع 4« حبجتيلان و

 :(مخ)قاوار ذا ها لااعلم ميض اال نالزناو تالثنااو

 ” ليلا نم هنأرسا لجرلا ظننا اذا لاق ديس ىنا نر 8 50 نع رفالا ن ىلع نع 4« نايف )

 مخي )همفزرف نا 4 نع ةتدوو ئرزا ارلا زفعح نب ىسيعفا ور تا 1 لوا رخ ادلا..٠ ناك

 "تاع 0

 كنف سس ني ية نوه
 يي ا

00 08 

007 
7 1 



 «(؟)ج»  «ريستلا باتكا» 22 «ء0» 2 #5« صيخلتلا مم كردتتللا»
 2 داما و داتسالا 0 ثردح اده# توللادع

ْ 

 أ بازح م ريسفل لوح

 مصاع نعةملس ن دام ان لاهنم نب ججاجسحانب زيزعلادبع ن.ىلع اننهيقفلا نوراهنيدمحا سابعلاو با  انربخا

 خيشلا أهف 30061 رفقا ءورهس يزاوت تاذزح الا ةروس تناك لاق هنع هللا يضر تمكن يبا نع رز نع

 * هاج رخو ا المسيح ثردح اذه# ةتبلا اهوجراف ان زاذا ةخيشلاو

 نريهز انث دقاون. كلملادبع نب دمحاانث يلا رملا بيعشو ا ان, ىنوثلا بوق نب دمحا ديعس ونا © انث دخ 9

 لجرل هللا لمجام لجو نع هللا لوقايبنع هللا ىطرس ابعنب ال تاق لاق هندح هابا نا نايبظ ىلا نب س و اقانثةيواعم
 نولصي نذلا نوقف انملا لاف ةرطخ رطفت ملسو هل اوهيلع هَل ص هللا ىماق لاق كلذد ىنعام هفوج يني

 اده# هفوج يف نيبلق نم لجرأ هللا لمجام لجو نع هللا لزئاف - بلق ومهعم تلق نابلق هل نور الاهعم

 *: هاح رخل وبدايَسا إلا حيحص ثردح

 نع ءاطع نعةحاط نغنايفسانت ةف ذح ونا انب نيبحلا نب قاحسا انن دادغبب را زبلا و هع نب دم كاان ربخلا

 *مهاوماهجا وزاووحل باوه ووهدفلا نمنينم ؤلابىلوا ىتنلا آلا لقا رش ناك هلا |مهنعهللا يضر سابع نا

 * هاج رت مو دانس الإ حيحص ثادح اذه

 يبث دح راوس نب ةنابش ان لجبلا لضفلا نب نيرسحلا انئل دعلا رئ كب نب ىلع نب دمع نسحلا وا 0

 تن م وثاك م | اهم ل1 ميلا لةسةر ناسك ع ةحلط ن ىبحن نب قاحتسا

 هيلع هلا لص ىنلا ىلع لخ د ركب ابا نا امكنس ىضقا الانينص وما ما ةشيئاع تلاقف كنا نم يعلي كي

 هللا ىلص ينلا ىلع ةحلط لخ د واَقيتع حس ذئمو. نف تلاق رانلا نم هللا قيتع تنا رك اناا لا لاتق لسو هلآ و

 فم ب | زغاالا روس تش وخ

 ناك ةردبلا ةروس ىزاو' تازحالا ةروس تناك لاق تيكن ىبا 03 رزنع صاع نع ةمماس نا 4 داح 0

 *: ميحص# ةتبلا اهوجراف 0 ةخيشلاو خيشلا اهيف

 ْنَم لحرا أ لعجامهّللا لوق سايعنبال ت تاقيا تس لو كنب أاببظ ينانب سوباق 5 . ةبوانعمن 4 ريهز

 بفراياق هل نورناالا هعم نولصين ا 00000 ة لاق كلذ و ا

 هحاوذاو مه با وهو جلا تا ا ىلوا 9 1 ري عنا نع ا نع 0 ةحلاط ٍِظ

 « طقاس ةحللط لب (تاق) عيرمص ه مهناما

 هيلع لا ص يبنلا ىلع لخد ركبأبا نايكي. ىضقاالا نينمؤااءا ةشئاع تلاقكببانم ريخ يبا قيدصلا تن

 لوز نام »
0 

 هج أ

 4 ا ملح هلل

 و
 للاسفل

0 0 

 ملسوهل نس د ةفحشسم - ا انلاع 0 ل هتف 31 مسا و



 2 «00عج» #« ريتا اتك © >2« 4 « صيخلتلا عم كر دتسلا »©

 ترق هللا لعاوم دقفاباو مل ىنخاو |
 1 * هاج رخملو دانسالا حيحص ثيدح اده * نيعالا كلت

 ( رع صوح الاوبا انث ةبيش يبا نب ركبوباانت ةبيتق نب لدعسا “اما قاحسا نب ركبوا عبشلا « امدح أ

 مجاضأ ا نع موج قاحتن نذل هللادع ادقلقا روتلا يف تفوتكم هنا هللاديع لاق را ةديبع ىنانع قادسا يبا

 م نعءر ,مام هد . و | 1 -- ملت فاه ًارفثنحنتو لاق برقم كلمالو لش ص ى + ةئلع الو رششل بلق ىلع رطخل لو نذأ ممسن|

 مدت اج دج ا اوناكاع خو نيعاق رق نمومل ي رخل 7 سف 5

 . نع نشتع الا نع نايس انثريثك ندم نثرايسنب دج انث يبوبحلا دما كل قابلا ونا« انربخا +“

 مويلاق يلا نبادعلا نود نقدالا بادذعلا نم مهنقدنل و هنع هللا يضر هللا دبع نع قورسم نع ىضلاى ا

 * هأج خم م 1و نيخيشلا لزهر لعيحص كثادح اذه# ردن

 | ناملسن. قاحساانث زا هيلا تما رهمن. دمحا نب قاحشاانثث ناذممم بالجلا نادمحن نمحرلادبع# انثدح ا
1 
 5 مجاضلا نع م6 ونح 0 6 يا

 ' لامك او ربص ال انرصاب نو دهم ةمثا مهنم انلعجو لجو نع هللا اوف داون ى كلام دسم لاق قرارا

 |لسس وهل او هيلع هللا لص يبنلا عمس هنا هنغ هللا ىضر ةريمهيلا نعهندح ديزبنب ءاظعنا ىرسهرلا ين يح

 | فادح رخا زي فلا هاذه جا رخا لع ناخيشلا قفثا دقو ربصلا رم مسوا ألو هلاريخدبع قزرام لوق 7

 مذه هر ا ١- يفو# هلوطب ير دلتا لسوفلا اوهيلع هللا لص هللا علا الاس ا منالا نماساننا دانسالا اذه 3

 * ناملسن قاحسا دنعوتلا ةقايسلا هذه هاج رخو ةظفللا | ل,
 ةمركعنع يدسلا نعرصن نب طايسا انبةحاط نو رم انثرصن نبدا انن رافصلا قاحسا نب دمج # يتربخا ف 3
 مقتسال متفلاموب لق نيق داص تنكنا حتفلا اذه تم نولوقتو ل ا> ونع هللال وق ىفاىهنع هللا يضر سابع نا نع 1

.لف ملسسومإ اوه لع هللا سص ىننلجتف ردهموبلاق نورظن , هالو مهناعا اًورفكن ذلا د
 : مهماعا اورفك نب .ذلا عمن 

 دعب
 + مدرك نيعالا كلت ترّمفشاىلع اومدقف

 نذلل هللادعا دقل ةاروتلايف نويكم ها هللادبع لاقلاق ةديبعيلا نع قاحسا ىبا نع 6 صوءالاوا )

 1277 برّتمكلم هملعب الو رشب ىلق ص رطختملو تذا عسنإو نيعر لام مجاضملا ن 5 ءمعونج قاع

 مص هن , الا م يفخام ضنا اعز نحنولاق

 ريك الا باذعلان ود ىدالا ٍباذعلا نم مهئقذنلو هللادبع ضرع يتورسم نع يحضلايفا نع « شمالا »

 «( محرر مويلا
 ىثدح لاقف !وربص الث صان تودبم ةعاوهنم انلمجوالتو اكلامثعمس يزارلا ناماسنب « قاحسا

 ال رم قزرام لوقت لس وهل اوهيلع هلا لصين ممسهلا ةربرهيبانع هتدحديزب نءاطعزا ىرهزلا

 ؛( م خ )ريصلانم مسواالو
 | هلا لص ىنلل حتق ردن موي لاق ستتفلا امه ىتم ترولوقيو سايعناا نع ةمركعنع يدسلان ع 4 طابس 0(

 0 عا ءةارلرنك نذلا مق رظ لسو 4 اودع

 رق



 00770000 ا 7-0-7-7 ع ذ ذ

 «0ج+ا م« ريشتا ب انك ك« 40ج .' «١ صيخلتلا مم ك ردتسلا 9+

 هأ اوديلعتللا ص تالا تت رظن تحموملا ف ةرففرملا ب اصادقو هوس وب ةونغيف لس ودل لو يلع هللا ليص ٍإ

 0000 لاق رانلا نم يتدعابو ةنملا ياخ دما ل لمع ىنع ء. هللا لويز تلتفهنم توددف لاق ىئم مهم يقاولسو

 ةوك نلا بوو وتكحا اة وتكحلا ةولصلا ميفتوائيش هكر .ثالو هللا ديعتأ هيلعهللا هرسل نم ىلع ر يسيل هباو ميظع نع

 ةقدصلاو ةنج موصلال لاق هللا لوسراب لجات تاق ةنملا باوااب كلبا را مدا لاق ناضمرءوصناو ةضور ها

 نوعدب مجاضملانع مهونج فات آلا هذه أرق ملا دجو ىغتبب ليللا فوجىف لجرا مايقو ةثيطملا رفكت
 لجاتلقلاق همانس ةوزدو هد ومحو سعالا سار / كنابا 0 لاقن وقفت 2 انقزر امواعمطو اف وخمهمر

 0 ناو هلبأ ليس دأ اهلاذههاتس ة هؤر ع اماو ةولصلاف هدومجاماو مالسالافرصاالا نئاراما لآ لاق ديلا نمر أن: ْ

 وهام تلتف لاق كيان دف انشن نات يشفت انليق تاعضوب نايك اراذاف تكسف هلككلذ كال كل أبنا

 كم كتاكم ل اة انتسلاب لوقباع داخبأ و ١ اناو هللا ل ترا تاقف لاقهيفىلا هعيصأت ىوهاف لاقدثلا لوسراتا

 ركذ و ربرج ثردح ظفلاذه# 0 اصحالا منهج 2 ل انصول لع سانلا بكي له ليج نبا[

 هب هأد رحب ون يخشلا ط رس لع مخ ثيدح اده# ةيتعوبكبلملا هثردح ف ىر اذفلا ق ؤادساو 1

 نيهللا دبع نم يل كعب ليعمسا نبدمت“ ل ارعمسأ وا 3 دادغبنرا زعلا لعن دمصلا كبع ا 0 3

 هللا 0 كاني لاقهنع هللا ىصصر كعضش لهس نع منايا نع رحص وا ينادح نايح ن دب وم

 باق ل اي الب ب داب ا نيعالام اهيفلاقم ىهتنا ى يح ةنكلا 0 هيا |

 المع هب اونا ما لاقق يلطرقلل هنرك لف رخص وباقة الارخ +اىلا مجاضملا ن ,ء مه ونجىفاجتت ارقمترشيا

 مايقول ا ء هللا لص هللالوسر اذافت ولن, قح > مولا قرفتقرملا انباصادقو كوب ةوزغيفلسوهل او هيلع

 مب اظع نع تلأس دّقل لاق رانلا نميتدع اريوةنملا ىنلخدم ل لمع 0 و تلسذب تودف وس د

 موصلو ةبضورغأ | ةاك زلا يبوتو ةيوتكملاةالصلا ميقوائيش هال هللا دبعت هيلع هللا هريس نمي 20 هناو

 مايقو ةئيطملا ريك نوصل جرم كال كا تاق ةنإلا باو, كلنأبنا تن 55 ء*ناولاق تاو

 ماقزراعوا اممطو افوخ معبر توعذب مجا اضل | نع مهبونج فاه رق م هللا دي تن ليلا فرو ُ 0

 نمالا سارانا لاش 0 ابلجا تلق همائس ةورذو هدوهعو ص 000 هتلب اء اتعش نا ولاق نوت

 تكسفهلكك لذ ك الع كتابنا تكش فاو هللا لييسيفدارملافهمانسةو رذاماو ةالصلاف هدومجاماو مالعالاف

 تاقف هيفىلا هعبصاب ىوهاف هللا ل وسراب وهام تامذ قتجاح نع هالغشن نا تيشفن انلبق ناعضوب نابكحاراذاف

 منجي مرخأ ملم نيالا بىكب له لبجنا كيا كتاكت لاتفاتتلاب وقتا أع دخا ؤنلاباو:هللالوسراب

 ١ ظ *(م خ) مهتسلادث اصحالا
1 

 ده 0 < انيلاق اق لهس نع. مزاح يلا نع رخص وا حب :ايح ندي وسن هللادبع 9 ميسو ىلانب © ديعس

 الو تييسوردا 0 ةيعاللامأ اعف ل 5 مه .1ينجةيملا فهو وز زد وهل او هيلع هللا لص هلا ل عسر

 اباو مل قخاو الم هلل اوفخا ممالاقف طرقلل هنر 1 رخص والاه . الامم ونج قامت أر 6 شبل تلق لع رطخ ٍإ

0 » 

 قا تاؤاصلا لامعاالا
 ف

3 

 يلا

 عب هلل

0 
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 كك راسل

 ©« ةدحسلا ا ريسفن لف

 0 *«00جط 0 اه ريشا باتكل» ١ 8+ « ١ «صيغللا مم كر دتنلا»
 8: ةدحسلا ةروس ريسف وح 20

 « ميحرلا نحرلا تمس )ف
 ! | ةمثيخ وباانن مجياعلا نب مداه رضنلا واانن ةماسا يىلان: ثراماان صاوملا ريصن ندم نب رفمج# انيدح ا

 ىتح مانب الاكس و هلاو هلع هلا لح لا كار كيا رباج نا ت خييسارب للاي ال تلقلاق ةءواعم نريد

 1 11 1 ا طوال ريبزلا وا لاف كلما هدب ىدذلاكر ابو ةدحلا ل 1

 « ريزلا يبا نع ميلس يلا نب ثيل ثيدح ىلع ا ع مو سم طر حييحص

 ليئارسا ابنا سوم ن هتلاديبعانت ىرافتلا مزاحنب دمجاانن ةفوكلاب يتابيشلا لعن يدم رفعج وا ندا

 ىلا ءايتنلا : رم ضال اين ل + وزع هلوق ىف اهبنع هللا طر ضاع نبا لل لانا
 تاونسلا ابذ هللا قاخت ىلا ةتسلاءاي الا نم لاق نو دمتامت ةئسلا هرادقمناك مويفديلا جرمب مثضرالا
 د: هأح رخن و داتا وص ثرددح اده# هيلا جرم ضرالاو

 ننىيحاتب قاؤيلابع عا ميه ارانب قاحسا اير راسن نب مالسلا دبعنب دم ان' ىربنعلا يركز وا انريخا ل

 ايا يضر باطملا دبع ديعنإ 0 ء ةريهع نب هللادبع نع ترح نبك س ىتثدد دلاخ نن بيعش همع نع ءالعلا

 هيلع هللا لصدللا لوسر لاقف ةءاحس ت رف ءاحلعبلاب لسو هل اوهيلع هلا ىل اهدنا لوسر دنع [ضواسات لاف

 لاف نر راواا نزلا للا باسل ادق باسنلا لاق رطاهاوسر و اقف ذهل د 3 ردنا لسوةلاو

 ةلامنسسمم ةريسم| ينس لاف ضب هلوسر ودللا انلمف ضر الاو ءاسلا نيل تورذنا لاق تكشف ناذعلاو

 تانلا لاو رفو ةحيةلاخنيغاوح 3كفكأو ةحلمل ام ذر ةزيسم اهيلع ىلا ةاينلا ل 1

 ثدحاذه# "شميل ها نمهبلع نت سيلو كلذ قوفهللاو ضرالاو ءامسلانيباك هلفساوهالعا نيد رح

 « هاج رخن لو دانس الا ميم
 احا واني هرمي هيو اممان ىدزالا رصن نإ دما نبدسم اننهيولاب نب .دمحا ندمت ركبوا« ىتثدح ف

 نء شمالا نعر اا احساانثمالسلادبع ني دان هلظفللاو ىربنملابركزوبا(انربخاو) شمالا نعىرازفلا
 هللا لو سر عم نحن أمين لاقهنع هللا ىطر لبج نذاءمنع بييشىبان: نوميم نع ةبيتعنب «سملاو تبني نب بيبح

 للا لص

 م4 ةدحسلا ة روس ريس هوس

 اننالث ناكل وهل اوديلع هللا لص ىتلا نا رك دي ازباجنا تعم رييزلا بالتاق ةءواعمنب 4 ريهز )

 *(م)ن ناوفص واواناوفص هنن اح ريبزلا لاهف كلل | دس يذلا كزامو ةدجالا َلرتت 1

 هرادقملاك مويفدبلاجرعب م ضرالا يللا ءايسلا نص نع الا ري لن سابع نبب| نعةمركعنع كام نغ « ليئارسا ل
 «ميص نهيلا جرعم ضرالاو تاوءلا اهفدّنلا قلخ ىتااةتسلا مايالا نم لاق نودمنامم ةنس فلا

 «هاوىيحم ناو سدقو لاعوالا ف ثيدحل سابعلا ن نع ةريمتن ا ن كلاهس وع تيعش ة# ن 5 ةذاعلا“ نن# ىدحن 0

 ارق تح ماتت

 هللا لص هللا لوسر مم نحت انيبلاق لبجن ذ ذاءم نع تاييبش « نا نافاس هكنألاو تيبح نع# لا 0

 هلع 600



 «()جط «ريفلاباتك» >2« 4« صيخلتاعم كردشللا» ٠
 رصعلاةواض ايشعو حيبصلا ةوابع نوحبضتنيحو برغملا ةولص لاق توسع نيح هللا ناحبسف 0 منلاقق

 دانسالا حيحص ثردح اذه# يل تاروع ثالث ٠ ءاشبعلا ةواص دعب نم و 1 لا ةدلع نوال نحر

 * هاج رخو

 -, ن اهتلةروس ريسفن ]جح ا

 « ميحرلا نمحرلا هللامس ل:

 نع طارح اديمجانب يضاقلا ىسيع ربنا وفصانن ىضاقلاةبيتق نب راكب انءبوقعي نيدمم سابملا ونا  انثدخ
 ثيردحلا وهل ىرتشل نم سانلانمولاق هنعهللا يضطر دوعسم نبا نع ءابهصلا ىلا نع ريبجنب ديعس نءىنهدلارام

 هاجس رخم ملو دانسالا حيص ثردح اذه#ءانما هللاو وهلاق هللا لبس نع لضيل
 رع ةمقلع ن هبمعان : نابلس نب ث ترا ىلحلا دمحح نب ىبيحنان انن ظفاحلا يلعن نيبملا لعوا 5 امدح 0

 لاق هنغهللاىطر يرعشاالا ئسؤم يلا نع ثدح ةرمبخنب م املا تعمسلاف ناهاسنب ىسومنعيعاز والا

 نتماذه#راوملابةلذمليللابةفوخعاهم ف منقتلاو كلا ناظم, ه وهنسالن اهتل لا ةرسوهلا اوهيلعهللا لصانلا لوسرلاق

 « معا هللا و حيرتص دانس دا هدهات

 ةزسالا نع نايفس نع ء ىبجشالا اني ثللا يا نب ميهار 8 مثيمللا نب ديزي اننلدعلاذاشمح نب ىلع 4 ىثدحا»

 ضضغاو كيشميف دصقاو هنن ”لناهتل لوقالتو اهبنعهللا ىضر هللادبع نب راج نع لا حبس نع سيق |

 « ةكنن المللهرهظا راجع نيباوشم جرخاذا لسو هلااو هيلع هللا بص هللالوسر ناكلات كنوص نم

 3 هاجرخ و دايسالا بص ثردحاده

 ةالصنو ربظتن يجو رصعلا ةالص انيثعو حبصلاةالصْنوحبص7نيخو تبرغأا ةالص قوس نجت بنان اعيسارتف

 ا هع نع ارعسلا الصدم :رموأ زقؤرالللا

 6: ناهل ةروس ريسفت زهجدح

 وما ى تشل نم سانلا 6 دوعسم نبأ نءءابهصلاينا نع ريبجنب ديعس ىنهدلا را م نع طا را كي 3

 * ثيدحلا حاصدابز ل اوه ديج# عك 0 هللا ليس نعل ْضيل تيرا
 قريشا ىءوميبأ نع ثدحة رميخم نإ مسأ املا تعمس نامل س نب ىسومهنع ىعازوالا نع ةمّماعن 04 ةيفع

 ةلذيم ليللاب ةفوخماهناف ذ منمتلاو كاياىاب هظعيوهو هنمال نايتللاق لسودلآي او هيلع هللا لايص تال ,لاق

 3 »رالي

 فراك لاق كابعم يدصقاو هبال ناقل لوقالتو رباح نع ىزتعلا حيي نع سيق نب ا نع# نأ ل مييمس 0

 بص # كابل هرهظاولخو هيذب .نيارتمجرخ ذليل + هل اوهبيلع ا متالوسر

- 

 ميما مع 6

 ءاحرشإ»

 رثسل نم هن
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* 
 بنل

3 

 0 ئ

 4 ةفوخم |ماف هينا وكايا 4

 مس

 وه

 و 5 سالك
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 7 7 2 من(

 ١ ا 3

 0 رمق ب14

 5 0 ةررد ريم
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 به[ مورا ةرو ريمش -

 # ميحرلا نحرلا هلام ف
 ىسعنب رماني ىثدح ىضاقلا قاحسا نب و ةلاسلا يباهصالا لياملا ندم « ينربخا :"

 نوءر موق "ىيجيسلو قب هنع هللا ىطر ءاد ردلاابا تعمسلاق ينالوملا ىهس نب دن نص نع لس طاصنب ةيواعماتب

 000 دانسالا 0 < ءاو 00 55

 دعي ان هللا نحر 27 نبانع ريبجنب ديعس :رع ةرمايان تريح نع ا قس نع 300

 مورلا ىلع سراف رهظن نا نو واوا ناكو باتكحلا لها مم ”النسراف ىلإ !عمورلا رهظت نا دوبحم نوملتسملا

 ملسودل آوديلع هللا لص يبن ركوب كلذ ركّذف هنع هللا ا ءلسملا كلذ ركذفنانوا لهامبمالا
 الجا كنب واننيب لمجا اولاقف كلذ محل ركبوا ركحذف نومزهيس مهنااما لسوهل او هيلع هللا لص يبنلا هلل لاَقف

 كلذزكذف |ورهظي رف نيس سم لجا هن نخل ذكواذك انا ناك انرهظ ناو اذكواذك كلزاك وره ناف
 كلدف كلذ دعب مورلا ترهظف لاق ةرشعلاز ود لاقدارا هتلعح الالاف سودا اوهيلع هللا لص ىنا ركبوا

 لبق نم مالا هللدعب تبلغممورلا تبلنفلاق نوبلغيس مهلغدعب نم مو ضرإإلا دا يفمورلا تبلغ ملا ىلاءتهلوق

 لع ميم ثيدحا ذه *ردبموت اورهظ مهلا تعمسو نافسلا# *هللارصنن نونم ولأ حرش دئمول و دعب نمو

 ::ه اج رخم 1و نيخيشلا طرش

 انثىدبمنب نمحرلادبعانب نا ينثدح لبتحنب دمجانب هللادبعاما قاحسانب ركنا خيشلا امدح

 نارقلا يفسخ تاولصلالاّتف اههاعاتلا ىطر سابعز.اىلا قر زالا نمفان ءاجلاق نزر 57 9 ءمصاعن .ع نايفس

 لاَتق محصلا ٠١ نكساتلا افحص هنظاو تكلا يف يف هدجن !نكل 15 وصال قادكه ()

 8( مو رلا ةروس ريسفب زهن-

 | موزلا تبلعألا فروءرقت م اوقا"ىيجيس لو ءادر دلا ايا ا طاصنب © ةنواعم 9

 ِ * مح «تبلخ نه اما

 ىلعمورلا ربظن' نا نوبحم نوملسملا ناك سابع نبا نع ريبج نب ديعسنع ةرمتيبانب بيبح نع نايت ٍِ
 كل ذ رك ذف نان وا لها ممم 3 000 سر ربظن نا نوبت نوكر شلا ناكو باتك ل ها مه ا

 رز رسجع ةكالا 0 2 ىبال ركب وا كلذ 1 00

 لما ذكو ا ذك انلناكان رهظ ناو 1 ذكو فك كل ناكاو رهظ نافالجا كنب وانني لمجا اولاتف كل ذمه

 75 را هتلمجالا لاتقل بسنو هل آو هسيع هللا لص يبل ركب وبا كل ذ ركدذف او رهظي لف نينس سحخ لجا عهنب

 نرممالا هلل دعب ت ب حا وعلو جيم ٠ نعل 000

 قالا رق 0 تا واصلا لاتف 1 نبال قت الان نقاملد 2 الع ص 50 داك 8
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 40ج ,.« زينفتلا باتك» ١ ١ . « ؛..»: .“ « صيخلتلا عم كر دبل.
 اع اهدا را هنأب هيمرتف يلا ايلسرتق لبا رس ا ىينب ىلا لتس واودا قضوا مل لاف ىراق انلاوماهرطمن نالمتحتال

 وا مال مهمذخاف مهم 0 ضرالل ىسوملاقذ هعيطن ترا ضرالا هللا ضاق مهلعي يسوم هللا اعدفا سفن

 ضراللد 56 ىدومأي ىموماي نولو اوامشس مهكر مم 0 لاق منوم أب ىسوماب نولوق

 هللا ىحواف موبيغف من ١ دخاف مي دخ ضرالل لاف ىسومان ىبؤماب نيلوشاولسإ عيفانعا ىلا مية مو

 سايعنب,ا لاق مهيجال ينوع د مهماول ىف نعو موج مل اف كيلا اوعرضتو ىدابع كلأس ىسسوم أب ىسوم ىلا

 ط رش عسب ثردحا ذه * ىلغ-لا ضرالا ىلإ هن ديم هرادب و هبانفسقت لجو نع هللالوق كلذو

 *: هاج رخو نيخي هلا

 2: توكحنلا ةروس ريسفت ز-

  ميحرلا نحرلا هللامس زلط

 ىلا نع ةماس أوا كيا ناسا يلو احسا نب ىسوم وهال قاحسا نب ركب وبا خيشلا  ايريخا

 , | هللا لص ينلا ت يا !ةابنع هللا ى 2 هما نع اصيل نع برح نب كاهسنع ةرينص يلا نب متاح سنو

 دورخسو قيرطلا لها نوفدخت اونأك لاق رث كا ميدان لك نوبابو لجو نع هللال وق ن ع مسوهلآو هيلع

 3 ا 2 اسم 32 حيحص «نواياو < يذلا كتل وهف

 ءاطع نع نأ دفدس نع ىحشالا ت ثيلل' يبا نب , ميهأر اان مثيهلان داو يبربخا لدعلاذا ذا ن ىلع ©« ىندح ©

 تافمؤر | ك١ تارك دلو لجون ع هلل !لوق نع اههنع هللا ىصر ساب ابعنا ىتلأس لاقةيبلز نب هللا دبع نع بئاسلا نبإ

 *:هأح رك 1و داعجالا حيحص #هأبأ كر كد نم ريكا نا ركذ اللاةفريكتلا و لياملا و مسيبستلاب اخ

 ىلع اه دا را هن اب هيم رتف هيلا املس رنق ليث ارسا ىتب ينب ىلا لسرا نا ىرا محل لاققى راف انلاوما هيطعن نا
 ولمس مهباعا ىلا مبم كخاف مهم دخ ضردلل ىس وملاقف ةهرطت نأ ضرالا هللا صاف مهيلع ىسوم هللا اعدف اهدا

 ل يسوم ىل يبوس دا ادا ميبك رولا ميم 0 لاف ىسومإ ىلا

 سابع نا لاق 0 01 ا وى دايع كلأس دا

 * (م خ ) للفلا ضرالا ىلا ه كنف تيدا هراذدب وهن انفسفت ىلاءت هلاوق كلل دو

 هلاو هيلع هللا لسه ىلإ ف تملا تل يل اه مانع 00 ءبرحن. كامسنع ةريغص ىبانب « متاح

 *( مخاوف نورخسيو قير .طلالها نوفذخم اون اك لا ركستلا عيب دانف نوتانو هلوق نع لس و
 تالف را هللا رب ء.نمابع نلولات ةنيراب هان هتتلا# ءاطع ٠ نع #« نايفس ©

 7 هَ

 ى

 يامل يك أ هناك دال #0 لياهتلاو يبدا هللاركذ
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 «ريستلا باتك» #4 ::4». ٠ 4 صيلتلا مم كر دتسلا»»

 * هاجرخم موسي ثيدحا ده « اهعالاق ىس ومىضقنيلجالا ياليربج أسس ودل اوهيلع هللا لص يتلا)ا

 اع ةدربفان ديعس نع رعسم ان ميعت وا انبنارهمنيدمحا انيرافصلا هللا دبع نب دمت للادبعوا# انرب خا 9

 نس نسللا يبلط نورك | نلف يلعتمعنا اه بر هعوكر يف لوقت هتعمسف رصعلا رم نا بنج ىلا تيلاصلاقهيبا

 طش ىلع عيب ثب هياتم جئامياما للامر نك فا جما الإ يللا ة رابغ جالسا لاق فرض اف

 * هاجرخم لو نيخيشلا
 نوع فوعان ةدابع نب حوران, يفوعلا دعس نب دمج انن دا دغبب ىضاَقلا لم اك نب دجا ركبوا 4 ان دح

 اموق هللا كلها ام لاق ملسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر نع هنع هللا يضر ىر دحلا ديعس يبا نع ةرضنىلا

 تخسم يتلا ةرّقلا لها ريغ ءامسلا نم با ذعل ١ ضرالاهجو لعق اوزوتلا لنا ديس : رقلها الوةما الوانرقالو

 كفه ءىلنال امن لواالا نورتلا انكسلها ام دمب نم باتكسلاىس وصانين | نقلو ىلاءث هلوق ىلارث ملا ةدرق

 هن .هأج رخم مو نيخيشلا ط رش ىلع حيبحص *« نورك ذنن مباعة حرو

 هشيحلا نيو رمت نطقوباانن يبضلاءركمنب ةبقعانن ينابيشلا نايفس نب :سسملا انث هيقفلاديلولا وبا  انثدح ل
 هنعاتلا ىضرةر هينا نع ةعرزيبا نع كردمن ىلع نع ء شمالا ناملسن :ءتايزلاةزمانث بهححنب نطقنا

 «يولأسنا لبق عتيطعاو ي وعدن ترا لبق كل تبجتسا دم ةمااياودو.لاق انءدانذا روطلا ناجم تنك امو

 * هاجرخم مو 1 ارب حي ثيدحاذه

 نع شم الان ةيواعم وناأبنا قاحسااّ 3 مالسلادبع ندمان“ ى ربنعلا دق نب ىبحن أب ركزوا  ايربخا

 هموق ىس مليك لاق اههنع هللا ىطر سابع نبا نع تراملا نب هللادبع نعريبج نإ ديعس نع و رمتنب لابنأ|

 اولاف<لاوما هواممتنا اولمحتفاهومتلتحافءايشإ ماج 0 داما ةءاج ممل لام نوراق مهمل ة ةوكزلاب لم

 ايتعال

 ليربجل اس لسوهل او هيلع هلا ىل لص هللا لوس رنا سابعنب نع ةمركع نرع نابا ن نبكسحلا انيندع ىيحينيا

 هفرعال مييها را (تاق)حي رد *:امبعالاق ىسومىضق نيلجالا يا

 تن اءبرهغوكر فلوق هتعمسف رصعلا ر < نا 0 ثيلص لاق هنا نو ةور نا نيديعس نع ا رمعم ]ف

 101 اة تك كلا وج رالنا دال الئ جباايساب لاقنق رست فرس حملا !نولظ نارك نافيلع

 ةاروتلا] زاذنم ةيرقلهاالو ةما الو ارق الواموق هللا كلاهاام اعوؤرم ديعس يبا نع ةرضنيبا نع# فوع 9

 ناتكلاى سوم اني ادقلوىلاهتهلوق ىلارت ملا ةدرقتخسم نا ةيرقلاريغ ءاهسلا رم باذعب ضرالا هجو لع

 *ه(مخ) ىلوالا دة طا

 تنكحامو ةربرهىبا نعةسعرز ىنان :ع كردمن. ىلع نع شمعالا نع تايزلا ةزمجانب معثيملان « ورمع »

 «ىولأ نا لبق 5س ءاو صرب نالبق مافي دمخةما اياو دونلاق اندانذا روطلا بنا

 مما هموقىس ومىنا امللا# سابع نبا نع ثر راخلانب هللا دبع نع ريبج نب ديعسن ءلاهنملا نع « شمعالا 5

 لمت الاوا انف ركلاوما هوطعتنا اولمحتفاهوتلمتح اف« اياب كاجو ةالصلاب ك1 اجمل لاةفنوراقم, دخل ةاكزلاب
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 «(0 جا # نيسفتلا ب انك ل١9 4«: 4 صيخاتلا مم كردشسلا »
 ناس>وهاج رخخإ و نيخشلا ظ رش لع صيص ثردحا ذه هابقيف عبط رعى اللاق لبق نم عضا را هيلع انم ول

 *ةناعيمج ادتحادق داع ناوه

 قاخستاىفا نع ليثا رسسا أبنا ىتبومنن هللا ديبعانتىاهبصالا نا رهمنب دمحا انثرافصلا هللا دبع وبا ان دح »و
 ةجالو ةجارخ هو 'ىتجحت تناك لاق ءايحتسا لع يشمع اههادحا هن اخ :هنع هللا ىطر زم نع نومي نبو رح نع

 رظنم ال اناف كم ان يشما انا وق رطلايل ىتعناو ناحل | امل لاقو ىسوم اهعم ماّنْف امهجو ىلع اهدب ةعطاو

 هدا :ةلاقام اهلدل وتل وهن وق نم هن راانيمالايوقلا ترخاتسا نمريخناهرجاتسا تناأب تلاقمم ءاسنلار ابدا يف

 كلذتع قفا شع تمحتا ناف حججح قاع : ف رخاب ن 0 لع نيناه ين :: |ىدحا كذيكت |ناديزاينال امن ةنغر هذكلاذ

 ىس وم لاق تلقاه ءافولاَو ةبحضلا نسخ فيا نيملاصلا يود اع نايف دعس ةليطظقشا نإ دمرا أم

 محض د نا دو دهان اك ناتللا اههو ءاقرشاهتخاوا ةروفض هجوزو هنم هيلا جاتحامو همنغ ةأع ريف هللمع و

 *هاجرخ مل و نيخبشلا ط رش ىلع

 ان قرفلا رخم ن ضفح انن ىخلبلا لضفللا نب دمصلا ديعان . ورعيف ريصلا نا بمحن دمسنب ركب 6 ى' دح 3

 نيلجالا نا يسود :اونينلع تلاع هللا لوسر لئس لاق امنع هللا يضرسابعناا نعةمز 1 نع نابا-ن . مكيحلا

 « اعيبطاو ايه دعبا لاق لاق ىس وم ىضُف

 نينايفساننماحفلا ديل ىلا نب دش ان: لستلاك ايلا نيدخحا ورمجوا اننى اهنب اس ن دم « هانث دحو وف

 9 هللا ىطرنسابعن | نع يي درا ةايا 7 3 دعلمها نملحر ىبحم نب مهلار ل ا دح ةئينم

 ىردب الدابع ىبان , ناسحو لاقا ذك (تاقإلءيجهاجتحا دا دابع ىلا نن فتاسح ( مخ ) اهليقيف مضر عىف قيال لاق

 *« طقف ىناسنلاهل جرخ ةقبريج نا نع سرشالا يبانب ناسح نع شمالا ىورب اعاووهنم
 "ىيخجن تناك لاق ءاحتسا غار اهادحا هناباؤطزتع نع نومص نإ ورم نع ق ادي يان ِء 4 2000-2 32

 قرظنالاناذ قيرطلا ىلتمناو ىناخ ىثبما ان لاّتف ىسومارعم ماقفاهبج ولعاهدب ةعضاو ةجالو ةجارخ ضو

 لاقام اهلهلوثلو هنوقنم تأر ال نيمالا يوقلات رجأتسا نم ريخ فما هرجاتسا تباايتلاقمت ءاسنلارابدا
 ةبحصلا نسح يف ىاويطاضلاو م هلوقىلا نيناه ىتنن نا ىدحا كحكحلا نادبزايتا لاقفةغر هيف كلذهدازف

 ليكو لوشام لع هللا لاق من لاقلع فنا ايلاف حرت نيلخالا اما كنسو كفوري لاعقلاو اعءافولاو

 اتاك اتللا اهو ءاقر شامخا ةرؤفض +جوزو هنم هيلا جاتحاموهمنغ ةءاعريف هل لمعيو هيفك هعم ماقاو هجوزف

 » ! ه(معن) نادوذب
 هلاوهيلع هللا لص هللا لوس لث- لاق نائع نبا نع ع اةم ركع نع نابا نب مكأاملا انثيدمل أرتمع نبي < صفح

 : * هاو صفح (تاق) أهدنبا:لاق ىسزوم ئضق نيلجالا يا لسو

 ميه ارب يادح ةنييعنب اان مادفلاديلولا ندم انب قمتسملا كرابللا نبدا اننيناه نب باص نيد 5 000 2

 مدع ع

 1 هيفكي هممماقاوهخوزف لكو لوقاملع هللا لاق من لاق لع ناو دعالف تيضق نيلحالا اعا كنس و ىئد كلذ

 ع ةصق 9
 ىسوم

 2 أهيلع ا

0-6 

2 

 مدل سلا

 4 نيلجالادمنا ع 5 م

 سوم مسي
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 مو - « ريشا باكو 1 44.39 « صيخلتا عم كر دئسلا»
 عضوم ب أمصان ض جم رنا لم دعدملا ءاخ ءاملا ىلا جاتحاذاةالف ىف ريس وهأنيبف رهش ةريسم ةدجاولا

 :كيازا فاق واي قرزالا ْن مفانلاقف ءامللا واصاف باهالا خاس مضض وملا كلذ تاغلسف نيطابشلاتءاؤعاملا

 نالاقف هتنعيف ع ىتخهرصتب وهو خفلاىلا ”ىيجيوهو ءاما عظوم بيصيق ضرال ارقنيف “ىرج فيكده ديما
 هاج ري و نيخيشلاط رش ىلع حيعحص ثيدح اذه# رصبلا نود لاح ءاجاذاردّقلا نا امبنع هللا ىضر سابع

 | ةنيعن ناينس انن(الاق)ىسومنيدساو ىف اشلاانن ناماس ن م. ىلاان بوسي نيد سابعلاوا# انيدخ ل»

 ٍ مهما رلسو هل 1 ود ييعولا لع هللا لؤسر كا اما لافامع هللا ىضر ةشلاع عا 00 «ماشه ن ع

 عمس الكلنا لسوهل و هيلع هللا لص هيينل لاه هللالاقو قءاين : دلا ملل وقا تنك ىدلانان ل ةاؤفا ل
 ا ىو

 * هاجر 1و نيخيشلا ط رش لع مرو ثردحا ده#ن.ردما ولواذا 3 لامصلا عمس الو 2

 نسملاو شالا نع ثايفن صئتح ان ر ايلا دبعنب دمج اني دادس ليال كاع حسانب نوميم ب ايربخا

 لاق ةئيسلاب ءاج ىرمو تناالادلا الب ءاج نملاق ةنسحلاب ءاح نمهللا دبع نع لالهن دوسالا نع هللادبعن |

 * هاجرخم لو نيخيشلا طرش لع حيبحص عدل رشلا

 سي صصقلا ةروس ريسفن ]هج-

 4 مح رأ | نمحرأ هللا مسن
 ,نايفس نع ىدهمن. نمح رلادعانيبا ينادح لبتح نب دمحا نب للاديعاتت قاحسان كيو خيشلا# انثدح

 اغراف ىسوم مادأوف حبصاو يلاعت هلوق |بنعمنلا يضر سابع نبا نع ريبجنب ديعم.نغ ناسح نع شمالا نع
 مرا ىتا هيدق هتخال تلاقو هاني ليش جمالا لاق هءيدبتل:تداكنا ىسوم كوري وت لك نم اغرافلاق

 اهنزخر
 عض وللا كلذ. تخلسو نيطاشلا تءاؤءاملاعض ومباصافضرالا رقن لعج دهدملا ءاذع ءاملا ىلا جاتحاذاةالف

 تيصيق ضرالا رقنيف يم يكدهدملا تارا فاقوايقرزالان مفان لاف ءاملا اوباصاف باهالا متيلست اك

 نودلاح اج اذا ردقلا را سابع نبا لاف هقنع يف عمت ىتح هرصبب وهو خفلا ىلا 'ىيجن وهو ءالا عضوم

 * (م خ) رصبلا

 6 خازم
 |:ةئيسلاب ءاج نمو هللاالاهلاالب ءاج ىملاق ةنسسملاب اجنم هللادنع نعلالهن ذوسالا نع هريغو 5 2

 4: صصقلا ةروسريسفن زنن-

 ىشلك نماغراف لاقاغراف ىسوم مادا وف حوصاو سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ناسح نع « شمالا
 لبق نم عضارملا هيلعاتمرحو هرب ىجتناهيصقهتخال تلاقوهايشأن لو نالاق ةنئدبتل تداكنا ىسوم رك ذ ريغ

 لاق 8

 نال نوي وهنا رسولا 7 اوهيلعشا لص هلا لوسر لاق اعا تلاق ةشثئاعنع هينا نع ء ماشهن ع © ةنيبع نا د

 | اولواذا ءاعدلا رهامعم الوىولا عمست الثملا هسنل هللا لاق دقو خا اسدلا يف ملل لوقا تنك ىذلا لأ
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 _«0ج» | «يفاباك» «:ه» < «نسيختاعمكر تلا
 اوجرختساف اورفغاو رفحا مهلت لاق اوبضنا ايلف ءاملاذها وبضن | ممل ت لاف ءام ةعقنتسم ةريحب ىلا مهب تقلطناف

 نيخيشلا طرش ىلع حيحص ث, دحا ده «راهنلا ءوض لثمق. رطلا ذا ضرالا نم هولقا نا الف فسو ماظع

 يل وبالا حاكت ال ثي دح ة درب يبا نم عمس قاحسا ىبا نب سنو فا مون ماو ليل و هاج رخب مو
 ةماونأ هعمش اع

 نع دق اووبا ان دلاخنب بيهوانن ل يممسا نب ىس ومانن ةمب زخ نب ىرسلا اننيناهنب طلب دحح م ان دح و
 مح ىلا لصي وفيضا!يرق ناك ناعدج نب هللا دبعزا تا تلاقاهنا اهنعهنلا ىضر ةشئاعنع ةملسىنا

 *«امرق و دانس الا ويح «ندلاموب قطع رفغا بر طقامو لق : لهااللاق كلذ هعفتيا لعش و لعشو

 تاق لملا ةووسس نيش لل

 ١») ميحرلا نحرلا هللامس #

 رض اقلا قادتسا:ن ليعمسا ان ل هيلا 3| داع نب لع ل دح ١ .: دز نب داحان برخ ن ناييلسا

 تاتف ءانالع تتابع لدي دمدملا ناكل انما سر نام نا نع ةمركع نع تيركلان ريب للا نع

 ءاج اذا نكي موا كيبا نمي هللا كنها لاقف:ب | رتلا هيلع ىقلي خفلا هل بصتي ده دحلاو كاذ فيكو
 ه«رصبلا بهذ ءاضقلا

  9لاهنملا نع شمالا ةيواعم وااًاينا .قاحسا ان. مالسلادبعن دم ان ىربنملادمت نب بح ا ركزونا 6 هانربدتا

 | لاق د ةاسخا ابادعهن.دعال ل لات وقف أمبنع هللا ىطر سابع نا نع ريبجن. ديعس نع ورمجتن

 اوسلجيىتح ننالا فارشا "ىيجتمت ىمركتفلا ةئامتسس هلعضوردوادن ناملس ناك منعها ىضر سابعا
 ةادغلا يفريسيف 1 7 ريطلا وعدن مسن الا ىلي اما وساجم ىتح نما فا رشا *ىييجي ميياعأ

  03قت ٠؟ةيناقوفم ةنكاس ةيناتح اهدهب ةرو | ءارلا ديدشلو ةمجمارسكب تب . ىلا نان ل

 (م خ ) راها ءوضلثمقرطلاذا ضرالا نم هواقانا اهف مالسلاهياعضسو ماظعا وج رختسافاو لو رفحأ

 *«يلوالا حاكتال ثيادح ةدرب ىنانم هس سن ول نانيعمنءا و دعو كا

 لصي وفيضلاي رقت ناك ناعدج نيازا هللا لوسراب تلاقامنا ةشئاعنعةملسونا نع دقاو و اان < بيهو لف
 ححص# ندلا مول ين ثطخ ىلرفغا تر ير م هنأ اللاق ةكِل هعفتيا لعفت ولعشب ومح لا *

 2 ل عا ة 0 ريسفل 1

 املا لعزاملس لدبدهدملا ناكلاق سا بع ن عة ركع اس ركنا نب ربه. للا ن نع ديزز, عد 5

 ءاجذا ع نكي لوا كنا نب 0 خا |هل بصت ده دحلاو كا ذخ فيكو تاتف

 «رصبلابهذ ءاضقلا

 تراك ىقاع نأ لا هشلر فتال او اديدش ابادع هنيدعال نضاَنَع نبا ءرغ كدعس ع نعلابملا نع ء# شمع الا »

 نعوم ناين اوم | ىبيجب مديلبا# ادم واراقال فوم وم ا لا تاي . لعضو نايات

 يقريسوهامنيبف رهشةريسم ة دحاولا ةادغلايف ريسيف م اسف جيرااوعدب منو ءاظيف ريطلا وعدن م سنالا ليام
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 جب ءا ع | ةروس ريسفل»

 للا يق باكو( درر( نا ١-٠ < نميتللا م كردتلا»
 | نيخيشلا طرش ىلع حيحصه اةمحر_:رم اواطنقتأالا فرس نيرذلا ىدابعاب لق تلزنو هن الا:زف رخآ املا هللا عم

 «.ءاه اوم
 ده هاا علاء زوم نيف عدس

 * ميحزا نحرلا هللا مس ف

 ا ا ميشلا ةبقعنب دم نب لعنسملا ونا م انن دح ١

 1 مكنا ىدابعب رس ىسومىلا انيح واو لجوزع هللا لوقالت هناقاحساىا نب سنوي

 لاقف همزك اف ف ع 5 نطل ل تاةردول لاق هيبا ع نع ىرعشالا ى ءومىلانب ةدرب وبا

 سو هل 1 هياع لام هلل لور 4 لاف ينارعال هانافانت : اندهعت اسسو هل 1و هيلعدتلا لص هللا لوتس ردل

 ىنبزوجمك نوكي نا اذهزجعر وهلا اوهيلع هللا لص هللا ل وسر لاَمف لها اهنبل رحنو اهاحرب ةقان لاف كتحاحام

 ةنعلض]يئا ريشا ىبسريسادارا نيخ ىسومزا لاف هللالوسراب ليثارسا ىنب زوجتام هاك اهل لاف ليئارس

 ملم لينا تييرلا هةمح نع مالسلاه ع 5 ونال يا رسا ىنب ءاملع هللاقلاق ١ ذهام ليثا رسا ينبل لاّمف قيرطلا

 ليا رسا ىبب ءالعلاقف فسو:ربقن |ىر دب مكبا ىسوملاةفانعم هماظع لمنى تحر صم نم جرخمن الز هللا نماهتوم

 قطن حج هتلاوإل تلاق ضو « رولا لاق :سوتاهلا لسزاق فا نما ىنبلزويعالا هربق ناكم دحا لعام

 اهكح اهاطعافاهكحارطعاهل ليقف لاق كلذ ركمت أكف ةئملا يف كمن وك انا ىمكح تلاقككح ماهل لاف نمكح
 تقلطن اف

 هللا لوسرأ كوشلا لها: 0 نع زيت نإ هيعس نعلسم ن نإ للم نع حيرج ن ا

 ةرافكانلمعامل نا انت 2000 نما ايؤاوزك انااوزوا وز مك افاولتقدق لس وهلا وهيلع هللا ١ ليص

 نماوطنت الاوف رشا نيذلا ىدارغإب لق تلزنو ةءالارخا | الا هللا عم وعدد ال نم د دلاو ىلاعت هللال زئاف

 «ججور فاذا
 فيه !ءاورشلا ةرول نيت ةورعم

 همرك فينا ىعاب ملسودل اوهيلع هللا لصةنلال لوسر لزن لاق ىسوميفا نع ةدرب وانت قاحسا ىانب ©« سنو

 هل !.و:هيلع هللا لس هللا كوسو هللاتف يلا ىعالا هانأف انتثا ايدبعت ملسو هل اوهسيلع هللا لص هللالوسر هللاَف

 نوكيذا اذهزجت لسو هلا و هيلع هللا لسد هللا لوسر لاف لها اهنبل رحواباح ربةقان لاق كتجاح امراسو
 ريس بنا دازا نيح ىباوم ن نا كاَدف هللا لوسراب لما رم ات ليث ارساء زوجمك

 ه رضح نيح: فو نا ليثا رسإ ىنب ءالع هل لاف لق ا دهام لما مسائنبل لاعف قي رطلاهنع لضل ما رسا يثبس

 نبا ىرد ب تيوس اتق انغم هماظع لّقنت ىتح مم نم عل لا اقوه ةسضا ثول
 تااق ل قسوم اهيلا لسزاف:قيئاالسا ىنلنوجعالا هويت ناكم دحا معياماولاةق هربق

 ه!َليَتق كل ذ هركهيأكف ةنملا يف كعم نوكأ تا تلاق 7 ب اا
 تلاقمن اولعفق ءامملا اهنعاوبضنا مهل تل اف ء ام ةعقنتسم ةريحب ىلا مهب تقلطأ اذا كح اه اطعاف اهنكح اهطغا

 اورفحا 612



 40 « ريسفتاب اتك »8 2 4# :.ع» #« صيخلتلا عم كردتسلا»

 لسوف اوهيلغ هللا لص هلا وسو معلا ِتكلاَق اهنعدللا ىكو ةئلس مانعنمحرلادب ءنتثراحلا هع. نعءىمزلا

 كلها رسوهل اوهيلع هللا ٍلصهّللا لوسر أر قمت اقىرثلاق ا رعا نا ءا ربلان:ديزنب ددانب نابدع نب دعملوت

 ميهارانب ليعمسا ى رثلا قا ىعاو ةماس مأ تااقهثلا الا مهملعي 2 انيك كلذ نييابو رتوىسرلا باع( دوعواداع

 هدام د أنساالا ميحص ثيدح اده# «(تبنءاربو عسي زو

 20 | نع ىميتلا ناياسأب :نوراه نديزأبنا ميهارب انئظفاملا بوقمي ندم هللادبعوا ىيربخا

 ءاثي ! ثرح هف رصبإ هللا ٠ نكلاوماع نم رطما مأع نماملاقاهبنع هللا ىحرسابعنا نع زيبح نم نع مسن

 *هاجر خو نيخيشلا طرش ىلع ميصص ثيدحا ذه * ةبالامهب هانفرص دقلوأرق م

 روصنمنع ريرج أبنا ميهاربا نب قاحساانب مالسلادبعنب دم ان ىربن ,نعلا دم نب ىبح ايركزونا ان ربخا

 هوي يعامل ب املا ْئ نيرا ا

 ةروس ىلا لَا اكل ل 9 3ك ١ هلا انمؤملتقت نمو ع اتي

 لاق شحاوفلا انياورخآ املاهّللاعم انوعدو قلا ريغب هللاءرح ىتلا سفنلا انلتقدقكم لهاا وكرششنم لاقناقرفلا
 لتق نمو ءاسنلا ةروس يف ىلااماو لاق كقوال ءال وهف لاق دب الاالناو المع لمحو ربل با نمالا تلزيف

 منهج هول نجا دمعتم انمؤم لتقمم مالسالا لمعل معو مالسالا فرعدق ىذلا لجرلاوهف ةن الا دمعتم انمؤم

 *: هأج رخ و نيييشلا ط رش ىلع حيبحص »مدد نمالا لام دهاولل كلذ تركذدفلاق هلدوال

 ن ىلعي نع مب رجنا نعةدئاز يب'نااِ مدا نبقاحيساانب مالسلادبع نبدمج ان يرينعلا ابركز و6 انربخا 0

 اورثك افاولتقدقو هللا لوسراي كرشلا لها نملخر لاقل اقامهنعّللا ضر سابغ نبا نءريبج نيديعس نعرلسم
 فروع ديال نيذلاو لجو نع هللالزناف ةرافك انلمع النا ان ريخاول هيلا انوعدنأم نسح/امراورتك اقل

 لسوهلا ا و هيلع هللا لص 0 ا رقم ت لاق ئ ثلا قا معا نب مجم لو م

 مالسلا هيلع ليعامس | ىرثلاقايعاوتل !اقهنبا إلا مههلعبإ ل ا بادكاو ادعو اواع كسا

 هن سيدك # تبن ءأ رب و قا مسي لبزو 1

 دلل ٠ او ماع نب رطمام ع نماملاق شانع نبانع ريدج نب ريس مر رو ليم وسلا نعىعبتلا 5 لاهل ٍِظ

 هوه ابل . هانفرصدقلاو أرقم« ايناس فرصا 3

 نيت "لا نيتاه نع سابع نالأ سانا ىزيا نب نمحرلا دبعيف ما لاق ريبج نيديعس ىن'دجرمتعملا نب روصنم

 تأسف مهج واخ ادمعتما هع اهلا هللا ممن وعدم ال نيرذل ؛دلاو امهرماام

 نحل اهامها عم انوعدو قحلاريغب هللا مرج يتلا سفنل انلتقدق 5كم لها اوكرشملاق ناقرفلا ىف ىلإ لزنا ١للاتف

 مالس 0 يذل الجرلاوبف ءاسنلا ف تلااماو كالو الءال ؤيف لاق الا[ ياي مالا كلف نسج فلا انما

 جل مدينمالال اايفدهال كلذ ترك لاقهل 1 بالجو هوأز ةنادشتم ءاطسؤملك مالسالا 5 ا
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 _ 40ج - اهكرسلا باك 1# #« صيخلتلا مم كردتسلا ©

 لاق لسوهل او هيلع هللا يصةتلالوسرتا | م
 | لساةاوشا تاو كذاذ ذ متمعطاذ ا

 ملسا ملاذاو ءاغع الو 05 تيبماال هءاحصال ناطيشلا 0 ةعاوط لعوما 0 0 لوح مدح 1

 اذه ىف نتلاو داش آلا فرغ تندحاذه# ءاشملاو ثيبلا ا هن احصال ناطيشلا لوقت مس موكدحا

 ٌ *: هأح رخو ةلابز نا هنا ىشخا 0 نسكلان د#وبايلا

 * نم ةثامعترا ةنمس تجر يف ءالما ظفاحلا هللادبع ندم هللادبع ونا ُ ا اًندخ 8 0

 : 8[ ناق رفلا ةروس ريف زيجح
 4 ميحرلان مح رلا هل هللا 2 ٍِط

 مريم رع نايقس انبةبقعن ةّصسان ئزارلا ماحو اان نادم بالملا نادمحن نم رلادبع# ريشا 0

 ١ ةمايقلاءو نم راهتلا فص دي لاق هنع هللا ير دوعسم نبأ نع ةديبعىا نعورمتن لاهت ان 2 تيبح نا

 #2 0 [دولسم طز لعبت تيدا «ريملا لال بسم نأ 0 ٠ ةؤمليق ايه ى

 1 لوسر لسلة ع يشر كاعنبولا نع 7 هسا ول اع

 ْ يقربخالآق دلاخ ىانب د نع ناسا 0 دما رايس ئدمجاانن قولا نمابعلا وا 58 ا

 ب ا وم 01

 : ' #8 هاح 7 3 6 احلا

 د رمزلا

 هللا مسساركذو هتب لخد نيح عك دحا لساذاو هللا مسااو رك ذاف متمعط اذاو اراها ىلعا لف 0 داذالاق

 هنانكال ناطيشلا ل وقت مسن وك دحإ لس واوا ءامع الو 3 تيبمالةءاضال بتراطيشلا لوقت هم امطىلع

 «*« ةلازئا هنا ىثخا نطلطان لو تل ىخ# 0 اةعلاو تسمملا مكحردا

 - ناقرفلا ةر وس ريس زيؤ- ْ
 ةمايقلاءون نمرارالا فصتنس ال لاق دوعسمن | نعةديبعيلا نعو رمت نل اون نع تبيح نبق رسم نعا# نايف 0

 7 * ( م ) ميحجلا ىلا ال مهعج ص يأ أرقم ءالؤهو ءالؤه ليش ىتح

 نروح مس ودل او هنلع هللا لص ساَلَوُسَر لثس سنا نغ ىعيسلا ةواد با نع دلاَح يلانب 5 ليعامسا ٍٍظ

 * حيببص# مبه وجو ىلع مهشع نا رداق مهلجرا ىلع مثاشما ىذلان ا لإقت مههوج و ىلع رانلا لهارش

 هلاوةلع هللا لص يبنلا تعمس تلاق ةملسما نع نع رادع ن.ثراملا هم نع ىجمزلا باقم ن ىس وم

 سب



 «(0)ج» «ريضلاباتكإ» -«480» >> «سصيغللاعمكردتلا»

 هللا كرغو هللا رما ءاج تح يبامالا متر و متبنراو متصل مس مهتنت و متكحاو لبااولق «زانعوزتنو

 ه: هأح رخو 5 سيحص ثردحاذه هما نو هلوقىلا النت رورغلا

 نيسمحلا لسعات ىرادلاديعس ن 'ردممجا ىنادح ناذ ذاش ندم ديعسو اان 4 من . اص نب دم # ينثدح 2

 هللا ص 1 لوسرمدق دقا1 لاق هنعهللا ىضربعكن ءىبا ن ع ةيلاعلا يلأ ن نعشنا ن ,عيرلا نعىلا ينادح دقا ونا .

 ماسلا لاو ىلا الاوناك ةدحاو سوق نع برعلا مهتمر راصنالا مداد هن دلا ها كاولسعدأ و اي

 اولها ,!ندذلا هللادعو تلزنف هللا الا فاخالنينئمطمنينم | "1 تسب ققج شفأألا نور اولاةفهيفالازوحصض, الو

 محل ىضترا ىذلا مهند محل ننكمي ننكميا ومهلبق نمنذلا فلختسا 5 ضرالا يف مهنفلختسيل تاحاصلا اولمع و مكتم

| 

 * هاحا رن و دانسالا

 لاق كتابا تكلم ن نبذلاو# ذاتسياىلا» ىلاهن هلوقيف هنعدللا قد جنم ىبلسلا نسلق لاو يضخ

 * هاح رخو دانس الا سي دع عروش اذه «نونذأتسا لاحؤلا ن اءاسنلاا

 راند نيورمت تءمس لاق تيما للا دبعأسا تايم ل وا اينما ايعلا وا « يت ربخا 9

 اذادحسملا ره ا حبش يف ىلع اوملسف انوي متلخ داذاف كذيرا نمل قنا :ء هللا ىضر سابع نا نع ثدحت

 1 دوف نويل رخل 35 حلما كادي ةيرالوب ماسلا لفهتلخذ

 ا 5000 1 هك 0 م

 دات ب اذدعلا هلق نم هرهاظو ةمحر لا هيف هنطاب باب هلروس مهني برضدقو مبلا لوق رصنيف 86

 « حيحص هريصأ ان شو هلوقملا ىلد ا كورت عالم لصنمم
 ا هنادصاو يلسو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر م دقال لاق ب بمكن بيلا ن نع ةيلاعلا ىلا نع ءسن :انب < عيبرلا »

 نير .ادلط يدا نر 3 ا قزعلم ال اوك ةمحأو نسر نعبرعلامهسر راصنالا مهتقاو |

1 

 كد

 ب

 سي ع .1ئدلا هللادعو تازنف هللاالا فا مدل قطعوا ثسبلا ىح - نيالا

 2 اعل ت 6 ذا 5 ذأ ا «نز# لا دنع يا نع نيصح يبا نع شايع نب ركبوا 2
 مس صين ون ذاتس لاح رلا ناف ءاسنلا لاق

 هتلخد اذا دحسلا وه لاق عشا ىلع ويلف متلخ د اذاف سابعنبا نرع راشد نب ورم نع # رمعم ©

 :١ *«( م خ ) نيحلاصلا هللا دايعىلعوانيلع مالسلا لبق

 مككالصب لصن مم ن . كهحلا مودات ب اذعلا هلبقنم ءرهاظ و راج اوف ةنطانجا هل زود هنت برضا

 | مي ثيدح اذه*«نوتس افلامه كا واف ةمعنلاب ىنم كلذ دعب رفكن ف ىلا انما مهفوخدعب نرد مهتلدبيلو

 | شايعزت ركبوا ان ثرام ا نب باجنم انب ىميمتلا ىسومنب دما اني ظفاحلا مراديلا نرل وما 4 انثدخا9

2 

 مكسشا

 !.لورب ناش »©
5-8 

 يي

 0 ا[

0 

5 
3 

 يو زخملا نسما ىلإ نب 1 نيكل ندم أن رسم بروأ نب يان يدادغبلاد# نب دم رفعج وا 4« انربخا 3



 2-2 00 7 ُظ

 موينيرف
 1 ةمايقلا

 .*40ع» # ريسفتلا باتكإ». ١ “3..4 4 ٠ 2 صيخلتلا مم كردتسلإ 9

 هدجا ريخ هللادنعهلنا بسح وهو ةمايقلا موب ”ىبيجن رف اكلا كلذكو و لاق# باسسملا عيرسهللاو هباسحدافوف

 هقاوف نم يوم هقوف ميو ةاشفير ي )00 ووو ام سوو طل ةاغمو

 سم يفهلقنب وهفروتنم هلافارونهل هللا لمي نمواهارب دكيل هدب عبر اذا ضعب قوفاهضعب تايلظ ب

 ا اذه# ةمايقلاءودرانلاىل تايلظلا ىلا هريصمو ةملظ هحرخ وةملظ هلخ دموةملظ هل<فؤةملظ همالكف 0

 * هاجرخم ملو 1

 ميلس ينتثدحو رمجنب ناوفص أنا للادبع أنا نادبعأسا هجوملاوا ا ىزورملا ميلح نب نسما # يف ربخا

 يناودخاوةزانملا يع لاول هلع نا ىضر لمادلا ةماما وانعم قشمد باب يف ةزانج لعانجر خلاق ضاعن 1

 يوقد تانيسلاو تاس هي لويسم كذم يف متيسماو متحيص دقن :سانلا اهلي ةماماوب »لاق 5

 الا قيضلاتسو دودلات د فلا يدخن هلال هانم وه وريإلا لزنلا لكاهيف اريظتنا

 هللا ضا نما سانلا ىثش, ىتح :زطارؤملا كلت ضعب ىنل ىلإ مافةماب .ةلامو نطاومىلا هنمز واقتنسم هللا عسوام

 نمؤملا ىطعيف 00 ةديدش ةملظ س انلايشغيفرخلا لزاما هنم نواقتتنم هوجو دوسلوهوجو ضيبتف

 ةاشغي ىلر حيف تارظكوا هباتكيف ىلاعتهّللا هبرض ىذلا لثما وهواثيش نايطنيالف قفانملاورفاكسلا كرتيوارو

 هلهثلا لمجبمل نمو اهاربدكحي مهدد جرخا اذا ضءب قوفاهضعب تايظ باحسهقوف نمجوم هقوف نم جوم
 نيذلل قفانملا لوم ريَّصِلارصب ىمعالا 'ىيضتسالاكنمملارون قفانملاورفاكلا ىيضتس الورون نمهلاهف ارون
 هللا لاق قفانملا امم عدخ ىتلا ةعدخ نقوارو اهنلا ةءارواومجرا ليقكرو فيرست طلو رظناافنم ١

 ملا نوف رصنيف ائيش نودجالف رونلاهيفمسق يذلا ناكملاىلا نومجريف مهعداخو هو للان وءداخم لجوزع

 دقو

 لاَمف رفاكلا يف رخ !الثم برض ولاة راثلا هللا هلخ دن و ه دجا ريخ هللا دنع هل نا بسحن وهو ةمايقلا موب

 همالكف لظلا نم سمح يف هلت وبفلاق الإ باح ةقوف نم جوماقوف نم جوم هأكشب يجا رحب يف تالظكوا

 * معك «(ةماضلا !!مويرانلاىلا تايلظلا يلا هريصمو ةملظ هحن رخمو ةملظ هل دم و ةملظهلميو ةملظ

 ٠ ولا انعم قشم د بابيف ة زانج ىلعانج رخ لاق صاع. مياس ميلس ىنث دحو رمنب ناوفص انا  كارابملا نا 311

 ومب لدتعاف متيسماو متحبص ادق مكلأ سا انلا اما ةماماوب!لاقاهفذيف اوذخبا و ةزانملا لع لص ايلف لهابلا

 تروةدحولا تس ربقلا ىلا ريش : اذهوهورخ آلا لزنلا ىلا هنماونمظتن 1 وب تانينطا هيف

 كل ضعب ىف وو موب نطاوم ىلا هنمنولقتتت 3 هللا عسو امالا قيضلا تيبودودلا تو ةملظلا

 ةماظ سانلا ىشغيف را لزنم ىلا هنمزولقتتت مهدوجودوسو هوجو ضيبتف هللا رما سانلا ىثشي ىتح نطاوملا
 للاب ربط ىذلا ل ثاا وهوائيش نايطمسالف قفانملا ورفاكسلاكرتيو ارو: ىرصؤلا ىطعيفرونلا مسق من ةديدش

 ىفنعالا 'ئيضتس الاكنم ٌوأا رونب قفانملاو رفاكسلا ”ىضتسالوةب الا عب ومداشتي ىلع رن يفت الظكوا هءاتكيف

 ةعدخ يو ارو اوسعلاف ك ءارو اوعجرا لبق 1 ون نم سيتقلانو رظنا اوئما نيذلل قفانملا لوقيريصبلا سدس

 ِ ظ نودجالفرونلاه يف مسقىدلا ناكسملا ىلا نوعج ريف م داخوهو هللا نوعداذ ىلع: هللا لافاممقفانملا عدخ ىتلا

 اثيد 600

 11010101011010101010100000اا|00000000اا1

 ١ ا ا زيك نس شر اق

 هيل ا ةييضشيخب



 «(0)ج» «ريضلاباتك» 2 «م+طا  «سيخللاعمكردتلا»
 نمهما هددلو مويكلتفناالا لوقت املميف هنالص يف موت مهءوضولا غبسيفًاضوتن لسم نمامل وق هتعمسف سانلا
 اذههنم بجعتا هبنج ىلا تنك و رملاتف ع م تلق نا كلذ دنع ىسفن تكلم اهف لاق بنذ هيلع اياطملا

 لوقت مل ءوضولا غبسيفًاضوتب لجر نماملاقلاق ياوىبا كادفوهام تاقف هنمدوجاوهام 'ئبجت نا لبق لاقدق
 ةنملا نمباوا ةيناكهل تحتفالا هلوسرو هدبعا دمنا دهشاو هللاالاهلاال نادهشا 4 وضو نم هغ ارف دنعأ

 ا مجلا لها ملابس :م ىدانيفىعا 00 ورصبلا دق دس ودل ١ ب انلاعمجم لاق ءاشا 98 ١ نملخدب

 : 0 0 واكنذلان لوقت ممجاضملا نع مم ونج فاحش : تناك ن ذلانبا لوقم تبا س يذل مويلام ركلا

 اوناكن ذلانوداملا نالوقت منمويلا مركلا نم عملا لعيسدانمىدانممث هبا الا رخ 1ىلإ هللا ركذ نع ءميالو ةراجن

 ٍ دوضولا فاك قمر ناني نمذاكو هأح رخل و قاحساىبا ن :,ع قرطهلو حيبحص ثيدح اذه# مير نودمحيب

 0 هتعسا هليا ركذ نع ءعسالو ة ةراك 4 مهيهات اللاحرهلوقدنع هقرط جرخ لظنحلا قا عم مامالا تدجو ايلف رد لف

 : ان ركست نت لهس ندم يئدخابل اطيب نإ ميعاو | انب هيقفلا نارمت نب ىبوم, ندمت « يبربخا )»

 هنيناف با رشن اعدها هنع هللا ىضر هللا نبع نع ةمقلع ع نعيه ا ربان شمعالا نم ير يثلا ابان قل ازارلل بف

 بواقلاهبف بلقتُت امو نوفاذم لاقمش هبرشف هرصامث مئاصب تسلا نككل اقف مايص نحت اولاتفموقلا لوان اقف

 * هاج رخ مو نيخشلا لم ربث لع حبحص ثيدح اذه»# راصيالاو

 ئزارلا رفعج واأينا ىمومنت هللا ديبع أبنا نا رهم نيدجحا انن دهازلا هّللادبعزب دْمحَتلا دبعوا# انربخا ف

 ضرالاو ثا ومسبا رون هللا لجو زعهللا لوق ينهنع هللا يضر بكن يبا نع ةيلاعلا يبا نع نينا نب عيرلا نع
 هدنعهللادج وواثيش هدجمم هءاجاذا ىحءامز الظلاهبسحةميقت بارسك مهللامعا اورفك نيذلا ولاقم ةيآالا ارقف

 لتغاالا لوقتاملعيف هبالمصيف موق منع ءوبضولا ميسي ًاضوتلسم نمأم لوي هتيمابل بطخب وهو لسو هلو

 ىلا تنك ورملاتف 6 تالقنا كلذ دنع ىسفن 0 لاقنذ هةلغنسلاب اءاطخلا نم هماهيدلو مويكوهو

 عر لجرنمام لاق لاق ىاوينا كادف وهام تاّتفةنم دوحاوهامأ يمنا لت ةلاق هفالبكر :رم بجعل هينجب

 هلت حتفالا هلوسرو هديعادمح نادبشاوهّللاالا هلاالنادبشا هثوضو نم هغارف دنع لوَقي م وضولا نحف

 دانميدانبف يادلاويبتيز ةيباهدجع دجاوديعصف نيالا يف لاق "اشاجا نملخد ةنملا باو هينا

 نيالوق م عجاضملا نع ممونج ىف ايه تناك نيذلانبالوشي مثتارم ثالثمويلا مك لان عجبا لها ليس

 مويلا مركلا نم ممجا لها لعيس دانم ىدان مثدنالا رخ 1ىلا هللا ركذ نِع ءعسال و ة راج مهيهلتال اوناك نيذذلا

 *قاحتسا يبا نِعَق رطدل حيحص# مهسر نودمحت 0 املا نيا لوق من

 لاف مايصنملناولاتف موقلا لوان لام هب ىناف با رشداعد هنا هللا دبعنع ةمّقلعنع ميهاربا نع « شمعالا زف

 *( مخ راصبالاو ٍبولَقلا هيف بلقتتاموب نوفاخلاقمت هن رشف هسا مث اصب تسلانا نكسل

 نذلا ولا :ماهأرتف ضرالاو تاومسلارو دادبكل يف ن نغةيلاعلايلا نع معلا :,ءىزارلا « رفعج واإ»

 ئبح رفاكلا كلذكو لو 5 الإ ساس ناب ٠ يسم زل هيصتببت : بار سك مهلامجا را

 رب دجيتلا ةليضف 2
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 «(0)جإ» 2« ريسغلا باتك » «ممإلا «  صيلتا مم كردتسللا»

 اونهداوترزلا اواكرللاق لسوف 0 هللا لص هللا ل وسر نع هنعدللا ىضرديساىنا نع ءاطعنع نعلين

 «هاجر خلو دانسالا ميد ثيدح اذه#ةكرابم ةرجش نمهنافد
 تام رص ىضاقلا 4 ةبيثقن ر راكب ان توقعت نب دمت س ايعلاوا (انثدح)حيحص دانساب ر خا 4 ؛ دهاشهلو

 هنع هللا ىضر ةربرهىأ نعثدحت يدج تمس لاقىزيقملا ديعس يلا نب ديعس نب هللادبع نعيضاقلا ع

 «كرابم بيطهناف هءاونهداو ترزلا اواك سودا ودلع هللا لص هللا ل وسر لاق لا

 نو رم انثق باس نب ديعسن دم انا تونا ريدم اًزاوهالاب هيقفلادابز ندمحاسابعلاونا 6 انثدح :

 هنساابف رك ديو مفريزا هللاذذا تويليفاعنعهللا يضر سابع نبا نع ةم 0 ب 0 سقيا

 لثم هلوقلثملا اذه هللا ت ربض لاق هللا ركحذ نع سالو راع موهلتاللاجر لايبخل ودق !ابامف هيب

 هللاركذ د نع عب الو رقاجت مهل" ال نريذلا موقلا كئاوال ةعاغوبل حابصملا حابصم اهف كش كاهزو

 دانسالا حيحص 000 «هللاركذ نعمهعبب الو مهم راجل مههلت نكح نك نكلو مهعبباو سانلارجتا اوناكو

 ] « هاجر خو

 ءاساج مهلاهداتوا عاداتوأ دجاسمللنالاق هنعّتلا ىضر السن هللا دبع نع بيسملا نبديعتس نع مزاحو انثي
 حيحص ثردح اذه*«عوناءا ةجاحيف اوناكن او موداعى ضم اوناك فاو مهنعا قلايتا واغناف ةكئالملا نم

 ل

 نع قاحسا نا نع صوح <. الاون انن ةبيش يلا نت نامعان نطق نددسمانب ىريملا ىسيع نب لت ينادح )»
 انكمرفس يفرلسو هلا اوهيلع هللا لصمّللا لوسر عمانك لاق هن هللا ىضر ينل ماع ن ةبقع نءءاطع ن للادبع

 سانلا
 لاق لسو هل  اوهيلع هللا ل هللا ل وسر نع ديسا يبا نع ءاطع نع ليل ىفانب ىسيعنب هللا دبع نع * ىروثلا »

 «يبيحض#ةكرابم ةرجش نم هنا هلا ونه داو تب زلا اوك.

 هناف ها ونهن داو تب للا اولك اعوف م .ة ربه يلا نع ه دج نع ىربقملا ديعس ىلا نب ديعسنب © هللا دبع

 * هاو هللادبع (تلق)كرابم بيط

 ا ذه هللا ب رض لاف عفرث نا هللا ن ذا توببيف سابع نبا نع ةمر ك2 لاد سيروا تن رع
 * حييبص * هللا رك ةنعمهعبسالو مهت راجت مهيهلتال نيذلا موقلا كئلوال ةاكشك هرو:لثم هلوقلثلا

 محلا ه دان وا ثا دانوا دحاسملل نا لاق 5 مالسنب هللا ديع نع بيسملا نبا نع 2 دو

 * ( م خ ) م واعا ةجاحفاوناك ناو مهو ذاعىض صا واك ناو مهنعاولأسا واف ناف ةكنالملا نمءاسلج
 هيلع هللا لص هللا لوسر عمانك لاق رماعزب ةبقع نع ءاطغن هّللادبع نع قابس ين نع سوخالاوبا

 هيلع هللا لص الور كراع تثتعءحر مثلبا تحربوبو دفاع |ةعلا توانت : انكحفرنسيفف لسوهلار او

 |[ ف رطمن دم ناسغ وأبا نوراهندد زيأبا زازنلا مركم نب .:سحلاأبنا هيقفلانالس ندحا 4 انربخا »

 بطخوهو لسو هلو هيلع هللا لص هللا ةلوطر كفي عطجر عندا كير و تناك ايف ةيعرلا وانت



 *«()جظ «ريضتاباتك»_ «0» 2١ «صيخللا مكر دتلا»
 قاحسا يلا نع كن رشانم ةبيشيلان :اانك ةبيتق :رب ل يعمسا نبى الدبصلا دم ن هللا دبع 6 ينربخا 0

 ةدالقالو طرقالو ()فنشالو لاخلخ ال لاق نهتتبز نيدبالو هنع هللا يضر تاع ١ سرا يبا نع

 :*: هأح رح و يمطر ىلع حبت ثردح اذه بايثلا لاق اهنمرهظامالا ٍ

 مييها ربان باهحلا نب ديزانمناقربزلا نب رفعج نب ىيحان دادغب دهازلا دمحانب تامع ورم وا # انربخا ١

 تازئال تلاق اهنع هللا ىذر نينمؤملاما ةشئأع نع ةبيشتنب ةيفص نع ثدحن مسم نب هيلا تيبس مفان نبا

 اذه# هن رمتخاف ىشاوحلاو حن نم هنّققشف نهرز اراصنالا ءاسذخا نعب ويج لعن هرمخم نب رضيلو ب الاهذهأ

 *هاجرخم لو نيخيشلا طرش لت حيحص ثيدح
 ىنادح مب شوال قارا دفالا ميه اربا نب قاحسا ان: مالسلادبع ني دمي ان ىربشلااب 5 ولا 4 انربخا |

 لسوهل اوهيلع هللا لبص ىنلا نعنع هللا ىضر بلاط ىنا نإ يلع نعد ربخا بيبح نإ هللادبع ترا بئاسلا نب ءاطع

 «هاجرخملو دانسالا حيحص ثيدح اذه« عبرلا بناكحملل كرترلاق 8 ان ىذلا هللالام نموت اولاقدنا|

 * ىرخا ةءاوريف لعنع نمر لادبع وا هفقو ادقو ىملسلا نم رلادبع واوه بيبح نب هللادبعو

 يئربخا مم رج نبانع دسم نب جياجحا:" يناذصلا قاحسا نيدمج ان بوقسي نيدمحت سابملاوبا 4 انئدح ف
 تلزنف ءانبلا لع ىنهزكي ي ديس ن !تلاققراصنالا ضعبل(:):كبس تناك ل وقنا رباج عمسهنا رييزلاو ا

 *هاجرخ ملو لسم طرشلت حيبص ثيدح اذه «انصحت ندر !نا ءاغبلا لع جكايق اوه

 امنع هللا ىضر سابعنب | نع ريبجنن ديعسنع ءاطعنع سيقينانب ورم انت ىكتشدلا هللادبعونا ب انربخا ل

 «ةوكسلاىنمةربتلا هو لاق كش هل تعا رولثم ضرالاو تاريلارو هلل الجو رع هلوقيفي

 5 ه اجرخم و داقسالا] حصص

 نمرلادبعزب ىسيعنب هللادبع نع ناينس اشب ميمعتونا انث تارهمنب دما انب رافصلا هللا ديعو.ا# انريخا

 ١؟راصن الا ضعبل تناك ةيراجمس ا (؟) عمجم ١ ؟نذالا لح نم ةيلح فنشلا )١(

 طرقالو فنشالو لاغلخ ال لاق نوتنز نيدبسالو هللا دبع نع ص وجالا يبا نع قاحسا ىبا نع« كيرش )» ْ

 * (م) بايثلالاقاهنم رهظامالا ةدالقالو

 عن نب ويج ىلع نه رمخم نب نه تلو ال تلاه ةعن اع نع هيض تنب ةيفص نع لسمنإ 4 نسحلا 2

 * ( م خ ) هن نرمتخاف ىئاوملا وح نم هنققشف نهر زا راصن الا ءاسن

 يلسوهل اوهيلعشلا لص يلا نعيلع نع هربخا سيبح ن هللا ديعنا فئاسلا نب ءاطع ين دح 5 ع رجنا 2

 « افوقوم ىورو حييعص# مب رلا بتاكملل ك رتي لاق مك اب !يذلا هللا لامنص مون او لاق هنا
 ىهركي يديسزا تلاتفراصن الا ضم 8 8 ك1 راع عمس ريب للا وا ين ربخا مب رج نبا»

 * ( م) نصحت ن درا نا ءاخبلا ىلع عك ايتفاوهركك الو تل زف ءانبلا لع

 لوم ضرالاو تا ونيسلا و هللا هلوقيف سابءن ا نع .ريبجن. ديعس نع ءاطع نع سيق ىنا نا 3 ورم 0

 « ةيآلا نهشز نيد الو ىنممحرش

 « ةن الا ءاغبلا ىلع ؟نايتفاوهركل الولوزئناش »

 « حمص # ةوكلا ىنعيةربقلا يهولاق ةاكشنك للاب نما نم رون لثم وةك )اس يشل كي ١) 20و وأ بم وزو ع
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 4 سانلا ىلع رورألا لد راذا

 ا 1 دس د59 435 غمس و

 وام ا ع ماشه
 : 1 م

 ١ * هاجر ملودانسالا يعم كرداخ انهم وتلا ةروسولزغلا نهوملعوع اسنلا ىنمي ةءاتكحلانهوملعن الو

 انن طساولا نوع نيور معان ينا رمشلا دمج نب لضفلاان.' ئسيع نب نسما نب لمؤملا ندم ركبوا انربخا.)

 ةينازالا مكس اليفازلا ىلاعت هلوقيف ساعلانب ورم نب هللا دبع نع دم نيمساقلا نع يميتلا نايلس نع ميشه
 اذه كلذنع اوهق هيلع قفنتل نهممةأرما جوزي سلا لجنا ناك ةئيدملاب(ا) درا ىصءاسن نك لاق ةكرشموا

 م اعز و نيخيدلا طرب لعح لفك ردح

 نع ابشن ع تاهل فيما نيرا 000 هر سل ظفاحلا د ا 5

 هيف 1و نيخيشلا 0 ف مديح ثردح 52 ا

 كنعغعمس لاق ةرامعن, تبان 0-5 و حوران يناغصلا ق ف احسان دمحشانم بوقعي نب د س ابعلاونا انيدحوإط

 امالسوهل اوهيلع هلا ليض هللالوسرلاق لوتيكاو نر ىرعشالا ىتوماباتءمس لوقت سيق نين

 ىلامتهلوقدنع ريسفتلايف يباغصلا هجرخا ثيدحاذه *ةنازيهف اهحراودجيل موقلعت رهف ترطعتسا ةأرعا

 هاج ريع و قاننمالا ونت وهو مزاصبا نماوضغب نينمؤمللل اق

 سنون نع نايفس انبةبقعنب ةصيبقانب رك اش ندم نب رفعج انيدادنبل يوحتلادمج نيبدمحا لهسو ا ان 1 2

 ملتسو هلآوةسيلع هللا اضض ينلا تلأسلاق هدب نع ريرجم نيورمت نب هعرز يبا نعديعس نإ و رمت نع ديبعن ا

 * سم هجرخادقو دانسالا يح ثر.دح ده *ىرصب ف رصاذا ين سمافةءاجفلا ةرظن نع

 « ير بخا » مم ٠؟ د رغلا هنمو درملا نمد رار ()

 فرغلان هول زمتال اعوف رم ةشناع نع هينا نعماشه نع قاحسا نب تيعشانت كنحضلا ن (باهولادبع

 لاق باهولاديعهتقاو عوضوملب (تلق) حيحص# رونلا ةروسو لزملا ..:رهوملعو ةءاتكبلا نه وملمتالو

 «باذك ماحوا

 دراىصع اس نك لاق ةيازالا مس كال ىنازلا هلوقيفو رمعن هللا دبع نعمساّلا نع يميتلا املس نع ميشه »

 *(م خ) «كلذنعاوهنف هيلعقفنتل نينمةأرلا جوذت هربا لج ىلا ناكف ةنمدملاب

 *«(م خ)ا ود اتستى حت بتاكلا أطخالاق اوسنأتس د سابع نا نءدهاج نعل يلا نع « ةبعش
 هيلع هللا لص ىنلا لاقلوقت يومان ”تعجس لوق سيق نب مينغ تعمس ةرامنب تبأب ان «ةدابعز حور

 د قاحسا ندمت هح رخا حيحص#ةبا زىهف امر اودحيل موق ىلعت رشف ترطعتسا ةأماابالسو هللا و

 *مراصبا نم اوضفي نيتمؤملل لق هلوقدنع هريسف يف
 هلاوهنيلع هللا ليسص يلا تل انسه دخ نعر رج نل ورم نب ةعرز ىلأ نعديعس نب و رمت نءديبعن سون 0

 «لسم هج رخادقو حيحص ىرصب ف رصانا ينماف ةءاجفلاةرظأ نءراسو

 « كب رشؤت 4<

 070-2 ا ا | ز 1 ز ز زذ 1 1 1 1 1 1 ز ذ ]1 1 ز]ذ ]ا كنا د. ك6 فوضت ع عزل لامن نسل هش افا“ ذيل 3 2 7
 * 3-- 56 ةنييفيتمو ]1008 سو 8 هيض وج ساحل نعت يددو 5 3 9

 كرب 217 5 8 1 5 9 هدير 22|أ1101 1 11-77-1010 فن ذو

 تنك ننس < د 1201101

 كيس هد ناي



 «()ج» ١> «ريستاباكإب  «هط <« صيخللا مكردتلا»
 ضعب ىلع مهضعب لبقا ةنملا اواخد امل مهنأف نولع است, ضع. ىلع مهضعل لبقاف ىلاعت هلوق اماو نولءاستيالو

 *« هاجرخم لو دانسالا حصص ثيدح اذه*«نولءاست

 عاجنوا ليزي نب ديعس نا هللادبع ا نادبعأيا هجولا وابا ىزورملا ميلحنب ]ىتسملا # يتربخا 5

 حفلت لسو هل او هيلع هللا لسبع لنآ ل ونسو نع هنع اشر ردم هم ينأنع ء مثيهلايلان ء حسمسلا يبا نع

 ا ياس ايلعلاهتفش صلقتفرانلا هوشم ١ لاق نوملاك اف هورانلا مبهوجو

 الا و دانسالا حب ص ثيدح |ذه#هلبرس برض:ىتح

 نع قاحسا ينانع ليث ارساأابنا ةحلطنن ورم انن رصن نرب دمحاانت رافصلا قاحسا نبدمت « ىنربخا 9»

 *جضنلا سأرلا حولك كح لاقن وملاك اهف هو لجوزع هلوقف هنع هللا ىضر دوعسم نبانعصوخالايبا

 *هاجرخ لو دانسالا مص ثرح اذه

 ةيو يعينا نب ديعسأبنا ءاطعنم باهولادبع انب بلاط ىبا نب ىيحنانت لدعلا بوسي نب نسما 4 انددح 9

 امونيعب را مهيجنالف احلام نوعدب راثلا ل ها نالاق صاعلانب ورم نب هللا دبع ع نءبوا يبا نع ةداتق نع

 انكو 'ةيوقش انيلعت ءاغ انيراولا# كلام برو كلام ىلع هّللاو مب”وعد تناه لاق نوثك أم نا مهلعدرمت

 * هاجر خم ملو دانسالا ح مط ءثلدح اذه « نوملكست الواف اوئسخالاق نيلاضاموق

 بيه رونلا ةروسريسفن زيجح
 4 ميحرلا نحرلا هللامس )9

 اننى ىثدع يعهسلا لا قرأت بلم معن ىبحاش يدادغبلا هللادبع ندم ندمت رفعجو ا « انربخا ١

 ةمرخ نب روسملا نع فوعن: نمحرلا دبع نيديمح ىتادح باهش نبا نع ددزءنب سن 1و ينريخا بهو نأ
 جملا ةروسو ةدئاسملا ةروسو ءابسنلاةروسو ةرّقبلا ةروس اوملع" لوقت ع هللا ىطر باطلا نب رم عمسألا

 *هاجرخ لو نيخيشلاط رش لع حيحص ثردج اذه *ضئازفلانعيف تاف رونلا ةروسو

 حفلت يف ديعس نع مثيحلا يلا ثيددح «مييحص#«نولء استي ضعب ىلع مهضعب لبقا ةنملا اولخدال مبماف مهضعب لبقاف

 *« صراتلا مههوجو
 *حيحص#يبضنلا سأرلا حولكك لاق نوح اك اف مو هللا دبع نع ص وحالا يبا نعم قاحساو ا

 نيعبرا مىيجالفاككلام نوعدررانلا لهاذا ورم نب هللا دبع ن نءبوا يلا ن ء ةداتق نع ةيو عيبا نا »

 ايكو ان وم انيلعت بلغ انيراولاق كلامبرو كلام ىلسعهللاو مم .وعد تناه لاق نوئكام 3 عهنلع د رمامو و

 ه*«معيحص#«اهنفا وئيسختا لاق نيل م

 سس روتلاةروس ريسفت لب ظ ١

 ةروسوةرْمبلاة رويس اوملمت لوقت مت عمسةمرخ نب روسملا نع نمحرلادبع نديم نع باش نبا نع# سنوب
 *(م خ) ضئارفلا نهفذاف رونلاوجملاو ةدئاملاو ءاسنلا

 6 لها د 5

9 
 ريس

 4 رونلاةروس

 هب ويستع و ,



 )التدركممايس«  طيس«  ظكاباضير«م  - »ج0« 
 هنككلواللا# لجو زع هللا فاخم كلذ عم وهو رمملابرشنو قرسو ىنزب لج رلا وها ةلجو مهب ولقو

 «هاجرخل لو دانس الا مي ثب دح اذه*لجوزع هللا فاخ كلذعم وهو قدصتيو ىلصيو موصب لجرلا

 قيعس ةرعلع الادغ مل ا5شلما ةحلط ن ورمعات, رصن نب دمجأ اني رافصلا قاحسا نب دم * يب ربخا 35

 راسب نب ريختحتسم ةبآلا هذه تزن نيح رمسلا ركام لاق هنع قا ىضر سابعنبا نع ديبج نإ

 ثيدح اذه * هورمعب الو هب ورجماواك لاق ن ورجهت هلها نحت نول وقت تيبلاب نيربكتسم لاقذو رخل

 م رمسلا ةهارك ف .
 5 هاجر ذم مودانسالا ميحيص

 ءاقاو نب نيسحلا أبنا قيقش نسملا نب لعانت ميلح نب ىموم نب دمج آند ىرايسلا سابعلا وا 4 يتربخا
 | هللا طص هللا لوسر ىل !نايفس وداءاج لاقأ نع هللا ىضر سابعنبا نعهثدح ةمركعنا ىوحنلا ددزب ينل

 ماذخ ادقلو لجوزعّللالرئاف مدلا ورب ولا ىنعي زولعلااناك ادق مح رلاودللا كدشنا دمج ايلاف لس وهل اوهيلع

 ْ * هاجرخم لو دانسالا ميبح ثيدح اذه# نوع رضن امو ممرلاون اكتسااف باذعلاب

س ىزارلا() لسنب ماكح نا ميها ربانب قاحسااننمالسلادبعندمحانب يربنعلاي ركزوا م ايربخا ٠
 أ ورا

 | لجر هءاجلاق امبنع هللا ىضر سابع ن.انع ريبجنب ديعس نع ورمتنب لاهنملا نع فرطم نع سبق ىبانبا *لا ةلا زا
 ع : 3-3 5 ا

 لاف ىريغادحا تلاس له كحولاق كش لاف وهامو لاق ئش نارقلانم ىسفيف نا سابعنبا اب هللاَمف

 [دئمو مهنس باسقا دلق لاهو ناك يعورصا ]ده ناك اونذق * يش لك ىلع هللا ناك و لوقيهللا عمسالاق تاره او قلم

 | ىلادتهلوقاما سابع نبالاقف ءايشا ركذ 5 نولءاستت ضعب ىلع مهضعب لبقاو ىرخا ةايف لاقو نولءاسترالو
 باسناالف ىلاعتهلوقاماو نطابلاو سهاظلاو رخ آلاو لوالاوهلازءالو لز مهناف اريدق ”ىشلكىلع هللاناكو
 ْ كئمو مهس باسا الف ”ىث ضرال ا. ىلع بال نيح ىلوالا ةخفالا يف اذهف تولءاستن الو ذكموي مهنم

 الو بير ٠؟ماللازوكسن لس نبا ديدشتلاو هلو ا حتف )١(

 ب

0 2 

 | نيريكتسمتل رن نيخ رمسلا هركاما لاق ساسبعننا نع ريبجنن ديَمَس نع لعالا دبع رع لئارسا ظل. |
 | «حيعص «هنو رمعبالو هنو رجيم |وناك لاق نو رجم هلها نحن نولوقي تيبلابنير بكتسم لاق نور جم سقاس اة
 هللا وسر ىلانايفسوبا ءاج لاق سابغ نبا نع هثدح ةمركع نإ ىوحنلا ديزن ىثدح دقاوز © نيسملا »

 ممانذخادقلو هلال زناف مدلاو ربولا ينمي زهلملا انلكا دق محرلاو هللاكل دشنا دمحسايل اف لسودلاو هيلعتلا لص

 * ميص#» نوع رضتت امو ممر اوناكتسا اف تاذعلاب

 لات لجر هءاجلا# سابع نبا نعريبج نب ديعس نعلاهملا نع ف رطم نع سبقيفا نب و رمان لسن # ماكح 0
 | هللا عمسا لاقتاه لاقااللا# ىريغادحا تلأس نه كمبو لاقكشلاةوهام ولاقى نا رقلا نم يسفنيف نا

 مهضعب لبقافلاقون ولء ايست الوذئمو مهيب باسناالف لاقو ناكدق صا هناكأ ريدق'ىث لك عهللا ناكو لوب

 لوالا وهولازبالو لزب هنافا ردق "ىث لكى ع هللا زاكودل وقاما سابعن !لاقفءايشا ركذمن 7 ولءاست هلع

 هلوقاماو 3 ضراالا ىلع قس النيخ ىلوإلا ةخفنلا يفاذهف نولء استنالو هلوقاماو نطابلاو هاظلا ونالت
 مس

 لبق

 0 كح ةئم غمس + مو هللا فاخ كلذ 4 ا ليصيو قدصتتو عوضت لجحرلا هنكلو اللاق



 4«( جا ْ « ريسفتلا باتكا» 0200 « نمزخلتلا مم كو دتساا »

 , !ينربخ ريخا ىدوعسملا نمح ولا دبع بلا هللاديعأبلا نادبعأبلا هجوملا ىا أبنا: ىزورملا يلح نب. نسملا « ىن زبخا

 ل ينو نيذلا لجو نعدلوق نعل كس هناهنع هلا يضر بلاط يب نب يلع نع مفار يف نب هللا ديبع نع نانسوا

 ثيدحا ذه * كنالص يف تفتلت ال ناو سلا ا دلل كفاك نلتناو ِتاَقلايف عوشمللا لاق نعش 07

 * هاجرخ لو دانساالا مسي

 نع بو نغ ةيلعثن ليعمساانن: يبا ىنادج يفا رلا بيعشوداراننب ثلا بوتس ندهحا ديمسي وا 4« ىادج»

 ىلاهرصب مفر لصاذا ناكل سوهل آو هيلع هللا لص هللا لوسر ناهنع هللا ىضر ةريسهيبا نعني يس نبدمت|
 فالخالول نيخيشلا ط رش ىلع مي ثيدح اذه» هس أراطأطف نومشاخ مهتالص ىف# نذلا تازنق ءامسلا|

 * هاجرخم مو الس ص هنع نزين لعدهفا

 رم نب مفانانن قيفش نب نسملان لع انيرأ ايلا دبعنب ل اضفلاانب , يوبحلادمجا نيدمح سايعلا ونا ان ربخا 2

 عع ءاسنلاةعتم نعابنع هللا ىطر ةشئاع ت ا لوقةكيلم ينانب هللاديبعنب هللا دبع تعمسلاق ىجمملا |

 م عا ريكو دنا الانرط ديما ل نيذلاوة 1 تأتي لاو ل باك وتبدأ

 ياا ع 0 يسوم ل

 مه اوخانك اسمو مهنك اسم نوثرلاةنوثراولا مكائلواىلاعت هلوقىف هنع هللا ىضرةريرهىلا نع اصيباأ

 * هاجرخم ملو نيخيشلا طرش ىلع حير ثردح اذه * هللا اوعاطا اذا ميا تدعإ ءذلا |

 نما فبع نع لوغم نب كياءات تان ودع انئاهضالادهازا هللا دبعزب دمج هللاديع وبا ايربخا ْش

 ايا اهو نور تنلا لاو عطل زقرت لوسرا دعتل اق اهنعهللا ىضر ةشئاع: نرع بهونب ديعسنا

 لاقزوعشاخ مهمالصيف م جدلا نعلثم اعس هبا يلع نع مفارب با نب هللا ديبع نع نانس.وا يبريخا « ىدوسلا» ةقفاعسو

 اذا ناك ملس و هلو هيل هللا لص هللا وسر نا ةريره يبا نع نبديسنإ دم نع بوي ن نع 8 ةيلع ن ا

 #2 لاس سم ني اق) ( م خ) هسأر أط طف نومشاخ مجالصيف م نيذلا تلزتف ءامسلا ىلا هدرصل مقر ليا

 هللا بات اتكوكي ودىند كشاف ءاكنلا!ةنيتع نع ةشئاع تلا ل زوق كلم ا نر[ تسميم نم تيب( فانا

 ءارو ىنتا اواي .اعا تكلم ام ام وا مهجاوزا ىلعالا نوظفاح م مبجو رفل منيذلاو تأرقوأ

 *( مخ )ادع دّقف دكلموا هللا هجوز اهأ
 نيذلاممما وخا نكاسمو مهتكاشم 7 لاةنوئراولا م كئلوا ةريسهيبا نع طاصيبا نع * شمعالا ظ

 *(مخ) هللا اوعاطا !ذا. ممل تدعا |

 لجوزع هللالوق هللا لوسر ان تلق تلاق ةشئاغنوغ فهو ن ديعنن نب نعرلا دبعزع لوغمن. 4 كلام |

 0 ىنم 0

  ةمشاا م د

 ريب ع ا م مت الناي سلا ء | ءوملا كافتتك نيلت ناو باتلايف عوشللا

 هللا فاخم كلذ عموهو را ب رشي و ىزنو قرسب لجرلا وها ةلجو ممولقو اونا ام توتي نذلا|



 7 نونمؤملاةروسريسش

 ب هدياه ا 5

 « ٍنارقلاهّللال وسر قلخناك إظ# نونم 1 0 :
 سا

 «(0)جإ» ١> «ريضاباتك» «-طظ ><« سصيخلتاعمكردتلا»
 ظ -2[ نونم ولا ةروس ريسفب زج-

 * ميحزلا نمحرلا اع ِ

 دمححاتت ىرينعلا اك ايريخاو )با ينادح لبنخ ندم" ن هللادبع ان ىبطتلا رفمج نبدا 4 ان ربخا »

 . | بحاص يالا ديزينب سن و يلع "الما لاق ميلسن سن وأبا قازرلا ديع أبنا (الاق) قاحسا 3 0 دبعنا

 باطما نت رمع تعمس لاق ىراقلا دبع ن نمحرلا دبع نع رييزلا نب ةورع نع باهش نبا نع يرهزلا

 ىودك يود هدنععمس يحول يلع لادا مس ودل اوهيلع هللا بص هللا لوسر ناكلوقت هنعاللا ىضر

 الوانرت اوانم رحت الوانطعا انهت الوانم ركآو انصقش الواندز مهللا لام هيدد مف مفرو ةلبقلا ليقتساف ةءاساتتكم لحتلا

 نذلا نونمؤملا حافادق أرقم ةنملا لخد نهماقا نم تايارشع لعل ادق لاقم انضراوانع ضراو ائيلعرتو

 4 هاجرخنو دانس الا هر تيمادمم تاب هلا 0 مهلولصيف يقم

 قبل نم لب وظل دعأتلا مصاعنب لمان ىزودلادمن ب سابملا ان بوتس نيدم سابعلاوا 4 انثدح ف
 كاعد مراجمإ سرغو دندعةنج هللا قلخ مسوهلااو او هيلغ هللا لص هللا ل وسر لاقلاق هنع هللاىضركلام

 ١ ؟ا اورام الا عرس ثيدع اذه هم نونمؤلا عيفايقع تلاَقف ىملكتال

 نارمتىلا نرع ناملسنب رفعجان ديعسن ةبيتق انب فينا ن 990 ىراذع هيقفلا لهس ندم  ايربخا

 هل اوهيلع هللا لص ةايارببر ناهز( بضم ءولابلا اهنعملل ىضر ةشئاعلالقلاق )١( سوننابز, ديزب نع

 نونمؤلاحلفادقأر تا ةيمؤأا ةرؤيمارع تلاقحنارقلا ملسودل اوهيلع هللا لصةتلا لوسر قاخناك تا تلاق لسو

 «هاجرخمإو دالاس تدع اذه# ملسوهل اوهيلعّتلا لصهّلالوسرقاخ ناك اذكه تااَقف رشملا غاب ىتح

 « ىتربخا »9 2 بيرت ٠؟ ةلمبم و ةنك ًاسواوو ةمومضم نون م فلااهني نينادحوم )١(

 س2: فتوتمؤلا ةر وس ريسفت زهت-

 نعةو ع نع باهش نبا نع ديرب نب سن وب يلع الما لاق م ا نبسن وانا قا زرلادبعانم 6 ه.يوهارنراودمحا

 عمس يجولا هيلع لز .اذاللسو هلاَوَهَلَع هللا لص هللا لوسرناك ل وق رم تمس ىراقلا دع ره رادع

 اكعاءاج الو امرك و ايصقننالو اندزمهللا لاقو هيد م مفروةلبقلا لبقتسافةعاسانثكف لحنلايودكي ىوكمدنع

 أرقم ةنجلا لخد نهماقا نمت ايارشع ىلع لزئادقل لاق مث انضراوانع ضراو انيلع رثوتالو ارث 1و ايزضإلو

 اذهخيش نع قازرل ادبع لثس( تلف )حيحص# تاي الا نومش اخمهم الص يف ثنيرذلا تونم وللا حلف ادق

 *« "ىش الهنظا لاف

 اهراجشاسرغو ندعةئجهللا قاخاعوف م سنا نعديمج ان مصاعنب ىلعانتىرودلا سابعلا اننمصالا# انئدح ل
 * فيعض لب (تلق )يحص# نونملا حلفادقتلاّتف ىملكت اه لاف هدب

 هل او هيلع هلا لصهّنللا ل وسر قاخ ناك فيك ةشئاعل تلق سونب اينب ددز ,نع نا رم ىبا نع ناملسن. « رفمج »

 ناكاذكمتلاتف رشمامللب ىتح نونمؤلا حافادقأر قا نينمؤللا ةروس ارق تلاقع نآرتلا هملخ لاك تلاقلسو

 *حعبحص «رلسو هلاو هيلع هللا لص هللال وسر قلخ

 وو --



 «(0جإل «يضابتكلا  «ملإلا «.٠ ضيفا تدردتلاو
 انبيشرقلا ةدجن نذاعم انيهيقفلا رضنلاو 1!( هانيدقس )اينعمتلا ىضررامتو ذوعسم نب تادع م ةنسامار و

 نادجسل اناك اههما اههنعهللا ير رس اءنب رامتو دوعسمنب هللادنع نعرز نعمصأعنع ناسا ةبقعنب ةصييق

 : * نادحس جملا يف

 نب لتعمسا ا ىلا ندم انن بلاطيبا نب ميه اربا انئلدعلادب زب نبدمحس(هانربخاف) سوم يبا« ثيدح اماو »

 ةروس: ىف دحسدهنع هللا ير ىسوم اباذا زرحبنب ناوفنص نعورلا هللا دبع نب ركب نع ديبعنب سنو اننةيلع

 « هعماندجسو دجسف يملا ةروسرخا يف ىتلا فعلنا رفا نهيكوملا

 ان سابا يبا ن مدا نال «ميهأر ناانب يضاقلا ع نسملانب نمحر لا دبع( هانيدخ )ءاذ ردلاي فا © ثيدحاماو ©

 « نيتدجس جملا يف دجس هنع هللا ىضر ءا در دلا ابا تيأر لاق ديبجن نعرلا دبع نع رز ددزي نع ةبعش

 ان (الاق ة)ربنملا نبرشن نبماسحو ىدبعلا ديعس نب ميه ارنا نب دس انب ظف املا دعسنب هللا دبع # انيدح

 ةشئاع نء ثدحب دمح نب مساقل أ ممس هنأ هللادبع ف محلا ةزج نب ىيحاتن ىرطنتلا ىسومنب منحلا

 لاق جرح نم نيدلايف يلع لمجامو ةنآلا هذبه نعإسودل أو هيلع هلاك ينلا تلأساهما اهنع هللا طر

 * هأج رخل لو دانس الا مح ثردح اذه»* قضلا

 ىربتملا دمحن ريهزانت ىدقعلا صاعوبا انن ىضلا سنوب نب دما ان: بوعي ندم سابعلاو ا « انئدح
 هوكسان# كتيب اليت ئارتقو اهبنع ربا و ىطر نيسملا نب لعنع بلاط ينانب ليتعزب دم ن هللا دبع نع

 نينيمسنيشبكح ىرتشا ىض اذا ناك لسودأ ”اوهيلع هللا لص هلل ال وسر ناعفاروبا يبث دج «هوحاذ مهمذلاف

 كلدهش نم اعيج تمانع اذه مهللا لوق مةدمابةسفن نيشبكلادح | ميذ صو بطخ اذاذ نيلرفا ندا

 هلهاووه لك ايو نيك اسما يمعطب مدخل [ ودم نعا ذه مهللا لاق وهحبذفرخ الاب ينا مغالبلابى ديشو ديحوتلاب

 هدا رخشو /دانسالا حيص ثيدحا ذه# ىحضي مئاهي نم يعلو وثلاوم رغلا هللااب امنكدقنينسانثكمف اههنم

 *نيلدجس جملا يفنادجساناك امهماراموهللا دبع نعرز نع © مصأع د

 * نيئدجس ميلا يفدجس ىسومأبا ناز رح نبناوفص نعللادبع نيركب نءديبعزب« سنوب
 #2 نين دحسس جملا يف دجس ءادردلاابا تان نيس ْن نمر لادبع نع ريمحنء دد زن نع # ةبعش

 هذه نع لس وهل اوديلع هللا لص ىنلا تلأساهاةشئاع نع مسالا مس هللادبعنب يملا ةز* نب( ىيحن اف

 «ةللا لها نمموكحرت جملا لب (تاق) حيحض#قيبضلالاق جرح نرم ن .دلايفكيط لعجامو الا

 * هوحناذ مذ لاق هوكساب ماكسنمانلعج ةما لكل نيسحلا نب يلع نع ليقع نبا نعدمج نب 4 ريهز »

 نيحاما نينيمس نيشبككح ىرتشا | ىحضاخا ناك ملسو هلل او هيلع هللا وص هللا لوشر نا مفاروا ( ىتثدح )

 غالبلابيلوديحوتلاب كل دهشة ام قمأ ع نعءاذهومبللا لو مةيدملابهسفن اهدحا حب ذ لبصو ب بطخاذاف نين رقا

 نتا كينان هلهاووه لك اىنكادلا بطلا ودم 0 00 3 1 6

 . جملا ةروسف دا د 0



 يما جو

 «(0)جطظ '«ريضلاباتكإ» -«م.طظ 2 «صيختلاومكردتلا»
 0 ا » هتيحبطا دج عابنملسونل ! وهيلع هللا لص هللا ل وسر لاقلاق هنع هللا ىضر

 ١ * هاجر خم لو لوالا لثم

 ديعس نعنيطبلا لسم نع شم الا نع سنا مييعل ولان نارهمن دجحاان رافضلا هللادبعوبا 4 انربخا ١

 «ريدقل مرصن ىلع هللاناو اوملظ مهاب نولئاقت نيذلل نذااهأر قش ناك هنا اههنع هللا ىطر سابع نا نع ريبجنلا

 * هاجرخم ملو نيخيشلا طرش لعب ثي دح اذه :لاتقلايف تل زنا لوا يه لاق

 (ىنريخاو)ةميهلن ا ىربخا بهوناأبا محلا دبعنب هللادبعنب دمخأسا ب وقع ندم سابعلاو | انث دحإ
 ناعاهنب حرشم ىتدح ةعيملنبا انن ىسعنب قاحسا ان ةماسا يبان ثراحلا انت ىِضاَملا نيسحلا نب هللادبع

 يرترخلا نيتدجس جملا ةروس تلضفا هلال وسر ان تلق لوقت هنع هللا ىضر صاع نبةبقع تعمسلا
 | ىرضملا ةبقع نب ةعيلن هللادبعو هجولا اذه نمالا ين سل م ثيدحاذههاهأ رالف أاههدجس مل

 سابعن هللادبع و باطلا نب رمع لوق نم هيف ةاورلا تحدقو هزمعرخا ىف هطالتخا هيلعمقتاعا لالخ

 *مهنع هللا ىضر رامعو ءادردلا يفاو ىسوم يناو دوعسمنب هللادبع ورم نب هللا دبع و

 ديرب انت ينانضلا قاسسا نب دهان“ بوق تب دمجس'سابعلا ونا ( هاننادخل ( باطما ن رمت « ثيدحاما »

 هنع هللا ىضررمت عم ص هبأةبلعتن هلاهبع نع رانا دعس نع ةبعشان (الاق) ص اعزب ديعسو نوراهنا

 *نيادجس جحلا ف دسحف حبضلا

 ثايغنب صفح نب رمانت ةعزخ نب لطسلااعأ 5197 , اص ندم ( هانيدغ ) سابعزبا © ثيدحاماو

 : «ناندجس جحلاةروس ينلاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ورانا اج لاو الا مصأع نعىاانن

 بهو نباابا محلا ديعنب هللادبعنب دم ابابوقع نيد سابعلاونا( هاند )رمنبا# ثيدحاماو

 1 « نيتادجس جملا يف دجسهلا امبنع هللا يطررمت نبا نع عفان نع هيبا نع ريكبنب ةمرخم يتربخا

 اماو ف

 | *» معيعص «يفابتقلا نع

 |نيرسوال ١ اوهيلع هللا لص تالوسر لاق ةريره يبا نع جس رععالا نع شايعنب هللادبعانت بابحلا نم ددز

 * دوادوبا هفعض شايعنبا (تاق) حيحصو# هل ةيحضاالف هتيطعضاداج عاب

 | ىهلاق اوملظ مهماب تولتاقت نيذلانفا اهأرق ناكدنا سابع نبا نع ريبج نبا نع نيطبلا نعام شمالا
 « (م خ)«لاتقلايف تازتةنالوا

 امهدجس م نف من لاقنيت دجسل جملا ةروستلضفا هللا لوسرأب تاقلومتةبقع عمس حرشم ينثدح ةعبنبا »
 «ةفلاط ورمعلوق نماذهيف ةءاورلا 0-2 هاهأرقالف

 * حجو نيتدجس ملا يف دحتسف 4 عم لص هنا ةيلعث نب تانصوع ميهاربا نب« دعس 2

 م خخ نابدجس يملا يف لاق سابع نبا نعةيلاعلا ىلا نع# مصأع ُظ

 «* حيحصا# ند جس جملا يفدجس رم نب انا مفان نعهينأ نع ريكب ن4 ةمرخم 4

 « ماع



 «()ج» ه«نيضتاباتكط» ١ «مص» ١ «صيخلتاممكردتلال
 نم هعمسفقيتملا تيبلا يح ميملا جلع بنك سانلا اهمااب لقلاةلوقا فيك برلاق غالبلا لعوز ذالاقيتوص

 «هاجر خم ودانسالا يح ثيدح ا ذه*نوبلي ضرالا ىصقا نمنوثج مهما ىرئالا ضرالاو ءامسلا نيب

 نمح.رلا دبعنع دعس نب ثييلاانث لساص نب هللادبعان' ىدجاُُ يلا رعشلا لضفلا نب دم نب ليعمسا  يبربخا»
 لاقلاق هنع هللا يضر ريبزلا نب هللادبع همم :رع رييزلانب ةورعنب دم نع ىرهزلا نعرفاسمنب دلاخ نبأ

 | ذه# طقرابج هيلع رهظ, لف ةربابجلا نم هقتعاهمال قيتعلا تيبلا هللا ىمساملا لسومل اوهيلع هللا لص هللال وسر

 *: هأج رخم مو ىراخبلا طرشىلع مص ثيدح
 نايبظىبا نعروصنمو شمالا نع ريرجأبنا قاحساانث مالسلا دبع نيدمانن ىربنملا ايركحزوا # انربخا

 هللامسا ارك ذاف هللا ئاعش نم عكا هانطمج ندبلاو لجو ع هلوقل تاقلاق اههنع هللا يضر سابع نبانعأ

 لوقاو تاقلاقاه رحنا مث مس مكاو كنم ربك اهللا ربكحا هلا لقمث اهقاف ةيدبلا رحت نا تدرا اذا لاق فا وصاهلعأ

 هاج رخم لو نيخيشلا طرشلع عمم دحاده «ةحضالاو لاق ةيحض الاي كلذ

 نوايا نوراه نبدي زانت يطساولا ةماس نبدمحانب دادغس رازلا للادبع نيدمح ركصي وبا م انربخا |

 هللال وسر اي انلقلاق هنع هللا يضر را نبدي ز نع ىبيسلادواد ىلا نع ىجشاجملا هللادبع نب هللادثأع نعنيكسم|

 فوملاف هللا لوسر ايانلق ةنسح ةرمش لكبلاق اهنانلاف انلق لاق ميهاربا مكحببا ةنسس لاق ىحاضالا هذه.امأ
 * هأج رخو د انسالا ميحص ثيدح اذه#ةنسح فوصلا نم ةرعش لكفلاغ|

 نب.ّللا دبع نع بابمانب ديزانث بلاطيبا نب ىبح انث لدملا فسو» نب بوقعي نب نرسل 4 انربخا 9غ |

 ةعس دح.و نم لسوهل ا او هيلع هللا لص هلئالوسر لاقلاقهنع هللا يضر ةررصسهينأن ,ع ج سعالا نع يبابتقلا شايع ْ

 ةريرهيبلا نع جرعالا نمر لادبع نعىرصملا شايع هللادبع (نعو)ابالصمرضحالف حضي لف جضينال |

 مكيلعبتك سانلاابمااب لقلاق لوقا فيكبرلاق غالبا لعو نذا لاةيف وص ملسامو براي لاق جيملاب نى ْ ْ

 ه«مييكص#نوبلي ضرالا ىصقا نم ن وثيجم مهما ى ربالا ضرالا و ءامسلا نيب نم هعمسف قيتعلا تيبلاجح جيملا| ]

 هللا لوسرلا# ريبزلانبا همجنع ةورع نيدم نع ىرهزلا نعدلاخنب نمر لا دبعنع ثيللاانن 4 اصول |

 *(م) طق رابج هيلعربظ, لف ربابجلا ,ىرمهقتعا هنالق يتعلات يبا هللا ىمساملا ملسو هلئاوصلع لل لصأ

 رحنا تدرااذا لاق فاوصاملعهللا مسا او ركذلف سابعنبا نع نايبظييلا نعشممالاو روضنم نع <« ريرج »|

 *(مخ)ةيحضالا ولتةيسضالا فشخ ىقاوتلق اه رحنامم مس * كلو كنمربكأ هللا ريكا لقماهقاةزدبلا ظ

 هذهامهللا ل وسرطانلق م ٌمرانبدبز نعىعيبسلا دواديلا ن نع شاملا هللا دبعن« تاني مكس ص ماللس ص ِْ

 نمةرعش لكفلاق فوصلاف هللا لوسرايانلق ةتسح ةرعش لككلاقاهم انلافانلق ميهاراكيا ةنسلات ىحاضالا |

 *«ثدحلا ركتم ماحوا لاق هللا دئاع (تلق) سيعص# ةنسح فوصلال 0

 ةعسدج.و نملسوهل او هيلع هللا لص هللا لوسرلاق ةريرهىلا نع سرمعالا نعينابتتلا شايعنب 4 هللادبع |

 بابحلا نبدمز انب تلاطينا نب ىيحم انثلدعلا بوقعب نب نسملا (هانربخا)انالصم رضحنالف حضي رف ىضينال

 هيلا هللا ىمسامتا 9
3 
 ةسدمب

 8 ع 3 - تل ع همدعأ هال 0 1
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 40ج « ريسفتلا ب اتك و «مدم» ٠ « صيخلتلا مم كردتسلا»

 مشاهوباانن بلاطيبانب ميهارباان : هباك صا قيهقنلا نازمجنب ىسومنبدمت نر لاوبا 6 هانئدح ل»

 ش ةنفراا ازا ىضردومستنهنلا ديضرع ةيصقع ى دسلا درع ةيمشأتتا نوراه نب ديزيأبلا بوبا ندايز

 نيبا ندعب وهوداملاب هيف هالجر فتاوللاق ميلاباذع نمهقذب ' لظب داحلاب هيفدرب نمو لجونع هللالوق ىف
 *هاجرخم ملو لسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذ.ه#املاباذع هللاهقاذال

 لضفلانب نيسملا انث يناه نب ميه ارب ا لوهضرحم نب أ نيل نيدو سيلاوبا # ان ديجي

 نباابلامذ رييزلا نب هللادبع رمح نب هللادبع ىبالاق هبا نع مصأعنب ىسيع نب قاحساان' ةسانكح نب دمحانت لجبلا

 نملجر هيفدحليس هنالوقن ملسودل اوهسيلع هللا لص هللا ل وسرت ممسيناف هللا ءرحيف داملالاو كايا رييزلا

 *:هاجرخم ملو اجلا مي ثيدح اذه *تحجرل نيلقثلابونذي نزو هيوذ ناولش يرق

 لادا قيقشن. نسما نب قعانب لازغلا:ىلعنب هللا دبعانت ىراسلا مساقلا نب مساق سابعلاونا انيدح د

 امهنع هللا ىضر سابع نءأ نع ريمنب ديبعن ع زكبلم ىنانبا ( ينربخا ايس يوسف وص لاك رامات

 بهذ.و ةقشعالا موق مئاقلا داكبال ارديلع هّللاثعب ميمغلا عاركب ناكاذا ىتج ةيكحا] در , عيبلبقا لا لاق

 لاقانم. فا الاَو ٍِس ثعب ىدلا اذهام ل ًافهيربح عباع دو ءانعأ ب جلس 00

 لعل اعل ومني ونيفد رجنالاة ىنعاذه بعهذاذاف لاق هدارا نممهللا هعنعأتيب دب رب كياافالاق ن نما متا

 معن الق ىنع حرا هذه ثبه ذ اذهلع تءجا ناف لاكيلعا نمادحا جيب الو سلا كلذ ' فوطتف لخدب من

 طرش ىلع حي ثردح اذه « لظلا لبللا مطقك مرا توب داف امهنع هللا يضر سابع نبا لاق ىبب م درجتف

 *:هاجرخم ملو نيخيشلا
 سابعا :ننرغ هينا نع سواق نع.ربرج أبنا قاحساانن مالسلادبع نبادمم اننىربنملا ركزوا 4 انريخا
 ملام امو براق جملاب سانلاف نذا لادف تغرف دقبر لاقت بيلا ءانب نم ميهاربا غرفام لاق امهنع هللا ضر

 ينوص
 كاياريبزلا نءااب لاةفرييزلان هللادبع رينا للا هبا نع مصاعن ىسيعنب اها ةسانكن دمحم »

 هنونذنا ول شي رق نم لجر هيف دحايس هنا لوقلسوهلاو هيلعهللا لصهللا ل وسر تععمس ىنافهللا ءرحيف داملالاو

 « هبميتحال ةسانكن.ماحوبا(تلق) حيحص#» تحجر نيلتثلا بوثذب نزوت

 ىتح ةبعكلادب رعب لبقا لاق سابع نبا نع ريمع نب ديبع نع ةكيلم ىلا نناانأ نيسح ىنان ديعسن ورمي »

 هياعتماقو عرصيف دغش مولا ؟اهلا بهذو ةفشعالا مئاقلاموق داكمالا 2 هللا ثعب ميمغل | عار كبناك اذا

 هللا هعنع اتيب دبر بكنافالاق ن زونماولا لاقائمؤَ ةتواالاق يلعثمب يذلا اذهاما أسف يربح عاد ولاةءائع اهصاوقلو

 دخن ينالوا فوطتق تيبلا لخدب ف دب درجت الاق ىنعاذه يهذاذافلا هدارأ نم
 0 حرا ترهداف سابعنبا لاقىبلم درجنق مأ الاق ىنع مرا هده ت به ذاذه لع تعمجاناف لاقهلها نم

 *(م خر ظل لبللا
 نذالاّمف تغرفدق برلاق تببلا ءانب نم ميهاربا غرف امل لاق سابع نبا نعهسا نع سواق نع 4# ريرج )»

 ف 0



 «()ج» | م« ريضتلاباتكإ»  «ممبإ» - «صيخلتا مم كردتلا»
 ::هأج رخ ناو ىرافةغلارذ ينانع حضصام يلع نعتاياورلا هدم ثردحلا

 قاتبسا تان و ورصور ةيوامحانن ىدزالا ”يضيلانادجا ندا ةاهولا نوعا د مس را دا
 هذه 5 زلاق امبنعهللا ىطر سابع نا نعريبج نديعس يدا يبان ليعمس | نع نايفس نع ىرازفلا

 ط رش ىلع حيحص ثردحا ذه# مهمردنع ءايحا بانا هللا لييسيفاولتقن يذلا نبسحنالو هباحصاوةزججيف ةنآلا
 2 هاجر و نيخيشلا

 ىبانع ديزي نإ ديمسأبلا كر ابملا نناأبنا نادبعأما هسجولاو ابنا ىزورملا ميلح نب ترسملا « انربخا»

 ١ ممل ل اورنك نيذلاف لج 0 هللا لوق الثاو هع هللا ىكر ةراتس يأ خرب (1)ةريدح نبا نع حمسلا

 ةمجمجلا ذفنيف مهسؤر لع بصي ميما نالوق سول ًاوهيلعّشا لصهللا ل وسر تعمسلاف ران_:رم باب

 دانيسالا حي ثبدحاذه#ناك ايداع مرهصلا وهو هيمدق ق زع ىتح هفوج يفام (؟)تاسبف هفوج ىلا صلخل ىتد

 *: هاج رخ لو

 نع نايبظ ىلانع شم الانع ريرجأبلا قاحسااش مالسلا دبعن دم اتت ىربنملا اب ركحز ونا 4 انربخا لف
 مننمامماوجر خذا اوداراالك آلا هذهأر قماهر جالو اميهلئئضبال ءا دوسر انلا لاق هنع هللا ىضر نايس
 *هاج رخم مونيخيشلاط رش لعب كك ثريدح اذه *: امفاوديعا

 نع نتايفسات' ضيفح ن.نيسملاان ىاهضالا مضاعن ديسا ان بوقسي نب دسم س ايعلاونا انالح»
 لاقميلاب اذع نمهقد " لظبداحلاب هيفدر نمو ىلاعتهلوق ىف هنع هللا يطر ٍدومسم نب هللا دوع نع ةرص نعدسز

 هباةهاؤا نياندبب وهو تسبلادنع لجر لتش ممالجر ناولو ا ويلا :«ةئطخم مؤلجر ناول

 *ةسع نع ىدسلان محلا ديعزب ليعمسا رىرع ةبعش هعفردقو * الااباذع

 عم“ ٠١ هلصاتيسو هعطق اا مفامت لسيف (؟) 2 ١؟ىرصملا ربكالا ةريح> نب نمحِرلا ديغ#وف 0(

 * حيحص *ةمايقلاءون هللا ىدن نيب

 هءاعصاو ةزج يفتن الاوخبم تازتلاق نساعررا نعريج نديعس نع دلاخىبا نب ليهسا نع نايفس لف

 : ١ . *(م خ) انا وما هللا ليبسيفاولتق نيدلا نبيسحتالو

 اورفكن يذلا لجو علا لوفالتؤةر ره يان .,ء ةريجح نبا نعحمسلاي نع ددزينب ديعسانا « ثارابملان ا »

 ذفتيف مهسؤر لع ببعيل ميم انا 5 ملسو هل او هيلع هللا لص هللالوسر مس لاقرإت نماضاس مهل ث مطق

 دع وي ناك رام مروعا رجا عي قزع ىتح هفوجيف ام تاسيف هفوج ىلا صاخب ىتح ةمحالا

 اوداراااكةنالا هذهأر قمن اهرججالو اه اميل ؟يبضب 20 .ادوسرانلا لاق الس نع نايبظىلا ن ع # شمعإلا

 *(مخ)ا عفاوديعا من مننم ايار رخضنا

 ملمع لام ىنعب ةئبطخ مالجرزاول لا اقداحلابهيفدرب نموهلوقيف موعسمْن أ يرغق لج نع بيز نع 5 نايفس ٍِج

 نءةبعشابا نوراهندم زي*املااذِع ّيبادقاذا نيب ازدعب وهو تببلا دنع لجر لت مالجر ناولو هيلع بنكي
 : *(6) هعف هللا دبع نع ىسع نع يدسلا

 ل

 ةنا هباحاو ةزهيفثاز »

 ءا 0 1 اولتق نيذلا نبسحتالو

 1-5 ان

 0 ع

 اهرجالوابببمل



 ا 0
 ممم
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 ب هنع 2 1 كا نملوا »

 4000ج 6 ريتا باتك» «“ح» 2 6*2 صيخلتاعم كردتلا »
 : * هأحرخم لو دانسالا حي ثيدحاده# دن كدش هللاتاذع نكلو ئر اكس مامو

 5 هدا هللا دبعزب نمحرلا ديعاتت ىميتلا ديزني نديعس اننولاب ةيقفلا دمى '”لتمسلا ركبوا انثدح )9

 ال2 لاك اتيلخلا: لاف ةناضأ ف وتتم لأ يعش سار نابع خ .انع ةم اكس وع لايتبع ع سيقىلا نتورمم

 * هاجرخم ملو دانسالا | مييحص ثيدح اذهه طقس نم ناك امةتازملا د

 نا :رع يميتلا نع قاحسا ىبانع نايقس انثةفب ذخ و ناانت نسما نب قاحساانب ىبفاشلا ركبوا« انربخا

 ادم ها رسل نأ ناكطر ناكررم ىا اها لاادلس ل نا: ناطي اذاك نم قات لزق يف ايبنع هسا نضر سامع
 1 * هاجر ملو دانس الا حيص ثيدح اذه © ملسوهل ا و هيلعتلا ليم

 ىتدح ى ومالا ىيحن نب كعضأ# رصعِهيعفْلا تيعش نبدمحأ 1 نرعرادبعواأبلا ظفاحلا هللادبعوا #« انثدح

 نب لع نع دابعزب سيق نع زا يبا نع هنظا ىلعس اولا مئاه ىبا نع ىروثلا ديعس نب نايفس ىنثدحيا

 ةبيشوةبتعرد مواوزراب ندلاىوانيف تاز لاق مم ريفا ومصتخا ناصخ نا ذهلاقدناهنعهللا ىضر بلاط

 ىروثلا ثيدح نم هجا رخا ىلع ناخيشلا(قفشادقو)هنعللا ىضر يلع نع دانسالا مسيعص ثيدحاذه#ديلولاو

 ىبح يامزلا ماه يبا نع نايفسان .ميك وأبنأ انا قادما :اين مالسلادبع ندمان ىربنعلا اي ركحزوا هدانا

 من هسا ول نق نييحنس لا دابعز, سيقنع ىسودسلاد يم نبق حال زا ينا نع يلطساولا را : دنا

 ,ناصخ ناذه ةبتعن.ديلولاو ةعيران.!ةبتعو ةبيشو ةديبعوةزمحو لعردب موةتسلا طهرلا ءال5 ؤهيفد لا

 نع زاحى ا نع هتاورلع مماهابا ىميتلا ناملس(عيادقو)#ميلا ب اذع نم هقذن ىلاعت هلوقىلا مهيرف ونمت

 * لوالا لثم لع نع سيق

 | رفمجو ا انت ناملسنب قاحسا اس ىرقلا دماح يبا نب دماحاتث بوتمي بدمع للادبعوا 4 هانربخا ف

 ناصخ ناذه تلرزتلاق هنع هللا ىضر يلع نعدابع نن سبق نع ديم نب قحال نعىهيتلا ناملس نع ىؤارلا

 ةبيشوةعيلر نبةبتعو ثراها ن ةديبعو يلعو باطملادبع 9 ةزجردا مو.اوزراب ندلايف مهريف اومصتتخا
 حصدقل# ةمايقلاءو هللاى ددنيب هيتبكح رع ةموصخلا وثجي نم لوا اناو يلع لاق ةتعن. ديلولاو ةعيبرنا

 تر ادلل

 *ميص» طعس تر *:

 نانا نظيناك نمينا لاق للاءرصنم نلنا نظب ناك نم سابع ا نعىميتلا نعقاحسا يبا نع نايفس
 ا حي تدك رسولا و هيلعهللا لصا دم هللا رصن

 اوزرابنيدلايفو انيف ةتلزلاق نامصخ ناذه يلع نعدابع نب سبق نع ز لحب يبا نعهنظا مشاه ىلا نع نع

 ىميتلان املس نع ىزارلا رفمج وبا لاقورذ يا نعدار عنب سيق ثيدج نمهاج رخااعا «ديلولاو ةبيشوةبتع ردبمو
 يلعوةزمر دب مواوزراب نيدلايف ممريف اومصتخا نا ,مصخ ناده تل زيألاق يلع نع نبق نف ديب نب قحال نع

 | ناك ام ةقلخم ريغوايح ناك امةقلخملا لاق ةقلخع ريغو ةقلخم سابعن ا نع ةمركع نعكامسنع سبق ىلان 4 ورح

 هيتبكر لعةمودخلا وثب نملوا اناو يلع لاق ةبتعزب ديلولاو ٍةعسرن ةبيشو ةعبرن ةبتعو ثراملا نب ةديبعو

 ب

527 
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 5 ()ج 9 « ريسغتلا باتك ط 2« مه ©« صيخلتلا عم كر دتسملا
 ّلانود نم نودبمت امون تازاملاق |هنعهللا ىضر سابع نبا نع ةمركحع نءىوحنلا ديزينع دقاونإ!

 ناكولل تف هللانود نم نودبع,ريزعو ىسيعو ةكن الملا تروك رشلا لاَعف نودراو امل متنا يتدحملا

 ىسيعزودعبم اهنعكئاوا ىنسحلاانم ملت قبس نيذلاا تلزتفلاق اهودروام ةملا نرودبع نذلاءالؤه

 *:هاجرخم لو دانسالا مح ثيدحاذه *ةكئالملاوريزعو

 هك جملا ةروس ريق زم ١
 4 مجرلا نعرلا تامل

 فرايف انث بيشالا ىسوم نب نسملا انب ىناذصلا قاحسان ب دمشان: بوتس ندم سابعلا وا انندح ف

 نع نسمحلا نع ةداتق نع ةبو رع نا درع اننةداع نب حور ا:زدجو انصلا(لازت داتق نع نمحرلا دبعنب|

 نيب توافدق هرافسا ضعب يف وهو لاقلسو هل اوهييلع هللا لض هللا لوسر نادهنع هللا ىضر نيصخ نب نا رمت

 لكلهذب اهم ورنءوب ميظع ىشش ةعاسلاةل ناز نارا نها نباللااع .ااي هيوصنيت.آلا نيتاب مفرف ريسلا هباعصا
 ديدش#للا باذع نكلو ىر 8 ١ مامو ىراكس سانلا ىر وابالحل جت ا ذ لك عضنو تعرضرا اع ةعضرع

 مكاذمويا نوردب له لاق هلوح ١( ) اوبشان ايف هلوق لوقددنع هبا اوف رعو يللا اوثح هياعصا كلذ ممسامف

 براي لوقيف رانلا ثعب ثمبامدا ١ الوقف هبر هندانيف مالسلاهيلع مدا ىدانموكاذ لاق معا هلوسر و هللا اولاق

 0000 0 يفدحا ديراتش سد ا دينا لك وبا مل ىلتلا فيدليلا

 501 هديب دم سفن ىذلا وفاورشناواولمعا لاةكلذرسودلاو او هيلع هلال ص هللالوسر ىأر ايف ةكحاضي

 نوفر سيلبا ب نمو مد ١ىب نم كله امو جوجامو وجاب هاترتكلا ىش مم اتناك امنيتقيلخ مل

 ةماثلاكوا ةادلا عارذف ةقرلاك الا سانلايف م .!ام هد . دمه سفبىدلاوفا ورشناو اوامعا لاف موقلا ن 5

 ناري نا رمت نم عمس دقن سملانا ىلع ةيملة ير دانسسالا يرص ثيدح اذه«ريعبلا بنجف

 ه هاج رخب مل نيخيشلا
 نعةداتق نع كلا دبعن عملا 3 اهكيتت نيسجلا ان: بلاقنيدمجأبا قلديب ندجا ركبوا « انربخا »

 راحم ساننلا ىروأرق لسو هلا و هيلع هللا لص 0 ,ناك لاق هنع هللا ىضر نيصح نا رمتن ع نسما

 عمت :؟هلوحاوفاطاو هيلا اوديحاى]( 5

 بصح هللا ودنمزودبمنامو رك تازامللاقسابعن نءةم ركع نعىوحنلادب ز نع دقاو ن4 نيسحلا

 تازتفلاق اهودروامةحلا ءالؤه ناكوللاقف هللا زود نمنودبعريزعو ىسبعو ةكب الملاذ نوكر ريشملا لاق منبج

 «مييص# ةكلال اور زعو ىسيع نودعبما لع كشلوا ىنسملا انمممل تقبس نيذلاذ ا

 . ه6: ميلحا ةروس ريسفت اح

 هراذسا ضعب ٍيفوهولاةرسوهل اوهيلع هللا لص . هلال وسرذانا رمنع ءنسحلا نع ةداتق ةنع# ديعسو نايتس

 هحيحصل سم دقو( تاق )ث يدملا ركّذو مكبرا راوشاس انلا اماابد وصيت الانإ نينا مفرفريسلا هباتصا نيب توافدق

 هي يل ل واجارلا قرمو



 هه

 ةعانسلا

 ءارلس
 و

0 
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 هيفي « ييسفتلا باتكط -«جم4» ١ ١ « صيخلتا عم كر دتسلا»
 اجل اجلا مث () اس ىلا اولا عمل اشم ونوكك نا 5ك اهناف مهسضا | وسن و مرينا مل اجا | ولمج اموق نأ

 « دانس الا حيص ثيدح اذه « عيرسء م ثيثح بلاط كءارو ناف

 تشو> نب ماوغلاابنا نوراهنيدبزبانن عركمنب نسملاانن دادغب.هيقفلا ترالسندما ركبوا« انندج »

 يتلا ىلا :ةليل يربسا اللات: هبنع هللا يضر دوعسمن هللادبع نع(؟) ةزافع نب رثؤم نع م ةلبج نع

 نكبر اهعمولأسف ميهائاباوأدبف ةعاسلا اوركحاذنف ىسيعو يسومو ميهارإا يق سو هل اوهيلع هللا لص

 امبجونوداهفيلا ةللادبع ىسيعلاتف ىسيعي لا ثيدحلا اومجارتف لع اهنم هدنع رسل لف ىسومم ع |هتمودنع

 جوجامو جوجل مهلبةيلف :مدالب ىلا سانلا مجريو هلتقاف طبهافلاجدلا جورخ نم ركحذفلاق اهملمنالف

 هللا نوعدفهللا ىلا .نوراجتف:هوديفاالا * ىلا نورعالو هونرششالا ءاع نورع الف نولشي تدح لكنم مد

 اهفدقيف مهماسجا لمحيف ءامابع امسلا ل سريف هللا وعدافيلا نوراجتو مهر نم هللادل نصر را راجت مهيميف

 متملا لماحاك سانلا نم ةعاسلان اف كلذ ناكح اذايلا هللادبمف مدالا دبم ضرالا دميو لابملا فسنيم ةرجلايف

 د كلذ قيدصت"” تدجوف دوعسم نب هللادبع لاق اراهموا اليل اهم دالو مأجفت ىتم املها ىردال

 ميجو لاق د ,. الا قملا دعولا برتقاو ضرولسنب بدح لكنممو جوجامو جوجاب تحتقفاذا ت> ل

 رثاؤم ( اماف ) «هاجر خم ملو دانس الا يح ثيدح اذه * بدبحو بف ةمايقلاءونهنماوءاجناكم لكن ء سانا

 .«نيمباتلا نم. ةبعاجج هنع ىوروبزاع نب ءاربلاو دوعسمنب هللادبع نع ىور دق لوبجع ا

 ةيدابلاب قيم نب نسل نب لعانن ماني ىبومنت دج ائىرايسلا مسالا نب مساق سابعلاوبا 4 انندحإ»

 نأ ب رش 1١ ةيجيميازم ءافلاو ةلمرملا حتش ةزافع (5) ؛١؟ةعرسلا احولا (9)

 اع يردد امحا ءوس ىلا م دريف علاجا يضقنب نا لبق ملاج !لهمى اوتاسف هللبال كلذا وعيطتس

 00 نافا جنلا جيلا متاح ولااح ولاف مم اثم ااونوكك ترا 0 افمهسفنا اوسنو ممرينل مهلاجا

 * فيعبط يف وك قاحسا نب نمحرلادبع( تلق )هي رس هرم

 هللا لص ىتتلاب ييرسا ام لاق دوعسم نا نع ةزافعزب رثؤم نع ميحس نب ةلبجنع بش وح نب # ماوعلا

 هدنع نكي لفاهنع هولأسف ميه ارب اباو أ دبف ةعاسلا اوركاذنف ىسيعو ىسومو ميهاربا يت لسو هل او هيلع
 انهتبج ونور داهيف يلا.هللا دهع ىسيع لاف ىسيع ىلا ثردحلا اومجارتف مع اهنم هدنع نكي ملف ىسومم“ معاهم

 < نمد جوجامد جرجا موبةتيف عدال سانلا محربو هلتقاف طبهاف لاجدلا جورخ نمركذف اهملعنالف

 زأجتف مهتيميف هللا نوع دف هللا ىلانو نافيا ةويتسفا الا 'يشدالو هويرشاالا ءاعزورعالف نولسنب بدح لك

 رحبلا يف اهف ديف مهماسجا لمحبف ءاملاب ء امنا لسريف هللا وعد اذ يلا نور اجيو مهحنر نم هللايلا ضرالا

 يردب.المتمل لماجلاك سانلانمةعاتسلا اف كلذزاك اذايملا هللادبعفىدالا دم ضرالادع ولالا فسنب مت

 تعتف اذا ىخ هللا باتكح ينكلذ قيدصت تدبج وف دومسم نا لاق اراموااليل امدالوب غاجف قماهلها

 لش ناكم لكنم سانلا ميج و لق ةن الا قالا دعولا برتقاو نولسن, ب دح لكن م مو جوج امو جوجاب
 «. ةعامج هنع. يور ريؤمو حيحص «بدح وهف ةمايقلاءوب هنما اج

 ميلا 00م2
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 «(0ج» «ريسفتلا باك »8 مج « صيخلتلا عم كر دتسملا

 *هاجرخ لو دانسالا حيحص ثيدح ا ذه « هل بيجتسا الا طق “ىش يف لسم لجر اهب عدبمل هلا

 نم لئارسا 0 ىسومنب هللا ديبع 0 رد ندا يوبحلادمجا نبدم سابعلا وا < ايراخأ ُ

 ةملظ لاق تايظلا يف ىذانف ىلاست هلوق يف هنع هللا ىضر دوعسم نءهللادبغ نع نوميمن دو رمت نع قاحسا ىلا
 * هاج را و نيخيشلاط رش لع حب ثيدحا ذه * رجبلا ةملظوتوملا نطب ةملظو ليلا

 سابع نبا نع ءاطع نع ورم نب ةجلط انن مييمن وبا ان رصن نب دمحا انن "ىناه نب مسابح نب دم 4 انئدح ف
 اذه» يلاعت هللا هحلصاذ لوط ايركز ةأرصا ناسل يف ناك لاق هجوزهلانحلصاو يلامتهّللالوق ىف اهنع هللا ضر

 ظ 8 رخم لو دانسالا ميص ثردح

 ان" ليش نب دمع ان. ةيبش يلا نب هنلا دبع اننا ىطاقلا قاحتنا لف ىلومانست قاغسا ناكل ال بلا
 هنغتتلا طر قيدصلا ركيون انبطخل لاف مكعب ناداه: نك زال دبط نر للص نع قادما نإ نم ران
 ةيغرلااوطلخم ناو لها هلوهام هيلع اونثت ناو هللا ىوقت كيصوا لاق لها هلوه امم هيلع ىتثاو هللا دمخ

 ابهرو ايفر انوع دبو تاريلخا يف توعراسي اوناك مهنا لاَقف هت لها و ايركز ىلع ىتثا هللا ناف ةبهرلاب

 - ئزتشاو جدلا وم كلذ ىلع ذخاو كفا هّتمي نهرا دق هللا نا هللا دابِع اوملعا مْ قس اخ انا ونكت

 اوحصتتاو هرون اوكيضتساةهيئاع يضقتنت الو هرون ًانطبال يف هللا باتكا ذهو يقابلا ريبكلاب يتافلا للعلا
 اوملعا مث ن راب نو درو راف مكي لكو وهندابعل متلخافنا هنافةملظلا مويل هنما وثيضتساو .هباتك

 هللا لمييفمتناو لاج الا ىضقن نا متعطتسا ناف هملع كغ بيغ دعا قلرعررو نودتا مكلا نيام

 مكلاماء وسلا 5 ريف مكلاج ا يضقنت نا لبقمكلاج !لبميف اوقتاسف للاب الاكلذ اوعيطتست نلو اولعفاف

 *«مييحص هل بيجتساإلا طق*ىشىف

 توما نطب ةملظو ليللا ةملظ لاق تايظلا ىف ىؤذ انف دوهسم نبا نع نومبم ن ورم نع * قاحساوا ا

 هللا هحاصاف لوط اي ركز ةأسعا ناسل يف ناكلاقهجوز هلانحلصاو سابع نا نع ءاطع نع ورمعنب 4« ةحاط

 «ماوةجلط (تاق) مسيحص

 ركبوباانبطخلاق ميكعنب هللادبعنع ىشرتلا هللاديبعنب هللادبع نع قاجحسا نب نمح لا دبعانم# ليضفناز»

 ةبغرلا اوطاخت ناو هلهاوهاع هيلعا ونثن ناوهللا ىوب كيصوا لاق لها هلوهاع هيلع ىتثاو هللادمفل قيدصلا

 يناغلا ليلقلا عم قرب اووقيلا ومكلذ لعذخاو سف هت نمرادق هللا نا هللادابع اوملعام نيعشاخانل|

 ةباك اويتمتلاو مزوتما رتضتس انو انك شلل ١ ار انلي الك لا باتكح اذهو يق ابا نيثكلاب

 هللادابع اوملعامث بت ولعفام 0 نييتاكاما رك لكوو هندابعل جلخ امناهناف ةملظلاءويل هنما وئيضتساو

 نلو اولعفافهللا لمتيف ماو لاجحاإلا يضقنن نا متمطتسا ناف هملع دع بيغدق لجايف نوحورو نودننا

 4 روك سمت بك م هج



 تت

 # سسك

 ريسفلا 1 توملا نطب يف نوتلا يذءاعذ 1 0 < نأ »

 هر

 < ءايسالا

 «(0)جإط >0 «ريفلا باكإ»- 7 «عمب» ١ « صيخللا ممكردتسلا»
 تاذعنم كيفان واك ذنب نا هللاتل اسوا كيفامينا هللا تعد ولف هلح دعب اهنم + رش رخكرالو ةلخ لبق

 ْ «هاجر تم لو دانسالا حيبحص ثيدح | ذه# لضفا ناكلوا اريخ ناكل ربتلا با ذعوا رانلا

 دخان ىندوالا هللا فبع نب زيزعلا دبع انثث دايز نب ىلع نب نسحلا أبنا قاحسا نب دما ركيوا « يتربخا 9

 هلو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق تلاقاها|هنعهّللا ىضرةشناعنع ةكيلم ىنان ا نع ري<نب ديبعن هللا دبعن.|
 * ه اج رخل لو د انسالا مي ثيدحاذه# اوكشت الف ينعمتلتسا اف يفربقلاةنتف لسو

 م ءايبن الا ةر وس ريسفت زن-
 #2 ميح نلا نرخ ولالا مسل 0

 ]سك ' بوقعن انن ىدبعلا ميهاربا ردو ان يدل .ئليومنا د1 قيدفعع نع دمج ركب ون © انثدح

 اهنعهللاىضر هللادبعنب رباج نع هيبا نع دم نب .رفغج نع ىربنملا دم نب ريهز نع لسمنب ديلولا ان" ىلحلا

 هللا لض لاقف ىضترا نملالا نوعفشي الو لجوزع هللا لوقالت خديد 00 1 دك مدل

 «داجر خم مو نيخيشلا طرمش ىلع حبحص ثيدحاذص# يتما نم رابكلا لهل ءامش نبا لسو هلا و هيلع
 ٠ ءاطعغ نعو رمن ةحلطانن قايفس انب ىيحم ن املا لنوع نب رشد انث' هيولاب نب دمجا نيدمح جاب ريخا إذ

 ابنا تتخلات اه اهتتقاتر اتناك ل ضرالاو ٌتاوبسلا فدا اورفك نذلاربطوا لامتةلوق يف ساعْي ا نع

 ' : * هاجرخم مو دائسالا خيب ثيردح اده#تابنلاب ضرالا 0

 ,قايرقلافسوننب دمج ان يقرلا نوميم نب لعنيدمانت ةءارقوءالما بوتس نب دمج سابملا وبا 4 انئدحإل

 هللا لص ّللا لوسر لاقلاق هيلا نع دعسنب دمت نع دعس نب دم نب ميها را نع قاحسا يبان سنوي ينثدح

 نيملاظلا نم تنك ىنا كناحبس تنا الا هلال توا نطب يف وهو هب اعد ذا نونلا تكباعد لسو هلاو ةيلغ

 هلا

 1 اباذع نم كقاموا كذسنا للا تلاسوا:ثافان درا هلا توع دولف هل دعإ *يشاهم رخب الو

 ش « ميرعص»# لضفاوا كلا ريخ ناكلربَقلا ب اذعوا

 | ةنق مس وهل او هيلع هللا لص هللا لوسرلاق تلاقةشئاع نعةكيلم يبا نبا نع ر يمن ,ديبعن هللادبعنب دمحم ف

 «هفاطسيلع متع دين لب (تأق )رت # اوكجشبالف ينعم اذافيفربقلا

 ظ سي ءايسسالا ةروس ريسفت جس

 لسوهل اوةيلع هللا لص هللا ل وسرنا باج نع هببا نع دم نوب رفعج نع دم نب يهز نع لسصنب « ديلولا ف
 *(م) تما نم رئابكحلال هال ىتعافش نالاّتف ىضترا نملالا نوعفشد الو ىلاعتدّللا لوقالا

 تقتفلاق اهانّمتنق اًهراتناك ضرالاوتاومسلا نااو رفكح نذلا ري وا سابع نبا نعءءاطعنع 4# ةحلط إ»
 «ماو ةحلط (تلق) « تابنلاب ضرالا تقتفو ثيثلاب ءاسلا

 ملسودل اوهيلع هللا لض هللا ل وسر لاقددج نعهيبا نع دعس دم نب ميهاربا نع قاحسا يبا نب سنوي )»
 ِ سم لجر امعدبج هنا نيملاظلا نم تنك وا كناحبس كت ئاالا هلاال توملا نطب يفوهوهءاعدذا نونلا ىذءامد

 ِن



 «(0)خج» 4« رسفللا باتكط 2 «ممحط 0 6 ضصيخاللا عم كردتسلا )9
 نيخيشلا ط رش ىلع خيحص ثب دحا ذه# امرع هل دج لو يسنف لبق لوم مد ىلا اندهع دعلو لجو نع َساَلاَف

 « ءاجرخب لو
 اتم فقانلا دم نب ورم ىنث دخ ايندلا ىلا نب ركبنا انب رك دملا ناماسنب دم ندم رفمجو ا 6 ير يخا

 مدالكا ام لاق يمنع نضر سابع نبا نع يسع نوب هيف رع ءلسم نب لعب نع نيسح نب نايفسنع ماوملان ب ذايغ

 انتفعا اف لاق او يل تنز بنرات ىتيسع ا لكلا لوس ناب ا ةرزجشلا  ءرم

 كيلغامللاتف تنر كلذ ءاوح تعمسليلف نيتي ربعلا ف اتيمد» ايرك ذل مضتالو ًاهركألا لمحت ال نا

 *« هاج رخم لو طاتس تيس ب يو 'ظ

 بئانسلا نب ءاطع انب ناوزغ نب ليضف ندم انث.رابملا دبعزب دما انثبوقسن دم سابغلاو ا 4 انن دح ط|
 ةلالضلانم هللا ها ده هيفام عبتاو نارقلا أرق زوم لاق اههنع هللا طر. نساببع .ننبا نع. رينج نب. ديعبس نعأ :

 اذه# تشي الو لضي الف يا ده عبتا نرف لاق لجو زع هللا ناب كلذو.باسملا ءوس ةمايقلا موي.هاقوو.|

 « هاجر خن لو دانسالا مسيح ثب دحأأ

 نع ةملس نب داج انن ليمش نيزضنلا ابنا قاحسا انب مالسلادبع نب دم اننيربتملا ايركزولا 4 انريخا |
 هننيلع هللا لصدللا ل وسر لاق لاق هنع هللا ئيطر ىردملا .ديعس نا نع شايع يلا نب .نامتلاّنِع دما مزاح يبا
 * هاجرخم م م ولم طرش ىلعحيمص ثيدح ا ذه ربتلا با ذع لاق اكض ةشيمم سوهو

 ديس ةتاع قتاح رقم أب ٠. ١«توعنب رفمج ابنا تاهولادبع نيدمانب بوقمينن: نسحلا 4:انريخا »

 نايفس يبا تن ةبيبخ ما تلاقلاق هنع هللا ىطر دوعسمن/ هللا دبع نع ديوسن رورعملا نع ىركشيلا ةريخلا نع أ

 تت تيت

 نين

 ع لوسي ال ةقوامرا او ةيوسنم قاوراد ةمراس كالا تتار لا

 يمن ىلا ةرجشلانم مدا لك ١مل لاق سابع ٍنباي نع ريبجنب ديعس نع لسم نب لع نع نيسح نب « نايقس ©
 مّضنالو اهرك الا لمحت ال.نا اهتبقعا يناف لاق ءاوج ىلتنيز بر لاق ينتيضع نا ىلع كلمجام هلا لاق اهنع

 «مسيحض# كنان لعو ةنرلا كيلع امل لاقف تنز كلذ ءاوحن تعمس الف نيتىم رهشلا يف اهتيمدو ًاهرك الا |

 هدر ا نم هللا ها ده هنفام عبناو نارتلا ارق نم لاق سابعنب!.نع ديعس نع ٍيئاسلا نب 4 ءاطع»

 «رستعض# قش ل قطا يأ ده لا يف لكل ناب كلذو باسملا ءوس ةبانقلا موو.|
 لاق اكتض ةشيعم عوف ىم ديعس ين نع شايع يبا نب نامنلا :نع ين دملا مزاج يبا نع ةملس نب 4 دامح ) |

 »( م ) ريقلا با دع
 تلاق لاق دوعسم نبانع ديوسن, رورعملا نع ىزكحشبلا رينا نع دئىم نب ةمقلع ىثدح 4« رمسم ه|

 "يس 4 0 او هيلع هللا لص هللا لوسر يجوز ييتمممألا ةيببجما

 كابس دكا ةعواسزاعاو# ةعوطمم قالوا وشراء لالا للا توعدكللا لسوهل ار اوديلعشا لص

 ١ هللا يمس يخابو نايفس يا يباب و ملسو هل او هيلعلا لص هللا لوس ر يجوزب ينمتم مهلا ٍ
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 ده هيفأم عبناو نارملا| رق نم 2
1 ١ 

 | 0 كد هلل



 «(0)ج» #«ريفتاباتكإط ١ «عم.»ظ 2 «صيخللا مكردتسلا
 ىرص اسلام هلل لاّمفرا وخهل لت و هاذاف هفوجيف ةضبقلا قلامالجم هنرضف ليئارسا اىلح مل |نمهيلعردقام

 ايوتلا للا | ين ا ىيومعجرتا افانجا دعو ركدعيمل ملاموقابز وراه مهل لاقف ىنوندل او عفا ذيع

 ةضبق تضبق ىرصصاسلا لاق كببطخام ىرصصاسلل ىسوم 0 لاقام نوراهدل لاّمفهيخا سأريذخا ىصاسلا

 وهو اهسهدربف درابملا هيلع عضوف لجسلاىلا ىسوم دممفلاق ىسفنىل تاوس كلذك واهم ذبنف لوس لارلا نم
 ىسومل الاف بهذلا لثم ههجو رفصاالا لجعلا كلذ دبعي ناكنممءاملا كلذ نمدحا برشافرهمم فش لع

 مهنم لتقىتح لتق نم ىلا الو هاخاود ابا لتقت لجرلا لمق نيكاكسلااوذخ افاد طع كعب لتقلاق انت وام

 ثيدح اذه# يقب نم ىلعتبمو لتق نأ ترفغ دقف مميش دبا اومف رياف #لص ىسوم ىلا ىجواف افلا نوعبس

 0 هاج رخو نيخيشلا طرش لع حبحص

 (انربخاو )ةن اوعواانت : نافع انترك اش نب دم نن رفعج انن لظنملا ميت ندمحا ندم نيسحلاو ا يندب خا

 اههنع هللا ىضر نابع نا نع ريبج نيديعس نعرشن يلا نع ماشه | ان ديجلا بق نا ديبي رفعجات , نيسحلاوبا

 اونتف هموق نا هيرهربخ | نيش ا نيلعملا لبا سمها م>ر , لسو هلآ او هيلع هللا يصهّللالوسر لاق لاق

 ىسوم هللا محر 50017 نطل عب قل لدرس الق باح الاون ينام .ار ايف حاولالا قايرف هدعل

 5 هاجر خو نيخيشلا ط رمش ىلع ص ثيدحاده# صق ىدلاريغ دع رع صعل لحس مول

 ملسم نب .ةرسملا تعمسلاق عفان نب ميهاربا انئميعن واانثنارهم نيدمجا انترافصلا هللادبع ونا اربخا 9

 يحسف اهلك ضرتالا مدا نءمد | هللا قاخ لاق منع هللا ىىضز سابع نبا نع ثدحل ريبج نيديعس تعمس لوّش

 ناسنالا يمسف يسنف مد اهنلا قلخ لاف سابعزبا|تلأس ل وقت ريبجن ديعس تممسف عفاننب ميهاراا لاقمدا

 هللا لاَعف :

 هفوج يف ةضيملا قل | م المع هيرضف ليث ارسا ىنب ىلح لمخلا ع نم هيلع ردق ام عمج مْ يصصاسلا دمت هنر ىلا

 ادعو 7 كدمرملاءوق اب توراه م لاف.ىسومدهل او كلا اذهى صاسلا مل لاقفراوخ هل لحت وه اذاذ

 ةضبق تضبقلاةفكبطخام ىرصاسلل ىسوم لاف لاقام نوراه هللاةفهيخا سر يذخا ىسوم مجرذا اف انسح

 دحا برشافرهن فشلعوهو اهب هدربف درابلا هيلعمضوف لجملاىلا ىسوم دمعف ةآلا لوسرلاررا نع
 اب مضم لتقلاقان وام ىسوملاولاتف سهذلال ثم هبجورفصا الا لجعلا كلذ دبعي ناكنم ءاملا كلذ نم

 ىلا هللا ىحوافافلانوعبس مهنملتق ىتح لتق نرم ىلابسالو هاخاو هابا لتنت لجرلا لمخ نيك اكسلا اوذخاف

 *(م خ) قب نسلط تيتو لتق نأ ترفغدقف مما اومفريلف مىص.ىبدوم

 شيل ىسوم هللا محرب . ملسو هل او هيلع هللا ليص هللا لو -رلاق سابع نبا نع ريبجنب ديعس نع #« رشبوا له

 ىسوم هللامحر لاقوحا ولالا قلا مهتاعو#ار الف حاولالا قلي مف هدعب اونتف هموقنا هبر هربخا ربخلاك نيام

 * ( م خ) نات رشلىبا نم هعممس#»صق يذلاريغ هثبدح نم صقل لجعب ملول

 مد[ىحسف اهلك ض رالا مدا نم مدا هللا قاخ لاق سابع نبا نع ريبجج نب ديعس تعمس ملسمنب « نسملا)»

 * (م خ) ناسالا يمسف ىسنف مدا د هنا :قلخي لاف سابعنا تاأسف

 « ناينس » 2

 107|0 ببببتبببببببببببب“ببببببب776 |'1|07/|1“ب---دذ-17177 ني



 0(6) حج «ريسفتلا ب اتك ف 4 مب وق # ضيخلتلا مم كرادتسلا و

 5 0 دانسالا 0 د 0 ع قاد

 هيلع ّا لبصض 71 لو لاقلاق تا ىضر 0 اح 0 ا يلد نسق ندي نع

 نمهالعنو فوص 57 فوض ليوارسو فوص ءاسكو و فوض ةبج هيلع تناك ىسومّلا لكمو ملسودل و

 * هاج رذ ملو ىراخبلا طرش ىلع مب ثردح اذه يكذريغ رامرإج
 ناسح ينا نع ةداتفانت لالهواانن لسع نب نافعان ىلجبلا لضفلان نيشان "ياه نأ اص ن دمج د 0

 ليئارسا ين ترع هليلةماع انتدح سو هل او هياع هللا لص يننلاناك لاق هنع هللا يضز نيصخ نن نار عن ع

 *هأحر 2 و 0 "الا مسيح ثيدحاده *ةالص ميظعلالا موال

 بوا نب ىيحن رح انن يلا ىن ا كيح يمهسلا اص ن نامعن ىنصاتت ئدادغبلا دم نيد رفعجو ا# ا رئخا د

 ضب موتك ما تعرضؤفو اللات ةمثما يبانع ترج للاوبعو ترافل حي نيل تم

 مكديعنا اهيفوكا ةاخا جنم م 520 او هلع هللا ٍلض مل! نوير لا لاق ربقلايف لسوكلا اوه هلع ل هلام

 مهيلا حرط, ق ةةطا اهدحل | اهيلعى الف هللا لوسر ةلمىلتو هللا ليست قو هللا مست ئرخنا ةرا مج رم اهنموأ

 2 ىلا سفن تيب هنكلو'ىثل سيلاذه اما لاقم نيللا لالخ !9ِدّبَس لوقو بولا

 / 000 را 1 1 ١ يسوم نب ومد ديدي م

1 

 * حبحص *هملعت مل امم م كبلق يف هللا هفذق ام ىنخاو تنا

 فوص ةنج هيلع تناك ىسؤم هللا ملك مو هعفر دوعسم ن هللا دبعن :ءثراملانب هللادبع نع سبق'نب 4 دم »

 طرتش لع سبل لب (تلف) (خ 4 راوي نو فاير "لوط 42 فرس ارمي
 زامتناوا ىلعننا يفوكلا ع ب ديمو ه انا ءاطخو هو | ذكس بق نب ديمح ةانسالا ىف نا هرغ اما (خ)

 «قداصلا ملا هنظفنيكورتملا دحا
 ةماع انيدحم لس و هلآو هيلع هللا لص ينلا ناك لاق نيضخ نب نارمتنع ناسخ يب ع نع ةداتق انن «لالهوا

 : * حيحص * ةالص ميظعل الا: موق ال ليا رسا ىننع هليل

 تنبموثلكمأ تعبضو اللاق ةماقا يا نع ء مساقلا نع ديرب نب يلعزعر خزن هللا ديبعنء بونانب < ىبحب »ف

 مكديعن ١ ميفو مانتلخ اهنم لسو هلا و هيلع هللا للص هللا لوسرلاق ربقلا ف ٍلسو هلآاو هيلع هللا ىل اضل لاش

 مبيلا حرطب قفط اهدحل اهيلع ىنب الف هللا لوسر ةلميلعو هللا ليس فو هللا مس ىزخا ةرا ” «جرخ اهنمو

 هيلع اكتمل (تلق) ىملا سفن. بيطي هيكل « رشد سيل ا ذه نا اما لاق#نإللا لالخ اودس لوقو بوبملا

 -# كورتم هنن لع قيال هآو ربخ وهو

 ىسوم لجمتا لاق ىلع نع ىملسلا نمحرلا دنعيفاو نولسلا وزمن ب ةرامت نع قاحساو ا اند  ليئا رسا ف

 0 ع

 1 هاف جوال 2 '

3 

 هز و ىنومرناب »

 1 رقم أ روطلا



 4 0 د ل يادوب 0 يي 5

 كي ل 6 - 63ج مص بك 3١

 (00ج» ١ ا« يغتاب اتكإ» 7« ميعطظا 4# صيخلتلا عم كردتسلا»
 تيدح اذه « داءبلا فاخم ال كا ةمايعلا مو ىلا (هتفوتادبع ك دنعىل هلعجاف كتمح ريالا قت وما الفاو ريذخلا نم

 2 هاجرخم 5 دانسالا ميرعص

 « ميحرلا نما ا مس 5

 3كم تنل داق نيرظأبلا ةحلظ نبور معان ر ضن ندخحا انتزافصلا قاحسشا ن دمحم 4 يتربخا »

 تلاد طويلا ناسا دمع كلروتكوه لاق ةظ لجو نع هلوقيف س اع نبا نع ركحأب

 هاج عملو و

 ءالعلا نل ىيحأبلا قازولاد أبا معنا رثانب قاحساان مالسلا دبع دما يرتتملا ايزكوؤنا 6 انزيخا ل»

 ةنع هللا ىضز تاطلادبعز سابعلا نع ةريمتن .هللادبع . "رع برح نب كاس ىنثدح لاق دلاخ نب بيعش همس نع

 هل اوهيلع هللالص هللا وسرلاَقف ةءاح-ترف ءاحامبلاب مس ودل او هلع هللا ص هللالوسر عماسواج انكح لاق

 نايعلاولامف نو'اواتلعف تتر 1: ايف تنال االتف باحسلا لاف رع !اهل وسرو هللاانلقف اذهام نورددا ملسو

 لكني ةنس ةئاسم ةريسماههنب لاتفرعا هلوسرو هللاانلتف ضرالاو ءامسلا نيب نوردت لاقم نكسعس م

 مالغا نين رحم ةعباسلاءاهسلا و وفو ةنسةثام نسمة ريسم ءاهسلكف ثكو ةنس ةئام سة ريسمابلت ىتلاءامسلا ىلا ءامس

 (هللاو ضرال او ءاهتلانيب اكميفالظاو عكر نيب ل اعواةيات كلذ قوف مل ضرالاو هاندا ولنا
 ] *ةاجرخملو داتسالا حيي ثيدحاذه# "يش مدا ينلامعا نمهيلعىتخسيل كلذقوف

 كلام ناسغونا ان رصن ندم نيدمحا رصنوناان.دهازلا راند نري هللادبع نب دمج هللادبعوا 4 ايربخا

 ئ هللا لوقيف هنعهللا ىضر تاطلاديعن. سابعلا نع ةريمتنب هللادبع نع برح نب كاهسنع كرنا ليساو ١
 أ ةريسم مبكرو مهفالظا نيب لاعوالا ةروصلع كالما ةاع ذعموي مهقوف كدر شرع لمحو لجو نمع

 * هاجر مو مو تخاطر لل حيببص ثيدح اذه ةنس نيتسو سمحوا ةنسنيتسو ثالث

 يبا نو رمان ١ ئتشدلا هللا دبعن نوح رلا دبعانم ىرقملا دماج يبان دماحانت ظ فاما بوقمي نب دم انثدح 9

 تناهتلغ مرسلا لاق قخاورسلا يلعب ىلاعت هلوق يف سابع نا نع ريبجنب.ديعس نع تئاسلانب ءاطع نعسبق

 قخاو. ٠ تيرقت 8+ ةانثلا ختفاو ةمجمملا نوكسو ةلمهملا حتف ىتشدلا )١( هدؤت(

 »« مرح * داعتملا فاخت ل كلنا ةمايقلا موب ىلا هتيف ونت دهع ك دنع ىل هلعجاف كتمحرب الا

 بي ةلط ةز وس ريسفت زيوح
 ٠ *«مسرص# شيلا نا سلب دمي كلوقك و هلاةهظقلاسهلؤق ىسابعنئا نغ ةم اك عيل دما زىبانب «رمعإ»

 « حتوم ذقو لاعوالا ثردخم نئابغلا نع ةريمع ننا نعد اوس نعدلاخ نب بيعشه © نع ءالعلا نب « ىيحن كد

 ةبناهت دئموي مهقوف كدر شرع لمحو ىلاعت هلق ىف سابعلا نع ةريمتنب هللا دبع نع كامس نع 4 كي رش )»
 ظ *(م) ةنس نيتسو سموا ةنس نيتسو ثالث ةريسم مهيكرو مهف الظا نيب لاعوالا ةروص لعكالما

 | تامر سلا لاق ىفخاؤ رسلا لس ىلاعت هلق يف سابع نب نع ديعس نع بئاسلا نب ءاطع نع سبق ىلا نب ورم لف

 تن



 صميم

 تا

 «()جإظ _«ريضتاباتكإ» - «ممبط 2 «صيختتلا عمك ردشلا» |
 اوصلخ اذاف اوصلخيف لاقر انلاهبا وج ب رضتو الجر قلعي و الجر رجو ادد قلعيو ادب رجبلاق همدق م | ماىلع

 اده هللادبعمللأ ْ قورسم لاق ادحاطع , ملام هللا أناطعا دقل كانارا يي ذلادعب كنم انا ىذلا هلل 1 اولاق

 1 | اذه غل ةبالكا ارارص ثيدحلا اذه تثدح دقل نمحرلادبعابااب لجر هللا ةفكىضالا ثيدحلااذهنم ناكل

 كلا اذهغلباف ار ا سديد لسو هل اوهيلع هللا ليصل لوسر تعمسةللادبعلاةف ةف تكحض ثيدحلا | ذهنمأ

 2 أو ىنع زها ناسدالا لول هفارخا نم س رص رخا مدع و هاومل ودي ىح كويض الا .ثدملا اذه نم

 هي ظفللا | دبع هاجرخل و نيخيشلاط رش لع حبب ثيدحا ذه#ينولسف رداق كلى اع ىنكلوال اللوقميف نيملا ءلاسر

 بومعب_1كريدمح هللادبعوبا (انبو) ةيواعموناانن رابجلادبع ندم اانب بوقعي نيدمحت سايعلا ونا 6 انيدح |

 ص نعدعس نب ناعنلا نع ىس رملا قاحسا نب نمحرلا دبع +( الاق )ديبعنب لعبات باه ولادبع نيد نع

 عير فارع او اصلا يس

  اهاعزوبكريف دجرلا امنمزاو بهذلالحر اهدطعاهلثم زئالخلا ر قون نوؤي مهتكحلواتوس نوقاسالو

 0 هاجرخم م 1و ميسماط ا م ثردح اذه# ثردحلا ةنْلاباوا اورضي تح

 دا اا ماحنب زيزعلادبعاش ٠ ورعىكزلامتاحنيدحا نبدم ركبوبا 4 انبدخ ط|

 اودختاا مقأ دبع نمر ادنع ذذمإ مالا ًارقدما هنعهللا يضردوعسمنب هللا دبع نع ديزي نب دوسالا نع ن دوءنع

 لاق نمجرلا ديعابااب انملعف انلقف لاق مقيلقدبع ي دنع هل راك دم هي ايقلامو 1 هللا نافا دبع نمر لادنع ْ

 هلاالنا دهشا ىتاباسدلا ةايملا هذه يفكيلا دهعا يبا ةداهشلاو ب يغلا ماء ضرالاو تاوامسلا رطاف مهللا اولوقأ

 يدع اًنورشلا نم يرش« ىسف 5 ىلا ىلكم نا كنافشلل ونود تعا دوعن اوشا رخال كدحو تلال

 لمت ى»

 ملباق لاق اذ اك «. لام هللا اظع ادّيل كل ارا ئدلاده كيم انا ىيلا هلدجلا اولاق اوصلخ ادا اوصلخف

 علا انه نجل نمحرلا دبعابا انلجر هللاَتف كضضالا ثددملا ادهنم ناك هللادبع

 ملباقارا سمح هن دل مسوملا اوهيلع هللا لص هللا طر يم لات كه نردملا اده نم ناكلا | اده تغلل

 نيملاملا برتناو ىنءزهم اسال لوقلهس اريضا نم سرضرخ .اودمو هءاوملو دب ىت ح كوق الاف

 * (مخ)ف ولسفرداق كلذ لع ىكلو.الل

 دقولا رشحام هللاواما لاق دفو نمحرلا ىلا نيعنلإ رتب وب لن عدستي نيناجتلا ب ء قاحسان.د# نمر لادبع ف

 نوبكريفدجرزلا اهتمزاو سهذدلا لح رراهيلعاهلثم قث داخل رب نبك و اقوسزوقاس الو مهلجرا ىلعأ

 « م وفض هنامنلا لام لرسول ادع دعو م تلق ( م) ةنملا باواا او زصي ىتح اهيعأ

 هللا نال !اق ادهع نمحرلا دنعذخا نمالا رقه ادومسم نبا نع ديزي نب دوسالا نع ذوعنع # ىدوعسملا #|

 ضرالاو تاومسلا رطاف مهلا اولوق لاق نمحر لا ديعاباان انملعفانلق مملق دبع ىدنع هلذاك نم ةمايقلا موبلوقتت ّْ

 كيرشال كدحو تنا الا هلاال نا دهشا ينأب اين دلا ة ايلا هذه يف كيلا دبا ينا ةدابشلا و ببنلا لاعأ

 قثا ال يناو ريما نمي دعابتو رشلانم ىبرقت ىسفت ىلا ىنلكت نا كناف كلوسر و كدبعا دمت ناو كل

 ١ رويس 1+ كك نجم مد ع «



 وق ّ 0

 2 ا رع م

 0 00 «ريسفتلا باتك ».- « مم "مب صيخنتلا عم كر دتسلاا )»

 ظ ْ 00000 رعاك ا ذه لد لس بر لو

 ان ةعزخ نب ىرسلا انث(اولاق )ةمضعنب ميه ارراو بوقم.نب :نرسحلاو ايناه نب لاس ندم « انثدح »ف
 نكلابتللا# ىب الادلادلاوبا ن+ رلادبع نيد زيأبا برد نب مالسلا دبعانت ىدبنلاليعمسا نب كلام ناسغوا

 دانم يدانيفلاق ةمايقلاءو سانلا هللا مميت هع هللا ىذر هللادبع نع قورسم ىرع ةديبعيلا نعو رمت

 ايلانلا ف كويت هناك يذلا متمناسنا لكل ونا 1 السو متقزرو دلخ ىذلا عبر نم اوض ربملا سانلاامعااي

 || لاميفاموتح مسالا ل لها قدمو زحااودوعلاو ة ةرتفلا مف لثع ىت 0 رب نع ناطيش اريزعدبعي ناك نأ لثغ :ولاق

 اننيباولاق هو ًارذاوكر د نوفرعتمبفلاقيف لاقدعب هانأ رايانرانلاز | نولوهف نانا قاطني إكنوتاطن الو. امو

 رجلا 00 ءكلذدنع 0 :ءفنشكب اولاقىهامو ليقدا :ذ سعدان ارنا ا مو

 ظ نومف يف ذو سؤ - نوميطتسنالف دوجسلا نوددرب(١)رقبلا ىصايص صك م روبظ موق قبسوادجاس بط رهظل ن ناك

 قوفهروت ىلعع نر» مهموهبدب نيب لبملا لثمهر ون ىطعي نم مهنه لاق ممل ءاردق لعمرو نوطعبف مهسؤر

 نم كلذ رخ ا نوكحي ىتح هنيمس كلذ نود يىلععي نم مهنمو هئيميب ةلخنلا لثم هرو طعن نم مهصو كلذ

 أ طارصلاوطارصلاىلع نورعو رميفماق ينطاذا وهمدقءابضا اذافةرض ينادي وة رص ”ىيضن همدق ماما ىلعو رو ىطغي

 رع نم مهمو بكوكحلا ض اضفت اك رع نم مهنف كرونردق ىلع اوجنا لايف ةل نص ضحد تسلا دك

 هرونىذلارعىتح مجلامجاردق ىلتنورميفالمر ل هربو لجرا دشكرع نمؤبصو حب راكرع نممهصو فرطلاك

 5 مم ٠ هيف حالا وعصلى اامؤرق ىارقبلا صايض )١(

 ٠ متاملاو لبالا دوجاك ةعبارلاو ليلا دوح اك .هثلاثلاو ملكك اثلاو قربلاك ىلوالا ةفئاطلارمتف فيسلادح

 *(م خ)رس ملس برلوق 20 كلاوفو رم

 هللادبع "رع قو رسم نع ةديبعيلا نع ورم نيلامنملاانثيف الادلادلاوبا ديزيانث برح نب 6 مالسلادبع

 ونا كول متقزرو عقلخ ىذلا ميرنما وضرت ملا سانلااهنا. .ان دام ىدانيفةمايقلاءو وبس انلا هللا عمجملاق

 ةرحشلا مسهل ع ىحر نع ناطيش 0 اثعو لاقاسدلا يف ىلوت. ناك نما ىل 7 0

 هاشاراماب ر انآنا نول ويف سانلاقلطنتاك ن وقلطنتال كام محلل ًةيفامونج مدس لها سو رجطاوذوعلاو

 ا تدك لاق وان عي ضفكب اولةىع انور ةمالعدنينو اننيباولاةهومتارذا مكر نوفرعت 0

 د وجسلا تودبرب رقبلا ىصايصك مزوبظ موق قبو ادجاساّةبط هربظل ناك دي قاس نعكلذ

 هند نيب ل ال! لثم زول نممبنف مه امعاردق ىلع مرو نوطعيف مهسورذومف ريق وسوي 2 ٠ نوميطتسالف

 ىحهئيمب كلذز ود ىلعع نم مهنمو هنيمس ةلخنلا لثمهرو ” ىطعي نم مهنمو كلذقوف هرو يطع نم مهنمو

 نورعورميف ماقطاذاو همدقءامضا .اذافة سم ىفاطيو ةرصىيضي همدق مابا ىلعهرون ىطعي نم كلذرخ !نوكي

 كوكل ضاضقت اكون ترم . مهنفك رونردق لع اوجنا ممل لادم ضد فينبلا دك و هواطا رصلا لع

 مهطامتا ردق لع نوزرميف المر لمرو لح نادك رع نم مهنمو مم رلاك رع ن* مهنمو فرطل اكره نم مهنمو

 رانلاهت اوج بيصن:و الجر قاعيو الج رجم وادب قامو ادب رجب لاق همدق ماوما ردق لع هرون ىذلا رع ىت>
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 «()ج» «ريفتاباتك» ١ «مض» « صيخلتلا مم كرتدتسلا »
 * هاجرخم ملو دانس الا ميحص ثيدح

 نءةويح ن ءاجرنب مضاعأنن ميمن و انت ىرافتلا مزاح نب دمحا انث يناريشلا لع ندم“ رفعدج ولا # ايربخا

 امو مازح وهف مرحامو لالخ وبف هات يم 0 ءادردلا ىلا نع هينا

 !ذدهعاسس ك كير ناكامو ةب الاه ذه التمأ | ايسن نكي هللان زاف ةيف اعلا هللا "رم اوابقاف ةيفاع ا

 *: هاج رخو دانساالا ميد ثردح

 ان الاق اق مدا نب ىبحو ميكو | أبنا ميهاربان "قاحسا ان مالسلا دبع ندم اننيربنعلا يركز ونا 4 انربخا :

 لاق ايمسدل لم:له لجو نع هلرق يف امهنع هللا ىضر ساسبع نبا ن نع ةمركعن ,ء برح نب كامب نع ليا رسسا

 « ءاجرخم لو داثنسالا ضخ تدنسا هم هزي عر ادذا ل

 نع ليثا هدا انا قاوم نب هللا ديبع انث ذوعسم نب ديعس نب يبوبمحلا دمحا نب دم سابملاو ا  انربخا )ف

 ايضقم امح كلر ىلع ن ناكاه دراو الا كم ناو لجو زع هللا ل وق نع ين ادن رم تاس لا ا

 | ذه * مهيشكك م لاجرلا دشك م بك |يلاكمن )١( س رفلا رضحك مث يرلا رك م ق ربلا علك ملواذ مهلامتا

 #3 هاجر و يلبس در ىلع متحص كك ادهب

 ن.نمحرلا دبع نع ليضفن دمحم اننيلا ىنثدح لبنح دمحا نب هللادبع انث بطلا رفع نب دمحا # انربخا
 نيلي رادش لس و هلو هيلع هللا لص هللال وسر لاقلاق ةبعشن ةريغملا نء دعس ناهنلا نع ىشرتقلا قاحسا

 *: هأح رو مو ليسمإظ ريش ىلع يحص ثردحا ده# .ملسملس يالا ةماعلا موي طارصلا ىلع

 نرءقاحسايبان هع ]كارا اا دانقلا ةجلط نب ,ورمع انث رصن ني دمجا ان راهصلا قاجيسا نب دمخ ان ريا 00

 0 فيسلا دح لثم منبج ىل !ع طارصلا لاق اه درا والا مال و هنع هللا يضر ا نع صوجالا يا

 2 :اللاوذو رعمت متاببلاو ل اب الا دوجا 8 هما ليخلا دوجاك ةئلاثلاو مرلاك ةيناثلاو قربلاك 5 ىلوالا ةفاطلا

 عمت ؟؟ هودع سرفلارضج )١(

 امو لالحوبف هناتكحوف هللا لحا ام لاق ثيدمحلا مفر ءادردلا يبا نع هنبا نع ةويحرب ءاجر نب :( مصاع»

 »حبس «ايبست كبر ناك امو الئ منا سن نكي مل هللانافةيفاملا لا نم !ولبقافةيفاع وهف هنع ت تكسامو مارج وبفءرج

 « رص: هريغ نم رلا دحا مس مل لاقايمس 0 بع ناَنع 00 1 نع( ليئارسا 9
 ممدحْومبنم نانا ينثدك اهذراو الاكتسلاو ىلا ء::هل وقنع ينادمحلاة رم ت تلاس ىدسلان ع © ليئثارسا ,

 ججرلا رك من قربلا عملك ممل واف مهلابعاب بتروردصت متراتلا سانلادرب لاق اسس 9 هبنيلع للا لم ىلا
 *(م) مهشلك مت لاجإلا دنك م بكحا راك سرفلا ا
 ورا هور نع دسم نامنلا نع قاس !ن نححرلا دبع نع ليضف نب اان مدنسميف 4 دمحا ف

 *(م) لس لس ممالا ةمايقلامو طارضلا ىلع نيملسملا

 لثم منبج ىلع طا رصلا لاق اهذراوالا متمننا و هللادبع نع ص وجالاىفا نع قاجساينأ نع « ليئارسا » ظ

 :ترؤردصت مْ 0 الا س انإا در لاقماسوهل اوهيلعّنلا لصتلا ل وسر نع مدح ذوعمسم نب هللا كنع نأ قدك

 سلال 14 0 ردق لع اا سلا ل نناكا ريش

 سكرج 41 مت
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 | 9 0 كلبيس وف 5 2 0

 * نبللا 0

 0 # ريسفتلا باتكإ» © م مبع» ١ 4 صيخلتلا مم ك ردشلا»

 ىسيعو ليا رس ءا الا ناسا هلا ٠ ةرمءايبن الا نم نكي ملو مالسلاو ةولصلا مهيلع دس#و بوتس, و قاحساو

 ش «لج تعا واانرألا مين تيدح اذه حعيسملا ىس ' عو تومعل ل ايئا لأ

 دن هللادبعاشن هريس ان ايركز ندمان :يب هللا دبع 54 يعازخلا قاحسا ع نب هللا دبعدم“ وا ين يتريخا 8

 عبس هنأ هئدحأ يييجتلا سيق نيل ىلا نا يف الوملا ورمع يلا نيريشن ىقربخا حيرش 0000 46 رعملا

 لاف فاخمدعب نم فاقن ةدآآلا هذه الو مسو هل 1 اوهيلعفللا ص مادو كينج 505-5 نكن هدحأ

 نوكيماغ نولي فوسفتاوهشلا اوعساوةولصلاا وعاضا ةنس نيتس دعب نم فلخن وكي سوم اوهيلع هللا ةاج

 دل تاق ريشد لاق رجافو قفانم و نمْؤم ةمال' نارقلا ًارقو مهقا ريو دعي ل رعلا لنوع ره فاخ |

 بتوزا اينما ميرو ثيدح |ذه#:هب نمؤي نم ؤملاو هل لكتب رحافلا ورفاكق فانملا لاقف ةثالثلا ءالؤهام |

 * هاج رخو ثايلا نويماشو

 , رم رلادبع نب ناملس بوناونا ىثدج ىزارلا متاحون اان ىرلأب هيقفلا دمت نب ليعمسا ركبوا ىل ربخا
 قلد لاو تا ضو سها ن بقع نع ليبقيلا نع ىدايزلا ريخنب كلاما تهون. هللادبعىأدح قشمدلا

 [باتكلا لهاام ةبقعلاق نبللا ل هاو باتكلا لسها ما نمكلبيس لوق . لسوهل اوهيلعهللا لص هللا لوسر

 موقلاق قارا نبللال ها ام تاّتفلاق اونما نذلاهبنولداجي للا اك تيىرتم موقلاقشالوسرإب

 * هاجر ' لو دان ةنالا م نر دل رق ملوي تاواصلا نوعضيو تاوبشلازوعبتل

 ةديبعيلا نع قاحساىنا نعةبعش انننيسللا ن , ميهارا انب نادمهم ىضاَقلا نسا نب نمحرلا دبع شف ربخا ف

 اذه« مطلا ثيبخ + نطو ذم ةيئالاا فلوس :للزارف لجوزع هلوق يف هنع هللا ىضر هللا دبع نع
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 ليئارساف ىسيعو ليئارساالا ناهسا هل نم ءايس الا نم نكحي مو مالسلاو ا و

 + يح هوقيلا يبعد بوتس
 | يردملا ديعس ابا ممس هلا هثدح يبجتلا سيق نب ديلولا نا قالوكلاورمعيفأ ن 1 7 قا :

 ْ طيس كتل ممدعب نم فاقن ةنآلا هذه التو سو هلآو هيلع هللاىل نشا لوسط

 نمؤم ةنالث نارقلا ارو مهيقارتو دعي ال اننا رملانوءرقي فلخ نوكي م ةالصلا اوعاضأ ةنس نيتسدعب

 | همي دب نمؤي نمؤملاوه لكاتب رجافلاو رفاك قفانملا لاَقف ةنالثلا ءالؤه ام ديلولل تلف رجافو قفانمو

 |لوقي لسوهلا او هيلع هللا لص هللا ل وسر تعمس صاع نب ةبقع نع ليبقىبا نع ىدايزلا ريخ نب * كلام إ»
 باتكلانوملعتي موق لاقباتكلا:لهااام هللا لؤسراب تأَتف نبللا لهاو: باتكللا لها ما نم كلبيس

 هعمس مير تاواصلا نوعيضيو تاوبشلا نوعبتب موق لاق نبإلا لها ام تلتف أونما نذلا هب ترواداجم

 * هلم هو نا

 ثيبخ رعقلا ديعب منيج يف رم لاق ايغ نولي فوسف هلل ادبع نع ةديبغ يلا نع قاحشا ىبا نع 4 ةبعش )»

 * حست ملا

 مناع



 «(0)جظ  «ريفتلا باتكإ» 2-2« ١ 4 صيخلتا عم كردشسلا و"
 قاحسا نب دمت نع ريكب نري سن وانت ىدراطعلا رابجلا بعدما ان «بوقعي ندم سابعلاوا 4 اندح »

 للا لصدنلا نلت عمس هنأ هنع هللا ىذر صاعلانب و رمت ىنثدح بيسملا نب كيعس نعديعم خل ىب حب ىنتدحلاق

 هللا ل وسر ىذ<لاق ة ايركزن ىيحب نم ناكامالا بنذهلو ةمايقلا» و تاب م باى ء لك لوق 5. لسوف اوديلع

 اذه لثمالا لاجرالام هل -ركب مل هنا ك كلذولاق مار 8 نقال امر , سو هللاو هيلع هللا لص

 *هأد 00-- هدد عيم ثيدخ | دعم 0 نباكؤل 0: ا

 مالغيل نوكحن ىباتلاق ايوسار شدا لثمتف رشل ةروص يف سم ىلا هللا هلس رافمدا نمي يفقاثيما|ملعذخا ىتلا

 هاج رخل مود دانيإلا حمص ثيدح اذه هامفن لخدفامطاخم ىدذلال مش ايغب كا ورش ىنسسع و

 بزاعن ءءاربلا نع قاحسا يبا نع نايس زةايلجن ربك 0 دجااش وبحلا سايعلا وا انريخنا »

 نيخيشلا ط 2 حيبص ثردح اده#ريغصلارهنلالو دملا وهلاقايرس كتحن كمر لعج دق لجونم هلوقيف

 ْ ه هاج رخو
 نب ءاطع ىرع نايفس اننميعن وناأمنا دابللا صن نب دمحاانن كيفما دمج نب .للادبع ندم ركب وبا انربخا |

 يف بك نيج غلا فيررص عمس لاق ايجن هان رقواممنع هللا ىطر سابع نا نعريبج نب ديعس نع بناسلا

 ه هاجرخم مو دانسالا جيبص ثيدح ! ذه حوالا
 كامسنع لبثا رساانن يزقنملا دم نب ورم أبنا قادتساان مالسل ادبع نيدمج انبىربنملا ايركزوبا ان ريخا ل

 امتد ناكدنا ميهاربا باتكلا يف ركذأو لجوزع هلوق اههنع هللا نس نع ةمركع نمددعرتسا ْ

 ليعمساو ميهارباو بيعشو طولو دوهو اص وحون ة رشعالا ليئارسا ىب .:رم ءايسالا ناكلاق # اين

 هل اوهيلعللا ليسا ؤسر عمس هنأ ص اعلا نيو رمج ىنثدح بيسملا نبا نع ديعسنن ىيحب ىنثدح © قاحسنا وف

 هل اوهيلعشا لص هللا لوسر ىلدمايركز نب ىيحي نم نراكامالا بنذ هلوةمايقلامو قايمدا ى لكلوق لسو

 هللاهامن كلذلودوعلا اذهلثمالا لاجر الامه نكي , لا كلذولاق ماريغصا ةعوحافا سرا لل هدب . 31

 * (م)اروصحو ١ اديش

 *سيعص اف نم لخد لاق دع ارشدامل لثمتف بسكن ىلا 4 نع»

 9 ريغصلا ربملا لودملا وه لاق ابرس كتحب كنحي ءااربلا ٠ع قاحس اىلا نع © نايفس

 نيح ىللقلا فيرص عمس لاق اييجن هانن رقو ساوعنبا نعريبجن. ديعس نع بئاسلانب ءاطع نع # نايفس ل:

 *«حيمص# حوللا ىف بتك
 ميفارنا باتكتلا يف ر ذاو سايعن | نع ةم ركحع نع كامم نع ل ايعا 0

 قاحساو ليغمساو ميهارباو بيعشو طولو ماصو دوهو حو ةرشع اللا ليئارسا ىنب نم ءايبنالا ناكلاق

 ٍ 0 0 ل 6-5 فر 0 هنع اا ا ل ديالا

 1 اروصحوا ديس مالسلا |هيعابركزن 0 2



 *«()ج» ي ريفتلا باتك » 4# م 2١ #« صيخلتا عمك ر دتسملا »

 حي ثب دح اذه » ىداصنم داصو ميلع نم نيع و ميكح نرماي و داهنماهو مب ركن م فاك لاق

 اا داس

 سطفالا اس نع كب رش أبا دانملا ةحاط نب ورهانث رصننب دمحاان رافصلا قاحسا نب دم يب ربخا »

 اده * قداصز نام داه ال سبل اجو نع هلرتايبتعالا ىطعر سابع نب !نعريبج نب ديعس نع

 * هاجرخم مو لسم ط رش ىلعحبحص ثي دج

 انزع ليا نسا اء لاوس نيدفا فيمن نا رهم نب دمج ان رافصلا هللادبعنب دمم هللا ديعوبا ان ربخا

 اذه هب لب ىيحي مسي | لاقايمس لبق نم ل لمجل لججو نعدلوقيف سابع عليو ةةم ركع نع فرعي هانا

 * هأح رن ' ف ةايسلا حييحص ثدر دحح

 ةب ده لباصوا انثيز ورلا ةز زج نب ىلع نب دم هللا دبع ودا انث ىربنعلا دمت نب ىيح ركزوا« ان دح

 ل ٠ مقانذا نار ,ممنب نوميص نغ ىركشيلا دإب اب زنيدمج نع عاجشنب دم اناناعيلا دبعنا

 عاشلا لاق نيكسلا نم نس وبلا لاق يتملا امايتعربكسلا نم تغلب دقو لجوزعهنلا لوق نعت ربخالاّقف سابعا
 ايتع نامرلا ىف ناك نمر ذي « الو ديل ولا» رذعب اها

 نيديعس نع بئاسلا  ءاطعنع رب رجابن| قاحيسا ان مالبلا دبعنب دمشانثىربنعلا اب رك ز وا 4 !رتخأ 9

 0 واصلاب ماي ناكل اقايشعو ة 2ك وخبسنا مهيلا حواف ىلاعت دارت ايرعشلا ف نامت نع

 * هأح رخو دار الإ عيسيحي دج اعجب ارجع انعع

 نع هببا نع نايفسانن ةفذخو ا انث ىبرملا نسملانب قاحسا انن ىفاشلا هللادبع ندم ركبوا # انربخا :

 خيبخص ثيدح ا ذههةمحرلاب فطمتلا لاق اندل رم ان انجو لجو نع هلوق اههنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع
 * هاجرخ لودانسالا

 « ان دح» 1 ب

 *(م) قداصر نع نيم اداه فاك ل اق صعيهك سابع نبا نع ريبجنب ديعس نع سطفالا ملاس نع كرش )»

 ه«حيحم ههلبق ىبحم مسإلاق ايمسلبق نم هللمجنل سابعنإ نزرع ةمركع نعكامس نع 4 ليئارسا ف
 لاتقس ابع اهلا قرزالا نب مفانذا نارهمنب ن 221001 يزني دمج نععاجشن « دمع ١)

 «رعاشلالاق ربكلا نم سوبلا لاق يتملااملاقاءتعربكلا ع سي دلو تال وق نع ينربخا

 ايتعزامزلا فن اك نمردع. « . الو ديلولارذع اعا

 نم عاجش نباو ثي دحلا عضي ثيبخ باذك نر احطلا ىركشيلا دايز نبد مم لبنح نب دمحا لاق ( تاق )

 : *«ةزوارملاءافعض

 ةالصلابهصايزاكلاقايشعوةركحبا وحبس مهلا ىج واف سابع | نع ريبج نب ديعس نع بئاسلان ب ءاطع 0

 #2 حي «أيشعو ة ةركب :

ةمجرلاب فطعتلالاق انانحو سابعنلا 5 "هير ل
 5 ممر « 

 4 ب فورد ىنعم --

 نبا » ن0



 «()جط | م«ريشضاباكإ#»  «مم»ا ا« صيختا مكرعلا)»
 تانج ملل تاكل جو نعةنلا لو قالت ةحلط نور حان ربصن نيدمج لان راغصضلا قاحسا نيدحدج اوما مب يتربختا ال

 لاق لاق ةماما ىلا ىرع مساقلا نع ريب للا نب رفعج نع سنون نب لي ارسا اببا ورمع لاق الزي سودرفلا
 نمالاهبتكخن مل ثيدح اذه# ةنملا ةرساهم اف سود رفلا هللا اوان ٍلسو هلا و هنيلع هللا ص هللالوسر

 * هجارخا نما ديدجن م و.دانسالا اذه

 ىدس لا: ةرقوبا ىثدح ليعشن رضنلا ابنا قاحساان' مالسلادبع نب دم انن ىربنملا ايركزوا ب انريخا »

 لسودل اوهيلعشا اص هللا لودسر لاقلاق هنع هللا ىضر:تاظحملا نب رمت نغ ثدخح بينما نب ديعس تييبضللا

 ةكمىلا(١)نيبا نماروهلناك اذا هب ةدابعب كرشد الواط اصالمت لئعنيلف هنرعاقل وج ريناك نمدنا يلا يخوادقهنا

 ٍْ « هاجرخم ملودانس الا مي ثيدح اذههّدكُت الملا هشح
 احا المع لمعيلف الئو نوراهن ديزأبا دوماسم نع هتان يفوح ادمج| نب دمج سابعلا وا « انريخا

 نرء راسم نيديلولا نع ضريعتالا ني ادم نطل ل ءاشذب يبان ا أبن كانك طبنا هدرا كرشد الو

 لاَقِف اسدلا .ناضنع ينقيسوهو هللا ليبس يدهاجم لجرلا سال سر انا الجترناهنعهللا ىضر :ةرب هولا

 تدح اذه هل رجا ل لاء ءلج زا دا كلذ ساننلا مظع اف.هلرجا ال لس ودل ”اوهيط لاء سفاتلر ١

 * ةأج رخو دادسالا يمص

 تا[ مس ةرونس ريبسفت“ليدس
 * متيخرلا نتي 0

 ىهتشدلا هللا دبعز. نمحرلا دبع انئىتي وزقلا فسو. نب بوسي أبنا قاخسا نب. ركب ونا يشلا 6:انب دخ
 نيضميهك لجو نع هلوق امهنع هللا ىضر سابعنب | نعريبجنب ديعس نع بئاسلان ب ءاظع نع سيق ىلا نءو رم انث
 عما ندع يه لبق نميلا ةيحانب هب رق رمح نزو نيبا(١ 0

 ( تاق) ةنجلاة رسامأف سودرقلا هل واس اعوق سمةماما ىلا نع مساقلا نع ديلان رفعج نع 6 ليث ارس 7

 ٠ * كل اه رفج
 هللا لص هللا لوسرل لا |ةرمع نزع ثدحم بيساا نب دعست عمس ىدسالا ةرقوباانت ليمن 4 رضنلا »

 اورو ةلذاكتادجا هنرةدابجب كرشد لوا ارصالتع لمهيلفهيرءاقل'وج ريناك نمهنا يلا يحوادق هنا سود :اوهبلع

 *«فعضب موةلابخ هيفةرقوا (تلق) تبعص *«ةكمىلا نيبا نم
 لجرا هللا ل ويسر اب لاق الجرن ا ةرب سه ىبا نع لسمنب دنلولا نع جشالا نب ريكحب نو « بئذيانا»

 لاف لجرلا داق كلذ: نم اننلا مظعاف هلرجا ال لامفاسدلا رم اهل نع ينتس وهو هللا ليبس يف ديهاجم

 * حيحص#هل رجاال

 ه8[ مم ةزوس ريسفت ز9ج- ظ

 ميرك نم فاك ل اف ”ضببهك سابع نا نع ريبجنب ديعس ن :ع بئاسلان ءاطع نع سيقىبان: « وربع وو

 «حيعص «قداص نمداصو ميلعنم نيعو ميكح نما انو ءاه دي اهو

 رسام سؤودرفلا لاول » ٠
٠ 

 الجنة 

 . 1 دايس 4



 00(* ج» اه« ريفا تاتكإ»  «م0»ظ  «صيختلا عمك ردتلا» |
 اذه» رضللاو ىسوم هيف مضتخاام كبسح لاق مةنللا ىف أ نادل ولا نع امنع هللاىضر سابعنا لس لاق
 0 * هأجرخم لودانسالا مي ثيدح

 نحوادع انن ىلا لم نب طاص ن هللادبعانتىزارلا ماحوبلانن بوبا ناو نيسحلا 4 انريختا 9

 هيلغ هللا لص هللال وسر ناهنع هللا ىض رةرب هيب نع ةرمبضن هلنادبع نع ةرقنب ءاطعنع نابونب تباننإا

 هاجرخم ملودانسالا حي ثيدح اذه» مالسلا هيلغ ميها ربا مهلفكي ةنملا ىف تمول يرار ذنالاقلسو هلو 0
2 

 هل اوهيلع هللا ص يلا نا امبنع هللا ىضر سابع نا نعريبج نب ديعس ثردح جارخا ىلع ناخبشلا قشادقو“ 3

 * نيلماع اوناكام رلعاهّللا لاف نيك رشملا لافطا نعل ئسماسو 2 ١

 "اا وورق و نايس يونا انر نزلا ىلع ات ىتناتلا ةوصنم نى بخ حاشدح آلا |
 لاق صاقو يثانب دعسن. بعصم نع روصنم نع رو مو م مالسلا ديعنب دما هل: ظفالاو ىربتملا

 فكر اونسح مهنا نوبسح موا دلا ةويملا يف مهيمس لض نيذلا الامعا نب رسخ الاب مكتبنا له يب ردم

 حرص ثيدح اذه»# مهمولقدتلا غازافاوغ ازموقدن 7 رللاو عماوصلا تاخضا مهنكل واللاق م ةيرورملا اني 3

 * هاج رخن ملو نيختشلا طرشلع

 ين و رعاتل تالا نسق نب و رخانثرافتفلا د الخان صن نب دمت! اك لدملا راهفصلا قاجسا نب دمحم« يتربخا الأ يل
 ةنآلا الامعا نب رسخ الاب جاله لق ةنآلا هذه تغلب اذا ىتح يبا لعأرقا تنك لاقدمسن بسعصم نع ة رص

 ةمايّقلا مونمحل ميقالف مهلامعا تطبح نيذلا كلوا اه دسب ىتل ةنالا ًأرقا يناب.ال لاق جراوملاها هانا تلق

 ةبارشالوماعطةنللا ىف سيل اولاق وهئاتلودمحمب مهم ر تاناب مرفك ناك (١)ئراصنا نمنودهتمللا# لاقازو
 نودسفو لصون ادن هللا مماامز وهطقنو هقاثيصدعب نم هللا دهع نوضقن.نيذلا نوقس افلاه جرا وما نكحاو

 * هاجر مودانسالا ميحص ثيدح اذهزورس املا م كئلوا ضراالايف

 )١( ةنل باو رككف ىراصتلا اناوأ دحت| ودك دوهيلاما ىراصتلاو دوهلاره يراخبلايفو +٠

 م خ) (تلف) حيحص#رضملاو ( * ١
 نعذاب ولن تبان نب نمر لادبع اني ىجملا اص ن هللا ديعانت ىزارلا متاحودا انن نسمللا نب نيسلا#:ان ربخا و

 قننمؤأا يرازت نالاقرسوهلاو هيلغ هّللا لص هللا لوسر ناةرن سه ىلا نع ةرمضنب هللا دبعن ءةرق نبءاطع
 ميمص# ميهارا مهافكيةنجلا *

 ةنرورملا الامعا نب رسخ الأب كتبا له ىنال تاق صاقويفا نإ دعس نب بعصم نع روصنمنءا# رب رج لف

 (م خ) موق هللا غازافاوغاز موق ةيرورملاو عماوصلا باضصا ميكو ال لاق *

 ثلا تح ىلا لعأرقا تنك لاقدعس نب بعصم نعةىص نبو رم نع ىئالملا سيق نبو رم نع «رافصلا دالخ إ»
 بارشالو مامظةنللا يف سيلاولاقو دمحمباور فك ىراصنلا نم نود ملاقفالامعا نب رسخنالاب كنبنا لهلق

 نودسفيو لصو نا هب هللا سا ام نوعطمو هقائيمدعل نم هللادبع نوضمنب نوعسافلا م جراوملا نكحلو
 'ضوالا يف ١» *معيحص«نو رساملا م كال



0000 

 «()جط ١> «ييضلاباكإ» <<« محط < 4« صيللا م كردتلا»
 لجوزعهللا لوقت و مثءاعما مطقف |ميمج ءاماوقسو لجوزعهّللالوقيهرد نم جر ىتح هءاعما مطق هنرشاذاف

 «هاجر خم ملو دانسالا حيك ثبدح اذه #* بارشلا سك هوج ولا ى وشي لبلاك ءاع اتا وعم ناو

 أن. ىلا ينثادح ظفاحلا هللادبع نب نوراهنب ىموم فتنارممو ا انب هيولاب نيدمحا ن ها ركب ونا 1 اندح 2

 يىنثدح لاق امبذع هللا ىطر س ابع نبانع ريبجنب ديعس نع رانبدنب ورمن ع ةنبيعنا انث يسلابطلا دوادوا
 لاَتفءاملا يف هراقنم قلافريط ءاج مالسلا امهلع رضا ىسوم يتلا ل لس دل ادلع يا ص نان كد 1

 ىراتمد خا الا هللا لعيف ىسوم لعو كملعام لولا لوافو لاقريطلا اذه لوقامربدب تالا

 *هاجر خم لو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثردح اذه#ءاملا نم

 ةرسيمن كلملادبيع نع رسم نع راسم اب تدي نمو نبرشدانث لدعلا داشمج نيد ©« ىندح

 ::احالص |هنع ركحذامواههبا حالصل اظفحلاق ال صام ونا ناكو اههنع يلا نضر ضاع نبا ع عب ديالا

 * هأح رن ونيخيش لاط رش لع مسح

 نين ةاماع اصنب لعانث مينو اا نار نيدمحا انرافصلا هللادبع نيدمح هللادبعوا #« انربخا

 بهذ ناكاملاق امل زاك هتحنن اكو اههنع هللا ىضر س ابع نبا نع ريبجن ديعسنع ورم نب لاهنملا نعىدبنلا

 * هاج رخم لو دانس الا مي ثيدح اذه# العافحص ناك ةضفالو

 ماسح سجاتب ءالما هنعفتلا ىضر ديل اولاوبا مامالا ذ ذاتسالا( 56 ) ءادردلا يبا نع هدضن ةياورلا # تحصدقو

 نبديز ان :. اسم ندديل ولا انيق قشم دلا اص نبنا وفص ان(الاق)يف :ابيشلا ىصاعني نايفس نب نيملاو رشدنأ

 هيلع للارض ين 000 خرءادردلا ىلا نغ ءادر دلاءا نع لو وحكم نعرباجن ديزي نيديزب نعفسوا

 : ةضفو ها لولا ا نلالوقيف لسول ١ ا

 ةكيلمىلا نا نعيجبجلا رمتنبمف اناننديلولا واانن يضاقلا قاحتسا نب ليعمسا اننلدعلا ذاشمن ىلع  انثدح ف |

 لسو هل ا او هيلعهللا لص يبنلان ايلا ىن ”دح- سابع نبا نع ريبج نب كيعس ن نع ورمنعةنبيع نان دوادوا ل

 لوقامولا اطلاذه لوقامريدب ىسومل رضحلا لاَقف ءاملا يف هراقنم قلاف ريطع هاج ريما ىسوميتل امل لا

 00606 املا نم يراقتم ذخا ام الاهلل الع ىف ىسوم معو كملعام لوهتلاق

 امها حالصل اظفحلاق احلا اههوبا تاكو سايع نبانع ريبجنبا نعةرسيمنب كلملادبعنعا# رعسم لف

 * ( مخ)احالصامنعركذامو
 ايهذزاك املاق امل زبك هتحمناكو سابغنا . نءريبجنب ديعس نعلاهملا نعىدهنلا بيبحن. 4 ةرسيم

 ١ «حسيمص العا مص ناك ةضفالو
 (تاف) يمص هضْفو بهذ لا ةايمل زبك هتممناكو لسومل او هسيلع هللا ى اص يبنلا نع ءادردلا يبا نع# كنب ردلاءا لد

1 
0. 

 ىسومهيف مصتخاام كبسحلاق مةنجلايفأ نادلولا رع هيدا 2 ةكيلم يفا نإ نبا نءرمتنب 4 مفان ,
 ملا ىهسع هبشأ هثدح ناكناو كورتم فسوبنب ديزي
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 3 --- هروس

 00(4 )ج» عريض باك » " - «ممإطط 0 « صيغللاممكردشللا الف
 بلا تاذ ةدراشإب ةما ةقدملا ىل ىلع لجرلا نا: ىح ربظ تاذ قتال ىندم ربظلا لع ةقاآلا هللا ىقلي

 » هاجرخم لو ةاتسألا حيك ثردحا ذه

 ءاظعنب باهولا دبع ان د لالعاب أب لدنعلا تنوي نب بوت نما لضنلاو خا

 تع لو زيم اب * انندلا ءامسلاىلا ةلجج نارقلالز لاقامبنع هللا ىطر سابعنن| نع ةمركحعنع دنهيبا نب دواد نا

 هانق رف ان 1 رقو لاق اريسفن نسحاو قلاب كانثجالا لثع كلن وأب الو لجو زع لاقو ةنس نب رشع يف كلذ

 » هاج رت لو دانسالا خيي ثب دحاذه «اليزتءانلزنو ثكم لع سانلا لع .هأرقتل

 7: فبكخلا ة زوس ريسفت مح

 © ميح ىلا ن ء.حرلا هللا مسلإ»

 قع ماها نا نوراهن ديزي انن م انن مركمز“ ىرسملا ان ادعت هيقفلا نالس نيدحا ركب 1

 لسوهل او هيلعشلا لص ينلا نع هنع هللا ىضزءادردلاينا نعةحلط يبان. نا دعم نع دعا يبان . ماس نع ةداتق ن

 «هاج خم ملودانسألا يمص ثيدح اذه# لاجدلانم مصع فبكتلا ةروسلاواو .تدأبا رد ادد 0

 نع عش اهوبا أبنا ميشه انث دامح نب ميعن انث قارعشلا دمحنب لضفلا ان لمؤللا نب دمج ركبوبا « انثدح )»

 رم نانا ملسوهل ا و هيلع هللا ليض ينلانا هنع هللا ىضر يردخلا ديعس يا نع داتبعن نسق نع زا يبا

 02 ملو دانسالا حي ثيدح اذه *نيتججانيبام رونلا نم هل ءايضا ةعملجا موي فيكلا ةروم أك

 ؤفضأبسا كرابملا نب هللا دنعاتن ةريبهنب ديعس اشن ةعترتتر ىررسلا أب , ياهن اص نيدمح 4 ان دح ©

 ال هللا لص ينلا نع هنعهللا يضر ةماما ىلا نع رسب نب هتلادبع نعور< نبا

 هلسأر ةورف تسقوو هبجؤ ىوش هنم يل ذا اذاف مهر تف هيلا برش لاق هعرجت ديدص ءام يضرم ىقسيو

 اذاف

 لطب نثح ءد زغ شق ديلولا ين ابحت الاق دقو ركنم كلو (م) ظ رش لع( تاق)سيص# تقلا تاذ
 « هنن ج اديتختالا

 كال ؤادمتب ل زن ماين ىلا ءايسلاولا هج ناازتلا ل 4 يو

 سائلا لعدأ رتل ةانقرف انانرقوةلاقا ريسفت نسح 1 قالب ةلانقب الا لمع كلل وايالويلامآ لاقت ةنس نب رشعُيف

 ةرديطح االبازتمانلرثوافكتدع

 7 فبكحلا ةروس ريسفب لن

 هل اوهلع هللا لص ئنالا نعغ 'ادردلا ىلا نع ةحلطى انمانرا نعم نعدشأا يلا نب ملاس نع ةداثقنع 4 ماه »

 «مسيحص» لاجدلا نم مضغ فيكتحلا ةروسل وا نم ثانا رشع ظفح نم لاق راسو

 هلاوهتلعشا لص ِلا ناديفش ىا نعدانغ نيس نعزاجتا ىلا نعمشاهووا اس متشغل دامت ننام يني ا

 00 رف ميف(تل) حيض «نيتعقجا نييأم :رونلا نم هلءا هضا ةمأبا ءؤن ف بنوك اة وذ أف وه نا لاق سو

 *ةل .الاديدص ء'انم نم 'قعنوريتض ف ةماما ىلا 7

 دواد 0 ٍِظ 0



 «(؟)ج» « ريسفتلا ب اتك 9 '«مل» 0 « صيخلتاممكر دتلا»

 ملسومل او هيلع هللا يسم هلا لوسر دعصف ةبمكلا بنجىلا تسلب سلاجا ىللاقف ةبكصلا نونا تحلسو

 ىبكتم لع دعصا ىلع اب ىللاقمتسلج وثل زف سلجا يل لاق هن قلط ىأر الف تن فلا لاق< ىبكمع

 ءاينلا قفا كلن تقعول ىلا ليخ ل نعم اهفرسوملا او هيلع هللا لص هللا ل وسر ىف ضمن هيبكتم ىلع تدعصف

 ناكو شب رقمنصربكالا مهمنصقلا ىللاَقق لسسو هل اوه لع هللا لص هللا ل وسر ىو ةنيكلا قرف كم

 هللا ل وسر وهحلاع رسول اوهيلع هللا وه صهّنلا لوسر ىللامف ضرالا ىلاديدح نمدانو انادي وم ساخن نم

 ىتحهحلاعا لزارف اةوهز تناك لطابلا نا لطابلا قه زوقملا ءاج هبادبا ىلل وت لسودل اوهيلع لاطص

 هلاو هيلع هللا لص ينلا وانا تقطناف ةببكلا قوف ن :ن كنا فر زك هفذدقا لامذدتم تكبتلا

 * ةعاسلا ىتح هيدعصاف يلع لاق ممريغو شرق نمدحا انا ريذا انيشخو ىعسا ملسو

 هركدفراوسن ةلابشأ أمنا لظنملا ميهاربا ني قاحسا انت مالسلاد يعن. ذممم ان ىربنعلا ايركز ونا < انربخا

 + ءابوتجاو اا ةسالا مييحص ثب دحاده * هلثع

 ن هللا دبعنب ديلولا أنا نوراهن ديزانندوعسم نيديعس ان يبوبحلا دمحا نيدمح سابعلاوا © ايربخا

 هنعللا ئطرىرافغغلارذابا تسيل يراقفلا م رسل ديسأ نب ةفيردح نعةللاون صاع ليفطلايلا نع عيمج

 قودصلا قدادلا ىندح رذ وا لاّتف [ضوا كر ايم مهجن لع ةمايقلا موي مرشحتو ةيآلا هده التو

 جوفو نييك ار نساك نيمعاط حبا وفا ةن الث ىلع ةمايقلا موي نو رشحم سانلا نا لس وهل | وهبيلع هللا لص

 لاق فكوعس و نوشع نددلاكلب | 5 أنف رعدقاناق ةمههوجو ىلع كالا مهبحسل جوفو نوع ووش

 ضهناىل لاق مىكنع لسو هل اوهيلعّللا لولا لوس ردمصف ةبمكلا بنج ىلا تسل سلجا ل لاف ةبعكحلا

 يلا ليخو ضيف ىف ضهنمتاعفق ى ع ىلع دعصا ىلع(  ىللاقم سلجا يل لاق هتحن ينعبط ىأرالف تضهنف

 مهمنص قلاى لاق لسوهلآو هيلع ل لسان لوسرىنتو ةمحصلا قرف تدمصف ءايسل قفا بلا شقا

 د اودهيلع هللا لص هللا ل وسر يلَلاَعف ضرالا ىلا ديدح نمدانوانا دل وتب نماج م مناكو شت ة منصربكأالا

 لاقفهنني تاكمتسا تح هجلاعالزا لفاقوهز تراك لطابلا نا نلطالا قهؤو قملا» "اج هبادباىل لوقوهجلاع

 انيشخو ىعسا لبسوملاو اوهيياع هللا لص ىنلاوانا ت تقلطن افةيعكسلا قرفيلم ةنادرت و رسكحبف هنفدّمف هفذقا

 حرص «ةيابش نع ىنيادملا حورنب هللا دبعو هوهارنب قاجساهاور ةعاسلا ىتح ه.دعصا شب رق نص دحااناريذا
 « كتم نئملاو فيظن هدانسا (تلق)

 ميمج نب هللا دبعنب ديلولا انا بي وراهن د باج هرم نومإبا ىاريبملا لجل ع نب دم « ان ربخا

 ص نسما ةمايقلاء ولم ردو ةالاو دهالتو ر ابا عمس ديسانب ةف دح نع ليفطلا ىلا نع

 نيمعاط جاوفاةءالث لع ةمايقلاءو نورشحم سانلانا لسو لاو هيلع هللا لصق و دصمللا قداصلا ىب د لق

 31 دلا | ثنا ده انف ع دق انلق مههوجو لع ةكتالملا مهبجسن جوفو لوعشا و دوشع جوف ونيبكا زر يساك

 ايلا دل ةق . دل ىلميل لجل ناتح -:رهظ تاذقمال ىتجريطلا لعاف بلا تاوعسلاو لوشع

 ادعت ا 00 ا 2

 . هسا

 مال



 أ مق

 عسب

 ا 0 00 رك سب ؤا ةدا

 هنء 3

 ةيغرالاه يف تددز اامتاق لخرلا تيار بيج ىحاصض ىل لاقف زيسا لاق تكمع قزرلاو ةوحلا تجوتا|

 هللا ليخ اي هنعدللا ىكر ىلإ اع ىدانم ىدانف لاقرا ج نبريسا نع ةزطل ين ا 00 نع ةملسن دام ينر مخاف .٠

 5 0 5 يصاب هك #« مك #« صيخلتلا مم ك ههاقا
 ال16 راض ايعروديزف ةومللا ةنولا ةنقرولا ةرجشلا بيصيق ضرالا ىلا ءاهنلا رسل

 امل 11 لا ةرراهني زيواقانبااهدب زيف ةركامل سيل ىتلاةمن وم ةقرول ا ةرجشلا بيصيو ابيطاه رغدي زب كلذكو

 عاف وهام نارتلايع لد الا ارق لاقد بهذيف همطحف ا بس ااشل لت

 ىذلاهللا ءاضَقف ناصقتوا .ةدايزهنع ماقالادحا نار هلا اذه سلا 21 رايس الا نيم اظلادبزب الو نينمؤمللةمحر و

 اهعزف اهنماو اهاذا "ا لي ديوب مهلا ارابهللا نيل اظللرتب زاالو نيس سلم ةمحرو ءافشىضق

 جرن هنع هّللاىضر لعنينمؤملا ريما ثعب 1 د ا مالم ثبلن لفانصزاف هقرافا ىقلاب انالمو

 كرايملا نبا(لاق)ودعلا ة ةرضحنانلزب ىدح هعم 0 سب و ةعم سمسل ١ انك وهيف هم رحو هفسيواةنيطفقلا تحاص

 لوقت لمج منها ل بخاص يضتاخ عمل نيالا فصق لاق ىرشن او بكر

 وهو يشع  وكلذ لوقت لمجا وع اوعسانلاا أي ةللاىر ومي وصال جف نسل اوع.اومت سانلا اهناإب

 هانيراوف هئدح يف دامح ل 1 ل ا كلم سلا خدع | :ةكو امرة ببر هيدا نقع ون كلل حاز

 يفالو نمرشتفا ن نمرباج نب ريساو ةقايسلا هذه هاجرخم مواسم طرش ىلع حصص ثب د17 بارتلاق

 *: هنعاتلا يضر رمي باحضا لك رحب ا اه عسا نمت ل

 اوس نع ةءابش انىبادلا حورن هللادبع اننءالمأ ىضاقلا ةرجش نب فلخ لم اكن دمحا ركب وبا 4 انثدح

 رد ماوس لوسر ىفق لطنا لاق هنع هللا ىضر بلاط يبا نيىلع سمس دا خس ميعن ان

 لد

 نوكك و انسح اقرو اه دب زب قاعات :١1دب زيفرع امل سيل لا ةمنوملا ةقروملا ة.رجشلا بيصن دابيطاه ركب هب زب

 ةمجحر وءان انشوهامنارقلان ملت وأ رقم هب به ذيؤهطحبف ة رسل ارب عقلا يع رمزا نبض رع امل

 را لا رقلا اذهس ايم اراسخال !!نيمل اظلادنز زيالونينمؤملل

 ريسا لاق تكس مق زرلاو ة ةاملا بجو ةداهش ىنقزرا ميللا ارابخألا نيملاظلا ديزيالو ني همحرو
 قتحاريسالا ثبلي لف هانمزلفهقرافا ىذلاباناامو ةبغر الا.هيفتددزاام لاق لجرلا تءارديت يلم ل

 هعمريس انكحو هيف هعمانج رخ و هيف سوا ةفيطقلا بحاص جرن ىلع نينمؤملا ريما ثعب.سابنلا ىلع فرض

2. 

 ريسا نعةرضن يبا نع ىرب رجلا نعةملس نبدامح يتربخافكرابملا ربا لاق«ودعلا ةرضح انلز ىتح هعملزنو

 ىَخ هفيس سوا ةفيطقلا بحاص ىضتا فرم نيثاثلا فصف ىرشناو يك را هللاليخ اب يعىدانم ىدانفلاق

 اوعاو<سانلا اهسااب ةنملا ىربىت> ني هوجو نمتبلا يما زم جانا ءااب لوقت لمج مداًلاف هنفجرسك

 صهدذنم تاماغاك هناكم دربف هداؤف تباصاف ةيصر هنع 0 يثعو كلذ 7 وه و ىثميو كلذ لوق لعج

 3 نيم رضا نه ريس او( )ط رمش ىلغو حرص + بارتلايفهانمرا وف

 يدى تح يلسودل اوهيلع هللا لص هللا لوسريف قاطنا لاق يلع تعمم ا نب ميمنانث' 4 ةبابش طا

 : هكا -



 تكلا

 «0ج» نايت »  «هظ >< «ضيغلتا مكردتسلا»
 نعدلس طقمويلاك عمس ال قفانل زفانملا لاف ل اق هوجو ٌولؤللا م : لاقرامت نام ضقلا كلتل لههلسفرعهل ناكالا نيضق

 نلسعلا نم لحاونللا 0 ديشا كا :ضاوخلا هن تلا يشل الا لاذ توب تارشنع

 تفعو هأح رو دانسالا - ٌتردح اذه# اهدعب ور هم رح نو أهدعن ض لهن رش هنم هللا ةأاقس نم

 « ناظميلا ناوه ريم نبا

 نع ناميلسن. ةرامل ها كلرأ ملا نب ٌتاَدنعأنبا نادبع ا هجوملا واانب : ىزورملا ميلح نب 0000 ِ

 هيلا رظن لجريف كلل اه ةفوكل ! ابااو ىلبحاص ىل لاقلاق رباج نب ريسا نع يدبعلا ةرضن ىلا ن نءير را

 ةفرطق لمس هيلع لجراذافرف هلاسلف لاق ن ا الار ميس هباهنظا و يبرعلا سيوا هنأو هتجردم هذهلا# من تلق

 قحتسانقلا عم انيضف هنص نووتن الف كلذ يف مهمات وية ل ال 0

 لو يلام نياينلا ماا لاقذ ههجوت انيلا لبقا م نيتمكر لصف ةبراسس ىلا نتف همس دوهفوكلا دجسملخد

 نم هلاك اواعفتال ؟مماهلع ردقا الف ةج املا ىل نوكت فيعط ناس !اءاو ةكس لك يف يقع نوئطتأ

 لإ طقس له هيلع اومدقادفو لأس هلع هللا ىضر باطحلا ن رمناكحولاع انعام تنزف ةاس لاهل تن
 لاقت كلذ ركذي مو نينمؤلا د هما كركذ نر .ال لجرلا اقدم تيكو تيك سا نم ن رق نه لجز
 هريغ هب ثدحال نا اقاثيموادبع لجرلا ىلع ذخا سوا ناكو لاق هب كيلا غلساام هركذ نمكلذ تاكاش

 ثيغلالثم ايدلا يف كلذو قفانموهقفت. ل نمؤمو هيّقف نمؤم رش هن الث هاشغي ساخلا اذه نا سب وا لاق ملاق

 لاق هوجلاو ول والا مت لاقراةنابضتلا كلل لههلسف رعدل ناك الا بيق تنام تلاوط# مويلاك عمسا) ِ ْ

 نبللا نمايضاس دشالاق ضوملا بارشامو هللالوسراب ىراصن الا لاتف هنأ رشاموهلسطقمويلاك عمس | قفانل

 نام هاو (تاق) توج هاه دعب و رب ل همرح - نمواهدعب ظبي رشةنم هللا 0-50 ْن 3

 «ء تاق 00 3 0 ةفعضا

 6 وق 1 تيد عت 15 اه 0
 نوبتس الف كلذيف مبملكب ومحل ظلغيف لبق وهولاقهضع نوفطي, سانلاو ةفيطق لمس هيلع لجرا ذاف رق هلاتساط 1

 هبحو انيلا بقا مث يتنكر ليضف هب را اننا ضيم انج حاس وكمبادغفمم اخ د دع ةرازلا رجل :ضق هنع
 ا

 عنا هلع رادقات إلف ةحلطا لا وكت ةطمفوج نايل اياكو 2كم كا يت رانك يال انلا اهل لاق

 كل طقس له يعاود لأسر ناكل تنتسب وردك راتبك راويه

 اه اع كلذ رك دن لو و نثم ؤملا ريم ريما كل وك ذي نب هال سيول ا ولا تكو تيك ه.سعا نم نرقنملجو

 ولا نأ اقاثيم وادهع لجرلا ىلع 2 سوا ناكو.ل اقنهي ركيلا غلب امن هرك ةوزيستلا د ناك اذ ٌ

 غلا لثفأ مدلا ىف كل ذو قفانمو هقفت ل ن نمؤنوب ةنفف' نم :ٌومزف ةنالث هاشغر سلا ذه نا س  اكاق م

 كلذكبواعان انبا دب زب وانسح اهقرو دب. زنف ةرمشلا ةماولل| 3 ةقروملا ة ةرجشلا سيصيف:ضواالا ىلا ء ءايملا و علازو

 م

 م

 يا ب م
2 
7 

0 



 ج١ م ريسفتلا باتك» ١ 44 « صيخلتلا عم كر دتسلا »
 هدب هاجرخم | و نيخيشلا طرشلع 0 ثيدح اذه#«ادومحاماة مكر كثعب.نا ىسعهللا لاق ىذلادومحملا

 «طتقرانلا نمنجر خي ة ةفيدح نع شارح نب ىعبر نرع ء ىدجشالا كلاميلا ثردح سم جرخااعا ةقايسلا

 53 يسبعلا كرابملا نب نمحرلا د ىيضنن 00 ابيشلا بوقعي نيدمح هللادبع وبا « اندج»

 مه وةكيلمانا ءاجلاق هنعّللا ىضر دوعسمن ا نع لاو يا نعريمت ننام عنعوكسملا نب ىلع نعنزح نبقمصلا
 (يكما لاق انما ناف ةيلهاجلا يف(١)ت دأودقو فيضلامرككو لعبلا ىلع ظفحت انما ناهّللا لوسر ايالاةفراصن الا نم
 قف.اتم لاقف كما ممىانالاَقف امجرف 3 وهل اوهيلعتلا لصهّللا لوسر اهاعدفا يلع كلذ قشدقو اماّدف رانلايف

 زارت راصنالا ترمباش لجر لاف هيبقعاطن نحو اههما نعّدكيلم ابا ىنغي امالاهما نعاذه ىنغيامىل سانلا نم
 ىرامهتلاسام لاققراتلا يفكلاودا قراهللالوسرأ هنملسوهل [و هيلع هللا لصهلا لويز للا ةستكا و د

 لاق دومحلا ماقملا امو هلس ىراصن الا باشلل قف انما لاف لاق دومحلا ماقملا دم وبمئاقل يبا وامهيف ينيطعؤ

 نيبامةعسكح هقباضن نم لجرلا طش مهب طشهيسرك ىلع هيف هللا لز موب لاقدومحلا ماّقملا امو هللا لوسرإ

 ب هللا لوشن ميهاربا ىس < نملو|نووكيفال رغ ةارع ةافحكي.» اجيوضرالاو“ ءامسلا

 نر ال يتوقف ىو اماقه جنو ع ءدنلا نيع نع ء موفافمرلا لع ىسك 1م ةنجلا ط ايزنم نواضي 3

 ةرافنىف 0 طقر م ىرجاملّقل طق مويلاك مسا قف انما لوب لاق يضوح ىلار ركل! نب كوك

 ىرجاملّقل طق مويلاك م مس|لقفانملا لومت لاق ضا رضرو كسملا نمةلاحيف لاقرهنلايترجناميف هلسف ض ارضروا

 تبنام هللاوطق مور اكعمسا1 قف ذانما لوي لاق بهذلا نابضق لاق وه ام لاق من لاق تاي هت اكتلا طق

 بيضق ٠١ تنفد ىا تدآو ()

 * ( م خ) ادومح اماقم كبر كعبن نا ىس

 ةكيلمانباءاج لاق دومسم نبا نع لئاو يبا نع ريم نب نامع نعجمل | نملع نع نزح نب * قعصلا »

 ناف ةيلهاملا يف تدأو دقو فيضلا م ركحتتو لمبلا ىلع ظفحت انما نا هللا ل وسر اب الاقو راصنالا نم اهو

 عم ىب نأ لافاءجرف لسوهل ١ اوهيلعّللا لصدّلا ل وسر اهاعدفا هيلع اذ قش دقو امافرانلا يف | كيا لانا

 الات هبيتم القنا كرمت [ينما نع قكذم اذا نيام الا: ما نع اذنه شام ىل ساانلا نم قفانم لام انكما

 كنا تال وعم ا هنم لسودل اوهيلع هللا لص هلال وسرل الاس رث رثكا ناكالجر رامل راصنالا نم باش

 هل- باشلل قفانملا لاف دومح لا ماقملا ذثم وب م يفا و ايف ىنيطعيف ىنر , (عتلأس ام لاَدق رانلا يف كاوبا

 لح رلا طش مك طك 0 هيف هللا لزحب موب لاق دومحما م املا امو هللا لور اي لاق دومحملا م اقلإ ام

 هللا لودي ميهاربا نكي نملوا ن وكف الرغ ةارع ةافج ٠ 3 'و ضرالاوءامسلا نيبام 53 ايون

 هيف ينطبغي اماعم هللا ا 9 ا ىبإا | م ةنجبلا طار نم نواينووتسرر قياخ اوكا

 لّقل طق مويلاك ممسا مل قفا ذا لوس لاق ىضوح ىلارن ةوكلا نم وح لي تتوو تر رخ اين ردا

 لوق لاق ضارضرو كسملا نم ةلاحىف لاقرهنلا ىرجت ميف هلسف ضارضروا ةرافنيفناك الا طقرهن ىرجام

 لوق لاةبهذلا نابضقلاق وهاملاق منلاقتاب هلزاكالا طقرهن ىرجام لّقل طقم ويلاك ممسا م قفانلا

 قف انما ككل

 1ظ52ظ01010101:)1 ]1 ] ز ز|ز|ز|ز|ز| |7222 717 الاب نسف , نهدي

 . زيلتز اة ةينييشسوس

 رع لل



 «(0) جال #« ريسفتا باتك » يو ع # صيخلتلا مم كر دسنلا »

 رقت نع فن د راند نب ورمت 2 ةينغ لا نا قازرلاد تع 5 قاحسا ان لع نتن 5 انريخاو 9:

 0 م ءايق 5

 9 * موقزلا ىهلاق نارقلا يف ةنوعلملا ةرخشلاو |ههنع هللا نضر سابعن نبا

 1 ةرامعو عرهاربا نع شم الا نعريرج أبنا قاحسا نئمالسلادبع نيد انث يربنلابركحزواا 4 انربخاوإ»

 5 1 : ا ا
 | لاق م ةواصلا هذه تاّمِص هريغ هلاال ىذلاو اذه هللادبعلاق نسشلاىلا اولاق نورظن املاتف كل ذ ىلا امو

 ص نيخبشلا 0 لع ل ثبدح دكه نسشلا كول دا دبف ليللا قسغ ىلا نس علا ل ول دل واصلا م 3

 ع 7 ةقايسلاه دهم هاد ري 2

 م | ناملسو ىسجرملا هيزديع ندر انني مرادلا ديعسن رع ىزتملا ةماسن.دم ندمحا © ينربخا

 3 3 0 00 نحر دبع افطر ا 0 ةازعراتما

 3 نوح وحلا اهلنا كل ا را هللا ءأ اكأم 00 ذوب 0 ؛ورتلع ا نر

 1 : * ةاجرخم مو نيخيشلا ط رش ىلع حببحص ثيدحا ذه

 02 2 لبا راما ىسومنت هللادببع ان ةوعسم ترب ديعسا> ىوبحلا دا ندم س ابملاوبا # انربخا »

 ادو#ءامام كير كح نا ىسع لجو :ءهلوقيف لوقت هتعمس ن املإ ن ةفيذخ نع رفز 8 ةلبغ نق قاعسأو

 سف لك ال اهركس اويلخا6 هزم ةافحر إلا »ةهسؤ يقدلا يتم ساو مغ يقل انلا ممجم لاق

 كدبعو تبدهنم ىدهغملا كيل اسيل رشلا و كد دب يف ريخلاو ثكءدعسو كيبل لوقف دم ى دانيف لاقهذابالا

 ماقملا كلذف ترفل روع راقت حل انناوحك را كلاالا كنماحنم الو ادام ال كيلا و كلو كب ديانا

 * موقرلا يه لاق ةنوعلملا ةرخشلاو 6 سابعنبا نعهنو

 ةعلاط اما سمشلاى رن نحن و برغل لصي لا دبع ناكذي زن نب نمر لا دبع نع ةرامتو ميهاربان ء# شمالا 9و ْ

 كولدل ةالصلاّة ا لاق ةم ةالصلاهذه تايمّلاواذهلاق سمشلا ىلااولاق نو رظنام لاتف كلذ ىلاام وبان 1

 *(مخ) ا كولد اذهفل رثللا قد لاا

 هل 5 هيلع هللا لص هلأ ل وس وا هدج نع كلام نب بعكن هللا دبع نب نمحر لا دبعنع ىرهزلان 2ك

 لوقاف ىل ن نذ وب م ل ينر ىنوسكيو لت ىلع ماو انا نوكحاف ةمايقلا موي سانلا ثبت لاق ابسو

 *هنعب رح نيدمح نع سانلاهاور( م خ) د ومح لام املا كل ذف لوقا نا هللا ءاشام

 0 لاق ادوم ًاماَتِم كير كثمم نأ ىسع ةفيذخ نع رفز نب ةلض نع قاحساوبا انث © ليئارسا
 دانيف هنذان الا سف ملكت الا 0 اوقلخ م ةاررع ةافح رصبلا مدفنبو ىعادلا مبعمسي دحاو ديعص يف

 ل كيدي نيب كدبعو ترده نم ىدبملا كيلا سيل رشلاو كيدب يف ريللاو كيدهسو كيبل لوتبف دمع
 هللالاق ىذلا دومح ا ءاقملا كلذف تريلا ىرزاحبس تيرا وتاو تكرابنت كيلا الا كنم اجلمالو اجنم ال كيلاو
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 « ابق 16

 ظ «هم كوم «مع# -  «سيغلتا مم كردتلا»
 8 ه1 لل اقل ههه ديس قع :باهؤلا دبع نب دمج أنا لدعلا بوعي ن نسا © انربخا ٍِط

 ٍ ريكيامت اًلخنوا لح رزع تانغ مع ذاك لاق اههنع هللا ىذر سابع نا نع دهاح نع ميبجم يبا نب هللا دبع

 َ « هاجرخعلو لسم طرش لت حيبص ثيدحاذه « توا لاق هب دار كس

 :ناعفسأت هبقعنب ةضيقاتت ةزرغيبان مزاحنب دجا انن ةف وكل ايىابيشلا ميح دن.ىلع ْن دم # ان ريخا 0

 | نا نم ارفذو دبع سنالا نم رف ناكل اق هنع هللا ىضر هللا دبع نع ربعم ىنا نع منيهارلا نع شمالا نع

 | نوكتلعالف هنود نم متزن ذلا وعدا لق لجو نعهللا لزتاف مهت دابعب نويسالا كلسمت و نجلا نمرفنلا لسا
 فدل .انموم/ خا عراك ليس ولا مهب رىلا نغني, توع دب نب ذلا كتثوا الإ : والو ع 1008

 : ش * هأح ذو لاسم ظ رش ىلع حيت

 دعرعألا نع رب ك0 ميهأربان قاحسأ اننمالسلا دبع دما ىرينعلا اركز وبا < أن ربخا ©

 2 و هلآ او هيلع 7 تاوخ تالزعو 2 نهال سلق امنع هللا ىضر سابع !نع ريبج نب ديعس نع سابانا

 :نافاولأسام مان | تمم نات 3ع ونتعشلا لاتف ابنت وعر قف لاثملا مهنع حنت نا وايه ذافصلا مهل لج نا

 ا انتاخو هذه لزتافمهنم ى ليك مانلفل م قاتسانا تيثشناو مبان م تح اما اك اوككما 1

 دانس الا مي ثردح ايه# ةرصبم ةقاناا ادوع انس او ن ولو الا أس بذك ن اال تال انا لشرب

 ا رخو

 ناأبن تال دابعزب ميه اربا نب قاحسا انن ةكحم يتاعنصلا 00 نيدمخ 4 انزيخا»

 ْ ةنتفالااكلانءرا يتلاؤرلا انلعجامو ىلاءتهلوق ىف امهعهللا ىضر سابع ننا نع 0 رانندنن و رمت نعةنييع

 * ىراخبلا طرش ىلع مرح ثيدح اذه هنتي رسا ةليلىأر نيعايؤر ىهلاق سانلإ

 « انربخاو ا»
 مرودصيف رب !اماقلخو ا 0 نأ ضعو |نع دهام نع حبجنىنان ا ينثدح« قاحسانبا 9

 * (م) توللا لاقه.دارا ىذلام
 أ رفثلا لسانا نمازف لود سنالا نمرف ناك لاق هللا دبع نعرمعميل |نع ميهارتا نع ءا شمالا :

 ا رضلا فشثكح . نوكاطالا» هنود نم متمحز نيذلا اوعدا لق هللا لزئاف مدا دي نوم الا كيو لبا نمإ

 ْ - «(م)ءايلاب امهالك ةايسولا ممرىلاز وغتس نوعد. نيددلا كلوا الب والو

 سؤ هلاو هيلع هللا لص دلال وضروكم لهالأس لآ سابغنا نعديعس نع رشد يبا رع م« شمالا

 ما وكلمااورفك نافاولأس امان: 2 تنال لافابف اوعرزفلا لعا مهم ىجنن نا وابهذافصلا محل لمجت نا

 ' أ امل بذككاالا تايتآل.اب لسرننا انمنفامو تلزناف مهنم ىيحتسن انلمل مهم يفاتسان ا تثش ناو مهلبق نم تكلها
 د * حي نولوالا

 قارنيعايؤر ىهلاقسانللا ةسشالاكانن داولايؤرل رلاانامجامو سابع نبا نع ةمركع نع ورع نعم ةنينعناا »

 *00 ع ةليل
 فدحسل

 هنو زف



 _ «(0)جطظ «ديضلاباتك» -- «ماط 4« صيخللا عم كردشلا»
 تافلاق ىلللقا هللا لوسراب لاقل يبسلا ناو نيكسملا وراجلاو لئاسلا قح فرعاو محرلا ةلص تاوكريط

 هللا لوسر لوسر ىلا ةاكزلا تيدا اذا هللا لوسر ايلاق اريذبتر ذب الو ليبسلا ناو نيكسملا وهقحىب رقلااذ

 ثيدحاذه *اهمتااملدب نم ىلتواه رجا كلواهتدادمف هلوسروملا اهتبدااذا من لاق هلوسر ىلاو للا ىلااهتدادتف

 *: هاج رو و نيخيشلا طرش ىلع حبحص

 نى ءجملا ن .رع شم الا نع ربرجأببا قادسااب مالسلادبع ن دححاتب يربنعلا ايركزونا 4 انربخا

 نعل ادعابا لاف ملف ارنب اهتلادبع ناك رصبلاو , رض الجر ناكو هللادبع ىلا (١)نديبعلاوبا ءاجلاةرازملا |

 رذبلا ةْلاق مهنيب سانلا نوا واعت املاةنوعاملااؤ لاق ةميح رلا لاقهاو الااملاق اةكتجاحافلا ةكلًاسنمل اذا لأسن ند

 نيخيشلاط رش ىلع ميحص ثيدح اذه # ريملا سانلا ملعب ي ذلا لاق ةمالااف لاق هّمح ريغ ىف لاملا قافنا لاق

 * ه اج رخو

 س ردت ا نعريثك ن ديلولا انب نايفسانتي ديجلا ىنومنب رشن أبنا هيّقفلاقادسا ن ركب ونا ان نبخا »

 اول زاملو برح تن ليججما ءاروعلا تلبقا به ىلا اب تارانج ا اهنعاللا ىضر ركب يلا تن :. ءامسأ نع

 سااجإس و هلا وهيلع هللا لصىب تارا *(؟) انيلقهن دو#ءاتس مرنم لره ضو رفا د

 لالوتسو لاق كلا رنا ف اخا اذاو كلف دق تال 1 ل يا ركيوا سو فلا

 كنيانلمج تآاآرقلا تأرقا ذاو ارق و لاق اكن مصتغافان ارق أرقو يا رب نل اه نا لسوهل او هيلع هللا لص

 لسو هلو هيلع هللا لص هللالوسر ريل مركب ىلا: لع تفوقا ون اانمنت رجلا, ناموا 3 دلا نيبو

 تمل دقلوق يهو تلوف كاجهام تيبلا ذه برواللاَف يتاَجه كبحاص نا: تاربخا تا ر 31 انتلاَققأ

 * هاجرخن لو د انسالا حب < ثيدحاده#اه ديس تنب يلا شي رق

 ١؟لمل!نمانضغليا(؟) هصالخ ٠١ يف وكلا ىح ءالا ةريس نب هنوأعم ةمسا ةينثمو ريغصت (1) ]

 ّللالوسرلوسرىلا ةوك ولا تيدا !ذالاقارب ذبسر ذبسالو ليبسلانباونيكسملا وزاجلاو لث اسلا قف رعاو |
 * (مخ) 0 الدب نص ىلعو اهرجا كلو من لاق هلوسروهللا ىلا اهتدادقف|

 كرو ادع 00 هيو هّللادبع ىلا نيديبعلاوبا ءاج لاق رازجلا نبىيحينع ء جلا نع ع6 شمالا »|

 نواعتاملاق نوءالاا اقميحرلا ل !ا6 هاوالااملاق كنتجاحامفلاق كللأسأ ملاذا ل كتب نع رجلا دعاب لاش

 ا د مس ىذلالاق ةمالااف لاقهقح ريغيفلاملا قاشا لاق رذبتلااف ف لاقمهس سانلا

 ليجما ءاروعلاتلبقا كل نادت تازامل تلاقركبيلا تنءامسا نع سرد نا نع ءريثكنب « ديلولا » |

 هلآ و هيلع هللا لضىتلاو# :انيصعد ماوه ان رلقهندو#ان :باامذم# لو يهوربفا هدب قو ةلولو اهو برح تن أ

 قايل لاتعكلا رذا نونا تانقادق للا“ كوس هاب لاق ركبوا اها ءارارف ركب وبا هيوبمسل1# قلامرلا

 00 حح ةرخ .الا,ت ونمؤي.النذلا نيبو كنيبانلمجذ ًارقلاتأرقاذاوأر قولاةاكه مصتعاف ان ارقأرقو ]

 بروال لاف ىناجه كبحاصنا تربخاينا تلافلسو هلا و هيلعهللا لص هللا لوسر رتل ركب ىلا ىلع تمقوف

 *حيحص :اهديس تن.ىلا شررق تملعدق لوق يهوتاوفتلاةك اجهام تببلا اذهأ

 اج 2

 كن بارد ثلثا ل

 مق

 ملسو 1 هيلع



 « نا د و رجلا ام 0 3 ليثربج ف

 «(0ج» م ريسفتلا باتك» 4.0 «١ ٠ ضيعنتلا عم كردتسلا »
 لاقلاق هيبا نع ةديرب نبا نع ةدانجنإ ريبزلا نع ةليع وان يقرودلا ميهاربا نيدمع ركبونا# انيدح لف

 يللا ىلا ام قارخع يضل ليا راج لاق نسدتللا هبي لا اي ا ل لسو هل آوهييلععتلا لص هللا لوس

 نات نايزو م ريبزلاو ةليعواو هاجر لو دانس الا ميحص ثيدح اذه# .قاربلا

 يتلا ياس ..ن زم قاس ان ينو :. نارهم نا دججا اننا دهازلا هللا دبع نيدمح هللادبع وا ايربخا

 ثردح اذه# اروكشادبع يمسفهللادمابونسبلوا اماعط همط اذا ون ناكلاق نالس نع ىدهنلا نامعىنا نع

 *: هاجر خم لو نيخيشلا طرش ىلس حبحص

 ةيردقلا ن نملجر انعمو |م,نعهللا ى ذر سابعن ادنع تنك ل اقس واط نع ةرسيمنب كلملادبعنع(١)# شمعالا ّ

 ويتم دعا يقرا وللاقدب » عنصت تنك ايزو تاقمهنم دحإ موقلا ىفوا لاق ردقالنولوقءاسانا نات

 نراعتلو نينئيص ضزالا يفندسفتل ليث ارساىئب ىلا اير انوا هيلع تأرق مث هسأر تدل

 * (مخ) اريبكاولع
 وع شعالا انثةم اساودا انب ىئصاعلا نافع ن ىلع نواب ب وقع نيد سابعلا وبا# انيدح ٍِظ

 نيضصؤملا رشب وموقأ ضيىتلل يدب-نارقلا اذهناةب يلوذ وات : اماريثك دوعسمنِ هللا دبع ناكلاق لئاويلا

 0 هاجرخم مو دانسالا ميحص ثيدح اذه# ةزهةءارق هه نا ص لا مدت

 يسلايطلاديلولا وباانديهشلا ىبحب ندم نيب ايركوا انن ظفاحلا بوس. نيدمح هللادبع ولا * اندح ِ

 لاق الحر ناانثهنع هللا ىضر كلام نينا نعلاله يبان ديعس نع ديزي ندلاخ نع دعس نإ ثيللااس

 ةرهطةض ورفلاةوكرلادا لاق قشاؤا عنصاناىل بجي ف يكف دلوو لهاوذو ريثك لاموذ ىناهللا لوسرإب

 كربطت ئ ٠١ ضيخلتلا نم فيضا لب لوقنملا ف سيل ثندحلا اذه(١)

 للا ائيهتاام سول اوهيلع هللا لص هللا كومو لاق هينا نرع ةدنرب نبا نع ةدانجنب ريبزا| نع * 0 ٍِك

 د ريب زلا و * مسرحص# 0-0 هيدشو , رجحلا 0 ا لاق سماتي -

 نا 70000 000 ع نَع ميشالو

 ا 0 طم

0 

 رشبب و موقا ىهىلل يدهس ن ارقلا انه. نا اريثك ولت براك ها دبع نع لثاو ينانع « شمالا »

 ريثك لام و ذ ين هللا لوسراب لاق الجر نا نننا نع لاله يبا نب ديعس نعدب زب نب دلاخنع « ثيللا
 محررا: لص تأ وبك زهطت ةرهط ةضورفملا ةاكن اذا لاق قفناوا منصا نا بن فيكم دلو ولها وذو

 فرمعاو 69

00 
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 ةاسينال



 «()ج» 2« ريضلاباكإ» -«ممدط 2< 4#«ضصيخاتا عم كردتسللا»

 لثم امويمهانبحا نئلراصن الا تلامفةزمح مهو مهم اواثف هتس ني رجالا نمو الجرذ وتسو ةعبرا راصن الا نم
 بص ناو همت وعام عج اوبتانف متاعذا وجو زعل ةكمجتفموي تلك الف مهل ذيل ذه

 موقلا نع اوفك[س و هل آو هيلع هللا لص هللالوسرلاقف م وبلا دعب شي رق ال لجر لاق نيرباصلا ريخ وم

 هماج رخم لو ةاتنس الا مص عب دخ | ذه# ةمبراريق

 ةئام ميرا ةنس لو الا عيبر ربش يف ءالما ظف احلا هللا دبع نب دم هللادبع وبا لض افلا كاملا م انثدح ف

 « نمو لاق

 س# ليث ارسأ ىبب ةر وس ريسف ز5-

 « ميحرلا نجلا هللامس

 نيركب وباانث نوع نب ورم انت ىوغبلا زيزملا دبع نب ىلع اذ صا وما ريصن نب دم ن رثمج 4« انرخا ١)
 هللا لصهّلا لوسر نا تاقفناميلانب ةفذح هيف سلجم يف تنكلاق شيبح نب رز نعد وجنلاى ا نب مصاعنع لئاسبع
 فرعا ينافملصا ا'كللذ تملع فيكو ةفذح لاقذ لاق ىصقالا دحسملا لخد هب ير سا .ثيح ملسودل آو هيلع

 دكا يولد يرسا ! يذلا ناحبس تأرتف لاق حلف ارقلاب دخان يالا !اًةقن ا رقلاب ت تاقفلاق

 هلخدول وهل> دام هللاو لا ا اهةفيدح لاف هلوح انكراب ىذلا ىصقاالادجسسملا ىلا مارحلا

 تلق لاق ممجا ة 1 ةدعوو رانل او ةنللا ىأر تح قأ ربلا رهظ قرا ل عل داما كن بك

 ممج٠؟فيعضتلا وهوءابرالا نم ليثقلا يف مهيلعنهعاضنل ىا()

 اذه لثم امون عانبص انْنل انه الأب د تلاقفةزم مهفو ممماولثف هتس ني رحاها ن :.موداحرنوتسو ةعبرا راصنالا

 4 رثس» ةعبراريغ موُقلان ء اوفكج اسوهل .اوهيلعهتلا لص هلال وسر لاقفم رملادعب شرق الل جر لاف

 م لئاسا يب هزي ينس زوجح
 هلا اوهيلعهثلا لص هللا لور نا كلقف ةفذح هيف سا يف تنكح لاق رز نع مصأعنع شايعن. ( ركبوا »

 الو و فرعا يلا ملصاإب كلذ تملع لاك و ةييدخ لايق يضقالا ةبسلا لغد هءيرسا ثيح سو

 فك ردلاب تلف دجسملا لخق هناعبملع كيك لاّققيدسالا شيبج يرزانا ت كيف كيسا كاان

 ا له ةفذج لاَ هن آلا ىصقالا دجسملا ىلاما رملادجسسلا نمالل هدبعب ىرس!ىذلان احبس تأر قو

 رانلاو ةنجلا ىأر تح قاربلا رهظ قراش مولاقم هفةالصلا ؟لع بتكحاهلخدواو هلخدامهللاو لاق لجا تاق

 | بيضا دحا موي ناكأل لاق هنع هللا ى طر بعل نايا قب ٠ دح لاق بل املا ىبا نع ستان عيبرلا رع

 أدجسلا لخ دةنات تملع فيك لاق م'لاق يدسالا شيبح نر زلاهلتلقف كتشاافكمساان ىرداالو كيد

 ٌْ ::هاجرخ 1 ودانسالا حي ثيدح اذه# مرصبدم هيوطخةلغيلازودورامملا قوف ةءادلاق قاربلا اهثهللادنع اناا

 : نرب اصلن ريخوبهل مربص نثلو هن تبقوم املثع اوبقامفوت قاع ٍناوهللالزنا دكم حتق مود ن ١ اك ايف مهيلعنيب رثل

 ريسف

 ىن هرّوس

 *« ليثارسا
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 0 يسع س6 و 0 يل

: 

 سيحكم رص دم ةيوطخ لثتلا نود راك قوق ةءادلاق قاربلاافّسلادبعابااب تلف مجاة زخ إلا: ةدعو

 « ةزمح مهفو الجرذ وعبس نب رجاهلاوراصن الا نم دحا مؤ بيصاإ»



 | نسحب 0 0 2-0

 « لو

 فلم ةديسفتلا بانك » - «ه+» - «نضصيخاتاعم كو دتسلا» .
 «هف رعاالو طقاذه تثدخ امهّنلا تاياب
ةيواعم انث يدؤالا رضنلا نب دما نب ؛ دمعأيلا قاحسا نب ركبوا عيشلا«نربخا »

 ااقاسبل وبا ام ورعن 

 يبس ىلع نوضرعتس عنا هدنع هلا ىضر يلع لاقلاق قداص ين نع ل يبكى ت ةملس نع: :زايفس نع ىرازلا

 [هلاند ال هب اف هما هتلكت هقنع 5دح اددميلف مالسالا لع ىناف ىنم !ًؤريت الف ىنم ةءاربلا ع تدع ناف ينؤبسف

 * هاجرخن لو دانسالا ميم  ناعالاب نئمطم هبلقو ه ل ل التمن مالسالا دعب 00

 ,ىردملا سيقنب رجح ناكل اق هبا نع سؤاط نب هللا دبعنع ةنيبع ن نايس انث ىلا ديلا دبع ن قام

 | ص وق يدعب ماه كبارححاب امو.لع ةللامذهنع هللا ىضر بلاط يبا نب لع ننمؤلا ريما ةمدخ نيصتخملا نم

 | عماخلا يف ةيما ىف , ةفيلخ ميهارلا نب دمجا هماقا دقو يردملا رجح تيأرف سؤاطلاق ىنم ًربتالو ىنملاف ىناب

 | هللا هنمل هونعلاف ايلع نعلا نا ىلا ميهاربا ن دمحا ريمالا نرا ام ارجح لاف لتقي وا ايلع نمليل هب لكوو

 *«لاقام لع مهمدحا فشل تح مهواق هللأ ىمعاذ ملف سواطلاَف

 أندحات ىرينملاايركوبا (ةريخاو) نايغساتن ميمتوبانث نارهس ندحا انثرافصلا هتلاديعوبا مان ربخا )ف
 |دطيدس جاك علال قوآ م نحازعلا نع ننارف نع ىرووتلا أ 101 اد نا اكاد مالسلادبع

 | نوردما لاقمت داعافهيلعا وداءافلاقاتاهةما ناكاذاعمن ادوعسم نبا لاف لاق هتلاتناقةما ناك ميهاربانادوعسم نا |,
 [*هاجرخ [وزينيللا طش عي قرشا ده مم/ و بيرو هللا عيطي ىذلاتناقلاو ريخنا س نيانلا لسيىدلا هانم الاأم

 ادهغ نت: عاش ىسوم نب لضفنلا نب قاخسا انن مالسلا دبع نب دمج انث ىرينلا ركجز وا « انربخا ©

0 

 : كومو طقادهم ثدحام

 .تبض مع ناف ينوبسف ىبس ىلع نورنا لع لاقلاق قداص ىنانع ليهكح ن ةملس نع © نايفس

 (مالسالادعب ة رخآألو هلايثدال هنافهماهتلك_هتنع كدحا ددميلف مالسالا لعيناف ىنما ربت الف ينمةءاربلا يلع

 همي كك ناك : الاب نئمطم هيلقو ا + مالا دانم

 اموبهلل اف لع ةمدخ نم ىودملا سيق نب رجح ناك لاق هينا نع سؤاط نب نع ةنييعنباانب يناملا 46 ىبح
 ميهأرإ نبدا هماقادقو يردلارححتم رف سؤاطل ينص رئتالو ينملاف ىنمل سم ؤَنف ىدعب ماق كنان

 ايلع نعلاذا ينسما ميه اربا نيدنمح ا ريمالا نااها رجح لاق لتقتو الع "عليل هب لكوو عماجلا ىف ةيما ينب ةفيلخ

 هتمةعمس فيعض ىيحن ( تلق ) لاقامىلع مهص دحا فق ل ىتح ممولق هللا ىمعاف سوا لاَةفهللاهنملهونعلاف

 هوه نم ىرداالو رازيلادفنق نب ديبع

 هلاتناق ةما ناك ميهاربا نادوعسم ترب ادنع تأرقلا# قورسم نعبشلا+ :ق'سارف نص« ناينس )
 وربما سانلا ملعب يذلا ةمالاام نوردبا لاق متداعاف هيلعاو داعاذ لاق اتناق ةماناك اذاعم نادوعسم ن نا لاف

 # ( ١ 7-42 هلوسروةللا عطب يذلا تناقلا

 عرسى 



 40ج « ريسنتلا باكإ» 400 < صيخلتلا م كر دتسلا9»
 | رانكلار قعياف 3 سول و هيعالا قدا لوس كي رش ايلاو ناكيذلا هريغوا(١ )دعس نب هللا ديعوش

 هيلعدللا لضءللا لوسر نافع نينامعهلراجتسافيتفلا مون لتقت نا لسو هل او هس هلع هللا لص هللا ل وسر هن ساق

 ::هأج خخ مو دانس ع مهركك ثلدح اذه# لسودهل اوهسيلع هللا للص هللا لوسرهراجافرلسو هلو

 نعيق رلاورمتنب هللا يبعانن يلا اننيقرلا ءالعلا نب لالهانت نادمبم تالكا نادمحن ب نمحرلا دبع 4 انربخا

 تس يَخ هدكراب رشاب نب راك ل دخلا لاقديبا نع رساينت رامع نبدمح نب ةديبع يبا نع مركلادبع

 لاقزاع الاب نئمطم لاق كبلقدجت فيك لاق ريخم عبتحلا تركذو كنم تلن ىتخ تك ام هللالوسر ايرشلاق

 *هاجرخنملو نيخبشلا طرش ىلع ميحص ثردح اذه# دففاوداعزأ

 ءاقروانن ساباىا ني مد 1[ن: نيسملا نب مييها ران نادسهم ىدسساالا دما نب نسسحلا نب نمجرلا دبع ىربخا

 هيلازو دحلب ىذلا ناسلرشد هملعياعا لجؤزع هلوقيف اههنع هللا ىضر سابع نانع دهام نعحبجم يب اننا نع

 ندذلازاسل هللا لاقف ىتكحا!:نحءاض وهو ئرضملا عع اولاقنييميد رع ناسلاذهو نضل

 حيد ثيدح اذه#هللا تايب نونمّؤي الن يذلا بذكلا ىرتف اهنا نيبم يف ع ناسلا ذهو مج هيلا نودحاي
 * هأجرخم مو دانس الإ

 نبهللادبعدمح و |(هانثدح) نيباذكتلا يفاهم هدايغتساو يالا هذه هيوالث ةنع نل نايس نع © انوردقوإ»

 لاق ىديخلا ريب زلا ن هللادبع ىتادح ىسرافلا ناتفتس نب بوقع انث لاق هتلاسانانو ئيسرلفلا هوتسرد نب فعج:

 هيب نع س واط نبا نعةنيبعنب نايس ان“ لاق نصاق لج ماقذا ىنع فيما هجسم يف ةنبيعن نايفس عم ادرمفازكس

 نونمؤي النذل بذكحلا ىرتف اما لاقفداصع ىلعءاكتاف ةنييع نبا مام ليوط صصق يفذخا مث سانعن.| نع

 +١ ناعيتسالا تبحاصهمسأب حرصك حرس يبا نب دعسنب هللا دبعوه )١1(

 هللا ثاباب ةرنم 3 ال اللا: هب ذكتملا عاتق افا لاق اضع لع اكياف ةنيبشا نا ماقف ثيدملا ةنييعنبا

 هريغو ادعس هللادبعوه لاق ةنآلا اونتفام دعب نماورج اه نيذلل كءرذا مْثلاق ون نا اكم ةياءانل دءاذاو

 لا لص هلالوسر هنرس افزافكلاب قحل ل زف لسو#ل آو هيلع للا لص هللا لوسرل بكي صعاب ن ١
 * حي «هراجاف ل سؤدل ”اوهيلع هللا لصدللالوسر ناهعهلراجتس اذهيتفلا مويلتق دروب

 راتت تّوكرشملا ذخال اقدسا نعرامج ندم ن ةديبعىلا نع ىرزملا مخ دوو #1 هللا ديبع 2

 هللا لؤسرولا الف هوك ر متر يخل ههنا ركذو لسومل اوهليع هللا لص ين !| بس ىتح هوك رب ملف رساب نبا

 يك لاذ زي مهتخلات رك#و كنف لن ىبعتك املا ل ودولي * لاق ءارواملاق لسوهل اودياع هللا لص

 *: ( م خ )دمفاوداعز ا لاقناعاالاب نئمطملاقكبلق نر

 وهو يرظطانلا تعاد لعياما اولاقرشن هنلعياعا سابع نبا نع دهاش نع مسيجتيلا نبا نع  ءاقرو
 *«محص»نيبم ىل رع ناسلاذهو يمخا هيلازودحلب ىدلاناسل هللا اقف بتكخلا ىحاض

 نايفنس انئلاق وليوط ضصق ىفلجر ماقذا فيلا دجسم يف تايفس عم مادوعقانك لاق « ىديجلا

/ 
/ 

 ءأ كءازؤامل ةباس ودل و هيلع هلا لص هللالوسر ىلا هفهوك نع ريخم مهل ارككو لس وهل آو هلع هلا لصين
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 م رشاو يخل كارت يد 1

 0١ ذلك رييثألا بانك »و ( 5+ مم 8 - :٠ ج نيحللا عم كوتدتللا »

 راع . لاقباذملا قوفاباذع# اندز لجوزع هللا لوق ٍفدنع 0 ىضر هللادبع لاق:لاق قو رسم

 ِ :هم هاجرخمملو نيخيشلا 1 رمش ىلع حييحص ثيدح اذه «لاوطلا

 كد "ا يصلان ميهاربا نب قاحساانث مالسلادبع نب ديمشانن ىرينملا ايركر وا انربخا

 ثدحهبحاصل |هدحالاّعف عدجألا نب قورسمو لكشنب ريتش يلج لاق صاعنع ثدح رمتعملا نب روصنم
 اايتللوردتلل ةارمللاق ةناعججا قايل وهلا دبع تعمسلاق ىن :ةدصو كيدحاوا كقدصاو هللادبع نم تعمضاع

 طم ينبلا وركحنلاو هاشحفلا نع ىهنيو ىبرقلا ىذءاتياو ناسحالاو لدعلاب ماي هللانا لحنلا ةروسيف '

 ١ 1 00 ا ديكو لع حيحص يحل ذمم جهر فنوركا ةيؤكيلل 5

 0 افطنلا نمحرلادبع نب ةنيبع ايلا هللادبعأبلا تادبعأبباهجوملا واًاينايزورللا مييلح نب نسما انربخا

 هحالسل ليت ةراودهتاش نمام سول اوهيلع هللا ٍلصةّللا ل وسر لاق لاقهنعاتلا ىضرق ركك ىلا نعهببا نع

 *: هاجر خلو دايشالا 0 يا 4 6 0 0 .ءادلاو هنوقملا

 لملك

 هللا لوسرناكولاق عونقلا لاق ةبيطةايح هتييحنلف مانو وديحتو نعبثاسلا نب ءاطع نع سبقيلا
 ثردح اذه»«ريخىل ةيئاف لك لع فلخاو هيفىلكرابو ينتقزراع ىننق م هللا لومتوعدب لسوهل او هيلع هللا لص

 ش هاجر خلو دانس نس الا حييحص

 يثدح دقاوْب نيسملا نب لع 5 ميهاربا ن.قاحاانن مالشلا بعز دمحشانب : كقريتلا اهزكوولا ب انربخا »

 يفلاق وهلا ةنا تم خسنتام لجو نع هلو قيفامهنع هللا ىطر سابع: ا نع هم ركع نع ىوحتلا ديزي نعيبا

 لادن آلا اهنض ايدي نماورجاه يذلا كلدذا م لجوزع لوقف لاقو هنآ ناكم اانل دماذاو لغلا ةويب

 وه :

 لختل اكاهباسا ب رامع لاقابادع معان دز 0 لاق قو رسم نع ةلص نب هللا دبع نعا# نيا 0

 ا هقدر اه يع امناهرس اق نو سفر مك ن ريتش سلج لاق يعشن اس

 هللا 1 ا ب و ب

 * (م خ) تق دصلاق ةنآآلا ىبرقلا ىذ ءاينأو ناسحالاو ل دملابرسإ

 ىنبلا نم ةنوملا هبح اصل لج ناردجا بند نمام أاعوفرس كلاعب هبا نع نمح رلادبعنب © ةنييعو»
 * ميك” محلا ةعيطقو

 هنييحاف سابعن | نعريبج ن ديعس نع بئاسلانب ءاطع نع سقى ا نب ورم ان قباس نيديعس نيب دم ١

 هفىل كرابو ىنتقزراع ىنمنق مهللا وعذب دع هللا لصمتلا كوييويته لاه ررتلا لاق ةبللط ةأمح

 « حيحص» ريم ىلةبئاغ لكى لع فاخاو
 لهتلا/ةرؤس ف لاقو ةي اوم سنام هلو قف سابع ن ا نغةمرككنع يونا ديزؤع دهون« نيمح )
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 22ج « ريسفتلا ب اتك » 2 « مهه » 5 صيخلتلا ماك ردتسلا ف

 ىسوم ينواولوطلاو ىناثما نماعبس سو هل او هيلع هللا لصهّللا لوسريهوا لاق سابعنبا نع ريبج نب. ديعس نع
 * هاج 7 و نيخيشلا ط رش ىلع ص ثيدح ا ذهاتس

 قاحساينا نع ليثا رسا نع ىسومن هللاديبعانثن ا ربم نيدمحا اني رافصلا هللا دبع ندم هللا دبعوا < انربخا

 نارقلاوىناثملا نم امس كاتب ادي لجو نعهلوقيفاههنعهللا يضر سابعن | نعريبج نب ديعس + نعنيلملا لسور#

 لع حصص ثيدحا ذه« فوكحلا ةروسوفا ىعالا و ماعن هن الا وةدئاملاوءاسنلاو ناقل او ةرقبلال لاق ميظملا

 * هاج رخم و نيخيشلاط رش

 نايبظ ىلا نع شمالا نعرب رج أبنا ميهاربانب قاحساا:" مالسلادبع نبدمح اننىربتملا ا ركزوا# انربخا ©

 ىراصنلاودوبلا نومستقملا لاق#نيضعنارّقلا اولعج نيرذلانيمستتملا ىلع انلزنا 5 لجو لعهلوقف سابعناا نع
 *:هاج رخنمو نيخيشلا ط رش لعحيحص ثيدحا ذه# ضعب اور فكو ضعب اونما لاق نيضعنارّلااوامجهلوقو

 4: لحتلا ةر وس ريسفن زهدج
 « ميحرلا نم. رلا هللا مس

 ورم نع سيقنب ةوسالا نعنايفس انة ندضيإلا ب . وتلا ةدحن نذاعم انتهيقفلا رضن :لاوا 4 يعل

 مرخامركسلا لافاني اهتز وأ ركسهتم نون ةر الا مذنب وع لع امين هللا نر ا نبانع ميلسنا

 * هأح رخو دانسالا حبحص ثدحاده ءاهر ع نم لحام نسحلا قز رلاواهرع نم

 نع باغننب نابا نع ةءواعموباانن يبا ىنثدح ةبيش يبا نب نامع ندمان ظفاملاءرادىبانن ركبوا انث دح ل
 اد ه#ناتخالا ةده1لالاق ةدفحو نين لجوزعهلوقيفهنعهللا ىطرهللادبع نع شيبح نيرز نعو رمعن. لامملا

 * هاجر خلو نيخيشلا ط رش ىلع حيتص ثيدح
 نع ةرسم نب هللا دبع نع شمالا نع نايفسانم رمتيبا نباانئ بلاطىلا نب ميهاربا ان ىسيع نب ىلع# ىنئدح ف

 اعيسرإسو هلآو هيلع هللا لص هلال وسريفوا لاق سابعن ا نع ريبج نب ديعس نع نيطبلا مسمن #« شمعالا »

 * ( م خ ) اتس ىس وم يبواو لوطلاو يناثلا نم

 نارمتلآو ةرقبلالاقيفاثلا نماعبس كان | "1 دل سابعا نع ديعس نعنيطبلا نع ق احس يبا نع « ليئا رسا

 * (م خ) فهكلاو فا ىعالاو مامن الاو دئاملاوءاسنلاو

 نومسبتقملا لاق نيضع نآرقلا اولمج نب ذلا نيمستمملا لعانل زئا 6 سابعنب | نع نايبظ ىلا نع *« شمالا

 *ىراخبلا هج رخا اذ (تلف) (م خ ) ضعب يب اورفكو ضعبباونم | لاق نيضعن ارقلا اولعج ىراصنلاو دوهلا

 ب لحتلا ة ةروس ريسفب +

 اسحاق ؤ رو انك هم نعلئس هنا سابعن | نع ميلسنب ورم نع سقنب دوسالا نع «نايفسإل

 *: كك داع نم لحام نسحلا قزرلا واه ركن مم رحامركسلالاق

 * ( م خ )ن اتخالا ة دفملالاق ةدهف>و نين هللا دبع نع شيبحنر ز نعل اهنملا نع بلغت نب  نابا

 6-0 1 1 كا

 3 ويسهم

 « لحتلا ةروس نيسفت 2 0 ميلا

 را | 0
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 5 ل 1

0 

 ا
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 «()ج»ظ  #«ريفتاباتكإط ١ «م.ع) #« صيخلتلا مم كر دتسلا »

 هللا لاق نيذلا نم كوناو اا نوكأ تاوجرا قاف يبا تلتق كلوقاماو هذفن كلام ىل ادغاف لاما تس يف

 حاصف كلذنم لدعا هللاذانادمه نم لجر لاق نإلب اتم ررس ىلع اناوخا لغ ع ا انعريو ا

 قحاب ريم ناشف يتلو كانوا ن 2 نك ملاذا ذا نفل ااق رصقلااهل ىعادب ةحيص لف رع هيلع

 ماشهن ذاممأبنا ميهارب نب قاحسا ان مالسلا دبع ندم انن يربنمل ,نملا دم نب ىبحاب ركز ول «انزخا»

 | هللا لص هللا ل وسر نع هنع هللا ىضر ديعس يبا نع لكو تملا ىلا "رع ةداتقنع يبا ىنتدح ىئاوتسدلا بحاص

 | مهني تناك ملاظم نوصاقت ةنملاو رانلانبب ةرطن اوسبح رانلا نم نونم ولا صلخ اذا لاق 1

 | ةنلا قدنكسل ىدها مدح الهدب دمج سفن ىذلاو 0 اوذهو اوقث اذا تح ايندلا ف

 أ ةداتكنع ءاور دشارن رسما هاجر خم لو نيخبقلا طرم 0 طع مص ثيدح اله اسدلايف هل ا 35

 ١ ::ه ريغ نم ةداتق تين ا و ادع لو فصلنا ينأ نع لج نع

 [نديعس نع برحن لاش انت قايفص 8 ميعنوا انن ة ةعزخنإ 6 ةياهن اص ندم 4« ىندحإ»

 اذكا واه لوتيفهلها ىلا هعام لسر لجزلا ىرتاما لاق ةنالكلذ يف نا اممنعهللا يضر سابع نبا نع ريبج

 ْ «هاح خب و ملص طرشع حبحص تيدحاةهم قح لأ ١ وقع ا كو

 نديجلادبعانت ةماساوبا انب ةفوكحلاب يتراملا ديجلادبع ن دم اان بوتس ندم سابعلا ونا( اننادح

 كيك نى نع ةربره يبا نع هيبانع ةقرحلا ىلوم بوقم,نب نرخ رلا دبعنب ءالعلا نع ىراصنالا رفعجأ

 داسالا حيحص تيدحاذه»باتحسلا ةحافيفاثللا عبسلالا ةر سول او هيلع لبص هللال وسر نع هنع هللا ىضر

 ْ «نارقلا لئاضف باتكيف ثيدحلا اذه قرظ تيلمادقو هاج رخخ مواسم طرش,لع

 | نيطبلا لصنع شمالا نع ررجأبنا ميهاربا نبق احساانب مالسلابع ندمان ىربن تلا ارك ب انربخا ظ:
 ب :

 لوزعما ذوبف كلامام|لاقىلام ت ذخاوىدلاو تلتق دقو نينهّولا ريما اب ىف بح رب لاف هب بح رف ىلع ىلع

 انع زنوهللا لاق نب ذلا نم ك واوانانوكا ناوجرا يتاف ىناتاتقكلوقاماووذفن كلامىلا دغافلاملا تس يف

 هياع ىلع ح اصف هكل ذ نمل دعا هللا نإ نا دمه نم لجر لاق نيلباتم ر رس.ىلع اناوخا لغنم مث رو دصيفام

 « حي « كثل وا نحن نكن ملاذا اذا نف لاق رصقلاال ىع ادن ةحيص

 صلخ اذالاق لس و هلاو هيلع هللا لصهللا لور نع ديعس يبا نع لك وتاايفا نع ةداتقنع 4 ماثه

 اوذه واو اذا ىتحايب دلايف مهني تناك ملاظم نوصاقتب رانلاو ةنجلا نيد ةرطنق اوسبحرانلانم نونم وللا

 | يويلزط دل ىل هللا دلال اا 1 منا ءاتاكس لع ئنباوأ كلل لغد ضان

 1 9غ ده نيياودييس قا .:.ع لج ر نع ةداتق نعرمعملاقو (م خ)

 لوَيقهلها ىلا هعاخخ لس ريلجرلا ىرت اما لاق ةء ال كل ديف نا سابعن:!نعريبج نء .ديعس نع # كامس

 و : « (م) قح هنا اوف عمو ارا ذاف | ذكو ا ذكاوناه

 « ا ذه م دش ةحت اذلا يناثلا عيسلا اعوفرص 6 بمك نبا نع»

 سمت الا ا 7



 امص

 «(0)جال_ «يفابتك» 00 «ط 0 «صيخلا كردتلا»
 00 س4[ رجحلا ةروسريسف زيف

 « مجال ١..نيكولا هن اسيل ْ

 بئاسلا نب ءاطع نع رسل ,.|قاحسا اننمالسلا دبع نب دمحانت ىوبتحلا دب نب ىبح اب ركزوا 4« انربخا أ

 ه«هاجرخ مو

 ورحاش سيقز حوانير نين ا رمع وبان يضاقلا تاهيل ليش انيلدعلا ذاشججن ىلع « ىتثدح ظ |

 ةلاودع الص تال ومر كل رق 5 اكحللاق اهنع هللا يضر سابع نا نع ءازوملا يبا نع كلامنا

 ميضعب رخاتسيو اهاربالناللوالا فصلا ىف مدقتس د مولا ضمب ناكو سانلا نسجا نم ءانسح ةأرسا لسو

 يف لج وزع هللا لزتاف هندب ىفاجو هطبا تحن نمرظن و اذكحم لاق مك راذاف رخلا فصلايف نوكي تح[

 هي هلاقو هماج رج غو داانسإلا ينبع تراتيل يس ير ا

 ركبوا ( هايريج )١ ئروتلا بنر ل ا لعنا]

 تسلا ل

 كا هللا ىضر سابع نبا نع ءازوللا ىلا نع لجر نع .نايفس انث ةفيدح وا اًتينينإ نبقاحسا ان: ىفاشلا |

 ه«ةرخؤملا فوفصلا نيرخاتسملاو ةمدقملا فوفصلا نيمدقتسملا |

 لجبلا سادبع تكا وباانثر ضن نب دم نب دج ايل ءالما هيقفلا توراه نيدججا سابعلاو نا 4 انئدخ لف: ١
 ىلع لف ١)ةحلطل نبا ءاجذا سلاج هنع هللا ىضر يلعدنمل ىنالاق شا رخن ىببر ىنادخ دنهىلان ميعن ىنثدح ا

 ١ ٠ لو زءماذؤيف كلام اما لاق ىلام تدخاويلا تاتقدقو نيِنِصُؤ اان يلا هب بحرف هنع هللأ ىضر لع ْ:

 5 ةحلط نب ىسومهءاجذا لاقث يح هب لاعلا هلل بعامل عسقلا (

 2 رجل ا ةر ونس ريبفت ]وج

 نيملسملا نمناكن صلو ى جحةنحلا الخ لي : المعقب هنبالا زياملاق سا خان ! نع دها# نع بئاسلان 45 ءاطغ 5

 ميرص»# نيملسما وراك و لا ورفك نب ذلادواع ر لوقت نيح كا دف ةنملا لخ ديف ظ

 هللا ص هللا ومر 0م نع ءا نول 5220 ورم َن ء سبق نب 4 2 10 1

 رم نال والا فصلا ىف م دقتس ١ موقلا نضعب ناكو سائلا ن سجنا نم ءانسح ة أرصا ىلسو هلا و هسيلع

 يس رديؤلا تملا يف نركي نحب قطساوضاتأل ١ ًْإ

 سيقنب جنح ملكت لليوم ريل يم لجل يع دبا وركتس نديم انملع دملو اهناشيفا ٌْ

 *لببمول ج رخ قو دصوه (ت تاق ) ةجح

 نب رخاتسملا و ةم دقتلا فوفصلانيم دقتسملا س اننع نبا نع ء.ازوجلا ىلا ضرع لجز نع ى روثلا9»

 : * ةرخ ولأ فوفصلا

4 1 
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 فايا
44 

 ريسفل ِظ 1 هب 0 نيم ةنتساا ةماع انمل» لو زر ناش

 هر ودم

 دل

 يف ةيلطا نا ءاجذا ىلع دنعل.يبالاق شأن ر ىت دح دنهيبا نب ميعل نب ىلجبلا هللا دبع نب # نابا >

 0 و ا

1 

 يل ناك نوم لوف حمفتنو مخز ,و ةنملا لخ دمو عفش هللا لا زام لاق امنع هللا ضر سابعن نع دهاغ نع

 | دائسالا 0 اذه#:نيملسماوناك ول اورفكحن دلادواعر لو نيح كادف ةنلسالخ ديلف نيملسملا نم

0 

-. 



2 
 مدت

0 

 | ريل ول ْن

0 

 4«( ج» # ريسفتلا باتكإ» #2« مم+) « صيخلتلا عم كراصلا»

 000 ل ب فم اذ وملع الدال هحورض بقي نمؤمأ نأ

 بيعشنع ةماسنب دام انيراطعلارابجلا دبعنب ءالعلا انن ة ىلا نن 'ىبحوا انببونا نب ,نيسحلا # ايربخا »»

 لئس[ قف لس نم )١( عانق لس وهل اوهيلعللإ لصدللا لوس ريفا لاق هنعمللا ىضر كلام نسنا نع باحبملان ا

 *هأح 0 0 هك عحص ثاخ اذه# ا لاق ةيبطةرجشكةيط ة ا

 ل لبقيرولس لات ات ير

 نشيرق وقفانم'لاق زاوبلاز واسال راسو رق ها ا ىلا نم لاقف ءاوكحلا نبا ماقف ىل اثم:

 ا ذه « ءارورح لها مهم لاق أمنص نونسحم مما نوبسحم مو ايدلا ةويحلا يف مهيعس لض نيذلا ن :.ف لاق

 * هأح رخو مههي دح عمجم نمم نيِفوكلا تاقث نم يفريصلا نححرلا دبعن ماسلو لع حي قح هدة

 نايياك يبايرفلا فسوينإ دم انن يترلا نوعيم نب لعن دم انفو نب دم سابعلاو | 4 انثدح

 نازخلالاه لاق راوبلارادمبموق اولحاو لجوزع هلوقيف هنعهللا يضر ىلع نع لع ئذ و رم نع قاحسا ىنا نع

 *« نيحىلا اوعتف ةيما ونباماو ردب موي مراد هللا مطقدمف ةريغملا ونب اماف ةريخلا ونلو ةيماونم شبر رق ثرم

 * هاجر لو دانسالا حي ثيدح اذه
 نب بوب انث يضلا مركز ةفع انث نوراه نإ ىسوم ان“ يندثلا بوقعي ندمحا ديعس وبا © انثدح ف

 هيلع هللا لص هللا ل وسر ارق تلاق انعهللا ىضر ةشئاع نع قو رسم نع يبغشلانع دنهيلا نب دواد ان نسما

 لاق ذعمويب سانلا نيا تلق رابةلا دحاولا هللاوزربو تاومسلاو ضرالاريغ ضرالا لد موي لسودلاو
 ١ * هاجر 2و داشيحلا يدم ثيدح اذه طارضلالع

 رينتسل + عمجم ١ رغلا هيلع لكو ىذلا قبطلاوهعانقلا )١(

 لاقدمجو ثدمحلا لظم ىدعنبا لاق هللادبع (تاق) ميحص#هيلع مسالا هحور ضب .نمؤمنم سيل توملا

 *:هن بتحمل ن ذابحنا

 هللا لص هللا لوسر ينالاق سنا نع باحبلا نب تيعش رع ةملسن داما رابجلا دبعز م*الملا

 «( م) ةلخنلا نه لاق ةببط ةرجتك نايك ارقق رسل نم عانت سوفا اوهيلع

 ءاوكلاناا ماقفقئموىدعباولأسأ نلوىواسلاقف ماق ةايلع تعمس ليفطلا وبا انب يفريصلا ماسانن « مين وا »

 مهيعس لض نب ذلا نف لاق شر رقوقفانم لاق راوبلا 121111111110

 8 نايفاكلا ةاف نم ماسن# ءارورح لها مهنم لاقاين دلا ةويملا ىف

 ةيماون شيرقنمنارِخالا م لاقراوبلارا دمبموقاولحا ولت نعرص ىذ ورم نع قاحسا ين نع# نايفس د

 خرب ةنيح لا اوعتف ةيماوناماو ردن . مون م راذتقا طف ةريثلاوناماف ةريتلاون وأ

 هيلع هللا لص تالت راك تلاق ةشئاعزع قو رسم نع يبمشلان ع دنهل ان دوادانتن سأل ا نب ترسو

 هم طارصلاىلعلاف ل دئموب سانلا نبا تلق تاومسلاو ضرآلاريغ ضرالا ل دب مو ملسو هل 1

 ريش >< بم



 «(0)ج»  «ريضلاباتك» >0 «مهاطا ٠ 4 صيخلتا عم كر دتنلا»
 * هاج رختملو نيخيشلاط رش لع حبحص ثددح اذه#|عيلعا وضعلاق مهها وفا يفمهمدما

 ىلا :رع ىروثلاأبنا قازرلا دبع أبنا ميها ربانب قاحساان مالسلادبع نيدمحشانن يربنملا اي ركزوا .انريخا ف

 يود درواذك هللادبع لاق مبها وفأ يف مهددا اودرف لجوزع هلوق يف هللادبع نع سوح الايبان :رع قاحسا

 * |ههط رش ىلع ةدايزلاب حب م ل امو ظيع مناص ىلع ءاوّضع لاقو هذد ضعوهيف

 ندا 0 اولا ناميلس نب ديعسان ا ناذاشن دمنا قاجسإ ,واخبشلا# يلربخا ف
 ىلع لجوزع هللا لزتااملاق امهنعهّللا ىضرسابع نا ع ء داوريبانب زيزملادبعنعسينخ نيديزب
 ملسودل اوهسيلع هللا ىلص هللا لوسر اهالئاران كيلهاو كس هنا اوقاونمانذلا | ماب لسوف اوه يلعهللا لصءيبأ

 ا مشغم تف ركلمو لاق وا ةليا تاذ هاحصا لع

 نا لور لاقف اب نماهنلالوسراب هباعصا لام ةنملاب هرشبف اهلاتف هللا الا هلا ال لق ىتف ايلات كرحت وه

 تيد اذه هديعو فاخو يتم فاج . نايت لجوزع هلا أرق تشيل وكل اوبس لال

 «هايب رخيلو دابا ل

 هللادبع» نعو رمي نب نا وفص ابنا هللا دبع أنا نادنعأم .هجولاوا أبا ىزورملا ميلحنب نسا « يبريخا »

 ا يرش ديد هادو قسد لجو زم وق ىف لس والو هي لام ينل ء ةمأما يلا نع رس نا

 نم جرخم تح هءامما عطق برش اذاف هسأر ةورف تمقوو هبجو ىوش هنم ينو اذلف هر كتي هيلا برق ظ

 .ىوشب لبلاك هام اوني اوثيفتسي ناو لجو رع هللا لوقو م ءاعما عطيف أم ذ امج ءام اوّمسو هللا لوقي هربد

 * ه اجرخم لو و لسمط رش ىلعحيعصثيدح اذه#بارشلا -ك-

 باد فرقا ديزني تادصالا ىلا نازح يد ناو زاهنب حلاص نب دمش « ىندح ل»
 نردد ميلا كلمنوتلبمو:لاق مالسهنوتلبا مو مي قا يضر بزاعنبءاربلانع كلامز دم نس دحدفاو

 ا لةاءامل لاف صا بع نبا نع ةم ركحع نع دا ور يبا نب زيزعلادبع نع سلخ ن ديزبن « دمخ

 هياعايشغم ىف رثن ةليل تاذ هءاكصا ىلع ملسوول ”[و هلع هللا لصهللا ل وسر اهالئارا جلاب سف اوق هيب لع

 ةنملاب هرشيفاملاةف هللاالا هلال لق ىتفان لاف كر يمل ازا لعمدب رمل اوهيلع هللا لص ينلا عضوف

 ( تلق) حب 05-5 .ءو ف اخو ياقمفاخ نر كلذ ىلاءتهلوق متعمساما لاق انس نما هللالوسراب هباجال اقف

 ناذاش نيدمحانا قاحبسا نركب وا ينريخا مالا لاق تح 0 خيش ماح وبا لاق 10

 « هركذف دما ' ىلعساولا ناملس دا يره ولا

 هيلا برش لاق ديدص ءامنم قس و اعوف مع ةيماما يبا نع رسل نب هللا دبع نع ورم نب 6 ناوغص )»

 هللا وت هريذ نم جرخل تح عاب عين بيل اذاف هسأرقو رف تمقوو هبجو ىوش هنميفدا اذاذ ههركتف

 :(م)بارش *لا سئ مهوجولا ىوشي لهملاك ءامتاوناغب | 0-2 وهللالوقو و مءاعما عط طقفامرمح ءاما وسو

 كادر 2 مالس نوفل مون مرسين "ادام كامن دع يباسارخلا ذقاو 0 انحلا لا دعو

 0 قفقافو ِ
3 

 0 أو



 » « ردقلا نم رذملا و

 نيسفل

 4 ا ةروسريسف

 400ج .. 2 . «زيفلا باتكط> 400 « صيننلا ع كردتنلا 0

 : 2 ْ ٍ 00 معد فر دو

 ا ةحلط نع ىر 0 3 قاز رلادبع 3 :ةافكسل اتي مالسلادبعنب دخان ى رسل الك وام اربخا »

 اهث العتوم لاقاهف ارطا نم اهضقنن ضر االاينان اناو رن وا لجو نع هلوقيفاءمنعهللا يضرسابع نبا نع

 * هاج نخب ملو دانس الا حيت ثيدح اذه# اهتاهتفو

 - ماللا هيل ميه را ةروس ريسف تح

 « محل )| نحرلا امس 5

 هلاو هيلع هللا صادم لصف لا ناامهنع هللا ىضر سابعا لاقل ون ةمركع تمدسلا# نابان اان

 لجو زع هللا لاقلاق ءاسلا لها ىلعهللا هلضفامف سابع نا اياولاقضرالا لها ىلع هلضفو املا ها ل ىلع لسو

 هللازالاةضرالا لها ىلع هللا هلضف |مقاولاق 4 4 الج اع كيذنم مدهامهّللا كل رفغيلانيبماحتف كلانحتفانا

 كاناسرا امورسوهلا او هيلع هللا لص ديحلاقو ةنآلا هموق جراسا الا لويثو نمانلبس زاامولوش لجوء ع

 + جيامم ادقنانان نمل نافدانس الا مص كبدح امك ونا ادلع رافاريذ.واريشن سانلل ةفاك الا

 * ناخيشلا هج رخم لو مالسالاَةّعا ن ٠م ةعامج

 ىسومن تلاديع ا قاوبصألا ناب رهمنب دمجأ نا ياهبض الادها لا هللادبع ندم هللادبع وا# انربخا

 او درف لجونع هللا لوق يف لاقدنا هنع هللا ىضر هللادبع نع ص وح الا ىنان ء قاحسا يبا نعل يلا رس اانا

 تسع ١

 ه حي هردتلانم ءاشدام

 «كورتم دمحا لاقورمج نب ةحلط

 6 ميه ارا ةروس ثيسيفا سب

 اولاق ضرالاو ء امسلا لها لعادمم لضف هللانا سابعنبا لاقلوبت ةمركع تممس نابازي « جلا 9

 دمحل لاقوة ”الاهمؤك ناسلت الا لوسرنم اناسراامو لوت هللا بن الاق ضرالا لها ىلع هلضفامت لبق رخ انابو

 6 حرص« هنم ميكحيبا نيد زب هعمس# سن الاو نملاىلا هلسرافسانلل ةفاك الا كانلسزاامو

 ماورو ( م.خ) اهلع اوضعلاق مههاوفا يف مهيدبا اودرف لادبع نرع صوخالا يبا نع «:قاحساوا )»

 ه( م 6 | اكين ممدباسا لع رضع لاف دنع ىروتلا

 ميدت» 7

 ظ ميكع نان د ميهاربان قاحساانب مالسلادبع ندم انن ىربنعلا دمشنب ىتيح ايركز وا م انربخا »

 ملسو مل اوهيلع هلا سم دمحمل لاقو نيلاظلا ىزجن كلذك منهج - هيزجم كلذف هنود نم هلا ىتا مهنم لق نمو

 (تلق )يحص#اهئامتفو اهئالعتوملاق اهفا رطا نرم اهصقن سابع نبا نع ءاطعنع ةحاط نع © ىروثلا )ف

 دو وسو يبس سيو بع ونجمب

 |كبذنم مدقام لا كلرفيل,دمجل لاق و منهج هءزجن كلذف هنود نم هلاينا مهنمل ات نمو هللا لاق لاقاذاع



 ووو سدو بصم

 8 نالاق لسودل او هيلع هللا لص ىنل : 0 نا :رءزيمس نع عساو نبد نع ىسوم نب # ةقدص ا

 حيي «دعرلا توص مهممس ! مورا مل *لا ءبلع تعلطاو ليللابرطملا 1 تفس الواو عاطا: ىدابع ناوللوش ْ

 «هاو ةقدصلب( تاق

 «(0)جط «ريفلاباتك» 2«. 4 صيخلتا عم كر دتلاف»
 انثيارحلادقاون نمر لادبع 0 انثىرمعملا لعنب نسحلا انت هنولاب ندمان درّخ نموا 4 انب دح 5

 تاق لاقا نع هللا يضر ةشئاعنع ريبزلا ن .ةورع ع باشا , للام يئثدح دنس ن ميهاربا

 هللاذاعم تلاق ةقيقح اوبذكمهما اوسأيتتسا دقل تلق اوهذكدق مهنا اونظو لسرلا سأيتسا اذا ىتح ىلامن:هلوقامل

 لسرلا تنظ ءالبلاوبلع دتشاو رصنال مهعرخاتسا امل لسرلا عاب عامنا | م ربكلذ نظن لسرلا نوكك نا:

 ة*هاحرخ 1و نيخيشلا ط رمش لع حيدص ثيدحا ذه# او.ذكدق مهعاسانا

 ا دع رلا ةر قع ريسفل يح

 # ميحرلا نمحرلا هللا مس

 الدم ن ىسومان انن(ةلاق) ىس ودسلا ىلع نب. ماشه و ىضاقلا قاحسا نب ليعمسل اني لدعلا ذ ذاشم نب لع ىنثدح دعا

 00 وم 00 ا هي

 ان نا اذه أ ا
-. 

 ناملس 5 رع ةملس داج نإ حوران يب قاذصلا قاجشا نبدء ان تومي نا ادم س ايعلاوا# | 0 0

 نااتكا مغني اك ادحان ,لاقعا يش رسوورش ال "لوق 5 00 دعنا ا 9

 هدا جد يرسل وس روش رف ا ٍْ

 : ةرالكجلا "ىرالا نايف ايل دوم نب دماج ان شفاحلا تبومع ند هللادبع وا: © | زي »أ

 3 ثدخلاةكل دك ن اك ناف ةحلط ىلا نب يل دبع نب رم نب صح هلا اعو ره انظار يبل بح < نا

 نعكلملا 6 تن ىب حن نعزاجاس ني رقازانب 0 ورمعابا لاق اا هم ريسغن ىف هيوهار نا هحرخادقو م

 3 هوتي سو هل 9 هيلع هللا لص ينلان ,عسن أ[

 سنتا" قا قح لامن هلوفافلل ت تاقلاق ةشئاعن عريب نلا نب ةورعنع باهش نان عن اسيك ن . < اص »
 ا
 :أ كلذ نظن لسرلا 8 ” نادنلا تا 5في مح اوذك م 3 ارضاخبا د !تاقاو ذك دقمهنا اونظولسرلا |

 *(مخ) | وذك دقمهع ايبأ نا لسرلا تنظ ءالبلاوبلع دتشاو ردنلا مهن رهاكتاا) لصإلا ع اما مماعا اهب رب ْ

 3 : سه[ دعرلا ةروس ريسفد ]:-

 اه نيباتكلا دحا نملاق ء اثنام هللاوحع سابع نا نع ةمركحع نءيميتلازاملسن ءةملسنب # دامح »

0-06 

 0 ضالة روس 0 هب لاا و

 * بل ىغ حيحص# بأ انكم ةلحى يلانكلا» ١ هدنعو حسو اقدح ندد عاش ! امهللا وحع تاناتك"

 ٍِط

 5 3 نأ ذأ

542 



 00 و 5 السلا هيلع الوهعل رمل

1 

 رع و

 94 00 اخ 0 6 و

 «()جاظ 2 «داباكاطظا «مي»ظ ٠ «سصيختاعمكردتلا»
 : ُ ش * هاجر خم لو نيخيشلا ظ رش لمست دانساب

 نعةينغ يبان, كللادبع نئيحانن ةبيش يبانب ركبوا ان رشن نب ماشه انيقفلادبلولاو ا خيشلا 4 انئدخ ل
 وقفل ناك لس وهل اوهيلع هللا لص هللا لوسر لاقلاق هنع هللا ىضر كلان سنا نعرين للا نبرمع نب صفح
 لاق كرهظ سوق ئذلاام وكرصب بهذا ئذلام بوتس ' وتاذ لاَقفهللاىفايخا وما مالسلاه لع ينلا

 : هيلع ليريج هانأف لاق نيمان يبا 0 نزإاف يرهظ سوق ىذلااماو فسو ليعع ءاكبأ افى رصب بهذا ىدلااما

 انكر كاف الك قرش نا ق وكت ىبحتسل اما كل لوقت و مالسلا كئرق 5 هللاذابوقعي اب لاق مالسلا

 خبشا أ محربامابر ىابوقعي لاقت لاق بواب ككل ايرطا لارج لاق هفلاق هللا ىلايز>ويثءاو كاما

 ةاراق لاق يل مثتوأل لبق اهش همشا يت ار لع دد رافئرهظ تسوق و ىرصب تءهذ از كلا

 متصاف امهم رشنل نيتيم اناكولف نعوفكبلق مد رنا كل ا نرالاقفل 5 ريحا :

 منصو كرهظ تس وقو كرب تبه ذا ىردنأ نيكاسلاو هايل الا يلا دابع حا نافذ نيكاسملل اماعط

 توقع ناكملاق ا ائيش هنم هومطت لف ماص ور نيكسمو انا ة ا اوعنصام ههفسوةوخا

 اد 8 ضاع امان ناك اذ ادإو بوقمي م مدغتيلف نيكس ا نم ءادغلاد ارانمالا ىدا انف ادا انما ءادغلادارا اذااهدم

 رييازلا رمح ن صفح دب طخ تاز طا تب رفعوا اسملا نم اًءاضناك نماالا ئذانف

 ناك نافذ كلام نب سنا ىخا نتا .ىراضنالا ةحاط يلا ن هللا دبعن تر منن صفح هبافىوارلا نءامهو رببزلا نظاو

 ماو هير دلل لظنخلأ م هانا نيقاحسابوقهيوبا مامالا جرخادقو# مسيح ثردحلا كلذك

 ىبح نع داب اوله كو راحو قاحساانن مالسلا دبع نيدمج ان ىربتعلا ابر كزوبا ( هانريخا )السم

 انخا وما توقعي ن اكلاقرس وهلاو هيلع هللا ص هللال وسر نعهنع هللا ىضر كلام نب سنا نع كلللادبعنا

 * ه وجل تندلا 3

 «انادح »
 : * ( مخ) ىلام ل دخوب نأو ىض ع متشل "ناو ىرهظ ب رضرنا و ملع ريغب يق جنان ولع ريغل

 ايخاومخاب ما كلام سنا نع ريب زلا نر مصنب صفح ن :,ءةيتفيبا نب كلما دبعن 6 ىبحي ا

 الع نزلا لاق كر هظ سوق يذلاام لاف سوي لغاكبلالاق كره كهذا ىذلاام بوةسيان لاف هَللآَف

 رايك اهنا لاق يريغىلا ىوكشن ىيحتسن امالوشو مالسلاكئرق هَللاْنأ بوتس. لاقف لنربج هاناف نيماب

 يرصب ثبهذا ريبكحلاخبشلا حراما برها بوتس لاق بوما وكشنأمرلعأ اب ربج لاتفتلاىلا ينزخو

 كئرقت هللاَالاَف ليرربج هاند لاق تدزااميف منص ام توللا ل اءقامش همشا ىتن احنز يلع ةدراف ى اا وتو

 ىدا,عتحازناذ نيكاملل 2 هل منصاف امم رشنل نيتيم اناكول ى :ءعوف كبلق حرفيل ور شدا كل لوقتومالسلا

 ل ةعذؤلا | اوهنصام»» فسوب ةوخا عئصوكرهظ تسوقوك رصب ترهذإ م ىرذنا نإ يوي ل كهخأ
| 

 دارا م نمالاى دانفأردانم رماءادقلا دارااّذأ دعب ب ومع ٌناكف لاق ائيشذنم هومسطتق مئاسوهو 0 نيكسمو اناف

 صفح نأ ف اذكاملا لاق كلذك ىدانفايداممااءاض ناكناو توّمعِ عم م دغتبلف نك اننا نممادنا ْ

 نبا 0



 « 10ج ...٠ عديفلا باكاع»»_ 4209 اني رسفللا تو
 يف ءاجتم فسؤب ثبلام تئبلولو نمجرلا ليلخ ميهاربا نب قاحتنا نب بوي نب فسو ميركلان بام ركلا |

 37 9 يب رزان هي دبا نعظقىناللا ةوسنلالابام هلئسف كرولا جرا لاق لوسرلاهءاجذا تبج اليا دلا

 يضر رديسزا شرا ثب دح [ءامفا امنا ةقايسلاةذهل هاجرخم ا ط رش ىلعح ص ثيدحا ذه# ميلع

 « طف فيو تيلام جلا تن راء يا نع

 نعحابر ن لعن سمات يدقعلا صصاعوبا ايزا زفلا نان نيد بوقعل ندم نايعلاونا# انيدحإل

 لخد ايلف هلاونذب هنعمل ىو رمعلاقف ر ايخالا نءالا ويذاتسا لاف هنع هللا ىضر رمل علجر نذاتسالاق هينا

 ترنازتع هل لاف ةباس باهل فار نم الاعردمب لمْ لاق نالفنبا نالف ْن ان الفانا لاق تن نم رم هلل |

 لاجر يلع دعت امنا را رش الا نباتناو رايخالا ن ناكلاذ لاقال لاق ريع اربانب احا بوتس نب فسو

 « ريبكح ىب انحابر نيمعو هاج رخضإو و لسم ط رش ىلع حيبص كاد اذه#«رانلا لها

 ناسح ن.ماشه نان وراه نيد زئانن ىف جادملا حورنب هللادبع اننوزع يكرم دجان. دم 1 وا«قربخا »

 تسل تلقلاق هللا لام تنخمالسالاودعو هللاودع أن رمح ىللاق لاق هنعهّللا طرة رن سه ىلا نءنب ريس ن. د نع

 اه داعافلاق تممتجا ماهس و لياذاقااهككو ّللالام نخاجلو اهاداعنمودع ينكل و مالسالاو دعال ا

 نينمؤملا ريمال رفنا مهللا تقف ةادفلا ةالص يفَتمَقف لاقافلار شع ىننا ىنمرتقلاقمالكلا اذه هله

 فسوب نات اقف كنماريخ ناكو لمعلا فسوب  لأسقوإ ولاتف هيلع تس اف لمعلا ىلع يتد ارا كلذدعب ناك ايلف

 فاخا تاق نهافلاق الت لق اسمخ لوفت الوالاقن شما وانالم فلخاانآو ةغلما نااناو ىننباىننباىننباى

 ثيدجح اده# برضلاب ىلام ذخوناو يبط نع متشي ناو ىرهظ ب رضي ناو ملعريغل ىتفا ناو لعريغب لوقا نا

 تقيلول ةريرع فأ نت يصل ا ءاجذا

 * م رخآ 1 ىلل

 لاَقف رايخالا نبالاوت ذاتسا لاف رمسىلع لجر نذاتسا لاق ةيبا نع ىلعزب ىسومانب ىدقملا ان © ز ازقلا إ»

 تنارمحهللاتف ةيلهاللا فارش مان جردعف نالفنبا نالفنءا نالفا ا لاقِتنا نملاقلخدالفهل اون ذدا ؛ارمت

 لاجر ىلع دعتامتا رارشالا .ةزباتناو رايخالا نبا كاذ لاقال لاق ميهاربا نب ناار فسو

 تسل تاق هللا لام تنخ مالسالا ودعو هللاودعاب رمعىل لاق ةرارصه يبا 1

 لاقت ومتجا ماهسو لب اناا ايكييل و هللا لام“ 0, رخ او امهاداع نمو دع نكحل ومالسالا ودعالو هللاودع

 ناك [فنينمؤملا ريم الر فغا مبالا تلقف ةادغلا ةالص يفت مف افلا رشعىتلا ىنمرئفلاق هيلع تدعاو لعام داعاف
 ينباي فيسوب نات اقف كبنماربخ ناكو لمعلا فسو. لسد قولو لاق تي باف لمعلا ىلع يب دارا كل ذ دعب

 لوفانا باعت تاق ًايبخ لومت 2 ا لوح وال فاخا اايةسمادا اناو ينناع نب
 دوي و أد
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 رمسيفس رش نيح ركب وباونيمالا يوقلا ترجاتسا نم ريخ نا:هرج اتسا تباءان تلاق ىتلاو ادلوهذختوا |

 العلا 0 عيا جل ع سيدا م دولا

 * هاج رخن لو نيخيشلا ط رش ىلع حمص ثيدحاذه «اههنع هللا ىضر

 ل نايلس نع ةبعشانن سايايفا نب مدن نيسلا نب ميهار , ايان ىضاقلا نسما نءن حرا دبع « ىت ربخا

 ثيدحاذه#انملع | ذكهلاتف هلل يقف كل تيه تلاقوأر قت دوعسم نبهّيلا دبع تعمس لوقت لئاوألا تبيع

 «* هاج رخم مل و "نيخيشلا ط رش ىلع جي

 د ار 1 مد نب ىبجانن ى ىماعلانافضنب. ىلع نبنسحلا ان بوقعبن دمج سابعلا وا # انندح

 را ا ريبجنب ديعس نع نيصح يبا

 ه هاجرخم لو نيخيشلا ط رمش ىلع حيبنص ثب دح | ده# هلم انأ نم هاوهش تح رخل هز دص تن رضف

 | ليثا رسا اننىمومنب هللا ديبعانب ىناهصالا نا رهم نيدججا انيرافصلا هللا دبعنب دمج هللا ديعوبا ان ربخا لف

 أ لجرال هلوقو نجسفاهب منيح تارثع ثالث فصسوب رثعلاةامهنع هللا ىضرسابعنب | ن 0 يس ع

 ثردح اده*«نؤقراسل مكنا مههلوقودير 11 ناطيشلا هاسلاف نينس عضل نجسلا يف ثبلف ك ردنع قر

 * هاجر خل ملو نيخيشلا طرش ىلع حصص
 ءارع نايا: دوهسم, ىم يمان تلاهزت دمج سا ةيقفلا قاس نب دمحا ركب وا خيشلا © ىف ربخا

 | «نايتفتسن هيف ىذلار مالا ىضق لافايش انبأ رامامهدحالاقمالسلاه لع بعسوب ربعو هايأرامايكحام لاق نايتفتسن
 * هأجرخم لو حيحص ثيدح اذه

 نع ورم نب دمحأبلانوراهنب دن زئانن مركم نب نسما انن دا دغبب هيقفلا نالس نب دمار كب وبا « انن دح ف
 | نبا م ركلا نبا ميركلا نالسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرلاق لاق هنعهللا ىضرةربسهينانع ةملسلا ا و 8 8 3 2

 زكإلا 1

 هن !سماللاةنيح زيزعلا ةثالث نتا ندرغا ناب نادم نع جوال يا نع ناعما نأ نع # نايفس 9

 نيمالا تلا مالا نم ريخ نا هرجاتسا تبااي تلاق ىتلاوادلو هذذنوا انعفت.نا ىبع هاوثم ىركا

 * ( مخ )رمتيف سرفنيحر كواو
 *( م خ) انملع اذكهلاتفهلل يقف كل تيهأرش هللادبع تعمس لثاو وبان « شمالا )ف
 بررضف بوعي هللثم لاق هير ناهرب يأر كتاالول سابع نبا ن «ةديفس نعنيصح ىنأ ن نع « ليئارسا »

 *(مخ) هلمانانم هيوبش تجرم هردص

 لجرللهلوقو نجسفامم منيح تارثعش الث سو رْثع لاق سابعنبا نعةمركسع نعفيصخ نع 4 ليا رسا إف
 (تلق) م خ «نوقراسل نا مهلملوقو هنررك 3 ناطيشلاهاسافنينس عضب نجسلا ىف ثبلف كيردنع قر كذا
 *:هلاج رخو هريغ هاشمودجحا هفعبض فيصخو ركتمربخ وهولاق اذك

 ن0 ا اا510--

5 0 
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 03 ري
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 ميركلا نبا ميركبلا نبا مركسلانبا مركسلا تااعوف م ةريره يبا نع ةملس يبا نع ورمجنب 4 دم اف

 ”فاساؤإ

 كاس ند ملا د نصي



 _40ج» «ريفلا باتكإ» 2 «مهط «  صخلتا عم كردتلا» ٠
 مالا م نك ناكم ماباذا ىتح تال“ نهو هنانبب لحنراف لاقهتقف | رجح ناكك يح هتعبلا جرخ نريد

 تجرفن ىرغصلا تناق غلا هللا ءاش ثيح قلاع | متةيرولا امل لاَ نيعاهدنعتج رفنىربكلا هتنبا تت اه

 |هوتم لعل وه اجر خم ملو نيخيشلاط رش لع حرص ثردح اذه * ىلعسولا الا نس يتب اف(ةيوعرلا الام : نيعاهدنع

 * نيخيشلا دنع دتموهف ةوالتلا رسفاذايباحصلا نافكلذك سلو ثافوقتوالا يف هلاماواذهّنا موس

 نب دمج ان نيكد نن ل اضفلاان ةزرعيلانب مزاح ندمان , ةفوكحلاب ى ابيشلا ميحد ن , ىلع نيدمتش هي ان ربخا

 كناقوصر ازا ا ربعملا فاز 00 اههنع هللا ىضر , للاديع ْن راج نع رانبد نبورمج 9 قب اطلل لس

 «ركذلاب هبوص مقرب ,ىذلا هاوالا لجرلا امي ينو اذاووبتلاف 1 وهل اوهنيلع هللا لص

 هب هاجرخم و د انسالا حيض ثيدح اذه

 4: مالسلا هيلع فسو ةراوس ريف ز-

 # ميحرلا نمحرلا هلل أمسن وق
 دالخاتثئعرتلادخم نيورمع أنا لظنملا ميهاربا نب قاحساانث مالشلادبعن دم نب ىيحب انركزوا# اربخا له

 هللال وق ى ضاق و ىلا ن دعس نعدعس نإ, بءصم نع ةرص نب و رمت نع و ا لسع ن نأ

 مه.طعالتف سو هلاو هلع هللا لص هللال وسر ىلف اعنارتلا لزلاق هن . الا صصقلا نسحا كيلع 00

 ١ هد ا
 00 رابع 0

 ول
301395 
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 ص نحن هلوقىلا الئّنبملا تاتكحلات اب كل رلالج وزع هللالزاق اًئيلع تضصقول هللا ور ان اولاتق انآمز

 *:هأج رخم و ةانسالا حبحص ثردح اذه * نا كلذ ذلكةالااا هالات يلا |

 نعقاحسا نأ عنايف- انثميكواك برح نب ريهزانث ل ضفلا نب نيسملااننىلاه نباص نبدم#« ىتثدح له

 انعفتب نا ىبع ةاوثمىركأ هنأ ماللاق نيحزيزملا ةنالث سانلا سرفالاق دوعسمن هللادبع نع ضوخألا يا

 "5 : نعرلا )

 هللا ءاش ثيح قلطنا مث ةمو ولا اهلا نيعاسه دنعت جرف: ئربكحلا تما تناف ماشلان م اذكوا ذك ن نكس

 :”(م خ ) ىطسولا الا نبنمىّتب اف ةءزعرلا احل لي نيع اه دنع تجرم ىرغصلا تناف غلب, نا

 مسوهلآاو هيلع هللا لص هللال وسر اذاف اهوتاف ةربقملا يفاران سأنى أر لاق راجنع ورمانن لسن م دمم ف
 28-5 ركذلاب هنوص مقرب ىذلا هاوالا لج لاه 6-0 - اج ولو اكرم رفا

 دن: فدو ةروسريسف]

 : ١ تعا كلر هنا لحوزع هللا ل زئاف انتندحول هللا لوسراب اولافانامز مهيلع التف ةنآلا صصقلا نسحا كيلع

 34 م 0 كد

 سف هرم 2 ء ىسع همس | هوبا ورافصلا لسمو | دالخ هباوص ( ت تاق)ر رافسلا لو # د الخ

 ا

 .! || كنزا هان راف دلع تبضصق ول هللا لوس | ولاقف انامز مها ملسو هل اوهيلع لل [2 هلل 12

 اناتك ثم ديلا ا هل هللا ا ا هنلالوسو راب !ولاقف انامز مملعالتف ةي.الانيبما بتاتكلا تانآ:

 دمر اان سوي ع 8

لاق ضصملان هج | كيلع صن نحن هل وقيفهيب أن نع كعس نب تعصف 0 0 الرحم ْنَع ىناللا
 إ 5 م 

 3 4 ماسلا

 م ةهروسر

5 

31 



 _ 40ج «رشهاباكإو عج « صبخلتلا عم كر دتنلا »ف

 طرش ىلع يحب ع ثردح اذه ةاماملا يب رملاناسنلااذهمالسلا هيلع لما ميه ازمامحلا ل وذل آوميلعسا لص

 نمحرلا ديعونا انا ظفاحلا لع ولا هانندح دقق تبان ىلا: نعالصتم هظفح دمحم ن لضفلا ناك نا نيخيشلا

 قام هللالوسرنع هينا نع دن رفعج نعزايفس نع هبا نع قكاني ىرسصنزلا دعس نب هللا دنيعاتت يانا

 « هوحن الس نم مل وذل اوهينلع

 انثىزارلارفمجن. ىسيعانثيرقلا دوم نب دامحانثءالما ظفاحلا ينابيشلا بويمن دمج هللادبع مي ,

 تنك لاق#«تينلا لغا + ع هناكرو هللا ةمحر لجوزع هللا لوقف ءاطع نفيواع د و رمت نعديعس نلذنا

 هلا سابع نيالاَتف هترفتمو هناكربو هللاةمحرو مالسلا مكيلعو تاقف هيلع سف لجر هءاجفا سابع نب هللادبعدنع

 * هاج رذ مودانسالا اذهالا هان :بتكحاما عا اليروثل حيحص بيرغ ثيدحاذه# ةكاللا هيلا تهتناامىلا

 ندلاخانب ىلعساولا نأءاس نيديعساب ةعّرخ نب ىرسلاا ليلا ميهازبا ةمصع نب ميهار اهي قربخا »

 . :رظاطوأل هللا لسز 56-5 سابع نب لاق لاق ريبجن. ديعس نع نمحر لا دبع نب نيصح نع ىلعساولا هللا دبع

 نوعررم هموث وتءاطهموقنلو هناقينط نيد نه دمقاف ثالث ن :رهوهن انين. ءاجوا_. رقم دمقا ىتح ماندافدودل نافيض مهما 4

 ملعتل كلبازؤقح نم كنان يفانلاما ولاق ينيض ىف نوزخمالو هللااوهناف متر هطأ نم نه ىنان.ءالؤهل !اق مهارامفهيلا ل :

 انام راكد لسانا لاف مالسلاهيلع ل 0 ريجديلا ولان سا نكر ىلاىواوا ةوقكب ل 6 ديرتام و أ

 8 اواَتف بابلاب نذلا ىلا اوجرخ ىتح اضعب مهضمب بكرته ءارو اومجترفمهنيعا سمطق لاق كيلا
 نيب تناكىح ليلا نضعب يف تمفرف ةيرقلاا واخد ىجاضعب مهضعب بكرا وقلطن افانرأ 3ك م

 ركل نف مهلعةكفالا تجرفل تبق ءامسلاوج يفريطلا تازوصا ن ل ووعمسب امها تح ضرالاوءاهسلا

 ٠١ مربع ١-راىذلا باذعلادبرب ةتكلشا قالا ثااتةتاصا نفطول موق ثيدح يف ممجلا ف (1)

 نب بومعإ هاورو (م)اماحلا 3 ءااناسللا اذهم ها ربامحلا د هلا او هيلع هللا ليص "5 حتا لاقلا اق راج نع ٠

 *هلسر فهنا ْن ءمميخأ وبا

 لحجر ,هءاحذا هانم خيبادمغ تمك لاقت - تيزبأ لمل ةيدبل اوال ذعر لتي اع نع كيعس ع نبا ورم

 حيحصةكالللاهيلا تهت نام ىلا هنا سابع نبا لاف هترفغمو ةناكربو هللا ةمحرو مالسلاكيلعو تاقف هلعإسف

 أمامللا يف رعلا 0 ليلملا 0 ربا مهلا د

| 

 . باسل ٌج ءالتاو 0

 هامل م طع اجل
 مهنا نظاطوا هللا ل اسر تع اجامل سابغن.ا لاق لاق ريبج نب ديعس نع نيصح نع 4 ىطساولا دااخان

 هر اولا رق نو وهنا طل! نع د قفط ثالغ هو هنانب ء اجو أبرق مم دعقا ىتح عان داف هوقل تافيض

 كنان.قانلاماولاق ينيض ٍف نو زخمت ال و هللا اوقتاف مكل رهطا نه ينأن ءالؤه لاق م ازايف هيلا نوع رهي
 كلير لسرانالاَقف ل ايربجةيلا ت مفكر نك وير عاملا دلع نب تايزخ

 ضب يف تمف رف ةنرقلا اولخد ىتح اضعب موضعي بكري مه "ارو مطب ميقا تيللو لاشي اولا نا

 تاج رفن تبلق م تيل يسن يف يطلا ,كبانوصا .توعمس مهما ا لإ نيب تناك ىح ل اءللا

 قلب اذا ىتح هنانب لحن راف هتلتتف | رجح ناكث رح هتعبنا جرخ تر م .موهتلتق كف الا هتك ر دا نثمماعةكحفالا

 ناكم 49|



 «(0)ج» 2« ريسفتلا باتك » ل « ضيخلتلا مم ك ردتسلا »
 رونتلا راف دق ناكو ةنس بام ثالث هموق كالهو ح ون نيب ناك لاق سابعنبا نع ةمركع نع زا زكا رموا
 ه:هاج رخ لو داس الا حييحص ث دح | ذهدءاعوبسا ةبعكلاب حونةئيفس تفاطو دنملا يف
 | نع اص ن:لضفلل ان بكي نى مام رابملا ديعنب دمحا انن ىعشامللا قاحسان. نوميم 4 ان ربخا ف

 ا نالالاف ىف زرع نم سانأا اهيا ةبكلا با ذخاوهولوش ردا سلا ناكل سد ا
 قم ناو ةئيفس ل ثم تن لها لثم لوقت لسوهلآو هيلع لا لص هلال وسرت تممس رذوبا ان ينرككان و

 . « هاج رخن و لم طر رش ىلع حي ثردح اذنه قرغاهنع فاخين مواجئامكر

 نعةملس ةامجانس برشالا ىم وم نبنمسحلا اننا ىم ومنب رشن أبا قاحسان ركب وا خيشلا « انث دح إو

 ىداو لعفىبا لسوهلاو او هيلع هللا 0 نا سابعن هللا دبع نع ةيلاعلاىلا نع دنهيبأ ن دواد

 ريبكتلاب هللا ىلاراوخ هلاطبهمنا رمنن ىم ومىلا رظنايف أك لاف ىو الا ىواو اوان هامل قو

 ةدعج ءارج ةقا للعقم نب سو يلا رظنا ىف : أك لاففاتكلا ذك ةنياولاق ةشثلا:ةدِهاملاَقق ةش ىلع ينام :

 * هاج رخن لو و لسم ط 1 ٠ ميد تيدحاتةه# فرص هيج هيلا ىلا رهو بيلا اهماطخ

 ظفاحلا رصن نب دمحا نب رفعجد مخ ونا ىف *دحلاق هتلأساناو رطمن دم نب رفعجن دم ور« وا 4 ىنأ دج لف

 قدسنا ركام لاق لاق سابعن !نع ةمركع نع قاحساينا نع نابيشنعماشهنن ةن واعمانت بي ركون ان

 نول ء سيت معو ةعقاولاو دوهينتبيشلاق تبش دق كارا ٍلسو هلو هيلعّللا لص هللا لوسرل هنع هللا ىضر
 ماع رخل مل و ىراخبلا طرسش لع حبحص ثيدح | ذه# ت روك سمشلا اذاو

 يب دملا هللا ديبعن دمج تباوا 3 ىدجانب يفا رعشلا دم ن لضفلا نيدمح نبل يعمسا نيملاو.ا * ىتث د> 9

 هللا ناوفماو لاق لاق 4غ هللا يمذ ءاع ن ا نءدمت نب رفعج نعىروثلانايفس نع دعب ميهارأ ىنأ دح

 دنملا يفرونتلارافدق ناكو ةنسةئامث الث هموق كالهو حو نيدناكل اق سابعنب | نعةمركعنعرمتوا# رضنلاإ» 1

 * موفعبط رضنلا (تلق 3) حيحص ءأعوبس اًةيمكلاب حو ةنيفس تفاطو

 سانلا اما ةبنكلا بايب دخلا وهو لوقي نذل مع لانكا لاح مقلع ايا ع نء اصنب «لضفم

 لثم 0 0 هلاو هيلع هللا بص هللا لوسر تممس رذ وبااناف ىنركلا نم و متف ىعدق نماداذ ينف رع نم

 «هوفعضطتف ىذمرتلا هل جرخ لضفم (تلق) (م)قرغ اهنعفاخبت نمواجناهبكر نمحون ةنيفس لثم يل لها
 سوم او هيلع هللا لص ةللا لؤسر ناسابع نا نع ةيلاعلا ينا نع دنهىنا ندواذ نع ةيلسن. دا )»

 ريبكتل ابهنلا لارا وخال اطبهم ىبوم يللا رظنا ىف ام لاك قر دال ماو كفاه مولا قو الا داو لعيفا

 *( م)ف وص ةبج هيلعو ىلإ وهو فيلاهماطخ ةدمجءإ رمح ٍةقان لع سن وىلا رظن اينأك لاف ةْ :لغفا مم

 ةعق اولاودوه قتبيشلاق تبشدق كارا مس هل و هيلع هللا لص لال وسر ركب والا قد سابعن. | نع نعإ»

 * ( خ) تروكسمشلااذاونول ١ استعو

 عبوس

 هبأنع دم نب رفعج نع نايفس نعدجهس نب ميهاربا ىنثدح هللا ديبع نب دمج تابوا ان « ىلا رعشلا لضفلا ِش

 لث)
 د

- 

 4 ون ةئيفس لثم

1 



9 
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 وكم يم“
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 «(0)جإ»  «ريستا باتكإ» «0١ 6 صيخللا مم كوستا

 * هاج رخو

 قازرلادبعنع ىناعنصلا كرابلا نيديزان يتامنضلا كرابما نب ىلعاض ةكحع ىئاعنصلا ىلع ندم « ىقربخا ف

 هلا اوهيلع هللا لصدللا لوسر لاقلاقامبنع هللا ىضر سابعن | نعريبج ن , ديعس نع ىرصبلا ورمى ا نعرمعم نع

 لوقا تلكنابلا لخدالا يف نهؤبالو ينارصنالو 000 يذلا هذه نمف مهب دحا نمأم ملسو

 للملا بازح الا لاق هدعومراتلاف بازج>الا نم هجرك نطو يالا هذه ثتدجو ىت> هللا باتكيف اهقدصت نبا

 * هاجر خم لو نيخيشلا ط رش ىلع حيت ثيدح اذه اهلك

 شط ومان ميسم يبان ديان يراد]ادبحس نب نت رايعات هيلا فش وب نيدم ندم رضنلا ونا 6 انربخا ل

 ةعببر ىنا نب هللا دبعنب نمر لا دبع نب ميهاربانا عفاريبا نب ىلعنإهّنلا ديبعل و مدئاف ىف ا كح يممزلا بوقعي نبا .ء

 هللامحرول لاق ملسو هل 1وهيلعللالصهّلالوسر تا هيريخا سو هل اوهيلع هللا لصيبنلا جوز ةشئاعزاهربخا

 ةنس فلا ههوقيف ثكحم حوذاك لسوهل او هيلع هللا لص هللا لوسر لاق ة يصلاءامحرل حو : موقنم ادحا

 ابلمعإ لمجمم ” امطقم به ذم لك تبه ذو تمظنف ةرجش سرغ هنام ز رخآ ناك ىت> ثوع د.اماع نيسخالا

 لاق ىرجن فيكوربلا ىف ةنيفس لمعت د هنم نو رخسف ةنيفس اهلمع لوقف هنول ًاسيف لورعو ةنيفس

 اديدش ابحهبحت تناكو هيلعىبصلا ما تيشخ ةد. ككسلايف ءالل ءاملا رثككو روتتااراف اهص غرفالف تودلعت فوس

 اهدس هتعفراهتبقر ءاملا خلبامف لبجلا لع توتسا ىتح هب تجرخ ءاملا|,غلب اف ةملث' تغلب ىتح بلل عجرفي

 ::هأج رخل " وداتسالا 3-3 ثردحاده# ىبصلاما مح ولا دحا مهنم هللا مح رولف ءاملااعب به ذىتح

 رضنلا انب يتامللا ىبنحم ونا ان يب ماعلا نافع نب ىعنب نسما انن بوتس نب دمج ابعلا ونا < انن دح ف

 مولا
 4 مر # دودعم لحا

 يدوبيالو ةمالا هذه نم يب عمس دحا نماماسو هلآو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق « سابع نبا نع إ»

 ةناالا هذه تدجو ىتح هللا باتك يفاهقت دصن ني'لوقا تلمؤلرانلا لخدالا ب _:رمؤيالو ينارصنالو
 : *( خر اهليللا ياوجالا لاغدايم رم ران تازج ال1 نمد نك مف
 هربخا ةعس ر يل نإ ؛ هللادبع نب نحرلادبع نب ميهاربانا هللا ديبع لويحلا# دج ترش نب © ىسوم »©

 هللا ل وسر لاق يبصلاما مح راحو موق نمادحا هللا مح روللاقإس وهل اوهيلعللا ليصةللا ل وسر ناهنربخا ةشئاعزا

 تدظعفةرجش سرغ هنامز رخ ناك ح# وعدد اماعنيسمحالا ةنسفلاهموق يف ح 0 لس هل اوهيلعهللا لص

 نررع وهنم نو رخسيف ةنيفس اهلما لوقيفهنولأسي نو رءوةنيفس اهلمعي ؛لمجم اممطقم بهذم لك تبهذو

 10 - ككسلايف ءال ِ امارثكو ورونتلارافو اهنم عرف الف نوملعت فوس لاق ىرجب فيك وربلاف ةئيهس لمعت

 لبجلا لعتوتسا تح هن تجر خ ءاملا مغلب|ملف ةملث تخل. ىتح لبا ىلا تجرفن ادب دشابح هبحن تن اكو هيلع ىبصلاعا
0-21 5 
 مدانملا (تاق) حييحص» يبصلا مامحرلا دحأ مهم هللا محرولف» املا أمم به د ىتج اهدي هتعفراهتبقر ءالأ غلبالف

 رضنلا )ف



 «(7)ج» «  ريستلا باتك » 2 « صيخلتلا مم كردتسلا
 لجرالا مهنم اهم رافصو تاو اهسلا ق زاشم: تحن نك ١ ويلا كلهاذ ةحيصلا مهم ءاج مث بو ذكمريغ

 حيحص ثيدح اذه# لاغروا لاق وه رم هللا لودر اراولاق هللا بادع نمهللا مرح هعنفق هللا مرح يب قناك

 * هأج رخو داتسالا

 دلاخ يفا نب يعاب هش قيل باهولا دبعن, دمحاْد::لدعلا بوقعي نب نسما # [ربخا ©

 اهرةتسملاق ابعدوتسمو اه رفتسم لعب لجو نع هللال وق يف هنع هللا يضر هللادبع نع دوسالا نع ميه اربانع

 *هاجرخم ملو نيخيشلا طرش ىلع مي ثردح اذه*توع ثيح اهعدوتسمو ماحر الا يف

 ورم نب لاهنملا نع شمالا نعزايفسانن ةفذحو ا انن نسما نبقاحسا انب ىفاشلاركحب وا 4 ينربخا

 * رشا لع ءانملا ىلع هش رع ؟تناكو قعاوزو هلوقنعل اعسفنا الع هللا ىطر سابع نبا نعريبج ديعس نع

 *هاجر خم لو نيخيشلا طرش ىلع 2 هس ثيدح ا ذه#مرلا نت نتم لع لاق ءاملا ناك

 داع ُُى + مس ورانم ىدانملا دوأد ىبان هللادينغ ندحم اه دادغس قاقدلا دمحان ' نامع ورموا « أر رخا

 ىلع موق حو لاق يلسالا ةددرب نع زرحم نب ندا يع ١-5 عم اج ةرخص يبانع ى دوعسلا ان

 ادلاغ زورا وخيط لغد كلذ هءاس ىتحاانطعا نولوش هنو اسناولمل لسو هلا اوهياع هللا لص هللال وسر

 ىشالو هللا ناك لادف صالا اده ءدب نع هل أ اه ,دلايف هقفتنو لسوف اوهيلعدللا 0 ىلع لس انثج

 كنا نا لاقف تامانا مث لاق تاواىس عبس قلخم ء..ش لك رك دلايف ستكجو ءاملا ىلع نث رغلاناكو هيت

 * هاج رم لَو دانسألا سيص ثنادحا ذه ديك تدك فا تددوف لاق تيهذدق

 نيزديلان :,ءمصأعن اع فات ئدبص ون محرلا دبعان*ن املس نب نوراه هانن تومي نيد شسابعلا ونا انثدح

 0000 د دهم دودتس سا لا لامعا ل باذعلامبمعان رخ +انئلوامبنعهللا ىضرس أ عنا نع

 هللا ءرحيف تاكلجرالا اهبراخمو تاو[ سلا ق راشم تحناك نِماّلا كاهاف ةحيصلاع هت ءاج بو ذدكمريغ

 * ميحص# لاغروا لاقوه نم هللا لود رأب !ولاق هللا ب اذعنم هللا مرح هعنق

 اهعدؤتسم و ماحر الا يف اه رمتسم /ٍ يناذبع . رع دوينالا نع ميه! ربا نع دلاخىبا نب # ليعمسا

 (مخ)توع تتيح

 * (مخ) ميرلا نتم م لعءاملا ناكولاق ءاملا ىلعهش ىعزاكو سابع نا نع ديعس نع < لاهنملا

 هللا لص هللا لوسر ىلع موق لخد لاقةدمر نعزرعن ' ناوقص نع عماج ةر خص ىفا ن نع# ىدوعسلا ©

 0 اولا نوزع اعل, لدنوو كلن ءاس دج افلا نولوقت#ل ولأ اولمخ لسوهلاآو < 1
 شسرعلا ناكو هريغ ئش الو هللا ناكلاتف ضالا كاش عل ع نءهلأسو ندلا يف هتفدو 0 اوهلعهللا 0

 تود وفلاق تنهذدق كفنان نا لاق تامالأ 0 تا واهس عبس قلخ مث "ىش لكرك ذلا: ىف تكو ءاملا ىلع

 هع مسرص »أن يك تكلل

 ىلا لاق ةدو دعم ةما ىلا با ذعلا مهلع ل نأل و سابع نبا ةرم نيزرىلا نع مصاعنع # ىروتلا
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 0(4 )ج» «ديفلاباتكإط >< «م40» < «صيخلتا عم كردتملا»
 اذه* كعف:ناالع تنوادتل يو ايدبنال ريبرلا ناالو تناكلاذ عيطتسال لاف رمزا

 « هاجرخم مو نيخبشلا طرش ىلع مييحص ثيدح

 ”|(نيةملس ىلا نع ريثك يبا نب ئييحن نع كرما نلعاتت مماعو ان ةءالقوباانث' يضاقلا ل اك نيدمحا « انربخا »

 000 ا ا ا سدا الس ةلاونم هياملا دع سرع

 ثردح اذه# هلئروا لجرلا اهارب ةلل اصلا انؤرلا ئهلاق ةرخ لايف وايندلا ةويملا يفىرشبلاول لجنو نع

 « هاجر خم ملودانسالا سيعص
 تاق قييدع نع ةبغش نا ليمشن رضنلاانث دوعسم نيديعس ان ىلوبحلا دمج نيدمحح سابعلا ا ايريحا ف

 للضبيلاو سود آو هيلع هللا لض هللا لوسر نزع اهنع تل لج طا نإ نيس روج نديم تهيلوللا
 ْ هاجرخم و نيخيشلا طر شلع حي ثيدح اذه# هللاالا هلاال لو نا !ةفاخغ نوعرفيف ىفنيطلا سدب ليربج

 6: ضايق نبالغ وهوا ةبمش بامصا نشكأألا

 دم ةوه ةزولس ار يسفب لح

 6 ميحرلا نمحرلا هللا مس ل
 اال يال ورد انتي ا يل كرار دج نرسم ا بوا وب ناوي نينجا« انرخا و

 هيلع هللا لص هللا لوسر نااهبنع هللا ىضر هللادبع نب رباج نع ريبزلا ىلا نع ميثخ نبا نع دلاخ نإ ملسم ان

 موتالؤف تانآلا نعيم وأسال سناب لاق سانلا باخ مشب ةوزغ يفرجملا لزم سوال

 نورشواهدرو مونت ءامسرشنتف جفلا اذه نمدرب تناكفةقانلا مها ثعبف هب : امل ثعبس نا مهين اولا اص

 تاس وول درللا 0021830 فاه وشنو رجا عاوحق مي انسزود رت ولك نلت اهنل نم

 ريغ

 *«(مخ) كم ناالع تربوا دقل

 هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر تلأس .تماصلان 'ةدانعنع ةملنتيلا نع ريثكيا نب ئيجينع كرابما نا ٍلع»
 «ميحص:هلىروا لجرلاا هاربة اصلاا ٌورلا يهلاقد رخ لاو وان كلاووحلا قئرشلا مهىلا ههلوق نع ءلسو

 هللا لص هللا لوس ر نع يعني رببخا نن.ديعس رع تبانن ى دع نع ةيفانوبسو © رضنلا 9:

 ةماعو (م خ) هللا الإ هلاال لوم ثنرا ةفاخ ناوعرف فقنب ,بادلا سدب لب ريج لغج ل اقواس و هل اوديلع

 «هوفقواةضش باكا

 د دوه ةرود ريسفم ]ي>

 جملا لزتال لسو هلو هيلع للاى ادم هللال وسر نا رباج نع ري * اوي نع مدع ءاوعوي للا « لسم |٠

 ادبني اننولما اص موق ءالويف تارآألا نع ء كنا ول اس ال سانلا اهيا ابل لاف سانلا طفت ماق كوبب ةوزغيف

 اهنبانمنو رشو اه در وموت ءام برشتف جفلا اذه نمد: رتتناكق ةقاثلا مل هنا تمبف ةنآ | مهل ثعب نأ

 هللا نما اك مايا ةنالث هللا © دعوفاهو رممف مهب رص نعاوتمف 3 ”ام_هرمزوو رتب اوناكاملثم

 ني كف



 «(0جإل  «ريفناباتك »2 2 «محطظ  «ضيغلتا مم كردتنلا»
 ىسازدنم ]رج تيرأك مانلا انلايف تيارا لاقفامو « لسوهل اوديلع هللا لص هللا لوسر انيلع جرخلاق راف
 كلثم امنا :كتلق لمع لقعاو كذا ا لاف الثم هلب رضا هبحاصل اههدحا لوق 0 دحر اكتم

 مف بماعط ىلا شانلاوع ددالوسر ثعب م هن * ةيدأما ف لمجماتيبا مفك مازاد دخلا كلم لثيكم" ,تاتم !لثمو
 نم لوسرلا دن انت ناو ةنإلا تببلاو م السالا راذلاو قليلا شلال لون لم هيلو يسرا بلا

 دانسالا مير ثيدحاذه#اهنملكا ةنملا لخد نمو ةنجلا لخد مالسالا لخ دنمو مالسالا لخدكباجا
 :هاجرخ مو

 انبأ ىلا ان ىميتلا ناميلس نب رمتعملا | ا ىبحن نب ىبيح اذن شرما ورم نب دم انب ىسيع نىلع # انث دح »

 اوليقادق رصم لهادقو نادنع هللا يضر داعي ذي عمسل اةىراصنالا دييساىبا ىلوم دعس قا نع ةرضنوا

 ةعلاسلاينتفا و فحصملاب عدادلا 0 واق لاقةن.د اهيلعاوم دنا د لاقهوحاولبقا هناوعمساملف مهليقتساف

 هنم ام قزرنممكك هللالزتاام متأرا لقد "كلا هذه ىلع قاومناعرقشس املا وف ون ةروس نومسلا 5
 هللا لع م !كل نذاهّنل ا ىنحلان م3 امك را فقول اولاقذ نؤرتفهللا ىلعما ل لقال الحو امارح

 را دصلا بال لبق يملا ىجر مناف ىمحلاام افاذكواذك ىف تلزت هضما لابقف لاق ىرتفت
 *: هاج رخن | 1و سم طرش ىلع تي ةقدصلا ٍفداز 1 ياي فت دزف ةقدصلا

 نعبوا انثةيلعن. ليما نامنلاو ءاانن قاحسانب ليعمسا انيراقصلا هللاديعندمح هللاد بدوا ابريخا

 5 للا باتكح لد ري زلانءانا جا ابحلا لاتف ىرجحيف هيل ورم ناعضوف ةطخلا جاج اديس لاطا لاقوفان

 ترا هبحاصلاهدحالوق لجردنعليئا كيو نناردا ١ث ربح نأ نأك مانملا يف ترا يبال امفامو سولو

 لمح مناعي .اهيفىمارادذختا كلم لثت كتما لثمو كلثماعا كبيلق لع لقعاو كذا ة ةعمس عمسأ لاقف العنب

 رادلاوكلملا وهدللاف كو اوم م مهنمو لوسرلا ب ة اجا نم مه هماعط ىلا سانلا وعد. الوسر ثعب م : يد اماه

 نءهوةنحلا لخد مالسالا لخد نمو مالسالا لخد كاجا نف لّوسزلا داب كتىئاو ا مالسالا

 مياتسو ا وابادعرجو لهادفونا نامعمسديسا ىلا ىلومدعس يلا نع ةرضن وا 9 58 0 ناملس»

 نوعبسا !وباكف كعب اَسلا حتتفاو فحصملاب عدااواقهوالاةة ةنيدللا هيلع اوهديان از 51 «رفل ولع هنا وعمسايلف

 الذاحو اما رد 0 قزرنمكلا هللا لزءاام م ًارالق ل ل هذه لعىلا تح ٍِي اهأرتف ةعباسلا سذو ة ةهروس

 هضمال اقف ىرت ره هللا لع ماكلذذا هللا ىلا نمتيحاب ةيبأرا فقولا ولاَمَف نورتف . هللا ىلعما 5 نذا هلل لق

 تدزف ةقدصلال با تدازو تيلو اهف ةقمصلا لبال يلبق ىلا محرم ناف يمحلاام اف اذكو اذك ىفتازاعا

 *(م) ىمحلا يف
 جاجملا لاتف ىرجج يف هسار رمع نبا عض وف ةبطملا جاجحلا لاطا لاق مفان تع بوا.انن © ةيلع نا

 اجمل لاَفهللا تاراكسل ليدل نيبزلا اإل وتناكاذ ميطتستال لاف رمعنب ادعقف للا بانك كديريب للا .نا نا

 2 و

 هلع

 [سودل اوةيلع

 . هان نطق 0
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 . هدام أ



 23م

 5 د يا
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 4 سنو ةروسريسف ))» 4 يك
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 0 + .ياويفلا باتك» ١ «موؤلا 8 ا« نميخلتلا مم كردتسلا 9. 5

 |نكل و ةولضلان م مقرنا لمتال ةيلاعلاااي لاق . مالكلا نأ ىنملعيف ىد ذخاي ناكش تيبلاب سابع نا امم
 * هاجر مل وب دانسالا 3 ثيدح اذه« ممولق هللا فرص اوفزصنا لو ىلاغت هللا ن ١ ةواصلامثي تقل 5

 أ[ ى دقعلا ورمعنب كلا دبع نصاعونا ان ىضاقلا ةبيتق رب راكب انت بوةعي نيد سابعلاو ا جانت دحإلا

 ش سمعك ن يفا نعامبنعهللا ئيِضو س ابعنن| نع نار ومنت فسوب نع دز نىلعو نعوم دووم ةبل شان

 !ٍ بز عك نزح رسام يزعم نم كور مكاين تا ء لربات ردا لاق هنع هللا ىطر

 * هاج_ عملو نيخيشلا ط رش ىلع ميك ديبعزب سنو نع ةبعش ثيدح# ميحر فور

 تع[ سن وب ةروس ريسف لوجح

 « ميحرما نهرا هل | مسن 0

 ةبعشاش قوزرم نب وو لكوتلا ن:له“ ةمصعوا ان .ىراخع هيقالالهس نيالمحا رص: وا 4 ىف ربخا

 م6 ردنعقدصمدق مهنا ا ونما ءا نيذلا رش و ىلاعت هلوق يف هن وطنك وزو اكدت طولا نع ةداتق نع

 5 دابر و دايجإلا معيعص ثيدح اذه« ممردنلع قلص + لا

 ةننع ا قيمش نيزضنلا أبنا ميه أرما نن قاهنا ا جانلادبع قدرات ىربنعلا اركز ونا # انربخا ل:

 هل اوهيلعاللا لص هلال وسر لاق لاق هنعاللا ىضر ةركبىلا نرعغ ث دحييلا تدمس لاقىنافطغلا نم<رلادبعن ا

 * هاجرخم ملو داتسالا مي ثردحاذه# قنا ىلع عيشها لوق هللا ناف ايغاب نكت الو بال سو

 اللا قولا: دبوس اكمل للاهل لالا نر اتك ل صا -ىتزره اهم قهببلا ين ىهاط بيطلاوا « ىتثدح ©

 .نبىلع ندم رفعجأبا تعمس لاق لاله ىنانب ديعس نعددزب نيدلاخ ىنثدح ثيالا ىتادح طاصنب هللا دبع

 ,نرباج ىتثدح لاف ميقتسم طرص ىلا ءاشن نم ى ديمو مالسلار 1 ىلا وع دب لاو ةنآلا هذه النو نيسملا

 هللا دبع

 لاف م الكلا نإ ىنملعيف ىدي ذخ اين اكف سابع نا عم فوطا تنك ةيلاعلا يبا ن عا ةدلخ وا

 هللا ف رصاوف رصنا ل ون هللا ناف 5 الصلا متيظق لق نكمل و ةالصلا نم م متقرصنا لفت ال ةيل املا ابا اب

 0 يص# مهب ولق

 مقل. ل زي , امرخ لاق يان :ع سابع نءا نع نأرهم نب فسؤ نع دب ز'نب ىلعو دنيعنب سن و نع «دبجو

 ه ( مخ ) ةنآلا متتعام هيلع زب نع عسفنا نملوسر 5

 45: سن و ة ر وس ريسفت »-

 « مسيح # ق دص فلس لاف انام مادف ملقلإل يا نعنشا' حدزعاة فاتقنع ةيسشانم قوز نب: زم

 ممن ال لس و هلاو هيلع نال اص هللا لوسرلاق ة ركب ىلا ن عيبا انني :اهطغلا ٠ نم رلا دبع نب * ةئييع و»

 فسيح فلا ىلع عيب امن لوقت هللاذاف اع اب كيال

 هللاوالتو ىلع ندم فهجابا ثعمتس لاقلاله ىلان , نب و د دح ثدألا ىنادح ()-ا ص نا 0

 هت

 هيلع تلا ليض هللا لو سزائيلع حج زخ لاق رباج يف :ةدح لايق مقنيب طارصولا ءاش نم م ىدبمو مالسلارادىلا وعدد

 هلا و



 «(0)جإظ ١ «ريسفتلا باتكإ» 00 «0نبط ١ «صيلتا مك ردتسلا»» ٠
 ْ * | رصتخم هيف ةرب ىه ىنا نع

 نع شمالا ن .رع نايفسانم ةفيذح و لان وصلا ني تاويحلاب ' ىفاشلا ادب نب دم ركبوا « ىنربخا ه |

 ءاملا لع هش رع ناكو :لجو نع هاتف ل اًكسةنا امهنع هللا ىطر سابعز | نعريبج ن.ديعس نع ورمحنب لابنملا

 « هاجرخم مو و نيذنيثبا طبت لع حسو علا نملك لاق عاب اع“ قس لعأ|

 ميكحانن يوننلا ريكصبن هللا نعاني سادرم نب ريم انن ىنبإ رسل ناسيا نأ دم نب نسحلا 4 ىتثدح |١

 وش نادا را مسودل .اوهيلعَللا لص هللالوسر نا هنع هللا ىضر يلع نع ل لوط دسم نا ىذا نع ديبجنا

 ىناعدف لاق دما هللا لوسر اب كدعب فاذا ال لاّقف ةندملا ىلع فخ فا هىماق ارفعج اعدق لاق هل ة |نغ

 لسوهل اويل لص هللا لوسرلاقف تيكبتلاق ة لكان لبق تفلت 1 لع مزمف لسوهلاوهيلعهللا لص هلال وسر

 هس 1 نع فاخئام عر سا امادهت شيرقلوهن ةدحاو ريغلاصخ قيكب هللا هو سرابد تلق لعاب كيكمام

 رافكلا ظش انطوم نوئطيالو لولا نالهللا لربس يف دابجلل ضرعتاناددرا تكاع زعل مضلل

 يد طالما لس لتايول نادنرا تيك ًالارخآ ىلا الودع نم قرا ١

 باذكو نهاكورحاس اولاقدق ةوسايبكل نراف هلذخو همنا نع فاختام عرساام شيررق ل ]وق كللوقاما

 (لراعا هدم لع 1 ضرع | كلوقاماو يدسبىنال هلاالا 05000 ه ةلزاع ينم نوككذا ئ ترا

 «كييو'ينالا حاصتاال ةنيدملا تافدهلضفنم لا كيني ىنح > ةمطافو تنادب عتمتساوةعبف نملا نم انءاج ل فنق نم

 ا انسالا حبحض ثردح اذه

 نوطاتتخح لاق 3 رلاعلا يلا ن نع ةدلخ وا نا نادبعأبلا هجوملاو أب "ا لح نب نيسكلا © ينربخا

 عمج ١؟ر اما هعمجو لطر ةثامث الث مدنعر املا )١(

 لاقءاملا ذاك ”ىش ياىلع ءاملاىلع هشرع ناكوهلوق نعلئسو سايع نا نعديعس نعلاهنملا نع * شمعألا و: |

 *( م خ) مارا نتملع
 لاف ةن.دملا ىلع فاخعت نا ه صمافا رفعجاع دفوزغ نا دار | لسو هل1و هيلع هللا لص هللالوسر نا 4 يلعن و

 نا كيل ل تيكي اعنا يزبال# تفاخت امل يلع م زعف يناع دفا دبا هللا لوسر ا كبس

 نحت هلذخو همم نا يب 211106 ىقيكي تاولرط أن

 رافكلا ظيفب انطوم نوئطيال و لوقت هللازال هللا ليبسف دابجلل ضرعتانإ دب را تنك ىرخاةلصخ
 هل اوهبلع هللا لصةملالوسر لاف هللا ند نا دب را تتكف ةيآلا رخآ ىلا النو دعنم نولاتالو

 نه اك ورحا . اولاق دق ةوسايف كلازاف هل.دخو همم نءا نع فاختام عرس ام شب رق لومت كلاوفاما لسو

 هللا. لضفل ض.رعتاكل وقاماو يدم ىنال هنااا ايه مند ادا نت وك ىضرام' با 3

 حتاصن ال. ةيدلا داو لسن يرش تاج يو هيلع و كفار تع ةمتساوهعبف نميلانمأب ءاجل فلق نم راهبا ه ذهق

 زكبم ىوننلا ريك نبل دبع هدانسا يفو هيلع مث ال عضوولاو ةحصلا هلىا ( تلق ) حي كلوا ىباالا

 «ضفرت, فيعض وهو ريبجن ميكح نع يدا
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 400ج ١ «يضاباكط»ا سطل 4 سيفتا ىكردتلا»
 لس و هلاو هيلع هللا لص هللالوسر هللاتف ملقم نلوج واو ةيماى نما دبع هدنعو لسو هلاو هيلع

 يلع كل بجن ةءلك لف ىدلاو نميلعاةح مظعا تناالوا دبى دنعمهن مهتشح او اًمح ىلع مهمظعا كلنامع ىا

 | هللا ل وسر هياعاه داعاف تكسف باطلا دبع ةلم نرع بغرتا هلالاقف هللاالا هلال لق ةمايقلا موب ةعافشلا اهب

 نرفغتسال لس و و هل او هيلع هللا ىلصص ىلا لاتف تاف بلطلا دبع ةلم * لعانا لاف. ل سو هلاو هيلع هلا ىلص

 رافشتسان اك: اموةن الانيك رشمللاورفختسنا اونم نب ذلاو ينل ناك املجونع هللا لزناف كنع هنا ملام كل

 هالسرا اليّقع و سوو تافو هطول حب ير هه لا لا منا لا د 0

 : : : * كيعس نع ى ىه لا. نع )|

 نب ب وا نع مب رج نبا اينأ بهو نب هللا دبي ان رصن نب رخ انءبوقمي نب دم سايعلا وبا ان دخل |

 هلاو هيلع هللا لص هللا كوشاو ير رولات هللا ىد ر دوعسم نإ لادبع نع عدجالانب قو رنص نعى اه

 مشب ر ! مث الي وط ةاجا ف اهم ربقىلا ىهتا ىتح روبتلا طخ مثانساؤل انرماف هعمانج رخورب ايف رظند لسو

 هللا لوسرايلاةف باطملانب رم هاقلتفانيلا لبقامت هن اكلانيكفاكك ا لسوق | وهيلَع هللا صهّللا لوسر بيحنا

 ريقلا تارا لاّمف هلا لزوشز 0 ء فالاّفانيلا سلخ ءاؤانع فاو ان اكبا دقف كاكبا ى ذلا ام
 هج د اتبناك ف نإ ن ذاق ( 2 راب نيف يلر تن ذاتشا يلا و بهو تنن ةنما يا زيق هيف يجانا ين ومتأ ر ىذلا

 ٠ ةناالا متخ قير رشمللا و رتتم نا اوما نيدلا و ىتلإ ناك ام يلع لزن وهيفىل ن ذايرفاهلراغغتسالا يف

 ىدذلا كل ذف ةقرلا نم هدلاول دلولا ذخايامىةذخاف ه.ايااه دعوة دعوم نعالا هيبال ميها ربارافغتسا ناكامو

 | | مزاح يبا نعناسيكن ب دب زب ثردح للسم ج رخا اهنا ةقايننلاه ذهب اذكه ه اجر 1 وارهط رش لع سيحص#يتاكب

 يبا 5 ولا بلاظ انا تررضح امل لاق ةرئ سيلا نع تييسملا ن نا نفى هوا نعنيسح ن# نايقس

 0 مهتسحاوا 4 يلع مهمظعا كلاوعئالاقفل اهحواو ةيماىلا نب هللاأدنع هب دنعو ل هلا و هيلع هللا لص

 هل الانف هللا الا هلال لق ةميلا موب ةعافشلا , يلع كلل بجيت ةلكل تف ى دلاو نماقخ لع مليعا تن الوادي

 ناطملا دنع ةلم 00 اوهيلع هللا لص هللا لوسر هيلعاه دأعاف ت يا باطما دبع ةلم نع بغزا

 00 0 لادا "امل كلن هنا ملام كلل نرفتتسال وهل ار اوديلع هللا ٍلض ينلا لاَدف باف

 1 *ليمعو سنو هلسرا ا آلا نيكرشمللاورفغتسنا

 يسوم اوهيلع هللا لص هللالوسر 3 لاق داومسم نأ نع قو رسم نع يناهز, بوت نع 4 0 هم

 أ ايكحار هين مقرا مثال,وطهاجانف اهممربق ىلا ىهتن ىتع رويقلااطخت مئانس+ + انرمافدعم انجرخورب املا يفرق:

 ع رفا لاقفانيلا سلف ءاخس انعزفاو اناكبادّمف ك لكلا يذلاام هللا لوسراي لاف رحم هاةاتقانيلا لبا هلاك انيكف

 هيف ىلذذاف أمرايز فقر, تن ذاتساىلاو بهو تن. ةنما يما ربقهيف يجانايف وغأرن ىذلا ربقلا نا لاق مئانلق ىلا 1294

 نيد الا نيكرشملا اورفتتسنا وكم هان ذلاو ى هنا ناك امل لزءوهنفىل نذاب لف الر افتتساالا ىف هن ذأتساف

 *«نيعمنا هفغض يناهنب بو ا(تاق)بحص» يناكب اىذلا كل ذفةقرلا نمهدلاول دلولادخابام يب م

 شمالا 050



 «(5 جا # ريسفلا باتكإ» #«مسه» 4 صلت مم كرادتسلا»
 * هاج رخن لو دانسالا مي ثيدح اذه#هكبامف كاذوه لاق ءاملاب

 نايفسانن ىخمإلا منن دماحانن قاقدلا ميكح ن ديتجانبركذملا ىنومن ناولس ندمت رفعج و4 انانح 9

 هلاو هيلع هللا لص هللا ل وسر لثس لاقهنع هللا ىذر ةربس هينا نع ريم نب ديبع نعرانب نب و رمت نع ةنييعنا

 باوتا رثكأ هلسراام هنا ىلع هاجر خلو نيخيشلا طرش ىلع رص ثردخا ذه نومئاصلا ف لاَدف نيحتاسلا نع سو

 *هدانسايف ةربرهاباا ورك ذبملو ةئيعنا

 ناب س ان( 1 3 يقربلادمحج ندم: 2 . رافصلاهللاديعن دمت هللا دبع وا # اربخلا ٍِط

 نان رع نايفسانب - وانب ةبيش يباني نامعان 3 . دايزن د نب نيسحلا اننا 2 ميه 7 3 ىسيعن ىلع (ينربخاو)

 كو. الرفغتسا الث اَمِف ناكرشم اهوددو ال رفتتسنالجز تعمسلاق هنعهللأ ىمضر لع ع نءليلخلا يان .ع قادس

 تازف 8 اوهيلع هللا لمص ين 1 كرشموهو هبال يها 1 | ريففتتس ادق لالا ةفناك ربماعو

 ميحملا باحص مهنا محل نيسأم دعب نم يبرق ىلوا اواكولو نيكرشدللاو رفتتس نااوت ا ركلاو ينلل ناكام

 اذه#ميلحهاوالميهار | ناهنمأر تهل ودعدباهلنيسايلفدابا | هدعو ةدعوم نعالا هيالويعارا رافغتسان اك امو

 *هاج رخو دانسالا ميحص ثردح

 نع ةئيبعزب نايس انيىتاملاةمح وبا ان 30 ىدنملا دم نب ل زضفلاابنا ظؤاحلا ىلع ننيسحلا لعوا# ينربخا 9

 كل 000007 اوهيلع ا لصَش الشر لاق بلاط واتامامللا ةهنعدتلا ىطرٍر اج نءرانس د نب و رمت

 3 مواوام نذل | ماو ,1 نورفشتيسا نوملسملا كو لجو نعهللا يبا تي تدع معان

 مهنا مهل نيبنام دعب نم ىف رقيملوا اوناكولو نيكرشملل اورفمتسن نا اونما نيذلاو ينل ناكام يلامت نال
 ثيدحاذه لصوادحا معا الرا ىلع ىلعواانل لاقو * ه اجرخم 1و جانيسإلا عيب ثردح | ذه يقلل باوتلا

 * ةئيبع' نبا باحصا هلسرادقو ةغ وهو يلاملا ةمىلاريغ ن ذايفبم كر

 نوم ل تايم نوراه ن 3 زانت 2 !اط يبا نب ييحلا ::لدعلا بوم, نب نسسجلا لضفلاوا 5 9 دج ف

 هللا ليص ى :لا هانا ةافولا ت لاطابا تب يوي ا1لاق هع تاو ةرب هينا نع برسملا نب ديعس نع يرهزلا نع

 هللا لص هللا ل وسر لثس لاق ةرنر هينا نءريمع نيديبع نعو رمت نعةنبيرعنبا ان ىخلبلا ىبح نبا دماخ

 *:ةنيبع نب اباحصا رثكا هلسرا( (مخأ ) نوعاصلا ثلا نيالا نءرلسوهلاو اوهلع

 رفغتيل ال تاقفناك رهام هوال رفغتسالجر تعمسلا# ىلع نعل يلا يلا نع قادسا ىلا نع ىروثلا ©

 هلآآو هيلع هللا لبع ىنلل هن ركّذف ك رص وه و ةيأل ميفار اينما ل اك رشم اهو كنونال

 2 حي و ريلح هاوأةلوقنلانيكرشمللاو رقت نا 0 . ذلاو ينال ناكام ت | زيف لسو

 هلا و هيلع هللا لص هللا لوسر لاق ب !اط ونا تامامل باخ نع و رمع نعةنبيع ننا انن :: ةقا ىلاءلا ةمح وبا »

 نيكرشملا مايومل نو:رفتتبس نوملبسلا د هللا يناهنن ىتح كل زفغتسا لازاإل معا كلا رفغو هللا كمر سو

 * ِهنع ةئيبعنا باحا هلسرا همسي« نيكر شمل اورفغتسنا ومآ يلا يتلاكام تازتاف
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 ل 7 هياع هللا لص هللا لور دجسم ى

 : ه1 1( راو « ج49 «صيللا مم كر دتلل)»
 * هأح رخمإلو انهط رش ىلع ح حصص تادحل !!ده «ظفللا اذه رغب ةر نه ىب

 | رصت ندمت ن دمحا انن(الاق)ر :انتدن هللاد عن دم هللا دبع واو يناه نام ندم رفعج ونا # انث 0

 ىدع ادا دعس نب لهش نع ثا ىان ل هللا دبع انن نيكد نب لضفلا يعن وبان

 ٠ ىوقتلا لع نسا ى ءَدلا دحسملا ن ءزسوالا اوهيلع هللا ىلص هللا لوسر لثسلاق هنعدللا يضر 5

 * ةأح رخو دانا حيبمص ثردح اذه «اذه يدحس» وهلاق

 افاخدلا نب ىسوم ثا قاحسأ نب و ( تايد هلك ممصا خردملا نعش ينا تددحح # هدهاشو ©

 أ هللا ىضر هبا نع ىردملااديعس يفا نب نمحرلادبعنعديز نبةماسا انث يك انث ةبيش يلانب ركبوانث ىراضنالا
 4 مسودل او هيلع هللا لصهللالوسر دخمىوقتلا لع سسا ىدلادجساا لاهيا هنع

  [هللادبعزب فرطمانث س ادم نب ريمع انث ناذمهم ظفاحلا ميه ارانب هللا ديبع ندمحا رفعجو ا # هانربخا 9

 ن نر الحر ىجال:لاقهنعدللا ىضر ىردملا ديعسيفا نغ هدج نعةبنأ نع ىيحنيفا نب دم نب هللادبع(١) ليحسانت

 [رخ الا لاقو لسو هلاوهسيلع هللا لص هللا لوسز دجسم وه امهدخا لاَمف ىوقتلا لع سسا ىذلا دحساا

 : ا لوسر لاف كلذ نع هال أف لسودل ١ اوهيلع هللا لص هللال وسر ىلااق واستفءابق دجسموه

 ادع ا نسا ئدلا قتلا د و

 ملاخ نب ةقدصانب ا رامتنب ماشهات ىرادلا دي ناهعانس يربنملا ةملس نب د نس دمجحا يربخا

 للا 000 سناوةللادبع نيراجو ىراصنالا بواودا يئثدح مفان نب ةحلط قنادح .ميككيان ة ةيتعن

 رشعمإي لس وهل 1 وهيل لا لص هلا لوسر لاقاو رهطت نا نوبحم لاجرهيف تاز 2م

 ظ يعل نم لستفنو ةواصللً ضو اولاقاذسه موويطاف اريخ روهطلا ين يلع ىنئادقتتانا راصنالا

 ءاملاب بيرق ١؟ هل_/تاوه مال مث ةدحوم اه دعب ءاللا نوكسو ةلمبلا تف لبحس )١(

 للا لص هللا وسر لبس لاق يلا نع دعس نب لبس نع سنا نأ: نارم نع ىملسالا لصاعن. 4 هللا دبع

 0 **حيبحص *ديعس ىلا ثادح نم هج رخا#اذهيدحسموهلاق ىوقتلا ل عسا ىذلا دحسملا نع لس وهلااوهيلع

 هللا ل وسردجسم ىوقتلا ىلع س١ ىذلاد جسما فه | نعديعسوبا ن نمحرلادبعنع ديزنب ةماسا اننا ميكو :

 * حيحص# | سول ا ودع هبال

 نادم ّن هللادبغ ليحس ان سادبع 0 6 ساد نيم نادم 0 نيدمحا# ١ ربخا 0

 بتي لف خا لاهجل كلا ع نقلا ىلا دلل ىنالبك ىحالت لاق دعس يلا نعددج نءهيا نع ىبحولا

 لاققإس وهل اوهيلع هللا لص هلال وسر ىلا اةواستفءابقدجسم وهرخ الا لاقو 7 وهل اوهيلعهتلا لص هللا ل وسر

 «درح هدانسا (تاق) اذه ىدحسم وه

 آلا هذهزا سناو راجو بواوا ىثدخ مفان نب ةحلط ين دح ميكح يبا نب ةبتعنع دلاخ نب 6 ةقدص 9
 ف ىئادقسانا ر اصنالارشممإب لسومل اوهيلع هللا لصدتلا لوسر لآق ة اورهطت ن ١/|ناوبحنلاجتر هنف تاز

 ْ ةميسنكيلف كاذوه لاقء املا, ىجتسفو ةناثملا نمل تن وةالصلل ًاضوتاولإق !ذه كرورطاف ْماريخ روهطلا

 © دماح وو .



 202ج « ريستلا باك »9 <« « صيخلتلا مم كر دتسملا لل
 ينراحلا ثراحلانب لع, نب ىيحن يحانن ىسهزلا قاحسا ترب مها او انب يتابيشلا ةبقع ندم ن ىلع # ان ربخا وأ ظ

 |يهنع هللا ىضر سابع نا نع دهاج نع 0 رفعج نع يا زا ناطقلا نب نامعنعمماجن كاليغ ان , ىلإ انن

 عيطتساماولاقو نيملسملا ىلع كلذربكمللا ليبسف امو قفني الو ةضفلاو به ذلا نو 1 نرذلاتل زامل لاق
 !وباف قاندوب هنساو رت قلاناو اوتلطناف لاق مكتع جرفا ان ار < لاق هدم, قب هدل ول ال ام كرت نإ ان دحلا
 هيلع هللا لص للاي - لاَمفَد ةلاوده كلاما ل 1 هللا ىنايرملاةفرسوهل او هياع هللا لص هللا وت ْ

 لاق دعب ق ج لاوماو ثراوما ضرفاعاو مكاو , نم يقبانإ م تنيطب الأ ةركرلا ضر اذا اسود آو
 هنارساهيلا نظن اذا ةملاصلا ةأرملا+ لاه زاكم ريغ ك حادا م .آو هيلع هللا لص ينلا هل لاق مثرمع ربكف |

 9 عر : ردات 2 كثباذدحا| ده هتظفح اهنعباغاذاو هتعاط ااهرا اذاو

 قربخا ورمتن ناوص ْأ ابنا هللا دبع ايا نادبعأبلا هج وااوبا اننيزورملا ميلح ن نسما 4 ين ربخا »
 يضف هنع هبام ت وبان ىلع ىلع وهو قشمدب دوسالا نب دادقلا لا ا لق هنا .|نعريف نب ديبجز نيل

 افامخاور 0 لجونم هللال ق يراسل ل وحبلا الع تا لاقو زغلا نع ماعلا تد عر

 * هاح رك مودانس الا مميعص ثيدح اده# افيقخالا يدجاالوالاقو

 مساقلا نعبوا هع ماما ديعاتت يبا ين 0 لبنح ندا نب هللا دم ,ءانن ىعيطقلا ر رةعتج نب دممحا يانربخا 0

 نم تناكاذا ةق دصلا لبق هللا نا لاق تاقدصل ا ذخايو هدابع نعد انو ابق وههللا نا هنعهللا ىطر ةرب ىهينا نع

 يفون ريف هرهموا هليصف مكدحايف رب 10ل هللا هد ريف ةمقالا لثع قدصتتيل 1 رلا ناوهنيمساه ذخايف بيط

 نك راس ١ نيديعس فيلا يبا قدح جارخا لعن اجيخلا قفا دق دج يركع ت دحشللا ادى وا هليا 07

 مم ٠؟ نيقفانملارارسا نع ثح ةءارب ةر وس ثوحبلاةروس(١) ظ

 عيطتسم ام !ولاقو نيملسملا ىلع كلذريك ةضفلاو بهذلا تروزتكي نذلاوتلزئال لاق س ابعزا 4 نعل

 مسودل او هيلع هللا 03 هللا ل وسرا وناف هعما وقلطن 5 فاأنا رمح لاقفهدعب ىف خخ . هدلولالام كا رم نا طدخأ

 ّ لاوما نم قيام اهم بيطيلالا ةاكزلا ضرف: ل هللا نا لاق دب الا هذه كلاما يس رك للا اب رمعلاقق

 اركي ريع كرخاال وق لص يبنااهل ل ةمرمت كلم لارا تيار نضرقاعاَو

 نو 0 :ميحص# هتظفح ةظفج اهعساغ اذاو هدعاطأ 0 اذاو هيرس اهلا رظن !ذا ةل ةلاملا: رما ءرأأ

 لاطفلا نامعنع عماج اح نب ناليغ انث ىلا 1890 يمل باو نب مييها راانن ةبقعنب دمج !ٍ

 ظ * بيجي ربما و هق ىعاال نامع(تاق)سابعز ا نعدهاج نع رشنىبا نع ىعازملا |
 ماعلا تدعقول هلل يقف قشمدب دادقللا ىلا انسلجلاق هبا نعريبجنن ..:رمج كانغ 0 ورمتن. © ناوفصإ»

 « سيحص# اهيتخالا يتدجاالوالاقتو افافخ اور كا لاتعا رينعي ث وحب اانيلعتنا لاق ولا نع

 ل لبق هناا لاق و هلوقيف ةر ره يبا . :رعمساهلا نع بوا نع عا 0 ٍ ٍ

 ونريف هرهموأ هليصق كدحا ىبرب كهل هللا | مب ريفةمعللا ا 1 يس دانوش نم

 3 ا ىلأ 1 ع
 و

 ا هه
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 « محلات رمالاو 0 ديدانبصءامسا 2

 40 ج» «ريفتاباتك» م« «صيخلتلا عم ك ردتسلا »

 اسدلاق راف نملاق م وهل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر نعك لامني سنا نع سنان , عيرلا نعىزارلا رف رفمجو اان“

 يذلا للان دوهو ضار هنع هللاو اهقراف ةوكزلا ءاّماو ةالصلا ماقاو هلكلن رمشال هدحو هلل صالخ هلا ىلع

 ن9 ناباتك يف كلذ قيدصتو ءاوهالا ىفالتخا ا ف لبق ممر نع ةوغانو لسرلا هبت ءاج
 اهدابعو ناوالا اوءلخ لو اونابزاف لجو نع هلوقو * مهليبساولفن ة ةوكرزلااون او ةالصلااوماقاو اوان
 «:هاجرذ لو دانسالا مي ثيدح اذه نيدلايف مكاوخاف خدك 01و او مالصلا اوماقاو

 لئارسا ان قباسنب دمحانن ىرهوملا ناذاش نب دمحم انث هنولاب نب دما ندم رصيوبا 4 ىئادح إف
 مهلدبعال لاقمملزاعا الينا رفكلاةما اولناةفىلاءنهلوقيف هنع هللا ىضر ةفذح نع رفز نبةلص نع قاحسا ىلا نع

 *: هاج رخم مو نيخيشلا ط 0 حيت ثيدح اذه «دعب اولتوقام ةفدح لاق

 دهاع نعرشل يبا نع ةبءش انب دوادوبا ان هللا دبع نب عانت ناذاش نب دمشاتي هنولاي نب ركبو ١ « ىثدح 9

 نايفسو:او ةعيبرنب ةبتعو فلخ نب ةيماوماشهن.لبجوالاقرم كلا ةغئااولناتق لوقف امهنعمللا يضرر< نا نع

 ىلع مص ثي دحاده# 5 نرم لوسرلاجارخاب اوموهللادبعاو كك نيدلا#وو رمنإ ليهسو برحنإا
 :* هاج رخ لو نيخيشلا طرمش

 بهو نب هللا دبع ان شادخ نب دلاخ 0 فدهرلا دعسن رش ني دسجا انو سلا دمحا نب جاع د# انيدح 0

 هللا ل وسر لاق لاق هنع هللا ىضر ىردسمحلا ديعس يبا درع مثيهلا يبا نع جارد نع ثراحلا نب ورمي ىنربخا

 رمسباكا لوقت هللا ناف نمؤ.م هنا اودهشن نا اوجرحتالف دجسسلا مزمل لجرلا مار اذا ل وهل او هيلع هللا لص
 * هاجرخن لو دانسالا مي ثردح اذه#هللاب نم 'نم هللادجاسم

 ىنريخا)» ش جره»
 ايندلا قراف نملاق لسوهل اوهيلع هللالص هللا لوسر نع سنا نع سنانب عسرلا نع يزارلا 4 رفعجواا

 تءاجيذلا للان: دوهو ضارهنع هللاوابقراف ةاكر َنلاىن اوةالصلا ماقاو هلك رششال هدحو هلل صالخ الاىلع
 اونان ناف للان انك ىف كلذ قصت وءاوهالا فالتخاو ثيداحالا جرس لبق ممر نع هوغانو لسرلاه

 ىرخا ة1يفلاقو امدابعو نانوالا اوملخلوةاوبات تاق هلوقوميايبساولفن ةاكزلا اون او ةالصلا اوماقاو

 جردم هرئاسو عوفرم رباخاردص (تاق)# حيعص#نيدلا يف كنا وخاف ةاكلا اون اوةالضلا اوماقاو اوانناف

 *ىزاامف

 مهخديع اللاق ملناعاال مج اكل اي اواناقف ةفىذح نع رفزن, ةلص نرع قاحسا يبا نع 4 ليئارسا

 ا اولت”وقام ةغدح لاق

 ةبتعو فلخ ن ةبماو ماشه نب لهجوا لاق رفكلا ةما اولئاّمف رمت نا نع دهاح نع رشنىبا نع « ةبعش

 *(مخ)ةكم نمل وسرلا جا رخاب اومهوللادبع اوثك نيدلاهو وربتن ليوسو برح>نب نايفسواو ةعسرنا

 هنا اودهشمنا اوجرحت الف دجساا مزاي لجرلا مسأر اذا اعوف ىمديعس يبانع مولا يبا نع « جارد )ف
 حس هللاب نما نم هللادجاسم رمعباعا لو هللا ناذ نمّؤم

 4« نعت 0م

 ظ2*ذ:أ101ب777بب76

 "ب
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 «(0ج» ه«ريضلاباك» >2 «مصو  صيخلتلا مم ك ردتسلا
 مكنأ ؤةءارب ىنعي اهعبر نوءرشام لاق هنع هللا يضر ةفادح نع ةملسن هللا دبع نعم نب هللا دبع نع ء شمالا

 * هأح رض لو دانسالا هي يح د زر كو نول لوقا م

 ىنابيشلا ناهلس 0-0 ليمشن رضنلاانن رابملا دبعنب لطف !اانبيب وبلا دما ندم سابعلاونا 4 انربخا

 0 وهيلع هللا لص هللالوسر مهثعبسذلاث ءبلا يف تنك لاق هبسا نع ةربسهيبا نير رحلا نع يبعشلا نع

 ا ةنملا لخدب "و اكلات اننمتتكم بف رخ 5 لجروا هننا4ل اتق د م ١ هنعللا ىضر : يلع عم

 82 اوهيلع هللا لص هلال وسر نيدو هن تناك نموذ اب ىعتيبااب فوطي الو كرشم ماءلادعب جالو

 * هاج رخن ملو دانسالا سيح ثيدح اذه# (١)ينوص لحص ىتح تيدانف رهشاةعبراهلجا نافدهع
 نرعرادبع نب ناميلس انث ىرادلا ديعس نب نامعانب نارباطلاب هيقفلا دمتسنب دمه رضنلاوا # ينسف
 هيلع هللا لص هللال وسر نا اهبنع هللا ىطرر# نا نعمفا ىربخا ز زاغلان | ماشهانث ملَسم نيديلولا انثي انث قشمدلا

 : ياف لاق 00 :لا موادها ولاقا دهم ونيأ س انلل لاةفججح ىلاة حملا يف تا رجلا ا 0 موبفقو / 6 هلآ او

 00 8 8 تاع ١ 3 رهتشلا قاةاذهرهش يا لاق ما رملا دلبل راه ٍ

 حم كثب ذوب 0 ا ءاع هللا ص

 رح جملا موي نا هلوق الا نيحبحصلا يف جرخم نآملا اذه رثك او ةقايسلا هذه هاج رخن و د اذسالا

 لاق نم مهنف هيف م نيب ف الخ ىلع مهنع هللا يضر نيعبأتلاو هباحصلا + رع هيف ليواقالا ناف ةنس رحنلا موي

 *رحنلا موي لاق نم مهلمو ةفرع موي
 عزارل جما : ىسدم نإ ب كاهن ناوين ىنينعا ان هازال هللادبع ندم تنير

 ظ ٠ مم« قوس لجأ 7

 .« حيحص# بارذعلا ةروس يهو ةنوتلا ةر روس !,مومبسل مكل 1 ابعبر

 ملال وسر مهثعب نيذلا ثعبلا يفت نك لاق هما نع ةرب هيلا نب ررحملا نع يبعشلا نع يبابيشلا نع 4 ةبعش 9

 ةنملا لخدمال كو ا انكلاق نودان: متنك ف هل ليقف ةكم ىل | ةءارب يلع عم لبس هلآ هيلع هللا للص

 ةبيلع هللا لص هللا ل وسر نيب 0 فلك نو نإب رع تببلاب فوط ل رشم ماعلا دعب سب محم الو نمؤمالا

 حب داوم لخ نع تردانف 0 ا

 00 3 هام وا راع تلو | ييربخا ز اغلا ن 0000

 0 ا تيس ا ا 50

 م ذه اولاقف سانلا عدو مث دهشا مالا لوب قفطف من اولاق تغلب لهالا لاق مث م وبلا اذه يف دابلا اذه

 م حيمص# عادوا ةحح

 4 طع ةححت ىف مدع طا ْ ّ



 «(0)ج» «  ينغلا باك9» 2١١ «ج) #« صيخلتلامم كردتسلا 9

 |وجراف ميظع ٍباذع مثذخا مق مكسمل قبس هلا باتتك ًالول ىلسجو نع هللا لزتاف سو هل او هيلع هللا لص
 كحضق نينخالا كيسي و ككتضغبت ناكملا هللا وق ميطسب كاقف انل تقيس هللا دنع نم ةمحر نوكك نا
 "كلذ غلي ال مت هنينو هني تم وكي مالا يف هيخا ىلع ءرملا دج دق سيلا لاق مكلجضلا هالعتس ا ىتح دعس

 * هاجر خمإو نيخيشلا طرش لعيب ثيدحاذه# ىرخا ةلك ركذو هتناما
 : 8# ةبوتلا ة ر وس ريسفب 1-

 ا

 ©« ميح ىلا ن ند اوس

 ,نع ةلبجي ان 1 دا هرو 0 طاعلا لم 3 ندا ركبوا ا .دح

 ياثملا نم ع لاتسالا ىلا مدحت نا لع يكيلعام ن نانمعقت ناهعل تاقلاق تناك الق ىسرافلا ديري

 ,لاوظلا م1 يوكون م ١ ل وصلا مايل لا نم نعد جام لاو

 ا هيلع يبا ام لس وهلآو هيلع هللا لص هللا لير دانك يالا تالذ الع كحال

 مده وعم لومي ه كدت كب نم نطمب اه ؟ؤشل طهبلع لول أ تن نراكو لاق ددعلا تاو:ذ روسلا نم هيلع

 ناتو قا م ةعارب تناكو ةندملاب تلزئام لئاوا نم لاقنالا تناكو اذكو اذكاهيف تلا ةروسلا يف
 20 لا

 الا نيبو لسوفل اوما نبإ ىيص هللا لو سر ضعف اهنا ما تننظف اهتصق ةهيبش اهتصق

 ١ : * هاجرت ملو داتسالا ميدص ثيردحاده# م دحارلا نمحرأ اهنلا ميا ,

 :ىمشاحلا ناويلسنب رقعج نب 00-200 راند نأ ركز نيد اني دينملا هللادبع ندم أ 3 1

 ال نضر كلانا نط تأت لوهان تسمح لاق س انعم ةادعج ل ندعي : دعا شلح

 | فيدنلا,تازنق ءاربوناما ميحرلانمحزلا هللا مسن نال لاق ميحولا ن يت
 * نامأ اهيف سبا

 ع ديعس ن نايقساتس قزعلا مكمان مساؤلا اننا يركشيلا 0 ربغأ م نيدمشان - ..لدملا اش 2 نلع# يما ا

 أنآ مس نا قنغ مدمر نوكت ناوجَز ,اذ ميظع باذع م ذخا امف يل قبس هيلا نم فاك دلل ههنا ل زن

 | لع ءراا دجم دق سبا لاقمكحضلا هالعتسا ىد دعس كحضف سنخالا كيمس وكضغبب ناك هنامهضءب لاف

 *(م خ) ىرخا ةلكركذ و هتاما كلذ خابال مث هنيب وهنيب ن وكي ر مالا ىف هيخا

 ع هلا 00 ثا 8 د 0 0 006 اج 4 نم نإ , ْ

 0 ماب

 نوءرقتاملاقةغدح نعةملسنب هللا دبع نع ةسمن هللا دبع نع شمالا نع نايس انن مكبملا نب « مساقلا 9
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 «(:0)ج» «ريضتاباتكظ 4ك 4 صيخلتلا عيكردتلا»
 |بولتلاني براق ذا سان [ورتكت ةسنلاتناو عطقنأ جلل لا ف ساعت اين نبا نع سواط

 رم * ىلع ميك ثب دح | ده * مهموأق نيب تفلاام اعمنج ضر الا يف ام تّقفا ول | ارم يلح عزرا

 * هاجرخم لونيخيشلا
 ىدبنلا ل ايعمسأ نب كلاما سي ردأ نيدمجش م جاح وانت ىرلاب هيففلا دم نب لدا ركروا # اندح ©

 باهولا دبعن ,دحانث ظفاملا تاوقعنر ندحم تادعوا( نينو ياناس سا

 ىلالاعف ىنقرعتا هلتاقف هرصل بهذ أمدعإ قاحسا ابا تبقا لاق : راو نغ 7 ليضق ىتدح كيبع نب لعيبانم
 رورو

 ' نيب احتمل ف يالا تش 5 لاق هنا هع هللا كر هللا دبع نعصوحءالاو ا ىبادح لاق مكبحاو كف رعال

 حرص ثردح اذه * متاحىبا ثيدحظنل اذهبش الا مهولق نيب تفلاام اعيج ضرالا فام تقفناول هللا ىفأ

 * هاجرخم لو نيخيشلا طرش ىلع

 ىراس الفوم اوهلع هللا قم ةالوسرراختم ام هللا تدم ١ تين 206 ا

 د 0 حيت ثيدجح ده ا 5 0 7 يعلم او هيلع 0 لاق اييط

 ه هاري إو '
 ورم هللا ديبع انن يدع اب ركحزاننى رهوملا ناذاشنب دمحسأبنا قاحسانب ركب وا خيشلا 4 انيدح ل

 ربع هنع اللا يضر صاقديبأ نب دبس ناكبلاة ينجي نع هس نور « ايان هند

 ْخ ادافف »

 براق اذا هللا ناو يختل هنملا ىل و مصمَتل محرلا نا لاق سابعنبا ن :رع هنأ نع س و اطنب نع 8 - 5 رمعم 8 |

 هدي تملا راع بيا ها و ىث ةاهح نزح 0

 معمم د م 0 )اة هللا كيع ع هع 1

 لعوهلا اوه اع هللا لص هللا لوسرر ءاشتتلا لاق رم انيس عرج رج أهم. يبيها ربا نع ل ايار مسأ

 يل هللا لص هللالوسر مها دادق ميلتقا ل لامؤرمع ناهتساف وهاس فن كب رزيشعو كمو وقلاقف ركب اناىرا مالا

 امال الس تيما راكم لوقا شوا قررا ق>ىرس فقل نديوكنزول يازاكاب تار و هلاوإ

 * (م) طرش مب اق مسرعص «ءالب كلفالخ يفانبيصيناداكلا انقر رلسو هل اوديلع هللا لص ينلا ىناأ

 هومتشفاءلءاور دفرغ يفدعس ناك لاق ة همثيخ نع ةىد نب و رمت نع ةسي .اينانب د زنعو رم © هللا ديبع |

 سوه او هيلع هللا لص للاكل تس عماي دانيصا اناف مسوهلاو هيلع هللا لص دمح باوكا نع داهم دعس لاه

 3 ع

 ! 1 1 يوك

1 0 



 ناو 1 د

0 

 ع ّْ

 «()جإط «  ريتا باتك وذ 500 « صيلتلا مم كر دقسلا

 نع قاحسا نب دمحأسا 9-0 راهنب ديزياتم ماشا َّت ل ثراحلا 95 ىّضاَقلا نيس نب هللا دبع 6 انربخا ظ

 نإ بوكعب ىتادح ىلا ىنتثدح لينحن دمحأنب هللادبعاتم هل ظالاو يعيطتلا رفمج ندا / ربخاو ) ىهزلا

 ناكلاق ىرذعلا ريعص ىبانب ةبلعث نب هللادبع ىنادح باهش نا نعاص قاد قا وبدس دعس نب ميهاربا

 ناكم ةادغلا (()هنحاف نفرعن الخ اننأ وح رال ملفا ناك انبا مهللا موقلا قتلانيحلاق هناف لهجوبا حتتفتسلا

 ىلع ميم ثب دح اذه# نينمؤللا مم هللازاو هلوقشىلا تلا « 0 اوحتفتس نا هللالزئاف هح اتفتسا كلذ

 * هاجر 1و نيخيشلاط رش

 هللادبعزت هللادبع نع شمعالا نع رار نا قاحسأ انن . مالسلادبعنب دش انت ىر دحلان زوا # انربخا 1

 نيِلَو رفا نيل وع لاق هبلق وءرملا نيبل وحن لجوزع هلوقيفاههنع هللا ىضر سابع نبا نعريبجن ديعس ن
 اجرت ندخل طرش ىلع حب ميك ثردد اذه# ىصاعملا نيبو نم ْؤأا نيب لوحو نا ءالا

 هللادبع نعنايمس انة ذحودا انن نوميمز. نسما قاحساانن ىفاشلا ميهارا نيدمح ركبوا ان ربخا )»

 مس وهل“ او هيلع هللا ل هللا لوسر عمج ل لاقهدح نعهنأ ن .رعةعافر نبديبع نب ليعمسا نع ميثخنب نامعنا

 انالومو انم انتخانئاو انم انفيلح لاّمفأت الوم انيفو انفيلح انيفو انتخا ن .١.انيفا ولاقت : كريغنم كيف له لاتفاشيرق

 *: هاج رخن لو دانس الا حي ثردح :اذه# نومتاا نم الوا ناائم

 بويا نب ةماعلا دنزن هسا هعزخن يزيفا ب اه ' حاصن دم رفعج وا ىنثدح

 هللا لص قل وشر لاقدنع للا ىضر يملا ضاعن ةبقع 501000 لنزع بيبح ىلا نب دن زن ىتثادح

 0 ل اب ةوقلا نا لا ةوف نم لعل لا ةيا» وق او: 419ه

 2 ميكب اص نال ىراخبلا هجرخمملو نيخيشلا

 نبا ريمه اا قازرادعاجا ميهارانب قادس ! انثمالسلادبع نبدمتع انىرينعلا اب ركزوا: م انريخا »

 سّواط ٠١ كلها ىا ()

 هباف لبجوبا حتفتسملا ناكلاق ريعد ىلانب ةبامث ن هّللادبع ينثدح يرهزلا نعهريغو ناسيكحنب < طار

 هللا لزناف هحاتفتسا كلذزاكف ة ا دغلاهنحاف فرغن ال اعىناو محرلل مطق | ناك اننا مبالا موقلا قتلا نيح لاق

 *(مخ)«نينم ولا عم هللاناو هلوقىلا حتتلا مك ءاجدقفاوحتفتسنا
 ناكل نب لوح لاق هبلق و ءرأانيب لوح سابعن.ا نع ريبجنب ديعس نعهللا دبعن هللا دبع نع شمعالا

 *# (م م حن )ىداعأ انيب ونم ؤاانيب لوح و نامالان نيبو

 هلاؤاهنلع هللا لص هللا 0 هنأ ن نع ةعافرن دسعن ليعم ا نعميثخ نبا نع «ىروثلا »

 انالوموانمانتخاا ناوانم انف لاتفانالومافو لح انيفوانتخا ن ايفا ولاق كريغن 7 7-5 لهل اقفاشب رق سو

 2 ذب لوطا كسب لانا اند

 ممملاو دعاو لوقت سو هلآآو هيلع هللا لص يبنلا تعمس زماع ن.ةبقع نع ريما ىلا نع نيدو «ديز»

 « هفقوا مهضعبو ( م خ) يرلاةوقلاناالا ةوقنم متعطتساام

 رمعم]# 0



 «(0ج» « ريسفتلا باتكإ»ا 0« م0« ٠ « صيخنتلا مم كر دشنلاب»

 0 و:دانسالا حيح ثيدحا ذه» 5 ترادازحلسلو نا تانالشنلاو يلا مالا لقا

 هتان اان ميعتوبا انن ر هحاش نب دم نب رفعجانن هيقفلا نالس نيد ا ركبوا | انثدح »
 *ىشاهنود سيل ريعلاكيلع هل لبق لتقلا نم لسوهل او هيلع هللا لص. هللا ل وسر غرفال لاق سابعنب ا ن نع ركع

 «كدعوام كل زكئادقو نيتفئاطلا ىدحا كدعو هللازال لاق ة للاقكل حاصي الدنا هقانو يف وهو سايعلاهادانف

 : هأج رخو و دانسالا معي ثر ةيعا ديه

 فسوا نب بو ان يقرودلا ميه ارباندجا ن هللادبع ان دادغيس ىضاقلا دلخم نب لعن دمج 4 انريخا »

 يالا هذه يفهنع هللا ىضر ىردملا ديعس يبأ نع ةرضن يبا نرعدنهو !نن دواد نع ةبعش ان نمودملا

 * هاجر ملو سم طرش لع عيب ثيدحباذ عمير وير ماإ 4 تاز.لاق هريد ذئمو: ملوي نمو

 .لرعجيلف ندمخ از . يازملا رذنملا نب ميهار اان عدلا ىلا رعشلا لضفلان دم ن. ليعمسا ىلا ٍِظ

 هللا لض ىبننلاىلا دحا موب فلخ نب يبا لبقا لاق هينا نع بيسملا نب ديعس نع باهشن.ا نعةبتع نبى

 هدم ا اوهيلع هللا ا ىلص هلل لو.سر مرماف نينمؤلا نم لاجر صرتعاف هددر , لسوف اوهيلع

 ةجرف لرم يناةوقرب سو هلآ و هيلعللا لص هللا لوسر يأرور ادلادبع ىبوخا ريمتن. بعصم هلمتساِ

 هاناف هعالبضا نم اعلبط بكف مد هتنعظ نم حرم وهس رف نعيفا طقسف هترحم هنعطف ةضيبلا و عردلا ةغلاس نيل

 ا 7 1 هللا 7 السب 1 7 0 تح رماعا كك , هلاولاف روثلا رع 0 3 هناحيما

 ا نيخشلاط ريث ىلع

 * حرص «لافالا ترم

 ةلانم ملسو 4 اوهياع هللا لص هلا لوسر غرف امل سابع نبا نع ةمر كم نع كاهب نع 4« ليئارسا ©

 5 1 كدعو هللا زال لاق مللاق كل حلصإ كلوا دلل يفوهو نسيايلا ماجاك و ثامم ود سيل ريعلاكيلعهل ل يق

 «ميرعص# كدعوام كل زمئادقو نيتفئاطلا

 *(م)ردب موانيف تلز.لاق هريد ذئمو مهو ةرمو ديعس ىلأ نع ةرضن ىنانع دوادنع © ةبعش 35

 هللا لص يب :لاىلا دح اموفلخ نيا ليقالاق يمربسلاو ديعس نع باهش نانع ةبمع نب © ىنوم ]ف

 نم يلا ةوقر ” لسوالا اوهيلع هللا لص هللا لوسر ئارزري<ن بعصمأ "يل ةتساف هلئسِس اولؤي سولار اوةيلع

 هعالبطا نم اعل رسكفمد هتنعط نم جر 2و هم و يبا طقسفهحر مهتما 300 نيبةجرف

 مل اوهيلع هللا لص للا لوسر لوقمهلر ؟ دف فدخ ىعانا كد عاام كاولاتفزوئلازاوخ رود و هو هناا هاناف

 ىلا يبا تافنيعمجا اواملزاحملا يذلهابو يذلا اذه كراكو هدب ىف يذلاولا# مانا ل |تقاانا لب ملسو

 : *(مخ) قي ل تلو ذا تيمرامو قلالزلا كم مدا يلبق ريم بلا بامصال اًمحسفرانلا
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 (0ج ٠.0» ..«ريفتا باتكإ» © «م9 «صيخللا مم كردتنلا»
 ير ته لاقثالا ةزوس ريسف 5-

 6 ميحإرلا ن ,حراانامس)

 ردع نس .ريرج نإ. عو اننا ىرودلا دم نب يفاسلا بوعي نب دس سابعلا ونا ان :: دحا#

 ةداسبعنع ةماما يلا نع لوحكم نع . نوعا دبع نب ثراملا ىندخ لوقيق احسان :رب دم تعمس لاق ىلا

 أخلت لزانم ثالث ىلع سنتلا ناك تازي ردن موي انيق لاقلافنالا نع هقأ اسلاق هنعهنلا يضر تداص طصلا نبا

 ليعيش شا لودر رج مدل دنع تلظؤص) اساالا ذخاي و عاتملا ممجم ثلثوو دعلا ل انا

 انمى سما لك سو هللاو هيلعّللالص هللا ل وسر لفندق هوذخاوهوعجنيذلا لاتفهفاوفاتخا عاشأ عمج ايلف

 ميلا الج نيو ءوعتسا امي يرجت الرا قلو موبلطيوو و دسلا نوالاعب نذلا لاقو مكنود انلوبف باصا ام

 عاتملا خان نا مهفاتك1 هلل ا انحنم نيح ودعلا لت اى اقل ] هتان سلب نا ةازنيرلل لأ

 لود انض لس وهل اوفيع ها. ليحتل لوسر ع ودعلانة ىغانقخ انككو هنو د منع دحا ن نك ل نيح

 | سمح ذكموي هيف ن نكيجل ءاوسلا ىلع هدستق ىلسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر ىلل | هلم انديا ن متنا ابيع زا

 ا و ار كرو ل رق دك

0 

 هثدحم دنهيلا ن.ذواد تعمس لاق ناملس ن.رمتمملا اننددسم انثىنثملا وانت قاجسا نيدمحا ركل وا ا

 انناكوواوا اذكواقكلض نملسو دل اوهيلطةها لمصدتا لور لاقلاق 1 سابع. نع ةمركع نع

 نابشلا ءاج مهلع هللا ينفايلف تايارلا تحن خييشلا تبنو كلذ ىلا نابشلا عراستف اذكواذك هلف اذكو اذكح

 لافاالا نع كنولثسا لجو نع هللا لزافتايارلا ت تدتانكو ركل ادرانكحالا خوبشلا لاقو مهل لمجام نوبلطي

 6 لم الار

 : ٠" تي لاقل ال1 عزاونس وخ

 ههئل أس لاق تصاصلا نب ةدابعنع ةماما يبا نع لودكمنغ نمحر' دبع نثراحلا ىث دج « قاحس ا نا »
 مذخاي و عاتما عمجم ثلثوودملا نولتاقت ثلث لزانمثالث لع سانلا ناك ترن ردب موب انيف لاق لاف الا نع

 موعج نذلا لاتفويفا وفلتخا عاتما مججالف 1 - وهلا وهيلع هللا لص هلال وسر سرح ةميمللا دنع ثا'وىراسالا
 هنوبلطيو ودملا نولئاق نب ذلالاقو باص ا امانم رسما لك لسودل او هيلع هلا ل [شيفا ل وسو لش دق و .دشإو

 مهفاتكا هلا انجتم نيحو دملا لئاقثنا انيبأودقلاص هن قحاب منا ام هللاو سر 11لاقو هومتبصا ام نحن الول هّللاو

 نم هللا اهع زيناف لاق هنو دانمتف ال وشنر عز اللام لاب طك ودب او هنو د مثع دحأ ن نكي منيح مكي دخانْنا

 حالصوهلوسر ةعاطوهتعاطو هللا ىو هيف ناكف س+ ذئمون هيف نكي مل ء اوسسلا لع همسف هيبس ىلا هلمْج انب دا

 * (م)نيبلا تاذ
 اذك هلفا ُدكوا ذك ناكم.ىناوا | ذكو-ا ذك لمق نماعوف ص ابغا نغ ةمركعنع دنه نان 4 د واد )»
 كلن ائيس تل زتقاوع زانن مهيلع للا مف ايف تابارلا تحت بويشلا تبث و كل ذ يلا ناببشلا عراستف اذكو



 «(0)ج» # ريسفتلا باتك 0# ©« صيخلتلا مم كر دتسلا ف

 هنيميه رهظ ميسم 1 مدا هللا قاخ ل هلا و هلع هللا للص هللإل وسرلاّهف انعلتسو ملسومل او هيلعسلا لص

 ةيرذ هملم حج رختساف هربظ 0 جب منولمعب ةنملا لها لمعب و ةنحالء ال وه تّقلخ لاف رذهنم جرختساف

 هيلعفللا 2 ,لاَقو فلسا : ف 0 ,ا لجر لاف دولا 0 و رانلل ءال هع لاق

 دفس ا ميا م 2 ان لعو يسال "لبلادنا لع د اد أ

 هللا قاخ ال اسودل او هيلع اعهتلا لصهللالوسر ,لاق لاق هنع هللا ىضر ةريسه يلا:ن ء اص يبا نع لسان ديز نع

 ناسنا لك ىنبع ء ند لمج مر .دلال لاثما ةمايق !ا مو ىلا اهتلان وه ةقحر اك ندر ]ضد نم طقسف ه ريظ حسم مدا

 ااحر رمدأ ى ءآرف كن رذ +الؤهلاق برأ ءالؤه نرد مد دالاق مدا لع مهبضرع م رون نم )١( اضيبو مهتم

 مدا ل لاق ممالارغ 3 رت تبا دواد كنا ا ده لاق ةاده نماس راب لاّمف هينيع نيب ام سم و هع ا مبمأ

 6-5 از ند ىتح ةنس نيعلرا ىرمحم نم هدز برأي لاق.ةيبب نيكد لاق رمغلا حر مهل ع تلعج ك١

ْ 2 
 ىساوهتنر 5 تنحل هسك لاق دوا دنكاد لابس وا ضرورلا كالسهليلاو ةعيل عب ا يي م قب وأ

 :هاجرخل لو م ت تطل وموسم

 قازرلا دبع ان دابعنب ميهاربا نب قاحس انث ةكع ىناءنضلا ديما دبعن ىلع نيدمت هلل ادبعونأ يق را

 هلوق يف هنع هلل !اىذردوءسم نب هللا دبع نع قورسم نع ىحضلا ىبا نع روصنمو شم الا نع ىرولا ا

 ةءاروعااب م وه لاق امم خاسنإل انأب ١ ااا 1 ىذلا أبن مهلع لئاو لجو نع

 عمت ٠ قاد ,لأ ىنمت ةلمبم هرخآ )١(

 هربظ حسم مث ن وامعي ةنملا لها لمعبو ةنحال ءالا زي تقاتل لاق هب 0 0 رختسأف هني هرهظ حسم مح

 لدعلا ىبنف دال وسر أنلجر ل لاهق وا راثلا لها لمعلو رانال ءالؤه و كلاَعف هب رذ هنم جرختساف

 *:(م) ثيدحلا ةنملا ل اه أ لمع هلمعتسا ةنحلل لجرلا قاخاذا هللازا مسودل اودع هللا لص هللا ل وسر لاق

 1 مدا هلل قلخامل اعوفرم ةريرهينانع للاص لأ ع نع لهن ديؤؤ ,ءدعسن © ماشه 0

 موج حك مرو ' نم اص و مهم نا ديلا لك ىننعني « لج م ردلالا و ايعلامونىلا املاخو وق ةمس لك رهظ نذإ

 نمبرالاو هينيعنبب ام صس و هبا مهمالجر ىأرف تلت رد ءالؤهلاق ب راي ءالؤهنملاقف ةف مد ىلع اغا

 نم هدز برأ 0 نيس لاير يملا نسل تاج. ك لاق مالا دعا نا رك دواد كنا !نهلاقا ده

 قبب موا م 0 كم هءاجمد 1 رمت ىضقنأ اق لدن .الف متتعو بتكيلا هلا لاقفةنس تيه نع دق

 تكس ىساودتب وذات دل دق ل اق دوا د كلن. ال اهامجي لوا ا يفعل 20

 ان انأ ا هأ 97 1 "1 -. مهملع لئاو ىلاعت هلوقيف هلثأ دي قؤقر مدد * ندي ناب 3 :شعاألاو روصنم و

 *( م) ءاروعاتنب ماب وهاب مخلس اف

 3 مدأ لاق هحور ضيفل توملاكلم كلم هءاح عدلات ْضَش ! [لف لدم الق و اسك ذذأ لخوتو رع هللا كاد



 6 اضوصخ ءايبنال

 حب ب

 "00000 مرهارتوا 4 هريس دودو
 نوفاغ اذه نع انكحانا اواوتوا لن مل ةمايقلا موي اولوقت نا مدا كا يلع دبشاو .عيسلا نيضرالا د ش

 انلاواننر كلنا دهشن اولاَتف ىتكم يعلزاو يقاثيمو ىدهع كو رك ذب سر كيلا لسراىنافائيش يباوكرشنالف
 .ريغو ةروصلا نسحو ريقفلاو ثلا مهف .ىأرق مهلا رظنف مداموا مل مفرو كريغ انلهلاالو ك ريغانل .ترال

 قاثيغاوصخو جرسلا لم ءاينالا ميش ى ارو ركمانا احا يبالاقفكدابع نيبو سول بر لاف كلذ

 1 هلوقوهوةنآلا حو نمو كنتمو مهقاثيم نييبنلا نماددخاذاو لجو نع هلوق كلذف ةوبنلا و ةلاضرا خا

 رذنل|نمرةناذه هلوق.كلذو تامفال ويعمل الع سانلا رطف ىلا هللا .ترطف هينح نيددلل كببجو ةافىلاعت

 ىللاالسو مدعب نماششن م هلوقوهو نيفسافل مرثكا اندجو ناوينهع اوم مرتك الايدجوامو هلوقو ىلوالا

 هبو دصي نمو هب بذكي نم هبا و رقا اع هملعيف ناك لبق نم !وبذك اها ونمؤيلاوناك افتانيبلاب موا مهموق
 نيحمم رمىلا حووزلا ثلا ذل سراف م د.ا نم زيف قاثيمااهبلع دخلا ىتلا ح اورالا كلتنم ىسيع حورذاكف

 ًايضقمهلوىلا اب سا رشناهل ل شمتفانجور ايلا انلس رافاباجح مهنو دنم تذخت افانقرششان اكم اهلها نم ت ذبتتنا

 ةيلاعلايلا نعسن نب عي را ىن' دخل رفعجوالاق#مالسلاه يلع ىسيعح ور وهواهبطاخي ذلا,تلمحلاق هتلمخ

 0 هاجر م اعلا حيمص ثردحا ذه# () امفنملخ د لاق بيكا نب ىلا نع

 تعيس لاق ناملسنب قاحساان..ىرقملا دماح يا نب دماحانت يبابيشلا بوم .ن. دمح هللادبعوا# انندج
 لع  رقاعف ةملسمن هللا دبعانىسيع ندم نيدجاانب رصصنى ان ركبوا( ىربخاؤ) رك ذب 0 سنا نب كلام

 قنا محل اراس د نيرلسم نعم رجا تتاطملاا ندباز نب نمحرلا عنب ديا دبع ناةيسنا نأ ديز نع كلام

 مهسفنأ ىلع مدهشاو ممايرذ مروبظ نممد 1 ينم كل ردخاذاو هن ةلاسعا نع لكس نع يلا نظر ريباطلتان ْ

 د ل كالا ةم ايقلامو ا ولومتنا ادهش يلب اولاقكب رب 0

 هللا, اص .. اث؟مفلا قب رط نم مب رم يف حو للا .لخ د ىا() '

 ةمايقلا موا قلوه نا. مدآ ا م | يلع هش اوعبسلا نيض نيضيرالا» ميلا تا اهسلا يلع دهشا ىل: اف. لاق نولظيملا

 لزاو قاثيمف يدهع مكد 0 وو ئكرشتالف نيلفاغا ذه نعانك انا 5 واملعنإ

 مهف ىأوف هللا رظنف مد جونا مهمفر و كريغاناهلا الو كريغانل برالازملاوانبركنادهشناولامفي يمك وكيع

 مف ئأرو زكشا نابلجاهينا كام كلدابع نين تيوس واةبز كاف كلذ نيغو ةروصلا» 00

 كنمو :مبق اثيم نييبنلا نم ءاندخ اذا و هلؤق كلذف.ةوبنلاو ةلاسزلاب رخا "ة:قايعاومخاو حلا لثمءاوب الا |

 اذه هلوق كلذ تلال ليدبنال املعسانا راف الا ترطفاةينحن دال كبجو قف هلوق وهو حوننموأ
 اهيلعدخا ىت ملا حاورالا كلذ هزم ىتيع عود ناك ودبعنم ا لوالا ردنلان م ريد ٠

 2 :ءاهف نم نخد.لاق ايقرش اناكم اهلها نم تديتا نيحمسعىلا حورلا كلذلسراف قاثبلا |

 دوي هربخا تلاطملا نب ديزني .نرمجرلا دبع نب ديلا دبعنا ةسيئا ينانب.ديز نع ء اي .كلام» |

 لك عببشاو مم .ايرخ ميزيطونمدا ١" ينم كير ذخاذاو ةن.آلا هبه نعلثس باطلا نل سعينا ينجلا ٍ

 ئ ماذا هنلاقاخ لاف امنع لثسو سودا اوهسيلع هللا لص هما كوس تسبح لاتف لنباولاف عير رن تسلا ميديا

 7 4 ظ ظ



 «0ج» « ريسفتلا باك 9 2« +9 #« صيخلتلا عم كر دتنسلا »»

 هللاو ةد رق هللا دابع اب لاّمفروسلا لع قارمهمقر متروسلاىلا هودنساف ببسا واف لو روسلا باب

 اهباسنا ةد رقلا تفرعف مهيلع سانلا لخ دف روسلا حتفق روسلا نمل زبمت تارم ثالث ى وامن بان ذا امل

 هن كتحبف ننألا قفا هينا ع و همس ىلإ ةرقلا يبق لاق ةدرّقلا نم مهباسلا سنالا فرعي لو سنالا نم

 سنالا نم اهبب رقواهبيسن ىلا ةدرقلا يل انو يكب ومن ىا هسأ رب ريشيفنالف تنا ناسنالا ل وتو قصلي و
 هءاقعو هللا بضغ مكان ر ذحاما اما سنالا ممل لوقبف ىكبتو مث ىا اهس أرب ريشتف ةن الف تنا امل لوقف

 نوهن.نيذلا انيجتافلوتنا هللا عمساف سابع نب |لأق ب با دعلا نم هدنعام ضعب وا خسم وأ فسخ بي ما نا

 سابعن ا لاق#«ةثلاثلا ةقر هلا تاعفامىرداالف#نومسفب اواك اع سيث با دعب اوملظ ن ذلا ان ذخاو ءوسلا نع

 نيح انه 1 و ركن ادقمهنا كا دف هللا ىنلعج ىرئام ت تقف ةمركح لاق هنع هنن لف ركتمنماننأر دق كف

 هايعبلا كك نيظيلغ نب درب, يلرماو كلذ يلوق هبجعافا ديدشاباذع مهبذمموا مهكساهم هللا اموق نوظمت ملاولاق

 * هاج رخم ل و دانس الا مص ثبدح | ذه

 رفعجو اان'ىمومن هّللاديبعانث ىرافتلام زاحن دمجا ان ةفوكلابىئابيشلا عنب دم رفعج وبا 4 ان ربخا

 لجو رع هلوقيف هنعهللا ى طر بسكن ءيفا نعةيلاعلا يلا نع سن نب عس رلا نرع ناهامزب هللادبعزب ىسيع

 نولطبملا لمفاعانكحاهتفا ياء: هلوقولا مهسفنا ىلع م دهشاو مهنإي ر ذ# روهظ نم م د1 ىبب نم كل رذخا ذاو

 دهنلا مهيلع ذخاوا وملكتف مهقطنتساو ممروصص متاحا ورا ميلف ةمايقلا مولا نئاكو هاماعيمج دشموب هل هبع .جلاق

 اولوقتوا نيلفاغا ذه نعانكحالا ةمايقلا مون 0 اولاق 5 قرضا موسشأ ىلع ع دهشاوقائيلاو

 عبسلا تا واوسلاكيلع ديشا افلا ن ولطبملا لمف اء انكسابفا مدع نم ثان لق 1 وا اعلر .ثااعا

 هودنساف بسلا ونافدح | مهبجم دوس بأي اورضفدغلانم هيلع اودغف ناقسلا نماوج رخو هيف مشن + |ناكم ىف

 مهيلعسانلا لخدو يتفق لزت مت ىواعتب اذا املضاوق ذرقهللادأم ايعابلاقف روسلا ىلع قار مهنم قرم 10 ىلا

 هب كتحف سنالا نمهبب رقوهبيسن ىلا ذرقلاىل ايفلاقةد رمل نمو اساسنالا فرعبو اهيا ةدرقلا تفرعف

 لو إلا قمايزت واب هينا زا يأ كاس اييوع تاخاعا يالا لفل |

 اد ءويبلا لكرعع كوهلير نيلا انيجاف لوق هللا عيساف سايعنءأ ل لاقى وممن ىا اهسأر ريشتفة الفتنا

 لاقهنع هنن ركبم ساطع مكةئلاثلاةقرفلات امفام ىردا الف نوقسفي اواكاع سيشب باذعب اوملظ نذلا

 مهبذعم وا مهككيم هلا اموق نوظنت ملاولق نيحاوه ركواو رككادق مهنا كادف هللا ى :اعج ىرتام ت 5

 ىهفاشلا ان عيرلا ان " مصالا (مانيدح )يصد امهي اينيكفا نيب ندري ىلماو كلذ : وق هبجع افاد دشاباذع

 ممأب رذ# روب اذ نممد اى نم كيرذخ اذاويبانع ةياللل يأن سنانب ا ىزارلا 4 557 ٍِ

 دبعلامهيلع ذخاو اوملكتف مهةطنتساو ممروص متاح اورا مولع ةمايقلاء ون ىلا ن ؛اك وهاماعيج دئم وهل موعجلاق

 1 نيلفاغ اذه نع ءانك1ا ماتا مد اواو دهن لاول كار تملا ميفنا ىلع عدبشاو قاثيلاو

 ا 0 0

 فيل

6 
5 



 دل 0 ةارسا ىف 0

 دراي 1

 ' 400 جالا. _ «ريشتلا باك » 2 «م0» - «ضيخلتلاعم كر دتسلا 9
 « هاجر خو لسم طرش لع حيحص ثردحا ده

 نع بئاسإلا نب ءاطعنع ريرج ًاباؤيفل راني قاسسلا# مالسلادبع نب دمشانث ىربنعلا ايركز ونا 4 انربخا

 لاق# انناقيمل الجر نيعبس هموق ىسوم راتخاو لجونع هل وق ىفامبنع هللا يضر سابع نبا نع ريبج نب ديعس
 انلرفغاوهلوق هعبن او لسوهل اوهيلعللا لص دمحمب نمأ ن ا را ايس امس سرمد

 هيلع هللا لص ا دمح نوعبت, نيذلاو ةوكرلا نوتؤيو نوقتي ندلل اهيتكاسف نيرفاغلا ريخ تناو انمحراو
 ماجر لو و دانسالا حمص ثيدح اذه«لسو هلا و

 انث ةلام ثالثو نيعستو مسن ةنس ةجحللا ىذ يفءالما ظف املا هلا دبع نب دمج هللا دبعوبا مكملا 4 انثدح ف

 | ةمركعنع برج نإ انث ميلس نب ىبح قد +ا يفاشلا أبنا ناملسنب عيبرل انا بوقمين دم ساييملاوبا

 00 وهوه رص بهدي نا "مسا ذاب مياه دواجن اك تالخ ذ لاق

 ا ديد تدر املا 7 0 1: اك

 اهنا سارت لها 1 يق سلا ريغ يف ام الكحاو «تيبلا عم داهاذملا د انلعل يبس كلذ لاق

 اب تو ا ا ور نا ب و

 ضعب واف ذِقوا فدسخب يصب نا هناقعو للاب ضغ كر ذحت اغا ِتهن ىتلا ةقرفلا تلاّف ا دب دش اباذع

 [او رضف دغلا نم هيلعاو دققروسلا نم اوج رخ و هيف متنا ناكيف مكت بلال هللاو باذعلا ن 500

 باب

 ىسوم أعد لافاني اميل الجر نيعبس هو ق يسومرا :+او هلوقيف سابع نبا نعريبج نبا نعءاطعنع © ريرج ف

 انجرا و انلرفغ اذ هلوق هعساو لسمو هلاوهيع ها بج دمج نم "نم هاعدنيح تاع لع نيعبس هللا ثعبف

 ««مسرصصدم لس ودل اوهيلعّنلا صادم نوءب:نذلاوةاكرلا نو اونو ردن انكاش نق اهلاريخ تناو

 يب وهو هرصلا ب بهذي نا لبق فحصملا | يف أرق وهو سابع نا ىلع تلخذ ةمركع نع ء«عجدأ)

 هللا ءرخدوهبلا نم سناب تراك برق لاقةلبا امو تاقةلا فرعتلهلاق كادف هللا ينلعج ةلكي امم

 مهل اناا ضاخملا لاثداكن امس ب ءاضي اعربش مهتسموب مهين مماتيح تناكحف تبسلامو ناتيلا مهلع
 كلذ ل اق نم واض عيل مهضعب لايف ةنوثمو ةقشم يف إلا اه وكردمملو اهودجم متبسلا مويريغ يف ناك اذاف

 اووشف اوذجل اف مهنمتي لها كلذ. ل اعفف تيبسلا موي ريخيف املاناك او تييسلا موب اه ان ذيجاول انلعل مهنم

 : مهيف كلذاشف تح تورخ ١ مدعو“ م ث نالف ى + باصاالا ىرتام هللاوا ول امفىوشلا 4 روهما ريجدجو وف

 قلتو ةخفاغ مكمن اموق نوط | ,تيئاق تع رفد زتنيل ققرؤو يك ازكرل | ةائاك ف اوقف ف رثكر

 ب ًانال هيلا : دل دشقلا هدنعام ضعبلوا ف دقوا را ضب ديلا ١ نا هنامعو هللا بيضغ كرذحت اغا ته

 ف

 دا نب
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 212 ٠ -- كلم... حصا

 تح مح سس

 «(جإ»  «صفلاباك»  «ألط 4 صيختا مكرتللا»#
 هلم ::ظرش ع جرتض تيدح !ذه# ةن ثادخاالاناو هن ' تدحعلسوالا 0 هللا لصّللا لوسر لاقو هدب 1

 فانَع مشع اني نامنلان مع رشانت ىزؤدلا دست نإ سشائعلااثث ذاداغب . ىقيكتلا هللا دبغنب ىلع 4 ينربخا ا

 ةئت !كلاكرخلا سيلرسو هلا اوهيلع هللا ٍلَض لأ لؤتسا# لاق لاق اهنع هلابئيظو نمابع نا نعزيبج نباةيعمس نعزشمل '

 تي ثدح اذ فا« خاولال ١ قلا اومتصام نباعالف حاؤلالا قلي مف لجنلا يفةموق خنتصاع ىجشاوط بكن هللانا |

 * هاجر لو نيخيشلاط رش ىلعأ

 انسرتزغلا دبع نى !عانم هنع هللا ىضر قدا ركب از اديف 4 ىججا نو ندمت نب و رمع# ىنثدح 1 ْ
 ىنأ لاقامبم هللا ىضر سابع نا نع رس ا كاهس اي برحن كل أ انا ةملسن, ذاجاتت لاهتمن جاخح

 ةتشقن ٠ ىف كلل ًاسامهطعا مهللا ل رضرالو مقسم لاق عنصتام هلكاتف قضلا 7-0-0 يس اتسلا لع ناوواعت 1

 اذه 2و اه ةوعدب :كلذؤزاخ هسأر مق اذا وراخ دحسا ذا ناكورافترؤتعا كلانا: ى مقالا لاق تهدذالق؛

 « هاج نم مو واسم مد نه ” ىلع مص ثري.“

 ع ىبادعتملا رضن ن طايسا اننةحاط نا ؤرمم |ناكقت نتدبجا 500 قاحتسا نيدمخ دمج ونا انيخاا 0

 لخعلات ا>صانا لاق ةنا ةلنع هللا ينحر دووعشم نا لاذع ٍيادمثملا ةرم نع :ودنسلا نمزلا دبع نب ليفقتسأا

 نّدلا لدم لجو نع هلوق كلذف 3 ةرعس امفةوق ءازج ةظنح ةند'رعلاب يعو أب سعدنا أ اهمس اطتهاؤلاقأ

 ا

 *(م) هب ثدحا الانا و هب ثدحم لسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوسر 0

 ةنباغلاكر ملا ملا اض هللا 0 دمع مب

 لجفلا عصي وهو ىيضاسلا لع نوزاه نالاق نسادع خلا قغ ا لا اء 0 0 ا

 نا كلاشا يلا مهللا لاق تتهذ الف هس يف كلاس امم هطغا مهللا لاف رضي الو عفن. ام لاقف عنصت:ام لاقق ظ

 * (م) ٌلوراه ةوعدب كلذو راخ هسأر مفر اذاو راخ دعس اذا ناكف واق روج ٠

 ةيرغلاب ىو رم ةنزا نايتس اطه اولاق لجعلا با ئصانا ا ويب 1ع 5 سم خزع ليصل قع ةظابشا ف ِ

 نطل < لبق ىذلا ريغ الاوق اوملظ ندذلا لدبف ىلانعت هلؤق كلذف ءادوس ةرعش ادبنف ةبوق ءارمخ ةطئح |

 جلا وقلابا قؤطنو قش لعااظتلا لي مهيشغدق هيلا اونرظنفمتهيلع نا لبحلا هلام ١ !ودحسا

 1 قيل 2 مف مكتع باذدعلا اه - تشك ة دجتس نم هللا ىلا تحا ةدعاس أمازلاة ف مهنع ةففكك لا مبهر

 * (م) ةلظهناكهبقوف لبملاانقتن ذاوهلوق كلذف قش

 اوطةسف عبشف ذقديلا اورظنفمملع منا للا هللارما'لاق اؤدحس ناو ا|ملف م لثق ىلا نيغالو قا ىملظا

 ةالقتتس نذن ىلاعت هللا ىلا حا 'ةكجس ان اًولاقق مهعهفشكفاللا مه زف نو الا قعلاب اوزظنو. قش كع اذيضمإ|

 ب ةلظ هناك مهتوف لبملا انقتذاو لجو نع هلوق كلذف قش لع كلذل نودختس مف - باذعلام فشكحإأ

 0 سب
0 
0-4 

 4 لجملا باكا ةصق»



 0 م6 7 0
1 
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 400ج - «ريفتا باتكإ» 2 "4مم »8 «صيخللا مم كردتسلا)»
 « لوقت ضو" ةقرشن !مهيرف لعو ةلايرع يعو ةيلعاجلا يف تيبلإ

 هلح !الف هنم ادب اف « . هلك وا هضعب و دب موبلا
 * هأجرخن و نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدحاذههملا ةنيزم رح نم لقد ”الاهذه تل زيف

 نب سن وأبنا ىم وم نب هاب ل د ندم ن.ىلع نسملاوبا ان ربخا ل

 رانلا ممانسح مهب تزواجت موق فا يع الا باحصا لاق هنعهللا ىذرةشا اح ن نءرفز نب ةلص نع ىبعشلا نع قاحسا نأ

 ماميف 0 موقلا عمانلمجت الانبراولاقرانلا احصاءات مراصب | تف رص اذاف ةنملا نع مهتائيس مهب ت رصقو
 حرص ثيدحاذه « عل ت رفغ دق يب اف ةنلا اولخ دا | وم وق لاق كلب ر مهيلع علط اذا كل ذك

 * ه اجر ملو نيخيشلا طرش ىلع

 نهّللا دبع نع ب ا قار ادعألا دابعنب ميها ربانب قاحسا ان 2 يتاعنصلا لء نب دمحم 4« ىب ربخا ل:

 رسل ملسو هلا و هيلع هلا ىبص ىبنلا مام لاقامونع هللا كر هللا دبعزب ر ,اجنع ريب لالا نع نعم يثخن ناهع

 نعاوتمف جفلا اذه نم ردصتوجنلا | ذهنم درب ةقانل !ينمبتناكق اص م موقاحلأسدمف تان الا اول ًاسنال لاق

 وه نمل هللا م رحى ناكا دحاوالج رالامهم ء ءامسلا تحن نم() هللا دمهاف ةحيصلا مهأ دخافاهو رمعف مهم ررما

 « هاجر مودانسالا حيحص ثردح | ذه * هموق باصا ام هباصا م رخلا نم ج رخ ايلف لاغروالاق

 (ينربخا و) ةملسن :دامحاتت دع رووا ةعانب(الاق) لعن ماشه و بلاغ نيدمحشانن اننلدعلاذاغج < نب لع# ان دح و»

 سنانع تبان أبنا ةملسنب داما. ب رح نب ناملسانتلضفلا نب نسملا ان هل ظفللاو لد , لعن. دمع

 عضووا دكه داما لاقاكد هلمج لبجلل هنز لجتايق لجو زعدلوق يف لسو هلو هيلع هللا لص يننلا نعهنع هللا ىضر

 3 رض ديمح ردص تبان ب رضف لاق اذه لثع ثدحت تبثا ديمجلاّمف لاق نعالا رصنحلا لصفمىلع ماهبالا

 ةالن مج ١١ مهكلها ىا ءاهسلا تحب نم هللا دمها )١(

 هذه تلزف عهلعا الف هئمادنأ اف «هلكوا ةّضعن و دس . مويلا «لوقت يو ةقرخ اج رفلعو ةنانرعىهو ةيلهاجلا

 * (مخر هن لأ اد ةنبزمرح نملقن الا

 رانلا مهانسح مهب تؤ واجتم وقفاىعالا باحصالاق ةغ ذح نع ةلص نع يعشلا نعقادسا ىلا « سو

 نيملاظلا موقلا عمانلمجت ال انب ر اولاق رانلا باحصا ءاّلت هراصبا تف رصاذافةنجلا درع مما مم ترصقو

 * (م خ) متل ترفغ دق يباف ةجلا ازاخ دا اورق م4 لاف كل رمهيلع علطا ذا كل ذك ةاميف

 هلا وهنيلع هللا لص هللا لوسنو' صام لاق راجن :رع ريب زلال نع ميثخ نبنامع ن هلا 1ع نع 4 رمتم وف

 اذه نمر دصتو فلا اذهنم درب ةقانلا نعي : تناكقإلاعم وفاه أس دتف تاياالا آول انس الاف زححلاب لس وأ

 هللاءرح زاك ١ دحا وال + راالا مهنصءامسلا تحن نمهنلا دمجاف ةحبصلا ممم ذخافاهو رّمعف مهم ر صان عاوتمف جفلا

 * ( مخ )ءيحص#هم وق باصا ام هناصامرحلا نم ج رخاملفلاغ روالاقوه نم لق

 دانت لافاك د ةلئحخ ليخلل هنر لجن اهف لسوهلاو هيلع هلال ص ينلانع سنا نع تانأنا ةملس نب دام

 ةبرضديح ردص ثزأن برذطفاذه لك ثدحت تباثلدص لاف نمالارضنخلا لصفم لع ماهبالا عض اليكم

 هديل 0<



 «(0)جا» 4 بينت باتكإ» 4 م.» ١ «صيختلا عم كردشنلا»
 م فارعالا ةروس ريسفن

 4: ميحرلا تن جرا هلل مس +

 ْن لاهنملا نع شمعالا نع نايفسانلا ميعن واانن ةعزخ نب ىرسلاانث ىاهنب اص ندم رفمجوا 4 انثدح »

 لاجرلا بالصايف اوقلخلاق مك انرومصمن مانتلخ دعلو امهنع هللا ىضر سابع نبأ نع ريبج ن.ديعسنءو رمم
 *هاج لو نيخيشلا ط رش ىلع مح ثيدحاذه#ءاسنلا ماحرا يف اوروصو

 نع ريرجأبلا ميهار ١, نب قاس مالسلا ديعن دا يردد ن يب ًايركت زو 4( انربخا

 هيلعهللا لص هللا ل وسر نعامبنعهللا ىطر رمجن هللا دبع نع حابر بان يءاطعنع تبان يبان تيبح نع شمالا

 ماجر خم ملو نيخيشلا ط رش لع حبب ثيدلحا ذه ثدحلا قاب رك ةووه دولا رحيق الل مسومإ و

 لسع نع ديعسن نأ انقنأما نوراهنديزيان . ةلايلا حبر نيدمجأبا قاحسان ركيوا خيشلا 4 0 5

 ندع تانج و شرعلا هديب ءايشا ةعبرا هللا قاخ لاقامهنع هللا ىضر رمصنبا نع دهام نع بتكسمللا بناكبلا
 ةءاجر خم لو دانسالا حبحص ثندح اًده#ةملظو رونو ةملظورانم ةمبراب قالا نم بجتحاو ماو مدآو

 5 زيزعلادبع اننا ىنعجلا درج دبعنب دم نب دبجإ انن داده زازإلا لعن دمصلادبع # يتريخا

 اهبنع هللا يضر سابع نا نءريبج نبديعس نعوم لاهنلا نع المل سبق نو رمعنع يروثلا نايفسانت

 نيتلاقرو وهيا ةنملا ترو نماهيلع نافصخالعج ةرجشلا اقاذ اهف رفظلا ثم ءاوحومدآ سابل ناك لاق
 ردا حيحص ثيدح اذه

 0 ان ىسلابطلا دواد وبا ان قوز ترب ميهارإ نترك ندب سابعلاو ا  انب دح 9

 كَ ل تاك لينا ذر سابع ن | نعريبج نديعس نِعثدحم نيطبلا سم تعمس لآق 6 ليكن |

 4 فا الا ةروسريسفت ب

 ا ل بالصا يفاوملخ لا ةك انروبص م 5 انقاخد قلو سا عنب نع ديعس نع لاه ا الا ٍ

 ركذو هوجولا اوحيمال لاقرسوهل اوةيلع هللا ىلص ىبنلا نعرمتنب هللا دبع نعءاطع نع 0 شمالا 2

 * (م خ)و رصتخا كاملا ثيدحلا قاب

 مداو ندع تانحو شرعلاوإن ءاب ْ اقع را نبا قلخ لا ة ربع نإ نع دهام نع تتاكلادييعنع 31 ىروأثلا ٍِظ

 # حبحص«ةملظوروو ةملظ وران ةعب راب قلما نم تجتجاوزقلاو

 ةرجشلااقاذالف رفظلالثم ءاوحومدا سابا نياك لاقبا عن | نعديعس نعلا ملا نءينالما سبق ن4 ورمع 9

 «حيحص«نإتل قرووهلاق ةنللا قرو نم امهملع ناةصخ العج

 يتلا فرط ةأيلا تناكلاق سام نبا نع ديجن دعس نغ رعب الساق "ليك نبأ  ةملس نع لعلب
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 1 400)جط هيفا باكاطا ١١ «ممطا ١ عصيت م كردتلا»
 نع الا نبءاطعنعر 7 ميهار ربانن قاجساانممالسلادبع نيد اننىريتملا ايرك رونا 4 ان ريخا

 نيل يعنى بالا متل لا او الوات لزاما تعمل ى يظر سابع نبأ _نرع ريبج نب ديعس

 م هدنع ناك نم قلطن!اريعس نول ص دسوا ران مم وطب يف نولك" اياها الظ ىئاتيلالا 0

 : نتعافدسق واهلك اخ هل سبخرف هماعط نم يثلا:لْضف :: لك هنا رش نمهءارشو هما 55-0

 ّْ حالصا لق ىلاتيلا نع كلواثس لجوزع هللا لوناف سوال اوهيلع السنا لوس كلذاوركذف دف مهيلع

 000 حيحص كياطأ ذه « مهعاوشب مهاوشو مهمامطب مهماعط ا وطملف مكك ا وخاف هطلت تا وريخ مهل

 : « هاجرخم لو
 | قايقس أبنا نوراه نن ديزي انث ىطساولا ةملس نب دم انثر اًمصلاادبع نب دمع هللادبع وبا « انث دح ل»
 | هلع لا ىض هللا لوسر لاقلاق هنع هلا ىضر تماصلا نب ةدانبغ نع سيودا ىلا نع ىرهزلا ن :رع نيسخ نبا

 | ثالثلاتايآلا مخ قح مكيلع مكبر مرحام لتا اولاست لق أرق من تايآلا ءالؤه ىلع ينميابب نم ملسوهلاو

 اياك رخلالا ل اخ رخا نمو هتبوتع تناكايدلا يفام هللا م اوس ارمعتل# نمو هللا ىلع هرجاف فو نم

 [ثيدح ىلع اميمج فهنا اما هاج رخ لو دانسالا مع لمي (ةامقعلا ع اك ناو هيدع ءاش نا هللا ىلا هس

 ' يفسروا نيل ن نايفنل ئوولمقواغيع هناا وكر عت ل نازل ىوعي ايةدانع نع سردا ىنا نع ىرهزلا

 ْ « لعاهلاو امهنين مجاذانيثب دحلادحا يف ؤلاىلا بسن. نا ىتتنالف ىرسهزلا نع نيثيدحلاالك

 |[ةوجنلا يفا نب/مصاء انن اعز ركيوا ان راجل دبع نب دعا انث بوقمي نبع سأبملاوبا م انثدح )ف

 | مصاعانت ديذن داما برح نب ناملسان“ يضاقلا قاحسا ن.ليعمسا أ 71 !قاحسان ركبوا خيشلا ( يتربخاو )

 هنيع نع طخ مئاظخ لس وفل آو هع هللا لص هللا لوسر انل طخ لاق هنع هللا يضز هللادبع نعلثاو ىلا نع

 مطار صاذه ناو هيلاوعدب فكاطيشامنم ليبسلك ىلع لبسلا هذهو هللا ليبس اذه لاقمت اطوطخ هلامث نعو

 ْ اظل هدهاشو *هاح رخي ل و دانسالا جرعص ثيدح | ده# هليبس نع 0 قرفتف ليلا اوعبت الو هوعبف |مقتسم

 *دمتعم ريغ هجو نمربأج ن نع ىمشلا ثردح ادحاو

 | ريف زد

 ( نس>ا ىه يتلابالا مييتبلا لان اورقالو هللال زا لاق س ابعنتا نع ديعس نع ئابنلا ني ءاطع نعم ريرج

 : «اذهم دق« ثيدحلا ىاتيلا لاومانولك أ 0
 هل وةياع هللا لْض هلاك وسر لاقلاق"تماصل منلا نب ةدابع نع سيرد يلا نع ىررهزلا نع نييسح نب ناب

 نمو هللا لع هرجاف ىو نف ثالثلا تاب .الا ميرمرحامل إن" | ولاعت لقارقمتايآلا ءالؤهىلع ينمباب ل

 انعزإ و هيذع ءاشنا هللا ىلا هما ناك ة رخآألا ىلا رخا نمو هن . وقعت ناكايندلا يف اهلا مكزمااعينك ضفتلا

 * م حص»# هل رفغ ءاش
 ١

 |ملسوهل ١ او هن دلع هللا لص هلا لوسرانل طخ هللادبعنع لثاو ىفان ء.مجاخ نع ماهو شاب ,ءن 4 ركوا »

 «رمدقو * ثردحلا هللا ليبس ادهلاق 1 :اطرولطخ هلامشن ءعو هنيع نع طخ متاطخ



 40ع) « ريسفللا ب اتك» 2 « مط ٠ «صيخلتلا مكر دتسللا »

 صوحالا ىنا نع قاحسا يبا نعنايفسانب ةفب ذخوبا انمح نسملاا نب قاحسا انث يففاشلا زكب ونا 4 ان ربخا

 ثي.دح:اذيه:ه ناغضلا شرقلا «لبالا نما ةلؤجلا لافا غر فوتل وع مامنالا نمو هنعمل يطرد وغسم نبا نع

 *: هاج رخم مل و نيخيشلا طرش لع مص

 لاق راند ن مو رمان تايفساتت ىديمخ ا رييزلا نب هللا دبعانت ىسوم نب رشنانب لدعلا ذاشج ن ىلع « ندخل.

 0 ةناهالا رجا مول نعىمن ملسو هل اوهيلع هللا لص هللالوسرنا نوم زم !هللادبع نبال تلق

 انسب حبلا نيس 7 !كطرما لوسر نعورم نب ينملا كلذ لوقت ناكدق لاق

 ارذمت ءايش' نوكرتي ةيله املا لها ناكد قوت الامر يملا يحوااميف دجاال لق ًارقواهىنع هللا ذر سابع

 >7 دس مارحوهف مرحامو لالح وهف لحاامهمارحو هلالحْنيبو هباتكىف لجوزع هللال راف

 «ريزاخ ملعوا احوفسمام دوااتيم نوكي ناالا همعطي معاط ىلع امرا جوا امفدج ل لفت الا هذه الملأ

 ةق ايسلاو دهم هاجرخم مو نيخيشلا طرش ىلع عي ثيدح اذهأ

 تادف ةرعوش انا قازرلادعأا ما قاحساانب مالسلادبع نديم ىرينعلاب ركزوا انربخا 9>

 نبالاق نيمجا كادمل ءا ولف غلب 0 اام هتلاءاش ول اوكرشا نيذلا لويس ردقل |لها نيبو انتم ْ
 * هاج رخم لو نيخيشلا طرش لعميصح ثيدح اذه# ردقلا نم سيكلا وزجعلاو سايعأ

 نعليئا سات ىدهنلا ل يعمسان. كلاماتنلضفلا نب دمصلادبءانت وزع يفريصلا دمع ني. ركب اندح, »أ
 نه تارك تايآ مامن الا ين نالوقت اههنعهّللا يضر تلاه نبا تعمس لاق ةفيلخ نب هللادبعنع قاحسايبا 0

 * هاجرخم ملو داتس الا يحص ثيدح ا ذه# ةئ الا مكيلع مكبر مرحاملتا!ولاعت ل قأ ر قمت باتكلا ا |

 نم لحام هل وجا لاق اشرفو ةلوه ماعنالا نمو هللا دبع نع صوحالا يفا نع قاحس أيا نع 13 ناقس 0

 * (م خ )ر اصلا ش رمتاو لبالا |
 ةياهالا ربا مو نع ىهنلسوهلاو هني لع هللا لص للا لوسر نا نومي مهناربا+ل تاقورمج اننا ةنبيعنا

 رحبلاكل اذىلا.ق ةنويم و 3 او هيلع ةللا لص هلا نعورمنب جملا كلذلومت ناكدقلاق رييخ مول

 تنال زاغا رد ا ةيلهاملا لها ناكدق دقو هن لا امر يللا 0 اعمق نيل لا لو سابعنأ قعر |

 نين وأتتس ' سأ ابع نبا كا رق لوشالجو ممسممل نب ابع نبا ن ةرعةينأ ن نون كارم "5 ادتملا

 زحعأ و ل )اة متنيعجا ادم ءاشولف خان ىحانؤابا الو انك ص رشاام هللا ءاشول | وكر شا نيذلالوتب ردقلا لهأ

 نه تاك تانا ماعنالا فانا لَم سابع نبأ تمس ةقيلخ نت هللادبع نع ا د 0

 *« حيحص هاه رخا ىلا مكبر مرحاملتااولاعتل قار قمت باتكلاءا

  اههنع هللا ىضر سابعز.لاققردق. سيل رشلا لوقت : الجر عمسهنا |مهنعهللا يضر سابعنب | نعهسا نع سؤاطنا ْ
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 م ', * هاج رخم لو نيخيشلا طرش

 دل ارح كيتعانت ابعت ميهاربا نب قاخحسا امن . ةكصم اعصلالع ن دمع هللادبع وا 4 ىل ريخا

 مهلك لا رشح لاق يلام مما لجو زرع هلؤق ىف ترب نه يف نع مسالا نب دا عر هلن رفعج نع

 يورك لوف :) م ءانارقلا كرم ع ءاحال دخابزا هللا ل دعنم غلبف ين لكو ريطلا و باو دلاو ماهبلا ةمايقلا مو

 ن داي زنع ةقالع نب داي زنع تارسانت ةفيذح وا ان نسا نب قاممعا اب ىقاشلا 000

 مارا هتعمل رطب نع سب لوازم 1 نيذلا ةنآلا ه ده أر قت بلاط نب لع تعمسلاق ةلم

 * لن واتلا اذه ريغ هلوطب ثب دحلا هليل طب ماناو هللا لو سرا اولاقوهنا هللا دنع نع ةمملع نع

 نوع رشن وبا ألا ميشه انن نوعنب وزمان دججانب دح ينارعشلا لضفلانب دمح نبل يعمسا# ين ربخا
 ىحوهامم محرلا يف ناكام رقتسلا لاقاهع دوتشمواهرقتسم لع لخو نع هل وقيف سابعنب أن ع ريبج نب ديعس
 * هاج رخو نيخيشلا طرش ىلع مسيح ثي دحاده#« بلصلاىام عدد وتسلاو تام دق وهاممو

 نإ عيحامر ىلا مييه ١ رئانب قاحسا انث مالسلا دبعزم دمانث ىربنعلا دمن. ىبح ايرك وبا © ان ربخا أ

 قأر منلاق هناز دمت ىأز لهل ئي ةلاوتع ةلاىضز سابعئبا نع مكي ىلا دمع :تنابا نب مسملا

 وهو راضببالا هكر دنا ال هللا لق شيلا سابعلا اب تلقف ول ولا .نمتزتس هن ود ةزرضخ لع هيمدق نأك |

 حمص ثا دح | ذه # "ىث هكر دب ال هرونن لجت اذا هر ونوهو هز ون كا ذ كلم !الايلاق راصبالا كرد

 * هأح رم 1 وةاتمالا|

 رفاكلا كومو ايار يوك ل هل انرقلا نم ءاحال دخاب نادهللا ل دع نوم علبيف :رياطلاو باو دلانو متاهبلا

 ٍ : 8 (ما) اب ث تنك ىتبلإ
 لاَ رظب مهن اغا اوسبإي م واونما نءذلا ارايلع تءمس ةلهرحنب داي زنع ةقالعن داي زنع 6 نايمس »
 9 * ةممالا هده تسل هناكاو ميشا !يف هده

 حو خام وحارلا يف ناك ام رقتسللالافاوع دزوتسمواهرقتنسم لمي سابعنا نع زيبجن ديعس نع #رثب وا

 ة( مخ ) بلصلا يفام ع دوتسملاو تام دقوهاممو
 نأكى.أر منلاقتهب ردمم ئأر له لثنس هنا. سابعا نور كفا ءينا'انمب نابان مكتملانب « مدار 0

 : هاك قال( هر كو نبال رون لت ذا ةر وا وشو هرو

 4« نايفس وف ير

 00000- ناقرينءاوها د ده ىر ذحلا رفعج# 3 سك لا نفاكتلا لول كل ذفابا رب

 * ها رخو هط'رش لع .

 ميهاربا ةوعلالا نب دح لعامشا اعاهأ ةأحار 21و دانسالا حب ثردح ا ده#ةمالا ه دهيف كنك دا

 اقام و ريك قطا رخل لاثام هأ“ 5 رب , ندع ىلا نع حالا نب. لت رينع ناقزين رفعج نع زب و

 0 كاذ كلما الايلاق ا ال هللا لوقت سيلا سابعنبا اب تاقف-ؤا ول نم رتس هنود ةرضخ ىلع هبم دق



 «(0)جظ « ريسفتا باتك » « و « صيخلتلا عم ككردتسلا ©
 تاز ال لاق هنع هللا ىضر هر م ردكلاب دمحم اني نمحرلادبعنب ليعمسا ايمن را أنا ىدبملا

 ديم ةكناللا نم ةروسلا هذه عيش دقل لاق من لسو هل.آو هيلع هللا ليسص هللا لوو حبس مامنالا ةروس

 «ىراخبلا هجرخممو ىدببلا وه اذه ليعمسا نإ اسم عمنا نجدي دح ا ده# قفالا

 يبيه رخرالا ف لاو اب ندلايف لجا بترالجا ايهلاق و دنع ىمسم لجاو الجا ىضق مث سابعنبا نع ريبج

 هيلا اورظن و هوسم لاق مه.دداب هوسملف ساط طرق يف اب اتك كيلعانل زن ول و هلوق و هللا الا هملمب ال هدنع

 * هاج رخب لو نيخيشلا طرش ,ث ىلع حيحص ثيدحاذه# هب اونمؤي م

 بيبح نع بييحنبإ ةزرع انني اكب نب ركب ان قاهصالا ةدنم نب دم انن لدملا ذاشحب نب لع 4 انثدج

 هنع نوأتبو هنع نوهنب مو لجو نع هلا لوق يف اهنع هللا ىطرس ابيع نبا نع ريبجن, ديعس نع تباث يانا

 هلم د سو د اوس ا لواط كو رك !اطينايف تلزنلا#

 م تأ زن دوج تام انثث ريثكن ب دمج انث رايس نب دمحا اني ىب وبحلا سابعلاو ا < ان ربخا ل:

 20 اذ يلا ىف ت زن لاق هنع وأنس و هلع نوهني مو لج و نم تلالوق يف لوب سابع نب عمد

 وارض لو نيخيرملا طرق لمس نيس ةزمجح ثردح# هنعىأنو هو ذوي لا نيك رشملا

 قاحسايبا نع ليا رسا انثتباسنب دمحشان* لضفنلا نب نيملا ان دينحلا نب هيلا دبعن.دمجج ل ركلوبا © ىنردح ف

 دم اي لن دق لسو هلآو هيلع هللا لص يبل لبجوا لاقل اق هنعدللا يضر لعن ء يدسالا ب بمكب ةبجان نع

 لبن دق لجوزع هللالزناف هب تج ىذذلا بذكك ن نكلو كب ذكك الو ثيردملا قدصتو مجرلا لإ كإ
 ىلع ميج ثيردح | ذبه *نودحج هللا تايآب نيم اظلانكلو كن ذكي ال مهناف ن ولوقي ىذلا كنزحيل هلا

 (م) سم ط رش ىلع حيرص# قفالادسام كالا نم ةروسلا هذه عيشدتل لاق لسوهل اوهيلع هللا لص للا لوسر
 «اعوضوم اذه نظاو ىٍيدسلا رفعج كردب مل هللاوال (تاق)ىدسلاوه ليعامساناف

 |هلاق هدنع ىمسم لجاو الجا ىضضق مث سايعناا نع ريبجن. ديعس نعنيصح يبا نعش ايعن « ركبوا :

 موسيملف ساطرقيف اباتك كيلع انلزتولو هلوقو هّللاإلا هملميإل ىمسم ةرخالا ىف لجاو ايندلا ف لجا نالجا

 ه( م خ) هياونمؤي مل هيلا اورظنو 0 مهديأب

 بنوا سابع نا نع ريبجنب ديعس ين .لنرعتان يلإنن تبيح نع بيبحنب ةزيحانت راكنبرك 9

 دعابتيو ملبسوهلاو اوويلع هللالص ةاءاوعل اوْدو لا نييكر شبل ينل اك بلاط يبايف 3 هبنع نؤأنو

 *سابعنا عمس نم ب بسيبج نع نايفسلاقو# يصدر اجامج

 محرلا لصت كلنا ديبي للنن دق لوجوبا لاق لاق يلعنع ء بك نن ةيج ان نع قاحسا ىلا نع « ليئارسا »

 نولوقب يذلا كنزحيل هنا لن دق هللالزاف هبتئج ىذلا ب اب 110 0 ثريا قلمتو

 هاعيش ةنجانإ !عرعاما - نك يل الا كن دن ودك الملف

 امنالا 2 نة راديعم ن ع نيصح يفأ ن نع شاي ايعنب ركبوا 5 رابجلا دبعنيديمجا 1 بوعي نيدمج سابعلاو ا #« انثدح 0

 الرجا
 بة

 ةكّناللا نما

 هلا كسام

 و 5

0 



5 5 5 

 هل مسبح ينو

0 
1 
000 

 9 و

4 

 5 7 و

5010 

 اب ماس

5 : 

 . هل 00

 «(0ج» ا« ريفضلاباتكط ١١ «م4» >> «صيخلتا ممكردتلا9»
 هداج خنإو نيخرشلا طرش ىلع حيبمص ثيدح اذه# ناطيشل مشلاتاوطخ نم ا ذهن اف كنيع نعرفكو لكف ندا

 ىبح ان ىوسفلا نايفس نب بوهران اظفل هناتك لدا نم ىوستلا هيوتسردن رفعجن هّللادبع# انندح إف

 ْ ,بمششلا صاع نع دلاخيفان ليعمسان ع ىف راح عماجنب ناليغ نع هثراملانب لل ايركال كراطا ن لعب نا

 ممدنع تام لس لجر ةيبص و ىلع ناينارصن ن الجر هدنع دهش هنأ هنع هللا ىناو ىرعشالا ىسوميلا نع
 انع هب ايرتشا ام هللاب رصعلا ةولص دعب !حفاحتساف ي رعشاالا ىس ومايا امهم اوتاف ةيصولا لها بات راف لاق

 صقل هديه نا هّللاو ىرعش الا ىسوموب ا لاق مث ىماع لاق « نيم آلا مل اذا انا هللا ةدابش (تكح الو

 ا ياحا ططرش لع بع
 ,نع نايقس ان ىدبمنب نحرلا دبع انن ينامضالا ناملسنب نوراه انن بوقعي ندم سابعلاو |  انندح 9

 ملس و هلو هيلع لاى لص ينلل شيرق.تلاق لاق اهنع هللا يضر سابع نبا نع ميما نب نارمنع ل اجل

 ٌْ «نيرا لاق ليك رج دا نإ اميف رن اولاق نولعفتو ا لاق كب نمؤنو ام يا ل دا تقر ع

 [ادحا هيذعأ ال أبا دع 4:3 مم ركل رفكن قا ةاهَد اصلا حبصا تئش * نالوقيو مالسلا كرع ”ئىزع كير

 | حبحص ثيدح اذه« ةجرلاو ةبوتلاباب برا لاق ةمجرلاو ةءوتلا باونا مل تجتف تش ناو نيملاعلا ترم

 ِ 2 # هاج رخل ل و لسم طرش ىلع

 سك مامنالا ة ر وبس ريبسفت ”زهيدح !

 « ميحرلا نعرلا لامس » 1

 ٍفاهولادبع نب دمج انئ(الاق) لدعلاب ووعي نب نسما لضفلاو هادا بوققتعي نب دمج هللا ادعم ب انربخا 9

 .ىدبفلا ُ

 رفكو قكف نقا اودتستالو مكل هلا لجا ام تاريظ اومرخحنال اونما نيذلا اماني ناطيشلا تاوطخ نما

 *(م خ ) ناطيشلا تاوطخ نم اذه نإف كنيع نع

 " نافارضت مدنعدبم هنا ىسومىبا نع يبعشلا نعدلاخيفان ليعمسا نء ماجن ناليغ نعش راخلا نب 4 لعب 1

 رصيعلا ةالص دعب (عفاحتساف يسوم أبا ايم اوداف ةيصولا لها باتزاف لاق مدنع تام لسم لجر ةيصو ىلع

 ”قلاونح نايقاك ييمربا لاق منيت آلا نمل اذاانا هلا ةداهش ايتكآلو انت هنليرتشا ام هللإب

 ظ *«(مخ)
 | هللاو هيلع هللا لص يبنلل شرق تلاق لاق سابع ننا نع ء؟بلا نب نارمج نع ليبكنب ةملس نع « ىروتلا إل

 ,نالاّمف ليربج ماناف هللا اعد مأ اولاق نولءفتوا لاق كلب نمؤن وايهذ انل أننللا لمع نإ ركل رش عدا سو

 نيملاعلا نم ادبحا هءذعا ال باذعهتبذع مهتم ربك ايه ذاغصلا ملح بصا تيثنالوقومالسلا كنرق كبر

 7 جيحصةمجرلاو هنو وتلا بايببر رايلاةةجرلاو ةيوتلا باو الت جتق تئيشناو

 ا ( مامنإلا ةر ريس

 حبس ماعنالا ةروبس تلزن امل لاقت رباج نع ردكنملا نب دمحانث نمجزلا دبع نب ليعامبا انث نوع نب « رقم »ا

 ملا لوسر
 انس
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 «<0جذ  ريسفتلا باتك» * 4#« مع إظ - - «ضيغلتلا عم كر دتسلا إلا

 أ لافلاق سواط نع ريجح ن ماه نع ةنييعنب نايفساتت برخ نبىلع ان لص ولا نايس نسما م انربخا ط |
 هللا لزتااع مكحت لنمو ةللا نعلقنن ارفكسيلهنا هيلا نوبهذن ىذلا رفكلاب سيلهنا |مبذعّللا ىضر سابعنيلأ

 * هاح رح لو دانس الاب 2 مص ثردحا ذه# رثكن ودرنكن ورفاكلا# كةلواف

 مهبح 8 هللا ينأب فوسف تن اان ل لوش ىرعش الا ضايع تعمس 3 8 , كا[ نع ة ةبعشات :(القزساعأ

 هيلع هللا لص هللا لوسر ىواو ىلا كموق# ملسو هلا و هيلع هللا ىلض هللا نيك ,لاق ا

 # هارت دام طرش لع حيص ثيدحاذه# ىرعشالا ىسوم يلاىلا هدب لنسو هل وأ

 ع . ميهاربا نب ملسم انب ىضاقلا يسيعنإ دم نيدمحأ ًايتادادنب ا لعن دمصلادبع م أ

 لسوهلاو اوهلغ هللا لص يننلا ناكت ااقاهنع هللا يضر ةشئاعنع قيفش ن هللا دبع نع ىرررملا 3 دييعنا|

 لايقَةبتلا نمهسأر سو هل اوهيلع هللا لص يبنلا جرختاف سانلانم كلمصنب هللاوةن الاهذنه تلزن ىتج سرح
 ' « لج رتخ و داتسالا ط0 تر ا انلا اما مهلا

 نم كاس ن عليا رشا اذن 0 ان نافغن ىلعن نرسحلا م ندم سابعلا ونا 0 1

 هللا لص دم نما عملاق نذهااشل مما انيتكأف لجو نع هلوقيف [مهنعللا يضر سابعنا نع 50

 *:هأح رخو اكسل حيت ثردحاده *« اوءلب دق مهمال سر 0 اودهشو غالبلابهل اودبش هتماو سوهو 00

 نب نعد ما ميه اربا نب قاحسا انن مالسلادبعن دمج ات ::ىربنعلا ايركز وبا 4 انربخا

 ةيحانيف مونم لجرناكو هيومعطي او دخاف اودا موقاللاق 3 ع هللا ىبضر هنلادبع يبا لاق ق كر نكس 7 ا

 تاوطخ نم اذه هللادبع لاَمَف عرضلا تمرح ىبال لاق م لاَمف هديرا ال يلا لاقف تدا هللا دبع لاَدع

 ندا بح ال هللا نا اودستالومكت هللا لحا امتابيط امرحتال اونما نيذلا اهنا ال هللا دبعلاةفناطيشلا|

 هنا هيلا توبه دن ىذلا رفكلاب سيل ها سابع نبا لاقلا# سّواط نع ريجحنب ماشهننع 4 ةنينعنبا ف |

 * حيت« رفك نود رفك ن ورفاكلا مكتاواف هللا ل زئاع كت نم و ةلللا نع لقتنا رقكَس يل

 هنوبحو مهبحب موق هللا أب فؤسف تر ا لوم ىرسصالا اهتيع كو ترد لات نع «ةيلقرلا

 *(م)ىسوم أبا 0 اع هلال سر لل

 لسودل 1 .لعمنلا لض ىتلا.تراكفعم اع نع قيقش ن هللادبع نع ىربرجلا أني دييع نب 4 ثراخلا

 هب مس تك # هللا ىمصع دقق اوفرصلا مل اَقف ةشلل ههشار جير تنافنسانلا نم مكمضع هللأو ت0 سرح

 هلا او هيلع هللا, لص دم ةما همك 1 سابع نا نع ةهزاككم عادلا ع ءا# ليئارسا 5

 0 بص ارئلبدقا جا لس رأل اودهشو غالبلاب هلاودهش هتماف لسو

 فنزاكو هنومعطي اوذخاف اودا موعلل لاف عرضل هللا دنع ينال اق قو رمدص نع ىحضلا يلا نعا# روصنم © |

 1 هللا دبع َلاَعَك عرضلا تمرح 22 ال 0 اة لاف ديراال ينالامف لدا هللا دبع لاَ ةيحأن يف مهم لحتر :

 نبديعس ور ر جنب تهواتن ىشاقرلا دم نب كلللادبعان ةادغت كامسلان دما نينامع ورموا# انريخا عا

 توا 5 م

1 

 لك



-_ #2 

 1 ةليسو 1 8

 0(« ج» ١ مريضا باتكإو  عمح) « صيخلتلاعم كر دتسملا ط
 مكيف لعج لج و زع هل وق ىف اهنع هللا ىطر سابع نبا نم ةهاع .: رع سعالا نع دنفني نإ ناينس اكل

 نيذلا لاق نيملالا نم اهلا ملام كت او مداخلاوةأرملا لاق اكوام م كلمج و ءايبنا مكتمل مج لاق ءايسا

 نا اب نوتيلا اد رش لع حبحب ثيدح اذه# ذثموي ميلاربظ ني م

 نع ليكن ةملس نع نايس انب ما دقملا نإ بعصمانب ىلسع نب نسما أن ىشرعلا دم نب ىلع 4 اند ل

 سنالاو نا نم انالضا نب , ذلا انرا انير ىلاست هلوق يف هنع هلا ىضر ىلع نع هبا نع نيصح نب كلام[

 *: هاج رخم لو دا داتسالا م ثردح اذهو هاخا ل يذلا مدآ ناو نسما لات اهنا دعا تي |هاعجب

 عننا 1 عرولا نإ رضاع ان باهولادبع نب ديم انيإ يلب اد بوعي نيدمج هلا ديعوا 5 ع نحل ِ

 لاق من ةنرقلا لاق# ةليسولا هيلا اوغتاو هللا وق هلا ١ ونم | نذلا ام اا رش ائراق 2 هنا ةفيدح نع لئاو ىفا

 ١ , كلا مرق نم دعما ناذا ملسو هلو هيلع هلل لص دمحم با مسا نم نوظوفخلا عدت

 لانس . ماوعلانب دا دأ 0 , ىطساولا 000 ةعرخو تلا“ ف :اهنب اص نب دمي ىنادح 2

 مهب 7 ةدنالأ ة هروس : قير رس نع ١" لاق اق امهنعدللا يضر سايعنا نعدها# ن ء ؟1لا نع ءانيمشب وا

 + خا رهل عب الو هللا لزئااع : مه محا أَو لجو نعهللا لزااف بعض راو

 : 0 : هاي رضع اسمع

 رع رع ايبا ميهارا نقاحسا | ب مالسلا درع نيد 22 ف رينعلا دم ن : ىبنا ركزوا # الدح

 رو ذاكلاه كتلواف للا لزتااع 8 م نمو اوركذف ةفذج دنع انكلاق مانع ميها زنا نعش مجالا
 يدذلاو الكرملا مو "3 35 ناكنا ليا 0 ونب ةركحا من ةفدح لاّدف لقارشنا ىف اذه نا موقلا نم

 *: هاج رم لو نيخيشلا طرسش ىلع مبح ثردح اذه *(؛)ةذلاب ة دَملاوذح ةنسلاب ةنسلااوذحت تح هد ىسفن

 5 0# 1ريخاو» عمت 7 اعف تيدي نيئيشل لثموهو هب اصردق ىلعامممدحاو لكر دقت اك ى امهسلا شب روه(١ (

 تيب ملام 5 اناو مداخلاو ةأرملا لاق اس تاسيج او 1 مكين لمجو سابع نإ 5 0 0017

 كيا سلا لاق اندابطا ناثلا ازا انور يلعنع هنأ نع نيصح نب كلام نع 0 ةنلش نع 3 نايفس 1

 1 + حسبك د هاخا لتق ىدذلا مدا

 ةيرقلال ةةليسولاهيلا اوختباوهللا اوفا اونما نيذلاا ماب أرقي امراق عمس هنا ةذح نعلئاوىلا نعا«شم<الا)»
 *(م 4 ةليسؤ هللا ىف !| !مهءرقان 0 دعوا نبانالسو ه1 اعدنلا لسد باعصا نمن ولولا مع عل لاق

 محا هدئالا نم ا 1 وسنمن ات 1لاقايبتع هللا در سابع نبا ن .ءدها# 8 ءوخان عايش * نارتس ©

 ف مسي د ممم اها عبت الو هللا زنا اعمهنيبككاناو هللا لز .اف مهنع ضرع اوا هني

 لعق نو رفاكلا# كنئلواف هللا لزئااع يد منمواو ركذفةغ وجال يف ع هرعالا ١

 مدع ىسش يذلاو الكرم مملوواحلا مككناكنا ل انا -اونبةوخبالا هز ةف ةندح كادنبل ليا رس | ييفاذهنا لجر

 * ( 1 تنقل ةدفلاودخ ةئسلاب ةكبلا اودحن ىح

 ةنييع نبا ف 0



 انيأبال ا ييسر
 *«0ج9 «ريسفتلا باك » م مااطظ >< 4« صيخللا مم كر دتسلاؤ»

 هه 4011 رو نمل

 02 عر

 ةيواعم كربخا بهو , هللا دبءلع“ئىرقلاق ينالوملا رصن نيرح انئبوقس ْنب دم س ايعلاوبا * انندح و

 0 ام ابنع هللا ىضر ةشئاع لع تاخ دف ,تججح لاق ريف نأ ريبج ضرع هلله اولا يبا نع اص نبا

 نم مكدجو امو هولحتساذلالح نم اف دحو ف تل ةروس رم ا اما تلاق مع تاَمق ةدبالا اره ريبجأب

 3 هاجرخمو نيخيشلا ط رش ىلع حيي ثردح اذه#هومرخ مارح

 تعمسلاق ىرفاعملا هللادبعزن ىيح كربخا بهو نبا ىلع ؛يرق لاق رصن نب رحئان سابعلا وا 4 انيدجو لف

 حصص ثيدح اذه « ةدئاملا ةروس تل زن ةروس رخآ نا ورم نب هللا دبع نع ث دح ىلا نمحرلا دبعأبا

 26 أجرخ و نيخيشلا طزشلع

 ةدئاز يلا نا ان روصنمن لسا 3 0 * ىندح 9

 ترا هلا هك دالا وده 0 1 انلا 0 ا

 ثيدحا ذه# نيلكم حراوجلا نم متملع امو تابيطلا مكل لحا ل | ممل لحاأ اذام كنولتسي هللا لزتاف ابلتقب |

 1 « هاب رخو دانسالا حيت

 ل ا ل :” ىرماعلا نافع نب يلعزب نممملا انن بوقعي ندم سابعلاوبا 4 انب دج إف

 ىراصللاو دويبلا تاب تلح امالافأوينع هللا ىطر سا ميرا ىلا امركم نع:برح نب كيب نع ملص

 *هأج رم ملو دانسالا مييحص ثردح اذه * ليجالاو ةاروتلاب 2 مهمأ لجا نم نم

 مادقملا نب بعصم 8 يرماعلا نافع نإ يلع نأ نسحلا ان'ةفوكلانيشرقلا دم نب يلعن سملاوبا# انيدح !؛

 4 ةدئاملا ةر وس زوج

 1 ريمجأاب ىل تلاقف ةش ةشئاع لع ت تاخذف تججج لاقريف نب ريبج نع هن رها لا ىلا ن نع حاصنب 4 ةيواعم إف

 ماج نم مدبجو امون هولعتناو الج يبزرم امف مدجواف تازن ةروس رخآ ام اننا انما تلاق مل تاق دئاملا

 ا
 «يلعهللا لص هلال وشراب ما مفاريبا نع ىملس نع ميكحن عاقعتلا نع اص ن نانا. نيج قادس نا

 ىلايت هللا لزناف اباتق تما ىتلا ةمالا م ذه نم انللحا ام هللا لوسراب اولاق بالكسلا لتق رسولا و

 * حيعص#نيبلكم جرا وإلا نم متملعامو تاييظلا مكل لحا لق ممل لجا 3 كيولأسي

 ماض نب نبا نع ليضفنب ىبجحي انننافعنب ىلعنب نيبحلا نع مصالا « اهنادح )>
 ةمركعنع خلاهس نع

 عرض ل تلاد ةاروتلا 00 لذ لجا نم ير يرام ل كادت اغا م ناعنا نع

 4 ريش 8

 ٍِء املا ا
 لل

 3 0-2 تك

001 0 0 
 4 3 روس نأ ةدئالا ف ه

 يش درج عار - 1 3 ٍِظ



 *«0ج» ١ «ريهلاباكإ» «م0٠»  «ضيلتا مكر دتلا#
 ميق واثيشد, ك را هللادبعت نان ضاق دنا ةمسأ ةدعب نم ىف لومار عه رشلىذلا ]وس رااوهو

 هل لاق ورمع كلذ ىأرايلف هلوق سأنلا بج اف لأق 0 ل ل ديو ل ووو

 ا لوق.لاق حرم نبايف كبحاص لوقت امر فعمل ىعاجننلال اتق ميس نبا ى ىسيع كءوقل أ مهناكلملا هللا يلصا

 ترم ادوع ىّع اهنلا]و انف لاقرشد اهبل ءارشملا ل وتبلا نم هجيرخا هتملكو هل ح و روه هللا لوقهيف

 'ابح ع هده نز مام رم نايف نولومت ام لع ءالؤه ددزاام نابهرلاو نيسيسقلارشعم + [لاقق هتفرف ضرالا

 هتمال كلملا نم هيفاناام الولوم سم نبأ ى ا هب رش ىدلا هباوهللاك وسر هنادهشا انافهدنع نم متثج نعو عب

 | ترد اذه مدع نيذه ىلع اودر لاقو ةوسك وماءطب ممل ماو متثش أمي ئضرا فا 12 دع

 | هج رخ هنأف فاقكلاى بحت ياانخيشب ءادتقا عضوملا اذه يف هتجر اع اعد أعإ رن نخيل لم ره لع -

 ١ ئ « هتلاديع نوكيا حيسملا فكتتس ن 1 لجو نع هل وقف
 قازرلا هبعان (الاق) ر يهز ن:ضايفو ميهار لا نبق احسان ق يتتش نب نس آلا ا دئلولاوب ١ هيقفلا خيبشلا#ىلربخا

 | كرتو فو” لجرلاتف لجراوهنعلل !ىضر سابعنا ءاجس لاق نمر لادبع نب ةملنس يبا نءعىسهزلا 0

 نإ رم ناف لجر هللاتف هتبصعل وبف ىقب ام ءىش تخ الل سيل و فصنلا ةنب الل لاّمف هماو هببال اتخاو ةنما

 | رممملاق هللا ما ملعا متنا سابع نبا لايق فصنلا تخاللو فيمتلا ةننالل لعج كلذ ريغب ىضق دق باطما

 ( سابعنبا عمس هنا يبا يبربخا لاققىرهرلا ثيدح هلت دك فب سال نوت كلل ىج > كلذ هجو أم ردا لف

 | اهلمتاا متلقف سابع نا لاق « كرثاام فصن ابلف تخا هلو دلوهل سيل كاله قرمانا ىلاعت هللا لاق لو.

 هاج رخو نيخيشلاط رش لع حبت ثيدحا ذه دلو هلزاك ناو فصنلا

 ريسفت يجن ظ
 ١ ١ رار عاو دعا ةجحا هذلعب نم ىلا لوسرت ئتنيع هنرشل ميدلال وسلا ئهو الو راتيف تحن هللا نا لق

 | هلوق سائلا تمحاف لاق“ ركتملا نعاناممو فوزرعم ابان صاوق وك للا 5 وةالصلا مي وأيشدكرشن الو هللا دعت

 |[ يف كبح اص لوقتام رقم ئشاجنلا لاق ىسيع يف كنوفلاخ مهنا كلما هللا جاصا لاق ورمت كلذ ىأرايف
 | نم ادوع لواتتفرشن امرت م ءارذعلا لوتبلا نمهج رخا هتلكو هللا جوروه هللا لوق هيف لوب لاق ميسصنا

 | ابح سم هذه نزبام مر نبايف نولوقت ام ىلع ءالؤم دنزام نابهزلاو نيسيسلارشعم اب لاّقف هعفرف ضرالا
 كلملا نم هيفانا ام الولو مص نإا ىسيع هنرشل ىذلا هناو هللا لوسر هنا دهشأاناف هدنعنم متثجنع و مكب

 ”( مخ) م متده نذهىلع اوهر لاقو ةونكو مامطب لس او متئشام ىضرا يف اوثكحم ا هيمن لجا ى حنبل

 (هماودسال اتخاو ةنا كريو يفوت لجر لاَمف سابع نباىلا لجرءاج لاق ةملسىلا نع ىررهزلا نع * رمعم ف

 نال لمس كلذ هيف ىضقدقرمع ناذ لجر هل لاَثف هتبصعلف قيام  ىع تخالل سالو فعالا تنل لات

 لاقف سواط نبات ترا ىح كلذ هجوامر ردارلف رمعم لاقهللا ما لعا متنا سابع نبا لاقف فضلا تِخاللو فصنلا

 سايعنبال )او :كرئام كغصن :اهلفتنخا :ةلودلو هل سبل كله وسان للالاق لاو سا ,عنبا عمسنا ىف ينربخا

 «(مخ)لودل ناك او لا مت امن

 م _ سس
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 ولد ادهم أحلص أب اداَض اعل حسو ا يعاوإ ازؤشن اهلسر دف تشات عا ناو هبف ل زتا َق

 * هاجرخم لو نيخيشلا طرش ىلع سيح

 طووشكلادج نع رد - ءةيصالا وعي ايفسانتةفذح وا 08 د نسخ أ! نب قاحساانب يبفاشلا ركوا « ين ربخاو» |

 بلا مو مهني م 2 تان ىلا سل لق تيأ را نيمؤلا دا, لسوق بل ادا نين ١
 وب ة:م هيدا هيدا يلع ل لاق نولتقو نو رهظؤ مبمولت اق هن مو اليبسنينم ولا ىلع نب رفاكلل هللا لمجت ناو أ

 237 هاجرت و دانساال 2 ثردح أ ده # اليس نينم و اا لعن رفاككل هللا لمجي نلو 4م املا مول مهني م

 ان ءانب هيلولا ا هللادبعاان ىسيعيبا نب نسما ن لعاني ظفاملا بوقمي نب دمع هللا ديعوا :4 انت دح اظ|

 ةنوم ليقدت نئمؤل الا ناتكخلا لها نم ناو اهنع هللأ نحر سايعنا نع ريبج نس كيعس نع نيصح دانعأ

 08 هأج رم 1و ناحع شلاط رع ىلع مير ثب لو اذه« هيلع هلئا تاولص مع نا لع جو رخبل لاغأ

 هللا ديبع انن ىناهبصالا دلاخنب نا رهم نب دا اذن ابيض ال !دهاززلا ةادعن د ندع ال

 هللا لص هلل الوسر ان عا لاقدهنع هللا ىضر ىسوم ىلا نع ةدرءىبأ نع قاحسا يبا نعلين ارس اانا سا ظ

 اوعجوديلولا نةرامتو صاع نب ورم ىلا اوثعبفاشل رق كلذ ذغلبف ىش اجنلا صراىلا قاطنت نا لسوهل 3

 انم اموق نا صاعلانب رمل تتسع ث احنا لعاوم دقوانم دّقف اب ادهن ى ثاح ال

 دحا متم كسل رفات لاف انبلا ثم لاق ةمن لاق ىضرا يف يش اجنلا ممل لاه كبضرا ىفهو اننءدن ,ءاوبغرإ

 يقل ارتب عقر امعوهنيع نعصاعلا نبو رمتو هسا يف سلاجوهو ىشاجتلا ىلا انيهتنافمويلا مكبطخانا |

 ايس يد نم انريوعاء بد هكا نودجس ال مهنا ةرامعوورميهللاتف(١)نيط اسس ولج نابهرلا نم ْ
 ام

 هلوسر انف تع هللا نا لاقكاذامو ي ثاحنلا هل ل هلل الادحس ال رفعج لاققكلمللا و دحسا :ترانهرلاوب

 مم: ٠؟هيساج نع اسولجا واكدا راو نيفصلا ىانيطايسلا(١)

 ظ "2+ حر اعلص اهعيافس نا ءامجيلع كت
 جمل هللا لوق تارا نينم ولا ريماأت لو لاف لعدنع تنك لاق ئدنكللا عنيبس نع رذ نع * شمالا: 99

 لاقمةيدا هيدا لاقف ن ولتفقتو نو رهظيف مم ولنا

 « حيض هالي نينمؤلا ىلع نر فاكلل هللا لعجمنإو ةماي تلاعو م 57 , م2 تافإ

 *( م خصم نىسيع جورخ لاق هيوم لبقد» ننمؤيلالا باتكسلا' لها الا ا نعو )»

 لسوهل ا وهسياع هَللالص لال وسر انرسا لَ ىسوم ىلا نع ةدرب يبا نع قاحسا ا نع © ليثارس رس |

 نادهىث اجنال اوعجو ديلولا نب ةرامتو صاعلانب و رمتىلا اوثعبف اشي رق كلذ ممليف ىث اجتلا ضرا ىلا قلطنت نا |

 ت2
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 م واليبسنينم وا ىلع نير فاكلل هللا لعجمنلو ةما امو
 و

 كيضطا يف وانتند نع !هزيعو انوا وع اون ورملاق< هلاودحسو ا لف ةيدهل كنف اديزلا ىلع ارم دقوانمدقف

 وهو ىثاجتلا ىلإ انيهتاف مويلا م + انادحا 6 مكتال رفعجانل لافانيلا تبقا مع لق قضرا يف لاق ٍ

 عما ةر امعو ورم هل لاف نيطاون سولح .:تروسسملاو هراسا نع ةرامعو هنيع نعو رمحو هسا يف سلاج

 كاذامو ىثاجنلا لاف شالا دخسال رفد لات كلملل اودجسا هدنعنم انريز هيلا انيهتا الق كا نودجسال

 هدبع نا رغأ

 ص
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 ؟ دما ا دما تاكل < «دزإلا ٠٠ اصيتنلا ىكلز ةكللو
 ىذلا قتعو هتدمهبلا مخيف دمع لهاهموقو اهاكنارعإلا نوك لاق ةنمؤم ةبقررر حو هلهاىلا ةملسم ةندف

 ؛ * هاجر 1و دانسالا مص ثيدخاذه# ةقر هءاصأ

 ملسم نب لعب ىربخا حرج نبالا# دم نب جاجحااب* جرفلا نب دححانت' ىرلإبهيقفلا دم نب ليممسا «ىنربخاإل

 نم رلا دبعيف تلزت اق« ضم متنكوا رطم نم ىذا مكين اكنا امنع هللا ىضر سابع نب نع ريبج نب ديعس نع

 * هاجر خو نيخيشلا طرشلع سيك ثيدحاده# اح رج ناك فوعنبا

 دام انثبرخ نإ ناهيلشانث قاحشا نب ليعمسا انثدهازلا ين بص الاد نبد# نمحر لا دبعوبا# انربخا

 هدهيفاهنع هللا ىذرةشئاعىلا تلحر لاق باهل ايلا نعد. الق لأ ن نع بوانع فاوضلا جاجا ن ءبوإانأ

 ءاتدلاوف مكيسب 0 70 اما سل ١

 000 و هوس صانع ا نس زيخ 0

 داينس الا حيحص ثيردح اده # ملتحم ىتح انك يتضرر اراك تار | نم ةر وسلا لوا يف ءاسنلا

 : * ةأح رخو

 وم بانا قل زول ديلا مهران قاحسا ان ماسلا ديغنر دمنا ىر خنملا ا ركز وأ 4 |ن ريخأ ل

 جو زتفاهنس نمالخ دق ةأرسا هتحت ت تناك هنا م لي 3 0 :نع راس نناءاسو تب لأ نب كاع خ نع ىزهّرزلا

 لاق ريساهاجا نم ىتبا ذا ىتح ةقيلادت يلطف كل ذىلع واللا ارا "تاافاويلغ ركجبلا راف ةنامئاهبلع

 ةرنالا لعزبصا ىنعجا روب تلاق كلجاواذغ -. كاتكرت تك ناو ةراالا لع تريصو كتسجار تكد نا

 هللا نأ انغاب ىذلا حاصلا كلذدفلاق ةناشنلا اهلعرب طوعا اه هتلطف ةرالا لغ ريصي "لاهم را اهعجا رق ا

- 
 لوف

 0 رص »#ةبقرهناصا يذلا قتعيو ه3 م اليف دبع لها

 لاقى ضرع ونتك وا را رطم نم ىذا ب ناكناف سابع نبا نعريبجنب ديعس نع للسم نب لعب انب 4 خرجنا 9

 *( م خ)اكرج ناك فوعن نحولا و

 سيل ةناآلا هذه يف ةشئاعيملا كلك لاق فهلا يلأنع ةيالق يبا نع ب وأ ن نع فاوصلا جا اد! نع 6 دامح له

 ”*( مخ رامدلايف كييصبأم وهتلأق هءزجيأوس 00 لآ اها يناماالو 04 ْ

 لو'يفءاسنلا ات يف باتنكتلا ميلع ىلتامو سابعنب نع هيه تاناز ةلطعام زوز تاع ناغو
 * عصا ة راج قحايتص نورو الاوناك ثير اولأ'_:نم ةروسلا هذه

 نمالخ دقت ةأرسصا هتحت تناكدنا مب دخن مف ذاز نعراسن. ناملسو بيسلانبا نع ىره زلانع « رمعم »

 تغغ نا لاق ريس اهلجا ن«قباذا ىح ةقيلطن فن نالوا تباق املعاه رب "اف ةءاشابلع جو زعفاهنس

 ئرالا اهملظف ف ةزالا عريس رف ةعارتو ا د كلام التيكر ىعغ ناو ةزرألا ) اطار ربطو كتحار

 0 عا وا ١ زوشماواعب نم تفاح أها نانو - لما هللا "نا :انغلب ىدلاءاصلا كل دق ةياشلا اب دع رت |

 الق ْ 07
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 «(0)ج» ه« ريضتاباتك » ١ «م0» ١ 4 صيخلتاعمكردتنلا»
 هللا مقل دحجتافاولاعتا ولاق مالسالا لها ال ةنملا 1 ديال هنا ةمايقلا م وا وأرال مهناف# تك شمال انير

 « هاجر خش لو دانسالا مييحص ثب.دح اذه ن امدح هلا نومتكيالف مباجراومهي دنا تملكتق مههاوفا ىلع

 ءاطع نع نايفس انب(الاق)ةصيبقو ميعن وبان ىرافتلا مزاحن دما انباجرشلا ميحد نىلع ندم( ان ربخا لذ

 ةواص ترض رخل يرحن لبقراصن الا نملجر اناعذ لاقهنع هللا ىضر يلع نع نمر لادبع ىلا نع بئاسلانا

 اوملمت ىتح ىراكس متن اوةولصلا اوررقتال تلزنف هيلعسبتلاف نورفاكلا امي لق أرقف لجر مدّقنف برغل
 جرا وللا نا ىهو ةريثكةدئاذ ثردحلا اذه يفو* هاجر لو دانس الا حيحصثيدح اذه#ةناآلا نول قتام

 10 اهنم هللا #1 دقو هريغ برود 6 اطىلان ىلع نينم وا ريما يلا ع أرقلا هاديهتو نك ادهن ىلا

 نيسملا ابنا قيقش نءنسملا نن لعانث لاله ن ميه ارباانث يرايسلا مداقلانب مناق سابعلا وا ايدج »

 ينلا اولا هلاباكصاو فوعنب نم رلادبعناامهعللا ىصر سابع ياعم راند ورم نع دقاونا

 وفعل ابتسم !ىتا لاقل ذاانرص انم الف نوكر يشم نحنو نعيف انك هللا ىنابا واتفكع لسو هلا وهيلع ّللالصأ

 بتكايفةوكرلا اوناو ةولصلا اوميقاومكي دباا وفك محلليق نيذلاىلارثملا ىلاعت هللا لزناذ اوفكحف اولئاقتالف

 « هاجر خم ملو ىراخبلا طرش ىلع يب ثيدج اذه« سانلاز وش مهنم قبرفاذا لاتقلا هيلع
 ءاطعانت قيزرن رامعان# باوملا اواانث ىاشسلا للاب نب ديم ان” بوعي ن دم سابعلا وا ازادح

 نرم ؤموهو مكلودع وق نمناك ناوىلاء: هل وقيف اهبنع هللاىذز سابع نبا نع يحيا 8 تنايسلا نبا

 نوكيق هموق ىلا عجرب مث لسيف لسوهلاو هيلع هللا لص هللا لوسر ىنايلج ىلا ناك لاق#ةنمؤم ةبقر ريرحتف
 قاثيم مهنمو موق نم ناكِناو ةبقر لجرلا قتعيفةازغوا 3 رسيفءاطخ نوملببملا هييصيف نوكرشم مهيف

 هللانومتك الف مهلجراو مهدبا تيلكتف مره أوفا ىلع هللا متفندحجناف اولاعت اولق مسالا ةنجلا لخ دبالهلا

 : مي ايد

 ردحا مرح لبق راصنالا نم لجر اب اعد لاق يلع نع نجلا دبع ىلا نع بئاسلانب ءاطعنع 4 نايفس ف

 متاو ةالصلا اويرقت ال تازيف هيلع سبتلاف نورف اكسل امااب لق ًارَمف لجر مدقتُف برغللا ةالص ترض

 : محك *نولوش ام اوملعت تح ىر اكس
00 

 ينلاا واول اب اصاو فروع نل نمحرلا دنعزا سايع نا نع ةمركع نع ران نو رمت نع دقاون 5 نيبحلا 0 ا

 وعلاب ترمما يبا لاقت ةلؤا إئرصانم ١ الف نوك رشم ننو زرع يفانك هللا ىنإب اولاتفكع سو هل اوهيلعللا لص

 ه( خر ةنآلا عيدنا | وفك ملل يق ن رذلا ىلا هللا لزتاف اوهنكك اولتايتالف

 لجرلا ناك لاق مودع موق برم ناكناف سابعنب| نع يبيح ىلا نع بئابسلا نبءاطعانث قيزر نب 4 رام ا

 ءاطخ نوملسلا هبيصف نوكح رشم مبف نوكيق هموقيلاعجرب مس لسودلاو هيسيلع هللا لص ينلا يباب

 هموقو ادهامم نوكي لجرلا ناكلإق قاثيم مهيب اكتم موقنم ناكناو ةبقر لجرلا قئعيف ةاررغوا ب رسيف

 لوي ناش
 أ

 واصلا اورث ال
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 _ 460ج»  «ريفلاباكإ» 0 «مج»ط ١ م« صيخللا مك ردتساا 9
 عمسناكذا نيخيشلا ط ع دانسالا مي ثيدح اذ ه# ضع ىلع محض هللا ل ضفاماونمّسالو

 * ةملس 1 انمدهاحم

 ن نسردا ىنثدح يي ان ينراحلا ديجلا دبع نيدمحأ رفعج وا ا نيدمح سابعلاوا# تاق 8

 ١ مك اعا تدقاع ندلاو لجوزع هلوقيفاهنعهللا ىضر سابعن.ا نع ريبجن ديعس نع فرصمنب ةحاط انث ديزي
 ىتاةوخالل ةمجر ىبرَقلاىوُذ نود راصنالا ثووب ةنيدملا اوم دق نيح نورجاهملا ناكل اق *مهبيصن موتاف

 «نوبرقالاو نادلاولا كرتءامم يلاوم اناعج لكلو تازيايف مهنيب لسو هلااو هيلع هللا لص هللال وسر ىنلا

 نيخيشلاط رش ىلع ح يمص ثيدحا ذه« ةحيصنلاو رصنلا نم مهبيصن موت افمكل اعا تدقاعن يذلا و لاق ما متخسف لاق

 : * هاجرخم مو

 .[هلاخوا أما ميه ارباتنب قاع نب مالسلا دبع نب دمحاتنى رينملا دمج ن ىيحناي ركز وا « ان ربخا »
 ياعم ١ ١م داع نم دعب هللا ىلا لاق: ةفب ذح نعشارح نب ىجب رانثىجش الا كلاموبا ق راط نب دعس انب . رجالا

 ىتتيلا كلنا الا براي ءوش رم تامعاملاقاث 0 ومتكحي الولاقأب دلايف تاما ١ دام هل لادذ الاف

 كنم كلا ذب قحا انا ىلاعت هللا لاق رسعملا رظناو رس ملا لع ر سا نا يتاخ نم ناكو ساانلا عيري تنكفالام

 [هللالص َفالوسر يف نمانعمسا ذكه ىراصنالا دوعسم واو ىنهللا ساعن, ةبقع لاف ى دبع نعاو ز واجن

 واس عيام ط رش ىلع حبص 2000 بع

 ورم انب دمسن هبا دبع نب نمحرلا دبعانتماحنب زب زعلا دبعانث ي زورا رصن يفانب ركب وا 4 ىل ربخا ©
 [هدهن ..ع هلأس الجرن ا |هنع هللا يضر س ابعن نع ريبج نب ديعس نعو رمت نب لاي م لسع ء سيقف انا

 هلا و هل وق أما سابعنبالافاثب دح ا ىرخا ةب ايفلاقو#«نيك رشمانك امانم رهّتلا و يلا
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 ْ *( م خ) رعب ىلع مكضمإةبهللا لضفام اون الو تلرباف ثاربملا فصناث
 ,ناكلاق اعا تدقاع نّدلاو سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ٍفرصمن.ةحلطانت ديرب نب *« سرردا »

 ملا لص هلال وسر ىخناىتلا ةوجالل ةمحر ىنرَقلا ىوذ تود راصنالا ثروب ةئءدملا اومدق نيح نورجاوملا
 رصنبلا نم مهبيصن# 5 افوتاعإا تدقاع نيذلاو لاقمناممخسنف لاق يماوم انلعج لكتلو تلت ايف مهنس لس ودل اوهيلع

 | *(مخ ) هحيصنلاو

 تاماذام لاَتف الام هان ادبعب هللاىفا لاق ةفيذح رع ىببرانث ىجشالا كلام واانث رمحالا « دلاخواا ف
 ناكو سانلا ميابا تنك الامىنتسا ةشلنا الا براي *ىش نم تامع املاق ا ديح هلازومتكم الو لاقاين دلا يف

 ةوعسم ولأ لاقق ىدبع نعاو زواجت كنم كلذ قجا هلا لاق ربسعملا تلا و رشوملا ل أعرسا نا يتاخ نم

 «ملرسلا اوهيلع هللا لص هللا لوسز يف نم تعمس ادكيه ىراضنالا

 هذه نع هس الجبر نا. سابع نبان ريبج نب ديمسنع لابنلا نع فرطمنع ىزارلا سبق يلانب مرح ا
 ةمايقلاموا ؤارال ليسا هلوق اما لاف ائدح هلل نومك الو نعو نيك رشم انك امانير هللاو 7

 هبا



 «7+)ج»» «  ريفلا باتك» 2 «ع.هو - « صيخلتلا مم كر دتسلا

 انثةيعش ا ليمش نبرضنلا انا مها رنا ن قاحسا 5 مالسلا ديعنب دمج اني طيلاللا عدوا 4 انربخا 96 ْ

 ةضيرف نهروجا نهو اف نودي متعتمتسا اهاههنعهللا ىضر سابعنبا لعتأ رقدوشةرضنابا تيمسلاق هيل ولأ

 هللاو سابع الاقف كلذكا اها هلم تاك ردتاغ ا جلا قل نونمهن متعتمت داق سايعنا لاق

 ةهأحر و 7 لع ح ميروك ثرادلح اذه» كانحألا الزل ْ

 ةغعأ ا لوش ا ىلأن ء هللادبع ان 0 ناب عفان امىوبحلادهانب 2 نسانعلاو 1 أتزيخا 2 :

 مقج ورمل م نيدلاوةب ”الاةذهت ارقولا هلل ١ نارك 08 0 تلاقف ءاسنلا ةعتم نغاهنع هللا ىكر ا

 اذ_ه «ادع دمف 50 هللا هحوز ام ءارو ىئنا نش نيمولم ريغمهماف ممماعأ تدحاماموا مج مهجاوزا لعالا :

 * هأح رد مو نيغتيشلا طرش لع حب ثردح |

 ىديلا يي نإ دع هللاديعوا 9 رك اش 3 نب هللا دبع يرتخبلاو .ان. بوعي ندمح نمام هلاوا ايد 2

 نوظفاح

 كندي

 لاقهنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نعةس أخ نع دوعسم نإ هللادبع نب راو اخو م ءمادكنب رتل |

 2 مر يقر لأهم مظي الهللانا امن مفامو بدلا ياج ار ,بلأم - ست ءاسنلا هنن

 د سلخ لو 3 0 عرف كت هنعز وهام رئابك !وبتتجم ناوهامظعا رجا هندل نهتنؤيو اهتعاضي

 هللا أو رفغتسافكوءاج مهسفلا اوملظذا معاد ولو«ءاشن نك[ كلذنو هدامرفغيوهن كل رشينارفغب الهلل ناود# ع رك

 لاقأ# امحرا روف هللا ادجب هللا رفغتسم كط ظنوا لمعي نمو ةامحراباو هللااود جول لاوسرلا شرعت

 *« كليف فاتخا دّمفهسأ ن 2-0 نة رلا دبعناكن ا حيي دانس - ده اهفامو اسدلاا ميلذ :١ يحرسابم الا

 نءعدهاع نءحيجتف انا ن2 ناهس ع باهولادبع ندمان 5-5 هلل كَ عونا ا: يف أ

 هللا لزباق ثا ريملأ فضتات' اعاودهشتستف نئاقالووي دم الو لاح راو نر 10 سوا كا قاوب .اهنع هللا ىضر ةملس ل

 | نهر وجا :ره 7 ا ا هن متاتمتسا اش“ سايغ 7 ىلع تل رقلاق ةرضنابا تعمس ةماسو اان 4# ةيعش رع

 هللاو سابع نا لاف كلذك اهأر قت ام تلتف ىمسم لجاىلا نهنم.ه متعتمتسااف سابع نبالاق ةضيرق

 :«( م)كلذك تااهرالا

 ا ع ت]1ةمتم نع ةعئاع تلاققأ اسلاق ةكيلميا نبا ان رمت نب 6 فا اس

د نيم ولم ريم مهماق مهماعا أ تكلخاموا م اوزا ىلعالا ةوللاو وظفاح مجدول
 م هحوز دعا روما ن

 : ءاسنلا ةروسيف 1 كلو ع مسكت َك أ نع 4 1 0 دوخسمن هللا دبع نب نما دعو نعم نع د 5 رعسم 0

 ةنالاهنع نويح امر اك نو هلا ١ ثم لظب ال نانا امقامواي .دلاا ميلذا ينرسام تانج

 4نالا 1 لكوا ل أمحلا نموةي الا كوءاجمبسفنا اوملظ ا مهن اولوهن ل رفتيو هب كرش نارفتيال هللانا وأ

 ْ * كلذيف 9 ييطاك همام 1س نمرلا كنع ناكنا# م7 ْ

 اهاو ديختسق لئقألو وزنتالو لاجرلا وزي قالو! تلاق ةمل- مانع دهام نع « حيوانا »|



 2 ثكلمامالا كلا نم كتانضمملا وم 7 5 ةدهنلاَمدما اهبنعهللا ىطر سابعز |نع رتب> قة عدم نركب نيصحىبأ 1

 رق معيسس رهصلا نمو ميس قلسنلا نم مرح لاق شاع نبانع ريم نعءاجرنب ليغمسا نع « شمالا أ
 * م خ )رهصلا نم ها الا قابو تقلا و اذه تخالا تاننوهلوقولا 6 مكيلغ تمرح ا

 1 ا يا يا 7 واقع كوم كاصو ءاساس نت ىلعا فى 0 ا

 _*(0)ج»  «يفلاباتكط ١ 2 «*1» © عصا مكر دتلا»
 كرقلا لال ل ربل ا دع قياتلل ودل يملك لاف[ ورع تيا نطو ننا نعت نرلا تيفضت لاق شوط [ةشتا

 « هاجنرخم ل و نيخيشلاط رش ىلع مييمص دانسا اذه هل داوال نم ةلالكتلا تنام لاو عمو كانت نع
 هنعهّللا نضر رمت نءةرص نعةرمن ورم نعذأب ف دانث ميعن واانثدلاخ نت , دم ن. ىلع# انربخا و 1

 «ءابرلاوةلالكسلاو ةفالكا اهفامو انيندلا نمي بحا انل مهنيب لس وفل ا وهيلعلا لص ىبنلا نكي نال ثالث لاق

 *هاجرخم لو نيخيشلا طر ث ىلع مب ثردح اذه

 رع شمع الا نع نايمتسانث ريهكن دمج انئرايس نيدححا انثورع ىبوبحلا دما ن دمحم سابعلاوبا ان ربخا لذ

 هذه ارق عبس رهدلا نمو عبس بسننلا نم مرخ لاق |ههنغ هللا ىطر سابع نبا نع ريمجنع ءاجزنب ليعمسا
 نم اذه# تخالا تانبو خالا تادو كلل مكلامعو مكلا خاو مكتانبو مكلاهما مكيلغ تم رحقن آلا

 مروجح يفىاللا مكب ابرو مكك اسن تاهماو ةعاضرلا رم مكي اؤخاو مكتمضرا يناللا م كاهماو: تسستلا

 مب الصا نم نيذلا تلانبا لث الحو عييلع حانج الفني متلخد اووكك لناف نه متلخذ ىتاللا عئاسننم

 طرشلع معرحص ثرإ طن «ءاسنلا ن1 كا نبتعتوب فلسدق امالا نيتخالا نب + وه ناو

 ««هاج لو نيخيشلا

 نافعن للعنب نس "0 ندم نب لعن دملاوا ( ييربخا ) ةمركخع ةءوارنم مسيعص  دهاشدلو »

 عبس مرح لاق اههنع هللا ىضر سابعنا قف ةنجركط وع كلا خت وع اص نب ىلعانث' ةيطع نب نسسحلا اننا ىرصاعلا

 هرهضلا نم عجم ميلا نإ
 نع ةبعشانث ءاطعنب باهولادبع انث بلاطىبان. بح انث لدعلا فسوي نب بوقعي نب نسحلا # انربخا »

 * هأح رخو نيخي دل ليازخا | حعرفك كرد اهو حام 6 اللا ن4 6 .اينا جوز تاذ لك لاق مكلاع

 اناريخا» :

 لوقلا لوقت هتعمسف رمعإ ادبع شانلارخ !تنك لوقت سابع نبا تعمس واط نع لوحالا 4# ناملس ل"

 *( م خ )4ل دلو ال نم ةلالكسلا تلق لاق تلق امو تلق تاقام

 بحاانل مهني مسوفلاو اوهيلع هللاىلص ينلا نوكي نال ثالث لاق رم نع ةرص نعةسم نو رمتن ء 4 ىزو' 1|

 *( م خرابرلاو ةلادلكلاو ةفالملا امفامو اي "كلا: نم يا

 لكلا اع اما نيصخحامامألا ة 1 لا نمتانص لاو ساب ء ْن نع زب نع كيبع س نع نيضح يان 4 4 ةيعلش 0

 ه(عخ )تيبشامالاانز اهنا جوز تا

 هبعش لت د



 40ج»  ريسفتلا باتك» « م.م ٠ 16 صيخلتلا عمك ردتسلا ف

 ةمسقلارضحاذاو لجوزع هلوقيف امهنع هللا ىطرسابعنبا نع ةمركعنع يقابيشلاق احسا يلا نع سقيا
 ريصش لاملا ىف ناكناف مفخضر لاق ه:افو رعمالوق محلاولوقو هنم» وق زرافنيك اسملاو ىاتلا ىبرقلا اولوا

 ةهأح رخل و دانس الا ترص 5 ردتعا

 نع تئاسلان ب ءاطع نع رب رجابنا ميهاربان قاسيبااغل مالسلادبع نب ماهم ايس ئردملا انزت كرو انربخا

 نيذلازاؤ نسحا يه يتلابالا ميتيلا لام اورق الو هللا ل زنا امللاقاههنعهللا ىطر سابع نءا نع ريبجن ديعس

 لزعف ميت هدنع ناكنم قاطنا لاق | ريعس نواصيسواران مهنوطب يف نولك ايام |لظيئاتبلا لاوما نولاكاب

 دتشاؤديضوا هلاكاب ىح سبحف هنأ رشوهماءط نم فل اضف ٠ لمجةنار مش نمهنا رشو هماعط نم همايط

 مل حالصا ل | ىاتيلان ءكليولثساو ازا ريحا ّللالَص شالوشر كلذاور دفمملع كلذ

 « ماجر خل ودانسالا يحص ثيردج اذه ةمهجا رشن مهما رشو مهماءطب مهماعطا وطاخت مكلا وخافه وللا ناو ريخ

 للادبعنب نمحرلا دبع انن ىرّتملا ب ر>نب دوم نبدماح ان ظفاملا بوعي نب دم هللادبع ونا 4 ينربخا )»

 هللا لصفللا لوسر ناك لاق امبنع هللا يطر هللا دبع نلرباج فر دكتلا دي ويرد ىباز روع نب دعسن ا م

 يعدو يدلو نيب ىلام مقا فيك هللا لوسر ب تاتف ةملس ىن ىف ضي, ص اناو قرع لسوهل وهيل

 اذهفف ركل , دم نع ةيعش ثيدح جارخا ىلع ناخي كلا قفا دق# مكدالوا يف هللا 6 تار اعيش

 *ماجرخ | مو مسيح دانس ا اذهو هذه ريغ طظافلاب بايلا

 ناثرع ةسفيسع نبا ان مضنؤوي ايندل اع نب مثيطلا اي" ةطركلاب قاتلا ةبتعا دمخ نب ىلع ا! ربخا 4 اذكم
 نال لاق هنع هللا ىضذ رباطمللا نب رمت نع ثدحي ةباكر نب ديزي نب ةحاط نب دمحم ٍتعمس لاق. رانيدن ورمج

 هدعب ةفيلخلا نم معنلا رجنم يلا بجحا ثالث لس و هلأأو هيلع هللا لص هللا لوسر تاس توكا

 طرش لعمصص ثندحا ذه# ةلالكيلانءو مهلاتق لحنا كيلا امدؤنالو انلاوما يف ةوكزلاب رنا ولاةموق نو

 * هاج رخو نيخيشلا

 لوحالا ناملس ٍتعمس لاق ةنعن را ازث ميعن وبا اين ” دلاخنب مثيحلا |  ِةبَمِع نب ديم نب ىلع 4 انج مخاد »

 حبك + مهب ءاار دتعا ريصيق لاملا يفناكن 6 0 3 10 ل أقر فلا اولوا ةيسقلا رضحا ذاو سا ابعنبا 4 نع 2

 قاطن ااهظ ياتيلالاوما نولك ابني ذلانا تب ١ راجل سايعءنبا نع ريبجنب ديعس نء بناسلا نب  ءاطع

 «بمدإل دقوتم دقن هم امط ل زمف ميت ه دنع ناك نم

 يلعدرب ظلام يبقا ٠ بكل تاْقف ضير ماياو و ين دوو لس و هلا و هيلع هلا لصَةبال وسر ناكر ماج :4 نِع

 * مهلصا اح ناينالا كسم تالا

 و 5 1 نإإل لاق ر< نع ث دح ةناك رن دب زينة حلط نب دي تعم ران دنب و رمج نع © ةنببع نبا »

 رمت اولاقت موق نع و مدعب ةفيلملا نم هع بع 1 او

 7 يخيل . داو جوخ ل علت) ( عزت افت» 0 5 :...: 1 لوم فاك أ

 0-5 اد . تا" فيفا )نهم «:وديفن خا ن زادي حا
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 *00جالا «ريشا باكو 0 <00 « سيل كردتبلا»
 ضرالاىنام الا رقما 0 زحل بولقلانيب براقاذا هللا درك ةةمابر ويخلو مجرلاَذا|

 مو.”ىبحت امماو نمحر لا نم )١( ةنجش م هيلا السودلاو او هيلع هللا لص ا ,لاقو لاق ممولقن تقفلااماعرمج

 ثردح اذه# هلا همظقمطق هيلا تراشا نمو هللاهلصو لصوب هبلا تراشا نف قلذ : قلم نادر كتقمإلا

 *« ةقايسلا هده هاجرخمو نيخيشلا ط رش ىلع مير

 كلذ غابفميلس ماقلطي نا ةحلط واداراف مالك ميلس ما نيبو ةحلطيفا نب ب ناك لاقدنع هللا ىضر كلامن. ننا

 * هاج رخيملو داتسالا حيحص ثيدح اذه# بوم ميلس ماقالط نالاقف لسودل ار اوهيلعّسا لص ىنلا

 ءتناكلجر مل باحتسإالف 5 هللا نوعدي ةيالث لاق لسوال ١ او هيلع هللا لص ينلا نعهنعهللا يضرىرعشاالا ى رس ومين

 9/315 اا ابيل ىف[. موايط ديعيرظ لال ضو ن اكلجرو !بتط, رف اذ قالا نيس ءارمل هت

 |ةبعش باعصا فبقوتل هاجرخ 1و نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثردح ا ذه*؟لاوما ءابفسلا ون ؤن”الو لجو زع

 * هج ارخلا لا

 جبان الف فيتا يع ا و انج ورا 0 5 "ان شمالا نع

 اذه *ميتيلا لام ىلا جاتخمال يت ت ومينا لثمولام نملك اي فورعملاب لكايلفا ديم 06 00 ىلا
 0 ماجر عود ال محيحصم دح

 يلا. عم ١ هءقورعلا كاوناك لدعم هنأ رق ةنجشلاو ةبعش ةحس يف(١ (

 ملكت ةبمايقلا مون ؛ ىبيجن اهناو نمحرلا نم ةنْجش م لا يلو هاو هيلع 0100 ولق نيب

 * ( م خ) هللا همطق عطق هيلا تراشا ن نمو هلا هلصو لصو هيلا تراشا نفقل ْذ ناسلب

 هيلا ىلص ينلا كلذ ملبفابقالط دارافمالك ميلس ما نيب و ةحلط يلا نيب ناك سنانع ديمحان' مصاع نب « لع»

 * هاو لع للاوال ( ت تاق) حرص ب وحل ميلسم | قالط نا لاقفلسو هل .اوديلع

 ميال لاق ليسو لا و هنيلع هلا لص يلا نع ىس وص يا نع ةدرب يلا نءيبعشلا نع سارف نع « ةبعش زف

 دهشل للام لج 000 كلاوقم ةأرسا هتحب تناك لجر ممل ب تبيجتيسالف هللا ل وع دب

 ةبعش نع موور روب ان ال ماجرخم لو (م خ) مكلاوبا ءاهنسلا او :ؤنالو يىلاءتلاقدقوهلاماويفس ىف لجرعيلع

 * هنع جاعمن ٌحامم هعفروافوقوم

 اريقف ناك نمو ميتيلالامىلا جاتحمالف فيعتسيلفادنغ ناكن مو سابعننا نع منقم نع م يل انعم شمالا

 #2 7 منتي لاملا عا ارمعإل خخ توق كر ينساك فورت لك اق

 ب
 ل واعجاب ما وكل يع يصبح سس و حاسو 0٠و يصرصسسامر حملا تنيفس هن 37 --

 نع

 نعليوطلا ديمج أنثمصأع ن ىلع انث' رفمجن. ىبيح انث دادغب ىوحتنلا دايز نيدمس ندا لهوا انندح

 ْ نعقدربىنا نع ىبعشلا نعس ا رف نع ةبعشات”يبأان ىرب ,نعلاذاعم نذاعم ىتثملا وبا انثثل لدعلاذاشن ىلع# ىنادح

 نورا حش دنا ها دبع نب نحرلاديعانت دو نيدماح اب ظفاحلا بوعي ندم هللادبع وبا «يرخا» 0

 ب
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000 

 ع

 لاف ءاسنلا ةروس نع قولس لوقت امهع هلا ىضر سابع نبات عمس لاق ةكيلم ىبانا نءديزنيبانباأأ

 م آ

 « صيخلتلا كلر ديلا ل"

 تاغ لراو اج رفاه دعب هللا ل امميالا | ةدش هلزتم نمنمؤم دبعب لزعيم هناف دعباما كيلع مالس رم هيلا

 ةديبع ونا هيلا نتكق لاق نوحلغ اذ تاارقاو ادق رونو ربل سا 1ناذلااهعاايو نئرساوسغ

 نراك رخافو ةياؤووحلو سمل ايند ا ةويملا نأ اوملطا هباتكى لوق.نا ناق دعب اما كيلع مالسأ

 ضرما ةنذملا لهاايلاقمثةنسدملا ل !ها لعأرتقربنل | لع دمتف هءاتكبرمتججرفن لاقاه رخاىلادالو الا ولاومالا|

 اع رخو لسم ط رش ىلع حيص ثيددح ا ذه:داوج 0 املا نا ةدييعولامكب |

 مضمأا كرابما ن نااتثروصنمنب ديِعَشا اننىش رقلاةدجن نيدمجا | 1 | هتلادبع ندمحا دمجوبا 4 انيدنح طنأ

 ةناالا هذهتلز أي قاف ىردتا د قلو .!اي نمحرلادبعن,ةملسو ا لاقلاقلماص نيدواد ينئدح تباننبا|

 هللا لص ئنلا نامز و را تمس يا يا نب! ايلاقالتلقلاق !طن ارواورباص واو ربصا
 #3 هأج رخو دانساالا ميد ثردح اذه ةولصلادعب ةولصلا راظننا نكلودنف طباربو نع سول اوهيلع ا

 سي ءاستلا ةزاؤشر يشفت زونح :

 © ميحرلا رمحرلا هللا مسا 9

 هللا هيبع نع ةنييع ننا اننميعن وان . (الاقز صن نمت اوةعزه نك ئزيتل ان ”ةيناه نكسه نيدمح يب انثدح ل9
1 

 0 هأح رخإو نيخبشلا 1 طرشلع أ + محووص ثردحا ده ريعص اناون ارقلا|

 قاززادع ًاماقا: 2 نمميهار ارماني قاحسا 93 كم يا ِئ اءنصلا ديم ادب عنب لعوب دمح هللادرع ونا ِ قريخا م

 لاق قد احر الاون ن نولع ا 5 1 أمنع هللا ىذدر ا .ءنا 0 انعس واط نب هللا دبع نع: ز مشيا

 بان ناواجرق اهدعب هلدثلا لمجتالا ةدش هل 0 مالسرمم هيلا أ

 ءاكلاوا هيلأ بتك نوحلش يمل هلل ١ اوقتاوا وطب ارولو رباصو اوربصا اونم 1 دلا 2 هير

 اتكيت اس قحام هب رخ ا ىلاوبلو فلاب دلا'ةويملا نا اوذلعا هياتكيف لو هللا ناف داما كيل مال

 * (مزدأ ,للاَفاو مالنا ةديفو أ نع ,اعا ةنب دللا لهاأب لاق م ةند. دل ١ !نهمالع ا ًارتقربتلا يلع دمت

 ينث يا ين ئر دنأ ىخان | اي ةملس راب طفو ورد يساقالاو ينفدت عل رع أ
 لسودلاو هيلع هللا للص ىنلا نع 0 نكي ل لوقت ة 5 7 سهابا لويس لاقال تاك أورباصوا وريصأ 2 تل 7

 «ميصص## الصلا دعب ةالصلا ر اننا نكلو هيف طبا ري رب هرج
 هك ءاشنلل ةروس ْريسفتا زب

 لاق ءاسنلا ةر دوس نع ىتولس لوقت سابعنبا م ةكيلم يبا نا نعد لا نبل دي نع 4 ةيعئ ا |

 *( م خ )ريتصاناو نارقلا تارقأ

 مطق مح محرلا الا ماح احرالاو هن نولع ”اسكئ ذلا هللا اوقاو سا,عنا نع هيبانع س واط نا نع . 4 نمعم |

 لانا منع شرا 5 راو ولأ قمت أ اي 0 > زح رن ل بولقلا نين تراق' ذا هللا لاو رتكيت ةيسئاذاو

 06)ج»  «ريشاباتكاط «عدشطا
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 «(0جإ»  «ريشاباتكإ9 «ع.طظا  «صختاوكردشلا»
 *هاجرخل1و نيخيشلا

 لودبر لجوزع الو نع يني تاق قار رباج سور رع نع هاتفيا كن ملتملا

 تلقلاق رافكلا مهن للسو هل آو هيلع هللا كص هللا لوسر ينريخا لاقاهنم نيجراختعامو رانلانم اوجرختنا

 0 يملا كلذ نودوارانلا هق رحا نيحهازخادق هللا لاك قو هن ' زن ادق راتلا لع دم قمت هلوتفراال

 ديمح نإ بوقعانت ىلادزنب ىلع نبدمجهللادبعو ااننافصلا لعزاهامن 1 ربا نيدمم نوعواا انربخا

 مم ةيفابش مرج وعن 0 00 الا 1 5 1 تلاق اهنااهنع

 ىر اخبلا طرش ىلع حب ثب دح اذه * ضعب نم ضعي ىثل | وا ب ذ نم متم لم أع لمتعيضا الوفا
 بوعي و نأ فس 0 توس ىراخبلا بانك ف نحب ِف 7 دو ظفاحلا درجا أنا ) م ( هاح رح و

 0 عا هللاودمح نب 0 00 لاقف 000 ع

 مهضر را نمودع ىث *ا>نلاب ل لاقديبا ا 0 يعل 0 ١ نب بعصم ناك | رابلان ادع

 ءاوداللاّقف أنعمت عنصاع كبيزجنو انا 500000- لئاق ىحمبلاجر منا تبخانا اولا مقل ورح >اهللأ هءاؤع

 لزنااموكتيلا زن امودّلب ن نمؤب نم تاثكتلال ها نمناو هش 3 فو لاق#سانلاةرصنم ءاود نمريخهللاةر رمد

 5 أجر 1و داتسالا 0 ثردحاده# 27 نينا جديا

 0 000 1 هللا دبعات 2 6-0 اما هللادنغات تدل 2 2 و

 هيلا

 *موب ونج ىلعو ريسفيف ( م خ ) بنج ىلع
 ىنربخا لاقرانلا نمنيجراخن امو هللا ل وقنع ىنربخا هل تلق لاقرباجنع رائيدنب ورمتنع 4 زي نيرح

 هللالاق هتيزخا دف رانلا لخدت نم كلا هل وتف راجل تلق رافكخلا مهلا لسوهل ؟وديلع هللا للص هللا لوسر
 «كل اهرحن (تاق)رانلابدقرحا نيح هازخا دق

 مل ماع لمع ضا الينا هللا لزناف ”ىثد ةرجملا يف ءاسنلا رك ذ هللا عمساال هللا ل وسر ايتلاق 4 ةملسما نع لل

 *«( خ ) ضعب نم نمكض»ب قناو رك وذم

 نورحابلا هءاؤمهضرا نمودع ىشاحتلاب 007 : لاق 0ع رورلانب , هللا دبع نب صاع نعتبان نب 4 بعصمل

 ةرصن ءاود نم ريح 0 أنعم تعنصاع كب صو 93 1 رج ىرو كعمل انتوا تبخنانا 0

 *«حبتص «ةفنييش اخ مهلا ل رئاامو سيلا لزاامو لب ن نم وب نمل باتكحلا لها نم ناو تاز هيفولاق س

 مريب ندم هوساوي تبا ولا 3 ا عويس خو ا راق ب < مدي اسفل 010 يو ا 8 "ا 1 ري لس عر كرا 2 حمل دهسا نسا 2# نزرس نتا سبا يسحيو 0-2-2-0 7 5

 00 71ذ1]ذ 7 ز ز ز زةزةذ ] ] 10ا 0 نايتس يعل اخ بسس 1

 5 نكننينيستحسع تتسحس 5 ةعين 2570

 ني تع ولا ع

 0 ا لا

 يوب ىف 1 كب
 ف تقل

 . مدد دل كاع اوك ا

 موعلا هيلع باأتدقو مآشلابر مح ةديبغابا ناهْعْلِب هبا رمت _هرع هبا نع لسا نب ديز نع دعس ن 7 ا
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 «0ج  ريستتلا باتك » . .«مهحإ» « صيخاتلا مم كردتتسلا »
 ىنا ىلع .يذك قاحساابا ىراالو قاحسا ىنا ىلع تبذك ام هللاو لوقت شايعن ركبأبا تعمس لوقت يعافرلا
 قاحسا اننىهفاشيا كيوب!( هانربخا )قاحسا يبا رعب يروثلا» !وزعهتلادبع ىلع بذكلثو اباىرا الو لثاو
 نوقوطيس هلوق يفدوعسم ن هللادبعن ء لئاويبا نعيفاحسا ىنانع ناش ةفدحو ا اننىبرحلا 0 !نا

 تاخم ىذلا كلام ان :ا لوقي م هفنع فق وطتت . من هسأر رقنيف نابع ها لال 5 ةمايقلا موي اولخم ام

 *؛ هأح رخل و ني ىلع حييحض ارحم

 ديإولا نب عاجش ردي وناانن ى دل هللادبعنب ديجاانيدا دغبس قاقدلا هللادب ,ءنبدمحا نب ؛ نام ورم وا |: لي 2

 مضومنا ملسو هلاود يلع هللا ليم ةلالمج لاق لاق ةريسه ىبا نع ةملسيبا نع ةمقلعنب ورم ن دمج اني

 09 ةوبملااموزاف دّيفةنإلا لخداو رانلا نع حزحز نف متثش نااورقا اهفامو اي دلا نمريخن ةنملا يف طوبا

 *: هأحخ رخو يسم طرش مل حب ثيدجاذه# رورغلا عا اعمال

 دم ان ةدابعنب حورأبلا ميهاربا ني قاحسا ان مديرو بدم انب ىرينعلادمم ن يبيح ايرث كرو 0 :

 ناو من اهربخا نمحر لادبعنب ديمحناةكيلم يبا نايبربخلا لاقهسا نع 2 ءلا دبع نب كلملا دبع

 سابع نالاَقف(١)اعيمج نيذعي ١ بذءلمضملا دج قداا؟حرفذا :مىن نما لك ناكنثإ هللا, سايع نبا كل

 مهأسفهو 1متدومتكف 5 ملسو هل اوهيلعّنلا لص يبنلا مها سفدو بلا هانا با !باتكلا لها يف هب الاوذه ترام

 ممامتك نرماوتااع اوجرفو كلذبإو ديحتساوهنع ملأساع هوريخادقنااوأرو اج رفع كلذ يشب هيا

 * هاج رخم لو دانس الا حيحص ثيدح اذهههنج مهلاساممإبا

 بيبحنب ديم ن اص لعواانم رواسب ىراخبلا . ىنكسلا ميهاربانب قاحسانب ورم | :”دبح

 هللال وقالثو نايهط ن ميهار ,أ تعيسلاق كرابملا نبا نِع مداني ىبحاننم ادفلا ديإولا نب رمج دمع ظفاحلا

 نارمج نعةديرب نب ا بتكملا ينثدح لاف مب. ونج لعوادوبقوامابق هللا نو ركحذب يذلا لجو نع
 ط رش لع حبوص ثيدح اذه# بنج ىلع لصيرنا لسو هل اوهيلع هللا لص ينلا هرمافريسا وبلاد. ناكهنا نيصح نبا

 ٠١ ملكتلا عج ظلت اميج ن.ذمنل يراخبلا حب يف نكلو صيخلتلاو كردتسلا يف !ذكه )١(
 ْ * (م خ) قاحساىبا نعى روثلاهاور *قاججسا ىنا ىلع

 اًؤِرقا اهبف امو اين دلان مريم ةنملا يف طوس عضومنا اعوفرم ةرب ره يبا نع ةملسبا نع ورمتن < دمحش و
 * ( م) ر ورفلا عاتمالا اين دلا ةايحلا اموزاف دّقف ةنملا لخ داو رانلانع حزح زنمف متشش نا

 هريخا نمجرلا دبع نب ديم نا ةكيلمىفا نأ نع هبا نع ءحب رجن كيلا دبعن دم ان ة دابعزب < حو رو

 نب دعبل ب ذي لش مل ع دمحو يبوا | 5 عفا نا نه ما لك ناك نا هن هللاو سأي ابعنا يلا ثمل ٍلاو مذا

 ف : نع لسو هلآو هيلع هللا لصيبنلا ملأ ملاذ م وهلا هانا باتكلا لها فت رياغا سابعن الاف ميج

 كل ٍذباو دمجيتساو هنعمل ًاساع اع موربخلا ٍدقنا او اوفو غ١ كل ذ ريغ هو ربخاف مهل أ فيو م موتك

 « حصص #«مهامكب ! يجرفو
 ىلع نا ىلع وهل اوهيلع هللا لص ىنلا هسماذ ريساوبلاهب 0 نيصح ِن يزرارمج نع ةدد رن نبا نِع 3

 قف طوس خيط 5
0-3 3 

 « اهي امو أ دلا نم ريخل



1 : 

 00 م

 رولا
2 

 رانلا يف .يتلا نيح ميه ارا مالكرخ 1 ناكلاق اهنع هللا ىضر سابعن.ا نع ىجضلا ينا نعزنيصح يف ا نع ء شايع َ

0 

 ال

 «()جا»# ١ هريفتاباك» #يدمدط « صيخلتاعم كردتسلا »© ٠

 نع مهتل [لجوزع هلا لاتق برملا ىف اولكتي الود اهلا يف اودهزبال تنال قزرن ةنجلا ىفءايحا انانع

 ا كرب طرد لويخع اطط هورألاو هللأ ليبس يلا ميلا نيس 2الو 3 هللالز اف

 هللاواما ىتخ ا نااباهنع ٌدقأ يضو رغدان  هللادبعل 1 1و بام ها مانع

 يحتم هاو وعنا ن .ذلا لجو نع هللالاق ن ذلا نم رييزلاو ركلابا ىنع 0

 *: هأج فاو نرهبشلا لرش لع ع ثدردح ادهد# حرفلا

 هوك اك ين ودعا ب ينبت ن ةاحشا نيةدججا انن ةفوكبلاب ظفاحلا مراديلا نب ركب ونا 4 ان ريخا

 جلا ومج دق سانلا نا نسال محلاق نيذلا ابلثم لسو هل او هيلع هللا للص يمل لاقو ليك ولا من و هللا يبس

 * ماجر خم لو نيخرشلا طربش ىلع حيحص ثردحا ذه# ليك ولا منو هللا انيسحااولاقواناعا مدا موشخاف

 نع شمالا ع رجا قاحسا انث م السلا دبع نب دمت انث يربنعلا دمسن. ىيحم اي ركز ا ريخإ

 ا لل نكال ربع تايلالدالا نشر يرالإ نظام : يقبل الي دلاو لاق نع شا ضر هادع نع ةمثيخ

 هنا لوقت هللا نافا رجاف ناك ناو راهمالا اهتحن نم ىرجت تانج محلوهب ر راوقتا ن ذلا نكيل ىلوق ا

 * هاج رخ ل و نيخيشلا طرش ىلع حي ثب دحا ذه« اعا اوداد نيل ممل

 ان شايع نب ركب وبا انن يع افرلا ماشه وبا انب لمتسملا رمع وبا ان ئضاقلا ر وصنم نب ىبحن 4 ين ربخا »
 مربق يف هشهن. ن اتبِس ز هل نابعثلاق ةمايقلا مون هباولخنام نوق و بس هللا ديع لاقلاق لئاو وبا ان قاحسا وبأ

 ٠ ماشهبا تميس لوقيلمتسلا ورحت! حا روصو يح تمعسلا# تا ىذلاكلام انا لوقو

 يعافرلا
 هللا ليبس يف اولتق ن دوس 30 عم معا 208 بهي رك سر

 *( م) ان اوما

 لدجو كابازا هللاواما ريبزلا نالت لاقاها ةيشتاع :رع هيبا نع ةوسعنب ماشهنع بدلا « ديعسوا

 م خد مهبباصاام دعب نم لوسرلا وهللاوب اجتسا نيذلا يذلا نمل ريبزلاو ركبابا ينمي

 أ | رانلا يف ىلا نيج ميهارب مالك رخآ ناكلاق سابعنبا نع ىحضلا فا نع نيصح ىلا نع شارع نب ركب وا
 اولاقو اناعاو دازفموشخاف ؟ل اومج دق سانلاذا سسانلاممللاةنذلا اهلثم مكس لاقو ليك ولا منو هللا يسج

 ئ 0 ايكولا منو هللا انيسج
 كل افرك ةنرألالا نقب يروا لاعبا وارد كرا نسر تي لج نع رمال

 *(مخ) امئااودادزمل ملى امنا لولا نافا رجاف ناك ناوتانج ملم راوقتا نيذلان ,كل لوقت هللا ناف انمؤم
 لاق ةمايقلاءوب هباواذامنوقوطيس هللا ديعلاق ل'او وبا انث قادسا وبا انث ركب يبا انب « يعافرلا ماشهو ا ) 2

 تبذك ام هللاو لوق شايعن ركيإلا تعمسف# هل تاخضىدلاكلامانال وق. و هربق ِف هشهنب ناتبسؤ هل ن نامل

 لع
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 *: حيحصا# هه رك كلذ ناك داها انك لاق ةلهاملا ة ةيمح هتكردا م 0 ىارنعكلذ نكي إو ظ

 «(0)جإ» | «ريفتاباكإ» «,»» 2 «صيغلتا مكر 0
 لفسا ىف حيص,نايفسوا اذاذ ةعاس تكف لاقانيلا ىها ىتحابولعي نا مس يلهنا مهلا ى رخا ةرصلوقولاق مهبم
 لاَلْؤَسر ايرمتلاتق باطلا نا نا ةفاحق يبا نبا نا ةشبك ينا نبا ناهتهلا ينعي لبه لعا لبه لعغا ل

 لاَعف دامف تمصلا موهنأ باطخلا نءاايزايفسوا لاف لجا و لعا هللا رمع لاق لبه لعالاقالف د لاقهببجا الا

 ادهو لسودل اوهيلع هللا ص هللا لؤسر اذه رمل اف تاطمحلاا نباناا ةقاحقىا نانا ةشثبك ىنانءا نتا ٍْ

 [.التق ءاوسال رمل اعف لاجس برحلاو لود ماب الاردب موب مو نايفس وا لاققرمجادانا اهو ركب وبا[

 نودجت فوس مكنااما نايفسوبالاقمأ انرسخواقل انبخدقل كلذنومتزنل منالاق ر رانلا يفك التقو ةنملا يف

 اذه * هه رك كلذ ناك ذاهنا اما لاف ةيلهاذلا ةيح هتكردامت اننا رس ىأر نع كلذ نكي وةلثم مك التق يفيأ

 ْ : *هاجرخمملو داتسالا حمص ثيدحأأ

 لاهم نب جاجحان (الاق) ززملادبع نب ىعو ىضاقلا قاحسا .:رز لئعمسا ان ا ةدح

 ل يو اجلا صن الا ةحلط يا نع سن !نع تبان نع ةمللسن دامحانس

 يثغياسامت ةنما مثلادعب ن ا ْلَر ام لجو نءهلوقكلذف ساعنلا نمهتهدح تدي الحار

 ا عمد لع بمص ثيدح اذه# هنا لا مكتم ةقث

 ا نبدمح نع سير دان هللا دبع ان " ةبيشيلا' ننام ان نطق نب دسم أن ىسيع ن ىلع ا

 ا 0 هللا لوسر 00 هللا ىلا 3 نييك ناح رعس نع 00 نع يه ليما

 0 غلي نم ا 1 ياا رع دج

 انيلا ىهتنأف ابولعي نا محلل سييل هبا مهللا ىرخا ة رسم لوقتو مهيب هجواوم د موق ىلعهللا بضعدتشا لوقوهو

 ةفاحقىلا نبا نب ةشبكينا نبانيإا ليه عارم رعازجلا لفسا يف حيضي نايقسوا اداف ةعاس تكف لاق

 نايقسو ا لاق جاو ىلعا هللا رمتلا#لبه لع | لاقالف ىليلاق هللا ل وسر اب هيبجا الا رمع لاف باطما نبانبإ

 اذه رملاقق تا اطختانءا نا ةفاحة يف! ن!نبإ ةشبكح يبا نا نا .اذاه ذاب كبضلا و وهنا باطختا ن اا

 وسالر مع لاف لاحم برحلاولود مايالاردن موب مو: نايقسوب لاق رحاذ انااهو رككوااذهو تاكو

 9 رم الاي دنا كلذ نوع علامات ثا ف التوت

 الادحا ع م مو نار تقر لف ةحلط ىتأ نع 53 !ناع تبرأ ل اجود |

 (م) :اساعت ةنمأ ثلا دعب نم ؟<لعل رنا مت هلوق ك الو نسامعلا نم هتفجح تح ديعو هو

 متناوخ 0 ع نبا نع ريبج نب ديع سن ءرييرلا ىلا نع ةيما نب ليعامسأ ن نع # قاحسأ ن نبا #|

 أ ةفامم بهذ نم ليد انقىلا ئداتك اهراع ء كرم لك انو ةنملارا مآ ةريريط فروج يف مهحاورا هللا لعج دحأي

شمو مهاك ام تيطاو دجوالق شرملا لظىف|
ءايحا اناانعاشاوخا غلب ن ماولاق مهايقمو مهم ر

 قزر ةنملا ف 

 تأ 0 اياك 4

 لل تيدططمم



3 

 فا 0

ٍ 

- 

 مارت تال هللا ضغ دتشا لوش 20 قى رف لاق انناصاام ائيصب 1 هناك ىتحانج,رفق لاق ىثماذا

 نم متيصغ ورصالا:ىف متعز انبو متلشف اذا ىت َّحح لتفلا 0 ا ع

 اعاد مكع انفع دقلو مكيتتيل مهع ء مكرم مث ةرخلالا دمربنم م مكتمواب  دلادبرب نم كتم نوبحت امكار اامدعب [

 لتقاان ومت ارذاف انروبظا وما لاقو عضوم ىف مهماقا سوهل او هيلع هللا لص يب هلا ناكلذو ةامزلا اذه ىنعأ

 ركسعاوحاباو ماس هل او 4 - اع هللا لب هللا لوسر متغامق انوكر سد الفانمنءدق انومت + أر ناوان ورصتالفأ

 نب كبشو اذكس هف نيملسملا فوفصتقتلاو تلوبهتنن ركمسلا يفاولخدق ادزج ءامزلا فدك ثكرمملا ١

 كرضف ةباجصلا لع عض ولا كلذ: :رمليللا:لخداب 17 لا ةلخلا كلاةامزلا. لخا.الفءاوسبتلا وهعباضا

 ١ قح اا ِش ها كراظبقلا 0 لوك الأ 0 9 باغلا نمانلا لوق 0 0

 ٍي اي يو ب
 5 ا

 عرار سوالب :

 اة , 18+ ريسفتلا تانك طوي م م ©« ضيخلتلا ممكلردتسإ] 0

 006 بسلا ذي اجر خلو نيخيشلا طير لمص ثيدح اذه تامدق ل سوهل أوه ءاعّتلا لصٌتلا لوسرنا تنغناو

 ني سابع نهللادبع نش لعن دواد نب تراملس 8 يرادلا ديعس نب نامعا هيقفلا رضنلاو ا 0 :

 يا لجين سناسلاة لاين ايعخا نع هبتعز هلئاديسع نع هينا نعدانزلا يان نمحرلادعاتب ناطلادب

 ةباالمانك ةللدزكت اكس هاو نيب سابعنب الا ااتف كلذ انرككاف لاق دحا موبرصن ا نط 0

 سحلاو سابع نبا لوم هذا موس ذا هدعو هللأ . دصدعلو دحا موي يفلوق لجو نع هللاذالجوزع
 ةرخلا ديرب نمكمو يندلادبر نمتمةوبحتامكارااسدعبن نم متيصع ومالا يف متعزاننو متلشفاذا ىتح لتقل

 هللا لص يبنلا ترا كلذؤ ةامرلا اذه. ىنعاعاو نينفؤلل لع لضفوذ هللاو نع افع دقلو يتبل مهعوكر تمم

 انينغ دقت ابوتأر نا و انورصنن الف لتقن انو# 1 ناع طر وبل اداوخا لاق م عض وم يف معماقا لسوهل اوهيلع

 ايفا زل افكت يكد رشللا ركمع اوحاباو سو هلآ وديع هللا لس هلالوسر منام وكحر ,ثبالف

 ايضا اذكسه مف سولار اوهيلعهللا لص ينلاب اتا فوفصتقتلادق و تويتير كسلا ىف اولخيدف

 هللا لص يبنلا باحصصا ىلع عضول | ا 1 لنخد اهيفاواكىنلا ةللا كلت ةامرلا لخااهففاوس لاو هدد : عنا

 هل اوةيلع هللا لص لوسرل ناكدقو ريثكح سا:نيملسملا نم لثقو | نايات امر ركالانااو

 ل سل تونر وقال الاعراس ةعام ل6 رشا هاا ول باكا: نم لتقوح رابلالوا هناص او لسو

 قد هادقا ركشي لف همم لتق ناطيشلاحاصو سارهلا تحن ناكاش كاثلا لااله تريح ارلبإو

 ءافكتهاذف رعف ئدعسلا نيب لسوملاب اودتلعتللا ص هللا لوسر علط ىت ب هدف هيا كام كلذك الرزاق

 مين

 5 - ءعاتلا لص ينلارصت املاقدنا |ههنعهللا ىضر سابع نان ,ع ةبتع نب هللا ديبع ع نعهسأ نع ميبفازلا يانا

 موقدلوم ىللاءل هيلا نا هللا بأ انك كلذ ركل نض نيبو ملا قلقا ككفدح مورا 9 نطوميفلسوهل او او

 0 ا تايناللا ا ب نيملسملا ع نك لتقو 0 ع

 نوح قرف انياصا|م انيصيمل هناك قد انح رفق لاق ىثماذا هأفكت هانف رمف نب دعسلان يب ملط ىثح لتقدق هنا كغنام

 وهو "7000



 «7)ج» | «ريضتاباتكإل ا «ه) « صيخلتلا مك ر دتسال 9"
 ش ه: هاجرخ و و سم طرش ىلع حيحص ثي دح ا ذه

 نب ةيماودا انثث ريصن نب ججاجحانن للا دبعنب ميهاربا لسم وبا انب هيولاب نب دمجا نب دمت ركبوبا ان دح )>

 ىنث دح لاف ب ر نم ة ة رفطم لأ | وع راسو لجون هللا لوق التو ةبقعزب ىد وم تعمس لاق ينّقثلا لعب

 هلا 0 ناهنع هللا يضر بعك نب فا نع تماصلانب ة دابع نع ىبش رقلا ةحلط نب ىبحت نب قاحسا

 نم طعبل و هملظ نمت فعيلف تاجر ردلا هل عف رثو نايتبلا هل فرشب نا هرسنملاق لس و هلآو هيلع

 * هاح رخن ل و دانسالا حسي ثب دح | ذه * هعطق نم لصن و

 قاؤرلا ةعانا مييهاربا نب قاحتسا انن مالسلا دبعنب دحتانن ىربنملا دمسنب ىيح يركز ونا 4 ان ربخا 9

 ركب ابا نا ث دحناهينع هللا ىذر سابعنبا ناك لاق نمحرلادبعنب ةملسوبا ينزيخا لاق ىره نلانع رممم أبنا
 هلال وسر هيف يف وىذلا تيبلا يناف سمانلا ث ذحب باطلا نإ نمو دجسملا لخ د هنع هللا يضر يتب دصلا
 ”أ لاق و هبجو لبيلهيلع بك اف هيلا رظنفهب ىجسم ناكو ةربحدرب هبجو نع فشكف لسو هل و هيلع هللا ىل 1

 لاقف سانلا لكك ر < و دجسملا ىلا جرخ ماه دعب توعال تلا كتوم دعب نيتنوم كيلع هللاعمجال هللاو

 ناف ادم دبع لاك ن ف دعباما لاق هدهشت يضفالف دهشتف ماتف ىنافانالثوا نيت سم هملكفىناف رمعاب سلجا ركب وا

 كلبق نم رِشءلانلءجاموالا :مث توعالىح هللا نا هللا دبع . ناك نمو تام دق ( لسو هل او هيلعهتلا لص) ١ دمح

 توء سانلا ناف اهالت نا الاوهاف نيرك اغلا نكاالثولسؤلا هلبق رم تلخدق لوسر الاد اموراملا

 لق ركبوا | اه الت يتح كازا ةمالا هذه نا س سانلا لم لئاق لاق ىتح لسوهل ا وهييلع هللا لص هلل الوسر

 ضراالا يلا تررخ ىتح ترتءركيو ا اه هه النام لاق باطما نب ا بيسملا ني ديعس ىنربخاف ىرهرلا

 دع لا 8 رنم ةرفغمىلا اوع راسو التو ةبّتعنب ىسومتعمس لعب نب ةيماواانن رسيصنن 4 جاجح اف

 نملاق لسودل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ٍنا مكن يف نعتمم اصلان ةدابع نع ةحلط نب. ىبحب نب قاحسا

 ( تاق )حبح * هعطق نم لصبو همرح نمطعيلو هملظ نم فميلف تاجردلا هل مفرو ناينبلا هلف رشي ناهرس

 *« ةدايعكردب 1قاحساو ىطقرادلاهفعض ةيماوا

 دجيسملا لخؤ ركبأبا ثنا ثيدحامهنع هللا يضر سابغنا ناكيلاق ةملسوا تربخا ىريهزلا نعي رمعم »

 ةربحد ربهبجو نع فشيكف ٍلسو 0000 ٍُص لا لونسرعيف قوت فلا: يبللا اف نمانلا ثدحرتو

 ىنافرمتاب سيلجا ِلاَتف جرخ مث نيتنوم كيلع هللا عمجال لاو لاق و هبجو لبتيلهيلع بكأذ هب جسم ناكو
 هيلعّللا ىلبص ادم ناؤادمج دبع ناك نفدعباما لاق ودرشن ىضق امف دهشتف ماتفىلاف انالثوا نيم هملك

 لوسرإلا دم امودلاا كلبق نمر شيلا نلمج اموالتم توعاإل يحوتلا ناف هللا دبع ناكنمو ا هلو

 لئاق لاق ىت> -لسودلاو او هيلعللا لصقتلا ل وسر تومع سائلا نت افاه الت ناإلا وهاف لسرلا هلبق نم تاخ
 ركب وااهالتال رمجنا بيسيملا ن ديعسىب ربخاف ىرهرلا لاق ركبوااهالت تح تاز نا ةناإلا هذهنا نايا

 # 0 ترده وقل اوهيلع هلا قالا لوسزب رنا تنقاو م ضرالا لا يلا ل وج ترفع

 تس

5 

0 

 هلل

0-8 

 ك0 ١ : -_-
 الل تعرق نع عجل يطال امج ين

 نيد

 د تجعل
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 420 2 '# ريسفتلا ب انك 8 00 >1 «صيخلتلا عم كر دئسلا »

 اد الاوذه تل زامل لاقدنع هللا ىو لع نع ىرتخبلا يبان ءهبا نعّلع الادبع نب لعانت نا ذاز نب روصنانب 0

 متكف م اءزكيا واقمل تكسف ةماعا نك اّسأ لور اياولة الييسسقيلا عالتسا نم تنيلا بح نشانلا لعّشوأ ؟"
 مكل دينا ءايشا نعاول ًاسنالاونم 1نذلا اها 00 تاقولواللاق ماعلكيفا اولاق

 كلخرد قرف كسانملا باتكلوا يفةج رزغ نوكتنا ةن الثلا ثداحالا هذهو 2 نيك انام مؤ 0

 هبةب ال اريسفت يف اهتح رثنىلا يا

 ةبعش انن(ال اق )ربرج نب بهوو دوادوا انن قوزرصن ميهارا انن نيناوقلب نان فحم 'نسابتلا وا « سدد جا ع
 نع ةبعش اننأ سايا ىلا نب م د1 ان' نيسملا نب ميهار أ انب نا دمهإ ىضاقلا نسما نب نمحرلا دبع ( انربخاو ) 39

 ةيآلا ءذهالت لو هلاآو هيلع هلال هللا لوسر فا اهتنع هلا ىضر سابع نا نع دهاجم نع شمالا 0

 ةرطق ناول ه دب يش ى ذلاولاق نوملسم مت زوالا قؤع الونهلاهت حس [وقتاءاونناا ن دذلا اه اهياا هن

 مهثلاعم اين دلال ها ىلع ترمالرب رج نب ديدلردب يدنا ديف رحل راحبيف ترطق موق زلا نم

 ْ * هاج رخم لو نيخيشلا ط رش ىلع ميد ثب دحا ذه «هماعط نوكت نع فيكف

 رعسم انن (الاق ) ميعن وا و ىسوم نب هللا ديبعاتت ثراخلا نب ناملسنب دم ان دءلاداشج نب ىلع 5 ىنأ دح ٍِظ

 لاق» هباق قح هللا مانجو رع اها لويس نا ضر ,دوعسم نا هللا دبع نع لوح | رش ن ةرس نع دس زنع 59

 ٌ * هاج رخي لو نيخيشلا طرش ىلع مص ثيدح اًده# ىسشيالف رك ذدو ىصعنالف عاطب نا رم
3 

 متتكح لجو نع هل وق يف اهنع هلا ىضر س ايع نبا نع ريبج نب ديعس نع برح نب كامسنع ء لبث ارس 1

 «ةنسدلا ىلا ةكم د لس و 4آوهيلع للا لص هلال وسر عم اورجاه ن.ذلا م لاق سانال تجرخا ةما ريخ 5

1 5 
 ,ناذاز نب روصنمانت زسجارنا نا لونعا يب عا ديوس نادفلا“ . ظفاحلاءرادلا نب ركبوا انمدح 0

 00 هللا ل وسراي اولاق تببلا يح سانلا ىلع هلو تل زال لاق ىلع نعى رتخبلا يف نعهيسا نع ىلعالا دبع نب ىلعانن 5

 نيل اهساإي هللا لزئاف تبجول من تاقولوال لاق ماع لكيفا اولاقمأ تكسف ماعؤكيفا ١ واقم تكسف
 ْ « دمجا هفعبض صاع نءاوه لعالادبعو ين فار وط(تل) موب ناءايشانعاولأسنالا

 أ نيذلاماةنالا هذهالت سو هل. او هيلع هللا طصهللا ل ويسرنا سابعنبا نع دهاج نع شم الا نع 4 ةبعش :: |

 ملاقوا تدسفل ضرالا راحييف ترطقموفزلا نم ةرطقزا ولوديب م هلع دا 2 اا ملا 7

 «(مخ)هماعط ن وكت نع فيكق مهشباعم ضرالا لها لع ترمال

 * (مخ) ىشالف
 هللالوسر 00 نيذلا ملاق سانللت جرخا ةماريخ متنك سابعنبا نعريبج نب ديعس نع 4« لامس »

 «مزةببلاولا كن مم اوهبلع هَل "الس

 ش ابنا ىسومن هللاديبع ان. يناهبصالا نارهم ن عاني سالدع قادم ندع ةادعوإ 4انخا )|

رش نب ةرص نع دي نع رعمسم ِ
هنا قح هللا اوما هللادبع نع لئيحا 

 اكو ىصعب الف عاطب ترالاق 
ْ 
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 11 ا ] ]1 ]1 ز ز زذ] ]زا

 د

 <«(0) جزل 4« ريفا باتكط 0 «0+ ١» 4 ضصيخلتلا م كردتنملا»
 ىدسحلاو ةكربلا هيف مو تب لوا هنكلو اللا ضر الاىف ىب تيب لواوهلاكد 2052
 نبازا ميهارب را ىلا ىحوا هللا نالبو رح هناا كنتأينا تئشناو انما ا ناك هل خد نمو ميهازا ماسقمو

 زم هيا امهدخا مناف سأرا 1(4) جوجخ حر هو ةنيكسلا هيلا هللا لسرافاءرذهب قاضف:ضرالا يفاتس ىل

 ناكم مثل اذا ىتح موي لك اقاسوه ىببيزاكف ميه ارنا ىنبف ةيملا قوطت ثيبلا عضوم ىلا ١ تقوطت مث تهتنا

 رم هنا هلل اق بكردق دوس الار جملا دجوف هنهانا ىتح ارجح همئسمتلاف ا رجح يننبا هنبال لاق رجملا

 ميرصص ثي دح | ده « هعاف ءانسلا نم م السلا هيلع ليربج هرءاج كلاب . ىلع لاكش جل ن نمه ءاجلاق اذه كلن!

 هي هأح رخم و لسم طرش ىلع

 ١١ تعمس لاق ريثكنن ناملسات# ملسمنب نافع ان :؟لجببلا || لضفتان نيسملااث' ياعبو اص نب دمج ا 200

 لوس, هسا لوس انطخلاق امهنع هللا ىضر سابعا ن :,ع لانس يلا نعش دحت بابش

 تلا ايل اهتاهتول كاهن هللا! لاوسرأب ماغ لك يفا لاقي ى رباح نب عرق الا مان ف حلا مل 7 بتكةا نا نيالا إو

 طرب ىلع م تاج اذه عوطتق داز نر ةرمجملااما ولمعتن ا اوعيطتس لوا ا وامستإ تبكاور]
2 

 3 هاجر خلو نيخيشلاا

 هيقفلا بيعش نيدخم نب دمحا دماحو | ( هانئدح ) ىرهرلا نع ىلطساولا نيسحن نايس هاور اذكه ال |
 ابعت نع:نابس ىلا نع ىئرىسهزلا ءناسدح نعناع انا نوراه وود وات  ىتملارا ارامت نيلهس انثدهازلا

 1 ةرس ماع لكيفجملا ل لاف إسو هلا و هيلع هللا ليص هللا هلاك ساح نيعرفالالأس لاقاهنع هللا ىكرأ

 لَ اازعكو عمي - ةفجمحلا فوط: تقواتت» عمت“ 6 6

 تراك هلخد نمو مميِهار ١ ماّموىدهلاو ةكربلا هق ف شوت كالا 5 ضرالا توجب لؤاوها |
 ع .٠ ا

 أاعرد رذدب قاف طرا يفلح ٠ ىلزاذأ مالسلا هيلع ميهارب راىلاىحوا هلل ن اهلا 8 فقيككم ا تعش نآ وانما

 تيبلا مضوم يلا: تق طول ىتخةبحاص (هتدحا عيب اذ سأرامل جوجخ مر يهو ةنيكسلاهيلا هللا لسراق

 نشمتلاف ارحد ينغباهنال لاقرجللا لاك اناذإ قابل انرم ىناكف معد ىنبف ةيحلا قوطت

 كنان ىلع لك نم هنءاج لاقاذهكل نب! نمهن. اهل لاف بكر دقدونسالا رجملا دحوف 4 هانأ تتح ارح 4 ا

 « (م)هعاف: ةنملا نمل ربج هنءاج
 هيلع هللا لمص هللا ل وسر انبطخ لاق سابع نب | نعزانسىلا نع باه نبا تغمس ريثك  ناعاسانن © .نانغ 9

 |ماقول لاق هللا لو رايماعلك يف لاف سباح. ع عتب انفوبملا جبع بتل ؟ هينانا سانلااهاط لاَمق مسوهلاو

 فر راهن دن زيلاقو» 7 خ» عرقا نرحل امماوامعت نااوعيطتسإوأ | ماواست1 تبجوولو تدرحاولا

 «هوحب ىسهزلا نع ناس نس نار سانإ

 رح
:© 

 8 أو

 ١

 ع
06 

 6 : « عرطتقداز 2 ةةدحاو ةىنص لي. الإ

 ع يول اوه حا عاما لصملا كوبر نع نابلاو عال !اهنع هللا 0 بابلايفو أ

 2 ذا ٍإ

 0 أ ىدهتلا ميه ارانب لوخم ان ىبمتلا قاحسا َْن ىسوم نادت 0 ذا 5 ركب ونا (.ها 1 0



 *«0)جإ»ا م« بييفتاباتك »9: 0.20 «) 4 صيخاتلاعم كردتسما »
 7 : ماع حم ومان ةس الا مييخص ثيدح

 ن.نايفسانث ىسفانطلاديبعن دلع مايل راع ب لع ,نسسملا انت وقعي نب دمح سابعلا وبا م انندح.إ»

 ىن لكبذا/ [-و هلو هبلغ هللا ىلص هللا لوسرلاقلاق هل دبع نق قو رص ىحضلا ىلإ نع و هسا نع ديعبب

 ىنلا اذه و هوعبا نيدلل ميهارناب سانلاىلوا نا ارق مميهاربا ىليلخو يلا مهم ىبلو ناونييبنلانم ةالو

 ١ * هأح ل لو نيخيشلا طرشش ىلعسيتص ثر دح اذه * نينم ٌواايلو هللاو اونم نب دلا و

 بئيح نع نايفسنع ديعس نب ىبحب انن ددسمانث ىتثااوا انازقاوا مع كز.وا خيشلا «انن دح إ»

 تيب زاطف ء ةاسنلا قة ومما مسالا |ههنع هللا يضر سايعنبا نع. .ريبج نب ديعس نع تبان يبا نبا

 مرح امالإ ليئارسا لالخ ناك ماعطلا لك تل زنف دوهيلا تصرف لاق قو رع هيفامخ لك ايالزا هللا هاش نا لم

 ل يا 1 1ك ديز انيق داس تك نا اهولناف ةاروتلالا واف لق ها وزتلا ل زدت نا ليقنم هسفن لع ليئارسأ
 هيام را اي وتلا لج لحج ثندح اذه

 ناس نرواحم ان مدا عنب حوران ةماسا ىنان ث راما انن ىرعو ضاعن يسحلان هللا دبع * يل ربخا

 اسنلاق رعيفلاق لس و هلو هيلع هللا ٍص هللا لوسر نا هنع هللا ى طر كلام نب سن نع نيريسز. سنا نع

 ةيالث اهلعجحت و اهتب اذا ديجيف اهب ذب ما راتيص اهمطةتف اهرئصإ الواو ظعاب تبسبل ين رع نبك ةلاا ذخاي

 اريث ك1 د دعرك د اساب كل ذب تيما دملف نب ريسنب سنالاق نيا تولع انه هن اك رش ءارع

 000 51 هك ثني دحاده# عل" هلل نواه 5 ع !دهه لا للا ن ذأ 0 5

 قباسنب دو ىسوم ن هللا دبع ان بعالم نب 1 دمحا ان, وريف ريصلا دمح نب ركب # انثدح 0 اك -. 3 0 2 23 ل

 ضو تب لوا َنَع هع هللا ىضر ايلع لحجر لاَ لاةةرع رع نب دلاخ نع ب رح ئندلاخ نب لتناوجصا ان(الاق) 0

 خيرا 1 لع هللا كص هللال وسر لاق اق لاق هللادبع ع نع قورسم نع ىجضلا يبان زعو هسأنع ءا# ىروثلا 1

 اذهؤزه وما يذلا ميهاز ران سانلا ىلواذاأ رقم ميها را كيلوا مامىيلوذاو نييبنلا نم ل لكلا

 ١ ٠ 0 يلو هللا وا ونم نيدلاوىنلا

 هللا هاغفش نا لمؤت ءاسنلا ق رعهدخا ل ايا ندع ناس أب ,عن ا نعريبج نب ديعس نعت بانى ا نبتيبح نع © 6 نايس

 ىلع ليئارسسا مرحامالا ليثا رسا .ىنبلالج ٍناكماعطلا لك تلزتف دوبلا هتمرخ لاك قويع موفاحل لك الا

 *(مخ) ةاروتلال زمنا ل ابق“ نمهسفب

 قر ل هلو و هلع هلل لص هلل 0 اجا نب ريس نس. سس نع ناسح نب 4 ثه هنا !اق1بسو هللار ٠ ال ١: 4 ما

 ءاذجا ةنالث اهلمجو اههتاذاديجيف اهب ذب مث اراغض اهمطتميف اهرذصا الواومظعاب تسيل يل ع 00- )ا ذخاب
 7 0 تك دما كتيب هكالشس تيما دن نب يي نر نتابملاق سنا رابط ًازج مو لك برش

 ْ ا * )م خر هللا نذاب ب
 سانلل مضو تيب لوا .::رعادلع ل جر لاس لاق ةرعمع نب دلاخ نع ب رح ن دلاخ انيدح 4 ليئارسا ©

 وها 6"



 * محب «ىوس ناو ص سه

 017 ز ] ز ز| |0046

 «()جاظ < «ريفتاباتكإ» -<«0ه:طظ ٠ «صيخلتا عمك ردتلا )لا
 « هوحتدانسابهركحذف معن واانث عيسرلا نب ديجانثةيجان نيدمش نب هللادبعانث' ظفاملا ىعيب لادموا
 بحل نعنيعأ ع نإ ىلع الا دبع اننى دوم نب هلل اديبعانثدوعسم نل ديعسأنل بمادة ردع نال يان ريخا##

 رثلا نكبر ماو دافلزم ملال وهلا اوهلعهتلا لصهللال وسر لاقت تلاقاهعهللا ى ضر ةشئاعنعقو رعنعريثكيلا أنبا

 0 ,دلا لهو لدعلا نم ىش لعضو رولا نم يش ىلإ !ءبحن ناهانداو ءالظلاةليللا يفافصلا لو اع

 هاج رخو دانسالا مسي تعا ناوي ين وعسأف هَ هللا 5 م نا لق لجو نع هللا ل )اق

 نان 0 دبملارثين دل 3 :..ماههان بينا ىنادح يبابيشلا بوق نب دمح هللا دبع وا انندح 0

 كتل ةاقتلا ل اق مهصا 6 زاالا اهينع هللا ىذر سايعنا نع ا ا نعر 0 ١ ديعسن ا

 ل 1 الو لقفل طسب الف تاعالاب نئمطم بلقلاو ناسا

 و اجر : و ماتسالا

 نع رب رجأبلا ميه اربا نب قاحسا انث مالسلا دبع نب دمحشانن ىرينعلا دم نب يبح اي ركاز وبا ان ربخا ف
 ارر ىنطب يفامكلل تردي لجو :ءهلوقف مع هللا ىذر سايعنب ا نع ريبج نديعس نع اسلانب ءاطع

 هنيح ريغ ىف لتكم يفاينعاهدنع دجوف بارحلا اهيلعلخ دفايركز اهافكلاق اقزر اه دنع دجو و. هلوقّقا ال

 فشلا كقزربى ثلا نال | تايسح ربغل ءاشن ن نم زر , هللا نا هللا كنع نموهتلاق اذه كلوا ركزلاق

 از لاف ودع رقم ماري راو اينو اةطماملا دلو ميقعلا ريبكتلا رقاعلا نءىنق ؤ رب نار داقلهنيح ريغيف

 اذه *ى وس ٍتناو ضرع ريغنم كناسل لقتعيلاق ا وسلايل ثالث سانلا رك الا كنت 1لاق ب !ىلل جا

 ل ينطقرادلا ٍلايعف دادش ند اماؤ ادينركتم ىلا نكلودةف هللا ديع(تاق) هللا دبع 8 ميعأ ىلا نع ٠  93م - هما 0 75 ,. 0

 هن ثإ دبلاق رس اك يدهنالاي ديه اماو هثادح

 سو 4| [وهيلع هلا نايم هللا لؤشر لاق ةعش اعاوع عوز 0 ىبحن نع نيعا نن 4 لعالادبع ١)

 ا مما *'ىلث ىل 0 0 و امصلا 000007 الو لا

 4 سيور 0 0 اق )

 باقلاو ثاسلا كتل ةاّمتلا يل 65 32 مهم اوقنت' ميا 1 طع نع مس رج نبأ نع 4 لايف ِظ

 *( مخ) هل رذعال هنإف 0 مدي 3 و ناعالا نئمطم

 ا اهيلع , لخ دف ايزكز ابله ذك لاق كل ترذنىا سابعن ا نع ريدج نبا نع بادب 0 اه نع رج #

 ءاششل نم قذر هللا نا هللا دنع نموه ِتلاق اذه كلىبا لاقهن+ 0 نع اهدنع دحوف بارحا

 كالا لو م: فعل نيكل رقاعلا_:رم ققزونا د تامل هليح ريغيف بنعلا كقزريىدلا نالاق باأسح ريش

 ريغ نم كنابمل لتس لاقاب وس لايل ثالث سانلا لكن الا كتا 1 لاق نايل اهجابرلاق ىبحم رشن هقدر ١ ,رك زاعد

 شو

 3 ناالا 1

 اي | 2

 ةأغن

7 

 مادو



9 
 | فهصق
 ىلا

 1 2 |ههبلع اب ركذ نيىبح

 كبعس نع هبا نغ تنايىبان بيبحنإ هللا دبع ا 2

 «(0)جإ» | «ريفتاباتك» 4«4.» <« صخلتا عم كردتلا»
 دانسالا مح ثيدحاذه «بابلالا ولواالا زك ةفامؤوانوافنع وم لكبانما اولوقو هب اهتعاوتماو هلكحمت

 :*هاحرخل و

 ستانع قيوطتادبجأتا كرابلا نب هللادبع أبنا نادبع أبنا هجولاوناًابتا ىزورملا لع ن نسما 4 4 قّربخا »
 رملاف اذكه مهضعب لاقو اذكم مهضع:لاتقاباو ةيكحافو هنع هللا ىضر باطما نب رمت ًارقلاقهنع هللا ىضر
 هاج رو نيخيشلاط رش لع دأ اناا ام ثردحاده اني ردنع 50 8 "انهت انوعد

 لاهتلا نع شع الاانث ةيواعمونا انث ميهارا نب قاحسااك مالسلادبع ن دمشانث ىربنملا | 3 وا ايريخا

 ,نيدلانواتقو ق+ربشب نييبتلازولتقتو لجو نع هلوقيفامبنع هللا ىطر سابع نبا نعريبجن. ديعس نعو رينا
 ناكسانلا نوملعي نييراوللا نم الجررشع ىنثا يف مرمنأ ىسع ثعب اق« سانلا نم طسقلاب نو ىسعاب
 كل ًاساذااهماال تلاقفة احم وب لك امل ىضةت لجو اهدارافهبجست خا ةنب!هك كلل ءناكو خال ةئباحاكت نع ماهم
 لاقف اير كزن ىح لتشنا ىتجاح تلاقق كلتجاح كلا اهللاقف 0 ىبيحب لتفنا هلىلوقف كتتجاح نع
 ىاالف اذه ا تلاّمفاده ريغ لس

 هبرض نمدحاو مويف لتقف مدلااذه نكس ىحلتتلا لان الزاهسف يف قتلاةهيلع زوجت تلدق رم تن

 * هاج رخو نيخيشلا 0 : لع حي ثيدح اده#افلا عيئسعلاو تيوذحاو

 1 جا دادي , زبلاو رمي ن مدا رب نادت مكر 5 00 3 داتسالا بيغ ل

 كنا نبأ 0 املا 0 نإىب<+ ا 6 7 او هيلع هنلا 0 4

 1 . 3 / 3 / اي . ١ با 4 مانثدح ىتح ميعن ىلا نع ثردحلا اًده.د رقنن ىعمسملا اا ره هسا تتكردتك الالاق هامل نعبسواهلانيعبس| "د

 دمت وبا .
 ل - ١ : ل 9 1 بل

 ّ *«مطقنم (تلق) يمص »ان ردنع نم لك هباتصا 3

 رحصلا لاف اذكه مهضعب لاقو اذكه مهطع لاتف ةفاناو ةبكافو رحأرق لاق سنانع ديجانا  كرابلا نا ف هاو
3 

 ١ *( م خااةبردنع نملك هءانمأ اذه حن 8 .

 نيراوملانمارشع قايإى سبع ثمنلاق قجربمب نييبتلاز : ولتق و سابع نءا نعريبج نب ديعس نع عا لاهملا . 0

 ولا لعجو اهدا راغهبحعت خاتم 3 , هلكلم ناكو الا تن حاكسن دن نع ماه شم ه سأنلا ن وملع 2

 تلاق اذهريغ لس لاقق كلذ هلتلاقق ىيحلتقت برا ه4يلوقف كتجاح نع كلأس اذا اهما امل تن تلاقف ةجاحإ| 0
 هيلعزومم تلدفر 0 خ2 هللا ثعب يىتح ليغ لريرف همدنم يل د ا و

 جاو تو دحاو كرف اما و م وب يف لتقف مدلا اده نكس يتح لتق لاز ال 1 000 هاذ

 قا عين ىلا هللا حوا نابع نس نع ريبج نب

 | ران ديعو مدخن دج ءاوراقنيبسواعلا نيبس كتب إلا ادن نيعب- ركذ نب ىبحي ثلت

 نع

 هللأ ثعل ىتح لت 33 7م رطق تردش ت هسا م دقهن رما



 علا

 ب

 20ج م« ريسفتلا باتك طظ, ١ «ءمح» ١ صيغلتا م كردتسلا»
 *«مداى بولقيف ورمحنب اديع بدح. لس رضا دو 056+ دحاو بنك نعل

 هللا لوسرتعمس ناعمسن, ساونلا نعى الوملا سردا يبا نعهللا دبع ني رسل نعرباج نبا © رواشنا ف |
 ل مها باقو نيرخا عضيوام اوقا مفرب نجرلادب نازل( لوق ملسوهلاوديلع اقم |

 *(مخ) كني دىلع ىبلق تس بولقلا تاقماي ل او ناكو هقازاءا اذاو هماقاءاش اذا نمحرلا:مياصا

 ىتدحطاصن هللا دبع أن :. يملسأ !ليعمسا ندم اند دين زازعلا ميكس لعن دمصلا دبع «انن دح ج١

 انالوم تس نع هع هللا !ىكر هولا "ردا دقملا ع نع هيبأ نع ريش نب ريبج ن نم رلادبع نع اص ن ةنواعم

 طارش 5 ىلع ثردح اذه نال عمتجا اذأ ردعلا رم !داقادشأ حلا نا ناتللوق : ملسو هل اوهيلع سلالص ْ

 ' *: هاجر م و ىراخبلا|

 نع رمعم ن عةئماع ننايفسانت برد نب ريهزان ىلجبلا لضفلان نيسان يأ مهن . اضن ب ليي 13 قدح 3 ا

 ةوويمالا لوقو هلاالا هليوات لسيامو أ رش اهنع هللا ىضر نيايع نبا تعمر لاق هبا ن نع س واظن هللا دبع ١

 ا
 ء ءاعرن رديف ط ف * لع مرج ثيدح اذهبي هنأتم ما لعلا يف |

 نبل دبع انثثردن ىب ان مامانم يذلا ثلا ني دما نب نسحلا انب 3 يفقثلا توقع نيدما ديعسوا 7 ابدع

 هللا دبع نعهسا نع فوعن نمحلا دبعنب ةفلسىلا نب ةمليم نءدلاخ نب ليقع نع جارت ةويح يف ربخا هو 1

 بأن ل 1

 د امام هنع متع اع رخاو تا اوم ودلال اواجناو كاتماو داع

 *مد ١ يببولقي يفورمن هللادبع ثيدح سم جرخا دقو (مادكم ه.لوقتدحاو ناقكك نعل مس بوبر

 هللا لد 0 ا كاش الم نب ساوتلان ءيبالوملا سس ردايلا نعدللا كيبعنلا رس نعرباجن بان 2 اة نا 00

 مياص | نم نيعبصا نيب مدا نباس باقو نيرخا عض واماوقا مفرب نمر لادبب نازمملا عم د

 0 خ)كندىع ىلق تس بولقلا تاقماي لوقت تاكو هغازاءاشاذاو هماقاءاش اذا نم رلا ا

 ب 0 5 35 . 1 9
 هلل نان هم دادقملا نعدسا نع ريف نب رييجنب ,نجزلادبع نع اص هيواعم ىندح حاصن © هللا دبع ٍِظ ٍإ

 *( خ)انايلغ ممتجا اذا ردقلانمايالقتا دمئا دا نيا بلقل لوقت

 منعت ايا

 الدب رع دوعسمن !نع هيلا نع ءنمحرلادبع نب همل يلا نإ ةملس نع دلاخ نل ليمع نع عب نب , * ةويج لع

 نأ 16 حو او ,ح ىلع دحاو بان ع نم لرب لوالا باتكلا ناك لاق ةيلسوهلا او هيلع هللا لص

 اومرحو هلالح اولحاف لاثماوهءاشتمو حو مارحو ع ف ع ةعبس ىلع باو ةميشنم

 اولوقو هماشتع انتو هكحمي !وامع او هلاثم اب او.ريتعاو هنع متيرماحت اوهتاو هن ميما ام اولمق او هما'رح

 ديوعساولا لوتيو ضلال ةلر هل ع داما رقت هعفس سابع نا نع نيم لع نامت طن , !نع هد ١

 رح |
-- 

0( 
 د

0 
0 
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 «(0)جإ» 0 «ريفتاباك » هددعإط #  صيخلتلاوم كردتسلا»

 هللا لو سر عماسولجانك لاق هنع هللا ىضرسلطملا دبعنرإ سابعلا نع ةريمع نب هللادبع ىنثدح لاقفء سلا الو

 بادسلاانلّمفق باحسلا لاف طعام هلوسروهللاانلقاذهامنورذا لاف ةءاحس ترف ءاحطبلا يف لسوهلاو اوهلغاتلا ص

 هلوسر وهّللا التف ضرالا و غانا نبل كنور مالا اق مل نانملاو انلَمف نانملاو لاتْفز ز[اوانلةذ ناللاو لاَقف

 ءامس راع هجن تامر ءرببم اهلنا ىتلا ءامسلا ىلا ء امس لكن موةنس ةئ امس خخ ةريسمامهس لاق عا

 ةيبام كلذ قرف مث ضر الاو ءامسلانيب ام هلفساو ه العأ نيب رحب ةعباسلا ءامسلا ق وفو ةنسةثام سه ةريسم

 هذاا ريو الع اودلغسلا نع ش رعلا كلذ قوف مثضرالا وءامسلا نيب اك مهفالظاو مهكر نيب (١)لاعوا

 3 هأو ىيح(تاق) (حبص) ىعمدأ ى -لاعانن نرمهيلع م سيل كل ذقوفلاعت هللاو ضرالاو

 ىلايه تاك تاما |ذع هللا ىضر سابع نبا نع سيقن هللا دبع نع قاحسا يبا نع يجنب اصر © لع ١

 : دروع تالا كالتلا رخا ىلا 37 مرحام لا اولاعت لقماعن الا ىف

 رثكينا ىتما لع ف وذا امنا اعوذرص ةرب ره يلا نع ةملس يبا نعريثكم يبان ىبجنع دش رنب « رمت ©

 نمؤملا هأرق ىتح نارقلا ممل حتفنا م : الع فوذتا 00 هيلعاولتتيف هيفاوسف ا :: ىتح لاملا ممف

 * حيص#ةنآلا ةلئو اع ا نمؤأل هلالج لحيف قفانملا ورفاكلاو

 تاقماي لوق نارثكي سول | وهيلع هللا لص هللا ل وسر زاك هنع 00 ء نايس ىلا نع ءا « شمعالا

 5 نم نيعبصا نين مد يب ولقنا لاّمف كلبا تاق وانيلعفاخنللال هسوأل انلق كنب د ىلعانم ف واقلا

 نمحرلا لاك اع ياا ءادلاعول هنأ ةدأ اعدكمرت مهةوفكر ص رعلمتو ممجملاف ف(

 هيلع هللا لص 5 اموالك لاق باطملا ديع نب سايعلا نع ةريمن هللا دبع ينأ * دح لاف سلا الو

 نزااولاقذ بادسلا انلقف باحسلالاَمف معا هل دوو هلاالعا هامزوردب 0 ةباحسترفءاحاعبلا فلس وهلاوؤ ا

 ا لاق رلعا هلرطرو هإ اذن ضرالا) الا نع5 نورد لاق م نانملاوانلتفنا نملاو لاق نو اوانلَمف

 ةئام سمخ ةريسم ءاهس لك فثكو ةنسةئام سحخ ةريسم اهلت ىتلا ءامسلا ىلا ءامس لك نمو ةنس ةئام سم |

 مهكر ني لاعوا ةينامت كلذ قوف مث ضرالاو ءامسلا را لعنلاو هالعانيب رح ةعباسلاءامسلا قوق و ةنس|

 قو ىلاءتهللاو ضرالا وءامسلا نيباك هالعاو هلفسا نيب . سيرا كلذق رف: ضرالاو » ها|مسلا نيب أك مهف الظاو

 داو ىبحب (تلق) (حيض)'ىش مدا ىب لامعا نمهيلع ىنخ سيل كلذأ
 ماب هنالا يف ىلا ىه تانك تايا سابع نا نع سيقن. هللا دبع ن قاحسا يبا نع يجنب طاصن 4« لعإ»أ

 #4 07 ىلا ع مرحام لا اولاعتلق|

 رثكبنا ىما لع فوذكتا آمنا اعوف سم ةري سهلا نع ةملس ينا نع ريئكح ىلان ىبح نع دشارن 4 رم »

 رفاكلاو نمؤأا هأرقت . نارقلا مل حتف نا يتمأ بع ىف وذل امو و هيلعاولت دف هيفاوسف ان 1 ْ

 * حرص هل . الاهلبواب ءاغتتا نمؤلا |هلالح لحبق قفانلا

 واقلام اب لوهتذا رثكي لسوملا أو هلع هللا لص هللا ل وسر ناكر باج نع نايس ىبا نع * شمالا ْ ١

 عباصا نم نيعبصا نيب مذا | ىنبولق الاف كنانم ادقوانيلع فاخت هللا لوسرأب انلق كن.دىلع انيواقثب

 نعا ب



 «()ج» ١> «ريضلباكط «ءع»»ظ <١ «صيللا ممكردتلا»
 » هاج رخن ملو دانسالا حب يع عر دخل اذه

 نيئسح نب نرايفس نا نوراهنب ديزاان ”ىبئادملا حودن هللا ديءانل دادغبب ىضاقلا لماك نيدمجا اند 0

 ءاثن نم بذعيو ءاشن نمل رفتيفهللا هن ا هوفختوا مكسفنا يفاماو ديننا ًارقداباناملاس نع يرهزلا نع

 هللا بص هللا لوبسر تاحضا عنص دقل نمح رلادبع ابا هللا محرب اعف سابع ننأ هعينص غلف هانيغ تعمدق

 ثبادح ادهم كا اا اهيلع و تبدكح ام امل اه دعب ىتلا بالا اهتتبش تلار نع ملس وذل اوديلع

 5 هاجر و داطإلا يص

 نع ليّتع واذ ىيحينب دالخ ا نيش. رفلا ةدجن نبذاعم ان هيقفلا فسو نبد# نب دم رضنلاوا# ان دحؤل

 لزااعلوسرلا نم آل ودل .اوهيلعللا لص يبنلا ىلع ةب الاهذهت | ربل لاق هنعّللا ىضر سن | نع ريش كىبا نب بح

 * هاجرخ لو نيخيشلاط رش ىلبعحبعص ثيدحا ذه#نمؤيناهل جاو لسوهل وهيل لص ين لاهر مهبل

 *« نا رمش لآ ف روس نيش

 2[: ميح لا نمح را هللا مسن ز:-

 ملس وهلاو هيلع هللا للص هللا لوسر لاقةم أما يلا نع مالس يبا نع مالس نب دز نع ريثك ىنان 4 ىبحن ©

 )١( (مخ) نارمعل اوةرّقبلا نا وا هزلا اًورقا

 ًارقف ممل لمصان اهنع هللا يضرم نعهبان :رع بطاج نب نمبرلا دبع نب ىبح " نع ةمملع نب ورم نب «دمح ف

 ا ويقلا ىلا وهالاهلاال سام

 ضرالا يف ”يشهيلع ىنال هلل ناارقوت عبر كان 1 قرع دلاخ نب بيعش هم نع ءالءلا نب ا« ىبح له

 محملا ؟ كردتساالوصايندجوبملماقل ااذهناةصيفنتلا نمفيسا ناسا تدخلا لا تيد ااةيا 20(

 4: حسنك د ةرقيلارع

 رفيف هللا هب بس احن هوفختوا «سفنا ىفام اودببنرا أرق هاباناملاس نع ىرسهزلا نعنيسح نب 44 نايفس

 باصا عنص دقل نمحرلاديعأبا هللا محرب لاَمف سابع نبا ةعيطبم غلق هانيع تعم دف ءاشل نم بدعبو ءاشلن 1

 ع *تبستك ااماملعوتب 3 انافاوبس تلاد لاا امخسنف تاز نيح لسودل | وهيلعهللا لمصهّلا لوسر

 هلا و هيلع لا لص يبنلا لاقديلا لرنااع لوسرلا وم !نلءاليلا ساو ريثك بان ىيحن نع ليقعوا )»

 نطو (تاق) بح *نمّؤيناهل جاو لسو

 -: نار مت لة روسريسف جس

 اًورقا لسودل او 4لعهللا لبمهّللا لوسرلاقةماما يلا نعمالس ىلا نعمالس نب ديز قعريشك يلا نب« ىبح »

 *(مخ)#نا رم لاو ةرقبلا ناوارهزلا

 هلاال هللا ًارتف مهم لص هنا رمع نع هيبا نع بطاح نب نبمرلادبع نب ىبح نع ةمقلع نا ورم نب < دمخ لد
 ”يسم» وبقلا ىىلا هلا

 ضراالا يف 'ىث هيلع ىنخمال هللا نا أرق و برح نبك نءدلاخئ يمض ءالعلا نب < ىبحم ف

 لسا

 1 يسع سك و
 مست

000 
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 «(0)جط «١ ييفتاباتكإ» ”«ءتط ١ «صخلتاعمكردتسلا»
 2 1 0 اا ر ذب | وفر او هيع لأ لم نال ريرلا سما نم فاطيشلا هطبختى ذلا |.

 * هاج رن لو و ملسم طرنش ىلع حيحص ثيدح اذه « هلوس رو هللا نم

 يلا نع داتق ع نع بوبا نع نايفسانب راشن نب ميهارباانب لسمو ه ااننهيولابن يدمج ندم ركب ونا م ان ربخا

 نذاو باكلا قوتنا هلحادف ىسيلم لجا ىلا نؤلمشملا ثاسلا نادهشا امتعتلا ىضر سابعنبالاقلاقذاسح
 ىلع مي ثردح اذه» ةن.آلا هوبتكاف ىمسم لجا ىلا ندب متتبا دءاذااونم 1 نيذلااهساإب لجو نع للا لاقهيف

 *: هأج خم اوزيخيعلا طرش

 [رو ندمت 9 ينافنصلا كرابملا نيدز نا يمال نب ىلع ان: ةكعيامنصلا لعن دمت 4 ينربخا »

 ضء لاّعف نانبصلا ةداهش نعةلأسا اعلا و سابع نباىلإ تاسرالاق ةكيلم ىلا نب هللا دبع نءمرجنإ نع

 نا ىرملاب لاقف هلاينأرب للان ىلا تاسراف لاق ضرب نمم اوسلو ءادهشلا نم نير م وصفا ل

 أط رش ىلع حيمص ثيدح اذه ه ريب لا نا لاق ام لبعالا ٠ ءاضقلا تارافا لاق اوق دك نتا اواعبنن

 ! * هاجرخم لو نيخيشلا

 ايس :: ميكوأبلا ميه اربا نب قاحساانب مالسلادبع نب دمحانن ىربنملادمم نب ىبحاب ركزوا انربخا
 [اودبب ناةب الا هذهتلزن ال لاق اههنعهللا ىضر سابعنبا نع ثدحل ريبج نب ديعس تعمسلاق ناملس نبمدا نع

 هللا سهلا لوسر مهل لاقف كلذ لثم مهيلع قشن مام مهيلع كلذ قش هلا هب كيسا هوفخت وا عسفيا قلم

 لج وزع هللا لزن افانمطاو انعم اولاقف ف مهم ولق يف ناع الآ هللا قلاف انعطاو انعمسا ولوق لس وهل او هيلع

 2مل رخا ىلإ تفيف دق ًاليغلو' لابتهلوقىلا تيك ااماهنلعو تيسك امام اهعيسو الا است هنا تاكي ال

 اذه

 هللا ل وسرلاقس للا نمناطيشلاهطبىذلاموقاك الانوموقنالاوبرلا نولك ا,نيذلا تلت امل« رباج نع

 وادبعنع قدا ءاحر ن هللادبع هاور#هلوسروهللا نم بر 2نذؤياف ةراخارذمل منمرلسول ار اراهيلط هللا لس

 ْ « (م)هنعريب لا ىلا نع نع مييثخن ب نامعنبا
 ىلازومضملا فاسلا نادهشا سابع نالاق ناسح يلا نع ةداتق نع بولا نع نايفسانئراشن نب 4 ميهاربا إذ

 (ثاق)# (مخ) هوبتكحاذ ىمسم لجا ىلا نيد متنا ماذا ا لاق هيفذذاو ناتكلاؤتاةجادقى نسم لجا

 *ةنيبعنل !نعدلاو زون ميهارإا

 | رج نانع رون دمام كرابملا نبدزانت ينامنصللا كرابملا نب ىلع اننةكع يتاعنصلا لعن. دمحم ي يبربخا

 | نمماوسيلو ادهشلانم ن ذوضر نم هلا لقلافناربصلاقدارمشنعدلأسا س ابعنب ا ىلا تاسرا لاقةكيلم ىلا نبا نع

 (م خ)ريبزلا نبالاقام ىلعالا ءاضقلا تبأ ًارايفاوقدصي,نااولثسنا ىرملاب لاَفهلأسا ريب نلا ننا يلا تاس دل
 قشدوفخ وا مف يناماودببنا تلزت املس ابع نبا نع ريبجنب ديعس تعمس ناملسن ' مدن نع نايس ٠

 انعمساولاةف مهداق ىفزاعالا هللا قلاف اعط او انعمس اولوقرس و هيلع ّللالص لا لوسر مل لام

 |ىكاتاضدق لاق انأطخاوا هلوقىلا تبستكاام اهلعو تبسك اماحلاعسوالااسفن هللا فلكي الهلل لزناف انمطاو

 رم“
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 «(00) ج9 «ازيسنتلا باك ط١ «ممم» ١ ١ ١ «ضيغلتلا عم كراشنلا »
 فوع نع ه سمع نب ريثكنزع اما رع يبان اص ين دح رفعج ندي ا ديعانثليبنلا م عاب ونا 6 ان دح > ٍ

 نفطق فشحاهنم ونقدجسملا يفةقلعم ءانقا اذافاصعهعمو لسو هل اوهيلع تالق لوس جرخ لاق كلام نبا[
 مم املا مى فشلا لك ًايلهذه ىسحاصتا ه ده نم بيطاَق دصنول ه دهب حاصر ضيإم لاقوودّقلا كلذيف

 ريطلا لاق ملعا هل وسرو هلا اولاق يف اوعلا امن و ردنا لاق مث يف اومالاماع نيب را ةلل ذم اع ديل هللاو لاق

 « هاج رخم مل و.دانسالا حصص تتيدحلا فهو عابلا و

 انن دانقلا ةحلط نب و رمج انن رصن نب دمج نب دمج انب ل دعلا رافصلا قاحسإ ن دما نب دم ب انربخا ظ|

 انج رخآ امولجو نع هللا لوعيف هب زا ني ربلا نع تبأت نب ى دع ن نع ى دسلا نع رصن نب طابسا(|

 نمل خنلا ذاذج ناكاذا جرختراصن الا تناكراصن الا يف تلزت لاق نوقثن هلم ثييلتا اومهت الو ضرالا نم

 ءارتق هتملك ايفل لسودل اوهيلع هللا لص هلال وسر دسم يف نينا وطسا سار دح لع هيو قلغف رسل اءانقأ اهناطسا

 كلذ دل و مول مضوبأم ة رثك يف هلا نظب فشأ اونق لخ ديف مهدحا دمعيف نب رجاهلا |
 ءارحتسا » ىلعالا هدابت ل عل ىدهاوا !لوقهيقاوضمغتنا الا هب فخلاب متسلو نوقفنلا هنم ث ةءرقلا ومع الوب ْ

 بإب رغثب ردح ادهعدمه منا ةدص نع) )يعسانا ا وملعاو ةجاحهفهل نكي ماع اعضليلا يلد 1 ءاطعهبحاص نما

 * هج رخخ ل [ورتس ط رش ىلع حييببح

 : | نعريبج نا ديعس نع ء سانا نب رفعخن ءناسشسات : ةفذحو أ اننا بلاغ نب دمحانتىنفاشلا:ركب وبا ىتر حا

 ما دهكيلع سبل تت !زش ناو 5 رشنم مو مهباسنالاوخض 00 هللاى خر سابعن ااا

 حيحص ثإادا ده * مل صخ رف لاق نوملظت ال مت و غلب ىت ىداه هلل .نكلوأ يي ك1 لش | ا ال ا ىتح ءاشل نم دن 1

 موقتاك الا توم وقاالاورلانولك اينيذلات لزب اللاق هنع هللا ىضر يا يا ا

 هاج ساس لو 20 5

 0 ا

 هوس

 نع 2

 *(مخا) ثيدحلااذبم ىرهزلااننريثكنب ناملسانت (ىسلايطلاديلولاوبا)ةنبدملا رمت نماهمو

 رضيام لاقوونقلا كلذيف نءطق  فشح اهنم ونق دحسملا ىف ةقلغم 00 و هللا و هيل هللا للص

 يفاوغالاماعنيعب راةللدماهن عدم .لهللا و ةمايق !اءوب فشملا لك يله ذهب حاص لا هذه نم بيطأب قدصن ”ولاهحاص:

 »+ محي تص# عابسلاو  ريطلا يلا وسر و هللا ىثط ايفا زملاع نور ,لبا لاقم

 راصن الا ف تلزت نوققت.هنم ثلا اومهت الو: ءاربلا نع تبان نب يدع نعى ٍدسلان عر بصن نب © طايسا

 لك ايه دحسلا ف نحاس نأ ىلع هنوقلميق رسبلا ءانقااهمناظيح نم لخنلاذا ذج ناك اذا جرخت راصنالا تناك

 *:(م) ثيدخلءانقالا نم عض وامةرثك ينهنأ ريف شحلاوقلخدتف مدح ادمعيف نييرجابملا ءارققهنم

 |كيلع سيات ازا نوكرشم#و مماسنالا وخضربت نوهركحب ! ولك سابع نع ديمس نع 4 رشنوا )»

 للا لائيضو 0 كلامز فوع نعد 7 زيك نع فتررع قا اص 0 رفعج نب 1 ديجلادبع :

 1 مم صخنرف* اشنا نم ىدم هنا نكلو ماده ١
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 *)ج» | «ريفتاباتكإ» '«ءمعطظ ١ «صيللا عمكردتلا»
 اأن ا ل راو رس اذه رم نعال ةغاؤزبر . هللا دبمل ملسو هل او هيلعتنلا لص يبنلا لاقف يدر رمتتلجر ءاخ

 كي قرا اوس »الو: نعؤإلا لم مكل انجرخا امو متبسكح ام تابيط نم اوقفنا اونمآ ن.ذلا اهيا.

 0 و ملسم طرش ىلع حيص ثد دحا ذه# نوقف

 لاققيقشن, نسأ-ا نب ىلع ندم اننأ ىضاقلا دما نب دامحانب ظفاحلا دوم ندم نحرلادبعو 4 ىنادخ'»

 تاقاهنع للا ىضر ةشئاعزع دوسالا نع ميهارب ,!نعداح نع مئاصلا ميهاربا نع ةزمحو بلا لوقتيفا كس
 مهف روكذلاءاشن نم بهوان اناءاشن نلببم مكلهللاةبه كدالوا نا سودل اوهيلع هللا لص هللا لوسرلا#
 ةشئاغثردح لع انما رخجلو نيخيشلاط رش ىلع بص ثيدح اذه ةابملا متجتحا اذا كك معلاوم و

 * هبسكح نمهدلوو هبسكح نم لجرلا لك |امئيطا

 ناهلس نيديعساث(الاق) انس نيدمو ىضلا بلاغ ندم أبناهيقفلا قاحسا نيدمجا ركبوا خيشلا# انتدح
 هيأ نعفينح نب لهسن ةماما يبانع ىرهزلا نعنيسح نب نايفس نع ءءاوملا ن ,اوهو دايعانن ىطساولا

 لاّتف صرشلا ىنعي نايفسلاق(١) لحسلا اذهنم لجر اخ ةقدصب ملسو هلو هيلع هللالص هللا لوس ررمالاق

 اومعالو تازدن ءاحىذلاىلا كيقإلا ىثلدحا ءويجتال ناكواذهمءاج ع نمل وهلا وهيلعللا لصةللا لوسر

 نارمتلانمنينول نعملسو هل او هيلع هللا لص 2الوسر ىو ةفاوضمللناآلا كح[ هلو نوت فم اعنيملا

 * هنب دملا رعنمنينوللاو ىره زلال ف (؟)قيبحلا نولورو رعملا ةق دصلايف اذخو

 ديمخ نب ىبحن ان تف النا بوتط نب دم هللا دبعوا (هانت دح) يرهزلا نع ريثك نب تراماس 6 هعبان ل

 نب ةماما ىلا نعغيّهزلا انث ريثك نيناملسانثيسايطلادلولا ودا انث(الاق) ةع زخ نب ىرسلاو ديبشلا ىب حبب

 لاق قيبملا نولورورعجلارمتلا نم نينولنع ىهن ل . اوهيلعهللا لص هللا لوسرنا هسا ع نع فينح نب 0

 هتمث كلا | وممينالو تل زب ورمتلانم نينول نع اوهنفةق دصلايفاهنوج رخبف مث رام رشث نومميت سان ناكو

 * هأج رخم لو نيخيشلا طرش * ىلع ححص ثبردح اذه# نوقفن

 ١١ ىدررمتلنول قيبملا نول (7) ١؟ صنشلا كاذكودك اردا مل ىذلا تطروه لخسلا()

 ١ وسما نيذلاامااي يزال 3 رعلا ذه نص رختال ة باور نر تلادسل ملسو هل اوهيلع هللا لص ييننلا لاّمف ىدرر#

 ١ *(م) نوقفننهنمثييحلا اومعالو ضراالا نم عئانجرخا امو متبسك" ام تابيط نماوقفنا

 ا اولا لوسرلاق ةشئاع نع دوسالا نع ميهار ربا نع دامس نع مئاصلا 6 ميهازبا ل

 «( م خراولا متجتحا اذا كل مهلاوماو مهفروكحذلا ءاشن نب بموانانا يرام قام دالوانا
 ءاؤةقدصب سولو هبط هل لص هللا ل وسر سما هنا ن ع ةماما ىلا ن نع ىرهزلا نع نيسح نب © نايفس و

 ناكو يسرع وهلا وهيلع هللا لص هللال وسر لاَتق ضيشلا ينعإ نايفس لاق لحسلا اذه نم لحجر

 ةيفاوطنشت ناالا هءذخ اب متسلو نوقف هنمثيبللا اوممي الو تا زهف هن ءاجىذلا ىلا بسنالا "ىتد ٌمدداح | 'ىيجنال

 ىرطهزلا لاق قيل انولو(١)زو رغإلا ةفدصلا قاذخو: نارملا ن «نينول نعش ودل ةردلقا مما لوسر ماو

 ل 4! زات اطر يحك لاةلا نم برك روردملا ()
 أهو د
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 *«(00)جط 4 ريشلا باتكإ» ا 020« ١ « نصيختتلا م كردتنلا»
 هلها ىلعامس وم ناكو لاق كلها لعك نتف فيك ءارب ايبلاتف بزاعنب ءا بلا لاس لسو هللا و هيلع هللا لص
 انم كل ذ عبتن الف ةق دص كم داخ و ك دل و و كلها ىلع كتقفن ناف لاق امبسحا ام هللا ل وس راب لاقف
 0 «هاجرخم لو دانسالا مي ثيدح اذه# ىذا الو

 دلاخ نع ىسومن. نوزاهأبنا ءاظعني باهولا دبع ان للاط يلا نب ىبح اذن بقع نب نسما 4 انن دجال

 ةورلاولاق ل كي اهأرش ناك هنا اهنعدّللا ىطرسابعنب هللا دبع نع ثامر هللا دبع نع ءا ذحلا

 * هاجرخم ل و دانسالا حيحص ثردح اذه#* ضرالا نم نهبلا

 ثعمس مب رج نا نع دم نب ججاجحانث ىاغصلا قاحسان . دمحانث بوتمِي نب دم سابعلا وبا 6 انب دح ٠

 لاقإسوهلاو هس بلع هللا لض ىلا بامصادعللسل رق هد 0# ن1 نع ريخت ةكيلم يفا نبا

 نبا لاتف لنالوا ملم اولوق لاَتف بضنف معا هللا اولاقف ةئج هل نوكك نا كدحا دونا تا ران ور ميق

 الثم تب رض سابع نبالاق كسفن رّمحنال وىلا نا اب لقرمتلاَقف نينه وللا ريما اب 'ىشاهنم ىسفنف سابع

 ٍدح ىصاعملابلمعفنيطايشلا هل هللا ثمن مب تانسملا لمس ينغلجر رمل اف لمعل لاف لمح يا رم لاَقِف لمعل

 * هاج رخن مل ونيخيشلا ط رش ىلع حيحص ثري دحا ذه هءاهلك هلامعا قرا

 نايفسانث ةبتعن ةصييقاتث يخلبلا لضفلان ب دمصلا دبع انن و رع.يف نيصلانا دم نب دم نب ركب  انن دح اف

 اهيف مب ر لاق ران هيف راصعا لجو زع هنا لوقت ارنب ىطرا سابع نبا نع هننان ع نع ة رتنع نب نو راه نع

 *: هاج رخ لو دانسالا ميك ثب دح | ده# دب دش مومس

 نعل يعمسا نم احانث ديوس قتيل ان“ فيا نب سيقان ىراذي ةيقفلا هب ودمحن نلبس نب دمحا ب انثدح ف

 ركنم ع اصب رطفلا ةوك ب لسو هلو هيلع هللا لص يبنلا رسالات هنع هللا ىضر رراجنع هيبا نع دم نب رفعج

 ناكو لاق كلها لعكتقفن فيك ءاررايلاَعف بزاع نب ءاربلا لاس لسودل ١ اوهيلغللا لص ىبنلانا * سن 0

 كلذ ذ عبتالف ة ةقدص كيمداخو كدلوو كلها ىلع كتففناذ لاق اهيسحا ام هللا ل وسراب لاَقف هلها ىلع ًايثمخا

 * ىنطقرادلاهلاق كورتموهو يميتلا ميهاربا نب دم نرب ىسومهيف (تاف) حيص» ىذا الؤانم

 هحيص# ضرالا نمزشنلا ا لاقءارلا رسكب ةوراهؤو رق ناك هلا © سابع نلا نع

 هيلع هللا لص ىنلا باعصا رمع لأس كيتو انبم نايحمللا سال اهون نبا نعب# مي رج نبال

 ملعالوا لمن اولوقت لاقو بضنق معامل يلا بر زككادا كدجا دوباتلزتا نورت ميفلاَتف لسو هلو

 لمعلالثم تبرض لاق كبسفن رحت الو يانا اب لق لاَقف نينمؤملا ريما اي ؟ىشاهنم ىسفن يف سابع نا لاف

 تح ىصاعملا لمعف نيطايشلا هل هللا ثمب مب تانيسملا لمعي ىنغ لجر رم لاّقف.لمعل لاف لم يا رمج لاَمف

 *(مخ)ابلكهلامعا قرا
 *حييعص# ديدش مووس امف جير كاقرال هيفزاطعل سأيع نبأ ن نغ هينا نع ةرتنعنب نوراه نع « ىروثلا
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 5 الا

 0*8)جإلا 0 «ايفلا تاتك» «١ ١ مج »< ضيخلتلاوم كر دتسلا )ط
 يئازوتسفلا بحاص .ماشهن ذاعمأبلا مييهاربا نب قاحساانث مال ادع ن دمحان* يربنملا ركزوا 4 انربخا |

 ىسومل مالكلاو ميهارب القلملا ن وكل نان وبجينام لاقايهنعهللا ىطر سابع نا نع ةمركع نعةداتق نع ىناانث

 2 ># هاجر وىراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح حو خالل | وهيلع هللا للص دمحمل ةورلاو

 ومايا فزع قحؤسلا اين ديبع نب لمان ىرافغلا مزاح ندجاانن قيسلا:غ ن.+رلادبع نب لع# يلربخ |

 لسوكلاو اوهيلع هللا لص هللا لوسر ىلا تيهتنا لاقدنع هللا ىذر رذ نانغ شاخشملا ن.دنيبع نع ينابيشلا

 كيلع هلال زنا 1 اعافّسا لوسزاب تلقلاق ةقدصلاو مايصلاو ءايلارون ؟دؤملا قد ديلا فهو

 *: هاجر خم مودانس الا يح ثيدح اذه# اهمتخىتح . الارك ةومويقلا يل اوهالا هلاالهّثلا لاقمظعا

 ثيدجاذه# مردف ةردقال نيرا هساذق عيوب يترك كافاونم نا ن هر سابعن :نأ نع ريبج نب كيعس ن

 *: هاجر خلو نيخيشلاط رش ا

 ه2 قعر لل حيف لديك نقع ل لع قاكسا يل نغ لا ردنا الا ىو يب اهلا ةييعاتث ينام! نيدععا»

 كريدقو ةنم دملابىئاف لاقماع ةئام تنبل لب لاق مون ضعبوا اموب لاق تثبلك هلل يّمف باش لجر وهو حوزا
 * هاجر خل ملو نيخيشلاط رش لعحيبحص ثيدحاذه#ريبك خيشوهو ءاؤاباش افاكسا هل اراج

 ايزاتنيلا اني رضتلاىانب ركب وبا ىنث دح لجسلا ماحن دم نب دييعاننا ظف املا عناقني يقابلا دبع # انم دح
 هللالوسرنا .هنعهّللا ىضر كلام نب سنا نع هبا نع يجيتلا ميهاربا ندم نب ىس وم انم ةث الع نب هللا دبعنبا

 هللا لص

 مالكلاو ميهارئالةلملا نوكل فا نوبجمتام لاق س ابع نبانع ةمركعنع ةداتقنع © ىئاوتس دلا

 *( م خ) ملسو هل اوهيلع هللا لص دمحل ةيورلاو ىسول

 ملسوهلا وهييلع هلا لص هللا لوسر ىلا او :ارذ يبا نع شاخشملا ني ديبع نع يابيشلان ء « ىدومسملا »

 هللالاقم ظعا كياع تازئاةب 1ياتلق ةقدصلاو مايصلاو الصلال ضف ر هحذف هيلاتسلك دحسملا قوهو

 *«حيحص «اهمتخ ىت>مويقلا ىلا وهالا هلاال

 * ( م خ )هردق

 رفباشوهوهتبدمنم هّللاىريزع جرخ لاق ة ىلع نع بسمك نب .ةيجان رع قاحسا يلا نع #« لّئارسا

 ماني للعام لواف هثع م ماع ةثام هّيلاةبامإف اهم وم دعب هللا مذه ىيحن ىلا لاق اهشو ىعىلع ةيواخ ىهو هن رق ىلع

 امولاق تثبل 5هلليقف باشوهو حورلا هيف خوات .ببكح مثِضعب ىلااهضمل مظني هماظع ىلا رظن. لم
 *( م خ )ربك خنبشو هو ءاخ اباشاف اكسا هلازاج 05-72 ا ال تبل لب لاق 6 ضيبوا

 نع

 ا نيطبلا لسم نع ينهدلارامع نعنايفس انئمصاعوا انثذاعمنب دمج انثىوبحلادمحا ندمح يئافلا 0

 ش امومدعب هللاهذه ىيحبىنا لاقاهشو ىع ىلع ةبواخ يهوةب رق ىلع رش باش لجر و هو هتنندم نمهللا ىررب نع عج رخ لاق

 | هيفخفن وام تيبسك مح ضعب ىلا اهضعب مظنب هماظع ىلا رظنب لم هاننيع قاخ ام لوافدثعل مث ماعةثام هلا هناماف



 «7)جط «ريفلاباتكإ» م >< «صيخلتا عمكردتسلا»
 * هاجر ل ونيخيشلا طرسش ىلع حيي ثي دحا ذه»# نهسفا يف نامفامف كيلع

 ليما ان' يف زوتنلا متبع ارا ني بتم“ بلاطات هاا” هلال ل ال

 مهيلع أرتف اذنه انه سانلا بطه ماق هنا |هنع هللا ىضر سابع نبا نع نب ريس نبانع سنو نع ةيلعز اوهو

 ثنس لاثث « ني رخالا و نب لاول ةيسولا ١ ريخشلرت نا ةبآلا هذه ىعفاهنم ممل نيبو ةرقبلا دوس

 لاسقف جارخاريغىلاعت هلوقىلا اجاو زا نور ذه و مكتم ن نوفوت نب دلاو هب لا هذهيىلع ىلإ تح أرق م هذهأ

 * هأج رت مل ونيششلاط رش لبعحبحص ثدي دجال هام

 جب رجنبأ نع ةنييعنب نايفسانت ىديما ري زلان هللا دبعان ىسومنب رشن انملدعلا داش ن ىلع# ىنادح و:

 و نهسفن اب نصيرتياجا وزان ورذبو مكتم نوفوتب ني ذلاو اهنءاللاىضر سابع نبا نع ء اظعنع

 «تعاش ثرح كتعلا اهحوزاهنع يفوتملا نموس قنددتع لَ 3 ارشع ورهشا.|

 تبيصوم دا

2 

 ةواصو ىلعسولا ةولصلاو تاولصلا عا وظفاحت ارت امللاقس زاعن ءاربلا ىنثدح يدبعلا ةبّمع ن قيمش ىنتدح |

 ارهاهلا ناههس ّنلانا ماهأرق نا هللا ءاشام لس وةلاوهنلع لا لص هللا ل وسر دهعلع اهانأر ف رصملا |

 هللا اهخسن فيكو تلزن فيك كتر بخ ادقلاّةف رضعلا ةواص ها لجردلل ادق ىطسولا ةولصلاو تاولصلا لع

 *هأح خب ولسمو ب ادع اح

 قدهنلا ةركساع نافدات ميكو أب ما ميهاربا نب قاحساانث مالسلادبع نيدمشا يلا ايركزوا 4 انريخا» ا

 نم اوج رخندلا ىلاربملا ىلاعت هلوق ىفايهنغ هللا ىضر سابع نبأ نع ريبج نبديعس ن نءورمجنب لاهنملا نع

 تومام سبلاض رايثألا ولاقو ناوعأطلا: نم ارارفاوجب رك ىلا ةنول اوناك لاق تول رسولا مو مرابدأ

 «تولارذح فولا#و لجو ع هللالاق نيذلا مهف مايحاق مهيبحت نا هللالأاسقىنممرقاواق او وم هللاممللاَتفأ

 * هاج رخن لو نيخيشلا ط رش ىلع حميع ثيردح اذه

 رهشا ةعبرانهسفنأب نصب رتب اجاوزا نور ذو نم توقوتنيدلاو سابع نب نعمان نع م رجنبا

 *( مخ )تءاش ثرحدتم' ابجوز اهءقوتملا نمو يف نددتس لقبملا رشعو |

 ىلطسولا ةولصلاو تاواصلاى ع اوظفاح تلزنامل ءاربلا ىنثدح ةبقعنبقيقش ىتثدح قوز نب 4 لييضف
 اوظفاح لزتاذ اهخسن هللا تاع هللاهاشام ملسو هلا او هيلع هللا لص هللا لوسر دبع لعامل ارق علا ةواصوأ

 مرارا امخسن قيكو تلزن فيك كني دح د.ةلاّةقرصعلا مها لجرهللاّمق ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلعإ

 نذلا ىلا ريا هلوقيف سابع نا نع ريبج نيديعس نعو رم. لا املا نع ىدهنلا ةرسيم نع < ىروثلا »|

 اضرا يان اولاقو نوعاطلا . كارا ع نيالا يوان 1ك لاقت اردح فولا+و راند ةرم اوجرخ
 لجو نع هللا لآق اق نذلا مف مايحاق مبيحمت نا هللا لاسف ل مهبرف اناا و هللا مللاتقتوم 0 ش0

|] 

 './ قو زرع نب ليضف انب واانث ناق ريزلا نب رفعج نب ىيحت انن ىضاقلا دما نيم ركم  ىتربخا نأ

 ا د حل

 «هلايورب إةرسيم ( تلق)( م خ)تولارذح ف ولاه وأ
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 ا



 قالا ةءالك ناق 8

 5 نجلا نوم

 يسم كم بس 27 7
 رب

 4 (0) جا . 4 ريظلا باتك» ١١ 408039 2١ 6 صيخلللاوم كردتسلا»
 كنزا الو ئنمينيبتف كن السلا دب ًارمال لج رلأ لاق ىنح امدغىضشنتنا ليليا اذارثكاوا ةئاماهتلظ ٍآ

 (تكمف كلذ لمفاو كتلطا مث كتمجترا ى ْضقس نأ كيدع تنراق اكو كقلطا لاقكاذ فيكو تااقيلا |

 ىرهزلادم نيبوقعب اذهتاتف حيجصلايف هنعىور ىراخبلاذا ز ذو ظفاملادمحا وداانخيش ىترظانوةجح /

 0 لاقام لعوهتبسو

 نع "لني لما انيكك تاداو ” دح لبنخ نب دما نب هلل ديعاتت ىبيطقلا رفعج نب دمجا  اي:ربخا »

 متقلطا ذا و و نلاهت هللا لا زاذ لقعماهعنشا عمجارت ترا داراف اهح وزاهتلط هتخا نا راسل نب لقعم نع نبل

 د هأج 7 : و هاته

 نين نيس )تلاطيلا نا ميهاربا ودايززب دم نب نيسحلا ان ىلا مبيع ني ىلع 4 ىنأ دح :
 هتلحا ذا لاقاهنعهللا ىذر سابع نبا نع ةيزكم كنه يبان 3 وا دنع ثايغن نسحب ئىومالا كيعس نأ

 0 2 1 0 ا -س 0
 هلو أرق م ارهش نب رشع و ةعب را هتعضر ارهشاهتسهتلمح ناو ارهشنن رشعو | دحاو هتعض رارهشأ ةعسل :

 «واحزو ديلا :بنالا عصص ىيادخا ذه هارهش در ونالثكاضفو

 يبا نا ند اقر باح: نب ما انوا نب يارب ل ىلع خاقلا٠ مف مصل رسخا

 حانج الف نجرخ نافل جوزع هللال وقل تجرخ ت.ءاشناواهلهايف ت دتعا ِت.ءاش نا ,ءاطعلاق * جارخا

5 6 
 كتمحترا ضقت نا كن دغ ثبتراقالكو كتلطالا 1 0 ير تلاقيلا:كلنوا الوئنم ىنيبتق كتلطا ال
 نارقلا لزز ديس اعد * لقت ملف لسا و هل اوهيلع هللا بص بن ا هيرك دف ةشن ؛انىلا كلاذ ةأرلا تكتف ف كقلطا مث

 ( تلق ) ةجحم بساك نإ يق دحا ماكلام * حيحص# تاسمتاب مب رس وا فورم كاسماف نانرص قالاطلا

 »* دحأ و ريغ هفعط دق

 تلزئاف لقمما,منف اهعجارب نا داراف اهججو زارقلط هتخانا راسن نب لّقعم نع نسحلا نع ممل دن 4 لضفلا )»
 « هريغ هاوقو نيعمننا هنعض لضفلا (تاق) حيعص» نهجاوزا نحكس نا نهولضمتالف
 !دح ا و هتعض راربشا ةعسن هتلجاذالاق سابعنب| نع ةمركعنع دنه ىانب دوادنع ثايغنب صفح ف

 ة حرصوا يشن و الث هلاصفو هل والت مارهش نير شعو ةعبرا هتعض راربشا ةتس هتلمح ناوا ربش نب رشعو

 هللا لوقت تءاش ثح دتمتف !ملها يف اهم دع ةن الاهذه تخسن لاق سابع نبا نع ءاطع نع حميان ٠

 نو 0

 نارقلا لن نح ائيشل قرف اولا طاع لم هللا وسر ةشئاعكلذ تركدفةشئاعىلا .كلذةارملا |
 ديم ' نبوي 0 ااا سونا اذه #« ناسحاب يي رسوا فورمميكا بماق ناب ص قالطلا 5

 حمص ثب دحا ذه 8 ف و رعلاب مهتيباوضارت اذا نمجا زا نحكت نا نهولضمت الف نهلجا نغلبف ءاسنلا

 ريغ قلاذ هللا نأمل تت ءاش ثيح 0 اهلها يفاهت دع ةيآلا 2 يدل ١ لاق نساَع نا نع ءاطع نع حيل

 1 ماب ب و نجرخ ناف هلوقل تدرخ كتعاش ناواباها يف تدنعا ثءاشن ا. ءاطعلا اد داع

 « اذه نم هذه تخبس ندلاوال ةيصولا سا.غ نا لوق ( م خ ) نوفا ف :



 40ج ب ريسفتلا باتك» 2« 0, ط . ٠ *« صيخلتلامم ك ردتسلا »

 سو هل آو هيلع هللا لص هللا ل وسر يلا كلذ اوكشفنتن محللاودسفت ماعطلا لمطس ىئاتيلا لاوما نع محلا وما

 «هاجر خل ودانسالا بح ثيدحاذه# موطلافنلاق# يا رخاف# وطلاخشناو ريخ محل حالصا لق لجو زعهللا ل زئاف

 ددز نعو رمت ن هللا ديبعاني رفعج نب هللادبعانم يق رلاءالعلا ن.لالمان بالملا نادمحْ نمحرلادبع# انريخا 2

 لاق ناكاذ مركادق جنا لاف لزعلان ءسابعنبا تلأسلاةريمعن.(؟ ١)ةدئاز نعق احساىلا نعةسيبا يبا نبا

 3 ل ثرح كو قاس لوق'اناق اعيشهف لاق نكي ناولاف اكوعف ائيش ملسوهلا | وهيلع هّللالص هللا لوس رديف

 واج رخو دانسالا مييصص كثردحاذه اوان م 00 زعاف متثش ن ذ مشا كح

 دشن نمحر لا دبعأب :| ميهار ربانن ق ةاحساانن مالسلادبع نب دم انب يرينعلاد من ىبح انركزوا < انندح

 تابطرع ثالث س ابعنب ا ىلع ناد هلا ثضرعلاقدها نع دحي اص نيذنإلا عمسق احس أ نيد نع يب راخا

 لاق ةنكلا يتهلا عمن ”ةرحاوو افرك ثرح 5و اسنهلوق لع تس اف تناك فيكو ت تازتامفهلأسا ةنالكىع هفقوا

 ةندملا اومدقالف تاريدموتالبّقم نهوتلام ثيحا ركتماحرشش ءاسنلا ن وح رشنز ع اكل اذهناك

 ىلا كلذ نيكمؤ كل اننوئلطت |رجاهملا, نولمفا واكا ملغ نهوض وخل اصنالا نمءاسلا او

 تالبقملوق متثشلا مكترحاو 8 مك كثيرع كاس لج وزعللا لزنافلسو هل ١ وديلع هللا ليع هللا ل وسر

 « اهلبقيف اهرب دلبق نم تناك اهئاو سابع نبالاقجرغال ن وكينادعب اهريدنم تاردمو

 بيبش ن ليغ انيس نديم نب تراسات ديتملا نب نيبسملان.لغأببا قاحسانب ركبوا خيشلا# انريخا

 اواهتلطي نا ءاشامدب ارضا قلطي لجرلا ناك ت لاقاهنع هللا ىضر ةشئاع نعي نع ةو نع ن ماشه انبكسبللا

 محصل ؟؟همسا ىف فيحصت هلءلو لوصالا يف ا ذكه : ١(

 تازاف لسودلا اوهياع هللا لص هللا ل وسر ىلاكلذ اوكحشف نتن, محللاودسف م امطلا لمؤ يباتيلا لاوم

 يس موطلاف لاق ملاوخاف | + املا نإ ير مل 5 لق

 راك ذع نا لاّمف لذعلا نع سأيع نبا ت تاأس ريم نب ةدث از نعقاحسا يا نع © ةس ينان دز

 5و اسنلوق اانافائيش هيفلاق نكحب !ناولاق كوب ائيش بش ملس وهل اوديلع هللالص هللال وسر هيفلاق ناكناو

 « ميرعص هوامش الف متثش ناواول عاف مهنثش ناف متت دى < تل ركل ثرح
 تايطرع ثالث 'س ابع نا يلعنارقلا تدضرع لاق دهام نع ثدح ' اصب تتنبأ عمس  قاحسا نا

 يلا اده ناكلاقف ع ثرح وا 4 ١ هلوق لع تراف اك بحصر تازئامف هلأساةّلا ١. لك ىلع هفقوا

 0 اهو: دال وم تالف تاريدم و تالبتم نهوقلام ثيحا ركتم اجربش ءاسنلا نو رش نب رجالا

 هللا لصهنلالوسز قا كلذ نيكشف كلذ نركبناف تارجاملاب نولعفا واكاملع نهو داراف راصنالا نم

 نادعب اهرت ةنمتاريدمو تالبقم لوش متثلا مارح مماف أ ثرح عؤاسن هللا لاف لس و هلآو هيلع

 *:(م)ابابق يف اهريد لبقن :رم تناك اعاو سابع نب ءالاق# ج رفلل ن وكي

 قاطي لج رلا ناك تلاق ةشئاعنع هين لقبهل# يلا بييش نا له : با ندع برع

 ةناوه«أرساللجرلالةيتساو .اءيناتاب نا ذا لقا را اذا دك |وا امتع نا ص نا ءاشام اند
 3 ا ب + هيبح 2-10

 رلا »
 3 هصخ

 ل زعلايف



 4 رجلا 0 لوزةصق

 ١ هاجر خلو نيخيشلا طرش ىلع حبمص ثيدحاذه# املا عيرستللاو اوبسك مم بيصن مه كئاوا * 3

 |» نعءاطع ن.ريكب نعةبمشأبلا توراه نيديزئاتث بلاطيفانب ىيحنانن لدعلاب وتم نب نسحلا انربخا |

 ١ : )0 0 هه اجرثإإو ح حعص ثردح

 لا 0 زاد ا 0 00

 | يعدف ةدئاملا يف ىناتلزةفايفاشانابب رمحللا يف انل نيب مهللا لاف هيلعتْنرّمف رمح يعدف ةرقبلاةروس يف يتلارتسبلا و

 ٠ » معيش بكو 004 بو « صيخلتلا مم كردتساا - 00

 نمتنا لاق كلذ ىزجيفا مهعم ججا ينوع دب ثا ىلع يترجا نم ممل تعضوو 2000

 ةفرع كردا ن ف تافرعا ةفرع جملا سو هل 1و هيلع هللا لص هلا لوسر لاق لاقىلب ,دلار مع, نب نم رلادبع

 أ اذه هيعما الفرخ النمو هيلع ماالف نيمو يف لجمت نفثالثىنم ماياو جيلا كردادتف رجفلا عولطل |بق

 ٠ # هاجرخمإو نيخيشلاط رشلع عمعرحص ثيدح اده# انيهتا دقرمحلاق توبتنممتا لهف غلب (لفهيلع تن رتف رح

 نديم 0 لا وف نب قاحسا انن ىمش *الا نابا ن را بوعي ن دمحم سابعلاو وا انندح »

 5 هيلع هّنلا لص هللا لوسر ماق لاقهنعّللا ىضر ةرب هين | نع ريشقلا نزح نب ةماع نع ىربر 5

 | هللانا ةنيدملا لهااب لاقفماق متأ رماهيف يلعل زم, هلما ىرتال اهيا يلع ضرعب هللا تلا ةنيدملا لهاا

 [ةسدلا قرطيف اهوبكسف لاق اهببالو اهب رشالف "ى ةامنم هدنعوتي آلا هده 5 أ ٠ نقرا رحب لزتادق

 ا *هأح واس طرش 0 تنايحادم

 ْ فال نب ءاطعنع ليث ريساانت مد نب ىيحات . نامنع نب ىلع نب ندمان" بوقمد نب دم سابعلاوب ا دج 9

 اول زرع ضرسحا يه قئابالا ميتيلا لام اوبر قالو تل ا لاق اههنع هللا يضر سابعنبا نع ريبجنب ديس نع
 ٠ ملاوما ١؟لصالا يف ضاي اضيا(0) ١؟لصالا يف ضاي 0( ٠

 أ هللا لاق نذلا نرم تنا لاق كلذ يزجيفا مهعم جحا قوعدب ن اىلع برجا نم ملت عضو و قولمح

 *( م خ) باسملاعيرس هّللاو اوبسك امه بيصن مل كئاوا

 : ,تافررعوا ةف سع ميم دي اوهيلعهللا لص هللالوسزلاقر معن نب نمحرلا دبع نعءاطع نعريكحب نع 4 ةبعش 9

 ا هيلع ما الف ا نم وهيلعم الف نيم و يف لجمل نق ثالث ىنممأيا و جيل 11كردادقف رجفلا عولط لبق ةفرعك ردا نف

 انايب رخْلا ىف انلنيي مسالا رمع لاقرخلا مرحت لزامل لاق رمت نع ةربسيم يلا نع قاجسب | ىلا نع 4 ليث رسا

 ,تلزتف اناني مهللا لاف هيلع تئرقف ريعدف رقبلا ةروسيف ىقتلارسيملاو را نع كنواثس تلزتف ايفاش

 *( م خانبهكادن لاق تنيوهنم متن ا لبفؤلب ابالف هيلع تن رف رم يعدف ةدئاملا يف ىتلا

 ةندملا للملا كقول 510 اوهيلعدللا لص 0 ٍةم اتنع # ىربرجلا 0

 5 مسرح لزئادق ةنبدملا لها ب لاف ماق ملا ما هيفيلع لزييهلمل ىردا الاضي رع ” رثايف لع ضرعي هللا نا

 «ةنيدملا قرط يف اهوبكسف لاق اهعس الو اهم رشنالف ؟ ىثاهمم هدنعون آلا مذه هتكردا نف

 محلاوما اولزع ميتيلا لام اورمتالو تار ايللاق سابع نءا نع ديعنس نع بئاسلانب ءاطع نع 4 لدرسا »
 تنبسط نيدو هرب خم وب وحلا م م



 تا

 46 )جل « ريسفتلا باتك و: نفل © صيخلتلامم كردتسلا ط ْ
 1 ير دع ىطر سابع نا نع ريم نب ديبع نع ءاطع نع

 0 هاجرخم لو نيخيشلا طرش لع 0

 ى سهزلا نع رمعمأبنا قازرلا دبعأبلا ميها ربا نب قاحسا انبمالسلادبعنتدمج اني ىربنملا يركز ونا 4 انربخا طأ

 ه:هاج رخو نيخيشلاط 0 ةفادزأا ما را رعش.ملالاقاعمءهّللا ىضر رمنءا نءالاس نعأ

 ثراولا دبع اننيشيعلا كرابما نب نمحرلادبع اننىيحمنب دم نب ىيحانن بوتس. ن دمج هلادبعوا 4 انندح أ

 هيلع هللا لدم هللا 0 انطخ لاقةمرخ ْن د نعت راو لالي وب ء حيرجنا نغ ديعس نأ ْ

 انهاه ترم نوعق دبا واك نانو الاو كرشلا 5 نافدعب امأ لاق مح هيلع ىن :”او هللا' دمع ةف رعب حو هل وأ

 اكو مهدهلافلا اا كهف اهشورلع 3 ااجرلا مل نعل لاباس لغ ننقل نورك وع دعا بو نع دنع

 * هاجرت و نيخيشلا ع ثيردح اذه# مدل

 م ع ل انسان دبلا ديلولان . هللاديعات . ىذاهلا نسما نب ىلعانم يب نمش )ا بوس ن نر دو انندح أ

 هللا ص ينل دل ترسم لاق هنعاولا قر تئاسلا هيأة رع تئاسلانب هللا دبع نعهببا نع كنربع نب ىلا ْ

 : هج 0 2 2 ف 1 3 باذغ انقو 0 ةرخ الاىفو ةئشح ايدلا قام | 0 رحجملاو ىاينلا كلا نامه وق لثملو هلأ و هلع 1

 *هاح رح و دانسالا م كثلادح ادهد# رانلأا .ٍ

 نيطبلا اسم نع شمالا نعرن رجابنا ميهاربا نب قاحسا نب مالسلادبع ندم ادن ىربنملا 6 وا 4 انربخا ف

 ينولمحن نا ىلع ىىوق نم ىسفن ترجا ينا لاف امهع هللا ىضر سابعن !ىلا لجر ءاجلاقريبجن. ديعس نع

 نوع زانت(

 ا ما يف انس ؟انررغللو املا نكرلانيباملوقت سوال او هيلع هللا لص ينلا كيدمس هنأ نعتبت أد ||

 «ميمعوز رانلأ بادعانقو ةنسح ة هه رد لإ فوأ

 نا حرا ترج | ينا لاقف سابع نا ىلا لجر ءاج ريبجن ديعس ن :رعنيطبلا نع ه4 سالو

 لزنفزاولاقوسكىنع نوعبابتت جملا لوا يف !وناكلاق سابعنب | نءريمنب ديبع نعءاطعنعا# بتذىنانبا إل

 هن (مخ) جملا مس اوم يف عكرنم الضفاوغتبنا حانج ا نسل لاعاد ,اقويبلا اوفاشتتا رقلا|

 * (مخراواك ةفلدزملام ارك فشلا لاق هينا ن ء لاس نع ؛# ىرهزلا ْ

 ةفرعل لسودل اوهيلعشا لصةللا لوسر انيطخ لاقةمر 2 نيروسملان ءةمرخع نب سبقت دي, 12 رجنا 0 ْ

 نوكتنيح سمشلا بورغ دنع انهاه نم تومف ده. اوناكك رش هاا لها نافدسبامالاق ملء ىتثاو هللا دم[

 ىروتتلاثر اولا دبع هنم هعمس * مهم دملفلاخم انبدبفاهسؤر ىلع لاجرأ 5 امعل ثمل ابملا سور لع سمشلا/|

 *( مخ )ىسبقلا ٌّك رابملان نمحرلادبعهنءوأ

 ن هلل !ديع نع هبا ن :رع ديبع نب ىيحن ىتادح 26 نأ وميت ايفا يدعلا تي ثاول ؟ نب 6 هللا دبع 9 |

 ع

 5 اذه# 3 | مساومف عمبدنم ةلطفا وعي نا حا انج يكبطا نم ل لجو نع للا لزناف مييلا اوفاخ نارقلال زنالغأ

 تب“ 6 كج
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 5(«4) جاط 4 يشغل باتك إل .٠ « "مط ١ 4 صيختتلاعم كردتسلا»
 طرد يصمد اهلا رففي اللوقيف نذلا بن ذب لج رلا وه , نكلوال لاقلت تح لتاقيف ودعلا
 كا 9 « هاب رخعتإلاو نيكبشللا

 ناو رع نح قبلان لا ينانب مداني نيسملان ميهاربا انم ىضاَقلا نسملا نب نر: ىلا دنع ا« ىنربخا »

 ةريود نم مرحن نالاق هلل ةرمعلاو مايصلااوعاو لجو نعهللال وق نع ىلع نعلثس ةملس نن هللا دبع نع ةرم

 ش *هاج رخو نيخيشلا ط رش ىلع حمص ثيدح اذه#كلها

 ابنا فتتوغنت رفعجان, ىدبملا بيبح نت باهولا دبع ندمان ظ فاح لا ب وقعي ندم هللاديعوتا  انربخا ل

 مايصخدجم 0 أرق ناكدبا هنع هللا ىذدربسك نيفان 3 ةيلاعلا يبا نع سنا نب مييرلا نع زارا رفعجو ا

 5 * هاجر خل ودانتسالا يع ثيدح اذه# تاعئانتم ماياةنالث

 نبّفاديبع نعريع ن 1 يرصاعلا نافع ننىلع نب .نسملا اننأ توقعي ندم نيابملاوبانمب انن دخل

 حي ثردح اذه# ةجملا ىذنمرشع وةدعتلا وذو لاوش لاق تاز جيلا رمع نبانعمفان نعرمت

 ه:هاجر خو نيخيشلا طرشلع

 ذايزنع شمالا نع ربرج أبلا ميهازب نق احسا انن مالسلادبع ندمان ىربتعلا اير كو ايريخا

 لوقوهو لب الابزجت ريوهو مرح وهو اههنع لا ىضذر سابع نبا عم يشمأت تنك لاق ةيلاعلا يبا نع نيصح نا

 حرص ثي دح اذه# ءاسنلا هن مجورام ثف ىلا اعا لاق ممر تناو ثفرا تلق لاق#اسيفهانب نيش نهو

 «هاجرخ ودا انشالا

 مفان تن ةرعءقاحسانب دما كيبع نلف انثىلاغصلا قاحسا نيدمحشانم بوعي نب دم س انعلا وا الدح ِظ

 راو باع لا لادجلاو هريغو ديص نم هللا ىص اعم نم بيصاام قوسفلاو عاملا ثفرلا لاق رمت ننا نع

 00 هاجرخم مل اولسم م طرش لع عصب تيدا

 تنذ يبانبا تت ةدعسمن داحس عمسأ أناو رفعج نب ىبح لع ئرق لاقهيقفلا تاس ندم انريخا

 نع

 *( مخ ) ىل هللا رفغاللوةف بدلا ب ذه 0 لاو كلوا لاف لتش ىتح لتاقيفودعلا

 ةرود نممرحن نالاق هَللَةرمعلاو جما اواو ىلع :رعلئسةملس نب هللادبع نع ةرصن و رم نع 6 ةبعش

 * مرعص :تاعباتتمم اياةنالث مايصف دج نيف اهارق ناك هباينا نع ةيلاعلا ىلا نع ميرلا نع ىزارلا# رفعجو ا 2

 نم رشع و ةدمقلاوذ و ل اىش لاق تءامولعم ربشأ جل ارمنبا نغ مف ان: ع رمح نب 4 انا ديب

 *(مخ )ةجحلاىذ

 لبالابزجت ريوهو مرح وهو سابع ننا عم ىثشما تنكلاق ةيلاعلا يبا نع نيصحن دايز نع ا شمعالا لأ
 #4 يمص «ءاسنلا هن مجورأم ثفرلااعا اقم رحت ناو ثفرباتاتف# اسيم#هان نيشع نهو # لوقو

 قم م



 «0ج» « ريسفتلا باتك 3 2 *« ”هؤ» "© صيخلتلا مم كر دتسملا »

 يعط ثدر دحا ذه مك تديسايو هيدا مدل جنم ينوعدأ ل وزو هللا لوقيف هنع هللا ىضر ىلحبلا

 * هأح رب ولسم ط رشلع

 ةرسيمنب ميهأربا نم لايفسات' ةفيذح واانن نرملا نب ,قاحسااننىفاعثلا هللادبع ندم ركصبو ا  انربخا 7

 نيل نكس ماو عيل نكس نك لاق# نمل نابل متاو ل سابا نهاهنعنلا ىضر سابع نبا نع سو اط نع

 * هاج رخ ملو ى راخبلا طرش ىلع حيي ثردح اذه

 ةويح ابنا ىزرقملا مز نشا قبعات نخرتلا سنا نءادحا نب هكا يناهنب مماص نب دم 4 انندح

 لعو ةينيطنطسقل اب ايك لاه تبت ين لاوس اشر ريك وا لسا بلا ببحقا ندنباو . أما مب نش نبا

 مورلا رم ملط لح ما قدامصت الا دنع ل , ةلاضف م اثلا لها ىلعو ينهملا ماع نب ةبقع رصم لها:

 32 انيلا جرخ 6م ف لخد ىتحمو ران متص لعنيملعللا نه لجر لمح نيملسملا نم|يظعاؤص محل انففصي

 ماب | اممااي لسوهلار او هيلع هللا ل ض هلال وسر بحاص بواا ونا لاذ ةكاهتلاىلا بن قل ارا سانلاف

 لاق هن ا هنيد هللازع | امانا راصنالا رشعمانبف تلزنا اعاوليواتلا اذهىلع يا الا هذه نو 3

 ائيلع تاب مف انهاواف تعاض دقانلاو مانا نا لسو هلآ او هيلع هللا[ ص هللا ل وسر ىرم ارس ضعبلانضعب

 ةكيهتلا تناكف ةكاهتلا ىلا مب دناب وقتلت الو هَل ليبس يف اوما و لج وزرع هللا لن اذ لاق هيانممهام

 اذه *لجو نع هللاهضبق ىتح هللا ليبس يفانزاف تواوا لازامف وزلاب انىساف اندرا ىلاانل اوما يلع ةماق الايف

 نيخيشلا طرش ىلع يس ثي دج
 9 «ءاج رخن لو

 ]أنجب ارنا ىبومنب هللادننع ميم يعيبسلا ن نمحرلا دبع نب لع نسب اوب ١١ ا ابربخا

 قلب لجرااوها ةكاهتلاىلا مي دأب اوقلتالو ةرامعابااب لجر هللاق هنع هللا ىضر ءاربلا نع قاحسا يلا ند

 0 (م)ىنودبعالاق

 مكلنكس نه لاق نحل سابل هتناو ككل نه سابع نا نع ٍسْؤاِط نع ةربسمن 8 3 نعم يروثلا اطأ ٠

 خ) نمل نكس 00 او :

 ةبقع رضم لها ديس جدع ب 0

 نيملسملا نم لجر ل مش مهل انف صف مورا .نمم ميظع بص جرثت ديبصن ةلاضف ماشلا لها ىلعو صاع ن ١

 بجاصب ورا والاف ةكاهتلا ىلا هدس ىتلا !ولاَقف سانلا يف حاصف انيلا جرخ مب لخد تح مورلا نم فص ع

 رشعمانيف تلزنا اعاو ليواتلا اذهيلع هن ١ الإ هذه تواوأت . عل مانزل ما لسودلا اوهيلع هللا لص هّيلال وسر

 نا لبسودلاو اوهيبلع هللا لص هللا لوسر نما ريس ضعبل انيطعب لاق هب رص انرثك وهند هللا نعا املابا راصنالا

 يااتالا ىلع ةكلمللا تناك ةكاهتلايلا كيدبإ اوتلتالو تلزناف هيفو ثرردجلا اه انقاولف تعاض دق انلاوما
 *(م خ) هللاهضبق تح هللا ليبسيف ايزاغ بواوا لاذ افوزنلاب اروع ايلجرا قلاانلاوما

 يقل ٍلجِرلا وها ةكحاوهتلاىلا ميد اوقلتالو ةرامعاباب لجرهللاقءاربلا نع قاحسا يبا نع #« ليثارسا م

 و
32 

 ها

0 

 + يشن
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 اومانرجلام ءاسنلا نوتابو نوبرشيو نولكأي اوناكو نالوح ناذبف مايضلاءيطتسيال ىذلا ريبكحلل مامط الا

 ا «0جإلا ١١ عرضا باك » ١ 400 ١ «نميللا م كردتلا»
 هه هاجر خم لو نيخيشلاط رش ىلع بمص ثيدحا ذه» كت رول كلام ع دفالاما ريخشل انا وقتهّللازا لاق وداهنف

 انثمساقلا نب مش اه رضنلاونا انب ةماسا ىلا نب ث راملا اننا و ربى الا نيسمل ان هللا دبع 6 ىت ربخا ط
 | لاوحا امأ لاق هنع هللا ىضر لبجنب ذاعمنع ىليليبانن نرمرلا دبع نع ةرص نوره ىنث دح ي دوعسملا

 لك نم موصب لمْؤم ةنب دملا م دق لسوهلآو هيلع هللا بص هللا لوسر ناف مايصلا
 ا مون مايبضو مايا ةنالمث ربش

 ألك بك رايق عيح بكا رنا نب ذلا اهب اب هللا ل زئاف ماصلا هيلع ض رف هللا نا مث ءا روشاع
 | مملطا ءاش نم و ماص ءاش نم ناكش نيكسم م د ةيدق الولاد ل ذهل عافزم لا
 أ سائل ده ارقلا هبفلزناي ذلا تاضمر رهش ىرخالا ةنآلال ]ثا هلأ .ن | م هنع كل د اا

 ([ رفاسمللو ضلرملل هبق صخ رو حيرحصلا مقل ىلع هم ارصتةلنأ كتاف همصتلف زهشلا متمدهش ن .4 قاع لوقا

 ١ ملام ءاسلا نوب وذو 0 ونولك اياوناك ون الوخ نأ دهفمايصلا عيطتتسا اللى 2 ليصتولل ماعطالا كلساو

 لصف هلها ىلا ءاؤ ىبسما ىتح اعلم قلمس» ناك ةعرتع هللاش رايعتألا م الخو نا 5 اوعنتما اومانا ذافاوماثس'

 هلا و هيلع هللا لص ىتنلا ىنأف م ايةيادعو رح وا ةءراج ن زم ءانيشلا نم باص ادقر مع ناكو ناك طاق

 أ, «ليلا ىل ماينملا اوان هلوق ىلا تت اسن ىلا تف رلا مايصلا ةليل يل لحا هلا لوئافمل كل ذ ركدنف سوا

 ا *: هاج رم لو دانسنالا كك ثرإ دج السا

 ١ نإ ميهارب انث(الاق)نايزو رم يفريصلا دمج ركب دما واو ىرايسلا مس 0 سابعلاونا # انرب مخ 0

 كلا دبع نب رب رج ن عوز نع رم ىلا رة نع شمالا نع دقاو نب نيسملا ابناودعت قفط ناوما لالهإ

 | «عاطقناهبف(تاق)( مخ ) كتتثرول كل ام عدق الام اريخ كرت نا لوقب هللانا لاق و هاهف يصون نا داراف

 [ هللا ل وس ر ناف مايصلا لاوحا اما لاق ذاعم نع ىليل ىلانبا نع 5 ىع نب ورمع ىنثدح 4 ى دوعسلا

 [ضرف هيلا نا.مت ءاروشاع موب مايصو مايا ةثالثرهش لك نمءوصن لمخ ةنيدملا مدق سو هلو هيلع هللا لص

 | عاش رم ناك ةيدف هنوقيطي ن ذلا ىلع رمال مابصلا كيل بتكاونما نذلا اهئاإب لزئاف مايصلا هيلع

 ٌنارتلاهنف َلْزنا ىذلا ناّصمرربش ىرخالا مالا لزنا هللانا م هنعىزجاف انيكسم عطا ءاش ترمو ماص

 تيئورفاسلاو ضيرملل هيفيصخرو حيحصلا ميما لعدم ايصوتلا تبثاف همصيلف ربشلا تم دهش نرف لاقف

 مانمتءامشملا ىل هف هلمتا ىلا ءاس ىسما ىتجاءاص لمعي ناك ةمرسم4/ لاقت راصن الا نم الجر مث اومنتما امان اذاف

 رم ناك اءاص تجبصاو تمنفىسفن تّقلاف اًماص حبصاف حبصا يح برش! ولكايرف
 ف رلامايصلاة ليل حك لجا تازئافول كلذرك. دف لسوهلاو اوهبلع هللا قصينلا ىنأف م انامدعب "0

 مد بها فوع ل وف أ دع نب ررخب نعوم دط نع شمالا نع اد نب.« نما

 ل

 | تمنف ىض:تيقلاف 01( انا لسع مز وم ب اودساو لكي لفوان متءاشسلا

 5 0 ١-0 اكل

 1 وباب ا ببملكلا
 /|]ظ]220101111 ا - ناعيفس لن تو يق يس

 كاةليو تتعهد نا يي سس ا ضن و سيسر دا 8

 ا

 ظ ا
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 ' 0« ج « زيسنتلا باك »- يبو 6 صيخلتلا مم كو دتسللا 99:
 دانتلا ةحاط نيو نم اند رصن نب دن د ء نب دلح ا نرصت ىو ان " لدعلا رافبعلا قاحسا نايم م ىقوبخا ف ش

 6 نرئاصلاو لجو هللا لوق يف هنغ هللا ىضر دوعسم نب هللادبع.نغ ةرمنعىدسلانع.رضن نب ظابساانت| .

 000 :لتتلانيحلاقسابلانيحو مقسلا ءارضلاو رقفلاءاس ايلا سل اديع لاق سأبلا نيخيو ءارضلا وءانسابلا يق

 مماجوم مو لم طرت لع طبقك
 ورم ات ةماس نب دام ان لاهنم نب :جاجنحانث زب زعلا دبع نإ ىلعانت ى داما ريصت نب رضعج دمت ونا 4 ان ربخا ف[

 ءايضرب ديعلاوهلاق 2 هيخا نمهل ىنع نش ىلاعن هلوق يفاهنع هللا ىضر سابع نبا نع دن زن رباج نع رانمد نبا[

 ١ : *:هأجر ذم ل و لسم طرش لع يمص ثيدح اذه ه ةلها |

 نع دها< نع ران دن وري نع نايس العدا تلا انين بلاطىلا نب ميهاربا 8 ىسيعن. لع ب انن دح ©

 ثني دح ! ذه نانحاي ب ولطلا ي دؤي لاق # نراسحاب هيا ءا داو يلاعت هلوق ينامهع هللا. ىضر سابع نناإ
 ظ * هاج نرخ ملو نيخيشلا طرش ىلع. حبحصا

 نب ناملسانثرمحالا دلاوبا انث ميهاربا :نب دلل انث مالسلا دبعنب دما ئربنعلا اب ركز وا 6 ان ربخا ١

 ىضق ملسو هل او هيلع هللا بم هللا لوسر نا هنع هللا ينيب كلام بينا اواي اا

 ظ ١ * هاجرخم ملونيخيشلا ط رمش ىلع )١( صاضقل

 ميها ربا نب ليعمسا انث ذ دسمان ىبح نب دم نب ىيح انث ظفاحلا برقع نب دمح هللا ديعوا 5 ريخا :

 كك ءارضلاو ءاسابلا هاك

- 

 يسب بعا

 ًأرقق ةرضبلاب ىنمبانهاه سائلا بطفت ماق هنااهنع هللا ىطر سابع نبا نعني ريس نب دم نع ديبعنب سنو نع
 رك 3 مث هذه تخسن لاق :ن.دلا وال ةيصولا ١ زيخ كرينا. ةبآالا هذهىلتىنافاهيفامنييوةربلا ةروس مهيلعأ

 5 0011-0-0 ]| | ]| ]|| ]ا

 * هأح رخو نيخيشلا ط رش ىلع ميج ثدح اذه « ه دعبام ا لا ناموا ةطغال

 مهارص
 و

 ماثنه نع رخالا دلاخ وبا أبنا ميهاربا نب قاحسا انث مالسلا دين دات يد رينلا ب ركزوبا «اربعا |
 يص و ن ادا راف هدوع, نضل وهو مث اه ىنب نمل جر ىلع لخ :ددنع هللا ذر ايلعزا هسا نع ةورغ نإ ْ 4

 ظ ٠١ للمالا يف ضانن ()

 بابل بجاو تسلا ءارضلاو رتل هلمياإلا ةايمابلا يف نررباصلاودوعسمنبا نءةرم نعىدسلا نع 6 طابسا ف |

 ** لتقلا نيح لاق

 هنيلها ءاضرب دمملاوه لاق هل ينع نق سابع ب انع ءانمشلاى لا نع راني ؤنب ورمنع ةملسنب مداه 9|
 هنانما يالا سيق لق جال ماجا 3 نتالييغ ونا نع دهام نرع ج«ورعغ#»

 يذق لسو هلاو هيلع هللا يضللا لوسرنا نس نا..:نعديمج انا نانيج نإ املس انثارعتالا « دلاخ وبا 9

 ْ *( مخ) صاضقلاب

 ةرقبلا ةروس مهيلع ارقف ةرصبلاب ىنسبانهاهسانلا طخ هنا سابع نبا نع نب ريسزبا نع ديبعن سنوي »

 * (م.خ ) هذه تخسن لاق نيدلا ولل ةيصولا اريخ كرت نا ةنآلا هذه ىلع ىناف اهيفامنوي و

 هدومي ضير وهو مش اه ىبب رم لجر ىلع لخد ايلع نان هببا نعةورج نب ماشه نع 4 دلاخوبا أ



 «(0)جط #  ريشا باتك » 32 «معإط >2 « صيختتلاممكردتسلا »

 نع رب رج أبنا ميه ا رنا ن ' قاحيسا ان مالا دبع دم ان ىربتسلا دم نبى ركزو اان نبخا 9

 لاق مكن يبا نع همانع هنظا ى ران 0 دبع كايعس خ نع(١)رذنغ تباتفا نب بيبح نع نش اللا

 نكلو ضرالاو ءاهسلاني, رخسا|باحشلاو حابرلا يه نازل قات نم اهنافع رلااوسال

 ردواعفام رشو اهرشنمكلذوعن وهبت اس را أم ريخو اهيفام ريخو 0 رلاهدهربخ نمكل ًاسنانا مهالا اولوق

 تبان نان بيبح ثي دح نم دنسا دقو# هاجر ملو نيخيشلا طرش ىلع حرص ثيدح اذه ةنثتاسراام

 * ةءاورلا هذه ريغ نم

 + ةزعىسيعولا نب ىديعأتث مصاعولا انثاقرلا ةنالق وبااش دادغنب ىراعنقلا نا دم نيسملاو ا« ىربخا وف
 ثردحا ذهه# ةدوأ| لاق بابسالا مهب تعطقتو ىلاعتهل وقيفامبنع هللا ىضر سابع نبا نع ءاطع نعدعس نب سيق

 * هأح راو دانس الا ميك

 هناتكح لضا نم قاحسا ندا ركبوا خيشلا# رولا

 هلا لص تنالواتو كأنك نا دلع ثنا يضطر رذ يبا نعدهاجم نعىرزملا كلامز مر ككادبعانل نبع يعانب ىءومانن

 نالوا وكف و ترثأاو قرشا ل 2 واراو نجلا رح لا هدمالو ناعالا نع ءملسوالا اوهيلع

 اع اذاو لاف هلأس ماه التف اضيإ هلأس متاه التف اضي هلأس مث لاق ةنآلا نم «غرف ىت ميتال مورلاو هللا

 * هاجر ملو نيخشلا طرش لع حيحص ثيدح اذه «* كبلق اهضخزا ةئيستامجاذاو كبلق امحاةنسح

 (يراخاو)ر ار نع ةبعشانت رضنلاوبا انث قرزالا مس رفلان. دم انث ىرلاب هيقفلا دمشن :ليعمسا# انندح

 نعد ز نعروضنم نع نايفسانت ةفدح وا 5 نسللان قاحتمل اعداد , ىف اشلا هللادبعزب دمش ركحب وا

 لاق ىبرشلاىوذ هبخ لعلالا ىف 0 1 لجونع هللا لوقىف هنع هللا ىضر دوعسم ن هللا دبعن :رع ليحا رمش نبة سم

 *هاج رم لو نيخيشلا ط رش لع مسرع ثاادخ اذه«رقفلا فاكو نمل لو حيحش حيعص وهو لجرلا ىلعفي

 يرشلا د : بيدا ؟ ىه هرأإ هللا دبع نيرذ وه(1)

 لاق نكن يبا ن :رعوبا يا ىزان نةرلادبع ن.ديعس نع زذ نع تيان يبأنب ندعي نع « شمالا ©

 نكو ضر الاو ءامسلا نيب رخسلا تاحسااو حابرلا فيرصتو ىلاعت هلوقنمحرا سفن نم ع رلا اوبسال

 قبطان ل و رفاق شو اهرسشثنمكاءذوعن ودب تاسراا مريخ واهفأم ريخو مم رلا هده ريخ نمثل ًاسنأنا مهلا اولوق

 « دنسلا اده ريغب ببيح ثيدح نم ءاجدقو*(. خد

 5 ك»ةدوأالاقسا الا مهم تعطقتو سابع 0 ا هز , سيق نع ىسبع يلا نب ىشيعازب :. «مصاعوا و

 نك راعالاب نعل سوهل ١ ١و هلع للاسم 2801 س هلا رذيفا نع دهاع نع ىر نتي فو 2

 د تاعاخا لاه هلأسم اهالتاضا هلأسمت اهالتفاضيا هلأس ماب غرف ضن رتل اولو ناربلا سيلالتف

 هش و موكل (مخ) كبلقا ضغب | ةئيس تامجاذا و كبلقاممحا
 وهو ىطمي لاق ىبزلا ىوذ هبخ لع لاملا ىلاو دوغسم نبا نعل يحا رش نبةرص نع دينز نع # روصنم 9

 « (مخ)ر تقلا فاخعو شرعا لماي حيزحش سيح
 طابسا «40)



 000ناأ#أذأذذد اا ما دين جنن

 «0ج» || «ريفتاباكط «9 «صيخلتلا مم كر دتسلا »
 هللا رب امش نم ةورملاوافصلان ا ىلاءت هللا لاق ظن اردجا هناف هللا باتك نما ذذخ سابعن:الاّمف قلحا نا
 نيعاقلاو نيغاطلل تبا رهط لاقو قلما لبق ب دلاة هل ىدهلا غلب 9 مسؤر اوقلحت اللاقو ةورملا ليقافصلاف
 ميك ل 9 ال ا ل

 عر 0 يا ا

 * هاج رخل مل و د انسالا حيي ثي دح | ذه *«ليعمسا ما

 انن دانقلا ةحلط ن ةرماش مضل ْن دم نب دما اننل دعلا رافضلا دما ن دود محا وا 4 اب ربخا ٍِظ

 هللا رئاعش نم ةورلاو اصلان لاي هلوق 0 نبأ ,ءن !نءكلام ىنا نعىدسلا نعزي هن نب طابسا

 مالسالا ءاجاملف مانبصا محلةمل | 1 اهيفتناكوةورااوافصلانيب عمجا ليال )فزمن ةيلهاجلا يف نيطايشلا تناك لاق

 تييلاجخ نف هللا ل زتاف ةيلهاملا يف هعنصن انك ءىش هناف ةورملاوافصلا نب فوطنال هللا ل وسر اب نوملسملا لاق

 يي

 « ماسر إد لو لم

 9 كالا 0 20 ءحابر 2 ءاطع ين ربخا

 ايل را اميز ومتكي ن يذلا ىلا ةمآ لاق ةرن ىهابا اءىهامو لبق

 يم ْث دح | ده # اونم واوحاص اواواب نب ذلا الا برونعاللا مهتمليوّلا مهاب كل وا باتكتلايف

 ٠ اا

 ند سانال هانيأم لعق و ىئ نملا و انيبلا

 ةورأا لب ابق افصلافهّللا رث 0 وانما نال 7 ديحا| هنافهثلا باتت ا

 مكرلاو نيعاقلاو نيف اطال تيب ارهطو لاقو قالا لبق لبق حذلاف هل يدا غليل ىتح مكسؤر ل لاقو

 * ميحص» ةالصلا لبق فاوطلاف دوحسلا

 »م حيمص» ليسا ما مكشروا اه
 ةورااوافصلانيب عمجا ليللا فزمت ةيلهاجلا يف نيطايشلا تناك لاق سابع نبا نع كلام ىبا نع 4 ىدسلا ل
 ”يش هاف ةورملاو افصلانيب فوطنإل هللا لو سراي نوملسملا لآق ماليسالا ءاجالف مانصا مل ةملا ايف تناكو

 هيلع سيل وقامه. فوطي :راديلع حانجالف رمتعاوا تيبلا جح نف يلام هللا لزئاف ةياه الا يف هعنصن اذك

 *(م)رجادل نكلو ملا
 اًيشادجا ِْتث ريجاام هللات كك هنا ١' الول لا اهنا ةرب سه لأن نعحابر ,ييلا نب ءاطع يبربخا دان 5 ةحلط 2

 يع ”#اوإب نيدلاالا هلوقرلا ىدنلا جا ةيبلا نما ازا تنومتككن ىردلان ا لا || نا 14 ىهامولبق|

 00 ا داو ا وطلا »

 أ



 ---- 0 و

0 2 

7 
6 0 

 «()ج» ١ «ريفتاباكإ» «2» | «صيخلتاممكردتسلا»
 |رفس يفوهو هلهأ ضعب ىبن هءاجلاق اههنع هللا ىضرت سابع نبا نغ هنأ نع نيسحلا نب لع 3 ديز نع ناوهض

 ( هاجر خم 1و ةاتسالا مص ثيادح اده#ةواصلاو ريصلاب اونيعتسا هللا سا امانلعف لاقم نيعكحر لصف

 أ ديعس نءعدهاح نع روصنم نعرب رج ان ةبيش يلا نب نامعانت 0 نبىلع « ىنثدح »

 (نوءج ارهيلااباو هللابا اولاق ةببصم مهتاصا اذان ذلا ةوالعل من ونالدملا من لاقهنعفللا ى ,ظز رم نعبيسملا نا

 طا رس عمير ثيدح ا ده:ةوالعلا من نودتبلا# كئاواو(١ :)ينالدهلا هةمجحرو ممدن يه تاواص مهملع كئلوا

 |« هنم هعاسيفا وفاتخااماوهنعهللا ذر رع ملاك ردا بيسملا نب ديعس ناانتعانييافالخ |ءاالو هاج رو نيخيشلا

 هو نع نب جهيزغ سس ن لعانث يباهصالا ن ادعس دما ىمومن :ب رشاانت 000 5

 اوه ومرح اذا ةيلهاملا يف اوناكراصنالا يف ةيالا ةالاثلا اهات !اق اهنع هللا ىطر ةشئاع ٠ نع همان

 |كلذّسالزاف لسودلار اوهيلع هللا لص هللا لوسرأ كلذ اوركرذانم دقالف ةورلا ولقملا نيا وف ولي نأ 1

 أ «نيخيشلاط شلع حيحص ثيدح اذه#ةئ آلا رخآا ىلاهللا رئاعش نم ةورااو افصلا نا
 | نع نايفس نع صفح نب نيسم اا يناهدصالا مصاعب ديساا' بوت نيني نابلاوا « ان دح

 اهنع انكبسما مالسالا ناك لف ةيلهاملا رعاشم نء اتاك ل اقةورملاو افصلا نع كلام سنا تاأس لاق ماع

 ا اريخ عوطل نم و اهب ف ولع. نا هيلع حانجالف رمتعاوا-ت تييبلا جح نم هللا راعشنم ةورملاو امصلازا هللا ز ناو

 ٠ *هاج رخن ملو نيخيشلا ط رش ىلع حيص ثيدح ١ اذهوتالا

 | ةيبش يبا نب ركبوا انن ىرافتلا مزاح نب دحا ان ةفوكسلاب ىنايشلا ىلع نب دحت رفعج وبا 4 ان ربخا

 [انصلابا دبا لاتفلجر هانا لاق اههنع هللا ىضر سابعنبا نع ريبحن. ديعس نع فئاساانب اطغ امن ليضف ن د

 لت ةاوا مذإ نالبققاحا وليم انا لبقفوطاوا فوطانا لبقلصاو افصل لبقةورملاب أ دهاواةورملا لبق

 :١ : نأ ل ١ ؟نيلدعلا نيب لعجتام ةوالملاو هنادلا ق يقدحا ىلع لما فصن نالدعلا 18 ١(

 ىلصف رفس يف وهوهلها ضعب ىهن هءاجلاق سابع نب! نعدبا نع ع ديززع ناوفص نب دلاخانا 6 ميشه »
 أ * ممركص * ةالصلاو ريصلاب | وئيءعتسا هللا صاام انلمف لاقم نيكو

 ا هيلانا اولاق ةبيصم مهتناصا ذا نيدلا ةوداعلامأو نالدعلا من لاق رمي نع تيبسأ | نبانع دهام نعا# روصنم 0

 | *(مج)ةوالملا من نودتبملا م ككثوا هدد دعما م هجرو.مهيرنمتا اواص مهلع كاوا فروعجار هيلاناو

 اومرحا اذا ةيلهاملا يفا واكرر اصنالا يفد لا نه تلذغلا قى ع نع هنا ع ماشه نع روسم نب ىلع 0

 ىلاعت: هللا لزاف سو هل اوهيلءللا لم ة1لوسر كلذاو 00 ةورااوافصلا نيداوف ةوططي نا مح لحد

 0 لإ 0 هش نمدورااواقصلازا

 يعاكس مالسالا ناك ايلف ةيلهاجلا نعاشم نماتناك لاةةورملاوافصلا نغ اسنا تا أس مصاع نع يروثلاإت

 * (مخ)ةب الا هللارث 3 ةورملا وافصلا ا هّللال زف

 ًادباواةورملا لبق افصلاب ادب لاف لجر هانا لاق سابع نا نع ديعسنع بئاسلانب ءاطع انن « ليضف نا »

 َلاَهف قاحا نا لبق ممذاوا يذان لبق قلحاو ىلبصا برا لبق فوطاوا فوط !نأ لبق لصاو اهنصلا لبقةو رمل

 سابع 3 |



 « جو « ريسغلا باتك » *« ك3 ©« صيخلتلا عم كر دتسلاو

 ن امس انب ليئارسا انثئىسومن. للاديبع انث دوعسمن.ديعس انن ينوبحلادمحا نيدمم نسابعلاونا 4 انزيخا ف

 اولاق اولا ةبمككا ىلا لسو هل اوهسياع هللا لص هللا لوصرسعو امل لاق هنعهللا ى ذر سابعنا نع ةمركع نع ترح

 لا رخال مكناعا عيضيل هللا ناكامو هلال زئاف سدقللا تيب ىلا نواصي مو اونام ن ددلا بكسل دلل

 *:هاج خم ملو دانس الاجيص ثيدحاذه# ن :اعالا نم ةولصلا نأ كل ربخم ثب ملا ذه ىلزم نب تلاع لاعأ

 دايز. يم رع قاحسا يلا نع نانفس 5 ريتك ندع 1 ىتئلاوا ابنا 2 احشا ب زكبوتا 6 4 0 ريخا 0 أ

 مي ثيدحا ده :هلبق هرطش لاق م ارحلا دحسأا رطش كبح و ل وف هنع هللا يضر حس لع ىدنكلا

 *: هأج رخم مو دانسالا

 نءءاطع نب لع مشا فاو 0 نت دمج انث:هيولاب نب دحمان بع ركب وا 4 اندخ

 ةلبق كنيل ام ا ا ناس يمل
5 

- 

 0 سعزلا ن 6 كلا قادر رلادنع انوع راكد اد اننمالسلادبع ن نيام 0 تا 1ْ

 لحوم هللا لوق قلوالا تارجامل وم تاكو عشت موثاك م ةمأ٠ نع فوعن 8 نمحرلا م ديم نع

 تح ا - ا ةيشغ فوع نب نر رلا دبع ىلع يشغ تلاق ةؤلصلا و ربضلاب أوةيعتتساو

 مع اولاق اف نعت ال أذ قافاالف ة ولطلاو 5 رصلا ع ن< 2 52008 نسب دحسملا ل م وثاك ما 1 ايا ّْ

 ا نم دهزاف هأعجر ارخآ ١ كلملا ادق نيالا وعلا ١ كرك امن قلطا الا امك ناكتام ؛ءاحدنا | متقدصلا

 2 ثثنادح اذه #تام مازبش كلذ كعب شاف هللا ءاّسام هون يسن مم . ابما نوطب ف#مو ةداعسلاا

 هاجر ل و نيخيشلا ط رش ىلع
 ن (هلاخاما ميشهات ىطس اولا نوغؤو معاشي يدحانث دم ن لضفلان دم ن ليعمسا © أ نيخاا

 بالو رااواغ ةدكحجلا 0 اصلا لوس رهجو ا1لاق سابع نا نع ةعرل نع كارم

 ةييدح# ,ك اعا  عيضيل هللا ل راك اموىلاءت هللالز ماه شلات تب ىلا نواصي مو وامن دلاب فيكق.ا

 « مسرع هلق رطش نق ما ولاعب ارطش كيخوكو 5 يلعن .,عدانز : نب ريب نع قا ادشا كان ع 5 لا دهس 0

 التق ب !زمملا ءازاب م ا رخلا دحسملا يف اسلاجور م نب هلا ديعشتاو هطق نب ىم ىبحن نعءاطع 6 نعاك ةهيدش 0 /

 بحس ل وحنلاق اهاضر ةلبق كنياوذلف

 قلوالا تارجاملا نهتناكو ةبقعتش موئاكماهما نعفوعنب نمح را دبعنب ديمح نعى سهزلا نع # وم 0

 ا تجر اف ةسفن نسا هنا اونظف ةرشغ نم رلا دبع لعيب ,*6تااق ةالصلا و ربصلاب ا وترمتساو ىلاءتهل وق

 يل ءاجعنا متقدصلاق مع !لو ا لعد ثا لاققاف'ا لف ةالصلاوربصلا نمت سا اعني ددخسا ا ىلا مو وئاك ما

 نوطب هو ةداعسلاهل مت 8 0 نالوا دن 1 امم 0 2 قلطناالاةفناكخامأ

 #0 (مخرتام 3 رهدس كلذدو ؛شامقدنلا ءا ثامدوتيهب م دمجها

1 
 4 تا

3 

 ةأكو هب 1

٠ 4 

١ 9 0 
  2رد

7 

 تل 6-0 هعوزا

4 



 «()جإ» 0 «ريفتا باتك# «م» ١ «صيفللاعم كردتسلا»
 تب نونمي اهيلع.!وناك ىتلا مهتلبق نع ممالوام نسانلا نمءاهنسلا ل وقيس ىلاعتهّنلا لاقف قيتعلا تيبلا كرو سدقللا

 مارحلادجسملا رطش كهجولوف تجرخ ثيح نمو ىلاعت هللا لاف قيتعلا تيبلا ىل هللا هفرصواهتخ ف سدقلا

 * ةقايسلا هذه هاج رخم ملونيخيشلا طرش ع حب ثيدح اذهعءزاش عموجواوارفوتتك امثيحو

 نارمع نب ىفامملان: كربلا ميه ارنا نب يسيعانم بلاغ نيدمج ابناهيقفلا قاحس ان ركبوا خبشلا# انربخا »|

 هللا را لطم ل ذر هللا دبع نب راج نعى رّقلاب ل نايم 10 تغضمانب لصوملا

 لاق ملسو هل او هيلع هللا لبص هللا وسر بنج ىلا ي 4 يما اوةملس ب يفانف ةزانجيف لسو هلآو هيلع هلل لس

 لوف ىذلاتنا يسوفلاو او هيلغ هللا لص هللا لوسر لاف ناكنا |لسماميقعل تاكا انملعامءرملا معن لجر

 ةيماك مالا مو لسوهلاو اوهيلع هللا يصهللال وسر لامفرئا رسلاب معا ةللاوا الادب كاذللا لوسرابلاق

 لامه ناكنااظيلغ اظفل ناك ناانملع امءزملا سكب لج رلاَعف لهشالا دبى نمؤاةن ع نملجر ةزانجيف

 كاذفهنمانلادب ىذلااماف رثارسلاب ملعا هللاهّللا لوسرايلاق لو يذلات تنا مسو هل آو هيلع هللا لص هللال وسر

 كاني كل ذكو لسن و ه7 اوهيلع للا لض هللا لوسر التم تبجو لو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر لاف

 انا هاج رخم لو دانسالا مييعص ثي دحن اذه#اديهش متي لوسرلا ناوكيو قالا لمح ادهش ونوكلا اطسوةما

 * طمف تمحو لع اما

 ةهاجرخل لو نيخيشلا طرش ىلع ثردح | ذه# الذعلاق اطسو ةما

 انربخا !

 اولوت اف هللالاق ةلبقلا ناشانل رك ذ اف ن ارقلا نم خس أمم لوا لاق سابع نبا نع ءاطعن ءم م رجنا

 كان لاه وتلا زلال ة كل زتو نع دلل 2 , وحن لصق لسوهلاا و هطاشا ىط هللا لوسر لبقتساف هّللادجو مثف

 لاَمف تببلاىلاهف رصوا+خسنف س دقملا تيب نونعي اهيلعاوناكىت ىلا مهلبق نع مالوام سانلانمءاهفسلا لويس

 ٠ *(مخ)م !'زإا دجننلا ر طش كهجولؤف ثجرخ ثيح نمو لاعت

 ةزانج ىف ملسو هلو هياع هللا ىبض هللا ل وسر عم تنك لاق رباجن رع بةكن دم نع تبان 8 بعصم ف

 ناكنا انملعام ء ءرملا متت لجرلاَمف لسو هلاو هلع هللا ليس هللا لرسو دج لا كمان وةللل يفانيف

 هللاوانلا دب كا ذ هللالوسرايلاقلوق يذلا تنا لذ و و هلاوهيلع هللا لص هللالوسر لاقف زاك نا (سمافيفعل

 نم وا ةلالاط نرخ لعجو ةزانجيف هعماتكو لاق تيتو لسوالاو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاقف رئارسلاب لع

 هلاو هيلع هللا لص هللا كودو لاق لج نانا الا واج قا[ اهنلع اهم ءرملا سن لجر لاّمف لهشالا دبعىبب

 ال مث تبج و لاف ك | ذف هئمانلادب ى ذلا اماف رب 2000 | هللا هللا لوسزاي لاق لافي ىلا تنا سو

 ل وللا قوكي او نسانلا للعلا يسب د سك

 «ىرتلاب قالا تنس (كالز عض ادرس جلع
 *«(مخ)الدعلاقاطسو ماك م نعساصيفا نع شمالا

 ا 2

 كانلمج كلذكو ديعنس ىلا نع ناوكذ نع شمالا نع ئىرق لاق هيقفلا ناس نب دما نكيؤب ا 4 اندح

 1071 ] ] ] ذ]ز] ]| | | | |[ 1|[ | 1010 ز1ز 10 ز0ز ز 1| | ز | | | ]||

 كيا دا” تكههامضللا منن دع 9

 ف 0ظذ1ذ1]1]111111]ذ#]ذ1]ذ]1|]|01|1]|1|101|01|]101|]0|]|]1]1]|]#]#]#]#]# ]1 ] 0



 «()ج ' #0 ريشلاباتك# - « 09 ١ «سصختاعمكرشلا»
 نيفك املاو نينئاطلل قب ربط لس وهل اوهيلع هللا لص هيبنلهللا لاقلا# سابع نبا نع ريبج نبديعس نع بوبا
 ةواصلاةل زيعتييلاب فاوطلا لس ودل اوهيلع هللا لصةللا لوسر لاقدقو ةولصلا لبق فاوطلاذ دوجسلل مكحرلاو

 فرسامعاو 6 رخو مولشم ط رش ىلع حيبعص ثيدحا ذه ريخحالا قطن. الف قطن نف قطنملا هفلحادق هللا ناالا

 « ريبج نتديعس نع. ىل داسسلا نب ءاطع: نع يدا اذه

 دامجان' بينشالا ىبوم نب نسحلا:انب يتافصلا قاجتسا نب دام انن بوقمي نيد ساشلاو ا ءاندحا 9
 هيلع هللا لص هيبنل ىلامت هللا لاق لاقا يونغ هللا ىطر رابع نبا نع ريبج نب ديعس نءٍأ اسلا نب ءاطع ن نع ةملاسن |

 نآملا فصنا عب :م اذه# ةولصلا لبق فاوطلاف دوجسلا عكرلاو نيفكحاملاو نيفث اطلل تبن رهط لسوهلآو
 7 بواىنا ن مساقلا ثيدح نمىناثلا فصنلاو

 ليضفانن يديجلا ريبولا نهللادبعانن ةرسيم يبان يدا نب هللا دبعاننا بودا نب نسأا نب نيسملا 6 هان ربخا
 ملسو هل اوهيلع هللا لص يبا نءاهن هلا ض ر سابع نا نع ريبجن ب ديعس نع ب ئاسلا نب ءاطعنع ضايع
 * ريخالا قطنءالف هيف قطن نيف قطنلاهيف نحا شا ناالا ولص تربلاب فاوطلا لاق

 نزع قاحسان ! ركراش اهلل نسا وانس ىرودلا دم نب نابعلا ان , ىتعلا سابعلا نب ةزمح 4 انربخا ف

 نم نمحرلا لبلخ ميه اربالبقا لا هنع هللا ىضو بلاط يبا ن , ىلع انب لاق بيينملا نديعس نع مصأع نب رشد

 ن“ ميهارا رفح مئاهتب توبكحنلا تبيلا م ًاوبخاكت يبلاعيضوم ىلع هلليلد( (ةنبكلا مم ا

 الجر نيثالث نود اهنم ةدعاقلا كرحتامدعا وقنعىداف 8-3 تٍء

 اان ركدامؤن ٠ ارْملا نمخساملوا لاقامهنع هللا ىضر سابعناا نعءاطع نع حرجنإ نع

 0 اوهيلع هللا لصدتلا لوسر لبقتساف هللا هجو مثفا ولو | اف برغملاو قرشملا يذلا لاقةلبلا

 لاملا زبك ٠؟ هلاليلد ةنيكسلا اهلاق ًاحير.هيلالسراف ان ىلناا ميهاربال هللالاقام )١(

 قي رهط و هيينل هللا لاق لاق سابعنإا نع ريبجن ديعس نع بأ يلا نب مساقلا انا نو راهزب 4

 فاوطلارسوهلآو او هيلعّشلا لصّللالوسر لاق دقوةالصلا لبق فاولتلاف دوجسلاعكِرلاو نيشك املاو نينا

 ةملس ن دام روهشملا اهناو ( م) ريختالا قطنءالف قطن نف ٍقطنلا هيف لح ا دقت هللاناالا 00 كلا

 قبب رهط لس و ]1و هبيلع هللا لصديبن ىلا متهنلا لاق لاق سايعنبان عريبج نيديعس نع بئاسلا نب ءاطع ن

 * ة الصلال بق فاو لبلاو ةيرولا وع

 لاق لسو هل اوهيلع هللا لص يبنلا نع سايعنبا نع ريبجنب ديعس نع بئابسلان ءاطع نع ضايع نب ليضف ا
 *« نيخالا قطسالف هيف قطن نفقطنملا هيفلجا هللاِنا الا ةالص تيبلابفاوطلا

 مثيهار رالبقا لاقهنعّللا ىضر ب لاطيفا نت لعانث ' بيسملا نبديعس نع مصأع نرش خرعا ق احسان * ءا ركز

 ىدناف ةنيكسلا تحت نمرفح مث()اهتب ت توبكسلا أ اوبك هينا اا ةقايرلالا

 #هنمىدنعلا صاع واهعمسالجرنث هيد“ ل نوذا ينم ٍةدعاملا ك رحت امدعاوق نرع

 ')١( زيك :توبكسلا أوبك قت ثددح فو الهال' 
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 4 0 كنا ارش 3 م 0-0

 400 جال عيشلا باكل ١ 433 1١ 4 سيلتا م كردتنلا »9
 | ,ملعفدللا ةءار ة هكعس وحرب اان رح لالاق هللا تاذع ةدغانل كفيك لاَقُق ةأبااهملع هبحاصأ اهدحا كلافف هم ايطت

 اول والا امسلا يف كلم عزق ءامسلاى لا ثراطق هن تملك هأبا

 ياك كتل ناكف

 متيرامو 7 ا جارخا ىف ٍض رغلا د نيفيا رش .٠ ىلع نادك نا الا 5

 * ةرهزلل وامهف هللا ءاضق لنرم قبس امو

 * هاجر مو ملسم م ظرش لعمل دحا كه# عوطتلا يف كتلحا رخل ريت نام يح

 يدسلانعرصن نب طابسا ان دانقلا ةححلط نيورمج انن رصت نب دججا انث لدءلا قاحنسا نب دم يف ريخاإ»

 لاق هنوالت قح هبولتي باتكلا هانيت ١ نيذلا لجو زرع هّللال وق يف اممعهللاىضر سابعنبا نع كلام يبا نع
 * هاجر خم ودانسالا حمص ثيدح اذه « هعضاومنع هيوفرخحالو همارح ييباوهز#) هلالح نول#

 كاوسلاو ةلفشسمألاو هضمضملاو براشلا ص ق سلا ف دسحلا يف سمو سأرلا ف سم ةراهطدلاب هللا هالتنا لإق

 «هاحرخ مو نيخييثلا طش هلع خب معي ثردح اذه

 ححصلا ٠؟هانمميفاموا كل لحس طقسهلملو لوصالا يفادكه(؟) ٠١ طقاس كتسلا ء ءادتا ل مل(١)

 كلم عزفق ءامسلا ىلا تراطف هن تماكتف و انا امملعق هلا ةجر ةعسوج رئانارخ الا لاق للابا دع ةدشب ان

 ماكو ها اك دبا اونل فود سلجي لف هسأر أل ًاطفاه دومصل ءامسلا يف
 ناجي « هح دب اللاش اهموق نم ةأسما ةرهزلا تناك لاق سابعننا نغنامءيلا نغ ىمتلا 4 ناملس ف

 ل0 ياو طوال امللاق رمعناا نع ريبج نب ديمس نع ناولس ىلا ني < كلا: دبع

 : * (م) عروطتلا يف كتلحار كب ترج و اميح

 * مد ** هعبطأ وم نع هنوف رحالو

 رافظالا ميل دما يفو ىلا قرفوكاوسلاو ق ف اكن 01 ةضمؤدلاو براشلا صق نارا دسلا ف

 *«(م خ)ءاملاب لوبلاو طئاناناكم لغو طب اللا : تامل كم املأ لاعب
 نة دما

 يانب رنا ابنا نوراهن ذي بانت زازناا مركم نعدادغبت كاهسلا نب دمحانب ثتتايع ورمعوبا * انن دح »

٠ 

 1 كلا دبع نع ةماشإ وبا 59 ركداشن دمحنهللادبع يرتخيلاوا 09 توقعي ندم نمابلاوا 4 1 دخ#

 قصت نا )١( هللا هجو مف اولوت اهناق تلزنا.امل لاق امنع هللا ىضر رم نا ع راك نا دعس و ء ناياسي نا نبا

نع هلوقيفاوبعهللا ىضر سايعنبا نع هنأ نع سوواظ | نبا(١) ندخل
 أ تالاكب هير ميهاربا ىل ٍتاذاو لجو 

 [«ءاملابلوبلاو طئابلا ناكم لسغو طبالا فتوناتملاو ةناعلا قلحو رافظالا ميلق دسألايىفو سأرلا ٍقرفو

 همارج نوم رحنو هلالحنولحبلاق هنوالت قج .هتولتب سابع نا نع كلامىبا نع ىدسبلا نع  طابسا

 سو سأرلا يني ةراهطلاب هالتبالاقتايلكب هب ر 1 اربا ىلا 7 سابعنت' نع هبا نع 01 سا واط 0 3



 «(0)جإظ «ريستاباكط» 30١ «هط  «صيخللا ممكردتنلا»
 نم زلادنع ن ندع سزيعأبل ميما نب قاحس اان مالسلادبعئ دمت اننىربنلا ايركحزوبا «:انزيخا ١
 انيق |نملاقّقا رعلا نم لاق تح 3 أم كاف لحجر هءاجذا نابع نب | دنع نحن انم دس لاق ثراملا نم نما زم# نع

 كلذان رعشول كللابا اللوقتأم لاف مهملع ججراخ ايلعزا نوددحت مو مهكر لاقربللا اقلاق ةحوكلا نم لاق ١

 ناكو ممس ١/ نوقرتس اوناك نيطأ شلاح نأ كلذ نع تلي ديخ اسانا: لافم هنارلماندسق الو عاد ان اها

 كلذلع هللا | علطاف س انلا نولق امر شيف ةيذك نيعبسا |يدن ني ذكتم نسانلا ذيب دققح ةملحر» يجب مدحأ ٍْ

 ناياسزنكلع ميلداالالات مف قل رطلابزاطيشم اقناملستاماملف قس ريركاملا 2 تحن(١ ؟لامفدف اهدخاف دوادن.ناملس 1

 ثدحتام م اهاناقيف ممالا| ري انةقرحس وهاذاف هوحجح ر خف مناولاق( علل ركوة منعحل زكاليذلا

 نايس رفكاموزاملس كلم لع نيطايشلا اولد ام اوهسأآو لإشقف تاملسر دع هللا لئاق قا رعلا لها هب ٍ

 مطل ناكل نويلام اورفكنيطايشلا نكلو

 ىرهزلا قاحسا نب ميهارا انب ةفوكحلاب ينابيشلا : ةيفع نب 4 دمخو»

 هده ذا موقلارب ري هينا هيلا ىو نعي تدوم لاق ىجختل اديعس نر يم نعدلاخ يأن 010 .ديبع تبل

 اهدازاف 2 رطعاءايهتاف نئانلا نيب نامكحم ن اكللا ناكو ديهانا مجعل تنور وول اهمس ةرهزلا|

 لاقكل هركّذانا ديرارصالا ضعب ىسفنيف نا يضلل م اهدحل لاَتف هبحاص ملعري ع نءاعنم دحاو لك

 نادعصتاع يناربختالاة ارم امهلت لاف كللذ ىف ىصا ىلعاةفاف كلسنفن يف ىذلا لثم ىسفن يفىذلا لعل خا ايدرك دا

 ىحن زاد 1 5 اركتتنا وعاناامتلاقفدعصن هيو طيبن هب مظعالا هللا مسابالاقف ضرالا ىلا ناطببماعوءارسلا هلا

 ؛؟نيلالجلا ريسفن بحاصهب حرص اكرحسلا لع يفد ودملا 7-0 (0) . .منملا 4 5 5

 تجنن نملاقف لجز ه ءاج ذا سابع نادنع نرخكانب لاق ثراملانبنا رمت نع نيصح نع < ربرج د

 لاَقق مهلع جراخ ايلع نا نرسع ف يق ل يهل قف

 اوناك نيطايشلازا كلذ حةرع كثدحاس هبا ريم انمسق الو هءانن انحكتان اب كلذ ان عش ول كلاياال لوشاف ||

 سائلا بولق اهب رشيفةيذك ن يعبس اهعم بذكيق سانلا اهعمس دقق ح ةملكب "جت م دحا اكو عمسلا نوقرتسي|
 لانقف قيرطلاب ناطيش م اق ناملس تام ايف ىمركلا ت رت اهنفدق اهذخاف دواد نيناملس كل ذرلعللا علطاف

 اميل طلاس ىهاذلو طوع رخاف من اولاق عنمملاه زك ل ثم دحال زتك أل ىذلا ناملس ديك مكلدا الإ

 كلم لع نيطارشلا اولتتاماوعنتاو امد ىلاعت هللا ل زباف قارعلا لها هن ثديعبامما اه اباقيف مالا

 < مدي # رجستلا سائلا نوملعي امرت نيطايح ا نكلو ناملس رغك امو نايلس

 ترعلا اهيمست ة هزلا هده نا م وَقلا ريخت ايلع تعمس ىبخنلا ديعس نب ريمت نع دلاخ ىنا نب * ليعمسا

 لع ريغ نع امهنم دحا ولك اههانراف أ عا اههتناف سانلا نيب نامكحت ن كلا ناكو ديهأنا مجسلا و ةرهزلا

 ىف يذلا لما هرك ذالاّمف كلل ه ركّذا نا دب رارسالا صعب ىسفنيف نا ىخ ! اب امه دحا ل ادق هبح اص

 ىلا قاطبهت اع وءامسلا ىلا نأ دعصتاع يبا ريذنالا ةأ ٌأرملا مهل تلاقف كلا ذ ذىف ما لعامشاف كسفن يف يذلا لثم

 فطلا# هيا ملغ هبحاصل اهق دا لاف هنا املمت ىتحاكتيت ا ومب انا ام تلاقت مظعال | هللا مساب الاتق ضرالا
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 ةبروصلا خاب و هوت هر راسل نع ليئاكبمو هنيك نع لج ؟ربج ملسوهلاوهسيلع |

 يم شل 4 ا«ميطلا اكس

 1 رمميو ل ةدجاد 5 0 انرغلاب 0 !!لهاع ملا لل ايلا

 *( (١)روخ ناجرهم رورس لاسرا زه )هبحاصا مثدحال وقوه لاقر معينا با ذعلا نم هح زج زع
 نمل ةتعول اب راوسن ةبابشانبينبا اهلا حور نب هللا ديعانب,ىطاقلا تفلخ نبل ماككن ب دجا ب انيدح 1
 ا اوهيلع هللا لص تال ومراة هنع هللا يضر يردحلا ديعسيلا نع ةرضن يلا نع نالع نب ءاطع نع

 هاجرت ودانسالا ح مع ا اقع رونا حا !قياإلا لهم اال فال يف ا ملام ىاريزوا

 طرشنم سيلو ديعس ىلا نع يف وعلا ةيطع نع بعصم نب راوسث دحب نم ثيدحلا اذه ىف ريامنا و
 ؛ ١ ١ باتكيلاا ْدِه

 0 ءيفوعلا ةيطع نع تعصمن راوس انيىلا اني يفوملا دعسن دمج اننى داقلا لم اك نب دمحا © هان دعو

 ريز وو ءامسلا لها نمز,ريزو يلذا ملسو هل اوهيلع للا لض هلا لوسر لاق لاق هنع هللا ىدرىر ديل اديعسلا

 0 ىارنز واماو قو ليث ريخل ءايشلا لها نم ىا رب ز واماف ض رالا لما نم

 «رأ ظفلب ةيطعنع ه واعميفا نع مالسنب مساعلا ديبع هأهاور#رمعو

 يناطلا دعس نعش هعالا نع ةيواعمو :ا اني ديبعولا اننرسزيلا دبع نيل اعاني بو انب نسما ن نيساا# هابربخا 0

 رودطلا تحاص لسوهلاا او هلع هللا 0 ةلدمب 1 ةدنع هللا ىدرىر دحلا ديعسىلا نعدعسنب ةيطعنع

 ات يرو نال يلدا يمس لانط «را وع كيمو هني نمل سيدلا

 انن ع عرولانب رضا لق دعا هللا دبع نب ميهار 06 ظفاحلا بوقعي نب دمع هللا دبع وا © هان دح

 هيلع هللا لص هللالوسرلاق لع تا ضاريعب دلل ديعسى ا نع.دعس نب ةبطع نع يف : اطيل دبي نك. شم 4

 1 هلو اس دو هل"

 «انربخاوت محصل أ ١7 ماديع مولوه ناج ربم ديعلثك ةنسفلا عتك ىنعي (١ ١(

 * روخم ل ربم و ازرس اشار هه هيحاصل مدحا لوق وه هيف لاقوهو#ت

 هروصلا تحاص وهو هراسن نعليئاكيم و هنيع نعل 59 ريح

 ينانع نالت نب ءاطع نع ىصملا ةبتع وانة امش ان حور نب + هللا دبع اننا لماك نب دمحا ياني دح »

 1 هرمو ركبوا ضزالا لها نمو لب 5 ليريج ءامسلا نم ىاريزو اعوف سمديعس يبا نع
 ليثاكيمو لير بج ءامدلا لها نمنتيزو ىلذا اعوفرصديعس يبا نع ةيطعنع بعصم نبراوس 4 هدهاشو

 *رمجو ركبوا ضرالا لهانم نيرزوو

 تلم نع ىلا نم ةدانموا اج دعولاا# لاويعير ليات بوناوي : نرثحلان نيبخا# انبغل >
 نع لذ اكيمو 00 1 لاَقف روصلا نعاص ملس وهل اوهيلع هللا لص هللا لوم ركذ لاقديعس يلا نع

 6ث داق نانزوم,ماهديبعو الاق# 5 راس

 ادا هللأ اهدطوب ىلا ارم دعس ةيطع نع ىإ 'اطلأ ؛ دعس نع شمالا انب عرولا نب« رضاحم ه

 « رجا 60



 ص011 يبيح 9

 «(0)ج» ١ «ريستلا باتكإق. >2 2 « + «  صرخلتلا مم كردتسلا لذا

 هللا باتك ع دسفاللق ان هاورك دشإو هللادنعن ماده اولا ولاقوا وف رحواولدبو مهيدداب اباتك اوبتك بنا ريخادقو

 3 مونيخيشلا طر * لعحبحص ثيدحأ اذه مدل اللاوو مهمدحا يكل اسال هللا وف تشد( 2 ضخ

 هر ء نب نوراهنب كللادبءانث ىسوم نب فسوانن بروناي نان روك ول عل( لذي ١

 2 500 3 لئاق رييخدومم.تناك لاقامهنع هللا ى صر سابعنا 7 باو ع نب هيعس ع نع هدج نعهينأ نع

 فاه حار اان 0001 ىذدلا ع الا ديار :]| 3 ىحن كلأس 1 سناب مهللا اناا 6 2 وهلا تذاعف در

 زي 1 ا وهلا هللا لص ىبنلا أثعب الف نافطغا ود زهفءاعدلا ا اماه اوعداومتل مثل اذاا وناكم لاق اع انترضن الا نامزلار 0
 ١) (ن 71 رفاكسلا لع دمعي كينوحتفغتسا واكدقو هللالز :اف هباورفكلس و .

 *: هئدح نمبإ رغوهوريسفتلا يف هجا رخاىلا ةرورضلات دا

 ةكس اين مراقتلا در رخينا نعمزاح نيدححا ان :ةركتالا غلا جيل هنا ىلع نب دمم ةمجوا 6 يف 'يخا »
 لع سانلا صرحا مم دحتلو سابعنبا نع ريبج نب ديعس نع نيطيلا لسا ء شمالا نع نانفساتب ةبقعنا

 دانا ا ده و ىنادصلا ر يس هيه نام خلا قفا دق#مجاعالا لاق قا ا ها نيدلا نمو دوهيلا لاق ةويح

 *: هاج رخل و اهطر مش ىلع حيحص

 شمالا ان هب واعم وان ا ,ا نب قاحسا اذن ماليسلا دبع نم دما ى ريثعلا دمت ن ناك 7

 مديح س الذ مجاعالا لوقوهلاق ةنس فلارمعي ولهدجا دولا مهنع هللا ىطر سابع نبأ نع ريبح نب ديعس نع

 |مهنعدلل ىضر سابع ن نب | نعر يبج نب ديعبس نع سايا نب رفعج نع شم إلا نع ءميرلان ب سبقدأور (()كاسرازههد)

 *«ظافلا ةدايز يلامث هلوقيف

 اني فس و نب يمت انتر كشعن لهس نب دم انن قاحسا ن ميهارإ اب ,ى ريثملا اي ركز وا : هان ربخأ

 ؟؟لاسرازه ىزهلماو لصالا  اذكه () : + ل. مالا فضا اماذكم )١(

 مكدنمفالبلق 6 : هيأورتشاو هللا دنع نمادها ولاقو اوذرجو رار ا انك اوك + 7 خا مق طرا

 # ( مخ ميلعل زا ىذلانع ملا وذ ببثلا مضحم هللاباتك

 لئاق ريبخدوبن تناك لاق سابع نبا نعريبج نب ديعس نع هدج نع ها نع ةرتنعن قوراهن « كللادبع »

 هجرؤجنا اييدعو ئذلا:ىنالا يتلا ع كلا ًاسن انامبالا ءاعدل لاذ تذا هف دو قمه اوتتلالكش نانا

 هلاو هيلع هللا لص يتلا ثعبايلف نافطغ اومزهف اذه-اوج داوقتلااذ !اوناكك مب ءباعانت رصنإلا ٍنامزلار خ1 يفانإ

 ةر ورضلات جا نرفاكلا ىلعدمج اب كب نوحتفتسا ون اكدقوهللا لزافهباو رفكلسو
 * كلاه كورتم كلملادمف * كلذيف ةرورضال تاقريسفتلا يفهجازخاىلع

 ندا نمو دوهلالاق ةوبح ىلع سانلا ص رجا مهمدحتلو سابع نا نع ديعسنع نيطبلا لصنع * ش *«عالا

 *( مخ )هجاعالا لاق اوك رشا
 يطع اذا يع ريل ع 200007
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 00«* جإظا  «ريقاباك» م«. 2 «نميخلتا ممكردتلا»

 : ةماج خلو دانسالا حيعص ثيدخ اًدههبيطلاو ثييملاو لهسلا مهنمو
 | ةمورع يانب ديعسأبلا ءاطغ نب باهولا دبع انت بلاط ىبا نب ىيح اننلدعلا بوعي نب ندمملا 4 انربخإ ف
 | لاق سو هل او:هلغ للا لص ينلا نع هنعدللا ىضر بعكح نبيا نع ةرممض نإ ىيح ا ةداتق نع

 | اهارنال ناكو هيروعل تدب ةئيطخلا بكر الف نيالا لا ور ةلخن هناك لا وطال رزاكمد ان 1

 ٍ مدا ايهبر ءادانو لاق تاتا رع كا لأم ينيلسرا اهل لاف : رجش هب تفلعتف ةنملا يفايراه قلطناف كلذ ذ لبق

 دعم تانج نهد تاك اا براي لاقرفب ىما

 ظ ةنواسالب ىبلخلا مفانزب عب ميرا ةيوبوا ان ىزادلا ديعسن هن نامع انن ئراقلا ليعمسا نب ميهار ,#1 ىنادح »

 ىئا للا لوسرأب رانلاق الحر نا هنغ هللا ذر ةماماونا ىثدح لوق مالسابا عمسدبا مالسن ديزاد مالسنإا

 ئ :تورقرشعلاق منيهارباو حو نيي ذاك كلاق نورقرشعلاة خوي وهنيبك لاقر اةركمرم منلاقمدآ ن ذاك
 ظ 0 لح فيض يتفاجت هرم "جوت ةثا الكل ننام ةاليخ ,اباولاق

 *:هأح رخو

 نع شمالا نع ايفساتن فذ وبا انن نرسحلا نبقاحسا انئىففاشلا هتلادبعنب دست ركيوبا# انريخا ,
 ا ديلا ل كاي أو اج جالا ارطخل هع تا ريطر سانا نع ري وو كس غور نيل
 *مه ليق ىذلا ريغالوقاوملظ نيذلا لدبف ىلاءتهلوق كلا ذف مههاتسا لع ١ انيستا جت رم ل ل

 ( ::هأح رخل لو نيخيشلا طرش لع معرحص ثنا هاد

 | ىرهزلا نعرسمأبلا قازرلادبعأبلا قاحساان. مالسلادبعن يدم انبىربنملا دم نب ىيح ايركرونا# انربخا »

 | للاب رابخالا ثدحا هللا باتك كدنعوىش نع ولاست فيك لاةايعنع هللا يضز سا يعن هللا دبع نع ّللاديرع نع

 دقو مه 5 ىتتحلا ىلع امه رع دم ىتلا ةللوطلا ةلخنلا ف وحلا ةلخنلا )١(

 * حعيحص # بيطلا و ياو

 ٍ مداذال لاق لس وهل ا وهيلعهّللا للص ىنلا نعيفا نع ةرمضنا ىبح نعن 200 نع ةداثق نع 3 ولصعىا ن ا

 لبق اهاربال ناكو هيروع هل تدد ةئيطخلا بكرالف ننارلا ريش ربكم نزلي هاعالاؤل ا

 | رف ىنمامدا ايهيردادانو لاقكتلس رعتسل هلتلاق ىييلسرا اهلل لاّتف ةرجش هنت ّملعتف ةنملا ىنابراهقلطن اف كلذ

 ٌْ ش *: محروص» كتيحتتسا يبا برايلاق

 مد اناكى اتا لوسراب لاق الاوز نإ ةماغا ولا ىنادح مالس اباممس مالسنب دز ىثدح مالسن 6 ةنواعم ال

 هللا لوسر اياولق نورقرشع لاق ميهاربا وحو نب ؟لاق نورقرشع لاقحون نيدوهنبب لاق ماكم ملهم ممن لاق
 ف (م)ا ريفغ اجةرشع سمو ةثامثالث لاق لسرلا تناكك
 ةطح هل وقو امكرلاق اًميِضابابْلاَم ادجس بابلا اواخدا نسابعننا نعريبج نيديعس نعلاهنملا نع 6 شمالا

 * (مخ)#محهلل يق ىذلاريغ الوق اوملظ نيذلا لديفهل وقكلذفلاق مههاتسا ىلعاولخدو ةطنحاولاف ة ةرفنم لاق

وأ ىمش نع نول ًاس فيك لاق سابع هللادبع نع هللا ذيع نك ع ىرصزلا ني 5 يعم
 ثيدحا هلا باتككدنع

 ق ايخالا



 '0(4جإط ا - «ريشلاباك » < 08ظ - «صيخللامكردتلا#
 نب كلادبع نغرعشمان. دنع نب دمت انن نافع نب ىلعنب دل انتضاوتم ندمج سابعلا وا 47 5 2

 هللا ىمس ىلاةراحللانالاق هنعمللا ىضردوعسمن , هللا دبع نع نومي , و رم نع طباس ن نمر ادبعنع ة ةة#

 َكَذَح اذه#ءاشاكواءأ 2 هدع ىلاعت هللا اهتاخ تربك نمةرادح ةراحملاو سانلا اهذ وهون ارملايف

 *هأح رخو نيخيشلا ط 00

 شمالا نع ةيواعمو اانث ةبيش ىف نب ركبوناانب ةييتقنب ليعمساانث تالديصلاىسومنب هتلادبع 4 يتربخا
 ابلخدس نال ابق ةنحلا نم مذا هللا 8 دقالا أق|ضنع هللا ي ىضر سابع نبا نع دهام نع سنخ الا نب ريكصب نع

 لبقامف ناك دقو ءامدلا كفسو اهف دسفب نم اهف لمجتا اولاق ةفيلخ ضرالا يف لعاجىلا ىلاعت هللا لاق دحا

 ةفيلخ ضرالا يف لعاج يبا هللا لاقأيلف ءامدلا انه صراالا يناودسفاف ناجلا ون نجلا م اعىنلاب قاخينا

 ادن م لع ثَعَن ضر ,الاىف اودسفا الف ناحلا ىةرلادو ولعب له دلاكفسو | مدع قت اهف ل اهحنا اولا

 نا كلوا لمف 1 مفدسفب نم اهفلعجتا كم اللا تلاتقلا ةرودحبلارثازج موتحلا ع مو رضف كتناللا نم

 هداج رخو دانس الا حمص ثرّدح اذه «نوملعت الام لع ىنا هللالاقف لاق ناحلا 0

 ةءلسني دسمان لييفتلاان" يلا رعشلادمم نب لضفلا انن ىسيع نب نسما ان لمؤملا نبدمم ركبوبا ىاربخا ))»

 هيفىرجاو مداقاخ نم هللا غرف تضر امنع هللا يضر 91 نانع ةءركع نع نمحرلادبع نإ فيصخ نع

 باتع هدنسادقو هاجر ملو دانسالا حيحص ثيدحاذه# كير كمحرب هبرهل لاَمف تدخلا لاَتق سطع حورلا

 ظ هتاكلااذهط رم نمنسلو تش

 دما 1 رءانويع يساب نان رلادبعألا ميها ربان: قاحسا ان ع : ىنأملص :صلا ىلع ندم ندم # انربخا

 نممدا ١ لَ ىاخ 0 وهلا اوهيلع هللا للص ينلان ,ع هنعهللا ىضر ي رعشالا ىدومىنا نءريهزز ةماسق

 كلذ ناب نيلمهمو رمجحالاو فس الا 0 ضر.الا مهم كلذ بس ماا رد 3

 ةراححلانا لاق دوعسم نبا نعزوميمن و رمت نع طباسن نمر لا دبع نع ةرسيمنب كلما دبع نعا# رعسم لف:

 (مخ)ءاشاكواءاش فيكمدنع هللا اهةلخ تربك نم ةراجح ةراجملاو سانلا اه دوقو نارّقلايف هَللاىمس تلا

 ابلخدبن ال اق ةنحلا نم مدا 1 جرخا دل لاقسابع نا نع دهام نع نسعلالا» 0 ريك نع 3 نعصألا 0 ا

 لبق اهيف ناكدقو ءامدلا كففس و اهف دس نم أبيف ا اولاق ةفيلخ ضرالا ىف لعاج ىلا هللالاقدحا |

 ةفيلخ ضرالا يف لغاجيلا هللالاق ايلف ءامدلا اوكمسو ضرالا يف اودسفاف ناجل وثب نمل ماع ينلاب قلخم نا

 «حيحص « نوملعت الام ملعا ينا لاق نا نوني اهيف دسفي نم ابي لمجال
 د دا كاف سطع حورلاهيف 2 قطو عرفا سابع نب را, نع ةمركع نع « فيصخ 9

 باتاكلا طرش نم سيلو * حيوص» كب ر كمحر هبر هل لاق

 مدا هللا نقي والك يعقل إلا نع ىرعشاالا ى .ومىلأ ن نع ريهزن. ةماسق "ع تدعو

 لب -لامهمو كلذنيينييور مسالا ودوسالاو ضيبالا مهنمكلذ بسح قب اعهتر ذتجرفل املك ضرالام دا نم

 ىرجا »

 ممل نقف نب قنسحا مأ
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 _©«0(4ج» عيش باتك» 40.4« صيقتاوم كردتسلا»
 مساوي يق ةرقبلا ةروسا قا لاق هّلادبعنع صوح الا يبا نع ليهك نإ ةملسنع ةبمش أ ابنا سايا ىلا نبا

 * هأجر إل مو دانسالا حييح ثيدح اذه#ةرقبلا ةروسديف ًارغاتي لخد» ال ناطيشلاناف

 أم وانع نع ريبج نإ يك ةدازاو رمح ةاس اثر ضنلا نب دمحا نب دمحم ان :بهنولابن ب ركبوا انيدح

 ا 8 ان ارقلا ىاقديس مو هل 1و هيلع لي عمها لوسزلا ةلاع ل مام :رةرب ره ىلا نع

 *:هأح رم مو دانس الا ميص ثيدح

 1 مجاو ثرعشألا اننا ةمل- نام انث نافعانثلضفلان ةيمطا ا ىلأه نإ امص ن نبدمح # انثدح

 هللانالاق اترسودلاو اوهيلع هللا لص ياك :,ءهنع هللا ىذر ريشل نن فنامنلا نعثمش الا يبا نع ةالقيلا نع

 راد زأر قالت رقبلا ةروساههم متخنيت . اهنم لزتاو ماعينلابضرالاو تاودسلا قلم نرالبق اباكست 1

 ا طر ىلع يبحص ثيدح اده «ناطيشلا امرقيفلاب ل ثالث

 غض رصن نب طابسا ان دانتلا ةحاطن ” وريف اطر راه ا راتملا قايينا ندم دجاوا 4« ينريخا

 فرح 01 لاق تاتكلا كلذ ! ألا هنع هلل ىضر دوعسم نبا نع ىنأدمبلا ةيصنع نر لا دبع نب ل زيعتتما

 اذه#هيفكشالهفبرال ل 0 ا هللا ما

 *هأح رخو ليسمطرش : لعخبحص ثيدح

 نع ةيواعم وباأبلا ميهاربان قاحسا ان مالستلادبع نب دمشانن , ىربنعلا دمحن ىيح اير 1 # انربخا »

 ملسو هل ”اوهيلعاتلا لص دم ٍبادا هللادبع دنع اور ذ لاق ديزين نمحرلادبع ن رع ريمتن. ةرامم نع شممإإلا

 يشب نام 0 نمؤم نما ام هريغالاال ىذلاو هار نما ناكدمت سانا َتادبع لاَتف امف لاق مهماعاو
 ريس ممسس

 نيخينلا ط6 8 000 سلا كح اذه «بيغلاب نوئمؤي لاا هلوقىلا هيفاس ءرال ب اعكسا كلذ ا | أرقم

 : هاجرخم ملو

 هل#

 ع اددحو 1

 رخد الن ناطيشلا نافتوب يف ة ةرفبلاةروساورقا هللا: ع نع صوح الا ىلا نع ليبكن.ةماس نع 1 0

 *« (مخر ةرفبلا ةروسهيف ًارقاتي

 هللا نأ اعوفرهريشبن تاهعنلا رع ثعشالاىلا ن نعد القيل ا نع نما دبعنب ةميشالا انا ةملس نا دامح 2

 فنار لم ملا هز دا مخ نيب اهنم لزناو ماع فلاب ضرالاو تاومسلا قلخت نال ابق أنا انك ند

 * (م)ناطيشلا امرقيفلاي ثالث راد

 برال نارَقلا باتكحلاو هللاوسا فرح لا دوعسم نب نع ةرص نع ىدسلا ن مري ناك ذا بسأ

 .(مزكامال
 هللا اوهيلع هللا لص دم باوصا ا دل او كفر نم رلادبع نع ريمجتن امتنع # شمالا ) 5

 يغب ناعا ن 0.6 لضفا نمؤم نك 1 امو ريغ هلا الي دلاو هاا. :ناازت ل 5 لاف مملعاو ميد

 «(م خ) بنغلاب نونمؤي نيذلا رقم

 ردا ُِو يهز



 «0)جإ ةيشلاباتكإ» >2 «ه..ظ_ «٠ صيختلاعم كردشللا»
 ضرالاو ءامسلانيبام عسواوهو مالسالا وه ميقتسلا طارصلالاقامهنعهللا ىضرهللادبعنءرباج نعليّتعن دمع

 * هاجر خم دانسالا - تثدح اذه

 ةيلاعلا يبا نع مصأع نع ريل ان ةز "جان رضنلاو ا اني ةماس | يبا نب ثراحلا انبلدعلا داشمح ن لع ىثدح »

 5 |صور هلو اب كلا رح ةاالرنر وهلاق م تسلا طا رصلا يلامتهلوق يفاهبنع هللا ىضر سابع نبا نع

 ليص هنلا.[ل وسر وهدنلاو دا ةدرض لاذ نسحال كلذا ركدفلاق اق هايحاصو سو هلو هيلع هللا

 * هاجر خم لو دانسالا منيح ثردحاذه# امبنعةللا ىضر رموز كبواو

 4 ميحرلا نم رلا هللا مسي لا0- ١

 4 قبلا ةروس ومال
 0 يفت ريبج ن ميكح ى ةدح نايفسان' يديم انث' ىسؤم نب رشن انبلدعلا دام ن لع# انندح إف

 يأ ةديسب !اهيف ةرقبلا ةر دوس لاق ٍلسو هل او هيلع هللا امم تا لور ندع ىطر ةريرهىلا نع لامي

 *: يسركلا ةباهنم جرخإلا ناطيش هيفو تيفأرقت الئارقلا

 ريبجنب ميك< نع ةدئازانث ورحنب ةيواعمانث رضنلان. دمج ندم انثهبولاب نيدمجا ندم رككوا# اندح :

 مانس ناو امانيس وذ لككذا سوه اوهيلعلا لص لوسر لاقلاق هن ى طرة ربه يلا نع لاس ينانع

 * هاجر ملو دانسالا مح ثردج اءده# ةرقبلا ةروس فا

 يبانع ديم ىنانب هللاديبعانت ميهاربا نب ىيمانت لضفلا نب دمصلادبع انو رع يف ريصلا دمت نب ركب انربخا

 ةرقبلا ٍةروس ثيطعا هع دعم لويسر لاق لاقهنعهّللا يضر رامس نب لقعم نع يلدهلا حيل

 "00 ثدح اذه والا ركذلا ش

 مد 1ك : لضفلابب نيسملا ن ميه ارب ماا . نادم يضاقلا نم ا للا نينجرلادبع م املا ماه اند ١

 ميحص# ضرالاو ءاهسلا نيبامعيسواوه ومالبسالا وه ميقتسملاطا رصلار باج نع لمعلا نع ابص نإ 6 نسي>

 هيلع هللا لص هلال وسر , وه ميقتبملاطا رصلا هلوقيف سابع نب نع ةيلاعلايفا نعمداعنع ٍةريغملا نب« ةزمج زف

 هحيحبص# رو ركل او هللا ل وسر وههللاومعصن وهللاو قدص لاف نيعا كلذ ار كلف هايح حاصو سو هلاو

 6 ةرقبلاةروبس 2+

 لس و هلو هيلع هللا بع طاولوسردا قرره أذ ءااص يبان 000 ميك ىتايح 6 ةنيبعنبا

 هىبركجلا ةناهنم نال ريتال رتل 35 - .أ اهفةرقبل || ةروسلاق

 نارا ماني نا وامانبس ةوش كلتا اهوف ص عر ,ه ملا نءاباص يبا نع ريبجنب ميكح > نعام ةدعاز »

 * مييحص# ةرّمبلا ةروس

 «لوالا ركذلا نمةرقبلا ةروس ترطعا ًاعوفمرابس نب لقعم نع ىلذملا منرللا ىلا نعديمج يلا نب 6 هللادببع

 "ما

١ 
٠. 

 هال

 هد دولا رك را لاق هللا ديبع (تاق) حيرت
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 « ةمدقتأ] 2 ةابلثم تا 0 2 ةرو- ةليضفر 777

 «ج» ى«ييفاباك» ١ «د» < صيخلتلا ممر دتسلا ١
 لاقلاق هنعمللا ىط رسمك نيىنا نع هنعهللا ىضرق ريمه ىبا نع ها نع نمحرلا دبعز ءالعلا نع رفعج نا

 روزلا يفالو ل ايجنالا ينالو ة اواي تأ امةروس كا الانس و لا قسم لا لو

 هيلع هللا لص هللا وسر ماقفاهملعت تح بابلا كل ذنم جرخ الن اوج رال ينالاق إب تاقفاهلثمزاقرفلايفالو

 تون دالفاهب ىربخم نالبق جرخمنا ةيهارك"ًأطابنا تلم ه دي ىدبو ينث دحم لم همم تقو 00
 | لاقف باتكلا ةحن اف ترف ةولصلاىلا تقاذا ارق فيك لاق ىن دعو يتلا ةروسلاهللا لوسراي تلق بابلا

 * هاج راع طرح * ىلع ميم ثردح اذه « تيطعا يذلا .ظعلا راقد ع

 دمحأ انيرصت ىن! نركب ونا ( هانب دح ) رخن ا داتساب نمحرلا دعت ب العلا نع سنا نب كلام 4 هاور دق و١

 هل وم ديعس ىلا نع نمحزا دبعن ءالعلا نع كلام ىلع ىرقامف ةملسم ن . هللا ديعانن ىضاقلا ىسيع ن دمحنا

 ةدوحم لسو هللاو هيلع ى امد كو :نعهنع هللا ىضر بمك نيف ن 007 10

 هلوقينامهعهللا ىطر سابعن !نعريبجنب ديعسنع بئاسلانب ءاطع نع نايفسانن دح 2 (0)

 ى ذلا يباحصلا ريسفن نا علا | ذهبلاط ملعيل مك احلا لاق#سنالاو نجلا لاقنيملالاب ر هلل دملا لج و نع

 * دنسم ثي دح نيخيشلا دنعلب زمتلاو ىحولا دهش

 طابسا ان د افلا ةحاط نب ورمع انن رصن نب دما انن ل دعلا رافصلا ّق احسا نب دمحم دما وا 4 ىب ريخا

 سانا ءو هنعدللا ىض ردوعسم نب هللا دبع نعىتا دمحلا ةرسصع نع ىدسلا نمحرلا بع ن ليعمسا نع رم نا

 لم طرشم حمص ثب دح | ذه# باسحلاءوبوه لاقنيدلا مويكلملسومل اوه لص يبنلا بادنصا

 * هأح رخو

 نع نايس 590 ونادعس نب رهتانث ىصاعلا نافع ن.ىلع ْن وسناب تاوهمل ك3 نم ابعلاوا# اذن دح 3

 منيب ثردح اًده# هلا باتك وه لاق م :ةتساا طارصلا ىلجو نعهلوق يف ةللادبع نرعلئاو ىلا نعر وصنم

 *: هاج رخنإ ونيخبشلا ط رش لع

 نب هللادبع نع اص نب هل .. وا انثدلاخنب مثيحلا انن ةنوكلابيناييشلا ةيقعنب دم ن. لع# ىبربخا 7

 -- ححصللا ١١ لوضاالا ىف دنسلا ءا دنا نم طوس انبه ()

 | هيلع هللا ىبص هلال وسر لاةلاق بسكح نبينا نع ةربرصهيفا ن :رعهسأ نع ءالاعلا نع رفعج ن ديقاد ,ءا

 لاق ب .تلققاهلثم ناقرفلا يف الوروزلايفالو ليجنالا ىف الو ةاروتلا يف تازئاامةروس كملعاالا سو هلا و

 لاقو (م) تيطعا ىذلا ميظملا نارتلاو يناثلا عبسلاىهو ىه يه لاق ةمئافلا تأرقف ةالصلاف ارت نك

 «هوع يلا نع زن رك نب رماعمل ومديعسيبا نءنمحرلادبع نب ءالعلا نع كلام

 ريسفنو اللا لاق « سنالاو نملا لاق نيلاعلا بر سماع نا :رعريبج ن ديعس نع بئاسلان 4 ءاطع إف

 © كني ىناحصلا

 *(م) بابسلامووه نيردلاموبكلم ةباحصلا نم 0- ةرووعسم نإ 1 نع ةرمنع ضدسلاو 14 ليعمسا8 ُظ

 * (مخ) هللا باتك وه لاق ميقتسا | طارصلا هللا دبع نع لاو ينانع روصنم نعا# 25 روثلا 3

 © نسح ف 7



 ف

 «(0ج9  «يشااباك» 3 4 0.4> ١ « سيلا م كراشلا 9 0 لا لا عم ه1 تي
 ةهأح 3 جيم كذخاَدْه'

 نبدحت سناوناانت ىسومنإ مييهأ رئاانثدايز نإ ' لع ناحل ابنا هيقفلا قاحشا نر 5 ونا خيشلا# انربخا ف

 ناكلأع نع نطاز تنكر , يأن ءةبا نع ىزان ن نك جرلادع نديعسنع دسزو ةحلط ن نع يرسالا نتا

 اذه حتا هللا وه لقو ةوركلا | و ىلعالا كادر مسا حبسا روسو هل 1 وهيلع هللا ىلص هللا كوش

 ه«تانسالا بص ثادح

 ة سم نب ؤ رح يتربخا ةبعش ان دوا دوا انب ٌقوزرصنب ميهأربا ان بوعي نب دم سابعلاوا # اننا دخ 9و

 هللا صن ءاَخ اذا ةروسلا هده: كل.رئامل لاق هع هللاى ذر ىر دما ديما نت كاذص ىلا[

 دعت ةردئهال ريخ س انلا و ريخ ىناكاوانا لاق ماهمتخ ىتح مسو هل اوهيلع هللا لص هللال وسر اه ارق حتفلا و

 : ة؛تاعءا ىلا تاعك نا »ب هأح ص 1 و هال دعو هي دج اذه ييعتفلا
 24 : رر د 25 - 42

 ه7 ةحن افلا ة روس ريسفب مح

 دج نع ثايغ نب صينح ان : ي دراطملا رابجلا ديعن ٍدمجا انت بوقعي نب دمج س ايملاوا 4 انن دح 9

 لاق مث بات اتكلا ةحت اذلاقيناثملا نماعبس كلانس 1. دمل وايهنع هللا ل ايف ريبج نب ديعس نع هببأ نع

 ميحولا د ال ةساطن ناصسلا ربخا دّقل ىف ال تاقف نيملاعلا بر هلل دما ميحرلا نمحرلا تام

 *ةولصلا بانك يباب انلا| دهم اعوهاح رخإو دانساالا مي تامحادمو سول 1

 ادع ينثدح ةماسا ونا ان ىوصاعلا نافعنب ىلع نب نيسملا ان ب وقعي نب دم سابعلا وا  انم دج

 ٠ * هاو ديبعزءاوهو رمت لب ( تاق) -

 د ل ىلا نعديانر 2 ا 00 ديعس نع ديرو هما 0 سأ نب 0 دمخش 2

 هللا ل وسراها َرِقهنلا رمدن ءاحاذا 0 ا ل 5 لسع نوب و رم نع# ةعش #

 3 حيحص# حتفلادعب ةرجه اليخ سانلاو ريخ يناحصاو ابا لاقل وهلاو هيلع هللا لص

 ع ل ا 1 0
 لاقم تاتكلا ةحناذ لاق يلاثملا نماعيس 0 ادملو سابع ن 2 0 كلا دعاس ع نع هنأ نع# ممر جنا 0 ٍ

 00 نجلا هللا ملاك سابع انا اديعتس كريخادقل قالت تف نيلالا برتتدحلا ميحرلا نع نت رانا مس

 ؟ يتسم نت لالا
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 »و را طابا « 5523 < 4 صيخلتلا ممل ردتسلا 9
 ديزي نيدحان قرارا سيرجا ندم ماع وبان رجاتلا ريزولا يلا نب هللادبعنب 0 دبعوأ 4 انرب خا ١

 | اهينعهتلا ىضر سابع نبا رعريبج نب ديعس نع دلاخن 0 ادم ن لقعمابنا :ىواهرلا ناس نب

 ترصا يناهل لاقف ةَروش ك ءرقا ىلا ىنال لاق لسو هل اوهيلع هللا لص ىتلا نادنع هللا ىطربمك نب ىفا نع

 يلا مهب اقع نيكس نيكرش هو الاكل لها زم اورفك نيذلا نكي ملأرقف من لاق تنا يباب كاذب
 * هاجر اح ثيدحاذه# ةرهطم افكاولت هللا نم لوس

 قايتلع نان 0 3 توا ىباني نينسأبا هللادبعأسا ناديعأسا هجوم او ء!اينا يزورملا ميلح 6 ينربخا لذ

 "1 كاع دئمون لود ملسو هل او هيلع هللا لصّسالوسرأرق لاقدنعللا نضرة له ينانع قرفلا ديعَس نع

 أه رهظ لع لماع ةماو دبع لك ىلعدهشن نااهرابخانافلاقرعا هلوسروهّللااولاقاهرابخاام نور د1 لافاهرابخا

 *. هاحرخمو نيخيشلا ط رش ىلع ميم ثيدح اذه اهرابخا هذهف اذكم : قلاذك لم لبع لو زا

 انثبيبح ىف نإ حو ان” (الاق) تلاطيبا نب ميهارباو جملا ماحنب دييعاتل لدعلا ذاشمح نبىلع 4 انثدح

 ينلازا امنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع ردكتلا نب دم رع ىروثلاز ايفسانثىرامذلا نمر لا دبعنب كلما دبع

 ٠١ 0 هاجرختإلو دانسالا ميرعص ثيدد اذه نيسلا رسكب هدلخا هلامزا بسحت ارق لس وهل اوهيلع هللا لص
 | كوع بد نديط ادع انبث قتلا لع وبان ىرودلادم نب سابعلا نب ومي نيدمنابعلاونا 6 ان دح ل9

 شرقفالبالا رقت لسو هلا و هيلع هللا لص ىنلات هس تلاقا منع هللا ىضر درب تنيءامسا نع بشو> نبا

 # بش وخ نبر,ثناجتحمال ناخيشلاو بالا ١ ذهيفلاعدمرغ ثردخ اذه «فيصلاو ءاتشلا ةلخز مهفالبا

 .رعديعسنب 200 ناو نر هززاانس لضصولا ل ايوان '١. فاما لعن نيسألا ىلعوبا# انثادج )»

 «رتوكلا كانياععاالا ارق لس و هلا و هيلع هللا لص يتلا نااهنع هللا يضرةملسعا نع هما نعنيسملا نعو رمت

 اذه

 امنع هللا ىطر سابع نبا نع ريبح نب كيعس ع جدلا وعم 0 هللا دبع لمعم ان ان ائس ندر ن كد ١

 منلاقتنا ىلا كلذ تارا يبادل لاقف ةروس كءرقايلإ ' بالك او سول او هياء هللا لص ي لانا يلا نع

 « ىنطقزادلا هفعضدم ( تلق )وسيد # ن كيلر 2

 هللا لص هللا لد ارق لاق ةرنسه يلا نزع ىربمملا نع ناميلس يلا نب ىبحن 5 بوبأ ىلا 4 نيديعس ل
 دهشد نا اهرابخاناف لاقرلعا لد مالا 1نا6 اهيرانخا امنأوتزؤبا لاق اه رانغا كياطف ذئمو ل سوهل اوهيلع

 « (مخ)اهرابخا هذهف اذكمو , يناذكل نع لوقينا:اهرهظ ىلع لما ةماودبع لك لع

 0 هلآاو هيلغ هللا لص ينلا نا راجنع ردكلملا نادت نع رولان يرامذلا نمسرلادبعز « كلما دبعإ»

 » فيعض كلملا دبع ( تلق ) ميرمص * نيسلارسكب ه دلخاهلامزا بسحأر ق

 مقالنا نتن رقنالبال أر دقت لسو هلاو هيلع هللا اص ىنلا عمت ةامشا نعاربشا نغ مارهإ نب. 4 ديلا دبع »

 * بي رغ «فيضلاو ءاتشلاةلح ر

 «ن وكلا كائيطعا انا. أرق لس وهلا وهيلعما قط ينلاناةماس ما نعةفا نع نيسأا نعو رمتنع 6 ثراولادبعإ»
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 «0ج» 0 ةيشاباكو 4009 سيلا ىكرتلا
 هيلع ل لس يبن.تيمبسلا دعنا ىضر لغتم نبهناا دبع نعدو ادا يضم ا نبٍديعس ميملا ىلا نع مساق

 * ضرالا ىف اودسفنا متياونا ا او

 دم انث' يبا| : ىرتملا ناذاش نب لضفلا نب سايع علا ميس اهلا وانت دهازلا دواد نبدمخ ركي وا * يبربخا ف

 أرق لاقاهنعهللا ىضرهتلادبع نب رباجن :رع ريبزلا يلا نع نارةس انث( الاق 5 )ةصييقو ميعن وا انبث ىرقللا ىسيعن |

 *رفكو لو نمإلا ديس تنإ ) رخذم تااعا ركاذف لسوهل آو هيلع لا لص هللا ل

 *:هأح رخو دائسالا حيحص ثردحاذه

 فرطم واانث طاصنب دمجاانث ىذورورملا ىسوم نب فسو ا ىنزااهللادبع ماا «انثدح»

 هللا لص ينلا نا هنع هللا يضر هنا نع نمحرلا دبع نب ةملس ىلا نع ىرهزلا نع نيسح نب: نرايفس نع

 اهلك ن وبحبو نولك ايو نيكيملا ماطلع نوضاحم الو ميتيلا نومركسيال لبالكج أرفب ناكل سوهل !وهيلع
 *:هاج رخ ملو دانسالا حيحص ثيدح اذه#ءايلاب

 نهللا دبع ان ىقياشني ل ررسملا ن لماد :”لازغلا ىلع نب هلا دبعانث ورع ىرايسس هيبلا مساقلان مساقلا 4 انريخا 9:

 دا هءاذع بذع.ال ذم ويف لسودلا اوهيع لا لص نا هارقأ نمنع ةءالق ىلا نع ءاذحلا دلاخ نع كرابملا

 هاوس دق دانس | يف هميس مل يذلا ىب احصلا و نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه « دحا هقانو قثوالو

 )0( ْب روملا نب كلام هريغ

 م واداجج نيديمحاتن دا نب دومجبانث دوم ن هلادبع انن هيّمفلا ٍنوراه نب دمجا ساب امعلا وبا 4 انيدح

 لاف رحح هلا ايو لسودلا اوهيلع هللا لصٍّبلا لوسر ناكلومت هنعهللا ىذر كلام نب سن | تيعمس ميرشنيدئاعان

 هءا رسب رسعلاممنا| رسب رسعلا عمنافيلامتهَّللا لزبافلاقهج رخافهيلع لخدف رسيلا!ءا جمب اذه لخدف رسملاءاجول

 * حرش نإ دئاعب اتحمل نيخيشلا ناريغسيحت ثيدح اذه

 ٠؟ لوصالا يف ضان ()

 هيقن آلا متيل ون نا متيسع لهف ارق سو هلا و هبيلع للصوت تعمبس لغم نب © هللادبع نع الا

 جملا ديالك ركذف لس و أ .اوهييلع هللا لص هللا ل وسر أرق راجن :,ع ريب للا يلا نع © ى روثلا »

 * ( م) طرش ىلع ( تاق)حيحص « داصلاب رطيصع مهلع
 ارق ناك سو ه4 اوهيلعلا لص ينلا نا هبا نعةملبس ىلا نع ىرسه للا نءنيسج نب نايفس نع يف رطموبا#

 « حيجص# هايلب ن نكيلل وا مامط ىلع ن وضاحالو مهلا ن نوم.رك الزبكألا
 قثو الو دحا هاذع بذي الذئمويف يسوالا او هيلع ةالسونا هأرقا نمنع ةيالقيبا نع ءاذملا « دلاخ

 * ثريوجلانب كلام مبسم ىدلاو( مخ )
 ّْ مل لاقف رجح هلايحو لسوهلآو هيلع هللا ىلصةتلا وسر ناكلوهت اسنا موس مي رش نب # ذئاعنع )»

 دئاعب اجتحيإ# رس رسسعلا من |رس ريسلاعم نافل لزافهح رخاف هيلع لخدف رسيلاءال رجملا اذه لخدف

 *( م 4 ناك تيدلا لكم ديحو ازعاج نديح هدرقأ تل
 ني و 5 7 -_-



 «()جط «ريفلاباتك9 «١> ه4 >>> «نميغلتاعم كردتسلا»
 لثم ةقعاص كرذلا هبا ريغ لاق امائيش تعهفامهيبنباهبصن ىذلاو المن لاق كياجا لهفاولاق هت اكروالا هب وملكل

 دا ة لاق امم اعيش ت ميهف ام هلاوال لاق لاقاميردنالو ةيبرعلاب كلل كليو انادرعر داع هاج
 ب هأح رخو دانسالا حيحص ثيدح اذه ع ةفعاضلا

 نم رلادبع نب نابيش نا تيعش ند اني ود م نع ديلولان ساب ايعلاأ منا بوعي ندمت“ سابعلاوا # 6 اًندح 2

 لعل هناو لسو هلا اوهيلع هللا لص ىبنلا نءاههنع هلأ ىضر سابع نا نع ىبحن يلا نع نازر يلا نع مصاعنع

 * هاج رخم مل و دانسالا ح موك ثردح اذه «ةما. فلامون لبق ىسع جورخ لاق ةعاسلل

 ةملس نب هامان ىسوم نب هللاديبع انن .تاربم نب دمحاانب رافصلا هللادبع ن دمت هتلادبع وا ار

 | رفاس اذا ناك لس ودل اوهيلع هللا لص ينلا نا |ههنع هللا ىضر رم نبا نع يقرابلا هللادبع نب ىلع نع رييزلا يلا نع

 ثيدح اذه»نوبلقنمابرلااباونين رقم هلاثك موا ذهانل رخسىذلا ناحبس لاقم انالثربك هتلحار بكحرف

 :هاج رخو دانسالا ميرعص

 ن ماشهو ىرعزلا بصم وان ىرمعلا ىلعزب سمان ىقثلاب وتم نب دما ديعسوبا 4 انبدح )ف « ةءادلا ب وكر دنع ءاعدلا »
 نيديعس (١)بايح لا وبا يمعيثدح مثاهيىلومدرزمىلا نب ةيواعمانث ليعمسا نب م احانب (الاق) ىماسلار اح

 غرف اذا ىتح قلما قلخ هللا نا مسو هل 1 وهيلع هلا صلال وسر نع هنع هللا ىضر ةريره يفا نع راسن

 | عطقا و كلص و نم لصا نا نيضرأما من لاق ةعيطقلا نمشلب ذ 0 >رلا تماق مم

 ظ مترسع لعف مدع تا نأ | وءرقا سوو اوهيلعنلالضةللالوسرلاق 5 مثلاق اق كل كاذف لاق ةىللب تل اقكعطق نم

 حي ثيدح اذه «املافقا بولق ىلعما للاعت هلوق ىلا مكحماحرا اوعطشو ضرالافاودسفت نا متيلونا

 *:هأح رخ * لو ظانسالا

 نب ةزحانت ىرودلا رمعنب صفحانث بيعشن مد نب دماحان“ ىريملا رفعج يبانب و رولا 4 ينثدح 9

 8 تيررشت 00 «ثالويف فاتخايدللا نيتدحوموةهلامض()

 ىرذبالوةسب رعلاب لجر كبتك كلواولاقدومعت و داعةقعاص لثم ةقعابصر 5 هنأ ريغ اعيش ب ملل

 *« حرص * ةقعاضلا ركذ ريغاثيش تمهفام هلل اوال لاق لاقام

 ىسيع ج و رخ لاق ةعادلل لعل هنا وأعوذ مم سايعنا نع ىبحن يبا نعنيز ر يلا نع مصاع نع « نابيش 9

 مرت ةمايقلا مون لبق

 ناكرلس و هلا و هيلعالا لص ىبنلا نا رمتنبا نع يقرابلا هللا دبعن. ىلع نع ريد زلا يلا نع ةملس نب 6 دامح ل

 «حيحص«نوبلقنملاب رىلا اناونث رقمهلانكامواذهانل رخسيذلان احبسلاق مل انالثرب رك هلابك فرفاس اذا

 هللا نا ملسودل ا و هيلعللاىل ص هنالوسرنع ةربره ىف نع راس نب ديعس يثئادح در زم يبان 4 « ةنواعم 9١

 لصا ناْنيِض راما منلاق ةعبطقلا نم كل , ماعلا مام اذه تااَقف محرلا تماق مهم 8 رفا ذا تح قلما قلخ

 أوءرقا سو آو يع السد وسو ل كا لذ لوب تاق كد را ناار كامو
 * حبحص « اهل افقا بولق ىلعما هلوق ىلا جياحرا اومطغت و ضرالا يفاودسفت نا متبل ونا متيبع لبف متشنا

 نع



 كا «ريشلاباتك» ' «0.+»  «صيخللا عم كردتسلا9»

 به هدوم

 اماوا 3 (الاق) ةبيشىاانانامعو ركل ول اننينابقلا دم ني نيسمسا ان ميهارب رباني نيف لع اند

 0 لص هللا لوسر نع هنع للاى ذر ةربره ىلأ نع هبا نع لساني دز نع دم نم نع

 هللاع ءاش نم الا ضرالا يف نمو تاومسلايف نم قعصفروصلا يف نشو هن لا ا هيلع لي 3

 هداية وطاصالا سرك ثردح اده# لجوززع هللا ءادبش م لاق مهتعصبنا هللا سا م نيدلا_:زمأ

 نب صاع انب يفاطلا مرخبا َى ديز ان ديلا نب نيسملا نب ىلع (انثو) دهازلا دوادنب دم ركبوبا 4 انئ دج )»

 هللأ لص ىنلا نعهنعهللا ىضر دوعسم نبا نع تابش نب قراط ن هيمو ظ را عبس دم

 رفاكلا هللا ةناثا ام هللا لوسر طب اناقف ل هللا هناثأ الا رت اق لسوهل اوهيلع

 لاق كلذوابشا و ةحصلا و دل ولاو لال أ هبا هنابا ةنسح لمجو ا ةقدصب ق دصتوا احر لصو دق ناك نا لاغأ

 لنوع فلا | اولخدا ملسوملاوهيلعلاىل سالو سر ارتداد ١ لود انه لام را الاف هتاثاام انمق

 دانسالا مي ثيدح اذه « فل فلالا ةعوطقم ملسو هلاو هياع هللا لص هلال وسر رق انكم ناد

 * ه اجرخ لو
 ندم ع قل 00 رداش نر. دمه نبهللا دبع ى رتحبلا وا انث بوعمي نب دمح سابلاو ا # انثدح ف

لذ اوهلغ هللا لصهشا ل وسر 206 هللا دبع ماريخ تعا دم“ لاق سوس تبع ل 5 , هعيببرن ةبتع
 هلل اّتف ! 0 ك

 لا دوو داع ة ةمع ص لثم ةقعاص مترذاا لقف ا وطىعا ناف غلب يس نتاعك موا مح ” هيخارلاا]

 مناىرا اق كف نام لاقفكءا ءارو 1 اولاقف ف شن رق ىلا ةبتع مجرفاللاقا ادهريغكدنعام تتيح كف ةتعأ

 ٠١2 دوجولا تتكلا ةمحا رلادنع داع تكل و كوضصالا انكم 6)
 ا م اا نع ةربسهن ىلا نع هبب! نعلسأ نلدز نعد ع نب« رمع » 2

 ! اشي اشد ل نب دلا رم هللاءاش نم اللا ضرالا يف نم و تاومدلا يف نمقمصف روصلايف خف و ةنالا هذه

 * (م خا ) ميرحص * هلآ ءا كيت ملاق مهقعصلا نأ

 اها جت مدا هيك

 ' لاَقِف ةرخ ل هاو ةنيعلا و ةلولاو كالا 500 ةقددصب قادصل 28

 ةعوطقم هأرق با ذعلا دشانوعرفل ا اواخ دا لسو هل وهياع هللا لس هلا لاس اروبا تلا طل

 ع «هأو ةدغ (تاقإر ميص# فلالا ْ

 0 دن 0 7 ا 1 هل

 همم عرب نيب 0 5

 ادكلخ ,ق تعمتحا لاقامسع للا ىضر هللادبعنب راج نع ء(١)ةلمرح نبكلايذلا نع هللادبعنب حلجالا انت

 7 نمر لاهللا عن او هلاو هنلع هللا لصللالوسر لاقف من لاق تغرفا لسو هلااو هيلع هَللاَل مسالا

 كيب لهاولاتف 00 دع زل وأو كم 0-50 :ر ذاق ارتنعا نان و

 و

1 

 ع
2 
> 

! 12 

0< 

3 : 
8 

 هللا اشيل

 9 ا



 "لا | يش باكإلا 46:8. سدا سةرلا»
 ٠ « هاجر خم لو نيخيشلا طر شع ميمص ثيدنع اذه « هينغي ناش ذثم وب

 ناساف ! نفاد انىناملسن , ديعسانبرازملا لك نيدججا انبهنولابنب دمجان دمت ركك ولا 4 ان دح )»

 هيلع هللا لص ىننلا ن نع اهنع هللا ا وع لاا ةوىع نب ىدحينع ةوزفيلا ن هللادبع نبا

 * هاجرخم ملو دانسالا حييخص ثب دحاذه# ءاظلاب نيظا تيغلالعوهامو أ أرق ناك هلا ملسوهلآو

 نبمح احانب رصن نب دم وسان له ذلا هن وسامي ىيح انيورع يحار !-| هللادبع نب دمع ل وا ربخا »

 | لاقهنع هللا ىذر ة رن هينا نع بيس نب ديعس نع ةلمرحنب نمحرلا دبغ نع بعدمنب ةجراخو ىلعمسا

 «هاجرخ ل ودانسالا مص ثي دحاذه# لقثم كل يف كلا سل ا ةملسو هل او هيلع هللالص هلال وسرناك |

 ثالثو نيمسنو عس ةنس لوال عبر رهشيف ءالما ظفاحلا هللادبع نيد هللا ديعوا كال 4 ا 2

 ناملس نب اة ايم رهن دمحا نب قاحسا ان 3 دمه بالا لا ناد ْن جرا 1 ا ةئاق

 هليوم تلاقاونع هللا ىضر ةملسما نع ةيلاعلا يبا نع سنانب مس رايق رابلا راج ونا ان .ىارارلا

 ا ذه هن رفاكلانم تنكو ت ربكتساواه , تبا ذكف ىنإب ١ كن ءاج دق أرق ب لسو هلو هيلع هللا لص

 * هاج رخن لو دانسالا حبكم ثم دح

 ةريغأ !| نب نوراهانن ىدعسلا ةريغاا ىدحن | 3 ثوان دحمان. دعلا ىسوم نب د“ نب هللا دبع # يل ربخا

 تاق لاق منهجةم-امزؤردن ل اهلاق هبا [هنعهللاىضر سايعنبا نع دها# نع ةرمتيبا نب تيبح نع ةسنع ان

 مدلاو حبلا دوا ايزيعرجاط رغبت يضف اغامو مهذا ةمحشةعس نيد ناىرذبامهللاو لجا لاق ير داال

 هللا لص للا لوسر تا اساجعا اهنعدللا ىضرني:« وأ م | ةثئاع ىتتثدحسايعنبالاق م ةب دوا لباللاةار امناتلقف

 ارب اور موي هيلع شواالاو موقق اور دقام و هن الا هذه نع لس ودل "و هبط

 ملسو هل او هيلع هللا ىلص هللا لوسرب فجرف لاق هسفن برل' دجعبو انا انا رابجلا انا لوي لاق هنيمب تابوطم

 : « هاج رختلو دانسنالا حي ثدحي اذه نرش اناق ق ده مريم

 4 ان دعوا: 5

 هللا لص ىبنلا نعةشتاع نعهيبا نع ةورع نب ىح نع ةورفيبانب هللاد,ع نب قاحسا نع نأ رن 6 ىفاعملا »

 « كورتم. قاع | (تاق) مص # ءاظلاب نينظب ب يا ول

 ضر هلا وهيلع هللا ىلسد هللا لوسر ناك ةربره يبا نع بيسأل نإ ديعس نع ةلم رح نب نم رلادبع

 *مسيحص# لقثمكلدمف كاوسف

 ةعسامنورذب لهلاقةنا سانعنب ا نع دهاح نغ# ريفا نب سيبح نعةسبنعانب ىزارلا ةرينأا ن6 نوراه »
 حيقلاةلدوا هيف ى رجن اش رخ نيعبس ةريسم ةشاعو 2 م ةعسنبب نا يردبام هللاو لكالعال تاق هنبج

 ملس و هلو هيلع للا لص ا لوس تلأيب اهنا ةعاع يتتثدح سابع 1 لاق مةيدوا ل بال لاقارابما تاقفمدلاو

 انالوق لاقدنيع تاب وطم تاومسلاو ةمايلاموهتضبق ع شدرالاو هردق قح للااوردقاموةن ١ الاهذه نع

 هتيحم نخيل انلقى 2260 ربنم لسوهل آو هيلع هللا للص هلال وسر فجرف هسفن برأا دجعتو نان رابخلا

 ع --



 4 0 3 4: ريسفتلا باك » 4 «ما8 « صيخلتلا مم كر.دتسلا 0

 ن ىبحم اندم نب لهس متاحواا اننرصن نبىعنب نرسحلا انن(١)نارباطلاب ظفاحلاروصنمنيدما «ىثدح ف |
 نأ رح بال لع تسلا تسو ورم الا دي اذخ تكل وكلا بج اهلا ا نارك
 ىبح أرقو ةرصنيثالث بانون ىدح ىل اع ١ رع ٠١ تأرق لاق ماذيف تذخا لاف زجرلاو لجو نع هلوقزنع

 ريبكحي رجه افز حرلاو سود اوهيلع هللا ىلص هللا لوسنو ىل اع هللادنع ًأرقو هللادبع لع ةمقلعأر قو ةمّلع ىلع

 اجر دانس الا مسيح ثيدح اذه# ءازلا

 ىرهرلا نعرمعمان' يصيصملا ريثك نب دمحانم مثيولان بدم 9 واانب يضاقلادمان ١ ركم# هانربخا

 : لسيو هل اوهيلع هللا 0 هللا لوسر تءمس لاقاهبع هللا ىضرهللا دبع نب راج نع نممح رلا دبع نب ةملسيلا نع

 : هاو يهل وو ءارلا مف رب رجه افزج راوأرق :
 دمحاانمدينملا نينيسملا نيلعانن(الاق)ينتثلا بوتس, ندمحاديمسوناودها نلادوادنيدمتش ركب ونا « انندح لا

 |'٠ هللا ل وسر تعمس لاقهنءهللا ىذرر.اجن ع ةملسىلا نع ىسهزلا يب ربخا رمعم4( انربخاو)قاز رلادبعا ماسلا

 كيرور ,ذنافةردملا امسااي ىلاعتللا لزاف ينورتدفينوامز تاتفلاق حولا ةرتف نعش دحب وهو سول اوهيلعهللا لص

 *ةظفللا هدمها رخ و نيخيشلاط رش لع حيي ثيدحا ديه «نابوالا يه لاق رجهافزج لاو رهطف كب ا

 هع 000 8 رافصلا لسبم نب 5 نافعانن لجبل لضفلانءنيسملا انا ناص ندم 4« ىتدح

 هللا لص يبنلا عم بك لاق هنع هللا يىذر دوعسمن هللا دبع نع شيبج نرز نع دوجنلاىانب مصاعن ء يلإلهلا

 ىابف متخ 2 ردادافاي بط لم نار اللب كقاط راسا راو تل زلال

 ::هأح رخغإو دا :سالاحيحص ثي دح اذه « نومك ال اومكرا ممل لبق | ذاو وا نونمؤي هدم كف كح

 دب زب نب تاانأنن ليعمسا ن ىسومانن ىرادلا ديعسنب ن نامع ان ى زتملا دمجن دما نسحلا وبا « ىب ربخا »

 ملس و هل آو هيلع هلا لص يِنلا نع امنع هللا ىضر سابعنبا نع رييج نديعس نع (*) بابخ نيلالهانت ذب زون

 مهنم اسما لكبل ةنالخاي لاتف نضنب.ةروميلا ايمي ظنا هتجوز تلاظتالرغ اسال
 مس رعب 00 دحومو ةمجمع بابخ نب لاله (؟) سوماق ١؟سوط ندم ىدحا نارباط (0 ١(

 * حي كلاب ريا زجرلاو ارث ها دقت ةرسس تالا ظ
 هل 0 لوسر تعيس راج نع ةملس يبا نعى سهلا نع رمعمان“ ىصيصلا ريك هب © دمحخ 95

 صلا (تاق) مفرلاب اديقي م نكلو حيحصلايف وه ناثوالا ىه لاقو عفرلاب رجهاف رجرلا و 1 سو

 * حيل وص وهو قابلا هل جرخ
 نما ذ يخاف تالسرملاو هيلع تلزففراغيف لسودل اوهيلع هللا لص ىنلا ممانكح هللادبع نعرز نع مصاع

 «حيص»نويكر الا وبكرأ ملل يقاذاووانونمؤيهدعب ثيدح يابف متخاهماب ىرداالفامم بطٍرلهاف بتاودهيف
 ةافحقا يع برو رشحت لسو هل اوهيلع هللا لص يبنلا نع سابع نبا نع ريبجنب ديعس نع بابخ نب 4 لاله ل:

 آب هنم هعييس يلعن نا نمو مهصاعرما لكل ةيالفاب لاق. ضع ةروعيلا انيضعل رظناهتجوز تااقفالرن

 نال هبزو ا

 7 م م ب سابا م بسس ان

 هف

1 _ 
3 ١ 



 0 40جو 0 « :ريسفتلا ب انك 4« #« نصيخلتلا عم كرتشتلا ق

 هللا الص هللالوسر ,لع تأرقلاةهنعهّللا ىضردوعسمن هللادبع نعد زينبدوسالا نعقاحسا ىلا نع ليمارس

 مدح اذه «لادلا صاحت نملحف ملسودل ”اوهيلعَسا ص ىنلا لاف لاذلاب:ركذ نلف سول .اوهبلع

 ْ هءارضتخم قاحسا ىلا نعةبعش ثيدح نم هجارخا ىلع اًمفنادق

 هنهاح رخم ل و دانس الا حمص ثيدحاذه#ناسح(١ )ىرمبعو رصخ فرفر لع نيكتسأرت لسوهلاو

 اا تروراشن أرق سوال اوهيلعهللا لص ىتلا نا |مهنعدللا ىضر رم نبأ نع مشان نعءالعلان ورمت وا

 * هاجرخن مود انسال امص ثيدحاذه

 وادع ةملسنا كيمسات“ ءاحرنب هللادبعان يفاري الا ىلع ْن ماشهأبناهيقفلا احسان ركحبوا 4 6 اندح

 ةناهبا عم تناكاجنا'قيرش تن ةيبجن هاد نع يقرولا يملا نب هوسسم ن ع رع نايك م

 نا ىداتفهلحرب لشسوهل اودهلع هللا لص لا لعرب ةلج ا ريلعم ءاقرون ليدي مءاخ لاقى ع جا ألا مايايفع احعلا

 نسل ثيدحلا اذه «برشو لكا ملا نون كويل اناس تكمل مودل 1س 3 هللالوسر

 «بادححلا ادهةلج نم

 *هاجرخم 77 ا اخ اده 5

 رمح نب هلا دبع لسن نعا نب نحر لادبع مس هباريبزلا ن انه جد ا نع الاوله كول ا اذه لم جرجادن

 آ «ظفللا اذهركَّذ هنظاو ضئاح ىهو هنأرصا قلط لجريف

 57حارصلايف اك هتبسن لع ممجالبوسنلانالهدوحتلا لوص الاب طلغوهو عمنجا ىلع يرقابع صيخلتلا يفو(١)
 هارصتخم هاجرخا هلا دلاب رك دمنملبف لاف لا ذلاب ركحذم .:رملبف

 هلاو هيلع هللالص يننلا نا ةركبينا نع ىردحملا مصاعزع نوعناا معزنبا ىنابطرالا 6 نمحرلا دبعوبا إف

 ه ةركبألا كلر دب ل مصاعو عطقنم ( تلق) حيوص» ناسح ىرقبعو رضخ» ف رفد ىلع نيئكتم أرق لسو

 هميهلا برش نوراشف ارق ملسوهلا اوهيلعهنلا لبص ىبتلا نا رمتن | نع فان نعو رمجو ا انث ناملس نإ  .مالس وف

 م هنم لوطاب ثيدحلا (م) ج مج رخآ

 1 نفت كن فس
 تح 200003707 يرانا

 0 ل ا اع راها

 | هيلع للا لص ىنلاا هنعّشلا ىضر ةركب نا نعئردحملا مصأعنع نوعن هللادبع معنبا قانطرالا نجرلادبع
١ 

 الخ ىبادلا ناملسن مالسات ينرادلا ديعسنب نامعانن هيقفلا فسو نبدمم ندم رضنلاوا 4 اندح

/ 

1 

 ا ا ول اا 1 ا

 حرج نبا ل لاقلاق دمج نب جاوسا# قرزالا عرلاب دم ركبواانث يفريصلادمح نب ركبدمج اونا «ينربخا ١

 1 نومدع لبقف نهوقلظف أرق لسوهل آوهيلع هللا لص هللالوسرنا اهنع هلل ىكر رم نبأ نعريلزلا ىلا نع

 نودع لبق يف أرق لسو هلاو هيلع للا لسع هللا لوسر نام نبا "0 لانام ع « ناو



 0«4ع» « ريسفتا باك © 4« 4.9 0 ع ا

 نع ن6 يبان ناعما جاذمط نبدمح نب ميعانن ءالما ظفاملا مث اها ميقا |ندجادممو ا 5 ٍِظ

 00 افا ههنع هللا ئضررس لان ن هللا, ءنع بطاحنب نحرابصن ادد 0

 نير ا تا جا دار 5 نومصتخت ركبردنعةمايقلاموب عنا م نوني نيا تمالك ا: الريزلا

 هللاوريب زل لاف هّمح قدح ىذلك ىلااودؤبب ىتح كلذ يطرركي منلاققبوذلا صاوخ عم امدلايف انئس ناك ام

 * هاج رخل ودانسالا مح ثيدح اذه «ليدشغل رضا قل :

 ةملس نب دامس ابنا نو راهن 5 ريا ةماسا ىبانب ثراملا ان ورع ىضاقلا نيسحلا نب هللا دبع 4 يت ربخأ »

 ارق لس و هلآو هيلع ةلارطو || تممس تلاق اهنع هلا ىطو ديزي تنب * ءامبا 000

 ثردح اذه « ىلاس الو امينج توذلارفغي هللا نا هللاةمحر نم اوطتق ال مهسفنا لعاو وقر شا ندلا يدابعا»

 *دحاول ١:ثردللاا اده ريغ 00 ادك يف ركذا مولاع تل غ

 قا رع ليثار .-ا أبنا ىمومنب هللاديع انن دوعسمن ءديعساتت ىوبحلادمحا نيدمم سايعلا وا  انربخا »

 سوال اوهيلعّشا لصةتلالوسر ينأرقا لاق هنعهللا ىطر دوعسم نب هللا دبع نع دب زب نب نمحرلا دبع نعءقاحشلا

 لا ثردح اذه *نيتملا -0- قازرلا 0

 مهتيرذ معيب 1001 د ل ا ل هيأ + نع ناوَْع

 ه:هأجر خم مو دانسالا حي ثيدح | ذه#مهتن رذ مهمانتلا ناعاو

 انعي 31 دع نب 1 قوه را ناذداش“ نا دما هب دولاب ندا ندم ردبوا « ىنربخا 9 3

 ع كلاه عفا رن ليعمسا

 .تيم كما تل زئامل ريب نلا لاقلاق ريب نلا نا 1ع بطاح ن.نمحرلا دبع نب ىرحن نع ورمج نب # دم لف |

 عما دلايف قات نك اما 525000 رمي زلا ل لاقذ ومصتخت عبر دنع ةمايتلا.وب كلا مثنوتيم مهو

 00 0 5 ا سماالا نا هللا و رييزلا لاقرمن لاق و دلا ص اوخ
 .- ١

 ب ىغ * ىلاس ال واعي# بوب دلا رفشن هللا نا هللا ةمحر نم اوطنقمال مهسفنأ لع اوفرسا نب دلاىدلبع اع

 * سم ميرو * قازرلا أنا يا لسوهل !وهيلعتلا ى اص هللا لوسر يف أر قا دوعسم نبأ :( ربخا 6|
 مايرذ مهتعبباو وما نذلا أرق لسو هلو هيلعفللا ىكلص ىتتلاا ىلع نع ناذاز نع هبا نع * ليضف نبا جا 1

 ه* ميس # مهايرذ يذم املا ناعاي

 لو هل اوهلع هللا لص هللا لؤسر لعتارق هنلأ دبع :رع تول نع َّق هك ينأنع ١ © لي ا 1



 » ةم . م 0 ب 1 دروء 0 روبق ةراز

 *«(0)ج» «ريفتاباتكإ» - «-مإ»  «صيللا عمكردتلا»
 هدعرجبلاو ًارقدنا لسول وهيلعهللا لصهتلا لوسر نعايعنعمتل ىضررم نا نعدقاو نب هللادبءانب قاحسا ندابع

 « هاجرختل واسم طرش لع يح كد اذه © مفر

 5 ةملادعات ليعمسا نيد ليعمسا وباانن هءاتك لصا نم دادغبب ىبيطقلاد# ن.هللا ديبعنيسملا وا انرب خا

 ديبع نع بظؤن :ضراعق نغةورف يباني هتلادبع نب ىلع الادبع نع لالب نب ناملسانت يسوالا هللا دبعن

 تعضم لع ضم دحا نم فرصن نيح لسوهل 1 وهيلعنلا لص هللال وسرزا هنع هللا ىذر ةريره ينا نعريم نا

 نيئمؤاا :نمد .الاهذهأرقم هلاعدو لسوهل ١ سيطلب هللا لوسرهيلعفةوفة قرط لعل وتقموهري<ن ا

 هيلعدتلا لصدللا لوسرلاق< الدبس اولدبامورظنتب نم مهمو هبحن ىضق نم مهفهيلعللااو دهاعاماوقدصلاجر

 مويىلادحا مهماع لسال هديب ىنش ىذلاو مورزو مموناف ةمايقلا مو هللادنع ءادهش الؤه ناذبشالسو هلاو

 4 هاجرخإو نيخيشلا ط رش لع حبكص ثردحاذه# 0-5-0 ةمايقلا

 نبدمح انثمئاه يخىلوم ثراملا نيدمسن هللادبعاننزارقلا نانس نيدمح ان ب ومين بدم سابعلاو ا هج

 *: مهكحاسميف هل ناكدقل ارق لسودأ ”اوهللعللا ىلص يننلاذا رمتنبا نعهيبأ نع يناليلاو نع رادع

 *«يلايليبلا نب اباجتحمم ن اخيشلاو سابا نعالا ةبلاغ اكل ةخسهذه

 رع ةمر ك0 نع ورجال ناينسانت ديالا ىدجالا ئبؤه نرش اننلدعلا ذ اثمخ نب ىلع 4 يثدح ف

 ثي دحا ذه مك ر لاق اذ ام اولاق مهسواق نع عزف ارق لسو هلو هيلع هللا لص هللا ىف ترا ةريزهجبإا

 * هاجر لو مو سم طرش ىلع مص

 دواد نىدمجا انث ظفاملا يبيح نيد ن ؛ طاصانن ىراخع هيقفلا لبس 2 دمجارصن ونا 4 انتل :

 ةربره يبانع يِظرَقلا هكنب دمج نعدايز نيددحم نعمفاننب نسا اد . مصاعوا انب ىبضلا بيسملانا

 ريغ تاق مهلك هءاور# ةفف ا ريثك البج مكتملضا دتلوأ ارقرلس و هلا و هيلع هللا لص ىبلا نا هنع هللا ىضر

 المجا

 8 (م):عفرهدعرحبلاوأرق هنا
 نرعلالب نب ناماسانب ىسا والا اح ِي دمرتلا ل يعمسا وا ا يليضأ ٠ نمىبطقلا دم نب هللا ديبع# ا ربخا 0

 لع 3و هيلع نهدف نا ةرب ىهىنا نعريمتن ديبعنعبهو نب نطق نع ةورفىلان.ىلعالا دبغ

 لاجر نينم ولا :زم 00 اضل ةةيويوم ا بسد دلما نب

 هديب ىض ي ذلاو موروزو موا هللا دنع ءا دهش ءالؤ 8 ناديتال لاق م ةب الاهيلع هللااو دهاعاماوق دص

 ( خ) هل و ريل نطقو ًاعوض وم هبسحا اناولاق اذك( م خ)» :هيلعاو درالا ةمايقلا مود يلا دحا مهيلع لسال

 * هل اج رخن مل ىلعالا دبع و

 حضر «مهتكاسميفأبسل ناك دنا أ ارقلسو هلآو هيلع هللا لصّلالوسر ناره نانع 4 ينارليبلانبا نع )»

 * ( خ ) مهم ولفت ن نع عزف أ رق هللا يذا ة رب سه ىلا ن نع ةم ركع نع ورم انم 4 ةنييعنا ) شك

 هدانسا يف (تاق) ةففخع البج متم لضا دقلوأرق لسو هلو هيلع هللا لص هللال وسر نا 4 4 ة رب له يلا نع 0

 ىلع مسا ه9



 «(0)ج» «ريضلاباتكط 0 «050» 2 «صيخلتاعمكردتسلا» ٠
 * حصص دانسا اذهل اّمفديعسيلا نع

 ديعسنب دب وسان ىرلاب عاملا دينملا ن نيسملا ني ىلع انثدهازلا نايل نب دوادنب دم ركبوا 4 انثدح د
 منفنب ن نمحر لادبع نع ىسل نب ةدابع نع ديعسنب دم نع سينخ نب ركلات بدنج نب ديلولاانب يرابالا

 لسوهل اوهيلع هللا لص يننلا تعمس لاقذيختو ا دعنا انل ىنبن نايا له وع هللال وق نع اذاعم تلأسلاق

 # نونلا بصنن كنود نمذخت نا 1

 ن ؛ان' بدنج نب ديلولاانث ديعسنب ديوس انب دينج نب نيسحملانب ىلعانت دوادز ركبوا كاسم

ا أح ت ل رام .نرعرلا دبع نعت ا علا نع سينخب
 

 هل طرت انادي ل دانسالا اذج.ال ا
 ةيطءنع قوزيص نل ليضف نع نايفسانثةفذح وا | 5 ” ىلاغنب دما هيففلا قاحسا نب ركبوا © انث دح ل»

 اممبط ةوقدمب نم لمجم ة ةوق فعطدعب نم لءجم فعبط نم ميدلخ يذلا هّللارمع نبا ىلع تأرقلاق ينوعلا

 ةوقدع, نم لعجم ةوقفعبطدع نم لمجمت فيض رم عفا ىذلا هللا اهنع هللا ىضررمن الاف ةهلثو

 كيلع تذخلا اك يل اءدخاف يلعتأرق اك لسو هلآ اوهيلع هللا لص هللا الوسر لع بارق رح نبا لاقمت ةيشوافعض

 *قوز ص نب ليضبلاب ليم ادقو هنادتحم : /ويفرعلا ةيطع هدرفب

 نيرامعانث يدبلا 3 0 نسحلا انث ىركسملاةللادبع نري ديعس نب يلعأ *؟ يذلا ىلع نب نيسملا 4 د د

 ينخاام سفن عت الفأرق سوو اوهيلع هللا لص يبنلانا هنعدللا ىطرةر.سهيبا نع حلابص يبا نع شمالا نءدمج

 ٍ * هاج رخل ودانس الا ميحص ثيدح اذبه *نيعاةرق 0 ملل

 ىتثدح ةيقانل يصخلا فصمن 6-0-0-5 ند ركبو اان يف زما ميه ازبا يدمج لضفلا 94 دو

 يسن نب ة دابع نوع ديعس نب دسم نع سينخ نب ركد ان ب دنج نب ديل ولا انن ىنب دملا 4 دي وس |

 لا ىلبصىنلا تعمس لاق ذختنو | ذختننا انل يخبنب ناكام هللا وق نع ا ذاممي تل أس منغ نب نجحرلا دبع نم

 هللا ل وسر يف ارقا لاق تببلغوا مورلا تب لغ ملا نع هنل أسف نونلا بصي نعت نرا أرق 3 لسو هل وهيا

 كلاه بواصملاوه ( ت تق باكل طخ نم سلم يدع تل لو تي

 ١.. » كورتتركبو

 بح 0 0 تل ىذلا هللا رمينباىلع تأرقيفوملا ةيطعنع قوز من.« ليضف )»
 0 ب قارس نالوا

1 

 سم اة رومأو
 ليسو لاو هيلع هللا ٍلض هللا ل وسر نع رم نءا نع دق اون هللا دعانا قاوعا ن دابعىنثدح 4 ةيق إل



 كب
 ا

 ١ - مي

 املا 5 تل 1

 ل

 20 0 ١ «ييفلا باتك» <« »2  «صيللا ممكردتلا»
 ل «ىزاخبلامامالا هجرخلا يذلا ثيدللا نيثيدملا حيصاو ىراكس مافو ىراكس

 لسن -نيمعالا نع نايفشانت ةفدح و اان" ىضاقلا ىسيعن درت“ نب دمجا ان رافضلا هللا دبع وا ه؟ ؟ اب ريخا

 لاقةك نم لسوهلاو اوهيلع هللا لص ينلا جرخا الاقامه هللا ىطر سابع. | نع ريبج معن هيي تع ناطللا

 ىلع للا ناوا وملظ مهاب نولتامت نيذلل ن ذا ىلاعت هللا ل زراف نكلبيلنومجارهيلا ناو هللابا مهين ا ونا

 ياريغ هثدخ دف نيخيشلا طرش لع حيحص ثردح اده# لاتقلا نفي تار ةبالوا هو لاق * رب دقل مر صن

 أ *: هاج رخم مو ةغدح

 ملاح نع دشار رنب ى يحب انن ىبيطقلا ىب م ندمت ان بلاط ينانب ميهاربا ان لدعلا ديزي نب دمش «ىلربخ 0

 ا كلؤننر كاكبتتيك نينا ١ !ايابضشاو راع الل تاقلاقها ن ءىئبللا ديمتن دييع نهللا دبع ن .عءاذملا

 هل اوهيلع هللا لص !لود تيبس ديدعا تلقا وا انفو ةيودللا وف رملا ادهارش : سوفا ودسياع هللا لص

 * هاجر و دانسالا ميدص ثيدح اده « نوؤي انهار لسد

 ةملس نب ييحماني ناسغوا ةزرغيلانب مزاح نب دما انن ةفوكلا ىناييشلا ميحدن يلعن دمج « ىنربخا ٍِظ

 ارق : ناكل سو هلاو دبل هللا لص هللا لوسر نا امبء هللا يضر سابعن.ا نع دهاجم نع هنا نعل يبكي ا

 ثيدح اذه * سو هلا وهيلعتلا لص هللالوسرب ن نورجبت 0 نو رجم !سماس هن نربكتسم

 * هاجر لو دائسألا 3

 نب دمحاو دام نب ميت افيلارتعلا دمت ن لدعقلا 25 ىسيعنب نسما نب لمؤللا نب دن ركبوا 6 ىلربخ

 عاجشوا ديرب نب ديعس أبل كرابلاز للا دعا . ( اولاق) يسوس راعلا نايم ن ةدبعو ىزورما 0
 نع هنعهللا ىطر ديعس يبا نع ىراوتعلا »دبعزن ورم نب ناواس مثيلا ينأنع 0 نب جارد حمسلا ىنا نع

 ا ]و وساراطم وهنلبت ىتحايلملاهتفاش صلقنف رانلا هيوشن لاق نوم اك هيف لس وهل اوهيلع هللا لص هلا لوسر

 ن دم سايعلا أبا ( تعمس ) هاجرت ملو نيب رصملا داتس سأ نم ميد ثد دحا ده#هنارس غلبل ىتح لفسلاهتفش

 0 عسسل تلأس لوقي يرودلا دمرت سابملا تعمس لوقي بوتس

 نع ليرع ب ةدبع )

 ةكم نم لس ودل .اوديلع هللا ليص يننلا جج ر خا لاق سايعنبا نع ريبجن, ديعس نعنيطبلا لسه نع شمعالا ©

 ,لوا يهواوملظ مهناب نولتاقنب دلل نذا لال زئاف ن كله نوعجار هبلا انا و للان مهساوج خا ركب ونا لاق

 « ( م خ) لاتتلا يف تارئا ب

 ناك لس و هلآو هيلع هل للص هللا لوسرنا سايعنءا نع دهاح نع هسا نعلم ةملس نب 4 ىبحب »

 حيحصو لو هلو هيلع هللا لص هلا لوس رب نورجهتب نوكرشلا ناكلاق نورجهنا ماس هب نب ربكتسم أرق

 * يف اسنلا هلاق ك ورتم ىبح لب ( تلق)

 نومللاك هيف مدرسو هل أو هيلع هللا لبص يبنلا نع ديعس ىلا نع مي يبانع جا رد نع دب زينب « ديعس 9

 00 دهس همت انج را نش صلتش راثا « وئنل أ



 «0)جإ» «ريستاباتكط - «0:ه) « صيخلتلا عمدلر دتسلا )ف
 ليفنلا دمج نب هللادبع نيل ميهاربا نب دمحش هللادبع ولان ىربنملاد مح نإ ىيحن اب ركزوا ب انئدح ٍِ

 هللا لوسر نا هنع هللا ىضر ةماما ىنا نع لوحكم نع ينارملا منن نمحرلا دبعانت ينارحلا ةقلئسن دخان
 ادلو نمحر للا وعد ناءاتلاب ل البا رو نونلاوءايلاب هنم نرطفن تارومسلا د اين أرق لسوهل اوهلع هللا لص

 *هاجرخن و دانسالا ميك ثردحا ذه ؛ةحوتفمدع ةخ وتفمادلو دخلا نحال ساكو

 ندمان شيع نب ديبعانت ثايغ نب صفح نب مانغنب دييعانت ةفوكلاب مراديا نركبوا 4 ا 4

 لجرلا كن دك هط هللادبع هلع اهدخاف ةح رف هلم ” للادبعىلع لجر ًارقلاقرز نع مصاع نعل

 نرعافزا اذكهو لسوهلا اوهيلع هللا لص هللا لوسر اهأرق اذكه هللادبع لاف 00 ظ

 فلاقو هدانساب مصأع نع هللاديبعنيدمحش (هاورو )* 0 اجرخم مو دانسالا مص ع اذه « مالسلاهيلع

 “00 اوهيلع هللا لصهتلا لوس راهينملع 1 هللاو هللا دع لاق

 مصاع نع قاحسا ن ل دمخأن' ريكب نب سوا راب اذبعو دمحاانن بوعي ندم سايعلاوا 4 انيدح اف

 ا اوهيلع هللا لص هللا لوسر تعمسلاق هنع هللا ىضر ديعس ينا نع لو دومحم نع ةداتقنب رمتنأ

 لكم هتلادبع ةأرقيف قاحسا نبالا# نول نب بدح لكنم لجو نعل لاق اك وجامو جوجاب حتتف لوقت

 مص تردح اده #روبقلا يهو نولسن مهند ىلا ثادج الا نم هلوقلثم ءاثلاو ميلا نواس ثدح

 . نجع لو لس طرقت
 نع كللادبعنب مل ان لجبلارشل نب نس +1 انن ىزارلا متاحو لان بوبا نب نسحلا نب نيسملا # انربخا ف

 ىلنلا ع ءوارق مل- و هل اوهيلع هللا لص هللال وسر نرا هنع هللا ىضر نيصحن نار متن ع ن نسألا نع ةداتق

 شمالا نغ هبا عشاي نب صفح نب رمتنع ثردحلااذهيراخبلا جرخادق#ىراكس قامو ىراكس

 5 ا هر فو هلوطب ثيدحلاوراثلا ثعب جرخا مدا هللا لو هنعهللا ىضر ديعس ىلل نع حلاصيبا

 *« مطقنم وه مث هقرعا ال

 لا ا ء ىنارم ادمن: نرجوا دبعان 7 قالا لدم , «دمح ظطأ

 ] 1 بمص مءالاب لابجلا رختو نوتلاو ءايلابنرطمتي تاومسلاد تأ قزسو هدأ
 ينسراعا لجرلا هللاف ة رويت هلال دلع هيلع اهذخافةحوتفم هن هللا دبع 10 ارقرز نع * مصأع ا

 »ميحد لب ربج الز زثا اذكهو لسوهل اوهيلع هللا ىل اًضهنلال وسر اهأرق اذكهَّللا دبع لاف ةحوتفم كلجر مضأ

 هيفلاقو مصاعزع هللا ديبع نب دم هاورو مالا لق مصأع نع عسرلا نب سبقو ( تلق ) ليضق نا ( هاور )

 *ىلسو هل او هيلع هللا لصهنلالوسر اهب اكلم كلل تاو ادع كاف

 لسوهل اوهيلع هلل ص هنلال ردت كم ديعسىلا نع ديبل نب دومح نع رحم نإ مصأع نع © قاحسانا إذ

 لكنق هللادبع ةءارق يف قاحسا نبا لاق * نولستب بدح لك_نرم هللا لاقاك ج وجامو جوجاي حت لوقت

 *(م)روبقلا يهو نولسش مهرلاث ادجالا نم هلوق لثمءاثلاو مييملاب ك ثدجح



 سي سس

 ع 00 «564» ١ *« نميخلتلا عم كردتسلا »
 ينلانا اههنعدشلا 00 اع ن انع ريبج نبديعس نعقاحسا يب'نعتايزلا ةزم نع ىسيعن ميلسانب ماحنبا

 دانسالا حيي ثيدح اذه# ابصغ ةلاص ةنيفسلك ذخاي كلم مهم اماناكو أرق ناك سو هل اوهيلعللا لص

 * هاجر لو

 ةماس ن.دامج انب يتارملا ذو ادن رافتلادبع طاصولانن زازبلا كيرش نيدييعاتت لدعلاداشمبن لع انندح

 يفأزق تاكل سوال اوهيلع هللالص ينلانا سابع نبا نعريبجنب ديعس نع ء ميثخ نينامغ نب تادضوع

 5 0 و سم طرش ىلع حب رض عر دج اذه» ةئمح نيع

 نإ نانسألا ذوراهنإ ديزبان ٠ يطساولا ةملسم نبد# اني رافصلا هللادبع نبدمح هللا ديعون| 0 انريخا »

 هللا لص هللا ل وسر فدر تنكح لاق هنعهللا ىضر رذيبا نعهيبا نع يحيتلا ميهاربا نع ةبيتعنب علان ءنانسح

 لاقرلعا هلوسرو هللاتلقف هذه برغل نبا رذابااب لاق تبى غنيح تيكن تالا جلعوهو ملسوملار اوهيلع

 ::هاجرخ و .ةانسإلا يحص ثيدح اذه#ةزومهمريغ ةيماح نيعيف برغتاماف

 0 ا لعب اولا متاع دلال ماشهنب فاخانثىدجان.لضفلا نب دم نب ليممسا  انربخا ال
 اههناف ايثحواأيتع ملسودلا اوهيلع هللا لص تاناوسناوت فيكمىرداال لاقاهنع هللا يضر سابع نب 0

 * هاجر موىراخبلا ط رش ىلع مع ىدح اده *مضلابا 2

 نينوتنب ىسيعأبلا ىسوم نب ميهاربأ انث دايز نب ىلع نب نرسحلاأبنا هيقفلا قاحسا نب ركبوبا 4 انربخا اف
 ةفصلا ل هال ةقدص ىثلاب لسرب تناك ةشئاعزا لاجرلا ىلا نعكلام نع بهوم نب نمر لا دبع نب هللا بيبع نع

 نريذلا فلما ملوتت لسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوسر تعمسيناف ةيربرب الو بربر مهص اوطعت ال لوقتو

 *:هأجرخنملو دانسالا مييحص ثي دحاذه# ةولصلا اوعابضا فلخ مدعب نمفافن لجو نع هللا لاق

 مان دح )ل
 ًايصغ(١)ةملاصةنيفس لكذخاي كلممهماما ناكو ارق ناك ملسوهل اوهيلع هللا لص ىبتلا نا «سابعزبا نعو

 * هاو ماحنبنوراه هيف (تلق) ::حبحص

 «(م)ةثجنيعيفأر قب ناكلسو هل اوهيلع هللا لص يبنلاذا سابعنبا 4 نع ١
 هللا لص هللا ل وسرفدر ت:كح لاق رذىلا نع هسا نعىميتلا مييها رنا نع للا نع نيسخ ني نايفس

 معاهلوسروهّللا تلق برغتن يا ىردنا لاّقف تب ىغ نيح سمشلا ىأرفرامح لعوهو لسودل اوهيلع هللا لص

 * حسب » ةز ومهم ريغ ةيماحنبعيف ب رغنا,مافلاق

 سود .اوهيلعشا لصَّشسال وسر أرق فيك ىرداال لاق سابعزبا نعم ركع نع نيص>ن هللادبع نب 4 دلاخ ل
 ه(خ) مضلاب اعيججأىبناف ايثجواايتع
 الر تناك ةاعنا لاجرلا ىلا ن ءكلام :رع بهومن نمحرلا ديعنب هللاديبعنع ء سأ وبن[ ىسيع-»

 ملسو هلاوهيلع هللا لص دا ل ارز مهنم اوطعتال لوقو ةفصلا لهال ةقدصلاب

 كلامو هق ونيف فاتح هللاديبع ( تلق) * * سيح « فلخ مدعب رم فاقت هللا لاق نيدذلا فلحلا ملون

 هف ىعاال «512 ١؟ابصق 2 ةنيفس لكس ابعنإا ايما ير اخبلا يح يف(١)
 ايست م ءاصخ بق اقشمت



 420ج 0 *«*:م» ١ « صيخلتلامم كردتسلا »
 دا ىعدب , لاقمهمامأب سانا لكو ع لموت اه هلوقيف مسوملااو اوهيلعدتلا لص يب تلا نعةرب له ىنا نع هب هسأ نع

 لاقل الت و ْولْول نم جابهسأر ىلع لعجو ههحو ضييبو لاقاع أر ند نوتنم هنيطخل يفهل دعو هئيمس ه 10

 نا اورشا لودي مهيأ ح اذه يفانل كرابو هيانتثامهللا نولوميف ديه نمدبو ريفلاق هنأحصا ىلا قلطنيف

 هناحصا هاريفمدا ةروصىلع اعار ذزوتس همسج يف هلدعو ههجودوسيفرف اكلااماو اذهلثم مكتم لجر لكس

 لكتل زانت د | لوقيفلاق هرخامهالا تولوَةيف مهين ايف لاق هبانمات المهللا اذه نم هتلاب ذومن نولوّمف

 * هاجرخللو اسم طرش ىلع حيحص تب دحاذه اذه لكيوكم

 يباهبص الا ايركزنب ليعمساانن يدوراملا رضنلانيدمش ركب وبان ىربنعلا دم نب ىيح ايركزوا# انربخا )9

 ثكم لاقامهنع هللا ىضر سابع نبا نع هربا نع نايبظ يبا نب سواق نع نايس انور مع ىلا نب نارهم انتىرلاب|

 قدصجرخ ىنجرخا و قدص لخ د«ىناخدا هيلع تازفايننينس ةرثع شال ةككرسو هلآ اوهيلعهللا لص ىنلا

 *: هاج رخل ودانسالا مي ثردح اذه# رجاهفميملا تفي

 ىدوالام 1 نب ىلعانن ةز رغيلا نع مزاح نيدمح اننا ةفوكلا ينابيشلا يحدنب ىلع ندم رفعجوا# انربخا

 نإيلا نع اههنع هللا يضر سابعن | نع ريبج نب دييعمم ن نع قاحسا يبا نع سيح ن ةزم نع فسو نب قاحسا ب

 ثردح اذه# نيوساخمم" يش نعكنل و ًارقلسو هلا | وهيلعهللا لصةَلالوسرزاهنع ةاتطا

 سايعن | نءريبج نب ديعس نرع رانند نبورمع ثردح لع اًقفنااعا ه: هاج رو نيخيشلا طرق ىلع بيج

 *« نين ٌرمحلا 1 لرد رضحللاو ىسومةصق هنع هللا ىطر بعك نبينا نع

 ننايفس 8 .دقانلا دم و رمج ىتثدح ميهاربا ن يسوم نا رمعوباانن صا وحل. ريصن نب دم نب رفع 6# انثدح

 هللا لص يبنلا ناهنعّللا ى ربعك نو نءايهنع هللا ىضر سابعن | نع ريبج ني ديعس نعراني»نبو رم نع ةنييعنبا

 ءاج رخم لو نيخيشلا طرش ىلع حيبص ثيردح اذه 8ةففتع ارجا هيلع تذخنل تن ث ولأرق مسو هلا و هيياع ْ

 * ليوطلا ثيدحلا يف :

 فتوراه انن ةفوكلاب ىمعثملا صفح ن نيسالا نب دم رفعج واًاينال ظفاملا لعب نييسحلا لعونا «نندج 2

 نسا 1ك عدا موهلوق فلس و هلآ | و هيلعهللا لص ىبنلا نع ةريرسه ىلا نعوسا نع ىدسلا نع ليئارسسا /

 نمجانهسأر لبع ل لجو هيتجو ضي وأعا رذزوتس همسج يفهلدعو هنيمس هل ءانتك ىطعيفهدحا ىعدبلاق مر

 (م) ب ١, مر وبص لغاعارذ نوتسسح يفادعو ه,محودوسيفرف اكلااماوألل -َ

 نينس رشع ثالث لكك - وهلا و هيلعتلا لض يننلا ثكملاق سابعنب! نع هيبا نع نايبظ يبا نب« سوباق ل
 * حيحص«رجاهف ميما حتفي قدص جرخم ىنجرخاو قديص ل خدم ينلخذا هيلع ت تازئفايبب

 "خرز ونام يش نعكتل أس نار ق مسودلا | وهيلع هللا ليس هللا ل وسرنا يبا نع# سابعن |نع »

 تريبل عش ولارق مسودلااو اوهيلع هللا لص يبنلا نايلا نع سابعنبا نعريبج نب ديعس نع رانبدن وربع

 *(مخ) ففخم أرجاهيلع

 )ا

 قيس امون

 هللا لص لاك 7

000 

 2 تعدي وة

 -هم

077 



 «()جز «رس باكل ٠ 409 ع ضيس نالرتتلاو
 ةادردلا فا نع ىراصنالا ديبغنب ةلاضف نعىزاضتالا بسكن ب دمت ترعدم نب داي زنع دعس نن ثيللا ان
 ثيب دح ا ذه ب ةقفخع تبع و ءاننام هللا وحم لاق لس و هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نا هنع هللا ىضر

 , عم ويل « هاج رخم لو ىراخبلا ط رش ىلع حبحص

 ءاطع نب لمي نعةبمش انن سب ردا نب دمج حاس وبا ان يلا هقفلا ليعمسا نب دمش نب ليممسا ان ربخا زف

 «داعرخ 1و نيخيشلا ط رس لع بص ثندح ا ذه# تيسفاذا كنر ا 0

 لا دع نيد نب راكب انثىث هوا دخن . كاملا ديعانن ورع يف ريصلا دمم نب ركب دما وبا 6 ىربخ

 هللا لص ىنلانا هنع هللا ىضر نان نب دب ز نع تناءنب ده ز نب ةج راخ نع دان لل وبا ان 0

 0 0 ثردخاده

 و يناع كلا ضد ىدعي اع با 2م نا 3

 هلال صال وسرأر قولاقأ وجر خا كج رخنفنيملسمانك انتيلايرافاكسلا لوقف اوجرخاف ةلبقلا لها ترم
 ثدحاده * ةلفثم 6اس او ولاول قف دلا د واعرنيص ناارقو باتكلا تاي كارلا ٍلسودل اوديلع

 : , * هاجر لو ذانسالا ممر

 ىدشلا نع ليئارسا ايتا ىسومن هللادنبع ان ذوعسمن ديعسا» ىتوبحملا دمحا ندم سايعلاوبا# انريخا

 نع

 ملا لوسر نا ءادر دلاى ا نءدنبعو ةلاضف نع بعك ندم نعد ندايز ىثدح ثيللاان# مل طاصوبا »

 2 1 اي أمهللا وحي لاق 0 و4 دلع 2

 أد كر ار رو د لي اداب 0 تلمع أر

 * ( مخ )تيس اذا كنر ذاو

 ا ١ ميخفتلاب ن نارا لزاالاق سو هلآو هيلع هللا لص يببئلانا تاتو «د.ز نعإلا

 عمتجا اذا لاق لسومل او هلع هللا للص ىبنلا نع ىسوم ينأنع هنانع# هدرب يلا نبديعبس نعمفأن نب © دلاخ ل

 | تلظف لاق اهاسننوا يآ نم حسنن ام رقي دعس تممس لوقت ةعب 1 مر ل ىف هنهس لق

 ١ كن رتنس ارت هنأ ىظفح ولاق هنبا للعالو بيسم الغ لزم من ارقلانا لاق لاق اهلض و ااه رشا ننِغَس نإ

 !ةارعا او ماللو قلل مل الانف بصلاو ازاذم و | | رذعريطلاةئيهكميخفنلاب ن ارقلا لزنال لاق لسوهل 1 وهيع

 0و ا عر كلارا ملم را م 0

0 

22 

5-59 

5 58 2 

 . | مهم هللا سايق انيوذ ابذخااولاق مكمالسا نع ىنغاماولاق ةلبقلا لها نم هللاءاش "رم مهعمورانلا يفرانلا لها

 «حيحصةلتثمنملسم اوأكولا ورفكن يذلدو 5 ماو سس ملل 2

 لدا رسا



 0 لوسر ناك تاق اهع هللا يضر ةشئاع ن نع هيبانعق داحج ندم نع(١)ةقو ز ونا انن ىميتلا ْ

 « اص ريغ لمح هنا أرقي لسو هل 1و

 * ( مخ )نونااب ضمب لعاوضعب |

 اهضعب لضفو ملس و هلاو هيلع هللأ لص ينلا نع ةربرهيبا نع اصيبا نع ءنتهمد اع ةسسا يبأ ن هزل ل .زنع ظ

 هزجو ةيسدعو م2 هل
 «نوممجلامريخوها وح رفيف كل ذبفهتمجر وهّللا لضفيلق أرقت لسو هل اوهيلع هلا لص هلال وسر تعسلوت
 * هاج رخن مل و دانسالا مسي مص كد دعع] ده

 ناقرب للا نب ميهاربا ان ةبيش يبان نامعن دم انن ةفوكل اب ظفاحلا امر ايل نركب 00 كا

 نع ةملس نب دام ان ليعمسا نب ىس وم انب زب زعلا دبع نب لك اع ابنا هيقفلا قاحسا نب ركب ونا # يب ربخا

 هسا انام هلثس يمل ياا نع رمت ندمخ

 ُر 2

2 
33 
67 

 2 واع 1

 1 0 انا .: 0 5
 0 ننجح ا دعانا ماح نب نوراهانب دمج نب دبا سايتلا وا ا سيما ل اهدد) محلا دنعانا حاج نان 2 ! ماقال 1 ريوعأ

 0 لنا طل لو ساو لاو هي ةلاؤل

 ا ذه #* دحاو ءاع قس ناونص ريغ و ناونص ليخن و عر زو بانعانم تانج و لس و هلا و هيلع هللا لص

 : *. هاج رخن لو دانسالا مييحص ثي دح

 يق رلا و رمع نب هللا ديبعاننيلا ان يقرلا ءالعلا نب لالهانت دا دعب هيقفلا نالسنب دما ركب وا 4 ان ربخا ف

 *: هاج رخت ل و نيخيشلا ط رش ىلع حبحص ثي دح اذه * نونلاب لكالايف ضمب لع

 طاصنب هللا دبع ل اص وبا ا: ىلطلا ليعمسا نب دمحانب ىتاهصالا هللا دبعنب دم هللا دبع ونا 4 انن دح ف

 ١ هيت دجو مل هاف فيحصل هلع !ولوصالا يف اذكه ( ١(

 *: حرص« نوعمجلا# ريخوه اوحر ةرف كاذبق هتجرو هلل لضف لق ًارقب لس و هل ا وديلع هللا لص

 ْ 3 * ملظم هدانس :سأ تلق طاصريغ ل امعدناأ رقت مسودل اوهيلع هيلا لص شال وسرت ةشئاعنع

 يناللا ةوسنلالابام هلئسافأ رق مسوهلا اوهع هللالص 9 نا ةريره ىنانع ةماسيبا نع ورمت ن.# دمحش زف

 *( م) رذعلا تيغتاامو ةناجالا تعرسال يلا ثءبؤل لاقنه دب! نعطق

 راج نع ليقع ندم ن ةللادبع نعفسو نبق احسا ىنثدحدامحيبا نب نم رلادبع انا ماحنب ؛* نوراه

 ةدجاو ةرجش نم تاو[ نم سانلا ىلع يلم ءالوق لسو هلآو "و هلع هلا زبك بلا كيتا

 * دحاو ءاعتس ناونص ريغو نا ونص ليختو عرزو بانعانمتانجو لسودل اوهيلع هللا لص هللا لوسرأر قمت

 * كلاهن وراه هللا وال( تاق )سيح



 «نررلا "عدس اسإلا ١-6009) ف سا مدراسلا»
 1 ْ «حبحص *ى رس ! هل نوككزا أرقلسو

 ثيللا ني تيعش وى اباىرصلا محلا دبعن هللادبعني دمج بادبع وا انت بوعي ندم سابعلا ونا اند و

 لاق رمجا هللا دبع نب ميعن هللا دبع ىلا نع لالهينا نب ديمسنع دم زب نب دلاخ ابنا دعسنب ثيللا ًابنا(الاق)
 هيلع هللا ىلد هللا لوسرانبطخ نالوقتاههنع هللا ىضر ىر دخلا ديعسأباو ةرب ىهابا عمس هنأ بيهص يتربخا

 اننزح جيانملجر لك بك اف تكس مث تاس ثالث هدب ىسفن ىذلاو لاف ربنا لعوهو ملسو هلاو

 بنتجم و ناضمر موصب, و سما ت اولصلاب ينأب دبع نمام لاق مث لسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيميل

 رفكت هنعز وهام ربك اوبتتجتنا الت م قفطصتل اهنا ىتح ةمايقلا موب ةنجلا ب اوادل تحتفالا ميسلا ربابكلا

 « هاج رتع لو نيخيكلا طرش لع يمص ثي.دح اذه هك انين كتم

 نو رح نع نيسح ن ىلع نعىو رحل روصنم نب ىيحن (١)دعسو ا انن يناهن.لاص ندم رفعجوب | انددح

 ملسم ث رالو نيتلم لها ثزا وتاللاق م ل هيلعهللا لبص ىننلا نعهنعللا ىضردب زن ةداسا نعنامع

 ريبك داسفو ضرالا يفةنتف نكت هولعفن الا ضمد ءايلوامهضعب اورفك نب ذلا و أرق م السم رفاك الوا ر فاك

 * هاجرخم مل و دانسالا مبيع ثن دح | ذه # ءابلاب

 .تارهم نب ميهاربا ان يرقملا لضفلانب سابعا ابنا ظفاملا بوسي نب نيسحلا وا ين ربخا « اذكه »

 نبانع هيبانع سؤاطنب هللا دبعنع ىجن ىلا دلاخنب سمان يتشم دلانمحرلا دبعنبنيسملا نب ىلع ان ىليالا

 اردق ممظعا نمنع جتفنا نم لوسر مكءاجدتل ًارقلسوهل اوديلع هللا لص يننلايلا هعفرب |هينعهللا ىضر سابع
 اننا ىعضهملا ىلع نب رضن ان هللا دبع ن نو راهن ىس وم انب هنولاب ن دمجا نب دمح ركب وبا 6 انب دح ف

 هل لها نر دمك لل يبا تسملسلاةدي رضاع نب نوعرلا هيمن كا دبع نع لجالا نع كوالا ل هللا دبع
 لَم 2 ٠ ظافملا ةركذتيف اك نيسخن ىلع نعئو رب. الدعس ابا نال ةصقاندانسالاةلسلس لعل )١(

 * مص « ىرسا هل نوكست نا أرق

 هللا ل وسر انبطخ نالوق ديعس اباو ةربره ابا ممس بيهص يبريخارمجلا ميعن نرع لالهىبا نب 6 ديعس )»
 نبا زح ىكبانم لجر لكبك اذ تارض ثالث هد ىسفن يذلاو لافربتلا لعوهو يسود اوهيلعا ص

 بسلا رئابكسلا بنتجيو ناضمر موصيو سلا تاولضلاب يتايدبعنمام لاقمت ٍلسوهل او هيلع هللا لص هللا لوسر
 « يصب ميس 3 رفكت هنعز وهشام رئابك او بنتجتنا التم قفطصتلا,ما ىتحةمايقلاموبةنملا باودا هلت حتفالا

 هيلع هللا لص ينلا نعديز نةماسا نعزامع نبو رمت نعنيس> نب ىلع نع يرهزلا نع نيسح نن« نائفس
 ضعب ءايلوا مهضعبا ورفكيذلاو رق ايلسم رفاك الوا رفاك ملسم ثرءلو نيتلم لها تراوسأل ملسو هلآو

 «مسيصص ءابلاب رييك داسفو ضرألا ىف ةنتف نكت هواعفالا

 338 لوسرك ءاجدتلأ رق مسودل اوديلع هللا لص ىبنلا نا سابعنبا نعهببا نعس واط ننا نع «يجنرلا

 « اردق مكمظعا نم ىنمي مكسفلا

 هلال وسر تعمس تمكنب يلا ث دس هنا نع ىزبانب نمحرلا دبع نهللادبع نع حلج الا نعم كرابملا نبا لف

 هللا ىلص 002



 3 000 هيعصا- : 1 0 اي لا

 *«(0)ج 2١ «ريسغلاباكط» 2 «مسإ» # صيخلتلالمم كر دتسللا

 نيىلأن نعامهنعهللا ىذر ساعنا ٠ رع دهاحم نع رمل سبق ب ديم ن نعهببا نع 4 هعمز نب فينا ةرب يأ ا

 مءاتلابصنو نيسلا مزجل ينمي تسرداواوةيلولس و هلاو هيلع هللا لص يبنلا ىأرقالاقدنع هللا يضر بعكح

 : «: هاج رخل ودانس الا حيبتص ثدحاذه

 نركحيواان سو نب هللا دع نيدمجاانب ةعزخ ن 8 ريلاانب يناه نبوساص ن ..ددمح رفعج ونا ا 0

 لكل نيعنع طخ واطخ اسوم اوهبلع هللا لص هنلال وسرطخ لاق هللادبع» نعرز نع مصأع نع شا شايع

 انه ناوأرق 0 ا 0 ليسلا ٍدهو |مهتسم كابر 0 5 0

 ةيواعمو اان يرهق اما 0 كس 0 سابعل اا ا 00 ىو ريخا 2

 تيس 30 نعذاذاز نعورمع نبلابملا نع ع نيمحألا ف هللادبعو ل ايضف نبدس محو

 0 هأح رخو دأنساالا مييحص ثردج اذه 2 م ءامسلاب اوه مهل مهتفلال ًارقلسو هلار اوهيلع هللا لص الوبر

 ا ءةماس ٠ نادامح يندح ليمع نب كينع ىنادح نم ّْؤملادبعنب جور را ىزاوهالانامع نيدمحا 5 ا ريخا 0

 ط رم لع حيبوص ُبثيدح اده:هدعمو ةناونو كةارف يسوالا او «ياعدللا لص ينلا نأ هنع هللا يضر سنا نع

 1 *: هأح رم حو سم

 انبىتبا دلا نائلس هس نب مالسانب ى ىؤارلا سار داب , دمج ماحوبا ان بوبا نب نسبملا نب نيسلا ربخا

 مع هلا فقح ل ل ارق ب 2 او هيلع هللا له ينلاا ايف هللا ىضررمج نبا نع فان نع ءالجلا نب ورمج وا

 هد: هأح 2ص و ذاتجألا ب ثب لوح ادهد# مف راؤنض مي لأ 0

 01 هيلعهنلا لص يننلا نأ هن هللا يضر سن | نع ريس نب | نعءا دحلا دل اخ نع نبأ نب بوبخا# (١)اب ربخا

 ١١ لصالا يف سيلو ضيخلتلا نمضيصا ثيدملا اده )١(

 يرق لاق يبا نع سايعنءا ن نعدهاجم نع حج سعاالا سبق نب ديم نع هسا نع ةعمزنب بهو انا «ةزيىا نب | ِظ

 3 يملا تصن و نيسلا مزج ىنعلا تسرد اولوقيلو لسو هل اوهيلع هللا لص هلا ل

 طخ قواطع مسو هل ”اوهيلع هللا لص هللا لويز طخ لاق هللا دع نع رز نع عمصأعن ءشايعن. 4« ركيوبأ ص

 وعدي ناط ساهم ليبس لك لع لبسلا ه ذهوامقتسيمكبر طارص ا دهلاق م اطخهلاهشن :غوطخلا كلذنبك نع

 * حيحص» ةب الا امقتسم ىطارص | ذه ناو أرق م هيلا
 يبنلا يس هباء أل لأ نع ناذاز نعلاهملا نع شمالا نع ليضِف نب او ريك ن او هنو اممواانا متاح نب © نوراه 9

 «ةعرزوا هك رن نوراه (ثاق)# * مص «اففخم ع عامشلا باو مل حش إل أرق لسوف اودهيلع هللا لص

 *(م)ددعملو يوك مار لسوف اوهيلع هللا لص ىبنلا نا سنا نع ثان نع ةيلسنل دامح اني ليمعن هن 6 ديبع 8

 هلا ينفخ نآلاأرق لسودإ اوهيلع هللا لص ىنلا نارمت نبأ نع مفان نم ءالعلا نيو رم وبان ىنب'دلا 6 مالس

 وأو نشسدل نايم مالس (تاق) *: مرت »مف رافع 0 ص

 م او هي لا للصين نا نا نع نب نيب نبا نع ايفا مهلك ©« بوبجب 9



 «40عج» 0 « زيسفتلا ب انك 00200 « صيخلتلا عم ءكردتسلا»

 | حي ثيدح اده»# ةئمح نيعيف رق 00 اوهيلع هللا لص هللالوسرزا اههنع هللا ىضر سابع نبا نع

 2 هأح راو تاب ل

 ٍْ اذهاورك دف لاق قفا نب ريبجو ىلع ددلا دوسالا وادابز نبادنعناك لاق ةديرب نلهللادبع ن عم 3 5

 | لاقف عب مطقدقل از دوما تفس ةع رز نإ ملسا لاف راطخالا اوعضو يحوي مطقدتل فر

 ىيحيلاقفاضر وتب مطقدل ى مح لاف ار نب يبيحانياع لخدف انيلع رجال ثنو ينس 5

 هماجرخملو تانسالا ميج ثيٍدحاذه# همبما الور زغلا لها نم سيل ىسومابازا

 اكو دي وسان نايس نب ل اي الق يراقلا ليعمسا نب ميهارباو هيقفلادبلولا ونامامالا 6 يبربخا

 لاق ىرعشالا منغنب نترلاوم نع يب تاق وع لت نم علما يركن بدنج نب ديلولا
 8!لوَسر ىارقا لاَقفكءر عيطتس لهوا كب رعيطتس لهنيدراوملا لوقنعهنعّللا ى ع ذا تلأس

 * هأح رخو دانيبالا حسم تدخاتست )ل ءانل !ابعيطتسا لهرلسو هل وب هيلعاللا لص

 نانعركبوا ىلا ىتدج سب لا اني لبس ا: ىطاقلاق احتساب ليمحس! اين لدفلا ذاشمي ن لع انددا#

 موبرزاهابا ميهارب ,ل قليل لاق لسوهلاو اوهيلعهللا لص ىنلا نعهنعهللا ىض ر ةربسهىلا نع ىربقملا دي بذا

 لوقيف كيصعاال م ويلاف هوبا لوقف ىنصمتال كل لقاملا ميهاربا هل لوقف ةريغو ةرتق 000 لعو ةمايقلا

 د رعقا ا يأ انم:ىزخا يزخ ياف بتترشيمو عالد ينلدعو كنابراب ضار |

 1 «رابلا يف قاف هءاوقذخويف خطاتم ذب وه اذافرظنيف كيلجر تحام ميها ربااب لوقم نرف م ةنلا

 6-0 ني ط رش ىلإ 2 0

 ْ 0 0-0 2 مكر نادت 00

 «ييص# ةثج نيعيفأر قن ناك ملسو هل رهلع نا رد هلا لوسر نأ يا بعنبأ # لرع

 د بادن ناك لاق ةدد 0 ل

 ١ " «يح» مفرلبعكي لاق هواش رسولا

 «حيصص» ءانلابكءر عيطتست له لسوهل ”]وهيلوهللا ىلص هللا ل وسر ينأرفا لاقذاعم © نع

 هلآاو هيلع هللا لص ىبنلا نع ةرب هينا نعىربقلا نعبئذىلانانع ركبوا يخا ينندج « سوا ىلا ن 9١
 لوقيف ىنصمنتال كل لقا ىلا ميهاراا هلوّتف ةربغوةرتق را هجو ىلعو ةمايقلاءوبر رزا :| هأباميهار ,! قلي لاقإسو

 دعب الا ىلا نم يزخا ىزخ ياف نوثعب . ميز الونا ين دعو كلا براي كومبف كيصعاال مويلافموا

 خويف عطلت يذ وهاذاف رظنيف كبلجر تحام ميهاربأإ لوقيم نب رفاكلا ىلع ةنجلا تمرح هللا لوقف

 ”(مخ) رابلا يف لذ هئارق

 ظ'#22ح0ذ1أأ1|أ]|]]|]|]|]|]|] ]|0000| | ]| 1“
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 «0)ج» ع« ريضلاباكإ» #*بطظ «١ صيخللا عم كر دتسلا»
 «باتكاااذه طرش نمسيل

 نغبصا أبا نوراهنب ديزيانث ىطساولا ةملسمنب دمتي دادغبب يفاشلا هللادبع نيدمس ركبنا 4 انربخا ل
 نعامهنع هللا ىطر سابع نب هللا ذبع تلأسلاةريبجنب ديعس ينثدح ب وا ىانب مساقلا ىندح ق ارولا ينهطادبز

 ه:ءايلامفرب نوفاخ نيذلانم نالجرلاق لسودل اوهيلع هللا لص ينلا هبل ثيدح يف انوه كلانيفاو لاطلاق لو

 2 هاجرخم و دانسالا حيحص ثردحاذه

 نَرصَتو ئسرتلا داح نب ىلع الادغاتث دورا ار ظنلا ني دمت زكو وبا ان ىلا يساوي رع «افدع دج |
 امهنعهللا يضر سابع نبا نع ةمركعنع بئاسلا نب ءاطغنعهيبا :رعناملس نب رمت انث ( الاق ) يمضهلا لع

 تازئاهف ىسومو ميهاربا فحصيفاهلك سوا وبطل مشل لركرلا لحال فر ل حبس تان املا
 نم رذانذه هلو ىلا ىرخارزو ةرزاو رزالزا ىفو لاقو هلّش ىفو يذلا ميار غلبف ىوهاذا مجنلاو ٍ

 *هاحرخ لو دانسالا عيحبص ثيدح اده#ىلو الاردنلا ْ

 ناملسنب قاحتساانب رازملا نآأربمن دمحا نب قاحسا ان نادم. ب الملا تادمح نب نمح رلادبع 4 ان ربخا | ١

 كمت كلا اهنع هللا ىضر ةملس ما نع ةيلاعلا يلا نع سنا نب عسرلا ن نع ناهام نبىبيعرفمجو ا اني ىزارلا

 اذه*ن رفاكلا نم تنكحو 5 تبذكف يتانا كتءاجدق بارق لسودل .اوديلع هللا لص ىنلا|

 *هاحرخنملو دانسالا مير ثردح|

 ن.قاحسا انن يملسلا ليعمسا ندم ليغمساوا انو ريفر يضلا نادمح ندم ن زكي دجاو ا 4 ىتدح »|
 هنع هللا ىطر بلاط ىلا نب ىلعنع مار يبا نللادبيعنع ةملا نع ذنب نتن علالب نيناملسان: ىورقلادم |
 *هاجرخنإو اسم طرش لعب ثيدحا ذه#ناي لوالا هيلا نذلانمأ رق - ودل وهبت لص ىنلا لا |

 اصنب هللاذيع انن دانللا لهسنيرشن لوا الاق عوتملا مس اقلانن دمحو 'ينإاهن طاصن دمت 4 انندح

 ريح نب كيعس نم هتعمس دقو دا اح لاق ريج ْن كيعس ن 2 هسا نع ميتخنب نع هللادبعوب داما مرضا

 ديعس ىنادح بواينا نب ماقلا ىثدح ديزنب غبصاا ناد رئانت ةملسم نيدجحان :ىهقاشلا ركب وا 4 انربخا |

 نالجرلاق ة لسو هلآو هيلع للاي لص ينلادب لس ثيدح ىفانوتف كانتقو ىلا هتهلوق نع سابعنبا تل آأسلاق ريبجنا ا

 3 000 8 ايلامقرب لوف ان دلا نم

 ينلا لآق ىلعالا كنرمس !ميستلز لاق : سابعنا نع ةمركع نع تاس ان ءاطع نع :قكدلا 7 لاولس 9 و

 قو ىدلا ميها راو غلق ىوه اذا مجعنا و تزن ىنباوعتو معلا فوك | رسول ْ

 0 * لوالا 0 نم ريد أده ا 0 رزو ةرز تاور ال نا 0 ةو هلق

 ةرسيحص# ن ري تضل 6 ا لإ[ كساس ا
 م كي منيع قحتسا نيدلا 9 ملسوهل اوعلع هنلا ليصب يبنلا نأ هةنع هللا ىضر 3 لعنع 2



 «()ج» #«ريضلاباتك»- «  محو #« صيخلتلا عم كل ردتسلا »
 لضفلانب دمح نامنلاو با انن ىضاقلا ىسيع ندم نب دمجا انن دا دغبب هيّفلا نالسن دما ركب وا يان ريخا 2

 تمهساها امعّشا ىضر ةشئاعنعقيقشن هللا دبع نعل يبقعلا ردت لب ..ان وتلا سومو 00

 باع تعلو نوتتالا ظرف لع حب ثيدملا ذه هنا واو حو رف ارت لسو هلآو هيلع هللا لص يبلا

 دبا نب هللادبعاتن ة رسيمىلا نب ىيحن وا انن ةكم يغ از الا قاحسانب دم نب هللا دبع دمحوبا « انربخا

 كرضاب فانا ةمآلا هذه أرق هنع هللا ىض ر ةريرهابا تعمس سنو. ونا ينثدح نارمع نب ةلمرحانن ى رقلا
 اعيمس ناك هللانا هن هب يعبأ امن هللانا ل دعلاباوكحتنا سانلا نيب متكح اذاف اهلها ىلا تانامالا اود ون" نا

 * هاج رخم ملونيخيشلا طرش * ىلع مرتك ثم دح اذه #* اريصب

 لاَص ن نب هللا دبع اص وا انن يتأ رعشلا دم نب لضقلا انن(الاق)ةمصعنب ميهار او اص يدم 4 ان دح »

 لل لع هللا لص هللا ل وسر يملا ثعب لاقهنع هللا ىطر صاعلانب و رمت نع هنأ ن نعحاب ر ن لع نب ىسوم در

 رظنلا يف دعصف اضوتا دعاق هيدج وف هتسا ميحالسو يلا يلع ذخافىنتلا م كحالسو كلاي ”كاطتسزاادز

 تاّقف ةءاص ةبغر لاملانم كل بغراو كملسو هللا كمنغي شيج ىلع كشعبا ناددرا يناورمعاب لاقمأط اطمن

 1 عاملا لجر ا!اصلالاملابامنو ىلا لان عا ناو مالسالا يف ةيغر تملسا امنالاملل لس االال ورا

 14 اصيب الىراخبلا ظرف دحابدنبل عزب ىمومشنأ و ل سما ر شمع م ثيدح#:نيعلا رسك و نونلا حتف

 نإ ساو نع كرابملا نب هللادبع انناوغنب كرادع انيدمصلادبعنب نسحلا انن لدعلا ذا ثممح نب للع# اناني 5

 اف مهبلع انبتكو ارق ناكل سوهل ١ اوهيلع هللا لص يبنلا نا سن نع باهش نبا نع ديزي نب ىلعونا ينربخا ديزي

 *: هأج رخم مو دانسالا حض ثردح اذه *:مفرلاب نيعلابنيعلاو تصنلاب سفنلاب سفنلازا

 نيدمح هللا دبعونا ( هانندح )ظافلا تادايزب كرابملا نب هللادبع :رع ىرواسيلا ةءواعم نبدح « هاورو »©

 سو نع كرابللا نبااننةكع ىروااسينلا ةيوامم نيدمح ىلع واانن ديهشلا ىبحتنيدمنب باني ظفاملا توقعي

 ارق لسودل اوهنيلع هللا لص يبنلا نا سنا نع ىرهزلا نع دنزيبنب سنو ىخادب زي نب يلع يبا نع دير نإ

 ةيواعم نبد مح *صاصق حورملاو نبا نسلاونذالاب نذالا دف لا تقالاو نيعلابنيملا وسفنلاب يفلان

 سل

 سوملار اوهيلع للا لص نا تين اهنا: ةنقتام ن ءقيقشن هللادبع نع ةرسيم نب لبد .انن ىنومن. * نوراه

 م كك احنرو حورف أرق
 تان امالا اودؤنتنا كس ايلل تاةءآلا هذهأرق ةريرهابا تعمس نذوب وبا ان نأر < نب « ةلمرح

 «(م خراهلهالا
 كج ريالا لام ابامن هثدحيف لاق مس وهل اوهيلعللا لص ينلاناو رم نعهيبا نعىلعنب ىسومانت# لاصوا ٠)

 * حيص# نيملا رسكو نونلا حتتف ىنعب اصلا

 ملعانبتكو أ و ارق ناك لسوهل او اوهيلع هللا لص يبنلا نا سنا نعىرهزلا نعىلعيوا هيخا نع ديزءنب © سنوب وف

 )ظ)2«*<*”*طصسشس »>0 7720222227"

 هيتس« مذرلاب نيبلاب نيملاو بصنلاب سفنلاب سفنلا نا
 اربخا م ©

 521ظش 7531



 « (0) جا . 4 ريسفتلا باتك» « مم  صيخلتلا غم ك ردتسلا »

 نعليث ارساأبلا ىسومن هللاديبع انينا رهم نيدمم نيدجاانب رافصلا هللادبعزب دمج هللادبعوبا# انربخا

 هيلع هللا لص ىنلا بامتصا نم رفبىلع م لسى نم لجر سعلاق اههنع هللا ى كر سابع نبا نغةمركع نعاس

 همنغاو دخاو هولتقف هيلااو هدف كد ذرعا يع لس ام اولا مهياع لاف ضو سولو

 ارلوق العا ونرتف هللا ليبسيف متبرض اذااونما نيذلا اهم أ انىلاعت هللا لزئاف لسودل اوهيلع هللا لص ينلا اهم اونأف

 ع ثيدح اذه# اونيبتق كتيلعّا ' : رف لبق نممتنك كلذك هلوق ىلا انمؤم تسل مالسلا كيلا ىتلانل

 *: هأح رخو دانس الا

 ين ' ل ولاق ءانيمنب ىسيع هينا هبمللا نب دم ن.لضفلا انب ب ىلإ 5 نملان ل و وم دم # ىف ر ريخا ١

 سايع نبا نع ةم ركع نع ءنيصحلا نب دواد نع لهشالا ليعمسا ن ميهارب انب ىضاقلا نب ىم و«نب در هب زغوا

 حير ثبدح | ذه * ءايلا مف لغي نا ينل ناكامو ارق ملسو هل او هيلعهللا لص هللا لييدناابع شال

 * هأح رخ حلو دانسالا

 ليعمسا ادن :" دلاخ نب ماشهانن يناجنسملا فسوبنب ميهارا انب ينتثلا بؤقمي نب دمجا ديمس وبا < اني دحإل

 ند زينأ رقا لاقو تبان ن دن ز ن.ةجراخى ًارقا مفان لاقم ةبطوبقم نهرف ميعأ هل يلا نب مفانن ءرسق نبا

 حيحص ثم دح | ذه * فلا ريخب ةضوبمم نهرف ملسو 1و هيلع هللا لص هللا لوسر يف ًارقالاقو ت اي

 * هاج رخم مل و دانسالا

 دلاخانت دشارؤ. ىبحانت يبطُقلاى ين دمجانت بلاطىنانب ميهار /ا انا ل دعبلا دب رب نب دم < ىف ربخا ف

 الور ناك تيكن | ماايا احل ل هانم ريم نب ديع نب لا دع نع ءاذما

 0 سنام !ا مهلا رحل

 * هاج رخن مل و ذانسالا ميحص ثيدحاذه#اه ًأرقن ماسو هل 0

 نعل تب[ داويتمالا 7

 ملسسو هل اوديلع قا لص يتلا تاصا نمر رذن ىلع ميلس يك نم لجررسلاق سابعناا نع ةمركع نع 4« كام. 2

 هيلع هللا لص ينل اماوناو همنا وذا وهواتف هيلا اودمسف كءاذومتمالا مكيلع سام اولاف ميلعلسف هلم 01

 * حيي «اونييتفهلوق يل اانموِمِتسل مالسلا با قلا ن ا تلف ا و

 سابعنا نعةم ركع نعنيصحلا نددواد نع هشالا ليعمسا ن ميه اا ىرسبوم ندم هب نغواان < «* نولاق 9

 0-2 0 ا ءابلا ا هكا ا اوايعشلا سالو ل

 ال 0 ناش تاره ضررا او

 ىلض هللا ل وسر ناك ة شئاع نعي هدو نةيلادبع يف دلاخاني 5” 0
 هيلع هللا

/ 

 الوزن

 .. او
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 - 400ج» ٠ «ريشلا باتك» ": 4 م9 #« ضيخلتلا مم كردتسلا إل
 هلوسروللااولاق ىاذموبيا نوردء !لاقفهلوق لوقهدنعةبا |وفرتعو ىلا اوثح هءاحصا كلذ عمس| لف «ديدش

 ةعسشو ةثامعست فلا لكن ملاقرانلا ثعبامو براي لاق رانلا ثعب ثعبامذ ”ايلوةيفةنر مذ 1 ىداني :مون لاقرعا

 ا لسوالا] اوديلع هللا ٍاصاّللا لون تادف كه اما وهوا ناسا فشلا قدحأ وورانلاف 0 3

 مالا لم ىشوم اتئاكام نيتتيلخ عمل مكك ١ ديب دم سف ىذلاو ف اورشداو اوامعا لاق هءاحضابىذلا

 | اورشداو اولها لاقك نودجيىذلا ضي مولا نعىرسف سيلباينومد !يننم كلهنمو جوجامو جوجإب

 ماشه ثددح# ةيادلا عارذ يفق رلاك وا ريعبلا بنج يف ةماشلاك الا سانلايف متنا امدد دم سفن ىذلاوف

 فاتخا اذا اماف نيصحن. نار نمعمسدق نسسحلانا ىلعنيمدقتملا نمانثع ١ رثكا نافيخ ثيدح ىئاوتسدلا

 *« ماشهلوق لوتلاف كللادبعو . مكاو ماشه

 .قيمسساانثَقرّزألا داع زيءاهعلا يباجنسملا فسو ن ميهار رات بوقعي نيدمجا ديعسو !:6 انئادح

 تان ندزدهيا نعت اننيدمز ةحراخان ميكحيلانب ليعمسا ىتدح ىراقلا ميعن يلا ن مفان نع سيقنا

 دانس الا مير ثدح اذه# ىازا اهدعت فنيكحأر مو 1 | لصدتلا لع نا ةنعدللا ىضر|“

 *تباننب سيقن ل |.عمسأب ادتتحم "ماعم .ا هأح رخم | و

 فرع قاعيسا يبا نعل ا 6 سومزنب هللا دنع امان : ارهمنيدجا انن رافصلا هللادبع ما « انربخأ ل

 ملسسو هلاوهيعللا ليبض هللا لوسر فرقا لاي هلع ا | ىضردوعسم نب هللادبع تزرع دز نم رادع

 4 نيتلاةوقلا وذقاززا اناينا

 انريخا» - _ راواالاراخ مجم «فومللاو نزاانم اونكس ىا )١(
 ريسميف لس وهلا وةيلعهللا ص هلال وسر عمانك لاقنا رم نع نسما نع ةداتق نع يئاوتسدلا 4 ماش

 ٌتعضراامعة مضر لكل هذ مورو ميظع يش ةعاس اسلاةل رازنا مككراوفتا نمانلا اهم .اينيتال الا نيتاه.هبوصوف رف

 هناصصا كلذ عمسارف»«ذيدش هللا باذع نكحلو ىراكس هامو ىراكس سانلاىرتو اها لمح 0

 | هير مدا ىدانن مولاق طا هلوسرو للا ولاقكاذموبىا تنوردنا لاَ هلوق لوقددنع هنااوف معو ىلعلا اوثح

 ةضاووراتلا ف نوعيفو ةعيصو ةئامعست تفلالك ىزملا ةراتلا ع سامو براي لاقرانلا كلب ثمعلامدا 2

 نيتقيلخ مل ركل هدد سفن يذلا وفاو رشناو اولمعا لاق كلذ ىأرايقةكحاضباوحضو اف هءاعصا سلب ف ةنملا يف

 ىذلا ضعب موقلا نعىرسف سيلبا ىبو مد ينم كلهن مو جوجامو وجاب هانرثكألا طق * يش مماتناك م

 يفةقرلاكوا ريمبلا بنج يفةماشلاك الا سانلا يف متناام هدد سف يذلاوفاو رشداواواما لاق تاودجي
 / » حيحص «ةيادلاعارذ

 هللآل وسرزا هسانع ديز نب ةجراخانت ميكعفإا نب ليغمسا ىنادح ميعلىأ نب نب فان نع سيق نإ © ليعمسا ف

 «هوفعضت ران ن ديزل نمنا نب ليعمسا (تلق) بحص *يارلاب اهزعننفيك أ أرقلسوول اوهيلع هللالص
 سما اوهيلعهللا لص هللالوسر ينأرقالاق دوعسمن ا نع دي زين نجر لا دبع نعقاحتسا ىنا نع# ليئارسا.»

 « نتا ةوقلاوذن ذل ينا

4 



 «()ج» «ريضتا باتكط» . يدعو «صيخلتلا عم كر دتسلا )»

 هللا لص ىننلا ءاجنا ثبت لفلاقو ةديصع وار ةشئناع انتمعطاف هدجن لف ىل ب شتا طول سو وهل اوديلع هللا للص

 لاتخ ةلخس هدد ىلعو ىعارلا ءاجذإ كل ذك نحيف لاق مل ابكت ملت سو هلاو هيلعأ

 نايس لاف لع لبقامقاش هش اهناكممعذال لاق ةمهم لاقاذاملاق من لاق تدلوا لسو هل و هيلع هللا لص هلال وسر

 لاق مرج نبالاق# ةاش اتي انحمذ ةمهم ىعارلا لمحاذاف ديرتنا بحنال ةثاممنغ انل كلجا نم اهانحتذاعاانا |

 * نيس اللق ]و و نيسحن ال لسودل اوهسيلع هللا لصهتلا لوسر

 ا نعمش مشاه ىلا نع ى روثلا نايم - «هاورإ»

 هب | نع ط فل نب مصاع نع 0 ء نايفسانت ىري زلادمجا ولاني ى نما ندمان بلاطو اب سيلا ارنا اني ْ

 0 الا مي ثيدحا ذه# نبسحال لق 000 ةلسوهل اوهيلعسا لص يتلا نا

 نايا مساقلانب دجلات ىروملا نيسان لكي نوط ةكعيف وصلا ل هس نيد نب ركب انن دح «

 رقلاقامهنع هللا ىضرسابعن.ا نعدها#م نعىراقلا ا ء هنأ نع 2 لبش ندؤادان
 0 اق لدعاهتم دخو.الو ةعافش اهنم لبَه الو ءانل |إب اعيش سفن نع سفن ىزجم الاموب اوقناو بع 5 نىبالع

 اهنمدخو الوءاتلاب ةعافشاهنم لبق. الو ءاتلابائيش سفن نع سفن ىزجنال لس هل اوديلعّقا لص هللا لوسريأرقا

 2: هأح رغد داسسألا جب ثدح اده# ءابل لاب لدع

 نع كلملادبعزب مكمل اان ليعمسا نب ىس ومانف اريسلا ىلع نيماشه انبهيقفلا قاحسان ركب وبا انندح )ف

 توافندقو ريسم يف لس ودل اوهيلع هللا لصءنلا لوس رعمانكلاقهنعهلا ىطرنيصح نب نار منع نسملا نعةداتق

 امنورت موبميظع ”ئىشةعاسلا ةلزاززا مك<را وقنا سانلا اها هوص نيت الأ نيتام. مف رفريسلايف هباحصا ضعب
 للاب اذعنكلو ىراكس مامو راكم سأللا ى مداه لع تاذ لك عضتو تعضراامت عضم لكلمذن |

 1 زيان . مسا املا نب هللا دبعنب دم نيدمجا نعطسوالايف ىرا ةيلازك لاق ةيلاوم دع ركذ(١ 1( ْ

 انكتي وماقتن لسودل ١ او هيلع هللا لص ينل :لا ء اا 9 ثبلث رف ةديصعوا رع ةشئأع انتمعطاف هدج لفىل بحاصوانا

 لاف يلع لبقام ةامثا 'ماكم حبذا لاقف ةلخسمدب لعوى ع ارلا ءاجذا كل ذك نحن اهيبف منانلقاثيش اتمعطا لاف

 نيسحت اال لسو هلاو هيلع هللا للص هللا لروسو لاق 26 در قلل رسام اعف انا 0

 * نبسحن ال لبق م 1و

 لاقلسو هل اوهيلع هللا ك ص ىنلا ناهسان ءاطيقل ن ٠ مصأع نع مثاه ىلا ن ناشط ىرييرلا دمحاوا »

 * نسبحم ال لشد نيس

 ينا لع تأرقلاق سأ ,ءنا نع دهان ع ريثكح نبا نعديبا نع دابع نب لبشنب دوادانت ةزهخانبا< دمحا لف

 هلاو هيلع هللا لص تار 0 رقاىبالاقةعافش ا 0-5 امالوءا اا نيف نم نيخ : ىزجتالامو الما

 «ميك#ءاتلاب ةعافش اهنم ل ابقالوءا انلا ؛ ىزجتال سو

 ىرتوأ رق لسوهل اذ او هيلع هللا لبص يننلاعم ءسدنأ نيصح نب نا رم نع نسحلا نءةداتق نعكلملادبع نبك مكحلا »أ

 "را كورنر فرع سانلا

0 

 لع هلل

 4 ا دادتو 3 5
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 «()ج) : « ريسفتل باتك» 0 د ع ميخلتلا مم ك ردتسملا «

 9 ١ : .«نادلا عوكل و محلا بلا

 اني نايس نب نسحلا انياولاق ىرقملا سودبعنبو رمجواو شب رق نب ركبواو هيقفلا دياولاو با  هانيدح لف

 هللا ىضرةملسما نعةكيلم ينانهللادبعنع مع هاوس ىيحانت ىدعسلا سايا نب رجح ن.ىلع محا
 مييحّرلا ع نمرلا فق مثنيلاملا بو هلل دهلا 1:1 هءارق ملتي ناك لسو هلأ اوهيلعهنلا لص يننلانا تلاق اهنع 0 1
 1 إ

 رش يلعب ثب ا تيرس يا نس 00 5 ص ثردح اذه * ندلاء و كلم اهأآرقت ةملس مات تناكو ةكحيلمىوان لاق قمهعءاج“ ]|
 * هاجرخم مو كلر

 لدعلا ذاشمحن ىلعو هيلا قاحسا ن ركبوا ( هانربخا ) ةريسهيبا نعاهط رش ىلع يحصد انساب  دهاشملو 0 00

 اصيل نع شمالا نع ليضف نب دمحاانس ىلعساولا لينتان قيقا بلاغ ندخن ابلغ لاقو أبا نكبوالاق 2
 «نبدلامو:كللم أرق ناك ماس وهل و هيلع هللا لص يبنلا نا هنعتلا ىضرةريره ينا نعأ اهم

 بااكلازاملسن ميهار ران ىجلبلا لضفلا نب دمصلادبع ان وركيف ريصأ|نادمح نبدحح نب . ركوب ايربخا و

 هل او هيلعّتلا لص هلل لوسر نادهنع هللا ىضر ةرب هيأ ن نع هينا نع ء ن.رأا دبعن ءالعلا نع ناههطن ميهارباان

 ::هاجر خم و دائسالا حيت ثردح اذه «داصلاب ميمتسما ظارضلا اندها ارق ملسو

 ن ليعمسا اننا ولاقل دملا ذأشمح نب ىلع ودهازلا رافصلا هللادبع واو هيقفلا ق قاحسا نب ركبوا 4 انربخا ل

 سبنملابا ارجح تعمس لاقل يهكنب ةملس :رع ةبعشانت(الاق)دبل ولاوناو برح ن ناميلس انئ ىضاقلا قاحسا

 مهيلع بوضغلا ريغ لاق نيح لسو هل او هيلع هلا ىلص ينلا عم ىلص هباهببا نرع ء لثاو نب ةمقلع نع ثدح

 * مهيلع بوضغلا ريغ ةكملها ةءارقيفنافءارلا ضفخم ريغ ىضاقلا لاق فهن وصار. ضخ نيم ١ لاقل اضلاالو

 * هاجرخو نيخيشلا طرش ىلع ميحص ثردح اذه

 نبا (ينربخا )دمج نب جاجح انئقرز الا جرفلا ندمت اننيرلاب هيقفلا دم نب ليممسا ركبوا « يتربخا »

 ينلاتسا لاق قفتنملاى دفاو ةربص نب طيقل هنا نع ةربصنب طيقلن مصاعنع ريثكن ليعمسا نع حرج

 هللا لص

 هيلع هللا لص ىنلا نأ ةماسما نع ةكيلم "٠ نانا نع ع رجب انع يضرقلا دينو, ىنصان ربح نإ < لع

 تناكو ةكيلمو ا نال ,!لاق فت م مييحرلا ع نمر لا فت م”نيملاءلا بر هلل دجللا هناا ةياهن ءارق مطقت ناك ملسو هلآ و

 * (م خ) ن دلا موب كلم اهأ رقت ةملس ما
 هللا لوسر نا ةريرهيبا نعهيبا نع ءالعلا نع نايهط نب ميهاربا انث تتاكلا ناولس نب 4 ميهاربا »

 تاميلس نب ميه اربا و حصيمل لب( تاق ) حمص « داصلاب طا رصلا ان دها ارق سو هلاو هيلع هللا لص

 * هيف ماكتم

 هللا لي ىنلا عم لص هنادي نعلثاو نبةمقلع نعش دحم س ىلا ابا رجح تعمس ليهكن ب ةملس نع ةبعش ل

 * مه )هنوصام ضخ نيم لا نيل اًضلاالو مهيلع بوضفملاريغ لاق نيح لسوهل ا اوهيلع

 ملسو ال وهم هللا ص ىننلاتنا لاقديا نعطي نب صاغ نعريثك نب ليعمسا نع 4 مب رجا لف

 انا ن2

 م



 «(0)ج» © ريسفتلا باتك كب و # صيخلتلا عم 0 ردتسلا 9

 2 .الو تأرقزمبي# لبجنالاوةاروتلالثم نارتلل مساهنكحلو

 نارا ثيل زيزلا »عن :رب دم نب هللادبعانب ىرَملامام الا نبا سابعلان دعاك 6 يندج »

 دوسالا يلا ن 2*٠ نيعانبنا رم نع ع ىنمجلا لعدب نيسح ىندح ناكحلا و هزمح ن ل ىلع ينثدحو يرعملا ماشه

 هللا لوسر لاقف هللا'ىبينايل اقف اسوأ اد اوهيلع هللا لصهّللا لوسر ىل ايبا ىعاءاج لاق هنعدللا ىضر رذايلا نعى :دلا

 *هاجرخ لو نيخيشلا ط رش ىلع حم جيك ثيدجا ذه هللا ي ىنكلو هللا 'ىيبنت تسل لسوهلاو اوهيلع هللا لص

 ظفاحلا بوعي ندم ندح يملا و ( يثدح) باتكملا ادهطرش نمسبل د دائسأب ريسفم 6 دهأ شدهلو

 ندواد . نا نا رهم اج ىليالا لأ ن0 نب ميهارا انءىرقملا ل ل لضفلا نب سايب ملامراملاو انءىرقملا

 ال وسر زمهاملاق |هنع هللا ىطر رمت نبا نع عفان ن - ةديف نى نع قطا ةنيذانب هللاديعاتب ىر كلا و رعبد

 هللا ذم ابا ثكعمس 0 نم م اهيوعدتبا 4 هعذي. زمهلااعاو ءامتلنا الو رمجالو ركصب وباالو اسوم اوهيلع هللا ص

 بنج نيدمجا تعمس لوقت يحب ن ا تعمس لو ظفاما يلا مشل بومعي ندم

 د ىلا الادابز نب نمر اادبع ثردحاالو ىذدرلا ةديبع نب ىسوم ُبادح بك ال ل لوقت

 نب راكب أبا يمضهملا ىلع نب + رصتات مركم ن ؛ نيسملا نب دمأبنا ظفامل ا ىلع نيد نسما ىلع وبا 4 انلدح )9
 نددز نعديز نب ةجراخ نع دانزلاو ا ىتدج فوعن نمح ىلا ديع نل رمت نب زيزيلا دبع نب هيمان هللا دبع

 نيفدصلاو اردن واردع ريطلاةثيهك مم خيفتلاب نارقلا كولا لا لاقرلسودل آوهيلع هللا لص ىنلا نع هنع هللا ىطر تا

 * هأحر و جاجا ميحص#«نآر هلأ يفاده هايشاو سصماالاو قلملا هلالاو

 ىنادج مال مياقلادببع وبا انب زيزملادبع نيرملع انئالا# ضن ربيملا نيدمحو بورانب نيسلا 4 ايربخا

 هل اوهيلع هلال ص يبنلا جوز ةملسما نع ةكيلم يبان هللادبعنع ميرجن كللادعانب ىوم الا ديعس نب ىبحب

 *نيملاعلا بر هلل ديجلا ميحرأأ نمر لا هللا مسي هنءارق عطقت ملسو هل آوهيلعمتلا لص هللا لوسر ناكت لاق ملسو

 نيسحلا (2

 نع ء ينعم لا نيسح ىب 1 0-0 ماشهنب فاخاننىوغبلا ان ىلا سبابعلا نب دمحا 4 ىنث دح

 لاتف لسو هلآو هيلع 00 ءاجلاق ر ذىبا نع يلبدلا دوسالا يبا نعنيعا نب نار
 ةقث سيل نا رمح ىف اسنلا لاق#حصي مركملب ( تلق) )حيص « هللا يكل و هللا يبن, تسل لاق هنا ىثبأ

 زمه ام لاقرمتنا نع عفانن هع هنغاضيا كتيبش تلو هاووهو ةديبعنب ىسومنع ىورىضفار د وا د والاق و

 * م دب نماهوع دتنا ةعدب زممل اعاو ءاقلتاالورمع الوركب والو لسو هلو هيلع هللا لص هللا ل وسر

 هللا 0 :رعوس أ نعد زن ةديراخ نع زان رلا با ىتادج يف يلا ني نمل دبع نإ دما هللا دبع 8 راكب ©

 فا تلا لالا ونقف نصل دار 0 ل سو هل آو هيل

 7 او ِثي دخجاو ة دمع سيل رآ بو هفعض ىلع عم يفودلا هللاوال ( تاق ) سيعص» نارقلايف ا ذه

 هن ءارق عطق كه لج لهب لا لما لوو 9007 دلي قيقا نإ « مي رجنبا »

 ظ * نب دلاءوب كلم ييحرلا نيرا «نيملاعا بر هييدجلا *ميحرلا نجرلا هللا مس



 رح
 1 عر

2 
 ا

7 

1 

 يك هرج

 »مد جاو

 01 00 ريشا باكو. 4 0-:» ٠١ سيقام كردتسلا))

 3 | يف ةدجداتكم 1 ا هدف تلج قمل تامفةءارب ةروسيلسو

 34 مياس كثردحلاوهلوطب هدجا لقديب انسملا يفهتبلطو يناتك

 ىتلاةنسلا تناك |لفمالدللاه يلع لبروبج ىلع ةنس لكن ارتلا ضرعيناكرسو هلآو هلع ا نادل

 هذه هاجرخملو دانمي الا حيي ثيدحا ذه: نه رخ ادوعسمناةءازرقتناكحف نيتض رعهيلعهبض رع | مق ضبق

 ١ * دوعسمن هللادغركذ ثيدحلا ةدئافو ةقالا

 نعةملسن دام ان لاق لامملا نب جاجحاانن ةك< ىونببلازب زملادبعن لغان ىراللار يمن ن دمج رعب 4 ربخلا وذ
 نولوقيفتاضرع لس ودل اوهيلعشا لتنال وسز لعن آ رقلا ض ىعلاةهنعهللا ىضرةرمس نع نسما نع ةداتق

 «هاجر خحجلو اسمط رش لعوضعبو هضعب ىراخبلا طظرش ىلع يح ثيدحا ذه *ةريخالا ةضرعلا يهدذه ان ارقزا

 77 © هدنس حصدقو هاج رخ لامر سولو هيلعَشا لص ىبنلات 1 | ءارق زج

 لا لو تأ واحلا 211 عال لم نتا قفا اع نابع بانر نط

 انارق ”ىرق ايكذاك تأرق نمذخاولو تأرق نمذخونموزومبع سبلو مسان ارقلا لوف ناكو نب مطنطسق نبا

 هنكلو
 ف /
 ءيهاو لوك روي ةارارتيال كف 11ر

 * حيمص# نه رخآ دوعسم نبا ةءارق تناكق نيتضرع هيلع هضرع | هيف ضبق ىلا ةنسلا

 *« سيح « ةريخالا ةْض رعلاىهه ذه اننءارقناز ولوةيف تابض ع

 ده تا'ءارقلا قوس

 ا قار قياس انا ىسومنب للا ديبعاني دوغسمن هيا ىوبحلا دما ندم سابعلا وا انريخا

 0 ملاقدز ةءارق اولاق 0 1ك عا رقلا ا كاةايخنع هللا يضر نسابغو ,انع دهام نع رجاهمنا

 : 0 5 1/ةعوانم 0 يح 6 1 بوهعن نب 5505- 5 3

05011 

 هدة: طعم
 0 نلاق م هاا رقلا خس! ناك ن ورن مون ءارملائ ا لأق سابعنبا نع دهام نع رجاهمن ميهار انع « ليئارس ا

 1 تناك ايف لب ربج ىلع ةنس لكن ارقلا شرعي ناك سو هل او هيلع هللا اص هللا لوسر ناال لاق دب ز ة ء ارق

 ل وهلآو هيلع هلا لص هللا لوسر ىلع نارّملا ضرع لاق ةرمس نع نينملا نع ة داتق نع هام
 نين ا يس يا يف دا

 كيو _ فافطكاو

57 55 
 - ندي 55 5 :

 ١ ١ دهاج لعأر ق هنا ريثك نءاربخاوري م نبا ىلعأرق هنا ىنربخاو لبش لع ت أرق لاق هللا دبع نب « ليممسا زف

 7 هيلع هللا للص ينل لع ىبا أرق سابعا لاقو ىلا ىلع ًارقدنا سابعا ريغاو سابعا لع زقاق دهام زبخاو

 | يتب أرق نم دخؤي. لو ز ونب+ س دو مسا نآرقلا ل وفن ناكو ليممسا ىلع تأ رق يفاشثلا لق * سو هلآو
 انا

  يتثدح زف

 ١ |هن .ارقلازمهبالوت أر قزممي ليجنالاوةاروتلا ثمار قال مسا هنكل وأنا رق ىرق ال1 تارت نمانخلاانلاو



 «منجو ' قرضوكو مسؤل" ملا ارا
 السود وة هللا لص ىبنلا ب نادكا رم رفا دعقلاق هنع هللا ىذر مالسنب هللادبع ىتادح ةملسوا ىبدخ

 ميكملاز ,زعلاوهو ضرالايفاموتاومسلايفام للبس يلاعتهّنلا لزناذانلمع هللا ىلا بح !لامعالا ىا ملنولاناتف

 نولتاقت نيذلا حي هللا نا نولعفالام اولوقت نا هللادنع اتّممربك ن واعفن الام نولوفت ل اونما نذلا اهلي

 ندم داز# اسوا اوهيلع هللا لص هللا لوسراتهاعل رق وردنا هلا لا نمو يا اكلم هليبسيف

 ىعازوالا انيعامأ ودك دعا كازا قا هيعامأو ارو الاكل هلو

 ميهارا انيلع اه هلأ رو كامسلان ورمعوا لاق اذكهةروسلا 7-5 ريثك ندم اذيلع اهأرقو ميهاربالاق اذكم

 اتش اهوغاللا ةرولا لوا ن ورمتوا العامر قو ململا لا ان اذكم ةروتلارا 0

 «هاجرخل ملو نيخيشلا طرشلع حبحص ثيدحاذهءاهر املا نمو اهلا ا :اعاهأرقو

 ىدسالا ىسوم نيرشنو ىرادلا ديعسنب ناهئانن هيقفلا فسو ندم ندم رضنلاوا 7 انندح »|
 بييحىلا نيدبزب ينادح بوبا نب ىيجانن ىنيحليسلا ق احسان: ىيحناشت اولاق يميقلا ةماس | فان ثرالاو|

 لسودلاوهيلع هللا لص هللا ل وسر لوءانك لاق هنع هللا ىضر تبان نبدي ز نعةيدح ةنانتزنجرلا ْ ١

 مج اع امحنجا ةطساب نمحر لا ةكئالمنا لاقأو هل ليف ماشلل ىبوطلاقذا 52

 هللا دبعن ميهارباانن ظفاحلا بود ندم هللا دبعوا (هاندح) بوا نب ىيحن نع مزاح ن.ررج# هاؤر ف

 نع ةسامث نب نمحرلادبعنع بييحىبانيدبزن نعش دحن بون ىيحت عمس ىناانبربرجنب بهوان يدعسلا

 دنباةلاوسو لاقذا عاقرلا نم نارتلا فاؤن لسودلا او هيلعمتلا لصتسا لؤسر دنعانك لاق. هنعاللا ىضر تباننءددز

 اذه# مملع اهحنجا ةطسابنخرلا ةكثالم ناللاّف كاذةىث يالانلتفماشلل ىبوط ملسو هلاو هيلع هللا لص

 مجدتف ةدحاو ةرم نكي مل نارقلاعمججنا حض اولا ناببلاهيفو جرو نيخيشلاط رش ىلع حمص ثيدح

 8 ثلاثلا ممجلاو قيدصلا ركب ىبا ةرضحهضع عجمتلسو هلو هيلع هللا لص هلا لوسر ةرضح هضعب

 *نيعمجا مهنع هللا ىضرنافعنب نامعنينمؤلا ريما ةفالخ يف ناكةروسلا ترق

 نب رفعج ندم انام رسصيا ن.ديعسانب فالعلا بوا نىب 42 . ىدادغبلا دما ندمت رفعج وا أنربخا 9 0

 مودجسملا تلخد لاق هنا هنع هللا ىضررذيلا ن ع رع ىلا نب هللا دبع نب كل رش هان ريثكىنا

 هلو هيلع لاو ص يتلا )د تيا مان محدق بطخم لس و هل او هيلع هللا لص ينلاو ةمجلا

 هل ا وهيلعللا لص ىنلا باكا نم رفن ان دعق مالسنب هللا دبعنع ةملسو ا ىنث دح ىيحمىنث دح «ىعازوالا »

 هم الا ىلااهتءارقت لسلسم( م خ )فصلا تل زئفانلممهّللا يا بميلاعالاى ارت ل

 لوح انك لاق تباثنب دب ز نعةسامثنب نمحرلا دبعنع بيبح ىباني دب زن ىنث دح ب وبان © ىبحب ال |

 ةطساب نمحرلا ةكتالم نا لاق لول لاقم اشلل ىف وط»لاق ذا ن ا رقلافل ون : لسو هلو ةيلع هلا ىلص هللالوسر

 « ( م خ) عاقرلا نم نآرقلا فل ؤنانك ظ فا يفو ةوبلع اهتحنحا

 يبنلاو ةعمجا مود دجسملا تاخ دلاق ر ذ ىبا نع راسن نب ءاطعنع هللا دبعنب كلب رمش انن رفعجن. 4 دم ف

 لات

 3. 7 5 0 6# )ا سلسم اهداساو حلا ةروس ب نا 0

 ةدحاو ةرص هدام (



 7 فلا « ريسفلا باتك» ١ « 198." « نمزنتلا مم كر دتسلا )
 نت نبق عاام دن حب ايما وزر الوعل 2و 0 ل تالا مب رمت نع يانا

 «- لما هللاو رمح نف

 نب بوت انن ىسرافلا رذعج نب ةلادبعد#و ا (هانريخا ) ر شأن نب رام ثيدح نم زمغم « دهاش هلو

 نع لببالا رخص ن لطفا لع رقك يان رفعج نب دان :ىسوالا هللا ديعنت زي زعلا ديعانت ىسرافلا نادح
 لو هلآو هيلع سالم هللالوسر نا. هنعّشا ى طررب نب وامتنع هبا نعرسماي نب دامت , , دن ةديبعيا

 * دوعسنءا ة 5 ءارقىع ةأ ركافلزا منا رقلا 1 رنا هرسنملاقفافز -افرخأرقوهودو وعسم نب هللا كبعل له

 نب رم ىدح فوعن هللا دبعانث ىلا ان ذاعمن ىثملان نيشملا ان 3 يناثلا بوعي ندمحا ديمسوا ب اننادح د

 صا دقو للصن كلانا الا لوا كفك لاعف [ضااناو لجر لقوا لالي رش ورحت ةرسيم يلا نع نسق

 ساج ىف تيقرو ساجا مورادلا تاخدف ساجا تنكو ينولصي تزوجتفلات قزمبلك قزعناهللا باتكب
 لاق 2 اده ملا مفدأ ةويعت اللوق ةفدجو نرالواقت دوعسم ناو ةفادجو قر مشالابانا اذاف

 «ميلاةمقدا الدتلاو مهلاةيقدا مةروس نيعيسواءبضب سو ودلع هللا لص هللا لوس زيئآزقا مهملاهمقدا الهتلاو

 د اجر 1و دانسالا مييحص ثيدح اذه

 | 2 قاجتلل ياك نايم 57 انثةبقعنم ةصيبقانث ىزازلا ماحوناانث بونا نب نسملا نب نيسملا 4 انريخا

 ملسوهل اوهيلع للا لص هللا لوسر يف نم تأرق كيت هنع هللا ىحر دوعسم نب 97 هللا دبع لاق ةلاق كلام نيةزمح

 *هاح رخإو دانساللا حرحص ثردحاده «نايبصلامم تعمير نيثاوذ وذتبانن ديزو ةروسنيعبس

 ىيحنا# ةنداقوا انث ”دادش . لظنحلا دما نيدس 3 ليون( ) هللا دبعنع « دهاش ةدايزلا هدهلو »

 هللا ىضر دوعسمنب هللادبع تسي لاقيق دلنالا ديعسيلا نب ماس ل مكمبا قاد با وع وب انث دامح نا

 « تباءنيدنز لسن نا لبق اممكحح ا ةروسإ نيدبس ل بوهل آو هيلع للا لص هللا لوسر ينأرقا لوقت هنع

 ريتك ب هم ان ىدلبلا مثيهن ميهارنا انث دادغبب هدجسنم يف ءالمالامسلان نب انج |نبناهعو رمعوا# انثدخ

 ىنت دح

 « د ومسمنا ة ءارقىلم هأرقياف كراك

 كا راالا كما كتلكتش لاف لضا نال ا+ريل |عىبا لاق ليتبحن ارش ناو رم نع سيقنب رمى دح © نوع نبا 9

 رم الانانا اذافزا دلا تلخنادف ف ل لا قزم لكق زعذا هللا فيات ؟ىرممل دقو لصن

 يتأر قا مهلاهمف داالّشاؤلاق:سحضا ا ادهوهيلامفدا دوعتسمن اللوق ةف ذحون الواقتدومسمن اوةف لدعو

 * مميت مهزلا هيف نال بلو ميتا هيلا عاوزسر معبس واعضت المو ] و.هياع هللا لص هلا نا دودو

 ةاراؤس نيعبس هللا ل وسو يف كا دل دوعشمن ا لاق لاق كلامن ةزمح نع قاحساىلا نع 4 قابس 5

 : 0 * م نايبصلا عم بعلي نيا وذ وذ تباننب ددزو

 110 طاع سلا لوشو يقر ,ةالوقشةومسمنبا تعم ديعس(يفا ن م. لاس ننليعمشا ان 6( ةلاوع َو وأ :

 ١ ءديؤ لسانا يم نيوبس لسو

 هي , 0



 «0ج» «زيستلا باك » 2 4 009 ها
 لخصم نيل 00 دارا باساب 0س

 هاجر خخملو لسم ط رش لع حيه ثردح اذه::هتلاقم انقل قتببناك الهل اف هت دخ قا رعلاب ا

 ءاجلاق ةمقلع نع ميهاربا نع شمالا نعةبوأ ءمونااننرابملااكبم نيدجا ان ثوقشي ندم س ايعلاوا# انندح

 بضخف لاقهبلق رم آظ نع فح اصملاىل عن مام تن يا 2 متتج نينموملا ريما ايلا ةللريرععرلاول لغو

 فضغلاىر مسلو ؤطبلا رس نم كو لاق<لجرلا ىتب 7 ىتبمشنيبام الع داك تح + خفتاو رمت

 نع كيدحا سهنم كلذ.» ق>اوه يبان نودحا يتب هملعاامهللاو كيو لاقماييلع ناك ىتلا هلاحىلا داع تح

 4غ هللا يضر ركبيبادنع نيماسملا صا نمىمالا قرمسا ؛لازاللسو هلا او هنلع هللا ليصدتلا لوضشونا كلذ

 لصي مقل اجراذافدعم ىثعانجر خو 1 كهل وةيلع هللا لصهللالوسر جا جرخم > هيماناوةلل تاذددنع ويسالااو

 هللا لصهتلا لوسر لاق لجرلا نم ف رمننا انايعاالفهتءا رق عمتس سول اوهلع هللا لصّلالوسرماَف دجسملايف

 لش وعدد لجرلا سلج مهديغما نا ا | هأ رقبلف لزلا من ارقلا أرق ناو اهرسس نم ملسو هلآ و هيلع

 تودئفلاق هيرشاالفهيلانودغال باو تاقف علاق هطعن لس هل لوق ل هلاو اوهيلع هللا لص هللا 0و

 4 هيلا ىنقيسالا طق ريخ ىلا ةقباسام هللا وف ةرشبف ئقبس دق ركب تدجوف هرشد الهلا

 فورعم نب شن نب مساقلا نأ ىمرضملا هتلادبع نب دما ةفوكلاب ظفاملاء دن ركبوا < ءانوشل ١
 هللا ل وسو نع كنع هللا ىضر رمت نع همهلع نع ميما نع ملا ٠:عزأ دفا يستملا ما ده َن 226 ا

 1 باراج هلم انا 5ه اقع ءا قلل 5 11 ضع 1 ارا ًارقذا يلا 9 هلا و ع هللا لص

 ىلوا»

 قارعلاب ىس ومابا تيقلف لاق مكن . ينا نيملسأ| ديس تام اولاق -- لاق اب ءرغ كبس انا اولاق سانثلام

 * (م) هتلامم انغلس ىتج قب ناك اله لاف هتادغ

 ةفوكلا نم تئجنينمؤملا ريما اب لاَمف ةف رو ماؤزم# ىلا لجر ءاج لاق مقلع نع ميهاربا نع * شمالا ف

 لاقوه نمكحيولاقو لجرلا تبعش * نيام العناداكى ىحخفتا و بضفف هبلقربظ نع فح اصيل للك نما متكر و

 ندا دحا قب هملعا ام هللاو كحول ا ما ملع ٍناك يتلا هلاحىلا داع ىتح ب طغلا ىرسرو يفطب لازافوو نبا

 دنع نيت ١ لازال سودل اوهيلعهللا ىل اضهللا ل وسر ناكك لذ نع ثان دح | هياكل

 هللا ليسهل لوس ماقف دجيسملا يف لصيب محاَق لجراذافانج رخو جرخم هعماب او ةليل ت اذ 3و فرس

 5 رسس نم لس و هل او هيل هللا لص هللا لور لاق لجرلا نبممفرعن لا اايعابافب هنا رم منعم سوال اريل

 هل اوهيلعهللا لصةّنلا لوسو لف و دب لب رلا ساجمث دبع م |نباةءارقىلعو ءارقيلف ل زنا اضن ن املا رنا

 ركب ابا تادبج وف هرشد ال هب هلا ترا رشنالف هيلا نودغنال هللا و ِتاّمف رمح لاَمف هدمت لس لوب سو

 * ( م خ) هيلا ينقبسالا طق ريخيملا هتقئاسام هللاو ه رشبف يتقبس دق

 | رامع نع هيب نعرامتن دم ن ةديبغىبا نع ىلبالا رخبصنب ليممسأ نع يك ينانب رفعج نا دمت»

 رار م نا ة رسنميلاقا يطع : وهؤاد رقت ا 1 ه] او هيلعاللآ ىلع هللا لوسر
 جد م ا يبس تحل

 ا 0 كااودرد ةرعاسم

 اوهيلع هلل
 ممم

 م وتم :

0 35 
 ربح
0 

 4 نيملسملا رومأ يف ركبنا 0 هل

 ار

 3 20م يك | | حيو

5 



 «(0)ج» « ريسفتلا باك 3 #2« 0 » # صيخلتلا عم كر دتسلا »

 لخدا تنك ىا تملع دقل لاقق مكلف ملكك أ باهل لاق ر معدل ظلنةمويلا اننءارقىلع دز ًارقفمتنفلا ةروس

 تأرقا ىنارقاام لع سانلا ىرقانا تببحا ناف بابلاب متناو ير قتو لس و هل او هيلع هللا لص ىنلا ىلع

 000 نيخيشلا ط ا 000 اب لاق تيبحام 00

 لقوا ص ا تاغد اقل انتالةدل ا اء 000 نايل

 اعاكناب وهيلع(١ )سحاش لجرا ف 5 شوا يح يضما طك لاقز ودع قلحهيف سانا ذا لسو هلآ, او

 .دقعلا باحصا كله انالث اهل وت وفن مهلع اع يساالو ةمكلا تبرودقعلاب اما كلهلوق هتعمسف رقس رم منك

 .ثدحتقهيلا تسلك لاق ةيعكلا ! برو دقعلا بادضا ا رولا ناوصا كله هرمكححإ !| برو

 د رلزملا ثروهاذافذ هلزسمىلا يح 0 هتعشفلاق بىكح نيا سانلاديساده اولامفهنع تلأسفماقمتدل ي قام

 قارعلا لها نمتلقلاق تنا نم يبل اسم لام السلا يلعدرف هيلع تماسف اضمن هضعله ما هبشدةثيحلا ثر رقع

 ءتبلعف هيعارذدمواذكه ىدب تمفرو قكرإع 0 ” ةلبقلا تلبقتساف لو دل الازم“ ئشرتل 5 1لاق

 اتلاولاقو («)انلا ومهجتم:لاذاذ للا ءاغتتا .انااطم مر دبا بصتنو انناقفن قفتناباكيلا موكشنانا مهللا

 4 ىلا كل 0 _ 0 اعاييب 0 كانه بهحإ| يا 8 كرو 0 02

 واط الكي 5 دخل 2 ةءراعاو رطلا اذه دا طل كح زح ا مدير عا

 2 ا هنركسلا هحولا وةظلفلاب يناتليى ان الف ينمهحت لاقت )١( ) عم ٠١ ثعشا !نوللا ريغتمى ء'بحاش(' 1

 ,لخدا تنك يفت تملع دّقل لاقف راكك لاق لكلا ٌأيباه!لاتف ميدل ظانف مويلا اننءارقلعدمز ًارقف ستفلا ة 0

 «ىرقاملالاوت أ قا ينأرقاام ىلع "سمانا ىرقاناتيبحاناف بابلابمتلاو ىثر و يسوم او هياّشا لص لا ىلع

 «(.خ)سألا ىرقا ليلا تييحاماذ رح
 ان. ناملسْنب رفعج انن ىثثاقرلا هللادبع نب دمع انب ةعرخ نيرسلا ن رييتنلا ةصخغ 6 ا انربخا

 تح يضنما تلق قاح دف سضافلااذادخسلا تلْخَد ايف معلا م امتالةئنذملا تسالاق بدنج نعىنوملا نارح :

 ال وقةبعكلابر ,ودتملا تاكا كله لودي هتنمسفرفس نممدفاتاك نأ وهيلعسحاش نجرابيفةقاح ىلا ت

 هلزام | قحل هتف تب نبينا سانلا ديسا ذهاولانق هنع تل اسف ماق مث هليضقام ثنو ا

 , كرم تلق تنا نمم ىئأس مث يلع د رف هيلع ثملسف اًضعب هضعب مما هبشي ةثيملا ثر لزتلا ثر وه اذاف

 دمو اذكه يدب تمفرو قبكر ىلع توثج من ةلبقلا تابقتس ابضغ والاوس "يش رثكحا لاق قارعلا لها
 انل اومهجت مانيقل اًذاف معلا ءاما انااطم لحرتو اننادبا بصتوانن اًمفن قفتن كيلا هوكشن انا مبللا تاقف هيعارذ
 ةممجاءوب ىلا ىتيقا نثل كدماءالةمن كانمبمذا! يباكحنولوقويباضرت, 2 لعح ويلا ىكيفلاقانإا ولاقو

 هنع تق رصنا مب لاق مثال ةمول هيف فاخا ال لس و هل آو هيلع لص لال وسر نم تسمن امب نملك

 تاقف سانلا نم ةءولمم ىف رطلا اذاف ىتجاح ضعبل تج رخ سيؤلا موي ناكايف ةمجلا موب رظننا تامجو

 ام

: 
1 

7 
1 "١ 
1 
 ظ

 ١



 «(0)ج» ٠ «يسفاباكإ» «8» ١ «ضيخنتا مكردتلا»
 نرعآلا وعؤباانب (الق) سل ايطلادبلولا عنا انب بلاغ ندم انئلادملا داش ن ىلع( انيدح :

 يثصااداو لجو نعل باتكن مقا ًارقاانا انين لآق اههنع هللا ىضرسابعنبا ن ,ءئزبملا سيم ن نءسرقن. دوسالا

 كيا تامف رمت نينم ْوَأأ ريما وه اذاف سابع نب اعبأ ىدغب نم يدان .لجراب |!ذافةنيدملا قرط نم قبر طيف

 نبيباىلاهمم بهذا لاق الوسر يعم لسرافلاقمعن تاق أر قت كتتعمساك اهك ًارقا وها لاف سمك ن ينال

 نات انك نم ةءاتأرقيلا| | اب تاق لاَ م تقلطن اذلاق كل ذكيا ءءرا رظناف سك

 تنافاهلوسر يمملسر اف بع نا كيبنا تاَقف سابع نا مبا باطلا ن رعىدعب نرميفلا دانق

 خيدَف هدحوفا لارا رف لاق تاس ىلاانا تقلطنافهيلا لوسرلا مجرف لاق ممن يبا لاق تأرقاك اهيننأ أرق
 ٍلاَعَف ةجاح نيلاطما تئج.!رئازا نينم ٌولاريم م ايابح صيبا لاف ةف اهاردع(١)هتيط ىف 5000 ,لسغ نم

 هناد - اهالو ينم :عالا هاج تر داو هتيم نم غرف جال نا لوم هعمو سؤ لاق ةج اج بلاط ليزا

 يبا لاك الا طع اجب لعين اايرمع لاف نينمؤأا ريماةج احام لاف ههجو رحم ىلا لبقا غرفاذا تح رسالا |

 تارممث الث راصب أنا امودتنع تناام هنلاب رمع لاف تبطروهو ليربج ءاناض تاس مل هلل ىلانينم وما ريمااع|

 7 هاجر مودا داتسالا حييحص ثبإ دح ادهن قاطناف ماقمأ .

 هللادبعانب رواشنب تيعشنب دمحانن دب نص نب ديلولا ن سابعلا ايربخا بوس نيدمم سايملاوا «اندخإلا

 يفاو رفكن يذلا ل اعحذأ آ نق كاك دبادعتا لر 5 دا نع سي رداىلا نعدللا ديبعنب ر سل نعر رن ءالعلان.

 رم كلذ ملف هلوسر ىلع بكس نالوا مارملادجلا دسفلا وجاك متمحولو ةلهاجلاة يح ةجخلا ممولق |

 مكنم أ ارقن ..م لاذ تبان ندز مهفهباحسا ن داب ا هلع لجبل مزدا 5 وهوديلا 0 ١

 عمت ١؟نارطقلايءاب ركلا هتقان اع ىأ (؟ (:)١؟ اه رعش تح رسادة 2 0 هت ىر دب 0 ١(
 صم ويعععم ل.س صصح

 يما اناوهللا بات كح نما. ا رقاانا امين لاق سابعنا 000 | حيبرب نع سيق دوسالا نع 4 ةياوعونا

 : بعكن بيب ىلع كيسا ت اقف رمع وهاذاف سابع نبا عسا يدعل نم ىن دان لجرب انااذ ذاق ةنيدملا قرط نم قرط يف

 تاقنيباىل !ا.هلوسر وابا تقلظناذرظنيل يبا ىلا الوسر ىمملسرافمن تلقفأر فت كتيمس اج اهك أر قاوم لاف ا

 عما .ارقا تناغا هلوسرىم لس رافي لع معايير: سرلتف ابع نباعبسا رمتي دعب نم مينا ذانف نا تأ ةيملااب ْ

 ا لسغن» غرفدق هدي دج وف يباىلا 0 حارف قىتجاخ ىلا ابا تقلظناف هيلالوسرلا عجر ذم لاق ترقي ا

 ةجاج بلاط ىلب لاقةجاج تلاطما تا رئازا نينمؤملا ريمابابح رص يبالاتق اهاردم هتيم ى ردم هب ديلوورأ

 2 اصلا هيام + عيسحا

 0 0 رسلالا هيناج اهالومدنل نمنعالا هساجترداو هت 1 نم رف ىتحهل نكرايلومهعمو سجل إ ْ

 لييرتج .ءاقلت نه نا ملت 'ىبا نيت ولا ريمااللاقْنسا :لاد طنقام لع يتاابر لإ ااقةجاحلاام لاتفهبجو رمح ىلا |

 #2 حيحص ::قلطن افماقم تارسضصث ال رااصتالا امو هتنغ تناام هلئان رماد مف تطروهو

 نيذلالمجذا رقت ناكدبا بمكح نب يبا نغ سيدا ىلا نع هللا ديبع نرسل نع.رزنب ءالغلان 4 هتلادبع#»
 3 يي حكرا راق مالا ديت بقنا رك 0 يدل ةعتا مهنولق ف اورفتص

0 02 



 ا

 ّر 5 0 2 هيلع هللا 7 7

 0 8ك ظ

 ميس ل1 ةاوجربك دف راسو ل1 والو هقل لص هلا كو سر هجواذاف انآ يراسل ةتدرتلا 1

 5 40 30 : ..# ريسفتلا ب اتك اس « ضيخلتلا عم كيلا 2

 هللا [صدللا لوسر نا يلع لاقف لعولا رس رام فالتخالا يدلي ابق نمكلاها امنا"لاقف فالتخالا: هل تارك ذا نيح.|

 * ينلساعغرم الورع ًارقانم لجر لكو انتلطناف لع اكن لج ر لك أرق هنا كيس انو هلانو

 مصاعز 0 ةناوعوباانم ىتلاطلادبل ولا ها انيناوا وشلاىا نيدمح نب : لعاب ربخا قاحسا نيدمحا ر ا وجب 0

 مهارز لاقلجر هدنعاذاو مسومدل اوفس ءاع هلأ ص هلا لوسروىلا انّملطناف هنف ك لاقدوحب هدانا اولا كلذ

 ا ه* ةقايسلا هدم هاجرت و ناايبإلا حب ثيددح اذهد# ايلعىنعي هنونيعب

 ىمشاه ا دوأاد نب نآاىلس اننديفف عر هر رفادبعو لغ اني ى رجا 0 0 مرا رفعج وأ َ ريخا ِش

 ناماس كاقا# ةعبسو ءارملا لاق هنع لاو طويلات ديز هنأ نعطزن ةجراخن 0 هيأ ن نفدابزلا ىنان , هللا ديعاتس

 #2 هاجر مودانساالا ييحص ثيدح |دهد# عاببالا ينكنأر لب اخينا نع

 نع ليئارسا انثمدا نب ىبحي اننركاش ندم نب هللادع يرتخبلا واانن بوسي ن يدمج سابعلاوبا انيدح 9

 ءازتمان .دلاامعا نهيق سيل ادجح كم ناعما نأ رقلاقهنع هَل هليإ ىئذرهللا دبع نع دد 1 تك نم جيلا دنع :رع قاحسا يف جا

 *: هأح رخن و ن طفلا رس ص مي يمدح 0

 سابا يباني مدان ل 3 ردن نيس ا 200 يدس الادجا نس نسما نأ نمح رلا دبع « يلا ريخأ ُِظ

 مودل او هس هيلغ هللا نإص هللا لوس لولعلل اق هنع هللا ىذد بعكحص ن.يلا نع رز نعمصاع نع .ةبعشان

 مم :!ناناول 5200 نكاوبلا اون تاتكلا: ل اها. نماو رفك يذلا ن نكيمل أرفق ن 55 ل كيلعأر قانا يف سما هللا ل زا

 لع هللا بوتوتارتلاالا مد انبا وح ةاعالو انلابلأس اناث هتيطعاناواساتلأس» هتيطءافلام هارحا هكا

 4 د1 طف ةرفك لاش ا ريل لبق نمو هعا نضنلا الو ةيدوهيلا ريغ هيبتا هلا دنع ندلا او تاتوم
1 00 

 #2 اندح ف هطعاف:»

 <كلبق ناك نم كلها اعالاَمف فالتخالاهلت رك 3 ةلدقي قابخم ووريمتدق سودا اوه_لعدللا لصللا ل ديبناو

 ا اح رلك ارنا كرس ابياسومل ا اوهياعدللا ص هللال وس 00 اع لاارع امم ف الا

 *: حيحص ::ةبحاص اهوزش م ًارقانم لحر 5و

 * حيحص#ةعبسةءا رْملا ل اقوا نعدبز ن ةحراغ كر عةسأ 00 يدان زلا لان ا

 هيف سرإ اححح ةكم لصفلا انيق لاقت هللا دبع نع ا ِر نب نع رلادبعن - قاح سا ىلا نع ل ادار | 0

 .٠ 1 2( مخ وم 1 ندلا ام '

 نارقلا كياءأرقاناى قرصا هللا نا لس دويل او طا اص للاالؤسر ىلكاق يف! نعرذ, نع موأعن ءا# ةبعش
 م

 ب ناوباسان ل !امميطعاف لل جادار كلذ مد |نبا لاول من نمو:باتكم لا ىلها نم اور 5 ,نيدلان كلر ف

 ريغ ةيفينلا للادنع نيدلا ٍناوتاب 3 عدلا بوت وابا ارتالالا مدا نب انف وح العالور /ْ كان لأ ادي ايناث ةيظغا

 ه يصب هرفكل ن اها سيخ لمعلا ن نمو ةنبا نهتلاالوةيدويلا

 ةباوعوبا إد 2



 «0ج» « ريسغتلا باتك »ا 4+ « صيخلتلا عم كردتسلا»
 «هأح ري 1 مو ملسم طرشىلت حمص ثب دحاذه

 نسأل انبىناهيصالا هللا دبعنيدمحجان ىريب زلا ىهاطو ا ان رافصلاسا دبع نب دم هللا دبعولا 4 اب ربخا

 لاقامهنعهللا ىضر سابع ن | نعريبجن. ديعس نيل تراعى ناسح نع نامعالا نع ناسا وقس نبا

 ىنلا ىلع هل زيي مالسلا هيلع لي ربج لع اي ب اللا ءةاينبلا يف ق.نملا تنل يف طوف ركح ذلانم نارقلا ل اصخ

 * هاج رخن ل لو دانسالا مص ثيدح اذه *الم ر هايل / وس و هلا و هيلع هللا ىل اص

 نع ناملسن. رمتعاا اند ىبيحم نب دم نإ ئيحاش ظفاحلا بوقعي نب دمج هللا ديعوت ا « ايربخا ©

 ءاصراسو هل او هيلع هللا لص يانور هللا يضر ةر هيلا نع ةماسيبا نعةمقلعنعو رمتنب دمش

 # هس | نع ةملس يبا نب . رمع هعبان «رفك نارقلايف

 ٍ نب ده - نع ديعس نع مصاعوبا ان انث ىذ اقرلا دمج ن هات يجر ركب وا © انب دح

 000 انقل ان او هيلع هللا لصمملا ل وسرزا هنعهللا ىضر ة ربه ىف نع هس نع ةملس يلا نب رعت نع ميهارأ

 ةماس ىلا نيرمتاماف هاجرخ مل وأ اسم طرش ىلع حيبعص ورم نب دمج 0 عرشلا يده ع ريك ن1

 « هياجتحم ملاعئاف

 ملايطلا نامعيبا نب رفمجانل (الاق) مرك* نىك نب دمصلادبعو بالملا نا دجنب نمرلا 00 ربخا »
 لاقرموم .اوهيلع هللا ىلءينلا نع هنع هللا ىضر ةرمس نع ء نسبأا نع ةداتقانب ةملسنب دامج انث لس نب نافغاني

 رس

 ل

 ةثلي نب داج ثداحا ميسو عتاد ةرمس نع نيبحلا ةءاوربىراخبلا جتح ادق فرحا ةيالث لع نارشلال

 * ةلع هل سيل و مي ثر دحلاا ذهو

 ليث ارساابريخا ىمومز هللا ديبعانث دوعسم ْن ديعس انو رمب يب وبحلا دمجانب دم سابعلا وبا 4 انربخا

 7تيدب رو مح ةروسلسوهلا او هياع هللا لص هلال و ينأرقا لاق هنعهللا ىذر هللا دبع نع رز نع مصأع نع

 اهك أرقانمهتلقفاه ءرقاالفور جرش وهاذاف يلعأ ًارقا طهرلا نم لجل تلف طهر يلا سلف ةيشعدجسملا ىلا

 هدينع اذا و لسو هلاو هيلع هل ىلصم هللا لوس ىلا انقطناف سو هل اوديلع هللاىلد هللا لوسر يف أرقا لاق

 صيخلل ١١ تج ركب 1

 ترارقلا لصف لاق سابع نا نع ريبج نب ديعس نعثر رح ْن ناس نع شمالا نع 4 فتابفس ف

 ١ ٠ «ميص هايندلاءامسلايفةزعلا تيبيف مضوف رك ذل! نم

 «رفك نا ِرْملايف ءارم لسوهل آو هيلع لصةنلالوسر لاق ةري هيفا نعةما يبا نع ةمقلع نعو رمتن 4 دم
 *(م) ركن ارقلا يف لا دل هظما وهبنا نع ةملمب ىلا نب رمت هعبان

 *:ةلع هل س ل حيص# فرحا ةثالث ىلع نأ رقلا لزن! اعوؤرص ةر هيبنع نينا ن .,عةماتق انس هملس نبا# دامو

 ةيشعدج يأأ ىلا ,تجرأل 7 1 هل اوهيلعميبا لس هللا ل وسر ى أ رق'هئلا دبع نع درنع مص اع نع ليلا رس ا
 مان ولولا لافك ارا نري يش اما رالال رجأرق وهاذاف يعأرقا 00( تاقف طهر يلا سلخ

 هحواذ افا و انهفلتخا هل تن افلجر نذل ودل او هيت لصق لوسر لاتزال اود هال

 1 3 نيج >2 دل 777 027 1 د انا ا . -

 0ع 4

 7 لزنا

 نارم

 م ْ



 «()ج» 4 ريفلا باتك» 0 «٠ صرخلتلا عم كر دتسلا »

 ؛ 9 هأح رخو مم تادح ادهد# ا مانغا تمس

 نعدنهيفا ئدوادانن ىلع الا دبع نب ىلع الا دبع انس ىن :*[1 نب دمجشان» بلاط ىلا نب ميها ربا ان ىسيعنب ىلع # ان دح »

 تادارااذا هللا اكق زهقلا ةلل ىفاندلا.ءايسلاىلا لا لرالاق ايناغدللا طار سابع نادعةن كش

 مك سالا ص ثيدحاذه * هيدحا اعيش :ض ذرالا يف هنمث د ناو انا 000 ميعو

 نعر رج ان ةبيش يبان .!نامعو ركب وناانن ىضاَعلا قاحسا نب ىسوم ريخاهيقفلا قاحسا ن ركبنا 4 اند

 ةلجن ار ملا لزيالاق ردملاة لل ف هانل انااا لامتهلوقيف اهنعاللا ىَض رسابع نا نع ريم> نب. ديعس نع روصخنم

 مس دل او هيلع هللا يصكللا ا!لوسرل اعهلزم .٠ هللاناكو مو ا 00 اندلا ءامسلاىلار دقلاةل- ايف ةدحاو |

 «السر هانلئرو كد اف هه تبثنل كلذك ةدحاو ةلج نر ,هلا هلع لزءال ولا ولاقول اق ضعب را هنن

 * هاج رخل و اههطرش 0 مدا لم كيا ذه

 , ,ءدنه يلا نب دوأد ايربخا نوراهن. دن زان يناخصلا قاحسا نيدمحشانن باوقعيا ندم“ سابعلاونا كان دح 0

 كلذ مردقلا ةليل يفا دلاء|مسلاىلا ةدحاو لت ن ارّقلا لزنا لاق اوبنع هللا ىطر سايعن ١ نع ةمركع

 ثكم ىلع سانلا ىلع هأرقتل هانق رف ان ارقو اريسفن نسح او قملاب كانثج الا لثع كنوت ايالوةنس نرشعب
 * هاجر خيو دانسالا مي ص ثيدحا ده#اليزيت هانلزنو

 )١( بابملا نب دب زان بل اطيلانب ىيح نبل دعلا فسو نب ب وقم ن ندملا لضفلا ونا ان ريخا

 هنعهللا ىطرّرب « ىهىنا نعئراصنالا حاب رن هلل دبع نعي | انيلا تبان نع(؟ ل ىرص لاو ريغملا نب ناءاسىنث دح

 *«يحولا يضع ْصَمْنن تح هيلا هفرط مفرانم دج مطتس مل هيلايحوا اذا يلسودلاو اوهيلعاللا لص هللالوسرناك لاق

 ىرصبلا ة ريغ + نب نامل هيفو (؟) بلاطيبانب ىبحن هنع ىورببابحلا نب دب ردم هياتم دب ين )١(

 اده همءافع ن 101 ب رك تاق قانون نانلات ,ا'نع ىور ديعسوبا

 4 حم رس مي مال ا

 ردقلاةليل يف انندلا ءامسلاىلا نارقلا هللالزن لاق سابع ا نع ةمركع نع دوادانس ىلع الادبع نب < لعالادبع
 * بح ههيدحا اعيش ضرالا يف هنم ثدحنوا هاحوا ائيش .هنم يحو نا دارا اذا ناكو

 مهوع ناكواسدلا ءامسلا ىلا ردقلاةليل يفةدحا و ةلمج يقرا شلال سابعن.ا نع ريبج ن ديعس نع # روصنم 9

 كلذك ةدحاو ةلمج نارقلاهيلع لزنإلول اولاقو لاق ضعل رئا يف هضعب هل وسر لعهلزم هللا ناكو موجنلا

 * . خ) «الر هانلارو كداؤ ٍْف هب تيثنل

 لكلا م ايندلاءايسبلاىلاردقلاةليل يف ةدج او ةلجن ارّقلا لزنا سابعنبا نعةم ركع نعدوادانا دوراههنب «د رب 0

 سانلا ىلع هأرقتل هانقرف ان ارقوا ريسف نرسحاو ينملاب كلانئجإلا ثم كنونايالو ةنس نيرشمب كلذدمب
 حبب # ثكيمىلع

 اذا ملسوهل اوم لعّشا ىل ب هللا وسر , ناك ةِر , هيل م , هللا دبع نع 50 نع ةريغاأن نب # نامايس »

 ه( )وجر تح هفرط هيل عفرانم حا علت هيلاوجوا

 ةتنسنتتسيبل

 نايفس )ف

 م انصب
5207-6 

 ع و

00 



 «(00جح» ه«ريضلاباك» ١> «9 ظ « صرخلتلا م كر دتسلا ١

 0 ا يع « قاخ ىذلا كءر مسابأرقا
 ةشناعنع ةوىعنع ى ره ىلا 8 ل15 عفا نبا ان نتااطوا و : ميهاراا ع مانو

 *قاخ لا كل رمسابأر 9 نا رغلاع 10 الرواد تاهل ا نبا اله ظنخ نائتعلا#ا ,نءللا ضر

 د زيا ةليهففان ا 0-0 ن ةذوهانثلضفلا نن تالا قاهن حاصن دمج رفعج و! انندح :

 ل | هبال ىل ىلا دمعنا ل نالع اا هللا 125 لاع ن.نامثعل تاقامهنع هللا 7 رسابعنز ,ءاانل لآ 0

 اهومتعضوو محلا .محرلا تاع رع اهارتكت 00 كلا نم و ةءاربلا ىلاو ىف

 نام زلاهيلعي 1 ناك لسودل ا امهيلعللا لصانأ كردون ءدللا 7 اوما اهف كاد قتل تاع لاوطااعبس 4

 ةزاوشلاق هذه اوعض لوقف ناك نط وعتا تلا هلعل اذ 822١ ع

 تناكف اذكو اذك مف رك ذل ىلا ءرتوشلا'ي هذها زيا لوقف 2: الا درعا ل زو اذك اذ 31 00
 هللا لصعهللا وسر ضيمفا اهتصقن ةهيسش اهتصق ت 0 5 507 3 ةءا و ةندملاب ل 0 1 لئاو' نمل اامالا

 *عيحرلان رمح رلا هللا 6 رطس هن 6 . كا[ تنرق © نما عثمان: اناظفاونما يأ ان !نيسكو ملسو هلا اودع

  هاح رخن ونإ زريجتشلا ليفت لع تثتد اد

 ركحي وا 5 الاق ) يسرافلا دمحاند## روصنم وا ودادغس ىفاشلا هللادبع ندمج ركبوا 5 انريخا 0

 |هنعدللا ىذر سابع نان رع هم 0 نءدنهى ا :!ن دوادا ميشهاتز :وصنمن عا هوان اذا نادم

 تاناإلا تما وددو ةختعلانا ها ا 00 0 لاَ ل اوةشلع للا لص هللا كر نا

 ناكولو وكلا ذر ,اثك اناف 8 [نوكرشا زابشلل ةخئبشملا تلاقف مئاننلاو 'لاقلا ىلا اوعراشف تن ايشلا اما و

 لاقنالا نم كراس تازإللا سو هلو هيلع هللا لص نلالوشر ىلا اومصتخ فاو اف ال متل "ىف 2-6

 3 الد

 ة(م)ارقأ تارت ةروس لوا ةشئاع نع ةورعنع ىرهزلا نعم قادسا نبا ل
 ١ يهو لاغالا ىلا مدح ا جلمام نال كل سايغإا انلكاق ئسراقلا ديزيانت ىبارعالا# فرعا#

 عبسلايف اهومتءضوو ميحرلا نمحرلا هلل مسد رطس اء 2 فاق و نو ةءار بلاى اوراكل 3

 ناكفددعتاوذرولاةياع لزتنامزلا هياءين اناكرس وال و ةلاولا ص هللال وصرنا ناهءلاتفلااوطلا

 لديوان 1 6 ايلا ل دحلا قط لور نك قاع سو دب' وغلا هيلع لزتاؤا

 ةءا 2و دحلان لوامزئاوا نملاش:الا كنا اكفاذك وا ذك فر 0 ىتلاةرو دل ونس رع 0و1 الاوزع
3 

 أنن أظف ١ اهنما 02 .اانل نيج و رررعإاا اوةياع هللا لص هلنأ 0 قومسر 20000 ةهيبشامصق تكناكو تارقلاز 1 نم

 *( م خ)ميحرلا نجلا للاسم رطس |هنبب تاكا وامن تنرقمنفاونماملا
 ردن مولاق سوه اوهياع هللا ص ل 7 0 00 ع 90 0 دنهيلأ ن ,ء ةوادات 3 مثه 0

 ارك دا فيش -. 5 ا 26 هظا ناو كانا ا ا ةعييشإلامااانكو ا ذك هلفالشق نق

030 

0 
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 3 اافنالا ن نع كيولا 0 ا هد هللا لص هلل 3 وسل ل اا مكلا ادرانكحاناذ 09
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 4-1 تك جل

 «0ج» « ريسغلا باك » ١ 4:9 «ضصبخلتلا مم كلر دشسملا 9

 دقالرينرلا ل ااقهنع د !ىقرفوعنإ نعرلادبع نع هما نو ريبج نب دمج نع ىرهزلا ء نءقاحسا ن نمر لا دبع

 ثيدحاذه» هنكلايفاو, متنلا رج 0 1 ناطلا نخل قرم عمان د دبش [مؤملار اوهيلعهتلا لص !

 2: هاج رخمإ و دانسأإلا 4“

 ايرك زانت ىمومن هللاديرعانم ةزرغىلان مزاح دجاانن ةفوكحلاب ىيبسلا نمجرلادبع ن , ىلع # انربخا

 هلاوهيلع.هللا | 0 قاللرتلو ,لاقلاقهنعمللا ىد رهسا نعمعطمنب ريبجن " مفان نعمتي .هاربا ني دعس نعةدئا ز ىلا نبا

 طرت لن لع مم ثا اذنه «ةدشالا امالسالا هدزإ ةيلهاجلايف ناكل مالسالا ف فاحالإسو

 *:هاج رم ا ونيخيشلا

 دي ريسفتلا نانخح بس

 © ميحرلا نع رلا هللا ممل 8

 نارقلااومجنذلا ةءاحبملاركذو تاءارقلانمدنسملا ف يوراميف نارقلالوزنب بانكلا اذهىف « انأدبدق ١)
 طال عانس لطلسو

 ىدهعلا اعوان ىتاميضالا متسر نب, ىدهم ندا دهازلا رافصلا هللا دبع نب د# نب هللادبع * اي 0

 ' يدم اذه تراثا البطال ةوضتبا ئطو رفع الا نع ومىلا نعىدراطملاءاجرىبا نعدلاخ نب ةرقانن

 ىذلاك نر ا ةروسلاهذه تذخا هنعونيضت نيب وثني هيلا زظنا اماكو اقل اقلح ساجئانكو ةرصبلادجسم

 نيخشلا طيش ىع حيي ثيدحاذه هيلسودلاو اوهياع هللا لص دم ىلع تازاا ةروس لوا تناكو لاققاخ

 000 اجرخم لو

 ا[ قوم عشا هلا قاحسا نيدمحا ركحبو ا (هانربخا) إسم طرش ىلع عيبحص دانسأب 6 دهاشملو 9

 اعل در علوا لاق أبنع هللا ىضرةشن اع نع ةورعنع ا نعقاحسا نب دم ن وأم 00 ىدبجللا

 ١ «ملاطظل !نيممم راظملل دخالاو رصانتلاىلعا وفات و ناعدح نا رادمس و ةرهزونو مثاه ون هيفممتجا فاح( )

 اةفوعْ نمحرلادبع ع نءهببا نغريبخ ن : ,دسمت“ نع( يصهزلا نع قاحسا نب نمحرلادبع نع ةيلعنزبا ©

 3-5 :هنكلاىناو مثلا ره ىلا راف نيببطاا فاح رم يناضل اوهياع هللا لضنل!لوسر

 فاحامتاو مالنسالا يف فلحال اعوف م ريفي نع ديبج نن مفان نع ميهاربانب دعس نع ةدئازىلا نك اركز »

 *(م خ)ةدشالا مالسالاهدزبمل ةيلهاجلا يف ناك

 يأ ريشفتلا بان كص ايس

 نيس

 «نيمجا مهلع هللازاوضر ةناحصلا نم لارقلا مجنمو تاءارّلا نمدنسلاونارقلالوزنب 4 انأديدق ف

 نلت اكو ةرمبلا دجتم سباع ادئْهَيفنارقلا 0 ومينا نع ءاجريلا نع دلاخن 4ةرفإ

 دمش لعتلزتا ةروس لوا تناكو كنر مساب ًارئا:تدجا هنعو نيب !نيبوثنيب هيلا رظنا عاكف املح فلج

 ناار ( )ب اراب ةراان عهمو ١ ىدراط:لا ءاجز يباةلوةمهلماولوصالا يفاذك ()



 «()ج» ٠ «بتاكلا باكإ» ا 60.9 « نصيخنتلا عم كر تسلا ال
 ردت هيلع ماقب وقتعام ر دقت ث رب هنافالا ريم ثرو وا ١١ داس اكسل فاصل[ 13 لاق لسو هلآو هنباعأ

 « هاج رخل لو ناك الا مي تب دج دج اذه * هنم قتعام

 ردع للا فعول قارا دعان ميهاربا نب قادسا ان ةكع ىناخءلا لعن دم تلادبع ونا 4 انن دح

 ناهينانا تقذهنم تلاق ءاونالابوا ءاديبلابا. دوقاليقا لاق هنع هللا ىضر ةملسما بنتاكم ناهبب ىنث دح لا

 هءدؤاال تناوال تلف لاقهحاكن ىفه.هتنعاةيما يلا نب هللا دبعنت دم يا نال كتبت اكمةيق تكرر ىلا تلاقق

 لسودلاو هيلءّللا لص هللا ل وسر تعمسيفا ادد اينارتالّساوف ىلا رثوا لع لخ دنانا كلاعا !ناكرتا تال ادياهيلا
 « هاجرخل لو دانسالا حي ثيدحاذه * هنم ىجتحاف ىدؤيام بنا كلا دنعزاكا ذالوقب

 قاحسا يبان سنوانن يننملا ركحي وانت يناقصلا قاحسان دمحاتت بوومي ندم سابملاوا « انادح

 لعرس نيكرشلا نم لجزلاّهاكوبسرار لاقالاوتس تا شر ىف رادلا دنع بهونب هللادبعنع هبانعأ
 ريش دم ساال ط رش ىلع دانسالا حيي ثردجا ده هنهبام واج يف ه.ىلواوه لاق مسملا لجرلا ْ

 هرووشم ةعمز نب بهو

 قاحسانب دما بوعي نب ديت س ايملاوأا « هاي 00 )بي وذنب ةصيبق ثردح ىرادلا مي نع ع4 هدهاشو زف

 زءلاديعنب رم نب زب زعلادبعاس :, يم ريضحلا ة زج نب ىبحن ىثادج يا ٍصلا روسمن ىلع اللادبع را يناغصلا

 7 يان هبع فاكر ىرادلا مي 'نعتتوؤ ن ةصيبق نع ىنث * رقلا بهو دربهللا دعاني |

 ةقاقك ايخع ٍلواوه كاقف لجرلا منك مخ 2 رلسو هل اودياع

 نعةبعن ليممسا نودسم انبديهشلا ىحين دمشن يبان ف اميهلا بوتس ن دك ادع «اربخأ وف

 | ادح بتاكملا باصااؤا ل لاق توالا اوهيلعّللا لص يب :لانا ضايع نا نع ةمركع نعبد ونا نءةملس نب دام )ف

 8 ميرو هن :«قتسام رق هيلع ماو قعامردق ثر هنافانأ ريم ٌثرووا

 ناهبن تلق اديه نم تلاقءا وبالابواءا ديبلابام دوقاليلالاق ةملسعا بناكم ناوين ىنتادح, ى هلا نع 6 رمعم ل
 هيلاهدؤاإل ّلاوالتلتف هحاككيف ههتنعا ةيمايلا نّيلا دبعن دم يننبا نبال كتتبناكم ةني تنكر دقوا كلاقف

 لسوف اوهييلع هللا | ليصهللا كو ضر رتجمسيلا 1 دا ينارتالللاوفىا 0 لعل سنا كايلعا اقل <رااقادبا ْ

 عك هنم يبجتحاذ ىدؤيام نالكيادنع نافل

 "رم لجأزلا هللا وسراب لاق هنا يرادلا مي نعبهو نها دبع نع ها نع يف اجسا ين نب * سنو 9»

 - 1 (تاق) ةعمز نوه بهو نب ملبادنعو» م( هنا وهنانج يف ههىلواوه لاق ا لجرلاىدب 0 عاب ن يكرس

 بادبء هناوصو ىرادلا ميت ةرعورب1ةعيزئا ناف 3ك ا  مووهمطتفةجام ن االادل جرخام اذه

 *«بهو نةللاوبعو اسنلايف ءاهناقكو بهو نا

 هللال وسر اا ميكنع بهذ ن ةصيبق نع ىشرلا ١( )بهو ن هيلا دبعاتنزب زملادبعنب رمجنب © زن ءزعلادبع

 # هباموهأيحع سأئلاىلوا وهاتف جلاد ىلع عمل لجرلا نع ءاسو هلو هيلع هللا لص

 هنعافع نيدلا في رش بهومو نب هللادبع برذهلا يف(١)
 بتمثلالا هل
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 «(0ج» 2 م« ناكلا باتكؤ 0 «صيخنتا ممشكردتسا )ط

 مه سرغانا ىلع لها تياكول لاقهنع لا ىضرذا نعي دهنلا نامع يفا نع دب و نب ف اعو نامل ن ' مصأع نع

 سس رغالاقف هل كل ذ تركذف ميسو هل او هبيلع هللا ل لص يبنلا ةمباف رح اناف تقاعاذاف ةليسف ةدام سخ

 هيي جو دواز جا والا نمد د ءاشغ يذاف.س ربت نا تادزا 0 و

 «ماج رخو نيغيبشلا طرش لع لاوحأألا ناملسن مماعا كب اهاح نم تيم تن دج !اذنه « ةدحاؤلا الا

 نع ماهاننىنالكسلا مصاعنب و رحت ير ,و دلا ديمي نب سايعلاانب دا دهس يمشاملا قاحسا نذوميم 4 ان ربخا )»

 يلسو هلاو هيلع للا لص هللا لؤسر لاقلاق هنع هللا ذر ه دج نع هينا نع كرم نرحل (١)س ايغ

 امها داف ران د ةثاملع بتوك ب ئاكماعا و ديعوهف قاوا ةرشعالا اها داف ةبقوا فلا لع تتاوك ب تاكماعا

 , ١ « ماج رخن لو داتسالا مي ثني دح اراه « ديعوبف. نان د ة رشعألا

 0 عانت بع نت ناتغاَم زازنلام ركمنن نسما انيذادغب الما هيقيثلا (م)داجنلا نسبحلا ن ناس نبدمحا 4 ايندح ف

 4 و هلع هللا قص هللا ل ويسر ى ضف لاقاههنع هللا ىطر ن ,ءابع نا نو همر ع 1 ىيح نع كدانل

 «كولما| بح ةلع ماه سابع ,انعةمركعل اق عب 2 لاقههنم ي داامردق لععرحلا 3 7 1اس ايلا لسد

 * هاج رم لو ىراخ) لا ط رش ىلع حدب ثد دحاده

 ان( الق )َر زعلا ديع نب ىلع وىرا دلا ديس نانا ةلطلا فيو. نب دم نب د رضنلا وأ م ا هربخا

 تلو لاق |ههنع هللا يضر سابعنا عا ريثك ى ان ىيحن حم ان لو ومالا 9 ما ملسسم

 ثردح | ذهعدبعلا باسحف قرامو را باح هن ئكامر انا قا 0 سودا او هنيلع للا لص

 :: هأج رخل و يراخيبلا طرش لع مير

 بونا ن درج اب ىنإل ديفا دم ى هللا دبع ( شربخاو) ةعزخ ن ى ربنلا انث ةمصعنب ينهار * ايربخا ٍِش

 هلا لص ىلا نا هنو هللا يضر ساو نبأ نع ةمركع نع بود نع ةمإب نب دامج انثليعمسانن ىسومانث()لق)
 لادتعالا ٍنازيم يف لاق()هنعافعن بدلا فيرش دمج ونا مج امضيىرب رج |خورف نب ناب عوه ةصالخلا يف (1 ١(

 هيلع ,١ هقفلاداجإلا ركبوا

 ناىلع لها تم . 5 لاق نزالس نع ديلا نام ديلان ءادبا . لعو ناموس مدام نع 4 ةملس نب ٍدامح ل

 سرغا لاف هتربخاف لبس و هل 1و هبيلع للاى [بض يبلا تي اف رخاناف تقعا وا 20000 ظ

 اميج تليف ىددب اهتس رغ ةدحا وإلا سس رج ل املج ءاخ ى د ذاف سرشت برا تدر اذاو ميل طرتشا

0 55 2 

 ْ اههادافةهقوا فلا ىلإ تركت :اتحبباعا اعوف مم هادج نع هنا نع ب يعش نو رتأتم كرر ا! سابو نعا# ماه 0

 مس :دبعو مق رين اند عريشعالا اهاداف رانيدة ام يلع بت ركل مما ءاودبعوهفقاوا 6 ةرمعالا

 نانع 0 ريثكينا نب يبحينع كرابلان . ىلع اننا رمعنن ناهتعانت مزكم ن نسما نب ماجتلا# انادح ال

 ٌةمركع لاقهنم يداامردق ىلع رحلا ةبيدب لتف لأ فتاكبلا قيس و هلو اوهيلع نأ لص هللالوسر ىضقِلإو سابع

 *(خ)ذابا همباب مكوامملا نح هيلعماقت سابم نب نع

 دامح وف

 ذ>شإ:,!!ط« 0001|



 400ج » «بتاكسلا باك »9 #40 ١ «صيخللا مم كردتسلا»

 0 لإ ب انك زج

 0 ت0 ديعسنب ى هجن ددبصانن ىزينملا ىلإ وأبا ٌقاحسان.دمما رام ل 0 .
7 
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 1 0 حب اطل 2 6 نإ دبر 0 [او هللا ١ لييس هادطاو 0 مادا ٍر ل 1

 0 . * هأج رخو

 ف ريع كلل كغ نئماش مديد نا حل ند ىبيكلا# ٍظفاَللا توتي ندمت تلاد ,ءوا# انثدح »|

 هيلع هللا ىللدص دكا وسردا .هلدح الهيسن ينج نإ لصف نب هللا دبع نع ليت هللا دبعانت تبان نا ٍْ

 لظالمو هلظيفّساهلظ | هتبقرب يف ابناكموا هنرسعيتامراغوا ايزاغوإ هللا ليبس يفادهاجسناعا نملاق سو هلو

 *: هاد رخو دا داتسالا عيب ثندح اده# نطالا

 اضقلا مينو اان دن نيدمت نب دحام (الاق)لدعلار 5 نل هللا دبع نيدو قه ق طابع نب دق 4 ىنادجح ف
3 

 ا 508 نعا ربأ |نعةحس وعن ل نمر دنع ء(١ )ماي ]| هةدياط أنت ” يملسلان محجر ادعت ىننعأ ف نيكولا

 نئالاةذةنملا يناخ دب ايش ىنملع 000 ران لاف لس اسو هل ودلع هَ هللا لص هاو ىلا يبارعا ءاج لاقهنع
3 

 3 ره .. ةناش ةيسلا ىدع 00 ادحاو اسيلوا اة ٍةرلا كفو مننا قتعا ةلكلا ترص عا دهل ةيطخخا تررصقا

 0 أ أ مطاف كلل د قطن م <! نافل اظلا ا ىذ ىلإ ع يل او هك 1 ةحنملا دافي نيعن نا ةيقرلا كقواودتمع

 ثردحاده هج نمإلا كيادل نهضين كلذ قاع ) ل ناف ركلملا َنَع 00 ورعم اب 5 ن اظلاقساو

 | *: هأج رح و دانسالا حيحص

 ةماس نب دأمج 8 ملسم نب نافعا نيل ميهاربا ان ىذاقلا نيسحلان نمحرلا دبع مسالا وأ * يل ريخا أ ظ

 ؛؟فرصمن ةحلط وه 00( صيخلل الر 5مل ١ دالادجال 2

 © ب اكلات اك دس

 بااكسملا مهنيعي نا هللا لعقحةنالث لاق لس !وهل اوهيلعهلا لص ينلا نءةرب سه ىلا نع ىربقملا نعاك نالحتت ا »أ

 * ( م) فت ناديرب مك انلاوهنلا ليبس يفدهاجلا و » ءادالا دال ىذلا

 هللا لصهللا لوس ردن ١ لهس يف دج فينخ ن لهس ن هللا دبع نع ل مع ندم نسا د عانت *# تبان نيورم »

 موب هلل يب ينهللا هلظا هتبقر فاس 9 د فلم ,اغوااب ٌراغوا هللا ليس ادهاع ناعا# نم لاقي وهل اوهيلع

 * كورتم ىضفارو رم لب( تاق) حيحص# هلظالا لظالا

 ينا سعا ءاج ل أاق ءاربلا نع ةحبس وع.ن نم ىلا دبع نع يم ايلا ةحاط.| 5000 :مجرلا دبع نب < ىسيع و»

 ةيقرلا كف و ةمسنلا قتعا لكلا تو رعا ديا للا نو صقا نال ايندخ يع داكتو  ىبملع تلال وسرالامق

 ىلع ىنلاوةفوك وما ةحئللاوا واممعيفنيعت بترا ةبقرلا كفو اهتشي در نا ةمسالا قتغزا لاق !دعاواسيلو لاق

 كلذ قط: لنافرككملا نع هناو فورعملان رمأ ون اللا قساو اوما مطافكلل د قطن ناق ملاظلا محرلا ىَذ
 00 ىديع نيت لا مد ريح نمألا ا 0

 ىلا َى دلالمعل ١
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 اكلات اتك »

 قَد مودي

 ذا هللا لع ان١
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 ب 1 65-0 كل

 086 جا ش « قتلا باتكا» #« ٍ *« صيخلتلا عم كر دتسما »

 2 ىشرلا ئسع نيم نعدعس نب ثيللا نعثيللا بناك حاصنب هللا دبعىرصملا لاصو وا ا>(الاق)

 تلاقف هنعهّللا ىضر بااتخما نير م ىلا ةيراج تءاج لاق اههنعهّللا ىض رسابعنب | نع حاب رىبا نب ءاطع نعي رجنانع

 هلت فرتعا لف لاق ال ت تااقكيلع كلذىأ رلهرم امللاقف ىجرف قرتحا قحرانلا لع ىل دمقاف ىب قسمنا ديلا

 أ تبرأز لاق ىسفنيف اهسهمأ ينم وللا ريماابلاقهّتلا باذعب بذعنا لاق لجرلا رمت ئىأر |لفهن يلع رم لامفال تلاق”يثد

 سول او ةيلعلل للص هللا ل وسر عمسا ملولهديب يسفن ىذلاو لاقال لاقدب تفرتعافلاقال لجرلا لاقاهبلع كلذ

 'يهذا ةيراجاللاقو طوسةنام هيرضوهزربف كنماهدقال هدلو نمدلا والو يلا نم كوام داق اللوق

 حتي ثيدحاذه#هن لومعم لوقلاذهو ثيللا لاق اصول لاق هل 'وطراو ها ةالوم تن اهنلا يتراطرع كنان

 هاجر خم لو دانسالا

 نيف نع رديف تروراهن دب زا دوعسم نب ديعس 52 ورع ىوبحمادمجا ن 0 سابعلاوا 4 انرنخا 3

 تداراف نملا نم ىبس مدقق ليعمسا دلو نم ةيقرةعتاع لع ناكو مدقنالوخ نماي سنا لتس ا نع نسحلان .

 ه*:قتعل نا اه صاف ربنملا نم لاقهبسحا رضم نم ىبس مدّدف لس وهل ا وهيلعُلا لص يننلااه اهف مهم قتلا

 دم سابعلاوا (انيدخو) ةنالق وداانن يضاقلا فاخن لم اك نبدمجا (هانربخا) نسح ا ني ديبع نع ةنتعش# هعبا»

 ن هللا دبع تعمس ليو ندع د اا رع عملا الاق) قوز نب ميهارب | اني بوقعلنبا

 :1لاّتف ةف ربتعلا ين نم يبس ملسودل و هي للص هلا لوسرينةليمسادلونمررع غنام ىلع ناكم لاق لّثعم

 ش 0 ان طال رانا لب يسيل نايل نم وارانلا ينم يتسا لس هلأ او هياعهللا لص هللا ل وسراهل

 ! ٠ *« هأج رخإ ودانسالا مييحص

 تاتك

 و هب فلولا ةقعبط و

 ىلا ةيراج تءاجلاث سابع نبا نع نع ءاطع نع مب رج نبأ نعيش فلا يسيعنب رم نع ثيلل| ين دح وا[

 أ تلاق كيلع كل ذ ىأر له رمال لاّمف ىحرف قرتحا 5 ةف رم

 ١ نينم ولا ريما اب لاق هللا تا ذعب ب ذعتا لاقلجرلا رمى رايق هن هب يلعلاقال تلاقي 00

 هللا لوسر عمسا ملول هدب يش. ىذلا و لاقال لاق تفرتعافلافاللا ةاهلط كلذ تارلاع يئس يفاهتمهتا

 ةلام هن رضو ةز ربف كنماهت دقالء دلو مدنا والو كلام نم كوامم داقتال لوقت لس و هلو هيلع هللا لص

 هب لومعملوقلا اذهو ثيالالاق«هلوسرو هللا ةالوم تناو هللاهجول ة رخ تنافىه ذا ب راجلا لإقو طوس

 ْ * ثيدملا ركتم ىسيع نب رم لب (تلق) حيص

 مدقق ليعمسا ٍدلو نمةبقز ةشئاع لعناكو مدق نالوخ نم ايبسنا لقعص نبا نع نسملا ندديبعنع# رعسم اف
 نبنملا تن نص لاق هبسحا رضم نم يبسمدّمف لسؤ هل اوةيلع هللا لص ينااهامق مهنم قتمتنا تداراف نولا نم يبس

 امداد نمررجم ةشئاعلعناك لاقلقعم ن هللادبع بيسو نبديبعنع كسلا اه صاف

 مسلح د ثلا دل

 باتك وس 6



 «(0)جطظ هم« ىقشلاباتكط» 20 4« « صيخلللا مكر دلال
 *: هاجرخم ملو و لسم طر شمع حيي ثي دحا ذه # ةينز دلو قتع ا نايلا ىعا

 كيعس نب نامع اننىزيملا دمت نيدمحا نسملاوبا ( هانريخا ) ةربرهىلا نع ةملسيفا ثيالح نم دهاش هلو ©

 3 هللا ىضر ةربرهيبا نع هما نع ةملس يلا نب رمتنع ةناوع وا انن ليعمسا نب ىس وم انثى ادلا

 ان بلاغ ندم انب ق احسان يدمجا ركبوا خيشلا(انيدخ ) ةنالثلا رش انزلا دلو لسوهلاو اوهيلع هللا لصةتلالوسر

 "1 ل أحسأ نب دمت ع نعل ضفلان ةملسانب قيقشن رمنب نسحلا

 قتعا نان ميلا بحا تا وهيلعشلالصّالوسرنا لوَش ةرن هاب ن اهنع

 ةغثاعت تلا يملا ءاكبي ٠ بذعيتث ملا ناوةالثلارش انزلادلو لاق لسوهل ؟وهيلعللا لص هللا لوسر ناوانزلا دلو

 قتعا كرا نم يلا بحا هللا ليبس يفطوسب عتما نال (هل وقاما )ةءاصا ءاساف اعمس ءاسا ةربرهابا هللامحر

 هلاندخا نا الا قتمنام اندنعام هللال وسر اي لبق ةبقعلاام كازدا امو ةبقعلا محتقاالف تلزن امل اهم ان !ادلو

 هيلعهتلا لص هللا لوسر لاقف مانقتاف دالوالاب نتف نين زف نه انما ولف هيلعىهستو همدخت ء ءادوس ةيراج

 ا مما نم يلا بحا هللا ل يبس يف طوسن متما نال ل ول

 مسومل آو هيلطعهللا لم هللا لوسر ىذوي نيففانملا كم لحر هر 64 اذه ىلع ثيدحلا نكي رق ةنالثارش

 يلسوهل آو هيلع هللا لص هلال وسر لاقف انز دلو هبام عم هللا لوسر اب ل اق تالف نم ترس ملا

 ىلا ءاكي باذن تيلا نإ (هلوغ اماورإل ىزخلا ردو ةرزاور نالودلوف لح وتبع هللا و ةيالثلا رشوه

 هلهاو تام دق دوهيلا نرم لجر رادب سم لسوهل ا وويلعملا لوس لوس ن لو اذه ىلع ثيدحلا نكي ف

 0 ل عل ل للا

 1 «هاجرخ مو و ملسم ط رش قت يت نيل

 3 رعشلا بيسلا ندم نب لضفلاو ىرادلاديعس ننامعانم هيّقفلا فس ونب دم نيد رضنلاو ا 4 انيدح

 «ةن الثلا رشانزلا دل واعوفرم ةرب ىه ين! نع هبا نع ةملسيفا نن رمينع ةءاوغ وا 4 هدهاش و إ»

 هللا لص هللالوسرزا لوقت ةريسهاباذا ةشئاع ملب لاقثو رع نعى سهرلا نعق احسان ا انب لضفلا نب ةملس 9

 ءاساف اعمس ءاسا ةرب ىهابا هللامحر تلاقف يللا ءاكب بذعيل تيلاناو ةنالثلارشانزلا دلو لاق ملسوهل اوهيلع

 هيلع ىمس ودهم دخت هاوس ةءراجفلات دخان االا قتمنامان دنعام هللا لوسراب لبق ةبقعلا محتتقا الفل رئالةءاص

 يلا بحا طوس عتما نال مسو هلو هيلع هللا لص هللا لوسر لاف مانقتعاف دالوالاب ناخنينزف نمل: يل

 نم لجرناكامنا.اذهلع ثب دلل نكي لف ةن الثلا رششانزلادلو(هلوفاماو )دلولا قتعا مئايزلاب رمآ نا نم
 هنأم عم هنا هللا لوسراب ليق تالف نمير ذعي نم لاف لس وهل او هيلع هللا لص هللا لوسر يذوب نيفانمل

 ناف يملا ءاكب ب ذعيل تيما نا (هلوفاماو) ىرخا ر زوةر زاورزتالو لو هللاو ةنالثلا رش وهلاقفان زدل و
 نوكب مهنا لاف هياء نوكب هلهاو تام دق د وهيلا نم لجو زا ذب رم لسو هلآ و هيلع هللا لص هللال وسر

 قث و دقو ( م)هب جتحممل ةملسولاقا ذك( م) اممسوالا اسفن هللا فلكي اللوق ىلامت هللا و ب ذميل هناو هيلع



 4 0 00 2س - ملم

 ارت 0
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 0 « قتلا بانك «َ «4» ١ «صيخللاممكردتسلا»
 م 0 ١ سسوس

 حيحص ثني دح اذه * تشع ام لسو هلا و هسيلع هللا لص هللا لوسر مدخانا يلع تطرتشاو ينتقتعاف لاق

 * هاج رخم لو دائسالا

 | بيبح نع نايفس ان يندعلاديلولا نب هللادبع اننىلالحلا نسملا نب ىلعانن بوقسي نيدمّللادبعوبا 4 انثدح )
 ثيدحا ذه * من لاق هللال وسر اب ىنا نع قتغا لجر لاق تلاق اهنعهللا ىضرةشثاع نع ءاطع نع تبان يانا

 «هاجرخ ملونيخيشلا طرش ىلع مرح

 نميها ربا ا:ن(الاق) ماس نب دمج نب هللا دبعو ةنيتق نب نسما نب دمحانن ظفاملا يلعن نسما يلعونا 4 انئدح )»

 هللا لو سرا لاقابنعهّللا ىضر رمتن | نعران, دن هللا دبع نعزايفس نع ةعبب دن ةرمضانىنايرفلا فسوي نيدمح

 هللا لاؤسار أنا ءاوس هدانساب لشعوب ( اننادخو )هرخوبف مرح مع 1 كلم نرملسو هللاو هيلع هللا لص

 يناثلانتلا تركحذامتالوقر ظفاملا يلع ابا تحمس * هتبه نع و ءالولا عدلا نع ىهأ لسو هلآو اوهيلع هللا لص

 . *هاج رخم ملو نيخيشلا طرشلع حيحص ثيدحاذه# ةرمصنعىرهزلا هروزإل
 هللا دبع انب ىجيطقلا رضخ دمحا ( انربخا ) بدنجنن ةرمسسنع ظوفحلا مييحصلا ثيدملا# هدهاشو

 قاعبشا انن ةملش نت دحعا أنا قاحسا 0 ل تا

 لودالا صاعنع ةملسنب دامحانت ىناسربلا ركب ند انن(الاق)ىزو رملاروصنمنبقاحساو لظنلا ميهاربا نبا

 محر اذ كلم نملاق ملسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر نا هنع هللا يطرةرمس نع(١) نسحلا نعةداستق و
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 نب نامعو ينارهزلا ميررلاوبا ظفاملا همست  حلاص اننا ىراخت هيقفلا لبس نب دحارصن وب ي« اندح»

 لاق لاق هنع هللا يضر ةرب سه ىلا نع هببا نع اصىنانب ليوس نع ريرج ان(اولاق)ب رح ن ريهز و ةبيشفا

 هللا ليبس يف ط وسن عتما فنرال ةريره وا لاق# ةنالثلارش انزلا دلو لسوهل آو هيلع هللا لص هلل لاوس

 بعت هنعافعنىدلا في رش ١ ى رصبلا نسما نب نسكحلاوه(١)

 ملسو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر تقراف ام "ىلع يطرتشد مول تلف ت تشعام ملسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر

 * ميص# كل ذ تطرتشا و ينتمتعاذ تشعام

 0 : لاق هديا نع قثعالجرلاق تلاق ةشثاعنع 0 تبانيلا نب بيبح نع ©« ير وثلا »

 كلم نماعوف سم رمعنبا نع راثن دن هللادبع نعزايفس نع ةرمضانن ىايرفلا فس وبن دم نب © ميها ربا اط

 « (مخ) رخوبف مرح محراذ
 ها لوشو نأ رمت 00000 و مدأع نع ةملسنب ذا يناسزإلا ركب ينانبدمم ؟ : هفايخو ٍِك

 « حيض« رحوبف مرح مخ اذ كلم نملاق لسوهلاو او هيلع هللا لص

 ا لول رسبت ةرزرهو الا دل طلال دلوع وف ص هيا نع ليهس نع رب رج »

 #( م) ةب ز دل و قتعا نا نم يلا

 مدهاشو
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 «(0)ج» «نسلاباتكا» >2 «0» « صيخلتلاعم كر دتسلا »
 ه*» في ىعيف هانلق ام هيف كش الب

 لاق ةبمش ان س ايا يلا نب مد 1 انننيسملا نب ميهاربا اننا دمهب يضاقلا نسما نبنمحرلا دبع ين ربخا لف
 ىسيع نب دم نب دما انب رافصلا هللا دبع نب دم هللادبعوبا ( انربخاو ) ةبيبحأبا ممس هنا قاحسا ابا تعمس

 ةقناطب ىخا يلا ىصوا لاق يف اطلا ةبيبع يبا ىرع قاحسا يا نعنايفساتن(الاق )ةف ذحو ناو ميمن وا انب ىضاقلا
 نيكاسملا وا ءارقفلا ىف هعضا نب اذ هلام رم ةفن اطب يلا ىصوادق يبا نا تلقف ءا دردلاابا تيقلفلام نم
 لثملسو هلاو هيلع هللا ص هللا ل وسر تعمس يناذ ن دهاجلاب لدعامل تنكولفانا اما لاف »نب رجاهلا وا

 دانسالا جيم ثي دح اذسه يروثلا ثردح ظفلاذص# عبشاذا ىدهم ىذلا لثك .توملا دنع قرشا

 *: هاجرخملو
 (١)م زاح نب دما و ىضاَقلا قاحسا نب مييهارنان ةفوكلاب يتابيشلاةبقعنب دمج نب ىلع نسحلا ولا 4 انربخا 9
 نعراسن نب ناملس نع جيشالا نب هللا دبعزب ريكب نعقاختسا نب دمحجانب ىتفانطلاديبعن لمي انن(الاق)ى رافثلا

 لاقف اهقتمب هنا ربخاف لس و هلا و هيلع هللا لص يبنلا لعلخ ديل ةئ راج تقتعا تلاقابنع هللا ىضو هنو

 « هاجر خم مواسم طرشللع بص ثردح اذه#كرجال مظعاناك كلا وخا اهيتيطعا تنك ولكنا اما

 نب مل اص ماع وبا انن رمزي نامعانن زا زيلا مركم نب نسحلا انث هيقفلا نالس نب دمها ركب وا 4 ان ربخا ل:

 يناللاقرسو هل او هيلع هللا لبسها لوسرنا هنع هللا يضر قي دصلا ركب ىبا لوم دعس نع نسملا نع متسو
 بلوجر لاق هتم دخ ةبجعي لس و هلآو هيلع هللا لص هللا ل وسر ناكو هلاكو لمت دعس ناكو قي دصلا ركب

 هيلع مآ لص للا ل وسو لاتف «نيغانامانلام هلال وسراب لاققا مسي عا رك ب لسو هلو هيلع هللا لص

 : «:هاجرخنلو دانسالا سيح ثيدحا ذه*لاجرلا كتتا لاجرلا كنتنا ملسوهل او

 نب ديعس انن ديعسن كراولا ديا ىسيعن.د#م نبدمجا انث ىفريصلا دمه نب ركحب دمحاو.ا # انربخا 0

 هللا ل وسر مدختزا كيلع طرتشاو كقتعا اينعدسا ىللو ةملمس ما ىل تلاقلاقهنع هللا ى ضر ةنيفس ىنبدخ ناهمج

 هنعافعنيدلا في رش ٠؟ للعا هللاو م زاخنب دبجا هنم ةمجعملاب مزاخهبتشملا يف لاق )١( ن دهاج اوا 1

 *«ث دما ركذف ةلثاو نعىمليدلان الغ الادبع نع ةلبعىلا نئاانن

 تاقفءادردلاابا تيقلفهلام نمةفئاطب يا يلا ىصوا لاق ىئاطلاةبيبحابا عمسهنا قاحسا ىل نع ةبعشو نا د

 هللا ل وسر تعمسينافنب دهاجملابل دعا ل تنكو لفانا اما لاّتف هعبضا ناف هلامنم ةغاطب يلا ىصوا دق يخا نا
 * حرص#مبش | ذا ىدهي ىذلا لثك توملا دنع قتمر ى ذلا لثم لوقت لسو هل اوهيلع هللا لص

 ىلا يلع لخ دف ىل ةب راج تعا تلاق ةيوميم نع راسن نب ناملس نعجشالا نب ريكب نع 4 قاحسا نبا لف |
 *(م) كرجخال مظعا ناك كلاوخا اهيتيطعا تنك ولكنا اما لاف اتم نيجاف ملسو هلا و هيلع هللا لص

 هلاو هيلع هللا لص هللا لوتس ناب اديعلا 0000 دعس نع نمسا نع ممتس ر نب # اص صاع ونا ٍِظ

 هي« لاجرلا كنتنالاجرلا كنننا لاف هريغ ًاتهامانلامهنلا لوسراب لاقفا دعس قتعا ركب ينال لاق سو
 م دخت نا كيلع ط رتشاو كنقتعا ةملس ماىلت لاقلاقةنيفس ينث دحناهجنب ديعسانب « ث راولا دبع

 ا
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 00698 «شاباكالا 40089 « سيلا رتل
 ىلا هن ىنأ دع ثردح ' مكلدحا الا لاقذ هوث.هعم و ىسوم ىنا نب ةدربينادنع انك لاق ةبعش هللاق ةفوكلا لهأ

 1 تناكأ | دبعواةبقر قتعا نم لو : لسوالا او هيلعهللا ليصدللا لووسز عمسس هناي ىثئدح لاقانن دقت باي ىلب اولا

 .هوضعبا وضع رانلا نمنكاكف
 انيةعيبر نب مل اح مجرفلا نب دمحا ةبتع وااانن بوعي نب دم سابعلاو | (هأن :ءادق) ةلثاو « ثيردحامأو

 هتعمس اشيدح انندح انلمف هنع هللا ىضر عقس الا نقل اوانسا لاقىملي دلا نبا فيرغلا نع ةلبع يبان ميهاربا

 هيب يف ىلص كدحا فحص م نا لاقو تضخ ا الوةدابز هيف سيل لسودل اوةيلعتما ص هللا ل رمل

 ملسو هلآو هياع لال اض هللا كوسر نم هتعمس امدح انيدحت نااندرااندرا اذهسيل انلمف لاق ضقت و ديزيوهو

 هنموضع لود هللا قتعيهنغ | وقتعا لاقفرانلا نعي تبجوا دقانل سح اصيق ا سودل او اوهيلعدللا لص هللا لو سراتنتا لاق

 * يما دلا نب هللا دبعل ب تةلاذه في ىع# زانلان م ةئما وضف

 فسو ن هللادصانن طايس دلا ليهس نركب انه يقفلا سار فن ريانا فاعلا هراااسم( ا رحإا

 ادع لعاتك و تممقسالا ن.ةلثاويب رفءاحترإ الاعب ح تنك لة غيت ,هاربا ىتادح ْلاسنب هللادبعاتي ىستتلا

 عم اسلاج تنكى نثدح لاَقف كندحام تاقةلثاو ينعي خيشلا اذه ين”دحام بج لاقفيلاءاجمت هسلجاف ىمليدلا نبا

 لاق بجوادقائبحاصُْا هللا لوسرأب اولاقف ميلسى نم ر ةيهاناف كوس ةوزغ يف ملسودلاو هيلعللاليمهتلا لوسر

 هذه ةلثاو ثيدح راصف# د روم قتل هنعا وقتعا سودا او هيلعهللا لصدتلا ل وسر

 ةالمح ا سا مسمع سما نم قيال ربه يلا ثيدح نمولسم (ج رخادق و)*نيخيشلاط رش لعا> كتابا ورلا

 مييهاربا نب دب وسنب بوو ان 0 والا قباس نب رصن نب رحب ان ٠ بوعي نب دم سأبعلا ونا # انب دح

 نم ل وت ملس و هل اوهيلع للا لص هللا لوسر عمس عقسالان اع يل كلا نءاىلعالا دبعن ءةلبع يناناا

 يمليدلانهللادبع ده د اذه شلل هع ةالرع نينا شع انه .تاوطع لكب راتلا نيك اكف ناكايلسم قتعا

 كشالب

 هللا بص هللا لوسر ممس هنا يبا ينندح ىسوميفا نةدروا ا م ةنيبعنا

 200 اوضع راننلان م هكاكف تناك دبعوا ةقر قفا نملوت لسوهل اوديلع

 لاق بلا | ضير نه ةلبعيلا نب ميهارب ان ة ةسعسر نب ةرمض ان جرفلا ن دما انب مصالا 4 6 اني دح 9

 صقشالو ةدايز هؤسبل لسوملاو اوهبلع هللا ىلذ هللا هيض نم هتعمس اثادح انندح اناَقُق عقسالا نب ةلباو ان 31

 هللا لوسر انينالاَعف اندرا اذه سيل ادلقف صب و ديزب وهو هت قام عع فحصم نا لاقو بضتف

 يي لع او ا سي دم اربع راك و : بجوا دق | :ا بحاص ىف لسوهل او هي يلع هللا لص

 ءاحئراب اس | تنكلاق ةلبعيلا نب ميهاربا ف 208 اس نب هللا دبع لاقهللادبع همسا فيرعلا رانلا نم هنم

 ةلياو نمي خيشلا | ذه ىتدسح ام بجت لاف يلا ء جم هساجافيمليدلا نبادّنلا دبع ىلعاشكو تم ةلئاو يب رف

 ميسي نمرش هاناف كوب ةو نغيف لس وهل اوهيلعللا لصللا ل رطل عماسلاج تنكح لا كيدحات اق

 ديوسنب ( بول )«ميص#«رانلا نمهنم | وضعا موضع لك“ هللا قتعي هنءا و تعا لاف بجو ادقانبحاصنا اولاَعف

 ىنربخاإ» 0



 «()جط | ©«ةنسلاباك» «ا» 4 صيخاتلا ومكر دتسلا »
 دم ىنااذهو تائاافلاقفدمح هللا هلانبا مضرا يناكح هذه ئئانم ف كيرا .تلاقف تنانانا هنم نب د ,رام

 0 ءارل مو دانسالا ٍح رص ثردحلاذه#|مسل نمرصعتي اهدا لاق

 نرءدابعزب لبشانث دوعسم نب ديعسأنث يربنعلاىتثملا نب نسما اانث ينهثلا بوقعي نبدمحا ديعسوبا 4 يلرب ريخا 9و

 وهز تءانغ ثرحادتفاواغا ةنعارمدختن الا هذه تست هنع هللا عر شابع نتا لاق ءاطع لاقلاق حنى اناا

 انتل ايل ولن لوعترج تي ءاع ناز انين ياا لارا لع كتم د ارق .- تاءاطخالا اق# جا رخا ريغىلاءتهلوق

 حب ثيد_ح اذه#*تءاش ثيح دتعف ىنكحسلاخيسنف ثاريملا ءاجم ءاطع لاق#ناعفاميف ميلع حانجالف

 * هاجر خم لو ىراخبلا طرش لت
 نا( يتربخاو)لاق دمحن. جاجح انثقرز الا جرفلانب دمحانت ىرلاب هيقفلا دم نب ليعمسا ركبوا ان ربخا 75

 ءاغبلا لع ىنهركي ىديسنالاّمفراصنالا ضعبل نيكسم ء اجل وق هللادبع نبرباج عمسهنا ()ريب نلاونا ان غبر

 * هاج رخو لسهطرش ىلع بص ثردح اًذه» 1 5 كلذيف لزف

 « قتنلا باتكل وا و قالطلا'باتكرخا اذه »

 ه4 قتعلا باتك 3

 ان ىنل انيطلا دواد اونا ان رصع ىضاقلا ةبيتقنءر اكب: ةركب ىلا انت بوقس نب دسم سابعلا وا انمدح ل
 هيلعهللا لص هللا ل لاق لاق صاعن ةبقع .نرع ىب اذا سيق نع نسملا نع ةداتق ل نب ماشه

 دانس الا حيبتص ثيدح اذه# رانلا نم هئاضعا نما وضعهئاضعا نموضع لكبهتلا كف ةبقر قتعا نملسو هلآو
 *عمسالا نةلثاوو ىرعشالا ىسومينا نع (دهاشهلو) * هاجرخم 1و

 سايا ىبانبب مدان ليزيد نب تولي نب ميه اربا نع لدعلا داش ن ىلع(هانندف) ىسومىنا 4 ثيدحاما ف

 نم خيش ىنثدح ةنبيعنب نايفس اني( اولاق ) ئدامرلار دا دما رباوىديجلا رويزلا ن هللا دبعو يف المعلا

 هنعافعن.دلا في رش ١ ع رجنا هنع ىور سردين ملسم ندم وه بيدبتلاس دب يف )١(

 رم رصعت اهعرداذاو لاق دمت ين اذهو تبان اناف لاق دمت هل لاقت هل اننا مضرا ين أك تيرا تلاق
 * مسيح أمل

 كثنخ دتنتف الها كنغ ارمادغ ةيآلا هدف عجم س ابع نبا لاق ءاطع لاق يجني نبا نع ذايعنب © لبش

 تغاشناو اهتتضاو: يف تنتكسو ارلها سنع تدتعا تءاشزا ءاطعلاق جا نخاف لاس هلو ا

 * (خ) تءاش ثيح دتعتف ىنكسلا خسنف ثاريملا ءاج مى نافامف 8 حانج الف هلوقل تجرخ

 ءاغنبلا لع ىنهركي ى ديس نا لاف راضن الا 5 نيكسم ءاج لوقيارباج ممسريبزلاواا ادا يم رجنباإ»
 « ءاشنلا ىلع يلف وهركت الو كلذيف تازف

 2-0 ب بانك وس
 هلل او هيلع هللا لص هللالوسر لاقلاق صأع نب بع نع يا ذملا سيق نع نسأل نع ةداتق نع < ماشه

 3 دكا ءرم هن اضعا ١ 2000 ٠ لد فيو لك ها كلف ةيثر قزعا نيلسو
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 400 ع» : قالطلا 8 »ا < صيخنتلا ممل ردتسلا »ف

 | الاف قيطا ال ىنا تاقفدعصا ىلالاّمفا نعو الج يناماف ىعبضب اذخاف نالجر ىئاناذا مانا انيبلوق ملسوهلاو

 /اذهاولاق تاوصالا هذهامتاق ةديدش تاوصاب انااذالبجلا ءاوسيف تنك ىتح ٍتدمصفكل .هلبسنساا

 ْ ءالؤم أما ع تلفادخاو# اذنك ليس مهقادشا 4 هفهشم مهببقا رعب نيقلعم معاداة نإ قالا مترانلا لها ءاوعوه

 ْ .تلمف ارظنم هآوساواحب رمت اواخاتجا ىث دشاموقااذاف يناتلطن ممهموصةلحت لبق د كد طف ندلا ءالؤه لاق

 ءالؤهلابام تلقف ثامملا نع نين اشاا اذاف يب قلطن اناميناورلاو علل ءال ءه لاق ءالؤه نم

 ءالؤه. لاق ءال ؤهنم تاّقف 5 ريع لسا ناي ذاق ناعام نوم ابلا نهدالوا نعنميلا وألا ءال وهلاَتف

 نيرفعج ءالؤهلاق ءالؤهنم تاق رج د نو رشل رف ةءالخ .انأاذاف فرس ىل فرشم كتم كل يرلو

 ميهاربالاق» ءالؤهنمتلقرغةنالثأنااذافر ا رقى فرش (0]ةخاورؤب تدعو نر راحنبديزو تلاطقا

 ميمجم ىراخبلا جتحادقو هاجرخبملو لسم طرشرلع حيمص ثيدحاذه# كلنو راتني مالسلامهملع ىسيعو ىس ومو

 ' ار

 قاد بابحلا نب ديزانن بلاط ينا نب ىبح ان لدعلا فو نإ بوقع نب نسألا لضفلاو ا # انربخا

 سيقن تبا ندمح نب ليعمسا ىثدح سام نب سبق نتا ندم ن ليعمسا نب قاحسا غ نبدنز تاو

 تفلح هيدلوالف دك ةلماح يو يا نبللا دبع تن ةليجج فر اف سيقنب ترن هأيا نادم ,هبانع سامثنا

 كافاني مايو ةوج ةرك هكنح وهيفف قزف لسو هلاو هيلعهتلا لص. هلال وسر ةناعدف اهنبل نم هنيلتالذا

 تاقف سيقن:تبان ن 8 1 برعلا نم كنا اذاف ثلاثلاو ىلاثلاولوالا مياه ةقزار هللا نافن فادح أ

 دب رام ىراخبلا حي ؛؟ماعلا را يفقتوم ةونغ ام اودهشتسا معنا )١(

 سول, اوهيلعاللا لص هّللال وسر تعمس ةماما وأ ينثد .> رمأع نب ميلس نعراجن دير نب اك (نعلادعلا

 تاوصالاهذهام تاقةدندشتاوصابانا اذا لبجلاءاو يف تنكى> يمبضب اذخافنالج رين اناذامن ننام لوق

 نذلا ءالؤهلاق ءال غلب تاقامد ليسمع قادشا ةفق ثم موق ا رعب نيةلعمم وقتاذافيب قلطنا م رانلا لها ءاوعلاق

 11 تاّف ارظنم هآوساواحر هنتاو اخافتنا ”ىشدشا موشاذافيب قاطنا م مموص ةلحلبق نورطف

 نعنعىفا وللا ءالؤهلاقءال ؤهلابام تاقف تارحلا ع نمسدن شون ءاسنسأن اذافى قلطن املا ورلاوزوازلاءالؤهلاق

 نينمؤمل ىرارذ ءالؤه.لاق ءالؤه رم تاّقف نر نيب نوبعلي نامغبانا اذاف ىف قلطنا منعنابلان هدالوا

 ندب زو بلاطيفا نرفمج ءالؤه 0 اقر رخ نم نورشن رغد ”الثإ اذاف فرشىل فرش

 ىسعو ىسومو مبيعا ربا لاق» ءالؤه نم تاقرف ةنالثباا اذافرخا 1 نفت ل ف م ةحاورنهللا دبعو +

 * (م)كلو رظتس مو
 سامش نب سبق ن تباين دمت نب ليعمسا ىدج ينثدح ليعمسا نب قاحسان.ديز ان < بابحلا نيدز »

 اهبل نم هنبلتال نا تفلح هيدلو|لفدمحت ةلماح يهو يلا نهللا دنع قش ةليججق راف سيقنب تبان تا هيبانع

 هللا ناف هب فلتخا لاقوادممم هامسو ةوجم ةرمت ةكنحو هِفيفقزفلسوال اوهسيلع هلال هللا لوسر هناعدف

 هنم نيدن رتامتلت سيق ندب 06 بولا ب ةأرسا اذافثلاثلاويناثلاو لوالا مويلا هتب اف هقزار

 تااق



 «0)جطظ  «نقالطاباكط  «مء»ظ -  «صيشاممكرشلاإ» |
 اهنع هللا يضرةشئاع نع رمأع ني تعصم نع رجاعم نب ميهارا نع كب رش انثى د والا ميكح نب لع ان

 لس و هلاو هيلع هللا ىلَص ىتنلا ثنا مث اعلم تعضوف ةليل نب رشع وانالث تنكس ةأرءا تقلط تلاقاجنأ

 *: هأح رخل و للسم ط رش ىلع حيبص ثبدح اذه#يج و زب امل لاف هل كل ذ تارك ذف

 ةئاباةركامو نيمسنو ا ةدعقلا ىذيف ءالما طف املا هللاذبع نبدمح هللادبع وا كالا ب انئدح ١

 يقزلا للا ولا 0 ١ ىلع انب رصعرا ضعلا سنون نب ما اهانن لاق يدادغللا هللادبع نادت ندم رفعج و ابنا

 اذ دش ناكو هتهركشما وعلا نب 01 10 | ةيقعتش موك مانع مس املاى نا نب , كلا دبعيثدع

 كقلطاترا كمعفامو لاق قلطلا تدجو نيح كلذو تلاق ةقيلطتب نحور هللادبعاباأب رييزال تااقف ءاسنلا ىلع

 قاغااهت داق تبل انف جرخ ملةدحا وةقيلطت امتلطف لاة كلذ ىلا حو رتسا يبدجايناتااق كءءجا رم ةدحاو ةقيلطت

 هللا لصهتلا لوسر ىلا جرخ مث ط عمىفاةنبايإ تر كم لاَقف !مرشبفريبزلا قاف لاقف ةيراخ تعضوفلاةتاودلا

0 
 نبديج اهن ,ْااهع فور ىق !! ىهو طعم ىلا نب ةيفعهنبا يه موثلكح ماو هرصعيف ةربزلا لها ماما هناقعبضولاب

 هيمان انييحامي يذلا: نباذكتا# قبل لبرالاو هيلع هللا لص هللال وسر نع نحر لادبع

 هللا ىضر ص اعلان« و رمت نع سروذ يبان ةصيبق نعةويح ن ءاجر نعرطم نعديءسا :. ىلع الادب ,ءن لعالا دبع

 هارقعو رشا ةعبر اامدعاهديسا,مءيفوثاذادلولا ما يفرسوهلا |وهيلع هللا لص دمج انيس ةنسانيلع اسست هع

 * هاجر لو نيخيشلا طرش ىلع حيعص ثردحا ذه

 نبدي ن نمحرلا دبعانثي سيتتلا ركب نبرشاانث ناولسنب عيرلا انت بوعي .نريدسمت سارعلاوا# انثدح
 هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس لاق هنع هللا ىضر ليهابلا ةمام اوأ ىنثدح ىع الكحلا سم اعزب مياس نءزباج

 هنعافعنيدلا فيرش م الإ خيش وههبتشملا يف لاقةفوكلا ةريح نهي ريخلا(١)

 مسالا نعي كلل رشات ” ميكح نال اغا لمفملا دم ن طاصانت هلصا نمىراخع هيقفلا دما نبدا انريخا 0

 تن متاهامج تاركا !نبرشعو انالثا َ كف ارم تقلط تلاقةشناع نع سان ناعم د اهم ننا |

 * (م) جوز , !4لاّتف هلك لذ تركَدف لس و.هلاو هياء هللا لص ىتلا|

 ناكوهته ركفريب زلات تناكاهنا ةبقع تننموتلكمأ ن ءمسالا يبان ع ىتادح يترلا (0)بيللا وا ظ

 ةدحاو كقلطا نا كءفن امو لاق قلطلا تدجونيح كلذوتااق ةقيلطت ىنحورت اقف ءاسنلا ىلع ادد دش |

 تءضوفلاق باونالا ىت ةاقا ١ اهترالل تالاف جرخم ةدحاو و اهقلطف كلذ ىلا 3 راسا ينا,تلاق كحل رام

 سو هلا و هيلع هللا لص هلال وسو قل جرخ م طيعم يلا تنم - ,ىب تركم لاقف | مرشبفريدرلا ىلاذلاق ةنراج ْ

 :* بدي رع مسرح د: هنصأ ماياق

 *(مخ)ا رسشءورهشا ةعبرا اهمدعا هديسابعو اذادلولام ما يفانينم ةنسائيلع انويطالا

 )١( 'رمع نب نسحلا همس! ؟٠

2 

 _ دات فو

 ظ مه ريخف هأح ري )ناو مسيلااو ماو هادضالا ميك با رغ ثيدحت اذه#هتماماناف هل كلذأر كذف ملسودل اوهيلعأ

 5 قديح ةملسيف ان هللا دبضانن ىشرملارضنلا نيو رمح ندمج ان( ١)ىريملا ميهارب 0 تس م 00 ىلع ىندح 0 1

 لاقنصا للا دوت رذن ةصيبق نع ةويح نءءاجرنع رطم نع ديس ان اني لع الادبع نب 5 لعالادنع 0 :

 | ةدع ©
١ 

 ايا
١ 

 مه



 و - يف

. 
 ايي

 و

 و "7 00

 4 0 ف 707 م نالطلا باتكا# ...٠ :9 4 ٠.١ . «صيلتلا مكردتسلا)
 « هاجر خلو اسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه# ار يخل مشوا

ْ 

 : برحن دال لضفلان بدم ن امعنلاو اانن سيردا ن 0 متاحوباان: بوبانب نسحلانب نيسحلا : ابريخا

 كلا دولا ل تل ننز وتادج ةرغز بيك ن دعس نب قاحبسا ان ديزنب دامحجان 0

 هللاوهيلعمتلا لص يبنلا تيتافتلاق(١ 3( امهضومومت وداع لاق مودقلا فرط لتقف هلجالعا باطيف جرخا تكا

 ينكما لاتفينادان تزواج ايفل صخرف تلاقىتوخا ىلا ةلقنلا هلت ركّدو ىلاح . :رمهلككلذت ركذف سو

 * هلجا باتكحلا غلب ىتح كتيب ىف /

 نما نوراهن نيران ىدسبلا هللادبعنب ميهار 50 ىنابيشلا بوقعي ندم هللا دبع وأ هل 0

 رووا بك تيرس 1 4 ناهرخا ةم نب بك ن قاف ! قدم فنرا دسم

 ةرلتف مودلعلاب طووك ردا هلديعا بلطيف ىجوز جرخ تلاقىردملا ديمس يباتخا لاف تن ةعرف

 اناويجوز ىن يتابادنا !تاقفاسوملاو اوهيلع هللا يصهللال وسرتييتافىل اهارود نم ةعساش راديفاداو هيعن ىناناف ١

 يقفرا 7 لهاو ُ ل هوا 18 كدا سيلوالامالوةقفن ىلعد و لهازود :نمةعس اشراديف

 فدل دبا كم لاقف هلت ييعدف يلما وا ىناعد ةر ةرحااو ادحسملاىلا يم عال حلا ةفىاش ضعب ف

 يلا نافع ١ 1 نسراف ت تاق ا رشعو رشا ةعيراهف تددتعافهلجا باتكللا غاب ىقح كجوزىن هيف كانا 5

 ا !!ن كلام هاور#هاج رخخ ' مواعيبج يطول ضاحسالا 3-5 ثيدح اذه هيذخ فه د هتيناف

 دفن نانبااهو ظوفح محص ثدخ اذه لهذلا ىبحب نس - لاق ةرجت ن يعك قاحسا لئاتعللا 0 :

 [ رافت الا ديعبب 2 ىدح اعيمج |هنعىوردقو رعكح نب دعسن. قاحساو اهررشاوهو نيلكل ناسا نا

 *: ةلابملا اهرمح |هنعت عشر ادّقق

 لفغاحلا | بيحنبدمم نإلاس لولا ناحل ليما نم ىراذهيعفلا دمحا ندمحا رفمجو ا © يربخ 7

 5 ب7 هدأ ١ نملايما هس لع( (

 : 5 (م)هنعد اطقلا نع

 جرخ اهجوز نا كلامتنب ةعيرف نع سمك ت نب سنبز م ينتدح قاحسا ندعس انيديز ن دام اف

 تكد وكاس نوما كلل تاركذف لس وهل اوهيلع هللا للص ينلا تيناف مودقلا فرطب لتقف هلجالعا باطيف
 « هلجا باتكلا لس تح كتب ىف يثكما لاف ىناداب تزواج الف ىلصخرف ىتوخا ىلا ةلقنلاهل
 ىردحلتا ديمس يات خا ةعبرف تعمس ةتمع نعهريخا ةرج نب بمكن  قاحسا نب دعسزا ديمسن 4« ىبح )»
 يلهارود نمةعس اشراد يف اناو هيمن يناناف هولتتف مودقلا فرط, مهكرداق هلدبعا بلط ىف يجوز ج رختلاق

 |(ينرمونو نكيللاسي وال امال وتل عج تلقو هنربخأف سومو هيلع فا لص 10 0

 يترداوا يتاعد ةرجألاو ادجسملا ىلا تجرخ الف ىلوحنلاّمفيف اشضعإ ىف يلقفرا فراك ينوخاو ىل لها ىلإ

 ريغ ةينرا يف تودتع اه هلحا تاتكلا غاب غلب ىتح كحوز ىن هيف كابا ىذلا تيبلا يف ينكما لاف هلت يءدف

 # ًاظولليف كلامهاورو سيو دن نخاومتا دش هتسافيلا ناعزسر ,راقارشعو

 انربخأا# هديل



 4()ج» ه«قالطلاباتكإف - «8»00 «١> ضيختاوم كردتنلا»
 0 رخ مو دانسالا حييمص ثي دح | ذه ءاه ذخاف اهيا ىلا تلاف اه دها
 نءىبشلا نع حلجالا نع(١)ناطقلا ى مانو دسم ان ىثما ولا ابنا هيقفلا قاحسا نب دما ركب ونا« انن دح:9ل
 لجر ه ءاج ذا ْلَسَو هل ”؟وهيلعسا لي قيلاععالاج تنك اقهنعهللا ىضر قران دب . زنع(؟)ليللا ن هللا دبع

 روطيف ة ًارما لعاومقو دل وف هيلا نومصتخ هنعهللا ىضر ايلعا ونا نميلا لها ن ا نالاَتِف نميلا لها ن

 ادهلدلولاب ابيطنينالل لاقت الالاتفاذملدلولاباميط نال لاق ال١لاقفاذملدلولابايط اهنم نينالل ا 7

 مهني عرق اف ةنددلا اذلث هيبخ اصل مل هيلعو دلولا لف عرق نف مكب عرسي نويكامتي كل متنا لاقمالالاقف

 ناخيشلاق شا دق# هذجاو:لاقوا هسارضات دن قحرلس و هل اوهيلع هللا ل صللالوسر كحضف عرق نادل

 هعب ان دق و ة دب رب ن هللا دبعلا دحاواثيدح هلعامق اناوىدنكلا هللا دبع , حلجالاب ج امتعال

 * ءاجارق خو مص ذا ثيدحلا اذهق تاقثلا نم ةن الم ثد دحلا كل ذىلع

 ملسم نب ديلولا انث يتشم دلا دلاخ ن دوم اني يمرا دلا هيعس ن.نامع ان ىنزملا دمحم ندمحا < ين ريخنإ ا

 تلاق ةأرمانا هنع هللا يضرو رمح ن هللا دبع ه دج نعهسا نع ب يعشن ورم ىنث دح ىعازوالا ورمج ولا ين دح

 0 راو هابا ناو ءاوخ هل ىرجحو ءاّمس هل يب ديو ءاع وهلىنطب ناك دهىناهللال وسر اب

 هداج خت واداتسالا ميم تي ادحن ا ذهن « يسكت مامن قا جنا رسولا رديلعشالستالوسراشلا ١

 ىب خذ ةزاج جن |نع ديعسنب ىيحاتن ىنا ىتثدح لبنح نب دمحا نب هللادبعانب يملا رفمج ندمحا  انربخا ا

 سا ل ىلا كاف آهاهذ ن ا راهشلف اهالختذج تجر ل ٍةلاَختملط لاق هنع هللا ىطرراج نع رييزلا وا

 هنم يق دصن نا كلما ىذخل ىجرخا لسوفلاو او هيلع هللا ص ينلا لاقف هلكلذت ركحذف لولا اوهيلع

 ١ ليخاو اي رضحلال ايلا يا نبا وأل يللا نب هلا ديعةصالغلا يف(:) ١؟لاطقلاديعسن. ىبحن وه )١(

 * حصص أم اهدخ افاهيا

 هللا لص يننلا دنعاسلاج تنك قرا نب ددز نع ل احلا نبِهّللادبع نعيبمشلان ءاجالا نع فبراطقلا 4 ىيح ف

 لعاومق ودلو يفهيلاز ومصتخ ايلع داو لها نم ةنالثما لاَمف نميلا لها نمل اجر هءاجذا سود وهي

 30 عرتميلا نوبسك اشتمءاكر ش *هتبالاقمئالالا :فانمطدل ولابايبطج |دينم نينالل لاتفدن» اوريط يفرم

 لس دايم تلم الوعر طع مرع نمل هلم مهنيب عرقافةيدلاثلثهيبحاصل هيلع ودلولا هلف عرق

 كلذ لع هعباب لاقوةدد رين للادبعإ اه دج هيلع اهتن اع اف ميلج الاب ادتح ' 1: هذج او لاقواهنا رضا تدب ىتح

 * ناطقلا نم ددسمهعمس( تاق )حيا ذا ثندملا ادهفتاقثلا نمةيال# ثان

 ناك اذهىنا هللا لوسر ايتلا# ةأرما ناورمن هللا دبعهدج نعهسا نع بيعشن.و رمت ىندح«ىازوالا
 »« يحكي مام هب قحا تنا|حل لات ىنع هعزتت نا داراو ينتتلطدابا ناف ءاوحهل ىرجحو ءايسولودب م اه :

 ينلا تناف اهاهنف لجر اهيقلف اهلالخنذجت تجرفتانالث ىتلاخ تّقلط لاق رباجنع ريبزلا وانا © مب رجنبا ا

 دنسلا يفدمحا هاورتا ريخ ليش واهنم يقدصنن ا كاع] ىذؤخ يح رخا لاّموهل كلذت ركذف لسودل اوهئلع هللا لص
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 «0جؤا ' «نقالللا با ىو 40040١ © صيخلتلا عم كردتنلا )»
 [نعقداتقهاثادح كح «يعالااللاقف ا كدب ا نسا لوشلوق اهجارم لهبوال تاقلاقدنز

 1لاق# رسلا اوهيلعللا لص يبنلا نعهنعاللا ىن رةرهيبا نعةملسي ا نعةرمس نب نمحر لا دبع لو مريثك

 | بيرق ثيدح اذه «يسادق كلو ىلب لاق ةداتقل ه هرك دف طقاذب تندحام لاتقدلًأسفريثك انيلع مدقق بوبا
 و نيشحلا تافينم هعاجىاساىلوريغب حاكستلا بابيف تركذدقو ىلا يق انتحسلا بوا ثردح نم مكي

 : «هوسمثردحلاب اودح مهعاسا ونيمياتلاو ةءاحصلا

 | انمع دب نير نبلعان اننئسل ايطلا اع يبا نب دمجن رفعج اندا دغسزازلا ىلع نب دمصلا دبع « يتربخا ف
 سيق نتبان ةأرمانااهغنع هللا ى يضر سابع نا نغةم ركع نع 2 مسم نإ ورم نع رمعم نع فسو نب ماشه

 أ تا ريغ دانس الا حييمص ثب دح اذهنم ةضيح اهندع لسو هلو هيلع هللا لص يب :ل| دف يا

 * رمعم نع هلس رأ قاز راادع

 0 ارسل ولو يدم 06
 |* ةضيح "دع لس و هلو هيلع هلا لصينلا لم هنم تملتخا سيقؤب تبان ة ءاساتا ةياكج ضيا

 | نب هللا ديبعان ينتحل ديلا ديعنب هللا ديبعانل مت احنب دم ' سابعلا انب بوقعي نب دمح سايعلا و »ا انن دح

 | هللا لص ينلا تلأسف جوزنيك والم قستنا تدا را اطمقا ىضروشُناعنعميباقلا ء بهومن نمر لا دبع

 ًْ « هاج رخش لونيخيشلا طرش ىلع حمص ثب دحا ذه «ةأرلا لبقلجرلا ادم نا اهيماف لس وهل | قديلع

 ديما ديعانت سن وننب نعي كو ميها ربا انث داب زنى عنب نسسحلا أبنا قاحسان ركب وا « ربخا ©

 ْ هل اوهيلع لا لص ىنلا تنافس ه ًارماتباويلسا هنأ هنعتلاى ذر٠ناتسز مفارىنادح يبا ىنثدح رفعجنا

 | ىدمقا همآ مال لاقو ةيحان دعقا عقارا سوهل ار اوويلع هللا لص ىنلا ل اف ناقل لاقو ميطف نبا تلاقف سو

 ْ مهالا لس و هلا و هيلع هللا لص ىننلا لاقفاعما ىلا ةيبصلا تاائاهاوع دا لاق معن ةيصصلا دعقا و لاف ةيح ان

 اهدها ٠

 هبانندحءرشالا اللاق الا كدي كرصا يق نسملا لوق.ل وقادحا لم”لهب وبال تلقا ديزنيدامح

 لليد مسؤل او. هنيلع هللا لص يبنلا ع نءةرب سه يبا نعةملسيلا نعةرمسنب نمجرلا دبعىلوم د ةدآتق

 ** بل رغ مسرد # يمسل ' نكسلو لب لامفةداتتل هترك ذفطقاذج تندحامل اقف هتل ًاسفريثك .انيلعمدقف بوا

 تملتخلا:سبق نب تبان ةأصانا نابع نا نع ةمركع نعملسم نب ورم نع رمعم نع فسو ن « ماشهإ

 *«الس ص رمعم نع ازرلا دبع هاو رمسيعص# ة ةضم حام دع راسب وهلا اوهياع هللا لص ىبنلا لعؤج هنم

 اونا كل اق جوز نيك ولع ينو ا تندارلابلا ةثئاعنع مساقلا نع بهومن. نمجحرلا دبعن 4 هللاديبع ف

 *هلاج رخو هب و يف فلتخا اذ ههللا ديبع(تاق) (مخ)٠قأ رلالبقلجرلابأدس نا اه صاف لس وهل او هيلعهّللا ىلص

 هلا اوهيلعّتلا لص ىبنلا تناف سنا هنأرسما تباورلساهبانانسن مفار ىثدح ىلا ىنادح رفعجن « ديم ادع ِظ

 هيلع هللا لص ىبنلا دمقاوةيحان ىدعقا هس للاقؤةلحاندنفا عفارأ لاف تنس | مفار ,لاقو ميطف ىتا ثلا هير

 ىلا تلافاهدها مهللا ملس وهلا اوهيلعللا لص ىننلا لاةفاهما ىلإ ةيمصلاتلاف اها وعدا لاق< أمم .مب ةيبصلا لس ووك

 1111 ا تنفن ستي 55 2-00 23 غ0" 9 دف د" ني حشتما# 7

 711000 اا 0 000101010121202ذ2102 ا
 20 هوس هوت ل د د ل ارفف نا ,
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 ةماآلا قالط لاق لس وه اوهلع هللا ىللص ينلانعا مع هللأ يب نمر ةشلاع نعويسابلا نعمه اظم ىنادشمل رج نبا |

 2 قثااوا را قاحسا نبرا ؛واخيشلا ( أ ريخا) ) هضراعي عع ا يونع هللا ىضرس يع أ نءا# يور 3

 + لسوفلاو هيلعدللا لص هللالوسركلذد ىنعق مث لاقأ

 نلدامح أن برح نيناملس انث ىضاملا قاحسا ني ليعمسا انث يباهصالا هللا دبع نب د#“ هللا دبع ونا انربخا 2 ٍ

 هنعافعنيدلا في رش ؟صاعلا نيورمي نللا دبع ند“ ناسيعشوه ٍ )١(

 هه يمص «كلع الامق قاتع الو حاكل لبق قالطالاعوفرم هدجن نع هينا نع بيعش 4 نيورمت > ْ
 .كينآود ومسم نبا القلم لاف ىاط را نو هنت وكلا ٠ نعىوحتلاذ ري نعاه الك زج وباوذقاو ني نيس

 تانفؤملا | متعكتاذا | تملا ندلااهب اب هلالاق قلاط ىهف ةالف تجوز 2 لوق لحرلا يفملأع نمقل ذاق

 ظ * حيحص » نرهوبحكت من تانمؤلا متقلطاذا لقإو ني 1
 ناتعيلطت ةمالا قالط لسؤدلاو وهلم د لاين نمسا نع مساقلا نعللسا نب سصعاظم نع ع# مر جنا أ

 * ممرعص# هن قاد سهاظلهب رك دف لاقوهنعمصاغواهاور ه:ناتضيح اهقرقوأ

 هنادربخا لقو يس ىلومنسحألا نا هريخا (١)ب ممن رمتنا ىبخحن نع كرابملا نب لع ثيدح 4« هضر' و
 ىققرمن لاقا طخين! هل لصي له كلذدمباةتعا تنيتقيلطت|رتلطق هلك ولمهتحمت تناك كولمم ىف سابع نبا قفتسا | .

 _*5(4)ج»  «قالطلاباتكإ» 0060.0 ١ « صيخلتا عم كر دتسلا 9
 هنع هللا ىذر هدج نع هبا نع(١ )بيعشنب و رمت نعل وحالا صاعانن ميشهان' " نوعنبو زمان بزعلا دبعنب لع

 كلعال ايفمدانبالرذنال ميشه ثيدنح (يفو)# حا اكل بق قالطاللسودل ا او هيلعّنلا لص هللال وسر لاقّلاق

 ه*كلعالامف قاتعالو كلعال امققالطالو

 قيفش نع نيسحلا نبلغ انث رابملا دبع ن لضفلا انث ورع ىبوبحل ادم !نب دس املاوبا «ىنريخا ف

 ١ !ايل اقام ل لاقاىننع هللا ىضر سابع نبأ نع ةم ركحع نع يوحنلا ديز نع أعيجج ةزمح و اودق اونب نيسحلا ب |

 3 اما اب لجو نعهلل الاق قلاط ىهف ةءالف تجورتنا لوقت لجرلا يف ماعنم رنات كدا لا ]

 داتسالا ميج يدع نه « نهومتحكلمم تانمؤأ | متقلطاذا لق ونهو متل ماتانمؤلا متحككا اونا ْ

 * هاجرخ لو

 انثىطساولا ناولس دمت نب دمر كيو انث هيلا فسو» نب دم نب دم رضنلا وا 4 انئدح ا

 لسسوهل اوهيلع هللا لقص يتلا نع اهنعهللاو صر ةشئاعنع 0 ا سهاظم نع مب رج نياانث مداعوا

 0000 مىنادح تامف لسا نبض اظل هر م اق «ناتضيح اهورقو ناتميلطتةمالا قالطلاقأ

 . 00 ا 1 تا لاب - و

 ىدقتم نمدصحا ٠ ركب ةرصبلا لها ند متسع 0 نا تا 0 لثم :ناتضب 7 نك 1 0

 07 هأح رو حم م عزينملا اذأذ حرجا

 ,يىلوم نسحايلن ا ٠ ربخأ بتعم نب رم نا ريثك ين نب ىبحن ينثادح كرايملا نب لعاتت ديعس نب ىيحانس 2

 عمطخم زا هل اصبإ لهكلذ دعباقتعام نتميلط اهفلطفدك وام هت تن :اك كولمم يف سابعنبا قفتسا هنأ ريخا لف

 ب

 هنع انفع ندلا ف رش ؟؟ ةانثثا ال نور ةص الخلا يف )١(

 هان الرب ال

2-0 0 



 4 7070 7 هرج ب 0

 لع م« قالطلاب اك 8: 4«. 4 صيخلتلا مكر دتسلا »

 كسالي نام لاق هن اريغ نمحرلا دبع نب ةملس يبا نع ريثك يبا ن ' ىبحب ثر دح نم « دهاش هلو

 ا ن : ىيحت نع دادشؤب برح انم ءاجرنب هللادبغان ىلع نيءاشه و

 لعج هنعهللا يضر ىراصن الارخص ناس انابون نمحرلادبعن 'ر دو نمحر لا دبعنب ةملس ىنا نع ريثك

 ::ةأح رخو نيخبشلا ط رش بع يحصد انس ااذه «هنموح كدا 4 3 ذا كات هيلع اس

 | مسملا انئيددنلار < نب صفح انب ىخلبلا لضفلا نيدمصلادبع انيو رعيفريصلا دم نب ركب دما وا « انربخا ف

 1 ا لصيبنلاواالجرذااهنع هللا ى رنات نا رع ةمركم نقانابا جا

 كلذلع كلمامو ل اقر" كثراؤبق نم اهيلع تمقؤف ى 1 صا نم ترهاظيلا هللال وسر لاقفاملع

 لسنا ثيدح (ةدهاش) ىلاعت هللا رماام لعف ىتح امرق الف لاقرمقلا ءوضفف اخلاخلخ تاز لاق للا كمر

 20 نيكتحلاناالا نبا نوب مسملابالو ليعمساب ناخيشلا جتحم موراندنبو رم نع ملسمنبإ

 ليفساا مداغزأ للعان (الاق) ةيواعم ن ١ دم ودلاخ٠ نل راعانت نايفس نل نسما اينا هيقفلا ديلولا ونا 2 : :

 يناملاةاخ ىأرف هنأ ما نم ىهاظ الجر ناامهنعفللا ىضر سابعنا نع سؤأط نع راندد نو رمت نع مسد

 ساخنا لبقنم لجوزع هللالاق لاّمفهل كلذ ركذف سس ودل اوهيلع هللا لص ىنلاىئافابدعمقوف هبحتافرمقلاء وض

 *« رفكحت ىح كسما لسوهل اوهيلع هللا لص هللال وسر لاف كلذ ناكدق لام,

 *: هأج رخو نيخيشلاط رش ىلع حيحص ثيدح

 ان لذملا داغج ناإف اع (هاندح)هدج نعةسأن 6 بيعس د نب و رمت نع تب ىايلا قروبشلا ثيدحلا# ةهدهأ سو 0

 انثلع(ا :.دحو) هدج نعهيبأ نع بيعشن ورم نعمعم ا نيسحانت ميها 7 نبل سمانل 3 ىضاقل اقاحسا نب ليعمسا
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 نابون نب نمحرلادبع ب دمسو ةمل سيفا ن رع ريثك يبا ْن ىبحن نع اد ب هو ءاح رن هللادبع © هدهاشو 9

 ه(مخ) تن دلاختا رك هيد لا رتاج رخص نينا نا

 هلاوهسلع هللا لص هللا لوسر قال نأ نقارن 9 !نع همر 5 نعزابا نوكحلاا:. 7 ددعلا رمبنب © صفح ©

 لاق رمقلا ؤض يف املاةلخ تأر لاق كلذ لغكلمجامو لا لاقدر مخأف ذ ابملع مقوف 0 صهاظ دو لبد

 50 ريغيدعلا (تاقز# هللا رماأم لعفب ىتح اهب رشالف

 ىأر فهن ارما نم هاظالجج رنا سابعنا نغس واط نعراند نبؤرمت ْن عمل سم نب ليعمسا انث « متاهن لب ع ١

 لجو نع ّسالاق لاتف هلك لذركنف سو هلو هيلع لص ينل ىفافاهيلع مقوفهبتاف رمقلا ءوضيف اهلاخلح

 4 | ءأو ليعمشا(تاق اق)# رفكتى جح كلسما 'لاقق كلذ ناكدقل اقف اساهتنا لبق نم

 هللا كت ىنلا ثعدس راج ىثدح ءاطعانث تئذ يلا نااانث يننحلا ركبوا نانس نئدمحانث مصالا مانثدح )

 ة:هنم ربشأ ةدهاشو ( م خ ) كلعمل نمل قاتعالو كلل نم 0 لسوهلار او هيلع

 ورم لف ن2
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 *«()جإ «١١ قالطاباك» -#«0+» ١ «صيخلتاعمكردتسلا»
 ماوس يول ١ ميشلان ملسومل او هيلعللا لص ييبنلا لاقةنع الماةب ؟تازتامل لوقت

 اللا سؤؤر ىلع هحضف و هنم هللأ ب بحتحا هيلا رظنن وهود دلودحج لجراع اوهتنج هللااهلخ د نلو'“ىش يف

 *: هاجرخا و لم طرش ىلع يمص نع ادع نرخ الاورإب الام

 ندمحأبا نوراه ندبؤأبلا بلاطىنا نب ىيحانت لدعلا فسون بوقتعي نب نسما لضفلاو ا « انربخا ِه

 ىلا تك لا ةدنعنا طر ىراضصنالا رخص نةملس نع راسن ناولس نمءاطعن و رمح ندم نع قاحسا

 ليللا ضعب يف اًئيِش ايديا نا ةفاخ ياما هير كات ناعمو لخدايف ىريغ تؤرولام ءاسنلا عاجنم ظ

 "ىشاهمىل فشكتا ذا ىنمدخت ةلياتاذيهائيبف حبصلا ىنكردد ىتح عربا ناعيطتسا الو كلذنم عباتاو

 ملسومل او هيلع لصمتلا لوسر ىلا ىماولطنا تلف ىربخ مهن ربخاف يوق ىلع تودغ تجب يف اهيلع توف
 انيلع ىتبةلاقم م اسو هل ا وهيلع هللا لصوتلا لوسر انيفل وشو نآرقت انيفل زي نا اذ كيمسهذال هللاو الالاف

 0 هير لسوهلاو اوهيلعهللا لص هيلا ل وتيرو تيداك كلادءام عنص افتنا بهذافاهرأع

 كنب ىذلاو تاّقف ىدب ىتبقر قنعةحفص تبر ضف ةبقر قتعا لاق بدت راصواف هللاوج يف يف ضقاف كاذانا

 لاق مايصلايف الا ىناصاامىنباصا لهوهللا لوسر ايتام نيعبانتمن « رهش مصلأق اهريغ كلما تجبصاامقجلاب |

 ىلا قلطنا لاق ءاشعدجت ام(١)اشح ووذهانتليلانتيدقل قلاب كمن ىذلاو وهللال وسر ابتيلق انيكحسم نيتس مطاف

 تبافكلايعلعاهرئاس نعتساو ائيكحسمنيتساقس وام مطاف كيلا اهعفديلف قيرزيةقدص ةقدصلا يح اص

 * هاج رخب لو لسمط رش لعحيحص ثي دح اذه *قيضلا د تدج و تلقف يوق
 مم عاجاذا شحوالاق :وهل اعلم الاعتاج ناك اذا شجحو لجرنم ()

 هللا لص ينلا عدس هبا ةرب سوبا ىث دح. ريكلا ميس سنو نب ظادصو نع دامها نبا هن جرخلا 000

 لع تاخ دا ة ةأرجلا لسو هلو يمد سوبا لك ةجالا آت تل زال. ل وعن لس ودهلاو هللا

 هيلا رظنب وه و ه دل و دحج لجراما و هتنج هللا اهل دد نإ و 'ىثيف هللا نم سيلف مهنم سيل نم موق
 * هنع ى در وار دلانع ىفاشلاواور ( م )*قّن الما س ور ىلع هحضف و هنم هللا بجتحا

 ًأارما تبك لاق يراصن الا رخص ن.ةبلس نعرابس نيناهلس نعءاط نيو رمتنب دم نع قاحسا نبا ا

 ضعب يف اًعيشاممبيصا نا ةفاخن ىف أر ما ن نمت رهاظ ناضمر لخد (لف يريغت ويلا انبنلا عامج نم ٍتسوادق

 ىئاهنم يلفشكناذا ينمدختةلي تاذيهامنيبفحبصلا ىنكردب ىتح عزئانا عيطتسا الو كلذ نموباتا ١ ليلا

 هلاو هيلع هللا لص هللا لو سريا ي يماوقلطن ات لقف يربخ ممربخافي موق ىلا تودغ تحبصا(مفاهملع تل

 قلاب كئثمب ىذلاو تلتف ىدب رقع ةحفص تب رضف ةبقرق تعا لاّمفه.ربخ اف هتبباف هللاوال اولاقف ياسو
 نيتس مطاف لاق مايصلا يفالا ىناصا اميىنباصا لهو تلتف نيعباتتتم نب رهش مص لاق اه ريغكلم |تحيصا|م

 ىنب ةق دص بح اِص ىلا قلطنا لاقءاشع دجن اماشحوهذماندليل انتيدقل قمل كثب ىدذلا و تلق انيكسم

 ِتاَذ ىوق ٍتساذ كل ايع لعام ربت مقا امعف ديلف قي رز

 | *(م) ييضلا كدنم تدجو
 2( ا زول ا 0 نب قبو . ١ ةويعسس نت وو و ا ا م الا د١ 0 1 "1 مب 7-7

 00 0 ابظلا 0



 2 00 اله هب اكحو 710 2

 دك لال ا ةطشاشسا

 ا ناكل وام ا سلا روج

 هللا لص هللا لوسو امهمأع دف ةنع الملا ةبآتل زيفادبا ىبرضي.ال هللا وال تبثتس | تييسو تدبتسا يح

 نأ هاوه الاهلا اليذلا للاواعبرا تاق تف ةبج وماملاف ةسماملا دنعهوفق سوما اوهيلعهللا لص

 جعدا لاك هت ءاجنا لسودل آوهيلع هللا لص هللال وسر لاف يوق»حضفاال تلاقمثفارتعالاب تمهو تددرف

 نب لاللوهف(١) اطبسافصق رفصاهبت ءاجناو ههتيمر ىذللوهفنيقاسلا دخن ذِخيفلا فلانيتيا الا مل اس

 ..نئاوبتع نماشه ثوادح اجرخا اعاةق ايسلا مدهم هأح رخو ىراخبلا طرش ىلبع حيص ثبدح !دهد# هدنع

 نع هاحللا نب ديز نع دمح نب زيزعلادبعأبلا مفاشلا اب انا نامي - نبيلا انك مولا ماع و

 لس وهل آو هيلعةللا ليص يلا عمس هنإ هنعاللا ىضر ةرب هوا ىث دح لاق ثدحم ىربقلا ممسدلا ين و نب هللادبع

 ٠١ رعشلا طبساريصق ارفصم»هب ت ءاجنا ىراخبلا فو )١( نحضفاال»

 فلجحا هم َّق نيابي هللاو دك تاناكتم لف ب ب 0 دحام هللا لاّمف 0 0 او هيلع

 هللا لوس ر لاف هيلا ةنمإ لهل د( تنك نانا ارم عبرا كل ذ لوقب قداصاىلا وهالا هلاال يذلا هللا

 نمل هبا وهالا هلا اليذلا هللاواسب را تلاق مث تفاخ ةبجوماهناف ةسماخلا دنع هوفق مس ودل او هيلعتلا لص

 هافصقرفصا هت ءاج براو هن تيمرىذلل وبف نيقاسلا دخن ذخفلا فلا نيتيلالاغ باس جع دا لك

 لاله هاهفدق ىذلالجرلا ناك ن ريس نيدم لاقو بوا لاق» ءاغبلا ةفصلا ىلعدب تءاذب ةيمان لال وهفاطببم

 ىواي كلب ربناك و ءا د وس هما تناكو ةمبال للامن. سنايخا كلام ن.ءاربلا اخا ناكو (١)ءامحس نب كن رمش

 « ( خ )هدنع وكي و لاله لل زم يلا

 ماو كردتسس ينلا» 2: ةيهمءانركس ينتلافاذك () يراعي -اربصتو
 وهن بسسس هم 19 |.

 أتم : اريفارع دقو ةداج نيناعيبرضينا كلذ نمل دعا هلا لاقةدلجن ينام لسودل اا لما لا

 |لاتف قداصل تاهّنلاو لاله لاف تئاناكج لهف بذاك ادا نارها لاتفَدب آلا تلزن نيح سو هل اوهيلع

 | هللا لوسر لاَفََلا ةنمل ”يلعف ابذاك تنك نافتارم «مبراكلذ لوق قد اصل ىناوه الاهلا ال ىذلاهلل ابفاحا

 [ةبجوم اهناف ةسم النا دنءاه وفق لس وهل اوهيلع هللا لص هلال وسر لاف هللا بضمن اهيلمف اقداصن اكن او نييذاكلا

 أ ءاحسن كبرش هيمان لالهاهنلب يدلا ل جرا ناك نريسنب دم لاقوبوالاةينبلا ةفصلا يلعدي تءاشةيما

 ْ كل لالهلزنمىلا يوأي كبر شناكو ءادوس هما تناكوهمال كلامي سنا يخحا كلامن ءاربلااخاناكو

 | كلن داجيإ هل لق هل أ سما ةيما نب لاله ف ذقاللاق سابعن ا نع ةمركع نع بوبا نع © مزاح نب رب رجلا

 1 ا ا ل ا ل ا

 | اهن اف ةسماهلا دينعاهوفق ملسو هلو هيلع هللا لص هلال وسر لاف هللا بضغا,ملمفاق داصناكناونبب ذاكلا

 !تءاح نا ملسودل آو هيلع هللا لص هللا لوسر لاَقف بوف حضفا ال تلاق مث ينارتعالاب تمهوثد درفةبج وم

 ا

 يي ا



 غ2” 11101

: 

 6 همنغ لخدافيعارلا ق ةلاطناف ةماخلا ه اطعاف رمت لاقدحالو لول هانا هلطعن اًئيش كيطعا ناك ال له هلل لاقمائيش

 0 1 )افاذكوأ ذكناكعلاق اقهتكحر ناذت /اق لجرلا ةاده كطانمك اعقهتق رمفماخلا | النا اهااعالا

 3 يذ ني اتا كذا نكتل 10 !اق ه ريعل ىلع هن له نيب يِ 5 اي قَد , ءاح الق هبلاتمب زخ لللا ناك اذا ١

 (اهناوةوررعلاقا نادت ثدح النا كلف اناواوه اًتحةمطافن ضقتاىاوبوغملاو ق رمان نام ناسا

 نوم | هاج رخو نيخيشلا طرش لع حب ثردح ده هللا فدع طسقا وه مهئاب ال مهرع دا هن !لوزب لبق اذه ناكأ

 هللأ لص هللا ل وشر ناةشئاع ن *رع ةدح» نعءةو ىع نب هللا دبع نب رمج ينثدح داح ا نبا ينتادح بوب نب * ىيح ل

 نرابهأ |هكردافا اهرا ياوجرفت ها ةءانكن اوان انكمسم ةكم نم بنبز هتنت جرخ ةنردبلامدقاممل اسود أو هلعإ

 الر تناكم ةبف رن هبتع فديه عيناك نم أعلا ىنامبحتن ا تل تاكا مقحان :ت ةيعاونب تالاف ١

 لد لاق كنا م قلطن .الا ةناراخ نب دد زل لسوهلاو ل لا ىلص هللالوسر لاتخ كيا برس [ ذه ده

 نيالا ينال رن ول لاقفايعار 3 00 38 / مف هريعب »كرتودمز قلطن اذ هانا ةاطعاف ىعاخ دفن لاق

 هرك ذمال واهابا هطمت اذ كطءانا كل لهل اق اع *.ش هعم راسف دنت تنءبشي زل لاق مانغالاهذه نا لاتف

 لجرلاقاده كاطعا نم تلاقف هنقن رعف محا هاذا اهاطعاو همنغلخ داق ىغارلا قلطتاف مالا هاطعاف مغ لاق دجال

 هند نبي يك را الاف هنءاجايلقهيلات جرخشلبللا ناكاذا قنوت أ اذكواذكن لكم لاق هتك رناذتلاق|

 هيلع للا ٍلَصَسا لوسرناكف تنا ىت> هءارو تبكرو كر ف يذ نيبتن ابكر ا كل السما 7 رسال

 نمط كح ذحاب لا ة و سمع ىلا قاطن اذ نسما نبيع كلذ ذهنلبف "يف تبيصاىفانس ل مضفا يه لوق لس هلا 0

 مايا عض رفلا و ن رشا نيام ىذا نا اهشلو ورع ل اف, ةبطاف قح ههيرطتت هدم فانك

 موعدا لي هذه لو رب لبق اًذهناك اماو ةورعللق | دبا هنث دح النا كلف دعاماو اغوهامح ةيطاف ْ

 دن نباىعد ناك ا دم ز نال بالا ءدهلوزي لبق هلو دم رب ( تلق) ( م خر هللا دنع طسقاوه.هئانآلا| :

 40ج #« قالطلا باك » 2 4«. « صيخنالا عم كر دسلا 9

 نم بنز هتنما تو رخ ةنيدملا مدقألل سو هل اوهيلع للا لص هلالوسرنما ملسومل [وهيلع هلا لص ىلا

 5 اههرض قيل اهو نلعب لزب فدا الا نيرابه به اهكرداف اهرثايف اوجزش ةنانكن اوا ةناثك مم ةكست |

 5 ! ممم نبا ت تجادل اكل |! ولا - نديم رن تلات ةناونو 7 مف رجتشاف امبتّي ىهاو لا

 هل( ا هل او هيلعمتلا لضةتنا لوسرلا انفك !ببساده دئهاهللوُش تناكفةعم دن ةتع كش هنو دنع تناكقص املا نأ

 00 ريدك رودز ناسا اا طاع لو لب لاقي رز رز ينيج  قلطنتالا ةنراح ندم نأ لسو |

 1 0 0 :,.نللاق مانغال |: هده نملفلاقف 0 ءلاي ال لاف ىعر نك لاَقف هفايعار قا ىت 1 ا

 5 ئىَ 1

 "3 ا ع ميصأ فانت :ن اذا يه لوق سال اودهيلع هللا | 0 ع عازر كلك اف تكرقلا

 5 هللا كامف.ةمظنأف اف قد هيف ضعتتب هدم كليع“ ينغل ترحل املاقف ةو رع ىلا قلطن ا نيسان 3 لع كلذ مل ٠

9 

 تنكسف ( ضخ كل 7”
 و

 هيماوتإو متاهوذ اف رج تشافام د تق هاو طن قام ثتَفلاو ابع ء رمد ىب دى هةح راه روب سطيف لق

00 
5 

 * مس قاوم سول مالك ةفايرال 7 يضرم دعا

 تنكشف # كر دتس-كرو»



5 
 3 44ه

 6 3 و

 5 3 2 نع

 *«00)جإ» ٠ «قالطلا باتكإ» اا « 7.09 « سيننلا سئلربتيلا»

 نيدمتو دبر دبع ن 56 خاوهو ا م فئاسلاو 2 لها ا هيتادك

 *هرصعيف شرق خيش يفاشلا عمفا شنب ىلع

 ذيز ن.دامجانن بتارحو ناهاسانب ىضاقلا قاحسا نب ليعمسأ ان رافصلا هللادبع ندمج هللا دبع وا انريخا 2

 نخب .ءلاط رش ىلع مي كيزدج اذه#ةنجلا ةحئار رنا |ماعهنلا عرحس أب 00 امجحوزتل 1 ادع

 * هأح 0

 0 2 او جب 37 0000 هللا 2 همك نع

 هللالوسز ابعزفاهءم يمالساب تملعو اهعمتملسادق ينالاتفرسودلاا اوهيلع هللا لص هللا لوسرولا ابجوزءاؤخ

 وهو هاجرخنملو دانسالا حيحص ثيدح ةنهكرا د الا ابسيون لاا هحرويخ آلا ابجوز نماسومل او اوهيلع هللا لص

 ه«كامسر 0 ةمركس جتحا ىراخبلازا لوقاىذلا عونلانم

 نبدواد نعّقاحسا نبدمتح نع نوراهنل ديزيانس ةمسأ نب تال ماعلا نيسحلا نب هللا دبع انربخا ٍِج

 مرمي نيديمساتلا ليعمسا ندم ليعمسأ و ا انثورع يفريصلا ا دم نب ع 1 0

 ينلا

 هبارمأ قاط دب زيدبع نب ةاكرذا لدوب دبع نب ريب نب , مفان نع ىلع نلدمت* نب و رمع نلمح ىنربخا 4 ىفاشلا

 اهدرف ةدحاوالا تدراام هللاووةتبلا ةميهس تّقلط ىنالاَهف سوو وهيلعّلا صا لوسر ىفامقتبلاة ميم

 *نامع نمزيفةثلا لاو رمح نمزيفةيثلا امتطف لسو هل او هيلعدللا لص هنباإ وسرفلا

 اماع هللامزح سأب ريغنم قالطلااهجوز تاس ًارمااعا اعوف رم زاب نعءامساىنا نع ةءالقىبا نع# بوبا
 *«(مخ) ةنملاةحئار رينا

 هللا لوسرولا ابجوز ءاؤع تجوزتف ةأرما تملسا لاق سابع نبا نع ةمركحع نعاس نع# ليئارسا ©

 ابحوز نم مرسوهلا او هيلع هللا لصهّللا لو سرابءزيفابممىتالساب تملعواهعم تملسإ دقىلا لاف لس نيا ورما ص

 «ميص#»«لوالاىلا اهدرو رخآلا

 تن زهتتبا لسوهل اوهيلع هللا لمص ينلادر لاق سايع نبا نع ةمر كح ء نع نيصحلا نب دوادنع# ف احسانبا 8 ره

 ع با ثدحت 1و لوالا حاكتلاب صاعلا ين ىلع

 ىبحن ف 2

 ْ م ديوس اجرب ةيلاووةعلاةمب 0 ا الا

 ش ابا لسوهلآو هيلع هلال هلال وسر لاقلاةهنع لل نع لل وع ىبحرا ءامساىان ءةبالق يلا ن هيدا 5

 ياتي وز لع بني هتنبا لسو هل اوديلع نا وسيبلا ددي احدا ى يجد باع او 0

 | جوز ةشئاعنع ريبزلا ن ةو ع نع ريبزلا نب هو ع نب هللا دبع نيو ريئنثدح داهلانا يثدح بوا نب يللا



 «00ج» «ةضاولو 4«دوخإل « صيخلتلا عم كر دتسلا » د سلا ب ا يا
 وملاو كال وسر اي قيلولة رابسللا نيثلااب ةربخلالا سوم وهيل هللا لص هللا لوسر لاق هنع للا ىضر ىلا

 ثيدحاذه * هلللحلاو 0 لسوهل اوه. يلع هللا لص هللا لوبسر لاق م < هل لاحلا و لحما هللا نعلف لحما ١

 * هاجر خم لو دانسالا مييحص

 لمؤملان يدمر هجروا( را ) ناعاهنب حر شم نم سد نع ثيللا تاك ٌماصو ا 4 0 ٍِ

 ةبقعنع ثدحناعا اهنب حرششم تعمس لا دعس نب ثيللااني صو وباانت ىلا رعشلا دمنب لضفلاا 3« نسحلانا

 هلالوسرا ١ اب اولاقراعتسملا سيتلاب كربخاالا مسودلا او هيلع هللا ىلد هللا لوسرلاق لاق هنع هللا يضر اعنا

 دانسالا حيحص ثيدحاذه هل للحلاو لح ا هللا نعل لسو هل اودييع هللا لص هلال وسر لاق ملح ماوه لاق

 *:هأج رطل م و

 فرطمن دم نايم ميقا نيديعسان/ىناذعلا قاحتسا نيدمش ان ب وقعي ندم سابعلا ونا 4 اند :

 هلبخا اح و رفارذلن ةلانما قلط لجر نعهلأسف امهنعدللا يضر رحنا ىلا لجر عاجل قدا هسا ع 0

 هللا لسنا لوسردهعللعاحافساذهدعن انك ةبغر حاكت الا ال لاق لوالل لحب وه هيج الااهلعي هتمقوما ومر

 *:هاج رخ مونيخبشلاط ر شمع مع مص عدحاذه *لسواوديلع

 ربر جان سوم هللا دييع انن(١)ةرزعىلا نعمزاحنإ دمجااننةف وكلاب ينابيشلا لعن. دم رفعجو ا ينربخا

 هنأ رسما قلط هلا هنعّللا يضردب زبدبعن ةناكرهدج نعةناكر نبديزب نب لعن هللا دبع نعديعس نبدي لا نع مزاح ْ

 كلذ. تدرااملاقف كلذ نع ءرسودلاو او هيلعهنلا لص ينلات تلأسفلاقلسو هلآ اوهيلع هللا لصدّتلا ل وسر دهعلعةتبلا

 5 نيحيحصلايف يمشاهلا ديهسنب ريبزلا نع داخيشلا فرحت ادق#«تدر اان وفلاقشاب الاميل لاقةدحاوهب تورالاف

 #2 2 ! هب ١ حصصيف ىبطملا دبز دبعن ةناكر تن نم أعباتم انو ثم دلنا انيق ناري

 2 نبل ءْنب د“ يدع ير مخ ىف اهلا! ناملس تمي رامون دمت نب 5ع سايعلا وا انوع ِظ

 هلأ 0 هللا ىلصهللا لوسرىامةتبلا ا ولط ديرب دبعنب ةباكر برا دي زيدبع نب ريجتنب مفان نم

 هنعافع نيدلا ل ر تت ١؟ةرزعيلا نبدا مايل 0(

 هللادبع لاقو هنمااصنب ناِع هعمس# هل للحلاو لحما هللا ن ِءلف ل للا لضمرا لبا ولاق زاعت ةاهتيسلا | نسل

 » م * سمأعن ةبقع نءذاه اعز 0 تعيس ثلا: ٌاصنب ١

 امالثهن ارما قلط لجر نع هلاسف رن اىلا لجر ءاجديبا نع(١)مفاننب رم نعزابغ واننا 7 ينانا ١
 هللا 0 بهع لعاح 1 اذه دينا يفر حاكتألاال ل راق ا اهلحل هنم ةرما وم ريغ نم هل خا اعورا

 *«(محروم ولاملاو هيلع هللا ص

 قاطهيا ديرب ةياكرددج نعباكر نب ديزي نإ ع نا هللادنع نعديجس نب ريدزلا 0 مزاحن 1 2 0

 تور !لاَيق كلذنعلسو هلآ او هيلع هللا لص ىلا - تلأسفلاقلسو هلو او هيلع هللا لص ىننلادهع ىلع ةتيلادنأ وها

 اي نبريبزلا نءنيححصلا يف ف رحت ادق#«تدرااموبفلا هلل / لاق 1لاقةدحا وده تدرا ٍلاقكلذ

 0 ” ككاو حاجا

 ءاي

 )١( فب رش : 1 امينعدلا ي يطر رك نب لوم يفدلا | ةيادبعو ا مفانوه برقتلاف الدنعفامه 
 ما كه نمل

 + للم

 4 قلاطلا هى 0 0-0



 7 0(4) جالا «قالطلا باتكل 2 <نعط ضيفنا ىكردتللا»
 اكل دعب نم رهودج نهدج ثالثلوق ةعمدس سودا او هيلع هللا لصةللا لؤؤسر نع ك ث ا دح هلع هللأ سرا

 ل
 | تاقث نم ك درا ناوه اذه ٍتييح نب نر+رلا ديعو دانسالا حيمصتب دمادعا+ ةنحلاو ىالطلا و

 * هاج رخن لو نييندلا

 سايعلاونا(انن دخو) ركب نب رشدان: الوكلا ق .اسننا رصن نب رح 3 بوتس ندم سابعلا وا 4 انن دح »

 ٠0 اع نلت زويل ني داع لعوفا و دال نالتخب وتل بوو ان أملس نب عيبا ان م دي

 فنايستلا وءاطالا ئتمانع هللا زواجت لسودل ا و هيلع هللا لص هللا لوسز لاقلاق اهنع هللا ىطر سابع نءا نع

 را

 هللا دسبع نب دمج انن نايفسنت نسل أبنا ىش رقلا دمنت قاسح ديل ولا ونا مامالا داتسالا | انت دح ))

 ا ورا نا ردا اصول يزاستع لم قار رو زم قاسم د,مشانن ىلا انن ريع

 هللا ل وشرتعمس اهنا اهنع هللا ظ قس دع تلاَقف ةشئاعزع اب د ءايشا خماخلأسا ةيلش تش

 | هاجرخم) و لسم طرش ىلع حيص ثبدحاده» قالغا يف قاتعالو قالطال لوف ملسسو هلو هيلع هلا لع

 :(ديبعنب دم دانسالا نم طقساف دب ' نيرون نع هتناور ىلع قاحسا نب دمح ىومالا ناوفصوا 9 ادقو)

 0 0 0 رهو دج نهدج

 هللا دبعزاوفصوا انن دامحنب مهيعئانم ين را دلا ديعس نب نامعانن ىزعملا ةملست دم نت دما 6 ىت ريخا

 سس وهلاو هيلع هللا لبض يننلا نع اهنع هللا ضر ةشئاعنع ةبيشتنب ةيفصنع دب زيزيروت نعىومالا ديعسنا
 *« قالغايف قاتعالو قالطال-لاق

 ىمهلا ناوفصنب لياصنب نامعنب ىيحاي ركز ولان ىدادنبلا لادن يدم نيدمم رفعجوا # انربخا )ف
 صاع نب ةيفعلاة(١) زاعاه نب حرشم بعصم وا لاق لوقا مما دجسملا فدعس ن. ثيللا تءمسلاق ىنا انثارصع

 نهج ا هنعافع نيدلاه رش ؛؟ناهأع ةصالخلا ف ةوناعاهميدبتلا وبرقتلايف 7 )١(

 :*ةعجرلاو قالطلاو حاكتلا دج نمل مهودج نهدج ثالث لاق مسو هلا هيلع هللا لص 200 نعثدح 3

 « نيف كنزا( ) كل درا نب بيبحن نمحرلا دبع و حييحص |
 وهركتساامو نايسنلاو ءاطخلا ما نع هللا زواج اعوف رص سابع نا نعريمن ديبع نعءاطع نع# يعازوالا | 7 .

 ٠ ظ ظ ه( مخ)ديلع اذوب
 اهلاسا ةبيش تن ةيفصىلا ىدعز. ىدع قش لاصبا ن ديم نيد نعزي نروث نع 4 قاحسا نا ل"
 قوق : لسوفلاو اوهيلغ هللا اص هللا ل وسر تعمس اهماةثئاعىتتدح تلاّقف ةشئئاع نعام ورب تناك ءايشا نع

 « فيض متاحوبا لاقو (م) ينم ديعن د ولااذك( ت اق ) (م)(5) ق الغا يف قاتعالو قالاعال

 قالطال اعونىم ٍةشئاع نع ةبيش تن ةيفص نعدب ز نن رون نع يوم الازا ومص واانن دامح نب  ميمنإل

 * ريكاتم سحاص .ميمن ( تلق ) قالغا يف قاتعالو

 17 ربخا الا لسو هلآ وهيلع هللا لص هللا وسر لاق ماعز ةرقعلاق ناهاع نب حرش لاق دعسن. 4 ثبللا »

 قالغا يف(؟) هنعاف دنيانا في رشث :؟لادلا لوت رقتلايفوءارلام دقت بر ذهلاو ةصالللا يفك درا ()

 ١ سيتلا : هردجا يلع بابلاقاشباك هف ربع ”يف هيلع يتيضدوهرمأيف هيلعقاغيهر با ازال / هاركأيف يا
 اميف يقم مسن مسسسمم بيف خص يسم . يأ هن يبست



 «()جط «نالطلاباك» 2 م«. . ١ « صيخنتلا مم كردتسلا »
 .كرا نما ةصفخح يلسوهل اوهيلع هللا لص يننلا قاطامل لاق هنع هللا ىضر سنا نعديجأبنا ميشهانث نوغن ورحت

 *هاجرخن و نيخييشلاط رش لع حيحص ثردحا ذه#اهعمجا ىف اها

 ةدئاز يبان ايركز نب ىبح انث مها نب ىيحانت يمشامللا نابأ نرخ بوعل ندم سابعلا وبا 4 انثدخ

 نرا هنع هللا ىطر رمح نعام ءدللا ىضرس اب 59 ءليهك نب ةملس نع(١ )اص نباص نع

 «هاجرخ ملو نيخبشل 1! ل * لع ميحص ثردحاده # ابعجار مث ةصفح قاط سو هل اوهسيلغهللا لبص هللا لوسر

 سأبا يبا نب مد 2000 انن نيسسملا نب ميهاربا اني نا دمهب ظفاملا ىدسالا ديبع نب دما رفعج وبا 4 ان ربخا 9

 لاقاهنع هللا ىضر هينا نع رم نب هللا دبع ن ة زمحنع نمحرلا دبع نب ثراحلاىلا> ىنث دح ف ذيلا ن 3

 هلا و هيلع هللا لص ىنلل كلذ يك ان اهتلط نمع لاقق ابهر كب رمج ناك اهيحا تأ سات 0

 نمحرلا دبعنب ةااكاو هاج رخن ل ءنيخيشلا طر رش ىلع ص ثيدحاده#اهتتلطفاهقلطو كابا عطا اًتفلسو

 * هباعيجاحتحا دق بن ذيبان , لاخي دملا باب ذ ىبان .اوه

 ل بان ءاطعأبلا ليسا دبا يصور و عاش ظفاحلا بوتس ندم تيادبعوا4 انربخا

 مجمد سل نا لاَقف هنع هللا 00007 الجر نا ىملسلا : رم ىلا دبع يلا نع

 9 سما ي ذلا اناال وب كب دلاوقمتنا ك نما ئ دلارابا:املاتف كا ذألا يلع تبا دقو !,ةالطب نانا

 م ١ 5200000 للص هللا لوسر. نم تعمس اع كت دح تغش نا كناريغ كن. سما قلطا را

 0 | 8-2 ثيدح ادده# هيحاوا اي 0 ممنما نا ب ايلا كلذ د لع 1 ةنحلا باوا ط_سواذلارلا

 :اج رخو
 لالب نيناملس ىل ربخا به و نب هللا دبعانن ناملس نب سب ىلا انن بوعي نب دمح سابعلا ونا 4 انب دح ف

 ةريرهابا ممس هنأ كهام نب فس و يب ر خا لوق حاب رينا ن ءاطع عمس هبا بيبح نب نم لا دبع نع

 هنعافعن.دلا في رش٠؟ يحنب اص نب اص وه بيذبتلا يف ()
 *(مخ) اهعجا 0 ,نارما ةصئح ملسوهل ا اوهيلع هللا لص ىتلا قلط امل سن نع ديمجانا 5

 *(مخ)ابمجا : مةصفح قاطرل اسودهل او هيلعتلا لصدللا لوسر نا رمت نع 6 سابع نبانع و |

 ةأرما تح تناكلاق هما نع رمتن ل ةزمح نع نمحرلادبعن. ثراملا ىلاخ ىنادح 4« بث ذىبا نبا

 كلبا مطا لات لسو هل اوديلع هللا لص ىنلل كلذ ركذف 5 ابتلط رمع لاقفاعه ركب رم تاكا

 « (مخ )ارتتلطف اهتلط و
 تحور يلزم يمانالاقف ءادردلا اباىناالجرنا نمحرلا دبع ىلا نع بئاسلا نءاطعابا « ةيلع ناإ»

 ثمعمسو كم أرصا قلطت ناكل سما ىدلاب الو كندلاو قست نا كررص !يدلاب اناأم لاّمف اهق الطب رص اناعاو

 نقش تباء بالا كلذ لع ليفت هما باواطسوادلاولا لو سو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 2 محرما د ةعرط وا

 ةربهاباعمسهبا كءهامنب سو يف ربخا حابريلان ءاطعممسهبا بربح نب نمحرلا دبع نعل الب ن 3 نامل 2

0 

 #*« نيوب الا رمأ - - :
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 4 سس 0 < قدام سيان

 «()ج» ١ «نالطاباك» «) (6 صيخلتلاعمكر دتسلا »ف
 ش 4« قالطلا باك

 لمؤألا نب هللادبعاتن مصاعولاانب ةءالق وبا اني دا دغس ى رطنقلا مدع نبدمجا ندم نيسسحلا وا 4 يِ ربخا

 هلآآو يلع ىلص هللا لوسر دهع لعند در نك انالث نانا لاق سابع نال ءازوجلاب ناةكيمو ا نع

 5 هأج رخل و دلتا حب ثيدح اذه# معن لاق 3 ةدحاوىلا سو

 آلا قار رادبع أما مييهاربا نب قاحسا ان مالسلا دبعزب دم انب ىرانلادخج نب قيطايركذ وا 4 اند خا ١
 هللا لص هللا وسر دهعىلع قالطلا تراك لاق اهنعهّللا ىضرس ابلغ ن !نعهشان .,ع سؤاط نا قزبخا رمعم

 اني اوف ىئاثا نإ 1201233 داو ثالثا ن الطب سمت لع نزين دركي ياو لس هلآو ني

 نيخشلاط رش ىلع حصص ثب دح اذه * مهيلع هاضم اف مهيلعد انيضماولف ة ءانا هيف محل تن اك سما يف

 * هاجر خمملو
 لصاو نب فورعم انن سن و نيدمجا ان ةبيش ىبانءنامعن يدم انن هيولاين دمحا نب دمج كيوا « انيدح

 هللا لحاام لود اوهيلع هللأ للض هللال وسر لاق لاقاههنعللا ىطر رمتن هللا دبع نع رادزب برام :رع

 باتكيف هنأدنا ثيدحلا اذه ؟> نمو#هاجر خلو دانسالاحيحص ثيدحا ذه «قالطلا نم هيلا ضغباائيش

 * قالطلا

 نع() قي زر نيرام انثباوجن ب ص وحالاانث يتانصا!قاحسا نيدمانئ ب ومي ندم سابعلاوبا 4 انندح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقلاق هنع هللا يضر ةربرهىنا نءرمعل نب ىبحن نع ةمركحعنع ىسيعن هللادبع

 ىراخبلا طر شلع حبحص ثيدح اذه * هديس ىلعادبعوا !مجوزلع ة ةأيرصا تبخب جوع انم سيل لسوهلاو

 ٠ برو
 ان ىعساولا لا نب ىسيعنب 3 ًايا(الاق )لدملا داشمح نب لعوهيففلا قاحسا نب ركصي وا 4 انأدح 2

 قر ؛١؟ ةلمملا ءارلامدمت(١)

 6 ق الطلا باتك زج
 هللا لوسردهعىلعن ددر نك انالثنا عنا لاقف سابعن !ىناءازوجلاااناةكيلميلا نبا نعلمؤا نب« هللادبع ل»

 ٍ *هوفعض لم ولا نبا (تاق) مسي *مل لاق ة ةدحاوىلا مسوهل اوهيلع هللا ص

 سوفا اوهيلعللا لص هللا ل وسر دهعلع قالطلا ناكلاق سابعنبا نعدسا نع سواط 0! 2 بخا# زمعم

 .| ةءاناهيف مل تناكرما يف اولجعتسادقسانلا نا رمتلاتف ةدحاو ثالثلا قالط رمت ةفالخ نم نيتنس وركب او

 *(مخ) مولعه اضماف مهملع هانيضماولف

 هللا لحااماسوهل 1 وهببلع هللا لص هللا لوسر لاق لاقرمع نبا نعرابد نب برا نع لصاو نب # فورعم

 * (م )ط رش ىلع( تاق) حيحص#:قالطلا نم هيلا ضبا ائيش

 ببخ نمانم نس نأ اعوف رص ةرب سه ىل ن نع رمعل نب ىيحن نع ةم ركع نع ىسيعنب هللادبع نع قيزر# نب راع 9

 *(خ) هديس لعادبعوااهجوز لع ةأرما

 ميثهز 4ذل
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 4« )جا  حاكلاباتكإ» 2 «دمإل « ص,خلتلا مك ردتسملا 0

 (1)كادولا ىف نعسهونب سيق نع كبريت 33 نوع نورمان يدحي انن لضفلان , دم نب. ليعمسا# انربخا

 دل تاذربغ الومضت قع اما نسال ىلا يفلاق هناهعفر هنعدتلا يضر ىردخلا دعس يا نع

 * هأجرخم مو لشي طرف ىلع حيحص ثبدح اذه# ةطبح ضرب

 ن ززءلادبع غيص الاوان يرادلا ديعس نب لامعاتب (الاق)ىزمملا نسملاوا وهيقفلا رضنلاونا 6 ابربخا :

 لاقامبنع هللا يضر سايعنبا نع دهاجم نع اضن نايا نعقاحسا نب دم نع(+) ةملسنب دمج اننيلا رمل ىبح

 ١ لها خود 320 م يلا | ذه ممنب و لها م وراصنالا نم ىملا | ذهناكاما مو هل رمي هللا و رم نااذا ًْ

 اوأيالز نيكل رهام !نم ناكو مهلمف نم ريثكب نو دتنت اوناكف مهيلع الضف ممل نو رباوناك باتك

 كل. 1و ذا دق ناضتإلا نم ىلاءاذه ناكف ها زمان ىكسام زيها كن زو هيفي د سكت

 تارب دمو تالبقم نهنم نو ذ ذإت و اركتماحرش ءاسنلا (") نوح رشل شب رقنمىملا اذهناكو مهلعف نم

 كل ذاهب منصب, ب به دف زاصن الا 3 نر ةأ صا مهم لجر جو زب ةنن دملا نوزج اهلا م دق الف تايقلتشم و

 كلذؤلبف اههرما ىرس ىتحىببنتجاف الاو كلذ 0 رح ىلع ىلا اكملا لاق و هياممي نك
 ريتش فا مموج ولف < كوع 1 اننا كنان هال اف لس و هلو هيلع هللا لمة للا

 مر طاداسالا ص تيس اذهل عض رح كل ذئيم تايم تارا أ

 * بابلا | ذهين راج نعر دكتملا نب دمج ثي دح لعاقشا اها ةفايسلا ه ذهب هاجرخم : ورسم

 + قدالطلا باتكلوإ د اكتب غ5 | 4 اذه

 اهتطواذا هت راج حرش نم(*) لهابلا هللا دنع يرن ةملس ندم )0 ىنادمهلا فون. ربجوه بهيرتكلا» 0(

 راوالا راحب عيجب ١ اهاهفق ىلع ةيئاي

 0 0 "ال ساطوا ايابس ِف لاقدنا هعفر ديعس ىلا نع كادولا يلا نعسهو نسق نع #« كبرش 2

 : 6 ضيحن يت+ لماحر يغال وعضيت

 دهام نع اصن نابا نع ّق احسان نع (١)ةملس نبدي# انب : هلو ا يحن نب رز رز زعلا دبع © غبصالا ول 0

 مودوهيلانمى ا اذهمم نيو لها هو راصنالا نمي +1 اذهزاكا ءاهودلر فتي لاو رمع ناذاب !ة سابع نا نع 6

 اونا الا نيإبكلا لها صا نمناكو ملعف نم ريثكل 2نودتقي اواكف مهيلعالضفم 0 كوز اواك بات -كلها :

 مهلمف نم كلذب اوذخادق راصنالا نم ىلا اذه ناكق ة أ رلا نوككامرتسا كلذو دحاو فرح لعالاءاسنلا

 ايف تايقلتسمو اربدمو تالبّقم نهم نوذذلتو اركتم احرش ءاسنلاز وحر شن شب رقنم يملا اذه ناكو

 نع ىؤنابك امنا تلاقو هيلع هب رككف كلذا م منصب بهدفةيراصن ابمهم لجر جوز , ةنيدملا كيرالا دق
 تالبقم متعشىلا«”رحا وفل ثرح واس تل زئافاهرماىرس ىتح ىنبنتجافالاو كلذ منصافدحاو فرج

 * ( م)دلولاعطومكلذب ىنميتايقلتسنو ثاريدم و

 لودتع» هنع اعنا فب رش ١؟نيعسو ىدجاو ةلئامةنس يفوينا رملا هللادع ولادتي 500 (١
 ك0 0 ب ب ب ب ب ب وسع بسس سبب

0 

0 



 000 ب ا اذا

 ا! رهاع
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 هو ا 4 حاكتلا باتك ال ' “0 ياعط « صرخت ممكردتسلا »

 ؤ هللا لصةما يأ رففاه 206 ذو سول اوهيلعّسا لصةلاى ايلف قطا لا هناو هيلع ةفن نا ط اا

 0و :نياؤآلا 0 تازنو# ةكرشمو ا ةئازالا مكسال ينازل رسولا اوهقع

 ش ش عع * ةأح رخم لو دانس الا مي ثيدح

 هلاق نايب> نئدمصلا دبعو ىبحب ندالخ أ قل يلم يان ىيحيواانت توانن ننال ْن 58 انربخا

 [ةئاؤالا ميكي اليفازلاه هلا طر نابع ناني نينا نن ننعم نع ةرمع بان بيج نع ديمسن نايف َ

 ٠ ماج 2 دانس الا عيرنص ثردح اذه +كرشمو انازالاابس يف نال عامل اهنكلو حاكيلاب سل هنااما لاقةكرشبموا

 ْ ىدح ثراولا ديعنب 0 انيعمسا اءاودمج نب كلما م ماع مو ةصقلان ااس ندم يي ايرب رخأ

 ٍ هلا لؤ بر لاقلاو اهبنع للا ىضرتلا دبعز . راج نع مدفع نب دم نب هللا دبع نع دحاولا دبعنب مساقلا انبي

 .؛ .ةداج رت و دانسالا يمص ثيدحا هن هام ناكه ديس نذايتيدبملا جوري اذاراسوهل اوهنلع هللا | لص :

 ةعبريلا رع كبر شانن(الاق)ناسغو ا وام : وناانن ريصن ندم نيديجا ان .قاهن ' اصز ردم ادد

 أ ةرظنلا عيت + الع ايدنع هللا قولوا ةيع ناو رض هللا ٍلوسر لاق لاقدسان :,ع ةديرب نب !نع ئداالا

 ْ اوراس افرع بنعم ثدحتاذه «ةزخ "هلا كل تسل ىلوالا كلناف ةرظنلا

 هن دينا قيفنلا دحين تادبع انك رادلا هيفا ن نابع انتدرقتلا فسو.ن دم ندم رضنلاوا# انربخا

 | نادتع للا ىضر ءادردلايا نغهنا نع ريغ هنن نيريبج نب نحرلادبع نع( هز يأ ناز وع . ريكا

 [دقل لاق ممتاولاقام للا اهبح اض ل اهل لاتف(م)ةجةأر ناي رفا ةوزغف ناك لس او هنبلع تاز كالو

 ثردح اذه هئازغ 00 ده فيك و هل لح ا وهب رو فيك ةزبق ,قىف هعم لخ دن ةنعل هتعلا نا تممه |

 *« هأح رك 2و نيخيشلا طر شل حتي

 عمج دام دالوت قو ترتقاو تامجاذا مارا جدحا لاق(؟) يحرلا | رخص «ةمحيعت ريم ندم زبر قتلا يف(1)

 هل رك ذو ٍلسوهل او هيلعلا ىل رص لوس راهيفنذاتسا هناو هيلع فنين طرتشلو حفاس تناكلوربص عاام لاق

 3 5 3 حاكتلاب سيلدنااما ( لاق ) «يحم»ن "الا هك ريثموا ةنئازالا ميكي الينازلا هللا ىلاقفا ام

 *: متاحنص «كل نيشمو نازالا| م يزال

 برع ةديس نذاربس ديعلا جو ئاذا اعوفرص زان نع ليقع نيد نوللا ديءنع دحاولا دبعنب # مساقلا

 « يتيم ءارهاع
 مفكر شموا ةبناز الا ميكتيال يفازلا سابعزا نع ريجن ديعس نع ةرمتيبانب تبيح نع يروثلا ١)
 كل ىلوالاناف 5 تو اوك مالم ا ةرغإا )ةدنرنإا نعىدابإلا ةعدب رينا ترف كأب ربش هل

 *( مر 0 لا كلت

 هللا لوز ناءادز دلاىلا نع هنا نع ريدحنإ نحرلادبغ نعزي نديزي نعةبعشاإل رب 1 ' 4 2 5

 ةنمإ ةئعلانا تسمم ديل لاقمتنا ولاق اهلا مسبح اص ل املَلاّتف ةح2 ةأرما يأرف ة ةوزمغيفذاك م 5 اوهيلعتلا ص

 ا كبل اعط همدختس فيكو 4 لحالوهو هءرون بك هريق هعم نيل



 اة يو تت ل

 مههاعلا نع 0 اني لاق دما نغر يل نواس ىتلاوا أ هفملاق أ م نب ركب وا ان ب كيج : ْ

 _<0ج» . ل ةحاب 4« # صيخلتلاعم كردتسلا 9

 نع نمو نب ىدنيعأما ىسوم نت «ميهاز الابل 5 بواب نيرحنانز ذاشمج 3 ىلع (هاني دفع ىو 14 ثردحاماو 27

 : رمح
 ا هرماف َه هومسل ١ رشعهلو ينمثلا ةملس ننالبغ مسا لاق ةيع هللا ضر ةسا نع هلئادبعن لاس نع قى رص زلا نع رمعنم

 ادن 3 3 0 0

 - *نهرثاس كرت, واعب رآ نهعم ريخعت نأ مو هلا ةيلعهللا لضةتلا وسر

 و نب دم ندمان لففاملا بوتس نب نيتسأبا( قئالحإ رهعم نع ةماهلا ل اهادنع ثيدحلا ت دجو 4« اذكهو 9
 عاق

 مم 2 نع رمخ م أب ا نع يان ىبحن 2 ني و نوم انبيبا يأ كيو ع سد ون نب رمت دب ن دمجا نإ ناماس

 3 سوما اوةع ءاعدنأ لص هنلا لوو م نماف هوت أو : هلو ىتثلا ةماسن ناليغلسالاق هينا نع ماس نعىرسه للا ْ

 7 ا هعاعب نا نيص ريخن نا |

 3 ”' (ىزوزل اايدسس نذعنإ سلدلاو «(ينت دح) رمعم نع نيباسا رلا ةعالادنع تردملا تب«

 د 3 حاس نءىرهزلا نع معمان ىمومن ل رضفلا انب لالا ىبوم ندم انب() يدعسلا دو#“ ن هللادبعاني ىراخت

 ب كسمذ نارس ودل اوهيلع#للا ليعهتلا لوسر هرماف ةوسنرشع هدنعو ملسا ينعثلا هملسن ناليغزا هبا نع ّتاديع

  هلصوو ةرمهلسرا نيجولا ىلعدي ثدح دشار نب رمعمزا ى داهتجا هيلا ىدؤيىذلاو *نهرئاسق راش واعب رأ

 ةذلإ راو لارالا اكوا ليما اضيا هولسرا دّمف ةرصبلا لها نم هنع هوابصو نيدلاا هيلعليل دلا ةرم

 * معا هللاو ةلوقم ةقثلا نم |

 ديزنى دقملا ذاعم ن راش ف اهتسايو دم ركيوبامامألا انيستا لكيت قرنا دمحاوبا 4 انندج لو

 نالوقت نيلناونا نيل 0 بيعش نيو رمح ىلاةف . كلما نم لير هلجملب لابعسلا عيرذنا

 ينلا رع ةريرهينا نعىزبقملا ديعس هاند كجم اموو رمع لاق هلثم دولت الا ميكتت الد ولجملا ىنازا

 4 هأس رخو وفانتم لإ ردم رص ثيدح اذه» *: ءادبأبم ىدان ورمج نب هللادبع ا

 ا

 نو رهممااه لاق اس سالو لي 3. هللا يي“ 0 0 ده ورم ن هللا دبع ع نع دما

 عاب دع هع خلا مصمم يي سم

 هنيوسل نب رمت نيدمش ن نوعا 1 نايس ندد م تلف 0

 5 رفاق ةولط ناك هدنعو لسا ناليغذا هي ةماانرب ءالاس - نع يرهرلا نع رمممانثريثك يبا نب ىحان سأ و نب رم

 كر ردي سن و نب رمتو دعاض نا هلاك تانك حب ندا (تاقز «اعبرأ نمهريخع نا سو ودل ل هسيلع هللا لص

 هب بدأ رمغم نأ ىفاهجاةيلا ىذؤي ىذلا كالا ل اق ريعم ةدنملا نم ممتسق قى و روج لا ناىع

 هناضاةواسرادق نيل رصبلا نم هنعدولصو نيذلا نا هيلعليادلاو ةيص هلصوو ةرم هل مرا نييحو لع

 دولحلاينازلا نالوقن محلا نا بحمتاالا لاف سيغش نو رح ىلا لج اجرعاج لاق للا سيبحاش عب رزنب# دز

 تلكم نكاو يلسودل او هيلعتل ىلص ينلا نع ةرب سهيفا نعدبعس ا: :ادح كبجسيامو لاقدلثم ةدواجع الا »و

 *« يحصل ءادن ايي ْ

 ةأرمايفاثلا ىنفاتسا الجر ناو رمتئ هللا ديبع نعد ن مساقلا نعقح ال نيم رضملا اذن يجتلا  ناملس »©

 هنعهللا اع نيىدلا فيرش؛؟ىتادعا أ وهلا متع الا ناز يميفلاق(١)



 «(0)جإط  «حاتاباتك» 2 هان « صيخللا عم كر دتسلا
 نوبهذن نبا مهلانلقف نوقاظنن سنان سعلاق هنغ هللا ىضربزاعنب ءا ربلانع ث دحم تباتنبى دع تعمسلاق

 «*« هلتقن نا هينا ةأرسما ين لبجريا مسو هلآ هيلع هلام هل لوسراتباولات

 ظابساانن نامنعنب لعن : نسحلا 5 بوقعي ن دمع قراعلاوا (هانن دخل) ءاربلا نعمهملا ىلا * ثير دحاما و

 دع ىف تاب ىل لبا لع ف وطال نا لاق هنعّشاىض ضر بزاعنت ءاربلا نع مهلا يبا نه ف رطمنع دمح نا

 اوجج رختساف اوفاط ان واج سر اوفو بكا ذة تايبايفلوجا ا اني لسودل او هيلع هللا لصلا ل وس

 بهي ةأرسماب سرعاولاةهنع تلأسا وبه ذامفهقنعاو:رض تح هوملك الو هولاسافالجر

 ( ابربخاو) نوراهنا د زأبلا يدعسلا هللا دبع ميهارا انن ظفاحلا بوقعين دم هللادبعوا © انسخ ص

 (انريخاو ) ةءورعيبان ين نورا يردي دوعسم نب دصناب ورع قوبشلا د,حا نب دم سابعلاوا

 نع ىسهزلا نعرمعم نع ديعسأببا ءاطعنب فكاقإلا دبعأبنا بلاطينان ىبح اننل دعلا بوقعي نب نسحلا

 001 ول و ا رع و تا ةيطصر نواب طال اها ومإلس

 ظافملاةمالاوردنغو ةيلعنبليممساو عي دز دب زينت ديعس باعصا نمنوم دّقتملا [ةاوز [دكعهام> را نيم

 ةت هنع هاور ناف ةرصبلاب رمعم هيف#وامم ثي دحلا اذه ناجاجملان ملم مامالا مح دق و ةضبلا لها نط

 سن ون نب ىسيعو يب راحلا دم نينمجرلا دعو يروثلانايفس تادجوف ةحصلاب انكح نيب رصبلا جراخ

 ركع هدنعو ملسأ ةملسنبناليغنا هنع هللا ىضرهيا نعاس نعي ىهزلا ن نعدمت نعدباو دح نويفوك مهتالثو

 هئاعل را |: نهم راتخيا سو هللاو هيلع لا لص هللا لوسرم رئافةوسن

 فيي رط نب دمحم ان جسلانيسملا نب دما نب ىلع أبنا رجاتلادمجا نب ليعمسا(هانن دخ) يف راحلا « ثبر دحاماو ف

 وجل دع 4 نو ملسا ةملس ن ن اليغ نا هبانع هللا دبع نا اس نع ىرهزلا نع رمعم نع يب راح ا 3

 «ناعب رإ نهم رتخا سو هلو هيلع هللا لص هللا لوسرلاقف هممنملساو ةيلهاجلا يفأ

 اماو 8 ٍؤ

 |ولاق نوبهذت نبا مهلانلتف نوةاطني سنان رملاقءا ربلا نعىدع نع عيبرل نبيك ىلا نع ةبعش# دهاشهلو د

 « هلت نا هينا أرسا ينأ,لجر ىلا لس و هلا و هيلعهللا ىلص هللالوسراتنم

 ىل لبا ىلع فوطال ينا لاقءاربلا نع مهلا يلا نع فرطمن مدمن طابساانب نافعنياانن مص الاهم انثدح

 اوف اطافاوا سراوفو بك ربا اذاف تايبا لوجان انف لسو هل آو هيلع هلا لص هلا لوسر دهعف تلض

 تلق هينا ةأ رماب سرعاولاق هنعتلأس اوبه ذ ايف هقنع اونرض ىتح هولكألو هولأس اهف الجر اوج رختساف
 0 مسيامهدانسا

 هيلع هللا لص يبنلا هرماف ةوسنرشع هدنعو لسا ةملس نب ناليغ نا هسا تر ءماس نعى هلا نع# رمعم ف

 رمعم هيفهو لسملاق «هنعردنغو ةيلعنباو منرزن دنزبو ةمو ع 00 رانهنمراتخمنا لسودل و
 نو نبىسيعويب راحلاو ىروثلا تدجوفكاملا لائتحملا ككاو نييرصبلا جراخةق هاورزاف ةرصبيلاب

 1 ا

 * مهث داحا قاس و رمعم نع كلذكهءاودح نورك

 0 4ك

 وي

 ناو ةسل < نال

 قليح هب
 "لهن



 «(0ج». «  حاكلاباتك»» . .«ددح» « ضيخلتلا مم ك ردتسلا »

 هللا ل وسر نم تعمسام سانلا معنا لبشن نمحرلادبع ىلا ةوامم تك لاقددج نع لمن دبز نعريثكص

 اولاقرانلا لها مق ايقلا] نال وه : ملسودلاوهبيلع هللا لص تاو سسوس الاف سو هلأ اودهيلع هللا لض ْ

 نيطع ١ اذا نهكلوىلب لاق انتاؤخاوانسانبو انتاهما سيلاهّللا وسر اياؤلاقءءاسنلا لاق قاسفلا نمو هللا ل وسراإب

 *:هأج رخل ولم لمر ىلع مير ثردحاده# نربع. نلت اذاو نركشإ

 ادع نونا دبع نم ى تقلا نع نايفسا:ب ىدبجلا انئ بوم نزشأبا هضقلا قاحسا نبركبوا © انثدح

 ءاؤ شا ءاما اورضتالا لسوهلاو اوهيلع هللا لص هللا ل وسر لاقلاق هنع هللا يضر بابذيانب هللا دبعنب سابا نع

 هل اوهيلعللا لصهّللا ل وسر نذاذ نهمجا وزا ىلع ءاسنإان رثذدق هللا لوس رايلاقف لس مهل او هيلع لص ينلا ىلا رم

 لاَعَف نمجاوزا نيكسشد نباكحةأرما نوعبسإسو هلاو هيلعللا لص دم ل .ايفاطاف لاقنهوب رضينا لسو

 هاج رخو دانس الا ييحبص ثيدحا ذه# 3 رايخ كلوا سيل سيل لس وهل اوهيلعيلا قس تابلوم

 ليممساو اانثرافصلا للا دبع يدمج هّللادبعو ا (هانريخا) ركب ىلا تن موثلك ما نع حييحبم دانساب 4 دهاشدلو ف

 نعديعسنب ىبح نعدعس نب ثيللاانث(الاق) رم يبا ن.ديعسو ريفعنب ريثك ن.ديعس أن ىملسلا ليعمسا نيدمش

 ىلا نهوكشم ءايينلا ترض نع اوم لاجرلا ناك تلاق هنعمل ىلع ركب تنب موثلك ما ن ,ع عفا. نديج

 (لسودلا اوهيلعهللا لض د١دمحلاب ابةلمللا ف 0 اسود اوةيلع هيلا ص تالرحز

 * كرايخ برضي ناودسب ملل يقم لاق مس 0 او مل 50
 اص نب نسسملا انث يضف نب ىيحانث 0 نب للعنب نسما انث بوقعي نيد سابعلاو.ا 4 انثادح

 تعب لاق درب نبا تلق ةأرلاهعمو ىلاختيقل لاقدنء هللا يضر بزاعنبءاربلا نعتبان نب ىدع نع ىدسلا نع
 حيحص لا نع برضا نايت مافودعب .نرمديبا ةأرماجو نجلا مس وهل اودهيلع هللا لضيتلا

 هاجرخمإو مسمط ر شلع

 ةليمتنب عب ىلا نىنيك رلا نب عيب ىلا نعةبعشانس رفعج نب دمحاننيا يبث دح لبتح نب دما نب هللا ديعانتىعيطتلا

 مقاسفلاا لوق لس و هل و هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس ينالاقف سود ١ وهيلع هللا لص هللا لوسر نم

 نيطعااذا نبنكيو لب لاق انناوخاو انتانبوانناهما سيلا هلا لوسراب اولاقءايسنلا لاق قابسفلا نمو لبق رانلا لها

 *(م)«نربصي م مل نيلتا اذاو ن زركشب '

 برض نع اوم لاجرلا ناكتلاق ركبيا تنل موثلك ما نبت عفا نب ديمج نع ديعسنب ىبحبنع# ثيللا 4
 دمحل ايةليللا فاطادّل لاق 0 نيو مهني لفت لس وهل'او هيلع هللا لص هللا لوسرولا نموكشمءاسنلا

 :* حيحص# 5 رايخ برضي ناودمب م ليقملاق اقل ات يبحو يبجي لاقت رضدق 0 ا
 يتم, لاقدر نإ اتلق ةيأرلاهعمو 0 لاقءاربلا نع تبان نب ىدع نعيدسبلا نع باص نب 4 نسبملا 9

 «()'هتع برضا ناو رانودم نهب ا ل « لجرملا ريد اوهيلعدللا ملص يبا

 دي

 .| رفعج ن دمحا ( هايربخا ) تناث ندع ث دح ريغ نم ءازبلا :رعو تناب نن يدع نع 4 دهاوش هلو

. 

 0 اَرها جور نمقنع برص

 م هبا

0 



: 0 3 30 
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 هين عيدا 7

 : ب 0 ءاسنلا

 لا « حاكتلاباتك 9و ماا حل 9 « صيخلتلا مم كر دتسملا
 تبفذخأتنا نخب الام ويلاوهتلاب نموت ة أمال لحب اللا ماس وهل اوديلِعلا لص هللا ل وسر نع هنعهّللا يضر لبج

 ا مارت لوس ا زفرتم نشخنالو ادحا هيف عيطت الو هراكوهو ج رخنالو هراكو هوابحوز

 ناو هيلع مثاالو اهبجح حلفاو اهرذع هللا لبقو تممنو اهفلثكوه ناكنافهيضرت ىتح هنأتلف ملظا وه ناكن اذ

 ةةهاج رخو دانسالا مسيح ثيدح اذه#اهردع ُهللادنع تغلب ادقفاهع اهايض رياوه

 ةداتق نع ميهارإ نب رمجانب(١)ض ايف نذاش انثىضاملا ليعمساانثىزورملا نادم ن دمخ ن ركب # انبدح »

 ىلا هللا رظنبال لاق لسوهل او هيلع هللا لص هلا لوسر نا هنع هلل ىضر ورحت نب هللاديع نعبيسملا نب ديعس نع

 « ءاجرتج مو دانسإلا جيب يرحمو جوتسالمذا .ةورركتمال 2 5

 روصنم نع نايفس يلام رلادبعانب ىلا ىنثدح لبنج ندمان هللادبع ان ىعبطفلا رفعج نب دما 6 ايربخا

 ةرينلانب ىيحأبا بوبا ندم اننهلظفللاو لدملا ىموم نيدممج نب هللادبع ( انربخاو ) رخنع شممالاو

 [لاقلاق هنع للا ىضر دوهسم نب هللادبع نع ىدعسلا هيا نب لئاو نع(؟)رذ نع رودنم نع ربر جانت فالس

 ةارصا تلامف منهبج لها رت نكي ا نقدصنت ةأاسنلا اش رشعماب لسو هل ٠ اوهلع هللا لص هينآل وسر

 لطم نك نمل ةرككوبا لا منهج لها رثكحا نحن هللا لوسر اب مدو ءاسنلاةيلعنم تسيب

 لاق نيبادد نيم صقخمامواولاق ءابستلا نر مثروما مل مالا وج لاجرلل باغا ىلإ نددلاصئاننم

 ةليلوموو نم هللا ءاشامدعم نهادح | لاف ننشد صقاماو لجرةدابشل نب 5 ةداشتمال 1 ضقششاما

 ., ' *هاحر خم م و ءاسألا حيص ثردخاده «ةدحنس هلل دحسال

 ان ىبيحب نعرمعماسأ قازرلا دبعابلا ميها ربا نب قاحساانثركع يناعنصلا لع نيدمخ هللا ديعؤنا 5 انريخا 0

 55 تيدلم ٠١ ىهرأا هللادبعنءرذى ا(0 بردها مده ٠١ لاله همساو بعل ذاش()
53 

 نرمؤت ةأرصال لحالاعوف صذاعم نع صاخم نب كلام نع يناسا رمللاءاطعاش .ينئاطلاقيزر نب« بيعش
| 

 هشارفلزسنالو هردصن نشخم الو ادحا هيف يطنالو هراكوهو جرخالومراك و هواهجوز تس يف نذان ناهللاب

 ْ الع متاالواهتجح حلفاو اهردع هللا لبقو تمعنو اهفاهسم لبق ناف هيضر حد انف لظا وهناك ن اف هنرضنالو

 5 مطقنم هدا انسازو ركتم لب (تاق)# ح محصاهر ردعهللا دنعت ماب ادقف ضر. وهناو

 ركشت الةأرما ىلا هللار ظن. ال اعوذرم ور<نب هللا دبع نع بيسملا نإ ديعس نع ةداتق نع ميه اربا نيرمم ف

 *حيحص ::هنع ينةتسل ال يهو اهجوزل

 لس وهل اوهيِلعَّسا كص هللا ل وسرلاق دوهيننم نبا نعيدعسلا ةناهم نب لئاو نعرذ نع 4 هريغو روصنم »
 هالوع راي م ءابننلا ةيلع نمت سيب ل ةأرماتلاقف منهج لها رثكأ نكناف نكيلح نمولو نقد صن ءاسنلا ريشعماي

 يوذ لاجرال بلغا يأرلاو نيدلا صقانن نم دجواموريشملا نرفكتو نعمل نرثكل لاق منبج لهار كل

 لجرةذاهش نير ما ةداهش تام نمأر صقتاما لاق نممأرو نود صقتابو اولاق ءاسنلا نم#روما ىلعرمالا

 * حييحص# ةدحس هلادجيس الةليلو مون نم هللاءاثامدعش نهادج |ناف نهند صقااماو

 تعمسأم نبانلالع نا ليش نب نمحر لا دبعىلا ةيواعم 0 لاق هديج نعمالس نب ددز نع ىبحن نع ## رمعم
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 «()ج» 2 «حاكلاباتكإو 2 « د « ضيخلتلا ممكردتسلا 9:
 هتجوز لعجوزلا قحامىبربخت حج وزنا ال قحلابكئثمب ىذلاو تلاّمف كابا يطا لس وهل اوهيلع هللا لص ىنلا

 هاجرخل مودانسالا حيبص ثيدح اذه :«هفحتداام امسحلفةحرقهن تناكو لنا هتجوز ىلع جوزلا قح لاق

 نب ناملس انئيفرعلا ملا نب مساقلان: نادمب.ىركحسلا ةريثما نب دان: لدعلا ذاش نب ىلع 4 انثدح ف
 هللا لصّنلا لوسر ىلا ةأرما تءاجلاق هنع هللا ىضر ةرب هلا نع ةملس يا نعريثك ينا نب ىيحن نع ىناهلا دواد

 يمع نبا ىلا ىتجاحتلا# كتجاحاف كتف رعدق لاق تالف تنبقنالفأا لال وسر اءتلاَقق لسودل اوهيلع

 نافةحوزلا ىلع جوزلا قشحامربخاف ىنبطخمت اق هتف ىعدق ملسو هل او هيلع هللا لص هللالوسرلاق دياعلاز الف

 اذيدصواحيقوامد هارخنمتلاسولنا ةجوزلا ىلع ب وزلا ق> نملاق جب ورتا ال قطا ناو هتجو ز هقبطا ائيش ناك

 لخد اذا امجوزل دجسن نا ةأرملا ت رم ال رشبل دجس نارشبل ىنبني ناكول هّتح تداام اهم انملبهتسحلف

 دانس الا ميحص ثيدحاذههايندلا ىف تيقبام جوزتاال قلاب كشمنىذلاو تلاق املع هللا ةلضف املاهيلع

 هءاجرخ لو
 راسل نب ريشل نع ديعس نب ىبيحننع ن أيقسات*ىدبجا انن ىنومنيرشأأبناهيقفلا قا احسا نب ركبوا «ىف 0

 هذهى 1 ةجاحلا| ضب يف ملسو هل اوهيلع هناا علا تلاق ةىتمع ينتثدح لاق نصح نب نيصحن

 «كرانو كتنجوهامافهنم تنا نباف لاق هنع تزجامالا هول أم تلاقهلتنا فيك لاق من تلق تنا لعب تاذا

 ::هاج رخو ميحص وهو ديعس ن ىبحينعىدروار دلاودب زن دامو سنان كلام هاوراذكمه

 ىرودلا دمى سايعلاانث(الاق)يميكحلا للا دبعن لع هللادبعواو بوتس نيدمح سابعلاوا 4 انئدح

 نذاعم نع «ينكتلازسا زنب كلام نعيفاسا را ءاطعاتت ينئاطلا(١) قي زر نت بعشانيناسهرلا رم ن رشانت|

 هنعافعز دلا في رش ٠؟  ياز حتقو ءارمضب ىننلا يفو ةلمبم هلوا قيزر ةصالخنايف )١(
 «ميرحص» هقح تدا اما مسحلف ةحرقهب تن اكول نا هتجوز ىلع جوزلا قح لاقهتجوز ىلع جوزلا قحام 2

 * ثيدحلا ركن مةمير ماحواالاق ركسمىلب ( تلق)
 ىيحن نع ىاهلا دوادن.ناملس انثك املا نب مساقلانثناذمهم ةرينملا نبدمحانث لدعلا ذاشمح ني ىلع انيدح ف |

 تن ةنالفانا تلاف لس وهل او هيلعهللا لص ىنلاىلا ةأرصات ءاجسلاق ة ريهينا نعةملسيفا نعريثك ىبا نب

 قحام ىنربخاف ىنبطخم تلاق هتفرع دقلاق دداعلان الف يم نب !ىلا ىتجاحت لاق كلتجاحا كتف ىعدق لاقنالف

 اهماسلب اهتسحلف اعبقو امد هاختمم تلاسول ناهقح 00 ار علا ائيش تاكزاف ةجوزلا ىلع ج وزلا

 املع للاهلضف اناملع لخد اذا اي وولدت نا ةأرملا تويمالتتل دجسل نا رشبل ينبت ناكول هقح تداام

 قودص مس املاو هاو ناديك (تلق) حيحص ه«اسدلا يف تيقام ا قحلاب كشعب يذلاو تلاق

 0 هيفركلا

 هيلع هللا ىلص ىنلا تينا تلاق تمت ينتثدح نصح نبنيصح نع راسنبر يشل نع ديعسنب « ىبحن نعةدع إف
 هنعت زمام الزوؤلا امثلاق هل تنا فيك لاقمن تلقتنا لعب 521 لامفةجاملا ضسبفلسو لاو و

 « هتجوزلع منول قد ِ



 2 3 5 قح 9

 * هأجرخ م لو داندم-الا 5 ثد دحاده * تيبلاش الارحه.الو ا

 400293 «عكك باكو 4و ع سينا عدارسللاول
 حبقيالو هج ولا برضي الو سنك ١ ذااهوسكي و ممطاذااهممطي نا لاق هيلع اندحا ةجوز قحام هللا لوسر ا

 سابا نعهللاذبع نع هللا ديبع نع ىرهزلا نعذا 00 هع رشانب لدعلا ذاشنج نب ىلع انثادح

 هللا لص هللا ل وسر ىلا رممءاؤل هللاءامااوورضنا الياسوهل اوهيلعمتلا لصتلالوسر لاقلاق تاتا ساطعوا

 هللا لصلاكوسو ل اب فاطاف نم ريض يف نصخ رف نبجوازا ىلع ءاسنلا نرئذ هللا لوسرايلاقف لس وهل او هيلع

 هل اوهيلع هللا لضدملاب ابفاطدقل وهل ار اوهيلع هللا لص يبنلالا ا نيكششب ربك ءاسن لس ودل اويل

 «هاجرخل لو دانس الا حيص ثيدح اذه «؟رايخكئالوا س نوجا وزا نيكتش ريثك ءاسن سو

 ينزلادلاغنب ملسمىتادح بهو نبأ ا يجلادبعزب هللا كم ,عن دمح تابوت نيد سابعلا وا # اندح

 ةملس ما لس وهل اوهيلع هللا لقال رجوزال تاقةملسيبا تن موناكو نعهما نع ةبّقعنب يسوم نع

 ايد ةيداملا ىرا الو تامدقالا ل د كينمزوم اقاوا ىشاحنلا ىلا تيدهاىباامللاق

 انام ازا لك ىمع | ةيدبنلا هيلا تدرالف ىشاجنااكله لاق مناكف كلوا كلورمؤةيللا :تدراذافدرتسالا

 «ماجر خل ملو دانسالا ييعص ثيدحت اذه# ةلملااهاطعاو ةماسم ا هرئاس ىطغاو كسملا كلذ نمةيقوا

 ال نا وزر ةلمرزاا قرر نتي اا لولا يامي ولا ادرس اوبرادهجاا. .كلدخلا نوت دونما « راجل 9

 لاق هنع هلأ ىو ىروذدملا ديعس يلا نع قردخلا يمشى أ تاذا نمذ ناكؤىدسلار اهم نعزابحن 0 ىنيح نبا

 [4لاَقف جوزنا نب كف ون ا هذه هللا لوسزاب لاقفُلةناب رسولا | وهييلع هللا لص هللا لوسر ىلا لجرءاج

 ينلا

 ياو جيتالو جول برضي الو ىنتك 1 ١ذا اهوسكي و معطاذا اهمعط, لاق هس لمان حا ير و

 حيرت *« ثيلاىفآلا

 هيلع هللا لص هللا لوسرناك(١ 5 هللا دبع نب سأيا نع هللا دبع هللا دين :رع ىسهزلا نعام نا 8

 ليا كؤسو لااا طاف نهب رض يف صخر ف نوجا وزأ لعءاسنلا رثذ رم لاقفهتلاءاما اورضنال لو ةلسو دل

 *«مسيعص هكر ايخ كئالوا س للسوملاو اوهيلع للا لص ىبنلالاقق نهجنا اوزان وكس ريثك* ءاسنسوهل او او هيلعللا لص

 هيلعهللا ليض هللال وسر ج وزنامل تلاق ةملسا ىلا ا 4 هما نغ ةبقع نا ىس ومنع # ىج 28

 ىراال و تامدقالا هاراال ىلا و ةلحؤ كلسم نماقاوا ىشاحنلاىلا تي دها ا مس 0 او

 ىمعا ةب دحلا هيلا تدر. الف يشاجنلا كله لاق من كي وا كل ىهف يلا ت درا ذاف درتسالا ةن دخلا

 ملسم و ركنم( تلق ) حييعص#ةلم ا اهاطعاو ةملسماهرئاس ىطع او كسم ةبق وا ةئاس. م دنيحلا ولك

 ظ *«فيعض ينخمزلا
 هيلع هللا لص ىنلاىلا لج رءاجديعس يا نع ىدبعلا رام نع نابحن ىيكن دب نع نامعن 4( ة ةعسر و

 لا جوز , ال قالا كاد ىذلاو تااقف كابا ىماطا. لقف جور ,نا كن ادق قنهذه لاف هلةنابلسو ودلاز

 هنعافع ندلا فنارش ١؟ نيتدحومو ةمجسملا مضل بانتذىنا ن هللادبغ بل رهتلايف (1)

 ىنربخم 40



 4«()ج» « حاكتلاباتك ف اد « صيخلتلا عم كر دتسلا إ

 ليعمسا نب ىس ومانث ىض الا ق احسا نب ليعمس | انن رافصلا هللا دس ع نب دمح هللا دبع وا | ربخا
 ةشن اع نع (خ ) ىهطاا د زي نب هل هس بع ن نع(؟ الق يلا لرء(١)ب وا نع ةملس ْنن د ام اين

 0 ل تلاق اهنع هللا ىطر

 اذه« هلاس نيبلدعلا يفاذه و باَدلاىنمي ىضاقلا لرعمسا لاق * كلما الو كلل اهيف ىنملت الف كلما اميف

 « ءاجزخمإو لمص طرش ىلع حرص تلد

 نعدابع نداب ع انننيعمن ىبحأذلا ى ضال تديح ندم نب م اصانم ىراخب هيقفلا لهسن دمحا « ينربخا و

 مونيف ن مر اق اهنع هللا وضر ةشن اع ن نع ةذاعم نفل

 نيله قرتك امقشلاءل تلتف ةذامم لاق ءاقد رم كلا والو نونم ءاشن نم عر لراس د انام ١

 ثردح اذه ىش عا | ايلا كاذ ناكزا لوقا تيك باق يس و هلا وهيلع هللا لص هلا لوسرل

 :* هاج رخو نيخيشلا طرش ىلع

 ىبعشلا نعنيصح نعكل رش رشات نوع نوم انن بييسلا نيد نلضفلا اننى ذاه نب لعاص نديم دب 3

 1 وهل او هيلعُللا ىلصةللا ل وسر تانف مهلنابز هز را نودجس مهد | اتوا تبا لاق هنِعهّللا طز دعس نب سبق نع

 تنافمه ناز رمل نودجسن مه ار لاقل ف 1 تاقرسوالا اوهيلع 2 كيف هندي ناؤحا

 ول دحيم تنل: ربق تررصولترأرا لاق كل دجسل نا قحا ( ليسو هلآو هسيلعللا لص )لا لور

 مّ لمجال ىرمجا وزال نيج لآءايسلا ترم الدج الذجسسب نإ: ادنجاا 1سم تنك ىلا ولعت الفلاق الشلل
 ْ *: هأح رك ملو دانسإلا معي ثيدح اذه **قح نم نهيلع مهل

 11 6038 رك سا ىرادلا ديعس نب تامع ان هيقفلا فسو ن دم نب دم رضنلاو وبا # انربخا 9»

 دج لا ا نع يوكل 0-15 6 0 لهابلا ريجح نب ديوس ةعزق وا انب ةماس ن ', دام

 هنعافعزيدلا في رش ءابنعملا يتسع ىرملا ديزن.هللادبعوه(؟) ن قاب ةميكيبار اوه()

 هيلع هللا لص هللا لوسر ناك ةشئاع نع ىمطخلاا دب زينب هللادبع ن نعةي الق ىلا ن نءبوا نع # ةملس ن داع 9و

 * ير كلعامف ىنملثالف ع امفيمسقا ذه مهللا ل وُ ل دعيف مسق ملع وهل

 مو يف ناك اذا انيذ يب ليسو هاي: هلع هيلا لطعالا لويس زاك ةعئاع ع ةذاممنع « لوجالا مصأع )

 يلا ناك نا ل وقا تنبك ٍتلاق نيل من ,تنبك آم ةهثث امل تاقف ل لس نر احل ل

 *(مخ)ي مش لع ادجا 7

 تلقف مهل ناب زره نو دجبسلا مه .ًارف ةريخلا تبلا لاق تمكن سيق نعىعشلا ن نع نيصح نع 4 كل رش
 هلك اذ ت رك ذفلسو 411 وداع هلا لصتلال وسر تبناف 4 دجسنا قحا لس و هأ1و هيلع هلا ىلع ىلا

 دجال دج برا دجا ارم تنك ل اوايشالفلاقال تاق هل دخس تنك[ ىربق تاررمول ِتنأرالاقف

 *: حيت «قج نه نسل لمجال نهجاوزال ن دجس نإ ءابسنلا ٍت رمال

 يلا وسر إب تلق ها د نري يريشألا ةي امم نب ميك نع مدس نة وسال لس نب( ماعز
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 _<0ج»_ ١ «معكباكظ «مصطا ٠ « صيخللا عمكودتسلا »
 ' 0 هأن ركذام ىلع حيحص ثدحاذه# هماثس ةورذ.ذخايلقا ريغ ناك ناو هيلع تايجامرشو اهرش 0-6

 » نياتكحلا ينو رم نع هاجر خلو بيعشن. ورمي نعثاقثلا ةمثالا

 نأ ن.ديعس نعةملس نيدامحانث(١) ىسومنبدساانث ناملس نبعيبرلا انثبوقعي ندم سايعلا واد اند ٍك

 ملسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر انوعدول ل لاق امامط هل منو الجر فاضا امنع هللا ىضر ايلعزا ةئيتس نع

 تلاقق عجرف تيبلاةي>انيف ب وصدق اعارق ىأرف ءاخرسوم 1و4 بلع هللا لص هللالوسر اوعدف انعم لك اذ

 3 ماج رخو دات مسالا ميحص ثذدحاده 00 اقوع ماتيس

 ناك اذالاة ل و 411 و هيلع هللا اص ىب دال ن نعهنع هللا ىف . ضر ةربه يبا نع كيب نب ربشل نع سنان صضضنلا نع

 ملا لولا اهقراغ لات قرفو تنسأ نيج ةعمز تب ةدوس ِتلاق دقل واه دنع تت يبُش اهمو وه نمىلا من غلب ىئح

 تاق ملسوهل آو هيلع هلا ىلصةتلا لوسر اهنم كلذ لب هع ره يدب كرصرال ميم اهتيع منال اص

 ايريخا 0 نادل دوش ب 0 ن هللدبع 1 ادانزلا واوه بيرمتلايف (؟) ةنسلادسا هللاق ()

 رش واهرش نم كَ ذوعاو هيلع تابجام ريخواه ريخ كلاما قا مهللا لميلو هك ربلا عديل ءاهيص اننذخأيلف

 *« بح :همانس ةور لد دخ ايلفاريعب ناك نأو هيلع تلبحام

 لقف عجرا ةمطاف تلاقف عجرف كيبلا ةيج ايف تاوضبق كا رف ىأرف ءاخ هوع دف ملسو هللاو هيلع للاى ض

 * مص #(١)اةوزماتس لخ دمنا يبن سبل ملسو هل آو ه.يلعللا لص هللالوسر لاف به ذف هللا لوسراب ك درام

 لاقزسو هلو هيلع هلا لس ناد ءةربه يبا نع كييهن نب ريشن نع سنا نب رضنلا نع ة داتق نع 4 ماهه

 ه(م خ) طقاس هّقشو ةمايقل يس ليو كلاب لجرلا دنع تناكا ذا

 لضف.ال وهلا او هيلع هللا لص هللالوسر ناكىتخان ايدل ت ”رااق اهنا ةشئاع نع ما ماشه نع « دانزلا ىلا ن ا

 مخي سيم ريغ قف غايما لك نمو ديفا :يط فوط, وهوالا موب لقناكوان دنع هتكسميف ضعب ىلع اكس

 هلآو هيلع هللا لصهللا لوسرابق راغب نا تقرفو تنسانيح ةدوست لاق دلو ابه دنع تببيف اهمون وه نموا

 لخدلا بما نبأ ليم وول اوهياعسا ىلبص هللا وسرلا# امو بهدف هللا اروسر ,اب كعج رامهللقف متر راةمطاف

 مداتق ٠ نعم اه انت( الاق) ننس ندم وزامعان' ىلايطلا نامعىبا نب رفمجانث هيقفلا نايس نيدم ا ركب وا 6 انربخا

 ٠ْ هداج رخو نيخيشلا ط رش ع حيحص ثيدحا ده * 1 هم املا مونءاجا مهن لدعي 'ٍظ و رطب جرا

 | نعدانرلايل(" )ن نمحر اديعانن نس وبني دمجا ةيزتك دوش هصفلاق ناسا نوكيذأ 4  اندح » 3

 مسد هلا او هيدا ليم هللا ل وسر ناك ىتخبا ناب هلع لاق ابا نع هي هللا ىّضر هشن 3 اعنع هن هنا نع ةورع ن.ماشه

 ! ولوسم لع نم كارما لكنم ودي انيلع فوط وهواالا مونلف ل ٌُناكو ان كنع هنكل في لتعم, لعانتكنا ل اًضغال

 ثيدح اذه# ازوشاهلمب نمت فاخ ةأما ناو اههابشا يفو اهيف لجو زعهللا لْزا م 4 ىضرةشئاع

 مللالوسر انوع دوللاقفاماعط هل عنصوالجر فاضا اءلع نأ 4ارفس نع نابمج نب ديعس نع # ةملس نب دامح ب

 «مص «ازوشنابلعب نم تفاخ ةأرماناوٍتازئاوونو كلذ ىفواهنم كلذ لبقف ةفئاءل يوب مهلا لوْسرإب سو

 داجإ هعافتنبدلافيرش ٠١ انيزى اةورنم رانا راح عمج يف )١(



 بسس

 4« 5 حاكتلاب اك ماهو ( صيخلتلا ممكردتسلا 2

 دهتيفام لسيو ىدانلا ين كبحو . 3 دب لسع يف نحنا انك ا لال

 2 نأ ريع 0 هللا الا دع 0 اوهيلع هللا لسيبا :]) لاق

 يا 7 لعمال هلل 0-0 ىبطختااق أ زا طز تاو ثىناه ما 3 الام 0

 «ءافلطلاعم ت 2 رجاهامهل لحا نر 211 تقف آلا كنجاوزا كلا كللحا انا هلع 1 م ىر ذمف هيلا

 ة:هأح رخو دانسالا محض ثردحاذه

 نيددما نيدمحم اننبولاب نبالاقو نأ ركبوا خب .لالاقهبولابن يو هتفاول احسان ركبوا 4 انب دنا

 هللا لص هَل هللا لور رح لاقهنع هللا ىذر 8 نع تلاس ١/ نب ءاطع نعةدئا زان ور# نبك واع اب وشنلا

 07 ثادح اده»# فيل اهوشح 2 ا ا 0 ةداسووةيرقو لاعف اهنع هللا يذ ر ةمطاف مل و هلآ و هلع

 * هاحرخ لو دانسالا

 ْن ٠ ميهار اان بدؤاادز نس 36 يزارلام احورا اننىرلا هيقفلا ليغمسا نبد# نب ليعمسأ لينا 1

 ىلوخدل قتماسنا ىاتحإوأ اع )اذ اهنعدللا ىطرةشناع : نع هنا نعةو ع نب ماشه نع قاحسا ندمت“ نع 5

 هيلعتنمسف نطرلاو ءائقلا ىتتممطا تح م لبقا لف لسسو هلاو هيلع للالص هللالوسرلع

 نيانب دعس ىيحتانت ددسمانثديبشلا انضر فاطم ترتر ودع دادس ١
 مكدخادافا اذا لو هلآ اوهيلع هللا لص هللال وسر لاق لاقهنع هللا ىضر هدج نعهنان رع بيعش نبو رم نع نالحم

 كل ذوعاو هيلع تا امان رخو اهريخ كلاس ىلا مهلا ليل كباب عديل أع ارتي صان ذخًايلفدءادلاوا ةأرالوا ةيراخلا

 هنع افعنيدلا فير جم 4 فدا نة رلا دبع نإ ىلع هساهمسأو سأ :وناوه (؟)

 دع يقابل وىدانلايف.كبح و # ادد ص يف نحت انهرك اهلى َدَهاَو 1 أ

 *: (م) هللاالا دغ يفام رسبال لسوهل او هيلع هللا لص ىننلا لاَقف

 ترفع وز قاس ل لور ناخ تا اع حاس د .رعى دسلا نع «ليئارأ |

 تنك هقم“ ركع انها مهل لا نركأ + تلاقف ةنالا كجاوز ١ كل انللحا انا هيلع ل زنا مث ىر ذعف هيلا |

 * حييت «ءاقلطلا مم

 ليمن يف ةدطا لس وهلا هيل هني ل قالو سراويل ةدلع نتعب نع بئاساا نب ءاطعنع# ةدئاز»

 * حرص « ف اهوشح مدا نم ةداس وو ةلار قو

 هللا لوسر ىلع ىلوخ دل يتنمس نايم ١ ت دارا لاق ةشئاع_: نرع هببا نع ماشه ن ع: قاحس | نبا ف

 هيلع تنمسف بط رل او ءائتلا ىتمعط | ىت> دب ربامت ىثناهيلع لبقا لف لس و هلآ و هسيلع هللا ىلض

 * (م) نمسلا نسح اك

 ةنا دلاوا ةأرااوا ةن'راجلا س >ادافا اذا اعوؤرص ه دج نع هدا رع بيعشنن و رح نع © نالجم نبا إ»
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 0ع كيد » ١ ١ (3يز 21 «نيسر كردباالا
 ملسوعلاو اوهيلع هللا لص هللال وسر لاّمفاهجوز ىلازاصناالا ةمقأر عا انلقت تلاق ابنع هللا يضر ةشئاغ نع هب همانع

 * هأح رمي[ و وخيعلا اطر با ل اعنبسب ضرع اذه * وهللا نوح الا

 لاق() ميلسنب ى بحبل ىفا ن نع ةبعش نع عي ويب نوع نورخانن بلاغ دمحأبلا قافسا اوكا : وامان دحإل

 هللا ل وسر لاقهنعهللا ىضر د لاف اذدىب يت ها ةدحاو يف ناكامنيتأ أرما ياس اق

 * هاجر خم لو دانسالا مي ثيدخاذه#»فدلاب توصلا مارحلاو لالملانيبام لصف لسوهل ا وهيلع هللا لص

 لجبلاسابعلا نب لع بنا ظفاملا ىلعوبا ( اننادحو) بلاطيلا نب ميهارباان يباهنب اد نيدمح © ين ربخا »

 تبادعم ت تناكلاق هبا دعس ن صاع نع ثدحن قاحسا اب أ تس اا نيام اشم نيدمجشان :.(الاق)

 سرع يفهانلايف ص خردل الاف نامسسنالا تلققانوص تعمسف سرع يفاهنغتلىضر اسكت نةظرقوةعيدونبا

 *هاجرخنو نيخيشلا طرش ىلع حي ثردحاذه * ةجان ني لزم رنا لك ءاكلاو

 نب رمتانب ظفاحلا مرادي نب وا ( هاندح) اصخا ها رسم قاحسا يبا نع هللا دبعنب ثلب .. * * هاو ردقو

 !:نب ةظرفلل طع تاخد لاقدعس نب صضاعنع قاحسا ىلا نع كلب رش هانم ليعمسا نيكلام ناسغواان.يئزمار م

 هللا لصهنلا ل وسر بادحا مت .|تاقف نينغيراوج اذاو س رعيف امهنع هللا ىطر ىر اصنالا دوعس» يناو ب مك"

 ومالا يف الصخره لاف بهذاف تئشزاو انعماف تئش عش تالا الاف ف ؟ دنع اذه ل اعفردب لهاو لسو هل اوهياع

 *« حون ريغيفلاقدارا كلل ضلت وا

 ن ىيحن نع يبا ينثدج نسوا يلا نأ نيسان نطاقلا قالا ْن ليعمساانب لدملا ذاشم نب ىلع « ىنادح »

 « مه س رعيف نونغتاسا ع هلاوهيع هللا لص ىننلا عمس تلاق اهنع هللا ىطر ةشئاع نع ةرمت نعديعس

 ىدهاو هنع انعنيدلا فلرش ميساىلانالاقو ىنكلايف بيرقتلا يفرك ذ()

 هيلع هللا ليصهّللا لوسر لاف اهجوزوملا راصن الا نم ةأىصاانلقن تلاق ةشئاعنع هيبا نعماشه نعم ليثارسا ل:

 * ( م خ) وهلا ن وبحم راصنالا ناف وم ممم ناكل هس و هلا و

 لاف فد ىنعي توصامهنمةدحاو يف ناك ام نيت ىص اثحو زب بطاح نب دم - تاق ىبح جاب يلا ن رع ةعش 0

 *: مص« فدلابت وصلا م 5 رااولالملا نيباملصف اسس و هل او هيلع هللا لص هلل لوسر لاقد#

 انوص تمسف سرع يف بعك نةظرقو ةعيدو نب تا رعاك لا نب رماعنعقاحنسا وباانب 4 ةرعش ل
 « (مخ)ةحاين ريغ نمتسرملا ىلع ءاكبلاو سرعلا يف ءانغلا صخر هنا الاف ناعمس الا تلتف

 اذاو س رعيفىراصن الا دوعسميلاو بع 5 نب ةظ رق ىلع تاخد لاق رماعنع قاحساىلا :رع 4 كنرش

 تغمشنا الاف دنءاذه لمشو ردت قملو لتاوبلا اوهيلع ةطاقرلم دل الطف نش زاوح

 لاق هار اكبرش * لاق ةيمصملا دنعءاكبلا ي وسرعغلا دنع وبللا يف انل صخردق هناف بهذاف تئش ناو ان دعم مآ

 «حوت ريغ:

 مسوهل اوهيلع هللا ىلص ىبلا ممست لاق ةشلاعنع ةرم نعديعسن ىيحبنءيباانن سووا ىلانب © ل.عمسا 9:
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 «:)جط  «حاكلاباتك ط .  «اتجاط ١ «صيتتاعم كر دتسلا لف
 اخيك ل اسر ةيتش قس هنمقلخو ةدحاو سفن نموكقلخ ىذلا مككرا وشن سانلااجس| ب نوملسم مت او الا

 ادددسالوقا ولوقوهللا اوقنااونما نذللام .ا ايابيقركيلع ناك هللانا ماخرالاو هب ولع اسنيذلاَّللا اواو كر

 * هتجاحر كذب مني دعا ذ نط نادت ها وز وعلا مطب نمو مكوذ مكلرفخيو مكمل ملاصي

 نب زيزعلا ديعا .كيعس نإ ةيتفان(الاق) مين نب دمج وراوس نيدمح نب رفعجان ىناه نعاص نيد # اندح ©

 نايس الا 5 اذا ناكل سو هلآ او هيلع هللا ص ينلا نا هنع هللا يضرةربسهيبا نع هان ع(" ") ليهس نع(١ زدمج

 ملسم ط رش ىلع مص ثي دح | ذه *« ريخ يف اهكتس عج و كيلع ك رابو كل هللا كءراب لق جو رئاذا

 ه هاج رخن و
 قازرلادبع انب ينالقسملا ىرسلا نان 'راانن ءاجر نيدمحش نيدمم ركوااني ىضاقلا روصتمن يبيح 4 | ا م

 لسو هلآو ها لم قال ابرام نم لجرنع بيللا نديم نءميلسنب ناوفص نع موج ناب

 هللا اص ىنلا ىللاتف بج ىهاذافاهيلعتاخدفاه رتسيفاركب ة أوما تج وزن لاق ةرضن هللاقرا اصن الا نم

 حيحص ثردح ادهه * اهورلجاف تدلو اذاذ كلدبع دلولاو اهنج رف نمت للحتسا اع قادصلااهل ملسوملاو اوهيلع

 .* هاجرخي لو دانسالا

 انندايز ندم نب نييسحلا انب لدعلا ذاشمح نىلع (هانادج) ريدك ينا ن ' ىبحت ثيدح نم 6 دهاشهلو »

 ةرضن نع بيسسملان ديوس نعميعن نب لد نعريثك يبان ىبح نع كرا لا ن ىلعان رمنب نامعانم ىلا ن.دمح

 هلادبعاهدلو لسوملاو آو هبيلع هللا لص ىنلا لمي ىلبح اهدجوف امن فيول رك 2 مكمن منك | نإ

 * (م)اهنب قرفو
 ىثرقلادوسالا نبهللادبعأبا بهونإا أبنا كا دبعنبهللادبعنب دمحأسا بوعي ندم سابملاوبا 4 اددح ف

 حير ثيدح اذه#حاكتلا اوتلعالاق رسول اوهيلع هللا لصدتلا ل وسر نعهببا نع رييزلا نب هللادبِعن رضاع نع

 * هاجر نع مل دانسالا

 ةو سع نب ماشيه نع ليا ياا قباسن دما ناربمن دما انن رافصلا هللا دبعن دم هللادبعوبا 4 يرش 0

 هنع اهعنيدلا في رشا ناميلا ناك5 لاط ىلا اوه (؟)0؟ىدرواردلا وه )١(

 نب دلا اه هي! آلا ةدجاو سف. نم عقلخىذلا كب راومت سانلا اهيا اينوملسم متاوالا نيوعلو 0 '

 ه هتجاحر كذب مث ةيالا مسلامتا كلل حلصيا دب دسالوق اولوقوةلا اوشا

 ناييب إلا أف را ذا ناكر سس و هل آو هسيلع هلالي صيتلاا ةرب سه ىلا نع هينا نع ليهس نع 0

 * ( م) ريخيفانكتيب عيجج و كيلع كراب و كل هللا كر رابلاق جو ربا ذا

 راصنالا نم لجر نع بيس |نبا نعميلسن. ناو فص نع مب رجنبا انا قا زيلا دبع ايلا ان . 4 دمخ ١

 اهج دلو لس و هل اوهيلع هللا لص ينلا لم بح يهاذافاهيلع تلخدفا ركب ةأرصا تجو زلات( 5 هللاق

 * بيه نإ ةنمدبمس يمص « لكنا س1 نعريبرلا نبا دبعني اعز اعلام : هللا دع 3

 مس : : : 0 2 لا

 ل ةسيافضا تس سيسيعب ماس

 0 زانق ءاعالا 2

 ا حاكتلا نالءاب 7 :



 - بم جاع 0

 1 0 1 4 000 جد

 اعل لاقوس وهلاو هيلعتلا لص ينلاناهنعّللا ي ارامل ى نع نغةللادبع ند سم نع ةبيبح ىلانا

 اهادساهخ وت هاو جاع مدح جوزفمعأ تلاقانالفكلجوزا نا نيضرا ةأرملل لاقو معن لاق ةءالف كج وزانا

 هللال وس رزالاق ةاف ولاهي رضحايف ربيخم مهس هلةيب دحلا دهش نمناكو ةيمدحلا نبت نو ناكوائيشاهطعلو

 ىعهساهقا دصصاهتيطعاينا كدهشايناوائيش اهلا مو اقادصاحل ضرفا وة "الذ ىنجوزراس وهل او هيلع هللا ىلص
 اذه# هرسبا قا دصلا ريخ لس وهل او هيلع هللا لبص هل لوسر لاقو لاق فلا ةثاع هتعابف انس ت ذخ افرييخ

 هب هاجر خم ملو نيخيشلا طرش ىلع حيبحص ثب دج

 ثراولادبعنب دمصلادبعنب ثرا ىلا دبعان مامالا قاحسا نيدمع ركب ولان ل ايممسا نيورموا « ينريخا )»
 هللا ل وسرزا اهبنعهللا يص رزمشنا نع نيريس نيدمح نع راندنب هللا دبع نب نمت رادع غو ا يقدح ىزبشلا

 ,بهذواهّملط اممهتجاح ىضقايلف ا جوز لجر للادنع بوذلارظعا نا لاقإس واه ودهن هللاكص

 ئراخبلا طرش ىلع خبحت ثرددح كبه «اثيع هاذ لتق رخآو هترجاب بهذف الجر لمعتسا لجرواه ره

 « ءاجرخعلو
 (ينربخاو)ةبمشانم ليمشن. رضنلااثرابجلادبع نلضفلا اننورع يبوبحلا دما ندم سايعلا ونا انربخا

 قافتساابا تغمسلاف ةسشانن سابا يبان ماا نيسان مييها ربان نادمه» ىصاَقْلا نسحلا نب نمحرلا دبع

 مدمح يدل ةجاملا ةبطخ انملعهنا سو هل [وهيلع هللا لص ىننلا نعنع هللا ىضرهَّللا دبع نع ةديبع يا نع ثدح

 هلاالنا دهشاوهل يداهالف للضي نموهل لضمالف هللا هده نم انسفنارورش نم هللاب ذوعنو ه 2 رة

 روع كو ةاس قوما | وطأ اويمأ ١" نب ذلا اهلا تا ثالث أر همت هلوسر و هدبعا دم نادهش اوهّللا الا

 متاوالا هنعافع نب دلا في رش ٠؟ ميحرلادبعو اك امس ندد ْز , ىبا ندلاخ ةص الخلا يف 301

 لوو من لق 206 كج وذ نا ضال لة 4 و هيلع هللا لص ينلا نا صاع ةبّمع نع هللا دبع

 نم ناكو ائيشارطمي ملواقادصاحل ضرغ ملو هبحاصأمه دحا جوزف من تلاقانالف كيجو زازا نينا ةأرملل

 العا مو ةنالف ىنجو ز ملسو هلو هيلع هللا ىلبص هللالوسر نال لاق ةافولا هن رضح املف ربيت ميس هل ةس دحلا دهش

 هيلع هللا لص هلا نوسر لاقو لاق فلا هنا امب هتعابف هب ذخاف ربي ىمبسأه قا دصأ صا ديك قو ع

 *(مخز» رسن | قا دصلا ريخ لس و هلآ و

 للا ل وسرنا رم نا نع نب ريسن نع راندن هللا دبعنب نمجرلا دبعنع ثراولا ديعز. « دمصلا دبع

 تهذوامةلطام هتجاح ىضقاملف ة 0 جو ز لجر ادنع ت وذلا مظعا نالاق سو هلاو هيلع هللا لص

 « ( خااثبع ةءا دلتمت رخآا و هنرجاب بهذفالجر ل امعتسا لجر وأه ربع

 ايملع هنا لس و هللا و هيلع هللا لص ىنلا نع هللادبع نع ة ديبع يبا نع ث دحب قاحسا با تمم  ةبعش ول

 0010 اخرفا ءده ب )انسشنا رو ريع نم هنلإ/ خومن واف نفعتساو هتستسدو + ديحت مهل دمخلا نجا ةحاملا ةطخ

 ْ دز نع ةسينايفاذ 0 ديزي قاب دلاخ ميح رلادبغى لان ءةملس ن دما 2-5 ريزملا دنع

 0000 أ 171]17]110ةزةز7 0 70707 ةزةزة 702707070
 هه

 قح ؛١؟هلىداهالف للضن نمو حاكتسلاب ابو ةوكشملا ةبطخ يفوانلامتا ؛ دال م ٍ

 * | مللا وقنا اونما 7 نيذلا اهمدااب أرق 9 © هلوسروهدبعادمحح نا ديشاوهنلاالاهلا النا دبشاو هلي داهإلف هللا



 «()ج» 20 «اككلاباتكإل- « حط « صيخلتلا ممكلردتسلا »ف ..

 هللا لص هللا لوسرتدهشلاَقف(١) نانسنب لّقعم ءاّمف ثاريملا هلو ةدعلا|ملعوالماكق ا دصلا اهل لافاحلص رغن وأ

 « ناخيشلا ظ زر شلع ص كر دللا راضقءاهنعنا ىطرقشاو كلب عورب فهد ىضق لسوعلاو هيلعأ

 ديزز ةماسا قريخا بهو ن.ةللادبع ات ىدارملا ناملس نب مس رلاان' بوعي ندم سابعلاوبا# انثدح

 سود أو هيلعتلا لصهّنلا ل وسر لاق ةتلاقا اهنا قمرات اءنع رتل نا و ع ورا ا زعل

 ةورعلاق ةدالوالاهمحر رسبت ىنع ةورع لاقاهمحر رسيتناواهتادص رسيتناو اهيطخ رسمنا ةأرملا نع نم

 * هاج رخل مو لسمطر 2 ىلع حيحص ثندح اذه «اهقادص رثكحي نا اهموش لوا نم ىدنع نم لوقااناو

 دم نب زيزعلادبع انثى يفنلا دم نها دبع انث ىتا رعشلا دمج نب لضفلا انئلمّوملا نيدمتع ركبوبا 4 ىتريخا |

 هللا لص ينلا قادصن ماهعشا يضرتعلا د تلأسلا# اق ةملسىلا نع مييها ربا نب دم“ ن .رءداملا ندب رباتثىدرواردلا

 لس طرش ىلع حيحص ثيدحاذه#ةقوأ فصن تلاقشنامتاقف شن وةيقوا ةرشعاتن' تا اقلسو هلاوهبلغ

 « ءاجرخنإو
 ا: روصنم ن.لعم انث يرهوملا ناداش ندم ركبوا انث هول ندمحا ندم رك وا« ىتادح »
 راب تاق حج نْ هللا ديبع ت2 تناكاهنااهنعّما ىضر ةبيح مانع ةورع نعى سهزلا ن ةعارصمألا كرانأ
 هيلع هللا لص هللا ل وسر ىلا اهم 0 ةملراهنءاه رهماو لس وهل اوهيلعهتلا لص يبنلاى ماعلا حنون ةةعملا

 * هاجر خو نيخيشلا ط رش لعحييحص ثيدحا ذه#ةنسح نب ليبح رشم لسوهل و

 ٠١ هنع هللا ىضر يب احص دمح وا يمجش الا وه (؟)

  ميصالا وا ىتادح يملسلا ليعمسا نيد ليعمسا واانث' يل 3 ينامصالا دها زلا هللا دبع ني دم هللادبعوا # انربخا 2

 ا جوز لحرف هللا دبع نع قورسم نع ىبعشلا نع سارق نع نايفس نع ىدهم نبات ليبنح ندا 0

 تدهش لاّمَف نانس نبلقعم ماّمفةدعلا اهلعو ثاريملا و قادصلا 4 داع ع املخد. لو تا افرع

 * (مخ)قشاو تن 0 يهب ىضق لسوهلاو او هيلع هللأ لص هللالاوسر

 لسودل اوهيلعشا لصهللالوسز :لاقتلاقةشئاع. ب ميلسن. تاوفص نع ديزن 4 ةماساإل

 3 فد !ةميراا عدلا

 نم لوقا اناو ةدال ولل ىنمي ةو ىعلاقاههحر رسيت. نا واهقا دص رسيت ناو اهتضارنس نا أرامل

 5 ها( اهنا رتكب نأ اسرع لوا لا
 هيلع هللا لص ينلا قا دص نعةشئاع تلاس ةماس يبا نع مهارا ندمت نع (لاذلان انت 6 ىدذر وار دلا »

 *( ) ةيقوا فصن تلاق شنام تلف شن و ةبق وا ة رشع 00

 ةيلبتاظرخج تاب ط0 اعلا للا نع ء رمعمأانا 4 كرابملا ن 0-3

 ليبح رش عم هيلا ع ورانب د فال | ةعب را هنءاه رهماو لو هل او هيلع هللا لص يبنلا ىث *ادنلا ابجو ره

 *« (م خ) ةنس> نأ

 نب دنع نع تيبح يان د رين ةسيئاىبانب دن نع ميحرلا دبءىنأنع(؟)ينا رملا ةماس ن « دمي ط|

 هنعافع ندلا فيرش ١ دلاخ ميحرلا دبعيلا هلاخ نع ىور (؟) ١؟داحلا نبةماسان هللا دبعن. ديرب وه(؟)

 1 ك

95 

 أرمم و . هنأ 0ع د

0 

 ىذ 7 ةسيح 3
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 ه0 «حاكلاباتك» - «منطظ ١> « صيت مكر دتسلا»

 هلا ولاَتف هنع هللا ىضر دوعسم نءهللا دبعا وا اموقزا سبق نب ةمقاع نع ىبشلا نع دنهيبا ندواد ان و

 تربك ملم |, قل ديع م4 لاقختبام ىع هيلا اهيسجحي واق ةادص امل ضرغ موق 1 جوز انم الجر نا

 0000 اتم ملا رشم لاو ةي اعرق لوب تيتو فنم ِ

 مس ودل اوهسيلع هللا صدم باص | تيخاثناو كلأس ماذا لأسن نم كلذ رخ !يف هل اولاق ق.م رهش

 بفتراك ناوهل كن رش هبال دو هللا نف ابا وص ناكناف ينأر دهج اهف لوقاس لاف كريغ دج الورإبلا 0

 آل ابطق الو ىصخرال اهلا قادسمك ةادسالل لعجانا ىرا"ىنرب هنم هلوسرو هللاو ىنف أطخ

 0 تيضق كلب !يبكناولاقف اوماَتَ مجشا نم ساناعمسي كلذولا ضمد نسا د ةعبراةدعلا امملعو

 حرفام ىثن حرفهللا دبع يشل قش تن , عوراه لاقانم ا اف يلسوهلا اودهيلع هللا لص هللا لوسرهن

 ناطيشلا نمو هو ينفأطخ ناك ناوكل كيرشال كدح و كنف اباوص تاكزا مهللا لاقمم همالسايالا دثموب

 * هاجرخمملو ممط رش ىلع حييفص ثدإ دحح اذه#؟ ىيرهنم هلوسروهللاو

 لوقت ىحن نب ةلم رح تعمسل وي نايس نب نسحلا تعمسهل ليو ظفالا ب ومع نب دمج هللا دبعابا # تعمس
 هنءهنلا ىضر ىفاشلا ترضح ول هللا دبع ونا لاقفهن تلقب قشاو تن عور ثيدح حصن الوق وفلل تكا

 هذه الث ردحلا حصوللاق امنا ىفاشلاف ك املا لآق هب لّقف ثيدحلا يصدق تلقو هءاحصا سور ىلعت مقل

 هللادبع واانخيشو# مجشا ندا تيدشلا ةت د وسل نب هللادبمل هيف ى وتفلا ناف ةحيحص تناكذاو ةباورلا

 ةحصبو*يجشالا نانسن لم وهو ةءاعصلا نم الجر هيف ىمسدقةقثلا نال ثيدحلا ةحدبك> اعا تنادجر

 نايفس نعى دبصنب نمج رلادبعانثىلا ىتثدح لينح نيدمحا نب هللادبعانث' يبطَقلا رفمجن دما ( انربخا) هن ركذأم
 اهم لخ دبإلو تامة رم وزن لج ر يف هنع هللا ىضر هللادبع نع قو رسم ن 7, يقلل نإ سارق نع

 ١
 ضرش مو هنع افعندلا فن روع ذا 5 تحاصوه ادهمزاحنيدمحا ناديتشملا 2 رك ذ0)

 اهل ضرش ةيلو ةأرما جوزانم الجرنا اولاقودوعسم ١ وارق نءيبعشلان ءدوؤادام رهشمْن , 4 لع

 هلاولاق م ارش ديلا اوفلتخاف لاقىريغ ا واف هذه مفتش (ى رش نعت لئسام لافت ام 0 ةأدنص

 كريغ دجتالوربلا اذهيف لسومل اويل هلا لص دمت با ها تيخآتناو كأس لاذ لايف هكنرعاو

 ىرا ىرهنم هلوسرو هللاو ىنفأطخ ناكناو هلكي رشالهدحو هللا : نفنأبا وصناكناف ى ف سلاف

 لع اريثعو بدا يب رادلا اهلطو تارت انفو[ ظطش الو نبك ىلالائاست: قا دعك افايبسامل لمجا نا

 يفلسو هل او هيلع هللا لص هللالوسرهب ىضق ىذلا لثع تيضق كلنادهشن اولاتف عجشا نم سانا عمس كلذو
 ناك نا مهالا لاق م همالسابالا ذئموب حرفام 0 حرق مهادبعيؤرإخ لاق قشاو تنن عراه لاهتانمةأرما

 * ( م)ى ريهنم هلوسروهللاو ناطيشلا نمو ىنفاطخ ناكن او كل.كيرشال كدحو كنف اباوص
 بوسي نبا دم هللا ديعابا تممسس كالا لاقدب تلق عورب ثرديخ. حصنا لوقت :يف الأ تعمس 4 ةلمرح

 5 ليلا نب مهر انبةزرغ ينان مزاح نيدمجا انن ةفوكلاب ىئبيشلا ىلع نيدمج رفعجو ا« ايريخا

 هب هي لقق ثيدمللا يصدق ت تاقو هباص!س ؤر لعت مقل ىنفاشلا ترضح والو لظفاخ حا

 دمحا 9 60:2
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 200ج #«'حاكلا باتك » ١ 4« « صيخاتلا ممكر دتسلا ١

 تضقنا ايفا هتلقم ”ةملس ىنأنم ريخ نم. يسفن ٠ .يف تلق اهنم اريخ ام ىنلدبا : تغلب الكت ام اهتلق ةملس واتام

 جوزف مقرمت اياهنال تادف هلع اهبطنمم باطما نيرمح لسسو هلآو هيلع هللا لص هلا كا يامل

 تذغبا مار اذافا م لخديلاهياب رغيف اوهيلع هللا لص هلال وسر ناكف هجوزف لسوهأ اوهيلعشا للص هللا ليضَو

 نماهاخاناكو رساينيراع كلذب لعف لسودل ا او هيلع هللا أ لص هللا ل وسر باقنيف اهرجح يفاهتلمإل بنيز اهتنا

 أهم بهدف اهدخافلسو هلآ و لع هللا لصهللالوبسر ,تذ ادقىتلاةحوبنما ةحوبقلا هذهن لاق اهيلاداخل ة ةعاضضرلا

 ءاج لاق تابز ثاعف 1 اف تيبلاتاوج يفه رص ب رضب لءجاهيلع لخدف 0 اوهيلعبلا لصلوسر ,اممءاج ُ

 نين احرةبالف ثيطعا امائيش كصقناالينالاقو سودا اوهيلعهللا لصةللا لوس راهل ىنبفام بهذفاه نخاف رامع

 *« هاجر لو 0 حي ثردح اده# يفابسل تءبس كل تمبس نا لاقو فيلا هزاز عوزا رجو

 ةملسنب داما: (الاق)لاهنمانب جاجحو ميهاربان سمان علا دبع نيىلغع انئلدعلا داشمج نب ىلع# انددح »

 تلاثق ميلس مابظخ هنعدللا ىضرةحلط اياناهنع هللا ىضر سنا نع ةحلط يبان هللاديعن.» ليعمساو تبان ع

 فلسا كيلا قررا فال ل عملم 0 ضر الا نم .تتن ةبشخ ديعت ىذلا كملا نا لمت تيبلا ةجلطاب!اب

 نادهشاو هللا الاهل اال نادهشلا ا 0 بهذف لاقىصا ىفرظنا ىتح لاق هريغ قادصلا نم كنمذرا

 * هأح رم مقالب طرش لع ماتيس ميك ثندح اذه# «ةحلط اياجوز سن |امت اق هللا ل وبس راد

 ثرولا د يعاني قاحسا ن.دمج ركبوا ليعمسانب ورمجو ا !(ينربخا)نيخيشلا طرش ىلع مسي دهاش هلو 9

 سنا .:رع سان درسا ل نوميم نب برح ان ىلا ىتثدح( ١)يربنعلا ديعسس نب ثرا ولادبعنب دمصلا دبعنبا

 دو حم ظ + دول مالا لكل ابا فج نمل انعم لا نطو
 و بج ياريوااوع رخو ءافعزب دلا فيرش ١ ىربنعلا ديبعو:ا ةتينك 00 00

 ملا ثمباهم دع تضفتا ايف لاقاهتلق اهتلقمت ةملس يلا نم ريخ نمو ىبنشن ىف تاقابم اريخ نا دنا تغلب اياك ت ام اهنلق

 لسووإ وسبع لص ةللالوتسز جوزف ذ3 رمعأب هش ال ِتااّمفهيلعا_طخم رمي سودا اوهيلعللا لص هللا لوس

 اهرجحىفأ اهتم بنز اها تدخا هن ًاراذافام لخديلاوي لي لسودلاو هياء هللا لصدللا لوسر ناكف هجوزف

 هذه لاف اهيلاعا 9 ةعاضرلا نم اهاخا ناك و رسابن رام كنذب اف لسوهلاو اوهيلع هللا لص هللال وسر تاقنيف

 ا هللا لص هللا ل وسر اهع ءاخ اه. بهذف اهذخلاف ملسوهل اوهيلع هللا لص هللا كويلو تزذادق لا ةح ودنملا ةحوبلا

 ُ اهدخاؤرامي عاج !اَق بانز تاعفام لام ت بلا تاوج قو رمجبلا ب رص ل اهيلعل اخدِف م اودع

 اهوشحةّفرمو نبكر جون م امائيش كصقا اليفا لاق 1 3 هل |وويلعللا لصهتلا ل اوسراج يف

 )م ل ياس سل يوت كلل: وس نا ناك د

 لعل ثسلإا ةحلطاباابت تالاف ميلسماب تطخ ةحاطابا نا سنا ,ىرعللادبعزب# قاحساو كانا نءةماسنب دامو

 هريغقادصلا نم كنم درا تملسا ت نان :!نالف ب ىغبحافارجلك ضرالا نس بة ميم[ ىذلا كملانا

 *(م)ةحلطابا جو زسنا ابتلاق هللا ل ويب رادبمتا وهنلاإلاهلا الن ادهش لاف ءاجمبهذف ىرما يف رظن ا ّت> لاق

 نحف هوين داع يم تجوز مل 1 ويلا نعسنا نيرضنلان ” تود 4 برجا

 كردتزنملدمسا)
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 * هاجر لو دانس :ساالا مسرص ثيدحاده# ةْضْف هصف ذب , دح نم مناخ ثأ سما الرا

 0001 «(5)ج» !  ه حاكلاباتك» ١ «0ط -  «صيخلتلا عم كردتسلا »
 ظ ىيحأبا نوراهن دم زئاني دعسلا هتلادبعنب ميهارب ان ينابيشلا بوتمي نب دمج لا دبع وبا 4 انن دح إل

 نع ديعس نب ىيحنأبلا هللادب ابنا نا دبعأبلا هجوللوبا ابنا ىزورلا ملح نبنسملا ( ين ربخاو) ديعس نإ

 هتيمتسن لسو هل او هيلع هللا للص ىبن :ل١ ىلا هنا هنعللا ىطر (١)ىملسالا در 0 ا

 ناعيطب نم نوقرغت متنكاول لس و هلو هيلع هللا لص لاتف مر د ىتئام لا 0 0 رهما مك لاتفَدَأ سا 59

 * هاجرذل ملو داتسالا مسيعك ثب دج اذه» مدزإم

 نب ريعز اب ةملخ نأ نيو رمان نسمع ::. ىمخللا دن زن, يسيعن. دما انن بوسي نب دمس سابعلا ىبا © انن دحإ)ل

 آل ا 2 قوس لك ل عقلا ضومتلا + نب سن سرا لع د ولي وطلا ديمح انب دمحم نا

 طرش ىلع حب ثي دح اذه# ةيقوا.افلا راطنقلا لاق رطنقلا ريط انلا و لجو نع هللا لوقنع سو هلاو
 ا * هاج رخم ل و نيخيشلا

 يف ربخا ةمايسن: دامجانت قاعات يف رملا ع نسما نب قاحسإ اني دح هن لاب نب دمجا نب دم ركوب 4 دعو

 لاق ٍلسو هلو هيلع هللا ىل ص ىنلازا اهنع 000 نع دم نب ملقا نع يف دلا ربخس ن ليفط نب رم

 هداج ريخؤو لم طر أ لع ميدص دم دحاذههاق | دص نه ريبا ةكرب ءايسنلا مظعا

 ادعت يامل ةلاط اسهر اان رووا | أنم نايقسنب نط امنع رق هلادبعن دم يف ربخا

 | لسو هلآو هيلع هللا لبص للا كوس : مج و زلاق هنع هللا ىضر دعسنب لوس نع مزاحيانع تباننب بعصم نا

 | نعةملس نب دامحأبناو ثور اهني ددزب انثدوعسم نب ديعسا:ئو رع يبوبحلا دمحان يدمج سابعلا ونا م ان ربخا ا
 ظ يلسوهل اوهياعلاىبص هللا لوسر لاق تلاق اهنع هلا ىضرةملس ماهما نعةملسيبا نير مئنندح ىنابنلا تب
 الف اهنم اريخ ىتلدداو اهيفيف رجاف ىئبصم ببضحا كدنع مهلا نوعجار ه.لااناوهللانا لميلف ةبيصم هناصأ نم

 يل هنعافعن دلا في رش ٠١ يتدملا يملسالا دردحيبا نب هللا ديع دلاو وه بررقتلا ف )١(

 21 مازبمف هنيعتسا لسوهل او اوهيلع هللا لص ىنلا ىناهنا يماسالادر ردح يل | ن نع ىراصنإلا ىيعس نب 4 ىبحن ]ف

 0 مدزام ناحلطبن م نوفرتتمتكول لاف دا جاللاف اي نيا لاف

 ةقالؤسر لئسلاقسنا نعرخاوديمح اندم نإ ريهزان : ةملسىلا نبورمتان ىسي 2 ني دمج اذن مص الا # ادج

 *( م خ) ةيقوا فلاراطنقلال !ا3 ةرطنملا ريطانقلاو هلوقنع ا 0

 رسولا اوهياء هللا لص ىتلا برا ةشئاعنع ءمساقلا نعةربخس نب ليفطن رم ينربخا ةيلس نب 4 دامح

 ( م) اقادب نه ريدا ةكربءاسنلا مظعالا
 نس ماي ةأرسصا الجر وسو هل او هيلعهنلا ليصل لوسر جوز لاق لبس نعمزاح يلا نع بعصمم نب 4 هللادبع ©

 هن ست هضفوصقلب دج

 هناضأ ع ني لسوهأ 1و هبطت لسنا لس لاقدملا ةةملسما نع ةملس فا نل رم ينثدح ثان نءةملسن دا جو

 ةملس وات امام اهماريخ ا واهنف يل |رحاف قيسيوس اكد رجل 5 نوما دديلالا و لانا لقيط ايم

 اهماق
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 «(0)ج» « حاكلا باك » ١ «دباط ٠١ «ضيخلتا مم كردتسلا»:

 ةداجرخنمو ريبكح ءزج ىف
 ن.ريهزان# ينارحلاناماس نب قامملانث دينا نب نيسحلا نب لعأبنا هيقفلا قاحسا نبركلوا خيشلا# ىلريخنا 3

 هللا لصدتلا لوسر ىلا الج رنادنع هللا ىضر رةرب سه ىلا نعديدح ١( )ماعلا ذا يملسالا ىليءمسا وبا انب نا واعم"

 هلا و هيلع هللا لص هللالوسر اهل عزفت قاوا يناعىلعراضنالان دارس بجو يلا لاف لسو هلاوعلو

 [ لاق اهنيار دق لاقائيش راصنالا نويءيف ناف امن مار لق لبملا اذه ضرع نم ةضفلا نوتحن * اع اك لاق"

 هلأ ىلص ينلا ممل صارو سبع ىتب نم انا ىلا سان يف هثعبفا ريخ بيصتتنا اوحرا أناو ثعلب كشيساناك وكرم 3

 رثصا موقلايف نكي رف ثبتنا متم ت تكر ىتح اليلقالا مريرف مهعات» ءاهلع اولمخل ةقان :. لس و هللا و هيلعأ

 ةها رك هسأر دنع مان دجسملا يف قلتسم وهو لس وهلاو هيلع هللا لص هللا يلا ءاخخ جو رثى ذلا نمأ

 هلأ رص ىبنل اهل وانف هئعس نا ائيبحا انتيطغا فلانا هللا نابل اقف ملسودل ا 1 وهيلعدتلا ص هللأ ينهبتافهظقو 3 1
 ص

 هم دق نط اس اهب رضفاهانا ىتح يا : قئطناو هقئاع ىلع هيضوف هلاثب هءا د رذخا و هنبع لس و هل آو :هيلط

 اذ دقوا ذمالاو لا رضح اول زب مهنا و دئاقلا ق ةبسن كلل ةدع تناكدقل هد ةرب ىه ىلا سف ىذلا و

 ثب دح اده * مهنمرسا و مهم زه هللازاو دحاو لفلوو نيك طوق مهيلعا وق رفتف مهب طاحاف نار لا

 نع ليعمسأ يلا نع ةتمش ثن دح نم لدم و | اعا #3 ةقايسلا ه دهب هأح 2 0 ونيخيشلا ُْط رم * ىلع مص '

 ليغمساوناو# طقفاهيلا ترظن ال لهل وهل اوهيلعَّشا لضَّللال وسر لاف جوزالجر ناةرب هينا نءمزاحيبا

 * هياءرجا>تحا دق و نراماس نب ريشن وها ده

 : هنع افع نب دلا في رش ؟ يفوكلا يعجشالا عز احوبا ال د 5 5 00(

 * كلذ. رمتةبطخ ةحصب دياس الا ترا ودقف لاقرمت نع بيسملا نانع يورو

 ما هللا لوسر ىاالجر ناةريسهيلا نع ء مزاحو أ يف :ادح يلا ليعمساو ا اننةيواعم## نيريهز 9:

 سو ودل اوديلع هللا لصةهللالوسراهل عزمت قاوايلاع لعراصن الا نم ةأ معا تجوزييلا لا 0 هلا وهيلع

 ننام لاف ع اودع لاا ها راجنالا نويعيف نافا محأر له ل املا اذه ضرع نمةضفلا نوتحن اعاكلاقو

 اولمفل ةقان م عاوز تسعى رانا والا ىلا ننانيف ةيشتل يع نأ يسد الناو ىس ىف كتي - ّش

 ىلاءاؤع جوت ىذلا نرم رغصا موقلا يف نكي ملفت ثبتي نا.مهتيعاف تكور ىتح اليلقالا مر مهع اتم

 هيلعدللا ص هللا !ينهبتناف هظقو نوما ةسار دنع مامف دجسأ نكسب لسودلاو اوهيلع هللا 00

 هتيع ا سس زب انف هثمنت نأ انيبحا انغيطعا :ىذلا.ن .ا هللاىعاي لاس فقرس وهلاو

 ب لش يأ سف يذلا و همدق :رط اداب رضف اهابا ىت> ىثشع قاطناو هقناع ىلع هعضوفهلامثن هءادر دخاو

 َ أوقرفتف مهب طاحاف نازين رينلااو دقو ادقو ودعلا ةرضحا ولزب مهماو دن افلا قيس كلو دس تناك دبل هديب

 7 امرد لوعبرأ ةيقوالا#

 ةهضعب لم جرخانااسن ريشي وهل ادي واو( 1 )مهنمرس أو مهم نهدللاناو دحاو لجر ةريبكلا ورع و



 م 7 2 0 ةجلايف وهف 0

 ل نساتلا اس اب
 عل 355

 5 ءاسنلا رَهَم اولأ

 «0جز «مكتبتك» «مإا «سيفاىكردشلا»
 دلا ىنتبن اقروواهذهتاحارفدرا واهتاد َء لقادقن لكم نائىسعوادببشنالفلتق تامو دمك زاغم يف

 «ةنملا يفو فهلا ليبسيف تاموا لتق نم لس وهل ؟وهيلع هللا لصهّللا وسر لاقاك اولوقنكحلو كلذ اولوهتالف
 ا نماشهو ديونلا ثيبحوقايتخسلا بود( هاور دقو ) * هاجر مو دانس الا حي ثيدح اذه

 نعةحح تايااور رم مجارتلا هذه لكقيتع نب ىبخوةليمج ىلا ن فوعوزاذازنب روصنمو ةمقاعنبةملسو

 نب دمج سابعا أبا ضيع ةلباقتلا نما وبها و ناار لامعا ِه همسا -يملسلا ءافجعلا واو نريريس نب ع

 لاق ىئدبمنب نمحرلا ديعاتب لوقت نيعم نب ىح تعمسلوقت ىرودلا دم“ نبسابعلا ت تعمسلوقت بوقعب
 * مله ءافيسملا ىلا ممسا م

 ( هانثدخ لاس ثيدحاما ) رم نبا نع مفانو هللادبعن لاس نعةميقتسمةءاور نم ثيدحلا اذه «ىوردقو ©

 انئنوميم نب ىسيغان“ خو رف نينابيبش انثنارفس نب نسا انث(الاق) شن رقن.هتلادبعنب ركبواوهيقفلا ديلولا ولا

 تناكّولاهماف ءاسنلارهش اولاغنال سانلااه- ايلاف سأنلا بطخ هنعللا يطرب اطملا نب رمعزا رمتنلا 9 و ماس

 ادحاقدصا الوهثاسن نمادحا رهماام لسو هل 1وهيلعتنلا لص ىنلا نميلو الواب اكل 036

 تراك امىلغا كلذومهرذةثامميراو ن نواعكلذف اهرد نوعبراةبقو الاو ةبقوا.ةرشعىتنبا نم رثك ""اهنانن نم

 «مرد ةثامعبرا لعدازادحا لعاالف ربما لس و هلا و هيلع هللا لصةللا 00

 دعاص نب دم“ واانث ظفاحلا رفظم نيدمم (هانثدح) رمت نع سابع نب هللا دبعنع عيدك هجويف ىوردقو

 نعهبا نع ىضلال يضف نبدمح انئينا را ادقاو نب كلا ادبع نبديعس ىنثدح يقرلا نوميم نب لعنب دم ىنث دح

 *ثيدحلا ركذولاقءاشنلا روهاولانن ال هنعّلا ىضر رمعلاقلاق سابع نبا نع حاب ريبا ني ءاطع
 ةيجاب نيد نب هللادبعا3ت روصنمنب نسملاو !(هانثدح) رمتنع بيسملا نب ديعس نع ىور 4 كل ذك و »

 ديعس نع ىرهرلا نع رفمج نب ديلا دبعان' نمحرلادبع نب لممانث(١) ىتالفاقلا نسما وادم نب سو درك انت
 ءاسنلا تاقدصيف اولاغنالالا لاف هيلع نا هللا كمن ردكم ىلع ماقهنعاللا ىضر , باطحلاا نير مع نا بسملا نا

 تردي زام لس و هللاو هيلع هللا لص مكي امممك.الو تاكذنلا دنع ىوقنوا ايندلايف ةم رأ كيس جزاك ولاباف

 ١ ) )1١ما هتعافع ن. دلا ف ك١ سود فورا درعا نب فاخ همسا 2

 لهادق نوكينا ىسعو اديهش نالف تائؤاديهشنالف ١ ميزانم ٍيفلتق نملام ووش ى رخاوبرقلا.ق ىع كيلا

 هيلع هللا لصدتلا لوسر لاقاماولوقنكلو كلذا ولون الف ايندلا ينتباقرووا ابهذهتلحا ر فدرأ أوا هتاد نع

 نايحنب مرهوه ءافجملا واو نبد يس نبا نعةدع هاور «ةنملا يفوهف هللا ليبسيف تاموا لتقنملس ل

 حور ,ْنب نابيشهاو ررمح نءانع مفان و أ سنع ةميقتسمةلا ور نماذه ىوردقو تيس #0 لب (يبلو)

 هللاديبع و(؟) داوزيبانيزيزعلادبعنعىدسزلا(١ «)ةرقونا لاقو فرعض ىسيعتاقفانوملا ساني نوميم نب ىسيعاتب

 ديعس ثيردح نم هقاس م "رم نع سابغنبا نع مص هجو نمئوردقولاق#هوحت رمي نبا نع مفان نعرمتنبا
 ثيدملا ءاسنلا روبمنا ولاغت الالا رمت نع سابع نبا نعءاطع ٠ ر عه ا نعل يضف ن.دمشانت ىلا رحلا كلملادبعنا|

 هنعافعزب دلا فإ رش ١؟ نوميمهمسا (؟) ١؟قراطنب ىسوموه (1)

 00م1 ]1 1 12 12ذ1 2 2 2 0 02ز2ز2 ز 0ةز ا
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 «(0)ج»» 7 #3« حاكلاباتكط . « ده ٠ ١ « صيخلتلا ممكردتنلا»

 ناو بج ور ةارصاباكا ءا لسو هل او هيلع هلا لص هللا ل وسرلاة لاق بد :جن. -ةرمس نع نسما نع ةدانق ن عيبا

 * ةداتق نع ىشمدلا ريشل نب ديعسو ةيو ع يبا نيديعس هعبان «|نم لواللو ف اع ءساعاتنا نيلجر راعاو لوالا ئهف

 52 !اط ىلا ن ىبحن ان لدنلا بوتم نياسملا لضفللاو !(هانربخاف)ةءو عىل ن ديعس # ثيدحاما و

 تابلوسر لا هنءهنلا ىضر ,تادنحج نبق رمسب نو نا نا ةداتق نع ةلو ع يفا ن ديعسانن ءاطعنب تاهؤولادبعانب

 *لوالل ىهف نا لوالد رما اعاواهنم لوذلل وهفاعب نيلجر نم 0 لجر اعال لاق لسوهل او هيلع لا لص

 نيديعسانس(١ )مه اريحا ىلا كرف دم الا هدو (ماندخ) ريشن ن د رعس « ثيددحاماو

 مكن ذا ملسوهل او هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنعء هللا يضر بدنج ن ةرمس نع نسل نع ةداتق نءريشل

 * لوالل وهف نازح ا عاباذاو لو اللوبف نايلولا

 نب دمخ نجح رلا ديعواا ( ارربخا )ىنا رجلا كلما دبع نب ثعبشا نيسملا نع هتباور ىلع ةداتق 4 مبان دقو لف
 لاقل سوما اوهيلع هللا لص ىنإلا نع هنعهللا ىطرةرمس نع ء نسما ن ء كلملا دبعن. ثءشا ىنثدح ىراصن الا هللا دبع

 ::هاجر خل مو ىراخبل !اط رش ىلع ةجردص اراك ن تملا نمل اهم ديت !!م.ضاولا قرط !اهذه# قحا لوالاغنازييما حيكتاذا

 مسومل 1 وديلع هللا لص هللا ل وسرانيف ناك اذاانقادص ناكلاق هنع هللا ىذز ةرب هيلا ن :رءرامسا نإ ىبوم ىلربخلا

 * هاجرت و موس ظرش لع حرص ثيردح اذه# قاوارشع

 «نوراهنبدنزب 34 ىعتاملا سحاق يلادبعانن دادغبب ىراقلا ىداالادب زن نر م ندع وا انندج د

 ن.ريهزو ةبنم نان هللادنعازت ظفاحلا سيبحن نردحم نب حلاماب ىراعميقفلا لوس ني دمج رصل و '(ينرب خاو)

 باططحلا ن رمح انبطخ لاق ىماسلاع ءاهنجسلا يبا نع نريس ن 00 َتادبعأ .!نوراهن ديزنان .(06)برس

 املك الو تاك ةلادنع 0 بدلا : 1ك 1قادن اولامنالإلا لق هللا يضر

 مدا ناوةيقوا ا كان 200 نعش لص دمام. مكحتحاو

 لتقنإ امولوشىرخاو(؟)ةنرقلا قرعشلبلا تلكدقل وشو هسفن يفةوادعا ا ديالا را قادصب لغيل

 م اهمثام ناليسك ىا (07)1 ىسوس رفكلا يخونتلا نامءنب دم ىهامجاوبا )١(

 بِرالِو اهجوز ةازرقلا اعاربسو هلا | وهيلع هلل ! لص هللا ل وسر لاق ةرمس نع سلا .عةداتق نع هعامج له

 * ( خ )!هبنم لوإلل وهفاعساعاتا نيلجراماو لوالل ىهف

 * ( خ) قحا لوالإف نازيجملا ميككا اذا اعوف رسم ةرمس نع نسمحلا نع ءكللا |ديعزب « ثعشا »

 ملا لصولبا ل اور انف ناك اذا دصْناكلاق ةررهيبأنع رابسإن ىبوميفرب مخا ءارفلا سبق نب 5 ا 0

 *(م) ف قاوا رشع ملسو هل او هياع

 ابماف ءارسنلا قادص اولاغت:الالا لاتف رم انبطخ ل اق ىماسلا ءانفجملا ين نع نبدي سنا نع هريغو نوع (نباإ#

 قدصاام لسوول اوويلعللا لص دمش اه متحاو اب مكاالوا ناكّللا دنع ىوقتوا ايندلايف ةمركم تناكول
 اهلل

 ١ ءارفلا سيق 00 ىراجلادمخنب ىبحب انثةرسيميلا نب ىيحو اان بوا َن نسل ان نيسملا ُ 2 ِظ

 تكد قيلو غو هسا م 1 نوكي ىف ىتح *أسما قاد خل كدجانا وة وا رع يق ن نم ا سما

 ود 9 ب مس بو ص7 جمس ٍِ تحصي 20ج دع

 ل 1 تأ © ا 52
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 _<0ج» 1< ملكتتلا بانك ل « صيخلتلا عم كر دتسلا»

 نوو دنا تاقفلاقكيلع ئدعتس ولاقاملاق ىذلاوهركب ااهللا محر مسا نيش الاف هولا تلف ل و

 قايقْضْعِق هسلع قوز رصْس . كايف تفتابالكأي نيملسملاة سهو ذاده نينا ىف ١ آن ١ ده ركبوا اذهاده نم

 تقلطناو ىنع اومجرفلاقةعبب ركلهيفامهضقلهللا سضغيف هبضنل بضعف مسوهلاو هيلع هللا لض هللا لور

 سو هلا وهيلع للا لص هللا ل وسرلاّتف لاقناك يذلا هيلع صَمف مس وهلا و هيلع هللا لض ىنلا ىلا ىتح هولتا

 هل لوقا نات ناف كللاق امل ثحلق ىل لاق | ذكو !فك ناك لاقام لثم تلقف لأق قي دصلاو كلام ةعس رأ

 ركلإبا اب كل هللا رمْمب لق نكلو كل لاق املثم هلله الف لجا لسو هل او هيلع هللا مص هلال وسر لاقف

 00 رش ىلع مص ثد دج اذمه# يب وهو 4: هللا ىضر نب دضلا رث كك ونا | ىلوفذ لاق

 ا الا سيروم ا لظتلاولا « بخ 9

 ا قاحسا ندمحخ رك ؛ىااانل ظفللاو ىميبلا لعن نيسحلا دمحاولا (ى ريخاو)# نسحلا نع ةداتق نع

 ا اما ادا | ىتثدح هللا دبعز. صفح

 لجر نمىلاتخا تجوز تنك لاق هيف تلزئارما ىلا راش نب لقعمىنثدح لاق# نبجا وزا نحكس نا نهولضمتالف
 | هللا وال اهيطختت ةج مارتطف كتمركاو كتشرفو كتجوز هل تاقف اطخ# ءاج اين هش ذل د اهملطف

 نذل تاقف ةنآلا هاه هللا ل يش لاقويلاعنجريزا دب د رأا تناكو هب سأيإال (الحار ناكولاق ادماا نلاطاوتإل

 اع ةجورغسانا يقع وهلال زامل ةنمق وا ا دم 5 والاق * هابااهتجوزف ديلا وسر ان لعفا

 هه | حرص ثيددج اذه»#*ىشدقملا نم تايب تك نايف ءانيلا للا يشدو سل ود مايو الا ىلا حا اكتلا دنع

 2 مس برغإ نيا

 اروصنمن دم نب نمحر لادببع ان :دادغبب قاقدلا ديا َن , نامعو رمت وا ا كح
 يثدح ماشهن ذاع ير 2

 ىنا هنعافعزب داا في رش ٠؟ ر واس ىضاق ىملسلا دشارنب هللا دبعز, صفح وه (:)

 هنارسرا انااا لارا 0 هللا يض ينلاىناو ضرالا كسروا ضفرف لقا ري مح الأ

 ةبيةوذ اده نينثا ىان اذه ركبوا !دهاده نم نور دنا تاقف كلغ ىافيتلساو لاق ام لاق ي ء للا وه ا

 هبطغل بضفيف لسودلاو اوهيلع هللا لصةللا لدوسر ,يبايف ضعف هلع ىو رصنآ كايف لدلتاال كاب ئنيلسملا

 يذلا هياعنصقف سوما, اوويلع هللا لص يتلا نجلا تدم هؤلتا تةلطن اذ ينعا !وعج رفةعبلر كلبيفاءمضغل هللا بضعف

 لوفلاق رك هللا رشي لق نكجلو لاقام :لثم.هل 1 5

 « كرابع ما مو قوزرص نور محو ( تاق )نافع ةنمهعمس ( م) يبي وهو ركب ولا

 اهناراس ن 00 ..يحا اوزا نحكت نا نهولضم” نالوا عدرا 4 وو

 كتم رفو كتجوز تلتف اهبطخم ءاج | مردع : لقا اذا ىح اهقلطف لحجر نم يلاتخا معو تنك اق هف تاز

 7 لإ هده هللا لاف هدير ةأرلاو هنسأب لال رزاكو | ماادومتال هاو الا الاهطخم 0-00 يتفلطف كلن ركاو

 لاو الا ىلا اكتاادقع لمحهللا نا لكل اءلدهيفدع زخ نال هأباأ اهتحو ف هللا ل لووس زر اذ لففا مالا ت ترامف

 ش مخل نم

 0000-0 1 ذة ةز 0210 202ةز ذة ز ة2ةز

 ةهنودمسرو فدع زلم الهدد

 د عا 7/0 ا ط1 1#



 لاو ريعش نرم مضا ةعبسهيف لتكملا كاذوه تلاقف اهتينافدب يثمباف مامطلا هيف يذلا لتكملا يرظنا لّتفأ

 «(0)جظ «حاكلا باتكإ» . «دحإط 00 *« صيخلتلا وم كو دتنلا»# ٠
 لوسربو لسو هل اوهيلغ هللا ىلص هللا لوسرب ابح صاولاّتف ثللذ ممل تلتف مهتينافلاق مهنم ةأرسعا ةمالف ةعببو
 يبومرك اذ لاقهتجاحالا ملسومل او هيلعتلا لصةللالوسرلوسر عجريال لاوس وهل اوهيلعللا لصهّللالوسر

 تاققكلابامإسو هل او هيلع لاك ض هلال وسر لافاني ز حت عجرفةنيبلا ف ولأسإو ىوفطلاو فوغ وزاو

 هللالوسرلاقف قا دصلاىلنبا نم ةنيبلا ىب ول أس 2 يلوم ركأو يلوجوزف امارك اموق تينا هللا لوسرإب

 ةاو'نز و ىلاوعمخل لاق به ذنم (1)ةاوث نزو هلا وممجا ةذد رباب ىملسالا ةدمربل مسو هل او هيلع هللا 1

 مهيلا هب تبه ذف اهق | دص ا ذه لق و مهيلا | ذهب بهذا ملس و هل | و هيلع هللا لص يننلا لاف لاق به ذ نم

 هل ا وعمجا ةده ريابلاةفلاق موا نبانم تاقفلاق هءاوض رو اولبف بيط ريثك اولاقف لاق اهقادص اذه تلتف

 لتككلاكا ذوهاه تلاتف كلذ امل تلقف اهنع هللا ىضر ةشئ اع تبناف لاق هب يثعب اذ ماعطلا هيف ىذلا لكلا
 و هللاو هيلع هللا لص يبنلا ىلاه» تقف هب ذخافلاق:ه ريغ ماعطانل ميبصا نادللا و و ريعش نم مصا ةعبس هق

 انوفك ا لاقوماعطلا اولبقف لاق شبكل ابو هه تبه ذفلاقزيخ 9 دنع | ذه ملصيل لف مهيلا اهب به ذا لاق

 ترف دو كل ل مل و زيخان دنع حبصاف لاق اوخبطواوخلس واوحن ذف لل اب ءاجو لاق شكلا متن

 ركب ابا ىطعاو اضرا لس و هل و هيلع هللا ىلص هّللالوس ر ين اطعاو لاق لسو هلآ و هيلع هللا لص هلا لوسر

 ىللاةفلاق ىدح:يف ىهلبال تاتق ىدح ىف هذهركب ونا لاقفاس دلات ءاجولاق ةلخم قدعينانفلتخافاضرا

 لاوالت انف لاقاصاصق نوكتى تح كل تلفام لثم ىلق ةعب راي ىل لاق لاقارلع مدنوابته رك ةلكركب وأ
 هللا لص هللا لوس ري كيلءتيدعتسا الاواصاصق نوكت ى تح كل تافاك ىلنلو قتل هللاو لاق اريخالا كل لئاهاناام

 هلآ و هيلع هللا ص ينلاف اوض 00 ونا ضف رفالاقريخالاّكل لئاقاا مهلا وال تاقف لاق ملس وهلاو هيلع

 هنعافع نبدلا فاررشالا ماردةسمخ اهتميق ناكوا مارد ةسخ مسا ةاونلا راوالاراح عمج يف 00(

 اني زح تعج رفةنييبلا ىولأس ملوى ومطلاو ىوجوزو قومرك ةكتجاح الا عجرءالةللاو هللا لوسر لوسرت و
 يملسالاةدد ربل لاقف قادصلاىلنا نرف ةنيبلا ييولاس 1لاَقف كلابام مل ودل او هيلع هللا لص هللالوسرلاَقف

 لاف موان! نم تاقفاوضروا ولف بيط ريثكحا ولاَعذ ملا تبهذف سهذ نم ةاوننزو هلاوعمجا ةديران

 ةشئاعىلا هذا لس ودل اوهيط هللا لص يننلالآق و نيمس(١) ميطف شبكي يفىلاوعمجللاق ةاشيف هلاوعججا ةديرإب

 حلصيل لق ملا اهب بهذالاقق لس وهل اوهيلعهللا لص ىنلا ىلا هه تل هيذخافلاق هريغماعطانل معبصانا

 كل لئاقاناام هللاو ال تاق لسو 21 هيلع هللا لص هللالوسرب كيلع تددعتس ا!االاو ىللق لاقهللاوال

 هنعافع نيدلا في رش ٠١ عيضرلا نم نبال عطقىا موطفم عمها يف 0(

 '.| ي رظنا لقفةشئاع ىلا بهذا ملسو هل اوهيلعّسا لص ينلالاق ولاقنيمس ميطف شبك, يف يل اوعمجل لاق ةاش يف

 .--| هذهركب والافاسدلا تءاجو لاق ةلخقذغ يفانفاتخافامضرا ركبابا طعاو اضرا لسو هلاوديلع للاص

 "| تاقفايلثم ىللق ةميرراب لاتفاهلغ مددو اهتهرك ةلك ركحب ونا يل لاَدُف ى دح يف يلب تاقف ىدحيف

 © حرم جوك 6م, ( بتل زج د 6 دمج



 «(0جإلا - « ماكل باكل ١ < ج3 ١ سيلا ى كرمال
 حصضاولا ليل دلاهيفق تيدا اذه لصويف سنو ىلع فاتك ميم ها عمةدرييبا نمهعامسناو قا حسا يبا أ

 « لعامتلا و قاحساىنا ةبج نم اله.احكا ةبج :رم هيفديا لع مقويذلا نالكلاازا

 أنا ظفاملا ىلعو.ا(هانثدح) يفقثلا مصأع ننامع(١)نيصح واهسفةدرب ىلا نعثيذملا اذه لصو# نمو

 ةبيشواانث(اولاق)ىهزالا سابملاوهاو سن و نيدمحا نطاصو مسالا والا ناسحن ةفيلخ نب بوقعي ف سو وا
 نعةدر يبا نعنيصحىا نع شايع نب كيما (اندس) نطلع نب دلاخ انث ةبيش ىلانب رك يبانبا

 ليواقابو ةحيحصلا تاياورلابانلادتس دقق *ىلودالا حاكن ال راسو هل اوهيلعهللا لص للا لوسر لاق لاق ىس وميلا

 سابع نل هللا دبعو بلاطى ا نإ لعنعبابلا يفوهلما :رأ ةينغهيفاع ىسومىلا ثيدح ةحص ىلععلاا دهةمئا

 يناو هللادبع نبراجو دوعسمنب هللا دبعو جدال نبدادقملاو يرافغلارذ يناور<نب هللادبعو ليج نب ذاعمو

 اهرتكحاو منع هللاىضر كلأثانب ننناو ةمزخ نيروسلا ورم نب هللادبعو نيصح نبنارمو ةرره
 شجحت نب سنزوةملسماو ةفلاعإتنو 4 او هيلع هللا لص ىنلا جاوزانعهيف تاباورلا تحص دقو ةحيحص

 * نيعمجا مهنع هللا ىخر

 نب عانت ةئامثالثو نيعسو نامت ةنسبجر يفءالما ظفاحلا هللادبعنيدم هللادبعولا ك احلا« اًنثدح
 نار ميلا نع ةلاضف نب كرابملا انث تسمن لاه انثالاققاحسا نبدمحو ىسودسلا لع نئماشه ان'لدعلا ذاشمح

 [هلاو هيلع هَل لصوبا ىللاقف لسودل اوديلع هللا لص يبنلاءدخا تنكلاقىملسالا بمكح نيةعببر نعينوجلا
 ينائشينا ٍبحاامو ةأرما ميقام ىدنعام جوزا ناديراامهللالوسرأب هللاوالتلمفلاق جوزتنالا ةنيرالسو

 ةرخ الاوان دلا يف ىحلصباع ؛يلعا تنا هللا لو سراب هللاو تلتف يسفن تعجار ملاق ىنع ع ض ىعافلاق"يش * كنع

 ىلب تلتف لاق جاو زمن الآ ةعس رأي ةثلاثلا ىل لاقف.لاق من نلوقال ةئ اثلا ىل لاق تمل يس يفلوقا اناولاق

 هللا ل وسر نع يخارب مف راصنالا نميحرلا نالف 11 يلا اي تببحا اع وا تئشاع قع ةللآلوسران

 اوجوزتنا ك ىماب ومالسلا كن رقت مس و هل اوهيلع هللا لص هللالوسرنا محل لقق لسو هلآو هيلع هللا لص

 ةعمر محصلا نيدلا في رش يضاق ١؟ يبباءنونبو داصرسكو ةحوتفع ىنغلا يف(١)

 لاقو ةفئاطو ةدئازىلا اا رك زوةلقصم نةبقروةفينح وا قاحسا يبا نع هلصوومك الا لاق اذهب قاحسايبا

 نباو ذاعمو ىلع نع بابلايفوكأ الا لاق اذهب ىسومىلا نع ةدرب ىلا نع قاحسا ىلا نب سن وانب ناي رقما

 روسملاو ورمجنب هللادبعو نيصح نءزنارمو ةربرهىناورباجو دوعسم نءاو دادعملاو رذىناو رمت نباو سابع

 « شحج تنم شنزو دم ماو ةشئاعنعهيف هاو رلا تعصو ا ساو

 هللاو هيلع هللا لص يبنلا مدخلا تنك لاق يملس الا بسكن ةعيبر نع توما نا رىلا نعةلاضف نبه كرابم )ف
 ىسفنت مجار مث ىنع ضعاف ةىثكنعىنلنشن نا بحاامو ةأراا ميقنام ىدنعامتلقف جوز الالاقف مسو
 هلال وسر اب ىلت لق جوزتتالا ةثلاثلا ىللاقف ةرخ الو ايندلا يف ىنحاصب اع :لعا تناهتلاو هلال وسر ابتاقف

 هللا ل وسرنا مهل تف لكلاب اوهيلع فاوح هللال وسر نعيخا ار مييفراصن الا نم يح نالفل ١ىلا قاطنالاق

 هللا لوسربابح رم اولاقق مهتي اذ مهنمتأرما ةنالفةعيبر اوجوزنا كسمايومالسلاك رق وهل اوهيلع هللا لص

 لوسرو 4رلا

 ديس ا



 «()جط ٠ 4جاكتاباك »2... ١ .4003 ١ 4 صيخلتل عب كرددتسسلا)»
 يبا نب سنو, ثدر دم( دح )هش لك كاف سنون ليئا ريسا هناوإ كيلا بمجا قاحسا ىنا نب سنو نيعم
 نب ئسيع انت ليج نب مشيما ان يكاطن الا در نب دما نب دمج ديلولا وبا انن يديملا ل ف كركم قاتل
 مس هالي هع هلا لعل لير ل لق يسد نع ة د رب ىلا نع قاجسا يلا نع هبا نع سن 9

 (١)حاضولاة نا وعوناو ينعملا ةءواعمن. ريهزء ال وهدعب قاحسايبان .ءثردملااذه لصو(دقو)#ىلونالا حاكن ال

 * امبظفح و اههم دق لع لّقنلا لها عجادق و

 37 مامالا واجلس نب دم انن(الاق)ر وصنمْن نسما وباو ظفاحلا ىلعوبا ( هانبدخ )ريهز « ثب دحاما 9

 0 ىنا نع قاحساىبا ن نع ةيواعم نيريهز انب يقر ما نايعير و عع .سه زالاوا

 « ىل والا حاكتإل لبس و هللاو هيلعاتلا لص لال وسر لاق

 مئاهنب كيعس تعمسلاةىدنبكلا رصن نب ميهار ان ب , ىعخنلا بص رنب دمت نيدججا ديعس وأ #7 ىنث دح وف

 هريغىلادعتالف 3 واعمنب ريهز هجو نم ثردحلا تادجواذا لوق ليتح نيددجا حست لوق ى ذغاكلا

 اك يب اننا تا هناذ

 مركسمن نيسملا واو قاحنسا نب ركبوا وهيقفلا نايسب نب رل ,وبا(مانندغ) ةناوع يبا« ثيدتحاماو ا
 ةدربيبا نع قاحسا يبانع ةناوعوباانن روصنمن لعمان يرهرجلا ناذاشن دمشانت (اولق)هولابني ركبواو

 نا ا ونالا حاكتأل سودا اوبهيلعدتلا ىلع يا لور لق اقنع هللا يض رهيب نع

 مهم مانرك ذ ذ نمريغ نيمليسملا ةمْثا نم ةعاج قاحيسا نان .ءثيدملا اذه لصودقوتناوعيلا نع امه ريغو عيل 7

 ىلالملا نتسبحلا نب دم ا ديعو قراملا بقي رط نب قد ىدبعلا ةلهضم نا ةيقزو كيان نامل لن

 « بابلا يف مانرك ّددق مر غو ة دئازيبان . انركزو

 دمت نب ثراحلا انيهيقفلا 20 دمجا ركحر وبا( هانربخا)*ق احسايبا ريغةعامج ةدر,ىنا نع« هلصودقو

 ىرقملا اير كزنب مساق : كك ىدالا لضينلا نبملاس ةبيتقوبا يربخاو قاحسايفانب سنو اننةبيتقنب نسم اا

 لاقهنعهللا يض رىسوميدا نع ةدريبا نعقاحيسايبانب سنو انب رصننب طابساانثحابصلان يدم نب نسحلا ان"

 «للوالا جاكت الرس و هلآَو ةيلع هللا ص هللا وسر

 ةيقعزب ةصييقاُت ركسعن.لهسن,دمانث دادغب . يبضلادجا نيد نير فدجو اأن ظفاحلا ىلعوبا# هانثدح

 حاكتاللةلسو هلآو هيلع هللاٍلص يبنلا نعهنع هللا ىضر منوم يلا نع ةدريو ا نع قاجسا يبانب سوات

 لعلام هن هةتدخ ثرداعا اذه نع ىنلأبسف ىنيدملا ني ىلع ىنءاج ة ةبفعم ةصيقىل لاَقف ريما لو «ىلوالا

 نس وبلا دع ىلع افالخ للملا ادهةمثا نيب ملعا ا كامل لاق قاحسا يلا ف الخ نم انجرتسادق يبدلانا

 هنعافعنيدلاٍِش رش ٠١ ةءاوعوا زازنلا يركشبلا هللادبع نب حاضولا بي ذهلا بيذم ف ()

 هللا لص هللا ل ويسر لاق لاق يسوم يا نع ةدرب يلا. نعقاحبسا يبا نع بن ول نب ىسيع اني ليج نبك مشبع لا ١»
 «ىلوالا حاكتال ملسوهلا ا وهيلع

 نع ةاوعول ان عيكاوو دوصنم نب لعم لاقو قاعساو ان داعم مز ان قل نام ن كعلم
 . حجب ريس بوس يبس وسن ياسو



 2 <40ج» ١ «ماكك باكا 4009 ١ ع صيفا وع كراش »
 0 تلال ف حرجا كو ةواسإو هن عت

 [# ثيدحلا اذهلص ويف هنع فلتخ لف قاحبسا ىلا هدحن تي دح يفةجحلاةقثلا قاحسا يف نب سن وبني رس
 سو نب ليلا نس أنا ليشن رضئلاانن رابملا دبعن: لضفلا انئىوبحل دحا نب ا

 هللا ديبعو مساقلان. ماشه ان ىناتيملا قاجسا ب دان بره ن.دمح سايعلاونا ( انيدهبو) قاحسا ين! نع

 [انن ىطس اولا ن اميلس نب دم اننهيقفلا ناتيلس ندم ا(انربخاو) ق احساىلا نع ليث ارس اان(الاق)ىسوم نا

 ىلخ ني دلاخ ندم بوعي نيدمح سابعلا وا (ايربخاو)قاحساينا نعل د اا ليعشلا و مةكالاطيز اسغوا

 دمج انب(الاق) ءامالا قاحسا نب 1 واو هيقفلانالسن.دعا (ادربخإو) ليا رسا اننى ه ولادلاخن دما! ىضملا

 ىسوم يبا نع ةدربيلا نع قاحس | يلا نع ليئا رساانن مانغ ني قاطانن ىنراحلاو بلادبع نيدجاأبلا بوتس نا ش

 يس اياك دس اسالا هده ىلو الا حاككال ملس وهل آو هيلع هللا ىلص هللا لوس لاق لاق هنع هللا 3

 رع نااذتعلئمليئارسا ن ءمماياور يف نولزمبنذلان :ومدقتملا تالا لبيع داو ليلا رسا نع هيفانولع دقو

 تعمس ةحصلاب ثردحلا اذهلا ومكحدقو مهريغوةدئاز ىلا نب ايركز نبى يجو مذا نإ قدر ياس 35

 * دما ظفحم كقاحشا يلا ثيدح.ظفح ليث رسا ناكل ؤق ىدهم نب نمحرلادبع تعمس لوم ىقدلا

 ناك لور ب صامل جسمي دل وشي تاجبسأ نن دج ركب ابا: تعيس لوقت نوصتمنب نسل سا ابا © تمس »

 *: ىلو نيب مساكتلا يف يني قاحسا ىلا نع ليا رسأ ثيددح تبث ىدهم ن. نم رلادبع

 أ ىبال تلف لاق يناجررجلا سنو نب متاخانم نسملا نب دمحشنب دحا انن ينابيشلا هلادبع نادم © ىتث دج و»

 عييرلا نب سيق انس دح لاتف كلل ذ يف ةجحلا امت تاق زوجياللاَقف ىلو وت عكا ؤلرمام ع !ايطلا ديلولا

 ىنت دحاسيق عيب دق ليثا رس | ناف لاق نالسرب 4 هبعشو ير وثلاناف (تاق) هبا !نع جري !نعقاحسا ىلا نع

 لوقت ىنب دملا نب ىلع تعمس ةلبج نب ميه اربا نب قاحسإ انب ديعسنب رذنما نب دات "ياه اصب دع

 ١ *« ىلوالا حاكك اليف جيم ليئارسا ثيدع

 ىبحن نب دمج تلأس لوغن مامالا قاحسا نب دم ركيأبا تعمس لوقت روصنمم نب نيسحلا ابا © تيبس لف

 هنانب دج ت تاقف هاورنم لافاضيا كد رش * هاور.هل تلّمف ى دنع مص ليئارس !.ثيدح لاقف بابلا اذه نع

 نرءقاحسا يبانعىروثلاو ةبعش هاور هل تلقو قاحس ا يبا نع, سنوب ثي.دح اب رجح نب لع

 هنولس ريف ثي دملاب نوب دحنا وناك مهنكسلو هاب و را ذكه من لاق لس و هلاو هيلع هللا لص يننل نعاف ذر . ىلإ

0 

 نب ىيحيل تاق ل وقى را دلا ديعس نب نامع تعمس لوقت ىزعملا دم نب دما نسسحلا انا # تعمس »
 ناعم

 لينا رشا نع ههثدحب ىدهمنباتعمس ينيبدملا نبالاق اذه. قاحسايفا ثيدح ظيفحي ليثا رس اني © ةعاج

 * حيحص#«ىلو الا جاتا لا ايثار يس ' كيدج نيا نإ لاو كلب شو عيبرلا يب سيق ليلا سا ميانوهتبشو

 ميلا : 0
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 «(0)جط ١ «ماكلاباتكإط #«دهط < «سصيختتاوم كردتلا»
 * ثيدحسا ظافتع نم دا و ريغ هلنق

 هنع هنل اسف ىرهزلا تيقلف مرج نبا لاق ىل والا حاكت اليف مب رجنبا ثيدحرركّذن ةيلع نبا نا نا

 ةاكح 000 جر نانا لبنح نيدمالاقىسوم نى ناميلس ىلع ىنثا وهف رم لذ

 حيرجنبا لا اقل وت ةيلع نباذ : د ا 07 نابل ملال كو 2007

 نك ةيلعزبا ضرعائاوةيلعنب!الا اذه لوقت سيل نيعمنب ىبح لافهظفحا تسل لاقف يرهزلا هع دو

 * ثيدحلل هسفن لدين منكلو هل اهحلصاف داورىبانب زب زعلادبع نديم دبع ىلع 2 ٍ

 ىللاقلاق ةزجيبان ىسيملشأاثد ةيغتانب قيصملا نت دقات هاجر 6 وهاتنتلادبع يدمج دبعوا 4# انيدحإل |
 انسب اهبل ونيس ل ظسعالئانولاج قاتل نا هللا رمعلو ى اوه أنا آسو انتا دلني ١ ىرهزلا ٍْ

 نع ةدربينا نرع )١( قاحسا يبا ثيدح وهو هنع نيحيحصلا ءالخا نيخيشلا مسن مل ىذلا لصالا ىلا
 ١ *يسومىا

 دمحنب كلما دبع ةءالقونا ان (الاق)يف ريصلا دمج نب ركب دمحا واو ىضاقلا لماكن دما ركبوا# انندح »

 فنامتلا انندوادن. ناهيلس انن(الأق )ىوغبلا مئاهنب ميهار انب ىحرق ابلا رمعج ندا (ىربخاو) يئاقرلا
 هللا ل وسرزأ هنع هللا يضر ىسوم ينأ نع دربينا نع قاحسا ينا نع ىروثلازايفسو هبعش نءمالسلا دبع نبأ

 | ذه دانسا يفةبعشو ىروثلا نيد مالسلا دبع ننامنلا ممجدق#ىلو الا حاكنال لاق سو هل ا وهيلع هللا هص

 نعو ةدح ىلع ىروثلا نعتاّمثلا نمةعاج هاوردقو# ْن ومامةقنمالسلا دبعنب نامنلا واهنع هلصوو ثيدحلا

 **ليثا رساونا قاحسا يبا نب سنو و * هللا دبع نب و رمت وه ىبيبسلا قاحساوا تبيدبتلا بي رمت يف )١(

 هنعانع ى دل فرص دمج ١فساو زا يقشلا ناشد نان شو نلت

 ثيدح رك ذب ةيلع نانا هدنع ركذو لبنحن دمحا تمس ىزارلا ماحوا ان نسحلان نيسملا « رشا «

 ىسوم نب ناماس لعوتاو هق رعب لظدنعهتلأسق يرهزلا تيقلف م رجنا لاق ىلوالا حاكت ال قمرا

 ىيحلاقو مر جنبا نعةيلعنإ ةراكح ىنعي هبتك يف اذهسيلوةيودمبتك هلير ج نءانا لبتح ندم ا لاق

 زب زعلا دبعن ديلا دبعىلع مب رج نيا بتكة عنا ضرعاماو هدحو ةيلعنإ!الا اذهلوقت سيل نيعم نا

 3 ثيدحلاه ف. لذب مل نكلودهل [حلصاف داور يا

 ناماسناهّللارمعلو ىمومنبناملسوانناب الو حكمنا ىرهرلا ىللاةلاق(١)ةزمجي بان ب بيعشتعمس «ةيفن )ف
 *«نيلجرلا ده ىسومنا

 هللا لصةللا لوسرزأ ىسوميف أن نع ةدرب ين نع قاحساىبا نع يروثلاو ةبعش نع مالسلادبع ني نامعنلا

 هاد نايعلا# والا حاكت الو هلو هيلع

 كيابل حاكلال »

 ٠١ ةيفن هنعو ىره زلا نع ىور راب د ةزمح ينا ناليشا دعت داي ()
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 بالا نادمحن نمحرلا دبع ( ان ربخاو ) ذاعمنب دمحش ان ورع ين وبحلا دمجا نب دم س ابعلا ونا اب ربخا 9:

 ىسوهن ناهلس تعمسلا م رجنا انن لي نت كاحضلا مصاعو ودا انن(الاق) ىرمسلا مهلا ندم اني نا دهب

 هباطاتلا للم تلون كسل لش اهنع للا قضر ةشئام ات تعمسسلؤقت ةوزع تعمسلاق يرهزلا انب لوق

 ا راس اوان بادسا ناو لطاءارعلكت# اما راهنب كف ل طانا وعن اك اهلل ون ذايب قسنككةأ ما اعا:لوقتلسو

 1 هاجرخ مل ونيخيشلا طرشلمع حبحص ثدي دحاذه * هلىلوال نمىلو ناطلسلافاو رجا هن ناو اهباصااع

 ى سه زلا نم يم عاهتتو ىسوم نب ناملس نم مب .رجن ا. عامس رك ذ ىلع مضاعم  ميان دقو »

 * ىصيصملا دم نب جادخو ةعيلن هللا دبعو ب وا نب يبحو مهن. قازرلا دبعو
 لعوا( انيدحو)ناذاشن دمو ةماس نبدا 95 يناهنيحلاص نبدمج (مانسدخل )قازرلا دبع <« ثييدجاما

 نا(؟)ىدومن ناماس ير بخ اع ديال :[قاذز رلادبعأبلا ميهارلا ربان قاحسا ان( ىلاق) دمج نبهللادبعانب ظفاحلا

 7 وحن لسوهيلع هللا ل ضنا لوس رنعهنريخااهنعهللا ىضز ةشئاعزاهربخا ريب للان ةونعنا هربخا يره نلا

 اناو ئملتسلا ليعمسا ندم يلع ًارقلاق دادغب هيقفلا ناس نب دمجا (هانب ادخ) بوانب ىبحن « ثي دحاماو اف

 لا وح واش دل نزوات 6 قايليل دنا يع نزتج و 2 : دح بوبان ىيحأبلا مرميلان فلسا عمسا

 3 د ل الل و.هلآآ و هيلع هللا ىلص هلا لوسر لاق تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاعنع ةورع نع باهشناا

 ارباغعأ قال هيا لا املعرلت اين ايليطأ افتار الم طاب اهجا كيش نديكلت :ناةيراف اهيل زق نخانوفإ

 اع هي هل ىلوال نم ىلو ناطلسلاف

 ىلا( ف ربخاؤ) ةنيتف قي لما ًانانتنلات ا ساني ركب وا (هاندخ) دين جاجح « ثي دجاماو

 0 دم هللا ديعوبا اننى دنقرمسلا دمنب دمحا

 هريخا باهش نااذا ىس ومني ناملس قرغنا عرج نإ | نعدم ن جاجحأبنا ىبحتن ىبحن 3 ولاق) له ذلا

 يهب تحبك ةأ ا.رهادلعا ل لاق لس و هلااو هيلعهلا لص ىبنلاتا هتريخا اهنع هللا ىضر ةشئاعزا.ه نيخا ةوىع نا

 تب و مص دقق هل مال تال ناطالافاو رجتشا نافاهنم باصصا ام اهرهم الو لطاباهحاكبف اهيلو ٍنذا
 ْن !.هلاوسو ةيلعز !١ ثيدحم تاياورلا هده لاعتالف نضعب نم مهضعل ةاورلا عاب هاد انالا ةعالا تاباورب

 دق و هن ثدح نا دغل ثي دحلا ظفاملا ةمثلا ئس دقف.هفرعي لف هنعي نه زلا ت تاس ىلا هلوقو هنع ب رج

 هلءف , ةنعافع نننلا ففي رشا؟ بوبواهالومىومالا بي دبلابيذهنيف داز (0 ١(

 ' *( خا هجو زف يلعامطخت ةريغصاأم مالسو

 هلار اوهيلع هللا لص هللا ل وسرةشئاع تعمسةو رع تعدس يزهزلاانب ىس ومن ناولس تعمسا# موا 2

 ناطل لافاو رجاثتنت نأواماصا ان اهربما اوم اضا ناف لطابامخحاكسنفاهماو نذا يغب تانكي رمااعا لوقت سو

 نيحرتشم ع رج نانم دنمس نب جاخحو بوانب ىببحمو قازرلا دبعوهنم مصاعو ا هعمبس *هلىلو ال نميلو

 ه«ةمثلا ىشدففاده للغي الف ىزهزلا نم عامسلاب

 مر 3

 - 400 ج» 4 حاكشلا بايك مك مإلا 2 <« ضيخلتلا مم كو دتنلا»

 لعحيصص ثيدحاذه « امجوزف يلعاهطفن ةرينصاملا لس ودل اوهيلع 1
 : هاج رخخ لو نيخيشلا طرشش

7 

0 

2 

1 
3 ١ 

 ب 2

1 

2 

*َ 

1 

1! 
1 

3 
0 

0 
1 
1 

١ 



 *«(7)جط « حاكلااباتك » - ..«ددبإ ©« صيخلتلاءم كر دتسللا »

 * هاجرخممل و نيخيشلا ط رش لع ميبع ثدح اذهل اهيعفارك ثاذ تافلنك ناواغ اهطرورف

 ىنلاىلاا مما تيهذف لاقن وعظم نب نامعهلاخ ةنسا جو زينا امهمع تايب رحت نبأ نع عفان نعنيسح نب رمت نع

 لاقو !مقراقفامقراغ نا ٍلسوهل اوديلع هللا لص هللا ل وسر هرمافهللاو هركك نبا نا تلاتف لسومل اوديلع هللا لص

 حصص ثيدح اذه#ةبعش نب ة ريما ه دعب اهبج وزتف نون ذاوبف نتكسسا ذاف نهو رماتست تح ءاسنلا اوحيكتتال

 * هاج رخو نيخيشلا ط رش ىلع

 ورم ندم ان ياانث يومالا ديعس نب ىبحب نب ديعسانن برح ني دمجانب(#) ىحرقابلارفمج نيدلخع 4 انريخاإ»
 تلاق اع هللا ىضر ةجمدخ تيفو امل تلاقاهنع هللا نضر ةشئاع نع بطاح نب نمحرلادبعنب ىيحانث ةمقلع نبا

 جوزالا هللالوسرىا كم كلذوهنع هللا يضر ن وعظم نب نامعةأر ما صقوالا نب ةيما نإ ميكح تنبةلوخ

 هللا ىطر ركب يلا تن ةشئاعشلبلا للا قاخ بجاةنبا تلاق ركبلا نمو لاقابيث تنشنااوا ركبت عشنا تلاق نمو لاق

 امهمرك ذلف ىهذاف لاقديلغتناام لع كتمساو كد تنمادق سيق نب ةعمزت نب ةدوست لاق بيثلا نمولاقدنع
 لا لص للا لوسو يناس راذك ربلاو ريا نمكيلع هللا لخدا اذام ركبابا اتلاف كك يلا تب تاهغدفتءاؤ

 عبستنباذثموب يهوهحكلافءا هتحدف لسوهل 1و هيلعةلا لصدتلا لوس ىل عدا لاقةشئاعهيلعبطخا لسوهل وديع

 :*هاجرخي لو سم طرش ىلع حرص ثيدح |ذه#نينس

 قيقش نب ندمللا نب لعانسيفاشابلا متاح نب ىسوم نب دمشانت ورع ىرايسلا مباَقلانب مي اَقلا سابعلاونا ان ربخا»
 هللا لص هللا ل وسر لاقف ةمطاف رمتو ركب وبا بطخ لاق هنعهللا ىضر هسا نعةدد ربنب هللا دبع نعدقا و نب نيم ان"

 ١؟ةييش نب ماشه بث ذيلا نبةريغلا نب نجرلادبع نيدمع () +٠ كي دف ىلان,لسمنب ليممسان دمع ()
 هنعافعؤزدلا فرش ٠؟لادتعالا نازيم ىفهمسااندجو اذكه()

 5 م(:) اهل زاوجالف تبا ناف

 ىلا اهما تبغذف نودظم نب نامع هلاخةنبا جوزتهلا رم نبا نع مفان نعنيسحبنب رمت نعم بْن يلا نط
 لاقوابمقراغذا ملسو هلآ و هيلعشا لص هللا لوننره زمافةللاووركت قنباذا تلاققرلسو هلآو هيلع هللا للص ينلا

 م 2 ةبعشنب ةريخملاهدسب اهجوزبف نمذاوبف نتكساذاذ نه ورمأتسىتحءايينلااوحبكتاال

 ىا ميكح تنةأوخ تلاق ةجيدخ تيفو امل ِتلاق ةيثئاعنِع بطاح نب نمحر لا دبعزب ىبحن اندو رمع 4 نيدمخ ف

 بحاةنباتلاق بيثلا نموركبلا نمو لاقابن تش فاو ا ركب تئشا تلاق نمولاق جوزتالا هللا لوسر
 تن تءاب اهم رك اف ىهذاف لاقيلع تنام يلع كتمبناو كب تنمادقهعمز تن ةدوبسو ةشئاع ايلا هللا قلخ
 باطخا سو هاو هلع هلا لص هللا لوبسر يناسرا ةكربلاو ريما نمثل هلا لخدا اذام كباب تلاقف ركب
 *(م)نينيم عبس ةنباذكمو» ىهودحكل اذ ءاس هتهدف سو هلاو هيلع هلل !لص هللا لوسرىل يبدا لاق ةشناعهيلع

 هل آو هيل هلا لب هلا لوسر لاق ةمطافرمت وركب يطخولاو هببانع ةديرب نأنع دقاو نحب نيسما اف
 هنعامقعن دلا في ريشا حيحصتلادنعةدوجو ل كربتسملا لوصالا خسنلا فك دجلا هذهان بجوام )١(

 جسم : سس لبيب

 * أ (0) بئذيلا نبا نع(١)كءدفيلا نبا انب < ادبعن للا دبعنيدمحأبنا بوت نددت سابعلا ونا 4 انثدح»

 ت1

 اىطرةشئاع م وز 1-7
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 40 جطا 1 « عكا باك <39 < سيلتا ممكلردتسلا »
 * هاجر خن ودانسالا ميحص ثردح اذه

 سن 0 ةملس نب دامح ان ليعمسأ نس , ىمومان* ىلع ى نب يا انثلدعلا ذاشمح نىع 4 انثادح ِ
 اهضراوع يمش لاقف اهلارظنتل ةأرما ثمبف ةأرما جوزي نادازا سول اوهيلع هللا لص ينلانا ةنع شاى كب

 ةنالف هبت اج ماعط ن مالا لك ال تلامفنالف ماي كندغنالا اولاقق مهللاتءاخلاق اهميبوقمعىلا ىرظناو

 تءاخلاق اهضراوع مد يهواماف تعلخ لاق ةيناب ىيلفا لاق اهبب وق رع ىلا ترظنف » مهل فريف تدعصفلاق

 *هاجرخم لو ملسم ط رش ىلع حيرص ثردحاذه# تربخاف

 ملعلا بييح ( هانبدجدقو )ريعمو اان ىلالوملا نسبا نب ىلعانت ينابيشلا بوسي نيدمح هللا دبعوبا  انمدح

 سوال اوهيلعهللا لص هل هلل الور لاقلاق هنعهللا ىضر ة ةر ره يلأ نعىربقملا ديعس نع ب بيعش نو رم نع

 :ءماجر خل لو دانسالا حيبص ثيدح اذه هلثمالا دواجملا يبازلا مع كتالالا

 نب و رم نع سنخلالا نب هللاديبع ىتثادح ديعس نب ىيحيانت هيا يتلو قاحسانب ركبوا 0: ع 2

 لاق اقانع كلا هللا لوسر ايتلقف لس وهل اوهيلع هللا لص ىنلا ىلا تن لاقهتفن دص تناكو قانع | اللام

 كلذ عرجو كرشموا نازالا اهحكب الةينازلاو ةكرشموا ةياز الا حكت. ال يتازلا تل 5

 (؟) قاحسا يباني سن وانن يسوم هلا ديبعانن ا ربم ندم اان دهارلا هللا دبعن ندم نبهللادبعوا# ايربخا 0

 508 نافاهسف يفةميتيلارماتسي لو لس وهل او اوديلع هللا لص يبتلا عمسهنع هللا ىضر ىسوم يبا نع ة درى نع

 د ٠١ ةقادبع نورمح قاحسا ىنا نب سنوي (0 بيانيا لسانبا() صرخت دنا
 رظنتل ةأ ا ثعبف ةأزصا جوز ناد دارا سو هلو هيلع هللا ليص ينلاذا سنا نع تبان نعةملس ن # د دامح ©

 م 2 واماغ تاع يباب يييلفا تلاقم اه-وقرع ىلا ترظنف اف سإو تدي لادم ةلفدي 00

 دواحلا ىلا 0 أعوف رس ةرب سهىبا نع ىربقملا نع بيعشنبو رم نعملعلا 1 ثيم جه
 مسي «هلثمالا

 ةكعىراسإلا لمحت ناك دب رميىبا نيدب نص نا هدج نعهينانع بيعش نيو رمنع سنخ الا نب# هللاديبع )»

 ه بص ءاهحكتناللاقو لعاهأ تف الا ةينازالا حكتساليلا للا تازبف ينع تكسفاقانع

 * (مخ) )املعو ركالف نه رك ناواهأ طروراف تتكسر او انف

 نا كر كردتسم؟ ب مم

 | ين ةكع ناكو ةكح ىراسالا لمح ناكهنغ هللا يضر ىونغلا ديرما نب دبس نا هدج نع هان ع تيعش

 | «هاج خم ملودانسالا يي ثيدح اذه* اجكجاللاقو لس وهل اوهيلعهلا لصللا لوس ريلعأ رهف نانم اول لك

 ] نمالا م ال تلاقفنالف مايك دننالاا ولاقف مهلا تءاف لاقاهسب وقع ىلا ىرظناو اهضراوع ىشلاقف اهلا

 ظ مك نالوبيرأب تاقف لس و هل اوهيلعَللا ل يبناهل تنخ لاقدتق دس جيلا قاس الا : يغب ةكمناكو

 ٍ قةيشبلا رماتس لوقت لس وهلاو هبلع 00 .وم يبا نع ةدربيلا نع قاحسا يا نب # ساو 2

 ظ
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 ١
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 [مْيِسَف ةبقِلاومانسم لاق طنب4 اوهيعهنلا لص يبل ناري سهى نع ةعلس يبا نعورمج نيدمجشان ٠46 رمبتمم :
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 ننس نع داسفو ضرالا يفةدتف نكت | رامقلالا هوحكناف هنبدو هقلخ نويطرتنم مك ةنااذا |

 اع زمر دانسألا ا

 رمت يئربخا ىدشملا () ركب ىلا نب دمشانت نايفسن نسما اث شرق هللادبع نادم ركبوا« يربخا |

 لاقلاقهنعهّنلاىضررءاجن ء ادن ادمستبو رحتي دقاو نعنيصملا ندواذ نع قاعتساندمبث(0) ءدقشزب لع ّْ

 اهخاكك ىلا هوعدب ام ضعب ىلا رظنينا عاطتساناف ة ارا كدا د ناطقا 00 وهيل لص هللا لوتس |

 ناسكح ن دنيز ثيدح بايلا اذه يفرغسم جررخا اعاووه اجرخم و لستم طزش لع مرح ثايدح ادهأ

 5 اوهبلع ا ص تايم لاتف نشل تلمع لح هيت ةنع هللا ع نفل ا

 طرش ىلع م ثيدحادهت| مف انكم ةهيرك ذفأ ملارظنف تهذقلاق يكس مدوبنا ىرحا هنافا ملارظناف هذا ٍ

 «هاج خم و نيخيشلا |

 كلدهننا بنك املض دا ءاوضو نسحاف ًاضوم ةطلنا متك الق رسولا او هيبلع هللا لص هللا نتؤشاو 7

 مساووخا وه دنا دنع (تلق)# حيحص ضد سعداسف و صرالا يف هن كا ولففلالا 77 8 3 هاذ

 ارجل" يكد باكو نار هز 4 نيس عةرسلا#

 ةابسب و زف اهه اكس ىلا ى اهواهاهتم تدار ودب قختلا لاووسا ىف امل ًابختا ت تنكف ميلس ىف نم ةأرسا تدم لش

 و

 لم يضر هج خ + و هب انمي نواس السدر واق عا ذي 500 ١ ديلولا نا

 أممسل ةيذلؤ ِف كيلا 5 نا بونغل | مالع تناورعاالو متو ربخقا الوز رده ” كلا هللا لقةمدحو كيردمخا م

 «لاهردقاق ىف رخباو قام فو ىنديف ىلا ريخ اهريغ ناك ناف ىلاهردقاف نرخ :اوىاسدو 0 يف ىلا ريخاهمسأب

 هنعافعندلافي رشا« مدعم ْن ءاظع ن ىلع نيرم (؟) مدعم نبءاطعن لع نركب نان دمت مم

 * فرعبال ةمسوو ةقريغناك دوادونا لاق

 عاطتسا ناف ةأسما كدحا نطخ ا ذا اعوف رص راس نعو رمت نب دفاو نعنيصالا نب دواد نع « قاحسا نبا قط

 لاخلا كما يفك علك هس يوسع اسما: كءيطقن قيميلف ارحاكت ىلا هوعدب ام نطعب ىلا زظننت نا

 م )اهيبوزف ابحاكت ىلا قاعداماهسا تملا قل

 ا,يلارظناف بهذا لسو هلو هلع للا لبص يتلا لاف أسما بطخت ةريثلا نا ننانع تباث نع ؛« رمعم ل

 *(م خ) امتفاوم نم ركحذف اهلا رظنف بهذف انكتب مودي ا ىرحا هناف
 هللا لحص هللا لوسر نا هده نغ هما نفسولا يبان .دلاغنب ب وا يمدح ديلولانب (١)ديلولا ان # ةويحط

 كلنا بالا لق م هدجس و كبر دنحا مث كل تلا بتكمص من أموت من يملا تك لاق لسو هلآو هسيط
 قايندو ىبد يف يلا زيخ اهمساب اهبمس' ةنالف يف نكت نأر اف بوبغلامالغ تناو لعااالو لمتو ردقا الو ردقت

 0 عا
0 

 كن

 ب

 4 لمن مي 3 ىلارظنيدا 0

0 7 2 

 اك

 # عع( 0<

 #9 معرخضف# ىل اهردقالقرخآو ىايلدو ئيذ ف ىلا ريخ اهريغزاكن او ىل اهردقاف روسو

 هنعافلع نب دلا فيررتش ١ هيلولاىبديلولاليتو ىعرثلانامع ديلولا نب دباول بيدملا سي نيف )١(



 ايديا

 5 اول 9

 تي "

00 
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 م

 40ج ٠ «حكك باكا 4508 «سيفلا كرا )
 هاعد ةيلهاجلا قار ىسنمذ اكوادز سود او او هيلع هللا لص 00 22 انيتف راصن الا نم 1

 مهعابا) ا وسل وملعتل ناف هللا دنع طسقاوه مهني ال مهوع دا كلذ يف ىلامنهّللا لزنا قىتحهنا ريم نم ثزروو هيلاسانلا

 ىضرةشئاع كلاق نبدلا يفهاخ اواةالوم ناكبا هلع ندوه اياىلا مود رف# مكيلاومو نيدلا يف مككاوخاف 0

 تءاج ةعسر نب ةبتعنب ةفذح يبإتحن تناكوىرماعلا< ى ,ثرعلا رت ليهس تن ةلهس فتياو اهنع هللا

 نال وسر لاكوا دلو ارا هللا ل وسراب تلاقف كلذهللا نص لسوملا اوهيلع هللا ل ثا لوو

 هللا لزئادقو(١)لضفاناويناريو دحاو ترب ىف ةفيذ> يف مموهعم ىوابزاكف هاوادقلسو هلا و هيلعللا ص

 هتعض راف هيعضرا لسو هل او هيلع هللا ىلصم هللا وسر اهللاقف هل لاوس ما ش يف ىراش تملعدق اممهيف

 هاجرخم لو ىراخبلا طرش ىلع حبت ثيدح اذه# ةعاضرلا نم اه دلو ةلزنع ناكو نه مرخ تاعضر سخ

 لاول نسجت ةفستلانال

 ورم دق ع نيداج انى مومن دساانث ناملس ن عب برلاان* بوقعي نيد سابعلا ونا 4 انثدح

 دهابا اوخكما ةضاي ينابلا# لس وهل أو هيلع هللا لص هللا لوسرنا هنع هل ىضر ةربسه يبا نعةملس ينا نع

 * هاجرخم ملو لسم طرش بع حصص الدم انا ليقلا ادق أو

 ىرقلا يزين هللادبعانت ةعزخنبىرسلانث(الاق) ميهارا ن ةمصعن. ميه ارياوىناهن ' اص نب دم انثدحإل

 هللا لوسزنا هنغهللاىضر هينا نع ايها ارنا ناره ذاب ليسوع وج م قانع بوبا يبا نب ديعس ا 5

 اذه « ناعالا لمكحتسادفف هللمكتاو هلل ضنب اهلل بحاو هللعن :مو هلل ىطعأ نملاق مس وول ”اوةيلع للاى ص

 3 رخل و نيخيشلا ط رش ىلع حي ثيدح

 :ترايلس: قب ديلا دبعأتلا نوراهو. ديزباتث ةماسا يبان ثراحلا انثىضاقلا نيسملا ن هللا دبع « ىتربخأ

 ملسنومل آو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاق لاق هنع هللا يضز: ةريبه يبا نع ».ىرصبلاة مينو نع نالجب نب دمج انث
 اذا كل ىزمتلاد عت 2:0 ةنبم بابي يف ةلذبتم ىا ()

0 

 لا لوسر تءاج ةفنذح ين تحن تناك رمنب ل هس تنبةلهس ناوةن ١ الا مهئاب ال موعدا هللا ل زيا تح هنا ريم

 اَتف تملعدقام مهف هللا ئادسقو اماىنار وانا الامة 0

 *(خ)ةعاضرلا نماهدلو ةلزدعناكو نهم مرث تاعضرس مخ هتعضراف هيعضرا

 ملس و هل آو هيلع هللا لص هللا لونمر نأ ة.ربزه ىبا نعةملس ىلا نعو رم نب دم نع ةملس نن # دامج ل

 م ) اماجبح: ناكؤ لاق هيلا اوجككا و دنع ابا اوحككا .ةضاين ين اب لاق

 هل اوهيلع هللا بص هللا ل وسرنا هبا نعينهجلا ذاعم ن لوس نم م نج سمايل نم وعل ا يو حسو

 *« (م خ) هن اعا لثكتسا دقق هلل حكلا و هلل ضف و هلل بحا و هلل عنم و هلل ىلعا نم لاق لو
 ناهلس نن ديا دبعانا نوراهنن دب زيانن ةماساينانب ثرراملا ان ىضاقلا نيسملا نب هللا دبع 4 ين ربخا

 نوضرتن مك ناذا لسو هلآ او هيلع هللا لنص لوس لاق لا لاق ةريصضيلا نع 4 يرضنلا ه همس و نع نالحم نءاانن

 هقلخ كدا ى رصبلا#



 ١») «صيتتا مكرصلا ١ ٠  098:١ط جا 20 « ماكلاب اتك )0(«4
 هأج رم وح مق ا ثردح اذه هنا وفكت دجواذا مالاوترضحاذا| *

 نءىرفعجلا نا رمعنب ثراملا انت يدنكلا ديعنس نهّللا دبعانت بلاط ىفا نا 'ميهاربا انن ئسع نب لعمان دح»

 مكفطتلاو د ا اهنع هللا قطراةقث ع :رع هسا: نع ةو.نعن ماشه

 نب مها رناانث ىسيعن ىلع ( هانثدج) ةو ىعن ماشه نع مييهاربا نبةم ركع هعلات ةمهيلا حكما اوءامك لاا وريكلاف

 حرج ثردحا ده# هلثم هدانيسأ ركدف ةوسع نب ماشه نع ميهاربا نب همر بوا ن :» دايزاتن ب !اطيبا

 *:هأج رم 1و 5 الل

  9حداننا  نيديز ان ناق ريزلا نب رهعج نإ ىيحم انث دادهب دهازلا هيققلا نسملا نب ناليس نيدمحا ركبوا

 هللا ل وسر لاق لاقهنعهللا ىضرهس ا نع ةدم رن هّيلادبع نعدقاو نب نيسيلا ا قيفش نب نرسحلا ئ عانت تالا

 4 هاجرخمو نيخشلا

 مالسأ اننتد وما دم نب سن وبانس(١ (ى دانملا ٠ نيذواديلا : نهللادينع ندم ان بوعي نيد سابعلاو ا 4 00

 بسحلا لس و هلآو هيلع هللا لص هللالوسرلا# لاقمهسا طرت رجس نع ء نسحلا ن ء ةداتق 3 ءمبطم يبن ب

 * هاجر خب ملو يراخبلا طرش ىلع حب ثيدح ا

 ىجنزلادلاخنب ل مان ءارفلا ىسومن ميهارا انندايز ن لعن 00 حسا نن دمت ركب ونا ا ننالح لت

 نمؤلا رك ملسوهل اوهيلعللا م هللا لوسرلاق لاقدنع هللا يضرةر هيلا نعدسا نعنمج ٍرلاديعن ءالعلاانت

 : هأج رخم ورسم ءاطارش] ىلع حب 1 ىكص ثادح اده# هقلخ ةيسحو هِلَمِع هنو صو هد

 اص نئ هللادْبع ان رصع ا مشاه ان ىدادغبلا هللا دبعنب دم ندم رفعج ونا ان ربخا إط

 تنل ةرمهجو ربل لا ن ةو ىع نِع باهش نبا نع رفاسم نوه كلاَح ن نمح رلادبع ىنادح كذالا ينادح

 هلا كوضر عمار دب دهش نممناكو سمش دبع ن ةعس رن هبتع ن ةفذج أبانا اهنع هللا طر ةيثلاعنع نمحرلادبع

 ىلوم وهو سمش دبع نب ةعسر نبةبتعنب ديلولا ةنبا ادنه هيخا تن. هحكباو املا دبى لو هل اوهياعمتلا لص

 هنعافعنب ٍدلا ف رمي اوي 6 نياياعلا نم يدانملا نيدواد يا نل ريعج وادبرب , نذ هللا ديبع نل دم( 1(

 جتطنلاو ريب لسومل "اوهيلعللا صَل ويسر لاق تلاق ةشئاعن عدا نع :ماشه نعى ريثعملا نا رم نب , ©« ثراحلا ٍ

 ايوه تاكا نشاط للا يسلك كه نع ميها ربان نةمر عدمنا: ميسإ لااوحكتا وعأ انكألا| كلا

 * (م خودالا !اذهدهيلا نوبهذب ىلااي دلتا لها تاسجالا انهن هنأ ن نعةهن ب ا نع ه4 دقاو نورك 2

 : *(غ) ) ىوتتلا مركلاو لالا 00 كيا رشا نع ةداتق نع عيطمىبان # ماليس ف

 تلق (م) هتلخ هيسجو هلَدعتء ورصو هنبد نمؤملا م مرك اوفر ةرب نبه يبان هبا نع ءالعلاانث يجئرلا ١

 * ف.عرط حن للا

 نأ ةشئاع نع ةرمعو موسع نع بار نبإ نءدلاخنب نمحرلادبع ى دج كالا ىتثادح اص نس 5 هللادبع

 هانت خلنا ودب راما دس كان نال 1 نسال ةعسر ن ةبتعن ةقيرتسبابا

 همس هيي هلم تدل يم وع وع 7 -- نين دو وح حد دحجمسص تحب روج و للا هلع 0 لد

 طرش لع حي ثبدح اذه# لاما ذه هيلا نوبهذب ىذلاايت دلا لها باسج !نا لس وأو 5

5 3 21 

4 
 وريح

 4 ىوقتلا 0 لاملا - (4 مهلا ارسكلا ونءانك يلا ومكلاو ا

 2 ل : 05

25311 

 3 ا



 ةواقشا| نمثال# ل 0

 ١ ياو خود ل! ارو «

 400 جلا... « جاكلا بانك ال...« >3 ٠١ 4 صيخاتلا عم كردتسلا»
 « هاج رخو و سم ط رش ىلع حبت ثب دحاذه هلثم لس وهلا و هيلع للا لص

 نب دمح انن يناهصالا !ب ركز نب دمحنن هللا دبع انن يتارسصالا ةطلنب دمحان . دم هللا دبع وبا 6 انن دح ا»

 هيبآن عدس دم نع صيففح نب ركب يا 1 نع نايبشلا قاحسا و انم هللا دبعن كلا [ دى لا 1

 ةداعسلا :رق ةواقشلا نم ثالث و ة د امسلا نم ثالث لاق لس و هلآ و هسيلع هللا لبص هلا لوس و ل

 نوكد را دلاو ثتااكاب كحل: مل اهيكرتنا و كتبعتا اهني رض برا اف وطق نوكت ةبا دلاو كلاامواهسفن

 هيلع هللا للص هللا لوسر يملا يليساولا هللا دبع نب دلاخ نم دانس الا مح ثي دحا ذه#«قفارأل ةليلق ةَقيِض

 «نيخنيشلا طرش ىلع يحس هناف هلظفح ناك ا دلاخنع يكب ن 0

 انديعمس نب لتسملا أبلا ٌنوزاهنب دب زئاننا دوعسم نب ديعسا:" 5 ىبحلا ىهحا نب دمش سابعلا ونا « ان ربخا 9

 هيلع هللا لصهنلا ل وسر يلا لجر ءاجلاق هنع هللا لكرباسات لاعمم ء ةرق نب ةن واعمنع نا ذازن. روصنم

 مايفاهحم و ئاقلارثتلاهنا الا لامو بيهم و بسح يلد هسا كسا فا كاسل لاَتق لس وهلآو

 ملسودل آو بلع هللا لض هلا لوسو لاق كل ذ لثم هل لاقق ةثاثلا هانا ب هابش ثا كل ذيلثم هللاف ةماثلا هانا م

 ؟ ةمتاولم طوب 0م 2 1

 مزانطاو كنا اذا ةؤاصلا نهرخ ؤنالىلعايثالثلاقملسوهلاو اوهيلع يا زمشا وسر نا دعا يضر ةلاطيا

 اذا

 ,نعدنعس ا دج نع صفح نب ركفيفأن ع ينابيبشلا قاحسا وباانث للا دبعن. دلاخان“ ىرضحلا ريكب ناي دمح ف

 ابهض لعا مما بيغلو كيجستاعارةارأأ ةداعسلا نم ثالثلاةلسو هل اوهييلع هللا لص قاف ٍ

 اهارةأرأاةواقشلا نمثالثو قفارااةم-او نوككرادلاو كناكاب كقحاتف ةيطو نوكحن ةءادلاو كلامو

 كتبعتا اهتريضءناف افوطق ف وكت ةنادلاو كااموام سف ىلع اهنمان ل تبغ ناز كيلع اهماسل لمحتو كءوسنف

 (تلق)امهط بش لف هظفح ناك بر اذ ديم هيد رف# قفا را ةليلق ةتيضزوكتردلاو كل كياعصار ايل يك نو

 *ةهةبيشن بوعي لاقو طلغت قوديضماحوبا لاقدمت

 هللا لص هلا لوتس ىلا لجوءاج لاقراسي نب لقعم نع رقن ةمواعم نعزاذاز نب روصنمانب ديعس نب 4 مس و

 مانامثدامفاهج ورافادإتال اهناالالامو بصنمو بدح تاذأ سما ,تبضايتا هللا ل وسراب لام لس وهلا ودلع

 * رص مالا 39 1 يب افدولولادودولااوجو زن لاّمف ةثلاثلاهانأ مله كلذ لثمهللاّمف ةيناث

 هللا لص هلال وسر نا ةدج نع هسا نع هيداحب ىلع نب رمت نيب دق نا يجي ل نمحٍرلادبعن ديعسابا# بهون 7

 5 حب ءاوفكت دج اذا جالاو ترضحاذاةزانجلاوتنأ اذا نافارا 0 لقرسو هلا وهب 5 |

 ثرالا)

 |قركك ا دلاو ان مصار كلّتملم ةطاو .نوكل ةيادلا و :كلاموارسن للعايباتق ثنو كليشماها رب ةأرمل
 | ىلع اهنمإت مع تبغ نا و كيلع اهئاسل لمحت و كءوسنف اها رن ةأرأاةواّمْشلا نمو قفارملا ة ريثكة مسا و

 ” ليسا 007 0 78 0 م نيديعس ىفر 0 بهو



 #100110111ذك]ذ 1 ]و ] ] ] ]ك1 ||

 010010أاأ1|]|1]1|11||0|00|] | |0000

 انين اج

 «0)ج» -«حاتاباكإ» يحط 4 صيخلتلاعم كر دتسسلا وف
 *:هأجرخن و وسم طرش رش ىلغ

 ايدماساوا ا ؟اسلاولا انئدايز نب دم نينيسملاانم مييهاربا نب ىسيع نب ىلع 4 اند ل

 نم افءاسنلا اوخور لسوهلاو اوهيلع هللا لص هللا ل وسرلاق كلاق اهنعهللا ىضر ةشلاعن ع هيب نعو عن ماشه

 * نومام ةقملاسو هدنس ةدانجنملاس درفتل هاجر خلو نيخيشلا ط رش لعيب ثيدحا ذه#لاملاب م كأي

 دلخم نب دلاخ انب 5)١( زرغيبا نم ز احنب دمحا انث ةفوكل اب ىئابيشلا ميح د نب ىلع نب دم ان كا

 ير دحلا ديعس وا ىنث دح تلاق(؟)هتمتنعةرجت ن سمك نب قاخس ا نيدعس نع ىنوم نب دم ىث د

 مكشن ثالث لاصخ ئ دحا ىلع َةَأر || حكت ملسوهل آو هيلع هللا لص هللا ل وسن ر لاق لاق هنغ هلا 7

 حيحص ثب دح | ذه « كنيع تب رن. دلا تا ذي كيلمف اهتاخواهنب د لع ةأرملا ح كلا اهلاج ىلع ةأرملا

 * ة داي للا هذهب هاجرخ مل و دانسالا

 ىسينتلا ةملس ىلا نو رمتانن سينتت يمخللا دب زن ىسيعيب دما انن بوعي نب دمخ سابعلا ونا ه6 اني دحبإل

 0 ل شاد سايق وانا

 ثردح اده *يناثلا رطشلايف هللا قتيلف هن د رطش ىلع هبأعا دف اضَق ًارصاةنلاهق ز رنم لاق لس و هلآ و

 .* نومام ةقث يب دم قرزالا 5 هبقعنت دب زن | وها ده ن نمحرلا دبعو هاج رخل و دانسالا مييعص

 انب مص اع وبا ان ىث اقرلا دمحم ن , كلما دبعان" دا دغبن لظنملا ميم نب دمحا نب دمحم نينحلا وبا 4 ين ربخا ل

 0 اعس لاق هنع هلل ىشر ةرب ره ينا نع ى 0 نسا

 ىتثملا وا ابنا ل 5 تعصر ىسللا ان تلي دش 2و 0 هيففلا قاحسا 2 0

 ينلا نع ث دحن ةرب رهابا تعمسلاةيربما ديعس نع نالحت ندمت نعءاهالك ديعسن. ىبحل اند تيطيم أ

 ةنعامد“ ةتوضم ١١ بشر هام 2 مس

 . نال مو

 كيلمف ةاهتلخو 0 ْ 0 ثالثلاصخ ني حكت سو هلآ هيعمل لص
 « يعص د كادب تبر نيدلا تاذب

 ا نمر لادبع ف ربخا دمت ن4 يعز )»

 قرزالا ةبقعنت 2 3 اوه نم رلادبعو ةميسك *ىناثل ارطشلايفهللا قتيلف اا اة 5 1

 ه*يةقن يدملا

 عيطتو رظن اذا رسل نمل اق ريخءاس دنلاى اسفل وهيلعهّللا ىلص ىنلا لكس ةر سه يفا نعىربقلا ن نع نالجتنا » ظ

 0 زاهلاموا مش ف هنلاذقالو تسااذإ
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 «2)5» «حاكلا باتكإل :.00 «د>.» -  < صيختلاعم كردشسلا»
 هب هاجر خم لو ىراخبلا طزش ىلع سيح ثيدخاذه « مالسالايف

 نهّللا ديبعاننىرصاعلا نافع نب لعن. دم ان ةفوكحلاب يناريشلاةبتعن دم نيىلع نسحلا وبا م انربخا ©

 يوزن لاقال تلق تجوزت سابع هلا دبعىل لاق لاق رينج نب ديعمل ن نءناهنلان ةراقلا نع(()لاس انا ىمول
 موبلبق ج رخيسهنأذ عدوتسمكبلص يف اههمو ءاسناهرثك سو هل ”اوهيلع هللا ل صدمة ماةمالا هذه ريخناف

 * ه اجرخن 1و دانسالا يروج ث دحاده * ةمايقلا

 ليعمسا ابنا قاحسا نب ركب وباخيشلا ( هان ربخا ) هتياورىف نامنلان.ةريغملا بئاسلا نبءاطع 4 عنب ايدقوإ»
 لاق ريبج نب ديعس نرع بن اسلا نب ءاطع نعددز نب داما: برح نب ناملس انبإ ىطاقلا قاختشا بة ولا

 ها مرثك اهم الإ هذه ريخ ناف جوز ديعس ايس انغ لن ىل لاق ١

 تن قع ناملس نب رفعجانم ماحن راما يمشاهلا نايا نب وصلا ات بوقعي ندم سابعلا وا * أكد ِِ

 يف ىيعةرق تامجو ببطلاو ءاسنلا ىلا ببح 00 هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنعهللا ىذر سنا نع

 * هاج رخل دال 1 عع ثردحاده» ةولصلا

 مي دمت فدسو نب هللا دبعاتت طابم دلا ليس نركبانت ةكعهيقفلا سارفن ميهار ,آ ينربخا ٍِظ

 سود اوهبلع هللا هللا ل وسر لاقلا : |مبنع هللا ىضر سابعا ن نيو ء ةرسيم نع ميهار ربا نع يفئاطلا

 ماعارؤ راسو ةنيبعنب نايفسز ال هاج ا * [ولسم ظرش لع نيد تينعلا له # جوزتلا لثم نيب احتمال رم

 * سايعنا ء ةرسيم نب ميهأرنا نع هافقوا

 نالت اان ديعسزب ىيحان ةدسمان ىيحبنب دم نب ى يان ظفاملا بوقعين يدمج هللادبعوبا 4 انربخا ,

 فينا 3 لعق حيد مل اق لسسوهلا اوهبلعدللا لص يبنلا نعدنع هللا ىضزةربسهيلا نع ديعس يلا نب ديعس ن

 حرص ثردح اذه « ءادالا دب رب تأ كلاو فعئسل ناديرب مسك انلاو هللا ليتمس يفدهاجلا مهيعإ

 ىلع ل ا

 ريخ ناف جو زب لاقل تلق تجو زب سابعنبا ىل لاق ريبج نب ديدس نع نامنلا نب ة ريغملا نع 4 نايس
 *« حمص *«ةمايقلا م و لبق ج رخيس عد وتسم كبلصيفاعبم و ءانساه رثكآ ةمالا هذه

 ةماالا هذه ريخ ناف جم و زب سابع نايل لاق ريبج نب ديعس نع تن اسلان ءاطع نع دب زنن « دام »

 مسرح ه«ءاس م شكا

 هللا لص هللا لوسر لاق سنا نغ تبان نع. ناواسنب رفعجاتم ر سات نانا نصملا ايهالا ان دعو

 ه0 ببح لس و هلآ و هيلع

 لثم نيب احتملل ر مل اعوف رم س ابعنءانع س وءاط نع ةرسيمن ميهاربا نع يفئاطلا سم ن ي«ي دمحم »

 « اف وقوم ميه اربا نع ةنيرعىبا و رمعم ها ور»ج وزنا

 دهاجا مبيع نادهللا ىلع قح ةنالثلاق ةلسو هلاو هيلع هللا ليص ينلا نع ةربر هيلا نعديمس نع نالجت ن ا

 *(مزعا دالا لب رت تت ا نر عم و هللا ليبس يف

 ةماسإ وبادوف 40



 «() ج» ..' « حاككهلاباتك ط < 20: يدهدإل 4« صيخلتلا عم كر دئتسملا 9

 طرش ىلع ميعص ثردحا ذه:هلتمِف يباب هدخاافهيلاد رفهلاقافهلاةّتساؤهنم هعاتنا ىذلا دبملاديسلا بهذفاهدنعنم

 «* هاجرخم مونيخيبثلا
 نب رمعم نع (؟) تيه ا )١ (لييلعصا نسمات ةعرخ نى رسل اننا : اه نب اص ندم انثدج»

 رهش نم لس وهل .اوهيلعهتلا لص هنا كوس لا لاقل اقهنعللا عطروا نا نع هسا نع سواطنهللادبع نعدشار

 *: هأح رخو نيخشلا نر لل بع حي ثيدحاذه# ردههم دفهعيطو مدفيس

 نب بوعي ىنادح بهو ن هللا ديعات قدا 1 قياس نر ضن نرحبانت بوعي نب دمحم سابعل !ونا كان .دحال

 لاقإسو هل اوهيلعدللا لصهّلالوسزنااههمع هللا ىط رص اعل |نورط نب شادن نع »مزح ن ةرام ن ,ءنمحرلادبع

 اوناكف ذ اوفلتخاو مهمانأماو مدوبع تجرم دق سانلا نم ةلاثح قب وةلن غ سانلا لب رغب نامز يف اب نا كلشوب

 نولقو نام ام نورذبو نوفرعتام نوذخا لاق ااوتال لو نواب تقيكتل ولاق داني اصا نيكو انكم

 * ةقايسلا هذبم ه اجرخي مونيخيشلا طرشللع حيحص ثيردح اذه # عتياف نيطا اان وهياوو متاخر يلع

 20 دا اذهل (

 # حاكنلا باتك بم
 .|ن ةجراخ ينثدح حارا ن ميكو ان ردكم ينأنب نيسحلا انن دادغس رازيلادمحا ن.نامعورمخو أ » اريخا ُِظ

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاقلاق هنع هللا ىضر ىردملا ديعسيفا نع راس نب ءاطعنع مسانبدمز نع بسغصم

 حيمص ثيدح اذه * لاجرلا نم ءاسنلل ليو ءاسنلا نم لاجل لي ونايدانب نايدانموالا حابضن م ام لسودلاو

 # ءاجر زعل و4 انوا

 حيرجنإ انن' اسر بلا ركب نيدم انئزازقلا نانس نندمي نيسحلا واانب بوقعي نيدمح سابعلاونا ؛ ي اندح »

 (ع)ةرورصالسو هل اويل هللا لصَّسالوسرلاقلاق|هنعهّللا ىظرسابعن.ا نعةم ركع نعءاطعن ريف ربخا

 ' عمج ٠؟حاكنلا كرتو لتبتلاوه (©) ١ دلاخ ننسيهو (؟) ١١ ىرقنملا يذاوبتلا )١(

 * (مخ) هلتقف لاب ه دخاف هبلا هدرو هلاقاؤهلاةتساؤ هنم هع اننا فضلا دولا

 *(مخ)ر دههم دف هعضو م. هفيسرهش نمأع وف صمري زلانب | نعهبا نعسوءاط نبا نعرمعمانب  بيهوز»

 هللا لو.سر نا ورمج نوللا دبع نع»ب رح نب ةرامج نع نبل دبع نب بوقعي ينثدح # بهو نبا وه
 مذوهع تجرم 'دق.سانلا نم ةلاثح قبو ةلب يغ سانلا لب رغب نامز يناينا كشوب لاق ملسو هل اوهيلع هللا لص
 بتوفر متامزو ذخاب لاق هلال وسرأب اني فيك و اولاق هبباصانيب كبش وا ذكها واكفاوفلتخاو مهن اناماو

 * (مخ) م تباع رما نوع دب و مكتصاخب م يلع نولبفتو نو ركام نووي

 ظ ه4 حاكتلا بايك زب
 1 ناب ِدانم والا خرابص نم ام اعوفرم ديمس ىلا نع راسب نب ءاطعنع لسا نب دب لب ز نع بعصم نء 6 ةج راخ

 * ماو ةج راخ ( ت تاق) جيب *«لاجرلا نم ءاسينلل ل وو ءابسنلا نم لاجسرلل لب. و نإي دان

 - 003 (ةم ايلف روس ةطرارف تاع نم ةمركم نم ءانعن رم نع «ع رجنإ

 110 موح»
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 ملا . «المال انف بئاتك» #58 #٠ صيغلتا مم كراتسلا»»
 طا و هج نم هللا ذ طنم .ىهن* ! يلع دو" انطادس الأ

 ْغ م + نا * مرج نين يف اينسم لتقا“أ

 ريصبأ راني ادهشو اركذ نا ذللا ناب احّضلاو هاج رخض لو نيخيشلا ط رش لع دانس الا مير ثدح اذه

 * نياتسملا دو كح يفهن ثنا ديلا

 ور# نع ةبعش : انّساياىلا نمد ”اننيسللا نب ميكب ان نا دمع ىضاقلا ن وشما نمجرلا كبع 6 انزيخأ 2

 | نضاعلا "نب ديمس ةعرجلا مودهنع هللا ىضر نافعنبنامع ثسب لاقيفادملا(١) روت يبا نعىرتخبلا ىف! نعةىسمنا|
 نا نوأ. هر اههايللب نءا لايف َة ةفدحو دوعسم نبأ م ادعاق كنك و لاق هودرزفهيلااوخ ار |قةذ وكلا

 1 لسوةل اوديلعتلا لصد##و هتملعائيش هيلا كلذ نم تملع امومد نم ةمجتح اهفؤرم 1و ءالل ؤه مجرب 3

 هلو ويلا ةتتفلاف لئاق ؟ ين هعمامو حيبصيو انمؤم يسعو "يش هعم امو يسع وانمؤم حيبصب لج ىلا نا

 ه ماح زنإو وابسالا ميج عيدح اذهم هتسا ل ا لاق هلفسا تلقهتساه ولعتوهيلق سكت | دغ هللا

 ناهيلسأما / نميبانب فق ىضاقلا مثيملا نيدمج ضصوحخ الاوا اننورعيف ريصلاد# يركب ريشا 4 2#

 ىداع مالفلا نكي هبقاعيو ءايشايف 0 ناكو ىبايلناك امالغنا ها نع ةمقلع ىلاني ةمملع نع لالب نءا

 هن تلغو فيسلا ىلإ لعدبعلا رهشف صاعلانب ديغسة رفا يف كلذو فيس مالغلا مو امو:مالغلا ه هيفافهع ايقودتتس

 هللا هلوسو تسيل ةقئاع كرلاقفادسلا لف اعاهربخافامنعّشلا ىضرةشئاع لعيب لخدف هنع سانا هكسم افهيلع

 يباب جر 4 تلاق همد بجودقف هلتقدي رب نيملسملا نم دحا ىلا ةدد دحن راشا نم. لوم لصف هلاو هيلع هللا لص

 نم منيان ن دل كو رش ؟:ةكذلم ىلا نب .بيبحوه تارقتلا يف(١)

 شيط و لبج نم هللا ذاعم * ىمثا لع و تلات ارسمل

 خر ىثيعت شع امىفانب سلف .. * م رجريغ نرم اسم لتقا أ

 نب ديعس(؟)ةعرللا موب نامع ثعبلاق ىنادحلا رون ىف نع( ١ )ئ رتخبلاىلا نع ةضنب و ر< نع ةبعش »
 زنك اند زمس نا لاف ةفذحو دوعسم نبا مءادعاق تنكولاقو هيلا هودرف وعاشت ةعوكلا الا نماجلا

 هل او هيلع هللا لص دمسو هتملع ائيشالاائيشكل ذ نمتسملع امومدنمةمجحاهيف قرم مو ءالؤهمجرتنا ىرا
 مويلا ةنتفلايف لئاق : ىش هعم ام و حمبص,وانم وم ىسعو ءيشهعم امو ىسعوأنم م حبصب لجرألا نا يعرسو

 «مسيمص# هتسا لب لاق هلفسا تاقوتسا هولعتو هبلقس كبي ادغ هللا هلتقو

 ناكو هبقاعو ءايشا يف هب رضي ىنابذاكو يبابل ناك امالغ نا .هما نع ةمقلع يبا نب ةمقلع نعل أ اب نم 6 ناملس "

 ىلع هرهشف ص اعلا نب ديعس ةرما يف كلذ و فيس مالغلا عمو امون مالفلا هيملفهعابف ه ديس ي داعب الفلا

 هللا ل وسر تغمس تلاقف:دبملا لمف اع اه ربجاف ةشث'اع لع ىناب لخب دف هنع سانلا هكسماف هيلع هب تلفت ىلإ

 ءاملشل ىف بهدذف ىباب ج رقن همد بجو دتفهلتق ديرب لسم ىلا ةديدحم راشانم لوقت سول اوهيلع هللا لص

 ا يادار دا كوارع ٠؟ءاملجاب ىدرتخبلا نا رميا ن ءاوهو زوريفنديعسوه )١(

 هنغافعتي لا في رش ٠١ ةفوكلاب عض وم وكسو
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 «(00جطط #« ىنبلا لهالاتق باتكإ» ١-٠ 4٠00 4« صيخلتلا ممكردتسلا»
 تنا فيكرذابا اب لس و هل 1و هيلع هللا لص هلا لوسر لاق لاق هنع هللا يبض ررذ يبا نع تماصلا نب هللادبع

 تنا فيكحلاق م هلوسرو ىل هللازاخام تلق ربقلا ينمي فيصولاب تبيلان وكي ىتح سانلا بيصي تومو
 كاش رف نم موا عطس الد كنار ىلا عجن عتاد يت ىنج نأ ب نجا

 قرغل ىتح سانلا بيصي لتقو تنا فيك لاق م " ةفملاب كيلع لاق هلوسر و ىل هللا راخآم تاق كدعتسم ىلا

 هللا ل وسراب تلقف لاق كلزم مزلا لاق لعا 0 هللا وإ هلوسرو ىل هللا راخام تلق م دلاب تيزلا ةراجح

 لاق تب لخد ناف هللا لوسر اب تاق اذا موقلا تكراش دّمف لاق كلذ لمف نم هب برٌصاف قيس ذخلا القا

 ن وكي و كمنا و همئاب ءوبيق كبجو ىلع كءوت فرط قلاف اذكه لّمف فيسلا عاعش ك رعس نأ تيشخ نا

 نارمع ىنا نع ها ور ددز نب دامح 0 ,ش ىلع مييحص ثيردح اذه * رانلا باكا نم

 هنع هللا ىضر ر دينا نع تم اصلانب هللا دبعن ء ةأرم ايبط ضاق ناكو في رط نب ١( تسلا ىدح لاق وللا

 * هوحن لسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 الان وعار نس اك ىضلا بيسملا نب سئ وب نب دما انمر افصلا هللا دبع نب دمج هللادبعوبا * ايريخا

 ميرخ نب نعال جملا نب ناوى لاق (الاق) يبعشلا مأعو م زاح يبإ نب سبق : .نرع دلاخ يلا نب .ليعمسأ

 هللا الا هلا ال لوقت ادحا لئاقا ال ن | يلا ادهغ اهنا وا ردد ادهش يمويفا نا لاق انعم لتاقتف ج رخنالا

 * لوق وهو جرفن لاقانع ججرخافلاق كعمتلتاق رانلا نم ةءاربب ىتتج تناناف

 شي رق نم رخآ ناطلس ىلع *  ليصي ذاجر لئاقتسل.و

 ٠ هنعافعن, دلا في رش دمش ١١ في رط نب ثعبنم لاو في رلط نب تعش بي رتل 0١)

 رذأب اب لس وهل او هيلع هللا سص هلال وسردلاق لاقر ,ذيلا نع ثم اصلان. هللادبع نع نار مينا نع# رمعم | .

 لاقمث هل وسر و ىل هللار اخام تلق ربقلا ىنمي فيصول ابت تييلا نوكي قمن سائلا ب بص توموشا |

 تمم موقنا عيطتسالو كشارف يتان نا عيطتسالف كادعت ايات اس عوجوتنا 59

 وح سانلا بيصي لاقو تنا فيك لاق مبةفعلاب كييلعلاق هلوسروىل هللا راخام تلق دجسمىلا كش ارق

 غاب ب رضاف يفيسذخا الفا تاق كلزنم مزلا لاق هل وسروىل هللاراغام تاقمدلاب تيرزلا ةراجخ قرغت
 | ذكه لّدق فيسلا عاعش )١( كرهس نا تيشخنا لاق ىتيب لخدناف تلق اذاموَلا تكراش دففلاق كلذ لمف

 يي يم يك ا

 *: ةأ سه ضاق ثعشملا ناكو تماصلا نب هللا دبعنغ تي رطن. ثءشملا نع ين ولسا نا رم يلا نع هاور

 ىنا نا لاما. امتف جرخنالا < رخن نعال ناو م لاق(الاق) عشلاو سيق نع دلاخيا نب 6 ليعمسا»

 تلت ا6وابلا ومقال ,س ىتتتح تنا ناف هللاالا هللال لو ادحا لئاقا الذا يلا ادهع امماواردب ادهش ىو

 «لوش ىهو ميركن انع جي نخاف لاق كيس

 شب رق نم رخا ناطلس ىلع . * . لصي لج ر لئ امنت تسل و
 هنعامغ ندلا يرش ١ هرب وهء وص كبلغي لل | مين اجلا عمجيف()
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 «(00ج» | «ىنبالمالتتباك» -«ه0 >> « صخلتاعمكردتسلا»
 هانلتق :رحنوا كلوب ىف تضح ديو اعمدل لاقق ةيغابلا ةثفلا هلتفت لوفت لسو لاو هيلع هللا لص هللا كد

 5000 لا عي يور, اص انئاوبس ني لا وا انحا امون نيب ةوقلا ىح هنأ و اج هب احساو ىلع هلتق اع

 * ةقايسلا هدم هاجرخل+و نيخبشلا

 نب ليمبس ا ان ينارسعلا بنجم نب لضفللا ان قيسيع نب .نسحلا نب. لماؤملا ندمت ركب ونا « ان ربخا »»
 هللا يض رةشئاعنعنمحرلادبع تن ةرمج نع هسا نعم زح نب و رمت نب دم نب ركب يبا ندم نع يب 3 سرواىلا

 اانا تنم نم ناتقت اط نراه ةي لا هذه نم ةيزإلا + ذع هنع تنغرر اذ لبثم كنار ام ٍتلاق اهنا ابنع

 ميو ثردح اذه » هل سا ىلا عرق ىتح يغبنت ىتلا | ولتاقف قرخاالا لع اهادحا يع ناف اهني اوحلماف

 * هاجرخل ملو لسم طرش ىلع

 ىراخبلاهيقفلا دما نب ميهاربا قاحسا واو ورع اميجج ئييللبا دمج ىباو يرايسلا سابعلاوا #* ان ربخا ©

 ن دايز نع نوميمن. دم ةزمجوا ان نامعْن نابع ان ىرازفلا ورم نيدمح هجوما وا انب ” (اولاق) روبأسينب

 نوكساب "| لسو هل او هيلع هللا لص هلل لوس ر لاق لاق هنع هللا ىضر ئدلسالا حيرششنب ةك ىع نع ةقالع

 هؤلتقاف عيمج بج مو(لسوهل و و هيلعهتلا لص)دمشةما سما قرف نادم ربه ومتًرنف هدد عفرو تانهو تانه يدعب

 نالزيخعلا لعب تلكح ناو هاجر خلو نيخيشلاط رش لع حب ثيدح اذه * سانلا نم ناك نمانثاك

 تدجوم * ةقالعن دايز نع هوور دق دشارن.رمعمو نم رلادبع نب نابيشو ديعسنب نايف سو 0 ةبعش

 بابلاو ةك رع نع هتاور ىلع ةقالعزب دايز اوعبانت مريغو ىدبعلار وفعيابا و يبعشلا صاعو يمجشاالا مزاح ابا
 ديعس ينأ نعةرضن يأ ثد دخت ( لضم جرخا دقو) تاناورلا هده 1 نع كلذ ىنغاف ءزج يف عومج يدنع

 دبعنب نمح رلادبع ردح ه>رشو# |هنم رخ هلآ اولتقافنيتفيلخلل ميو اذال لاقرلسو هلو هيلع هللا لص ىبنلا نع

 مرد جزء اتعد وركن هللا دبع نع ةيعمكلا بر

 دمجا (انربخاو) قازرلادبع انا ى ردلا ميهارا نب قاحسا ان يبناعنصلا ىلع ندم هللادبعوبا © انزبخا

 نع ىلو ا نا رمج ىلأ نعرمعم اينأ قاز رلادبعانت يفا ىن :ادح لبنح نب دما ن هللادبع اننا يعيطقلا رفعج نا

 هللادبغ ١ هنعافعنيدلا في رش ٠١ نادبعبتللا ظفاحلانامعن هتلادبع )١(

 هناو ءاجهباحصا و لعهلتق اعا هأئلتق نحنوا كلو ىف تضخد 0 واعم لاَقف ةيغابلاةئفلا 5 لوق : ملسو هلآو هيلع

 * ( م خ)انفويس نيب لاقوا انحام ر نيد هوقلاىتح

 ةشلاعنع ةرمك نعهما نع مزج نا ورحب نب دم دم نب ركب ىبا نب دمع نءيباانب سر وا ىلا ن6 ليعمسا »
 «اولتتقا نينم ولا نمناتشاط ناوُدب لإ هاذه ننال هاذه هنعم غرام لثم تب ارامتل !ا

 اهنا سو هل آو هيلع هللا لص هل لوسواهتلاق قولمالا ةخج ع نع ةقالعنب دايز نعم ىركسلا# زجوا »

 (ملسو هلو هيلعتلا لص) دمج ةما ما قرف. نإ دب ر هومتيأر نف ه 01 قر
 ةعاجو يمشلا تادج و م داي زنع فايفسو ةبعش هاورو ( م خ) *نسانلان ,«ناكن م انئاكهولتقاف ميج مو
 *« ةقالع نب دا راو

 رمعم 9 004
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 ية حيي

 دهسدنسه وها يح سبصبل

 *«(0)ج» >> «ىنلالهالا باتكإط #«ههاط م صيختاعمكردتلا»
 ملعا الو اثبدح نيب رضبلا نعا نم ةرضنىبا نب كلاادبعو ةقايسلا هذه. هاج رخم لو حيحص ثيدح اذه

 * اذه ريغ ثيدح يف هات ولعيلا

 ان ناق رن نب رفعج انن مهثدخ م اشه نب ريثك نا ةماسا ىلا نن ثرآحلا أبا لدعلا داشمحن ىلع ب انندح

 ك2 د نوزوجال اوناكك نين ث هش لاق هنع هللا ىضر ةماما يلا نع نا رم نب نونيم

 * تابلا اذه ف دا دانسالا حييحبص ثردح اذه «الشق نوباسالو

 رجح نب ىلع انب نر اذاش نن دم ديعس ونا انن هواه لاش ندعم (انعل) خيم «ةعاح ١

 الا سانلا ىلو دقو لما موب رام ي داتم يدان لاق ة يسبعلا ةعيبض نب ددزب نرع ى ددنلا نع كب رش * اني

 هانيلع كلذ قشف ن مآ وهف مالسلا قا رك اتنن الو رج ىلع فاذءال

 ينزراوملا للادبعنب فسوان”ثبوهعي ن دم سابعلاو( هانثدح )دنسم ثيدح تانلا د يوردقو

 ن دمجا انثث هب ولاب نيدمحا نب دنت ركبوا ( ينثدحو )راملا رصن وا زيزعلادبع نب. كلل لب اننشدقملا تيب

 هللا ل وسو لاق لاق اههن هللا طر رمح نئا نع مفان نع معي ير اننا راملا رصن ونا انث رانوملا بف
 هذه نم ىنب نميف هللاكتح ام ى ردنا د وعسم نبأ اب د وعسم ن هللا دبعل لس و هلآو هيلع هللا لص

 لع ففذء الو مريسا لتقت الو معربدم عبنت النا مهف 21 ناف لاقرعا هلوسرو هللا دوعسم نءالاق ةمالا

 * مهرج

 09020 قاز راادبعأما داع ' ميهاربا نإ اعنا يباعنصلا يلع نب ديمخ هللادبع وا  انربخا 00

 مزح ن ورم ٍلخد هنعهللا ىطر رسأي نيرا ع لتق ا1لاقهسا نع ءمزح نو رمت ني دم نب ركك(يفا نع س واط ن لا دبه

 صاعلانب و رم ماَمف ةيغابلا ةئنلا 7 او هيلع هللا لص هللا لور لاقدقو رام لتقلا ف صاعلان و رح لع

 تعمس ورم لاف اذ اًقرامع لتق ةيواعم لاق : رابع لثقلاق كلن اشام ةيوامم هلل اقق ةيوامم ىلع لخديتح اعزف

 مب رج ىلع برو زرجمالاون اكو نيفص ت دهشلاق ةماما ىلانعنا ربمنب نوميم نع ناقرين,  رفعج 9
 *«مسيحص اليتق ن وبليس الوايل 00 نواتقالو

 فا ذيالالا سانلا لو دقو لمجلا مون رامى فانم ىدان لاق ىسبعلا» ةعسرنا ددزي نع ىديسلا نع تك رش

 * ممرمص ةانيلع كل ْذ قف نمآ وهف حالسلا يفلا نمو لوم لتتالو مب رجىلع
 نبا ايرلسو هلو هيلع هللا لص هللا لوس لاقلاق رم نبا نعمفان نع ءميكح ن رك اهطوم دلقا وسن وا
 مريسا لتقالو عر 1 عبتب الا لاق عا هلوسرو هللا لاقةمالا هذه نم ىمل نميف هللا ام ير ريا 900

 * ك|ونرتمر رك (ت اق )«ميح رج ىلع ف ذبالو

 و رحب يلعم رج نب ف رم لخ ةرامع لتقل لاقديب ا نععزخ ندور من يدم نب ركب ينا نعسو اط نبا نع 6 رمعم »

 [ اعز اعلان و رمي ماقف ةيغابلا ةئفلا هلت للاو هلآ وهيلعاتلا لطول لو سر لاق دقو رام ل تق لاف صاءلان ا

 | يلم ف هبا 0011 لابي دم لاقا ذا دا ةيوامملاقفرامح لتق لاق كلما اشاملاَةف ةءواعم ىلع لخد ىتح

 كر ويم -اعبب ْ ندير 0

 ب
 موس

 #ةمالا هذه 2



 - «00جط م ينلارمالاتباكإط «ه6ط < «سيخللامكردتسلا»
 قرط تبث تأ لف لصي نالف يب دجسم يف هتأرو ىلصي نالف ىدجسميف هتأردقلوق ءاج نمر 81!

 هتعمس لهو تلاقهلوسرو ُهَللاقدص لو هتعسست لق قارعلا ل ها جزاك هيلع م اةنيح لع لوق ات !او كلذالا

 0 نيخيشلاط رش لعحيحص ثيدحاذه#*هلوسرو هللا قدص لجا تل كاقال مهللا تلق كلذريغلاق هنمتنا

 * ةريثكحديناساب لسم هجرخادتفةيدثلا ىذ رك دالا

 مومن هللاديبعانت ىرافتلا 7 ةز رغ يان مزاس نب ,دمجا اننيفابيشلاميحدن لعنيدمج رفتجو 4 ابربخا *
 بتاط ناورهلاءون هنعهللا ىضرادلع تدهش لوف: ثراحلا نبك لام تعمسلاة سبق ندم نع )١( ليئارس

 «تبذك الو تنفك امهّيلاو لامفادجاس رفع هلعروفابا ماوي وكلا ةخاو ف رتتينتج لقب هيلعر ذقن لف 5

 «ركشلا د وحس يف مير سب وهو ركعشلا ةدجسرك ذ.هاج رخو نيخيشا|ط رش ىلع يحس ثيدحاذده

 لبس باتعوبا انن ىبثاقرلاّللادبعزب دس نب كلملادبع ةءالقوبا ان ىضاقلا مركم ندم نم ركم# اربخا اف

 هللا ىلص هللا لوسر نا هنعّللا ىذرىردحللا ديعس ىنا نع هبا نع ةرضن يبان كلل دبع اننلالدلا دامح نا[:

 هنبع نيب غ ءاوسوذ باثلا ص اقم لجر مهو الاشوانيع ىليعيفهيف هدب برضل لعل لام هانا لسو هلار او هيلع

 لاقوا زيدزفل مادشايف لاملادغت ىتحالامسوانيعهدي برضي يسودل اوةياعّشالص تال وسر لمة وجسلاارثا

 نرف لدعا ملاذا لوقو هك بق : لسو هلو هياع هللا لص هللا لوسر لمأج ل اق مويلا ذنم تلدعام فاو

 عجري تح هللا نودوعال مم ةيمرلانممهسلا قورم نيدلا نم نوق رم ةقرامقرمتس هنااما ى دعب ل دعباذ

 هلف مهلتق نق مهلت اقيلف مهمل ريما نوئيمو لوقا نرنسع مهتائزواتال نازل تؤرق هتوف ىلع با

 انه هنعافعنب بلا في ريث ٠١ لعا هاو سنون نب ليئارسا وهنظأ(١) ةرزع#

 تشات أي لف لصي نالف ىب دجسم يفهتنأ رو لص, نالفيج دجسم ىف هتاردق لوق ءاج نم رثكا ناكف

 هلوسرو هللا قدص لوقت هتعمس » لاق قارعلا لها مع زباك هيلع م اق نيح يلع لوق اف تلاق كل ذ الا فرعي

 ةيدثلاىذ ركذهنمجرخاو(مخ )هلوسرو هللا قدص لجا تلاقال مهللا تلق كلذ ريغلاقهنمتنا هتعمس لهو تلاق

 ردق لف جدنملا بلط ناورهنلا موايلع تدهش لوقت ثراملان كلا» تعمس سيق نيدم نعم ليا رسا »

 * ( مخ )تبذك الو تب ذكامّملاو لاقفا دجاسر فن هيلعردق هبا م تركللا هللا قرع هنيبج لم هيلع

 مسوه/7 وهيل با لص ها لوزا ديمسيبا نع هببا نع ةرضنرفان نب كلاا دبعانن « لالدلا باتع وا »

 دوجسلا ربا هينيع نيلءامسو ذ ب ايثلا صلقم لجر مهيف والاىشو انيع يطعيف هيف هدب ب رضي لمخ لام هانا

 تل دعام هللاولاق وا رب هءىلولاملا دغالفلاملا دفن ىتح قرف ملسو هلو هيلعهتلا ىلص هللا لوسر لمفب

 هلا اما يدمي ل دعبإذ نف ل دعا ملاذا لوقن و هفيكب لقي لسوهل آول هللا لص هلا لوسرأل مخ مويلاذن

 هقوف لع مهسلا عج رب ىتح هيلا تر و دومال م ةيمرلا نممهسلا قورسصنب دلا نم نوق رعب ةقرام قرمتس

 رجالا لضفا هلف مهلتق نم مهلتاقيلف مهيقل نفلعفلا لويس ولولا نوني مهيقارت زواجبإل ناآرتلا نو رمت

 « حييص مقالاب نيتفاطلا ىلوا ميلتقت مهنم هللا 'ىربشن ربا ريش م د اهشلا لضفا هلفدولتق نمو

 رغج# 006

0 

 . # قأ اب نيتفئاطلا ىلوأ مهلتمت مهنم هللا ىئرب ةيربلا ريش مم ةد امشلا لضفا هلف هولتق نردو رجالا لضفا

 00017 0117ب-ب-ب-ب-ب7-1

 هين دفن

 لليتمالاب

 720001 كايتاننإ/ نير د 2ضأ01011771 00

00 
600 

112110111011111 
2-0 

021101010110110 



 ند

 _40ج» 0 «قياره باك طا <02 « سيلا مكردتسلا#
 ميح ىلا نم رلا هللا معدل لس وهل اوهيلعلا لصةنلالوسر بتكك اشد رقدموقطاص نوحي دحلابسوهلار اوهيلع

 هللا ل وسر لاقق مهللا كساب كا لاق بثكأ فيكفلاق متيحرلا نمعرلا هللا مد بتككأل ليهس لات

 كفل اخن مل هللا لوسر كلا لمن ولاولاق هللال وسر دم نيردكمالب خيم لس

 0 يي

 مركسع انطس ونا ذا تح مهعم ثحج رفا س | اطيفانب ىلعمهيلا هثعبف رخ آلا مويلا و هللاوج رب تاك نأ

 هقلرعا انف هن زسي نكي نفي سارح ويده كبف اس ى قارنا ةلج الاتقان سلما ١ ءاوكلا نبا ماق

 هوعض اوال و هبحاص ىلا هو درف نر ومصخ موق مم لب هموق يف و هيف ل زن نما ذه هللا ب اك نم

 لظابلاب ءاخ كلو ةانمطتساهف زمن قولي ءاجاذافب هللا تاتكهحضاونل هللاوإلا واقف عوابطمب ع ادق لاق هللاب اك

 ' مهني بان مهكف الا ا ةعر امهم مجرفمأياةنالث هللا فاتك لع هوعضا وف هيح [لللهف لو هلطاس هتك 1

 م ا اودفانلنسانلا تم اوانزنسا ننيناكدق لاف مهتيقت ىلا لع شمبف يلعىلع مهلخدا ىت هج ءأ كلا نبل 1

 : 0 ايدل نب متثش تيصحاوا ناتو لسو هلا اوهيلع هللا لصد. هنا عمتج تح

 هللا ىضرةشئاعهل تن !امف نينئامللا حالهثلا ناءاوس لع برحلا ؟<-.لاابذبن ديف كلت ماي ذلك انام داويلطتوا |[

 ىلا ولتتو هللا قعر ءامدلا 0الا اومطت حجل ثعبام هَ هللا 0 قداس نراأا# ىلا

 اذه نوفرعت له ل قبانلا ادق 0: يف يلع مم هيلع تفقوو 00 تاقف ىدثلاوذ ىدشاوذ نولوقهنأ

 :.ةييعتدمو

 مهللا 0 قس عحرلا هللاهسن

 دم هيلع لاصاما ذه بتكف كفن اخنإ للا لوسر كلنا ملمنول اولاق هللا لوسر دم نم بتكالاق مثبنكا لاف |
 رخ آلا مويلاوهللاوج ر فراك نأ ةنسح ةوسا هللا ل وسر يوكل ناكدقل انكيف هللا لوقاثدرق هللادبع نا

 ناهد ا لااةرقل اة ا: ام سادلا ت طقناا وكلاب ماق م لك ع انطو وفاكل ىتح مهعم تجرفت يلع مهيلا هثعبف

 مادو هللا نياك" و زؤميطأ قف الو ةيخ أبص ْنلا هودرف لومصخ موق لك هموق فو هق 0 اهي هللا كنعأ

 ه.ححاص ىلا هندرنل وهلطار هنتكبنل لظابلاء اجبنا وكلا ذفهف رعن قمل ا ءاج ا ذاف هللا با انك هنضا ونلهللاوالا ولاقف ثٌقايطخ 5

 هنعللا ىصر يلع ىلع مولخدا ىتح ءا وكلا نبا امهتمناكسف الآ هيدا مهتم عجرقمأياةمالث هللا ب انك هونج وف

 اولازناو دمحم ةماعستج ىتح متثش يح وفعل م هسا انلا سا وان صا نمزاك دقاق مهتيفت ىلا لع ثمبف

 ترملا مكيلاندِس دقف كلذ متلعقنا مككافامدا ءاطظتوا السنا د انحامر مكيف نا مل كتان . متثشثيج

 ريب ءامنلا اوكمش. و لتبسلا | ومظق ئخ مهيلا ثمبام هللاو لامه ميلتق دقف دادشناا اي اةعداسا تلاتغ ء اون لع

 نع ىنغلل 'ىشاف ت !اقوه ذلاهلا ال ىلا هلل !تلق هلل !تلاثق ةمدنلا لها اولحتساو بايخ نبا اولتقو هللا قحأ

 | نوف رمت ل هلا ف سانلااعدف ىلتملا يف ىلع عمهيلع تفقووهتب ًاردق تلتف يدئلاود نولوت هءزنوثدحت.قارعلا لها

 اثلرقهموق تح وهلا وةهيلع

/ 
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 7 يعل 4 ينلالها د « 64 4 ضيخلتلا عم كر دتبلا»
 هيلع حاطصا اماذه لعاب بنكأ | هللا لوس يل ملت كنا مهللا - وهل اوهيلعمللا ىلص هللالوسرلاقف كنتاقام

 ٌ مجرف سابعن هللادبع لاق# هسفاح نيح ةوبنلا نم هجرخاامو ىلعنم ريخ هّللا لوسرأ هللاوفهنلا دبع نبدمح

 00 الا وج لول هيد انمح ةايغ لع عز اسلتقو نافلا موقلانم

 نب هللا دبع و مييلسنب ىيح انب ى دبملاريث ثكنب دمحشاتن ىسودسلا ىلع نب ماشه انب ذاشمحن ىلع < ان دح ف

 اميف اهمع هللا ىضر ةشن اع ىلع تم دق لاق داحلا نب دادش نب هللا دبع ن نع ميثخ نب نامع نبهللا دبعزع دقاو

 : : كلأدا أعيق داص تنالهدادشنب هللاديعاب لاق ذا ىلع لت وق ىلايل قا رعلا نماهعجن ص سب ولحاه دنع نم

 ايلع نإ تلق مهتصق نع ينث بخ تلاق كف دصا اال 'ىلامو تاق لع مهلتقنب دلا موقلا ءال وه: نعىنث دح هنعأ

 ةف وكلا نناج نم اضرا اول زف سانلا ءارق نم آلا ةيناع هيلع جرخ نييكملا 2 ول تناك

 تكشل ت تققلطن | مث هب ك امساو هللاوكسنبلا يق“ نرم تغلسنا ؛اولاَف هيلعاور 57 ناي او لاق

 نينم ٌؤااريما لع نلخ ديال نذ وم ن ذافرصا هوقرافو هيلعاوبتعام يع نب نا اف الا كال هللا نب دىف

 هدب هكصب قفطفهب لد نإ ىلع هيضيؤف ميظع فحصضماع د ءارقلا نصرا دلا الثمان ا ايف ن آملا لمحدق لخرالا

 نحو داذمو رواها متل اقام نهتم 3ل) يم( |ب (ولامخب لسازلا ها دانف :نيانلا »تدع يسأل اهيا لوش و

 ناف لطريفا نما يف لجو زعاللا لو هللا باتبك مهني الى .اويرخ تدل امضالاقدن . رنا ذاف هنمانً راعركش

 ارا رح مظعأ لس وهلا وهيلغ هللا لصدخ ةمافا ملها نم اكحوهلها نم ايكج اوئبدافاوهنس قاقش متفخ

 هللا لص لوسرعم نحو و رمينب ليهسءاجدقو بلاطى ا نب لغبتككو ةن واعمتبساكنا ٍيلعا ومقتو# اكو

 هيلع ْ ش
 اذهيلعاب بتك ١ هللا ل وسر يبا ملعتثملا مهللا لاقف كلانلئاقام لمن ولو هللا لوسر كلا لم امانوك ىلا لاق

 موذلا نم مجرف هسغ اني ةوبنلا نم هجرخاامو يلع نم ريخ هلوسرل هتلاوف هللادع نبد# هيلع حلطصا|م

 * ( م )ةلااضىلع مرئاس لتقوزافلا

 نحن اهيبف ةشئاع ىلع تم دق لاق دادشن للا دبغ نع منيشخ نب نامغ ن هللا دبع نعد ريغو مييلس نب « ىحن »

 يندحهنع كلئسا اميقداص تنا له دا دشنبا اي تلاق ذا لعل. وقىلايل قارعلا قم ابعجر راج امانل

 ناو هن فالص تناك املايلعنات تاق مبتصق نع ىنثدخ تااق كقدضاإل ىامودلاق لع ميليق نيد | مولا ءالؤه نع

 1 0 مهماو ءارورحا لاق ةف ةوكسلا نتاج نماضرا اول نيف سانلاءا رقم ف الا ةاع هيلع جب رخنيركسملا

 ايلع ملب نا اهف هللالا حالو للان ديف تنكش تقلطن مد كامساو للا كسبلا صيق. نم تخلساا:اولاقو

 رادلا تاالتمازا الف نارلا لحدق لجرالا نينم وأ ربما ىلع ناخدي الز ذ ومن ذأفرما هوقزافو ةيلعاوبتعام

 سانلا ثادح فحصلا اهيا لوو ةعقج ! هل قفطف هندب نإ عض وف.مع ٍظع. فحصعاغ د سانلا ءارقنم

 !لو نيذلا كب احصا لاق دير اذا هنمانب راع م |[ نك ودا دوق رو ىهاغا هلفول انام نين للا نينلاياولاتف

 القي نو كس وداعا نما كجل وساق هلال ناف لجرو ةأرما فس لوق هللا تانك مهنيو قبب

 0 ور<نب ليس ءاجدقو بلاط يبا نب لع تن ؟وةيواعم ت تاك ى ف ىلع ادهش ةمرح معا دم ةماق

 هللال وسر يم



 مكسملا|ناىلاعت هللا لاق ةوهلنا ما يف فلاجرلا كح هنا( نهاد امال واق ن هام تل الث واقرأ هن الاونيرجاهلاو |

0100| 

 رنا عجل مارال نورا ياو هسونل وهل لاوس هين 0 اعتأرق :

 « () جو» # ىيبلا لهالاتق باتك» «اوا « صيخلتلا عمدلر دعس

 ىذلا ناكنئف مننيمو بس ملو لتاقهناف(ىرخالا اماواولاق)ةدحاوه ذه تلتف مكحال امولاجرالامو هللالا

 نمهسغاجح هنا لاق (ةثلاثلا اف) ناتنث هذه تاق مه اتق لحام نينمؤما وناكن ئإو مهتمينغ ومهيبس لحدقلار اينكل تاق

 نم مكيلع تأرقنا مت 7 انها بحاذلاز اذه عسب كدنعا تاقن رف اك الاس ارض يع

 لاجرلا هك مك اوق اما(تاتف معن اولاق نوضرا مكلوت هندرام لسوهل اوهيلع هللا لص هيب ةنس نم وهلا باك

 ندذلاامماإب لاققديصلا 00 برايف ا 2 نيف )اللا همكح دردقام مكيلع أر قااناف هللا سا يف

 اهوحنوفرا ينلاج ج رلا هكحا لامك دش مكب مل | دعاوذوب مكحتهلوق ىلا مرح متناو ديص)ااولتق الاوئما

 ىلا كلذ ريصيملو ع ءامش وللا نا اوملعت ناو مهنيب تاذ حالصو مهئامد يف مهمكح مل ايضفا ا

 الها نم اكحو هلها نم كح اوثماف امهني قاّقش متفخ نا لجوزع هللا لاقاهجو زو ةأرملايف و*لاج ر
 مكلو فاماو لاق منا لاق مهم تحج حا ةلوياج هد ١ يلا مك هللا لم امهنيب هللا قفونأحالصاا ديرينا

 يهو متر فكه قل متلءف نئلف اهريغ نم لحتبساماهنم نولحتس مث ةشئاع اع مك ان هيا مب اوبس لو ل

 متئاف مهماعم اهجا وزاو مهسفنا نم نينم وملاب يلوا ىنلا لوقت هللا نافمت رفك بقلانصا تسل متل ن نقاد مكما
 ملا ولاق هذه نم تجرخا تاق ضعبىلا مهضعب رظنف ةلد ايلا ب اهباامرص امهمانيتل المضنيب نورودد

 ملسوهل اوهيلع هللا لص ينلا نا متعمس دق مكمراو نودطجر نم مكتسب ١ | اافنينمؤملا ريما نم همساا2 مكاوفاماو

 نينمؤلا ريمالماس وهل اوهيلع هللا لص هلال وسر لاتف ب رح ن.نايفس اباوو رم نبليهس بناكة يبن دم امو

 هللا ل ويمر كلنا لمنول هللا لوسركللا سلا رشنا لاف هللا ل وسر دمج هيلع حلطبما اما ذه لعاب بتكأ

 لت :ق هاف (ىرخالااماو)اولاق ةدح ارو هذه تع تاقفكسملاو و لاجرالاموةاالا محل اناا لاقو هللا يصأ يف لاجرلا

 00 يانا تاق مهللاتق ل احا ةنينم ولا نم ا واكنثلو مهببس لحس ةلار افك لئاق ىذلان 0 ملغي وبس

 با متأرا تاق انيسحاولاق اذهىوس 5 دنءا تاق ن.رفاكجلا ريما وريف نينمؤملا ريما نم هسفناحهنااولاق

 لدعاو ذهب مكملوق يف ديصلا نم اهوحتو بارا ع نمت يف لاج ديلا هيك جرضات مكيعأرفا أناف لاجرلا مكح

 اشولّشلانا اوملعت ناومهنب تاذ جالصو مهئامديف مهكحما لضفا بئرا يف لاج راكع نا يدش كم

 ام واحالصا ادبي نإ راها نم ايكح و هلهإ نمانكج اوثساف ىلاءتلاقنيجوزلا فو: :لاجرلا ىلا كلاذ ريصب موك

 ةشئاع كما نويسبأ منغي ملو لاق ل وقاماو لاق مناولاقدذه نم تجر خا ةيضامةنسلاجرلا كح هلا لمجامهيب
 | ىلاعت لاق مر فكص بَل اال متلقناووكما 0 :امف نئلف اههريغ نم لحتساما م:نولحترسو

 مدعو كبج رخا تاق ضع ىلإ مهضعب رظنفةلالض لام مصأ هيلامرصاعمما نيتلالبض نيب متافمبما مما هجاوزاو
 هل اوهيلعّيلا لص يبنلاذا متممسدقعيراو نوبضرن نك كمل "1 ناقل نيم لل !نيما وما هميياامع ك وقاماو» مز اولاق

 لا لوسر ديس هيلع حلطصا|م اذه نك ! هلال وسر لاَقف نايفساباو ور متن 5
 ب ا
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 : «0ج» 7 4 ينبلالهالاتق باك )و 5 ١1ه : : 3 صيخلتلامم كر كلا 7 '

 مياس رجوع ه ط رمش ىلع ميرص ث ثيدحا ده «ةف ذبح ينأ ثي ذك ربح تم ذحلا قاس مم هولتق :رم

 ىنا دادش نعرامتن ةمركع نع مساقلان نبأ وب نب رم نع ىلع نب (رضصن نع) عييحصلادنسأ| يقلس(ث دحو)

 لذبت كنا مدا ىا اي هللا لوقي 000 ىضر ةماماينا نع رام

 6 ثيدح ف رط نما اذه لعرااغلا !نال هيف لولا انح مئاعا و ثن دحلا لضفلا 1

 * هاجرخم1 و ١

| 
 نتي ىب ريعاش يناليلوملا بيع نبدمخ ةيماواا ان هباتك لصا نم بوعي نيد ساب علاوأ  انندح 9

 امنعاللا ىضر سابع نب هللادبع انم يفنملا (وزتاس ليمزوان لدحلا با عنب م 0 ىاملا 7
 | يا قمل رهظلاب درءا نينم وأ ريصا ابت اقف اءلع

 0 تمنلو عملا تاع م ها اق كياع فلخايتا ل 00 وتلا هالو
 0 وا 0 بج دايج 00 لاق نمت للخأا

 رامتالا و: و نب رج اهلا: 58 0 500 هللا لص ىلا ةباحبص دنع نم مب 1-5 تلق كليءاج انا ا 8 59

 دحأ مهنم 35 وصل كلا مهو عتب يجحولاب عا عون ارقلا ل مهيلمف 0 0 نولوقام جتنا

 هنملكتل مهضمب لاف رضح نمىضغ مهيلع نكن مهبكرو ايها

 مرهص و ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر مع نبا ىلع عتقت اذام ين و ربخا ت تلق لو ام نرظتناو

 :اوه(؟) يناملازاميوا 0(

 * معيحص ( م )نيم م ىهنذ "الا تانيبلا ممم ءاجام دعب

 يقنملا كامسانثرامع نب ةمركعات' ىاهلا سن وب نيم انث ىموسرطلا ةماما وباانثهلصا نا 4 اندح »

 نينم ملا ريماإي تاّقف هنع هللا ىطر ايلعتسلا ىالاةتس معوراديفاوعمتجاةبرو رخلا تجرخال لاق سابع اان

 نورك دا تعلو مهلا تج رفع لاقالكت اق كيلع فاخاىن لاق ميلك افووقلا ءالؤهيت ١ لما رظلابدرا

 اولاتف مملع تملسف نولثاق مرادف نوعنتج مو مهيأ لاق اريهج المج سابع. ناك كاهسلاق نما لاح نم

 3وعابوسلا مس وهل 1و هيلعّس ا لص ةنلا ل وسر ىلع تيار دقو لع زور رعتام تلق ةلخلا مذ هاف سابعن اب ثان ابج ص
 وهل اوهيلع للا اص ناو كل تاق كيءاجامقا را هاو نمىلق ت تازيو للا نم

 اومصاختال مهضعب لاف دجا مهم عيف سي لَو لنا ميفو كم يحولب معا مو ٍنانرهلا لزن ميلف نولوظام منال

 مهوجو ةمهسم مما امجاديشا طقاموقرا ملاموق تاو سايعنء!لاق ن تويصخ مو ملبكوق هللأ نافاجن رق

 ينوربخا:تاق لوقنام نرظننلو هنملكلل مهضعب لاق رطح نم ضف مبلغ ين مهبكر و مجدنا ناكر بسلا نم
 مح هنا(نه ادجا)انالثا ولاق دال ن زجاهلاو ه«ريبصو سود 00 معنبا لع متمشاذام

 لاجرلا

 رولا نم فما ةمهسم مهنمأ دا

 ْن رجاهلاو 4 هنءاقع نب دبا فرش ١؟ دياولان
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 «(0)ج» ' «ىئبلالمالاباتكط 2١١ 4٠4 ١ « صيخلتاممكردتسلا»»
 هب ظفللا | دهب

 اننعر دعي ا(١ )لماك وا اليوجا دم نب هللا ا دبعماقلاو 3 عيبعلا ىلع نب نيسحلا دمج أ وأ 5 9 دح 3 ٠ْ

 ديعسيبا ىلا قلطنا يلعهبالوهللاقدنا يدا ىصر سام نكت ءةم ركع نعءادملا دلاش اني راما نب ري زعلا دع

 أشنا مث يتحا مهءادرذخا ان ١" رايف اصب هل طئاحيفوهاذافاةلطناف ج راو لنا ناس يف هثب دح هتماعمساف

 هلو هيلع هللا للص ينلا ه ه1 رف نيتنبل نيتنبل لمح رامعو ةنبلةنبل لمحنانك لاقفدجسملا يف رك بالغ ىتح اند

 هللا دنع زجالادم راي لاق كبيائحا لمح 8 ةنمل ةنل زيمالا ايو وعمار نه ارلا ضفن لم سو

 حيحص ثيدح ١ ذه *نتفلا نم هللا ذوعاراع لوق ولاق ةيغايلا ةئفلا هلت راع مب و لوق و ضن لءجلاق

 4 ةقارسلا هذه هاج رخم لو ىراخبلا طرش لع

 يناهّللا دبعنب دا دش نعرامتنب ةم ركعات دهلا(؟)ةقب دع وبا اني يتلا ىنومر نييطا واكل را ٍِط

 لوقوهو قشم د باب دنع ةبر ورا سأر لع فقاووهو هنع هللا ىضر (©) لهابلاةماما ابا ت دهشلاق رامع |

 ال ع كلوت تيا ءا ةماما ابا ا١ لج ر هل لاقف ه انيعتمعم دو هولتق نم لتق ريخانالثاملاق زانلا لها بالك

 نمهعمسالول'ي راذا يف د لاق كنا أر نموا ل سو هل او هيلع لا لي هللا لوسرنم هتغمس أى ا رانلا بالك

 ا دماج ت ارم بسد قالا قادوب نيت رموا ةرمالا لس و وهل او هيلع هلا لص هللا لوسر

 اوق رش نب دلاكا وكت الوز رق مم اعا تان نينمؤما واكل مهما لاق كانيع تءمددقكتأر ىلا

 * نين رممحل ىهفذن.آلا تانيبلا مهم ءاجامدعل نصا وفلتخاو

 انب دمح نب رضنلا اند , لسا فسو ندع ةع زخ نب قاحسا نب دم انب . داي ز نب دم وا مان ريخا ©

 س و ر ىلع فقاو وهو هنع هللا يضر ةماقاابا رمل دبع نبدا. دشان رام نب ةم ركع

 ىلتق ريخءامسلا لظ تحت ليف رش رانل بالك را انآ بالك لوم وهو قشم د باب وا صحت بالعدد 325

 .هنعافعنيدلا فلرش ١ نالجتن ىدص() دوعسم نب ىسوموه (؟)نيس> ن ليضف وه )١(

 اهمسافديمسلا ىلااقلطنا يععتسالو4 لاقدنا سابع نب | نعةمركع نع )٠( ءاذملا دلاخانثراتخملا نإ زيزعلا دبع
 هركذ الع ح انثدحأتنا م ىبتح .(م هءادرذخلا رايق حلصي ا طئاح يفوهاذافالطن اف جرا ولنا ناش يف هثردح هنم

 نع بارتل رتلا ضفنس لع سو هلاو هيلعللا لص يننلاهأ رفنيتنبل نيتنبا لمح رام وةنبل ةنل لما لاتفدحملا ىف

 هلق رامبو لوقتوهنع ضفنب لم رجالا ديرااعا لاق كداحصا لمحناك ةنيلةنب لمحت الا رامعاي لوقت وهسأر

 *( خ ) نّتفلا نم هللابذوعا رامت لوقت وو لاةةيغابلاةثفلا

 سارع, فقاو وهو ةماما ابا تنبثرامم ىنادادش نع رام نب يركع ان دا نام «ةفذحوا »

 لجرهللاقف هانيع تعمدو هولتق نملتق ريفن انالث اهلاقرانلا لها بالك لوقت وهو قشمد بابدنع بر وحلا

 هعمساملول 'ىرجلاذاىا لاق كءأر _:رصوا سو هل اوهسيلع هلا للص هليل ب طن و ةمامااباايأ

 دا هموت )ا الا دا تنام

 طعام هللا

 هنعافع نب دلا ف رمش دم ١١ ءاذحلا ىردبلا لزانملا وا ناربمن دلاخوه )١(



 ةقرفو فالتخا ا 2 0
 هن

 2 *0)ج»ظ ٠ «ينبارماله باك « نط: 4 صيخللا تكرشلا»
 # قيلحتلالاق# |مسامهّللا لوسراب

 ةماعد نة داتق ىنثدخ ىعازو الاانركب ن ْن زها قارنا عتيرلااننبوقمن نيذمح نابملا وا هاندح 9

 فيو كيمب لاق رسولا اوهيلع هللا ص هللا وسر نااههنع هللا ىضر ىردملا ديعس ىناو كلامنز, سنا نع

 نيدلا منوف رممهيف ارزو اجيال نارقلازو رقت لعفلا ن نوثيسو ليلا نوئسح موق ةقرفو فالتخا 3
 توعدب هوأتقو مهلتق نأ ط ةقيلخلا و قلللا رشهقوف لعدر ىتخ نوعجر. الةيمرلا نم مهسلا قوم

 مدس « قيلحتلا لاق ماميسايف هللا لوسراب اولاق مهنم هللابىلوا ناك مهنا نمو فتم[ دل وهلا تاثكىللا

 را ( هينربخا )ديعس ىلا نع يجانلا لك و تملا ينا نم ةعمساا ىردملا ديعس يلا نم ةداتق ثردحلا اذه

 دادغبب ثلب رشن دحتاولا دبع نيدييع وةارم ىرادلا ديعسن ناهعان انا اطاابهيقفلا فس وب نب دم نيدمح

 هنعاللا سريرا ديس الا لع نعةداتق نع ريل نا ديعسسانيخبودتلا امن دمت سهام ونا انن(الاق)

 لنا دج توج مما يف رك ةمراىر لجر لك و ل لاق ملسوهلار او هياعلا لص ىلا نع
 نم شد قامت لاك امدالو|مس دهنرب ملف هلصن ىلا رظن مامذ الواسد هنرب مف هشدرولا رظن حامد الوأ مسد هنري ملف

 * مالسالا نم ”يشب ءالؤه قامت كلاذك مدلاو مسدلا

 نب كل ام اننى زم اعلا نافع ن ىلع ندم اننةق كلاب نمش * املا دل اخ نب نممح نب قاحسا هو

 فلفل ديعس وأو رانا تلا ذهلاة ىف زعلا دلاخ نع ١( )روعالا اصنع هولا لاس 1 ىو 0

 لاق ةش ذح لاق ةنتفلا يف لسو هل او هيلع هللا ل ل دح هللا ديعابا اب اناقف ةفب 1

 نم مف ساانلا فلتخا ا ذاف انلّف را دامو عوط دهل:نباحك عما ورو د لس و هل اوةسيلع هللا ىل ال هايل

 لاقةدس نبانمو تاقلاق هللا ب باتتك مم رو دب هناف اهوم زلاف ةيمس نبا اهيف ىتلا ةثالا او رظنا لاّمف نوكت

 ناناظقيلا ابا ايرامل لوف مس و19 هيلع تلال هللا وسر تمم رسأيبنب ر مي لاقىلهني تاق هف رعئاموا

 هاجر مو اهضفباج رخا ةحيح دشاساب.ق رط هل ثي دخا ذه:* قب رطلا نع ةيغابل أءلا ةغفلا كلتمت جايب وع

 ادهم هنعافعنيدلا ضي رش ٠١ روعالاهللادبعوا ىضلا] نا نب لمع )

 «قيلحتلا لاق مامس ام هللا لوسر اي اولاق مهنم هللا

 لثم مهلثملاق لسو هل !وهيلعهّللا لبص ىلا نع ديعسيلا نع ىجانلا لكوتملايف|نع ةداتق نع ريشب نب« ديدس لذ

 هن رت لف هلصن ىلا رظن 14 * امدالوامسد رامز ' ملف هقوقىلا رظنف هداف مق مدنا قيم مهسلا ىخوتيف ةيمرىر لجر

 ه مالسالا نم "يشب ءالؤم قلعت ل كل ذك مدلاو مس دلا ن هد + لج اكان الوسم

 تعمساماثثدحائلمف ةفذح ىلع ىردخلا ديعس وناوانا ت وب لاح راد 000 نعا# ليئارسا

 5-2 7 مه اورودلسو هل | ؤهيلعهتلا لض هللا ل وسر لاق لقوا رسولا وعش لب تالؤسو وم

 ةااتاتكعم روذب هناف اهوصرل اذ ةيمس نبا:|مفيتلاةئفلا اورظنا لاق ن كبل قم مف سانلا فاتخااذاف انلقف راد

 رالل وقسم هل او هيلعدللا لص هلل !كوسر تففصا] رامعلاق اق ىلهنس تلق هفرعت اموا لاةةرمس نبا نمو تاق

 *نيعم نذ اودزجا هكر ناسيك ن ب اسم (تاق) )قيرظلا ن :,ع هيغايلاةعم) !كانق يح توق .ل ناظم ظمرلا نا /

 رب زءاادبعإ# يف

 تعوم 2010101010 1111 أ 1س ف اسم اى ادع يوتيب 3 1 0 كا" هي



 0(4)جطظ -  «ىنبلالهالاتق باتك طا 410 ١ 4 صيخلتا عمكردتتملا ل
 موده ناك موق قدا لبق نم جرخملاق مث االئاهلاق <لع لدعا ادحا ىدعل نودجم اللاتف لسمو هلآوأ

 عضوو هيلا نومجريالم ةيمزلا نم مهسلاق رعاك نيدلانم نوقرمي مهقارت زواجنال نارقلا نؤرقاذكم

 ا ول ج رخب ىتح نوجرخم كرولازي ال قيلحتلا ماوس هردص ىلعددب

 *هاجرذ مواسم ط رش لع مسيح ثيدحاذه *هيفذ و عجريالاضي لاق لاقو انالثمامح املاقةقيللماو قالا رشم

 فسو نب ماشا ىنا ان ىربلا رحنن ىلع نب نرسملا انثدهازلا هللادبع نيد هللادبع ونا ايربخا

 فالتخا قمايف ن 0 لسودلاو او هيلع هللا للص ينلا ا هنعهللا ىطر سن | نع ةداتق نءرمعم نع(١)يفاءنصلا

 نوئيسم ون ليقلا تويسخي مهتم ةتلإب لول نول ولعت نيل ودنا مهن ديل سم١ ىجيس و ةقرفو
 مهتب |لاق انل مهتعنا هللا ل وسر اب اولاق مومساف ممومتبقل اذا ءيش يف هللا نم اوسيل وُهّللا ىلا نوع دب لمفلا

 طرش ىلع حبحص ثي دح اذه# رعشلا لاصيتسا تيبستلاو لاق ريصقتلا لاصيتيسا ىندي تنببستلا وقلما

 * هاج رخن لو نيخيشلا
 نيخيشلا طرش لع حي وهو < هنع هللا يطرأ سنا نع ةداتق ىرغ ىئازوالا ثيدملا اذه 4 ىور دقو

 ان نيعيضلا ريك ندمان إبلا مثيهلانب ميهاربا قاحساوا انندادغسزا زملا ٍنامع ندم (هانثدح)هاج رخنإو

 تاور لق سو هلآو هبط ا م لا لوو اعنا يضر كلمني ناو ةدل نع ء ىعازوالا

 مهم الص عم هنالبص دحا رحت مهقارب زواجمالز [رقلا نورت لمفلا نوكيسو ليقلانونسحم موق 0

 قالا رارش#و هقوف ىلع مهسلادرب ىنح عجرب الةيمرلا ن نممهسلا قورم نيدلا ن نمنوق رع مهمايص عم همأ

 |ولاق مهنمهّللاب ىلوا فتاك مهلتاق نم”ئشيف هنما وسبل هللا باتك ىلا نوع دم ولتقو مهلتق نيس

 هنع افع نيدلا فيرش ٠١ ءاعنص يضاق نمحرلا دبعولا هتينك (1)

 ممده ناك موق قرشللا لبق نم جرخم لاق مئانالث املا ىنم يلع لدعا ا دحا ىدعل , نودجتاللافاسو

 عضوو هسيلا نوعجربال م ةيمرلا نم مهسسلا قرعاكن ددلانم نوقرع مهبق ارث زواجمال نارقلا نؤرقت | ذكم

 مهانالث دامح املأق مولتقاف مومتسأر ا ذاف ثرخا ججرخم ىتح نوجرخم نولا زبال قيلحتلا مامس هر دص ىلع هدب

 * هيف نوعجرال اضيا لاق لاقو انالث دام امللاق ةقيلخلاو قلما رش

 مهسضأ مهبجمتو كوبي موق 'يِ حبسو ةقرفو فالتخا يت ما ىف نوكيس اعوفرم نا نءودلس نع ريتال

 مومتيفلاذاف ءيش يفهللا نم اي هللا لان وعدي لعفلا نوئيبسو ليقلا نونسح مهم هللاب يلوا ممولتق نذلا

 هيل تل ١ ورع ١ لاق ةانل مهتمنا هللا لوسر اي اولاق ثومساف

 « هلع تتيمو:ن ماده نع رج
 يتما يف نوكيسب اعوفر مسن ا نع ةداتقنعىمازوالا ابي (الاق) ركب نبرشلو ىصيصملا ريثكص نب م دمج »

 عم هلالبم كدحا رثحم مييقارث زوانجمال نآرتلا نؤرق لبعفلا نوثيسي 0

 مو هقوف ىلع ا ىتج عجربال ةيمرلا نم مهسلا قورم نيدلانم نوقرع مهمايص عم + همأيصو مهب الص

 يداك مل اناق نم ! 1 رح هدفا بانكويلا ف بروعدب ماو الا ا ةتيلاو قانا
-_ 
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 ديل وجراوملا تافص »

 : 4 ()جط» 1 4 ىنبازم لاق باك » 4١45 #« صيخلتلا عم كر دتسملا '

 ش «ةقايسلا هدم هاجرخ 1و

 كاحضلا مصاعو وانت ىثاقرلا هتلادبع نيد نب كلملاديعانب ورءيفريغلا دمحنب ركبدم اونا < ىنربخا ف

 سو هلا. وهيلع هللا لصهلل الوسر لاقلاق هنعانلا ىض ردا نع ةركب يبان سمان ١) ١)ماجشلا نامعاند اختنا

 ةيمزلا نم مهسلاّق رع مكن ددلا نم تروقرع مهق ارم زواجمال نارقلاب مهنسلاةقلذ ةدشا قفا وم ساوتانا

 * هاجر 2 [ورلسم اطر تش لع حيحبص ثدبدح اذتج» ميلتق نم روجاملاناف مواتقاف مومتيقلاذاف

 ماحشللا نامع نعديز ندامج اني (الاف) ىنضلاةدبع ندمجاو ىتلاد وادنبناماسمنيبرلا وااتن ظفاحلا بيبحنا

 7 لاق نتفلا ثيدح ينركرذ. كابا تعمسا اناقف هياعانلخ دف يخيبسلادقرفو ة 7 ىنان لس تينألاق و

 ارهاب مونسلا ةقلذ ءادعا موق ىتءاىف ل ار لسسودلا او هيلع هللا لص 30 تعمس لوقت يفا

 « مومسأف مومن ًاراذاف

 ل نب دامجانب لسم نب نافعانت نوميمن. نسحلا نب قاحساانب هيولاب ندا نب دمر كي ونا 4 انبدح 0

 هلو اوهيلعهللا لص هللا لوسر باد نم الجر ىراذا ىبعا تنك لاق باهش مسن نب كب رش نع سيق نب رزالاانب

 ىشياتيدح ةزرااباابت تاقفهباحصا نمرشب يف هف عم ون يف هنع هللا ىطر ةزرابا ت تيقلف لاق ججراوللنا نع ينادح لسو

 يلا ىانيع اتا ال ع ام ايش لاف جر اوللايفلوق ملسوملاو اوهيلع هللا لص هللا لوسر نمهتعمس

 نابوت هيلعر فشلا موماطم دوسا ل جر هدنعوأ مست ناكتف ف ضرا نم رياادب ' لسوالا او هيلع هللا لص هنلالوتسو

 مانافاعيش هطعل 1 لفدهجو لبق نمهانأف لسوكلاو اوهنلع هللا لص تالي نه ا ا لل را نم نييناضيا

 هيلع هللا لص ينلا بضنق ةمسقلايف مويلاذنم تلدع ام دماب هللاو لاَقف هفلخ نم هانافاعيش هظعب !ماذ هلاهش لبق نم

 هلاو ١؟ىرصبلاماحشلا هللا دبعوبان وميم ليقو هللا دبعهيبا .|معسا ي ودعلان امعةضالخلا يف (؛ 0

 «هريغوذواد أ نانس نب دم تلق (م) مهناقراو: رضاف اوجرخاذافمهسؤر ةقلحمللا ناك ندر

 زواجمال نارقلاب مهتنسلا ةَقلذةدشا ىتما نماماوقازا اعوفرمهيبا نع ةركبينا نب ملسمانث ماحشلا 6 نامع »

 «مهلتق ةنم روجاملاناذ ممولتقاف مومتيقلاذاف ةيمرلا نم مهسلا قرع نيدلا نم نوقرع مهيقارب

 * ثردحلا ركذو نفلا

 هللا لص ىنلابامصا نم الجر نا ئيعا تنك لاق بايش نبكي رثنع سيبقنب قرذالا ان ةملس نب 4 دامح 9

 نم هتعيس ؛يثد ى دح تلقف هباعصا نمرفأيف ةفرعموييف ةزرب با ت تيقلف جراوملا نع ىدحت لسودل او هيلع

 هللا لوسر يلا ىانيع تأرو ىأب ذا تعمس ام كللادحا لاق جاو ملا يف ملس و هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ناضيبا نابو ِهْيلِع رمشلا مومطم دوسا لجر هدنع و اهمسقت ناكف ضرا نم اا ا

 لبق نم هاناف ائيش هلعمب ىف هبجو لبق نم هانأف لسو هل آو هيلع هللا لص هللا لوسرل ضرعتف دوجسلارل هشع

 19 هلع لا لص يل بشت ةسنلاف مويا لم ثادام داب لو لق هقخ نمد هل ف

 : للام ن اصانن ىراذعت هيعفلا لهسنب دج ا رصن ولا ( هايزبخا ) ماحشلا نامعن «ديزت داك ماوردقد »
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 20ج 1 #:ىلالما لاق باك » 0« «  نيل الرسل

 ىتادح راج نب هيز نحر دبغأما (؟)هللادبغأبلا ١( )نادبعأب اهجولاوا ابنا ىرايسلاسابملاو ا اًنرب خا

 ىوشا لسوتلاو اوهيلع هللا لضدتلا لوسر تغمس لاقهنءهللا ىطر ءادردلايفا نع ريفتنب ريبجن نغقاطران د

 »* ةاج رخو دانس الا بح ثيدحا ذه * سئ اهطضتإ ل ورعب و نوقأو "انا عاف عكتافمضيف

 تو نبا ىنثدح قعملا ناملس ل ىيحن يئثدح يمرادلايعس نب نامعاتث يزععلادجم : نبدمحأ #« ينريخا |

 ملسو هلآ وهيلع لا ىلص هللالوسرنا امهنع هللا ىطرور مع نب هللادبع نع ءليبملا نمحرلا دبع يبا نع نع قادحلا

 سو هلا و هلع هللا لص هللا لوسر مهلاءدف تولاط رخام ةلئاقملا نمر شع ةسخو ةئامش الع ردنمون جرخ |

 ردد وب مه هللا ميت مهعبشاف ع ايج مما مهللا ميكا اف ةارعم | مالا مول افةامح مهما مهلا لاَقف جرخ ني ظ

 مد طرشلع حبيحص ثردحخ اذه * اوعبشوا وستكحاو نيل وا لك رد الا لجر مهمامواو باقتاف

 * هاجر ملوأ

 هللا ىضز لا ىمحرلاع يسأ وا ىن 00 يناعتصلادواد نيدشازيف توبا هيك نمل انن(الاق) يبلخلا عفان نبا :

 نوم دمابا ةلريسم لاق هنارلسو هل او هيلع هللا لص هللا وسر نع سودا اوهيلع هللا ل صهللال وسر ىو مدنعأ

 تاي همنع تقي اق ظماف ة ةنعض هلدقا لع لجر لحئراف اق ىمصمالو فعضمازعم ناحرتالف ناد هللا ءانش ناةلبللا

 مر رص “تر د | دعت م "نصاغ ١ لحال ةنطلانا ى ءدانفال الب سما مثنفدننا مسوهل اوه هللا لصهللا لون

 * هاج رخن ملو دانسالا

 م( داهللارخاوهو ىنبلا لها لاتق تاتكح هجم
 ديما دبعا ترا رم نب هللا دبعانن زا زملا ناتس نددمجانت يومالا بوقعي ندسم“ سايعلاوا < انندح 00

 هللا ل وسر ىتالاق امنع هللا يبض ر صاعلا ن و رم نب هللا دبع نع كسل | ن رم نع ينا يلربخارقعج نا ظ

 كيلع ل دعي نمو كح و لاق ل دعا دم اب لاقف»ربيخ موءارع مسمن وهو لج ز لس و هل او هيلع هللا لص

 هللا ب انك نولت اذه لثم موق ين, فرا كش و.لاق مثى دعب ل دعلا سمتل' نم دنع وا ل دعا ملا ذا ْ

 نيخبشلا ط رمش لج حيبكص ثددح أده * مجاقر اورضاف | وج رخاذافمهسؤر ةفاحم هللا نانو هؤادعا مو

 . ١ ممرلاةيوواو يخونت !!نامع ندمت له اجلا وان ىرادلا ديعسنب نامعانت ى زععلا دم ن دمحا# يب ربخا أ

 : باك ١» رم 5 م

 ارخ اوهوىنبلال ها لاتقب
 مسا

١ 

 :داهدح

 إ

 نينح ٠١ دب زب ن نمحر لادبعنب هللادبع وه (؟) نا,ءنب هللا دبعوه نإ دبع )١(

 ىلاقدنا لسو هل اوهيلع هللا لص تدلوني نع نابو نع ءامساواا ىنثدحدوادن.دشارألا ديمج نب 4 مثيلا الأ

 طقسف ةبعصةقان لع لجر لحتراف بعصمالو فعضم انعم ناحر الفلا ءاش ترا ةليللا نوم دمانا هل ريسص|

 « صامل لحتالةنملا نا ىدانق آلالدرمامثنفدد نا لسو هلآو هيلع للا لصَلا لوسر رمافتاف هقنع تقدنأف

 -: ينبلا لها لاتقباتك جس ظ
 نلوع محلا نب رمت نع ئرشار ثم + نل كيج ا دبعانك نا رمح نب هللا دبعانت نانس نب دمحشانن مالا 6 أنادح ٍِش

 نمو كحنو لاقلدغا دما لاف 7 نينح موفاررع منسقي وهو لجو لسو#أ ”اوهيلعشلا لضوتلا لوسر ىلا لاقو زمنا

 هوا ادع ءوتاناتك نزاع اذه | ؛مموقينايلا كشو لاق« ىدمب لدعلاس متل نمذنعوا لدعاملاذا كيل لد

 ريبخ #
 دابا َك



 ميسم( ديس

717 

0 

 دامسناب اف ربل
 تن

 3 ةنايش وعلا

 22020228600 جط ١ 4 يقل م قباتكط 2 « 4 صيخلتلاعم كردتسلا )ف

 هاجر خم ملو دانس الاحيرصص ثيدحاذه# دهشا مهللا لاقونا ولاق مكتنلب لهداوس ايف فلا

 مرش نو ةوح ىتربخا هللادبع 8 نردع أباه ىللو اان ىرايسلا ماقلا نبمساقلاسابعلا وبا انربخا 0

 هنعهللا ىضر دييعنب ةلاضف عمس هنا هربخا يبنلا كلامي ورم نءيف الوملا ياه :رب ديم يناهواىتربخا

 ةمايقلا مون اهيلع ثعب بارما ار ب لعشام نملاق سو هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسر نع ثدحم

 هله ىلع متخم تيم لك لو ملسو هل اوهيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمسو ةلاضفلاقهكلاذريغواججح واطابر

 طرش ىلع حي ثيدح اده# ربقلاةنتف نمووةم ايملاموب ىلا هلم هلومش هللا ليبسيف اطبارستاميذلاالا

 ْ هاج رخو نيخيشلا
 نعرفعج نب ديحلا دبع نع ديعس نب ىبح انند د ملان"ىتلاوبا أبنا هيقفلا قاحسا نيدمحا ركب وبا 6 انربخا »

 تعمس لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نع من 0 ةنواعم نرع سبق نب ديعس نع بييح يلا نب دد رب

 كلنا مهلا لوقت نيناوع دب رفع لك عم هل ن 3 الا يبرع سرف سبيل لوقت لسو هيلع هللا ل اطال در

 هما ا وداخل ع ينعدم عدلا هلامو هلها بحا ىب :ام>اف مدا ىب يتلوخ

 يرازفلا ةءواعم نيناو م انب لهم نوماس ىرادلا ديعسنب , نايعا قرشا در نب دمج « ينريخا ) :

 ىمس ناك .ملسو هل او هيلع هللا لص ينلازا هنع هللا يضر ةرب هيا نع ةعرز يف نع يمبتلا ل ايح يبا 7

 * هاجرخم ملو نيخيشلا طرش ىلع مييحص ثب دح اذه# اسرف ليما نم يثنالا

 000 ل مدرب ودان ف ريشلا لعمل نبال ناجم جو

 لق لاع مغ دشإ يجرب كللاب نب دعس هدج نع هنأ نع دعس نب دم نب ليعمسا نزع ديم يبا نب دمش

 1 رأا مدا نبا ةداعس هس نف ةنالث مدآ نبال ةواتشو ةثالث مد نبال ةدامس سو هلآو هيلع هللص هللالوسر

 ا بكرملاو حلاصلا نكسملا و ةحلاصلا
 : هاج رخ ملو دانسالا حيعحص ثيدح اذه * ءوسلا

 انربخا :

 هل < ىلع متخ تيملكث دحم ةلاضف نع هربخا كلام نيورمعزا ىنالوملا ياهواان' حيرشنب « ةويح )»

 *صمدقو :طبارملا الا

 تسيرف لا وع يدع نإ ةيفاعب نع شق نب دبوس نع بيبخ ين نب ديزي نع رفعج نب# ديما دبع

 ينتاوخ كلا مهللا لوم : نيتوعدب رف لك ممهلذذؤي الاى ع سر ف نم سل لون لس ودل اوهيلعتلا لس هللا ل وسر
 * ميصص هيلا هلامو هلها حا ىنلعج افاب الف

 ليلا نمىثتالا ىحس ناكل سودا أوهيلعللا لص ينلانا ةريسهىنا نع ةعرزيا نع 4 ىمبتلا نايحوا ل

 0 ١ 01 علسرا
 ةأرملا هدداعس نه ةن الث مدا نبال ةداعس اعوذ رم هدج نعهيبا نع دم نب ليعمسا نعيندملا ديم ىلا نب 4 دمتم

 « سيح ءوسلا ب كرلاوع وسلا: راو ةيضلا نكسملامدانب اةواتشنم واصلا ب كرما ولاصلا نكسملا و ةملاصلا

 مثيهلا وو م



 20 جم 4 ىبنلا مسق باتكإ» ١ . ع همس

 ص يجشالا دوعسم نب ميعن نت ةملس نع يعجش الا قزاط نب دمت نع قاس ن |( يثدع دقو) لس 521 هيلع

 ةمليسمباتك أ ارقد قوش لاش لس وهل اوهيلع هللا ليضهنلا ل وسر تعمسلاةهنع هللا ىض رميمت هبا

 حبخص ثيردح ادهني كك انما ثبرطل لمت الرش لا نأ الاؤل ناو. اما لا لاه اكل رقت .الاقاا 1 ل

 * هاجرخيملو [و سم طمع

 انبةنو ام نريهز انن(0) يقتلا دم و هللادبعاننلا رعشلاد من لضفلا: لمؤلا ندم 7 وا ايربخا ف

 هللا لوسرب ائيقنا موقلاءوقلا يتلو سأبلا يمحاذاانك لاقهنع هللا ىضر يلع نع برضمن ةلراخنع ق قاحساوا

 « هاج رخل ودانس الا حيحص ثردح اذه *هنم موقلاىلا ىدلاعتدمل نوكيذاو مسودل "او هيلع ال

 نإ نحت نع بوا تع اص نبهللا دبع انىمرا دلا ديعس نين امعان ىزتملادمح ندا # انربخا لف

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنأ |هبنع هلل ىضر صاعلان. ورمت نب هللادبع نرع راس نب ءاظع نع ديعس

 طحشتلاك اهيفدئاماواولكدوالا زاجاامناككر حبلازاجا نموربلا يف تاو زغرشع نمريخر حبلا يفةوزغ لسوهلاو
 « ابواب قراخبلاطرشلع حيحص ثيدح اذه * هم ديف

 ىبل ايطلاديلولا وناان ىضاقلا قاحسا نب ليعمسا انب (الاق) يف ريصلادمن ركبو لدعلا داش نب للعم ان دج »)

 هنعهّللا ييضرنافعنب نامعتعمس لاق نافع نامع ىلو م اص ى ا نعدبعم نبةسهز ليقع ىلا نعدعس ن ثيلان

 « هاوسابف فلانمريخ هللا ليبس يفموب طابر لوقت لسوهل وهيل هللا لص نا تعمس لوق

 ةرهز نع ثنيللا :ىنثذخ حاض نب هللادبع انب ىر ادلا ديعس نب ناهعان ىزععلا دم نب دما  ينربخاو آلف

 نك ا دح مكثدحا ىنالوقت ىنعوهو هنع هللا يضر نافع نن تاو تعدو لو لاصابا عمس هنادبعم نبا

 مريخ هللا لييس يفموب طابزب ل وهن سو هلآاو هيلع هللا لص هللا ل وسر تدم ينا طقه وكلا ٠١

 هنعافعنيدلا في رمش ٠؟ يعيبسلا قاحسا واهلا دبع نيو روشه (؟) 4 ةنسيفهنافو ىليفنلا رفعج ونا هتينك(١)

 لسوهلآو هيلع هللا لص هللا للا وك .ةمابو ناك و لاق قاحسا نبا ان ش ريالا * ةملس ف

 هيلع هللا لص كانل وم ريوس لآ اق هببأ نع ىجشالا ميعن نبةملس نعقراط نب دعس نعَو حبسا نبا (ينادحو)

 لّسزلا االول اونا لاقيلا# 6 لوه الاغ ا قالش امة اساعاك أرق قوحت ة اسم ىلوسرالوقلسوهلااو 2

 * (م) اهكقانعا تب رضل لتنال
 انيفلاموقلا موقلا قلو سأبلا ىذا انك لاق ىلع نع برضمن ةثراج نع قاحساو ا أن ةيواعم ن ن 4 ديهز »

 «حيرحصه هنمموقلا ىلا ىداانمدحا ن وكيالف سو هل او هيلعهللا لص هللا لوس 0

 هللا ل وسرلاقلاق ور<ن هللادبع نعراس ! نب ءاطع نع ديعسن ىيحن نع بوبا نب ىيحنانن باص نب هللادبع
 اهاكةيدوالا زاجا اهناككر حبلا زاجا نموربلايف تاو :غرشع نم ريخ رحبلا ف ةوزغاسو هلآ | وهيلع هللالص

 *(خ) همديف طجشتملاك هيف (١)دت املاو

 لوف سوو اوهيلع هللا لص يبنلا تعمس ناهع تهيب امتع ىلوم ملاص يبا نعدبعم نب ةرهز نع ثيللا
 «مصص »ها وساهفمو فلا نمريخ هللا ليبسيف ءوبطابر

 )١( متم دفا اص ي ذلارحبلا يف داما , ١
 ننس تلا للا تف دع ١ ففعل اختل. +. هع بام دميس اد مسا هن معا تس سنن
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 ١ 402 ' ه ؟يفلا» م «» 2 « صيخللا مكر دتلا9»
 * هاجرخم و يراخبلا طظرتشو عنص ثيدحا ذه هانم س يلف مهتم اجوأ

 ١ لل رم نوف رو الق ميهاربانبةمصعن. ميهارب و قناه نب اص ندم انيدح »)

 را راصنالا نملجر ناكل اقامبنع هللا ىضر سابع نبا نعم ركحع نع دنهيل ندوادنع يناان ثايغن * لإ

 | لاق ةيوتنم ىلل ه لس هلآو هيلع هللا لسماللا لوسراواسنا هموقدلا لسزافمدن من نيكرشملابقحلفدنرا م

 | روفغ هللاناف اوعلصاو كلذ دهب نماوناب نذلاالا هلوقىلا مماعادعباو رفك اموق هللا ىدم فيك تاز

 5 د هأجرخم مو 0 ا ا 0 مدل

 نبةدرب أ نع ةداتق نع يلا ىثدخ ماكهيدامم 000 انن ىتثملا ونا ناعيا ققاحسا نر او ١١ 6 انرب دا ٍِظ

 كلمجنابا | مهنالا لاق اموقفاخ اذاناك سول اوهيلع هللا لص ىننلا ناثدح هنع هللا يضردابا 000

 # ءاجرخإ امما ينظ ربكحاو نيخيشلا طر شلع ا ثيدح اذه * مزورش نم تاذوعنو مروحنيف

 ملل راع هيلع نافاغا لزب نافل لكلا لضتلاو نيسملاانم ىاهنب اص ن بدم ب اندح
 مالا لوقف وعدب ناك لسوهل او هيلع هللا للص هللا ل وسر نا هنع هللا ىضر ةريسهييا نعةملسيبا نعورم

 مبحص ثردح اذه *.يران هيف يبراو يودع ىلع ىبرصنا مهللا نم ثراولا|ههاعجاو ىرصلإو يعمسل ينعتما

 *؛ هأج رم لوما ع طرشلع

 هنأ نعنمج لا دبعن ةئيبعنععيك وانث ةبيشيلا نب نامعانم نطق نددسمانث ي ريما را # انندح

 اب اس ا ع ةركحر ىلا نع

 * هأجرخملو دا أَم 0 "يق ثردحاده

 يزارلا 0 لفنمن 2 مرات هو هود هع اسيا 0

 هنلع
- 

0 
 أ مانت نيكرشماب قحلفدنرامئلسا زاصنالا قتال نانو نامل نع هم ركع نع دنه ينان , دواد و

 اورفك اموقّللاىدبس فيك تازفةبوت نمىلله للسو هاو هلل إش تال سزاولس نآدمزتلا لسراف

 6 حسبحت مسافه وق هيلا لس رافميحر روفغ هللا ناذا وحاصاو كلذدعب نما وبان نيدذلا الاهل وقىلا مهم اع أعادمب

 اموق ف اخاذا ناك ملسو هلآ او هيلع هللا لص يبنلانا ثدح.هأبانا ىسموم ئ 0 يا 0 ءاشش ,

 اا او ا نجلا و

 (م) ىرانهيفيقراو ىودع ىلع ىرضناا هللا ىنم ثراولا|هامجاو يي رصن و يهمس ىنعتما مهللا لوقيف وعدم

 هيلعهللا مرح هبنكر يغ يفا دهاعم لتق نر ءاعوف م ةركب يبا نعدسا نع نمر لادبع ن.ةنييع نع © ميكو )»ل

 * حصص« ةنحلا

 ةملسإل ا
 ةاسنس



 أ 7ب77بب7ببب77ب77ب7ب777ببب7بإ7ب7ببببببب-409

 5(4#)جطظ 4 'يقتامفباك » عد  صيخلتلا مكر ذتسلا ط

 ثيدحاذه# اظح بزغلاو نيظح له الا نطعافهمو نم همسق “يف هءاجاذا لس وهل اوهيلعمتلا لص هللا لوسز

 * هاج رخ ملو ثيداحا ةعبرا هنيعبدانس الااذبم جرح ادق ملسمط رش ىلع حيي

 (الاق)ف افلا( ؛) باهولا ذبعو ةدابعزب حوران ىر ودلا دج نب سابعل ان ُّت وعي نب دمت ساب رعلا و "1 انيدح للف

 نع (؟)ىحن انبىلا ىن :”دح لينح نيدمحأنب هللا ديعاني ليها روم ندمحا(| ربخاو )ةنو سعيا ن ديا

 مو هنعهللا ىكر بلاط ينأ نيل 0 لعرتشالاو اناتلخند لاقدابع نب سيقنع نسا نع (؛)ةداتق نم

 نم جرخا واذهالا ال لاف ةمادلا نودادهع متسسو هلو هيلع للا لم هلا لوش ر اكلبلا دهع له تلئةلجلا

 للا نعرف ات : المها وس نم ىلعدد مهو مهادا مهتمذب ىسومهّؤامد افكت نونمؤملا أمفاذافهفيس با رق

 * هاجر و نيخيشلا ط رش لع حبحص ثردح اذه * هدهع يدهعوذالو

 لفلان ب دمشن ليعمسايريخاف (ةرب هيلا ثني دحاما)# صأعأ|نءو رمتو ةرب سه ىلأ ن نعايدهاش كل

 نع ح اب ر نب ديل ولا ع نع دب ذنب ريتك" نعم زاخت يبا نإ زب زئلادبعان: دب زلا ةزمح نب ميهاربا انن ىدجانم

 4 ماب دا يتما ىلع ريجت لاق ة لسو هلا و هيلع هللا لص هللا لوسر نا هنع هللا نضر ة رب هيبا

 من لاق رككى ا ندم هللاقهيلعلخ داملر كب ين ن دم هلتق يف فو رعمش ص اعلا نبو رمح ا ثب دحاما و |

 تا ا افك ؟يربلا لوقت لسوهل هيلع هللا لصهتلا ل وسر تعمس يناذلا# اقاللاق تعج ناماب

 ن رض نعى را زا: تاحتباو اا ىل ومن بو بحانب ى رادلاديعسنب نامعانن ىزنملا دمحنيدمجحا م انربخا لف

 ةدحاو نيئلسماةَمْذ لسوفلا | و4 اعلا لصهلالوسر لاق تلاقاهمعهللا ىضرةشناعنع (ه )ىرتخبلا ىلا نع ةرص

 هاجر ودانسالا حب م ثردحاذه د ايقلاءون هن فرعي ءاولرداغ لكك ناف اهو رفالف ةزئاج مهلع تزاجناف

 * طقفرداغلا رك ذىلع امفتااهنأ ةقايسلا هذبع

 دلت م ع ماههانت سيردا ن قاحسا نت ىاغصلا قاحسا ندم انث بوعي نب دم سابعلا ونا |: :.ديسس

 0 موعماجنالو نيكرشملا اونك اسال لاق ملسو هل اوهيلع هللا لص ينلا نع هنع لا يضر ة ةرمس نع

 ١؟ةماعدزاوه(4) ١ ةءورعىبانءاوه (م) ٠؟ ناطقلاديعس ناوه ١ )١( لجملارصن واءاطعنئاوه 00(

 1 هنعافضندلا فير ثدم ىضاقلا +٠ نارخم يلا نبا ىرتخبلاوا ز وريف نب ديعس وه (ه)

 «( م) اظح بزملاو نيظح له الا ىلمعاف هموي نم همسق *ىفهءاجاذا لس وهل اوهيلع
 له تاقذ لما مو يلع ىلع رتشالا وانا تاخدلاق دابع نب سيق نع نسا نع ةداتق نع # ةنو رع ينان لل

 امفاذاف هفيسٍبارق نم جرخاو اذهالاال لاّمف ةماعلا نودادبع سولار 0 هللا لص هبال وضو كلنا كامبل

 *(مخ) هدهعيفدبءوذالو رفاكك نمؤملتفال#اوس نم لعدم مو ماندا مهسذن ىسو# هام دافاكس نونهولا
 * هاندا ىتما ىلع ربجلاعوف رم ةربسه يبا نع حابر نيديلولا نع 0 هدهاشو

 اهورفخن الفةزئاج مهلع تزاجنافةدح او مهسذزوملسملا اعوفرص ةشئاعنع ىرتخبلايلا نعةرما# نب ورم إ»

 م ميص# ةمايقلا موه فرعيءاولردأغ لكل اف

 0 اف,هعماجو ا مهنك أس نفق وعماجمالو نيكرشملا |اونك ان الاعوف سم ةرمس نع نسحلا نع ةداتق نع 4 ماهم
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 ةنرقيأ د ل , عشوبوه بسك" لاقال لاقناك ييا لس وهل اوهيلع هللا لص ىلا منادحا ةريرهاباإ

 (ش * هاجرخم موب بى غ ثادح اذه * ءاحرا ة ةنددم ىه لاقال لاق يه

 ميهاربا قاحساو اانثديهشلا ند ن نيكد تحزوا 3 يقاييثلابوتني ندم هللادبعوأ انيدح 9و

 ينلالاق لاق هنع فاض لع نع ةديبع نع دمت“ نع نوعنب |انن نامسلادعس نب ىهز ان ياسلاة ع ىع نب دمح نأ

 م ءادفلاب مت متعمتساو وم داف متتشناو مومتلتق متش ناردبموب االاو مسودل او اوهيلع هللا لص

 طرش ىلع حيزص ثيدح اذه « ةماييلاب دهشتسا هنع هللا ىضر سنق نب تاث نيعبسلارخ !براكف مه م دعب

 * هاجر لو م

 رحبوا اني (الاق) مادقلا نب دمحاو ىلع نإ ورم ان بلاطيب ا ييهارباانن ظفاحلا دمس ن.هتلادبع 6 ىنربخا ل:
 هل اوهيلع هللا لصدّتلا ل وسر لمجلاقايهنع هللا يضر سابعنب | نعءاثمشلا ىلا نع سنعلا و اانب ةبعشان(١)ىوا ركببا
 * هاجر خلو دأ ماسالا 2 هب ثردحاذه * ةثام عيرا ةيلهاملا لها ىراسا ءادفيف لجو

 نبدوادانمصاع نيىلع انن' ناقربزلا نبر فعج نب ىيحانث ىزتعلاباتعزب هللادبع نب دم ركوا 4 ىبربخا ز»

 نع دنه يا ن:دواد نعةللادبع نبدلا ا نيهاش نب قاحساان' بيس ا نيدمحانثىسيعن, ىلع ( انثيجو ) دنهيبا

 هللا لصدنلا لوسر لعظم ءادف ممل سيل ردن مون فام الا سان ناكلا ة|هنعهللا ىذر سابعن.| نع ةمركحع

 لاق كءاشاملاّةفهيبا ىلا راصنالا دالوا نممالغ ءاخ لاق هنا اتكلاراصن الادالوا !وملعينا مءادف لس ودل اوهلع

 *: هاجرخمملو دانسالا رص ثيدحاذه « ادياهيبب ال لاوردب لخدب بلط, ت ثيل لاق :ىقذ ِض

 مكس اناميلاواب ,اننليزد نبنيسأانبمرهارب ان: ن اذ. ىدسالا م هاربا نب ديبعنب دمحا رفمجو ا يانمدح

 ناك ل |ةهنع للا ىضر يمجش الا كل امن فوعنعديب نءريش نب ريبجن نممحرلا دبع نع ور<ن ناوفصانمفاننبا

 هللا لوسز هنعافع ندلا فرش دمح ٠١ ىنقثلانامع نن نه رلادبعدمسا )١(

 ءاحنرا ةنيدملاقال لاق ىه ةيرق يا دخل لاق نو ن مشوي وه لاق ال لاق تاك ين يا مسوهل اوهيلع

 ىراس الا ىف يابا 1 يوي ل سضوتاإ لاق لاق اوك ةديبع نع دق ع .اعنا# ان (ناساهزا 5

 ش *( مخل هم 0

 مو هل اوهيلع هللا للص هللا ل وسر لمجلاق سابعنبا نع ءاثعشلا يلا نع سبنعلاو اانث 13 يواركبلا رونا ِش

 ** حيرحص «ةلام علرا ةيله الا لها يراسل ءادف يف

 كباشاملاةفهبا ىلاراصن الادالوا ند مالغ ءاؤةباتكلاراصن الادالوا اوملعي نامءادف لسوهل اوهيلعللا لص

 « حبحص هاد اهنانال هللاوردب لخدب بلطي ثيبحلا لاق ىملعم يرض لاق
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 هللا ليص هللالوسر ناك لاق كلام نب فوعنع هبا نعريفب نيريبجنب ن#رلا دبع نعو رمتنب * ناوفص »

 5 هيلع هر
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 كلة ته تير طيح نب

 00د ز ز ز زؤز]|]|]ز] ]| ]| 00000000909 از | | | ز زة 271

 02أ010أ11111أاأإ]0016

 هعيطوق هيءاط هتللغف ىنبححا بهذ نم 0 لاق وهامولاق لولؤلا ىدنع من لاق ب كدنعلاق مم لجر 1

 لاق مقاروتلا يف نعي هللا ب 7 يدئاو اذا بوو قليب بيك لاق هتاكافرانلا تءاخ مئانغلا ف | ٠

 0 عم ذآ ]ذ]آ]آ]آ] ز ز ]| 1 ذ1ذ 1212 12 ز 2 ز ز زذ ةزةز ز ةز تا

 هناك افرانلا تواج مئانغلا يف سيطر ذهب ءاهتللمف يف عا بهذ نمرو سأرلاةوهام ولاقلولغلا ىدنع من لاق ةلوأغلا :

 «()ج» « يثرلامق باك» م« م. ٠ 4« صيخلتامم كردتسلا
 * هاجر ملو دانسالا حرص ثيدح اذهب كيا ثيدح ملعا اذان

 بذوشن للادبع انثديوس نابواانت يتالوملاا قباس نر صن نير حانت بوقعي ندم سابعلاوبا «انندح

 هللا يك ص يننلا ناك لاق اههنء هللا ىضر رم نب هللا دبع ن نكئلبالا ةددرن هللا دبع نع دح ا ولادبعن سعاع نع

 0 هاناف سمخبف هن سئايم اواصاامسانلا مفريف نال ىئاتفالالب صا ةمينغباصا اذا سو هلآ اوهيلع

 لاَقف هيلارذتعاف هىاننا كمنماق لاو منلأق انالثث ىدانن انبال الب تعمس له هللاَقف ةميننلاتمسق دقو رغش نم

 كيا رخإو دانيتالا مير ثيدح أده « كنم هلقا نا يناف ةم ايقلاموهءيفاوىذلا كنا نككهل

 نع ةلاضفن كرا مانت ليج مثيعلانب ميها ربان دادغب يتاسارخلا قاحسا ن هللادبع دمج ورا 6 انربخا

 تتنلع# ها ىضر ةريرهوالاَقف هدنعامسلاج ت تنور هاب تعمسلاق ىربقملا دعس نعر من هللا ديبع

 نا ىثخاوحتتف ناداك اذا تح ةنيدم لها لئاق ءايبن سال ضايسلا رق ورخام

 ااه لاوزابلا وم هع تنك رآلا كنعض رحب وماماناو ةرومام كنا سمشلااهتا اهل لاف سمشلا ب رمت

 ىجمرظ نابرت لا اوعضوا وءاصا اهلفاهلك اف رانلا تءاف نابرقلا يف اهوبرق ئانغلا و أضا اذا اون اكتو اهحيتفا تح

 ريشعاني ١. مولاةلوانلا ءدنع نما الف يك واولاق لولغ عي ف لقانا رق لبق الانام هللا يناياولاتف لكس رنا انلا

 كدنعهللادف مهم لجر فكحب ينلا فك ت قزلفلاف طبسلك غار هنيابف كس طبس لك سأ رىعباس لاقاطبس

 1 د لاقالجر الج .ر مهيأ يق كطبش غلب لاوونه ظبش اقيم ملعانا ىلفيك لاتفلولغلا

 «ميبعص * كيا ثيدح عا تناف لاق مهم اناو ينم ملوق اسود اوهيلعهللا لص هللا لوسر تعمس لاق ىنثدحب

 ىدانف ال الب يصا ةمينغب امصا ! ذا مس و هلو هيلع هللا لص هللا لوبسر ناكو رمح نب هللا دبع# نعو

 هن | ذه ثب بحلا انالثث

 مل آو هيلع هللا لص هللا لوسر تعبس ةرن هينا نع ىربقلا نعرمجن هللا ديبعنع ةلاضفنن 4 ك رابم
 امانا سعال رغث نا ىشخ اهحتتفي ناداكا ذا ىتح ةنب دمها لق ءايبنالا نم ايبن نا ل وفن لس و
 ةنم دملا حيتتفا ىتح هللا اهبسبْح لاق راهنلانم ةعاس ت دكرالا ك كيلا يسرع رومان اورق ورماب كنا سمشلا
 هلك اي رانلا* بع نازل اوي وبابصا الف اهتاكاف رانلا ت اخي ناب رقلايف اهوبرق نانا اواصا اذا اوناكو

 عبس رشم انلا مو لاقلوللا ه دن نم لن نا ان فيك واق لوغ هه لاقاناب رقل اب لانلامّلاىن اياولاتف

 لاَمف لولغلا كل دنعهللاقف مبنم لجر تكي هفك تق زافطبس لك س أر هعيابف كيلا لكل ينعي ابب لاق

 كدنعلاقمهنم لجر بكبهفكت قزاف لعفقالج الجر مميابتق كطبس وعدب لاقوهطبس يادنعرلءا ايدك

 لا لص ينل مدع ةريبصال ايلات 5 دوتلاف ينم هل هيلا با الكيف ايلول ذكسااوض راق ندم بكج لاذ
 دم 2 بيل 22 ااا تعدم در



 "1 م 4 يبقا باكإا» " 49 « صيخلتلا عمر دتملا ف
 شنيرق نم سان هاناذكم سودا او هيلع هللا لص هللا وسر متقااللاقهنعاللا ىضرلع نعشا رح نب يعبر نع

 مهددراف لمعلا نم اورفاعاو مالسالا ىف ةيغرممل سيلان قاقرا كك قط هناو كمموقو كؤافلحابادمعاب اولاّمف

 هللالوسرل اتفركبيبالوق لثملاّمف ىرئامرمعل لاقف هللا ل وسرإب اوقدص لاّقف مهما يف ركبابازو اشفاتيلع

 نيدلا ىلعوباقر برضيفناع الإ هبلق هللا نحتما تم ا ا نكرم يسود اوهيلعهللا ص

 ناكدق ودجسسملا ينلمنلا تان ةنكل واللا هلا لوُسَر ايوهانا رمع لاقاللاق هلال وسرإب هانا ركب والاف

 ثيدح اذه« رانلا جاي يلع ب ذكي :سمهلاف يلعا ودكم الل وقت هتعمس يناامالاق< اهنصخمب يلع ىلا هلعن ىقلا

 * هأحر 7 مول سعر لعحبحص

 نب ىيحب ىللاق لاق تهو نا نا مكحلا دبع نب هللادبع ن دمحأبنا بوقمي ندمت سابعلاو 4 اندح

 هللا للص يننلا ناامهنع هللا يضر سابع ن | نعءاطع نعمو زخس ين. ىلوم ريثك ن ءدعسن ميهاربا ينث دح بون

 هاج رخو ىراخبلا طرش ,شث ىلع مص ثيدح اذه# نيمهسنيمهس ربيخمو سرف نامل مق ةلسو هلاو هياع

 « ىوزخيلا ريثكو بولا نب ىيحيتىراخبلا تح ادقوظفالا اذه

 لاقيلا الانوار نب بهو اننمتسو ن.ىدهم نيدمج اان رافضلا هللادبع نيدمح هللادبع وا ايربخا ف

 هنا نع ىرعشال )١(1 .رصأ عيبا نب صاع نع سور سفن كلام ءسوا نب ريع نعش د ذالمنز هللادس كمت

 ىنم# نولختالولاتقلا يقذورف ا نو همشالا و دس الإ ركنا معرس هلاو هيلع هللا ىلص للا لوسرلاقلاق

 تاتف يلاو ىنمملسو هلاو هيلع لا لص هل لوس لاف اع[ اذكه سيل لاف ةيواعمهب تدق لاق مهنماناو

 لاقمهنم اناو ىنم م لوق : لسو هلو أو هيلع هللا ل هللا لوسر تعمس لاق هنا نكلويا يندخأ كسل

 تناف هنءافعنز دلا فيرش ١١ ديبعوا هللا دبع همس ضاع فان رسام فرقا يك (

 نم سان هانا ةكم ملسو هل | و هيلع هللا لص هللا لوسر حتتتقا ال لاق يلع نعبر نع روصنم نع « كلب رش
 لمعلا نم اورفاعاو مالسالا ىف ةبغرمحل سيلان واق را كلن ولن ذا ع ةلعفو كالانلجاا دمحم اياولامف شب رق

 هللا ل وسر لاَقف ركب ىبالوق ل ثملاقفىرتامرمعا لاَقف هللا لوس راب اوق دص لاف ركب ابار واشف انيلع مد دراف

 ؛ اق ر ب رضيف ناع الل هبلق هللا ن :ردوتما نم الخر لع هللا نثمبيل شر رق رشعماب لسو هلآو هيلع هللا لص

 ناكدق و دويل لملا فضاغي هن كلو اللا وهانار ملقا لاق هلال وسرإب وهانا ركب ونا لاف نب دلا لع

 )م رانلا جا. يلع ب ذبكن م هاف يلعاو ذكي اللوق هتعمسي لا اما لاق م 3 اهفصخم هنع هللا ىضر لع يلا هلعن ىلا

 1 * كلب رش نم يناهصالا ديمب نب لمح هعمس

 يبنلا نرا سابع نا نعهاطبجنع مو زنخيف ىو مرتك ن ع دعمب نب ميهازا ىنث دج بوان 4 ىيحإ»

 ا» ( خ ) نيمهس نيمهس زيبخ مون سرف ىتثام مدد م وهلا و هيلع ّتالص

 يرعشالا أع ىنا نب سماع نع ا ذالمنب هللادبع انب م زاحنب 3 ارح

 ةيواعم هب تث دح مهنمايا وىنم مث نواخبالو لاتْملا ف نو رشال ن نوب رعشالاودسالا يلا مناعوف م هسانمي

 نكلو ينا ىثث بج اربكه سيل ِتاَمفيلاو يفهم لسد هل اوديلع هّللاىلص هلال وسر لاقامن اذكم سبل ِباَمف
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 *(0 جو « يتبل معباكيو يب © صيخلتلا عم كردتسملا .

 مساعل |نع (١)بلذ يبا ن اان رمي نب ناهع انبىتاخصلا قاحتسا ندمان ب ومن ندمت سابعلا ونا 4 انيدح لف

 ينارلسو هلو هيلع هللا لص هللا لوسر نااهنعلا ىشر ةشئاع_:ر ع ةورع نغرابب ن.هللا دبع نع سابعنا

 * هاج رخن لو دانسألا مضحك ثم دح اذه * ءاوس ةمالاو ةرملا نيب اهمسقف ةءينثلانم زرخامف ةينظب

 0 ىنثدح يبا ع صفخ نربعا# ىنا ين دح هنو مح نب دم نب 2 ريخا 4

 0 نرع ووسفت اي ع ا لا

 با ىذلك مل نع وةيسن الا رجا مول لكان عءو كريغعرز يتسالا# و نهموطب يفام نعي ىت وح نطو ا

 3 ةقايسلا هداهم هأح 0 و انس الا مهي ثردحا ده# عاسلا ف

 دانرلا يبان نحر لا دعاني م سمايل نب ك.دعس نا كلب رشنب دييعأبن هيقفلا ناجع #1 هانا 2

 ها اقاههنع هللا يضر سابع نبا نعمل جيجي ان هللادبع ن ءفثراخل ! 1ن نجرلادبع ىتثدحأ

 نيخيش !اطرشلع ميروص دانس :سابندملا اذه ضمب يوردقوه مسن ينح مننا ينعي ولسا او هيلعدللا لص

03 

 0 ناتش أرنا ,ىس وم نيهللا دات مركسدب 06 ىبوبحا مجان دمج سابعلاوا# 31 ربخا

 .' موك نع ربيخ مون ملسو هل اوهيلع هللا لع تل لي ىف لاقامهنع هللا يضر سابع نانع دهاجمن .ءشمألا :

 00 عابسلا ن زم باب ىذلك نعو نم . وطب يفام نعضي عج لاط وبنا ىلايحلا اتانعوؤلع ا

 روصنم نع كب رش هان ىناهيصالا ديعس نيدمح انت ةزرغ يلا نا قابيشلا لع ندم رفعوا 4 انريخا »

 هنعامع ندلا فيرش 2 ةريغلا ىف نمح ر لا دبع نيدمحوه(١ 20(

 هل اوهيلع هللا لص هللال وسر نا ةشْنأع ٠ نعةو سع نع(١)رأ 1 هللا دبع نع سابعن مساقل 8 ء* بذيبان و

 * حرحص * ءأو هيدجالاو كلبا ابمسقف ةمينغلا نمز رخ خابش ةيبظب يلا سو

 00 حبب يب 10 و ف عك - نع هع 4

 00 1 0 وكاد عوز قس لاند نإ ا

 ىهن سابع نا نر ٠ عده ده أح + نع حجت يلا نا نعثر ا

 *«معربص# مسفن ىتح ماذلا عب د ل

 رخام ول نءري رام مو لسو هل اوهيلعملا لصقل لوس رى س سابعنا نءدها نع نفعا نع * نابيش وف

 *(مخ) مسقن تح سنا عس نعو عابسلا ن نم بانى ذ لكن غو نعضي تح نثط و نا ىلابملاءاسنلانعوةيلهالا

 مساقلا هنعو ريبزلا نإ ةورع نع يورب مركحم نبا هبا ًاتتاهدمب نونلارسكبر اي اين نب هللادبع بيذملايف )١(
 هنءافع ندلا في رس ١ سابعنبا

 كا
1 

0 

ْ 

 نعضب ىتح ناط ويلا 0 د 3 تيم سر ماع و ١ .٠ : هع 1

 5 6 يفام
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 هددحعس هلل

 -*(00)ج» < «'ىقامقباتكال_ 0«4ط 4 صيت عمكردتلا»
 هللا لوسر همسفف نينموم متكدناهلوقىلا ؟ستاذ اوحاصاودهّللا اوشاف لوسرلاو هتللافنالا لق لافنالا

 * هاجر 000 داع مع ملسوهل او هيلع هللا لص

 كر ملسم ط رش ىلع حيحص# يشرقلا قاحسا نبا ثيدح نم دهاشهلو

 نمحرلا دبع نعقاحسا نيدمانن ريكك نب سنو انيرابجلا دبعنب دمجا ان بوقعي ن يدم سايملاوبا  هانثدح
 طع تماصلا نبةدابع تسل لهابلاة هاما يلا نع ل ركب عود الاىموم نب ناهيلسنع ثراخلانا

 ه*؛ هلوطب ثيدحلا ركذم تاز ردن باحصا رشعم انيفلاّتف لافنالا

 نبةويح ينربخا بهونا انيطاص نيدجا انب ىرادلا ديعسنب تامعءانن ىزتملادمم نيدمحا# ىتربخا
 هلاو هيلع للا لصةّنلا وسر عمانك لاقدنع هللا يضر هللا دبع ابرد ليلو ةوع )داهلا نبا نع حرش

 هماكف لسوهل !اوهيلع هللا لبضللالوسرولا هاواخ اهاعرب متغدمماأ انااودخافد ةلرس تجرشل ريب ,خةونغيفلسو

 هللا لوسرايمنغلاب فيككهن تئجاعو كب تنم !دقينا لجرلاهل لاق ملكي نا هّللا» ءاشاملسو وهل او هيلعهللا لص ىنلا
 نءةضبق ذخافاوله | يلا مجر , اههوجو صحا لاق كلذ نم رثكأو ناباشلا و ةاشلا سانلل ىهو ةناما اهماف

 مهس ل اصاخ فصلا ىلامدق ماهاه !ىلاةاشلك تاخد ىتح دتشد تجرفت اههوجو امىرف باروا ءايصخ

 هللا لص هللال وسر ءابخ لخداف ءابجلا ه هيخدالسو لا ا ١ وهيلعشلالصهنالوسرلاقفطق ةدحس هلل لص ول

 مالسأ ن نسح دّقل لاَمف جرخم هيلع لخد سو هلاو هيلع هللا لص هلل 'لوسر غرفاذا ىتح 0

 دانس الا يح ثب دح اذه * نيعلا رولا د ا ا

 * هأ < رخو

 انثدح » 2 نيدلاضي رش١؟قللا هللادبعوناداحلا نب ةماسانب هللا دبعز. ديزي همسا بي 0 ١

 هلا و يلع هللا لص للالوشر هشسصف كك 11111111 1 ]1 سب لاغالا لقلاغ اغنالا نع كليول

 *(م) قاوف نعمهنب 0
 نعقدابع كللاسةمافا ينانع لتتم ع قدس ناملس نع راحل نب نم رلا دبع نع 5 قاحسانا سك

 ةونغيف سول اوهيلعنلا لبصةنلا لوسر بانك لاقزباج نعدحس وب ليج رش نعداهل !نبا ن ءمر شنب ةوب >8

 هللاءاثامهماكف سو هلاوهيلع هللا لص هنا ل وشو ىلا هبا واخ اهاعرب منغ ةييمأت| 5 اودخاف ه هي رس تحر 3 رع تح

 ل ةاشلاسانلل يهو ةناما اهماف منغلاب 5026 -اعوكب تنمادق ىلا لج رلاهل لاق هملك,نا

 ع اجد ىدح دتعب ترس قره حم أم ىرف تاروا كيفما م ةضيبق دخافاهلها ىلا مجرابهوجو بصحا

 مسوهلا اوهيلعهللا لص هللال وسر لاف طقةددس هلل لضي لو ريل سهلا فصلاىلا مدت مابلها ىلا ةأشرك

 لخدمإ-و هلاوهيلع هللا للص هللا ل وسر غرفاذا ىحملسو هلا !وهيلعهللا لص هللا ل وسر ءابخ لخدافءابخلا هولخدا

 (تاق)#حييحص#*نيعلاروحلا نمدل نيتجورزاهدنعء ناو هيلع تلخددفل ميحاصمالسا نسحدقل كاف 2 رخ م هيلع

 2 تيووذ ىنلان |ةلاق انس ليمح مس ناكلب
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 *«()جظ | « ىفامتباك ظ #«امه» 22 © صيختلاعم كردتسملا»
 1 تتنك فروت ساو واللا هللا لص هللا لوس ر ءاؤاهم نوخبطي اوم اهوحذف رييخ مونامف سانلا

 3 ةبملا حلصت ال هنآ لاقو

 نع ةندكو ا 9 مسمن نافعانن يخابلا لضفلا نن نيسحلاانن رانندنب هللادبع ندم هتلادبعولا انربخا

 ناقل لسودلا اوةيلع هللا لص هللال ير لاقل اقاههنعاللا ىذر سابع نءا نع هب هيبا نع نايبظييلان سواق

 * هاجرختإوحيحص ثردح اذهو تابملان ييحمةنيدكي باب ىراخبلا جتا دق# بلسلاب راشاوا د 00 تبت

 للاخنب بهو ىتثدح دان كاحضلا مصاول ٍْي ذاعمن دم | ::ىفوبحلا دجان دم سابعلاونا انربخا 9

 4 اوهيلع هللا لص كا ناىا ين :دح لاق اينينعدنلا طرشيرا دس نب نضايرتلا تح ةسع ما ما ىنتت ؟دحب ىلا

 دانسالا مبحص ثيدح اذه * نهمموطب يفام نر مضي قحاب ابسلا أطون ناو ةمشحلاو ةسللا نع ىهن لو

 * هاجرخن و :

 ليعمسا ان يناساركٍا مد هللا نيدمحانن ىرصبلا هنو نيني لادا احتساب ان لا 4 ىريلا 2ك

 ىبانع مالس يبا نع لوحكم نع )١( قدش الا ىسوم نب نادلس نع ثراحلا نب نه رلادبع ىنثدج رفعجنا
 لاقهنا هنع هللا ىضر تماصلان ةدابعنع يلسودلاو هيلِعَّللا لص هللا ل وسر بحاص هنع هللا ىطر لههابلاةماما
 مهمولتقن نيملسملا نمةفئاط مهعبنا مهمه ايفو دعلا ينل ردي ىلا لسوهل 1 وهيل هللا لص هللا لوسر عم تجرخ

 كدارشز و دعلا هللا بك الف ركسعلابةفئاط تلاوكساو لسد هل اوهيلع هللا ىلص هلال وسر ةمئاط تقدحاو

 هلا اوهيلعهللا ٍلض هللا لوس رباوقدحا | وناك نيذلا لاقو مهم هو هللا مافنانب وودعلا| :لتق نحح لفتلا انل اولاق هولتق

 لاقو ة ةرغدهنم ودعلالانال لسواو اوهيلع هللا لص هللا ل وسر ا نان وهانم هب قحاب مت ام هنباو مسو

 نع كنولئس لجورمع هللا لزناذ ركحسلا ىلع انيلوتسان تاثم هنقحاب متناامهتلاو 9 اولوتسانذلا

 ةيغايف نيدلا في رشدمحم ١١ (9١١)ةنس فون ةسص احلا خ نمقدشالاى ومالا ىمومن.ناماس )١(

 *: ةيملاحلصت الدنا لاووتكك ف

 ايلا, راشاوا باسو بمهتنا نمانم سبل اعوف م سابعننا نعديبا نعنا يظ يبانب سوق نعام ةنددك ونا

 « ةندكى ا قو امبلاينحاو

 هللا ىلص هللا وسرزايبا ىنثديح بن ضال تن ةبيبح م |ىتتدح يب رصحلادلاخ ني بهو ىنثدحاك مصاعوا د

 * حيحص»لرإت ىتحايابسلاًاطوت ناو ةمئجلاوةسلللا نعىهن لسو هل اوهيلع

 يبان ع مالس ىلا نع لوجكم نع ىسومنب ناهلس نع ثراملا نب نمحرلادبعينئدح رفعج ن4 ليعمسا ف
 مي الفودعلا يق ردي ىلا لسو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسرعم يح رمادا تماصلا نب ةدابع نعةماما

 ةغاط تلوتساولسو هلو هلع هللا ىلص هللا لوسرةفئاط تقدسحاو ممولتفت , نيماسملا برمةفئاط مهعبأ

 ل لاقو مهم.نهو هللا مافن انءوودملااذلتق نحن لفنلا انلاولاق مولتق نيذلا عجر ودعا هيلا ىفك ايف كسا
 مسوال اوهيلع هللا لص هّلبا لوسر انقدجحا نحن انلوهانم قحاب متااملسودل و 000 وبسراوقدحا

 | تارالركسملا ىلع انوتسانضنم هب مت املا او ركتسلا ع اراوتسا يذلا لقد اك
 كَ

 1 ب و

 ٠  0ولعن قام نمشي ىحابابسلا طوت نا 0 و ةساملا نع ه0 ذل ينديدشتلا + .
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 70000 *«00ج» 0 م 'ىيلارقب اك» 4«: « صيخلتلا عم كر دتسلا
 "| هنمذخاائيشدارا اذااندحا ناك وكلذ نم لقاذاك اللاق هسمخ ل هتلتف كلذنع هتلأسف هتاف ربيخماعطىف
 * هاجر ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدحا ذه #* هتجاح

 ليعمساانث(الاق) ماشهنب لمؤمو لبنح ن دمجاانثنوراهن ىسومان ينقثلاب ومين ع اءربخا »
 انعتفالف نمسزبللا لكأ نم لوق برعلا تناك لاق هن هللا ىضر يملس الا ةزريىبا نع نسملا نع سن ون نع

 اذه# تنمس له نطع يف رظنا تامؤ تمبش ىتحاهنم تاكحاف الع تدمتق مل ةزبخ نع م انضهجاربيخ
 ظ : هاجرخم لو دانسالا حبحص ثيدح

 هللا ديبعاتن ىدعئ ايرك زان( الاق)يسهوجلا ناذاش ندم و ىلاغ نيدمحان لدعلا ذاشمجح نب ىلع 4 انءدح ف
 | تدبش لاق هنع هللا يضر هبا نع ليسيل يبا نب نم رلا دبع نع مسمنب سيقان ةسساىنان دز نع قرااور مي نا

 | رزجنم اودجوام سائلاذخاف مهلا >ر يقانعقو موقلا مزهن اف لسوهلاو هيلع هللا لص هللا لوسر عمربيخمنف

 لسودل | و هيلع هللا لص هللا لوسر كلذئىأر الف رودقلا ترافزانم عرساب نكي مفىعشاوملا ىهو دز لآق

 * هاج رخو دانسالا حييحص ثردحاذه ةءاغ ةرشع لكل لمؤبانني مسقم تنك اذ روذقلاب سا

 كاهس نع ةبعش انتوا نب كاحضلا مصاعوبا اننىاغصلا قاحسا نيدمشانب ب وقع ندم سابعلاونا انثدح » |

 اوئفكاف لحال ةيبملا لو ىل- هلآو هيلعهتلا ىلص هللا ل وسر تعمس لاق هنع هللا ىضر ملا نب ةبلعث نعبر حنا
 وهو لسو هلآآو هيلع هللا لبص يبنلا نم ةبلعث عابس اورك ذفةبمشنع ىدعىلانب اوردنغ هاوراذكهو « رودتلا

 سابع نا نع محلا ن ةبلع نع ةرص هاورهناف ب رح نب كامس ثردح هاجر ذم ملو دانضالا ميحص ثيدح

 ْ © لسوةل ا و ةيلع هنلا لص ىنلا نع |ههنعاثلا ىضر

 نزيد ورم انن رصن نب دمج نب دمجا انت رافصلا لذعلا قاح-!نيدمجا ند نيدمح دمحاوبا 4 هاندح ©[

 بهتنا لاق اهنع هللا يضر سابع نبا نع يملا نب ةباعثنع برحنب كامد نع رصن نب طابسا انم' ةانقلاةحلط

 نعإنلا

 ناكو كل ذ نم لقا ناك ال لاق هس له هل أسف ربيخ ماعط يف سو هل او هيلع هللا لص هلال وسر منصام
 : #8 ( م خ ) هتج اح هنم ذا ائيشد ا را اذا اب دحا

 ةزيخ نع مانضهجا رييخانختفالف نمس زيما لك | نملوقت برعلات ناك لاقةزرب يبا نع نسملا نع« سنو

 * حيدص# تنمس له ىفطع ف رظن| تاع تعبش تحاهسم تاك اذأ ملع تدع مل

 اضقو اومزهن الف ربيخ تف تدهش لاقهسا نعىلييفان نمر لا دبع نع اسمن نيلفات هربا ىباز# ديزإ»

 | ىأرايفرودقلا تراف نا نم عرساب نكي ملف يث أولا هو ديز لاق رزج نم اودجوأم سانلا ذخاف مهلاحر يف

 * حيص# ةاشقرشع لكل لم اننيب مسق م تفك اه رودقلاب عا سو هلآاو هيلع هللا لصهَنلا ل وسر كلذ

 «رودقلااوثنك افلح الةبملا لوقتلسو لاو هياع للا لص يتلا تممس كلا نقيا كاين نق هد >

 سابع نئا نع ةبلعث نعلامس نعربصن ن( طابسا هاورو )* ةبعش نعيدع ينانب اومصاعوا وردنن هاور اذكه

 رودقلاب صاف سوهل او هبيلع هللا لص هللا ل وسر ءاذ اهماوخبطو اهوحذف ريبخ موبامغ سانا بهتا لاق
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 نيح اوبلقتاف ر د مو هل هللا حيتفق مهعبشاف ع ايج مهن للا مهتنكحاف ةاررعمهتا مهلا مهلجاف ةاح مهنا مالا |

 ني طرش حث ام ويا ردتحا» ميو جدول جيا اويلقتا |

 هللا لص هلال وسرد 0 هللا ى طر رين هللا دبع نع رب نن هللا ديعنب ءاسنع باهش نا نعل يمع نع ىدجأ

 دوم واو 0 ضعب م

 لو وال كنءمس 4 هزم نس د 1 0 0 تقاوم 3 00 دا دوم وأ

 ةبن تتاخر 1--- ريال دج فشلا ءلا هال هك هيعمل

 ول ردا نش بن نلعا لصهللا ليسو تدي لق عأ

 نايفس نع مادا نب بعصمان انب رك اشن.دمجن ّللادبع ىرتخبلاو اان بوقمين يدم سابعااوا 4 امدح ان |

 ناك لاق هنا ىرهفلا ةمل منن بيبخ نعيميمتلا ةيراجنب داي زنع ني ياشلاراجن ديزننب دز نعأ

 *: هاجر خنملو داتسالا مميحص ثيدحاذه * سخلادعب هينا سوهو اوهيلع هللا لص لال وسرا

 (؟)ىنابيشلا قاحسا وان ' ) ميشهانسددسمانل ى بح ن دمت نبى بح ظفاحلا بوّدعي ندم هللا دبع وا جاندحإل |

 هنعافع نيدلا فا رش دمحح  ناولس ىلا نب ناملسوه (؟)- يملسلا ريد. ميشه (1)

 0000 عجر دق والا لج رمهفام و واوبلقتا نيحاوبلَم اقر د عا

 ن+ ضعب ىلآنب ناك لس و هل و هيلع هللا لصهللا لوسر نا هيبا نع ماس نع باهش نبا نع < ليقع
 *(م جر هلك ب جاو كل ذ يسمو شيملا ةماع مسقىوس ةصاخ مهسفنال ايارسلا ف ثعب |

 قيده د رصمب ادبع تنك لوقت الؤحكم تعمس ل وفت به وابا تعمس ةزمحنب 6 ىبحت ا |

 ةنجرلا يف كتل و 21 ديلا مب رلا لفن لس وهل هيلع هللا لص هللا لونسر تدهش ل وقت ي رهتلا ةماسمأ

 500 ثلثلا لفت لسو هلو هيلع

 هلأسا ىفواينان .اىلا دحسملا لها ىنثعب لاق دلاهملا يبا نب 0 ثءشا و 4 يلابيشلا قاحسا وا | .

 2400 ١ ١ © 'ىبفلامق باك» 4+9 ٠٠ 6 صيخلتلا ممكردتسلا 9

 3 'كلملا ا دبعز. ناملس 0 نمرلا د 7 ناخ رشا ع 4 --

 سل وتحا الا لعام و رصم نم تدرب ا ىتفتعاف لن د 0 ةا رحال يسع دبع تنكل ؤشالوجكما

 ملسومل اوهيلعشلا لص ىبن | منصام هلاس --- . ىلا دجسسل لها ينشب لاقدل اين انا ندم نعراوسْت تحال

 لأسا كل ذ لك اهتلب رغف ماشلا تين : تا م ىرااوف هيلع تب وتحاالا لع اهب و رصم نم تجب رخ اه ىتقتعاف

 نب بيبح تعمس لاّتف هن راج نب دايز هل لاق اذيد تيقل ىتح ىشد هيف ين بخل دي دعا للفلل 0

 لا ص هللا لوس رزاك لاق ةملسمنب بسح نعدأي ز ا دب 0 لد من * يروثاا إ»
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 مسي دهس عمو جبس مياس هع اسوم وم وصل اساس مس

 ظ و ١ «ىئيفامق باتكإلا 400 « نعيخلتلاعم ك ردتسملا»
 ” ايري 0 ولا ةخيشما م ناونايتفلا مدقف لاقاذكو اذكلفنلا نمهلف اذكواذك لمفنمردم مو لسودلاو

 هلمجاولاقو نايتفلاىناف بنو متل ونهذم الف انيلاهتتف متم زمماول ادراك ن ةخيشملا لاق مهيلع هللارستف الف

 لوسرلاو تللاقن.الا:لق لاش الا ن ع كي واكس ىلاعت هلال زئافانل اس هل ا و هيلع هللا يصل كلين

 كلذكك مهلا نيخ كلذ.ناكك لو. نوهر اكل نيتم ىلا نم اقترفذا وقحلاب كتب نم كمر كيجرخا م

 ندؤادب لييتسادقو ةيركمل ىراخبلا» لاستح ادمف حي ثييدحاذههعنم ادهقةبق اهب عا يباف ىنوعيطافاضيإا

 ْ « دا يفروسبا ا

 ةلام ثالكو نينستو ناع ةنسرهإإلا عيب رهش ىف ءالما ظفاحلا هلل ادبع نيدمح للا دبعوب أك احلا انندج »

 ,نع شايعن. ركبوا أني ةبيثس يناان اننا: نامع وركب واانث يرادلا دعم نب نامعانن ىزيعلادمم نيدمح ا يبربخا

 ا لوغو كب تلق فيصر ددموي ملسو هل آو هيلع هلال ص ينال تن ةج لاق هينا ن نع دعس نب بعصم نءوصأغ

 لوقا انا تبهذف كللالو ىلشل فشلا اذه نا.لاتف- فلا اذه ىلب هف ودعلانم مويلا ىردص ينشدف

 لاف تل ينالك نم شيف لزدقهبا تننظف :بجا لاف لوسرلا يب ءاجذا انيبف أ ى اللب نممويلا هاطعب

 ارق كاوهفىل هلعج دق هللازا وكل الو وهما فيلا ا اسكان ملسودلا او هيلع هللا لص ينلا

 * هاج رخن ملوداتس الا يي ثردح اذه لإ نها ىلا لوسرلاو هتللافن الا لق لافبالا ن ءكولتس

 اع ئدصلا ماض نب دمجا انث د وا:د يبا ن نكي ا ان هيقفلا دمحسنب ناسح ديل ولاو:ا ذاتسالا#« ىنربخا "5

 هللا ل وسر نا اههنع هللا ىضر و رمصن هللا دبع دعزبملا نمحرلا ديع يبا نع ىيح ىنث دح بهون هللا دمع

 ملسو هلآاو هيلع هللا لص هللالوسرلاقف رشع ةسخاو ةل ام ثالثيف ر دب مود ج رخ ملسو هل او هيلع هللا لص

 مهللا

 ”لءدرانك ةخدشملا تلاق مهلعللاحتف ايف تايارلا ةخيشملا مزلو نايتنلا مدقفلاق اذك واذك لفنلا نم هلفاذك و

 لسو هل اوةنللظ هللا اص هللال وسر هلعجاولاقو ا مننلاب اويهذبالف انيلامتثف متمزهناو وعل

 اتيرفناو قملابك تن نم كجرخااك هلوقء ىلا لوسرلاو هل لاغن آلآ لق لافنالا نع كنولتس ىلاعت هللا لزن افانل
 حي *«عنم اذه ةبقامب لعايناف قوميط اذاضيا كل ذكحف مهلا ريخ كلذ ناكف لو نوهراكل نينمؤلا نم

 (خر طرش لعوه تاق

 فيسلردب موب نوادي هللا ىلص يبنلا ىلا تئج هينا نعدعش نب بعصم نع مصاع نع شايع: 4 ركبوا

 لوقا ناو تبهذف كلالوىل سيلفيسلا نا لاتف فيسلا: اذه يلتهفودعلا نم مويلاىردص ينشدق تاّتف

 لاتف تئفب ىنالكن م ”ىش يف لزندق هنا تنئظف بجالاقف لوسرلا ينءاجذا انيبفىفالب لبس ثرم مويلاهاطعي
 كن واثسأ رقم كلو رف لهلءج قتلا ناو كلالو وهني وفيس ذه ةلاسكلا لسودهل او هيلعللا لص يبا

 * يمص »آلا لاشالا نع

 ردن مون جرخ لسودل اوهلعهللا لصةنلا لوسرنا ورمن هللا دبعنع نمجرلادبع يبا نع ىبح انث« بهونإا »
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 الاف سادللام ىلع نس نانا نلت صال ندوب بانا با سدر وس

 00)جطظ ١ «ىئينامقباتكا» ا « دم « صيخلتلاعم كر دتسآأ 9
 مسوهل آو هيلع هللا لص هللا لوضوما هنعهللا ىطرهدج نعهببأ نع بيعشنب و رمت نع دم نب , ريهزانن لسمنإا

 .* هاجرظتإلو حيصبب رغثيدح هوبرطو همهس هرمنمو لاثلا عاتم اوقرح ارمتو ركيأباو

 وهدبز نتدمانب لضفملا نب رشن نع ىلا ىثدح لبنخ نيدمجانب هللادبع اني يعيطقلا رفعج نيدمجحا ايربخا

 هللا لص هللا لوط ل سفيرا عيانينح تدهش لاق محللا يف !ىلوم ريمج ىيثدح ىراصت الا رج اهمناا

 ذات إلا حيحص ثيدحاذه# عاتملا ينرخ نم يثد ىل سان كولمىنا ربخافافيستدلقف فص اذ لسوهل او او هيلع

 : * هاج رخإو

 رفعجو !انب روصنملا راديف ءالمانينمؤملا ريما رو طنا ن ميها ربا نب ليعمسا نب نب هللا دبع رفمجوبا 4 ان دح وف

 نع ىراصن الا دب زب نب عم نب برت ن عماانو اياز علا دم يمعانن عابطلاز فسو»نب دمش

 هللا لوس عم ةيب ةسدردطا نيهان اقل اوأرقن ذلا ءارلادحا ناكويراصنالا )١ ١( ةب راج ن ' عمت هم

 ملسو هل او هيلع هللا لص ىلا اب دجوف فيجو سانلا عم انج رفش لس و هل 1 و هيلع هللا لص هللا لوسروملا يحوا

 لج ر لاف انيبم احتف كلانحتف انا مهيلع أ رق سانلا هياع عيتجلال مينا لرتس بس

 هللا ل وسراهمسمف ةيرب دحلا لها ىلع ربيخ تمسفميتفل هنا هديب دم نفي يذلا ى لال لاق وه حيتفا هللالوسراب

 سرافلا ىطعاف سراف ةئام ثالث مهيف ةئام سمح و افلا شيما ناكو اههس رشع ةمالث لع يسودلاو هيلع هللا لص

 * هأجرخم و دابيبإلا حيحص ريبك ثيدح اذه» امهسلجارلا ىطءا ونيمبس

 يلعساولا ة ةق ن كيِعوات باه ولا دبعنب رضنلا نب دج: انن :. ى ريحا ميها ربا نب ىسيعنب ىلع #* ين دح

 هلع هللا ليص نالوسر لا لا ةلاق اههنع هللا ىضر سايعنا نع ةمركي نع دنهىنا نب د ٌؤادنء هللا دبعنب دلال

 ١ ندلاف, رش ؟ميلابةيراجن عمه بي رقتلايف ()
 ره ألو ملسو هل وديلع هللا لص هللا لوسر ٍناودج نعهسا نع بيعشنبو رمت نعد نب 4 ريهز لف

 * يمص بي رغ#هو رضوهمهش هوعنمو لاغلا عاتماوقرحا

 هللا لص هللا ل وسر يفاوملكف يداسعم انينج تدهشلاق محللا ب [ىلومريم ينثدح رجاهمنيديز نب :( دمحم )»

 * مص 0 يلرخ نم ءوشل ىل معاذ كو ام ىلا ربخاف افيسترإتف لسوملاو اوهيلع

 اديك 00 نب مم ز»

 هيلع هللا ىلصدنلا ل وسر ىلا ىحوا اولاق ساذلإ ام سانلا ضب لاققف رعابالابن و زم سانلا ذا انف رصنا ايلف ةيبن دملا

 عمتجا ايف ميمغلا عااركددنع هتلح ارياف و لس و هلآو هيلعّتلا لص نلا اندج وف فجواانج رفن ب ا

 لها يلع ريبخ تمسنق هللا ومن لاقوه حينا يلا لوسرإب لج رلاقفانيبماحتف كلانحتف انا مهيلعأ رق سانلا هيلف
 هلام سمج و فلا شيلا ن اكو امهس ريثع ةتس يلع لبس و هل | و هيلع هللا لص هللا لوسر اهمسقف ةيبن دحلا

 ه: حرص *امبس ل حارلا ونيمهس س راففلا ىطعاف سراف ةئام ثالث مهب

 هه

 1 ال يي 0 ظنك ٍِ

 ذك لمف نمردنمو لسودل اوديلع هللا ىلص هللا وسر لاول سابعننا نع ةم ركع نم دنه ىلا نب 4 دؤاد »



 4 تكس وا هاطعا الأ 2-6 لئسال هللا ل وسر ناكل

 وايلعزاف

 هو تنك نم »

 طل

 هب

 ْ 40 ا + 4 ينل إف باتك هيأ 0301 : « صيخلتلا مم ها دتسملا 8

 نم لس وهل [وهيلع هللا لص يبنلا لاق لاق ترخح ادق لس و هل اوهيلع هللا لص هللا لور جادو او يسأر

 هاج ري لو نيخبشلا طرش ىلع يح ثدح اذه « هيلع يسفن يف ىذلا به ذو هيلو ايلع نافديلو تنك

 ارصتخم هببا نع ةدربنب هللادبع نع فوجنم نبدي وس نب ىلع ثيدح نم ىراخبلا هجرخااعا ةقايسلا هذه

 # ةديبعن دعس نع ش# الا نعاذه ةءاوعيلا ثيدح نمحيصا بابلااذهيف سيلو

 قاح سان ىسوم ألا هيقفلا قاحسا نب ركبوا( هانربخا )شه الا نرع حارجلانن ميكو هاوراذهو )ف

 لع لعرض هناا نع ةديرب نبا نع ةديبعزب دعس نع ةيعألا نعي واني ةبيشىانب هللادبع 3 ىضاقلا

 ٍ *« هلوطب ثن دحلا ركذم“

 نب حوران ةماسا ىبانب ثر امان( الاق ) ىض املا نيسأا نب هللا دبعو ل دعلا ذاشم نب ىلع م انمدخ
 تءاج نزاوه ناهنعهللا ىضر كلام نب سنا نع ةحلط ىنانهللا دبعزب قاحسا نعةملس نءدامحانن ةدارع

 ملسو 41و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلعاو رثككيل اذوفص م وفصف مننلاو لبب الاو نايبصلاو ءاسنلابنينح مو
 ملسو هل اوةيلع هللا لصهللا لوسو لاف ىلاعتهللا لاق نيربدم_ نوملساا كيكو ركوعلا نمل ضفاف

 فيس برضي مو عرب ندطبملو نيكرشلا هللاءْزهف هلوسرو لادبع اناراضنالا رغما اب لاقؤالل تسر و هلا دانا

 مهبالساذخاوالجر نير شعذئمو ةداتقوا لتتف هبلس هلفا رفاكل تقنم ذئموب لسو هل اوهيلع هللا لص يبنلالاَف

 وهنم رظناف هبلس ْذخ !ناهنع تاجت اذهل عرذ هيلعو قتاعلا لبح ىلعالجر تارض هللالوسر ايةداتق والاف

 ناكو لس وهل او هيلع هللا لصيبنلا تكسف اهينطعاف اهنم هضر افا.ذخ ااناهّنلا لوسراي لجر لاَفهَللا لوسرإب

 للا لودر كحضف اهكتيطعيو هدسا نم دسا لع هللا "ئيشالللاو الر لاقف تكسوا ةاطعا الاايش لثسال

 : *« هاج رخل لو لسمط رش ىلع حي ثيذحاذه#لسودل ا وهيلع هللا لص

 ديولاا: ىلا ىتادح ىربلا رمح نب ىلع نب نسملا ان دها للا ىف اهنصالا هللادبع نيد هللادبعونا  انربخا
 - : غ : ؛

 دلو 2ك ف لاَتف ترجادق لسوهل او هيلع هللا ليص هللا ل وسر جادواو قعر تمعف رف يلع سما هل

 « هلوطب شه الا نع عيك و هاورو اربصتخم هجرخاو ( م خ ) هيلع ىسفن يفىذلا به ذوهيل وايلع

 معلا و لبالاو نايبصلاو ءاسنلاب نينح مون تءاجنزاوه نا سن نع هللا دبعزقاحسا نعةماسنب 4 دامج

 لاقف هللالاق اك نب ريدم نوملسا/نلوفا وقتلاف سو هل اوهيلع هلا لص هللا ل وسر ىلع او رثكيلاةوفص موفصف

 نيكرشلا هللاءزبف هلو روّسلادبع اناراصنالا رشعمايلاقو هلوسروّللادبعادا ل وهل اوهيلع هلال صا لوسر

 ذئموب ةداتقو لتقف هبلسهلذا رفاك لتقنم ملسودل او هيلعللا صلو سر لاف فيس ترضي مو حرب نعطي ملو

 ناهنع تاوعاف هلعرد هلعو قتاعلا بح ىعالجر تبر ضلال وسرإب ةداتقو الاف مهمالسا ذخا والجر نبرشع

 هلا وهيلع هللا لص يبنلا تكسفاهينطعاو اهنمدضراف امتذخااما هللا ل وسراب لجرلاّمفوهنم عمر ظناف هبلسذخا

 كحضف اهكطعي و هدبسا نمدسا لع هللا ىئيفالهلبا والر«لاتف تكبرواهاطعاالا اًثيش لئسالناكو لس و

 ظ (م) لس ودل و هلع هللا للص هلا لوسر

 ريهز »



 كيال ف وزن رضوان: ييسدفا تل: بكلا لال واف اشبك درم ىاو.ةنب دملا اهتلوأف ةيصحلا

 « هاج رخل مود انس الا ميحص ثيددحن اذه # ريخ هللا ورتبفريخ هللا ورتبف م ذت ارق تب ًادوأ

 ىعشاةرلادمحنب كللادبع ةءالقواا انندن انكلصا نمورع يفريصلا نادم نيدم نركب دحاوا ان دح |
 ىثشمال يلا لاق ىملسالا ةديرب نن تاانس ادم درع ردم نعش. الا نع(١)ةناوعونا انسداجح نب سلا

 قش هيلع يش يفو يلع نملابا كنك ىلإ لاف ماهفهيفز ولوقيهنع هللا يضرايلع نوضصقن موش ص ذا يناعم|

 يلع نيب ناكوهسفنل اهذخاف سما نم ةيراج ىلا لعدممف مئانغ اوناص اف شيج يفدي اولا نب دلاخمم تنكوأ|

 هنلع هللا لص ىبنلا ىلا قلطن اذ لاق يلع ء لع ىسف فىذلا دلاخ ف رعدقو كتضرف هدهدلاخ لاذ ىش دلا>ندوأ

 تن دحل اذا ا ع وهيلع هللا لص ىنلا تبباف هل كلذ ركذاف لس و هلو

 تم رف لع سغا هل تبرك مش ىلا رما لسو هل اوةنيلع هللا ليص يبنلل ترك دف ىس ًارتسفرم تيلكآ يذلا |

 / هنعاتتع نيدلا في رشدمم +٠ + ةنسيبوت ىركشبلا هللادبع نب حاضولاةءاوعوا سيذبتلايف()

 ملسومل او هيلع للا ى اع 1 لرعق لم لاقسابعناا نع هللا دبعنب هللا ديبعنع هبا نع دان للا يان .ذع|

 1 هل ا وهيلع هللا لص هللا وسر ناكلذو دحامواب لاذ ىار عدلا فعالا ر دب م وب راقفلا | ذ هقيسأ

 جب رخت ار دنا و دهشا و وكي مل سان هللاةفاهف مهاتاقب ةنب دملاب ميق نا هنأ أ رناكد حا م و نوك سلا هما ه ءاجاملا

 نيلوهنس هللا م2 ىتحاهسبل واهله هنأ دا مضينا يب :1 ىنبناملاةفكلأ رىأر لاف نوال قمل .ااولاقواو مادا

 #١ مص«ريخ هللاورقبف خذا رق تب رو مف الفهتل واف لف راقفلا اذ يفيس نأ

 نوصقتتي موقت م ذا ىلا: عم ىشمالىا لاق ةديربنا تادحب ةدايبعإ نب دفن :.ع شمالا ياك تجول
 سف عئانغ ا وواضاق شيجيف ديلولا نبدلاخ عم تنكسف "ئشديلع ىسفن يفو لع نم كابا تينك قالا اةفمافايلعأ
 ىذلادلاخ ف رعدقو كتضرف هذهدلاخ لاف 'ىشدلاخنيدو ىلع نيبناكوهسفنل اهذخاف سمعا نم ةيراجملا يلعأ

 ابايكم الجر تنك و هتثدخ هتاف كلذهلرك ذاف لو هل اوهيلع هللا لص يبنلا ىلا قاطناف لاق يلع ىلع ىسفيفأ

 <() ج» . «ىئيامسق باتك» 0 #0043 ١ © ضيخلتلام كر دتسلا ل

 لسوهلا او هيلع هللا لك هللال وسو لفت لاقامهنع هللا قر نسادع نبانع ة هبتعنب هللا دبعنب هللا دبع نع هيأ نع

 هيلع هللا لص هللا لوسرنا كلذو ها موو رلا هيف ىأر ىذلا وهو نمابع نا لاق ردد مون راقفلااذ هقيس

 هللالوسراباولاقواومدنف هنادا سبل تحيلسوهل و اوهيلع هللا لصوتلا لوس رباولا زامفر دب لها ب باصاام ةليضفلا نم

 هنيبهلا مكحبىتحا سلوا هناك مضيذا ىنل ىفتبام ملسو هل وهيلعدلا لصهتلا لوسر لاف كل ريأرلاف ل

 عردييلا تمارا ادالا سلينا لبقذتمو ١ لسوهلآو هيلع هللا لصهتلا لوسر مهلاق امناكولاقهو دعنببو

 ع

 هناذا نط ىتحهباولا زاق ةر دب لها باضا أم ةليضفلا نماوبيصب نا يرو بع يف اناق مب )ا هللالوسرأاد

 ىراررايكعلا ايات فدرا ىناو ةنيدملا | اهلواف ةنيصح عرديفىلا تارا لاق ناك و هودع

 : لامفاهيف مهلتاقت ةنيدملاب ميش نا ملسوهلا اوهيلع هللا لص الوسر يراك دحامو نيزك شبام لسوف 5

 اف كلا ويدرس مهل 8 مهيلا(لسو هلا او هيلعهللا لص) هللا لوسرايانن جرخنا ردباودهش اونوكيإ ساهلا
 اىلص هلال وسر د ٍِ

 ل
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 *: هاج رخو نيخيشلا طر للا

 دانزلاى فا نب ,!ىنربخا بهو نانا مكنملا دن هللا دبعنب دمحعأسا باووقعني نب د يالا وا ما 0 1

 ةونرضاو هعاتم أ وق رحاذ لغدق لجرلا دجو اذالاق ملسوالاو هيلع هللا لص يننلا نع هنعهللا ىذر باطخلانبإ

 عفاجر خم م و دانسالا 3 ثيدحاذه * هنتش قدصتو هع لاعفهنع هنع لاس لثسفافحصم هعاتميف اندحوفلاق

 ْ 58 ه8 'ىبفلا مسقب اتحح زج
 ناملس نب نوراه ان ب ومعي 0007 الا وز( دج ] لج وزع تاباتك نم 4 هقلصالاو»

 نع دن نسما تلأس لاق دنس نب سبق نع ىروثلا نايفسانث ىدهم :رب نم<رلا دبع انث فامنمألا

 لاعت : هللا مالك حاتفم اذهلاتف د , آلالوسرللو هسمخ هلل ناف * ىس نم متمنغ اغا اوملعا و ىلاءتوكراب هللا لوق

 لاقف لسوملاو او ةيلع هللا للص فال ةافودعب نيمهسلا ندهىف ىساناا ل لاق ة هرح .الاو ام , دلا ىام

 هللا لص ىبنلا مهس نولئاق لاقو ةمئرملاةءار قل نولثاق لاقو لسودلا اوهيلع هللا لص ىنلا ةءارقل ىبرشل - نولئاق

 اناكف هللا ليبس يفةدملاو ليملا يفنيمهسلا نيذه اوامجمنا ىلع مهمأر ممتجاف هدم, نم ةفيلخلل لسودل اوهيلع

 *: امهنع هللا ىطر رك ينا ةفالخ يف كلذ ىلع

 * هأح رخل و دن حيك ثندح اذه# امهنع

 (الاق) ميمن وناو ةفذح وبان ىضاقلا ىميع نيدسم نيدجاانب رافصلا هللادبع نب دم هللادبعوا 4 انريخا 0

 - 4 ٌثبدحاده# ىئصلانم ة ةفص كاك تلاق اهنعدللا ىضرةشن اء. نع هما نع ةوىع نعماشه نغ نايس

 نع ندلافيرش 6-73 ناهامن هللادع ىسيعىلا نب ىسيع 100 : ىسعق ان ىنيعهمسأ (00 ١(

 * معي «هنمش ق دصت و هعب لام هنعمل س لئسفافحصم هعاتمىفان دحوفلاق هوب رضاو هعاتم

 ته[ "ىيفلا ميق ب انك زل

 | نب ذه يف سانلا فاتخا :لاق هس هلل نافلامتهلوق نعد ن نساا ا تاس دم نب سيق نع ء # ىر وثلا ا |

 هل او هيل هللا لص يبنلا ةبارقلى رّثلا مهس نولثاق لاتف سو هل او هيلع هلا لص هللا لوسر ةافو دعب نيمهسلا

 * (يونغ هللا ىضر رمعو ركب ىلا ةف الخ ىف كل ذيلئاناكق هللا ليبسيف ةدعلا و ليما يف نيمرسلانب ذه

 نصيف ان ى ةباس يدعم ندمان ىنوزقلا فسو نب بوقعي ا نا ان ركوا خيشلا# اندح

 ادا لص هللا لووسر قالو لوم هنم قا ضر الع تمس لاقل يبان. نمحرلا دبع نع فرطمنع ىزارلا

 اوقرحاف لت دق لبج ىلا مث دج وا ذالاق لسو هل او هيلع هللا لص ىنلا نع ء رمت نع ث دح يلا انعدس لاف هنع

 | وامجت نا ىلك مهسأ ر عمتجاف ه.دعب نم ةفيلخال ل ىس رلا مهس نولئاق لاقو ةفيللا هنا رقل نولئاق لاقو لسو

 | هللا ىلص هللا ل وسر ين الو لوهتايلع تععمس ىلا ىلا نب نمحرلا دبع نع فرم نعى زارلا © رفعج ولا و»

 *( 1 خر ىنذلا نه ةيفص تناك ةشئاعنع هبا نع(ماشه)
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 اليف ويس: اعدم

000 
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 ارش لاق لسمو هاا لس لل لوح راو فار ا

 «()ج» « داهجلا باتكإ» 4 9 « صيخلتلاعم كردتسلا 00

 هاجر خم و نيخيشلاط رش يلع حصص ثيدح اذه»اذكوا ذك مدج ويلاه رذاو ةنملا عر حريم ةمذلا لها نم

 ىربنعلا دمت نب وب ركزوا ( رد ل د توب 0 نم 4 دهانش هلو د

 ةريهىبلا نع هبانعذ الجي نااانب ناهس نب ىدعمان . يحضوملا لعن رصنانب بلاط يبان 3

 لاذ شام ةمذوهللاةمذ هلادهاعم لتقنمالا لاق ملسو هلاو هيلع هللا لص ينلا نعهنغ هللا ى

 * اف عم نوي م دوب !اهحر ناو ةنجلا تا

 لضفلا نير ,ثاو ديعسن. ىيحانب ددسم ان ل اننا ظفاحلا بوسي ندم هللا دبعو ا انر ا ١

 تاما نيالخرلا هنع هللا ضر ينمملادلاخ نبدزنع ةرمتىنانع ذابح نب ىيحن بدم نعديعس نب ىبح نع

 درعا زرخوم از رخ محوف عايل هللا ليبس يف لغ ؟بحاص نا لاّقف كلذلسانلا هوجو ربعك شا

 *: هأح رم (بظاو نيخيشلا طرش لع جيم تاي ءاهيع ناو رد ىو اسال

 نع ىرا زفلا قاحس اونا ان يسول ن بوبخنانت ييرادلا ديعس نينامع ان 7 , ىزتعلادمج ئيدمجا « انربخا د

 ناك لاق اههنع هللا يضر ورم نب هللا دبع نع ةددرب ن هللادبع نءدح اولا ديعن ساو ينادخ بذوشن هللا دبع

 ءاخابمسق واهسمخبف مهمانغبن ا /| يف ىدانف الالب مما ةمينغ باصا اذا لس وهلا وهيلعمللا [صدللا ل وسر

 من لاقانالث يدان الذان قممسا "لاق ةماقلا م هانصا انك [؟يفاذه هلا لوتر لاق ةرعش نممامز كلذدعب لجر

 ثردح اذه * كنع هلبقا ناف ةمايقلا مود درع انا دتعاف هللا لوسر ايلاق هنأ 0 ناكهناتلا

 * هاجرخممو دانسالا يح

 اص ىنندح 7 0 ءلادبعا 0 روصم اب هيملاو م رقلا ةدجل نب ديم | اني ىسيع نإ ىلع © انثدح 0

 رم نع ثدح يا 0 مف دعا اف لأسفلغ دق لحر , , يبأذ مة را عت لعد لل ةدئازنب 6

 *(م) اهب رخنيعبس ةريسم نم دج وبل اهب ر نا و ةنجلا ير حربالو هللا ةم د رف دقف هل وسر ةمذو

 قوالجرنا ينهملا دلاخِنب دب زنع ة ريا نعزابح نب ىيحن نب دمح نع ى راصنالا ديعسنب 14 ىيحب

 لاف كل ذل سانلا و وج و ريغتف هيلع اولص لاقف ملسو هلو هيلع هل ىلص هللا لوسرلا ورك ذفنينح موي
 (مخ) نيمهرد يواس الد وهلا زرخ نرم از ٍرخان دج وف هعاتم م انئثنق هللا لييسيف لغ ىبح اص نا

 * ه اج رخم مل امهظا و

 هللا ل وسر ناكل اق و رمع نب هللا دبعنع ة دب رب نبا نع دحاولا دبعنب ىصأع ين *دح « ب ذ وش ناا»

 همست و هسمخيف مهعانفل ن وئيجيف سانلا يف ى دانف ف الالب سما ةمينغ ب اصا | ذا لسو هلآو هيلع هللا لص

 انالثىدايإلالب تعمسالاقةمينغلا نم هانيصا انك امفاذههنلا لوعسرابلاقف رمش نم مام , كل ذسب لجرءاخب

 *: ميك كنع هلبقا ع ناف ةمابقلا و هن "يجن تننانك لاق رذتافَلالوسرإي لاقن "و ثنا كينماغلاق من لاق

 لاس لأسفل دقرلجرب ين مدرلا را ةملسم لخبدلاتةدئا ز نب دج نب لاصانأ « ىدردا د د
 لاس -- ص 0 25-5 5
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 افلا ترهاذال و مهنين 00 ا وق ضمن امو

5 00 

 تما" بمقع

 0 هللا سيحالاة را 7 - وت ىملامهاعهلا ال موق
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 هئم ذخ ايف ؟يمع لج ىلا ناكو ربيخ موبام انط انبضا لاقف لسو هلو هيلع هللا لص هللا لوسر دبع مامطلا 1

 نم اليتق لتق نماعوف ص و رمع نب هللا دبع نع ةبما يلا نب ة دانج نع دهاجان يميقفلا و رمع نب « نيبحلا ظ|

 *0)جاظ - «دابجلاباكإ»ا «اك»ظ -  «سصيختامم كردتلا »
 ١ نوغنأبا ىسومن 9 اا ةفوكلاب ينابستلا لع نيدمح رفعج وا هابربخا

 طقدهعلاموق ضم لسو هلو اوهيلع هللا لص هللال وسر لاق لاةهنع هللا يضرها نع ةددربنب 2 رداهم

 [ هللا نتبحالا ةوك"زلا موقعنمالو توما مولع هللا طلسالا طقموق مى ةشحافلا ترو آو مهب لتقلاناكاالا

 # هاح 0000١ رطقلا مع

 [:قابيشلاقاحسا وبااننة نواعم ب انت سنرركو اان ةبجان ند ن هللادبع انب ظفاملا لعن نيسملا لغو «اننادح ف

 [هللال وسرد وع يف ١ اعطلا نول كود تاق لاقدهنع هللا ىطرفوا ىنان هللا دبع نعدلاوللا يبا نب دمخ نع

 * فرص مديفكي امرا دمع هنمدخأف ص لجرلا ناكو رييخ مونأماعط انيصا لاف مسو هلو هيلع هللا لص

 « همر اعجب دلاجملا ىلا ى :اهللادبعو دمحم : متحا دّقف ىراخبلا 59 ع حيحص ثيدحا ذه

 (اءزبخاو) قا زرلادبعأما قاعتضلاد ا ,ءنل ميهارا نب قاحسا انثةكع « يباءنصلا لع ني دمع هللادبعونا 6 انرب ريخا

 لبن> نب دا نب هللا دبعانث(الاق)دادغبن ىعبطقلا رفمج ندمحا ركبواو روباسينب هيولاننيدمجا ندمت ركبوا

 ملسوملا او هيلعللا لص ينلا)ا() هنعهّللا يضر ةركبيلا نع نسما نعهداتق نعرمممأبنا قاز زرلادبعانث يأ ىتثدح

 اهدنا اهتحئاروةنملا هيلع هللاءر 2 دفان اه لتقدبع نمامو ماعةثام هيج ع نب لقا حرلاف رلاق

 حيحص ثيدحا ذه «اذه لوقلسو هلآو هيلع ما لتلك وننر ثعدنس حك نايف تاوضا# ركبوا لاق

 * هأج رخن مو ىراخبلاط شع

 سوا نب 3 أنا ظفاحلا ىلع نب نينحلا لعو !(هانرب ريخا )رع دانسأبو رمت هللا دبع نع دهاشدلو

 ةدانح نعدها عانت يميقفلاو رمع نب نيسحلا ابنا ا ازفلاةءواعمنب ناو صانثيسوطلا لسمنب ليعانث :* ىراصنالا

 اليتق لتق نمرلسو هلآ او هيلع هللا لص هللا ل وسر لاقلاق هنعهللا ىضر صاعلا نبو رم نب هللادبع نعةيما ىلا نبا

 نم نيدلا في رشدمح يضاقلا١٠ ينقثلا ثراحلا نب ميفنهمسا ( )١٠؟بيصحلا نب ةديرب نب.هللادبع )١(

 ترهظأل و مهنيب لتقلا ناكالا ظق دهملا موق ضقت اماعوفرم هببا نع ة دب ربزبا نع رجاهمنب 4 ريشن

 * ( م) رطقلا مهنع هللا سبحالا ةاك لا موق منمالو توالا مهيلع هللا طلسالا موقيف ةشحافلا

 نوسمخم متنك له تاق لاقى وايفانب نع دلاه لا يبا نب دم نع يتابيشلا قاحسا وبا انث 4 ةن واعم واف

 * بدل ايلا يبا ىنا هللا دعو دمحم ( خ ) جتحا دقق ( خ) هيفكي ام را دمع

 ريسم نم دخو ةنملا حب رلاق لو هل اوهيلع هللا لص يبنا نا 6 ةركب يبا نعنسملا نع ة داتق نع # رمعم ٠

 يذا هللا مصا ة ركب وبا لاقاه هه دجيزا اهتحئار و ةنلا هيلع هللا مرحالا ة دهامماسفن لتقت دبع نمامو ماع ةئثام

 *« ( خ) سو هل أ و هيلع هلال ص هللا ل وسر نم هتمس نكأ ملنا

 « (مخ) | ذكوا ذكيم دجويلاوم رنا و ةنل حب ر دج ملةم ذلا لها

 اموال وعلم لع مالا سؤ هلو عطا قس طيار فلا نع هبا نع # نالجت نبا »

 ' دس دك

 ةمذو
0 



 * هاجرخل ملو اهيط رش ىلع حييت ثيدحاده#ةثام غير ردن مو ةناهاملا لها ءادف لمج سو

 نب باهولا دبع انب بلاط يبا نب يبيح ان هبانك ل صا نم لدعلا بوق نب نسحلا لعلاوبا ج انئدح نأ

 هن ريخاف لسو هل ١و هيلع هللا لص هللا لوسر تا متاهتبقأ ىبسلا نم نيوخا عيا نا لس و هلو هيلعأ

 برج نب مالسلادبعانت روصنم كب َّق احيسا 8 هبيشيللا نب نامعانن ن نطقنب 52008 ىنيح نب ىلع 4 ْى 1 ٍِ ٠

 ةيراج نيب قرف هلاهنع هللا ىضر لعن ء بييش يلا نب نوميم نع ةبيتق ن ١ نع نيرا دبعنب دم زب نعأ

 نعبر .٠ نءرمتعملا نب روصنم نع ٠ طامن لابا ن نع قاحتسانب د . ناب 1 ةملسن دمحانب يب لوما ى < نبا

 : ايدخاجو ك0 ا نادع 0 هليأ ىطرسأ يا ناضل ظ

 سمسا كرم 0 املتف 0 : 55 هللا 0 0 هم
 ط رش ى بع رص ثردح اده#هللا ءاقتع م لاَمف مدري نا ىناواده لعل ب رض نم م هللا ثدبي ىتتخ شنب رقآ ْ

 «داب عارم

 4« )جت « دابجلا باتك» يد  صيخلتلاعم كردتسلا )»

 نايفسأَ ىنشسعلا كرابملا "نب نجحرلا دعاني (الاق) بلاغ نب دمحو ىتثملاو ا انب لدملا ذاشمح نب ىلع 4 انندج ١

 هل ١و هيلعهللا لص ىنلا نا اههنع هللا ىضر سابع نبا نع (؟)ءاثعشلا يلا نع ١( )سينملا يا نع ةبعشانب ضييحتن نا ْ

 هللا لص هللا ل وسسر يف صا لاق هنع هللا ىضر ىلع نع ىليل ىبا نب نمحرلا دبع نع كلا نع ةبمش ايلا ةا

 ط رش ىلع حبحص ثي دح ا ذه « اهنيب قرش الو اههمب م امعجتر اف لاق من تلق اههنيب تق رق لاف اهعيبب

 ه«ايهط رش ىلع اضيا جبت ةينتيزا ملل ني < رخا دانساهلو# هايس رخم لو نيخيبشلا

 «ميبلادرو كلاذ نعملس و هل آو هيلع هللا ىلص ىنلا اهف اه دلوو

 : زيزعلادبعانم قار آأ ٠ نسحلان هللادبع ديلا دادغب نيمرملا ىضاق :ا نيدمحا هنادعوا# ير رج

 نيدلا في رش دم ٠؟ةئثلثلا نم يفوملا ىدزالا د زنب راج همسا (*) - ابق او رم نب هللادبع هيسأ ليق )١(

 لج ملسو هل اوهيعلا لص بنانا س ابع نب |نع ءاثعشلاىفا نع سبنعلا يبا ن نع ةبعش أند بيبخ نب نايفس إف

 * ( م خ) ةثام ميرا ر دب مو ةيلهاجلا لها ءادف

 نب وخ | عا نا لو هل اوهيلع هللا لص هللا وسر ين سما يلع نع ىليل يا نبا نع محلا نع # ةبمشر»

 #( م خ ) اهني قرش الو امبعب مث |مهمجئراف لاق من : تلقاهنب تقرف لاّمف هنربخ اف هتبنا م |ههتعبف ىبسلا نم

 نيإق رف هبا لك نع بيبشىلا نب نوميمنع ا نمد دبع نادي زي نع دب نح نب « مالبلا معو
 # ( م خ) ميبلا در و كل ذ نع ملس هل آو هيلع هللا لبص يبنلا اهتفاه دل و و هن راج

 هل اوهنلع هللا لصدللا لوسر ىلا نا دبع جرخلاق يلع نعيمبر نعروصنم نع اص نين ابان ء 4 قاحسا نا :

 نمابا سها وج رخ امنا وكن ديف ةيغركيلا اوجرخام هللاودمجعاي اولاق مهيلا وممهملا تدك حاصلا لبق لس و

 كارا املاّقف لس و هل و هيلع هلال هللا ل وسر بضننف مهيلا مدر هللا لوسر اب اوق دص سان لاقف ل
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 *( م) هللا امتعملاقف م در,ناىناوأ ذهرىلع باقر ب رضي نم متيلع هللا ثمبب تح شب رق رشممإب ن ىهتني
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 4 ةظب رق يي 1 نق لوس
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534 

 نعل ف
89 59 5 

 نغ ةبتع ني بوقعي نع قاحسا نا لدلبلا نتجلا ن.يلعانت ظفاملا بوقعي ندم هللادبعوبا 6 انيدح 8.

 0 د

 7 هد ١ 4 د دابجلا 0 #2 55 3 ريشلارم كي دشلا 0

 (يناندمس نب صاع نع )١( ميهارنا نيدعس نع راهتلا اص ندمان (الاق) سي واىنا نيليعمس او ىورفلادمج

 مسقاو ىسولا هيلع تار نم لك مهم لتقتنا ةظب رق 7 ىلع عحهنع هللا ىضر اسم ناهبا نعصاقو

 اا ع 7 0 وبلا مد مس وهل اوهيلعمللا لص هللا لوس را كلذ 1 ذفمهمرارذومهلاوما

 * تاوايسلا قوف

 لسو هلآو هيلع هللا لص هللال وسر تعب لاق ةنعدللا يضر ثيكحم نإ بدنج نع بيبخ نهللادبع نيلسم

 أك اذا ىحانّج رقت ديدكلاب حوملا ىبىلعةراغلا اونشن ناعم رساو م رسيف يللا تلاغز تلادبع

 هللا ل وسز ىلا تجنرخ امناو:مالسالا ددرا ,تئج امنا لاف هانذخاف يثيللا ءاص ربلا نب ثراحلا انيق 5

 هانددشف كتف ق قئوتسن كلذ ريغ نكك ناو ةلياواموانطابر.ك رضي م السم نكن انف لسو هلآو هيلع هللالص

 *هأح رخو 4و متم طرش لع ميك ثينح ا ده# اقايو

 ور< نب هللا ديبع انتر فعج ن هللا دبع انثيقرلا ءالعلا نب لاله ان:ن ادم بالجلا نادم نب نمر لادبع 4 ايريخا 2

 ةرامللاقف قو رسم لمعتسا نا سيقنب كاعضلا دازا لاق ميهاربا نع ةرم نو رمح نع ةَسِسا ىلا نن دز نع

 قو وم انسفنا يفناك و داؤعسم ن.ةللادبع انندح قور مم هل لاعف نامع ةلتقاباق ٠ نم الجر لمعتسا ةبفع نا

 ىضرام كل تييضردقرانلا لاقةيصصلل نم لاق هبا لتق دارا امل يسوم ار او ةيلع ا ص تالوبونا كدا

 * هأجرخم مو نيخشلا طم لع مسج ثيدح اذه لدودلا او هيلع هللا ص هللا نأ وسو

 انثادحإ» هنعافعن دلا ضر رشا ؟ دعس ن ماع تخا نبا ف وعن نمر لا دنع ن.ميهارا ْن دعس (؟)

 ةظبررق ىن ىلع مكح ذاعم نيدعس ناهيبا نع دعس ن صاع نع 2 ميعاول ن ع نعراملا اص ندمح 0

 هيلع هللا ىلص هللا لوس رل كلذر' دف رار ذو مهلاوما مسق ناو ىسوا|هيلع تر رح نم 0-0 اتمنا

 ٠ * مييحض *ت اواو ياس هاا ل مويلا ل7

 هلالصَسال وسرثم كبكم ريتنج نع كيخن ةفادع يناس لا جوند نعي قاس 7

 ديدكتلاب حولملا ىب :: لع ةراغلا اونشينا# رماو هيف تنكو ب نس ايف يثيللا ب ااغنب هللا د هيلع

 57 رخ هاو مالسالا دمرا تئجامالاقفهانذخاف(١ )١ كيللاءاصربلا ن:ثراملا انيتلد دك اياتك ذا قد اني زف

 لج ىرتاوكك ناو لي وازن الس نككذا اق مو لآ هلع اوس الوسم

 * (م)اق ان و هان د دشف كلنم قث وتس

 . | لعمتسا سيقف كاحضلادازالاق ميهار «أ| نع ةرمن' و رمت نع ةسببايفا نب دب زنع ورم نب 4 هللا ديبع )»

 ْ انسفنا ىف ناكو دوهسم نبا انن قو نسلم هداف نان ةلتفايان نمالج ر ل اكوا ةبقعنب ةزانع هل لاّف'اقو رسم

 | كل تضر دق رانلا لاق ةيبصنل نم لاق هبا لتق دا را أمل سو هيلع هللا لص د1 لارا ق وبوم

 *«(م خ) اكسو هب هللا لص هللا ل وسر يض رام

 ٠١ ةاصربلانباب فورعملا ىبثالا سيق نبكلامن. ثراملاوهبي رقتلا يف )١(

 كفل
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 «()جظ - «داجلاباتك» «  سؤ « صيخلتلا مم كر دتسلا ل
 ديزت نيناباانب بدّؤؤااد# نب سنوانب (؟)ىدانملا نبا هللا ديبع ندمان بوقء نيدمح سابعلاوا اننالخ 0

 مونةن رس ثعب ملسو هلآ هيلع هللا لص هللا لوسر نا هنع هللا ىضر ميرس نيدوسالا نع نسما نع ةداتق نع

 لتقلع ّع جام لسوهلار اوهيلع هللا لص ينلا لاق اًواجا لف ةبرذلا ىلا لتقلا م7 ىضماف نيك رشلا اولئاقفرببخ

 هذيدمح ا دالواالا مرابخ لهو لاةنيك رشلا ا اوناكاعا هلال وسراب اولافةيرذلا

 هامان ابن يرس ىح ا هزافقلا لعالاهلؤت ةنسق امام

 ناك ميشهانتن وعن و رمانن يلا رعشلاد مم نب لضفلاان »نيسحلا نب لمؤللا نيدم ركبوا 4 هانندح لو

 ثيدحاذه# هوت ثردحلا رك ذفانل ةوزغ يفانك لاق هنعهللا يضر ميرسن يدوس الاب لاق نمسنملا نءديبعنبا

 * هأح رخو نيخيشلا ط رش ىلع بح

 ا ءخاو ) ةبعش اناليمشن رضنلاا رانا دع ْن لضفلا ان يلوب 4١ دمحا 00 ايعلاونا 6 ايريخلا

 ةيطع نعريمتنب كلاادبع نع ةبمشانت سايايفان مد انئنيسملا نب ميها رباانن ىطا نمل ع دبع

 هللا ىلبص ينلا صاف يف اوكي ظيرتع و 1 مودل اوةيلع نا

 ةعاجهاور ثيدح *:يبسلاب ينتملاو ىنعلفنتم دال او رظنف تبنا له يللا اورظنمنا ملسودلاو هيلع

 هتاور لع كلادع ريبجن دها# ةعباتم الم انه امماكو هاج رخ 1و ري# نب كلملادبع نعنيملسأا ا ةعب نم

 *: ص رقلا ةيطع نو
 مب رجن/اىربخا بهو ناأبنا محلا دبعنبهتلادبع نب دمحأبلا بوقعب نب دم“ سابعلا وا < هان دحام

 هللا لص هللا وسر باءانا هربخا ةظبرق ينبنملجر ةيطعنع ده اج نعسبجن يلا نبا نع ةنبيع نا و

 ثردملاراصف#لتقلا نمموكرتفهتناعىنعي هرعش لع ترج ىسوللا ورب لف ةظي رقون هو درج ملسوهلآو هيلع
 * هاج رخل لو نيخيشلا ط رش ىلع كح دهاج ةعباتك

 نب قاحسااني ليزيد نب نيسملا نب ميهارئاانت نادمهب ظفاملا ىدسالا ٍديبعنب دمحا رفمجو ا # هانربخا

 يللا >>>: قيتناو : .ةهمافعج دلا كرش ئداثلا نمزاحو اى رهسواريز نب تاديح و لاس

 ريب مولةن رس ثعل ملسودلاو هيلعهتلا لصَلا لوسرنا مهر دوسالا نع عاشو نع ةداتق نع 4نابا

 لثق لع لج ام لب و هلا و هيلع هللا لص ى :ل!لاق ه ٌواجامف ةي ر ذلاىلا لتقلا مم » ىمتاف نيك رمشملا اولئاقف

 م ديب ىبش ي ذلا 0 ريما دالؤا: الا كو لاقنيكرشملا دالوا اوناك اما هلال وسراباولاتف ةيرذلا

 »( م خ ) اذهم دوسالا ان نسما نع سن ونهعبات «' ماسلا برع. ىتح ةرطفلا ىلعالا دلو: ةمسن نمام

 هل آو هيلع هللا لص هللا ل وس ر ىلع تيضرعلاةطرَقلا ةيطع نع ديبع نب كلما دبع نع 4 ةدعو ةبعش 9
 يلو دجن ف يل اورظنف ترنا لهيلا رظني . نا ملسو هل او هيلع هللا لص ىنلا رماف يفا و كشف ةظي رق رق مو لس و

 * ( مخ ) يببلاب ينتملا و عرفت تبلا
 مو هود رج ملسو هل 8 هيلع هللا لص هللا لوبسر باججبصا ناوربخا ةيطع نع دهاح نو 00 (نهللا دبع)

 هب رتل نورك فوت اسوم قلعت يسوأ اور طير
 نيس فرساي متو بح ند سوو د ا ا وصول

 حلر دتيم ب يضمأف ,

 مو

 :ةهمسل 0

 ةرطفلا لع الادلو
4 
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 «()ج» ١ «دابجلاباتك» ' «) 4 صيخلتلاعم كو دتسلاا

 1 لاقل انلق السا لامف ديم اللا نيغنا ا و هتساف هنأ و نرغ

 تاتتف لس و هلا و هيلع هللا ىلصَللا لوسرعم ان دهشو انملساف نء ؟رشأا لعنيك رعملاب نيعتسن الاناف

 تلتف حاش ولا اذه كحش والجر تمدع اللوقت تن اكق هتنسا تجوز ةنر مط لج رلا ىب رض والجر

 د وسالان نمح رلادبعنب تييخو هاجر لو دانس د د اديه رانلاىلا كابا لحم الج و تدع

 6 : *:فو رعميف احض وذ هن راحنا

 نب فسو اني ىرادلا ديعسنب نامع انب ىزنعلا دم نيدمج |( ينربخا )يدعاسلا ديمجيبا نعم دهاش هلو ف
 ى دع اسلا ديمح يبا نعر ذنما نيدعس نع ةمقلع نيو رمتنب دم نعيف انيسلا ىسومنب لفلان: يزو رلا ىسع
 ااولاقءالؤهنملاق ةبيتكحاذا عادولا ةين' ف لخاذا ىتح لسوهل اوديلع هللا لص هللا لوسر جرخ لاق هنع هللا ىضر

 أوعج ريف مل لق لاق مهن. ذ ىلع مه ىلب الا ولاق اوملس او لاق مالس نب هللا دبع طه روه و ع قنوت ون

 « نيك شلانيعتسالا اف

 نب نمجرلا دبع اني. نشروا يبان ليممسا اني نضاَعلاقاحسا نب ليعمسأ انيدحل دعلاذاشمح نىلع 4 انيدح ٠

 4/1 لاا ل يسرا هراكل اعبر هدمت فاكلا طلع خا حابر نب يصن مقرملا نع هبا نعدانرلا يبا
 باصا اعدل ونعم ةأرسصا لعد ءاحصاو حابر رفديل ولا نيدل اخاهف هتمدقم لعزاكة وزغانغ لس و هلآو هيلع

 [هيلارظن قتح هلاوجرفق لسودل اوهيلع هللا لصدتلا لودر لل > اهتلخ نمذ وبجمت اهيلع اوفقوف ةمدقلا

 ةيرذ نات الف ديل ولا نب دلاخ قملا مهدح الل انف موقلا هوجو ىف رظن مث لت اهث هذه تناكاماهلاقق

 طر شلع احيحص ثيدحلاو اصف دانزلا يلا نع حرج ٍن اونج ىلا دبع نب ةريثأا هاورا ذكهو# افيسع الو
 * هاج رخ لو نيخيشلا

 انثدح

 انملساذاياسالاقف دهشدالوا دهشمانموق دبش نا يرحتساما اناقف لسن نالبق لج ر وانا هتيناف هناو نه ضعب يف

 حاشولاا ذه كححش والجر تم دعال ل و تناك هتنبا تجو زنف ةب رض لجرلا ينبرضو الج ر تاتقو

 * يناصةب راح نب هوسانب بيبخ دجو *راثلا ىلإ كابا. لمعالجر تم دع ال تاقف

 هللا ليص هللا لوسر جج رخلاقي دعاسلا ديجي نعر ذنما نب دعس نع ةمهلعن.ورمت نب دمخ 4# هده أشو ز»

 نبهللا دبع طهر مو عانق 0 عا دولا ةين فاخا ذايتح ملسو هلا و هياع

 وك ثلا نييسد اللبافا مج نيافلاق دا مهنب دلع مىلالا ولاقاوملساو لاقمالس

 ا ا يل هادا ار وسو

 10 هنأ..هكأ و و حاب ررثديلولا نب دلاخب اهف هتم دقم ىلع ناك ة و زغ ازغ لس وهلاو هيلع هللا لص هللا 'لوسر نا

 ملسودل اويل هللا لص هللا وسر مهتل-ىتح اهقاخنم نوجمت اهيلعاومقوف ةم دما باصا امم ةل وتم ةأ رما

 نلتشالفدلاخب قا مهدحاللاّةفموقلا هوجو يف رظن ملئاق هذه تناكام اه لاّتف اهيلا رظن ىتح هلا وج رفق

 م ( مخ) دان لابانم نورمان ماد رهاندمااو ةيوق

 0 نلا»
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 400ج 0 «داجلا باك 9 «دظ 4« نسيشتتا عم كريشسللا»
 » اذه لاقف لع دي ذخ اف رمتوا ركحبألا ينعي ؛ هنأ نانلا ىأرف لاق مهيو ار ذ نيبسيل و مهدئاقم ق انغاأ

 * هاج رخم ملوذانس الا ميحص ثي دح اذه

 ماشهنب ذاعمان . ىلا نيدو ةمادقو اان بلاطيبا نب مييهارباانن يربنملادخم ن ىييحن ابرك زوا# ينربخا

 لاقهنع هللا ىضر ىملسلا سجن يلا نع ء ىرمعيلاةحلط ىنا نب نادعم نع دعما يلا ناس نع ء ةداتق.٠ نع ينا ينثادح

 ررلدع هلذ هللا ليبسيف مهسل ىرنملوق ريدا وديع لسا ل رسر تعا شالا ار صاح

 نيخيشلاط رش 1 ثريدح !ده#(مهس رشع ةتسموا يف تغلبف ةنحلا يف ةجردهلف هللا ليبس ىف مهس غلن نمو

 * يملسلاة سبع نب و رميوه اذه ميبجن ابانافأ

 يد وراملا ديل ولا ني رز فنملا ان ا: يب ابقلا ىلعن ىنسحلا انب ظفاحلا بوق نب دمح هللا دبع وأ: 6 اب ربخا ش

 هنع هللا ىضر هللا دبع نب : رياج نع رويل نبا نع دم واطفال هيتس ني يالا لعالا فيعني لعالا ديعاتت |

 نيب ةضف مس لا رمملا خاباهف نينح ةو نغ يف فش اطلاب لس و هلآو هيلع هللا لبصةتلا لوسر عمانكلاقأ

 * هاح رخو لد طارش 0ث لع حي تدع دفوف ا

 نمحرلادبعنب هللا ديعانن مص اعونا انب ةنالق وا 3 ي رطنقلا ميع نيدمحا دم نيسملا وها 3 ريخأ 0

 هيلع هللا ص هللا 00 ردح فرد عديل 0 0 فنا لا لها نم لتفا 0 يفز ا وهىأ

 هاج نخحلو دانس الا مي كثربدح اده# نم زهنافانه وجو ام ىرف ىصح نم افكّسو هلاو

 ينقثلا دين نعمات نوراه نب ديز 9 ىنبا دملا حورن هللا دبع انب ئطاقلا دما نب مركم#(انئادحإلا

 ضعب يف لسوهلاو و هيلعدللا لس لودر ع 35 اقهنع هللا ىضر ةدح نع ةنبأ نع نمحرلا ديبعرل تيبخ نق

 ىأرف مهمرارذ نيبسيلو مهيلتاقم قانع نءا نب رضيلف يسفنكوا ينمالجر مكيلع نثعب الوا ةاكزلا نيوتلو ةالصلا|

 *: ةدمعب سيل ةحلط (تلق) ميك اذهلاتف مدين اركب مب هنأ شالا ]|

 ةسيه# ففاطلا رصقان رضاح لاق يماسلا حيجل ناوع لادعم نع دعا ىف ني نعقةداتق نعا# ©( ماشه ٍ

 ةجرد هلف مهس غلب نم وررح لدع هلف هللا. ليبس قمبس ىرنم لوقت ل سوهل اوهيلع هلل لبصدللا لوسر
 *( مخ )اهبس رشعةتس ذئمو» تغلبف ةنملا يف

 يف فث اطلاب لسودل او هيلع هللا لص ىنلا عم انكرب اج نع ريبزلا وا ينثدح ىراصن الادرعس ناي ىيحن |

 * م )سانلا نبي ةضف مسق "31 ريك الفنينح ة هونغ

 بنا هبا نع ثراحلا نب ضايع نب هللا دبع يب ربخا ىراصنالا نمحرلا دبعنت هللا دبع ان :. © مصاع وا ١ ش

 مون لتق نم لثم نينح مون فئاطلا لها نم لتقف اهلا رسثع نسا يف ن كو اوه لسو هلآ و هيلع هللا لص هللا لوس

 * حيحص ءانمزمافانهوجو اه. رف ىصح نم انك لسو هل اوهيلع هللا لص هللا لوس ر ذخاف ر دب |

 ملسو هل او هيلع هللا للص هللا] وس رج رخ ه دج نع هينان نقلا دبعز مسخ نع ديس نم لتس

 ميس ف ةيدصا 0
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 جب ردب 8 ند نينح 0 كا : 1 1 هع ع :



 5 ءاحاو 7 هيلع هدأ

 7 ف و

 5 ةزمح ءادنملا كيدس 0
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 رجحهو فق اطلا م -- 1

 هلأ هبال سس

 40ج هدب باكل 400188 4 شط كراتللا»
 1077 ةادبدلا لعلم قع ةرع كركوو عقر ع مهل لصف ةزج بناج ىلا عض ونف ءادهشلاب ءاجم

 ملسو هلآ وهيل هللا لص هللال وسر يلا العزل ليللادنع ناك امال ايعوانديلعيباكردقل افعم انا تسمجرف

 ىحور درنا ىنعا لاف نعهللاق لاق امالك هملك و تاقامالكه ملك و كلبا ىيحا ىلاءتو كرابن :قانا راجإب لاف

 نوعجربال مهنا تيضقيلا لاق ىرخا ةرصلتقافهللا ليبسيف لتاقاذ كم ناو وطال

 * هاجر خم ملودانسالا 0 ةزج ةمايقلاء ون هللا دنعءادهشلا يدلل لاق لعل لاقو 1

 ديز نةماسا ىنربخا بهونا أبنا جملادبعنتلا دبعنب دمحأبلا بوقعي نب دم سابعلاوا # انثدح

 دالح 02 أر عام زال اواك ةرعيف ةزمح 1 لمع ىضر كلامن. سنا نع ىئهزلا :ىثدح

 هيلجر ىلع اولعجو هشارلع اهودعنا ملسو هل وهيل هللا لص ينلا مصاف هسأر جرخ هيلجر ,لعاهو دماذاو

 ةزه رشح ىت>هنفدل لف ةَز زك انك رتل ةيفض عزج ناالول سو هلا وهياع هللا لص هللا لوسرلاق ورخ ذالا نم

 * هاجر خلو 0 هلع حرص ثيدحاذه *عابسلاو ريطلا نوطل نم

 هللاديبع ان ىنامص الا دلاخ نب ناربم نب دما 3 اهسالادهازا هللادبع نيدمحم هللادبعوا # ايربخا

 فوعن نمحرلا دبع نعنجإلا دبع نبع نعّشادبعزب للطلا ن :عىراصنالا ريخ نب ةحلطان ىمومناا

 ة اع مرصاغ فت اطلا ىلا ف ل ا لاق هنء هللا ىضر

 نب رضيلف ىفنكوا ينمالجر جييلع نأ نئب الوا ةوك لا نوتوتلوةواصلا نميعتأ هدب ىشيذلاو ضوملا

 قانعا

 كيال ب وثلا اذه رب اجاب ل اقف هيلع ب وثب ىرف رخآ ماق م هيلع ب وثب ىرف راصنالا نملجرر ماَقق

 كرتي و مف رث مث مولع صيف ةزمح بناجىلا عض وتف ءا دهشلاب ءاج مث هيلعصف ةنمح "ىبج مث يملا ذهو
 لسرا لدللا دنع ناك ايلفالايع وان ذ لع ىلا كر دق لقثماناو تعج رفلاق ملك ءادبشلا ىلع لص تح ةازمج

 ىنعا لاف نمت هل لاقلاق مالك ةلكو كابا ىبح اللا نا رباجاي لاف ف لس وهلآو هيلعشا لص تال وسريملا

 ف أ لآق قرخا ةزملتفاف كلبي يفر |نقاف كنيس ىلا ينعج رب و ناك 5 تلخ“ىثشو يحور درت نا

 (تاق)حيعص#ة زج ةمايقلا مونهّللا دنع ءادهشلا ديس لس و هلاو هيلع هللا لص لاق ولاق نوعج رال مهنا

 «؛ ك و رتم ىناسنلا لاق ةق دص ن لضفللا وه دا وا

 تح رخ هازل اهو دم | د[ أوك ةرعف هز نفك لاق' نمت | نع ىره زلا ىنث دح دب زن. 4 ةماس 0

 الول لاقو رخ ذالا نم هيلج رول اولمجم و هسأر لعامتو دع نا لسو هلآاو هيلع هللا لصيبنلا م رماف هالج ر

 « عابسلا و ريطلا نواب نم رششحم ىتح هنف دن لف ةزمج انكرتل ةيفص عزمت نا
 هللا لوسر حتا لاقهيا نع ء نمحر لادبعنب بعصم رع هللا دبع نب تاطملا ن نءىراصن الاريخ نب ةحاط

 ملَر 7م ةح ورواة ودغ لغوا مث ةعبسوا ةنامهرصا فك اطلا ىلا فرضنا 00 اص

 | ك دعوم اريخينرتعب كيصوايفاو طرأ 1 سانلا اها لاق رجه ملزتمت ةحوروا هودغ ىلذوا متةعبسوا
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 نميعتل هدب يسن ىذلاو ضوملا دعوم اريخ ينرتعب مكيصوا ين ا سانلا اهما لاق مث رحم

 ةالصلا مر

 كوي

 نب" ا
 هدتيتعدا

 4 ١1د ننيليضوبا ورسم
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 «()ج»  «داجلاباتكإ» ١ هدو ١ « صينلا ممكردتسلا»#
 * هاجرخم مو

 ن لضفلملا ان مولا بهوم نب ديرب انس ىف اتناك ردنا" ين اه ن ملاص نيدمم 4 انندح ط

 فنا اههنع هللا يضر صاعلا نب ورم نب هللا دبعنع ديزب نب هللادبع نع ينابنقلا سابع نب شايع نع ةلاضف

 *« هاجرخل1و دانسالا حييحص ثيدح اذه#«ندلاالا بنذ لك ديبشلا ر فتي لاق لس وهلا 1 و هيلعأتلا ليسهللا] وسر

 نب هللا دبع نب دمت ان بوقعي نب دم سابعلا وبا ( هانن دح ) فينح نب لهس ثب دح 4 هده اشو اف

 هيبأ نع فينحن. لهس نبا (١)ةمامايفانب لبس نع ىنزامادعسنب نمحرلا دبع ينربخا بهو نا يا ميمجلادب

 * هيوذ هل رفغب ديهشلا مد نم قارب .ام لوانا لاق سود ودلع الص هللال وسر زاهنع هللا ىطرد دج نع

 نب نامع نا ىدي للا ميهارا ن قاحسا ان ير ادلا ديعس نب نامع ان يزتملا دم نب دمحا « ىبربخا

 هذال ومدح م ةتط ن7 ىبحن نب ةيواعم عيطموا انب لاق مه .دح راند نب ريثك نب ديعس

 لتق ىتخ ربصف قل ن م لس و هل | وهيلع هللا لصهّللا وسر لاق ل لاو هعاتما خر را الا بوبا ىلا نك

 * هاجرخنملو دانساالا مير ثيدح اده * هربق يف نتف بلغ وا

 قاحسا وا انث ىسوم نب بوبحم انث ىررادلا ديعسنب نامعانب ى زيعلا دم نيدمجا نسملاوبا # ابربخا ف

 لا لص نا لوسر دقق لوقت هنع هللا ا هللا دبعنب رباجت عمس لاق ة ليقعنا نعيفنلا دامحى فا نع ىرازلا

 هلوسردساوهللادساايال وشوهو»تا رجشلا كلتدنعهت ا رلجر لاف لاتملا نم سانلاءافن يح ةزمح لس وهلاوهيلع

 هللا ىلص هللا لوسر انك مهمازبماب ءالوم مديماجب كارت باسادر ايفسوا ءالؤه هيءاجام كيلا ًاربامبللا

 ىرف راصنالا نم لجر مان نيكالا لاق مثق مش هبلثمام ىأرامو ىب ؟ هبنج ىأرايفهوحن لسوهل وديع

 هباع لصف ةزمحم بج متةزمح يسلاذه وكب الب وتلا اذهرباجإ,لاقق هيلع بوثب ىرفرخ !ماق هيلع بوش

 هتثج 4 تبا ضيصلا 5 بيذهلا ن دهن ٠؟ دعسأ هعسأ ١

 * حيحص «هعم ده امج راتلاق من لاق مالسلا لع

 هللا لصدنلا ل وسر ناو رمح نب هللا دبع ن ا تيس

 « حيص»ن دلا الا بن ذ لكديهشلارفني لاق لس و هل و هيلع

 م دج نع هب | نع لبس نب ةماما يبا نب لهسنع دعس نب نمحرلا دبعان ابا بهو نبا 4 هدهاش و إف

 . * هب ون ذ هل رفثي دييشلا م د نم قارم ام ل واذا اعوف رم

 هيما لص لال رسردلا ل 1 ا ع ب اشور او . ء ىببحب نب :4 هن واعم ف

 * فيعبط ةباواعم ت تاق حيبص#«م ربق يف نتف ل بلغي والتفت ىتح ربصنم لسو هلآ و

 هيلع هللا ىلِ هللا ل وسر دّقذ لوقتا رباج تبعمس ليفِعْن ا نع ىنملا دامح يلا نع ىرا زفلا * قاحسا وا د

 ةلادسا/لا لوقت وه و »تا رغصلا كلت دنع هتبأ رلجر لاف لاتقل تم سانا اذ نيج ةزجج سو هلآو

 مهمازهناب ءالؤهعنصامم كيلار ذتعا و هياعصا ون ايفس ولا ءال وه هب ءاجامم كيلا أرب مهإلا هل وس ر دسا و

 نعل همسه 2-12 . .كضاملو

 ْ هتثح ؟ تارحشلا 02
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 0 د 1( ريفنلا 1 2 2 زوط 7 رافغتسالا ةءا 0

 اوووي جس بسم - فسم -- ناب سس بج

 40 ظ راما باكي فقتل <« صيخللاح كك 3-0

 لا ل هيلابوداو مويقلا ي 0 دال ا لاق

 * هاجرخل إو "يلع طرت جسم تب هجم

 نعهيدح نامعن زيرحنا(١)ناملا نبا ى اعتأرق لاقيمرادلاديعسن نامع اننىزمعلادمش نب دما جي ىتربخا

 هلا لوسرسرافهنع هللا ىضر دوسالان دادقلل تيفاولاق كارملا دشاروا ىنثدحلاق ة مرسم نمحرلا دبع 5

 ٍ هللاردعا ل تاقفو زا ديرب وهواظع 1 امو ةفرابصلا تس داون نم توبانطعاسلاجلسو هلآ اوهيلع هللا ىلص

 ثيدحاذه # ةيوتلا ةروس ىنمي الاقتواف امخاو رفا لج ومع هللا لاق ث وحبلا ة روسىلع تنالاّقف كيلا

 * هاجر خم ملو دانس الا مبحض

 نب نمموملا دبع انث بايحلا نيدمزانثىرصاعلا نافعن يلعنب نسما انم بوتعي نب دم سابعلا ونا 4 انيدح لف
 نمايح رفنتسا مس وهل او هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا اههنع هللا ىضر سابع نبا نع عيفنب ةدجن انث يننملا دلاخ

 حيحص ثيدحا ذه *« مهعرطملا سبح معاذ نراك ل [ييلااذع عدو اورفتنالا تلزوف اولقاتق برعلا

 * ةزوارملا تامث نم ىنملا دلاخ نب نمؤلادبعو هاجر خم لو دانسالا
 قاهداوا انا قاطلالا يسرب ن برع ان يرادلا دهس نب نامع نب يزنملا دم نيدججا 6 ين ربخا ٠

 ا يررتا ةميردفا نفاع نب تداملا نع ةيمآرىا نب هتادعو ربخإ جوخ نأ برع قرازملا

 ضب يف ناك لف مهنم ة أرسمال دبع هعبنف ةنب نص نم سان ابرق هيزاغم ضعب يف ناكل سو هل او هيلع هللا لص

 لاق ال لاق كب بيس َكل تئذا لاق كععم دهاجا لاق كناش ام ل لاق من لاق نالف لاقف هيلع ٍلس قب رطلا

 ابيلا عجرف مالسلاابيلع ًارقاو اهيلا عجرت نا لبق تم تلا لبصب 132 لم تال ارم املا حا

 ماجص :سالا يح ثيدحاذه :هعمدهاذ +مجرا تلاق من لاق مالسلا يبع اره نارصاوه هللا تااققرتملا اهزيغلاف

 1و هنعافع نيدلا في رش ٠١ عا هللاو (؟م45) هنس فو ١ لجعلانا ؟ نب ييحب وه لعل (:)

 *(م) فح زلا نم اراقناكنا و هب ون ذ ت رغغ انالث هيلا ب ونا و م ويقلا يملا وهلا

 ىلعاسل اج دا دقملا تيفا و لاق ىلا ربملا دشا رونا ىنث دح ة رسيم نب ن<رلا دبع نع ناهلع نب 6 زن رح
 لع تنئا ٍلاَمف كيلا هللا ر ذعا دل تلقف و زغلا دب رب وهو اظع اممع لصف و ةف رايصلا تس باو نم ت وا

 « حيمصةي وتلا ةروس نم الاقت واف افخاو رفنا هللا لاق 7 ف وخنلا ةروس

 ملسوهلا وديلع هللا لص دلل لوس رنا سابع نب ا نع عيفتنب ة دج انن دلاخ نب نم وأ اديعانت بابا ن «ديزإ»

 5 هس ممعرطملا سبح مها ذعناك لقاها ابا ذع عك ذعبا و رفالا تل زا ولق اثنف ب رملانم ايحرفنتسا

 هلا وهيل هللا ليصل وسرذاةعب روان هللا دبع نب ثراملا نم ةيما ىلا نب هللا ديع يف ربخا « مب رج ناو

 لاف هيلع لس قب رطلا ضعب يف ناك ايلف مهسم ةأر مالدبع هعباف نب لص نم ساناب رف هن ز اهم ضعب يف ناك لس و

 مدبع لثم كلثم نا اهبلا مج را لاقال لاق كنت ديسشكل تنؤا لاقكعم دهاجا لاقت كن اشام لاق من لاو نالف

 أرقن ارماوه هَللاتلاّمف ربملا اه ربخ اذ اهلا عج رف مالسلا اهيلع أ رقا وابيلا عجب رث نا لبق تم نا ىلصيال

 د رباح ترعب
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 نيس ررف ا انجح وم

 *«(0) جإ# - ٠ «داجلا باتكإ» >2«  سيخاتلاعم كر ذتسلا

 هللا ىلص هللا لوسر ىدد نيب هسفن دوو ةحلط وبا تاكو كرحن نود ىرحن مهس كييصياال هللا لوسر ب

 * هاجر اوملسم طر ث ىلع مي ثيدح!ده# تءشاغيب رف ينوقزلجا [اهّللال وسر :ايلوقيف لسوهل او هيلع

 نب عنبة قرش وج زم يس كا رسزلو نشا خا

0 
 * هاجر خلو و لسم ط رش ىلع حيحص ثيدحاذه * ليعافالاان. لعق

 دحاولا ع اد لسم نبل افعانن ينرألا نسا نت قاعي اب هنولاب ندا ندب ا يندح ىل رفتلا نعيم

 عمت نكح هنع هللا ىضر دوعسمنءا لآق لاق هبا نع نمحرلا دبع ن . مساقلا انة ريصح نب ثراحلا انب دايز نما

 راصن الاو نب رجابم | نمالجر نينا يدعم تيقتو س انلا هنعىلوف نينحمو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر

 هياع هللا لص هللا ل وسرولاق ةنيكسلا 6 للا زانذلا موريدلا وم و وامدقنيناع نماوح انمادقا لعوانكفا

 انفك يىناوان لاق 5 هللا كفر عفنرا ت اق (هرحتدسف جرسلان علاق هتلغبت داخل امدق ىّضع هتلغل ىلع مسودلاو

 * هأح رحب و داتشاللا حب ثادح اده# مرابدا نك رشا لوو يبشلا اهناكو عمماعأ ىف مهفويسوأ واخ م

 ليثا ا 8ع ينارفلا فسو نس دما ٍقرلانوميمن. ىلع ندم 5 0 9 كيج 00

 9 دش.( 1 0

 هسفدو ةحلط وأ هما وام ا 00

 لاق توعنب نمر ادبغ نعهينا نع ب 75 نب دعس نع نروع رف ناك اوال اك *« ل ُْف م نا ١

 تلق هر دص ىف ةماعن ةشلر عتمرلملا لجرلا نم هل الادبعاب مهيدي ذخا للعهن نيبو هني انوفخ ن ةيماللا

 هةعزخنا ةح رخاو (م ) ليعاق الا أن لعف يذلا كاذ لاق ةزمح

 عم تك ينم نأ لف لف يازع نخل دعب ملقا انة يعح نبا ثراطا اند ن «دحا ولادبع 9:

 وحن انم ادقا لاتكف الحر ايف هعم تيفو سانلا هنع ىلؤف نيتح مون يلسو هل اوديلع هللا للصمت لو

 ندا سل اوه هلع قا لص هللا لوسرو ةنيكسلا مهلع هلئا 0 نذلا موردلا محو موامدقنيناع نم

 مهه وجوه ب رصف هتلواتق بار . نما“ يناوالاقهللا كمف رمش ات تن فل هوي كيب مرسل نعداق هند يداك

 اماكمجاعايفمهفويسو اا + م افتهف مهنتها لاق انهمتلق راصن الاوز ورجح اهلا نا لاقابأ رب مهنيعا ةلثما

 3 لارا هيفم اهم مماذه ماو هللا دبعو ثراحلا ( تلق ع #ذ مرادا را ىلو و تبشلا

 هلال ىذلا هللا رفغتسا لاق نماع وف ىم دوعسم نبا نع ص وحألا يا نع نائس يبا نع *« ليئا رسا

 هرحن دشف » انك

 ا اس رس ف سس ع

 اى ذلاك اذ لاق باطلا دبع ن ةزمح كا ذ تاقلاقهردصيف ةماعن ة ةشلر لا يتم لج رلا نممل الا دبع

 ا ندم نع هاوار حل !هسفنس زرابملا ةمالع قةصخرلا باف يفةعزخ نرخ ولام امالا 4 ةجرخا وز

 : ثفتها لاق انهم تلق راصن الاو نورجابما نالاق ة ايار مهنيعا الثماف مههوج و «برضق هتاوانف بارتنم
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 ١ | ان( ىل انهن داهن نالت ىشوَمَو يكل زيزعلا دبعنب ىلعانن لدملاذ 0 رسما وا# اننادحإ»
 باعصا ناكل اقدنع هللا يضر ةدابع نب سبق نع نردملا نع ةداتق ان يئاوتسدلا ماشهانت ميهاربا نبملسم

 ا 1

 ْ نب كن + لا دبعانت ىريرا وقلاو رين هللا ديرعانس رابح دبع نب نسسحلا نيدمحا اننهيّقملا ديلولا وا # هانربخا

 هلو هيلع لال ّلالوسر نادنع هللا يضر ١( )هبا نع ةدرت يتاّنع ةداتق نع رطم ىنادح ماه نع ىدعم

 ىاوتس دلاماشه ثيدحو# هاجرخنإ ونيخيشلا ط رش لع حصص دانسا ذهل اتَقلادنع ثوصلاه ركب ناك سو

 : + ظوحاب لواوهو ةداهاش

 ءاربلا نع قاحسا يبا نع ليئا رسا نع ميكوانت ةبيشيلا ننام انب نطق نيددسم انئىبسيع ن ىلع« ىتثدح

 | حيح# لج رتف هتلغب ال وت اردو || لسو هلو هيلععتلا لص ىنلا يلام لاقدنع هلا 2

 نم. الا الجار بز احو لج رب لس و هلااو هيلع هللا للص هنا حصي مو * هاج رخل لو نيخي ثلا ط رش لع

 * هج ولا اده

 (*)ينوملا نارمجوا انثدام ان" ليعمسسا نت ىسومانن يرادلا هرمس نب نامع انت ىزتملاد من .دمحا « يتربخا »

 لسو هلاو هيلع هلا للص هللا نسر تدهس لاه دنع هللا ىضر نرقم نب نامنلا ناىنزلا هللادبع ن ةمقلع نع

 ا دحاذه#حايرلا سهو سمشلالورتىتحلاتّلار خا زا زاهنلال وا نملئاق : ملاذا

 جاجحانن يوغبلاز زعلادبعنب ىلع 0 دعلا ذاشمحن ب ىلعو هيقفلا قاحسا نب ركبوا خبشلا « انربخا »

 ىدبنييدحا مويئرب ناك هنع هللا ىضر ةحاطابانا هنع كا نسامح اكو انا يلم ندامح ان لاجل نا

 مفر ىراذاناك وايمار ةحلط وب ازاكوهفلخ لسومل ار اوهيلعهللا لصدتلا لوسرو اسود اوهيلع هللا لض هللا و

 تايب اباذكملوق دل راسا ناوي هجر طيب هس وهل اوهيلع هللا لص يبنلا

 هللالوسراب ,هنعافعنيدلا فيش سيبح نب كلادبعهمسا(؟)ير ءشالا سنق نب هللا دبع ىسوموا وه )١(

 توضلا هر ناك ملسو هيلع هلا لص هللا لوسر نا هببا نع ةدربيا نع ةداتق نع رطم ىتثدح 4 ماه »

 *(عخ) لاتقلا دنع

 ره زكي ملسو هيلع هللا لص هللا ل وسر باعصصا ناك ةدابعنب سيف نعنسملا انب ةداتق انب « ىئاوتسدلا

 * حصا اده#لاتقلا دنع توصلا

 موب نيكرشملا لس وهل او هيلع هلا لص هللا لور قلل لاقءاربلا نعقاحسا يبا نعليثا رسا نع 4 ميكو )»
 *( م خ) لجرتفهتلخب نعل نينح
 هللا لوسر تدهش لاق ن رّمم نب ناهنلا نا يلزا هللا دبع نب ةمقلع نع ين وجا نارمت ينا نع 4 دا ف
 ) 6 ولا ةضهتو ننقل لوي ىح لاتتلارخ .اراهنلا لوا نم لئاق م محا وارد هللا لص

 هفلخ لسوهلا | وهيلع هللا لص هللال وسر ودا موي ون برب ناك ةحلط اباذا سنا نع ترانانث ةملسْن 4 دامح

 ةحلط وا ناكو همهس مهنا رظنل هضخت ملسوهلار او هيلعهللا لص يبنلا مفر ىراذاناكو ايمارةحلط وان اكو

 مم زي



 «0)جطظ ١ «دابجملا باكر «د.) 4 صيخلتلا عم كردتسللا »
 ثمبلاق هنعهللا ىضر كلامنب ةبقع نع مصأع نب رشلانث لاله نب ديم انث ةريغملا نب ناملسان ثر اولادبع

 ملسو هل وهيلع هللا لص هللا ل وسر يللا انعجرايلف افيسمهنم الجر تحلسف ةبرس ملسو هلآ و هيلع هللا لص يبنلا

 نم ياكم وا ١ ىرسمال ضع ىلفالجر تشمباذا متزبعا لاق و ٍلسو هل آو هلع هللا لص هللا لوسر انمال

 2 هاجرخم و مب رجع حيلك تيرم مع يوما

 سم نب ديلولاان' محلا فايع ْن ورممان' نا رهمن لبعمسا نب دمجانث يناهن . اص نيدمج « ىتدح»

 سانلا ناكلاق هنع هللا يضر ىنشحلا ةيلعش واش . لوقهّلل ديل مشمن لس عمسهنا يزن ءالعلا نب هللا دبع نع

 باعشلا هذه يف ؟ةرفذا سو هلاو هلع هلا لض هللالوسر لاَقف ةىدوالاو باعشلايف اوقرش الز مل زااذا

 :«مهمعلاب باو ”ههيلعطمل وللا : تح ضحاىلا مهضعب مضن الا الزيمكلذدعب 0 !ملفذ طيبا دكت ةلماخو والاو

 : « مانجر خل وانس الا عييعص تيردخا فه

 ان ةيلع ناوه ليعمسا ان ىلا ينث دح لبنح نب دما نب هللادبع ابنا قاحسا نب ركبوا خيشلا 4 ايريخا »

 هيلع هللا لص هللا] وسر ناك لاق دح |مهنعهللا ىض هللا دبع رباج نارييزلا ىلا نع(١ )ذامع ىلا نب جاجملا

 5 هأجرخم 1و سم رش لع حيبص# م وعدي فدربو فيعضلا يجزيف ريسملا نع فانت ل هلآو

 ديعسن نايفس ران بيح ند ماهو وبا انناب رح نبا اخ ندمان ورع لدعلا متاح ندم ر كيو« ىنربخا »

 هلتقيرما لسودل اوهيلعهللا لصةتلالوسرنا هنعهللا يضر نايح ن تارف نع ب رضم ن.ةيزاحن قايم ايلا نع

 هنااولاقف سو هلآو هيلعللا ليضاللا ل وسرولا «اوبهذف سينا لافرا اصنالا » سلجم ر فذ انسي الائعناكو

 نيحرشلا طرش ىلع حيعص ثيدحا ذه# نايح نإ تارفمهنم مهماعا ىلا مهلكت الاجر عمنا لاقفاسمدبا عزي

 «ءاج رخو
 باعبتسا ؟لسم ينال وقهباهنلا ل وسرابىراصنالاٍل اقف رسميا لاقفراصنالا ن هه فيلح رف»-ةرسيمهمسا(1)

 مهمالجر تحاسف ةب رس لسوهل | او هيلع هللا لص يبنلا ثءب كلامن.ةبّقع نءمصأع نبرشبات ٠ لاله نب ديج »

 اولمجت نا يرصال ضع يفالجر تثعبذا مزج الاقو 0 هلآ وديلع هللا لص هللا لوسروىلا انعج رايلفافيس

 . * (م)ىرصال ىضع نمدناكم
 يفاوقرف الزئملزئاذا سانلا ب تاكلاق يننملا ةبلمثو اان 2 نيلسم عمس ريزنا ن ءرسسم نا دياولا

 ناطيشلا نم جافا وانو لا ةبامشلا ملهى عرش لالس هلا وهيلع هللا لص هللالوسرلاقفةمدوالاو تاومشلا

 0 دو بو مهلع طيسوللا ىت ٍّجح ضعب ىلا مهن مهضسب ضنا ال الزم كلذدمب 2

 يجز ريربملا نع فانعن لسودل ”اوهيلعهللا لصةّنلا ل وسر ناكل اقرباج ىنثدحر يي زلاىا نع فاوصلا# جادح ِط

 * ( م) مهل وعدن و ف درب و فيعضلا

 سوو و هيلع هللا لص هللا ل وسر نا نايح نب تارفنع برضمن  ةب راح نع قاحسا ىلا نع  نايفس

 هل او هيلِعهَّلا لصفتلا ل رسر يل هءاوبه ذف اسيا لاَمِف راصنالا س اجع رف نايفس يبال انيعزاك و هلتق سما

 م( ناخب تاز مسن يللا لا ملكت الجر مكيذا لا عر يالا

 تا
 رثملا يف

 « اولزاذال



5-0 3 3 
 ١ اة هع د

 _ «0)جط ١ «دابجلاباتكإ»ا «ا164» - «صيخللاعم كردتسلا»
 رطل تحتو لاق لس و هل او هيلع هللا لص ىلا نع هنع هللا يضر دعس نإ ل هس نعمزاحى ا نعيندا نمرلادبع
 0 * هأج رخو دانسالا يحص ثيدحا ذه

 دج وبا انت ىومملا دب نوي كاسات لبا لضفلان ب دمصلا دبعانت ورع يف ريصلا دم نب ركل « ان ربخا

 ةجل دلاب يلع لسو هلو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقل هنع هللا ىضر سنا نع سنا نب عب نلا نعى زا ىلا

 دب زي نإ او ر ثي دح داكللا اذه نم كاملا ديباتك يف تيامااتنك دف هليللاب [ىوطت,ض رالا ناف

 ١ مدهاشا ذهو دجارف ادهاش هل دجا نأ كا ذ ذا ت دهجو سنا نع ىره للا نع ليمَع نع ثيالانع ى رّملا

 ْ * ى رمعلا دب زب نب دلاخنم م

 يرهزلان .رءنويتتح نب ناينقسان ريغ ن.نيصحلنب هدم ىلا! اينلا بوتعي ,نيدمح هللا دبعوبا 6 انيدج

 لخدا نرم لس هلو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر ةرب رهبان ء بيسملانب.ديعس نع

 * راق وهف قبس نا نما دقو نيس رفنيناسرف لخ دا نمو راهقت سياف قبس نأ نم لاني نواس
 لففإللا ىلع نى نيس ىلع وبا (ءانزبخا ) هدانسإ مان او ىرهرلا نع يتشم دلا يشب نري ديعس. < هعبان ف

 ىره للا ن نع نيل ن 'دينسات لس نبديل ولا ان يشم دلا دلاخن.دو#ءانن يزارلا فسوبن ب ميها را انندح

 حي ثيدح | ذه#هوحن لسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا نع هنع هللا ى ذر ةربره يلا نع بيسملا نب ديعس نع

 قارعلا و ماشياب ناماما اههف نيسح نب نايفنس و ريشب نب ديمس ثي دح اجرخم مل نا و نيخيشلازاف دانسالا

 * ى سه لا .نع هلس را هناف لاسر الا ىلعرممم ثردح ادمتعا امهناىدنع ى ذلا وميبش دحممجت نمو

 نبا لاق لاق دم نب جاجح انثقرزالا جرفلان ١ دمحان.ىرلاب هيقفلا ليعمسا نب دمج نب ليعمسا « يربخا

 هللا لص يبنلا هثعب ىدعنب سبقن هللادبع متم مالا ىلواو 1 1 وعيطاوهللا ا وعيطأ اونم نذلا اهم ميج

 طرشلع حيحص ثيدحا ذه * سابع نبا نءريبج نبديعس نع لسمن لعي هيب ربخا ةءرسلايف لسوهل او او هيلع

 * ه اجرخ لو نيخيشلا
 نرب دمصلا دبعان“ نيعم نب بح انث يربنعلا ىنثملا نب ذاعم انث هولاب نب دمحا نبدمتس ركبوا 6 ىندح 9

 : واولاد : ٍ

 : 3-5 الار ال هللا لص يننلا نع لبس نع مزاحىنأ

 ىوطت ضراللان اف ةمل دلاب يطع اعوف سما نعم رلا نع ىزارلا رفعجوا ان* يرمعلا درب نب « دلاخ ا

 « دش دلاخ نم لسنا لولب

 نيياسرف لخ دا نم اعوفرم ةريره يبا نمي ديعس نع ىرهرلا نع نيسحنب نايفس اناريع نب « نيصد ل
 ن ديعس هعبان«راقوبف قبس نا نما دقوأنيسرف ناس رف لخ دانم وراهت سلق قييسن نأ نما ال. نيشرذ

 ئ هع يرهرزلا نعربش
 | ىدعزر سيقنب للادبع جنم مالا ىلوا و لوسرلااوعيطاو لاا وعيطا اونمآن يذلا امءاايلاق 4 مب رج نا »
 *(مخ) سابعنبا نعريبج سلسال نو هس ربخا ةيرسيف سولو اوهيلع هللا ىلص ى لا هثعي

 دعو



 «()ج» ١> «داجلاباكط 0« ج» >4 صيخلتاعمكردتسلا»
 انس لن رة ميهارلا انن ىضاَعلا نيسح نب نمح لا دبع (هانريخا هنع هللا يضررذيلا نع ميما ماب دهاشدهلو 2

 نءهنع هللا ىضررذ يبا ىلا هعفر نايبظ ندد ز نع شارح نب يعبر نع روصنم نع ةبمش انسأيا يلا نب مد

 للاب أسف موقىفا لجرف هللا مه نذلا اما هللا مهضغبب ةجالثو هللا مهمل ةالث لاق لسو هلآ او هيلع هللا لض يبنلا

 مهليل اورا م وقود اطعا 3 ااا هتيطمب لعب الارس هاطعاف مماقعاب لجر فلختف هنيباو مهنيب ةءارق ملأسإ و

 ناكل ج رو ىناباولتب و ىتقلمت ماقف 0 م مهل | بحا مونلا ناك اذا ىتح

 ريقفلاويفازلا م خيشلا هللا مهضغب اس را ىتح هردصن لبقافاومزبف ودعلا يتلف هن رسيف

 *: مولظلا ىنغلاو لاتحمل

 ورم نب دم أبنا ةملس نب دامجانث ليعمسأ نب ىسومانئ ىرادلا ديعسن نامع ان: ىزنعلادمم نب دمحا 4 يتربخا ل |

 ءاؤددخاب ىتح لس ناد ذ ةيلهاملا يف برهلناكش قا نبورمع ناهنع هللا ىضر ةري هيلا نع ةملسيلا نع

 هسرف 1 ءلفدحاب اولاقزالف نبالاقدحاياولاقنالف نب ,لاقفدح اباولاّف 7 يتمعونب نبا ل 2 ْ

 هءاخ اح 2 رجهلها ىلا لمح حرج ىتح كتاف قلما ىفا كاجو انانعكيلااولاق نوءلسملا» ارايفمهلبق هجوم“

 لخدف تاهفهلوسرو هللايضغ لب لاقف هلوسرو هللا رضغم ممل ايضغوا كموقل ةيمحهيلس هتخاللاّمف ذأعم نب دعس

 ٠ 0 ط رش لع مييحص ثري دحاذه * ةولبص هلل ليصأم و ةنجلا |

 نءيعمزلا بوقع. نب ىسومان' دب تاويدم لح ملا كنرش نيديبع انثلدعلا ذاشمح نب ىلع« ىنثدح ف |
 نادرأاملق لاقو!نادرئال نا -:لسومل اوهيلع هلا ى تاليا دس قسوم لهس نع مزاحىلا |

 لرب()ديعس نإ قزر(ىندحو) بوقعي نب ىسوم(لاق)#ان طعب مهضعل محلي نيح ل ادنعوا ءادنلا دنءءاعدلا

 هنعافعنيدلا فيرشا١؟ قزر لاق وقيزرهمسا )١ ١( يموت #

 ةنالثلاق اق لسو هلاو هيلع هللا يصيبنا نع رذىلاىلا هعفر نايبظ نبدنز نع ىإر نع روصنم نع 6 ةبعش

 هتيطعب ملعب الأ رس هاطعاف مهب اتعاب لجر فاخنق ةنا رق محل أسم و هللاب ممل ايف اموقلا لجر هللا مهن |

 ىتققلت ماقفمهسؤراوعضوف اولي لدعم مهلا بحا مونلا ناك اذا ىتح مهليل اوراسموقو هاطعا يذلاو هللا الا |

 خيشلا هللامهضغب ةيالثودل حتفووا لتقت ىتح هردصب لبقافاوم زوفودعلا يتلف ةيرس يف ناكل ج رو ىف اب اولتو |

 * ميحص#مولظلا يف ::لاو لاتخلا ريقفلاو ىتازلا |

 هركف ةيلهالا يف برهل ناك نشف نورا ةرزهرؤا م نعةملسىلا نعو رمتنب دم أيا ةملس ن د اه

 اولاق تالقنءا لاق دحاب !ولاق نالفنالاّف دحاب ا عن لاف ساي ومال مالكا ىتح مسي نا

 حرج ىتح لئاقف تنم ءا ىنالاقو رمي انعكيلا اولاقنوملسملا هارايف هبل ق هجو مثهسرف بكرو هتمال سبلف دحاب

 لبلاقف هلوسرو هللابضغما مه ايضغوا كموقل ةيمح هلس هتخال 5 نيدعس هءاخأ < رج هلها ىلا لم

 *( م ) ةالص هلل لص امو ةنلا ل خدق تاهفهلوسرو هللابضغ

 لق لاقوا نادرءالناتنن . سودا آو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لهس نع ٠ مزاحينان ء ب وقع نب 14 ىبوم لف

 نعيدلاديعسن.ق قزر(ىندح)و ىسوم(لاق) ه«اضعب مهضعب محلب نيح سأبلادنعو ءادنلا دنع ءاعدلا تادرام

 ىتمي وتل »

2 6 0 
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 #« صيخلتلا عم كردتسملا لف
 لاقيف كتنجوكداوث ا ريغ 0 كرت 0-2 تان'امف كالبس ف يح نقل ل وقف كااثلاب

 3 ةقايسلا ةديسا

 ينا ندم اننى دهم. نمجرلا دبع اننيلا ىنثادح لبنح نيدمحان هللادبعانن ىعيطقلا رفمج ندم ام انربخا ل:
 هللا لوسراب لاقدنا|ههنع هللا ىضرورمت نبهللادبع نع ةجراخنب نانح نعمفارن هللا دبعنب ءالعلا نع حاضولا

 «لاملا كلت ىلع هللاكثعب تلتقوا تلئاق لاحيا ىلعو رم ن هللا دبعاي ارباكمايشا ص دلل كتمدا راكم ايثارص

 هاج رخل ودا ةساالا مص ثيادح

 لاما دينملان نيسحلا نب ىلع انثدهازلا ينقثلا نارهم نيدمان بوقعي ندا ديعس و6 ىنربخا

 ورمييبانب ىيحت نوع ميكح نب مصأع ينريخا ىثرقلا بهو نبهللادبع ىنادح رصع اص نيدججاانن ىزراب

 هل او هيلع هللا لص هللال وسر نذا لاق (*) هنع هللا ىضر ةيما نب لعين ا (؟) يمليدلا نبا هللا دبع نع )١( ينابيسلا

 ينانا ليحرلا اندالفالجرتدجوف همبسةل يرجاو ىنيفكإا ريجا تسمبلاف مداخىل سيل ريبكيشاناووزملا سو

 ةمينغ ترضح مف ريناندةءالثهل تيمسف نكي وامهسلا ناك ائيشىل مسف ىمهس غلساموناهسلاام ىرداام لاف

 هلدجا ام لاف هرصادل ترك ذفاسوهلا | و هيلع هللا لص ينلا تخل ريزاندلا ترك ذفهمهسهلىرجاناتدرا

 - 0 | هجم يعبا ما ف رو 5

 000 00 1 0 اسم نع ١ فانا

 10 قدمت نورعأ قع مجود هيعابزش دبات هزهن ها ليبس يفا زغ لجر .لنرم لجو نعانبر بحت

 كتيحا ده «همذ قيررصها تح يدنع ام ةّمفْسو ىدنءامفةبغر عجرىدبع ىلا او رظن هتك” الل ىلامناو كراس

 5 هاجرخن 1و ناس 1 حي اذه

 ؟؟ةينمنب لم لاقي(ع) ؟؟زوريفنباوه (؟) ٠؟ ةدحوم ءاباهدعب ةاتحتلا نوكسو هلمبملا متفينابيسلا )١(

 لاق ةيما نب لعب نا ىملي دلا نباةللا دبع نع ف ابيسلا ىبح نع ميكح نب مصاع ىف ربخا بهو 4 نبا )ف
 ىييفكي ١ ريج | تسمتلاف م د اخ ىل نسال ريبك خيش انا و و زم |اب سو هلو و هيلع هللا لص هللا ل وسر نذا

 ناك اًئيش ىل مض يمهس غلبامو ناودلا امى ردااملاّةفينانا ليحرلاا دالفالجر ت دجوف همبس هلىرجاو

 « ( م خ )ىعس ىتلا ه رين ان دالا هذه هو نغيف هل دجاام لاقفلسو هلاو هب اع هللا يص يلا

 انغ لجر نم ان ربجت اعوف رص دوعسم نبا نع ىنادمملاة ىص نعم اسلا نب ءاطعنع ةماس ني دامح 9

 مجر يدبع ىلا اورظن ةك الملل هللا ل ويف همد قبرها ىتح عجرو هيلع امملعذ هباحصأ مزهناف هللا ليبسيف

 0 حبيحص» همد قب نها ىتح ىدنع امةففشو يدنع اميفةنغر

 دام 2 <
 مس

 هاج رخل ودانسالا مسيعص ثيدحا ده# رانلاىلا ها وبهذا لبقدقو عاجشى رجكلالاقيل كلئاق تق امنا تيدك

 ش تاناق ناو ابستحم ارباصدللا كشما ابستحم ارباصت تلناقزا ورمتنب هللادبعاب لاف وزغلاو داهملا نع ينربخا

 | تريخافرينايدلا تنك دقيفيسس هلا نا تدرا ةميتغترضحاملف ريان د ةبالث هلت يمسف نكي ل مواميسلا

 3١-5 53 ادن 01-0 0-5 اس دلا

 1 د اينو ا د :ناح-؛ نيليبا نيينع <59 د ع الا 4 59 5 9 دياب 5
 كانيلا في نيالا وسم ا ان ةكيف عيون

 هضم ندب :



 ا 1002 101000110101101

1 
1 
 ١

 ١
 ا
ِ 
0 
 ا

 «(0)ج» « دابحلا باك » مدح # صيخلتلامم كوت دتسملا
 1 0 1 0 : 7 ١

 !انموق غلب ان راولاقمماودحا مهم قبب 0 دقكن ا وخا نا لاقمهيلعىنثاوهللا دمخ ماق ىتح

 #2 0 0 ىنانكاشم 2 ب

 نب ميهارا ان ناذمبم يضأقلا دا نس نمحرلادبع ( همربخا رنيخيعلاط ريق لك ف وتوم 4 هدفا

 نالف اولاّيفاولتمف ناب هع لاق لبحر شن ليده نع(١ ١)سيقىلا ن ٠ع ةم 3 نب مدا 0

 نذلاوالتم ديهشوهو هشارفىلع توعأ لجرلاْناو فرعي )لنا واس لإل لئاقي ا لجرلا ا تان دمتم

 مرد داديعلاو لوش : دصلا م كلوا هلسرو شالا

 مرسألا خلوا ابملانبا انيدامحن مع ا ىدحأت فأر لا د نب لضفلان دم ن َن , ليعمسأ 3 يدب جا

 هنر ءامل وجر ناك“ نفتازن ىتحاتيش لسو هلو هيلعللا لص هللا لوسر هيلعدرب ملف ىنطوم ىرب نادبراو

 * هأح رخو نيحملا طرت لع م ثردح اذه «ادسالو دايبللا *د الواحلاص المع 1

 ىلا ىحجلا ثراملان هللادبع اننزامعنب ماشهانب يمرادلاديعس ن.نامع ان يزعملا دمحن دما 4 ينربخا

 لوق :لسوالا و هيلع دا شا لوم نيل هنع هللا ىضر كفوا :رع هنان لاعبا ليسا

 ليلا ءان !هنارقف باتكلا ينتملع ب رلوقبف مدحا,لاقوا لجرلاب ىنويرفت ةيالث ةمايقلاءو رانلا لخدب نيانلامل لا

 0 هو متمرانلاىلا هبا وبهذا ليقدقو لصم 'ىراق كدا لاقيل لصنت تنكح اما تبذك لاقيفكللاو ءاج ررابلا و

 ءاجنمع د« رانلاولا هءاوبهذا ليق دقو داوج حمس كملا لاقل لصتو قدصتت تشك امناترثك لاكش كلا

 هنعافعنيدلا فيرشدم ؟؟يدوالا سيقوناورب نب نحرلادبعهمسا(١)

 ىناوهللا دم ماق 2 قَح دابلق الا ثبليلفمود اذن رس ثمب للسو هل او هيلع هللا لص هَل لوسرنا نودبكلا

 يضروانيضردق اباانموق غلبانير اولاق مهناو دحا مهن« قب لف موعطتقاف نإ نا ارمادا 6 عكا وخانا لاق مسديلع

 :* هببأ ن نع ة دييع يب عامسيف فاتخا و حيدص * منع يضر وأ وطردق مهم .كيلا مهل سرانافانير انع

 هللادبعلاقف دهشتسا نالفاولاقفاولتقف سان مجرخ لاق لبحر شنب لب دهنع سيفيبا نعاي ةبعش هدهاشو إف

 هلسروةئلابا ونم نب ِذلا و الت مث ديهش وه وهشارفىلع توميل لج رلاناو ف رعيل لئاقت واسدلل لتاقيل لجرلا نا

 * مهم ردنع ءادهشلا ونوه دصلا م كاوا

 لجر لاق لاق سابعزبا ىرع شواط نعىر زب + امركسلا دبه نعرمعم انا كرابلا نبا اني داجنب 4 ميعن )ف
 ةارطل لس لارسال 000000 فقوملا ل

 * (مخ )| دح ا هر ةدابعب ك رشبالو املا دم المع ليعيلف هنر هامل وج رب ناك نق ت كرو

 لوق لسو هلاو هيلع هللا لص ينلا عمس ة ربه يلا نع هب | نع ليهسأنب , يحجلا ثدراملانب # هللا ل

 * ميحص ث دحلا ركذ و*”يراقوهلاقيل "ىراقلا ةثالث رانلالخ دب سانلا لوا

 نيم

 : هللا هجو درا فقوأ ا فقا ياهللال وسر الج رلاةلاةاههنع هللا ىض رسمنا سوات يورط

 ٠ كياوت ءاجر لببسلا هربا تلو نيك اساا ىلع هه تقدصتو محرلا ه.تلصوفالام يتقزر برلوَتِف 0

 1 صرو 0 هلا لوق »©

 وز كتي 0 انمر

 هن |ل
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 400 جا 0« داملا باتكط ك5 « صيخلتلا مم كر دتسلل 9

 امد اهلععا لسوهل او هيلع هللا لص ىبنلا لاقق لسودأ اوهيلع للا لص ىبنلل كلذ تركك ينا نغنم تعجر
 0 : * هنأ رغ نم هظح

 1 انس 0 اننرمتنب نامع انب , مركمن نسملاانب دادغبب هيقفلا نسسملا ن.نالس نب دما ركبوا ايربخا ١
 (ُ خيشلااما ماشلا لهاوخاهللاقف هنعدتلا يضرقربسهينا نع سانلا قرض لاقراسب نب ناميلس نع فسوب نب سن وب

 لوا ةيلوق : لسوهلاو او هيلعاللا ل صهللا ل وسر تعمسلا 0 ادا لصقل لوسر نموتسسان 00

 تاتق تح كايف تالاق لاق اهيف تامع امثلاق اهفرعف همعنهف رعفهب يبافدهشتسا لجر ةم ايقلامو هيف ىضقت سانلا

 را «رانلايف يقلاىتح ههجو ىلع بحيسف هبرسامث لاق لبق دّقف 'ىرجوهلاقيل تلتاق 7 لاق

 03 هتملعو ملعلا كييف تملعت لاق اهيف تلمعام لاقف اهف رعف هيلع همعن هف رعف هب يباف ن ارا أ رقوهملعو ملعلا لع

 ! | ليقدتف ىراق وهلاقيل نارقلا تأرقو م ماعوه لاقيل ملعلا تملعت ا ملك لوقف هلا كف تأ رقو

 . | اهفرتفهمعت هفرمفدب ينافلا 1 عاونا نمداطعاف هيلع هللاعسو لجرو رانلا ف يتلا ىتح هوجو ىلع بحسف هب صام

 داوج وهلاّميل تامف كنكلو تباذك٠ لاةدقتتقغلالا فق بمن ءىش نم تملعام لاقاهيف تلمع املا

 *«ىراخبلاهح رج لو نيخيثلا طر شل حيبص ثردح ادهد# رانلا قف يتلا ىف :>ههحو لع يحسف هن سما 3 ليقدم

 ىرا زفلا قاحسا وبان ىسوم نب بوبحم ان يزادلا ديعس نب نامع انب يزتعلا دمت نب دما 4 يتربخا ط
 هذهوك أيا هنعّللا ى ذر دوعسم نب هّللا دبع لاق لوقت هللادبع نب ةديبع ابا تعمس لاق بئاسل | نب ءاطع نع

 ردصلا 'يرج وهوى تاقت وايدلا بلط يفلئاقو ةيمح لتاق قعرلا ناذ ادنهش نإلف لتق لونا تاداهشلا

 اليلقالا كدللف من كا تيرم تل ملسو هل اوهيلع هللا ٍلصَتلا لوسر ناذو دهشنام ىلع مكدجاس نكلو

05 

 0 هنم يبا اةن وتو نا هعمس هنأ زرغ نم هظحااهنافدابا اهطعالاتفراسودل [ و هيلعنلا لص يبنلل كلذ ترك. ذىفا نغنم ش

 ١ ماعلا لهازيخا هللاّمف ةربيرهيلا نعسانلا قرف لاقر اس. نين اميلس نع فسو:نب سنون | يرجنا ل

 ْ لسودلاو او هيلع هللا ىلصشا لوسرتعمسلاق م !سودل اوهيلعللا ص ةالوبر  ةدحاخدما خيشلااما 7

 كيف تاتاق لاقاهيف تلمع املاق اهفرعف همعن 18 يلا دبشتسا لجرةمايقلا موبهيف ىض 3 لدابارع وفي

 دافع :>.هيجو ىلع بحسف هب مامن لاق ليق دقف ىرج وه لاقيل تلناق نكلو تبذك لاق تلتق
 لعو طمااجي تملعل' لاه تام امُلاَمف اهف رعف هيلع همعل هفرعفهب يبأف نارقلا أر أرق مطول

 ليقدتف ىراق وهلاَميل ٌنارَقلا تأر قو ملاءوه لاقيل للا تملعت نكلو تبذكل وقف نآرقلا كيف تأرقو
 أف رمفدمعت هف رعف هل ينافلاملا عاو ١١ نم هاطعافهيلع هللاعسو لجرورانلا يف يتلا ىتح ههحو لع بج سف هب يما م

 ذاوحوهلاقيل تلمف كدكلو تيذك لاقهف تقفي الا هيف قف نا بت يش نم تملعام لاق اهيفتامع املاتف

 « اههطرش لعوهو( خ)هجرخم مهرانلا يف يتلا ىتح هبجو ىلع بجسف هبرضامت ليقدتف
 تاداهشلا مذهوىك اياينا لاق لوقت هّللادبع نبةديبعابا تعمسب بئاسلا ن ءاطع نع ىرازفلا# ن قاحساوبا )»

 ىلع يتدحاس نكلو'ى رج نع رايسلا بلط يف لتاقوةيج ٍلئاقب للا اديهش نالف لت لو وش نا

 نودهشب ام ]



 *« (0) حد دابا باك ظ >#«د.و 22 «صيخلتا عم كردتسلا

 ثردح اذه * لسوهلاو او هيلع هللا لص .رخ ًاناموهبنذ نممدقت ام هلر فغدق هناانل نيبدق ىذلال جرلا ا دهس لاه

 نوكتل :لئاق نم هنعّلا ىضر ىسومىبا تيدح ىلع بابلا اذه نماقفااعاهاجرخن ملو يراخبلا طرش لع -

 * هللا ليبس قوبف ايلعلا ىه هللا ةملاح

 ن هللا ديعأبلا ييطقلا رفعج ندم( ا ريغاو ال دوش البلاي ىتلاوا أبا هيقفلا قاحس |نب ركب ونا# ان ربخا لف

 («)ءان هجسلا يلا نعدم نع(١ )ذوغنب اوما لهو وا صايط نءاوهو ليعمسأاذب . (الاق)يلا ىنادح لبنح ندم
 نالف لتقتاموا 3. زاغميف لتق نملاهم ولوقتفئرخا ولو هنع هللا يضر باطما ن.رم 20 يملسلا

 ةراحتلا سمت اقرو وأأ هذ هتلحار لاق وا هتادزجت رقوا ن ا نر اديهش نالف ت امو أ ديهش وهو

 «ةنْلا فوهف تامر ليست يبزك ىل سو هلو هيلع لص ىببنلا لاق اولوق نكاوكاذاولوق الف

 نع تغبن لاقهنا نيريس نا نع ةمقلع نب ةملس لوقل اههنم دحاو الو هاج رخنإو معيد ر يبك ثدي دحت كنف

 *« هتحص لعدد لدتسام حاكتلا باتكيف هللا ةيشع ركاذاناو ءافجملا يبا

 ةملس ندا ودا هنب دب زينا ىدعسلا هللا دبعنب مييهاربا ان فال ابرج نة تشع انيدح

 هيلع هللا لص ين :لا نا هنع ا ىضر:تماصلا ن ةداع هدح نع ةدابع نب ديلو ولا نء ىيحن نع هيطعنب ةلبج نع

 دانس الا حيي ثي دح اذه * ىونام هلف الاّقع ل ةيضايف يري الوه دايخ تمل اح

 3 هدا
 انن ةيوواانت يرادلا ديعس نب نامع ان يزتملادم نيدمحا (هانربخا) ىذلا ةيمانب لعي ثيدح « هدهاشوإ» |

 هلاوةيلع هللا لص ىننلا ناك لاق هنع هللا نضر -_ 0 كبر دنب دلاخ نعةحاط نيريثد نعمفان نب عيب رلا

 ىتح لاق تاقثلعم جراخلاداام لاّمف لحرا هلت انف بكر لجر تاكد موبت اذ يف داا رسيف قثعب سو

 الف رينادةنالث كلو لح را هيلا مج عج اربانااملسوهلر اوهيلع هللا لص ينلا تعدو نيحذ الا تلقين اندةنالث ىللعجب

 هنعافع نيدلا في رش ١١ بيس نب م رهدمسا (؟) 2 1؟نيريسنبل دمي نعىورب نوع نبهللادبعوها ْ )١(

 * ( خ) ملس و هل ! و هيلع هللا لص رخأت ام و هبن ذ نم م دقتأم هلرفغ دق هنا

 ميزان يف لتقنأ امولوةتفىرخاو لوم زم تعمس ىياسلا ءافجعلا ىبا نعدمح نع نوعناو 4 بوا 2

 اقرو وا اّته ذ هتلحار وا هتاذ زجترقوا وك نا هلعلو اديهش نالف تاموا ديهشوهو نالف لتق تام وأ

 هللا ليبسيف لتقنم لسو هلآ و هيلع هللا لص هللا لوسر لاق اماولوقنكلو مك اذ اولوفتالف ةراجتلا سمتلد

 *: ءافجعلا يلا نعت شيب لاق دسم نع ةمقاع نب ةملس هاو ر و حيحص# ةنلايف وهف تاموا

 لسو هل او هيلع هللا لص ينلا تا محم ندديل لاح نع ' نع ةيطع نب ةلبج نعةملس نب دام ف

 «ميص» ىو امدلفالاعالا هنا نغ يف ىوننال وهوا لنغنملاق
 يف ىتعب لس و هلآ او هتلع هللا لص ىنلا ناك لاق ةيما نب لعب نعكرردنب كل اخد نع ةحلط نب ريشل * ةهدهاش 0 (غ

 هان حلال ت تلق كلعم ججراخمنانا املاق لحر اهل تاغ دكر لجر ناكو مود تاذ ينثعبفهأبا رس

 تعجر القرين اند ةءالث كلو لحرا هيلا مجارئانام لسودل ”[و هيلع لص يبنلا ت تعدو نيحن لات ام سار

 مع
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 فزاو نولتاّاساب ىانلا 1 نا و ةعمسو ءابر نولتاق سان ني انلا نم نا ملعا هللا لاف هوريخاف ن 0

 0 40ج هي د ابجلا ب اتك» ير 4 صيخلتلا عم كر دتسلا

 ([ لاق هنعالا ىضرهيا نع ةملسنب سابا نع سيمعلا يبا هللا دبع نب ةبتع نع كلب رشانت ليعمسا نبكلامزاسغوناانب

 1 « تما تما ملسودلآو هيلع هللا لص ىنلارادش ناك

 أ[ قاحسا لا نع يروثلا نايس ان 0 ندم انن يمرادلا ديعسنب نامعانت ىزتعلا دمحن دما 4 يتربخا ف
 | مارح اب مارح اب هراعش يف ىدانم الجر ملس و هلآ و هيلع هلا لص هللا لوسر عمس لاق ةئب لم نم لجر نع

 | لجرلا اذاو لاسر الا ىلع نيخيشلا ط رش لمت حيحص# لالحاب لالجأب مس و هلا وهيلع هلا لص هللالوسر لاقف

 1 * ىنزما لفتم نب هللادبع ىروثلا نع ريثك نب دم همس مىذلا

 |[ سصاعوبااننىنشرقلا ثراحلا نيب اجنم انث ىشرقلا رفمج نب دم نب نيسحل ان: ظفاحلا مراديدا ننرككوا ينربخا ل:
 «دلشم لسوهل او هيلع هللا لبص يبنلا نعهنع هللا يضر لفغم نب هللادبع نع قاحسا يلا نعزايفس نع ىدسالا

 ()طاصنب هللا ديعانن رصحم راصقلا سن وننب ' ماش ان ىدادفبلا هللادبعز يدم ندم رفعجوا 4 انربخا

 نا ثدح ناك نايدملا 20 قلها رع رفاسمن ,! دلاخ نب نمحرلادبع ىب :”دح ثيللا ينادح

 ةءرسن ورك ذو لسوهلاو هيلعهللا لصهّللال وسردحسم يف وهو سل يف جرخ هنع هل ضر باطلا نير
 لوقو هيلع#رجا ممل بج و دقو هليبس يف اوكله هلا لام مهنملئاقل وقيف تالي ىف تكلم تلا وم
 متنك ام لاقق ملع لس ىتح رح ىلقاف اوتكسماصع ىلع ائكوتم البقم رحاوأ راهف اوبستحاام مهمه ملعا هللا لئأق
 هليبس يناوكسله هللا لامه اّنم لئاق ل وقت هللا ليبس يف تكله ىتلا ةيرسل !] ١ درك ذب انك اولاغ نود

 نولتاق ا ساب سائلا نمنا معاهللار ع لاف اوبستحاام م 4 م ملعا هللا لئاق لوقو هيلع مثرجا م 4 بجودقو

 فنولتاق أسا سائلا نمزاو ةعممسو ءايرنولتاهت 121110 الا:نوعيطتسا الف لاتقل فلا مهههناو

 لوعفم اذام سفن يردنام هللا وهيلع توع ىذلا لع ثعب مهنمأء ما لكو ءادهشلا كل الواف هللا هجو ءاغنا

 ام ٠١ طاصوبا هتينك(١ (

 ٠8 (م) تما تما لسو هل ويلا ل يبنلا راعش ناك هنا نع سايا نع سيمعلا يبا نع # كل رش إف

 هلو هيلع هللا لص ينلا عمس لفنم نب هللا دبع عي ةنبإ لص نم للجر نع قاخسا ىنا نع « نايفس

 لالح اب لس و هلا و هيلع هللا يلصص هللا ل وسر لاف ما رجا ما رغب «اراعشإ يف ىددانن ةاج ر لاسو

 1 *(م خ) لالحاب
 ناب دما نب سوا نب كلام نا ب اهش نبا نع دلاخ نب نمحرلا دبع يبثدح ثيللا ينث دح © اص وا إ»
 نم ةيرس نورك ذب مو لسودل هيلع هلا ىص هللا لوسر دجسم ىفوهو سلجم يف جرخ ر ضنا تيد

 لوقتو هيلع مرجا محل بجو دقو هليبس يف يف اوكلمه هللا لاع م مهنم لئاق لوقف هللا اينو لكس يارا

 متنك ام لاقف مهيلع راس ىح رح لبقاف اوتكسهاصعىلع انكوتم البقمرمع اوأر الف اوبستحاام مهلمهم ملعا هللا لثاق

 'ىرصا لك وءا دهشلا كلثل و افسللا هجو ءاختنا نولتاقت اسانسانلا نم ناو هابا.الا نوميطتسالف لاتقلا مرمه
 1 نال ينل وج را ده نسب اهبل سنتا خام نيهرم و هلل كا وادط ترع ىدلا الغ تسب وه

 « . هبا 20 '
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 4« () جا #2 دايجلا باتك# ١ 4 « ضيخلتلامم كر دتسلا ف ظ

 سايعلاو ا (انربخاو) ميعن وأ انثسيردا نيد ماحوا انثرجاتلا هللادبع ندم نهر لادبعوا4 27 د

 أبنا (الاق)ينزوزملا رضن يبان نكبواو قاحسا نيركبوا (انئدنح و)ريثكح ندم انئرايسن دمحاانث يبونحلا

 يبنلاومش نم يربح نا تع قا ءاسنولل نع قاسي: رع نايفيم انما ذلاور ظلوا نر 12
 «نورصن.ال مخ كرامش نكيلف متنا لوقرسوهلا و هيلع هللا لص

 ىلع (انثدحو) ىبحت نب دم نب ىيححانث اص ئ دم (هانثدح) قاحساينا نعةنواعم نتريهز هاور# اذكهو لف

 تعمس لاق رفص يف ا نب. باهل نعقاحساو اانثريهزانثسن و نيدماان' ( الاق ) ىثرملا رم نب دم انثىسيعناا

 ن.تاهملا همس 1 ىدلا لجرلا اذافلاسرا هيفزاالا نيخيشلا ط رش للعدانسالا حي ثيدحاذه# نو رصتنال

 * بزاع ن.ءاربلا ةرفصيفا

 قاسيا نعي رشانم مييكح نب ىلعانث ناهلسنب هللادبعئ دحم انئيثزملا هللا دبعنيدححا دورا هانربخلا ل
 هلا و هيلع هللا [صهللا لوسرنا هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نع رك ند ةزفص يبا نن تاهل تعمسلاق

 (ينربخا)ءاربلا نع قاحسا يبا نع#(ليقدقو)# نو رصننال من مكراعش نكيفادغ كودع ن وقلت كنا لاق لسو
 ءاربلا نع قاحسا ىلا نءيلجالا نع ريق نئاانث ةبيشلا نبا ركبوناانث ديعسنب نامعانث ىزتعلا دس وب دمجا
 8 هلق عا ودي نوتلت منا لاقدسوهلا و هيلع هللا لبص ىبنلا نع هنع هللا يضر

 يرادلا ديعس نت برامنع اننى زتملا دم نيدمحا أبنا ظفاحلا هللادص ندم ّبادبعوا مك اهلا «انربخا »

 هل او هيلعّللا لص ىنلا نع هنع هللا ىضر ءاربلا نع قادسا يبا نع حياج الا نع مييهارباانن ةبيش ىنان ركوالك
 ١ * نو رضن. المح كراش نكيلف ادغنوتات ما لاق لس و

 سابا نعرامتن ةمركعأبلا هللادبعأبنانادبع أبنا هجوملا وأبا ىزورملا ميكح نبن ملا دمو.ا« يتربخا »
 هيلع هللا ىلدهللا لوسر نمزدهنع هللا يضر ركبيناعم تونغ لاق هنعهللا طر هيبانععوك الا نا ةملسنا

 نيخبشلا طرشي حصص + تما تما لسو هل او هياعهّللا لص ينلاباحصا ىنمي ايراعشناكسف لس وهلاو

 «ءاجرخيإلو
 ىراخب لكوتملان لهسانبىراذم هيقفلا لهس نب دما رصنو ا (هاننادح) لاسم طرش ىلع بمص 4 دهاش لو ل

 ل وفن لس و هل | و هيلع هللا لبص ينثلا ممسنم ين ربخا ةرفص ينا نب بلبلا نع قاحسا ىبا نع 4 نايفس ف
 3 "» (م خ) لو امني ريهز هعبات «ن و رضننالا مح مك راعش نكيلف متبب نا
 هل اوهيلع هللا لص هللا ل وسرزا ءازبلا نع ٌركذ» ة رفض يبان تاهملا تعمس قادنسا يبا نع # كلب رش إ»

 هن و رصتنالا مل كر اهش نكي | دغ يودع نوقلت يلا لاق لس و

 ل7 وهيلع هللا لص هللا لوسر نمز قي دضلا عم توزع لاقهبنا نع ةملس نب سابا نعرامنب 4 ةم ركع

 * ( مخ ) تما تما لس و هلآ و هيلع هللا لصقل لوسر باها ىنيي ان راغش براكف لس و

 : مح 3 وعدن اف متي نا لاف نايفسواهتيب نا فاخوهو لاقولاق سو هلاو هيلعّشالص ينلانع ثدحم نم

 8( ةتبؤتس دنع ىزاغلا ءاعد



 ار تح 2 7 ١

 وق هل

 7 00 4م
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 (ي) جال هدام 1 ا يي ممكروتسلا ل

 «هاجركودانسالا مص ثيدحاده# هموقةنا ردح لحإلا لئاقنا بحتسا ناكر س و 0

 | نعداطرا نفناز نع(؟)راج نا ىتادح ركب نب رشات: الس نب يبل بوتس ندم سابعلاو ا انثدح أ

 ١" [نوقزراعافءافمضلا يف يئونبا لسو هل او هيلعللا لصةلا ل وسر لاقلاق هنعالا ىضر ادردلايفا نعريفن نبريبج

 «هيوذ نملعالضفهلنا نظدناهنع هللا ىضر

 ابنع هللا يضر ةشناع ن رع ريدزلا نب وبرر نه ناصر ن دنزب نع ةبيبح ىنانب ليعمسا نن معيها ربان نا رمج نبا

 0 ىلا كثيادح راعشلا يف احرخا اغا هاحر ذو ةانملاالا ميج سإ رغ ثردحاده# هللا ديبعىنب

 *: لئابقلاراعشهيفرك ذب هلوطب ثيدحلا سانلامزما نينجم و ناك املهبا نع سابعلا نإ

 نبرمات ِق 200 هنلأ هن 0 0 نينجارم تايم :

 كرالاب ابحر سلاف ةءونشدزا ار اقسام يسب رفا لام عبرا لس و هلآو 000

 مانسالا يع ثيدح اذه ةروربماب 1 اعش ةناما هنم اوءابقل هعجشا و اهاوفا هبيطاو اهوج وسانلا نسحا

 * هاجرخو
 انربخاؤطهنع افعححضللا نيدلا ضي رش ٠؟ رراجن.دب زب نب ن* ىلا دبع وه بي ذملا بيدذيم يف )١(

 نوقزرئاعافءافعضلا يفىوغبا اعوفرم ءا د ر دلا يلا نع ريفب نب ريبج نع ةاظرا نيدب ز نع 4( رباج نبا اف

 ْ « ححص هك افعضن نو رص و

 نب ديزي نع ةبيبج يلا نب ليعمسا نب ميهاربا ان نا رم نب زيزعلا دبع انن ي ىهزلا دم نب « بوسي »
 نمحرل اديع ردن مود نيرج اعملا راعش لسوهل اوهيلع هللا لص هلال وسر لعج تلاقةشئاع نع ةورع نع نامور
 * نافيعط ميهار ءاو بوعي لب تلق بيغ ميج «هللاديبع جرزملاو هللادبع سوالاو

 29 0 5 خ 1 0 م زالابامح دلع ياما ا را هَ | ةئاممعزا زيدل! ومد هلا ١

 يهمل

 اى كموت مارت قراخناب لاق.لاتقلا رضح الفلاب اذا هيفلوب هجرسل ةأطمتسم لرقهعمو لمجا موا راه رباسا

 5 هلع هللا ىلص نا كوادر مس[ داق كأم وقةبار تبا قراخغا لب قلو لال اءانيج لع مويلااناو زانباناام تاقف

 ' | ززملادبعانت ىرهزلادمم نبوي انئدقانلادمم نورمان رطملااي ركز نب مسالا ان ظفاحلا لعوب 6 اتردح

وتادع ىبسوالاو نمحرلادبعردب موب نيرجاهلاراعشلسو هلآو هيلع هللا لص هللال وسر لعج تاق
 | جرزملا

 . | قافشاموق ةار تناو راغايلاق لاتلارضحالف هيف ل ب هج رس ةطمتسم ن رقدتم و لقبا موارامم سا

 ١ * مسبح *هم وق ةبار تحن لجرلا لئاقتنا بحتس ناك لس وهل 1 و هيلع هللا لبم هللال وسر تير

 لعدف ولوق سايعنا تعيسة رمج ابا تعمس(١)يقرلا لئاص ! اماخ ل رار زنللا ديعن 46 ليعمسا»

 (١ ١(كذا ل صيخلتلاو كردتسملا لوألا يف ٠ لص الا يف ضايب انهاه(؟) ٠١١



 * فيعبض دن زب ( تاق ) ءادوس هتار و ضيا |
 مب نايع ع نع رخص و ال

 تماما أمنت رم رع بم فوم ب لود بد ان ترضي

 ىلع فق والف لاقىل هعداف به ذالأق ليحل يه لاف س ابعنبا امنع تلأس من لاق بقا دحا اهنع ثلاس ل هلاتفأ

 (م خ) ىلوق نع تع زف سابع نبا لاق اه رفاوحو اهف افخ ان اه أطن نيح ضر لا اعف هنن ر اذ ىنمىلا |

 «0)ج» ٠١ «داجلاباتكال 4.9 « صيخاتلا عم كر دتسلا )ف
 * هأج رخو مو لسمط رشىلع حصص ثيدح اذه

 اسوم نرشن .هيولاب نب دما نب دمج ركب وبا (اندح ) امنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح 4 هدهاشو ا

 لاقاههنع هللا ىضر سابعنبا نعديمج نب قحال زا واينربخا ١( )نايحنب ديزان :. ىنيحليسلا قاحسأ نب يبيح 3

 * ءادوسهتا رو ضيا ملسو هلآ وهيلع هلا لمس لوسر النك

 نعرخصوبا ىنربخا بهو ناأبا ملا دعن للادبع ندمحأبنا بوقس نيد سابملاو ا 6 انيدح

 لجر ينأاسلاج رجحلايف اا اميلاق هيدحدنا |ههنع هللا ىذرسابع ن |نعريبج نديعس نعلجبلا ةءواعميلا

 50 اق ميلس ْن قراخم نعهبا نءينابيشلا نقاشا ى ان قاسبب !نكدح يتاييشلا ءالعلا وا ةريغما نةبَقع

 4ذ :ءافع نب دلا في رش ١؟لئاون رك لوم طبقا ل هم وخلا بل رفتلاو ا ديلا تل دبي دا ز(0)

 ملس و هلو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ءا ولناك سابع نءا: نع زاحم ولا ان أبا ن ايخ.نب ديزي ( هدهاش و

 ندع ناس ركاللا اتعمزاك ام و ر دبل مالسالا يف يرق تناك نا هلا و تال يلعالب سانلا ىتفن لاق هسأر

 ةفلدزملا نمو ةفل د زأا ىلا ةفررع نما>بص تاي داعلا ااا انيرط ىلا دال ركح يقم اوتملا سرك و

 ةب واعم ىبالر كال و للاوال ( تاق ) ينهدلا ر اهم دلاو ةب و امين اب و داب ز نب ديم رخص ىلاب اجتحا دف
 رام نط رراضما ( حز يكيال لكلا بتكلا ىف

 يف هدا

 تنك لاق ميس. ق راخ نع هبا نعيتابيشلا قاحسا ىنان.قاحسا ينث دح ينابيشلا ة ريغما نب 6 ةبقع »

: 

 ل
 3 |نودقوتو مهماعط نومنصيف ليللا ىلا ىوأتم هللا يبس يف ريغت نيح ليحل هلت امفاحبض تايداعلا نع ىنلأسف

 اعلان تايداعلا ٠ نع هلأسف مزز ةناَمس تف رعو هنع ةبائضر بلاطوفا ب 5 تهذف ىع نتفاةعزلا ١

 5 | هعداف بهذاف لاق هللا ليبس يف ريغت نيح ليما ىهلاّف سابع نا اهنع تلأسمن لاق لبقادحا امنع تلأس

 5 انعم ناك اموردبل مالسالا يف يف ةوزغلوا تناك ناهنياو كل ملعالب نئايلا ل '

 2 | ةفرع نم احبض تايداعلا امنا احيبضتايداعلا نوكيأ فيك دوسالا دا دّقملل سرفو ريبزال سرف ناسرفالا

 رك | تعجرو ل وقنع تعزف ابعت لاق اهزفاؤواهامخااهأطتنيح ابق دنت ظل ةماد زر | نسوسا ١

 3 داز :رديجوهو رخص | اد هاج رخ و نيخيشلا ذم ثيدح | ذه# لعل اق ىذلاىلا

 3 * ىنركلا ىنهدلا ةواعميبانيرامتدلاووهو ىلجبلا ةءواعم ينابو ىرصل ا طارملا

 هيب | يدخ ىدتكلا ديس هللادبع ديعس وان نادنزنب تلادبعأبا ظفاملا ا. لعن نيسلا لوا 4 انندح ف
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 دلاولا لجر دنع ةنحلا 4 0 نيوالا ناذ
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 تعا < ددحتا "تدل

 ريف 000

 0-7 0 « داهجلا باتكإ» 4.4  صيخلتلا ممكر دتسلاا
 2 [«اهرفالا ودهاؤ كلانذاناف |مذاتسافمجر رافلاق ال لاق كلانذا لاقيا وبا لاق نملاب دحاكل له داهملا هنكشلو

 «دهاش اهننقو رمح ن هللادبعثيدح لعام ااعا ةقايسلاه لهم هاجرخمملو دانسالا حييوص ثردحاذه

 ينربخامم رجنإا لاق:لاقدمح نب جاجحان" قرزالا ج رفلانيدمح نب ىرلاب هيقفلادمح نب ليعمسا # ايربخا ل

 هيلعّشا لص ىلا هنع هللا ىضر ةهاجنا ةمهاجنب هنواعم نع هيبأ نع نمحرلا ديعنب هللادبعنع ةحلط نيدمج

 «املج ردنعةنملا نافاهمزلاذ بهذا لاق ةرمنلاق ةدلاو .كلالاق كريشتسا تو نغانا تدراىنالاَمف لس وهلا

 : | علا ل او اسال ع ردح اذه

 ىلا رايس ةماسنب دامح اننا ليعمسا نب لمؤم اني , زيزملا دبع نىلع انما لدعلا ذاشمن ىلع 03 6 37

 اولاقف انابش واخويش اورفنتسناىرالاقف الاقتو نايك رغانارقلا أرق هنعاتلا نضر ةحلطابان أ هنعّللا ىضر

 كنع وزغن نحنف اههنع هللا يضر رح وركب ينا عمو تامىتح لس وهل اوهيلع هللا لص يبنلا عمو نغدقلابإ

 داعيسالا ميرحص ثردحاده * ريغت افاق مابا ةعيسدغل الاوتقدي ةريزجاودج مفتام قىتحرحبلا بكر فىباف

 * هاجر لو ملسم هطرش لع

 يفنملا دلاخ نب نم ولادنعانن قيقش نب نسحلا نب لع انئماح نيزي ديلاؤقات ىزاشلا سانلا 4 اًنربخا

 لاق# اهيلااب ادعو دعب اةايفكالا قبال لوق نع اههنعهللا ىضر سابعا ت تلأسلاق عيش نب دو دخ

 «مماذع فراك و رطملا مهنع كس افاولقاثتف برعلا ءايحا نمايح سو 1 هيلع هللا لص هللا لوسر رفنتسا

 5 هاجرخنإو 2 الا حيحص ثردحاده

 ينهدلا رامتنع كرش أنا | مدان نق نافع نب ىلع نب نس آلا اننبوقعي نيدمح سابعلا وأ < انبدح وف

 * ضيا كم مع موب هؤاولناكيا ملسو هلآ اوهيلع هللا لص ىنلاىلا هعفرهتع هللا ىذر راج نعريب زلاىلا نع

 اذه

 * هاو جارد (تلق)سيحص «اهربفالاودهاؤ كلانذاناف |مذاتسافمجراف لاق ال لاق كلانذالاق ياو لاق

 هلاو هيلع هللا لص ىتنلا ىلا ةمهاح ناةمهاج نو اعم نع هسا نع هللادبع ن ةحلط ندمان حيرجنا ٍِظ

 دنع ةنجلا نافاهمزلاف بهذا لاق من لد ةدلاو كلا لاق كريشتسا تن ونغا نأ تدرا ىلا لاف لسو

 * مح «اهلجر
 لاف الاقتواف افخا ورفنا نا ”رقلا رق ةحللط! ذإ نتا نع تبا نع ةملس نيدامجانب ليعمسا ن« لمؤم »

 ركبيباعمو تام تح سودا او هيلع هللا لص يبنلام توزغ دتلانأبا اياول ايقانالغو اسوبشا و رفاتست نارا

 ”(م) ريغناف لاقمإيا ةعبسدعب الاه ونفدي ةربزجا وبدجم لف تام ىتحرحبلا بكر فىباف كنعوزنن نحنورمعو

 روس لاق« كب ذسياو رس الا ىلامت هلوق نع سابعنء١ تاأسلاق عيف نب ةدجن ىنثدح دلاخن. « نمؤاادبع 9

 #0 حبحص# مهناذغناكو رطملا مهنعشلسمافاولقاثتف برعلاءا ل نمايح/ اس و هل اوهيلعتلا لصهتلا لوسر

 هؤاولناك هنا لس و هلآ و هيلع هللا لص ىننلا ىلا همف و رباج ن نا ينه دلا رامت نع « كلب رشؤ»

 ١ * ضِسا كم لخ د موب

 هدهاش و ل 52 ,



 تان و ف

20011 1 [ [ 

 « 0 ج» « دارجلا بانك #02 «٠ صيخلتلا ممكردتسلا»
 نبمللا ديبعنيدمجا اننيفريصلا دمسن ركب (هانئدسج) هيفظافلا ةدايزبو رمز للادبع ثي دح « هدهاشو له
 هللا دبعهدج نعهيبا نع بيعشنب و رمت نع س واط ن هللادبعانن بيهوانب يمرضحلا قاحسا نيدمجا | سيرف

 نعوةلالملا نعو ةيلهالا رجا ١ ط نءربيخ مول ىهأ :لس وهل او هيلع لص هلال وسر امهنعهّللا ىضر ورمتن |

 # اهمول لك او اهيوكر

 نعريرجانن( الاق )ةريخملا نب ىبحو ىسومن ميهار بان بويا نيدمحانب ىسوم نيدم نب هللادبع## ىنربخا اف

 مييتيلا لام اورقالو لجونمع هللالزتااملاق امهنع هللا يضطر سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع بئاسلا نب ءاطع

 لزعف ميتتهدنع ناكنم قلطنا لاق ا ريعسهلوقرىلا اهظيماتيلالاومانولك أ, نيذلا ناو# نيسحا يه ىتلابالا

 مهملعكلذدتشاف هنيمريف دسفو اهلك أي ىتحهل سبحيف همامط نم"ى شلا لصف. هبا رش نم هنا ربشو هماعط نمهماعط

 مل حالصا لق ىلاتيلا نع كنولثيس لجوزمع للا لزتاف راس و هل او هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذا وركحذف

 * وزغلايف ةدهانملايف ةصخرلا يفانتمتا هجرخاامناو هاجرخمإلو

 متاحوا ان بالملا بادمن ب نجرلادبع دمع وا( ايريغبا )ب رجن ىثحو ثردح رغما 4 هدهاشو »

 هددج نع هنأ نع يشحونب برح نب ىثبحو ِن ءرسم نيديلولاانث تشم دلا نمحر لادبع ن ناماس انئيزارلا

 ص اعط درع ن ذوق رتفن لملف لاق ع ةيامو لك اي انايبا لوسراب لاق داجرنا دنع هللا سرح رح نإ يش |
 كراب هللا مسا اوركح ذاوهيلءاوممتجا

 ثراجلا نبو رميف ربخا بهو ناأبنا محلا دبعنب هلاادبع 1 بوّتعي ندمت سايعلا وا# انثدح ف

 هيلع هللا لصدللا لوسر ىلا رجاهالجر زا هنعهللا يضر قريشا ءرشيملا يبانء(١)حبسلاىلا جاردنع

 كرشلانم ترجهدق لس و هلآ وهيلعت | هلال وسر هللاتف ترجاهولا هللالوسرإب لاتفنملا نملس و هل آو

 ١١ يراوتملا ورم نب نامياسوه )0( ١؟ناعمسنزءاوه(١)

 * حيحص «ةمثجحلاو ةل الجلا

 ىتلابالا ميلا لاما وب ريقنالو هللا ثا ال لاق سايعنب ان ريبجن ديعيس نع بئاسلا ب ءاطج نع © رب رج إ»
 هيأ رشو ا طل زمف ميت دنعناك نم قلطنا# الظ ىئاتيلا لاوما نواك اين ذلا ناو نسحا يه

 كلذ اور ملف مهلع كل 3 دش اقهي يم ريق دسفب و هلك ى ىت> هل سبحيف هماءط نم . "ينل لصف هيا ١

 مم وطل ا نا و ريخ مهل حرالصا لفي ئاتيلا نع كن ول و هللا راف سو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر

 * حمص «مهماهطب مهبماعطا وطلقت ةنآلا كن اوخ اف

 عيشنامو لك أناناّيلا لوسر ايلاق الجر يح وهدج نعديب|نع ب رج نب ىشحف نع ملسم نب دياولا

 « ادهاشوانج رخا# جل كرايم مسااو ركذاو هيلع |وعمتجا جماعط ن ِء نوقرتفي ؟لعلف لاق

 مسودأاو او هيلِعهَللا لص هللا لوسريلارجا مالجرنا 5 نع مثيلا ىلا نع جارد نعثيراملا نب« ورح »
 نميلابدجا لل لهد اهجلا هنككو كرشلا نم ترجه دق سو هل او هيلع ل لص هللا لوسر «] لاقف نمبلا نم
 5 ب

 حيي ثيدحا ده *مهما رشن مهما رششو مهماعطب مهمامط اوطلخن *:ميكحريزع ىلا معارج موطل اخ ناوريخ

 4و 7 الولوزي ب بس 0 4 011 ف

 وارد
 ا 1

 ةكربلل بجوملك 0 2



 مس سك ع د
# 0 

 يا كح 5 0 2

 ها 2

 ميهارا ندم للادبعوا انن/الاق) كرا رفعج نب دمت ركبواو ىربنملا دمت نب ىيح ايركؤ ونا اندج

 اع نإ. نع ةرك ني غركلل ادبع نع يقرلا ورهت ن هللا ديبع ان ليفنلا دمج نب هللادبع انن ىدبعلا

 لاق م اهدرف اهكردإ تح امجرا لوما هوتي لجرو نالجر هعبتف رييخ نم جر جرخ. لاق اههنع هللا ي مضر

 هل حلصت تناكول انمأق دص عمج يف ان هملعا ومالسلا لس وهل اوهيلع هللا لصهلالوسر لع ا ًارقافناناطيش ن ذهنا

 ثردح اذها# ةولخلا نع كل ذ دنع ىهنف هتدح لسوهل او هيلعهللا ىلص ىبنلا ىلعمدق ايف لاق هيلا اهم اعب

 »* هاجر لو ىراخبلا ط رش عدانس ساالا مي

 كيدف ىلا نب ليعمسا ن نب دمج انب يملا دبع نب هللا دبع نب دمج ان بوتس نب دمع س ابعلاوبا 6 انيدح لف

 هلال وسر هللاقف رفس نممدق الجر نا هدج نع هبا نع بيعش نب هرم نع ةلمرح نب نجرلادبع ينثدح

 ناطرش بكآرلا ملسوهل او هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف ادحات تحض املاوف ترص ٠ نم لمودل اوديلع هللا لص

 718 رخو دانسالا حيحص ثيدح اذه * سكر ةيالثلاو ناباطيش ٍنابكارلاو

 ميهارباانن ىدجا:ملضفلا نيدمجرو لسا.( ىوخا ) لسم ط رش ىلع حيحصةريسه يبا ثيدح « مدهإشو 0

 نادنع هللا ىضرةرب هيفا نع حج سعال نع دانرزلا ىفا نعالج نب اانن يو زخملا نمحر لا دبع نب ةرتلاا ةزهن ا

 : © بكر ةنالثلاو ناناطيش نائبالاو ناطيش دحاولا لاق لسو هل 1 و هيلع هلا للص هللال وسر

 ةملسؤ داما: صاع ن.دوسالا ان ةماسا ينانب ثراحلا انب يدلملا ريصن ندم نيدمح نب رفعج 4# انندح

 ينم تارقلا ص ىف لسوهل اوهيلع هللا لص هللا لوسرنا امهنع هللا ىضر سابعنا نع ةمركع نع ةداتق نع

 * هاج رخو دانسالا ميبحص ثيدحاذه# ةمثحلاوةلالجلا بوكر :رعوءاقسلا

 هدهاشوإل 0 9 ؟بكلام نياوه )١(

 5 «مسرعص « ادب مدحو ليلب بك ارلاراسام

 اهوات لجرو نالجر هعبتف وبي نملجرحرخ لةسابعوا نعةم ركع نعمبركسلا دبع نعو رم نب 4 هللا ديبع

 مالسلا سو هلآو هيلع هللا لص هللالوسر لعأ رقاف ناناطرش نذه نالاق م اههدرف اههكردا ىتح امجرالوقت

 ملس و هل او هيلع هللاىلص يبنلا لعلجرلا م دقايلف لا ة هبا اهسانثعبل هل حاصت تناكول انن اقديص ممج يفابا | هملعاو

 * (خ) ة ةولملا نع كلذ دنع ىهنف هبدح

 هللا لص هللا ل وسر هلل اعف رفس نمم دقالجر نا ه دج نع هينا نع سيعشنب و رمت نع ةلمرح ن. ا نمحرلا دبع إف

 ناطيش بكا رلا ٍلس و هلآو هيلع هللا ىلص هللا] وسر لاقف ا دحا ِت بنص امل لاق تبعصنم ملس و هل و هيلع

 5 حيصو بكر ةنالث و نان اطيش نايك ! رلاو

 مللا ل وس رنا ةربسهينا نع مج سعاالا نع دان. للا يبان ٠ع نالجم نا انب يم و را نمحر لا دبعنب 4 ة ريالا »

 « (م) ب 5 رةيالثلاو نإناط .شنانمالاو ناطيش دجا يلالاق ملسو هلآ و هيلع هللا لص

 بوكو نعو ءامسلا يف نم برشلانع م ىف سو هل او هيلع بألم هلا لوسر ناس دقو < سابع نإ ط

 ةل الملا 0

 00111 ]ز ]| |1111 | 7““00ب“7“دببببب777ب771

 100101011101100 اا
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 «0)ج _«دابجلباتكإ»  «اا» < «سيلاممكردتلا )ف
 * هأج رخمإ ودانسالا ميصص ثيدحاذه # اهفامرشواملها رشواهرشنم كيذوعنو اهلها ريخو َةنرّقلا هذهربخ

 سنوب ثعمس لاقىناانب ريرج نب بهو انب ةيالقولا انب ىضاقلا فلخ نب لماكن دما ركبوا 4 انندح ف

 مسودل اوهيلعشلا لصةلالوسر لاقلاق امهنع هللا ىضر سابعنب ا نعهللا دبعنب هللا ديبع نع ىرسهززلا نع ثدح

 دانسااذه# ةلق نم افلا رشعانثا فلن نلو قال ةعلرا شوا ريخوةثام عبرا ابارسلاريخو ةعبرا ةناحتصلا ريح

 # ىرهزلا نعهيف نيلقانلا نب فال هاجرخمملو نيخيشلاط رش لع ميك

 ليبخ رش ينادح مي رشنب ةويحأبلا هللادبعأبلا نادبعأبنا هجوما وان : ىزو رملا ميكح نب نسحلا « انربخا

 :هاج رخخإو دانسالا مييكص ثردحا ذه# 5 را ريخهللا دنع زا ريما ريخ وهبحاصل © ريخ هللا دنع باكالا ريخ لاق

 0 جنا ا ةدابع نب حورأبنا ىدعسلا هللا دبعنب ميها ربات ظفاحلا ب وّقعي نددمح هللا ديعوأ ب انندح

 يتشملا ملسو هلو هيلع هللا لض ىنلأ ىل سااكبشلا عل سد نع دم نب رفعج يت ربخا

 5 هاج راو ملسم طرشلىلع رص ثردحاذه «انءلع فخا هاندجوفائلستف (؟)نالسنلاب ميل لاقو مهباعدف

 نامتءانم مشاهنب 2 لادنع ان ىنقثلا نا وفصيبلا نب دم انس قاحسا نب نقع ليش او لعبا # انربخا

 الزنم لزتيال لوهل ا و هيلع هلا لص يبنلا تراك لاق هنع هللا ىضر كلام سنا نع (م)تتاكبلا دعس

 2 هئيدح عمجم ني ةمبني نايغو ءاجزتفل فاح الا يت كادي و هندكاو هعدوألا

 ديزنب دم نب مصاعانث لضفلا نيرشدان انب دسمان ىتلا واننا قاحسا َّن دما ركب وبا خيشلا # انندح ف

 هلا و هيلع هللا لص هللا يبن لاقامهنع هللا ىضر رمتن.الاق لوقت ىفا تعمسلاق ب اطخلا نب رمع نب هللا دبع نبا

 داتسالا حييت ثير دح اذه «ادبا هدحو لياب بكارلا ريس نل ملعا ام ةدحولا يف ام س سانلا ملعي ول ملسو

 بركب وا هتك () + يسلانوديغلا نالسنلا راحبلا مجم يف () (5)؟ىرفاعملا دب زن نب هللا دبع وه )١(

 « سفك «اهفام رش و ابلها رش واه رش نم كلب ذوعنو اهلها ريخو هن رقلا ه ذه ش

 ةراحصلا ريخ لس و هل آو هيلع هللا لص هلا لوسرلاق س ابع نب انع.هللا دبع نع ىرغ لا نقر قل 0 (ٍ

 هاج رخم مل * ةلق نم أهلا رشع ان : لقي نل و فال 1ةمب را شويجلا ريخو هن امعل را ابا رسلا ريخ و ةعبرا

 * هيف يره زلا باحصا نين فالكل

 لاق لسوهل اوهيلع هللا لص ىننلا نعو منا نعولبحلا نمحر لا دبع ىلا نع ى رصملا كلب رسثنب * ليبحرش ©

 2 - ص# هرال مريخ كارل ل ا مريخّللا دنع بامص الاريخ

 مهأعدف ي يشلا لسوهل اوهيلع هللا لص ىنلا ىلا ساءاكش لاقرباج نع هيا نع دم نيرفعج يبربخا 4 مير جنا إف

 * ( م ) انيلع فخا 00 نشل ل
 الزام لزتيال مس وهل اوديلع هلا ص يبنلا ناك ذر يشر راع ماع ناتو
 * نيل نامعو سالفلا هيذك مالسلا هبعن اال (تاغ) ميكو * نيتمكر هع دو الا

 ةدحولا يفام سانلا لعب ول لسودلا |و هيلع هللا لص ىبنلا لاق رمع نبا لاقياانن ديز نب دم 4 مصأع

 | لو هلآو هيلع هللا لص يبنلا نع امهنع هللا ىضر ورمنب هللادبع ن ءليبحلا )١( نمحرلادبعيلا نع كن رش نا
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 00 «داجلا بانك »9: 4008 224 ضيخاتاعم كردتلا وف
 ءاخ لاق لجلا اذهل للا ده نير م لآقق .نكيسف هب ىف ذ حسم ٍلسوهل او هيلع هللا ىلبص يبنلا هانف هانيع

 يل اكش هلافاهأيا هللا ككحلم يتلا ةمدهبلا هذهيف هللا قت وقشالا لاف هللا لوسراي ىل وهلاتف راصنالا نم ف

 هاج رخبإل و دانسالا 000 ديون كيا

 (ىتربخا و ) يطساولا ناماسن 4 داب ززب لعن نسسحلا أبنا قاحسان ب ركب ولاخييشلا ان ربخا

 دب زب نع دعسنب ثيللا انن(الاق) ىلع نب مصاعان يس و دسلا صف> نب لمعان ل لاف ملم نويت و رمت

 ملس و هلو هيلع للا للص يلا باعصا نرم ناكو سنا نءىنهملا سنا ن ذاعمز لهسنع بيبح يبانبا

 حصص ثب دح ا ذه * ىسأ اطل ود 1 عقل اس او شدا و ةلئاس تاي دلا ءذه ! بكرا لاق

 * هاجرخم لو دانسالا

 سودقلادبع ةريغملا واانث صح ىناطلا نايم -نب فوعنب دس.انث بوقعي نيد سابعلاوا انيدح

 نارمنب هللادبع نع ثدحنديلولا نبريبزلا ملا يرش ديم قير رش نمور حر ناوفنل# جاجحلا نبا

 نضرااي لاقل اللا هكر داف رفاسوا ازغ اذاهلسو هل او هيلع هلا لص هللا لوسر ناك لاقاهبنع هللا ى لا

 للكرش نم هلل اب ةوعا كييلع بدامرسش نمو كبف قلخ امرشو كيفام رشو كرش نم هللاذوعا هللا كنروىنر

 *: هاجر خم ملودانس الا مميحص ثيدحاذه# دلوامودلا ورش نمودإبلا نك اسر بش نمو ترفعو ةيحو يا

 ةرسيم نب صف ىربخا بهو نداأبنا ملا دبعنب هللادبغنب دمحسأينا بوتس نب دم سايعلاو ا © انثدح

 هللا لص ينلا بحاص هنع هللا ىضرابيهصنا هيدح ابعككنا هبا نعزاو صيفا نب ءاطع نعةبقع نإ ىمومنع

 اولادنا لا اهارينيحلاقالا اطوخددب رشي رقربم هاسودل او هيلع لص يبنلا ن ناهتدح لسو هل اوهيلع

 كلاساناف نيرذامو حا رلابرو نالضاامو نيطايشلا مايل امو عبسلا نيضرالا برو نالظااموعبسلا

 ريخ هنعافعنب دلا في رش ٠١ عم .متحلا فلل لخنلا شئاحلا راونالا راحن < مم“ يف )١(
0 

 يف هللا قت الا لام هللا ل وسراب يلوه لامفر 0 اقف نكسف هبرف ذ

 د4 مسك دهس ءريوههجحشا يلا اكشهناف اهأنا هللا ككسلم ىلا ةميهبلا هذه

 ةلانب اهوع دكاقدملاسب باودلا هدهاو.كرا لاقهسا نءذاعم نب لهش نع تسدبجت يلانب دب زن نعا# ثيللا 9 |

 « ميس *ىسارك اهو ذختنالو

 هيلعمللا لص هللا ل وسر ناك لاقرمسنب| نعش دحمديلولا نب رييرلا عمسديبعن ل رش نع(١)و رمتنب نا وفصل
 رشو كيفامرسشو كرش نم هللاب ذوعا هللا كءرو فر ضرا اب لاق ليللا هك رداف رفاسواانمغ اذا لس وهلاو

 نمودلبلا -ركاسرش نمو ٍترّمعو ةيحو دوساودسا كر شنم هتلابذوعا كيلغبد امرش نمو كيؤقلخام

 * حرعص# دلو امو دلاو رش

 ىنلا ناهن دح ابيهصزا هن دحابمكن ا هنأ نعزاو صيبا نءاطع نغةبَفعزب ىموم نع ةرسيم نب « صفح )

 نالظا امو عببسلا ت اوايسلا ب روبل اهارب نيح لاق الا امل وخد دب ب ةب رق رب ل لس و هلو هيل هل لص

 ريخكلاساناف ن رذامو حابرلا بردو نالضا.ام ونيطايشلا ب رو نالقا امو مبسلا نيضر الا بر و

 هذه (5؟ هز هيعافم نيدلا فارشا ؟ورمب هوبا سكس وه ب 32 ,دملا بيدسيف ( ١(
 تعس ميسم هم

 ظ2ذ110101010001111111111111111#١11 21ظ22151111111010] 11 1 طالع تسل 1ك110101011110111" 1 5” دي امل كت ا للولاد حرش ا 1 - 2
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 *«()جط  «داجلاباكإا» ١ «هدؤب « صيختتلا عم كر دتنلا»
 تال وم ل ل ا

 هنا يبوذ ل رفغاف ىف تملظ دق يلا تناالاهلا ال لاق اذا دنعلا ىلا تجي ! هللانا لسو هلا و هيلعتلا لص

 * هاحرخل1و نك ىلع مص ثيدح اذه# بقاعيو رف ابرهل نا ف رع ىدبعلاق تناالابوثذلا رفنبال

 دم نيىلع ( ان دح ) ةعسرن يل لع نع قاحسا يبا _ن نرع رمتعلا نب روصنم ةقايس )اه دهلع * هاوردقو

 ترأرلاف هع ر نب لعنعقا د يبا نعروصنم نع رب رجال ةبيشىلان نامعانت نطق نب د دسمان ىريملا

 *«ءاوس هلثم ثي دحلا رك ذف ةبا دب يا هنع هلا يتلا

 ان ٠ قاحسا ىنا نب فسوب نب ميها ران : ينقثلا بوتس, نب دما (هانربخا ) ة ريره يبا ثيدح 4 هدهاش و ف

 ماطخ اين الالاف هنع هللا يضر ة رب سه ىلا ن ,ع ةعر زىلا ن نءهللا دبع ن ريمج نع سابعلا نرابملا دبع

 رفسلا يف بح اص ملا تنا مهللا لاف اهيلع سو هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر ىوتسا ىتح اهمزال ةقانلا

 ىنامهللا رفسلا انيلع نوه و ضر الا لفق ىنق ز رامهالا ةم ذه انبلقا و ةبحصب انبحصا مهللا لهالا يفةفيلملاو

 لو ناداراول اد ىعالجر ةرب نه وا تر اكو ةعوز وبا لاق#باقنملا ةناك ورفسلاءاتعو نم كءذوعا

 «:اهيفان ريسو نورألا انأ و زامهللا ةم ذسانبلقا مهللا لاقل رفسلا ءاثعو

 أب ىس وم نب لا ديبع نب يف اهيصالا نا رهم نم دما انن رافصلا لإ دبع ن. دمحدتل دبع وياه ان

 ن هل دبع نع لعن نسا ىل وم دعس نب نسسحلا نع ب ومب يلا نب هللا دبع نب دمج انن ن وميم نب ي دهم

 نسا دس ل ذع هللا طر رفعج

 اذ ده هتحا الل لس و هلو هيلع هللا لص هللا لوسر هبرتتسا ام بحا ناكو لاق س انلا نما دحا هب ث دحاال

 تفرزودهبلا , نح ملس و هل او هيلع هللا لص ينلا ىأرارف جا ذافراصن الا نم لجرلاطئاح لخ دف لخت شيال

 تبلظدق يلا تناالا هلاال لاق اذا دبعلاىلا سجسبل هنلانا لايف ىتلأس 6 هتلأسف تعنص اكمنصف لس وهلاو

 *(م)ب قاعي وفخر ابرهل نا ف ىع ىدبع لاق تناالا بونذلا رفغب الهنا يب ونذ ىل رفغاف ىسفن

 * هلثم ركذف ةادديلأأيلع اع تيأرلاق ةعيبرن ىلع نع قاجحسا يف نع روجنم نعل

 .نرءةعرز يف نء هللا دبعن ريم نعسابعلا نب رابلادبع انواعبا يبا نب فسونب (مب هاربا) يدها مهو

 تنا معلا لاقف اهيلع لس و هل او هيلع هللا لص هللا ين ىوتسا يتح اهمزال ةقانلاو نين خلوا لة رع

 انيلع نوهو ضرآلا لفق ين زرامعلإا ةمرْي ان انيلق او ةبحصب انيعصا معللا لهالا يف ةغيملاورفسلا يف بحاصلا

 * بلقنما ةناكو رفسلا ء  انعو نم ك.ذرعا يلا معللاب ل

 لاق رفعج نب هللا دبع نع(١ )دعب نب نبسحلا تر ٠ رءبوقعي ن هللادبع ندم اني نوميم نب *« يدهم

 ناكولإق سانلا نم اقع هيث دحا ال اث اندحيللا يتق واع مويتاذ لسو وهلاو هيلع هللا لص هلال وسر ينفدرا

 داضتالا نم لع ول الهال ليف كاش احوا افدههتجالل سولو او هيلع هنا ىو وسر هب رةتس امد ا

 جف يو لد يع لاا ولبع ينام اف مانيع تفرذو هيلا نحرلسوهل 1 وديلع هللا لص ينلا ىأر ايف لجاذاف

 05 ه:ع هللا يضريلع نب نبمحلا يلوم وه ()

6 0 
 نإ همي

 2م 2 0 ت0
« 2 

 ل هلل اذا .
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 ندهادملا 0 صف

 >1 هع 0

 ث لكلع ع 7

 # رفسلايف فر

 0 مى

 ظ م  «اا باكل 4 نإ .٠ عسي سردتلا)»
 | «مكلام مياوخو عت اماو عدلا عدوتسا لاق اشيجنعدو اذا لس و هلو هيلع هلل لص هللا لوسر ناك لاق

 ا ىبحم يبربخ ,خأ بهو نباأما مشادبع نب هللا دبع ني دم اننبوقعي نبدمح سابعلاو ا 6 انندح

 ادهاج ميشا ال لاقملسوهل اوهيلعهللا لبصهتلا لوسر نع هنعهّللا يضرهيبا نع سنا نبذاعم نن لهس نعدئافنينابز

 «هأج رخض ودانسالا حبحب تن :نجاده ه«اهفامو اسدلا نميلا حا هحور واةودغهلحر لعهفك اذهللا ليبسيف

 ٠117 هان ادبع فاو ارا رزنبورمعاتن .نيسملا ندم ن دم | اني متل لع ن.نيسملا دمحا وا «ينربخا 0

 0 ل ا د ل اين مرا 2 نع ديني نيدو نع قاحسا

 ا و ل 00

 ديزنةم اننا ىسوم نب هللاديبع انوع نب ديعس اننورع يبوبح ا دمحا نيد. مح سابعلا وا انربخا ِ

 لاَعق ارفسدبر , سولو هيلع هللا لص يبنلا ىلا لجر ءاجلاق هنع للا ىضرقريره يلا نر ء ى ربقملا بيعس نع

 هيلع نوهو نضرالا هلوزامهللا لاق ىضم ايف فرش لكل عريبكتلاو للا ىوقَت كيبصوا لاق ىنصوا هللا لوسراب

 * هاج رخو 0 ل يعجل

 نع قوزرص نب ليضف سَ يطساولا ناميلس نب ديعس انبةعزخ نب ىرسلا انبيناه نحلاص ندم # انءدح ف

 يقهلجر عض وايلف هنع هللا ىضر يلعل افذرزاك هنا ة هه ىلع نع ورم َن لاهنملا نع ىردهنلا بيده نب ة رسم

 | اذهانل رخسىذلا ناحبسان الثربكحا اوان الث هللدمملا لاقبا دلا رهظ ىلع ى وتس اايلف هللاميس لاق باكرا

 بونذلا رشي الهنا يبوذ ىلرفغ اف يسفن تملظدق يلا كلناحبرس ِتنا الاهلا اللاقم ةنالا نين رممهلاثك امو

 0 ىبنلا فدر تنك ينا لاق ككحضي امنينم املا ريمااب تاَتف كحضف هيقشدسحا ىلالام تناالا

 ا وحو متاما واكد هللا عدوتسالاقاشيج عدواذا لو هلا او هيلعهللا لص هللا لاسر ناك

 عشا نال لاق اسودل 1 هيلع هللا ليص هللا ل وسر نعهسا نع سنا نذاعمنب لهس نع ناز نعبو ان « يبحن ) 3

 *« حي «ايفاموادلا نم يلابحا ةحورواةودغ هلحر لع هفك اذّللا ليبسيفادهاحت

 ميقتىلالسو هلو هيلع هللا لص هلا لوسر مهعم ىشملاق سابعا نعوم ركع نع روث نع قاحسا 4 نا

 * حير *مهع | مهللا هللا مس | ىلعاوتلطن لاقت مهبجو يحلق ثلا

 لاّمفا ريس دم رب لسو هلو هيلع هللا لسا لوسرمملا لجر ءاج ةربسهىبا نع يربقملا نع ددز نب © ةماسا

 *(م) رفسلا هيلعز وهوضرالا هلوزا مهللا لاق ىضم اف فرش 57 لعريبكتلاو هللا ىوقت كيصوالاق ىنصوا

 يلملافدر ناكهنا ةعبرنب ىلع نع ورم نبلاهملا نع ىدهملا بيبحنب ةرسيم نرعقوزرس نب 4 ليضف »
 انالئربك [هباو[. الث ةجدسجلا لاق ةبادبلا رهظ ىلع ىوتسا ايلف هللا مسل لاق باكرا يفهلجر عبطو يف هنع هللا يضر

 بودذلا رف ال نأ يون ىلر فغاف ىسفن تملظدقيفا كناحببستناالاهلاال لاق مث مه ولا اديهان) ركسىدذلا ناجبس

 هيلع هللا لسع يتلا فدر تنبكى ا لاق ككجضبامنينم 0 ريمأاب تلقف كحضف هيّمش دحا ىلا لام مث تناالا
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 «(0)جإ» ١ «تداجلاباكطظ «دط « صيخلتلا مم كر دتسلا 9ط
 رودنمن د نب و رم« ديعس ونا (اندحو ١قوتتللا انا نو راه نيد ربات ةماسا يلا نب تيالباتا 35 ذملا |

 )0 0 ركبف نع ىدوءسلا هللا ديبعن نمحرلا ديعاتت لعن مصأمان يسودسلا صفح نب رم اني علا |

 لس وهل اوةلع هللا لص هللا لوسر نياق لاقارد ناكو هنعهللا ىضرهب | نعةعس ز نإ لماقز هللا دبع ن ]

 ناىسعامتبا اب تاق ة "اع ةرغىل اويضن دع ةطيق ةضرفاةمسا كلا ن ,كلاالا داذ ان نعي 00 ٍ

 *:هأج رخو د انسالا مي ثي دح اذه # املا انيتحاف اهاندقف نادعن رفياكلذ لق اللاق ةرملا 5 يننت|

 ةلظنحانس ل - نب ديلولا 5000 عانس مامالا قاحسا نيدم انن ليعمسان و موا 4 ينربخا ف

 لاقا رفس تدرالاتفلجر ه در ورع وا تاكذلوق دمح نب مساقلا عمس هنانأ فس فا نبا

 كنند هللا عدوتسا انعد وب لسو هلاو هيلعشا لص هللا لوسر راك ةلعدرا ىتح رظنتا هللادبعأ

 0 جرف [ونيتبلا ل مديعص ثيدح م

 رم زر ملا دبع نع دوا دن تادماح دش ىتلاوا اناا قاطع أن راكبوا «هاندح دقو لف

 هلاو هلع هللا ىلص هللا لوض) نع ةراق كعدوا رنا 0 ١ ليعمسا نعزي هدلادعإ

 كلم مب .اوخو كتاماو كندهّللاع د وتسا مسو

 نماسلا ىنآ (ءانب دكل] (سلا ثندح اما) يراشت الا دز نب هللا دعو كلام ن سنا نع 4« دهاش هلو ©

 هنعةللا سرنا سك أن نع ناع راس نب رفعجاني متاح ن ونا اهلانإا قار ضلت باوقسي نال ْ

 ا كدوزلاق ىب ةوزفارمس دمراىنا هللا لوسر اب لاَ سو هل او هيلع هللا لبص ينلا ىلا لجرءاجلاق

 * تنك مريم ا كلرس و لاقيماوتنا يباب يدز لاقشلبن رفغولاةيتدز لاق

 نيرا نمل قال اهواز دمحا ندم ركبوبا(ىندخ) ىراصنالادب زي ننةنلادبعا«ثيدحاماوف |

 ءاجايلف ماءط ىلا دمزب نإ هللادبع يعد لاق يطرق به ندم“ نع يبطخلا رفمجوا انن ةملس ن.دامحانت نافع

 ىيحن » هنعافعندلافي رشا هللا ديعهمسأ ةصالخلايفو ىرمهزلا ْ كيبلا تا دميفداز )١(

 هلال وسر ناكدقللاق يردد ناك وهسا نع ةعسرن: صاعن هتلادبع نع ضفح ن ركب ينا نع © ئد وعسملا |
 خوات ]غ قل يطا ا هيل" كادقت زؤلا» ع تالا ايلددا زفاف ازعل قاتم . لس و هلآو هيلع لبعأ
 *« حرمك «اهيلا انجتحاق اهابدقف نادعت 0 كلذلفتال لاقةرما 0 نا ىسعامتبااي تلق

 ىعرظتا هللادبع لاّقفا سقس تدرا لاق لجرو ءاؤخرمت نبادنع تنكلاق سا لااننن ايف -يلانب 4 ةلظنح ف

 )م خ )كلم مباوخو كح اماو كد هي درر ا هللا لودر ناك م كعدوا ظ

 ** هوك رمت نبا يف لاغلاق دع زق نع رئرج نب ليعمسأ ن نع زب زملادبع نرمنب ريب زع ادع[ ل

 طراىنا هلللوسراتلا لسودلاو او هيلعهللا ىلص ىنلا ىلا لجرءاج سنا نعت ان نإ رق نايل زرع ر ا ياوام أ

 0 كلرسو لاقيئاوتنا ىنا يدزلاق كبد رفغولاقىن دزلا# ىوقتلا ّناكعؤول اقيفدوزف ارسقس

 ١ : + تنيك امأ

 لاق ءاجالف ماعط ىلادب رن هللادبع يدلات يِظرَتلا كن دق نع ىبلطخللا رفعج ونا ادا ةماس نب« دامح
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 «(5)ج# ١ #«داجلا باتكط 2 «هحط ١ « صيخلتلا عم كرذتسلاو»

 ادبع نيهللا دبعنب دمحأسا با وقعت نب دم سابعلاونا ( هانن ا ورم نع ودعا و

 0 5 نو دبعنب 1 هت ورم منم ملا لهل نمدلاج رفد بنا تهون أبل

 ه*: ةبقر ل دعف باصا وا 0

 نحر ادبعانن سن وي نب هللادبع نيدجج ان: ينرادلا ديعسننامعانب ةملسنب دم ندم ا نسحلاو.ا# ينربخا
 انيمتلاا1 الاق هنع م هناع 0 1 هنأ ع 000 م : ا

 7 ىراغبلاهجرخاا دقو رنيخيلا 0 ثردح

 اوان 0 18 مو 0 3 هيلع ا ا دعس نع م ع دعس نب , دمنا

 *ةقايسلاه دهم هاجرخم مونيخيشلا ط رش لج حييهص 2 دينا *ياوياكلادف مرا كل هللا ىردعساب مزال

 دابعن. دم ان ىسيعنب .:ىعمان ينازمحلا رذنملا نب ميها ربان يدجانت لضفلا ندم نب ليعمسا * ىتربخا »©

 *لاقهنا هنعهللا ىطر صاقوىنان دعسأهس | نعدعس تنب ةشلاع نع ص اقوينا ن:دعسنا

 )١( بترو دصب يباح تيمح * .يناهللالوسر اج لهالا
 3 هاحرخ و دانسالا يي ثبدح اذه

 ذاشمن ىلع ( ىثدحو )ىدومسلاأيناهّللادبعأببانادبعأبنا هجوملا وناانثىزورمل ميكح نب نسملا # انربخا ف

 هللالوسر عم مهل # دعم نم مار , كنتعل اف د لبس لككو ةءوزح لكك# ادا ذاو هه و دعاهب دو ذا س هماع )١(

 نع دعس ةمج رب باعيتسالا ٠١ ىلبق
 ىنا مساقلا نع نمح لا دبع نب ناملس نع ه ريغو ثر املا نب و رمع ( دهاش هل و) ( م خ ) اهس رشع ةتس

 موس و دعلا ىر نم لوقت ملسو هلو هنيلع هللا لصهللا لوسر تمدسةسبع نيورمت نع ء قوم زلا دبع

 * ةبق رل دعف باصاوا أطخا همهس غلبف

 انيقتلا ل الاق هبا نع ديساىلا نب ةزمنعو هسا نع دعسنب لهس نب ساسعلان ع ليسفلا نب 6 نمحرلا دبع

 عاما يعتسإوب لبنا هرسواف كوياكاذا لسو هلآو هيلع هلل لضةنا لوس راسنلاق ردن موي موُقلاو نحل

 هاضيا (م) طرشىعوهو ( خ ) هجرخا
 انساتا دحا موبلاقدنا أعوذ مها نعدعس نب صاع نعدعس ن 0 0 00 ا :

 «لاقدنااهيبا نع ةشئاعهتمت :رع دعس نذابع نبك دم 8

 ىلسرو دصب ىا تيم #2 يناهّللا ل وسر اج لهالا

 »* حي

 يدوعسملاو» 22
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 «(0)جط . «داهلاباتكإ» 7 «همإلا ٠ «صيختلا م كردتسلا»
 نمجرلادبعانن بيعش ن. دمج انب.يتوريبلا دب ص نيديلولا نب سابعلا أبنا بوي ندمت سابعلاوا < اندح 9

 تا ذ.ىب:رفيصاع ن .ةبْقِع يارا ايما رتنكلاق(م)د زن دلاخنع دوس الا مالسوبا انن رباج نب دب زي نبا

 هيلع هللا لص هللا ل وسر ىنث دحبام كلب دعا لاعت دلاخاب لاف هيلع تأطب اف يم رئانب جر !دلا اميل ف عوإ

 رفن هن الث دح اولا ههسلاب لخ دم هللا نا لس و هلا و هيلع هللا لص هل لوسر لاق مك لوقا و لس و هلو

 فنرا نميلا بحااومرتناواوبكراواومرا (يارلا) و (هلبنتمو )ريما هتمنصيف بستحا ىذلا( هعناص )ةنملا

 لب نمو سرق نع لني هيب وو هنعجو ذ نعالم د سفيرا بول هج الب دولا ستلا وك

 *: هاج رخم لو دانسسالا حيحص ثب دجا ذه هناه رفكة معن ىهفدك ريم يا

 دهأ نلا هللا ديعزيدمش هللا ا )لم ط رش ىلع معي راصتخالا ذه لك 4 دهاش ه و

 اعرب نوبل نعنالبجحنب دم انن زب زملا دبعنب دب ساني ا ىربنب يحن لغنب قييملا ان ناببصالا

 ةيجنإالا ءاطابلغ هلاومل وم يق لكلا ودل هع تام ةاواس عا ة رب سه ىنا نع

 هلا وهيلعّللا لص لوسر لاقو قألا نماهن اذ كلها كتبع الم و كس رف كب.دان و كس ومن 5 كلاضتنا

 ريما هيف بستح همن بس ةنا!:ةبالث نح اولا مهسلاب لخديل هللا نا يلا ثحا اولضتتنناو اوبك راو اواضتنا لسو

 « هيا ىلإ و لبنتملاو

 ماشيه نب ذ امم انن ين راكلا و ىصنم نب. نمج ىلا دبع ان: دا دغيب كايسلا دمحا:نب.نامع ورمت وا ان ربخأ ل
 لاقةسبعن. ورم هو ىماسلا بحت يلا نعى رمعيلاة-لط يبا نب نا دعم نعدعملاا يا ناس نءةداتق نءيلا ينثدح

 للا يبسيف مهس ىر نرم ل وق لسوهلاو هيلع هللا لص هللا لوسرتعمسف فئاطلا رصق ان رصاح

 «:هاج رخملو نيخيشلا ط رش ىلع حبحص ثيدح | ذه # امهس رشع ةتس ذثم وب تفلبف لاق ر رحبلدع هلف

 نيدلا في رش ١؟ىنوملا دب زب نب دل اخ لاقت و بي ذهلا بي ذبم ىف لاق ( ١(

 ين رف ىماع ن.ةبقعيماراايمار تنك لاق ديز نيدلاخ نع دوسالا مالو 2 رباج نبدي زن © نجرلادبعإ»

 هيلع هللا لص هللا لوسر نييدجام كندحا لامن دلاخاب لاّقف هيلع تأطبافيمرتان جرخا دلاخاب لاّمف موجا)

 ينارلاو هلبنتمو ريما هتمنبض.يف ستحا ىذلا هعئاص ةنجلارفن ةن الثدجاولا مهسلاب لخدب هللانالسو هلآ و

 .| هتبعالم وهسرف لجرلا يدان ةنالث الا وبللا نم سيلو اويكر نا نميلابجا اومارت ناو اوبكراو اومرا

 «حيتصو اه فكة سن ىهفاكر م يلا لع نمو هسوق نع هلبن هيمروهتجوز

 ملس و هل 1و هيلع هللا لص هللا ل وسر نا ربها نع ىربقلا نعنالجعنب انب زعلا دبعزب 6 دب وس ف

 نم اهناف كلها كتبع المو كس رف كب دان و كسوقت كلاضتتا ةءالدالا لطاب اين دلا ول نم ىلا
 نك ؤو ةنملا هيالثدجاولا مهاب لخديل هللا نايا بحا اوليضَتن ناواويكر او اولضتسا م السلاهيلعلاقو قملا

 ا نيل

 كتءمسف فت الا ضنا ربل تسلا در دعم نع دعجلا يبا نب " اسس نع ة دات ن نع ا ماشه

 ذئم يب تنل لاق ر رح ل دع هلف هلا ليبس يف مهببل يمر ترم وقت لسو هلو هيلع هللا لبسها لوسر

 * اهرفك ةمعن ىهفدك رب 2 رلا سب
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 دل رفب ةعالث دحتاؤلا ولالا 0 للا 1



 7 0 5 ا 0
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 رار

 7 6 ا
 هلل
 هيلع

 00 هلاو

 مم

 0 7” ظ هما باتكإلا ' «.4» ٠١ «صيخللا نك ردتسلا»
 ' ١ .[هتمزان نيملاز 2 هل 1 ار انلجلطو كلام عاو كير تيظو -- تاج
 0 « هاجرخب لو سم ظرم * ىلع مر ثيددح اذه » هتبج نيبو هن لخدت فوص نم هلدبج

 7 |قازرلادبع ايبا يناعتصلادابعزب ميهاربا |نيقاحسا ان ةكمب يامنصلادبجلا دبع نب لعن دم هللادبعوا «يتربخا»

 | نعيروثلاهيعسنب نايف سأبنا قازرلا دبعانن يبا ىتادح لينح نأ دمحا ني هللادب ءانب ىهيطقلا رفعج ندا (ان ريخاو)

 0 سول و هيلع هللا صَل لوسر نعلق اههنعّللا يتطو.نمابع ننا نع ةيلاغلاىفا نع نيضحلا ندايز نع شمالا
 7 «هاج رخل و لسمط رش لعسيص ثيدحاذه « ايمارناك 17 نافليعمس يامر لاتفذومرب موقت

 0 [مركم نب نس 1 انب دادغبس هنيقفلا ناس ندمخا ( هانربخا ) اضيا د طرش لع ع 4« دهاشدلو

 0 ٌ انن هجوال واانهلظفلا و ىزورألا ميكح ن 08 ,نسملا ( ينربخاو ) ةمقلع نيورمع نب دمخش انا ورام ته

 3 ْ ا عدا ِء ةملع نا نعورمنب درت رع ىسومنب لضفلا اننث رح نب نيرسملا

 3 يهل واومرايمر ذاك نافليعمسا يتاومرا لاف نومرب لسانم موقو لسو هل او هيلع هللا لنص يبن

 ٌ «يلك عسماناو ومراد لاق :ناقفتم تنك نم اهلا لوصرأاب (ولاتف ةف ممسفت موقلا كسماف عردالا

 ' فارع |نبليعمساو ياميلانيكسم ن دخان ةعزخ نبق احسا نب دما ليعمسا نبو رمتوا © ينربخا ©

 | نع هبا نع ةملس نب سابا ندم نع ةلمر حن نكت رلادبع نع لالب ني ناملسانن ناسحن ىيحنانن(الاق) ىؤلؤللا
 ملسو هلآ هيلعلا لص هللا لوسرذا هنع هلا ىضر هدج

 نيترم مهلا اذه نسح لاقف نواضتتب سان لترسم
' 

 انلطس اذان وسراب هعمتناوهعمىئرال هللاوالا ولاتف مم دأب وقلاسماف عرذالا نبا عد ماناواومرا انالثؤا

 و مهضع لضنام ءاوسلا ىلع اوقرش مث كلذ مهسو ةماعاومردقل لاتفال اةواسيمج مم ماباو:اومرالامف

 د اجرخم ورة 8-5 ثيدحاده

 | | هادو
 ١) |[يتراردقل هرينلوا اذهللاق وكل ام رثكآو كحنر بيطو كهجو هللا ضب دقل اقف لسوهلا و هيلعشا بص

 ظ * ( م )هتبجنإيب و هنس . لخد فوص نم 4 ةبجدتع زان نيعلا روملا نم هتجوز

 ارو هلو هيلع هللا لص هللا ل وسر رص لاق سابع نبا نع ةيلاعلايفا نع نيصحلا نيدأيز نع شمالا
 : *(م)ا رمارناك مبا ناف ليممسا ينب ايمرلاقف نومر

 '[ةفومرب لسان موقولس وهلا و هيلع هللا لص ىبنلاج رخلاقةرب سهيبأ نع ةملس ينا نع 9 نيدمجش 5
 ملا لوسراي اولاقق مب بق موقلا كيم افعردالا نبا عماناو اومرا ايمارزاك كابااف ليعمسا ينبا ومر'لاَقف

 * ( م) ماك عسماناو اومرا لاق تاغ ثبنك نم

 للا لوسر نرا هدج نعدببا نع ةملس نبسايا نيدمح نع ةلمرح نب نم لادبع نعل الب نب# ناميلس ف
 0 عماناو اومراانالثوا نيت سم بلل اذه نسخ َكاَمْف نواضتن سان ىلع م لسو هلآ و هيلع هلا ص

 مهضعب لضن ام ء اولا لعاوقرفن مث كلذ مهم وب ةماع امر دقلف اميجج عمم او اومرا د

 مي اصعب

0 



 )جز «دارجلا باتكإ» ١ يدع <« صخلتلا عم كردتسللا ف
 لا لص هللالوسر تعيس لوقت هنع هللا ىضدر 2 رب سهابا عمس هنآ سج رس نب عفان عوبج نب عفان تعأ|

 هنن ل سر نم لك اي ةقفانك سن اه[ همن انلا ىلا مظل ليلا عطقك نتف متلظا ل وقت ملسو هلا و هيلع
 دانسالا حيدحص ثني دج اذه *« هفيس ىف نم لك اي هسرفنانعب ذخ ا ب و ردلا ءارو رم لجروا |

 * هاج رخن مو ٍ

 نع هندح ىرفاعلا )١( حيرشإبانا لاصن هلا دبع نعىدجات.ىفا رعشتلا لضفلانب دم نب ليعمسأ «ينربخا 9 |

 لوس : لسو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر عمستنا هنع هللا سر يرد او بارع يبنللا ىلعىفا نع 'ياهيبا

 تر ربو تريكو هللا تديقت ذيع وا لاق « ةنملا 4 تبجوالوسر دمحعو اند مالس الايوايرتلاب ىضرنمأ

 نيتجر د لك نيبام ةجردةئام ةنملا ىف اب اها هللا فرب ىرخاو للسو هاو هيلع هلا لص هللا لوسر لاتقدن |

 هللا ليبس يف داهملا لاق هللا لوسراب كاذامو تاقلاق ضرالاو ء ءاهسلا نيبام دعباوا'ضرالا و ءايسلا نياك

 هال داتسالا ميك ثردح اده هللا ليبس يف داهجلا |

 نب يرك نع لوحالا مصاعان دايز دحتاولاديعانت ددسمانب ىتثملاانب هيقفل هيقفلا قاحسانب ركب ونا 4 انيدح ظأ

 * 816 تاق دال ج معركك ثيدحا ذه هزوعاطلاو نيطلاب هتاف ميما ف لعجا مهلا لاقأ

 نسا نع تيان ا دام ان 1مل َن 500 يبرادلا كيهس ننامعانب ىلا دم نيدمجا :* ىلريخا 2 ْ

 هجولا مسبق 4 رلانتنمدوسا لجرناهّللا لوسرإيلاةفلسوهل ١ | وهيلعّللا لص ينلاىفادوسا الجراهنع هللا ىضر

 لاف مسودل اوهيلعللا لص ىبنلا هاباف لتق ىتح لتقف ةنملا يفلاق انا نباف لتقا ىتح ءالؤه تلئاق اناناف يللامال |

 ا نمحرلا ديعوه |)١(

 20000 0 0 بولا انو

 هللا لص هللا لوسر ممسديعسيا نءينملا ىلع يلا نع يناهينا نع ىرفاعملا حرش و اا اصب هللا دبع

 هللاَت دمك هد (هلا بخ والو سر دمحم وانيد مالسالاب وايرهللاب ىضرنملومت لس و هل اوهيلع

 نيبامةجرد ةلامةنلا يفابله ب هللا عفري ىرخاو لسو هل اوهيلع هللا لصهنلا لوسر لاقفدب تررسو تربك

 *« حيد هللا ليبس فداه هللا ليبس يفي

 هللا ليصدنلا لوسر نى س ومىلأ يا ةدر يل ن نعشراآ' نارك نع لوما مصاعاني دايز ن دحاولادبع ل

 1 * حرص »نوع اطلاو نمطلاب كليبسيفالتق ىتما ءانف لعجا( مبالا )لاق مس و هلاو هيلعإ

 20 لجريا هللا ل وشراب لاف لنسو 11 وهيلعّشا لص ىنلاىناذوساالجر ناسن نع تانأنأ # دامح

 ىببنلا هاناف لتق ىتح لت اقف ةنللا يف لاق انا ناف لتقا ىتحع ال وه تلتاق اناناق ىل ل امال هج ولا حببف م رلا |

 1 لس وهلا أوه اع هللا لصفللا كوست نا هنعدللا يضر ىسوم يا يخا هنع هللا ىضر سيقن ةدرب ىلا نع ثراحلا |

 ! داهملا لاقاشال وسر اب كاذ انو قلق ضراالا عع سلا نياندساوا ضرنالاو ءايسلا نيناك نيت ود

 كين 0 0
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 اسرق 3 وزع

 | هدا
| 

 تيدا

 لسور

 2 با بتقلا ايوا # صيخلتلامم كر ادتسللا إف

 00 اهبل ةقدصلاب هنا طسابك هللا ليبس يف

 سبل بيو اولا دوه ةعرباعأ 3 ات واف ندع نب ابعلا نأ 6 انن دح
 و

 1 نسبتحأ نم لاق لن ,و هل وهيلعلا لص هللا لوسر نع هنعللا ى 20 هر دح ىرتمأ | كيغس نأ كرفس

 ةمايقلا موب هنا زيم ىفتانسح هل وب و هثوروهنر وهمبشناكهللادوع وم قيدصت و تلابانعا هللا ل اييس فاس رف

 معا

 » هاج رخل مل و دانسالا ح مسك ث دحأ ده

 رفعج نب ديما ديعانن ةدابعزب حوران ةماسايبانب ثراحلا ان ورع ىضاقلا نيسملانب هللا دبع «ي ربخا »

 0 هللا ىضر ىرافغلا ر ذ يبا نع مب دخن ةب واعم ىنث دح سيقنب دب وس ىثل دحع بيبح يلا ندب زب ىتث يح

 "| مهللا ل وقت نيتتوع دب موب لك هل نذ وبالا يب رع س رفنماملاق ملس و هل او هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع
 : * هاجر خلو دانسالا حيحص ثي دحا ذه هيلا هلهأ و هلام حا نم يئاعجاف ىتلوخ نمىتتل وخ

 تعمس لاق ىفا انن ريرج ن به وانن(١)ىثاق رلاز .!ةيالقونا اننا دا دغب ىض اقلادحان مركم ان ربخا »

 هللا لوسر نرا هنع هللا ىضر ة دانقيبا نع حابر نبىعنع بيبحيبانن دب 1 رت نع ثدحم ب وان ىح

 تيكف# دا نكي مل نافىميلا ديلا قلط مثرالا لحما حرقالا مثالا ليملا ريخل لاق لس و هلآو هيلع هللا لص
 « هاج رخم لو هءاور ميمجم ناخيشلا ج 00 رغ ثم دحا ذه هيشلا هذهلع

 يق وسما نمحرلا دبعنزب ىس ومانن ةم رخْنب قاخسا نب دمح :, ئركسلا دمحا نب دمخو رمع وا 6 ىل ربخا

 هللا لص هللا ل وسرلاقلاق هنع نحر م ةبقعنع 0( حاب رن ىلعنب ىم وم أ حئابصلان دينعانت

 ثي دح | ذه * لستو منغتكن افىنميلا قلطم الجخ رغاه دا اسرفرتشافوزغتنا تدراا ذا لس و هلا و هيلع

 ْ * هاج رح لو ا ط رش ىلع مييدص

 ميثخ نأ نامعنت هللا دبعاتت ديه ام هن دمجا امن ديعس نب نامتعانب ى تملا دمت نب دمجا يا ربخا

 نع هنعافع نبدلا في رش دم ىضاَع /| ١١ ىش ةرلا دم. كلملا دبعوه بيرقتلا يف )١(

 «ادهاشثهانحرخا ان

 نشتحا نم لاقرلسوملاو او هياغ هللا لص هللا نأ وسر نع رب سه ىنا نع ىربقلا دعس ىيدح ديعس يبانإ «ةحلط

 02 وكم اهتلامو هنا زيميف ت انسحهلوو لو وتو ثنا اخ رم قيدصنو هللابانا هللا ليبسيف 2

 نعرذ يأ نء مي دخن ةبواعم ي ينأدح سيق ندب وس ىثدخ بيبح ىلا ديزي يثدح رفعج نا ديجلادبعإ»

 يتلوخ نم ىتلوخاك مهللا لوقنيتوعدب موب لك هلنذوبالا( (؛)ب رع سرف نماعلاة !-وهلاو هعمل لص ىببنلا

 * سيعتص هب الها و هلامسحا نم يناعجاف

 ملسو دلو هيلع هللا ىلد هللا ل وسر ناةداتق يلا نعحابر ن ىلع نع بيبح يبا نب دي زن نع بونانب ىيح إ»

 ' ا (م.ن) ةيشلا هذه لع تكف شدا ن نكياناف :ءاادبلا قلطم هرالا لجحلا 2 رقالاهدالا ليما زيخ لاق

 سغامثدا اسرف رتشافوزغتنا تدرااذا أعوف سم ةبقع نع هيباوغ حابرن لعن: ىسوم انا حابصلان: 4 ديبع »
 ه ئ *(م)( مس و مينغ يد دو ْ

 4 هللا دبع لو 68 ححصلا١؟ىرح هلعلو لوصالا يف ا ذك(١)



 ص

 *«()ج» | «داجلاباك» «هد) « ضيخلتلا عم كردتسلا ف
 هللا لص هللا كوشي لاش هبا ىئأطلا مح نب ىدع نع نمحرلا دبع نبمساقلا نع ثراحلا نب ريثك ىنثدح طاصنبا

 ثب دحاذه # هللا ليبسيف لس ةقورطوا طاطسف لظوا دبع ةمدخ لاق لضفا ةق دصلا يا لسو هل وهياع
 * هاجرخم لو د انسالا

 دامانت ةدابعزب حور انئزا زيلام و نسحلا ان دادغبب لدعلا يناسا را نب قاحسا نب هللادبع# ينربخا

 ناكفريعب لعشال بقاعتلردب موأ انكلاو هنعاللا ىد ردوعسمنب ةلفع مين ةادمن مصاعنع ةملس نبا

 هل او هيلع هللا لص هللا لوسر ةبمعت ناك اذا ناكل طل هنأ هي هللا ىلصهللا ل وسر يلييمز ةبا اواو لع

 نسا رخلا ىلع ى وق ات االو اكتم رج الا نع ء ىنغاب ت تسل فا لوقيف يشع تح بكرا هل نالوق لس و

 * هأجر خم لو دانسالا مح تدع اذه

 ةداسردمسي ةاكمو نأ | كحل دبع نب هللادبع ن دأب توقع نب دمج سابملاو ان انثدع ١

 0 مي م ا  يتدح لوق لاصنإ

 هدن طسابلاك اهيلعقفتملاواهيلع نوناعم اهلعاو ريما اهبصاو:يف دوقعم ل ايلا لاق مودل .اوهيلعهّلبا ليضّنبلا لوسر

 * ةداي زلا هذه هاحرخن ل و دانسالا حيك ثيدح اذه * ةقدصلاب

 نب رفعجانتي ديعلا بيبح نب باه ه ولا دبعنب انما تاو ندم هللا ديعوتا (انن دح)# دهاش 7

 قشم دب هنِع هللا ىضر ءا د ردلايب الاسياجيبا ناك لاق ١( رت رمو ا ىنأ دح دعسنب ماشه

 لسفام وبان رف ىراصنالا (؟ ") ةيلظنملا نب اهل لاقت لسودل او هيلعّتلاىلبص يبنلاب باوصا 00١

 ليلا ل قا لسو هلآاو هيلع هللا قص هشلالوسر انل لاقلاق كرضتال و اننقنت ةلكء ا دريدلاو اه ل

 نيرطا 3 لئاو نب تبافتت ىلا بودنم ة دج وع و مال رسك و ةمجعمذوكسو ةح وتنم ىلغتلا ىلا يف 6)

 حملا ١ دمعا موي مس وهل اوهيلعهتلا لصدّتلالوسر هرغصتتسا دعس همسا ةيلظنحلا نبا (0)

 ' هللا] وسر ل اي متاح نب ىدع نع ءنمحرلا دبعنب مساقلا نعش راما نب ريثكي نادح لاس # هلو أعم © 1

 9 هع للا ليبس يف لذ ةقو رطوا طاطسف لظوا دبءةمدخ لاق لضفا ةقدصلاى يا سو هلآ او هيلعهللا لص

 بكرادل نالوق لس و هلو هيلع هلل صا لوسر ةبقع تناك ذا ناكحف لسو هل | وديلع هللا ل اص هللالوسر

 *« بص # ىنم ىشملا ىلع ىرفاباجت الو ا كتم رجالا نع ىنغابت سل يفا لو قيف ىشع ىتح
 ىنلا نعلو قسوه و هيلع هللا ىلص يبنلا بجاِص ةشبك ابا عيسوما دايز نب ميعن ينادح اص نهب هي قاعم :

 ا ايلاك اهملع اع قفنلاو اطيل 11 اردو طرت لسداد 41و يع تارا

 * مص * ةق دصلاب

 باحصا نم لجرقشيمدب ناكو ء ا دردلاىبال امسيلجلا ن زاكل اق يبلغتلا رشب نب سبق اننا دعس نب # ماثه

 انعفس ةءلك + ادردلا وبا4/ل ادق لبق امو انيرمث ىراصنالا ةيلظنملان ,!هللاقت سوه اوهيلعهللا لص هللا ل وسر

 ةدسلاود طمابكاللا ليس يفرج ع قفتلانالسو هلآ و هيلع نا لبم ةالوسرا) :!لاق لاق ”ةارضالو

 5 قيمزخابلواو يلعن اكو ريمي ىلعةنالث بقامتنر دم م وبانك لاقل كيع ع نِعرز نغةلده نب مصاعن ع دا مج
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 4 ةيلا م نخسا يي

 ظ ذك ف 7 داي باول : 409 ”١ « سيس مقردنلاو
 « هلظ ال | لظ ال موب هلظ يف ها هلظا هتبقر يف اناكحم وا ٍْ

 ١ كو ىدنسلا ةريثلا نب ىبح ابنابوا نب دم انن لدعلا ىسوم نب دمت نب هتلادبع 4 انربخا اط
 هللا ليبس يف اذه لاف ةموطخم ةق انن لجر ءاحل اق هنعدللا يضرد وعسم ىلا نع(١) ىلاب رشلاو رميا نع لا

 طرش ىلع حب ثب دحاذه *ةموطخم اهلك ةئام عيسةمايقلامونام كل لسو هلا و هيلعتلا ل صلال وسر لاف

 , م ئراخلا ةسرحلو نيخيشلا

 | نعادعس ن ثيللا يثدح ملاص ن هللادبع انن يمرادلا هيعتط ن”نامع ان ىزيعلا دم نب دجحا « انريخا ©

 مئاقوه و لبج 3 ذاعع ص نا 000 هللا دبع نع ريب نك رأادبعنع مقاوزب , سرق نع بوهع ن.ثراحلا

 هللا لع مما كانوا ليبسيف دهاح نملوق سوما اوهيلع هللا لصتللا ال مو ةرفيشداعم لآ أف هاب ىلع

 اذه» هللا ىلعانمايض ناكءوس ادحا بتقي ملهتب يف ساج نمودهّللا ىلعانمايض فتاك م رزعي ماما لع. لخد نمو

 *: هاجرخملو دانسالا حيي ثرددح

 ندي ن ةديبع انن ةبيش ينانب . ركلوا ان نايس نب نسما انث قارولا هللادبع ند ركبوا« ىربخا

 ٠ 0 لمعفللا هي امهنعىلاعت هللا يضر هللا دبع نب رباج نعي يلام نع سن دوسالا

 مدحا مضيلف ةريشع الولام مهل سيل اموقكن رك ليزا راع الاوز جاوا 0
 .1لاعؤتالا وا نيتثا يلاذت تجلم ف ةبقمك ةبمء الا هلج رهظ نماب دح الامو ةن الثلا وا نيلح ىلا هي

 * هأح رخل ودان اللا معو ثردح اده #« مدحا ٍةمَمك ةسضع 1

 فس كي دل بلاط ينانن ىيح اننلدهلا فسو نب بوعي ن نسا لضفلاو ١14 ايربخا

 3 هنعافع نيدلا فر رش ٠؟يفوكلاينابيشلاو رميوا سايان دعس وهبي رّقتلا ف ()
 هللا هلظأ هتنقر ِق اناكموا هن هن رسع ينامراغوا هللا ليبسيف ادهاجب نأعا نم لاق لسوهلاو اوهلع هللا لصدتيلا وسر

 « هللظألا لظ ال مون هلظ يف
 هللا ليبس يف اذه لاف ةموطخم ةقانن لجر ءاج لاق د وهسسم ىنا نع ىابيشلا ورم ى | نع *« شمعإلا ©

 * (م خ) ةموطغاهلك قا ةثام عبس ةمايقلا مو واب كلل لسوهل او هياع هللا لص هللالوسر ِلاَدف

 نب هللا دبع نع ريبج نب دا للاب يدر ن ثراحلا نع ثيللا ا , 4 اصوا ِط
 نم لوقت لسو هلآو هياع هلل لص هللا لوسر تعمس امم لاف هنا ىلع مئاق وهو ابجن ذامع م هبا ورم

 هت ىف سلج نمو هّللا ىلع انمايط براك هه رزعب ماما ىلع هيي ع

 5 مسروص « هللا ىلع انمايض ناك ءوبس ادحا بتي

 مس و هلو لع هللا ندور راب اعدل ل رار لاذ رع نا خ2

 هيلا كدخامضيلف ةريشعالو لامر 1 مكاوخان م ناراصنإلاو نبرجابملارشمماب لاَمفوْرِْب نادارا هنا

 ةقيك ةقعالا لام ةيالثوا ١ نينا يلا تممضف لاقهدحا ةبتمك ةبقعالا هلج رهظ نم اندحالإمو ةبالثلاوا نيلجرلا

 3 م مدجإ

4 
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 لاتخلا لاق هللا مهضغبب نب ذلا هن الثلأ نف ت ااا 024 راو

 *: هاج رخل و و لس“ ٠ رتل عسب دل[ دعو ن6 ا رخاتلا لاق[

 ةقا رس نب هللا دبعنب ل اخبلا جيتتحا دقو دائسالا حي ثردح اده * هرجا لثم هلف هزاهج لمتس 2

 ا يف امراغوا هللا ليبس ف ادهاح ناعا نم لاق ملسو هل اوهنلع هللا لص تان ا هبدح اليسا

 تلق ةدنع ال3 1كهيعرو ة هين 1 راوقن نادل ىركتا مه 0 للا ا نماوناك اذا

 400 جا ٠ 02 داومللا باتك» 000 دم .« صيخلتلا مم كردتسملا

 7 : ىلع يذك | ىلا الف لاق 0 ةيالث ضعي ودنالث تح لانا لاق كي دع ملس وهل اوهيلع هللا لص هللا ل وسرنا ىنغليي

 3 لئ اًمف و دعلا يتلفا دهام ابستحما رص هللا لبس يفا نع 1 هللا مهبح نيذلا ءالؤه نم تلقلاق يبيلخ |
8 

 '. اةصدليسمس يف نولت اني ذلا بحي هلا نا)تنآلا «ذهأرق ملزما لا باتك يف كدنع هنو دجت م ١|- و لتق

 ةويحامأ هأيأ هللا هيفكي خد هب 01 دداىعربصيف هبذ وي م وسراجهل لخ رذاق نمو تلق ( صوص سم ناين مهم اك

 ماعلا يو كمللا مهيلع مقول ادا رك !واكا ذا ىعا و دافموق مم رفاسن ل

 نمولاقنانل ل خبلالاق نمو تاقهروغعلاتعؤك بالا نالزلا ا باتك يف هن هي وو د 7 و روخفلا

 نع دعس نب ثيللا اني ريكب نب ىيحنانت ناحلم نب ميهارانب دما انيدح قاحسا ن دما ركبوا 4 انندحإلا

 باطما نب رم نع ىودعلاةقا رس نب هنفا بع ل نب نامع نع ديلولا يبا ب ديلولا نامع وبا اننا دامملا نب دير

 ايزاغ زوج نمو ةمايقل امو هللاهلظا زاغ نم لظا نم « لسوهل ا و هيلعاتنا صلال وسر لاق لاق هنعهللا ىضر

 د: نع هللا ىضر نافع نب ناهَع نيئمؤملا ريف هنبا نبا وهو

 ندم 85 بوقعل نب ني سايعلاو ا ( هايد ) فينحنإ لهس تبدع زر ٠ م دهاش 4 4 تدل اذملو»

 فينح نب لهس ئ هللا دبع نع ليقع ندم ن هللادبع نع دمت نب ريهز 5277 ىنانب نقاب ىناتصلا قاما

 نا ىنملب تلق ىتيقل دقف كل واهنل لاق كءاقل ىهتشا تنكحق ثيددح كنع ىنملب ناكر ذاباب هلتلتف هن
 نمثلف ليلخ لعبذكاي :ااخا الف لاق ةءالث ضم وةيالثب 2 هللا نا لاق كلدخ ملح وهل اوهيلعهللا لصهللالوسر

 كدنع هبودجنمتا و لتقىتح لتاةفو دعلا يتافا دهام ا تغار 1 صدهللا ليبس ف دوغ لجرلةهنبا مهبل

 ومس راج هل لجر لآ 0 اقافص هليبس يفزولتاق نذلا بم هللا اة هذه رق كَرْيل هللا باك

 قىحاومل دافموق عم رفاس لجر 5-0 نمو تاق 001 وي اما هأبا هللا :هينكير ب هناذنا لعربص ف هيذّؤي

 تاقروك لاتخم لك بحال هللانا ل زال هللا ب انكيفهنودجم مش او روخفلا لاتخلا ل لاقدنلا مهضعبن نيذلا ةنالثلا نق

 (م) فالحلا ما ءابلاوا رجاتلاونانملا ليغبلا لاقنمو

 .هللا لوسر لاق رم نع ةقا رس هللادبع نب ٌناوعنع ديل ولا يلا نب ديلولا اً : دانهلا ندنز نع « ثيللا ©

 *ه رجا شم هل هزاهجن لّمتسا 0 ةمايقلا مولا هلظازاغ سأر لاقا نم لس و هلو هياع هللا لص

 « نافع نب نوع طبسوه ةقارس.ناو يص

 - لاج

 # جت

 ناد ابك حرا فينح نب ل اهس نب " هللأ دبع ن نع ليقع نب دم نب هللا كيع : 02 *« ريهز له

 1 2 هللا ع راذ#
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 ظ 4 اوريو

 00 مماج رخل ةانسالا حصص ثيدحا ذه«نيملاصلاوءادبشلاو نيقيدصلاو نيبتلاعمّشاهةك

 اه 00 110111 فوجيف 0 انيسولل أ وةهبلع

 انا وخا غلب نما ولاق ههليقمو مهم رشمو مهلك ام بيطاو دجو ايلف ش رعلا لظ يفةقلعم بهذ نم ليدانق يلا ىوأتتو

 تع مهتلب انا ىلامتو ك ارا هللا لاقف تركلا نع اولكن الو داهملا يف اوده زال قرز ةنجلا يف ءانجا ابا :

 *ةأج رخو لسم مط 0 كلر دما ده فانا وم ل ليبسُف اواتقن.دلا ن مالو تانزتاو ا 2

 | ميهاربا ندين مقا ندمان زيكبن بسنوات رابجلادبعنيدجج ناب ومين دم س ابعلا وداد ان حال :

 7 0 وما هللا 3 اواتق نب ذا نوال

 لوقت لسور !وهيلع هللا ص ذأ كوع ةطلملاف هينا"نعةملس' ف ربخا َكِتع نيةّتلا دبع نندم نع يتلا ؛

 ةحاد نص رف هللا ليبسيف نودهاحلا نياو ثالثلا ةمباضا مضمثلاق هللا ليبس ُِف ادهاع هيرنم حرخ زم

 اهناولاق القنا هتدج ف نمو 6 ةرخا 0 دمف ت [ة ةناذ هتغدل 0000-5 هللا لع هر 0 ارخعا م دقق تانث

 هشارف لعدفلا فتح ىنعي ل - وهل أو هيلع هللا لص هللال وس نعلوا برعلا د دوا ش ايشسام ملكش

 00 داتشالا عك كثردحاذه# :ةنحلا يعلو ات نموؤدللا 0 0

 ٠ 0 يلا نع رس قا ل :,ع ءالعلا ىلا ربخشلا 0 ديرب نع

 قئدحت تلف لاق ىتتيقل دف كونا لللاق ك نهنها تبنكك ثادعب كنع يقلب, ناكوذإالت امف هتيفلفهءاقل

 , - اصلاو ءادهشلاو 0-2 هللا هتك هللا ليبس فن فلا أرق

 1 اهراع 000- 520 رط+ و هوت ارعاا لج عتارخا بالرس الار

 ملم 2 رماول ا ميليقمو مهم :رشمو ميلك اهب فيط اودنج والف شرعلا لظ يف ةملغم سهذ نم ليدانق ىلا ىوأتو

 ال اك لا هللا لاَدف برخلا نعا ولك الود ابا يف اوده زئالثل قورة يفءارح اانا انناوخا

 « (م) انا وما هللا ليبسس يف اولتق ننذلا نيسحتالو

 هللا لوسز تعمس هينا نع كيتع نب هللا دبع نب دم  :زع ىمبتلا ميه:ارنا ن دم نع « قادشا نبا إف

 آن ودهاجلا نااو ثالثلا ةعباصا مض مت لاقدتلا ل بسيف ادهاعهتس نم مخ نم لوق ملسو هل اوهدلع هللا لص

 تاب نمو هللا ىلع هرجا م ذفف تانف ةناد هتغ دلنا وهنا لع هرج مق ودق ثافهتاد نع رفش هلل ليبس يف

 1« مييص# ةنملا تجوتس ادّتفاضعق لتقنم وهّللا لت هرجا مقو دّقف هشارف لعدفتا

 هءااقل قانا قيلكف تدع رذولا نغ ينغلب ناك لاق فرطم نع ريخشلا ندب زي نع نائيش نب « دوسالا

 هتسلف ل

َ قاس 0 ناز - 0 انةيبشفان نامعانل 2 5 نتاع 5
 



 «0ج» « دايجلا باك» عدم 4 صيخلتلا عم ك ردتبلا »ب

 هللا لصهللا ل وسر نادنع هللا يضر ةرب سه يبا نع نما دب# نب ديمح نعى سه زلا ثي دح جا رخئا لع ناخيشلا

 * ةعصعص ْث دح ةقاسإ ةفل اإنعهتاس ونا ونسي لا لاقسو ل1 و هيلع

 نباىدزالا رضنلانب دمحانب دم ركبوباانث دما نيدم ركبوبا اننهبولابنيدمحا يدمج ركبوبا# ينثدح 9
 نل ريس نعهسا نغ يرا زها ةليمج نب عيبرلا نب نيك رلاانثةدئ اذ انور معن ةيواعم يدج اني ربعتو ةيواعمةنبا

 از زعيفو كوه و عيب رلا نب نيك رلابلسم جن و هاجرخم مل و دانسالا حيحص ثيدحا ذه « فيض نام عبس

 هو ةحصل( ىتثدح) همة ليم نب ريبسو تثاييطا

 ةليج نم رفعج نب ةملسمان:و رمت نب ةيواعم ىتثدح رضنلا نب دبحا نيددمج انث هب ولاب نب ركبوبا # انيدح )و
 هلاو هيلع هللا لص لوسر نعهنع هللا ضر كلب اذ نب مرخ يبيح ىلا نع ىمحع ينثدحل اقع يرلا نب نيكرلا نع :

 تام“ نذ(فعض ةئامعبس )و (فاعضاةريثعو) ( لثع لثهو ( تابج ومث) ةتسب لامعالاو ةعيرا سانلا لاق سو

 ةنسملاب مهمديعلاو يا زجي الفةئيبلاب لمعي دبعلاو ةنلاهكتبجو انمؤمتامنمو رانا تبجو ارفاك
 سوف را.سانلاو تقمص نام عبس هل فع اضتق هللا لبس يف هقفتلا قفنن ديعأا و |رمشع هل لكشف

 عسومأيب بدلا يف هلا ا هيلعرتمم ايبدلا يف هيلع عسوم)و (ةرخ لا يف هيلع مسومو)/(يندلايف

 6# .الاو يلا فتش (ةرخ الا يفهيلع
 نعبوا نب يبي بخ با بهونياأبا ؟يل ا ديعنب هللادبع نيد ًاناديبرتس نيدمح سابعلاوا# انيدح

 هللا ليبسيفةنا فلا ا ٍرق نملاق لس و هلا وهيلعللا لصهّللا لوس رنا نءينبحلا ذاءم نب لبس نع دْئافن نابز

 ظ ناتج وف (

 لمعيلام لاق كلام امرذ ابا لأس الجر نا هفلب هنا ساع نب ناملس ىثدج ىديب لا نع برخن م دمت

 هوو ةريهريفا ثردح نم نيحيحصلا ف و * ثيدحلا

 هيلع هللا بم ينلانب كلافني مرخين ع ةليمت ديس نع هيبانع يرازغلا عسيرلا نينيك للانن « ةدئاز افا
 « حيحص «فيض هلام عيس تيتك هلا لييس يفةّمفن قفنا نم.لاق سول و

 ملسوهل أو هيلع هللا لص هللا لوسر نعكنأف نبمبرخ ىيحيفا نع همجنع نيك رلا نع رفعج نب 4 ةملسم هعباث ا
 هناا عبسو فاعضاةرشعو لثج لثبو م ناتيجوف ةتس لاب الاوةمب را سانإالاق

 ٍرشع#ل بتكتف ةنيسطاب مم ديعلاو اهلثع الا ىزجم الفةئيبلاب ليسدبملاو ةنملا هل تبجو هويت ودع

 عسوموةرخ الاوام 7 ا ةملرا سانلاو عبط 4 ةثام عبس هل فعاضتق هللا ليبسيفةقفنلا قف دبعلاو

 ماور تلق ةرخ .الاو و ايلاف يقشوةرخ لا ىف هيلعمسومايدلا ف هيلعرتفمو ةرخ ل يهيلعرتفم اسدلا يفهيلع

 8 ةفرعا لف هيلع تت ٍةملسمو اهبنع ىدزالا ورم نب ةنواعم

 + قفتادقو# هل وطب ثي دملا قاس مْلمعيلاملاق كلامام رذابا ٍلأسالجر نا هنلب هنا ىماعنب ناهلس ىنث دخ

 لف م

 : تيك هللا ليبسيف ةقفن قنا نملاق سول ا او هيلع وللا ىل ص يننلا نعدنع هللا ىطرىدسالاك باف نب , مرخ نعةلبمحص

 سلوم 0

 تكلا ا دس

 6 جرم ع0 مسسملا

 هك

 3 لامعالاق اتضا و ل 9 رلا 51 ونا ©

 ءنرت لازم و 41و هيلع فالس هلا لوس ناي نع ذاعم ن لبس نع دب افزع نابزانم بويانب« يبعالا
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 40ج - «داملاباكإ»ا ه«محط 4 ضخالاومكرشتلا 9
 | كنت لع للا كسب تلتقوا تلئاق لاحيا ىعو رم نب هللادبع انا راكم اما مم هللا كشمبارث اكم انئا رص تاتاق

 حاضولا ىلا نب لسير دج قا وه واوه اذهحابضولا يبازيدمجو هاجر خم ودانسالا ميص ثردحاذده « لاخلا

 ةنريام ةشاحلا

 | لا دبع نب زي زملا دبعاننىملسلاليعمسا نب دمحانن ىرطنتلا م ع نب دمحانب دم نيسحلا وا 4 يب ربخا

 مهيبا نع زب زعلا دبع نب رمت نع ة دا زن دمح نب هارلا د لاصن ب دمع ىتندح يس والا

 ثتفح ] ! ذه + سرملا سراحللا محر ل وهل, او هيلعهللا لصدتلا ل وسر لاقلاق هنعهللا يضر صاع ن ةبّع نع

 * هاجرخم ل وذا :سالا حيت

 ما وملا يبإ نب دمع 0اس يابطل 1 اسوم ركب وبا 1 ربخأ »

 هل ظيفلاو هيقفلا قاحسا نب ركب ولا ( ظن دحو )نسما نع كلملا دبع نب ثعشا انئسنا نإ شيرفانن يحاي لا
 لاق هن واعم نب ةعصعص نع لطب سن وانب لضفا ا نب رشن انن د دسمانت ى ربنعلاىثلا نب ذاعمىتثملا وا نا

 نم قف دبعنمأم لس وهلاو هيلع هللا لصينلا لاق من لاقينث دح تاقلاق لمعى لام لاق كلامامر ذ يبال تاق

 لاق كا ذ فيكو تاق لاق ه دنع ام ىلا هوع دب مهلك ةنجلا ةبجح هتلبقتساالا 2 يو مام
 مانبم الا مي ثيدح ا ذع # نيت رف ارمت ناكن ا و نب ريعبف النا ناك نا و نيلج رفالاج ر.ناكن ا

 ب وكعب نب دمت سس ابعلا ابا تعمس هنع نسحلا باعصا هاو ردقو:* برعلا رخافم نم هن واعمنب 4 ةهعصصوص و

 نيا مامومت واءمنب ةعصعص لوقت نيعمنب يح تعمسلوقن ير و دلا دم نب نيالا تع ل ف

 نيب رصبلل سيال وق ةرسمريغ ظفاحلا يرصبلار فمج نب رمع صفخلبا تعمس هن واعم ن ي زج وخا وهو
 انعمتجا ايلف هّز,رجو ثيدحلا اذهقرط تبلطف كاملا ل ةمع يسملا 500 نيسحا باب

 ظفاملا دمحا ابا ك ابحلا تث دخل ىدنم نكي ملام هبف ين دافا و هن هن ر 72052 دم د ان كلا ف

 0( )ظفحا ملف ةعصعص ريغ رذيلا نع ثيدحلا اذهب ثبح نم ىللاّمفهن بر ا ذو ةصقلا هذهانو هللا هجر

 يذيب للا نعبر ج نب دماج زبلا كلا ديعن ماشهقتلاو ا اند ىلطسا ولا نامل ندم ندم أبا لاق( ينئدخ)

 ينادج ٠١ لوصالايفا ذك() .
 6-3 ةلالا كلت ىلعدتلا كئثمب تلتقوا تلئاق لاح ىا ىلع ارث اكمايئا م هللا كسب ارئاكم ايئارص تلئاقناو

 * ةش بذؤألا ديعسوبا وهدم و

 1 هدو ا نع سيقن اصنا كي دمح »

 : * معحص# س را سراح هللا محر ملس و هل آو هيلع هللا لص هلا لور

 من لاق ينثدح تلق ليميلام لاق كلام امر ذ ينال تلق ةيواعم نب ةعصعص نع نسحلا نع هريغو ©« سنو ف

 مهلك ةنجلا ةبجح هتلقتسا الاهل ليبسيف نيجوز هللام لك نم قفنبدبع نمام ملسو هلا وهبلع هللا لص يبنلا لاق
 ارق نراك ناو نيريعؤ البا ناك ناو نيلجرف إل اجر ٍناك نا لاق كاذ فيكجو تاق هدنعام يلاهوعدب

 * جي « نثر مف

 د6 ظ



 قده ان بواوا لز مك نا رمت ونا لاق داهملا عدبو اهحلصن وانلا وما يف مينا ةكلهتلاىلاانب دءاب ءاقل الاف | '

7. 

 2 و « ذأرجللا بانك 9: « مؤ : 4 يللا مم كردشللا طل

 ةكبلاىا ميدماب اوقالو لا ليبس يف اوقفناو لجوزع هللا لزنف اهعاصنو انلاوما يف ميت له ان مالسالا

 « هاجر خم لو نيخيشلا طرش ىلع مي ثردح اًده هةينيطنطسقلابنف د ىتح هللا ليبس

 نع وحاب ىساقلا تبللا ن دم ص وحالا وب | انب و رعب يف ريصلا دمحم نب ركب دمج ١ ونأ 4 ان ربخا

 ذاعم نع )١( ةنا رحم يبا نع نادنب نمل اع غنت ريع دي و سك

 ىفنا نم اماق ناو زغو نفلا لاق لا لساو هلو هيلع لا لص للا الون ر.ع هنع هلا ىشنو لت نإ

 ا يو 5-0-6 0 0 0 6

 ( هللا كمان قيفش ن ٌنيسحلا 2 اعاننلا زغلا لع ن هللا دعت راسل امساقلان تقولو 10

 ا ركب بولا ل ءبئذيانإأب 0

 هم هل ابار نول ده هللا ص تعلم لاتف ةلاثلاو ةماقا هلال رجال تلاوه

 “ ءاج را و دانسألا -

 يردبم جي 2 روصسم ا قاعسا 350 030 انكلا | ميهارا ندم ل ل 2 1 انريخا 0

 هع هللا ىحكر وزمن هللا دبع نءةجراخن (؟)ذان مد نإ ءمفارت هللا دبع ءالاعلا ن ء حاط ولايف ان . د“ ىنث دح '

 ناوابستحا باص هللا كثمنابستح ا رراص تاناق ناو رمعن هللا دبعاي لامذ و لس قرع اكرر[ كالا

 هنعافع نيدلا يرش ير لا م سيقن ا دبع وه (1)

 انيدابءاقل الاؤركلملا ىلا ميد وقلت الوهّللال يبس يفاوهْشاو تلزيفارحلصنو انلاوما يف ميت ملهانلق مالسالا

 نفد تح هللا ليبس يدهاج بوباوبالزملف نار موب لاقدارملا عدو اهحلصنو انلاوما يف مينا ةكدهتلا ىلا |

 * (م خل ةينيظنطسملاب

 1 هللا لص هللا وسر نع ذاعمنع هير < يف نع نادعمن.دلاخن ءربح ينادح ةيقنان يصحلا ل 7 ةودخلالا

 كبيرشلا رسايو ةمركلا قفناو مامالا ا ملا ا وهيلع

 هباق ضرالا يف دسفاو مامالا يب صعو ةلكوسو ءارو ا رفا نغنمامأو هلك ر 5 ةهمسو ةمو ناف داس ١) فتتجاو

 *( ) فانكي مجري نأ ا

 ديرب لجر هللا لوسراب 31 الجرزا ةربسهيلا نع زركم توا نع 0 7 بن ذينانا ز»

 هب ممم ل رجا ةل لاف ةقاااثلاو ةيناثلاهل اعل اال لافاماللا نماض رع وكل وه ددارطا
 نبهللادبع ن ء ةجراخنب نانح نع عقار ن.هللا ديعنب ءالعلا ن نءحاض ايلا ند ين :دح 4 ىدهم نبإ

 است اراص هللا كشعب ابستحار با ص تاتاقزا هللادبعاب لاف ورْعلا وداهملا نع قريخا ل

 تاع

 هلك رجا 8 0 ص 2 0 ٠

( 

 2 17 »4 من 4



 _*0)ج»  «داجلاباتكإل 2 مدع < صيخللا مك ردتسلا»

 هللا لوسر هل اتق لسودلاو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلا ءاخ هل اسرف بكرف بكح را لاق هلا لوسر!

 ججرخ انحبصا ايف ةليللا كلبقنم نرفالو هالعايف نوكت ىتح سمشلا اذه لبقتسا ملسو هل ا و هيلع هللا لص

 اينما اماع زلاقف يسرا متس حا لهلاق متن يتكر عك. رف الصم ىلا ملسو هل او هيلع هللا لص هلال وسر

 دقفاو رشنالاّمف هءالص ىضق تح بعشلا ىلا تفتت ملس و هل او هيلع هللا لبض لا لوسر ل امل ةولصلا,ببوثف

 هياعاشلا لص هللا لوسر لع فقو ىتح ءاج دق وها ذاف سعشلا يف رجشلا لظىلارظام انامل لاق كس راف ءاج

 هل اوهيلع هّللالصكلل لوو ويظا تنم سشلااذه ىلعا يف تنكح ىتح تّدلطن ىلا لاف لف سو هلو

 ةلءللا تل زثملسومل اوةيلع هللا لص هللا لوسر هللاتف ادحار 0 آءْيسسلطا تحيصا الف رلسو

 هءاه دعب لمع النا كيلع الف تبحوادق سوما اود ءلعهللا لص هللا لوسر لاعذ ةحاح ىضاقواايلصممالا اللاََف

 ةلقل ةيظنلا نب لبس دين اسم اج رخل اعنا ريغ نيخيشلا ط رش ىلع حيحص هرخآ ىلا هلوا ن :.م دانس الااذه

 * هب اوا يف لوقلا تم دقامرىلع هن 0 هنعنيعب اثلا باور

 : ن ةويح ين ربخا بهو نا أنا 11 دبع نب هللا دبع نب دم أب .ا ب وتين دمع سابعلا وبا « ان دح ط

 نحر ادبع ةعاهإجا ىلعو ةينيطنطسلادب ةنبدملا نمانوزغلاق نار<ىب () لسا نع بييحيفانب ديري نع حبرش

 هللاالا هلاالهمهمسانلالاقف و دملا ىلع لج رم ةنب دملا طئا# مروهظاوةضلم مورلا و ديل ولانب دلاخ نبا

 رفظاو هس هللا رصن ام راصن الا رشم انف ةمآلا هذه تل زامنا بوبا وبا لاقف ةكلهتلا ىلا هب ديب يفي

 ىبجتلازارموبا ديزنيملس اوهبي رقتلايف (:) نايك الا ءقك الارهو مالا د1

 مالس الا

 دن سم نب سنالاقف ةليللاانسرحن نم لاقم هللا ءاش فراادغ نيملسملا ةمينغ كلت لاقق لسوهل اوهيلع هللا لص

 لبقتساهللاقف لسودلاو هيلع ص هللالر ,سر ىلا ءاؤلل اسرف سك رف سك را لاق هللا لوسرايانا ىونتلا

 هللا ل وسر لم ةالصلاب بوثف انسسحاام لجر لاَمف «سساف متسسحا له لاقم 0 مك ف هالصممل

 لظىلارظنن انهو ءاجدقفاو رشدالاَعف هنالض ىضق ىتح سمعشلا ىلا تفتل .لسو هلو هيلعهللا لص

 0 د تقلطن ايفا لاق لسف سو هل اوهيلغ هللا ٍلصدهّللا ل وسر ىلع فقو ىت>ءاجدق و هاذاف بعشلا يف رجشللا

 هللاةفادحار رالف نييعشلا ىلع ثملطا تحب اف لسوهل او هيلعللا لصاتلا لوسر ين رما ثيح بعشلا ذه ىلعايف

 لمست النا كيلعالف تبجوادقلاق ةجاح يضاقوا اياصمالا ال لاق ةليللا تلز مس وهل او هيلع هللا لص هللالوسر

 « ريبكص يناك وهو لبسلاج رخل نكس (م خزاهدعب

 ةعاملا لعو ةينيطلطسقلادبرنةنبدملا نمابو نغ لاق نا رميا راسا نع بيبحيبا ندير نع مب رشنب 4 ةوبح )ف

 هلاالهمهمسانلالاّمف ودعلا ىلع ىلجر لم ةن.دملا طاحت ثروبظا وصلم مورلاودياولا ندلاخ نب ن+رلا دبع

 ربظاو هيبنهللا رصن امل راصن.الا ريشمم انيف ةن الا هذه تلزاتا بوياوب ا لاتف ةكلملا ىلا هيديب ىتلي هسلاالا

 مال الإ 01

 .[انا ىوتفلادب مصن.(١) سنا لاَمف ةليللا انس رحت نملاق مثّهاءاشنا ادغنيماسلا ةمينغ كلت لاقف لس و هل و

 7 ملسو هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر ججرخانحبصا ايفةليللا كلبقن نم نرشنالو هالعايف نوككىت د بعشلااده
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 :٠ يع 4« ضيخلتلا عم كر دتسلا :١) هي ذابجلا باتكل ' 0

 شخ نم تك نبع راثلا [مللانب نا نينيعىلع مزح لاق اس وهل ”اوهيلغهتلا لصهّللا ل وسر نا لوقت هنعّللا ىضر
 رفكلا لها نمولهاو مالسالا س رح تناينيعو *

 نجلا دبع ىتثدح بهو نباأبلا نجلا دبع نب هللا دبع نيدم أ املا بوقعي نب دمج سابعلا وبا. اندح

 ريمش نب دم نع حرش نبا ٠ هللا 'ىلبص هللا لويز جتا رخدلا# (9) 2147 يا نو( (1) يبنجلا ىلع يلا ع نع

 نع ىتخ دن دش درب انباصاف ف رش ىلعان :يقواف ةوزمغ يف لس وهل او ةيلع 0

 ةليللا انسرحن لجر اال لاو: نم م ,الفهتفحجح هيلع ىطغيو

 ةءاحر وا يم هذ راصنالا ل

 لعرانلا خب ا اء هللا لصمنلا لرد لف قاما ه.أعدام قودوه ءاعدب قالا

 تعمسو مي رش وبا لاق ة ةثاثلا:تيسنبو لاق هللا لبس يفت رهتس نيع لعوانلا تمرح هللا ةيشخ نم تعمدنيع

 ةاتسالا | مسيح ثيدح اده#هللا ل اخص يف تثتف نيعوا هللا مراح ن ع تدع نيع لععرانلا ينيكو لاق هنأ دعب

 هب هاج رخو

 ِ اخبرنى  وايمان 0000 ميرا وواا نا يرادلا ديعسنب ناهعانن يزتملا ةملس ندم نبدمحا

 ذم اوزان وغلا كذب ةيلظنحلا ِن نب لبس عمس هنا ىواسلا ةشيكووا ىثدح مالس نب ديز يتربخا مالس نبا

 هللالوسر دنع ةؤاصلا تو ل حريسلا | وبنطاف نينح مون لسو#ل 1 و هيلع هللا لص هلل لع

 اذبك واذك لبج تبملَطْي > ميدب نيب تقلطنا ىلا هللا ل كروكر لام: نتراف ني وماخ لسودل ا و هيلع هللا لص

  0هيلع هللا لص هللا لوسر مسيتف نينح ىلا اوممتج اف مه تع

 » ريمس ')١( هنعافعن.دلا فررش١؟ىندملا ىدزالادبزنز نوممشوه ةصالخخايف (0) يبجتلا لاقيو

 نم هلهاؤمالسالا سرحت تناب نيعو كامي نيعرانلا خانت أ ندع 1 ملا لسوهل ا.وهلع

 «عاطقتاهيف(تاق) رفكلا لها ١"
 , نبا لص هللا لوسر عم انج رخب لاق ةباحبرىلا نع ا ىبنلا لغلا ل نءريمبس نب دم نع بر شنب 5 نمٍراعإل

 ىلعغي وهف لخدم مث ريغملا رفح اندحا ناكنا ىتح ديدشدرب انناص افورشا لإ مانيفواف ةوغيف لسودل و اوهيلع

 تيصن ءاعدب هللا وعدا ةليللاانس رحب لجر الا لاق ةكِلذ لسو هلو هيل هللا للا لوسر ىأرايف هتفحح هيلع

 ناعدامزودوه ءاعدب يلاعدقابا تاقف ةءاحر وبالاق هلاعدف هّللالوسراب ابالاّتف راصنالا نملجر مف الضفه

 تيببولا# هللا ليبس يف ت ربس نيع ىعرانلا تمرحهللا ة ةيشخ نم تبعمدنبع ىلعرانل | تمرجلاق 1 ” ىراصنالل

 ميرعص # هلل ليبْس يف تقف نيعوا هللا مراح نِع تضغ نيعولاقهما دعب تِعِمْسَو لاقةثلاثلا *

 ةيلظنملا نب لبس عمسولا لولسلا ةثبك وبا ينادح م الس نيدبز يلريخا مالس نب # ةيواعم مم 0

 دنع م المعلا ت رنهفب ةيئنج ناك ىتح ريسلا اوبنطاف نينج مو لس عال! و هيلع هلا لم هلا لوسر عماوراسب

 ,تسملط تح عي دبا نيب تقلطنا ىنا هللا لوسر اب لاقق سر اف لجر ءاخب ٍلسو هل 1 و يع هللا لص هللا لوسر

 3 كوسر ميبقنيتحإلا اومستجاب مهئاشو مهسنو مهن مما ةركب يع نزلو مب اناثااذك ماذك لج

 ب

4 

 تمرح هلل

 4 هللا ليبس 0 تروس 0 0

 شح نم 0 0 2 رآنلا تمرد



  3١بمول 8 2

 الث ا
 *م هل ناكر يخ هلامو هلمايف جراما فاعويأ د
 ا

0 
1 

2 
 ا 0
 زم

 َك

 0 قا ١ م ب الق
 0 ا د وخيال تأ رخال : دس دسم كك 18 ةقالوسد رنعيرس م ىلوالا ةراا يف هتدجواك ةباثلاةراايفاها* نم تدجوفيذفن ىلعمذفن تمق وف ةنيكسلا

 هداج دانا كك ثب 0 م قف عدصدضاهتسلم 0

 : مما 5

 توتا ا دعاتلل قلل 1 0 0 قمل ا 3 59 211 1 ا 0
 ااعاطظنفللا ادم هاج رخ حودانس نسال يي ثردح | ده# جراخلا رجا فصن لثمدل ناكر يخي هلامو هلها يف

 0 نع دقق هللا لبسي

 نا دما قدما ناملس ناد 0 | اند الماظفا اجلا باوقعب نيد هللا دبعونا © انيد و

 نع نما 500 ريثكىلإ نب ىبحب نعي اهيلادشار نب رات يدسالا

 * هاج رخل وفاتي الا مي ثم كح | ده هللا ةيشخ نم تاك ن نيعودللا ليبس ف

 جرا دبعوبا لاقلاق ناك .لاص نعىلا انثدعتس ن ميهار ران بوي اندج يزودلا

0 

 هللا يصر

 08 ااا نمت دجوف يذؤفن ىلع مدفن تسفوف ةنيكسلا لس و و هل او هيلع هللا لص هللا ل وسر تيشغةمالك ىضقامف|

 سيح # ها يسم

 12 دهفازاع زغب نمادلاخ

 تكي نيعو هللا ليبس يف تس رح نيعو هللا لبس يف تف نيعرانلا اهبسع ال نيعا ةلالثلسو هل او هيلع هللا ص

 * ماوفعبط رح( تاق) حبيت هللا ةيشخ نم

 ! ا كرما نب ورحم يقدخا بعد نبأ هدد ياسو نبدمحسم الاون 27

 مس جرخ
 ل ز اخ زوبج نم انل اخ ن نإ كنز نع دغش بلل ١ علا ينأ نع ريثكى أ نب ىبحن ثيردح هدحو

 | [هلع ا
 ” ا 1 نأ ليسا وقم نعرالا ا ناب سول! مديط سكن اص هللا لوسر لاق لاق

 0 ا دن سابعلا 59 00 دادغب ينعفلا نسابعلا نب ةزح(هان ربخا )ةرب سه يبا نع رخ 1 مشان. * ىو ردقو :

 رب هانا تعمسن

 لا نينمؤلا نم نودعافلا قئروعبج# 3 تار ف ديزايأرقا ل امف هنعي رسم + نوالاق هه رأايفهبدجو
5 00 

1 
 ا ىسفن يدلاوابسألا انيس ديزل ة هن , الاررضلا ىلوا ريغ مو هلا و هيلع هللا لص |

 [1١ ناديمسيلا نعويرانع ى رمل ىل ومديعس يبا نب ديزي نع بيبج يبان ديزي نع ثراملا نب« ورمح )»
 03 هل ا لاق<لجز نيلجرلكنم جرخيللاقو نابل 6 هللاز او هيلع هلل ا 09 هللا لوسر

 نبديز ثربح نم ٍلسم دنعو *(م)هجرخا جيب © يراخ ا رختا فيض لثمول ناك ريم ةلامو هله يف .جراخلا

 2 هل لوبسر لاقةرت هىلا نع ةملس ينانع ريثكيبا نب ىببحب نع دشار نب رمب 8 ىديتسالا مياقل 26

 أما لص لا لوسز نا لوقت ةريرهابا تممس نمسا دبعوب لاق لاق ناسيكن اضن عدمسن « ميهاربا )ف
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 «00ج) «دابجلا باكل م« م9 © صيخلتلا مم كردتسلا ا“

 ىمصاعلا دس نب ديت ) يئربخأ : ةودقديعس نا ىبك يورو نع حا را نب ميكو هفقوادقو ؛هاجر خم ملو ى راخبلا

 ةئانفاوي رز ضروا ميكو اننالاق ىسمحالا ليعمسا نب دم و يرخاهّللا دبع نب دمحانن قاحسانب دمج انن

 * اف وقومهدانساب

 اننىرقملا دير نب هللادبعانب ةرسيم يبانب ىيحبو انت ةكم يعازملا قاحسانب دم ن.هللادبع 4 ينربخا ا"
 وهوةنع هللا ىضر نافع نءنامع لاق لاقدهنع هللا ىضرريبزلا ْن هللا دبع نعت. نإ تعصمانب نسما ْن يصل

 ملسو هل اوهيلع هللاٍلص هللا ل وسر تعمسوت نضلاالا+ مدحانا 6-5 انيه-كتندحا اوما لعل
 ا : ١ 5 ا 2ع 1 7 39 01 7

 اورق ثادحاده هكر حد اهليلم 2 ليل فلا نم لس ليحو ةليل س رح لو ١

 نولعا لسا نب ىسومات ةعزخن ىرسلا»(الاق) جملا مسالا نب دمحو 'ناهن اص ندم ي انندحإل|

 كسشنا وكلا ومان ناك رشملا اوَدهاَجلاق يس وهلاوملع هللا لص ىبتلازا هنعهللا ىصر سنا نع دير نع ةملسن |

 3 هاج رخو حسم طرش 1 دك ثردحاذه 2 عسل

 ةحبرأخ نعةم ١ نعدانزلا لأن نمرلادنع 0 تدان ئريملا سس عن لع 5 ع 00 ْ

 ةنكسلا هتيششف سو هلآو هيلع هللا ص هللا علوش ريع ىلا بشك لآ هنع هللا ىضر تبانندي ز نعددزن |

 هللا لص هللا لوسرذفن نم لفنا ءىشلق تدجوافيذفت لعزسو هل اوهبلع هللا لصهنلا ل وسر دقن سقوف

 نودهاولاونينمؤوملا نم نودعاقلا ىوتسال كو تبتكف لثك 1 لاقف هنعيزس م يذفع ىلع لسوهأ اوهيلع

 فيكك هللا لوسرايل اقف نيدهاج لا ةليضف ممساملل يمعاالجر ناكو موتكم مانا ماقف ةن الا رخل ىلا هللا ليبسيف
 ملس و هلا و هيلع هللا ىلص هللا ل وس ر تييشغ هم الك ىضتق امف نينم ولا نم د املا ميطتس ال نرع

 نراطقلا ىيحهعفر ( خ ) هلها ىلإ عجربال ناهلعت فوخ ضرأ يف سرح س راح ر دَقلا ا. نم لضفا ةليل|

 : « ر و نءاه الكع يك و هفقوو

 ينمنك اكدح عتادحا ين بط وهو نامع لاق لاقرب للا نا نع تان تنال «سمبك 3 ْ

 3 لْضْفانلا ليبس ىفةليل سر>حلوقت لس وهلاو هلعّشا 1 هه[ لواسز تعمس ّ نضلاالاهن ميدان

 !ٍ *« ميعص *اه رام ماضي واهليل ماقت ةليل فلا

 مسا ولا ماي: نكرم ودهأج لاق لس و 1[ وه لع هللا ص ئينلا نا سنا نعديم نع ةملس ن4 دامح

 ' ١ *(م) متتسلا و

 سوا و هيلعهللا لصهللا ل وسر بتجي يلا تنك اق تبان نبط ز نعد ز نب ةججراخ نعهيبا نع ييدايزلا ىلا نا

 ىلع ل وهل او هيلع هلا لص هللا لوسرذفن نم لقتا”ىث لق تدجو افيذفن ىلع هذفن تمقوف ةنيكسلا هتيشنق|
 مات هللا ليبس ىف نودهاجملاو نينمؤملا نم نودعاقلا يوتسال فتك يف تبتكك بتك ١لاتقهنعيي رسمت يذفت |

 نينمؤملا نمدأ لا عيطتساال نع فيكفدنلا لوسرأب لامن دهاجلا ةليضف ممسأ ل ىمحا الجر ناكو موتكمما نبا
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 لمه د هلل د كي « سيلا تا

 1 ادحناوّتاالاهلاالن 5 رتشاف ردنا » نقوم كر

 ىدؤتو ناضمر موصتو سلا لصتاو هل وسرو هدبع
 لاق هللا ليبس يف دهاجمو ثببلا جحتو ة وك ىلا

 0 تلق

 نودعزف دابجلااماو مهتاومجو لها لسر نهدوذ رثعالا ىلاف ةكرلااما ايهقيطا الف ناتنلاما هللا:لوسر اب

 هللا ل وسر ضبقف لاق ىسفن تعشخوتوملا تهرك لاتق ىف رضحاذا فاغاف هللا نم بضخ ءابدتف ىلو نمهنا

 هللا لوسر اب تاقملاق ةنجلا لخ دم مبف داهجالو ةقدصال لاق مابك رح مث هدن سو هلو هيلع للا لص
 نيروك ذلانم ةيصاصخلا نب ريشدو هاجرخم ملو دانسالا حيحصص ثيدحاذ ه * نهاك نبملع ينعبابف كعبابا

 *: مولع هللا يضرراصت الإ ٠ نم.هن احصلا يف

 دعس نب ثلا ا بهوناا أما محلا دبعن هللادبع نبدمحأبا بوعي نيد سابعلاوا 4 انيدح 9

 | هلو هيلع هلا لصّللا لوسر نا يسر افلا نالس نع 00 را يا يسومز ب ونان 3

 رجالا كلذ لثمهل ىرجاطبا ص تامنموهمايقو رهشمايص رجاهل ناك هللا ليبسيفةليل واموطب ا ديما لسو

 علاتمهيف هيقفلالو ك1 عنا رخش لو دانسالا حيحص ثيدح ابنه «ناتفاا نم موو قزرلا هيلع ىرجاو

 مركلا دبع نع ء حيرشنب نجرلادبع ينادح بهو نب |أبنا دم أبلا س ابملا با ( هانبدح ) نيبم اشبلا زم
 5 هللا لصدللا 10 نءهنع هلا يضر رينا نالس نعطمسلان ليبح رثث نع ةبمعن ةدي هبعيلا نع ثراخلانا

 «هرخش لسوهلاو

 دب نإ نيرون ديعس نب ىبح اننددسمانم دم نب ياني ظفاحلا بوققع نيدمخ هللا دبعو:ا ابربخا

 مككنا الالاق لسو هل آو هيلع هللا لمص يبن نااهنع للاى در رم نا نع دهاجم دن نرع د اعن نزلا دبع

 ةليلب ٠ ْ ظ
 هديعادم ناوهلا الادلا النا دهشد لعطرتشاف مالسالا ىلع هميابال ملسو هيلع هللا ىلصدتلا لوسر حالى
 ناتنااماب هللا ل وشراب تاق هللا ليبس يف دهاجتو جحتو ةاكرلاىدؤتو ناضمر موصن'و سنا لصتو هلوسرو

 ءاب دف ىلو نم ها نومجزيف دا ,جلا اماو مهتلومحو لها لسر نه د وذ رشعالا ىلاف ةاكزلا اما اهقيط | الف

 هيلع هللا لص هللا ل وسر. ضبقف يس تمشخو تولملا ته 1 لاقى با ذا نت اعف تأ نم مضغ

 كيبإب | هللا ل وسر اب تلق مث ةنجلا لخ دم مييف داهجال و ةبق دصص ال لاق مت اهكرح مهذب ماس و هلا و

 *. حيحص» نولكن هيلع ىنعبابف

 ا ةابلر ىذل سرا نام ليجد نع ل كم ف ء ىسس وم نب ب وان ء4 ثيللا »

 هل ى رج اطبا سم تام نمو همايقو رهش مايص رجا هل ناك لا ليبسيف ةليل وام ون طا ر نم لاق لس و هلاو
 | ةبقع نب ةديبع يلا نع ثر الا نب مب ركلا دبعهعبان«ناتفلا نم نمواو قزرلا هيلعىرجاورجالا كل ذلثم
 *« حمس م نأإس نع طمسلا نب ليبح رش نع

 مككيأالا لاق سو هلآو هيلع هللا لص ىنلا لا رم ن | نع دهاجح نع ذاع نب نمحرلا دبع نعدم زب ن 4«رو#

 ةلي 2



 0ظ001110101111|ا|إ|ا1إ]|]ز]إ|أآإ ]2

 00 40١ج «دارجلا باك ط «4 ٠ » عم كردتسلا التلخيص 
  8ش * هاج رخن لو و لستم ل :ْ

 بهو نب هللا ديعان” دح روصنم نب ديعس اني يش رّملا ة دجم نب دمج انن ىريملا ىسيغنإ لع مان دح

 لاقرلس و هل او هيلع هللا لص هللا لوسرذا هنع هللا ىضرديبع نإ ةلاضف نعكلام نب و رمت نع ىلا هوا (يبريخا)

 ىلع حيحص ثيدحا ذده»ربقلا ناتق نم نمؤيوةمايقلا مو ىلا هلع هلومن هناف 0 ا

 رتل اسم ط رش
 ابنا ثنا ديعأبلا هج وملا وناانت (الاق) ىراخبلا هيقفلا دمسن ميهار مو
 ينل ن نءهنع هللا ىبطر ةربرهيلا نع ءااصىلا نعي مس نعردكسنملا ندم نب رم نع درو ولا نب بيهو نع هللا دبع

 رح

 1 بيهو لم جا رست متو قاغي نم ةضيطتامورئاسس د او 1و تامنم لاق ملسودل آو هيلع هللا لص

 ءاجر نب هللا دبع عباب دقو « هاجرخم ملو كرابملا نب هللا دبماريبك ثيدحا ذهودرولا نا
 ل نب بيهو ىلا

 ل هر دكتلا نب دم رمع نع هتاوزيلع درإلا

- 
 0 دم نب رم نع ءاحر نب هللا ديفا لاول نيدساانب ناملسن 0 دق تاوقعن, ْن دمح سابعلاو ا 3 59 2

 1 نم لسوهلاو هيلع للام هيلا كوسو غلاه لاو هنع للا طر ةرب نه ىلا نع عساس يا نس نو ريكا |

 2 * قاف مة ل تان رتل سف ف يتلو ل

 0 :.( اولق ) هللا ديبع نب ر وأ و ىراقلا ليعمسا يسارا قاحسا وا و هيقفلا ديلولا ونا م انادخ لف

0 
 2 ندب ولا| .( ا ولاق )لمرلا لوس نب ىلعو 0-5 رهخ لعو نما ىصمن 500 .نابفس ن نيا

 7 هباء هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ةرب ره يبا نع اص ىبا نع يحس دس نع مارت ليوم انوإسم

 11 7 . 5 - . 1: 2 2 . 3 1 : د
 .. احتحمإ نيخيشلا نا ريغ بالا يف زيبك ثادج اذه * هملث هضو ةيفل داهملا نمر ريغب هللا يت نم لسو هلو

 5 : * مفار نب ليعمساب
 هنا 1 ' ْ ب

 يقرلا رفعج نب هللا ديعانب يقرلا ء العلا نب لالهاتب ءالما هيقيلا نسبملا نت نالس ندبجا ركب وا 6 انندحي لا

 هءيتحي نابت نبا (تلق) (م) ةنملاهل ناوديهشدناف هللاءاش فتج ياب هشارف ىلع تامواةم اههتغدلوا هريعبوا
 « نظييف لوجكم هكردب منغ نب نمحرلا ةيعو ةق ةيقو كاذب سيلورنم
 لاق 5 وهل او هيلع هللا لص هللا ل وسر نا ديبع نةل اضف نع كلام ن ورمت نءىب الوملا « ؛ف اهوا»

 *(م)ربقلاناتف نمنموب وةمايقلا موبىلا هلم هلو من هناف طبارملا الاهلمع ىلعمتخم تيم لك

 زغيإو تامنم اعوفرم ةريره يا نع صيبا نهود دكا نيدمح نب رمنع درولان. < بيهو )»
 *(م) بيهو نع ييلاءاجر نللاديعو كرابملا نباواور#قاغ نمةيعش لعت امو فلاب هسفب ث دحنأو

 منا لبص هلا لوسر لاق لاق ةريره يلا نع ءلاص ولا نوخ يلم ماو ليما مسمن ديلولا )ف

 « بعط لولا( تقر ما هيفوهيقلد | ملا نمر ريغمللايتإ نمرلسو هل وهيل

 ةبص أسصخلا نا كعمس ىدبعلا ىتثلا ونا انث ميحس نب ةلبج نع ةسيلا يلا نب ديز نع ورم نب هللا دبيع لف



 كهيبح# ع 9 كووعوا وا

 00 ب وم تو

 7 يامل نا اولسو ودعلا ءاقل اونمتال

 0 * حيي » فعيط ةلامعس بس هللا ليبسيف ةقفنلا لع فعاضب رك ذلاو م اصلاوأ .

 0 لاق ىرعُش الا كلام أبانا منغ نب نمحٍر لا دبع للا ل انييكت لا هدر. نابوثن تبان نب نمحلا ديعانت * هيف 0

 00 4 دال باكإلا <01 6 صيخلتا عمكردتسلا»
 ىرازفلاقاحسا وا ان ىننومنب بوبح انتي را دلا ديعس نب نامعانت دخ ى.زمماا دم. دمحا « ىت ريخا

 نيحىف واينا ن هللا دبع هيلا نك لاق هلابناكن اكو هللادبعز. رمىلومرضنلايلا لاس نع ةبقعنب ىسوم نع

 طر لع مط عنا هخاذع ته فويشلالالظ تح ةنجلا نا اوماعاواوربصاف هومتقلا ذ اذ ةيفاعلا هللا اولسو

 * هأح رون نيخيشلا

 نايركز نيد ن هللا دبع ان: بيدالادمحان هللا دبعانت بي دالا نسا نينيسحلا هللا دبعوبا انريخا 9
 ىلبحلا نمحرلا دبع ايا عمس هنا الوملا فاهوا 59 حب رش نب اود اني غلا دب زيني هللا ديغاني ةرسيمىلا

 ثيدح اذه» ثرجا محم ةمسشْعا ونضب بصب ناف 0 وةر ولا نموه رجا ىث ءاثا واحستالا 5 همينء قوبصنف

 0 « هاج لو ملسم طرشملع حصص

 مقال وجرتلاف لاقم | نعئمجلا ىلن نأ نب ذاعمنب لهس نع دئافزب ناب ز نع بوي نب دبعسو توازن ىبحم

 * هاجرخم ملو دان ةسالا مييحص ثي دح

 رمشالا كلام ابانا ىرعشالا منغ نب نمرلا دبعىلا ل لا درنابوث نب تبن نب نمحرلادبعانم ديلولا

 *( مخ )فويسلا ّك اللذة رم ةنحلانا

 ةالصلا ٍنااعوف رم هببا نع ىنهمل اذاعم نب لهس نع دئافن. 3 دينو تووأن 4 ب »

 مس رفهصق ووا ديهش وهف لثق واتا هللا ليبس يف لضف نم لو سوما | و هيلع هللا لصوللا ل وسر تعمسب

 مريس وأ

 ' 1 ةيقتا يوما ة 3 دن نب باهولا ديعاتت ناملس نب دم نب دمج ظفاحلا لعنب نيسملا ىلعوا 7 اند 0

 000 00 ءاقل اونمت ال نانلا اهيا ايلاق لسو هلو هيلع ّلالص هللالوسرا هيفا ذاقإاتك هن رورملا لا جرخ [

 07 هللا ليبس يف و رن ةن زاغنمام مكس و هلو هسيلع هللا لع ةلارل سول وقت و نع اهنا دبع تسلم

 ظ ىف ديخا بهو نبا بنا كمل دبع نب تادبع ني دمج ان بوقمي نوب سمع سابعا وا ان دحج

 1 ا ذه » فيض ةبام عبس هللا ليبسيف ةقفنلا ىلع فعاضي ركذلا ومايصلاو ةولصلان ا لسو هل اوهيلع هلا ىلص

 35 ٍ او هصقو وأ ديبشو بف لتقوا تافف هللا ليبسيف لصف نم لو مسوهل او هيلع هللا لص ال وسر تسلا

 ” | ىلع حييحص ثب دح ا ذه#ةئملا هلزاو ديبش هباف هللا ءاش فتح ي اب هشارف لعتااموا ةماه هتغ دلوا هريعبوا

 ٠ الرسن رورحلاىلا خرخنيح قواها نوصل يمل نا نءةبتعزب« ىبوم )ف

 7 [اوملعاو اوريصاف مومتيقلا ذاف ةيف اعلا هللا الس وونسلا هال اوتيق ال سسانلا ايات ملسو هلو هيلع هلا آض

 1 إو لوقت ورم ن هّلا دبع تعمب ىلبحلا ن نم رلا دبع وبا انثىن ال ولا "يأ اه وبا ان برش نب« ةويح )ف

 0 نرم# رجا يثلثاولجمت دي 1 مولا

 يب ا ناهي وسو



 *0)ج» ___عداجلا باكإب <03. « صيخللا مم كر دتنلل»
 الجرادغ ينقزرا مهللا لاق شحج نب هللا دبعمامفهباسذخ [وهلتقا ىتح رفظلاهيلءىنقزرا 1 ىتتاقو كيف هلباقاف

 عدج ميفهللا دبعأب تاقادغ كتيقل !ذافىنذاو يفنا عدجيف ىف ذخابمت ىناتاقو كيف هلياقاهسأن !ديدشدد رح اديدش

 ةبرع داتا اك يداي نعالاو اا ىو هيلع لاق ثم دنع لوقف كلور ياو كيف كوع ل رنا

 ىلع حي ثبدح اذه«طيخ ىف ناقلعل هشاو هذاناورابلارخآ هتاردقل يرصالوما يختل نإ هللادبع

 * هأجرخم لو 0

 عجن ا نم ةدابعزب ح 2 يئاقرلا(0)ةب القوا انث ورع يفريصلا نا دم نب دم نب 0 أ

 هلاو هيلع هللا ص ا نر ” دح لبجن ذاعم نأ اخ نت كلامانن ىس ومن ناولس لاق لد

 ميم دانسا هل ودا ذل ل واسم ط رششىلع حييحص ثي دح ا ذه هديهش رجا هلف لتقوا تام متأق داصه سفن

 * | رصتخم نيخيثشلا ط رعث ىلع
 متانن( الاق ) نمح رلا ديه نب دمحم نب هللا دبعو داب زنن دم ن.نيسحلاانب ى ريملا ىسيعئب ىلع 4 هانن دح ال

 هللا لصهللا ىن نا هنعهللا ىضر كلام نب سن :|نع ث دحب يلا تعمسلاق ناملس نب رمتعم انيمي ين هللا دنعن ا

 *« ديهش رجا هللا ةأطعا تام مق داصدلاليبس يفلتقلاهللالأس ن ءلاق لسودل اوهيلع

 نمحرلادبع ىتث دح بهوزإ أبنالا دبع نوللا دبع نب دمحأبلا بوقعي نب دم سابا وبا 4 ان دحو ال

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناه دج نع هبا نع هن دح فينح نب لبس نب ةمااما ينا نب لبس اشنا رش نا

 ثد دح اده:# هشا رفىلعتامزا و ءادبشلا] ز اننا هنو قسد داوخلا ما لاس نم لاق لس و هلا و

 * هاج رخن لو نيخيشلا طرش لع ميرص

 دم نب كلملادبع وه()

 الجر ادغىنقزرا مهللا لاف شحج نب ماَعف هيلسذخ او هلتقا تح رفظلاهيلعينقزر ١ مىنتاشو كيف هلئاقافد درخ[

 هللا دبعاب تلق [دغ كتيقلا ذاف ىتذاويفنا عجين م ينئاق و كيفهلت اقا هس أب[ ددشه د رح ديدش

 نم اريخ هللا دبع ةوعد تناكيلب دعس لاة تق دص ل وقتف كلوسريفو كيف لوق ةكنذاو كفا عدج ميف

 **(م) طيخ يف ناقتلعمل هفاوهبذاناور اهنلا رخاهت ًاردقلى وعد

 هيلع هللا لص 2 ممسهناذ | هم نب دح صاخ نب كالابإت نوم نتن اييلس لاقلاقدك (ميرجتا)

 توها لأ لابن نمو ةنملا هلت بجو دققةقان قاوف اسم لجرنم هللا ليبس يف لتاقن لول وهلاو

 24 ل نمهلعلف عطقنم وه لب( تلق )(مخ)ديهش رجادهلف لتقوا تام ماقداص هسفن دنع

 هللا ليمس يقلتقلا تال نم لاقهللا ى نا سنا نعش دحل ىلا تعمس رمتعمانب عين تاديعزب ماد

 :( مخ )ذيهش رجا هتلاءاطع |تام ماقداص

 ةداهشلا هللال اسنماعوف سصوهدج نعهيبأ نع لهس نأ ةماما يىلانب لهس ىنثدح حب رش ن4 نمحرلا دبع 5

 00 ل7 ا ا م د 1و1 1 1 1 1 ة 1 1 0 ز 0 + 133-77777777

 #* مخ)هشارفىلعتامناوءا دهشلال زاتمهللا هغاب قدصب

ملج رنمقلا ليبسيف لئاقنم ل ون لس و
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 كف - هباس باكي ه3 همنا كردحلاو

 ناسيا طش 3 0 1 ا ع

 هيلع هللا لصهّللا لوسر لاّمفدعم باطخلا نب رمو ءادهشلا ىنا رومظ نيب رمف نينموملا رفظاو نيكرشملاهللا منه

 ثيدحاذه *مممرحتاي اذهناواكولمو افارمثاوةداسءادهشلل فتراو ثيدحلا بحنكلنا رمي اياه لسو هلاو

 7 هاجر ودا ةساالا مييعص

 : كانون قاحسا ندم 7 ريكي نب سنواننرابجلادبعن دمج ان بوقعي ندمت سابعلا وا ايريعلا 0

 هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس لاق هسا نع (يهنعتدا ئضر هنلادبع نيران نع رلا دع ع ةداتقنءرم نب

 ثيدح اده (١)لبحلا نصحني باحصسا مم تردوغ يبا تددول هللاو دحا باكا ركذ اذالوَقن لسوف او

 *# هاجرخم لو و ٍلسم طرش ىلع ح ميروك

 قاحساو ا ان كاطنالا ىسوم ن بوبحانن يرادلاديفس نب نامع انن ةملس ن دم نب دما « ىتربخا 9
 11047 لسان داس رع نيش يار نم نوسيم نع تما هل نب بح نع شعاالا نع ىرازفلا

 همانس ةورذ وهدومع ومالا سأرب كل أبنا تئشنا ىللاتفكوب ةوزغيف لسوهلاو هيلعاللا لص هللا ل وسر

 | ثيدحاده#داهملاف هماتسةورثافاو ةولصلاةهدومحاما ومالسالاف الا نسارامالاقدتلا لوسرا ءاجا"تلقلاق

 «:هاجرخ و نيخيشلاط رش ع

 : ا 1 را اور 1

 دل هضم ديد د الجر تفادخروتلا الان برايل ةدسامتن ةيحان قع اع ب سا

 هلتاقاف ٠١ لبجلا ضيضح هلمل و خسنلا يفا ذكه )١(

 ل اتقلل سانلا فصن وهو ردب مهم قلم هتجاح نم غرف ىتح هلها ىلا لجرلا جرخ واردب مذيرسوهلا و

 م وهلا و ةيلع هللا لص هللال وسر ماقف دهشتسا نميف ناكف سائلا لتتقاف مبعم فصلا يف لخدف مهتيبعت ف

 اكولموافا رشا ةداسءادهشللن او ثيدحلا سحن كلنا رمعاب اهلاّف رم هعموءاده كا يلا رهظ نيب رفرصتنا نادعب
 « هللا وال( تاق) حنبحص» مهم رميا ذه ل قا

 اذالوق سوه و هيلع هللا لص ينلا عمس هيب نعرباجن. نمر لا دبع نع رم نب مصأع ينثدح «* قاحسا نبا ِظ

 * ( م ) لبجلا نصح يباعصامم تر فوغ ىناثد دول هاو دحا نا

 هللا لص هللا لوسر عم ير ينا نيزوميم نعتبان ىلانب بيبح نع « شمالا »

 *( م خ) دابحلاف هةءاكم ةورذاماو ةالصلاف هدواماو مالسالافرمالا سأراما لاق هزل لوس

 هذ رح ()

00 

 1 لجا تلق همانس ةورذو هدومتو سم الا سأ رب كنأبلا تثش نا يل لاقف كوب ةوزمغ يف سو هلو هيلع

 1 | ١ والان شجن تادعنا يل ىنث دح صاق و ىلا نب دعس نب قاحسا نع طيسق نب 4« دب زي »

 5 ديدش هسأب اديدش الجر ىنقلف | دغ م وملا ائيمل اذا ب براي لاقف دمساع دف ةيحان يف اولفن هللا وعدن يتات الا
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 «00ج» «دابجلاب انك ٠١ «0ه) « صيخلتلاعم كر دتسملا »»
 هللا به ذب ةنحا باوانم بايهنافهللا ليبس يفداهلاب مكيعسو 1 هيلعتشا لصقل لوسر لاق لاقدنع

 ديعبلاو بي رملايفهللا دو دحاومبقاوديعبلا و 5 رغلا هللا ليبسيفاو دهاجو ةمدق ةيقضازوو لاو مهلا هب هيأ

 + اجا ال معو ثبدحا ذه« مال ةمول ايف ؟ذخانالو

 1 نسا نع تاب نع ةملس نب دامح انب لاهملا نب جاجخإانس زب.زملا 6-3 ىلعانن يراقلا نس 1 1نيدمح كي اي ربخا 9:

 1 مد"] نبا اب هل هللا لوقف ةنجلا لها نم لجرلابىف*وب لس و هل او هيلع هللا لصللا لوسرلاقلاق هنع هللا يضر

 كلبا ىعاو كلأسإ امو رتش نع و ل1 لوتف لزم نيب ريال بف كلا م تس

 زانلا لها .ىنرم لجن لاب ىو ولاق ةداهشلا ل ضف نمىأر ال تارضريثعكليبس يف لتقافاس هلا ىلا قدرنا

 هدم تف لكلا عدلا ل رتل مرش بر عا لوقيف كل زنم ت دجو فيكم د١ نااايهللا لوف

 خيحم ثيدح ذه « لمف يفكللذ نود كتل اب دق تف ذك لوتش من لوقف ابهذ ضرالا ()عالطب

 م.اج رخي ملو لسم طرش#ج

 ميها رباانب ىضاقلا قاحسا نب ليعمسا ا: ىتاهضالا دهارلا هللا دبع ندم هللادبع وبا(اربخا) ةقايسلا# هرذهع 0

 نعاسا نع ةرجتنب ب مكن قاحسا نب دعس نع ةريغملا نب دواد نع ساطبسن ميهاربا ن.قاحسااي ةزج نا

 1 «اموقلا نملاَتف فرس نمىباعا» مهلع طبهذا ءاحورلابلسوهل و هِيِعَسا لص ىبنلا نيب لاقهدج

 ىدحا رظنتن.اولاق ٍ الساليلق مشيهةذب كارا ىلاملاةراسوهل ار اوهيلعهللا لص هللا لوسرعم اردب لبق

 هع ىإب هل لاّيفاذوهاهاولاق نبالاقةنملاو رفظلاانلهّللا عمجيف ب فاقت نااماوةنملاف لت ناامأ

 جرخواردب ءؤي لسوهل اوهيلعّللا ضنا لوسر جرف: كتتحاصمذفن كلها ىلا ب بهذا لاق ةقملا م بفاس

 صيخلت هيلع » هنع ىئع هللا دبع ١ 100 ىثشلا عالط و سوماقلا ىف لاق ( ١(

 0 حيحص «غلاو مهلا هنهللا به ذب ةنجلا باونا نم ب بايهنافشتبا 00 0 اعوف رص تماصلا نا

 ةنحلا له نم لجرلابىفتوب لبس هل او هيلع هللا ىل ايص هللا ل وسو لاق سنا نع تباب نع ء لس اح

 ِكلأسا ام لوقيف نمتو لس لوقيف لزيمريخ بوىا لوقيف كلزتم تدجو فيك مد ١ نبااي هل هللا لوقيف
 لجرلاب ىنؤي و لاق ةداهشلا لضف نم ىأراملت ارم رشع كليبس يفلتقاف ايندلا ىلا ىنجرنا كلأسا ينعاو
 هنم يدتفتف برلا لوقف لزممرشبرىا لوقيف كلزيم تدجو فيك مدا ناإ هللا لوقيف رانلا لها نم

 * ( م) لمفترف كلذ نودكتل ا دقت بدك لوقيف من لوتف ابهذ ضرالا عالطب
 ةرجي نب بهك نا حسا نيدعس نع ةريغلا ندوادنع هاووهو (ت تاق) ساطسنن ميهاربا نب « قاحسا ١»)

 نباموقلانم لاخر نم ينا رعا هب هلع طيهذا ءاحورلاب لسو هل ١ و هيلعهللا لص يننلااهبب ودج نع هينا نع

 يدحا رطتياولب عمابالاب مذ مك ارايلام لاق سوم 4 ؟وديلع هللا ىلع نا عب اردب لبق نو ديرأ

 هللا ياي لاّقذاذ وهاهاولاق 2 نبا لاق ةنجلاورفظلا انلدللا عمجيف بلف نا أما وةن هنجلاو لد ناب نيس

 هيلع هلا لص هلل ال وسر جرفن كتجلصم ذفن كلعاملا بهذا لاق مام ىحاصمدخا(١) ةحاصم يل تسيل

 لا دبع ءاهدسبامو ةملكلام ذه يفقايسلا نمربظي اك ةحلساهلءاو لوصالا يفاذك )١(
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 كرمت

 «(0جإ9ا  «ديابكو زا 4س ةرشلال
 40 0 2/1 + هاج تعمل وا داتتسالا خيط شنب دح اله
 | كلامزيورينربخا بهونإ أبنا ملا دبعنب هللا دبعنب دمحشانن ب ومين دمت سابعلا وبا اننا دح ف
 | لاقهنع هللا يضر ةرب سه يبا نعرغالا ناس نع ميلسنب ناوفص نع رفعجيانب هللا ديبعنع )١( ىبع رشلا

 لاَتف حبصن ىتح ما ةليللا ج رخن | هللا ل وسرإياولاتف ج رخم هب رسد ملسو هل آو هيلع هللا لبص هللا لوسررمما

 أ ىلع حيحص ثب دح اذه « ةقدمل | ففي رخل و ةنملا ف !رخ نرم في رخيف اوتينبتنا ن وبحنالوا

 *« هاج رخن لو مو ملسم ط رش

 نع دم نب زب زعلا دبع ان ” ديعس نب ةبيتق انس نا ذاش نب دم ديعبس وبا انن ياهن حاصندمم 4 ينث دح»

 ينلا و ةواصلايلا ءاج داجر نا هيا نع هنع هللا ىضر صاق هيفا دهس نب ص اعنع د أع نب ملم نب دمخ
 ىضقايف نيملاصلا ك دابغ ىنونأم لضفا ينت ١ مهللا فضلا ىلا ىهتنان يح لاّفان لص مسوهلآو هيلع هللا لص

 هيلع هللا لص يتلا لاَقف هللا 9 لجرلا لاف افن !ملكتتلا نمولاق ةولصلا ملسو هل او هيلع هللا لص بنل

 « هاجرخم لو دانسالا حيحص ثبردخا ذه © هللا ليبسيف دهشتس و ك داوج رّثسب ذا سو هلو

 ينث دح قاحسا نب دمحأبنانوراهن د نان ةماساينان ثراطإا انن ىضاقلانيسحلانب هللا دبع © ىب ربخا ©

 هللا لص هللا لوسرلاةلاقامبع هللا ىطر اعنا نم ىراضنالا ديبلن دوم نعيراصن الا ليضفن تراك

 اذه هايشع و قر كبمهتز روهيلعج رخي ءا رضخ ةبق يف ةنملا بابن رهنق راب يلع ءا دهشلا لس و هل او هيلع

 * هاج رخنملو و لسم ط رش ىلع دانسالا مييحص ثن دج

 قاما وات نوم ن بوعي زا دلا دعسن معان يزيعلا ةملسنب دم نيدمحأ نس 8 وا © اب ربخا

 هللا ىّضر تماصلانب ة دابعنع ا ساد كو ومب ناماس نع شايع نب نمحرلا دبع نع ىرا زفلا

 هنِع ندلا ته شاولا يعرشلاو هو مضلاب رمح ه هباوص كلام نب ورمع بي ذهتلا ب 3ع( /

 »+ جرح يهللا ىلع نم ايض وبف مالسلابهتتب لخبم لجرو

 ناش ا ديم نعايعرعلا كلاب نب مرع دبع هبخا به و نبا انا يلا دبع نب انأبلا مص الا # ان ربخا

 هب ربس ١ لسوللا | وهيلعهّللا لص هللا ل وسر سما لاقةرب به ىنا نعرغالا ناس نع ميبلس نب نا وهبص نعرفعج ىبا
 فيرحلاوةنجلا يفارخ نمي نع فاتن قوبل والاف حيبصن تح ماةليللا جرخما هللا ٍلوسراياولاقف جزخت

 «(م) ةقدحلا

 للا لص ىلا و ةالصلاىلا ءاج الجرزا هيبا نع دعس نب ىماعنع ذئاعن لبس لمن عج ىور زاردلا »

 ينلا ىق الف نيحلاصلا كدابع ىف وأم لّصِفا ىت" امبالا فصلا ىلا ىهتنا نيح لاف انب ىلصي ملسو ه1 و هيلع

 8-5 «هللالييسيف دهشتسو كد اوجرقمي اذالافابا لاتفافبأ ١" ملكتلا نملاقةالبصلا لسودل ا وهلع هللا لص

 للا لص هللا وسر لاق سابع نا نع ديبلنب دوم نع يراصنالا ليضفنن ثراحلا ىنادح * قاحسا نا إ»

 *( م) ايشعو ةركل ميهقزر مهاع جرخضعا رضختةبق يف ةنجلا بابن ره قرابىلع ءادهشلا سو هلو هيلع

 ةدابع نع:ةماما يلا نع لوحكمنع ىبسوم نب ناملس نع شايع ن نمح رلادبع نع ى رازفلا « قاحساوا

 نإ



 د ا اي يي ا ”©
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 «()جو» عاجلا باك» مج - «صينلا عي كردتلا
 ذيعس قري )بهو نا أبنا محلا دبع نب هلا دبعنب دمج أبنا ب وم,نب دم سابعلاوبا « انث دح ف 7

 سو هلآو هيلع هللا لص هللا ل وشر نا هنع هللا ىض ر هبا نع ذاعمن ب لهس نع مهيمن نب ريخ نعسب ىاياؤا

 موصا تنك دقواهيف ج رخيجو ززاو ب رسلا» ذه تنم + كا لال رسول تقال سمأ هتافذ د رس علإ

 ن.رطفنالف نيم وصت و نب دعمت الف نيلصتلاق هلمعدب غلبا لمت ىلع ىنا دف ه.دابعب دبعتا وهن الصن لصا وةمايصب ١

 تنلب امد دب يسفن ىذلا و كل ذ تةطولو لاق هللا لوسراب كل ذقيطا و تلاقنب رتفن الف نب ركذن و

 د: هأح 0 ةانكاإلا 6 ثلا دحا ده * هلم نم ريشعلا

 مثيحلاانن يخوتتلا نامعن دمحم هاما واانن كر مس نس كددع نا هيففلا قاحبسا ن دمجا ركب وا 3 1 ريخا 2

 هللالوسرابلاقالجرزا هنع هللا ىضرةماما نا نعنرحرلا دبعنب مسالا نع ثراها ءالعلا يل ربخا ديمح نبا

 ١ هاجرتممو 0 عيت ثدحا ده * هللا ليبس يف داهملا تما ةح امسنا لاقةحايسلا بف ىف نثر ذبا *

 أنبأ ش ايع نب ىلع انن ىنصملا نب دمحم اننا يبا انب نا نهم نم ليغمسا نب دم نأ دما ناملا ونا « ين'دح

 هيلع هللا لص يبنلا نع هنع هللا ىنطر و رمت ن هللا دبع نع (؟) يش نا نع تو ةرعات ديو ثمللا |

 * هاج رخن لو لو ملسم ط رش ىلع حيحص ثيدحا ذه#*ةوزغك ةلفق لاق لسو هلا و

 يع م م

 هللا ليبس و زاغ قو رع لج هللا ىلع نماض مهلك ةيالث لاق مو هل و هيلع هللا ىلص 000 نع 4

 نماض وهف دحسملا لا حار ل جرو ةمينغوا رجا نملاباع ٠ دروا ةنحلا 1 ديف هافوت َىَح هللا ىلع نماضورف

 هللا ىلع نما ضوهف مالسلاب هتس لخد لجر و ةمينغ وا رجا نم لاب اع هد ريوا ةنحلا هلخ ديف هافوت تح هللا لعأ

 ١؟نيسح همسا(؟)  ك؟هللادبعهمشا(١)

 لسوهل اوديلع هللا ىلص هللا لوسر نا هبا نع داعم نب لهس نع مم قار نع . 86 ديعس ظ |

 همايصإ موصا تنك دقواببف جرخ ىجوزذاو ةيرسلا هذه تشعب هللا لوسر اب تلاقف ًارما هتاف ةءر ا

 نبرك ذنو ن رطشالف نيموصنو ندعم الفنيلصل لاق هلم هي غلبا لمح ىلع ىنلدف هدا ساو هبالصب لصاو

 ,مريشعلا يف تغلبام هدي ىسفن ىذلاو كلذ تّفط ولو لاق هللا لوسر اي كلذ قيط اوتلاق نيرتفالغأ

 يف ىل نذها هللا لوسرإب لاق الجر نا ةم اما يلا نع مساقلا نع ثراملا نيءالملاا امنا ديم نب  مثيعلا ف

 * حيعص» هللا ليبس يف داهملا ىتماةح ايس نا لاق ةح ايسلا |

 0 ةوزغك ةلغق اعوف رسم ور< نب هللادبع نع نشنبا نع رش نب © ةويح ف |
 نم اض ا لسودلاو اوهيلع هللا لص هللا ل وسر نع أنا ىلا نع بيبح ن ناملس ين دح نعانز والا ا :

 رجا نرم لان ام هذربوا ةنمل ا هلخ ديفهافوتر ىتح هللا ىلع نماضوبف هللا ليبسفايزاف جرخ لجر هللا ىلع |

 ةمينغوا رجا نم لاب ا هذريوا ةئجلا هلخ ديف هافوتي ىتحهللا ىلع نماض وهفددسملا ىلا حار لج رو ةمينغوا

 5 كالا مقلب ؟) "ب ,

 4 م



 و 8 ب .« 0 © م« صيخنلا مكر دتسلا و9
 ا هات  مويوعدب ىلاعت هللاناو هردضوؤ وت وع قمل ضف ناطلسلا ىلا ةجاح مهم لجرأ تناك ناو

 ظ 0 أربعا 0 ف اوذواو او لبيس قدك 0 اولئاق نيذلا 00 5 روامف رخز ىأت

 : و الاقل ا انيطعم مج 00 رابثاو

 .[دانسالا يمص ثيدحا ذه# رادلا ىبتعمنف مثربصاع كيلع مالس بابلكنم ةكسناللا مميلع لخدتف ىليبسيف

 د: ه أح رخو

 نيدم نع دعس نن ثيلاان ريك ن ىبح انئدحاولا ديعن د لا ىامسا نب ركبوا « انندحإ»

 لاق ملسو هلآو هيلع هلا ل هلا لوسر نع نعل ىضر ةري سه ىف نع هببا نع سابص يبانب ليهسن ء نالت

 »دبع فوج يف ناعمتجم الوبراقو مسلاددس ما رفاكل تقاسم رخ آلاامهدحا رضي اعامتجارانلايف ناءمتجمال

 © هاج رخو م و لسمط رش لع يعص ثيدحا ذه# حشلاو ناجالا دبع باق يفزاممتجم الو منبج نادو هللا ليبس رابغ

 جداجلا 5 نعديزي يلا نب ناوفص نع (امهدحا ) نيرخ 1 . دانساب حلابص ىبان ليهس نع «ىوردقو

 رجا ىسوم نب فو ل در دمج“ نب هللا 0 رع لا نع

 ا ا يام و مالم

 ةرصبلاب مركم ن . نيسملا نب دسم ان ظفاحلا ىلعوبا ( هانسدح ) ميلس نب ناوفص نع ليهسنع 3 ليقو.»

 ها ء ميلس نب ناوفصنع اص ىبانب ليهس نع ةملس نب داحان: ى دهم نب نجلا دبع ان ىلعنو سمان

 ناخدو هللا ليبس يف رابغ عمتجم اللاق 3 او هيلع هللاىلد ىتنلان ء هنعفللا ىضر ةريره يلا نع جالجللاييا

 * اذبا لسم لجرهجو يف منهج

 انن دح » ٠ : مسم» 3 5-0

 ةمايقلاء ون وعدد ىلامتللاناو هردصيف ىهوتومب ىتح هل ضمت ل ن اطاسلا ىلا ةجاح بسم ل احرا تن اك ناو

 | ىف اودهاجو ىلببسيف اوذواو ىليبسيف اولتق و هللا ليبسيف اولتاق نيذلا ىدابعزسا لوف اهفرخز ىنأتف ةنجلا
 راهلاو لدللا كل بسن نمتاننر نولوقيف ةكسئاللا ينأنف باذعالو باسح ريب اهنولخ ديف ةئملا اولخ دا ىليبس

 مولع لخدتف لبيبسيفاوذواو ىليبس يفاولناقنيدلا ءالؤه لوّيف انيلع (ممرتخا نددلا ءالؤهنم كل سدّمتو
 * حيرت *رادلا ىبمع منف مربصا كل م دانس بابك نم ةئالملا

 لااسرخ ”ةلااهدحا رضي اعاتجارانلا فنا اعمتجيال اعوف صم ةريرهيلان :رع4سأ نع ليهس نع زالجت 4 نا ٍِظ

 ناع الا دبع بلق ين اهمتجم الو منهج ناخدوهللا ليس راجنإسم فوجيف ف ناممتجمالو براقو لسا اددسملا رفاك

 يف رابغ ع و ربرهيبا نعجالجللا ىلا نع ديزيلا ْن ناو فص نع ليهس نغرب رج هيلعو( م )حشلاو

 نبدامح ان ىدهسنبالاقو«ادب ادبع باق ين اعاو عش عمتج لو اديادبع فاوح يف منهج ناخدو هللا ليبس

 * ج الحال يلا نع ميلس نب ناوفص نع ليهس نع ةملس
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 اده#هرشسانلا ؤكدقف ٍبعشلا نم عش ىف هللا دبع لجرو هلامو سفن هللا لييسيف دهاجت ىذلالاقاثاب الك ١ ش
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 أ «(0)ج» « داهجلا باتكإو» كيد - © صيخلتلا مم كردتسملا ط

 نرتك ناملسان ىسلايطلا كلاادبع ن ماثهانن ىرا دلا ديعس نب ل مع انني زتءلا دمحم نيدمحا 1 ل ٍِظ

 نينمؤملا يا لثسعنا اسود و هيلع هللا لص يبنلا نعهنعهللا يضر ىردملا ديعس ىلا نع نكاح :رع ىرهزلا

 «داجرخعإو .نيكيشلا لطرف لع حي تدع

 نو رم نع(١ )ى أهو اينربخا بهو ناانن 1 ادبع نبهللادبعن نعلق برش ندم سابع او و ان 0

 ميعزانا لوقت مسوهل آو هيلع هللا ل هلا وسر تمدس لون هللا يضرابغنب ةلاضف عمس هنا يبن :>لا كلام

 نل ميع زابا و ةنملاطسو يف تيب و ةنملا نصي ريف تنس تاس مالا نما نمل ليما م .ءزلاو

 ةنْلا طسويف تيبب و ةنملا ضب ريف تيب رجاعو لاو ومان معاة طسو يف تيب مآ

 اذه *ت وع نا ءاش ثيحت وع ايرهم رشلان مالو ابلطم ريخلل ع دب ملف كلل ذلعف يضرم ةنإلا لعا ىف تيبو

 * هاجر و ملبمط رش ىلع مرحص ثي دح
 ةداتق نع ةماس نب دامح انب لاعنل | نب جاجح اننادح زيزعلادبعزب ىلع اعاانإ مكقلا لا قاحسا نن ركبوبا 4 انربخا

 ل ملسو هلو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاقدهنع هللا ىضرنيصح نب نأ رم نع فراطم ن نءةماعد نبا

 حيض ثيدح اذه : :لاجدلا مي بلا ممرخلا لتاقي ىتح ماوان نم ىلع ن ىهاظ قحلا ىلع نولت ام ىتما نمةفئاط

 اجر لو لم ل

 ثراملان. ورم اب نا بهونا ابنا حلا دبع ن هللادبع نب دع انن بوقعي نب دمه سابعلاوا ياندح »

 هيلع للا لصوت لور تست يق ةنعاما ىطر صاملا نيو رم ن هللا دبع عمسدنا هيدحىرفاعلا(:) ةناشعابانا

 اوعاطاو اوعمساو ما اذا هراككا مهم قتتتنيذلا نورجاوملا ءارقفلا ةنملا لخدم ةلثلوا نا لوقت لسوهلآو

 هنعافعن دلا في رش ؟نموءن يحوم (؟ ١ مح ب اع ونا 'يناهنب 2 (

 لثسدنا لسو هلا ؤهيلع هللا لص يننلا نع ديعسىا نع ديزي نءءاطع نع ىسهزلا انب ريثك نب ناميلس إف

 ىكدتف تعشلا نم بعش يقهللا ديعب لجرودل أموهسفنب هلل' ليبس يف ده اجىذلا لاقاناعا لك |نينم ؤملا يا

 *( مخ )رش نمانلا
 لس وهل آو هيلع لال هللا لوسر تمس لوقيديع نيلاضف عمس ىلا كلامنب هرم نع ؛ اهوا

 0 ونم نمل ليما ميع لاو ميعز انا لوق

 كلذ ليف نرم ةنخل !لعايف تيب وةنجلا طسويف تيس وةنملا ضب ريف تيب رج اهورلساو نمأ نلل ميعزاناو

 . +( مخ )ت وع ناءاش ثبح توع ابرهمرشلا نمالو ايلطمريخلل عدبرل

 ىلع نب هاذ قا ىلع نولئاهت ىتما نم ةفئاط لازال نيصح نب نارمت نع فرطم نع ةداتق نع  دامح
 ظ *. ( م) لاجدلا حيسملا مرخلا لئاقت ىتح مهاواننم

 السا لو تس دم نب ادم سل فال ةلعوايشح 4 ثراخلا نورث

 4 ردع ندمؤلا كا 0

 اوِعاطاواويمسا ادرس ٠ راكلا مجم ىتنبنلاند رجالا ل دك ةلللوانا لل او هيلع



 كااماسلا 01 يم ' م صيخللا مم كردتسلا »

 را قالت وب لاب امل لاو لاو هيلع فا لص ل ل يسير ايلا لسرافدحا اهو هرم

 نب هللا دبعانيطاه أ رتف ةملسو الاق « ةر وسلا رخ 1 م رالايفامو تاومسلا يقام هلل حبس انيلعأ ر ف

 هن وبمحم لاق هاه رخآ ىلااملوا نم ةملس وا انيطاهأ قو ريكا نب ىيحب لاق # ه رخ 1 ىلا مالس

 * فصلا ةروس ىنعاهرخ 1 الوا نم قاحسا وا انيلعاهأ ردو

 ب رفا دح ليسا نب ىنومذا ى 0-2 لا ا

 ' نا ده تويم تبا ةمنحلا نر ثام لاش ا ا وهال لمح ناو ا

 ملاتقلا ف لخدم 0 هياحصال لاق 7 هعم هفيس نفح رسكق من لاق 3 هلا هيلع هللا لص للا ليسا

 هيد حم قالا لا

 ال و هنع هي 0 ا 1 هسا عنب ل ل

 مون و اواو لاقزا هارقرو فا لاق سا. نم حلا لح دن ةولعزولو ا معنا سو هل او هيلع هللا لص

 انفايساتناك اعناو بساخن ' يشيابزول ويف متبسوحدقواه ٠ زمنا عمل لوةيف نوحتفتسو ةنجلا بابيلا ةمايقلا

 ثندحاده#سانلا ابلخدنا لبقاماعنب عل 00 حتفيف لاق كلذ ىلع انتم ىتخ هللا ليبس فان فاصل

 « هاج رم خل ل و نيخيشلا ط رش ل هس

 «انربخا# ..هنعافعنيدلا يرش دمح »لام ةنس قوتلا ديزنب هللا دبع همسا :)١( ىربنملا ١

 *هللا دبع نعةملسىلا نع ىبح نع يعازوالا نعىرازفلا قاحسا 0

 فام وه ولإق هنا هنا نع ىسوم يلا نيركب ىلا نع ىف وجلا ايون دب نا هايس
 ةعملا ثر با لاقظ ىنويسلا لالخ تخت ةنللا نا ل وقتولس و هلآ و هيلع هللا |صهلل الوسر تعمس ودعلا
 عيلطمالسلا هيافع ال لاق ماقيسس نفح رسكك من لق لسو هلآ هيلع هل لص هللا لوسر نماذه تعمستننا

 * ( م) لاتقلا يفلخدم

 نادل وسرىل لاقو رمع نيهللا دبع نعىبخلا نع رادع نإ نم نباح ني شابع نموا فاز عدس و

 موت وأي نورجاملا لاقفرلعا هلوسروةهللا تلق تما نمةنللا لخد ةصزلوا 2 1 وهلا وهيلع هللا لص
 انف ايسا تناك امعاو بساحم ”ىشياب اولاق متبس وحدقوا ةيزملا مهل ل وقف نوحتنت حتفتس وةنلس !باب ىلا ةم ايقلا
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 | الووم نب بويع نيرا دل دعس نب اا ىلا دح نب دحا نس 4 20

 3 مت لأ بما لالا يأ ا ل لاق

 ) : 4 مخ )سانلا اباجدنا لبقاماع نيعبراديف نولشضيف مه حيتفيف لاق كللذ لعانتم يتحمّل لببسيف يفانقار علم



 *(00) ج» . « دابجلا ناتكإت « 9 « صيخلتلا مم كر دتسملا ف
 * هاج رخن ل و يراخبلا طرشلعأ

 يكاطن الار نيدمحا نب دم ديإولا ولا ان ةفوكسلاب ينابيشلا ةبقعن دم نب دم نن لعن سيلا ونا 4 انربخا
 هنع هللا ىضر مالس نب هللا دبعنع ةملسيبا نعريثكيبا, نب ىبحبن عا ز والا انن ىصيصملا ريثك نب دم اننا
 هللال زئاف هانلمج هللا ىلا بحالامهالا يا ملع ولانلقف راسو ل1 و هيلع هللا لسةنلا وسر باعصا نم رفنابدعق لاق ظ

 واما مرعلا : ىلا ميكحلا زب زعلاوهو ضرالايفامو تاومسلايفام هلل يبس ل ا> و زعإ

 أهأ رق و ريثك نب دم لاق ةكع ا ىبحم انيعاد ًرقو يما زوالا لاقا ذكم لسو هل او هيلع هلا لص

 ديل 1 اماغأ و مرش وبا لاقاذكم ريثك نا | انيلعاهأر قو ديلولا والاق اذكه ىاز والا انيلعأ

 ٠ | املوا نم ةروسلا هللادبعوا كالا انيلع أرق وا ذكه يناريشلانسملا ونا خيشلا 507 مك الا لقا ذكمأ|

 همت م ىعازو الا نعإسمنب ديلولا هاور اهرخآا ىلا

 نبديلولا 9 قشم دلا نما كيغ ئب 4 35 انييم.رادلا كيوس نبنامعانب ىزنلا دم نيدمحا «هاربخا ا

 ىنلادنع ادوعق انك لاق ماللس نبهللا دبع ينادح ةملس ونا ىتادخ ريثكيلا نإ ىبحن ىنأ دح ىع ازوالا أذن ماسم

 ُّط رش لع حيحص ثيدحا ذه * 2 هوت ثي نما رك دفدللا ىلا بحالامعالا يا معن ول اناقفاسوهلاو هيلعدللا لص :

 ديإ ولا ةبآ ور ف .الخم دابز نب لقملا ةب اور هكح رث ىلع املج ئاذلانا يد اب يم

 * هريغو سم نب

 نئيلاوعر مصل اص نب هللادبع/طاصونا انين دجات و ارسعلا لضنلا دم نب لمتسا# نسحلاونا 6 هان 0

 عشان نا 2505 )ةنوميم ىلا نب لاله ينثدح ريثكى نب ىبحن نعىازوألا شكا ١

 هللادبع نع نمر لا دبع نب ةملس وبا يتثدح نيغك نأ نب ني ىتدحمازوالا( لاقو ) هبدحهنع هللا ىضر مالس

 0 0 لامع الا يا انملع ولااتف لس و هل وهيل هللا لص هللا ل وسر دنعانك لاق مالسئا ]

 مرو ءهدأ :سايفكلش هناف - تبثلاو ناش الا هل ناكنا ودايز نب لقهلا ناف لسع ديلولا تيد لال[ د :
 َن

 ةداب زن ماور ىغا زوالاب ادكأ مدخلا يرارفلا دم نب ميهارب ما قاحسا ٌ أ ةَنلَس أ دانس | ةكىلع زيلدلا

 *« لوالادا انسالاب ف ظ افلا

 هللا قاب 3 كار نول ان ادق لو الس ن4 هللادبع ل ا ع ىاذم

 انلعاه أ ارفف فصلا رخ 31 ىلا ميكحلا زب زعلا وهو ضرالا يف امو تارومسلايف امدنن حبس تلزئاف هانامم|

 نب هللادبع ية : ىثدح يعازو الاانم ديلولا لاق ( ( مخ )لس و سباع هذا لض هللا لور |

 لاو .اك رث نيخيشلا نأكو + ثير.دم ا لس و هللا وهيل | لع ىلا دنع اد وهق انك لاق مالم

 * اذه ف الخ

 نعةنوميم آظ508 يندح زيثك يان ىبحن نعىجئازو الد لّملاانم ىرصملا اص ن هللا دبع 12 ا

 : د د ضرالايفاموتاودسلايف أم هلل حبس لو : 2
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 0 *400ج» < «ةايجاباكإزب  «ههظ_ < «صيللا عيكردتلا)»
 ا 10 دق لوا »نين رهط لعوأ هس رف رهظ لع هللا لييسيف لمت ل جر سانلا ريخ نم نا سانلا رش و
 ث ذح اذه #«هنم* ئش ىلا ي وعر ال هللا باتك رقت 'ىرج رجاف لجر سانلارش نرم ناو توا

 * هاجرخ مل و دانسالا مسك

 ى رافتلا نعم نب دسمحأبلا هللادبع أبنا نا دبعأبلا هج وللا ونا انل زو ما ميكح نب نسملا 6 ىنر خا ١
 دجسم يفهنع هللا ىضر نافعنب نامع تعمس لاق نامعىلوم ملاص ينا نع يبث رقلا دبعم نب ةره زانب نعم ونا

 وب فلا نم رهخ هللا ليس يف موب لوقت لسو هلو هيلع هللا لص هللا لوسنر عمس هنأ نادح و ىنع فيم

 * هاج رخم مو ىراخبلا طرشرلع حيعص ثيدحا ذه»# هسفنل ءرما لك رظنيلف ف ها وسامف

 نب ماشه يب ربخا بهو أبنا مسملا دبع نب هللا دبع نب دمج أبنا بوتمينب دمم س سايعلاوا 4 انب دح»

 هللا لص ىبنلا باكا نمالجر نا هنع هللا ىضر ة ريمه ينا نع باب ذيلانبا نعلالهيبا نب ديعس ن 006

 ل يول يو يما 3 ا و هيلع

 0000 ل و طاوله! وتعلو > لغفا اللاق م بمشلا

 فروضتنالا اماعنيتس هلها يف ههالص نم لضفا هللا ليبسيف مدح م امم ناف 0 لاف ملسو هلاو هيلع

 اذه# ةنملا هل تمحو ةقان قاوف هللا ليبسيف لتاق نم هللا ليبسيفاو زغا ةنملا «بلخ دب و كل هللا رفشينا

 هع لك لق لتفاط يث لع اص تبرادح

 ىبحل امىااملا حاصن هللا دبعانت يع را دلا ديعسنب ناتعات ىزملا دم نب دمحا نسملا وا # ان ربخا

 هلو هيلع هللا لص هللال وسر نا هنع هللا ىطرنيصح نب نا رمت نع نسما نع ناسح نب ماشه نع ب وانا

 معي ثب د.ح | ذه * ةنس نيتس لج ر ة دابعنم هللا دنع لضفا هللا لوبسيف فصلايف لجرلا ماقملاق لسو

3 
 هريعن ربظ ليعواهس رف رهظ لعهللا ليبسيف لمع لجر سانلا ريخن « نا سائلا بطخ ملسو هلا و هيلع

 » يمص هنم'ىشىلا ىوعرال هللا باتك ارت ىرجرجافلجر سانلارش نمنا وتوملاهساب ىتحهيم دقىلعوا

 : | هيلع هللا لص هللا ل وسر عمسها نابع نف نايعووم اصف ا نع دبعمنب ةيهزانن يرافغلا نعم«. ندم

 1 لا ا

 هللا للص ىنلا باحصا نم الجرزا ةربرهىبا نع بايذيبا نبانع لاله يلانبديعس نعدعس نب ماشه ز»
 ا ا د سلا ل احمل كا

 لضفا هلا ليبسيف كدحا م امم ناف لعش اللاتف كلذدل ركذف ملسومل اوهيلع هللا ليمهتلا وسر ىصاتسا ىت

 هللا ليبسيف لئاقنمهللا ليبسيف اوزغاةنجلا ملخديو ميل لارغتي نأَن وبحتالا اماعزيتس ا

 *(م ) ةنْلاهل تبحوةق اقاوف

 قروب وسلا از نع زحلا ناتج يطوي ولى ىصان « للسما هم
 *( خ )ةنس نيتس لجر ةدابع نم هللادنغ لضفا هللا ليبس يف فصلا يف لجرلا م امم لاق ملسودل | وهيلعللا لص

 «يعازوالا 600 ١»)



 تا

 : هللا لوس رنادنع هللا ىذر ةرب هه ينا نع راسل نب ديعس نعرمعم نا نمحر لا دبعنب هللا دبع نع ناملسنب محيطات :

 بايدنع ةرب هوا انيقظانل بحاصوانا سابع نباتا لاقىبا' تعيس ىربنلاب اهشن بيبجان 4 حور »|

 4« ()ج) يدابجلا باكل ٠ <99 « ضيخلتلا مم كر دتسملا ]»
 اوفكممل ليق نيدذلا ىلا را ىلاعتو كرابسمتلالزئافا وفكف لاتقلاب هبا ةنسدلا ىلا هلوح |هفموقتلااولتات الفوفملاب

 ىلع مسبعص ثردح اذه#سائلانوشخم مهم قير فاذا لاتقلا مهملع نتك ايف ةوكلا !اوناوةراعلا اوميقاو كيرا

 35 هاج رخو ىراخبلا طرش

 رفيج ندمحا (اريخاو)ةدابع نبحور اننةماسا يباني ثراحلاانب ورع يضاقلا نيسما نب هللا دبع6# ينربخا لف

 انما لوقا يرممس لاقنئربغلا باع نب ثييخانن حوران ىلا دج لينح نيدمحا نب هللادبعاتم يعبطملا

 رم ىلع سان ىل الطن | لاّمف ان ريخافامت ا نملاّقف سابع: !باب دنع ةربسهوبا انيقلف لاق اذل بحاص وأب سافل

 هللا ل وسر نءثدح سايعن اانميهفازل ن ئاتساف شايع نبا لع انا نادم كل ريو تك اناع دق ةاو ادب عادات

 لاقهّمح ئدؤيوهفيض "يره همنغقداب لحرلثموسانلا رو رمش بنت و هللا ليبس يف دهاحف هسرف نانعب دخا

 د هأح 0 و هات الأ حيحص ثيدج اذه#تركشوتدمحو تكف ياللا لاقاملاقأ تاق

 ناس ن ىفاعملاانب دينحلا نب نيسملا ن.يلعانب(الاق)لدعلا سو من. دمس واو هيقفلا قاجسا نب ركيولا# انندح »

 يفهسرف نانعبذبخا لجر لاقل لوسيرايىلب اولاقةل زم سانلا ريخ مكربخلالا لاقل وهلا و هيلع هلالِص

 نادهشنو ةوكلا ىنوبو ةولصلا مق بعش يف لزعملجر هيليىذلاب كربخا الا توعوا لتفت ىتح هللا ليبس
 : 0 هاج رخو نيخيشلا ط 0 لعجب ثدحاده#هللا اللا هلا 5

 هللا لوسر ناهنع هللا ىضرىر دحلا ديعس يبا نع باطملا يبا نع ريخلا ىلا نع بيبح يبا نب دب زن نع دعس
 سانلاريخب كربخا الالاقق ةلخنىلا هرهظ فيضم وهو سانلا تطخ ك وبن ماع ماق لسو هللاو ةيلع هللا لص

 ء؟(عرتب الاويدباا 0 مهل ليق نيذلا ىلا 95 ماها افا وفك لاتملابةرماةنيدملا ىلاهل وحاملفموقلاا ولنا الفوفعلاب

 انا نذأ ةسا كريخ رثكانلقهردق ىلعداو ليس اعاءامو رمت ىلع سان ىلا الطن الاف هانربخافامتنا نملاّقف سابعنبا
 300 ربطخلاق لس وهل اوديلعُللا لص هللا ل ويبر نعش دج سابعنب اانعمسف انل نذاةساف لاق سابع نا ىلعي

 اهلاقا تامف همح ىد ٌؤيوهفيض 'ىرق همنغ فداب لجرلثم سانلا يفاملاف كوب موبرسو هلاو هيلع هللا لص

 * حصص « تركشو تدجحو ت ربكم اهلاقلاق

 ريخمكربخا إلا لاقرسوهل 1 وهيلعمللا لصهللا لورا ةري ره ىبا نعرابس نيديعس نعةلا وطنا نعي حييل ف
 لجر هيلب يذلاب ىربخا إلا توعوا لتفت ىتح هللا ليبس يفهس رفذ انمب ذخا لجر لاق ىليا لاق ةل زنم سانلا

 * ( مخ )هللاالا هلاال نا ديشدوقاكن ا ىنؤيوق الصلا يفت بعشيف لزبعم
 هللا لص هللا لوسر نا ير دملااديعس يلا نءب اظحلا ىلا .نع ريما ىلا نعبيبح ىبانت دز. نع ثللا » يب
 اهي



 48 601 بانك زف

 4 طل

 0 ع عنف 00 ايف
 1 1 809977 11 نياشكا) ( ثنراعا هنن انك (.اؤطا

 (١ ٠١ تادابشلاباتك )و ( بت اكل :باتك) و ( قتملا تانك )و( ةكرشلا باتك]) و ( نه لا باتك) و

 | | اذه رد [قاهتسيرش اعاو ( فتزولا بابك ]وأيا ولا باتك) و (طورلا باتك )او ( عللصلا باتك] د
 ٠١ | نم هلصؤاامىلع نيعملا لاو بتكحلا هذه نع عوببلا باتكح تياخا ىنا موتم موتي الثا باتكلا
 *« ليكولا مثو ىبسح وهو |هنغ هللا ىطرنيمانمالا راب 1 عيش

ْ 

 ْ 4 ذاهملا ب انك جبس

 ٠١ نانساتت نرزألا ثسو ن ناحسا ان ازتلا برانس ن دم ان بوتس نب دم ساملاو 14 اندح ف
 "| ىلا ةكملها ججرخا املا |ههنعّللا ىضر سابعنبا نع ريبج ني دعس نعنيطبلا لسن شمالا نع ىروثلا
 5 ا مهبلاوجرخا نومجار هيلااناو للان هنع هللا ىضر قيدصلا ركبوا لاقزسوهلاا اوهيلع هللا ىلص
 '” | تلق قدملا 0 وبا لاقذذا اهو رقت سابعزباناكوهردقل عرصن لعهّللاناوا وملظ 4 واتا نيذللنذا

 | ١ ماجر ختإو نيخيشلا طرش ىلعحبحص ثردحا ذه *لاتقلايف تاز لوا هو سابع ,عناالإق لاتقابمأ

 0 نسل نب ىلعان(١) ىتاشابلا احن. ىسومنبدمحاننو رجب ىرايسلا مساقلان مساق سابعلاولا 4 انربخا ف

 . [هلاباحصاو فوعنب نجح رلادبع نا اههنع هلا ىضر سابع نبا نع ةم ركع نع رانندنب و رمت نعدقاو نب نيس
 . |ترما يلا لاَمف ةلذا ان رصانم الف نوكر شم نحنو نع يف انك ين اولاتفسول | و هيلع هللا ]صيبنلااوا

 1 ىسوم نيد هننا ويناشافلا م احنب نيس وم مم ةا يه ىرق نمد رق يه ويناشاب لانو يناشافلا هبتشملا يف لاق )١(

 ملا هنعافع محصملا نيدلا في. رش دم يضاقلا ٠؟ نامعنب نا دبعنع

 . |( ةعرازلا )و( ثرملا )و(ةل ااا)و( ةراج الا )و( ةعقشلايف )و( سلا يف اهنم ىراخبلا بتراملع عوببلا
 1 598 رشبلا )و( نهرا )و( ففعتلا )و( حلاظملا )و ( ةطمللا )و(ضارقلا)و( تاابحلا )و( اياطعلا 0 اسملا)و

 ا « ( فقولا )و(اباصولا)و( طورشلا )و ( حاصلا)و( ةدابشلا ) و( بتاكملا )و( تملا )و

 ْ دم داهملا باتك جب

 ٠١ |جرخا امللاق سابع نبا نعريبج نب ديعيس نع نبل لسم نع: شم الا نع نايفس ان قرزالا « قادسا 9

 00 نذا تاز لعن كلميم وخبر خان زوعجار ديلا اناو للان ركب ونا لاق سوال | و هيلع هللا لص ينلا ةكملها

 1 سابع نالت لاتقامم ١ تملعف ركحب وبالاق نذا اهؤرق سابع نبا ناكودن لاا ملل مما نولئاق نذلل

 *( مخ ) لاتقلا يف تلزن ةن لوا ىو

 ٍ ا المحار رعت نمرلا دبع نا نابع نبا نع ةمركسع ء نعر اند نيو رح نع دقاو نب « نيسحلا

 دبا فا لف دلما لف ذوك رشم نيضفوزع ياك هل يايا لس م هليل نال :!|

 ظ 1( ةلئسلا ترع ضفعتلا بانك] و( ملاظلا باتك] و ( ةطقللا بانك ) و د11 تاكا لبو ( كباذلا



. 

 *«(0)ج» # عوببلا باتكإ» ٠ « 0و  صرخلتلا عمك ردتسما ف
 « دائسالا حيي ثيدح ا ده# جاما ةطقل نع ىهن لس و هلاو هنلع

 نم» انعمس لاق نايفسانبىديملاان:ىسومنب رشدان (الاق)لدمااذاشحن ب ىلعو قاحسان  ركبوبا# انن دح »|
 هلال وسودنا وزمن هللا دبع هدج ع نع هببا نع بيعش نب ورم نع ءاطع ن توقاعنر و(١)رواش نيدواد

 لاوهفرعف ء اتيمليبس فواد وكسصةيرقيف هن دجو تنك نأ لجر هدجوزنكيف لاق لسو هل او هيلع هللا لص

 يف ترثك ادق# سما زاك رلايف ذو يقدم ]بتيريقواةيركسم يعش رقيفوا ةيلهاجتبرخيف هتدجو تنك |

 نمنح هضرك ذم الو: هيف وأ لا تاك ان بيعش نيو رمت تايا ور حيحصت يف يحملا بانكلا اذه

 اهلا وز نما يس يس نال 2. سها هيل باطا تنكو تاياورلا هذه نم

 * تق ولا اذه ىلإ

 نب دمت انبىروباسيتلا هيلا داب ز نب دمج ن هللإ دبع ركب ونا ان ظف 5 ظفاحلا رمتنب ىلع نسملا وا # ىنث دح

 ةأرساب عق و مرحنع لأسر ورم نب هللا ديعىاالجرزا هبا نع بيعشنب ورمن ع رمنب هللا ديبع انن ديبع

 رمع نا لأسف.هعم تيه دف لجرلا هفرعب ا ذالاتف رمتن هللا دبعىلا راشاقأ

 0 جشالباةتكر دا اذا ونزوعنصنام عنصاو سانلا عم مرحا لاق عنص دص ا امه لجرلا لا لاَ كحح لطب لامع

 ابع نا ىلا هعم تبه دف بيعش لاق هلسف سابع نباىلا بهذا لاتف هعم اناو ومن هللا دبعيلا مجدا

 2 كد ام لاق مث سابع نب !لاقاع ريتا تار هللا ددعىلا مجبر ف رمتن با لأق مي هل لا هلام

 0 د يعش عاوس ةعح يف ديلاب لمح ال نمو ظامب هنأ تاعي ثر دحا ده#الاقام ثم ىلوقلاَمَع

 * و رمح نب هللا دبع ه دج
 هللا دبعونا نامامالا هح رخام ىلع ( عيبلا باتك ) يف ةد اب للا نم ى داهتجا هيلا ىدا ام رخآ « !ذه |

 ى راخبلا اهج رث دقاشك باتكلا ا ذه نمض قت رك د دقواخنع هللاى ضر ىريشتلان سلا وا ويا ١١

 ٠١؟صاعلا نب ورمتنب هللا دبع نب دن# نب سيعش نو رمح هيفو )0 ١؟ناملسو ا ةمجعمهلوا رواش ةصاللا ي 0(

 : *« حيبص جاما ةطقل نع ىهن لس و هل او هيلع هللا لص

 هللا لض هللا لوم.ر نا هللا دبع ه دج نع هب !نع بيعشن.و رمنع ءاطعز بوقعي و رو شنب 0

 تنك نا و هفرمفءاتيم ليبس يف وا ةنوكسم هن ريو دعو تثلا نأ اسر هدح ورك فل لاق لسو هلو

 *: حمص * سم از اكرا يفوةيفق ءاتيم لبس ريغوا 0

 واشف ةأرصاب عقو مرح نعال سو رم نهللادبع ىلا الجراب نع بيعش نبو رم نع رم نب # هللا ديبع )» |

 لطب لاَدف رمتزنا لأ ف هعمتربه ذف لجرلا هفرعب ملف بيعشلاقهلسف كاذىلا بهذا لاَتق رمع نب ةملا دبع لا
 ورم نب هللا دبع ىلا مجرفدهاو حش الباف تكردااذاف نوعنصي ام منصاو سانلا عم مرحا لاق عنص ااملاق كحح

 ىلا مجرفرمتنبا لاق اك هللاّتف سابع نبا ىلاهعمتبهذف بيعش لاقهلسف سابع نبا ىلا به دالاَعَف هعماناو
 ثيدحاذه# يح الاقام لثمىلوق لاقفتنا لوفتام لاقمت سايعنب ا لاقاعم ريخاف هعماناو ورم هللادبع
 ةلضصتم توات الا هذه تيرك ذ دهوهدع وك عاوس ةحص يف ديلاب 8 رهو طاقعساو تاق

 لجرلا» 2 000 + 0م
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 ٠  99م)جظ'" #2 عويبلاباك 8 2 «دع #« ضخلتلا مم كردتسلا 5 ْ
 هوطغ اف هللا لأم نم لاق لس و هلاو هياعهّللا ل صينلاناهنع هللا ىضر رمت! نغ ذهاح نع شمالا

 ةويتفاككلا اوملمتتخةلاوع دافاو دجت مناف هوتفاكفاف ورعم 5 ىل | نمو هو نيغاف هللا مك ذامتسانم و

 ىذلا فالخال هاجرخب مل و نيخيشلا ط ر.ث ىلع دانسالا حيصص ثيدح | ذه# ه و ريجاف للاب 5 راجتسا نمو

 هيف شمالا باكا نيب * : '

 نبنيسملا انث قيقش نبنيسملا نب عانث لالهنإ ميه اربا انثورع يفريصلا دم نب ركب ذا وبان انربخا |

 بكرأ لاف يشع وه ورام ملس وهل اوهيلع هللا لص ىنلا ىلاالجرنا هبا نع ةدير نب هللا دبع ىتثدح دقاو

 ظ رش ىلع رص ثريدح اذه# تاعفدق لاقىلهلمجم ناالا هتادردصل قحاةءادلا بحاص نالاّمف هللا لوسراب

 هاجر لوس ٠ ْ
 ابنامصىنا نيديعسال دحاولا دبعنب ديبعان:(الاف)ل دعلا ذاش# نب ىلعو هيلا قاحسا نب ركب وبا انثدحإ»

 ىنهجلا دلاخ نيديز.نع يتاشبملا ملاسىلا نع هربخا ةداوس نب ركب نا ثراملا نورمت ٍتربخابوا نب ىبح

 دانس الا حييحص هب اهف رمي ملام ل اض وهف ةل اض ىو نرم لاق لس و هلو هيلع هللا لص هللا لوس رذا

 هاج ركلإو «*

 نيد اننىتب ومني ىبحب نما دنع( يقربخاو.) ينو ادلا ديمسنب نامءانن يزتلا دمم نيدحا# انندح
 براق ريمه ىنانع 5908 نعءالعلا نعىرت رجا ديعس نع داما, ليعمسا نبىسوم انيدح (الاق )بو

 اهبحاص ءاج ناف متكحت الو بيت الو ف رعت ل اف ةطقللا نع لثس لسو هلآ و هيلع هللا ىلص هللا لوو

 هاجرخممو مسمطرك ىلع ميض ثردحاده# ءاشن نمهسوت هللالام وهفالاو 95

 ريكب نعشر املا نب ورم ينربخا بهو نبا بناها نيهّللا دبع نيدمح ان بوسي نيدمم « سابملاوبا إف

 هللا لص هللا ل وسرزا ىميتلانامع ن.نمحرلا دبعنع بطاحن نمحرلادبعنب ىيح نع جشالانب هللادبعناا

 هيلع
 نمو هوذيعافهللاب مك ذاعتسا نمموطعافهّلا مل أس نماعوف سم رم نبا نع دهاجم نع شالا نع 6 ةناوعوا

 م خ) هوريجاف هللاب كراجتسا نمو هودتيفاك اوملمتىت> هلاوع دافاودجتإل ناف هوئفاكف فورمولا ىآ (
 هيف شمعالا باعصا ف التخال هاخرخم لو * :

 » ىثموهو را سو هلآ و هيلع لاك ص ىبنلا ىناالجر نا هببا نع ٌةديرب نبا ىثثدح دقاو نب نيسملا

 «(م) تامفدق لاق ىلهلء جتنا الا هتتادردصب قحااةياذلا بحاص الاف هللا لوسراي بكرا لاقف

 نادلاخنبديز نعيناشيإلا ملاسىبا نعهربخا ةداوس نب ركحي نا ثراحلا نب و رمي ربخا ب وا نب ا« ىبيحب ل:

 ميس + |فرعي ماملاضوبفةلاضىوا نم لاقلس وهل او هيلعَللا لصّللا لوسر *
 نعلثس لسو هل آوهيلع هللا ىلصهتلالوسر نا ةرب هيلا نعف رطم نعءالعلا يبا نع ىري رجلا نع # دامح

 م) ءاكن نم هنو هللا لافوبف الاو اهنحاص ءاجناف متكك الو. بيننث الو فرعت لاف ةطقلا ( *
 هللا لوسر نا يميتلا نامعنب نمحرلادبع نع بطاحنب نمر لا دبع نب ىيحن نعريكب نع ثراملا نب «ورمج اف

 هللا لص هل
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 هل اهودهامأ اش هلا وهيلعللا لصللاكوسرولا مطولا 3 ؛لاقهنعدللا ىضرروزالا نب رار ضنع ريح نبا 1

 ةملس نب دامح ان ٍليعَتسا نبي ومانالا# بونا نب دمو ىلعنب ماشه انثل دعلا ذاشبج نب لع 4 ىنث دح ف

 ندم ركب وبا (انب دحو) يدبعلا باهولا ديِءنب دممشانب يليها وتم يدع تدع«

 ن الف نم ىنرذعي نم م لسو هلآ و هيلع هللا لصدّتلا لوس ر لاف لجرلا اهطخستف ت تاركحب تساهف هانافأ

 لبقا النا قمحبق اهطخستف تءاركب تبناهنم هتبث افهلها ضعب هجو يف املارظنا ىباكف ةحتل يلا ى دها !

 «)جط ا «عوياباكط ا «-» « صيخلتلا عم كرادتسملا ف
 هما نيس هجن اهيا يناكيو ةسسلل كاجال ن سولو سرس ةاالاوزل لا لص هلا لوسر

 يش وايراصنا وأ يشرق نمنوكن رب د وو تيازام تسل هنم هتبلاف

 هن هاد رخم دوق رش لع مينحبم ثني دحبا ذطن# يدودوأ

 باوقعإ عع ننعالا نع دوا د نب هللا يطا دا ل يبنلا واب ا هيقفلا قاحسا نب ركب وا 6 أن دح و

 * نبللا يلادع دز لل

 خيشلا اا الث داشاو مبسةنسناضمر رهشيفءالما ظف اللا ّنادبعنب دم نادبع - املا ان دح 9

 تلاق دلاخ تنب دلاخما ىنت ا هلل ا هي ًاناناجسا راما ركب

 0 عينش ف يف اف تا ا مل

 ةشيحلا ناسلئانسلا و اهات دل ةملاح ما اب ل وقت و راو رفصا ةصيخلا يفلعىلا رظني لعجو نيترصاملوقت

 * هاج رخم لو نيخ هللا رقع 2 حيحص ثيدحا ذه «نسملا

 هلكرج الاب ر اصنالا بهذ لسو هللاو هيلع هللا لص يننلاولقىب رجاهلا نإ هنماةيا ىعر نا نع تلايَي ء

 * هاح رخم لو لسم:ط رش ىلع مة هيرب عسب د١ و محل هللا وع داماللاق

 "رعبا وعوا اننىرهوملا نامنلا م رس ننال اق يبرلا نوميم ن نسبأسا نب قاحسا 8 هب ولابنب دمج

 *م 2 -ودوا ينوايراصناوا يشرق نمزوك< نا الا ةءده

 هلا وهيلع هللا لص هللا لاسبرولا حوا لها شب لاق روزالان ل را ربط نع ريج نإ بوعي نع شمالا ص

 0 نبللاىعاد عدواهملجا ىللاةفدل اهودهالسو

 ةصرغابفب اش لسو ملا اوهيلعللا لص ينلايفا ت رلاقدلاخ بن :.دلاخما ينتدح يناانث ىنث *رقلاديعس نبا 3 0

 ىلا لاقومدي اهينسبلافيفينافتن !اقدلاخ مانقوتيالاقفم ويلا تكسف هذه وكلا نورينملاقف ةرينص ءاذوس

 سلايل مايل وقو رمجاور فصا ةصيخلا يف ملعيلا رظنن لمجو نيل رمال وقت قلخاو

 : *(م خ)ن ملا

 اللاق هلكرج الاب راهن لا ب بهذ مسو هلآو و هيلع هللا ليص يبدنلا ولاق نب ٍرجابملا نا سن ١١ نع تراث نع » داه 2

 اما كل يعدم

 14 ديد را اغدلاا 3
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 يره لا ثردح ىلع ب تابلا اذه نم( اًمفبااعا )هاج رخإ و دانسالا حمص ثدحاذه# هبحاص مدعالف لضفاهف

 2 هءالكلاب مشل ءاذلا لضف نال هنعاما ى طر اةرب هيفا نع ةملس ىفا و كيس نع

 ل 0 هشفلا قاحسا ندا ركبوا 4 انثدح ) 2

 هللا لوسونا اهنع هللا يضر ةثئاعنع ةرمينع لءرلايلا نع سنانب كلامانث ىسيعنن قادساانث ديلان

 اهات ةارنمإلا لا لسر لالا اان ذمو.روزيم ليسسيف ىضق لسو هلآ و هيلع هللا لص

 1 * ةأح رخل لو نيخيشلا ط رش ل غ مي ثردح اذه

 ,يرقلا ديزنبهللادبعانت ةرسم يلا ن ىو اانث ةكع ىعازملا قاحساأ ن دم نب هللادبع دمح وا 1 انربخبا ف

 دلاخ نع ديعمس نب رسل نع جش الانب هللا دبع نب ريكحب نع دوس الاوا ىتثدحبوا يبا نبديعس ىب "لح

 ريغنم هبخا نع فورعم هغلب نم لوقت لسو هل او هيلعللا ى ايس ىتلا تسمم لاق هبا يضر يتهملا ىدعنبإ

 * هاجر لو دانسإلامرعص ثيدحاذه# هيلا هللا هقاس قزروهاعاف هدر الو هلة يلف سفن ف1 كويس

 نب بهو تعمسالاق زانيذ نلو رمانم نايفسانث ىديلا انث ىموم نب رشاانث لدفلا ذاشمح نب لع ينئدح

 نا هنع هللا يضر نايس يا نب ةيو اعم نع هيخا ل يل نادي رب ىابلولو هاج اعنصب هراد يف هبنم

 ةسملا يف اوف ال لاق لسو هلداو هيلع هللا لص هللا لوسو
 | ىنم هل هجر خي ائيش مينم دحا يناس ال هلا وف

 هاج رخم ملو نيخيشلا طرش ىلع حي ثرددج اذه# هيطعا ىدذلا يف هل ك رابيف هراك اناودأبا هبطعاف ةلثنملا

 ظ يق ايسلا هذيل
 القوا اه (الاق )ورمي ريملادحعوب ركن دمحا واود ادغيبيرطنتلا دما نيدمجح ن ندملاوا < يربخا )9
 هنع هللا يضرةرب رهينا نعىربقملا نع نالجع نبان ”ماجبا االسم امسي دا نقزخا»)

 ارجل الش تاركي تساي هبا ةحقرلسف 41و هلع الس ل ليست ل ءدهاالجرن

 هللا لوسر

 * مر *هبحأص

 يقسو هلا وهيلع هللا لبم هللا لوسر ن ١١ ةشئاعنع ةرءعنعل لاجرلا' ىلا نعكللامانما مر هناا »

 ( م خ) نيبعك ردق يحبو لفبالا يلا لسرب ىلع الانا بنذم روز, ليسيف

 ىلا ىدع نب دلاخ نع ديعس نب رسن نع ء جشالا نب ربكب نع دوسالاوبا ي ينادح بوا يبا نب «ديعس »

 سفن فأإ رشا الو ةلئسم ريغنم هيخا نع فو رعم هغلإ نم لوشن لس هل و هيلع هللا ِض هللا ل وسر تميس

 *« حيص»هيلاةللاهقاس قزر وه اعاف هدر الو هلبقاف

 هللا ل وسر نا هنوأعم نع ةيخا نع ثدحل ءامنصب مرادف هننمنب بهو ثعمسرانبدنب و رمان يع ا 0

 0١ | هيطعافةلثسملا ينمهل هجرختف نيش ةامدجا يئأب ال تان سلا يلوي لل لسد 1و هي نا لم

 0 ٠ « ( م خ) هيطعاينذلا فهل كرابيف راك اناو هايا

 1! | | سود و هيلع هللا ض هللا لوسر ىلا ىده ماواعب نا ٍةِرب مهي يول نه. ؟ نالع نأ ,ٍ

 هنألالا
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 «()جط 4 عري باك» - «ط ١ « صيختاوم كردتلا و
 ** هاج زخم مل و داتسالا حبب حيحص ثدي دعا ذه

 نام ة)ب رح نب بلاغن. دمحو ىعالمن نايح ندم ا انث ىضاقلا لماك نب دما 0  انث دح ف

 3 1 رمق هلا )فاسو انتقال ءدهاج نع ميثخ ننامعز هللا دبعاني ()ديهوان لسن

 يدر دبل يب رن و يخاب اعيس لإبن ىلا مورا يق 15 تا اا و هيلع هللا لص

 *«هأج رخ لو دانس 0 ذه ثب دحلا يقاب 00

 روصنم نب ديعسأنس 0 , زن لعن دمحشأبا امنصلا لع ةكع را زمللا ناهامنب دمحأ نب درا قوغ وا 45 ان ريخآ ُِظ

 ن هللا ديبع نع يره لا | نعام رينانب شاب عنب 9 ديبعنب ثراخلا ن.نمحر لا ديعانت دم رب زعل ١ ديعانك

 عيتقبلا ىمح سو هلآو هيلع هللا ىل زَض لا كاوتسوقا ةماثج نب بعصلا نعامهمع هللا يضر سابع نا ن .,ع هللا دبع :

 هنهلوس رأو هللالا ىمحال ه دانساب يره للا: . رءسو ثب ب ةقئادق «هلوسرلو لال تا

 ريرلاىلا ناو نإ دا ميهاراو جل 000 موا 0

 0 م ثر لوا اده « ءاملا مم نع ىم لس و هلو هيلع هللا لص هللا كورا هنع هللا ىطر رباج نع

 «.ه اخ رخياو لسم طارش

 دوادانت ىدحن ن ىيحناتث ةبيتق نب ليعمسا أما هيقفلا قاحشان ركب وا(هانربخا )نتلايف ةدانز 6 دهاشهلو ِظ

 ىف لبتو هل او هيلع هللا ىلد ىننلا نادبعن سأبا نع لابملا نان رءراثد نورمم نعىيلا 82

نأ ن نم للا دعانت يجحلا باهولادبعن ّر هلل أديعأت ”ىبحب ن دمت نب ! ىيحنانت لامس ند
 

 مشن منعال م نول ودلع ةازم :1| نع اهنغ هللا يصر ةفالاع نعةرميةمان :,ءثدحتىاتممس لاقلاجرا

 لجرلل نوكيو ءاملاامق ءاك رش 000 ناوهرلانلوقيلا تمسنجرلادبعلاةهوهرلا وعودلا

 هنءافع ندلا تيرم ؟داعن يصوق 6 ؟) (١١ه)ةنس يفو « ىلهابلا ن الين دل اخنب تيهو بيذملايف و ()

 هللا لص يبنلا كن ريش ناكدنا بئاسلا ىلا نب بئاسلا نع دهاج نع ميثخ نب نامعن هللا دبعانت  بيعو 9

 « مس «ئراعالوىرادبال 4 رشو يخابابح رملاقحتفلاموب ناك امفةراجتلا يفمالسالا لوا يف سوما ا وهللع

 فاتنعصلا نعسابع نل !نعمللا 0-3 ءىرهزلا نع يو زا ثراملا نب نم رلا دبعاتث * ئدرواردلا 0

 درت اهتم رخاو ( م ) هلوسرلو هّللالا ىمحال لاقو عيتبلا ىمحن لسو هل !وهيلع هللا ى انهن كو

 )م ء ءالآ عي نع ىهن ملسو هلا و هيلع هللا امص هللا لوسر نارباج نءرييزلا ىلا نع ةملس نإ ١ © دأ م 2|

 ملسو هلا و هيلع هللا 8-5 ينلا نادبعن. سابا نع لابملا ىف خ نع زامد نو رم نعراطملا دواد 6 هدهاشو

 « ء املا لضف مس نعىهن

 مدنمال لاقرسو هل !و هيلع هللا لصيبنلا نع ةشئاع نع ة رمت هما نع ىناانت لاجرلا يبان « نم رلادبع |

 م.دعالف لضف اف لجرلل نوكحيف ءاك رش نبي رثبلا نوكك ناوهرلا لوق ىلا تعمسفوهرلاوهو رئبلا ممتن
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 . 0و 4 ىلا داو لا كس طع

 "رع )ادع اقنع ولن نجا يظافسالا لضفلا نب سابعلا أ ًاناهتفلا 11000

 0 كلذيف سسحاف ةشن ةشئاعل اهموت تاعج اهنعهللا يضرةدوس ناةشئاعنعهبا نعةو سغ نب ماش اشهنغد انزلاىلا

 1 «* هابعرختإلو لسف طرش ىلع حيض ثيدح اذه اضاىغعاوأ اروعداهلس نمتف انقاصالاو

 مفان نب هللا دبغان ة : ريثما نب ىيحئانب بلاطىلانب مييهاربا اننى ربنملا دش نب يحب اي ركزونا ان“ 0

 هيلغ هللا لصينتلا نيب ةنذحلا تناك لاقاعبنع هللا ىضر رمت نبا نع رانب ذنب هللا دبع نع رمت متاع
 ١ ل ل راحل ساسة ةودق أ اي دل جلها

 ١ ىل ربخا بهو ن هللا هبغ انءىتالولثا قياس ن رصن نب رخت انب ب ىف نب دمح سابعلا ونا 6 انن هح ف

 هللا لص هللا لؤسر ثعمس لوشن هنع هللا يضر ديبعن .ةلاضف عمس هدا كلامنبو رمت نع ىالوكلا ؛ قاف وا

 | ذه « نجلا ضب ر يف ثيم رجاه و لسا و يف نما نمل (لوجلا م غزلاو و)ميعزانا لوقب لس و هلا و هيلع

 0 د ا و

 انث ميشهانن ورمل دبعنب ميهاربا ان زب زفلادبعن عانت سل ان دمش نب دمج نيبسحلا وأ # # انن دح

 ةنب دملا ثم دق و يما تعا لاق هنغ هللا يضر ب دنجن ٌةرمس نع ةسا نع ىراضن الا رقعج نب ديلا دبع

 000 اجر اهج و زف ميلا! ذه ىل لفك لجرب الا جو رثا ال ت كتلاَعف سانلا اهبطفت
 ثض رعف لا مهسم ك ر ذا نم ا م ا ل

 000 ثاقف يب ذر و امالغ قحلاذ

 * ىندل اذهتغ رصف

 اذه

 ثارنكل ف يف بسح | و ةثلامل اغموب ثلج ة هوس نأ ةشئاغ نغ هبا نغ نغ ماشه نع # دانزلا يلا نب ١

 *(م) ألا تفاخ# اتا داو

 هللا يض ىبنلا نيب ةيدحلا ثناك لاف رم نإأ نغ رائذ نب هللادنغ نغ رم نب مصاع نغ مفاننب م هللادبع ف

 هّللاديبغ وخا وهو هوففتط |امصاغ ناف فيعض لب (تلق) حيعص#'نينس عبرا هييسدملا يف 5ئتلهانببو سو هبلغ

 ظ ٠ * رمح نبا

 هللا ىلض هللا لوسز ثعمس لوش ديبغ نب ٌةَلاضَق ممس كل كل !اننإ ورمتنع لاهو ينربخا # بهو نبا إ)»

 2م ) «ةنملا ضير يف ثيب رجاهو مساوي نمأنم ميلا لو لسو ل وديع

 جوزلاال ت ثلاقف سائلا مطفن ةئدملا ثمدفتو ينا ثعا ! لاق بدن نب ةرمس نع ةبأ نغ رفعج: نب «ديملادبع»

 ا لسودأ وهيل لا [س شاكوش ر ناو :راضن الا نم لجرابجو زف ميتيلا اذهىل لفك, لجراالا

 ىندذر وهتقحلا هللا لوسراب تاقق ىندروامالغ قحلاف اماعتضرعف مهسم كر ردآ نه قحابف ماع لك يفراصنالا

 يي هس درج خيب ]ف ىطملاو هج يعف ةقراصف لاف هعربمل هته راسو

21 00 



 «0)جاط ٠٠ «غريلا باتك» ٠ «ههظ ٠ «صيخللل عم كردشللا»
 نروصنمانثنيعالا باتعىنان ركبوا انثى ايقلادابز ندم نب نيس ا ان” اه ناص نب دم 4 ينادح

 يبا ىنثدح ةيراح نيد نب نر مانا ضراصت الاه راع ندزن هللا دبع نب نامعانت يع اةلخاةملس وناةملسا

 هسفونسش رايلي ز بد دحأ مون اباياوشما ملسول او هيلع لمّا لوسرناهنعهللاىضر ةثراح نيديز

 ثردح اده هللا دبع نب رباج رك ذو رم نب هللا دبعو ىردحلا ديعسو او دعسو مقرا نإ ديزو ب زاعنب ءاربلاو

 *: هاجرخم ملودانس الا حي

 نبى سومو ىسل ايطلاديل ولاونا انثبوا نيدم أبنا(الاق )ى سوم نيدمجو او قادسا نب ركل وا انئادج

 هيلعمللا لص ىنلا ن ءاهنعفللا ى ا يدوس 9 ميهاربا يق نب دا انث(الاق ) ارعمسا

 اذه «ظفيتسا ىتخ مئانلا نعو قيفن ىتح هوتعملا ن نعو ملتحب ىتحىبصلا نع ةنالث نع ملقلا عفر لاق مسد هلآو

 * هاجر ماولسم طرش لع يح ثيردح

 ..:ربث رالاانث ىزارلادلاخ ن نيبفسو نب ميهار اانن ىضاقلا ىسوم نهَخا نيدمج هلل اديعوا « انئدح »

 نبا نع ٍنايبظ يبا نع نا ربمنب نامياسنع مزاحنب ربرج انث به و نباانث (الاق) و رمع نب دححاو نيكسم
 لاقو بلاط يف ن نب لعاهذرفأ هجر باطما نب نمت ضصاو تنزدقنالف ينبةنو نجمع لع لع سمامهنعهللأ ى ضر سايع

 0 راق سوما اوهيلعهللا ىلعهلل كوفر نا ركذمأمالاقممن لاق هذهمجزي رم نيم ولام

 لاق#ابنع لفن تقدصلاق | ىلتحب ىتج ىبصلانعو ظففيتس ىتح مئانلا نعوهلقع ىلع ب واثملا نوذمملا نعي الث نع
0 5 : 

 ىلعنب رمحانثد ام نلىلعالا دبع انثث دايز نب ىلع نب نسحلا انث ينبصلا قاحسا نب دمه سابعلا وا انثدح ل
 تلاطدقةأ صادتجت تناك لجربف *ريخ حلصلا وب آلاهذه تلرن تلاقةشئاعنعهيبا نع ةورع نب ماشهانت
 ىلع حي ثيدح اذه اهلمست الو ةدبع نفقا ىلع هتبضا رفاه لديتس نا داراف ادالواهنم تدلؤوو اهتبمص

 ! « ( م خ) هيلعنيد ىفدعإبو هلامذامم ىلعرجح

 موس اينما مسوهل .اوهيلعّشا لص دلال ويس ويما يباىنثادح ةبراحنيدنز ييورعات هللا ديعنب ناهع 0

 «حيص »هلا دبعن راج ركك ورم ناو ديعسو اودعسوٌةرا ندب وءاربلاو هسفنىنع ةيراحن ديزمممدحأ

 ملقلا مفربلاةلسودل او او هيلع هللا لص ىبنلا نع ةشئاع نع دوسألا نع مي أربا نع دامح نع ةملس نب « دام

 *(م) ظقيتسي ىتحمانلا نعو قيف ىتح هوتعملا نعو ملتح ىتح يبصلا نع ةيالث نرع

 رمت صاو تن زدق ن الف ي ةبونجبم لعل سم لاق سابع نبأ نع ٍنايبظ يبا نع شم الا نع مزاحنب # رب رج
 ةنالث نع ملقلا عفر لاق ةراسودل أو هيلعهللا ىلصهللا ل وسر نا ا نيل نا ربمل لاغف لعئاه درف امج

 * اهمع ىلفن تقدصلاق ملتحب يتح يبصلا نعو ظمتسي ىتحمم انلا نعو هلقعول !ءيولتلا نونحلا نع

 تدلودقؤأباهتمبناك لجريف ريخ حلصلاو ل لاوذهك ل از تلاق ةشن ةشئاعنع هسا نع مانته أني لع نب رمعإلا

 *(مخ) اهل مسقنالو هدنعرش نا ىلعهتضارفاجبلدبتسناداراف ادالوا نم
 د
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 4 نيدلاءادا 9

00 1 

 700 *<00جط 00 «عريللا باتكتإل + «ةت>ا ١ 4 صخخلتلا ممر دتساا 9ع
 حي ثيدحا مدعي 0 قاش نموهللا ةراضرابم رهو ارضالءدر ضال لاق لسوهلاو و هيلع هللأ ص

 ٍْ : ' هاجر 1و مو سم طرش مع لع وارسال

 0 وزمن هلل دعا ئدعئ اير 57 ىسومنإ :ر ,ثدانثق اذينيا قيما خيشلا انه 0

 أ هيلع هللا لص هللالوسرل راقد مانام ةلتكو اكتساب تام لاق هنغ هللا ىضر تاج أو د

 0 ا هللا لص ١ سدس انلبا م عضوت ثيح سوهو

 | لم يلعامه هللا لوسراب ةداتقوبا هللامتانم لجرحل لام فاختف نارانيد مهن اولاق انيد 7-0 ىلع لفل لاق

 [هللالوسر لغه ِلع لضف من لاف رام تملا 0 ىوكياع اهلوق مس وما اودنلع هه لست لوس 1

 ا هللالوسرا [هتيضقدق لاق كلذ رخا ناكىتح نارانردلا تعنصام لو ةداتقإبا قلاذا مسودلاو او هيلع هللا لص

 ا *هأج 0 م ا تدر.نيح ناآلا لاق

 اركب (انربخاو ترعن ناولسانت بوانإ دمج انب ناغمادلاب.هيقفلا دارس سايملاوا اني دح :

 | هنعهللا ىضرةرب هيفا نع اسيا نع شعالان .عةناوع ولانن(الق) خو رفن نابض ىبلا وانا قاحسان

 | ميهارال كلذ تركاذف شمع الالاق * بوك سمو ب ولحي نه رلا لق لس و هلو هيلع هلا لصيبنلان ِِء

 ا :با | كه *هنم ىثل ! عفت 20 نأ 0

 1 ' « ةقثلانم ةدايزلا لوبقيف هتلصا  ىلصا ىلعانا و شم هلأ

 | ةيواعمنب ميهازا قاحسا وا يراصن الا 0 رز سلا ناهجاا ركب وا( ١ انربخا

 ارالوسز ناهيبا نع كلام نيك0 عزها : ومما ىامتصلا فسو نب ماش اننى تاركا

 «هاجرخملو نيخيشلا طظ رش ىلع تف ثب دح اكه « هيلع نيد يفهعابو هلامذأ هم ىلع رجح لسوهلاو و هيلعللا بص

 )١( كلام نب للادبع همسا ١٠١ ١ #حدنى 

 راضنم زارضال ها هل اوهيلع هللا لص هلال وسر ناديعسيبا نع هببانع ينزاملا ىبحت نبو
 10 نام 00

 قالو بل 00 وداننك و هاتلسف را "لاغير اقع نا نعو رمجنب 4 هللادبع ١

 ١ ةالصل اب لسودل آو هيلع هللا لص هلالوبر انذ ا عير ملسودل او هيلع هللا لص

 يلع اه ةداتقوبا هل لاقتانم لجر هل لاَمف فلختق نا رائيد مناولاق اند عيحاص للعلا لاف طخ انعم ءاخ هيلع

 لع هيلع ىلصف من لاف 'يرباهنمتييملاو كلاميفو كيلع اهبلوق : لسودلاو او هبيلع هللا ىلِص هللال و بسر لمع

 لاق هتيضقلا كلذرجا ناك يتح نا رانيدبلا تمنصام لو ةداتقابا قلاذا مسو هلآاو هيلع هللا ىلص كارلا

 « حمص « هداج هيلع تدرب نيح نآلا

 كلذ رك لفبوك سو بوح نهرا عوف م ة ةرتره يبا نع اص ىلا نع شم إلا نع « ةناوعوبا »
 ظ 1 *« مانفق وف. شمالا نع ن ايفبسو ةبعش هاور(مهخ )'ىثل هنممفتنسنا م هركف ميهارال

 لس و ايع ةئاىلس نالوا بان كا مكن بأ نع ىرعيلا نب ا فسو.نب ؟ ادع 2غ
- 



 «()جل ١ «مويلاباكإت  «هلإلا ١ «ضيفنلا مك ردنا
 سوفا او هيلع هللا ليص الاوت اضاف إلا تلاع زوجا ةرعا لسولا و هيلعدتلا لص قياسا .

 « هاجر خلو اسم طرنش لع مسي# ثيدخ اذ ه» ن ريجبلاب ريعبلاذخأ ثنكف ةقدصلا ضئالق نمذخ 1 نا |

 سابع نءا نع ةم , ينانن ىنيحت نعرمعم ىتثدخ ىزوثلا نايفسانت ىرامذلا نمحرلا دبعؤ كللادبغأ

 دانساللا مسي ثيدح اذه هنا بلا نكن[ ع ء ىهن سو هل لو هيلع هللالص هللا وسرنا هنعللا يضر

 ْ *ب هاجر خلو

 يكرواردلا دج نب ْر زعل دبعأنن حصان بيصخلاانث املس نيران بوق نب دم سابعلاوبا 4 انثدح

 *ىل اكلابىل اكسل عب نغىهن ل سوال ارغب هلا لص يتلا نأاههغع هللا ىضر رحنا نع مفاننعةبّسع نن دوم نغأ

 «هأجر خلو سم ط رش ىلع ميج ثردحا ده

 ذوأذ ني ماداقملا انيىفااق ”لأ همن ل ابغمسأ ندم ن , دمخأ (ةاثب دح) راك ن هلل دبع نع همن ىموم نغم لقوإإلا

 |ىمعهنلا ىضر معنا 0 نعةبقغنن ىمهونم نع: دح أولا دبع نب ةزرمح ان. ةمامع نت ببوذانت ىنب را

 ةيناب ةيبشاوم لاكلاب لاكن عب نع ف لسوف رعب لاق ىلا ع

 نغىل اان : رو ةعانثةسيتع نب نسحلا نب دامح ان, يناجرجلا | ميمو اان هيقفلا ديلولا وا انثدح | ١

 رضا او ةلقاحللا نه ل هنع هللا ىذر سنا نعةحلط ئ هللا بعزم قاحسأ

 * ىراخبلا هجا رخآب درشدقو

 نمسرلا دبع ى فن ةعسر ننام نت دخ ىف نايعات ىرودلا دمت نت نسابملا بوق ندم انما وام اند ١

 نمر اأدبع»

 م ) نري ايريعبلا دخ 1 ك تنك ةقدصلا صئالق نمذخانا لسو هلاو
 ةم رك نغ را اوف رطل دلل اج طب عطا ل يرانا نحر ا س4 ين | دبع 9

 3 مص نا وبلا يف فلسلا ن نع ىههأ لسو هلا و هيلع هلال صل لوس نا نانغ نانع

 ىهن لس ودل .اوهيلغ هللا لبص ىبننلا نار مننا نفوفاث نغةبمعْن ىهوم نعىدرؤأردل أن يصاب نب 4ك تبيضخلا »

 هللا كبغ ٠ نعلاقف ةبتع نب سرا ا ةزجاب ةمامتن 4 سيوذ ط * *(م) لاكتابلاكلا عير

 * (مزدأ و ت تبوذ (تاقز مفأ لدنر انق ننأ

 ُةرْضاْحْلاَو هلفاحما ن ءراسوملاو او هيلع هلأ لصهنلا وسر ىهن سلا نع هللا دبع نن ٌناحسا نعي اان . شنو« ربع 9

 *(خ )هجا ركام حيط»# رفصن وأ رفح ا و 1 ةرضاخلا يقفل هيلولاو «أ كا « ةدانل و

 ١ اننيلوجلا ميهاربا 0 قاحسشا أن ءاعتيصت قرعملا لتيععساأ نن هللا دبعاتت ىدا ديلا دم نبدم رفعج وا 6 انريخلا 0 1

 : ذانس الا حيف ثردحا اده # رفضوا رمح ىتت اسم " ىش عراس لذا ةرضاخلا ديلولا وا ذأ ذاتسالا لاق «ةذنا اكاو

 | هيلع تلا لص للا لرد فلا تدافنف ف اشي جنا هرسا سود او هيلعهّللا لص هللا لوسرناو رحمن
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 3 للاكل ىل

 . ةطانملاو ةرضاخملاو ةلقاجملا نع ا 3

 نع ىذرواردلاان . نممرلا دبع ي 'نب ةعيرئب نات نب دم نب نامظانت ىروندلا ساتان مالا ان لجأ

 ةنحاوإا دنع »



 « هؤقلاضلا ديشن ودجسلا يف ميا 6 9

 6 م ٍ /متسب - ا 2

 هللا لاوس ١١ سبق هدلاو مسا 00

 ٠ - ديزل "- «رلزن بحايل 4... «.٠ ليسا هيلا
 ١ : "|0011 91: سخن دحا وا يت دحي ومحنب دم نب هللا دبع ( ينربخاو) ن اهبط نب ميهاربانم

 0 نا نع دهاجم نع حيا َن هللا دبع نع تعش نب و رم نعدييعس نب ىيحن نعزاهط نب ميه اربا ين دحىلا

 0 نعو مسق د متانغلا عسب نعرببخ مون ملس ون هل اوهيلع هلال هلا لوسر ين لاق هناامهع هللا .ىضر سابع

 ١ لك م نعو ةيلهالا رت ا موه نعو ك ريغ عرز قساللاقو نهنوطبيفام_”رعضب تح نئطوب ناىلابحلا

 . هاجر لو دانسالا يمص ثيدح اذه# عابسلانم باند ءذ

 ' 00 ا لل للا نفع دمحم أنا قاحسا نب ركب وا 4 انربخا )»
 ْ الآ ف يع ل سلا نانع هقا ضر ل دبع باج ع يركتلا) ) ناملس نع ةداتق نع ديعس

 *ك رش ىلع هع رعب ىتح كل نم هبيصن ع الف طئاحيف كن رش هل ناكنملاة

 ي زارلا ناواسز. قانا ئرلانازا رللا دما نب قاحسا انن بالللا نا دمحنب نعرلا دبع 4 ان ربخا )»

 هيلع هللا لص هلال وسرناهنعّللا ىضز ة زن رهىفان :,عى ربقللا ديعس نع ديبعنب سنون نع ملسمنب ةرينملا ان

 *: هاجر خم ميدابنالا حيحص ثيدح | ده ءاضتقلا حيمس ءارشثلا متنا بح بحمتلا نالاقرلسوهلا ا

 د زن ىت ربخا دم نيب زعللادبعانث م ىلعأبلا قاحسا نب ركب وا 4 انربخا

 اذالاق لس و هل وهيلع لا لص هلل لوسر نا ة رب سه ىبانعناب ول نب نججرلا دبعنب دمع ةفيصخ نإ

 اولودف هنف هلا ط دشن نم مشن 0 1 يف عاتبوا عيبب نم متأر

 * هاح رخم يس 00

 ا هداج يضوأعار عوناانن ىئزادلا ايو نانع انئوافلا ليعمسانب ميها ربا ق فاشن اونا ايربخا

 نزااعهعاللا ىضر و رمت ن هلا دبع نعزايفسيفا نعريبج نب لسم نع سيبحيفانب دب ز نعقاحسا نبدم نع

 سابعنن | نع دهاج نع حبجنينانب هللادبع نع بيعشنب ورم نع ديعس نن ىنح نع نامهط نب ميهاربا »

 لاقون دل تح نط ونا ىلابا نعو مسقن ىح 0 متانغلا مسن نع ربيخمو سودا اوهنلع هللا لصدلا كوع رف

 « حيمصهعابسلا نم بان ىذلك ممل نعوةيله الارملا مول نعو كريغ عرزقسنال
 يف كل رش * هل ناكنم لاق ٍلسودل او هيلع هللا لصدّنلا يننا رباج نعين ركشيلا ن اماس نع ةداتق نع 4 ديعس

 + مليخسككبر 5 ىلع هضرعي ىتح كلذ نم هبيصن عيسالف طئاح

 اق وسؤال لا تس لؤاطر ناخب نعاقإ نع ى ,قملا نع ديبعز. سنون نع 5 # ةريغم ©

 «مييعص# ءاضقلا عيدس#ا رشلا حمس منيل جيمس بحي هللانا

 هيلعهللا لصدنلا لوسر نا ةزيثه ىلا نع نابوت نب نمحرلا دبع ندم ن ءةفيصخن ديزي انا «ىدرؤار دلال

 هيف ةلايضدشت , رم مزاذاو كيران هللا عر الاولوقف دحسملا يف عاتببواعسيسبنم مأراذالاق ملسو هلآ او

 : 2م ) «كيلع هللادرال اولوُقف

 هبا دنع ل ان| نخب وا نع نيج ب لاف قم|تييخ يدا نيزءز نع قانا نبا نع ةملس ن « داع و
 نبا 0:0 : ماغلا > ظ



 2«( ج» «عربلا باكا 4 <« سينا منكر تشاو

 هانا حيمصوهو ىلعنع بيبش ينانب نوميمنع حملا نع 4 ليقد )ف
 مالسلادبعانن ىزارلا | ىلعن. نموم ا اديعان ىذارلا متاح ولان كبالملا تتاذبج ن نمر لادبع 4 هابرب خا

 بلاطىفا نب ىلع نع بيبش ىلا نب نوميم نع مكتملا نع ينالالادلاخيبا.نمج نمحرلا دبع نب ديزب نع برجنبا .

 نتم ا ذه * كلذ نع للسو هل ا و هيلع هللا ىلص هللا لوس 6 !هتفاههتي قرقق اهدلوو ةيراج ابها هنعتا يضر |

 نأ« ريدا رخآ

 انب جا ر سلا نينو نمحرلا ديعانت ةيجابنب د نع اديعانا ظف || ىلعنب نيسسملا لع وا 4 ا بح

 هلآ و هيلع هللالص هللا لوسر لاق لاق نيصح نينا ري نع دمج نبق يلط نع ىنيتلاناملسن ع شايع نب ركبوا

 ىذلا يراصن الا بواىنأ ثب دحبيف( مريسطو )0 فاجن لل و حيجص داني :.سا | ذه# قرف نم ن وملم لسو

 بهوزن هللا ديعانب قشم دلا نة رلا ديعنب ناملسانب يمرا دلاديعسنب ناهعاتب هيعفلا رضنلا واد هايريخا

 هللا لصهللا لوسرنا هنعاللا ىضر ىراصنالا بوا ىلا نع قبحلا نمح رلادبعيبا نع هللا دبع نب يحى ريفا

 حيحص ثب دحا ذه#ةمايقلاءو هتبحانيب وهنس هللا قرفاه دل.و و ة دااو نيب ق رف نم لاق سو هلل هيلع

 * هاج رخو مو لسم ط رش ىلع

 هللادبع انب 7 ى ركسملا مثيحلا يدا ان دا:دغسل دملا يناهازكلا ق احسا نب هللا دبع دمحو ا 4 انربخا لذ

 نع عيبرلا نب دومجسنب عفانان :!لوغ السيكس تدم لايت يح وتتلا نزلا بعت يسال نام ن ورحت با
 مالا ني قرشا سودا ا و هيلع هللا لص هللا لوسر ىهن لوقت هنع ب ىكر م الا نق دابع عمه هنأ هنأ

 حيحص ثي دح | ده « هن راجلا ضيحن و مالنلا غلب ىتحلاف#قتميلا الويس راب ليتشاب

 * هاج رب لو ٍدانسالا

 باكا ناهس نب سه زان خس ينايمابلا نييسلا نا ديحا ان يقريصلا نادحن دمت ركوبا «نيخا)»

 ىرغتلا :

 دلال نعبر حن مالسسلادبعانب يزارلا ىلعنب نم ؤاادبع 8 ماحوا ابا بالملا نمحرلادبع * ايربخا ٍِه

 هللا لص هْيلال وسرد اهنفاعمنم قرف اهدل ووةيراج عابدب ىلع نع بيبشيا 0 عىل :الادلا

 < * كلذ نعل سودل اوهياع

 هللا لص هللا لوسر لاق لاق نيصحنب ها يل عن 4« ركبوا »

 # ينابامرسفيو حيصص# قرف نم نوملم لس وهل او هيلع

 سوه اوهيلع هللا لصوتلالوسرونا ىراّصنالا بواوىبا ملا نع راادبع ىلا ناك هللادبعن يح

 * ةمايقلا موبهتبحا نيبوهنب هللا قرفاه بلوو ةدلاو نيب ق رف نملاق

 ةدابع عمس هببانعمس رلانب دوم نب فانا لوييكمان ززعلادبع نيديعس انينابج نيورمينب © هللادبع اذ
 559 00 وسراب ليقاهدل وومالانيب ٍقرفذا سود اوهيلعهللا لص هلال وير رلالرق تماصلان |

 4 «باذا لي نو واو 39 0 ةرابا سم 21 العلا "ف :
 بسب

 م
 5 اني

 ولا 3-5 1

 ٠ 33 ةشدلا 3

7 

2 39 0 1 

 يمك متم 0 - 2
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 04 عل ةمب 5
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 ةكم حف مو:ساتلانيمانرك ذإل

00 2 
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 «(0)جظ ١ «عريبلاباكإ»ا 0 «هءنظ ١ .4 صيختلاعم كردتلا»
 ظ 3 ه عوومدلاب هرحبلب الا دحا مهما

 ةحلط نب و رمان رصن نب دم نب دما انب رافصلا ل دملا قاحسا ندم ن دمحم دما ونا 4 انئدح اماهمو

 لآ لوس نع ةكم ميتف مو ناك امل لاق هببأ نع دعس نب بعصم ١ ىدنبلاوع 2 طايساانب دانلا

 ةبمكلا راتساب نيقلعتم م ومت دج و ناو ممولتق' لاقو نينأ سماورفن ةعبراالا سانلا سو هلا و هيلع هللا لص

 ٠ حسين دعس نب هللا دبعو ةبابصنب سيفمو لطخ ن هللادبعو لبج يباني م 5

 |”ثراولادبعنبدمصلا دبعاتبراشن نب دمخح اب ة ةعزخنب قاحسا نب دمج ىريلا يسيعنب لع 4 انيدبح 0

 اذهأم هلت اقف (١)ق رس هل لات 0 الاي ايش تيأرلاق لسا نبد.زانثرانبدنب هلل ادبعنإ 1#

 ةئندملا ثمدق لاق كامسملو تلق ات هعدا ناو لسسو هل انو هيلع هلا لص لارا رسما مسا لاق مس

 ينعابو قرس تنالاقف سو هل او هيلع هللا لص ىنلا ىناوف مهلا وما تيكلبتساو يتوع !لاومنا 0

 ينومتعاف (؟)كنمةرخ الا يفدهزاب انسلفاول اق اولاقب نوعنصت أ 1 وا نيذلا ءامرغلل لاَمف ةرعبا ةعلرأب

 * هأحرخ و ىراخبلا ط ل حرص ثيدح ا ذه# ىمسا ىف و مهب

 باهولا يمان بلاط يبا نب ىبحب نب ةيصريغهناتك ىلصا نملدعلابوتمينب نسما لضفلاوبا 4 ان دج

 | ل ىلا كي مدقلا عرش ينضر ىلع نع ىلإ ىبانب نجلا دبع نرع عملا ن 0 ءاطع ن

 ملسو هلآ و هيلع هللا لص ينلا تبا ترو و لسع كيلا كل

 نيخيشلا طرش ىلع حيحص بي ىغ ثيدح اذه اهني قرشالو اهيجامستو امهمحراف هك ردا .لاقفةيربخ اذ

 * ءاج رخو
 نيدلا فيرش ٠؟ملعاهللاو (كنم) لدب ,(يم) رهاظلاو لصالا يف اذك (؟)٠؟ىباص ينبجلادسانءقرس )١(

 ** حيحص# عومدلاب هرحن بالا دحا مهنمام هللاوفلاق هل وسردنعو هللادنع نوقداصمتالاق»ارداغتن اةفاخمالا

 3 0 حمافموب ناكال لاقوببا نعدعس نب بعصم نع ىدسلا نعرصت نب # طايسا

 ىنا نبةم ركع ةبعكلاراتساب نقلعتم موت عد راق لادن م الا كاالسلا اوهيلع

 اذهام هلت اف قرسدل لاقت ذم الااخع تار ور حت مرد ع 1

 مهتربخاف نس دما تمدقلاق كاس مو تلق هعدانلو لس ودلآو هيلع هللا ببصةللا لوس هبناهس لاقم الا

 ةرعبا ةعيراب ىنع ابو ق رس تناٍلاَقف لسودل اوهيلعهللا لصهّللالوسر ىناوتاف مهلا وما تكلهتساويلا وم ينعابذا

 قبو مهن ىنوُقتعإف تلنم ةرخ آلا يندهزابانسإف اولاق هقنين اولاقه بر وعنصنام ىنورتشا نيذلاءامرغلل لاف

 ٍ .: »( خ )*اذه يمسا

 هللا لصةنلا لوبسر ىلع مدق ىلع نعىليل يباني نمح رلادبعن ع كسحلا نع ةبعشأبا ماطع نب 6 ب باهولا دبع »
 اميمجا مرعب و اههيجمر اذايهكردا لاَقف هتربخا مث امهنيب تقرفو امتبعبف نب وخا عيب ين مافى بس لسو هلو هيلع

 بل نغم )انين رغ الو ئ

 لبقو» 00 عل ردتسم !ن ود اهي نأ )



00-525 

 هاند يهدي سي تل 00

 / نّللادبع انن ديعش نن ىيحت نب دم نب دحاانن(١ !يناماشلا دما نب رفع ان: هبقفلا ديلولا وبا « نادح ف |
 لاقلاق امهنعهّللا ي يضر ورمح نب هللادبع نعمابابنب هللا دبع نع هبأ نع رجابم نب م | نب ليعمسا انب ريغ |

 دانسألا ميد ثيذَحلاذهأل اوي رجاو الو اهعانر عاب ال خا انم ةكحم لسوملآآو هيلع هلا لص لالوسر

 0 ثعمايل اقف راصن الا تلاقاع ىحولا هّللالّرناو هترقيف ةبغرلاو هموش ةفآرلا هداف لجرلا اما ظ

 املاوكايعايجلافاقحهلوسرو ّلادبعىا سا والك اذا. نفلاقدتبرقيفةبغرلاو هموت ةفأرلاهتذخا دقق لجرلااما ١

 هيلع هللا لص هللا لوسرلاقو رمتنب هلئا دبع ع نع هاباب نب هللادبع نع هبا نع رج رج نب ميهار ١ نب «ليمتسا »|

 + راس سا يسع ا
 ةكماعوف سم ورم ن هلا دبع نع يبجن ىلا نب ا نعذإي ز ىفا ن هلا ديبعنع ةفينحو ا ان ىنرعلا ملا نم مساتلا»| ٠

 «نيل هللا د ب ع( تلق )امو رجاواهغابر ع.مارحومارح ْ

 5 00 هللا لص هللا لا ةراصه ىلا نع حابرن هللادبغ نع تبان نع ا نب * مالس ٍ

 هللا لصهللا لوسر اوبيجا راصن الار شعمانل اف راصن الابفتها ةربهىبال لاقامحتفل ةكم ىلاراسنيحأ

 ةبغرلاو هموقن ةفا رلا كا لجرلااما ضعبل مهطعل رادهت الا تلاقف:هنم لفسا زاصن 35 نسانلا فطفتافصلا ْ

 *« (0) ٍجط « غويلا باكو 4 ظ ©« صيخلتلا عم كردتسلا ف

 4 هأج رخ و

 ةريغملا نيدمح انن(الاق) ظفاحلا ديبعن رفعج واول دعلادأ ثم ن لان. دح ىذلا ةفينخ ىفا ثيدحاك مم دهاشو ِ

 هللا يضرو رمتنب هللا دبع نعي ىلا نب ؛ | نعداب زىلا نب هللا ديبع ع نعةفينح و اان. ىرغلا ؟كل نب مع الان قدركلا

 تايارلا تنص دق# امون رجامارحو معابر مارح مارح ةكميلسوهلآو هيلع لا كل
 8 اخص جنا ك0 د ملسوهلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نا

 دلاخ نب ةيدهو مراع لضفلا نب دمح انب ززملادبع نت ىلع أرنا هيقفلا قاحسأ نركب وا  هاندح ام امهنف )ف

 ملسو هل اوهيلع هللا ىل لص هللا لوسرزا ةرءسهىبا نع حاب د نب هللادبعن 2 نكت ل كامل

 هللا لص هللا لؤسر اوبيجا راصن الا دعما لاف راغل اللا تعا ةريره ىناللاق معسل 5 قاع

 راق ةومتلا لالخ 5ل نفرشن الو قيرطلاهذه كلل لاقت داعيم ىلع اوناكا هكا

 ناسك ر رصف بلا لسودل او هيلع هللا لصقل لور فاطم هنلعاللا اهيقنف ملسودل اوديلع هللا لصةنلاكلوسر

 ضعبل مهضعب راصنالا تااّمق هنم لفسا راصنالاو ساثلا طف افصلا دعصف اةصلا ىلإ يذلا بابلا نم ج رخم

 10 هللا دنع نوقداض ما لاقداب وداع ناةفاذالا كلذ اناقام هللآ لوس انهللاو اولاق: مكامم

 نسر نا 0 ١ هيتشملا يفادك : ( ١(

٠ 
. 

 ا الاد كل نفرشن الوقيرطلاهذهاوككسا لاقمنداعي ىلعا وك امناكأو اخجل نير و

 دعصف افصلا ىيىدلا بابلا نم جرخم نيتعكو لصف ت ثربلاب فاطف هيلعدللا ابحتفف لفنون هيلع ضال

 يفةبغ رلاوهموت ةفارلاه» ذخادتف لجرلااما نولوقت راصن الا رشعماب لاقفا ولاق اعىحولا هللال زنا وه رقيف

 كلذانلق املا لوسرانهللاوا ولاق متامتاملا و 1 احم ايح لا فاح هلوسرو ةّنلادبعياا هللا والك اذا ادا نق لاقهتررق
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 كم
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 اديس 8

 يا
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 0 يع 9
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 9 -- ف

 ا

 ملا د «ه. 8 ١ # صيختلا مم كردتسلاإ»
 1 لآ لآ "ومما نف اسلام رهرأا نوما ابيع وادندك هادا ديزيئا

 ١ «.همرغ كيلعو همنغكل نهرلا قاشبال لسوهل اوهيلع هللا لصهللا لوسبر

 3 ان. ىصيصلا 0 ن 9 ىرمعملا بش نب يلع نينيسحلاااننهيولاب ند دما نيدمم ركبوا 4 ينربخا

 0 |4 ودعم ىلصملال وسرلاق لاق هنعهللا ىضرةرب ره يلا نعهسا ن نع ولا ١)نايح واانمناق 7 را نبدا وبا

 جرصص ثيدحا ذهو#*| هيب نم تجرخ ناخ اذاف هبحاص اهدسحا نخل ملام ا ,رشلا ثلانأنا هلال وم :لسو

 »: هاجر خم مودان حلا

 ن هللا ديبع 6 ةيزع يبا نيمزاح نيد اني ةفوكحلابيمش * الادلاخ نيدمجش نب قاحسادمحا وأ 4 ندع طش

 هل .اوهيلعهللا لص ىيبنلا نغا,همءهللا ىضر متنا نع ثدحللادبعن ملاستسمسلاةنا فسيلا نةلظنح | ا

 لك ناالا هاجر خو نيخيشلاط رش عمي ثردح اذه « اممم شلاماهم قحا وهف ةبه بهو نملآق لسو

 *انخيش ىلع هلم

 زيزعلادبعانن ةفالكنا راديف دادغبن نينم وا ريماروصنملا نميهاربانن ليعمسا نب هللادبع رثعجو 4 اجي 5

 1 نع ناسا عقدا نعام نمل ربل هللادبغانب يقرلا رفعجن هللادبعانب يمش ثامللا هللا دبعن, |

 طربش * لع ثيدح اذهءاهف مجرب مر محر ىدلةيهلاتثتاك اذا لييعرلا اوهبلع للاكص ينل نع

 * هاج رخنملو ىراختل

 نززعلادبعانت يقرودلا ميهاربإ نيدمحا نن هللا ديعاتت دادغن ى هوما ىلع نب دم للادبعو ا للف 7

 نبا نع ةمركحع نعنيصملا نيدوادنع ةناكرنب دب نزلا دم نع يجبن لا دلاخنب ملسم انب ىيدملا ىح

 كنا هللا] وسر اباولاق ريضنلاى جرخنا ملسو هلو اوهيلعللا لص هللا ل وسر دارا اىللاق (هنءهللا ىضر سابع

 * هاجرخملو دانسالا حييص ثردحاده#اولجنمتو اوعضلاق لحن وند سانلا ىلع انلوانجا رخاب تما

 ب انثدح و ١؟نأسيح نب دنس ن :إ ىبحل همسا )١(

 هياعمنلا ىلص يننلا نع ةربىه يلا نعديءس نعى رهزلا نع ىنا رملا دواذ ين ني ناولس(لاقو) ىرسهزلا نع ةعانج

 1 5 يوت شلي حلا دركي ىتك نط كاد مل

 ملسو هل و هيلع هللالص هللا لوسر لاق لاق ةريرهيا نعهما نع ىميتلا نايح وأ ان «ناقرزلا نيدمخ

 * حرص نامت ند تج رخناخ اذافهبحاص اهدحا نعام نيكي رشلا ثلان انا هللا لوقت

 اهب قحاوبف ةه بهو نم لاق ملسو هلو هيلع هلا لص يبنلا نع هيبانع ماس انب نايس ىلا: ةلظنح
 * انخيش ىلع هيف لما لكن نا الابط رش ىلع حي هاهم بشرلام

 *اهيف مجرم مر مسيري ةيلا تناكاذالسودأ اوعي لس ىلا نع رمس نع نسأ- |: نع ةداتق نعا# دامح 9

 نيابعنبإ .نرعشم ركع نع نيصحلا نيدواد نغم اكرنب دب ري نب لع ني دم نع ىجنزلا اذ 0 « بز ملا دبعإ»
 نوبدضانلا ل طع انلوانجا رخا,آت اما كيااولاق ريضنلا ىلإ جرخمزا ملسودل اوديلع هللا لصتلا لوسر ةاراا ام.لاق

 «ةقثن سيل زب زعلا دبع و فيعط ىجنزلا(تاق) حض *:اواجمتو اومضلاق لحل

 / « ليسا )ف كلم



 400ج  «عريباباكإطا م ١ «سيسا ىكردتلاالا
 |ط ٠ ثيدحاده *هنيعهدجواذا هعاتع قحا 2 سلفاؤات ام لجر امارسوملا او ةناغ للالص ل

 * ظفلللا اذه هاج رخملو دانس الا مييحص لاع

 ىدناءلا نار ميني هللادبعات (الاق)دعا ص ني دم نب ىيحبو تلاطىا 5 ميه ارئاان هيقفلاديل ولاوا انندح

 لاق لاق هنعهللا ىضرةرب يهىلا نر ء تيدنلا نبدي نع ى سعزلا نع دعس ندايزنع ةئيع'نن نايقشات

 نيخشلا طرش لع ثيذحا ذه# همىغ هياعو ةمثغ هل نهرلا قاغيال لسودلار اوهيلع هللا ص دنا لور

 ؛ ندم ويلا رحادواديفان ناميلسو ذَا ناو كلامدعب اندقو# ىرهزلا بادا ىلع هيف فالمل هاجر خو

 * ةءاورلا هذه ىلع دشار نرمعمو ىدبب للاديلولا

 نيدهاجان' بلحن ىرث اضنلا ديلا دبعنب لعانن(الاق ) ىغا رلادخم واوىلع و ((هاندخ) كلام « ثيدحاما»

 و د انا كل رطل نعسنا نب كلام نع 5

 نامع ان.ىتاطلا نايس ن فوع ندمان بوققعي نب دم سابعلا وأ (هأنن دق اك ىلانءبا# ثيدحاماو
 نع بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا نع تئذىبا نبا نع شايعنب ليعمسا ان ىصحلا راند نريثك نديعس |

 * همىغهيلعو همنغهبخ اصل نهرلا قاغي ال لسوةلاو اوهيلعمتلا لصدتلا لوسر لاقلاقهنعّلا ضر ةربهىنأ

 لعوا( هابريخا )هنعهتلا يضزةربسهىلا نع ةماس يبا وديعس نع ى صهزلا نع بن ٍذىلا نبا نع( ليتتو)

 ديعس نعى سهلا ن رسولا نب تي .ش اننمص الب , ةلادبع انبىزارلا ميه اربا نب دمحم انناظفاملا

 نهزلان :هرلا قاما سوهو اوهنلع هللا لصدتلا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر ةريهىبا نع ةملسيباو ب يسملا نبا

 * هم ىغ هيلعو هنهر نأ

 دانت ىجايدلا رفعج نيد بيطلاؤاانن 2و نيسحلا (هانىدخ) دواديبا نب ناملس# ثيدحاماو

 ىرهزلا ء وادى نب ناهلسات !يارلا ةرسيح هللادبع نيدمحا ةرسيموا اب يسارلادبز نيدلاخ ني دم

 نوكب حتر لا قلاش الثا لسودلاو او هيلع هللا 35: ىبنلا نع هنعهللا ىضر ةرب هيفا نع بيسملا نب ديعس نع

 * همرغ كيلعو همنغ كلإ

 دم نب هللادبعاتن ىبحن نييك ميهارب | تافساف ها دخل ىديزلا ديلولا ندم ثرد_حاماو هم

 دنعس نع ىزهإلا نع ىدنب ولا خلع ابل انملا دبع نب.هلادبعانمر كب نب نارمهانس نقاش |١

 «دمرغديلعو هدنغال نهرا قلشبال لسودل 1وهيلعتلا ليصهتلا لرش رلاة لاق نعل ىضر ةرب سه ىلا نع بيسملانا

 دمشان' ىرتسستلا ركن سوما :. ديفا هللا ديعن دمع ركبوا (ماندخ) دشارنب رمعم# ثردحاماو 5

 8 هنيعب ف 0 اذا هع هجم قص - نس اعف عقاب تام لجر اعا 2

 # ف يق ل تعا 3

 قحا عاتملا بح اصف سلف اوا تام لجر ابا ملسو هل | و هيلع هللا لص هل لوسر هيف ئضق ىذلا اذه لات

 * مسي *:ةنيعل هدحواذا هعاتم

 ملسو هلو هيلع للا هللا لو سو لاق ةربرسهن يلا نع بييسملا نبا نع ى ره لا نعت دمس نب 4 دايز

 يد ىلا ن 00 فاصسش د هندحا 12000 د ناس# يفسلاب
 ايوب
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 ف 3 2 9 4 9 4 سينا ىلإ

 00 سل

 0 ع واااو نايااعلا كافر بع نكد دا اند

 هللا لص هللا ل وسر لاقلاق هنع هللا ىضر راج نعر دكتملا نب نات لذاملا نسما نب ديما ديعانت يك ربلا

 هضرع ءرلا هب قوامو ةقدمم بنك هلها وسفن لج لاق امو ةق دص فو رمم لك لس و ل1 هيل
 تاّمفةيصعموا ناين يف ناكامالا نمابط هلل اذ هللا ىلعاهفلخناف ةّقْغ نم نموملا قفنا ام وةق دص 4 هل كل

 « هاج رخل و حيحص ثيدحا ذه * ا ىعلجرلاهب قوامر دكتملا نب دمحل

 ناكل ذهظط زف نمرسل( مهدها ش:و)
 1 ولاني .مدآن يدم أحاتنمر لا دنع نعهنوساسنب حانت و ردع دمحم نب نيسحلالعواا 6 هانندح#

 نم لسوهل 1و هيلع هللا لصقل ليدي لكلا هلعشإ ىضر كلام نن سنا .:ضرعلبد قرا رئادبع ع نعحون

 * لعفيلف هلاع هبط رع و هنبد قبرا 5 عاطتسا

 انننافع انبدحت ىصيصملانيسملا ن هللا ديعاتيدح نا دمهم بالجلا نايزّزانب نادجن نمحرلادبع 6 اندب خا

 جلسلا لنمو و4 1و هيلع هللا لبصّنلا لوسر لاق لاق هنعهللا ىضر ةريرسهىلإ نع مفارىلا ن 00-7 نعديز نيدامح

 ” ني ول رعيشا نب هللادبعب فو رعم وهو نيخيشلاط رش ىلع مص ثيدح اذه» زئاجنيماسملا نيب

 نع رمتمما وا نثدح كيدفىبا نااأبلا عجلادبع نب هللادبع ندمحأبلا بوتمي ندم سابعلاو ام انندح اف

 هيف ىضق ىذلا اده لاف سلفا دقانل بحاصيف ةربرهابا انثج لاق ةنيدملا ىضاقز اكو يقرز(1)ةدلخ نيرم

 هللا ل وسر ححصلا نيدلا يرش +١٠ صفحو ا يراصنالل نمحرلادبع هبا مساوهدجةرلخ ليقةصالملا يف )١(

 سنا نع جابر يبانبا نع ءاطع ىنددح و فيصخ لاق * قحلا قفا وام مهطو رش دنع نوملسلا لسو

 1 * كلذنم قحلا قفاوأم مهطو رشدنع نوملسملا اعوفرم

 ظ د لجرلا قفناامو ةقدص فورعم لك اعوفرص راج نع ردكتملا نب دمي انثأ نسما ن «يديجلادبع»

 ئ .هللافهنلا ىلع اهفلخ ناف ةّمفغن نم نمؤملا قشاامو ةقدصدب هلك ةلطرع» ءرلا# قوامو ةقدص هل تتك هلها و

 .ناميللااذو يعاشلا ىطعبام لاق هضررع لج رلادب قوامردكتلا نالت اتفةيصعموا ناين يف ناك اهلا 0

 1 : 7+ © هوفبص ذيطادص ( تلق )ديه قتلا
 هبط رعو هند قب نا م عاطتبا نماعوف ص سنا نع ليدي نب نمحر لا دبعن ءحو ' ةمصعوا #«هدهاشو

 « كل اه ةمصع وا(تلق )لعمل فهلاع

 تربان نع ديز نب دامح انب ن افعانم يصيصملا نيسحلا نب هللا دعا , نادم ب الملا ع نقلا ماو

 ( مخ ) زث اج نيملسملا نيب علصلا سو + و هيلع هللا صوفا وسر لاق لا ةرب نه يل!نع عقار يبا نم

 #ثردحلا قرس نابح نا لاق( تلق 4 درش ع ىصيصملاو |

 نا دهان باس يف ةرب عاب انج لق يقر را ةدلخ نب نموعرشلاوا ىندح 4 كبف يلا نإ 8

 لاف ْ



 40ج ٠ 4 عيد بكام ٠ ٠.401 ٠غ ضيف ىفرشلاال
 بهوم ْنب دم رب ن بهو ان ثعشالا نب ناملس نب ا هان هينا ديو (+ لح رعي ثا

 لسوهل آو هيلع هللا لص يبنلانا هنعتلا نضر راج نسب دح عينا لا لا

 ىبا ىع الا لاقف رتخا لس و هلآو هيلع هللا لبص يبنلا هللاق عي بلا بج و الف طبخ لمح ىلا ىعا نم ى رتش

 : * هاج رخم لو دوس را نسي ب ةماعلا 1

 ان(الاق) اسمن ىلع و راشد نب دما يفوكسلا سابعلا نيلع أبنا ظفاحلا ىلع نب نيبسحلا ىلع وبا «فربخا :
 ير دحلاا ديعس ىلا نع ث دم ىجانلا لكوتملا ابا تيولر للا لا ىلع هللا دبع نع ةبعش ان دوا دوا

 كرم نت | ذه اب لايق ءاوس ىلتعلا و ذخنآلا لس و هلآو هيلع هللا لص هللا ل وسرلاةلاق هنع هلا ىضدأ

 * هأج رخن مل و داتسالا مييحص

 1 نر م ا

 ا ل مو به ذب اهف رديلف ق رون ةجاح هل تناك نُث امهنم لضفال

 *« ظفللا ادهن هاجر لو *عيحس اب رع دحا ده «اهواه ف رصلاو

 0 ا يول ىلا انب ب وعي خر دمج شابعلا وا : انن دح لف

 ملسو هل 1 وهيلع هللا لص هَل لنوسون ا هنعاهيلا ىطَر ةرب سه ىنأ ن ء حاب ر ن ديل ىلا ن نع دي لنا

 هاج رخل لو نوي دم دعس | ةماقااو ىك نوفل نيب رب اج حلصلا و مهط و رش ىلع ن وملسملا لاق

 « باتكلافلصا | دُهو

 هللا دبعزب دميث هللا دبعوتا (هأن ر ري أ ) امممع هللا يضر كلام نب سنا و ةشئاع ثر دح نم ي«يدهاش هلوؤط|

 نع قر وللا نمحرلا دبعنب زب نمل فنعم ةرا رزنب هللا دعيج ايعمسأ ا ب دلاىفا نب ركب ونا ان رافصلا

 0 مه ىلإ وسرن ىك َن طورش دنئعزوملسملالاق ا ص هللال سر ...© اينع هللا ضر ةشئاع.- نعقة ورع نع فيصخ

 محصل نب هلا في فن رثش دمع نط الا «؟ىرمعلا رمت هللا دبعزب دب ز نيدم نب رم ةصالختايف 305)

 2( ع ا به و نا هعبان :شي رقنم لاقتنا نم هللا كرم امي كائممويلك تزرذا :

 *: حيبحص *ابرلا يف ءاوس ملا وذ آلا نوقع ديعسيبا نعلكوتلا ابا تعمسيف ا رفعزلا هللا دبع نع :(ةبعشإ»

 هللا لص ّىَتل الا لاقرع نع هدح نعهسا نتيدنز ندم نب رم نع يناانن يفاشلا سابعلا ندم نب 6 ميهاو ,

 لم طئامق رهف ق ةرون ةجاح هل تناك ن مف اهم لف ال مر داب مردلاو رانبدلاب راندا ملسو هلآ هيلع ١

 # بن ؛ رغ حرص * اهواه فرصلاو ق قرو امف رصالق بهذ ةجاح هل تناك نمو

 * ه ريغ هاشمو ىلاسنلا ةفمبط ريثكو .هححص,مل( تلق ) * نيملسما نيب زئاج حلصلا و

  0١ا 0 طرف ست سلال 5

 مبطو رش ىلع ن وملسملا اعوف سم ةرب ىه ينا نع حابرنب ديل ولأن ندم زن ربعك نع لالي نبي نابلس >

 ا طعلاو ذخ الا 0
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 5 او ه.لعهللا لمص يننلا نع ةشناعنع ةو رع نع فيصخ نعى رز نم رلادبعنب( زيزعلادبع ( «دهاشر بخللو#
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 «(0عإلا «عريلباك» 2 «هإ « سبنق هردشلا#
 | ثزاع نب ءاربلا_"رع ىراصن الاةصيح نءمارح نعىرهزلا نع ىعازوالا نع ىبايرفلا انن قشم دلا دلاخ
 ْ ملس ودل اوهيلغ هللا لص هللا لقشو ركف هيف تدسفافاطت اح تلخ دفن راض ةقاندل تناك 1 |ههنعةللا ىطر

 تباصا امةيش املا لها ىلع ناو اهلها لعلبلا ابةنش املا ظ فخ ناواهاهأ لعر اهنلاطئاوألا ظفحنا ىضَقف اهف

 نعى سهزلا نعلاق ارمعم ناف يعازو الا ورمعم نيب هيف فالخ لعدانسالا مسي ثيدح اذه## مهتيشام
 مدلل نعةصبخم نبمارح

 حرج نان حادقلا ملاس نيديعس ابنا يف اشلاأسا هولا انآ ةبوتعي ندم سايعلاوبا 6 انندح »

 نزالجتر هاناو دوعسم نب .ةللأ دلي عن ةديرعابا ت زضحلاقدينع ني.كللا دبء نع هربخا ةيما نب :ليعمساا

 هللا دبع ىتثدح ةديبع وا 0 الا لاقو اذ واذكك تدخا | اههدحا لاف ةعاس اخاه

 ريخخنمت) فاختسنا عابلا صاف اذهلثميف لس وهل اوهيلعاتلا قصهللا كوسرت رضح لاقاذه لثميف دوعسمناا

 كلمادبع هدانسا يف ظفح ماس نب ديعس ناكنا يحس ثم دحاده«ك رءاش ل ناودحا ءاك نأ عاتبملا

 ىففاشلا شيب رفا نيدمتم اذ هيلا ىتادح لبدح نب. دححا نهلادبع اني تالا ركل وا انب دح دف ديبعنتا

 ةيما نب ليعمسا نع مم رج نبانع فسو:نب ماشه ن 00 لبنح ن دمتا لاق ءزغايو كد
 * ديبعنب كلل هيا نع الاجا دمت اوف لبنح نب دما لاق« دييعنب كلملادبعن

 ل سوم ان ناميلسنب ىناعملاانم ٍقرلا ءالعلا نب لالهات. 0 نا دمح نب راد 8 انربخا ١

 وهلا يهيع هللا لص ىن )انا هنعدللا يضر رباجن ءةيدح ري زلاانانا حيرج نب انع توا نب ىيح نعنيعا

 هل اوهيلع هللا لص ىبنلا هللاقهل بجو الف طبخ لم ةفصءص نب ىنماع يه نم لاقدنا تبسح ىبارعانم ىرتشا
 بهو نا هعبان # شرق نم لاق ثنا نممهّنلا كرمجاعس كلثم مويلاك تيأز نا ىنارعالا لاقف رتخا سو

 نغ ١س صيخلت هل حس ش7

 ةيفتدسفاف اطئاح تلخدف ةنز راض ةقانهل تناك لاقءاربلا نءةصيخ نب مارح َنَع لو ء# ىعازوالا

 لعليللاب ةيشاملا ظفحنا ًالثعا لعرامنلاب طئاوملا ظفحن ا ىضقفاهف لسودل 1و هيلع هللا لص هلل كونك

 ىرهزلا نعلاق ارمغمناةىازوالاو رتعم نيب هيف فالخ ىلع ميبصص#:مميشام تلاصا امةيشاملا لها ىل اء ناواباها

 6س أ ن نعةصيح نب ما رخ نع

 قفاز هلبأو ناسا ترشح لاق ريمع نب كلما دبع نعةيمانب ليعمسا ىنربخا # حرج نبا :

 هوعسم نب هللا دبع ينثدح ةديعوالاقفاذكو اذكب تعب رخ الالاقواذكو اذكي تذل |مهدحا لاتف ةماس اياب
 غاتبما ريخع م مدل ش ناعئابلا ماذا ده لثميف ماس ايوا و هيلعهللا لضهللا ل وسرت رضح لاق : اذه لثميف

 كلما دبع روعألا ا تيوع لود 2 نا نع "ادق ا 15 و ةلاتعاسم هل ' درفن# كراش ناو تيهاف شل ا ١

 ا ١

م ملسودل اوهيلعللا لبص ىببنلا نانرباج نعرييزلا وبا ىندج مث رعب نبأ ن زف 0 3 ىبحن 2
 ىنارغا نم قر 

 طا سعالا لامفرتخا 1 و هلاوهيلعّشا لص يبا لاق بجو ايف طبخ لم ةعصعص نب صاع يت ندعم كك

 قا 62 كردشسم٠١؟فاحتسا نأ
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 *«0)ج» «عويلاباتك» ١ «08»ظ ١ #«صيشتاعمكردتلاطا
 * هدج نم هببا عامس يف اوفلتخا اما بيغشن ورم هلا دع يفافالخ ملعا ال ىلاف دانسالا حي ثي دحل

 نبدواد نعةملس ن.دامج ان ليعمس | نب ىبومانث (الاق) اغني دم و ىلع نماشهانثل دعلا ذامثيم نب ىبع#لانث دج

 لاق ملس و هل اوديلع هللا لص هللا لوسر نا هدج ن نر هبا نع بيعش نو رمجن ء ملعلا بيبح و دنه ىلا

 | لع تعمس#هاجرخن ملو دانسالا حيحص ثيدحب ا ذه «اهتمصع اهجو ز كلما .ذااملاميف سا أرسال وجال

 قارولا نا دمج نبى عن دم تتبع لوك فروا سينلا هيقفلا داب ز نب ركب ابا تعمس ل ون ظفاحلا رمعنا

 ةاديهر دن ليشؤرو عرش ا ايش هيبأ نم مس يعيش نا و ربع لبنح نب دجال تلق لوقت

 *:و رمح نب هللا دبع ه دج نيت بيعت غاعس حصو هينيعش هنأ نم ثيمتش نم زب عرار عب دقاو زوو لا

 نع كلل ر شأنا نو راهنب دم زب انم ب لاطيفانب ىيح انبل دملا فسوي ْن بوت نب ندحلا 4| ربخا

 اغردأ هله راع ا لس و هلو هيلع هلا لص ينلا نا هسان :رع ةيمأنب نا وفص نب هيما نع عبف رن زب علا دبع ٍْ

 * ةن ومضمةيراع لب ال لاق دمحاب بتال وجا

 ظفاحلا دمج نب حلاص فان اراخ هيقفلا لهس نب دمجا ( هاب ربخا ) اهنع هللا ىضر سابع نبا نع ا( دهاش ش هلوؤو

 هللا ياا ؛)ءاذحلاا دلاخ نعهّللا دبع نب دلاخانب يبث رقلا دحا دلوع قاحسارألا

 لاف نين عوبرغ فدل انو اعرما ةيما نب نا وفص نمراعتسا سول او هيلع هللا لصدّللا لوس ر نااههنع

 هءاحرخب 5 و ملسم ط ربث ىلع حيبص ثب 0 ياا

 ءاطعنب باهولا دبع ويصاعنب ديعسانب يباغصلا قاحسا نب دم انب بوعي نب دمح س اعلا وبا ( اني دح

 لع لاق لسو هل آو هيلع هللا لص ىبنلان عهنعهللا طرة رمس نع نسما نع ةدانق 970 اني( الاق)

 حييحص ثد دحا ده# هيلع نضال كنيماو هم لاَمِذ هخ . دب يسن نسملا نا مث هب د يف ىتح ترذخل ام ديل

 * ه اج رخم لو ىرر اخبلا ط ريش ىلع دانسالا

 ريثكنب دمج اننا درب نب دمحا نب دم ديلولا وبأ ان ذا دب يع ىه وما ىلع نب دم هللا دبع وبا 4٠ ربخا )ف

 ندومجح ان قشمدب يف ايغلا بم نن ىهاججانب ظفاحلا لعن نييملا لعوا( |: دج )و رعازو الان ضيقلا

 )١( صيخلتب اح الس» بنا رهمدمسا : :

 هل اوهيلع للا لصيلا ل وسر نا هدبج نعهيبا نع بيعش ث نو رمت نع ملا بييحو دواد نع ةملس نب ة« دامح

 «سيعص نابع ممصعاب جوز كلما ذا ملام يفرم ةأ رمال زوج ال لاف ةلسو

 راعتسا لسو هلا وديع هللا لص ينلاذا هان ع هيمان ناوفص نبةيما نءعيفرنب زيزعلادبع نع 4 كيش 2

 #ةنومضم ةيز راعلب اللاق ةدمشاي بصغنا لاف نينج موهاعردا هنم

 يفاحالسواعردا ناوهصنمراعتسا لبسو هل 1 وةيلع هللا لص يننلا ناس ايعنبا نعةمركعن عوءاذجلا 4 دلاخ
 *(م) ةادومد ةيراع لاقةادؤمةيراعا هللا ل وسرابلاةفنينح ةوزغ

 د نسبحلا نا م«هدويتج تذذخا امديلا ىلع اعوف سم ةرمس نع نحل نعةداتقن ءةبو نع ىلا نب 1
00 

 « (خ)هيلعنامضال كنيما وهاتف
 ريو

111111111 

 ِ 0 ِس

 ع | ص

 ل اهتمصعاهح وزكلماذا 0
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 «)ج» 4« عويلاباكاط ١ » «١> . «صيخللا ممكردتلا»
 يل ل تان رعب هللأ دبعو يل! ينادح لبنح نب دمحا نب هللادبع ان هنولأب نب دما :نبدمخ ركنوا

 ! ينلانع امعتلا يضرةشئاع نع هيبا نعريمتنن ةرامج نع مكمل نعةبعش . :نعرفعج نبد اننا ولاق ةييش ىلا

 1 بمص ثردحا ذه# محلاوما نم اولكف هبسكس يطا نم هبسك رم لجرلادل ولاق سو ةلتاو هيلعمللا م

 *رخ الا ن دانسالا دحا للعي نارا 1 دل رخا ١" داتساهنف ىروثلانايفس يراد ءايويسلاطرد مقلع

 ْ ذاشمحن لع(اندحو) نايفس ان ريثك .ندم اننرايس نيدججاان' ىنوبحلا دمحان دم سايعلاوا 6 هانريخا

 .٠ |هنمس نعر يمن بةرام نع ميهاربا نعروصنم نعزايفس نع لا اننثيللا ان معاد ,اننمثيملا نديز 0

 1 "ام بيطانمنا سول اوهيلعهلل لبصدتلا لوسرلاة تلاتفلامنم لك افميت ىرجحيف ةثئاعتللأساملا
 ا «هيسك نمودلووهبسك نملجرلا

 ١ نعنيصح ىنأ نع سبقو كب رشانث مانغن قاطان يرودلاد مم نبسابعلا:" بوقعي ندم سابملاو ا انددحإ»
 لاق كناخ نم نذمتالو كنمتا نم ىلا ةنامالاذا لسودل اوهيلعتلا ىلص هللا لوسر لاقلاق ةريه ىلا نعؤباصوبا

 ط رش ىلع حيحص نيصح ىبا نع كب رش ثيدح# رصب اتنالاة سيق عداو(١)كل ا نطل ولع املا

 *هأح رخ ْ و سم

 ' |نيبوبااثىالقسملا لضفلا ندا انث ةبيتقنب نيسملا ندم انث ظفاحلا لعو' (هانثدح) سنا نع (دهاش هلو)

 , ىلاةنامالادا لس و هلو هيلع هللا لص هللا ل وس ر لاق لاق سنا نع ح ايتلا ىلا نع ب ذ وش نبا انث دب وس

 1 *كناخ نم نذمالو كنمتانم

 | | ىتااواقاحسانن ركب ولا ( انثو) يمين دم نب ىبحانت ظفاحلا ب وتس نب دم هللا دبع ونا 4 انب دح ل:

 |. | هللا ىصر سابعن او رمنب| نعسواط نع بيعبشنب و سم نع معملا نيسحابت من رز نب دد زب ان م دسم انثلاق
 ٠ [امف دلا ولا الا اهف مج ريف ةبه بع وا ةيطع يطعب.نا ل اجرلإ لجت اللات لسودل 1 لص يبنلا نعم

 ا | ذه  هئيقيف داع مم ءاق ميش | ذإفلك اب بلككلا لثك اهيف مج ج رب مث ةيطعلا 00 ىذلا لثمو ةدلو يلمع

 َ د ثيدح ١؟فلإلا فذحب بوصنملا ىلت فقولا نيزوجما ةعيبرةنل ىلع قت حيصبإ اعاودعبامود ده و لوصالا فاذك() (١

 هيك نملجزا دلو سو هودي هللا ليص ينلا نع ةشْناعنع هيدا نع ريم ةرامك نع عملا نع ا( ةبعشإ)ا

 *(م خ )مللاوما نما ولكف هبسك بيطا نرم
 ١ هلام نملك ْ قى رجح يف ةدئاع تلأساهلا هتم نع ري نة رام نع ميه ر ,ا نءعروصنم نع © ي 0

 ا * يب ههيسكن .موم دلوو ع4 وم اجلا لكا أم يرطأ ع نمذا لس و هل وهال ليسهل لوسر :لاق تل اقف

 ٠ | كناخ نم نخمالو كنمتنا نم ىلا ةنامالادا اوف رم ربه يبا نعاس يبا نع نييصج يببا نعا# سيقو ثان رشإ»
 , مور كذف لسو هرلعهللا لصةنلا لو سبر لاق اق سن نع ح يتلا يبا نع بذوش نيب دم وسنب (بوا) ودهابثو( م )

 ١ ملمعاللق اسود او هللا لص ىنلا نمر متنباو سايعٍن | نعس واط نع ب يعشن و رمت نع 4 يلعملا نيسح
 ف 21 عب ىدلا ل اثمو هدلو يصعب امفدلا ولالا امف عج ريف ةبه بيبوا ةب ةطع يلععي نا ل

 - يت باع عيبشاذاف لك ايبلكلا لثك

 ٍ ١
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 هج  «موياباكجا 7 هنو 21 نرسم دراج
 هللا ل وسر ممانو زغلاقهنع هللا طر ىملسالا قوا ىبانبإ هللا دبع نعقاخسا ولا ىتدح ةينغيلا نب(١ )كلما دبع

 الجاو امولعم ارعس تززلا وربلا يف مهفاسنف ماشلا طاينا رم ابنا انس ا.ناكفماشلا ملسو هل او هيلعللا ىلص

 *: هاج رخو دانسالا ميرعص ثردحا ذه# ممل ًاناتكأم لاقكلذم مل نمم وهلليقف امولعم |
 هيقفلا نسملا ني نايس نيدمحا ( انث دحو )ىر ودلا دمج نب سايعلا انث توقع نبدمم سابعلا وبا انريخا 9

 ىيمتانناول اقىربنملا ىتلاوداانن(الاق)ه.ولأبن ركب واو قاحسا نب ركب ,ون!(انندحو) ثعش هالا ن ناميلسد ؤادوااانن |

 هي هللا لصدللا ل وسر لاقلاق ة ةر صهىأ ن نءساص قل نع شم الأ نع ثايغ نب صفح نعني ا

 * هاجرخمملو نيخيشلاط رش * ىلع مسروص ثردح أذه# هنرث ءهللا لاقا السملاقا نم

 دما فا ل انا ذر ىطانن ةشؤا نر ودا انئةبيتقق نب لرعمساانث ىتالديصلا دمسن  هللادبكأ# انربخا له |

 هلفةعس . يفتت عابنم لسودلاو يع هللا لصةتلا وسر لاق لاق ةرب هايف نءةملس ىلا نعو رمت ندم نع

 *: هاج رخو و سم طرش رش ىلع مرو * ايرلاوا امهسك وا[

 3 رمح هعزخ نبي رسلاانن( اولاق ( ةمصع نب ميهارباو بوعي نب نسحلاو ىاهنب اص ني دمج ان 10 ا

 لاقه دج نعهيب ا نع سيق نب ثعثالا نب دم نب سيق نب ن محلا دبعول ربخا لاق سيمعلا ىلا نعيد اان: ثايغ نب صح |
 مهت'ذخاانا لاف مهنعىفهيلا هللادبع لسر افاقلا نب رشعب هللادبعنم سمحلا قيقر نماقيقر ثعش الا ىرتشا

 5 . .. 21 ٠ 35 0 .٠

 هللا كغ لاق تكف نإ و ىد مل 1-0 الإ لاّعف كنسو يدرك ةاسرار هل هلل دبع َلاَعْف ف | مرش |

 ةعلسلابر لوماموعف ةنس | هتس س كو اعببلا فلتخا اذا كوشلس و هلا اوهب اع هللا ص هللا لوسز كس 3

 3 هاجرخمملو دانس الا مسي ثيدحا ده# اكراتتلوا

 ( انثدخو )ةبعش ان سابا ناتو :ربم دا ان ب نيسملا نإ م جده را انث ىضاعلا ع 0 نإ نمر لادبع * ٍِظ

 هنعافعندلا في رشدمت* ى طاقلا٠؟ىعينسلا قاعسا يبان ع ىورةينغ ىلا 5 كلما اديعوه(١ 0
 سيو ١ مام. وبسس سل

 هللالوسر عم مانو نع لاق وا يبا ديت اا هسيضصارا ا

 الحاو ام ولءما حت و ربلا يف ممفلستف ةماأشب *لا طاسا نماط اس | انيتاب ن اكش لس و هل 1و هيلع سلال |

 ميم ملا انام لاتق كلذ مهل نمد هل اف امولعم |

 ه( م ) ةنرئع هللا لاقيه لاقا اعف سس ةرب هيفا نع اص يبا نع شم الا انن < ثايغنبصفحإإل |

 هل او هيلع هللا لص هللا لوسرلاقلاق ةررهيفان :رعةملسيلا ع نعو رمح ندمت“ ن ء# ةدئازوبا نايرك ززب ىبحبإل |

 ْ * (م) ابرلا وا امسك وا هلف ةعيب يف يف نيتعبب عرب نم سو

 ا , دم نب سيق نب نمر لا دبع يب ربخا سيمعلاى فان عا ث ايغ نب صفح

 لاتف مهن يف هيلا هلا دبع لسر افغلا يرش هللا دبع نمسا قيقر نم اقيقر ثمن الا ىرت 5-0

 ادي 0 نوكسيإ 0 0 ا

 0 0 0 يع

 ٠ كراتتو!ةعلسلا ب

 !لاقااليبم لاق نم 0 ٍ
 557 يلا
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 000 : 00( نع لثس
 0 *: هاج رخل و اولسمطر ىلع مص

 اةماشاو داس رمل قاخشا ور ب وقنا ىرودلا دم نب سابعلا انن يقعلا ننابملان ةذمح# اريخا »

 رين ادلابعس ل ١ تنك لاق |,مع هللا ىضزرمت نبا نع ريبج نيديغ- نع برحن كاسنع

 7 1 هيلعهّللا لص هللا ين كلذ نلف ي يسف ىف مقوف ريئاندلا ذخاؤماردلاب ع ماوهار ,دلاذخاَو

 عساف عييقبلابلب الا مب ايلا كلأسا كديور الرا ع ناس نب جرخ نيحلا ةواةصفح تس يف

 6 اقرتش ملام 0 ون رعسن امه دخلات نا نسأبال لاقق ريئاثدلاذخآو عاردلابعساو ماردلاذخاو ريئاندلاب

 : * هاجر لو 1 ملا

 تعمسلا# نايفسانب يدنا ان: سوم نت رشناتب (الاق) لدملاذاشمحْن لعو هيقفلا قاحسا نب ركبوب ا انيدح

 دل كومار تسحم و اف ءانلا عب . ال لاف ءاملا عيس الخر قازو يلدا دبع ن قاب كعمت لوق لابملابا

 مكتمل دبعنب هللادنع ندأتلا تا ندم ساسلاوب (ةاندخو) ءاملا عي نع ىهن لسوهل ا اوهيلعفللا 5

 لضفا وعيب ال سانلل لاقيت زملادبغنت نم ايانا هربخا لاهملا|با ناراندنبو 0 رج نى ربخا تهوناأان

 *«ءاملا عب نع ىعل لو هلو هيلع هللا لص هللا ل وسر زافءأملا

 دم نب كللادبع ةنالق وب اان :. لظنحلا ميك نبدا ند نيسطاوبا( هانريخا )رخا 71 دانسا هيفا رج نالوإ

 نع ىغن سو هل او هيلع هللا ص هللا لوسرنا رباجنع ريبزلا فا نع نع حن رج نبا ع *اقرلا

 ملسم طرش ىلع ةحيبصابلك د يناسا هذهوه ه ءامو هضرا لجذلا عيس نا و لمجلا بارض نرعوءاملا عبأ

 * هأج رخو

 لفلان: يبوبحلا دما نيدمح سابملاو نا «(هانربخا إ يذلادقاو ن نيسخ ثيدح (بابلاا ده ىامنسحاوإل |
 هنع هللا ىضرر اج نعءاطعنع ىايتخسسلا بورا نعدقاو ن نسما[ قيتشيانشساتا نت لمان زابطلاكبغت نتا

 * حيبح بر غ وهو بوا نعدقاو نيوتن اةدزم# ءاملا عي نعىهت لس و لاو هيلع هللا لص ينلا نأ

 :رعويه ارا روت انيينلبلا لانا دمصلا دبع اننورع يقريطلا ناد نب دم نب ركب انربخا أ
 هسا هه ..بلظح

 كللادبع ١  لصالا يف ضان( ١

 تب يف وهو لسو هلو هيلع هنلالص هللا لوسر تف كلذ نم يش يف عقوق ريئات هلا دخاو أر ردلاب|

 دانسالابو( م) "ىث (كتيو اقرتفت ملام اهمون رعس اه دخان نا سأب اللاتق هتلأسفةصح |

 *( مز ءاما عيب نع ىهن لو هل ١و هِلعّسا لصتلالوسر أ تعسسيلافءانا عين اللاتف ءانلاعيسالجرىرويلزلا ديعزيا تمس لاهتلاوبا ىتربخا زانبدنب ورحت |

 لجنرلا عسيم نا و لمجا بارض نعو ءاملا عسب نع ىهن اع وفرم رباج نع ريب للا يب | نع مرج نبا إف
 * (م)ه ءامو هضرا

 * نينسخ هند رف 2 ب رغ «ءالاعب نع ىهاعوق ص راج نعءاطع نعس و !نع دقاو ن (نيسحلا) ا
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 «()ج» «عويلاباتكو < »  صيخلتلا عم كزدتسلا © :
 ناكف ديب ادب ىنميانيعنم ناكاامد رم نمانامزاسأب هى رمال |مهنعهللا ىضر سابع نبا ناكل اقف فرصلا نعزلجمابا

 ناكفغلب. اماابرلا سانلال اكو ىتم ىلا هللا 1 ابعزناايهللاتف ادعت وا هيقلف ةئيسنلا يفاب رلاامت الوقت ومن

 نيعاض شف ءوحح رع ىهتشال ىناةملس ا هتجوز دنع وهو مو.تاذ لاق لسوهل آو هيلع هللا لص هتلالوسر

 هيلعهللا لص هللا لوسر يل مضا ا ءاؤب راضنالا ترم لجرىلار عنم

 ىلا رعنم نيعاص تشمد ةملبس ما :تلاقف اذه يل نب | نم لاقف كسما مث ةرع لوانتف هاه ار اراهفرلس و هل او

 هيفىلةجاح الهودرل افهم نير ملا قلاف لك و ه اهودحاولا عاصلا اذه نيعاص لدباناناف راصن الا نم لجر

 ايروهفداز نم ف لثعالشم نيمبانيع ديادب ةضفلابةطفلاو بهذلاب سهذلا و ريعشلابريعشلاو ةطنح اب ةطنملا ورّملاِب رقلا

 هين دعمك ارما كك 5 كتاهزملا ديسابااها كازج سابعنا لاقفاضيا نزوو لاك امكلذكلاةم

 *ةقايسلاو دبم هاجرخمملو دانسالا مييحص ثردحا ذه# يهنلادشا كلذدعب هنع يه ناككيلا ب وواويارشما

 نعهبان هك نا سو ما قد هللا دعاني لايلسن عيبرلات بوتس, نيد سابعلاوبا كي انددح ١

 ا لوب ثتاسلا ءارتشا نع ء صاقويبا نب دمس تلأس لوقت شاي اعلا تميس لاق سنا ىنانب ناري

 لاَقف رملاب بطرلاع ءازقشا نعرلسو هل آوديلع هللا لص هلا لوسر لثس دعسلاقو حصياللا ةمبناولاق لف امها

 ملسو هل او هي هيلعمللا نيس لور اياب سي بطلا عادات لاف ابصةخلأل

 ١ *: هاجر مو دا داتسإلا حيحص ثيدحاذه *حصلالف

 ان سوم فان هللاديبعانت ةزرغىلانب مزاح ندا 8 كلاب قابلا لعن. دمج رفعجو ا انربخا 9

 ملسو هلاو هيلع هللا لص ينلاذا اهبع هللا يضر رمت نا نعريبج نديعس نع برحنب كاس نع ل اد ارسا

 سابعنا | ابول لاف ىردملا| ديعسو ايقاف ةئيسنلا ينابرلااعا لوقت تراك و دسادب ىنعب انيعهنمزاك امورك . نم

 دبع وهو موا تاذ لاق ملسو هلا ا و هيلع هللا لص هللال وسر نا  كيلباماابرلا سانل الكو ىتمىلا هللا ىق الا

 نم عاصنيع اص لدب ءاؤل راصب لإ نم لجر يلا رع نم نيعاص تئعبف ةوبجعرع ىهشال قايل ا

 نم لاف كما 00 :تفهصححا 0 هلاو هيلع هللا ص هلا اوم لا ِتماقف ف ةوبعرع

 5 بهدذلا وٍريعشل أيريعشلا 39 0 0 يلةجاسال ٠ هودر 1 هدب لإن ِم ب ةرملاوتا

 سابع ناِلاَف ةف اضيا نزوي و لاكي امكل ذك لاقمثاب روهف داز نف لثع' الثمنيمب انيع دياذب' ةضفلاب ةضقلاو

 كلذ دع هنع ىهنب نبي اكف هب )| بوقاو هيلا رفشتسا هتيبنن تنك[ ىنت ركك كلناها نجلا ديلا هاكاوج

 2 يباب نثن او فعبط هيف نايح( تلق حب مي هىهتادنا

 ٠ 1-05 وو ا

 عشاو هل ةيشلا تالا تلك ةرمص نبا نعريبج نديعسن عب رج لا

 صم



 ع د

 3 فا عب  نعا رم مع
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 لك فطاطقا 10١ ١» < صيخللا عم كر تسلا ٠
 ظ لا

 نبا اني ىلممسا ن يطا مبا رسلا انن(الاق)ةمصعنب ميهاراو بوعي ب نسملا 4 انب دح

 ملل! ىصر مث دج: مفإز نعال نب بئانلان را نتن هيو معلولا نءزيثك يباني ىبحن نعد رنا

 ةكمع قلارووو تنك املا نعو ثييخ ماجملا بسك ل اق لسوهلار او هيلع هللا لص هللا ل وسو نا هنع

 « ه اجرخن لو نيخيشلا ط رش ىلع --

 انرامحنب ةم زكعاتت مساقلان,مئاهرضنلا ولان ىرو دلا دمنب سانعلا انت بوقعينب دم سابعلاو 4 اتيدحا»

 هيلع هللا لص هللا لوسزاناه دّقللاقفراصنالا سلجم ىلا مفا رنب ةعافر ءاجلاق ىث رمل نم رلا دعو قيوإط

 ( ل ئلاوحن هعبصاب | ذكه لاقواه دب تلمع ام الا ةمالا بسك نع اناهن لاقو ءايشا رك ذف مويلا وبلا لسو هلو
 اسلللسر ١ ديلجو بة دمع لف كاوولا

 ان دينملا نب نسحلانب ىلع انثل دعلا ىس ومنن دمج نب هتلادبع ( قربخا )هع دخنب مفار نعم دهاش هلو اف

 هلال وسر ىهن لاق ب دخن مفار ه دج نغ هيب نع رب رهن هللا ديبعنع كب دف يانا ”دح اصنيدجا

 * وه نب |'نم ملعي ىتح ةمالا ب كن ع ملس و هل او هيلع هللا ىل 0

 ىلع نع ميها ربا نب لعمسا | انث د دسمان“ ىبحب نب دم نب ىبح انث ب وقس, نب دمح هللا دبع وا © انث دح إو

 | ع لحال زق قس رتل ل وسريع كاانبع ذا يضر رع نبا نع لاعلان ن

 0 ا د را وا مالاو رس كر دج 1 ديه

 * نيب رصنلا نععا

 تأأبسلاق ىوجملا هللا ديبعنب نارحانس ةدابعنب حوران مركمن نسل اانئهيقفلا ن املس ني دما ركبوا انثدح ©

 ا.

 . ب قابح نإ لك رب دقو ييردملا طلع ةربنم ( تلق)

 جدخ نب عفارنع دب زبن. بئاسلان ع ظراق نب هللا دبعنب مها ربا: نع ريثأ ىلا نب ىبحنع راطعلا # نابا

 *(مخ) ثييبخ ماجا بيبك لاق لس وول او هيلعهنلا لصهللالوسرنا
 نادل لاقفراصن الا سبام ىلا مفار نادال او ولا دبعن قراط انب رام نب « ةمركع

 !ذكه لاقو اهدبب تمام الا ةمالا بببك نع اناهن لاقو ءايشاركذُف مويلا ملسو هلاو هياعالا لصهتلا ل و

 86 هعمسينا ركن و نيإ هيف قراط(تلق) نشفنلا وزيخلا وقفا وجهد

 هيلع هلا للص هللا ل ويس رون لاق من دخ نب عف ار مددج ن نع هبا نع ريرهن هللاديبع نع كدف# يلا نا

 # اده اش مانج رخا *وه نبانم لعب ىتحةمالا سرب كنعرس وهلا و

 بيع نععإس و 41 و هيلع هلا لص هللا لوسر يهن لاقرمت نبا نع مفان نعوكسملا نب ىلع نعم ةيلعنبا

 * (خ) لجفلا

 انام ز اسايانهنىزربال ساب ءناذ 2 فرصا نع دعا مم تلأسيبو دءلا هللا ديبع ن نازح 4 انثحور »
 ببصوبس بجومسجو ساب مسج و سس وج وسو 589

 سس
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 تت

 تود

 ةويزا هفيودفو موو تاس م ب
 حيحص ثيدحا ذه «ئاوملا عضو هلا ملسو هلآو هيلع هللا لص ىنلا نعرباجنعربي ىلا يبا نع انندحن ايفس
 * هاجرخملو لسم طرشمعأ

 فنريو رم ىنربخا به و نب هللادبعان .يت الوملا رصنن رحمان بوّتعي نب دم سابعلا ونا. انيدح ف

 هللا قوس دبعيف لجر نصا نام قوسملا تّيعس قى انع هللا دبع نب ضأ دع نع ميشالا نإ زيكتب نع تالا

 هلعاوقدص:فهيلعاوق دج لهي هو .اوهيلعللاىصّنلا لوسرلاققهنب 0 اها راعيفلسو هل ! وهيلعّشالص

 *« كلذالا كلل س د ومد اما دخل لطول 0 لوسرعل هر انو و كل ذ غل لفأ

 اجرخم مو 6

 نعرمأع نب , يكب نأ نيك دن قاتلوا 58 نر ااا هه نب ا

 عرزلانمل هلا اسفاهيقسي وهو سو هل او هيلع هللا اص ىبنلا هب نف ا 0 )مسن ناب

 *«كتقغ ذخو اولها لع ضرالادرف امسرالا هف رظشلانالف ينبلو رطشلا ىلى م وىرذب يعر زلاقف ضرالا 1 ْ

 هاج مادخل نإ مفا زو رمي نثهللا دبع ةرظانملعامشا اع | هاج رخم لو دائسالا حرحص ثدإ دحا دق

 نب ديمح و ميك وان ةبيش يفأ نب ر < وبا انث ةبيتق نب ليعمسا انثل دعلا ىسيعنب دم نإ هللا دبع 4 انربخاإل |

 تسلع لاه قباعلا نب ةدابع نع ةبلعث نب خوش |نع قمل نا ةدابعنعداب ز نب ة ريغمنع ىباورلا نمحرلا 9

 نب : السا ليس املع يهراو لاك تسيل ت مف اسوق مرسل ويلا ىدعإو 3 رقلاوهنأ انكلا )| ةفصلا لها نم

 ةءاتكلا اهملعا كي "يايا 0 اقف هتسافهنل همر هل 0 1

 0 ا

 0 0 أ
 مليا لع يدلا نس راهيوع ور 31 قا نع 319 دع هع نتا ناك دعو را نا

 :(0) لسو لو
 ا ويرسل يد سو و طب وسور هيدا م

 هيلعاوق دصتق هيلعاوق دصتلسو هل 1 وهيلع هللا لص هللا ل وسر لاق هنب د رثكف اهعات | راع يف ملسو هلا وأ

 ممس ل ا ا كلذ رتل

 «( مخ) كل ذالا|
 ملسودل او هيلع هللا لص يبنلا ه رق اضرأ عرز هنا مب دخ نب عفا ران « معنا ىلا نبأ ن نع رمأع نب 4 ريكب »

 لاق رطشلا ن الف ىنبا و رطشلاىل لمعو يو دس ىع رز لاف ضررالا ن نلو عرزلا نمل اسف اهيتس وهو |

 * فيعض ريكب ( تاق ) حبحص * كتقفنذخ وابلها ل ضرالا رفا 1

 لع ماس انام تملعلاق تماصلان ةدابع نع ةيلعت هب ةيوسالا ع نين ةدابعنع داب زنب # 5 ريغم ف

 هللا ل وسرت "ال هللا ليبسيفأ ع 0 تسلا تاضان ق م لد ,يلا ىدهاف نا رملا و هل تكلا ةفصلاا .

 حيحص هاهلبقاف رابنم اقوا قوطل كأ ب تناك نايل اة ريخاف هتيناف هل ًاسالف لس وهل 1و هيلع للا ليعأ
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 40ج «عيبلابكو 7" هنن 4 ضيطا كرد
 ىتح ىرتشل ثيح علسلا عابل نا ىهن 1112 را ل كالوس نم رت نع مف( نع 3 ان

 مسمط رش لعحيحص ثيدحا ذه# كلذ ىلعاوو رض الاج رثمبيل ناكناو هلحرىلااه رتشاىذلا اهزوحي

 ةرخاد انساةقا اس دل رباع

 'لجر ىنيقل هتبج وتسا الف وسلايف اًّمز تعتبا لاق رمينبا نع نينحنب ديبعنعدانزلا يلا نعقاحسا ندمت

 لاقف تان نيديزاذاف هيلاتفتلاف ىعارذ يناخ نملجر دخافهددب لكب رض أنا تدراف انسحاحر هءيناطعاف

 عاتبت ثيح ملسلا عابنا ىم سو هلا وهيلعَللا لص هللا ل وسر نافكلحر لاهزوحن ىحدتتا كي

 1 وه احرز ىلاراجتلا اهزيح رد

 نع نابيش ان ىس وم نب هللا ديبع ان دوعسم نب ديعس انب ورم ىبوبحلا دمجا نيدمم س ابعلاونا  ايربخا ل

 تانىذ لك نع ءسو هلا وهيلع هللا لص هللا 0 لاقاهنع هللا ىطر سابعنء| نع دهاجم نع شمالا

 هاجرخبملو نيخيشلا طرش ىلعحي ص ثردح ده * مست * ىتح منعا ىرش نعو نادلولا لتق نعو عابسلا نم

 ظ « ةقا لا هذ
 دان رلاىفان ا أبلاميرم يبانيديعساننادح كل رش ديصانتل دعلا ذاشمحن ىلع( هانيدح )حيي دهاشهلوإب
 هانوفر لاق ءهنعلا ىضر سابع نبانع ده اج نع حجت ىبانبا نرع ثراملا نب نحرلادبع ىنئدح

 « مسقت ىتحون اغلا عيب نع ملس و هلآ وهيل هللا لص

 نديم 2 ان ايفص ا هللا دبعز ىلع اننيمرادلا كتبعس نأ نايعات ىرتلادخ نيدمجا 3 ينربخا ٍِط

 ناكدقو ب .دلا نب يلعلاق# مئاو ا مضو لسو هل اوهيلع هللا لص هللا انصو ناررباج نعقيتغن بن املس نع سيف

 نايفس

 اهارتشاى ذلا اه ز وح ىتح 2 تع ملسلا عاب نا ىهن اعوفرم رمتنب | نعمفان نع « قاحساناا لف
 دلاخ نب دما لاقو )هنع كورا دبر اور ةكم () كل ذل انو رضيفالاجر ثعبيأن اكن او هلح ر ىلا

 هتبجوتسا الف ق وسلا يفاتيز تمعتا لاق رم نبا نع ٍنيِنح نب ديبع نع دان للاىلا نع قاحسا نا انب (يبهولا

 هدلا تفتلاف يعار ذد يناخ نم ْ لجر د اف هب دب ىلع با رم 5! لا تد رافانسحاحم ر هن ىناطعاف لجر ينقل

 عاب نا ىهن ملسو هلآو هيلع هلل لص ىبنلا نافكلحر ولاه زوحت ىتح هتعشا ثيح هعبلاللاق تبن نب دب زا ذاف

 * مهلاحر ىلار احتلا اهز وحن ىتح عاتب تير ملح

 نمباني ذلك نع ملسو هل ا و هيلع هللا لص هللا ل وسر ىهن سابع ناا نعدهاحم نغ شمالا نع# نابيش ف

 « حبحص ه دهاشو(م خ ) «مسقب ىتح منما| ىرش نع و نا دل ولا لتق نعو عابسلا
 اعز م شأ عن | نع ده احن نع حجت يبا نءانع ثراخلا نب نمج رلا دبع يب ” دح 8 دان زلا يبا ن 4

 « مسقت ىتح مال عيب نعى

 حناوجلا 600

 [ان'يبه ولادل اخنب دمحا ان قشم دلاو رمتنب نمرلا دبع ةعرز وبان بوقمي نيد سابملاوبا هانيدح وه

 ظ21»و901910909010099 0777

 اني سدح ا نتن نيف يفو

 ددصهمم ثناء وعلا ل | ىلا يلب ال

 0 1 1أ1|أ| ]1 ]1]|1 101010 1

 عضو لس وهلا و هيلع هللا ىلص ىبالا كيا رباج نع قيثع نب ناملس نع سيف تكا 5 هنييعنبا 0

 غ2” ا



 *«()ج» 4# عريب باتكا» :. ا«س» 220 « صيخللام كر دتلا»
 ص اقو يبا نب ديس عمس هلا هربخا شايع ا نا ديزي نب هللا ديعانب ريدك ىلا نب ىبحت نع ءٍدادش نب برح ]

 لا عاجال حيحص ثيدحا ذه * ةئيسن رمثلاب بطرلا عيب نع ملسو هلآ وديع هلا ل لال وسر يهن لوقت

 جيحصلا الا هاباور يف دجو | مذا .ثددحلا نم هنورب ام لكيف هاو سنا َْن كلام ةماما ىلع لقنلا

 اجرت ناخيعلاو عزيزنا عرعر روق ل مالؤغ مناي يبا لها ثيدح يف اصوصخ

 ْ : *شابع يبادبز ةلاهج نم ةاشخالا

 ىوباو قإ ها كوب. اسال رفا يوما ماكو

 انن/اولاق)زازبلا ىبحشنب يركز
 لا موي ةفيعص لجرلل عفت ملسو هلآو !ء هللا لص يننلانا ثدحي

 دعس و نالس نع لاق ناهعابأاب ع ندع مصاعدل لاق ةواهلت تلقق لاق * مهم اشيمس ن نم هيلع دا زوةنسح هل بأم تح هعبت

 نايلس ني: نامعيفان ءهشدق ثيدحلا|اذهن عامصاع ت 'منيرخا 0 رو دوعسمنا و

 سو هلآو هيلع هللا لص هللا ل وسرباحصاونالسنءا ذه ثدحت نامعا عما ثايغنب نام (ينربخ و١

 ,رىديب انامعاب تعمس لاق اق ءاذحلا دلاخ ن هدحاع دوادوبأان :ءروصنم نب قاحس

 3 1 .يجملا ماظملا راف جانا ىر قدح ةماش

 | ًاسفةيعشلاق امهبظفح

 « اذهريغادنسناث دح ثايغن. نامعنعةبعشل فرعاالو هاج رخنإو نيخرشلا طرش ىلع حي ثيدح اذِهق

 نبدمحا:: بوقعي نيدمح سارعلاوبا 4 اندح

 هيلع هللا لص هلأ ل وعو يه لاقو رمينب هللا دبع نعهايابنب هللا دبع نع ثدح يبا تعمس رجابمنب ميهارا نا

 اذه#ةليل نيعبرا فلعتى تح سانلا اهيكربالومدالا املع لمحت الواج 1 فردا لكؤينا ةلالجلا نعلسوهلاو

 * « اجرخيإو رج >اهللأ نب ميهارا ف لوقلا نمانمدق | اا تايد حيحص ثيدحب

 يضاقلا نيسحلا ِنب هللادبع # ينربخا

 ليلا ماا دف ادعو :ندشا دع لع م اانن زا لا لابس

 نب دمع 1.13 و راج ن دب ران ةماسسا نأ ن:ثرالا وه

 هنا هريخبا ش ايعابا نا دب زب نيهللا ديعانن ريثك ى با نب يبيح ' نع د ا دش نب برح انب هاجر نب 4 تلاد

 نمايشخ ا هاجرخم مو 0 مانع بطرلاعس نع سود اوهيلعتلا لص ّننا لوسر ىهن لوقا دعس ا

 * شاب ايعىبا ةلابحأ

 ةمايقلا موي ةفيحص لج رلل عف رن لاق لسو هيلع لالص يبل نا يدهن ناميبا نع دلاخ نع 6 ةبعشول

 نري دا لقوم ائيس نم هيلع دارو ةنسحدل قبب ام ىتج هعبت مد ايف ماظم لاز اف جاب ها رب ل

 ««نالس نع نامع ىلا نع هينادخ اذه نع اهصاع تلف ةبعش لاق دوعسم ناو دعسو ناهلس نءلاقن امعاباإ

 هيلعهللا لص هللا ل وسر ب : اجصاو ناولس نع هب ث دخت ن اممع ابا عمس هنا ثايغ ن تايه كن ريخ يخأو

 (م خس وهل و
 يمي لق و رمجنب هللا دبع نع هاباب نب هللا دنع نم ثدجحن نا تومس رجاهم نب ميهارا نب * ليعمسا

 ابكر , الو م دالا اهيا لمح الواهسبل ب رشد وارمحل لك و نا ةلالملا نع لس و هل او هيلع هللا لصهنلالوسر

 «نافيعض م ونا و ليعمسا (تلق) ص ه«ةلي) نيعب رأ فلمن ىتج سانلا
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 ةربصلا مي عيب نع لس و هلآو هيع هلالص لا لوس ىهن لونا ارياج تعمس ريبزلاو :ااننن # جيرج 6

 «0ج» 4 عويلاباتك ٠» 2 «طب» 1“ «#  صيخالا عم كردتلا ا

 جيدج نإ قرأ به ون اا علا ده رادع ندع 1 يرتب هع بانل ايام 9

 نمةربصلا 00 ملسو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسر: ىهنلوق هللأ دبع نبا ب تعفسلاق هيدح رتب للاابانا

 . « هاجرخإو و لم طرش : ىلع ثيدح اذه رمتلا نم يعسلا نيكل ,اهيكمين هيل رمثلا

 بيع نب لع (انيدجو») كلام ابنا ى انا أبنا ناملسن بعسل ابا توقعي نب دم سابعلا وبا ان 0

 لاقى يحب نب ىبحب ان اول اق ىله ذلا دم نب ىسومو يزبلا دم نبرفعج و ىثرملاو رمت نب دم ان يريملا

 ايئابوا ندب ابنا الاعب ومنتدمج ولو هيلا ق احسأ نب ركش وا ( انند جو ).كلام لع ت أرق

 تلأس ل اق() شايع يبا دمز نعدم زب نب لادبعَ ءاتدخ سنا ن كلام تاأنس لاق ىبن | ايطلا هيلولا وا

 نع لئسملس و هل. آو هيلع هَل !لص هللا لوسر تممس لاقفرن اولايق جاطخ ينس لا 5 اضيبلا' نع ادعس

 ةرم سنا ني كلام:تعمسو دي !ولاوجا لاق هاذا الفلا نأ ولان فيساذا ضقت جبال خرب افلا بطلا

 (؟)دوس الا ىلونم ديزي نب هللادبعنع ةيمانب ل [سيساوحلب انيلقلا ىف را كلج لاما طمع ةمرتو لع عرفنا

 بت نايفس انت يديم الل يسؤم نبرشد انآل اة ذاشمح نم لعو قاحسا نإ ب ولا ( هانندح ) ن ايفس نبا

 مياس لاف صاقويلا ندعس دهعىلع نالجر عيبا ل اق شايع يبا نع دمزب نب هللا دبعنع ةيما نب لعمسا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاّتف بطر و رسبب ل.سو هلآو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر دهع ىلع ن الجر
 ليعمسا نع ىروثلا نايفس هاور اذكهو هاذا الف لاق نا ولاق سب ا ذ.ا تطرلا صقنب له لشودل و

 «ةرما نا

 « نايفنس انم ديل ولا نب هللادبعاننس ىل الهلا ن نسسلا نب ىلع انت ظف املا بوقمي نيدحت ّللادبع وبا 6 انئدح )»

 السار كرابتس اي وك اني اثبراببع ومن ال ىب وسلا دعا: نتابع ابعلا وبا ( انريخاو )
 ةيما نب ليعمسا نع نايفس انب الاق ةفيذح واو ميعثو اان ى ضاقلا يسيع نيد نبدم ا اني رافصلا هللادبعوا

 ال ارقام الرو جالا كلاود ستار ينس زاجل عد

 0 ا لالالا يقال مف رغلا بطرلا نع

 اب ءاجر نب هللادبعانب ىلع ن ماشه انب الاق اثم نب ىلعو قاحسا نب ركب وا ( ( ةابح) دمر نت طادبف

 نمحلا دبعوااهتينك هيفلاق )١( ١؟ديس نع يو ري شايع ء وا يق ر.زلا ش ابعدي و هصالطتابف ر 0

 نب دلا فيربش »معا هللا ور والا يمو زخللا يرق
' 8 . 

 *(م) ربا نمىمسملا ليكلابابايكم لعبال رمتلا نم

 ٍلضف اههنبب لاَوف تاب ماضيبلا نع ادعس ٍترلأس لاق شايع يبا دب زنع دب زب نب هللا دبع نع « كلان »

 اذا ٍصِقنسا هلو نم لأبف رب ب باطلا نع لثنب ملسو هل 1و هيا هللا لص هللا وسر تممس لاقف م اولاق

 هللادبع نغاةنبما نء ليع اجا يل نأ اهيل ماو ريم كي راف ةويوشللايماينا اذا الف لاق مين اولا فج

 م10 1037 ىروتلا ظفاؤالز نا

 متيادبعإل



 «()جط  «عويلابتك» «س) « صيخلتلا عم كر دتسلا
 ه هيخا لام مك دحا لحتس مف ةرمتلالا عنم ن نا تبأرإ لاق لسو هل 1 وهيلعهللا لصّننا ل وسر نا

 ةيمشانثىدعىلا نياانث ىلعنب ورحانت بلاغ نب دمعت !الاق هنولاب نب ركبواو قاحسا نب ركبوا انندح

 5 ابابز وعبس ؤةنالث ايرلا لاق ملسوهلا اوهيلع هللا لص ىنلانعهللا دبع نعّقو رسم نع ميهأر 6 نعد ز نع

 * هاج رخ لو

 هللا دبع نإ زيزملادبع انثيملساا ليعمسا نب دم ليءمسا وباانثدهازلا هللادبع نب دم هللا دبعوبا 4 انريخا ف

 هلع هللا لوسرلاقلاق ةربسهىلا نع هدج ن نع هبا نع كلامزب كا صن ميثخن ميه ارباانث ىسالالا ١

 لك او ابرلا لخأأو رجلا نم دم اهميعن مهقذب الوةنملا مهاخ ديال ناهّتلا ىلع قحةعرا لسودل ولع

 * مجمل اًمننادقو هأجرخ مودانس اللا حعرص ثيدح اده# هيدلاول قاعلاو قد ريغب ميتيلا لام

 يلا نو نما قبلَس نيديعس نيدم ان ينب ورمل فسو نب بوفعب انمرا زملا لعن دمصلادبع# ىنربخأ ف
 ةرمثلا 0 ثدناإسودل اودي هللا لص هللا كولو ىهأ لاق سابعا نعةمر' 2 نعب رح ن.كاس نعسقا

 دانس االا مييحص ثب دينخااذهم هبا باذع مهمل ابا واحا دف ةنارق يف ابرلاو ازلا ره اذا لاق و معطتىتح ْ

 « هاج رخغإو
 ايئا رسا انئةدث ازيلانبان ركزن ىيحانت نوع نيو مانت زيزعلا دبع لعانتل دعلا ذاشمح نب ىلع## ازا ّْ

 لماكو اانمىلا ادعم ليل نب 3ع نب هللا دبع انن يعيطقلا رفعج ندم (انربخاو )ع لا نب نيك رلا نع

1 

 هع .

 « هاج رخن لو دانس الا حيي ثب.دح اذه * لق ىلا ريصت هتبف اع ناف رثكن او اب رلا لاق لس و هلا و هيلع

 يدعم خل هنذأ ريغل كيا لانذخلاب وأ ايف ةماقخاو ناكل لحب الف ةاح هنن :اصاقتارع كانا شا

 « كلذ نيحبحصلا يف سنأ

 لس و هلا و هيلع هللا ىلع يبنلا نع هللادبع ن نع قو رسم نع ميه أربا نعدبز نع ةبعشانب يدع 6 يبانبا

 *(مخ) سما لجرلا ضرعابرلا ىراذاوهما لجزلا مسكت نا لثم اهرسيإ اب نومبسوتنالعاب ا

 ةنملا مهلخدي. الا هللا ىلع قد سبا عوف لص ةربزه ىف ل اهل عود نب ميهارا » |

 مييهاربا تلق#حيحص «همدلاولقاسلاو قحريخب ميتيلا لام لك اوابرلالك اولا 2 مهتذمالو
 « كو رتم يفلسنلا لاق

 لس و هلا و هيلع هللا لص هللا ل وسر ىهن لاق سابع نبا نع ةمركصع نع كامسنع سقيا نب 4 ورحت ل |
 * حييت هللا باذع مهسفناب اولحا دقق ةيرق يف ابرلاو ائلا ربظ اذا لاقو مت تح ة ةرملا ىرتش تاأ

 ناوايرلا لاق ةلسو هلا اوهيلعهللا لص ىبنلا نعدوعسم نب |نعع ب رلاهببا نع عيبرلانب نيكرا نع 4 ليث رسا ©

 +رسبص# لقىلا ريصت ةتقاع رثك |

 .| نيخيشلا ط رش ىلع حي ثيدحا ذه# ملسملا لج رلا ض مع ايزلا ىفرا تناو هم الج رلارسكتي نإ ليم

 أ هللأ 0 ينلانع دوعسم نيهللا دبع نع ةليمع نب ميرلا هببانععيرلا 2 نن نعلبا شانيل جادحو

1 

 وتل

000 

 ب ابا
 ب هلل

3 

 اب ا

 رص 5 06 ١

#66 



 18 رلا قارس آذا 2

 -ل

 هنو 2-3

5 

 اهدحو ةرموع
 # ب

 7 قا 2 0 لحتسإ مب

 هحئاح هن م

 3 ا

 0 م ل ىسومو زيزعلا دبع 31 و ىسوم نب رشد (ب 1 انما ن 0 ربخاو)
 نإ ريضح نب نا نادلاخ 000 دخت رج نبات ةفيلخ نب 00 اولاق ىئرآانوميم ن.نسملا

 ىكف لاقاه دجو تيا لسيف رسدجوف ىل*رلا قرشاذاناورس ىلا ةواعم كل اقهيدخك اما

 ؛:ناكاذأ ىنق لس و هلا و هيلعلل اىلص هللا يب ألان او رسم ىلا تيتكفةم اهيلا ىلع اناوناو م كلذ

 ناثعو رمجور ونا هدعل كلذ ىضق مهقراس عب 1 اونماب اهدخا اهديس هاشناف مهتملا ريغ لج رلادنع

 لف ةناضم دما الوكلا تل كلنا ناو رم ىلا ةنوادم ستكحف ىئاتكب ةواعمى لا ناورم ستكفلاق

 «ادباهب ىضقاال هللاولاقف هيلاةيواعم تراتي ناد 5 ثميوهن ثأن شا الذ غاف ايكلع ضنا مكصلو تئلوايف

 « هاحرخم مو نيخيبشلا طرش لح بص ثب دحاذه

 نع ة رمض وبا انن ىم و«نب نور اهات وياتبلا | ىنومن. لضفلا ن دمحسأبلا#قاحسا:ننز ك؟ وبا ان ربخا

 هللا لص هللا لوس رلاق ل ودق هللا دبع نب رباب عمس هنا ديب ىلا وبا ان :. م رج نبا ين ربخأ ديعس نب يبيح

 ريق كلشنا لام ذهاب وا انسب هنع دخان اكل لحاف ةمئاج هتباصافتا رمت كاخا تمل ا ملس و هل آو هيلع

 «ءامرت لو نينيتلا طرد لع عجم تب دخا ةهه هذا

 نب ىلعانن 1كم يناعنصلا ديما دبع ىلعنب , دمي هللا دبع وبا( انربخا ) م رجنب.ا نع رو: نب دمح «هاور و | "

 | نع ب للا ىبلانع حب رج نبا دو وني دعاني انهما كر ايم نب دب زبانن يتاعنصلا كرايم
 ثيبدحا ذه « ءاهلانم ةحئاج هتباصانا هبخا لام كدحا لتس م لس و هل 1و هيلع هللا لص هللا ل وسر

 هان تح) ئذلا لياوطلاديمع ٠ع | نب كلام ثن دح.بابلاا دهيف لصالا و#نيخيشلاط رش ىلع محص

 سن انف ليوطلا ديم نعسن!نن كلامى ربخنا هو ن هللا دبعانن رصن نب رح انن بوقعي نب دم سابملاوا
ِ : : ٍ 7 

 0 د ا نا دلاج نب ةم رس تح عرج نا

 الالا لعاناو ناو نس كلذ يبا كاك ل الاقي دكو هع ونا ريغوت ند رف لس لا قاوم

 أاهديس ءاش نذ مهتما ريغ لغلا دع ناكاذا ىضق ملسو هلو هيلع هللا لض هلا 0

 ا ركبوا هدعب كلذ ىضق م هقر راس عسا ه ءاش ناو نمملاب اهذخا

 هدانا كل نم نا ىتكلو رتيأرامبف لع نابض ديسا الور كلا تدل ناو. نس ىلا هيوم بكت يناتكي

 تالماده سا ت تاق (م خا) انا هنا ي ل تيد لالا ةوابب ناكيتلاو رس ةني و دكا لسا

 .* ناتقث يرج ىلا نم هعسس اذه ققستف ةنواعم مايا ىلا يت الو ةمركح هني لو رم نمز
 « امسلا نم ةحت اج هنن ابصا نا هيخا لام 5 دححا لحتسي مم اعوف نص رباج نع ربي نلا يبا نع 4 عرج »

 # ( عواطرخ ىعلقانأ ( ع)

 ىحن نع ةرمض ول ان بوم نور اها نانا ل اضفلا ن ' دمج انب قاحسا نب ركب , وبا « انربخا ©

 نا لسو هل او هيل هلا لص هللا ل وسر كاق لود اريج عمتي هنأ ريب لاو نب ب زج ن | ين بخ بخنا ديس نبا

 تسب 6



 *«()ج»  «عويباباتك» -  «ةم» « صيختتلامم كردتسلا )»
 ام بلا نم برشن ناوا اهيلعبكرنا

 دامس ناهعنلا ندمصلا ديعانت بلاغ نيدمج اننهبولابنيدمجا نيدمجر كونا هانبدْخةر ,سهى نا« ثدحاماو )ف

 « ةلالجاو ةمئجملا نعرس وهل آو هيلع هلل ى |صهّنلا لوشر ىهن لاق ةريرهىبا نعةمركع نع بو انعةملسن |

 نب ىبح انبي اهبص الادبزب نب ليعمسا اند ىطافسالا لضفلا سابعا ابنا قاحسا نيركبوبا ١ نخأ»

 هللا لص ينلاذا ةرمس نع نسملا نع ةداتق نع جئاجمللا نب جاجملا نع بر اههط نب ميهاربا نعسرضلا

 هاج رخم ملو تاقث ظافحةمتا مه رخا نعدناورد انسالا هيب ثيدحاذه# محللابةاشلا عيب نع ىهن لسو هيلع

 : * ةرمس نع نسكلاب يراخبلا تح ادقو

 نع كلامأبنا يعفاشلاأبساعيررلا أبنا بوتمين دم سارملاوبا ( هانءدح)كلامأطومىف  لسرم دهاشهأوإ
 ها تلبس ار لص يبلا ىلا بيسي اما

 نهللا دبع نيديصلا دبع نسحلاانب الاق دهازلا ماحب دمه نب ميهار ءاو ىف | هن نب طماص ص نيدمخ#إ انندح

 ليش اد يع نع ين دأا دم نب تمس ىحي زادلاخ نب سم انا نحب نوي ان سس

 قرش دقن ةقرس ا ما ملعب وهوةق رس ىئرتشا نملاق هنالسوهل ار اوهيلع هللا لص ىنل نا نع ةربسهىنا نعراصنالا

 هيفى رلا 0 سنان كلام هنع ىور دق ئراضنالا دعس ن.اوهاده ليخرت ه:ايعاواهرام

 * هأح رخو حب مص نوملاو

 نب نافع و ىسل ايظلا ديل. ولا واانب ركاشنب دم نر فعج انيز ازيلا مركم نب ىلعن دمصلادبع 4 ىربخا »
 لسومل اوهيلعّشا للص يبلا ناق رمسنع نسملا ن رع ةداتقانت هللادبعىبا نماشه انباولاق م هاربا نب لسمو اسم

 ثيدح اذه# امهنملوالل ىهفنايلواهجوزة ًارص ااعاوامهتم لوالاوهف نيلجرو !لجر 2 لجراعالاق

 ' 2 * هاجرخي لو ىراخبلا طرش ىلعمسح
 ميرج نا نع دمجنب جاجح انئقرزالا نيدمج انت ىرلاب هيقفلا ليعمسا ندم نب ليعمسا ركبوا 4 انربخا )ف

 هيلع هللا للص هللا لوسر ىهن ةريسه ىفأ ن نع ةمركعنع بوبا نعةملس نب داجانت .نامنلانب 4 دصلادبع ا

 * ةل الخلا و ةمئحلا نع ملسو هلاو

 هل ١ و هيلع هللا لص ىنلا نا ةرمس نع نسملا نعةداتق نع جاجحلا نب جب اجملا نع ناهبط نب 4 ميهاربا »
 * ةرمس نع نسأاب ( ( خ ) جتحاف محللاب ةأ ثلا عس نع يأ لسو

 # نا ىيملاب محلل عي نع يأ مف لس وهلا وهيلعدللا 5 يبنلانا بيسملا 7 »ا نع سس نب 5 .ز نءكلام# هدهاشوإ»

 مس ودل هيلع لص يلا نع ةربره ىان ع واصن الا ىلوم لييح رش نع دم نب بمص نع « يجنزلا »

 * ءافعبط ل بيج رشو ىجنزلا( تلق )حييحص# اهعاو اهراع يف كرش دّبف لعيوهو ةقرسىرتشا نم
 امهنم لوالل وهف نيلجر وا لج ر نم أعين عاب لجر اعا اوف ىم ةرمس نع ء نسمحلان ء ةداتق ان( ىاوتس دلا)

 *( خ)اهنم لدالل يف نايلو جوز أ اال
 ع

 ملح
 ّحء

ََِ 
 2 ا
0 

 لكإ

5 
 هي

8 
36 

 ا
 ف,

20 0 
0 
2 
9 2 

ٍ ُّ 

0 - 

 تس ره

2 
 ا

 02-١ ّى ا ا

2 
-_- 

 )ا 1

 3 | ا

 1 م

 3 3 2 5 لويإأ ك١(

 ماع

 سلا



 هلل 0

 هلل

 0 و 7

2 

 4 م 55

 0 يف نم ب رشلا نعو

 مسس

 7 نعوةلالخلا نب

 ا

 م ين باتك 9 ٠ 09# 20١ 4 سيخلتاعب كردشلاو
 ٍْ نب صفحات: يف وكصلا )١( ىراوبلاعب يلا ن يلا نب نيل اني رزلادبعن ىلعاننلدعلا دامثيحن يلع هاني دج لف
 راع و بلكيلا نم نع سو هل اوهيلع هللا ليمهل ريب تالا راجي ءنابنسيلا نع نيمعألا نع ثايغ

 5 شم الا نع سنو نب ىسيع هعبأب

 ىبنعتلاةملسم ن هللا ديعانت يضاقلا ىسيعنب دم ن دما انبو رع ل دعلاتاحنيدمسنب دمجا ركب ونا 4 انربخا
 01 ردو تازستا 1 اا تالا ع نينو ن علل

 «باج نعد زلا وا هعباب## رونسلا و

 لهانم دب زنب ربما انمازلا ما + ةحدسال ةجرلا ول اي زايسبلا سابملا وا هانريخا »

 ابر ل يلا نعرلس و هل[ هيلع هللا لص هللا لوسر ىهنلةرباج نعد نلايلا نع ءامنص

 .ء ل ا قع ريم لا

 هنو عينا نب دسإبلا ءاطع نب باهولا عا ا !اط ىلا نب ىيبح انمل | دملا بوقبي نب نسما 4 7 ربخأ

 ”ددملا لك اومو ةلالجلا نيل نع لو هل او هيلع هللا لم هلا لوسر ىهن لق سابعنبا نع هم نكع نع ةدانق تقنع

 * هاج رخن لو ىراخبلا طرش ىلع حيحص ثر دح ! ده * ءاقسلا ف:نم دير رشلا نعو

 ا 1 ا هي كبارغا# ٍدِبعَو ء(ماعلد

 ءانالاو 0 0 ل

 يدا 04 ورمعاتب اللا هللادبعانب يزارلا مدع ياو يبان ديمح| انب ميعل ندم انبهيفلا ديلولاوا (ينربخاو 9»

 'لبالا ىسب :ةلالطا رع لسودلا او هياع هللا ليصدللا 0 ىهنلاق رمت نا نع مفان نع قابتخسلا بو.انع'

 نا ٠ .نيدلا رش ؟يراخبلا خويشنم عيدرلا نب نيحلا ىراولا عيبللا ةبسن ئراوبلا نا:هيتيثلا فرك ذ()

 *: ماحب انك كا

 | لسو هلآو هيلع هلا ىلص هلل لوسر يهن لآق راج نع نايفسينا نع يشمحالا ن ء يل ون ىسيعو# صنح ف

 « (م) رونسلاو باكلا نع عع

 نعملسو هل 19 هيلع هللا لص ل لوسر يهن رباج نع رييزلاى نعينامنصلا ديزني رمان ق از رلا دبعإ»

 ْ « هاو رمح تلقفارنمت لك اوةرمللا لك

 مو )جانب نعود لوسر ىهن ناسا نءةم ركع ةداتق نع ةبو عيبا نبا ال

 «( خب) ءاقسلا يف نم بزسشلانءوةمشجما لكا ١
 نع لسوهل اوهيلع هللا لص هللالوسر يمن رحنا نع ديهاجم نع ميبجم يبا نبا ني ٍقاجحبسا نب ١' 4 هدهاشو »

 ءامابلاوةلالملا لكلا

 ىنسبةلالملا نع و 4/١ و هيلع هلا لب هلالوسر يهن رمج نبانع هلا ب واورع سيكا # درع

 تارا نم برشزناوا امل بكرذاأل



 1021 يوب اكإلا مجول هلم كتارا
 - | تعاصل مسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر ىلا لاق ٌةريره ىبا نع نيماي ن هللا دبع نع ىث اطلانيس أب

 د :

 . 0 #٠٠ ىففاو ريغ وا قاو لاق هبسحا و فافع يف كّقح دخ قملا

 م١١ نب ندحلا نب ىلع انن(:)يناسابلا متاح ىسومب دمج انمو رع ىرايسلا مساق ةلانب مس اق ساسسلا و ١/ «انربخا 1 ١»

 ا لص هللا لوسر مدقال لاق سابعا نعيد عن (0ئرسلاغز , نع دقاون نا 3 قيش

33-4 

 أ 2
 ب | ليكسلااونسحاف نيففطملل لن و.للاعتو كرابت هللا لزتاف اليك" سانلا سا ن ندا نواك اناا ملسسو هل اوهيلعأ

 9 0  رسفم ةربره ىنا نع دهاش هلوةءاجر خت لو حيمص ثيدح اذه « كلذ دن |

 3 رضا انوعم زخ نينيسملار امت ونا ا ىزورلا ديب نب دم نب ميهربا انب هيلا دييلولا ونا 4 هانندخ 9: |

 هال نبع ةناارج رج رشا كقول نع هيبانعكلام نب كا رع نب ميثخ انن ىموم نا

 0 صعبه يقع لوايفأ رقف حيصلاةواص هعم ايده شفانمدتف ىرافتلا ةطف رعنب عابس فلغتتسا رييخ ىلا اسوأ

 كج | عسا ةرع سوو لبد ىض يف تلق نينقملل لبوة
 ا

 53 كلي رك 120010010 اضفلا نيسابلا أن 0 ريخا 9
 ع 1
 6 عر االلاقر اسو هل ا وهلع هللا. ىلك ةبلانع ند 8 رخال نع مزاحىاو اصيل نع سمعالا انييلا 5

 *:هاجر خت ملو سم طار ,ث لع حيحص ثء دح اذه * بلكملا نعالو
 )ا ع

 ا :

 0 نب و رمتانم مهيها ربا نب دما ىدجانت "ل دعلا داب زنب دم وا (يف ريخا)و رم نيانما دبع نع دكا

 0 ف ل ودل 1و هيلع هللا لص هلال وسر ىهن لاق و رمت ن هللا دبع نع دهاج نع ٌنيصخ [ب :اميثهان ةرارز

 ةمادلا بسسكو نهاكلا رجا و ىنبلا رهمو بلكلا نت | دو

 ومت وب سوماقلا ف رك ذ( ؟) «٠ ىناشاتلاءاح نب ىسوم نب دم هبتشملا يف ركذ نكلولضالا يفاذك ( ١(
 ل نالاكم و ىبلابلا*ءيفعنيدلا فيرشدمش ىضاقلا٠؟ ملعا هللاو ىدزالا نم ئ

 # ةرب سه ىلأ ن نعنيمأن نبا |[

 لس وبهلا و هيلعّشأ لص هللالوسرم دق ا[ لاق سابع نأ نعم ركع يوحنلا ديزي نع دقاون « نيسح »|

 ٍ ع *كلةدع ا اذ الكل سانلاس حنا نماوناك ةئيدلل |

 ارتجإلا ملسو هلو هيلع لضدفا اور عنخ اللاق ةريرهىلا ن نءدببا نعل ا رع: ن ميثخ# ه دهاشو »|

 للوة كافر *صغيه# ةنكزلوا يفارق: حيبصلا ة المص هعماتدشف اتمدقف ىرافتلا ةطفرع نب عابس فلختسا |

 اننا نر اما رتساسلاو وو 00 (نال ايكمدل نالق ىنال لو يش يف تلتف نينا
 , « مولا ةوباخا ا لفعل .1 و هيلعقتلا ل هللا ل وسر

 لَسوهل اوهلعللاىل اض ىب جنا نع رب هن ىتا نعمزاح يباواصيبلا نع شعالا| ند ىف انس كأب رش نب نمحرلادبع |

 * (م)ب لكلا نمالو ةازلارم لحاللاق |

 سلا او ىشبلار مو بلكلا نع ع ء ىهن لق ورح نب ّلادبعزعد هان عنيصح 4 هدهاشو إلف |

 0 كر ردتسم -نالبكم ( ١
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 ,<«00جا»  «عويلاباتكظ. 0١ «م» ><« صيخلتاعمكردتسلا»
 ندللا دبع ن هللا دبع نع لئاو نع نمحرلا دبع نب ديعس نع حيلف نب حيلفانب ن املس نب ىفاعملا نس دينجلا نبا :

 ١و اعراوارسر اشو اهيا ماو رمما هللا نعل لاق لسو هل او هيلعللا لضهللالوسرزا هسا نعرمي

 ٠ « اهنعلك ار أو اهعاتبمو | منار لإ ةريجاو اماعا

 ماه نم ةنلس زب دن نأ مالسس نب يح ان ن اهلس غب ربرلا نب ب وعي نب دم سابملا وبا < انن دخ

 نا ىرب ناكو رمث اروزج ىنارعا نم عاتا رلسو هل 1 وهيلع هللا لص يبنلا نا ةشئاع نع هيب نع ةو ىعناا

 ىب اف ذ ا ذلإلا ىلا هضعب و كرع ضعب ذخاب نا كل له لاق ه دنع سيل هضعنو هدنع هضعب اذاف ه دنع رمتلا

 * هاجر مل موولسم طرش ىلع حي ثيدح اذه هيلا هنف دف هرع ملسو#ل )و هيلع هلا لص يبنلا هل فلستساف

 0ك وا نإ هل ! ميعاتم يل ايخدلا ليني ن نكن لن. هك هيعفلا ن ارف نب ميها ربا قاح-اونا.4 انربخا ف

 ل ١ و هيلعتللا لص يبنااىفا دوهيلارابحا نم ناكة مسن ديززا هدح , نع هبا نع ملاس نب هتلادبع انس يسينتلا

 فرانل يد يناو لطم: اخصا كاطاا دعى يني مينا لاق مث نع الا ب نم نع هنوب بخ هاض اتي لسو

 جوحا كانم اذه ريغ ىلا اكوهو ان ارمتاب لس و هل آو هيلع هللا ىمسم هللا لوسر هل ل انف رمح هرهتاف لاق

 نيلالث هدزفث الثهلجا نمىق ةدقدنا اماهّمحهفوا مجاب قلطنا يضاقتلا ن سحب هصانو ءاضقلا نسحب يب سعات نا |

 * ةأجرخم مو د انس الا حي ثيدح اذه © هيلع كرب وزن اعامص

 | بوبا نيىبح أبا مب ميلا نيديعس انن يملسلا ىل لييتسابب دعا دادغبب هيقفلا املس ب دما 4 اب ربخا و .

 بلط نم ل لاق لسو هلو هيلعمتلا ىلص هللا لوسر نا ةشئاعورمنب نع عفا نعرفعج ىلا نب هللاديبع نع

 * هاجرخم لو ىر اخبلا ط رش ىلع مييحص ثيدح | ده * فاوريغوا ف او فافع ىف نطيافامج

 نب ديعسانب بوح نيد ماه واانن تلاغ نيدمج اني لدعلا ذاشج نب ىلع هان دح ةرب هيلا نع يده اشهلو

 مس األ ةلومحلاو اهلماحو اهردتعمواهرصاعوامراشوامقاس نعلورما هللا نعل لاق سود 1

 * ابك لك و

 يلا ىعا نم عاننا لسوهل آو 4 بلع هللا لص يبنلانا ةشئاع نعهبب ا نعماشه نع ةملس نيدامح ان مالسنب# ىبح
 ىنافذاذجلاولا هضع وك رع ضغإ دخلا ناكل اه لاف هدنع نبل هضعب اذافهدنع رم انا ىرب ناكورمشا روزح إ

 0 دحأ هل جب رخن لو فيعبض ىيبحت تأ 5( هر | همف دفهرع سول او اوهيلع هللا لبص ىنتلاهل بفايسساف

 ملسو هلا و هيلع هللا لص يتلا ىف اد مرام سنك ةئهدس نب دب ز لأ هداج ن 5 يصملالاسنب 4 هللا دبع 00

 هيلعهّللا لص هللا لوسردل لاّمف رميه رهتناف فراعل مكيف «يفاو لطم باحصا باطما دب ىباناكا لاقوهوذبف هاض امم

 رمعاي قلطن ١ ىضاقتلا نسحب هرمانو ءاضقلا نس "ا كنماذه م وانا رمت لسو آو

 #2 لاس سمع تاق# معيحص# هيلع كر وزعلاعا مص نين الث هد زف ثالث هلجا نم ىتل دق هبااماةمح هفوا

 ْ هل 1و هيلع هللا ىلص هللا ل أوو. نا ةنئامع ريا يل ءرفعجىلا نب هللا ديبع نع بوبا نب« ىبحن »

 | هللا دبع ثيدح نم دهاش هل يورو ( خ ) فاو ريغوا فاو ف افعيف بلطإلف اًمح بلط نم لاق لس و

 نإ 0



 «0)ج «عريلاباتكط 0 <40 ٠ 4 سصيشا مكردتلا»
 ناومدوبا# حج راف ىل نز وف لب وارس رسس لس و هللاو هيلع هللا لبص يا نم تعب لوقت كرا وفصابا تمس

 * هأح ن1 طرش ىلع حي ثيدحلاو راصنالا يباعص نمدحاوامه سيقنيادب وس ةينك

 نيسح نع هللادبع نيدلاخ انوع ورأت زيزعلادبع نب لعبنا هيقفلا قاحسا نب ركبولا 4 ايربخا

 0 نزولا كنا كاما مل سو هل او هيلع هللا ب ص هللا ل وسر لاق لاق سابعز |نع ةمركعنع سقنا

 «ءهاجر خل ودانسالاميحص ثيدحا ذه «ةفلاسلاةمالا كله هيفا صا ميلودق

 ورمجوبا( يبربخا و ) سردان دم ماحوباانثرجاتلارزولا يبان هج نس سيال حلا 6 ان ربخا له

 ن.حاص ندم ( ىنادحو ) ءاضفنب دم انثىراصن الا هللا دع. دما الاق ةلسموا اقبالا دمتي ل 7

 نع هبا نع ءاضف نب دم ان ناولسنب رمتمم أبنا ميهارب ,انب قاحسا انث دايز نب دم ن.نيسملا انثي

 عيبا هناك حو سو هلو هيلعلاى لنص هللا لوسر نا هينا ب ا 2 ش

 يراصن الار 5 و ايهذ لعح فران دلا رسكحي وةضق لعجيف مردلا هنا نانا سال + فر مهني

 / *رمثعملا ه ركذو ةيفاع دلاو هثلدح يف

 ديرب نب هللادبعانن يئرقلا سنأنب دمحا نب دم هللادبعوا انن ياه نطاص نب دم رفعج وبا 4 ينربخا )ف

 00 0 0 يدنا ت0 دلالات ناكل هويح 0

 ا ايمان اتلو حلاو 00 هن رصتعم و

 * هاجرخم لو رمع نب هللا دبع ث دح

 نيسملا ف 0 الق 5 0-5 لدعلا ىبومزب هللا دبع و دادغبس ىزارلازازهلا ىسع 5 4 هانريخا 0

 تف لوق ناريس جا نكل كاس نع ةبعش هعناب *مجراو نزلاَمف ن ما | ملسو هل اوهيلع هللالصا

 * (م)طرش لعوهو ١(* )دي وس وهناوفص و ا#حيجراف ىل 1 اوهيلعدتلا لص ين :)| نم

 ليكسلا باتصال لسوهل 1و هيلع هللا لص هللا ل وسر لاقلاق س انه دوا هوهتقم 1 نوبت نيس

 * هوفعض نيسح (تاق) ميحص»ةفلاسلا ةماللا كله هيفا سما متي ودق نز زولاو

 ىهنأ لسسو ها و لص هللا ل وسر نا هينا نع ينزل هللا دبع نب ةمقلع نع هيبأ نع ءاضف نب «دمخ و

 * ايهذ لوجتفرين اندلاربككو ةضفلمجت ماردلا رسككنا وا سأب نمالا مهني مناط نولسلا عض ربك

 تعمسلو قت سابعنا عميس هنأ هيد دعس كلامنا ىدابزلار يلا ن كلامأينا ىرصملا حب رس نبأ ةويحإ#

 امب راشو اهرصتعمو اه رصاعو مما نول هللانادمشايلاقف لب ربج نانا لوقت ملسوهل او هيلعللا ىلص هللا لوس
 ١ رحص»# |مقسمو امقابو اههابوهتلا ةلويجملا وا هلماحو 0

 هباعهللا ىلصتلا ل وسر ناهس | نع رمعز هللا دب ءن هللا دبءنع يل, و نءنمحِر لا دبع نيديعس نع ميلف (مدهاشو )ف
 ٠١؟ كلامومسانا وفصابا ينك يذلا ورظن+ؤ ناوفصوا هتينكُلا نمهلمز جاما بي ذملايف رجج نا لاةو()
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 000 جو ”# عوبيلا باك » 00 ِ © ضتخلتلا عم كرتدتللا»

 .. | لسو هلو هيلع الس هما ل لغز اياه اق كنع اهم لمحما اناث لاق ال لاق ادا ا لا علا

 اذه تنصا نبا نم لس و هلآو هيلع هللا لبصملل لوسردل ل انيتف ه دعو امر دفت ىناذ لج رل | به دؤ هنع

 *اسوهل اوهيلعشا ليضلالوسر ةنعاهاضتف لاقريخ ابهيف سيلا هيفانل ةججاشالف نه ذافلاق ندعم نم لاق تهذدلا

 *هاحرخ1و 1و لسم طرش ع يذرواردلاوو رمت ان ورمغل يراختلا ظرشكع مص ثنإ دح اذه

 نب ةيواعم ىنريخا بهو نب هللادبعانن ادبع نب هلل هبعزب دمحأببا توقمي ندم نابعلاوبا 4 4 انىدخ

 (ركيملسو هل آو هيلع هللا لنص هللا لوسر نم تعيلاق ىهلسلاة راسن ضابرعلانع 'يناهنديعس نعاطاص
 هءاجنمياضق نسح اف يناضقم هنيملالا هكيضق اال من لاق يركب نعضقاهللا لوسرإب تلقف هاض امنا تلف
 اال رهالاف ظركي راسنا اذهيدتلاةلوتسر اقف ادم ريغ .ءاطقاا يركب ضع هللا كوسر اب لاتق ىاررغا
 « ةقايسلا هذب- هاجر خم لو دانسالا خيي ثيدحاذه «ءاضق مريخ م لاو
 ورعيف ريضلا نبدمم نب ركضي أبنا ةرسيم يا 'نب ىبحوبا ان ةكع ىعازملا قاحسا نب هللا دبع 4 انربخا »
 سانغلاوبأ (انريخاو) يروثلا ديعس نكنايقس تءمس لاق يرقلادبز نبا هللادغانن لاقلضفلا نب دمضلادبعان

 دجاانت دهازلا للادنع نيدمح هللا دعونا (ان ةيخل اون رفقا نبا دمج اكدراني نيد ان ورثيوبح لا دمحا نيدمح

 يدبعلا ةم رخو انا تبلجلاق سيق ندب وس ن ٠ع فرح نن-كاهس نع نايفس اننالاق ةقيهؤولا ىسيع نب دم نا

 نزينازووءابقو ليوا رس انم ا او هيلع هللا للص تال انما ىنعانك ١ الفني رحبلاوارحه نم» از

 #٠ برح نب كلاس وع نايفسهاور# حجراو نزلاقف نمثلاٍلسو هل اوهنلع تال صمون لاف دفا

 ليعمسا نب لموالا ىاهصالا تسر نب ىدبمن دمجاانن رافضلا هللا دنع نيدتمح هللادبعوا هان دخ و

 دمحا وا(ان ربخا و)ةبمشا .برحجنبناماسانت ىضاقلاو اخضا نب ريض ول أدعلا ذا امثبمس نب لع( اندخو) ةستشاتم

 .لاق يب رخ نب كاوس نع ةبغش انئر فعج نب دمحشانت يركسلا دلاخ نيرشب هدانا قاحستا نيدم اني .نسنلعا ىلا نا

 تعمس ازخ » 3

 اايشالا مرظنتسل له ملسو هلو هشام هنا لور ةبلاق عربا اءاضقىدنعالو اليم د حاام هللا وتلف

 ردق قاف لجِرلا ب ه.ذفونء لو هل اوهيلع هللا ٍلصهّْلا لوس ر اهامحتف كنع اهم لّمحما اناف لاقال لاق ادحاو

 به ْذاِف لاق نم نملاق سلا اذرع تبصا ننحرم سوما اوهنلع هللا 5 هلا لوسرول لاف هدعو أم

 « حرص «لسوهل اوهيلِعَلا لصفلا لور هنع اه اضف لاق ريخاهيف سيل اهيفانا ةج احالف

 ملسو هلأ وهيل هللا لص هللا لوسر نمتعب لاو ةيرانبنب ضابرعلا نع "ياه نيديعس نع طابع نب ةيواومإ»

 نسج اذ يناضق مث هنيمل الا كيضبق ا الومن ل اركب نرخ سما قفا طوس ر اي القي ءاتناف ها تدخلا ركب

 نم لف اذه هللا لوسر اب لاق دماربغب ماضتف ىاركب ضقا هللا ل وسر اب لاف يبا رعا هءاج مث ياضق

 « ميحص*ءاضق مهريخ موقلا ريخ نا كل وه لاّتف يركس

 0 انك اهف نب رحبلاو رجه نم ازخ يبدبعلا ةم رخو انآ تيلخ لاق دب وس نرع ك انس نع « نا فلس

 1 هد وق :زينازوو ءايقولب وأ رباط رافاو لدول واهل وا لس للا لور انا يع



 رظنا نم لوهت لسو هل او هيلع هللا لص هلا لوسر تعمس هيا نع ةديرب نب ناملس نع ةداحج نب «دمح ها

 زواج هللا لعلهنع اوزواحتفا ريسلو وقرا سودبلو نانتع مع دجو نم هب الغل لوقتو سانلا نب ,اديناكوأ

 هل لاف رينا دةرشف هلاع .رغ مراداجر فاق وب نعم نكح نع ورم ىفا نو رحم لرع # ىذدرو اردلا 8|

 هللا لوسرولا ه رؤلاق كنع لمحت ليم يفأنوا يضش ىتح كقراف االهللاوفلاق موب !امكضقءا !ءاضقىدنءامهللاوأ'

 *(0)ج» . «عريباباتك *« 0. 2« صيخلتاممكردتسلا »
 ىور كلذكو# هاجرخب ملورلسم طرش ىلع حيي ثيدحا ذه#هلظ يف هللا هلظ اهل مضوو ارسعم رظنا نم لوقت

 هللا دبع نبدمجش رفعجولا 5 الا مثلا بلوعنإ نبدا ديعس واوينزأل هللأ دبع نب ديجا 00

 1: عه دير نلإ ناىيلس نعةداحج نب دمج انت كيرعسس نب ثراولا دبع نب نافعانت ةبيشيلانب ركب وانت يمرضملا

 نيدلا لجضنا نلبتتت ديمو لحتطا رذتم طارت ل رسزلا) ةلع ماس لانو

 نيخيشلا ط رش ىلع حيحص ثيدح ا ذه ه ةق دص هثم موي لكب هلف كل ذ دعب هرظناف نري دل ١ لح اذاغ

 ' نايفس ان ريثكنب دمع انث رايس نب: دما انث هءاتكلصا نم يبوبحلا دما نب دمج ساسلاو يك

 ناكولام اذ ناكو ريخ هل دج وهف لجتر ب سوح لاق ىردبلا دوعسميفان علتاوواد + ء شمالا ئبذح

 زو واجت هللا لعل هلع اوزوادتف 00 هوكدحو نمو هنماو ذقن منغ هوك نسل ناكونانلا نياد

 * هاجر خو نيخيشلا طرش ىلع حيي دانسا انهو كيت وانا 0 تاق

 انثةييشىلا ناتاثع نب دم انثدي ولاب نبدا دماحو |( هانثدح )شمتالا نع ريم نب هللا دبع درع (دنسادقو)

 ملسو هلو هيلع هللا لص هللا لوسرنائر دبلا دوعسم يلا ن نعلثاو يبا نع شم الآ ن نع ديع نبب هللا دبع انثيبأ

 * هوع م ركدذف ريخ#ل دج وملف ليدل

 ورم ىنا نبو رم نءدم نب زبزملادبع انن يبنعقلا اننزيزعلا دبع نيىلع ابنا هيقفلا قاحسا نبركيوا# انربخا ل
 هللاوف 2 رجبضقا ءاضقى دنعءام هللاو هللاَقف سابو رشف هلاع ىغ مزل كلا نعام ركغر

 ىلا هر لاق ىنعلمحم ادحا دحاامو ءاضق ىدنع ام هللاول اق كنع لمحت ليي نانو يف 1 ىتح كقر اذاالأ

 هب 7 هيضقا ىتح ىنافادحا ىارعشم رشساويزاالاذه لوسي لاقل ايدام تلصل لوسر

 نك لح وهلا هلع ىيص هللا لوس ر هل لاقف مويلا ءاضق ي دنع الو اليم دجا ام هللاو تاقف ل صرحت

 3 * رسيلا ىلا نع سيق نب ةلظنح و شا رح نب يب ر نع ارصتخم ىوور دقو (م)

 *( مخ ) ةقدصهلثم مو لكب هلف كلذدع, هرظناف نيدلا لحا ذاف نيدلا لحن نا لبق ةق دص مون لوب هلف ارسعم

 لاماذ ناكو ريخ هلدجويرف لجر ب سوح لاق يردبلادومسم يلا نع ءلئاوىنا نع شم اللا ىتادح © نايفس 9

 * شمت الا نع ريع نبا هعباب (مخر) هنعزو اما :را قحااا هللا لاف ىنع

 اي فا نيس نوع 2 با ا 01011 ذا ]  ] ]ذ]ذزذ ]ذ]ذ ذ ]ذ ذ ]ز ] ]ذ ]كذا 01 ننس ديدييحي

 0 محسهيلاوا هيضقأ ىتح ىناف ادحاوارهش هن رظنتساو يمزالا ذه هللا وسر اب لاقف لسو هلو هيلعتتلا ىل ص
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 ةفيحصلا رشنفلا# هللا لاقهللا تاتفَنل 1لاق هنلاتاّقفا رسعمةللاو تنكو هلل !تاقفملسو هلا وهيلع هللا لص

 0  *عولاباتك» < 0ظ ١ «سيشاعمكردتلا»
 نعسا نب ديززع نالجت نبا نعشبإللا نثري نب ىيحم ان* دحاولادبع نبديبع انثذاشمح نيك( انددحو )ىف
 سانلا نب ا قا اريخ لمس ملالجرنا لاقدنا لسودلاو هيلعهللا لص هللا ل وسر نعةرإ رهينأ نع ءّلاص ينا

 هناالااللاق طقاريخ تامل ههنا لاق كلهامفانعزواعهللا لمازواجمو رسعامكرتاو دست يلدا سول ل

 زواج هللا لعل اول اما كارو انين دخهل تلق ىضاقتن هتثءب اذافسانلا نءادا تنكوءالغىلناك

 : هاروت طرش ىلع حيحص ثيدح اي تزواجندقفهللا لاقانع

 0 رعبا نع لليعمسا نب متاحان .يللادابعزيدمحانز زملا دبع ن ىلع أبنا قاحتس سان ركبوبا < ىنربخا.»

 ركل تبا لبغ راصنالا نم ىلا اذه يف علا ب للط يباوابا تح رولا ترم اصلا نبه ةدابعنعدهاع ْنا

 ىلعو ىرفاعم درب هيلعو هل مالغ هعمو لس وهل او هيلع هّللاٍلص هللا ل وسر بحاص رسيلاوباانيقل نم لوا ناك

 ىل اك لجا لاق بضغ نس ةعفس كبجو يف ىراين اك ىلا هالاقف فحص ةرابض هعمو ىرفاعمدر همالغ
 كمالكممسلاق اق كوبا نب اهل تلتف هلنلا جرن الاولاق وهما تاقفولها تسافلام ينارأانالف نبا نالف ىلع

 هللاوانا لاق ىنم تأبتتخا نا. لع كلما مهل تلقف يلا ج جرفن تنا نبا تملعدقف جرخا تلقفيا ةكبرالخدف

 هللا] وس ر بح اص تنكو كفلخ اذ كدعاوا كىذكاةكثدحا ناةللاو تيشخ كيذك االو كثدحا

 هينيغ لع هيعصا عضوو ناباقئىانيع ترضبل دهشاف لخيف تنافالاو ضقافءاضق تدجو نالاقو قحلااحو

 سو هلآو هيلع هللا لص هللا "ل ؤسرهبلق طاس ىلا راشاف يبلقداعوو هب هذا يفهيعبصا مضوو ناناه ياذا يعلو

 لوي
 لاقدنا لسو هل او هيلع هللا لص هللا لوسر نع ةريره يبا نع اص يبا نع لسانب دئز نع 4 نالجع نبا ف
 هللا لعل زواجتو رسع ام كرب اورسيت ام دخ هلوسرل لوف سائلا ن اذب ن اكو ظق اريخ لمي م الجر ا

 تاق ىضاقتنهتثعباذاف سانلا ني ادا ت تنكو مالغىلناكهءاالا اللاق طقاريخ تلمعلههللا لاق كله ايف انع زواع

 *(م)# كنع تزواجتدق هللا لاقانع زوأ م للا لعل زواجتور مسعنامكل 0 71

 باطن يناوانا تجرخ لاقةدابعزب ديلولا نب ةدابع نءدهاح نب بوقعب ةزرح نان « لسان( مانو

 هل اوهياعلا لصءللا لوس ر بحاص رسإلاوبا انيقل نم لوا ناكفا وكلنا لبقراصن الا نم يملا اذه يفرملا
 ن.ازالف لعىلناكلجا لاق بضم نم ةعفس كبجو يف ىراييلاهل 1 فحص ةرابضةممو مالغدعمو لسو

 لخسف كن الك عمس لاق كل ولا نبا هل تلقفدل نبا جرفن ال اولاق وهملا تاقفهلها تينافلام يار حلا نالف

 لاو انا لاق ينم تأبتخا 0 اع كلم امنت تاقف يلا جرفن تنانبا تملعدمف ججرخا تلقف يا ةكيررا

 لاقل ١ تاّقف !رسعم هتلاوتنك و كفلخاف ك دعا وا كيذكاف كيدحا ناهيلاو تيرشخ كيذكا الو كلدحا
 دبشافلح يف تناف ال او ضتاق ءاضقتادجو ن ذا لاقو قطااجو ةنيحصلار عنق لاق هيب لاء تلقي

 يبلق هاعوو هينذا ف هيعبصا عضوو ناتاهى ان ذا تيبس هين لع همشا عضوو ناتاه يانيع ت رصبل

 ٠ هلاظ ف هللا هلظاهل عض وولا رسعم رظنا نم لاق مل انو هل او هيلعللا لص هللا ل وسر هبلق طاب قلل راشاوا دبع

)( 600 



 «(0)ج» «عريلباك» 40٠ « صيخلتلا عم كر دتسلا ©.
 نذفتسو ع اهيفلاق يروثلا ةباو ره هاجرخمملو نيخيشلا طرش ىلعحبحص ثيدح اذه * هنعىضقت تح هندي

 ثيدحمتف رعا ةناقتاو هظفحن ىلع دعس ن ميه ار ,ا وه ةريرهيلا نع هيبا نع ةملس ينأ نيرمم نع , هيما و ريا

 مدع ونال

 دعس ميهاربا نب بوعي انثىرو دلا دم نب سابعلا انن ب وقع نري دم س ايعلاوبا « اندخ 9

 دكا (ةراخا و) ظفاحلا بيبحنب دمحم نب ملاص انثاار انع هيقفلا لوس نب دمحا ( ينربخاو:) هيبا نر ع

 نعهيبأن ء دعس ن ميهارباانن يتاكرولا رفعج نب دمشان لاو رأأ ديعس نب رشب نب دما أبا ق احسان

 * هنع ىضق يتح هنيدب ةقلعم نمّؤملا سفن لسوهل | وهيلعللاىل ماقال رطو لالا يرغول نع ةملس ىلإ

 نع ىرجهلا )١( ميهارباانث هللا دبعنب دلاخ انث ددسم انن ىثثلا وبان اهيقفلا قاحسا نن ركسبوبا 6 انربخا ©

 مانصالا دبعت نا سعي سيلبانا لاق -- اصلا لوسر نا دوعسمن ب هللادبع نعص وح الاىبا

 متمطتساامإلاظلا اوقاف تاقوللا يهو كل اانعانمتا رتحلا < كلذ نودب ئظريس ةنكلو ترعلا نضرأ

 ينملظ ان الف نا بر ب لوقف موق دبع لاز اق يردن زان تاما نملو ةم رقلا موي 'ىج دبعلا] اذ

 * هاجر خم لو دانس ال | حيحص ثيدح اذه * ةنلح هل 0 قخ اهاتسحن نم اوحما لاف ةملظم

 ةيزغن ةرامع انث ريه ز انثسن وي نيدمحا انثطافسالا لضبإلا نى سابعلا أب انا قاحسا نب ر 0

 نود هتعافش تلاحنم لسو هل هيلع هللا لم هللا لوسز لاقلاقو من هللا دبع نع دشأر نب يحن تر

 تانسللا اهاكلو مردالو رانيد مثس يلف نيد هيلعو تامنمو هما دا

 هيف سيل ام نمؤميف لاق لرمو عزم يتح هللا طبخس يف لزب مل لهي وهو لطاب يف مصاخ نموتاشسلال ||

 . * هاجرخنملو دانسالا حبدص ثيدح اذه# لاق امم جرخملاب ينا,ىتح لابحلا ةغدر يف سبح

 ىناد> دعس نب ثيللا ىتمعاس قالى لا نوب اع نمل زا اإل كري يوقع لب ايعلاونا 4 انيدح :

 ظ 9 نيدلا فيرش ١٠؟ ملسمنءاوه )١(
 دعس نب ميهاربا هاورر و ( م خ) هنع ىضقت ىتحدنبدب ةقلعم نمؤلا سفن لس و هلا و هيلع هللا لص يننلا نع

 * ةربهيلا نع هبا نعةملسيبان رمت نع لاف ميهاربانن دعس نع يروثلا هاورو كلذك هسا نع

 سكك سلا نا لاق ملسوهلآو هيلعفللا لصهللا لوس رزا دوعسمن |نعصوحالاينان :ءيرجحلا 4« ميهارنا اف

 اوقافتاقوألا يهو ركلامم | نم تارقحماب مكتمكلذنودد ىضريرس هنكلو برعلا ضراب ما :سالادس ١

 براي لوقيفموقت دبع لا رب الف هييغدلا ىربام تانسلا ن 0 جم دبملا ناف متعطتسا ام ملاظملا

 « هنم هللادبع رب دلاخ هعمس * حييحص *ةنسح ل ىقبت”ال ىتح هن اننا اوه ال ركل ةئئلطما ى :ءلظ ان الفا

 دح نود هتءافش تلاحنم اعوفرم و رمع نهللادبع ٠ نرع دشار نب يب ! نم هلع ةز ,امع اننا « ريهز 9

 انبيذلا كلو مر لواط را ل. تام نم و هرما يف هللا دام دف هللادودح :رم

 نيج 0 يفلاق ةنمو عزا يتح م يف لزب لعي وهول اطاب يف متو مو تائسلاو

 8 حصص# لاق | 4 جرف نأ يت لانا ةندر ِق

 مس.

 ا

 م : يبق عانرل
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 0 "ديول ل 403 1 « سيخ كراشلا»
 قانا الاوا انثنابا نب رمتن هللا دبع انث مثيلا نب دم نب ميهاربا انآ قاحسا نب ركبوا 4 هانربخا | ٠

 ن الل ان نا رولا هللا دبعاو ركبوا ( نفاد )جنش «نب ناعمس ن نءيبعشلا نع قو رسم نيديعس نع

 سا رفو دلاخ ىبا نب ليعمسا ةب اور للعي نار ذتسلو ههوح لسو هلو يلع لال صوبنا ل نرع ب دنج نبا

 « معامتلا وتاب اورلا هذه لثبب اهنع تابثالا ةمالا ةءاور نر م ىبحب نبا

 0 نا رنا ب سيلا بوتين دج ناملا وام انس 9

 هللا لص هللا لوسر تدمس لاق هنا ىنهملا صاع نيةبقع نعةعرز نب بيعش نعىرفاعملاو رمت نير 3 نع ثدع

 اذه# نب دلاب ل اة انسفنا فتحت امو هللا ل وس راب ليقف كسا اوفتحت ال هياصصال ل لوقت لسو هلا و هيلع

 « هاجر خم مو دانس الا حيحص تيدح

 .[ نع ديعس أبنا ءاطع نب باه ولادبعانب بلاطىبا نب ييحنانن لدعلا بوسي نينسحلا لضفلاوا 4 ايربخا

 نم ملس و هلو هيلع هلا لصهتلا وسر لآق لاقذ اب ون نع ةحاط يبان. نادعم ن نع دعملا ىلا نب ملاس نع ة داتق

 ىةداتق نع ةباوع وا هعبات # ريكلاو نيدلاو لواذلا ةنملا لخدثالث نم هيت يراسل

 ؛ د لا اده ةماقا

 ملسم نب نافعو ىبلابطلا ديلولا وبا ان رك اش نب دمح دم نب رفعجانب دادغب لا أ

 هللا لص هللا ل وسر لاق لاق نابوث نع ةحلطينا نب نادعم نعدعملا فا نيماس ن .,ع ةداتق نع ةناوع وا انب الآق

 يلع حيحص ثردح اذه * ةنملا لخد نيدلاو لولفلاو ركبلا تدك نم فربوه و تام نم لسوهل 1و هيلع

 * ٠ اج رخل و نيخيشلا طرش

 ن ماشهأب ابنا اولاق ىب اتسجسلا دما نب جاعد و لدعلا ذاشمح نب لعوهيقفلا ق احسان ا

 ن دعس رع نايميك نب معاص ينثدح م اسمحلا ىنا نب ةملس نب ديم أبنا ءاجتر نب هللادبع اند ىف اريرسلا لع

 ةقلسم نم ولا سفن لاق ملسو هلا و هلع هللا لص يلا نع ةربر هيا نع نمٍلادبع نب ةملسيلا نع ميهار ا

 هدب نبدلا فيرش ؟0 ميج م'ةليفل نونو ةمجمع جنشمنب ناءمس بيرقتلا يف ()

 قورسم نب ديس نع مريغو صوح الاوبا هتلعو ( م خ) هللاباذع يلا موملساف متثش نا و هودفافمنثش

 أ ذه ةرمبس نع جنيشم نب نامس .: نع يبشلا نم
 ميل اوهيلعهلل لح ىنلا عمس صاع نب ةبقع نع ةعرز نب بيعش نءو ربع نإ ركحب نع ا

 8 حيحص # نيردلابلاقانرسمت ا فتحت بفيكوا اولاق كفن اوهنيحنالهباحصال لوقت اس و

 هيلع هللا خص للا لوسرلا لاق نابون نم نادهم نع دعجلا ىلا نب ؛ لاس 0

 هنب ان ةريكلاو نب دلا و ل ولفلا ةنجلا لج د ثالث .نمافرب وهو ديما حورلا قراف ن م ملسو هلآ و
 *(م خ)ةءاوعوا

 7 ْ ا قا نع ةل سوا نع ميار نيدعس د « ناسك نإ ع ل ناس امو

 1! : ةرمس نعجينشم نب ن اعمس نع ء يبمشلا نع قو ٍرسمن ديعس نعهيبا نع ميكو أنث ةبيشىبانب ركب و اان لايفس



 «(0)جظ #0« عويلاباتك » -.#«» 72 « صيت عم كر دتسلا»
 نب ريزعلا ديعانن ىبنعقلا انن ىضاقلا ىسع رب دمج نب دججا اننا رصن ناني ركب ورا( ينريخا و )نخرلاقم |

 هللا لصهتاال وسر ا شحح نب 5 شحح نب لغ يلوم ريثكى أن نحرلادبعنبع العلا ب دمت ْ

 لاّمفهتهبج ىلع هدب يعكر مصل نطفي مع امسلا لبق هسأر مف رفزت انملا عضو كنمحا دعاق لسو هل اوهيلع

 هللا لص هّنلال وسو تاأس دغلا ناك اذا تح انتكسو اتفزمفلاق دن , دشتلانمهللا لزنا ام هللان اخس لا فاعلا

 يفلجر لتق ولهدبب دمحم سفن ىذلاو نيدلا يف لاقلز ىذلا دم بشتلا ام هللال وسراب تاعف لسو هل او هيلعأ

 37 0 الا مسي ثردح اذه# هلت دع قحقنملا لخدام ن.دهيلعو شاعمب هللا ليبسأ

 فر وع نيرفعجانت ىدبعلا بيب> نيب اه ولادبع نيدج انت لدعلا سوقعي نب نسملا لصفلاو ا انندح

 قاحساانت ور متن. ةبواعمانب رضنلا نب دما نيدمحأيلا هيقفلا و احسان ركبوا( ( انريخاو)دلاغيلا نب ليضسل

 نس ىبح نتعلا د بح نبدمح نب ىبحانت بوق ْن هللادبعواا 00 ردا اخيلانب ليعمس !نعىرازفللا

 هلع تا يعل ل وسو ص لاقي تدنن رمش حرص يخل م اع رارلا ىلاخ وا لس رع فيعسأ

 لاقم اوتكس 'ىشد غاغا اذا ناكو موُقلا تكحسف دحا نالف ىنب نم انهاهلاق لبقا اهفموءتاذ لسو هلاو ا

 كام هيلع فراك ندب دهام بأب لع سدح دق ميحاص و لاتف نالف ادهلجر كامفدنا تالاف ىن بن“ انهاعإ

 يعشلا نع:سارف هاور اذكهو# ه انس

 ان الق م نق نافع ودامحنب ىيجحانم يف : ةيضلا ى احسا نس 5 5 تاوداعلا ندمح ساعلا و 5 0 دح 0

 نحرلادع اك :نايدمالا نا ةيعس نب دانت رزدلادصاو ١ اع لغانبذ اشتم نب ىلع (ان ::دحو) سارق نعل يضاا

 انماللاق ىل بلاغ نب دمموملسم واب كا نايبلاو ركب وا( ا ارق نعي ال ادلا دمي نع يبراحلا دمج نا

 ملسو هل اودي هلا لص هللا وسر ىلا بدن نبةرمس نع يبعشلا, نع سارق نعةمشات فوزرم نورك

 تي سم 0 ا 0 !نا لكما ل 00 تمغبإ انهأ ا

 م ل

 اتا :اقهنلغهللا لضهللا ل وسر ناكه ال وم نع وبسبب نص لف ردك حا نع نمحرلا دبع نبدي ءالعل ا ٍْإ

 ا عم 0 00 لكعودب 3 هرعول صضفخ 7 3 ابقو رص 1 0 - ١

 تا رك 0 لئيسيف 0 يسف ىذلا 00 1 ىذلا دب 0

 398 هند يقع تاو اننذامعا

 1 0 ا 0 ف نم ان 0 000 ا ْ

 ناق هيفدازو ييبعشلا نع سا رغما ورو»# ا هند لعلجرلاَتف هيلعزاك ن ردن ةنلا ناب ىلع ف سيح دق ميحاص .1
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 يح م 2201-5 0 ني اسس

 4023 ةيبك 40 ١ مش حاتم
 ين اوملع دق ب ذك ذه لو هل اوهيلع هللا لص يبنلا لاقف هربخاف ملسو هل او هيلع هللا لص يبنلاىلا ل وس رلا

 * ارصتخم ةصفح ىلإ نا

 ةسع انثالاق ماكح ن نبو رحصو قوز منو رحاب ىرهو ملا ناذاش ندمان لدملا ذاشمح نب ىلع هانندح 7

 ةلشع ان رفعج نب دمحم انن الق قتلا ندم و راشب نب دمحم انن' دايزن دم ن نيسحلا ان داشجن ىلع (انثدحو)

 تع اوان زف ناططع كانو لالوسر اب تلق تلاق ةشئاعزع ةءركحع نم ةصفحيلان ةرامت نع

 *ىلاف ةرسنملاىلا نيدوت يلا ثمبا هيلا لسرافلاق ةرسيلا ىلا نيبو , كيلا لسراف رجاتلا نالف

 رولا (221و) قابنمنالا ةئمسد نب دج ان زيزعلادبع ن لع انا قاحسا ن ركيوا 4 انربخا

 نع تاع دلوع كب رسل 7 لاق يطساولا ناولس نل 00 الاقراشن نب نيسحلاو ب ونا نيدمن دما

 0 بهذ نم اقاوا حمر فاء اهنمرلس و هل آو هيلع هلال يلا عاشافريعتمدق لاقسابع نبا 00
 كبير شو كاس اسم جتحاوةم م 0 ا ءانبانيبابم

 * هاجر خلو ح هءحص كيددحلاو

 نعةملس نيدامحان' يسرادلا ديبع نب رشنانب بلاغ نب دمحأبلا هيقفللا قاحسا نب ركبوباخيشلا  انربخا ظ |
 لذ.نا 0 اذاف ضرالا يف هلا ةبار نيدلا سوه او هيلع هللا لصهللا ل وسر لاق لاقرمم نبا نعمفان نع بوباأ ب

 * هاجرخمإ مر دحاده *هّمنعيف اهعضوادبع

 نب ليهس نعمحازميبانباانن يرييزلا ة ةزمح نإ ميهاربا اننىدج ان يبارعشلا دمحم نب ليعمسا # يبربخا

 وعدي ناكمنا لسوهل اوهيلع هللا ىلصدللا لوسر نع ةملس ما نعديبع يبانب مصأع نعةبفع نل ىسوم نع اصيب

 اميصان ةباد لكرش نمكىذوعاكدسبىش الفرخ الا تناو كلبق "ىش *الف لوالا تنامبللا تالكلا ءالؤب
 رقفلا ةنثف رم و ءانغلا ةنتف نمو رانا س اذع نمو ربقلا بادع نمو لسكلاو مثالا نم كيذوع اودي

 3 0 .الا يخت ثردحاده# مرغلاو مالا نم كيذوعاو

 تربع العلا ان ماسحلا ينانب ؛ ةملس نإ ديعس اننءاجر نيهّلل ادبع انبىلع نب ماش انيداشمحن ىلع ا الح 9

 نمج رلالدبع
 *( خ) ةنام الل عاداو مانا يلا وملعدق بذكدق ملسوهل او هيلع هللا ىلص ىنلالاعف هربخاف

 ملس و هل آو هيلع هللا لص يببنلا عاتبافريع تم دق لاق سابع نبا قع همرعسالط نع لاس نع كرش

 يأ َدَنَع سيلا امأ تت رتشا ال لاق و بلطملا دبع ىنب ء انبانيب اب قددصتف به ذلا نم اقاا وا حرف عيب اهنم

 ل د سو

 اذاف ضرالا يف هللا ةيأر نيادلا اعوفرم رمتنبا نع عفان نع بويا نع دامح انث يسرادلا ديبعنإ 4 رش 37

 نرم كيذوعا اعوفرمةماسءا ثيدح نمءاعدلا يفو هأو رشن تلق ( م ) «هقنعيف هعضو|دبع ل ذي نا دارا

 «حيحص * مرغلاومأملا
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 2 _«0ج» هيا » 0 ©4983 1| 4 صيخنلا مم كردتسلا»
 ميهاربا نب ف احسا ان بل اط ين نب ميهارا انب هيقفلا ديل ولا وبا ذاتس الا (انثدحو )رب رجانت ىبل ايطلا

 رثكف نادم تن اك اهنا ةنوبيم نع ةفب ذح ننام نع دن نور ن داي ز نع دوصنم, نع زيرجأأنا

 « نوملا كلذ سمنلا انف انوع هللا نم هل نال نيدلا عداال تلاقف كلذ ينال ليقف

 ليعمسا نب دمشانب درص نيدأرصميعت ىباانن زيزعلادبع نب ىلعأبلا ى دلما ريصن ني دمر فعجوبا ان ربخا ل»

 نبديمج نب بوقعب ان « ءاجر نب دمج نب دمحم ركبوبان' ىضاقلا رؤصنمنب ىبح( ين ربخاف ) كبدف يلا .نبا

 رفعج نب هللأ دبع خ نعهببا نع همم نب رفيج نع يمل. إلا نايقتس ند دصساتت كيددف ىف نيا اتث بياكا

 اذه# هللا هه ركب اهف نكيمام هنيد ىضق ينج نئادلا عم هللا نا لسو هل اوهيلع هللا لص هلا لوسر لاق لاق

 *:هأح رح 1 و دانس الا ميحبص ثلدح

 عين ديزانثلاهنملا نب دمحانث ىنثملا ا أبنا قاحساو ركل وبا ( انريخا)ةماما يلا ثيدحب م ه دهاشو»

 هسفن فو ندب نبادب نم ملسو هلآ هيلع لصيتلا ل وسر لاق لاق ماما ىلانع مالا نع ريب نب رشبان

 هللا» ضيقا تام م هؤافو هسفن ف سيلو نيد نادب نري وءاشامب هعرغىضرا و هنعهللاز واجن تام م هؤافو

 ش * ةمايقلا مويهنع هعرغل

 دم ان نايفس نب نيسحلاانب الاق شي رق ني.دمم ركب وباو ديم نب ن اسج ديلولاوبا ذاتسالا  اننادح ل)»

 لا لص هللا ل وس ر ىلع ناك ت لاق ةشئاعزع ةمرك نع ةصفح يلا نب ةرامتانت عيدز نب دمزب ان لاهلا نا

 حشر كناو ناظيلغ نانشخ كيب ثنا هلال وسو تاةف ن انشخ ناظيلغأب رطق نا درب لسوهل آو هيلع

 لسرافهةرسيم ىلاةيسنب نيب ون هنم تدخلاف هيلا تثعبولف ماشلا نمزن هل مدق انالف ناو كيلع نالقثيف ايف |

 قافاهيف ىنطمبو يبوشب به ذب نا ديريدمت ديربام تملعدق لاق ملسو هل آو هيلع هللا لص هللا لوسر هيلا

 صقتققا»

 راك زاب تناك اهنا ةيينتتل ارم ةفذج ن نارمت نع ورم ن دايز نع روصنم نعررج «هدهاشو »

 *نوعلا كلذ سمتتلا انافاب وعهللا نمهلناف نيدلا عد الت لامف كلذيفاممل ليقف

 ياك وسار لاق رفعجنب هللادبع نع هبا نعدمج نبرفعج نعيجلس الا ناضس نب ديعسانت 6 كيدفىبان نا :

 | * حصاد ركيامبف نكي ملامهنيد يضق ىتح نئادلا عملا نارلسوهلا | وهيلع هللا لص

 هو افو هسفن يفو ندب ناد نماَعوف سم ةماما ىلا نع مساقلا نع ريم نب رشبانعيزز نيدبزي «هدهاشو و
 مويهنعهعرغل هلا صتقا تام مهؤافو هني فا سلو نا دينءادب نمو ءاش مدع ىضراوهنع هللازواجتت امم

 * كورتمرشب ( تلق )ةمايقلا

 نايرطق ناذربملسوهل اوه يلعهللا لصدللا ل وسر ىلع ناك تلاقةشئاعن ع ةم ركب نع 4 ةصفج يا نب ةرامت
 مدقانالف ناو كيلع نالقثيف [بف حشر كباو ناظيلغ نانش+ كيوت نا هللا لؤسراب تلقف نانشخ ناظيلغ

 ملسو لاو هيلعهللا لص هللا لوسر هيلا لسر افةرسيم يلاةيدنب نيبوثهنم تذخاف هيلا تثمبولف ماشلا نمزيدل

 د 10 هللا لص ىنلا ىلا لوسرلا قاف« قاعد وعلا نايردج هرامتسم لاق
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 40  «عوتلا باك » 020 409 «١ ١ نيالا عم كراتشلا# ب
 * ضاعن ةضع نم ممسل . نسحلا نافلاسرالا عما ريغ دانسالا حتبحص

 0 دا هنا . بلاط يف نب مييهأ رباني ىريملا ىسيع نب لعانن دح 6 دهام هلو

 هللا] وس ر هللعِؤ ةم ومام هسأر ف عفتس دق ناكوافيعضالجبرذقنم نب نابح ناك لاق رمع نيا نعني نط ناحل

 لس وهل ”[وهيلع هللا ليصةللا ل وسر هل لاف هنا لقيدق ناكو انالث ىرثشا اهفرايملا لس و هلا و هيلعللا لص

 لاغا ذه نول وقف هلهاد» "يحبو 'يشلاىرتشن ناكو ةءاذخالة.ا ذخالل وق هعمسا تناكف ةءالخال لقوم

 « يب يف ينريخ دقرلس و هل آو هيلع لا لبخ هللا لوسر نال وق

 ظقاحلا بيرحنب دمحنب , اصو يبضلا برج نب بلاغ نب دمحانم هيقفلا دمح ندم رضنلاوبا 6 ينربخا ف

 ةشئاعنع هيبا نع مساقلا نب نمر دبعان ربع نب نمحرلا دبع نب دم ان يلساولا ناملس نب هيعسانب الاق

 هل'1 و هيلع هللا للص هللا ل وس ر ثعمس تلاقف ءاضق كدنع سالو نددلاو كلام اهلل ليت نادم تناك اهنا

 ثيدح اذه نوعلا كلذ نستلاااف نوع هللا نم هلزاك ال ا هند هادا ىف ةينهل تناك دبع نم ام لوقت لس و

 * هلثم ةشئاعنع نيسكلا ن ىلع نب دمخ نع ىور دقو هاجرخم ملو دانس الا مص

 نب دم تممس لاق لضفلا نب مساقلا ان لاهتم ن.جاجحلاان يشم وبابا قاحسا نب ركبوبا 4 هانربخا إف

 نمام لوق : لسو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسرتعمس تلان.دلاو كل امال ليقفنا دب ةشئاعتناك لوق ىلع

 * نوعلا كلذ هبقلا اياف ن 3 رفلإا نمهل ناك اللا هنيد ءاداىف ةئئ هل تناك دنغ

 ديلولا واأبنا بوبا نب , دمشانب ينمثلا بوقعب, نب دا ديعنساوا ( هاتي د )ة وميمثن دح «(ه دهاشو#

 يسلايطلا

 قرا | ةدهع لاق لسو هلآ و هيما لص هللا ل وسر نا اعن ةبقعنع ةدانق نع يناوتس دلا 4 ماشه

 * ةبفع نم عمس م م نسحلا نكل دانسالا حيحص لايل عبرا

 هل لعِج ةمومام هسأر يف عفس دقو افيصض الحر ديقتم نب , )١( نابح ناكل اقر منا نع عفان نعم قاحسا نا»

 هيلعتلا لص هللا ل وسر هللاتفدب اسل لق ناكدقو ثالث ىرتشا|مفرايملا لس و هل 1و هيلع هللا بص هَل اوم

 00000 واموت زعالاا دعا ليغامنما طاق نلعب اقوزن عب لسودلااو

 * حصص » يعن يف ىف  ريخدق ملسو هلآ وهيلعلا لص هللالوسر نالوقف لاغاده

 نيدلاو كلام اهلل يقف نادن تناك ان :!ةشئاع نيا: لع منع اهلانإ نمحزلا دبع انءربجحن (نمحر لادبعنبدمح)

 هند ءادايفةين هل تناك دع نم املوقلسوهلآو هياعنلا لص هللالوسر تس تلاقف ءاضق ك دنع يلو

 نكلدل ورتم قلاسنلا لاقوةع رزواهاهوربجن ا تلق «سيحص#«نوملاكلذ سمتلا انا نوع هللا نمثل ناك الا

 8م هو

 تيسشلاَف نيدلاو كلامامل لاقفنادن ةشئاعتناك كوش لعن ل“ كيمبت ينادحلا لضفلا# نبمسأقلا 0

 سمنلا نفنوع هللا نمل ناكال هنيدءادايف هل تناك دبع نمام كوع ملس و هل 1و هيلع هللا لص هللال وسر

 هان رمل كلذ

 ما وو 00 و ةتشمةدحرت0)
 انا # تضدعال دهشسسم # ب

4 
0 



 ّثالوسر لا لق ةنايا اذان بلان نيرا ها عل

 كال قحذخ الوقينا ع محعشلا نم ءرلابىنكو عمسام لحب ثدحن ا ب ذكلا نم رملاب نك سوهلاو يلع هللا لص

 * ه رصع يف ةرب زجلا لها امال الهو تان ةمئاءاالعلا ٠ نب ل اله ءابا تافسيحصد انسا اذه «اعيش ةنم

 نافع و يبضلا د وا د نب ىس ومان ىافصلا قاحعسا نب دم ان ب ومي نب دم سابعلا وبا 4 ان دحا إل

 ان دلل ولا ان طافسألا لضفلا نا ماعلا أنبا قادس ؛ وا (انن دحو )ةملسنب داجانيالاق مسمن

 * هاج رخمملو و سم ط رش ش ىلع مميحص ثب دح اذه

 ديالا » ءاطع نب باهولا دبع ان بلاطىلا نب ىيحي انبل دعلا بوعي نننسملا لضفلا وا 4 ن ربخا

 ة دهع يف لاق لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ىنهإلا ىماعنب ةبتع نعنئسملا نع ة داتق نع هبورع نا نبا

 اه د رب هن اف ةعاسلابابيع ىرتشملا دجوا ذالاق اذه نوكي فيك ةداتقل تلتف ديعس لاق لايل ثالث ق دق رلا

 بيلا كل ذ و اهارتشا هنا ةئيب اللا | اهد رب نا هل سيف مايا هيلع تضما ذ اف ةنيبلا لئسالو مايالا كليف

 نب سنو هاو ر كلذكو ةداتق نع ء ماهو ديعس لاق | ذكم# ءا د هب و هميب ملهنا عئابلا نيميفالا و اهب

 *« نسما نع دنع

 نع ديبع نب سن وبأبنا ميشهاتت نوع نيورم اني زب زعلا نبع نبلعاما. قاحتس | نب ركب وا 6 هان ربخا 9

 *عبرا 1 تيس هدا ةبقع نع نسما

 اننلاهتمنب جاجحانتىسودسلا ىلعنب ماشهانت داشم نب ىلع( هانن دق )اهيا ىئاوتسدلا ماشه «فالخاماو )» ظ

ملسس نب دمجا ان ذاشمح نب ىلع ( ان دو ) ماشه
تدخ ماشه نب ذاعم انبالاق ىسوموباو را دن انن ة

 نع ىلا ى

 ثد دحب !:ذه « لال ل ميرزا قيقرلا ةدهعلاق لس و هلا و هياعهَللا لص هللا ل وسر ناصاعنب ة ةبفع نع ةداتكإ

 ىنادح لاله نب سمينا ىندح لاقىلا اننيفا انب يترلا رمع نب لاله ن ءالعلا نب لاله ان. مصالا# انندخ أ
 لك تدع نا باكل ل ىفك لس و هلآو هيلع للص هللا لوسر لاق ةمامإ يبا نع بلاغ وا

 تاقلالفه ٠ باو حيحص# ائيش هنم كنا ال يتح ذخأ لوش نا حشلا نم ءرماب نكوممسام |

 ا وع يد نع تب ان. نع ةملسن 4 دامس |

 *(م) س ورا
 يف لاق لسو هل ويلعن لسنا لوسرنا ىلا رماع ن ايديا ةداتق نعام ةنو ىع يلا نبا ل[

 اهدر هب اف ةعلسلاب ابيع ىرتشملا دج و اذا لانا نم نركب ينك فاق تاقف لال مل ثالث قيقرلا 5 هدبع ]|

 كلذ و اهارتشا هنا ةنيس . الا اهدرب نا هل سيلف مايا ةئالث هيلع تضم اذاف ةئيبلا ل ًاسيالو ماي الا كلت يفأ

 ا داش لا قل ياام امد للفلا

وهل آو هيل لا لتي ةفأ وسر ةيض نع نسملا نع سنوي. انا 4 ميشه وف |
 « ميزا قوف ة ة:هعال لس 

 رعب ١ سنك ديب احا :ا نع تبان نع ةملسن دات

 . 4 0 د تسع

 5 12 فب



 41 ساو «0 2« سيخللاعم كردتسلا»
 عاصو 0 عاب ةطنح عاضومردلاب هردلاو رانيدلاب رانتدلا"ل ل وق لس هل 17 هلع هللا لص نبأ نأ نو نم

 هلوقا تن 3 ع ىشادهاعا سابعنب ا لاف كلن ووو ِف (ميلضفأل ما ام عاصل حام عاصو ريش عامي ب

 :« ةنيدملا لها نم

 هللالوسرابلاق الح رنا كلامنن سنا نءيلانبلا ترانا ةملسنب داع ريل 1 ,زعلا دبعنب كلملادبع رصن :وباانن

 ةلذعهايااهطعا لسومل | وعظ هللا لص يف :ااهللامفان يطئاح ميقا ىنيطعي ناد رذأ# يطئاح ميقااباو ةلخن نالفلنا

 لاقفإسوهل ار اوديلعّللا لص يب نا ىنافل لاق لعفف لاق يئاح كلخن ىنعب لاقف حادحدلاواهاناو ىنافةنملا يف

 حادحدلا ينال حادر قذع نمك لسوهل. او هيلعهتلا لص ينلال اف لامافس يلمتاحمةلخنلا ت هتءادقيفا هللا لو -راب
 عييلا تحردق تلامف ةنكا يفةلذع ةتعب نافطئاحلا :رمىجرخآ حادحدلا م !ابلا اهيا كل ام ةنمجلا يف

 * لسم طرش ىلع حيحص ثيدحاذه#اهوحنةملكوا

 دع - نبدا انيورع لدعلا دم نب ركلو | (هايربخا) يراصنالا هللادبع نب راج ثيدح نم # دهاش هلوز#

 يناالجرناهللادبع نبر باج نع لد كاعد ريهزان يدهلا ةفذحوباان + ىضانلا ىاعارا

 هيلا لسراف هقذع ناكم لعق شو يناذ ادقواقذع يطئاح يفز الفل نا ل لاقف سو هلآ او هلع هللا لصهللا لوسر

 قدعب هينعبف لاقاللاق هبهلاقاللاقنالف طئاحيف يذلا كقذع ىنعب لاف ل ا اوهنلعانلا لصةهللال وسر[

 | *:مالسلاب لف : يذلا الا كنملخما تار رام لسوهل ا و م هللا لوسر لاقفاللاقةنملا يف

 ءالعلا يباانث يقرا رمعنب لاله ءالعلا نب لمافلك ٠ نم هيسحا لاق بوقعل نب د س انعلاوبا « انندح»

 ا
 عاصو ريعش عاصب ريمش عاصوةطنح عاصب ةطنح عادو مهردلاب مهردلاو رانيدلاب راندلا لوقت لسو هل 7

 *(م) يشدهفممساملو ىنأرب هلوقا تنك “يعاذهامنا سابعنبا لالا ترامس لسنا لعام
 ىنيطعي نا هرف اهب يطئاح ميقا انذو لع نالقل ناسا لوسر املا ةةلع جنان |نعتباانانب «ةماس نب دامحإ» |

 كتخن ىنب لاّمف حادح دلاو ا هاباوىناف ةنل ةنحلا يف ةلخغ دا اوهيلع هللا ىلص ينل لاةفارس يمئاح ميقا

 لاف ايلف ئاحم ةلخنلا تمعتادقيا هللا لوسر ب لاف لسو هلو هيلع هللا لص يبنلا ىناف ل اعفف لاق 5 مث احح

 يجرخاحادح دلاماا لاقق هنأ نصل افا |نمةئجلا يف حادحدلاىبالحادرقذع نمك ملسوهل ار اوهياعهنلا لص يننلا

 * (م) اهوحن ةلك واعيبلا تحسر دق تلاقف ةنملا يف ةلخغ هتعب هناف طئاملا ىرم
 ملسو هل او هيلع هللا يلصهَلا لوسر :ىناالخو نآر , اج نع ليقع ن نب دمج نب هللا دنع ن نءدمح ن. ريهز# هدهاشو »

 لاق سو هللاو هيلع هللا لص هللا ل وسر هيلا ل اًسزاف ةقانع ناكملع ع قلثو يناذ ا دقاةذع يطئاحيفنالفا نا لاف

 هللا لص هللالوسرلاقذال لاقةنلا يف قذمب هينعبف لاق ال لاق ىلهبه لاقال لاةنالف طئاحف ىدلاكقذع ىنعل

 * مالسلاب لع ىدلاإلا كنم لخما تيأرامإسو هل اوهنلع

 4 انيدح » 22

 ١ يرق خيش: بوقعنب قيتعؤ#*ةقايسسل )| هدب 0 عيحص تر دع اذه يشن هيفعمساملو
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 « صيخلتلا مك و دتسلا » «ى»  «عويلاباتكك «ج0)»
 ش * هاج رخم مو سم ط رش ىلع حيحص ثب دحا ذه هئنيهتلفن اهل رمح ناكايق ركب يفا و

 نب ورم اننالاق ب وسب نب فسو و لااغنن دم أبنا قاحسا نركب وا (ةأن (هن ربخا)حييحص  دهاش هلو

 تاهما ع نايك ليو هللا دسم .نرع يجانلا قي دضصلا يف نع فعلا: دبر نع ةبمشابا قو روع

 سوا شلل ديعونا (ان: دخ) لسو هل او هيلع هللا لبص هللا لن وسر نهع لع ةالواالا

 نع هللا دبع نبنيسح نع كب رش 8 يباهضالا ديعسنب دمجشانب ةعزخ نب ئرسلاا تن الاقث يناهنب طاصنب 0

 ىهف اه ديس نم تدل وأ ما اعا لس وهلا ”او هع هللا لص هللا لوسر لاق لامتدنا :سابعئأ نع ةما ركع

 «ىثرملا ربع يلا. ن ركب وا ( هعباب دقو ) © هاج رخن ملو دانسالا مي دخص ثم دحا ذه * هيوم دعب ة رح :

 ان يستلا ةنلنطو هللا ديعانن لك و تملا لهس ةمصعوا اننار اع هيقفلا لهسنب دما رصن وا 6 هايربخا ل»

 لاق لسو هل 1و هيلع هللا لص للا لوسرنا س ادع نبا ن سيرركت سل ةييابدس سايت

 ظ اه دل و اهتنعا هن دلو نيح ميهارنا مال

 دام اند الاقل لالهن نابحو لسم قب نافعانب يف تسلا كادي ندا ع ابعل لا ونا 4 اني دح ف

 عب نرعو دتثل سلا سمسا« رسال سال ص

 امباءاجرخبجل و ملسم ط رش ىلع حيحص ثب دح | ذه# رفصي ورمحن ىتح رمتلا عنب نعو دوس ىتح بنعلا
 *«يه زب يسون خلل نع ىهنلايف رمتنب نع عفان ثي دحلان |

 قيتعان. الاق طافسالا لضنلانن سابعلاو زيرعلادبع ن لعأرن!هيقفلا قاحسا نب ركب وباخيشلا « انزيخا 9

 : يدا اديسلإ تعين 6 دياي 0 رنا 3 0 00 بوفعي

  صسلا بود :لقديسإالاذمز اثم ك 0 لو 25 هلل _ 1 8ك فرعل

هدهاش(م)ا يمت اذا اهين رمعزاك ايلف ركب ىفاو ملسو هلا و
 ْ * حصص 

 لع هالو الا تاهما مييمانك لاق دب اديس يلا نع قيدصلا يبا نعىمعلادبز نع فمان قوزمم نب « ور ش

 * ملسو هل أو هيلغ هللا ىلص هللا لوسر دبي

 ةما اءا لسو هل آو هيلع هلا لص هلا لويبر لاق س اع نبا نع ةم ركع نع هللا دبع نب نييسج نع «كلبرشإ»

 * كورتمنيس> (تاق )يحص ههب وم دعب ةرحىهف اهديس نم تدلو
 نعودنشل ينتج بما عيب نع ىه لسو.هللاو هيلع هللا لص هللا لوسر نانا نع ديم انا ةملس نب «دامحإل

 *(م)«رفصيو ريح تح رمجلا عيب نعود ويبل يتحب ثنعلاعيب

 تفي سابعن او يدعي ايلا ديس. ابا ثعمسب ريب ىلا يلا نرع ناوهط نب. ميهاراا ينثدح «ىدرو اردلا
 نأ لوس د يجن ارق فرميادحا نلظا تنك ام سابعنبا لايف ظاغاو ديساول هللاَتف نيرانسدلاب راندلا

 هياع هباو هنا ؛ هلا لوسرنمتمسسلدهشإا ديس ون لاي د ايااياذبه لثم يل لو 2+ فشق و هيلع هللا للص
 تي

 5 2 عنب نع 3

 ص كيسعتل

 كيك هد را

 بلا ِ ب



 مدا #0 عويبللاباتك» : 4 56 4 ضيغلتلا ممكر ردشبلا9» 1

 يرمون سووا تسد حتت رد دج لس
 ْ ءاده ممس نيخراسوول او هيلع هللا لض تايلر ماقالو الاؤةمتاف شزفلا اذه اعاتبم تنك نادنلا لوسزاِ

 هكتسبام هنأو اللاق كنمتمعت.ا دق سلوا لسودلاو هيلع للا لصد لوسز لشياع الا ىنا ىتخ ىلا نرعألا

 قفطف ناطحات . انهو ىاىعالابو لسودلاو هبلع هللا لص هللا لوسرب نوذولا سانلاق ٍقفطف كنمهتعتا لبلاق

 .| لسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لبقاف هتعباب كلنا دهشا ةعز + لاقف كتفناب ىلا اديهش له لوق ىل نخالا

 ظ 00 اود لابقاو حلت دن ليج ل

 |ثيدللا اذه غمس ةعزخ نب ةرامو هاج رخم ملو تاق نيخيشلا قا هن انهلاح رو داتساالا بمص ثيدحاذه

 ْ «أضيإا هنا نم

 ىا نحن هللا دبعنب ة ديعاتبالاق قاحسا ندمجو بلاط ىلانن ميهارا ايدل ولا وا ذاتسالا 4 هان دح :

 ها :نع ةعازخ نإ ة رامع ىتث دخ تبان نب ةغ زخنب هللا دبع نب ة رارز ن نر دب ىت دج بايملا نن دب زان

 + دفع ا رف ىراملا ثراثل ءا وس نم عاتبا لس و هلآ هيلع هللا لص هللالوس و نا تبان حت همت

 لاق همم نك لو ةداهشلا لع كلجاميلس و هلا و هع هللا لص هللا ل ماج هل لاتف تبان. ة ةع زخ هل دهشف

 | ا الو ياللا رخال هرم هتك اسماك ع طو قا ايها زهرا يوب

 . * ةنسشب هيأ ءدبشاو

 نب داجاننلاهنم نب جاجحانم زب نعلا دبع نب لان ةكحب ولا ناهام نب دم! نب دمج نوعونأ ين ر خا

 مو آو هي ل لس تالوسر دم دالوالا تاهما ان لاقرباج نع ءاطع نع دغيس نب سبق نع ةفاس

 زكبيلاو

 مهضميداز تح هعاتبا دق لسوهلاو هيلع هللا لض هللا لة نورعشد ال و سرفلا هنومو ام و يارعالا

 ماتق هتمبالاو همتناف سرفلا | ذه اعاتبم تنك نا هيلا لوسزاب ينارع الا ىداناو داز ايلف موسلا يف ينا رغالا
 هللاوإل لاق كنم :م تعتادق سيل وا ! لاتقماما ىتح ىلارع الاء دك رس اوفا وشد

 | اهو ينارع الاب و ىلسو هل او هيلع هلا لبص هللا لوسرب ٍنوُو ولي سائلا قفطف كنم هتمتنا لب لا اعدم اب

 هيلع هللا لص هللا لوسر لبقافهتعياب كلنا دهشاةع زخ لاةف كلت اينااديبش له لوق يبارعالا قهنطف ناءجارتي

 ٠ تا هلاجزو حي «نيلجر ةداهثب ةم زخ غد ابش لب كقدصت لاق دهشلمب لاقق ةعزخ ىلع اسودل 1

 : « اضنا ةعزخ هبا قوم قرا عي و قاغ اب

 .| نا هسا نع تبابنب ة ةعزخ نب ةرام قابادع ةعزخ نع هللادبع نب ةرارززإ دمت ىندح بابلعانب 6 دنز »

 تال سولت ةضرون هل ديب مدي مسزو كيرالا. نءءءاوس نم م عاتبا ملسوملااو هيلع هللا لص هللا لوسر

 تلق ام كتقدصس نكلو ل لونسرلي تق دمع لاق هعم نكلإلو ةداهشلا ىلع كلجام لسو هلو هيلع هلا ىل أ

 هي هنسك هيلع دهشواةع زخهل دهش نم لاف اًمحالا لوقال كناتفرعو

 هنلع هيا لصهّللا كوبر ديعلعدالوالا تاهماانعل لاق راب نع ءاطغ نع دعم نا سنع ةملتس نب «(ماج ١

 ١ ل عمل



 *0)جط '«عيويللا باتكاط + 002 «07» ٠ ١ 4 صيفنا مم كردتسلاو»
 (انمدحو)دبز نب دامانت برح.نب ناملس انث يِضاَقلا قاحسسا نب ليعمسا انل دعلا داش ْن 0 4 اندح 5|

 ظفاملا بوقم, ن دمتتلا دبعوا (انئيعاو وكي مكن نن ثراولا ديعانم ددسم انث قتلا ولانق قاديضا ركبوا

 لاقلاق هدج يللا 32 نعت «.وزيعنع باول نعوولك موز ندي ام دس اك 0 يبات

 ولام الو عملا حرالوعي ب يقناط رشالو عيسبو فلس ليال لو هل اوهيلع هللا لص هللا لوسرا

 ىلانب كلملادبعو دنه ىلإ ندواد هاور ادكهو حتر # نيملسأ|ةمثا نم هلم طرش ىلع ثردحاذه# ةلدنع

 ©: دسطش ناو ريك نك ع مريغو نايلسأ

 ا |: نب دحام ركبوا ( هان و وع نا ارملانهع نسج 00

 ءاطعاتت لمرلا مدز نهنزانن يبل ءطلا ديل اولاواان' يشرفلا برا وشلا يلا ن نع كلما دبعن.دم نب ىلعأيلا |

 صحا ااا لودر ان تلق لاق: نص اعلا نب و رم هللا دبع هدج نع هبا لع كيش ن يرق قعر "را |

 لسوف اوهلع هللالإ اضدهللأ كوضر“ ءتك ايقاف اكقلاق اق منلاق | هتبكاذا ىلن ذأ | اهاسانافاخا ءامشا َكِْنَم

 لتس الو اع الاديوي بالو عب يف نراءيزوجنالها مهربخا لاق اق ةكمل اهأ ىلإ ديسأ نب ب أتع ثعل الب هنا

 «مييناطرشول

 بيعش ىتربخا ناميلاوناانن نيسالا نب ميهار اان : نادمهمراعلا بوق رفنب دمحا ني ىلع نسحلا وا < ىنريحا
 لسودلاو 0 0 ينلا بادصا سلو 0 هم نا هعزخنب ةراع 2 ىئرهزلا نع 7 ىنانءا

 *"هعنا ةعزخن _ ةرامت ا نعقب 1 يبان دمح ن 2 لالب ل ركبو « 5 .. نسف ٍإ

 نماسر رف عا | لسوف اوهيلع هللا لصهللا ل سودا اوهيلع هللا ص هللا كوس تاما نمزاكو هريخا

 هيلعهللا للص هللا كوسر عرس اندلع رتل ما رس رص ل

 تناذو رعب الو سرفلاهيومواس وىبا رع الا نوضرتع لاج ر قفطف ىب !رعالا ُْط و ىلا لسوهل 1و

 ' م ةفئاط هاور اذكو مص «كدنع سبلام د نضر 318 3 ٍ ف ناطر
 م نو فيل نوزع نزع قا يلوا الوب انا قسرا مب 0ر6 بكبر داو ايطلا# دياولاواؤ

 ناكف 0 لاق اةاهتك انا ىلنذأتفا | اهاسا نا فاح ءاررقا كلت مسالا 0 تاقورمج نهللادبع

 هيب زوج الدنا هريخا لاق ةكملاذبتباو . باتعتسبال اسوا او هيلع هللا لص تلا لوسرنع بنكيذ 1

 * ميس يف ناطرش الو عبو فاس الو كلع الاممي الزم

 6 اء هللا لص هللا لوسر ةعيتتساف يبا رععا تت تلال صرت ماع .| ملشو هل او هيلع هللا امرهجسا لفسرا

 لوص ر راعل + لاجر قفطف يبا ىعالا ًأطبا و ينل سو هل اوهيلع هللا ]ص هللا لوسر عرساف هسرف نك ى طفيل ٠

 0 هلآو هيلعهللا ص ينلا تارصصأ نم ناكو هن هي لين همعنا ةع ا زعل ةرامت نع ى رض للا نع ا يعش



 4 انمولءماتقو 0

 ا

 أم عيبلا نم عي 1 1 3 و -- مام 0 1 ١

 0 ىو
 يق 7 ١

7 

٠. 

 راس

0 8 

7 1 

 * (م)اهماع نم تلم هدب نمملس و هل.او هيلع هللا لص هللا لوسر اهسر ف رملاق

هب ملسوهلآ ودهيلع هللا لص هللا لوسر تس اف لاق ةنيدملا ىلا همدعف
 .|اواكهناح ال لاقف ةقدص هذهتاتف ةب د

 _ 0(4)ج  «عريلاباكط ١ م«>» -  «سيخللا يك ردتلا»
 ا اير ناعيبلا لاق سو هلاو هيلع هللا لص هللا لوسر نا بدنج نب ةرمس نع نسما نعةداتق نعيبا

 هذي ءاجرظلو نيخيشلاطرش ىلع يمص ثيدحاذه هانا الات ىوبمام عييلا ن ناي ع اهياكنخمل

 28 * ةداي نلأ

 ةلامتنالت ودب عيسةئس دزخحلا 2 محام ظفاحلا هللا ديعن دمع للادبعو اك اها انندح »

 00 تابحلا نديزانن ةينشئلانب هللادبع ان ىضاقلا قاحسسا نن ىسومانت قاحسا ن. دما ركبواأبا

 هلو هيلع هللا لص تايأات وا ةنيدملا مدقامل ناسا هينا نع ةديربنن تادع ىتدحدقاو نا

 ا لاقكياحصا ىلعو كييلع ةقدصلاق نايلساب اذه.ام لاقف هند نيب اهعيطوف قبط ىلع

 ملَسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق كل ةيدهلاق اذهاملاقف هدب نيب اد اهلثعدنلا نم هءاجم

 اهسغاةلخم اذكواذك ىلع ىنوباكق لاق كوبناكي فا مهلا بلطاف لاق موتللاق ِتنانمل لاقا ولك هنا اسس

 لا هكا سرس وهو يعد لسع ا خلا 0 ةوعطتا ىتحح ناملساهملع موتر مل

 الاقارب زغ نميلبمو لاو هيله هلا لونسر.لاقةلجنا كلقالا هتنسنمهلخم معطاو رم اهسرغ ةدحناو

 ةجرخا لسمطرش ىلع حييحص ثردحا ذه#اهماعنماهلمخ هدب نملسو هلو او هيلع هللا لص هيلا لوسر اهس 3

 «امولعم اتقو ميبملادبعلا ةمدخ مئابلا طارتشايف ةصخرلا بابيف ركبونا خيشل

 نب ركب وبا ( هان داخلة مو لسمط رش ىلع حيبخص نالس نع سابع نبا ثيدح 00
 نع قاحسا ندم ابنا فسووا بوسات زوصنم نب لم انب ىرهوملا دناداشت دم ابنا قاجببا

 لاق ةنب دملاهن !هنمدقف هارتشا دوهلا ن م الج رنا نايلس ىن' دح سابع نبا نع ديبل نب د 0-5050 مصاع

 « لك ايام وا ولك ةءاحضإل ل اف ةق دبص هذه ت تاقف ةب دسم ملسو هل ا و هيلع هللا لص هللا لوس ر تييناف

 ٠ «هوحنثي دحلا نكذ من

 حداةا  5

 ١ * ( مخ)اثالث اهلاق ىوهام ميبلا نم دحاو لك

 ٍْ قبط ل رع ةيدهب ملسوهل او هيلع هللا ىلإ ادهش الل ريا كندا مدقا1 نالسنا هنا نع ةديرب يلا نب نيسح »

 هلدب نيباهعطوف اهلذهدغلا نم 6 اهعفرف ةقدضلا لك 1 !ال ىلا لاقةقدصلاق اذهامل اقف هيدب ١ نيب اهعيضوف

 | اذكواذك هه يوب كك لاق كوب اك نا'مهيلا بلطاف لاقموتل لاق تنانمل لاقشلل ةيده لاق اذهام لا

 | الادلك لخنلا سرئف لس وهل اوهيلع هللا ىلص ىننلا ءافس اولعفق لاق مطن تح نايس اهيلع موهتو مل اهسرغا ةلخن

 | اهسرغنمرلسو هاو هيلع هللا لص هللا ل وسر لاقةلخنلا كلتالا هتنس.نم هل معطا ورم اهس سغ ةادحاو ةلأ
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 ظ 1 هم همن ثيدملا رك م لك
 «بوإ 9» 4 ١



 «(0)ج» .« عويلاباتك» 0 «اهظ 7 « سيفلتلاعم كردتلا للا
 هللاءاشام هدنع ناك لسو هل اوهيلع هللا لص ىنلا نم زيف امالغ لجر نم ىرتشاالجر نا ةشئاع نعهسا نغ |

 ةدتع ناك هلل يمالغ لغتساناكشنا هللا لوسراب مالغلا هيلع در نيح لجرلا لاَدف هىددجو سيع نم هدر م

 «نامضلابججارمللا لس وهل اوهيلع هللا لص ىنللاّف

 نع هو رع ماقع رس مكس يول بيا دعم

 لع م هلغتس اف هن لع م تيع هورس و هلو هيلع هللا مص ىبتلا نم زيفامالغ ىرتشاالجرنا ةشئاعنع هيا ٠

 هللا لوسر لاقق نام ز ذنم هلغتسا هناهّلالوسرإبلاقف ملسو هلو هيلع هللا لص ىبنلا ىلا ههضافت ورق تلا

 « ةاجرخم لو دانسالا حييص ثي.دحا ذه * ناضلاب ةلغلا رلسو هل او هيلع هللا لص

 ن نمن نا دبع ( هان ريخا ١) رصتخم ةشئاع نع ة ة و نع نع فافخنب دعو ترع باذياز «هاوردقو#

 دمت ابنا قادس ركب وا# انريخاو *بن ذىلا نا ًاسانوراهندب زب اننمهجلا ن دمحم بالملا ناد

 زا يتلا بوّقتعي نب دما (ان ربخاو)ىث ذىبانبا نير و نبدا ننالاةداي ز نب ىلع نرحلا و بو انا

 الا بون ب دمشان ىس وم نيدمجح نهللا دبع (ينربخا)و بن ذيفا نبا اني ىلعنب مامات ىسودسلا » رفعج نبا

 هيلع هللا لصهللا] وس ر لاق تلاق ةشئ اخ: نم دو لع رم كفافخب ى لح نم تنفك نا ان . دعما ن ىلع

 *«ناهضلاب جا ركلا نا سو هلاوهيلع هللا لص هللا لوسر ىضق مصأع ثب دجو#*نامضلاب جارملا نا لسو هلاو

 * بئذيلا نبا نع ديعس ئىيح وكرابملاناوىر وثلا هاوز
 هللادبعو ا(انندحو)نارفساتتةصييقاتب لكلا ن.دمصلادبع انندمج نير يكب ( هانربخاف ) ىر وثلا 6 ثيدحاما )9
 ةغئاعنم ةو رع نع ف افخ نب دل نع تأ : ذيبان '| نع نايف سانت ةف دحو ا اع ىسيعن د ديجا أذ . نافل

 هنانصلأ جارملاناىضق ملسو هلا و هيلعشا لصشالوس رنا

 ََى ب ذى انللادبعأبانادبعانت هجول او لأبن ميكحن سلا !(مانربخاف) كرابملا نبا « ثي دحاماو ف

 * نامضلاب جارملاالاقملسو هلا و هيلعّنلا ل صهللالوسرزا .ةشئاعزع ةورعنع فافخن دلخم

 5 ذىلا نبا نع ىيححانت 2 دسمانت ىتملاو.ا أبنا قاحسا نب ركب وا (هانربخا )ديعسن يبيح ؛# ثي دجاماو

 « نايضلاب جارملا نا ىضةملسو هلآ و هيلع هللا لصدتلا لوسر ناةشئاعنع 5 نع فافخن.: دل نع

 ينثدح ماشه نذاعم ان برح نيريهز ةمثيخو ا انيرابلادبعن. نسملان يدم انت ديلولا ونا خيشلا# ايربخا

 سلا .صقحو

 آو هده تارضرلا كيز قاد لتر 220ر3 ةشئاعنعهيا نع ماشهنغ يجنزلا #* لسم

 فراك هنا هلا لوسر اب مالثلا هيلع در نيح لج رلا لاقف هندجو بيع نم هذرم هلأ ءاشام هدزع ناكف م لسو

 * حيحص»*ناهضلاب ةلغلا ظنفل ينو نايضلاب جارخلا مسودلاو هيلعّللا لص يننلا لاقف هدنعزاكذنميالغ لغتسا

 # نايضلاب جارلا اعوف ص ةشّئاعنع ةورع نع فاهفخ يبا نب لل نع بذ يبا «نا»

 * نامضلاب جارمللا نا ىضق هظفلو هوحن بئذيفا نانع «يروثلا»» |.

 4 نامضلاب دع

 عب واق رفت ملام رابخلاب ناعيبلا لاق مس وهلاوهللعشا| لصهّللا لوس رنا ةرممض نع نسبا نع ةداتقنع *« ماشهإب



 . 0 نصيف كلاعب 1 3 2 ندبخ ربلا 0

 «(0)ج» «عوييلاباك» <« 2  «سصيختلاعم كر دتنلا»
 حاصن هن ةيواعم يتربخا اص ن.ةللادبع اييعمأ نتدنامع ارسلان ْن دما نسحلا وا 4 هانربخا

 حاصن ةب 8 نع ىدهم نبنعرلا دبع انيىلا ىنثادح لينح« نيدمحأ نب راد نا رفعج نيدمجا( انربخاو)

 نعرلسو هل او هيلعهللا لص ينلا ت تلأس لاقي ىراضصتاالا ن امس نبساونلان ءهسأ نءريفن نب ريبجن نمحرلا دبع نع

 داتسالا مص كثيدح اذه# سانلا هيلعملطب نا هركو كردصيف كاحامممالاو قليلا نسسجربلا لاق متالاورب ملا

 * هاجارخممو

 5 ةماسا أبنا كرابملا نب هللادبعأبلا نادبعا:نهجوملاوااانت ىرايسلا مسالا نيمساقلا سابملاوبام انربخا له
 رهساام هلق ةليلت اذ (؛)روضن' ملسو هلو هيلع هللا لص هللا وسرْنا هدج نعهس | نع بيعشن و رمت نع

 9 تزناككلذ نماىرداالف ةقدصلا رع نم اندنعناكا رت ركذتم الك اذ ةطقاس ةرك تدج وقاذلاو

 « هاجرخعإو دانسالا خيي ثردح اذه *ىلرهسا كل ذفىل رهام ن :رم وا

 انب(اولاق) ىيحبنيدمجسو مفارندمو ميها ربان تلفن ناذاش ن دمج داب اإل اص نب دم اندح

 ماعلا لص هللالوسر لاقلاق ةريرهيلا نعديعسيبانيديعس نر ع بئاذ ىلا نب نءسعم انا قاززلادبع

 الما اهلهال تاراقدودللا يرئااموال ماناكايبن نين رقلاوذ يرداامو 3 مأناك انيملعبأ ىردااملسوهل, ف

 + هاج رخو نيخبشلا طرش ىلع حيحص ثيدجاذه

 ناليغنب صفخدبمم وانة ئلس لا نورمب انب ىمخللا ننسي ندم ا: نب ودعي ندم شاملا وام انن دح «

 نع نالوق ناك ايغنا سابع: نبا "نع مس ابر ىلا نب ءاطع نغ ورمك نبا نع مفاب نع ىسوم نب .ن (هيلس ان

 هقرافناذ ةدخا ءأش ناةجاص هقراغملامهل وهفرابحلاب بجوفاعس ىرنشا نم ملسوهلاو اوهيلع هللا لص هللالوبسر

 * ظفللا اذه هأجرخ مودانس الإ بص ثدحاذه# هلرايخالف

 [ةو ىعنب ماشه نعدلاخن ملسمأنب يبيح نب يبحب انئةبيتق نإ ليممساًابنا قاحسا نركحبوا 4 انربخا »

 نع سوما ٠؟ عوجلا وا عجولا نم يولتلا روضتلا(١)

 ملسو هلآاو هيلع هللا لص ىبنلا ت كلاس نماونلان نع هيبا نعم ريفن نب ٍريبجنبنمجر لادبع نع اص ندب ةواعم إف
 * حمص سانلا هيلعملطي نا ته ركو كردصيف كاخام مئالاو قلما نسج ربلالاقمنالا وبلا نع

 هلل تاذ روضت ملسو هيلع هللا لص هللا ل وسر نا هدج نع هيب | نع بيعش نورمم نع دن ز نب «ةم.اساو»

 نما ىردااف ةق دصلا رع نم اددنع ناكا رع تركذ مناهلكاف ةطقاس ةرع تدجوىلا لاق كرهسا ام هل ليقف

 م حيحص هين رهسا كلذف لها رع نموا ة ةرمتلا تناك كلذ

 نين رقلااذ ىردا اموال ما انبلناك عنا يردااماعوف رم ةريرهي نع ىربقملا نع بن ذ يبا نا نع ار مجم)#

 « (م خ)الءا اهلهال تار اينك دودحلا ىردا امو.ال م ما ناكايس

 ينلانع رم نا نع مفأ هر سابع نبا نع ءاطع نع ىسوم.نب ناهليسانب ناليغ نب صبح ا
 الف هقراف ناف هذخا ءامشلإ هب هبحارص هقر اهل ملام رابخلاب وهف هل بجوف اهيب ىرتش 2 نم لاق لسوهل او هيلعتلا لص

 * حيص *هل رايخ

 ص ا ا حجم تح 2 46 ةصيص٠ هاقلاط م يلج يب "توا سجال 3
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 «0)ج»  «عويلاباتك» «ا8» ١ «ضيغللاوم كر دتنلاا»ا
 ههلفسا هس أ ر منبج مظعم يف هف ذقت نا هللا لع اًمح ناك مهيلع لفيل نيملسملا راعسا نم نش يف لخ دأ
 قيضلا نم سانلا هيف امل اباستخا ب اتدكلا | ذه نم اهعض وم يف اهتج رخ و اهتبلط ةتسلا ثر داحالا» ده
 « باتكتلا ا ذه ط رش نم نكي ل نا واهنشكب للا وأ

 نيدمجالا ديعوبا# (ًبناو)# ةبمشاننالانامغو ص اعئيد هسانندمم نيكل دبعانتل م اكنيدمحا م انربخا
 ل ل ل ازوملاى فا نع م سعينا ندب ز نعةبعش انميرزئدنز انددشت اند ن ىيح انثب وقع ظ

 يللا تاق كبرت الام ىلا كب. رإم عدلوقت هتتا لاق سودا اوهبلعهللا لص هللا ل وسر نم ركذن اهيلعنبا

 *هأجرخ ملؤدانسالا مسبو ثدإ دحاذه# ةيبررشلا ناو ةنساطأ .

 اولق دعسز هللادبعو ىسيع ن ىلعؤ رفعجن ركب واو ىربنعلا ءايركزوا هانندح « رخآظ ل «ىور قول |

 هيلعتلا لص هللا لوسز دهعف تنك( نم لثم ىلع نب .نسحلال تاق لاق ءاز وجلا ىلا نع ء مرن نيد ري نع

 هيلع هللا لص هللا ل وس ر تعمسف لسوهل آو هيلع هللا للص هللا لوسر لجر ىفا لاقدنع تلتعاذامو لسو هلو

 مح هيك رش رشلاناف كبر .الام ىلاك برب ام عدل وقت لسو
 انندابعن نسسحلا نب ئس ؤم اا هيقفلا قاحشأ انبزككوبا (هانربخا) ىه ابا ةماما يناثي دح م« هدهاشإلا
 ةيساحت ابنح نيدمحان . ةلادبع ان ىعيطتلا ر تعجن دححا (انربخاو)ينا وتس دلا ماشه اننى مهسلاركبن هللا دبع

 نع روطم هدخ ن ءمالنس ندي نع ريثكف ان . بحب نع ىناوتس دلا مامه نع ميهاررتا نسال لا

 تناف كتعسس كلنع ءانببو كلتتسحن كلب رس اذالاقناعالا امياسو هل اوديلع هللا لص ىلا لأشالعز نا ةماماىلا

 « هعدف ىشكردصيف كاحاذا لاق مث الام هللا لوسراي لاق :رمؤم

 ن٠ هريغوناملس نت رمتعم ةعمسن «هلفسا ةسار منهج مظمم يفهف دنا هللا لعاتح ناك مهيلع خي نيملسملا راعسا

 نماتمستل وقيضلان م هيف سانلا لانه اهج رخ ث.داحالا ةتسلاه ذهلماتق اذد ز ف ىعا ال( تاق) دي ز

 ».تاقكلا طرق

 لسوهل 1 و هيلع هللا لص يبنلا نم رك فيأم ن نيلفلا تلم اؤيؤلطا يلام ميمنو اديني را نم عنا

 * حيبحبص #ةبب ر رشلا ناو ةئيناط ريما ناذ كبي راالاملا كب رئام عدل وق هتعمسلاق

 نسحلا تاق ءازوجلا ىلا نع مم ىنانب دن وب نءىجخنلا هللا ديبعن 32 :رع ىرا زفلا * قاحسا وا وف
 ملسؤمل ا وةيلعللا ليصل لونسول اكن زوالا ةتداتعا امو لسوهل آو هيلغللا يم لا لونسردب ع تنك ملثم
 ةئاط ويلك او ةمر رمثلا ناف كب بالام ىلا كبس رب اه مط لاوهيرسو ةلعاللا لسرشا لوس تيل

 يبا نأسالاجْز نا ةنلمأ وأ نعروطمم ه دج نع:مالس نب دم از. نعى نعقاؤتس هلا ماشه #«ه دهاشو وله

 هللا لوسران-لاق "موم تناف كلتشيتس تلق ءانس و كلئتسجح كلن رس اذالاةتامالا ام. سو هلآ وهيلع هللا لص

 * هع دف 'ىث كر دبعيف ك احا ذالاقمت الام

 ا ئخنلا هتلاديعنت نسما 0 [قكا و ان ىتنومنن بوب لعابص ونا انئىدبملاميهار |نيدمجاتن |

 5 ا تالا كسرت ايا 4 6 ناو ةنساطريخخا ناف مح الاب 3 ّك سر 0

 مس



0 

 تر

 1 رم
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 400ج# 4و باكاط ١ < 409 ١ ١ «ضيفنلا عم كلو ذتسلا»
 ! لا يربو هللا نمر دقفةليل نيمبرا اماعط زكتحا نم

 د: هللا ة ةمذ مهنم تير

 .[داجانت يسرالاد اجل الاديعانت لييسعلا قاحشان عيفا ران ياهنبطاص نيدمج ان ربخااماعنم و

 نمرلس و هلا او هيلع هللا لص هللالوسرلاةلاق ةرهينان :عةملس يلا نع ورم نب دمح نعةملس نا
 : نكي

 * هللا ةمذهنم”ىردقو "اخ وهف نيممل-لا ىلع اهسىلاغت 5-0

 :أانثىيحنن , زيزعلادبع انثمئاصلا دز نيىلع نيدمحاتن 1كم ساب دلاز لا دبعنيزب زعلادبع 4 هانزيخلاماعنمو اذ

 ىذلا نم ا سيللاق لسا وهيلعهللا لصةّللا لوسرزا ةشئئاع نعهما نع ةمقلعىبا نب ةمقلع نع لالب نناميلس

 * هبنج ىلا مئاج هراء اخ حن

 ةحلط نب دم ىنث دح سا واين نب ليعمسا انن ىدجان. دم نن لضفلا نب ٠ دم نب ليعمسا #* ىب ريخا اماهنمو

 هنلال وسر علاق ة.ريغلانن مسيل هم ن قفل الفلا وب نكي ياني نحر ديف نك ةءالط نا محرج للا ادع نف

 انق وس يف عيش ب لاقف قونسل | رعسنم صخ را وه رعس اماعط عسب قوسلاب لجرب ملسو هل آو هيلعللا لص

 يف دهاجل اكانق وسىلا لاخلا نافرشبا لاق معن لاقاباستحا ولكم لاقمم لاقان رعس نم صخ را وه رعس

 # هللا تاتك يف دحلملاك انق وسيف زكتيملا ودنلا ليبعت

 الاخ كرانولا دب خا فلا دعت سنون نب دمنا هيقفلا قاحسا نركب وبا 6 هان ديحاماهثمو »

 دكا قف لايلس نشل نبا بو ماسلا زنب دم نب نيسسحلا ناوين 0 :| ءامادخوو ىلعلا وا

 نم لوق ملسو هلو هيلع هللا ىلص هلال وسر تعمسلاق راس نب لّقعم نعنس نعت هلا اناا نمز

 لخد

 3 نيل هيف ميصا وهو 5و كل )هللا ةمذمهنم تْنريدقفاعُت اجو سمعا مهبف حسب 2

 ارعةملش نيدامح انب دان نب ىلع الا دبع انت ليسعلاق احسا ن.ميهارا انياياه ن اص ندم « انربخا 7
 اعلاه نادر هيام هولا ل لاق ةرنرقيبا نعةملسىا نع ورمت نيدمم

 * ثردحلا قرسناك ليسعلا( تلق ) هللاةمذهنم تثرددقو اخوي نيملسلا ىلع

 ملسودل و هيلع هلل ليضهنلا وسر ناةشث اع نعدما نع ةمقاع ينانب ةمقلع نعلالب نب نايلساننى يح نيزنزعلادبع
 *««ةقث سيل ززعلادبع( تاق ) هبنجىلا مئاجهراجوناعبش تيس ىذلا نمؤملا,سيالاق

 ةريغملا ن ركب يفا نب نحنرلادبع نع ةحلطن نمر ا دبع نع ةحلط نب دم ىنندح سوا ينا نبا ليعمسا

 صخر اوتفنرمس امامظمتنت قوسلاب لجرب لس وهلآو هيلع هللا لص هللالوسر رملة: ريخما نب مسيلاه مح نع

 ندا لاق وعن لاقاناستحا وا ريص لاق معن : لاقأت رعس نم صخ را وهرعسا انقوس يف عيسلاَف لقولشلا ويا رع

 اوال الب هكر تلاع رخو كشط ليبس يف دهاجملاك انقوس ىلا ىل اجلا ناف
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 2 *0)ج» . 4 عويلاباتكإ» 20, «09 37. « صيخنتا مم كزدتسلا 9
 هللا لص هلال وسر هنعاهاضف ريخاهيف سيلاهيفانل ةجاحال لاق ندعم نملاق به ذلا |.ذه تبصا نبا نم
 « هاج رخب مو دانسالا حيعص ثيددح !ذه © لس و هلا و هيلع

 انيالاق داي زنب ديم نبنيسملا انب ىسيع نب ىلع هنانن دحاو «نايفسنب نسما انن هيقفلا ديلولا وا  انن دحؤ»

 التم دخل سه يبا نع نسحلا نع دنهىنانء د وا دنع هللا دبعنيدإ خانم يطعسا ولا ة هيف نب به و

 نم هياصا هلك ا م افا لا لكا ال دحا هيف تال نامز سانا ىلع نيتايل لاق لس و هل آو هيلع هلى ب

 « حيحص ثي.دح | ذهف هنم هعاوس حصناف ة رب ره يلا نعنسملا عامسيف انتم فلتخادق# هرايغ

 «نرع نوه نب رفعج انب ةر زع ينا نع م زاحن دمج ان ةفوكسلاب ينابيشلا لعن دم رفعج وأ :6 ان ربخا

 نعبيسملا نب ديعسنع ءاطعنب ورمتنب دم نع قاحسانب دم ثر دح سم ج رخا دق *ماعطلا ركتحي نا

 ثردملا كفو ه ءطاخ الا ركتحماللاق لس و هلآو هيلع هلا لص هللا ل وس را ةلضننب هللا دبعنب رمعم

 بيسملانيديعسريغوا ر هل سيلا ذها رمعم نافنايعب انهنعىو راال ىلاحص ثيدح حصي النا هيلع ضقنام دج

 نرعءدعع اًعتلاو مامطلا راكتحا نع رجرلا ينيور دقو ظفلا كا ذي سيلف ةماما: يبا نعمساقلا ثي دعا

 * تقولا ىف هيلاز وملنملا مف داك عضوللا اذه فاه ركذنم ديال را انخالاويعلاو نيملبنملا ةأسارلا

 لع نع ليثا:رثسا اني ىسومن هللا ديعاتننا رهمنيدمح ا اني رافصلاهللا دبعنب دمج هللا ديعوأ * هاربخ ااماهنف

 زد اهنيك زيت بدال هيت لل ديف نع دز نب ىلع ىب' دح نب ون نب ملاسننا

 ينم

 ىنمجادب زنب غبصا انب يل يقعلا نيصمحلا نيو رم ًاينابوا ن.دمجأبناهيقفلا قاحسا نركب وبا 13 ارش اما ِط

 ٍلسوهلآو هبلع هللا بص هللا ل وس ر لاقلاق رمتنبا نعيمن رضحلا ةرس نب ريثك نع ب ره ازلا يلا نع

 ةنعاهاضمف ريخأبف سو ءاهيف انل ةجاحال لاق ن دعم نملاق بهدلاا ده تبصا نير نم «١ ملسو هلا 1 و هيلعفللا لص

 *« حبحص *ملس و هلو هيلعنلا لصّتلال وس ر

 لاق ملس و هلا و هيلعهنلا صَل لوسرنا ة ري هينا نع نيبإلا نع دنه يبا نب دوا دنع. 6# ناحطلا دلاخ
 ة رب سه يف نم نسمللا عاامس هراسبغ نم هباصا هلك + نافابرلا لك !الادحا هيف ىقيسالن ام ز سانلا ىلعنيتآي
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 « ماءالا ركتحي ن نا مودل اوهيلعتللالِصََنا لوسر ىف ةماما ىلا نع مياقلا نع راج "نا ديري نس نمحرلامبع »|

 ينوعلم كلا 37 يم رم نع بيرسي أ نيديعس نع ديزن لع ينبدح نابون ماس نب , ىلع نع ليثا سا »

 « ةجام نبا هاورا ذيهو. فيعضملابس نع( تلق) ظ
 لاق رم نبا ضرع ةررم نب ريثك نعم سيها ىلا يلا نرع ملا بز نب عمان < أسما نيد زعل

 سو هلو هيلع هللا لص هللا لوسر يهن لاق ةماما ىلا نع ده زب نب مس اقل ن ع راج نع دب زب نب نما دبع 0 زر يا

 ةصرع لها اد هنم ء.لا 'ىربوهّللا نم 'ىريدقف ةليل نيهبرااماعط منكي نمرلسو هلو ايميل تال ا
 رم ووو - تا ع
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 «(0جالا «عر باكل ١ >409/ ٠ ع سيص قرشلا)
 اذهالا تدرااماهبحاص لاقفاهمجت زافاكاق وبسم ااه تد زا تاقاجلاههتد راوا ارهسام تدراكاق ةعصلاة:هاظ

 هيفامنيدالا ائيشعيس نادحال لحب اللوم : مس وةيلغهللا لض هللا ك وشر تتعمس ىافلاقلغ هسنف هلا كحلضا

 * هأجرخم مودانش الاحبحص ثردح اذه# هتسمالاةكلذ رع ن1 لحلو
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 22117 انت سساع نب دوسالا انث زو دلا دحش نب سابعلا انن بنوتي نب دمحم نمابعلا وا 6 انن دحن ف

 | 0ااتا سا ولالاو هيمدقا لس قيل: ريز لج لاقق ةرعجإ هلاخ نعريمع نب ميم نع ذو ادنبا

 *رو ربم عسا لك و ه دبب لجرلا لمت لاق لضفا وا ب فكتطا

 دنوا ذ نب لئا ونعين راوثلا تر ايفسأبنا رماع نب د وتسالا انن دم نب سابعلا انب سابفلا وا 6 ان 3
 هنرو ربم سسك لاق لضفا بسسكتلاىا ملس و: هلآ و هيلعلا لص هللا لوسر لثسلاق دع ع نيمعازو ادت

 مع نانيعمنب ىنيحب ركذ دقوزاتقب ركب هنبا و د وا دن لئاوو *هاجنرخم ملودانسالا نقدي بة

 *ى.ر وثلا لاف كب رش و ىروثلا فلتخا اذاو بزاع نب ءاربلا ريمت نب ديعس

 دوا د نبالثاو نعي ذوعسملا ًابناورمينإةيواعم اننرضنلان دما نيدمج ابنا قاحتسا نيركب وبا © انن دح »
 عيب لكو ه دبي لج رلا بسك لاق بيطا بسكتلا ىاهللا ل وسراب ليقلاقهينا نع يدخن مفارنبة اع نع

 * قدصلا هلح وى د وعسملا نع اج رخم ل نيخيشلا نا.الا د وا دنب لثاو ىلع ثلا, فالخا ذه و *رو ربم

 زيزعلادبع انث ىلا هملسمن, هللادبعانث ةعزخن ىرسلا انثل دعلا فسو ن بوبا ن نسحلا# ىنربخا »
 كلت رافاالّثلاو لاف رثياند ةرشسب هلاع رغمزلالجرذ سابع نبا نع ةم ركع نع ورمتىبانبو رمتنعدحم نإ
 لتسو هيلعدللا ليص ىنلا هللاّتف هدعو امر دققت هاناف ملسو هيلعهللا لص ىنلا ام لمحتف لاق ليمحم نان وأ ىنيضقت تح
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 ةئيمسااهنا امفامو تلقاهفام كل نيب لاق مهنتلق ترزتشالامفةر ازا رحب ىنكردا اهب تجرخارف مقسالان تا

 ت درا اماهبحاص لافارعجت رافلاق جملا اهب تدرا | تافاجل اهبتدزاو اا رفس اهب تدّزالاق ةحضلا 3: سن اظ

 00 رف بروف ا عدبع ةللس الور سمرا لاق يلع دسفت هللا كحلصااذهالا

 * حرحص همني الا كل ذ لعنمل ل احن ال وهيفام نيبالا اًئيش عيس نا

 ملسوهل | وهيلع هللا ىل اصوتلا ل وسر لئسلاق ةد رييلا هلاخ نعريمتنع ميج نع د واد نب لئاونع « كب رش 9

 ٠ *« رو ريم عب لكو هدب لج رلا لمحلالضفا وا يطا بسكلاىا

 بسكلاي ا لسوهل و هيلع هللا لص هّللالوسزي لكس نعنع. ريمع بدسم :نصخ وا ديزل لثا و نغأ«نابقس 9 ش

 *:عاربلا كئعبس مع نيعم نب لاق حضور و:ربم تنك لاق اًضفا

 تسكبلا ياللا لوبنر اب لبق لاق هبا نع مب دخ نب فار نيةنابع نعد وا د نيئاو نع « ىدوعسملا
 ٠ « رو ريم عب لكو هديب لج لا بسك لاق بيطا

 كقرافاإلّس او لاّتف-ريناب م ة رش ماعرف مولداجر ل | سابع نبا نع ةمركع نع و رمت ينا نب « ورمح »

 يبا ل لات ؤيدع وام دعت ان يلو هلو هيلع مالم ل اهب لمحت لاق لي بأن وأ نت وح
 75 -ِ ١
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 4 () جل 4 عوالا باك ( ط0 « ضيخلتلا عم كر دتسلا 9

 ب ءاللملا نخ نيثكىلا ن زج اتت اوادلا الاول

 يرادلا ديعسن: نامع اننالاق ىدربنملا نسل واوهيّقفلا رضنلاوبا (هانربخاف) رفمجن دمت « ثيدحااما ل:
 ىلا لسوهيلعهتلا لص يننلا ءاجلاقةرب ره ىنا نع هسا نع ءالعلا ين ربخا رفع نب دمع اين مرمى نديعسأت

 « انم سيف انشغنمالا لاق اللب دجوف اهيف هدب لخداف ةريضم ةطنح ىأ رف قوسلا

 تور اهن يطل تاز هاو لالا ريخاف )ريثك ىبانإ رفعجن :ليعمسا# ثددح اماو ف

 رفعج :ن ليعمسا انبالاق رجح نب لعاتب دين ن دنمجن_ ميه اربان.لضفلا وا( انيدحو )بوبا نب ىيحانم |

 تلانقهيف هدد لخداف ماعط..:رم ةزبص ىلع رملسو هيلع لصانلا لو سرنا ةرب ره ين شالا

 ارباح مامطلا قف هتلمجالفا لاق هللا لوسراب ءامسلا هتاصا لاَقف ماعطلا بحاص اياذه ام لاَعف اللب هعباص

 لسوهلاو اوهيلعهتلا لص ينلازا ة رر هيلا نعهيبا نعل يهش ثيادح سم 0 رفا

 *لسم ظرش ىلع ةحيحصاهاكو هاجر خم لف ثيداح الا هذه يف لاما ح رش اماو هانم سيلف انشغ نم لاغأ
 رامجات باوجن صوح الاب اوملاوباانن ىرودلا دمج ن . سابعلات ب وقع ندم س ابعلا ونا 4 انادخ لف |

 ىإأف ميقبلالا ملسودل اوهيلعلا لصدهتلا لوسر جر خل اقدم نع ديعس ن ريم نع ىسيع نأ لادبعانل قيزرنا |

 يق دح انه).انم سيلف نقع ارم لاه هه رك اثيشجرخلاف هذي لخ دافرثا ىغ يف عابام انط

 #* يجخنلا ديوس ئبدشيو اللا وهديمسن ريم قعو

 مشأه رضنلا ونا انءقرز الا جرفلا ن ., دمحم ان ىرلاب هيقفلا ليعمسا ن دمحشن لسان ركبوا ٠

 ايف مسالا نإ لما اح نشا رتشا لاق عابس واانث كلام ىبا ن دهزينع ىزارلا رف رفعج و انث مساقلا نب

 تن
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 5 رخآا ظفللإ لسم هاورعانشغ نم انم سيللاّتف لولبمم أعطب وها ذاف هيفددد ل اخ داف هتاف

 لل و هلآو هيلعتتلا لصتلا ءاجةرب سهينأن :رعفسا نعمالعلا ىربخا رفع نب مم ان ( م ص ىلا ١

 م سيف انثغ نرم الا لاَفاللب دجوفاهيف هدب لخد افةربصم ةطنح ىأرف قوسلا|

 قوفهتلمج الفالاقء (سلاهتتاضا لاقماعطلا بخاصاب اذهام لاقهظفل ود وح ءالعلا نع رفح ن 4 ليعمسا

 *: ة رب هيدا نع هم أ نع ليه ثي دج نما رصتخم لسم هاور * ىنم سيلف شغ نمل اقم سانلا هاري تح

 لسوهلاو و هيلع هللا لص هللا ل وسر مب رخد هم نع عسل ريمت نع ىسيعنب هللا هيعانن قي ز را # نب رامع | ٠

 همعو يحض »:انم سيفانشغ نم لاق و هه كد د ا رغيف عاباماعطىأ رف عيقبلايل ْ

 * دن وس نب ث راخلا وه

 ّْ وهاذإفهيفدذن لخدافهنجتافاماءظ عيب لجرب ملسو هيلعةللا ليص ينلا رم لاقرب سفنيدا نع هيب نع نمر لأ دبع

 مانعا و للسم طرش ىلع حيحص ثردحاذه ه«اتشغ نمانم شيل لَسو هيلعتتلا لص يتنلا اقف لايم مانظ
ْ 

 ” | ةنيمسلا ا اهفامو تلقاهيفام كلن يب لاق اقين تلق تيرتشا | هللادبعإلاققدرازا رججوهو ةلئاو نكردا| + تجرح

 ةارجر أد نمةقانا كلا رشا | لاق' عابس وب انن كلآم يفانن دم رين ين زارلا:رفتج و مئاه «رضنلا واب |
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 «()عإ» «عويابتكو»  ةعه _ « صيخلتلا عم كردتسلا 9و
 (0لاقفلب رجم انافى رد !اللاقف ف * عاقبلا ياف لاقى رذااللامفريخ عاقبلاىاهتلال اوسراب لاق لس وهيلعهللا ىلص

 لنربج دعصاملف لسوهيلعتلا لضدمجاعنمق مضي ناداكة ضافتا ضفتناف, يش نع هلآسام لبر بج لاف كل هر لس

 هند لاق معن لاف لاقىرداال تلقفرش * عاتمبلا يا كل يورد تل رتخ عاقبلا ىادمح كلأس ىلاعت هللالاق

 0 * قاوسالا عاقبلارش * ناودج اسملا عاقبلا ريخنا

 آلا اج نا و ضال ايلا باتي ندع ل دعوا «ارما)

 وهلا وهيلعتلا لص هللا لوسرلاقلاق دوعسم ن هللا دبع نعةمقاعن نعميهأ ربا نع رشعم يلا نع ءا ذحلا دلاخ

 تاشيهو عيا وب واق فلتخنا وفلتخمالو مه وأب نريذلا مثممم ولي نب ذلا مث ىهتلاومالحالاا داو ا عتم دم ئنال

 *يراخبلاهج رخو نيخيشلا ط رش ىلع حييحص ثيدحا ده#قاوسالا

 بش وح نب ماونلا ًابنانو راهن دب زاانث دوعسم نب ديعس انني وبحلا دمحا نب دم سابعلا وا 00

 هذه تل زيفاهب طسرملام اهب يطعا دل هللاب فلظ- هل ةعلسماقا الجرذا وا يلانبانع ىتكسلا م فأر

 لعاقشااعا وداج رخو دانسالا حبحص ث ا دحاده# َ الا التلق انت مهناعاو هللا كدهعل نورتشد 00 0 هر 5 3

 ادام ظل ههيجل عر , سه ىبا نع اصيب ع نون نكفالاو زاد نحو تخت

 * اه ريغو ةنالا لوز ةدايز كاد

 نبىيح تعمسلاقيبا انن رب رجنب بهوان زازقلا نانس نب دم ان' بوقعي نب دم سابعلا ونا ان دح

 رفا تعمس لاق ىنهلا ماعن ةبفع نع ةسايشن نمحر لا دبع نع بيبح ىبأ نب دب زي نع ثدحن ب وا

 * هاجرخم مل ونيخيشلا ظرش ىلع مبيحص ث دح ده

 الا نابت يطا ومن. رشنأبت !الاقلدعلا داش ن ىلعو هيقفلا قاحسا ن ركب ونا« انمدخ ل١

 )١( هيلعلي ربج عم با وما ولاوسلا نم عقوام ل يل د :+ اهلماو لصالايف اذكه السلام؟٠

 مانسالهمنكي  * ربج ضمّ اذلاق , ١ هللا لاق لبر ريج دعصايلف لسوهل | وهيلعنلا لص دم اسم قصي ناداك ةضافتنال

 ىلعوه و يراخإلا هج رخن ل*قا وسالا تاشيهو كاياو و مب واق فلتخنفا وفتمالو مهنولبن ب ذلا مثمهن ولي

 *(م خ) ط رش

 ** حيحص « اليلقانمت مهم اعاو هللادبعب نو رثشد ن ذلانا تل زدفاهب هطعب ملاماهيف

 *( م خ)هل هئيسال نأ بيع هيفاعس . هيخا نم عابا ذا لسمل ل ان الذ

 هبحتاف 002

 ش 0 ا نم عاب نا لس لحتالو ملسللا وخا ملسلا لوقت لسو هلآو هيلع هللا سم

 .|[«قاوسالا عاقبلا رسث رجالا عاّبلا ريخنا هن , دك لاق معن لاَقف رش و'ريخ عاقبلا يأ دمج كأس ىلامت

 نذلامىهنلاومالحالاولوا ينم ىن آل اعوفصض هللا دبع نع ةمملع نغ متيها ربا نعرشعم ىلا نع ءاذلا دلاخ 3

 ] يلععا دنت هللب فخ هل ةملس ماقا الجرذا ىفوا ىنانبا نع ءاسكسلا م مييها ربانع بش وح نب مما وعلا »ف

 000م ا  ا ا ز ز 2 ز 2 ز2 2 ةز2ز2 20 02ز 0 2ز202ز2 202 2زة

 4 سلا وخا ملدا وفم ىصاعنب ةبقعنع ةساهشن نمر لادبعنعبنيح يبانب دب زنع ب وبأن © ىبح »

 .٠ .[اماملط عيب لج رب لس و هلا و هيلع هللا ليصةللا ل وسر سم ةري رهيب نع هببا نع ءالعلا ان 4 ةنييع نا »



 «()ج»' «عربلاباك» ( «يدو «« ضيخنتلا عم كر دتسلا ف
 ا « ا خا وداسالا يضخ سا هقول

 راطملادب زن .نابالخداونومامققأ ماشهو دشاريبأ ن «ريثك ىلا نب ىبح عامس هللادبعىلا ن.ماشه لك ذو

 ناباان ملسمنبنافعانم ىلعساولا نكسلا نب ىببيع نيدمحانب لدعلا داشمج نب ىلع( هانندح ) *مالس نيديز امهنيب

 تمس لاقل بشن نمحرلادبعنع ىناربلادش ار ىنانع مالس نب دب زنع عربتكى ان ىبحم ح نعراطعلاد زب نبا (

 تلال لوم اجفلا مرادتلا ر راب مرارا رابع راسنا ورا ا

 * لنوع اف نوفاحبو نودذكيف نولوقت : مهةكلو ىلإ لاق ميلا هلا اكل دق

 نركبو!(ان 0 )ءزاحنبريرجن بهوان يلاط ىأ نيسرا هلدحلا كول ن "سلام انريخا ول

 بهوان أ يدخ لبنح نيدمحا ن هللادبع انواع نب ركبوا لاق ييطقلارفمجن ركبواو هضلا قا

 للا ىلض هللا ل وسر لاق لاق بلغت نو رمع نع: رسما نع ث دحمديبعنب سنو تعمس لاقيبا انبرب رجنبا

 حب ثيدحاذه# ةراجتلا وشفنو نتفلا رهظتو لهجلا رثكيو للملا ضيف ناةع ايناطا رشا !ملسو هيلع

 * نسملا ريغ وارةل سل باغن نيو رمينا الا حيحص اطر ش ىلع هدانساو هاجر خم ملودانس الا

 نى سوم ةفب ذحوا ان , ةميزخن.ىرسلاانب الق ل دعلا ةمصعن ميهارباو قناه ن .اص ن دمج انيدح »

 هيا لص لوسويلا الجرن اهيا نعممطم نبدييجن دمت نع لمع ندور هللا دبع نعدم نب ريهزانت دوعسم

 ناادلبلا يياليرربجإي لاق مالسلا هيلع ربجم انأاهف ىردا ال لاف رش تا دابلا ياهلا لوسرايل اعف اسو هيلع
 ياىتنل ًاسكلنا دمحاب لاَمفع ءاجمت ثكمب ناهللاءاش امثكُم ليربج قاطناف يف ر لأساىح ىذا

 حييحص ثيدحا ذه * اهقاوسا لاقفرش نرادليلاىا تاّتف بر تلأسؤاو ىرداال تاق ىناو رشا لإبلا

 *ليقع نيد نب فاقت نعوأ دّقاا يلا نب تب ان نب و رمحو عيبرلا نب.سبق هاورادقو هاجر خبل و دانسالا

 ن. يبحو قاجتسبلا نريملا نب ىلعأبنابوبا ندمان ل دعلا ىس ومن دم ن هللا دبع( هاندح) حيحص(دهاشملو )

 ئنلا ىلا لجرءاج لاقرمع ن هللادبع نع زاند ن براحم نع بئاسلان ءاطع نع ربر جانب الق ىدعتتلا ةريفلاا |

 نودح وبدوع ايف تريلحي مهنكلو لب لاق ميبلاهّللا لحادف سيلاهّللا لوسرأباولاق راجفلاهراجتلان الوقت لس ودهيلع

 «* ىناربلادشار ىنانع مالس ن.ديز نعل لاقف ىو نع ديريننابا هاورحيحص# نوب ذكيف

 ةعاسلاطا رشا نما سو هيلع هللا ليصمللا لوسرلاق لاقى لبن نورم نعل نءسن وان مزاح نب ريرج)

 ْ * نسحلا ريغو ارو رممل سلو( مخ )ةراد حتلا وشفتو نتفلا رهظن و لبجلا رتكيو لاما ضيف نا

 لاّمفرشنا ,لبلاىاهللالوسراب لاقالجرا هسا نعريبج ندم نع ليقعن دمج ن هللا دبع نع دم نب ( ريهز )

 ( تلق )حيص#اهقا وس !لاتقىر تايب لاقفمانا م قلطن اف فر لاتباع لام دل د ربجوانا الف ى رد اال

 :  هلتعنانع ماسلا يفانبو رمووب لانس بقهاور ولاقن نإلهيفليقعن اواهنما ذه ريكأنمو ١ ذريهز

 هل 1 وهيلع هللا ىلبص يلا ىلا لج ءاج لاق رمت ننا نع ب راج نع بئاسلان ءاطع نء(ربرج )حيحص «دهاش هلو
 لاق ِك رلسلاّةف لب ربج هانافىردااللاق رب عاقبلايالاق ير داإل ل اقريخ عاقبلا يسال يسرا, لاف سو ١

 ًاملاط" رشآ كمت 2,
 هع

 مم

١ 53 

 لهجلا ركل
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 يب ةماي

 ش .ناانركز نب ليغمس ايباروسيم نب يعض اننى سه و ولان اذ اشن 7-5 ًايناهنقنلا قاحتلا نبركبونا انو ِظ |

 | عم جرخ هباهدج نعهبنا نع يقرزلا مفارنبةعافر نب ديب نب نيعمسا نع مهل دح ميثخ نن نامع ن هللا دغ
 | اوهفرو هلاوب اجتسافراجتلا رشعماب لاّمفن وسب ابني سانلا دجوف ةنبدملاب ىلصملا ىلا لسو هيلع هللا لبص هللا لوا

 ربو قتا نم الا اراخ ةمايقلا مو نوثعسر اجتلا نا لاف مس هيلعهللا لص هللا ل وسر ىلإا مهق انعاو هراصبا

 «جام)» «عريلباك> ١ .٠ »*«#  6 سينا حك ردشلاط '
 |ن.دحا (انربخ | و) ةبعش ان سايايبا نب نن مدا »| انن نيسحلا نب 2 نسحلا نب نمحرلا دبع(ان زيغاو) |

 1 لئاويا نعتب ابين نب عيزبج قاتم نعواهج نب دم ينا ىنا دح لبنح ْن دهان هللا ديعانن يويطقلا رفعج

 عين انكي ةنم دمي قيقازلا/عييم نم ف لسو نى هيل هلا سدت لوران ءاج لاعتتز رع يا نب نق و

 هي ىرروثلا ثي ذح ظفلا ده * ةق دصلاب

 | ىريشقلا نشوب نموثلك ان ماشهن ريثك اتق افصلا قاحسا نب .دمانن ب وقع ندم ابملاو ا انندح ل
 ٠ ءادهشلا عمملسبملا نيم الا قودصلا اريجاتلا سو هيلغ هللا ليص هللا وسر اهنلو رقما نع مفان نع بوانع

 *هاج رخو ثي دحلا ليلق ىرصباذه موثاك< ةمايقلاءو

 ا 0 ان ىئابيشلا ةبقغ نب دسم ن لع (مانربخا )وسما ليس !رميف يدض اشنلو

 .قودصلا رحاتلالاق ملسو هيلعهنلا لص ىلا نعى ردها ديعسىلانعنسملا نعةزمجى ا نعنانفسان دبيع نب ' لباني

 دع ع ادهشلاونيقت دضلاو نيبالا عم نيمالا

 ٠ * هاجرخب مود انسالا حيث دح اذه# ق دصو

 ىلا ىتادخ ماشه نيذاعمانن قراملاز وصنم ن دم نب نمحر لادبع انيداٍد غب كامسلا دما نب نامع و رمعو ا يان زبخا »

 هللا لص هللا ل وسر تعمس لوقت لبشن نججرلادبع ممسس هناىئاربلعا دشاروا ينثدح لاق ريثك ىلا نب ى بح نع

 ةينإو دجتو

 « لث او نا نع

 « ماشهن ريثك هنماذه ميسو متاحو ا هع( تاف) ىرصب

 قودصلا رجاتلا لسوةيلع هللا لص يننلا نعى ردخلا ديعسيلا نع :ن ملا نعت ةزجيبانعىروثلا «هدهاشوإل

 : ٠ « ءادهشلاو نيقدصلا ؤنييبنلا عم ن نيمإلا

ار نب ةمعافر نب ديبعنب ليعمسا نع ميثخ نب ناهمع نيهّنلا بيعاب . اركذن ل ليعمسا ٍ
 مج رخدنا» دج نعهيبا نع م

 ارضروملاو أحتساف:راجتلا رشبعماي ٍلاَتِفُّنوْعِن ام أبت سانلا دج وف ةنن دمل اب للصملا يلا ٍلسو هيلعدتلا لص هللالوسز

 *«حيعص# قدوة قتلا نيماإلا؛ !اراؤ ةبما قلاوون وثب راحتلانالاَمِف هيلا مهقانعاو مراصبا

 |هو وشف ن اكالاو وغللا ه رضحم ميبلا اذه نا زاجتلا رشعماب لاقفانسفنا هيانيمسامم نسحايان امسف اة رسامنلا
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 «جا)» «عويلاباكإ» ع مهو *« صيخلتلا عم كر دتسلا
 هنافهقح ريغ نم لاقوا هلحريغ نم لاملا عماج » نطبضي الل سوهيلع هللا لص هللا ل وس ر لاقلاق سابع نب !نع

 - «هأج رخل و داتس الا حيت ثودح امس زادلا ىلا «دتاز تاك يآ أم و هنم لبق ل ق دصتأ نا

 ماع نم هتممسلاق ةنبيعن ن ايفتسان . ىدييجلا انن يدسالا ىنوم نيرشن انت لدملاداشجن ب ىلع «انن دح و[

 08 رابزوالا و لاب انك نان قرع يباني سيقنعلثاو يبا نعدشار ىلا نبع ماج نم و نيعا نبكللا دبع نم وأ

 | ذه نا راجتلا رششمماب لاّفانمسا نم نسحابانامسف لسوهل آو هيلع هللا لبص هللا لوسرانانق ميمبلاب مين انكوأأ
 تم دق امل هاج رخم لو دانس الا حيحص ثب دح | ذه # ةق دصلاب هون وشفنيعلا و ب ذكلا ءرضخ عييلا|

 نب ةريغللا و رمتملا نب روصنم هاو ر اذكهو#ة زرغ يبان, سيق نع ةدا ورلاب لثا ون ىلا د رفت نم هركذأ

 *لئا وىلا نع تبان ىلا ن بيع ونونستم لا[

 ةفدح وا «!انب ىلع ع نبدا نب دما انن رافصلا هللا دبع نب دمج هللا ديعوفا(انرتخلاف)ر وصخ تي دحاماؤط |

 الاه وءن دمخ واو قاحسا نن ركن وا ( ابربخاو زول نع ىروثلانايقسان الاقريثك نيد أ

 هللا لصدَنلا لوسرانيلع جسرفش سانلاانيمسوةرس امسلا انسفنا يمسنانكواهعاتببو قاسوألا مية دملا يفانك لاق

 ككيدعشل هناراحتلا .رشعمابلاّمف سانلا اناس ةانلشفلا اننجتم قاذلا :ريخوه مسايانامنق مونتاذ مسوهيلعأ

 * ةقدصب هووشف فلحلا ووثللا]|

 دوا د وبأ انبق و ز سم نب مييها ربا ان ب وقمي نب دهم س سابعلا ونا ( هانت دقل) ة ريثما « تر دح امآ وأو

 نم رلادبع( ينربخاو )رب رجن: تهوان يطعساولا مييهاربانب ىلعانن كلاسلا نب ورم ونا( انريخاو )ل ىسلابطلا|

 لعوقادسا نن ركب وا 8 دحو)سأيا يبا نب مدا انب نيسحلانب ميها ربا ان نأ ذمه ىضاتلا نشكل نئا[

 يبا نب سيق نع لئا و يبا نع ةريغم نع ةبعش انناو ا مييها رباني لسماتن زب زعلا دبعنب ىلعأبناالاق دامتتج نناأ|
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 ا

 ترانا نيني 121101000 ولا 0

 بن ! ريت ٠؟تاحوتفمىا زو ءارو ةمجسع(١)

 رس اهنلا ىهسلنك هز رك يقاَو سشدق نع لئاؤ ىلا نع مماجو نيعانب كلما ايو تانك نس ا

 رضحت عيبلاذهنار اجيتلارشعماب لاقفانمتسا ني ىتلحايانابف مسوغيلعملا لبص هللا لوس ل

 7 سيق ن عىثا ووبادرف يمص #ةقدصلاب ةواركف نيميلاوب د

 ترن ين نس بيب نع هرم وةريثم نع ةبعش هاو رو# ةوحلث ها

0 

1 

 بس

رجأببا ىدعسلا ةريثما نب ىبحمأب ابونا ندم أبنا |
غلا ١( 1)ةزإ سعى ا نب سيق نع لئاويبا نع روصنم نعرت

 5 ىراف

 فلح اهطلاذ قؤسل ١ هذه ناراجتلا رشمما,لاقق ىق وسلا ىلا لسو هل وهيلع هللا ىلص يبنلا نانا لاق ةزرغ

 ْ شنح( تلق )ينص راثلا ىلا “دار ناك ىباموهنمليق هن قدصنت نا هنافهم ريغ نيم :ل اقوا هلذ ريغ نملاملا ماج

 ا و - 0 ا

 نم

 00 ف
 5 مف



0 

0 

0 

00 

 وام نك جب ه0,
١ 
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 4 7 وب ويدتي 4

 هب

 لالا أ دادخ ا وظلت  صيخنتلا عم كر دتسلا»
 ام لا ٠ « هاج رخي لاو نيخيشلا ط رش ىلع

 0 للا كرم نب ددمجا ان ىزؤزملا ثيللا نئ هللا دبع أبنا قاحسانب ركحب وا 4 ان ربخا

 0 هللا ل وس رنا هللا دبغ نن راج ع ندر دلك ن "دج رم لالاعبوا نب ديمس نع ث راطا نو رمع ىوبجل
 0 واج اف هل ونه ق زر رخا1 غلب ىتح تؤم دبع ن نكي مل هاف قزررلا اوئطبتست اللاقلسو هلو هيلع هللا اص

 1 ا *:هاج رخن ل ونيخرشلا ط رشىلع ميرحص ثردحا ذه # ما رملا ك رو لالخلا ذخا بلطلايف

 00 هللا دبعاتب يعيطقلا رقمج نب دممسا ( هان ربخا) لسم ط رش لع حنيدص 0 00000 #هدهاشو

 3 هللا وسر لاق لق رباج ع و نا نع مب رج نبا نع ركشي ندم ان يف ىنا دح لبتح نب دا نبا

 | نئانلااهبا هللا اوت و قاز رلا اوكاطبتسل الف هقاز رلبكتسل ينحت و ل

 * مرح أماوع د و لح اماو ذخ باطلايف اولخجا و

 0 نيميعل ربا نئادحا أ د احلا نركب وبا (ان ربخا )لن افلا تا داي زن د ومس نبا نع عدها شهلاضياو »

 2 اتا نكد نع لاله ىبا نب ديعس ع نع دب رب نب دلاخن ءدعسن يللا ىف 7 كعب كك يلو نإ اين قاحلم

 78 برق لمت نمسيل لاق لسو هلآ و هب رده لما هللا ل ولسا زازا د نسق نبأ نص ريك نب سن و نع ء يفقثلا

 >1! ليربج اجا هقاز و كتم دحأ ن نئاعبتس ال هنع يتيمن دقالا رانلاىلا ب رق لمجال و هب عينا مادا ةنجا ىلا

 اوامجتاو سانلا اهب هللا | وقتاف هق ز رلكتسي ىتح اين دلا نم ج رخمن 4 علوا رووا اولادي

 ١ « ةيصمع هلضف لاني ال هللاز اف هللا ةيصعع هبلطي الفدق ز ر +« دحا اطبتسا ناف باطلا يف

 و | ميه ارا نب دمج هللا دبع وبا انث دحاول اقرفمجنب ركب وبا و يسيء لعوىربنملا ا ركز وبا« ان دخل

 ٍِ ةمركعنع ء ىبح ىلا سيق نن شنحنع هبا نع الس نب رمتما  انن ذ امني ذ اعم نب هللا ديبع اني ىدبعلا

 ١ 3 كابل زاك عططالو

 (م خ)اهنم هل تك 1 رسيمالكن اف امدلا تلطيفاوامجا ل لاق لس وهلا و هيلع هللا ىل 18

 لاق لس و هلآ و هيلع هللا لص هللا ل وس رنا رب اج نعر دكتملا نإ دمحم نغ لاله ىلا نا" « ديس

 0 ل الخلا ذخا بلطلا يف | ولج اف هل وه ق زر رخآ غل لبا ىتح تاومل دبع نركب م هناف قز ىلا اوئطنةسالا

 ( رمال ل
 | وئطبتست الف هقز ر لككتس ىت يح تاوع نل ةيااول اظرف سارا نم ريب ىلا يلا "نع ءاج مب ب نا ٍِج

 : : * (م )ع رح ان اوعذو لح اماو ذخ باطلا يف اولمجإ و هللا | وفتلا وق زررلا

 ' ا ريكبن/' سنو نع قتلا ةيما ىا نديغس نع لالهئلا نب ديعش نع دن زينب دلاخ نغ(ثيللا)هدها ثوؤ»
 ١ 1 لمع الو هب كت ما دقالا ةنملا نمبر لم نم سيل لاق لس وهلا وهيلعهللا ل صدتلا]ل وسر نا دوعسمنءا نع

 ١ ل جن 00 قلال يريج نافهقزر متمدحا نئظيتس الفهنع متي دنقالا رانلاىلا برق

 ولا «ةيصمع هلضف لان الا ناقأ يطمع هبلطت الف هق زر لمكتسن ىتحات دلا

 |٠" نالبنبال لس و يع هلا ليسا لوتس رنة لاق نابعن ا نع ة درك نع يبحرلا نشنح نع « ىميتلا نايل -)
 عجل ب -



 «4)ج» ١ «عويلا باتك ظ_ ...4٠< ١ ١ 4 صيختا عم كردشنلا»

 0-0000 د و لت سنأ

 هيللاتإ ع ايرمدلال داس وس[ كفار

 | دحو) الين ناميلس ابا بهون هلادصان:ن املس ن ميرا" بوتين يدم سابعلا ونا 6 ان .دحالا

 | لظنفلا نب دم نيليعمسا (ىنريخاو )كالب نئناهلسات ميج نب يال ينك 3 لمسلابلاقادشان ركبنا

 ظ ةاعم ممل هنأ ةملس يبا نبناهلس نب هللا ذيع ا نب ن اماس 1 ا وا يلا .نب ليعمسا اني ىددج ان

 ظ جرخ سو هلو هنيلغ هللا .ىلابع لبا لوسرشا همن :رعهس أ نع ثن دحب ىنهملا () بيبخنب هللا دبعناا

 سيول ساحل لاق ىئيفنلا: ىيطءوهاو لس رب هيلع و مهي

 0-2 راو لمن ديزل بدم ندم سلا

 + راغا مازح نب ميك نا 0 نحي هلاعو دجازت مأ نخب ب اخ هللا دبع كادضلا نع ٍميمالانا

 ةرضخشلالا اذه ناميكححاب لس و هل او هيلع هللاول اح مكل]عل وبس ر لاقف هدا زيسا مث هدا زف هدا مشا مث

 لالب نبا راما أبنا سهو نب هللا دبعانت ناهلس نب عب لا اننا بوقهيرنب دم س ابعلا وباي اننا دج »ا

 هللا لوو نا ئي دهتاسلا ديمج يل ن نعادي وبن ديني كلا دبه نع نحن ادعت فاشل

 ايربخا صيخلا - نااعا # بي رشن 1١ ةمجمعم بيبخ )١(

 ثددحم ىنهللا بيج نب هللا دبع نب اهم عمس ةملس يلا ننب ناملبس نب هللا دبع ىت ”دح لالب ند نايل لا

 سينا بيط يه و لسمن رثا هيلعو مهيلع جرخ ل سو هلو هبلع هللا لص هللا ل وس و نا هم نءدينأ نع

 ينفلا رك ف مث لاق هيل ديلا و لذجا لاق سفننلا بيط تببص !كلا رب هللا ل وس رإب انف هله ايلا هل انظف

 يه يب اصلاو حيبحص# ميعنلا نم سفنلا بط و. ينغلا نم ريخ يتتا نمل ةجصلا و ثا نمل ىننلاب سأبال لاف

 * للاديعنب رايس |

 :٠ ا نيا اين نأ دبع نب مثل احلا نو ل دس نب ونكت درع تلا 2-0000

 اج رايب لاق تو ل اواو ل1 لصور يدوخ يساند نيج » ناار

 اراه نا ميكحاب لس و هلآ و هيلع هلا لصم هللا لوي رياقف هدا زيسا مهو نف زف مد | زتسا مل ءاطع اف
 جيعص« ميشال و لك ”الاك اهنملث اسلا وم وطعا سانلا ل اس نمو ةواح ةرضخ لالإ[ «

 هلا دبعن 00 ا يسيل يما

 : هاطعافدللا لوسزاب ىناس رف بيضا لاق لس و هلو هيلع هلا لمص هلال وسر ىلا .دصاف رييخ م وب نيس رش

 | «هاجرخ اودانسالا موك ثيدح اذه «عبشبالو لك ١ الاك اهنم لئاسللا و هوطعا نقال ما ل 2

 | حيحص ثيدح اله اهنم 0 7 1 ل بطي داجا لت لا

3 0 -- 2 

 الا

 ب 5 7

5-2 

 كردتسم راغا د

لوبن نا يدوايلا دبحرفا نع د نس نب ديس ن كالا دبعوع ةيب ديف دجال نب «ذايلسإلا ا
 3 ْ 



 اواو 3
0 

 10 الا هداج :٠ اح ظن -امءامعاج ف

 ٍْ هه: ميج ولا ب ننيرعإلا هلا مديرك
 ِ ووجوه مج جج ج77 اس1 ا شل للا

 بدق عوببلا باتك اج أ
 : ل محو اناس. زها نميرامللا نت نيل |: 7 ظف الات دبع نب ديع تبا دبع وبا كالا م لاقل

 أ نيركب وبا ( ان دح و )لضفلا نب دمصلا دبع انييف ريصلا دمت نب رحب (ن 3 اور يلا 2م

 و 1(: لعإب ىم ومان يي رقلا دب زنءتاادبع انناولق ىسومنب رش انا ولو ف داي نيا ركب وا وعقل ناجم

 419 طع ا لس تا ل وسلا تعب لوق سا | نيرو رم تعمسب ل يب ينا تعمس لق حاب رؤنزبا ظ

 ' 86 ًاطاط مث رصبلا يفدمصف ًاضوت . ىهودتبنأ مث تاميق لقد 1 مث يحالس وناس ىف اع دنا نايف سغاف هتينأف

 1| تلقف لاق لالا تمم ةمحلاص ةبغرشلل بغ راو كملسو هللا كمنخبف شيج ىلع كشببا نا ديرا ىناورمحاب

 ١ | ل٠ وايسا لسا لوسر معترك نادر السالا دغر يا ىنكلو لام يفد ميلا 2 هلال وسزات

 | بلطقحابايفاج رخنااعا هاجرخبلو مو لسمط رش ىلع حبت ث ثيدحاذه# اصلا لجرال اصلا لالابامعن و رمعاب لاثف

 كَ دي لا

 1 06 8 9 ع

 7 ْ 3 0 ركل يو للخلا :,مىرذخلا ديمسيلا ثي دحبلاملا

 5 امدح 000 5-5 رن ٠؟ريغصتلاب يلعدبتل حابرنءىلع ()

 : ا 0 م56 ميج رلا نحل ا هللا مد لبس “4

 ه4, عبؤيبلا باتيك ز»-

 ا 47و هيلع هللا ليم هللا ل وسار يلا تمد لوقت املا نب و رم تعمس نأ تعمس 0 زن كعن (ىس وم)

 ا 0 ًالطأط مت رصبلاف دمصف أطوتب وه و هتبلا مث تامقق هلم ىح السو ىنايل يلع دخلا ناين ساف هتيافلسو

 : لقال نم ةحلاصةبغ ركل بين را و كملش و هللا كيينغيف شيج ىلع كلثمزا نا دب را ىلا و رمعاب لاقم

 1 10 رب لال يف ةبغ ر لسا م ىنا

 ١ 5 0 3 _ 00 املا لج زل طياملا لان امن هربع ا لات لإ

 م



 5 تيدا و نيحيحصلا لع 0

 0 6 /ٌ هل أ: 21 2 21 خ1 2 2 5 2 4 + 24 خش كذ
 : 2 5 0 م لاند رع | هللا دنع درب دمخ هللادبع يأ نان 2 ماما يكلا طظفاحال 7

 ماقنع يدلابمو را و سمح ةنس رفص يف ق وتلا هاش

 ها رامم نيحرحصلا يف ام ىلع طع مييدصلا ثريدحلاددع ٍيفهيفداز هلع

 اهانك ياها ور ترغاصرخ دن او نيختشلا ط.رش لع

 اة دانيتحا هادااامو ايدمادح ! وطارق لعرول

 اهم دحاا و ط رش ىلع نكي مل تراو هحيحصت
 يي جا- 0

 «كذ يفد
 م كل ر دستنملا ضيا قييم

 ناكةسقوكا يه ذلادجا ندم هللادبع ا ندلانسمش ةجالا ظفاحلا مامالل

 د م هحبحصلا 0 3 ميل 1 نسي

 ا 1 ةي اطلاق ران لاذ سلع لش ١

 نسال ىصقا يلا ىلا.هت هللا اه نع 1 رع

 هيما 0














